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Bir .ıapoa mlllrezeel Cavada yanan bir onmnm yaamclakt l.....ırtaa ~or 

Mindanao 
adasında 

Amerllıaa kanet
lerl lapoaıara 

• llkabU taarruzda 
balanda 

Japonların kayıbı ağır olJu 

Vqlngt.Ga, 25 (A. A.) - Res
mi tebliğ: 

F.iipinıler: Geıneral VainJright, 
Amerikan kuvvetlerinin lılindana• 
oda 7.ambo • Anga l"'lrtnıinde J a
pon motör'lU ıkollıamıa .1aıJ1ı mu .. 
vaffakıyetle biten bir mukabil ta• 
a.mız yaptııkla.rmı haber vermek • 
tcdir. Düşmanm kayıpları ı.ığll' 
olmut, buııa lmrld* '*' tek Aine
rilımı askeri 61mlltt.Dr. 

FBipln adal&n mlarmda bulu
nan birçok mzlnatwlr mayo dllş
mamn seyr(laef eıi durdurmaıt ia
tediğini göstermekteclr. 

Almanlar 
Cepheye yeniden 

36 tumen 
gönderdiler 

AIDlanlar Starara 
Bauadald IEanet
lerlal IEartanura 

çalqıyor 

ÇAY ve KAHVE ___ .__ __ 
inhisarlar tarafından satllması için bir 

kanun projesi hazırlanıyor . 
Kahveye perakende fiyat kondu 
B.awndmat ve çe1111mı1 ballı kallvaaıa 

peralleade ayab 887 klll'lllhlr 

Karışık kahve satmak yasaktır. Satan
lar vurgunculukla cezalandırdacaklar 

Ankara.dan ha.bel- veriJdliine 
naaran, çay ve lı:ahvenin bir ın. 
ıı-.r madde9ıl olarak satrımaaı 
hakkında. gümri1k ve İnhiııa.rlar 
vekileti bir lraııun proje&i hazır
lamaktadır. 

Proje eeaslarma göre hariçten 
it.hal edilecek çay ve ırahwnin pe 
rakEllde tıatıan g11mrijkJıer idare
ü:ıce teabi.t edilecek ve bu iki 
madde memleket.in her tanLfmdn 
8'J'DI fiatla atdacaktır. Bu hueur 
teki inbitıar vergt.I~, Vekiller 
Heyeünıce teabit ve tayin l)!una· 
caıktır. İnıhiııa.r1ıa.r umum mılldürlll• 
ğll, mm.yyen inhiear kaplan için
de sattıracağı çay ve kahveyi, lUJ 
zum gördtlğll mmtaıkaJarda muvak 
k&tcn ~ o8raık eattJrabUıeıcek .. 
tir. 

Memleketimizde yetifen yeril 
çaylan, işletmek ve •tmü iflyie 
dsvlet zira&t ifletmel~d meşgul ~ 
iA.lıilecstir. Aynca inhisarlar i • 
d&reainin bu ifl hakkiyle bap.ra .. 
bilmesi için tet'lrilAtı genle.le~ 

yeniden bi.rtakmı memurlar alma. 
cak ve bütçesine 8 mUyoo. llm :i
li.ve edilecektir. Hazıır1anan pro
jede çay ve kahveyi e1mik veya 
fazla fiatla •tanı&r haıldunda ce
zai hükümler de bulıımnelrtadır. 
ÇF.K1LM1ş KAHVENiN FfATI 

Kuru kahvedler, busib:ıden iU· 
ba.1'ell heirJrella.ra çelkiJaıı. kahve 
satmıya başbyaıl:&klaniır. 

Tica.ı'e't v ekiWji 80ll mmmı g6s 
önüne alarak çiğ bhveaıin kavrul 
dUktan ve çeltı1dikten 800ıra hıra. 
ıtacağı fira UJıerinde incelemele r 
>-s.paıqtır. Vekillik fira.yı yüzde 
yirmi olarak kabul etmiştir, Bu 
beea.ba göre kavruhnut kahvenin 
perakende kilo fiatı altı yUz sek
sen yedi kuru§ olarak tcsbrt ed.il
ınittir. Bu fiat halis kahve fiıat.ı
dır. Kanıpk kahve sabnak YM&k
ta. Kahveye herha.ngi diğer bir 
nıadde i!Ave edilerek hallsiyeti
oıi ~. olan VUrguncu'uik ve 
men l tabifa.t hükümlerine göre 
eemiandınlecalcUr. 

~&. 

VUAyetla tabllil 
Toptan zey tin yağı 
satışı gasak ·e dildi 

---
Ellerinde 20 tenekeden fazla zeytin 
ve pamuk yağı olanlar yarın akşama 

kadar beyanname verecekler 
Vil&yetten tebll.ğ edllmlftlr. 
1 - Her çeılt zeytinyağı ve pamuk 

I yağı toptan s&tl§lan yeni bir tebliğe 

Gönüllü Amerikan 
tayyarecileri 

Siyamda llll llava 
meydaaıaa 

lll cam ederek 

40 Japon 
tayyaresini 

tahrip ettiler 
Londra, 25 (A. A.) - B. B. C: 

kadar yaaak edilmi§ ve ap.ğıdald e • 
. ıaslar dahilinde beyana tabi tutul • 
ıaU§tur. Ancak, perakendecllerln aza. 
mı IS kiloyu geçmemek Uzere mtı.at.eh 
ilklere yapacaklan satıılan .serbellt 
tir. 

2 - Ellııde ve emrinde 20 teneke • 
den veya buna tekabül eden miktar. 
dan fazla her çeııt zeytinyağı ve pa. 
mukyağı bulunduran zeytlnyatı ve 
pamukyağı mUstehllklerin Ctafllirha. 
neler ve fabrikalar) perakendeci ; yan 
toptancı ~ toptantr tablrlerlle ko -
mlayoncuıar ve depocular; bakkallar 
ve rehln olarak ellerinde bulunan zıey 
tlnyağı ve pamukyağlarmı Uln tart 
hinden itibaren belediye huduttan da: 
hllinde olanlar i!Anı takip eden gQ • 
nün akıamına kadar belediye hudut • 
hırı h nrlcinde olanlar da nihayet Oç 
rtın zarfında bir beyanname ile idare 
• ·11., bildireceklerdir 

: a - Bu beyannamelerde. beyan edf. 
len zeytlnyqı ve pamukyal!armm 
cinai ve nevileri miktarlan nerede 
bulunduklan kime ait oldukları kap
\annm el.nal ayn ayn gösterilecektir, 

4 - Resmi ml18tehlik, mUeueaeler 
beyan kaydından müstesnadır. 

Uzak şarkta müttefiklerin hava 
faaliyeti şiddetlenmekte, lapon.Ja .. 
rmki hafiflemektedir. Dün Çung • 
Kingden gelen bir ~lgrafnaıneye 
Jl'Öre gönüllü Amerikan piıot1an Akdenizde 
Siyamda iki hava meydanına hU: 

::ri::~1!°ro!~pon tayya"9ini Bir italyan kru-
y eni Ginede !loresby limamna 

t:::'~~:: :; .. 1 vazörU !~!Y!l~~i ----...... ~-~~..:;.;;.;.:.;...;.:.~~:..;__ 

Slaaa•m toruıan 
On~n azametine layık olduk
larını bir daha isbat ettiler 

Anıt-Kabir jüri heyeti Türk 
projesini övdü 

KaU karar Nlıaada werllecelı. Bir •eaUı 
llomllroaa teıkW mabtemeı. 1aıut 

Nalla VellileO taraluldu rapdacalı 
Ebedi Şet Atattlrkiln Anıt _ Kabir 

mll8abekemıa itUrak hakkı görtllen 
47 proje dllDden itibaren Ankaradakl 
sergi evinde te§hlr edllmeğe baflan • 

mDJtır. 
JOrl heyetince mükAfata llyık gö. 

rWen projelerin tetkikine önümtısde· 

k1 aydaD itibaren b&§J.anacaktır, Bu 
projeler cöroönl1nde bulunduııll&rak 

Anıt • Ka bire Dlhal tekli verecek e. 
... tızerlnde kararlar almak tı-.ı 

Büyük lıllllet lılecliainde bir komlıtyoa 
kurulmaaı ve lnfa&Ua da Natıa vekl.
letlnin tavzltl kuvvetıt muhtemeldir. Loadra, H -(Radyo aat 7,115 de) 

DUn gece yarım lıloekovada netre -
dilen rumt Rua teblltl: 

DOn cepb(!de mWılm detifiklik ol • 
DULJDl§tır. 

Londnt, il (AA.) - B.B.l'J: 

Sovyet Hukometi 
fJç laglllz ..... ,. •• Erna Zak Gitti 

JtlB.I JD:n:rt Gtl':r,ı:L 
SANATIAB AKADl:MISIND& 

Ruat tepede yapılmaaı k&rarlaf • 
tınlan Anıt • Kablre ait pro~rl tel. 
kik edip ,ebrlmize dönen jüri uuı 
,eretıne dt1n öğleden ııonra gtl&el aa • 
natıar aka.demlsl blnumda bir çay 
ziyafeti verilml§Ur • .JOrl heyeti aza • 
1mdan prof. Pauı Bonahz, mflk&fata 
llyık görülen 1lç eserden blrinln aahl. 
bl olan Prof. Emin Onat ve cloOeDU 
Orhan Arda hakkmde.: "Tllrk mlniar. 
bj1DJn beynelmilel •bade.ki ,..eftııl 

yllkaeltmlflerdlr,. demiftlr. 

En kanlı çarpl§malar, §imdi Rue 
cephesinde vukubulmaktadır. Gayri 

(Devamı 3 üncüde} 
o • 

B. Belkıs aleyhine açllan 
kürk davası 

Bu sabah iki taraf 
da mahkemeye 

gelmedi 
(Yazısı 3 üncixJeJ 

••dair• verdi 
Loadra. tlJ (A.. A..) - Sovyet 

hük<b:neti, ilk defa olarak iki tn
gi !iz &Qbayı ile bir İngiliz yar BU• 

bayma madalya Vermitt.ir. Bun
lar, Munna.uk Uzerindeld hava 
muharebelerinde ya.n.rhk pte • 
ren tayyarecilerdir. 

llıi l,.,,Uiz muhribi battı 
v....-., H (AA.) - Bahri. 

naarııtı tebUll: 
Uzalqarkta Plllıtbury ve Edgal 

1 

mUhrlplert Kart bqmdanberl kayıp 
tJr. Bunlara zayi olmut nazarile bt" 
kdablllr. 

Bilmek Miktarı 
Maden işçilerine gUnde 1000~ ağ11· 
işçilere 750, işçilere 500, diğer 
buyuklere 300 ve çocuklara 150 

gram ekmek verilecek 
.{Y .... 2 Dclcle) 

Sevimli sanatkar bir arkadaşımıza 
intibalarını anlattı ve gelecek 

Şubatta tekrar geleceğini söyledi 

1 
Alınan Beti artisti Bayan l<nuı&alun 

pr.e&emlze hedl,Je ettlll bmalı .._. 

Artide Kızılay namına 
güul bir lnılıet uerilJi 
Memlelı:et.imiMe Kmlay meınfa .. 

tine iki Itomıer v&mUt olan ta• 
'IDllUI Alman muganniyeei Bayan 
~rnaz ak dlin aikşam gehrimizden 

"'ofyaya hareket etmigtlr. Sanat
... ar ietasyooda Alman sefa.ret er
tô.nı, matbuat a.tqcsi Dr. Şmit 
:ti1m.on ve refikam ve bir Kızılay 
.eyett tarafmdan uğurla.nmış ve 
Ktzdato namına gi1P.el bir buket 
\'"rilmiştir. 

Kendtelni uğurll)'9.D blr arka
~!l.§mlna ~vimll 118D&tklr ı.ta.n
~ıı hın gUzalliklerine hayran oldu
:;. unu, Ankarayı büyük bir Avrupa 
ehrkıden farblz bulduğunu ve 
riırkiyede gördüğü mia&finever • 
ı k ve aemp&tiyi ula unutaımya.. 
Cbğuu 8Ö~ ft gelecek 8elle 
Şııtıat aymıh tekrar Tlhtiyae 
gelms arzusunda bulunclufunu 

"'" •tmittir .. 

