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Türk politikasınd.a hiç, 
b~ r değiŞnıe yoktur 

----.___-

3aZf propagandalar mlıasebe!Ue fFallb Bılkı Atay 
yazdıftı bir ma1ıaıede diyor ki : 

--~-···-····-··---·-
Ya::::f#tı. 

ıeyinCabit alçın 

'' Sözleşmış olduğum.uz devletlerden hiç 
bırinde, bizi kavga9cı düşürecek herhangi 

bir şüphe ve tereddüt salıCl hareket 
sezdiğımız de yoklUt ,, 

\nkara, 2'? - Falih Rıfkı Atay, cizler :e kara.1.:ı.t:. bu ııt~5. bölges'- 1 Y~ }elıim ve tahminlerden doğan 
~ısırdım ;:oıırlerilcıı ıuzc iıı.,ıın Tüık po H .. tası Jırıkk•nda bugünki1 nin dogrudan. dogruy:ı ıcındcJ r: ;:J)"'Ja veyn hir kasit güden pro. -
etleri, t311 ı, , c nni'ı'nıımıi ı "lTlus"' d:ı. ne retti~i bir makalede ter; ~~hut, ~ akıntnda ,·eya. hıtı. ı· 1 90aıtua. dal;;alarınm, ate~ dcnıv l 
i~<· .\iman _ ( l)~m mul. ıH· . c;yıe df'me1Hedlr: ğındedırler. Bu sıra haı'P dıc:.ı lm_!a- ctrl~tndaki bu sa.kin adı-.cıklrıra 
ka.rcoı.;ında cri~iJl ı;!itnıcl·t~· - ··nerııen hiltün büyük devletler bilell nıe~ekeUe:nn dUfUlllU, oog - ';.ınırı köpürdilğünii görmektc~iz. 

'l'obnıhtıl\i tw·!liı ~anıizomı J harbe 1mtılmı9tı.: hor tarafta de • r8fi nıeV"kilerlnc göre s~rateji Y C 1 ~~:alat"lnı bıra.krp keudimiı.den 
ilde yere Jıunıç h:ırel<et ll'rini' politika ba~ı:rundan. git.tikçe nrtnıı IP':"~elim: Bugünkü hall> ~tla. 
bbii le :ığır zıı~fat ,crmel:tr- Ai l;;r ehenunı)'et ~·Ve bunun j 11~ıeırır:~ Türkiyenin vaziyctindek! 
lta1~ an mubns:ını or~Juian hı - m a n için ?:?· b~ ffi{!ntleltet1tı-d~n l~a.zı • Jl'\~~lt-s!la ehemmiyet söz götürmez. 
lıatiyen mfüs:ı"dc ctrıu~e<'l'~I - 1 .:ırı, ıstcr ı:'tcnıeı herk~ <für~n.t 5:'\ ~alemi bütün snurlamn~ı er. , 

. Seydi Ömer \C Sollnındaliı Al. .... d il • ı ,.e hSSSSSllg-m lctndi uzerlerme viı1l 1.-ltt<XIir. Ruslar ha.rptcdırler; 
tclik 'ku\\ct!Nİ tn~i izll'fi D 1 va ev. er 1 topıa:nışla.l'dir. n~ ~t ve ha .. : • 1ra~1:la İngiliz ve Rus kıt.alan vaı-
kta ,c hırpal.ımahtıı dc,anı 1 ~ ~ı.rga., bir de böyle illlen2~eketicrı il~• lıtg'lizler Mezopotamya; ve Su- ) 

Otlar. Her gün im.itiz ~ınımru- B • i kendi saf~ ka~ istegılc, ~ar• r.l)f • Almanlar ve lta.ly~n.ıa.r ":ı.:- 1 

J..'tt muhtelit U!'ll~t·rlc lıll rt\ b 1 - 1 n naz :t. Ş1 safdn gornıek ltay,'JSl!ldan dor;an !18~ ~lall<la ve Adalar denızındedtr- 1 
<' ir ,e miıhimmatı h.ırbl~c • ~ 'I •rcnfa.at. hcsaPlıuırıı iJa''e etmek er, ~\ll.garistan, Alnuı.nlann itlifa· 
kladır. Yeni Amerilm.n tunıı-ı d ! ıılzmıgelır. . ıan?a~ ve Angli>-Saksonlarla harp 

ile pi~adc 1,u\\ctlcri ılr \lnıaıı en 1 Bu yüzdendir lrt heınt'll he::_ gün :tıslill<ledir. (De\'atlll 4 ÜDClİ~ 
tan muk:nemcti J.nr-ı ınılıı ~· 1• ~ 

e ~,~k~ı:,'~:r·y:ı~·:::iliı.ha~i;~:: çek ı· ı ı· vor M a 1 ez-•kt-.ı. ,e :ııdnnıııkıarınct:ın d • Harbin 
,h·::· .. ~·::::~:,.~,::~.~I 4,oOl' .4lman netıcesi yada 
~ uc.,rl}ııfı ynpını tı. Sö.}h.·~ı .. lngiliz-Ameriltatt ütilwı.. J 

hepsi yanlı~ çıl<I •• llakıkul esir t Kahire- ıat'"'" Ü•tiira1ii~ temin ~ DO n 1 ar 
ha1)an ı·ad.}osumı tckı.ipt~n ..,. ~ ... ol Q 

alır gibi dninıa onun taJıınır:- i • .,J • eJil~igı. zamarı lıelli acak it 
E'r.i h:ıta)ı ıne~.liıınıı ~urdu. 1 ye ge lrl l l LoQdn, ı2 (A.;\,) _Nevg KJ"(". eri ı• vor 
ı racl)OSll tnJ;ilır. efkarı umu: ~ rıikl gg.zeteSi ba.~e .ov!<: 
inin ~il\':!" ~a,-a,.-; hnkslmtı ı . • 

kta ~c nldanılıt;lııclıı.ıı d~la - iki ıft~d8 17l Dilli• Ya:;~ ;çin JaP<>n ~faik.iyet-
•ınit izii • c •lüo;mckte olduguı•u \ ıe 'ni ·6 tjslnal' e~ l:n sırası gel 

t \eri~~r. ~t:nl.ıa ıtalyaıı Jı .ıl- ver 8"' yareıl ~tir 1 
Deniz h~ ddeUe.n -

da ~h."l et "o~Jo~ııJ açtı.ı;ını ı tailr edildi 1 mcsini bel~m?k ~:n.. Almaı: 
t~an ıtır-.ıf edt' el'· • . ı hava kuvvetlen .Altdcniıde toplan-. 

er lta.J.}an hall.ı hala. re.!>nıı --o-- 1 Yor H8l'P uzun Sürecektir' Harbin 
J;andmıın tcm·n.ıtma ananı ~ d ·· 'h • nP.tlccsi. !ngiliz - A1tıerlk~ deniz 
hakikatıcn ~.,·hc:ı·., 5e~dir. Roma ~a yo~una . ~ore mı - kuvvetinin kati bir Q_ ·ı olan lng·-

-
iO~ilizler bazı 
rnıntakayı 
boşalttılar 
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Hltlcr Alman ta~~'tlredlı-rı ar'.l"ınd.ı 

FiJipinlerde 
durum 
Japon 

tayyareleri 
dünde 

akınlarda 
bulundular 
Flllpln camlıar 

r ısı ile Amerika 
komiseri arasında 
lbttıaı gerglaleştl 

-o---

Cumhurreisi Amerika 
hakimiyetinin kalkmasını 

istiyor 

l1~ingtoıı, 2 2(..A.A.) -- Har. 
biye nezaretinin dün a~kı 
tebliği: 

HiTLER 
Başkuman

dan ığı neaen 
üzerine aldı? 
Londranın kanaati

ne göre 
M o•kovanın zaptedilememe
si ve Libyadaki muvalfaki -

yetsizlik Bravçiçin azline 
sebeb olmu§! 

Londra 22 (A.A.) - B..:S.C.: 
General Bnıvçiçlll Alman ordUları 

ba§kumandanığmdan azlcdilv.ck Hit. 
lerln ba§kumandanlığı bizzat deruht 
etmesi, Moskovanın zaptı hakkmdah 
vaadin yerine getirilmemiş olmasmd·ı . 

ve Libyadaki mağUlbiyctten ileri gel 
ml§ olsa gercktlr. Bu tcbeddUlUn naz 
part.Jaiylo ordu arasmda.kl anlB§Dlaz 
lıktan dO(,'mUŞ olması da muhtemeld 

HABER - Bitlerin orduya beyauu:ı 
meet lJ lııd .yfanmdadır. 

Hong-Kong~a 
Şiddetii 

çarpışmalar 
OtUIJOr 

ll. hudott"ki ,. ııı, mil\\ er ı,,,. - verin sıyasctı l n.., chz kuv11et. ,,.~ h "Ull .. ,. k Uz • Amer'~n arp ist)lhStllfı.tınm 
rınin foı;illzlerl sat'8tıgın:ı, /erini yıpratmak olaca tır. u.~tunmğUnil temin Eldeeeğ zOJt.an 
ktak; tnı:;-iliz ku\ H•tlcrini!l ı (Yamı ı iincüde) belli olacaktır. 

Filipide: Son 24 saat içinde dü.s
man Luzon, Ccbu ve Milanao a
dalan üzerine hava akınları 
yapmı::-tır. Milano adasında ka. ra muharebeleri Davao'da devam 
etmektedir. Luron'un ~imalinde 
kesif faaliyeti artmıştır. Luzon. 

-o-- un. şimalinde ve cenubunda düş- l.ondra, :=: (A.A.) - .l\B.C. 
CJbagapar sonuna ınanm hululüne karşı taarruz 1 Hongkongta .!Jlddetll ~.a.rpl§lllalar de. 

ı•ıahsur luılch~ına d:ı'r bıı 
i okudu',taıı biraz sonra I il -
ınuh:ıfııza cıl n onlunun da -
~m:,, çekilmc~c lııı•.ladığı in -

kabul etınlyece'ı sur tte ~ahit 
bir da ııı. • csıı so !ere inan 

km" eti kırılır. •v;ili7. tebliği· 
~üre Hcl~:ınl:ır o J, .dar surntlc 

•n k:ı;·bo!uyorJ:ır I,ı İng'lı.~ 
•tıü mıifrezcleri rl,alarmd:ın 
emiyorlar. Tobnık mulın .. arıı. 
ık truiho iian tı. ::-.lındi lnitun 

~tı" etler Denıl',l i de :ıldılttan 
Binga.zi ıizl'rinc ~ uriı) orlar. 

'lizler son t :ıa.rruz hareketine 
klcri zaman butün dtin.):ı si .. 
Afrikad:ı:ki hal) sn h8h;mı) c
son da.kih-nlan ~eldiiföıi dli ~ 
il~tü. Bu tahmin ynnlıs c ı.mı-
ktır İstfüı. ordusunun ~nrı;,ıı;ı • 
nı:-i fasi t kun etinin dikile -

Pek kcısfirllemiyor. 
· d •lefao;ınd.ı. A iman ~ ar•lı - ı 

kendilerini toıı!a~ an it·ıll :ın • 
bu defa \lnınn zırhlı t timeıılc • 1 
kanısamı\aealdır. ( imkıi in. 

dl'niz ;oııanm biı~ 111• bir 
tle muhafaza eclh orfar 'u u • 

lla.kliyeı;ini pek zor bi,. hal<' -.o. 
tlar. Tay;rnrl'lcrle hu' ucbn 
aca.k l ardımı .\iman .. t'JJl'llrnr · 

m su .. nul::ı mıina .. ip ı:;-orınc

mesküktıir. 
lsa. i~in simalı \friknds lıu .. ı·. 

!efil ket s",ri bir ;\ arn ~jbi I 
İt.ah nn 'ıi<'mluıııı ı-ıırncak 

·, kan~reıı deh<.et i hiısıl ede• 
J;ibi ~örüniiyor. nir nıerı:lekC'-
t1iıul(',.j irnkilıı 'c '' ıbiliyı•llc· ' 
tistıindc tc..,chbiislen· ı.,iri .. ilir 
tunar o~ nar :..rilıi ınııl'emlarn 

uihs\ e{ taliiıı liıUunıJıın 
tıım knl~:ır..ı , e rel'litr ll"ll bir 
almaı.ı ııeJ, miınıl:ıncliir. Hal· 
~J>er)slızminc incıı lıu d.ırhc 
kka.k ki Jfah an milleti itin 

ıı·ml't t ~!>.kil ~.ll'<'cktir. «,.ünkii 
ar İ)i '&' fl:ırı hafa İt81 ·aıı 

"11 fatihlik huh abı·ıı•ı bir tarv. • 
~P gun AHUJt:ı. nıcdcui.)cfıt• 
ltrem me' Mmi tclunr al:ıC'ak 1 
ı.ek !:-Ok !'Wınımti t.oıılıya"aktu. 

rrt·d Aı;terkl 81 ~·ltt damı iskarplnlnden S! ü \'I' }'l'l!ıd Aster 

k 1 tc~bbüsleri yapılmıştır. ,.am ctmcktcdır. Japonlar adanm ıl. PlGar mıld&la 8 He ey Japonların Filipinlcre 1 mnı ve şnrk kısımlarını eıe geçirmL.,. 

k 
• ılrnrdıııarı kıtalarm adedini Jcr.so do İngilizler şiddetle mukavemc. 

edılece "' o~aıtmağn ~ayret ettiklerini te devam ediyorlar. 
. .. ..ti ) \ c · (Dcvanu .ı üncüde) ÇtnUler ko.rııı sahilden, Hoııgkonga _,.. ...... _ (\szı,.,ı 1 uncu f! utvam etıncktedlr. Çin tebllğine g&c 

Sungunda Japonlara $r zayiat ~er. 
c<. ırllmi~Ur. Sungun, Hongkongdan o. · 
tuz kllomctroocn daha az bir mesak. 
dedir. 

~~mgklng, 22 (A •• \.) - Çungking 
ı ~adyo.su Hon;konı;dıı.ki İngiliz ga.nıl 

zonunun 21-22 llkkluıun gece.81 muka.. 
vcmetc devam clugtni bUdimıi§tlr. 

italyada 
Yeni sınıflar silah altına 

~aııııııa:ı kurban b:ıyrnmı nı\lııııse. ıcrlııl teberru etmek ıç:!n bayram gün. alınıyor 
tıetilC !statıbuı TUrlt ha.va. kurumu, 1 teri csnasmd'l 1'ilrk ha,·a kurumuna l,,uncira, 22 (.\,A.) - Bascleı 
fiurb&ıı 

1 
<lerncrlni evlerde bcklelilrne. telefonla hab r \'~rmck v~zlyctınd N:ıchrıchten gazetesinin Roma mu 

den toP da:ııuırııması ve hava lturumuna imlmaktadırlar. Kurum teşlullitı, tele. lıabiri İta.iye.da yeni smflarm silah 
tcb:!rtU e bulunan yardımsc\'er lstan. (l>C\amı .ı üncüde) a.ltm.ı nlmacnc,"7ını bildirmektcdiı. 
bulluuı~a. azami koıaylıklnr gcistcrlı • -------------"'-----......:=--------
mcsl ıçı: ~\:ni tedbirler almıştır. 

BU tc lıırıcnn yeniden ve ll.cUen it -
ı.;dlJ... iri 

tihaı h~'.tcsının scb:blcrinden b -
de ~ Ut""llllyetsiz kimselerin kurban 
kcsiP11 tırllaU bulunan s.lle rclıılcrinl 
daha ş-tlldl(ıen rahaUıız ederek kurban 
derli~ 'Uınması ~çin fnaılyctc geç. 
tikle t duYUımasıdır. 

vu~rc . kurban b:ıyrnmınd:ı Türk 
havıı ııu~l'ttuna. iturban derilerini ıe. 
berrtl t.l~elt istiyen vııtanda§lnra ko. 
~ylılt ı; a~rrneıerl için !<azalara c. 
mır ve:~tır. Beled!yc memurları, 
nahiye lclUrlilklcıi, zabıta ve mahal. 

ltrtlcrı . le tıe ~ "- kurban dcrUerlnın cvıcr • 
do raıl& "'\!ltletıımcdcn toplanmaııına 
b!Jha,SS <ilkkat edeceklerdir. Ayrıca 

ıı&''a ı. TUrlt "Urumu da bu iş için mcr. 

1 
kezden 7erxıurıar ayırmı!jtır. Kaza . 
lardıı tU :;:an tanzifat nmcles! ,.c a. 
rabalBrı 

1 
bayram günlerinde kur -

ban cıerl crını toplnmağn tahsis edil • 
.nivtır. ~~ 1§ için çaJışacııktar da ro. 
zetıer ' ll"lyct varakaları bulundu. 
ruıacaı.-tır. 

Ayrıc!'• hıı.ıı kimseler. kurban c!~rl-

Ballı lstlbiilll 
çok arttı 

Bun rı mukabil bir<ı istihlaki 
gayrılabii bir dereceye düştü 

.aa yözden inhisarlar idaresi raJEı 
fabrikalarına verdlli somanın 

mtuaim bir kısmını kendi kallanıyor 
lnhisarınr iJarcsinın yaptıı·dığı son 

slııt.iaUklere glSre rakt istlhlfıki mem. 
leketl birçok mmtak.als.rmde. ~rtmış 
ur. Bu artıtm geçen 8l!llıelerie atl 
bfr muk:ıycsesi ynpılmamtşs:ı do bil. 

r.as:ıa b:ızı vlltiycUerde çok ehemm: 
~eU! bir yeküna baliğ olduğu g6rUI 
mektedir. Bu vaziyı.:t k&r§lmlda i" 
hlArlar ldal"ffi bazı te~er 

(~'UDi 4 iint • 



Jltısralardan 

TARiHTEN BiR YAPRAK 
• Eskı Japon başvekilinin bir vazrS! do1~.yısile -

... 
- ____ 9' .. _____ .. 

Avrupa ile 
münakale 

• l -- - ------ - ...._......_ ____ ,...4 - ·--- -·- -·~ .... 

. ----
i Ali>iSElE~ 
.. Ali•ll· 
~ . . 

