
1 
ŞUBA1 

20 
CUMA 

' 
~ 

Sayı:3585 ' 1 

ıv···'2•qzmw 

.. 
-

1 9 .4· 2 . " 
fDARE\"ERt : Al'"K.\RA C,\l>Dl~l-·\·~~~T ı:uımth IS~BVL Tel. 23872 

ingiliz ka- ~lman~~r 
binesin de ılkbahar ıçın 
değişiklik · . sakladıkları 

Sultanhisar 
Yeni torpitomuz d'Dn 

teslim edildi 
Gemiye merasimle Ttlrk sanca1J 9elfldl 

ve mısal~rlere bir ziyafet ver,ldl 
Ankara, 19 (A.A.) - Anadolu ajansının ha.her alchğ.na göre, ev

velce fngiltereye sipariş edilmiş olan harp gemilerimizcle.n Sultan
hisar torpito muhribi esas mukavelesi muciıbince biu teslim edil
tnek üzere bu sabah fskenderu.n.a nuıvasa.la.t ctm.1§tir. 

- .Maka.matı nskeriyemiz ta.rafın · 

~~Af"!!! -
Hayır 
işleri 

can W5Ulil dairesinde teSellüm mu
ame J eeini miltca.kip bu yeni torpi
to muhribinde sanca.le çekme me
nı.s:mi yapılmak üzeredir. 
BayrıUc çekme ve ziyaeft 
hkewlenın, 19 (A.A.) - Bu 

s:ıhah İskenderun limanına gelen 
torplto muhribinde bayrak töre• 
n~ yaprlmrştrr. Saat 10 da tümen 
bandosu tarafından çalınan İngi -
iir. marşı ile torpito muhribinden 
tr.giUz b:ıym.ğı i.ndirilmi§ ve yeri
ne 1stikl..8.l Marşı ile Türk bayrağı 
çekilmiştir. Törende vali Şefik 
Soycr, tuğgeneral Şükrü Kanatlı, ı 
lr..giliız deniz ataşesi ve kalabahk 
lıi.r halk hazrr bulunmu.ıştur. Bir 
bahriye müfrezesi ihtiram resmini 
ifa etmiştir. 

Hong-Kong limanında Japon 
yüzücüleri mayn topluyor 

Uzaktarkta kuvvet.il bir tnglli7. 
ü..U olan Hon,.."Kons Japonlar tara 
tından on ıwklz ~ün sarfında alınmı • 
tı. Bmlda .Japon yilzilcülerinln bUy~ 
rolü olınuttor. l!tizücU dapoıa g~nçle , 
rt Hony.tionl' lle Kanlon &rasoıdalcJ 

tngtllz mayn tarlalarını tophyarak 
Japon gemilerine yol açmı~lardır. Bin 
den fazla olan bu yüzüclller Olimpı 
ya& yüzücüsü !tonun n~u altuıd= 
aylarca Bong.Kong llmanma ben&ı 
yen bir körfezde talim ve terbl,-e g" • " or. 
mü,lerdlr. lapon yüzücülMI ellerinde 
btrer kama ~·e vida anahtarlarUe 
Honr.t\ong limanındaki maynlan 7.a 

rarsız hale gettrmı,ıerdtr. • 

Yapıldı TankJarı 
m.ghare-

o --

Dominyonlarda 
1 harp kabinesinde 
1 

temsil edilecek 
1 Devl~zırı 
' Grannd ne Mally 

nazırı IUngsley 
Vad barp lıablne

sını n c1ı,ında 

ı bere 
i soktular 
ı Tanklar Alman pi ya • 
I yol aç~ çehtıyor 

1 

lloskova, 20 ( A.A.) - ~tlh6ıc6& 

cephelerden alınan malUmnla 

1 
Alınanlar kızılordıınun ileri }MM'(' 

kelin4 durdurm:ık için ilk-hcı.'harda 
ki taarrıızlan için saklnmoijı iimi 
ellikleri lnnklnrını muhnrobcy 
sokmaklndırlar. Tnnklcırın iştira 
cllirilrHği muharebelerin ndc 

1 ar!rnakladır. Tanklar atcşJeriyl 

: Alman piyadesine ) ol aı;mağa ça 
, lışrn1lkln iseler de karşılarında ci 

(Dc\"amr 8 üneiide) 

Va.ıington mes'ul malıfille 

· Müttefiklerin 
l tt~dra, .20 (A. A.) - Vin.~ton süratle 
corçıı yem ka.binesi.ni kurmuştur. taarruza 

b•rakıldı 

Perşembe a.kşa.mı aşağıda.ki res. 
1 mi be~rann~e neşredilmiştir: 

i
l et!:~r~:ıgıda.ın tayinleri tasdik geçmelerini 

Başvekil, hazine birinci lordu • t• 
ve mUdafaa na.zirl Vinston Çörçll. IS ıyor 
Dominyonlıır n&Zln: Clement Att. - --o 

Yazan: Hü•eyin Cahit Yalçın 
Dün pzetede okudum: Eskl,ehlrln 

t&ınn1D11, tUocarlarmda.ıı Bay Silley • 
1ba.n Çakır, ErcnköyUndekl verem .... 
D&ıoryomunda bir pavyon yapılmak 
Uz.ere 'Veremle MUcadcllı o~nıiyetine 

Yüz bin lira annıığao vermiş. vaır. 

tile yine gıuetclcrde hAyrr işleri için 

haynh vatanda.,ıar tarafından verilen 
laaelerl okurduk. ••aknt onlar hemen 
t.&ınamen ecnebi memleketlere alt ııa. 
be.rlerdL Amerika linlverıUt.elerlnden 

ç.otunun huııoal IJatıllamalar ve yar. 
dırnlar •yatlncle lnırUlmu, oldufunu 
bhe anlatırlardı. Yalnız hayır ı,ıertn.. 
de detti mllU müdafaaya ait teneb· 
bUalerde bile vatandaşlarm büyük bir. 
metleri görtilllrdtı. Mf'M'l.f. YunanWa. 
nn Averof zırblltJI bu adı ~yan bir 
Yunanlmm bamtfetlne bir örnek vU. 
cude getiriyordu. 

Tuğgeneral Şüıltrli Kanatlı, bu 
akşam mi93.firler §erefine 150 ki
şilik blr ziyafet verecektir. 

-~~~~~~~~--.----~-~--====- lcc, mtih'riibn.S ldrdu ve avam !ka- ı Rusyaya yapılacak yardım 
ma.rası lid~ri: Sir Ste.ffonı Cı::ipps Mlddelamamlllk Ba§V8kfılet ı?ı:tu: Sir ~ohn An~ , esaslı surette inceleniyor 

Bll§ka memleketlerde bol bol görü.. 
len bu Alicenap w vatansever hare.. 
ketlerden bbde ufak bll' ize tesadüf 
ednemı:ı~ Jtlıdderl sızlatıyor, ayıu 
zamanda mllU bzetlnefsl yara1JiaB 
blr ekslkllk tetkll ediyordu. Bütün 
mUloUer vatanlarmı eevtyorlar, meru., 
leketlerlnde bayır lflerl için, mllll 
mlldafaa lflerl için hiçbir ledakArlık. 
tan oeklnmtyorlar da yalnız Tllrkler 
mi Mka;rt, h&yınıIZ '-e hasis da,·ra • 

Ul.) urlardı '! 
Halbuki balJalanmıun yaptıklan 

"bayıat"laria her zaman lftlhar edE'.. 
bilirdik Türk vatanının neresine ayak 
ba.tıılaa 

0

orada bir bayır sahibinin yap
tırdığı ~meye. tesis ettiği mekt.ebe, 
camıe. mescide, tınarete, Uı\h. tesadüf 
olunur. Biz fl('(ladımızın nçtıjtı nurlu 
yolda yürüyecek y~rdc bUAkls onların 
yaptığı hayratı blle muhafazaya muk. 
t.edlr olamam~hlc. \'ııktlle Ttirk me • 
denlyet ve kUlturllnUn tlm8all ve ıııe. 
lberesl olarak memleketin blrÇok ta.. 
raflannı sUs)eyen, mamureye çeviren 
toeerlerden çoğu bir tıarabe halinde bi.

r.e lhmallmlzl. ııuçumuz.u haykınyor • 
lardı. 

Evkaf idaresi dU:ıcldi. Gerçekten 
Yözllmüzll gtlldllreCCk zeki bir ~ıt • 
rna De kaybedllml!t gUnlerl t.elı\fiye 
~ı,ı)or. Yer yer yapılan tamirler biz! 
Yeni bir eaere kavu~urımı' kadar 
faydalı eeme.reler veriyor. Fakat bu 
lclıı cıetildL Zcd-drmrmı nıhundaD 
Ve keeetılnclen eotkun bir nebJr gibi 
baYlr •haama akan yardımm tekrar 

betıamuı Jı\zımdı. 
IS..,Un artık lııtikball emniyet ve 

lbnıtıe görerek bu hayır hAttketl beş. 
1"«1lııttır ,.c muvaffakıyetle yUrllmek.. 
~r diyebiliriz. Manlsada doğmu' ve 
4'.fberlkaya giderek orada zengm ol.· 
lnuıt --t.mlnl maatteessüf unuttuğum 
1ttn sadece Muııe,•I bir yurtta§ dPmek. 
~ lktlla edeceğim- bir ''Standa§ doğ. 
Gutu fOblrde bir ha&taııe yaptırdığı 
~. ~k ıteVlnmlt V«" aynı AlleftUlP· 
lıtı bu topraklarda yqıyan ~-atanda!J-
1&rdan da görmek arzusunu duymıq.. 
~. lon eenelerde bu arzu tatmin e. 
itildi.. Göz ctoktonı Proteeör Ziyanın 
~ vakfmı OelAI Muhtarm aynı 
~ büyük bayn takip etU. Ara. 
"-~ unuttuğum için özllrler 
CIU'-* meeburlyettncle kaldıpn bat. 

-~ baynianr vakıfJan 
C1a ftr, Eııldfeblrln bayırlı vatandaşı 
~ Çalar'm son battketbıl al -

kıtlaıkea kendlslncJen evvfilkl bayır 
~I de burada btırmetıe )'Adet. 
1llfık bir bo~tıur. ()nlarm hepsine bti. 
tün fttaaıdafJar mınnettar " btır. 
ıne~. Rem iyi itim' yaptılar, 
'- '-tkaıanaa 8rnek Olı1o1ar 'f'9 yol 
it~; Wmlerl bu fttanda ebe • 
diyete kadar hUrm~tle • yAdedUecek we 
b!t! o ı• ,...t.JeeeHıır. 

Beyoğlunda kadın 
soyanlar yakalandı 
Banlar lıaranlıll ıolralllarda pua 

kararalı geçea kadınların çantalarını 
zorla veya kaparak alıp kaçıyorlardı 

Nihayet evvelki gece bir k81ın'ı daha 
soyarlarken yakayı eleverdiler · · 

Ka.dıköyünde g~ vakit evleri
ne dönmekte olan kadın ve genç 
kızla.mı yollarını ke&p gantala.nnı 

kaparak veya wria. akp ~an ba• 1 
zı soyguncular yakalaıımış adale. 
t[n peDçeaine tdiim olunm~&lardı. - Bunlara benzer iki geee . soy. 

L d 
guneuu da Beyoğhmda yaka}a.n • 

on r a m~:;~ğlu gibi gecenin her ~ 
• •in4e kala.balık olan ·bir ~emtte 

H ık 
• böyle soygunculuk yapmağa cüret a evı ı' t•den suçlular Recep ve Yakub a· 

lmda iki kişidir. . 

D 
•• b .. .. Bunlar bilhassa Ciha~glr eokfll?· un uyuk il :· nnda nöbet bekliyerek pusu 

.-;urma.k.ta ve yalnız başma geÇ vo 

merasl.mle :.it yolda giden kadınların ·izerine 

l 
atılma.kta, bağmna.lıarm& fırsat 

açıldı 
l:.rraJmıadan çantalarmı alıp kaç • 
maktadırlar. 

ı Soyguncular, evvelki akşam da 
__ <T_a_f_!lı_ıa_-u_2_nc_l_s_a_y_ı·am_ı_z_da_;)_...:..__ (Devanıı s Uot'Ude) _ 

BeledlJe vergile• 
rlne zam ıapıldı 

Kuntrat ve P~~ar yerlerinin itıali resimleri birer miıli, 
tanzifat, ten vırı ye levha ve ilin, lubiya\ ve köpek reıi~le

ri muhtelif niıbetlerde artınldı. 
(ı'azaiı S üncüde) 

K omser muavinini 
kim öldürdü ? 

Maznunun karısı Nedimenin suçu 
Uzerine aldlğı !~d~ ediliyor 

Katil lıomİ•erİn metresi Mualla ""lf' laltat Nedime ltoca. 
nnın me.Ieki ıerelini laırtarinalc İpn ~ a.tiine almıı 

Kanii çakı muayene. için 
Tıbbıadliye gönderildi 

C.--ıl·-lk>- . 

Sa derson, Hancıye nazırı .. Anthony 1 Va5ln~ton, 20 <A. A.> - Va 
şmuav., Dlill &len, Devlet nazın: ?~Ver l .. yt- ı ı;ingtonun mes'ul :malıfcllerinde u 

Eski§ehir mUdclelurnumllltfne tayin t'• • lclton. İş n~ztr1 ve mıllı . servrs: mumi surette hasıl olan ltıınan 
dilen İstanbul mUddeiumumtllğl muavi Emest Bevın. göre Birleşik milletler Almanya 

nl Sabri Köseba. .A:ttlec, r ayni zamanda başvekil l run veya Japonyanm keyifleri 
ym yerine latan. rnfiavinJiğmi yapaca.ktır. t~~i gibi muayyen bir y 
bul mUddelumumt Yuktll"da. zikredilen nazırla't eaplanıp kalriıaktan irurtul,maJc 
·muavinlerin d e n (Devamı S üncüde) '(Devamı S üncide) 
Feridun Baga.na 
tayin olunmu~tur. 
Qen,.Q' V(l :kıymetli 

bukukçularmuz • 
dan olan Feridun 

Bagana bugünden itibaren 'Yeni 'Va.z.L. 
!e,sine baflamrştır. kendisine muvaf • 
ı!akıyeUer temenni ederiz. 

