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A • a IS 
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(Japon Başve· 
kilinin nutku 

Bu Sabah Haydarpaşada Feci Bir Kaza Oldu 

Yarınki Celsede Von Papenin 
Tahriri ifadesi Okunacak 

• 
"HIHDISTAN!N 
'stllrl~Une kavuş
ması tela b6t · n 
yardımları de-

ir Tramvay yolda ık 
1 k·şi öldü 18 k·şi yaralan 

1 
1 

Hadiseye tramvayın frenlerinin tııtmaması 
sebebiyet verdi. Koca araba intaniye Hasta
nesi duvarına çarparak devrilip parça/ andı 

ruhte ettim. u 

Rus maznunlara bu sabah da ifadeler tercüme edildi 
• Muharipler içiıı 

Türkiyenin bi
taraflığın da ki 

1 lstanbuldan bazı şa-

Bcrlın 7 (A.A.)- Tokyo.. 
dan bildirildiğine göre, Japon 
'Ba1Vekili General Tojo feeı 
bir tayyare kazasına kurban 
olan dört Hinr! n1>lliyt·tpervı -
rjnin hatıralar\ıll tt~bcıJ \?dc
rek bir nutuk söylemi§ ve 
ezcümle dem.iştir ki: 

Ölen Emekli Bir Deniz Binbaştsıdır ·Vatman ağır yarah
Yaralllar ve kurtaranlar kazayı anlatıyorlar 

büyük nimet 
Tiirki~nin tarafsız, 

dürüst, tatmaz politikaıı 
harbeden devletler için 
hiç ıüphe yok ki nimet· 
lerin en büyüğünü teıkil 
ediyor. Bunun içindir ki 
hakkımızda taraflarca 
ancak dostluk tezahürü 
ve kadirtinaalık gösteri· 
lebilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan 
Alman Biişü.k Elçisi VGG Pa· 

pen Alıkaraya döndü. Geçen ilık· 
baharoa olduğu gibi bu ilılııbahar· 
da da Selirin geliş ve gidişi ee· 

hitler Ankaraya gitti 
Allkara, 7 (Telefonla) - Ibn· 

tıa hildiıseslnin mıJ!ıakemesinc ya
rm sabah devam cltllll~al<tı.-, İl<i 
RUtı maznun dün ve bu sabah da 
adliyeye getirHerek Albdurratıma
run ve Süıle)'Uilanın ifadeleri ter
cüme olumnuştur. Yarıııik.i celııe
de sulkast tertıibine ılı«ief tuıtufan 
Alman Bü,yük Elçisi Von Papenlin 

•- Japonların yard'ı.mına 

ma:ı!har olan 400 milyon Hin. 
dibtanlıya artık kendiieıilli 

rahata kavuşturacak gün doğ. 
mu.-ttır. Hindistaıım kendi 
istıklıilıne sa"rıip olabilmesi 
i~in mümkün olan bütiin yar. 
dımları deruhde etmış bulu. 
nuyorum_. 

(Devamı 3 üır.cl S•hifC<le) 

Bu sa-bab saat 9,50 de Haydarpa
şada Entaniye hastane5i önünGe 
feci bir uamvay .kazası olıııuştur. 
Bir muharririmizin h5.di..e mahal
linde yaptığı tahkikata göre mü· 
essif kaza şöyle olmuştur: 

1328 doğumlu vatman Zekeriya 
oğlu Kemal Ergeneniıı iduesin· 
deki 4 numaralı Üsküdar • Kadı· 
köy tramvayı sabahleyin saat 9,40 

h3di6e dolayıshle Cıımtrnrryet !========================== 
Müddeiuııııumiliğinc yazı ile ver-

Mamuftlarda Abchırrabmanm iğ• 
fal dtiği Perihan Haseki lıadane• 
sinde doğurduğu ve Kenan ismini 

'Verdiği talihsiz çocuğile~ 

miş okl~ ımallıımat da oılowıaı:ak
tır. 

Tahi<ikat evrakile ifadelerin 
cı«umnası öğleye kad'r.r devam e
deceği aııfaşı·Jmaı.tadır. BunıJan 

sonra lstarıbul ve A~adan ça
ğırılan şahiıtler dinlcDECelııtir, 
. istanlbuldan gelecek şahitler a
rasında Rus ·loonsolalıanesi kar-

. şı sokağında maznunlardan Palll
lof.u alışveriıjlerindcn tanıyan bir 

(Devamı 3 üncü Sahilede) 

IJarll c:eplıeslnde F 1L1P1 N L E B D E 

Rus taarruzları Yeni bir Japon 
devam ediyor! harp Tibiyesi: 

Mavnalara kon ulan 
kuvvetli toplarla A
merikan mevzilerine 

nebi radyo ve basınlarına bir kay- !=========================== 
Ji .lııe>nupııa ve hayal mevzuu oldıı. 
Ziyaret seyahati Kral Boris'in se
yahati ile alilı.alı göoıteriWi. İlk· 
bahar taarruzundan ve Ti" rkiye • 
Mihver mü.oasebetlcri~n oob· 
sediWi. Bomba hitdı eo;i ileriye sÜ· 
rüldü. Şu söylendi, hu öyleadi. 

Havalar gitgide açtı
ğından son günlerde 
her iki tarafın da tay
yare faaliyeti arttı ateş ediliyor: 

).''alı.at, geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da "on Papen'in •cy.ıhatinin 
Türk • Almao do t.hığvııv çerçe· 
veliyen bir gidi ve gelişten baş
ka bir şey olmadığı anla~ıldı, 
Tül'kiye • Alman3 a müıınsebatı 
etraiında uçunılan. bütün batoo
lar sabu.n köpüğü gibi keııdiliGiu. 
den söndü. 

Bü.tün bu rivayet, tahmin ve 
tehirleri ileriye siirenler iki ma.k· 
ısat peşinde koşuyorlar: 

a - Türkiyeniıı taıabızlığııu 

bozmak, 
·b _ Türkiyeyi l\Uhver veya 

miittefiklcrdeo biri aleyiıiM har
be sokmak. 

Türkiyenin Milli Şef lnönünün 
plıınncla temsil edilen ve istika· 
metini en hakiki, en samiıni, en 
salım şt>kli ile bulan milli siyase
tinin ne dcğişmeı.ine, ne şaşnıas.ı· 
aa imkan bulwıamadJğıııı takdir 
edemiyen bunlar ayni zamanda 
gerek Mihver, gerek müttefikler 
için Türkiyedcn beklenebilecek en 
hayırhah lıattıhareketin. bugünkü 
tulum olabileceğini de takdir e· 
ılemiyulerdir. 

Muhakkak ki, Türlıiyeuin ta
nfsızlığı, milli siyasetteki şaş

maz tutum ~lannm ohluğu 
kadar harbeden devıletlerin her 
bireri hakkında da en. büyük nİ· 
meti icap ve cdbettiren bir lıı
twndıır. 

Türkiy~nin roğrafi vazi)·~ti, 

maddi ve manevi kudreti, taraf· 
sız. dürüst, şaşmaz milli siyaseti 
hiç şüphe yok ki mnbariplerin 
icraatı ve harbin seyri üzerinde 
biiyük tesirler husule getirmiştir. 
Türkiyenin tarafsızlığından İngil· 
tere ve Rusya en büyük faydayı 

gördüğü kadar Almanya ve Mih
ver de yi.nc kendi hesaplarına en 
bü.yiri< emniyet, fayda ve kazancı 
bulmnşlardır. Halbuki, müstakar, 
değişmez bir millı siyaset yerine 
macera peşinde ko~aıı bir politi
kamız, kin ve hi · e dayanan mü
lilhaza 'e gayelerimiz ol aydı 
dünya harbinin bugünkü şeJ..li 
belki de bizim harbe karı. ınaıııız
la bambaşka bir seyir ve i !ika
met almış ollbilinli. Şüphesiz hu· 
nıı arzu etmiş olanlar ve etmekte 
bulunanlar vardır. Ancak, Türk 
birliğinin Milli Şefin tek bll'Jı e.!· 
rafuıııla toplanışı, .Yalçın kayadan 

(~vall'lll :t iıoıı<oü S:ıhllt<ie) 

Hindistan'a 
hava taarru· 
zu başladı! 

1 • 

Japon tayyareleri 
Kakanada ve N i
zampatan limanla· H 

1 rını bombaladılar ~ 
Yeni Ddhi 7 (A.A.)- Bir tay. 

yare gemisinden uçan Japon tay. 
yarclcri ilk defa olarak Hindista. 
na bava taarruzunda bulunmuş.. 
]ar ve Cacanada ve Madrasııı tak
riben 50U kilometre şimalinde Ni.. 
zampatan limanlarını bombaL. 
m1'1ardır. Hede! olarak limanda. 
ki gemileri seçmi§lcrdir. Hafif ha
sarlar olmustur, · Bazı kimseler 
yaralamruştır, Madrasda, diğer 
bazı şehirlerde ve limanlarda ko. 
runma tedbirleri alınmıştır, Ja. 
pon tayyareleri, tayıyare gemile. 
rinden ut,-ınakta ve binniste uzak 
mesafelere açılamamaktadırl:ır. 

o 

Yugoslavgada 
çete harbi 

Hariciye Nazırı bu· 
nun jstfklile kadar 
devam edeceğini 

söylüyor 
Londlra 7 (A.A.) - Yugoslav 

Hariciye N azm radyoda bir de. 
meçle bulunarak Yugoı;lavyada 
çete !ıarl:ıiııin anudanc devam et. 
tiğini ve düşmamn bu hareketi 
sönrltlrcmiyeceğini ~'ly lcmiş ve 
demiştir ki: .- Dü;;m.ın bir se. 
neden.berı bu hareket. durdurma. 
ğa beyhude çalışıym Bu Y~ 
la\' vatarının is ;klaH elde t'Clilin. 
ceye kadar çete ha!'binin devam 
ec:Je.ceğine bir delildir .. 

LİBYADA 
Kahire 7 (A.A.)- Libyada yal. 

nı<z kt~f Iaaliyetl olmuştur Al. 
manlar taarruza geçtikleri gün.. 
denheri ceman 3\JO tayyare kay. 
betroişlerdir. Bundan başka mu.lı. 
temel olarak 100 tayyare daha 
dıüşürulmüış ve 200 tayyare hasa. 
ra uğram~ll'. 

Sovyetlerden 
ALINAN 

Harp Esirleri 
16 yaşında çocuk· 
larla 60 yatında 
ihtiyarlar varmış 1 

Beril~. 7 (A.A.) - Sovyetlcrden a
lınan esirler orasında, 16 - 17 yo§ın
da ÇOCJklarla 60 y"fını "flJJJŞ lbti
yarlar bulunmaktaodır. Bunların ek-

(0..Vamı 3 üncü Solıi1edc ı 

Mnskeva 7 (A.A. )- Leningrad 
bölgesinde şiddeili muiıarebeJer 

olmaktadır, 2 gün zarfında düş. 

man 2300 ölü bıra!mııştır. Mer. 
kc;,de Sovyeı kıt'alnrı ilerlemi§.. 
lerdir. Kalinin bölgesinde 7 meı;. 

kiın yer geri alınmı:ıtır. Scı<vyct. 

ler }fark.of 'o<ilgesinde taarruza 
şiddetle devam etm('ktedirıler. 

Son günlcnle havalar gi(€ide 
açtıgından ikı tarafta da hava fa. 
ahyeti artmıştır, İkı taraf da tıa. 

va kuvvetlerini takviye etmişler. 
dir. 

Vaşın,ııton 7 (A.A .)- Fılipin.. 

!erde Bataan yarımadasıııda Ja. 
ponlar Amerikan menilerine ta. 
arruz etmekte ve pike tayyareleri 
kullaıımaktadırlar Bazı tali mu. 
vafüıkı)ctkr cld etırı!şle , e de 
Aınerıka1ıJ8r mukaveın t deıvam 
ediyorlar 

Burada Japonlar yeni bir lıarp 
tfıbıyesı kullanmaktadırlar Bor. 
dalarıııda kuvvetli. toplar bulu. 
nan ınavunalarla Japonlar sahıle 
yaklasmak ve buradan Amerikan 
mew.ilerinı att-ş altına almağa 

çalı~aktadırlar Lakın bu tiibı-
' ye kr.;a ve tesırsız kalmıştır. 

İbret Dolu Hakiki Bir Hayat Faciası 

Bir Bar Kızı Uğruna Gençliğini, istikbalini Mahveden 
1 ,. BOYOKADA CiNAYETiNiN 

Faili Sevgilisini Nasıl Oldürdüğünü Anlatıyor : 
"Bütün servetimi onun için harcamış, F atmaya 
deli gibi bağlanmıştım. Halbuki o; paranın bitti
ğini anladığı için ben en ayrılmak istiyoı:du 

~-===========================================J 
Çamhklar arasında kayalara çıktı. Rüzgar eteklerini 
havalandırıyor, sevgilimi vecd içindQ seyrediyordum. 
Arbk ayrllahm diyince kendimi kaybettim. Tabancamı 

çektim. Lakin _o bile bana karıhk etti 1., 

Katilin babası 
ne diyor? 

Evvelki gün Büyüıkadeda bir 
cinayet işlendiğini, genç bir ban. 
.ka memurunun Fatma adında 
genç ve güzel bir •kadını mütead
dit yerlerinden bıçaıkll(}'arak öl
dürdüğüııü diin ya~mıştJk. 

A.şk ve kı:skaııçbk ylÜ2JÜnden iş
lendiği tesbit edilen ve oldu~a 
enteresan safhaları buJıunan bu 
vak'a etralıt»da bir mullıarri.riımi
zin edir>diği malfımatı lbll:giın de 
tafsilatile Son Telgvaf o.~ucuia· 
rına veriyoruz: 

Bu feci cinayetın faili Sedat, 
,(Devamı 3 ilncil Sahifede ı Kat.il Sedat ma!Weme4e ve malı.tııJ Fatmaııın bir resmi 

da VıJcütlardan Kadıköyüııe &it- 1 

mclt Ü2.erc lıarckct elnı.i tir. Sa- AJ J hk 
balıw bu iş saatinde izam.uy Üs· man ar ar 
kiidardaıı, D<ığan<ılaroan ve di· k h b • b • • 
ğer yerlerden bir bayi; ~GJctı nl• ış ar ı ı t t 1 
mı§ ve saat 9,50 de Haydarpaşada 

Emr~zı_En.taniye hastane i önüne diyorlar ! 
gelnıı.,-,tır, . 

