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Paramı ne1·eye yatırayım. 
diye düşünme 

SÜMER BANK'·ta 
Vadeli Hesap Açtır. 

'Sanayie yardım, mem:Leket müdaf atl8ma 
hizmet etmiş olursun. 

V. Papen'e Suikast Davasına Başl~v@<f!c, 
ikisi Sovyet Tebaası Olan Dörtff~ör1ü Zaferi~·;,;! 

Yıldönümü ı Suçlunun Sorguları Yapıldı H ık 1 • d Y 1 ı 
. . a ev erın e apı am 

Pavlof ile Kornilof 1 ~= Papen'i Öldürme~ için 'öm~.r~=4zmettirmek Ye HaZırlamaktan. , Tören 1 erle Kutlan d 1 1 
Abdurrahman ile Suleyman da Bu Katil Teşebbusune Yardım Etmekten Suçludur :ü~~::,;~'~b-~\b,,,~~~~11~~: r---·-·--~ 

nümü bugün saat 18 de Ankara M·ııAı Şef·ım·ız 1 
Halkevinde çok kalabalık dave~- 1 
linin iştirakiyle kutlanmıştır. To. • • 1 
rene İstiklal marşı ile ba~an~ı~ Ser91evınde ı· 
ve bundan sonra HalkeVl reısı • 
İçel mebusu Ferit Celal Güven, Ankara, ı (TAN) - l\tilli ı 
ikinci İnönü zaferinin siyasi ve Şef İsmet İnönii, vanlarında 
askeri ehemmiyeti hakkında bir Başvekil Dr. Refi.k Saydam 
konferans ''<''"miş ve bun~:3'n s?~ olduğu halde bugün Sergievi· 
ra geneler kahramanlık şıırlcrını ni şereflendirerek orada teş· 
okumııo:lardır. i hir edilmekte olan Aıllt · 

Kon •0 rans ve şiirlerden sonra Kahir projelerini tetkik et· 

Milli <.;efimıze ait ve bugünün i _1:~~rd::~ ... - .................... ... 
it?!" Sonu. Sa· 2: Sü: 6 

SEHIR MECUSi A~ILDI 
Yorgi Pavlof 

iLKBAHARA 
GiRERKEN 
TÜRKİYENIN 
VAZiYETi 

Siileyman Sav ve Abdurrahman Sayman 

Suçluların if ad el eri 1 

Vali, Bundan Böyle imar işlerinden Ziyade 
----- Halkın Zaruri ~htiyaçları Üzerinde 

Hindistanda 1 Ehemmıyetle Durulacağını Söyledi 

Karnilof 

(' 

Jsviçreli cazetccinin dediği gibi 
harp uzadıkça tarafsız kalım!} olan 
devletlerin ehemmiyeti artmakta ve 
Türkiye bir milyon kişilik ordusa 
ile teraziyi istediii tarafa eğebile
cek va.Uyette bulunmaktadır Her l 
geçen gün Türk hükUmetinin. takip 
ettiği harici siyasetin doinıJ.uğunu 
meydana çıkarmakta ve Türkiye 
yangm ortasında her gün biraz da
ha kuvvetli görünmektedir Onun 
için ilkbahar taarruzu artlesinde 
de vaziyeti aydın görmemek için 
hiç bir sebep yoktur. 

M. Zekeriya SERTEL 

i lkbaharla beraber askeri fa
aliyetlerin de başlaması yak 

laşın~_a, hersene olduğu gbi, yi
ne dunya matbuatı Tür.11.lyenin 
vaziyeti ile meşgul olmağa baş
lamıştır. Ortada dolaşan bir çok 
rivayetler ve bu şayialar üzerine 
dayanan bir çok mütalealar. Al
manya Orta Şarkta bir taarruza 

Abdurrahman ve Süleyman iki Ecnebi ile Olan Temaslarına ve Koncare Dün 
1 

BunlarınömeriSuikaste Nasll Hazırladıklarına Dair Uzun izahat de Bir Karar 
Verdiler - Pavlof ve Kornilof Hadiseyi Tamamen inkar 

Ediyorlar • Gelecek Celsede Şahitler Dinlenecek Veremedi 
Ankara 1 (A.A.) - Aıman bü-

yük elçisi Von Papen'in şansına Ekseriyet Dominyon 
karşı suıkast tertip etmekle suç- ı • • •• 

1 
• • 

ıu sanııan eşhas hak.kındakı mu- Statusunun Derhal 
hakemeye bugtin Ankara ağır ce T b.k. . ·ı . 
za .~ahkemesınde başıaıımıştır. at 1 mı stıyor 
Oğleden once saat 10 da başlı. Yeni Delhi 1 (A.A.) - Kongre 

yarak bir buçuk saatlik kısa bir icra komitesi, bugün saat 17.30 
fasıladan sonra saat 20,45 e ka- a kadar içtima halinde kalmış 
dar sürmüş olan bugünkı.i bu mu Cripps'in tekliflerini müzakere 
hakemede, hakimler heyetını Sab 

1 

etmiş, fakat~ir karar verme
ri Yoldaş'ın başkanlığında aza- den toplantısını yarına bırakmış
dan Reşat Bayramoğlu ile Emin tır. 

B~e teşkil etmekte ıdi. İtirazlar devam ediyor 
lddi~ m~amın .ı~a Cümhuri , Londra 1 (A.A.) _ Daily !\fail 

ret mud~e~umwnısı Ccmı_l Altay gazetesinin Bombay'daki muha _ 
ıl~ muavını Kemal Bora ~gııl e- biri, Hind şeflerinin İngiliz tek-
dıyordu. lül · d · tıkl ·· ak 

M hk l k ·r b. d. erme aır yap arı muz e-
J: a eme sa onu -esı ır ın- t f · b ı 1 · · k .. tl · il d l d' T"' k reler hakkında e sıratta u una

eyıcıb u esbı e ~- u ı ı.11 ur rak şöyle diyor: 
ve ya ancı asın muınessı e~ı~e "Cripps ve Nehru sıkı bir iş. 

geçmek üzeredir. Orta Şarka i- iddia makamında: 
nen en kestirme yol Türkiyeden 

a~ılmış olan yerlerde d~ butu~ birli~i halinde alışmakta ve 
Tı.:rk ve ecnebı basın ve ajans mu . ~ . ç · ·ı· k 

Müddeiumum i Cemil Altay ve muavini K Bora ill · uh k · (h t . şımd~ Hınt kongresı teşkı at o-
. mess ~rı m a eme?ı~ı sa a 1 mitesinin 12 azasını tekliflerin 

geçer. Acaba Almanya bu defa 
kati neticeye bir an evvel var
mak için bu kestirme yolu tercih 

------------------------111 nı takıp eylemekte ıdiler- ~al;ı· kabulü gereğine ikna için gayret 
keme salonunun dışında ıse ırnrı· t ekt d' 1 7 ha·ıa· ka· 
d la d b l ak dli b . e m e ır er. azanın 

1 or r an aş _ıyar a ye 1• bule kar ı oldukla bildiriliyor. SA-RK CEPHESı PASifiK HARBi 
etmiyecek midir? nasının çevresınde toplanmış me- ş 

5 
~ 2. s .. · 7 raklı ve kalabalık halk yığınları t.W onu. a · u. . 

Almanyanın Şark taarruzunda ç • K t ı T A ı 
~ı!~~i ~~~~7:m~~tir~us~ ın ı a arı . aze man 

nazarı dikkati çekiyordu. Intiza. 
mı korumak için icap eden bütiın 
tedbirler alınmıştır. 

Suçluların hüviyetleri petrol kuyulanna en iyi Türki- Tungu'yu eı·rı·ıklerı· yeden gidilebilir. Almanya Ros-
tof üzerinden harekete geçtlği Heyetı hiıkimenin salona giri-

zaınan ayni zamanda Türkiye yo- lahı·ıye E++·ı de Cephede şini müteakip salona getirilen suç 
lunu da kullanmak istemiyecek lular yerlerini aldılar ve muhake. 
ınidir? meye başlandı. İlk olarak sor· 

Alınanlar Karadenize hikinı __,_ _....,_ guya çekilen ve hüviyeti tesbit 
olamamışlardır. Batuma deniz Filipinlerdeki Bataan Bu Kuvvetler Bilhassa edilen suçlu Abdurrahman Say. 
yoliyle asker gönderebilmek için man oldu. Abdurrahman Say-
Karadenizde üstün bir donanma Yarımadasmda Japon Donetz Havzası man, aslen Üsküplü 333 doğum-
bulundurmağa ihtiyacı vardır. T B I d C S k d I lu ve babasının adı Ragıp oldu-
Bu ihtiyaç Almanyayı Boğazlan aarrUZU aş a 1 İvarma ev e İ İyor ğunu, 938 de Türkiyeye gelerek 
elde etmeğe sevketmiyecek mi _ Türk tabıiyetine geçtiğini, İstan-
dir? bulda Tıp fakültesine devam et-

Amerika, 31,000 Tayyare Bükreı Haberlerine Göre tiğini soyledi. 
Karadeniz ve Yunan sahilleriy- lnıası l~in 5 Milyar Harkof Bölc3esinde Adem oğlu Sültyman Sav ise 1908 

le adalarda yapılan hazırlıklar da doğumlu olduğunu, uç yıl önce Tür-
Almanların Tü~kiyeye karşı_ bir 990 Milyon Dolar Ayu·dı Muharebe Şiddetlidir kıyeye gelerek 'l'ı.irk tibüyetlne gır-
taarruz hareketı~e hazırlandıgına Yeni Delhi J (A.A.) - Birman Stokholm 1 (A.A.) - Şark eliğini, Ankarada Loran meydanında 
delalet etmez mı? ya muharebesi hakkında henüz cephesindeki Alman muhabirleri. Lozan apartımanıncla ikamet ve Ye-
Kısmen ortalığı buland~~· resmi malfunat alınamamışsa da ilk defa olarak "geride bulunan lnişehirde ~~-eş . b~rb_er salonunda 

kısmen Almanların taarruz ıstı- Çungking'den verilen bir haber- küçük şehirlerde doğrudan doğ- kalfalık ettıgıru bıldırcli. . 
kametlerin~ t~~ edeme~ek de Tungu'nun tahliye edildiği ruya Almanyada~ gelmiş olan bir d ?1te~ ma~unlar:~ Kor:~~~· ~~o~ 
yüzünden __ ılerı surulen bu rıva- bildirilmektedir. Japon taarruz - çok yeni çehrelere "tesadüf edil- /gu:;; ~ ve ~~~"' lı u::yısın~:~~:rı 
yet ve mutalealarla h~ule ~~l- ları beş gündenberi fasılasız de- diğini bildirmektedirler. T~r~i;~n~ulund~~nu ve İstanbul 
mesi muhteme_~ tered~~t ve şup: vam etmiş ve Çinliler ge- Sonkanunda Almanyada , '>ir sovyet ticaret mtimessilliğinde nakli
he1er, geçen gu~ H1arıcıye Vekılı ri çekilmek zorunda kalmtşlar çok gençler silah altına alınmış- yat müşavirliğini yaptfğmı söyledl. 
Saraçoğlu'n~ı: hır talyan gaze- dır. Bununla beraber Çin kıtala- tır. Bu yeni s~ıflar şubatta ve Georgi Pavlof da 1898 doğumlu ve 
tesine verdıgı açık beyanatla ta- n henüz şehrin dolaylarında mu· martta pek sıkı bir talim gör • Sovyet Rusya tebaası olduğunu va 
mamen ortadan kalkmış ve vazi- kavemet etmektedirler. müşletdir. Şitndi asker, cephane halen İstanbul Sovyet konsolcshane-

U Sı:;nu; Sa: 2; Sü: 4 ~ Sonu; Sa: 2: Sü: 7 l:Şff; J)o,nu; ,Sa: 2; Sil: 5 1:!fr Sc-nu; Sa: 2; Sü:· l 
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BİR JAPON 
GAZETESİ 
DİYOR Ki: 

"Moskova Zorlamazsa 
Ruslarla Çarpıımamız 

için Sebep Yoktur,. 
Tokyo, 1 (A.A.) - Nişi Nişi 

garetesi Japonyanın Sovyetler 
Birliğine karşı hareket tar.zının 
Sovyetler Birliğinin Japonyaya 
karşı hareket tarzına ba_ğlı bulun 
duğunu yazmaktadır. 

.Japonya, Almanya ve Rusya 
3rasındaki üc taraflı münasebet
lerin nazik ~lan mahiyetini be
lirten Nişi Nişi şöyle demektedir: 

Başkaların işine karışmaktan 
hoslanmayız. Hatti müttefikleri
mizle bile işbirliği har.eketleri
mizi, kendi hissemize düşeni yap 
tıktan sonra onlar da hisselerine 
düşeni yapacakhır fikrine istinat 
ettiriyoruz. Almanyanın müttefi
ki sıfativle taahhütlerimize sadık 

. : ~ Sonu; Sa: 2; Sü: 3 

Şehir Mecfü.inin diinkü topla ntısında Vali izahat ver irken 
<Yazısı İkinci sayfamızdadır.l 

Yeni Harflerimizde Hüsnühat 
REFi K 
HALiD 
KARAY 

1. sviçre hiikıimetinin yeni çıkardığı posta 
pullarını gördüm; büyük bir yenilik ya

pılmış, manzara ve insan resimleri kaldırılarak 
şu manaya gelen kısa, keskin bir cümle konmuş: 
"Harbe dayanmak için, kullanılmış her çeşit eş· 
yadan faydalanmağa bakınız!,, Dört tarafı dağ

larla çevrilmiş, verimi az, toprağ ıdar olan bu memleket, görü· 
lüyor ki harp iktisatçılığını yürütmek için posta pullarına ka
dar her vasıtaya el uzatıyor ve her çareye başvuruyor; teşki
latçı olduğu için de, sıkıntı çekmekle beraber, kendisini daha 
kötü bir duruma düşmekten kurtarabiliyor. Fakat benim bu 
pullardan bahsetmemin sebebi yalnız o noktaya dokuruiıak de
ğildir; büsbütün başka bir mesele daha var: Yukarıda ancak 
uzun bir cümle yaparak türkçeye çevirebildiğim dört kelimeli 
iktisatçı öğüdünün eskiden "hüsnühat,, adını verdiğimiz pek 
güzel, pek nefis bir yazı ile hakkedilmiş olması, ilk bakışta 
dikkatimi çeken bu yazıya - gazetedeki malılmatı okuduktan 
sonra anladım - meğerse geçmiş zamanlarda yaşayıp ün almış, 
adı sanı belli hattatlann üslubu örnek tutulmuş; tasvirsiz, tab
losuz oldukları halde yine göz alan pulların süsünü bu üstad 
yazılarındaki güzellik teşkil ediyormuşt 

Bizde yeni harflerin kabulünden sonra hattın kıymeti kal
madığı hakkında yanlış bir fikir belirdi. "Arapça değil mi? Uy
dur, uydur, söyle!,, Dediğimiz gibi şimdi de "yeni harf değil mi? 
Uydur, uydur, yaz!,, Diyoruz; işi şakaya alıyor, alaya vuruyo
ruz. Avrupa harflerinin de bir hüsnühattı, stili, kaidesi, ustalığı. 
inceliği, zevki, marifeti, kısaca güzel sanatle ilişik ciheti vardır. 
Orada da pek şöhretli hattatlar, hakkaklar yetişmiş; çok değerli 
eserler vücude gelmiştir. Son zamanlarda ise bu sanat da dü~· 
künlüğe uğramış, ya fantezi, yahut kübik şekiller alarak • bir 
kısım mecmualarda, gazetelerde, kapaklarda, duvar ilanlarında 
gördüğümüz gibi - sanatle münasebetini kesmiş, maskaralığa 
çevrilmiş ve okunmaz hale getirilmiştir. Fakat klasik hat, resmi 
makamlarca hala itibardadır, paha biçilmez kıymettedir. 

