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BAHAR 
Taarruzu 

C. Halk Partisı 
. Meclis Grupunda Saikası Dav Si 

Zirai durum hakkında 
Başvekil ve Ziraat 
Vekili izahat verdi 

Dünyanın merakla beklediği davanın 
ikinci celsesi bugün Ankarada başlıyor 

••••••••••••••••••••• ----:>mc----

Sigara içen talebeler hakkında Maarif 
Vekili de suallere cevap verdi 

Ankara Polis Enstitüsü mütehassıs- Ankara 
larının raporu mahkemede açılacak mahkemesi 

Yazaı: HOseyin Cıhij YlLÇll 

B ahar taarruzU gittikçe 
günUn m.cseleıi oluyor. 
Yikıa şimdiden blmun 

b~ olmasını Almanya 
için bir zaaf delili addedenler; 
A8nanyayı adeta söztinde dur
nıam.ış bir adam girbi vazi~t"l.e ! 
götürüp nıüvahau etmek ıstı
yenler varsa da bunda bir tz a
cele ediliyor zanınedenz. Çünkü 
bahar belki Cenup iklimleri i«;in 
gelmişse de Rusyada ik~in .ve 
toprak şartlarının gemş nuk
yasta asken hareketlere mü
aüt olmadığı aşikardır. Onun 
için, bahar taarruzunu bd.<le
mek hususunda bıraz daha. sa
bırlı olmak doğru sayılır. 

Ankara, 7 CA.A.) - Halk Halk Ziraat Vekili Muhlis Erk
Partisi Meclis Grupu Umumi men senenin umumi ziraat du
Heyeti bugün saat 15 de Reis rumunu ve günün zirai ihtiya~
Vekili Seyhan Meb'usu Hilmi lariyle bu bakımdan alınan ted
Uran'ın reisliğinde toplandı. birleri uzun uzadıya izah etmiş 
Celsenin açılmasını ve geçen ve bu mevzu üzerinde söz alan 
toplantıya ait zabıt hulasasmm müteaddit hatipler \'e kanunun 
okunmasını nıUteakip kürsiye mahiyetine göre Ziraat Vekili 

Hindistanda 
NiHAYET 
anlaşmıya 

VARILIYOR 

I ve Başvekil tarafından cevaplar 
'-erilırtiştir. 

t 

Bundan sonra ruznamenin di
ğer maddelerine geçilerek mek
tep talebesi arasında sigara ic;-
menin ne dereceye kadar müteru 
mim buluntluğunu Maarif Ve
kilinden soran Bursa :Meb'uRu 
Nevzadın takririne Maarif Ve
kili, ve Antalya mendirt>ğinin 
in~ası hakkında hiikiımetin ne 

Fakat tam rncn;unı gcli11ce, 
bahar taarruzu, zan ve tahmın 
edildiği b r siddet ve azamet. ile 
acaba gerçekten b:ışlıyabil~ek 
rni? ÇUnkU, Sovye&. kaynaklan-
tun, ~~ bıldırdikleri gibi, lnnllte-re Bfida· 
Sovyetlcrla llif taarruz1anndan 

<tüşündüğünü soran Antak,·a 
Meb'usu Rasih Kaplanın suah
ne Münakalat Vekili tarafından 
cevaplar \'erilmiş ve mUteakiben 
celseye son verilmiştir. 

Feci • • mabat toprak wtirdat etmek- laa 1'Tazırlığ.uaa 
ten ziyade Almanlan bahar ıçin bir Hlntllolu ta
ınuhim miktarda ihtiyat !kuvve

c)lr 

Allnanyaauı TUrkiJ«> Bii)·tik 
Df;lsi F4* Papee 

Tramvay 

Almanya Büyük Elç;si Ekselans Fon Papen'in ve Alman~a 
Ankara MüddeiumgmiliQine gönderdiği 
tahriri malumatın okunması muhtemel 

Tas Ajansıuın 
iddialarının 

Alman basınında 
ki akisleri 

An.kare., 7 (Hususf ~leı bir meraklı kütlesi toplanmıştır. 1 fa 
.Anlı:a.ra~ giden arkadaşımız- !!aşta, dünyanfıı. belliba~ a- Ankarada yap.lan 
dan telefonla) - Abnanyanın ja.n.sbnnın ve gazetelerinin mu- mahkeme S t 
Tüııkiye Büyilk Elçisi Ebeli.na habirleri gelmektedir. ovye 
Fon _Papen'e karşı. hazu-landıiı 1~ Sovyet, ilti::ri Türk tabii- ~ iddialaranın boşluğunu 
tahk!~aua anl&§ı~ı bulunan, Yetinde bulun~ do~ ~a:munun p timdiden ispat etmişt r 
Atatürk bulvarı suikastının mu- sorgusuna ıtahsıs edilmiş olan 1 \.. 
hakemesine yıann (ıbugün) l!I&- Nisan tarihli cdsede verilmiş ..__ ...... ...,...._ 
bah Ankara Ağırceza mııhk~ karara ~ haıta. içinde Ab- Berlin, (A.A.) _ D.N.B.: 
mesinde devam olunaealctır. du~m:an ve Sülermaııın if!l- ı Von Papcne karşı yapılan su-

Yalnız memleketimizde celil, ~l~n rusçaya ~vnlerek narh ikastin Türkiyenin koımmlar·y:e 
bütün dünyada geniş bir. al&ka. hakım huzurunda Rus ~B.lllun-ı arasını bozmak için AJmanya 
uyandıran bu da.vayı takıp et- lara <*uttunılrnuş ve mildafu- tarafından tertip edildiğ'inc <lair 
BMtt Jçm Ankarada kala.babk (80ttu Sa. 3,, Stı. 7) (Bomı &ı. 3,, Si ... te} 

kazası YENİ TASARRUF BONOLARI 
ti biriktimiekten nıenetmeJt ve ylnlal ka•u• etti --~--~---------.... -.~---------------
yıpratmak idi. Kış muharebeleri oo 
.ise Almanlara büyük zayjata j 
~:n~~~ ~~~~~: Japon donanması · ı 

