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avadisler 
rasında 

A.nhı.§ıJıyor ki, Ra§it Ali Geylani 
ıetıerin sözlerinde durmamıııan 

nsipini ~ işlerinde de tatbik et
ği terY'lÇ eden t3knnmBandır. 

Yazan: 

1er1ncabl~Yaıçm 
llorUn en bir telgraf eski Iraf\ 

eklll Bo._şit Ali Ge~h\nln"n 
icü-e ,•ekili von Ribbentrop ta
mdan kabDl edildljf ni bilıJlri-

'\'e bir muamm" lıa.Uetmi~ 
.. or. Çünkü bir Aı. •a. telgra. 

göre, tiu zat ka~'bolmuştur. 
em de kendisi için hiç t:eref \·er-
• ecek bir şeklide. Çün~.ü Raşit 

Geylini traktan Jm~tıkta.n sor.. 
bir müddet tranda kalmış ve 

ketJmlz Utica etmek ic'En 
~ırac~ttş b lunmw""" 1.'ürh .hü 

Umett buradan h~ .t blr yere 
tmemck şa.rtiyle bu t:ılebe mo-

'afakat gö!tt.ermişti. Ra~lt A~i 
eyl&ni de buna dair b!r t&B:!•~.ü~~ 

,·ermişti. JlalbnJil ısozunu 
tmrya.rak ortadan ~a;)·~l~u..,.. 

lfır. Anlaşılıyor ~ Raşıt .\lı Ge: • 
i devletlerin sozlerindc durma 

\alan prensf pim şahsi işlerinde 
ite tatbik etnıeyi teniç. crlen ta
~dandır BQra<)an kaybolduktan 
'tnra Berİındc &0luğu alnı.ası İrak .' 
ta blrço1< b'güııahm hayatına nıa1 
hu mabut scrgilzeştini~ mahiye
i-tenıddUde ınah::.I kıilmryacak 

•11111'~• t.envir ,.ttniş bulunuyor. 
~ 

Hür F'nft81%laı m 'lif Fransız a. 
ı~ et.nıefori çok dil$ıti 

Jbetmeie IAyık bir hi.dlse vü 

N HAVAD • 
1 SLER 

z ia i is t i h sa ı at ı 
a ıtır 111 ak için 
;aan ( h ~ a O K uı rruı m uı,,,, 

· 

1t ~ ş IK o ~ ce <dl n o dl n 

ZiraatVekili mem
leket içınde tetl<.ik 

• • 
1 
gezısıne çıkıyor 

tng;ıız pik" tayyııreıert-uçu~-~ _·~_-Jl ohumluk ve ziraate qerekli aletlerin 
Libvada Mal :alınması için Vekalet emrine yen:den 
Gedabyada yanı 5 milyon lrra verilecek Ahenl<Ii bir surette ÇIÜl!arak i.ltilıN...; 

ll arttırmak için icap eden i§kri ek' 
yapacaktır. harp yeniden te~nıu,rıı, :8 (Hususi muhabirimizılco çlnde bir teftiş gezisine çıkacaktır. 

--o l'll tonıaı - Zirai istibsalAtm arttı. Vekil zirai durum etratındıı incC>leme. 
İl'ltlhsal lturuınuna. ziraat umum 

mtidUrlUğüniln k6ycUtük §Ubeaile zi • 
raat vek!letı ekonomik işle'rt be.ğ • 
lanmış ve kurum kombinalar blnuuı. 
ıla. çalışmaya. ~lamı:ştır. 

kızıştı 1 r- gellıasmı temin etmcl;: ve bu hus~sta lcr yapacaktır. 
J apo n 1 r ~klı tedbirleri almak U7.ere dün Zi. Bundan başka ziraat \Ckiliell istlh 

d~t VckAletinde vekı!let umum mü. :;ali arttırmak lçln blr lstihaal kuru. i er l şe y:l<ıı·i veltllin reisliğinde bir toplantı mu teşkil ctm!§tir. 

~ 

lngiliz '1.opçusu mihver 
nakliye kollarını döğüyor kol>ll'II§Jardır. Bunda zirai istihsalMm Bu kurum zirai J;<onıbinalar l<urumu 

Umum mUdUrlUğe ziraat umum mU 
dtirlllğünden Selim Herktnen tayin 
edilmiştir. • Yak' lll~nınasına giren btitlin ııııer görUştil ve devlet Ziraat lşletmeleıi h-uruntlle 

Londra, 28 (A • .-\.) -B. B. C: n' bazı !:ararlar verilmiştir. ---------------------------

Liöyada Romm~lin astl lnıvvet. z tı kararlar ara.smda tohumluk, ,------...,.--------------------.. 
1erinin ardcıları Ge<iabia civarında J ~ ğ~:atıt a.ıetıerl, ve ztraate gerekli dl. 
jidıdeUe dövllşüyorlar. Gedab'aıuıı '? p ma llladde ve a.IeUeriD de satm alnı. 
ga.rb"Uda. 'ba.,ıta. dtiŞlnl.Ul kuvv~tteı-ı vo 'l vardır. Bu lfler ıçln koortltnas. 
Traoıusıı. <,:Gkiİiyorlar. İngiliz top. mu·· tem ~I~ heyeti ziraat völ<Alett emrioe 5 
c;ıısu clli§mnn nakliye kollarını 1 ~on liralık ta.hıılsat verecektir. 
:ı:nütema<iiyen bombardl.ffian otmke d r re ı'ter ta.raftan haber aldığ'ıma gö. 

Bilmek mesaıuı 
H ü küme t, haf ·k ( zor ı . u o a 
sokmayacak şekli ar1yoı 

~c.-dir. İngiliz seyyar kolla.n da sa_ a aya ranı ~t v~ktll Muhlis Erkmen bay 
hili tak-'beiı" ı-Wa.t etmekte Ölan ~tJtinden istifade ederek yurt ı . 
mihver kollarnn Jırrpalıyorlar. Ik -,....~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ç a~ ~katler: 
Vaşıngtonda 
Haro strateji 
si müzakere 

ediliyor 
---0---

Yedl 111lkGmet 
ml'kmeıslUerıne 
aiuıan kararlar 

teb ı-: edildi 

lpohun .:;:} ' B A 

muharebe! u az~ m 1 Yarıadan itibaren karne usallala 
tatbik edlleceıı ilotr~ detn t Lowlra, (A.A.) - 8. F ,,, t . . ' 

kaç §eklindeki taa · I ~ a OIÇln .... 
ha yakından tehdit l I )\\ Ankara, :n (A.A.) - :t~knıek r>atı,uun gelecek pazartcsı günlinden ıu. 
pon nakliye gemileri • lir ,.lrba.n Bayramı ıYeDede bir ge 1 beren WNlliaya tabi olacağıııa dair bazı gazetelerde intişar odmt haberlerin 
ne ve clotu cenubun n i:inc~ geJeceği gün de bir sene Mıl \'C l'51l!iı olm:ıdığ'ı bum.ça yapılan tahklkt ııetıooıılnde anlB§ılmqW. 
takviye t:ı.~ımaktad · ba.nll)( en bellidir. Gazeteler, kur- :razarte.<ıf ~iln!inden itibaren ekme. 
kCımet merkezini r. tml!\ 1'.oyunla.rm. azami satış fla- gın vcıımaya tnhl tutulacağı haklpn. • t b 1 

a Ba 9..12 Jlra olaca~ı Korhan dakl haberler doğru değildir. Ekmek 1 s an • u 
- rırl::1· ndan 3 gün önce haber , .e istihlılltinin tat!dıt c.:liieccği.ni ve bu. 

ı:non körlczı yakının dökUı· liurbanbk alacaklar yollara nun IUzum;ınu t!caret veklll izah et. 

rebcler cereyan etti k-OY1ıfı. iltJer, satıcılardan tartıyla mlştj. HUkiımct, halkı zorluğa sokmı. m· ıntakasJ. ,~ a· şe 
(De \ M·re ~ mezbahada bulundnğunı.ı yacak bir şekilde tatb:k edilecek blr . · ------...;...;-ot ni' ,}ıtJer. 16 - 20 lim ist~ndjği. ş!!kll araıno.ktadtr. tstihhikın tahdidi, · · • 

Vail Ank 
dön 

Üç gUn evvel An 
an vali ve belediye 
l{ırda.r bu sabaltkl e 
dan şehrimize dönm 

\'l';
0

~rler: bir gazetede de, kc- buğday ve u. nun ihtiyaca gayr!kAfl ol. m. u .. d u".rl u·· ğu" " e· . j0~ l'llunmadıir lı:ln, 3.> Hra ol (Devamı 4 üncüde) 
E U okurlar. 

ısta.~1lnıda çıkan Halk gaıete!ti, 
kOYlQa " sevked

1
1mek üzere 8000 K urba n bay r a m 1 Ahmet' ,...em ·ı 1 ıete 1ln bekleştiğini yazar. Veki- . . \.ıı' 1 l 

1 

Ttııl<l< l'apıJan müracaata ''se\1ı:leri c k 
~""\'"'ıı"'da tedbir alındığı., yolunda ·- ba d on . tay ı·n "' ... ı }'arın kııruaD yramı ır. ''HA. • . 
l'riri tıa •n<hğını. fakat bu sedu· BER, ı.ulh içinde ve milli birliğine iti. d •l'd • 

1 rırıtı abere rağmen gelen \ apur- nınt~ _,.llŞIJ811 Türk milletine bav. 1 e l l . 
'll ·11 taııa yüldü bulunmasından .. 

;_ rıınılarını ca.ııdan kuUar. 

tada getirdi. Gor 1uyor ki ue tn. 
dltereula ne Amerikanm bu te.. 
~blıUsteD haberJeıi yol>tur ve i' 
~erek Lontlrııda gerok Vaştngt.on-
da.memnaniJ et6izF<ler doğurmuş. ııı.da bur Fnu: ııl rın 
tur. Londra ,.e Vafrıgtonun canla-- bozacak bir haı-cl fi il · etme. 

Maliye vekili 
sa.balı ekspresle 
rlmize gelmiştir. 
şehrimizde gecfrdik 
tar Ankaraya döne 

,,~ .... t urlf<ii.nmm bnlonamadığmı 
" ..... ı (iazetemlz. diğer lll'kadaşlan gibi 

:11., '""er. --Kadro tasdikten çddı . jçil;raıc edlyornz, hu a;r,ami tiat yar111, ... ah rn ~·ıırşamba glliılcri ~ık • 
1'onınuştur? ııııyac:ık: pt>~embe günUndf'n itibaren 

-~--~-:r_·~-· --"-"ıt_ı_r _,_ıız_ı_tc_m_n_e_d_e_"a.n_ı _ec1oo_·_c_k_tı..,..r. __ 
toım sıkılmasına p~T, l>ol:ıy akıl e- 'si ve kendi b~sına, mımn e mil-:-
rer. Çünkü AmerUı.al 'u uzak garıı terek dayaya ~mır C'}(•bileeek biı 
'teki Fransız mil kı~ "l '·!erine da.- yol tutması hayret u~andırablUr.' 
lr Vi§J hükiımetile ar<l ı~mak meste Bu Ufak Jıidlsenin m:ılml surette· 
linl tatmaır<Jardır. Dlinya harbin- tenv·r ve izah edilecc~i ve hür 

• de Frans&nm oynıyabilecf'ğ.i rol Fransız t.eşkilitı ile müttefikleri 
gittl'rçe ehemmiyet kesbetmekte • arasmdaki miinasebetler üzerinde 

; dlr. Ydrılall!I Fransa bili bir kav· fena bir teısır yapmıyıwağı ttinlt 

lslaııbul bölgeal ia§e kadroeu 
dikten çıkmı~tır. Bölge- i&§e mtldOrl 
ğtine ticaret ofisi umum mtMltıru 
met CenaU Qxık, tet.klkat mtld11rl 
ne de merkezden Hayreddin GUle 
tayın edllmfşlerdir. 

• \ret teşkil ediyor. Fransaya ka~ olunur. 
• İli nirctıerden ba~ka bir ı:ey bes. :t-
• lemiyen eski oıttttefiklerJ \'e dost Ma.nillalJ.an g~len bir telgraf o. 

lan FranS3YI kendilerinden bti. · rada Amerikan k11TI·etJeriiıia har • tün bilttin azakla.~k istemez- ~ aJışmağa başiaaıklannı haber 
" ler. Billkis Fransanın hakiki ınöt- veriyor. Japonların 07.aJi şarkt.a 

fdlklerl kendi taraflarında bu. birdenbire ihraz ettikleri bllyilk 
lunduğunu Fransız milletine ~ık muvaffakıyetıerin sırn jhtimal ld 
t'a anlat.maya çalışmayı elzem g(j.. şu küçük hllenhı ~inde gizlidir. Ja 
riirler. Şimdi btlr Fransızların bu ponlar harbin eflklslne de modern 
l\:ıreketleri Viıslde fena tefsJr edile olanma da alışıktırlar. Fakat Ame. 
blllr ve mltttefiklerfn teŞ\'i"«ine ve rlkalılar eski dünyadan c.zak bir 
entrikasına atfolunabiUr. Bundan &lemde kendllerlni her tehlikeden 
dolayı hAdiseYİ İngl.Uz \'e Amer!. muun zannettikleri iÇin ~imdiye 
kan devletleri soğgk karşdamış 1 kadar harp işleriyle kifi derecede 
lardır. Fakat bu l!f yapan hür metgal olmamşlanlL Şimdi bq 

ıf Fran11a tngHterenln \"e Amerika- 1angıçta aeemiBk ediyorlar. Fakat 
iıı nıa •ftttefiki değil midir? Chur. ·ı bunun 1IZ1ID 9tırmfyeeeğl ' 'e fıtri 

ehin Vaşiııgtonda tam bir iş blrn. kabili)'etJerlnbı kendilerini bu zor f 
~, t~ı~ ,.e t.eıubt için çalıştığı sı. mevklclea. Jmrtancait ~esbıdlr. 

atetin iştirak 
ettiği ko Anl<ara takımı 

birin n~Jltl takımı 
i geldi 

Anka re_ 

l stan mii.kellef
le Şill./ar 

(Yazısı 4 Unciide) 

Yeni tc§kllı\t bayrallldan aonra. f' 
allyetc geçecektir. 
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HAF .A SOHBETi 
~- ~ -- - --=- ~ 

Kışa ve kara dair 
·~·.J11a~a~~ 

,ı,• - . • f'"'' • .-· . · ;·' #. 
~ ;...:... ' ' ' 

Y . NoeJ babanın beybeıd - Ehıut ve ölf2m - Şetlat ~ - Taze itiz 
ge1lll - Kanlı kefm - &vae ve k:ı' - GamU ne diyor t - FAıld gaırıeteler e n 1 
- Veııatn Şchabedıllnin Jllri - TeYftk Plkrett.en btr parça - llualUm Na. 
ctrıııı blr manzumesi - Blı>kaÇ tttrldl - Öbler R..,.m ~ kar - ~ 
bir nııu:ı. - Kar dede heykelleri - Kömürden gÖ'4 baw~n ~·f - l'eçk 
altı lı.ol tııtmmbil, yaZJ mı, tunwm~ - lllıım lıDldaY 'l'e kellab ~eııtıuıe. 

10 liralar 

Yazarı: MJN~R SÜLEYMAN ÇAPANOALU 
Noel Ba.ba bu ytl heybesinde, Karlar ... büttbı. eUtalıe mez.amlri , . 

cebinde, koynunda ve eliude yal. eımıatna 

.Onümüzdeki 
ay tedavüle 
çıkarıhyor : 

Atatürk ün 
Ankaraya 
gel·şinin 

yıl dönümü 
o 

mz ell!Dl ve ö~üın getirmedi. köşe Karlar.,. büt9B eıdıan ~ meJe. 
başlarında birlbir!ne haykıran rilt"' ~ 
g!rlar, kasırgalar da getirdi. Ve Haftalık n:ıecnmala.rda teaı8ilt 
sen amıahnı da şu oldu: Kar! resimler yaparlar, karlı ağsçlaraa 

Eski on liralıklar 15 mayıs 
e.kşamma kadar geçecek j 

Din Ebedi Şella 
llalJrlae çelenk 

kon da Şimdi, Şimaı rilzg&n peneerele. cml<ia§an k~lu leTha.larm, elinde 
timi:ıl ka.nı!;Ilıı.YI!> ll'llıkJs.r ~. s:ıa.sile karlı dağlarda dolaşan kal' 
blrJdar ve öksürl.iriten. karda, so.. dede resimlerinin ortaama c:ıfrlu, 
kıı.klarda, damlarda, pervazlarda, manzumeler korla.rdJ. Şiirlerin ek. 
pencere ketıru'ls.rmda lrobbcJcirl- serisi Rccaizadenin, Tevfik Fikre.. 
yor. Buzlar. şeffaf boyn~r g bi, ı;.n eser!erfydi. Mesell Fikret, kar 
d:ım keı:ıarlarmdan, su borulann. dan aldığı illıaml şöyle tefıblt et. 
dan uzanıyor. mişti: 
~'!tiden b~ı m:ınzarayr, ooka.klan Her yer bP7az: li.fıt!el eısııvııtı ao. 

,_ a§t.an OO.ııa kaplıya.n karlan gö. ctınr. 
tenler: .,Kar, dünyaya le.va bir Y~re hlr bcya.zhğm altında 
gelin gibi beynzlar giydltıii., deı- na.'111 batı 
ler, ve sütun siltUD yazılar ya:!:lU'lt Yekpare btr beyaZlıjm llHmdıi 
Jard1. Halbuki, bugilıı bi5yle dJye,. ra'eeaııü 
bilir miyiz? K:nti.n dili Vllrll' böyle Bel' şey bltaJm lulikl berfo mua 
bir Jılf et.meğe... t.azar 

Kar, dünyaya beyaz bir gelin et. Bwıla.r, lisanları ağdalı 13tyler , 
bi.se8i değil, beyaz ve kanlı l::ıir ke. eli. Arapça ve acemce ketime bollu. 
fen giydiriyor. Ve k!nUD ee:ınası. 'ğu içinde bozuk ma.nzumelerdi. Fa• 
savaş cephelerinde, ölen iruıanla.. kat gazeteler, mecmualar bWılara 
rm üstüne karlar y:ğtyor. 1 rağbet eder, her ~. karm yaith-

Dd.ha iki; ilç yıl önce, kafa.ınız- 1 ğt ilk gün bwılarla sa.yfalanıu &üs. 
da ka.r hayalini kü~iiksUyor ehem Ier, mesela Muallim Nacin"n se.de. 
miyet bile vermiyorduk ona. Du.. likle ba§lıyan ve ayni &delikle 
dakla.nmızı bUküyor, omuzlanmm ' devam eden ma.nzuıı:ıcsinden par. 
6ilkerek geç·yordllk. Soğuktan k.f. ' çalar almaya tenezzül ( !) etmez. 
raz gibi kızaran kulak memcleri .. l lerd1. ÇUnkil, yazı.cı:ı t.firk,çey.dl Ve 
miz~. morl~~ burunlarımız: eldi.. t~kçe yazmak o zaman bir gUna.h, 
venll eller nıızie mrt·yot', sokaklar. I bir cinayetti. 
dıı kar topu oynıya.n )<-avrulan Bııgiln edebi bir meziyet '"'3.Yf" 

zevkle seyrediyorduk. Onla.rm kah 1 lan sade )"dZI yazmaya bir ınf&ı,1 
ka!ıala.rı bir musiki ziya.fotf gi:hi 1 vermek için raluııt'tli MuaJJfrm Na. 
geliyordu bize... emin bı:ı ırüzel ~Jrirıi rıaltled:lyo. 