İstediğim şudur: Bi?.de de hükumet daireleri ve yan resmi 
kurumlar tarafından bastırılan ve yaptırılan antetli kağıtlar, 
pullar, mecmualar, afişler ve tabelalarda olsun o fantezi, kar
makarışık, çocuk karalaması vekarsız ve zevksiz yazı üslubunu 
atmak, yeni Türk harflerinin de hüsnühatla, ~~ysiyetle, s_anatle 
münasebeti olduğunu meydana koymak ve klasik hattatlıga yol 
açmak! 
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Suikast Davası 
l:l!J> Bııştarafı 1 incide 1 r-==== •••00

·- ™ ' 

sinde stajyer memur bulunduğunu ı 5 •k t S f f 1 
- Suikast te~ebbü~nnon gayesi, 

Almanya ile T!irJciyenin arasını açıp 
bu suretle Rusların lehine harbe gir
mesini temin etmek olabilir 

bildirdi. Ve hü\ iyetinir. böylece tes- UI as uç u arı 
bitinden sonra heyetı bAldmeye bazı I H kk d • uadeıerde bulu!lacağmı ııave etti. a ın a T atbikı - Poliste ifade verirken,· Ömerin 1 

parçalanmasına rağmen . bana da va
zife verilseydi yapardun, demiştiniz. 
Bunu nasn izah edersiniz? .. 

Bunun neden ibaret olduğu hakkın- 1 istenen Maddel".er 
da tercemanltk vazifesini görmekte il 
olan Vahap vasıtasfyle tevcih edilen İ 
guale karşr suçlu Pavlof, yanında o
turmakta olan A bdürrahman Sayman 
He Süleyman Sav-ı göstererek şunlan 

62 ncl mıdde: Bir kimse ltlemeye 
kutcttlfl cürmün krurna taaJIQk eden 
bütOn fiilleri bitinnlı. fıkat ibtlyamı· 
da olmıyan bir sebepten dolayı o cO· 
rllm meydına ıelml~sc kanunda yazılı 
olmıyan yerlerde fail ölüm cuasını mil• 
teblm oldufu takdirde mllteıebbls hak· 
kında 20 seneden aıa~ olmamak Ozere 
muvakkat afır hapis ve mOebbet a[ır 
hapis ceu11nı mUıtelzim oldufu takdirde 
IS seneden 20 ıencye kadar afıT hapis 
ccıuına hGkmolunur. Sair hallerde o 1 
cürOm için kanunen muayyen olan cua 
alt•da birinden üçte birine kadar inc!i· 
rmr. 

- Birdenbire de~Işen, korkak, ka-
raktersiz bir adam demesinler diye 

'

söyleyiverdim. Samlml değildim. Za
ten söylemekle yapmak arasında fark 
var. 

ı;oyledi: 

"Bunlar zahiren kendilerini Yu -
goslav komünisti olarak göstermek
tedirler. Hakikatte Türkiye ile Sov
yc-t Rusya aras:ırdaki münasebetleri 
bozmak için tahrik edilmiş şahtslar
drr, Bunlar bug(ln böyle olduğu gi
bi. yarm -da başlc.n bir maske altmda 
tahriktıtlıırmn devam ederler. Böyle 
şahı.:ıılarla yanyar.a oturmak istemem,. 

Suı;lu, riyaset tarc.fmdan bunların 
kimler tarafında:ı ttıhrilt edildikleri 
hakkında tevcih edilen suale karşı 
da: "Tahrfkı\tm devamı esnasmda 
bunlar anlaşılacakhr, dedi. Mahkeme 
Pavlofun suçlulara ait diğer sn-ada 
oturmasına müsaade etti ve bunu ta
kiben birinci sorgu hAklmliğlnln son 
tahrikdtm açtlmasma ait kararname
si okucdu. 

Kararname okunuyor 
Karamanaede yukanda ismi geçen 

suçlulardan maada İ•tepan Podoçnlk 
ııdında diğer bir suçlunun da 24 Ey-
1t11 1941 de Kıztlçakçak'da TClrkiyeye 
gelerek bllAhare 9,1.942 tarihinde ts
l;'ıhiye yoliyle hududumuzdan geçerek 
Surfyeye gittiği i:ıaret edilmekte ve 
suikast hAdiseslnln sureti cereyanı i
zah olunarak şöyle denilmektedir: 

"Maznunlardan Leonlt Karnllof fle 
Gcorgl Pavlof, yukarıda izah edildi
ği üzere doğrudan doğruya Von Pa
P<!nf öldürmek üzere adr geçen Ömeri 
:ızmettinniş bulunduklarına ve kati1 
fiilinin i,frasma taalluk eden bütün 
fıillerin 'bltlrllml5 olmasına rağmen 
her nasıJ~a lnfi!ılk sahası hududunun 
Jyi tahmin edilmemesi gibi bir lhti
nıalle cürmün meydana gelememiş ol
masına nazaran adları geçen bu iki 
maznunun T.C.K. 62. 64 üncü mad
deleri delftletiyle 450 - 4 üncü mad
desine tevfikan, 

Maznunlarda:ı Abdilrrahman ile 
Sulcymanın işbu katil suÇUnda Ömeri 
ıhzar etmek ve Ankaraya seyahatin
de gizlenmesini temin etmek suretiyle 
fer'anzimethal bulunrnalartna naza -
ran bunların da 65, 61 maddeleri de
lilet.lyle 450/4 üncü maddesine tev -
fıkan duruşmalan Ankara ağır ceza 
m:ıhkcmesinde yaprlmak Ozere il.akla
rında son tahkikı;tm aedmasma ve 
me\•kufen duruşmaytı sevklerine , 

Maznunlardan İstepan Podoçnlk'ln 
vaziyetine gelince, bu ecnebi :9.1.942 
tnrlhlnde Surlyeye gitmek <Here, 1s-
15hiyeden hududumuzu terketmiş ve 
halen Tilrldye haricinde olup adresi 
malOm bulunmamış ohnasma göre. 
ı ayıp sayılacağtndan C, M. U. K 198 
inci maddesi tnuclblnce bu tnamun 
liakkrndaki ilk tı hkikatm muvakka
ten tatiline ve atıe&k Türkiyeye cel
bini teminen diph:matik yollarla icap 
eden muamele yapılmak Ozere tevki
fine ve bu hususta C.M.U. llğine mü
zekkere yazılmasına C.M.U.K. 198 ve 
200 üncü maddesine te\•fikan karar 
verildi ... 

Mahkeme bu kararın okunmaslyle 
beraber Pavlofa ve Kovnilofa birer 
tercemeleri vermls ve kendilerinin 
kararnameye göre :r:an altında bulun
duklarmr bildirmiştir. 

'Abdurralımanın ifadesi 

84 !lncO madde: Bir lıaç klıl bir cO· 
ıilm vtya kabahatin lcrutııa l1tlrak et• 
tikleri takdirde (illi i"lklp edenler.ıen 
.eya dofrudan dofraya bir cOrUm l~le
miı olanlar da her biri o fiile mah•us 
cera Ue cualındınlır. Başkalarına cO· 
rUm ve lııbahat lılemlye arreıtlrenlerc 
dahi ayni ceza lıllkmolunur. Ancak fiili 
icra edenin onu lılemekte l&hsl bir men· 
faatl oldufu sabit oluna azmettiren 
•ahsın cezası lllOm yerine 24 ıcne "e 1 
mQebbet a~r haplı yerine 20 sene alır 
hapstlr. 

450/4: Ceza Kanununun 450 ncl mad· • 
desinin dllrdQncU bendine ıllre suç ti• : 
ımmDden ıtenine ccıuı ldımdrr. ~ 

_. ... ---·-··-· --------

İnfiHik yerinde bulunan tabanca 
parçııları gösterilerek Stetanda gör
düğü tabanca olup olmadığı soruldu, 
şu cevabı verdi: 

- Tabanca benzer. Fakat ayni 
marka, ayni sllik numara. Emniyet 
yerinde krrmızı işaret var. Namlunun 
uzunluğu da ml\s11vl 

On dakikalık bir lsti~ahatten aonra celse 
açılır açılmaz reis Sabri Yoldat. KornlloOa 
Pıv!ofa tordimın Tuıtulyle Abdurrıhmanın 
lliylediklerni ınlattt, Ve bir diyecekleri olup 
olmadıfınt sordu. 

EvveU Kornilof, ıonra Pavlof ııe~k 
Abdurrahmını, ıerekSOleymanı katiyyen tanı· 
madıklarını, onlan ilk dda btanbul •alidnin 
yanında ıllrdOklerlnl ifade ettiler. 

Süleymanc.n sorgusu 
~ l B 1 d Sü Bıından sonra reis, SOelymanın latl~abına 
gını an attı. u temas ar sonun a - ıectL SD!eyman, harrrlık tahkikatı uırnında 
leymanm kendisine açıldıimı ve şu. verdlfi ifadesinin dofru oldufunu bildirerek 

1 t ~ •• 1 dl bunun okunmuını talep ettL 
nu an at 1& 1nı IOY e : Okunan iradesine ıllre SOleyınan UskDpte 

''939 senesinde Yugoslavya ile Rus- doj!muıtu, srrpça, t!lrkçe ve biru da bulıarca 
ya arasında münasebet yoktu. O sı- bitiyordu, Komllnist partiılne dahil olmı· mak.la bera!'er komllnistlere .empatisi vardı. 
rada Niyazi adlr bir adam İstanbuldan Eıkıdenberı TOrklyeye relmek emelinde idi. 
geçerek Moskovaya gltmiıı, Süleyman Fakat Yoııuılavyanın yasalarına ıare uker· 

lil!ini yapmadan o toprakları ttrkedeme.ıcdi 
da bu adamla Metroviçe'deki kardeşi Nihayet 193& ı•neınde htanbula ıelebilmek 
araımda muhabere vasıtası olmayı ka- ve muhtelif berber dOkklnlarında çahtmıya 

baılamııtı. Bir cOıı. evvelce tanıdıfı K~an 
bul etmiş, Bundan başka Üsküpten bir isminde biri. Abdurrahmanla kendisini ta· 
kadın bir bavulla gelerek Adapazanna nııurmııtı .Difer bir ıon de berber Marulde 

çalııırken onu, bucOnkO fellket çukuruna 
gidecekmiş. Sfileyman bavulun içinde batıran hiç tanımadı~ biri kendisini dyarete 
ne olduğunu bilmemekle beraber alrp ıelmlıti. Bu adamın ismi Nlyad idi. Us· 

küpte tanıdıft Ali 1'e Hıfzı isminde iki dos· 
muhafaza edeceğine söz vermiş. 39 tundan tavsiye mektubu ıetirml,ti. Bu mek· 
Şubatına kadar Süleyman namına tupta Nlyulye yardım etmesi istenlllyorı!u. 

F 
Niyarl. Moıkovada olan lıarde,lnln yanına 

ahriye bir kaç mektup yazdım. Sö- ııeleceflnden panpon muamelesi yaptırmak 
mestr tatilinden sonra tekrar Üskübe için kendisine Sovyet konsoloshaneslnln ıııllı· 
gittim. Fahri ile tanıctım Asıl adı terilıiıulnl istiyordu. Snteyman da ona kon· ., aoloshaneyl tarif etmltti. 
Boşkomiletiç olduğunu ö~endim. Baş Niyazi puapon muamelealni yaptırdtfı 
k bl b sıralarda Süleyman ona ,,eritmek Qzere 

a r avut daha getirmemi istedi, Prıtlneden blr mektup almııtı. Nlyad bn 
reddettim, Süleymandan bu bavulları mek.tubun kardeıl Fıhriden ıeldifinl eöy· 
ne yapıp yapıp Moskovaya gönd-ı>- lemıı ve bir daha da ıllrOnmemlıti. Bir rOn 

~· "' ondın bir mektup alını.. Bu mektupta 
&İni istiyordu, 940 senesine kadar bu- kendılne nda edrmeden Moıko•ıya hueket 
na çare bulunmadı 940 ya tatili de et~ifl lçl.n arar diliyordu. Aradan epey aeç· .. : . z n mııı Nıyad tekrar Moskovadan SUleymana 
tekrar Üskube glttım. İkı ay kaldım.,, 1 ~ektup yazmııtı. :Su mektuba iliılk dl~er 

tıır mektubun lstanbuldan postaya verrrek 
Temaslar r'lerlı'yor Yuııoılavyada kardeıl Fahriye ıllnderill1'e• sini rica ediyordu. Bir milddet bö,.lece Sil· 

leyman Moskova ile Prittlne arasında ilci 
Abdil ah b d n kardeı tarafından ıllnderllen mektuplara h· 

rr man un an sonra, us- tanbuldakl transit memurlufu vaılfealnl ıllr· 
küpten tanıdığı arkadaşı Ömerin 1940 mOıtO. Bir &On kendisini zbartt eden bir 
İlkt ' ' d Til ki Muıevlı ona Niyulye alt makbuz mukabi· 

eşrının e r yeye geldiğini, Sü- linde 27 lira venniıti. Bir mllddet sonra da 
leymanla beraber çahşmrya başladtğı- Fıhridcn ıelen bir mektuptan AdapararınJa 
nı, bir gün Sultanahmet parkında bakkallık eden birinin kansı vasıtasiyle Ni· yazi için bir bavul ıllnderildili. bu baYUlun 
Kornlkofla tanıştığını, İstanbulda ka- alınması sırnlliyordu. SOleyman da htanhul 
1ruı bavullardan birini SUleymanla dan lcalkaralı: Adapuarına aitmiı ve bo1 hir bavulu ılıp dönmU1ta. Bu aırada Uıkllbe gi· 
beraber açtığını söyledi ve şöyle de- den Abdurrahman htanbula dönmll,, Moı· 
vam etti· kovada bulunun Niyaziye aönderilmek O· 

"l · d ' M • , .. re difer bir bavul ıetirmi1ti. Halbuki 
it cın en be etroYıç te mevkuf lıomllnlatlere Nlyuidcn mektup ıelmiyordu Kendisi de 

rofa o:;r:ı':.. Ki dj~lıa ,!;:tı. I Bu~an Korrıi· Anlı:araya hareket etmlı, burada çalı1rııata 
Ondan 

1 1 
en 1 ne ": • ıc, e a. bap olduk bı1lam11tı. Nihayet, •twiden :enin 1ılr 

: 1 ra 6dUnc para ıstedım. Odllnç bıtka mektup ıaJ'et lloıkovadan blr ha ""(•j• alıat yardım e4arlm, dedi. "lo•J'et ber alamarsa' bavullnn 8o1'J'et ,.,frethun; 
~d:;.et n;, ma.IQmat vermek lçt:ı 30 lira ıine teslimin! bildiriyordu. SOleyman dof· 

rdl" S ye bız makbuz yazdırarak puryı rudan dofr11ya sefaretbaaoe müracaat ede· 
bİ klf onradı8n dllıOndOm ki elimden bllyle miyecefinl keatlrdifi için kendisine traı 
k r ~dl a maktan maksat icabmda bana olan Polonyıh bir mOhendlwe bir ıDn: 
b a'f te t diye kullanmaktır. Kornlloftan - Artık Sovyetler sizin de dostunur •a· 
aı a para atmadım. Hatıl bunu da ladtyl yılır. Ben, Staline bir uuikut yapılacafını 

dU
1 
ıUııdOm. Sonradan Pavloftan defalarla para duydum. Bunu onlara haber vermek h•lyo

