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·Z~JD&p lianım konağı din 
gece· ta•amlla 1andı 

(~:;~: .. ~~::, .. ~~ğ.t iıimizdeki ·;~;~~.~: .. ~~·~~"" istanbul, Beyoğlu ve Bakırköy etfaiye ekibi 
f nayii planlaşlıran iktisat vekaletinin vaktiyle J S b h k d 1 k · •• •• •• ld 

izmit Kiğıt 
fabrikasının derdi 

-11-

kağıdın ilk maddesi olan ağacı rasyonel suret- ı a a a a ar ça ışara yangının onunu a 1 
te tedarik etmek çaresini düşünmemiş olmasıdır 

111111111 111111111 ........... ...1 
Yazan : Asım Us 

bnılt fabr:lkumdan makineleri. 
nin bugUnkU teknik kabiliyeti de. 
recesinde ki.ğıt istUısal edileme • 
mcsl bizim ~ bir meseledir. Dün 
bu sütunlarda kısaca bahsettiği • 
mlz bu meseleden başka fabrika-· 
ılan alman k&ğıtlann bir de mal'. 
yeU ~ok ylikseık olması işi vardır. 

Harpt.en en·el Türk gazeteleri 
klirtJa.rmı Fbıliuıdiyadan getlriyor. 
brdı. 1939 senesinde Finlandiya 
kiğrtla.rınm kilosu gazetelere ı~. 
taabul Uı8llml dokuz kuruşa mal 
Oluyordu. Harp patladlktaıı sonra 
yOllar kapanınca İzmJt fabrikası • 
lllll gazetelere verdiği kağıt y1nnl 
iki, yimıl üç kuruta mal oldu. Son 
umanlarda bu fiyat kırk kunışa 

kadar yükleldl Halbuki harp va
ziyeUnhı meyclana getirdiği türlü 
ttlrlU zorluklara rağmen yine ara 
8ll'a Finlindiyadan memleketimi • 
se gazete kiğıdı gelebiliyor ve bu 
~elea kiğıtlar en ~k yirmi beş, 
ylıml altı kuruta mal oluyor. 

lmtlt kiğıt :fabrikun•zm kiğrt • 
lan ile .Fbılindfya kiirtJan ara. 
smda böyle mlihim bir fiyat farkı 
bnJandaiunu söylemekten ınaksa. 
dona tabU 191k1yet etmek değildir. 
7.ln. bmlt fabrH.rasmın gazet.elere 
verdili ki.idtan herhangi bir ka • 
&an~ temlu etmediği, aradaki bil • 
vtik farkm maliyet farkmdan Deri 
~ldlği tUpheebdlr. Bizim kf.ğıClm 
Plnllndiya ki~ nlsbetle kali• 
teee apğı olmuı İ9e '"8ıdan ayn. 
tlır. 

o ıa.w. ..-ı..ıt. f~ 
dalla ..-ğı 'll:ar.Mde olan kf.iıdı 
Flııl&ndiya fabrlkalanna ni&betle 
çok Clalta pahalıya mal etmesinin 
eebebl necllrf 

Fiıılindiyailaki kağıt fabrlkala. 
n ormanlann i~dodir ve bu or. 
manar ıa•yonel surette işlenlJ. 
ınelrtedtr. Klğıt fabrikalarmı idare 
edenler aynı zamanda. orman da 
ltlefınelrt.edlrler. Ormanlardan çı
bnlan ,pç1an1an lapa.ta yanya-
Nk olanlannı atmakta, geriye ka. 
lan artıklardan ve in~ yaram•. 
'JIMl8k oan ~ ~anadan da 
muht.ellf ciDste liittlar yapmak. 
tedırlar. Böylelikle bmit klğıt fal>. 
rikuma ilk medde olarak lmllan -
dığı ağacm metre küpü mesel& 
llH 7 liraya mal oluyorsa bir Fln. 
lilullya kiirt fabrlkasma aynı mlk. 
tar aPÇ nihayet 2 • .ı liraya mat 
obnaktadır. Bunun neicesi istlb • 
eal ediku malın maliyet fiyatı tt
aeıtncle görllnmektedir. 

Demek oluyor ki bugün bizim 
kAğrt, işimizdeki akııakhk bu ııena.. 
yil plinla.,uran tktısat Veklleti
nln vaktiyle kiğıdm Uk maddesi 
olan ağacı rMyonel wrette teda • 
rı"k etmek çaresini dü'Umnıemlt ol. 
maaı, daha doğrusu klbt fabrika. 
sının idaresi İktmat Vekiletl em -
!'inde oklufu halde klğtdm ilk mad. 
desi olan onnan "letmesinln Zira· 
at Vekiletinde bulunması ve ayn 
ayn zihniye~ olan bu iki ,-eki.le. 
tin bu işte anl•pmUDif balnnma. 
eı neticesidir. 

-.urette lşletiJmcst tekHflne ~ı 
şu cevabı vennlstir: 
-· Bizim mübendislertmlz bu 

tarzda omuuı iıtletmesi i(ln ha.zıt'• 
lanmış değildir. Bunu ist.er.;c iktr. 
sat Vckilotl kendi Uzerlne alır, 

Ve teşebbüsler burada kalmış. 
tır. 

Mehmet Ali Ki~ı bir taraft&n 
böyle Stime-rbank vuıt.asHe teşel'. 
bilsler yaparken aiğer taraftan 
memlcketlmlzc1e orman itletm(;${te 
olan huflusi müesseselere, &irketle· 
re de baş vurmuş, onlardan da İT.. 
mit kiğrt fabrikMı ı~ ormanla -
rm a.rtıklannı ktemi~Ur, Fakat bu 
f.eşebbilslcrden bir fayda (ıkmak 
söyle dursun, müracaatlara ~·aıı 
hile alamaınııtır. 

Gsltba bu didinmelerden rahat. 
ıısz olan SUmerbank idaresi bundan 
sonra Mehmet Ali Kliıtçıyı fahri. 
kanın makinelerini l~letmekten 

(Dtvamt Sa. e sa. 3 de) 

Dön ~ taınunlyle yaaap Veznecilerde ı·ea ve Edebiyat lakilJtalnJn bulunduğu Zeyneb KAmll konağı 

(Ya:ııı 2 incide) 

teni bütçe hakkında Ma
live Vekiliİnizin denıeci 

Ankara, S8 (AA) - Jıl'aUJe wkili .. ----~---
Fuat Afralı 1942 bütçesi hakkmda 
btr yar.armuz& lll demeçte bulunmU§· 
tar. 

1942 malt J'dl bO~ umumi :re
kQnu (884.03'5,101) lir& olarak teablt 
edilmlftlr. İçinde bulundutumuz ııene 
bütçealne nazaran b 11 7 e k ~ n 

. (74.294.70'5) Ura fazladır. 
Fazlalı#Jn bir lwımı, bagta t&arruf 

bonolan • olmak il.zere, m,llll mlldata -
anm fevkall.de fhtiyaçlan ıçm yapıl -
IXUf veya bunlara k&l'fllık tutulmUf 
muhtelif 1at1kra.zlar mtırettebatma kar 
§Ilık olarak düyunu umumiye bUtçeBi
ne konulan mlkdarlardaıı ileri gelmek 

(Dtvamt 80 t Sfi ~ de) 

Şark cephesinde 
Alman tebliği 

Rus 
hllcumları 

Zayiatla 
püskürtüldü 

Sovyet tebliği 

1942 bütçesi, bu seneki bütçeden 
7 4,294, 70 5 lira 

fazlasile 384,035,101 liradır 

Milli MDdafaa bOtçesi 
120 milyon 

ıv~eamer ıte,nk lçla ne dl9lalyorsaaaz 

Üstad lbn-ül-Emin 
Mahmud Kemaiin cevabı 
Dtinyaıım altüst olduğu bir u. 

manda yakacak., yiyeCek tedari. 
kinde enval mUşktllit çekerken 
lmlarmıız ipek çorap, canfes 
fistan, yılan derisinden iskarpin 
istemekte ısrar ediyorlar, Buna 
meydan vermemeli ve ~yı 
kolay}a§tmnab. 

,--. 
ıran 

nazırları 
istifa etti 

Tahran, 28 (A.A) - lran D&Zll'. 

lan ba:§veklre iatl!alanm vermtr 1 lerdir. Nazırlan istifaya aevkede.n 
1 aebeb henüz bilinmiyor. Bu umuml 
ı istiladan bir kaç gUn evvel Ziraat 
: nazın aıhb1 aebebler göstererek ka
İ blned@ ~ldlmt,,Ur. 

ı.... --·- • • ... ·-··-----·· 

ViŞiYE 
Amerikanın 
son te~liği 

Franaa açık bir cevaba 
davet edildi 

Vqfngton, 28 (.A..o\.) - Hariciye 
nazırlığı, Btrlegik Amerika bU~e _ 
tine Vl§t araandaki mUD&ffbeUerln te· 
reddUdllnU izale etmek Uzere blr teb _ 
llğ ne§retmi§tir. . 
Tebllğde görUldUğU 11zere, 10 tubat. 

ta Ruzvelt Mare§al Petene p.bll blr 
mesaj göndererek Ltbyadakl mihver 
kuvvetleri emrine verilmek Uzere ana· 
vatan Franaasmdan ıımaıt Atrikaya 

(Devamı Sa. ! sa. 5 dt) 

Rus-Japon 
gerginliği 

o- --

Nevyork Taymis mu· 
habiri Bern' den mühim 

haberler veriyor 
-o--

Japon hududunda 
geniş ölçüde Rus 

hareketleri 
yapıhyor 

- o- -

Ruayada Japon mal ve 
mülkleri müsadere 

edildi 
Ne,·yoı1ı, 28 (A.A.) - Nevyorit 

Times gazetesinin Bern mllbabiri 
t:tidiriyor: 

Mo6kovada.n alınan bir habere 
göre, Sovyet topraklıı.rmda bulu • 
ran bütün Japon mal ve mlllkleı1. 
Sovyetler Birlıiği reieinin emriyle 
zaptedilmiş ve yabancı miilk1er 

( Dtuamr Sa ! SU. 4 de) 

Pasifik harbi 

Cava 
denizinde 
iki taraf kuv
vetleri . şiddetli 

bir harp 
yapıyor 

-1aponlara .. 
gore 

Miitteliklerin bir kruvaz.ör 
ve üç muhrip/eri battı 

Holanda deniz 
ÜSSÜ 

işgal edildi 
Londra, 18 (A. A.) - Da1ly 

Mail gazetesin.in Pata.vic; muhabiri, 
gu telgrafı gönderiyor: 

Japon fi108UD8 men.sup birl:lk • 
lor, gu anda müttefik deniz filo
IBritc bir deniz 99.VB.§ID& girmif ba 
Junuyorlar. Japon gemileri C... 

Meclis Reisi Anka
raya döndu 

Ankara, %8 (llumi) - BUyUk JIB· 
ıet mecllai relai AbdUlballk Rencla ı. 
akp.m ıehrlmlze avdet etmi§Ur. lılec.. 
ııa relal, Ankara garında Rlyuetlcllm· 
hur bqkltlbl., ba§vekll doktor Reftk 
Saydam. Dahiliye vekili Faik öztrak 
ve sair erkin tarafmdan karplanmıf
tır. 

( Devamt Sa. 2 Sü. 6 da) 
lzmlt kiğıt fabrlkasmrn eskt 

müdürü ve yegine kiğıt mühen. 
dlsimb Mehmet Ali Ki~ daha 
11-TV .1938 tarihinde memleketf. 
mhdeki orman endüstrisinin liğıt 
1&D&yllmlzl be911yeeek surette iş. 
lenmesl için programa alınması 
hakkında Sümerhanka bir rapor 
vermlpir. Bu rapor üzerine yapı. 
lan teşcbbltsler hi(bir fayda ver • 
memlşt.lr. 

Romen 
tomeni 
Bozguna 
uğratlldı 

Berlln. S8 (A.A,) - Alm&D ordu. 
lan bllfkum8DclıUılıtmm tıeblltl: 
Kırımda dU,man bUcum arab&lan -

nm ve tayyarelerin kuvvetli bir yar · 
dnnlle aynı zamanda muharebeler N. 

ııaaında dU,manın bUcumıan pUııkUr -
tüımu, ve dU,man ağır kayıplara ut
raml§tı~. Sav8§lar kıamen devam et. 
mektedir. Slvutopol önllnde 9 hUcum 
arabuı, Kerç yanmadaıımda cla36 
hUcum arabam imha edllml§tır. 

"Evtenmeği teşvik içln ne düşil· 
nUyonııunuzi" mevzuu etrafında 
yaıwnağa bqladığımız anket, bil· 
VUk bir aJAka ile kal"Şdarun:ıştır. 

BugUn de ankete değerli Alim 
İbn.Ul~Malım.ud Kemalin ver. 
mlş olduğu çok k?ymetli cevaplarJ 
t.akdim edeceğiz. İbnUlemin Mah. 
mud Kemal evlenmek hakkında.ki 
düşüncelerini şöyle anlattı: 

Günlerin peşinden .