Traın,·a 3 l>uradaki virajı dooer. 
ken çok hızlı git.tığiııdcn valman 
firen yapma·k istemi~, fakat fazla 
kum bııhuıru:ımasından ve fire11> 
tunıadığından muvaffak olama
mıştır. Bu snretle tram'\'ay bir· 
deııbire yoldan çıkmış ve Eııtani· 
ye hastaı1'!•inlu duvarıııa iddetle 
çarparak yere dc>rilıniş, hurda
haş olnı~tur. Arabadaki yokuJar 
ve civardan gesenler büyük knr
ku ve dc"1et içinde lı.ahnı~lardır, 
Traınvayın duvara çarpmasın1n 
çıkardığı güriiltiı 'c acı feryatlar 
etraftan duyulmu , has1aıı.eler

den, civardan kazazedelerin im
dadına koşulmu ttu, 

tne.•amı 3 üncü Sah.L{edıe ı 

100 bin Sovyet e~iri 
alındı. Cesetlerle do. 
lu sahalar kilometre-

lerce uzanıyor 
Bcrlın 7 (AA.)- Şarki. ~ 

muh<ırdJl·,·ııe artık soan crn 
nazımle bakılabilı r. Be yaz de ~ 

ıle Karadeniz arasıııd. ki mut • • 
rebc, Alman askeri eksperlcr'ne 
göre, bunun seb"b· lıu !arın M'·. 

mesi dolayısilt gt-çilmcz b: r Jı. 'c 
gelen y lların gcııış i.ilçjde ba~c. 
ketler yapılmasına imkan 'crmı. 
mesidir Bu ara de\'" e kinılt' 

(O.: va"" 3 ü·· l !==~lıjf 1{') 

Posla, Telgraf U. Müdürlüğü .3,5 milyon 

Liralık taahhüde girişebil e cek 

Bu para ile otomatik pul ver
me, mektup damgalama ma
kineleri satın alınacak ve y~ni 
posta merkezleri yapılacak 
Ankaradan bıldı.ri~ine gore, 

posta, telgraf ve telefo" umum 
mücl.ı.iTliığu 1942 mali yılı b'i.ıtçe 

kanun .pı'Ojesile 3,5 mllyon liralık 
laa.tıhi.ıae girişebilmek üzere sa. 
lıiılııyet istemektedir, Umum mü
dürlük bu para ı.e posta pulu ver. 
me makınelen. ot.<ımatık tarıh 

damgaları , taşıtlar alacaık, gereklı 

yerlerde ycnı, modern P. T. T 
'-inaları yaptıracak ve binalar i.. 
çin arsalar satın alacaktLr. 

AVTupa '°" Aınıcrikı:dan satın 
alınacak olan posta pukı ,·erme 
makineleri bir gözünden mu-av
yen bir miktarda para atıldı~ı ' 
man otomatik bir şekilde pul çı. 
karan son sistem hem halka, 
hem idareye kolaylık temin eden 
makınclerdir, OLcımatiK tari!h 
damgaları da mektupları kentli. 
tiklerinden d.amgalamahadırlar. 

JAPON 
Sularında 
İki Amerikan deniz· 
altısı üç gemi batırdı 
Vaşington 7 (AA.)- Bir Ame. 

rikan denizaltısı Japon sularında 
bir Japon ticaret gemisi, bir diğer 
denizaltı yüklü iki pe!rol gemisi. 
ni batırm1şlardır, Amerika ılıarbe 
,ginliğindenberi Ja.pıonlar ceman 
79 ticaret gemi.si kaybet:mı~erdir. 

Uzakşarkta Mütte· 
fik taarruzrarı 

Sydney, 7 (A.A.) - Nfüttefik. 
ler diin Rabaul ve Ga mata'ya 
şiddetle taarruz ebniş!.erdir. Bir
çok büyük \·apurılara fanı isabot· 
Jer kaydedilmiştir, l\fiıttelik tay· 
yareleri Ra.baul ve Gasınata'daki 
Japon hava nı&ydaıılarmı ha.sara 
uğra tınıı,lard.ır. 

HİNDİSTAN 
MESELESİ 

İcra komitesinin muh
trasında ne d - ıiyor? 

Yeıı.i Delhi, 7 (A.A - •Al! iıı
dia• icra kon1itesin1 '1.ub ttrMtıı· 
da Hindi tanın i51ilı:·bali hakkın . 

da.ki İngiliz bcyanuanıl'~İ mü. ait 

s~ette kar ılanmakto İ'-<' de 11111-· 

takıbel Uin'll devlet'.ııin tarifi bah
sine şiddetle itiraz cdibııcktcclir. 

l\tuJıtırada ~ümle ,ö le deoil
mcJctedfr: 

Tekli{ edilen plan lliud bidii;i
nin ~ararına olarak dini işlerde 

cil ~ 

Mangala düşen 
bir kız 

yanaı·ak öldü 
Ka.."1mpa ·adı Ku.ak.:nd<• ~. 

yazinin k.. ı Süln" uun <>Ö«da 
ioyııarken maııgal• •hı:şm · • vü. 
cudüniırı muhtelif erler .ınm 
tır. Yaralı çocuk ba) .,.n ı;,.. h.. • 
de hastan<'ye kahlııılmış, bir 
m'iid.det sonra ölmü tür, 

---o 

Bir deniz kazası 
kurbanı öldü 

Hamdi Oğuz kaptanın idare •n· 
deki :\laltepc vapuru dün Adarl•ll 
Köprü~ e gelirken Sara) lı•u·ııu 
öniinde , lllStafanm sandalına 

çarpmı , parçalanıı~tır. 
Bu tBYpına netirf":,İn<le :anda!· 

cı Jl.fustnfa deniu diiş.ıııiı.~, 'a
ııur "'""iıilc sı..dan cıkarılıııı,.tır. 

Kaza ,...'t'iiccsinde f PJ.l:ı su .' u4RQ 

sanıdalcı, tedavi udilmM ıi,.u·• 
m-v• Ti 3 i.ır-t. Sol::lcdıe) 
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HALK FİLOZOFU . .... 
TA H FİGÜ ANLIK 

0~[Ur~~~~ 
. tlll~W,L~J~U 

•İıc i•nin adı şu günlerde sık 
sık geçiyor, Verılcn haberlere 
güı-~, nı.C'ktc,1Ierd" izcllik te§
kil i'ı tı genişle tilerek, hu i~c Jj\. 
znn geld iği cheınmi~· c.t verile· 
cck, hıl~a böyle b ir !~kilin 
e>as gay<-si ınutlaka tahakkuk 
el.tiriiece:;t iT. 

Dug-iinc kadar mektepleri
mizde inil"k fr ·ilah :-ok mu 
idi? Vardı . Eğer, a akalı daire• 
. ' ·e gi t ~ntı izr il ik \'e izciler 
lıakl<ınd :ı:ki taı:mat ,.e n'zaın
Jarı °'kt:saııız, o anıd:ı duyaea· 
i:{ · nız heye r:tn \ ' C acı.fan hemen 
rl•işü ıı lı n yılır m ı, . O kağ•tlar 

İi7.erinr'e ne yiikst'k gayeler, 
ne programlar. ne mühim 
pr~nsiplcr vaıd<r ..• 

}'nkııt bu.nların hepsi yılla~· 

ca Jcliğrt iistün<lc kalmış, izci 
~enliiderde ortnya çıkardığı

mız bir figüran olarak kal· 
- --==--

'~.RSİZ 

BİR :'lfh'IL\K 

Scncr lkdi bir fıkrasında, A· 
nıt - Kamr projelerinia gazete sü
llwl•rında g ·irLşilltc.'5iru .istemi
ycn Akşam gaıete!ri muharriri 
için: •Bu. ur. bi.ç ı.m mes ck:daş!• 
dı)or. 

Bunu rccr~k etmeyi yersiz bu· 
lurnz. Çü.olü Ai~Lln muharriri, 

o garip sözl •ri ile ayni meslekten 
olmdı~<nı iude cbıı~ olmuyor 
mu? 

I·TJ.SEFE 

TERl:WLERİ 

Sayın Proi~r r.ı. Şek.ip Tunç 
) azdığı bir malul eye şu .serlev· 
ha)'ı koymu§: 

•Felsefe tui.ruleılııi aati.!l hazır· 
ladıJ.?. 

Fakat, bu uıakalryi okuduğu• 
nıuz zaman fcl-.c tcriınlcrinin na• 

ı;ıl ha'Z•rland.ğın1 öğrenemedik 

ki ... Hcrluılde ı n '<aleıM.ı serlev• 

h · nda lıir y•nlı;lık obak_ 

SAYFİYE 

KİRALARI 

Sayiiyo cvk'' fiıudidcıı tırtnlu
y•rnıuş.. Riva~ t. te güre, ba J'll ev 

kiraları ~c:;e.a )'.ıldan lt.ir wisli 
fazla imi§.. 

ll•ni kiralar antırılm~yacaktı? 
rakat doi;r unıı i tcrscuis ev sa· 
hiplori haklıJır. Eerşeyin arı.tığı 

bu z.ımanda, ev kiralan neden 

aılnıa,m! & : , biri' tısadi earabet 
oJ ınaz mı? 

OX YIL 

SO, "Rl\ !'tll1 

J.apou denb 1Öe6•ii olan .zat bir 

11utkuoda fÖJle demiş: ·Birleşik 

Anıcriıluı Devletleri nı-t, <>n yıl 

wııra da.la~ Japon fik>sııoa kuşı 

kat' • .ıiı savaş nrecek derecede 
ktwvetli <tlamıyacalctır .• 

Bn vaziyete göre, <lünya 'harbi 

1913 de ılei;i~ on yıl sonra nıı ni· 
ha~.,,tlcnccek! 

İnsanlara E_yilp s-~l>rı lfrzrm. 

AHMET RAUF 

Y.:-m k:'en sonra 1:ııtaiına. e,irdiği. 
v aK t. ' cud · ndc bi r aıı:: ır .. * kafasında 
l.eı· 1.am~~ ~~i t>.:r a:>nk.a.-na değil, 
.moTf,t : t-urnş a: b.i o an bu.lı...n bın- ı 
d.. Lit.h "1.İr uı;pcmıc h~rdt.1.. İlıE. 
•:h .. "'l '·'\.ı• V ·l e K ır;ı aC"hxle b.r rnanma 
ı , y cı \.";ı ı.. ~' yo~ ·n :I\. a ~t : na 
sa-k.;ııiı , h ti ~ ının d ::ıııasır:dan 
ro • .ycr.:1uş ı: raanlda:ıdı: 

- Ü C ll ~\'I)'O tı..ı.m . ... 

Ka 1m-le a ra• o müth;ş ic. o!"ku yok.- f 
4i. ı-t:t ı1ıc .şıt: Y..: en k.olf.vT'IU)""Ordu. YlL 

~. D .f' : sLı b & ht.) ... -can, lul4.k~ar1n. t 
U.:ı O 1·eş 1 G OL. ~.- in• t.ın&u:;u.a.u..ıı a
k~slcri \."~'!'dı. 

""' &>~ • c: \'t kar ' bi ... 'n . dı. ~felek 
smC'ıı1"'. ~Jn scıı nı 1. nesbd. .. n çıkan 

9üa\ ıh. · -'• rı :at':a :Ne-vin ı le 1 
k t ı k l"f-y.l gc r. Leyli bordm 
~dc;er. ~ d g!bı o:m . A... 
d 3-" .. k ... rı bır - m e dolaş~rdu~ 1 
Yu.w r <r.çc p-c <:c k ız.anruş tı Iht:i!.Yar
s.z L.r halete eLnl ~.Ja vin.n ko lundan 

R::.S,.: T FEYZl 

nıı~tır. Tam türkçc \"e erkekçe 
konu ·mak laznn gelirse. bizde 
şu dal·ikaya karlar izcilik di)·e 
bir şey yoktur. 

}'akat, bunu şiınrli sö)·liye
biliyoruz. Am.ına, ın c.s cıa bun· 
dHn lı ;r sene C\' ·el, en se.nc 
evvel !!iiyle ya:ıs~ idil..: 

•Bizıle izcilik, d i)c, 1>:r Ş•Y 
yoktur, kendi.rııiıi u !d.t11ııya

)un .• 

oi ve 
a 

(;UZ tiJ: 
lL 3l 

A1aııauan gU?C•-'"' c 'erilen bir 
k ç .ik l•t er, oo.ıe a ... ;;:tt! ti~l!;r bu.L
ciu...'". '!. , h<.bcrede cieT1.v\_1r k i: 

cA. ı"n : .• t.la bu Yll 111• :1~·a f • ..:.l~ r:nin 
~~ .; ı11~l ~ olu.ca,gı t.,.ı-.ınill edL.111t icı

~et. . ~ ıı~':kil b .. ı· ~k s .. rnıoyc sah.ple
ı i -0. u I! iP.:3 n\ i .t: ı·ide ÇtkdCcı.ı\. nıcy
va rı '.'< i tiOC..I'~Y e y~-ck fjo.t:t;rle 
Wğ ~a.ı !1.c,· ooen a:tın air.-.<ı~ıa<iırla r. 

t: • ..ı )' '"' ü.:uır,ün "" u ş:..ırJOiden 
ğııcı.ıı. .,n 2.5 l::u uş;ı aa"'ı..ın .:a 11:.,ın 1Ş

ı1 •• B1.1 ~ . hay reL uyaı tdı.rtnJ Kt&uı r.• 

b. }:; ;4 40 1. u h•y rc.ı. U,Yandırm-amaısı O ;ıaman, rcs.ıtti, hı.&.:;u.._q_ ın-
rr..u ınk.1. t.:cti lr. u~ı "i. k:· ı :ı ı tla. 

bir kaııa1dan müthi bir taar- j Qm".UL L•!.bcttc meyvu ra tesir yop.... 
ruza uğrardk: rı~~ır !'i:;. ıl k l lstanbu·da .ebzt.yl a
._ Alçak, hain, uıe.tıli __ iste 1 l e",.; Po'-'1.l'Sr1 a y yt>ruz. 1' aıtat Lıu vaı. 

te~kili.tıuuz, ~te gençler, işte yt::t.n .t>:r veos iie, b;r fu~ .. t ho.t.t.a blr 

tali.ruıtlnameler, işte meuileri 
ve işle memlekete faydalı, ha
yırlı neticelcrL• 

Anlıyorsunuz ;ya, bir siiril 
mugalata ile doğmyu söyliyen 
ağzımız kapatılırdı, 

Bulgaristan ve 
Romanya 

İzmir Fuallna iştirak 
eneceklerini bi:dirdiler 

İzmir 7 (Telefonl J ) - B ulgnris.. 
lan ve Romanya hll !<Ümetleri bey 
nelmilel 1942 lzmir fuarına işti.. 
rak edeceklerini belıxii;e reisliği.. 

ne biltlirmLslerdir. 
Bu hükümetlerin ticaret mü.. 

meg;ıi!lı.J<leri kendileri i'Çin fuar 
sahasında ayrılacak •Jlan pat:y<>n.. 
Jarın y erlemin bildirilmesini de 
istemiı}eı~. Ya!onıda Bu~arı.;.. 

tan için ayrıı bir paV'.VOll inş:. Q]u. 
nacaktır. 