Hagdarpaşada iclnde otuz yolcu bulanan bir tramvay 25 milyon liralık ikinci tertip 
sahşa çıkarıldı arabası yoldan çıharal "uvara çarptı ve parçalandı 

~~~ 'TtYl9fN•törf8zinde 
tına. ~r. Bundan do-
lqa. laeybet ve dehşet verecek 
Wr bahaı taarruzu beklemek 
doğru olnııyac ktır, diyorlar. 
Bu mütaleayı mudafaa edenle
rin fikJrl .... rine gore, taarru& ve 
muharebe zaten vardır, Alman
lar da eeaaen bazı nokt.1larda 
mı rRbil ~r yapmakta 
ve mııvaftalt olamamaktµhı-. 
ll.naenaleyh, zihınlt:rdeki "'6 fev
kialade bahar taarruzu boşa çm
rnış bir hülyadır. 

Yeni Delhi, 1 (A.A.) -
MUSIUman Cemiyeti Re. sı 

Cinnah Salı akşamı yaptığı 
demeçte İngiliz harp kabi
nesinin ilk teklineri hakkıu
da ileri sürülen t~nkitlcre 
cevap olarak n;nt Cemiy<:. 
tinin saWıiyeUi mümcssıli 
aıfatiyle Hint MUdafaıı.J-W. 
zaretinin bir HintıC · ı..:vdii
ni kabul etmiş olduğunu bil
dirmiştir. 

Krips ve Vavel ile yaptığı gü. 
(BOtıU Sa. 3, Bü. f te) 

Bir kişi ö1dUI 
14 kişi ağır 
yaralandı 

Maliye Vekilinin beyanatı 
Ankara, 7 (A.A.) - Maliye si kabil olan bu bonolw la ta2ar. 

Vekili Fuat Ağralı, Anadolu a- ruflarına en emin ve en kirlı biı 
jansına aşağıdaiki beyanatta bu- plfısman bulurken, ayni zaman
lunmuştur: da bu bonolar hasılatının milli 

"Üçüncü defıa. 25 milyon lira- müdafaamızın artan ihtiyaçları. 
hk tasarruf bonosu çıkarıknası- m ıkarşıtamıya yaradığım bile-

Dün Haydarpaşada. feci bir na salihiyet veren 4195 sayılı ı rek bir vatan vazifesi ifa ettiği
traıııvay kazası olmuftU.r. Kar.a kamın yürürlüğe girmiş bulu- ne de kanidir. 
esnasında bir E-mekli binbafl nuyor. ~faiz, vide ve kupür Vataıısever halkımızın Cum· 
ôlm~, on dört kişi de )'aıalan- itibariyle evvelkilerinlıı ayni o- huriyet maliyesine gust rdıgı 
mış ve tramvay parçalanmıştır. laıı bu bonolar bugilnden itiba- büyUk itimada ne kadar te' k-

Hôdise Nanı OU.llı ren memleketin her tarafında kllr et.9ek yeridir." 
Bu hususta ihtıya.tlı cbvran

ınak ıçin hiçbir hüküm verme
dt-n vekayıin gelı§Jllesini bekle
mek mıinasip olur. Kış muhare-' 
beterinde Almanlar ne kadar 
zayıat veı·miş olııı larsa olsun- __ 

Hadise şu şekilde cereyan et-, satışa çıkarılmıştır. Daha e'" el ~~~~~~~~~~~ 
m:t ·ı.. çıkarılmış oluı 5() milyon liralık 

Pu~aıı tnunn.) 'e ~ Knnal ti.Dlan Kemal Avc9.n V(' bi- tasarruf bonolarının çok kısa Milb piyan, O 
- 1 leıçı .Mehmedin idares.ir\Cieki Bağ bir zamanda satılmış olmasına d" k•ıd• 

lar. bah.ı.rda fevk Llade bir ham
le apmaktan a rı kahnamalan 1 

~r. Bu, adeta hiç dövüş
tnedcıı mağlubiyeti kabul .e~ek ı 
gibi bir şeye benzer. Şımdıye 

PASIFIK'TE 
Yaralı esirlerin 

. mübadelesi 

RUSYA' DA 1 ıarbas· - Kadıköy ta~iaıı ve .. 4 ve halkımızın boftO saıt.ın almak ua çe ı , 
numaralı tramvay arabası dun için tevali eden müracaaUarına 
sabah saat 9,20 de Bağlarbaşın- bakılırsa bu son 25 milyonun da 

:~:an. ~~~~~:~~e~~~::-:. Filipinlerde Amerikan' 
gwı acısı gönniyen Almanlar, ld ı 
tali~lcrini behemeh.ıl deniyecek- 1 hatla n ya fi 1 1 
lerdir. 

Böyle olınaıkla beraber, yakın
dakı bahar taarruzunda Ahnan-
i.ı.nn ~en ffene.ye nisbetle.~ .... _..,.., ... 
daha ~ayrı mwrnt ljal'tlar ıçm- .......... ilerliyor 
de buhmdııklan gözden kaqma· . • 
ın.ılıdır. 1941 senesi haziranı [A.~. te~~la:ı:ıtıdan 
su:ılarmda b.-ıs,lıyan Alman ta- . huJ.aaa ~-ilmıştır J 
arruzunun büyük ve ezici bir Amerıkan. teblıgınd~, karşılık-
galebe ile bıtmeai ihtimali 1942 lı kuvvetlt:"l:ın ~taan da cer~
deki taarruzunun muvaffakıyeti yan eden şıddetlı savaşlarda ö

.. 
/nglllz ve ltalyan 

gemileri lzmlr 
limanına geldi 

Mübadele bugün 
yapılacak 

1 Çarpismalar şiddat-
1 lenerek dsvam ediyor 

• 
Ruslar ID88B eti >"., ......... _., 

[A.A.. tclgra/lannde.n 
hu.l8sa edilmiftir] 

Berlinden şu maliımat verili
yor: "Şarkta kış muharebesine 
artık sona ermiş nazariyle ba-

dan Kadıköyüne hareket etmiı- tehalükle karşılanacağı muhak
tir. Tramvay içinde 30 a yakın ıka·ktır . 
yolcu vardır. Travmay HRydar- Halk, faizi peşin ödenen ve 
paşa Askeri Hastahanef>i önün- istenilen anda paraya çevrilme
de durak yaptıktan sonra hare--

Ku•••• •••uırelenn tem 
lidHİ•İ hıria ilciıtci 

••f•tnı61hı l•l•co/c•ınıs 

ket etmiE;;tir. Araba Entaniye 

1 
(Smm Sa. !, Sü. 7 de) 

PASiFiK 
MECLiSi 

TOPLAN Dl 

Bütçe müzakereleri ' ___________ ... _______ _ 
Yeni aene bütçe•inln ~acümenlercle 
üzakereai esnasında Maliye Vekili 

bir natuk söyliyecek ihtimalinden çok daha büyüktü. nemli kayıplara uğradıktan bil- · lzmir, 1 (A.A.) - Aııad~lu 
Vaıua Almanh.r kış esnasında dirilm~ktedir .. Japon~.ar. Filipin-1 ~j~nsının hususi muhabiri bil
geı:ek Almanyadaiki gerek isgal lerdekı Amenkan mudafaa hat- dırıyor: 

kılabilir. 
Ahnanlar tarafında olduğu ftazyelt A•erlkan 

Kibi düşman tarafında da yeni 7ard11D1 hakkında Zeytinyao f iyatlan tespit olundu a.lbnda bulunan m~eketle~de- tına karşı yaptıkları şiddetli hü- Sakat ve mallıl İngiliz ve 1-
ki fabrikalarda i.zami bir istih- cumlar~~tn sonra ilerlemiye de- ta~yan.esirlerinin mübadelesi bu 
saı temin etmiş olacakla.n için vam edıyorlar. esırlen taşıyan hastahane ge
levazım hususwıda belki Rusla- Düşman topçusu, Conigidor milerinin limanımıza geJmeleri
ra karşı bir UstünlUk elde etmiş ve Hughes kalesi üzerine şiddet- le fiilen başlamış oluyor. Snat 
olabilirler li bir baraj ateşi açmııft.ır. Ame- 15 de 14.000 tonilatoluk 1ta!yan 

hareketler için şimdiden tedbir- •--h t __.I 
ler alınmasına başlamnıştır. ._.. 8 Yea-.. 

Unutm~alıdır ki Rusların 1 rikan sahil bataryaları şiddetle Gradisca hastahane gemisi ve 

Sovyetler tarafında, kış mu-
harebesi esnasında kuvvetlerin 
boş yere yıpratılmasından do
ğan mecalsizlik açı.kça görW
mekıtedir. 

(lenu la. 1, IU ı da) ~k miıhim sanayi merkezleri mulcabelede bulunmuşlardır. (lonu ıa. ı, ıo s de) 

Alman işgali altındackr. İngiliz BİRMANYADA ------------------------------
ve Amerikan yardımının Alman Çungking'den bildirildiğine Ek k K • 
tistünliiğünü ne d~eceye_ k8;dar göre, Çı.n askeri sözcüsü demiş-' me arnesı 
hükümsüz bıraktıgını bılınıyo- tir ki: "Formoz adası karşısm- tevziatı ruz. Fakıa.t Sovyetlerin arada sı- da Amoy açığında 13 Japon ta
rada işitilen şikayetlerine baka- ş:rt.iyle biri topçeker olmak Uze-
rak her halde istedikleri kadar re 6 Japon harp gemisi görül- -------
lnühnmnat yıgamamış olduklan müştilr. 3 Japon tümeni For- • • 
ıannednebmr. .. .. .. mozcta ıahşit e?ilmiş ise<!~ ne- Mart ayı esnasında ıehrımızde 

Fa.kat, valnız bu ustun.l~ ~- reye gideceklen '!>e1ll degıldir. 802881 k d ğ t Jd 
tnan ordularını zafere enştirmı- Birmanyadaki Çin kuvvetleri arne a 1 1 ı 
l'e kili değildir. Geçen seneki Japon kuvvetleriyle temas ha- --------
Alınan ordula:rmda öyle büyük lindedirler. Prome'de Japonlar, 

::n~~: ~:~~~ ~!~ ;:a:::ety~:~~ ller- Sellhiyettar bir zatın gazetemize beyanatı 
tnahrumdur. Alman ordusu, za- A. VUSTBA.LYADA . . . . w 

ferin en büyük amili olan mü- S d 'd bildirildi w• e gö- Şehrimizde ekmek karnesı tev karnesı dagıtılpuştır. Bundan 
iP.esir tılısımını kaybetmiş bulu- ~~:fut-:ı1 tiiin n:J!uı ve ziatı hakkında vilayet namına sonra yapılan elemeler sayesin-
ııuyor. 1942 hazirarunda:ki Al- ~· uta' 

1 ~detl taamız et- sali.hiyettar bir zat IU beyanat- de Mart ayı aylık karne tevzia
tnan ordusu müthiş bir preStije ~fü Y~~ot b~ytik vapur- ta. bulunmuştur: tı miktan 80~881 e dü,müştür. 

HU&eyln Cahid YALÇIN ~ ~-isıabeiler kaydedilmiş- "-Şehrimizde Şubat ayı ea- ••seıı son nüfus sayımında da 
(lonu la. 1, au. 1 de) J::' nasında 809 bin aylık ekmek (hnu la. ı, ea. ı dı) 

·Harp siparitl4!rİ 
Müthit bir 

dereceyi buldu , 
Vaşington, 7 (A.A.) - 7 Müt

tefik milletler üyelerini bir ara
ya getiren Pasifik Meclisi bu
gün toplanmıştır. 

Reis Ruzvelt Birleşik Ameri
kanın muhtelif Pasifik noktala-! 
nna gönderdiği malzeme ve in
san yardımı hakkında izahat 
vermiştir. 

Toplantı sonunda İngiltere 
Büyük Elçisi Lord Halifaks ve j 
bir çok meclis üyeleri Reis Ruz
veltin nutkunun bilhassa cesa
ret verici olduğunu ve reisin 
gündiiz bu toplantıya ait olarak 
basına b:r dcnieç yapması müm
kün bulunduğunu bildirmişler
dir. 

Hoover'itı Sözleri 
Vasington, 7 (A.A.) - M. 

(Sonu: Sa. S; SU. 1 de) 

"Yeni Sabah,, m Ankara muhabirinden:) 

* Bütçe Encümeni izası tetkikini taahhüt ettikleri büt
çeleri alakadar veklletlerde tetkik ile meşgul olduklarından 
Büt<;e Encümen~. Şimdilik haftad~ bir gün Çarşamba günleri 
toplanarak Encumene havale edılen layihaları tetkike karar 
vermi~tir. Encümen on beş __ Nisanda bütçe müzakerelerine baş 
lıyacagından o zaman her gun toplanacaktır. Encümenin ilk 
müzakere gününde Maliye Vekili bir nutuk söyliyerek encümen 
a?.asına izahat verecektir. 
ZEl"rlNY AGI Fil" ATLARI 

* Zeytinyağı toptan ve perakende fiyatlarının tesbiti bit
miş olduğundan bir iki güne kadar fiyatlar ilin edilecektir 
Zeytinyağı satışının serbest bırakılması muhtemeldir. · 
DAGITMA OFİSİ UMUM M'VDt}RV 

* Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğüne Kudüs Konsolosu 
Celal Tevfiğin tayini tahakkuk etmiştir. İaşe Müsteşarlığındd 
ihdası derdest bulunan iki umum müdürlüğe de müşavirlerden 
İsmail HUsrev ve Zeki Zeybekoğlunun tayin edilecekleri söy
lenmektedir. 
YATIU TALEBE 0CRET1 

* Yiyecek ma~del~ri fiya~lannın. artması dolay:ısi) Je ya
tılı paralı talebelerın ucretlerıne ycnı seneden itibaren yüzde 
yirmi beş zam yapılması kararlaştırılmıştır. 



AYFAZ 

eler gö Şehr yiyecek 
fevziine başlandı 

Yfil+t'l SABA'& 

r u ucu 
Diyor • 

1 : 
Yolunda., nek de iyice anlıya- bunlar Suma.trnda yerleşmiş Halka verilecek gıda 

madığım, bir cevap aldım. Fa- kimseler olup blzimle ancak Pa- maddeleri her kazada 

Hayat Pahalılığı ve 
maaş zamlara 

ikaıt kocaman gemi bize nisbetle da:ng'a ka.dar geleceklerdi. Şu · ı 
çok yollu olduğundan !kendisini ata.dar var ki, Po&ng, bulundu- seçı en mutemet bakkal· i 

Cfimhurıyct Hük!lmcti hayat 
p:ıh:ılılığının basını alıp gittiğ.nl 

naz<IO itibare alarak pek isabetli 
bir knrarlıı bütun hilkılmct mc
mu:luının marışl:ırınn birtt nisbct 
dairc::;iııdQ zam yaptı. 

takipte ?.orluk çekiyorduk. A- ğumuz naktndnb. çok uzakta lar vasıtasile dağıtılacak 
Bantının tesiriyle saatte yedi se- idi ve oraya kapağı atabilmek ---oo-