(De\'amı S üncüde) 

Japonlar 
Timor adasına 

çıktılar 
(Yazısı S Unciide) 

üç _aylıklar 
Z ve 3 martta tedljata ltaflaafjr 

Maaşlarını bankadan alanlara 7 a 
pahahhk zammı birden verilecek 

Emeklilerle dul ve yetim ve aakerl 
ma11merden olan ve Eytam Bankasr. 
na maaşlarını temlik ettirml§ olan_ 
ların maagları 2 mo.rttan itibaren, 

nı•lmUdUrlUkleriiıden maaşlarını 

1arın da Uç aylık maa§ tedlyatına 
rnart salı gUnUnden itibaren 

caktır. (DC\"&mı 8 üncliöe) 

Haberin Yenz tef~rikası: 
_,_,zwwwz ....__ '- ~ ..._ __ - -~ 

ŞANGHA Y BATAKHANELERi 
Yazan: ıSKENDER F. SERTELLi 

190~ d~ Moğol a•ılzadelerinden birinin adını alarak Tokyodan Ru•yaya gitmek ü 
Mogolı•tana geçen ve yolda yakalanıp zincire vurrılan bir Japon gencinin heyeca 
m;cercuını, pek yakında güzide romancımız lıkender Fahrettin Sertelli'nin kale 
n en okuyacaksınız. 

yakında HABER sütunlarında 



Londra J-1 alkevi 
dnerasimle açıldı 

J..ondra, ı 9 (A.A.) - Röyte- ı muhitlerde kurulmuş ilk evdir. Bu ne· 
•in diplomatik muhn.blrhıdtn: zaket ve cemilekdrlrk eserinin tezıı. • 

Bil tün Londranın sinesinde, Tür h1lrtl lçln bu memleketin c;eçUnıiş kbu~ 
ıdye bUyük elçisi Aras'm rjyasc - ıunması mo:lern Türkiye ile deme 
, :nde törer.i yapılan Tilrldyc dL5lJ1· İngiltere arruımda mevcut ve artan 

ilki ilk halke..,1nin açılına.sile Tür- sıkı dostluğun yenl bir aı&meUdlr, 
.ive ve lnı;lltcre arasında yeni bir Türk milleti, kuvvetll, edmklr ve 
);ğlantı daha vücude gelıniıJ bu - hllrdür. TU'rlc milleti cihan barblndr 

aktad. istll<llı.llnl mUda!aaya azmetml§Ur. mm .r. 
Halkevleri, modern 'rilrl.-iyenir. Kendi kuvvetine ve :rnnttdlklertııfn 

terbiye ve yUkscli1'inde büyük dostluğuna emindir. Di~m dAvamız 
olJer oynamışlardır. TUrklyenln da.vasıdır. Bız medeniyet 

Gazi H'.emal At.a.tilrk tarafından idenlinl tenısll ediyoruz. Ve taamızn 
rurkiyedc tek siyasi parti olıuı ufrlldı'kları takdirde tnriblerine yakt-
• nlk p:ır•iznin himayesi allıh<ln, F surette kcn40erlnl nzmlle mUdafa· 
.,lkm toplantı yeri olal'ak ihdas a edeceklerini bWyonız. Zamanımızda. 
rJil'en bu evler, Türldyenin her dllnya baZı kuvvetler tarıı!ııııdnn teh. 

ı rafında ba.şlle:ı ehir ve kaMba- dkl edilirken hepimiz blrh!§ik bulun -
I:ı.ımda, bilgi, münnzar:ı ve fayda- mat• bir'bi1'im1ZC yardım etıncıe ve 
lı vakit geçirme yerleri olarak bil- blrbfrlmfzl ~~a mecbunız. 1n · 
ilk hizmetler yapmışlnrdır. Halk- sınz ımpa.rator.uğunun kalbinde ku -

f'1ı1eri, Kemal AtntUrk'ün bugün- rulan bU h:tlkevl Tnrk ve tnglliZlerln 
kil modem Türkiye seklinde ta- ka111ıl~nkla.rı, milşterck dlva ve 
h'lklrnk ettirdiği ve teevik •ttiği TI1escıeıorı ka111ıı1tıı a.nlayı ıa mu -
inkıl:ip ,.e tcıuki fikirlerinin ye- naka§& edecelderı bir merkez noktası 
ıı! ilerley.:ı}in~ bt-lki ~ herhan- otacaktrr.,. 
gi bir üm·ıden ziyade fayd.ıılı ol· Çekilen Teloraflur 

nuıdnrdır. A11kara, 19 ( A.,.\.) - ı.onura 
Türkye hudutlan dışında il'ı< 'J'ürk halkcvinin açılış resmi do· 

haDı:evinin bugün Londrada tı.ÇJl • ı yısile Briti h Councllin baş_ 
ması İngiliz duy 1çhı bir §eref kanı !:lir Molcolnı Rohertson C. ıı. 
\'(' gunır olmuştur. p. genel sekreterlerine aşa •ıdak! 

Bu olay, iki memleketi birl:ıirine telgrafı ı;ckmiştir: 
bı::.ğlaya.n hara.ret ve yakmbğm 
<!ereceğini gö&erecek :fiU lir tem. 
hürdilr. Kmmen Brlt.i§ konsil'in 
ınüzahereiüc bu milesscoocin ku -
mlması ~-u'k ettire ebilmişUr. 

Türkler için .kurulan ibu halkevı 
hiç şüphesiz iki millet arasındaki 
münasebetlerin y:U.kselmesine ve 
kuvvetlenmesine yardmı edecek -
tir. 

Halkcvinin binası güzel, ınobil
~asr konforludur. Halkev:l :yalnız 
Londraya gelen TU.rk ziya.retçile
rlnin fikir merkezi olmakla. kal -
mcyace.k a.yıtl 7.ama.nda lngiliz zi
yaretçilerine TUTik eanat ve eeer
lerinıin çeşitlerini gösterecek ve 
Tilıtiyede tahaldiruk ettirilen te -
rakkileri bizzat görınclt1'1Di :mfim.. 
kün kılacak ilf.r mlliıeye de sıdtip 
olacakUr. 

Türltiye ciimhun-elei acym. lıı
m.et !oonünfin hcd!ye ettiği yağiı 
boya. Ata.tllrlt ta.blosu:mm henüz a-
1m:ınam1i bulunmam tet"S9ihil mu
cip olmuştnr. 
Açılış törenine Tüıtiye büyilk 

elçisi riyaset etmi§Ur. Törende 
yülme'k şalıstyctler anı.smda. lngil
tere hariciye nazırı D:len'Je Bri.tJş 
Konsı1'in ve lngiltero ha.bcrlC'r ne
mrctinin mllmCf"S'iT!tti vo T\irlı:iye
Y~ seven bfrçok dootlar tra:zır l>u
lumnuşlordır. 

Cilmhmiyet halk. pmtisi genel 
sekreteri Füni Tuzerin g&ıderdiği 
b:ıs:a.rı dileğini ha.d telgraf dk:un
moo, hazır btJlunaDJnr bu telgraf
tan i'cvkalAde mUtehaSSis o~ -
!ardır. Bundan sonra lUŞtii. ~ra.s 
i!lgi.lizcc olınn!k bir mıtıuk söylemiş 
\'e {iÖy}c ~tir: 

- Lonıdm Jıalltevi;nin. da.ha ıbU
~.:· gayesi vardır. Bu, i.ki mill a. 
ı-ıısmdaki dostluğu t~rviç ettir

melrlir. Londra hnlkevinin açılma
sı Brlt.iş ıkonsil'in ibüyilk teşebbllsü 
ile olmuştur. Türkiyede halkcvle
r.ııi kurmuş olan halk partjSi iki 
millet arasmda.ki milnnsebe.tı kuv
vetleııdinneğe yarayacağı bal:r. 
ınında.n bu te~büsü memnuniyet
le ka.rştlamljtır. 

tnglllz şalı1 Con :Masııc!ield, TOr • 
kiye btlyUk clçirln hltab ederek hu-
5Usi bir mcsajdıı. §ÖYJo deıni§tir: 

"Haıktn•lcrl her tara!tA nldka, saa. 
det, nrkada§Iık, dosUuk, anlayı.Ş ve 
yU.kııclL' getlnnl§t.fr. Ycnl müe8SCse -
nın mlllcUcrlmlzin kar'§ıl~mala.rmı, 

fıklrlcrt ve kUltUrlcri pay18'1llABtııl 

h-ı.rb 80I1ra8l mesclel"..rlnl anılarmdrı 

mUzaltere ''O nıllnakap etmelerini ve 
bu !ete blrbirlcrinc cesaret vermeleri • 
nl kolayl~tırncak olduğuna. inanmak. 
1 memnunum. Bu yc.nl ym•ıo. mcmlc _ 
kcUmlZde iyi olan h~rgeyi öğretecek 

mcmleketlnlzde Syl olan her ~yl 
c aevdireccktlr . ., 
Aı:ııın Hlrenlndc söz alan hnrlclye 

r:u:ırı M. Ed•n, ı;;unıan ııöylcml§Ur: 
"H lkevlerl büyiik yaratıcı Atatilr· 

kun dU~UndUğtl gibi modern 'l'Urklyedc 
Türk fikriyatının amcll mA.nasrnı ih • 
liva eder. Türkler bugün halkcvıerın. 

e geçmiş zamanlıırm ve bugllnUn 1§ 
\ sanatlarını tclklk cdcbllecelderl gt.. 
bl iııUk'bal için do çalıŞabUeccklcrdlr. 
Haklkntlc bu mükemmel mncsscııeler 
AtııtUrk TUrkl)'('alntn cidden mllntdar 
tarafmı teman etmekte vo ~hlrli ol· 
un köylü olsun bu,:UnkU TUrk nesli. 

bo& zamıınıarmı faydalı faaliyetle 
çlrccek \•c TUrk haya.tmm bqlıcıı. 

cllımll vuıtalannı 6ğretccck birer 
ocaktır. 

Halk vkrl yeni Tilrklycdc ruh ve 
fikir htıyaçlnnnıı ~rilcn dikkatin 
h ;>ati lSrn ~ıdlr. Bu evler yirminci 

ır medeni} linin kıymetli yıırdrm • 
·sı Turk §&hat yardrmmm l:lmeğidlr. 
, ndra'da kurulan hıılkevl yabancı 

Ciimhurlyet Jlalk Purtisl Genel 
Sekteler ine 

19 şubat 1942 lnrilıinde Londra· 
dn acıtacak olan Halkevinin resmi 
:küşadı dolayısilc, uzun zamandan· 
lıcri kalbinıe Yalıın olan Te bu 
ıcemlelı:etle sabırı;ızlıkla beklenen 
bu projenin tatbiki hmusunda es_ 
mimt tebriklerimin kabulünü rica 
ederim· 

Temelleri, iki memleketin ara.sın 
dakl sıkı müna ebeUcri $emb<>lize 
eden ibu h:ılk.cvl, bütün Britan:) 
h:ılinna modem Tilrkiyenin mu -
vaffakıyctlerinl ve İngifö; • Türk 
tetkiklerinin teşvikini temsil et_ 

mek husttS11oda emsalsiz rol Of· 
na}Ucalilr. Halk Parti.sinin bu 
manidar hareketinin kararlaştınl -
mas.ıada Jlritish Couocil'in göste. 
rebiimiş oldu~ cüı'l yardımdan 
'dolayı 8011 .derecede memnun ol -
<!mn. Brlfülı Counctrın başkanı 

Sfr Marcorm 

Parti Genel Sekreteri Dr. A. F. 
Tiner "de eşa~ıda'kl CCTtıhı vcrn1İŞ"' 
tir. 

Slr Malcolm Roberlson 
Brftish Coııncil'in Başkanı 

LO~'DRA 
Londra Halkcvimizin, dost mr.rn_ 

Ickclletimiıin kültür münasebetle -
rinde ileri bir zihniyetin verimli 
un'tl olnrıık talışncn~ınıı şfiphe 
yoktur. Bu bnlk~·lnln kurulrn:ısın· 
da oldaiiu kodnr çahşmol:ınndıı 
da göstereceği mun1rr:ıkıyetln b:ış_ 
lıca un urları arıısında sayılan 

British CouncU'j.» de~erli ilgi .,-c 
Y rdımlarınn teşekkür eder, say -
gılar sunarım. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Eı-lllr:ıın Meb•uo;u 
Dr. A. F. Til:er 
• • • 

A•kanı., 19 (A .. A) - Btıtiah Counc. 
cll'in Türkiye mUmeE..'1111 M. KJch&el 
Grant. bugün C. H. P. Genel aekreterl 
Doktor Flkri Tilzer•ı ziyaret etmiş ve 
Londrıt hnlke,inln ac;ılmııl'mdan dota· 
yı kendiatnt tcbrlk etını,ur. 