Harp ve segah.at 
Ormanlarm rasyonel ~ikle lş-

:etnmesl için kesilen a~lann a.r. 
hkb.rmdan, dallarından, budakla -
nndan olduğu gibi köklerinden de 
faydalanmak gerektir. Ağaçlann 
köklerinden faydalanmak için de 
kesildikten ııorıra iki yıı geçmek 
''e kökler reçlnclenmck lazımge • 
Ur. Ağaçlann gö'\·delert '\'e daUarı 
kadar kökleri de kıymetli madde • 
lerdlr. Bunlardan tiirlü t.ilrlil kim. 
ye,1 mahsuller alınır. Fakat kök • 
ICrden faydalanmak işi ağaçların 
P.övclelertni v.e dallannı kesip iş • 
Jetın~Jc işinden ayn bir lhtl5.as ,.e 
'e"11aye jşidJr. Runun için orman 
İdareai oımaııla.rımwn rasyonel 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
Ust.Ml ibn.UI Embı Mahmud Kemal 

Yeni Romanımız 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doneç cephesinde dU,manm çok bil.. 
yUk kuvvetlerle ve hücum arabal&rile 
yaptrğı yenl bir iiucum tekrar pUakUr
tWmU§tUr. 

YAŞAMAK ZORU 
Keza, dofu oepheainln diğer kesim.. 

!erinde dtl§man, hUcumlaruu blçblr 
muvaffaklyet kazaıımakaızm tekrar 

Bu eser dünya, birinci
liğini nasıl kazanmıştı?. 

etml~ ve bu hUcumıar, kendisine &#ır 1 1982 senesi iptidL'lmda tngilte. 
kayıplara mal OlmUftur. Ordu ve S.S. re ve Amerikanın en büyük roman 
teşkilleri tarafından yapılan taamm. t&hllerl beynehnilel bir roman 
lar muvattakiyetle neticelenmiştir. mil"aba1<ası tertip etmek l~ln top. 

(Dtvalm Sa. B Bü. 6 dl) ~ laıum§la.rdı. Büyük ilqaQılyell olan 

bu m1isabaka bütün dünya mubar. 
:rirlerine a(ıkt.ı. 

Hemen hemen dünyadaki büttln 
lisanlar<la ya;r.ılmı, Ud bin bet yüz· 

(Devamı Sa. 2 Bü. 6 da) 

Xalier de Mal<ttre kimblllr naınl 
bir 7.araret sevklle zahmetsiz ve 
111Mraf111Z bir seyahat usuıu aramış 
'\'e bolmuş. ''Odamın etrafında se. 
yabat" l~lndeld kitabında herke
sin kıı'k iki gün kapalı b!r oda içer. 
sinde nasıl ze'\'kll bir '\'akıt geçire. 
ceğini anlatmı,Ur. Muharrir, oda. 
smda gezerken hazan bir tablo o
nllnde danıyor, btittln bir gününü 
bu tablo içinde hayali bir seyahat 
ile geçiriyor. Diğer bir gününde 
f<oltuğuna oturuyor, burada tatlı 
düşüncelere kendini \•eriyor. Ya. 
bot yat.alma ,.atıyor, etrafmı ata. 
ıtyw_ 

Avrupa harbi bugünün lmaaJa. 
rmdan artık memleketler ansmda 
~at fAl\lkiDi ~ Mmale • 

ket içinde seyahat masraOan da 
gittK<çe yükseliyor. Şehirlerde 
tramvay, araba, otomobil vasıt.ala-
" da gittik~e daralıyor. Holisa ae. 
yabate alışkın olanlar ltJn ''Oda 
i(lndc seyahat" usaltlnlln tatblkm
dan hıu.ıka çare kalmıyacak gibi 
rtlr. 

Bereket '\'ersin ki, yaya gezinti 
imk&m var. ''Odamm etn.fmda se.. 
yahat" maharrlrlııbı gÖ8terdlğl u. 
solü berkeıl yalnız kendi oda§lllda, 
evlade, evinin bab~acle delil. 
yaya marak gemıete ı&ebtln yet
tiii her yerde tatbik edebilir. Bil 
.-retle yalnız tmk Od gh deli', 
lmrl vana cihan harhblln so
kadar zevkn seyahat yapabilir!. 

HASAN KU~AYI 



Osmanlı tarihinden: 
V'VV~ 

ça 
Yazan: N iyaz.i Ahmed . 

• a v zı 

Den ·z yollarının eşya nakliyatına 
yüzde 10 zam yapıldı 

Krips 
işçileri mücadeleye 

davet ediyor 

- na,, tanıtı dıınl•ü ı;aymııziln - ı nın üzerindeki Uçcr bln altını da or
HıllA bu kı:ıdar küffar kalyonu Iloğa.z· taya saçtı. 
cıa. yatıyor, def'lne takayyUt yok. 1s - - Bunları al, sahibi devlet babamı
tanbul mnbsur kaldı. Bu n.hva.ıı nlçln zıı bizden hediye olsun, ba§ka bir ak
görmcz. EvvelA etrafı keşt 1çln boğa· ça naktim yoktur. Diye yemin ettL 

Ankara, 28 (Vnkıt muhabirin. 
den) - Mlifitılciılat vekilliğince 
deniz Yollar.tnda eşya nakhyatma 
ait tarifelerin bir marttan itibaren 
yüzde on ni&bctJnde a.rtmımasma 
karar verilmiştir. Yapılan bu zam. 
13r krymeti itilnrlle en yüksek st• 
wfa dahil eşyanın en uznk mesafe
ye naklinde ~ navlun kilo 
1m.,c:rına nnca.k beş para. kadar art • 
~ olmakta.dtr. Kıymetçe daha u. 
cuz olan cşynru.n kiJı>su ba.şlna dU· 
şen zam ise beş paradan çok a..s:ığı 

olacaktır. Bugünkü umum ftyat 
artrşlnrr kar§ısmda vnpurlarnnızm 
işletme, tamir ve nıa.s:ra.flarmm da 
fazlala.,.c:mtŞ olduğu gözönilnde bı·. 
hmdunılacak olursa tarifelere ya
pılım zammın hlssedilıniyecek de
recede az olduğu antn.şılmakt.adir. 
D!ğer taraftan yolcu tarifelerinde 
aynt niSbetler dahilinde zam yapıl 
ması lı.a.kkmda incelemeler yapıl • 
makta olduğu haber ver.ilmekte • 
d.ir. 

l.ondra. 28 (A.A.) - lıılllda.fa& lor. 
du \-O BUyük Brltanyanm eski Moa.. 
kova elçisi Slr Stafflrd Krlps, Avrupa. 
işçilerine hitaben radyoda eöyledlğl 
sözlerde Çeklerin, Franmzlarm, Hoıaıı
da!llıı.rm, Belçllı:alılarm ve ''BUtün mil 
letlero mensup zbıclre vurulmut i§çi • 
Jetin., Hitlerin harp gayrcUDi balta. • 
Ja.mnlarmı istem!ıtlr . 

za giden sen değil mi idin?. Ağa: Sir Stafford Krips, radyoda dlnleyl· 
eııere (V) ordusu ba§kanı albay Brlt. 
ton tara.tından takdim edildikten ııon.. 
ra nazllerin i§G'nl edllml§ topraklarda 
tazyik altmda çalr§3.D fşçfler yardı -
mlıc dUnya lşçilerlnin geri kalanları. 
nı köleleştlnncğl umduklnrmı söyle • 
mfştlr. 

Dedi. - Yok. Bultanım, pa§a babanız alz· 

Dün geceki yangın Mu3taf'a P3.§e.: den kendisi lçln bir habbe istemez. 
- Padijah bu ahvali bilmez ve bil_ Onun muradı uker gailesini defet -

lzm 
dlrmedlğlm için ben BUÇluyum. Vezl· mektır. Diyerek bUtUn paralan ddte· 

Unlvermtc Fen fakültem binası dün 
ak§am tamamlylc yanmI§tır. 

rln nzıısı hilA.fmn olduğu için ba§tm. re ynzdt. 
<Brı~ tarafı 1 ın~ ,,. 1-wtaı 

başka bir işe bn.sınmn:ıEJ, her işi 
olanına hr.:ılanası için İzmit kiğıt 
fabrikasına ldib'lt t inde ihüsn.sı 
olmıyan bir müdür tayin ctmıı1, ba 
değf~kliğin neden dolayı yapıldı • 
ğmı nnlayamıyan cskl mildür Meh• 
met Ali Kab~ dn. kendisinin fab. 
rlkad& bir ustab:ışı mevldine dil'9 
tuğünü görünce istifa. ederek ta. 
rnamiyle çcldhnlştır, 

dan korkup söylemedim. Şimdi mQra_ 
dmız ne ise r>llyleyinlz. Padl§aha teb.. 
liğ ederim, dedi. 

.MusUhlttln ağa, cemiyet namına üç 
teklif ileri sUrdU: 

1 - RU§velln ortadan ke.Ikma.aı, 
2 - Kadıların uzaklastınıması, 

S - Sadrazamm fdamr. 
lmrnhor saraya gittiği vnkıt bostan 

cılar ııU&.hlanmıs, toplar .ııaray duvar. 
lannrı. yerleştlrtlml~tL 

lsyancıınr arasındaki 1llema gece 
dağllmak istediler. lçleriııden blri: 

- Olmaz. dedi. Bu gece dağılrrsak 
yarın s:ıbnh toplanmak gilçtUr. Sul· 
t.ıın İbrahim cUmlemlzı kırar. Ya he_ 
pimiz telef olalım, yahut Alemin ball· 
nl ı.slah edelim do 8yle dağIWmı. Bu 
ı,,-eceyl hep birlikte camide geçiririz. 

Hiçbir :eHzc itlrn& edllmezdl 'O'lema 
razı oldul8l'. O gUrı cuma olduğu haL 
de cuma namazı: da kılmmadı. Yeni. 
çeri odalnn ml.safirlerl taksim ederek 
ziyaf cUer çektiler. 

Sadrazam Ahmet p8§1\ Topkaprdakl 
bahçesinde kalamıyordu. Gece yarw· 
wı. dofru ycnlçcrllcrln toplandıklannı 
h bcr aunca mUhtlrda.r vo bnzineda_ 
rıtJ.I çağırdı. Hazinesinde bulunan altı 
~in alt.mı blr ata. yUkletlL On bin ku· 
r.uş kıymetindeki iki yüzük ile bir bü
yük ynkut ytlzllğU yanma aldı. Hade. 
melerlndcn en ziyade gilvendlğt Abdi 
Uo Hamı yıınma alarak ııhbaplarm -
dnn Dcll Birader adında blrintn eTiDe 
gfW. 

Fakat bir mUddet sonra burada ol. 
duğu öğrenilince .Ahmetı admda ba§ka 
birinin eville atğmdr. Buraınm da. em· 
niyetli bulamadı. Hacı Behram adm.da 
birinin evine ba§mı soktu. 

Bu adama hepsinden .ziyade gtive _ 
nlyordu. Fakat Hacı Behram hlyanct 
ederek .Ahmet pap.yı ihbar etti. Kırk 
cttwı paşayı tıdıım!an ve altınlan 

ıle :y-0rtndon çıkararak yenl eadru& -
mm huzunuuı. gctlrd1ler. Mehmet pa
şa onu kucakladı, korkmamt1.aını söy. 
lcrdi, 

.Ahmet paşa: 
- Bent Mckkeyo gönderiniz. Baş

lta b!r py 13tcm.Jyorum.. 
Dıye yıı.lvardr. 

Sofu Jılehnıct: 
- Asker parn ile teskJD edilir, sen 

hiç merak etme, cıevabmı verdi. 

Bmılan söylfyen Sofu, diğer t&raf. 
tan mahpusun lıakkmd& no muamele 
yapıln.cagm& dair mütt1ldcn bir fetva 
istmneğl tmutmlıDU§tı. 

A'.hmet pllfSı 11sttlstc bardak bardak 
ôıızhı su lçlyçrdu. !Biraz .sonra. Mch· 
:met ota gelerek Ahmet pB§anm ete-

• ğ!Dl CSpUl, Hayat.mı kurtarabilmek lç1n 
bazlııelctinbı detterlerinl ıstedL Pap, 
eline kalem kAğrt 6larak servcUni ilç 
~kese olarak hesap etU. 

elmıct ağa: 

- Benlm sulta.mm, dedL Uç yOz 
l~ bu yakmd& t.opltıdığmizdn. Bu 
~ olmaz. BllWn malmızt askere 

vcr.mcdil..""ÇC kurbılamo.zsmız. Mnlnuzı 
ha~ızıı siper ctmellıılnlı:. 

.M:ımet pa§l1, yeldİruı. bir sı:tır daha 
9C etti. Ata. burum d& nı: olduğunu 

~edi. O vakit .Ahmet P8f8. koynun· 
dmı.;.bin altm daha çıkardı. Adamlan. 

Basın Balosu 
Ba.sm ba.losu d1ln akp.m Taksim 

g~undl '\."Ctilmt§t:ıl. Balo 194.2 yr. 
lmın en gllzcl ve ne§Cll balosu olmuı, 
g\.iz:il:io bir dıı.veuı küUesJ, matbuat 

ensuplan anı.sın~ ncşcll bir ~ce 
ı:!eı::U"llrıl.9!.cr, babn kadar eğlenmiş_ 

3 Martta ay tutulacak 
Sof.)n, 28 (A.A) - Sofyn. rasatha

ne.si, üç martta '\.'Ulcubul.acıık tam ay 
tıstuımn.smm Bulgarlstanda g!Srlllebi · 
Jeceginl blldirml§Ur. 

