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--Hüseyin Cahid YALÇIN B: müddelt.enberi ,...,, .. 1 
ler sönük bir hal<le 

idaer. Şimdi Japonların muvaJ• 
1akıyetJeri onları <la co_şturdu. Ja
Ponlın ele g~imıek istedikleri 
Yel'leri şlmdlllk kuvvetlerine daya- / 
.narak .zorla aldılar. Faşistıerse 
hakiki kuvvetin eksiklii;'ini çene 
lcııvvetiyle te.mamlamak ve 7,orla 
0lanıa.ymca yaygara. He bir şey 
koParJnak yolunu tuttular. Fran
&ll<Jan yine Nis vilayetini l&Uyor-
1-r. Çoktandır bunuıın adını bile 
•~nna. alın.aktan içtinap e<1i· 
Yor1ardJ. 

Pi.Uıaıd.b, İtalyanların Fransız 
l-Or. ra.klanndan büyük büyük pa.r
~lar fstedllderi l'}lttllnce akla ge
len. ıtek tabii bir sual vardır ki 
hlıoa. mnhatap olmaktan faşist 
~ertnhı ~ h°'lanmac~larr mu. 
hakka.klır. On1ara sorulabilir ki 
~nsa yere serildiği dakikada o-
11• harp ilb ettiniz. Bu kn.dar is
~iğlnlz yerleri neden znptetmc• 
dİıtizr HudnHa rabat~a oturacaıı:. 
Y~ neden l'Nn.1112 t.opraklarmm 
1ı:~ııe gimıe4Mz'! Değil Nlsi 
Z&ptetmek, hudutltn yanın saat 
1lıakta ohnıyan M~nton şehrine 
h~ ginnedlniz Harp meydanında 
değil, ltlonteka.rlncla. Jıile taliinizi 
f'.ecriibeden koı':rtunnz. 

tlıketer zaptctmek i..:ıin dünya 
1t1lıııtahberi tal.ip edilmi~· olan yol 
01liiniizdo açık ilum teş~bblisıstlz 
YerinW.Je mıhlı <lurduktea sonra 
ıtttk Fransadan ~unu istetiz, ba
tı11 i<rteriz gibi sözlere ldmlıı ehem· 
illi.ret vermesi lıabUcllr? 

Gviptir kl fa~iımin ilPJ'l ııııeietı 
llulhJvuıdım biri harbin patlak 
\·ennesmden Fransayı mes'ul tut. 
llıap 'iialkı~ or! Almanya Lehistan 
~kla.rmı jstilil. ediyor; İtalya t r.utsaya harp açıyor. Fa.kat harp-
en Fransızlar mes'ul olmak Ia.. 
ZtnıgeUyor ! Çünkü İngilizler onla• 

"· Jtiivenıneseler harbetmezler
~·~. O halde Fransa mağliıb oı. 
~lU'kta.n !\ODra İngilizler bay mtıe
," \tılh teklifini neden reddetti
~r? 

1ı1·Fasistlerin fiU aralık bu kadar 
~ı""lli.<ıız ya.ygaralara ba,Iamıalan 
kı~ette bir sebepsiz olamaz. Çfln,. 
~- ' 1•'arinacci'uin maka.leRlle ttaı .. 
kaya Nis'in bağışlanmıyacağmı 
11'tı~lilel'f dt:> biflrler. Bn sebebi, 
.. krinıizce 1tnlnnm dahili duru-
·•111 • • t hda aramak l:aznndrr. Fa.~istler 
~~lYnn nıllfeHni btr imparatorhık 
~1Ya<:iJe a\'lamak yolu:nn tutmus
~~ı: fakat imparatorluk ~·e Ha. 
tl l'ifan dcrkrn eski Eritre bUe 

c'len gittl. Almanların yardımı 
~eı:;cydi büiiin "lmafl Afri~anm 
ı~"de 'imc.li vellc>r esecekti. 
li 1Yan mil1eti. bu ihalıilmtle -
lll 'Siitrnıye<'.ek kadar muhake • 
k,~ı:ı: def.ildir. Bu harp felft... 
~ıı!!erın.. bir tle dahili durumun 
"~~kları, a~hk. sefalet ve Umlt
ltt · b binlnee fa5fı;t şefleri fçin • 
l·,l'e lllyaJan tekrar ele almak ve 
d1'tı liOrllmlş zannedilen Fransa.. 
lt 1'ı'i"'İ lcıtemek bir lmrtnln' ma
~ hizmetini görüyor. 

b ·· MAi.TADA 
un gece ha va tehlikesi 

?tta itare\i verilmedi 
t11btı 1~ 18 (A.A,) - Neşredilen bir 

ğ- IÖyle demektedir : 
ı,~a Kllnü az sayıda düşman uçak
~llt b.llaıtaya y&klaşmıştardır. Bunla. 
t~ lçbil'i kıyıyı aşamamıştır. Dün 
t'ltı ltaıtada hiçbir ha.va tehlike işa.. 

Vertlnıemf§ttr. 

- o l ibyada vaziyet 
ltıı~e, 18 (A.A..) - Dün neşredL 
let1 ~bltğ, kum frrtmaıarmm hareket
ti~ tUçleıtırdiğini bildirmektedir. tn
t6rıu ~0Pçuau Temrad kesiminde mo. 
ıı.ıllu •-~ dll§ınan kolunu ateş aıtma 

§'-ll', 

lDAREYERI: ANKA.IU OADDl~Sl• Y-AfiıT UJRDtt: IS~A.NBUL Tel. 23872 
Yerli Mallar Pazarlarında 100 bin 
takım elbise dikilmesine başlanı yor 
Sümer Bank, bundan iki sene 

.;;vvel yerli. mallar pazarları sa_ 
tış programına konulmuş olı:.n 
halka ucuz elbise tevzii iş iuin bu 
"ene da:b.a geniş mikya..cııt.a tatbik ı 
·çin harekete geçmiştir. 

Aldığımız malumata göre ı lk 
iş olarak 100,000 takım elbise 
nazırlandıktan sonra bu elbise
lerin kumaşları Sümer Bank 
fabrikalariyle Fes.hane ve Hereke 
inunaşlar.ndan olacaktır. Elbise 
ıer Sümer Baa< fabrikalarında 
e·welce işçi elbiseleri hazirlan. 

Şark cephesinde 
1 

makta kulanılan atöJyelerde imal 
olunacak IIr . 

Yalnız kasket imalatı ayrı: 
ihtisasa taallo.k ettiğinden kas
ketler bir müteahhide verilecek
tir. Bu suretle harice 100,0GO 
kasket t.e ısmarlanacaktır. Fa.. 
kat kasketlerin kumaş ve astar
ları yine müessese tarafından 
verilecektir. 

Bu elbiselerin· mayıs sonunda. 
yerh mallar pazarlarında saiı§a. 
çtkarılması tekarrür etmiştir. 

Harp bCJ§ındanberi ilk defa şehrinden bir görünü§ 

Merkez lleslmlnde 
çevrilen 

A merika 
Fransa ile 

münasebetlerini 
Yeni baştan gizden 

geçirecek 
~--~----~~~~~~~~------

Tokyo 
bomba
landı 

Sovyet 
kuvvetleri 
çemberi 

yaramadılar 

iaşe teşkllitı 
takviye ediliyor 

--<r-

Peten bir ay evvel Lavali 
kabinesine almamaya dair 

söz vermişti ••. 
Va.şiugton, 18 (A.A.) - Röy· 

ter: 

Yağ işlerin in düzenlenmesi. için Ticaret 
Vekaletine salahiyet verildi 

Şehre bir çok 
istikametlerden 

blcam eden 

--0--

0nega gölü civarında çok 
şiddetli muharebeler oluyor 

Berlln, 18 (A.A.) - Alman bafku. 
mandanlığımn tebliğine göre şark cep 
besinin orta kesiminde dağınık bir hal 
de bulunan düşman kuvvetlerinin çem 
beri yarma teşebbUSleri aklm kalmıg_ 

Mareşal Peten'in bundan bir 
ay kadar evvel, Laval'in hatta 
ikinci derecede bir vazife ile oisa 
bile Vişi ka.binesinde hiçbir mcv. 
ki almasını katiyen kabul etmi-

. (Deva.mı 3 üncüde) 
Bugünkü Rumi gazete ile koordinasyon 

yeni ve mühim bazı kararları neırolunmuftur. 
arasında şunlar vardır: 

heyetinin 
Bunların Tayyarelerden 

üçü düşürüldü işgal altında
ki Fransada 
35 suikastçi 

ı - Yağ işlerinin dll.zenlenmesl lçin 
Ticaret veka.letine salA.hiyet verilmiş. 
tır. Bu karara göre, yemekUk nıarga_ 
ri.n yağlan ve bunları ımaıe mahsus 
maddelerin hazrrlanmasr, kontroıu, fi_ 

yatlarmm teabiU Tlca.rıet vekUeti ta. 
rafından ya.pıla.eaktır. 

2 - Ba.zr hastalara lA.ztm olan g!U. 
tenli ekmek çrkarılması hakkında 

yeni bir karar ne§l'edilmcktcdlr. Bu 
Jcarara göre 376 gram ekmek yerine 
bu gibi hastalara 125 glllten ekmeği 

verilecektir. 
Bundann başka mevcut iaşe te§ldlA. 

tı kadrosunun takviyesi hakkında d& 
yeni kararlar alınllll§tır. 

Mllll korunma kanununa dayanarak 
vUcuda. getirilen ia§e müstcşarlrğmm 
bu ytlllk verimi ve tecrübesinden son. 

(Devamı S üncüde) 

Eski Felemenk 
Başvekili muhake

me edilecek 
Londra., 18 (A.A.) - Alman haber. 

ler ajansının bildirdiğine göre IAh.I 
adil makamları, Almanların Felemen.. 
Ki i§galleri sırasında başvekil bulunan . 
79 yaşındaki Degeerin yakında mah -
kemeye sevkedileeeğini bildirmekte -
dir. 

Felemenk nazi Uderi Yolken Va teJ:-. 
ıa.nd gazetesinde yazdığı bir makalede 
Degeeri askert hareketler sır8Blllda 

Felemengi terketmekle it.ham ve bil. 
ha.asa. 1940 yılı mayısmm 10-H üncU 
günlerinde Felemenk nazilerine fena 
muaınele etmekle suçlandırmaktadır. 

Degeer ile Felemenk kablneBi üyele. 
rinin Alman istilAsından sonra Fele_ 
menkden ayrıldıkları Lonclrada. hatır. 
!atılmaktadır. 1941 oubatmda Londra . 
daki Feleınenk hükfimeti Degeere do

ğu Felemenk Hindlstanmda bir vazife 
tevdi etmiştir. Degeer Lizbona geldifi 
va.kit hasta bulunan zevcesinin yanı. 
na gitmek için hususi bir Alman uça. 
ğt kiralamış ve IAhiye dönmüştü. Lon 
dradaki Felemenk hô.JcQmeti bu hare. 

ri o tarihte ketinden dolayı Degee 
şiddetle takbih eylemişti. 

s ooden 
fazla 

tayyare 

Londra, 18 (A. A. ) - Tokyo 
bildiriyor: 

Japonya doğu kısım mıildafaası 
umumi kara;rgalu, Tokyo çevresi· 
nin muharebe başında.n'beri i.!k d t: .. 
fa olarnk cunuı.rt.eai gUnU öğleden 
SOn.1'2. havadan ta.amıza uğradığı_ 
nr blldirmektedıi:r. Karargah teb
liği şimdiye llra.ds.r alunctl:ardan U
çünün dü~ürüldüğün.ü ve uçakla -
rm ı:ehre birçok istikametlerden 
gekiik.lerinin 1:1.ilindiğini ilave et• 
mekıtedir. 

tır. 

Ormanlık bölgelerde de temizleme 
harekAtı devam ediyor. Alman kuv
vetleri bu teml.Zleme harekAttna kar -
şı ko~ak ıstıyen dUşman grupları_ 
nın mukavemetini kırmışlar ve ken_ 
dilerine ağır zayiat verdirmlşlerdir. 
Düşmanın son günlerde merkezde 

yaptığı şlddetll taarruzlar, kendl.slne 
bUyUk zaylat verd1rll:erek pUskUrtttl· 
mll§tUr. BJr A lman motörlU tllmenl. 
nln cephesinde son beş gllnde 35 düş. 
man tankı tahrip edilmiştir. 

Fin cephesinde faallyet azalmıştır. 

(Devamı S üncüde) 

kurşuna 
dizıtdi 

--<>---
Birçok komtlnist. Dün şimali 

Fransa ya 
hücum etti 

----<>- Zeytin yağı peraken- Arr~, 18 (A.AJ - Almau 
12 ya§mdan 15 yaşına • • • • işgal komutanlığının 14: nisan 

ıer sflrglne 
giaderlllyor 

kadarçocuklar de fıatları tesbıt edıldı ~~d~':~ün fu~d~~ı~~ 
Almanyada mecburi r~t\~;i~~:~:~~p~=r:~= 
SÖDdlrme 1Şlerldd8 J?ün. J:?lge iaşe müdü;ü M~ taz Rek'in riyw;eti a,ltrnda w kast faillerinin t.esbit edilememe_ 

.ze~ın yagcrlarm . huzur~yle bır toplantı yaprlmış, Ticaret Veh.~- si üzerine yeni 15 tutakın kurşu-
Ç811ŞUl'il8Cak l~tınce kaıbı.ıl edılen fıyatlara :lstanbulda, toptan satış içın na. dizildiklerini anlatmaktadır. 

( Yazısı S ünc~~-e) ı~W~~~.;:csi ka~ ~r~ eks~ra. zeytin· =~an~:ı~~e:~e~~ 
Y··m ,, .. . . ·· · .. ~. : : ,, < • ·~~ ya~ları (114,5), 2,5 ~ıd~ı e~~tr~ ni il!ve etmektedir. 

· · • · 1, , ..,. ' yaglar (110,5), 3,5 asıd.lı bırıncı Bundan ba.şka, Bruay ve Me-

BirmanlJada 
ingiliz kuvvetleri 

yeniden geri çekildi 

. ve 4,5 asidli ikinci nevi iyi ko- rikurt da Alman askerlerine kar-

YIJeCek Jtlkll 
• 
ısveç vapuru 
Pıreye vardı 

kulu zeytnyaği.ar (106,5) ve şı ba.,.cıka suikastlar da yapılmış .. 
1 (102,5) kuruştan, azami yüzd.f~ tır. Lety civarında yapılan sui

yarrm ecnebi maddeli La.mpo kast üzerine 14: nisanda tekrar 
malı (100,5), beş asidli ve yüzde 20 tuUı.k kurşuna dizilmiştir. 
bir ecnebi maddeli sıra maiı 26 nisana kadar bu suikast faıl
(98,5), yüzde 8 asidli sabunluk leri bulunmadıkları takdirde di_ 
yağlar (96), Rafine yağlar ğer tutaklar da ida~ edilecek ve 
(113,5) , Prina yağı da (78,51 önemli sayıda komünistler sürü-

(De\'8.Dll s üncüde) • lecek.lerdir. 

