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Japon 
Öksesi 

Yaz.a.a: Hü•eyin Cahil Yalçın 

Japonlar A vustruJl' a) ı zahmct
biı yutmak yolwıu tecrübe cdi
) orlar. Şarki }'eJcnıcnh: Hinclista
nına kar§ı kazandıkları hızlı zafe
rin A \ u tralyıı.da uyıındmhğı he
Yccıın 'e endl_scden istifade et.me
nin kabil olacağını dilşUnmclcri 
tab!i itli , ı~te bunun için şimdi 
A' ustra.lyalılarm yüzlerin c ~üfü
)"orlıır. li'a'".aıt y:ınn Hong - Kong• 
linki facianın lkinci ı>erdesinl ora.
ı!a O\'JUUJla.Jrtan hi~ çekinmezler. 

.Japonların A \ u tn:ı.lyaya l•arşı 
uzattJklan tuzak §"Odur: Eğer A· 
\ ustrah·alılar uzağı görmesini b!
lırler dw'Ullıu anlamak dirayetini 
gı•ste.rlrlersc .Japonlarla blrle5ir -
ler, onlarla i,.blrliği ynpını:ı.yı ümit. 
siz bir boğuşınayn. tercih ederler. 
Bunu ynımıayıı> da muka\·emet «'' -

:nek istcmlyecek o lurlarsa bnslaı • 
nıt gelecek r&nbetln ne olaca~mı 
&.!}ıkça ihtu etmiyorlarsa da, soz~ 
ne hacc>t, ha.hikat kendisini bellı 
ediyor. 

Bu i5de .Jaık)Dlann beyhud~ 
tahmet ettiklerini \'e bu tarzda:kı 
Japon hUoerlcrlne A\'ustralyada 
hiçbir kıymet yerlhniyeceğlnl zan. 
ilerliyoruz. Ja.pon ordulan 5imdiye 
kadar nerde esirler aldı1nrsa hep
tini Im.yıtsız \"e ~ aldılar. Ja. 
Pon diplomatları <la Avustralyayı 
nn<mk kayıtsız \ "C sartıuz esir :· 
~Hirler. Bmıun ak ine. bin 1~: bil; 
ll\ \'C taabhlitaame ~eh~ bil 
bt kıyın ti o)madığou e es • 

r . c ,,_.......,,ar buglin A\'US• 
ıncktedır • .......-.. "ği den be§ka 
traJYft(lan "Ji blrlı " n 
i . istemez gibi davranıyor· 
~; ~:kat her millet diğer mi~:~t· 
1 İ "" blrllı'.;'1 )"SptnaYI kend!lıgın-
{]er c !._'LU olarak, memnnnıyetle 

en. _. u :UM lmnnak 
i ter Sa.d"'CC bir i_uır 17" 

t A ...... •ı<A c,\ınıı .... ı · \'AliıT ~mmo: rsl'ANUUL Tel . 23872 IDARI-;l'ER : .,,..,... · · -

Mal tevziatın
da yeni esaslar 
Muhtelif esnaf ve sanayiciler 

yeni birlikler kuracaklar 
Blylece tevzte tabi tutulmuş olan 

maddelerin dağıtılm~sını bunlardan 
ısulade edenler bizzat yapacaklar 

Ticaret Vekaleti, umumi olarak birlik azasına taksim edecekler • 
tevzie tabi tutuımuş o}an madde- dir. 
l . tevziatı için yenı bazı csar. 18,§e teşkilatı .sadece bu birlik-
ı:~1~azetmitşir. Bu esaslara gü:~. !er in · ~aptıkları te\•ziatı kontrol 1 
tevzie ta.bi tutulmuş olan mad-:ı - edeo...e.ICtir. 1 
1 · bunlardan istifade eder.1eı· Tevziden istifade edecek olan 
1~;~i aralarında bi1..uı.t yapacak· bu zümrelerin cemiyetleri V8.!"sa 
1 rdır Bunun için birlikler k.ırı.:· bu cemiyetler tcvziatla a!akadar 
ı!caktır. Bu birliklere dahil, o'.a- C~:y'll.Cak, . s_ade~e meslekı teş~k-

kların aynı i.-; erbabından o.:r.~. ki.il olmak ıtıbarıle nonnal faalı • 
f:rı da şart değildir. Te\•ziatt~ ıı yeüeritıe devam edeceklerdir. 
istifade eden muhtelif meslek \'e l Birliklerin komiteleri yapac~" 
iş erbabı bu birliklere girebilecek lan tevziattan dolayı müi:e".,elsı -
lerdir Bunlar aralarında beş-er ilen mes'ul olacaklardır. Ticaret 
kişilik komiteler seçerek bölge 1 Vekaleti bu hususta bir talimat. 
iaşe müdürlüğünGe ~r;· ·; olan name hazırlamıştır, 
maddeleri ihtiyaç nis.betınc göre 

Anıt - Kahir jüri 
heyeti toplandı 

Beis ve raportör se ılldl1 roıeıerln 
tetkıkıae lta,landı 

Gandi 
diyo_r ki: 

İngiliz emper
yalizminin 
Hindistana 

karşı 

Şarkta 

J 

Hındislanda 

Asilerle İngiliz 
askerleri 
çarpıştı 

1 
lnglUzlerden 8111 

Ruslar90 
tümenle 
Şiddetli 

bir hücuma 
geçtiler 

14 yarab, Asiler. 
den de ıı IUl var 
~ 

Madraıta bir fabrikada 
ameleler lngiliz polislere 

hücum etti 
Pepver, ıs (A.A,) - ReBmen bildi 

rlldlğinc göre Hunlzada tı.st kabilelerle 
hUki\met kuvveUeri arasında yapılan 
bir çarpışma esnasında İngiliz asker. 
terinden sekizi ölmU§, H U yaralan. 
ml§tır . .tng:lllz kuvvetleri askerlerden 
bqka ıkutıardan ve bir hudut pır 
lls mutrezestndcn mUrekkeptı. Kuv 
velli mevziler i§gal eden 60 yerli A.st 
teslim olmadan birkaç snat mukave_ 
met etmiştir. As1lerin kayıpları 8 llA 
onblr arasında ölU ve birkaç ağır ya. 
ralıdır. 

• • • 
M ........ lS (A.A,) - Geçen pe~

be gU.ııU :Madrasta Bukingam ve Kar 
natik fabrikalarında vukun gelen lta. 
rl§lklıklar esnasında 8 kl!li ölmU,, Ye 

21 ki§! clddt surette yaralanmı§trr. 
İntizamı temin için fabrikaıara ikame 
edilen polisler bir amele grupunun ta. 
arruzuna uğranırştır, Polisler ate§ et· 
mek mecburiyetinde kalmıştır. SU~· 
net ıtmdl avdet etmtıtır . 

Seylan 
adasından 

Kadın ve çocuklar 
çıkarıldı 

(Yazısı S tincUde) 

Muharebeler Harkofun 
şimal ve cenubunda çok 

şiddetli oluyor 

16 ncı Alman orduau etrafın. 
da çenber çok daraldı 

Londra IS (A.A.) - Toulouae rad. 
yosunun bitaraf bir kaynaktan elde 
ettiği ma!Clmata na7.aran 80D U 
saat içinde Sovyetıer cenup cephesinde 
§iddeUl bir htlcuma geçmişlerdir. Bu 
hUcum kışın başlangıcmdanberi yapı. 
lan hUcumlnrm en §fddeUlsi olmuttur. 

(Devamı S tinclide) 

JAPONLAR 
Şimdiye ka
dar 210,000 
esir almışlar 

ı&oo tayyare tahrip 
oıanmql 

Tokyo, ıs (A. A.> - Ja.poo 
B:::.,vekili vermiş olduğu nutukta 
Japonların §İmdiye kadar 210.000 
esir aldıkla.rmı, 1600 tayyare tah• 
rlp et.tiklerini, 90.000 makineli 
tuft>k, 28. 000 tank, kamyon ve va
goo t>le geçirdiklerini bild.lrmiştir. 

Başvekil Ra.ngoon zaferinden 
soora. bu rakamların bfiyüyeceği• 
ııi söylemiştir, 

Böylesi görülmemişti 
l~in don.ııı~alar Jınzırlayıp, tayy~
ı eler u".onıı> gemilere asker do • 

~ , ğa Jıaoet 
dnnıp knpıya daynnına ol 

Ankara, 13 (Hususi muhabir;. cak oiaın anıt-kabrin projelerini Bu··y·u·k b·ır cı"nayet m.i2&n telefonla) - Ebedi Şef gö~n geçirmek üzere Ankarada 
Atatürk jçin Rasattepede yapıla.. teşelQkül eden jüri heyeti ve anıt• k·ı ..., Bir sabıkah hapishaneden mektuplar 

yazarak bir çok taciri dolandırdı 
Yoktur Böyle bir hnzırldda g en 
bir kavm

0 

in istediği mutlaka bn.~ 
-'-·. kuı• kabir §e~dir; yulnız, ze,•ıwıın 

tarnıak irin "i birliği,, nden bal~· 
<;Ptmek hilesini kullanıyor demek
tir 

• --" ..... k A\"Ustralvn.hlann bu kıı.uar ...,. 
bir maksnu v. :ımanııılanna ihti
rnaı nr mıdır? Brlta.nya tmpara-
torluğu ~crocvesl j~inde hiir ,.e 
l'tılista"il bir Dominyon olarak ~· 
ıunağa ah'kın bir A \'Ustralya dil. 
~unme. cluyma, an'ane ve haya._t 
itibariyle kendisinden ayrı, hatta 
rnuııakkak ki kendL'ilne için için 
•lUsman bir kavmin hliküm ve idn; 
resine nzaslle boynunu uzatır mı . 
Jaııonlarm ne kadar tamal<ir ve 
haris olduklarmı anlamıd< için 
höyle bir teklif yapmak ccsa~tini 
'·~ndllerinde bulnınlanna dıkkat 
etnıeUdir Menfaatten, lstil&dan 
baska hl~bir maneli prell!lipe kıy• 
ltıet Yermlyen Japon diploma.sisi 
başka kıwmleıi fedakiirhkta.n çe • 
k.ınerek ze\'ahlri kurtarmak surc
tiyıe C!'laretl kabul edecek kadar 
tııenfaat. 8e\'er, maddi ve Mi zan· 
"ediyorlar. 