~J 
~ Mıkııntıslı iğne sıincşiıı üze. 

l'indc-ki lıir fırtınayı hissediyor; 
muhtekirler milyonlarca vatandaş· 
!arın Jhlıkar rırlln:ı.sından ook c 
:ai)el çekmekte old lnnnı hisset · 
mlyccck kndıır ctımid htthınu~or_ 
mrı 

• Zı>Jrl deliller eşti)·oyı, mfi. .. 

(!!". 

, tatmi11 etmez: bftyfik 
onlan ayıran haslet de 

ı;: ~ * 
Ahmet paşa, kurtuıacağmı dü§llne-

nk ve bir kaç bardak buzlu su daha 
içtikten sonra uyudu. 

1648 yılı 8 Ağustos günü, Ahmet pa 
p derin uykusUndan uyandmldı • .As.. 

kcrln kcndlsbıl fatemckte olduğunu 

söylediler. 
Servetini canı için !eda etmekten 

çekinmeyen Ahmet paşa merdivenden 
inerken blrlnfn kolt:uğun& glrd1ğl.DI 

hlıısettl. Başım çevirir çevirmez rengi 
sapsan ve sonra mosmor kuildL nt
remeğo ba§ladı. Koltuğunun altma ~
ren m~bur ccU!t Kara Ali idi. 

- Hay kft.flr k4bbc oğlu .. 
Bu saz, Ahmet paaıınm Utrlyen du. 

daklarmdan o kadar içten ve o kadar 
kuvvetli çıkmıııtı, ki Kara Ali gUIUm· 
siyerek sadrazam Ahmct paşanın g5ğ 
Bilnden lSptU ve: 

- Hay benlm devleUU efendim.. 
Diye mukabekı etti. 
O sırada cellAdın muavini ııan.aı 

Ali de ool lcolt:uğun.o. girml§tl. OçU bir 
Ukte sadrazn.mın ahır kapısmıı doğru 
yollandılıı.r. Ahım gelir gelmez ccna.t 
Ahmet pa§&nm sarığını bn§mdan aldı 
ve bir yumrukla yere yatırdı. Haztr 
bulunan kemendi belinden çıkararak 
vezirin gerdanına taktr. Uçlarından 

birini kendial birlnl hamal Alı çe"kU -
ler. 
Padişabm dnmadı artık öimU§tU. 
Yeniçerilerin Adetidir. ÖldllrUldQk • 

ten sonra dıı rahat bırakmazlar. Ce. 
set at meydanına getlrlldL Gllne§ do· 
ğarken y02llerce yeniçeri cesedin 11%e
rlne atI1dı ve parça.lrunıığa b3§1ndıle.r. 

ôldllkt.en soıır& bin parça ynprldığı 
için Heznrpare Ahmet p~ lAkabJ ve· 
rlldf. Tarihler ondan bu isimle bahse-
®rler. 

Evliya çelebi der kl: ·~umıe aak r 

Ahmet pa§8D!n IA§esine kılıç vurup 
pare paro ederek yağım sızıya il!ç ol. 
mak üzere yağma ettiler . ., 

NİYAZİ AJDIED 

ıngiliz 
paraşütçüleri 
F ransanın §İmal kısmı· 
na inerek bir tayyare 
dinleyici merkezini 

tahrib ettiler 

llfemlekcfünizde tdiğrt isinin 
halledilmesi bu vnziyet!n csa-cılı ııu. 
rette sa.lnhiyetn mnluımta.rca tet. 
l!ik edJimesinc ve 1ah t<ıclbirlcrl 
almmasma bağlıdır. 

ASIM US 

Yeni 81.tçe 
( B~ taraf• ı inci sayfada) 

tedir. Fakat en mUhlm :fazlalığı, tiçlln 
cU senesine girml§ olan Avrupa harbi 
nln 1ktisn.d1 temleri nltmda gittikçe 
artan hayat pahalılığmm umum1 hl.z. 
metlere lnllta.sı neUceaı olarıı.k, aubat 
9f2 den itibaren maa11 ve UcreUerc ya.. 
pılmış olan zamlarla, muhtelll kanun· 
lar mucibince maaş ve ma.sra! tertip_ 
lerlne ve la§c masrafı ba§ta olmak U· 
.:tere alelumum Jst.:ıhltu< maddelerine 
alt tahslaatn. yapılması zaruı1 g!lrU -
len DAveler te§ldl etmektedir. 

Görülllyor ki maBra! bUtçcalndekl 
en mUhlm fazlalık !cvkalAde vaziyet. 
ten mUtevellit ve bu vaziyetin devıı. _ 
mJylc mukayyet mahiyettedir, Mama. 
fih normal zamanlarda dahi, seneden 
seneye devamlı b\r inkl§at' göatcrmiı 
olan oovlet bütçcsln1n, ta.bil seyri b:ı· 
lummclan da bu sene vardığımız ye • 
kQn, ihtiyaca ve memJeketln mali ve 
lktiıJadl t.mkAnlnrm uygun tclt.kld cdl
Jemtyecek blr mlktıar oı.maatğt gfbl, 

bugünkü fevka!Adc ahvalin tealrile mü 
hlm nlsbette azalınlş olan normal va
ridat menablnln tabil lnklgaflyıe de 
elde edilmesi kuvvetıo muhtemel olan 
bir raknmdır. 

:Masraf bUtçeslndekl !azlalık, kıa -
men mevcut mcnıı.blln t2mln etliği va_ 
ridat fıu:laslylc Juu7Jılanmıı ve bu su. 
retle k&r§ılnnnmıynn kısım için yeni 
mcnbalar temini zaruri görülmU§tllr. 
Bu yeni mcnbalarm t.eJJb1tindo her za· 
mnn olduğu gibi, tatbikat neUcelerl 
göz önünde bulundurularak lktl.6sdl 
prtlara vo ödeme kabiliyet.in Azami 
dereceye uyguıüuk gözcWmtşUr. 

Mili! mUdafaanm !cvkaltı.dc masra! 

Billndlğl gfbl bu bina, Zeyneb Ha_ 
mm nıunlyle maruftu ve son zamanlar 
dıı maiU inhidam g!SrllldilğU için 
boşalWmaama. Fen fakültesinin de 
başka bir binaya nakılnc ka.rar ve· 
rilm~tl. 

Yangın, saat 22,8 de Baya.zıt kulesi 
tara!mdan görülerek it!alycye haber 
verllml.§tlr. İtfaiye müdUrlUgü yangı. 
.ıım ehemmiyetine binaen latazıbul, Be. 
yoğlu ve Bakırköy ekiplerinin yangm 
malıalline gönderilmesini temin etml§. 
Ur. Fedaktı.r lttalyemlz sabaha kadar 
çalı§3rak yangmm et.ra.!a siıııyet et. 
mesinc mani olm~. Uı.k1ıı. kıvıı.

cımlar, elli, hattA yUz metreye kadar 
mçradığı içlll civar apartmıanlarda 

oturan baZı ailelerin c§Yalıı.rmı topla.. 
yarak kamyonlara yUkleyip göç etme· 
ğe karar verdikleri göril.lm~tilr. 
Yapılan ılk t.alıkikattan alevin Flz.lk 

takUlteslnden çıktığı anla§ılmı§tır. Bu 
nunln. beraber yangmm sebebi belli 
değildir. Alev, a.z zamanda bUUln bina
yı kaplamış, ve Zeyneb Hanını konağl 
diye anılan Fm fakWtesı binası kAr. 
gir kısmı hariç, t.amamıy1e yanmııtır. 

Yalnız, valuı. mahalline gelen ve h!. 
<liseyi yakından takip eden vali mua.. 
vtni Ahmet Kmık'm mUdahaleııiy1e ü· 
nlvenıite konferan.s l!lllonu vo bu .aıo_ 
ntm bulunduğu bina. yanmaktan kur
tarıımıııtır. Zeyneb Hanım konağmm 
ahjab kısmı, .sabaha kadar y&mlU§ ve 
itfaiye nöbet beklemi§tlr. 

AlA.kada.rlarm tahmin ctUğlne göre, 
yangından mUtevellit maddi hnsar, ı 
milyon llra.dan !azladır. Fakat kat'ı 
zarar ziyan r&kamı, sonra ıı.nla§ılacak 
tır. Evrak ve dosyalar tamruniyle ynn. 
DU§tır.Yalnız Tıbbiye v.s.talebcnln §ah 
rrt fedakArlığı ile o.ynl bln.ndakl kimya 
c-ULbora.t~van cP.ezı•rmdaD mllhbıa bir 

kısmı kurtarılml§ ve civardaki bir a • 
partımana. ta§mm:I§tır. 

Yfne salAhlycttarlarm beyan ettlğl. 
ne göre alAkadarlarm lede.klrlığı sa
yesinde resmi doaya1arm ve talebeye 
alt dosyallınn mUhlm bir kısmı kurtıı.. 
rılabDirdL Fakat maalcset bunların 

hepsi yaıımqtrr. 
Tahklkntıı. mUddeiumumllik el koy. 

mu§ ve gece Rektörden izahat almı§· 
tır. Tahkikat sonundıı. haklkt suçlulnr 
anla§ılncaktır. Yangm b:ı.§lruıgıcmdn 

bir odacı binadan baygın bir hnlde çı-
karılmıştır. 

Stafford Kripe dem.l§tlr ki: 
Fakat onlara karııı ltoyan ikl kuv • 

vet ı.·ardır: tngllterenln, Amerikanm 
ve Rusyamn hUr i§çllt'rlle zaptedUen 
ıı.razının kendi zincirlerini daha sağ. 
lo.nılıl§trrmak ıçln kendileri Çall§tın -
lan btıy1lk bir makineyi nasıl durdu -
rabtldlği de mallımdur. İstihsali ya • 
Yll§Jatmak yahut durdurmak ic;iD va. 
aıtalar ıcat etmek hu.swrunda zckA. sıı· 
hlplerlne ne güzel fırsatlar çıkıyor. 

Sir Stafford Krlps, Rusyadaki 18 
aylık ikametini ve Sovyct lşÇllerlntn 

knh.ramanca feragatini bahla mevzuu 
ederek §Öyle devam etml~: 

Bilyilk Brftanya ve Amerikan zafe. 
rl kazanması için Rusya.ya ellerinden 
geldiği ktıdar yardım ediyorlar, ÇünkU 
Sovyet l§çllerlnln fena olan şeye kar. 
gı iyi ol.an !JeY uğrunda mücadele et -
tiklerine kani bulunuyorum. Şimdi vu. 
nınuz, sessizce vurunuz, kuvvetli ve
ya ha.fit darbelerle deıfnl11tea vurunuz 
ve biliniz ki sizi te§vik için yanrba§ı • 
nızdayız ve sizin cesaretiniz bize kuv· 
vet vermektedir. 

Şark cephesinde 
(Baş tarafı l incı 8at1fada) 

Doğu cephesinde yalnız dUnkll gUn 
dU§manm 75 hUcum arabası imha e· 
dllm!Jtlr. 

Sovyet tebliği 
Loııdn, 28 (A. A.) - B. B, ~ 
Almanlar Stııtaya Rusaa bölge• 

s!nde çevrilmiş olan Alman kuv
vetlerini kurtarmak için ümitsiz 
~nyretler sa.rfcdlyor. Salı ve çar
~~ba gUnleri, mahsur Alınan lruv 
veUcTinc melzeme ~IYlm Almaiı 
t.a.yyaı-elerinden 51 i düşürülnıüı:,• 
tür. 

Söylendiğine göre, Rus süvari
leri St.aroya Russa'nın gamında 
faaliyette olup Vbıyovele kadar 
varınışlnrclır. Bu yer, Stara.ya Ru.c; 
-.anın cenubu garl:>fsindedir. 

Vfazma • Smolensk yolunda da 
şıddelli muh3.l'e-bcler oluyor, Ce • 
nnpta mareııal Timoçcnlto taarru
~na devam etmekte olup cephc
n!n cıkmt: teşkil eden bir yerini 
rnüdr.J'aa eden üç Alman ıılaymı 
nı:ı.gıfıh etmiştir. 