"Para., piyesinden 
çıkan dava 

Peyami Sala Para ile Oro puro piyesi 
arasındaki 16 benzeyişi ızab etti 

---<>- ıl Osfo, 18 ( A .A.) - Röyter : 

Mu•• ttefı.kler·ın , Yanangyo petrol sahaları .osıo ~yd~ tarafından zikre-
tamamile tahrip edildi dil~n bır Atına teli 45000 ton 

Para piyesinin muharriri Necip 
Fanl Kı.sak.Urek tarafından. neş· 
re ha.kare iddias:yle Peyami Safa. 
Tasvirieflcir sah.iıbi Ziyat Ebüzzi· 
ya ve yazı müdürü Cihat Baban 
aıcyhine ~ıla.n davaya bu sabah 
da asliye i.kinci ceza mahkemesin• 
de devem olundu. 

Müddeiumumilik herhangi bir 
izdihama mani olmak üzere icaıı 
eden tertibatı aklırm:ış ve merdi· 
venin :ılt ba.şmı bir polis kordonu 
ilf' çevi~ti. Saat 10 a doğru 
k<\Jı:ıbalıık gittikçe arttı ve adl•;ye. 
ye zorla gkmelk istiyen iki genç 

. • • ti B' 1 bugday ve 500 ton diğer gıda gemi zayıa . Veni Delhi, 18 ~~ ~) - .. 'lir- ! maddelerini taşry3ll Hallar İs 
,ainya cuma tebligı bı!hassa ftOY- veç gemisinin perşenbe ~Pi: 

20 mll'on tonilato• le demektedir: . . · reye geldiğini bildirmektedir 
trrevsdi cephesınde ~ dU..~dd ~ \ Sicilya. Isveç gemsi tohumluk 

ya geçti sı>.ğ kanadmırıa yaptıgı . ~ ~~ buğday ve il!ç yükü ile cuma 
.Beria ıs (A.A.) - Alman radyo· bASkı yüzünden kuvvetı~ız günü Pireye vanmştrr. 

şiına.line !:ekilmişlerdir. Ya. 
suna. göre, .Alman, İtalyan ve J apon ~egyo petrol sa.halan :.,,, yaraını-
deniz kuvvetleri tarafından Anglo • ....... ~~ Bir ltalyan petrol gemisi 

(Devamı 3 üncüde) 

Sanfransisko üzerinde Amerikada suni kaucuk 
uçan tayyareler istihsali meselesi 

~ac 
'lr genelkurmay başkam 

lto V eııediğe gitti 

Sakson deniz ticaretine verdirilen ya.cıı.k bale getirilmiştir. in batmldı 
kayıpların tutarı hiı.len 20 m ilyon to. Çongking, 18.~~A. A.) - Ç Londra, 18 (A.A.) - İngiliz aınL 

Btıenos Ayres, 18 (A.A.) - Nev_ j Nevyork, 18 (A.A. ) - Gudyer Kom 
yorkta.n gelen bir haber Santranslsko- ' pant reisi Laysc!lld bir buçuk veya iki 
da hava. tehlike işareti verildiğini ve sene zarfında Sentetik kauçuk fabrL 
görülen uçakların düşmana ait olma· kalarmm Birleşik Amerikada tam ran 
yıp şimal Amerika uçakları olduğu. drmanla çaıışacaktaruıı 1"e 0 zamaıı 
nun anlaşılması Uzerine onbeş dakika 1 sivil balkm sentetik kauçuktan yapıl 
sonra nihayetıendiğinl bUdirmekte _ mış otomobil !Astikleri kullana'bilecek-

ltıJ!'rtı ına, 18 (A.A.) - Macar geneL 
Ve0,~y ba~kanı general Szombathelyl 
l1 vllc'e 
toıllaq gitmek tl:•.ere dün aqam 

an &.Yniınl§tır. 

nilA.toyu geçmektedir. Bu miktar mu. c.uma akşaJn teblig,: S 
1 

a ralliğiııln tebllğine göre bir İngiliz 
An D ~ Bi.rmanyada a veen mn 1 k bi ı hasamatm başlamasından evvel g- ogu a.rek tı . denizaltısı Akdel' ı ~ bUyU r taJ· 

10 • Sakson devletlerinin elinde bulu. ğı boyunda taar:uz h e .erı ~a· l yan petrol vapur L.r,ıı ik1 torpille batır_ 
nan deniz ucaret tonajının yarısından I pan Ja.ponlıa.r agı:r ka.yrpla.ra ug • ı tır · 

__ ,ft ... ~ (Devamı 8 üncüde) .D:II§ • • 
f~· . 

dir. ıertnı dün söylemiştir. 
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HAYAT1 Al\I PARÇALAR 
• • !"'" .. - .- • • ~ 

_... r. ,~ 1. .. ... - .: ... • 

Ölr©\ a ~ kuıdlrreltü 
Millet Meclisinin 
dünkD toplantlsı 

Nüfusu beş binden 
aşağı yer'erde 

a,mana yaraya• 
bazırlılllar ı .... 

e ı, bir şde ki T~nrı bize 
ld r; iz aarı olmalı ız. 

AnkaD, 11 (A.A) - BU)'Uk mll1et 
mecUııt L.ıgUn Şemaettln GllnaltaJ'm 
reisliğinde topıanınıgtır. 

Eıya tQftY!ınlarda.'1 kaz.anç 
oergiıi alınmıyacak 

G :ımt tepen sililhlardan bah-
cdild1rtnl hatırlars.nm: 

ı :ıı..:·:,.,ıııa tcalvüs etmek veya 
t· ndlmfzj mlldafaa i~in kullanır • 

·n hizc z:ırarh olurl:ır. Bu neti-

--~----ATATURK 

Ercğll k6mUr havuıs:ndakl amele 
hukukuna tanlluk eden l:Sl numaralı 
kanunun 12 ncl maddesi hllkllmlert • 
nın mllnhc.smuı eski bir k6mllr haT
zasmdııkl amele lehlne olarak muadil 
nl.zamnamc:inin 77 ve 78 net madde 
hllkUmlerlnln Ereğll havz:ıaı haricin· 
de tamamiyıc mer'i ve muteber oldu· 
tuna dair te!s.r fıkrası kabuı olun • 
M\ltıtUr. 

Ankaradan haber vcrlldlğtıu: naza· 
ran Seyhan mebusu Sinan Tekelloğ. 
lu kazanç vergl.Gl hakkmdakJ kanu 
nun 3 Uncu maddealnln tadlll hakkm. 
d& Mecllııe b~ kanun teklifinde bulun. 

\·alııı1. 'ilishtarda değil tuzaklar 
içln° de •1l.rd:r; Ebu cehil Jnı~ 
en me<Jhurlnnndan biridir. i lint 
pc~·~nınbcriııi l!;ine dU~Urmek mak 
snillle müc;rilderin reiııi Ebn Cehli 
lıir knyu l;nzmı~ \'C belli olmıya
cak eldld U tUnti ürtmüs; fabt 
bir mtiıldct sonra ol'!lclan Hazreti 
Mııhn!nmcdin :::;cçisinj beklerken 
dalgınlf.dn kendi i ge(miq ve içine 
dU mü-,! 

Jijsl.:i Dclfi mab~dinin ı. dmer 
• pısı ü·tundc.i "1·cndini b:'! 

nasihati ve Yec zesi ~ · dur. 
Hn.kıkntı bir Diyojw ::ı :: ·' 
P"" ~ .. n \'C d~rruluğa. u.11. cl"c
ğunu söyliyen insnn her . yJcn 
evvel kendi ruhunu o'cuy::ı.b"Jmc:ı. 
@nclelik hareke.farini vıcdan n~
n9Dna rı.ksetür:melidir. ÇüI'ku 
\"(><:!tıne şe'niyct yıı.lmz dııarua 
~ü~a gUıı renkler ve ~~n:erle 
gurmektc olduğumuz maddı ale."ll 
d dir; ilim "c sanat dalın z.i -
y, d • bununla me§;."'Uldür. Halbtı-
1.i • v harici dünya kndnr vüsntli 
'e e ... Jr olan iç dünya.mm bfl. 
mc l:. ~ah i hatalarmuzı Yicda.n 
m th ·e·nesindcn geçirebilm~k ve 
nihuj :t me hur frkmr.m tcb::ı.riiz 
ctt"rdi~i "bi haddim

0

?.e göre j'ôr• 
can uz3f..mak ılm"n mmı'l'lmr.:ları 
kadar güçtür. ~ki '\tüı:ı. müte 
fokkıri Solmıtm ve adık filozof 
ta.lebeainin vaiz ve tdkin ettiği 
hakiknt budur: J{encüni !Oil!. oı. 
gun ,.c medeni insan ahlaki ha..c;. 
Jetlerini 'bt•r.a m:!dyundur. Bı:r., 
dnn mahrum olanlıır dev :ı.ynn
undn ı....,ndilerini yanlL"' ~öreıı 
bedb hUardır. M*ur zcyb! fı. 
loz"fl~rdnn ı:~ equ 'in sözleri 
m '•u dur: "Her guıı kendi kcn 
dimi li:l'h"'kemc ederim; odqın& 
ka: eıılı \. < • ktince koca gtinilinU 
gözden geçirir biL n fiil ve h!l
reketlnr, mi \'C bilh::ssa o ~ün şar
fcttiJPm sözleri bir da.ha hatır'n 
rım. En ufa!~ bir .şey dnhi bu tef. 
ti.sten kaçmaz.". 

A~~!T-KA 
Projeler ·· erin 1<.. · i. · 

ı: > i ./eri ıo·ııı: ·:ı 

Ank ra~ " r v • IJ gore, 
Ebe ·et At.ıılllrke yapı cak anıt • 
Knb r projeler! Uztırinde l.''' Omet ta. 
rııfın an yapılan teu·• '"'r neticelen. 
nıl tır Anıt • l{abir şcl:linl ta)in ede
cek olruı vekiller hcyeU kararn:mıeıl. 
nln ba hafta lçfnd çıkacağı anlaıµl • 
maktadır. 

Düğün masrafını. lıava 
kuru mı: na veren fabrikatör 

A11Jıw c, 1"1 ( A,A.) -- .!~da.on 
fabriknWı !erinden Nuri H _ 
lu Kadir Hasln cc:i B:r n RtU. 1, 

düğün ma: rafı ol.ır · avırdı"·!a
n 1,500 lirayı 'l'ür!; Ha'u I\:uıu 
munn. b.,ğ15Jwnr~lardır. 

Gcçe11lcrd,. 1000 lira v paı a. 
sım tcbcrt u (' en 1 anbultla 
Bn. Hacer Asal, Tür' H::wu :ı·u
nımuna 1000 lirn daha onder· 
miştir. 

1 te nhlı:tkm esmarmdc:- birı 
ımanın b-.ı vicdani tcflı!i in.siy~kı 
-. , · rt.u t.:ıu Fa!mt ''kendini bil!" 
oi . unı blth oc:a dimı.m•:m ile 
L\ .i eı. ·J.;iıniz asrımızda k"f. 
b"r r hbeı olama:>:, Bunu ikincı 

·rzan: ·---~-ı 
.Adasal. 

f 

' 
oı,. dustur ile tamamlamak, d~ 
sünd"iXfunüz güze! şeyi tatbik ei
m .K, vicdanımızın a)kın bir h,. 
rekctini gördüğümi.iz zaman onu 
nedn:nctle derhal düzeltmek rn. -
znndır Vicdanı teftir. en ve fi -
kirJen' fiili sahaya çıkan bu hare 
ketimiz cok mühL.ındir ve bwıda 
irade hakimdir. İnsan ynlnıır; ze
ka ve hassasiyet mahhilcu değı: 
aym Z3manda bir irade makine • 
sidir Bu makinenin ana mclrn -
nizmalarrnı süfli lıislcdndcn z: • 
yade şuuruna ve vicdanına işle • 
ten insan irades1ne hakim o!nn 
insandır. Biz hareket etmek ve 
yapmak için her şeyi tnnıyor ve 
ilme heves ediyoruz. llmin de e. 
sas gayesi daha kfünil ve d.hlnklı 
bir cemiyettir. 

Insanın icraatı Ye hareketlen 
"İma. bunlara kaynak teşkil c • 

J ·n ideal ve mefkurelere naza • 
r<'n dahn noksan ve kusurludur. 
Hiçbir ı,-tizel ve ideal düaünce 

nynı safvcti ve ga.yesile pra"fik 
sahada da tezahür etme~ iz. Hat. 
ta bircok mefküreler ve ah::ilii 
doktrinler sırf naza.ti mııhiycııc
rıle cazip kitaplann kuru burç
ları olarak knimışt.7, Buna rıığ • 
men kuvvetli iradenin Iıfıkiın ol • 
duğu yerde ve meselelerde doima 
lerakki ve ltem.al mevzubnhstır. 
Fcvkalbeqcrler büyük c: erlerini 
bunn medyundurlar. Eoodi Şefin 
şu vecizesi çok if nd kardır: 

ir yerde ki, bir işdc hi Tanrı 
biL."C yar değildir; biz Tanrı olma 
lıyız." Bunda tam rnanasile bir 
renlizm ve hatta surrealismc ın"v 
cuttur. ''Kendi kendini )a,;!" 
düsturu iTadenın en dinamik ;fa. 
desi Ye vicdan ve ııuur ın~"el •1c -
rınde ''lrendini bil!'' dUstu11nu 
ınukabmdir İnsan semadaki ma. 
budlardan, dostlardnn ve etrafta· 
ki imkılnlard~n ümidini kecince 
El:edi Şefin dediği gibi kenah 
Tanrı olmalı ve. yapmalıdır. Bu 
kuvvetli azim ve iradenin e<ıeri 
daima muvaffakıyettir. Türic fa. 
kılabile baslıyan büyUk Avrupa 
ciünya. başarıları hep bu Tanrı • 
insanlann eserleridir. 1rtıde kuv. 
veti \"C tcrbiy sınin rol almadığı 
işlerde fikirler ve projeler ne ka. 
dar cazip ''C zengin olur~n olsun 
nihayet nazariyelerden ibarctt·r. 
Binaenaleyh bugünün dinami _ 
zminc uygun enerjik ve medeni 
insan veya millet ola-bilmek için 
dü."tunımuzu bir dalıa hs.tırlıra· 
hm: "Kendini yap ve ycti5tır!". 

'[ Köçtm&J':,~~: .. ·~..ft\l:J i K i 
1 Su yerine geceleyin yanlış. 

ADAM 

• 1tba1At ve ihracat birlikleri umu. lıkla tuznıhu içip öldü 
mt kA.tipllği, matb:ıalara k.Ağıt verme. 
~o karar \•eruılııUr. v kll.letten gele. Sıımatyada oturan AJ"§ak \'e To. 
cek llatedc, bu kğılla mahsup edil cck mas ndmdıı lkl kl§l dUn cabnh evkırln. 
tir 1 de ölU olarak bulunmu§l:trdır. 