!kiz mille seyreden Çin gem:sini hakiki bir muva.ffamyettL 
biraz sonra gözden lmybettik ve 
tamam ı;üneş batarken küçük Sumatrn ToprntiJnnnda 
bir kasab:ı.mn önüne vardığımız S ıumatraya ada deyip de 
zanınn Çin gemısini bu kasaba- geçmemeli Zira Su.ma.tra 
run önünde demir üzerinde ya- mesal:rai sathiye itibariyle Hol
tıa:r bulduk. Biz de sahile ya- 1andadruı tamam on üç defa bU
naşarnk de.!llİr at ve kendimi- yüktür. Normal zamanda bir 
zi nöbctçı güınruk memurunun vupura atlayıp 2000 millik bir 
ıkaı-şısında bulduk. mesafeyi geçmek suretiyle ada-

Bu adam yan Hollandalı, ya- yı devir ile Padang'a rahat ra
n Male~yalı bir melezdi ve bizi hat varmak if-t1:en bile deo~ldi. 
göriince: 

Hurada ne işiniz var? diye Lakin harp halinde bulunuyor
duk ve denimcn ooyaha.t hiç ite 

sor lu. işimize gelmezdi. Çünkü İngiliz-
Rendisınc Singapurdan kaç- 1 lerin eline dii!!Unek tehlikesi yüz-

mJ"' Almtuılar oldu•;11muzu söy- ~ 
ledıru. Ht.:rif şüphe 0ve tel'cddut.-1 de yüzd il.. 
ıe yu·· zümüze bakı d d Bay Lans bize, yolumu..-;?., ne-

- • P uruyor u. bir boyunca de.vam etmek kar 
1!eger ~·old~ bıze rastlıyan \·e nnı ve.rdiğimız tn!«iirde koca
bızı geçrp bizd~n evvel kasaba- man Çin geıırls.inde seyn.ba.t et
ya varmış olan Çinli geminin 
kaptanı yolda. tepeden tırnağa 
kadar silahlı bir sürü haydutla 
dolu bir teknenin k baya doğ
ru gelmekte olduğunu söylemiş. 
Gümrük memuru da korkunç 
korsanların hücumww. uğranıa
m~ ve yardım istemek için o 
mıntıruka.nın en büyük id::ıri ami
rine h:ı.bcr yollamış. 

Zavallı gümrük memuru ha
kikati öğrenince kahkahalarla 
gülmiye başladı ve Suma.tra. top
ra.klannda buluntluğwnuzu, ar
ak korku ve endişeye mahal ol
madığını müjdeledi. 

- Peki, dedim, demek ki Su
matradayız. Lakin bu kocaman 
adanın hangi ndktasında bulu
nuyoruz? 

lsminin Lamı olduğunu öğ
rendiğimiz bu canaı yakın adam 
bulundukları yerden babeu~iz. 
acayip misafirleri hayrcUc sü
zerek Pulo Yulara köyünde bu
lunduğumuzu h::ı.ber verdi. Bu 
köy, Sumatraru.n en büyük ır
mağı olan Kanpar nehrinin üze
rinde imiş. Biz kendisine ıaıla
nın öteki kıyısınd3. VO 4-00 mil 
rocsıa.fede bulunan Padnng şeh
rine gitmek niyetinde olduğu
muzu söyledik. ArkaruŞardan 
bir kaçı Padang'dan vapura bi
nip benden aynla.caklard.ı. Zira ı 

memizi teklif etti. KüçUk bir 
sampa:n ile yola çıkmaktansa üç 
direkli Çin gemisiyle seyah::ı.t 
elbet eh.ha muvafık olurdu. 

Çin yelkaın.:ri ertesi sabah ha
reket edecekti. Biz de Kampar 
nehrinde :mümkün olduğu kadar 
ilerlcdıltten sonra ara yoluyla 
Padang'a varmıya karar vermiş 
olduğumuzdn.n bu m:i.Lrul tekliği 
kabul ettik. Çin gemisi nehir 
boyundaki köy ve k bala.ra 
ait erzak ve konserve ıulesi 
ta.sıyordu. Sı.nga.pur<lan hrıreket 
etmişti ve mürett.oba.tı Çnililer
den mürekkepti. 

Fa.km ferda...cu s:ıb yola c:ık
tığunız vakit t~n berbat 
ve mul'dnr bir h..tlde bulunduğu
nu gördi.k. Tayfal::ı.r keyiflerine 
göre hareket ediyorlar, her tür
lü kayıt ve dlınplindon azade 
bulunuyorlardı. lleriflcr gi.ıver
tedc kilimlere ve hasırlara u?.a
nıyorl~. afyon pipol.ırını tüttü
rüyorlardı. Vücutları bit içinde 
olduktan başka afyonun tesi
rinde hare'rntmz yata.rln.rkerı 
sivrisinek sünileriııin hücumu
na. da uğrayorlnrdı ve s._, ki sıv
risin~le, b;t kafi <leği.lmiş r;ıbı 
tekne tahtakurusu ile mt..lem
ma idi. 

Yiyecek maddele
rini alanların 
si leri espit 

olunacak 
İsf"..a.nbul Umumi Meclisi dilnl olumnuştıır. 

saat 15 de Vıali ve Belediye Rei- 942 ma.ü yılı masraf 'bU:tçe-
ei B. Doktor Liıtfi' v . ...:ıarm n-· • AUu ~e ~ Vilayet masraf 1 

T ynsetf altında toplanmıştır. Sa- butç~ 5.902.704 lira olarak 
oprak ve Ticaret Ofisleri bık celse ""Ptının ,..kunmasm- h ı ıta.rafmd ehr' · · ~ v azır anmıştır. Vilayet adi mas 

an t: muz pıyasasınn dan 811llra ruznn.nıeye geçilmiş- ruf bütçesi beş kmmdan ı'ba-
çıkarılacak olan 150 toıı pirinç, t· 
120 t b lgu ır:o to f 1 ır. retu_·r. VilB.yet yollar ve köprü- ! 

on u r, u n usu ye, m:ı ... ,_ p .. -ol T .:-:ted Şır' ketı·- l k 600 f.~-•· ..'!- - il 0 .LlUIA .... w .1...1.Uıu - er ınşaat ısnu 124.887 lira, 
'-CuQ\e saut."yngı e 16 O te- nın· , Pctı"'l Of'se devn· esnasın- if 1• 2 

ke be . . v ma:a.r ~ısını .'707.713 lira, zi-
ne ya.z peyrurıu tevziatına da Belediyeyı· ,,.~...:•- ..,.,.....,ur e-h ünd' 't·b Ofi ı ~ ~""".. rna.t ve veteriner ~lerıi 213.801 

ug an l 1 arcn IB er ta.ra• dilen heyetı·n raporu. Belecliye li ' 7il• 
fından bn..Jn~~ ktır ra, v ayet sıhhat işlerine 

~~a · · mulı ... sebe müdUrü B. Muhtar 166.790 lira ve muhtelif mas-
Kaza ve nahiyelerin nüfus Acar tarafmdan verilen izahat raflara d 1.108.898 lira olarak 

~esaf.etleri ile müessesclerin ih- üzerine te!ıkik ohınmak üzere tesbit olunma.ktadır. 
tiyaçlan gözönünde tutularak Kavanın· Eneum·· enın· e h .. ,•ale e- B V 
h .. li tel or· 1 ..... u suretle ilayet ;c:ı .. ..: a·dı' azır.-.:ı.nan s er ıs ere gön- dilmic:tir. ..., ..... 4 

d H ·sti ~ awısraf bütçem geçen seneye 
er mı r. Elektrik, Tr ... · ...... vay ve Tün' el 3 

QIU.I. nazaran 8 3.167 lira fa.zlas.iyle 
Ofisler vasıtlsi~·le yapılacak Umwn Müdürliiğıi 941 yılı he- 4.~22.089 liraya baliğ olmıalc-

loıau bu tevziat kazaL.ı.rda. seçi- sabatı ha:kkmd.1 murakiplik ra- t.adır. 
en mutcmE.'t baA:kallar va.sı1ıa- poru Tetkiki Hasap Encümeni- Vilayet fevkalade masraf büt 

siyi ... her kaza ve nahiyenin nü- ne havnle olunmuştur. çesine gelince; tahsisat yekunu 
fıın kesa.fetlcrine göre Uç veya Ruznamede mevcut diğer ba- 730.815 liradır. 
dört ba1tkal vasıtasiyle halka zı te!Aliflcr alakalı encümenle.re Vilayet işleri adi ve fevkala
tev:ziat y.apılıı.caıklır. havale olwıduktan sonra 942 de masraf bütçeleri yekfuıu bu 

Tevziatta her vatandaşın bu mali yılı Vilayet ô.di ve fevka- suretle geçen seneden 534. 785 
yiyecek maddelerinden istifade lada masraf bütçeleri okunmuş lira fazla.siyle 5.902.804 liraya ı 
edcbihneleri için nüfus başına ve Bütçe Encümenine havale baliğ olmaktadır. 
muayyen ııi bette satış yapıla- ___ ..;._ _________ __::;:_,..::.::.:::..:..:=::..:...-----
ca.ktır. Buna göre pirinç, bulgur 
ve f:ısulveden birer kilo, sade
yağ ve peynirden 250 aer g't'am r 
1-erilecek.tir. 

a 
Ve her müşterinin isim ve ad- ~ 

• ' reslcri bir deftere yıızılacakbr. Ben aft h ğ d h ... Böylece tm'Zi edilen .mallıı..nn i ... osumun a ma u ra ım, astalıgımda yamma 
kontr~~ daha sıhhaUi ~k-1 ugramı~an k~rım meğ~rse ~v sahibinin akrabası ço
tu:: Diğer ıtara.ftruı ~~ tevzutı por dehkanh ıle mercımeğı Fırına vermiş. diyordu 
müteakıp 150 ton pırı:nçle 300 H k k Mal k . . . 
ton fasulyenin şehrimiz piya- u u 1 cmcsıwn korıdoru şı.ın. Ne zamanki h.ıstalruup vurdum 
sasına ~ıkanlına.sl için Vekalet- yıne hım:alunç kulabalıktı. Davalı k.afa~ı yere t!ite o 7.aman dananın 
ten emir gelmi'jtir. Bunlar da olan taraflar ayrı.ııyn 7crl.crde top- .kuyruğu koptu. Doktor mu, eczacı 
yaf,unda tevzi cdil~e'ktir. larun.ışla.ı· ~ dw·uyorlar ve mı "O fena hastudır, yanuıa sokul-

""'""""""'" _ bu suretle sıralarına olan vakU ge- ma sonra sana da geçer,, demiş. 

P'al:at geride, gene bu memlc
l:.clhı ev:tıdı olan bir sınıf halk 
da kalıyor ki bunlarln şimdiye 
kadar maalesef kimse alAkadnr 
olmndı. Bu sınıf, husus! müesse
se ve mainzalarda ~n memur 
ve müstahdemlcrdir. Anltı.itl:ın. 
h!.ıkômct !.endi ınemurlarııı:ı zam 
ynparken rul:cr hususi milcssc
r;clcre nOmunei imtfsal olucuğını 

dü!itinerek meınurlarma vaziyete 
göre birer znın yapmagı muczı:,e
se Gnhipler.fnin vicdarw1a Jınvale 
etmiş bulunuyor. 

Fakat bazı mücs:;cseler i6lerin 
durgunluğundan vesaireden bah
sederek zaın meselesine yanaş
mak istemiyorlar. Beliti bunların 
dn hakkı vardır. Fakat dü.."6nmc
lerl 11\7.ımdır ki bu memurlar ki~ 
ıosu 150-180 kuruşa et, 60-TO 
kuruşa pirinç, 150 kurusa zeytin
yağı, 200 kuruşa sade yağı, 2G-25 
lırayn kundura ve ITTıh.. naı;ıl oln
bfllrlcr ve n::ısıl gectnooillrl r. 
Bunlara bir de kira zamları gelip 
çnta!T.1 nice olur halleri? 

Di /!er bir noktaya da işaret 

etınrk faterim: Hllkfunet memur
lannn ynpı\an pahalılık zamları 

vergiye tfıbi tutulmıyor. Hususi 
milcsscsclcrın kendi ıncmurlanna 
ynpaeı:ıklan zamlar da vcrı;ıden 

istisna edilemez mi? 
BiR OKUYUCUNUZ 

D .. n mühim ir 
toplantı yap ldı 

Üçüncü Umumi 
Müfettişlık Maarif 

müşavirliği 

çirmek istlyorla.rdı. Koı-idorun tam Karıya bir hal oldu. Tabakları, bar-
sağ kö§csine isabet eden tarafta dııkları ayırmak, ;yanıma sokulma- Memlekete ithal olunan kağıt 
uzun boylu, zayıf iızerinde ü.ıylü mak. Bununla kulsa iyi, bir de b:ı- ve mukal\''Vnnm teV'7..Ü hakkında 

Üçüncü Umumi Müfettişlik 
1Ja..:ı.rif Müşavirliğine Çapa Kız 
Muallim mektebi Edebiyat öğ
retmeni Murat Uraz tayin edil
mi tir. Kendisi.ıe yeni vazife
sinde nmvaffa.kıyetler dileriz. 

ve çapraz. duymdi bir ceket, ba:;ın- kar.Do kun yok. nerede diye sorar- yapılmam lüzumlu temaslarda 
da bir kasl::ct bulunan del.kanlı sın, nş:ığıda ev sahıplerinln odnsm- bulunmak üzere vaki davet ÜZC.. 
yanındaki ihtiyar bir adama qllcri- da cevabuu alırsın. Bir de oğrcu- rinc kağıt imallltçıları dün itha-
le işaretier yaparak birşcylcr anla- dim ki, bizim hastalık dalgası epey IB.t ve ihracatcı birliklerinde u-
tıyordu. Kul::ık misafir! olduk: işe yramış. Ev snhibinin hnla zadesı muıni bir toplaııb yapmışlardır. 

- Bu nankörü sen benden evvel çopur bir delikanlı \"armıı, merci- Viillyetlere verilecek kağıUa-
1anırsın. s:uıJq bir malmış Sibl ona mcği fırına verivermişler .. t:ı böyle rın mühim bir kısmını defter 
tamah ettigim zaman pırlanta gibi olunca, hastalıklı adama lüzum luı- vesaire olarak mamul bir şekil-
b-r aftosum "ın-dı. Katina be Ka- lır mı artık? Bizim nazlı bir gün de tevzii liizun geldiğinden, bun 
tiruı, tanıdın, d~~J Em

1
1? . Ha~ bir evden kırıverdi. Namus beltısı nrn- ları imal edecek olan iş erbabı-

okş:ım kız knrd"Y', crunin dUğll- dık, taradık bir akrab:ısının evinde nın kağıt tevziatında mühim bir 
nunde bernber bulunmuştuk Unut- b lduk G mevki almaları tabii görülmek-

Fiyat Murakabe Komisyonu t be 7 • u . el dedik, gelmedi. Blrknç un ~a 0 tedir. 
tarafından bir çuval unıa 7 ku- . · . 1 n sonrn da mahkemeden celı> 