Mo~!•ova, 28 (A.A.) - CUmn ak§B. 
mı neıredllen bir Sovyet tebllğl ekinde 

Rus Japon gerginliği hır Rumen plyade wmen1n1n tama • 
Londra, 23 (A.A.) _ Amirallik ve larr, umumt vaziyetin inklşa! ıseyrtne mrn bozguna uğradığı ve bir Alman 

hava na.zırlığı tarnt'nıda.n ne§rcdllen uyarak a1ınma.sx gerekli tedbirleri kar (Baş tarafı 1 uıcı sa11/ada) p.yude tilrocnınln ıı.ğır bir mağllıbiye. 

il k tebll~ §tle.mak Uzcro ve ihUyac:ı g5re yine k-•scrlı"M .. .ın kontroıu·· "ltmn kon te. uğradığı haber Vtrll!yor. Son birkaç 
m §teTC ": tedrlC"'" verlkcek olım fevkalD.dc tnh- vm.• ftüU .. ı t h İngiliz deniz kara ve hava kuvvetle_ ~· mu;tur. 1926 l>Cnesinde Rusların r.:n zı..ı ındn cenup cep esinin bir ke· 
rinln yaptıktan mU~tcrek bir hareket· slsntıa. temin oıunncaktır. Bunun mlk· Vladivostoka karşı muhtemel tn • ı s m.nde Alman kumandanlığı tara • 
te Fransanm ,,tmnl kryunndn bulunan dan gimdlllk 120 mllyon lira olarnk PJTUzlar için miikenmıel bir havn 

1 
fır.dan h:ırp ~:ıhasın'l gellrllen taze 

mllhlm bir tayyare dlnteylcl merkezi. tcsblt edilml§tir ki, geçen sene Ok de. üssü le!!kil eden Saknlinin elmal Rı:mc ve A.maıı ihtiyat kuYvetıeTf 
ne muvatfnldyetlc hücum edllml§Ur. fa verilen mlkdardan 37 milyon lira kısmını petrol :işletmek üzere Ja • ~ın')'<'t kıtal. nıın kar§r bir multabll 

Hava yoluyla nakledilen bir tUme. fazladır. Yeni menba1ardan elde edile. ponlarn terkettiklerj, belirtilmek - tPnr: ~~: g.çırılmlş~crdlr. 
ne mensup paraştıtçUler, lngillz hava., eck \"arldatın bir kısmı fcvkaltı.de tah~ 'E'CÜr. Moskovadn bir tefsirci.. Ja • SO\)C• kıt:ılıın dU,nana yeniden bU 
kuvvetleri bomba. tayyareleri tarafın· sisala ka.rııllık tutulduğu gibi. umum ponlar adadan "laşın<:ıGa" devam cu~ ed ~ek onu hırp:ılamışlar ve kar 
dan ere indirilml§Ur. Bunlar, vazife. vaziyet dolayl.s!yle müsait işletme 811- ettikleri takdirde muJınfaza ted- mnıuırı•., c r caıe mecbur ctmlş!crdlr. 

Y d blUrm'•'"' hıı.sı bulamıyacak ta rrufllu·a. kol.ay, on~man h!!.rp meydanınd!l takııben Jertnl muayyen zaman a. -r - hh-lerlnin gUçlc.,tiğini söylemJştir. _ ,,;1 
Pa-""tçQl ·•lfelc.rlnln son krs emniyetli ve istifadeli pl!Bman sa.ha.sı Japo -•- e "}"t rlnin h . ıı>w ~m bırakmıştır. Ruslar tarafın· 

dlr. •-...u er, v°" l k n- bU'"-·· halk fev n u.uıŞ mı ı. e cep eyı 
romda piyade t&rafmdnn yardım gör· 0 ma · .... ere, =a. ımızm ziyaretine birkaç haftadanbcri nıU dıı'l fllınan ga-:ılmctler arasında. 30 top, 

. İn""''I b br1..,..,.1 tanı!mdan ke.IAde rnğbeUnl kazanmı olan muh. .._.,,.d d"I -'·t eli M k • 31 ınııvn topu, 63!! tUfek, ıo mltreal. 
mti§lcr ve b" z a ,,_ t·'lf dahili isW•nı.• tahvilleri lh-cı .,..... c c ı memt:J" c r. os ova ı. . · ~ • .. ·~ ı T ... d d h b va.:., '16 otomobU, 7. 0.000 tnfek mer • 
geri getlrltmtıılcrdir. gibi tcdbl 1 1 k•' .. d t-'"·'··t kar e o,.yo amsm n a a azı ger• · 

BeTlln 28 A.A.) r ere ev ı,yo c u.m:u.- gjnlJk alam&tlcri kaydedilmekte _ mlFl \C kOJUyetıI ~.klnrda daha ba,ka 
Fro.nBanm ~mal sahntnde bir takım şJlılılan arasında taleple nıUnaslp bir dir. m:ılzt'm<' vardır .ı.7 top \•e 40 mayn 

·parqfi.UU İngiliz avcıları, dUn gece yer ayrılmnııı da ihmal edllmcmlııtlr. 1'1khatsk denizi :l.c;tJkrunetinde lopu tahrip ednml§Ur. E!Jlrler alın 
yere inmi.§ler ve kUçUk bir ııahll ke · Arkıı. arkaya gelen birçok harpler- ?azı stratejik noktalara doğru ge. mı~lır_: ----o-----
şlf mutreuıalne hUcum ettikten iki sıı. den sonra giriştiği mmt mücadele sc- niı; öl-:üde Rus hare.ketleri yapıldı 
at sonra Atman mukabil tedbirıerlnin neıerlnln mtıhr.ımlyet ve m~kuıo.tma ğ: ve Sa.kalfni ltaradan ayının Ta - Vfç~:· Amerlk8DID 

k d d ı l 1 çekil kaU:ınmaktn göaterd;ğl fedakA.rlıkla, tnr k5rfezinin son 48 saatte mayn 
tazyiki &r§llltn a en z yo uya ve memleketin cnınlyet 'e bUklA.llnC SQD tebilAj 
mi~lerdir. verdlıH ım-.cUn derecesini clh!Ula ör- ~külerek kapaüldığı bildiıilmck • il 

,,,. ···~·.. tcdir. (/J f a ) nck olacak eckllde göatcrmlş, daha. , a.,, tara t 1 nu .. saufa n 
J aponyanın Moskova 

elçisi değişti 

Berndelq salıihiycUi müşahitler malzcm g'tmdcı1Jdlği hatıertnln Bir _ 
sonra sulh ve sUkCUı içinde memlcı.c. ~ clrmda bir Japon taarruzu bekle _ le, "k Amerika hUkfımeUne ulaştığmı 
tin kalkınmasına çalı§manm ehemmi memekte fakat böyle !Xr taarruz s6yleml tir. Bu mesajda cğf!f' Ruzvel 
yeUnı takdir etml~ olan hallumızın, vırkubulduğu takdirde Rusların şid dO~mana herhangi bir yardım yapıl_ 

Toı.·yo, 28 (A.A) - .Askeri b1r kay_ bütUn dUnye.nrn bir ölUm, kalım mu. detlE' ve derhal mukabele edecek- dr"'rr.:ı emniyet haıııl edeeek olurııa bu 
n"k•-.. b ldlrlld'l".r!nc .,.öre Japonya· cadelesl lçlııde bulund:ığu bu mU~l:l11 l t'rlnı" bc"'~-·ektcdirlcr. t ._. 1 .. uw• '6 " ıırun vnz ye .n n.r ·~il: Amerika ve Frnn.sa 
nm Moskovn bilytik dçlıı1 gcner:ı.1 Ta- anların tstedlS"f fednkarhk dcrecel!inl mı:ıetıennın anuınrma aykın olacaty 
teknva. sıhhi sebcblcrden dolayı istifa ve hUkCımetçc alınması ı~nrorln~tırılan 1 ve her iki mil!etln emellerı!e aklbet • 

Yerine ımpnratorluk tasvibiyle harl. , temine mo.tuf oıd•ığıınu pclt IYL tak • e dememeli ? tnş•yaca~ı bellrtllmektedır. Fran.sa_ 
ctml§tlr. l>UtUn tedbirlerin .ancak bu iki ı;aycyl N l ı Teri b:ıkımıııdan felliketll bir mahiyet 

ciye nazırltğt mU avirl Nıımtnkc Sa.to dlr ederek bu teılblılerln llznml mu • .______________ nın bu mr.saja ''erd g'i Cl"vap, Vlşlnln 

tayin cdilml§ttr. ı ' vaft'aklyctlo tıı.lbiklnl temin için elin- Purotesör Stldl Irmak bir makale- harp i:;l devletlerden hlcblrls~ hiç 
M. Namlakc Sato elçilik rUtbt'.ııiylc den gcll"ni mcmmmlyeUe yapacağın • Einde (insan isterse bOtlln bu temayül_ bir nsktıi yardımda bulunıımıyacağı • 

büyük elçU 1t mu \1rliğine tayin edl. dan eminim. lcrl rfdlcul gösterablllr) diyor. nm teyidi olmuştur. 
len M. Goro Merls!nıı. ile hlrllt.te Mos..: o----- RldJcul! Ttirkçc .fb:ıro fçinde Fıra.ıı- Harlciyo nazırlığında uzun bir mU· 

Atina mekteplerinde sız lmltısiyıc Fıransızcn. bir kelime! rakercden sonra imleme alınnn tebliğ', kovaya hareket <'decc1dir. 

italyanca mecburi l (ridicun mu okuyacaJtız, ridiklll) m11! v-ş hUktmıetlne l!On ve aleni bir teb. 
B" muhri battı Bu bir yana; :fakat gUll.lnç, garlb, liğ tcld.kki ~kte w vı,ı hükQ -

ır P Ati ıı, 28 (A. .) - BugUn rcsmt maskara, gibi kelimeler varken buru\ meti de Mihvere mOtattke anın.§m"la· 
J.or1<lra, 2S (ı\.t\.) - B.B.C: .Amr ~nzctcck' n<' rcdllcn bir emirnameye hacet ne? n bUkUmlt>rlnden !azla yard mda bu. 

nllık dairesi Delmont torp~o mııh. 1 g6ic bQt.Un ortao'mlla.rda italya.nca ı Bir kere (ridikW) dememeli: l!IOll- lunmıyac:ağt hwn sunan Birleşik Ame_ 
ribinin hattı!fın1 hildiri or 1 mecbur! olacaktır. ra (rldicul) hiç yıızı:nam."\lı. rikııya alenen teminat vermektedır. 

Yeni Roinanın11z 
(Baş tarofı 1 m{,,-i 8at1fawı, 

doo fa.zla cı;eı· müsabalm tcrtıp 
heyetine gönderildi, bunlar ta&'ıul 
olundu ve mütcaddid kaımllardnıı 

geçip süz.öldükten sonra en mil. 
kenımellel'i jüriye anolundu. Jürı 
bu mıisaba.kanm neticesini vcnncl• 
için tamam sekiz ıı.y uğra..5't1. Sc'kiz 
aynı sonun<lıı Macaristanda tnsfi -
yeye tabi bir bankada memur bu
lanan Fra.nsu,·a Körmeudi isminde 
genç bir Macar Londradan ald~ı 
bil" mektupla beynelmilel roman 
müsahaka.smı Jmuıımış olclo~'Ulltı 
öğrendi. 

Fmnsuva Körmendi ha müsaba.. 
kaya senelerdenberi büyük bir tf. 
t.hllkle lıazıl"ladıp "Badapeşte 
maceruı" lslmll romanını gönder~ 
mi~tJ. 
Müsabakanın neticesi öğrenilclik 

ten Dd il~ gtin sonra Fnuısu\'a 
Könnenclinin ismi bütün edebiyat 
uJcmlncle meşhur olmu~ Ye eseri 
c'ie.rhal lnglllz, Alll13ll, 1talynn. 
Leh, Danimarka, Non·~, İs\"eç, 
Çek ve İspııı.ııyol lliıNılarma Çe\Til. 
m16tlr. 

Frauavs Körmcudhıhı eserine 
verilen bu ehemmiyete sebeb mu
harririn zamuımı ~ güzel bir 5e. 
kltcle \•e hakikate tamamen uygun 
olarak Uısvlr etmesi, va.kalan ha.. 
yattan almur. insanlann meziyet. 
!erini, ziaflamu, heyecaolannı, se· 
faJetlerlnl gayetle açık bir lisanla 
ve tamamen I"eelht bir ifade ile 
anlatım, olmasıdır. 

rtirkçemJze ''Yaşamak Zoru" 
Lcmiyle tercüme ettliimlz bu eser .. 
de karllerlmiz geÇen umumi harp
!.Ollonda merkezi A n'OpaDm lçbıdc 
yüzdüğü kararsızlık ve !efalctl 
bolu.aklan gibi romannnnm tıah • 
ramanı Anhl\'an Koclarm tamamen 
beşeri maceralarmı, sefaletlerini, 
ıztırarılennı, dtl5ÜJIÜ.~Ü ve yUk. 
self~ni böytik bir zevkle \'O her 
~tmnılan ayn ayn bir heyecan 
ve 7.evk duyarak t.akip edccclder, 

Karilerine dalma romıuılarm en 
iyisini t·enneğc çabşan "Vakıt'', 
"YAŞAMAK ZORU,, i!lml altmdn 
t·erdlğf bu eserle hem lmrilerinc 
hem de edebiyata. kticlik bir biz • 
met yap~ olm.s.Jc arru511Ddadrr. 
Sütunlarımızda. ta1dp edeceğiniz 
bu eserin cihanşümul bil' !40hrcte 
malik ''C bütün tefeniiatne tam 
bir rmmn oldu~u muhakkak siz 
ele takdir edeceksiniz. 

F11hakika Fransmıı Kömıcndi -
nin bn romsnı nJbayct bir hayal 
mahsnlUdür •• fakat bu hııyal jçlnd'1 
rom.'l.nm ilk Jnsnnlarmda muharrl.. 
rfn kenclisinl ve her satmndn. iten. 
dlmizf yalıot yıdmılanmrzı, t.anrş • 
t.1dnmnm bulmak ,_.e vakalıı.n ı.'11 .. 
kalarla tahlil eden bo eserde ''YA. 
ŞA"AK ZORU"nun acslarmı tat
mgk miimktiniltlr, 
''YAŞAMAK ZORU"nu takip et .. 

melerinl karilerlmfzc tavsiye ede
riz. 

PaılltlE Brabl 
(Baf tarafı 1 incı 8a'l/f adaJ 

nda.'iını istilA. etmek ilure büyük 
oir taşıt fikı6unun gcÇebilmcsi i• 
1ı-in Cava denizini temizliyecckler
di. 

