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Kilyos sahillerinde bir 
kadın cesedi bulundu 
Bacağı kopmuş, gözleri oyulmuş cese-

p ar tini n .c onı an nı ük/J f aıı1 ~~~~~~~:~=~~ek~~~~~;~~:.~~·: 
1 

hile atTlmış bir kadm cesedi bu. nndan bunun bir yabancı millete 

2500 il.rayı 7 sene evvel A "k . lunmuştur mensup olduğu anlaşılml§tır. YUzU merı a bahrıye <;eset d~-ın çekilmiş ve vak"a t:uıınmaz. gözleri balıklar tara.fm-

t ·ızde tefr·ıka ed·ıı nezaretini t b .... ö müddeiumumilikle jandarmaya ha. dan oyulmuş bir h~!dedir. gaze em . en 0 8 ı 1QI08 Q re ber verilmi:ıtir. Ceııedin üzerinde· Vakanm ts.hkikatma Sa.nyer 

!Cer .Aşant: ~ ...... ___________ .__, 

Radyolarda Halı.de Edı·bı·n "Sı·n n klı· Bakkal J aoontar ~~~~~aı~~ .";ni~ko~n~:~ ~~d~::~~
1

n;;~~~;~
0

i:şıc c; 
(İ 119 . sıımı.ı veya suyun ıçındc kopmu!;· .ı:a.n olup olmadTgı araştmlmaga 

'ar.aa: Hü•eyin Cahit Yalçın H gemi tur. l başlonmrştır. ~ 

r o ma m n a s ı I k a z a n d 1 ? ~=~~':~t_il~~. C: i Kızıldo.~d~n~n PSoravbdava gf~!e . Biikret radyosu Dr. Go<-hbels'in 1 
bir Y&zlsmdan bsh!!edi3-or. Bu ya · ı 
21~ında Alman propaganda nazırı, 

Amerikan bahriye n ezareti Ja· lJ l l 0 n Um U n eş ay zar uwa 

S ÇI• m de rey ponlann ~i.-ndiye kadar denizde Al . t e lngiliz U~drklan kayıplar ho.kkında bir B .. R man za9ıa ı 
1 d

• >J ~ço nesretml.F.tir. Bu bilan çoya ugun usya· • a an ıger kabınesı'nde ı;ore 11.9 .Japon gemisimuhakka.k., 6 mılgonmuş/ı 29 gcmı de muhtemel olarak batı.. d b •• •• k 
eserler "~· 82 J apon gemisi de hasara 1 a uyu -

Y • d ugratılınışbr s ı •d enı en şz::;rn;· ~ı. ~e~~~~~~ merasimle ovyet er yenı en 
bazı nazır ~~l~e::ıı~a!2 t'!~ı~: ;2k~ kutlanıyor bir çok köyleri Memleketin e n 

güzıde şöhret
ıerin ı n b u kara rı 

Gazetemizin iyi 

vazor muhtorneı olarak batmıştır. . ld 1 
1 d ., . t• 4 zrrhlı: 14 kruvazör , 5 muhr ip ve -- gerı a 1 ar ar egış 1 16 denızal tı ha.sara uğrat.ılıTIL'.jtır. Stalfa glallk bjr 

. Japonların henüz bilyük bir de. -<>---
ııız muharebesine girismecliklen emir neşretti Kalinin ve Smolenık mmta-
~: 

1
bu. kada.r çok kruvazö't kay. __,..._ kalarında çok tiddetli 

~ ~ erı ken d iler;. için çok va • "Almanları Leningrad civa. muharebeler oluyor 
fh·.im<liı r. 

1
Qünkü kruvazörler esas 

ı oyu h maye icln e'---dır· • ' rından ve diğer yerlerden • u.cın Londra, IS (A.A.) - B.B.C: 
atacağız,, Pravda gazetesi son be§ ay zarfmd& Kart ı·ıe Londra, 2S (A .A.) - IJ.B .O: Rus cephesinde Alman zaylatmın 6 un Bugün bUtOn Rusyada Kızılordunun milyonu bulduğunu ve aon altı hatta 

Vermek •ıstemı•yen 2-i UncU yıldönUmU, bUyUk meraalntıe lçlnde .Almanlarm 300 bin ötU zayiat 
kutlanıyor. Bugün :M03kO\'S.da Kızıl verdlklerlnl yazıyor. 
meydanda, Stallnin önünde bilyUk bir MO!lkol"B, %S (A.A.) - Gece MfN. 

roman seçmek Çörçii yakın 
Ve m emleket irfanına hiz.

1 
0 kamarada 

met siarının da tezahürüne b if 
.., veıile vermiştir eyana a 

(Y&zı!n 3 ilnettde) b J. k u unuca 

Pt1< tabU olarak, tngilterenln ac
tlnden \'e zaafmdan ba.hscdlyor, 1 
Y~da mağlfıb ol&Mğmı haber 
Veriyor. Buna kimse ne ~aşar, ne 1 
'f;iı'az eder. Dr. Gocbbcls'in , ·az.ile- 1 
8• böyl e !JÖylemektir. l."alnız A l
~ propaganda nazınnm makale
s111de bir n oktaya blra7 ha.)Tet et· 
t ik._ Bu zeki , .e kum ar. propagan• 
da adamı Churehill basveldl oldu 
h lblkl<letçe mlh\·<'ı ln daha ça
hQk ve daha kolay zafer knzana· 
cağı kanaatini d e meydana \ -Unt• 

Yor, Onun tarafmdan bu ıaular :ı· 
c;.1lk bir hataya nekadar şa..<jıl!m az· 
dn-, Çünkü mademkl kentlilerine 
Churchlll gibi bir yardmıcı bol• 1 
muşlar; mademki Churchill baş ı 
"ekil oldukça Alman lar tlaba ça
buk ve d a.ha kolay muzaffer ola• 
caJdardır, ba kadar miWıim bir 1 
sırn ifRa etmek Alm.,nyın-a hıy:ı· 
net tefı1d lf!tmcz mi? Ya tnı;ilizlc
l'İn gfüderl ~p da Chu rch lll"I 
hllkfunettea maJ<laştınrlarsa \'e 1 
handan dolayı Abnalllarm kolay 
Ve çabuk zafer JawuunaJanna 
ıneydan veımedene Alms.nya za· 
ra.r' etmez mi? Nuıl oluy~r da Bomaadaa bir par-
l>r. Goebbeı. ba kadar büyük bir 1 lıldlerdea 1181 

fırınlara tebı·ıgat gcı;lt resmi yapılacaktır. Stalln bu dilen Sovyet tebliği: 
mUnascbetlc Kızlorduya hitaben ncş. 22 tubatta dl,\§m.anm mukavemeti • 

ld 
ret tlff gUnlUk emirde kızılordunun 24 nl kıran kttalarmırz ileri hareketle • 

Pot km)'orr • çayı 4 inci sayla- nazır açıkta kaldı 
ttaıyan radyosu daha eii;lenceli. Dl1Zd8 OkDJUDDZ ! j __ ___ <_Y_az_nı_ı _s_u_ııc_üd_e) Yapı 1 aene evvelki başlangıcmı ve o zaman· rlne devanı ederek birkaç meskb ma. 

kl parlak ba§arııarmı hatırlattıktan halll lı;ıgaı etmlılerdlr. 

Vilayetin cnclki gün gazetelerde sonra krzııordunun bundan 5·6 ay ev. 21 ıubatta 16 Alman tayy&re81 dO.. 
çıknn tebliği mucibince bugün fı. veı uğradığı apanaıa hücum karoısmda ~nrnıl!luıtUr. :s Sovyet tayyareıd ka· 
rınlardan 'kart mukabilinde Te c;ekllmete mecbur kaJmıfM da yenilme yıptır. 

