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GÜNLÜK SIY.A"'Sf HALK GAZETESi 

Milli Müdafaa için 
Meclis 30.000.000 liralık 
F evkalô.de Tahsisat 

Lô.giha.sını K abu! Etliı 

S. Cripps'in 
Bir Nutku 

-ııc-

"Kat'i Darbeyi 
indireceğimiz 

An Yaklaşıyor .. 
-*-

Nazır, Surh Hedefleri 
Üzerinde de Durdu: 

-*-

N h• I • • • "Harpten Sonra Do
a ıye Müdür erın ın Evlı ğacak Yeni Zihniyet 

Veya Bekar Olması Aşikar Müsava+sız-

r ' Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Ç O CUK ANSiKL O PEDiSi 
Alınız. ÇUnkü bu A nılklopedl onı mektep kitabı kadar vı Del ki 

ondan daha zlyıde l.lzımdır, 

Fiyah Yedi Liradır. 
TAN müesseseı'nde 11c lcltaııcılıırda bulunuf': 

llklara Meydan 
~ Meselesi İtiraza Utiradı Vermemelidir.. Müttefik ve mihver kaynakJanndan gelen haberler, iki tarafın da harp sanayiine bir hayli )117; 

"~ . . "':I . Londra, 4 (A.A.) - Mührühas verdiğini gösteriyor. Yukarıki resimde bir İngiliz mühimmat fabrikasında yapılan en büyiik 
.~ Lordu Sir Stafford Cripps, dün çapta bir mermiyi görüyoruz 

b 1 akşam radyoda söz söyliyerek ön 1 Bir Me US, "Bekarl ık c;timai Bünyeyi Tahrip ce, Polonyalılara, milli bayram -

Ed B. M f d" B • M · J d lan münasebetiyle bir mesaj oku en ı r ese e ı r. ütün emurıyet er e muş ve demiştir ki: 

E l"l"k Ş t A , d D d" "Darbe vurmak zamanı yakla-
V l 1 ar 1 ranma l 1r11 e 1 şıyor. Polonyalılar ve biz muzaf 

Ankara, 4 (TAN> - Büyük layihasının birinci müzakeresi fer olacağız, ve bu muzafferiyet 
Millet Meclisi bugün saat 15 -de yapılmıştır. sayesinde kuvvetli, sağlam ve 
Refet Canıtez'in reisliğinde top- Nahiyeler hakkındaki layiha müstakil bir Polonya kurulacak, 
lanmıştır. Ruznamedeki madde- B .. 1 k. h" t kil dünyanın imar işinde lcendisine 

1 lerin müzakeresine geçilmeden ~ı_ıu ~u ea ıp, n~ ıye eş düşen bütün rolü oynıyacaktır . ., 

Almanya dal 
Yeni Harp 
Gayretleri 

-*-.. Milli M .. d f V k.li ve ıdaresı hakkındakı 1/743 ve crı· b d H. d. 
once, u a aa e ı ah. ..d .. 1 . . . 'h pps, un an sonra, ın ıs- S"rfa"' h 

Milli Müdafaa Vekili G. ArtunkalGeneral Ali Rıza Artunkal kür- ?t.hıdye mu ulrl e~ının dın~ı a1~7v44e tan seyahatinin neticelerini· ana Sanayii Tam 
Manasile Seferber 
Bir Halde Çalışıyor 

· süye gelerek meclisi umumi he- ıs ı 
1 

akm usu 1~rınihel aır ' . hatlariyle anlatmış ve şöyle de -

, . 11: ~~v ı _mı~ u u~a!l ve mistir. "( 
--------------,yet· e ked·ı . b 1 sayı ı anun ay a arma geçıl . mı'c:tır· ·. 

ALMANYADA Millı Mudafaa ihtıyaçları ıçın ye- 5-.. al R fik ! d . t• k·· "Britanya hükilmeti, harp biter bit-

sısa verı esını erp.ş e- "- Bu kanunla hilk''metin esaslı 
d 1 ~ ih ·· t 1. tl ·· u bir ana yasa hazırlayabilecek hale i
ni tah · t 'lın · · d · oz an e nce emıs ır 1 mez ve Hindliler, kendi başlarına yeni 

• • en llJ.y anın mus ace ıye e mu bır· ihtı·yacı kapatmıya çalıştıg·ı g0·· -

1 Ç VAZI YET ak gelir gelmez Hindistanın tam hürı-i-
~ e~esini. r~ca etmişt.~r. Bun_un rülmektedir, Fakat, birinci madde yete ve muhtariyete sahip olması ar· 
uzerıne layihanın muza.Kercsme kar~kttr. Nahiyenin nasıl teşkil e- zusunda bulunduğunu ac;ıkçıı, ke~ln 
geçilmiş ve Milli Müdafaa için dileceği belirtilmeml~tir. Dlğer taraf- ve tam olarak anlamı$tır. 
yeniden 30 milyon liralık fevka- tan bugünkü mülki idarede nahiye- Sarfettiğimiz gayretlerin umduıfum 
lade tahsisat ittifakla kabul olun- lerin bazıları kazalara, bazılan vilA- gibi muvaffakıyetle bitmemesln-il'n 
muştur. yetlere bağlıdırlar. Bir vali, başında- dolayı çok nıüteessifim. Fakat H;nt 

Bundan sonra emniyet umum ki .. ~üh~m i~lerle uğraşırken, nahiye meselesi için bir hal çaresi bulmak 
müdürlüğü ile gümrük muhafaza m_udürlilğünün_ :"1eselelerlyl~ de nasıl 't:!/!r Devamı: Sa. 2. Sü. 7 
ve muamele sınıfı teşkilatında ugraşsın. Dahılıye VekAletınin naht-

ı. .. • ~ d · · ·· tı· -ye, kaza e vilav-et leekilltı yapmam ça~an m ve aımı ucre ı 1• d • 1 l b t . ı·h azan ır. Bu mesele hakk nda Dahi-memur ara ırer er ayını ıs ı -
kak verilmesi hakkındaki kanun . t1fr Devamı: Sa. 2. Sü. 1 

. -*-

-*-
Hitler, "Memle~etin 

Cephedeki Er:leri 
Terk Etmiyeceğine 

Katiyen Eminim., Dedi 

Valiler ictimaı 
Sona Eriyor 

Komisyonun Çalışmaları Bir iki Gün 
Daha Sürecek ve Bazı Kanun 

Projeleri Üzerinde Bir Karar Verilecek 
Ankara, 4 (TAN) - Umumiı--

müfettiş ve valilerin iştirakiyle 
şehrimizde toplantılar yapmakta 
olan komisyon, bu sabah da Da
hiliye Vekili Faik Öztr3.k'ın baş
kan~rğı altında mesaisine devam 
etmiştir. 

Bu toplantılar, 32fll numaralı 
kanunun 2 inci maddesi hüküm
lerine göre yapılmaktadır. Bu 
maddeye göre, amumi müfettiş
ler ve alakalı veliler, senede as
gart bir defa topıanarak emniyet 
umum müdürlüğü ile Dahiliye 
Vekaletinin çeşitli işleri üzerin
de konuşma yapmak mecburiye
tindedirler. 

Bu komisyon, iki gün kadar 
daha çalışmalarına devam edecek 
ve ruznamesinde bulunan bazı ka J apon Başvekili Gentrnl Tojo 
nun projeleri üzerinnde bir ka
rar verecektir. 