Bu muhabir, amiral Helfrich'iu 
kuvvt"lleri, muhri.plerdeıı, kruva • 
~örlcrden ve denizaltı gemilerin -
den mürekkep olduğunu ta.hınin 
Ptmekte ve Japonların her ne pa
hasına. olul'98. olsun Cııvaya ulaç 
mnğa çalıı;aca.klarJıu zannetmek 
ıcdir. 

Tol:Yo, 28 (A.A.) -Jııı>on umu·. 
karargahının tebHği: 

Cau sulnrında h:ırc'kcl ) ap:ın 
Japon deniz kuvvetleri, bu böl c 
]erde lıarekd )apnıalwia olan mıi'. 
lcfiklerin müşteıc' mo~u kiilli ku~ 
n•Jyle temasa gel mi t1r. Hesmi t::lı. 

liğc göre, çarpışmada düşıoonın 
bir kruvazörü ' · 3 torplto mulırihı 
haımışlır. Japon km"\."ellerı şımdi 

claşmıın km·\"rller:r.dc nı:reri lwl:ıırı 

tokip etmektedirler. 
.lAPONLAR lKt BİN KtŞI 

K .\ YBETTILl:R 
I..ondrn, 28 (A.A.) - Stı.llhi~ct. 

li bir mcr.badn.n bıldiriliyor· 

Birma.n)-ada Sittang nchıinin 
!J~rkmdn geri ile irtibatlnn kesilen 
mUhıım imparatorluk birlikleri or • 
<lu~ külli k15m.?J1a iltihak c~e
:r-.işlerdl"r. 

Bu haftanm ilk günlerinde 1n • 
giIW. geri çekilme hareketi esna • 
emda bir köprii başmm zaptı için 
yapılan Hiddetli muharebe Csıtllfil.n· 
ela Japonların takriben iki bin ki i 
kaybettiklerı zannctiilmclttcdir. 

lUı.ngoone. taanı.ız elm clt ~ 
nehri.n ı;ağ kıyısında. şimdi mühim 
Jnpon kuvvetleri toplımnışt..rr. 

B1R UOLANDA D:t..'NİZ tlSSt 
'.l'okyo, 28 (A.A.) - Dom~! ıı.3nn:ı1 

nm haber verdlğhıo göre, Jap<m kuv 
ııctlell, Suırtatnuun uı:nk ca.ubun 
Sem:ılnkn ldlrfeztnde blr Holıı.nda de 
nlz iitsü ol.an Kotangsenl i§gal ctml~. 
Ur. Jnpon kuvveUeri, bundan bqka 
20 §Ubatt.4nberi Lemponeg klSrfezindc 
Teolog - Betoızg Ue ~. ~ 
da f§gal et.mlflel'dlr.1 .. ""-' 



ı.s.:na VAKIY • 
Q!ffii1~ : ~ 
Almanyanın Bahar .................... _..~~u (~e_ dii4ündii~ 
taarruzu hazırlığı Tepe motörO battı mı EKMEK Bahar 

yaklaşırken ve Japonya Beş kişilik mürettebatın g.!!:'~i:!!~~:'~e 
J'apon Ba§\'eldll Tojo; "B8yik hayatlarından eser yok! batlandı 'Yri~":i. ~e=~~rA:: 

\<;~ n lmnr koll9eyi"nln ilk celse. Ekmeğin adam b&fma aoo gıram 0 tan llOllra, havalar yumup~ 
.. ;~-tc söylediği bir nutuıct. Japon. Bundan bir mUddet evvel Bulgarıs. zaman geçtiği halde ~emlden hiçbir larak dağıtılmuma dünden itibaren J<eadl kendime: ' 
Vtnın .~ ·~nı'la ve PM:ifJkte kuaıı- tanm Burgaaz llmanmdan kalkıp IE- haber almam&mı§tJr. b&flanIW§tır. Böl&'e :IB§e mUdUrlUIU - Acaba bahar yakın mıf 

1 
• zarcı l<'rin hUyUklUğümlen hah tanbula hareket eden (Tepe) mot6rtlıı Bunun Qzertne derhal faaliyete ge 760 gıram ekmek alacak olan atır il- Diye aonıyormn. Fakat ne saldı· 

• _•.mi.~ •:e bundan <:;onra da İngil. den elı\n haber almamaml§tır. çen gem! sahipleri bUtUn Bulgarlııta.-: çllere ait fl§leri tamamllUWflır. Vat· y:ıymı, ha sonqta. huretli bir 
tere \e Amerikayı snlha fobar et. Tepe moWril, Salt Kutıı.eı inılnde ve J<&racı.n~ alülleruu araım.,ıar " man'arla, kayıkçılar da aıır ifÇl oldu l'f'ldeJişiD, tlikmmif bir ...,..,. .;. 
mc':t iı:in n keri lıııreketıerlnl iler. , bir adama aittir .120 tonluktur. Ah • s:ı. da en ufak blr iJe dahi teııadut edil ğundan bu aydan lt!baren kendilerine nirU hali Jok. Gehnesl bir yandı. 
Jctt~ğinl söylemJştJr. P.P ve yeni btr teknedir. memlıUr. Gemide O k1fi mUrettebat 760 gıram ekmek verilmeaine be.olan· :ı!J kan1U111 olılup ~İll.. moruyoram. 

lapon Ilasvekil.inin ileri sürdüğü . Bulgarfstana mal gl!ttırmtl§ ve ~- ı.uıunmaktadır. Bunlar kaptan Hallan, ml§br. _ Çilakti btitün laf, ortalık kar ve 
c~:ıslnr :ırasında Jnglltere Ye Ame· hrken de bir miktar mal yükıemııur. maldJılat Kuat.aıa Kara, ıoatroıno İb. - bazla dola JUen. dillerde hep ba 
rllmyı snlha icbar edecek saha da Tepe motörtı kaptanı 30 klnunuevvel rahim ve tayfa Mehmet Alidir. Kadın yu··zonden bahar sözü ~.....w.. Gueteler oniaa, 
me\ rott ıır. Bu' saha Deı'e!lidlr ! 941 de Burgaz limanından çıkmı§ ve Gemi 2 aydan bert bulunamadığın • nd;volal' oadan, Jıatt.& yel')'izüniia 

Amerikayı \C lngilterryl sulha butlu bir telgra!la İatanbuldakı gemi dan, artık kaybolmuı nazarile bakıl en bftylik layametlerial kupana 
irh:ır cdeceı, saha ne Pııstfik ada.. sahlplerb1e blldirm.iıttr. Fakat mutad maktadır. Yolunu bekliyerek ba&lar, oadan konquyorlardı. 
ları, ne de Hindf!'ltaıı ve ('in olabi· ------------- arkadaşını bıçakladı Bahan nlçia dillerine dolamrf. 
:ir. Çinin ve Hlndistanm elden B ,· r .. .. h t Bostancıda oturan Şevket admda bl- ISl'dı: Nlçla bekllyorlanh. Kit bit. 

• <>•kma.sı ,.e hatta AvustralvtLnm curmum eş u sin, kar dinsin, hava ıbıuna, riz-.. "-· risl, evvelki gece evine giderken bir ~ la.r 
Japon lruYvetlcri tarafından İ!i,.D· gar )'1llllllfllMID diye mi'! e kadın yUzllnden arası açık bulunan N 
li lnc;ilterc ''e Ameıika.,. sulha le. e gezer! .. Yerler kunısan, yol. "· B • • • 16 g k 1 arkada§ı Om.ere raatlalIUf, Ömer bl - • ... 
bar e(ler.ck bir vaziyet ihdas ede. ır sımsar metresı uruşa o an çağını çekerek kendJ.aini Ud yerinden tar açımın, dağlardan tanklar at-
mcz. Harbin İngiltere 'e Amerika 5m, Ollal' mUfODhak ordaı.r, blrbL 
için ma.ğ]fiıı b1r sulh ile nihayet k 330 k d yııralamıştır. riAe glnia, le,ler yığılsaı diye be. 
bulması ı...ı .. bu i"ni cemi'-·etl ı..:... umaşı uruşa satıyor U Yaralı baygın btr halde haat&bane.. han bekliyorlar. Bu bMau- budan 

~... " ~... Ye kaldırılmıJ, ômer yakal•nm11tır. ini.. -~ 
<len yıkmaktan b:ı.ka bir çare yok. ~ 80ll -..dır. Son bir kere pe. 
tur. 1nglltere ,:e Japony·a büyük FJyat murakabe tqkll&tma mUra- Hanon, m&llan lrtaniye çaıJJsmda - ııJarmı lerecekler, damarla.mu 
ikbSadl imkialardan istifade ede- caat eyllye.n bir tm'.zl, aimaar Hanon" llyaho Baııri adında birl.tııden aatm 18 7 teneke kaçak patlatacak kadar tifireeekler. ~ 
rek ı:amanm yardımmdn.u ktlfade un kendisine mUracaat ederek .aten, aldığını iddia etml§Ur. 

lannı dişlerine takacaklar ölim 
meydauma atdMıallar. 

7.avallı bahar? .. Çimenler, henüz 
gene ye§llliklerle topniı irtlae· 
den, gelincikler, dllüp ~ 
ıru5 bir akşam bulutu gibi 1erleri 
ltAI•lamadan, mahna, boJD• bil • 
k\lk meaekl}eler, kırlarm a~ • 
de 8.('ılma•l:m, demir gergedanı.", 
azgın .homuı11larla ovalan, ,,.....,._ 

'"" ~lğniyecek. 
Toprak, lı:an, et, kemik, birbiri. 

ne girerek korl.-1111~ Wr llamur ola• 
c·ak,, Cephe teknelerinde Jağua • 
lan b11 bamardaa, dlyorlu ld .ıer 
anıtları kıu'11Jaeakmli. 

Bahan. d6rt ghle bekllJ'ıelaW, 
baaaft kin, bu bnh kaz.at lcla 
~U1orlar. 

Vaktlle kazaların otJn.(l!~, kU'J • 
lann ötttl#U, blllblUlerln 3&kıd1jı 
yerlerden ölüm geçecek. Kqıtmıl 
ol'l\klar, insan b'9eeek, Sonra be. 
han, bayram sayan c1a 31ne bizi7~ 
Ona 1Manbğa11 ~nlrlerl tereımttm 
ederler, lıısanlrkm :ressamlan mr. 
pmbalara işlerler. Ortte.traya ba.
hann ~ini, ba1ıarm bcsfdtnl kO"" 
yanlar da yine bi7_, dahi de) :p ııl
kı&lryoruz. ADab kin, ne ~r.-r 
mablftklanz ya!.. 

HAKKJ SUHA GEZGiN 

ettil<oc zafer kazanm:ısalar da mu. teJA Ve sair terzilik malzemesi Dlmak Burada da cUrmU meıbut yapılırken benzı"n yakalandı 
ka\•emette devam edebilirler. latedlğlni blldlrmlıtir. 1ıyaho, mQrakabe memuruna 215 lira 

Aaeak Amerikayı ve tngiltereyi Tertlb edilen cUrmU mtıfhutta Ha. rüşvet teklif ettiğinden aynca zabıt 
Çln fNdammdan !!der bfr surette a. non, 169 kuruşa satııma.eı !Azımgelen tutuımuıtur. Ortada bir ~beke bulun. 
Jakalanc111"811 bir nokta vardır: satıeni 330 kurup. atarken auç U.stUn· maax ihtimal! karoı.srnd& tahkikata 

Sirkecide benzlncUik yapan Şevket, 
Çiçek palaam evvelki sahibi Hasan ve 
yeni İzmir nakliyat anban Ahlbi Ah· 
medin, benzin 1.BUfiedlklerl haber alm
mıı. anbarda yapılan arqtırmada 187 
teneke benzin bulunmu§tur. 

EvlenmLyi teşvik anketimiz 
Rus cephesi! Bu cephedeki hare. de yakalanm11tır. devam olunmaktadır. 
ketleri müttefikler ehemmiyetli 
bir unsur olarak telakki etmekte· 
dirle:r. 

V:ıloa 'aponya bogttn hala Mat. 
suokanm Moskovada iınzalaclıiı t.a
raf<ıııhk maahedeıtinden istifade 
ederek b!r kısım emaJyetial muı... 
faza etmektedir. 

Sanayi umum müdürü 
şehrimizde 

lk.tisat vek!retı sa.nayı umum mil· 
dOrtı B. RC§at, oehrlmlze gelml§Ur. 
Dün, mmtaka ikUaat mlldürıttğtinde 

tetklkler yapmı§t.ır. 

Parti genel sekreteri 
tehrimizde 

Parti genel sekreteri Fikri Tuzer 
dlin A,nlraradan §ehrlmlze gelmı,tır. 

Düşerek alnı patladı 

Mallar müsadere olumnu~. ııuçluıar 
yakalanarak adllye19 verilml§Ur, 

Galataaaray kulübünün 
yıllık balom 

Ja.ponya taarruza geçUil giill • ı 

dcnberl Matsuokuım imzaladıif fatanbu} İafe amirlikleri I Beyoğlunda oturan Aru.zman adında 
m.uahededen çok faydalaamı'~· htanbul vD&yeU hududu dahilinde_ 77 Y&§lllda bir ibUyar, evvelki g1bı 
Uıha.-ıaa Sovyet hava kavveterinaD ki ıı kazada l&§e l.m.lrllkleri kurula· Emfn!Snl1n&ı Çbhacı banmm merdiwn 
faarrmlarnl(laa Japo11 tehirleri J caktır. İa§e Amirlikleri bl!lge fqe mU- !erinde dtlfmU§tar. lbtiyarm alnı pat. 
rnıı.o;;un k&lmıs \'e bütün kuwctile 1 dttrHJlttne batb olacaktır. la.mi§, baygnı bir balde c.nsıap.,a 

Galata.saray gençlik kulttbQnQn yıl· 
lrk bal08U 7 mart cumartesi gtlnQ ak. 
pmı aaat 21 de Tak8lm Belediye ga· 
zlnosunda vernecekt!r. 