ı arak S .15 rtlmurlyte imzalı makburlar nr rum 
~!':~ Pavlofu, Kornllof cQnOn birinde Sııl· n"iyor. Polonyalı ••arta oluyor. SOlernııın 
ıL Bıu:e~ parlundakl bir randevuy~ .ıetlrmlı da bir pazar ııOnO •efarethaneye çafrnlryor 
p !' j zaman onun da adını bılmıyordu:n.. ve orada Kolinofla unııaralı ıuikast hare• 

o 11 n ecnebllere. alt defterindeki resimlere ı lıetlııln yatın olduj!unu, yalnız bavullan tes• 
bakarak her lklsınln adlarını llfrendım. Su!ık tim etmek latediiini bildiriyor SUtlymana bu 
arkadaıım olup olm~dıfıru sordular. Omerın meaeleden ba1ııa kimin haberl oldufunu •O· 
:d::! :•rdlm. Şlmdıllk kendisine bir 1ey ruyorlar. O da Abdurrahmanın ismini veri· 

C Y P tetkık et.emmi sö:yledller. Buluı· yor. Bu ıuretle makbwc mukablllnde aldığı 
malanmı.r devam edıyordu. Yalnu mılnaı •· 30 lira ile htanbula cidyor ve orada Ab· 
bette bulundufum bir kız cebe kalmıftı. durrahmınla Kolinofu tanııurıyor 
KOrtaJ lhımdı, bunun masrafını lldeyip beni Süleyman bundan .onra Abduraİımının Ua· 
OzOntOden kurtarmayı kabul et~iler. Bu, desinde ıreçen ttklldı ukayı anlatıyor: 
hldlte ile allkuı olmıyan ıahsl bır mactra· SOleymanın ifadesinden ıonra Kolinof, Su· 
dır .. Bana ıonra da bu maki.atla 150 lıra leymının kendisini hancı tarihte ııörmils 
nrdıler. Fakat aynen iade eıtım. COıılril lıllr· " s ı lı ı;; tajın kızın hayatını tehlikeye dOıUrmedndcn oldu,.unu aordu. U eyman, 1941 yı ylQI 
korkuyordum. G1I o b' 1 d U klld •d ba,ınla, dly~ cevap verdL n n ır n e ı a a Bunun Oıerını Xollnof: 
K11ıklı parlwıda S~efan adında bfr Slovtnle _ Ben 1942 yılı Ununuaanlılnln ıs .eya 
bulu1turdula~. Jkınel randevuya Stefan U5 ıncı cOnO Ankaraya ıeldlm. Bu TUrk ra· 
yalnız ıeldı. Omerle SUlrymanın bantları k ı d CU kO tıal:kında etraflı malOmat istedL Kcıvl!inl bıtuının a71t .arın a mevcuttur. n 
bmerle taru~tırdım. Cok alika duydu. Bir ikamet tezkeremı l!rek htanbulda, ıerek 
mOddet yalnız onunla ıörüııecefini •llyledi. Ankarada vire ettlrd~m. 

Bundan sonra Abdürrahman Say- Omcrln beraber oturdufu Sellml, bayram Dedi. SOleyamn , tıru ettl 'Suna lırlıln 
man'm sorgusuna başlandı. Suçlu üs- tatilinde Jstanbuldan ayrılmııtı. Onun c~inde o,lmıyacatını ıöyledı.. Bu ifadeden sonra _K~· 

Stefan blıc tabanca dcralerl vermlye baı· lınofla Pavlofun lfad_elırlne ~ilrae~at edıldı. 
küpten ba:ilryarıık geçen hayatı hak- !adı. Tabancayı hedefin daima kalbine cevir· Bunlar, bUtlln bu uöylenenlerın . bır ınasal 
kmdn uzun boylu izahat verdi. Bu meyi, ellerin titrememesine dikkat etmeyi oldufun~ •. ~nkO bu ıahıslan lııç tanımadık· 

ııtretiyordu. tarını bıldı~dıler. 
arada Üsküpte Ana adında bir tant- Jklncl defa boı bir el bombası ıetlrdl "' Tekrar oö• alan ~~d~rrahmaaı . 
dığı bir genç kızla münasebetlerini, bunun panik yapmak icln nasıl istifad~ - Be'\ bunların bırı ıle Oç d!lrt ay, dlferı 

edileceflnl c6aterdi Bundan ıonra 0 1 ile de ıkı ay arkı mOnasebet ~eydı ~t~lm .. 
bu kızm kendi hayatı ve düşüncesi ıı d · . 1 mcr e Dedi. Bunların blltUn huıu•ıyetlerını blh· 

ayrı ılır 'meye evam edıp ~ ttL Konu~u· tim. Zabıtada barfl harfine her ikııinin de 
uzerindeki tesirlerini ve böylece ko- !ardan ~ana bahsetmenıcainl ıstemlşler, ışlnl eıklllnl tarif ettim ve ıllıterilen 60 • 7U 
münistliğe karşr duyduğu temayOlleri terketmıye ,,. mllcadeleye. aulmıya ~uır olup resimden her iklıini derabl tanıdım. 

olmadıfını ıormuılar. Elıne de elbıs'c a!mak SOi d Kol' f 'çln ayni sllzlerl 
anlattı. Fakat ailt>slnln bu kızla ev- için aelı:aen, seksen beı lira para vermıtler. !I 1 ,:{'rıan a ıno 

1 

lcnmeslne müsaade etmediğini ilave Anlıaraya ıltmcaine IQzu!". ıostcrml~ler: An· 
1 ~·=vtof, alla alanlı, kendisinin lthını edil· 

cak bana, Iımlre ılder ııbı ıliıtumeslnı ten· mekte oldufundan bQtün bu i(adeleri'I ruıçu 
ederek şöyle devam ettJ: blb etmlı;ler. Ankarada beklenıl!n iı;I yap· terl'Omelerinl lstedL 

"Liseden "Ikınca babam Belgrada taktan .onra l~ter Moıkoyeda, llter başka Müddeiunıumt Cemil Altıy, bir naip .hu· 
" bir yerde tabsllıne devam ımkllnma kavuştu· d 1 n ifadelerinin terctlme et 

gitin~e razt olmadı, her fedakftrlığı ntlnafını temin etml~ler. Omer. Yur.,ılav· •?ruo • maznun arı Jaya ıritmcyı tercih ettiflnl aoylcmiı. Omcr, tırllınulnl, ıelecek celacd• lm""' tahltlerlnin 
g6:ı:e aldı ve fstıı~bulda okumamı is- Komllofla beraber Ankaraya ılttlkten aonra ç!-frnlmumı. her dl!rt .maznunun da mevku· 
tedi. Bu sayede beni Annadan dıı a- ben, Pavlofla 16rD1melere devım edl,.ordum fıyet ahl~ln denmınr ıatedl . Aramızda telefon plrolalan vardı üllrOıtll· ıtıaa bar mlinkereden sonra rcıı Hayri 
yır:mış olacaktı. İı;lanbulda Tıp Fa - fQmOz yer bir dOzOye defl$lyord~. lkinciki· Yol"a1. mahkemenin ıu kararını bildlr.11: 
kültesine yazddun, Çok yalnızdı:m, aunun on blrlncl cQnO Yurdda otururlcen Maznunlar m~v.kuf tu!ulacalı:lar, Rus teb~· 

el 
birdenbire Omerle karıılattım. Ankarada ı~ından olan .lkısıne, naıp. olarak tayin ed; 

arkada,ım yoktu. Annadan g en SUleynunın yanında kalmıı. Kornllof ayrı len ıulh hJluml PahrDnnıaa hururund• te · 
mektuplan okumak ve cevap yazmak oda tutmasını istemekle beraber buna im· ,oman Vahabı llzım ıelen ifade "" evr.akla· 

irin bulunamamı,, Ankarada hep ıdaretha' rın tucOmcai yaptırılacak, A~l"•rA~ak• t•· 
başllca alAkalarmıdan biriydi. Ben U- neler civan dotaıtırılmı.. DlltOnOlen ıulkaa· hltlcr ıelecek celseye ~net edılecektır Mal
sede iken 12 talebe komünistlikten dan Von Papene karıı oldufunıı karine ile keme bu maksatla 1 Nısan 942 carıarnba &ll· 

anladım. Omere, SOleymanı taıırtmak ı,ın nil saat 9,30 a bırakılmııtır. 
dolayı boğulmU:itu. Bundan sonra aııcak Eskl .. hıre kadar cidıp sonra ~elmesl --- 0 

----

propaganda artmı§, Anna da daha cid- ve bir otele iıımeoi yolunda tallm.ı verilmlı. 

ll k 'ld k '-0 l trn fakat o, dayaıu1DJ1arak beni allrmek Orere 
di ve ŞÜinU Ü şe l e Ouı n S ıı;e htanbula cclmi1- Sllaıestr t1tilinin baılan· 
meyletıniye baılamı~tı. sıcında Pıvtofla Kadık!lyQnde bulu tuk. 

Ben 
..1;_ tesir altında katmakla be- Haydarpa,aya kadar yllrGdUk, orada, latu· "°" JOnda bir ıulkut provası yapmamıu ıllvlcdi.. 

raber muhafazakS.r hareket ediyordum, o , cebinden mendilini çılırdıfı uman karsıma 
d 19 " i • "" ,_,, cılıacek adamı vuracakm.ııım ılbl davnna· 

938 Haziran aym & ıun çın Ul&u- caktrm. Iatasyonda ve vapurda hiç mendilini 
be rfttim. Vaktim hep Anna ile ıec;ti, cıkamıadı. Gılatada tenha bir ıokata uııu. 

1 b k ti k il ısta Hayretle yOzGne baktım. K6prU yakınında 
Ta c e ampma ye ~e zere n otomoblllerln durdutu yere dotru yGrUmeyl. 
bula döndüm. U'sküpteld temaslar neti orada otomobile binen birini vurmaJ'ı prova 

• C
-.=nde komünistlig· e meylim artmıı- etmeyi ve hıyalen ıöıe tıutlrmeyi teklif "'" ettL • Sukudl kurbanı •• umanı bakk1nda 

h. Fakat, hlll çekingendim. Çok sev- mı!Qırıat almak istedlm . Su•llerim cevaparz 

d"ıfim mert arkadaımı ömere karşı Jıaldı. Hldlse cQnO Pavıona Univeraite il· nünde bulu1tuk. Diıçl mektebine dolru 
yapılan suikast neticesinde tamamiyle ytırildOk. SUle)'lllanı bir bahane ilı c\erhal 

de~ ... ı- ":-.ı: artık aksi cepbec!eyim ı;atırmanıı iuyordu. O uman maksac\ını -· .,,.._ · uıl...._ loııradu talımia ettliim• söre 
Komibdatlikten nefret e~ram. llak 1ıe1111a1e 111e,..m. apıa Omlli :ra•uklan 

M. Laval, Kabinede 
ikinci Başvekil 

Muavini Olacakmış! 
Ziirich. 1 (A.A.) - Söylendifine 

göre, Laval, Amiral Darlanla birlikte 
başvekillik muavinliğine getirilecek, 
Darlan askeri ve Lava! de si,Ml ve dı' 
ılyaset isleriyle meıııut olacaklardır. 

Bir Japon Gazetesi 

.Diyor ki: 

T.ıtN 

Alman Orkestrası Şerefine Ziyafet 
% - 4 • 9~2 

Mangal Kömürü r ........ DiKKAT: ........ " 
Fiyatı Arttı =Tramvay lş<iileri Ni<iini 

Pahafılık Zammından 
Bu Yıl Bulgaristandan 
Fazf a Kömür Gelecek 

Fiyat Milrakabe Komisyonu, man
gal kömürü nzam1 satış flyatıarmr bir 
miktar arttırm~tır Vagon, motör ve 
kayıkta satılacak yerli veya Bulgar 
kömürlerinin satışı perakende sayı-

' lacak ve satrs en çok 9 kurustan ya
pılacaktır. Ma:ıgal kömilrü dilkkfl.n
larda en çok 10,5 kuruştan satılabile
cektir. ----o 

istifade Edemiyor 
Devlet ve Eeledlyelerle Huıuıt 

İdarelerde çalıpn bütUn mOeue
seler ücretli ve maaşlı bOtOn me• 

: mur ve müstahdemlerine yOzde 
~ on betten yUzde yirmi beıe ka· 
• dar zam yaptılar. Bu zamma mD· 
i tedalr olan kanunda hususi ma
i eueselerln de kendi maaılı ve 
: ücretli memurlarına ayni nlıbet· .: • te zam yapmalan tavsiye edildi. .. : Hal böyle iken, kanuni bir mOey· 

' 

Orkestra şefi Profesör Renda k onı;en·ahn·arda tetkikler ~·apıyor Karne Satan Bir 
Memur Tevkif Edildi 

• ylde olmadığr için husuıt veya 
i • yarı resmi mtlesseselerln pek çok· 
1 lan memur ve mUstahdemlerlne 

Şehrimizde bulunmakta olan Ber
liner Kamer orkestrası şerefine dün 
öğleden sonra TP.kı:imdt> Belediyı:, ga
zfno$unda bir çay ziydeti verilmiştir, 
Ziyafette, misafir müzlsyenler. Cüm
huriyet Halk Partisi VilAyet İdare 
Heyeti Reisi Reşat Mimaroğlu, Vali 
Muavinleri, Alman Konsolosu ve di
ğer davetliler bulunmuştur. 

Ziyafet tam bir ne:ie içinde geç-

mlştir. Orkestra hı-yeti ziyafetten ön
ce konservatuara g!tmlş, kendi şeref-
lerine verilen bir Türk musikisi kon-

•Galata nahiyesi iaşt- memuru Ha
san Ulusıİy'!n ötckıne berikine ek
mek karneleri verdiği ve bu işte de 

serinde hazır bulunmuşlardır. Orkes- Leon :ıdmda birinin aracılık yaptığı 

tra şefi bu konserden ve konservatu- haber alınmış ve cürmümeşhut tertip 
arm mesaisinden memnuniy('tfnl be- edilmiştir. Memurlor on liraya işaret 

yan etmiştir. 
koyarak yollamışlar ve sonra dıı bu 
parayı Hasıının üstünde bulmuşlnrdır. 

1

, bu zammı ynpmtya yanaımadı· 

!ar. Bu arada Belediyeye baölı 
olan tramvay ldarellnln de gOn• 
delikli lşçllerlnt znmdan mahrum 

iİ bıraktığını l:i~reniyoruz. Tramvay 
lşr.ilerl iki aydır bu zamma maz· 

i har olamamışlar ve muhtelif mD· 
racaatları ve temtr:nllerl boşa git
miştir, 

Ş eh·, r M e. c ı ·, s ·, N ·,san Ay~ ~~sı;~ş;~e~~nv~klb~~~:~:~ ~I~~eK~= runma mahkemcsint> \'eritmişlerdir. 
.Mahkemede yaptlan duruşmada. 

Hasan suçunu ltlrr.f etmi~tir. İddia 

Pahalılıktan. herkes ayni dere· 
cede mDteesslr~lr. işçi de, me
murun tibl olduğu hayat ıartla
rına Ubldlr. Bı.ı kabil mUesseıe
den maaş alaıı memur da, devlet 
veya belediye bütçesinden maaı 

alan memur glhl geçinir ve ya· 
şar. Binaenaleyh bunlardan biri
ni veya bir ktemınr zamdan isti
fade ettirip, diğer kısmını istifa· 
de ettlrmem"'k doliru delilidir. 