An.plan kaıpmıa almış, onlara 
t&th tüh maval okuyor. Şarkının 
ınevmunu AJıdenWe İtalyan Jı& . 
kimlyeti tefldl ediyor. Makam da ~ _ m uayyen miktarlarda u n nlınablle. dll:iJıl önUnde çetin bir ft.Zlfe bulun • Moekova, ıs (AA.) - Gece nepo. 

cektl . Bazı fırınlar bu :ı;abah un duğunu. kızrlordunun kuvvet ve kud· ıunan Sovyet tebllğtne ek: 
torcana! ~ verme'ktcn istinkAr etmişler. Böyle retinl tecavUz için değil, hUrriyet uğ • Ruslar, Alman mukavemet.ını. lardılt 

Biz de biraz kul ak Tere • bir şeyden haberleri olmadığın ı runda çarpışmasında aramak lA.znn 1 tan aonra cenup cepheslnln blr kul • 
iddia et mişlerdir. Vaziyet vilAyete geldiğini beyan ediyor, mtnde bir gUnde lfi köy i§gal etmlf-

llm: ybml aydan.beri ftal - 1 • 
n Akdenbdc İngllterenin 00-
6111& beli ketıilmi!t. İtalyan 
Propagandası yalnız Araplara j 
öitinmekle kalmıyarak Uzak ~k· 
tald J apoa zaferlertnaen de ke1t.· 
dlsine bUytlk bir iftihar payı ~r 1 
karmak istiyor. Söylediklerine ba · 
kıtır. Uzak Şarkta fngillzle rl .. 
hl!' leY yapamıyarak .Japonlamı 1 
kolayca muzaffer olmalannm h lk· 
meU ttalyanlann Akdcınizde fn
gillz clona.nmuma tndtrdlkleri dar. 
belercllr . Galiba U:r.ak Şarktaki fki ı 
btiyttk İ~llz zırhlnnru batıran j 
ve usak doğu mllda.f&UDU baltalı- \ 
yan tayyareler .Japonyanm deill 
İtalyanın olacak! 

Akdenize gelince, ltal~-a burada 
oynadığı rolle İngiltereyi teme . 
laulen sarsmıf. tn(ilh filosunun 
•l't.dc ttalyan filosu ile !,'6J'P•şmak· 
1- lnM;mmMI tngllterenfn Akde- ı 
lllzdeki za\-alh durumunun <-.D par
lak bir ~hidlyml~. Ak<leniz artık 1 
d"-okrMUer için kapanınıı;. ' 
~- tt.alyu propagandası Ud 

htıçuk senedenberl ayni şeyi SÖ:f • 
lcmernı, olsaydı. •• Fakat bir ara.· 
Irk CebeJilttanğm kayala.rma çı 
karak korkudan titredikl erini ilin 
e~t.lk~ıi tngllhle:rin ha11 Akde
nı7.de ,.fi! Mısırda bolunih1'dan ln
~r kabul etmlyeceği için şbndi 
1-lnn propagandasmm sözlerine 
~<lilert bile zor inanırlar. Bun
ı:rı dolayı olaeak ki bu iddiayı İ· 
~naca olarak söylcmeğc cesaret 
U ~Yerek ya:lnız Araplara dinJe
...,!!rlar. 

llr Uatlyar evlada 
ili buluda 
~ oturan .Abdurrah • 

:eıı iebunde bir ihtiyar evinde ölU 
ı:111tltııU§, ·vefatı ,Uphell görülerek 
~-ve adliyece tahkikata girl§IL 

:~~ ~oeuk tramıJayJan 
"terek ağır yaralandı 

ti~~ kardqler sokağında 153 
cı11ı~ oturan 16 ya§lllda Sabri a. ..._,bir çoCuk, dUn Kuruçe3mede t' Betertn sUrdUğ(l 221 numaralı 
~ 1a &tlamak istemi§, dll§UP mub 
'-'"-'~den atır surette yaaraln. 
~ 
kaı~ çOcuk Beyoğlu bas'taneaine 

lftır. 

1 

bildlrilmiş ve bunun üzerine fı. Stalln, gtınlllk emrinde, Sovyetlertn lerdlr. Almanlar bir tek köyde 800 mD 
rınlara ayrıca tebligat ynpılmı~tır. Almnn milletini mahvetmek istediğine bırakmı§lardır. Ruslar bUrada 16 tank 
FınnJar bugün lst iycnlcre kart dair ara.sıra yapılan propagandaları 14 makineııtUfek, 3 siper havan topı 

m_u_k_ah_i_li_n_de_u_n_v_e_r_ec_e_k_ıe_r_d_ır_. _ __!. _ ___ __:<:.:D~c~\·.:am:::.ı..:'.3:..u:"n:e:.::U:'l:,e:._) _ ve 89 sahra topu aıımılar veya tabrtp 
etnıl§lercllr. 

Türk edebiyatının-en loyme fli ' bir esen. Oldu!)u ,.$1.lphesız 
b ulunan bu romanı takıp etmek ısteyenler ımdiden azc. 
telerını aldıkları satıcılara sıoarıste butunmal~d rla ... 9~ ,,. ~·~ • .._ ... ı ' r. ... • 

rAb " ıl ~ .. - ... - ... · ~ one şar arı. Tıı.,.,.," .. ~ .,,... ..~ 
... ~ ; : wı ~:: 

·---~ 
Gar.eUmiz 935 cif'! "Stneklı Bakkal,,1 fıeıfrlkaya 
__ _. ,_...,..., baebnde ~-anı •- - bi ....._rken bunu hiçbir e.ere .....,.p o ... ~ .. -· •• ._... r aayta talıidtl 

bllcll.rmlttL '.rokarda bu •)'faıua ~ ede.Nk okuyucıuJamuı 
üıt bir k llteelnl s6rllyonoauz. 

Balkevlerlnln 
ODDDCD yılı 

Bütün yurtta me
rasimle kutlandı 

Milli Şef A.nkara Halkevini 
şereflendirdi 

Halkev1erinln 10 uncu yİ\dönUmU 
dUn .Aııkars balkevinde bütün yur • 
dun candan allkayla i§tlrak ettiği 
bir bayram ha\lnde kuUa!Unl§tır. 

Saat U te .Ankara halkevının bUyUk 
salonu hmcahmç dolmU§tur. Vekiller, 

i parti grupu reis vekilleri, mebuaı 
vekAletıer ileri gelenıerı, konıuıa.nı:-· 

ı parti erkAm ve muhtelit vilAyetıercı~ 
gelen delegeler ve .Alıkaraıun bUtUn ta 
nmmt§ siJnalart salonu doldurmuıtur • 

MtLLI ŞEF BALKEVINDE 

nine ve gUcUne dayanarak zaferlerini 
kazanan ve lnkılA.blannı yapan cumhu 
Tiyet re:Jlınının on yıl içinde halkev~· 
rinden t&.§ıp halka uıavınak suretlle 
bUyUk TUrk milletinin zengin, asil iç 
\'Brlığmr hepimlzıe daha yakından ta. 
nıtmq bulunduğunu bellrtml§ ve ez • 
cümle demiftir ki: 
"- Eter biz, bugUn milli ananemL 

..;e, mllll anatimlze ve mlllt tarihimize 
(Devamı S ttncilde) 

Ba§ka bir köyde yapılan bir Ç&rplf. 

ma esna.sında Rumen plyadeal bM.ga. 
na uğratılmı§ ve UçllncU bir köyde At. 
manlar200 kJ§i kaybetml§lerdir. 

Cenubu garbi cephesinde Almaııııv 

bJrkaç kere mukabil taarruza geçenık 
Dtnyepere doğru yapılan Rus tazytld
ni durdurmağa teşebbUa etmi§1erı1e de 
muvaffak olamamışlardır. 

JCkde, §Ulllan ll~ve edilmektedir: 
Sovyet krtalan dll§man t:aanmılL 

rmı geri pllakürtttlkten llODJ'& ileri b&. 

rekeUerine devam ederek 8 kGçtlk 
k.6yU geri alml§lar ve Almanlan alır 
kayıplara uğratmıflardlr. 