- kabir komisyonu çalışmalarına teş 1 ettigi 
Al be.,!Mm§tır. Gelen projeleri muh-

m an gaga tevi koliler komisyonun gözü ö • kanaatindeyı·m Muhtelif hırsızlık suçlanndan Diye mektuplar yazarak dolan. 
nünde a.çıbnış ve projeler jüri he- dolayı hapis cezasına çarpılarak dnmağa çalışmıştır. 

G • •• ı •• d yeti.ne teslim edilmiştir Jüri aza• · 'il · · · d" hapishaneye gönderilen sabıkalı. Abdillkadire birçok paketler.in enış o ÇU e !"'.'_ilk toplru_ıtılarmı yapa~ r; ' ıngı ere ıçın şım 1 !ardan Abdülkadir, orada dara. ve para havaleleıinin gelm<Si ii1;e. 

ısliğe Profesor Paul Banatz ı, ra· yapılacak tek şey · hatasını hat dunna.m'" ve muhtelif tacir • rı·ne şu··phe,-nı"lmüı. ve yapılan taıh hava h.. portörli;iğe de yüksek mühendis • • . ' , ılere, kendisine akrabalarından kikat son~da iş'""'anlaşıla:rak hır.o ucum- Muhlio Scrteli seçmişlerdir. Pro. ılıraf Ve lamır elmeklır birisinin adı ile mektuplar yaza· sız asliye altıncı coza mahkeme· 

1 b 1 d jeletin ,birinci derecede tet~ikınc rak: sine verilmiştir. arı aş a 1 de ~nnı1ştır. Jüri heyetı ya • Bern, 13 (A.A.~ -Nevyorktan _ Bir iftiraya kurban gittim, 

ıa blcamlar 
aasyaya yardım 

maksadlle 

nndan .sonra çalışmalarına de- İsvic;;re telgraf aJaneına bildirilı. hapishaneye düştüm. Aman ba.."\a Mahkeme sabıkalıyı bu su.çun-
vam edeoekitr. yor: . . . . para! dan dolayı da 3 ay 15 gün müd-

tngilız Hindıstanında kain Yahut: deUe hapis cezasına malıldim ~ 
İzmir at yarışları ! ı~:;~~~a~~ı~~1~1:ıı~{~ - Yatak, yorgan, elbise!.. miştir. 

leoegını umıd ettıren hiçbir be • • 

1
. h 

21 •artta başlıyor li.rti ~evcut olm~ı~nı söylemiş Gonıu·· k kamu·· r IS 1 -tir. Hind meselesının halli için U 
B ••tu••n yaz lzmir, 13 (Hususi) - İzmir al tngiltere hükumetinin vakit ge. saı•ı 

8500 
tona çıkb U ya.nşla.r.ı 22 mart pazar günü baş.. çirmeden . ne yapması lazıını gel. 

k lıyaca.k ve altı hafta devam ede· diğine daır sorulan bir suale ce-de va m eaece oektir. Koşu yapacak olan atla· yaben Gan_di ~unları SÖylemiştir: 
ınn hepsi gelmişler ve çalışm:ıla- Pek nazık bır suaı soruyorsu • 

(Yazısı S tinoUde) • nna devama ~-sl~Iarsır nuz. Buna cevap vermek imkan-
------ · sız gibidir. ~nlın Şa:hsi kanaat. 

7 5 lik bir ihtiyar !erim var. İngiltereye meyyal ol • 
maı:ıa nl:~en İngiliz eınpcryaliz 
minıJ?- Hındısat~a karşı büyük 

' bir _emaret ~eşki.l ettiği kanaatin 

1 

deyım Şu;ı?ı İngılt.ere için yapıla. 
cak en ıyı 1:'1 hatasını itiraf ve t~ 
mir .etmekti:_. Fll;l<at ufukta bü:r· 
le bır şey gorenııyoruın. 

Normal zamanlarda istihsal 9 bin 
tondu. Ocakların verimini bunun da 

üstüne çıkarmak için yeni tedbirler ahnlh 
A ı.- dan bilclirildı.g"~lne göre Kömür ocaklarında azlığı htssoh• 

n ..... ra ' d. k i - b - "h Zonguldak kömür ocaklarının, son n:ın mııden ıre · erı uıun ı -

Avu.,1ralyalılar döğti ecckler • 
ılir, F.ğer Amerikahlarnı ya.rdıma. 
R~ebllecekleıi dakika gcJmhısc 
.Japon istllisma muvaffa.layetJe 
lca1lı koyabilmeleri pek mümlkün
tliir. A\"Ustra.lya. kOC3 bir kıtadır. 
t!aııontan epey<'.e yorabilir. Fakat m..I ' nde bir ye.talama va- ı Carih ihtiyar, Şehremininde, 
'taba Japonlar kolay bir av teşldl Şehre 0~5 yaşnıda bir ihtiyar, Uzunyusuf mahallesinde oturan 
etrnıyec('ğl muhakkak olan A\ı.ı• · k.ısı olm~, iriııirtl metresini e • ve seyyar satıcılıkla meşgul olan 
lraıYaya sftldmıı da tlaha acı ~O yaşında ~ b 1 ln ~ka.k ortasında 75 yaamda Cafer adında birlsi<lir. 
da,.beler indirmeyi ümit edebile- tinden aldıgı ç ttc yarala • Cafer birkaç senedenberi Ne.fide 

Genç metresini elinden 
alan adamı bıçakladı 

teni Gine9e 
Mütemadiyen Japon 

askerleri 
çıkarılıyor 

günlerde alman muayyen tedb.r- tiyacı karşılıyncak dereceye gelmış 
ıer dolayısiyle , günlük isbnsa.l bulunmaktadır. . Zonguldak • D~ •. 
miktannm her gün biraz daha 1 rek arasındnkı ~rrn:ınl~rdno. kafı 
l'Lrt:ma.kta ve normale doğru bir miktıırdn nıııden dıreklerı keSllerek 
yükseliş göstermekte olduğu bildi- 1 ocaklara sevkolun.mak~ndır. . . ~ 
ıilmektcdir, t.stihsalin en yUksek Diğer tııraftan ı~ muk~llefı?e~ı hu 
olduğu günlerde elde edilen 9000 l.iimlerinden de zıyadesıyle ıstıfade 
9500 ton kömüre mukabil, bugün ' edilmekte, gerek maden direği Ye 

takriben 8500 ton kömür istihsal gerek kömür istihsalinde işe yarı. 

<'cJ<1er1 ~evreleri ihmal cdece'klc:r brçaklamış, ağır sure adında genç hır kadınla metres ha. 

~----------_;...m_ış_tır_. __ yatı YR§Qmo.ktadır. 

Feci bir cinayet 
Ks.dmı çok sevdiği için hayli 

mes'ut bir hayat geçiren ihtiyar, 
bir giln nıctrc.si.nhı mahallelerinde 
oturan fi'.&et adında bir genç ıa. • 
tj9m}a münasebet peyda ettiğini 
e.,uyınuştqt". (Devamı 8 üncüde) 

- _____ <Y_az_· _ıs_ı _s_u_·n_c..:.üd:.:e~>-~c~d~ilm~e.k~t::e~dir~. ------- , ynrıık işçi ıedarikınde de hiç bir 
sıkıntı lmlunmıımııktadır. 

Sevdiği kadını alabilmek 
için kocasını öldürdü ! 

I' ~en haber verildiğine gö • 
~ Berganwım Zeytindağ nahiyc
l)'J de feci bir cinaye t işlenmiş, 
~ köyünden Mehmet Bay • 
~ ~inde blri8i, Keziban a• 
ti ~ evli bir kadını gözUne ke:-
~llnış Ve kadını alabilmek için ko 

1 
Çoban Mehmeclj <lağ bafUıda· 

ki ağılda gece uykuda)·kon bastır# 
mrştır. 