Rnınanya biikı'.ımetınııı ~erg) 

saray, dahilinde gen~ 'bir parsel. 
de tc~1ir yapacağı zannolun."tıak
tadır. 

Berberin hilesi 
İz:ıü (Husus>)- Karant '. ncde 

H :ı Rlfatıpa,o;a caddl~inde her. 
berl'k ya;>an Cemal oğlu Bahaed
<lın -zabıt~ miiraeaalle 2 tıraş 

malr.inesile evine ait olup dükk3.. 
nında bıraktıığı !i adet ekmek 
karnesirun çalındJğ:ını b ~ldi4rn.:.Ş... 

tir. 
Yapılan tahkikat neti<-e>inde 

dü'lakamia hrrs>ı:Uk yıapıldıgma 

daiT en küçük bir emare bile gö.. 
rulme~ ve beıiberin fazla e';t.. 
rnek karnesi almak için bu hile.. 
ye saptığı tahaklkuk ederek ad.. 
liyeye verilrmştir. 

Hayvan yem bedelleri 15 
liraya ~ıkarılıyor 

De\•let bütçesinden veya mül. 
!ıak bütçelerden hayvan yem be
deli alan siivari, mü veZ'li, tebliğ 
memuru ve lahsiJ.ô.ar gibi memur 
ve mfutalıdemlere veril.ınekte o.. 
lan 10 !ıra hay\'an yem bedelinin 
15 \ira~ çı.kanlması kararlaşmış. 
tır. 

PanmJr liatları yeniden 
tesbit olıınacak 

Ticaret Vek51etınin pamuk fi.. 
atlannı yeniden teshil edeceği 

Ar.karadan gelen haberlerden an.. 
laşılınakladır. 
Diğer taraftan bu yıl Ege ı:n.ın.. 

taka<ında ve bilhass;, hmır ve 
Ay.i• n vilüyetler:ncle geçen ytl. 
laıdan daha az pamuk ekilmiş. 
tir. 

• 

tek :nlşt~ 
Su.av, hiç bir tevk:a.UdelUt ıQSt.er

mem<ge çıl.ışı;yor, ııoju&<ıuılılığını 

muhafau cd y.ordu. l\evuı kol u.nd.ı.Jıci 

g cr. c ı,G .. IT' .n c n uzuna d. ha çok ya&
la.nır git., ya.p ı;ror, on,arla gOz ~e 

cetd ı· r.,_cr.b~ ri zoraki ve !U.ZuılnSI.& 

k 81iık h.1Jo.r 2.t.J,,T<.HÜU.. 

O .. Jt,L::e ltarş>l-ıırdı ı.; iki t.
r a f i ç i· ı de- cia gm.ık. gr06Wnnek, göroe
~ .. t,ı.! f t".Jh .. "K, k.ııd.i ruua c.Duıı J&... 
tlkan,et d •. ~ t~ nnc:k.. bir vılr\l\ ôniln
de tcııı:ı.;J)·a dalrnu mün::&li.ıı değiL 
di. 

Leo:rı:'"'"1 bütün Asllbı titr.iyor, bey_ 
nln.n ... . uğv.dayorciu Ne Suav i de ne 
de fln~ k~:n bir ka~ sahne.si . 
bii.k.ian .!J ! c!t kelime wyıem:.,e devam 
, .e c.e::s~. t:t .) O.ıilu. Y:ık l a,:lJ'orlardı .. &.c 
!taç ad ı~-. kalmıştı . 

Ne.r.n kolundaltl ~ç adamın onla
ra dco;ru ı llrük!er ~!bi tA:b~li b.ir ~ 
tikanıel ttrllul"mt..,ı~. Şımd; ~!'Uk ne 
Leyla no de Sü.avi için, Ne\·lnden ba. 

1 
pnunet ııclckci ile rok. i!at! .ır ın datı.a 
faz.ıa ;;.ıt'tlrıhnak b.t.eneceli de ha1:ıra 

} geli r. 
Adan~d.ao gelen Lu ha.ber c:.dden 

~3rf~ ı11 ci lukaHır. llenilz bağdö~ üı.U-
1nü 25 kuruşa alan l3cır, bunu ls t.aa.· 
bli.tl:.ı·ti .r1..wlehtke k a 331.ab.lect:k? 
Son!8 ıın1~tman1ak llt1n1.:hr k i henüz 

a. da <. !:~n ilı.üm blı.im agıunııa gj,.. 
rl.nr~e .O.dar beş on mlltô\""11SS1t elden 
d ö.ha doı :aca k.tır. Du mU'Lavas.:.ıtlann 
hepi• !'11>""1'yle bir kiır temin etmelc 
j •:tiy~1cniJ.r. Şin-.ıdi 25 kU'ruşa olaıı 
iı:ııı2n "ı..ütfl~üııdcn }t('ıpanldıfı tı..n<lan 

tt.:bar~.ı n z.! ıl bi r h..ıVıls:nma 5e)'rt ta_ 
t:;p .. ' '°" <, A ah b .Jlr. 

Eiı!r hun~dcki y~ Ylf üzilJnün 
klJa."Ul!U ı..Urnbu\da 50 lı.ıırup al.abt. 
Ersek.. b n de-f ş ı.U<retme;lyiz.. Fc.'kat 
bu da &7 gi.ırül; lr, fi :: tler daha üstün 
bir .rı..'"':l: :t.t pi)'esine ;ıki.l"58 diy«ek sö
züm y3tur. 

IIsrp~eon evvelık.i yıllarda. İstanıbu!
d• -:Jz.Wn.i \."Uail olar~k 15 - 20 ku-
1•uµ tı.in·c.h k . O ı.:ı. ıuanlar ~keri.n ki
losu a.· ı :ı la ~o kuruşa aim'dığını unut
mayı tuz.. t.l'z:ümclen g ayri diğer meyva
ları..'l J;;..;. :-·az nasıl b:r kibarl?'k göefte_ 
rec~ğ!ni nrr..dlden tahmin etmek la). 

lay drji i.'rir. 
T:ıb.I ı,, k: barlılc. \ "e asalet :r&r1'Jnda 

hiç b: ., N~ öU.1tin<ien aşağ\ ltalmiiok 
l*m!yec.k. hepsinin bumu Kaidağın
da olac,ktır. 

Moy.-:ılarda vltmn'n varoır. Bu yaz 
ıbol lıol n-ı t"'Y-'a alıp y iyiniz. Şlmdi ma-
1.Uın y, f"n ucuz ve bol Şt!'y" D&iiha.1 ve 
tavsiyedir. 

R .. ı:A "RIT 

1 yıllık kereste, 
mangal kömürü 

istihsalimiz 
OTman U. Mi:idi>rlüğünün 1941 

yılı faıiliyet cetvelinden anla~ı1. 

dığına göre geçen yıl içinde Or.. 
man U. Miidürlüğü Sel:ıan - Kara.. 
biJ< _ Karasu devlet işletmesine 
bağlı 00 bin hektar oııınant ame.. 
t1t1je etmiştir. Bu S'..;retle şimdiye 
\radar amenaje edilen onnan sa.. 
hası bir milyon hektan bulmuş.. 
tur. Gene 1941 yılı ~inde ltasaoba 
ve köyl;ı ıntiyaçların1 knşılamak 
;Izere 200 kii<Sur bin ht0ktar orma.. 
mn keşif <'vrakt yapılm19iır. Ay. 
ni yıl için.:le 263836 metre mikabı 
piyasaya ve genel ihtiyaca· ayn].. 
mai< üızere tomruk istihuli yapıl. 
mış, köylü ihtiyacı için de 3646 
mette tC'nln.ık elde edilmiştir. Ay. 
ni yıl içinde odun istihsali 1.442.726 
kental, kercs~e isUhsali 28965 
metre mı.kiıbı, odun körniirü is. 
tili.\iali de 35214 1 entaldir, 

--o-

3 ayllk ç cuğunu 
sokağa atan ana r 

İıımir 7 (Telefonla)- Sinekli. 
de 1090 numaralı sokakta oturan 
Jtırl< yapııda Asiye isminde bir 
kadm üç ayJ,k çocuğu Sa<hlı:ı bir 
J"(M'gana sararak gece sokağa at. 
.tğı.ııdan yakalanıruş ve m::ıhktı. 
meye verilmiştir. 

ql.uını <il.hl «açumak mü.nıküıı de
ğildi. 

Nev;,, P'~ 0eşe'll \'e bir .. ı.1\iball 
bir ta ulf' karsıJ.annda durdu. Adeta 
,..U.rını 1<amı1J. Evve" Süav:ıım. 
gör:lerinıtn içine baktı, aonra Le:,y~ı 
SUlllU. G€.nı: ~ suı; listün.de 7*&1m
mış bir kaS3 hırsw &J>i r~nk:ten ren· 
ıe girryordu. 

Nev:n bu m8$Um genç <kızı. bu ha
ljyle ı><k zavallı bu!nruş, ona ideta 
acım!ŞlJ. 1-iafua ki Süavi ile olan mü.. 
naısebet:ni du,dı$1 bir kaç lı.al\a4an
beri <n• ne büyük b.r lı:iıı ~rou. 

SilavfJ'ln =b5etten şakak ~ 
lcri ı•ym<)'or, tıoC•zı lJkaDJtcak g.hi o
luyor, 1\M.·:nin y.ımodaki meçhul W 
çok ı.:""t ı !ı.:ıfo7a. hiddeti! hiddetli. 
baık17ordu. 

Nev;r. evliitlıiı ile lronUl"n bor bü. 
:.vüt. t .... nınıt[cndi edas:yle Le:Yıa,..a 
şöyle söyledi; 

- Afüh v.,,,ln, küçüle bayan ... 
Slnm-:adan mı t.etrır?. 

Le.Ytacia cevap '"recek laat J<>k. 
tu. Ne..·i.1! sonra yanındaki ıent ada· 
rna diiodü: 

- Tanı§DlUSlnız değil mi! Hanı. 
mefer.di, beyefendi Ç<Jlt eski do!lları
mı1".l :!! rıdır . 

Sonra Lcylleya h:!ap ettı. 

- Y.-::.vrum müsaade eder mi.&ini.Z 
sizlere arit~daşun Naciyi tanıt.;..yun?. 

ğudaHindOk 
sunda Japon hava v 
üstün iiğiinü do;;; 

Uz k 

r 

no
deniz 

~ c gı 

belirmek tehlike dir. •• uz er 
( Y~ zan: :t. Eükreş Alt:şemil iteı·i) 

V.:ak DGğu ccııhe:.i: 1 
Kay.ta d..ı;cr "" mühim hadise, 

Jlıud denlııude Japo lı~va •ede- , 
n iz faali> etler inin gün geçtikçe 
artınasl1lır. • 

Araiarmda tnnare gemisi bu· 
1.ınan Japon deni~ uv\"ctleri ha
len Et ıı;: • tc kör!c<iude hareket 
yapuıalı.tadırlar. Jknlardan hır 

kısın, ton arelcrle birlikte mut
tefık ticard s-~ıııilcrine karşı ta
arruzl:ır ynpnuşlnrıiır. 

Üsleri Lir layyıac gemisi elan 
Jap-01t tayyareleri f: c )• liin adasına 
knv\"<ıtli bir ha\'a akını yapmış, 
Kolon bo şehrıni bombalamı,tır. 
Bu hn\"a tnarruzun<la Japonlar 

1 
kuvvetli bi_r ~üdafao ile brşıl•t· 
Jnı~lardır. ~•lirler !?7 Japen tay
;rıırc,;i <lü~ürmü~lcıdir. Seylii.ıı a· j 
dasma ~ apılan hu Jap<>n ha'1a ta
arrll%tl, b.,lki de b r rıkarmıı te
şch!ıüsünün başlang1;:;dır, Japon
lar bu 11dayı r..tiliı etmekle Ben- j 
gale körfeıdne ve Uiı::ıdistnD doğu 
sahlliadeki limaııI.rınıı uzanan 
deniz yollarına l1üim olacaklar, 
yiıı.i ITı.aulistanı de/:udan tecrit 
edeceklerdir. Bn üstünlük brşı· 
smda müttefikler ancak Hindis
tan batısındaki linıaolraı we Bas
n lmrfezini lcullaıuılti.li~ler. Fakat 
Japon denizaltıları buralara uo:a
nan ileniz yollarını da kesci>ilir
ler. 

Göriiliiyw ld, ılüne kadar Ja
poniarın bir lıayal sayılon bn 
Hind denhi hiı!<imiyeti bngün ilk 

Beyaz un 
tevziatı 
Ağır işçiler 430, bü
yükler 170, küçükler 
85 gram alabilecekler 

s:ıflıasına girmi} btrlmıuyor, Da
va, hava ve deııiz ku>-veileri da
'\"OSıdır. Hind deni•ı..de müttdilı: 
bir ha'<a - deniz filosu lıeaüz gö
rülmediğ i nden Japonlar bir taraf· 
taıı Beng.alc J;.iirfezi içio.e diığrıı 

jlcrliyur ar, diğer taraftan ıla 
Seylim ada;ınn ve Hindistan do
ğu sahillerine ımımnıya gaynt 
e.liyorlar. 

Seylan istilllya -.ğTana, mütte
fiklerin Bu.gale körfuiıulclci li
manlardan ıslifade etıncleri im
kanı kalmaz. 

itte BirDUlJU'ada ura cephe· 
•inı!t0n )' nkı.n ltir telı<!iole ,.., llind 
Okyan surıda denizden tecrit edil-

ek telal.dı:~sine nıanıır lıahınan 

IDıoılista:n bu .ıuruma dü.';ZRİİŞ· 
tür. Ve guiptir kL orada Jıala si· 
yasiler parti programları içinde 
lıiıU\ anlaşaınaıruşladır. 

Ilindliler. lf'ındistan-da teblike
nio yalnu İngilizlere zarar vere• 
ceğini sanıyorlarsa çok aldanı· 
yorlar; eğer İngi!i:ıler <'le hu işin 
miiza"kere ile b31ledilccrAc \kadar 1 

elde zaman buluııdıığuno ihtimal 
veYİyorlrasa çok yamhyorlar. Ja
ponlar Bi"rma.nya . Ilind hududu
na ıl.ayno-dıkları \•e Hiw1 ıl.oğu sa
hlllerini tecrit ettikleri ~aman 
ç<>k geç kalmış olacaklaroır. 

tıı;gilizler, Hind denizindeki leh· 
li"keyi aııcak knnetli bir bava • 
deniz fil.osu bulun;lıır.malda ve Ja
pon filosunu ma1;'1ii,p etmelde dur
durJ!lıilirler. 