S. Maarll VekAlet1•• Adliyeye veri- memaya blJik bir ........ 
gitmek için Maarif Vdfı!eü bir seri ~ 

~ 1 en od uncu 1 ar eııerler bastırdı ve tıabl~ (tuid': G~en gön birim gnzete eski Ja. yirmi lıily'.ik dldden miırekkepfir. Demiryolu murahhaslarılmrz Çame-ırr çalan beg çocuk honlann Ç()~u eski Ymutıil ede~ 
~ekitinln ynzdığı bir ınaU :cu büyti1,; ~serine ktly<luğu garip Bulgar~standan döndü er yaka.IandI ima aittir. Salihfyetll kaJeDJ , 

in özilnü neşrd.ti. Başvekil ha giirüşlerlni. nadir nı.1'alarr. giUcl Bir müddet cvı-ct Sofy~ya gitıııi? o. ---<>-- .<\ksaray clvarmda. oturan Serkis, tarafından türkç.eye !;eV:rilınJ~W· 
. smda düııyıı ~'a"ltldaıı ha.h:.r.- fd<ra.Jan, enteresan biikaycleri, ca· ııın de~lf.!t c!e~i..J'ollan umum müdilr MÜ d dei- Antranik, Ymrut, Mu~ffer ve JUfct kJhk t.-ıyat'etleri şahsiyeUeriııe.s 

rok. dünyaya. 'r'eıiIE'<lek yeni nİ • ıip rıUkt.f!leri sonradnn lıir kitabi- muavini Fı.:ıı.t Zincirkı:rnn ile h~ı.rek<'t LJ rn ... ı k adla.ı-md& 1S_l5 yıı.şlamıda beş çocuk. ;ntıdur; fiyu.tları da herke&in 
l~nde Japnoya.y:ı. dü!'C.D -razife na da :ıLldJ.. Ilu kitabın aılı ı;;aılur: !'e.iB muaYini Ferit. dttn, ~.ehnrn 7.c LJ m 1 1 dDn Kemalpaşa caddesinde Gençtllrk l'Ctlne göre k'onmuştur. Bu e.~rlf.' 

j Almanya, İtalya ile hcrıı.bcr yıı.p 1 Milri\cücr.ebep ve )le:ıdlzıülcc,·her. dönmti..:;.lcr Yr. okşnm~ ck"IPTX'"'lc An • laklarında ta lba ı:o~1nrla. 20 numaralı e\'in balıçıes:n_ rin ucsri Nr :rfiksek µıe.1.-1.ep ~ 
ğa. hsxIT otdtığunu, bnnun lç!n Bu kitnpta. :razıhğına göre. r.- • ı·ara;ı.""a gitm•skrd r. de!~i Ç3IDELŞırları çalmJ§lardrr. ;:."ai birç-0k halk ktirsölerl JmrnJ' .;! 

v:ı.,a ginUğlııi söy!OOY.,ten M>nra: rftnci asmls tbni Vehlran adlı biri Murahhaslarımız, aııı~ı.r dC'n .ryolıl yap' ldl8SID8 Çocuklar bahı;eden ~jltdrkları çama_ bedeklir. Ö$le bir iş ki fayd~ 
Çinli k.a.rdeşlerimhde bu i<ic alfl• Basradan yola çdanı~. lıi:rrok :reı• mümessilleri ile kar§ılıklı i<:'etmc 11. k - dl §Irlan b:r boh;;a yap:p kaçarlarken, MMtaf ,.c emeğfnden kat kat ~ 

ım cdecclrt.ir. Ye buna büyük bir dıt Çine '11nuı". K:mtonıl& din prn. etrofınd~ ınflzakl•rcl('r<l.:: h•ıl·ın nuştur. ~ ıu menı:k ederek vaka.nm başmdanben daha pek çok ı;;enefer Tiirk zeli~ 
kala.maı.. Her halde bize yar. le.re uğrayıp Hinde gclmi~, onı.tlan ]Minin d!ızeM ko:t•ı\maıu ile t:ırüeı~r 1 arar ver kendilerini görüp dl! De yapacalda.n- tü11diir. Ki~tlan. !ıalmı~ olsa~~ 

l<ıya de"Vleti ısdaUJc mıeebordn.r." pa.gtloda!'ına ba~lamı~, kı..a. 1 ir :r.a Di~!. er !:unfts.n b<?'i Ptme i···ın lem!. Mu k be kom· ı· köşeb!lşmdı:ı gözctliyen bir bekçi tara.. 'I'tirk MDAt kıı.blliyett hn öln\tı il"' 
·,..,.·or. 1 nı .. n .,o,·-. ~·u··6 bı"nl•rce ç.;n11·~.; • ra a • ısyonu tatJat'daıı mahnim ~tr. _. " ".. .. .. ... :ıa.t.lı ve ıı~ır yük" dı1ynnır şc~:ilde a. d ifadel • al J fmda.n yaknlantnııı!ardır. 
Eski .Japon Bıı.,-vekiliDfn bu sö;ı:~ Bonddah'r.ı. Confnr.ioÇım ümmeW· C-ıH·dıın yapıtr.ı.,,l<t..ı oı:.m ~.feriç köp_ azastmn a en tn 1 Dün öğleden 80nra cürmümeşhut Yuna.n ld!isilderi deyip ~iSr 
• knrşısmilil. ne ~":alan söyJiyclim ğinden nyımnş!.. rtıı;U ilP. Uzunl\•ipni _ rityo:ı amP.nı. mtıddeiumumiliğlne verilen çocukbr, lim. Bugünkü ATI'llJ)& medeni;ff ~ 

ucfal larmm tehes!;ümle biizüldü, ! Vehb:ın, Xankinde oturan imJlıı.. clA.ki dem;r lcöprünüo yapı icı' n~:ı.rt ba Mliddeiumuın:'!L\ ata.nbul şehr:. sınem&ya gttmek lçill ihtiraçlan olan nin anası Yunan ınc.deniyetJditı 
·1ııanla.nberi de\":ını eden Çiu - rntorla da giin!~ü. Ondan nıygı ''e ı.in odun meselesi için müddeitı • T\D,...VT bu ram""ırları çalarak temin meclcniyet de ~ llbıcldıl1, 

!jir.u::ı. trımanılana::sktır. umili"v Jıniş L--•-- h-'·'-·-d r--.1· " ...... fOI 
a.poıı sava§I hatrmncza gelı!f • .la • sm-ı::ı gönlü, Sal',,.ıı:, Çinllleri islı:m ll1 ge veri · 0«11.uar '~ 3. ctmeği dti,ündUklerlni rıöy'Iem~erdlr. ı;!ehnll} ama Yorum ıeki.sı tana. 1, 
011 harp ~şki!atmm ç:nlilerc kar• dinine ı;oktu'ktn.n !ol-Orun Jraka dilı. t..'lkib:ıt yaprlnıtısı kararmr verm.iır dan gayet mükemmel bir 8'U!•~. 
, harekete g~J{f.f;.-ten <-0nra dur • dü. Çindc ~ördiik1erinl h:tlka. :.-.nlat- ş h · · d e, a tir. F . b. t tmış edilmiş, olgun bir hıı.le getl , 

bilmez \'e dunıtn3Z bir maki - tı. Onun Çin hikayeleri, .\rap rlZJin- e femfnffl. \~IH Geçen eyiülde t.'i.anbul<la odun ecı ır ren miştir. Yunan zekası ha ~net 
eye benzediğini gördi1k. Gıı.ye'-1, de, Arapfar arasmda hala sö~·Jcnlr, fiyatlarının tesbiti işlııden doğan ,-erirken bagünkü A\.'nlpa millet~ 
mlileri ezmekti. Bunan için, yolu durur. Rıınuu İ4=İD ona r,:ırkın l.\Iaı·· aHe tac ası bir Yaziyet dolaYtaile na.rlnn 510 kazası ti yu.n va.h~i ra~orlardı. Bln ~ 
rind~ loıf'l!ısmda. hıtngi Çin lmpolo:.u üiyebHiriz. ibni Ycfıbao kuruştan 560 kUtıışa çrkanlmasım nedenberi şa.rk medeniyetinin, l 
rrlnJ buluyor, llluı;i Ç\nii~·e Tibt nndıı.n alt! )'tiz yıl imoo Çine Aitmiş -<- temin eden belediye ikbsat müdür ıı.an sanatmm tesiri altmda jo(!e J 

rp-osa ma.hvooiyordu. ,-e ol"..ufa -mevzii obnak'ia. ben:- "Karrm yabancı bir erkeğin liığü nıürakıbt Si.iteyyan:m verdiği Bakırköyünde bir müvezzi len. ti!:Thiye edilen ga.r;ı miDctl ~ 
Cini dolambıı~b bil." suretta -nıran , her-- hila dihdiri duran b!r aJ,i:lc kar~rsmda çıplaktı. Odaya raporun ha.kika.te uynw.d;ğı ve ko- tren altında can verdi ba~ hoe:ılan olan milletleri p;t 

·niiM çıl~ !;\lluğıı. c,:ocuğu ezip 
1 
c!e~i<.;1.IJ:~i v.:cucJe ~ctJrmi!'itlr. d ld misyonun bundan dolayı )•an!L-, bir mi.~ bulunuyorlar; hem de im ~ 

et-en yıı.but :ı:arnra a~ratmağa ça~ Jbni V chbıı nın Çincie bmlisUerc I a ım ..•• , karar verdiği kanaati hastl oım~.. Dün ak§am BakırköyUndf'.n kalkan boynoT.Wt Jmfağr geçmeı;i du~IJl<I• 
ışan blr millet, yani Japonya, !':im., in<lirdi~i d~"h"nin. cınfa.rm ar~-.m • Cumartesi geresi, Şehreıninin• tu. Odun mm.takasında. fiyat milrn. 43 num&t'\llı banliyö tNni, Yenlma. dr>[{ilılir. 
li nasıl olur ila, Çloden yardım i:ı- ıfa miislihnanlık :ıhideo.'.:ıi y:ı~ m:ı--ı· de, l'~mYUSUf ma.lıalleSincle kabe bilros-ı.ı IJletlltırlarmda.n Sala • halleye g~ldiği zaman ga.zete mOvezzii Ilıw;füı dünya. çapmda ~er ,-ıt: 
·eyel:illyor. Ve ona ''karde:ı Çiül'' nm in ,.e eseri h~lil me'\·ı.: nt.tnr. En k:ıı mpederi hı>.cr :MehmCdi bı· l!acl<lin ve Şe~itet tarn.fmdaıı ya.p~- çolak Mehmet treI10 atlan'.II~. fak3t mir; olan bütful 83natkirbrııa ol 
fiycb!ilyor. Ill"m d~ kim SÖ}lü;)'Ol" akide. lirtı:ıı otuz m}Jyon ('inlinin f':lkJa. Üf' ".."(7';;ıcJen avJl" surette hm te>tkjlder sonunda. VCroikleri tnuvazenesini kaybederek vagonların 1 gu;.uk seyirlerini te!kik eae~ 
m sözU. esld Japon ~''f'l•ill. Ya.. iman V" ";cdamndn l:Hi.1. yr\-:;ıyor: vcııafavaı; .Nevzat il~ suç delili raı.nrd.,_ bu lt8lUla.tj takviye etmfa, altma düşmüştür. Çolak Mehmedin tıomeıı hepsinin Yunan krMJckfl' 
i iktit\u.r me-.'- ilnıle iken Çine J:a-· ı Yonnan lıi.ıiı:;~in<1f.' j Çiııli mFsfü.. b:.C'a~x ·~klamal:ta'!'l suçlu olan ni!:ıayet 9 eylül !>erşenbe ~1nil Va- baş nyltır tızerlne geiml~ ~kerlelt.. J::n ııl:lılda.mır, b!ç değil~ 1·'111"11 

;t duyduğu dil ı;manbğr. nc('n.hba.i mı•ntıır, onan elıti~i ;tiil. c \, \C uhi a:-kadar:r R emzi. çJ\in lı?.k1arın- li ve Ee!ediyC ~1 L!l.tfi Km:larm ler ~I kı.?ın::ıi§ ve zavallı müve:ıu:t ld~siklcrinin kuvve<.n tesirleri11d.~ 
• Çin toprak!ıırında· ~<mi olan 1 filrrin tobunıile türedil~r. da.ki tahkikr.t bitirilerek ~cliiyc· r:yaseti altında 'rica.ret Vekaleti derhal lilmti§ttil'. Kaza. hakkmda t&Jı. ı:ıDk ~aı1ıkahın1 JmdrctJt.rı' 

ir ad.u?ı... 1 Ymman mü:-.liimıın!r.ı-m 11 ':ÜT.d •re tc ... t:m ohmmu,..·arclır. namma flva.t TnUraka.be müdürü ltlkata devam olunmaktadır. 0 c;('rle~ \ıoTÇlu old~:ınıu gii"; 
Siyaset, lı.,!illuıt.cn tuhaf bir I ~zel '\"ruldla..rm~.:ın biri cJı .. sndnr: Üçün;-.ü ~mlh C{'ü.1 nı· hl{{'nı~~ll S.c.ı'.-l-.nm da i~lİra.Jrile ys.pılan top.. rib .• Bizdi! ı;.ım:ıt. 1·wıan ~asıı.fe 

.Ydlr. ~lr İr."ilfz mnh~rlrln ~e - Öteki Çin~llrr ı;(!ıi: ·• :ıvu~ piril'lçle de S<':'r"ZlIY:l. (e.'dlen Ne,·z:at ' ·a· lsntıda bu i.~te bir suiistiınal olup 941 istikraz tahvilleri ~n~en c~--.;eJ. Avr:ıpa .. sa.nat. -~ 
ğ:i gibi,. siya~.ette ahla. k. fa2ılet. I bir miskal :ı.fyo:ı efe gPt?irdi!dcr. kan °ö\'l~ &nlalmrstır: o:mad1ğmm :;ydnıln.n.mas:ı ve moo'.. rn• 11 te ırlen:'ll ıı:ormuştür ~ 
ktu S ~ t 1 (Mal - Kcnd!sincen s· vac::nda bir ullerjn meydana ÇLlmm3SI için me- 'Maliye veMle.ti kanunen ıcabul e • .a " •• · • • ~ 

yo "· ıyası.:~ın C~P- ı cys. • ı-.mıra. ark:ı ü~tii y:ı.trp •l:ll,ı:n. geç .. dil . . dl kadn. kısmen ihraç 
1

1.1 ıunan J>l iklennden, bih o1' 
vellznı) dlr. E~cr, ooylc olm~~ .. 1 memclel'İ, kayıto;;r.ı:, ;rıınoarı tı.~:ıJ; çocı~m üln.n lrnrımclan aynl· s .. lenin a.dliye:YC havalesi kabule· ew~i ;;Y~;; ~erağbc~>:) m:ızhar 

0 
_ bO:ade ~tnıi:.,tir. Li~lun bö_yle, a ..... 

~ Japonyn. Jm~-:ı.tnın, l'!tJhl~lıne 1 yaşam.ama.lan, "a<lam 5"nc1c tliin}t\ mali: j~-tiYOluum. :Pıı!.;:at ÇO~ltk d'Imişü. !arak vaktinden e'!.-Vel ııatıl""'" olan yrsıle cdılcn lsti!.•deler hıçtrir ıı:,, 
kastetti~ hlr nln"'ton -velev ıro~ıı.. ~·ansın hail!!. ne! Ilir hasmın yok ):Ü~l~ckn b~_anma işini r:eci1:- • Fiyat miirakabe komisyonu, bu .....,, maıı t.am ve miikemmel oJ:-flP" 
en o!sun- n:ı.:ıJ yıı...-dnn fsteyebi .. :J fas:aJanııyım!" d!'me~nclerii!ir, tınyonlum. Karım kayınpeden suretle ~tA belediye ikh.<ıat mü· 10~ istikraz tahvillerinden yeni seri- JlelP kendi rahumum oyı;utı ~ 
Ilrdi. Runla.r çcı.lr~kan .. ıınş:ı <hiını.ı Jı~.. m ia yat11n..':.t oturuyor, be~ el~ diirlliğü miirak'hr Siinı)J"& olmak len 00..t.mnak kararını vernıi§tlr. Bu 'Ifil?~ zelisı:mıı mlist~il ~h!'IP"' 

Japonların h.i!cumla~J, aJan1an. zır, kor1'-u bllinİren in. "~r..hrı'.frr. 

1

. ~::da tir kendisini g;jrnıcge .ı:;ı" üzere odun·tacit'lerinden F'iıltri Kan §ekUde yeniden 67200 tal:ıvU ~ o!an eserler ;yara.ta.bilmek i~ e' 
m, -Haydi bırr.ız r.ıühal1ğa. ede. Bonu bir misaJle dfı •. E:"'·ı,:•fonıh· Cilj·ordum. . cel, ~usta.fa 'l'ın:~ı. Niyazi Ye~ • ca.klJr. ~u t:vll~er tamam~:. iı:ır:ıç ~ '1oğra ve k115thmo yol kl~lderi r 
r~ süyi: .eyim- imla~ slnek rahiliriz: Ywımı.nlrla.r, M1Hli :;e-z,h Vaka. ~ces;l c!c gitt:.m. !\:~· ke71r.ı, Nurl "~'r oclunculnn cum 1 tunmxyaca.k • Kaııun muc uıce kmnu.ktu Ma.a.rit Ve!ialrli b 
koamnf} bır fl1 ka)'ltstzlıgı i!f? ka.rşıto Süleynuunn proprıı:mnd'l .... ile, ~·ir i" I m;ı ~~nmıadıgmı vn.b~ı:c;. bır ~-:ui:;et müddetıunınniliğine ~er • ıniktarm yüzde bc,.'lf ihraç olunacak t.emln e~·§ bulamıyor: ömrii 
!ayan. ve yurdun Jstl~lnı lioru. cnon ba"lra.nlıi;r nltımfa :ıı:aMn.'"ln. • ı cr;<.~}~n k~ısn;da ı;ıg~ce~~k ·~ıya.: mistir. tahvillerin yede~ tegkil edecektir. eserler öı.~ ve pıısl:veti ols.n ~tı 
:ma.k ı~ln y:fümfanbcn ka.hnmanca rak üz~rlerinc f>'Önderilr 11 orduları fctılc oiuruyorou .• o,cFU kapı Bu işi ele . alan tnilddehnnumi - --o--- fordir bo:ralı ~ık 
•lövü~~ Çir::' • c-c;'j .Jn.pon Ba~ J)elisan etınj,..Jc~., üJkelf.rind~n pür- l s.nr çalrp içeri ~iroiı{im 7~-:ın1n.n. nıuıwin~ şinıdiyc mı.wu: odun_~n Demiryollarmda yeni değiıilir. Gcn;likte pek Jıo~u 
nkllln!n Çin . t .ı.~ •• .uıda söykdr ı."tirbııüşler. n.ii~takil bir Miliimıet knymvaldem bilô..ltirc ~~~~rn S1· ve b~cıan so~ bel~d7e m_ur.u.ı. tenzil.atlı e§ya •,arifesi giden bir ,-seri ol~'Ualuk 311§ 
ği s<:··~rt olnul•en güzilnıfuı önün., lmnnnsl:.umr. (1871) dık olduğunu Ö~Tend1gım ya. b=~~u~eYY°:~·ı <linı~tır. Ö~en • Ankare<Jan b1ldlrild1ğine göre dev- tekl"ar ele aJdığu?'rz zaman d 
de Cin tarihinden bir S.'lyfa açıldı: Bu Mi'l-ilmet . sd d - il banc.ıya: c!i~UlliZ~. ~ore, -~ilddC:.J.u:ıımmj mu- iet de ... ı ....... Jl!llt idareSl, tatbik mcv • ğumaz lıayreti band1'ıı seırel 

• · • , '~aşam 1 cı; , r:.1. - E-.rvah damadmt R'eldi! av ni ~rülcn !\ımm uzerbte bele- ~J"' 
~:ıtmadılnr. lUus:ıJlat oldular. pro • Dedi J c:.'aaık da.. . ı "' . kiinde o1ıın tcnzUıt.Ut eşya tartt'esini en·eı Ahmet B~ gayet 

ımıvorrih M os'utli, onuncu ~rm 
ilk yd1armda Hind kıydvau dob• 
~araı. ç:ne Jraciar uzarum,tı. Bu gP. 
zis! d.::n ~onra (Ehbnrünem:m) ad 
h bir tarjh kitabı yazdı. Ba eser, 

tıa.gandalarTa. yalanla, dolanla, CU T.f• di'· . J\e d ru• ?~~'--nda·ya~:ı,nd:;ı_,_~? _ _.!:.umaJ~Clet l ~uMt l!>i2 tı::ırlhinden itibaren kal. ıınla.tmı,tı: 
trlka ii Wı. -....w.•-- v: tab·· .._,. 1 _ - r ay: , sav şunu, u ilcwuu.ıı uo-- n.,,. ı.u.uu-uu. uma. , • . • 

e _r;nu.uw.. e ıı ""'Yıc yorsun? a~t.ır. Bu:r.<la.n baljka fiyat mü • dıracalttrr. Hazrrıona.n yeoı tarife !- 'l'\it.abm 1rınd~Jer, solan 
olacaktı. Pıycrlemut nıbllc hare - Diye ba~1rd1 Eeynim nttt, he raka.bc koınJsj'onu azrunıdan b.-ızı. le 1700 kilom~treden fazla yerler içln da.n ve sıı.ıımm ağıttan fıız~ 
ket eden :'1_nupa de,'leUeri~i~ men odaya daJdml.: Iannm da ifa.dclerl almmrFt-. Ala- de tenznM yapılmaktadır. ~ ~ok .. ~n:t.la. yıpr:uımıstT. ~ 

f!44 

':n:ıtn:ında._ ~ah ku~anmar _bilen - Sıkılmazlar! kadarlar y3knııda :malıltemeye sev• g~le goranm.~ı:ı'. birlakmı • 
b~~ ~ev~t·ı_ıı, hele bır muı:-lüru~:ı Diye bağn'drm. f;ad:.k be-ni 1rndileceklerdiı'. 1 o··.., ··n gm·cJer, c~erın ruhi.nl ınadd~ 

$aşmakateıeı-
~~umetin:n k_urnbnası c!b-.He ı•· pörünce b.çma.k istedi, ka.yII'l"' ugu kenıirip to:ı:;ıı. dömfünniişHi. çıı.11' 
er•ne ,gelmez~ , 1 va.idem de kendisine Ya.rdrrn dr. E-elliydi ki ynr~'l.IlmIŞİI. T~ Gaze;emiz veme :·e kit.s.p kı-s.rı-.ı 1• t~~ar"!<!a. gö-r. aJM esl.i !5 

..... ..... r=s ,,.... ,,. 