<Devamı 3 üncwı.J 
---0'--- --

laglllz tanareıerı 

F ransadaki hedefle
re hucum ettiler 
Yedi laglllz tana

resi dl .. etll 
Loadn, il (AA.) - a.ıra .-ır. 

bj1 tdJllli: 
İngUlz hava kuvvet1eriDe ..-P 

bomba tayyareleri dUn ~ __. 
avcı tayyareleri refaketmde l'rana 
ılmaUnde Comtn_,.1'1 eleld:llk mn. 
tn.ıma ve daba ı.p& ~ btl • 
OWD etmfllel'db'. a.taJrat ..... .,,._ 
Nllırl dftpn·mn lld av ta~ 
tahrip etmlftlr. '1 lagiJiz av tayyaresi 
prl dr:lwMmifUr. 



BENDEN 

SiZE 
Ya:an 

1luadtalı .A!IAC 

Aradııjıım 
Sözler 

Lastik tevziatı 
yarın başhyor 
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vıııretlere Alt liste. 
ıer de bazırlaadı lk•ell Mllltan 

25 M A. R T - 1942 

H lSELE~ 
.. ARllH. 

BAllÇIV.U 1 ... 
h - tanlia harp gliriilttile-

rbda, allmıt.darm deıvMl 

Ç~ yamaıyonmı_. Ydlarea her hafta, hemen 
her gün ya:mı15 bir insan böyle 
''çOW..dır yazmıyonun"' derken 
ne oluyor, bilir mislnu? Yazmı 

yonlum; yumu 1.Uyen bir yer oı· 
r.ıadığı için deiH, cbşe.ndaa bir se
l>eple delil. öyle bir sebep olsa 
bu üdatüyü doymaz, "Elbette bir 
,·ilkti. gelir. gene yazamn" diye· 
bilirdim. Yazamadığım için, ancak 
kendimden gelen, ne olduğunu bi · 
iemediğim, beni ~ırian bir se
heple yamuyoram. 

lqe mildürltlğil emrine verit
!Xliş olan otomobil 18.stiklennm tev 
zi listeleri hazırlenmlf!tlr. Bıı lir 
teıere göre, dağıtma işine yamı. 
dan itibaren baelaııacakttr. 

semeyl, bir selimı eı;irgeyen se\·- VilA.yetJere gönderilecek lAetik 
gllhlen bile ilmldlni kesmez. Bizi ıere ait Ji&teler dahi tamaınluım~ 
ı.,imize, sanatımıza bağlıyan <luy· trr. Otomooil veya liatlk acente. 
ı,,"ll da bir aşk değil midir! Bugün g; bulUllall merkezlerde tew.:ia.t 
arayıp arayıp da bulamadığım Höz· bu acenteler tarafından yapıla • 
lerin, benden hep böyle kaça-Oak- mktır. A~nte bulunıntyan Yerler
lanm. bir daha hiç, hiç .celmlye· de ise her viliyet listlkerl teeel "' 
r.eklerlnl kim 'iCiyliycbilia-? Söyli - ' Jüm ve tevzi ~in birer mutemet 
yen olsa da ben inanır mıyım~ tayin odecMtir. Vilayetler namı
l{aç defa kendim söyledim de gene na gönderilecek JA.stik·ler acente 
inanmadım. veya mutP.mctlere teslim oluna . 

İşte en sert kıı:; günlerinden rak kortt.rol altmda dağrtılacak -
!.ODra bahar kendini gösterdi. So- ur. 

Maden işçilerine günde 1000~ ağır 
işçilere 750, işçilere 500, diğer 
buyoklere 300 ve çocuklara 150 

gra.m ekmek verHecek 

eUlli .. ...cıa ........ UIJU" 
lar ve olmyaıilar ftl' mrf Radyo
larda müzik her zamandan daha 
çok ve daha Cftllnındqr. Bmulll 
sebebi rad)'O ~ eihlrll )mt;a.. 

nan gittikçe Uerleımlt, olgmılae • 
DllŞ olması mıdır, yoa. mbedea 
tarafların besteler UM111& adaf
tmlıklan propa.gancla neşriyatını 

dinletmek •• Japdaa bir PJl'et 
midfrf İkifılDI de ftl'it g6nnelı 
limngelir. 

Ankara, 2li (BasÜsl) - Tevzi ıünlllmektedir. Bundım batb. "Ir Şurada tıu' hayna ............ 
edilecek dan.ek miktan haö:mda• çi" ııamile de bir lmıtecPi meyda• ken hayvan arJaıdaelan bu bldl
ki inc~lemeler bir hayli ilerlemiıt- na getirilecek, bunlaıra günde l500 seye karii lıiMö ve alakasız ım.. 
tlr. gram ve yaJnız mıadıen teçl.lenne ıırtar. Bu hal bil.tin hayvuılar i .. 
Oğrendiğ*me göre, çoeuklan. ve ise günde 1000 gram ekmek veri- çfn mat.lak değUae ele luanlar gl· 

bilyüklere verilen ekmek bugUnkti lecekıt:lr. Çıka.cek kanrda ''jgl" bi olnwlıklan 5\lphesizdlr. Fakat 
mıikta.rda bıırakılacak - yani 1~ nı1n tarifi şümullendirilecek, ağır lmaıılsr fert olarak biribir1erlnln 
ve 300 gram - ajır işçilere de igçl sımfma. dıaıhil oimıyaıı ''jşçi" fellketlerlle az veya ı,,ok alAblı 
750 gram ekmdt dağrtılmaaı dü- nın tarifi yapılaaaW.ır. görilndiikldi halde cemiyet hali .. 

Daha bombot duran kığıdın 
karpmıda hemen her y&Z1Cmın 

<luyc1oio bir korku ,·ardır. Ama ne 
tatlı Şeydir o! İnsan: ''Olmıy11-
r.ak, bugün söylenecd'ııı; bir şey bu· 
lamıyaeaiJm !" derken bile gönlü, 
gerçeldeteceğlnden bir an §Üplae 
etmedlii blr ümitJe doludur. O 
kiildı bitirir, korkusunun nasıl 
değişip bir kolayhk olduğunu an· 
lamadan, düıtımneden ~ka bir 
kijıda geçiverir. O günlerbıı bir 
daha gelecek mi acaba? Son ay
larda kaç clefa masamm başma o· 
tul'dum, yazacağım 'eylerin hazır 
olduğunu, "olaylıkla çıkat'abjJece· 
ğfmi sanıyordum. Aradığım sözleri 
balamadım; ertesi güne bıraktım, 
ı.;ene balamadon. Bellq söytıyecek
lcriml bitinnlşJm ; içimden, o ku· 
rumus pınardan bir şey bekleme
meHyim artık. •. Ama göııUI katla
nıyor ma sanmımıd Veda ...U. 
uin geldiğini ne kadar yakmclaıı 

a.nlarsak aaby&Jan, sevdliimb iti, 
bnnca yıldır ftiphelerle, korkular 
la, ama bir )'aDdan da llMla lıai'" 
laodılams iti bira& dalla Binfilr
me".a letiyona. Veda bir tiirlU lıılt· 
mlyor, bitmiyor. tıte gene IUtler
clen beri ı.. Jı&iıdm hellnde \'8-
b:Wyol'lllD; ~ bell.clen lraçaa 
söylenecek sözı.rin eıddli gibi p
ne birdenbire döailp gtillhnsemele· 
rlni, eDmla hır~-· ~ .. 
MIJll. Xeadlmlse eectilllllı1s 11' a:
rakmağa Jıatla.nmak, beDd ölüme 
katlamna'ldu ela mr. A8d ölüm 
7.ata • cJei1J mif 

Niçin s67ltlyoram balllanf Ken
dime aemcbnMll mı lltlJwam ~ 
HaJJr. Yılludan bert daJIMdMn. 
nır, d~ündWtleriml, beDd Jdnuıeye 
JMiylenmetıl dojru obmJacak dwy
gulanmı tUe liiıt ..... c1ildlp 
her okuma'1: lstiyeae bildirdim. 
Her günkü Yaf&YJllllll Jdmselen 
gizlemedim. Yazı r•...ı. and.ı
gnn, kimseye bir şey öğretmek, 
yol göstenoe'k cJeilWlr: uıcak 

kendimi ~ylemek, -- oiallan 
içinde bir t.uıaladen i~e 
haber \"91'8'e1E i8te6:D. 'Y....._, 
bir hMlıa deftea" 1 ~ gi
biydi. o cWt.eare ..... i cı.,pl&
rmu, lidl il i ••••• 7 ! A • 

nın •erdlii ............ lellr
mQreJlmf • al lw ıh - o 
defter elreik ....... 
..., nlPa ,..... - ..... , 

ümidimi MllMltln .. ...... .... 
jlltm, Bir ...... ~ De ...... 
mu, ne bnahk bir yerdir! Du
mat~ ölmit smmmız; en ...ı
ımddr Wr aadr. ldrdeablre pudtı 
clalplur g'1tıllır, ........ .ıtm· 
dan ............... de bllme-
rUil llir M cılel'Wlr. llıtılJaıfadı 
diye uf* .. ffT ....... tın ... 
lıtr •iDiide .........., ......... 
en b1J11ı 11891MF, •..,.. ._. 
dett •pııealr 1ılr llfk doltn'_.. 
yor .. ., Bea -de, ualı lllr .,,se. 
vellemly.- gibi g6rlııaea lııafam-
clan ... .,.. ....... _.,.. 
yım? Ap,·, ........... . ....... 
ı. ....... -

Onüanüzdeki ı-••rteli aüaii 
lmihtft.1~ 

~~müdürü 
iken Men bllyUk ..._ nlclenıie ts. 
I?Ulil Sa.ip Seın.cer'tn illıllıli 6Umı 
~* dolt.yJlliie JılıMrtm ....... cs
nUmUııdeJd Pamrteli gClllll 8ıliıl.t 
on dörtte Be,...t wıtQrt r nhde 
bir ihtifal ;v .... calıMr. 

ğ11ğnn arasından ılık bir esinti, bir 
nıikde sezlUyor. O Jia.dar ki ko· 
rnnınak kin arkamızcla bir palto 
hulunnwıma p.,n•eriyonu. "Ni
çin? diyoruz, bo berrak gündüz· 
den. bu yıldız· ı geceden tenimizi 
ıı.lı;ln saklamalı? Bo havanm etbni
:7.İ sarmasından bize ant'ak hayır 
J:elebiiir. Hayın o\abillr mi ba gü
zentk? Otlarda, nğn~inrda, kendi
mizde. her ıteyd" du~ alan bu yeni· 
den doğma heveı;i yalanl'ı olabilir 
mi! Rırakalon kendimizi babara ! 
:l f:ıtl•m gönlUlerlmizJ bahara! ••• " 

Her yıl t.oprağm, iistündel<i her 
~yle beraber taıcle,tnrme."', ölü
mün bir yalan olduiunu söyltlyor. 
1.aten gönll1Jerimtule bize bonon 
-:lenilmesinl istemiyor muT Dalların 
) enfdrn yeşerdiğini, ~içeklerin ye· 
niden açtığ9ıı gördükçe onların dö. 
köldüğU, kuruduğu gibılerı de ha
tırlıyor, loilnl*le eöamtla ateılba, 
gönltimbde I* tilrltl ee.ldqaınadr 
ğmm ~ de Glllar gibi ye· 
niden raaluacıeiı Umldiae kapı. 
lıyons. Yer )'tbüade öJilm ohnadr 
lı, ller ..,m yeniden dirlleceil eı
bette doin değil; ama her yıl bl. 
ze ba planı liyledlif ioln seğ oı. 
sun ı.ha.1'! Gerçeğe, ea beldeme· 
diğlmlz aııb.rda bir.e ...mi daya
raveren acı ıerçeie değll, blme 
bir u o-. Olla unatturnvereeek 
yalana göalillerlmlz "'8M'Nf ..... . ........... ............ ,. .. . 
~ ~·,..,~~ tiır 
1attığı masalı dinJiyelim, bir ma-
181, bir yalan olduiunu unutunca· 
,. ..... cllsJi7eUm. 