Balonun tyt olmam için zengin. bir 
program bazırıanmıştir. Balo bDetlerl 
kulüp ve gazinodan verilmektedir. f'Cnuba c1oğnı ytirlbneğe deftlD et. halıtahı ........ kakbnlmıfbr. 

ml~Ur. Şeh • • I od --------------------------So,1•et tayyare nsıerlnln balan- nmıze ge en un ve 
luğu saha ile Japonya ansmdald kömürler 
•ıı~ale prk ozon değfldis. Rus tay. Şehrin mangal kömttrü lhtiyacuıı 
yarelc.ri iki sa.at sonra Ja.pon §e • ka?'§Ilamak üzere Bulgaristandan kö. 
!ılrlerJni af.ei altına aJablllrlerdi. mUr gelmesi devam etmektedir. DUn 

Japon §elılrlcrl kalabalık ve ek. 1k1 vagon klSmttr daha gebnl§ttr. Bun. 
serisi t.alntk yanacak neYiden bl • larm bir kısmı Kumıpqa. 'Oıktldar 
nalarfa doluctur. Mosko\'a anlaş • semtlerine vertlmlfUr. 
ması Japonya), ~dlye kadar Bundan lıqka llOll on bef gün için. 
hna fchlike!'!lne maruz brrakmadı. mı 300 çeki odun gelınl§tir. Bu odun. 
Fakat bu lıftnraflığm sonuna ka - Jar ,ehrln muhtelif eemtıertne dağıtıl· 
<1ar dc,·am edeceğine tııaımıak mü' mıştır. 
küldür. Ri'ha.ssa Almanyanm So'·· 
,·et cephesi l~lnt batıetmek için 
Romanyadan so. Ma.oarlatandan sa 
,\·eni fümen istediği Slovaklamı 
\'e A\'rupamn bolşe\1k ditflll&Dt un
surlarından gönUUU müfrezelerini• 
te.cıkil edildiği bir umanda ehem • 
miyetH bir tıaTCtte hazırlanılan b8.. 
har taarruzunda lapoayum bir 
hlae sahibi olmunaaı bddeaemez. 
Mihvere laponyanm yapabileceği 
'cgi\no yardım ancak onun ~vyet 
nusyaya hücum ederek Almanya. 
um '.ı.-illdblü hafifletmek olacaktır. 

Dİier taratflartla yapalaa har&< 
J,l'tJer sırf J:ıponyamn hesab01& 
ka.ydeclilecek kirlardır. BualaıOaa 
mih\'cr dcdetleri ancak propagao. 
rlıı b:ıkınlm<la.n ,.e ııerefiaden isü • 
faclr edcblllrler. Nitekim san teh. 
r •eden ilk defa baJtseıdeJl 1kiacl 
,.ilhelmln dUşünceleıini Jıi.li. kafa. 
anncl:\ muhafaza eden bazı Jdmse. 
•rr \art:lrr. Bunlara göre, Japoaya 
Asyada ,.e Pasifikte keneli ba§ma 
hareket etmekte ve hatta mfiıver
ltı ishlrliği yapmamaktadır. 

Ilir Japon profel!Örö ha hafta i. 
:-'mlc l'adyoda \erdllf bir kollfe • 
rnnsta bu ha.rpt.e Almuya mağlüp 
o' a Japonyaımı u~ lktı • 
•ildi hildmiyeti elinde tatmak &ar· 
tile muzafferfeytlnl aewm ettire • 
ef>ğlnt !llÖylemiJflr. 

Japon Ba,.CJvekillnbı Almuya ile 
ıaııaraj;ı itbhDğl ancak Japonya .. 
am ~ine garp budutlan ne alakalı 
olan lilo''Yetlere )'apdacalı: bir ta • 
&rnızla t&haldmk edelılllr. Valua 
lııunun da ba 1ıarW bitirmek huu
S11nıl1Y. yüzde y\b m.._.r olaeatmı 
kabıtl etmese lmlıAn yoktur. Ba. 
Jı r taiUTUZUJlan hanrblı, 'e bir 
l.nr- RY evvel Berlhıde imalaaan 

Sarıyer Y arJım aevenln 
cemiyetinin Nrgin 

Yardmı ıevenler cemi19tinln Sarı. 

yer fUbeai tarafından Sarry\ır hallce. 
vinde bir sergi hazırlanmıştır. Bu ser. 
gide bayanlarm hazırlamı§ oldufu bir 
çok elifleri mevcuttur. Sergi bugün 
ııaat 1:5,30 da açılacaktır. 

Ta.m bu Jronuşmanm geçtiği aı • 
rada ise :Mösyö Koka.ryaD: 

- li&h, dedi, J§te geldileT ! 
Kadm kJBt. !boylu, filman, e.rkc• 

ğinden daha taze bıyıklı ve kırk, 
kırK bet )'8flarmda ~ Gö • 
zünde ince çerç&veleri altın kap. 
lama bir gödük vardı; ve büyük 
bir miyoptu. Erilek ille zayıf, er. 
mer bir ,eydi. 

Böyle tanışnala.rda Madam Gr. 
başonun çok pratik bir ta'biati '\1lr· 
cbr. Hemen pansiyonun fiyatına, 
ve müzakereye geçer. Belltl de u. 
tizliği ha.kkmda müşteriye bir fi. 
kir vemıek :iıçin ~ıya çıkışır, §U. 

rayı blr defa amr~ bile tek. 
rar a.zs.rlar, bahçeyi sulema..1< için 
emirler verir, maeelıarm tm.la.nnı 
aJmıya kalkar, Vlla.dbnir Pozofa 
südün boRlt olduğuııa dair ~r 
gönderir, Anoçkanm köpeklerin· 
tenı.Ier; efer deniz dönilşU ile bu 
~Ik seçıklıfı htaıni>ula RusJarm 
get.ird.iğinden bahseder, hulia ak. 
ıa haya.le gelmedik mevzulara ce • 
çerdl. • 

Birden: 
- Madam! dedi, p&n&iyonumu • 

zun bir oda için fiyatı malumdur. 
~emek de dahil. iki lri§ilik bir aı• 
leye ayda 240 lira! 

- 240 lira mı? 
Madam Gribasof ~ını Hlladı: 
- Ht, hı!. dedi. 

' .. ,; f!'Obirı:t;t muahedesi Jnııon • 
;\-:>'1m Rusyayı iki ccphetlf' harhet. 
ille;;,. ·c~ edeecği hissini \·eı·n1ek İki ellerini önüne kavuttur<l u; 

ve bana çok kereler söylediği gibi 
SADRI ERTEM nıUştcrinin zenginlik ve asalet dt. 

t e<!;r. 

Avni Sakman Anka· 
raya gitti 

recesinJ fiyat mUnakaşasmda an • 
lamak için bir sarr.\ye sustu. 

Yeni müşteriler: 
- E)'i Madam Gn~f, dediler, 

OD 'l)Cş, yirmi gUn kalacak bir mUı:. 
r carct veklleti f.etkllltlandırma u.. teri itin hatli ucuz bile ... 
uaı mlldUrU A.ınıl Sakman lzmlrJcn Madam Gıibqof 1.ıana baıktı; 

telırimmı gelmif, fthallt ve ihracat sa.nki; 
lılı'luı:serlnde :znetgul olduktan sonra \ - Bu da yaba.na aWır b2.r fikir 
+e 5 &P •M!Wilr deıöl ! demek istiyordu. 

- HABER in yeni tefrikası.....--..... 

ŞANGHAY 
BATAKHANELERi 

~azan: ISKENDER F. SERTELLi 

fff'yecan ve ...._ dolu telrlkaYJ, bfll'lblkü HABER gazetesinde ta_ 
klb eQne;rt unutmaymıs. Şark mllle&lerlııln karakterini, ootrlkala. 
rmı Şa.ngbay &t.khanelerlade biltlbl t.eıerruatı lifi ve en caıılı 
vakalarlyle bu1acakam.ız. 

r.----------------------------1·----· R. B. K. 
PANSİYONU 

,___zo Yazan~ f( enan Hulu.; 
- Evet Madem wı Möeyö, yani .. 
I.11.fı mUşterilerderı kadm aldı: 
-Yani, bizim Möeyö Haçik böb 

r~le-rinden rah&tmzdrr, I:>c*tor 
Kmed)"8JIIJl tedavi hU8U80Dda. ver
Jiğl öğütlerden Mösyö Kokaryana 
bahsettiğimiz sırada, pan&yonu 
öğrenmiş bulunduk. Değil mi Mös
yö Ko.ıtaryan? Kmaciyan d&-t ay • 
!ık bir kilr tavsiye ediyor! Dtl§UnO. 
nilı! Dört ay! senenin üçte birin. 
lle oturacalı: bir mQft.eri için ne fS.. 
hM!i fiyat'!.. 

Gribaşofta ilk g~ haldi. 
Mfttcreddi.tli. Belki bukada.r uzun 
:T.man otur:ıea.k bir mnıteriye ilk 
defa rnstııyordu. ÇllnkU ekser ta
nıd!kla.n nili&Yet bir aylık bir kon• 
jcyi ~nnek için pa.Uliyonu ter
cih ~rler; güne§ten ve denizden 
iatifa.deyı düfÜ.nd'Ck bu istirahati 
te-mmus ayına getirirlerdi. Fakat 
~. eylül ve ilkt.e§rin!.. Böy
le bir mü~teri lıfadam Gr..baı:of ı. 
9in adeta yopyeniydl. 

- 'lşte böyle Madamcğan, eğer 
180 lira içhı u~lireek hemen 
otunnaya hMu'D! 

Zevsllı )(ade.ın Gribe§Of ! Bu da. 
kikslarda ne dilfünüyordu? Belki 
bir vergi denlı ile megguldü. Çün
kil eylttl deyince Kadam Brlbqo. 
ftt..n ainlan hatlar, ve sonraları an· 
'e.tftc&ğlm gibi haftanın birçok g\ln 
!erini eski ı.-ergi kiğıtlarmı nra • 
m.ak. geÇen seneden kabnış bir be. 
kiyyeyi hesaplamak, maliye ısube
!erine girip ~1.a. geçerdi. Bir
denbire: 

- Da.kor, dedi; fakat başka 

milfterilerimin katiyen du)'JDUIDı 
istemem! 

Böylece Ermeni aile9i part9iyooa 
yerle§miş oluyordu. 

Buraya kadar şaplar.ak .hiobir 
gey olamaz. Bir mUtterl ! Dört ay 
oturmak iatiyor. Tabtl, bu uawı 
aylar msbetJnde de iı;tifadeainı dil. 
şilnecek. Fakat, muldef vuiyet 
t>öyle olmadr. 

On beş gtın 90Dl'a, bir . IMıbah 
Madam Haçlk giyinmiş kıyafeöle, 
alitada M&!yö Haçlk, eünde bir 
va.liz, merdl•ealerden y&\'81 yavaş 
indiler; Madnm Gribe§ofa doğru 
>ilrildülcr: 

- Mıı.dam! LCıtfen bizhn hesabı 
çrkanr mrsmız? 
Gribaşofun hayreti görlilmcğc 

değerdi: 
- Nasü heaap mı? Gidiyor.mu. 

sunuz? Sakın Şura size ktu'§l bir 
kabahat işlemiş oımasm? 

- Hayır madamc.Iğnn! Şura tey 
7..eden çok memnunuz! Fakat dün 
aldığımız bir mektupla kUçll.k Hay. 
gan~ hastalandığını öğrendik. 
Ah madam, bilmezsin, Hayganu~ 
k:zlannım en kibarıdır. 
Mıtdam Gribaşof un tek kcbne 

royliyecek hali yoktu. AlelAcele 
htsabt ç·kardı. Konuşulduğu gilii, 
aylığı 180 lira üzerinden 15 gUn 
için 90 lira! Bunu dil3ünUyordu ki 
Mösyö Ha.çik iti.na ile portföyünü 
a.;:t1: 

- Buyurunuz madam! 
Gr:.00.50f: 
- 90 lira? 90 lira? diye kon~ 

(Ba~ tarafı ı incı l'fCJ'l/tado ı 
.. _Dünya yanı.Wdığı gtbı ma. 

'.! emki bir erkekle beraber bir de 
kadın ortaya konmuşt.u.r. Dilnya 
yıkılacağı güne kadu bir eaeikle 
bir kadm birlikte bulunaca:k, bir • 
likte yaşıyaca.kttr. 

Her nevi hayvanda bile kaide 
böyledir. Pek be.Sit olan bu baıkJ,. 
kati reddetmek için, ya erkeği, 
yahut kadını ortadan kaldnmell • 
drr. 