Khığun bu milhim ve gi7.li ça.I~ 
mala.rr haıdtm<b. .A iman hükümet.!. 
ne izahat vermekten jmtina etme
zi gibi garip hali ele profesöıiln 
bU iddlaaını teyi(l edecek mahiyet.. 
te görlildUğU için Kluğ mUş:ıhede 
e.Jtuııı aluımşlt. Fakn.t. bu miişa..'1c. 
de profesörün iddialarını boGa çı • 
1tsrd1. Kluı;un umumt halind.o <l6. 
rarengiz '\"BSrt&larlıı. zehirlenmi 
ve dimağı bozulmuş oldu{;'Wla da.tr 
k!fi dcrccode ko.naat verecek §ey 
ler görülemcdl. 
Aynı zamaııcln ltaıya.do.n firar 

ctıni8 olan Yahudi milhendisler ö
Hlııı şuıamn ait ve İngiltere namı
na. hareket ettiği anla.srlrı.n bir Slo. 
vaky.ı.lı ile görii:Jtüğilnil bildiren 
n&kerl mahkeme, esas davanın fcv 
knla.dc önemli mahiyetinden dolıı. 
yı Kluga, bu hlidisc~cr hak1undn 
mahkemeye izahat vermesi içbı, Uç 
gUnlül· bir mUhelt vermişti. 

1şte bu üç gUn za.rfmd!l.dtr ki, 
~. geceli gündüzlü, bu esrareıı
gb: muamı:myı hnllcclccck bir jpu. 
cu Peşinde fc-..•knl!lde diyt'.'bllcce
ğim .ı:n.yreUer c:ınct.mc..,i bo~ bir 
F-eY nddctın"'()lm. • 

Zira, btiycn kaMat getirdim 
ki, Klug m~elc1 ·ı doğrudan doğru
ya bugünkü Avrupa hnrbi Uıo:crinde 
büyük tesirler ya.pab"lecelt \'e m·•. 
hnı·lpler aras-ndn milthiıı bir mü • 
cıı.deleni:ı U7.Cr~nde ı;"yct gi?.li bir 
~ilde cereyan eU.:ği bnzı pek bü 
~-ük e!!Ta.I'l ihtiva ctmcktcyd; 

isviçre ile 
ticare imiz 
Iıviçreden makine ve 

mensucat alacağız 
----<>-

nkarada muza· 
llıreıer ba hyor 
Ankara.dan büdi.tildiğinc göre 

İsviçre ticaret heyeti pazar gUnU 
Ankarada bulunaeak, pazartesi 
gUnft de v-eni tica.rl mü7.akereler 
b ltyacsktır. 

Tahmin cdıldiğiııe göre bi7.im 
,·ereceğimiz ham mnddc. fıstık ve 
Uft:ğc mukabil lsviçretlen mcm -
leketlmize ma.ldne, m kine aksamı 
ve ~nsucat gel~ektlr. 

~--~----o-------~~-

Kızılay kongreleri 
Kızılay genel merkezi, Kızılay 

Im.za kongrelerinln başlaması için 
~mir vermiştir. İstanbul ,•ilayeti 
dahiliodo bulunan 14 Kızılay kaza 
merkezinin kongreleri için hazır -
lılrlar ,ynp-Jmaktadır. İlk okı.rok 
KJZJlaym Eyüp kazası kongresi 
bu cumartesi günil ynpılacakt.Ir. 
Bundan sonra pazar günü Krzılay 
Eyüp lktı.z.ıuıı kongreSı. '\"a:rdır. Bu• 
nu Beyoğhı kazam kongrffi takip 
edecektir. 

Tokat mebusu 
--<>--

Hiçbir ıuçu olmadığı 
anlaııldığmdan 

Balduada mea•ı 
muhakeme karan 

verlldl 
TUrk Maarif kolejinde talebe 

!.oUanna ait ~tvellerde tahrifat 
ya.p1ldığt iddiasile bu işte su~lu 
olduğu 88Jll'lan ve teşrii masuniye • 
ti kaldınldzktan sonra hakkında 
takibat yapılan Tokat meb'usu 
Ahmet Hasip Aytuna halr~da 
!\nkara sorgu hSki:mJiğinc~ ier:1 
ktlman tahkikat neticesinde hiç
bir sucu olmadığı a.nln~mış ve 
men'i ~uhı:ıkemt> ka'Mlrı verilmiş _ 
tir. 

Şehrin yağ 
ihtiyacı 

Mürakabe komisyonu ofisten 
yağ iatemeğe !karar verdi 

Fiat murokabe komisyonu dün 
de toplanarak ~ehrin yağ ilıtiya -
oının karştla.:nmast için tetkikler 
ye.pmrştır. 

iaşe müdürlüğü 
kadrosu 

Yeni eıamaaıarıa 
tamamlanıyor -Tevziat itleri yakında 

müdürlükçe yapılacak 

lst:ınbuldn yeni kumlan hölge ia· 
şc ıııiidlirlüğü, tstıınbulun geni~ iıı• 
şc işlerini tedvir ve bilhassa tetkik 
ve Lnkip işlerinin sür'nlle yapılması 
i~·in kadrosı;nu kurmakla meşgul. 
diir. Bölge lqşc mlidürlüsü kadro
<>ll:Hla münhal bıılnıınn memuriyet• 
Jcre orln mck-O:ep \ c lise mezunları 
:ılınnııştır. 

Bölge iaşe miil!ürlüllü, 101) • 140 
lı rnlık memıırtycllcrlc 170 liralık 
r:ıportü:-Hiklerc yük'"ek iklısnl YC 

ticaret mektclıl, hukuk veya iktıs:il 
f:ıkfılltlrrivle siynsııl bilgiler okulu 
ınezıınl:ırıncl:ın :tlın:ıga knrnr '"er. 
ırıişlir. Bunun için bir müsnbakıı 
iııı lihanı 'apılııcnklır. 

U:ğer tnrnflnn bölge iaşe miıdiir· 
HiI;ü kndrosundn tevzi:ıt, takip \C 

lclkik sııhelcrinin biitün işleri tlak
c:lın ediırnl5 ,.c ınemurlnr::ı rin ,.:17.l• 
rderi \'Crilmi5tir. Ynkınd:ı ~imdi 
muhtelif resmi m:ık:ıml:ır elinde 
bıılun:ın tc,·1i:ıt işleri ı mnınen 

bölge iıı~e mfıdürlii~ cilnde top. 
hınncnk Ye hiiliin tende lrı!Ji mnd. 
delerin tcnii her a~ ın ilk ı:ünlr
rindc y:ıpılacnktır. 

-----------o--------------

Boğaziçhılıı en güzel kö elerln• 
den biri ola.n Emirı;li.nm t mi ir• 
~"Ün oldu. Sekiz: on eeoe ev,•el do 
UJuköy adı takılın~: fakat bu 
isim halk ara~mda , .e hah~ tlllindc 
hiç yer bulmaclı; resmi i5lertle ık 
~buk unutulnıu' olmalı Jrt yeni 
dcği~mc ha.berinde hiç anılnulor. 

Şehir, kasaba, köy ''eya semtle 
rin isimlerini ı;ılc sık değiştirmeli 
a.,la doğru dcf:;rfldir. Enıirgln hak• 
l•mclnki "On karar, yeni isim '-oY· 
ına iı;;i ssyılmama.lıdır; ac;d \e ec;
ki isminin indcsidir. Mirgün yn· 
hut F.mJr Giinc Han ise gerek ı . 
ran Ye gerek Osmanlı tarihindr. 
tanmmı!; bir şnhıstır. 

iranhhum Revan kale i kuman• 
danı, Dördüncü l\!unu'lm clıı. ZC\ h. 
arkadn5ı<lır. 

Dördüncü llurat 26 'rcmmu1. 
168:) de bu .kale önüne gelml ti. 
I:mir Güne Han bu kalenin kn
mandanlığmı ,.e o mmh&nnm 'R• 
liliğini bn.ba..smclan mira" olarıık 
almıştı: son gUnlerde Mir J?ettıılı 

kumandaı.:;ında. (12000) tüfenl\çi 
imdacl a1mı~h; müdafaaya lmraı
\ermiı:tJ. Fnkat Türkler o kadar 
rıi<lcletlc bombardmıan Ye bilcum 
lara ba~b.drl.ır ,ki on ırUn ~nrıı 
1\lir Giin'iin kethüdası Murnt ağa. 
t:l<:l olarak p:ıdi~'\ha. geldi; hemen 
hüy\fü <lh·ııo kuruldu. Dördüncü 
l.'ılurnt ona. sordu: 

- r-iiçln knle:yi teslim etmedi
niz? 

Kı:ztla.y bZ3. kongrelerinin bu 
r.enclğ. içtirruılnrında idare beyet.. 
lerinbı yan hbI değiferck bun • 
lamı yerine yenileri seçilecektir. 
Avni .za.manda. Atılmroda. yıı.ptla • 
oo.k Kızılıy cemiyeti umumi mer
ikez kongresine iştirak etmek U
zere her kaza.dan iki mümessil 
ı-cÇi,lecekth·. 1stanbu.lda ktzıltıy 
vilayet t~i.t.ı: olmach:ğ:mdan vi· 
Iayet kongresi ya:pı1mıyacaktn'. 

Neticede ticaret ofisin.in elinde
ki yağlann İstanbul şehrine veril. 
nıcsinin ticaret vckD.lct.inden isten 
nıem kamrlaştmlm?şbr-

Pirinç ekim müddeti 
uzabhyor 

ı Ziraat Vekili izmitte 

- Blı ii.ci1. !inrmcaların, der
rin F:illeymanınıı mılka,·emetlmlı, 
padişahın ceHldct sesi §al1111 kula. 
ğın:ı. ,·:a-srn, kahramanlık uğultusu 
lron topraklıırmın ötıesino ulaşsın 
d;ycdir. 

---- Affınııı i~terseniz hemen 
teıılfm cdiıılı ! 

Denizyolları koopera\ifi 
heyeti umumiyesi 

Denizyollnrı koopernUfi heyeti 
uınumircsinin martın onunda ya. 
pılma ı 1ekarriir etmiştir. 

Yakıt 
Asnn U!, Türlt ·Bulgar dost. 

luk ttya.n.namesinin :yildönümiin.. 
öen bahsetmektedir. Mırhnrrfr ya .. 
zısmı eö:>"le bki~: 

''T\hidy le :a.1pr1 ... tanm ikt1oo 

adi müna.sebetlerini tetkik eden-
, Jer Balkan harlıüıden sonm ikfısa

di mllbadcle hamıhıde b&§hyan bir 
daralman.m giWkçe arttrğmı gö
rürler. Bulgar dostlamnTT. Türk 
- Balgtll' münasebetlerinde bu 
darlaşmaıım jkf memleket iç'in de 
.7ararlı olduğuna artık anlamı5 gö
rünüyorJJl.r. Son zamanlard~ bur 
Bulgar gıııetelerinin bu mcnu 
üzerinde'ki yazıln.n ba balmntlan 
dlkkft.te d;ığer bir alimetUr. Utr1> 
ı;:aıet~...,jnin de dcmiryollan te.k

,ıar i~ll"mcye ba~yoıca Türk ---
Euh:ar lktısa<li müıın~bctlerinfn 
daha ziyade gelişimi beklonebil~
~ğinden hahsetmes.I dr ayni ruhi 
tcmayüliln tezahüra.tt climle5in
dendir. Thtı§ndi mlina.1Jebetlcrin ba 
tanda ~·li~imi ise 8iyMi münabe
h<?t Ierdeki i~iliğ;n dalma. ;\·ardmı
r.L-.ıdrr. Türk - Bulgar münMe
betlcrlnin cihan hndise&rf arasın
da ~fü.,tcrd.iği hu inki a.flan mcm
n"Uniyetle kayc.lcılelim.,, 

Zirai ist.ihs:ı.li artırmak için hü
kümet yeni tedbirler almaktadır. 
Bu meyanda o'8rak pirinç 'istilı • 
salinin de artırilması için ı;ayret 
snrfedilmCktedir. 

HilkQmet, bilindiği gibi, pirinç 
tls.tlarma mm yapmıştı. Şimdi, pi 
rin.ç cldm. mUddetinin uzattlmasr. 
na da. karar verilmiştir. 

Altınla oynayanlar 
GsyrimeŞrU lıa.rekeUerlc altın 1 

fi:ı.tlarau yU.kscl~G uğra.pr&k 
bu suretle şahsi menfaat teminine 
ça.lıştrkları ooktasından bir mnd -
dcttdll>cri muhtelif k.imseler hak. 
landa yaprlan ilk tahkikat bitiril
miştir. 

Ha.klıı.nnda takibat yapılan 
b:ıngcr ve sara.flar 30 kiııi kadar .. 
drr. Bunlar lll"'.ıla.rında ikararlaştır 
drldarı fia.tJarı iborsa.d:ıki fiatlıı.r -
mı~ gi:bi aksettirmeyi gözettikler! 
v'e ooylcli'!clc fiat fa.rkı ortaya ko
yarak ıbu halden faydal.ı.nrna yo -
lımdn. faaliyet gösterdikleri lleri 
l!liıiiJnıektcdir. Hareketlerini tes • 
bit edici '.lclille::- ekle edilm'§tir. 
Türk parasını ikoruma lıilkümlerl· 
ne aykırı görülen bu faaliyetten 
dole.yı, tahldkat ve takibat geniş. 
l.,tilip dcrinleştirili.yor. 

Altın fiyat) arı 
Oün bir Reşa.diye alt.mmm fiatJ 

35, külçe altmın bir gram fiatı i
se •BO kuruştu. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 102 
Klugun it.ham edildiği bUtün 

meaclelordc, esa3 mahiyetleri iti• 
~rilc İngiliz a.dalann.a karısı bir 
tnıırnız inıkil.nı yıı.mt.nıak için ümit 
c,Iuna.n yeni kcşli'ler etmfmda dön 
01ckteydi. Tayy:ıreyc ktU'§I koyucu 
~oplara \'e mitralyöz at~ine mu • 
kııvcmct edecek hus~ Qelik zırhla 
~·apıla.cak tayya.relc'r, lıiç eUpheslz 
tııgiltere adıılru-ına t.Mrnız için 
fevkalade bir silah teşkil edecek. 
ti I<cr.a kıs~ m~s~elerdc olsa ö
!Um uııt ile n"hazla.ndırılıı.cak tay_ 
yareler, tngillere a.clalanne. tasav. 
vur edilen b.ı.sltmı fe\'~ctalfıde şaşır· 
tm bir hıılc koy:ıcnk mnhiyctteydl. 