.. M~_udl İb~ı 'ehb::ı.ıım Irakta mak~adile kapı~" actı 1·e Sıı/!.k. ~r bana vuracagmı anlayınca bu- ~ Beıırarn Uzcan j,lc basın i<>ti!J- Mnmh;::, a~dmJıkbrm yanıbı.,1 
e-omulu olr!~.::ııu yaz"!'yor. Fra.nsrr.. f rriadr. citti. Tabii ben de nrka· tün süratin'lle kac:trm, karakola l~k koopcr:!ti!i memurel~rinde:ı 1 taiarda kf.~nk kruıt.nMc çuk1J 
lzr d:ı bu buyuk se~-ya.Tım mezan • smdan k~tmn. fa.kı:;.t a.ı,.'t'.,~m1 R'}ttim Bayan Ner·man:n dilğünkri ~rn ı pe~d• olmuştu. Daha dünkü 

Vakıt 
(Mllll korunma kanununcıaki yenı 

deği§l:.lik) baştı#! alt.md& yazdığı 

ba.,,'ll!lakaled~ Al!•m Ul!l, ezcüınle diyar 
Jı:i: 

mn Kantonda olduı;unu söylüyor - bir ~ukura takildr, düşi:Ü!n. Y.ayml>ederirni ben vurmad"m. Eirliği l'ıiı:~bul merkez'r.in Bcyoğ- üsfübuna ~ünJli:lfü alarsk renkle' 
Jar. Bu sırada ka\-r.pederim bııct J{endisini Ya Sadık veya arka• lundn.ki binasında yapıLmıştn·. l lo bir hafta it;inde, soluk bir 

Bir gün derler ki, 0 da, bir zaman Mehmet i~\: ahırında bulunu• daşlarmdıın birisi ben sanarak j Düğüne iki t:ırafm ya.km dosUa- t•lbls.e zs.v:ıllrlığma dUşerkt"Tl. ıuf 
imi~! ) o_rdu. Düştüğ~m .Yerden kalk• j varalamrştır: . . . . 1 n :-e gü.r/<l.:? bir_ dav.etli ltal!ılxıl~ğt 1 s:z, t~bi~sb:, it5tiare5iz (Ha.mi 

Büyük !lillet Meclisi Milli Ko
nmma kanumında yeni huJ deği· 
siklikler yaptı. Bo deği,ıl~lere 

tıı.!rm 1.amıın ~o:rdlll11. Alllında I'-~evzat te\kif edıtmıştır. Mev. :şt.irak et:mış, <~gıentı saat üt:e k~ sal b.r bıDôr ehramı gibi, ful.il 
LAEDRİ kan, elinde de koca b ir taş var• kuıfon .ı:nulıillt~me edilecektir 1 tttr sUrmliqfür. ne<fin rşdd:ı:ını aksettirfp d 

a 

göre hültfımı:tin halkıa va mUli İ§lerlnde fettanl.arı ca. çoktu lı..ı... 
mfü!afa.ı:.nm ihtiyıw ol!l.11 her ne'i nüktder'e, t)velerle, fılnr frkr gii4 
nı&lzemeleri cfoğer fiy:ı.tmm ,·ern- füşlerle in.sanı ~ilcdcn çıkarırlar : 
mesl ır.?Jkabilinde el koyarak ai- sonra btrdC'nbire ince k~ln.rır,1 ça. 
m.ağa --c ma.ks:ı~ göre •lağıtmai?;a tarak: 
'VO rıatmağa, ihtiyacı buhın2.11lara - A.. hoca.. ne ynpırorsuıı? 
linin verm~~e saliWyctf olacak- Senden böyle ~Y i.\m't c:der miy -
ttr. Mal!armı saWayıuı. haçının ve· diln '! Aklnıı mı kaçrrdn:ı hoca:' 
)ıLhtıt baif.t:ı suretle kanuna aykr- niye h:ıYayı ~!?'virlrlerdi. 
rı lıarel<et el!enler halıkmd& 250 Şaz;ye sultan ka<;: defalar boy • 
liradcn 10 blTJ liraya ka.daT ağır Duma s~ınJm·ştı: 
pa;-a ve S aydım bir seneye kadar - Öltiyc:-rum hocam: 
hapis CCZ.'\Sl ':-rilmekle beraber - Neden ktznn? 
uç me\"ZUU olnn maim 'f'e :.ı.yru - İçim sikılıyor! Valla.ht inli _ 

cinsten mevcut balnyyelerln mU· bar edeceğim. Ker;;ke bir fnklr lu· 
WM!cr~~ne billimoluruıcaktD'. An· zı ols3ydrm da htir o~:ı.ydnn. 
t.ak suçlu müstah ... illcı· hakkmdald - Kolay1 vı:ır. 
cezalar hafiifatilmiştJr. Kananun - Nasıl var? 
yü.rütUlm~i i!;in vaU ve kayma. - Seninle bahc ,., e. koruıur;a 
kam veya bmıl:ırm yıv.dı emirleri çıkmıyor mıyız? Arkadan duvar • 
ile -çnzltelendirilmi5 olan memurla- <lan atlanz. ~rıng bir ç:n~af lıRZ!r. 
ra g!zll re::l a.r~k s:ıl&hiyctl de farını. B!r a.r<J.b.ıya rıineri;ı:., i:>teui. 
\"erilmiştir. ğin gibi gezer·z. 

MUsts.hsil olsun, yahut olmnsrıı - Sahi mJ? 
l:: bay:ıtmda oJ:ın bütün yortcla.şl'&- I - Evet!. Ne va.krt istersen. 
ranız cl!tanm tn.:rihte bir misli dıs - Yann ! 
ha ~lSrülmernl5 bir bohr.ın lı:indc - Peki, hazır, 
oJılo,°;'Unu unutmalll3h ''O TürltiyE' Her sultanın muhakkak bir iki 
htıdutfan dTmda olnu hAdi5efori "mahrem•• k:ılfası vardı. Hep be -
daiına göz öni:nde bahındnrm11Jıdır ra.ber bahçeye ç·kryoruz. Arka du
Meı::Ic~etlmizin '1ünya dnnımuna vara küçük bir mercrvcn day1yo • 
n&ıb~tle blitlln P.il!:!lilkl:?l'e raf.men • nım .. sultanla duvardan atırronız, 
bir cennet o!ı?~~:.ıno hep!miz tım. terz2min ça..-saf:nı gtydir"yoru:n. 
yoroz. Bu ~izci <1arumq mutıııfar.ı Bir araba •• doğnı Beyoğluna .. gez. 
cfmo!t lc;bı U!r ~art bUliın ntıın· meğe. 
Wlşlann kendi ubdcs'ne dtl~ f~· 1 Halifei ru~; ze-minin sevgili krzt 
'l&k!rhğı seve seve yar:maeıdır. E· e.ma.n bu ara.ha ile bir sa.at g~z'r.e 
linde matı ol:ı• ldmaeforie b~cUnJ o kadar memnun oluyor ki.. sanki 
tt'-' tart.Re mu:ıyycn Pılr Uru b!ltUn dUnya onun oluyor, ah hür• 
t.-&nr:t e!:-::;sf ise r· ·-:•.arı:"' değil. rlyct! Ah hür..i· ~t ! .. 
bi:r lnsa?ı1ık ~estcllr. \ - Bon birini t:-cvivonım hoca! 

-lGm!? 

~!Jıtaıı&t ıı:aı:z:wu = .__ m:ssı www ı yor!'' 
Fakat. bu ~e~in ışf.dan f,811 

Kul:ığmıa e.f.Idi: ı Jardanbert Tiirk ıceki \'e kült.il· 
- Her va.kıt seninim ho<;a.m. Till'lnoyordu; ondan mabnmıd 

v azan: Mahmut Saim Altundağ No:37 
Semiha a11ltanm da oynadığı oyunu bilir ıniainiz? Onu da 
Saziye su:bn gibi du\tardan ~tlattık. Sandalla gezmek 
istedi. Araba ile Kuruce~meye gittik. 1'aın sandala biner. 
ken bizimle beraber sık bir gene de binme~ mi? Şaıırdım. 
s.ıı!an hafiye falan olnıasm? --

- BU bakayım ? Hem d~ c;ıJ.:Iı:rı-
:rorum onun için! 

- K e bileyim üen? 
- r~ni scv"yorıun. 
- Yn. ~n? 
- Sen de mi? 
- Va.Ila.hl çrldırıyonmı sc:n.in 

için. 
- Elbette. l;abam değil m:shı? 

Sen de bir ba.bem eayılırs?n ! Eoca 
c1emek baba d~mektir. Stn.i babam 
gibi s~vlyorum ! 

• .. (ffoppals. ! ) 
- Beni ev ne götürsene hocam? 
- Evde ne yapa.lm? 
- 11dm:z yalnız saba.hlarrz.. ol-

maz nıı? 
- Ol~tt! 
- Her halde fazla odan var? 
- Benim odamda yatars-n! 
- K 9.T)IV1 J:illtlorim, ~e'l de sa. 

baha hı·'-r ecr-:::ı:: ot"n·~···-ı 1 

- Söyl:meğe hacet Yok. Tal!!.. 
mi bilirim ben!. 

ScmUıa Sulta.-u:n d3. oynadığı cı.. 
yu:ıu bilir mislztiz? Onu da Şaziye 
~.ılta:ı gibl du.,a.nıan atlattk. San. 
dalla gezoıck iatcd~. Araba ile K~ 
n•ceşıneye gittik. Ta.'ll sa.?ldala. bi
rıezkcn bi:z:'anle beraber ırık bir genn 
de binmeZ mi? · 

Ş:ış!rdtnl. Saiun hafiye falsın ol. 
m~sm? 

- Çek ~!lndalr eski za:bti:VeYe!. 
• · ·mde k:' llnnnas-n. 

·-Beyefendi!. Nereve biniyor. 
sıınuz? dent<!ğe ka.tma.dı. 

Rul ta.n kuh :Pmıı : 
- Arııttn hoca sus .• bu bizim es

ki kihyıınm oğludur, demesin mi 7 
- Eski kabyanm oğlu ise S3Jl. 

dalda ne isi 'Var sultannn ! 
- Ben r;ağırttmı. Hep berabı>r 

;:-ezelim. 
- Heo ber:>ber mi? 
- Ben ç~. Hep beraber 

ge~Iim. 
- Hep beraber mi? 

Gen~liğime acr. Onu çoık seviyo • ~Jmc11 1':-asuir \'ekileti o 
nım. Demez mi'? &k:islcrinl lıhe ele ~nli. 1J• 
Yüreğim yufkadır. B:r an ten .. liet Türk 81lll11tmm da diğer m!1I 

dimi bu genç kwn ycri::ıc koydum. ferin 83natlan gibi "mllletlera 
Sanki dell:!~ıuıl-yı ben sevi.yormu.. o!mn.<ımt hozırlayan emelderio 
§um gibi kalb·:m s:rzladt. müh.irnicllr. 

- Sa.ndnlcI. Ha.nmıla beyi U(i;yle l • ı 
Hisara ksdar götür, döntiştc beni KAD RCAN KAFJ,,tl 
buradan aln11mrz. 

Dedim. Onlara (iztı.) verdim. 
Ken~imi sruı<la.Jdan dışan attım. 

Ne bitmez sözleri varın1'}. Tam 
fi~ dört ~t deniz o•tn.s:mda gc.z -
diler. Avdetle etlltan ~rnnıma so • 
kuldu : • • ~ Ticaret vekAleU. toprak m 

- D::ı.r:1\-brı mr hocam! Ierl, Uca.ret ve petrol oflllleri 
- Ha.y-r, neden darılı\ymı? de Jıilltfunct komiaıer1 olarak bul 
- s·rcıenlro--e dUşU.nmeğo b11~- ı<omı.serıerln •a.zı.t'o Ye aa.wıı~ 

Jarrufltnı ela! ı ile l'ıunla."111 ofl.slert ltontrolll ve 
-· Kend~ sC'llhı yerine köy .. 1 f!er>nl tayin .-e t:eııblt eden bir 

dum. Saray1.ı d~rt duvarı gfüfümilll 1 z::ı.mnarne ha.zı:rlamI§ttr. Bu ntsa 
önüne geld~. Sonra : Gençınc.. memıı. hazn.Janı§mds Ankarıi.da 1'0 

- Her vn:lcıt beııi böyle geamıe- nan of!Jı komiaerler:t ~hr1.m1.m 
ğe götürece!t rr.i.sfn hocam 1 mO§tür, 

- Evet! Hcı- vakrt l}arşııf, ara~ 1 ç Kamyon mildtırıtıttt Am 
ba getire-ceğinl. Bin.bir helecanla 1 takas prirnlertnin mWıim bir k.r 
seni bıılıç~:ve ve duvara. çlkaraca • 1 çıkartnn~tı:r. Esbabı bu prlm1ert 

ğnn. MerdJvenrleD atlat~. ı tinde almazsa. ibtaı e:iilecekUr. 
- Sonra! • . Yal llk •-·• ••• 6......... . ... 

B _,_ d •.,. 'L ~""- - ı;ı ova o~ ... _..,..,...nd•-- en u<:" en # Ae'O&r11111a agr. 
mı a.qrp üç clctrt. saat beld'teoeğim ! hm ~ocu~ blr aeuelilıt ogıe,. 

G illd"" ü•'-"'· s· c-a. ..,.;~; , lerlni tekeffill eden Yalova k 
u.. g ••U... ı.r "'"~ e-- i S Ça .. _ l boynuma sarıldı. - a.ttet m lıımln .... kt hamiyeU 

tan~ Çocuk ~ 

Mettah Kılmna a.dama.k"Ut çeki · tanıtnıdan teoekkUr ~ • 
düzen veroim. Mediha Sulta.nm 1 * EminOn!l h&lke't'lnde hiıo 
sarayına alıp götilrdüm. yazma bllm1yeıılerıe. u bilenlere nı 

- ~ulbn b::rctlerl, size kilı. sua olmak Ua:ete tflrkçe okum&. 
Y& getirdim, dedim. ma. ve öğretme GA.l ve (B) 

(~ tim") •tılacalttir. · 
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'Fayyaı-e mi? zırb~ı mı?· 
Tari1Fin Büyük MaJ;er 
Meşhur Cinayet 

~ 

Japon taygarer:iliğirtfn ilk ·günlerdeki 
muvaffaki.rJef itdJ!/:""enın zzrhlıga karşı 1nÜo1 
cadelegi kazanmış bulunduığun1'. gaslerir mi 

Adliyeye, bir cinayet davasımn 11!rlan.m ifsa eden, { t 
inkarlar:, oo mübhem iladeleYile Tıakimleri aynı z man a 

siiplıe icirıde bn·akan bir hadmın sahadedle i ;am 
edilen suclular ... 

BUSU.~ H:ı:rplen sonra yaptlnn ta.kW etli. Dtinkerıtte yilt. b~ raflllılan imha edildiğini iddia ctti
t crtlbe ve miınakru;:ılarda t.ayya • müttefik ord°:5U: ln~ doıt:ıruna • r~~· Ev t, tayyarelerin rolü ol • 
renin mi zrrlılrya. zırhlmnı mt 1.t-tr.. smtn romay~ınde -Ye ln~ donan- nıutt A~r. Fa!rat daha ziyade l1are • 
yareve 'it rsı 1.stunluk :kuracağı da- :nası iSc, ~hver taYJıare<illiğinın ı.e ~ alı:-rnyma ı;eklintle tecelli 
.,,-11s'ı ·biilledile'tn 'Inin • Su?h Zan?8 _ gör. açtrrroI}a.Z'i: ~rltD!lsn taar. l~~tir. 
nmda ;-.:ııpıhı.D bu denC'?lleler ve ta· ~Un bu hadiselerle donruıına • 
11nun:ş nazari -eci e1'ii1 fikirlct'i ve ı--~"""""! ~ı~ "ll~Uk cüzillerini 1.a.yyarenin 
goni.~lel'i ibı:rbirl{'rindcn <'-ôk f'!!.rk1ı !,t A. ŞA~· K,. ,.1 ı1

. .ıll tn. edemiıytıccği idcli:ıeı sn~l:a.riı. 
oluyordıı. , L ı, cı : 1_ Cc"lk mahiyette görmcxtc):iz. 

Umumiyet ·,·b::ırile, tay,aı>enm .A1IC- Jap.on ha.vacılrı:"Inm 2{) bin 
dcnanma iizı r:ntle nlC\ zıi bir hak;. S~-~·~--·f t~~~ ?kblıoma ve 31180 tonluk 
ınij et kurması mumkiln olabilir, fa ~:ı,110\rırginia Amerika. zrdı!I'!arlle Geçen asır bruşında, "Fualdes 
kat hiçbir zamart ta.y_s re donan .. r-m:la.rı ııJtnıdg. Çe~i }3urada tlc. ~ '"'~ul· tonluk Repulse ve 35 bin meselesi'' Avhıpa adliyeciler.ini bir 
mayı fı.ci'7, bfl" vıı,.ıyete d.~U'tem"z, by;rıu"erun katı netkeii ınlid"hale- ıon• 

1
' İlrince of Vales İnglliz zır}'. hayli <lfr}linidüren, romanetl:ı:r~ tct .. 