Mehmet Bayr.ılrt.ar, çobanı çifte 
tüfeği ile bi~ yerinden vura • 
ra.k öldünnUştilr. Ka.tme yardımcı 
o'arak 30 liraya yanma aldığı Ah· 
ınet aclmdaki adam ya.kalanmış, 

her lr4ısi de adliYM'e ~. 

insaf! 
Pa;atesi 35 kuruşa 
satmağa kalkışhlar 

Aksa.rayda, Çukur pazarda ma

Esnafı dinleqeli.m: 

Şoförlerin Kongresi 
Sigara dumanları arasında 

:.ı:ıvltk yapan Zt~bİ P~~~sink~lcr Bazı patronların, •olörleı-den, kilometre batına 19 kuruf 
sunu 35 lnmış gı şun J.Ye a ar • 30 L ld '-l "dd" d" . • b 

ddcde görii1memiş bir fiata 1 yerıne RUruş a IR arı ı ıa e ildı. Bır patron unu 

münakaşalarla geçti 

~~ta:en yr..kalanmrş, hakkmda ta acıkça itiraf etti. - Yardım ıandığı kurulmaıı iıtendi 
Jgiba,tıa ~lmişür. (Yaımr 3 llacöcle) 

(Devamı S tinetkle) 

Roman 
tefrikamız 

Kitap forması şeklillde bağlıya. 
rak okuyuculanmıza sunduğumaz 
"Lo™lra Şeytaıu" adlı roman terM 
rJkasınm bagtbı verccetfmlz kıs. 
mmı bir ansa yüzllnden hugün ga. 
retemlze koyamıyoruz. (hür dile
riz. 
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l·Rndb!ij 1 ~~~~· c~~~!81!'!u SON 
<SalıJbi \'e JS'eJl'I.) at l\lt:dW'11 

hakkı tarık us 
13asrtdıgt ~r: Vaklt .?ılatt.aaaı 

Al:i01'"1'; ŞARTLARJ 

'l'ilrlr.lye Ecpel:d 

kongre...,inin en bariz nv;fı salo- 111 
nuo h:Lvn.sm• k..~p~cyan ıwsif du· Moıkova radyosa Onayzenav 
mandı. Cigara dumanı... • Japonlar 

Salona. biraz get: ,,.h-diğlm için vı·ş·ı Madagas- ağır 'U~IHlllll'll'il• 
bu dumanlar, ban:ı., ,kODgrcnin he.. JAA-CIU e·ırman ada p 

~neını 
e aytık 
1 •Jlık 
l •ylıll 

H.00 llr, 27.00 Ilı 

7.60 • 14.00 • 
&.00 • 8.00 • 

rııretli g~ekt~ olduğnnn der. Londra, 13 (A,A.) - B.B.C: y egu 
hal anlattı. Öyle ya, cJgar.ı, b::ıZ!• karı mihvere Brestten kaçrp Kiele gelen :ıki -
lan jçin tdel!.lüir YC cılinakıını \a- .\lrnan zırhlısından Gnei~enau'ın, de tahkı·ınat a u - 19 -
sıt.ası değil midir~ . verdı· dı·yor hav:w~a havadan fotoğrafilcri 1 y iJıyor ı J\(erhamet, ba5kalarınm felike-

Cemiyct reisi Haklo fü"<lermr, çekılmış ve bu resimler bahriye ç 1 13 ( !\ ti k:.ır~ısmda bir giln bizim do öy. 
lmlai;;"fTlla eğilerc."'n.: Londra, 13 (A.A.) _ Madarı:., .. - ve hava ınütehas.'3!sları tarafın . cile u~ mlıg, t a· .AÇ.~ -kG~ete• le olabilmemiz lmrk1L':ıudur. 

L60 • 3.00 • 
l'eleıomn '"3'20 t4are 

- İ<:. ler T•ıı- .. et.li, eledi. Arlm· ı.•~ da t tkik ed'l r op an ısın il ın as e,, söz :t-
i! u ..... kar meselesi dikkati çekmei?c de. ~ n e.. 1 miştir. Anlaşı:dı· cüsü Japonl '"" 1 da J:ır, bnzı '""'• tronlardım fena lı:ıl " P"Tna Al w arın .oı rmanyamn· yo Göl!!csi ~nrtifri gün iistümdcn o 

OündPn 
6uqünP 

.. ,... vam etmektedir. Moskova ratlvo o· gore, man 7.ırhlısı agır ve demi~'Ol k · • 'I• ~ ... ,. ~ 
l "·" t . ;;r "".,.alan.mı b . • J u mer ezı oıan .regu bulutun, 'e şuu.ye ~ı. su tarafından veril~n baber:ere J~ ş, urun tarafındakı da t h 1 • t kt ld kl 

- "''-·'en". • zı h l h ı a ;uma yapma · a 0 u a · lln .. 'c•:·iue ı.tözümden siz ~•·-ı'l'<"U :röre, Vişi hüklımeti ada,rı m1·ı1 • r ev a an tamamen paraları- rını ~ .. ı · · " J - -..u 
ben o ı-:tmdi gt'• ' J ı .. oy em1tsır. J t ı-- Ne bileyim • -s vere t.erl:etmiı:ıtir, Alman teknı·ı"· lll.f§ ve {aldırılmıc:tır Zırhlının J ı d ıa rra ... r ... ~ k '$ • apor. ar, cmtiştir, ki müda.. KEMALETTL'i KAı'\I! 

riirı":\;nliz. çileıi adanın liman tesisleriyle ha ar a tarafın<lan da yaralanmış faaya gesınişe benziyorlar. T<l • ~ 
ı'lııadoıı, aıaMının verdi<iı haber
lere e.ore dünva vaziueföıe halıt-$ 

ı.ak!Imt"n, hir:ız &onra, söz n • Ya meydanlarına. el koymuslar • olması muhtemeldir arru ~ ki . 
l"n bir l•ısmı ..,.törler, n!)iAS• yuı.:.n~ ·· Al · k z cuece erıne dair hicbir e- Edebi dchd, herkc.s"e malfun o-
.. " 11- dır. Buna mukab1l Roma radyo ... "u ınanu~aya hava a .ınlerı 111ar·' ""Oktur "' ·· 1 "yledffer· - J ı,"n ''"'lı"ırıcl"' .. lc •·:-ıscnin ya""""a• n şun:ı lıon1.er .wz er 8

" • muhtelit bir İngiliz • Amer;'·an L ek • " " · "~ ...... .,_. 

.ı .. ' r·· .. ~ ntiJm .. nli=-·1 LA şıdd "I k o_n ·a. lJ (A,A,) - B.B.C: dıP..ı, ı,; ... ~,.nı'n <lu··~u··nemedii!ı· le'-- Turn şo oru, .. e "' .f:>'t seteri kuvYetinin adaya aitn1.a~ et 808C0 " ~·"- ~ ~ ..,... . apon Bas .. vekilin.la mcrtili!i Ye nezaJ,ctiyJe t.nnı.nmı~ ,.., ........ Bırmanyatluki kara rnuhaıebe- ın bulup söyJemeidir. 
~ üzere yola çıkarıldığmı bildinr.eı,. Londra, ıs (A.A.J _ B.B.C· . .6rl lerı·nden yenı· bı·r habe kt 

tk 1 
fı- TürJt soförünün blr eşme ne ., r )'O ur. lSMAİL SAFA 

Dil U . . " 1 t ooir. t!!K':he Associdated Pres.s'ln bildirdi""l- Japonlar, PA<runun 11' ln'l"met-· "' l•.r .. maıl:ı, mı de Romanya_! 11 ci!itl•. y f'\ " ı & -,,.. " • " 4
"' ..-

J 1 ld '--I<1 · 0R' · -:ı'IP~.re as·ıer n1! göre Aım.anyıı.ya ,...enlş "'l,.Ude '-gı· • .::imalind:. siperler kazaarı· verlc o- _._ b •· apon ba.§vekill general Tojo dun tlüf edilemel. Bö~·le o n:;u lli.1 • • ~ 0 u ~ lll ' .., J onnez .SiU.la et etmegı AJJah bile 
bir nutuk sövleını .. , AV\llltralyaV1 m1.1. l 5cln zanuın ·anla, ötcı1e .beride Çl''arı-yo liz hava hUcumlan başlamıştır. Bu şıyorlar. 
b... J "" ,,. • 1 ·akı ohı t\ I r hücumlar, Ruayaya ·vardım mak.eadty- fnrriJiz SÖZCÜSÜ, Japonların 'U"-.. rebeye nihayet vermlye ve Htndlsta. balôrm::t.cla <ıik.:yel er ' . - " " J'-" 

nı İngilizlere k&rfl isyana davet et· yor. Guya Jı::ıll:tnn fnıla. p:ı.nı u._ı!~ Vişi, 13 (A.A,) - Ofi~ le bUtUn yaz devam edecektir. Son ni bir taarruza geçeceklerine dair 
tıııştır. yormı!.t', gôyn mii.5tarioırı Me_cü!1,ı Ycnı Gir~ye Japonlar mütema. günlerde Rnıp fabrlkatarınm ouıun hicbır emare göri.ilmediğini söy!.:ı-

Tojo, Hind milletine bitap eden ih her y('re gitnıiyormuşın. Jla bo, e .iiyen kuvvet çıkarıyorlar. duğu Essene• yapılan taarruzlar, 1940 m;ştir. 
tarını evvelce yaptımıdan daha oisıı 6J'1~ seöci.Ji, bir ~ı ınt pat~on· Londra, 13 (A.A.) - B,B,C, 1 ~ 1941 senelerinde lngUtereye yapıl. Vişi, 13 (A,A.) - Ofi: 
tsrarıa tekrarıamrş w eğer Hindli. iıırdır nrlı:::l:t'lar. Zıra, bu:ı ar Avuztralya tayyareleri Yeni mış olan en şlddetıı hava taarruzlarly_ Birınanyada İngiliz kuvvetlen, 
E>r Buyuk Brıta.nya boyundunığıın. ı:;oförlcrcJen dolu \ ·cyn. uoş deme Gine sularmda Japon istil§. filo. le mukayese edilebilir. şimal ve garp istikametlerinde 
dan kurtulmak lçin bu fırsattan ıs· den kilometre bıısm:ı 30 knru5 .t>.· suna a~as~z saldırmalarına dC' • t Aımanyada bombardıman edilecek ı;:ekiliyor. 
, ' · ttc J ir c-cr< • \'.:l.!l'l. edı:\.'Orlar. Japonların bm"'• hcdet sahaları geni"letllecel<tlr, Bu eıt k h i •.fade edemezlerse Al!abtan O"Clcn bir lı,:nw!ar, I;!• nızıyc . . • ~ 1 "' h -s ~~- !"I' #tı ~ e• ~, de 

1111 eserini ebediyen knybcc!eccklerinl ~itlcc!'ği ;ı;e: l_ ı uO'!I t ı.ıı. .... : ~.. ..- - ,, t o 1 I. l'" •- •,..'- 111""" da ubrrradıklafl zayiat, te!•'.Abıbu··~. tlVO, taarruzlarında veni IJ<>mbardı- ~aA~ " fl S n~ 
ıtendlJ . h b ı~t· malini dü .. iincrcl' nul< ı.1c~:ıfc.c:.e lel'ini akamete uğratmıştır. man t:ı.yyr.reıerı lnıllanılmaktadlr. (En5 tarafı ı ncide) 

erme a er vernı" ır. • 1.. 11.1 .. S d r. I --- B bü 
Çör!;llln Hindistan hakkmda;cı SÖZ J ~ilmi;\ Oi". Zira, bo5 ( onf 1 c. m~. ey~an a ası a;oşat11yor KömQr lstıı.-aıı u cuma iştira)( eden Sovyet kuv. 