Bu münasebetle şel-ırimizde 
toplanan valiler fırsat buldukça, .. 
vilayetlerini alakadar eden muh
telif meseleler üzerinde diğer ve
kfiletlerle de temaslar yapmakta
dırlar. 

GENERAL GIRAUD 
ALMANYA YA 

iADE EDiLMiYOR 

Bir Japon 
İddiası 

-*-
' 

Birmanyadaki 
Son Harekat 
Esnasında 

-*-

Lcindra 4 (A.A.) - NEhrcr.g ' 
Bismarck isminde iki yeni ı\lrnar 
generalinin Libyaya ııe~clıl. ı 'I" 

bugön Londrada teyit cci:lm ... l.! • 
dir. 
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Dünyanın En Geniş ve 
En Mühim Teşkilatı: 

( ŞEHiRDEN RÖPOR_! AJLAR ) 
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R. A. F. Bilmediğimiz 
Bir Teşkilat 

lngilterenin Harp 
Ve Sulh Gayeleri 

Edirnekapı Sıhhat Merkezi, Bir İnsanın Beşikten Başlıya
rak Mezara Kadar Bütün Tıbbi İşleriyle Meşgul Oluyor 

Yıazan: M. ANTEN 
_ 1 - kenareıiı atılmıı, fa-

S. Cripps, Polonya milli bayra
mı milnasebetlyle Polonya mil

letine ııoe bütün müttefik milletlere 
h taben bir nutuk söylemiştir, Cripps, 
duşmana katı darbe indirileceği za
tnanm yaklaştığını ve müttefiklerin 

r f asan: -, kat E d i rn e k a P ı 
- "Çocukl1tn 1 incisinde bir ba&ka 

nızı yalama alıt- 1 S A 1 D K E S L E R 1 mlesıesı:. :te~~· 
brmayınız. ala- l h i ç gormedııımız, 

b i l m e d 1 t i m ı z, mıyacağınız, ya
pamıyacağınız ~yleri vaadet - hatta du,madığımuı bir teşki!atı yer

müşterek zaferleri sayesindr Polon- * * 
Yanın hiJniyet ve istiklaline yeniden 9omboş holde, konuşan bir insan 
kavuşacağını söyledikten sonra, Hint aradım. Karşımda duran ve: 
ıneselestne temas ederek, bu mesele- _ Ne istiyorsunuz, kimi arıyorsu-
n.in hanı için yapılan teşebbüsün, İn- nuz der gibi yüzüme bakan &emtlre-
giJterenin harbin tetkike mecbur et- den başka kimıe yoktu. Snin nereden 
t ği birçok mesP.leleri halletmeyi is- geldiiiııi, kimin konustu(1m.ıı araıtır-
tibdaf eden mnumt p!Anma dahil bu- dıiımı farkeden henııire: 
l ndu~ meselesi üzerine dikkati - Hoparlör.,. efendim. dedi. B•t-
tckmiştlr. İngiliz hava kuvvetlerine mensup bir filo. garbi AnupaJaki Alman üslerini bombalamak üzere İn- doktor. Ziyaretçilerle konquyor da.. 

Crlppe bu bitabet<ini fngilterenin giJteredcki merkezlerinden hedeflerine doi,"l' u ayrdırlarken_ Girdiğim yerde birbiri ardıllJ tuhaf 
Ve müttemder.fnhı harp ve sulh ga- •aziyetlerle kar,daŞ170r, bir mahca-

Yeleri hakkmda bfitQn mfiletlerl ay- 1 • ı · H Kuvvet 1 e r·ı Te s k·ı ı a"" t 1 blyetten kurtulmak isterken diler b•r dııılatmak lçtn bh' fırsat bllmistir. n g ı 1 z ava mahcubiyete ııira:van insanların vazt-
Bu harp gayelerinin menfi olan kııt- yetine düşüyordum. tık tatkınbk 
l'rıınfı:ı "'nazizmin tahakkQm ııoe istilA 1 ı8yle oldu: 

:an:n=ı:ı:ı:=n~ °!::uo:; Nasıl Hazırlanıyor Çalıs, ıyor? ~;~;:~ zilhıl caldlm. ~-bir kısım J"8Di sallı gayeleri bakkinda ve - Kimo? .. 
ınıntan 80yiemiştit': "Bu harp yalnız Ne cevap ftl'eeeifml b0eme4im. 
nazizme karşı değil, ayni zamanda Tanınmıı yabancı muharrirlerden 1 poların hasara uğramamalan da bu:ı- sekiz kilometre uzakta bulunan bina- gayri ihtiyari: 
naztz:mhı gayelerinin tamamiyle ztd- cari Aleson, "noyal alr Force., dan olsa gerektir. lann pencere ve damını havaya uçu- - Aı;f . . Demltfm. foeritleld ... P.. 
dı olan şeyleri eldA etmek için yapı- denilen ve k•ca R.A.F. diye •· Kırtasiye •u•ulü atılmı•: rurl,, du. kıtJVerdi: 
lan btr mikadeledlr. Bu harpten son- nılan ve yazılan lngill:ıı tayyare ""° Y Buna benzer daha ne depolar varı - Aşağılri kapıya.,, Buratır aeı1maz. 
ra, geçen harpten S()nra oldutu gfbi, kuvvetleri merkezinde tetkikler Teşkll&tın mühim bir tarafı da her Benzine gelince: Tayyareye lüzum- - Fakat ıeY ... Ben, ıe,i ı~ek-
iı;tinıat sınıflar, milletler arasında yapmıı ve burada gördUğU ola- işi körletecek derecede ağır yii- lu olan b uınadde için ziyaretimde hır tim de .. 
adalet hissimizi isyan ettiren müsa- ganUıtU phf"'a, hazırlanma ve rllten bütün eski "uPulperestli~l't., petrol ve benzin deposu gördüm. De- - Dedik '1ll buran ap1maz dh•e ... 
"atsu.hklarm kalm&mast 1Azlmdır. alllhlanma hakkında bir aert rna- ortadan kaldırılmasıdır. Bir tayyare po, bütün bombardımanlardan mahft.ız Bu kapı kapanah bir aaat oldu, aşaiı-
fssızınc, açlılc, zekafarm ve emekle- kale yazmııttr. filoıanan kumandanının bir ıeye Jü- bir yerde yapılmı&tı. O derece :niı- ki kapıya gidin.-
tin fsratı sona ermelidir. Emniyet- Yazıaının baıına yaptığı mukad- zumu olunca bir slparış listesi yap.ı- kemmel tahkim edilmişti ki askeri İçeriden celen eeıle anla'8mıyaca-
Sizllğin ?e ihttyacm d~"urduğu en - deme de: .. Bu teıklllt kadar kuv· rak buna ya mektupla yahut telefonla mühendiıler kifi derecede vakit ve tımı anlıldnn, bir •a,aflkl kapı,. ara-
di eler ortadan kalkmalıdır. Bu harp, vet verici ve ayni zamanda Al- en yakın depoya bildirmesi klfidir. vesaite malik dahi olsalar bir !stili dnn. 'Meier binanın üç kapısı ... rmı,, 
biiyak halk kt-t!elerinin kurtuluşu, manyayı temel! eden her veyi bu Kendisi ağraşmata lüzum görmeden karşısında bunu tahrip etmeğe imkan "Bakalım ne olacak?,, diye llrlnd 
.. k i ı rf d 1 t hul~mıyacaklannı ı'tı'raf ettıler. kapının zili'ne do'-·ndum oradan da "aha ,.alaıek bir hayat seviyesine yü derece tehdit edici hl~blr ,ey gör- stedik eri 48 saat za ın a ona u aş ı- " .. Q • 