Bundan dolayı hu osra~ngiz mu 
1.akemenln hnkiki sırlnnnn nuruz 
edebilmek için fevkalade ~ayret 
arfetmek ycrelz bir ha.rekl'!t ola. 
mazdı. 

l-:itekim he.yh uğra',jmalardan 
"Onrn IGı:gun eski mctrcslı>rinclcn 
Hıldıı i6111indeki kadmı buldwn. c
nun a hemen mi~Mscbct tesis et -
Um. Bu kadın, füugd:ın nyrıldJ'( • 
Lan S<>nrn &afra kesesi iltihabınıı 

tutulmU13 ve birdenbire son derece 
çökmüş, yüzilne bakılmıyaca.k ka • 
dar çitldnlc§mi~ti. Klug bir ölüm 
uirim muhakemesine çekildiği s;
rnda bu kcd.TJlcağız Köln şehrinde 
bir amClc kantininde bulaşıkçılık. 
l•i hayatım kazanmak tn ve ismini 
dr. Jcmv Kmht lsnıine çevirerek 
mazisini laınamiyle unut.mı:.k gay. 
rctlerine dil~fuı bulunmaktaydı. 
Ben. Frnv Kmht:ı bir zamanlar be 
!:>..bcr yaşadığı Klııgu hakik.ılen 
"E'vip sevmediğini sordum, onun 
... ~keri .mahkemede muhakeme c • 
rJibnektc olduğunu da söyledim. 

F'rav J{raht çenesi alt..-ndan ear .. 
l<~n bunışuk gcrönnmı b!r deve 
!cin"ylc sallıyarak: 

---- Ah! Daha bekr olsun! diye 
ba.ğm:lr. B:?ni bu hale koyan odur' 

- Nns•l odur? :Klug sb.~ bir fr . 
r.:ılık mı yaptı? 

---- Beni kokaine alışLırdı. 
- Kokaine mi? l\hı,g kokain 

'\•ıllnnı\•o.- nuvdı? 
- Ha\-rr ha vır! Kcnrlisi ku!Jnn 

rıuyordu: l~ull~nmnsmn da lüzuır 

-
Vekil müı\:ahsil ve 

demircilerle temaslar yaptı 

lzmitten bildirildiğine göre tel. 
kik seynh:ılinc çıkmış olan Ziraat 
\'ekili Gölcüklcld telkiklcrint bi
tirdikten •onrn l:t.mite dönmüştür. 

\'ekil. lzıııllle mü tahsil ''C ınii
mc·'>sillcrlc uzun görüşmeler ~ ap• 
mı~, lıillınssn ıııı-.ır istihsalinin 
:ırllırılmnsı h:ıkkındn tavsl)'clerdc 
lıtı lıııımu~t ıır. 

Bundan sonra <!eınircilcrlc sörii. 
"Cıı vekil, dcınirci!erc Ziraat \'ckü. 
lclı) le lşbirll{ti ~·apın:ı\.ırı, hliku
ı cll ıı kendilerine vcreceiji demirle 
) urıl zirıınti it"in iiizumlu bulunan 
pulluk ve uc demiri imal etmeleri 
hu ımında tekliflerde bulunmuştur. 

Ziraat Yekili yarın dn 1zmittc kıı
lıır:ık, köyleri gezecek \"C teU:iklc. 
dnc dcYalll ı·clcccktir. 

~--------~~o·~-------------

y enicami kemerin.e bitişik 
dii!~knn yıkılacak 

Ycnicnmi t'ivn:·ııı•ıı nçılışı ı.ıı·::. 

s ırala Ycnic:ımi kemcdnc bilişik 
lıir tel.: tliikkıinın \07ht•ll ii7crinılc 
c ''kafl.ı lwlecliyc nrnsıııdn ihtil:"ıf 
çıkmış ve orı:ıdrn grı;C'n uııın ~t·n1:. 

Jeı· znrrıııriR Ynlııı7. bu diil. kiın i'ltis
rıai ol.ıı-:ıl, nkılıırnılıın kalmıştı. 

Çiıııki.ı lıu diii. 1 : 11 Yr:ıkr.mlııı lıah

te'>inln içine r!lr .... rrl\ ~npılmıştır 
,.c h:ıleıı ikı 1-:ı lrn ı ııillir. !\ilı:ıyct 

e\·kar la hu dükkiınııı ı:lı hinJifliııi 
sörcr<'k cliil,kunı mcdJ11ri i-.tihliıl.c 
l:ıiıi tıılınu ıur. ,\ nk!,nlıırı ıliikkiını 
ol:ın lı~ı rEikk;in dn yık•lıl' l\lır. 

yo-ktur z.att'n ! .. Bana kullandın -
yor, buncbn müthiş bir ZC".< nh • 
yordu! 

- ncrrek bıı hast:ılığa kokain 
yüztintl::1 tutuldunuz? 

- Elbette! 

iki gtin sonra Revan katııl:ırı n
çı!ch; ı~mlr Güne Han, ba5hca kl!
mnn<lanlar arkasınılan yllrUdüğü 
"' kılıl'larJ bo''lln~rına a ... ıtmı, 
otcltı~ l•aldc ~·~H~crllk 1ki o;,;nf tu· 
tnn Osmanlı &SkCrl arasından gaç· 
ti; pad;. a..hm i•ar::ı.,llla çıktr. Padi
şah ona cte<'ll J.ıi: 

---- Akrabam ve diğer yakmlan. 
nı c;ana bağt5lailnn. 

J~mir Giinc Han buna kar;:ı "ll· 

yet dalkanık~ söılcr 6Öyledl. Pa· 
ıll5Rh <in biı lbirl Ustiine üç lıil'at, 
:tltınh bir sorguç, 1altc ve hııuteı 
verdi. TJörcliincü Mnnıt !!!Ordu: 

- Ben dört sydnnbcri efercie 
olduğum halıif'ı 5-ahmrım kndm ı;i
b; .!;:lJdnnrp lmlm~ı neden icap e
diyor! 

- PRdi~:ıhım , !:linkli hin lulr
<·mı1. kes'iön, nt mız yUrilktür. Şah 
bu elenin en bli;\ilk hllkümdnrınn 
nnsıl karşı dııraeal, ! 

Eski lran lrunmnd::mının P.dr 
"l'u uf J>aş:ı'• olcln: llnlcp 'ıılir. 
ğl \'erildi: falc:ıt om~ n ~itmerli; 
irlare için nd:ım gönclcrcll: l;cıııfüi 
i"t.n.nbula. ~·on. mlı. :KcthUcla"ı 1\111-
rnt nibı. ela "Murat Jlnşa" oJmu~tıı: 
Trablacı anca-: ı hf'yliı;...fne tayin 
eılilmi ti: bernbcrfnrlc ~id i, ordu. 
Fııknt ı:mlr Giine Han ı>isman p:i:. 
ı tintiyorchı; \irda.n a7.nbı <:CM;\ or 
c1u. 

Hu n.dnmm daha. sonraki hayatı· 
nı YC Ölümiinll rnnn yatacağız. 

l(ADIRCAN f(AFLI 

ffile ~~ıere ize e 
te zlah 

Fi.&t mur:ıltabe komisycınunwı 
di.inkU toplnntıs:nclq terzilere la -
:rnn olan malzemenin, ithalı\t bir
Jık 1 ori t.a.rtı.fından tem.in edllmcs·. 
l.c k:ırıı.r Vcrilınistir 

Terziler cemiyeti: bu ma!.zc.me
~·ı birliklerden :ılıı.rok azaya da· 
ğı taca.k tır. 

- ~ıc· ı:ıma l•'rav Kraht: Sakm 
bunu h". dctinizc kap·lnrnk sbylc- -
miş olmıy<tSınız: Çii11kü ı.;:ıug öyle 
serseri z~\·h ·l'::- l)C~indc koşncıı.k 42 inci mektep geniıletilecek 
~r adam ~[:ildir! 

Frav I\:ra.ht yü:U:ıU .iddctli bir 
kin ve nefretle bunı .t• r· nık hay
k1rd1: 

'.'ili'ınt, Küı:ükp:ız:ırdnkl 42 nci 
ınıkl<?bin lc\sllnc knrar vcrmi~tir. 
lhınıın için hu mektebin etrnfındnkl 
h•n:ılar mecburi islihlfıkc tl!bi tu. 
tulncnkt ır. - Si:: ne diyorsunuz acnnnn ! 

(tiye bağn:dı. Ben o ndnmın nasıl 

olup da 6fmtliye k~r r"'rb".:ıt. h•- 1 Kocaeli mebusu Kemalettin 
ı-nkıldığ:na ha:,.Tet We edcnm ! . 

_ Ail:ılıolhlı! N'cden, Fnı.v Alpak vefat ettı 
~raht? Uzun mUddettcnberı rahat.arz bulu· 

_ Ncdı:n mi? Çl.!n..l(il o aklı b~. nan Koı:!lcl' mebusu Kemalettin AJ. 
~.ında bir ndıun değildi ki! Delinin pak'ın dlln öğle· 
birisiolr! l"e doğru öldllğUnU 

_ Deli mi~ tacasUrlc habu aı. 
_ '.ra.bii. dık. Kemalettin Al· 

- Ama. ynpttnız ha, Frav pak 1868 de lııtan· 
Krı:ıht! BUtün Almanyndtı. zc.l:iısi • buldıı. doğmU§tur. 
io bu kadnr biiyilk göh.-et \"e iti • Hnrblya mektebin. 
i ar kama.mı,'} olan b1r adn.ma nasıl den çıkmııtır. Pi. 
<le1ilfk isnat ediyorsunuz? Size gU yadc kaymakam. 
l·•rler ! lığından Mıteka 

Frav Kmht h;ddetlncien kôpUı · iti!. Bolıkealrde fB . 
mü5 bir lln.lde roğır<1ı; kAn mırıtnka mUdUriüğUnden l!çUnc:tl 

- Gillerler mi? Kimm ı:ı 0 gU_ dc\·rede mebua • e"tll"li§U. Adı th' 
l!'cck J>aknyım: Bu adem ccrseri kttmıı bir zııttı. 
d linin l:ri.risiyui ! Kerıdlsıne l'nhınet dıl<lr BU}·Ult M 

(Devamı var) llııc \'e alleslnc taziyetler sur.1r.ı.. 
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Milli Ş EF SON HABER L EKlhle'p Bir otelin kasası 
soyu·du 

. ... .' .· • .._. • . ' ...... ~ . - ~ ,,.· .. . . ..,_:.ı:.. • ' • :sot.tı.lbl ~ e flo eljrtyat !füdlir8 

hakkı tank us 
Baaııdığı yer: Vakit MatlJauı Veldller 8.,.a ıngiliz ~n~inde 

degışıkllk 
Şark cephesinde 

(Baş tara[ı 1 nchle) Birmanya yrJlu Emane~ sgoo lira para 
cahndı ABONE ŞARn.ARJ 

TUrkJye Ecneb2 
H.00 Kr. 21.00 Ilı'. 

7.60 • H.00 • 
f.00 • &00 • 
1.60 .. 

..,. idare l'elefono: 
S,00 ,. 

:H370 

..... 98 (Ba' tanfl 1 nelcle) 

reUll81.... harp blılndiıd tellıil edecetıer-

Dun akşam b·ır dJrı:İea.verbroc*. harp kabinesi 1 _ 
ı;Saı olmağa davet edilmişse de . f t d•I.,.. 8ihhl sebepler dolayısile reddet • 

zıya e ver har ~r. Yalanda. ~!eşik tnilletl~. 
rın menba ve imkanlarm..m milF"-

..._-:::~----------·._...,·, t~~'-en .__.n ... -tımas1 i"'"' ı....~ıa· -~ Reis.icUmhur ismet lnönU ve refi. ""'-ça .a.~ ,.- '~ 
!1....1•-;, _.. d~ .._ kalan, dOn ak§am ÇankayadA Rtya- ınıe oldufu i§C devam etmek ve a. 

6 
.,... • • .-• • 1 re:- kendisine verilebilecek o -

U g.'11.••'DP 1 seticllınhur lttl§kUnde, btıtta Ba§Vl'. ıan°"di .. g~er hUBUSi vazifelerle me« • 
kU Doktor Refik Saydam olduğu v .....__ ı ,..,,1 olmak Usere Biırl~ik Amerı· • 

dl bir hareket görünce sür'nUc geri 
cekilmektedirler. 

pnn cenup cephesinin bir kesi. 
mınde Alınan 1aıı.klnrı şiddetli bir 
trıarr~~ı:a geçen seri ateşli tüfekler. 
le mucclıhez iki taburu destcklc
mişlcrclir. Sovyet topçuları düşm:ın 
tanklnrının pek yakınına kadar so. 
kulrnasına mtıni olmnmışlnr, sonra 
hunl:ırdnn l"Cdisinl tnhrlp ctmlc 
ı ı · ... ere ır. • Seri nte<:li lfifeklerlc mü-
cehhez kuvvet te Sovyet me\•zilc
rini n :ırk:ısını çevlrme~e le ehbils 
ederken doğılılmıştır. 

ingilizle,r 
tarafından 
kapatıldı 

Rangon kö,-f e-· 
zıne maqinler 

lzmlrden bıidır.ldH!1ne göre, Bas • 
mahaı1"do Hıı~ny o• • nd ki k:ı.sac!nn 

S900 ıırn c;nlınmıştır. Bu paralardan 
8600 lirasI GördC'sll tncır Nuri. SOC 
llras: da Dumlupmarlı Ali tarn!mdan 
emaneten otf'l ltll.l!asm:ı bıro.kılmqıtı. 