T 1 t 1 B 1 d makamı Hasanm snhipleri bulunmı -

o p a n 1 a r 1 na aş a 1 ~= !ı:~~~\!~~:~;~ıni:d:er~~i~: ~; 
Şehir Meclisi, Nisan ayf toplantı

larına başlamrştrr. Vah söylediği nu
tukta, bu devrede Azıınm 942 bütçe
sini müzakere edeceğini bildirmiş ve 
yeni sene bütçesJnin geçen bütçelere 
nazaran, Meclisin çalışmalarını gil<:
leştlrecek ve çalı~a lmkinlarını da
raltacak bir kısım hu!'usiyetleri oldu
ğunu llive etmiştir, Vali, fiyat yük
selişleri karştsmda bütçeyi denkleş -
tlrmek için masrafların a .. gar! hadde 
indirilmesi mecburiyetinde kalındığını 
tebarüz ettirmiş ve ezcümle demiştir 
)d: 

"Zamanm ve jçlnde bulunduğumuz 
ıartların icaplarına uymak ve çalış -
mamızı ona göre kıymetlendirmek, 
dalma gözönünde tutııcağtmı.ı mühim 
bir meseledir. fmar, inşa, yol ve em
sali faaliyet saham~. elimizdeki büt
çeye göre çok daralmıştır,., 

Vali, bundan sonra odun ve kömür 
!~inden bahsederek bu !"f'ne kışm er
ken başladığmı, devamlf olduğunu, bu 
yüzden fazla lstlhlAk yapıldığını !;Öy
ledikten sonra sö71E-rlne devamla: 

"Tevzi işlerini de en çok ihtiyacı sa 
bit olanlar tercih edilmek Ü7.ere ve 
elde mevcut teşkiUita göre, idare et
mlye çalışmaktayız. Fakat bunların 
haricinde elektrik ve tramvay idare
sinin ve ha va gazi şirketlerinin kö
mf.lr ihtiyaçları şehrimiz için idare 
Amirlerini dnha bltyf.lk endişelere dU
şürmüstü. Fakat bu istekler, hük~
metimizin İstanbul ihtiyaçlarına kar
şı gösterdiği büyük aJftka neticesi ts
tanbula ayırdığı tonajlıırla önlenmiş-

ilkbahara Girerken 
Türkiyenin Vaziyeti 

l:?f' Baştarafı 1 incide 

yet aydınlanmıştır. Hariciye Ve
kili vaziyeti şu cümle ile hülasa 
etmiştir: 

"Tarafsızhğınuzın bütün harp 
eden devletler i~in faydalı oldu
ğuna kaniiz. Kimsenin bize sal
dırmayı aklından ıeçirmiyeceği 
fikrindeyiz. Çünkü ınuhariplcr -
den hepsinin kafi derecede düş
manı vardır. İçlerinden hiç biri
nin silahlarımızın yükünü de lmn 
ların arasına katnıağa sebep ol
makta menfaati bulunamaz.,, 

Bu veciz izah bütün vaziyeti 
olduğu gibi anlatmağa kafidir. 
Şimdiye kadar Türkiyenin bi

taraflığı iki muharip tarafın da 
lehine olmuştur. Bundan sonra 
da böyle olacaktır. İngiltere ve 
Rusya Türkiyenin bitaraflığı sa
yesinde Orta Şarkta ve Kafk.as
yadaki vaziyetlerinden emindir
ler. Almanya da Türkiyenin bi
taraflığından istifade ederek bü
tün kuvvetlerini asıl düşmanları 
na karşı çevirmeğe imkan bul -
maktadır. Onun için iki tarafın 
da menfaati Türkiyenin bitaraf -
lığını muhafaza · etmesini lste
mektedir. 

tir. Bu sayededir ki, ufakte!ek sıkm- memuriyet vazifesini suiistimal ettiğl
tılarmııza rağmen ne münakale va _ ni, Leon ve Yaşarm dıı ::'vfllll korunma 
sıtalarnmz durmu:i, ne tek bir gün Kanununa aykırı olarak karne alıp 
gtdasız kalınmış, ne elektriklerimiz ı;attıklarını ve .. onlarm da bu kanun 
sönmüş, ne ha\•agıızlmfa durmuş. ne hükümlerlı:ıe gorc cezslandtrılmalar~
de küçük ve muvakkat mahiyetli l °:ı lstcmlştır. Hfıklm, Hasanm te.vkı
mahrumlyetler haricinde mahrukatsız fıne karar vermiş, duruşmayı milda
kalmışızdrr. Bu sıkıntılarımız etrafın- faa için başka gtint> bırakmıştrr, 
da da nasıl çalrstldığmı bir nebze fza- ~iğer taraftan fligranh kdğıtlar O-
ha çalrştnn zerıne basılmış sahte ekmek karnesi 

· kullanan iki kişi de yakalanmıştır. 
Bundan !:'onra bu yoldaki mesaimi- Bu karneler ağtr işçilere mahsus 

ze büyük bir ehemmiyetle devam e- karneler gibi hazırlcınmıştır, 
decek ve zamanımızı imar ve inşa iş- ----

0 

lerinden ziyade halkımizm maruz Dün Ankaradan ilk 
kaldığı ve kalacağı stkıntılnrı 1.uıleye 

sarrctmeyi vazife bileceğiz. Tayyare Geldi 
Kabul edilen teklifler Dünden itibaren memleket dahilin-

de havn sefertel'i bilfiil başlamıştır. 
İlk tayyare Ankaradan muayyen vak 
tinden bir saat gee olank kalkmış 
ve şehrimize 17,45 de gelmiştir. Dün
kii tııyyare ile 7 yolcu gelmiştir. Bu
gün .ilk tayyare h-tanbuldan 8,45 de 
hareket edecektir. Bugilnkn sefer i
cln biltUn yerler dııha dün akşama 
doğru tamamen tutulmuştu, Mürn
cıınt fazla olduğu takdirde. Ankara
dan telsizle müsaade istenecek \"e 
başka tayyareler de kaldırılacaktır. 

Bu nutuktan sonra söz alan Cemil 
Cem, verilen izahııtm tetkiki için 
muhtelit bir enc!lmen seçilmesini ve 
yapılan iyi işler için alfıTtalılara te
şekkür edltmesini, aksak görülen i~
ler için de alAknhlarm nazarı dikka
tinin cebedilmesini istemiş, azadan 
Ekrem Tur ve Faruk Dereli bu iste
ğe şiddetle itiraz etmişlerdir. VaU 
tekllfieri reye koymuş, bir muhtelit 
encümen kurulmasını istiyen teklif 
reye konulduğu zaman yalnız Cemil 
Cem el kaldırmf$, Faruk Derelinin red 
teklifine bütün Aza l~irnk etmiştir. 

Altın Satıştan 
Altın dün otuz altı liradan alın

mıştır. Bir gram külçe 495 kuruştur. 

SA.RK CEP Si 

...(>. 

Otobüs Kaznsında Yaralanan 
Bir Adam Öldü 

Yalovada bir otobüs kazası netice
ainde ağrr surette yaralanan ve İstan
bula getiriJerek Cerrnhp!i§a hastane
sine kaldrr!lan 60 yaşında Ali dün 
ölmüştür. 

lnönü Zaferinin 

... .......... . ... . 
Petrol Tevziatına 

Başlanıyor 
Petrol fişleri tamamiyle tevzi edil .. 

mi:itlr, Petrol kumpanyaları yarın ak"" 
şama kadar her mmtakaya lAznn o
lan petrolU dnğttmış olacaklardır. t ... 
aşe Müdürlü~ petrol fişlerinin yal• 
nız Nisan ayma mahsus olanla~ 
tevzl ettirmiştir. 

Tarihi Konserler 
Taribt kon~erterin yedincisi ve aonuncı1111 

7 nisan ealı akıamı Şehir Tiyatrosu komedi 
kısmında verilecektir. Bu konserde 1 S • 11 
uncu asır besteklrlannın eserleri mevcut 0o 
Jup Hlılm beyin (Karclfar) faslı :ı:ıro~11ot 
mın eaumı teşkil etmektedir. 

BUGONKt 

7.30 Proı:ram 
7.33 Mll.tk CPL) 
7.45 Haberler 
8.00 MOzlk CPI.) 
8,15 Evin saati 

12.3 O Proı:ram 
12 SS TUrkOler 
12 45 Haberler 
13.00 Türküler 
18.00 Proıram 
18,0J Fasıl 

PROGRAM 

18.45 Zlnat takvlral 
18,SS Plano 
ı 9.30 Haberler 
19,45 Mllzfk 
20.15 Radyo ıraıetesl 
20,45 Su eserleri 
21.eo Konupna 
21,1.S TOrkOler 
Z 1,30 Konuıma 
21.45 Bando 
22.30 Haberler 
22.45 Kapam'" 

PASifiK HARBi 
tar Ba~tarafı ı incide Y lldÖnÜmÜ ~.7ff> Ba:itarafı ı incide 

ve silfilı_yüklü yüzlerce tren her ~ Ba~taratı ı incide Avustralya çevresinde 
gün Şark cephesine gitmek üze-
re Alınan istasyonlarından hare- manasını belirten bir film göste- Melbourne ı (A.A.) _ Neşr~ 
ket etmektedir. Trenler hemen rilıniştir. rı_ fJ,lo-... 8 L.'L (1.) dilen bir tebliğ şöyle demekte .. 
kamilen Rusyaya yapılan asker Şehrimizdeki toplantılar dir: Koepang ve Lae üzerine ya .. 
nakliyatına tahsis edilıniş oldu~ İkinci İnönü zaferinin 21 ·inci pılan müttefik aklnlan sırasında 
için hususi mahiyette seyahatler dönüm yılı münasebetiyle dün ve Japonların 30 ve 31 martta 
paskalya yortusunda bile geniş gece şehrimizdeki bütün Halkev. Darwin'e kar.şı y.aptıklan taarruz 
ölçüde kaldırılmıştır. !erinde toplantılar yapılmış ve lar esnasında en az 18 Japon tay• 

Bu taze birlikler, Alman kı- bu mutlu günün önemini belir - yaresi tahrip edilmiştir. 
talannın istinad noktalarında ten söylevler verilmiştir. Filipinlerde mulıarebe 
toplanarak Sovyet cepleri dola - Eminönü Halkevinde yapılan Vaşington, ı (A.A.) - Harbiye ne. 
yisiyle cephe hattında husule ge: törene istikliıl marşı ile başlan - zareti Japonların Bataan yarımada• 
len boşlukları dolduracaklar ve mış, ev reisi Yavuz Abadan bir sında Amerkalıların müdafaa hatları;. 
sonradan ilkbahar taarruzuna İŞ- açış nutku söyliyerek demiştir nın sai cenahına, merkezine karşı şid-
tirak edeceklerdir. ki: detti bir ta mıza geçmiş olduklarım 

Alman muhabirleri tarafından veri- "Meydanın adında, kahrama • bilnirmckted'r 
len izahattan anlatıldıfına göre bu nının şahsında mukaddesleşen 1. ,\ 
taze kuvvetler merkez ve şimal böl- nönü yalnız bir zafer değil, b Vaşington 1 (A A.) - Mümessit .. 
gelerinden ziyade Kırım ve Donetz doğuşu anlatır. Türk kurtuluşu· ler meclisi sı bin tayyare inşası için 
havzasının teıtkil ettiii cenup bölgesine 'lk f • b d • • b' lüzumlu 5 mılynr 990 milyon tahsisa-

d 
nun ı ecrı un an yırmı ır tın v•n'lmeslne aı't kanun ı•.,;baıını 

gönderilmiştir. Bu bölge e vaziyet l •· 1 · b h 1 ·· · ~ a,,. 
henüz karışıktır. yı once nısan sa a ı, nonu tasvip etmiş ve ayan mechsine gön-

Alman resmi teblig~i cephesinin top dumanlariyle bu- dermiştlr Diğer taraftan ayan meclisi 
lutlanmı~ seherinde açıldı. İnönü de Amerika ordusundaki askerlerle 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman tebliii: kahramanı o gün Türk inkılabı- küçük subay maaslannın arttırılması 
Donetz havzasında, kuvvetli düşman nın ufkunda Türk istikbaline hakkındaki kanun layihasını kabul et
teşekküllerlnin mükerrer taarruzları doğan uğur ve saadet güneşidir.,. mlş. v~ mümessiller meclisine iade ey-
piiskürtülmüştür. Cephenin orta ve şi- Inönü zaferlerinin ehemmiy, eti lemıştır. 
mal kesimlerinde düşman 'taarruzları " 
şiddetli muharebeler neticesinde püs- üzerinde duran hatip sözlerini ı B M•ll t Mecl•ıs·ın·ın 
kürtülmüştür. alkışlarla bitirmiştir Bundan t • 1 e 

Bir Alman motörlü piyade tümeni sonra Zeki Elen İnönü meydan o·· k.. T 1 t 
Orel'in şimal batısından taarruza ge- muharebesini anlatmıştır. Son o- Uft U Op an iSi 
c;erek dü,manr mevzilerinden çıkanp l&rak Anadolu ve Türk ili oyun- Ankara, 1 (A.A.) - Büyilk Millet 
atmış, yüzlerce esir, 7 top, 65 bomba ları takımlar halinde oynanmış, Meclisi buglinkü toplantısında 23-1-
makinesi ve mitralyöz almrştır. toplantıya son verllmiştir. 942 tarihinde teşrii masuniyeti ka\dı-

Sovyet tebliğine göre Beyoğlu Halkevlndf' saat 18 de yapı rrlmış bulunan Tokat mebusu Haslı: 
lan törende Istik1al marşını müteakip Ahmet Aytunanın muhakemeıtnlr 

Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet teb. kürsüye gelen Ekrem Tur, İkinci lnö- men'i kararının kat'ileştlği hakkındak 
!iği: 31 Mart günil, cephede esaslı bir b nü zafC'Tinin ehemmiyetini tebarüz ~t- aşveklllet tezkeresi okunmuş ve key..I 
değişiklik olmamıştır. 29 Martta, ev- r· tirmiş ve demiştir ki: ıyete ıttıla kesbedilmlşUr. Bundan 
velce bildfrildif i gibi, 25 değil 36 düş- ''Türk milleti daha İnönü meydan sonra milli milc'lafaa kanonunun bazı 
man tayyaresi tahrip ed imiştir muharebesinde ik~n yenllmez bir mil- maddelerinin tefsiri hakkındaki maz. 

31 Martta 25 Alman tayyaresi dü- Jet oldugunu göstermiş ve bütün Türk batanın muhtelif bir encümen tarafın-
şilrülmüştür. Biz sekiz tayyare kav- ınkılabı boyunca yenilmezliğini her dan tetkıld tasvip olunmuıs ve Cum~ 
bettik. 31 Martta Moskova civarmd sah:ıda ısbat ettlrmistir., günü toplanmak Gzere calseye son ve· 
beş Alman tayyaresi düşürülmuştur Bu konuşmayı koro konserinin seç- rilmic;tir. 
Barentz denizinde de diifmanm b kın parçaları takip etınl&tir, ------0------
denialtnı ile bl 1'7iiJr semial batıtıl- Be,iJrtaı HalJrevlnde saat 20,30 da 
mıttu'. Japtlan törende açıt nutkuna HalJrevi 

Harkorta RUB taarrınu reisi Hükmi vermit. emekU Albay E-
Hlnclistanda 
~ Bsstaratı 1 lnelcle 

Adllll km4iml manm ıa.termek 4-- llbl Mr ana 1ıann •swnıaUtz. •:ıc· 
lilcHr. Polis wantl a1tma almd*taa ~~--~tt~lt ... 
.onra fevbllde raht haller seclrd1m. ~ Wlıal -..ım..ııı. dair -ktap ,u 
RarebtlerimlD. taeanarda bile tfrldn :blı =.ı:-rc1::e.:::._ 11aıı:, = 
••alır oldaiua blli~nam. Ve ken· et,~·'...:ı!W:k.~.J:~oellıtıÖ:: 
C1im fcln idam karan iltiYerek l&e ctı.r ,apmrtJanld'• WI, tiı dert da lıtıbh 
bath70ram Bama marta tltl~ram "'' tarafta ıstrlblm.-1. ertnl .... ~ • ........_._ ....ıaınu pımeml.. llpleıll. Btra1ıeru o 
tm~ Hzlerbnln cesa av~a11111D aıc..- Jlacka tanfma slttDı. Yakalanınatll 
dan ileri plme4fllne en dtMI, Te a· lllr ..,. Wtaed!llml liPlememl '" bılılr et-
mJml c!elill .. ki, latanftlda ffMe ... =:.:~,::n 2~ :=: ~~ 
rirken Wıcbn 1ıqma "idam teterhnl., Onda......- u ... doinlt•· 
ilr 7UUÜ tma ettim.., Sattler sDren bu ifadenin scıouııda 
A~ bllndaa IOnr&. 131 cbı nll, balar ve iddia makamı taraftn

Osklptea 8tlleJ1118D aclmda bir llemp- dan muhtelif sualler sonıldu. Bu a• 
(isinta scılcliiiıll. hn4illnl tammaclı· rada reis IU suali sordu: 
p, fakat arkad&P Kenana. Sllle,ma- - SUfkastm gayesi ne ~I? Temas• 
_. Uüttptm Bir te71ft" setircliifıd 1armJz vardı, kendi dilşüricenis ola· 
llrenince Kenanla bffllkte Sitleymanı bflir. Maksat hakkında ne düşilnüyor
s6rmiye sittitini ve o suretle tanııtı- aunuz? 