11er 7d bahar gellnee pay 1111U111 
..,.. plim? lls.,ln ,.,... 
..._., iıltcımlyonunf Aaıbr dl. 
Ye deiD mlf Neden ODU tatlı bal· 
mala kendial abP.ftlllforsun? Bi
lfııllia .. g..,...;, ..... dönmek
le, onlardaa saklıyal>Dclfifn sesi 
dinlemekle. bagönb acılanada 
elllb lıılr tat Rlunv. Bırak yalan
larla avunmak diJeifnl. Kapat pen· 
cereni IJahara. Arttı< senin cin 
clelb o IMıllar • .......,.... ollaaı 
5ell "-adet daldk&~ hçaliJı. 
de eaUcbrmanın ınrrnu" an, OM 

eıwaeie 9Blıt. Asıl zenaıhillğln .,.. 
m deiU mi? Her bahardan yelll 
bJr ı.euk bekleyip ı~ş günle
rin -.W.ğı batır.lan aııatuısaa 
bıwgWa umduğu t.alik aedir~ 
Kapat P8DCel'elli bahan, kendine 
din, Keomit be.b:ar1arni artık biri
bfıtpe ._...., ..- •• llio aeç· 
-Veeels ....... hazları içinde 
ö1tbd dlltthameden helde. 

Nurallah ATAÇ 

- Biri 1ıa tetilde mWıim bir 
kelifte bulunarak her ta.rafta bir 
c:leDbire ve biritıılri Uatb Alman 
ordulanDm tlıblt ı•hl:ritndall 
istifade ederek ~P etıneid:ir! .. 

Nitekim, OQUoll için de İqilizle
rSl buradan bil~ ... imlit bekll
yecelı:lerini dıa.i:ma heeaba katıyor, 

- .. t.& lngüllleri bu belnmclall 
aondajlara tabi tutuyoruz! •• Nite· 
kim 1*- defasmdıa muvaffak da oı-
dut' .. 

- Hugi def881Dda ? .• 
- Raql ciefumda olacak? 
~ JDUUDUS? Bir gece Lood
nrıam medteli olıan Citi)'e o kadar 
mlltıhil ve mı•smm bir tayyare 
bUıcuınu ya.pm ki hag»ı•r Lond· 
ramn havadan iatilAm betladlğuu 
omınedereık mlltldo bir te1"r. düş· 
uı ve o vakte kadar Mlad*I•n 
gece avcı ta)'Yllftlll keoiOıerinl G 

ceoe ortaya ~erdiler! •• 
fnclMs!er alrabind~ bunun ıhir 

ldl ~ obnadıilDI. mlthle 
bl.t- 111•111qa keell beıskmı ollluju. 

BerHn flarmellik orkettrw nu dema1 ~ Jlıi1ıman oaı· 
- .. u..er lu, tevile ~ ama 1' itten 
,,__ _,.. ge~ bul~. 

Haber vıAE DW ı .... Bllllin Yeni tip gece avam tayyare1e 
f'Mnaoalk __.,.. ,_.. .şeıbıri- rini ortaya ÇJkart.brJnaia mvvaf. 
mise ........... Ollıa•k illi ou• ftılt olduk?.. 
ll1ıll'tell ................. AA • Fa.tı:at İ:ıgfüz doet.İanDll ondan 
Jmda lıt 111•111, ...._at nei eoma. bir daha b6yle 1* tumğa 
~ " tltell _.... -ı 17 de 1 ba.1mad'1&r' İngiltere Uzerme o 
~ .._. ~ '° ld lmdıar ağrr, feci, kızdırıcı hUouaı· 
ı..onsıer ~. m )'8pttğmJz belde tngj)izler aıı· 

Mahkiimların yaptıkları 
yollar 

Ankara.dan bilclirildiğine göre 
nafia işleri için 'kurutm.WJ olan Ye 
::ıi cezaevleri fa:ıliyetlerine devam 
oiunma:ktadır. Bunlardan birinci 
!kip Geliboluda Arlta yol adı veri· 
lerı l}OSeyi ya.pmtftır. ikinci ekip 
300 kişiliıktir. Bu eldpin faaliyete 
geçmesi için hazrrlana.n inşaa.~ 
projesi V ekillcr Heyeönin tasdi -
kma r -'lunm.u.cttur. 

·:ıt"'ç' . i~ çalışan bu mab. 
kf9ıaı ııQlllXUll işçi ~vmlyes.i ve-

_ _.,;;. _____ .;;,... _______ ..;..,.;;.....______ ne gelbıce 11'1 alAb pek aabyor. 

Veni bütçe 
müz~kereleri 

Encümen vekiletlerde 
tetkikler yapbracak 

Ankaradan bildirildiğine göre, BU • 
yUk Millet Meclisl bütçe encümeni 
önUmUzdeki gUnlerde azası arumdan 
raportörler seçerek 1942 maya yılı 

masraf bUtçeslnde teklif edllmiıı olan 
tahsisat dolayısUe her vekllette ayrı 
ayn tetkikler yaptıracaktır. Bu tetkik 

T eşkilatt Esasiye 
kanunu 

Her tarattu ao Y1111J1111sfana uza
tılan yardım eDed lııbbn iddlann
zı tamunlyle ıı;tlrtltmele klft de
ğildlı'. İlf.e birkaç veya blrkac 
yttz Jdlometre ötede '4'hirler yer
le bir olarken, binlerce ve on 'bin· 
terce iman ö18me sttrttklenlrlren 

Türkçeleıtirilmek için cliierl~rt ellence ne vakit geÇfrf-
bir proje hazırlandı yorlv. Böyle barfkeiln bir ael»e-

Ankaradı:ııı ı...ıw:..ı~:ı;.:.... göre, bl de 'bUyök derdin acmnu ,,öyle 
---- böyle unutmak ve avntmak gaye-

Teşlru.atI Esasiye Kanununu t.tlrk· "; de olabilir. 
çeleştir.rnekle meşgul heyet bu Harp gtlriUtilleriafn ve ıtdantı
hn.eıusta hazırladığı Yeni pıw,feyi ıarm şUr lhtıyaemı ortAdao kaJdı· 
çoğaUa.raık kıa.nunun aslı ile bir • ___ ... _grv ve -1.ıı---.--· .r.. •üp 
Jilrt.e mütehas!ıaB birçok zevata rıuııauı .............. ,,_&• "' 

Vakıf . ler neticeatnde hazırlanacak raporla. 
~ Us, "Mlıvea"Ciı.er arasında rm ba.Stınlmaama karar verllmlgtlr. 

)"Cni hareketler var" 1*.;J f ı> ıtrn. Silfr ·· .?I &lbi 19'2 mall yılı bUt• 
d~ yudtğı başmakalede ~;;~ çert ~ bulunduğumuz maıı yıl 
diyor ki: bUtt;c-. .: •• azaran 7' mllyon 29 bin 

heslzdlr. Etimizde banan birçol. 
gönderm3ş ve oaı gtl.n ~de tet• mlsalleri var. Bir t.&nest de "Bah· 
k~ ederek bu husu&tak.i mUtaJea-
18l'Dlm veya mukalil te1cliflerillin çrvan" dır. 

"AJmanl~ p m ve Ak· ' küaur ıtra fazl•lrJıJa lılecıı.e ..,,kedU. 
cleaiz istikametinde yerıl bir he• ml§tl ve artan murat Jaaımlanm kar. 
reJrete seeeceibaden ı.Jnıeıdilirken §l)ayıCI ı.ibirlerle Varidat lmmı bu 
Romanya Ue Macaristan arumda miktar 11zerinden tahmin edllmlttt. Bu 
l'ransllvanya anleptulığı aıe,·· kmmı alt.kadar edeıı kanun ıa,thalan 
lemnlı1 bulunuyor. Romanya gaze. da bllyllk Killet M:ecll81ne gelm1§ ve 
t.elerf şark cephf'8bıde balnnan Bo· bütçe encümenine ııevked1lmlfUr. BUt
men ubtierinin geri almarak çe eıncilmenl vekiletıerde ~ 
Macar smırlarma gönclerllmeelni tetklklercSa aonra winmıl he7et baUn.. 

bldlrilmeıskıi ~. Heyet ge BDytik ve mistik Hint l&irl bu 
lecek müta!ea ve:ywı. tekilleri tar. kitabı 1914 de "Bengal~" otarak 
nif ederek Tthqeı1ettirilmig bir yszmlfbr. Demek kl r;eçen dOnya 
Te§kilitı ~ Kaauııu projesi ı harbinin arif-ele ortaya atıJ. 
hazrrJıyacskar. ilUf llahmuyor. Ayni tdtap f"~iz 

ce teftUmMlnden ttlrqeye de Uk 
Emlak ve Eytam bankuınm J dem o~ t9S8 maJ19Dlda ~v· 

rildf; yedı ay soma Odnel lıaalmrr 
umumi Joplantııı yapıl<h. Harbbı 90n clerece ~eni,.. 

Ankara.dan b11d1rllditlne göre JCm • l~iş oldup ve bllttln dilnyayı 
l&k n Eytam bankuı umumi toplan. !l8l'dılı IG 9ll'Jda lofbiclt bulmı 
tıaı :yapılım§ ve bir sene za.rtmda Me c11' plJu&ya oıbn1Jm1 balUDQOr. 
bin llr&lılt kir elde edlldill antaptm'f Tibtl oaı-. ctme1 eMliD laaa• 
•· a.ı.mc t.em.ettade!l 8" 1ılD ilama "" ......_ • ..__, oa. tüdfr 

~ dtalNl ... "11...._. ......... 
J;;'~7 ........ it - (j 1 ~ ;... ....... ,, -

War Almanya hesabına Rusyaya. ----o---- tınzttae~t' ~ edl10r. 
1881 de dolan Biat tUri Tapr 

1941 ...... Jllyltllab Jeclialpdtt 1 ölcll: 78DI dlnJa liutllaia cdrt> 
iıDı d..ıtl; - lelle aıtıtlcletle ... 

ka111 yeni harp fedakirlıklan ya. 
pabimelr ~ iptida TrulaDvan;ra
da kendi mDll cBleJrlerild teinin et
mek filırbadecllr. ~ 111 
kendi lelıleriBe lidedilmedikçe 
!fU'k eepllslWe h...,. elen. ede
miyeı eM nint ..._ttlnsek auetlle 

AlmaaPJI ...,. ----· s... Almuıywa tulr eeplMMIMltM illi 
mlttefiki böyle ~ .,... 
ğuJamıa MnlMak ltfr 9Uİ)'et al
mıplarken Bulp.rlatu onhdarı ka
ran1* b!r maeeraya atıbr mı? Bu 
da ayn Wr meeeledir. Yaln11 or
tada lalrlr edilemlJ'eeek bir olay 
, ..... W ba ela AlmuJUUD 9'ıJp. 
Ntawclaa .. takim ,... lat.ekJer. 
116 baJanm...m. Blllpr imalı Bo
ıkln Beıtlae aMili bma maddi 
bir tWIUdlr. Ba anda Ahnnya· 
nm Ankara hlJlk eldal Fon Pa
paln de Berline gitmesi, gider
kea 90fJada Balpr devlet adam
Jan De koa1111D91aıda hal-· 
ıia dBdıate ~ lılr hldlHcllr "' 
hi~ ~h~z Balgarhtanm llarp 
durmnu De all.kabdır.,, 

Dağllma Of isi 
kuruluyor • Ankaradu bDdlri1dlliDe ıöre ı.... harWll kwarm&la ,...ar; -

sı lkUııadl ..... .. ... ıo..mı11 olan d~; .. Plitle ·- ge....., 
bm7UD tedutki tmktnmr vermek a. c1ea Plee6 olalllar _. _.. 

Buna dair olan lcarar IJupn W'e Jıuzrlwq ola kanun la,uaw nm. ADiiii •uı-!_ 
çıktı bOtçe enctlmeDJnden çıkmtf ve KecU. Tagor memleketlndea tok ı.-. 