Selmeterl, daha mesut ve sulh içinde rnedlm" diye v..... muharririn nhr. Büyüleyen bir manzara: bir başka setı: 
1 

- Klmo? Diye ha,tardr. :taşıyacak bir dünyanın kurulması 1- glSrdUklerlnl, lnglllz hava kuvvet- Bakım servisi sivil memurlarını en 9a1mn ıerviıi şubderini ziyaretim.. 
Çın yaptlan halkın harbidir, Yeni larlnln Alınanyaya karp daha faal faal gördiifti kimseler arasından se:;- de beni en ziyade teshir eden Ka:.ç!P~ri padişahının kızmın sa. 
hürriyet '\ile adalet" saadetimizin a- bir rol oynamıya b•ıladıklan ıu miştir. Hava mareıah olan tayyare cihet talepler karşısında gösterilen rayının sihirli kapısı ıibi kendi kcn-
'1ahtarlanc!lr. Bu harbi, hiçbir muf •rada okuyucularımız• nakletme• kumandanı J. S. T. Bradley depolıt- sürattir. Sabahleyin bombardım1n dine açıldı ve bomhot holde, car~ 
'l7e tildr farkı gl5zetmeksizfn arkadaş- y1 faydalı bulduk: nn büyü'k şefleriyle temastadır, D'l- merkezinden nümuneleriyle gönderil- miyen bir adam beni: 
Ça yapryonız, Sulbü de :yine hep be- ha ziyade bu işi ıslah etmek için on- miş bir sipariş listesi gördüm. lsu - Çocuklarınızı J'lllana abıtınna-
taberce 3"1lPtlc&ğu:,,, * * !arın irşat ve tenkitlerinden istifade kannakanşık ve dağınık parçalara 6- yımz ... di'fe başlryan cümle ile karer.. 

Londnl matbuatı Crtpps'!n bu hfta- ilk İna'iliz kuvvetlerinin Franaaya eder. Meseli siparİ§ serviıi için fikri- itti: ladı. Eter karırma sfilel'J'f1slii, naıdk ~esi milnasebetlyle ~ tefsirlerde bu- gönderilmeli tarihi olan Ul39 n1 öğrenmek üzere bir futbol kliJbü "X tipinde bir Stirling için yer te- ve şefkatli hemşire çılrmasa,.&, lrea-

meyiniz.,, lettirmiıtir. Bu te11dllt da tıpkı 0 za: 
manki .. çocuk bakım evi,. gibi ıımdı 
•ık Türki:rede Edimekapıdan baı~a 
yerde e•I, emsali bulanmıyan bir ?1ii
euesedir. ~lrı o ıamankl basım 
.. i ıribi tecrübe icin ve nümune ?la
rak kurulmu,tur. Şehrin her nahıyc
ainde böyle bir teşklllt '18Pılması ta 
ııavvuru ile vücude getirilmiştir. Fa
kat lrunıldufu ründen bugilne kadar 
ıayet iy{ nericeler almıı. durmacbn 
oal•tnUt obnuma ratmen colaHıl -
ması f(>yle darının, en lröc;ük bir al&ka 
bile ırörmemlttir, hatti pek eolün
mız böyle bir müessesenin mevcadi
J'etlndaı bile haberdar olaıaamııız. 

* * Edirnebpr aıhtat merkezinill ne 
oldatmnı kısaca anlatr\>erm"'lr 

pek kola1 olımyacak. Bn bu tarifi 
tö:rle yapıhverir: 

Bir bathekim, yedi hekim. bir bat
hemııire, beş hem!fire, bir mfirebbtye, 
bir katip, 6 hademeyle ve 22.400 liri\• 
hk bir bütc;eyle çalışan bu teşkil&tı 
Karagümriik nahiyesi dııhilfndelri 9 
mahallenin 227 sokaimdaki evl~de 
oturan 22050 vatandııK•n sıhhatini da· 
imf bir kontrol altmd.ı bulundunnalr 
tadır 

8 ilk, ı ekalliyet ve 3 orta okulun 
bütün talebesini devamlı surette sıh
hi 1'ontrole tabi tutan !!lıhhat merk~ 
çevresi !cinde ot11ran berkesin bütün 
huıuıiyetlerine vakıf bulunmakta, lıer 
aile tçfn bir doeya tatmaktadır. Te1-
lrillt Kararfimrilk nahlYeıtl lladutları 
d~1t.itnde oturan ntand••lım ueta1ı
la tattarmanu:ra ca1r,ır Ba nahiye 
hadutlın fein«1e bltttln lctfmıtt ve sari 
hastalıklarla mlcadete eder, İkinci 
ı>llndıı olmalrl• bertıb"'r yine ba mu
hit dahilindeki blttUn lt111taları mua 

u~aktadırlar. danberi iki senelik harp devresinde ıriine miiracaat etmiıtir. Kamyonla kerleii... 303 dört brovning.,. Bir dimi 1)1 ıaatte oleunlara lranpnıı ~ 
ıngllterenin harp gayesi bult " in h b ula•brma cihetinde ıslahat -pmak i- Stirling'in sağ tarafı için borda tab- naca..._. zı,aret-' hem,freleri vardır. Bu _._.__ "Royal Air Force,. emen emen ., ,_ """" "' açıktır: Mihverin istilA ve tıah--.uıu . 1 . çin bu i•te çalışan eski bir memura loau.. Numaraları aşağıda gösterilen * * hem•freler evlere riden•k hasta ara--teşebbOslerine set çekmek. bütün harekitını ıöeteren vazıyet en başvurmu•tur. boyd~ yirmi çift tayyareci kunduras 

yene ve teda'V'f ne atrasır. 

'-1.-. biliyorum. Bombardıman, avcı, sahil ., 1
" tar ve ba baltala"" 11hhat merkez1ne 

d Müttefikler sulh gayeleri ha..."utı- müdafaası şubelerini ziyaret etilin; Erkanı harbiyesine bağlı zabitleri Bir masa .. Beş sandık tenvirİfişeği,. Edirnekapı sıhhat merkezinde1dim.. ıdtmelerJni n tedaviye tlbl tutulma-
a uzun zaman l'lkütu muhafaza e - burada zikredemiyeceğim bir çok filo dört büyük demiryolu kumpanyasmtn X tipi bomba için hüblot.,. ki ten- BQl'lll'a selfrken itina bir mı... lanm temin ederler. Rter hastalar, 

;'11şlerdtr. Bunun iki sebebi vardır: merkezlerini gördüm. Bütün bu devre depo memarlariyle sık sık görüşür ve cere... Yarım düzine şişe brandi ~ ıese'1i ziyaret edecelfıni 1111111:10rdwa. nhhat m•rlrestne ıritmeslene hf'M'lf-
) Geçen harpte birçok vfıtlerde bu- b kı nakil sistemi hakkınd:ı. müzakere e- kisi (bu ecza ;ıubesine aittir).... Bıı- Çünkü senesini pek iri batırlanuıro- reler beT" ..Un 1uuıtnım ..ini' sidert-k 

lunutmu• fakat harpten 90nraki sarl- zarfında yerde "R. A.F. a m ıer- derler. nun daha arkas m hatırlayamadım. _-...... ..... 
1 '" visi., denilen ıube kadar kuvvet verici ram --. htfrzamdıa M<Ç btr na• onan tedaviei ile lllPl!~J olarlar. ar, bu vıltlerin yerine getirilmesine Yine o giln biraz sonra ayni yerden dise canlanıyordu: 
tnAni olmuştur, Yeniden böyle bir ve ayni zamanda Almanıyayı temsil İngiltere Başvekili son nutkunda geçerken istenilen bu eşyanın bir tes- Esiri ..u Muhiddin Uıttlndal bir Nalün dtthllinıte blltiln dolum •:ı-