Kış ve ke.r bizim :çin, di.ınya için · rwn: 
iki sevgili idi. "C};UdUk rı:ıil, kulak- ı "1303 yıb ildncianununda Be. 
!armuzt atkılarla sara.r, sırtmuza yoğlunda tenha bir sokakta birta
gazete ka.ğ:d: koyar, birkaç me§c lum kızlar kar topu oynarlar, lh• 
nctununu dı:ı.ha soba.larmu2Öa ale"·· 1 tl)•ar bir adanı onl.dan geçer. 
lerdilt. Velhisıl kar, bimn iç'n - thtişar -
ıenkti, sesti, ı;;tktl. 1uc kar yağclı.. - Ma~ller! Oymı bvaı.-ı 
ğr günü. bi.r eğlence trı.evs!mmm değil. deUUktir ba! 
başı saya'tdık. - &rzıar -

Bu gllnforde, sabahleyin, sıcak - İhtiyar Çekflr 
"3.~klınmızdan ka!ktığ-mtz za.. - Kar topundan gtıttlmiJor, du 

.A.ıı.kara., %7 (A.A.) - Cumhu.rtyet 
lllerk•ıs BAı:ıkasT haiz olduğu k&nuıı.1 
salalıiyetlen da.ya.ıı.arııl< bugüne kadar 
tedavfile çıka.rün:ltş bulunduğıı bank.. 
noUa.t"lll eskmılşlerlnl değiştirmek, 

kilçUk kıymetti barılrnoUtll"a. olan 
llıtiya.cı bftyllklerlnden gen çekmek 
suretfle karpl!mak· ve geçeıılerde tek.. 
rar P13fsaya çıkardığı be§ ve on Ura. 
tı'.ı: eski barfU ba:ıkn,.,tJn.n teknı.r de. 
ttf!ıt!rmek Uzere yenl bir tertip 10 Ura.. 
bk 'bıa:lı.kı:lbt tabettlrerek 6nUmüzdekJ 
ll5.1.9j! ta.f'l.htrıdeD itibaren yukarı_ 

da~ me.ksaUar için peyderpey plya • 
saya çzk.armaga baflıyacaktu', 
• l3u münaııebetle piyasa.darı çekile . 
oelıc beş Te mı liralık· eski bartıı bank. 
not.ltı.rdan ,e\'Vell:e ilim edildiği gibi 
ııe, llralJklan u birin<:i be§ sene mnd 
detle bankamız gişeleriDde değfştinıe. 
ceğl ve oı:ı Hraltklar 15 ma.yus 19U 
a.kşarıwıa tadar ted&vtll edoeeğt Te 

bııı tarUıt:en ıwonn be§ be§ 11ene mUd. 
detıe baAks g1ş4elerlııde dııı~t!ı'ele • 
oet\'J merkez bıuıka.ıımd&n bildirilmek. 
tedir. 

"Kurtul1ZJ,, bıs akıam 
gidiyor 

&ı:zı?a:; namuıa Yuruuıiırtana Jtye • 
oek ma.dddert Ye sıbh1 levazım göto. 
ren Kurtulu~ n.puru bu akpın be. 
~cıl defıt olııra.k f'ireye harekot ede. 
oek~r. Kurtuluı.ı vapuru bu seterinde 
Ttlrklyeden, Yunanıatandaki akraba.. 
tarma gönderilmek tır.ere verllmi§ DM 
koli ile yarım kiloluk pil.ketler hıtlizı. 
de .2000 kilo J.Dclr de gOt!lrmektedir. 

Lastik dağıtılması hakkında 
yeni karar 

man, sokakları ve damlan kefen. runa.zı 
!iyeu karl.erı görünee, lç'.miı:de a.. - DornJo.r nraf 
cm.m. mater.ıin yangmla.n tutuşu • - Evet evet \'11J'11Dlllt.! 
yor. Bir insan sıfatiyle, bfı9ka it. - GtlzeJ bir kız -

VD&yete., otomobil 1Wi'1 t.en:latı 
etn.tmda ~nı. bir usulftn tatbiki IÇin 

., emJl' gelmJ§tlr. Buna göre, otomobil 

!imlerde. ba.c;ka memleketlerde so. - Al sana bir hediye! 
ğuğun ze'.r..irü öpücüğü ciğerlerini - \'ay omt12um., 

mhlp!ertno verilmekte olan 14.stlklerin 
" numaralan kaydedlloeek ye eıık!<len 

l&stlk üzerindeki bu numara ne geri 
ıretırllmedikçe yent8l TerUmJyeeekUr. lMrmıtı, nöbet bt"klerken el"ndeki Saaa bir §ey dedim ml a lmmmf 

.si1tlhryla dorun~, çömeldikleri - Tltriyeft'k -
yerd~ kasltat: ka.lmrş askerleri, a. - Titrlyorıar geçeıalere baki 
ı:ıa , h3.lı:ı yr.vnıl:ımu, ~·nvrn •e be. aız, Hava kurumunun tebrik 
~~ı~.~r, ııiperlerde buzla§all elleri 1 Sobaal;" \lana gf.dip yaknuz. kartlan 
ailşunilyoruz. Kalplerimiz merha• - Göul kız, kınteralı -
metle, şefkatle kanıyor. Acıyoruz - Gitmeyiz, evde eaıurmz 6,. 'l'llrlr. hına kurumu hta.rıbul oubest, 
onlara... kılır, ba~a.m "nı yılbql lc;la gUul bil' ~-

Bu uğursuz §eY ne zaman bite- - lhtl)'U' smtarak - ,. de tebrik kutlan ta.bettlrerek bulılan 
cek? Bu ha.dire dllnyanm ~ - \'akıl t:olı otannaclaQ lıdohr. bamlyeUt ntandqlar& gOndenıt1§t.1r. 
dan ne zaman kalkacak?.. Savaş - öteki kızlar, gtUUşerek - Kunm:ı. h•rtılft 11çUrıcO 7Jlulda, her 
bittiği gün. herkes. ontm ne müt. - &kalı ak mı, kar mı pöaJdir. tor!ü teblikeden uzak vw muun olarak 
hiş şey olduğunu ''e boşuna kan. ~f 1eııJ J'lla tıuzur tçiDde giren vatandq., 
far dökUidilğünU an~"!l.C&lı:. Hele 0 - tbtiyar - tamı. bl.I aaa.detlD devamında btl)'tlk 
.;-tin bir gefafa! - Sormayın! bir roJQ bUlunan bava kuvvetıertıxııze 

"Harp biW, öliller, savaş meye - Güzel kn gölerek - yardım itin bava kurumunu unutmı. 
r.anmda ya.tzyor. Bütün çığltkla.r. - Yok, yok Dstubef aünnöş? yacaklan kanaat •e tememıUdDl lzba.r 
;zcı yahut kin ibi çığ-lblıır ımstn. (DeWDıJ sı:::yfa 3. SUhm 1 de) eylemektedir. 
Her be.'!:eri kı:srrga.yı takip eden 
slikf.ıt biitün bu ~eylerin ne derc-1 
cede boş olc'iıığwıu gasterir.,, - Sandalı kendileri almJı&lar .• 
T~n cet::ııelerdekf ve sı.perler. Kf.t.1..ım Bey !direk çek.mi§ •• uı:akla• 

dekı :r..sanbra acısın! 1 ~ıp gitmişler. Ne yapalnn '? Şaşır 
. • -.ı dik kaldrk? Kanı.kola nu haber ver 

.• E3k.i dev1derde, ilk kar yağdığı meL? Ne ya.pmalı? bilmiYo!"WD iri 
gu~. gazetelerimiz, birinci sayfeJa. nereye gittiler? .. 
rr:1"',a. tara ait yazılar neşrederler. Onları nereden arır.ınalı?.. 

Ankara, 21 (A.A.) - Atatür. 
kün Anlmraya ilk geli!!1erlnin ~ 
inci yıldönümti münasebeti.le bu· 
gün &aa.t 9 da Cünıhuriyet ffaJ) 
Partisi Ankara vilayet. kaza, na· 
lıiye ve oca.k idare heyetleri saa • 
ı 1 de Ankara belediyesi daimi 
onc!imen mlarmdan biı- heyet 
A tatürltiln etnografya mlbesind,. 
ki muvakkat kabr'ni ziyaretle ç~ 
len.k koymuşlar ve ebedi şcfi?l" · • 
mı manevf huzunında saygı ile c 
ğilmişlerdir. 

Hamret 
davas' 

Karar fçJa cama 
gllnöne ·kaldı 

Haınlet temsili etratmda yapılan 

n~iy&t yUzUnden a.çılml§ olan baka 
ret da.vala.ruıa dün de devam edilmiş 
ti.r. • 

Tarafıarda.n Feyami Sa.ta, uzun bil 
mllda.:aada. bulWlnlU§, iddia. makamı 
nm mahkemeye yalnız ıüeyllte o.ıı.%1 

deliller! ibraz etuğ.iı:u ve lehte olBZ4a_ 
rm ~dJlmedlğini söylem.lştir. 

Dunun Uzerlne ıntlddeıu.aı~mı. Pe 
yamı Sa.fanın Ük mUda.!aasuıd& zı1' • 
NLtiğı .cu.ul:ıtelJt tenk.ld makalelerin. 
mahkeme-ye verıııed!ğl.Jll bUna muka 
bil de MUbSU:ı Ertuğnl! ~-... ~rafıan • 
nm davayı aça:keD bu gibi deWlerı 

de bera.bel' getirdiklerihl s6ytemıştır 
Peyanıl Sa.fa bUnun Uzenne bt1 maka. 
lelerin verildiğini ye dosyada bUlwı.ma 
8l !Azım.geleceğini iddia etm.ı~ ve d03-
ya a.rıuımca mevauuball.ıı iki makalf. 
buJunmuııtur. Bunun il.Zerine Peyanıı 

Sata: 
- İddia ma.kamı, beninı g~ mü. 

dafaamdanberi doşyayı ı.yioe gözden 
geçlraeydi bunları elbette görecekti ve 
belki mUtaıeaamı tehimtze değl§tire . 
cektı. Bu yüzden bakkanız ziyaa uğ. 

ra.rmştır, deıntşUr. 

Bundan sonra Peyan:ı.I Safa, Zlyao 
Ebllzzlya 'Ve Cihat Baban. ııehlr ttyat 
roau artlstlertnden TatM Arteıneı tf.ı.. 

tom~l tara.tında.o Peyami Safa. gen• 
Peya.ml Safa tanıfJDdan da aUh81r. 
Ertuğrul aleyh.erine açıı.mış olan tı.a 
ıı.aret davalaruuD mevcut dava ııe 
t.ırle§tırilmeatnı tstemi~erdl.r. 

Netıcede evrakıll tetkiki ve dih:1l! 
b:akkında ıbr karar verilmek llZllr-: 
davaya enlimllzdeki Cu.mcı gtinU SB'tl 

11 devam edilınes! kararıa.ştmldı. 

dı. ,Ş:ta), (İtk kar) gib' ba.~l?klar - Ben biliyonım sultan haıret 
~~ltrnda kışa vo kara dai.r uzun u• len •• ben gidip arar:m. • 
zun Y~zrlar yazarlard·. Bu ya.zrla. - Kimden a.nyaca.ksJlQZ? 

Yazan: Mahmul Saim Altundağ No.43 
?'m çogu edebf çe~nide şeyl~rdi. - Ebülhllda Efendiden!!' 

_Keş ve k&r edebiyatmm beylik • 
!dışelenmifi sözlerinden eonra. mU.: Anlaı:lırn· 
~akb.k Cenabın (Elbsnı şfta) sm.. Ya.kam Ebiilhtıdanm elindeydi! 
~an ~arç:ılar aJm<rcl1. Bu ~'Ze1, 1 Süt dokttıiiş t.edi gibi süklüm 
..,,crıklı m~zu:.::ned.cn parçalıı.ı ah.. :oUhlii.m e'\·c ~ittim. Valdcm büabü
n:-rken • Ccn;.ıb Şe-.habedd n be>;•. tlln kmnJŞtt. 
kar Ya:rş!n ta!Nir eden bu şfjıir.• - Daha bu p'çin ellnden beni 
de ~?k muva~fıık olmuş. bir .,abe. kurta:rmıyacak m.JSJD Mahmut? Bu 
::ru. ılx:Ia. etmıı.Bt. Yü.ltsek bir S'a,. yaşta bir de çocuk sütıı.inesi mı ol. 
~8:· eserı olan bu manım.meden bir dum? Akgama kadar ~:rır. Bt1 
ıil:l Parç8 .• nn.kle1"yoruz.,, dSyerck piç' nerede buldun! Devlettn Da. 
fiUnl.:.rı su tun lartrıa geçirirlerdi: rlılıic:zesı var! Götür ver. Efu ten 

elin gotfu·ın~k Jstemiyoman OttUD da 
kolaYJ '\Tar! 

Blr ~yaz lu-..e, blJ' dmnanb u9u,. 
EtılnJ kaylıcyleıı:ıl, bir ırn,_ 

glbl kar: 
Gc.çe:ı eyyo.rm ncvbılJuLrı arar. 
Ey kan!>ln ııJt::J.!l ~Ydam, 
Ey kci>Qkr!P.;in llt>1tldtlert, 
O b!ı!ıann bu işte ferdaaı: 

Kapladı h1J' c!Ulll ~te .Yeri: 

- Nıurı kolayı var? 
- Bir sokağın başına giJtilr bı . 

n.k. Elbet.te ya bir sahibi hayır a
lır. Veyahut polisler götii:r bilkü. • 
met alır. Oa.rii!A.cezeye yollar. 

- Ben aasJI götüri1p bmWrmı 
ilDllec"ğ m? 

ltartar! · - S~nin her t'rlyetin be.na ttn! 
• • Nasıl gctirdfnse öyle g'()tllr bırak. 

Dest'nı1t! ey ııc:nst ,ıta tilde, tndedlr Hem ben bu ı:ocuğu evde kati,,eıı 
BUrkU aemen, Cenabı kebltter, ! istemem! J 

Sebabuter.. - Neden 1 
D<ilt ey 11ema, - revanı tabfat., - Plçkı ne oM"~ ~n; değn 

Jr.."o"'IU<ff'!Ur! - f~lôm my hr4 .. +:,..,'l 'IY"t ,..,.,_,,~~ mı 
&!: w!,, llfu.ıı ilstttı.e ,2Lİ ,W..-Qlelerh ... ·-"ene m..? Ne ecJ.IU belJl. ne .., 
" ., • • pu? 

- Ben O!IUD asbJll a.stanıu Dilj. 

:vonım!. 
- Nereden bileeeımtn? işte, a. 
~ p~ biri! 

-- Een onun kimin neısi cldufu.. 
nn biliyorum. Fa.ka.t sen bilm..yor • 
BU.D? 

- Biliyor musun? KJıniıı nesi 
bu! 

- Suttan Hamidin torunu!! 

Annemin aklı ba.şnıdan gitti: 
- Aman.. dedi. Şimdi baYilaca.

ğmı! Saraydan mı çaldm bunu? 
- Sara~ çocuk çalınır mıt 
- Eomiser, geÇen baftıı senin 

i~tn öyle dedi "o isterse §eytanı da 
k&ndırrr ldllAb.mı elinden alır" -de
d.1. Ne ;:ı;::t-n. tınltanln11 mı kan • 
dı:rdm? Anası bu çocuğu aramıu!: 
ını? Vallahi seni Çcrk~ Hasan gibi 
Beyazttta çınar ağacına a&arlar! 
Anlıyor musun? Ahir ömrftmde be. 
?af dt'!I' mi edecekl'in f'E'D ayol? 

Een de diyorum. Bu çocuk yu. 
mul Y'Q.!l'IUŞU bir şey.. tekmil ipek 
?ere sanl1P$ Tevekk~U değil, 

- Onu ıı.nne$'İ muhafaza etmelr 
i'fim. ı,.;:rı h•na \t"!r~i !. 

AnftMD bfr dakika VOJrllmc bak. 
tr.. Soııra. gWmeğe ~1adr: 

- Anla.dnıı.. Tevekkeli değ ı .. 
bu Aşiftclerln sııraylanna dadaııah 
eve knndilden kandile bayramdan 
lıa.yrnma geliyorsun. Hem bu ne 
aüs.. bir taraftan cllbbe s:ı'!'!k.. bir 
ta.raftan ipekli Çamaşırlar.. envai 
kokular.. desene hem sultan Hami· 
djn torunu, he?tl ben·m torunum .. 
ben de az daha bir kBşe ba..~'na bt· 
rakrvereeektlm. Bak naeıl da yu • 
ınul yumul uyuyol' ! Hay hasbe hay. 

GEOENJN ~IEOBUL ZAlRLEBt: 

Meddah Klzmı rnuha.kka.k öldiJ• 
rülmllştti! 

İki gtln sonra SüleY?nan Tevfik. 
le biraderi AvniUa.h Kbmı.i'nln 
.:fe ortz.lan ka.J lıolduklı:.rınr işittim . 
Ne d'yellm, ınevıa garik rahnıet 
eyliye ... 

Ben ölenlere acmıam! Çünkü 
bep·miz ayni yolun volcu.suyuz!., 
Bizd3n evvel ölenler bu dünyayı 
faniden acele edip dr:;ll'l' çıkmış a_ 
cul kimseler d<'ğiJ mi?.. Biz de 
onların muakkibi değil m'yiz? Ha 
on a.:bm ileri ha on adım geri: 

"D'1ıdlleı .m.ahmeU . tabuta 
eylediler.,, 

ANKARA DA 
Kriminoloji 
Enstitüsü 
kuruldu 

iıtanbul üniverıiteıinde de. 
bir §Uhe açdac.k 

Ankara, Z7 CA.A.) - BugilJı 
Maarif Vekili Hıuıan Alf Yilcelirı 
ti:vaaetinde M.aar..t V ckitli~de af• 
'-"888.1 bilgiler Cokulu mtldUıii ve 
:lil tarib ve ooğrit.fya !aktl.1tcl'fi dtı 
kan vekili profesör Emin Erifilgil 
\ııllara Hukuk Fa.ktiltesi deka.r.r 
'lrdina.eyüs pro!esör nıoo ~ ... · 
oWı. Ankar:ı Jfukuk P'alrllltest ad
il trb profesötll Fnhri Et~v·c' 
~fyasal Bilgiler Okulu ce'!'.3 tYrof'~ 
~arii 'Burhıuı Köni. dil tarih Vf 

"'Oğrnfya fn.k11ltl"l'li 1'1015Yolo'ii dcı · 
• .,ntleti Behioe· Boran ve Niytu: 
• ·rkes va yiiluıek tedrisat ştıbeP' 
,Udilrii Ham& Akverdfden mürek· 
~l!P bir komlı:yon toplana.nık Kri 
-ninoloji (e'nai~•ıı.t) enstitilfiii 'ku· 
... ı""las-na kanır vermi!'flerdir. 