•in cuma &ilnkU ı:uznamealne aım.mı,. terecıe, Avnapa. memlelretleıia • 
AJlkar&daD blldirildiliDe psre. da • tır. de tumdt; talrdlr ecliJcll ve aevilı 

tıtma cıtlal lıakkmdakl koordmaqoıı "' Hindletandan kllll;yeW miktarda c11. Almaapıa 98Jalia& ettlii .. 
heyeti kaıvı bugUn JUlfl'OlUD&cak ve pamuk ipliği ve Kapdaıle 7cıılu1la ın _ mda bDJttk bir halk lditlellnin o
yenl o& pek kı8& bir zamanda f&aU. hlearlar idanıelne ast ctgara k&ğıdı na ~ onclalı lnliuabğnl 
yete PQeCekUr, 1'9lml§tlr. &Mdetl lçia ,..ı lılr din, bio oJ. 

Tie&Nt vekAletiııe batlı olarak ku- • Dlmitrt adında blı181, mubteut muaa bir fonalll istediğini rtv... 
rulac-.k 7en1 ofi.l1ıı aermay..ı 10 m1L tartlılerde taclr Dlyam&.Ddl namına 318 yet ederler; demek ki adeta bir 
JOll UNdır, Bu mllı:tar vekWv he~U ve Ataııaa namma da ı~ı Jlralık ~ pe)'plllherdlr. Zaten makaddel 
ıcarariJe lcabaıda arttırııablleoelıUr. te bonolar tuatm ve para1anm da tala.. kitapluna da hemen hepsi "'1'18 
ons halk ve mtldataa ihtiyaçlarmm 8fI etmı,t!r. Yakalanan Dlmitrl ikinci doluclar; peypmberler c1c hep 19"' 
ııatıp ve dalıtmu l§lerile m9f1111 ola· ağır ceu matıkemeelne verUmlf, dlln ir ac1amJaııdır. 
caktır. LCbıum CördOitl ~lerdl tub9.. de mUdde!umuml tarafmdan caaJan. F.lerlD 'fldd1'ede ba dereci 
lel' aaacak ,,. aıaaıar bulunduJ'aaakbr. drrdmaa ı.tenmlftlr. raibet CiJmeıdala ilk IOOOU! 'h-
Ofi8 en lllumlu ınaddeleıte DMfSUl • VllAyet umumi KecU8i blr nisan gor'1m ıudanlub tam ıpfıeMIM 
oı:acak,.. k:alırDIJıa tQccarlarla ~lılrlfll l p.rpmba gtıııtl toplantıya ça#rılııuf. "w filı" er.... ''I"~ fabt 4Q'81 
ppacaktır. Ya oftata bDyQk f&Jd4. bf. Rusnamede varidat bllt:c;eei var • dereoede ......... olaa Ddllcıi Mblf 
tar temin oıunacaıı umulmaktad!r. , dır. ~ tllrkeeJ• 80D cJeNee -.ı tldıl-

oe ile oeviı9 ......... Bo~diı· 
Banda •lı:llerhı ''aehli .......... 

maya muvaffak olacağız! İnJfiİll • c1odOderl 11118p varı İlllU bir _. 
leır ı~ izzeti nefillerini km- ffmeslnl VeJa dbltletild olnutıell 
tarmak iç& nurı olı&a. bu gtıven • ondan llOlll'ül kelime ve cla1• 
dlkl.eıi sil&hlan lwlılan.maşa meo- ııdetA lnıu~ ~ _.. 
bur olacWla.r!. Bu suretle, cesu" n• cell)'or. Tapr llıbı b&1'e 1ıit 
lardan değtl, 119 kadar gizledikleri Tlrk •lteı.... t.ew1lf ...... 
ha yelli .mt.ıamu: bizsat kendile • de ide ..,.._ tal eaeıidir. .,_ 
rındm ötı ... ol~!. b~ llloflr: 

YAZAN: CLIFFOKTD HOOK. No: 135 
- Emim millniz? Ben kendi he ''llJ lllr, ...._ ~ 

s.bmıa, İagilüjerin beyle bir gaf ..._. illllllRoı'. o yapa,a'91S 
yapacaJılamır tik mmwn !.. tef...., "• .... nW imada ,,,_ 

calı adalu- t1ıenuJ1 wm iıgin 
ıWrlacl*'lft w - Jıoomet ver. 
dikleri uta tsıfek laıllfierini 
r-.at'lyen ortqa Olkannaddart •• 

- I>emıt*, ~ lıuı Ye" 
n: keliflerıl oi&Jlma ihtimal ve. 
riyol8QDUI? •• 

Bot bofaz ol&Jğunu daha çok 
evvelden ketıfettlğim bu Alınan 
oo.tum heyecanla bqmı 11.Uach: 

- thtknal v~riyor delil, buna 
eminiz! •• eledi. lngUtere adalur 
na hOıcum etme>itimfzin lebeıbt 
de, onda huaiandlfı i1'n edYmıt 
\'e alker ellWll liYdirilmil ııMı
lenlln ibaret olan • müyoaluk a. 
ld6eeie ku.ru1mut mDdafaa omu· 
9UDduı korkumvs delil, budur! .. 

- Demet tuv+etH i8tihbaratı· 
ruz 'VW.. lngiKerede dahi?.. . 

- ~tte! •• Ama o kadaı' da 
kuvvetli deil, doiruau ! Zira bir 
~ yeni llllMılarm Wiaıelıtyle 
meıu~uı *1ııdutandan hllberdıar o
lllYOIVS da bu llilMalU'IB mahl;yoti· 
m bir tl1ril1 ~emlYof'UZ! •• 

-Ya! 
-:- 1:."vet! .. Hatta fnai.Jiaıerin eı· 

lerindeıld bu kadar plediklıeri 
vasrtalarm hakıild mabiyP.tlerini 
öğrenmeden de, tabil, İngiliz ada. 
~arma taarruza kaUatama;yJZ! •. 
Jı'eıkat, muhliıkıkoık bunlann neler· 
~en ibaret o1du1da.rmı anlayacabz! 

- Anla.yaoak ıwsınu? •• 
Gayri ihtiyari gülmeğe bqladun 

ve bu sefer pek ciddl kolla~ 
olan Almaıı dolıtam: 

- Kotbnn, baat lllJt.eıt Qllr 
~il'e nazikilıe 1*- mektupla milnı" 
caat edip bunl8nn mahiyetini so. 
ra.ııaık ~!.. Decllll. 
Knmıll eMCK dQetum, ihdf, 

Abnan.Yada ı._.vu nadlrltllD'il bu • 
luneıı bir Jl&DC8l" &lbl JEi ..... 
kesNmfttıi. m.«Wir bir biddetle. 

- Evet. ewıt!. c;>ııan... bir 
şey!. 

Dedi. Çtlnktt, acWa.ra hQcuın et 
meden evveıl ımıt:Jııb fnsllblerle 
ha.agl ~ anda ve her hangi bir 
y8"le mllhim bir ki!glf haıbi ~ 

- GCSsıiblıUııillr!. f«ıeilfzleri böy- daa ıacma" .. 11üer1n1 ~ 
le b6r PNeW, tılıat lıati'katte blr ınusaa? Setlanmm 1ar1....- • 
~ harbi ol&caık bir imetinef"ıs ~ Ba .. ,... - -
harbine t_..rnaaJt için elbet ve • lhtqan tmdar cWma ..,.. 
bir frrsat 4-eeektlr!. ve,.ı.,aı llatQun -... Den 11111'! 

- Demek, ~ adalann.a tam bale Jllllfas; _,..._ llll'lac -0 
bir ~· llıleum fgin, evveli ne ~ ftl'f_, 
bayle bir llatlbe gll.veni'YOl'Smı'Uz 
ıs1ıe mi'!'. ' ICADIRCAN 1'AF 

- Talıit! .. Zln\, söylediğim gi• l==========::?:::ı! 
bl, lngjldcr blmi evveıt UlıCak ' 
böyle bir 1'0llım. milthılt bir lllr
prlz ..,.. ~ .. , Ştlpbe. Roma elçim~ sis, ne P'itt"Dla oJumı. oı18un, bu· 
nun 8aQae (fıaqeeeğjz? Vakıl Al • 
maıa tctı .... ın de bot cmma
}'W, ehtte lıt pceli gthıdOdQ 
~!:ftıbtbjz~ 
......... ~lan itin 
bJ7.e lralbea 4ill"Gll oiıa.blıeceat Av 

geliyor 

rupa ..,.. ... ....,,,.,, ~eri. mile geleoeldlr. 
k;-da ve ~ tııayle biı- ite • ~ bmwla tma 1*' m8~ 
tifte buhwJııe- igin lnıit&Jerin blecwlr ve ~a h~ ~ 
lelıme 4lılıo. ~ btl' eans olduğu l kim • teımularda bulun 
nu dUtlln.meat meoburiyetlndeytz ! 8tlD.1'a tekrar V'Bdfesi b8§JD8. 

(Deftllll var) cektb:. 
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il••••• ......... 
lloı torolı 1 nddel 

Prot, Karoıy Vloldae• • • snJe 
lıQln: ''Yapılan Mel' A~ &a • 

metile mlltenulp olmuftUr ... aöslerile 

SON HABERLER B. Bllkis aley-
AllONE IJABTLA&I 

aJdı1erild beJ&Jl etmlfUr· 
Gene jlld .......... ~ Arif 

Hlkınet de: "A.vruptllm tamnmı§ .... 
aıürl&rmm 1fUrak ettlCi bla lllt1111ıt.
JcadiL Tllrk mblıarJanDl8 ır.endıJd&n 

veiıi Zelanda üdeatzde bir ıtaı. Yunan Krall hine açılan 
A...,Jrada barp JU Juıuvazlrl. F·ı· t• d 

, ..... bnlalaaını "'"-~~~!. 1 ~ e kürk davası 
lıtedl Akdenızde ıtaıyan doneıım•ımt• ye. YllllU lraneOerlal 

Xflı'kl7e lkmebl 
:-- 14.IO &r. 11.IO &r. 
aı1* 'J.IO • H.00 • ... .. ....... 

ı.,.. 1.11 • .. •• 
'!? S-. l'ehlonaı 14110 

muvattaklJet, olddm a.GDoJe brfda. 
nacak 1* b&dlw!lr. '1'lık ~ 
kendisine gilvenWr kemale plmlftir, 
d17eblllrlm,. dem.lftiı'. 