"tin' mUznl:ere etmek üzere HlndlL j ii'it:-•;•, c.:b:r.ıi~det~ ~leme~~ız ~;- UO vetlcri 90 tUmen ola:tak tahmin edil· 
r nrası kavmine 23 martta Vardada ".ım:lır. ~lbulH h_cJed y~, 

1
1:' om ... • Londra, 13 (A. A.) - Kadın • (Bns ta.rafı 1 ncide) mektedlr. 

lopl:ınacak ve bu ıçtimada Gandi de ! r;• 1:~"'11;1 patron arın bıll . n al • Ja r ve çocıık :ar SeylAn adasından . ~undan başka memleket könıür Muharebe Harkof - StaUnov • Ta· 
buı j nuısı ı.:>;:ı;ngclcn parayı ta lnıruf) t_:.karr:mı~trr. Tahliye emri başkıı• ılıtıyncm_ı _clnha bol bir şekilde kıır. ganrog istiluunettnde vultua gelmek· 

unacaktır. • , • t· s ı, d • ..:~--~-• s· G ff ş ı k · 111'. h ı ı:._ b" 
1 

k•- ol:ır:•Ic tcs!ut e.ınış ı. onr:t .,u:ıu ':.'"ıtn an VM>4llll.L(i.l JT eo r;::y _ı amu. ıçın, Kütnhy:ıclaki Jin,·it jc. tedır ..... u are >f:lcr bilhassa Harkofun 
§iS le . , Uzıle 50 zam yap ı. urn~ ... -ıy n m an verıuı.u.~ ır. ıs . ı. sa ının azlal::ıştırılnıasınn büyUl şimal \'9 cenu nda çok ıılddetll oı· ut:rlinde yan resmt ır rayna .... n 1 w ıld 19 k T to taraf d ·ı-:. t' v· t h 1 . f J ., bu 

~lın~:n~;:·si mahfillerinin düşünce. ~!du, Jf) lı."UruŞ nerede, 80 kurus 'tmirnl aclanm yerlisi oln:;ıya.oların oır ı;ıayrc: snrfcdilmckıcıHr. Al:ika. muştur. Du bölgelerdeki Alman hatları 
Sine .. . . HındUJ· nercrlc? · ve nonnaı surE>tte adada oturmı • dar ına.kamlar linyit istihsolinin se. gayet iyi tahkim edilnıiştir. 

· gore Çörçıl tarafından mr ımmn patronlar, kendileri.. y1U1lnrm gitmesi lazııngeleceğini nede hır milyon tona çıka 1 .. l\losltova, IS (A.A.) - Bu aabahki 
:anda takip edilen sıyascte .vcıilecck ııin soröılcrden kat'iyycn hu mit'- cilrlinr.iştir. Seylan stratejik vazi- dn yeni bir lakım tedbir);~ :~11~

1

0~: Sovyet resml teb1lği: Dün cephelerde 
evap gecikmiyecektır. Çörçll !lk tarcl~ para lstemedHder:ni ban • p•ti tlolayısile BengA.l körfezini ladırlar. muharebeler devam etmiştir. M:Utead.. 

Cevab dU ı t Tojo Hlncllsta· • ' ' 0 r n n mrş ır. lan dl\ arııb:lfannı lıllmnctre lı•· ,, ,,ntrol etmektedir. cak iş1otıncleri umttm m"'dü · 1 dit bölgelerde bir kısım IlleskQn ma. 
tını 400 milyon nUfusu ile ayakla~- sab:,.ıe clc~I de V~"\'lrl'y,~ i:~erin - ğü .o~akinrda çahşan işciler~n ;:ı\: haller geri alınmıştır. 
ll"k:ası nıı, yok.sa İngiltere ve Arrıerı. elen. ı=:oförlere te§lfnı chlklerlni hUktiınler i.livesi noktalarında top h::ıtı ıle de çok yakından aıa·J.:nd"r RUSLARA GÖHE L"MUl\Iİ VAZtYET 

'ltun köl ı 1 rnk mı kalınası .. 
es oın ' rınesi ı;öylcdller. nunl:ıra göre tn.ksi sa. lanmn-:Ctadtr. Bunun haricinde de olmakta, yalııı7: ocaklarda değil, hu l\IOfıko,·ıı l3 (A..ı\.) - staraya Rus· 

S'erektiğl hakkında karar ve an !ıibi bir pn.tron, ofornohilini ~oföro bazı teferrü.at üzerinde talepler mınlokadald koylcrde dispanserler jada Sovyet topçusu durmadan 16 ncr 
:ıı.bedzceğinl söylemi§tir.tı:in~s~ıı- ~ile 15 \'ey:ı. 20 Hm ınuk~bilin. ~ "PUml§tır. ve hnslahanelcr kurmak suretiyle Alman ordusu üzerine ateş yağUırmak 
1 e.seles!nin balll için ar g de kiralıyor, Şoför, t>u parayı alt· Yardımlaşma faslına gelince öğ- her lürlii ha~lnlığın önüne geçmek tad:r. Bu ordu çenberi yaracak kud. 
l?rınıştır. şanı üstü patr<>na teslim etmcğe rendilı ki Cemiyet, yeni is • için ı;nlışılmnkladır. İşçi çocukla. rette değildir. Şimdiye kadar 13,000 

F ranlfanın Amerikayo mecburdur. Kira bedelin<len artan mj ile (İstanbul motörlü kara na- rını mekteplerde okutmak suretiyle zayiat vermiştir. Esirler hariçtir. İki 
'f . • ıtarıı, ne miktarda. olul'S& obun, J!O lül vasrta!an cemiyeti) 1941 yıh kalirtye işçi Ye usla yetiştirilmesi- giln içinde ç.mber o ıcadar dara!.mı~ttr 
emınatı. v ıs clUn göre kı.hyor zıırfıncla. 1598 lira nakti vnrdımda ne de çalışılmaktadır. ki Almanıar.n elinde bulunan ıı mes. Amerika Harlclye nazırı e .. • ., -

,. t plantı.smd& Fransanm Munaka~ bu suretle de,·anı e· bulunmuş. Cemiyetin, g~en sene 75 ilk lbfl kftn mahal geri alınmıştır. 
.,a.zeteeiler o :ı ,. k 'Jlr Ei At Fransız kalacağı hak· c.oı.•en ongrede oturanlardan bi· ~eliri 8257 liraymış. Bnnun 7006 raua hattının yarılması neticesin· 
adagaskarın _. eh ~~ . .. 

ktnda kendisine kat'l teminat verm~ş r::, n ?et Baki usküdnroglu, !}ö~·· lirası masrafa fnı.ydcdilml~. istan.. (Ba.~ tarafı ı ncide) de ./t.lmanlar aceıe olarak takviye kr 
<>lduğıuıu ı;öyleml.Ştir. Fransız sefh·i le <led;: r·· 1 • hu1da s binden :lizla 'kayıtlı ~tör Cafer de'rhal İzzete ı;it:nriş Ye: taatı getirmektedirler. Buııwı için dl. 
bunc1a ba k& Fransız barp gemileri· - ven, şo or erımden kUomet. rnrmış, bugünkü benzin tevziatrn- _ Neflde~•le s.lfılca.nı kes, yok• ğer cepheleri bolL§aJtmak zon.noadır-
llbı Al~§ teslim edilmlyeceğine re başm:ı. 80 J,uro~ af:yonım. Bu. ela küsuratı ortaclan kaldırmak "l:ı 'k:ı.r.şrnaın ! de~tlr. Fakat bu- ıa::.-. 
ctaır de ka~':'emillat vermi.5tir. Bu. ~un 'fıltesabıru ,~n h~r "Kb~rdc. ve~:· İ('İn '1 litre yerine on litre benzin na rağmen İzzet, Nefide 1!c mU· Bu yüzden Ladoga gölUnden Vlyaz· 
?!Uı ı V ,.,..,tondalti intiba ge azının. :ıt' mı ır dıyecegı· verilm~i hususunda Başvekllimi• rı ı.schcti.ni h.78.1m:ı.amL5 ve nihavet maya kadar Sovyet he.rekfıtı kolay· 

\ a beraber a§~ r.iz ,, .J 1 ktad 
l.tıı.rçga.ı Petenin yerdiği sözU tutarnı· • • .. ı. y ıe yanyla müracaatta bolonnldu- 1:11.dmr kandırarak kendi evine ka- aşma ır. 
hcıığı merkezmdedlr. Madagaskarın 

1
1\1110

1 
a~~a.ıark, bamkn ı:ıgınndaıı ~Qnu, li.stik ihtiyacmm faıla to- çrrmIŞtır. General Zukot, Rzev ile Viyazma 

k . . !lkl r tıı.rafma çr una< uzerey en ongrc rebi minl için ele Ticaret Veldllnin, ce- Bu vaziyet kar&uunda kadının arasmdnkl tazyikini arttırmaktadır. 
~neli rızasıyle müttevı./. oraya h3Z1runu, sü'klinete da,·et ediyoı·: ıniyet reisi llakkt tarafmclan biz· Dşkıyla kendi.sini kaybeden ihti • Bu §ehrln titeslndc bulunan Doro!olof 
. Çlneaını bel'.ICllM!k ının . dn 1:ı.t ziya1'et edlldiğfnl, vekilden yar, irl blr knms. tedarik etmlş ve demtryol he.ttma do5'ru ilerlemektedir 