Bu eDStitUnün A.tıkıu·tl'daki met• 
.. zi komite~i: ' 
Ankara Hukuk Fa.kültesi 'cer.ı 

ulr•·1ru orcllnnryüs profe6Örü Ba 
ı:ı füm t a.r, An.kara Hukuk Fa.kül · 

0 sj Adil Tıb profesörü Fabr:f E .. 
lev't ' dil. tarih ve coitrafya fa_ 
·mtesi antro1>0loji profcSö:-ü Şıtv 
·et Aziz Ratı8U. Siye.snl BilgilPr 
)1.rulu cezn ı rofesfui1 Burhan Kc• 
ı rıı, tarih "'e CQğm.fya fakülte. 

·; sosyoloji dO!:entlerl Beh'ce Bo· 
·'lll ve Nimzf Berkesden te§ek 
'iT etn1iııtir. 
Enstitü c1irekt.5tlüğüne onllne.r 

1is profesör Bfı.ba Kantar, genel 
;ekreterliğine de protesör Falrr 
?:',devit t!ıeçilmi$1erdir. 

Enstitü .A n.'tara Ilukuk F:ı.külte 
>ı binası f~de kenciis'ne ayrıla .. 
'!ak olan dairede ça.l.u}lnalarına 
':ıaeıltyaCaktır. 

Bu enstitünün fstanbul şubesi . 
ıin t?b, hukuk ve edebiyat faldll · 
·eleri alaklıdar öğretim heyetler·n 
fan seçilecek ba ile te~kill " in 
tstanbul ünJveıBiteal rektörlüğUnr 
Maarif Veıctnığii,.ce icap eden e.. 
mir verilnıfştir. 

Cambaz haqında aaklanan 
yağlar 

Fiyat murakabe bllromı ı:neuıll?'lan, 
Sultan.b.amamnıdaJd Oamba~ lıan.md& 

!00 tenelte Ur:ta y,ağl bulmUJ!ar ve 
bun.lan piyasaya. çıkarmağa karar nr 
ml§ludir. 

Mehmet Akifjn ölümünün 
yıldönümü 

Bugün p!r llehmet A.kUln ölQmtı. 
:ıUn befıincl yıldöntımtıdnr. Bu mllna. 
sebetle öğleden ısonta UııiverBite ede _ 
olyat takWteat talebelerlndeıı bir kJa.. 
mı ile Altiti sovetıJer, merhumur. •JJd.lr. 
tıekapıd:ı.kl lta.brini ;dyaret ve batıra. 
smı taziz edeceklerdir. 

2S tLKKANUN - 194 

itA1>i~Eli 
!l'ARill 
TlrlllJ&de dayj 
cezası var mıdı 

Geçnlerde Biiyilk Mille 
lisinde bu mebus valinin e. 
polis dairesinde dayak yi' 
bu dayak nelireslııde ö 
\Yata.ndaş hakkında &öz sö 

Eski Romııd& hlki.=nleı 
kümlenm icraya memur 
omuzunda bir dest.e sopa 
balta tqırdı demek ki 
cezası va.Mı. 

Eski Osınanlı kanun! 
"ta'ziri gedtd" ismi altın 
yak cezasına büyUk ve ı 
yer verildiğini görüyoruz 
dayak için muayyen bir Wı 
dı: kolaylıklar icat edi.:m.i§ 
la.kae»ba§I}ar, devlet : .• .ın 
arasmda milhim adamlard 
larma çuha.dn.n kalafat gi 
üstlerlpe beyaz destar saı 
dı. Elbiseleri, bir entwi 
nun üstüne y~il çuh'-<ian 
n hortumlu do!amada...ı ib 
Bacaklirmda al çuha, ~ 
rmda. .ısan mest ve pabuç 
san c:i.z......e bulunurdu. 

Falaka.cıbaşımn emrin, 
QOk falakacılar va.rdı. Bunl 
birisi her hafta nöbetle B 
ye, sadruaınm kaptsma ~ 
Sadra.zam bir yere J;!idenw 
cellatlar gibi arkasmdt.ıı g 
Yolauz hareketleri görül 
sadrazam. tara!nıdan d~y. 
zasr verilirse hemon kav 
emreder; herifin bacakları 
lakaya geçirtir; kızılcık so 
le döğdürürdU. tş bitince t 
yı gene omuzu.na asa1. ye 
etnir beklerdi. 

Osmanlı imparatorlu. 
son zamanlannda askeri 
kanununda. daya.k c~ı 
takat sopaların cins ve ka 
tayin edilmişti. Halbuki füı 
ki ,z:ı.nıanlrı.rda. bu cilıet f 
C'·başınm veya falakacılar 
safına. bıra.k1lmı&tt. 

Y ~ni~ri aJ?a.sı drı. vazife 
lavısiyle İstanbul sokalı 
dolaşırken fa.la.kacıla.rdan 
yanu:uı, alırdı; ahali arasc 
ceza.ya !Ayık görlllenleri YI 
döğdürürdU. 

Daha yirmi beş otuz se· 
vel aScerl mekteplerde D' 

ile da.yak atıldığım hatı 
Sivil mekteplerin de hemeı 
sinde f ala.ka denilen o , 
ve rezalet vasıta.ar duvarda 
ram mev!dinde dururdu. 

Türk kanunlarında. .hı,yal 
tur; hatti dayak atanlar J~ 
za vardır. 

Fakat dayak at.mu blla 
hırı ic;in iftihar cdileu-:k b 
bir kahramanlık, kabadayı 
Pek ınüııevver ve olgun gö: 
insatılar arasında bile kızd 
insan.lan: 

- Seni dö~erim! 
Diye tehdit eden sadiM: 

halatlar buJunuyor. Huııla.ı 
:r!a.nlı ruhunun son m•ra-: 
dır. Münevver ve o!gunıaı 
s:nda böyleleri ç!kıı~.sn ei,ğ 
e.rasmda elbet daha ~·:k 
nur. 

. Halkın namWJ ve bayatıı 
rumn.kla mükellef olan bir 
dairaıJİnde, devlet dairesine 

tt . . . linin emri tizerlne bir ~ 
t; gece ev~e ı.stiralıat ettim. d~ğm.üsler ve ada.'"!'lCa.ğı 

Şeytanın kula.ğma ku~. Ne 8: • müddet sonra ölmüş! Mıllet 
tayan var ~e soraaı. Va.tdem bıle ı lisine ka.dar akseden ou h 
hayret1cr .ıı:md~. nin aslı olmadığı ha~Innc 

- Benım oglum baıba ~ldu.ktan por verınişler? Mahkemeler< 
sonrn art.Ik aılahı ncfs etmi!J. G~· çu itiraf veya kabul ett! 
de se-kseıı defa ka.prya po1is geli • ic:in kendilerine J)Olis tarafı 
Yordu. Oç gündlir, ne a.rryan var dayak atıldığ:nı iddia ed~ 
ne 80~··· ., tesaCttf edlliyar. Acaba bur: 
~angı ha.ha . .. Hangi ISla.lu ne • hep.si mi yalan? Öyle olma. 

f"ıs. Zavallı ~. beni çocuğun rn~nni edilir ı::-er c;eşit ~1 
ba.b~ı zannediyordu. tnkA.r edilir va.hqet.a alamettir: hele mai 
cı h ç? •• Derhal çoeuğu köşe başı.. Jursa' H::ıkikt Tilrk ~e cü 
na btra.Javereeeık? •• Ne tllrlU tevil rlyat 'ntlıu işkenceden iğı 
hır de buluyordu yarabbi!. insaf ve adalet ~&rterir 

- Ba.k Mahmut.. bumu trp1u M"' ' 
ua benziyor?.. Sen buradayken KADIRCAN KAi 
P..ğla.mıyor. Sen yokken yaygarayı 
basıyor .• Bilsen onu ne tadar sevi. 
yonun .. Ne iyi ett:i.ıı de saraydan.----------· 
aldın get.irdtn !.. Uiç o ka.lWtla.ra 
ı»euk emniyet edil" r mi? Daı:hla .. 
rm. tayalarm ellerine bıra.kttlü' ••. 
Tcvekk~ti zengin1erln çocu.klan et 
112 mtlız hastalrkh çeyler olmaz .• 
nayı taya el:l.nde çocuk ne olur? •• 
Bak kula.klan da sru:ıa benzfyor .. 
Hay eşek s?p8SJ hay .. 
• Za valh validem, suJ taam çoou • 
gunu o kadar seviyordu Jel, bütün 
haya.ti o çocuktu. Çocuğu elinden 

Kanije 
Muhe-saraı: 

nt~ık kemal'in 

alnıaJr eanmı aJma.kla müsavi idl ! '1Wnayarı llakhı tanta Gı 
• - İsmini ne koya.lmı? 1 ımdm- .. rk«>k. ~ıı.. "lh1U• 

- Mahmudu Sani olsun? tUr1& ~lıı r.eauaı IWa'sJ o&ıwu 
- YOk. kanunusani olsun. Ma.h.. bir ıı:ıt>ıb 

mcd11 sa.nl ma.ni olur mu? 
- Kticilk Mahmut Saim cHyclfm 

- O hic: .olıruız.. Talıi de be • 
nim rtibi oluT. H.ııtni!!hPneye de~ • 
rn~ • ma.Uall&h Mld2 yqind$ bq • 
.la..r. (D~mı oar) 



, 
.. 

8af 1:.anıfı 2 Del so.yfadA) 
, ayakln.nnı kardan çı
çalıpnk: 

t, eğlonce... (dilSer) 
mlar, kshkah:ı.yln -

• Y'U\'arlandı ! 
İhtiyar, hiddetle -
~ Alalhl 
bel laz, acıyarak -
karlandı. 

kaUnnaya d&vranarak ) 
~et yo1c mu 't Ahı 
Cd:aıu kahkahalar savu. 
ıı ' 
~.yok. 

...... gUoJlitde kalkar, ,.. 

6 ettiniz! 
• bir kız, lhtlyarm. ,.... 
laıtJc -

llffetı 
tltlyar kJzai'ak -

gayri.. Ba§mıclaa 

Jtlrlmeie ....... 

...4 

kar, ya!Dız ede'biyatrnnza 
h~ kılulrlma da glnruştj. 

, kar mazmununu türküle.. 
JıG11arurlardl. Ve ~ türkU 
JDeaıharcluı 

firak, ~ abıenıe 
1ire, 

;,ille mi bJdı, güzel, başku. 
Ç&l'e. .. 

• pa.tdl' pe.tur. 
•vtn 4az:p1JiU 

. kurbGla obRID, 
o._.~r 
a!"I' • 
~n~ kar pllF• 

PeJrla• llaktmı yar pllyor, 
l kollarm JarJIBı:o. 

ı.ıme dar pi7orl 

Hayyam da :tar balcikmda 
0 .,.. "SenıA bttluttatl ya • 

l ~or. Z&.nnederain 

bi ene c;I~ek Yll~;hesU:: 
ec. tekllnde olan doldura.Yllll 
ise- renginde ~t.ı...ttaıı ;y~ 
~ enek§e reııkli u-• 
su-flıııler d&UIUyor.,, 

k biyeli S:tkmDl ~ ~1'1.l CIA 
an r g1bel ve manidar. 
~ ......... ooiaJır kll giblll. doa-

r- ıar 96ziilllnae! 
te- • 
ce ~ topu oyııa.nıalr, ~ yıllar • 
o- ~ln ukiarJJl degıl, ya.pnı 
a. I ın:.n~ da ktŞ eğlencele. 

• . S()kaklarda, ev 
' b.dl Çoc~. k:ı.t dede he:r 
~ babç~lerınde •· ilerine kö "' Ia.rdı. J{ey.ae 
'' ya.par ~z, hnvuct.an 
~arçalarından go :ıaziar ber. 
Uı&rlardı. Gen~' karla.
~alar sa 1' ··ı.. 

l llı.mşak llt sinde bOY arnu o 
l'cli. BUyük~.. ~er kar top~ mu. 

' bUZ tutmu.<ı 
~lcrl ya.parlar. 1 rdı -
llJarda.n kıZ3k kasar a. • 
· -1 soba kenar
lcclel"i. man=....., n yazı nu tu. 

~ peçiç i!kanıbı . 
• , 1 blcblli boza i~cr 

oynarlar, e d rler sahlep 
~esta.ne kebr..!> ~de"" ka.vuıııt• 

bUg' aJ" 
' mzs:r bir eğlence 

Es.ki ~tar, dediği g"bl 
~miy.,J_ Ve ~gününlln We.. 
tal kenarı, kIŞ sofWc ha.. 
~dı. Ve nibaye~ ~t bir t&bir. 
koda bir lcuc:ı.k, nırdr 
't!!' aguşu v'.nal e.ra • 
kmez mı sana ~cau ratm 

kU<ıafun, 

lııt «ıld1I ..... ÇJJPll9 ~ 

MIADir ~ caı-nolta 

" Doğan gü ülkesi ,, 
J :A P VA 
Bu şarki Asya impa uğu iktısaden 

· hiç de iyi vaziye lunmuyor 

HALiC DOLDU 
Muhtelif tarihle!'de İsta.nbulun tı.rıruıkt.a ve •Ik sık vapurlar o~ 

ve hattl bütlln memleketin mft.. ır..a.k.ta.dır. Bu Mrt ll!ı'!tele e.rnsmh 
hlın meselelerinden biri olarak ele srrt kısnund.an sandalların lile ge.. 
alman, muhtelif rnakamlan U%UJ1 çemcdiği iki ada vardır. Vap:ırla • 
milddet meşgul eden, etrafında rm seferi l~in tctldıkler yap:uı mil,. 
komisyonlar topl:ınan Halicin ıslah teha.ssıstar "altın boynuz,, un 
ve temizlenmesi işi şimdi bütUn e- Ayva.nsnrayda.n yukan klsınmm 
heınmiyetiyle ve e.rlrk kat't bir yaknı bir mmand-a bcstnn olmo. • 
karar veribne&l sa.rureti ile . bir ğa namzet bulunduğunu b:tdirm:1' 
defa da.ha ortaya çtknıışt.Ir_ ÇUn• Ierd!r. 

Japonya, '(ja.por.cuı Nippon), Avrupa ve Afrika ~-
3~:> den faz!& adanın, bir birlik ni, Hindistan ve 5 a 
altında topıı:ı.nmontn&ı.11 teşekkül pomelen rna.muHitın v 
ctm:3 bir •'Şarld Asya imparator Jetler Amerikasma. 

kil. artık Hallçte sefe'L' ytLpnn De- Halicin ~diye kadar dolzıluı .. 
nizyollarr vapurlarının Eyüp 'VO na yegane am.:1 KfLğrtJı:ı.ne V"O Ali 
Sütlüce iskelelerine yana.sn.bilme • ney köjril dereleri n:;::ına y.Um 

dır. lia.lk tabakaSmda , fazla za.. lerl azami mUııkuıatıa kabil olabil- tuğla bannanla.rmm durır .. ~ı.e:ı.n Ha. 
rurctten ba..."ka açllk blle ta.hribat mektcdir. Bu da · ancak \'anurlarnı llçten aldıklan çamurdur. Bunhr 
yapnıa.tttadxr mUtemadt sefer yaparak ~amurda uzun saplı kepçeleri ile Hn.lict a. 

.la?>oııyada: her daldkaAia, dört kendilerine açtıkları yol Uzerinde srrlardanbcri temizlemektedir. 
~ dofnıaktadrr. Senede altı mllmkilndUr. Halli; vapurlan ka.p • İstanbulun imarı mevzubahs o .. 
Yedı tnllyon artan nilfusun ~'ilz<le tanlan uzun senelerin verdiği bir lurken ve bu imar hareketinde en 
~eki~ bep, karmlan cloyuraca.k ilıtisa.şla Defterdar, Hal'cıoflu, ırühlm. rol Halice ver:Iir!ten HııU. i bubnaılt için şehirlere hücum e- ~Utlüce ve Eytıp .iskelelerine nd·~ cin temizlenmesi arttk bir zaııı • 
a.

1
Y0 rlar. Orada ya 1tJ bulama~p· U. eanba2lılda vapurlarm.ı yanaş " ret halini a.bmşt.Ir. 

ıum'' dur. :tmparatorlut'lun pay. 
tahtr '"Tokyo,. yahut "Yedo,, dl. [ 
ye lki lafm aJtmda wulmaktadır. 
Asıl Japonya. bu binlerce adadan 
"Hoııdo , )ııhut "Nippon,, , 11Hok 
kaido" Yaııut (~ezo), Ş-iJı:okü ve , ______ .,... 
KyU • Şil ismindeki başlıca. dört 
bUyUk ııda tıserlnde kurulmuştU1'. 
"Kore,. yar:nı &do.si.le "Formoc,. 
(Ktn'il) Ryü • Kyü ada1:ı:-ı <la im. 
para.tor' diğer mühim kısnnla.rını 

d~ı:~IJ";~a~ ~~u::;:;e :r~~~ •M~-••ı• .. n•7S•ll!Wlür.:D 
ten ...... .:.: · 

b'.sikletlerlnl sa.. J "'"1"tlllamıyorlar • AylaN.uberı heyeeania beklenen bQyük gUn ge141 k-l 
teşebbUs ve tedbiri a.ı>onyada., vaktlle, .ntlftul faz • ~ 

fakat son sene~rin lası, ÇocuJdan !mha usuliyle be~ BU AKŞAM L A- L E'd ~ 
teşkil etmekteôfr. 

dinden, -elde edile taraf edityordu. ''Mıı.b!Duı, denilen e f..J. 
Yetleı-, idame edil bu ~icesine Mettea çoktandır ~ 

Japoııyanm mcsaJ.ı:wı, 381,576 
kilon'lctre mumbbaklı:r ki; Türnye 
nin tam y:ıl'llSI demektir. NU.fusu 
ise. yUz milyonu ~ektedir'. 
Son senelerde Çinde tes.is ett"ği 
nüfuz ve himaye mmt&kalan bo. 

Japonya. illin ve ~dl Yıldızlar YJJuı: D O R O THY LAM O. U. R ~ ;ı 
raat vesaire no Ja~ bu nilfas &rtlşmm, D ıJ. 
pa ne de Amerika bu gec:iın darlığJ:nm yarattığı .sefil ünyanm en güzel vücutlu erkeği 
kabet halindedir. 600 b~r ~riyete mukabil pek zen. ROBERT PRESTON'un yarattılt 
sı vardır, KAğrt ist ? °. 'b1ı- ekalliyet de vardır. Öyle 
!uladır. Memleket, ıddia ediliyor ki. Japonyada, milli RENKLER ŞAHESERi 
ileridedir. Japonya. servet altı bUyJ.k ailenin elinde.. T A y F . u N hempla.rda. d.ah.W. değildi.r. 

Japonya., dağlrlc ve yanar dağ • 
lık bir a~den teşekkül ottlği 1.. 
çin mc3ahas:n.nı anC3ık yUzde 16 
er ziraate clveri~. Bun.unla be. 
r-aber. bu toprak pek benatctlidJr 
va külli.yetil phiIMJ, hnbuha.t, çe.y, 
tütün, ipek böceği yetistiıir. 

Jap<mya:ıU:n m.na.yii. de iletide• 
dir: Pamuklu, ipcltli. mensucat 
sanayii o kadar ~işaf cıtmiştlr, 
ki bugllnkil harp be.şlatrl~ ~
veltl eeMlıerde, dUnywL ırtyaaaJıa.nn 
da endişe vere-cclc rckaibeıtl-erb 
meyda.tt vemı..fştir. E'Jektrlk. ma • 
dencillk, liğft. çiftçfüık. kinıyevt 
maddeler g!bi Rane.yi, Cdotan gü• 
ncş ül:kesi) :nde ~ ilerl~miştir. 