A\flllltralya ile yeni Zelanda 
kurmaylan bu t6raya dahil 

olacaklar 

11l bir darbe indirUml§. en az blr t. tefti• edece .... 
talyan zırlılıaı: torpWenınlftir.Bu deniz A 

&yan Bclkis ile Bay Cema'eWn 
a.rasmda nlşan hediyeainin iadeti 
üavasm=n muhaıkemesine bu saıbah 
devam o.unacaktı. ~ TtiRK PROIES1N1H ZSASIABI 

6~ün~!'n Jt!rl he)'etlnce mük&fat& lA)'1k sö. V ....... ti (AA.) - Yent Zel&n 

U "'~ • .. ~ rWen ag projedell blrt olan 21 ıııra da elı;W Valternasb, Runeltıe gGrtıg-
7 .... fil:" numara1ı proje, 2roteaör Emin Cmıt Ulkten eoma baııuıa verdiği demeçte 

ıillO ve doçent Orhan Arda tarafmdan ya- Pul11k batı cenubu siyasetinin hazır. 
fer doıu o,1anntnn ver~ı 1wıber- pılml§tır. ıanmuı için daba faal bir iftirakte 

9 ıörı tliınyo oazfyttine bak1~ verilen malam& söre proje fU e. lıa11mJDak OZere Yeni Zelanda bWrQ _ 

P 
auıar gömöDıınde tutularak hazman metı tarafından yapılan mllracaat 

apen·ın beyanatı mıetır: bak]mada bu hafta bir karar "Verilece. 
Karakter IUbarUe tatlı bir meyli lh- fi zanıunda bulu-ıdcğunu aöyleml§Ur 

tıva eden Rasattepede yapılacak anı. Gerçek, Yenı 7.e'cnda V&§ingtonaa bl; 

A~Yaya giden Almanya11ll". tm meyle bağlı olarak yükaelm-1 içbı harp ııarası vllcuda getlrllme.sini, ve 
d~ elçisi Fon Papen Sofye. .. verilecek irtifam takriben 35 metre Awatralya ile Yeni Zelandanm muh 
~ ~rk Bulg t ·ı · kadar olması dll§UnUimllftllr. AJUt - telit 1nglllz _ A?Mrfkan kurmayın~ 

llİll b' en ar gaze ecı er:. Kabr1D mimarl kuvvetile her taraftaıı • dahil oımumı tstemlgtL Naah. b1---t lllu: ~ suallerine muhatap ol- bi ........... 
IPA~~tur. Papen aklın kalan suı c görlllebllmoal için binanm cnpm r kendllinln ve Avustralya hariciye na. 
~ten muke halinde oımamuma dikkat e- zlTDWI bu tedbirlerin zaruri oldufur:u 
~- teb~~~ dllmiftlr. Bu suretle pref holll bllllln cumburrelstne batırlattık!ıı.rmı ua.v<s 
-"h1.a.stten sonra kulağındaki za• l:Utıe halinde, görUıecek geldlde yllk. eylemifUr. 
tııı lll\iteeasir Iduğun .. liyer~k .eıtnml§ ve etrafı bir röUyefle lcuv - ----.o----S . o u soy vetlendirllmlşUr. BUyUk Atanın lahdi il illi Amerl'-
l'iri !J.r ki: TUrk memur!a!l Ş?- altı me§&le ue çcvrtll bir 'kaidede t~- D a811 
h eri çok çab1Jk yakaladılar. Mu- t u l"-"U f •ww Ü I ~eri yaıkmda göriileccktir. lantuı gc~liğin elleri Us. ~e yer '7 - ....,.,arec er 
Sel.......- ~l~ Türk • Alman müna.._.. rl1~3~\oıUntın etrafı ?JUyUk At.anın caa~ taralı 1 ncide) 
~nın bilhassa ekonoını11. ., s 

~;da:- ~her ... -ı ... daha ı'uile .... ı~ini, bat.ıraıannı ııaklıyacak mtızelerle çev- Amerilta.D luı.rbiye nazırmın tel:. 
~l~ inşasınd~::l~nra rllmiftir. AtatUrklln yattığı yer C'.ııha liğine göre Amerikan tayyareleri 
"~lllb.Una.aebetlerin daha ziyade hlınayeU blr ıekle aokulmuttur. Bina. 15 Japon tayyaresini düşilrmlişlcr, 

nm mımart teelrlnl bir 'kat dnh:ı y\lk- altı tanes'.mi de hasara uğratmı§-
~ni söylemiştir. ı ı Papeıl d,_..;.,..ir ki: "Türkiye seıtmek için bu mllzeler ve 88 on ar lar, bir mfibjmmat de).><>Sunn da 

ha ~ z1 ğ sUtunlarl:ı çevrilDıif, aynı zamanda bu tam faabet ke.ydetmişlerdir. 11> istemiyor ve tarafsı ı m• ıer 
ltıUbafaza edecektir. Paptm geçen mımlan prtan kapı ve pencere Sydney, ıs (A. A.) - Port 
~~de Milli Şefimiz lnönil ile ve ikinci pıAna al.mınl§tır. Mu.eler bir \!:oresby'de ç*8n MorniDg Herald 
'l'iirld'Yftin Bedindeki büyük el • teruıa. Atatttrldln bQyttıc e:.'!~n An - rrueteslnh Sydney muho.biri son 
~Si ile gl>rQşt.tığtltıü söylemiştir. kara ile bağlanacak eekUd~ tevsi edil. iki gi1n zarfmda Port Moreeby')e 
l>apen siyasi mahiyetteki dijer mlftJr. 300 bomb~ atJldrimı, biı' tek kiş~· 
SUa.Uere ceva.p vermemi§tir. Allkadarl&rın aöyledlkl:!rıne göre 1*ı blle ..... -1 ..... - .. dJa-r haber 

Anıt. Kııbrln lnfaG 1kl .uıe :sarfmda .J••u•--- ıo-
vermekted.ir. 

l:llNDISTANDA VAZIYET bltırilecektır. Bu mulıtıbir töyle yuıyor: 
liind:ist"nda \ııulunan Ktips, Diğer taraftan hllk~nıetçe inşaatı. BugUnkU akın esnasmda dil§-

aavaşı hakkmda henlız etratıı malQ -
mat gelmemi~tlr, 

.Amıralllk tarafından dlln &kf&lll 
OC!§redilen ve natamam oıan ilk tebll. 
te göre ttaıya.n fi106u, pazar gUnll sa. 
babı Maıtaya gitmekte olan bir ln • 
gillz vapur kafılesine hllcum eunek 
iat.eml.§tlr. Bunun Uzerlne amiral Vay. 
n1D kumandaamda bulunan İngiliz 
kuvvetlerinin bir kımu, dllfman kuv • 
vetlerlnden daba zayıf oldutu halde 
derhal harekete &eçmi§ ve İtalyan 
kruvazör filosunu, kendlai hlçblr za • 
ıar ve baaa:ra uğramadan geri pUs • 
kU rtm üştllr. 

Gena pazar gUnll öğleden sonra 
ltaıyan filosu bu de.fa blr &ırhlmm 
da lgtiraklle kafileye taarruz te§ebbU.. 
sllnde bulunmll§Sa da gene muvaffak 
olamamışur, Bu İtalyan zırblıaı tor • 
p1llenmlş, bunun üzerine dU,man çe
kUm!.§ ve bir daha görünmemiftir. 

Akdenlr.de ıuunznı çıkan tırtma yfl. 
zllnden vapur ka!Ueainin lıılaltaya var. 
ması geclkml§ ve dll§man bu teahhur
dan <!olayı ağır hava hllcuml&rı yap. 
mak fırsatını bulmu,tur. lıl&amflh 
en ehemmiyeUi levazım lılaltaya çı • 
karılmıştır. Bir tıcareı gemimiz bat. 
ını§b.r. 

Fakat ltatyanlaruı bazı harp r-nl
lerimlzl hasara uğrattıklan veya b<ı.
trrdıklan ha.kkmdakl iddia.lan eeaııaız. 
dır. 

Amiral Vayn, T&ktlle Norveç • _ 
hlllerinde Altmark namındaki Alman 
vapurunu batrrmq olan KoaLk muhrL 
binin allvariaiydl. 

Ruzvelt 
Amerlllada lleılacl 

llol laaGJetlndea 
bahsetti 

dun valilik icra meclisi toplantı • Gla tercih edilecek proje aal;.lolne in- m:ın askeıi hedeflere 50 kadar 
srnda buJuııınul}bır. Krip8 bundıın pat bedeli yek1llıundan 7Gsde Qç kon... bomba atnuttır. 9 bomba tayyare
haska Mavraa. BombaY ve Blaga· trol llakkı verilecektir. DllW Ud pro. aiııden ~P bir dalga tiO den 
~ Valilerinin aiyaretiDi kabul et. je aahlbble Uıger bin Ura" mtıWat fula bombe aun11, hi9bk haııer 
~ Kripl. tekliflerini bir veya kuaıwı dfter' bet pro:je de Jatlkbaet- vermemiştir, 10 bomba tayyare ik 
Jlti siy&st pal"t!nin kabul etmemesi çe satın alınarak ıahlplerine biner 11- diğer bir d&lga, bunları takip et• Va~ington, 25 (A.A.) - Rmı-
takdirinde ne olacağı hakkında ra maklfat verUeoektlr. ntiştir Akmm a.k.amcte uğrama.sT, vell, Bir~ }merlta.nm Vnşing· 

Londra, 25 (A. A.) - B. B. C; 
Yunan kralı Jorj, dün F.ilistine 

vannı,,,tır. Fillsrtılnde kaldığı mıüd
detç~. umumi valinin konağmdtı. 
rMta!ir ol.acskbr. Kral, bugün Yu
nan istiklal bal ramınm yıldönUmü 
münasebetiyle, Firstl.nde bu luııaıı 
Yunan kuvvetluini tefti§ edecek· 
tir. 

İngiliz hariciye nazırı Eden, bu 
bayram mllnaaebetiylc yaptığı be
yanattı\ Yuruın kmllyle ba§vcklli
nin Yunan kuvvetleri araamda bu
hmmak ve müttefik kuvvetlerle 
teşriki mesailerini gözden gççir • 
mek için Filistine gittiklerlnl &öy· 
lemirrtir. 

Fransa neden 
mağlOp edildi ? 

o 

Blromdald m1111a. 
llemet1ea 'bir celse 

Yazıldığı ilzerc Bay Cemalettin 
.kwdisilc C""lenmesi mukabil~ 
olm!l.k kaydiyle Bayan Be lldse, ni 
ı;;anJB11dığI zaman İıJpanyadan. 8lJ9 
reti ma.hsuı!eda getirttiği 23 parça 
ns.di<le kürit hediye etmil, fabt 
bilihare Bolkls bundan va.zgeı;ent 
kU:rkil de hdo etmemişti ~ 
~rioe de ~malettin 9 uncu lıli. 
kııJc mahkemesine mUracaa.tıa. klir 
kiln fade edilmen için bir dava aç
mıştı. 

Muhakeme bu aa.bah saat om 
bırakılmış olduğu ha.1de her iki ta
ı aftan da kimse gelmemle, malı• 
keme m.ilbı3'iri birkaç defa isknJe
rini çağırdıktan sonra. dosya b.1-
dnı:bnıştı. 

Bu vaziyet kar§ısmda ~ 
Helkis ile Cemalettin anamda ib• 
tlllfm halleclllrmş olduğuna ibtf. 
mıı.1 verilmektedir. 

Eğeır muayyen bir müddet ~ 
fmda, dav-..ı.cı malılteme6'e tıeıkrar 
mtlnıC1JAtta. buumna.dığı ~ 
dıwa sukut odeoP.ictir. 

lUom, %3 ( A.A.) - General Dut. 1 ~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!. 

=·=~::..:;uJE .. ~ 11 ŞUN O AN il 
kendile.rme mukabele edllmedlttııl Bu N o AN 
aöyıemı,tfr. Asker, çoJc rııUkemmel 

mukavemet göetermifac de AlIDan 
tanklaruım muazzam d'.l!gaaı Fransız 
hatlamu yarmI§tır. General, maiyetin 
deki kıtala.r efradm& talim ettll'JDek 
için kAf1 miktarda t\lfek, Daermlal 

bulunmadıftm, aUAhların modern 01 • 
madığmı, tahkimat tç'.n ~to bulun 
madığmı söylcmlftir, 

General Trolley Deprevawt aynı ,._ 
J'i aöy.emif, !azla olarak mecbur1 u
kerllk hl.zmeU mnddetlnln çok kıaa 
oldutunu UAve etmift1r. 

General Bure, 40 aaaUlk f.f Jı&ttuı. 
nm slldh ve mühimmat tmalinlD p . 
clkmesine sebeb olduğunu söylemiştir 

Çalı kuşlarmm uçuıu 

Cat.ttecilerin kendisine s.orduğ'J Victoria tayyare kn.rşı koyma 00.· tonda bir Pasifik harp konseyi teş-
bir suale u crnrabı vemıiftir. Bu t.aeyalan f.optulanma meharcti kit edi mesille ve bu kon.sc11de A• Loti Jfl~W1.Grp h6l. 
bahis mevzuu olan partilerin e Şeker teYSİatmda "Aalan ve oeeareti aye8iDde milmkiin 0 1. VU8t:ralyalıla.rla Yeni Ze-llnda.'Jlı.• 

Kırlangıcm kanat gererek u
çuşunu ibm1er çok eski zaman· 
dan beri tetJtik etmişlerdir. Hat· 
tA tayyarenin keşfinde ve te.'1-
mülUnde de bundan istıfade etlil 
ıniftir. Fakat bugUnün 8.Hru..len 
artık kırlangıcın uçuşuna kıymet 
vermiyorlar. Bunlar daha ziya· 
de çalıkuşunun uçuşunu tetkike 
değer bulU)""Orlar. Saniyede 1300 
fotoğraf alan makineler sa~-e
sinde bu uçuşu iyice fetkik etrn,). 
i.mki!lı olmm~tur. Ça1? 1..'Uşu sa 
alyede 30 - 50 defa "kanat \.-:QfU
;or. Her H.nat w~unu 30 10· 
toğrafya tesbit edcrc.c bu uçu
şun bütün tef errüatı o· renilmi~· 
tir. Tayyare mühendk'er:nin l;u 
OOtkik}erden çok istifade edece~ı 
tahmin olunuyor. 