ruşluk bir z~ı yapılmıştır. Be- İhtiyar nd:ım bnşıyle tasdik edl- gcldl. tçini okuyunca insanın ki Ancak kağıt imalatçılarının 
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(Baı; tarafı 1 inci c::ıyf11d111 
Hastahanesinin önündeki nıcyll 
ta.kip eden virajda bi.rdenbi . 
raydan çıkmı.~ Entaniye h~-1 
hanesinin duvarına ç:arparaıtl 
parçalanmıştır. 

Bu arada Tramvay beklenıek-j 
te olan Emekli Bahriye Bin 00,. 
Ş!SJ. Ahmet Cevdet, Tramvayın, 
üzerine devrilmcsile alb.nda kala! 
rak ölmüştür. Cevdet o gün Hay 
da.rpaşa Lisesindeki oğlunu zi·ı 
yarete gelmiş ve dönüşte bu fe
lii.kete düçnr olmuştur. 

Cevdet hemen N'umune ffns.
tahanesine kaldırılmış ve ora.
dan da Haydarpaşa Askeri Has
tahanesine na.kled lmişse de o
rada vefat etmiştir. Hadise es
nasınd:ı. yaralanan dığer yo" u-. 
ln.r, Bayan tınnet Güler, Rabı:l 
Sakarya, 7 yaşındaki oğlu Yur
dı:ı.kul Sakarya, Behice, Üsttc;
mcn Bchzat, Nebahatoğlu Se
pon, Mişon oğlu Çelebon ile vat
man Kemal, Haydarpa'}a islwlc 
kumandanı Binbaşı Neyir, A· 
ram, Ahmet, Kirkor, Sorgun, 
Stefo, ve İbrahimdir. 
Bwılardan yalnız Ü ·tte'.'{mcn 

Behzat ağır yaralı olaı ak A..,· 
keri hnstahaııede yatmaktadır. 
Diğerlerinin ilk tedavileri y pı
larak yaraları ağır ol.mP.dığı ı in 
serbest bırakılmışlardır. HU.dibe· 
ye el koyan Üsk-Udar Cümhurı· 
yet Müddeiumumi Muavinlerır.· 
den Bay lfunt derhal vak'a ma· 
halline giderek alakadar olmuş· 
tur. 
Yapılan tahkikat sırasıııda, 

trcı.mvay frenltrinin bw.ukluğu· 
nun hadiseye sebep olup olmadığı 
hakkında kendilerine elılivul .. uf 
sıf tile müracaat edilen Üskil· 
dar Halk l'ramvayları !dare .. i 
Yüksek Mühendislerinden Ragıp 
Balcıo~lu, İstanbul BJediyes.i 
heyeti fc.nniycsinden Be::ir Te· 
zer, Şevket Yurdakul, bilahat·a 
hazırladıkları raporu rnüddciu· 
mwniliğe vcrecelderdir. 

Hadisenin neden olduğu he
nüz tesbit edilen1emiştir. 

Vatma1ı Ne Diyor, 
Bizzat hadise mahalline giden 

bir arkndaşıınız vak'a ycriude 
va.tınan Kemfille görüşmüştUr. 
Vatman Kemal hadise etrafında 
kendisine şunları söylemiştir: 

"-llaydarpaşn. Askeri Hıı.sUv 
hanesinde durup tekrar hnrclcct 
ettt';;im yokuşta nrnbtı.nın hız1n 
gittiğini gördüm. Tnlzvay çok 
kalabalıktı. Bir tehlike olaca ·1-

nı sezm~. Derhal elel:trik 
frenini çektim. LAkin hi~ bir fay 
dası olma.dl. Yine aym sllrntıe 
gidiyorduk. Bu sefer el fren'ne 
sarıldım. Onun da hiç bir fay· 
dnsı olmı:.dığını. gördilm, zaten 
bu ınrnda tramvay d yold"'ll 
çıkmış ve karşılrl duvara doğru 
sürntle gidiyordu. Nihayet ara
ba c,arpb ve devrildi.,, tediye 1ktlsa;t Müdürlüğü bu yot, tımıdJkını anlatıyordu. O de- açılıyor. Vay anasını vay! Ne mani- kendilerlni temsil edecek teşld-

vam etli. taJnr! Ne manı·t:ılar.1 C'"-de ,__n onun l~tı 1 dı- d d .. k .. t l ,...,...""',..,.._,_...,..,,,...,..,,,....,,..,,."""...,....,,....,....,,.""'v-za.ma:mn ekmek fiyatları üzerine · ~ ... ~ _ _ b 1 - ov1. uc: a o ına gın an un u op an-

117089 - 1 • ı - .&.!I""' bütun nşıma ge enler t.-...valanru nnnceı·cd"" d·= .... atını- t d b 'f . - l yapacagı a.:us erl tetkik etmiş 1 k Erk . .,,., ..,..... ~· ... ~. ı esnasın a u vazı eyı gormc t 
ve ekmek fiyaUarınJı 10 paralık Kb'atinanın ahıll °ı:coae'nim ek gibi :un. Bir t:ecc b.ıhçedc yatmak mec- üzere bir komite seçilmiştir. 
b. ılın ır knnydı \ta a · ne m.:nı- buriyetindt:! kalmış. Defter mücellitleri, rirg:cilcr ve 

Büyük: ·kra iyeg · 
nu .r zam yap asını muvafık zaralanma tahammül etti. Ma- ~ 

bulmuştur. Belediye İktlsat rizse mariz. hapisse hspis, efendi- Daha k ı Y a k tarafı vnr. Dur za:rfçılarla bilvasıta imalatçı o-
.... ı Ç },füdürlüJü bu hususta ha.zırla- me söyliyeyiın ne numara istersen bakalım, dur, hatırıma gelsln ha!, ]anların birer mümE>.ssili bulu-

aralı b ·ıet azandı 
Milli Piyango'nun 9 oncu .ter

tip 3 üncü çekil! ı dün Anlka.ra 
&.Tgievmde sa t 15 te çekilmiş 

çekilişi kal balık ıbir halk 
tüt:lcsi bJ;kip etmiştir. tkroınij e 
'kazanan nınnarJ.la.rı aşağıya 
yazıyoruz: 

S0.000 Lira Kazan.uı Num:mı: 

117 ~9 

Ib'c.ı.ı:'A~tcd: A:nkır· • ara, orum ve Kara- dlğı raporu M:urakabe Kom.is- hepsini yuttu bu kfıfir. Yutmazdı hah• "ruhi an!, .nmıı.mazlık,, vonnı:. nan hu komite, tevzi işlerini tcd 
~ yomına vereceh.ii'r. :ra dcrvi~Uktcn gel rdl. BaMn be- Anlayorsun ya. Altı sene birbirlml- vire memur edilen merci ile dıı-

(5.000) liralıklaro:an 3 ta.nesi B _,_ nim rnconlanmn !en:ı tutulurdu. ı.in kahrını çektikten sonra iş nıhl imi temasta bulunacak ve bu 
ts .. n .. ı......1 b . B 1 1 ve ergam3U4 SJ.tılmıştır. tl t .. l . . ka w • """'"'""' u~ ta.n2Sı l!l'Sı, Z· {LOOO) lirn.lıklarm 

35 
adedi Ama öylesi değil, hani çıngar çıkar- nnJaşamamnzlıkb p:ımuk ipliğine sure e evzı ış ennın gıt ınuı.-

mır ve Konyada s::ı.tılınıştır.. İst:anbuld.a, 
19 

tanesi Anknrada, . sın, piynstos ctmcge kalkışsın, öyle baslanıyor. Ncmeltız.ım, benden i- latını ilgilendiren kısmının ko-
(2 O ) 

1:_ ı---- · •• k rek olsun Bu' tü"n m ı h laylık ve dürüstlükle halli husu-
• .u.ı-u n.LJJ.il.Un.n nuımı..ra- 9 tanesi lzmirde, 5 t.anesi Diyar- şeyler oanL Bır mamça .. der ve • ese e çopur e-

ı .. ....ı..,, U tan · t_._ __ buld 5 · ı rd1 rifin bol kcsetlcn atı~1arında dGğü'm suııda istenilen hizmetleri ifa 
..... ~n esı JJ:>ı.u.n a, baıkırdıı, 3 ta.nesi Elfızığ, Trab- scsın ~ese . -trı.n_"Si Ankarad 2 tanesi 'fnr- zon, •rosya, Adana, M' KE>.nıfil- Uuıtmıyalım efendim işte bu leniyor. Onu da gorürüz, bcrlklnı edecektir. 
sus ve Oeyhandtı., birer tanesi de ~a. Dörtyol, Konya E,_-;lisi numköre baLJ:ını~ da k:ıdın::ı yol de. Şı>hitler dinlendi. Bugün karar Kağıtçıların topl:ı.nbsından 
K Edr ·t, M · ı · ·~0 ---''ği · · ı tt· Ilı B verilecek. sonra manif.atura ithalatcılnn onya, c.mı ar.sın, znur, ve Tarsusta satllmıştır. Vt:.ıuı mız gun a ı c ı zavn . unu 

10.000 J.ılı• Kıwtıuuı No. hr: Kııstaımonu, Ed.ir.n" Bolu, Bo- o·- 30 1 aldık, bir gun ıyl, iki gün iyi. Ulan * toplanmıştır. Bu toplantıda, vi-
09J762 136932 355559 389008 yab t, Er - K '"" J.&er parçası dö. yurdwnu- 1 h 1A1 d !ayetlere yapılacak olan mani-a • gli aradeniz, Sam- zun muhtelif yerlerinde satıl-~ dedim Allah bnnn c u ın an h<'lıll Bir snat sonra muhakemeden bo-
5 Ouo ... ı:~ ....... n o ---· R f-1· Af ç--'· M-~ fatura tevziatı hakl•ında bazı uı~... ~ • A<.U. sun, e ı;ı;uıyc, yon, wu..ın mıştır. ""'er ş. mır:ık çıktılar, ' 

2839!>9 386503 -

Kimye:Ji maddeler 
lthallilçılar biı liğı' 

hurulııyor 
Öğrenöiğiın.ize göre kimy<wi 

maddelerin memleketimize ithn· 
lini kolaylaştırmak ve vilayetle· 
rin ihtyaçlarına g/Jre bu mP.dde· 
leri tevzi etmek üzere ithuln.t ve 
ihracat birlilderiııde "kimyevl 
maddeler ithafüt-;ıları birliği,, 
namı altında bir ;,i!"ıik kurula· 
cnkllr. 

Y akıuda faaliyete geçecek o· 
lan bu b:rlik Avrupanın muhtc· 
lif memleketlerindMi ta.nınmı~ 
firmalarla doğrudan doğrnyrı 
sipariş yapacak ve ~thal oh1n:ııı 
malle.rı her vılfıyatin nüfus ke
safeti göz.önünde tu~ tev· 

ticvap ediyordu. Nerede doğ- ziat yapılacaktır 

096003 l 28895 147557 229974 ~~:=ı;;-:::::~~~==~=~~~~~::::zo:~~~~~~~~~~~:c.~~~~~'!!:~;~;;;;-;;;;-;;-;-;-;;;;;~~:~;m;ilh~im~l~·a;r.a;rl~ar~verilmiş~·;·~ti~-r~.~ 
2JJ ~ Ur:ı Kaza.nnn No. hır: Şerefli yolcu fıçı banyo.,,un-

Son ~"'; ra.:lli:mı~ 18281 23507 da, çıkar çıkmaz üç ne-san ona 
35q~~ 494. 5'1319 54778 merasimle odasına kadar rofa-
60339 70043 S-O 99 99932 kat etmiı:ılcrdi. V c şerefli yolcu 

.:-:.= ''Y . S ~~-- enı abah" ın Edebi Romam- -· -....:...--
muştu? Aılcleri kimlerdi? Çok - ---

ile nihay<'t bulan (4) bilet. Avnıpa elbiseler;ni f,!iyrnek üze
re 'V'i.icudüniı saran s:ı.bah kımo-

ı .ono Vra. ı:ı.n No. br: nosunu çıkarmnk arzusunu iz-
Sulı beş.ıakuıu: 00j24 105{}7 har ctmcd -;ı için hasırlar üstü-

1(.,SQO 1 125 15373 18962 ne diz çoKerck seçme ve eğlen-
19113 2105~ 2::s465 31190 diıici sözlerle onu oyalamaya 
3H09 37847 4M.37 58166 uı:rraştılar. 
63090 69989 71154 71257 Küçük Japon kızlariyle geve-
7 4 ' .... O 81571 81597 83820 ze.lik etmek, hntta flört etmek 
8!) 06 89192 8~ 03 89843 
91912 92877 93CJ68 9.3502 pek güç değild r. Şerefli yolcu 

Japoncayı tek tük konuşabili-
üe 'll.ihay t bul~ ( i} bilet. yordu. Fakat üç kız onu anla-

ı;ao Lira Y..117..r..2.11 No. lar: mak için c~ abyor ve bir birle· 
Sen döt4t rakamı: riyle yarıs ediyorlardı. En bü-

261!} 3192 7772 9366 yük güçlilkler bertaraf edildi ve 
ile nih '.yet . '" hn ( 4(,) bilet. görünmiyen güneş, can sıkıcı 

100 Un.. Ku.mn!ll No. lar: yağmur, sisin, soğuk, fırtına., 
Son üç r:ı.knmı: jg~ 681 866 pembe süsler:nden mahrum ka· 
ile nih-ıyet bulan (ı.100) bilet. lan kiraz ağaçlnn ve bunların 

f>-0 !.Jrn lfazanan Ne lar: bUtün müessif acıları, ıztırapla-
San üç ı<ı.::runı : 517 559 858 rı, korkulan, hüzünleri konu-
ile ııihayot bLhn (400) bilet. şuldu. 

10 Lira .K1f.72.ıuo No. mr: Fel?.e dinliyor, cevap veriyor, 
Son iki r'\kamı · (34 - 71) ile tasdik ediyor ve h.psinden zi-
nihayet bulan (4.000) bilet. yade bu iiç kızdan en güzeline, 

2 Ura lliızan.'lll N<-. lar: tombulca olmakla beraber gayet 
Son bir ı .ı.k.:..mı : (1, ı, 5, 7) ile minyon, yuvarlak, taze yanak
nih:ıy • bulan ( 4Ci.000) bfü~t ile- lan; düşünceli gözleri ve tatlı 
:"3llliy~ • urlar. gülüıj.yle eğle.'lceli bir tcı.at teş

kil eden en güzeline çok yalan
Bu ekılifi.:ı (30 000} liralık 

ikra.mıycs r..i kaz.\:" n (117089) 
nu:n:ı.ra.lı bilet Knys ıide satıl
nı=C'ür. 

0 00 ) lir t 1\ 1.Jl'Vl r!U:r:ta· ı 

dan balnyordu. 
Avrup da bir köy lokantası

nın hizmetçisinin çehresnde bu 
göiler ve hu gülüş hayret uyan. 
chrırdı. Fakat Japonyndı:ı. en e-

heınmiyetsiz bir amele kız ve 
köylü kadını ekseriya kıyafeti
ni değiştirmiş bir prenses gibi 
görünür .. __ lt,elzc: 

- Besbelli ki, diye düşündil. 
Koto çalarken l\farkiz Y orisa
ka'nın bnkıeı bambaşka idi . .. -
Fakat Markiz Yorisaka pek az 
kot.o çalar_ 

Dir Iô.hza gözlerini kapadı. 
Sonra aklındaki kelimeleri top
ladı ve küçük kıza ismini, yaşı· 
nı sorarak, ona Japonca bildiği 
bütün iltifatlan sarfcdcrek açık 
ça kur yapmaya başladı. Öteki 
iki ne-san mahirane bahanelerle 
çabucak çekiliverd.leı. Uz.ak 
Garpta olduğu gibi Uzak Şark
ta da bir köy kahvesinin kızı 
arkadaşlarının arasından kendi
sini s0ıten kibar yolculara karşı 
mesleki icabı hoş görünmek mec 
buriyetindedir. 