* ! maıl Oykarın hazırlnmıı.J olduğu ı Tnhl•lkat netıceslndc bunlnrm gece. 
d:ıhru d korruıyon vo ceramik cerglsl leyin su içmek Uzere kalktıkları, fakat 
:w nlsıın p:ıznrtesl ıruntı saat 14 de ı.arnnlıkta yanlışlıkln. tuzruhu §lşcsını 
Be) oğlu ıeUkl ı caddesinde 357 numn. 1ç p bo§alltıkları ve bunun sonunda 
nıdn açılacaktır. serginin hazırlıkları de. öldllkleri anlaşılm!§tır. Ancak ö!Um 
tamamlanmı§tır. sebebinin katlyctlc tesblU için cesetler 

morga kaldırılmıştlr. 

Bir Rumen Futbol takımı 
gelecek 

Türkiye ile Roman:y::ı. arasında akt 
ve imza edilen ticaret ve tediye an. 
ıa~mıılarlylc merbuUarının tasdiki 
hnkkındal;l ıuınun lAyıhasmın b rincl 
mUzakcresl yapılmtşur. Madenler ni. 
ı:amn:ımeıılnin b.'l2:1 maddelerintn de • 
~işUrllmes!ne ve bu nb:.amnıımt•ye ye
niden bo.%J maddeler 111\.v ıno .ıair ka 
n•m lb.ylhesm•n önOmi.lzılekl fı;Umadn 
müzakere:: kabul oıunınu<:ıur. 

As.cer aiieie!'ine 
yardım 

Viliı.yct umumi meclisi dUn öğ
leden sonra topl:llla.nı.k. at.ker ai
lderinc yapılacak YarOnn ıniktarı
nııı genişletilmesi ve birçok aile~ 
ltrc dnhn ynrdtm ya.pılmnsı hnk
kuırlnki tekUfı knva.:nin ve bütçe 
cnc~en.ne hnvalc eclilml{ıtlr, 
Asker ailelerine yardıma beyan
name ile tabi olan milkelleflerden 
.) üzde beş y~rinc, yüzde 10 alm
mnsı istennıekt.cdir. 

15 nisnn3 kadar yapılan heşnp.. 
tara göre tahsil edilen para 1 mil. 
yon 44~,112 Ur:ıdır. 
· ~ubelerdP. halen tahsil edilen 
l 12 bin Ura, tahsili tahakkuk e
den lfi5 bin lir:ıyı bulme.ktadır. 

Bunlarla birlil{tc umumt yeküıı 

1, 726,112 lira tutnınktadır. 
15 nisana kadar yapıla:n yardım 

miktarı da l.647.721 liradır. Maıt 
ve Nisan nymda. teV7jl :icap eden 
miktar 600 'iradtr. 

Vnz . ·et :ıı alı cncUmcnler tıı.-

rvf.ndan tetkik olunacaktır. Bun
cion başko • bAlediyenin konserva
tuvar t<inım olarok aymmş olduğu 
5ehzadebıu:ı.r..daki :ırsanın partiye 
F.a.trlması hakkında. tekJif ika.bul c
dilmiştlr. 
Mecl~ sair gl.hıü tekrar toplamı

enkt?r. 

Matbuat 
Te !syenıerınıa 

m sameresı 

muştur. 

tktıaat, bUt.1;e ve maliye encllmenle. 
r'"lden geçen bu teklife ı;6re nllfuını 

~ blnden nşağı olan yerlerde yenilecek. 
içilecek, veya yakıl:ıcak maddeleri 
elde, sırtta veya başta satan seyyıı.r 

satıcılarla bu gibi mad1elerl ve orman 
kanunu mucibince geçimleri için veri. 
en ağnçlardan yaptıkları keresteyi 01. 

dc,sırtta veyu~ta veya hayvanla. \"C 

ya hayvan arabaınrllc taşıyarak bunı .. 
rı dUkkA.n açmaksızın satanlarla %lraat 
l§lerlnd~ kullandığı araba veya hay. 
vanı l'e nakliyeclllıtl ıtıyııt etmel<!ri
zln :ır'lSıra ücretle C§l'n nakleden ltöy. 
!Uler kazanç vcrsisinden mun! t:.tub. 
caklnrdır. 

Mııhtekirlere ait eşyayı 
defterdarlık satacak 

1hUkllrlıı mUcaC:de sırarunda. tutu 
lan cUrmüme§but cvrnldlc blrll.kte ıh
Uktı.ra. mevzu tc kil eden maddelerde 
adliyeye verilmekte ve bu maddeler 
adliye levaz1m daiı-cslncle h •. zohınmak 
tadır. Davaları gelip ge~ml" ve s:hılp· 
leri tart.fından o.ranmam11 olo.n bU 
mnllu büyUk blr yC'lcQn t~kll ettJEtuı 
den hazineye l"arldııt kaydo'unmnk U. 
re s:ıtJLamalarnuı. knrnr verllmlştlr. 
Mayısın dördUnde bu e§yn defterdar. 
hkta satılacaktır. 

Kayseri e rak 
okulu açılı or 

Süınerbankm blr müddet evvel 
te~islne kn.ra.r venllğl ve bilgili 
ustalnr ycf..-Llrecck ol"n mf'slck 
okulunun temc-li atılm lttndır. 1 k 
dtfa. !\ayseı: bez föbrlkasında mü 
tehns;;-ıs C: 'cm. n usblnrı .)ctişU • 
-reeek <'fan "Qolıuma çırnk kısmı,. 
kurulmw ~ tr. · 

Dokumn "'nı' ı.ısmınn 11.;t ılcfn 
~rn talc>be rlmn :.ı1.trr. Bu otuz h:
lebe me;;'e-k (l~l lUJ• ... n ~ :ı.tıh \"e pa
rnsrz o'am!c t hc:iJ "'Örccc.ktir. Bu 
ktsmın tJ:ıh .. i: Miı :l ~i G ny ole· 
cak ve ilkmeJ<•<'n tal .. ·~ini i)i a,. 
t·ecede h!tir.;l olan 1 b !er nlı
nacaktrr. B_i)a Ve.) ailcnln en ya 
km e~dcr• Sllmerbank fabrika. 
len ust.cl'l..""llld.1,, bulurum gençler 
tttclh o'un"leot.'tır. 

Y~k:.rı 15 den a.~ olımyacak 
bulunnn <b:ı çocuklar nazari ders
lerle geÇCCek olan bu devreyi ik• 
w..alden sonra dokuma fnbrilatlan-

Türk mntbuat teknisyenleri birliği, na Uı.kam edilerek burada en i.Yl 
hıı.atlatı tamamen yoksul, mal<U \'e uorta'ar yanmda husust blr itina 
hnstaıarıı tabsla edilmek 117.cre bUyUlt ıle a.meii sUıj göreceklerdir. 
bir mUsamere ha:ırlnmıotır. Bu mu. Ad 

* Arp:ı ve ltcpclt levazımatının ya
pılabilmesini temin maksııdlle şeblr. 

deld hnyvnn 6ahlpterlnln tcsbltl ıu. 
zumlu görUJmUştUr. Bu mnksnt için 
kullıınllmak üzere beyannamelnr ha • 
zırlanmaktndır. 

samerc Şehir tiyatrosunun ko:nedJ apazarında bir sarsıntı 
Bu sene de §llIDplyonluğu bn§kıı.sır.:ı lusmındn 26 Nisan pnznr gUnU ak· A dapcı:-aıı, 17 ( A .A.) - Ev 

kaptırmıyan Be§l.ktaş takımı bir Baı. tamı saat 21 de verllccekUr, \•elki gece saat 21 de hafif Ye 
kan turnesine hııztrblt olmak Uzcre, Mllssmcrede Şehir tiyatrosu -.ut. dlln saat 1,30 da orta şiddette, 
Rumanyanm en kuvvııtıı takımların. kılrlıırı tara!mdan (Saadet YUTUS) saat 10 da da (iiddetli yer ~r 
dan olan Rapll'i btanbulıı dnvet et . adlı komedi temall edilecek. tanmmıı sıntılan o!nn.ı~ur. 

nu harpte clii~manıı. kuruln.n tv
znkl:mn 'e~ a ~-npıl:ın taarruzların 
n~ ui 'JCWl<lt> <>Oil bolıln~nn hiç o
lnırn:ıdık mı? 

Fnlt t c ı acı ı dü_n ana tnarrıa 
i~ln nımriıınıın üslerin 'c silahla· 
rm ~aHa..wn olnrnk düşman elioe 
geçme~ 'c onun tarar mdan l.'lllla• 
nı:ma ıdır; Japonlar im gibi fır· 
.. atlardan az mı i t4fo.<le ettiler: 
nalın dıı ed~ekler. Vakit nl.lt 
bir tnrafm cliğer taraftım binler
ce, on b'nleroc., hatta ~1lz binltr
ce silah aldığını okuyonıı; te tim 
hlmai!n karar \"eren bir kumanda• 
nın ilk nzif i dü~ıınm i ine ya. 
rıımRk ihtimalJ olan her şcyı tah
rip etmektir; bu pek eski ,.e eo 
lı;ıslt olduğu kadar en mUhim kal
,1cye ncaba kat <lcfa riayet edil• 
ıli? 

Yalnız harpte kaybedilen sD&h
Jıırııı rlcj:;rfl verilen bedlyclcrln de 
bnzan onu ,·erenlcrln aleytoJn<le 
l\ullıımltlığı olmuştur • 

}'aJ;:ın tarihte bunun mcrakb bir 
misali \ıırdır: bnı:;üıdril Rab lm
parntom hcnUz hir premıken it.al
'acla Napoli chıı.nnıla bir krater
deki Agn:ı.no göliinde ydcanmak 
için ~el misti; bu gölün sulannnı 
lir r h 'i:lSı \'BJ'dJ. Orada çah· 
!-.:ın matn•:!ı.cl F.Jen Şerşiya pttn• 
sc iyi hi7.met t"tmMi: Ras Tafarl 
.. ıkrnn hislerini anlatma.k lçht 
~en<: l•ızıı bir nltm ytlrlik vermiş• 
ti. 

NP<lcn ~onra ltalya Habe~lst.a• 
u~ ha.rıı açtı; cC7rl tedbirler tize• 
ri:ıe MtMOlini İtalyan millctfnln 
hami:retine mün.caat etti; ıtalya.n• 
lar nltm ı;;Us c~mı, hatti ni~n 
üziiklcrinl hlikumete '\"croller: do 

mir yüıUk taJctJbz, Bu arada mat• 
mazeı Elen Ş~ya da ytbtığtlnU 
\"erdi; Ne~ilu hcd!yesf ona tıar
ıu acılan harbi be.51emek için eri
tilml,tl 

Jt"akat bunun mran elbet cheın
miyetslzdir; hıırpte yıjhn hAlinde 
teslim edilen sağl:\m sfliih v,. mal• 
zem enin yanmda llfı hilf! effilmez: 
yalnn garip tesadüfler 1tin ml"al 
olmak itibnr!le loymetf vardır. 

KADI RC AN KAF LI 

Sinemada yaralanan 
adam öldü 

c. 
ı:: Yeni bölge ı.nııc mUdUrlUğll kadro. 

• u nlAkadarlıı.ra t.Obllğ edllmlJUr. Bu 
ı·adrodn, bir bölge, itı§c mlldUr mua • 
\lni, 4 mUdUr, S §Ubc tıe!i bulunacak
tır. Aynca 11 kazad:ı. da bölge laş~ 
mUdürlUt;1lne b:ığlı iaşe müdUrlüklerl 
kurulacaktır. BUtUn bu tceldllltta 
130 ltl§l çalı§aca.ktır. 

mişUr. kı• meUl ses sanat .. ,._, __ _.__ Ba- Ha "'r V<'11 tı1r ,, ~~ · ·•rüı:ce h r lk!sJr.I de ynr ...... l 
Bu hususta bir anıa,maya vanlclıgı yan Safiye va arkadaflan ıantınd&n ' ft.;ı.ltın fiyat Yıır:ıl!l.rı nğtr oıan M .ı ff r , tı· 

gibi takımın gclebnmesı için de mUtı. d• bir konser verllecekU!'. Bundan D1in b"r R~.adiye n!tmmın fiya. rıtdı~ı <.mınuttSuru ha • n<>t- r t 1oıı 
ade alınml§tır. Raplt tehrlmlze mayıs. başka a}Ttca programa zenginle§Ure· tı 33 lirn, )tülçc nlt·r.m biT grnm öimU t \r. Vaka bv "u~tt" <' ııtt)'tıt 
ta gelecektir. cek a1lrprlzler llA.ve edllml§Ur. 1 fiyatı IBC 475 ~tu. Ql:ıhiyctınl nlmıştır. 

'~--------------------------ı.am--... ----mmıll!----...., ... llllln:~----.-::!:=-ıı-=:r:~ Edcbl)at d l)DSl (anlıınt}Oi" .••• nnt dlrnıl ~blaıuyor.,. Blitiln guzle.ı-. _Bu bir temtduf eııerı olabilir. zı. __ , 
anla ki yıl t< ııG~ şanı;b:ı~ o dorı E'• ı.ert 

yııo dolu;\or.,. 3.ıtUn lmlblr.r bf')CC 93.rpıyor.. 9'bıkti: UUDYARD ra k""dlal eğlence ,.e 1,.k'"e far.lacu .,,. 
1 

._.. " .., ı;clwl:ı. liıı gcll;,!cr oUplıt'!l!l:ı ki t:eıı J._ 
ıurı. Na•ın tilnıl.> ırı <'~l'ri olan d"Qktlndllr. sıını;haya ..... .u.ee .....-.ft - , a ... ~ ~.,- ııonyıı.:uıı olcl'hindc~·dl. Yarın gt>oe bit 

BUGü L sinemasında 
gö terillyor. 

RONAlD COLMAN - !DA LUPJNO'nun 
Büyülı im'1rctlt>rlle l~athklan bn ölmlyen eser, hakiki bir kahraman. 
lık de:;tanı, ucı bir h:ıynt romamd•r. 
Programa ll&ve olal':lk: 

1 - EN SON UATT.st•AT .JlWw."llıı!ALl TÜRKÇE 
2 - RENKLt M ·t (GUFl BALm: VOISIJ 

.. !~~'llll .. lll•&J .. Llil!'l411illil*~~!li:~~!llBEiill'DUW!llflP'!~trfll!lt'fill'Jllll ...... 11111111111 .... ll~ 

Bugün ağız tadiyle GÜLMEK iıtiyenler .•• 
/7 • 

1 a 
Senenin en rğleııcell komedi fjtlheserlnl günnclldirlor. 

-LO 
MEKT 

da 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER 
~ .. eiarak: 1 - MA'l'BUA'l' t•. n.t~ot: HJ.C GU nml\.ll~f,KL'l' JUlt. 