1•etnrn&yetine bağlıdır. Teklifleri - paJI,, tahikkatı muttur. Bunlar .Tapon teıkilleriııi rm da tenmı ohmmaama dair ileri nesinden neden ayrıldı ? 
lnb:in yüzde yüz kabul edileceği- miltem:ıdiyen bozmuş'anlır. 9iirll en arzuya mUftf&ka.t edeb'· l\lla.ml, ı5 (A.A.) - Lord Biver. 
rı~ düıı:ünün:em. faz1a hUsnUniyet Şôker tewie.tma JM>mur edilen Ieeeğinıi gv,etecilere ~y1e:mJttlr. bruk, tayyare ne buraya gelml§Ur. 
~Ostenmş olunun Bütün eyalet. Bakkallar cemiyetinin fazl:ı paıt"a ŞRll nMlll811Bd8 Ruzvelt, basmda, radyoda, top. ord Blverbruk, ÇörQ.11, lir sıauord 
ler başvekilleri v; eski başvekil toplamak ve tevziatı adalet dan- .,..,,, tantılarda, suvar.: erde ve kokteyl I<rlpa vo keııcUal araam.:ıa hiçbir fikir 
lerj, benimle 'rulu~ıya davet e • f9.inde yap~lmaktan dol&yI baö&l'.ra llaş tarafı 1 ncide} po.rtilcrde beşinci kol faaliyeti aez• aynlığt olm&dıtını aöyleml.ftir. Lord ••• 
~ceklerdir Fnkat b;r masa. et• t&rafmdan yapıslaıı !Jlklyet bert· re.smı tahminlere a6re Almanlar, elle. dijtni de illve ~tir. D!fcr ta- Blverbruk, harp §llramıd&n ıııhh1 ae. 
l'a.fında umı.Uni b'r konferans ya. ne hidiscye lstanbuı m".lltaka t~- Almanlar, Stn.J>a Rwıaada mahsur raftan Rusvelt, 4-0 eaat l'k ~ haf· bebterte aynımı.ştır. Kendlainde A.ath- Sol yerine aaf, sağ yerine sol 
l)ılac .. • dogruw o' ca.ret mlldllrlllğil el lroymuııtur. kuvveUf!rini kurtarmak lçin §lddetll ıı:.ı taraftan o ma.ğa. devam et • me haatalıtı vardır. Sıcak bir mem-

3~1 söyıemcmız . • • Btıg11n cG11iyet idare. heyetinin bava taamwannda bulunmak~ v• fğlııi ve ncreU~n indJrilmcmcal ' Ar/)r adalarında Snomikel 
~~. Krips kon'!TC üyesı olmı~nr. tu hususta malama.tına mUraca.at tayyarelerle top ııakletmckteCUrler. lAzmıgeld.iğini de ifade etnllşUr. lekette oturmak taavvurundadlr. şehrinde yaşayan bir adamın kal-
.aıtdi lie ırörüşcceğini söylemış • c<lilece&tir. Almanlar Ulradık!an atır z.ayıata bi sağ tara.fmda, apandisi ve ka· 
ır. Di~cr taraftruı Mili;lünıanlar ratmen iki yerde mukabil taarruzda Kamulanın Jngiltereye raciğerı eol tarafında, dalağı 
~'!lfYenti Reisi Cima, Kripsin 2:İ - ·----------- butwımıı§lardır, Mısırda Vefd sağ tarafındadır. Bunlardan bır 
.~~ ınüna.9ebetile dcrnişti.r ~: saymadan para vermenlal ı.t.170rum. yardımı tanesine yer değiştirmiş olar.ık 
t .. ~l>Sin beraberinde getır~.ı~~ A~ır kayıpıara utradtk. Fakat bu ka.- Almanlar, Smoleııak cepheıı1Dde ye- partisi kazanıyor Ottsva, n (AA.) - Kanada tara. çok ras gelinm;_şt.ir ama boy· 
,,.~llfler hakkında hükr.ıilmUZU yıpla.r Jwynaldanmızla mukayeae edl. 111 kuneUer kt•U•nmaktadır. Kalln1D Kaldre, ! 5 (A. A.) _ S,.,.'-,c- tından 1ııglltereye bir milyar dolar le tontan yer değiştirenleri ?,"lilı·!i 

Qu
el'rnek i,.ın· beklememiz 18zımd1r. llrH muvazenealz değildir. Pek çok ye keaimhıde Alman1Qrm yapbklan mu. h U.z b "-...-U verllmigUr. ye kadar aörül" m,,.,...,ic.tı'. 

l .,. b kabil ._·-·-•·- kf rin 90nu en e~i olı:ı,.,-ftı.·a eo -·-
ha... c:. Ükleıi halle!miye matuf '

1
1' nf gemilerimi:: hlsmete girdi ve yedek --· ........ a m kalmıştır. ğ .u......u Bu .adam vücudunun bu halde 

; .. IJ..,,. h 1 o k il rlmlz ardır rinde tuttuktan fevkalade mllh1m b~ber flk ö renıilc-n rakamlar 
"'· 1"" er ne mahiyette o ursa ~ te bl.rço gem 0 v · Vefd ...... ..+isi.Y.n önemı1• ~ ,.,,.,.1uk v~...:n miizakerclcn· bıılunduğunu garip bir tesadüfle 
"'ltı ,. .. nfaatler• atr&l'eJlk noktalan muhafaza için cep- P"""" u.T ......... An_.. 
~ ger müslüman me .. - GSNBBAL SIKOR811.l AJIEKIKADA he,. 86 Ulmen. - ... l ~m~ ..... ~""'.OOO ka.zandrğmı göstermekted'.r. farkına \'3.t"illIŞtır, Birgi~.1 k:ı.rnı-
ı. ra.rh olursa tatbik mevkııne ,,_ .,..._....,......., IAbore, n (A.A.) - Zanncdlld ğlne nm aol tara.fmda şlddeUi bir ağ· 
<ı.OıQUld • tü lU ne- Polonya bqVekW general Blkorakl uw s6Ddennlflerdir. göre Slr Stalford I\:ripa, bugün kon. 
licttere u~ .. t!-1'dırdc ~er {azı·ız Va,,lngtona v&rmlf, psetecllere beya. ~ ruml haberlere cGre Atman.. T orpillenen lnniliz çe 'başkanı Mevltına l.bad ne mUza. n hi~'bni§ ve doktora mürncaıııt 
liıl'ld gogus. gcrm~ye · · : natta bulunarak demlft1r ki: Bugtın tar mukabil hücumlarda aıır saytata d 0 kere edecektir. ettiği vakıt apatndiait olduğu! 11 

fIJtctaı:eya Brıtanya ıdaresı ~fu atratejt meselelerlntn V&11DgtoDda top utruJor1ar. Koekon.da yapılan blr enizaltrıı ve derhal ameliya.t 18.ımı g~dıri· 
eıı.t..:1_- YaJ!~~ olan her • ıaııcSıtı biranda, bcrbln bu en DUill dem• nasaııuı 9-22 mart arumda Lo dra 25 (A. A. ni öğrenmiştir. Halbuki o gi.!ne 
\l~~Ya olünceve kadar muka ___ ......... h·- atrateJlalnbı tıuı aat- Almanlar"-•--.. -be ... -de -·bay ~~-lı 1n ·ıb .) - Kvang- lngilterenin Modıooa el,.in .!:.a.dar bu adam hiç hasta oın·a; 
~edeceğiz" __..._,.. -r Ruavelte ~·-.& --r ..... ... tuııg __....... gı denbaltısı Ja. :s- nuştı. Ve tAmamiyle nonnal bir 
-~ıı ll:kaprea gazete3ının barlc! siya haıarmı göril§melc ve 'H ve er olarak 16.000 telefat vermi§ler. po!l. ~r .urafuıda.n Cavada u;rpil• Moskova, %5 (A.A.) - lngUterenin bünyıeye sahip dört çocuk 00.baeı 

ilet ı:rıuı..-..~. yazdI•-.ma vöre la • mtıpvlrlcrine b&Zı fUdrlerlml bildir - dtr. 88 Alman tayyaresi tahrip edil • 11-..nmiitı. Gemin.bı 98 JC.ıiden mü• yenl Jıloekova bUytık elçial Slr Arfl- bulunuyordu. 
,,~ D--::::..nruıııı 6 .. . olftft mek ..... re buraya gelmekllğinı önüne ml§tir. GaıılmeUer araamda 100 top kk lan ta· ... as-..ı -.ı .. ~ ..... 1 llLhll boyunca yap...... .,_, rt ep 0 3.. -ua.n 12 al kur. bald Klark Kcar, reiıı Italinlne itimat- - · 
. ~ lnlktarda .AJman tahfldAtınm geçUmes bir olaydır. vardır. tarı:"mştır. nameainl. vermlftlr. 

!:'lcQ ettıtt teııllkey1 uzaklqtmn&k ~---------------------··---------------..;. __ ıe. __ _ 
Gözlerlhhe hayret, kalblerlnbe> 
lıeyecıan \leıeoek 9Cneabl 1-f*-11 
ı..:- mlkıadele "" ~ • .::..._~ leferberllk il&Jl etmlftJr. ~"ıe"~o!~:~tı'tdı~~LJt<'' la., lilıti: böyle bir oyun O}'D.aaılfla.r DU" ıı.~ bu 8&1llle askeri kıtaJ&l" ve ,.. ......... "'"'. - Burada beni üzerine dGı)i1 • ~a.k"t meçhul lu:raız böyle bir 

ta-;:'~ matnıseıerl taıı)-an nakliye rm Mı- sır var, dedi. Muhakkall ihtiyat.sal* y&.pmanı.'Ştr. 
ltıı--_reh!zi ;,apJDJfl&r ve Stokholm s madam Doylun oda. hizmetçiııini Bundan aoınnı. ild hafiye i•cıe 
ı..~~l&!laeU iJ.kt-ıaarda bir ta,arruSdaD ,. • ıaticvap etmem 1Azmı. tarafına geçeftk eVVell Mie Bo • 
ıı.ı t~tachr. Uç batta evvel bqlıyaD ' U . - Ben de bu gen~ kızın nere- verin lıamaresmı büyUk bir it.ma 
~t r"rbertl.k _,.. g1lnlerdekl manev. ı yO ~t•'':'. Ye kaçtığını çok merak ediyorum. ile araştrrdtlar. Fakat ortada, tUP-
~l'?lllnaeebetlle yapılJDlltll'. Bu 1 ~ İki arlladq kamaradan ç lrlı:ar he

1
erini taJırik ~ hiçbir teY 

~ ltUrak eden Uıtl)'atıar K~ anaJıt:ıria kilitlediler ve bulamadılar. McndlllcrJnin he . 
a:-ıcet.1er1ııe dömnlyeceklerdir. Bil. •18• 1lılis Van Şuyierin kamaraama eynıi kumaltandı Ve hfJpei]Uu u!: 
;;;:,_~ aıtıua )'eni lhtıyatı&r çat- BütUn oda.ya tatlı lir 1ngiliz ce geçWet. Bura.da harici göriinllf i- rinde isminfn ı.. harfleri vardı 
~· keri kokusu yayılmJltı. ~ ~ faydalı olaüleoeık bir 8ilıi1 ec- Oterbumlarm kamaras:nda yap. 