:.::ınnııti lıilltüm "Ü:r.mt?k't"Ydi. ~i oln,ad!. Valnız un•t•r.ıa:11n.k lazım ıııardıııll bat.trmış bnlunmalarr ve bu kik mevzuu t~kil eden bir Cl.ll8yet 
Nıhayet ~39 c!:ı yE.'lli bir he.rp dtr ki: ufak. canlı Ve ~c;en toni. 0 ra .A ·ım 'b.ı: 1 · · dav3SI olmuştu. 

il lam. Bu lınrni..'1 l1USUf.liycti ola;. ıa.tosu itibar;lc ~iYı:si ve nıüda- :..'933~ 'ton.l~~~ ]~a:,: ;:;::. Cinayet Frnnsad::ı. j~lendi: 1817 
r Jt :ne r;ibi yeni lka:rcı ve ha.va .s.i .. faaEı haYllY~ ika:tm kuvvetli ola - sını ra1.tı-.ınasr da lbu hususta kati c'le eski bir kasaba ohn Roi'lc!de. 
ı • hla.rmın ..- denfa devlerinin çn.r • mıvan uf cık narp "aartaıst111u mti- ltal'll \'erllınesine y 3ravamaz Çün m~rt.ın yirmi brlinci günü sabaht 
L ·~ 1:.mna. ~a.'hit olunacağı mernk nakaşruun cerc~ve!!i diglltd'.ı kal • =-:u,, ~ntıonı3.t'lll. bu mu~akı;·~tle. b:ıllkçıl&r, kasa.balım ken.a.tmdan 
cdiliyu~ıı. Bu :ırada gir.ti k lını m:ıktadrr1'>r. nııı 1~ ettiı<lp ettircmiyecekle- gocçn ırmağın ü.zerindeı bir ceset 
bazı llavalılnn <U lınlledilece<:-ı <le &est ı±mıınrow: <l~irli bulunan ri ,·e lı.;l'Yıı·elerln donanmaya .kat• $ördüler; ceset salıUe çekilince, 
kuvvetle muhtemel görlilüyeırdu, •ki Alınan kruvazol'ihıe ı.s.rEI !ng·.. r, ~~de gafil avlıyarak ~zan.. 55.60 y:ışb.mıda, iyi giyinmiş ibiı
Nitekim i~k olarak yıldrrmı harbi liz bom'ba,rdmınn ta::ı-"Yareleıinin el dtk.Ul ?u avantajı ikinci bir defa ndam o1duğnnu gô"rfüilr. Üzerlııde 
denen ~cr7 lı:ıresct mücadelesfuin, !iden faz'L'ı. tıı.a.rrw.<1a bufU!ı<liı'ilila • ele ~eçu.lp geclremivecekleri me• lıiivlyetini g-österen en nfıik lir 
motö'rlil s:ilibfar '" tn~ kuv • r:an. veh&~il:f~\:l'n.~ çatı scıesı "aM!r. Bir ııaitalıK 11adi.Se ~ kağrt yoktu; fakat, cesedi ilk gö
\·etleri ~S:) e::i de muvaffak oldu • iı, yüksek ı~ila:klr ~bal1ı.r attık- Jer1e, Yltıarca müna.ka.<m. edilen de.. ren jandarma. neferi: "A ... M®yö 

tu.. 
ürma neticesinde, mn.kt.ur·a C\Jne 

b;.rta'.lom me~hul f'ahı;:1 ırm. · 
~ini ,.e fabrk htı1timin P\T~ 
rıştmp mlthim bir ~.ı rrum :ılı 
tü:roüklcrini t.et<b t etti. Fs: t, 
tillerin kim oldugunn. dair en 
bir !ipucu 'Clalii b'Ulunnm <lı; 
.. onr:ı. da, müddeium.wru c, '· 
b:mm Jccnarmda, ayak tn:kım:nı.ı o 
tufüu~'U bir sok::.ktu, maktur 
pr fü~indcn b.'.lStdnunu lrı :ıp u 
tirdiler. Müddc-iumumi, bu E -

uzun uzo.drya tetkik etti. rua 

t>~uııu ~ördük. Jarmr gözönüne ~etit"-"' ... : Netice. v.ı13l'I' S!llp !ltnitık da dogru- 0 -r-0 z F'ı!!tldes ! .. " diye bir çığllk a.tmıştr. 
h m l "''!,... ).'eni ı. .... wı . 

rııın gelui. ıczelc!li sıra • Fcl~a.t cl:ı:.-.... ,m a.-::rl e • eınmfyetı!. de yine ;bu gc •1 et'Qett biri Brcst . ~arplerde t.ayyatenin zırh· Evet, boynunda. dörin bir bzgak 
"atıclıler doldu. Ifüt•r tane Ri, zırhlı nıı, tayyure mı? Mevzu • iimnnmı terltet'ie~ ac1ıt denlıe ı; u::~de üstUnlüğü bulundugu 3 arasr görünen ve boyun damarla
•' ~r. "'A12 •• ooJı!'' c1"me.;:..:ı - :ında topfa.rıı)ordu. Biz şimdi lnı ~rlomıi!ıı nıt1vırl'tak <>l'1ıı:11fftha~kak ..,c~·t d· t'inaylarmca <!<'1 kabul cdU. rx kesilerek öldürülmüş bu adrun, 

vvetli n:: /c hmHıl:ırı ı: • men:uu lnccl:ivc"'"giz. Ancnk bu l !an f".eY. dev~~ tn~ilıU'rn hile mc~ ~eli:'. Donaı;ınıanm h.ıltimiycti ,·:llnrJanberl l!odeıue yerleı:miı; 

bu sokakta. kime ve ıtlı:'in gclm · • 
ti? 1Ialıalle hıillmım ilk sorın a 
c'ekill,.<d lıiQbir n:etice vcrm~clı; hi 
Jı:imse, Fualdesin bu so'lcaktan ge~~ 
tiğ'lırt gömıemi~t'. 

Müddeiumumi Fu::ıJdcs do:;ynS!llı 
llir tes:rdfrflin ıc;ıihna bıra.lmrrık ka 
pa.w, hatta b'll ·cinayc ti unutmuk 
üzereydi kl, bir gün, kendisini { .. 
rarcngiz hir llid!ıı. ziyaret et ·: .A
dı, Madam Manzon idi. Fın ·e1 c.ı.· 
\'asını tenvir edebileccJini soyli • 
yerek b:ızı it5natta. buluna.u . 

sonra.. s rııcı !"~zl ıJr· huııus~ lmli karar '\'cTebilrnenin b.t znhi l~ ıı:ı:ıa CU-cnıeırıesidh-. kıs:ı ~afcli ,.e :nnlıdut ınınfaknlı Napo'J.on devri müddeiumumilerin. 
!anm:ı"'.-a c:ısI:.• r'. ~ ... Uer. henüz ra~:: gi..ı" ol u-wıu l:ı ı:;öyli. Bur, d?. <la J.n~~~~~1'ecl~in o1:'.1~~~~ltberab~r dcv-:ımlrdn- ve n. den fıınlclesti. 

, "ıill 11 ~ Idr atl nı <'~fin• yellin: Tayyn_rc dh k kesip at • bccerrkfi ı ı~ı ' -~ geıırllel'i. ~.o~ H ı}'cti noktasından kuwc~. C'lnwct h"beri, klicük kas:ı.bayr 
unu cıl.n.rm s çcngc!~ :ı$'· mak veya .zııiıl• ın" .tını tut.a.nık nin ba+oı~~ 'Yap!tlu <>~ııt1B1'1 i'eri J, d<r. ti a U:ki. tsyyarcdlı,.,m ıı:ik·- c;. lı · t i •ınd~ bu-akt:; sabık müd .. 
tir <ı'hr nibi' üunıyorilu .• ) don:ınmala.rt hii.hlın farzetmek fa1- suı:il('DlCZ yrı!.. ıJ'iSl' k 'tı~a:lt mesafelerde ve geni .Ieiıunuminiıı canına kastedecek 
• 1 birihirinc , o~l•: in. nikb.nlik olu1·. En doğrnım, hl. Tafflntö ~uu 1taıy <ıonruı '- mrııtıı a olhiakla beraber uçu~ kadar- mütiti.cı düsmnnlıı.rı Yar mıy. 
1i IlDJTiılCJcr gıtftlOft°!., discJeri SI?'Mi-le go-.;tlen goeirmE'.k· ':!'<tru jcin fena~~· llcUc~V~. ,robl~~ kadar krsa ~am;nlt ye c.t~ l'°abanCI hükumf\tleıin yardımı 

Gençliğinin son çağında l u un ı 
hu kadın nyrıldıktaıı nz :;;o~n. m.!. 
uehımmni, Jn.tısiyon, Bns 'l, E n -
!rn1, Bankalm ka.rısı Kcter'n, b.. k 
kW Mitlyan, Madam An l' .. n · . 
Kohm:l adında yc<li kiliJ::ı- i • ... ve 
katle yardrm su~larile tevkif ev · . 

tg:ilcler?.: <l'y; bnğırcı. tir: tir. Buradn. :tngıhz ~il uyynr • nt:~ 0:. ~r ba'kınlnıd:in d:ı 'f:n!l;yn- i'e Fransa taht.mı elde eden on sc-
'iinnedcn "'a cm tıu elin.o Harnin ba§lanrrıc s la,,mda Al. cilfğ~in ~~et: gıöıe car • ca"'I ~c ölgiilür. Bu arada; ttıy. kizincl Lu"ııin zama.nı, :babanın oğ. 
• nargile ruumuı:u sönllUr- man havacılığı uUnya üzerintle en par. vare bol genı.ilerine ve bu gemi • lun.a, kar<le"'.in .ksrde§e, dost.un 

«,;alı.,.tı~ bir dft kıymetli kudretli. ye en becerikli bir tay:,·~- Girit h~S:tmaa, ~v~ pfil<ecl l~~rtle rna. l:!ıiktarda av ttı,Y)ttecHi- rlostn kin '\"e lanet s:ıçQb'I bil' de. 
, etirJyormu" gibi ağrr :ı. recilikti, Bu lıavaf'llt-'lı: donanma ı- !eri becerildi davra~. gıne. liJı:, h:ımya ka~r zrrh fak- •ıjrdi, böyle bir devirdz, Napo!yo. 

• ~ silzUle geldi. Ilirini bir le ilk kat'!jılaşmıısmr Norve~ hn. - Rismark ?.fi"li~ yetıı™ i.ki \iyeli ~~üdafaa 'imka~1I zrrlilthı. nun sukutilc beraber mutaaSSlp bir Jaıaiyon bir s::ırı~ftı; lı::., • I -ı

mfındaiı makttılün nb-::ı: ı · 
rruı.kltUün siynsi 'bir hr.smt i . 1 
!~ün bir salonda, io:eriyc ,.· n 
a1dCsi göstererek "1 . c .. ;ıl. _,, r . 