GW..rüklue •emur alınmak 
mere bir imıiltarı açtldı 

Giimnüıkleııde münhal olan 20 
lira 1Sl.i maaşlı meınurjy.etler iç.in 
lise .mezunları arasında lıir iıı.ı.t• 

han açılJmşbr. 
İrr:ıtihan bu ayın 29 uncu çar.. 

şaıııiba gunu İstanbul, İzmir. 
Mersin, Urfa.. Samsun ve İsken.. 
d.enınla., Kars, Trabzon ve Van 
.gii:ınrokleri..,,:iı? ·ııcra olunacaktır. 
Tal~ .,Janlann bu ayın 28 inci 

salı giiııü al<şamına .kadar mez. 
kür güırnriik idarelerıne müracaat 
eımeleri ie3p eyl~kt&ıiir 

MAHKEMELER: 

Seccadeyi bal 
gibi aşırdılar! 
}:Ski bır kalem efondisi hali 

v~rdı. Mahir.eme) c girerken şap. 
kasını itina i le ~1kanp eline aldı. 
Ceketinin önün~ !likledı. Kemali 
hürmet ve taı.:.rn ile bir reverans 
y~pıp davacı m evkine geçti. Ya. 
nın<la da. on yedi, on sekiz Y* 
larında bir geç ) eralrnıştı . Usulen 
fiti tarafın hih·iyetlcri tesblt erul. 
dikten sonı·a, davacı, 

- Efendim ,diye söıze başladı; 
macer.a eskidir. İşin lwolW., dört 
be:;; ~ne c.,.,el!ne kadar dayanır. 
Bu çvcuk, yirmi senelı.k k ınn 

Saıhl r Beyjn oğludur. Dört ~ se.. 
ne evvel, a r adaki alçak duvarı a. 
şıp bahçeden çiçek, erik, şeftali, 
armut koparmakla işe başladı.. 

Nihayet, pederi rnemum 
olıduktan sonra, işi b(iıiibi.itiin 
azı.ştı Bu sefer de, taraçaya astı. 
ğımrz halı seccadeyi, kendi e<Vie. 
:n.nm penı:erc:.lılden J:ı.ir suı.k u.. 
w tıp aşırdı Artık, iş, taıharnmül 
'hı:ı:ltl.ıni aştı. Seccadeyi evlerinde 
:<abıta buld.u. Kendisinin ceızalaıı.. 
dırılmasını !sterim. 

lrakim, maznun gence sordu: 
- Kanıt ıızwı söylediklerini 

du,.ı.muz; ne diyec.eks.iniz! 
- Efendim.. komşumuz, ken.. 

dlsine 'lı.iir.met ettiğimiz bir ;ı:.attır. 
Hem gayet §&kacı, hem de biraz 
sinirlidir Bize, olmad.ık latifeyi 
yaıpar .. tahammül ederiz. F.akat, 
kendis:ne k"iiçiiı:Uk bir şaka yap. 
tık mı'}ıciı. lı.ızar, sinirlenir_ ne 
yaptlğmı., ne yapacağını şaşırır. 

Bu seccade hikayesinin de aslı!ll 
anlatayım: Komşu.muz Hidayet 
Be:ı·in taraçasında bir halı secca. 
de asılJ olduğunu, üç dö~t arka. 
rla.jla beraber gördük Aklımıza, 
setta.:foy; bizim pencereden bir 
sınk:la alıp kendisini aratmak gel 
cii. Bu işi yaptı.k. Rep beraber bi.. 
~ evin i.i.st katındaki pencereye 
-çıktık. Ben, bir latıle olsun diye 
ınrıkla seccadeyi aldım. Evde, 
seccadeyi bulamayınca aı:amağa 

başlanıı§la.r Nihayet, aldı.na ben 
ge~im Bana da sordu. cH.ayır! 
almadım .. • dedim. Maksadım, bi. 
raz daha aratmak ve liitife yap.. 
ım;iktı Bunu.,, ürerlne Jl"li9e mü.. 
Tacaat etmiş Eve polis gelince 
çıkarıp seocadeyı verdim ..., bi
kıiyeyi ~ anbıtı:mı.. Fakat, 
lrzettiğım gi.bi, kendisi biraz da 
'Sinı1idir :SU şakaya 1-a halde 
canı sıkılın~ Şimdi bana hınız. 
hk isnat e.di~r 
Hıdayet Bi!y mahkemeden çık. 

tıklan sonra yanındakı adama: 
Bal gibi sereaodeyi aşırdılardı. 

Şiaıdı plta y~·k d""ı:ıtlar. dNli. 

Ankara 7 (Tulefonla)- Ekmek 
ku(lOnıı ~ı verilmekte bu. 
lunan tek t.:p un yerine dünkü 
pazartesi günü istiyenler cl:stra 
beyaz un satın alabilmişlerdir. 

Bu umian ağır işçilere verilen 
(430) gr.ıımın fiatı (13,7!>), büyük.. 
lere verilen (l 'ro) gramın fiab. 
(S,5) ve çocuklara \"<!rilen (85> 
gramın fialı (2,75) kuruştur, 

Kalwecil.erin 00- şikÖ)leti! 
Kabve<>'ler tarafın.dan alaka... 

d'DTlara yıı.pılan bir şikay-:tle tav. 
la ve pul fiatlarının son günlerde 
ook pahalıla,.<tığı bildirihniş ve 
daılıHde yapr!arı t&vialarla pulla.. 
rının azami fuıtlarının teSb.iıt o.. 
lunıması nca oluronuştur 

1 
_____ lltl'. SEYİN BEHÇET 

~a:ı: un tevziatı bu şekilde 
her pazartesi giioü devam ~e.. 
cektir, 

Şm:RİMİZDE 

İstanl:ıulda oda bu usulün tatbik 
olunması için İaşe :Müdürlüğü ta. 
rafından tetJ;jkler icra olunmak.. 
tadır. Beh<>r karne başıııa tev-zi 

edilecek olan beyaz unlar Anka. 
radalti miktarların ayni olacaktır. 

lnlıi•arların 1942 vılı oaridat 
oe masrafları 

İnhisarla-r U. Müdürlüjj'ünün 
1942 yılı bütçesi Büyiik Millet 
Meclisine verilmiştir. lnrusarların 
.reni .bütçesinin varidat ı<ısrnı yürz 
yodi milyon 325 bin 962 liradır. 
M.asr;ül.ar kısmı yd<ünu ise 9 mil. 
yırın on sekiz bin 272 liradır. 

Leıylilda hl\& Joomıpbi!mek ener. 
lioıt ,.,.ıı.tu. snıwt -aliliiııaeıııete -çelı
§VD'"du, Genç Jtaduı Nacı deıi~i Jl&o
lltmım. LCJ01*n. .,,, Süıv17i tıöyle ta· 
nıltı: 

- Le;ylii Hanım ... Suavi B.,tn nl.. 
ıanJıs:... v~ Süavt °""· L.,.u Hanı
mın n;.:anllsı ... 

Genç kIJ: blı>dea ilıperqti, Ka.r.. 
şısındaki gE:~ adamın u:za1.tı!'ı eli. sı
karken Ö2fl dönüyl.lr, eöııler.lnin önü 
brar•!'('n:IU. 

Silni, 1ora ~ile çaı.,,.rak, 
Naci Bey:n elini; 

- Uüıerre! oldum, diye sı!dı: 

B~ ~· sahneainde en şaşkın 
Ley~, ı;ıo.ruıı da Naci ııe,.ıi. Bu çok 
genç zda..-, laıfoomın lç'nde bu .garip 
tan~tı.mıı n111 muamma dolu hatasını 

çöıı:n:l~•· c.ağtlm::ra çalıoı~rdu. 

Nevınl~ JIÖZ. eöZe ıe!memei• çalışan 
LeylJ~ b;.r •n evvel bu .k.iıbı.utan kur .. 
tulm.ak ıtln sabırsı:zlınıy.or.dı..ı. 

Fakı! N<·vlııde konuı;malı: l>ir şeyler 
söy~ arzusu v;ırdL Yüıimün hatr
la.rında hınç -a'n:ıış bir insanın sev1nç 
ve gururu oku!tt1)·ordu . YolJ,n oı-ta.stn
da ve yajian lı:Sn.n altında <kg:l de, 
nıılı:ı ocak blr salonda ımı. pi hare
lketler;ndc b:r rahatlık vardı. 

Genç kadın Silavlye baktı: 

'(l>evamı Var) 

• 

Xeyfi'y<!t te~k>k olunı:nakıtadrr. 

- KirnıdiT o? 
Şl mct. ne diyecek, ne cevap vere

cek.tim! Y.-bJ.ncı )'Ok! De-tea olur mu 
idi acaba! i=ı boı okke~ >ı;in bu. 
kimdır c! Se.mıin kimden ~ld.J:.ia.i 
an.l.ı.7anıı.dım. 

Ben kapının a!:z,uıda tereddlitle d~. 
rıır!oo Jlro!g<l 11Eiıııv.lanıiı: 

- Kf!T".d r o? 
Artık ı.:eva.p vennem<ic olamazdı. o

IIllll içm.: 
- Yabo.ncı değil, dedim, buruı n~ 

sıl bir .J'l?<dır diye mera et.tim de <>
,_ ıç.. t..aimı:>rım.! 

- ~ıerak ebtinse gir içeriye 4.e bak, 
ııMJi blr ;rer oldut1'Bu -Oeren! 

Galiba ikıncl bir ~ık Dıb"oienle 
'kaTllhşıyorum diye i9Cri5>e dal.dua. 
DaJa.ı:J>. (ııılcal (lı.bnQmla berııı>er ora.. 
clkt.a dcnnkaldım. İçeçrlde l<.İmferi 
g- beğeııimlni%? ~ lışlc 
D:,Y,,je::ı•,, Çitleııbi.k N.giirı görm.iye
,-b mi?. 

Ben 'bıcynt, beyecon. ı.oıını lle geri
~e dıöamek il'terk-en A:ık Diyo.:ea: 

- Ne c dedı , bura..lan ılık.tanıi:iz ga .. 
liba Üdtmty;n, Ürkmeyin, burası me
zar değil, bmşarat Tlf\'asl tuc .. Burada 
oturanlar da "2.lıı g'..bi birer insan ev-
1Wı! 'he.~. me>lkenlmh pd< (altirane, 
ı><lt k:almiierane. bir ;yerd'1" ammo ;yi
ne: çiz.i .o-'f'ızrUı.cak bir culwuuz bu!u
nur. 3'1J'•ırun. bir lu!o&.ra ilişin de blr 
kalıvem.iı..i için! 

Ayakta sordum: 
- Af!cders1niz, ~iı. 'kimsiniz! 
- l~en mi? Bana adla sanlı met-

ıu,ı.. .A,1k D ;oicu ve n11J111 diker~ Ak.. 
ııanıoylı Hacı D..-v[f E•lal:ıan derler. 

- M.u •.1.aka riiya eörilyoru.ml 

- Allo!t hayır4n tebdil eylesln! 
Faka.t iLS:tn ı.r.ra.ruk \•e a)'Sk1a !kesı ril· 
ya itörilr l'f"li'. 

- Qvlc ise haytl görüy.onın>' 
- Zaten her ~1miz hayal l'\1tı.dım, 

her tşi:ıırıh. ..• RatU a&hoı ararsan sen 

K.onlerans 
Kadıloöy Ra1kevin.den: 8/4/942 

çarşrmba saat 20,J() d• Halkevi 
reısi B. Vecih Bcreketoğlu tara.. 
tından (R!!S1m tarihiınizdl!fl sah1. 
reler) mevzulu 'bır k<ınferans ve.. 
ril~ce'ktır Herkes gelebilir. 

.de hayal, ben de ha)'lll, şu da lıa;yal, 
bu da hayal, hatt5 bul;!qı dUn;ya ha-
7al ..• 

- Uk!n •iz nereden çı!ı1mrı da btı
nya geld.Jnız". 

- Nerede.o lJ\i çıkıp i>unı1'a ııel. 
diın?. 

- aen ı;ereden çwp buraya .ııeldhı· 
ee beJl oe Oy.le! 

- Onu demeıc iıtem~ .. Siz 6-
bür dt:ny•dan buraya nasıl aeldiniıt!. 

- H&ns: ilbür diiay.ıı:iu.f 

Çıldıml&lc 4leoı <iegi.ldl. Neye ut· 
rjl<ıiıı:ı.<ıu ~,, .ne ya.paca,K- i"flDl'.lll 
btT ha! ·>, hem k:on""""°', ltenı de 

!kide bi: ~ kapıya bılqpDJduın. 

N\ear, Juıçi.Wı: Wr ;yer iskemlesi .ııetir
di: 

- .ATata durmay" buyurun, ı.... 
,tıezzü.le.11 funı 1llışiverin! 

~iz .,,. Uıtcdc iskeml.,,.e ~ktüın 
are NiW.a llQl".imu: 

- Bu .,. bal, ba ne BWl2ılra Oöyle 
N..,rar Harıım?. 

- Baol>ayajı bir bal, baııba,;yıı,iı blr 
m-anza:-a~ 

- Öhlyü nacıl dirilttlıt.lz7 
- lla~ı öl.üyw? 

- Y.ıılıu d~li mi eıkcdmİlıi% Jııanı, 
iltk n;yv.j"' <;lm~~ mi idi?. 

- At.Jc D.ı.rojeo kıuıı;ııwıcla. .ı,t.e! 

- Peki Cilen k!mdi?. 
- haııgi olen? 

İ:;t.cc.~tC.tTti trra -kapının yanına çek... 
tiı:xı, lla,,utH kap.ld.a.rı uıatıp dışarı.ya 

bak!ını \~ lebleb!cl lle Çınecne çocuk
larını ora<la görünce gen,İJJ bir nefes 
aldım. N'ı:~r ı:ülllmoiyerck: 

- S~ı C:edl, nat>ıl ol.du da tekrar bu
rala.r..ı t-eoşıi! buyurd.un.uz?. 

- YolLım düşl.ü, geçerken şw-aya 
bir 1,ok-yım ôedlm. FaM.a.t bu !~e ı;.k
lım t;n1f"C i, gitti. 

- n~ınaa akıl enniyecek bir şer 
~ki ... 