Fclzc, 0-Sctsusan ile yalnız 
kalınca - 0 -Setsusan, gayet saf 
temiz demektir- kaba görün
mek korkusiyle ve bu yalnızlı
ğın verdiği serbestlikle mu.. t 
hareketleri g67.e aldı. 0-Sctsu
san iyi terbiye görmüş harnlere 

-38-
bir müddet ne az ne çok muka
vemet gösterirdi. 

Ve nihayet bu sergüzeşt de, 
dekoru kilitli bir oda., aktörleri 
de. birbirine karşı bütün istek
sizlikten ve utangaçlıktan cö-
mertçe J,açmmak arzusundaki 
bir erkekle bir ]·adından ibaret 
olan bütün sergüzeştler gibi so
na erdi. 

Felze halıya yarı yatmış, dir
seği yerde, başucunda olarak 
sükut içinde ve kendisi gbi su
sarak bir lahza ayakta duran 
metresine baktı. 

Kendisini teslim edinceye ka
dar bu kızda nadir bir ölçü ve 
edep ifadesi vardı. Şimdi kendi 
kendini tfu:nir için hakiki bir 
tevazu ve güzel bir sa.delik hali 
almıştı. Felze: 

- Adı 0-Setsusan; ama ken
disi gizli bir fahişeden başka 
bir şey değil. Fakat bence bu 
sınıf da dağil, bütün Japon sı
nıflanna mensup kadınlar 0-.sct
SUMn ismine lfıyıktırlar_ 

Diye düşündü. Hfilfı sessiz ve 
hareketsiz ona bakmaya devam 
ediyordu. Ona çirkin görünmek
ten çekinen luz ise mütereddit 
bekliyordu. Bu adam, ne istiyor: 
du acaba? Gülmeli mi, yoksa 
sert mi durmalı? Susmalı mı 
konuşmalı mı? ' 

Nihayet yan müşfik, yan hır 
çın. iki minicik elini ona doğru 
U7.atb •. _ 

Şimdi konuşuyorlardı.Cesaret 
bulan kız biraz evel kesilen bah
si tazeledi. Değişmiyen sualleri 
birer birer tekrar ediyordu. U-
zak denizlerde ve bu yuvarlak 
dünyanın neresinde olursa olsun, 
yolculardan dudaklarının gülli-
şünü ve kollarının bağını esir
gemiycn san, esmer, siyah kü
çük kızların dşıklanruı sorduk
ları sualler: 

- Nederen geliyorsunuz? 
Memleketinizin adı nedır? Uzak. 
taki evinizden niçin ayrıldınız? 
Orada sizin sevdiğiniz kadınlar 
be..'lden daha güzel ve bcnd~ 
daha akıllı olacaklar _ 

Feb:- de sır""! gelince u iıt 

aşıkı var mı idi? Çok dostu, çok r 
kadın ahbabı var mı idi? Mesut 
mudur? 1 ~ 

Her sorguya mukabil, önce vvvvvvvvv ,,~·vvvvvv 
bir reverans yaparak. sonra u- ABONE BEDELi 
zun sevimli, fakat çok defa müp TUrtdy• n bt 
hem cevap veriyordu. Ve bazaıı --
du ilk kelimelerden sonra susu- SENELiK 1400 Krf. 2100 Krv. 
yor; başını eğerek sanki bütün. 6 AYLIK 760 ,, 145u ,, 

bunların hakikatte hiç bir ehem ı ı AYl.IJ< 400 ,, soo 
ıniyeti olınadığını ve bir udi in- 1 AYLIK 160 ., aoo •• 
san'ın mesut veya bedbaht oldu- 1 T A K V j M 
ğunun öğrenilme~e değer bir 1 
şey clmadığıru anlatmak ister Kıısım 162 GÜN fJ8 AY 4 
gibi gülüyordu. 

Felze mırıJdananı.k: 1361 1858 
- Açık elbise, kapalı ruh ..... 

En s:ımimi psikolojileriyle ruh- R.evvel 
larını olduğu gibi teşhire daima 
hazır olan b.imeki namuslu ı.a
dıuln rın maneviyatını altüst c
det.-ek bir hal. Avrupada hicap 
"llaı'Ceni istimal,, olunmaya has 

:ut 

tedilini§tir. Burada-... 1 
Çeu-Pe-i:'nin kendisine öğret

ti ıTi bir cümleyi hatırlayarak 
güldü: 

2 

ÇARŞAMBA 
Gllııeft ~ 

10.s1 s.se 
6.36 13.16 

İkindi 

9.11 Ezmı! 

16.55 Vasntl 

Akşam Yatsı tm:ak 
Eznnl 

VasaU 
"Kndın ipekten işlenmiş elbi

sesi üstüne, gayet sade bir göm
lek gi~t.!,, Evet, bu gayet f=-=========mc:aı:_..~ 
eski br Çin modası idi Ne san - O : K K A T -

12.00 1.34 9.13 
19 •• "9 21.12 4.5~ 

lar iec bu modayı hrua bırakma- ! 
mı lardı. Ba.ska yerlerde ise i~- ı Gazctemlzo gönderilaııı yazılar 
lenmi5 ipek elbise üste gıyilmc.:k- nc;rcdilsio ncşrPCI;.mPSln tade 
tcdir. <ılun:naz ve rlyrund:m mes'uliyet 

(ArlmRı vur) l 11 .. k .. abu..,...l:;ı;:ed,....,il_ınez......,==--



Bahar taarruzu 
(Bcışm<ikawdcn de11am} 

l!ıalıipti. Bu ordunun etrafında 
yıldınm hızıylc kazanılmış za
ferlerin ya.rabtığı bir kudret 
lıfilcsi vardı. 1942 deki Alınan 
ordusu bi.rlknç gün içinde Belçi
ka ve Hollandayı çiğnemiş, ıklsa 
bir müddetde Fransayı dağıt
mış, Balknnlara inmiş ve Giride 
mçramış na.mağlfıp bir kuvvetti. 
BugUnkü Ahna.n ordusu geçen 
senenin parlaık ilerleyişlerinden 
sonra, Rus mukavemeti kar
~ında nef · kesiJmiş, soluğu 
tükmmiş, durnkl:amış ve kışın 
da bazı nd'..ct:a.la.ra geri çekilmiş 
bir ordudur. .Artik Rus asker
ıeı; ~yenilmez bir düş
ınan yoktur. Rus askerleri bu 
orduya karşı koymak, bu ordu
nun hücımılanndan perişan ol
mı~ kendi.siyle mumffera
llC cenkl~ SUTllll !keşfet
mişlerdir. Rus ordusu artık 
ilror.m ve pa.n k tanınuvacaktır. 
Kf!Ildisi gibi alclıide bir diişnum 
kar ı ·ında d)vü:.ıec&tir. 

Gc.-çeu SOOP., Alınan orduları 
Rus topraklarına girdikleri z:ı,.. 
mn.n, m muvaffa:kıyetlerden 
sonra Rusvanuı kendi içinden 
yıkı1ac ğı Onrvvetle bekleniyor
du. Alınanyaınn muvaffakıyet 
fınıihcrır <len on csnslısıru bu 
te:;kıl edecekti. F~-1 Sovyet 
reJmi en bıiyük a.cıla.na ve fe
liL'tetlere dayanmak {kuvv tini 
kendinde bulmuştur. Bugünkü 
Alman ordusu bu silahlan da 
m·ı.lırunıdur. A an kuvveti ri 
ark:ı.sm.d!L büyük kütleleı le <;e
te erin hru-n edebilnıesi h::ılkın, 
Rus rej une baglıhguu isb::ı.t 

er. 1 
Almaıılann mütterıklroi Jn.-, 

ponlc.r da Alman kuvvetlerinin 
har' u1 'de nrestijini makul ve 
mımt.Iki biı hadde ınd.irmek hu-ı 
su unrla zara.rlı bir fu ul vücu
da. gcl:ırMi k ır. Japon ordu
eu da harikulude za.f erleri yıl
dırım sür'n.tiyle \kazandı. De
me;, ulu •or ki bıı ıarr.dn "3.lebe
ler va'.n!Z A.lmaulam mrııh~'US 
b:ıri1."U.l~ i bı.r kudrot ve kabili· 
yet oseri değılınis ! Hmıgi ordu 
u.:un uzun hazırl:ınmıya muvaf-ı 
fak olur ve oo"''Wl şaklind•> ta-

~a ,,.~crs böyle pa.rl tık 
muv<11.fakıyotl ~r elde edebilir-

asif L, m clisi 
to~I tlı 

(llq ta..-fı 1 lnd •.Yfadı) 

S:oover, dün F;öylc demiştir: 
- Birleşik Amerikanın ilk işi, 

tıürriyoti ve sulhU temin için 
&aferi ka?.aumakbr. 

Harp Sipa~'leri 

Nevyork 7 (A.A.) - Harp 
mtihs:ı.latı ' büroosu direktörü 
Domıld Nelson dün beyanatta 
bulunaral harp endüstrisi fnb· 
rikalarına vapılan siparişlerin 
geçen büyük

0

harbe nisbctle dört 
misli olduğunu ı::öylemi~. 

Gece Denize foıli.rilcn Mııhrip 

Nevyork. 7 (A.A.) - Geçen 
Pazar gfü1ü ba.t1 sahilinde büyük 
bir torpido muhribi ~enize indi
rilmisf r. Bu hurpte ılk defa. o-
1:..rr k geceleyin bir gemi denıze 
iJ"dirilmiş bulunuvor. 
ingitterede n1illi ekm3k 

ı .ondra, 7 (A.A.) - Dünden 

1 itibaren yasak edilmiş. oran m_uh 
tr" m~~idc ~meklenn yenne 
"! ·u kmek,, s:ı.tışa. çıkarılını~ 
tır Ç:ıy sutııcıı dn sıkı bir kon
trole U.b' tutulacah-tır. 

_ Tnnrı yardımcın olsun ve 
yolunu açık ebillı, oğul! Senden 
iki d Icg.m var: f'>ll',. ~v~li. k~
~ı Sufurayı üzme; iki. .. ~~n~: 
nı torunımı Ge ~\Om'a, buyütlugu 
za.ro:ın, benden sık sık bahset
meyi unutma.! 

l'\ıusad m souı-. içeri Safura 
giı d . OL'iu Gerşom'u da ~etir
mc • olan Saf W'tl, hıçkıra hıÇkı
ra: 

- H :ı:kkını hclAJ. et, ba:bacı
ğım ! d(<li. Hakkım hclfil et ki 
aı tık kavmmıror inyamete knl
dı. f10ni bu il halinde bıra
kıp ~ıtmczdlın. !"c yapayım ,!ti 
bütun ömrümce I\oc:ınıa baglı 
kalmıya mccburunı. 
Şuayp AleyhisEclfım. içli bir 

kadın veya duy~ulu bir çocu~ 
gibı hüngür hüngür ağlaına.ına.'i< 
icin krndisini 1.or tutuyordu. 
D:.ıha. doğrusu, 211ten perişan 
bir halde bulunnn kızını büsbü
tün costurmaınıya çalışıyordu. 
Koııaru'u uzatarak Gerşom'u 
kucağma aldı. En kıymetli bir 
nesneye sanimış gibi sımsı.kl 
ba.ğrııu bastı: 

- Beni tanımadan mı gidi
Yorsun Gerşom ! dedi. Halbuki 
ben i kocam ad:un olunca
Ya kaıi r kollarım arasında gör
n k i ti'·ornm. Allah bma bu 
f: - ıdctı çok gordu. I<:'ınin öl ki 

Türkiye ile ııı çaristan a asındaki 
demir çelik anlaşmaları bugün 

müzakere olu acak 
.ADkara., 7 (Yeni S'ahah Mu

habirinden) - Yann (bugün) 
Mecliste, Türkiye ile Macaristan 
a:ras:ındn. demir ve çelik anlaş
malan 18.yihasile Tünkiye - Ro
manyıa. ticaret muahedesi merl
yetinin bir ay uzatılması Ui.yiha
sının ikinci müzakeresi yupıla
cnktır. Maadin nizamn:mıcsinin 

Ücretli 
memurlar 

Ücretlerinin 
maa~a ta vi i 
düşü ülüyor 

A.n'kara, 7 (Yeni Sabah) 
Devlet bütçelerinden ücret alan 
memur ücretlerinin maaşa ka
bili -ıt:ahvil olup olmadığı ve tah
vilin ne suratla yapılacağı 
hn:lnkmda tetkikat icrasına me
mur edilen Başvekfilet müsteşa
rı Cemal Yeşilin reisliğindeki ko 
misyon tetkikatını ilorletmiştir. 
Bu hususta. hnzn".lamnnk üzere 
olıan IB.yiha projesi yakında Baş 
vekfilete verilecektir. Projeye 
göre büyük bir kısım ırnomur 
ücretlerinin m.a;aşa tahvili kabil 
olmalktadır. * Pamuk ipliklerinin daha a
dilane tevzii için İktısat Vakfı.la
ti yeniden bazı tedbirler almak
tadır. Buna göre el tezgah de>
k umacıln.rının koopeı-a.ti flestiril
mcsi ve dokumacılara. verilen ip
liklerin mahalline ma.<;ru! ol
ması için bu ipliklerle imal olu· 
nan dokwnalann kooperatlfler 
ta.ru.fı.ndan geri a:1ınarak tdk el
den satılnk-ısuwı temim karar
laştırılınıştır. 

Eer!in büyük 
Elçimiz geliyor * ~ewn bulunan Bertin Bü

yiik Elçımiz Hüsrev Gorı::de 
Berline gıtınek üzere bu akşam 
(dün ı. aml Ekspresle hareket 
etmiş, ısw.syonda Hariciye er
kiinı tarafından uğurlanmıştıı'. 

*Ticaret Vckıli Mümtaz Ök
men Ankarayn a>'"det ctmiştır. 

*Yirmi üç Nisan Çocuk Bay 
ramı ve haftanın neşeti ve ve· 
rimli bir surette te3'idı icin Ma
arif Vcl<~lcti öğretmenlere ta
mim yapınışhr. * Vilayet ve kaza merkezle
rinde çalışan bina, ru;-azi ve di
ğer komisyon reis ve arasma 
ve ehlivukuf ücretlerine b · r 
miktar zam yapılması karo.rl ı..c; · , 
nuştır. Zam miktarı Maliye Ve-ı 
ldi.letince tesbit edilecektir. 

Ekmek karnesi 
tevziatı 

(BCUJ tarafı 1 incide) 
1stanbulda mevcut nüfusun mik 
tarı buna yakuıdır. 

Aradaki farın da son zaman· 
lnrda sehrimizde artan nüfm.ı 
kesafetine at!ctnıek lAzımdır. 
Bundan başka şehrimizde bir 
miktar muvakkat lmrne de da
ğıtılmıştır ki bunun mıktan he
nüz kati olarak t.esbit edilme
miştir. 

Gazetelere kadar akseden knr
ne yolsuzlukları hadiseleri olsa. 
olsa bu muvakkat karneler et
rafında yupılmışt:ır. Maamnfih 
bu hu"ust:.ı alacaı'hmız yeni .t i-1 
birlerle bunların tama.men o 1( , 
neceğine kaniiz.,, 

beşinci maddesinin tefsiri liıyi
ıhası Meclis ruzıuımesine alın

mıştır. Bu tefsir çimentonun t.a
ıbü ıbir madde mi yolma: terkibi 
bir madde mi kastettiği hak
kında Dahiliye ve lkbrıat Veka
letleri arasındaki no:ktni ruınar 
ilıti]nfmı h:ı.lletmıekterUr. 

Yeni nak·ı 
ve tayinler 

Bunlara ait 
Hs!eyi 