~ {;fil ohür 1:ırnfa dikkatle reltatmda. yaptr. :-A'ln-er t:ıyyare • !lant!ik wy-yare ta:Jdb~e :ı:nıt?'U'! :r.rı ~·k~~en ikorkufarı o1ma<l:r .. impnrnto-rcu srfntilc kı·ala. derhal 
n sO'I!ro. l<Uçlil{ bir ma~:ı. !erinin 1m•iliz don:mmnsma olan kaldıktan .sonrs. ln~ub; tle~ lku\'. 1,,'1Il1. 1 a'buı etmek icap ediyor. ı'>tifasmı YcH ıı Fualdcsin de dlig. 
'•rrtn ntc<ıinl düzeltti. Ra~ 1111 flicldetll tas.nıı1l:ı.rdo. bile mu .. \•Otkri tal"!lfına&n ba~~ dlinrı. Bu:giln -~ dona.mnalar, uza'k."':trl'.. rcan'an buiuum:ısr tabii <::"ÖriUebi -
!rar aoldÜnıa. Ellerini u- vaff~ olım ywl. tayyarenin zırh· ıı1 ve 1ugillıı M~~ J)it ttrr - t:ı oldılh? ~Fbi gafil avlanmı~~ak l~rdi. 
1 • ınn: imh<ı. edici tir ııctiec vermek- })ili Bisms.rltrll d~n 't~ olurıe.;Itl tayyn:z.e mi? .. Z1rhlı mı? Rotl r. J1lüci-reiuınumi.si cinayete 
~~~ blr emriniz \B.l" nn ~- tc';n uzak okiuğu g"irlildil ..• Bunu isabet ettit'Jn~ tali ve teSa • davtı: henüz katiyetıc haJJedil· el koytlu. İlk i].olarak, Fualdeain 

na~a.n bir! dC' ! 
YG mırildn.rnnr~tr. Ftı, 1 ' .. s b 
mtm.·~: "Efendi •. efendi .. ben r (llv~ r.ordu. F..ska.pa filo ba.sknıt ve Dünkeik düfleri, bu ~m ~a,reler tc. menır.3 ~ttni.:luğu meYdana ~ikar. • c•;inde bir arru;ttrma y.aph; araş .. 

bi;lı;w aifro:n: !!!!!!!!!!!!,~'!!!!i&!!!!!!!l~i!C!!!!!!!!!~!!!~!!!!!1!5!1!!!!M!!!~F1!!!~S~?~R!Y!!!!l~~~7~·7~ ... ~~~t~Zs~z~!l~~~'tr~--z~-!!!~~~~~~-~~P!t~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~d~~ değilim! ltnp:ın. tora 
6ğünürütn !" demi~ ve, mir • 
mZ:: iliive etmişti: "Sizi 
ko~Slle ölüme kad r gö 

raıaı:mn sontır.ıı. dôğro 
\!~ i ee giz... ~onra da 

\rnil.'\ IJ!r elrp nıu;;ilb'lc-
m olniaz :reıY ı 
lrcnlr e 1 n 'nt ne f.1mn 

oltltJ ~'ll :ı !ırocti dUcıiliı ~ 
.:lamı tnn. l':ılnrı lıir~inc, • 

% s ~lt p nnat.Iı :ıfüur. ı 
; h1r clinfle l>:ul0 Jt... Ot;n ~ 1 
l'gilcniıı &u•""pUCU,. ;K'aac- i 
göfün 1• ı,aresmı go.rJ~ e 1 

r itnıcz s:tnlli ~ 4ngh1 
d!i, .nriın~ma:ın &ıı ~ eU~tı.. 
gilil ma •• ;eli s0,.u5ftırt:• 
dıırmn; l: r üum:ui! .• ile. 

cr.mlcn 6 itici ate .ler fl:Y• 
8014--:ı. ı :ırpuC' Jı!tl:l agzm· , . 
1' .. .!cı b rr.> fı:sı:! c Pı • 

• ğn l ... j r tUl!lz. r ... -
. nzmd:ı ı "•rôz sahtı: :ımi, 

rp , . ·:ın tnra~uı.~a, 

lııirl", b r .. - , b ıt;n. ''e 
. rıı ~ ı.unclru- o. bir ço .. 
ı:ııp· ~- rt1!l. göı,. ilne c:l~s· 
~ a. b:ı .nodılrta-n sonrn. lkl 
nıurdanb. homurfüına ek • 
arm:ığıı ~alı~or ltl, o h_:ı.. 
~m ı,unnLrUnU ısmna.ga. 

bı · :ıt SJt t' jdorh:ı mıııımn:• 
u. 

·11 ı i buntl .n s m-a lılra • 
't:i,1 r, lm!ne.er geleceR 
.. ı 1 r ü ·· ı1U Iıir nnulıı 'i~ 
:-e c.al " ıcfoı·, bu arııd:ı. 
ı: u tôl,urdıtbniıldn. de\'nm 
u. 

Diğer taraftan, b ı acs.Y}J> t~
biatli mühı::ntllııin seree!1 bl:l' 
şekilde, fakat nıe<',.lı ul ıbır azap 
içinde ya.~a.kt~ c~ı, ha.na 
bu adamlll gaytt l'llill!ım . ~ 
sırlar taşnnah1:a oldugu russını 
veriyordu. a· . 
Aynı zamandu, bu mühen ll!ın 

Domheim planmo. neden :?.': ka: 
d:;ır dUşnıan ofüuğunu da ogren 
mem laznndı. 

Hatbuki, fbir taraftan da, ~ 
i.iultiiıup veya k~rili mer~ da. 
marlarınnn öksesine ~~~aiın ~:a
PI§IP ta Gestaponun 1kı Jmş ib~~· 
den yakalama.sın~ meydan v · 
memem 1azım geliyordu_. 

1
. 

Bunun i\';in <'sr::ı.rengız :le~~· 1 

mülıendis, Gestapcrtun ~#1 ır 
paravanın yırhk dehgmden, 
l r,ah iPri cenell bir gnrf'.,:muı~. en. 
~ • • • '-i-1. aozle· 

navar durbiiıi grbı ıT.;f.l'lıı:ı.n " 
. d ı-8.h bir otel kapıcısının 

rın en, ·" .. · den 
mükellef ünifo~mlt>:n uzerın. 
yaygın ve ktô.vı ibır :tebessüm 
içinde qüıJ,Icnmi~ '?.lan Gestapo: 
uun gözic!"im~ ıroı uıımcaen, ga 
yet biiyiik bir il tıyatl'n. takip et. 
meın şarttı~ 

Nitekim adamı bir Şerlok Hol· 
mes gibi takip ettim, 
~ ınühchdis l\ıl<>lham da 

galiba !bin bir gözlü c~til:l)O ta_ 
rafından fena. halde ~rk~ldr 
ğını hissct!!ÜŞ ~la~.ak lti :;tekrtlr 
BJiiksel'e dönnıuştu. 

Filha.1cika,. ~ühendis Mouıam. 
sanki şehri mçındc kendisiıı!Jl ltrı... 
rada da den~tı~arı "~ ~ilii. 
Bukselue ~nı esrar;n.~iz ~urct.. 
te kayöetmne mma.1faic: Q!ıtYCI'! 
tlu 

Dunyada nıuaınnıuıt iııSanla. 
ı-ın ınuamrna.18!1nI ancak (!{~· 
leks) dediği.mız c;:uyılnıış taraf. 
Iannın .analıtarlarıyle sÇfllıık 
mümkün olduğ~nu Pek eolt tcc · 
ııi1belerlc gJrltrüŞ ~ldutün1 ic:i?, 
ben bu gariP ı~vcçlı lllUhendiSın 
muammasını a:ı .mutla?ta 0pun 
bu ko:np1.eRs1etı~ı ~"Sfetıxıekl~ 
halledeceğıme eının • 11. 

Onun için mühendisin n tara-
f .. c d _uun çarpık ve g3;Jrı tabii ol u.. 
gu.nu son derece dıkkatıe ~~aıa· 
:tnıya çall§IY?rdum_. ~akıı.t ib~ı 
yoldan yürüyunce hıç <ııkla gelin,!
rec& ve pek ~ılacak bir iz u. 
zerine clü§fürn. 

Evvela, bu 1~vccli. ll'ıiih~' 
gayet çirkin pır adanı'C]1 \T'p'la 
Ts,reçliler pek ihararetli iabia.ttc 
insanlar değilse de, 1'ıtoJ:baın'nı 
lıer çehre züğürdü erkek; pbi 
~ güzelHğine en ~YaQe diiş· 
kim olması l~ gelirdi 

lsveçli, ni:ha.yct, ü>eka; da. ya. 
sama~ 

vam. tbtl·ısveçUnin gece Y!lrı 
lanndan ~ bfirl8l't ~ 
maktan ve~ i~· 
ten müthiş bir haz aldığı -da ~ö 
rülü)'Ol'd1!. 
Bariarihı-ı14~ da 'Pelt gt

zubı Riizlerle ~ıntı:kt.ay-1J. 
F'akat; ibU @i<ldetli ~~ 

ra::,Oınen, ka.dmlan1an m!den dJilk 

No:13 
., !lI 

kaldıjt1 <l~Iu.yamıyordum. 
E tııre~ z lsvecli millıcndiste 

işte .nu Jly~ttada. bir kompleks lbu. 
lunma.SI ~Gnı gcliy-0rdu. 

Val~!3: ç~apoyu bilemem. fa 
kat brll~ Molham Brük,el<lc 
ık ,. 1:1•tı. 

s ~ı~ ~ac: gün müddetle kay-
bcttı_gt~ "aoaki · oluvor :bir türlli 
d ı-:l) • • 

e bt~,.. 1~ ltnalarm mnlıiyetinı 
anlırı.ı.w1 k iın1d.nını bulrınn. 
yorduııl. 1 Fa1<~t :~0lham'a nihayet mut· 
la~a yırı-Plr~:td~rde ı astgel~~cği · 
mı de .P eı~a bıliyordum. ŞLLphe. 
slz Brı>ltS 1tt Ell cok içki İ<:ilen 
küc~k ge:~ Yarısı barlarında .. 

Hınıns ih (birinci Eiivı:ı.r) bul
\:artntn :rı1s a~·t'tindeki (Pengoeı) 
barına r ~eçli adcift ~al'ip bir 
buyii):ıe ~ı:ı. alanmış gibiydi. Ge 
ce yar~" fılan sonra, ekseı iya, 
birdenbırf' orada J;ôrüniı•"Or, 
müthicı ,sur~~le içiyordu. 

Nihtıl~: ~k~nin cinsini teshis 
edebilnıe" e mümkün oldu: 

~folhglllbollengoen barında <ra 
yet uztltl, Ylu, gayet iri ve son 
derece 8~~~ bir kadına muı.:al
lat oı.rtı:W· t 
. l~te 1't1es.<l'tlınıa beni:n de ister 
1ste~1cz t.1:ı et~i~im dostluk, ls. 
v~çlı 1'.1L <'tidısin ilk esraı ını 
ele verdı. 'lk 
. Fakat, ~o ügr~nai?;im şeyle· 

l ~~·. ~a~~ aftı. derece nayret ver 
cligını 'l tır . ~tle'tiın 

.,. __ . . ''ıaı_. · 
ı.rı bıI' pe. •q §!~~si haline gel-

ınş Olan ~~een barının bu u. 
zwı ve ,ıtı kaplnma sa~ dil· 
bieri, b:ınll• ~sveçli mühendisle 
'birlikte ~e~ırdikıeri bir gecenin 
~si ~da hadiseyi ken
di ağını~ ~Öyle ahlattı: 

'llA' ""ser ı . · 
- !nv>'~ ••• ded1,. Şu gaga 

burun if~ kontu ne .l!arip a. 

dam! .. Adeta kaçrk! .. Kacık de
ğıl, deli! .• Deli değil zırdeli!,; 

Ve bu Pen.~n kontesi de 
bunları söyledikten sonra sarhoş 
gözlerini iki tarafa kaydıra li:ay
dırn kocaman dişlerini dışarı fır· 
lamrş bir mitrtılyö.z mekanizma· 
Rt gibi ala.bildi~ine göstererek 
ka;hkahalarla. gülüyordu. 

- Deli mi?.. Aına yaptınız 
ha.? .. Halinde hiç te öyle bir şey 
y~! .. Bilakis ~ayut ak1llr a-dam 
gibi f,öriinüyor, bayım Einiyer!, 

!{adm. sallana !-!allana gülü_ 
yordu: 
-Akıllı mı? .. Hah hah hah! . 

Ben de onu öyle zannetiniŞtim, .. 
Qünkti iyi ieiyor!.. Ama ... Ben 
böy1e garip adam görmedim! .. 

- Ne <li:ı,r'Or"'unuz. bayan Elni
wr? .. Be'lk'i çok sarhoŞtu da on· 
da.n E zc övle gelwJştir: 

- l'!Yet. çok ~ar.hoştu! .• Fa. 
kat ... Halı hah hah!.; Vallahl 
giilmekten katılaeağnn! .. Fakat. 
Yani. znnneiıneyin1z ki, dün ak" 
::;am ela böyle güldüm! .. Hayır! •. 
Billl.k's. Ad~t.a korlrtum! .• 

- Korkttmt'z mu? .. 
- En~t... Bayağı korkmuş-

ltım ! •. B 11 böyle tuhaf. bir gece 
gccirm,d·m u{'Sselü.m! .• 

- Fakat, çok garip !bir kadın. 
sın1z. siz ae.. Danlma.y:ın ama, 
se\ A"ili bn n Elnivert.. 

- Yine ~WP oluyorum? .• 

cek blr adama kar§ı biraz cLalı:ı i · 
tiyatlı olnn!" Bu, :>ğrr b. te• • 
di J fakat birnz m .. b • ~ lıy "1; .Ta=ı 

ı::.yonun metre"i olan bir k :rn, 
Rod~itı en zencin 1ü 1."U""r · 
cn.rı ile cv1enmi:, ve tlu z n n • 
dam, 11ütün scrveti.ni bu 1.n • m 
iizeritıe yapbkt.an sonro, c. raren .. 
ı;l:z: bir ~ekiltlc ilmtledilniliti. 

Fual<lcshı tahldkatmx dcrinl. 
t.irmediği, iizerlnden esrar ııe ~ • 
runl kaldrrni.ağa. uğraırtiğı bu c· !:J, 

yet dava.smdo, jons!yon, cin ) 
mahkemesinde, belki d~ gol: 
tıl1 giiWer geçirebilirdi. 
McvJ.-u:lliırdan BO "j, dev ~ 

bir adamdı. Jansiyonun b 
idi. Bir ş:ılri.t huzunıntla .... · .u.c.i"--.u 

mı§ bir senetle, Fı.wld 
fra.nk bol'CU vardr. :l\ .. :ıtidulün c 
di henilz su içinde~ken evine 
cvra.km1 lı".:ınşt.Iranl:ırda bu i'ti 
c:ınak ile karılanyclı. Pukat, b.. lıı 
bunlar, Rodez müddeiumınm: • · 
mcclıulü idi. 

Bontal, maktulün. bastot:•L u ,. 
lnnan şüpheli sokaktaki ev e n 
birinin JciracWI) dı; · · i o 
yükleri kız ü" <;ocı' - 'n_ • ; 
y0t clizdanmn r"'z-c, ":r\ 1 • 1; 
1iik i<:i. t:r eeF· L <'lill' ci i'· i ·: 
kat, gizli r3.lldevuculuk ile 
di. Madı:ı.nı Benuva, B:ıı 
Eahibiydi; Kolıı:rd, <>c;lrn D , 
lıyclı, bir serseri, kıl m1 

Rod c>z cc lildrn ın e-:ı s ani na < 
tuydu. Şimd· c1 siz- mi beni -garip görü

s orstmu"'! Hoh!. Hoh!. Hoh! .• 
H n}1 lı"l·ı, .. hah'·· · Vallahi. tu- Milddclurnumi, suçlu' r • T 

" ., desin nasıl öldlirU:dü - .. t l 
·ı f ! .. 

.\sıl arıp insan !svcçte bulu· t::ı.fsila~le anlattığı zaman, 1 
1 ur. Pen~oen bannda değil, ba. c:vvelii., lmyrct ve deh. t ı · 

kaldılar, sonra, hep birden. 
nn!.. f'-· ı· _,. tt'l - Ac yip FıP-Y ! .. Bu J;)iCC ~ tul. c ı er. 

b b 1 , Jd sı·"·ı ~k eoılcn· A'V.'DI ,,.;i,ıful aksamrytlı 1-i •• :ı, ınıı: 1erna c ~ ,, .~ . •-: .,-
dlrmiı:ıe benziyor!.. lfotıdısı ha. dr..nı Manzon müddoiumum· · t 
kilrni.cn kont muymuş?! "'.,üh mr ziya.ret etti; güz<'l 1 :ı 

_ Ne mlina.sebet?.. aı. en- kır..ıkfor i~inde müdtlchı.ınr • 
yaıkl:ırma :kapandı, aiti-' , 

clıs ! . , . . . ... h ı _ Yn?. Mühendis mıymışr,. hep:;;i. ama e.psi ya ::mdı, J 
·e mühcndit';i ?., , qu seviyordu, Jansiyon an . · 
_Ben de anlay~admı ya.. mamıştı, bir sinir buhranı 

G::ıliba diş :mühendisi!.. ken onu nınhY~tmedt i te · 
_Diş mühendisi mi? .. Affe· eldesin 00.Stonundan istif 

der"iniz, sevgili ba.ya.ıı Elniyer?.. rek, Ball!kalın evinde cer 
BizM mektepte mühendislik ne\i· den uydurma bir cinayet s:ı ... 
Ierini ö~enmiştik ama, z.amıe.. nakleb'rı:işti. Madam Manzo 
derim "'bUlılamı atrısmda diş 1 mUddeiumumiye, ınUddeium·~·ıı.•n 
mühe~disi diye bir nevi jeitme· suçlulara anlattığı cinayet s:ıl " -
dik!.. (Devamı 'fJar) si p idi: (Devamr ynrı. 
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v .. tltzl tkı ~~birliği ya.pmakta. 

ı..:.::....:.::.:.:.:.::.=...:..:..::~------ıx:.-:-:-,.. r..::ıra ."'.rvvetleriyle denTz kuv-1 
clula.r Hır J r>Oit gazetesi Hong · ...... 
Kong ~esinin pek yakın l~ 

Leningrad 
müdafileri 

gene 
çıkamadı --

olcWğunu ibildir.rocktedir. 
Malez;yada fevkalade bir deği. 

şiklik Q ll3.dığı Singapurda ne&
n'dilcn tebliğde bildiriliyor. H..ırp 
n-cmisi lıalin.:; netiriien bir 1ııgi-h h • 

!iz ~emisi ibat.nuştır. 40 bahrıye 
efradı kayıptır. . 
An~~terdamdan Alman ajansı· 

nın verdıği lhaberc göre Japon1nr 
Singapura 500 kilometre yaklaş_ 
m.ı.-:lard•r. Ffüpinlerdc muhare. 
beler devam ediyor. Bindnno a, 
da:;,ınria \•aı.iyet karanlıktı:. 
Lcmcı. . iMmda he kesif f:ıalı. 
H eri art,nııc-tır. Japon tavvare· 
·~cı dUn :ktt ... t> halindcMaı: 1 

''akın!<. n·t ve Tnrlak ada!a.mı Swa&topolcla v ... ziyet çok kan · ı rd 
- bo a ·• ı~.a ır. 

ırk - Soôyeller yeni tip tay. J_ıx n ımparatorluk um ni kn. 
7C1re kullanıyor - Libya •1e rargihı, Pasifik harb:nin. ~.ı~ 
tnak doğuda oaziyet - Si-ı ianbcri .Japon bahnyclısın n .~ 

f ıfu;man donizaltısı tahrip ettı~i 
yam ile Japonya itt l!k. yap. ni, daha bir çok denizaltılara 
lılar. hücum roild!ğini, f kat bun!~ı:ın 

Şark cph~inin mcrkez l · ·n. knyı.plar:ı tn<;bit E'.dil~~cdi~ını 
ele muharebeler şiddetle d <lJll haber Yermektedir. 'l'cblıgde 1Ja. 
etmiştir. Alman tebliği b:r ko. ve edildiğine göre, bir J ... po!' 
lordu ıkesimindl'.! 20 Sovyct tan- torpito muhribi, batırılan bır 
tının tahrip edılcliğin ·· 1im1ck: deni7..altmın tayfasından 32 erle, 

· ~- Lcningratta:I<i ~ovyet kı- 5 subayı gcmi~·c d_c~iz..ıltıları? 
taaınnın yaptıkları s:ıas•rrma milliyeti, yanı !~gılız \·ey~ Şı. 
lıarcketleri yine muvaffak olnm<ı. ınni.i Aıncril<a denızaltısı olc.ıuk. 
11m1trr. Burada 19 Sovyet t211kı l:ı.rı t ı i edilmiyor. 
t&tırip oltmmuştur. /spanJıa b itaraf 
, Londrada.11 gelen haberlere gö- ı~panranın bitaraflığını iliin 
S'e Sovyetlcr 3imdiyc- kadar 1500 etmf'~i münasebetiyle Alman ha· 
4en fazla echir Ye kasa. ~·-: .geri riciyc :nezaretinde İsµa_nyan~ 
•Imı:.ctlardır. harbin ibaşlangtcındanberı ald.ıın 

MÔSkova radvosu. t zvestia vaziyeti sadece teyit ettiği beyan 
gıa.zetesinin şu telgı.rafınt neşret- edilmektedir. 
tn"1tir: Siyamla_ Japonya arasında 

, lzvestia, Vol<>'kolaıru;k'ın Sov. itti/ak 
:~er tarafmaan geri _ alm!lJ~1 TivJand ile Japonya a.ra~rnda 
~nda 4. Alman tumenının, " 

1 
k 

~ meyanda ıı inci zırhlı tüme· y&pılan ittifakta şu husus ar a-
. - t Jd - .. rarlıstınlmıştır: 
itinin lbo~ ugr:ı ı ıgmı soy· 1 - MUt.eka.bil iltl memJekc· 
~ktedir. Harp esirlerinin ifa· tin istiklal ve hükiimranlık :hak. 
~~e göre, bu tümenler, .mcv. · · d 
cutlltnnın ldörttc ikünü kaybet- Iırnna ria~·ct prensrpınc aynnan 
ıofıılerdir. Geri kalan dörtte bir bir it.tifıık. 
cıisbeUndcki askerlerin hemen 2 - iki taraftan biıi ba..ska bir 

don veya biıb.ç devletle harbe ~r. Jıepsi, soğuk almaktan ve • diui takdirde bütün siyasi, tk-
ına.ldan muztaıiptirler. h~di ve askeri va~ttalnrln. mü-
!Sıvastopolda vaziyet teka.bil yardım, . 
• lzvestiva gazetesinin ya7.<lığına 3 _ Derpiç edilen mütekabıl 
lO)re. Almn.nlann Sivastopola yarchmm tatbikine ait htJSUslar 
karşı hücuma ba.51adıklarmın ·iki·" mem1e.ketin alakadar makam· 
Ctördüncü gününde durum vahim lan arasmda kararl~lacıık-
olmakf-.a devam ediyor_ t.rr 
Aynı sa7:eten1n ilave et~ gö 4 _~bir harp ihnlin· 

re, yüzbam Ter!ll lkımınn&.smdaki de ne lJapoİıya, ne de Tayland 
lirlik t.nrafmdan tutut'ln k09imde- diğer tarafın rnuva.falrati olma_ 
lıi durum billı:ıssn gergin bulun • dan aUlh veya mütareke aktede
mrikta.dır. Bw·nd:ı Alruanlsr arka miyoocl-tir. 
.tmyn y::.ptrkları Uç hücumdan 5 _Pakt demn1 tatbik mev-
8Dll'lra bft- tepeyi ele g~rmeğe kiine lronacak ve 10 sene mule
JDUVolfnk olmuc;lardır. ber olacaktır. lki akit taraf, l>ak' 

Diğer kesimde Rusla't' me\7ilez:in1 tm uzat.ılmesma dair müzaken; 
ırtu\•o.ffakıyeUe mUdafaa' e~-er- lerde bulunmak iç.in vakit geldı-
dit'. ii 7.aman ibiribirleriyle temosa 

lzvcstiya ı:azetesi muh:lhiri, g~ccklerdir. 
,$a\ı'Y...,t kı talarmm, b~-ıdan iki !::::.~:::::::::;;.=::-=-::--:~;-;;k-:.:----
gün evvel, Tikvinden tardedilen Rakı istihla 1 
Aimnn frrknsı baltiyclcrini takip 
ederek, Almnnları, bu ~hirlerden 
takriben 70 kilometre öteye ka. 
car sürdüklcıini haber \·ermekte· 
iılir. 

Alm~mlar, siperli yeni mevzi· 
terinde ~iddctle mukavemet ct
İttektcdirler. Şimdi, VolJ..·nf böl~. 
İinde ~d<lctli muharebeler ecre -
~etmektedir. Ruslar, burada 
lJWli Alman birliklerine tesadüf 

· 'erdir. Ruslar, ileri harc
e.snru;mda, 100 d()fl !azla 
yı geri almıs'nrdır. 
tle~in yeni tip · 

~t.ıyyarel eri 
Sovyetlcrin, şimdi bir tayyare 

:h.rşıkoyma topiyle mücelllıez :re. 
ı9i tip Zirhlı tay.va.reler kullandık: 
ilan ıvc ibu tayyarelerin, Alman 
fm'lılr !kuwctleı1 ne ağır zayiat 
~eri haber nJınmııktndır. 
~nJa:r: ıbüyiik yollnı"Clan geçe-

E
~kildikleri için ihava 11ilcum. 
a. karsı ?ayıftu-lar, onbin-

~ Rus kayakçrsı, ~ete harbi 
~~ talim görmektedir. Bunlar, 
.{~n ricat hattına sokulacak~ 
fkdır. 
ı'llıibyadaki lıarekat · 4 \ı.. 

Libya.daki lıar"'kfı.t lın'kkında 
h.iliz tebliği şunları biklidyor. 
Havanın fenalığına ,.e ı:irldet. 

~ flrtrnolarma rağmpıı, drı\t ha· 
11ııde bulunan Bingaziclekı dtis
ıman kuvvcUerjnhı motörlii bir. 
8klerine karşı ynpılan sıkı bil · 

.cUm.la.ra, Bnrce, 'racra ve Eladin. 
bölgelerinde hilha ~a faaliy6t 
·gljstercn İn,gili:r. \'f' H~ir l.'r.msız 
fixnba tayya'""'lcıi tnı. ... mdıın. 1 
~ de devam c<H:mhtir. Barce 1 

(.Ba.S tarafı 1 jnciıle) 
mecburlyeUnde kalmış ve Jnhi&'lnn 
rakı ima\Atı ytlluıclUlmi§tir. Bu arada. 
inhisar evvelce hUswsl Amillere \'erıJL 
ği samanm :mWıim bir kısmnn bizzat 
kulJanmağa mecbur otmnktad1r. 

Gümrük ,.e inblaarlar wktllcU bazı 
mmtakalardA glSrUlen bu rakı istih· 
ıa.lci ytlk.seli:tnln scooblcrl.nl arııglır • 
makta meıgul olmaktndır. Diğer ta • 
raftan, bira §l~elcrinln kapaklanrun 
fı'inc konulacak mnnLar bulunama • 
~a.smda.n dolayı k!lğlt ltonulması do • 
Jayıelle bi7alann havasının luıçması 

kaliteyi bo.::duğundan bira. ıstlhlAlti 

!;Ok dUşm~tUr. J{ış dolayısl.le b!.ra ~s. 
tihlAki tab!at.ile bu aylarda biraz dU • 
tıllk olmaltla beraber ~lmdlltl ~zru~ 
miktarı bu t&bit haddi çok geçmı~ bu. 

F itip inlerde durum 
(ll:ı~ f.ıırafı 1 incideJ 

gösterme1ttcdir. Diğer bölgeler
de kayd."ı değer bir Fı-OY yoktu~._ 

I..izbort., 22 ( A.A.) - Sta.f'.atı~: 
Haber • lrndığıruı. göre F1l~pm· 

lerde son Japon ha.r:ketl~ ~
vustrnlya halkını telaşa dtışur· 
milştür. 

Başvekil Curtin Avustralya_ 
nın ZaJıncdildiğinden çok daha 
~ltlikeli bir 1'aziycttc bulundu. 
ğunu ibc.yan ctmlştir. 

J aponla.rm pek yalanda. kara.-
va a.'5ker ~ıkardıkların<dn~. ı:?r:: 
kulduğu için alelacele goni.illu 
kaydına. baslanxruştır. .. 
Port • Da.rvindc hararetle rn.U 
daf aa hazırlıkları yapılmakta ve 
b:.:.r Japon hareketine karşı va· 
purlar !boAAltılm.aktadıl' • 

!s nazırı bizzat Port • ])ar. 
vin'c giderek lima~dıı yaı;>ıla"!1 
. 1 . tetkik etmicrur Tehlikelı 
~~~~ilen ib3zı mı?takalardnn 
halk tahliye edilmiştir. 