(Denmı Var) 

BuıriılE ba.llsl •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Bir lb.a1ibin cereyanı ve idare.si 
gi:bi ıhazırlığı da sade bir taro:da 
anlatılacak görülmese gerek. Bil. 
hassa ioçinde bulunulan şu harbin 
mahiyetini e~dile kavrıyab ilmek 

için bir çok yardımcı unsurlara 
lüzum vardır. Bu yaniuneı unsur. 
lar da geçen harpten öğrenilmiş. 
O harp 1bittikten 90ru"a ortaya çık. 
ll1lJ bazı key:fiyetlerdir. Sık sık 
bunlara bakılarak ondan bugün 
için aydınlık istenmektedir, Hal. 
buki her iki harp bir değildir. A
radaki farklar gitgide çoğalmak. 
mdır. Avrupada bir ceplıe açmak 
lüzumunda ısrar ediledursun bu. 
nu yapmağa kalkışmakla da aca. 
ba ne gibi hatalara yol açılacağı ca 
Şii'nülrnektedir. Ynlış atılacak a. 
dıanların sebep olacağı zararlan 
ırorıradan tamir efım<>nin klılay 
o'lmıyacağını lı.a•bin türlü tecrü. 
beleTi ~temtij'tir. Kiınbilir bu. 
na benzer daha ne gibi mülfıha. 
zalar vardır iti A~lo - Sakson 
tarafının bu b.aıobi lıi:ıre eden 
mes'ul m~kamlarını u=:ın uzadL. 
y.a ct"..ışiiııdüt'ınektedir. Geçen u. 
murni lıarpte de Almruıyaya kar. 
şı kat'i bir harekette bulunmak 
üzere Alman sahillerine İngilte. 
renin asker çıkarnv.sını istiyen
ler var'll.ı. ingilterede o zaman git. 
gid<! bu cereyan kuvvetlenmişti. 
İngilizler Ahnanyaya asker çıka. 
raeak, Rus ordulan da Alır.anya 
'ü2erine yüru~eree karadan gele. 
<.-ekler, artık Berlin içm tesliın ol. 
maktan b~ yapacak k.ıılmıya. 
<:ak görull'iiyordu. Hatırlardadır 
ki ~ başka bir cereyarın 
~da bu fikir taıbikat saha. 
~ına ~rılaJmdan kaJ:m tır. Bu 
günkü vaziyet ile o zamanlar a. 
ıasında bir mukayese yürutrrrk 
bir dececeye kadar kal>il <ılsa gt. 
rek. Bugün de Rnsların yük>ünü 
lhaf;fletrnek lüzumunda ısrar e. 
dilmektedir. 

Diğer taraftan da eğer Japon. 
lar da Ruslua karşı haqı açar. 
iarsa bundan şark cephesini m 'h. 
verlıı diğer tarafı büyük bir yar. 
mm görmüş olacaktır; deniyor
du. Ha)buki 0irndiye kadar vazi.. 
yet malum. Rus_ Japon haroi et. 
rafındaki tahminler doğru çık.. 
madı. Şimdi Arnerikalılann da 
dediklerine göre Ja·ponlar ir ' n en 
ziyatle lhesap edilen nokta Alınan. 

Rus lıaııbinin bu yaz ge-ç i rcc<'ği 
salhalarla n.ilıayet alacağı neti. 
cedir. Eğer şark cephesinde AL 
man tarafı galip gelirse Japonla. 

rın Rusyaya kar~ ı taarruz etme. 
ler.i Aıneıikahlarca daha muhtP 
mel ~ktedir. Yohı da'ıı. 

böyle bir neticeye varılmaıhl:ı,u 
Japonlar A"'Y'a 1ot'as:nda ye'1 
ha~be daha girmiş olm1"ac kla>· 

dır. Bu Arner'kalıların ş'mdı pek 
ileri sii'rdükleri bu tahminin şu 

sırada bir hususiyeti vardır . 

AngJ.:ı • • Sakscın alemine karşı 
harp açan Japonlara karşı .Rusya. 

nm da harp açması İngiliz ve 
Amerika tıı.rafınca bcklcnm'~ o. 
labilirdi. Halbuki birbirlerine 
kaqı ne .Japonya, ne de Rıısya 
ilerj giımeın~ter. aralarınd'aki 
münasebetleri kesınerni.şlenlir. 
.Tapo..~y:a Anglo • Saksc>nlara karşı 
ı!ıar'be gireli Lanı dört ~Y • 7 'lk.. 
kanun 1941 deııbed - bitti, a"tık 
beşinci tya g:rdi. Fakat horp 
daha uzamaktadır. Yeni indıahar 
z.ihinlerde bu harbin istikbal. ;çin 
bir çok ih tinıaTiere yol açmakta. 
du-, Fal<al en yuk•rıda L::-;ırct e. 
dilen noktayı tekrarlamak Uz m 
geliyor: rnihassa bugünkü h!!T! ·le 
çok iyi hazırlannuı o1'rnan;n e.. 
'lı.ernmiyeti büyüktür. Eğer mu. 
harip taraıfların narek!tma~ ~ 
gırlık göriifüı'5e bunu har.rlan... 
dıklarına vermeli. 

Tramveyr'an düşfÜ 
Bebek • Eainioıü lıatlULO i li· 

')'CD vatman Kasanın icbreslnılcki 
21~ lllllll•lı tramvay düa aklaın 
Necatibey caddesiıı<!cn eeçerken, 
basamak.ta ı;.eyaluU eden Arna• 
vııtı.öyü sakinlerir.druı 17 ya ın• 
da Niko muvazenesini kaybede• 
rek diişmüş, başmdau tel1likeli 
surette )'aralamı~tır. 

Niko, Beyoğlu hastanesine kal• 
dırtlmıştır. ---o---
Hendeğe d~üp boğuldıı · 

Bergama (Hususi) - Kazamı. 
zın Barbaros mahallesinıle ll'lU.

ran 7 yaşında Ytlmaz isın,ndı> b>t 
çocuk evjnin önünde.ki su dolll 
ihen<ieğe düşerek boğulmuştur. 
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Telhi. eden: A. ŞEKla. 
S .!} adan bildir.ti) or: .__. 

!Harbi~ e Nazırı Daskaloi buma
şu demeçte bulunmuştur: 

Dulgar milletinin butlin bJr 
tek dii5Lmccısi ,-ardır: BuJsarist&. 
na la ' edılen t.oprakları muhata. 
za etrn(;k. Eger Bulgar milleti 91. 
]aha sarıJmağa d \'et edilecek o. 
hırsa bu, mfnh ıran memleke. 
tin ve me.mlck t e\ latlarının is. 
tıJCbali içın clacaktır. :iıllet, im. 
k.ın oluru şim ki m ıaıcbeden 
in:sanca fedakıarlıklar '9P11adan 
sıyrılmayı bil r. Kra1m siyaseti 
şimldiye kad r oldu0 u gilll, btın. 
dan som-a da bu fedaklrlığa 1119"• 
dan 'erllle'me! e muvaffak olabL 
l~ektır. 11 

HtNDfST-ANIH CEV AB! 
MlUHTlRASl 

Yeni DeUı -den biİdirili)W: 
,. en n ·cra komıteli 8 saat 

s·· • bır .rr.unak ;adan 80nr~ S1r 
K · 'n tekHflc .. verılecek ce. 
'al>i mtdrlıra) ı la.bul etmiştir. 
K m t b ı m ı fa Hi dista. 
nın miPalıa""el sıa ne ait 7• 
p l n beyanat n ~ ye mahal 
b ~k faI'.ZJDJan dolayı 
ır..emnun17et 1ıennelc'tedir. 

K ngre bqw Aııad ve Neluu 
nuzveltin aıusu i müımeesili ile 
t;ö-i: ı:n;- ' rd ... Krips"n be)"&n. 
n8'mesintn gecikeceği ~•nnedil. 
t.ı ktedlr. 

İNGt!LİZLER NARVİKE 
~KIN YAPTILAR 

Stalılhoılmden bildirili~: İngi.. 
1 z hücum birlikleri pazar gimti 
erkenden Norveçiıı şıma inde Nar 
' ike bir baskm yaparak gemileri 
mlil.m hasarlara utratmışlardır. 
Yazın yapılacak bu tab·ı hücum. 
la'f Rus bomba tayyarelerinin 
iftırak etmeleri muhtemeldir. 

( ŞEHiRDEN .,. 

+ hmlr Eleıkıtr°k \ e Tramvay Şlr
Stetı N fla VtüleU tantınd.an aatm 
alr.uıc:~hr. Tramvay ş dt"eti memee-
6 .. A •ktm, da t edi\mlltir. 

+Sil__.., aıda bereketli J"al
murıar 71-t11U7a blıtl•._.... Bu 711 
F.cftltt o:.abiıui 9C* bol oiaca•du. * Kllll Setimi& İlm9' inönü dün 
Anbnd& c. H. P. Genel Merkez.ini 
~ı :t'Dcilıınl1 ve 89Ç vakte ka<lar 
ı t"f!Jul olnnJIJanlı.r. 

+ .Mtr Be 7cai Ankara Beledi-
~ es ne bir ~ ıı&ndererec ı&oe il 
muter. " z m ı r ~lerlne 79rdıın 

ta~nde bv unmut&ur. Ankara Bele. 
d ryea btr Ja~b memDUDl:retle kaıbul 
ı mFır. 

VilAn:r w BELEDİYE: 

+ V •• , ve Be! diye Re si Dolr1ıor 
LOttl ıc rdar d n 7anan Fen P't.rul
t b n Jt yerinde b~ı tetltfklerde 
buh.m dur. 

+ T hl lııoMer!erln •nuneueu bı.a 
akşam t Si de Şehir Komedi T y. 
rosund&~. 

+ İs ......... l Vaü lluninl Rllllt Pe-
ml .Mal'dhı Valll tine ta7ln edil-

oocu CIMll8INDE YDd 
lllBABWlll&a 

:Awnllra aBn: Düpawnm yap 
~ meıvzll llücmn1ar püUiiıtül. 
m&Jtilr. Bir bç tün Miren Alman 
taarruzunun 8DDUnd.a deniz kesi. 
minde • mahal ip edilmiştir, 

Buslara &ift: 23 marttan 4 ni. 
sana kadar geçen aman zarfın- • 
da merk~ cephesinde hareW 
yapan Sovyet kıt'aları 161 malıaL 
li geri alm1th'r, takriben 40 bin 
düfman askeri öldıünnüPr w 
~ çok mik1ıarda malzane iltL
M!ll etmişlerdir. 

UBY:ADA ASK.ERi DU!RUM 

Kayda ileler bir değişiklik ol. 
JDUIUllır, 

UUIC DôeUDA ~t 
HABIZm'LER 

MüUetiklere töre: J'ilipinlerde 
Bataan yanmadasında ve O:ırre. 
jidbıda Japon taarru:r.u devam e. 
~"Ur. Amerikan kıt'alarının du. 
rur.ıu ciddidir. 
Aralarınde hlyyare geıni6i bu. 

!un.an Japon deniz ve hwva kuv. 
veUeri hllA Hind deniEinde Ben. 
plelııltf ........... ~lr,;. 
tadır. Bunlar nmtterık ticaret .ge. 
milsJne ... llllifter* &aamm. 
lar ~pmlllal\l!r. 

J1p>nlar Seıylin ldlMnda Ko. 
lomlıl>ya yaptıkları itan. taarru
zumla muvaffakiyetıdıdiğe ~ 
:"ıJtlSdır. 2'1 ltıpon tanareal dL 
şüriilmüştar, bundaa başka » 
Japon tanaNll dllha haara Dl
ramış ve 5 dOşman ta,ıyeresl 
nddemel olarak atıhrip edilmiş. 
tir. 

Japon donanması ha1'>tn ba. 
şındanberl .BiiJük Okyanusta 56 
harp gem1sl ve '6 yardımcı gemi 
kaybetmiştir. 

MEM L 6.KE1'7EN) 
t 

milllP. YakıMe vUllllt ~ bre. 
ket eckc:elttir. * Şehir Meclielnhı Nisan devreli 
iıkinel top!ant• 4Nfı(ın sa&t 15 te ya
pıiae*tır. Da ml Encümen ma6ral 
biltçealn.n Vilayet kıemı ~n senc,.e 
n-rao AK.'I• Ura iasla Mııatt ..._ 
re ı•.81l .. olslık '8lbi& edıbnfp
lit. 

TİCABET ve SANAYi: 
+ Şimdon 1mı1 ... dııılM* ımlanna 

katılan m•r mlltan ~ i~ba
ren yawc 40 tan .J'{bde ~ ye irıdıril
mif*. \la cuvaümat da ı k~zana 
;rapılaıştd'. 

+ Et fıaıUerl 7enlden- J'tlrsehrıl,.e 
b•şl&'mştır. Diln pcrakend olarak 
dajlıç 200, tuzu et. 230 v.ıs sıgır ı• 
kurupan..edM ...... 

+ H staıh~re ~üwl. mekama 
• ve id.14 ye tewı otwuua.uıa ba,.a.. 
D~ır, 

+ T...-ıt Ofb!ne flhrim wllfl l 
hlıJ"vanların J"em ,bt y cı ıç"n Vılit'et 
emi'fne fGe ton anpa Vf'f°lmlttfr, 
+ Slm:.ri Uııinrm MOdü u Rr t l'ıil

kôastlnı ~ tamııen F libe panayır na 

·'~ + 1-ünden tUlı•r• petro . lMa-
Sn • .....ı &ıt&er ae teneke tlqma 
5 - Jt lamll ananda ıb r zaı:a ,._ 
pılnn tır. 

Halh Wr te1ıacftm - Şlmııliye kadar hiçbir filme nasip ohmfH 
1tı1iik ttır m8'Vaffak ipi: Cç aiaı1e 288M W 

T A s i M sJNEMA5JNDA 

L E YLA 
W.W &ir~ü ve alklfla6. 

TtlaK ldLıJ MUSiKi BAYA TIMJZIN EN BtlYOK llADtsFSt 

Tilrk ldi&lk mus.ikjain.in ÜıSta dı DEDE EFENDİ'niıı öhnez eser
lerini ba filmde dinliya:eksiniz. Bu birlclt fırsatı kaç rnıay.nız. ..................................... 

Devlet Demiryallan n lİllllfln lı!ırıı U. IBi İlin!an 
Muhammen bedeli (3491) Jln (25) kurut olan 50 adet ve tatr~ 38.718 

lnıltce mtibı muhtelif eb atıla canı azın aııı (l'U.1142) Cuma C(lnQ saat (H,30) 
on dkt bUC'* H 7{!aıpıpıla Gar bin aeı dabllinclelti JromlS)'on taraluıdan 
aı:lt .~ usu •tin almacdtır. 

Bu ile llrmeir ~ (111) 1'ra (85) kunıtha muvaldcat teminat ve 
bnun.m bzi• ete wealkle Wrllde e Jas1?tme ı<ın.a saatlqe k .. dar k.Oml~ 
•i&rac:aa'1arı lı\ıımd\l'. 