NALL •• 1 - BmkU Mik1 M.avıı. 
Bugün ısallt ı ıJc 1Nızllfı.tlı rııııtln!" 

nelerden bat kaldıramaz. Buraya an tcs:ıdutlc Bcktay amcayı tanıyaoaftııı. 
<"ak gece l-aruıındaıı sonra yatmafu Onunlu karsı ımreıya yemek ytyeoe. 
gelir. 1'0%üııll ben bile nadir glhil _ f~im. Gcceyansı ;;-ellr, ügleyf> ~kili .,. 
rüm. Alt katta babam kendl&lne bir ;\ nırmı .. ~ki w- eı·lc!nc dttştıırtınO 
oda \"c.rml5tlr •• Şanpaya gelclllq:e o lnılş.. fakat, Çinli ktz. onun blltUn w 
odada yatıp kallmr. runıu bl.lmeee gerek. Bekta,-, ~ 

- Şangbayda ı:o1' kalacak mı: -49• yok ki, kızın babasının doetu.. n d 
- Bunu kendislndrn tıapa kimse Upbe yok kJ, ınzm babıuıı da bu ~ 

bilmez. ı;amimi misaflrperverU:iDlze kar,ı ne bizim aotrsmızda görünce klmblllr ne caııusnna bllettk yataklılc ediyor. J)lf. 
- Şaııgbaya sıl' ı;ık ;ı:llr, Gylo mi? yolıla mukabele ~ınl blkmlşo • kadar ecvtnecektlr. l'll do ılaponyanm dU manı dcmektfr• 
- Evet. BDhUA son iki yıl içinde rum. Göıterdlğinlz ntUat Ye )'l'lallb. Temuc;n bo tekllfi reddetmedi. • Ey koca kurt, simdi elime dOıttın! ye. 

dört bel kere geldi. ğı hiçbir zaman unntmıyat'8ğım. E • Bu gerçekten hoıJ bir ı, olacaktı. nn ııenl yakından tnnnmtk frnatııaı 
- 'ncaretıo mi m ruı4Urt (;rf'r Bektay nmcayı görmO, ola74ım - Hııy Jıay .. yamı llllc )·cıneğlne bulacağım. Bakalım elimden ndıt 
- 7.annederim. dew•crll delAlctlnlı.lo burada bir yurdda gelmeyi ,._dcdlyonım. Ben do bu \'O. lnırtuhıcak9mp 

- 7~~ blr atlam olsa geri'!< t :. şırnlıı tııııı~mış OIPcakton. ınJo De muJaterem ailenizin ...Wmt bir 
- Benı r.engln, tırm de rok akıllı - Bıı her zaman mllmkllndllr •• ııa- doetu olmak ~e.renno kavunacatuu ı. 

bir adıım. Babam 1.nten fn.klr \"e nh • bnhlı•rı nektay amca geo uyanır., e. c:ln ıtlmdldon se\·lniyorum. 
nıaklarla konıışına7.. ~ı·r üğl(! ür.erl hl:ı:lm l'VO uğrarsanı:ı: Temn91n bu l<onu5ma1l4n sonra far.. 

- Garip ı;ey! nen de pel< fakir bir kendi il<? taııı,mak fınatmı bulur- la oturmadı. <ttnp l>ızılan izin lııtiye-
nllr.yo mensup del(lllm ıunn, fakirler~ f>unıız! ~ Bçün<iü çayı da fterel< e\•dea s;ık. 

ı le konııl?llAktan, hatti' onlam elim • •renıııçiıı bıı fırsatı kaçumak ıste. ıı. 
1 den gelirse l311lk l a(lntnktan ho~lanı mtdl. Temntln yolda giderken Jtendl kcn. 

nm. - '.l'r. ekkiır etlerim •• yarın öjledeD dine kfttılırca&llıA gWilyor ve •liylenı. 
Genç .kız. u!itıı. h'rnz l:Jlec· utr:ıınafa pyret edece • JOnlu: 
Vo utn.ııarnt· ionliıır bsl.tı .. Bu nı~ ğlm. - Bir ÇfnU lllozof \ııktlle: "ı;o ı. 

lıul mlııaflr<• kar ı hlr pot lr.ırdığın; Genç J,ız hlrılı nblro glildU: çlnde J&f3dıkımız dUnya teaadüfen 
ıınlıımı tı. - Ş•·y •• bcr: o.} le dll~Undlinı: Ya.- halkedilmi5tır. BUtliu hldıı;elcr, birer 

Çay nneıırıları hoşıılıııı!Jlı. rııı hl7t' ö.;-1<' } rrııel:ine J:Cl<;ıneı. ınlsl. teeadüfün eıteridir. ln!Wfl t dllfen 
Çinliler nıl:saflrlr.riııe en n~nıtı il\· rılz? .:-ili ıl:t\ et ı diyorum.. dopr ... tcsatlüfrn ba talanır ,.e tesa-

flncnn çay 11.runı ederkrdl. (;l'nç l•u - ı:ntı:ıtı" •etmez. rnl)1m? ! dilfe.ıı ölür:,. clC'ıul . Buan t;u ııozlcrde 
f'llnl ,·ıırılıı. llluıı,.tçi lwnıcıı <;n~ lıın - mı~ rr. Bilakis pek memnun n • bl\yük bir hi!.:ııot \"C m:ıntıl< bıılrıyo • 
l"'7J-ledi. ) rııi rl.ııcarıl:ır ı;rolal. l•ır mıı Biz: mi af iri çolc .eTerlı.. Belt. rum .• helt' •. u te&ailiifler.- bak., petla. 
'Jem~ln laılltm.ık bt .. dl: tny anı1·4 da lit•ndl yurtdaıılarntdan tJcn ko:ı;tnğ'ıım mc;:hıır l:m; <'il 11 u me. 
- MüııalMJcı cıllıılır. ıle &lıl1ı~ im. Uu .. ıL.Jn gibi bir &~ıcl bl.ı:luı C\ilıni:r.<lo j;er bu cvdu yatıp ı,aı:uyonnuıt. Son ı. 

ınmTLA 'J'ILKt Kl\IlŞI KARŞIY~ .. 
Ertesi gün T~uçi.D ('inli laun c • 

\'lnıı tırm vaktblde gitti. Yanı liğlc )-e. 
meğf,ndcn J'Unm aaaı önce.. 

TcmuçlnJ blunet!;J kadıa ~ 
"«' alt katta bir Qİ!ona aldı,. 

Aradan ce>k ~medl, ev ullll9I ıcd 
geldi: 

- Bektay a.mc:ı3 ı bAlA uya....,.. 
madun .. bu seoo hem g~ selmlf.JtcO' 
de h<'r zıım:ınldndcn fnı.la 9ar1ıoşmofo 

- Tuhaf eey.! Bir Monıoıyatıl:J' 
raz:la lçt.ı dll!!ktıııü değiliz ama •• tY.1'· 
fay amea.ııın btı kadar lçM gerÇt!ktrll 
§Rşıla!'nl !jC~. 

- 111ç !)::ı~m:ı~"Uı: Hece meı.ut nl • 
nu3an lıL•:ınl:ır <lnimıt Vt· hrı ,e.-cV 
k{'ndilerlııl !~kiye 'erlrl"r 

(De' unu ··~ r> 



lSalıJlal ft Nf'pt)'at Möcl11r9 

hakkı tank uı 
Baaııcııg-ı fer: Yakıt Mattıaur 

AHONlt ŞAR'n.A.Rl 
l'Urklye ecııe b1 

..... H.00 IU. 11.00 Kr 
8 ~ 1.IO • H.00 • 
• •1tıı. t..00 • !S.00 • 
l "Ylık l.61 • 4.00 .. 

lclar~ telefonu: 248711 

~"°'iotı. afan.nrıın verdiliı haber 
ere eôre dii.n11a vazivttme ba1~ 

l11erlka fransada
kl ıeilrinl çe iyor 

ta ~rika luırlclyc nııurı Vels llwnı 
rafından yeni bir knblne tciki? e<tn. 

'• liı.ertne BU%\·c1Un lsttşanı mak· 
~ile aıntraı LIWyt t:Crl çag-ırmaya 
~ Yentiğlni te;>it etmljtlr. Elçillk 
ltı~ 'l'uk clı;lınln bulunmadığı a . 
ııı.ııı VlfJde İf"Uder sıfatlle hareket 
~ktır. Mnftam Llhlnia ıu:c:au dil. 
~te ~Jlr Amcrlknya döneccktlr. 
'srı. nazırlıır mccllııl dllD maJ'eitll 
~ ilin relsllğtndc topl~ bo tı>· 

b bir buçuk tW\t ııOrmD!Jtilr. \ 1-
~ ~ tebliğ edildiğine gtire ~ı 
'enır. teşkili ıçtn Peten, Darlan 
( l.e.vaı amsmds görU,..qneler geç 
~le !\adar devam etmiştir. Bundan 

'ka LAvaı bir r-0k kim clerl kabul 
~lınt~ 
tU -'!I 9'C müstakbel me nl nrnkaW.,la.. 

1 ~ ıızun uzadıya gürl\şmUııt1lr. Yeni 
ıabt 
'1)fl ftPnJın bugün jlnn edilmesi mubtC. 
ılfk1dir, l"cnl knblnr.nln ııııtetıt n(!3redll 
~ li.>ıı sonra ''nşln .. t-0nd3 Amerika. 
~ lloktaı nazarını bllıllren bir beyan. 
l'l ettin llC§rl beklenmektedir. Ame
~ 1Jlatbuatı Frnn3ız knblncsi de{;-t.. 

~I ile !:ok yakından nUlkadıır ol. 
~tadır. N('vyork Tnymls ga:tetesl 
ı.!:>r kt: An!ttm Tt': dramatik bir 19-
-"<lCle \'tJklı bulıın bir d~lkllk LA· 
~ teknr Jl'ransır. hUliı:metlnkı ba
•tııa geunn<'ldcdlr. Bu ol:ıy, HJtlcrln 
~ Ynrı tedbirlere son vuerek flt. 
1!11 Ftansıının ee.tı olduğuna göster • 
~~it. Peten be lğmck zorunda 

lınıştır. · 
llıııtimor sun gn7.ctesl de ııöylr. dl. 

h r: llıtıcrJn ııooeflC'rl Fransız filosu ,., 
ile l<"ransn Afrlkusıdır. Fakat bu be-
Ilı Oerıe krndlsl nras:ncla Fransız hal
'ta.. li'ıans111 erkan '-ardır. Franea ka. 

1'1111 Rltı('r lehltıdc ,.l'rlnıe acıtan 
~1&cak \O hnrbl hcplmlr. itin mata. 
tıın •. llararmı eski rnUtt<-flkl olnn 
'tere ile ur.un ram:ı.nın dostu olım 
lllaaıı lika lehine wrlrsf' d nynnm k&.-ı
~ e röstel'dlğt hllr:mcte hak kazan. 
cıt'1 °1dufnnu bir kere daha lsbat ede. 

lr. 

~S't'ANDA: 
~ tbrataııda general Nedlç kuman. 
~c ~I ııon harckflt netlceslııde 76 

11,1tnlbııııt öldtırtllmüe "e ız komtlnlat 
~ ,.._. d!ı.Umlftlr. VJ.ter olhetten 
ı .. 1 

11
1\4la ''C sıo,·cnyada komWılst ı;o.. 

~l'lnın taafll t!ilnc de\-am edilmek· 
lletıı'" l>at.raa <'h·arında yapılan eld
•:ı bir çarpııtma esnasında 108 &!it 

'tUltnUştnr. Bu çeteler muntımuu 
'~kttydf. H vagondan fazla 
~'Ye buğday bulonm~r. 
~,SAYA HlJOVM: 'tlkJ gece ooıııbardnnan servısı.ne 

ıı, 1> Jtaklar Loreo denizaltı İl81'Ü. 
Gtt' lfavt doklarına lıUcom etınt,ıer. 
'· ~· tanarelerl Felemenk ve F'ran 
~llııdekt hava alanlarma da eal· 
~lal'dır. Bu sırada bir Alman 't l'druı:m ta)Ynrmı tahrip olun
,, Ut, Bundan bnşl.a dün 400 den 
~lYnrc gene l•raruıa Uııertnde 
llıt, · hareketleri.ne devam etmişler. 

~lttgA HARBiYE NAZiRi l'"" it ili : 
~ tıq Clevt-e.ı ne l;:adar güç olonıa 
'" 

0 
llevre;re oldukça yaklqm11 

''~~~ teıer ly1 bir istikamet 
~~. lllDetlmh.tn manevf,"Utma 

--
Partinin 

sanat mükafatı 
-0--

Ba ıene bir Tlrk 
kcı ıupoZltöre 

we:r.!lecek 
Ankaradan bi!dirild.ığiue göre, 

Cümhuriyet Halk Partı.sinin heı· 
sene vermeh..-te olciuğn 2500 lira· 
lık s.ın'a.t mlik3.fatı bu sene bir 
Türk kompozitörüne verile~
tir 

Partinin Kompozisyon ·müsa bn -
kasına girebilmek için Türk oı_ 
mak, gönderilecek eseri gurp tek
niğine .göre hazrrlamrş bulunmak 
şarttır. Burulan başka kompo
zisyonların 1941 yılından önoc 
Ankara ve lstanbulda kon~rlcr. 
de c:alınmam.."S olması ıazı:ooır. 

Müı:;a.bakaya girecek okropoZ:: 
törler e.seflerinı 15 ilkkanun 194.:.ı 
tarihine kadar Ankaradn Cüm
huriyet Halk Partisi Genel Sel;_ 
reterliğine vereceklerdir. GCnde
rilecek eserler her türlü sonatla..c 
veya üç dört hareketh eda mı.:.· 
sik~ eserleri, orkestra kompo. 
zisyonlnrı, senfoniler. ori.>estra 
kompozisyonları, opcral~r, orn· 
toryolar, sahne ~_:Ierı ve 

1 
bu 

tarzda haztrlaurnı.ş dıg~r eser.er-
dir. 

zeytlnyaftı ııyatıarı 
(Bn5tar0\ft 1 nril.lc) 

kuruş toptan fi.yatla ve kilo ile 
tstanbulda satılacaktır, ~~l
lar bu yağı kilo ile alıp htre ıle 
satacaldarı için yüzde 10 karla· 
rmı bu farktan alacaklardır. Ya... 
ni bu fiyatlar aynen bakkalların 
litre ile yapacağı pcrakc.nd: ~
trslar için de kabul cd:lmıştir. 
AYrıca bakkallara ~yiat far~ı 
olarak teneke !tcdclı .ımbul effit.. 
miştir. ZeytinyağC'lla.r ayrıca 3 
kuruş filtre yiyiş farkı da iste. 
rnişlerac de Ticnrot Vekftletiy~e 
yaptlan temas neticesinde bu 
fark kabul edilmemiştir. 

z.eytinyağı satışları evvelce 
menedilmiş olduğundan bu va
ziyette !bu fiyatların konulma.siy· 
le bir deiğşiklik olnuyacaktır. Yat 
nız piyasa.nm ihtiyacı nisbetin
de yağ çıkai'ılacakt.Ir. 