Cönderdlği takviye kıtalariyle muhare ~oförlerln derdi saymakla bit. ı h t -• dı d h 1·i,r gece -t--etle Neflderu'n ''o' la. Ruslar Rzeve 60 kilom .. tre yaklaşm1 ... be gemilerinin gelişUıden sonra orta. . •·' , JlJ U'm!> a '\l'"t alm ~mı i .ı.re e "' ~ .J !ardır. " ..., 
da mcz .. ı... )·eti raporunun olmnmıısından an• rrn.ı beklenı.iotır. Biraıo: sonra köşe 

n kalkml§ sa;vıımaktadır. Cenıiyet Reisi Anka.raya gi• !ad1k. ba.şın<lıuı geld!ltlerini görllnce de Londra, ıs (A.A.) - B.B.C: 16 neı 
{:iJ:ıLozandan İtalyan ajansının bU~!:~~ cıerek dahiliye ve ticaret ve- Şoförler, b2.r de ya.rdmı sandığı ilzerlerine :ı.ttlnıı.c;;, İzzeti bıçakla• Alman ordusu etrafındaki çenber git· 

e göre Mareşal Pete:nln aayf y k5.le~le:rivle bazı temaslarda bu• 1.mrnlmasmı istediler. D.albnkl, bu ı::ı~ğ:ı başla.mlştrr. Nefide kaçını~, tikçe daralıyor. Rusların Sl:<ıraya 
<>turnı.88I hskkmda Fransada tetırtrler • • " 1 ta.nbul-"- b 1· f ıı be . ,,ınmuş ve s U<1. u u:ıan o.. ışin kanuni fornıalitelere oyn1A81 "'.%et kanlar içinde yere seri:m.iş, Russaya karşı hücumları glttıl:çe şid· 
ıeevredllmektedir. Bwıun sıhht se r. tomobil sahipleriyle şoförlerin va- Jiiınn. Bu da. bjr za.nwı i~idir. Bu- gllrültüye gelen beikçiler de Ca • detlenmekte ve Alman ırnvvetıerl 
ı:l.tr.;ıen nerl gelmem lhUmali olduğu bil z.!yetıcrinin ıslahı için bazı temen- nun için, Şoförler Oemiyeti, yar~ feri yakala.mı&lau'dt:r, çenberin merkezine doğru çekUmeğe 
rı:ı,l:illyor. Mıı~al çok yaıı.:ı olmnsma niler:ni nrzetmi~tir. Yapılan bu 1lımlaşmağa glrmck istlyen şoför· !zzet hastan~ye Jre.Idınlnu§ ya mecbur edilmel tedlr. Rıulnr 11 yer 
lıl ~en sıhhati iyidir. :Mareşal !.kl temtı.'3larda.·ı sonra şoförler cemi .. !erden seneli'li :Udattan bir )jrn k!ılanan ca.ıih ihtiyar: ' daha i~go.1 ctmlşler ve Almanlara bin. 
ı:h!ll'ipten birinin zaferinden olduğu •·etinin biıtiin temennilerinin talı• fazla. para almak sn.rettyle buglin - İzzet evimi barknnı Jr.ktt terce zayiat verd!rmı~ıcrdlr. 
1 llar Yenilmesinden de faydalanmak :rren bildirilmesi istenmiştir. Bu yardım ~kllni gentş~etmeğe kn - $ali.ikilin.izi boıdu, lkl&ini bcra : 290 mcı Alman fırkıısr o kadar ağır 
~ ınUhartpler arıı.ıımda muvazene temt-nniler toplanmış ve evvelki ra.r vermiştir. Her 1e>rör, senede ber ırö:~c~. Nef~deye dönüp eve zayiata uğramr~tır ki, ş!mdl ancak 

ak istemi§t!r. gün An.karaya gönderi!miştir. 2 lira aidat vennelrtedtr. Vereceği ~elmesuıı soylC<llin. Bunun üzeri- ismi mevcuttur. Ruslara mütl'mııdi· 
ltulr'ıtat her iki taraf hesa.bma da Şoförler cemiyetinden yapılan yardım parası 1çfo d~ Byrtea ~ ;'.e met bana btçak Çekti, boğ'µfj • yen takviye kuvvetleri gtinderllınfl;te 
ttU:ar oynamap devam artık mUm~ temen.nller. benzin miktarının üg bu7 alacaktır. ıııa.ğa. ~ladilt. Bu srrada vara • ve cephenin arkasında. ağır Rus tank· 
~ltı değitdtr. 1ld flktan blrlni seçm.e ş:şeden beş şişeye çtkan1?"'<ıs•, Yapılan seçimde, müddetlerini landı. Bıçak benlın değildir!. de • tarmııı tahşldatı görülmektedir. 
u 1 Peten ba§ke.laruıa bırakDlak ıs. ta.ksi ücretlerinin biraz daha yük· doldnrnp değişen Uc iiza verine miştir. Doneçte Ttmoçenko orduları Alman 
l'~. uha- seltilmesi, lastik tevz.iatmtn bir Sn.!m tbar, Zülft Sekban, İfadri A~k uğrunda k:.tu olmağı göze hatıarmı muhtelif noktalardnan yar_ 

lıı lürede oturan Taı ajansl uı . e.s:ı evvel y.'l.ptlmsst, ot.omobil ye ~ Ksraclayoğh1, cemiyet seisliğine alan i'~liyıı.r i~Ln? ağn-ccza nıah • mışlarcır. Almıı:ııar, Rusları. hu böl. 
l'a~ alı;kğı malcı.mata stsre ıse Anıl dek a.ksa.m.T getirilmesi için tlca • ~c Hakkı Erdemir getirildl · kemesıne verılınış, bu Babalı da gede ik1 mtlhinı noktadan tarde<leme-
"e Rcaer Vl§i tarafından Alma.nyııya ret ruılaşınıtlarma yeni yapıldıkça REŞAT MAllMUT l muhakemesine ba.§Iannııştır. miş1erdlr. 
~len Fransız harp gemllerln1n Al- ~~ .. ~ ............................................................................... ~ ...................... :.. .... .. 
~ taYfaamm yerleştiril.meal !§inin 
lı.t !:Ok ıo gün içinde tamuctanmaaı 
b.~ lat~ur, Fransız Um~ de· 
~hl~ktepıori açılıxuya bqla.tnı;tır. 
~~ harp gemilerinin ilkbahar ta· 
t~~ kUllarulacaklan söylenmek.. 

ı, 

lr~,. kabinesi kur"ldu: 
llı.~n.ı tran kabınesinl SUheyll kur· 
b~ 111', BaşvekU aynı zamanda da.hl· 
~ bazırlığmı da tızerlne &lmlştır. 
ta~'Y• ll&IDrlığı nıUnhaldlr. Buraya 
tla. ecıtıec.k .atm memleket dl§ll'l-

aıcıucu bildirtlmektedlr 4f . 
ı.~~tandaki Almanların 

at: 

Y . M' ~- Peninğton, siz 
- 9JU IS...,.~ d 

de bizi aydınlatacak vaziyette e· 

;.ilsiniz demek... la 
- Ne yazık, size fa!,da.lı ? . · 

rn.adığı:m iı:in cidden muteeSsııim. 
Rae seri bir ı:.aza.rla Puva.roya 

- Onu da geminin buz dolapla
rından birinde muhafaza edece • 
ğiz. 

Andrev Penington Bd hafiyeyi 
ı;elfı.mıryal'&k çıktp gitti, 

Ras blr ciga.ra yaktı ve: 
- Mösyö Penington, be.na pek 

liumr içinde göı:iinmedi .. 
Dedi. 

' - Evet, diye Puvaro ilave et· 
ti. Hatt! o kM!ar ki, gWtıM de " 
necek bfr de yalan söyledi. 1-fa .. 
dam Doyl'un başuıa ~ yuvarle.ı:ı• 
drğı zama.n mister Pcningtoa söy .. 
lcrllğ1 &"füi Ebu Sembel mabedi • 
r.in içinde değildi, ÇürıkU tanı o 
E"ırada ben JM.betten çtkıyordum 
.. c içerde Penİ.Dgtoın yoktu. 

- Şimdi yapacağımız ilk i:; 
incile?" üzerindeki ':'tarı aydmı:ı~ 
ınak ohn.'.llıdır, dedı. 

- Bari bir Plan ha.zıriadnuz 
aıı?. 

- Evet. 
Mira!ay Ras f'Utht~ "-•-L_ y 

~ı. a~ 

rı.m ııas.t sonra gong Yemek 158.at'-
nl bildirec~k. Yemekten sonra b'ı .. , ...,,,._, __ Do il' 
kaç soz.e ......... wuu yl'u.n lııcile-

r;nJn kaybolduğun~ V'l kaınaralar 
da arnşttrm8lllIZ nihayet bulunca
ya kadar yolculardan hiç!::ıitinin 
yemek s.a.1onunu terketmcnıeleriıu 
b1Jdinceğim. 

Puvaro bu fikri ta.'ldik ettiğini 
anlatmak lı!tiyonnuş gibi başını 
l!O.ıladr: 

tınin mahsulUnü HergüJ Puvaroya 
u~ttı: 

- Buyr•ın, okuyun, dedi ye bu 
hususlar ti.zerinde tam bir anı* 
maya varrp varmadığnnızı lütfen 
hana söyleyin. 

Puva.ro kağrtlan aldı ve okuma• 
~a başladı. 