Bu ile d pı1ııamıeJer ko~an P.al'Mla olarak dalrtıliaaktadır. (4814) 

A 
1nııl • ., 1 

• ,... .. - 1IGırta. Mlar ... 
Dediğini yaptı ve kayala .. tır • 

mandı. ~r saçlarını dalg a 
dır :.ı r, etekleri hafıf hafif hava. 
lanı)ordU. 

R yadaki AMERiKA ! ......... ~- ... 
Yalaudller silahlanmak ki ··yuknime 

(Bqmebled• .,..., 

aıençt~ bı bıır ailılıre • ı ı • ea 
luı detir.8nlı, - _..._ 
War cıılCll'm ....... 

18 - 50 ,.. arasında
kiler mecburi hizmet 
müfrezesiae alınıyor 
BakıNıt, f (AA.) - Y..a-ı JI 

ilellara...sa.ı-llilt1aYalm· 
41Uer .......... himıet mtıııfr_.. 
-... .. nde' .. ._.., 10.. 
rial ~ w t-+rlar. 
BlleriD4e ............ .. .... . y........ .. ~· ... ... ., .. 
-. ~ halar ....... Wr re-
.. nncıWedir. llMe ,..._. 
... '= TIWleri'Mi it ..... 
larında altı ay çabftuılacaklar
dar. 

Bu sabahk i 
Rus tebliği 

Moakova, 7 (A.A.) - S.Vyet 
tebliği: 

6 Nisanda cephede hiçıbir deği
fi.klik olmamıştu. 5 Nisanda 24 ii 
Jaava .mqUalarJmla ~edil
mek lzere ıw fttman tanuesl 
•llflrllmtlftllr. Sov7M b71ltı lf ..,, ..... 

--~ıt---

Jepon~~ ... rn 
Elçisi Mac 

Badapep T (AA.)-Ja~ 
nın Berlia elcisi Qeıiıeral Oşima 
baraJa ~tir. Bailpeştede 
~ suna. U 9*M katdıktft 

IODl'a Sal.raya ılllecek. onda ı .. 
ponyanın Ankara e1çlst ne bulu. 
şacaktır. 

Japon BaşveklR 
(1 lDel Süifed• De.,raıal 

GENER:A.L TOJO KOLOMBO. 
NUN BO.MBARIDMNI 

tçıN - Dİ\'Oat Vlfl 'I {AA.)- ı.,. BllpL 
kili Gfteral Tojo. ~nun 
bcınltarcfuMbı ~e de. 
mıt• ki: JapllıiJi, Hini mille. 
tine k•l!J hiç bir düşmanlık duy. 
gusu beslemiyor. Kolomb> lngi. 
Uzleıe iE olduğu için bombalan. 
~Bu -.Oketer • M•n~ 
1njfb •• n «ta4aa laıJıdır. 
mat için ,.PWMMır. Hind mil 
letınin Jlinclistını tekrar lethet. 
mesl zamam aelmiltir. Hind mil. 
letlata İngillderln viitlerine kan. 
..., ... mı imlt ederil.· 

Vlff T (AA.)- Bind!atan ku. 
mandlnı Omeral Vqelln aJnl za 
manda umumi vali de olacağın. 
dan .,.edili,.,r'. 

Almaalar lrış harbi 
bitli diyorlar 

U inci Sah1flııllD Denm) 
yerleıta Juaruyacala zamana in. 
tizaren kanetler thalm w tah 
şit edilmektedir. AJnıaalar tara. 
fırıda oldulu Cibi d~an tara. 
fında ü ,..ı lııMebtler ~ şim. 
.diden t'cdbirler alınmasına baş. 
lanmıştır. 

Sovyetler tarafında, kış mu1ıa. 
..._: c nuında kuvvetlerin boş 
yere JIPI'&tılmasuıdan dolan me. 
calsizlik açdlça ~. 

n;..ğer cihetten kJ.§ın teşebbU. 
kabiliyeti ancak görilnüfte d~ 
mancle fdi. Hakikatte 1se Ql!Vinne 
harekeUeri yapnıala savaşan düş. 

llWUD bizzat kendisi çevrilmi§tir. 
I>Qpnanın biiıyük ka)'JPlara -ut
nılıla 100 b• SovJet 9liri alın. 
-. ......_ .. delil. A1•ıa a.atla. 
nnın önünde bıtaktılı ölü ve ya. 
rahların miktarı ile anl~kta. 
dır. Alınan bir esire mukabil on 
.Bolşeovik ötai@üne dair yapılan 
tahminler ktsmen hakikate U&'· 
maktadır. Çünkü buzların erime. 
ge başladığı yerlerde gömillil ka. 
lıp ş'mldi karların ve buzların aL 
tından çıkan cesetlerin adedi bu . 
bire on nis1>etinln daha b&yük ol 
duğunu g6stermektedlr. 

CeleUerle dolu sahalar kilomet 
relerce dt!'Yalll etmektedir. Her 
türlü askeri teçhizat.tan mahrum 
~unıduJdın gıöriilen ölülere ni&. 
betle ayaklarında keçeden çizme. 
ler veya deri potinler bulunan ö. 
lülerin miktarı pek azdır. 

ı·l/f!ı·- ~oom ·lyar d• sert" aşınmaz nr1'..ııti-
Y 11,JI .._.. ftl'hi* ii .. # aı-

sa,.~e Jece/c aılan an••lm' ve Tiiık ta• 1 ~ U~ n.fuUliuu, Tlrk m1111 ..,. .. et1•• 
V ......... 'I (A,A.) - .Aaerib flllikMl•i lııanaDat n Tldt cWi· 

•lAle••• isin 311 mı"lyar .W.r fiai ._ ~ pleWleoeık ıelir 
h"""8'9Q'a ....... wrmifdr, •• 'e ..... arşı aytıba tdtağ'D bit. 
r.-- mali .u&ehlflSJ,..,. ..,..,_. nmu oıralua ile e11111117et alaaa 
... klltıt ... , ........... tara IO- •lauF· Bullm ~ .. Tikti· 
re B. &melt'aa iltell.iji tr.Mar ye 1Ma lldmau laerdilat1ei içWe 

k iti- 171 mib'M '9 tiMili ,-Ua yürilrlııla taraf. 
la7)-are Ja.--Ca L--- '1-.L..- .. LL...-:lla ~-ıı- ....... 
t1e1ar•ıaı .......... Şimıliı'e -- ~--- ...--
..... H 1Z$ lıtia ta,,-are, 45 Ü W bilıpı 171* ......... UıWI 
eaa ~-- içiDılı. c.nun:ei• airmı•tıe w 1111 yılmm tne ilk· 
ai Ui ._ llpk, U1 bia taak dt9- ı.alaar ...... albdlla .. ftlti. 
--~ ,.. ~i 1llplr .. ,. w-..... 

.l\ıartta harp masrafı 2 mllyar 1 tını m ~ile .... k ıbl 
GOO mil) on dıolara mak>lıınuştur. fayda bulmaktadır. 
Gelecek se.ıı.e 90nunda harp mas-ı ETEM lZZET BENiCE 
rau ayda 1 mi~ara s•lı.ncaktır. Bu 

harp progra~ t~ti>~ ıklısadt ı Haydarpa şadaki 
durwnda t~1cen hısıseclilecek 51• 

kmtı yapacaktır. 1942 senesi so- feci tramvay k&Z8SI 
nunda silah altında 5, 1943 de 10 ( 1 ı el s n eden Devam) 
mtlyoa kişi bulacacaktır. Şimdi FECi MANZARA 
harp saaayii.nıde 5 milyon işçi 
çabışıyor. Sene 10Dunda bu nı*.
tar J4 1M3 0e Z5 milyoa olacak· 
tır. 

• ....... .-ı .... • 
bey•natı 

••ıı 11, 'I (AA.• - Yeni Z.. 
ll:nı1la Bapekill radyaıla bir d .. 
...... ..._ .... "mnillir ki: 
._lekıtt :'rı tnc-... ~ 

apl tehlilıDe1e marmılm. Yelli 
z M lıhlar, me '.-ı•rlni la
.. hT ... ml'ıha eieeekler• 
dir. Yeal ZellnUa.ı• mUdafa111 
lııc-.ı. n ~--- sôıuler
diii &118ı - eepila• talııvi19 
•mfttlr. 

olotof Japon 
Sefirin i kabul etti 

emen k i yan 
Et~ Çlk•ı11yor 
ümk ......... 

berlere pe Yemen ~ 
İtalyan elçisinden Yemenden •Y· 
rdmuuıı rica edecekUr. Bu elçi, 
bir mibRr ~ bulunduğu 
b!ricik Azap mem!eketldlr. Diler 
Arap mem1ekR!erl elçiain çska. 
nlması için Yemen neminde te 
ptA:ıliste bulunmllflardır. 

Tev~'f ecrlen 
Porsıerı 

Bat 7 (.A.A.)- Bal polis neza. 
reti eyl&ıefer lı:Dmmm tefi B6t.. 
tcheT ile bu nezaret memurların. 
daa bili harp ekX>MJDISI kanunla. 
nna aylan hueket ettikleri ve 
güm"1k muamelitmda ,.ohzluk. 
ları göriildü:ğü ~in tevkif edilmfi 
lerdir. 

Bo mba hldl•-' 
fi IMf Sülfeden Dftolmt 

mtma'f', Pav)Dfan Maaıahmenla 
göıilşlDılQ gllnlevde ldcara üh
la UMnuA y...r, 0.-Je Wr~ 
.~ ... ~ 
ela bk prmn da wnlr. 

Diler taraftan _..ım1u 
Ahdurramnan ye Sflle,maa ..-.. 
tındaki tııhlillerlml evvelki cüa 
büdinDiftim 

Hindistan meselesi 
O lnc- Sehlfedllı Devam> 

lmtl,.zlarü ...... at umu-
- iri~ Wr tetıHU. 
Cflnak u.linl ıöstenaeWedir, 

Bir deniz kazası 
(1 lnt-' S hff~t"n ~ml 

bWırıı.biı 'BeNla •astaae.bMJe 
ölmiiftilr. 

Kaza mahalline ıelenler çok 
lııo.rkunç ma.nıura ile kar§ılaşnuş
~ t •-rnk &ı'WQ ara· 
'bası camları parça1annrq, .,...ıan 
ve önii bwaahaı obnuş Wr halde 
yerde durm .... ft ,_.ı.-r jer. 

yat etmekt.,.bt•. v-.a .._ 
yaralı olarak blr yolcu da kanlar 
arasmdll illi o1arak ya'·-ktam•. 

Hemen Jıadise Müddeiumaml
lite, C!ikiidar Tımnvay fiıtıeüne 
w zabıtaya biWlrilm.İf w WT ta· 
aftan. • yarabluın civar ..._ 
tanelere nakline bqlanıılmlflır. 

ÖLEii VE :YA&&LANANLI& 
Kaza neticesinde 17 kitinia ba· 

fil, bir lüfiııia ap yanlı ' lı 
w INr kitinin de ölditiil temit 
olunmuştur. 

Ölen emekli Mnia ,....Ja· 
nadan B. Ahmet Mirlidir. Yara
Yu aruı ..... , ......... 
kadınla 8 Jaflblla çocaiu da ••· 
h!ueekıaa. 11a111 ıanıhlar ilk 
Jlllhlavatlarını mltıaıkl• evlerlae 
ıiDderilmifleNlr. v ...... Kemal 

'lautaaeye bWlnllıat w t •••• 
,..eU7at ,.......,. JlqaU tela
» fd'r. 

"Caküdar ve Kadlki7 ka7ma· 
kıunJ61ara, Tramvay idaresi mil· 

tllr ve mühen•ıler, C•ı• 
Middeiumamisl B. ı-et At.ı 
ile Csktldar aer~ri B. Mu· 
rat, Kadıkey aeı1ııoenberl hlılile 
,,_..... tahlrikat• eetmlllentir. 
'lalakikaıt devam etmeMedlr. 

Çenberlitaf 
Stneımamnda 

YARIN MA.TiNELEaoEN 
trlBAaEN: 

t
bınıdakla beklenen 
aenenıia • Wi1ök 

propamı 

Biitün kacbnluı hıçkırterak 
ağlıwtacak ... Büıüa ~i 
en kuvvetli heyecana sünik
llyecek... Bütün tePÇ_.. 

ibret verecek ... 
ÖLMEZ Bla BAYAT 

FAd.\11: 

1-Zelıirli 
ÇiÇEK 

TOılxçE söZLC 
Titr~e • A.t'apça pıWI 
Hİlll, içtimai ve abHlıl 

bir ft1m, 

Barların, lçk.inln. h· 
manıı ve ıefalıat Alan· 
lerinin it&! d6D41tic8 
ilıtiraslarıaa kurban 
Pien ıençlerba ilci 

ilnktleri ... 

l'at ... i~ ... , 11> Je ta 
lltımanıh Twen ~ • 
mmnk~ ....... 
babasa Jlma\yet SaJMl.jı emecllr
bimdaıı emeldı Bmam •rlinıle 
otut"u del•a"'a. 6t 'IY wnl 
Sümer Bank lleıwaa ...... .... 
meli& teflili vad&slle .... .... 
il~ ... 
Q1* m.but w bu 81beple de 

tim bir a le te~ al.an Sedat, 
ll'tMW Fatma ile b~an üç ay 
evvel Wr ~ Mersinde Çukuro
'ft baraia t.ı\4ffiışl T. GüZ'elllği 
w ~ Mersinde •Artaler 
Kraliçeli• mıımile anılan Fa tına. 
cenç..... memurana Çdk kJsa 
hır zamanda hulul etımtJı, ve bu 
su.retle başlryan \anşna, amr.ta
u lher .lıkı taraf içı• de deria bir 
sevgı haiinde devam etmiştıc. 

Se4atla, Fatma arasmcilJkt iM 
Jlli:lnasebet. Mersinde D.ı' cayö tle
~ uyandmmaş. kac:Lmn dl
ger ilf*!arı tarafından fera kar-
plaam..şllr. 

Bu arada ıbazı ufaktefellt Md:iee
lere de sebobryet veren bu tan..,. 
manın Mersinde azun müddet de
vam eQemiy~ejia.e kamu .,u. 
ren Sl!dat., bu karanndm Pa1maJI 
da '.haberdar etmış, kadının 'biıtim 
IBr8rlanna r'9zııee w•ı · lı ıis :1ea 
iltlfa eduM m ~ tüa ewel _.. 
ıiuwzıe babası Rızarun Fadl&eıld 
apart.mmuıa geımştir. »ll>UL 
IUza~ ve annesine mezıaiyede 
İataDbula gelciij:iai .,.. .. dıeli
kao-by a ertesi &ünü Jıleu:iu&n 
Fawadan ıbir telgraf geİniftır. 
Genç b&Dka mmıurı.ma bqı de
rin bağW.tmıdıu dem vuran Fat
ma. bardrıa .YarıJdığmı ve Olllllı1a 
yapmak ar.zu ve kararile fstan.. 
bula gelmekte okhllıanu WWir
miştir. 