Sabunlara toptan fiyat için 
mahalli fiyatlara tam kokulu 
mallarda kilocia 6,5 kunış '7.3m 
edi~lir. ıBu şejillde çıplak sa
buntm. kilosu toptan olarak ts
tanbulcia 74,5 kuruştur. Peraken
deci bakkallara ötedenberi ma... 
hinı olan fire farkiyle beraber 
vü:zde 10 kar haddi verilmekte

R A B E R - A'ttam poetasr 

soN- HAHERLE 
"Para,, piyesı davası Şar ... cepbeshu!e 500 tayyarenin hUOflmu 

Londra, 18 (A. A.) - B. B. C; (Bn.ş tar.da ı nelde) <naştarafı ı ncide) 
tngi!iz tayyareleri Almanyn.ya haklarında takibat yapılmak ü.zarG Onega cöıu clvannda şiddeUI muba. Bir zabıta walıasın· 

an cıkarııan mAna ve ~mali FranııeJI» faı;ılasrz hil • mUddeiwırumlliğe teslim olundu. rebeler devam ediyor. 
cumlAl'ma devam ediyorlar. İngı - Bu arada her i!htima.lc kar51 sıh- Londra, ıs (A.A.J - Röyter: Bu .. 
U7. hombardmuın tayyareı:n_. Al • hi imdat &mbası da ceibolundu. sabahki Rus resmt tebliği: D 
ma.nyada A vugaburgda milhım bir Büt!ln bu t.edbirld."C rağmen kU• DUn ccphcnb. müteaddit kesl.mJerlD. OSTUJ'ı~ Nizameddin fü~zlf, 
fabrikayı bombets:ın:ıık lçfn gidip çücl!k ınahkeıne salonu yine loiiZ - de taarruzi harekeUere devam edllmla ynzdıgı bir ba' yazıda, 
~~lerdir. Bu ~ .h~d.ı. lerce kişi ile dolmuştu. ,.e mevzllerl.rniz tanzim cdllmi§tlr. 1 ~chrcmininde, ııolice silfı.h çeken 
nenüz tafsilat w:nlme.m.ıştır, Duruşmaya tam saat 10.30 da Moskova 18 (A. A.) _ Bir bir nclamclan bahsederken, bu pek 

İngiliz tayyareleri, dün de al • başlandı. Ta.rafüı..rm hepGi de h&· ~vyct tebUfri eki §Öyle demektf• o:ı"'it isn önem Vt'rerek ı?Öyle di-
uncı giin ol&rek Şimalt I'rruısayn zırd:. Evvela Peyaml Safa söz ala• oir: 

0 

)Or: "lln mühim a;.,·ii.yı hükiım0a 
fasılasız taarruzlırma devam et • rak geçen celsede kendisinin Kıılinin cephesinde ktzrlordu tin sllratle Jıal1edeceğinc lnanıy~ 
~ıerda • .BUyük ~ikyasta hare • "P;ra i.ııt.Uıaldir Neelp Fazıl bunu lnıvvctleri büylik ~tarda harp 1 ruz.,, 
kiı.t olmaktadır. Duşnıtı.n tayyare • , duymuş wya görmüş de öyle ynz.. malzEı?nesi ele geçimı1.ş ve n.yni ı Illzc kalırs:ı ort:ıda böylo "mü
lerlnin muh<J.lefeıtl ~- olmu§tur. t· mıştır. Bunu ispat edeceğim.,, de- ~.ıırp:şmada 600 Alınan öldtlrmfü- hlm bir clih-Q" yoktur. Hükümet, 
ki dt~nuın tayyarcsı imha e<lilmi§. medlihn!, a n c a k iki e 8 e r tUr. bu cl!h·Ct,yı çoktan halletıni~Ir. 
tir. .. . arasında 16 benzeyiş bUlunduğunu, Mer~ cephes~ kesimler.i.nde b.i. Nas!l· ll:ı.ğbrdn dolnşıp yol kesen, 

Fran.saY& dunk~ .abn, l>CııJCm • bunlara ister fiklr, ister te.slr, isU>r rinde zareket y:ı.pan kuvvetlerıi • e5ki;1·r:!an, ktt lmçırnn nanın <lü.s
be gilnU 500 İngilı.z tayyaresinin lllıa.m denilsin Necip Fazılın kendisine 1 miz tanklarla c!esteklenerek A1• mnnl:ınnr, ndıını soyan soysuzlıın 
yaph~ akmdan daha şiddetli ol • oro Puroyu ya görmUş veya. duy. mnnla.r tar:ı.rmdan mildafan e<li • yola getirip sllilı1n.rmı ellerinden 
muştur. muş dl\ öyle yazmıa intıbaını verdiği l"n bl:- me.skfuı mShalli tekrar 1.§· aldıysa, ~lıirlerdeki külhanbeylc-

••• . nı ve bu benz~yi§lerin hiçbir zıımnn g;ıl etm~lerdlr. Dilc;mnn bu köy ı rinl, kııba~~~ ~arını, pala\"· 
~ndra, 18 (A. A.) - B. B. C: tesadllfen bir araya seıcmlyeceı'İinl 1 etrafında ve soh"'aklar iç-lnde 300 !~cı~nrr, kucuk beylerı de yol3. gc.• 
~ m:ın~~s. on ~ yaşından a• söyliyerek: r!en fazla subay ve er telcfn.t ,•cı• ~ır<lı, !i:.Utl.!rıııa. ot tılmdı, şchlr 

ı;agr ve on ılti ysşından yukan cı• - Mahkemeye parayı, Oro Puronun miE'tir Dokuz düşman :ıni:tmlyözii j Iı:!~·dutlul.lnı·mın onüııe ge~ti. 
k~ ve .kız .. çocuklannnı mecburi, aalını ve Yaşar Çimen tara!ındnn yapı ··e" iki. havnn topu tahrip edJmi~· Yıllnr 'c .) ıllar Ynr ki, eSki de. 
dauxıi1 söndurme işlerinde kul1a • tir. 1 'irlürde oMuğu gibi, şehirde mü• 

ı kararl!?.! tmlmıştı raıı tercUmesinl takdim ediyorum ve 
nı ma:.a.n ... ~ r. "'----.. 4• 1eri birer b!rcr, hattA ca"'-slle lngı"lı"z hava tebl'ıgvı• ll:ıSf'bi'tsidlk ynpanlanı. scfımlı: or. 

Amerl • Fransa 
mtlaasebetıerl 

(8&.5 ta.rah 1 nclde) 
yeceği hususunda Birleşik Ame
rika hüklımetic.e teminat vennly 
o}duğu şimdi ifşa edilebfür. 
Vaşington resm.r mahfilleri, 

rnnreşalın a~ıkça Bırleşik Ame
rika hük!Unetini aldatmış ~ 
Fransa • Birleşik Amerika. diı>
loma.tik münasebetlerinin kesHe
bilınesi ihtimaline pekaz kıymet 
vermiş olduğuna hfıJa imın:ıma
maktadır. 
Vaşington, güttüğü siyasette 

mi'hver ?ehine bir tncm yaptığı 
takdirde Birlcsik Amerika ile 
Fransa arasmdakı münasebetlere 
ait bütün mese.~erin tekrar in.. 
oelenroesine nwcburiyet göri\ie· 
oeğini mareşale sarahatan anlat
Jlllljttr. 

iaşe teşkilatı 
(Ba.cıtnrafı ı m~ide) 

ra mevcut te,kilMı tııkvlyo ~derek, 

daha. esaslı çaiışmo.lar yapmak Uzcre 
yaı blı' kadre- hazırlaanmı§tır. Bu 
kadro hem merkez ve hem de t&§ra 
tt!§kDAbnı ihtfra <ıtm~tcdlr. 

....,.....,,,~ ..,... talul'mch r "lftil ntnnfam snldmna· 
lsbata bqltyorum. dedi vo ewouı. ma· Londra, ıs (A,.A.) - Bava nezareti larını ~cl•ip :u1am ya~hyn.nlam 
kalesinden, sonra tercUmeden, so:ıra tebllCi: rn ·th;\·or mn~ı.ızf.. Bu kalıilde:n 
da paradan benzedlğini iddia ettiği DUn öğleden sonra dU:man uçakları , ·nt·!\lnr duyuyo; muyn?.? •. Sokak· 
kwmıan okumağa başladı. 1nglltc.rc cenup batı kıyısmm lkl nok. l:ırımmh po.lib.-nrvo. ni.rnlBn kül· 

~ , 
Bundan makaadmın blr kasd cUr- tasma bombalar atml§lardrr. Bu yüz. hanbt'Yİ ya~ ..,'llrnları i:itiyor mt:• 

mtı olup olmadığını meydana h"Oymak den birkaç ki§i yaralanmış ve biraz ) nz? •• lle!ki ar:?dn sırada, bir bed· 
vo mab~mcnln takdirine bırakmak hasar olmul}tur. Bir dUşman bomba mn.<itln ııl) nh snrlm;ı Yeyn cınk 
oldutunu aöyledl. Hem, Neclp Fazıtın l!Çağı sabah devriyesi yapan avcıları- bl.r gnzell, bir solm': icindcn bir 
eserinin lntıh.al olup olmadığını kale • mız tarafından tahrip edilml§Ur. r.aıid(' !iCJlarmdan işıtilıne!ttcjir. 
tnlle iSbat edeceği yerde, zırt zırt mnh * * • 1'1UsıuHll'llizle, bu kıt.dan olnr, 
kemeye koşmasmm yerinde olmadığı. Lcndra, 18 ( A.A.) - H.ur hav· Dağlarda, artık ne bir Ç:ıkırca· 
uı, bir gazoetede Ç&lıljtığmı, burada zasında ve Şimali Fnmsadaki lı ,·ar, ne de sehlrdc bir 1:ur .ucu 
Yazmasa blle Tasviri EfkA.r sUtunla - askeri hedeflere yapılan gündüz Cemal ... Vo Nizam~ttin Xnzlfın 
ı:mda hakknu ~Udafaa cdebUeceğlnl ve gece h&va akınlarına Polon. zanncttl~t gibi de, "hall:muz filin. 
ilAve ederek: Ciltler dolusu bir edebi- VlllI tayyareciler de iştirak etmiş• ta, tabanca saldırma fa!\Ulla..I<, 
yat muhakemesi, halbuki kaııd ile ' ier, beş düşman uçağı düşü~ şöyle <lnrsu

1
n. h:ıtta bir ç.al.ı lıll; 

beni oc.zalandırmak ve 10 bin lira ko. lcr ve kendileri de iki uçak kay. taşmıanıalrt:nilır. Cnmhnrl)-ct llOli· 
parmaktır. b..~erdir sinin zıınıan 2amıın, nmun:i yer .. 

Peyam.ı Safa böylece lddl& otUğf. 16 ' leme yaplıb"I am5tınna Ye fornınn-
benzeyifl birer birer ortaya koyduktan dim. lıırdn. '\ıı.tl>.nıln~l:ınmızm f..,tünden 
llODl"1l da: Dinledim, fakat sadece cevap vere. "aleti CP.rihı:..1 ı•:\ intlcn Jı;çbil" "S:• 

- GörülUyor kl, dedi, bcnzeyl.ııler ceğlm lçln dinledlm. 1ddialarımn hep. !üh rıkn•yoI' \C\ bulunmu:-or. 
her lkl eserde de aynıdır. İkisinde do f!ine, telcer tcltcr cevap vercclğm: lI m cfcnd'rn ino::ın [, \ -;ınıı, 
sl)z, fikir, his birliği tam.amile ortaya - ~en celsede iddia mı:ı.kıuw lıa- koy<lukt:m Ron~ \·e:v:ı bi,. l ldclet 
çıkmaktadır. lcı:ı.rcun açık olduğunu ileri sUrcrek ftnmıln, p,ftfam \'Um1ıı.k, ölılıirmelı: 

.Ancak uçurum kadar bar.ı ayrılık. m~zııunıarın teezlyesini istedi. Ben de ;ı-:tc ~, :siıaha lıncet kalmadan, bar 
lar da vardır ki, Necip Fazılın bunu aynı fikirde olstıydım, cezaıarmı nla • caınn:rı tas:lrladığı adamm Jaıftısı· 
yapma.at da pek tabiidir. Aluıi takdir- caklardı. l<'akat ben kendilerine, b6yle ııa lıir ba.~ton Tilrmakla da ya.pn. 
de gtlbegündUz bir kuyumcu dtıkka. • bir §eyin mevcut olnmıyncağı için 10• bilir. !fo.lm 1emctl çİ\11erlnin uçla

bat haklar~ verilmesini istedim. 1n. nmm ao111lma.ın gibi blrt..sirkat hldl. rrnı siv:r!ltip lwım gibi kullanan 
san ha.lüı da hakaret edebWr. Falr.#t \"e bun larh adam öldtiren mC1'• 

ben sade hakaret edenin değil, i!Ura lrnflnr yol, mndm:"! 
Bu aynlıklan makalemln 1kincl edenin de anla§ılmasmı istedim, al. Demek oluyor ld, silih t.onJn. 

kısmmda da gösterdim. Paro. muhar. ı lmd Ya"ar f"'lmenln tercUmeslnln ~· ra ç e " :r- mnl:ln cin"'•.·1ctı~..1.. o-nın.a ,....._...,.},· riri, aleni bir sirkatin falll katınamsk .,, la d llr k ..... _, ..u-ın u..., .... ~~·--
eserimden ""mmış parça r :uı m e ltl!hiI c'lcg~itd:... lru.an -..u:~ı, s·· 

lc;ID •dece Oro Purodan fikir almııı. 1 ld ~'" dair b" u h d " z.c:ıuR1 
tır. Bu intihaldir, demfYorum, fakat tep 0 ub-n ır § P e var L ICıhsıı nıbm öldürmenin <:nresiııi 