MADAM DOYLUN KATU 

"Madam Doyl son defa olarak 
'>da. hizmetçisi Luiz Burje tara • 
rından &aat ıı.ao da görll mUı,tü . 

reva, 
Vicdana ka~ı şahsi günahkü.ri Ye 

mücriı:ni. 
\'icdaıudır esaet fillinde Ademin, 
Oih·ac1SJ, şubudu, kavnnini, haki· 

mi. 
RECA1ZADE EKREM 

Fikir, içtimai bir un~ur olduğu 
ltadar, yıkıuı ve tftlırtıı eden bir 
§Cydir. 

BALZAK 
:t-

Duruyorlten ha.relıets1Z', sessiz, 
Yero inmli ~>1:e benzerdi deniz. 

ABDÜLHAK HAMİT 
Hayat müesdelesindo galebeyi 

kaz:ı.nma.k iı:in ısıığlam ltafa ıazım. 
Jrr. İnsanlar ds koçlar gibi ta.fa 
kafaya döğüı;ürler. 

CENAP ŞEHABEDDİN 
:t-

Şemim.i katrlilünü almı, nesiın 

glil1'cndo, 
Oernlş ki slinbülesinıle emanet oı. 

san but 
FİGANI 

S:ln'at es-erJeri içlıiye ben. 
zer: ~amlıykcn irfrsck gao,dan • 
mu, l•eyifli) ken i~ersek l{eyiflerf. 
mlı artar. 

ALİ CANİP 
~ 

Karlar etrafı beyaz bir karanlığa 
~ömdU, 

Kar değil, gökyüzünden yağan 
beyaz ölumdü. 

FARUK NAFİZ 
:,. 

Anlamak affctnıeğc pek y:ıkm• 
cbr. 

1ZZET MEI..tH 
~ 

Bir nefes alı etmem, ahi inkisar 
ol~:ım da ben, 

~emme vinnem sac;l:ımıdan rözgfu 
olsam da. ben • 

İHSAN HAMAM! 
~ 

Taas.~up, diyanetJn pasıdır. 
ŞEMSEDD1N SA.ı.\ll 

~ 

Uyuyor deniz, li3.1'8, 
l."n.1Ill7 derdim uyanık, 
Gönlüm akşamclan kara, 
Ilağmn güne;;ten yanık. 

CELAL SAHİR 
~ 

Ecc>l, geldiği va1dt nalem, canı
mm gittiğinden cl."!f,il, yArlmtlcn 
aynhyonurı, nileın ondandır. 

FARSÇADAN 

LAEDBl 

Daimi bir fiyat 
murakabe ~omıı .. 
1ona aralayor 

Vi!Ayet, şehrımizde daiıni bir fiyat 
murakabe komisyonu kurulınasma 
dair bir proje hazırlayarak vekllete 
gönderml~tlr. 

Projeye göıe böylo bir komJayonun 
kuruımuma -bep, .AdJlycye tnUkal 
etmiş davalara alt evrakm müınld1n 
olduğu kadar ~abuk intacmt temindlr. 
Malüm olduğu üzere ihtikar da.valarty· 
le meşru olmak üzere lıueuıd mahke. 
me kurulmalt Uzeredir. Bu mahkeme· 
terin hazırlama i§ini kolaylaııtırmak 

için d~ böyle daimi bir konıisyona. ıu. 
zum görtllmU~tıır. Şimdiki komtşyon 

d mutad rneısalıılne devam edecek ve 
Azası, daimi Fiyat Murakabe Komls 
yonunun tablt Azasr olacaktır. 

1\1 ~~Pelteden bUdtrlldifine göre ye· 
~~ bqvekill Kallıı.y J4açaris· 
04) Alnıa.n azlığının ba.şkallUll ka. 
ll'Gl'tltectcreıc kendisiyle uzun mUc!det 
'ah tnUgttı.r, Alman u;lıtı harp 
~llsııı.daJct ilteklerdeıs bafka bir çek 
~i) "- •dl! tmUyazlar eJde et
~1-.kla katmadığını, ayııı u. 
'ttt ta l4e.car hll~mett kal'§l8Ulda fi· 
lllltı.ı~klat iııtediğlnl blldiriyor!JU'. Al· 
~~let A.lnı.an azııtmı devlet lCinde 
'14-, ~Une koynuya calı§IIlaktadır. 
~~tn anıar tluı.di Aimanca k.onU§. 
ııa ı..,_ fakat trb.zı Atman olanların 

~kb: ed' 
- Biz de çok UzWdUk, d 1• 

ÇilnkU s!zin yard:ı;mm17A hU.6U6l 

- İşte hakikaten gülün~ dene
r.ek bir ya.lan! 

- Güzel dilşü.nmli.§sünüz, eledi. 
Eğer bu kararımm kimseye haber 
vermez.sek, hrrı.ız da yakalanmak 
ltorkuauyla. j.ncileri denize atacak 
vakti bula.rna.z. 

Saat 11,30 ile 12.20 ara$mda 
Va.kitlerini nasıl ge~irdiklerini a· 
ıııığıda i~eri ~'tı.Ztlı o!anlar bize 
•.'elilleriyle ispat el.mjşlerdir. Bu 
Jevat şun!.ardır: Komelya Rob • 
1ıl\n, Ceyma Fantrop, Simon Doyl, Bir Amerikan gemin 
.ıakelin dö Belfor. balınldı 

"dllenQ. tabi ol&lı.llaruıJ ı.teıııek· 
J 

bir elleınmlyet veriyorduk. 
fstlcvap sona erm.1şt1. Pening • 

ton kalktı ve çı:karken il!ve etti: 
- Mösy6 Doylun srhhatl ye • 

ıinde zannederim. ÇUnkll ben ba• 
tt işlerin halll ~in kend.Wnl gör" 
meğe mecburuln. Öğrenebilir mi • 
yhn, ne gi.1:ıl tedbirle'l" atmdr? 

- ş·sr.ı:li buradan hareketle, 
biç tevakkuf etmeden Şellleye gl 
deceğiz. Yann sabaJı tıe1ftJede o • 
ıuruz .. 

- I'ckt ceset ne olacak! 

- Ne dersiniz ~ dostum. 
bence yeni bir karara kadar ken· 
disine ~! dikkatli bir siyasetle 
hareket edelim .• 

- Fevkalade bir fi.kir .. 
Ojye Ras arkacla§mın fikrini 

µbul ett.i. 
tki hafiye geminin yavaş yav~ 

t..arekct etnıekte olduğunu gördü• 
\er Puvaro: 

_:_ I{arnak evvelce karu!aş:ınış 
olduğu gibi ŞelAleye gıdiyor, De· 
fil. Ras da: 

Ras masannı üzerindeki ltağrt • 
!ardan birkaç parça aldı: 

- Ben bir tahkikı:ı t ya.parken 
h:ldiseleri dalma sırasile bir kA • 
ğ!da not ederim. dedi. Bu ~ekilde 
her tiirlü karışıklığın önUı:e geçil• 
mi~ olur. 

Ve Ras küçUk. muntazam yazı· 
ıııyla kılğıt\an do1durmağa ba§la -
clı ve bir milddet sonra bu gayre. 

Cinayet ~ph~siz !l<ı.at 12.:.'!0 den Nevyork, ıs (A,A,) - Orta hacını· 
sonra işlenmiştir. Bunun delili de de bir Amerikan sarnıç vapurunun 
her zaman Ja.k1.:lin dö Belfonın 1 'Karalp denizinde batmldığx harbiye 
~ntasında taş:nan revolverin ma- ııczaretı tarafından b!Jdirilmektedlr • 
oam Doyl'uıı !tatunde kullanılmış 
olmasıclır. Mnamnfi.h bu lıuswı o .. 
topsi yapılıirktan son?1.1 mütehas 
'IIShrın verecek'eri rapora ı;örc 
ltat'ileşecektlr, Bu anda eJ de .ınev 
cut delillere daya.n9:rak vaziyet 
hakkında şu bükilmlerJ vermek 
ınümkUn'1ilr: 

(Devamı var) 

Şarktaki lıpanyol lıumancla. 
mna madalya ıJerildi 

&>rlin, ıs (A.A.J - Filhrer aşrk 
cephc.sinı:leld lspanyoı gönllllU tUmo. 
nlnin kumandanı general Munoz'a c!e 
uılrbaç madulyaıuıııu llÖ\'al.Yellk rUt't 
alni vermi§t.lr. 
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SiCiLLi KAVANi 'in22~~_gndi il! 
sen••• zarfında neşrolunan biliimunı kanun, tefsir, nizamname, kararname ve Şurayı Devlet ve Koordinasyon kararlarını ihtiva· eder. Bedeli cildli 6,5 lira taşra içini 

.... ~ ·! ......... ·.~. : ... , .. 
,. ) • • • 4 ~. 

il 7 liradır. Satı§ yeri: lstanbul, Ankara Caddesi No. 64 Cihan Kitaphanesi~i@~Af.~f«MQ rp 

Evlenme teklifleri: \Müteferrik: 
• y~ 29, boy 168, kilo 68, 48 lira • En çok H ya.şmda ~ir gene;: kı. 

maaşlı kimsesiz. sanatkAr bır işçi 24. za ihtlyııç vardır. Bır aile yanında 
29 yaş1arında, ev ~!erinden a.ruayan ailenin çocuğuna a~ka<laşltk edecek 

t b. ll d k dul bı"r bayanla ve basit orta iŞlenyle uğraşacaktır. er ıye , eşıne sa ı , . . A . . 
k 1 t kt di Çocuıs-u da 

0 
!.stıyenler.n ( d) rcmzıne bır mek-

evlenme s eme e r. b • U t1 
labilir. CM.M. Ç) remzine mUraca. tupla m racaa arı. 