Bundan maada, harp uzadıkça 
harp içinde bulunan devletler yo 
ruluyor, yıpranıyor ve zayıflı -
yorlar. Almanya Şark cephesine 
Bulgaristan gibi küçük bir müt
tefikin vereceği bir kaç fırkaya 
muhtaç vaziyette bulunmaktadır. 
~ttef ikler hala kendilerinde hiç 
bi\l cephede taarruza geçecek kud 
reti görmüyorlar. Böyle bir va
ziyette bir milyon kişilik kuvvet
li Türk ordusu bütün harp eden
leri düşündüren bir kuvvettir. 
Mubariplenlen hiç bm "siWıla
runızın yükünü,, üzerlerine çek· 
mek istememekte haklıdır. l.viç
rell gazetecinin dedili gibi harp 

ı:a- Bqtaratı ı fDcide uzadıkça tarafsız kalmıt dev· 
kalacalmmı söyıedye lüzum !etlerin ehemmiyeti artmakta, 
yoktur. Bununla beraber Alman· ve Türkiye bir milyon kişilik or
yanuı hit: bir tahrik olmadan Sov dusu ile teraziyi istediği tara· 
yetler Biruıtne karşı harbe "1r- fa elfitebllecek bir vaziyette bu
memizi bizden istemlyeceflni lunmattadır. Her geçen gün 
blldiıfni zannediyoruz. Mosk~. Tiiı'k hük1lmet1nin takip ettiği 
Pasifik lhtilMı ~a ya'Y11m8- harici siyasetin dolruluiUJıu mey 
dan senelerce enel VQln~un dana ~ ve Türkiye 
ve Londranm yaptııt Ribl blse yangın ortasında her IÜD biraz 
kanı korkutma ve tahrik hare- daha kuvvetli görihımektedir. 
ketlerlnde bulunmadık(Q biziın Omm için ilkbahar taarruzu 
Ruslarla çarpı~amız icin hjc arifesinde de vaziyetiaydın gör· 
bir sebep yoktur. memek için hiç bir sebep yoktur. 

Btikret. 1 (A.A.) - Ofi _ Havas: mln Dalkılıç da askerlik bakımından Ö -
Harkof çevrftlnde aon bir be; ırttn tnönU zaferlerinin 8nemlnl tzah et- bur taraf tan ,kongre ekaerL 
htlktlm ıllren attk8netten aonra So•- mittir Bundan sonra tsb"kW piyesi yetlııhı dominyon statüsünün 
nt sırbh kta'9Tetlerl ttç istikametten temsil edilmtı ve Mandallta Jronıeri harpten sonra delil. derhal tat· 
taarrua s~lıterdlr: Slmalden, ce- vertlmlttir. bikini ve Hindistan müdafaası 
ınıptan •e c1of1ldan. '!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!1 hakkındaki teıdifierde değişildik 

Ba taarru c!Bn sece )'UUIDI kadar rili bulunan ıe mcı Alman ordaınma yapılmasını istedilt haber veril· 
siren bir topça banrltimdan tonrı :vaJrlatnıaJr için tlmitais p)'l"etler Jap-.mektedir. 
1>a•m11tır. TU)'fk bllhana yanlan tıiım bildiriyor. tıJrbebar .taarruzu f- Öfreaildiifne sere. Crlna, htlktaa& 
raPtlmaktcbr. çtn lhtfJatta tatalan bir çok pfJade, tin Hint flfleriD• harp mlcldedacf 
Almanlar ilıtigatlannı ifa topça, tank ve hava kta'9Tetleri ba mak peyderpey deni icm TUdcle bahma· 

,..ı... .n....ı satla ıiddetU Jrarıı bilcamlara baıta- cak mevJricledlr. 
eevr~ge luruiller mıılardır. Diifmamn sa)'Jca ilstünlllttl- Yeni Delhl. 1 (A.A.) - Ofi: Reatel 

Moü:ova, 1 (A.A.) - Moskova ne rağmen bu karıı bUcumtar püü:Ur- ajansının haber verctlftne ııöre, Hm. 
radyoaa, tfmal _ batı cephesindeki Al- tülmüt ve Almanlar alır ka:yıplııra da Mahasaba partisi, Sir Staffori 
man kuvvetlerinin Straya Russ'da çev uğratılmıştır. Crippı'in tekliflerini reddetmiıtr. 
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r T A N 
BEDELi 

Odun ve Kömür· is 
iii!Itiü~·ı Nasıl Halledilmeli? 

ABONE 
TOrktye 

1400 Kr.,. 

750 " 

400 " 
160 f!f 

Ecnebi 
1 Sene 2800 Kr. 
8 Ay 1500 " 
8 " 800 .. 
1 .. 800 .. 

Ba ar Hazırhğı r ......... -............. - • • • • • • -·-------~-.. -.......... , 
Yazan: M. /lNTEN i Odun ve kömür derdini ortadan kaldıracak tek çare, belediye ile odun ve kömür müs- 5 

B!r fimdra tclgmfma göre: Avım- : hsi d b' anJ ak r· b ld k 1 k h . d . i D tra1ya fabrikalarında geniş ın- : ta 'lleri arasın a ır aşma yapın hr. stan u a onu aca nar ynne o un cm- : 
~de zclrlr1i gaz yapılmaktadır. ~ j sine göre mahallinde kıymetlendirmek lazımdır. Kömür için de ayni tez öne sürülebilir ~ 

Bu haberln ne dereceye kadar dog- . J 
m oldağamı bilmlyoruz. Yalnız her- \.. ... _.. ..... _ e e e • e e 
kesin bildlfi bir şey vardır, Almanya 
bu sene Jçinde Kızrlorduyu bozguna 
uğrat:ıTak hnrp harici etmiye mu.Qaf
fak olduğu ve bunun neticesi olarak 
zcnctn Sovyet topraklnrma .,e bilhas
sa petrole hakim olduğa takdirde, İn
glltcreye adada ve orta şarkta ö1dü
riıcfi darbeler indirebilecek ve harbe 
uzun aaman deva medebilccek bir va
zıyete gelecektir. Aksl takdirde, he
men hC'l' şeyi hatt!i istikbaldeki mu
vaffakl}ıct tımitlerint de kaybedecek
tir. Ciinktl Amerikanın harp hazrrlığı
nı tamamhyncağı ve yüz binlerce tank 
ve tayyaresi olaca€ı 1943 senesind~, 
ikind Rasya taarruzu ne bir kat daha 
yıpranmış ve harp molzemesinin mü
LJ:n btr kısm'llı kaybetmie bir Alman. 
ya., miitteflk taarruzlannm şiddeti 
kaT1!JSIDda hezimete u4ı'amaktan ken
dınt kurtaramaz. 
Almaıılarm şark cephetdndc yapa

cakları taarruzlarında geçen seneki 
kadar muvaffakıyet lı:azanmalım da k! 
fi gelmiyecektir.Büy{jk hczmıcttcn kur 
tulmak için kızılorduyu imha etme
ieri ranmdrr ve bunun için akt'l ve 
hayale gelen ve gelıtı!yen her tiirlli 
careyc b~ vuracaklarmdan Ye hc:r 
imkmdan istifade etmek lstiyecckleri.o 
den şüphe edilcmeı:. 

A1manya bu harbi :r.ı ba ııenc lra
zanacaktır, yahut da kazanmak ümi
dini tamamen kaybedccclrtiır. 

Müttefiklerin Zaafı: 

jstanbul şehrinin her sene taze-
lenen iki derdi vardır: Odun 

ve kömür dertleri Senelerdenberi 
devam eden bu d~rtler, kışın müz
minleştiği ve ya:zm da krşlık s'kmtı
larm tesiri çabuk unutulduğu için 
nüksedici bir mahiyet almıştır, fs
tanbulun nüfus lralaba'rğı fazla odun 
ve kömür istihJakinde başlıca !mil
dir. Fakat son zamanlarda apartı
manlarm kaloriferli olması, kok veya 
maden kömürünün evlerimizde, mü
esseselerimizde kullanılması odun ve 
kömür sarfiyatını azaltmış olmakla 
beraber; yine ihtiyaç nisbetinde o
dun ve kömür temin edilememekte
dir. Kışlık yaşama şartlannm tan
zimi ve şehrin umumi sağlık duru
munun normal bir şekilde devam et
tirilebilmesi içln mahrukat ~inin her 
ıeydcn evvel halledilmesi l!iznn ge
lir. Gerçi elektrik sobaları, bavagazı 
.,e petrolle ısman sobalar, ısınma 
nsıtalanru kemiyet itibariyle art
tırmakta ise de bunlar keyfiyet iti
bariyle tatmin ed!ci değildir. Yiye
celi maddeleri ne derece ikttsadi o
lursa, yakacak maddelerinin de o nls
bcttc iktısaJi olması lazım gelir. 
Aile hayatında ve bi1haıısa bayat pa
halılığının büküm sürdüğü zamanlar
da, yakacak maddesinin ehemmiyeti 
büyüktür. Küçük ~ocuklu aileler, kö
mür veya odundan başka hiç bir ytt

ktlacak maddeyi kullanamıyacak du
rumda bulunan fakir ve hatta orta 

Mihvu:tn, ne yapmıtk istediğini bileu halli aileler için bundan başka her 
ve hnzırhyan, kararlarını tam .zama- hangi bir ısrhcr vasıta tcmln edebil
nmda veren ve büyük btr enerji ile mek imkinsı.zdrr. 
tatbik eden mütecanis ve disiplinli bir Geçen yazılanmızdan birinde hşa
grup olduğunu tasdik etmemek imkan. ret ettiğimiz gibi şehirde ağaç kö
sızdır. Mihverin bir çok muvaffakı- mürü denilen linyitin kullanılması 
yetler elde etmesinde. hiç ı,üphcsiz, imkanlann temin edilmedikçe odun 
bütiln mihver devletleri tarafından o- ve kömiir derdi her ııene ayni şid
tortte!d kabul edilen Almanyaıun bü- detle devam edip dtır:>l'.alttır Buna 
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ruri ihtiyaç maddelerine narh veya 
azami satış fiyatı koyması doğru 
değildi. Fakat bir defa olan olmuş, 

başka çaresi de kalmamrşt• Knntrol 
ve mürakabesi teşkilat ı .. l· ıf e
den mevzularda eğer hakkih: bu kon
trol t~sıs edilemiyecekse, narhın hiç 
bir manası yoktur. Herhangi bir ya
sağın ancak müeyyide ile, mürakııbc 
He yasaklığı temin olunabilir. Et 
narhı, kömür ve odun narhı iherin
de durulmuş ve tecrübe edilmiş bi
rer hadisedir. 

*** ı stanbul niçin odunıuz ve kömür-
süz kalıyor? Şehrin her sene 

maruz kaldığı bu vaziyetin sebep
leri, amilleri nelerdir? Asıl halli i
cap eden esas buradadır. Ortada her 
sene nüksedcn hastalık daima hisse
dildiği halde bunun mikrobunu veya 
amilini bulmıya gayret etmek 16.ztm
dır. Şehrin her tarafından ormanla
ra kadar uzanan taşıt yollıırı var
dır. Ağva ve Kandıradan $!leye, A.
lcmdağ yolu, deni:ı: yolu, Istıranca.
dan tren yolu, İğneadadan den.iz yo
lu ve buralarda iş görebilecek nakil 
vasıtaları vardır. Fakat bu vasıtala
rı sonkanunlardan sonra kullanmıya 
kalkacak olursk, elbette ki güçlük, 
zahmet çekilir ve nakil masrafalrı 
artmış olur. Odun ve kömür işi ka
rıncanın işine benzer ve karıncadan 
örnek aldıran bir iştir. Yani kışlığı 
yazdan ha7.trlamak prensibi. .. 

tiin CE:()helerde hareklitı.muayyen bir karşı ne kadar stk• tedhi~ler alınmış Esasen ormanlarda katiyat için u-
stratc'.ii plinma göre sevk ve idare et- olursa olsun: bıı lh•iraslı iş'n önünü ıul ve kaideler vardır. Bu kaidelere 
mes mühi mbir rol oynanu'itır. almak güç olacaktır. aykın katiyata hükumet müsaade et. 

Btına mukabil demokra~ler cephe- Be1ediyenin bütün gayret ve faali- mediği gibi memleketin tab'.i bir ser-
sin® ll}"Di tecanüs, ayni görü.t ft plan yetleri ancak mevzii bir tesir göste- • etini korumak bakrmmdan da usule 
bir!!lPne. aynl enerjiye şahit olamıyo- rebilir, Bunun da mahiyet' geçjcidir. riayet etmek zaruridir. Ağaç, ne ııe
nıır.., Harbin umumi mukadderatı ti- Nitekim narh gib azami fiyat tesbiti kilde ve nerede bulunursa bulun· 
uırin müessir olacak mahiyette bö- bile ekseri ahvalcle netice vermiye- sun yapraklarmı dökmedikçe kesilc
yülı: h:ırdı:etlerln ,başlamak fhıere ba- h!lir. Bu seneki odun ve kömür va- mez. Bunun da mevsimi ve zamı,ni 
l:mutifa bir sırada müttefik mahfilleri ziyetini inceliyccck olursak bu mü- ancak İkincitt"Şrinin ortalarıdır. Ba
hiilft Ahnanyaya karşı taarruza 1942 taleamızın isabetini kavramakta güç- :zı yüksek bölgc1erdc bu tarihten 
mi yaba 1943 senesinde mi harekete lük çekilmez. Kışın başlangıcından Mayısa kadar, sahil ve mutedil mın
geçibru:si lazım geldiği meselesi mü- Martın sonuna kadar kömür ve odu- takalarda ise azami Nisanın on be
nal:ışa edilmektedir. Bu aleni müna- na kunulmuş olan narh Üç defa de. şine kadar frnne katiyata müsaade c
ka.ııalar eğer haZlrlanan blr taarruz ğiştirilmedi mi? Her dcfastnda ileri dilir. Bu tarihlerden sonra bütün a
planmı saklamak, düşmanı vaşırtmak sürülen ve iktısadi kisveye bürüne- ğaçlann senelik gelişme durumu baş. 
maksadiyle yapılm!}'orsa, ckmokrrud rek ortaya çıkan amillerin tesiriyle ladrğı için tomurcuklar sürer. Böy-
cephcsinin zanfın ıliade etmektedir. derece deorece arttırılmış olan narha lece her ağaç artık inkişaf vauycti-

Dcmoknıs:f cephesinin mihver ecp.. rağmen kömtir fiyatla• ·nr bir hadde ne girmiş olacağmdan kesilmesi neti. 
hesi kadar disiplinli, cncrjllı: olamama- tutmak kabil olamazdı. Pendikten cc itibariyle o ağacın tamamen mah-
smch ve süratle hareket edememcstn- Ba~eköydcn, Alemdağmdan kilosu- volmasına ıebep olur. Yaş ağaç k~ 
de harp hazırlıklarına geç başlamış nu dokuz kunı«a kömür toplıyarak silmemesinin sebebi de budur. Çünkü 

raftan da kurur.Bunlann ancak yaşla 
rmdan kömür yapılır. Su halde kö
mür devresi de kışın başlar ve ilkba
hara kadar devam eder. 