1825 senesinde girm· dir, \'e bütün iktısadi vaziyete 
Ji filmi de 1899 sen buniet- hükmetmektedir. Yani. 
rnlşt.ir, Şimdi, bu •. 111t!ltlleıtette, tam lıU kapitalist 
ma şirk~tleri vardır reJ•ın C&ridir 
"Şoefko•• ism!ndeklnl ~al>cıQya ~ beş yirmi •~neden• 
Yinnl ınilyon TOrk ben, reçnı; ve iski.D · noktala.mı. 
dır. ~ <> kad3r sıkışık bir vuiyet.. 

Japonya,d& binden ey Jc.i; bwıun , bir glln, bir ya• 
guete, blr kaç bin n~r dağ gibi patlayacağı aşik!rdı. 
dır. Btlynk guetelc Çünkü fa.zla. nüfusunu barlndıra.. 
leti 115; 20 milyon cak Ytt"e artmakta olan sı:nal is.. 
'hulmakta, bir kaçı ~lısal!tı 'içi:n. mahreee, sana.yllni 
fazla guete sa. i .. ame ttnıek için iptidai maddeye 
lerfn t'?1 me,hurla.n: muhtaçtı 
''Mainişi" , (Hoşi., · GöıtlJıe Jı:eetird.iği yerler: Çin• 
ji ~tm.po•• ls!mlerind dl, F~lcnıenk HindistantYd? ve A. 

Memleket, maden kömürü, ı:ıe. 
kır cihetinden da 2engindir ve e. 
peyce pamuk da ye~irme.ırtedlr. 
Kauçuk sanayii de terakld etmiş
tir. Petrole gelince~ Japonya, a.stl 
btl yllz.derı ve dite~ madentyM ~ 

Son senelerde, d 

1 

~ idi. 
nıuıı mühim bir ~ 
nım kalan Ja.ponyada. ....--

~ ~~ ~eyce ••AŞIUN Göz YAŞLARI,, ve YAŞASIN AŞK fllmlerinln öJ.me-g kalaramant 

betiıııden. faldröir. 

Ha.tta birkaç yilz bin 
melesi işsizdi. ABDULVEHAB'ın 

en 80U ç.cvlrdlğl mua·uam mm . 
Japon istihsa.lAt ve ihnı.ca.tı, 

evvel<:e :.ıılört buçuk iJllib'azo 'ru?t 
lira&m& yakmken cfıicıya bub.r8m 
ve hele bu;Uıı:ıkl1 ?ia.ıt> ~cm: 
llıra.ca.t da, itlıalAt da. fıWa - • 

Devlet biltçcsi,, 
kal8dc tabsia.tlarm 
8QQ on !e!lede ı,rs 
lirumm kih alt.mda, 
de bulunmaktadır" .. 

••• T 

7'ıl'I. , ,, l 
1-~ı€S., ut gun er: 

milştUr. • 
Japonya, eWelce ~a., Çi"' 

ne Felemenk müstomlckelerine yu!mi m.üyoıı 'l'ürit lirası krymt1ıı.. 
d :1.-... ediyordu. Bu u:zılan, 

.18lJODY&, bugUnH 
f!!Ne lktısadt zaruret A 
8'lriı.kıenm~ den 
tekniği ve sanayii B 

TORKCE SOZLO ARAPCA SARKILI s 
e un ~- :.ıc.: ıt...~ .. bir mikdar da ithal ett10 .. ........-Y 

te ma.hreçlel'i ve a S 
~-

llatuaeı kalpleNen ebedlYm ıdllmnlyecek oıan bil •Sil romaaınaa sevglDln Dtırahlle çırpman gtin~rin 'i'ı) 
teryatıannı Jk1 atee araam4a ltalaa bir gm cin fedaklıtddarmı ve aek atnmcJa laer te.Jt feda edoo tıU 

bll' ~ ~ "rlcl llllllal ~ 

lanndan yapıyordu. ~ ~. 
cc un fa.brİk$SI ve bt1yilk ~ 
ta un ticareti yt.pa.tı iki lbllytmt gSr 

Japon.ya, bugUnldl BU F 1 L M DE 'ABDOLVEHAB ıarkın J'•ni aea lıralic:eliğini kazanan 

~~ı:r=• ESMEHAN 
ıooo kili isabet etm M hl ket vardır. 

Japonya, bir kaç sene evvele 
knd:ır Mısırla Afrik8Y'B. ve Bat. 
kan~ pamukla ve ipekli meau.. 
ca tmı Afrikaşa tuhafise e.şyasmr 
H~tana ve Cenubi Afrika.ya. 

nayt ameleciliği de 

1 
ue ~r u:m ue MJWNUND.Ui ıe-ı parçalar tereantlm -+cektlr. Bıı fDm aşııı glbı IZ?ıttru>E 

lidir. Bir .Tapon çif ' TA.l'\"Agg staeımsmcla ghted1eoııldlro Fllın bGytık olehılUdala eeans uatlerlnde pUmnest rica olunar. r 
bllt.çesi, Amerikalı , , 9.30-12-15-18--21 de ~ _: 
~~~=aı: al •

1llllrczK&SINDA mzza•SINIMASINDAl' IS ' I• •', ' ı ı'' ": \l~,·I 1 ı ,' ~ H- ol . . 

. Mollianı, .. ,,. .. -;mw. kanlı ~- gözlerine gözlerimi · - ~E t ne diyorBUDU&? .. ., - cı........ - \'et . ? sı-. rıyle garip gari.ıp baktr. ;;;,v .... ""& - Ohl .A.zhdm d ll nedi, ne dıyorum ... UIC 

. - -· -

Yilzüııu yi1zUıme kıı.dar yakla§tı- heinı'in ~ürük veya :tn 
1 
}'onım değil mi? .• 

l'arak: di;Ie nasıl öldü.rüld ve san ll' Yiian mı oldu ki? •. 
- Değil .Amerikalı dostum!.. tllrlü anlayamıyorum ibif dB(l.ıın, yılan .. Tır>kı yılan 

Öyle değili •• dedi. Si~ .Amerika. dişle insan öldüriilUr t ~al l' kadının ağzına hwnt' 
h~ar .Avrupalılara nam.ra.ıt ha· MoUıam yUzilme h a.kılryoiıdilnı~ş bir t:ı~m~ ili~ 
kıkat çok sa.f msanlarsmız!.-. ~e balnyordu. ...tn kA"t•'·· Bır adamı oldürmok 
nornhelın'in dişleri bilalciS bır 'l'elUar yüzü .. . ~l C1.I. • •• 

köl>ek balığnun dişlerlnden da1ha kadar eğÜdi. -;!,~1kat, hi.lA anlıyamıyorum, 
sağı,, .... ..:ı., On Ah. ı Müthia·bir vi.aki kı Olur? •• 
M~~· ~~bi~·SU*tU. A- r.ünıe t>t; kloroform m -, N~ıl :rnı?.. 0>1r: iblisce! •• 

d7ta • birdenbire gayet şiddetli tubnuş gibi, ta ciğer . k · . Zıra,. Ah! Zira. bu takma 
ıbir hiddet dalgası yüsüne flşklr- ~r işledi. Fakat, şıd~atuce bir tasyik yapılın· 
nuş giıbivdi bı.r aantim bile ~rim . ' yan: :tarrııaı~ı vakit, hususi 
,.~Ci tnnthlt bir ıklnle qar danıadım. Molham'm nJaY a henıcn otomatik olarak 

l>·:-c"a.ıt İ8Veç diliyle Jrlltürler et- nUŞUrken ağzı burnu h" 8;~cuduna öldürücü bir 
nüye 'başıaniıftı Yordu. ~r .. IV'eriyor! .. 

Sonra, sanki İllnırlerln:ln ga:ıe· Peltek bir teliff . ku ~l kadının busesinden 
~nıı ya.bştmna.k istiyorDlUI dehşetli korl-.."USunu · -I~ a~ saat sonra .• Ölüm! .. Ani 
gi.bı, önündekl viski kadehini Yet al~a.k bir aesle: um... t 
tekrar bir hamlede, eima. bo. - Böyle bir usulü Urpe_rrniştim. 
şaltttı. · dü.~eacUm.. Düş.. $imdı lsvec:li mUhendlse o 
...,;- Bu geytamn bile aklın ~ı- ~! •. dedi. Onun iç" ~l~~~t veren takma diş 
uuYCek bir usul• şet duydum! 1tl\ nereden geldiğini 

Diy-e h~ Dornbelm:! " kadın öldürdü( alnl§ buhuıuyordum. 
Böylece tıldu Ol<İllilldilt Slr - Bir kadm mı?. Dmk <>hı~r ki Dornheim böy .. 
Bir cn.te •• Tairma die(et •• - Evet! .• Oh! E. yıla~a:ı taklit ederek yapıl· 
~et ~ ... __ ~ asaJxnı dın t • Takma di$1i bir ı .. m~~~ bir takma dişle :51-

~ .. ~ '-'- .ı.ı..,,___ B. . ~~ür dfsl!l 1 ""C halde aaJtıcıe :müben.. tt busede?.. Evet?,. llolha.o:ı• 

o kan~~-=== ~~ ~! hatlQ~--h~ ıa~; 

katen bu ölüm tekniğinden Av
rtJP&V& nazaran ne kadar geri t •• 

G&P burnuntm delikleri müt
hiş bir kin ve hmçla. gerilm1ş, 
ispirtodan adeti beya.zla.,arak 
~tla.mış dudakları öldUtU.cn bir 
kinle c;arpılmış olan Isvec:H mü_ 
hendise, bütün tüylerim ilrper 
miş bir halde sordum_: 

- Hakikaten milthış bir usul 
bu. aziz Molhem! .. Demek Dona· 
beim bu usulle öldürUldü ha' .• 

- E\•et! .• 
- Peki nma, kf mle'r tarafm-

dan? .. . 
_ Jsvec:li mühendıs, masanm 

il2.erinde delirecekmi3 gibi salla· 

myordu. l b:!.-'ı..~t·· Onun bu hatxray a wn.JU un 
f enalaŞffiIŞ olduğu görülürordu. 

Buna rağmen masaya düşecek 
gibi olan başır.1 li{iic:lükle kaldı"" 
rarak bana soı:ı derece korku ve 
yeis dolu gözlerle bnktı: 

_ Kimler tarafından mı? .• 
Mec:hul! •. Meçhul!,. diye tek .. 

rarlııdı. .d 
Fakat, sonra gayet m~nı ar 

bir tatma omuzlarını ınlkerek 
acı acı güldü: 

_ Bu Almanya böyledlr! .. 
dedi. En büyük M~ifleri ~aima 
böyle bir akıbete u~arlar :·· ,. 

DieJ"ıel ı.. Mühendı:: Diezel ı 
ciliyorsuııua!.. Bu harp on~ 
motörüyl9 yapıhyo~ı .•• Halbuki 
0 ilk keşfini sa~~ ıçın Lo~ı:ı: 
ya hareket ettigı vapurda .oldU. 
rüldü, biliyorsunuz!.. Ve kımler 
tara.fmdan, nasıl?.. Meçhul! •• 
Mechul!.. • • ...ı 

Molham birdanbıre bir ee,.~er 
söv~enerek ayağa kalktı. 

Ve sanki benim orada ınevcu· 
diyetimi unutmuş gibi, sallana.· 
nkbarmkaıem• ... tld· 
~baŞta~.·-

Kendisini uzaktan gözetleyen 
garson arkasından gUç yeti._~iş 
ve Molham'm elini sıkıştırdığı 
bankonota göz abnca yerlere 
kadar eğilmişti. 

O kadar mUteheyyiçtim ki ga
rlı> bir miknatısa tutulmu.~'JIQ 
gibi bu esrarengiz adamı o anda, 
takip etmek istedim. 

Zira, bana, bu esrarengiz ts. 
veçli denizaltı mühendisinin ay,. 
ıu akıbetten müthiş surette ko:-k 
tuiuna. tamıımiy1e kanaat gel· 
mişti_ 

Fa.kat. Gestaponun tuzağına 
düşmektn korktuğum için bun-
dan Vazgeçtim, · 

vı 

"PENGOEN>ı BARINDAN tN. 
GILIZ ADALARINA TAARRUZ 
YE MÜHENDiS MOLHAM'IN 

BILDIRD!G/ PEI( MUHJll/f 
ESRAR 

Hcrk~i!t bir şey keşfetnıi \'C 
uğraştığı bu yeni harp ema::;;ın::1a 
ben de bir şey kesfctti~im! i:l· 
dla edebilirim. Hem benim bu 
keşfim, Kristof Kolombun A.~~ .. 
rikada ilk adayı ke~!ettlği z:ı
mankinden doha n~ hayret !:.. 
yandırmaz. · 

Zira. benim k~şfim de çok s:ı: 
şılacak bir ~eydi. .,, 
Herkesten evvel kendimin hn.y. 

ret etti~ bu meşhn ... l·~sfim 
ŞU idi.: . 

Pengoen barı, Alman ordula· 
nndan daha az istilacı ol..'Tı.ıy~ 
Gestaponun unuttu,ğu, Ces~"-'PO 
istilasından her nasıl.sa d.lf"arr&::. 
kaJ.ıq bJr ııavi küs;:ült ~.. 

(neo.,• Wt) 



Harp 

sfra ejisi 

An1eiik il ·ı ere 
anlaşır ~ya dar 
V olkofta ılman birlikleri 
mağlıip euildi -- Libyada 
mihver kuvvetleri sılu tırıl -
dt. - Libyad:ı 3 Alman· gene .. 
rali öldü - l' a:ıanisfon~ ine. 
cek lngiliz ;;arafiit~ iler:ni 
yakalıyanl a para m:ik6-la. 
fı verilecek - Uzaksa: L va. 
:-.iyeli 

Nn; kla :- ,ı;ıdild.j:''n 
re Büvuk B :tnı.. _.a ~e • .,. ıc~:· 
Amerika. hat 1 t.itr:ı.tejisini!'I an :a. 
hatları üzerinde h;.. ar. r r.T11Jv'°<t 

vnmu.c;I::ı.rdır. Bu a.n:ı:ı.şrrı · 
femıa.tı l'K'k yakında. 
müttc-fık bıi) uk dı>v}€'t!f·r 
8illeri'ı:ıiıı ic;tira ·• o.J.ece':I 
wlit konferansta kı?I 
caktrr. 
Şark cephesinde 

Şark cc1>lıooindckı l kfı! . 
~lince Alman teb!iği müdafaa 
muharebelcr"nin de'!" ~ ettiğini. 
Sovyet ord •!T&iJ::ın taarruz ~
dildiğini bildirm .ltcdir 'f~bli:'? 
şöyle devam ediyor: 
Bomb:lrdrmıuı ve stutın t:ın we 

rfııt!en mUrekkcp kuvvetli t ki!fe 
Kerç bo,t'ıız.ında ıuık r nakleden ecır 
'rOOO tonluk -i dilşnlo.n ı;tımlslni bat L _ 

mı~lardır. Diğer 15 nakliye IJCllll!l. vt>J 
dıı.lıa ufak l•Ollly tll mlltl tekne 
bo:ııbn.larb. bas; .. o u~r tılm.ıştır. D~ 

man atır telef t -ı r:niş ve m!t~o. 
ce ağır kayıplara usro.m~ln'. 

Kareli cer-hcsinde Gtuknhr Kant:da_ 
lakşa "1matınde b~r 1?icktrtk nntra11nıı 
tam isabetle bomb .. ntmı:lBrdtr 

Sovyet tebliği 
Sovyct tc.'bl gmin ,zey!inde şun. 

lar kny .... n('ktcdir: 
Garp cephe i!lin bir kesiminde 

faaliyette bulunan lat.Jarrmtt, düş 
manm muanredanc muitavemciini 
krr:ıralt bir gıin<lo 17 mahnlli g~ 
ri almnılar, çok n1iktard.-ı. harn 
ı::ıa?zemesı \'c ccphnnc ifrtinam e-L 
rıi,Jerdlr. 
Ceph~nin OOşka bir ke.<ıiminde 

"1.lm=.r l:ı.n 11 rruıhalden tnrdcdeu 
ıtnlamnır. takriben 2000 subtı~· 

'""'; :"llhn etmi']lcrdir. 
Vo!llof ta Alman birlikleri 
}f f ]lUp edildi 

Ta njan~'. Volkof'ta mühim 
\lm:m birliklerinin dağıtıldığını 
n.J} ... r ..-cnnektcdir. Ruslar, Mos.. 

ı·ov!I rephes.inde de meV7.ii mu
vnfp 0

\cyetlcr Jmzanmı§lanlır. 
D.;:er taraftan Almaiılar. Tu· 

laya clo;!ru rica.tlerine dC'ftlm 
etrnc-·tedirlcr. . 

Sovyet kıtaları dayamlınaz i.>ir 
hücınnfuı..n roma diln !Narofo• 
mis ',:} ll'irm'ı;lcrdir. Alınclığr dün 
geceki t:ı?b!iğd bildirilen bu şe 
hir ~lo kovanın tnkriben 70·t;::. 
lomclr"' !batısmda. kaindir Na
roföminsk ik~de iki aydım 
fazla bir zamaruJan beri Piddetli 
muha.r.:ilicler olmaktadrr. Sovyei 
birHkkıi Nara nehrinin doğu 
sahiline],~ tutunmakta. idiler. Al. 
manlar batı sa.'hilinde l-uvvetli 
müteaddit mev7.iler inşa etmiş.. 
Jcrdi. Neuri aıımak için bir çok 
d"fnlnr t<ıc..ebbhsleroe btılunmu.q 
Jarsa. da. lbôşUna uğraşmışlardrİ-. 
Bu d v mlı ro.ulmbil t.2arruzla.r
düşnın..'lt 7..aafa diişfirmiiştür. 
Sovrct!<;.r nehri a.,~ar ve ·f;e. 

hir üzerine doğru ilt>rleıncğe 
ba.<tı.m,~larcJır. Muharebe şid· 
dctli olmu.s. fa.kat ııücurn önüne 
dw'Ulmaz l!>ir mahiyet göstermi.~ 
tir. Alınan ganimetler ki.illiyetli
dir. 
Libyada vaziyet 

JAbya.da'ki lıarokUta ~elin J.a 
İngiliz tebliği şunları bildiriyor: 

Son ilci üç gün içind" ill'ri ha· 
rekctictizin silratun nzclta.n yağ 
mur dolayısilo yollnr.n pek fena. 
bir haltl(- bulunmasına ıııi:"lnett 
krtaiarmuz Ycd.ı.byn böl!!'esinde 
dü~la ı kuvvetlerini" kısmı kül 
lisin; sıkrştırmağn crevam etmek· 
tcdirler. Dün to~ularımız Ye· 
dabyanın Rimal ve renubuncla hii 
yUk \Ol üzerinde düşmanın mo 
törlil nakli;-a koJlnrmı mu\·n.ffa 
~Uı:> bombardım"n r-tmiE;ler 
d!r. 

Bıngazınin C\!nUblltllla temizle 
me lrn..re~{etlcri deıvam etrookt1> 
dir. Bin.gazi ıl Gheminen• Sol 
tak arasında bir ~k .i..üç.Wt gu· 
ru.p!ıı.r t~mizlcnmiştir Bu hare· 
ketkır esnasında. l'enXk;n bir kat: 
yflz esir alınmL~ ve büyük bir 
eephaııe depoau zoµ edibnişt:r 

Ha ku J<>rimiz cıüm?lnrun 
motö,..lü nalll}t; kollarına. ı;c tM 
şidav..r :ı karşı ta." \1 -rna de 
vam etmişleıdh. Y'edtb bölge 
ede tayy~f'Pll'rirıi ; . r ı-:rekr 

le düşırıru 'nn kları..... Lı.ırruz 
~~~ır. 