Merkez cepbealnde Almanlarm 1* 
mukabil taarruzu Sovyet topçuları ta.. 
rafından mllesslr bir surette bartanıf 
edilml§tlr. .Açılan baraj atqlle tank· 
lardan mürekkep olan dtlşman Oldu. 
sunun ucu piyadelerden mtıreklcllp o 

(Devamı S önclkle) 

Bi,.manqada 
ae, gladeabar: 

,ıddatıı mabarabc 
ıer oıaror 

(Yuısı 2 inclde) Bir milgon talebe 
ve 26 bin muallim 

seferber 
Bütün okul bahçe, arsa 

tarlaları ekilecek 

Tam saat 15 te Milli Şefimiz lanıet 
tnönU, refakatlerinde bayan lnönu, 
bafvekil Dr. Refik Saydam, parti halk 
evıeri reisi ve Giresun mebusu Natı, 

Kocamustaf apaşadaki 
Atuf KaJlSU, Ankara halkevi ba§kanı 
ve tçel mebusu Ferid Gt1ven olduğu 
halde riyaaeUcUmhur locaamı tereflen 

Ve dinliler ve sürekli tezahtıratıa kaJ'§ı • 
, landılar. :Meraalme rlyuetlcUmhur or. 
ke.etrasınm çaldığı istlklAl m8.J'§lle baı 
landı ve bunu cumhuriyet halk part181 
genel sekreteri ve Erzurum mebusu 
Fikri Tuzerin aÇl§ nutku takip etti. 

PARTi GENEL SEKRETEll.tNtN 
NUTKU 

Maarll Velllletl din bitin allbdarlara 
mlblm bir tamim glnderdl 
, Fikri Tuzer bu nutkunda baziru. 

Ankara, 22 ( A.A.) - Maarif l öğretmen okullannda ve köy ena- nu v~ yerli yabanCı berkeatn hayran • 
Vekilliğine bağlı olan ve sayı- titüle~de 26 binden faz]a .. ~ğteti- lıtmı oeken halkevlerlnl ve bu arada 

ı.uı 13.000 e yaklaşan kIZ, erkek ci ve bir milyonu a.şe..n o~icı 1 Londra h&lkevlnl. ve vUlyetıerden 
ilk ve orta okullarda, mesleki ve vardn". 1 ~elmlt olan balkevl delegelerini aelAm. 
teknik öğreün olwllan, lieelerde, ,(Deftmı 8 ilad'de) 1""daa ma MIJıı:m fnumw, ...._ 

. 
yangında ağır yaralanan 

Ana kız ba saba 
bastaaede öldl 

Cumartesi gecesi Kocamustafapa· 
5oda, AJi Fakıh mahallesinde Ben. 
li İsmail sokağındaki 5 numaralı 
evden çıkan yangın sonu nda, evin 
kiracısı Hü.seyin ile karısı Hatice 
ve 20 yaşınd~f kızı Se1iml' aleT. 
ler içınde kalm ış, muhtelif yerle. 
rindıen altr mreMe ;yanenık HMekl 

hastnhan~tne kaldınJmıtlard.ı· 
Yarnları çok ağır olan Hatice ile 

kızı Selime, bu sabah hastahanedı• 
ölmüşlerdir. Yakaya müddeiomu. 
mlltk el koynnlf, aaa lnaın cesetle· 
rln i mnayene eden adJi)'e doktoru 
En,•er Karan gömüımelerine h:in 
.... ı ..... 
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BORAZAN TEVFiK'in 
FIKRALARI 

-4-
'l.ılmre ye •mlf rekabeti - .. Kalkın ey ı-.Jıll \'atan! - Kl7.lar •IU1 - Ama. 
rnt taklidi - Tüff'kçl Tahir pep - Çerkes Mehmet ~ '\"C Çerl•es takli· 
di - Koeıtkarı \'C tındnedıır uııta - İbrik dar naıııt çlledl'n çıknr ? - lle.cı 
\il ve 7.UliinU 1"'mall pqallır "Arap takUcU mlT but pıP J:iicenlr! - :Ma.. 
sa taklldJ - "bir do pire taklidi yap!.. - HepN ı,s<Ull! - ln~Jz.cc öil'f!t. 
• neni - Al.-.rayh h-ım nl~! - Yukardaa aşalı çıkan batakhaneler -

" ·ammnım •na emanet Allallım! - mndi taklidi! 

Yazan: MÜNiR SÜLEYMAN ÇAPANOGLU 
Mcwutiycun i!inmda.n (10 

t·nunuz l32t nmıi) sonra halk n• 
u.sınd& bir sınıf ve zümre rekabc

·~ ~wru!d.ı. Rekabet, bilhassa 
"lcliı.n!l<lilerin iist.iindc toplanıyor, 
:r cmmiyctlere onlann tayin edil
ınc>.sı, her sahada. onlara kolaylık 
österilmesi halkı sinirlendiriyor-

... u. 

Tevfik, bunu nnlatırken derdi 
ki: 

- Böyle bir kurnnzbk yapma
ğn. mecbur oldum. Böyle yapımı .. 
sa,ydmı, Arap, aklına estikçe beni 
c;~acak. zıp r.ıp zıplatacaktr. 
hızlıırağasmm ''artrk yetişir!,. de· 
mesi de heni memnun etmişti. Ya 
ka.rmca tak Udi yap det\cydi ne ya • 
psrdtm? .. Ne haltederdim ben! 

* 

Ecnebi ve ekalliyet 
Hocalarına zam 

Ecnebi vo ı-kallllct mekt~plcri ho· 

caiarmın pahalılık zanımındıı.rı isWıuh-1 dl• 
etmeleri dU,ünl\Utyormıı,. Bug\\n l~hı, ihtikar dan a ıyeye 1 
maarif bu hususta nraşttmıalnrln 1 • 

Ekmek kartları 
nasll sayılacak tnEIK'ıl· Dikkat 00ellm: verılenler 

Ecnebi ,-" ekuUl~et ml.'l;.tPlllcri ho. , 
cal.'\nnclan blr~ol~lıırı zam ı;iirnıll·en 
rtıaa§lannı Ü9 ayda bir ıııırı:,a parça 
almakla ~okluk lı;:lndl' ya~maya aıı,. 
mı,lardı. Kendilrrlnl ı rafa mı nlıljtı. 
racııp? .. 

<-"** 
Güneşin azizliği 

Bir gfuı~ hAdlset.lnio, J'crudıı, rad. 
yo neıırlyatını durdurduğunu, hıwa 
n&kllyatı ımmp.-ın;:ıalarının uçu' halin· 
deki tnn·nrelulnden haber alamadık • 
hırını bir tPlgrnf tıalX'rindı-n ö(;rcndlk. 

l{f!jrn har'.be nıanl olu ıına eahlt ol • 
duld:ın ır;onrn r,-lıneşln tlP 1:0::1 le bir a. 
7lzllğly)e ka~ıla manı,ıı.. bll.ı•, güneıı. 
ll havalana harbi raıııız ıazı tırmaya 
detll, 11.t.,ıet~ ıııulıl~fını ıutahill'l'P,i:inr. 

dil i!!al't't sayıla hlli '" 
dlyelbn? .• 

"İııı;nllnlı,, nn 

Peynir saklıyan bir 
mahk\im oldu 

bakkal Fırmlar için yüzer fif1ik 
kağıtlar lıazırll\ndı 

Ye11ilköydc bakkal Pavli dükkfı. Fırınlardan alınan ekmeğe mu. 
n:;nda seki?. buçuk kilo beyaz pey. k'>bil her şahsTn ekmek kamesin'" 
nir olduğu halde mü terilcre sat den kesilen fişlerin gerek fmn • 
mak istemediğinden yakalanıp all· i rda gcrckse nahiyclordkl irusc 
llycye vtrilmistir. Dün nöbetçi l ıurolannda sayılması pek müş:kill 
cürmümeşhut ;rruı.hkemcsinde bn .. 1 olmaktadır. !atan'bulda ekmek alan 
kılan muhakemesinde Pnvli 25 ı:- "100 ı)00 e yaJcm nOfus-.m ekmek 
ra para cezaE.mn mnhkum olmu'"· f Fle,.ının her gün sa.yılması hatt:f. 
t~r. Ayn~ dükkfuu bir hafta k~- ır.1kiıns;zdır. Buruı. meni oltn3k için 
ııaJı bulunacaktır. !00 er fişin i16tüne yapıştınlacıağı 