Fakat tercUmcnln doğru olduğunu bulmaktan iciE değildir. 
~~~.y;~: ~;ıı~:-::a: gördilm. Bil!Uıırc bunu tevsik ile mU· Şehrcmlninde, bir ııdamm iôs. 

eesl kaflIBlZ1da kalri'ôık. 

tmdan. Oro Puronun txırcUme31 oynan taıco.mı mahkemeye bildireceğim. tünde bir dih ç&tı ve poU~c hıi-
mak Uzere şehir tiyatrosuna. vorlllp Peyami Safa bent bir edebiyat suç- cum efti diye bütün bir riehir 'eyı~ 

Ticaret vekAlctlne bağlı dafıtma, dt', rcddcdUdU:ten sonra Ertuğrul lusu, lcendlslnl de hakaret suçlU.!U <ll. mcmlekl't hall;:mm hepsinde siF 11 

petrol ve toprak ofialeri ve bundan Muhsin tarafmdan ke.nd.Lslnc anlatıl • ye gösteriyor. bnluDduğunıı lıükmet.mek ~alıut 

Ticaret VekUllğ{nln bir ml\ltepn, 
bir de mU.tepr muavini bulunacak
tır. tqe mllatel}Brllğı dört umum m11· 
dUrlUkten mtltcaekkll olncaktır.BUnlar 
Teablt, tedarik ve dağıtma, fi.yat ve 
macadele isUhllk umum mUdUrlllk· 
teridir. 

dir. Evvel~ ben ömrUmdo ifü da!a mah. bnlttnm""ı ı'b'""--•=-• 0-n ... sUrn•cı,· 
d eonra kunılacak tetekkUllerin ltlerlnl m1:1tır k -... kUUQlllU " 

aırmanya a iaşe mtlırteşa.rlığl g6recektir, Necip Fazıl geçen celsede : eme.}'C çıkıyonım. Hıllbuki kendisi 7 - haydi in:mfsızhk. milb:Wı~ cı-
b.._ - Bir hulruk kitabı U .. bir nebatat defa :;nahkcıncdcn knrnr alınıatır. hk donıi'L"c"im - bir görücı.. b1r (lla:J tarafı ı ncide) Merkezde iaşe it btrllğl heyeti f "" " 10 b" 1. .ı. 1 . ., " 

d dil ktlr H k"' ı•-rt• kitabı araıunda d[l. bu k"da.r '--n'"'yı... m ıra lrnpc.nnt".A :m.ese es..· nıÜf:ahc<le eksif-lı"~ı·ndcn bac;kn b"r ramaJd.adı:r. Siy:ı.m hu ud boyu~ e ece . eyet alo.katı n we .., " .. "" ..., "J n r ·-·•-t h iber." l .. 
da Narcnni eyaletine giren Ja.poın muhtelif meseleler etrafında temaslar ler olabilir! deml§tL İ§le kendisi.ne n~acfe ınbcc, a: ~a=~ k a; d~ı~. ı;cy dri:.;ldir, 

ol T -· da bulunarak irtl..._t temin ed--klir. yerilmek Uzere bir nebatnt ki'"nhı •ıc an unu ısw ay ~ • Nizamc<lclin Nnzlf, ,,..,.zrsınm hir fuıcilleri, eyalet merltezi an uu:• ._ ~v "'''t 1 ti F 1 t f 1.n-n .. ~ b ,,_ 
kat''i.n 20 kilometre kadar cenu • Ayrıca blr de dalın! istişare heyeti bir hukul< kitabı getirdim, Eğer kcn. r. l nı:ta • t~:ıza ~· hu pa'ra yerinde <1c S{;yle diyor: "ün ııarn 

k de! diBl iki kitabda 20 ...., __ ...ıft bulabilir. yı a Il'e:Ull, CA •• urt.ı§unU a.rcct • (>clı"rlcri olmı ... ·nn bn nclaınl:ır, o si-bunda bir noktaya v~laı:118 da bulunaca ta. Bu heyet ayda bir a ~ı=,,'ll • x..: Bu takdi:r<l ,_. b" " " 
to l t --·' .. ,, her ceznya razıyım.,, mlyeceı;;m. e ·vu ır ., .. ı·ı..c -lrnım, bellcrlndeld tn~·ı· 

Çinli'.er tarafmdan pilskürttllmÜ§- P an ı yaparak muhtelif mı:n...,an .... hnnn1 t 1 ,.... .... ~ 
•-A }~oyaml SD.fa bunu nl ~e O ur, """'" '\"C o.:nl..:>wnm.,ın- dn"'tınanJk ler '\•e muharebe meydanında bir tetkik edeaek, alınmaBI gereken .......- mu c:ıkip gülUı;ı- p . Saf """~.. ~............... .ı 

• -eler o.ra.smda Nen•p ..,,., •. ,_ "nUno cy.:unı a geçen celsede in.. 1·-··ı ... ,a ı·,.m..r-+..-dı·r"ıer, Yıınl1 bir 
h:ı\•ll ·r b mkm."Şlardır birleri bır raporla tesblt edecckUr. ,... '"" ~.......,, u tihal.. d..,, .•. hald U\.'.. ~· '"""' 

• • O U I • ı blr nebatat Ve bir bukult ki•nb• bırak. aır Ç\.lo.gl. e, l)imd" IDW • müddet -0\'\ el ol"tnd&n tam.amiyJn 
Sittang cephesinde' Tagaya.nı:ı Taşrada vllAyet lqe mUdllr1UkJerı, .... • teacm b''" rUr-?1 il b nz "'" dE'A' -

tı. Necl.p Fazıl: ti ... r- ,...e e e,,.u.ı u..w.. lrefümı olan lfülbanoo.vlik tekrar 
15 kilometro kadar şinı:U batı:.sın· kazalarda i!.§e lmlrlltf bulunacaktır. diyor. &nzlrilltlcr ~nnm fidtir 
da Taunonan.vl'de her gUn 5Jddet. tııtanbul vallll#fncı bir bHlge ia§C - Aynı kitapları ben do getirdlm. d i~ihul~ tir.,, 

•uzumu ~·ok diye ...tıı l ment".ırun an c; izıı~ ve ortaya ~ .. ...... u...,1din bu nokt-..1- _,_ at-
lı ça:rpı.'.)me.lar devam etmektedir. mUdUrtl, mülhakat kazalarma blrcr ı. ... ., • ti" ere< nya.ğa. kalk lan t-r T.... d .......... ~ .., ......, ua 

akt B k ••ve Pcyam,nin lddia'arıno. ka,..,ı "Un. ~I ıa • &"t'İl'I at n koşa.,., Çe • d~•nQor, Ilen, l,.ı.! 1·,.en bir --•--·n·. Çinlil<'r ll'rnrla da'-'31\m.,.,lar, gece aııe mUdUrll almac ır. u mUdUrlll ... .,. ,, 1.A ,.,. de k .. .,.1 ... ,.nJ "' ~u 
" -J \llrı söyledi : LJr..,e ~.ar g,, •·· Ccbimıleki ""r:wlID müsnad~nc ~iddetini arttıran muharebeler çar lcr kazalarda bulunmayan fiyat mtl. Filden bir kıl. çeı:{·.rgcden biı· 0 • ..-

~amba ...ııntı bllttin gun·· hızla "'il".. rakabe komlsyonll\nnm vazifesini """· - :Beni heye. candan hcyccmıa dlleU. ı;örc. en lillı:s :> crkrden, en lmytu 
• f'>" "' e;v U "S l .ık J,opn.romk hS.f''3.llb.rı göster • 
müştlir. JapNılarrn ı;ilndüz çarnış.. receklerdlr. ren ve aklıse m sahibi bir adamı çıl- yerlcrı-, hatta holtnl< mcyhanele· 

"l" dırtabiJecek Olan OU "6 .. Jert ~tz"cı . mmıcd· n. ,", n 'bunlar a:-U:j.'.~, denilebilir ıı"n_,. Jn•dnr ... ..: -~er, ·~emJcnlrim, malarmda 1000 ölil ve yaralı kay• Bunlar Ticaret vekll.letinin dlrektl!· " .. ... ... , , " "' .. .,u u 
]:,ettikleri tahmin ediliyor. !erine göre çah§&e&klardır. ının fcvl<lnde bir tahaınmmıo dinle • • Muho.kem:: devam etmektedir. rratU, Iıcru CY..1tidcn, hem <le son 

•--m::ı1---.--=----------------------------------mc .. _m:sK111s:ım;m:::cr.ı11:ıı:ı:ı.::::ıı:::sıı:ı:a:ll:9lDmr.:ıı:::.w birk~ yıl lf:ine>e, böyle yerlere lıe.............. mmıxrnw:z;:::;w men hemen her cliŞ:W1 beraber 

!:ünü fevkalide gil%el oynuyordu .•• 
Puv:.\ro bir an 8U6tu. Sonm de

vam etti: 

bil' urku ilıi.c:nı ht-r giın mcs:ı.ln • 
rın t!zcrlr.d~ ~amn Jmd:-r kapa.:{-
1.an uı;:ık duran şıırap şi .. elerinc 
kcrıstmnn.kt:ı.n d:ıha lto.}:3y h.fçbir 
şey voktur. Ben ıuı.rcbı içmczdcn 
evvel u ·ku i Acı l·rm-,t~n 

ı;milt, ge7Jl -, cğlcndilt. Kcndis'ne 
&or:tnt.l, zorb.'lı Jtla rnln I~ n bir 
\'nto.n<l:ı...5a rnsU:-dı mı? •• C'umhu • 
ıiyrt <lc\Tindc bu lınllcr d:ığ b:ı
b!D b tlle clmuyor, nende knldı 
lu "' hirlcrd ..... 'ırİ 1~ oldnlu gibi ordomm.. 1'1' ~re kartı da muka,,.cmet &

"\t\ıı.ı btr ttlmadım vardır. Dlfer ta
" lıııtt "-ertka barblyl' nımrlrl:"lnm 
._,~ ele dP.nlvor ki: Bir batta~" 
llıı~ ~ bir ır.aauuıdıınbert Korr~- Doktor Bcsncr derhnl atıldı: 
~ btıı~ anasında hiçbir muvaaa. - Oh, dedı. Çok g:ırip bir şey. 

- F'akat ~t Doylu öldUron 
Uiçctti değildit-, dedi. Şimdiye ke· 
<la.r c.~yelin yalnazc:ı. bir nci lkff• 
mını biliyordum. Şimdi ise ibnci 
kısmını da öğrenn:ııJş bulıınuyo • 
rum. f{Jiın tamam oldu. Şimdiye len 
dar ge~ olanle.ri bl!l.yoi'd.um. Fa· 
ht h!diselerin böyle geçtiği hak· 
kmda elimı:le de-li1 yo1ttu. Hepiniz 
l:cni dinleyin: ben duyulmamli1 
öorecede bir n.pta'tlrk ettim. 'falı. 
ldluıtmıa oo-slmen bütün dikkat 
tJazarıımı revolv~re dl=mi~tim. Ta
bancayı niçin V'l\ka m..~ııllinae bı 
r:ıJanamışlar? diye dU§UnUyor .. 
dum. Yahut da katil niçin tabaıı
c:ıyı beraber g<itilrmU§? fik:d11e 
saplanıyordum. Hakikat g:ı.yeUe 
b:ısit olduğu halde b:n bu dfiğUrn• 
Jeri çözmeğe uğ'mrjıyordu:m. Hal -
l::ıkl hııkik:ı.! basitti. Katil hiçbir 
düşünüş olınwığı i~ cinaycıt .i;; • 
Jenen silahı da a.hp beraber &QtUr. 
milştü. 

Biz I:i~.ti öld.ürnıdtte :menfaati o
L:ın ?ı.rısın.n. cın.."lyc~ J nikelinin çı2 
karo~ Mdı~de:ı iStif ndc ile &Up 
helen. onu~ •• u:e.l' ..ne ~vircccı~ R.C _ 
kilde ış~~ın. ~~bul ettik. Ve bu 
lti.mseıun J:ütoJinıe Doyl nı-nsmda 
ki münaka,,.<>a.y~ ~hit olduğuna ve 
f;'onr:ı ~aro.~ın altından Uı.banca 
yr aldıgı.na gore Uthkiknt C...'lSSnnı. 
zı kurduk. D<llstlarını., bu ilk adnn 
lo3l'llili olunca bii.tlin gnyretim!z 11 
bir snda malı.volnıası 'J.cap eder. 
V c nıaatte~ !!Öyliycy:Im ki bi • 
zim sapJ.n;ndıgınu:z hu illi: fikir tn
ınamen yanlr.trr. 

eUplıcıı!ne (\\;;.; i1T:• a.nı.mo., aor.ra bu \'L. ·.:mb l~~ğiı.ı dl He! ği~e .. c. • 
ıııı t:ım:une:ı ur-uttum. ~~at kcn- liıı c lı:.ı c ::ı. s:ıkc.t Lir ı;oruı,Uir. 
dimde bir ağır!Ik b:r , -0rgunlu!< Ulilrnnrnt, bunların knfnlnrmı eze· 
his.~tt'.m. Ravn ba.n."l oİdu <undan 1 •İ ~ llı!.r o':ıyor. '\ e poli ,in cliı~ati, 
llalın s cnk geliyordu. o gece de. lmu1nr.ı. gı l n<:tımın!• ~öyle <luı·· 
r~n bir uy'kuyn 0aldmı. O kaıfar ki un. l:rc)'ip tli~m icrln~ lınt'i)· 
l,lr gözü hE'r zaman yarı ~ç 't uyı·· yocn mcyd '!'l \ crrni) or. nöyl' bir 
r(ln ben cill!lyet gecC.9 s:ıat e.a - 1 lrnY:\ yn~~lll( 1 tfyC'D]C"•le, h•n;ı. 
b"hm yct:i bı.ıçu'hmn J·ndnr ten..:ı·. •, ~ııııkc ıc;);, ctı:ı:ı' zcıp, eroin sn
roi a~r'n bir uylmdn.r. n"mndon. t.ı,..ı mr, esrar l."~:ı.kı,:-srm, w:lhll.sıl 

b~ --...asma rağmen takriben Doyl ban:ı an!attı. Sebzeler pata· 
1ııı t .. ~rtkan ve Jo'lllptn a kl'rl ile tes karnıb:Uıar ve t!!I'P hakkında 

'-t , • 
tlııı11 11lyrı muharlbll'I ve lc,ıumn bir telgrafmıı;. 

1'-ıııı,:Ytıca takriben 25000 ııhill.ıı Hn Rns ducJaklıırına 1'3.da.r gelen 
lıııtı dU rmuı e ır dilştl\i;li tnh blr nida &lyluısını tutamadı: 
'bı~;trıe.ktedı. 9 n!snnllu Bntıınnd.-ı - Oh A~lcılcnı, dedi. Bu Riçet• 

1 \la uırıurnı hn tıınelerde 5536 tinin lisrul! ne olscak. 
~ıı~e l"nraıı \'ardı. Tebtı~c gilrc Ve kamnr.ı.dn bulunan liç erke. 
~Ilı> r ... elinde Amrrika arda !lnn ğe teker teker baktıktan sonra ele 
~ l-'ıtıııı t tut general, 7 tllmgene.ral vam etti. 
~.._, ~ 11 Orduaunıı mensup 5 tilmge. - Bu Afri.ka isyaıılarında kul. 
~ lanıl:ın yeni bir telgrnf şlfrosidir, 
Qfl/14~k-------,....-- ö~di D~mek Riçctti de berum kn
Ca~ıa uluçka makinesi dnr arkeolog. Madam Doyl dalgın. 
~~ ıaıtııır, Am rlknn marka 150 I.kla bu telın-afı açını~. Eğer bE.· 
11J11ıtıı-lık Yeni 'bir kuıuçl:a maklncsl nim önlimdc okumuş oll'aydı R~çet 
~aç: • C<ırnıek lstlycnlerln Knsım. ti p:ırtivi kaybederdi. 
'ıı 11l'lllik btr ~Uta e soknk 11 numarada - Bu siz n ada.nunız, diye Pu· 

'tı. tı Haııt SUrmene mUracaat· vare> tak1?1lı. Ben bu o.jıuodan dn· 
ıma şüpheleniyordum amma ro • 

Siz ve ba.1 dostum Ras tahMka .. 
ta bir fikri' s:ı.bitlc b:ışfachk. Bl ~ 
zim kanaaü:ıniree cinayet evvelce 
taMrlnnm''j bir f:ekilde değilse dt> 
fu1.1attan istifade il~ işlenmişti. 

Dosfüırıın, i~lcnen c!na.yct za • 