Fatma teerıdm!an tk.i cin 'BDft

ra lstanıbuıa gelmij, araya vıw
Uiar .lrıoyarak Sedadı lbwadlti act
resimie b~. 

Genç kadına k&l\11 Wrayt olmı. 
yan deJflranh., enon ~ btl 
emrivaık.i kr§ısmda ~ p
fllml§. ona &dtlzalac:"llda '* oda 
tutnıuştur. Bet parauE bir •azi-
7el&e latadaula etmen Seda\ aet.
resme daha iyiae bir 7• tmııi11•· 

!*Dek ve .... tlilel' .......... 
m aajilıj ... , • .. •, , -
bahane w hilelerle tJllla w a
nesinıe ait tutüa ew ._..-.. ltir 
Vllba ile Sandal B.mı.-. 1ıa· 
fmııf ve bu evalm Gmada -
mışl:r. 
Hattı 1- bn:ezlft Whet1ıı.: 

den .haberdar ollıa ebewyDi mı
ay. müracaat etmifW:, ..-.ıı 
hak.kında ı•Sı ette ..._ •ar
ıılz. 

Fakat bidis@ fJ'beıvıeıJBle evllıt 
arasında cereyan ettıtmaen keıJ. 
f et taki>e taba tu1ulımamıftu. 
Sedat bu defa metres'ıu Tarlabı. 
şında Kil~ aputımenJ'M'la 1 -.a. 
"""8atlı daireye naklettirmiftir. 

Bu suretle harada bir hafta ta. 
dar Fatma ile metres hayatı ya. 
şıyan Sedat geçen ~ gü. 
nü onunla birlikıte mı,ıükadaya 
~tmış. Akasya otelinde bL 
malt istemiştir 

Fakat otel saih1bl .aralanndıa 
resmi bır rabıta olmıyan bu çifti 
bıbul eıu.t i8ten:ıemil, aaıcak 
ayrı, ayrı odaı.da yatacaklamu 
6lle elırmlari üserine kellllileri. 
ni otele almıştır. 

Pazar güniillıe kadar Seıılnt 12 
numaralı Glfada, Fatma ela tt llU. 
maralı odada ,.._.,.. ..... 

Otelde seçen bu 6ç gOn zalfm. 
• delikanlı ile metresi 90 1ln 
masraf etmqder ve iddiaya göre 
eli! bu parayı ödememişlerdir. Se. 
dat üzerinde lZT Ura okluiun• ve 
1MaMı çamlarda di°'l•diii6nü id. 
d!a etmiftir, 

Alqamları berabeırce gezmeJe 
çıkan Sedatla Fatma, pazar günü 
a:ıbıatıleyin yine tur ) apmak ar. 
ı:usne oteılden aynbnışlar, büyük 
tur yolundaki Güverdnlik meY. 

kllmle letlha ve JllSIZ kayalıklar 
arasında do18"1laia ~
dir. Sedat bundan 90ftTUmı malı. 
kemede şöyle anlatmıştrı: 

cYıne dün onunla Büyükadada 
aqam üstü. d<>lasıyorduk. Hava 
.rüqıirlıydı, Hafif bir niAa yağ. Bltdise7e el ı.,aa Müddehı· 

mamilik kua etrafımta talıldka
ta ltqlallllf 1paı. .. ıt1ııtat1ır. 

\ muru çiseliyoniu. Camlimanında 
GiWercinlik mevkilne gitrk. Bir 
bayii zaman blıtbata kaldık ve 
denJ:zi se~tilıc. Fatma hir aralık 
ayağa kalktı: 

- Dinle Sedat, dedi. Ben iti 
kayaların üstıüne çık yırn. Beni 
seyret. Bakalım Kelotlan .. ım·n. 
d_eki~ ~ın~a'--Pfllw..-C:c.L..au. 

Omı vecd içinde se) rettim. Son. 
ra bana ._. le bağırdı: 

- Sedat!. Benı son <icla seyre. 
d yorsun. ÇWlkü artık S"ninle ya. 
şıyameyacağım. Rak"plerin beni 
tehtiit ed. rorlar. 

Fatma, bırkaç giın evvel Kris. 
tal gazın runda arl makıllı sar. 

· olunca kend" nin dört sevgi. 
rs claha olduğunu e bunların 
kend nı tehdit ett k rıni, bunun 
i,.ın sıl 1 ciıe>la marn ·c ettıginl 

söyleııtiştı. Şırndi de bu ) üz.den 
beni terkedeceğini si. v·r: " de. 
li gibi oldum. U.trun a servetimi 
yed· ğim. iki bi nlira ı-ç yaptığım 
we gençliğımı !eda ti,gim bu 
kadının bu sözler·ni ı ıtince ken. 
4in1i ka~tlim. Ben zaten m-h. 
Wllm~tum. Serv-etim tükenmiş.. 
tı. Onun başkalarının olm sına ta. 
bammül edemryorıdum. SeyreL 
Um.. Adamakıllı seyrettim. Ka. 
-yaların üsliinde bi.ıtıiln gü:ı: ll ıle 
f)ir lbeyicel €fbı dur n se rm, 
demin söıylefiiırn b'bı bana 
rumu ka)'l:>e•irrrı '1. 
•- Ya öyltmı7• O hakle bizi 

'>iıi>irimi'Zdeo olum ayırsın' d1. 
,erek Ol1W1 t vsiye ıle t~dığım 
tQ lfb:ı t'ktim ve at et m. 

c ııQı UZERiNE 'l'AŞ 
XO'fDUM 

Beni bir cbnuz avında dört ~ 
mua kmlı 1ml'Q• tam.cam bi. 
le ~ eı'tt Ye illkRa yaptı. 
Fatma ,bu se-fer canh vl vle ko. 
Clllnan bir kaya parçasın. •·akı. 
Ja.yıp üııerime atacaktı H n, 
y.annada buhmdurdultan 
çekrm 'c üzerıne s \dı arek 
bW ölmesi için evvel' cuk.:iet 1 a. 
yat. ına, sonra gel ırozel yı: _ 
n1ıe .siflıyara.k ök · :u. C 
din üzerıne büyük bir t k 
rak oradan ayrıld.ını. Otele c ".?. 

ttk tıra, ~. ~ ,.ed..m ve 
otele b r polıs çağıı ;p tesl m ı. 
nayı ciüısündüm. ~ dt! aReler 
vardı. Onun içm doğru olına"dı. 
Gidip merkeze c- Ben metresi. 
:mi Gdürdüm.. di)'e haber verd m. 
teslim oldum. 

BEN TA VlJJC XllSlıl1ş 
A'D i\.:i 1 DEti1UM! 

Reis buradl SPd?da: - tJWei 
aqat11 a ıt>ıçakla vurulunca o1 dı.i.. 
recellni nereden bDıyordmmz?. 

Dij'e sorm111. o da; •- Mektep. 
te okumuştum demiş ft: 

--Ben .......,. UMr--bir ta. 
vuk bile kesmig adam değilim. Bu 
1'i msıl yaptım ben?.• d!Ye bi&11. le 
bir teessür gıöstermişt'r. 

SEDADIM BA8AS! NS 
DİYOR! 

l"atihte İtfaiye caddesn..de 4.1 
.... ra1ı Laıvet1 ~- 9 
numart1

, -dai:-ede oturan, Se'Jadın 
W>ası emekli ...UJe amMll'la. 
nndan Riza dün kendisile P- ü. 
... bir mUharririnlİı'C wumrı 
söylemiştir: 

• -- Brz Sedadı bi.Dr ıtina ile 
yeUştrmw·k. Telfb·, • !la..cıaıs 

bir delikanlı idi. B ri ne<11l 
yaptı, aklımız. havsal 11' b.r tür 
il )aıl)ul etmivor 

13 gün evveJ M tsiııöen yeldi. 
bmltyim. b1T 37 1ta• ~ d-di. 
ll"altat ~=ğının v ünrft fYilnü 
'bitdPribire evde-n n~"'ı. Gece 
geJmedı:. Vazivetiıı 
A. Ertesi ~Ll d ~ıt, .. t°',.,.''1.1 

çaJda. Onun bu çirkin ha. 
meli kanwuıda 'ı*iıı4! b'le 
"'irracaat •~k. SE>9 .J.l'Metl 
ise büsbütün acıdır. Bir kadın uj. 
IW'.I& hayatını ma~ 

Sovretrer en alın
•• a rp e s lrlerl 

(l inci Sahlft.den Deftm) 
seri.ı cı1u ve z11)'11 -k rmelerdir. l'en& 
beelennüflerdir. Sov)oet'er A.lmaa'!arın 
eline ıeçen •l'llllı'l 95' çeTirmelt lçhı 
tL9Cli balcma '-" ..-.me6o: sce 
daıvr:uuaaldadırlar. l'rJtat bundan ea 
• arar .._ ..ı dıle-l lıt\.,.e& 
halkıdır. 'RerUa rad,1osu, buz ı. Cö
dldütü ~ .. , ..... bu fena. 
1*1arın ödl'tWecetlni söyl 1ıt . 

il Piyangonun 
7 Nisan Çekili 1 
Mi1lt P'yanp11GJ1 T Nisan ~f. 

1ip sah pnü saaıt 15 ate Anbra· 
tla Sergievl Wnllllmla yapalKak-
C... Teknik bazı aehtllller .. ya. 
aile Milli PiyaftlOD1UI bu ~eldUti 
tle ra•yo ile natlediWı•elııür· 

ikramiye ika•=•• __.ıar 
ak§MD saat lt,30 da a:I•• ~
lerini müteakltt ....,...._ !Nir. 

BlR l>OCUM 
Ha1d.. fıfi. L sesi f zlk hocası, bo

eaaaa Jtenm Saner· " bır kızı o u. 
tunu eev61lçle haber <lı.k B v "-



4 -SON Tl.l!CltAF-= '7 NiSA){ !Ht~, 
rr s 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
.-.-~ .-~ - .. ~... •• ..!'.~ ........ ~ .. :;. -~· -l.~· : .... •·• • . • .~ ı · ,.' . .'. ' - ~ .,. . . 

Heı;ap i'lıbamame 

Sıra No. Mı ve Sopdı No. No. K. B. F. zam 

---
1 v .. ıı Tırlı.upulos Kudurii. e.skicisi HJsey•n ı\&:ı Süslı.i 

s..k:z 36 No. da 817 
2 > • > > 
3 Sabr;, Er'et Hallaç Çukur roa. Çukur 

So. 64 No. da 81 
-t Hermılnc Bllnnfeld Sun'l Çiçei<Çi Hü.;eyin A~a. Ktitlu 

çılkı. 8/f 1079 

6 > > 1 

6 Teodor D~. 
Bayram. :.:ıs 753 

1 Mustafa Ataç. Kııoduza lıımircicl H'İJ>CYin •i:•. T:ul•-

13 Şültnl ç~ 

13 :;lmon Sar.nJı.oll 

1-' Dirdal .AfowaA 

başı 151--1. 8~0 

Sobacı Kamer Jiıtun Camct 
l\!ll"a. 2~: 132 

Kunduracı Hıi<cy:noga M Kr:
'"""'"" Geçidi. 2-20. 5'51 

Kahveci Şehit \fu!ltar Tarla. 
başı IQ/2 468 

Kömürcü ÇtJkıır maJıalle.ı Çu 
ku;, ıı 71 

Katıvl'iıane Ilüoe.{in,jıa Sakıı. 
ağa•ı 51/1. 843 

Kunduıacı H. A;ı.;ı mabalJesl 
Dudu oC'llar 27 /2-8 ınM 

Xundunıcı Şehit Mu!rlar mahal-
ıesı Aydcde l:. S/3. tJO 

15 Artı" Xuraiıi:yecl Kocat~c malrallosl 
Ç.,y lak &C'k•k 32/1 

16 114arllıo ist. Sobacı Kaır.,,rhatun M. Ha-
malbaşı Ç, 74/1 

17 İste/o Çavarue Eleldrik tomıi.rcisi Ş~hlt Muhtor 1\1. 
Mis !/IS 

18 Mf'lımet J\JI Drubln Kömürcü ÇU<kur ~allt<l 
Karok.ı\•un 2 

19 S:ıva Asm>yaı1 Mezeci H, a,,a M. Hamalba-
şı ll6 No. 

20 M•lr.hat Baitkal Şehtt !Juhtar lif. 

21 > 
22 Anlaş Ag<ıpyacı 

23 luet P<llfr:tm 

:M Salln Telli 

25 Nubar FmdJkoğlu 

· Doatramacı Sokak 29 
> > 
Bakkal H. alla M Dudu o

dalar S. 22 
Tültincil Şehit J\.Tuiıtar, Tar .. 

!•başı c. ı 04 
.&a-bvebane Kame ~ hatun ma.hol

ı .. ; Daracık So. 1/1 
Kemer ve II. aiia Aynalı Çar

ça11la tamircisi şı geçiui lti/14. 

MU6luktu }lügeyınt)j:o 1.-ı. Süs-

30 

191 

170 

291 
291 

595 

83 

918 

lü sa.ıt.;ı sokak 38. 816 

27 Bedroıı Jlf.l8alll Bosl<ın Mahall.,.i İr-
mak So. ıı 94 

211 Lul«LsofüyadiıO şekerleme H. a.~a ın•halı .. ı 
ve D1Jreurı Gündüıı ve pastacı tik!AJ c.:. 'i8. 231 

29 Josof Barııb Kwıdur.ı eskicisl H . .ıı:a mo'hallesi 
K amc!"ye ıok.&k. 2 855 

Manav 11. Aıl.ı ır.tıbaBeıl 
Krizanle rrı ~idi 
K.ıpı.a,iıı 1075 

31 Todori Karlı<; ~ lamirci6! Kıı.me•hal·ın ma/ıııL 
ı .. t K•\yoncukuL 
hık r;. 9. 5 

32 > > 1 s 
33 
34 
35 'l ahriıı Doilıruıı Kahvecl ıt ..ı.CA JT,&hollest So .. 

icakzadc •rkait. 9 375 

Sil Dikran Kımancıyan ıtundul"..ı.cı H. Ağ· mahallesi 
S•kızagacı 21/2 286 

3'7 Kir.ıstioa Al ır ııaı.ocaı Kamer H•t.un M. 
Kalyonc~i<ulluk 55. 31 

33 > > > 31 
39 };tnem YavaJ Kunduracı H aı:o mahallesi 

Dudu <.dalar So-
l<•k 27/ll 578 

40 Ag<>p ve lai< Kalp°*>ÇlO'an > H.oğa ınaı .allesl Ne-

41 Mehmet Atı 

42 Aral<il 

43 Varojen apor1 
44 L!.l.>pe DimlıdriktirU 

46 > 
46 Kiiı.ı.m Ya6';u.ı.ur 

4.8 V~han Guııb~;a 

40 • 

vızade &Qka:k 10/2 1018 
..t.nnürcil Cukut• mahallesi 

Kar;:..k,ır..:;n 2 61 
Manav H. A;.a ma. Sahne 

Soka<. 30 42~ 

n;ş ımak"'1 H Ağa Ntvludc t9 
BSldc.al H.•g.ı Dodııodalar 34 

> > 
l-1ana.v Şehıt A-Tuhtır Kc

r~~eci R-ewp 92. 
Berber Bülb.ll malı:ıll"'i 

Scl'd:.r Ön er cad
de: "8. 