şan1ıaı1, 22 (A.A.J~·r· f3alin~
hayda oturan bir kı;ç ~1 ıp:n nın 
f!f.vlcdiğine göre Fılı~ın e~u~ 
re"isi Gucron, Am~rika YU..t.rek 
korr.iseri ve .Amerıkan ask~r! 
makamlnrı arasında esasen ıyı 
olmıvan münnzebetlcr. son Ma
Jezy~ hfidiseleri dolayısıyle daha 
Yahim!e ~rn iştir. 

Fil ipin mahfil1erinde h!l~nı. <>
ln.n kanaate göre Guez<!n. ıl~rıd~ 
L,.,. . lerde Amerika hıı.kırnıyctı 
{' l ıpın 0 o ihm .. J".-A• 

kalktıiı zaman Fihptn . m:uu~ 
tivle JCfJ)Onya a.rasm.da bır ıŞbır 
li~ ''apılmasma çalı:şınaktadrr. 
ı~clra, 22 (A..A.) - B.B.c: 
Fillpinde llinedata.o adasında. 

ımnıafar dm'mll ediyor. Luzon 
=;;,da deYriye fnn.liyeti artıyor. 
Afuınm §'.l:nl!ll ve cenubllnda Japon
lar ç~tin eaJdmş:ı.lr ya,pnınltta, o -
ı nye. yeni asker!~ ~a. ('J'

l~ktadırlar. Üç Filipin adasıruı. 
hava hücumlaı:ı yapıJınışltr. 

Luron adasmda. Linglag körfez.i 
civa.rmda 80 Japon nakliYc ı;cmlsi 

göıi.ilmilştür. bll;; -
Bahr:ye nez.a.reünin te ~c go-

re, V:ılce arlasmn. iki yont hav11. 

sk:mı yapı:laust.ır. __ .... m ..,..,__,_ 
.Amerikamn batı~ o1CMUBWI- -

:rmda, Japon dcnizaliı}a.TmJn faali. 
yeti artmıştır. Bir .Anı~ vapu. 
ru OOinOO :ile h3Mm ~"l'atıJ.nuR 
~ilio vs.pmıı. da torpiDeJltorck bn-

t.mınuştn-. Atı.... 
Amcııika. .B&brlye Nasın ~~Y 

Knoks Amerilm.n harp gonilc:rinin 
Atlas Okynnum.mda. 14 dÜŞtnan dc
uimltısmı batmnış -veya ha.'!8J'& 
uğratmış Pasifikte biı'ÇOt J npon 
d~nizal tıİa rmı ibıat.ırınJŞ O\!uklnrıın 
f'.öylem.iştJr. 

----~--~ Kurhan derileri 
(Baş tarafı l incide) 

rc.nıa yn.pılo.cak muracantlan ltıırŞılı. 
yacllk tedbirleri de ıılIJllŞlıl'. Evlerine 
u~ruımıı.mt§ olan hemşcrlkre bir ko • 
lB)"lılt te.,kll etmek uzcrc ttıe!on nu. 
marnlarmı bildiriyoruz: 

Merkez .2ı1>73 
Beyoğlu: •ısss 
Galata: •ı5os 
K.ndıköy: 60566 
~'n.tth: !tııs 

Kızılay §Ubelcrlndcn ıstcn(leek)Bc§lk 
taş: 40129 (balkevinden Jatenecek). 
liskUdar: 60396 (halltevJn<ıen i.tl~ne • 
cck), Eyilp: 21312 (balkcvınücn iste. 
neeel<), Sanyer: 82 den, 73, 

Adata.r: G6 dan bCle~iye ıxıuııaırebesf 
istenecek, BalarkOy: 16 dan Bakkal 
Pap:ızynn vnsıtaslle Jı:ıva kurumu is. 
tcnccek, ~ykoz: so dan vapur iskele

si l.ııtenecck. 

=re alan: l<>itirli ~, ... rtc bom- i 
nrnrntrr. Tı '"Y:ttC' ırry<l nı 

rma el)~ \' 1:-ın <lo~.-. va 1 : 
~er o1rqu~ "" ''"n~~" 1 'lr r 1 
~~n·. nu ı, .t t ıı·ı: 1 Fa dü."nımun :; vc1 üıyy~r:4 ı 1 

fESUT Günler 
~!mili:;'". .. l 

Berlinden .t<liı ıl»n l ._. . · e :""· , 

Türkçe sözlii - Arapça sarkıtı 
' ......... il tıl giJniıl'Un hicran ıttesllo yan:ın bir ı.alhtn 

A ,k l"Q ~' ı:n '""' .fQ"ll r ' • "" ıstı l'OPWlflt 
"n ,1\~ııçk duyı:ııh\mn 1creım\lrn eden bO~iHc :a~J; \ : rab 

ı•cı~ ~:11.:ram •• 

üsküdarda bir facia Şark cephesin 
Sovyetler ilerl~. Bir av çilıttl, 

3 llllfl ölll 
Yeniden ııf 

' 
şelıir gerı 

&k.11~ lJa nç kaUı m,ap bir ev tıykudan :kalkmamt§lL•.Blr kı.snıı da, 
çölantl§, ~ç ld~ 6lmll;:ı, dört klf.li de j sokağa çıkmış bulunuyordu. ~unun 
a~tr BUrct.te yaraJana.rak hastaneye ı için, Şahendcntn evinin çökme& neti. 0 

ccs1Dde bu evde oturanlardan Uç kJ.. 

alındı . 
Dört Alman tümel'• ll:aldırılmt§tlr. • . 

Yrkıl&n e''• Oı.kU<Jıırda Ayıumıada. şt ölm~, ~ kl,şı de nğlr surette yara. mağlup edildi 
Salacak maııalleal.nde övdUr 110kağm.. lanm.ı.,ttr. 

Londra. 213 (A.A.) -F1 
Jiöi Ruslı:mn cephcdr- )·eıı 

da 25 numaralı blnadı:r. Bu ev. 60 ya,. Ölenler ar~~mda ev sahibi Şalıcndc 
d aitti I de vardır. Dundan ba§ka kiracı NurL lsrında. Şahdl eye r. ıı-. s ·asında 1 ~·iŞler kaydettiklerinı 

Yap~ ilk tıı.bkikntta anl!.§tlm~t.ır 1 nln kanın Ay50 He çocu:..ı ;ı; ~ 

in blt!,7lğindc ~numaralı Sllleyman dıı. ölmüşlerdir. 
kl bu C\ Kiracı sucu Kasım Jle evde misafir Uç kalJr Na~ideye att bir ev, bir mUd. , ' daki ğ 

mektcdir. r 
l\1oskova l'adyosu. \ 

lam'Sk'ın geri alınmasiylc 
11 lenen muharebede 4 Alr:ıl. 

meninin mUhim hezimete 
drklarmı. diğerlerinin de 
istikametinde sür'atle t 
dilcliklcrini -bildirmiştir. ,.,L 

det e.1 .eobada.n çıkan btr yangın bulunan Kerime, ik1 y14Jm • çocu ~ 
eYV • ·~~ tı Bu suret Ketin ŞSlıende.nln torunu .Şevki de :ı:ıetlcesinclc ö'O''-'n yanmq • ' ı 

le otunıımaz blr hale gelen evin ura. muhtelif yerlerinden ynrnlannıı§ o a • 
blta tar.ıtmdan tahliyesi. i. rak çtkartlm~lar ,. e nUnıune hastane. iye ve za 

1 
dır 

çln Na."lideye tebligat ya.pıl.IJlJtl, Na§!. sine kaldınlm•sınr • ıl 
de bu ~1 ta.hsln -re Hasan admdıı. Şa.hlndonin torunu Hnt'ızc yık ma 

: kıcıya ııavaıe etmııı ve ovfn krs- sonunda. k<?ndisinl aoknğo. atrneğa mu 
me: yıkıUnnııDla 'baDlıwmışt.ı. Ve f;ıtc v&ttak olduğundan l11çb!r tarafı yara. 

Londra, 22 (Rad110 tırı<11 ~~ 
- Dün gece yansı M,•· 
neşredilen Rus tebliği: 

bu 1'nzi ttc duran bu "ln bir duvan lıı.nınamış, ldrncıtnrd:uyNl:rnzlnln kn. 
ye 1 lxıbaaı dı: nk.az altından ufak c.!lln ~leden a\"Vel anaızru Şahendeye run le a c 

ait 2:s°numaralı nhaap evin llı:erlne tefek bcreıcrle i:urta.rılmı§lıırdı~. 
21 birincikanun günü . i' 

rnnız, Lcninrad ve :Kallı 
merke-.t ve cenubu garb~~ 
lcrinde .iler1eyişlerine de' 
mir!cr Tikvinin c ... nubu g~ 

ôüt!m~ bu evin bir kısmmın çökme • .MUddclumumWk ve zabtta Tahsin 
~ine .9Cbcbiyet verını.,ur, ile Ha.anı bugUn ttıtic,·np edecektir. 

Dlln azar Olduğu :için 2tl numaralı Bu adamların, dlln, enkazda ca~ma. 
P ıı.nla d bl kt""""t hentız dıklıı.n kuvv<!tl<ı lddi:ı. edllmekl<?d.:r. 

~ • \T: l'·o> de kain BoP,"ndnçu. o • .I\ ev(le balun r an r ., ... 

Alman piyadesi Bingaziden 
çekiliyor 

Kahire ~~2 (A.A.) - Curı:w.·tesi 
gllnU ~Yorılan. bindirilmiş düıı -
ınan piy:ıde kuvvetlerinin Bin,,."'DL
nin ~e.nW>Unda go:ri çekildilclerinin 
gö~ Rommclin BingaT.i lima· 
.-ımm müciaf&.MI için Alman p~-:ı.dc 
lcıini feda etmek myctinde olma -
dıf;'Ult göste~. 

BununkJ. beraber bundan Binga
z-!nin ~~ za.ptedileceği mi.na -
!:lJU Çtkanllnk doğru olmaz. 

Alman geri çekilme hareketinin 
s~aUne :ve kum fD"tmalar.ma rat
men impamtoıfok k.uvwtleTi d~ -
mana nurvaffaıkıyetle taarruz edc
rtt yeniden 12 AJmuı tankı tah • 
rip etznWcr ve 8 1ta!y3.n tankt nl· 
roıeJ,a.tdır. 6 Bin ttaıyan ve .f bin 
Al'ıwm em.rlnin bir IÜMe getirildiği 
Ka'birede s'>ylenmektcdir. 

Laaclra, %2 (A.A.) - Libyada 
mihver !kUVv()fleti eon süratJe rl .. 
cat eıtmeGcte 'le 1ngiliıder bunları 
takipte göç!Uık ~emektedir. Ge 
nemı Romnıein ~rpt.e e • 
sasJ.ı lbiT ınWm.vemet göstcnneğe 
çalıpcağı ~. 

.Amla.1'IOda dört bin Almannı bu
Aınduı,'"i-tı bir C6ir grupu '.M.mıra gc .. 
tmlntilftil'. Son iki gün zarfındn 
Lihyad& 171 mfö ver tayyaret\i lm. 
hn e&1oJ.i.,.~ir. İngili1.1erin kaytbr 
31 ta.yyarcodir. 
ROMA VE BERLİN NE DiYOR? 

I.,ondra, 22 (A.A.) - Roma rad 
;roeunun n~a.tı amıımda §"U söz
Icr işit.ilmişti'r: 

"lf.ih\'erin siyMôti lngi~ kıtala
rnu eonut\Q kadar y1pra.ndmna.!i -
1Ir." 

Rerlia, %ı (A.A.) - TeJcmon -
dial: I~kt A1man ve İtalyan 
!krtabın evvelce hıwrlanan pUi.n 
mucibinCe dü.şma.n taarnızlarını 
geri püsıkürt.Wktcn ıııonra kendile -
rirn ~a muvaffak olmuş -
ı:ıroır. 

F ratt.U müstemleke halin 
ntii•ait dcnJTanırsa 

llltelı 

Malezyada Japon-
lar ilerliyor 

Ltibon, ~.e (A.ı1.) - Stefani: 
Snigapurdan bildiriliyor: 
Duff Coopcr cepheden ~elen 

Jıaıberlcrin fona olduğunu sCyle
ın~r. Malez~·n. yarımada.sm~a 
hava ve kara iistünlüğüne malık 
olan Japonlar tanklar ve üstiin 
kuvvetlerle ;ierlernektedir. 

B<ın.kok, ~2 ( A.A.) -Singa. 
pur radyosumı-n müstahkem mev
ki limaının gece !kapalı olduğunu 
ve ka.ranlıkt.ı. limana_ yakl~~n 
gemilere ateş ac;ılacag-ınr bılaır-

ü?.erinde Gol'odino'yu V'e 
50 kilometre cenubunda 
no''ru "'eri almışlardır. 

o1 M 1 

Stokholm. 22 ( A.AJı d 
mendial ajansının hu~u 
biri ::ıunları öğrcrımif;tır: 

ı _ Sc1ılusselburg bilftl 
ha~ara nltındı:ıd1r. 

2 - Leningrad ce 
Sovyct tazyiki artnuıktadJI'• 

. .le 3 - l\lerkez eephesını.: 
0 nindon Volokolnmsk. 1'11 

Maloyaro<ılavatz, oi{a.l~:ce~ 
rcl'e doünı düz incbıl 

h • 

hat takip ctmcktedır, 
o 

Tlrk politika& 
mektedir. . h·ı~ bf r 

Londra, !2 ( A •. 4.) - Daıly "\"' değişi 
:i.\iail gazet~i :u:r..ak ~arkta ve yoktur 
Hind Okyanusunda İngiliz ve 
.Aıncrikan kudretinin bir anahta· (Ba tArafı l 
rı olan Sigapunın ,muhaf~zasr Bizim harp dı;:ı ikahnak 
için no l&zımsa. yapılm~rnı J&te bütiln komşul:ın:ruzla, bilb:ı<\11"1'11.r•ıı 
mekro ve §Öyle demektedir: giltere ve Almanya ile ıırt • 

Singapur her ne ıbahnsına. o. !erimiz ne kııdar il.Çık, ~Ui GJ 
Jur~a olsun kurtarılması 1çın nwt olsa, arada, güvenEııJ.l 
hükümetin 1fat'i :bir karar verme- rcklirecek herhangi bir s~ 
s.i lazımdl?'. Diğer cihetten_ Arr!6; ıruısa hile, ıkötu, iji niye t 
rikanm bu üssün ehemmıyetını alar~, fuzuli prop:ı.g:ında rd" 
tamamiyle takdir ettiğini bilmek rinin, hcle oon za.mn.nltı "/ 
cesaret verici bir ooyc'iir. \•a.mlı hedefi olma.ktayu.. t 

Hollanda filosunun ve hava manya ile dostluk ve t.ic:ıl'~ 
kuvvetlerinin ~ördükleri 'PCI: fay- lcşmcleri, sürekli bir kB~ 
dalı hizmetlerden ve kahraman. bizi lngUh·.lerin aleyhine ııe 
Irklardan ~itayişlc bahsetme!-\: y.:ırnıuş; 'B.rlcı:-ık devletler 
lazımdır, ki.ralruna ve ödünç vof11le 

Londm, 2~ ( A.A.) - Ma~~ya· uundı.uı Türkiyeyi fayd 
nın !?imali şarkisin<lc ln~mzler knrarı biz.im Almanalr et 
muvaffakıyetli bir stra!-CJık ge· ha.rck~ttc buhın.ma.yı vruıd 
ıi çekilme yapnusln.r. l\.otabaru içlruni.ş; ~·ok, nerede iso 
ile cenupta 65 ldlometrc arasın. Jııgıliz b~lhsma ıığrB:Y ~ 
daki bölgeyi bo.,.:;<ıltımeJa.r, lı~acla veya, Almanlar blzl aksi t 
bulunan malzcr.ıc \'C techı:-atın t:ma almak 11:in Bulgnristntl 
en büvi.ik kısmını ııakktmı.ıler- tipl('r nlm!lkl.-ı im~lcr. '.\f 
dir 1.falaynda, bundan ha.c:ka Şaylıla!" clalgala.nn-, co.cı 

9 zikre değer bir <l~üıiklik ynktur. sonu durulur. J.'tılımt bl1Z1 

Bununla 'beraber, Ja.ponların g'B...'lda. merkezlerinin bu 111 
vakında cenuba c::arkmağa te.scb. halkı eflt2.ımr bulandıı:1!1 
büs etmeleri bekleniyor. Gelecek glıiştiği ımv.~n böyle 
hedeflerinin. lbulı şehri olması o, inatla, ısrarın, yn.yılnı!l, 
muhtemeldir. ı leme ve ~ crlef'mc fırn:ıtı 

A ) _ n~--ci ib Tokyo, 22 ( A. • .ı.IV'" h~ fazla bi.JX'r pusuya e 
ajansı bildiriyor'! . tdlrlıı kaynaklarını arn~ıp 

Penang'da göz hnJ?E'.IDC alınan memıliyctl~rini mı veya bıl 
Japon tebaasına 1n:-;ıliz !llaka:n· zo mnl ~t.mek gUçtür. nuıı 
!arı fena muanıele e.tnm:lerdtr. rabcr, Uza ... ltf:nıık harbindcıı11 Penang'a yapılan Japoıı tnnn:~ı. yeni durum :ımıoı;ısmda şuıı 
zuna takaddüm eden ron be§ gun r.ı.r edelim :ki, 'l'ürk.iycnin 
içincle göz hapsine alman Japon- s•ndn. ve billıı:ıEsn. politlkO~ 
]ar günde iki p~a ekme~ ve mı erten f 'kir ve ruhta ne b!r ( 
ile ~·aıin.nıak me<:buriyctıdc knl· c.lnıuştur, ne <le olm:ık ihtl Jıe 
nuslardır. • tlır Vct'diğintiz sözlen, 

Penang'a kan;I yapılan umumı ~rndaıı bozulmadıkça, • 
taarruz C3nasında şehi!dC: haıııl k2.ds.r tutncağı"'. Bundan ~ 
olan büyük ll81liktcn ıstıfade _e. leşmiş olduğumuz <lcvlctlc 
den bir çok Japonlar ko.C'm:>..;.;-:ı f:\:.rindc, biı:l k:ıygıp d;oo 
muvaffak olmuRlardır. · herhangi bir ~üphc ve ter , 

lıcr hareket sezin:C::,~z de· ._., 
Amerika hava kuvvelleri Vciı.::nıcrc hüh.-medC!Dle# '\. 

genelkurmay reisi ıı:ıurıu propaganda. cihazla~ 
rahat bırakms.lıırmı istemelıC General Bret nuz vnraır. şunu da söyuyeıı~ 

idi den Almanya vey ı~ıtcrer Kablreye ge onlard.'ln bizi lm§kUlandırmI)• 
NWJtorJ.-. 22 (A.A.) ...... Aıue!i. tertipli rh·ayct.l"rdcn belki d 

ıct ·otorl~lerinln nldknJı olını' kan hava kuwetleri genelkurma? 
reisi Hovnrd Bret rekor teskıl 
edccclc bir müddet İ<'inde t~ınıa. 
l'C.Yle Rangoon'd:m Kahıre) e Almanları a=ıtn harbe · .. ,... 

• O'İtmiştir. •• • " hazırlanma)-:ı -d4H.t ettı "' .,...... ~ 

lıancı luıyn ltl:ır me.suldUrler 
no ldmscyi suçluyoruz; n~ OC 
n1lzı h:ı.klamalc llrtlyncmı ııl 

~I?.. S(lsiml.7. , aadecr., kôfü l' 
bulanık su avcııanna s.,ıttırııı' 
loıtln biltün,krt.aln.rı ss.rar6k 
clhan harbi şlM1lannm • 
nazik \"C buhranlı dev!~ 

J.,Qu.:.tm, :ez .o\ •• .\.) -'l.J>oktcr C'b. lf.o\.1CANCOZ D~KK1\!\'"JNJ) \1 
bels "DL'! Retcb., mccmcaamds ne~ • ı YANGL'i ÇIKTI . 
relU@ bir makalede okuyucularmı· Dün akşam Uzerl, Beyazılta Çı_r. 