~~----
işin "Prah1<.. Tarafı 

Yazan: ULUNAY 

Halka dağıtılmak üzere bakkall.ıra 
ikinci bir parti erzak Yerilec.,_ 

flni psetelerde okudum. Ben birinci 
"datıtım,, dan istifade edemedim; 
çünkü 11ra numaruı almak için bek
lemek. numarayı aldıktan sonra d& 
ııra beklemek ııibi tevzide bazı guc;
lükler olmnı. 

ikinci parti erzak da böyle mahdut 
bakkallar vuıtasiyle dağıblacaiına 
cöre bundan ancak sabretmesıni bi
lenler ve yahut işi ve vakti müAit 
olanlar istifade edecekler; bert )'ine 
açıkta kalacaiım demektir. 

Burada işin pratik bakımından ha· 
tıra bir çok sualler ge\iyor. Dafıtd 
ma niçin bakkallar vasıtasiyle :,;apılı· 

yorP 
Tevzi neden mahdut bakkallara 

hasredlllyor1 Bugün bakkal ile müş
teri birbirlerinden biru dednce men
faat uçurumlariyle ayrılmı' ve :ıyn 
ayrı saflarda yer almış iki cephe A• 

11hr. Birbirlerine emniyetleri ,,ok 
tar Bakkal karpsrndaki adamın t7i 
niyet ıahlbl olduğuna inanmaz: mltt
terl de oıı11n dallvere düşündiliünii 
zanneder.. Geçen gün bir arkadaş ...., 
latı1orda: 

- Bir bakkal dükkinma lirclim 
"bir kilo pirinç ver!,, dedim. Bakkal: 
"Yok!,. dedi. Hiç bozmadım, düi:· 
kbdakilere: "Hepiniz şahit olunuz! 
Bu adam bana pirinç yok!., dedi. Deı: 
demez, bakkalda şafak attı. "Yanhı 
anladınız, dedi. Pirinç yok demediııı 
çorbalık pirinı; yok,, edim ... 

Bu ıartlar içinde bakkalla müıterf· 
oin birbirlerine ısınarak bu müıkiil 
demler{ elbirlliiyle atlatmalarına fm. 
kin var mıdır? 

Böyle olunca tevziabn bakkallar 
vasrasiyle yapılmas• dofru deiildlr. 

Buna karıı tedbir olarak hüldlme 
tin kurmakta olduiu halk birliklerini 
zikredebiliriz; fakat bu birlikler ite 
b&11ayıncıya kadar belediyenin İltan· 
bulun muhtelif semtlerinde doğrudan 
dofruya birer satış birliii açması ll
zımdır. Hali bir arsaya bir salaı kur 
durup vasıtasız olarak halka ersak 
daiıtılmasından daha pratik bir çare 
olamaz. 

Vaktiyle Sehrem!ni Reılt 'Mümtu 
Pa... et buhranının önünü almak Jç 11 
Fatih cibl kalabalık mahallelerde "et 
sercileri., açtırmış ve bu suretle he
men bu buhranın önüne geçmişti, 

Buırün aynf uıulü tatbik ed~ek o
lursak bir taşla fkl değil bir kaç kııı 
birden varmuı oluruz. 

Bu mretle, halk, paraılyle erırai 
almak için Jüzıımauz sıra beklemelr
ten lrurta1ur. Alıcı ile satıcı araımtla 
şüphe u:randıracak blr vaziyoet •ona 
ermi, olur. 

Ve ıonra bundan memnun olmadık· 
lanru saklamıyan bakkallar da a... 
carya dedikleri zahmetten kurtulmq 
olurlar Bu aon avanta hepsinden 
mühimdir. 

Onlar zahmetten biz de minnetten 
kurtulmuş olaruzl 

Vazlyete düşmekten içtinap edilmiş- eden her ııeyi tehdit edici bir et:Y "techizat buhram bitmiştir,, demişti. lim hangarının kapısında yığılmış ol- IÜn bisi toplu:vor, Edirnekapıda ta• katarı ile alllradard•rlıır 1'1 .. b .. ıntn 
tir. 2) SuJhten sonra dilnyanın yeni- görmedim. Fakat bu cümlenin asıl manasını bu duğunu gördüm. Derhal lüzumu olan mir ettirdiii bir medrHeJ'e ırötllrii- anne' olacafl anl1t1ıbr anlaşılmu dcr
den teşkili hakkmda yapılacak plin- Her sanatta ihti8tı8 11ahipleri bakım servisinin depolarını gezerek yere gönderilmek için kamyon be:tle- yor: hat tıbbt tronttot altı"" alml'T'. bebek 
lamı müttefikler arasında anlaşma- anlıyabilirsinis. İngilizin kopacak l<a- niyordu. _ "Cocultlar di:ronlu, burada ıra· çama•ınnm. bebek ta'kmHnm nasıl SPOR: 
tnazlıklara sebebiyet vermesinden R· A. F., bakım servisi olmazsa dar gerilen sinirlerin! bu serviste gö- Diğer bir noktaya iletlerinden ba- 'fet kıymetli bir eseri 71lalmalctan hazırlanacafJ ıınne o9ı~ak bir lrR .. t-
endişe edilmiştir. Harp başladfğmdan' mevcut uyılamaz. R. A. F. rürsünüz ve her gün ardı arası kesil- zılarıru bomba ile koparılmış, motörü kurtarmış olmakla blmı:10r. Ttlrld- nm nelere dikkat etmesi icap ettlft B •kf 11 
&ncak Dd sene sonra müttefiklerin - gilndelik ve yiyecek müstesna olmak miyen dalralar gibi gelen e,yayı gör- bir düşman gemisi tarafından tahrip yede eli emuJi buluIUnl)'all bir mt- kendisine Bfretiltr Dolam gilnllnderı eşi aş 1 arın 
hll?'p ft sulh gayelerini umum! hat- şartiyle - her ıeyde bakım servisine dükçe silahlanmanın gittikçe artan edilmiş bir Wellington bombardıman essese, bir balam JUrdu da karuvo- ftfbaren dnlan çocuk kontrol altına Zi f +• 
larmda teebft eden Atlantik beyan- güvenir. Bu servis ihtiyat motörler, şekli hakkında bir fikir edinebilirsi- tayyaresi retlrildi. Vaka bu sab3h ruz, İşçi kadınlar, sabahleyin ife gL. alınır Be 1hıntııkada bütün ebel"'"• 1ya e • 

Jm kanatlar tam aletler toplar cepha- niz da im G . bf bUtü . ı kt 1 d-&..m akalannı ba h1111bul ıampiyona Beıiktaı ıı:enclilı: ·-rıanıesl neşir ve ilAn edi iştir, On- ' ' ' • saat on o uıtu. emı onu r gece derlerken çocuklarını bur&)'ll brraln- n ao or ar .,... • bfl mayı11n ıo unca puar ıı:ünil .Beııktatlda-
dan sonra salAhiyettar devlet adam- neler, bombalar, berurin, yün çorap- T t•• l • evvel Hamburg yakınında yakala - caklar, aksam döndUklerf zaman ala. merkne btldi!'t'IH'ie mf'eburclurlıar. nn bayram ırilnil olarak tnblt ctmlslerdır. o 
1 eri d .__.._ t lar, tayyareci elbisesi, oksijen, pergel ayyare mo OT erı: tı ıı:ıin aktam ilAtil Taksim Beledıye ıra ıno un-
an bu mesele üz n e ·~·a ver- mış ... cak.lar, Bu bir adımdı .. r Eter. mtiı~t Coc:afan kontrol& dcldala ıründ:ıın ~ bilyijlı: bir riyafet vmıecc:ktir Zıya 