ı.,, l:çoıc reınuerden mUrekkep olan 1iz\inU buruşturarak kavanorzla ya, birçok pahalı tuvalet eıfYUI, tıklan ar&1bnna da hiobfr netice 
~ fll09una muheaematm ba§laD - ~ ıığz"..nı kapadı; doetu Raa 80I'- uncln bagajlar ve int.:zamla mu- vermedi. 
tnı .... daııberı 70 semı daha iltihak et. du: hafua edilmi9 blr 8Urll ph.t Doktor Besnerin kazn&.raamda 
.--v'l!' t>tt 1yı ., mektup v&nJJ. Simoo Doyl yatlyordu. Bat llcmt-
lıaber. er ta.rattan Stokholmda - Yine ne "V'8Z". dar Madam Van Şu....t-rin '---A-·,. da bir tepsi yemek vardi ·---
llıc alan lllahflller umumt seferber - Hafıye bu suale~ Fra.nmz .,... .-..-- -
~~-ıtına dair olan haberleri ya- bı:mescli ile törle oe'V&P verdi.: nm itUaalindeki kamara Puvaro • hiçbirine dokunmamıetı bUe. Ken 
tıı.ı~ BUytık kif ınanev. _Sinek yüelemeık ~in sırke ııun, onun ya.nmcJald de Ras'mdı. dirJ masum göstermek için: 
lh-;" Plln muctb.n.ce bltmie ve bazı kullanılmaz ya!.. . Ru: - Ne ya~ymı, dedi. Hi9b1r 
ıı, !!'ttar harbin ba§mdanberi her ae. Sonra içini çekerek ilave et~: - Hı:mımı inci kolyeyi t.i.zim .şey boğaznndan geçmiyor. 
!lı .. ....'ltuh. lllıt 111ılb aıtmda alıkonul • _ Aziz dDetum, dedi, çok müş- ka.mal'Ble.rdaı bbiııe aaklıyacağmı Hasta biraz ateşli ve sabahlrin• 
~ kUI bir işle uğrqlyoNZ. Kı:ı.til hlç zannetmlyonım. den daha fena görtınUyordu. Pu-

t.ob.... '-aldka.ten pek usta. değilmiş. Ka- Dedi. PuVBl'O itiraz et i: varo doktorun hastasmı bir an ev 
..., I\~ Ti .u • - Bu belli olmaz. dedi. Şark vel muntazam bir tedavi altına 
~ IHN BJ:Y ANA : til kol dUğme&ini, cıgamsmı. veyfl ekspresinde bir cinayetin talıkika· gireceği bir hastaneye nakletmek 
.\le~ &IDlra.ııuc dalretl blr!Dci lordu biç değilse clgarUZD.Dl klllUnil dC· tı ile meeguldUm. Blr ka.ıı 'ı ldmo- lıw:!usundald endişesinin haklı ol • 
ııa .... "-... harp cemnert haf•-- mtı • """rmemia. ..,."'er _k, adm oıaa.y.dı. 0 On b -.... d - '-d ._-ı;ue ....... P ._. ..,... - d 1 dil no kaybolmuştu. u mu akkaıı: ugunu anw. ı. 
r.ıı: de-..~~Yoda bir nutuk llÖy\iye. zıır:uı da c:ç degılse men ı ını '-·•'-ft- tlzmıdı. Her tarafı ara • ..... ,...,. ...... 
ıc.::.~ kf: ,.{lrilr, dudaa...m rujunu VC"'""hut 1.·~u l ll"I~ uıı-... ,.,. .... _ ;_:-'fll&f Y"' r:ı-· .. ,.- dun fakat sonra nerede bı.;ldum .., ..... ...,au ......... , 

~ ~ 1Xlata gereken ağır tebllke 1 tarağmı unuturdu. bUiyor musunuz? Kendi eşya!& • BAHSOLUNUYOB 
~ 1ıarp 1Gnnemeııy1s, Bu ata' tıell- - Veyahut tırnü cilbw u • rım ara.smda. Garip değil mi? Hafiyeler kamaraya mçin gel-
'...._ ko:Pmak tc:in gemi lbtıya. nutıı.bilir değil mi? _ Büalllll bu defa da bize cli1derin1 Slmon Doyl'a mıatt11ar ... 

--""€ıı -erden dounma için J>Aye Ra9 90l'du. luVU'O om.ua-

Doy1 kans:nın her zaman taşıdığı 
gerdanlığm ~dıf1:ıı ve yerine 
bir sah lesinin Mis Rover tara.fm 
da.n kendıterJne veıild.itini öt · 
rcmliği mmıı.n aza.mi derecede 
hayret~. 

- Madam Doyt'un aeyıa.bate çıı
karlten yanma btr de hakiki lroJ. 

• dola 

2 BUYUK FiLMi 

8qlbl matlaelmlea ltlbum 

ALKAZARda 
yemnln tam kopyMmJ almad."fına _

1
_ 

emin misini!'. m&ıya Doyl ?. Sblema 6lemlade yarattıtı MlJtUl 
- Tabii, Linet taltlit incilerden mmı 

nefret eder ve hlçblr ıeyden ltoıtt 
1 

CEHENNEM 
rnadığı iç:.O daima boynunda hakl. 
Jd kolyeaini ~t. 1 

~ ~~v!::d~~~bnnDJlan • ı Tayyareleri 
Ve bu .a!eri söyliyerek Puıa- RICHARD ARLEN. 

ro bir konıodinin ı;clmıeeini çet- ANDY DEViNE 
tJ. 'Ras da bir va ir.i kanştırmağa 
başladı. Fakat bu yeni gayretlerl Bombalannıın ealrler1 cıelıenneme 
de hlçbtr n~ticeye varmadı. 1 çerirdli1 mıtraıyözleria ... •,. • 

Peningtonun kamaraSDda uzun lerl lılr llarabe7e döadllftlDl8o ._ 
mUddet k!lldt'ar. He-r tarafı ince • 1 malan~ laa.a dftlerllllll "i-
den inceye aradılar ve bilhaMa 1 ııımu lalee •JaP ,.,........ beye -
ellYeUe ağır bir valiz \berinde , "anlı ve meraldı wıı .,._._ 
faz1a m•rdular. Bu valizde Linet _...._ 
Doyl..;hma etmeei ıotn hamla - 1 .._,,. .. =·· 7 ...... 

ııan b'r silrU evrak vardi.. 1 •acaı nı 11-. ı •••• 
Puvaro lxujıru ae.lledJ: 11 

- BUttln bu ttrtı.r ı.r... .ıoBNY JlılAO BBAWN. 
m&l g6r11Dtl)'W. decli. s&. c1e ba BOB PAK.la 
flldıde mJıııinis? 1 Enmlıds mttth!..... Amerlbn lcllftoJ 

(Deftml ftl') l -



B A B E it - AtlJam l)08taa 

ki:ONDRA. ŞEY ANI 
~ı OWliwa 

BDGAR VALLAS VBHIP TAYLAN 
.a. 

Ya o dıetiJıdiyae? Kuaeı Hani bir Wıa dOfOndl: 
.... teeadOf edilen bir ilimd!. - Bir bıçak mıf 

Tiyatro.anan I DRAll IClllllDq)A 
üpmıl.IOdaP&aA 
KCJllllDI K18111NDA 
8llldls H .. (Joaall 

.__ IO.IO dl 
IOZOK KiMSi 

(ile• 3 '• .... , 

Demek bu adam ölmDetfl. Para Masanın ön1De bir lllldalya 
gantumm sahibi Haninin ölüm çekti ve oturdu. B1r sigara yaktı o 0 

• 
1 0 

• 

t&Tlıini glinil g0n0ne biliyordu. fi zaman TJm elinin titreclllin\ HAFIZ CEMAL 
Bu ilAm hangi sebepten dolayı gördil. Genç Jas perieaa bJr vur ''LOKMAN HEICIM,, 
.ıd&YJP yanmda t&IJYOl'du? yette olmall)'dı. Buna rafmen ken uAlllUft 1117'1'1:11A._ 

'ftm balduP eşya1a.n yerli }-e· dine hakim olmağa ça.lıpyordu. OlnllJOla ıtt 
riDe llıoJdu. Para çanta.mır l8e gö· - Burada lakoçyada çok prip llua,.ae eaatıert : ı.&.S.1'91: 1139. 

9llne kilitledi. O lll'ada bir oto· tiplere rastlanıyor, Naııl bJr a · !:::::::::: molJ0 8eai ifltti. Ipklan söndllrd<l damdı bu? 1----
w pencereye yaklaştı_ Otomobf! - Tahminime göre eeırı mau 1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiima 
Nevralji, Kırlkllk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

lll'&Ja yaklafıyordu, ren lıdamch. 1 Dolıtor Hılaı Balıun 
Tbn perdeleri lııdit'di. Utnbayı Genz m göz kırpmadan d:nlı" 1 nARh.JR llt'l'TSllAIMDtO 

Jlllatı, merdivenlerden bole indi. yordu. ı faUlm: hllmba•eodt CH.pr 
Miılter Okvrayt ile Me:i Grir ka· - Bu hldiseyt tll>d 1abıtaya •-rtaaan ıaer-a •t•t'desı ..,.... 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

plliaa igeri girdikleri vaktt T"ım i bildireceksinizdir. .... •-
ıı:..tannda gördUier. Merin!n - O>k tuhat! Bana bir defa 
1asi aararmf.fb. Gözlerinin al· yetm1t lira çalcbğmm an!atm111tl' 
tında lltyaJı baltalar peyda omn~j- ruz delil mi? 
m. Meri batını öntlne eğdi: 

Mi1ıtıeı- Okvrayt kapr.11 ark:unn· - Oııee lltife ettlfhıizi zannet· 
dım 91*ti, \"e aiw' mantosunu mitf.im. Şimdi anlıyorum. Bu Pfl. 
1111. rayı amcamdan aldım! 

- Bir gezme yaptık, dedi. Biz -- iyi bir abatla almıitım. 
• m böyle gece gemıeleri ya· Bu aöderi lAkayt 16ylemqe Ç:l" 
pans, öyle delil mi? Meri Grir' l111Yordu. Fakat lesi titriyordu. 
rn.n adeta rahatlıyor! - Londraya dönecektini& dejil 

Seli kmık w eon derece heye mi? 
eulbJııb. Her 1N1Mnlrinden bet - Korkanm. bqka yapacak 
,_. ilıtiJv göriintlyordu. Devan: il kalmıyo:. 
etti: Genç kız dudaklanm yumm\JI, 

- Sili ~ biliyordum Lan susu,mdu. 
don. Uy]Auıu.z gecikmJf galiba? '.L'im dtvam et~: 
Betmı bir iki dete. alladı wı - Kar'9.,n o&Uııe d&ıllyoruna. 

liır aiır merdivenleri çıktı Meri Rahata ve konfora ihtiyarım var. 
Gtir Jerisıden lnmıJdam8mıttı. Orada bir ma JOb daire kiral:J· 
ltıtiyar adam gözden kaybolunca· dım, Bu geee uykum kaçtı. Ben de 
Ja bda:r tııetledi, sonra Tim'e 1ı1raz haft almala çıktım. 
cmndıll. fnce bir aeale aordu: Tim mMIPJB bunlardan baluıe:· 

lıtanbul Defterdarlıpnclan: 
lr. No. mahalle.t. 80k8'ı No. 1eml 

1 Keçeci P1r1, Huköy 
2 Bacıbbrn, pqalı Haaıı 
1 Camii kebir bab- ca, . .. " . 
15 A)'UP&f&, Kelek apart. 
• 80rurt Çatıkkaf 

u 
17 
at 
n 

T Piri Keb pap vapur 18ket..ı e 
ı lltltlQce Kar.at.ıc; a 
t SQtlQce Abdtlaellm 21 

10 camU ır.111r stnclrllkuyu n11 
U Tab)'& 1dJt)'& Sururl BS/1 
12 8aJuıl Kublttbı, ipllkgl :trm 1C1 

ıa camu kebir, 4 lwJU 11 
14 KeoeelPlrl HaakBy C. 27 
ıs C&mU kebir m..alt f/11 

t• • .. • .. 
17 
11 

• 
• 

.. .. .. • 
• • 

Buat 
IUUdye 
Alunet Tlldl 
Sedat 
VutWd 

mOteahhtt 
bakkal 

HibD1 berber 
HU.mtl mana• 
Mustafa abçı 

Abdudah k6mllrctl 
bptro Papatoplu kulldara tamir. 
HO.yln T&YUll Jmı:melq;I 

Beboet. elektrik mel ........ 