11e.şima1i-Afrilrn.cl ' • ~- r tu \•· 1-= 
miftde ~rn uı f' len rıı.ü:~ r<ıL~ • 1 
liııaıe Alman &•·tı~:'rı 10. Iı~bz 
~ini dfü;ütmı; ' .,..-ı,r, "'' 
~ doğuda ı.ıaz:iyat ı l T AKSiM ve Sl!~ .. R 

!}etin ve uzun bir harbe h.Uıl'lnnmağ11 1 tesanıylarda Necibin nh~~ c:ınm 
1 cınvct ebneld.e ve eöy1e ı:kmcktedll': nlt k•tındnki mar'ııngoz ~ulı:l:Suıın-

•'JdQ~nı:~l :rxıdırım yO.rüyU~Icri Wı yn:.ltılan sobantn bacMI tutw:: -

sağ duylu, dUrUst ve mn.ıt po1 
i!'1 hlrbır ~e •'}mi! thtimnli ııı:IJ 
rerckliğlnl bir defa d ht\ sayıt 

~U'mk doğu lı L'"efi..ttma. gelin<.-e. 
Hong Kong h:i!a dayruııy.,.-, Ja. 

i ııaklonda ~ ~r N@l;tlma. mU!JSa da gelen itra,iyo ta.ı~~t\O 
• • -ıı:.o..:ut-"\'--Uafür. . lıd•r.,, QU~~~ 

çln, bu !ırsııttnn r~yd:ılan t'\. 



'- 1 
. , 

:z;~-;,;;·;,;kiige ~ Hitler 
•• ~~~.., ~~ .. ~ .. ~~ ~: Oı du Başkun1an· 

ns Kralı Fred Aster m hayatı~ daolığm üzerirıe aldı 
"'~ ..,."'-... ""'111 ~... '»>"'11'.'Af ... ,.,,.,.,.'A.t ... ,.;"Y:.~} Führer askerleı-e Jtitaben 

1 N ef1'ettiği beyıınnanıede 
• 

11 Diyor ki: 
~ Ameiikanm Ncb lıaroke~i musiki ahenginin ll'"b~bar11 11arp 
~ büyük b:r :teki düş mlikcmır.e1~·eti, durup dh:ılenmek - ti ı5ll a 
hn.r~eu lxı91.:ı.m~tı.. 'Faıltat siz.in yapxJan uzun pı'Ov&a:r netice- Cfaı·lda Yen•den 

·.et bülil.n Amer~yı kap.- sidir ve~ Astcr kendi <lansla- ~ b 
llıiıii b:r ~"ll.SCt 01w1c.ııya lrn· r:nr kendis1 ıcst eder. baş Yacaııtır 

y zaman geçti. Bununla 1 1936 sene.sinde Fred A:st('r, ::. Uerlin, ;n ( \.,,,) _ v.N.B.: 
• A:nıei'ika."l lı-:ı.lkmm menfa. K O kumpcıınya&le bozuştuğu za. • 

!\&...~•- 1 QrdU b..'?..~KUT(l~tia!'Jr~'lffi bi?.Z-'1t 
~ at:lan bu admım il.le nw.n ga.zeteler, her zaman okluğu FUhrer ta..raf:no:-..,"l deruhte edilme 
Oma.ha. r;t"hl'inde ~toırz islnı- 1 g'!b!,' bu ihtiWfm para meselesin • b et.il.-. b • 
~ fa.bı'l.'lı:a.st ilzeriıtııde :rö • den ~.ı:ttığnıt yazmışlardı. H:\lbukı ı .i mfüı:ı.-~. · ~ ~ıı.~lciıU:İ te !.; 

~ ııeşrcdilnUŞt.ir: 
13.ı fa.bri1ca. ka.pandr. Ve bu bir senede kaç film çevirmet;l la - ı;•nıırer, ·l ~ub:ı,t 1935 tarihinde 
tn. ısa.tıs :rnermıru lmlımnn ztıngeldi.ği ha.kkmda filin §irketi Alınan ordula.n: kltlrıaııdııııiığuu al-
0\tt:·Iitz işinl kaybetti. ı::ıüdUrletila ıı.ı-asında çıkan hir ihti dığı z;arosn . b_o. teUbitin srıiki, Al

iŞini kayb"edince • .henüz laftan iler~ geliyordu. Ş!rkct kf'n • man :uıilletınııt hUrz.:yeti uğru.n.da 
bulw..an oğlu Fred'i ciisindcn senede dört film ç·kurına. vukuu nıuht.em~l bir askeri iht.!.-

• · .Adel ile beraber Iroraedi smı isti)'-ordu. Frcd At.ter ise, her laf zuhuru endL,cSi iQ.ı pcvlet iı;
vet"di. Bıı suretle, bu hangi bi!' film için dans numarala- 1 eti bütün km'Vetleliıı ·bir tek eı

birbi.rlerltrin kaı:Ueş pa. • ı r:nm hem milziğini, hem de kencı;.. de topbıD1J18SIDl §!<lııcuc D.ınir bu-
Oidula.r. ıcr:ni tam ol.a.r:ı:lt ortaya ç~:.ınn~ Lınuyordu. TopYekfuı harbe ayn[ 

Osterlitz kOC3Slll!'!. da.ima için ~ çeki:l~sine başl_nnmıı · düşman]nr tar~nıdıı11 AJ.ıl!8D. nıil-
1lcrdi. \ ôan once, en a.şaı;ı yedi sekız halta !etine tnhJnil edilen 1914 _ 1918 ci-

bL. A,:r ı (F od'' .,_ _ _,,, milmade ister. han ba.rbin_?en. dılıa. f--"' sebeb~-
~ ~c _ r sn .lfMM-U ~ lşte bu yedi ooki:z hafta Fred As - b ll a:o-

aı:nea,. yara.dılm.'"§ •.• llı- ter ·~n en he'-·ecanlı, en ~-- "e yet vereceı;i 1 ·n(!n tesirli bit mu-
d omıc'f.n.lı ;:;.,. lcilinı ~. .J "4'U • kn.vemeti hll.ZIT~ağa ancak bu 

e aşıltı• : ilikkaıte değer haft:ı.lardır. Bu haf. f;ekllde 111uvaffak chnak kahildl. 
Şu halde bu ile: ~stfdadı D!• tala.r içinde Fred, b.r prova <>das[- Bu mü~~arn İlıti.nıafll eden 

? Nedi:n hunlara. bir na kapanır ve günde sekiz r..aat ça. ~n.h.si bir 1stidat duy~ \"e mesu. 
lt siiıbttt fırsatı verııU.yc .. l:!}tr. Byet yükl~e Oıllıeli, devlet rwu 

c11. •faha tiJn l'den ınck • 
3eruin 111.ah~Hc a.rl1SI dan
de çcik iyi tn.nınmı:ş!a.nlı. 

ı kard* Freddcn birk.ac; yıl 
a.Jmağa ~Iameytr. Abhı· 

:t8 ay ku~k cı.!an Fred de 
; ctinkU evde valn.-z brrn

- kadıı.r ufak·u. Ablıl.sı • 
ıra bu de~ ~tir.dk e .. 

(~ynlık çetmesi) nden 
~netli bir şu bulamıya 

_______ CD_e_\:_·a.m_ı_y_a_nn_>_ Ad~lf n:tıen ~kendi lte:ıö.inin lm-
İll<ın<fanı o~:ı~a Sev-kcttı. 

Kartorniva 
sanilınde 

Harb:n gidie_1. bu ~laainin doğ
ruluğunu gitgıde ~ taıla. i.sbat 
etti. Bu ka.r.ıa.n.t. §a.tlt seferinde 
luırbin şiındiYe kadar- ~yen 
nisbetier alnl~ 8~ ittbarcn 

Bir Amerikan gemisi doğruluğunu biisbütih:ı isbl>t et.mi§ 
ve harp saha!~ sen·ştiği, ka.-

batırıldı radaki harekıı.tm BlYaıd ııedeflerle 
Seettle, ıı (A..A.) - Vaşington \'c harp ekonomisile oJ.a.n s*J rabt

(;yalcti: Amerikannı 13 ftncü deniz tası, ordunu•~sa.yı·b-~10d3Xl ehem 
1X>lg00i komuıtaru general Fremanın m.iyeti ''e d.ig~ sılah~ıa otan alil.
haber verdi.ğlne göre, bir bti.yük ka$r, ke'.]8.8.tlerme ~tle bağlı 
denlzıa.lt.J gemisi, Kaliforniya sa.bili ulan Führeri ?rclu:n'llıl harc'Ptı ve 
Jı"3.kmmda, Anıctikanm 6900 toı!ı - tc.-shiha.tı uzerınde en hUyll1' tesiri 
hık Emid!:.:ı petrol gemis-;.n-e topla icra etıneğe. v.~ bu Bahaı:ıa. "erilebl
\.·c mitralycrde hücum etmI::ı ve lecck ola.n bilt~ eb~ytli karar
gemiyi ba.t.a.r bir halde btrakm~. lan şahsıUl ittıha.za ~~etJ%11ştir. 
tir. Tayfadan 5 kjŞ kayıptrr. Bu itibarla Führer, §i.ındiYe ka-

• - dar ordu ba§~ blJhman 
Romanya kralı j ~t.ı;.ı. Fon Bravçıçın llleziyetıeri.ni. 

Roma, 21 (A.A.) - 15 gilnden- övmekle beta.her.!. 4 ~bat 1fl38 ta. 
beri ttaıyada bulunan Roma.ny3. I rihli kar.ırr geı:e~ınce lllUseIIAh kuv 
knılı Mlşel ile ano.kraliçe, Floran- '1etlerin ~eS~n~ Ord'll ~ • 
sada.n Roımanyaya hareket etm:ş - <ıarutğ1 ile b:r.Iilt e k.eııdi uııdesfn<le 
leıdlr blrleştirmeğe 19 ıll~anunda. k:i-

• ra.r vermiştir. 
Te'cilli İtalyanlar Hitlerin beyallılausesi 
askere çağınlıyor ~rlin, zı ı!~ - :o.r.r.s._: 

Roma, 21 (A . .A.J - 1922 de asker. b Führcr, o te etme~a.n~ 
liltJeri tecil edilenler, ecnebi memle. !e~e~~= ve S, s•ıe1;1Un~ı:en 
ketlerde oı.aaıar bile askere çağiril &Şağ1daki beYa.nnanlc~ ~ ...... retm.lr'.r 
maktadırlar. tir: ~ 

periln, %1 (AA.) - Romada:ıı rcs S S ask l 
mı A.lm8l1 istibbar&t ajansına verilen Ordu ve • • er c~~ 
..... ,. ha.bere göre, Napoll, eooeııza, Ca MUletimizin bU.rriyett, ha.13L şru·t 
...... larnun miJdıalde ~ ve 
ta.ıızııro ve Reggio Di Galabrla eyalet her 25 sc.nede bir her defasnıd& 
le.rinde Kraliyetin bir karnrnameslyle başka bir bahane ile, f~t s.yıı.ı 
JStisııa1 ahval tlAn edllmtştı.r. Bu e. YaJıudi • sennaYedar ~aa.tleri
y.tietler bundan evvelki kara.mıı.nıcde ~ ınüdaf~ meVZUQ ~uğu 
zikredilmemlgt1. !Çın izalesi uğrunda ~tıg,,ırı ınfi· 

---0 cadcıe en sen haddine "e dönüm 
Hitler Mannerhaim'e noırtaı:ma geını.Şilr. ~ <JeV'leti 

otomobil verdi ve !ta.ıya keza esasen aı:ı.ııttefiıklc-
Bet~ınk.l, ıı (A.A.) - Bitler, mare- 'r'.nı.Iz ola.n devıetler Yetti 11.ı' dost 

}al :aııannerbayın'a blr otoınobll bedi· Ve eil8.h ar]ı.adaşl Bıfatııe c.ilJaJJŞÜ -
}·o etmiştir. mu.ı b'r devlet olan J8ilorı~ b'.zc 

Relslnld. zı (A.A.) - Romanya iltihak ettiğini ıörmct trı,~e· 
mareşal Mannerbaym'a "KA)ıraman tine ermlşlerdi.l'· Btı ~E!~eJıeti d~ 
Ml§el" nı~nmı verml§tir. RYllJ ba!ıaııel~le v~ ~t b11<' bog 

:na.ıc i~m tı.tlik ed le~ a.ynl usul
le boğm.,"l.ğt tasarltuııışla.ı-dt pasi· 
fikteki Amerikan rnOSllll\ln ·~e Sin 
~apurdaki tngiliz ktm>eu,rtniıt yıl
dırım sü.ratlle tahrib\ §at kl ~ya
da.ki İngiliz • .Anıerikıı.n tnUU9ddit 
dayanma n~tr,ılartnın SilaJuı Ja -
ı10n kuvvetleri ~-llda.n ı;.gaH 
Gltreuıe bu hıı.I'P, bızını le.~o 

. 
an kitniyerek Tabi · 

." cevap veriyordu. 
•tin içine bir sevinç 
lü: 

l\aylünün söyledikleri 
olsa gerek· Çünkü, ku· 
l ıimdi Zühre::ıin ae· 

'1' ~z}.}I: ISl(ENOt:;lt, F. SERTELLi 

~ gibi oluyorum, ha· 
11 mütees3İr olma .•• 

l .. yoluna deva et •. bü 
Jükleri yeneceksin!,. 

ir ÇC-imenin duvarına 
ı: 

' 4\.h Zührem ! bana her 
.•eaini duyuran aevgili 
ıra ! Benim cesaretimi 

an sen artbnrsrn ! 
~e bayku,Iar arasında 
~arb!rta nasıl uyuduğu 
;~~--~i::~ço §İr..:di bile 
1li:tlerim ürperiyor .. Ta-

•••• 
- Hayır: aklmı ~uııda. 

f al{at, bu ses nerden ie(iyor? 
Diyerek çeşmenin ha,ııa • 

dan kalktı, atma. dayanarak 
-uzaklara şöyle bır g()~ att•· 

S ~-h· - Bu seı, aıı ın aeai .. • 
Diye mırıldandı: 
Sonra birden başını kôY

lünün tarif ettiği yola, ~et'ir
di: 

- Ben !U dağın doğıJYa 
bakan yamacını takip ede· 
rek gideceğim. Y olu!'ll\t f~ı· 
rırsam, asi kür~lerin reisi 
§eyh Muradll) eline d U"riıD· 
Bu herif aünnilerin denıini 

• 

YüzüyorJll"§. Benim derim, 
henüz ban~ ı ... d a.zmı •. 

Bu sıra ~ uzak\an · Mar -
din yoJuıtdi\11 - tozu dumana 
katarak I ~hılık çetmesine 
doğru ge el\ bir atlıyı gördü. 
Acaba bıl acı,,__ k" d.' 

--~ ım ı. 

Çok g~di· Tozu duma· 
na kat~r telen adam çeş • 
me bqıtı~ )'aklqtı ve gür 
sesile ha1 ll-cfı: 

- Beı1 t~liyorum Tahir! 
v T~~ir, d~ııe~ilir ki, doğdu 
gu gundefl~tı o günkü ka • 
dar aevtıım~itti. Gelen at
hn görUıtce: 

(~ ıııtrt.cıı •Y~ k.rzı, j"a~ ne miltenu1p, mı!Afı ıoo ı ı. 

09tlm ,....d&ld larl~ ~- ın. radıuı aıağt ol1DJ7Sn devkt memuru 
o"'ıo:Jlill tıff'l\kw t <ınıi .. ıil-.tıı) veya mbay, alkol ve kumarla aHl.k a· 
&Vt.F,.."J1fl'i n;l\ı ll"Lı·::.RI, tŞ ARA St olmıyan blr bayla. evlenmek i6te • 
ll'L\. t~ \ t;H.'lf.. ı'. l.L~l . SATIM rııe!itedir. ( GO-ren) remzlnr. mUraca • 
'Jb) tlc.-ari o\&tıiyetl h.ıı~ 01.ı.ı.1ı)a1' t.:.~ at. • 6 6 
~·hk il:ilı!ıır flOir&..! ıı.o llfl,rolnnıır. ~ Y&f 80. ciddl bir n:ıilesııcaedc ça .. 

Eolenme teklifleri: lrşan, ıoo lira aylıklı. bir e\·i ve mun. 
* Ya~ 20, kilo 6u, boy 172, bwru.."li ta.zam eşya.sı bulunan, uruo aeneler 

r ir rol!e...setle 60 Um Ucretıe çnltşa.n, ya.lnıa yaeıyan bir be.y, yaşı 23 ten 
sıgara, içki kullarunıyan, bO§ zaman.. aşaı;t. SG dan :yukan olmam.alt l.iure 
ıarmt sporla geçiren lti.IDJ!CBiZ bir bay, dul bir bayanla gl.l~Qp a.nl&Jtıkt.ao 
klmı:ıc3iz lS.22 ya.5fllda. temiz btr &!leye sonra C'f'lenmıık 1.stemektedir. İade c• 
men..~ gtı.zeı '\"C ııporu seven bir ba... dilmek tlzcre fotoğrafla (B.G.E. 6tı) 

yanın evlenmcık istemektedir. (61 K.) remzine milrac:ıa.t.. 67 
remzine n:ıilracaıı.t. - 70 ;• 1kı çocuk aahibi., kocam huta bir 

ı;.: Boy 167, kilo 65, az esnıer, yük. lmdm, koca.ınım ilAçJana.ı Te çocuk
~ek ta.Milli, ha..cısss, çok şen. güzelce, lnrmm ekmeğini tmnın etmek Jçin 
keman ç:sıan, de'l"let memuru bir bay, hcrgün saat 8 den 17 ye ka.dal' h l2:. 
mütenas1p ,1Jcu:.!u dul bir bsyıı.nla. ev. metçiUk, odacılık, ka.pı.ctbk gibi bır 

ıuımek ı.stcmektedir. Çocuğu da ola.. lş arama.kb.dır. Bu kadmm 1§!.ndc:n 
bilir. (Asri) remzine ıuüraoa.at - 71 ınemııun ltalınacağt g:tbi. çok yükaek 

::• Yaş 3S, kilo 43, boy 1.58, kumral lnsa::'ll bir nz:ffe d~ yapılmış olacak. 
güzel temiz kalpli, ha.yatı biten ev eş. LıT. (Il'.K.Ö.E) remz!ne Mele mQra • 
yaıır, şehit koca..'!Jllds.n 3 ayda. 30 Ura ~3.8.t.. 
maaşı ve dışa.rda asteğmen b!.r oğlu :;: .Almanca b1len bir üniversite taıe. 
bulunan bir b:ı.ya.n, yaşı ile mUtenasip besi. en mü.nasip şcraitle riyaziye Ye 

orta. boylu, gıen, inoo rulıl~ memu.r ve. nlmanıea dersi verir( A.R.) remsine 
ya meslek shibl, yn~- "" sm.r bf1en, mUraea.aL 
cYllle merbut tıir bayiıll evlenmek iste. ·X- İlk taıımı görmllş bir genç ciddi 
mektedir. Çocuğu da olabllir. (Anla- bir müemıcsedc, te&liın ve telefon ~ 
~a!Im) remzine müracaat._ 72 de çalı§tDA.k i!tcmcktedir. tsUyenlerin 

11 ve İ§çi arayanlcu: 
:;. Yq 20, boy 162, batık etinde, ıı.• 

~ık kumral saçlı, llk tnluıilll, orta bat.. 
u., tanınmış temiz, namuslu blr aile 

Londrada 
bir halkevi 
açıhyor 

Londra, :n (A--\.) - Londrada ya· 
km.da bir halkevi ac;:ıla.c.a~t blldi.riL 
mektedir. ll:ıll;.avıeri Türk sosyal ve 
kU!tür mcrk,:)zleridlr. Böyle bir mer. 
kezin l.ngillz payitahtında açılm~r 

Slr Vyndgba.m Dccds tarafından tel~ 
lit edilJl!llştir. Halke\"i t~tı yap• 
mağa memur olan komitenin &zııa a.. 
ra.smda. TU.rklyenln Londra bUyUk el
~IBlyle BriUsh Council reisi bulunmak· 

tadır. ' 
I\u hMisc lıakk:Jn4.,l} ~esindo 

tefsirlerde bulunan T'lmes gazete.si 
fÖylc yazm:ıktadır: 

''Hatkevleri, yc:ııJ. TUrkiyenin Bani· 
si olan m{'şhur Kemal AtatQrk'thı bq.. 
lıca. gayelorlnılcn birini bilhassa açık 
bir ı;ekilde ~nlauyor. Atatnrk'iln hal. 
kc. krini kurarken belki csorlcrinin 
en büyüğü ol.:ı..ıı Tiirk millet.inln sos
yal ve lcUltUrel hayatmm uyanmam 
w gefü.:imi l n!ni ~t.ırmak 're 

ebcclilcştirm<'k istemi§ti. Bllo"'iln Tilı
kiycnin en Ucra kö§cl~dcn seçen 
bir yolcu kUçUk ş~irlere halbıı ~ 
ve killlürel fa.aliyetlnc ınerkes olaD bri 
halkevıne tc.sa.dilf e k r . 