1 
t 

11 trli•lerdir. Buna mukabil Almanlar, velhasıl R. A. F. in havada çalıp. Nazik bir meseleden bahsedelim: Erkekler kadınlar tayyareye doğru t l k b ı 1 .onra da ıababa kadar kendi aralannda b ,. 
... b' 1 1" 1 1 5 . ne ıce a ırsa u mueııııese en çog:ı - ı ba•lamakta orta mektebi bfürinciye .. 

daha ilk gftnden itibaren harp ve ılmesl iç. n uzumu o an 7 0,000 cıns Ta)'7We motörleri. koıtular. Hepsi .zarar glSren aks1111ı tacağız. Bu esiri harap medrese b~-kadar deva~ etmektedir,. '::u~::;ıı: ~~::.:~~~d:~erba,~e:ı~.::nı~~~rd ·~ 
SU1b gayelerini IlAn etmişlerdir. Bu, eşya ile me~gul olur. Bu ıraJ'et sile bir noktadır; çütılril kaldırıyorlar, karınca gibi üşü,mü,ler rünkü haliyle Edirnekaı>mm tneial o- de o.ımaıılacalı: ziyafete Romanya am lyo 11 

ef-di millet 88,..lan Alman mınetı- Ruıya için taY'18re, Kanada için ta- bqanlmuı çok aceleye ve dikkate çalışıyorlardı. Ayni günde öğleden luyor.,, Hfilba, llhhat merkezi bulundul'u Raplt takımı da davetli ol rak el lı: ke dl 
""'' "· lim --'-1 L'b · · ihti' t • adili oyunl11nnı rö•tere clı: erdir ?tin hAkimlyeti altmda bütün Avrupa a_.. arı, 1 

ya ıçın ya par- mahtaGtır, Depolardan birınde göz sonra saat dörtte Welhngton o ıün Bize medreseyi ıezdlrlyor, ~ta- yerde b,r insanın beşikten mezara Ira Ziyafette bulunmak ar u e p de dnetlJ'• 
llılletıerlnin istismarını istihdaf eden çalan, Afrika 9e Hindistan için tec· alabildiği kadar mesafede dizilmiş ıııv- fabrikadan çıkmış g'bi tamamiyle ye- n, mutbahı, oyun salonunu. yata!ı: dar '!Sütün serancamı ile meııgul ol- tedarllr edemly nl ~; ırı b c • lan a• hi t ti. t li ri :..ı- ...., ta "lt, nı heyeti taraf ndan ri a e 1 lr l'ent Nlzamm tesisidir Almanyanm za • caTe rem e ~· n.a pu , cı ve bombardıman tayyareleri ırör- nilenmiş ve tamir hanagrının yanın.. neleri, kum bahçesini, havun, hl11h 1 makta ve onun bUtftn hayattnı ve ha 
harp ft sulh gayeleri hakkında bir tayyareler... elim. da uçmağa hazır bulunuyordu, O ak· eski harap medresede vücude ıretirtlen yatmdakf bütün h&di!'eleri dosyasına 
fikir edinmek içJn, Alman Adliye Bütün bunları dlişünen, hazırll}'llll, Depodaki yüzbaşı, bonna gelme~ ıam bir pilot onu bağlı olduiu filon yeni modem tesisatı göateriyordu. kaydederek saklamaktadır. 1 
lliazınmn L'l1 e«Szlerinf hatırlamak kA- J'Ola çıkaran "" ırönderen "bakım ıer- olan motörleri nereye koyacafını bıl ... götürecekti. Hifızamda bu levhayı canlandıra- 1 ASKERLiK iŞLERi 
tıdir: "Hak ft hakkaniyet Almtm vist., dir. Serv1ete J'llnat ıd.n olarak medifini aöyledi. Ve ırülerek: "Et.er Bir başka ta,.,,are merkezine btr rak eittl.fim medreıede bu ırier bam YENİ NEŞRİYAT: -
-ıu~- me-"-fttı' i"' ... --"'""-. binlerce memar çahlll'. Tetldlltı .. .op- böyle deam ederse, dedi, Almanyaya emir geldi. Ruıyaya gönderilmek ti- b·-~- bir mil-·---'- --·ıaıt-. Bevocıu Yerli As. Şubesinden: Yel. 'lop. ••ı 'CWlll.ll ıuac ..,~. nıevcu•o.ur bir -·& te w - ....... 7.. -•,,. ·- Tfnı, Azlz oclu Adil Avanduk (52632) ve Yd. lfaksızbiıı,, 'ba menfaate ~ olan tan aatıı J'llJMlD -anmn fııu- bomba )'erine motör atmak llzrm!., zere muhtelif tipte kırk tayyare in- Muhiddin Uıtündaim eoialmaaım te TICA•I araJ.Ix llBCJIUAII - u sllllde P. Tim. Halit oilu Reşat Güven (5147'>) U1 

--.. lltma bennr, ctlnktl fabrikalardan \ü- Bomba da cok fazladır. Bir daiın zırlama, sandıklara yerleştirme ,ub~ · de L '--du"'-• bala d bir cılı:u ticari, llrtlaaclt, malt, sınat ııaut•· acele ıubtyı ınaracutlan. -~~u.ır• ı _..._ .1-..1ar.s.. bi menm e re.. •ı.u ,... m yur ıı, dlr. s lacl ,.,..., mnleic alt y .. ılarla le-p L.J __ L ~ • ırama o an .. ,..,,. .._., ...,..., ua - altında kazılarak 1apılan şehir kadar leri bütün gün ve bütün gece çahıtı• olduğa vasiyette bile blamamıı, bir tanbul4• •tn411mi,tlr. fOpaganda f""'IGl"DI,. riktirir ft IU.zwuw s&'e dafrtır. Bu bl)'iilı: bir depoda klh J'a1a, lrlb ufak 
1 
ıar. Tayyareler, ertesi sabah rıhtnn-

aarethr binlrtirilen ..,,_ cetidl dii- dekod Q&'OllıCa)darla giderken ıki da idi. 
Polcınyanm mtm bQıam! olan 

3 tiinülfhwe banan dlln)tama en aeaiı terafı tnw•ıa kadar yıfılmı, bom- R. A. F., ~ fi ıtdarnlanna baı 
~ mtıttemc memlekeGelde mıtdt- bir 1'li oldaiw ..... J'Olrtar. balu1a doha idi; hem bunlar "Beaver. otan methar cümleyi pekili benimai-terıt siyMI tezahOrlere ft pnıpagan- Balam eervitıi bandln batka ikinci brook,, 1111 "maazzam •e mnhte,em,, yebilir: 
~ ~faallyetlerlne vesile olmuştur: derecede daha bir tok itlerle m .. ırut- dediği einatendi. Ylni genç zabitin '"İsediğiniz en miikemmel tayyareCi 
~ radyo8Q bu mflnasebetle, na- dür: lıua dediği gibi: "Patladığı yerden tikse o da bizde mevcuturl., 