Yako of. Tuef pao&ftNOI 

Kataf& IUldalcı 

• • 
• • 
• • 

---· 
Eeneet Matrah ıcuanc Buhran Ceza llu. ffaft 

140 30 4,00 0,80 16,10 - 1,25 1,0G O,H 
940 soo 10,00 J,00 39,SO 
141 " 10,lt 1,41 1,815 
938 115,M 8,96 a,ıı lG,80 11,11 
P'o 90 l,IO 1,eo 
981 27 1,8& l,TT 1,111 

141 27 1,&T 0,25 0,27 
940 72 1,00 o,eo O.M 
llS eo t,25 1,21 l,JI 

tal 27 4,8& 0,91 0,81 
111 48 16,,0 
MO ,15 1,115 1,11 1,00 - ae •.H ı.at 
N4 40 2,40 O," - .. 1,40 0." 
m .. J,40 0,'8 
111 .. 1.40 0.41 

- N'ı,e yatmadmD? Dqan diyordu. Genç kmn nettde:;•ac 
t;dd:mız mı? aflayacaimı biliyor, ODU oyala· 

- C*tnn. mala çallfJYordu, Merinin ~ 

Yukarda 111mıer1 )'Ul1ı Kunnpa,. tube81 mtlkellefterl namma tarlloluDaD ftr111en alt DııbaraameJerln J&pılaıı arqtırmap raım- 'bahmamadl· 
tmdan 1291 aydı kuum muÇtblnce teblll ,mu PCmek Uan Din o&mmr. (im) 

- O halde ftizi gördOm. Sokağa bulanmqıtı Alt dudafı titriyordu 
v*tıim~ vakit ödünomen geç· Tim, bu a9ce bqmclan çok müt: 
ut. delil m1? hif eetferin ımm. aldufmıa n· 

- Bmıa 1Jek ilıtimal \-ermiyo· naat ~ 
rum. Z1ra ben ~a dunıyor _ Bqka

0 

teYlerden bahaeblek: 
dunı. Ne gibi bMiaeler cereyan Tim bu teklifi yapttiJ llJ'ada 
etti lılıeri? Stoker }deriye bir bardak 9U "e· I 

REKLAM DEGıL, HAKıKAT: 
!'urdamum ber lr«ıpatade dtlrn.tltlll. acmıbll1I .,. 

tıol 08fltlet'Sle tanmm·~ 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI - Bii •.. Ç! .yemek ~ma ~- thdl, o !olenme teltlillm: ' llDe mtlraeaat • l1t 
nlrz. Slıı>lam- timdi ~r. bbe bi· Gene im bardalı devirdi, Yine • T aa. boJ 111, ko1U lnunra1. 90 • Tt n. boJ 111. IEl1o il. ... ~· psmedell " bir mm .,,,,.dan beflra JWdeD molıl1Ja 
ru tllC&k bhve 'P!l!rin. eK tltıiJ'Qldu Stokıer Tün'i ıcat· ., 1 kumral •çb, _,.. tımU. baldı: •tm· ~lmamalanm taft17e " mutlaka ..ıoa1anmm .-
~ odasıııa geçtiler, li,ordu Veba bekJtta bir tehdit ara maqlı dnlet memuru, tçJdal ol. de, 'l'Urk UWl maunu, •blll leftll. ..__ '!lelerbd rica ederla. BUbama lng1Us asar,oıaaan w 
.. ....,1.merakmJ yenemedi 80rdu: l!sil,oİ6ı llUJUl, J&lnm ktlçQk 1ılr eocutu bulu· n lfleıtllden anlaJU, nam111ılu lılr L 1 Aftatur7a eaadalJelert mefOdttar. 
- ıllzl takip ettiniz mi? • • llUl 1ılr ba~, 1'l'IUID& merbat, aamu. a.,.. _.., -ı 1ılr km; ftlM .,. 
n.. .. adam s...-. --n-..a.. Meri net. Bıllele: 111,J 1ılr &ile Jmı De nlenmalr llamıek. .W. ·-- ' ' • • ...... ._ · lm 2 .. 7 P'lll ,.._., ... • Amr nftl 
~in ~-.illi _.-•ı1hı-nrı d rfm..., • ~·· ı-." su •• • -.-ui i..~J,;ıti.S:f.:. '.., __ ..,_ ..... ,....., Dia-ne,di ! m. Bnl>eŞt t.anaorii i!a lifi' ttncaır at • 2H Türk ""' ermeni lılr bayta evlellmelc • ___ .__..._ _________________ _ 

...:, ~ ahDağa çıkm,.tım kahve~. RiJ1ttra 1llllmuiyı· • Yq 24, bôJ 180, kUo &O, kumral, istemektedir, l'otogn.tla (8.R, G.) 
'llm malmm kaçamakla~., ıu:s. Kusun t.Jnnaymız ben çeki· n lflerinl blllr, mulal teml.s, un bir mnslae mllrac&at. no · 

?adi, Sonra y(ts(lnOll ifacle.ı dd· Hp J'&tacabm, aile Jmı, IO·IG J811armd&. alkol Jml. 
dlııılti. devam etti: stoker adrMmıkn ~11. 1am1uJan, devlet memura, alddl 'ft e. 

- Meri yalvarmm e11re Merı Tim uPi& döndil: TtDe ballı 1ı1r baJt& mamek ıstıeme1r. 
~ ~Um. BötUD bu her~ - Mlll gidelıtlindniz, dedi. tıecllr. <Kent) remme mllracaat. 211 
merç içinde uabmız bosulmuyor Fakat Stoker yerinde nkıpJrda· • Y., ao, boJ orta, balık etlade, a· 
ma? llllJOl'du. çık kumral, tanJete" .okala dGfldbı 

- ~ denen ~ bende yok - Bugün tıeladOıfen prajda olımJU, namm&u. " ltlerild lılleD, 
_... Benim için ü.dllmeylıı ve nııydmJs? ırerımtı bir aue Jmı. U .. 40 '8fllldat 
iitr -.· evvt!I Londra;ra d6nlln0s • - JÇvet karakter .-hlbl, dnlet lllMDl1lft ftJ'& 

Genç adılm güldü: · - Kapıfı siz mi açtınız? .tbay bir ba)'la evlenmek tatemektedlr. 
- Ay bu adet& bir ihtar! dedi. - ~a lfhlum yek ki! za: (Saadet) nmslne mUracaat. 21t 
- Evet .öyle bir wey! ten agrktı, lgeri girince kapı ar • Y., u. bo7110, kilo 80, kara cısz 
- Tsıblikede miyiz? kamdan kapandı, ııı, kara kllflı, beJU tenli, mQtenutp 
- Oyte anoedi,orum. Muma· Stoker çenesini tutmue. diifU· '1kutla. tnce rabhı, .-. fUh, )'Olaıek 

fth tehlike giı:aMt Mırtarat edit Diyordu, aileye meuup uD, bOtDD manıuıOe 
c11, -A9*Q demek! Kim açtı aca· "kadmı, efbd muat edebilecek w.. 

o 8lllada. St.okıer'in &JÜ Milleri ba? .a,.tt b&ls dul blı .. ,.., kendlalnl 

---· Genç km dJl8fl ç*tl,. et- - Onu ben de merak ediyoram. refab IQIDde •• ıaır. J&Ptaoak. .... • 
81 dinıedl, sonra d&Plp yerine Kkn oJduiunu adece tahmin edi beet .. ıek ablbl, ttıcc:ar, mtlteabbtt, 
otmclb. yorum. ll'akat emin değilim. Gc. doktor bir b&Jla evlenmek s.temektıe. 

-~ iyi -.. mı- rajda bir adamhın karplqtun, dil'. (llcrlb) rems111e mawt • 217 
mm? ltmbumı gördüm. Ve meseleyi • ao yapıda, fllm&Dca st..ı ,.as. 

Jleri bir llma durakladı. tet1dk etmek için içeri girdim, Fa atı, cı~. 111 bQJID. okumuı. taktr, ldm 
- Hayrr, fakat Diye arrdunu? Irat mu yakalaıneb vakrt buhı; wts bir ba7&D to-70 1&fl&rmda ken. 
- Kolnlu)ammzdan blrialıw "'Mtan lllYJltı attti. dini ıeçtndtrebDecQ, mtıum J'&fa • 

bagGn nuftladım. Çok antipatik - Kim oJduiunu teepit etiniz mdlll• ...... bir ba7Ja menmek 11te. 
1* adam. Gayet ~ç 0:1!l8SJ114 mi? meııtedlr. (llaf& kadm) 1"8111111De mtJ 
nimen kocaman siyah bir ..o· Tim 1-lmı ..u.ıtı: wt . na 

lı an)'Clftlar 
.. Bir tıp tale ..... .,. ftJaGa cır

tamektep .. u.. talebelerim flslk, 
kim)'& .. ~ denlılrl ftnDek ... 

temeldıedlr, Berolt• B'ulal- Ko. 
l'llfCI m1r&1c 1fo. t lL OraJa mtıracaat 

• U.. maunu bir pna, ı.mt ftJ'& 
lmft9l ~U.-Jerde ı.t aramaktadır. 
(ı.t&nballa) remzine mOracaat. 

• E1I yemek bilen klm8ellz 1ılr 
bayan: ll&lllU8lu ve emniyeUI Ud k11Wk 
bir allmda yemek lflerlni az bir acret. 
le J&Plll&k ı.temektedlr, Yabut J&JnJS 
b1r kbuenln nlnln bOtQn ldareebd 
derubte eder. Be10llU Tarlabql TDa 
eok&k No. a de bayan s.G ,. mtı • 
racaat. 

•2' 18f1Dda orta birden cıkmıt dak 
wo kummdan diplomalı, 1ılr b&JU, 
resmi n:va hU8Wll mG......amle ça -
lJpl&k ıstemektedlr. (2' Daktilo) rem 
sine mtlracaat. 

• Berhancl bir teni J&IUDda 1fC111k 
.. utabqıbk yapacak kabiliyette bl· 
ı1Jlci mut bir Ttlrk teni.il 1f aramak. 
tadJI'. (11.H.T.) nmalae mektupla ma
racaat. 

k ftrdı, · - Fakat lls "'1tQn bu itlerle • Yq at, babk etlDde, ~ 
Genç kız gözlerini sabit bir nok· fazla a.llkadar ohıJoıwanuz! 80 Ura maqJı dntet memuru dul bir Aldınna: 

taya di'kmilJti. GüÇ halle kekeJi· - Taml delil mi? Bu mıa için· bayan; '°"'° ,..ı&rmda, namueıu .... tf caem1.r&mta) (Dentzıl) <C.R) c9ezer) 
J'Jlri]di: de olup bitenlerden Mı.ter Led Nfl1 Ttcdul l&ldbl, dntet ldmnetlnde (Ciddi) (J'ertnuıde) (Y.$.) ıM.K.A' 

- Sbinle kon'Ul)tu mu? betıer'e karp ben meaullm. Bata 1 ... u kendi 1radar IMaf aıu " m.ut •

1 

<H.K. 211) <lllclar> (B.T. &'> <Anlafa-
- Dinde bir bıcak vardı. rengis ziyvetçiyi gönnedini& mir 11911' 1Uft kurmak latlJ9D bir baJla... lDD) (N,U.N,) (BU (AY1&) (0,)1,) 
Meri Grir cevap venneden t\n~ (DevMDI var) lemnek tatemelrtedlr. (llaJD'lml rem. (A.L.> <K.Z,JC,) (KQlf!k kadm) 

·•· 
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... '4 .... h71ll ...._ 
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Gr' 1 
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..._ ............. ,...htta 
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17.-.1 .......... lılt .... ,.. 
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... dl lı ille idi) 1 HldlıM, ,-

lılBJOrludr. Ve ...... loladll' ld ..a. 
...,ıııue h ........... ,... 
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