Bu halde beterin ailaile&i ke&illr, 
şm:ıdi dolu göriilen ve t&ksim edi
Jıemiyea dünya. bot ve ..:tdpiz 
k.ıı.lır. 
Bundeıı. başka bUtirtnt tammı • 

lıyaıı eıSe1c ve lradm delına biri>!. 
.tine muh~t.Jr. Çünldi terwıillle 
beraber hayvaniyetin aarurl icaılxt. 
tından olan şehvet meŞru surette 
tekaza. edikliği takdirde, hüsnü 
:ahWaı, btfz.s;dıaya, i.na&ntığa. ve 
vatana himlet edilmit olur. Birta
kun battal fikirier "Voe mUıtb- • 
!arla meşruda.n uzeikl&ŞBl'ak ~ 
ra olmıymı SUZ'ette ıehvet tebaa 
etmekle abWta, lllhha.te inaaniye. 
tc, va.tana ihanet edilmiş olur. 

Y 8.§&ma.run son derece zorlaştlğt 
:r.ı inkAr etmek, pek açık olıı.rM 
bir ha.kikati fnluir etmek demektir. 

Dünyanın altUst olduğu bir .za • 
IllAI\da, yakacak, yiyecok, giyecek 
tedarikinde envaı müşlrll.18.ta uğra. 
ıuhnakta~. karrlarnnızm, kızla.
umızm ve gelinlerimizin bazılıan 
hAın ipek çoraplar, canfes fistan • 
lar, yıla.n deriııinden iekarphıler 
falan ve filAnlar istemekte ısrar 

ta: ve geri gen çeldldi. Bu pa.ra • 
lar Madam Gribqo{u Adeta ya.1tı· 
~, yahut korkutuyordu. Madam 
ve mösyö Haçik ç*tda.r ama Gri • 
bqof ta bir kam.peye y:mtdJ: 

- .Mahvoldum! dedi; on bel 
günde iti 'kişi için, Yt'ftl0k içmek, 
yatak dahil 90 lira? 

Bu R. B. K. ~onuna Erme
ni ailelerin oynad.ıfI oyundu. Yani 
~ ay oturmak için girmek, pa. 
zarl•t.a ona g6re tenzilAt yaptır. 
malt, fakat oo. on bel gUn aonra 
9*maJ<! Ya Rmn ailelerin Madam 
Grlbaşola oynadtklan numa.raya 
ne dtyecek!Uıiz? 

.Aynı gQnlerde pami,yona Papinis 
ailesi ind l ' 

Papinls bir kan, bir koca .ile iki 
kmkardeş ve 1:V tcyweden iıbaretu. 
Kızlar on aekiz yirmi Yat arMmda 
:idi. Biıinln lsmi Lok idi ve bllyilk. 
til. Kllçllkse sıı:r,ıeııı ve kedi gibi 
hir şeydi. lklsi. de bJrer b!liket 
mcrakhe:ıydılar. Elmerıya yemek 
paketlerini a.t'kala.nna ahyorlaıı 
ayaklarında. sandal, çıpla.k bacak • 
Jnrr pedaUerde iç sayfiyelere doğ. 
ru kayıp gidiyorlardı. Fakat seya .. 
ha.t o kadar uzak bir yere değilmiş. 
Bilaxis pek ya.kına.. Suad.iye ke • 
11'annda kolejin her aene kurmak 
mutadı olan kampa kadar. Her ııe 
i'se, Lola ile sarışın kedinin kamp. 
ta geçirdiği datikalar b8şka. blr 
hltaye mevzuudtll' ki Lola'nm ha· 
zin öJUmUnü de ora.da aynca n.nla. 
t.ınm. 

Papinialerin aııtl dldalte değe!' 
tarafı yemek vakitldidir. 

Masa, Madam Gıibeşoflann ye. 
mek yedikleri maa;y1L bHifik kuru
luyordu. Fakat bu Dk akpmlar f.. 
cf.n böyleydi, Soma bir gün Gıibs
~ ailesini P81>inielerin od88rn da 
da.vetJıi bWdam. 

(Deuamı JJtU) 

ettiklerim, bul una.bilen efY8AUl we 
ataş p:ıha-w çıltbğmı g~, 
a.ile teokll etmekten Uriunekte ma. 
zu.r görülebilir. Fakat aileye tabaia 
ohmacaık parayı muhtelif eureUer. 
ıo nc.fahWı hularmı tatmine -.r• 
fedenler, hiobir vaıJat da. mazur ~ 
riilmez. 

1mn :airi ne cüa&l "6ylemifıtF: 
Müfldeııist ld isu ae 11Wet 
Mü,ıdlnlst ki iMa De teVet 
Bunun tercümesi de göyledir: 
(Rir JDÜlldU yoktur ld; lıolay 

olmMm,. Merd Ji,nmdno lq mi~ 
den koı1mluml). 

1D8&Da dlifen vasife türlü me,. 
killlta göğüs germektir. Her şey. 
den tırlanelı, ceeuetten ~ 
meniliğe ~! 

Aile ıe,kil etmek, vata.na ka.r§oI 
<:n büyük borçtur. Vataruru seven 
bir adam a.ile te.~lı:iline çalIŞDaia 
ve nezahete yak.qımzyaıı kötti ~ 
ketlerdcn ve isrntı tebzm:Ien sakm 
nıaf8 mecburdur. Millotin babuı 
demek olıan hUkikmet de babahfm 
muktezasmı t8mamiy1ıe YlllllDM 
medııuriyeUndedfr. Her itte ndl • 
let btlkimıete, htıkfmıet de :mılllete 
oandan yardım edeeektJr. 

- Y apdacak yardım nolcr 0 1• 

malıdır? 

- Hükflmet, evlenmeii her au
retle kolaylaştmnağa çalıpnah ve 
birbirinden hoşnud omuya.n kan 
kocal:arm da kanun dahilinde ay • 
nlmala.rmı kolaylqtmnafa itana 
et.meHdir. 

- Sis Dlçin ev~? 
- Demin söyiedijtm gibi f!'I • 

lenmenin d\nen ı.-e a.htakan ehem 
Olduğunu heme.eten r.iyade Jmıbal 
eden ve Allnalanıa. bu~~ 
natta balumıı lbenim ! 

Mfiken-eren benden aoruldufu 
lfbi, s.izln suainize cevap veriyo • 
rum. 20 yaşımdan itibaren babun 
ve ann&m belli evleadinDeie çahc. 
tılar. Birçok teşebbüste bulunuldu. 
İş neticeleneceği sıra.da alacaflm 
kadının yahut benim bir maniim 
zuhur ederek arzumuzu yerine gc. 
tlremedilt. Bu hal belki, 20 defa 
vAki oldu. Anlatdan evlemnek be
na mukadder değilmiıf. Yaş ilerle. 
aten 80llra evlenmeği birçok se. 
bepten dolayı daha mUhim gördti· 
fUm için t.eitra.r evlenmek teşeb • 
bUstlne kalkıştmı. Yine kıamet ol· 
madr. Takdlre .kantmak, zorla r
melleri, arzuları meydana getir 
m9 bitta.bi milm1cün değlldtr-... 
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SPOR 
Bugünkü mühim 

maçlar 
Llk maçlarma bugün Şeref ve 

Fenerba.hÇe stadında devam edi • 
iecektir. 

Günün en heyecanlı karşılaşma· 
sı şüphesiz ki Beşiktaş • Fenerb&h 
e<e maçıdır. 

'~Para,, piyesinin ash italyanca mıdır? 
Necib Fazıl 

Cevap veriyor 
Necib Fa.Zilm Şehir tiyatrosunda 

temsil edilmekte olan "Para., adlı pL 
yesi, Yaşar Çimen'in iddialariyle bir 
mesele halini aldı. 
Yaşar Çimen, bu piyesin, kendl.slnln 

İtalyan mUelli!i Gherhardo Gherhorcil' 
den (Oro puro • Has Altm)dan intihal 
edildiğini iddia ediyor ve diyor ki: 

yeai ile (Para) arasında büyUk bir ben 
zerlik yoktur. 

Para, dörtte üçten !azla (Oro Puro) 

ile ayrıdır. Yalnız her ildslnin de mev. 
zuu paradır. İki müellifin ayni mevzu· 
u seçtlg1 çok görUlmUştUr.,. 

Necib Fazıl, intihal isnadından fena 

halde slnirlenml§tir. Sana.tkAr eon o. 

1.S-1942 

ile sabah öğle ve akşam Şampiyoııa üzerinde mühim bir 
rol oynıyacak bu müsabakada ga. 
.füiyetin hs.ngi ta.rafta olduğunu 

ke>Stirmek bir hayli müşküldür. 
''Hu altm'ı tercüme ederek Şehir 

tiyatrosuna" vermiştim. Necib Fazıl, 

bu tercümeyi okuyarak "Para.,, piyesi 
ni yazdı. Para, Hu altm'ın değtştiriL 
miş ve bazı na.veler yapılmış şeklidir., 

!arak §Ulllan söylüyor: -, 

D~UnUn, şehir tıyatrosuna tta.ıya.n· Her yemekten sonra gÜn de 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 
Her jlci ta.kmım son haftalarda 

yaptığı maçla.r gözönüne get.i..rJir. 
se B~şiıktaşlıların da.ha olgun ve 
rierlitoplu oldukları görülür. Bu 
vaziyette de siyah - Beyazlıların 
şsunpiyona üzerinde mühim tesiri 
olabilecek bu maçta çok dikkat e. 
derek maçt muhakkak kazanmak 
ı.stiyecekleri tabiidir. 

cadan tercüme bir esere ait müsvedde I 
ler veriliyor, sonra Şehir tiyatrosu 0-

nu beğenmeyip sahibine iade ediyor 
ve rejisör eseri gizliden gizliye bana 
verip aynetı yazdmyor!. Böyle bir na_ 
mwısuzluğu Muhsin Ertuğrul nll.!Il 
yapar, ben nasıl kabul ederim? Yani, 
bu iftira ve cinnetin, bir müfteri ve 
mecnun naza.rmda bile, bin a.n mantık 
ifade edecek tarafı var mı? .. 

. ~ . . . • ı, ~. 1 \ • • .~. ~· • ' 

Diğer taraftan sarı - lacivertli
lerin de bugün bütün dikkatleT.inı 
tophyara.k yenilmemeğe ve şampi· 
yona. yolunda bir ad.mı daha ileri 
atmak ıçin bütün gayretlerile ga. 
lip gelnıeğe ça.ltşa.caklan bedihi • 
dır. 

Bu vaziyet de gösteriyor ki bv. 
gün çok ht'!yecanlı bir maç seyre. 
deceğiz. 

Yll'karda da söylediğimiz gibi 
kati olmamakla beraber galebe da· 
.na ziyade Beşiktaşlılar lehine gö • 
rülmeıktedir. 1ki talama da muvaf 
fa.k?yetler dileriz. 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

.Mektepliler arasında yaprbı:ıakta 
olan futbol ma.çlarma dün Fener. 
bahçe stadında devam edilmiştir. 
Günün biri.tıci mUsaha.kası Taksim 
li.seftj - Şiş~ Terakki arasında ce. 
rey:ı.n etmiştir. Neticede 3.0 Tak
a.im lisesi galip gelmiştir. 

İkinci müsabakada da Ticaretli-
9esi bölge sanat okulunu ı.o mağ. 
liıp etmiştir. 

ŞFBEF STADINDA 

Yaşar Çimen, bu idcila.da bulunduk· 
tan ba.§ka müddeiumumlllğe de mUra... 
caat etm.iş, fakat müddeiumumilik 
müracaatta. cezai takibata esas oıa_ 

bilecek mahıyet görmemiş, hAdlseyi 
hukukt mahiyette buımuştur. Haber 
aldığımıza göre, Yaşar Çimen, başka 
yerde dava açacaktır. 
Diğer taraftan Şehir tiyatrosu dra. 

matörü Mehmet ŞU.krU şunları söyle. 
ml§tir: 

"- Necib Fazzlm, (Para) piyesini 
yazarken, Yaşar Çimenin vermiş oldu/ 
ğu tercümeden istifade etmiş olması 

mevzuuba.hs olamaz. ÇUnkü (Para) 
piyesi, Yaşar Çimenin (Yalnız Adam) 
ismiyle verdiği tercümeden daha evvel 
tiyatromuza verilmiştlr. Size bunu 
tarihlerlle söyUyeblllrlm: 

(Para) 24.11.941 de alınmış ve 23. 
12.941 de matbuat umum mUdUrlU · 
ğüııce tasdlk edilmiştir. Yaşar Çimen 
ise tercümesini 15.12.941 de verınJş, 

okunduktan sonra halkunızm zevkine 
uymzyacağI dUşUnüJerek kendi.sine fa_ 
de edilmiştir. 

Muha.rrlrln eserin aslından ıstl.fade 

edip etmediği bahsine gelince bunun 
cevabmı vermek Necib Fazıla aittir. 

Benim kanaatimce en büyük milel· 
llfl~r bile blrbirleJ,1nden istl!ade etmiş 
!erdir. 

(Para) run Has Altın) isimli pi· 
yesten intihal olduğu iddiası tama_ 
men yanlıştır. ÇUnkü (Has Altın) pi. 