Kundl.X';ı le- Hı.:.s~71n jia maıba.i
v<ı-ıımı l. 1"Jt\. ti zade So

klılk. l ~,'7 

' ı 

675 
590 

599 

581 

213 

700 
700 

32/3ô 
32/36 

17/U 

30/3'1 
30/38 

8.20 164 
1.44 02~ 

22.63 "53 

a.87 177 
M7 155 

5,641 

232 
194 

33/38 17.M S•l 

18/2J 11.41 228 285 

8/46 tl.60 432 .MU 

32/28 ,08.81 176 220 

32/14 3.S7 0,71 0,39 

31/49 7 !19 160 3911 

34132 ·ıs 93 1580 39.49 

M/11 e.n 12a 3.20 

35/16 7.61) 154 1.92 

35/15 

36/32 

35/18 

33/10 

34/23 
34/24 

2f/J 

27/29 

55/20 

18/48 

3.06 061 076 

25.ZO 5.04 12,60 

17.26 3.t5 4 31 

1.:1.2 0.24 030 

15.29 3 05 3 82 

15.00 3.•0 7 .50 
6 90 1.38 3.45 

33.29 G€6 8l2 

4.87 09" 1.22 

8.05 ı .r.1 2 uı 

30.00 6.90 7.50 

32/34 10.00 2.00 5.00 

37 / ll 21.60 4.32 10.80 

i:l/11 102.~ 20.;9 51 .47 

a6/13 . 2116 0.59 o 74 

33/2 
33/3 

8.90 1.72 U5 

69 00 13.80 17 .25 
1.13 o 23 0.28 

31/37 41.43 8.20 :ıo 71 

30/15 19.38 388 4.H 

31/6 45.83 1.11 22.91 
29/ 13 

13/48 

32/44 

17/31 

32/3 

34/38 
31/26 
2/H 

:W/21 

35/10 

32/29 
3!! 130 

3.00 o 60 0.75 

6.70 l.J4 l 97 

7.26 1 "° 3.63 

?.20 1 H 1 80 

9 98 2 oc 4.99 
352 070 l.7i 

lo 25 2 o.; 5.12 
247.00 4~.50 61.87 

8.31 l f6 4 15 

1a.s1 2 ~·a 3 45 

67.50 lBQ 18.87 
o gz o.1a o.:ıJ 

• 

Ceo.a Sen<!!S i - -
e 941 
41 IMl 

4.92 941 

12841 Hl 
1126 941 

'Ml 

~l 

IHl 

IHl 

IHl 

IHl 

Hl 

l'll 

941 

CMc .• 

1141 

941 
941 

1'fl 

IHl 

~l 

IHl 

1141 

941 

IHl 

941 

941 

941 

Hl 

941 

941 

941 

941 

c. 

941 

94.1 

941 
941 

941 

941 

941 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCAUINDA GÜNDE 3 KAŞH ALINABlLİR. 
. . . . ' . . . .~ ;,, . ~ ' . ' ": -.... ~: ·.··-~·:-; ~···".;, ·~· .. : ': 

~:(~P,'f 01 ı Y E N i P U D R ~ 
1-::::::::::;~=::::;::::;.: .... :.ı 11 Ren klerı 

7 Nisan 1942 
18 00 Program ve Memleket Saat A· 

Hl.03 

18.45 
18.55 
19.30 

19.45 
19 55 

20.15 
2M5 

.Jln. 
Muz.:k: R<ıdyo Dano Oıi<eııııraaı. 
'Violoniıet Nteip Aşkın). 
Z:raat Takvimi. 
ı,ırız•lk: Faeıı Pcy'eıtl. 

Memleket &at Ayan ve Ajaııs 
Haberlerı. 

Konuı>ıoo (Kitap Saati) . 
Mtiı.ı\_: F<ı!iıl Pro'grammıu İkin
ci Kısını. 
Jl•dY<> Gazete.!. 
ll/IUzlk; Piano Resttali. Çalan: 
v~~ıro - ş.:ı.Jti. 

21.15 Konııtma (Tilı1< Hukuk Kuru. 
mu adma). 

21.30 ltiızik.' Kassado ve Kazals1 ın 
Plakfarı. 

~us M-J•il<; Klasik Türk Müzil':i 
Programı. Şef : Mes'ut Cemil. 

22.30 Memleket Saat J\y•rı Ajans 
H.Wrrleri ve &rsalar. 

22.45/22.!JU Yarınki Program \'e Ka... 
panıa. 

'Üsküdar Sulh Hukuk Ha'kimli
ği.ıııden: 

ÜskUdaroa İeadi.ye Arapzade Servi-. 
lik cadc!eıı!nde 26 No. lu evde mukim 
Senıye KOkenJn Üsküdar tabibi adlh>i 
tara!ınd;ın yapıJ4n mu.ayenesinde: va
ıiye n1ııbt.aç ve dinlenmesinde f;:ı,ide 

olmadı11 lJ{ırapor bildi rim.ış olduğun· 
d<ıo htumaileyha Sattet kızı Seniye 
Kökenı'l h<..crl ile ayni hanede mı&im 
Emine ~f'küre Kökenin vası nasp ve 
tayin:ne 2/4/!>42 larıhinde mahkeme
ce kartı!' \erilmiş oldugundan bu hu
susta itirazı olanların yukarıda yazılı 

dosya nuımariMliLylc birlı.kte 011 gün 
2art1nda lr:!&h:\:emcnıızc rı:ürccaa.tları 

tobll;J ve ııful olunur 942/209 

- ·---------------
Z.\l'l _. s::.rrımholu nüfas memur'. 

hl'ğu:ıa;.• 1 ~klığhn nüfus tezkerem le 
bırli!~ :_e. KaJtk.Qy kaı~sından aldığıı11 

f'km~~ k.ırnemı 'l3YJ ettlffı Ycn.lerinı 
alacaı;ım.!~n .- IS flın hükınU yoktur. 

Nuri AKS01' 

Sid:ı·f: ve Başmuhl:rlrı Etem İz:ı~t 
Ber.•ce - Neş:-~y::! Dırektörü 

Cevdet KAP.~BİLGİ~' 
SON TEf,GRAI' MATBAASI 

50 Vefüelos Ülküt Terzi 

51 Hir: to ve NJto Elektrü..: tamircı.::.ı 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*----

·.mıca~ııi b&IİI 
0

ohn\lflllr, 

\!lu ,.i\i"'ııuııra. "' ~ 
. çtrmtİ "';E~olıl,f 

•TENİN 1dır v;~ur ve rttı'41 
CtlZELLiCiNt 'cAnı 'r-ımen . bülUn g11Ô 

Teninize en uygun 'ON MİSLi ,aabıt kalD', En ııcak bı~, 
'cclttek Pudranın tam )"ARTTIRIR '=~~un :~~~n!~na !~~' 
ve hakiki ren(inl ve-~ . ru olur Tenıntz. lar.e~ 
ren yeni bir ~ ... Colorlrne&r•qu.o,~ , nenrun ve .evımh olur. Venı Tokaı.ı 
makine icat >edilmittlr: · lon pudraşnu bugün tecrübe edin~. - - l ve hemen daha ıenc &örOnunQa. 
Bu ~ede. ıırtic:Uy~ kadar söri\J·~ Tok.alon pud.ra.111 .. kullanmakla 1Jl 
-..ıı. derecede ı emsablz gUzelllkleı neticeler , alacıtınıı lemlnatbıllr.' 
•,enı pudra renkleri lJUhur ed.Umut AlW takdirde paranız iade olunur. 

·------------------------------
1 lST ANBUL BELEDİYESİ lLAf!LARI 1 
Tuhrr:!n B. 

568,00 

İlk Tem. 

42,60 Haseki, Cerrnhpaşa ve Beyoğhı has\;ı
hanelen ;.c.in alınacaık 355 kilo Kaşar

peyuır: 

2745,üO 2116,87 Temız:ı~ İ,lerl Miıdürlüiü için alına-
cak sekız kalem belleme, Urcan. Yular. 
Kıl g-ıbre kaşağı. kazma $:ııpı, badana 
fırçası ve kı kolan. 

T<ıhm'.:ı bedelleri ile ilık teminat ml.k tarları yukarda yaulı işler BNrl a;rn 
açık elt.•u.:!meye konulm\JŞlıur Şart.name1erı Zabıt \e Muamelô1 Müdürlüğü ka... 
leminde görülebilir ihale 20/4/942 Pazartesi günü .ı.aat 14 de Daimt Encilm.ende 
yapılacaktır. Talıpleruı Uk temınat makbuz veya mektupları ve 942 yma ait Ti
caret Odası vet1:.kalariylt ilwle günil muayyen saa~te Daimt Encümende bulun-. 
malorı (4124\ 

H ı\~a mahallesi 
Ay.ı. :." tr ı 16/7 /3 50.J 
Çu:nı. m .. hallc.:st 
Knlyv>n.('1 ltuHı k Cad-

d~i :·8 1 

35/39 33.37 6.67 16 61' 6.01 c. 941 

12/34 ıs oo 3.~o 3.7& 941 
!ı.lon .. v Knıncah ıt·Jn meth.i.1-

lesı ll•n. ılb~ı C 36 193 36/H 8.54 171 4.27 941 

9~1 Tarln; şı .\fa, 1e Ş<o<ıes. mitkellefleripdev ) lrnrıda adı ı• ı J ,., Uc"retgab adres; yazılı ş"'1ısla r forkl ticaretle 
yeni atl rt. rr nı bilr!1rmeml.9 '\'E' tebh;:!e sa.;C\..tı:ye'i. bir kimse (f termeml~ ve yapılan a~ a'itırmada bulunamamlı$ oldukr
~annrl:ı!'l 11ız:ı!arı ı . gostcrı:c>n vlla a.ı.t kar.anç, blıhran. fl"\"'-Jl.lde zam ve ceza zamlarını hAvi ihbarnamelerin bİzıat 

941 kendileru.e ttiıht~ı m J ·un 01' .. ıl..aıu • .ştır. · 
941 K"';;f·yrt ](:t\2 J ı .. k ... 11 . .n1 •r. l(l nc1J l'E' 11 •ne • .aınutieh; 'tıMil etof.ıkan teb1iı! yer~n.e geçırıek üz.efe ilfın olunu r. (Ct.9) 

• 

TÜRK KÖMÜR 
MADENLER A. Ş. 

Şiı!ketinıirı hi.%oclarları 19 :\Iaıt 
1942 perşemlbe günoü saat on dfüi
te Gala tada Kara MU1Stıııfa Pa: .. 
sokağında 149 nu:maralı Ov-a:l:iu"1'
yan Haruma 4 imcü katt:ı Şi.I'kc
tin idare Menlrezincle alefıo:te ;u• 
rette vıik.ubulacak uınuııni hcy\t 
içtımaına ~ğld:ıılı.i rımıoone ile 
davet cdilmi:s ise de rnez'lı.ür tı.
rihte nisabı müzakere has:! oJ
madığından içtin .. un a~'ni =~
ıme ile 30 Nisan 1942 pcr§e<r.Jlx: 
günü saat on blre t:ıliki zarw-eti 
hll:!.ı! olmuştur. Şiııketiııniz hiS5\ • 
darlarının :ıo Nisan 1942 pcr~•L
be günoi.i saat on bırde vUkLoo'!<.· 
cak !bu umumi <hey'et ıçti'maııı<l~ 
hazır bulunmaları rica olınıoır 

RUZN\ME 

1 - idare meclisi raporun un ı;~ 
~un.rnası; 

2 - Müralçip raporunun o'kı.n
ıması; 

3 - 31 Birinclkanun 1941 tar:. 
hme ait bilanço ve kiinürıaror ht
sabının okrunınası, mC?Jkiır bil<i..'1-
ço ve kari.izarar hesabının tasa'i:X• 
ve idare meclısi azalarının wrası· • ' . 

4 - Da-bili n izaımnam"n in ma.ı- i 

adde! 12 nci maddcsı uu:cill>in~<Y. 
!da.re meclisi hey'etınin yenilen• 
mesi; ~ 

5 - 1942 yilı ıçi:n m:iirakip in\l
babı ve tahsis&tının tayinj; 

6 - Ticaret Kanunwrun 323 ün
cü maddesi mudbınce idare m<'c
Jısi azalarının gerek kendi \ c g.,... 
rekse üçü.ıı.cü şahıslaı narn<ların<l 

bizzat veya bHn ıt:ı şiırketle mu• 
amele yapması ıçin kencl'ilerino 
.mezuniyet ve~ilm~si; 

7 - Şiı1kct işlerini tcc:",•ir i~in 
sureti malı6usada memur cdik
ceklere verilecek üıcreti tcOOit 
2rmnında ıdare meclisine salfıiı:
yet verilmesi. 

Gerek asaleten ve gerekse \'(• 
lkaleten umııımi hey'ctc iş.tirul: ı -

debilmek için hiısseclarların m ar. 
ytrmi hissesi olması ve Jtiss<' S<:'· 

netlerini umumi hey'etten yerli 
gün evvel Şir.ketın idare MerJ<.<,z1. 
ne tevdi etımeleri lazımdır. 

Mali müesseseler tarafından \'C· 

ri:Jen hisse senetlerinin tevdiiı,t· 
natılk vesikalar hisse scııctleri 
makam>ııııla •kabul o1uıımr. 

İDARE l\IECLİSI 

YURDUN MÜDAFAASI 
ÇOCUK KORUMAKLA 

BASLAR 

Çocuk Esırgeme Kı•rumtJ 

1 
Genel meYkezi 

11111--~-----· 1 M,J..R...L.KLM -.wır.v..vı 