Libyacla üç :Alman generali 
Mtılttal ıliqtii 

Libynda Almnn :zniı.lı tümenle lff.lllll 
ri!l · ~uma.nda eden Uç generalin '' 
m "rnü dü.,tüğü 1ıaber verilmek. 

u;,,_ Bu:~~tr:·Ef:!: ;uzv~ı.t Tasarruf bonolarmm ikinci Japon 
~~:ıı·m ..... =~:k~~~~ ıyor 1 

: tertibi de büyük ragv bet gördü Singapura GD 
;0~':i~::!~~;iıiz Bir haftalık miiza- · yaklaştı 
Par~?itçüleri inmesinden kerede çok şeyler Elde ka an az miktar yalnız 1 Pe ping şehri 
Korkuluyor 

ııı!=~if~~~ö~ct\~~~~: yapılctı beş şehirde satllacak \'' J, 28 (A. A.) - Mal 
alman on h:ıberlcrc göre 
den ilerlemekte olan .lapon 
,-etleri Sin"'Bpura 00 mil ~ nıumi unıniyel tlC7.areti İngiliz V~ingto .. , 25 (A.A.) - Ruzvclt, 

paraşütçülerinin Yun:ınistana bu hafta Çörçille ve d.ğcr mllletıer 
inmeleri ilıtimaline kar.;ı halkı ınUm~~snıcrllc yapılan mUmluırcler 
evnlrJm.za davGt etmiştir. netice.sinde, blrlc~ik AmcrJk.nnın vo 

NC7.:11"Cf. bu pm-.... cıtt'Mllcrin b!r mlh\·erc karşı ittihat e~ ol[l.Jl bUllln 
tehl t şkil odPmiyc<:eklcriı!i ınilleUcrın durumu son derece kuıı t.. 
.n.rdcf nı>kT.- beraber :nemle-k"'tta ıend!~lni söylemi tlr. 
~~i!tlfı:l r "rknrm<ı.ln.n , ,. ı.!i nu~veıt, ckımiştlr !ti: 

oulur. .-w•n lıJuet e,Ylcml'ı r. son hcd ftm!.ZC, bize hUcum ~c bı • 
kırndan her S!ldık 'unnn · z.ımıe harp eden kuvvetkriD czlcl he_ 
P~~Utçt}Jcri 7~" .. C'I'- zimcthıc gideli yol U.Zerlnd bay11 Ucr 

mıyecek hlr brJe gcıtirmeo , ''"' ledlk.. 

nilmektcd:ı · Bu hana mU1..ultcrelcrıc bır ç; .c 
. lntkfımet İngiliz parn:ıiltç ı: ' ,~1er yapıldı. Bu ILUzak reler, g )'rl 

rmı. y:ıknlnnıne.<ılli'l . Y~l."lyncnk :t~· ı muayyen bir zamıuı de\· m edcc ktir. 
t;er ve.renlC'rc 1 O 4 !le 50 hın Ve ne zam :ı bftcceği!ı! o) icmıık ~ım. 
urahnıı BrMindn mukafRt \'andet. dl 1• btl d l'l-iJdlr. 
n·cktcd'r ~a "' 

Esk. 1 
•1 T f" . U Bu hafta. Voştngtondn ~rc-ynn ~en 

' 
1 

• _T Jz . sc ınk lan-." .\ i§ crle gclccok l(:tillUlıırda ol:ı.c.ık şey 
mensup u.=.fll· elın \ n n maıuna 
.,.., .... , d '·l · · ~ ter lıakkınıl imktın haıııl olur olm:ız 
,,. .. ıul!ll t' ~t-.ııt fll1 " n re a\ nı p - , 
m \"",.n:dcdilmi; tir. B'I ,, ftıri kuv• Tc dUşmnna, as eri chemmlyeU h:ılZ 
vct~ mensup olan nskrr; .. rc \'ar nıaıcımat verme!., dJnyıuım scIAmcti 
u .. n wenlc" dit•nn•h1rbe ~!!Önd<.>rı :. bakımından Jctıbil Olduğu n I! lte et_ 
ı., •.•:,. raflı izahat vermek ta63\"\'Urunôııyım. 

in ;ı{ .ı ile Bulgaristan EnyUlc.sck hede!, mihvere mukın-eı:nct 
h sden düny:ı ccphesınin llJ!kcrl ve llttl. 

Ar~ında arp hali sn.dl bUtUn knynaklarının bir bil n • 
Londra re rni ccıid ,i, diin fıı_ 

giltcrc il~ Bulgaristan :ırasında 
harp ~1~ mevcut oldu;~unu res
m.en. lbildırıncktedir. Bu kayrt A
mcrikııdan ve Bulrrnristanın 
harp ilan ettiğinin ~~ulgar paı· 
iamentosunn 13 ilkJ:iınunda bil· 
dirildiğine dair ge!nn bir hnber.) 
ı.stinnt ct.ınektcdir. Simdiyc k:ı· 
da.P lngiltcreyc hnrp ilan cdildi
~nc dair Bulgar hül'Cımeti bıra.
fmdan İngiltere hükümetinc 
resmı bir nota tevdi cdilmemiı, 
ti.!'. 
Hür F ranıııların son 
Hareketi 

· .'~crika radyosu lııı.ber veri' 

Ç08lın!l yapmnktır. Bu hususta çok 
ınUltemmcl ileri adımlar at.ılmı,.,tır. 

Kr 1 Boris 
Hariciye Nazır~ e 

uzun müddet 
görüştü 

::ıofya, 28 (A. A.) - Krıı.1 Bo • 
ris, dün hsriclye nazırı Popofu ka.. 
bul etmiştir. Miülı.1mt uzun sUr • 
ıuüstUr. 

-- ------0---

Atatürk koşusu vor: 
Kordel Hul. Sen Picycr ve Mı· Anlmra, !7 (.\..A.) - Ebedi şef A-

kelon'dan Golcii kuvvctiE>rC çekil· tattlrltün Ankarnyn tık gelişlerinin 
mesini Birleşik Amerilrn. Büyük yıldönUmU mUnruıebetlle bugtln Anko.
.EMtanya, Kanada ve ~ıı;ıısrz wıaıı: ~ ~~··O qı- 1:9.li v ~er. 
hükftnıetlerin.in müşta.ckedzn tc- de ve o me.sııte Uzcrindo nltınc1 Atu
m1n etmeleri için tC'c-ebbü lerdc tUrk koşusu yapılıntş '>c bu bUyUk ko_ 
bulunmuştur .uya ~oo o yakm ndlct tştırnk etmıır 
Singapurd a' durum tır. 
, Döınei ajansı bildiriyor: Ankara, Eskl!jehlr, DcnlZll, lstan. 

Japon kıtnfarı S"ngnptııa doğ bı:l ~yhnn, lçel, Kocaeli, Dursa, zon_ 
ı u ileri hareketlerinde Poı hnm ı;u da;, Ray rl, ''e r.rg~nr nı.-ıdc.nden 
hattı ismi verilen mud::ıfn.a hrıttı. ı:!örd<'r atlet !,Urnk etUği 12 kllomet. 
na '\'armu Iardtr. Eıı ıır-:ıı~ı Ü<' :ıy relik bUyük ko~u 14.30 d3 Dlkınendcld 
taanıızlara. mukuvem~!. eckceği yerinden ortaokul tillebclcrl saat 14.25 
hesaplanan Poı>h<>m hattı 24 sıı ele dil ta:-!h v coğrafya !a'kUıtesl ö
at içinde yarılnııştır. Bir ı;ok fi ullnden, kız tıılebclcr sıı.at 14.30 dn. 
ıar hftdiseleri cılduğu , .! lıa.lkm TUrk hava kurumu önUndcn ııscıcr, 
firarileıi fln.kladıfı sQ\ lenmckte \ c ıncsıck olmıtarı ta:cbetcri sacı.t H 30 
dir. İngilizlerin ricatİ pek sc-rı d:ı ordu .. 1 önUndan yUk. c't okul tule. 
olmuştur. lnzjlizler çc· lıirk<'n 9 J belcri saat 14.30 ela Kızılny önUndon 
tank, 60 top, 20 kamyon ve <1ahn h!Lrckct ctmtşlcrfür. 
bir cok rilfiltlnr terkctx.ı•ı-<lerdir K:ırıı ve yumuı;-.nk b.r havada. yıı.pıl 

Malezya yannıaclasmdaki JR.- m>Ş oınn bu kosulo.r ba.ştnn sonuna 
pon umurr.ıi karargahı ilk hatlar- Iuıd:ır hcyecnnlı olmu§tı.:r. 
da ~ı.şan ve ..Japon ile:: i Jıarc- Ko.t:1ann neticesinde ferdi v::ı.ziyeL 
ketini durdurmnğa çaltşan km - le: 
vetlerin lnıriliz değil Hind kıtn· ı - Egrct aydm (1stnnbu1) S9 D. 
lan olduğunu mfü;,'\hode euuc..1<- 5 saniye sııo 
tedirler. Japon kltalıu ı 1ngihz 2 - ~usta!n, Kaplnn (Ankara) 
le§k:illerile lıemcn tema a g~- 40 n. 47 s. 5/10 
meniişlerdir. 3 - Bcnzat Akderuz (Es~blr) 

Umumi karargah aynı ?.anıan. 40 Dk. 56 s:ınlyc. 
Qa Japon kıla\ntının küçük San· Tnkım tasnifinde: 
da.112.rla p.er:ık nehrinı gecml~ ol• Ankara ( A) takımı 15 pı.ı.vanın bl. 
du'klarmı \'C <lüsmanı a:-kadan rtncı, ıstaol;ıul takımı 19 puvanln 1-
vurduklarmı ili;ve etmektedir klncl. Esk!şcbır takımı 2 puvnn1a U. 
D~an yliz ld~idcıı fazla kny: çUnctı scımıelerdlr, 
betmiştir, Mllsab:ıkalnr sonunJ:ı. halkc\'inde 
Lazon aJa11nda nalke\'I bn";lmın Fert CclM GUven, 

Amerika harbiye "c?..81""tinia ko,zculaTa la.sn bir hltn~dc bulun • 

tebl•w•, mu, ve kOG"Jnun mıınnsmı IZ.'lh ctml"-
ıgı. 

l".ilipinlerde: Manilla.nın Rbnalin· tir. 
de ~"nycn bölgCS:.ndcı fnsrlalı Bunu mUtenklp :Cerdi blrtnclllklerı. 
ç:arpr.ı:ımahu' olmaktadır. bktm birl..rıcllerinc mensup oldukl rı 

Lıı.non !koyunun cenubu ımrkJc<in- bölge! re kupalar hediye cdilmtşUr. 
öeki bölgede cereyan eden hare • Oku11.ır ıırasmdald ınUsab:ıkalarda 
lriı.t mevzii mahiyettedir. D~man tıl~lncldcn c!vrdlln.Uyo ı:a1.far derce .. 
U~en körfezinde ve .t\ntjmo· alanlara AtatUrlctın nutukl.-ın hediye 
ı:ıant açrğm.da ibulun::ın nakliye ge- ed imiştir. 
milp:iden mütemadiyen takviye c lstanbul bodeu tcr-b-iyesi mllke!· 
<libncktodir. ı fleri arnq-ında. tertip edil l'll A t.n. 

011.,manm. hava fatıli:vr.tj bıHün tilrk koş•ı u dün s~at 15,30 da yn· 
eOJ:d'-clerdc ~vmn etm~ıttPdir. prld.ı. Yuzc yakın mUkellcfin işli-

Dli-er bölgoelcrde kRy h d~~Pr rnk ett·ği bu koşuda nılikelleflc'l' 
bir !?CY yoktur. ' Taksimde lnönU g zi yerinden b..'l§ 

Japon tayyareleıi Mnndlanııı ı yn.r k Ga .. hııne yoku.c:ıu, Dolma. 
açık şehir haline Jı:ooulduğunu b hf'e, Çamlıköş> Ta..,lık \oliyle 
ilan eden beyannaın~"" ehe:n.rni· 'foks:me ı;elmi.,J ro!r. 
yrl \'Crmeidn bu rum:u·tsi ~le- Diıincillği o.tletilt yıldız klUbün· 
den sonra milt:ln.f· • ~ı:ı: <>Phrm tis· '1en Halil, ikinciliği nvnı klllpten 
t..iinc ~ğdtrdıkla.:rı bÖmbal rla Admın • lirüncülu;;u B \ lerbcvi 
bi~ timseleri ~.rmfu !er ve ~lübunden Nuri k:ızar..ını t:r. 
l :!lillar çı;.artRMlardır. fki Mektepliler arnsmdn. )a,pılruı ko.. 
'h ,. 1.- 0:ı 't ınildcMtlo Japon tay· .şu<ia Haydıırpn :ı lt!'esl birin!'! g-el 
Vt 1C?' ~"'h;,-& .. d~t uv:ındzr'" mfatir 
m~ • V\ ~rel:n. Ffüpin !ı ~.,nrı <Hususi) Atattirl;: 
:t.ı. • ~ ~MJRI v~~·ı~ ı ı~oııu ımo. 2-35 ntlet j irn.k r•tti. 
dl!il 'l'r ~ıl'.Mli. ....... aii.-.e M'1mllim m&'.te'bi bhiııd, 1ncirl"k 
l>"jllıe.. -!!ii~l@= 1F,UPU flönci..g-eld.i. 

Ankara, 27 (A. \.) - Mııllvc 
\T ck.iletinden t<'bliğ cdihnifftir: 

Amortisman sanclığmdan çtlmn 
lnn ve hnsılafJ milli müdnfna mru: 
mflıınnn karşılık tutulan tasamı! 
bono1annm Jkinci tertip 25 milyon 
ljrnlığı da birincisinde olduğu gibi 
fe.-lml&de rağbet gorerck kıS!I. bir 
renınnda tn.nuımmn :rııkm 11'2ih tnr 
sa.tıım~ ve elde pek nz bono kal• 
mrş olduğun.druı :lt:ı.nuni hııdd1n tc. 
e:ı.viizüne meydan vel'miyccek kon 
tro'ü11 üa.sı makan.dile satışJnrm 
muayyen yerlere ha..~ zru urcu 
has'l olmu..c;tur. 

Bu mü.rnıscbetle ikinci 25 mil)on 
lirnlrk lınddcn kalan cii?.'i mitct.ar
daki tnsarr:ıf bonolarının Eıatışına 

bundan ooDra vnlnJ7- Ankara, 1s. 
tanbul. tzmir, M:rsın ve Samsun 
dnki banlml:ırca dev:-m olunacağı 

ye gl'lmhlle'rdir. 
Yi~i. 28 ( \, .) - J 

mUhtnı t.rn.tejik ehemmi}e 
buluıınn Singapur ~alinde 
pir."' R~hrini ıv.!al etnıişl 

\"C diğer verlcn:lı>ki bruık'.lların ve \ ı i, 28 (J~. A.) - J 
banka bttlunm:ıv n m-<ılmlknle1d Malakn tibihcezircsi ve • 
mal sand.Ltlarmın aııc.clc 'ndcleı :
nin lıltnınma mel:ıııi ö:\Cdil:lcrl mik 
tanla yen::den qntabiI ccklcri sa 
rm h:ılknnııın bu boru>lnrıı gös•"'ı

dikleri teh::ı. iıh Ye rn ~bellen dol • 
\-r teQ kkür <>· l t l: li':. lul'ur. 

l::uı)lSındn luımya asker ~ 
lardU'. 

2 

u ünlerde 200 e 
ı daj aeli or 

araba sefere konulacak 

J..omlra, 28 (A. A.) -M 
dan alman en son baber?re 
blr giin ka.dar sUren ı:ıtshi~ 
ten sonra Mal.ayanın Gimli 
sinde çarp~maların ~en.len 
)'ll~ lınldnnda enıarele 

Japonl::ı.r Sumnzıisiput iv 
lngilizlt-rc lnu1JJ şiddetH:ıir 
cumda bulunmu-lnl'S!l. d: 
yiııt vcrmi~erdu-. .Tapdar 
nislput nemini mUte dd 
lanlan gecmi: IClnlir. Jn•n 
di kalny mndaelerl mcrezi 
lpo'hdıı. temed."liz etmeledir 

İst.'Ulbul elcldrik ve Tı-amvay 
idaresi umum müdürü Hulki, 
trnmvav !banda.Jlan etmfmda 
dün unları söylömiştir: 

"- l'ramvn.y handajları bu
giln .!\1ericc ka.dar gc~irilmİfi bu
lun.maktadn-. lki haftaya li:adnr 
şalırim.U.e gelecel,.-tir. Bunlar 
mevcut ara.ba':ırın mühim ibir 
kısmının ilttiyacını gidcrebikt 

anila yanıyor 

J..ondrıı, 28 (ı\. A.) -B. 
<.>eği gibi ) eniden 15 - 20 nraba İngiliz müatcmlc-kô.t nruı 
da bu bandajlar sayesince sefeıv Kong mildnfil<>ıine tiU nsajı 
~rkacaktrr. Yeni ara:balar ihtiya· deı'tni~Ur: "Pat1.."Lk ~u:tte 
ca göre muhtelif hatlara t.a.k. c·tti."liı.. Hong _ Kongumıüd 
sim edilecektir. Gelen band j\a 'rı unparatorluğun 1arlhde 
rm sayısı 177 dir. İdare bundan b'~ .snyfa tutacaktır. ~ot. l~ 
başka yeni bandajlar getirme m.rvclclcnle_n te~ettık. Bu 
t~bbü.slerine de devar.1 etm<>k lcıtrar gen akıcagu..,, 
tedrr. 