bildir· yoruz 
Anfımra, 7 (Yeni S-a.ba'h) 

Bursa. Mdktupçusu Şevket Er
tan lçeı mektupçuluğuna, 1çel 
mektupçusu Mithat Bursa mek
tupçuluğunn., Mihaliççik kayma
kamı İzzet mülkiye müfettişli
ğine, Daıhkcsir eınn:iyet müdürü 
Mehmet Ali Ankara polis Ens
titüsU Müdürlüğüne, Atatürk 
Lisesi Tarih Öğret.meni Kıimil 

Maarif .müfettişliğine, Sürt ma
arif müdürü Hüsnü Erzincan 
maarif müdürlü.,öün.e, İnhisarlar 
umwn müdür muavinliğine til-, 
tün işleri müdür Om.er Refik, 
İskenderun gümrükleri ba..,c:mıü
dürlüğüne gümrilk inlıisar1:ır 
başmUfettişi Fethi Keskin, baş
:ıuUfettişliğe İskenderun Asmü
dilrii Al>dulla.h nalkil ve tayin c
dihnişlerdir. 

Görülen lü-Lum üzerine Anka
ra. Polis Enstitüsü Müdürü Adil 
Ba.şar V ekiU.et emrine alınmış
tır. 

logiliz hava 
akını 

;işgal altındaki 
_emleketler 

mütemadiyen 
bombalanıyor 

Vişi, 7 (A.A.) - Diin sıtbah 
Faris çevresine y:ıpıbn a!kında. 
Genevilliers, Argente il Marly 
ve Cok>mbes'e bombalar düş
mü~tür. Alınan haberlere gore. 
ins.."l.Dca kayıp pek azdır. 

Londm, 7 (A..A.) - Pazarte
si akşa.mı İngiliz tayyarelerinin 
başlıca ta.a.nw:una. hedef olan 
Gi'!nnevillers'deki Qnom - Rho
mc fabrikaları mıihtelif tiple.rde 
Ahnan tayyarelerinin imali için 
binden fuzl:a i'ı'}i kullanmakta
dırlar. 

Londra. 7 (A.A.) - Lo ıdra
da öğrenildiğine göre, kadın.

1 eıikek ve çocuk olma:k üzere bin
den fazla Fronsız Saiııt Na.zai. 
re'e ~apılan son ~n csnasmda' 
ölen iki İnn<>iliz tayyarecisiıri ta
zimle anmak için bu limanda 
lo platıml§tır. 

Londra, 7 (A.A.) - Dlln ge
ce İngiliz bomba. tayyareleri, 
Rhure'da ve Renani'de bulunan 
hedeflere hücum etmi.'}lerdir. 
Havnnın fenalığı, hareketlerimi
zi mahdut ölçüde bu'a'.knl'ş ve 
neticelerin göriilmesuıi giıçleş
tirnıiştir. 

En s n s 
Hindistan da Yaralı esirleri 

(~tar:ı.fı 1 incide) mübadelesi (Ba§ tara/il 
1 incide) 

rüşmelerden sonra beyanatta DUşmanm bttyük kayıplara 
bulunan C~nnah şöyle demiştir: (Baı tar•fı 1 inci aayfada) uğradığı 100 bin Sovyet esiri a-

- Bugiln öğleden sonra Krips saat 16,30 da 22.000 tonluk La- lınmış olnu:ısiyle de&il. Alınan 
ile bulustum. Mumaileyh, Bri- dovericastl İngiliz hastahane ge- hıtlnnnın önünde bıraktığı ölü 
tanya hükfunetinin beyanname misi kendilerıni Türk kar:ı. su- ve ya.rahlı:ırın miktarı ile a.nıa.
proj"sinin son maddesi hakkın- lnrı hududunda karşılayan pi- §llm.aktadır. 
da yapılan tenkitleri göronünde lotlanmız refakatinde limana Karların tamamiyle ortadan 
bulundurmak suretiyle ne gibi girerek komutanlık önünde de- kalktığı yerlerde hususi kıtalır 
mütemmim tedbirler alınabilece mirlemişlerdir. Her iki gemide Bolşevik cesetlerini göımIM!tle 
ğini izah etti. Ve Hint CemaRti- bulunan beynelmilel Kızılhaç meşguldürler. 
ni temsil edecek bir Hintlinin delegeleri tahsis edilen motöör- SovyeUer büyük lkütlelerin 
Hint Müdafaa Nazırlığına tayin lerle refakatlerinde mihmandar ia.şeslni teŞkilat.ıandıramamış
edilebileceğini açıkça anlattı. lan olduğu hnlde karaya çıka- !ardır. Evvelce münferit olarak 

Cinnah şu sözleri de ilave et- rak komutanlıkça temas ettiril· görülen insan eti yeme vak'ala-
miştir: miştir. n son zamnnlard3. geri ile irıti-

- Krips mütemmim tedbir- Vaktin geçikmesi dolayısıyla bathn :kesilen veya -ana kuv-
lcri icap ettiren sebepleri de an- mübadelenin yarın sabah 7 de vetlerindcn ayn düşen Sovyet 
latmış bulunduğundun henim bıı başlaması kararla.şmıştır. latalarında o kadar çoğaltmıştır 
akş&m General Vavel iJe buluş- ki esırier dnlı:a simdiden devam-
maklığım için tedbir alınmış· Komutanlık namına hoş gel- h ve gı~kçc arian bir yamynm-
br. Akşam üzeri umumi karar- diniz demek ve hastaların habr lık salgınından ibahsetmekiedir-, 
gaha gittik. Krips ibcni başku- larını sormak üzere bir yüksek ler. 
maudruıa tanıttıktan sonra ay- subayla ve Kızılay lzmir mer- Şimdi yapılan Alınan mukabil 
rıldı. ·'ravel ile bu işi münakı:.- kezi namına bir heyet gemilere! taam.ızlıırı günden güne ehem-
şa ettik, Vavel bana izahat VCl'· gitmiştir. miyet emsbetrnektedir. 
di. Mescleyi yarın M.llslüman Cc Alman Tobllği 
miyeti İdare Encümenince tet- Mübadelenin, gemiler Devlet Alın'an orduları başkornutan-

Dcnizyollarırun .Alsancak'taki ı ı gı~ "'ebli;:.:,_..l_ d ·ı· ki kik edilmek üzere bildirecc0.,im. 1 nın L 04ı.uuc em ıyor : büyük iskelesinin iki tarafına "Şark :plı ind Alman hü 
Yeni Delhi, 7 (A.A.) - 1 k ı1m k ce: e · e. - ı yanaştırı am yap ası arar- cumlnn yeni muvaffakıyetler 

Cinnah, Britanya cevabının laştırılnuş 'di, fakat sert bir ın· kazanmıştır. Düşmanın mahalli 
Mlıdafaa Nazırı sıfatiyle bir bat rüzgarı bu kararın değişti- hücum.lan püskürtülmüştür. 
Hiı.tlinin tayinini kabul et- rilmesine s~bep olduğu gibi ge- Leningra.ttalti askeri tesisle-

milerin vüksck tonajda olması 1 ,.;.., "--mı.........1.- ..l 

-
mekte bulundu0ömıu bu. ak- J • ::_-:1_"::'..l:~.'\UU' anı, lLC\ııam et-dn bu hususta ayrı bir amil ol- u.ı.~ 
şnm bildirmiştir. muştur. Mübadele işi için bir 5 Nisanda Sivaatopol cephe-

Y cni Delhi, 7 (A.A.) -- körfez vapuru iki bliyük sal ve sinde Bolc;evik 'kıt.alan iki yerde I 
Zanuedi!diğine göre İngiliz İstanbul romorkörii tahsis edil- ve müteaddit dr:ıf'alar Alınan ve 
harp kn.bincsinin kongreııın mistir. İşe önce İngiliz g"misin- Romen mevzilerıyle temasa gir
nıubtırasma cevabı Kongl'c deki lıtalyan esirleri boş.:ıltıbna.- mişlredir. Bu taarruz .kınlmış
Reisi Azad'a ve Nehru'ya siyle başhnacak, sonra lt.alyan tır. 
tevdi edilmiştir. Bunlar şi111- gemisindeki İngiliz esirleri bo- Kerç yanın nda.sında Alman 
di Kıips ile görüşm ·ktedil'- şa.ltılacaktır. topçusu büyük bir faaliyet gös-
ler. Çok büyük bir kalaballk sahil temıiştir ı 
• itiraz Edilen Nokt.alıır boyunda gemileri görmek i~in 

1 

SO\')'Ot Tebliği 
Yeni Delhi, 7 (A.A.) - toplanmıştır. Sovyet tebliğinde, Katinin 

"All lndia,. icra komileşinin 1 ltalyan gemisinde l29, hgi- cephesinde 11 meskfuı mahallin 

Suikast davası 
(B~ tanıtı l &wide) 

larmı hazırla.malan için not cl .. 
malan t.eı:nin olunmuştur. 

Bugünldl Od.9o 
Yarınki celsede öğleden evvel 

mah'.keıme dosyasındaki bazı ev-c 
rn:k okunacaktır. Bu eroda PC>c 
lis enstitüsü luininalisgik pro-. 
fesörü ~ miltehassıs tL 
Payot ile Ankara. adliye dokto
ru Behçet Kam:ıy'ın birlikte ha· 
zırladıliliı.n bir de rapor wırdır ... 
Öğleden sonraki celsede du 

13 Amme şahidi .ffinlenecekti.r. 
Şahitlerden Bayan Mefharet ve 
Bigü:m Totgüz, patlıyan bom.ba
nın y.il'nnında ve patladığı m
ma.n da yaralamnış bulunııyor
ltırdı. Şoiôr Ahmet ve moıtmik
letçi Advi. hMise 8llıaemöaı °" 
rad'l.Il geciyorla.rdı. 

Seyfettin, Halit, ve Ali Çelilı, 
ömerin A:nıkı:ıraya gizli gcli:-tlxı .. 
de Toros () el:n l ça.lı:;.,.rmdruı.J~ 
dılar. Polis mcınunı 1 azım ha
di'>elliıı cereyan etti.i;i yerin ya-
'kınuıda idi. Berber Sillcym;:ı.nın 
ıarkad Iinıf. evs:ı.hibi (ıtili-

za.rla Sill~ym.anla, berober ça
lışan berber 1'1.lın.il ve Ahınet te 
iıStiçvap edilecek şahitlar aı·aı
mnda. bulunuyorlar. 

Edvaııt Romans!<l. Süleyımru 
Sovyet sefnrotiyle t.:mştırd•ğı 
söylenen Po Onl alı mühcndb r. 
Bu müheııdi..,in matikmn yt> bil
airec~~ ma.lftmatın bilhru a :ı.
yruıı dikkat olac ~ nnh"jll" >r. 

1'"on Parmı'in V~N iı1i T"Slıı·iri 
1t :ılfnnat 

Ankara - Muh-.:ı.krmonin bu
günkü ccl.c;" JruJe Almanya.nın 

Ankara Büyült Elçısi Fon Pa.p&
nin, Cumlıurivct Müd.dciwnutni· 
liğine gönd rd,ği tuJıriri m !ıi
mat d' .. mnaca.ktır. 

Bund::ı.n ~ Elçınin. o L'l· 

b:ının infilil.kmi müteakip kula· 
ğmda hüsıl o!ıın ıırızaya ait ra
por da o' unacaktır. muhtırasında. Hindistnmn · · 917 b 1 .,. .. p ... ,..,;ıı'ldı·<;;, bı'ldin'"""or. 1 

1 
li& gemısmde de esir u llil· _., LÇ\.l rı& ... ., 

istikbali hakkındaki ngil.z Bu tebliğe göre, 29 Mart ile !!"!'11.,.._,::ıı:::.:;~:c:a.-=-=---=-
beyannnmosi müsait swette .dufuı gemilere giden zatlaı dan 4 Nisan arasında. Almanlar 226 
karşılanmakta ise de müs- öğrenilmiş :il!le de resmi maJram- tayyare 1k:3Ybetmişlerdir. la dc.mıştir ki: 
takbel Hint devletinin tarifi ln.r ttalyan gemisinde 59, lngi- * Ha.riciyc Komiseri Molotof ·•- Bulg-arla.rın Alman Ordu· 
bahsine şıddetıe itiraz edil- liz gemisinde de 340 malnt hac;p dün ~ Japon sefiri Sat.o'yu sunda hizmet ctınıelcrı affödföı 
mcktedir. esiri olduğunu, diğerlerinin harp ka!bul etmiştir. şey değlld r . Oğull:ınmızı Bul-
Ja"""•n Donenması Bcngalc C'L.. ... .,tl gar mıllotinın düşmnnlnn eıu-

1"' esirleri oldukl2.":'ı hakkında ma· ı::ıuı.\' ıu.iaJetlcri Kongresi 1 nn' o · nl ask i'k Kiirf&--indc v.ernıerjruı. o aıı er ı -
lumatları olmadığını söyiyorlar Moskov.a, 7 (A.A.) - Ta.sa; ten hurtannı.z ve Bulgar miJle-

Yeni Dclhi. 7 (A.A.) - ve doğru rakam sayısının yarın 4: Nisanda Moskovada Slav mil- tinin düşn:ıanlar.ına değil, hmdl 
Röyter Ajansının bildirdi- letleıi kongresi toplJJınuştır. millcl.lerine hizmet j,.;.., yn.mı'n 

mtibadele tamamlandıktan son- ~ """' ğine göre aralarında bir de Toplantıda 'birçok Rus, Bulgar et.m.i.5 oldu-kl11Z'llll hatırlatınız. 
tayya.ı:c gemisi bulunan Ja- ra tahakkuk edeceğini i15.ve edi- hatipleri söz alınış ve bilhassa 1942 yılı Slav zaferinin ve Al-
pan deniz kU\'Vetleri Bcnga- yorlar. Bulgar mümessili Madam Pek- mn.n lll'lgliıbiyetin.in yılı olsun." 
le kör.fczinde hareketleme ~••1C111;·'111m±••ı•m•m::..::nml!lllmı::ı111115•••iiliiiil1Wil~••••••m~mi!llii;mı••C1»;ı1111ııı. 
bulunmaktadır. IY 

Düşman harp gemileri ve 
tayyareleri müttefik ticar ~ 
gemilerine karşı mfü•tcrek 
twırnızlar yapmı~lardır. 

YA r-t iN AKŞAM 
Türkçe SözlO 

nüshası 
Fransızca SözlO 

nüshası 

Ankara mahk~mesi 1 
Sinemalarında s AY 

ve Almanya 
(Baftar:aft l 1ıai 8<lhife<J.e) u Si 

Müthiş ve ha!ldki sahneler -Kb.nh milcadeleler - Tefrika.ya düşen bir mll1elin feci ekıbetl ..• 
Muazzam kab.ı-.ımanlık va fcdakil.rlık sahneleri. .. Gözleri::ıize in:m'-ımı.yacağlllız bir ~ .. 

D!KKAT : NUMARALI KOLTUKLAR BUGÜl\TDEN SATlL'M.A.KTADIR. 

Tas Ajansının iddialarını ele ala.n 
Alman basını bu idd ıalurın &ı\'
yetlcre mahsus usullerd:.n o1du
ğunu ve Ankarada yapılan mu
hakmenin şimdiden Sov;•et iddi
alarının boşluğunu isbııt ettiği- "'••••••m1111111aııcm~aa•n•mma1I::111mm•mmınımm••mi1!!••~ 
ni yaı.ıyor. 

Ve Sovyetıerin zorb:ıca hare