*** G örülüyor ki, odun ve kömür i-
şini bu bakımdan incelemek 

l.bımdır. Kanaatimizce bu iş odun 
ve kömür tacirleriyle halledilecek 
~r iş değildir. Belediye her ~ene 
bu tacirlerin arzu ve menfaatlerine 
bile bile IBdes demektedir. Odun ve 
kömür tacirleri ile belediye arasm
daki münasebetler ne kadar düzenli 
bir şekle girerse girsin dert ortadan 
ka]kamaz. Odun ve kömür derdini 
ortadan kaldıracak tek çare beledi. 
ye ite odun ve kömür jsthsal eden
ler arasmda bir anlaşma yapmaktan 
ibarettir. Belediye odun ve kömür 
mıntakalarma salahiyetli , birer me
mur göndermeli. Orada ıehir namı
na müstahsH ile anlaşmah, uyuşma
lı ve onlan teşvik ve tergip ederek 
bol odun ve bol kömür teminine ça
lışmalıdır. Oduna !stanbulda narh 
konulacağına odun mıntakasmda o
dunu cin"line göre kıymetlendirmeli 
ve menafii müstahsile kalması itiba
riyle bu kıymetin onları memnun e
decek bir nisbette olmısına itina o
lunmalıdır. Odun taciri kazanacağı. 
na müstahsil kazansın. Eğer meşenin 
çekisini belediye yerinde hcsaphya
rak kıymctlendirirse bu kıymete di
ğer masraflar ve nakliye masrafı da 

·ilave edilerek şehire bol odun getirt 
mck mümkün olabilir. Eğer oduncu
lar kesip odun hazırlamazlarsa, bu
radaki tacirlerin hiç bJr vazife ve 
rolü kalmaz. Tüccara cs.ir kalmak
tansa mÜ"ltah"lili kar:ıındrrıp mal' te
min etmek elbette ki d'lha ividir O 
ıo:aman biitün mesele bir nakliyeden 
ib<ıret kalır ki. bunu belediye resmi 
yollardan ko1aylıkla temin edebilir 
Kömiir ic:in de ayni noktai mı:r:ar 
miid:ıfaa ed'l<"bilir Kömüni dört bu. 
çuk, beş bucuk kuruştan alan top
tancılar bundan yüzdf' elli karr nek 
tabii görm<"ktedır'er. Eğer belediye 
odun ve kömürün müstahsilden 6 -
6,5 kuru~tan alınacağını Ş.:mdiden i-
13.n ed .. rse kömiir mıntakalarında i!ı
tihsa!Atı arttmnak ic;ln faalivetin 
dı-rhal genişletileceği ııüpheslı:dir, 
Halk 7.aten pah:ılıya kömür almakta
rl•r. Fakı>t mal coğııhnca fiy11t, nic;bi 
de olsa yine dli<ıer. Bıına mukabil 
hem hiç kimse kömürsiiz Vf' odunsuz 
kalmaz, hem de kilosu 15 - 16 ku
ru~tan kömür, çekisi 10 • 12 liradan 
odun almak zarureti ile karşıla$ıl
maz. Netice şudur: Beled!ye bu işi 
organize edebilirse İstanbul halkına 
en büyük hizmeti yapmış olur 

olması ve demokrasi anzmderi bir rol şıehtre getirenler, bunları 15 • 16 kesilmlş olan gövdenin üzerinden ye-,----
o~r: ayni zamanda bıı cep- kunıştan sattılıu. KayrklMdan on ni şahlar, silrgünler husule getirecek Özür Dileriz 
hqf t'eşkl1 eden üç büyük devletten, kuruşa kömür a1anlar mahalle arala- gizli tomurcuklar &'elişmcden ağaç ~ _ .. 
yatı( Sovyct Rusya, İngiltere ve A- nnd:t 15 _ 20 kuruş ara .. m<ia satış kurur. Çamlarda ise hangi mevsim- Yaz.~larımızın çoklugu yuzun-
medkadan hiç biThıin otoritesini Ye yapt:ı!ar. Hiç bir miidahaleve manı.z de olursa olsun kesilen çam tama- den "OHimden Beter,, ve "Zafcrt, 
plilmm -Almanya gibi- diğerlerine kaimryln bu adamlar bu yolda tica- men mahvedilmiş bir servettir, zira adlı tefrikalarımızı bugün ne~· 
empoze edecek vaziyette blllunmaması reti bir hyli zaman iş edinir> tekrnT- yeniflcn sürmez. Kışın kesilen odun· redemedik. Okuyucularımızdan 
da müessir olmuştur. Fakat demokrasi laddırr. Şu hafde narhtn da tatbikat lnk ağaçlar yazın nakledilir, bir ta. özür dileriz. 
oepheslnin 1942 yılında harekete geç- sahasında biç bir tesir ve ktymeli-------------------------------
ıniyerdı: Sovyet Rusyayı çok şiddetli kalmıyordu ı 
o1aaığ ıve muhtelif istikametlerden Esasen fiYat mürakabe komisyonu- , . yarın :Matinelerden t tibaren 
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Bu Akşam ŞARK Sinemasında 

Senenin zarafet ve nükte dolu bir eseri 

Kal.pi.eri. büyü/,eyecek, gönülleri aıka bağlıyacak: 
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Reji~ ve 
flaş Rolde: 

Taşla· Uç Kuş 
THEO LlNGEN'in GUSTI Huber 

ve Herman TH1MM1G lle Müştereken Yarattıkları 

Neşe ve Kahkahalarla Dolu Bir Film 
.. ~ ................................. 1 ...... 1 

I • Güzelliklerine eş, kudretlerine benzer... ' : 
Yarattıkları eserlerin zevkine son olmıyan 1 

DOROTHY BETTY 
L A M O U R a GRAQBLE 

7 büyük yıldızla ilk defa olarak 

Bu Akşam LA. L E de Buluşacaklar 

ARK BOLBOLO 
&ffin müzfklerf. unutturan müstesna şarkılar Bütün gönrtlleri 
~ ateşli danslarla süslenen hakiki bir şaheserdir. 
Dikkat: Programa ilave olarak : 

WOLT DİSNEY'in renkli mildlerinden 

Hayali sihriifüsunla dolu evveıl 
zaman masallarını gölgede bı

rakacak binbir gece efsaneleri· 

'nlıı en güzeli, efsaneli Aşk hi-
kayelerinin en "CaZibi 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

lüyük revü ve korolu 

LEYLA 
Sönmez bir aşkın çılgın hasretlerini, ölmez bir sevgi~ 
acı nağmelerini terennüm eden bu müstesna büytik e-

~ ser, Klasik Türk musikisinin üstadı DEDE EFENDİ'uin i 
en ruhnuvaz parçalarile süslenmiştir. 

~~,.,..,...,,-.,,_,J,~r-... 

Memleketimizin en büyük musiki üstadları, en tanınmış sa· 
natkarlan ve en meşhur okuyuculan bu esere lıitfen iştirak 

etmişlerdir. 

-·····················~ • Bu Filmin en rnbnuvaz parçnlannı teganni eden mem- e 
• leketinıizin ild büyük okuyucusu • 

: Mualla Yeşilay 
~ ..................... ~ ·Suad Gün: 
Musiki ve şarkı- K "' SADi YEŞl.LAY larının bestekarı emanı 
Türk Milli Musiki Hayatımızın En Büyük Hadisesi 

~ M~te~~!! ~~~~~E!~ ~ ~~ ~"""~~ ,,....,. ,,. , """""'" I"'-.' 

.. 
( ' ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

Bir Doğum İçin En Az 
Ne Masraf Ediliyor? 

Tebrik değil, taziye - Bay mahdumu istikbal ve ağırlama 
ma.sraf ı - Doğum meselesinde süratle harekete geçmek 

ve doğum evleri açmak lazım 

Yaşamak güç]eş- dl. Dört metre de 

ti. Üç sene c- Yazan "\ yüz ellişer kunış-
evvcl bir insan ayda 1 tan dışardan aldık, 
otuz lira ile geçine- SAiD f< ESLER 600 de ona verdik. 
billyorııa, şimdi en az ------ Yine Yerli Mallar 
60 lira harcaması la- Pazarmdan 6 mct-
zım. Bu da müreffeh bir hayat de- re Amerikan aldık, 270 kuruş verd!k. 
ğil, şöyle böyle bir yaşayış olur. Beş metre de patiska aldık. ona da 

Dünya yüzündekilerin geçinmesi bu 605 kur6ş ödedik, Yerli Mallar Pa
kadar güçleştiği devirde bir de dün· zarından alınması ha'kkımı:z olan on 
yaya gelmek üzere olanları düşünün. beş metrelik pamuklu da böylece be~ 
ce insanın tüyleri ürperiyor. Dünyaya metre patiska. dört metre mermerşahı 
gelmek, dünyada yaşamaktan da gü~ ve 6 metre Amerikanla tamamlandı, 
ve masraflı. Ayak b~stı parası bir Halbuki evden ellma. uzun bir malzc
hayli yekO.n tutuyor me listesi vermiı,lerdi. Bunlan hep 

- Adam sende, bir çocuğun masra- hariç piyasadan tedarik etmek lizırn
fı ne olur ki ... ? Diyenler bulunur. Fa- dL Dolaştık. Eskiden 15 kuruşa satı
kat insan hesap başına oturunca ak- lan ayak bezini 130 kuruşa zorla al
lına durgunluk geliyor • cbk, 15 tanesi için 18 buçuk lira ver-

Öyle lüks tarafından değil, ikinci, dik Etek bezi için pazen lazımdır, 
hatti üçüncü !ınıftan bir doğum in- dört metresini 161) kuruştan &'ÜÇ uy
sana en azdan 500 liraya patlıyor. durduk. 560 kuruş da ona verdik. On 
Bana bu mevz:uu veren ayhk kazancı liralık havlu, on liraya üç tane kundak, 
seksen lirayı aşmıyan bir dostum ol- 320 kuruşa nanıok, yeniden on liralık 
du. Allah bağışlasın, Allah hayırlı et- patl!ıka, yedi liralık bebe yünü ve 12 
sin, &'Cçenlcrde bir oğlµ oldu. Tebrike liralık çocuk çamaşırı aldık. 
gittiğim zaman: Lastik muşamba, lastik don, süt Gi-

- Tebrik defi!, taziye et, dedi. Geç şesi, emzik vesaire diye bir sürü ıvı-
ıni~ olsun de,.. n, zıvırı varını~. hepsine topyeldln 

İlk çocuğu idi. Doğuma Ue ölümü seki:z lira verdim. Araba almak çok 
bir oldu sandım. Zaten dostumun ben- pahalı B~iiin modası geçmiı. Büyü
zi uçmuş, avurtlan çökmüş, actnacak yfince ·de kullanır, mü1ahazası ile bir 
bir bale gelmişti. karyola alalım. dedik, 50 lira da ço-

- Vah, vah. dedim. Bir hMtahlı:, cuk karyolasına verdik. Alellde bir 
filan mı geçirdi ki... yorgan, bir döşek, bir yastık da bize 

O, &'ı.ilerek cevap verdi: 30 liraya mal oldu. Refika hastahane-
- Yoo ... Tahmin ettiğin şek'lde den eve geldiği zaman gelen misafir· 

değil. Oğlum y~ıyor. Allah bağış- •ere ikram edilmek ü.zere hazırlanan 
larsa, ya~ıyacak da. Taıtiye et de- şerbet ve kahve masrafı da -azami de
memden maksadım, c;ektiğim sıkıntı- •ecede kıstığımu: halde- otuz lirayı 
ya i,a retti. huldu Beyefendi teşrif ettikten son-

- Ayol, dedi, o sıkmtıYT sen değil ra iki. defa doktora ihtiyaç gösterdi
nvallı anactğı çekmiştir. Sana ne? ter On lira vizite parası ile iki lira 
Terlemeden, yorulmadan, inl,..meden. iiaÇ parası örledik, Şöyle böyle bun
uflamadan bir evlat sahibi oldun lar da 231 lira etti mi . Hepsini bir 

- Sana öyle gelir Hele bır ba~ına araya topla: Eder 434 lira. 
gelsin d~ gör. * * * 

*** A nlatmıya başladı: 

- Evveı.i refikadan b:ışhyahm. 
dedi. Ben anlatayım, sen bir kenara· 
yaz. Sonra rakamları topla. Bak bi-
7.im veliaht bize kaça mal oldu, ~Ö
rürsün: 

Üç ay evvelden b:ı,hyarak refikayı 
doiuruncaya kadar dört defo doktora 
ıı;ötürdük. Uçcr liradan 12 lira vlzite. 
Bu müddet zarfında her yirmi günde 
bir idrar tahlili yaptırdık, birer bu
çuk liradan )'edi buçuk lira tahlil üc
reti. Bu muayeneler ve tahliller neti
cesinde kulandığım•z ila<;ların ve kal
siyum ampulleri ile tablı-tlcrinin tu
tarı da 17 buc;uk llra. İkinci 5mıf 
doğumhane masrafı olarak 90, llvta 
ücreti olarak 50, bahşiş filan olarak 
la 15 lira verildi Hastahıneye &'idiş 
geliş, doktora gidiş ge!İf olıırak Ja 
on lira otomob:ı parasr vermişiz. hep
si etti mi ?02 lira? 

Bu, mahPlum h•·v;n dünyaya ayak 
basmalar• ir:ı , ~a f di'"n yol parası 

ve ist!kh~I masr~fı A· zettiğim gib 
birinci sınıf veyahut Hk5 ta rahndın 
değil h:ı İk'nc; vr- ücüncii sın flar bir
birine k;ın<;tırılıTlt~ ofarllk 

* * * 5 1mdi bir de b:ık. beyefendiyi a
~ ğtrl:ım:ık jı;;n yaptığımız mas

raflara: 
Küçük bey ıcın kullanıl~cak ilk nes. 

ne tülbent imiş B'i•ün tsta,bulu alt 
üst ettik. Hint tü"bcndi denilen ~yi 
dns tulbendi bulnmadrk. Kaba tül
bent bulduk. Metre ile değil, deyirmı 
ıle, yani şimdiki mektep dili ile dört
gen olarak ntılrt1ı1J. Pek hatırımda 
kalmadı. Sekiz deyirmi mi, on dey:r
"lli m: ne almdı. Buna 800 kuruş ver-
1ik. Sonra efendim, mermerşahi Dört 
netresini 272 kuruşa Yerli Mallar 
Pazar~dan uydurduk Fakat yetişme-

l'te, şekerim, bu sebeplerle bende
niz kendimı tebrıke değ .I, taziye

ye muhtaç görüyorum Çunkii masraf 
burada bitmiş değildir ve yaptıtım 
hesap eksiktir. Ref.ika rahatsu: olduğu 
iı;in eve bir yardımcı kadın aldık. Ay
da 1.5 l'ra veriyoruz. Burada yiyor, i
çiyor on beş te ona gidiyor. Normal 
nisbetten bir misli fazla kömür, bir 
mislı fazla odun yakıyoruz . Su pa
rası yükseldi. sabun doksan beşe çık
tı, ve istihlaki blr misli arttı, hülba 
aylık bütçe de kabardı 

- Çocuk aile yuvasının bülbülüdür, 
tesellisi bil~ benim ıstırab mı teskine 
kafi gelmıyor. 

- Biraz fazlaca açrlmrşsın. dedim, 
masrafı hiç değilse dörtte b lr kısmak 
mümkün olurdu sanırım. Faraza blr 
bedava hastahanede, yahut evde ... 