General 
Vavel 

Ekn1ek mesıl 
(Caj tarafı 1 inctlıJc) 

bllcllnnlştlr. :Manilanm d:ıhn dUn t r 
bc..cıt §ehir U!ı.n edllmeslnc ruğmr ı 

J'npon avcı tııyyarctcrı. öğleden sonra 
Uç Saa.t mUdooUo tiehre taa.rruuz et. Birmanya müdafaasına 

(Baş tııraft iı 
masmdan değil, mcvcutııın lh 
kullo.nmnk lüzumundan ile' g 
tedlr. Ekmek miktıı.rr. hcrk.rul 
mal ihUyacnu kal'§ilıyııcıık'nl 
vcrilccekUr. Bu suretle do 
iıırntıar önlcnınfB olacaktır. le 
ne kadar ekmeğe ihtiyacı ou 

mişlercllr. AVCI tayyareleri kara ml\da memur edildi 
!ilerinden hiçbir muakbelo gürmcdcn Loııdm, 28 (A .. A.) - Resmen 
~rin merkezine ve Umnna yangın haber \'criklJğine göro general 
bomb:ı.ıa.rı yağdınntşla.rdır. Bır çok ı Vnvel, Birmn.nynyı müdafaa. mcs.. 
kimseler öımu,, yaralanmt§ tıırlht ı uliyetini üzerine almıştır. llmdiı:ı. 
binalar hruıaro. uğı'.nmış "ve ıı.dnda bL tan genel kurmay 00.'>knnı gcnornl 
naıar tutuamu§tur .. . liult.au.. ~nn}'.lld?lti 1~~ kı • 

blt cdilıncktedlr. 
Dünyanın bug{lnkn hali 

azamt tnsarrufB rlıı.yct!ni 

kılmaktadır. T~a mtı.Ml ;'j 

•rnhdlt kararı çıktığı zaman 1 
lecek ve mıktan d:ı hnll'.a. bl Mnnllanın şlmc.llnde Lingayen kör_ ta.ln.rI kumandsnlığmn tayin edil • 

fezl bölgesinde fasılalı Ç(Ul)ışmalar miştir. 
olmaktadır. Po.stfiktckl Amerikan Bir mUddet evvel, Çın Mnlezyanm 

cektir. (Radyo Gllr..Ct 

mllstcınlekelerinıle iş'ara değer btltrkn ve Birmanyanın milda.fnasmn yardım 
btr ney yoktur. etmek üzere ne kadar ıtuamsa o kadar 

nskcr göndermek tekUiındc bulun • 

va,ıogtonda 
mflzakereıer Miavn.y'dan son gelen haber· mu,ştu. Bugün çın, muazz:ı.m mlktıı.r. 

le.re göre, garniron hfilii. muka• da olmak şartile orm nınrdıı. ve dağ. 
rmet etınektedir .Amerikanın ia.rdıı. harbe n1ıe1k ve 1yi tnılmll asker 
Pasifik filosu yeni 

0

ibaskumnnda · \'crmcğ~ muktedıı· yegane mcmıekct.. 
nı kontrnmiral Ohcster V Ni· tir. Ve bunlıın verirken, de denizden 
mitz, vazifesine başlamak üzere ve h:ı,.adıı.n taarruz.lıı.ro. uğra.maktan 
llavay bölgesi.ne gelmiştir. 

(~tarafı 1 · 
jismi müzakere etmişi 
vustrn.lyn. elçisi Casey, bu 
kerelerin ~ilhaESa Pasif.iği 
cenubundaki durum için s 
rece faydalı olduğunu söy 
lir. Cusey, Avustralyayı 
surette aı:1kad:ı.r eden b 
soleler hakkında Çörçil 11 
rnr müzakerede bulunm 
dindedir. Ca.sey, deniz n 
rei ı amiral Stark ile de i 
c~'lliş ve verdiği beyana& 
fcransın ba.'}lıca hedefinin. 
stratejisinin anahtarını h 
mak olduğunu söy1emi~r 

Orta l'\falezyada, Malezya mı
nayi merkezi olan 1Poh'n. l n~ı 
~iddetli bir muharebe cereyan 
etmektedir. İmparatorluk kuv. 
Yetleri, lpoh'un 10 kUometre ka
dar şimalinde ibir hat Uz.erinde 
çaıınşıyorlar. Japonlar. Gillat 
adasına yeniden asker <:ıkarmış. 
lardır. 
Sıra adaların şimalinde kain 

Abaiang adasına, Jaopnların o· 
rada karaya ru;kcr çrlmrdık'arı 
sah günündenberi hiQbir haber 
almamamışlır. 
LOfıdra, 28 (A.A.) - B.B.o· 

Manilla dün ge<:e haHi yanıyor• 
du Japonların burava hava hii-. ~ ' 
CU..'i\U kütle halinde yam..ıır-.ı5tır. 
J anon askerleri yanmakta olc.n 
şehre :yaklaşıyorlar. Nakliye gc· 
mileri miitemadiycn karaya as· 
ker ~karıyor. 

Mnlezyada mi.ılıinı bir kalay 
endüstrisi c:ayılan lpoh'un zaptı 
iqin çetin muharebeler ~ereyan 
ediyor. lııgiliz kuvvetlerı İpoh _ 
un 40 kilometre şimalinde düş.. 
mam ka~ılıyor. Noel günü Ran
gon'a yapılan hava. akınında 20 
Japon ta.yyaresinin düşürüldüğü 
tahakkuk etmiştir. 

Siınali :Borncoda Sa.ravak a
Gıklarında Felemenk tnyynrcleri 
bir dü"!man nnklivc ~emisini b" 
tırınıı:tardır, 

Manilla, 28 (A. A.) - Luçonun 
~imal v cenuo cephelerine takvi• 
leler gönderilmiştir. Filipinli mU
dafiler, bu cephelerde, Myr hak:
mmcb.n•ustün dfüıman ku\ vetlcrı 
l ~ çarpeynaktadtrl:rr. 

M nilln, 28 ( \. A.) - M:ı.nilb_ 
da.ki rcdyo cilıa.zla.n diln, Tokyo 
radyosunun Filipin reisi Js.mel ı·c 
umn hit.n.ben neı rettiği b'r me n. 
j. dinlemişlerdir. 

Mesajd".ı., Japon.lıı.rm Manillayı 
ııç k sehir telfıkıki etmeğe rnz: 
oldu:kla.--x söylenmekte, fnltat FıI:• 
nin onlu unun Japon ordusiJe c'
L.i.rii-i etmesi \'C l1cr Uirlü mu!< • 
"~'ı: Dili yet vcrme;t ~ ıle. 

korlcmnz. 
Malezya ml\dıı!aıılarmm lmvvcllcm. 

nıu;;c başludtğmt gösteren l"mO.rcler 
mevcuttur. Şimali Pcrak kauçult tar. 
laları, bakir odmıınlar, ltnyal1l• dağ. 

l:ı.r ve '>ııtnldtltlnrla. {fo!ııdur. Bu böl 
gc, cyaıelin açılt huwıından d.ıha l:o. 
lay mUda!aa edilebilir. ~'al· t 'l'rcge_ 
nausun doğu s:ıblllnde \e cenubundaki 
Japon fruılı~tı. C'ğer Japonl rı ll§Mll. 

ğa. 'e gıırııtekt J ıx>n kuvvetıcrU ir
Ubn l tesıs etmeğc mu\affnk olurl r. 
ı:a, tchlll~eu h:ılc gclcblllr. 

Japonla.nn, halen mUteaddıt nokta. 
.arını ı,..gru ctmc:.tc bulundukları Fi. 
llpinlerde, L\ngaycn kbr!ezl en ııızla 

tP.hlilceyc maruz görilnen ycr<llr. 
Mani.lııya dcmlryome bnğh ycı;-tuıc 

körfez odur. Mnaınaflb, bu tlemiryolu 
d:ı.ğlardruı n.şmaktndır ve i.§ltllcn top. 
çu düellosundan dıı. tahmin edildi •I 
gibi bu dağlar, ltuV\'etle tahkim edil • 
mi§ görünmektedir. 

GUJart ndalarmm Jnponlıır tarafın. 
dan ~gıı.li, şımdl a.rtılt nnlnsıld•ğı U. 
zere, muhllteki Uslcri i§gnl c~ına 

c'!n~ anan Japon tab~ycsmc uygundur,. 
'\lake, Mldvay ve Ho:ıolulu, muazzam 
bir roıuııl nndıraıı heyeti mecmuanın 

uı:tn.rını teıkil etmektedir. Ve Gmım, 
Yakc ne fj"flipln1crln ara ındn ~·arr yol 

Ruzvclt ve Ç-Orcil, Belçi · 
ıuıni.'itan, Norveç. Lli.k 
Çekoslova.1t;•a, Po1onya v 
landa diplomasi mümes!'li 
kabul eckrek, mihver dev 
ni yenmek üzere hazırlana 
tejiyi kendilerine izah e 
dir. Yarım saat siiren m
Lord Halif aks'ta i.crtirak 
tir. 

Yugoslavya elçisi Fotiç. 
Ringtonda olmadığından lb 
1a.katta. hazır tbuhmm 

Sovyet teblll 
l\ln&l.o'n. 211 ( \,.\,) - Sm-yc 

t bl ğl: 
27 UkkA.mın gfuıU kd.alamnm 

ceph.l'erdc dl\ :manlR çarpı,mışl 
Ccpheıım .ha:tr ı·cıRmlcrinde ln 
mız ı eri hftrek U<'rlM devam 

dndır. cm;ımanln. çarpı;rmışlar '9'6 

l..ondra, 28 (A. A.) --. Gencro.1 br zı noktaıan i§gal ctmtjleıdir 
Vavelln, Ş:ıng • Kay • Şek'le m\i.. lar arasında LUC\in, Viaok:lltif, 
lfı.kntı, geçen haftanın en miınalı slltln de vnrclır. 
hfıdi.sesi olmuştur. G<'milcrlmi.z Barenz d~n~ı 

Vavel'in, Çung • Kinge gitmek· nakll'yc ccmlsi'rotmnıştlal"dtr. 
ten mo.ksadı, tükenmez sr.yıtlakj 1o 1,0 , 11 , 28 ( • A.) 
Ç'n askerlerinden, mfu}tcrck dava ak :;anı, Sovyct ilınberlcr bU 
için en iyi ljekildc tuı..'itl jstifnde c~ ra.fmclan ne.<ıı:edilen h'llMfii 
d'leccğini konU6ffiak oıduğu kolnv. tebHğ'ae denilh-or ki: 
ca talımin edilebilir. ı 7 m:kfuuın ile 27 ~· --

Amerika dan Rusyaya rası Kclin:.ıt ~~i.ndi*i 
l 03 kUçillt ::tllk, 6 znfıiı o 

gönderilen ilaçlar ıso top. 1323 ;K~"Oll. ~4.8 
Mos!to\11 28 (A.A.) - Kızılhn.ç ~let. 8 t:l.}~·.ate, 6 ~ 

birliğine mn.tısus olo.ralt Amcrikadım 12200 ıne'l"mi. ~~Wenk 
g6nderllen t1bbt mUstabza.rat ve hM- JJlial. vo dnJra:~:;me'-.ne 
tnnc le\-nzunı, bir Rus lhrıanmo. var. "Dna etmiQle'rdir. 
mıı;ıtır, Bu t!bbt malaenıo, Amcrllca Ayni mildrlcıt vltJ'fmda 
k 7..ılha<'ı cemiyeti tArt\fmdnn Amcrl mız, 38 tank. ı~ ~. ı!O 

ı kad& toplanan paralarla aatlll,~ 1 t:ıh.ı1p ve 332 ıne:eMn matı 

- ~l~ 



-
: A. Çe'lııofj ~'~~·Ilı - :-~- ~0rk:tk ~~yl diye güldü. 

~emen yarın doktora git ve 
h a.ra.ıetlerle u~T~tığrtu anlat ,.e 

b 
, ..r-1 ~ <:: enıen tedavi edi'.mc~e başla. 

Uyüklukte bir sıneK, ~~·~en. cinnet getireceksin! 

n çeviren: Servet Lfl.iut 

iumumi muavini Ga..gin'in Kansı: 
na girdi. Onu oraya. ç.eken K l " ... _ Katran l•ol\tu ••• eledi. I~at 
mı, h01>pa11k mr, yahut ar t h " • Ek T Jah ık TnTYdı ?, Bilmiyo ... ,.,.! An· l ah l ,, 'l ve. ut ... ~o.P.a~ı... S1 ı . 

•• ..., • y,u • & "' • a cm·b~ı i?'ibı hır f;CY. 
ıruıı. yabancı bir cieınln. ., . - Sahi ... Havada acayip bir 
bnlUiltt'.asma talıa.m.mül e· tehl d k . ve ak6nmak için i~rct edemem! Ben sa.na. . h->:e en - naı-c::-na b or n var... Uykum da. ka~tı! 

. Gagin. sl<sırdl, öyle iırtek ba.lıa<rliyonını, h:ı.lbuki sen, uyu· &ni atl;rt;;_,a<ra. _ur da mumu ya.kayım,., Kib 
d ~ror ve homuı-<lanıyor~~.! Yo~tfa mı· ı;~nın f;~ ... ,a~ıt n0red:?? Hem avı zama.ıına 
etle aJ;sırdı ki kal')·ol:ı bizi soymaJıı.rını ve öldu.rm:!k .• · Ei•''iı::: 't ı.. .11, ı·"'d~ıı a:_ı:ı.. baı, miiddeiı.;.ınw.tlnin fo· 
ve yaylar gıc.:rdadı. lri . · '> '"'" l: .... • r f .. + · n-· bl ı, §1.~an, sarışın bir to.zo nimi ıst!Y~· vini yav lş t:vc.r rn:J::ıun?ı~; a ın\a ~cs.cr-.:-v~:ı1.. u~ f 

G<>..,.in'in karısı, Mariyn. Müddeuunum mua.. k • d aş hl• bir i:'lı yuktu.rr • a:vrı ı '<e hepımızc ımza ı 
..... yavnıı doğntldu ve bır aç e-fa ~ s· -'·I lt~r fotoğraf Y~rdi. 

Ylovna da sarsıldı ve uyan... ·-ıı- k ı oturdu kız. ö.L> ınızı~r · · k.b ·t· d ·zd· ı nl·'·ı bakt 1 • . esniye~ a.ryo.aşa . · 1 h<>r(frndi ? Hos. g ,a~ın. ı rı 1 uv~ra çi ı ve 
cara wara ı, çını _ sızın ne biçım ı~ o.<lıı~ daia dcüilim · ~2l1u nıkh. .Fotografı alm3k 

:ı~il~nra ~:a!ı~ö~~~ ğun\ıZU §eyl.a.n bile a.n.ııyamaz! ıı;!lıktruı~"tab~niarrı~:n kt~ryolaııın y3..D.mdan heni1: 
. dive homurdandı. Gece de rahat ~;..,;; ,,. .. _,.,,.....,1·n ; adım kadar uza.klaşm·ştı kı 
vzlerini da.ha. sıkı kapadi, _,J°,....,;,,..- -'~~~·iz. ~ t~Yler [~:'".1 ':"oı .. """'·:tı· K,.~ln1a kE>Skin .tüyler ürper 
Uyku nrtık gelmiyordu. ~ ...... ~... d "'' ... e sozer IY' ı · 
ÇEktilden Ye bir kaç d-efa. için insanı uylcud.an uyan u-ı. k(ırin, kendi ~~sı;/ ~1·.r çığ'l.~k .~optu. 
a d- dükte bi ~·orlar r~bl al , n.} "tıre dı1nnp baktığ-r zaman 

1 
n:e ~~;n~ w~inJ: _ Fnka.t yetrjn .cder~.~~l! fey~~;~0~ .;~~ hn~ını:1 bü•)''Jınüş s.ı:öz!erivlc 

indi "\'G t.crli!derini g~"·erek birisinin pencereoen gı gını ·n .... ~ B rl· . 'l:L~l!, on?a.rda. f:?:1SUZ h:ıy 
J göılerimle gi:>rdUm! !le • .....,1

11·t· er: ... b t. <lehF.et '\"e tehevvUr okunu· 
tenin yr.nma gitti. _ Bundan ne c;:kar? Va.nnn .. '" ıs,.ım, a .. ~ tdu ... 

karanlıktı. Yalnız . ·n Bu. h:!l halde, Pelageya. ~onncdım. . , . . 
'<tm §(.'killeti ve odunlukta. gırsı·u··a·ı·yL>cisi gc!iı.nistir . - Hnyc!ı. ıı:n <l S<tra.rara:~: 
ı,-,,_ d--' .r"rU ·· d nın ı .... · "" · ""~• ı · · · ;,..,_ c.. ı... .r<W.L 1:1.11JJart ı•O nuyor u. _ Nc.e~? rl~iin? "><a, yısıın1. ~nu• .,,.,_~n. rr.utfa.kta ro.,ı:n ~ı 
• hafif hafif soldu, fakat p~a.geya.';}tn i~ai:redsi gc-:1. tlefo!Slm! ~ılıyor tdm mı") dh·e sordu. 
lguntuğu da bulutlar l;a.p· ~t·r dedlın Pe!agcya. ağlı~rai- • 'c oiınu.ş '? 
• ~; <l Ut· ' mı~ 1 ' • G'·n 1 t..,.,,.__ T.• d. b _,_, ' ı.zc.rey ı. .,, 1•yan ve .rn- 1'.tariya. M.1haylovna: . b' - u .a 1 ,LJÇ.ı •• n.~ı. ınn ~r ccu:. . 
kıra. gctı"ükn hn.vo.t.:ı hi~ .:_ Ds.hr. fer.a \il! dire hay. di!-Ze! dodi. Okumut~ılJcıurnumi muavir kendıne 
es yol.tn. G-eecnin e-:~ k.ı dı Bu hırsı~n d:ı fena! 

1 
ola.caks:mz, hc.W·tı ve hayretinden don~p kal· 

yoktu. Genin c.essizi@nl ~n ·evimde hayns zlığ:ı nıü.saa. ~lyorsumız... ı1 Sırtında. robunun yenne tt· 
nın gürliltüSUyıe bo1.duğu d ~eınem! Pnk~iz hayatrmız\~nin kaputu sal1anryordu. 
aıa. alan sayf'yc bek<]isiyle e • ,J\ın:ın n k~d:-r wa faziletli 0, ağla.dı Ye dev~ k'.lrut onun sırt:r.1a nasıl 
lh.lı; pnyi .... ı.h' d:n gd "'1 H - .;.ııjhı. ~~~ edemem. · l{ - Bizi güccnd~ışti? O, bu sııalln cevabını 

);dilerie homcıuluk etrr.ek.. B~~~a~tzlık mıdır? Ni<:ln b<;~ oru:rac<;k kımsdhP~~~:1. kar~sı. deıı~Qt \"e hav •. 
kinmi:,--en ~yıs bik.Cği de . 