Otel sahibi Be~lr lle kas:ınm anahta. 
rını ta:ııyan karde§l I~dri Z!l.bıtaca 

yakıılıınnr.ll: tahkikata bn~ıanmıııtır. 

l{ahvede paUayan 
tabanca 

- halde vekiller heyeti azıuıı ve retı. 0 -

~ı.. ~ kalarma Ur •"••"' yemeli vermJt- k~ya gidecektir. döküldü lerc ~ ajanamın t>eTdiğı haver- ...-- Londra, !O (A. A.) - Röyter 
l!Ore dünya vazivetme bakış 11' ı-ıc•rd•l•r. ____ , ______ _., 11.Jansmın parlimento muhabiri bil 

Blyomdakl ai~~~ede yapıldığı bildirilen 

maba'·e~e deği§iklikler netioeeinde harp Jı:a.. 

Lenjngr:ıd yolunu acmıık mnk. 
snct· J ·ı · 1 ıy e ı erı ıarekelc gecen So\• 
~et kur;etlcrini durdurmağa tcşeb. 
~s ederken do Almıtnlnr o!ıır %a. 

yı:ıta uğramışlardır. 

Çine yardım lllndls· 
tan yoıne yapılacak 

il au B k · ı bI.nesi evvelce olduğu gibi dokuz 
Frarıaayı hezimete &UrUkledikleri aşv e 1 C:eğil yedi Azi.clan mUrckkGp ola. 

id<Ut.aue eakl başvekillerle General cı*trr. Devlet ::ıa.zı:rı Grcenvood i-
G&ınlenın lıapscdUerek muhakeme aı. Yeni Londra elçimizi lır: maliye nazın Kingsley Vud ar-
tı:na alınacakları evvelce yazılmıştı. kabul etti tık harp kabinesinde aza. olma • 
8'uııar hakkında ıoo bin sayfa tutan reakla beraber ha.rp kabinesl dı " 
tahkikat e\Tnkt Rlom yüksek adalet Ankara., 20 (A. A.) - Başvekil gmdaki vazifelerini muhafaza et• 
divanına verllm!a ve diln maznunlar Dr. Refik Saydam, bugiln. öğle • :r.eJ.eri muhtemeldir. 
cliv8.n önUne çıkarılmışlardır. :Maz - den evvel bu§vckilliktc yenı Lon • Bu değigiklikler pek mühim ah.. 
llUJılar önlerinde polia koınlseı·lerl ol. <.;.ra bUyük elçimiz Rauf Orlı:ıyı ka val müstetına olmak üzere bafve.. 
~Uh halde tevkl!hane ile ndllye sıtrl.'. bul ctmidir. kili avam k&m&r&Smdald bazı va. 
lı ataamdakl yeraltı yolundan çıkmış.. ı:ifelerden lkurtaracakt.Jr. Ayııi za.. 
larııır. En bqta Daladyc cıgc.rnsmı ı_ man<ia dominyonlarm hl:ıı» kabl • 
~erek uorıcml§. arkruımd:uı General Kamıer ... uavJDIDI nesinde bir nazır buJundunnaJt ar. 
Caın1en 1;elml§tlr. Leon B!Uın güle • ..,.. :rulan da yerine getirilmlt o~. 
rek YtlrUmekteydı. Gırla§ambr ile Jo. ktlD a111.lrdl t~. 
koıno da Blllmllıı peıtnden geliyordu.. • V 

11 
Avam Jr.amarası Slr Stafford 

Qlınlenın avukatlarından ııonra SÖZ Dün bir katil davası bl\" şahidin i. Cripp&'in ea.ha8mde. Jıııt.ıaııai ener• 
rı.ı.n Bıum hezimetin bqlıea mcs'ulU. fadesl üzerine yeni bir safhaya glr- iiye malik bir lider 'kazantm1 olu. 
ttın General Gamlen oıduğtınu. suçlu mlş \-C ımtıı sanılan ve suçwıu itiraf ror. Anderaon ''dahilt cephe., iş.. 
allıtlanıarm mahkeme huzuruna beşeri eden bir kadırun masum olmıısı ihU. iori nazrr1ığmda kalıyor. Umumi 
llet esasına aykın blr oekllde ve dev. malleri belırmiştlr. Hildlse §Udur: heyeti it.lbariyle bu değifikliğin 
let reıaı tarafmda.n önceden mahltum Pangaltıdıı. ltocruıı komi~.er muavini avam kama.raamda müsiııt blr §~• 
c~ blr vaziyette çıknnldıklarıru, Tnl!t Uçgunu yaralıynrak olUmı:ı1e.se. ki)d() ~ Umlt olunmak
huııun blr Fransa davası değil, bir bcp olme.l:tan mamun karıst Nedune tadır. Filvaki Çörçll aylardan.beri 
tejbn bir cumhuriyet rejimi davası birlnl'l ağır ceza !1'abkcmesindc mu. 'lı;am kama.rasırun izhar ettiği :ka-
l'apumak iatendiğinl söylcmiııtlr. Za,. hakeme cdllmektcctlr.. . . naatin önünde ~ştir. 
bıt kG.Ublnln 115 dakika süren iddiıı.-1 DUnkU ccısedo gahıllcr dın1enmıa, Londra, 20 ( A.AJ - 'Umuınl su. 
n&ıneııinden aonra General Gamlen ez. bUnlardan bllhnıısa hAdlıeyl mUteaklp rette Londrn gazeteleriyle b:ışlıca 
cUınıe §6yle dGDl§tır: tahldkntı idare eden tıaıkomı.er Ml!Jl. eyalet gaıeteleri kabinede yapıldı. 
''Vatanım& ve memleketime daima 1 taranın §ehadeli mUhlm olm\l§tur. ~ı bildirilen dc~işi!dikleri mOsaıl 

lılzmet ett;1#lme ]<anllm. KUtcadcllt 1 Bagkomtser MUBtafa, bu fehac2etlnde bir surette karşılamaktadırlar. Bu, 
~r ist.lfsnu verdim. Kabul edil • ezcümle denıl§tir ki: nunla beraber bazı gazetelerin boş. 
nıecJ!, aıyut sahada kendimi mUda!a& .,_ Vak'adan aıonra :yaralı buluıwı makalelerinde ibu değişikliklerin 
l~mı bulamadan mahk~m edildim. TalAt bir eve kaldınlqtı. Sonradan bilyük füçüde yapılmamış olmasın. 
Baı1lıı bJrtalaD\ ırran.m: vo ecnebi ı. öğrendim ki, bu hldiMnln vukuuna dan şikAyet edilmektedir. 
Birnl9r JllkretmekUğln:ı tcap ediyor ki sebep tegkil eden llual!A. lmnindekl Times diyor ki: 
bwılan 86ylemek Uıtemiyoruın.'' kadının evlymlf. Talltı billhare Etfal Başvekil hlrihiri arkasından kıs-

lcSdi•namede mamıunlar hakkındaki hastanesine naklettik, kansmı ara • nıen yııpılan değişiklikler ve mu. 
1Uıamlar ıu noktalarda toplanmakta. mağa koyulduk, takAt bulamadık. Er. vakkat anla~malarla anormal u 
dır: tesl gUnU luı.rakolda tabk\kat yaptı. şekilsiz bir hal elan idare sistt'minl 

l - UhdolerlDo verilen vazifelere tım ıırad& karm·Nedlme kendiliğin.. şimdi süpürüp atını, Ye onun :ye. 
llıanct den gel41. Tellflı bir hA' e old\llU 

2 - Devlet emnlyctine kaflı ıut. görUlliyordu. Ku&mm Uııerlne kanlı rine memlekete yenj bir yilkıek al. 
kut blr çakı bıl'&ktı ve: ~·aset Aleti Yermiştir. Bu sayede 

hnrp &ayreUne bir hıs ~rilmiı 
Fransa ile Almaııya araaında muhs. .._Bu çakı ile kocamı ben vurdum" olacaktır. Yeni kabine neıaretler 

t'tbe bql&dığı zaman Fransız ke.ra ''e dedi. BllAhare yaralı T&llt ta karak.o. arasındaki anıa,nmamnhklan katl 
haq ordulan kendilerine verilen ,... la geldi, karw ut k&rtılqtı ve ba. surette halledecek bir mOnaJıa,a sa. 
tlfeleri 1!a.ya. haZir b!r hı.ide değWer. ?7§Ular. Va'k'adan ~ gQn aonra Talltm Jonu değil bütün kuvvetlerini bO. 
dl. O ınrada FranAmn tam modern tekrar Zllkur haat&neelne koJdınldı • yük meseleler üzerinde teksif edc
tayyarcııl yoktu, zırhlı malzeme nok • ğını duyarak ziyaretine gltUm ve ge., rek karşılıklı bir infiyativle projeler 
ilandı." ne vak'anm mllaebblbl olan lluall~ ha7.ırlayarak bınılan azlm ve oto-

Muhakeme aatahatı her ne kadar onun ba§Ucunda buldum." rite ile talblk edecek Jnsımlard•n 
n.erre<ıııccekse de m111l emniyete daya. Maznun ''eklll Suad Tahatn TUrk, miirekkep blr meclis o'hıcaktır. 
nan bo.zı sebeplerden dolayı celseler burada demlıtır ki: Deyll Tellraf gazetesi bn ddi. 
ilzll yapıl&Caktır. ''- MQvcl<ldlem, bu cUnnU lflemif şikliklerln teferruatı tetkik edlldiJi 

•
" .. 'Dl:Z" ,,,...PHESlNDE ucğildir. o. moaumdur, Talltı yara. t k bl .,.,,...... '"'- a dinle kabinenin lpemesinde r 

Alman tebllll blrcok Sovyet taar • Jıynn metresi lduallA.dır. Fakat, Nedi. sıllb vaadetlillnJ yaımattadır. Bu 

Don havzasında Rosıorta Kleist 
~uv,·etıcrinin bozguna uğraması ve 
. arvcnL:ovo Ye Lobovayııya knrlnr 
ılerleyen Sovyet birlikleri tarnfın• 
elan dnh:ı şimalde :rnpılnn yarnıJ 
hareketini mnıcakip sür:ı'tlc geri 
Ct1kilcn •tm 1 r k n an arın leslı;lnc muvar. 
0 • olduklan ntiidnfoa h:ıtlarınd:ın 
düşman YaYaş fakat müessir bir 
surette seri atılmaktadır. 

- - ..ııl\----

Müttefiklerin taarruza 
geçmelerini istiyor 

. <Bat tanlı 1 acide) 
çın herhangi bir yerde sUratlc ta.. 
L""nı.za &'Cçmdidlrlıer 

Atlantiğin bu ~mda tegcb _ 
bUs b.blliyctinl dlltmamn elinden 

~~ git~çe ka:bul e -
tmekl · Filpin~re taarruz 
~ 0 ~a.~nya Sinp.pura ve 

olanda Hıncli3ta.n.rna hUcum el • 
mele~ i~et ohln hakiki hedefi 
ne do~~ .g~er.k.en mUtteflklerin 
gı\yr~!11 ık:iye e~. 
!~ ve Aırneribhıann Rus -

yada m.iJ.yo.n.}aro.--. insanı teçhiz el• 
ıaeden J aponyannı va Alınan , 
nm büyük bir gayret sarfe~ -
rl beklenilmektedir. Ayni sure't 
tc Japonyn her ne J>alıamna olur
~ olsun Çin.in mıAhla.nme.sma nıa. 
nı olmak i8temciktcdir. Rusyanm 
V&.Ziyeti burada :i:yice takdir edil
mekte ve onla.nn lşiııe en yanyn• 
cak deniz. nakliyatı, yol ve liman 
mooelelerı dAt:katle tetkik olun _ 
makt&drr. 

Japonlar Timor 
adasına çıktılar 

Tokyo, 20 (A.A.) - lmparat.orluk 
umumi kararglbmın aaat 18 do bildir 
dlllne göre, mkı bir Jaıblrlltl yapan 
ordu ve donanma JruYTetlerl bu abalı 
Tinıor aAJaamm Holand&Ulara ald :ıu. 
mtmn mer~zi olan Klopang- ve ada. 
mn Portekizlilere alt kımnuun .rner • 
kezi olan Deli ctvarmda nıuvatfakt • 
yeUc karaya çıkınqlardrr. 

Resmen blldirUdlflne g6Te 3aponya 
Portekiz tdarulndekl .knımı üzerinde 
Portekiz h&ktmJyetJn! tannnakta ve 
Japon kıtaları bu harekO.tıa kıuıtcdilen 
hedef eldo edlllnco r-ert çekllecektlr. ı-uz.ıarmm pllakUrtWdügünil, merkez mo koc&Slnın meslek~ ~etlnı kurtar. gazete Çörçil'e mQdafaa neseretlni 

keaımındc kuvvetli Sovyet birlikleri • mak için bu •uçu UatUn11 &lDUftlr. terketınul teklif edlldlll takdirde 
nın ilıata. ccllldlfinl, pek yakında im.. Flll bıçakla işlendiği halde, ertesi gU. kendialne bu teklifi kabul etnMmew A 
lıa oıune.ca.ltlarım bildirmektedir. Sov nU komiserliğe kanıı bulanmıt 'bafka sini tavsiye ettillnl illn eylemek• UÇ 8Jbll.lar 
~Uer '4 tayyare kay'bctml§lerdlr. bir çakı ;ötUrUP te31lm iılmlfUr, ta. tedir. 