Asmahmesdttc Mezarlık soknk ~' •kall r kô.ğrtlar hn.zırlanm~tır. 
13 nrmıat-n.da. hakka.l mtavri Kire . Bı· şuıetJe üzerinde lOO er tane 
r.ıit çioğlu d~ clilkkaruıı da beyaım' ı ı. bıılunan yalruz 8000 :f~in tet-
mesiz ve> faturasız bir çuval p. 1 J;ik1 liiznngclccektir. Her raşe me-
ra şekeri ile bir c:uval kU§yemı i" mııru tctkık el"tiği f~in altını 
lundurduğu için yakalaıımıştır. 1 kcnd~ numarasını tn.5JYan bir mi!. 

cuz şeker tevziatı 
artt~ başhyacak 
A.nkara<l32ı bildirildiğine göre 

fakir ailelere şeker dağrt.ıJma&l 
işiyle Sdıhat ve İçtimai muavenet 
'-ekiletinin Ine§gul olması bemell 
hemm talauTllr et.mi§ gibidir. A· 
lıikadarlarca znnnolunduğuna göre 
rreliri az ailelere ucuz §eke'r da. -
ğıtılması işine Mart ayı içinde bas 
lanacaktJr. Geliri az aileden hU 
kiımetçe ne an~c:ııldrğınm tesbı'ı 
pek yakında bi.t:irilccek ve netice 
hruka bildirilecektir. 

Piyasayı mürakabe 
işleri --la~e kadraunda 50 

kontrolör bulunacak Bu mesele etr:ümda. fikrini 210. 

ı"'nlıra Borazan T.evfik ~ c:cvabr 
VE'?'di: Tevfik, lngili:t Uı.kl:ldi yapmak Sinekli Bakkal 

!st:avri Todori imza.lr sahte bir ! hürle mühürliyccektir. Bu surcUe 
de fatura ibraz etmiştir. Todoı ·• ı · ;, fisi hangi memunın tetln'lc et. 

Ankara.dan verilen bir haberde 
milli koru:mna kanunu tatbikatı 
iç.in memleketimizde ilk olarak 
kurulan mt mura.kabe ibUroları • 
ıım I!ğvedilip yerme iqe mlldür
litkleri teşldlatınm ikame cdilece. 
ği bfld"ıriJ.mektedir. Bu kararın 
t-'tthiknıa btnnbulda derhal ge · 
çilmiş ve yeni kurulan bölge iMe 
müdilrlilğü fi:ıt nmralca:be bll.ro.sU 
tc.jkUatınt k:ıklımuştJ:r. Bu f.etkL 
Iiıtm ka.drosu bölge f86e mUdUrlU• 
ğiin,iln tak:p servisine kalbedilmi -
tir. Fia.t mumknhe bürosu ı;cfli · 
ğinin bütün koctrolörlcrl bu yen· 
scrvfs .kaclra!itına almmı§t.rr. Fa
kat bunlann ad:tlcri az olduğun. 
dan hu kadroya yeni kontrolörler 
alınacak ve büttiıı ı;ıllıirda daimi 
bir fiat kontrolu yapılma.sı tem.in 
ohmncakttr .. Takip kadrosunda da 
iıni olarak elli kontrollh-Un ~
tırtlmnsx tak~r etmi5Ur. Kon
trolörler kaıalarıı göre tabim 
olunacaktır. 

- Seli.nikliler geldi, "kalkın 
<•y ehli \''O.tan!,. dediler. Kalktık, 
çıılar otnrJu. Biz ayaltta. kaldik ! 

• 
llducl AWilhanıidln Jazlarağası 

Hornzaum göhretinl, tuhaflığını 
duymuş, bir gün çağırtınl!I. Tevfik, 
~ğa:nm Yıldı:!i sanıymdaiki odasme 
git.ni.~. etck)emiş, laı.r§lsmda "el 
p~e divq,, dumı~. Ağa yer 
g&rtc.rerek: 

- 6enin, demis, taklit yaptığı
m t!5yhldller. Hem de çok güzel 
yapryorn.\UIS\111 öyle mi? .. 

Tevfik .mahcup btr tavrrla cevap 
Vt:rmi!j: 

- Evet .ef.endim, biraz yapa .. 
rım. 

- Öyleyı5e bana da bir taklit 
yap. 

- Ne taklidi ya.payım ef eıı. 
<.!im? 

- Ne i&teı~en omı yap. 
- Arnnvut talldidi yapa.ymı 

mx? •• 
Ağa ellerini .kalduwak .b~ 

mrı;: 

- Olmaz. olrnu. Tüf~ De• 
•: Ta!ılr p:uı.a haız:retleri ikilplıerc 
b.ner 

- Çerkes takUd~ yaI&UD ... 
- M~met P6i& ile aramı bc:>.z-

" ak istemem. Devletliyi knrıdmna. 
•• gobnez 

. - Kocnkarı taldictine ne buy. 
ı'UlUr? 

- Hazinedar ustaya dokunur. 
- .Anndolu taklidi .. 
- Hic olmaz ibriktar Kamil 

~Y clle.<İcn çık~. Bqmabeyincl 
Hacı Ali paşa dnnlır. Hele zülilflü 
İs.mail ~:ı ifrit ikcmlir. 

- Tutar taklidi hoşunuza gi • 
<lcr mi?. 

- Şaki:- paşanın ku le.ğına gi.o 
tle~ kırılır. 

- Öyleyse Arap taklidi yape. 
yan. 

- Olmaz, bu hiç olmaz. Arap 
fzzct paşa gücenir. 

fevfik, daha ~ taklit yap• 
ma.yz telcbf eder. fabt uluağa.. 
sı onlara da. ibir kulp bWur. Bunun 
iı•rine: 

- Öyleyge siz cınredin. i.tedl
·aniz taklıdi yça.ymı. 

Ktzlarağa&r dUşUnmeden emre • 
der: 

- Bir Jnaıı& tnklidi yap Tev .. 
Hk bey: 

lloruan, hem.en · yerlnden fır .. 
lıır, eğilir, ellerini yere da.yıyarnlt 
durur. Ktzla.rağası gUr ikahkalıa • 
!arla odayı çmlatır: 

- Hay Allah iyilik. versin. Ne 
~Uzel masa taklidi yaptm. Tıpkı 
i.rpkmna :rnAU!. Şimdi bir de pire 
taklidi yap. 

Pirenin taklk!i de olur mu! .• 
Çare1iz, kötU Wtıbetıerle karşı. 

ll\§mak var. Ağa lklzar, iHddetle • 
r.frse adamı F~lara kadar sür
dürür; knlırağesr bu, bom mu? .. 

Tevfik isUf;iıoi bozı:naz. lri göbc
~ilc yerden koltuğa, koltuktan Jta. 
r.apeyt', kenapeden ı:oltuğa: 

- Pmttt, pmttt. ! 
Diye diye, zıplayıp hoptanıağa 

başlar. 

Bom.zan kan ter Çilde zıpL-ı • 
··•P dururken, kız}arağaSI da gül
n1 eden kat.ılır, yerlere serilir ve: 

- Nuıl <la benzetti !köftehor? 
N ı>.811 da bmzet.ti köftehor! Artılr. 
"'elil.ıir. Gülmt-den bayılacağ:mı, 
r nthyacağan ! Docunm işiyeceği:m. 