1 
.. · ıüzu.-nlu lii.zl!m~t:z sarfe. . -:- Pekı, peki .•• D. . rıcı ~nı bir,mn,ı.ı..rııyı ı:ı;ôt 

oruu 1 sod z e.ı.... B ..... izim dünu.. ~x hır! Beni bnraylnın önünde canlandırıyordu: 
• 1 ıyors"'""·· u. ...... ' .Y... <ıera: B k lı~r-anl·k ·zı·k f ıld .......... l"r ızliğı. M.ariyn. 'M,füa.Y ov. kuruldu kurulalı J.;.öy.etlir ve mu. ı. .an~ a . -. scssı ı • IS a~ıua ... 

kendisi b~;;du.. P~nc.:re· kc.ddes adet.!~ . .:vn s:ı.yıln·. Onur. ~~cıyı 1-:erı al, ı:ıert:;aıre, ve saire ... 
nünde durup bahçeye ~- ilf:ı.iy.xi olması ~ı kndmlan zi ~am. . • S. LÜNEL 
n birdenbire hc.ykrrdı: va.ret et.me!t için ltMi bir rebep· MU<ideııununu 11-------------
str•da cılrz ,.e ktrkı.lmt~ t1r ~~ıyu yapmak P'l•••••••••lll! 
va.1( fidn.nı bulunan <:ıçd. • H nazil, ~ h ld akk:ı sahip olın 

, sivah bir ı:e'din :;izle.~. -
1 

b.~Yf!· ,· t U, ~. :,uscn~ etnı.ek ve karısının D o K 'l o R 
• ld'"' "Örur ben J~uyorsun . .1.11.üW}.o~., . lllekf.- bnc-k ,.a AFl7 CJ:'•AAL 

~\'e doğfu r,e. ıs~ını ,. :sen, evt.mde böyl<:\ ... Bu ~~bı şey· .,,,... ~:ı ·- 3 .ı ,, ._.. .._.!H 
olmı~tu. Evvda b.u:;u bir l müsaade et.mcği n..kl.mdan ..,..:y kalmryordu. LOKMAN HEKJM 
Jr·ahut at zar.nattı, soıız:a. ere ut( - - ilan" bak P ,, ı:ıi of'.:'1.L~turun", a b~un bır bile geçirnı~ ... Derhal m ~a ~nim rob~mu. 'td .\ıuuvııı MVTEHASSJSI 

...u; git ve o, itfaıy.a.ci ola.cn.lt hti"tte, nıtn1 ,.l· . k Dl-çıın .. ·oıu ıM · · 
cıldu['llDU f&.rıt~ı-w. 1 ........ o. ..... -..t• De ·h-ıı '~a şsın ..... eNye . • " • · · defo:.u..._..ını e ...... "' • l ıu.. ..1..' : • ..,, 1~ene saa.tıer1: 2.~6.Tel: ZZ..19• 
dan sonra. siya.h ~eklın rm da ben. Pelageya'ya. bu g~b~ d ~Ah, be!.-cf~w .... •••••••••ıl 

lk pen~·inc yo,klaşt.J.ğ .. m §('}lerin teke."'l·ür ctnıcmesını n a:~ızın u.stuı;e J:._ 
raz durakla<ltkt.an rotır& tenb:.h ederim! Ben ölürsem. o :\IUoı.uıuşu.m, Roou ,., l'P. l'P. """ """ ,.., """ "' ,., 1'0 

alde tereddüt ooiyordu) kendi evinizde her baya.. an.ın~a. çivide a.51 ..,; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
l'ağmı korni~ koydu~u ': uıil3aade edebiliı:;iniz, f:..._ ~·Gagın, elyord. '-"'"· rJdttm ~~ 
l1encereeen i<;eriye dalarak ~at çimdi bun& lı.n.kk:tft!Z y()..\tur. Se\a.ı:ı.~nda.n robı:.nu ~ 4..hn~et A:!:kovunlu ~~ 
lduğıınu görUr gibi oldu. Ha dl git, royle! ~ ~1 ız adımlarla. Y "lllıb r:tüıiıı;:ı.nf' Pı\tu llıilo. ı ~· 
ın::" diye dü.c;ündü, ve ölü ~~. can srkmtı:sfyle:. ~~a.ndı. , ~"'2ao u::ı:ıd:> o~ oa• uı .j'4 

sarardı. Allah kahretsin .•• diyn ho· iltt,·!'-riya Miha;lo t"fl , -.;:r:ı fi'lf'f1tr ıo1zı ~ 
o anda, sayfiyelilerin o - d gen şu mi.kroskopik ııttcn sonra ~"3 ~~ 
korktukları şey göilcrinin ~da~1m.ıa bir tere düşün, be· ~e onun dönüşüı1~~~f.~"'i..t"'~"'~:or,.,"'r.ııt ... 

cn.nlandı: Hırsız. mut.. ltadtn ııtmean yaklll):k alır t'~lamı.ştı Uc: da.kıt---=-:.· -
giriyor. mutfaktan yen~k nim oraya. ~fa.kat funra end . 
·na .•. GUmiiş ta.:kmı..lar bU.. mı! ,..-~ı şimdi bayılacağnn! !1~- ol'!.! .. Gll 
.. Son.rn yatak odnsı •.• Bal. - ~' .. , ürdU terlik Lakin ne kadaı ı· 
Bir haydut E>uratı,. Alt-n <;;:ı;~n •. hJF1a.:t 1

tiikUrdü ,~ ~~e dUşUnüyordu. l ld Ziya Konuralp 
ar MnriYa. Mihaylovnanm ı~-ını gıy.,..., g tu' m. Her ta.. .. ~Yasız adamsa ne l'it,ı ~~ uOÇESTI 
rinYn oo.ğt ~özlildü \'c o, sır- mutf~·.n. Y?ıun~ıktı "'ve müddei· hıl'SJzsa?,. 6~h, tstı~ Caadcsı Elbam"' 
U.-=,..nıeler hi.wetti, raf, zırın ı::.ar~~; :.···o:rdamiyic ~.Ve gözlerinin ön ~rtma.nı ı Nuınllra<le 

,._,..._- ··-lft~ nda • znurVµMo ...,_J '"' --lnl ornw:.=J.ı. n tutup ~umı ed,urlyetincieyıii, Yo· k llıanh.U'a c.=ntanr- o:;-r.'ikn Mllft , re adar 
'·: 'ltürüınek ~=-- ed ~cuk .odası. talranl:k mutfa.ga ~ 'l'elf'fon: moı 

\rasya! diye ba4'rrdı. Bazil! luna. t..--sadüf buld1u ve dadıyı u ~" baş tarafıyla.~~----.. ---
Prol~of~~! Ah, yarab'Öi, nın kapISU\I ta bile demeden pll 

yalvarr • Y~J~m~a. dedi~~·~ ~kdak·i~a~ ~~ 
r üd~eiunıumi muavini: döşambriıni t.cmfz:~? ç ~et tam altı da.klita .Uo1 HEK:lMl ~~ 

E? Jiye homurdanırken ml§tın Onu ne yap- ._ .. :ıi temiz. ~~a Mihaylovna'nın •• R ~ 
n derin derin içine ~ekti ve - :Ben onu, bWt!çuu ~ ~k ter damla.la.rl' b · ırı arat . ~ "drn fl 

l §ey çiWUyormU3 gibi ağzını le:ıek ~ pe:~ya ya. ızlıli.? Al ._ Bazil! diye bs.Y\'ıı~ Pamıakk•f!' ı._ ... •t<aı. .:~ 
attı - Bu ne mtl~ k VfTlu· ._ E ne var? Ne ••· mı!lıl ~,,,. . ı .. , M · e ıse o,_.. Rı>""' • ~ .. ~ ~ t.:: :...; ~ • ~ 

.s an, Allah s.şı.{.na. ıutfağa m:ısını al yor, yerın. ı ü~üntiZ" ~"4.,(1? Ben buradayı11'\ ~ <6l .., ... ~ "'" ..ı ~ ... w 
!t girdi! Pc;ıcerenin yanu:da yoI'3unuz ... Şimdi nı~~ mecbu· 1~tnm sesini ve adı 
Yorduın. bırd~ baktnn, bıri. den robsıız dola.Şllla,.. · ~azma sanlan 

• tı.ı-eredcn girıyor. Mutfak. rum! cerlerin 1 ~Üddeiumumi ınus. Y~:k odısına g~~ebilir... 'Muttağa girince. tfı bi; san.. {!ia :vakla.;ı ve bir 
r 'dar büfede! B~l. G::~en ko:ıutcluğu rafm altın a., kadt lll'du. \o , 

'Mavra y~orovna nm evme dıgın (hıtüııde yatan aŞÇI ""'Orada hlç kim!e l'ıogrıun "e ·ıcmıeıret saat 
. te böyle gırtnişlerdi. nın ya(lına gitti. ve sar ~arıa, öyle ~ • rı:$.03 mUzil< ıS,4-0 mliZlk 19,30 
· Ne.,. 1stif~rsı:n? 

1 
Onun omuzunu yokladı dabtlirsfo. ~ünkü senil~t ısu.t ayan va ajR.ns b!lber 

J Ya.ra':.i, ışıtnı!~~· _Anl~a. sarak: . ~! ala, Pclae:eya, h:ınırJ.~ Serbest ıo dakikle ıo,Cia 
n ayol, ~mdi .bı!:sı~ın, bız:ru - P~legeya! dedi~·- 11 ki! tn~lud.ur. Ne kaı~e.r~·1~ konuşma 20.30 mlil:lk 

a~a girdipnı ~ordu:n · ,.Pela- P~?aıgeya! uyuınuyo. ~ a,!lına. ~''nllşsin ! Ne kadar r;~~~ :ıı,10 mUzik. 21,35 

1 
korkar, ve .•• Ve gumuş ta,.. Ş~mdi :ren~reden sen y 1't \re rnüddeiumuı:ı.t D1 •. ,~ memleket aaat ayarı ve 
arı büfede! gıren ktmdi? i , pen.~. ~Siyle alay etınege b rlc; 22,45 Anadolu aj:ı• t-

'. 

'(.L)"·'. ·_1 . ,, ,· ~r.~(t-:aZJ : .. :: 
~ ... ,-,.-,: .. ... ~ 

( Ga~ ·ııwtııh' •n.& .,.._. 

ıtu;lt• f11alheh '- • ı.arl.. \Ol'"T"f'!"Y~ ~ 

ı •••• ldrmıı. ""'"' ı rıı ... "' ı 
C\·f.El'\!\lE TEK!.H Wml. I~ A.IL4' 
\1.\., l~ \ ·Ert-'\U,, l\LLU. ~'flM 

ı;lbl tkan oıaııiyctt h'1b olmıy:i.D ıti1. 

~uk ilıMıla.r ?<ı~ıı n.-şrolunll.f 

lf ve işçi arayanlar: 
ç Tubaf.y.ı ve paı-.ömeridcn anlar, 

güz-Ol fransızca bilir; tecrübeli bir gen·~ 
!ş arıyor. 1ş lS A.) remzine mektupta. 
-ııtıracııat. 

:;. 17 yaşında, ortamektep S den 
tJJ:.li~mamell bir g..:iıç licareltıanelerde 
aya~ i~lerl ve mua.nıele işlerinde ÇI!. 

IL!;mak ıstıemektNUr. Dakti!o da bilir. 
l{~.z. Lemin) ~m.zlne _ınracaat. 

:,. Ort.&rnektcp mezunu, daktilo~'U 

ders a.tmak b"tırctlıc öğrenmiş bir genç 
UeareUın.nelcrın. devlet mUesseseıe • 
rlnın birmde. da \tilo 'eya kAUp otıı ... 
r .. :r c:;aır~nı:ı.k istemı•:t•c - • ( 'ı:::rilı) 

rcr~ 1ne mUrııca.:ıt. 

:;. lS ) aşm la., crta Ll k~p ı.-ır.zwıu. 

dıı.::~ı· bıl!·"l, mu?ia:qel:)eden anı.ayan. 

ri.}ıızlyr.si ltU\Tetil, yazu;ı clti?ı;tlıı bir 
a;•:cQ h~::ıangi tıir ıntıessescJe daktilo 

vey:-. kat.!p olarak ça!.,,roa.k hıuınıekte 
dir. (Zaınıın ı rcmzlnc m!lrae:wt. 

.Y. Ort&tnektep mezunu, ~Ukı, 
muhıı..~bedcn anlayan ı; 1.şıuış o!du. 
';ı mUıııııııNı,,.,ıı,. he ııııc.rısı ' :ı:tı l 'r 
gen<'~ diiltt.llo \•c muc.orJecilik gibi 
lf'orde ~:üışma.k istt:nıck~dir. Az b'r 
Ucrctc k'ınaat eul'r. (Çnlı!l.k:"!ZllJl) 

remzln.:ı mllrııca.at. 

:,~ ı~ yaı;md:ı ortn.nıc:~tep mezunu, 
daktilo bUen, bir tlcıırct.ban.::de ç:-ı.Iış.. 

rn:ş b': gcnr, hcrbangi bir tlcaretll.3. • 
~ede ehven bir ücreUc ~a.ı.ı.şmıı.k iste. 
mcl\tcdir. (l{.Z, Oya) remzine mlira... 
ca:ı.t. 

:ı-- Almanca, fransır.ea ve 1.ngillzceyi 
fc\•ka.ıa.dc b!Jcn b!r ger;, bu llMnlan 
ko!ay bir ı,ıımıtte e~retir. Bu llç Ussn 
d:ı.ıl tilrko;cye tercllme d<:! y:ı.par. 

(P.K. :::ıG:: Dev-oğlu) re:nzine müra • 
ca::.t. 

:;.. :~ yaşını:l:ı, UOl\'Cırsite ::; il:lCU. ST~ 

nıft:ı olrnynn iyi bıı!r;arca 'lıi!en bir 
scnç, eh-:en bir ücretle çalışmak iste. 
mcktedir. rL.B.3i) r•·mzlne mllrncaa.t. 

:.~ 20 y~mda, ortaokul Uçe kadar 
o:."Umuş eski ve yeı:.i harfleri !yt bilen, 
aıı.ktilo ıruıuuıa.n bil' bayan resmi ve 
uususf blr ı:ııUessesede iş aramakta. • 
dır. (S.B. JZ) remzine nHlraca.at, 

tı\ :ıo s- ~mda.. eskı \"Q yr:ıt tUrkıJe:>'i 
bilen, t\:ıktııo ku!lanan bır b:ıyan; tio 
ca. tllalle veya. herhangi bir mUeE-.ese 
de ı.ı.ı arama~tadn'. (S.T. ~) remzine 
nıura.caat. 

:;. 16 ya~ında., orta mektc:-p oıczunu 
bir ı;-enç resmi ve tıuıms1 b!r mUesse. 
ecde mu~asipllk. .ıta.Uplik ve buna 
benzer işlerdo ~ll§Jll&k istemektedir 
(İ. ~nlZ) NMZUle mUracant. 

::. Hukuk fakUltHi mtusavtmıcri.D 
'Cıen bir genç b&ttada lltı gün öğleden 
sonra ve diğer günler tam olarak her 
rıan:;t blr ı~te c::ılışma.k ~temekte • 
dır. ıo.U. 9) re.ınztne mllracaat. 

:;. 20 ya.§tndıı, itse 2 lDCI 811lUmda 
okuyan. bir genç, bh31l!nl ma~ctinln 
temini ııt.11 :~ \•eya husuııt b1l' mO
esscscıdc. ô:;leden sQ;Pra ~ arnmakta... 
dır. (X. -&) rem.zi,ne muracaat. 

• 1i- ı.ıaeyi pek ty1 derecede oıUrını •• 
muhasebe ~ıertnderı e.nıa~-ıın. dllktllo 
bilen blr genç, hcrtıangl bir mllea:;e .. 
eede mnnastP bir ttcre~ ~ &ramak • 
tadır. (Meri~ suyuı remzine ı:nOn • 

caat. 
:;. Orta tabsi.!ll bir ı;eDI: yazıhane. 

erde. bUrolSrda ve buna benzer yer. 
Lt'rd~ ış arıvnakt&dtt. <A... D ..... ~:ıı 
,·et 1 rcmZine uıtlracaat. 

.... Liıı".ıılıı fen kolundan mezun mtUI 
tel!! orta0kullarda öğretmenlik yap • 
a:ıı, ıı.usu.61 bir çok t.a.tc~ yetıştırmL' 
nir genç almanca riyaziye dersler! 
vermek iStemektedlr. 1stıyenlertD 

.. 

:e: Ll:ııc soo sınıfta blr genç, ı:nal ...._ 
v.:yct"r.i.'1 bo-:ı.tkluğ\ı )"Uıllnden, bcrgün 
şaat 1 den l(ıı:ırıı tnlışmak istemekte. 
dt.r. (Kutayı remzi.ne n:Uracaat. 

r. İlli talltil görmUş. olmmak yaz • 
m:ık br •n b!r bay, c!ddl blr mtlessesC'_ 
tle veya telefon i~lerinde çıı.l~ma.k is. 
temcktcdlr. ((}7 GUv-e:ıJ remzine mlı. 
racaat. 
* U )"aşt:'ld:t. en'kı ve yf!nl tilrkı;eyi 

bile;ı. R\'U.t:ı.t ynnrnda rı:ı çalışrnrş, b.ıı. 
sap \'fi d:ıktllodan anlaj•an b~r bay, 
m~SS.p şarUarln ış arama.ktadrr. 
t S.S.) ~mziİıc ıujlracarı.t. 

::ı: 16 ya~mda, ortaokula devam ed<:n 
bir genç, ö~Jeden sonra rcsm1 veya 
busu.:;\ bir ~Uesscscde iş arıı.mıı.ktndrr. 
(C. Gtl~ 300) remzi.De mUracaııt. 
~ Tıp fakUltcstnc dc,·am eden b!r 

:;enç Hse talebesine (klmya) orta.o • 
kul talebelerine l kimya \"e riyaziye) 
dersi Yermektedir. Ka.clıköy Ta.llı:ntın.. 
:>e tramvay duraı:;ı ~o. l/:? kat l d~ 

Cihat Bar;arana mUracaat. 
* Ta.kaim llscal 2 ilıci ıımı!ta oku ~ 

y~ı.n bir genç, msll vııztyetinbı bo
zukluğu dolayıs!le, herg',ln öğledon 

srın~ resmı voy:ı hususi bir mlleıs3c. 
&ıede e'lıven ilcretıe Ç&lı§mak tstemek
t Pdir. lV. Glrer) remzı.ne mtı..&caat. 

c.- 19 y&fSDda, Of'taolrul 2 deıı taa • 
C:lkp ... ıncll yuısı gilzel bir genç, buııa. 
.1 bir muesseaecıe kltıpllk gibi bir l' 
cıra.:naktadır, (A.B. 84) remzine mO • 
nı.caat. 

* Ortaokul mezunu, eski yazıyı 'c 
daktlloyu pek lyt bilen. askerlikle a. 
lt'ı.kası olnııya.n blr genç, mUesseııı:ılcr. 
de veya devlet yanında l•llt!pllk ara
.;nıaktadır. AZ& knna.a.t eden ve dtirlliıt 
çal~. KarU\I Maltepesl Bağdat cad.. 
dest No. O B,K. remz1ne mUracaat. 
* AlJİııuıc.:ı bilen bir linivt:rsite talc.. 

besi, en müna.stp şera.ltle rlyaı:iytı "-e 
nlm8llcn dersi verlr( A..R.) nıınzhıe 
r.ı~rııcaat. 

* llk tahsil gl:lmıll{i bir g~ dd<fi 
lıir mU,,sse~:!dtı. teslim ve telefon ı~lD 
de t::ılr~mJ.k istemektedir. htiyen!c:r:.."l 
ı~umkııpı k:ıdlr;a hamam So. P.:o. :.: 
u .. -..:.E. remZ!ne mUracaat. 

~'<- lG yaşında, orta mektep mezıı. 
ııu r!yaz!ycsl kuvvetli, yazısı g1lıeı, ~.l 
ıışkan öl'& ciddi biz gene;;, resm.t ve:r.ı 

lıusmt bir mnesse111ede çaıı~mak lıt • 
mektedir. fÇ'.a l~kan Akansel) r.oat • 

z1ne nıUrncaat. 
liı lfra..tuı<:caçı,J t.ok kuvvetli o2;.:ı b: r 

gene; kız.·taıcb.' -ç bQyUkleN fr.tın~ı ... 
ca. er..neblıerc de türl;çe ö~~Ur. l 
tiyenlcr Şl!H iskele sokak No. 13 3 
do bayan Gl.!r.seliye mü:-:?cca t • 

Müteferrik 
::ı: İki kişilik bir aile yanında. C\ .n 

bir kızı sa.ytlacak, gtl.ndUz!eri yalnız 
kalan bııy:uıa ev i§lorlnde yardım ve 
ark&d~lı~ edecek kl.mson1z. torblyeli 
n:un~u ~c ahlA.!< ı;ahlbi l:?-20 ya~ııı. 
rındailıJr genç k:za ilıtil·o.ç 'ardır. 1s. 
t:ycnlcrl..n haklarmda. maıümat atma.. 
bilecek eC:r~lcrle adrcsl~r:nı •'Klmr-. 
ııi.2:., remztne hlldlrn.ı'!l~ri. 