ınanm ve hM:selcrin muvn.ffak ol 
nıasnıdıı.n isfüııde iel i8lenntlR de· 
ğı;dir. Bıl!ıkiS ht'r şey, her tUrill 
tedbir düşünülıniiş, bUtlln tcfe"rrü 
nt h9.z?rlan.mIŞ, hatta bu arad 
HermH puvıı.ronun içeceği şa.ra _ 
bn. kuvvetli bir uyku 'Jac.ı k'itmnk 
dahi ihmal o!unmamıEjtır. 

Evet dostlarnn, o ;;ccclti Mdi -
Belere milda.lıa.Je etmemem için be 
ni uyut.tul<ı.r. Şilplıee'..rlm zihnim _ 
de derhal müsa.lt bir zem"n bW
cn. Ben her yenıetkte şamp içe 
ri.m. Diğer tici masa a.rkadnşnn -
d:ın hiri viski, ~Jğeri ise s:ıdecü 
mnden suyu i~iyordu. Tehl!kcsiz 

Hntnm, b•ırnda bütiin bunhım 1 ralnta dottyalnI'ınd ... ' i biltün sabı
ıağme~ hRdisel~r·n cereyr..ıımdan lı:tlıl..,rı '• lıirlcrin d•şr:m çık..'lmıı , 
istifade ile cinayetin işlen ~ 1 .'v., n•"'den oenldıırımı se\ltctmi~· 
fikrinden kendimi kurtanım:ıdnn :lr. Bn u~u~uz 'c ~oy uz güruh 
lin. bulti saat yedi buçukta nk<-:ım ·imd; ornlr.rd:ı Ç::!h~tın1nr:ı1r, meın 
YCm<"fünde bana ilaçlı sa.rap ıçır · 

1 

l ' ete fn3 dalı bir nnsnr olmalı:m
meler1 kat.ilin S3at 7 30 da bUtiin n:ı gayret e<liliyor. 
planını htt tüıfü tcf~rrüntrn k"- D<'mel• oluyor l'i, ssyrn dostu
ciar hazrr:Cllll:" 'l uğunu gii3te1" • I nıun z!1nncttiğl 'iti, ortnil,. slirnt
mcğc kAfidir. l<ıtc yaln·zca bu bl le hallcdil.ecek mühlnı hlr dfı\i\ 
le benim, saplan.dığı:m i!k filtl\Jl j yoktur. Yalnız bk (('lı sey vnrdır: 
b~t.:ı.lı olduğunu ~>stcrmcğe kfıfi. h:ıslt bir dbıfa \l!lın<'I!, .. 
dır. Nehre ı?.t.Jl.:ın revolver getiril- JWn Jr ...,.,,, 11\kin den· .. ııa-
cliği wır.nn dahg, ifü ::ında nldn.n • a ._, vt "00C

1 
pe .~ink· • h"'d t ... • 

nııg olduğumu tınla.drm. J ıu . .ı er mı an va e . 

( (Dcvümı var) l.AEnr. 



LONDRA ŞEYTANI 
Yar.aa: ~: 

EDGAR VALLAS VEHIP TAYLAN 
.32. 

Aovley içini çekti: nan bir adam. Hem de üstciüc 
- Şu Daney vakasmrn altına bir cani. 

bir çizgi çizmeğe muvaffak o~· - Neden onu tanıyacak mJSın.? 
duğwnuz gün öyle rahat oyle - Londrada bulunduğumuz sı-
ralıat bir nefes alacağız. rada ayn' :Jte!cle otunnuşsunuz. 

Yine odada ses.sizlik oidu. Her Avuka:Iar her iki miras davasın:: 
1k1 zabrta şefi de kendı düşünce_ bakıyorlar. 
!eriyle meşguldüler. Marta Ston'un son defa göri!:-

Kovley düşünceli düşünceli de düğü otelin imnini söyledi. 
vam etti· Meri hatırladı 

- Bununla beraber bir haft:ı._ Grir'c döndü: · 
du Veyler'in halinde bir tuba! Marta başına' şapkasmı geçir_ 
lık sezironun. Asa'bt, dalgT. v<: diği sırada Meri bir daha si~ 
hırçındr. Bana tclefonln Sto· ~~hY.C. ki!ıtlerr.ek meclJuriye:lıı 
ker'in laş ocakl:ırır.da öldurüldü- d")im. Kendi menfaatiniz için! 
ğUnü bildirdiğiniz gUnU hatır_ Bu akşam Villi bi.raz sinirli Fa· 
larBmız. Veyler o srrada bir \.°e kat kimseye ziyanı doku~ya_ 
sikayı im 7:ılattınnak maksad:yle caktır. Odasında ne yaparsa ya.p· 
odada bultmuyordu. Stoker'in sm! 
öldüriildüğiinü Üfitince tl'hafiaş Meri da.ha uzun zıaman pence
tı. Birka.c; defa elini şakağına renin önünde durdu. Epey ileri. 
götürdU, yutkundu sonra gayri_ den bir demiryolu geçiyordu. 
ta.bit bir ~'e sordu: Merinin yegane eğlencesi geçeı• 

- Ne o. Stoku ölmüş mü? trenlerin ı:şıklarrydı. 
Fakat çabuk \:"ndini topiadı,ve Yavaş yavaş soyundu ve pija· 

biraz dil.<Ji!.I!.dük" n sonra. Yine masmr giydi. G~ açrk yatağın· 
Daney,fa bir marifeti olacak dedi. da ya•tıyordu. 
Müsaade edin, Daney hflkkmda İleride b\r saat önce onu, on 
tahkikata ben de iştirak edeyL-n: biri çaldı. Daha uzun zaman ya 
O güne kadar Veyler'i beş seruılik t:ı.ğ nda yatıp Tim'le tanıştığı 
za.bıta hayatında dUrü..,-t temiz. gündenberi başından geçen va
aklı b~mda bir adam olarak kalan gözü:nün önilnden ;;e~rdi. 
tıanrmışt:ım. tık defa ooyle bır 1 Bir aralık yorgunluk hissetti. 
arzu imar ediyordu. TekHini Biraz yana döndü, ve bu sıra.da 
kabul ettim ve Hk ~ olarak fr gözü pencereye ilişti, 
zinle bera:ber Se\ Crn villasma Nefesi durur gibi oldu. Zira 
gönderdim. pencerenir. ıa.m önünde lrir r.;ir..-

Tim Landon poHs müdürün-'.in mm göl~ pfüdü. Eyin e~r~
iza.hatmı nihayete kadar dinle- fmı çeVlren subasman s•lmesınm 
mişti. üstEnde d';ll"\JP pe~erenin tok -

- Veylerdeneminmisinjz? diye m~ını çevirmeğe ugrqıyordu, 
sordu Dikkatle bakınca Meri bu göt· 

- Kendi1™'len emin olduğum genin sahibini tanidı ve ya.ta-
ka.dar ğmdan fll"ladı. Fa.kat bacak.lan 

Tim. polis müdürüne veda eder_ 0 kadar ti~riyordu ki, sendeledi, 
ke ıı.• -te K ·1c merakmı aiz· Pencerenın dışında tutunan a.. 
. n w.ı :- r O\ Y c· dam Villh·di ! 
lıyemevıp m>rdu: Gid. · · · cd · ·eli • x d" h t m müdafaa - ınız. nca enm, gı nız 
.- e~ ı aya m dive V'lh"&rdı. 

tçın ~ır aldmt.."1Il~? KarŞJSmdaki gölge başmı sal-
- El•mden ge!enı yapıyorum. tadı 

Yatt';;a g·rmeden önce yat~~ Vllli pencereyi a.ça.maymca öf 
altına bakıyorum banyo~u? ıçı~, lrelendi ve camı kırdı. Cam kı 
a.:~rntınyomm, sokakta ıkıde bır nJclan bagmın etrafında şangır. 
dönüp arl ama bakıyorum. u ile ~ indi, 

Kovley bir kahkaha attı: Vllli nisbeten sakindi. ~çeve-
- Sizin bir giln ortadan kaybo- deki lmıklan teker teker çıkarıp 

lacağmı7.ıdnn lrorkuyonmı da!.. behçeye ~- Sonra ilwr 
Tim Landon düı::~inreli dUşünce- ret verici bir cevikJilde vücudu~ 

li otelin yo'unu tııttu. nu açıklıiian sığı§tırdı. 
Otelin holünden geçerken pos~ Meri korkudan baygınlıklar 

taya bakmak aklına geldi. Şahsr geçiriyordu. Bundan bu hadis~ 
na rrnı.hsus kutuda bir tek mek· esnasında bir tek kelime aöyli-
tup vardı. yememifti. 

Odasına ÇiktI zarfı yrrttı ve ViMi üzerini silkeledi: 
okudu: ' - İşler yolunda, dedi, Odam:Ia 

Barnet cıva.rmda Oenndngs O oadt kan benı yalnız !b::nlap 
ı ''•:Un isimli binayı bu gece o kadar canmır mkıyordu ki? 
,. et ederseniz iyi bir ah1:ıal>ı · üzerime kapıyı kilitledı. Maama· 
nıza rastlıya.caksmızt f"th insan berrim gibi zayıf ve çe-

Tim saatine baktı. Yedi buçuk. vik olunsa her yerden geçer. Sll· 
tu Arkasına kaim siyah palto· menin llstüne basarak ve çıkm
~u geçirdi iki tahancumı da trlara tutunarak bütün evi dolaşr 
yanma ı-trJı ~ yola çıkU. ~· Var mı bu işi teklif edecek! 

Bir aralık az kalımı yuvarlanı 
yordum! -2.1-

Meri Grir karanlık odumda 
pencerenin önilnde oturuyordu. 
Düşünceleri hep Tim Landon'un 
et.rafmda toplanryoıı:lu, Tlm 
evli olduğunu öğrenmi§ti. Bu ha. 
ldkatm genç adam illerinde yap
Qil teair neydi? 

lleride bır otomobilin projM. 
ttırleri göründü, Otomobil evin 
önlinde dunnadan voluna devam 
etti. Biru ileride dtıracağmı me· 
rl taJmrin edemezdi, zira ga.ra,Jm 
mevcudiyetinden haberdar değil· 
dl. 

Meri hapisti. Kapı kilitliydi. 
Pencereler de yüksek ve kaçma
ğıa gayri müsaittiler. 

Marta evde yoktu. Belki ge~ 
~ gitmişti. Her halde gitme
den Villiyi de aynı uekilde odaaI· 
na kilitlemifti. 

Gitmeden önce Meriye düfün
f(incelerini auıatmlfb: 

- Villia.ın bugün aksiliği Us. 
tOnde •le-1ışti. Fakat yalnu. ü~ 

gün bu zahmete katlanae&lwmız. 
Cuma günü avukata gideceğiz ve 
para meselesi bir kere halledil 
di mi, Serbest bırakılncak~mız. 

Meri kadının plıinmı anlar gilJ. 
oldu: 

- Demek 'b~ni bunun içinburıı· 
da mahpus tu!· voreun! Avukat 
ların yanında a1,ien normal ol_ 
duğunu tudik etmemi isliyorw· 
nuz değil mi 

- qte bunun gibi bir şey 
Vasiyetnamede ismi ~n kansı 
yanında olmadan avukatlara gö
ıiinse şüpheyi davet eder ve bel 
ki tahkikat yapılma.ama sebebi 
yet verebilir. Benim dfışündU. 
11111 §Pkilıll _. tıkırmda gidc
eektfr. Ston isminde birisini ta.. 
nıyor mmunu.z? 

Meri hqmJ Balladı: 
- Bu da hn)6 '* mtt.. kcr 

K&ı>rya doğru ilededi ve ışığı 
yaktı. Benzi eapMnYdı. Göllerin_ 
de efnnet alevi parl:ryordu. Me::ı 
p.yrl ihtiyari g&lerini kapadı. 

Villi devam ediyordu: 
- Ne kıdar aşağılık bir oda! 

tJeride parayı almca. sana çok 
gijzel bir ev ~ Merı. 
Hindiırtandan en miikemmel Hint 
kumaşlanm ve Ac.emtstandaıı 
en zarif Iran halılarmı getire<:e· 
iim. 

Genç kna yakla§tı ve koluna 
omuzuna doladı. Meri büyülen· 
miş gibiydi, Bir UbiQ yerinden 
kıpırdayamryordu. 

- Ne ka<hr zamandır evli)i7 .. 
meleğim? Seneler oluyor değil 
mi Bununla beraber on iki daki
ka bile başbaşa kalmac!*. 

Genç kızın çehresini buz gibi 
ellerinin arasma aldı ve gözleri_ 
nin içine baktı. Aç, iştahlı ba
kışlar fırlatıyordu, 

- Sen g(bJelein, dedi. Geceleri 
rüyamda hep ~ görilyonını. 
İhtiyar karı sana söylemedi. 
Me~ bavılıp düşmemek için 

bütün kuvvet ve gayretini sar 
f ediyordu. 
Yavaş bir hareketle Villiyi 

yanından itti. 
- Bu odadan çrkalnn. dedi. 

H:ıva bura~ıı. ne kndar pis, Fa· 
kat kapıyı açacak kadar kuma.,. 
değflim. 

Bunlan aöy}erl{en kendi 9'81ni 
tanımıyordu. 

- Kapıyr &çm1\k için kumu 
olma!1a ııe lüzum var. Kuvvetli 
olmalı vesselam! I\:ilfdi muayene. 
den geçirdi. 

Anaht&r d:şmda. Hep böyk: 
yapıyorlar. Galiba. anahtarı kar· 
bed~klerinden korkuyorlar. 

Gen döndü ve Meriye iprct 
ett.h , 

!I A 9 E R - Abam 'DMWr:r .. ç: '>:JS.\N - 1942 

H,00-14,80 RiyueUcQmhur ban.. 
dosu. 18,00 Program, saat ayan 18,08 
Radyo çocuk kulnbll ~s,'6 zı.raat tak. 
vtml 18,ISl5 Rad70 daD8 orkestruı 19, 
30 Memleket saat ayan ve ajans 19, 
•ıs Serbest ıo dakik& 19,ISl5 Faaıl p.r. 
kılan 20,l:S Radyo gazetesi 20,•6 Filin 
prkılan 21,00 KODUflD& (BU:vilk &.. 

damlar) 21,115 Dinleyici istekleri 21, 
•:s KonUf?Da (GQnUn meaeleleri) 22, 
Radyo alon orkestruı 22,30 Jıılemıe.. 
ket aaat yarı, ajana ve borsalar 22,fl5 
- 22,!50 yarınki program ve ltapanıı. 

BEYOOLU HALK StNEMASI 

1 - Lon!I • ibreli İft'lçrecle. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, ·Romatizma 
.Nevralii, Kırıklık ve Batun Ağrılarınızı Derhal Keser 

1 - Atef Orduso 20 k18ım blrdea 
S - t1ç Arkadqlar 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR ................. 

Bu etttunıudlı okuJUC'obırunmn ra.' • Ortaokul mezunu, rlyazlyesl kuT. 
zetemlzlD batlık yanandaki knpoaJa vetıl yazr.aı güzel ve okunaklı, çall§-
blrllktA!ı sönderecıeldnl 1 kan, ciddl bir genç Yazıba~. ticaret. 
&VLl:NME TEKLlFLEBl. tŞ !lB.\ hane ve buna benzer buaust mUeuese. 
HA, ış VERME, ALJM, SATIM terde aylık veya Ucretıe çalışmak ıa. 