DJye ~ 1-şlar. 
Tovfik nefes nefese bir tarafa 

~:ılulır. Zahmetine' mukapil, kızlar 
.. ğası ona atlas bir kese um.tır. 
,\ğa haı:rc'1erlni eteklcyip nynbr. 
'en: 

- Vd!nimet, de-r. Bu pire ta.-k.. 
li<.lini kimseye eöylcıme~iniz, sa• 
r-.-ıı 

Ağa hayretle sorar: 
- Nedl'n! 
- Sarayda.kilerin hepsi işgılli; 

r.nra slzd~n süplıe1entr1er! 

ıçin blr fo.!;'llizden ders aldı. Bu, İki ıtı,ı konu u~orlar: 
öyle kitaplı, yazr yazmak, oku- _ %6()0 lira mllkA'atı 8ınc'kll tlnı-· 

sahte fatura tanziminden, lstnvr• : derhal anln;tlacaktır. 
<fo bevannn.mesiz mal sa.kladığtn - Yüzer ru;Iik kiğıtlsr Uç renk il· 

rnak gibi bir de?S değil<il. İngilız 1 1 ka· 
.,. . T ,,,.. k d 1 m 7.llntru!J. 

dan adliyeye verilmi!i:lerdir. ' 1erınc tertip edilmiştir. Küçük ço. 
Muhakemelerine cli.i.n bakılmı~ 1 cuklR.r. b~yi.ik iruııan ve ağır i~~Ie• 

,.c duruşma. bazı şn.hıtlcrln celbı rin r~ıen ayrr nyrr renkte kagıt-
vgrctmeru CV11gın ·arşrsm 3 o·:r. l l rc1J• • ı~-er er ce\ np 'c • 
~ elnız konuşacaktı. - Mllldl.fatı kaz.'lnmak için ,,.ınız 

.Bu şekildeki tahsil b.lr a~ sür. bııkkal olu"u eterdl. Stnckli oh;şu da 
du. Bır ny sonra, Tevfik, bır 1n· • ~ 

icin basltn b1r güne brralnlm!ştır. ı~ra yap!ŞaCaktrr. 

1 
I.-trm tc~t:ırla.rı her fişi alır 

d 1 
cıtbas-ı ••• 

gilizle konuşmaya b~<ıla ı. Zava • 
11 adam. bir kelimesini anlamadı- :::::============= Bir Türk sanatkarının ' . "mr>z dcrhııl ıslatıp bu tut.kallı 

ğ: lbu ncaip, tuhaf lisanı birkaç 
rtaki.kn saşltmbkla dinledikten 
sonrn, ~anındakilere: 

- Bu e!cndl, dedi. lngilizcc 
konuşuyor amma, söylefökleri in
gilizce değil!. .. 

• 
BUtUn ıı.lt.T!er.blerini kapa.iı Ç$r. 

:;ıda yapan Aksaraylı büyük nine
>tln, mürüvveıttni göreceği torun -
na. gelinlik öteberi almak üzcre,
ılk dd'& Beyoğhına çıkarak KarL 
!l!aJl mağazasmı ''Kahrama.ıl"' dı • 
ye ar&JD&Sl. gilç beli bulduktan 
EOlll'a. yine ilk defa 8.llanSÖrc bin
diği zo.man: 

- Gcvherli hanmıın Bi:lbirdi -
ı ek bata.khancs.\lo iba§ka batakha
neıJeı-de inaa.nı yukardan asağı yu
varlal'la.rmıı:ı, uim<liki ba.takhane • 
1er qeiıdan }"Ukan GWYQı:. N~. 
-. rnAm llllına c.rcıanet. Alla• 
hım! 

Diye, kulaklı gözlüğünü düzel· 
tip, yakasını ısz:ro ~ tükürmesi 
orijUı.i fdrra.Iardandır • 

(: 

Bon.ıan Tc..,·fiğm kfu:JM:s hay
va.nlcmt tAklit etme.si de pek on
tereaııandr. Hele 1tüçtik beyle Arap 
l'\ısf~b iba.cmın: 

- Ka.baraınazam K 1 ~,atma, 

aunen güzel sen çirkin! 
Ş:ı.ritısile. avludıı ble hiikümdar 

nzarnctlylc dola.snn kırmızı iblkıJ 
b:ı.bıı. hindiyi ktzdrrmalıin p:k ne- l 
:!isti. U.r taı"aftan lxıcınm, küçük 
btyin söylenirl;.en, bir taraftan dtı 
iUinu.saJc fesini itıvırır, püskUlünü 
ibilc gibi yUztine doğru l!lllrkıtarnk 
l1indinin: 

- Glu glu glu ! 
Diye ~Slllı tal\llt. ederd·. 

9ilnkU bu ~ içinde, tahmin 
ettiğim gibl, sıkı 8*ıya bunı3turu. 
laralt bir iri saç.ma tnncsi haline 
tecfirilıniş yırtılmaz bir kağıt du· 
r"Uycnlu. Mühendisin caranru, i1te 
bu aıretıe, elo ~eye muvnf· 
fek olüum. 

* * * 
JSG.tLtz ADALARJlliA 

DF.NrlDEN' llCCUM PLANI 

Hayat.mun en b\i;"ilk ha;TeUc
riııden birini işte o vakit bhıs<ıt • 
tim. 

Zira mW)CJ}dls Klugun ta.kına 
d.!Binin m&hfaza'Jlnda. olncnğma 
~t'iyycn kanaat getirdiğim ve 
bulduğum kiğıt., hakikat.en yine 
talunin cdilcb!lcceği gibi, bir plan 
clı. i'akat ben bu pla,non.'ll ölüm 
!1U8IDa veya zırhlı tayyarolere ait 
bıir plan olacağını zannederek bu· 
nunla hiçbir olikMJ olıruyan bir 
o.eUce eld~ c~ oldum: bu plan, 
hiç bcklen!lmiyccck sekill!e, ta.r
:vare gemilriııc aitti. 

Fnknt b?ldiğimiz hUcum tayyz. 
C'elcri taşrynn tayyare gemisi de• 
t;il, tayyareye karşı hususi blr 
sLc:temde inp. edilecek (tayyare 
•lu.n gcmileıi) ne ıı.itti. Demek o
luyordu ki mlihenms Klug, belki 
ı!c &um ıuaı ve ım-hlı tayyare kc 
ıJifler.nl kaJkan olarak kullanmak 
ruretiyle h:ıktıkntte deniz inşaaF. 
le mccı.gul olına:ktaydı . 

Deniz inı::aa.tı ki, hiç şüphesiz 
~alıuz İngiltere ıı.dalarum tu.arruz 
aa.vasnu hal ufr,undn obbilir. 
Klugun tnkma ~ mahfaz~mdan 
srka.n bu p!Anı uzun uzun tetkik 
ettikten sonra dnho. zlyade l1a.yrc. 
te dllşmckten kendimi alamadım. 
Zıra bu plnnda, ba§ta.n başa yC'ni 
tip bir gemi icat cdilmclctcydi. 

muvaffakiyeti 1 
,. c ğıtlara. yapJ!it:!raealtlardır. 

Türldyedc ilk defa tohum ekme : 
makinesi yapınağa muvaffak ol .n 
!zmirde Nuri Ergönenç adınd:ı nir 1 
f:anat.kar. ziraat vekaletince t ai - 1 
tif edilecektir. Nurlnin, mısır to
humu ve pmıuk ckmeğo mr.!;.. •" 
Amerikan sistemlndolti bu makı 
nesi, 1zmtrde hilkümet kon:ığ· 
getirilerek zir8atçllere gösteril -

Sanayi birliği umumi 
katibi Ankaraya gitti 

lstanbul Milli samı.) i blrliği u • 
oumi ldi.tibi Halit Güleryilz, 1s -
tanbulda en.iman hususr sannyi mil 
esseselerinin ç.'\lışma ve mnd_ 
nıa.nlan etrafında lkbsat Vekale
tine izahat verm<-k üzere Anka:ra. 
ys:•. gitm'8,lr. 
acası ' • za:::t:a:t:s::J• ' 

~tir. 