UBl"ADA hlde lM!en ııonılaun, bu busuııtakl Dailr Mail ıaıetesi, Çörçil'in (Bat tarafı 1 nclde) 
lngiıız tobtiğl durumda hiçbir de • kanaall nedir?" clelliılklikler yapmaia karar vemıe. Emllk Ba.Zı~ ınuo alanl&f 

&. ......... _ o'-adııı-mı btldirmektedlr. Reisin .suali Uzerine §&blt ıu oeva. . üç aylık maa§ armı evveıce lurdırmıı 
"-.uw.K ,,.,. 6 sıyle memleketin iUmadını tekrar olduklanndı:ı.n ve bu defa h··•-.. , 
l\lınan tebliği kc§lf !anUyetlerlnden bı ,·erml§tır: kau.ndıAını yumaktadır. -...-~etmektedir. "- Ben ile aynı kanaatteyim. Ça.. temmuz ve ağımtos ınaqınrını al& 

tJZAKŞABKTA kıyı masaya bırakırken garip blr hali ihtikirdan cezalandmlanlar cakla.rındt.n bunlnnn llU'bat, mart. 
Bırmanynda. harp devanı ediror. vardı!" Fatihte bakkal Martka, kaşer pe:)·· nisan. mayuı, lıazl.ran, tıenımuz ve a. 

lngillz ve Hlndll ıcrtalar bir .safta Ja- Bunun U11erlne mahlte.mo auc: a.ıett niri, Galıtada 90bacı Orhan suo. ğustos aylarına alt YC~l oybk y\lzde 
Poıııan k• .... ı ..... nıımcıktadıdar. Bilin olan çakıdakl lmnm tıbbt adil kimya. rağı şapkası ihtikarı y:ıptı(hndan 25 pnhaUlık zammı hep birden vcrilt'. 

Birmanyada çok kanlı 
muharebeler oluyor 

Lonclra., 20 (A. A.) - D. B. t:: 
Harp levazmımm Hindistandnn 

Çine doğrudan doğru~·a gönderil • 
mcsi temin edilmiştir. Hindistan. 
d~m gönder!lccek malzeme Bir .. 
nııı.nya yoluyla gönderilenlerden 
f&cl:ı olo.caktrr. Birımı.nya. yolu • 
ııun a.rtrk lilzum ve ehemmiyeti 
kalmadığından Rangon körfezine 
mayn dü.ltUlmll~tür. 

Cungking, 20 CA • .A.) - O. F. 
t: Çine hs:rp malzemesinin artık 
Bimıanya Yolile değil. dnğrud.an 
doğruya Hindi.sts.n yoliylc gönd~ 
liJecegi &a.18.lıj.yettar mahfillerde 
beyan olunmaktadır. 

I..omlra, 20 (A. A.) - B. B. C: 
Birmnnynd:ı. B1in nehri boyun • 

~!!. şiddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. lki ta.mfm da uyiatı 
o.ğırdır. İngiliz bombardonan tay. 
:;:ıreleri, Bilin nehrinin §arkında 
Japon me\·zil~rinc birçok tııa:mız.. 
tar ya.~dır. 

\'i~i, 20 (A. A.) - O. F. l: 
Pasifik cephesinde en ınllhirn 

muharebeler şimdi Birrn::ı.nynda 
\'ukubul:na.ktadlr. Bilin nehrini 
gcçm~ olan Japonlar, Siten nehri 
üzerinde Pegu şehri üurme YUrü
yorlar. İngiliz mUşa.hitler, bedbin 
göriimnekte, Ra.ngon fehrl ile Bir 
manya yolunu te-blikede görmek • 
tedirler. 

------o.-. 
Bir hakak ıagatı 

neşredlleoek 
.Aiıkara.da.n blldlrildl~e göre, Türk 

Hukuk l\:urumu, tQldl et.mıo olduğu 
30 .ldfıllk bir- heywt m&rlt'•We TOrk 
ve ecnebi hukuk kltaplarmı ve ıcskt 

UA.mları tetkik ederek Uç bin kellmt. 
ilk bir hukuk lQgaU hazırlamak luı .. 
rarmı almıştır. Bu kııınwrun ne§rl 
için iki aene ınUddet tayın cdilml§Ur. 

Amerika 
Vişinin cevabı .. 
nı tatminkar 
bulmadı 

Vi!ideki Amerikan elçisine 
yeni talimat gönderildi 

Londra, 20 (A. A.) - B. B. C: 
Amerika harlciye müstc§an 

Sumner Vels, Fransanın şiınall 
Afrika yoluyla. mihver kuvvetle • 
rAıe yaptığı ya'rdnn har.kında ya
r•ılnuş ol.an teşebbUse verdiği ee• 
vahı Vaşington hükfıınct\nir. taL 
rni.nkAr bulmsdığuu ve Vfaideki 
Amerikan sclirinc yeni U!Jim.-ıt 
gönderlldlğiui beyan etmiştir. 

Bir müşteri ağır yaralandı 
Yedikulede, lsta.syon caddesinde 48 

numarada kahvccmk yapan Zeynel 
dlln ko.ll\·cde tab.-ınca.smı temizlemek 
maksndilo kn~tınrkcn allAh ate§ aı.. 
mı~ ve çıkan kurııun }~ahve mutterı. 
!erinden HUseylne lsabct etmiştir. 

J{urtıun Hliscyinin \:lr fiOkağından 

glnnl§, ötekinden çtlun~tır. 
Bu suretıe ağır yuralanan HUaeyin 

roygın bir halde hastaneye kaldınl • 
mı!ISa da hayatından limit kesllınll 

gibidir. Suçlu kahveci yakalaı:ımı§tır. 
- --- - -0-- -

Dumlupınar 
yarın gıdiyor 

Dumlupınar vapurunun yfiltlCJUlle. 
sine devaın edilmektedir. I:u i§. yarm 
öğleye kadar bltirilecek ve dün de 
yazdığımız gibi ve.pur, yarın saat 18 
de, H:ızılnyı:ı yardım eıywımı aıarıık 

Pireye mUtevecclhen h&ııcket ede • 
ceı,ur. .. 

~eledlye 
vergiıerine zam 
Şelur meclisi dUn toplanarak. 

belediye vergi ve reslmlerı ve 
hal ardiye ticrctleri tarlfelerlno 
yavılan zamlar hnkkmdn büU;c. 
ınillkil·c, iktIS.'lt ve ka~anln en -
cUmenlerlnin müşterek mazbata • 
la.mu müzakere ve kabul etmi~ -
tir. 

Belediye bu sUTetle masrafları
nı ktı?"§ı1ama.k iç'n k::ı.t, olarak 
ılı ti yacı bulu?Ulll 759 bllı liranm 
435 bin Ur<ısını tanr'.fnt ve tenvl• 
r!ye, lübiyat, pazar yerlerini iri -
gal, haller hasilat.m3., levha, ilan 
köpek ve koııturat resimlerine ya 
pılacak zamb.rla karşılryncnl:tır. 

Yeni zamlar, bir Marttan i• 
Uba.ren t!ltbik mevkıne ko • 
r..ulacaktır. Tanzifat ve tenV'l:i· 
:re resminde yapılan zamlardan 
yUz bin lira, lübiyat resminden on 
bin Ura, pazar yerlerini işgal res
mlndeıı yirmi sekiz bin lira. haller 
hnsrlntından yiiz elli b n lira, lev
ha, ilan resminden altmış bin lira, 
köpek resm.l:ıden beı; bin lira, kon
turnt resminden yüz bin liııı fazla 
g<'lir temin edilecektir. 

-ıı: -~· d ııaııeııinde tahliline karar vererek, du. lıeşer Ura para ceıasına, l'edlşer ccktır. Maliye VekA.lctınden bu para 
gel'lalııe yapılan çeklll§ hareketin en tal"k t '•ti 8Ü d"'-t Emlt\.k Bankasına vertlınl•tlr. bert t .. -u•- kıtaın-nın durumu inkl • rufll\llYI 1 • m'fi r. n <&& Anlannı açmamaJa mah• v da alacaklardır. 

-& ..., .. ktım edil 1 1 .... i 5 l k MalmUdUrlUklerinden n\ll.Jl• alanlnr E ı•k B ~a.t •lznlfUr. Japonlara göre, harekA.t - Şehremininde temıil rn ş eı'\J r. cun un sa - ....., m " o.nkatn, 2 mnrt pazartesi 

Tanzifat vergisinin yeni şekli 
ile yazılı kıymeti 5000 • 10000 ku· 
111§ olan evlerden ayda 5 kuruş, 
40000 - 50000 kuruşa kadar olan 
evlerden ayda 15 kunıs, 300000 • 
5()0000 ku~a kadar olan evler
den ayda 2:S kuruş alrmı.cakt.tr. Lü· 
b!ya.t resmi de a.rtrnlmış, at, ka
yık, araba ve sair yanşlarm hası
latı gayrisa.f"13lnin ::,iiıdc beşi nl&
betinde resme ta.bi hmaparkla.nn 
has11:ı.tı g::ı.yriMfiyelerl, yani mti§
teri tarafından dulıuliye olarak ö
denen ücretler üzerlnden resme 
tabiiyet nisbetlerinin yllr.de ona 
ibltiğı karnrln.,,c;tm~trr. Pazar 
yerlerinin isga.)i resmi de birer 
misli artırılmıştır. Haller hasılatı
nı dn a.rt.rrmak için tarifeye mulı
telü nisbetlerde zam yapılmıştJr. 
LeYha Ye ilin resmi de bir miktar 
a.rtrrılmış, geceleri elektrik lAm
bslan veya sair sureUerle aydm
l:ıtzhp okunabilecek bir hale retl
rilen ilanlar da ithal 00.Umek su. 

~ap iadı(lı 'llnlqı1-_n SırnservUcrde ise alııcakları Uç tı.Yhto. munzam ola. r;UnU öğleye kadar yalnız aokerl nuı-
a.n kıtalar BWD mnaımı geçmlı • Sehrenılnl Halkevlnden: v -· Tak aubat ayınm :Pahalılık .... ___ ı I•• ., ııns~ tevtıf -.1ıımı· .. ur. " ................... l<U~re m"•• ktır 

-n~~~~· 21~~~~ed=======~==~y=~=======~~~~~~==========~~~~v=e~~~~~~·===~ lnıııar<Iır. FiUplJılerdc Japonlar Da. 20 30 ~a Evlrnlz: ~mail kolu taratın.. -

\andaki Atncrıkan hatlarına l<&rşı taz d~ Uç perdelik (K8r) plyeııı temlltl Ta h 'ı r ,. , e l u .. h re 9&ğ ı:ırattakl yolun kenannc1a aıraıa.. ':ı'l.knu artırmaktadır. Ağır topçu bil. cd!lccckUr. DavcUyeler EY idare me.. un kaYahkJıınn önUnc1en ceçlyorlar. 

~'\ faaliyet g&rtermektedir. ::Mevzu murluğundan aımrr· dı. 
J ~ket eana.mıda Amerikalılar ~;~;;~=============== Kayaların arkaauıclaa blrdeınblre 
:~ 1lç topunu, mUtcadclld ntcv :: Yaan: ı.keacı.r F. Sertelli (KaraÇalı) Uıo bir -,ka hareınataaı 
~lertnı zaptetml§lcrdir. tıı.yyareıercıen dö~Urı!U:~; -113-- bqlarını uzottılal': 

O \llıı'Dt lLJ: çANKA'1°ŞEKlN Radyo av tayY&re e ta Ztlbnıaln dıMlllll " m-- ··-.,IJ - Şu kadınlar arasında Zil.bre ne 
Ö 

... t 72 ,..,t moUlrlll .Tapon bODlba yya • ... _ &""" ...... gö.A•ı- mtt • 
Q G B"ŞMELER ,.u blr saat mUddeUe -.-kaç kadm ile beraber Ud barem a. k0Jl11PIU .-u.... • 

k" ~dl Ue Çankayıck arn.suıda l{a.J. relerinin ilk akında bildir. lam ela ~ llı1rl atlara bln .... ı... .,_ - Gönltım.. 
"taQa yapılan ve be• saat ııUren g6. Darvin uzer!Dde uçtııklUDU k• kira .....,r. """"• - fct.e o, TabJrln ta kencUaı •• rıı. " ddl haaat' ço on ldelllk 1llr b.Gle earayclaa ay. " 

d "Stille eanaamda Hindlatana, Çlno ve mektedlr. Bu akmda ma :!\ rddı. _ Kabil rrıl canım 'l Tahir mert bir 
Unnya nıUtealllk bUtUn meaeleler bUyUktür. Avustralya :sqvekll'l; ı.: JCadmJar arumcıa, kadın kıyafetine dellkanhdır. KiMlm kılıfını\ girer illi 
llıUıake~ edllmlaUr. Gandl Ç&nkay. Cusça birçok zayiat verUdilinl. girmlf olaD Talalr de lııulunayorda. ~T! 
§ek6 Dır çıkınk hediye etmıı- arruzların cesareUe ~ lO... Ona )"alam ZWlre De 4-dıaı bWJW. _ ht.ersen blr deneyelim de gtSr. 
llr. Bu arada Hind yolUe çıne malz~ zmıgeldlflnl, fiddetıe dövQftUeCettnl ela. Diler kadmlar za..e llllltamn da. _Haydi bakalJnı. 
rne :nakliyatı meselesi de gl5rll§WınUr. 11öyleml.fUr. vet&I G1arak ...-qo.._ Yürüdtller.. (Karaf&lı) bafnodı: 
lUr. Çlııe yapılacak malzeme .evldyatı KBIP8 ana OLUYOR KaıDe eeldr ..... ~"tı mıma - Dunınoz atalar! llerde teh'lkcı 
~~dan b6yle Hlndlstandan itibaren tngilterenln eald JıloekoV& elÇÜli -ye. Talllr atan ......, ZWıreatn ,...... var. &ıunama gttmenlzc lmkln yok. 
-.a yollle gl5nderilecekUr. Bu &UNt nl bir aefaret nzifMIDe tayin edil • eolmJdD: ztuıre birdenbire eatmb: 

le Ja-•-r •·-•mdan •~'-dit edilen -•·Ur Krips bu m"-·-"'-Ue kral ........... ...U-<U ~ ·~ • W<-- - aev--11- aurlıana .. ___ -·'--- - Bu b-.,.yp fclliUı gene nerden "'ık. 
ve belki ke.aUecck olan BirmanYa yo. tarafmdan kabUl olunmuttur. ._, -- ,,._- -· ~ 
lunun bir elıemmiyetl kaımıyacaktır. AMERiKA.DA ALTIN VAZli&rt ~ kaftledm aynbp Uçalım Az. tı:.:.. ....... 