Londra h:tlkevi Türk kolonia1 için 
Nr ltlÜJ? ve kUtUphn.ne vaaitest gOre. 
ce::, a ror zamanda İ;lı;'illz tnOp.h!cfle. 
rinln TU.rkiye gen~ltğln!n flOSya.I. "Ve 
kfilturel ilerleyişlerini te:}"<ik içtn ne
ler yaptldıgtm gbrmelcrhıe lmkftn ve· 
rcc~k otan bir merl{C:Z olacaktır. 

Bundan başlia. İ!l.gll'te>"f• e otur..:..ıı 
t'lsilizl r ora.la. bir Türk havıısı için. 
de !ngil!z dostlarını k.'lbul edebilecek. 
terdir. Bu it.lb<lrıa Londra. MJkevl 
ı;ıemleke ti.mi.ı:i Tilrklyc ile b!rlcşt!ren 

a11'n.navi dootluk bağlanru idame ve 
inkl§af ettirmek ~Uycnıcrln alaka, 

.ıp"' ti Ye dikkatini uyau I!. , 

ta.yık bir mncssesedir. 

- Salih dayı, sen miain? 
Diyerek yanına sokuldu. 
Salih Tekindeğil: 
-·Ben de senin arkandan 

kaleden kaçtım. Sana yetiı. 
tim. Seni bu ıssız yollarda 
yalnız hrrakmak istenıiyor • 
dum • 

Dedi. Tahir sevincinden 
ne yapacağını, ne söyliyece · 
ğini bilmiyordu. 

Salih cok yorgundu, T~ı.hi
re cesme~başında yetişmek i· 
çin~ abnı dört naUa sürerek 
gelmi§ti. 

Salih atından indi : 
- Hele biraz dinleneyim .• 

Sonra birlikte yola çıkarız. 
Dedi, aunı bir ağaca bağladı, 
çe§l'Denin kenarına oturd~· 

- Geceyi mezarlıkta na • 
sıl geçirdin bakalım? 

- Zühremin hayali gözü -
mün önüne gelmeseydi, bar 
kıutlann sesinden deH o)ur· 

Kum.kapı kadlrga hamam So. No. % 

B.N'.E. rcmzl.M müracaat. 
* 16 :rqmda, orta mektep ınuu. 

nu nya'l:iyesi ku'VY'eU!., yazuıt r;U.scl, c;a. 
lışkan "t"e dddl bir genç. rum1 'ft:yn 
b!JBU3l bir müessesede ça~m&k ~ 
mektedlr. (Çalıpan Aka.nael) rem _ 
ı:ine mtıraca.at. 

·:i Pertevıı.lyal Jilıesinde okuya.n bir 
genç mal! vulyetinin hmılihıtu dola.,, 
yuıile 6ğledm ııonra. herhangi bir mü
essesede veya otellerde ehven bir Oc. 
retle ~ istemektedir. (ll.Z.K. 
367) remzine mtlracaa.t. 
~ Ll.se me%tmu. a.skerılkle ill,.'liği ol. 

mıyan bir genç, tahsili lle m\itnutp 
reenı1 veya htıS'Wll blr mite89C8ede iş 
nra.makbl.drr. {IU.E.) remaLıııe mil • 
racaat. 
~ Kim&e8iz. aHCJ' bir genç ort& O. 

kul imtilwıla.n:ı:ıa ctrmek ı.temekte • 
dir. KitaplanmD temınl lçia JUdml 
etmek ~ (Yüoet) raı:nzl.ııe 
ı:ntıra.caat, 

c Hukuk fa.ktlltesiııde okuya:ıı, tah• 
siline de.am edehUmest tÇln ~al~&k 
mecbmtyetlnde olan bir ıeno. ıtae ve 
orta Okul talebeılerlne ede~ t11rk
çe. tarlb. cotratJa, franmua, dersle. 
rtnf eT!erme gitmek aarettle vermel{ 
l.ltemelrtedir. (Kader 17) remzlne mtı
racaat.. 

4 B'ranmzca ve tar~ Syl bDeD n 
seri daktilo yaz.an bir bayan hUIUlt 
bir mQel!lllellede !f aram.aktad.tr. Yuıcı 
soka.lr ŞU.JtrOetendl apartmsan Z4J1 
Na. (P.B.) 

:ı;. Lılaenbı ten ıa .... mdaa mezun bir 
gcmç. hergftn saat 19 dUl 2j da kadar 
~ ıatemektedir. (ll..A. B.J; 
reınzino m1ka.caa.t. 

Alclmms: 
4taf;lda remlzJeıt ,.... ol8a .. 
~ namlanM plla 
mektuplan ıctaretse "' Mil <...-r • 
hl.n barlg) beır c1bı ........ ._ 6~ 
kad.'lı " N&t l'l deıo 9Mlla aldJma,.. 
lıln, 

(O..P.K.2072) CM-A..K.) (Muhaberat) 
(T .K.Gftleıı) (Kıı.rde§lM") (83 Aydotan) 
(Mcnek 35) (Leman Y.) (İ§ a.nyım), 

(Sadık 22) (S.E.) (İ§) {P.1. 24) 
·(Üçyıldız) (1" .Z. 33) (S. !rL Kiv~), 
l27 F.G.) (H,G.E. 69) (KırmJZJ gün) 
(U.K. 6) (M.K.A.) {!. GUrbUz) 
(B.Ç) (Fevkaltı.de) (L.S.) (~) 
(0.K.) (L.K.79) (Emekll) (T.R.B) 

(İmren K.44) l 27 F.A.)lBa.hsr çigeğll 
(S.T. 2.) '{H.N.) 

dlilll. Bereket versin ki, Züh 
:rem burada ela beni yalnız 
bırakmadı. 

- Ben de seni yollarda 
yalnız bırakmamak iç.in, eli· 
mi kana boyadım •. Kul<:lerde 
dolafan bir nöbetçiyi öldür -
meğe mecbur oldum. 

T ahirin birden içi sızladı: 
-Ke,ki bunu yapmasay· 

dm, Salih dayı! benim yü
zümden elini kanladm. 

- Ziyam yok .• sana yetiş· 
tim ya. Zaten Zühre sultan 
bana "ne yaparsan, yap, ge. 
lirken Tabiri yollarda yalnız 
bırakma!, demişti. ı,~ ben 
de onun sözünü tuttum. Sana 
yetiştim· 

Tabir, Salibe yiyecek ver· 
di. Salih kamını doyurdu, 
hayvanını suladı. 

- Şimdi yola çıkacağız. 

(~• f'tn) 



·~·· 

.... 

ünkü maçlar 
alatana!'>ly • l<~;;ıcrba.lıçc klUplcrı . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, 
.Alıkar y.lhı.U rl dolavısiyl 

ir edıle.n kup maçlarına dün 
nerbabc t ... l rı' 1~\am cdil:nlştl' 

• l"§ı~a;malar..ıa kupa maçlarınnı 

NEV"ALJ1. KIRIKLIK VE. BUTON AGtULARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe ..\hnnbilir. Her Yerde Pullu Kutular1 Israrla lsteyinif 

tı:ru n!lı yl'Ue ::n • ve mOııabaks. 
a ı Ura t c n 2 klüpt n 20 oi tas 
eye uğro.yo.rak se ·ızı kardöfln 

ba!..ıalrına i . •ıratc baJckını ka 
m.ıştır. Bu klilpl r Bcşıktaş. Gala 

Fenerbahçc. 1stanbulspor 
fa, Kaımnpaı:ıı., Galal!tgcn~ler. A.. 

dardır. 

:Müsabaknlrın ebımmlycuıızlitı \, 
vanm yaCmurlu bulunması ka?'.. t 
smaalrm tıemen, ıcmen bo tribUn 

önünde cereyanına sebep oldu. Ga. 
tcasnr:ı.y on kişi oynamasına ra •. 
en Unkaparunı ll-0, Alemdaı 

mlrsponı 5-- :! mağlüp ettiler. 

ALJı;l\rJH H .ıı; DEMIRSPOR % 

Glinün ilk karşılaşmaaı lldncl günU 
Alemdarla Demlrspor araırmda ya· 

dı. Şazi TC2C8nm idaresinde oynı.ı.. 
llk devreyi Alemdar 1-0 galip 

Urdl. 

lldncı dC\"l'\.'<lc Dc.miraporlular da 
r gol yaparak oyun beraberllklr nı· 
yetlendl. 
l{up:ı. maçları t.ııllmalı mucibince 
üsabııka 15 r.er dakikadan iki dev. 

oynanm. J; Uzcre yarım 11&at w.a.. 
ldı ve ilk 15 dakikaaında Demlrspor 
ar kalecinin acemiliği yUzUnckn üst 
to iki gol yediler. 

İklncl on beş dakikada Alemdar 

~ U..ı\T.\SAKA'l' J 1 UNKAPANI O 

Günün ikinci kar§ılqm&n Unlcapa · 
iyle Galataaaray arasmda yapıldı. 

Galnt.asarny - l nlm~nı mııçrndnn iki ~öriınu, 

~ latasaraylılar u " kilde ahrıya Osman - Barbll.f'Oc;, Salın, -
çıkmı~lardır: ı Halil. Enver, E§f nk - Hikmet, 

- Arif, Gündüz, Gazanfer. 
ISTAN8UL BELEDJYESf Gaınt.ru:araylılnr 011. ki.~i o;nama· l ınrm.'I. ragmen hakimıyet.i alıı:ıakta 

~~~i 
ŞEHiR ı,cc.ikmedilcr. Ve beı:;inci dakikada 

TIY ATROSU bir karg:ı~alrktan istifade eden 
l<;tiklı\I c:ıddcsl CUndilz b'r kafa ile ilk Galat.asa· 

p ' Koın00İ kıwnanıln ray golünU ":ıptı, Bunu onuncu da-~" f~ Ak,am ••.su o• ı kikn.da Arifin yaptığı ikinci &ol t:ı· 
SAADET YUVASI kip l'tti. ne .. -renin ~onuıın doğru 

Gazanfer vasrtas'lc iki gol da.ha ~ı· 
SON llAl<'T \ la rnn Ga.latas.<>rayWnr devreyi 

4 - o galip bilh ,J('I'. 
iKtNct DlWRE: 

:leyoğlu Halk Sineması f İkind deuedc de GıılaU:uia.roylı· 
ı iar oyuna tamamile Iı8JÔID Oldular. 

RUG'ON • Tek kale halhıdc \'C UnUkıı.panı CC• 

Matlae ıı ek', Ge<:e 8 de s Bü)lı" za sahıı.sımr. içinde devanı eden 
Film Mrdcn ınüsabakanın bu dcvresiııde Gala-

1 - Ta.rzaıı Kaçıyor. (JoDJli ' '11.)S. 

mllller, Tllrkçıe. % - Danıılar de,·a.nı 

ederkea. 1'.Al"eb Leander. S - M. Mo-

"tısaraylılar muhtelif fırsatıard<ın 
istifa.de edürelt 7 gol da.ha Çll;ar ' ·· 
far. Bu surcUc maç 11-0 Ga.Jat.n. · 
'"araym gale~le nih3set buldu. 

karşıtqmaya Galatasaray 10 ıcı. 
lylc ışUrak etmek mecbl.ı .. lyeUndc kal 
ı. Merkez muhaclmh:rl CeınDin aıı 

eri lzin klğıdı olmadığından maça 
urakc mUc:::ıadc edilmedi. to Haydutlara Knl'!IT. 

. • ' ·"'-· ~ ,f•lı* ~ .. ' • ---~ "'· ,, ll ,,":.'\//' •tto' 'j ~' .. ·-·· ',._1• 
' ı. • ... "' .... \ 

0..lel Demiryollan n Limanları l,J.t.,. 
Umum idareıi ilinlan 

:Mulıa.mmen bcdcll 17188.~ ıra olan (llç) kalem l<cresto ô.l.942 sah 
uııu saat (lfi) de kapalı zut usullle Ankarada. idare binasında satın ntı 

r: caktır. 
Bu i15e girmek iaUyenlerin (1289.H) liralık muvakkat teminat 10 l:n. 

ıımun tayin ettiği vcalkalan ve tekllfler1Di aynı gün saat (14) ~ kadar ko. 
ınlsyon relsliğinc vermeleri IAzmıdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Ha)·dnr. 
apda tesellUm ve aıcvk §eflftınden dağıtılacaktır. (11132). 

Toprak Mahsulleri Ofiıi İstanbul Şubeainden: 
Şubem!zln muhtell! sc.rvialerinde no...120 lir& ıca~ro ta.lısLsatlı ın~murt 

yellere billmUhan memur alınacaktır. Bu mllnhaJlerden Ci0.120 lira tahsl. 
saUı oıanıara. llııo le 100.120 Uralıklara da yllkaek mektep mezunları ba. 
reme g .. re allablleceklcrl QcreUe ta)'ID edllcccklerdir. Aşağıdakl kabul §Brt. 
ıaruu ru.ız tallplr'>ı 2ıs.ı2.~u pervembe g1lnli ısaat 14 te yapılacak imtihan:ı 
!ştirak etmek tıze.re :?4.12.9U alqamma kadar ıozumlu vcsalkle b'rllkte ııu 
bemlze mUracaatınn Udn olunur. (111«) 

K&bul gartıa.rı; 

ı - F.n az liac '\'eya buna muadil bir mektep mezunu bulunmak. 

2 Askerlikle ilgili olnıamak. 

3 - y~ ıs den apğı 40 tan yukan olmamak. 

~---··•ILA.1'ÇO.-----.. 
~-ı ~ ılm ~aklaıpwun ınliımMlebetUe 'bUin~olnrrnı tanzim ede<'l'I> olan 
flcari milee;ııeeelerln, lıilAluro gtıçltiklerle ka~ılasma.ın:ılarını t<'mln 

~ ~~tıda ~·azıb, mali hıtlfare böl"Ot!Una mUraea..'lthırL 

KAZIM YURDAKUL 
Sablk Beup Miltebıwınıl 

Galata, Bankalar Cad. Bozkurt Ban 2.J 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmtııı 
taıızı"' edip 

qenideı• 

açmtştıı 
Kitap. mecmua, ~a.zett basar. 
Tabiler namın" dizüi isler' ahr. ____ , .. 

Otel yapllmaya elverişli 
kirallk oına 

&akala c:addc.wıw. .... tı.t.:LCber .)t:ı·ındf' hl\ ~ıul" uıua.ıctlı lıa 

.,.._ Ye aydınlık blr bina kiralıktır. 
Vakit gazct · 1darch:t:ıPc;.lne mü.ra.caat. 

TüRKiVt. 
iŞ BANKASI 
Küçük Tasarı uf 

Hesaplan 
rnU lKfiAMİYE Pı.Al"I 
KEŞll>ELER: 2 Şub8t, 4 

ıı.ıns, 2 A{;"UStOs. 2 tkirı· 

<'ftM;rln tarllılerind~ 

..-apdır 

.. 
:t 
8 .. 

10 .. 
40 .. 

50 -
200 .. 

ı 200 

.!:;O 
100 

)() 

25 
10 

., 

.. .. 

- acoo.-
- UiOO.--

"" l;;OO.-
s:: 2500.- .. 

= •OOO.- -
= 2000.- • 
= ~000.- ., 
= 2voo.- ~ 

• 

Jnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Keflf ve §&rtnamelll mucibince l'aşababçe fabrikasında yap 
ve kanallzıuıyon inşaatı kapalı zarf uaulile yaptınlacaıctır, 

2 - Kqlf bedeli (86.086.60) lira, yUz ... c 7,G muvakkat tcmı.nntı ( 
llradır. 

3 - EkBlltme 2.1.~ 2 eum11 gUnU saat 10.10 da KabataştJ. Icv 
sı!ıda merkez fuUbayaa koml.ayonunc.a yapıl caktır. 

• 4 - Şartname ve kep: sözü geçen şutı 
ba§ınUdUrl!lklcrlnden {130) kuru§ 

"czncslnd n 'c Ankaı 
ıukabıllndc almablllr. 

5 - Eksiltmeye girmek iaUyenlerin ("0.001 ) liralık bu kabil inŞ 
vaflaldyeUe ya.Pmış oıduklanna .ıaı!' ' sika ibraz ederek ıJıllll~ltıl 
nUnden 8 gün, evYclinc kadar umum ınUdUrlUk in;,aat §UbeSi 
nca eksiltmeye ı~tlrak ''esil.ası aln ahın ldzundır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühUrlU teklif melüup.arını 
!arını ve mllııakaaaya lıştlrak \ C"Siluısınt Uıtlva edecek olan 
zartlarmı lhaıe tanhiDden bir ıı< t cvvelinı? l{atiar adı gcr,ıcn 
riyasetine makbuz mukabllinde H•r.meteri l.izımJır. Poatad:ı 
cak geclkmolor lq\bul edilmez. ( HOQl) 

...................... llİll ....... t9 ....... 

~a·ark ye liWU ı .. r eH 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu& ıarllll: ltt~ - Sermayeıil: 100 000.000 l\lrk Llr 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ue ticari her nevi banka muamefe!eri. 

Ziraat Bank•amda kumbaralı ve ihbare::z tasarru.t besaplarmda 
?50 Uram tıahmanl&ra nnede f dc!a cekllecek kur'a ile aşağı 

ı>llila gemi ikramiye d:ığttılacaktır. 

4 • 600 • 2,000 .. ı=o .. 40 • 
4 • 503 • :.ooo .. l~ 'o .. 
4 - !60 • 1,800 • 160 .. 20 • 

40 .. 100 .. 4,800 • 
Dl-KKNI: Hesaplarınd:ıkl paralar bir sme içinde l50 llradıt 

dllşmlyenıere ikramiye çıktığı takdirde % 2.0 fazlaalyle verilece 
K91ldeler: 11 Mart. 11 Razlran. 11 Eyli11, 

rinde yapJbr . 