61-BUGüN Matinelerden itibaren~ 
iPEK Yalnız En Muazzam 

Filmlerde Rol Alan s· ns:naııada 
GARY COOPER 

tıırnfıııdan harikuJ1'lde bir ımrC'tte ya.rntılan 

su 

KAHRAMAN CASUS 
OörUlmeml d<'reccde he::1cennlı, l\lüUıiş ,.e muazzam sahnelerle dolu 

cı:siı: bir şaheser··· 
Büyü!' bir a!!k~ F~dakArlık ve kahra.ınanlıl• filmi 

izmirde feci 
bir cinayet 
Bir sabıkalı iki ki§İyi 

öldürdü 
1.ımlrden bildirildiğine göre Saray. 

köy kazasının Sığma köyünde tüyler 
.. rperUct bir cina~t olmu§, yedi sene_ 
ye mahlrum sabıl•alı, Ali oğlu Ese 
Mehmet. köy® ycUm çoculdar mcnta 
atine çajışmağa sele.'l Bursalı l{ara · 
gözen Abmcdi parasına t&m&cn öldilr. 
dükten 1'011ra aynr köyde bakkallık e. 
den Mehmet Yeşi'kayayı d:ı. 15 yerin. 
den tabıuıc& ile öldUrmtl§tUr. Kakttil· 
terden lı1elımet. Yqilkayanın 6 çocuğu 
vardlr. Katıl ntıdtscyl mUtealdp Na _ 

~UJnin Arslanlı klSytlnc kad:ır kaçm&. 
ğa mu\·a!tak olmuıısa da Sarayköy 
jandarma komutanı İbrahim Eser ve 
fistçavu~ Hakkı ErtutrWun gayrcUerl 
sayHinde hemen yakalanmıştır. 

VUA1atlıntıde .ekim 
bazırllllları 

Çok çocuklu 
60 aile 

Beyoğlu halkevi 25 ter lira 
verdi 

Beyoğlu halkevJ, halkevlerinln oııun 
cu yıll'SönümU mUnasebeW• d1ln oolt 
çocuklu ailelere mUkUat tevsi etmi§. 
tir. 

Bunun için talı.ala edUen para 60 
ıı.ııeye dağrtıllillftır. 

,. Havanın tarWarda çalı§111ağn 

G E C E S 
r., -ı u!verişli bir h.ılc gclıncsir.i m.ütc_ 

• ~ .. • r -.-. , . . ' , - 411 •'1' .. • 

MUracaat edenlerin aayw ~ 11 bul 
Ciugwıdan bu aileler ara.smda kur'~ 
çekll.ın!f ve kııunan 60 &Deye 25 nr 
lıra verilml3tlr, .. . 

u AH 1 akip vilayetin blitün bölgelcnndc 
ı oprağm lııwrlaıunasma. başlana -

Kazanan aileler arasmda rekor 
Mehmet Kenemoğlu lainıll bir vatan.. 
<İ:ı§mdır. 

n IW.~tA STANWYCI\: - l-'Rtm l\L\C J\tuHltJt~\"iu 

~~ntlığı 

P~K LALE SINEl\IA 
Y&KINDA SINDA 

YA.ZAN: CLIFFORTDHOOK No:105 
Bu gemi. yalıı:z tayyare dnfi 

t-cplariyle teçhiz edilen bir gem. 
icli. O ~kilde ki bu gemi, hcrhnn· 
gi bir deniz lrol!lcsi aro$lllda bu-
1mdui;'U zaman. açacağı müth~ a. 
le&ıe geni!'{ bir sıha dahilinde Jta• 
:~eye tayyare ynkl~smasmıı im 
.ilan btra.kmıyacsk bir b:ı.raj ateşi 
sı:;.abilir. 

Eğer bu genıi)er çc.k miktarda 
Nl:~e in§:ı. edilir ve birdenbire 
ortaya çrml:ı.m:l, b r donanmanın 
bllg'lln en !]Ole gilvcncceğl tayyarce 
hilcunılarrıu hicc indirerek ani bir 
ilmw h-ıreketinc son derece 'ko • 
J1!yltk bahı;edebillr. 

Ben Klugun takm::ı iliş mahfn. 
usınd:ı öliL"n .ıµıaı vcyn zırhlı t.ny
y~ pJ!nJn.n verine höylc deni 
bir cleniz vns::tnsına :üt plan sak. · 
lamr3 olmasmn son derece hayret 
etntl~tim. 

Acaba Klug, b!unt m1 bu deniz 
nl!hlıırlle 17izliden gir.liyc uğrnt• 
.,. larile gizliden gizliye uğ'rac. 
makta.ydı? Yoks:ı. hakikaten ta • 
mamiyle cı:sus!\$ mu et.m·"kte:r· 
fü? Bu gemi pl·n·•u Almanlar he
~bma. :mı, yo."<r:ı Almanlar alcy. 
hine mi vUcttdn gclinn.tş, ;,nhut 
~lamay:ı. d"J;.:et ct.nıif}tl. 

Yo'ks.ı. Alm:uılar, rclzPcc, böyle 
:- ni bir tip "eml mi in: Ptm~
lcrdi? Ve Klug bıı geminin plinı
t'.! mı knç.ınyordu? 

0 .halde Öltim sual Ve zırhlı tay. 
yareler hıı.kkınclaJd k~iflerini de 
kRçmnış olabilir. knc.ırımş olması 
hJ,nllgC\mez miydi? 

Yahut, .Almanların İngiltere a -
&amnna d~n hUcumlen için 
bir plılnr nıı vardı? 

Bu mceeleleri aydınlatmak i
çin. görUıuncz adam olmruım kiri 
t:elmiyeceğini ilk ılefn antl)·or
c!um. 

Herhalde biraz görünmek bu 
ehcnımiYeUi meselelerin sır~ı 
} akala.nuı.k için lazııngelcn ycl'ler _ 
do iyice görUnmck Illzrmgeliyor -
du. 
Düşündüm: 

Klugun taşıdığı esrarın da kafa 
sı birlikte kop::ırılnustı. 

Taıbiidlr ki bu suallerin cevapla
mıı bir ölüden soremazdnn. 

Diri o1amksa orte.dıı be tball t 
\·e taliine ltüsmUo Frav Krahttan 
başka lcimsc yoktu. 
Eğer Almanlar lnı;lliz dosUarı

mıza denlzlcrden '1e müt.hll cU .. 
.retle bir baSltm planı ve vasrt.ala· 
r! hazrrlıyorlars3, bunun hakkltı• 
da da herhalde görunen insanhr: 
:ısdmlatac:ık haki:kntıcr <>lo ı::eçir. 
mek lıiznngelınez mi? 

Onun irin t.ekrnr FraV V rah ta 
'lliir.ı.caat ettim. 

Daha. do~l."U!'IU ben bu bctbabt. 
ve t..-ıliine küsmliş F.rnv Kraiıtm 

c·aktır. Manuara havza.sile öteden 
hri sebze yetiştiren Pendik, Kar. 
ttıl. Maltepcclc fazla sebze ekilt• 
cı,ği anlaşılmaktadır. 

Birçok çiçekçiler de sebze fide. 
fil yetişürmeğe karar vermişler • 
<lir. 

Mehmet Keııemoğlunun en bUyUgU 
14. y&§ında olmak tızere 11 çocutu 
\'ardıl" V'O bu vatand&, ~ bulunmali 
tadır. 