~ karp "' fekllde ço1c siddetu Hem R. A. ır. 1a hem "- a1111uını- -;iiiliiiiiliiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiillilmm-~ J"&pmqtır: •Almanlar Po- nm sarara ain"8 ta:narelerbd 3'e- # 
lotıyada maddt ve manevt bütan mil- Diler; motBrlerl toplan. bomha taaı-
1! laymetıert sistemli bir ııu:rette yan makineleri 'nlbuıl her tllrll a-ı 
tahrip etmektedirler. Polonya üni- llt ve edevatı tamir eclc. 
~eri Jcapatılmş, Radlum Ensti- Sabelerden biri nrar caren perva- ı KU RTULUŞ 

TIRONE POWER 
ttlstı J"8lma ed.Um.lş, ta.rlhl Abideler, nelerin tam.iriyle afrqır. Onlan dU
Sııb1'e8ld gibi millt kahramanlarm zeltfr ve J'ellllfll', Madeni bk pervane 
heykellert yıkılm1.1. 70 profesör ta- 300 tnsiHs llraııchr; bu ınrretle tamiti l 
he!JWQt kamplarma gönderllmif, '100 İngiltere !Pıa bir lktiaat 4emektir. 
~ kurpına dizilmiş, 3000 z,apaz Balam aervllhdn mubtellf tanıue Maezzam sergil7.e1i 
haPlledilm.lş, 1 milyondan fasla Po- filolarına ltlnnm olu tll)'llyı ch4er- ! filmi LINDA DARNELL 

JOHN CARRADINE 

Pel"f embe akşamı 1 p E K sinemasında 

lonnıı birkaç saat içinde evlerini mek için de a)'l'I bir 111besi vardır.! 
te?-ketmlye mecbur edilerek, garptan Bu tabe'1e mensup olanlar durmadan 
larka sürülmüştür. Polonyaldara yap- dinlenmeden sece ıründtiz çahtırlar. I 
bkJan ~ici işlere k .. ı tltk karmlan- Bu pbenin faaliJ'eti baklanda bir fi- I 
ili doyuracak kadar ücıet verilme- kir •ermek lcia aenls nakli •asrb
rtıektedir. Polonya lisanmm konuşul- larmm bir a)' zarfmda 500,000 lrilo
Jnac da menedilmiştir... metre :rol btettflderbd aBJ'lemek ~ --"Arabacının Kızı,, filminin 

Büyük Yıldızı. 

HILDE KRAHL~n 
En güzel ve en son 

GECE GÜNDÜZ 
BENiMSiN 

fllnıint, bütün İstanbul halkı 
Bu hafta 

Ş A R K 

fidtr. 
Sfmencllfer wı kanallar •uıtaaiyJe 

gönderilen et'11ldan bahs~rmn. 
Bakım eervisi fptidamıdanberi Ai

lam aarette tetirli edilmiftir. H61rL 
met meseleyi yatııtırmakla meoguJken 
bfrlsinhı de buırbklanmızla atra.U
ğma ıilphe yoktur. Bu mantuam teş. 
kilit nebat efbi kendilltfndee olmıı
mııtsr. BUtllrı muhtelif 1Ubeler coiraH 
bir ara gözetilerek nakil için en az 
himmet sarfedilmest fmklııı dtitiiDill
mek prtiyte J"llpılmlfbr ve 1938 ele 
hazırlanan teşkilltta selecek .zaman 
dUş6nUlmtlıtftr. R. A. P. bu teşkUlta 
"eparpillement., yini "aapntı,, dır, 

Bu faaliyetin esası olan depoları 

•---• Önümüzdeki Perşembe Akşamı 4 _ __ , 

SARAY • 
sınaması 

Beklaıımiyen vak'alarla dolu, neı'eli ve eğlendirici 

PE RiLi EY 
Güzel ve muvaffakıyetli komedisini takdım edecek!µ'. 

Baş Rollerde: 

FRANK MORGAN ve BILLIE BURKE 

1 

Bu Akşam SUMER Sinemasmda 
Çok göm! bir a!k ve macera romanını tasvir eden 

MASKELi 
1F ·R1 TL ER 

Hissi, hareketli ve ihtiraslı sahnelerle dolu flUm bqlıyor 
Baş Rollerde: En güzel sinema yıldım 

1 KAY .FRANCIS 
G eorges Bancroft ve Randolf Scott ' --! , _ İstanbulun en çok beğ(:rıdiğf fki müstesna Yıldız _, 

Bu Perşembe Akşamı 

L ALE Semasında Doğacak 

Paufette Goddard ve Bob Hope'nin 
Yarattığı 

KADIN ve ŞEYTAN 
Esrardan Kudret ... Korkudan Hareket Alan 

' Sinemasına gidip görmefıdir Senenin En Heyecanlı Filmidir. 

her ta:rafa eaçı1mııtrr. Diisman tay.
1 a._~1111••••••••••••••••••••••••• , '•••••••••••••••••••••••m!!!!!!!!I••~· ::ııarelertnin hilcnmlanna ntmen de-

TOPLANTILAR: 

DarOnafaka Mezunlan Cemlvethıaeaı Da• 
rQgafalıanın 6t uncu yıldön m pa ar ı: iJ 
•• ı O da melı:tepte kutla naca t r Adresi bl· 
linmiyen nya deıliımı., olan b tiln m~ un &r4 
kadatlara davetiye sllndenned tim d n, b11 1 
11111 dantin nrine Hyılmuı ve o ıı: nlı &fle 
yeıııefi i"ıı. ekmek lrarnclcrın beraberlenn· 
dı:.. setirllmesl rica olunur. 

HALKEVLERİNDE: 

..,.._,il Rallre'rinden: Perıembe ~aat Jt de 
Tepeba11ndalri Merkez binasında Docent J • -i• Nail tuafından "1170 Fran11a hea -
tinden dolan bir cetıiiyet ve siyaset Tel1 1 1 
•• tealıldi., me.zuunda mühim bir lronl r 
verllecelıtlr 

iRTİHAL 
Tunceli Mebusu Mitbat Yenel'm 

oğlu ve Nihat Mirat Rifat Yenel n 
yeğeni Galatasaray Lisesi dokuzu ıt 
emıf talebesinden 

İLHAN YENEL 
acıklı bir kaza ceticesinde vefat et-ı: 
mlştir. Cenazesi 5 Mayıs 942 Sal! gQ• 
nü saat on Jdde Nişantaşmda Ame• 
rfkan hastanesinde" kaldmlarak T -
Yildye camlinde nr.mazı kılındıktan 
sonra Ferlkö)' mezarlığına defnedile
cektir. 

Merhuma rahmet diler, kederli ai
lesine taziyet bt>yan eyleriz. 

iSiM TASHiH• - Gazetemızin :f 
ve 4 Ma71B 942 tarihli nüshalar!nııt 
3 Oncü sahifelerinde neşredilen ve 

SITKI YOCEL'in 
40 uıcı ölümfl gQnQ mlnuebetiv 
ruhuna okutturuları me.Mt ilAn 
(Y0CEL) kellmesı s~hv@n CG 
şeklinde 1 ' ..,, • TaYi.llı \ e 
hih olunur 
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Almanyada iç 
Vaziyet 

•Yazlığa Gidenlere ~1·••••••••••••••••••••1111••••••• HASİB KOLTUK VE 

l:lfr Baştarafı 1 incide 
.,daRll& olursa olsun zafer,, tian bi
kimdir. Her ıey bu ıayeye tibi tu
tulmaktadır. Harp için miıbim ohnı
yan her ıey yok olabilir • ., 

MOBİLYALARINIZI 
Her yerden ucuz 

İstanbulda Rızapaşa yoku
şunda 66 No. 