gibi tleaıi mablyril bak obmYllD k9 temektedir. (Coşkun Akansel) remzi· 
ol.k UAııl&r pan.aız neerolunur. IK! müracaat. 
Evlenme teklillerı: • Saatçlllk ve kuyumcu'ukta mu • 

• s:s y&§ında blr ınaana yakt§&Il ev. kemmel aana.!kAr bir bay: namualu, 
sat ve meziyeti tqıyan klmııealz be. doğru, :z.ekl, ldmsea!z bir çocutu çallIJ. 
kAr 80 llra maaılı memur bir bay tırmak ve ~tlştlrmek istemektedir, 
ayııı vaaı! ıırt ~ıyan aıil aileden ya. 10.13 yaşJarmda lııtekU olan çocukla • 
§ile mUtcn~p blr bııyanl:ı evknmek nn §U adrese mUl'ftcaatlsrı. Beşlkta1J 
ıstc:ncktcdlr. (Ciddi 11 )remzine mO. Hasfırrn cad. No. 59 Saatçi ve kuyum. 

raca.at 
• y.f 25, boy 187, kilo 62, 50 Ura 

ma&§lı devlet memuru, hayatta JıJç 
kimsesi oımıyan. ukerltğini yapDllf, 
içki ve algara kullanmıyan. aevimli, 
M"fm blr bay; blru getirt olan veya 
tkl odalı bir ev1 bulunan 18-20 Yatla· 
rmda, balık etinde, aarl§m veya kum.. 
ral, mazial temiz, mUztk ever, el& 
gözlü, temiz blr aile kızı De 
acele evlenmek iatemektedir. (R.0.12) 

remzine fototratıa mUracaat. 271 
• Yq St, boy 173, buaml blr mOea.. 

aeeede net 90 Ura alan bir genç; Y&fl 
ve boyu ile mUtenutp, iyi ahlWı, be.. 
lık etinde, gilzel, yalancı ve -dönel< 
oım.ryan, kendine ınanan bir be.yanla 
menmek iatemektedlr. (A.radıtım 
kadm) rematne müracaat. 272 

• Bo7 1,76, kilo 72, J9ot 27. aerbest 
mMlü abl'bl,, •78 80 lira Det .-&lrt 
.._. "lıii 'k:ıH 1S &a n ~....., 
ııarl§lll bir bayaııla evlenmek 1.ltemek. 
t.edir. latiyenlere fotoğrafım göndere. 
bilir. (Z.B. 2327) remz.lDe müraca • 
at • 211 

• Yq 28, boy 1,18, kilo 71, b&ft1 
esmer, etine dolgun, mtltaUlp vO· 
cutıu. alleYl vuiyeU dolaJ'llllJt U.. 
ıo dan ayrılDUf, orta A.Dadolalu, ma. 
~ bet sene memurluk JaPDUI bir 
b&7, 80 yaşuıdaa )'Ukarl olmamak 
Qzere, m ve:ya dal ...,.tn bir bayan. 
la .. ıenmek ıstemelıttedlr. lç ıtın1. 
ugma terdll edılr. {Seb&tıı K.S.) nm. 
c1De mnraoaat - 27' 

• Yq 11, boy 1,M, orta tahaflll, 
ev lflerinden anlayan, gayet §irin bir 

~ Jm; ken41aindeıı aaaml 6..8 :vat 
bQ70k, devlet memuru n,a aubay blr 

•11& evlenmek s.temektedlr. Bu ba. 
Ylll kalabalığı OIJDAMMI 't'e tgki kUL 
lanmamaaı ıarttır .• 275 

• Y&f 21, boy 1,68, kilo '11, demlrd· 
lik yapan, ayda eo Ura a•neıı. tçld
aı olmıyan. kumar oJD&ımyan, ldnule. 
alz blr ba1; D&llUllllu taıclr bir aDe la. 
zı ile e•leiamek wtemektedlr. <A.JD.D) 
remzine mllJ'acaat.. 218. 

it arı)'Glll• 
• 86 Japlda, illanektep maunu bir 

bay: nmd ftJIL hU8Ulll blr mo ..... cte 
odacılık gibi bir lf an.maktadır. Ketıl 
glSaterebWr. <tk. M) rems1ne mGrL 
caat. 

• Liseyi lJl del'eee De ikmal elmlf 
bir gen~: ruml ftJa husml bir mil • 
-e•ılc' il aramaktadır. (A.çıkbava) 
nmstııe nıtıracaat. 

• Daktilo bilen bir b&JIUI& thtl,a4; 
tvdlr. Dı•en bir Ucret verll«elttir 
BeJOtlunda mahkeme karpmula 2'i 
numarall Jdllıftnede Nazmı,. mara
caat. 

• l'nJYIS lllıeal mezu:ıu bir l9DC 
ıım it aramaktadır, Şl§ll IJılcele sokak 
No. 13 te baY&ll Gllnaeııye muraeaat. 

• 18 yı,md&. orta okul mezunu Mı' 
1fi yapabUeD daktilo kutlanan, ailevi 
vaalyaUnin boSUklutu. ytıst1DdeD çalJf 
mak ı.uyen bir genç, herbanst bir 

mueaeııede lf aramaktadır. Beflkt&t 
valdeçeımc aktarlar IOkak No. 18 Ku. 
,,affer Yorulm&Z& müracaat. 

• Muhtelif orta okllllarda etretmen 
ilk 7&PIDlf, mı.wd birçok talebe Jetif. 
ttrmst bir bay; elıven ocretıe alman. 
ca ve rtyaslya deni vermek latemek· 
tedlr. (lyl Gfretlr) remsbıe mtıracaat, 

cu Sadık özkar. 

Aldıtını~: 
Ataftda remlzlerl 1'H1Jı olan o 

ıc.yucutanmn:m aamtarma l't!len 
mektuplan ldarebanemızcten (pazar 
lan barkı) b('rgt\ıı lababtan öğleye 
kadar ft saat 17 den !IOQr& aJdarma 
lan. 
(Ayyıldız) (Pembe gUl) (Ktmıeıl.z) 

(il. Ural) (Zerrin) (Y.Ş.) (Oran) 
(Jıl.U.N.) (2,2,._.) (P.F.) (Ciddi 11) 

(K.N· Mehtap) (S,8.) (R.U) (A.G) 
(H.K.) (C.lıl , ) <A.L) (B.Y. Kaya) 
(Habar) ( A~lan) (lDmekli) (El) 
(Anl&§alrm) (CldcD) <l. Şenkan) 
(Sezen 26) (Nadide 791 (Tunalı) 

(N.A.) (KUtUpba.ne) (AradJtım kadm) 
( AYJlldız) 

~u~ 
Bay (W.A.. W.) - Sartb adreırlnl.z Ol 

madı}ı lçln lllnmw ne§l'ed•mtd!k. 
Bay (Mim. A. T. T.) - Ayru 11Aıu 

tekrar yuarak gönderiniz. 
(Glf&bl anlaıma) ~ mektup 

1U&ll okuyucuya - Bu tekildeki U&n 
lan koJmak mutadmus deflldlr 

Ba1 HU.eyin Satan ve Havuzı{ıu. 
ID&m 66 numaradan mektup yazan o. 
llayucuya - Ticart mahiyeU h&bl o., 
lan lllnlar Ucrete tt.bldlr. 

<Jdcn remziyle yazan otuyucu:ya -
M111uef Hlnmm bir defa 11efl'9debl. 
lecetts. Sıra takip etmtye mecbıun&. 

Buna llOkak 8 numaradan mektup 
Y&ll&D ve imZUr olrunmıyan okuyucu., 
7& - tl&nınm tekrar yazarak gön 
dernıenJzi rica ederi&. -

Ba7 Y. S. - Beflktq Haaftnn cad.. 
deatnde 159 numarada saatcı Sadık'a 
mtıracaat ediniz. 

l nci Tüm Askerlik 
Daireainden: 

1 - lalm&ert ...,._ ,...ı. mem 
lelaıaer baDaadaa olap da bAlea b. 
&aahaltaa bul ...... ao " saı dolum. 
hdardaa (Ml ydmda terlda edllmlıı 
ler De •htıar llarlo) M NIMD iN~ 
Oamıa ıtlall bahmdnklan aaerUk ıu 
belerlae ~tlan D&a olunur, 

1 - llardla. lfıll4yat, sun, Bit.Ilı, 
.... v-. Çölemerik (llakarlJ. ()iz. 

re, 8aftr, Çatak (()atak) Gent. Be~· 
&Oaebap. Yltbekova, Blnsl1 (Karlı 
ova), Guaa. Ablat. Eclt. KIZIHt'pE', 

Derek ~ 'NIMJdiD, Blzaa, Tal. 
.... Çapak9111', 8ollaaa, Betlrl, şan . 
ft8. MaUd, Saeoa, Varto, O.O, Bala
adı. •h=kırt, Muradiye, ~ 
aa,kale. ~ Gtlrpmar, Patnos, 
~rvart, l:nda, IŞn-nak, Kan, ıu.e, Of, 
Pasinler, hptr Totam, Artvla, Arda· 
lııaa, Sarıknm11, iğdir, Karaköee, Olti, 
811.,.a&, Hopa. Pau.r, Arapçay, Blnıe, 
Kataman. Bayam, Yuaafell, Bo._, 
PO§bol, Çıldır, 06~, TUzl11tıa, Elet . 
klrt. TUtak, Dlyadla, ICnnrum, 1:r .. 

dnelln. Bayburt, Trab&oa. Mrmeme, 
Termn. GUrete-, Vakltkeblr, 'l'lrebola, 
Akoaabat. Klsı A~, ı,ebbakara.. 
bllU, Belahl1e, Kelkit, Göm....._ne, 
AJoera, Kuruçay (lllo), Kemali, PltL 
mer, Şiran, Top-ul, M~. 

Sünnet dülünlerine ve 
buıuıt eflencelere 
KARAGOZ 

Hayali Mahmut Ai~a)' 
Adrea: Aksaray Vd. Bakkal Omer 

BaJll. Telefoa : nul 
10.US gQn enet haber vermelidir. 

1 
Deniz. Le1Jcuım Satınalma Komiıvonu 1 

il anlan -----1 - Tahmin edilen bedeli l88325) lira olan 1500 ton Sllpersıman çt. 
mentoaunun 22--t-942 ç&r§anba gtinU aaat 16 de Kasımpqada bu.ıunl' 
aatınalma komlayonund!l pazarlığı yapı!acaktır. 

2 - İlk teminatı (~ıi':'<t.38) Lira olup ııartnameai her gun 1§ aaaU dit 
bilinde ve 191 kuruı bedel wukabili.&de mezk~r komlıyonda.n aı.ınabWr. 

8 - lstelilllerın 24110 sayılı kanunun IJıtedll'l vesalkle. belli gtuı fi 
saatte adı geçen komısyona müracaatları ilA.ıı oıunur. l4541) ..... 

1 - Tahmin edilen bedell (10.000) Ura olan, mevcut evsatı muctblJlt 
ce alınacak oıan bir adet !Jı.zcı dınamo grubwıun 21_._1942 8&U .uıı• 
saat ı;s do Kasımpaşada bulunan denız ıevıı.zı.ın aatına.lmıı. komıayonwıd' 
paza:-Jıfı yapılacaktır, 

2 - Katı teminatı (1000) lira olup şartnamesi ber gün ıı saati dl" 
!.ilinde mezkur komlsyonclan bedelsız alınabilir 

3 - İstek!Uerın 249-0 &ayılı ltanunun ısted.ği veaı.ka.ıarıa birlikte al 
geç n k:>m!syona müracaatları llAn olunur. t•~) .... 

1 - Tahmin edilen bedeli C97"2.50) lira olan 216SO kno zincirin 20.f.94' 
pazartesi gUnU aaat 15 te Kıı.sımpa~ada buluna.n denız ıevazım eatınaıııı• 
komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - K11.t1 teminatı < 1461,38J lira olup §&rtn&.mesı hergün il saati dl 
bilinde mezk1lr komıayondan bedelsiz alınabılir, 

3 - 1steklilerln beUI gUn ve saatte 2490 sayılı kanunun ıated!fl veaall< 
le birlikte adı geçen komisyona mUracaııtıarı llln "'iunur. {4544) 

latan bu] Hava ı\1ıntnbı D .... o Amir,i..,in ,:c 1 : 

1 - Hava b!rl!kler! için kapnkiI olmak ilzerc muhtel!! bUyUklllkte ~ 
adet y<'mek kaznnı p:ızarlıkla satın ııımacnktır. 

2 İstekliler :7.4.912 pa:-.ıll'tesl gUnU saat 15 te yeni postane 'kart' 
amda biıyUlt Kınacıyan haı. 2 inci kat 11,. 10 numarada h:wa saunalı.aa ırP· 
m!syonuncia bulunmaları. ı ~553) 

İstanbul Belediyesinden: 
Bir kıaım aakalar taraiından adl suların memba .suyu diye evlere verll

mdcte oldulrU Ja&lıler &ımmıttır • 
Bu halin, memba suları Uzerlndckl kur.,un mUhUrlerlD sakalar tarafJll 

dan çıkımlıp alıı:unıı.k ve bllAlııre bunlarm iğreti bir surette adi au kap~ 
07.er.Jıe konulmak s:urc·We yapıldığ'ı nnl&§ılınaktadır. 

Bu hale man! olab!lmek üzere su kapları Uzerlndeki kllJ'IUll mllhUrleıl' 
dfü!tıı.tlice muayene edilerelc memba suyu olduğuna kanaat hasıl edildikte' 
sonra kurıun mühUrl~rln sucular tarafından alınmaama meydan vertııO" 
mesl ve iğreti mUhUrlU kaplar göriUdUğU takdirde bunlıırm en :vakm ub!P 
merkezine malumat verllmeai aaym halkımızdan rica aıwuu .. (4538) 

1 
ueyıet Demlryolları ve Lbnaa!an 

ltletme Umam idaresi ılbl&r1 
Devı.~t demlryollarmda seyahat edecek ecnebt memlekeUer aubayıat'

na mahsus tarife, 20.4.942 tarihinden itibaren milli mQdataa veWeti ifl .. 
rizıde çall§Dlak ııartUe erlerine de teıımll ed.ilmi§tir. ırazıa t&tlll&t ıcm fl
tasyonlara müracaat edllıneıtdir, ( •680) 

,--------------------ı·orkıye callllllll'iyetı 

ZiRAA T BANKASI 
KW'U.luo ıanht : l83&. - Serma,y'emlı 1000,IOO,OIG l'lrll u..._ 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari iter nevi banka maomelel.;,ı. 
Para blrtkt:INnlere 28.800 Ura Dtramt,. tWQw. 

wt Aıl,nke"Dda kumbaralı" lbb&rms taarnaı ............. ,, 
ao &&ruı tııulunanıara ltDede' cıeıa oeldleoe• •V"a u. • .,,,...,. 
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Kepielv: il Jı1art. 11 Buaıu. il 11,JW, 11 Bir1Da1JWım1 carlJI" 

rtade 19Pllır. 

• 2' ya,mda, tıp taldllteırl tıçQnetl 
IDllf1Dda okuyan bir genç, kardetlnin 
Ukere almmuı do1a,YI811e Ç&llfmak 
mecburlyetlndedlr. Huswıl laer ift J&
p&btllr. Doktor yanmda oallfm&JI ter. 
clh eder. &,lkt&f .qrtabah~ Çelebi ot 
1u 80kak No..ll.Klilıa Qelıp•ns mü. 
r...u. - - -------- (19G66ı 

DIKKNr: Beaplaı'mdaıct paralar bir eeae ICIDde IO llradU .... , 
ıi8pDl1eıııen Uuam119 Clktığl te.Juürde ,.. 30 fUl&lllJle ..u.oeıct11. 
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