MUkAfat a1aıı difer aile reiııleri fUD
ııucıır: 

n Ç-0euğu Olıua1ar 
Ali Ak.sel, Klıonif w. Haean Kök. 

da. amele kantimndo yağr bula • tJaldz. 
moon somurtkan bir ~·Uzle ylka- s ÇOCQjq Olanlar 
~an bu ka.dın:n d:ı dUnyanın mu - SUieym&n Kurt, Kadri Kıraıta, 
kadderatt üzcrlnde gizli bir rol Ha.nlfe Sofr, Alt Demlrvuraıı, Hll.MyiD 
alınLc; olduğuna hükmetmeye ha.r,· Elaloflu, 7..eh?lL Cihaner. 
lr.mışt.mı. 7 Çocuğu OiıMalaT 

Frav Kra:ht dıı. bugUnkU karışık RUstem Dinleten, Andon Acemeya.n 
ve göz gözil görmez dUn~-snm kn- Halll Be§er, Ali candan, Abc!Ulkcr.1 
rnnhğı içinde c<"!'eyan eden gizli Ertan, Talmc. 
\·e ölesiye bir milcadelenin gizli ~ Çocu.lu Olanlar 
kahraman larmdnn olabilirdi. O • Nuri, Dikut, Koço Kara. oam.an. 
uun için bu kadının 1uı.yntma gir. ' Çoeata Ola 
meye ve 9eşlnc clll~tnğ{lm CflrarI Seınştyo Tllrkm&iı. 
onım etrafında haH~debilmek i-:;in ..,.. alley'"' 
kPsin te bbüslrd bulunmaya 
karar \Tdlın. Frav Kr.ıht bem tek 
rar kanwında vörUnce ~tı: 

- Den sizin bir <inha Köln'c 
gelectğinh:i hiç tahmin ctıniyor -
cium!.. dedi. Nasıl .,1d11 da beni 
iutırlt!dmr?: ? .. 

Sonra kendisine bu vefakarlığr 
göster:neınden pek müteh~-s:s ol
?a\Jtl gibi b:r e~ki dost tavrivle 
giller<-lc yarı r.:ık0 • ~·arı cidrli bir 
h"ldo KU sun.11 sordu: 

- AllaJıa.<ıkmtı, siz ne taraftan 
sınız? Bı:.ı.vyenı.lı rnrsmız yoksa? ... 
Garip bir hsliniz \:ar <la? Katolik 
mleiniz ~.. Sahl söyle\liı1 kuzum 
ııım.anrayı dn, dikknt' c<lillnce b1; 
t uh.-ıf kon.u~tuğunuz hissolunu'yor! 
B~ hlç gUlrnllyordum. 
Bılald.s r~ayct ciddi ve kederli 

tavrımı ?ntıh:ıfn.a '3tm~ktoydim. 
Fra\• l<t-Mta dofrudan dofruya 

~evan v~nnedlın 

. Y~züne bir ~üddet son derece 
'::'leh gözlerle ~.l~trktall\ sonrn ga. 
yet aer ,.e tok Wı• set'lc: 

yarın da aynca uv .. onar 
lira dağılılacaltllr. 

Birmanyada 
Beş gladaaberı 

,ıddetıı mııbarabe· 
ıer oluyor 

l'i~i, 23 ( A.ı4 .) - o.ı:.t: Gelen 
hııbcıfo.rc göre Singnpurdan selerı 
.Jnpon .kuvvelleri Rııt110ndan 60 
kilonıcılrc mesafede karaya' cıkarıl. 
mı hırdır. 

l.011dra, 2.'J ( A·ri.) - B.ll.C: Bir" 
marıyada Bilin ile Siluns nehirleri 
arasır.da beş silndcn beri tlddctli 
muharebeler devam edu·or. Sitanıt• 
Haııgonun 130 kilometre şimııl: 
ş:ırkisindedir. 8 Japon tnyyares• 
clilşürülmüş, iki müttefik tayynrc.si 
kııl lıolmuştur. 

Bir şİnema artiıti öldü - Fray K.mht! dcdlm. Şimdi 
bu gevezeHklerl bırakmm da asıl :rnrtıı, 28 {A.A.) - Tanmmı' uyat. 
ben.im &uallerlme ftir. cevap veri • ro ve sinema ort''!tlfl·lnık" vı1<tcr 
niıf., Boucher diln sabah b.r kalb sekl" · 

(Devamı var}. sinden ölmU~tUr. 



H A 8 IJ K - Ak aııt NIStU! 

ı·ıff•6!!1 ......... Jıl..,. •••• 
Wrlntank• 

a...tı11 ,.r: Talat .... ,. 

AIM8tAMi•• .... ...... 
• •1'111 

"'1td,J9 J:cne~ ............ 
,... • M.11 • .... . .... . 

ı .,.. J.11" • .... • ............ ... - -

Parti 
~· JMll. .. rtlll ....... ... .................. ...... 

..SSlntııl .. ro•ıH aynlmış ıı.. 
ı.aıront& ISr .... ya_.t ltta 
4 o nP topll..... llldJAt9'11 
• aıtl ··--~~ - ..... •ftltatı -- ....... -. 
..,dan beri nep'Olunmaf roman. 
Jaıla hiW1' Jdlllfftb uasılldaQ 
ProfeıiSr BaUde Bdln •sıo*11 
Bakkal,, ilimli romanına vermiştir. 
ur. 

.. Slnetıl Bakkal" Ballcle UU»ln 
İ.oodrada bulund.iıu IOD saman· 
larda 'YUd•I& bir romaadu'. Bq 
eser ilk defa olarak 11 llklqrlo 
ıns •• ,..., ..... , • ..,..... ..,.... 

~ •••• wnllfi ~ ka edilmek nreliJ'le n.,redilftli,. 
8 dN ..... HıaJT}ditle bcıhl 'JrMenaleketin en aalAhiyetJI kültür 

Libyadaki durum 

b r topea &tefi ~ berine çekil • 
r·· ip. ll!bu•IBıl'lll flOk ~ ktlY. 
' ı r tuttuau anıa.,- llaldU _.,. 

l h'"blp o ............. ,ur. aome. 
1 

•• viye .ır •* o1dalU aDJafdJ ' 
~or. 

İngtıız haYI ınınetıertne mensup 
1 ~'---' ........ cl09'ıldlll lçbl 
lteu fUUıeU pamlklerdlr.BUyUk 
Alnwı ~'b&rdml8a t.anazul dU,il 

Uitür. lqlJla am1raD1k tebUll 
):t teşrinde Sollum 84:•1'Dlda batan 

'ln\ uda1mmda ses k1fiDiD mduttı· 
r. , ı:.. r vermeJctedlr. JoklaDd ve JI&. 
labq mulaU'elaeldDde ku41S'DI ~· 
tnif olan bu ımhlt 'bir Alman dental -
tısı taratmdaa atılan ~ torpUle yara· 
1 ncl&klıaa ..... bet dakik& içlnde bat. 
. lır. A)tlnla fUoR klımındao mu. 

ıı vıamıraı Veppel kurtulD1Uf9 
da mltJJ ......... CUk tlmd1 utlk kL 
ıp 1ıtWdd .... "etm9' obllalan 

;ı temel baln- 8' -~ arallDda' 
dır. 

Te edebl'181 fltbtttlerfnla J8ptıkla. 
n IMı seeha, IJ'Dl zamanda (Haber) 
in tefrika tein dahna e11 iyi Ye 
yüksek kalitede eserlerl isabetle 
aeemek suretiyle memleket n ıenc.. 
lit irfanına aaaml hiınnet flUUWl 
da teuhilriille •esile nne ••sut 
itil' hidlsecUr. 
Aplıda rey alan eMrler eraunda 

ecbnı Pec:eli1tb M•dab SeTket 
E8'odal'ın "A7Ylıh ,,. KlraCllan,. 
eRri de blr müddet av'l'el Yakıt 
refikimlsde tefrikn edilmı,u. 

Jllrlnln kararı, bö)•lcce gazete· 
mf:rJn ytlksek nsıtta'kl e~erlert Se("

mek hususunda ıöatercüll IAl>eti 
de ııöze \'l1rmu, bulunmaktadır. 