A B M E T F E V Z İ'nin 

ASRİ MOBiL YA 
'9.. Mağazasından alınız. •' 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Bu prensiple luırt!ket P.den Al
manya, bütün mesaiyi bu hedefe 
göre organize etmektedir. Bütiın 
sanayi yalnız harp :çın çalışır. 
Vatandaşlann ihtiyaçlarına cevap 
veren sanayi ve bilhassa kiıçıik 
sanayi §imdiden sonra münhası -
ran harp için çalışacaktır. Şımen 
diferler harp naklıyatrna yetiş -
mediği için hususi seyah3t ya -
saktır. İaşe meselesinde halk bi
raz daha darlığa katlanmalıdır.A
jam başına verilen ekmek mikta
rı haftada 2 kiloya, et miktarı 
300 grama, yağ miktarı :?OO gra-

KAYIP: Üsküdar nüfus memurlu
ğundan almış olduğum ve içinde Üs
küdar askerlik subeşlnin askerlik 
muamelem kayıtlı bulunan 129510 nu
marall hüviyet c.-(ı:r.danımı kaybettim. 
Yenlsinl alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. ÜıkUdar Sellmaız Ktllae 
aok•Oı Ohanlk oğlu Vahram 334 do· 
6umlu. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırc;alayınız , ... ______________________ .. 
ma indirilmiştir. Büromuza Muzaaf .Muhasebe Usulüne Vakıf Bir 

Ayni muı!'bir~1 nisan tarın Muhasip . Ahnacaktır 
6m-• MENKUL EŞYA SATIŞI •--., 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

,,.... ... '-f..:...:_ --~ - ~ li mektubunda da şu ma-
lumatı vermektedir: Taliplerin 1 - Türk olması 2 - Orta mektep veya lise 

"Bu yıl yeni harp sahalrına yayıl- mezunu bulunması. 3 - 20.:30 yaş arasında ve askerlikle bir 

Dosya 
No. ÖIUnUn lıml E9yanın bulunduOu mahal l•bt. Tarih ve eaat 

mak ıibi bir ıürpriz beldenemt!z. ilişiği olmaması şarttır. 'l39/64 Finzi İstanbul Tütün Gümrük 
Harpte kat'i n~ticenin ancak ıarkta Taliplerin icabeden vesaikle her gün saat 12-13 arasında Doyçe Ornat bank ardiyesi 
temin edılebileceii anlaşılmıştır. dördüncü Vakıf Han 1 inci kat 15 No. ya müracaatları. 141/175 Sofi Taılabaşı Keresteci So. 36 

"Geçen ıene harp Almanlara hatif Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 42/2 İbrahim " Yağhane " 33 
cörünüyordu, Fakat bu yıl harbin İ 41/68 Mehmet Esin Osmanbey Matbaacı sokak 
•iırhfını duymaia baelamıılardtr. Birliği stanbul Bürosu Hacı Dinıitraki apartımanı 
Müthiı ve insafsız kıı berkeıin üze· '-•••••••••••••••••••••·-·--• 4U/160 Haçlk Pangaltı Yunusbey sokak 28 
rinde afırlıiını hl11ettirml1tlr. Bu 42/4 Raif Beyoğlu Küçükya:ı:!cı So. H 
nanla beraber halktan büyük feda- - 4 o L ı R A AV L ı K LA _.. 940/83 Kopemik Feriköy Avranoz zade S. 
kirhlı:lar iıtenmlıtlr. Münakale me f ' 77/79 
selesi hayati bir ehemmiyet kazanmı,- Gecel l '.>41/159 Hatice Çukurcuma cami ııokak 28 

M l eri tashih iııılerinde ça~ak ilzere eski ve yen• türk· tır. ünakale o mazaa ne kö:nür, -s "141/128 Marl Çukurcuma caddesi 40 
ne lıda temı·n olu bili s t çeye, c~afiyaya ve umumi m funata sahip. kefil ı:rJsterir / na r. ovye .. .-&• :'!> rl41 155 Hayganoı Elmadağ Çayır sokak 99 
Rusyaya nakliyat ile dola olan ılmen· dikkatli ve süratli bir musahhih aranıyor. Lisan bilen be,ıtenfllr. 141/150 Maryantl Şişli Abidei Hürriyet c. 166 

ıliferler halkın cıda maddelerini ta M A A Ş 1 4 O L 1 R A D 1 R 142/50 Suna Sakızağaı; caddesi 103 
ırmakta ırüçlulı: çekmiıtir. Sinemalar IJ41/138 Anna F~o Tarlııbaşı Ceviz sokak 10 
ve matbuat, halka 1939 yılına nlıbetle Kısa hal tfottfimesi fle f!lıtanhul posta kutum 406 "" vazrlma~• 941/66 Emin Pozam Ahrrkııpı Cankurtaran Sa-
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1 
nan ölülPre ait eşyalar 

etin trenle seyahate mezun olanlu 
yalnız askerler, memurlardır, onl.ır Terekelerlne mahkemece elkonulan ve yukanda yazılı ölülere ait 
da ancak mesleki zaruretlerle trene eşyalar mahkememiz taranndan açık arttırma suretiyle mahallerin-
blnebilirler. Onun için herkes kendi de satılacaktır. isteklilerin yukarıda gösterilen giln ve saatte rnahal-
muhitinln duvarları içine çekilmiıtir. linde hazır bulunmaları ilAn olunur. (2309) 

Paskalya münasebetiyle herkes ancak '-••••••••••••••••••••••••••r 
updannın önünde dolaımııtır. Pas-
kalya münuebetiyle ıeçen sene adam 
batına 5 yumurta bulan halk bu sene 
ancak bir yumurta ile iktifaya mec
bur olmuştur, Bayram münasebetiyle 
belliye bulmakta da ıüçlülı: çelnniıler
dir. Çünkü zaruri ihtiyaç maddeleri
nin dııında bir ıey bulmalı: pek ciiç 
tür. Ekıeriyetle dükklncdar müşte
rilere boı dükkinlannr ıöıtermekte 
ve ıeJecek hafta celmelerinl tavsıye 
etmektedir, Onan için halk hediye 
olarak ancak kitap ve çiçek bulabH
ıııiıtir .Kitapçı ve çiçekçi dükklnları 
hediye aJmaia ı;ahıan müıterilerıe 
dolup boşalmııtır. Bütün bu cüçluk
lere raimen an'aneye sadık ve inatçı 
AJma.ıı bayramlarından vazıeı;em.i.1 
10r." 

Muhabir mektubunu §Öyle bi
tiriyor: 
f'Abnan1&nın timdi mlılf ılSrilme

miı bir tarzda hazırJandıfı kimse?ıln 
sozıinden kaçmıyor. Ferdm hayatı za 
narS ihtiyaçlar aeviyeılne inmıştir. Mil 
him olan cemiyetın varhiıdır.Bununla 
llleraber yüksek mahfillerde, takdir e
diliyor ki, hayatın küçük neteleri 
mulekl fedakarlıklarda ve difer mah
nunlyetlerde bir müvazene unsurud:ır. 
'Fakat bucün herkes, bu yıl prkta 
kat"i bir neticeye varmak için, limn 
olanm yapılmaıı ve iradenin lı:uvv~li 
olması lüzumuna kanidir. Bu yıl pac
blya cdniln zaruretleri içinde ;eç 
mittir. Fakat :yapılan fedakirhldınn 
laopana olmadıiı ümidi vardır." 