- Evet ama.. Dediğim gibi bunlar 
lafta kolay şeyler. Bir insanın hayatı 
mevzuu bahis. Doğrusu hastahane mas 
rafına -biraz pahalı olmasına rağmen
hic acımadım. Fakat devlet doğıım 
meselesinde biraz harekete geçmek 
vaziyctindedır İstanbulda doktorlar 
da itiraf ediyorlar ki, bir ecnebi has
tahanesinden başka itimatla gidebile
ceğimiz bir doğum müesscşesi daha 
yoktur. Haseki hem bugünün sıhhi 
şartlarına uymaktan, hem de ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktır. Diğer hu
susi müesseseler Haseki ayarında bile 
olamıyorlar. Kalıı kala bir bizim &'it· 
tiğimi:ı hastahane kalıyor Ya bele
diye ya devlet hiç değilse bu ecnebi 
hastahane ayarında bir doğum mües
sesesi kurmalıdır. Sonra Yerli mal
lar pazarının doğum için tahsis ettiği 
m b~ metre pamuk1u ihtiyacı karıı
:ımaktan uzak ama cok uzakttr Çoca
ğa sid~k bezi bile yapmıya yetmiyor. 
Sunu en azdan cm metreye çıkarmak 

(Devamı 4 OneOde) 

~ ...................................... .... 
Bu Akşam SARAY Sineması 
Emsalisiz bir cazibe ve güzellikte bir film olan ve 

SHIRLEY TEMPLE 
Jack Oackie ve Charlotte Greenwood 

KÖCnÔİ(
1 birYiI:1

ÖIZ 
filmini takdim ediyor. Hissi ve müessir bir mevzuda olan bu 
filmde yıldızların doğuşunu ve artistlerin hayatını tasvir edil-

i mekte, nefis bir musiki ve ruhnuvaz şarkılar işitilmektedir 
Bu akşam i~in vr.rkrini7.İ f'n·elden aldırın ı7. 
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Bir Yara 
Yazan: ULUNAY 

Diin, tesadüf beni uzun zaman-
danberi görmediğim bir "nesil

da~.. ımla karşılaştmir. Bu eski ar
kadaş, hali vakti yerinde bir ailenle 
naz -ti- naim içinde yetişı:niş bir ço• 
cuğuydu. 

Her ıün mektebe midillisine bine
rek gelir, lalası da çantasiyle yanında 
yürürdü. Biraz daha büyüyünce mi
dillinin yerine kendisinin kullandığı 
tek atlı bir sepet araba kaim oldıı. 
Onu, yaşma uymıyan blr giyfnişte a
rabasına kurulup, üşümekten ziyade 
çalrm olsun diye dizlerine ince kUrk 
bir örtü alarak bozuk kaldırmıb so
kaklardan yıldırım gibi gcçi,ini hfila 
hatırlanın. 

Halbuki dün rasladrğım yafh şap
kalı, tıraşı uzamış. kılık!!ız adam ne• 
rede? O eski zengin "küçük bey,. ne. 
redei' 
Karşımda duran miras yedi, mcı:nle

ketimitı içtimai hayatmda kapanmalı: 
bilmiyen bir "karha., drr. Çünkii Ne 
kocaman servetler bilirim ki, bir nes
le bile yetişmemiştir. Baba kaz:anır, 
çocuklar yer; hem o kadar çabuk ki, 
ekseriya son nefeslerini darülacezcd~ 
verirler Bunun sebebini ben !'engin 
babalar~ evlat yetietirmcsini bllme
melerinde buluyorum Çocuklanmıza: 

"Babalı, fınn has 'Çıkarıyor,. mese
lini unutturmalı. "Paranın gümüş 

olduğunu., anlatmalı. Memlekette pek 
eski zamanda servet dafmıı hülrilmet 
mecrasından geçmek ıuretiyle şahıs
ların kasalarını doldururdu. Bliyük 
para kazanabilmek için ancak devlet
ten yüksek maaş, Padişahtan da bol 
ihsan almalı: lbnndı. Bu &'ib~lerin yap.. 
tTk1an ıervet. çocuklanna bir fikir ve-. 
rcmiyordu. Çünkil mali ve iktısad1 ba
hislerde böyle bir sistem ilim olarak 
kabul Milmemiotir. 

Para kazanmanın ve kazanılan para
YI saklamanın lüzumunu ve güçlüğünü 
çocuk bilme&ği için babası öldükten 
sonra, babasıNm iratla masrafı düzen
l~tircrek wftrdüğü hayatı, bütçeden 
Irat kısmmr ~azfetmelı: yani "hanı:: 
vcmek., suretiyle yaş1yor. Fakat b.aD. 
ra dağ dayanrmyor. 

Büyük servetleri böyle bir kaı: ~ 
ne içinde kül kömür eden miras ye-
dilcrin hepsi de paralannı scfahattıı 

vemiıt değillerdir. Bir çoğu .. iş yap.o 
mak", "ticaret etmek", "çiftçilik .. , 
"hayvan yetiştirmek,, gibi projelerle 
sefahatten daha u bir müddet zar .. 
hnda milyonların altından girip üs
tünden c;ıkrvcrmişlerdir, 

Bu &'İbilcr, herkesin nazarmda ta?ı
!n fena bir sillesini yemio gibi tclikld 
edilfr: onn tanıyanlar: 

- Ne yapsın? Derler. Za~nı İ1 
yapmak istedi; muvaffak olamadı. Se
fahate vermedi yal 

Bence onlar servetlerine Rfahatle 
yiyenler kadar mücrimdirler. Çünkü 
her mesleğin bir öğrenmek devrcs1. 
yani çıraklık merhalesi olabt1eceğini 
anlamıyacak kadar ahmak olduklarl 
halde kendilerini bir şey zannederler; 
her ıermaye sahibinin tiiccar olacağı
nı sanırlar; her aanatm bir inct:llğt ol
duğunu bütün dünya teslim eylediği 
halde onlar, yapmak istedikleri mes
leiin püf yerlerini örğenmek için bir 
tüccar yanında çıraklık değil, kitipli
ie bile tenezzül etmezler. 

Muazzam mirasa konmus blr zat 
vardı ki, her ay ona "altm oluk,, gibi 
para akıtan iratlarından birini otel 
$el,line sokmalı: için yine heı· ay ona 
kor gibi lira kesen diğer ıratlannı 
karşılık göstermek ısıırctiyle büyük 
borca girmlıti. 

Bugün ortada ne otel, net de iratlar 
kalmıştır. 

Efendim, siz otelcilik ıalnil et
tiniz mi? 

- Hayır. 
- Babanız, büyük babanız •cyahut 

ailenizde biç olmazsa hancıhlP etmi5 
kimse var mı? 

- Ne münasebet! 
- O halde böyle bilmediğiniz bil' 

i~e bütün vanmzı yoğunuzu son 
meteliğe kadar nasıl koydunuz? 
OtelcHik Avrupanm en güç bir 
mesletidir ve zannolunduğa gibi 
berkesin htri bir istidat ile yapabile· 
ceği bir meslek olmaktan çıknuştn". 
Avnıpanın bir kaç memleketinde bii
vülr pala!!lan olan milyoner otelcilerin 
oğullan babalarının mesleğini takip 
için evveli otelciliği tahsil ederler. 
Sonra da bulaoıkçılıktan başlamak ıu· 
(etiyle ıanatm her sahasında bir çırak 
gibi ıenelcrce çalışırlar. Her meslek 
ne böyledir. Ve bu sayededir ki, bü
piik ıervetler bir nesHde mahvolmaz, 
ncsildl"n ncsile sürer. Çünkü bir baba
nın oğlunun kafasına dank dedirtece
V hakikat onun baba servetinden yar
dttn beklemeksizin hayatını dünyanın 
neresinde olsa kazanabilmesidir ... 

Bu sözler müflis ve cahil otelcilik 
amatörlerinin hiç hoşuna gitmez O 
~il& ı:ihninde "mali buhran,. "tabii ol
mıyan vaziyet., gibi bir takım mazeret 
terkipleri aru Size atfettiği bakrşt:ı 
•öyle bir mana vardır: 

- Araba kırıldıktan sonra :rol gös-
... r,.n cok oluı-1 ı) - - , 

SiNEMASINDA i PEK 
Senenin E n Büyük MuYaffakıyeti 

3 AHBAP ÇA VU$LAR 
ALTIN A Y ICI SI 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
1 ·KÖPE K SERGiSi 

'Lı.itfen numaralı yerlerinizi erkenden kapatınız Telefon: 43595 
Türk filmciliğinin, Türk Dublajının ,Türk musikisinin zaferleı ikinci Muvaffakıyet Hcıftasına Bunün r.::t;J~dı 
harikasını teşkil eden bu büyük eseri c;ı:ıyın halkımı7.;:ı hıtrnret 

le tavsiye ederiz , 1 '••••••••••••••••••••••••••••••••111!!~-~·~-~l!!'•~!'l'P~&«~!§~.~tl"!-~ ..... ~J.J ......... ____________ , 
• 

• ' 



4 

HALKEVLERİNDE: Şehirden Röportai 
(Baş tarafı 3 ürıc11 sayfada) 

s;ocağa olacaklara kolaylık göstermek, 
böyle pek mübrem ihtiyaç karşısında 
lı::alanlan vurguncuların elinden kur
tmmak lhmıdır. Ve efcr biz nüfus 
cıoğııltmalı: siyasetine hakikaten önem 
veriyorsak, bu soylcdıklcriml yapmak 
vaz.iyctir;dcyiz. Aksi takdırde nüfus 
coğaltmak siyasetinden bahscdi$imız 
fantazl lakırdı etmekten ileri geçme::. 

Sanat Mektepleri Menınlan C.mly.tfn.S.nı 
Bu pun ııünU saat ıo da Emınl!nQ ffallı:e· 
•inde yıllık konıre toplanacaktır. 

YENİ NEŞRİYAT: 

AYIN TARIHl - BatyekSlct matbuat a
mam mOdQrl fQ tarahndan her .,. netrcnlhr. 
95, . 96 ıncı sayılan ayın 117ul •• ıktlsad• 
hlduelcnno han oldufu balde cıkmrıtrr. 

* 
* * * A 

HkAVACILIK VE SPOR - 307 ind aayıaı 
n arada çıltmııtrr. 

* ~ bir hayli hanıretlenmis, 
anlatıp duruyordu. SözQnü kes

mek vaziyetinde kaldım 
YENI ADAM - Haftahll filllr ı:ueteal· 

dlr. 379 uncu UJ'tlı htanbulda çrlcmııtır. 

* - Allah hayırlı ctsın: dedim O sa
mı bütfin bu m:ısr:ıflan un~tturur 
Bak ne sevimli olacaktrr · 

- Öyle, dedi, oylc ol~~ak. Olacak 
ama, ben o zamana kadar postu yere 
sennczscm. Bir okka şekerin 115, bir 
okka sütün 35, bir okka sabunun 100 
kurus olduğu devirde f1ll ba ne o, ne 
ben Gôyle dört başı aıamur yaşıyabi
lecıc:fiz. Malum ya seksen lira ayhğrm 
vttr. Fakir sayılmam. Bıı sebeple şe
\:cri 115 kuruştan almak, bizim oila
am tatlı yuzünü de bu fiyattan gor
mck vaziyetindeyim. 

TEJn FIKIR - Bu flmf. feb,.ff, edebi 
mecmuanın ı.o uncu sayısı dolıun r.eırıyaıla 
ve ilı:I r~nlı:lı bir kapak 1'1nde lataııbul:la 
neıredOm•ıtlr. 

* FOTO MAGAZlN - 66 mcr .. ,.l!ll bir 
cok de~ull yuı ve ainema arıiatlennin "" 
ıtOzel ve en :reni resimleriyle bezenmlı ola· 
rak ı;ıkm•ıtrr. 

* B~ ff;4RBIN lCYUZU - Jncfltere Bat 
velı:llı Vınaton Churchıll'ln harp nutuklarını 
lhtlva eden bu esen Ahmet Halit Knopevı 
tarafından buıırılmııtor Bu eser icınde 
bulundufumuz harbin lnı:lliı Baıvekİlıne ı::örc 
sebepleri ve ><;J'(iıünil anlatmaktadır. 

Deniz Le,;azım Satınalma Komisyonu İlanlan 

Komisyonda mevcut cvsaı dahılinde olmak ULer~ (f>OOO) kilo kuru 
~nn 3. NJsan 942 Cuma gilnfi saat 14 de Kasmıpaşada bulunan Deniz 

b 
;znn Satmalma Komisyonunda pazarlığı ynpılacnğmdan ist.cklllcrin 

giln ve- saatte komısyona muracnatlan flAn olunur 
Şartnamesi i~ sa.atı dahilinde komisyonda görlllebnİr. - (4076) 

• Gfilctik Denb: Fnbrlkalan Umum MfidürlQğü için aşağıdaki &ernlti 
haiz 210 Ura aylık t;cretle bir muhasip almacakUr B "ti h · b ı 1 . u şerru avı u-
unan arın Kaşınıp .,ada bulunan Deniz Levıızmı Satmalm k ıs mOracaatlan a om yonuna 

l - Tilrlt olmak, ,3855) 

2 - Hukuku siyasiycs!ne sah!p bulunmak, 
3 - Hilsnü nhlAk eshabmdan olmak ve cezayı mnstelzim bir fiil ile 

DY.ıhkfun o1mu:ı olmrunak, 
4 - Sari has1alıklara mQpteUı bulunmamak, vıızJf~lnl muntazı:ıman 

ffaya mAm olacak bedeni YC akli lırıza ve hastalıklarla maltı! bulunma
mak. 

5 -:-- Yilksck tahslllnl ikinal etm!ş olmak. Tercihan Yüksek Ticaret 
mektebınden m"zun bulunmak, 

6 - Usula muhasebeye, ticari mu::ıınellıta fabrikalarda cart muha
sebe işlerine ve muamelfıtına vukufu olmak ' 

7 - Askerliğini yapmtş olmak, ' 
8 - Alınarak m~asfbin fabrikalarda 1 senelik hizmeti Unıhhüt et

mek, taahhüdünü \ csaır ~lan kabulünü noterlikı;e tescıl ve tasdik et-
tirmek.. • ( 3855) 

~ 

C'h t maa soffiun fktser pullarlyle beraber 240 adet B5 uzunluk 2,5 Sim 
kalınlık .. .. .. " .. • 240 

100 
80 
60 

" ~ 
.. 75 
.. 5U 
.. 30 

.. 2.5 " .. .. ,, .. .. .. 2 s .. .. " .. .. .. • " 2.5 .. 
• .. .. .. .. .. .. :Z,5 .. 

it rf ça çivisi 25 kilo uıunluk 15 s/m 
" .. 25 .. .. 18 .. 
.. "25" .. ıo" 

Yukarıda yazılı sekiz ktılem malzemenin 4. Nisan 942 Cumartesi gQ
nfı t 11 30 da Kasunpaşada bulunan Deniz Levazım Sı.tınalma komis
yonunda P uırlığı yapılnca~ndan, isteklilerin belli glln ve saatte mezkur 
mnısyona mCir c:ıntlan ilfın olunur. (4075) 

G""mrükler Muhafaza Genel K. 
Satın Alma Komisyonundan 

L7 Ni n 942 Cuma günfi saat 15 de 1600 metre kaputluk kumaşın 
l::ap lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır, 

Muhammen bedeli 7112 lira 48 kuruş -n tık teminatı 533 lira « ku
ruştur. 