ketlerle Tür.kiycyi v.e lsveçi mü
temadiyen rahatsız etmek iste
dik! erini belil'tiyor. 

Vatikanla • Çin 
münasebetleri 

Çunking, 7 (A.A.) - Bura-

Bir Amerikan amiraJir.j daki sözcüye göre, Vatiknn ile 
da ga götürdü Çin arasında mümessiller teati-
. 

7 
(A A Fırtı si ·hakkında bir anlaşma vukua 

V a; ıngton, · .) - - gelmiştir. Çin y-c1.kında. Papalık 
nalı bir havada yapılan normal . . ~ . 
b:r cevelan emıa~ın.?~. ~!Ili;al I nczd~e bır mum~m.l göndere
Wilcok'i bir dn. u gotiirmuştilr. cektir. 

. ... lfl 
Genç lmlarm ~öntil \"e lialbJeriJô. aşk w se\ı;i maceNlllnnı 

inoodon inceye t'ahlB eden: · 

BUGÜNKÜ KIZLAR 
Gençlik, Aşk ve Sadakat Filminde 

Birçok rağ~ ve muvaffakıyet kazanan filmlerin 

tas~~~~~ V.fdızı MAGOA SCHNEI DER 
Yarınki Perşembe Gono Akşamı 

·,-~-~z-·;--~~~F~R,-l~K~~A-..---~..-wııı~~------.:,_..~:ll:btıı~dd~~~~Alv: 
J M. ZEı<ı 

ŞAR K'da de söylediğim gibi o, bana ana.
net bırakılmıştır. Bir gün sahi
bi tara ftndtı n isteneceği muhak-
kaktır. Emanet edilen mr~m::d21ml .. 118Blml~ ............. !llE~~ .... l!ll'lx.ıı 

( No: 121 KO <.GU. JAL 

,~~~._..ı·~----------------------nı __ a_h_f_u_zdur ı~....-....~~ 
Gerşom, seni herkesten çok se-j 
viyorum. Sen meyvanıın meyva-
sı, ba.hçemdC' açılan ffüllerin en 
h sısın. Vu1:anını hatı~,na nak- 1 
setmeden gurbete gı<lıyorsun. 

Yudellerin garip billbülü olac~
sm. Ya'1Uk yanık ötcc k, f.rJcat 
hiçbir zaman vatan hasretini te- ı 
rennüm cl.miyeccksin. Çünkü 1 
v:atarunı tanınındıın ayrılıyorsun 
Gerşom ! Da.ha kötüsü, yıldızlı 
seması altında doğduğun bu me
sut ülke de seni bir yabancı ola
rak tanıvacaktır. 

Şuııyn Aleyhissclam, fazla ta
hammill edemedi. Birdenbire bo
şandı ve ağlamıya başlndL Kızı 

Safura ile de bu ağlama sırnsm
da vedfılast.ı. Musa, yürekler pa
ralayıcı manzarayı, iki adım ge-

1 
riden, şaşılacak bir soğukkanlı
lıkla seyrcdivordu. Onlarla bir
lilrte rağlamak istediği halde ağ
lıyamıvordu. 

"'uayp Aleyhisselfım. kızım v~ 
torununu tekrar tekrar öpüp 
00.ğrma ~astıktan sonra: 

- Oğlum, Uusa! dedi. Biti
şikteki odaya gir . Or.adn birkaç 
değnek güreceksin. lçindeu bir 
tanesini al. Bu, yolda sana lii- j 
zım olacaktır. Sana değnek ye
rine güzel bir kılıç armağan etr 
meyi çok isterdim. Ne ya.paynn 
ki verecek !kılıcım yok. Öyle ü-

1 mit ediyormn ki bu değneği de 
kılıç kudar kıymetli bir armağa
nım ola.ra:k suklıyacaksın. 

Musa, bitişik odaya girdi. 
Mevcut değ;ıeklerden birisini 
gelişi güzel çekip aldı ve geri 
döndü. Şuayp Aleylrisse.18.m. el
leri ile yoklıya.rak bu değneğin 
bir ucunun iki çatal olduğunu 
anladı: 

- Yıa. Musa, dedi. Kalbine bir 
şey gelmesin. Bu değneği yeri
ne bırak ta, baŞk.a bir değnek 
al. Çünkü bu değneği çok za
man evvel banaı birisi getirip e
manet etmiş ve "bunun bir sa
hibi vardır; istediği va.kit ken
disine \-erirsin" demişti. 

Musa, itiraz etmedi Gidip 

dl - - • uo"'1e bıraktı ve 1"" ska egncgı J ~ ·- u....,. 
bir değnek aJıy<zrum zannı) le 
yuıe a_yni ilegrug. nldı; Şuay?I 
Aleylıissclü.mııı yanına dondu. 
Gö7.5üz ı eygambcr, muayaıe 
neticeslııdc bu değneğin yine o 
değne.'t olduğunu anladı. Kendi 
kendine: 

- Galiba bu değneğin sa.hıöi 
Musadır! 

Dlye söylenerek ses çıkarma
dı. Musayı ve kızını selfun.otle
dikten biraz sonra aklını başı
na. topladı. Yine ık endi kendine: 

-Y-a. bu değneğin s:.ıhibi Mu
& değilse. .. Ya değneğin hakiki 
sa.bibi g-elir de "Benim sizde bir 
emanetim vardı. onu n.lmıya gel
dim" derse, o za.man ıben ne ya.
panm? ICmanctc hiyanet etmiş 
vazıyete düşmez miyim? 

Diye tekrar söylendi ve cUğer 
kızının yardımı ile şehirden dı
şarı çıktı. Ağır ağır gitmek~ o
lan Musanın arkasından y~.işti: 

- O~lum Musa, dedi. İçim 
rahat etmedi. Verdiğim deI1ne
ği geri a1ıw.ı1aı geldim. Evie ilrP..D 

°' yi başkasma annağn.n etmek ·'!,!jQllil-••Bm!aii••--liill-ınımıım:ı• .. :•mlr.iillmm dof.ru olmaz. il: 

Akın! .. Hücum! .. ve izdiham Haftası! .. Mus:ı., değneği "')k sevmişti. 
Geri vcrnıek istemedi: 

- Hayır, dedi. İlk çek.işimde 
elime bu d~öııek geçti. İkinci 
çekiste de avni deimwi almışım. 
Artık geri veremem. 

Şuayı> AleylıisseW.m, değneği 
geri alnbilmck için bin dereden 
su rrctirdi; yalvarıp ya.kardı, 
MlL';S.Vl lka.ndırmıya muvaffak 
olamadı. Nihayet Amirane bir 
lisan kullanarak zorla almıya 
kalkıştı. Bu suretle de bir neti
ce elde edemedi. 

Sa.fu.ra baba.siyle koc:ı.sı ara
sında kalb .kırıcı bir hfıdise çık
masından korkarak şöyle bir 
teklüte bulundu: 

- İkinizden biriniz muhak
knlk haklıdır. Fakat hanginizin 
haklı olduğunu ben tayin ede
mem. Çünkü birinizin kızı, 'biri
nizin kansı oluyorum. Hep be
raber ai;'ll" ağır yolu.muza devam 
edelim. llk karşılaşncağımız yol
cuyu hakem yapclım. İddianızı 
ona anlatırsınız; değneğin han
ginize ait oldui!:unu tayin etme
sini rica ed-ersf::ıiz ve onun ve-

Haftalıırd:ın beri s.ab.ırsızlıkLl bcldedlğin.iz en ~ program 

lstanbulun en bOyük, oo vasi 

Çemberlit ş sinsmas,nda 
Bugün matinelerden itibaren 

Büyük. ldiı;Cik, talebe, ı:ençlik ve eibeveJinlıı itina ve lçten gelen bir 
dikknt \'C takdirlerle seyredecekleri cemiyetin içti.mat ve ahWd yn
ralannı nişterleyen, kalb ve gönülleri a~li)'en klAsik Türk ve Arap 

ııazuwı t11 ateşli, en ruhnuvaz parçaları sincs\nde toplar.m: 

1 - ZEHiRLi ÇiÇEK 
TOrkçe SözlQ - Türkçe ~e Arapça Şarkılı 

Bütün kadınlan bıçkırt:ırak ağlatacak, erkeklcrl en kuvvetli ı 
heyecana sörllkli,yec.Jc, bütün gençlere ibret dersı verecek 

- aımez bir bayat ~. 

Baş Rolde: di~1::r~~!~~~r• EMiNE ŞEKIP 
1 

Barların. içkinin, kumar ve sefahat fllemlerinln b~ döndürücQ ı 
ihtireslarına kurban giden ıcn~lerin fecl Ala~Ucrl. ----J-

2 - Gangsteıier Avcısı 
receği hükme razı olursunuz. Tililer Orpertict maoeralzır, koıkunç ve bcle"<lllllı &:ıhrıclerle dolu 

(Aması w.r.) • • sencnl.rı aı ~ w ~ ıoergtızqtter pmı 
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Erkek Okulları voleybol ı 
Maçlara neticelendi 

19/9/1941 tarihinde başlıyan 
Erkek Okullnn Voleybol Maç
ları neticelenmiş, beyaz kümede 
Haydarpaşa, kmmızı kümede i
ee Vef-a lisesi 1941 - lD42 ders 
.J1lı 1stanbul okulları voleybol 
IJi,rinclsi oımueıa.roır. 

KaragOmrOk spor 
sahası 

~ali ve Belediye Reisi B. Dr. 
Lutfi Kınlar dUn yanında Be
den Terbiyesi Genel Din.Cıtörlü
fü Müdür Muavini ile birlikte 
Xanı.gü:mriı1de spor sahasına 
giderek 6.lhada devam eden in
enab ~tkik etmiştir. Vali ve 
iBclediye Re5si, spor sahasının 
19 Mayıs Spor Bayramı'!na ka
mr ıtmna.mıamnası ~ elhkıa.
wıara lhım gelen direktifleri 
vermiştir. 

Diyordu. Yörük Ali, nihayet 
bir biçimine getirdi. Çaprnzd:ın 
ıpynlarak kendini yere ntt.ı. A y
nalı da fırsat knçımın.dnn üzeri
ne çullandı. Ve, bekletmeden 
GEmen sarmaya girdi. Herkes 
heyecan içindcy i . Yörüğe ne 
ohnuştu? Feına kaptırmıştı ken
dini... 

Yörük Ali, mnnevralan yapa
mamıştı. Aynalının hızlı ve, fev· 
lı:alido sert girişi bUtün muka
bil hamleleri bozmuştu. Fakat 
Yörük, çaprazı sıyırarak yere 
yat.mı~a muva:ffa'k olmuştu. 
Bundan sonrası kolaydı . Aynalı 
.Ahmet, hasmıwn bir an evvel 
jşinl b:tirnıly • koyuldu. Güre
p başlangıcınıdanberl nmvaf
fak olamadığı hamlelere şim
d i muvaffak olmuş bulunuyor
d.u. Aynalı Ahmet, sarmayı vur
duktan sonra kürrteyi doldurdu. 
Hafif ve, küçük hasmını hm-a
landınp aşıracakU. 

Calık, deli dh•ane olmuştu. 
~'iu, yeniliyordu. Vazıyet kö
tUydü. Küntedcn kurtulmasına 
imkan yoktu. Ahmet, künteyi 
çok çahmınd almıştJ, Yörük, 
sakin ve, ses iroi. Hatta, kün
teden sı:,Tılmak için bile çaba
kmıvordu. Kurbanlık koyun 
gibi kendini teslim etmişti has· 
mına ... 

Cn.?.gır da şıiplıeye giı di. Yö
rük, gidiyordu. Çalık, ayağa. 
kalkmış, sabısızla.nıyordu. Caz
gıra dönerek : 

- U ta!.. Yenıldi ocrlan bı-
• 1 
zım ... 

- \'alf.)h ! .. Ben de kötü gö
rilyonun. 

- Vay köpoğlu.. Nasıl da 
t.op ıladı oğlımı be? .. 

- Sus! .. Pehlivanlık bu ... 
- Hıç mukn.bele de etmiyor 

Yorük!.. 
- ı ·e olacak be? .. Aşıra 

kUnteyi .. Tutuş fena! .• 
- .... 
- Dur baknlım, ne olacak? •. 
Dmit~n üslilste kiınte bağım 

tazC>l yen Aynalı. bırdenbiru Yö
ıilğü -ka.lchra.r-nk .a tı. Yörüı< A
li, d .. h t hala scssı.?. ve, mukabe
le ızdi. Elsiz ayaksız gidiyordu 
dMne'k. .. 

Ft.r. tan baı'i-ırıyoıfardı; 

Aynalı. A~tr! .. 
Ho.ydı, duınıa! .. 
A111r gıt. in be! .. 

Yörüğu ta:itdir cdooler de: 
Yorıik ! Kolla kendini!.. 

Çalığııı dilı tutulmuştu. Caz
gır, ne ·öylı) eceğini şaşırmıştı. 
Hal m hev tınde bulunan Mol-
il ~ ~ ,., biribirlerine: 

- Ys%lk oldu oğlana! .• 
- Ne olsa Aynalı, eski peh-

livan? .. 
- Vay hınzır vay! .. Çalımı

n getinp n" de güzel toparla
dı çocuğu ... 

Yenecek ... 
- İşte askıya aldı .. Aşınyor. 
- Acıdım, "! öriiğe doğrusu ... 
Derneğe kalmadı.. Birdenbire 

Aymı.hnın ırtı yere vurouı:"ll 
g'('ruldti. Aynnh Ahmet, kUnte
J • ırı:-ken ha nımn gayet 
rn hiı a.ne ve. yerinde ohm bir 
tc uk ell mc:iı oyununa girmiş
t V , bu topuk elleme ile bir
d ırc kıçüstü düşerek arkaya 
d ı ru uzarır.uştı. Yani sırtüstü 
g 1m tı. Yörük de, !kısmen hııs
an rı·n lizı:>dnde kalmıştı. Fakat 
dv c :ı ... klı olar k ... 
Yoı ı..K oldu~u yerden kalktı. 

S ~ elım oyluğumı. vurnrnk gn
ı. ı) t tcm~nc1sı ç:ıktJ. 

I ı kem he) etin~ bulunan 
M >lla ve, Araboğlunu."'l lfıflan 
ı.ıh, ında kalın:. tı. Araboğlu, gü
Jeı 1( : 

Vay «anına.! Cin gibi çarp
tı be ! .. 

- Ne topuk elleme bu? .. 
- Tcvel.kt>li sessiz durmu-

yormllij • Oynıyncalk oyunu var
mış . 

- Aferin Yöruğe! .. Çok us
ta pchlıv n olacak .. 

- A vn lmın lıal'ne b:ı.k .. 01-

BAŞ•DIŞ-GRIP-NEZLE-KIRIKLIK- SOGUK ALGINLIGI- ROMATİZ A · NEVRAL·Ji 
Ve bOtOn ağrılara derhal keser, isim ve markaya dikkat. G EtlPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

l , ml!!mmma ... a111 .. ~ .............. mıl!I••--'.•~ 

Sümer Ban k Sellüloz Sanayii 
M 0 E S S E 8 E S 1 M OD O R L 0 (;. O N D E H : 

K A,TAK • ÖA.f~I ALll\IA f'AK 
tmul!ıtımıuı luz.umlu kaval: ağıcı muess mız.dc t hm metre 

mık:ıbı 16 liradan ;ılın:ıc:ıktır. Ta}.plcrin crnıtı t>ıı;renrnek iıze-t~ hiu.oıt 

du1}u yerden kalkamıyor .. Şa
şırdı. Mosmor oldu. 

7.45 Ajans 
Hnbeı lcrt 

8.00 Muzık 
8.15 E\ ln s:ıatı 

12.30 Program 

Hııbcrl('rt 

19.45 Serbest 
5 dakika 

lll.50 Şnrkılor 
20.ıs Radyo 

G:ızctcsı 

20.45 Hnftnnın 