at 198 • MUkemmel bir halde beı> yeni l!s· 
•Yaş 34, bOy 167, kilo 58, siyah saçlı tlğlle 37 model Kabrlyole, tek kapılı 

sanat mektebi mezunu bir atölyesi bu beş kişilik husust bir tord otomobili 
lunan bir bay, 25·35 ya.şlarmda. balık 
dinde, İstanbul köylerinde tarlası. ve. 
ya bahçesi bulunan kimsesiz, yahut 
bir annesi bulunan herlıangı bir çalgI racaat. 
çalan bir bayanla. evlenmek istemek. 
tedlr. (Temlz duygular) remzine mH. Aldırınız: 
racaat. 199 

Aşağıda remizler! ya:ı:ılı olan o. 
kuyuculıırımızm oaınlıırına gelen 
mektupları Jdarehanemtı;den (paı.ar • 

* Sinemacılığın her türlU işinden ıan hariç) bergün eabahtan öğleye. 
anlayan blr genç sinemacılık işi arı · kııdnr "e ıınat l "1 den sonm aldırm&· 

iş arıyanlar 

yor. (FİLM) remzine mUracaat ıarı • 

• Orta mektep 8 tncı sınıfa kadaı (Semiramis) (DenLzl8) (C.R) (Sezer) 
okumuş eski harfleri ve biraz daktilo { A 1 
bilen bir bayan ışlyle ve tahsiliyle mık 

(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş.) \M.l . 
(C.R..) (Eclar) (H.T. 8) (Anlaşa· 

ııaslp resmi veya hususi bir mUessese. Um) (Dik lS) (EL) (Ayla.) (C.M.) 
de ç:ı.lışmak istemektedir. tsUyenlerin 
(Baş Can) Remzine müracaatları (A.L.) (M.Z.E) <Pembe Zarf) 

• Orta tahsilli blr bay; herhang1 bir (İ}i öğretir) (M. U.N.) (:M.D. 5> 
işte çalışmak istemektedir. (İş görUr) (Kemal Çankaya) (S.S.) (H.B. 88) 
femzlne mUrscaııt. \ (C.M.) (İ. İ!}kan) 

Kaptan l\llakinist ve 
ıotörcü ahnacak 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğünden: 
1daremJz mUnhallerine kaptan, makinist ve motiircll alınacaktır. Talip 

olanların şartlarını anlamak üzere idaremiz zat iş!eri şubesine ı:nUracaat. 

lan !Uzumu nıı.n ohmur. (3356) 

Karar hula.cuıdır 
c. 42/366 
Milli Korunma Kanununa muha~etten İstanbul Beyazıt Ordu cadde_ 

sinde 67 numarada kasap çıraklığı ile meşgul Ali oğlu Osman hakkında. 
lst.:ı.nbul Aslive İkinci Ceza mahkemesinde cereyan eden mahkemesi neti. 
ccsinde suçl~un filli sabit olduğundan Mlllt Korunma Ko.nununun 31 ve 
59 cu maddeli!rt mucibince yirmi beş lira para. cezası ~demesine ve yedi 
gUn ml\dnetıe dilkl<Anmın kapatılması ve hükmiliı kat'lleştlğinde Ucretı 
suçhıya ald olmak üzere karar hWasasmm Haber gazetesinde neşredilme_ 
al:ne 17-1-942 tarihinde karar ~rildi. (3313) 

Kunduracı esnafına 
lstanbul Bölge /aşe Müdürlügünden: 

1 - Şimdiye kadar mUdUrlüğüın.Uz.ce yapılmakta ola.n kundura. çivisi 
tevzi:ı.b badema Ayakkabıcı SanatkA.rlan Cemtyetı vasıtasUe yapılacaktır. 

2 _ B111lmum esna!m; kundura çivisine olan ihtiyacım tesbit ettirmek 
maksadile; aşağtdaltl vesaik ile 16 marttan itibaren 27 marta kadar her 
gUn saat 13 ile 17 a...'"llsmda Cemiyet merkezine rnüraea.at etmeleri. 