AVUSTRALYAYA BtJcUMLAR Amerika h&Zineıdnln altm mevcudu "'ele lılıdmle plecek. .o....u-

Sidney radyosunun bildirdiğine gö.. gittikçe yQltselmektıe Te dUD)'& altın Dedi. ZDbre: - Aldırma yavruouğom, clec1l, o be.. 
re, çift motısrıu 21 Japon ıayyaresin.. mevcuc!unun takriben )'Qsde 89k.llD - b1..., btDeJ1 'llMll • ..,... • ııl tanım-. 
den mUrekkep blr teııkll dOJl tekrar n!abet.bıde olan mHOOOOOO dolara ba trzT cledL (ilanllıb) k.aieJe JÜI.,_-, ... 
I>ort Darvlne taarruz etmifUr. Bu ııt olmaktadır. lk1 talllls l9P bil iti konUIQl'keu. rl'llD atalannıdan biri 11e>rda: 

- Ne glbl tehlllw var, ağam? Ha. retile ytlda on lira alınacakbr. SUa 
nnn soltn.nı mutlaka hamama kadar köpekleri resmi de bir liradan beş 
~tün:n .. miz: Jliznndu. lıraya çikarılınI.Ştır. Konturat res-

- Gldenıezslniz dedim ya. Teh!Ikc :::ıi <le bire: misli artırı'mıştır. Şe
bUyUkttır. Hem de bura&ı.. JçlnJx4k'. hir meclisi bugün son t~plant.Ismı 

Vo ZUhrcmln atınuı ::'ı"&nma sokula • yapaca.ktır. 
rak homurd311clı: --- · 

- İ;Jt.e, Tnhir kadm kılıjuııı. glraıl~" 1 0J0~l~ftd8 k8dJD 
hanını sult-ıın1 kıuıilJrmap çalı:ııyor. 1 
Sb; hail\ ayakta uyuyorsunuz! S0J'8Dl8r yakalandı 

Uı:.riyelcr Ye haN'mnğnlnrı fllskın • (Ila' tarafı 1 nclde) 
hkla ne sö,, 11.yeceklerlnl bilmiyorlar • Korin adında bir genç kadının 
dı. llerkea Tabirin, ::'ı UzUne hayretle karanlıkta üzerine atılarak çanto.• 
bakıyor ve gülllımtıyorda. sını alıp kaçmağa bql:unışlardır. 
Artık T&blrln ker.cllııl ~öıtenııe&I F'a.kat ça.ntasmda hayli para bu • 

r.aın:ını &"Clmlıttl •• derhal attan 1cre lune.n Korbı ,.,.nta elinden gider 
atla~ı· ' ,...... 

· gltmtz feryada başlamıı, zn.ten Un-: Bire haını burada da nn yetiş. 1 bu gibi vakalar üzer·ne mUteya.k.. 
~Bizden ne ıattyonwat kız davranan zabıta ınemurlan ta 

l~ ar:ıçalı) kılıcmı çekerek, Tnhlrin rafından soyguncular derhal ele 
rlQe YtlrücJtl· • ·ım· .. 1 •• r · geçırı ı!i'C"rôır. 

- anıma Y•1"•tma .. tıilldl.mdann Suçluların birkaç ıeoe evvel, 
emrı \·ar_ ııtmdl kelleni vunınım lıa! ayni suretle Şehnaz adında bir 

Tabirin yanuıda ufak bir blçeık bl. kadının ~uwmı çalıp kaçtlklan 
le yoktu .• Fakat onan bilekleri av . uıJ&ttlm,, daha beşlıta eoygunca. 
"-etll.ydl., ~ atd,..... Juklan olup olmadıjı hakQıda da 

!De1HU11ı uar), tabJdr•ta başlaınm31br, 



' R A B E R - Abam J)Ostaal 20 ŞUBAT - 1942 

(G&zet.emJzbı blrlncl eayfMmda 1 • 18 yqmda, malt va:ı:iyetlnfn bo. 
l!:\'LENl\IE TEiiLtFLERI. tş ARA zukluğu yllzllnden orta Uc;e kadar o. 
MA, tş \ 'EHl\1E, ALJl\1. SATDI ltumU§ bir genç resmi veya ht.'3U&f 
~lbl tlC3rı mahlyetl ıı.:ıız olmryaıı klı. 'ı müesseselerde vcyn tıcareth&nclerde 
c:Uk 11~1.or paraaa l'"'irolunur. bJr f§ aramaktadır (1.R.K.K.) remzine 
başlılı r:ıntndnkl tarl.Jı ÇerÇ:!Hl81 kUi>') müracaat. 
nlle blr:ıııte çonderllecekth:.) ı • 20 yqmda maıt vazıyeUnln bo • 
Evlenme tek/illeri: 1 zukluğu yüzlliıden ııae son sınıftan 

• Ya§ 2:5, boy 170, kilo 68, yakı§ıklı aynlmış, blr genç, herhangi bir mü . 

Sehir Tivatroaunun 
URAM KJl'jM!N IJA 

Akfam 20.ao el& 

Rüzgar 

Esince 

Yakında PARA 
IU>MEDI KJSMINDA 

Bir muhaaib aranıyor 

yUlrn::!l< tahsil görmU§, ciddi, zevk sa. e.ssesede sabahtan akgama kadar ça """~,,......,~...,~~ 
tıibl, samı.mi, iyi bir mevkii olaıı bfr lqımak istemektedir. ( O.H.A.) remzL 1ı ~ "'enç; çok güzel \'ey& güzel ecnebi 11. ne müracaat. f..._ 
clcrd~n kolejden veya Türk 11.ııeıerln. • Yüksek tah.Slllne devam edebilme. ~~ 

den me;un ciddi, vakur, samimi bir ııl fçlıı, çalışmak mecburl~·etlııde olan · ~ t'ak!m: Talfmbanede ODD,O' 
genç kııla evlenmek istemektedir. bir genç herhangi bir ~te çalışmak ~~ apa onan 

( Boğaziçi> remzlnc mUraca:ı.t. 166. latemektedlr. (Doğru 41) remzine mU 
• Yaş 22, boy 168, ltllo G3, ııse ta'!:: ra.caat. 

. _.. . . . ~ 
• .: • il 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lc:abnıda Günd~ 3 Ka4e .\hnabilir Her Yerde Pullu Kutuları hrarla isteyiniz. 

!ebe.si blrgenç, 22 yaşında dul veya I * Eski ve yeni yazıyı bilen genç blr -,-.·-··•••••-;.~;;;.--. _____ _ 
kız (d.n ve tıp mevzuubnbs değil) talı.. bayan, avukat y&nnıda ve telefon lf. , -•••••I!., 1 
sillııe yardım edebilecek bir bayanla ıertnde çaıı~mak istemektedir. (Şart ·ı·flrk•J8 Cambariyeti De,.Jet Demia-yollan 9e Limanfa.rt ~Mt•e 

Umuın idar..t ili.alaN 

ı 

1 evlenme!: ist emektedir. (H.H.} reıt'.ZL 18) remzine mUracaat. 1 T 
ne mUr:ıc:ınt. 167 * Muhasebe ve muhabere işlerine 1 z İ R AA BAN K As 1 

• 29 ynşmda ııarl§ın, ince uzun boy. vA.kıf, eski yczıyı bilen, ünlveraJteye 
ıu, be~ oclıılı bir evi ve Ustc(;-men b ir devam eden bir genç, malşetlııi temlıı 
karde,şl olnn bir bayan 30.43 yaşında maksadlle bğleden sonra hususi veya 
subay, gedikli ve sivil bir bayta ev • resmi bir müessesede veya Ucaretba. 
ıcnmck ıstcmektcdlr. (25. S. R) rem. nede ehven ucretıe iş aramaktadır 
zlnc mUmcnrıt. 168 (Gllneydoğuı remz.in.e mUracaat. 
Iı aTıyanlar * Lise 9 da okuyan, eakl tUrkçeyl 

* Karı.sı, ma l sahibinin dairesinde, mükemmel bilen, hesap l~lerlnden an. 1 
yemelt, çamtı§U", UtU ve orta hizmetine Jaynn bir genç, allev1 vaziyeti dolayı. 
bakmak kocası npartıman kapıcılığı sile herhangi bir işte ehven ücretle , 
yapmak Uz::?re çocuksuz bir aileye ih. !Sğleden sonra hergün Ç&lı§mak iste • 1 

Uyaç vardır. Sirkeci gar şefi bay Ze. mekted!r. Dlvanyoıu No. 11 de sucu 
kiye müro.c.:ıat. Kenan Yetişe müracaat, 

* RUştlye mezunu a.akerllğlııl yap • • 18 yaşında lise 11 den ta.ııdikna. 
mış, tecrUbeU bir bay, odacılık, k&pt. meU blr genç, malşetinlıı teminl için 
cılık, gibi bir it aramaktadr. (Hay • Çal!§mak istemektedir. (D.T.) remzine 
dar) rcmzıne müracaat. mUracaat. 

* 17 y§mda orta tıı.bııillnl bltlrmlş, • ortamektep mezunu, a.skerl!kle . 
bir az daktilo bilen genç bir kız, mil. nllknsı olmıyan bir genç, reaml veya 

1 

e.8SCSC1crde, bürolarda münasip bir busust bir müe.ııseaede vaaat bir Uc. 
1g aramaktadır. (AylaJ remzine mü. reUe ı;;:ılı§mak atemektedlr. (Ş. 1942) 

remzine müracaat. racaat. 
* Lisenin l 1nC1 sınırına Jtadar o. 

kumu~. daktilo kursu g6rmüıs, 20 ya. 
§mda bir bayan herhangi müessesede 
az bir ücretle çalI§DUlk istemekte • 
dir. (GUllıan 21) remzine müracaat. 

* Haatabakıcılık kursundan mezun 
bir bayan, evlerde ye hutn.nelerde iş 
aramaktadır. Beşikta§, akaretler, Şa.ir 
Nedim caddesi, No. 18 Pakize Herg11. 
ne mUrııcant. 

* Güzel sanatlar yWuıek mimarl 
!'SUbesl, dördüncü sınıfında bir genç, 
proje, pUin, menıızır, kunıkalcm, ıruJu 
boya, yağlı boya ve mukavemet ile 
betonarme hesaplar yapmaktadır. Per 
ıembeden gayri hergUn aaat l den 7 
ye kadar çalı§mak istemektedir. (Tem 
muz, ağ".ıstos, eylUl) aylarında sabah. 
taıı ~ama kadar çalI§ır. (Çizer) rem 
zlnc müracaat. 

* Tllrkçe, almanca, fra.nsızca, ve se 
ri daktUo bilen bir genç iş arıyor. 

{Genç) remzlııc müracaat. 
* Lise 10 da okuyan blr genç mail 

vaziyetinin bozukluğu yüzünden çalış. 
mıı.l: ist emektedir. Her hangi bir t§I 
yapabilt:-. (M.K. Eroğıu) remzine ınü. 
racaaL 

* Orta okul lmtlhnnlarmda ikmale 
kalmış blr genç 1§ anyor. Taliplerin 
{!SzUncr) remzlnc müracaat, 

* TUrkçe, fran.sızca, almanca ve 
daktilo bilen bir bayan 1§ anyor. (El) 
remzine mUracaaL 

• Lise mezunu bir genç, hersUn sa. 
at 19.24 arasmda herhangi bir işte 
çalI§mak istemektedir. ( A.B. 657) reIXl 
~e mUracıı.at. 

• Erkek ça.maşın, g!Smlck, kadro 
dikl.§1 bilen, terzilik yo.pmıg blr bayan 
ı, aramaktadır. (Çalışının) remzine 
müracaat 

• Ltse mezunu, askerhltlc a!D.kaaı 

elmıyan bir genç reslm veya hul!Wl1 
müesseselerde ig o.ramak tadır ( A, 
N,'ü,) remzine müracaat, 

Puvaro: 
- Bu çocukça bir düşünüş., 
Diye mt.rıl da.ıır;·. Rııs: 
- Bu işaretin kasten ya.pıklı • 

ğJna ben de karulat getirdim. 
Dedi Puvaro: 
- Muhakkak .. 
Diye tascllk etti. Ra.s sordu: 
- Peki. niçin (J) harfi yaz. 

mll§lar da lxışka harf yıı.zm11:ınış • 
lal'? •• 

- ÇünkU (J) Jakelin dö Bel
for, yani bir haftadan.beri küçlik 
:taba.ncasmı maıktu.1ün şakağına da. 
yryaca.k ve tetiği çekmek kadar 
hlçhlr şeyiu kendis'J.ne hoş geb:ni• 
yeceğini bana niraf oden bir genç 
lmm isınin"n 00.ş harfidir. 

Dokt:or Booner: 
- Mnkemmel bir delil, dedi. 

Bu odada neler cerey3Il etmiş ol
duğunu ~di tam hesaplıya.bili. 

• Ortanıektep son aınıftan mail va. 
dyetlnln bozukluğu yüzünden aynlan 
bir genç, husust veya resmi mUesae. 1 

ce de bilir. ~A.R,K.ı remzine mUra •

1 c:ıat. 

* Bir hukuk talebesi günlln her 
aaatlııde resmi veya huausl bir mUes. 
.eesede çalıısmak latemektedir. (Toros ı 
remzine mUracaat. 

* 17 yqmda bir talebe, öfteden 
sonra çalıısmak istemektedir. Muhase. 
be ve yazı 1..şlerlııde çaltşml§tır. Biraz 
da daktilo blllr. (Çelik kalem) remzi. 
ne müracaat. 