Ald1nmz: 
~cb remhterl ,ıazııı otu tt. 

lneyneolarnnızm aa111ıarına ccıeo 

mektuplar.a ldatthanemhdPD ( paZU' • 
ıa.n hal'i~) her gOD aa.ba.Jıtao 611~ 

liadar v~ ııı:ıat t' ilen tıGlll'a aldum:ı... 

ıan. 

( O.F ... K.2072) ( G. Mine) (.(Uuhabera.t) 
lt>enk) (Kard~lcr) (8!5 A.Jdoğıı.D) 
(SS LUks A.P.) (Lcmaı:ı Y.) <Nadlue) 
(3S Ltıks A..P.)Cvmım Y.)(~ arıya.n) 
cOcŞ'116ız) cır .z. 33) es. M. Ki~> 
C27 F.G.) (H.G.E. 61)) (.Anla.,..-.alım) 

(Cl(ld 2S) (S:ıat) (S.R.) (İf.i) (Pi :?4) 
(J.f.A.A.) t61 KJ (C.T. 20) (F.0.D) 
(0.K.) tLK.'l'!I) (EınCkil) (T.R.B) 

(İmren K.4<) (27 F.A.) IBahıır c:iı:eıl1> 
CÇ'..öll <Akyllzl !Krizantem) ('i.Akm) 
(S.T. 2) (H.N.) (A. Ahmet (Amil 

( Aktat.ı\y) (FevkaIA.de) S:l.ı:tna ! b ta.hamın., d - HLm ! .. Heş "~ld ~ ··ob;· ir? aı..ıliva cık n dola-ştığl ~ ~rvisl 22.M - 23.00 ya.rm 
Bazil artık una lll en kim ginniş? K·m r.~ kaGmıcıtı ı -to. va kapanı• ' ~ ...... ·,=-· ~ !t • ~· ~ a._. ____..... ~~!=-~~!!!!!!!!!!~as~~~s&ı~~!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!, 

• • .. b" tür ""' .. öylüler Ali Cengızın ?l· t:.hdit c.• ti. B-.ı yü:d~~ lt doldurnı~ğa ba~ladılar şısıncla cehennem zebanisi 

(H.A.) romzlne muracaatııırı. 

1 iildüğüıı:i d:tyarsa, Snhlı· lü uyuyamadr!-t. Bir •ı:ar»-ftan etrafta kaz gibi iri boylu bir adam 3ör .. 
et bunun hesabını ıormıya Köylülerden biri bııyretle dıklan bir çukura Ali Cengi· mü~ .. "Ne i~iiyoraun?., diye 

ar mıydı? sordu: k zin cesedini gömerlerken, di· 5onınc~, ben de yataktan fır 
S
. b .. ...~rçe GJL Bl - akm u rvya. °'-1 ~· ~er tar:l.'tan cfa. bu h,3y<.hıdun lı.vlrm, kapıyf\ ko~tum ve evi. 

ltH TEı<tNDE ' R olın.asın? Çünkil bizı!!l <:ı ölümüni.i cluyanlar birer bi. mize gece yansı gelen bu a• 

URDU 
Yilnı"i!!de beş on Cdndt:.r r·ısa rer ko"y odası önünde tcpla.- damı tanımı: - Ali Cegiz •• 

YALAN UYD fir b I b l • ı bir adftm, 
O 

u un~n e a 1 , defe- narak, Ali Cengizin beş on sen misin? ne İstiyorsun bu 
• nu bir t;irlü burnoa.n d ? d d' Al Ce .. h ~ün içincle bu köy e yaptığı &aa\te. - e ım. i ngiz 

gece t.a b
aba kadar uyu-

dılar. 
.. d ;}nı:ıdan kulube 
uneş o!i-~ 

çıktılar. 
ahir: 

B 
. • tdnd~n nasıl çı. 

u ışın 7 

ağız? 
iye d"""ünil1°1du. 

u~ 'l k .. 1" 
al"h T Idndeğı' oy.nye 

1 e ~ bur ol · 
an söyte:r.ece rneç 
S b hı ... ..,.iıı yolculnn yo_k 

a a .... :1 •• l l:ı .. '--n'ere §OY e r ga ge ..... · 
!\n uyd•.ırdu: k kul ok or u 

Bu gece ç , ··t 

' 
.. ~:~'· ru:y:ı' ~ r.ıu .. 

~ 'l~ ,..-.rr ' --1r}a bbi 
bir haydut bı~ 

Cienı~yoruz. ~ ..... ı.. - d ı· 1 t rd b w 1 la· t" Qtr agız an: , ı Cengizi gör2üler. fcnahk'~ .. ı ana ıyo u. ıçagmı a nurnza uzattı: 
tal~:alih bundan ee~aret a 0~-.. Allah razı ols'.11flld~ ir.and l], ki, sen Bunlardan birisi Ali Cen· "Kızm nerc!e? •. onu iıtiyo. 

,. e k" tıl ! dediler · Bu !tıniş:;in ! Bizi h·J 1ii ... izden gördüğü fenalıkları nun., deyince gözlerim dön-

• - Ben ..ıoğru .. ·-•nıt 55Yı.·Y • 0 ;>U .. b' ba ltt .... b d d.. il h 1 k " ., ~ sal} ınuze ır ve 
1 

ardığı:ı içb /\.ilah sayıp dökr.: ·.~ aşla r: u. ~'.1 aycmt ızımın namu 
t~~· dedi· Bu gece. bu :-Elin· g·e;,t olmu:tu. Oıle n ne muradın varsa _ Bu adam bir gece be !umf berbat etmek istiyordu. 
ızı aoymarra gelnıt,·· , --arıtinse bü~ün l' d k t 

1 ''B" k'· ·· d d.k b deki b ,!:i. b' • ölc!ürcce.t .. sal\ ' · ı nim evi.:rıe uğra ı, ıın\'uz.ar ız onu oye gon er ı , u 
ti. Bensva.

1
rt·-: dızıu'l)'"nd:ı::;::1 ~e sa

1
dua edecek. rd~,. \re Sa ihin 1mu:zu· köyünde nişanlısı olan kızı • rada yok .. evleniyor.,, dedim. 

a ın e J"' _, .. La ih kulübe'llin _ıt\\r. K E f ·· I b' b k Ycrirnden' f • r"" 1. elinaen u.c;q. ._ ·t ma g:>z koymuştl!. :- rı::n ka tr.:. a ~oy ~ ır a ındı, kı • 
b 

ır•ıyn .... , 1 · · • :! Salih bu suretle d .. · b ıç~ğı a.H • Tillll Tanrı 1 h pıda bir ses du}: , yatr.ktan z:ım1 goremeymee ıça.ğmı aa 
ö!d" -.ım.. 1<t·r·ar ~- ş~, ~akı~:·.. 1 

•• ~ ·Ji3en.in maddi ve kalktı. Karımla ben bir oda vurarak homurdana homur· 
urec~ğı sırda onu . ·b Yt! ()yluhnn gozu ? l.J~untfüıünd~n kı~r • · ' ı d f I · · n-~~~ için, hn;d:.:c!u k'.;ndı ı• 

1 
:n.1~tı !;i, bu ha' erır. da yatıyorduk. Kızım da ya. u~na e 

0 
up gıtb. 

ç~a•le ""'·nn w nı ...... bur ol • o <fu.. b" .. I" iıta. h nnnızdaki ?dçük odada yatı· Tahir hayretle sordu: 
d •w aga ........ yo ... ..ıli\ına ır. ~r u ı .. n .. a'ber alıp gelen Ert · .. tı:'--·~ \u~. •q-u H l> b den lO}') t T h k yordu. Sevgili yavrucuğum - esı gwı _.,...... 

Salih b 5.,J,,yi"'ee, ''a~J . c ı1 ır u er a iri ya ın ,...,__ ku .ı .. 1-..a.. .,._ _. :lR + -' 
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CEZA 
htllllaı t;addCblndc 

KOM~Dl KfSMINDA 
Dugtllı Gllndilz ıo de: 

ÇOCUK OYUNU 
ı\l:şam 20 80 t:Sn: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

'3eyoğl.ı Halk Sineması 

-1 abah Cale ve Akşam 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi ı - l\lll~nln GözıleııL rtlrltett 

" .ü. 2 - Jllnt meı:ıın 1'Urkçe MJilü 

Orman Umum Müdürlüğünden: ] Mallye Veka!etinden: 
Orman Umum MUdurlUğUnc bağlı Dcv11ıl Orm n ~letmclerindo mfl;ı;ı. Amorti.6man sandığmcn çıkanıan '--C haınlıtı :mıu Müdafaa. masrafla 

al (3) muha.scb cuık lçın mllsab:ıkn llo m"nıur n.!ınacaktır. rınn knzvılık tutuıan t.ııııarruf bono:ınrının ikinci tertip yL"Illi ~!1 mılyon 
L - T llpt rin mc:nurln kaırmunun 4 Q:ıcU ma.1d"slndckl evsat """ şcra- Jlradığı d birlncuılndc oldu~ gibi :Ccvka1Adc r&ğbıCt göreı·ck kıs za.man.Lı 

ıu hatz olmaları \e askerliklerini yıı.pmI§ bı:'•t,maıarı §arttır. tamamına yakın 'mthtarı oalılı:ı:!t) vo cldo pek az bono kalnu., oıduğuc.lan 
- l\111sabaka 1mtllıanrna l~t rak cdcccklcr!n lise ve yüksek mektep mc. kanuni baddln tccavUzi.lnc mc;. •an ·c:rm~ ... oek ,;Jlltr Jn ıfuı m:ı;u:ıjt. 

2:1111u bulunmaıan lAzr.nwr. sa~lnrm muayyc:n yerlere hasrı zarureti hasıl olJtlU.~tur. Bu solY.ıb e ıklncı 
3 - MOsa ka ncticcslnde mli:Jn,•ı not c.ıanıar arnmnda Yiıkııelt İktls;ıt \'O yirmi bq. mJlyon liralık hadden knLıın cllzJ mlktardakı tasa:-nıf bJiıolarının 

6.ret llscal mezunu oı:ı.nlar tercih o:dllccekUr. sa.t.ı§ma bundan sonra ya!nl:ı Ankara,. tstıınbul, lıtr.lr, Mersin ve Sam mı. 
i . Mll.&ab:ika .mlih:ınınd muvaffak olanlar h"'.htıngi blr !şlctmc revirin. do.ki b::.nkaJarca devam oıunııcnğı ve digcı· ycrlerılcJ.i bankn!arın ve :ınkEt 

de sta3 ı;örcceklerdlr. tr.ılunlllJ)Cn mah.ıllerdckl mlsandıklarmm ancak ,-adclerinin h!ta .• una meb. 
" - l'azaoan'nra SG56 uyılı ltanun hUkümleı1n. gôro 170 lı.roya. kadar o Mcdkilerf miktarda yeniden bono sato.b.leccıücrı saym lınlkınuza bo. 

Ccret verilecektir. no?arn gösterdikleri t1:h.:ı.llk vo rağbetten dolnyı tCŞekkUrl~ 11\n oluaur. 
6 - lmtllı!Ul 2.1.942 tarlh!ne mllE=. 1f cuma gü:ıO s:uıt H tc Orman Umum (ll53~) 

:MMQrlU6 1llld yapılacaktır. Tıı.Uplertn a§ağıjln yazılı vesııUde lrllk. 
tc cn geç imtih:ı.n gllnU öiJle,...,n evveline kadar mUrncan.tıarı 16zımdı::-
A Nlllus cü.:danı e .askc .. llkt n bırolnl na :A~dı 

B - HilanUb ı k ğıdı s:ığ•ık raporu 
O - Tabı.il '"'8 k Sl 
D Şımdlye kadar çn1 ştı ı yerlcr6e, atmış olduklnn b~!llel vara. 

kal rı (11"43) 

Selimiye Satınalma Komisyonu ilan/an 
1 G a t hn)'l'u tr kUdar hayvan pazarında 2.1.94.: cunı gUr ı saat 

ı du mijzayede 1"-o syonu marifet.! pazarlıkla satın :ı ın tır ~ln:ı 
tr li95 ıra SO mru ol•ıp ·.ıl'pl rın mr<:'{Qr gtln O's~iidnt- haY'·· n .. ~arın. 
la hazır bulunmw rı 1 t;,39) 

adet .ldt:: • lldar ha.Y' an p:ı.zo.rmd 
e komisyonu marlf.tu pazarlıktı 

'!1" Tru pkn mt'7.k\ır gCln v AA ltc lın7.rr bt ıu 

• .ı; 

nt 11 de 
kur. Teminatı 70 il. 

1 tt ( İ1 S) 

İnhisarlar U. l\1üdürlüğünden: 
r - Kcııı! r;rırtnamc Ye p!A.nı muc!blncc idıırern!zın pulatlıancslnde yap 

1 
tırıtncağı knp:ın nl§aah işi kapalı znrf usulllo el cı!llrneye konmu§tur. 

ll l{el}if bedeli 17231.2::> liTO ylizd<ı 7,t'i nım•ııkkat teminatı 129'?,84 Ji 
radır. 

Hl Eluııltmo 9.1.0i~ cutL glınU sant ı • 3 . 4 ist.a.nbuıda ı.t<nbataşt.a 
k n mer ,; ı \'azım r:u'X'find 7. lım konilir ounda yapı!acaktir. 

1\' l• mo ~t:ıld.-ı ""'llZim §Ubcsi ·, zıı '3l"ien ve 1?.:lH \rtknrtı 
Tr bzon ldllrlllkleru:ıdcr tr<Gı l~U!'U!ia alın-ıblllr. 

v - Mün tasaya g'recekler mllhürJQ teklif :nektupıannı vcsa.. 
kı yOzde 7.5 rruvcn - paras: m::ıkbuz v ya bn.nka teminat 

1 ut.nam sir. , < • > fıknısmdn ynzılı vesikayı ihU\"l\ ede-: k kapat 
\ ıe g1lnU ı itme al' .. den bir s::ıat evveli"\ kadar m zkQr 

1 J anlıBm:t veya Trn.tr.:?n D ~:-:nncınrtuğünc makbuz muı(ab!llnlo ~"rm"' 
•en ldzım'1ır. Posf.ıııd \1Jkubtılac..--üt gocıkmclf'r 1 bul olunınnz. ı(l'l237l 

27 'f :t-o<~ :m ... t 

• 
Tamulayar dünya rek 

RE ( AM DE~IL, HAKJK, 
Yurdumuzun her köoe&lnckı dUrilstlOIQ. 

bol çea!Uttile tanmmı:o: 

ASRI MOBiLYA MAGW 
gezmeden ve bir tlk1r almadan l:ıqka JW1 
alııuunalarmı t.avsıye ve mutlaka loalal 
ın lorinl rtca ederiz. Blllıa.8Ba lı:ıglLz. laı; 

A vwrturya sandaıyelert mevcu 

tırtanbol, Raap8§a yo1m3o. ·o. es ABHI 
Tt'J: !3407. 

Sat ~ k Köknar T on1ruüu 
Sinop Devlet Orman isletme.ti Remir Amiı 

ı - Slnop d vtet..ormaıı .Je]ıetı:ııel1 cankurta.ran dep~ 
cııt 121» ndede mndil ..W0.900 :mc~~ kölaı:;.mı bGber ıi 
ı 't .i6 muhamnen bodal ni..erlDdeıı açık artt r:na ile ~ ..ılı çıJd 

2 - Tomrukla.nıi aynca be§ kesme pa)' rı mevcut ve kat 
mua olup kabukau.Z orta kut.ur Uzerlndcn hcaııplanDU§tır. 

s - Tomruklara ait sa~ p.rtı:ame31 onnruı umum mlldllı 
t.aı:ıbul, Samsun, Kaat.amonu orman çevirge mtıd11rlllklot11e lnt 
Ta§köprU, Geru, Ayaneık, Boyabat DCfilklcrlle vo Sinop ReVir 
görWebWr. 

4 - Tomruklarm muhammen bedel Qzerinden yl1zde 7,6 m 
mlna.tı ~92 Um 83 kuruetur. 

6 - 1stckl1lcr muvakkat temtnatlanıu hamilen 5.1.942 g11nf 
Sinop devıet onnıın l§letmtı."; btnaımıdakı ııaU,, kom.18yonwıa n 
urın olunur (11]1;0) 

··----lllCll l"r.nl yılın yakJqma5ı mlİDMObı lo bilinçolan ı tanz.tm edeı 
tlcar. mll~<>-J"rl!t. bUAhıro gEtlüklerle karşılaısmamaJanaı 

Jr;L"l &!Pitdn yazılı, mı\ti .. :ı ııre bU.İ"08W18 m~ 

KAZI~ YURDAKUL 
S3 ık Hı MUteh:ıem 

Gnlata. Ba• : ... ıar d. Roı;ID;n Han U 

.., 
n1rugu 

Sinop Devlet Orman İ~l ... tmcsi Revir Amiri 
ı - Sinop devlet orm'l.D l§lctmes c uıkurtar:uı dc;>o3ur.d& l 

cut fi9S aded muauü 26 , 331 mctrer:: 1• p çnaun be.her ractre m 
ıuutuımrut'.n bcJcl üzerinden açlk arltlrJt Uc entılığa çıkanlıi:ıq 

2 - Ton1ruklar1n aynca b:ış kcamc pr: ·I;;.n mevcut ve kabu 
mu, olup ıuı.b.ıks ız orta kutur tızerind~ he ap anm.t§ta. . 

s - roı:ıruklarcı. nlt sstıs şartı amca. ormıl.D umum mQdUrl 
tanbul. Samsun, Knstamoııu orman ı.-ev ı;c mUdQrlUWcrilc, lncb 
TB§:t~prü Gerze, Boyabat, Aynncık §i;lllklcrlle Sınop revir tı.mit 
rlliebulr. 

4 - Tomrukların muhammen bedel UZCrindc:ı y(lzdc 7,5 mu 
m...:ıatı 410 Ura 00 kuruştur. 

6 - latek'llcr muvakkat temlnatlatmı h1m ıcn 5.1.,942 gtlı1 

tc Sinop devıct orman lşletnıes! blnuınd:ı. ~I $'1tq ltoınlıı~'l 
ıan UAn olunur. (11179) 

l latanbu) Belediyesi ı:l~r~ 
11 

=-
Şcbzad ... baamdn. Fevziye caddealnde klU:ı 15 numarab ev W. 

dctıc kiraya vcrlimek llı;c:rc a~ arttırmnya nuımu,tur. Yıll!k 

deli muhammenl 480 lir ve ilk teminatı 3fl ~ra.dır. fı:u1.no.mc ~ ':> 
uellt mUdUrlU&'11 knlcm!nclc görll'cb lir. İ?ı"lo ::.1.91:? cunu ı;il • 

to d~lnıl enctlmer. Jc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mıı.' ~ " 
wpl.e.rllc lhaıe cfuıU r-ııııyycn aıı.ıı.tte daim• n.:llmcnde IJulunm:ı r:-

tel yapllmaya elveri~ 
kirahk bina 

\ n1 r-.add :>fniı, • o.L-..cber yerinde fc"tlıa.lidu 
.-ad ır ~e aydntW. l>iıı:ı t.".ltaldrtır. 

\'akit ga-& •k t ıda. hA~~ln<> mü~ 