Lüzumlu vesaik: 
a) ünvan tezkeresi 
b) PolLs defteri 

(33157) c) İki adet vesika. fotoğrafı 
~~~--~~~~--~~~~-~-

Karar hulasandır 
c. ~1352 

Milll Korunma Kanununa muhaleretten İstanbul Çenberlitaşta Vezir~ 
ham caddeel.nde 37 numarada. kömürcUIUk tlcaretıle meşgul HUseytn oğlu 
Azlz Kaya hakkında. lstanbul Asliye İkinci Ceza Me.bkemeslnde cweya.n 
eden mahkemesi neticesinden SU<.;lunun filli sabit olduğundan Milli Korun. 

1011 kanununun 31 ve 59 cu maddeleri mucibince 83 lira tara cezası ödeme. 
alne ve 315 gün mUddetle dllkkA.nınm kapatılması ve hüktnUn kat'lleştiğinde 
tlcreti suçruya aid olmak üzere karar hulıı..easmm Haber gazetesinde ncş. 
1·eclllmesi.ne 29-1-942 tarihinde karar verildi. (3310) 

1 
eniz tevazım Satınaıma 
~omlsyoau ıJAllJar> 

--~------...11 
250 Kilo Kösele (5 m/m ka.lmlığmda suya en çok mütehammil olacak) 
600 Adet Kroşe (Galvanizli sııç) 

1200 Adet 1/4 demir vlda.sı (yuvarlak başlı) 
Yukarda yazılı 3 kalem malzemenin 16 Mart 942 Pazartesi gUnU saat 

H de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satma.lma komisyonunda pa. 
:r.arlığı yapılacağından isteklllerin belll gUn ve saatte mezk1lr komisyona 
m\lracaa.tıan UAn olunur. (3270) 

• 4· 
- Çan.Tung beD1m baldk1 adımdır, 

dedi • Ttyen - Fo adını barlarda ktil. 
bmrım. Sana bunu da 181>at edebili • 
rlm. 

Ttyen _ Jto tekrar çay sofrasından 

kalktı •• 

Evrnkmm arumdaıı eski bl.r resim 
~tka.rdı: 

- Bak. bumla arkasmcla ne yazı · 

yor .. 

Ka.m.ı:mura, ı;otnee yazann, ıo kell 
mclerl okudu: 

''Mini mini Çan.Tung, babe.slle bir 
arada. ... ,, 
Kamtnıura tekrar güldü: 
- tklmlzbı de maskesi yere indi. 

Ha.klld §efırelerl.mlz meydana çdrtı. 

Fakat ben, ııenJn yüzUnde ince bir mas 

Şehir Tiyatrosunun 

ile sabah öğ e 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalnyınız. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 7 - 3- 1942 vazıyeti 
AKTİF PASİF: Ura 

Lira 
Kasa: 

Altın: Saft k.lıogram 72.60ô.1S8 
Banknot 
Ufaklık 

L>ahlldekJ Muhabirler: 
rtlrk L!rası 

Hariçteki Mubablrter: 

. . 
• • 

Altın: Satı Kilognm 16.001. 742 
Altına tahvili kabil serbest Döv, 
Diğer dövizler ve Borçlu ldliring 
bakiyeleri . . 

Ha:r.lne Tabvtlleri. 
Deruhte edilen evrakı ııakd!ye 

karşılığı • • 
Kanunun 6-8 lnc1 maddelerine 
tevfikan Razine tarafından vakl 
tedlyat • • 

sen.edat Otlzdanı: 

rıcarı senetler / • • 

l!:sbam ve Ta.bvUAt ()tlzdaııı: 

B -

Deruhte edilen evrakı nak. 
dlyenin karşılığl esham ve 
tahvilat (1tibar1 kıymetle) 
Serbest esham ve t.attvilAt 

Avanslar: 
AJtm ve döviz üzerine avans 
Tatıvııa.t Uzcrlne avans 

. . 
• • 

Hazlaeye kıaa. vadeli a.vaıı.e , • 

Haıtneye 3850 No. ıu kanuna göre 
açılan altın kar§ıliklI avans 
Hll!llledarlar 
Muhtelli 

•• 

-

102.126.SU,61 

S.6S4, 708,-
97.ı.866,56 111.785 416,17 

78.135.Sr:. '7S.185,3ii 

22.607.729,74 

-.-
, 70.187 .648,{9 93.645.878,23 

168. 748.568,-

22.227 .nıt5,-
186.520.658.-

885.887 .890,89 S'5.8S7 .890,39 

--
4JS.192.261,98 
10.4.21.454,71 66.613.716,64 

4.906,19 
,,200.2Ul,59 

-.-
167.tiOO.OOO,- 1'74.795.122,78 

4..500.000,-
'J.972.15815.58 

Sermaye: 
lhtlyat Altçefil; 

AcU ve tevka!Ade 
Hıısusı 

rectavilldeki Ban.lmotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı naltdiye 
Kanunun S-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vakl 
tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
baklyesı 

Karşılığı tamameD altm ota.rak 
ua.veten tedavUle vazedilen . • 
Reeskont mukabUI nıı.veten teda_ 
vuıe vazedilen . ı 

Hazineye yapılaL altın karşılıklı 

a'"ans mukablll :rno2 No. u kıınun 
mucibine ııaveten tedavüle va. 
zedilen • • 

ME\'DUA'l': 
Türk Lirası • • 
Aıun: san KUograın 877.422 
3850 No. lu Kanuna göre lıadneye 
açılan a'lıans mukabili tevdi ola. 
na.o al tınlar: 

Sat'! Kilogram 5l5.5U.930 

Döviz TaahbUdatı: 
Altmn tahvUI knbll dövizler 

Diğer dövlzleı ve alaca.k.J.ı 

ring bakıyeleri 

MuhteW 

idil. . . 
• • 

7,822. 019, I (j 
6.000 OOQ,-

lö8.148.56S,-

22.227.905,-

lSG . .>20 o;;Pı,-

17.000 {100.-

286.000,000,-

115.ooo.oon.-

9-i.089. 721,()1 
l.2S4.16-l,O;: -------· 

78.124.167,9" 

-.-
24. 766.252, 7~ 

lö.000.000,-

18.822.019,16 

554 .520.658,-

95.273.888,00 

18.1.24.161,9:1 

2t. 766.252, '78 
188.188.867,50 

l'~ 919.803.858,31 Vekfin 
l Temmtıı. 1988 t.arllılnden itibaren: lııkonto hsd<JI % 4 ı\ltın OttrlnP svaruı % S 

910.698.8.~8,8. 

M.M.V. Deniz Merkez Satınalma Komiayonundan: 
1 - Beher metresinin tahmin edilen bedeli (435) kur'U§ olan 50.000 metre 

kışlık elbiselik kumaşın pazarlık eksiltmesi 18.3.942 tarihine rastlıyan 

çarşamba günU saat 14 de M.M.V. binasmdakı komisyonumuzda icra 

edilecektir. 

2 - 10 lira 87 kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin 
hergün ve eksiltmeye girmek l.stiyenterin de 242(10 liralık ko tı teminat 

v7;° kanuni veslknlarile birlikte belli gUn ve saatte komisyona mUra. 
cantlan. (1629.3139) 

l•tanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. Nev'i Mııhamroe-n Teminatı 

kira bedeli 
51280/S Ka.ğltıhane Soğuksuda. Haalebli ve Uzuncaova 803 61 

arazisinden 8-03 dönüm arazinin bir .eenelilt !can. 
51335/l K&.~ede İmrahor köşkü sol cihetinde 162.73 13 

(Kasncedld çayırı na.mile maruf) 65.95 döntim 
tarlanın bir senelik le.arı . 

Yukarda yazılı yerler 18-3-942 Çarşamba gUnU s:ıat 15 de De!ter. 
darlık Mılli EmlA.k MUdUrlUğünde mUteşekk!l komisyonda ayrı nyn ve 
açık artırma ile kiraya verilecektir. Fazla i.zahat için mezlror mUdürlı: ~e 
mUracaat. (8858) 

lstanbııl Defterdarlığından: 
Ferıtöyünde ~phesi Bulgar caddesi, arkası bostanlar. sağ taralı Feri. 

köy mezarlığı, sol tarafı Baruthane ile mahdud 43 dönUm 675 ı:ıra mlkda_ 
rmdakl arazi 16-3-942 pazartesi saat ı:s de Defterdarlık Milli Eml~k 
MUdUrlUğünde müteşekkil komisyonda. açık artırma ile ve bir sene mUd_ 
oetle kiraya verilecektir. Muhammen senelik kira bedeli 109, muvakkat te. 
mlnatı 8 Jiradrr. İsteklilerin fazla izahat için mezkur mUdUrltl~e milraca. 
atları. (3359) 

ke dııhn görüyonım. 
- Bayır. O gördüfüın !JCYı benim yU 

·:~mtin tı~l:lld derisidir. Demek ki bu 
•eQme de fıııanmı:·orsun? 

- Hayır. 
- Batbuld bunu ben çoonkJok ha· 

tırato olaralt bugüne k~dar sakladım. 
~ammdakl adam lıo.bamdır. 

- Bu reslırt ba~ alt olamaz 
mıf 

- Ha.yır. Çünkü ben lıo.btlma çok 
benzerim.. Hele ~u reame dlkkatll ba. 
km: Da.barom sol çenealnln üstünde 
bir siyah ben vardır. 
KamJmur~ dikkatle bııktı: 

- Evl't. Baba.om çeneıılndekl ben 
görünüyor. 

Tlycn • Fo yllz.UnU uzattı: 
- Benim çeneme do dlk!tntll bakar. 

.uı, aynı beni gUrltn\ln, Kamlmura.! 
F.ğcr buna da lnanmllZ8Bn, 88Da fazla 

bir ~y söylemeğe lUzum görmem, Yo· 
lun açık olsun şimdi •. Fakat, kendi 
bUdiğtn yoldan gttmeğe ka!kıljrrsaıı, 

emJn ol kJ, blr daha geri dönemlye • 
ceksin ! acınm sana!.-

- Neng • Po yoluyla. gttmemJ teh.. 
Ukell mı görüyo1'8llli.? 

- Evet. Çok teblllı:ell •• 
- Ya hangt tarikle glde)im? 
- Şanghııya geçersin .. oradan tren 

le yola çıkarsın! 
- Şa.ngha.yda Rus caauslan bl11un. 

duitunu demin bana söyllyen sen değil 
miydin? 

- Evet ama, orada Rus casusların. 
dan sana zarar geJmez. Onlardan da 
birçok şeyler öğrEJ1eblUrsln ! Bana ge. 
lince, ben de bütün muvaft:ıklyetiml 

ora.da temin ettim. 
- Sonra Tokyoya döndün mii f 
- Şüpheelz.. 

inhisarlar ·U. 
L 

Malın c nri 
Kırtasiye 

mahsuıı iplik 

Miktarı 

27 kalem 

Muş:ı.mbe dikmeye 700 c;:ııe 

Müdürlüğünden: 

Pazarlık 

Şekli 

.. 
17.3.942s alı 9,30 

eksiltme gUnU, aaatJ 
17.3.942 salı 9.40 

ı - Yukarda yazılı malzeme pazarlıkla satın aJmacaktı:r. 
2 - Pazarlık hi.zalarmda gısst('rllen gUn ve saatlerde l{A.bataşt.a le\'B 

zım şubeslnde m<?rkez rntibaya komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Knta.slyeye alt liste hergün öğ!edeo sonra adı geçen şubede görU 

Lebill.r. 
4 - tstekllıerin tayin olunan gün ve saatlerde teklif edecekleri fiyat 

üzerinden yUzde 7,5 güvenme paraslle olrlikte mezkür komlöyona milracııat 
lan (2847) 

I ·ta •j~l l-Javıı Mmi.:ıha Depo Amirliğ·inden: 
II:J.~·a b!:!!'ilc;:-1 iç!n pazarlıkla beş bin metre elektrik kablosu satm aJı. 

nacaktır. 

1s~ekl1lc;in 17.3.942 salı gUnU saat 14 te Yenipostane karşısında BUytl" 
Kmıcıyan ba.n 2 ncl kat No. 9/ 10 da Hava Satmaıma komisyonunda bU 

ıunmaları. ( 3220) 

lsia:n.bul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
1 - Odamı:z•n muhtclıf ı1ervislerinde açık bulunan mUessesa.t baremJııf 

dahil m~murlyetlore ~e mezunu talipler mUsabalm. ile alınacaklardır. 
2 - lstckLlerin mecburt askerlik h\7.mctini talim vo manevra vazlfe. 

ter.ini yı:ı.pmt~ 01dulderm:ı dair mU~bet evrakı ve tahsil veslkalan Ue bUS. 
nUhal varalrnlnrını bir taıepnameye ıepten 16 Mart 912 pazartesi gUııil 
saat 12 yo kacl:ır odııya tevdi etmeierl lAzımdır. 

3 - Mliı;:ıbaka imtlbanr 17 Mart 942 ımtı gUnU saat 15 de Oda. umuıııl 
:CA.t'p.ik blırosunda yaptlacaktır. 

• _ Yabancı dil bilenler terclb olunw. (3328) 

- llurielye ııu2ırmın va:ıdettlği ınü-
k!\fatı da aldm mı'? 

- Şüpiıec-..Jz .. 
- ı>rofesör <Şlmos)o gördün mli 'l 
- Bilhassa onu görmek için Tokyo. 

ya gıt~tlm. 
Moğoliutan Tlirklerinden olduı';runo 

söyllyen ka.zazeoonln aklı 00.!}ma gel. 
m.iştl. Onn. sıcalt çay verdiler, elbise,. 
sini kuruttular. Fakat. Kamlmura, 
kendi kendine: 

- No.ııg.Podan Şo.ngbaya OOıt yere 
gitmiyor. Denızo dll,me11i de yalan oı_ 
aıı. gerek. Fakat, den.iz ortasmda bl.. 
zlm kar,ımrm nereden çıktı 'l Muh~ 
kak ki, önünden geçttğiıİı.lz ~u karş1., 
kt küçlllc·ndada bizi gözetliyordu •• de. 
nlze atıldı .. kaptan tarafından görlJlüp 
kurtanla~~da.n emindi. ŞlmdJ lçt.. 
mh:e girdi. Gemideki yolculardan ııup • 
besi olııa gerek. 

Diye mmJdanıyordu. O gün bir td" 
düf eııerl olarak riizgilr artmap bl)f• 

ıamıştı. G~yan&ına, olnıa.uıa. snlr.I 
h:ı lt:ırşı Şanghaya. varmalan muJıtt• 

meldi. 
Kamlmura, gemide .abbBb oldo#U l11 

tlyar Çinliye bu adam ... ha.klmıds1'1 

fikrini ııordu: 
- Sen ne denin bu işe TM 
- Ne diyeyim: casus .. 
\·e baımı sailJyarak gtilllriıiledl: 

- Bnnn ancak ('88Uslar ~pabtllt·· 
Moğol TürkQ olup olmadığını -JıUJJI'" 
çok kolaydır.. Sünnetli tse, cledftf "r 
lnana.blll rlz, 

- O halde kaptanı ikaz eıdellPJ dt'• 
t>ir kere muayene ettirsin .. 

Mes<"leyl kaptana açtılar: 
- Bn adamdan şilphto\enlyo.nu:. 8 1' 

kere muayene etseniz, h:ıl•lkat dt'r11'
11 

uılaşdı:r. Devamı ,-arı 