* * İsviçreli muhabirin çizdiği bu 
tablolar, bize 1917 ve 1918 
senelerindeki Almanyayı hatırla
tıyor. Bu benzeyiş kar§ısın;ia 
Führerin, 1918 deki bozgunculu
ğun tekerrürüne meydan verme
mek için Ray~tağdan fevkalade 
1alih.iyetler istemesinin sebe -
bini anlamak güç değildir sanıyo-
ruz. 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Plim 

Keşideler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Atwtos, 2 Jklncltqrln 
tarihlerinde yapahr. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 lirabk-2000.- Lira 1 40 adet 
3 .. 1000 .. --3000 - • 
2 • 750 • -1500°- .. 50 • 
3 • 500 • -ı5oo·- • 200 • 

10 .. 250 .. -2500:- • il 200 • 

100 Uralık-4000.- Lira 
50 • -2500.- • 

25 • --5000.- .. 
10 .. -2000.- • 

~-

EKZAMIN 
Ebemanm illcıdır . .:===========' Yara ve çiban1arda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 Krş. 

' w.1.-........................... ., KAYIP: İstanbul Üniversitesi İktı
aat Fakultesinden almış olduğum şe
beke pasomu kaybettim. Yenisini a
lacajundan kayb(lhır.ın hükmü yok-
tur. Hülkl Erkmen 

KAYIP: İstanbul seyrüsefer idare-
91nden almış oldu~m 8445 numaralı 
bisiklet ehliyetimi kaybettim. Yeni
.mı alacağundan eskisinin hükmü 
Joktur. Yorgl Eftlmyadls 

MEMUR ARANIYOR 
Yalova Kaplıcaları işletme Müdürlüğünden 

Yalova kaplıcRlartnda muhasebe. Levazım ve tahc.kkuk işlerinde ça
lıştmlmak üzere 40 ilA 120 Ura ücretli erkek, kadın memurlara ihtiyaç 
vardır. 

Askerlik vazifesini yapmış ve memurin kanunu hülrlımlerine uygun 
evsafta bulunanların yazı ile veya bizzat İsletme Mildilrliltüne müra-
caatlan. (5132) 

111·--------------.. ·--SATILIK KOLTUK 
Sinema ve Tiyatro salonuna elı.•erişlf demir Ç~M!'\°el' döfemeli kol

tuklar satılıktı>·. Her gün 10 dan 12 ye kadar Beyo!!lunda SES Sı

neınası ve Tıyatrosu Mudürlilğünl! (eski Şehir Tiyatroru komedi kıs
mında) müraraat. 

K. Kömürcan Kitaptan 
Amell ve Tatbiki Kambiyo 15 Kr. 
Yeni Muhasebe (Muhtelif u-
suller tatbikaUı olar&k) 122,5" 

• Ticari Malllmat \•e B2nkacıhk 105 " 
Türkiyr san'at mektepleri me· İhtisas Muhaıe'Qei~rı (Banka, 

zunlan ı niyeti başkanlığından: sanayi, Ziraat. Şirket) 175 " 
:S.4.942 de toplanamayan sene- fkttsat İlmi <Halk için) 17,5" 

lik kongremiz 10.5.942 p.tzar gü- Zihni Hesap Kaıdeleri 20 " 
niı saat JO da Eminöniı Halkevi-ıTıcaret Arllmetı~i (Orta M. 
lain kinferans salonunda vapıla - S. 2) 100 " 
caktır. Biıtiın azaların gelmeleri. İKBAL KiTABEViNDE IATILIR. 

l<UDONLU · VADELi ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE iN EDER 

f.fE~ AYIN Bl~INDE . PAQANIN. rAı zı ·VE ~ili~ 

T0RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

BANKASI 
TCRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

:'.ıIISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, 1RAN, lRAK, FlLtSTJN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLA\~YA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ,.c Ecnf"bi memleketler üzerinde kefide seaedat 
iskontosu. 
Borsa emirlf'l'i. 
Esham tahdlit altm ve emtaa üzerine a'·ans. 
Senedat tahı.ilotı ve saire. 

tn yüksek emniyet şartlarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

PigatJtJ11rn en mü1Jait ıartlarigle (Kumbaralı wya ,. 
Kumbarasız) taaarrllf hesaplan arıZır. 

KIZILAY CEM 1 Y ET~i 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

J stanbulda perakende ol.arak 

OYUN KAGIDLARI 
yalnız 1. üncü Vakıf hanımla Milli piyango gi§elerinde 

53 lük Oyun Kağıdının Destesi 230 Kuruşa, 
37 lik ,, ,, ,, 210 Kuruşa 

satılmaktadır. ___ ...,. 

inhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden 
İçki ve tiltiln satıcılarmm ellerindeki satış tezkerelerinin müddeti 

31 Mayıs 942 akoamı sona erecektir. 
SaUcılann yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mmtaka 1• 

tfbariyle aşağlda gösterilen günlerde dükkAna ait konturatJan ve 89kl tez
kereleri ve lkl5er adet fotograflariyle Kabataştaki Başrnüdürlillümüze 
müracaat ebnelert ve 5 Ha:r.lran 942 aksamı saat 17 den sonra yapıla
cak kontrolda t~kerelerinl almıyanlar hakkında kanunt muamele ya• 
pıla~ı ı.an olunur. 

15, 18, 18, 20 ·Mayıs 942 eünlerl Beyoitlu, Galata, Pangalta, Sitli ve 
ltasnnpaşa mmtalrnsmdakl bAyller, 

21, 22, 23 Mayıs 942 günleri Sirkeci ve Beyazıt mmtakastnd•Jd bl• 
yller, 

25 - 28 - 27 Mayıs 942 günleri Aksaray, Fatih, Balat, BalarkÖJ' 
mıntakaaındaki biyiler, 

28, 29, 30 Mayıs 942 ıünlerl Beşiktaş, Rumeli, Boğaziçi ve Anadola 
Bolazld blyileri. 

1, 2, 3 Haziran 942 ıfuılerl Üsküdar, Kadık~y, Erenköy mmtaka• 
smdakl blJ'iler, 

4, 15 Haziran 942 günleri de Adalar nımtakasmdakl bAyiler, (5032) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

L 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zlrat ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Baftka•"da kumt!aralt va lhbANla tatarruf heuıplal'lnda .. ez 10 
ı,faaHI buluftanlara seruıde 4 defa çeldlecıek kur'a ile •POıdıkl pllM gö• 

re ikramiye naıtıtac•ktlfo: , 
4 Adet 1,000 Liralık • 4,000 Llı\ 
4 ,. 500 • a.ooo .. 
4 • "° • 1,000 .. 

40 ... 100 " '4,000 • 
100 • IO • 5,000 " 
110 .. 40 • 4,800 • 
180 • IO " 8.200 • 

DiKKAT: H .. pıartndald paralar bir .... e lofnde ISO liradan atalı dlfml• 
yenlere ikramiye cıktıOı takdirde % 20 faalulyle verlleeektlr. Ktw'ılar 
Mnede 4 defa, 11 eylGI, 11 Blrlnclktnun, 11 Mart ve 11 Haalran 

tarlhlerlnde çekllec:ektlr. 

Sahip ve neırtyat mı•1rtt: Halil Lütfi Dördüncü, 

Gazetecilik ve nqriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