Son aöZUm: 

Bana ömrümde ismini. ilk defa duy 
du~ mahut İtalyan muharriri ve 
mahut İtalyanca eserle eserim ara -
smda, herkesin malı umumi mevzu· 
JardEIJl başka, tek kelimelik, tek satı:r
Irk, tek levhalık, hakiki bir intihal ve. 
sikası gösterene karşı, intihal fillinl, 
biltUn vllzuh ve zilletiyle kabuı edece· 
ğim. Vesika göstermiyenteri de Türk 
umumi vicdanı, lAyık oldukları isimle 
ansın!. 

lSTANBUL BORSASININ 

28-2-942 Flya.tla.n 

açWf "' kapan~ 
Londra l Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Madrid 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 100 t&veç Kr. 80.72 

ESHAM rABVtLA1 

Ta.hvqa.t üzerine muamele olma._ 
nuştı:r. 

1 Bugünkü radyo 

8,30 program, memleket saat ayarı 
8,83 mtızlk PL 8,46 ajans 9,00 hafi! 
parçalar ve marşlar PL 9,le>--9,30 E. 
viD saati. 12,30 program, saat ayan 
12,83 Muhtelif şarkılar 12,45 ajans 
haberleri 13,00 Şarkı ve türkfiler 13, 
30-14,30 Radyo salon orkestrası 18 
program, saat ayarı 18,03 radyo dans 
orkestrası 18,45 konuşma (Ziraat sa.· 
a.ti) 18,55 Fasıl heyeti 19,30 saat a
yan ve ajans 19,4'5 konuşma 19,55 
Meşhur orkestralar Pl. 20,15 konuşma 
(Tabiat ana) 20,30 Karışık şarkı ve 
tllrkiller 21,15 temsU 21,35 dans mu_ 
sikisi Çiğan bavalan Pl. 22,30 saat 
ayarı, ajans 22,45--23,00 k&paD.1§. 

Sehir Tivatrosunun 

~~~~\ull· ~ ,~;:t 
~rnh~ PARA 

fYazan: Neclp Fazıl Kısaklirek) 

* * * 
KOMEDi KISMINDA 

A.k§am 20.80 da: 

Bir muhasib aranıyoT 
---<>--

Beyoğlu Halk Sineması ı~ lisesi Muallim Mektebine 
10.l galip, Haydarpaşa. lbesi Bo-

ğaziçi lisesine ı.o galip gelmişler. , 1STANBUL, BEYOGLU ve YENlKÖY 
••••••••••••••••••••••••"il 1 - Bollvut Revttsö 

elli'. DAiRELERi TÜRK ANONiM 

Mardinde · G A Z Ş i R K E T i 
azıh iki hırsız 1 1 Mart 1942 tarihinden itibaren havagazı aarfiyatı 

Bir polis memurunu vurarak üzerine konulan tahdidatın kaldınldığı ilan olumır. 

kaçmağa muvallak oldular ------.. ---------~• 
Mardin, (Huıroıd muhablrimlzden)-

Sayımz hmmlıklardan suçlu ve fi- " 
rart Mardlnln GUl mahallesinden Ha. 
lil ?alztnbt ile yine sabıkalı ve asker , 
kaçag-t kardeşi A bdU!ka.dir Mztrıbl'. 1 

nin evlerinde saklı bulunduklan haber : 
al.ı:n.mı§ altı kişilik bir zabıta kuvveti 
evi sarmıştır. Bu srra.da, zabıtanın 

çen.bert içinde olduklarmı a.nlıyan iki 
kardeş ellerinde tabancaları olduğu 

halde don gömlekle dzşan fırl&ml§lar, 
zabıtaya ateş açmışıardır. Bu esııada 
polis memurlarından Konyalı Salih 
özseıçuk kalbinden vurularak ~t 
dUşmU§. Kargaşalıktan istifade e<len 

şerirler de kaçmağa ımıva!i'ak olmuş.. 
lardır. 

Bu actklı olay Mardinde çok derin 
bb teessür uyandırmıştır. Vazife kur
banı Salih ÖZSelçuk, memleket hasta... 

haneal.nde otopsi ameli~ gördükten 
80tl?'a göz y&§ları ara.smda gömülmüş
tür. 

VAf(/J 
Jazeteae çı.&arı OOtb yam •• 
resim.leı1D tıukuJm mahtuzdur 

'8<JNI!: r AJilFEtü 
.14emleket M~ı 

~çmde cıı,mda 

&ft* iM ·~ flr 
1 aytııı WO W 
fi aylık 1'111 "tı41 

1 JılWıı lfOO l 600 • 

rarUeden 8a.Uuı.n aırugı lçlıı 
syda otuz lW.rUf ::ı~u.r Posta 
otrllgtne g1rllllye.n yerlere ayaa 
vetmi§ oepr ıturuo zammec1lllr 

A.bone ısayamı DlicUren ıne.ıttuı. 
H teıgrat UcreUn.ı abone par&8l 
nıo posta veya oa.a..ıta ue yo.Uamıı 
ııcret.ı.n.ı ıaa.re 1:1.eD<il tlZertn~ ıuu 
rttrldvımııı l'aeı omıts rıwrk~O• 

"AWJ."a aDotK yauw. 
A<tre• değlşurme UCTeU ıo Ki"§ 

iLAN UV~l!;Tl.ltW 

1'1uareı ıa.nıarınm ::U>.DU.aı • u 
un sonc:ıa.o IUbaren ılAtı Mytaıa 

nnda 40 ~ saytaJw-da 50 .. K~ 
JördU'lcU ~aytaaa ı; uuncı tt 

lc1ınctıcıe ~. olrıncıoe t; oa~ın 
if8.l1J KetWecE 0 lir&dir. 

8Uy1.Ul, ~il ::ktvıu:nL ~;. 
enkJJ ua.ıı vereruere .ıyrı ayn to 
llnnıııeı ;·apuır ttesmı UA.nıaru 

i&lltlm ~aurı ~ Kuruştur 

t'kıarJ Malıly~'*t •Jl.ouyıuı 

1i UÇtik Utı.nıar 

Slr 1t4a .ıiO. .ıu 1eı a.sı OC, il<. 
letBsı 66 11\rr 1ıoteııı 7~ ve :lıı 
1eraRı tMı KUl"1J~tur 

TURKiYE iŞ BANKASI 
lD-12 llUSAall ll ~ 

Kücük T~sarruf ı adet 2000 Ll.ralJ.k • 2000.- Ura 

Hesaplan a 1000 • - 8000.- . 
2 • 100 .. - 1600.-

ıDU hl:RAMtVE Pl..A.Nl a l500 .. - lCiOO.- . 
10 ıoo • - 2600.-llflŞhlEl..EH : t Şubat, 4 t-0 wo - 4000,-• >tayıa. t "ğwıt.oa, :t bcln· 00 ı. 50 .. - ltK>O.- • 

~lt.eşrtıı tarihlerinde 200 . 26 • - CM>OO.- --pdn- 200 - tO - 2000.-

1 lstanbul Delterdmlığından: 
1 İhalesinin 13.3.942 cuma günU saat on beşde yapılacağı Haber gazete_ 

sinin 25, Valot gaze tesinin 28 Şubat 942 tarihli nUshalannda na.n olunan 
Üsküdar adliye binasında yapılacak tamir işinin lt eı;ıifnam1:!sinde vukubulan 
tadUıı.t dolaylslle yeniderı llö.na !Uzum görUidUğtlnden yukarda zikrolunan 
tarihlerde yapılan ilanların hükümsüz olduğu ilA.n olunur. (2931) 

~ - Deniz Fedaileri 
8 - Tarzım l\laymuo Adam. 

Şubeye davet 

Be:_-oğlu yerli Mkerlik !)ubesln
den: 

İhtiyat eratm yoklamaJarina dc-
\ram edilmektedir. Yoklama sırası 
a.:.~ğJya yazı:lıruştır. Bu sıra.ya gö
re yoklamıılara gelinmesi il!n olu· 
nur. (3657) 

2 mart 942 pazartes\ 313. 314, 
331, 332 tevellütlüler. 

3 mart 942 salı 315, 316, 329, 
330 teveUütlüler. 

4 mart 942 çarşamba 317, 318, 
· 328, 327 tcvellUtltiler. 

5 mart 942 perşembe 319, 320, 
321, 322 tevelltitlüler. 

6 mart 942 cuma 323, 324, 325, 
326 tevellU.tltiler. 

* * * 
Fatih AIJkerll.lı: Dairesinden: 

1 - Bayazrt askerlik şubesi 15 Şu. 
bat 942 tarihinden itibaren hali !aa· 
Uyete geçmiştir. 

2 - Bayazıt ve KUçUkpazar nahl
yeleri nll!uslarmda kayıtlı yeril erle_ 
rin, yerli Eminönü §Ubesi yamndakt 
Baya.zıt askerlik §Ubeslne müracaat. 
lan l.ltın olunur. 

1 KAYIPLAR 1 --! Mütekait ve eytam ve eramU ma.a_ 
1 şmda kullandığım tatbik mUhürümU 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskL 
sinin hllkmU yoktur. 

1 
Kuıukapı Nlpnca8Dlda Oaml çık· 
mau aralığında 26 numarada Ne. 
ctlıe El'dlnç 

"'1(. * • 
ı KaragUnırUk nU!us memurluğundan 
aldığım nüfus kğidrm ile Fatih asker

l ıik şubesinden aldığım sakat askerlik 
I kğidmı ve Mart 942 tarihli ekmek kar

nemi zayi ettim. Yenisini alacağım_ 

da.n eskiB!nin hllkmU yoktur. 

Ortaköy, Dere boyu 91 numaralı 

Alinin kahvesinde Yanyah Ra.mdl 
oğlu Osman Korç.ar 326 tıeveDütlU 

(38960) 

İLAN 
tstanbıılda Galat.ada Müeyyed z&de 

mahallesi Zürefa solmk 12/16 nnma. 
ralı 12 odayı lfŞ.m.11 lçtnde terko' suyu 
ve elektri,il'I de vardır. Sajflam ve 
mıınta.zam olan bu hane ııatil1khr. Ta
Up olanlar (Tophanede Örfi idare mah 
kenwsl l\zıı,mdan Albe.•· HıtfJ7 Meh 
met Beye mil.raca.at ehin. (88984) 

~AHfRl 
Rıı•nlrhö-ı ver V.\Rl'T Mııt-h~uı"' • 

Umıı!'T'~ n,..,-.,.;~tı '~~rf' "'<'hm 
Rf'fik Ahmet Severteil 

D.'4.t °""'iryoUarı ~ L..i.Maa:&..t '1,tı • • 
·u .... Kt..-..i ilhl .... 

il uncu ıı:ııetme namına bir sene zarfında Sirkeciye gelecek kömllrlerfll 
vapurlardan vagonlara. alınması ve bu kömUrlerden tahminen 24 bin ton kö.. 

m UrUn Sirkeci deposuna tahliye ve istifi ve yine tahminen bu mikdarda. 

kömUrUn ayni depodan vagon ve makinelere tahmill işi ka.pa.lı zarf usullle 
eksiltmeye çıkarılını§t.Ir. Beher ton kömllrlln tahll~ine 32 ve t.ahmUlne 50 
kuruı:ı bedel tahmin ed!lmlştir. 

E:<Sııtmc lse 15.3.942 pazartesi günü saat l1 de Sirkeci.de 9. i§letme 
A. E. komisyonu tarafından yapüacaktxr. İsteklilerin 1476 lir& muvakkat 
temir.at ve kanun! vesaikt ihtiva edecek tekilllerini ayni gUn saat 10 a ka.. 
dar komisyona. vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü lJanları 

(2701) 

Denizyolları umumt yük navul tarifemizde bazı tAdiHl.t yapılım§tr. 
Muactdal tarlfe 1 Mart 912 tarihinden itibaren tstanbuldan kalkacak 

cııan vapurlıı.rla yapilacak nakliyata tatbik olunacaktxr. Acentalarmıızdan 
izahat almabilir. (2877) 

U niversite Rektr.rlüğünden: 
Edebiyat FakUltesi Dolmabahçe sarayı yanındaki resim galerl&ine ta_ 

şmmıştır. Yaz sömestiri dersleri 2 :Martta bu binada başlayacaktır. C2881) ___________ ,_ __ _ 
'1"11rkaye 11.rumburiyett 

ZiRAA T BANKA Si 
KnrulWJ taJ1Jıj: I~ - Sfımıayest: 1000.000,000 l'brlı ı.ı.n..._ 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ue ticari her neui banka muameleleri. 

Para o1rtkt1renıere 28JIOO Ura l.kramlye orertyoı. 

ara.at B&nkaamdA kumbaralı .,. 1bbal"SI% tasanut tıes&p1Arm<1a a aı 

CKl liru.ı ouıunanıara aenede 4 aeta çekilecek lrur'a ile aşağıdaki 
plAna göre lkramlye dağıtılacaktır. . .. 

4 .. 

4 -
40 • 

500 
ıros 

260 
100 

• .. 
• 
• 

ı.ooo .. 
ı,ooo .. 
l.000 • 
•• ooo • 

120 
1%0 
uıo 

... 
'° • 91 

• 
• 
• 

l.Sot • 
4.800 • 

uocı • 

DlKKAlr. Besaplarmdaıtf paralar bir sene u;\nde '50 ıh-adan a.şa~ 
.t~mlyeruere ikramiye çıktığı tıı.kdtrcıe % 20 ta.zlaıllyle .-erllecektiı, 

Keşıcteıer : U M.ıı.rt.. 11 ~e.ziraıı. 11 Slyl(U, U BinnctkanUD tarthle 
rinde yapılır 