ÖKSÜRENLE=. KATRAN H .AK~ ı EKREM ;a."."Y•nut:•:ıh•ri•rc•n•tzm-it•tc•M•u•e!'•s~ • .se•m•iz•m•c•rk•cz•ın•e•m•ümr.•cn•:ıtımıla•n•. ---· 

- 1'"evka1ade güzel y ndi. 
Yörüğün, bir an içind ıtch1i

kedcn kurtulup muvnffakıyet 
elde ettiğini gör~n takdir karları 
hep bırden bağırıyorlardı: 

l 2.33 Şnrkılar 
12.45 AJJhS 

:~BAYANLAR ve PAYLAR -=,~ •as• • 
- Yaşa Yörük! .. 
- Aslan Yörük! .. 
- Pehlivansın be? 
Çalık, olduğu yerele dm nmı

yorJu. Meydana uğrayıp oglu· 
nu kalbine basacağı geliyordu. 

H. beri ·rl 
13.00 ş. ı ı,ıfar 
18.00 Progr:ım 
18.03 Drıns 

Ork tr:ısı 

18.45 Ziraat 
Tnk\imt 

18.55 Konuşınn 

Marşı 

21.00 Konuşma 
2l.l5 F ... ıl 
21.45 Miiz!k 
22.30 Aj3ns 

Habcılcrı 

22.45 Program 

Se\•incinden bağırıyordu: ============= 1 
- Aferin oğlum!.. 1 . d p• • 
Cazgır, bu eski usta pehlivan zmır e ırınç ve 

Yoıiiğü candan ta!kdir etmişti. p • b Jl t 
Jştc pchlivanlrk buydu . .ınn tch· eynır o aş 1 l 
likcli bir zamanda soğuk k&nlı- İ?.lllir. (Yeni Sabah) - Hnlka J 
lı~·ını muhafaza edip galip gel- tevzi ed.lmck fü:ere şehrimize 
mekti. Çalık, söylenıyordu: yeniden dört ton pirinç gelmiş· 

- Senin bu, Yörüğü vallah tir. Bunlar geçen defa pirin~ 
kimse yenemez .. O, bizim bildi- tevziatından istifade edememiş 
ğimizden çok pehlh•an ! olan daire memurlarına dağ1tı

--- Hakikaten dediğin doğru.. lacaklıJ·. Toprak Mahsulleri O· 
Pehlivnn bu, çocuk.. fisinin getirttiği 20 ton pirindn -

Müesseseml:.uk• daima l\ADL~ \ t' 

J.:;ttKEK kol, et·ı, ı;o.a.tleri, masa, 
d uvur saafleri, altın \~ pllitiıı ni
t;an y iizüklf'.ri, la)'lnetli f3!;tlarl 
s üSl\i (.' 1Çl4:3\ ve PLAKLAR w 
yeni "Şevalile" yüzüklerinin :am
gin ~tlerini buhındurduğumuzu 

bi.ldirmNde şeref du) anz. 

,-._ ~1 
Sin<iER 

Saat Mağazaları 
: tSTA ffil114, F..MtNöNU CADDl<~t No. 8 _,, 

satışı i<;in hcniiz emir gelmemi~ 
- Nasıl sessiz duruyordu? .. 

Demek hasmına emniyet ver-
1 

tir Diğer taraftan mezbahada 
mek i~in bekliyordu. soğuk hava depoHunda bulunan 

(Arkato., ur) (2000) t eneke beyaz peynir in 
satışı irin de henüz emir gel

T. H. K. HllVacılıh Dairesi Geneı-11 
Direktörlüğünden 

memiştir. 

Tıbbi müsamere 
Haydarp~a .A.skt•ri Hastaha

nesi Altıncı Tıbbi müs:uneıesi 

HuHı Gedikli Hnzırlnınn Yuvnsınn bu sene 340, l!J25, l92G do rumlul. r· 
dnn t:ılchc alınncakur. Bu do umlulnr kl\Ci gelmezse 339, 338 doğumlıılar- ı 
dan dahJ nhnncnktır, tsteklilcrin şcrnltı anlamak üzere Cnğaloğlurıda Tf\rk 
Hnvn Kun>mu binasında Hnv31 ılık Mıımessilliğine m(ır:ıc:ıntl:ırı ilan olu-
nur. (4257) 

Hasrada kalan 
İthalat e,yası 

getirilece k 
diin Başlahib Albay Operatör ==========-================ 

Öğrendiğımize goıc Avnıpa
nın muhtelif devletlerine sıpariq 
cdıl( n ithalat mallarımızdan miı 
him bir kısmı Basraya gelmış
tir. 

Zahit Tolun'un reisliğinde top
) ınmıs ve aşnğıda vnk'nlnr tak
dim eclil.nıi~1.ir: 

Bir göz tem. .. ruzu vak'ası, bir 
L~pri v:ık'ası, birinde Pyenep
hroz gal. bulunan at nalı şek
linde böbrek va:k'ası. 
---->ıuc----

Muhtelif tüccnr ve mücSS<'fiC
lerc ait bu mallar bir müdd t
tenbcri Basrada bulunduğu hal
de sahipleri tarafından memle· Üniversite imtihanlara 
ketımize ithnl olunmadığından 
Ticaret Vekaleti nlfıkadarlnrn 
bu hususta tebliğat yapılması 
hnkkmda birlik ler umumi katip 
liğme bir tamim gelmıştı. Bu
gün tüccarlar b.rliklere da\'Cl 
olunmuştur. Kendilerine bu hu-

OniversH.e Deka."llar Meclisi, 
bu hnftn içinde toplanacaktır. 
Bu toplantıda. Üniversitenin 
ders kesimi ile imt.iha.nlara baş
lama taı ihl ri tesbit edilecrik
tir. 

susta tebliğat yapılacnktır. Fındık satışları 

Diğer taraftan öğrendiğimızc Tr. bzon, (Yeni Sabah ) 

BürHARBçt;rı·çvozol 
W38 tarihinden 1940 yı lı sonuna kadar söyltmmiş mtth· 

telif nutuklardır. Bugünkü harbin, W. Çörçile göı e sebeplerini 
anlamak için bil mühim eseri okumak şarttır. 

Aslından Haldun Yaşaro*lu tercüme etmistir. 
T~n~Bi 100 kuruştur. · 

KAVGAM -JJJElN KAMPJ? 
Alman Devlet Reisi Aılolf Hitlerin büt\in dünyaüa mil

yonlnrca satılan ve Hüsey•n Cahit Yalçın tru'tlfından terui
me edilerek az vakittE> me,,cudu tiikenen bu meşhur t>serirı 
yeni basımı çıkmıştır 'rant-si ciltli olarak 3 liradır. Taşı•acan 

poslr.. pnrası alınmaz. göre halen Basrada bulurıan it- J<)ndık piyasalarındaki istek \0t 

halat mallarımız arasında mU- fi!•at sağlamlığını muhafaza ct-
hhn miktarda kauçuk, otomobil mekte ve borsada hararetli bir ~-
levazımatı ve lasti~i ile muhte- surette alım satımlar de,·am ct-

AHMET HALiT KiTABEVi _, 
lıf ziraat makineleri, deri, rad- mektedir. 
yo, Frijider, pamuk ipliği, kim- Dün sıra malı kabuklu tom
yevi maddeler, çay, elektrik mal bul fındıkların beher kilosu 62,5 
zemesi vesaire vnrdır. kuruşa kadar satılmıştır. 

Bunlar en yakın bir zamanda ı ı 
peyderpey şehrimize getfrtilc- Askerlik işler~ 
cektir . "-------------'-

lstanbul Sıhhi Jtf iiesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Sıhhat V~kflletirı merbut doaıun m leı•j lçin 3 edet otok lav açık eksılt-

meye konulmustur 
Beyo{ılu Verlı Aı. ç, Baıka nltğıl'ldıın: 1. - Ek iltmc 24/4/942 Çarşanıl>rı g{ınÜ snnt 15 de fühhtıt \e lçtiın t 

1 
Dz. G\ , Yzb. 1brnhlm o~lu Alı Muavenet MudlirHıgiı bınasındn toplnnan komi yondn ynpıhıcnldır. 

---->mc----
nhlsarlarda yeni tayinler Haydar (1176), Emekli Dz. Mkl Bnb. 2. - Beher otokln\ın muh:ıınmcn 1'ıyatı 600 lırndır, 

'I _.. K" il r.ı "t h R 3. - istekliler şnrtnamcsırıı ç11lışm:ı g\inlcrlnde komi yonda görebilirler. 
İnhisarlar BaşmüclürlüğU' kad 0 •met .. m o., u •• e met ıı.a 

1 (136 Yd Nk Tır. Ah t R - • ,._ 4. - istekliler 1942 yılına alt Tıcaret Odası vesıknsilc 2490 sayılı kn-
rosunda bau nakil \"e terfiler ), · · .,m. me n.u '""'n 

( 44950) Yd T T:ıh.. N ~d ı nuRda ynı:ılı \ cslkalnr ile bu ili ye.er yüzde yed buçuk pey nkçclerlnc alt 
Yapılmıştır. 1 • . op. """ cemi • n ı (30802), Yd. s. 7 Makinist. Kti:z.ım makbuz veya -Oanko nıcktubllc bırl te belli gun "e s.ıattc komisyona •el-
Öğrcndi~>imize göre umum oğlu Ynhyn Sarda!'ın acele ııuooye melerl. {4314) 

müdür muavinliğini vekaleten ı müracaatınrı UAn olunur. ==================ıc:::========= 
müdürü Ömer Refik Yaltkaya j------------- D ifa etmekte olan tütüün işleri ~-----·---(4·5-47·/-24·8-7/-9-73 ... 6) 'I Devlet 
bu vazifeye asaleten, tUtlin işle- emiryollarJ ilanları 
ri müdürlüğüne İstanbul İnhi· ''Yanı· Sabahın , , ---------------··---sarlar başmiidilrü Necmettin 
Karal başmüdürlüğe, umum Muh mmen bedeli (8000) lira olnn 1000 Rulo (100000 metre) kolası., 

müdürlük müskirat stok şubesi ı"la" n fı·yatları Pnmuk Milccrrit Şerit (24.4.1942) Cumn gunii saat (JG) : on altıda Hrıydar-
müdUrü Fikri Faik Güngören pnşad:ı G:ır b nnsı clahıllndcki kom5syoıı tarafından, k:ıpnlı :znrf usulıle s.ı-
tayin edilmişlerdir. tın nlın:ıc:ıktır. 

Kr. Bu işe girmek istiyenlerln (600) liralık muv:.kknt teminat kanunun 
-----:>ııı«----

Ba~ık maktu olarak '?GO Pirinç ihtikarı 
DUn TUtUngUmrük 7 numara- BiriDcıl •y:fa.c1a UDtiml ~ 

da bakkal Remzi Oralın dükka· lldMl • ,. 850 

tayin ctU!i vesalkle teklifler in} muhtc\I zarfl:ırını a) nı gün saat (15) on 
beşe kadar komi yon reislliine vermeleri lflzımchr. 

Bu lşc nlt şnrtnrunelcr komisyondan p:ırnsız olnral dağıtılmaktadır 
(4294) 

nındn. mühim miktarda pirinç Veündl • ., SOO H ı· d Ed.b'• Ş h bulunduğu halde gel~ müşteri-i l .. rdünell ı 611-- a 1 e 1 ın a e•eri - •• , 1 
lere (yok) demekte ve mev-ı Do " " 100 1 
cut pirinçleri el altından yükse.k ~~=~~~~~~~~ C. H. P. lk san'at mOkafatını kazanan roman 
fiyatlarla satnw.kta olduğu Fi- DOKTOR 
~~;t~~rakabe Bürosuna bildiri! HAFIZ CEM•A_ L_tl 

Büronun alakadar memurları L k H k. 
mnhnllinde yaptıkları nı aştırma o m a n e 1 m Türkiyede sabş r mOJ"'JllU kırmışbr. Beşinci bosnnı bu 
neticesinde diikl.ftndn (124) çu- hafta çıkıyor. Altınf'ı b3smıa başladık. Taşra siJ>arişleri m-a-
val pirinç bulmuş! rdır. Suçulu Dahlli3e Mütehas3111 sile yollanacnkbr. Ciltli olarak tanesi 150 kuruştur. 

hakkında tutulan bir zabıtla Divaııyo1o ı' AHMET HALiT KİTABEVi 
Adlivevc tc hm e ilmistir. •••ı••••Eıi••••ıl 

Sinekli Bakkal 

T. 1 Ş B A i\J K A: S 1 
19~2 IKRl ulfEL 11 Küçük tasar ruf 

hesapları 1942 
iKRAMiYE PLANI 

l adet 2000 Uralık = 2000.- Lın 
a ~ 1000 > = aooo.- , 
2 > 750 > - 1500.- • 
3 > 500 > = ı 500.- > 

KEŞi DELER: 

ı Şublıt, f Ma.YUI, 3 Ağl.lb1oıı, 2 l&in
dteşrln tariblerlnde yapılır. 

10 > ~ 
40 > 
~ , 

200 > 
200 > 

190 
5() 

25 
10 

> = 2500.- > 
> = 4000.-- , 
> = 2500.- > , =5000.- • 
> = 2000.- > 

......... !mlmllSl ...... ~llm .... mmlmıı:.Iill• 

Maarif Vekilliğinden 
ıtl Haz.:ran 94ı tnrıh ve 483j numııı .,ıı r mı gaıett"<te n :ın:d.l•· 

'\/1G923 suyıh talimntn. meye göre ortn okull .. r . {r.t,,nıatık, Tııbtıyt>., FrQn· 
'- a, Almnn1.:n \ ' C İlll>ılizcc derslerı için öğretmc-n muıa m S f ~lmı>k u • 
Jstaırıbulda Yüksek Öğrt:tmen okulunda ve Anlcnrnd. Gıız Ter•H:.e 

.Enstftfırunde lıntihnn oçıluc ktır. 1mtıh .. nlar 15/Vl/942 Pm.-ırtuı gurıu 

b lıyncaktır. ı tekhkr n bulunduklıın yerin mnnrıt ldıırelerınc br \:UHI 

rnk lmtihan3 girme şartlarım öi.:reıımelcri ve \'t'!!Jkal nru bir dıic-Rt;t) 

lllştlrerek en geç 30/V/942 t ıihln-.. knd:ır Vekilligırnlze göndf'rml'I rı ıl. ı 
cılunur. (2103-3809) 

~-----------------------.... ~ TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
1[\~luf ~ .... - ~: 100.IOO.tllO '1'tiım .... ~ .. 

Ajam .-..: -
.... ,,. n..c ... ,._, ...... __ .... .c.t. 

.... 1c> 1 ~1 
• ··~··- ~·"ac 11... 1u .. ~v. warlvatı. 

Ziraat Baok•11rnıa KWnbM'.U '\ô• :a&iliA...,..., •<»• • • ~ -
u. 50 lfruı bulunanlara Mn4lde f dda ~ km'• De ~ 
p1'nn göre fkramlye clAJrt.~ktar ı 

4 •dMI 1.000 Llntık 4.000 Lir• " 100 ~ M L....,_ • lilO U•.tı 
4 • - • LOGO » 120 • 41 ~ ~ ı 
4 • llO • 1.000 • t40 • M • I 1DO ıı 

40 • ,. • 4.000 • l 
D 1 K KAT: Rtsaplanndald p:ır:1la.r blr kinde 50 llrad,..u lıflli' 

dilşmt7enlere ikramiye çıktığı takcllide ~ 20 tuı..:ı~ vnri'ıtJC»ı.tlr. 

Kur'alar eenedc dört cJe• 11Mart,11 ii.birao, 11 E'J• 
lüJ ve 11 Birincilcan tArl'q~'iru}e ~..,.AJ~. 

6ah1bl: A. Cemaleddln Sar~ıu Nc~lyat MC .. ro: M, S:ıın. KarııY' 
Baııkl~ı yer: ( H. Beldr \lli~vlar v .. A. {~mııleddln "'H•cG51u m.ott' ' 