Numune ve artn3mecc:f komisyonda her g(ln görülebilir 
İ teklllerin kapalı ~rllarmı en geç eksiltme saatinden hlr saat evve

line kadar Galat; Mumhane caddesi 5• nınnaralı dairedeki s .. tm lma ka-
mı yonuna vermeleri. (4077) 

Manifatura ve 
Birliiji 

Kuma~ Tüccarları 
Riyasetinden 

31 Mart ~2 S h günü akil mukarrer olan senelik Umumi Heyet tç
mn ı nıs 1'ı ek eriyf't hasıl olmadığından ~lik edllmlştır. Nizamnamc
mız hk mmn te\ lıkan Birliğimiz Heyeti Umumlyeııi ad iyen olarak yine 

r E:. caddesi Kısmet hanında 21 No. da 20 Nisan 942 Pazartesi saat 
l de ıçt m aa d vct olunur. 

1 - Milrakip 'e İdare Heyetinin raporlarmtn okunmBSI, 
2 - İdare Heyetınin 941 muamelAtmdan ibrası 
3 - Yeni İdare HeyeUnin lntllıa bı, , 
4 - 942 senc-..tl için bir mürakip tayini Ot? Qcretlnin tesb ti. 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat Memurluğu 
Kursu Açıbyor 

1 tanbuldıı bir buÇ'Uk ay ameli ve nazarı ders görmek h!tamtnda mu
vaffak olanlar hemen tavzif olunmak kaydiyle ,sıtma Müt>adelesi Sıhhat 
memuru) alınacaktır 

Orta okulu fkrnal ctmfş bulunmak, mıı hizmetini yapmıs olmak şart
tır. 

fstekllle,.ln 4 4.042 akşamına kadar her g{!n Ktıdıköy Moda caddesi 
:numara Dl de. İstanbu1 Sıtma MOcadele riyasetine milracııatln kayrtlannı 
yaptırmaları dığer şerr.!Ue beraber verilmesi l.Aıım gcleıı vesaik hakkm-
da mnlQmat edinmeleri nan olunur. (3963) 

lstanbul Defterdarhğından 
Mut.ammen 

Dosya No. NEV'i bedel Teminatı 

l - 1408 

51196/9 

Beya71tt" kAın İnkilAp müzesinde mevcut 
Rumca, Ermenice, Fransızca, İngilizce ve 
Almanca muhtelit kitaplar. 

70 

Haydarpasada İngiliz mezarlığı önOnde b:ı- 2800 
ttk Maryeta vapurunun enkazı.' 

51192 - 39 VılAvet konağı zemin katında mevcut bü 100 

" 

" 
.. 

y{lk eızkl anahtnrsrz kasa 
Vllıiyet konağı zemin katında mevcut orta 
boy anahtarsız Viyana kasası. 
Vilayet konağı zemln katında mevcut eski 
s tern çivili nn htnrııız ka" 
Vı" yet kon ğı zemin katında me\cut de
m r andık. 

120 

15 

20 

1020 853 1\1 lli F. 1ak Mudürlillunde mevcut air adet 2000 

.. .. 
" .. 

Milners markalı buyük anahtarsız İngiliz. 
kııs:ısı. 
Mi11t Emlak Müdilrlnğ{lndc mevcut bir adet 
Viyann kasası. 
Mı111 EmlAlt MüdilrlOiünde mevcut bir adet 
demlr dolap. 

650 

120 

6 

560 

7,50 

9 

2 

2 

150 

49 

9 

Yukarıda yıızılı menkul mallar 20/4/942 PazartPsi saat 15 de Mnıt 
ET"lltlk Müd!lrlOilünde mütesekkil koms!vonda ayrı nvrı ve &t'rk arttırma 
i e tllacaktır Fazla b hııt için mezk(ır Müd!lrla~e müracaat (4093) 

'Sahip ve neş.riyat müdürO AalU L6tfi Oördiint'll. 
Gazetecilik ve neşriyat T. L Ş. TAN matbaası 

'I' A 

İLE SABAH, ·öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalaymız 

• 

~ 

~ 
BAŞ, 

" 
DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrlları derhal keser. 
Sıhhiye Jlekôletinin ruh.'iat1m haizdir. lcabmda (1/inde iic kn!le nlmnhilir. 

BİR ŞİRKET 
Almanca ve Fransızca ıyı bilen 

MEMUR ARIYO'.:'i, Türkçe bilenler 
ve ithaUlt, ihrarat !~!erinde tecrübeli 
olanlar tercih olunur. Referans da 
gö terilmek suretiyle Posta kutusu İS
tanbul 470 e milrııcaat. ------

l';~~~,~~i~~ .. ~;~.'ı ,..aptığı çıbarı. vara akıntı ve ci 
•un•t:ılıklıırma 1"arşı enir ~P 1r 

•a~e asıdı --~ ----
iHTiRA 1LAN1 

"Aksi istikamet lhraklı gaz müvel
litleri için ltarbor. syon ocağı,. hak
kında alınmış ol n 18.6.1934 gunlü ve 

1 1~~5. sayılı llıtira ~eratı bu defa mev
kıı !ıile konmak uzere ahere devrıi
ferağ veya icar cdileceğlndec talip o
lan.Iann Galatı:ı'da İktısat hanında, 
Robert Ferri'ye mUr2caatlart ilAn o-

Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden : 

iŞÇi ARANIYOR 
Şirketimiz Hıı.reket servf!';ine 44 BİLETÇİ 35 \'ATMAN ve Atölye 

işlerine 3 TORNAC'l, 1 BOYAC:I 1 R()RfNER 1 K \Y?;,·u:c1. 2 MARAN
GOZ, 10 TES'i fVF.Cl il ELEKTRiKCİ. 1 DEMİRCi mtıısiylE' 3 DEMİR
YOL 1sçtst ı:ılınac. khr. 

Taliple.re ehlıyetlerine gine ücret verilecektir. f\ skerlikle altı kası ol
mıyıın lsteklilerın dılekc;e ıle Şirketin Bağlarbaşındıı İdare Merkezine mfi
racnatlarf. 

Hukuk Fakültesi Dekanllijından 

KAYIP DİPLOMA 
Adanada avukr.tlık eden Abdiilkadir Kemali Öğütçünün mUlga Darül

fünun Hukuk Fakültesinden almış olduf;u 10 Eylül 182ı:) tarihli ve 42 No. 
lu diploma zayi olmu .. tur. Dublikata '\ierllmek üzere ztıyiin hükmil ol-
...,ıı-11111 ill\n olunur • (4073' 

--------------~ Menkul Eşya ve Mücevlierat Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Terekesini! mahkemece elkonulan Rizo B:ık ve Katlnaya ait mü

cevherat, KCirt ve Paniya resimleri mahkememiz tnrafmdan açık art-
1 tmna suretiyle BOyCikçarşı Belediye mezat memurlu/:'llnda 6/4/942 ta-

, ~ .\nadoluda 
4
-.. rihine müsadıl Par.ı>rtesi günü sna.t 14 de sattlacaktrr. isteklilerin yu-

lunur. 

°' !(anda gösterilen giin ve ssıııtt,. ~Pledıye mer.nt mt>murlui:undı:ı hazır 

Bir inşaat Şirketinde \i ılunmalan illin olunur , 

Şantyc Ambar İşlerinde 
Çalışacak 

Tecrübeli Bir Memura 
ihtiyaç vardır. Taliplerin rcfe
ranslnrlyle birlikte her giln beş
ten sonra Galatnda BQyük Tfi
ncl hnnındn 6 numaraya mfira
caatları. ________ , 

ZA' ı öc)'O l\! uıua .ucmruluiu •dn 
ıtdııı ım n fuı tukerem• kaybcııım. YenıJonl 
ılacafımdan ulti5ının bQltmU yoktur. 
Beyoılu M.-,nıtiyflıt ~drlP•i r.uıel Apartıman 

317 dofumlu Ettim oflu Yuv•kım 

ZA YI - Kadıklly taıe m dllrlüfllnden, 
Feridun. Nermin ve ı.ıarvet Kızılırmak al· 
dıtmıa elemek karnelerini uy{ etıık Yenısinl 
alacatımudan eskisinin hükmü yoktur. 

K&dıkoy Altıyol Atu No. 3 

ZAYl - 6·S-94ı urlhJnde ihraeet ıcDmrQ 
f den Sl072 numaralı ithal beyan:ıamc&I 
ı,ln almıt oldufum 2937 sayı ve 10-4·!141 
ııllnlQ ihracat beyannamesinin ıuretinı nın 
eyledim Yenisini alacafımdan eakmnın bilk· 
mD olmadoğı. 

Umberto Pollzo 

ZA YI - Bct•lıtat ukcrhlı: 1ubuln'le 
1 i m malQI h ' yet c\lıdanrmı rayı ~tim 

Vcn11ınl nla af"mdnn e kl• inln hllkmO ıolc ur 
D. S d•n Malul Tf. (bteft"mn U. A. Yal~rn 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 
iKi MEMUR ARANIYOR 

1 - Komutaıılığrmıra bağlı bir mfle-ssese için bir mütercim ile bir 
memur alınacaktır 

2 - l\Tütercfmln İngilizce bllmes: şarttır. 
3 - Mütereım Yfikı<ek tahsil ıtörmfüı olacaktır. 
"Kollej meııınlnn ile İngilizceden başka Usan bilenler tercih olunur 
4 - Memunın lls~ veya ortaokul mezunu olmast şarttır. 
~ - Mütercim ır.emunın 45 yaşından fazla olmnm2sı ve askcrliğın 

bltlM""llş olmıı,.ı lAtltT'drr. 
6 - Miitercım 170 - 210 liraya knrfar ve memura 7;; - 170 liraya 

kadar kifayet clerf!<'f'lerinc göre ııvlık (icret verllC<"ektlr. Taliplerin birer 
dilekçe ile (nüfus dlzdanı veya musaddak suretl, diploma ,-eya sureti, sıh
hat raporu ve merltuce musaddak hilsnQ hAl kAğıdı ve varsa bonservis
lmnl 1iağlnmak sure-Cıyle) İzmit As'kert posta· nümaraSJ 4352 komutanlı-
~na müracaatları H\zumu tlln olunur. (4029) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlAn No. 155 , 
1 Nisan 1942 Carşambe sabahmdan itibaren yerli ve Bulgarya tefriki 

yapılmaksızın bilOmum mangal köm Orllniln kilosuna kayık ,.e vagonda 
yapılan snttslar irin azami 9 kuruş, kömürcQ dükk~nlrmda yaptlan pe-
r kendc tıslar içın azaınt 10,5 kuru~ f!ynt tesbıt cdildiğı illin olunur. 

(40!l5) 

• 942 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünde11 
l Nisan 1942 Çarşamba gününden IUbaren 1 Eyltll 1942 g(inftne kadm

Ankara - İstanbul, Ankara - Adana ve Ankara - E15.ztğ arasında ~ 
lacak tayyare seferlerine nit vakti hareket cetvelidir. • 

PAZARDAN MAADA HEB G'ON 

Ankara ~chfrcıen 
" meydandan 

Veşilköy meydan 
" Tren 

Sirkeci istasyon 

Saat Dakika 

14 
14 
16 
17 
17 

00 Sirkeci Tren 
40 Yeşilk5y .istasyon 
40 " meydandan 
00 Ankara meyd&nt 
50 .. şehir 

' 8 
8 
ıo 
l1 

40 
30 
45 
4S 
]fi 

SAT .f, PERSENIBE, CUI\IA G'ÜNLER~ 
~aat Dakika Sıat Dll1dlra 

Ankara şehirden 
" mcyda11 

Ellizığ meydana 
" ııehir 

7 
8 

11 
12 

05 Eldzığ şehirden 
00 " Meydandan. 
15 Ankara meydana 
00 " şehir• 

PAZAR DAHİL HER GÜN YAPILl':ı... 

J3 
!4 
17 
11 

45 
30 
45 
10 

Saat Dakika 9aat Oaklkı 

Ankara şchkden 
" Meydan 

Adana meydanP 
Adana şehir 

14 
14 
16 
17 

00 Ad na şehir 
30 " meydan 
45 Ankara meydana 
10 " şehiı 

PAZAR GÜNLERİ 

8 
8 
ıo 

11 

00 
30 
45 
15 

Saat Dakika Saat Daklla 

Ankara Şehir 
" meydın 

Adana meydan 
Adana Şehir 

AN KARADA: 

7 
8 

10 
11 

05 Adana şehir 
30 Adana Meydana 
45 Ankara meydan 
00 Ankara Şehir 

14 
15 
17 
11 

45 
00 
15 
~ 

Otobüsler, İstanbul, Adana ve ElAzığ yolculartnı Merkez P.T.T, ~ 
sı önünden yukrırıda yazılı saatlerde alarak meydana Daklcdeı:; 
ADAN ADA: 

Otobüs yolcuları yukanda yazılı saatlerde Yeni Otel 6n0Ddm ~ 
mPyriana nakleder. 
ELAzlÔDA: 

Otobils yolcuları yukanda yazıl! sruıUerde Merkoa P ~-7.. '*- ~'" 
nünden alarak mr.ydana g t lr. 
BİLET ÜCRETLERİ: 

Ankara - İstanbul (26) L. An 
zığ 32 L , İstanbul - Adana (44) L 

- Adana (! L Anbra - Jl.21-ı 
nbul - ElAnl 2) liradır. 

(2236) 

1 - Şartnamcsı muC1bınce 24-3-942 g!lnil kapalı zart usullyle alınma
sı iktiza eden iki ııdet torna tezgAhma talip zuhur etrnedJğinden pazmo
lıkla sa Un almacı:ıktır. 

2 - Pazarlık 3.4.942 Cuma günO saat 11,20 de Kaba~ kv nm 

şubesindeki merkez müba •aa komisyonunda yapdaeaktır. 
3 - Şartname her gün adı geçen şubede görllleblllr. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sac.tte tekl1f ed&

ceklerl fiyat üzerinden % 7,5 gQvenme parasiyle birlikte me.zlalr komb-
yona müracaatları. (4061) 

Kambiyo Memuru Ahnacak 
T. C. Ziraat Bankasn Umum Müdürlüğünden 

Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde çalıştırılmak ve 3659 sayılı 
barem kanunu h!lkfimlerl dairesinde 85 - 210 Ura aylık verilmek 11.zcro 
lüzumu kadar kambiyo memuru, şef muavini ve ~ almacaktu; 
A - Taliplerde araıınarı vasıflar şunlardır: 

1 - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - En nz lise mezunu veya o derecede tahsfl görmftıı olmall 
3 - istihdamına mAni bir hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden nşağı, otuz beşt n yukarı olmamak. 
5 - Şel ve şef muavlnlil!I için daha evvel kambiyo ~Jerlruıe mmna

rese sahibi olmus bulunmak, 
6 - Fransıt>za. fng:ilizce. Almanca dlllr.rinden birlne hakkiyle vakıf 

bulunmak (Bu dillerden ikisine Aşinl\ olanlar tercl'h edilecektir.) 
7 - İştenecd~ vesaiki ibraza ve memurluk taahhütnamcslni imzaya 

Amade olmak. 
B - Talipler lisan ve me~lckt bilgileri hakkında yukarıda yazılı eube
lerlmizde 28,4.942 tarihinde bir ehliyet lmtihantna tAbi tutulncakl:ırdır. 
C - İsteklilerin Ar.kara, İstanbul. İzmir şubelerlmlze müracaat ederek 
(lmtl'hanıı girme kartı) almalan 1Azımdır. (4020) 

Belediye Sular idaresinden 
İdaremizin Elmalı fabrikası lı;ln blT fkincl .makt.nıst ile bir tesviyeci. 

Ferik5ydekl atölyemiz !cin de bir elektrikçi, bir frezeci Usta~. ilç tor
nacı, Oı; tesviyeci usta~.bir marangoz ve lkJ otomobll tamlrcf ustam a. 
lmacaktır. 

Mtıkinlstin sanayi mektebi mezuna olması, elektrikçlnltı Nafia VekA-
ıetlndcn asgarl ncnncO derece E>hliyetnamesinl haiz h•ılunmnsı lftznndır. 

nt~C'r fsciler arasmda sanan mektebi mezunu olıı.nla.r tercih edillr, 
(4063) 