Aldınnız: 
Aıtafıda remh:lerl yazılı olan o. 

kuyucularuoam -mlanna ıeıea 
mektupları ldareb-embden (p..-r • 

Jan hnrlç) bergün sababtan öğleye, 
kadar ve saat 17 den sonra aldınua

lan. 
(M. ELKAR) (H.T. !!) (Ş.) (Vatan 55) 
(E. Ş. 1202) (Zaran ( A k s u ) 
lA, 5) (F. K, M. 9) tl8. Sema) 
( T u r g u t ) (Ay 143) {F. G. D) 

(F.Z. 33) 10.P.K, :l072) (M.K.A) 
(A. Ahmet) (0.K.) (Aktatay) 
(T. R.B.) (Mehmet 35) (G. Mine) 
(PJ. 2t) (S.B, 12) (Y, Akm) (Leman 
Y.) (Denk) (R.K. H) (C.Rl (Bahar 
çiçeği 1) (G.M.) ( AkyUz) (lncı) 
(35 Aydoğan) {Göl) (İmren> Oeıkı 
(Güneylinin denizcisi) (N.E. 97) 
(Y.Ş.) (R.P. 36) (N, 10) (B.A. 32) 
{Çlı§kan Akansel) (Çankaya Kemal) 
(Nadide 19) Genç rehber) (H.T, S) 
lS.C.) {İ%lla) {K.Ş.30) (Oya 24) 
(24 MeUke) (İzmirll 153) H.G.} 
(Anla§o.lım ı {İyi öğretir) 2f E.D.) 
(27 Ender bulunur} Ferhunde) (E.C) 

AÇIK KONUŞMA: Bay Kemale: 
Sarih adres neşretmek prensibimiz 

olmndığmdan, adresiniz o ıektıde çık. 
ml§tır. Namınıza gelen mektuplar 
g!SnderUece'!ttir, 

~ ... 
Silah herhalde küçük obnıa-

11. Nihayet 22 çaplı. Evvela onu 
bu Jma.k lür.m. 

Kolonel Ras doktor Be.ımere 
sordu : 

- Hangi saatte ölmüş <*ı,bi • 
lır? 

Doktcr Besner yanağını kaşı.. 
yor ve parmakla.rıru sıkıyordu. 

- Bunu kat'iyetle bilemem, 
dedi. Şilndi saat sclciz. Cinayetin 
ıtlhayct a.ltı veya sclciz saat evvel 
iı;!enm.iş o'lduğunu söyliyebilir.m. 

- Şu h:ıle göre cinaye~ gece. 
yarısıyla s:ı:balım ikisi arasmd ı L~· 
lenmiştir. 

- Evet. o saatlerde işlenmiş 
c.lduğunu zaıın~iyorum. 

Ras etrafma b:ı.ktrktan sonra 
sordu : 

- Peki, kocası bit.işlk kama
rada yatnuyor mu? 

Doktor Besner: 
- Evet, fakat !;i."lldilik benim 

odamda yat.'ryor, diye ceva.p ver. 
dl. 

Bu cc\•a!> Uz:ırinc iki hafiye şnş 
km şa.c;:km hiriıbirforine baktılar. 
r>oktor iz:ıh etU: 

- Galiba farkında değilsiniz 
boeyler, dedi. Mösyö Doyl da dün 
akşam salonda blr kurfUll yiye • 

Kotulllf ıartıd: 11188. - ~: 1000.000.000 1'tl11I u...

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ue ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blriktırenıere Z8.800 Ura lkram\ye nrtyor. 

Gl.J'&&t Bankumda kumbaralı •• Dıbanm taarrut besapıanııaa en u 
60 llnm bahmanıara ...... det& oeldleceıı kUr'a Ue &f&tıdaıd 

e>l&Da '°" tkram1,. dalrtıl&c&lrıır. , 

• • .... • QO .. • &,,800 • • • 1.0GO • m · 10 • '.800 • 
• • .. . 1,000 f/I llO • • • l,llO • 

llO ...,.. . 
Dtıac.Nr: BeaplanndakJ paralar blr eene içinde llO Uradaıı qafı 

ıfllşmlyenıere tıuamlye çıkUfı takdirde % 20 fazlıuılyle nrtlecektu. 
Keştdeler: u Kart. U Baztran, 11 EylOl 11 Bt.rtncf.kA.nuıı tarihle 

rtDde yapıbr. 

r- 1=i 1:::1 ...... ı::;;s ·· ··ı 
i ... .. ...... • 1....1 • •• c ....................................................... 
Mukavemet koşusu 

Sanycr halkevlıiden: 

ı Spor oubemlzce ııerl halinde 
tertip edilen mukavemet koşular 
rmm 4{00 metre olan ikinclıli 22-

$ube.t-942 pazar gjinli su.tl0,30 da 
yaprhcakt.lr. 

2 - K05u sahası Büy~zıe i~ 
Tare.bya a.rasmdaki asfıİlt yoldur. 

3 - Derece alanlara madalya 
ve mü.klfa.t. verilecektir. · 

Eskrim müaabak&lan 
Bölge eskrim ajanhiından: 

1. 3. 1942 paza.r günü Takaim
de Dağcılık kliibllnde tecıilbeli ve 
tecrUbealzleT ıı.rnsmda. eskrim mU
sebe.k:a.lan ya.pıJacalrtlr. 

Bu mllllabakalan nseçmelerine 
21. 2 942 cumartesi a.lcşamı saat 
16 da başlanaraktr. ' 

rek yaralandı. · J • 

- One. kim ateş etti? •• 
- Ma.t.ma.zeı dö Belfor !,. 
Ras sordu: 
- Y at"l\.81 tehlikeli mi? 
- Evet. diz .ka.pağınJıı kemıgt 

lunldı. Kemiği 83.rtlmı, fa.kat mtlm 
kUn olan en yalcın bir zamanda 
muhakkak röntgen yapmak 18• 
zmıdır. 

HergUl Puvaro gözleri duvarda 
C'lduğu halde: 

Jakelin dö Belfor, diye mınl • 
dandı. Kolonel Ras: 

- Öyle za.nnediyol'Um ki Ustat 
dedi, artık burada yapa.cak hl~ir 
iFim·z k:ı.lmadı. Eğer isterseniz a. 
!l~ğıya ciga.ra salonuııa ineJJm, 
kaptan bu salonu benim emrime 
verdi. Geceki hadiseleri orada bir 
ti.k.te gözden geçiririz. 

DOKTOR B~~ER 
AXLATIYOR 

lki hafiye ile doktor Besner 
kamaradan çrkt!l:ır, Kolonel Ras 
knmara."lm kapısım kilitledikten 
Mn'ra. Mah tan cebine koydu ve: 

- Buraya sonra tekrar geli -
~z. dedi. Şlmdilik escs ola.n hAdi
.. e:lerI anla.t..TTiakt.rr. 

Üçü de en n.lt güverteye indi. 
ler, cigara aaloouna gitdikr. 

1 

Güre! müıabak~lan 
Süleymanfye klilbilnde devamlı 

(lilreş olduğu gibi bu harta Müll\ 
yim iİe İbrahim ' güre.ş yapacak: 
Iardır. Memlektlimiıin en lfilrbilc: 
pehlivanlan güreşeceklerdir. · Gör
menizi lav~iye ederiz. · 

• Ras doktora. yer göste1i.dl: 
. - Buyrun, oturun Doktor Bes

r-..er, dedi ve bütün bildiklerlriizi 
bize anlatınız. 

tıd hafiye do«torun muttarit 
sesiyle anlatl!.k.la.rmı sükunet için• 
de di~diler. 

Besner izaha.tmı bitirince Ras: 
- Şimdi anlaşıldı, dedi. Demek 

ki matmazeı Bdfor dün geceki 
hloidet bubraru iç;ndt- 22 çaplık 
tabancasını evvela Simon Doyla 
çevirmiş, biWııre Linet Doylun 
:taınarasma koşarak rakibesini öl
clilrmüş. 

Doktor Besner: 
· - Hayır, ha.yır. Ben bu fik·~e 
<]eğilim, diye itlrb elti. Eğer böy 
el olsaydı kendl lıSm.inin baş har • 
fini duvara çiz6r "-ll'dii? Bu •P 
uıllık olur .. 

Ru: 
- Niçin ohna!ml, dedt. Eğer 

krska.nçlı:k bllhr:ı.nı bize görllndU • 
~ünden da.l-ıa fazlayııa pek "lın cL 
n:ı.y•tini imzalania.ğı tercih e'dc'bi. 
ti~ . 
· - Affeders'nlz, !ııkat ben· bu 
nl')ktarfa Jakelinin bü derece ktlr! 
tah olaeağuu Würiin edemlio • 
rum. . . . 

HergUl Puva.ro da' fikrini şöyle 
lTaJ:ı et~: 

h . 

Munammen bedeli &şafıdakı yazıl: 2 llate muhteviyatı kalöriter testa&· 
t ı malzemesi s.•.942 cuma, günU ıııaat 15 ten itibaren sıra.sile ve kapat. zart 
·ısullle Ankarada idare binasında aatm almacaktır. 

Bu ışe girmek lstlyenlerlıı ıtste hlzalarma yazılı muvakkat teminat ue 
ı<anunun tayln ettiği vesikaları ve teklifierln! aynı gU.n eaat 14 de k&d&r 
..tomisyon reisliğine vermeleri llznndır. 

Şartnameler para.sız olarak A.nk&rada Malzeme dalrealnden, Haydar. 
paşada teseUUm ve uvk şefilğinden datıtılmaktadır. (2299) 

Ll.ste No. Muhammen bedel Muvakkat teminat 
1 53000 lira 8900 lira 
2 MOO " 480 ., 

' . -~ ·.: . . , ... ' . . -. •· 

TURKiVE iŞ BANKASI 
llt4!t ~ J/1';LEK) 

Kücük Tnsarruf 1 adet 2000 l..Jraltlc • 2000.- Llra 

Hesaplan • • 1000 • - sooo.- • 
t • 160 • - lMIO.-

1M% ttutAMİYE PLANJ 1 • 500 • -ı~ • 
K.EŞlDELER: % Şoba&, 4 

10 • 200 • -~ . 
tO • ıuo • - •000.- • 

•tayu. ı Atwıtoa. ~ lkia-
1 ... &O • -~ • 

cııetrtn t:al'Uıle>rlade 200 • arı • - 6000.- • 
,apdır 200 • 10 • - 2000.- .. 

- Bana kalrxso. bu (J) harfi 
şliphelerin J:ı.kelir. dö Belfor üze
rine çc vıiJ..-nesL ,i.ç'n katil üiifil'Pi
d:ı.n bilhas98. yazılm:ıştrr. 

Do~tor Besner: 
- Evet dedi fa.kat kaVl böy. 

le yapmakla ynnİı.ş b!r yol tut.muş 
oluyor. Çü.nl{Ü J :ı.kclinin bu cina
:rct 1 işlemesi ihtimal dal1 'Undc oL 
ma<hğ; gfüi ayni Z3ll'landa imkin.. 
ınzd1r da. 

- N o mnrtasebcUe ? .. 
Doktor Besncr gen.ı,; kızın geçiı• 

digi müthiş sinir buhranını ve Mis 
Roverin •baha kadar bir an iç-l.n 
~!sun genç ktzlll Yanından ayrıl • 
ma.mı.5 olduğwıu hatırlattı. 

- Ve ka.t'iyetl e söyliyeb;llrim 
iri dedi, m.ls Rovcr onu sabaha 
ll;dar )":ı.lruz bıro1rnam ·ştrr. 

Ras: 
- Böyle olwıoo tahkikabınuz 

çek ko1ayl:ı.§3cak, diye sevindi. 
- Cinayeti ElVVe!A tprn öğren

r;tlş '? 
.Diye aergill Puvaro sordu. 

Raa izah etti: 
- F.vveliı. m~dam Doylwı oda 

• lı?tme• ı:;:si görmU§: Her 
0

zamanki 
~ ha.nnnını uva.ndınna.ğa gel -
miıs. fakat onu ölınü.ş bulunca der. 
hal kama.re.dan çrJmıış ve kap:nm 
cntinde duran kama.rotun kollan 

~ . 

,amsına be.ygm dUpnüş, ka.matot 
da vaziyeti k:ı.pta.na. bildirmiş . 
Kaptan geldi beni buldu, ben de 
doktor Be3ıı,eri çağırt.tıklan sonra 
1ıizin ya.rmuza. geldim. 

Puvaro verilen ıza.bafJ muvafık 
bulduğunu bir baş i~tile an .. 
la t tr. Ra.s : 

- Mösyö Doylu va.kit kaybet .. 
ıneden tedavi ettirmeliyiz ... 

Dedi ve doktora clönerek sor .. 
du: 

- Uyuyor mu d~tiniz? 
- Evet... Mösyö Doyl kama • 

rnındn istirahat ed ~yor. Uyuması 
için kendi'iine dün gece kuvvet li 
bir uyku ilacı verdim. 

Ra..4', Hergtil Puvaroya döndü: 
- Mösyö Besr. ·ri da.ha fazltı 

lnt.mryalın:ı. dedi. Ve doktora dö .. 
nerelc i.18.ve etti: 

- Yardnnmıza çok tcşekklir e· 
derim, doktor. 

Doktor Besner ayağa kalktı: 
- Ben de g'dip .kahvalt: ede ,, 

yiım, dedi . . Sonra kamarama gide
rek uyanması y:ı.k-n olen dootun: 
!"'tösyö Doylu görtirilm ... 

Bu sözlerden sonra doktor De"• 
ner cigara sa.1onundan çrktr ı:itti 
tlci hafiye yalnı:z kalmca. b lr ibir! C' . 
tine ba.kttlaı-. Evvela Ras ~iiküt ·ı 

botx!u: (Deııamı ıınr J 