SlNEKU BAKICA• NASlL 
SEÇIUJI 

Saaat mWdtatmı 'llaca.k t11eriD 
~için jil.rl beyeUııin kabul 
ettlli 8lgİlll maıtl tuYdu: 

Btr &a bir pmal&ya iç kitap 
adı .,...,.. buınm birini birinci, 
birini Ddllcl. birini de GgllnoU ola
rlık g6stereo*ti. Ba reylerta aıra
ıa,,.,...a J)11R118 1*tnoi ola • 
rak gBeterilen ır1t• 3, lki:lı!Qe 
%, 1lçtıııctlye 1 punn Jmydoluna
calttı. 

!'lor IMı aeclmdt b.lr ~r rey 
ver'Clllerln al'1mUll bir kat ful&· 
,... taph- '8llanW'81L o eser m.tJ.. 
lrAfatr a1ualr, 1M kadar ,..._ tıcıp

Aımaa .._.,. JmnıeUed dUn cephe • ]ayan __. Çlkmı-, en fasla pu. 
r'n ın.na J&Mmtnde SoYJwtlertıl 200 van .... 1o iMi' ~. ba 

fu1a taptmJ tabrtp •tadl'll'· ~ • banJana ......... blriDl birinci 
demlJ70llanD& n .._ ... ~ olarak ~ nıecbaı' oJacat. 

ı ·nıı. da· bukmlar :yapılDll§lir. Bllbu- tı. Jbnm :netle.-. llilbetle fsz. 
sa Doneç havza.smda. mUteadcllt pr. ı. rey.._.._. WriMi ilAıı oluna
ıara isabetler ollmll. e ~ .._ ..ıt, .... ...,.... 11 '111 .,.._.. 
olumnuftUr. nlı. lllklea 1ıılrtDe lıılP ~ 41lha a.. 
trJA•ı&m•ı Wıil•llltl: ._. JllPmÜ lılte. 

--. lall"a.ya ~ 
.ı.,_ amumı br&l'IÜI lmnatnda itte (9HtH 'BeJıftl) w,te 1*o 

BalemlıaS flln'lnla tamaıwa lfpl e. re9mJB MtloeDlde ....,_ a. 
dtldlllnl lılldlrmektedlr. Bundan bafk& Z&DDUJW. 
npon kunetleri Som&trada Lampo. b.k SEÇ.111 
• g körfeallldıt Sancoeıı Karangı da TMMh'•n•• &Gre ilk 11eelmde 

al ctm!pır, bu mretlıe lomatn. Nrlnet, iMDel, tlal..e ollllü 9-re 
. ıe Cava aıumdıa ~ doll'U,. 
nu•• ""ıa:vı ~· Cenubi SU. 
m:ı ve Bali ad•emda mUttefilıt 
kuvv tıeriD fldılltl9 mukavemet et • 
tıkfort blldlrl1l;Jw. .Japonlar Caftnm 
c nubUd& ı.f1ID& Uman olan :eo.t· 
baveııe 1MlllS fllr ........... atlbı 
you.r .,. ... ık BD' .....,,,,. taa • 
fmdan ta1'ı'lf ol0 4•sdar. ar.. . 
ylda da. flMIUl ~ ~ 
t:ı.dır. Bllln uıehriDlD talıtrlbla IO kilo
metre doğur.md& lcMa Ptl9 ,.._ 1 

Japonıar tarafmdaJl 1fpl edDdltt ba. 

bert !nglllller tuafmdılD ,.__ -
ita ktadır. 

Amerika ıaarblye neatetiDbl telıU. 
~ine ........... adUIDdald faaıtıet 
J.,...,_ - - AmStbll ~ 
na haY& a)lmlUI ~ ~ 
tUneJdedll'. t'c:PD W ~~ 
-- ftlDo o1m•Jrted!r, ~
h&Uc .ıaııcmıarıa mQcadele lCID ıtzll 
bir ...,... 1mr11Uf1Uda'• 

''Sinekli 
••JCM....,.. n• _.,. ie1J1l 
Nhbıt N hlıyel, Jllllli .. ...... 

Ullİ'all ""'"• .. ..,.. ..... . 
ler.,

0 

Bu u'" .ırka sokak bQJaa-.a 
semtin adını ılmı"ır. Si .... M 
kaL 

Evler hep ah,ap ve tkl bQı. 
Köbne çabltt; lcarf\dan .kal"fQla 
blrfl)frtnln 8ıt8ae abanw tlbl ..._ 
mıı eül uman aaçalılan. Ortada 
battaaM .. aıanaa bir aralık bl
l»lf ohaua, sokak Dili anauti b. 
ranl* hfr ~it oı.eat. Deluda ı.. 
tıda, bu •nhk, nn•ten ,..... 11-
ren bir ııılı )'Olu o1uJ>. Fakat loka. 
tın yanlan her nmın ffl'i• •• 
lc.~lur. 

Köşenin başında durup bakarsa
nız: Jlc:- peoeerede krrmııı toprak 
~"nksılar ,.e kaıarmıı ıaz ııandıtlan 
görUrsl.lnüı. Sau1"rdl\ al, be)-aı, 
mor sardunya. kDpe clceıt. tana. 
fil. Ga~ sandıkJarı da öbek &bet 
)etil fosllyen Jle dolu. Ti ~~el• 
bir ınor :;ıılkılll çardılı, altında el. 
nal 111 en işlek cet111eal vardır ... 
tlln bunların arkaıında Uyatro de. 
korunu andıran J>oyaı, uıua. tace 
mhıare. 

an it 
.. .... ,,::-... dır: 

;A.bllllllfli Dtna (Fah'a 

H ( ... llBYkal>-. Bey~ 
Hlllll ya VJ&•'ta (PGIQ Yo. 

l•> .erıs r . 
Mü at T_l .. : (811 &inek. 

:ieri) • 
Y. Ş. (.Mnıdub Şevk.el li'.aen

dal) • (A)'qll ve Siracder) ı. 
lllltbat QemalJn (Üç Jst.anbuJ) u. 

· o.nan Cemal Kaygılmııa (Çin
geneler) j. 

Peyami Saf*1an: (Bfr tered<lü
dihı rc>DMllll), (9 uneu hariciye ko. 
iu111>. -.mr>=•...,.... (40bJr) 
adh romanı. 

Reşat Nuri GUntekinden: (Gök
yüzü, ._.. dallmT. MI huta. 
bk). 
SahabıUhı 4Jiden: (lçiınladtki 

ccytan, Kuyucaklı Y-1', Sea, 
Kaiıu). 

Salt .faikden (Semaver). 
Yakup Kadrlaeıı: (Yll:aan, An. 

tara l bir de (Cevizli ~) adlı 
cacr. 

bdNCl SEÇiM 
Bunlardan ayni eser bir pusula. 

da DMMll birinci yuılmıeea beek. 
bir pusulada llçllncn yazıtı idi. 
Böylece bir puauledln Uç PUVIUl, 
ikinci pusuladan blr puvan kuan. 
auş oluyordu. 

Reyler baylece heııaplaıadı, 811'8-
landı. 

Yaban 30, Sinekli Baldaıl 28, Fa
him Be7 ve Biz 19 puvu alauttı. 

Eu fula puvan 30 du; ilkin rey 
veren jllrl f.zuı 23 tıı. Bu adcdbı 
bir mis:tl fazlas1 ife 46 idi. mç bir 
eter bu kadar puvan alamarwftı. 
ikinci setim turu'Da tb~ ft.rdı, 

lldncl ~im beflam11tr. Temden 
dağrtıluı puealalara artllt tek ola
rak bu Uç kitaptan 'bf .rlnln adı ya. 
ıtlaca.ktr. 
~tc bu defa verilen rey neUce

linde Sinetli Bl.tb.1 9, Taban 9, 
ra.ıum Bey ve Biz 6 rey almışb. 
Sinekli Beöal Y&baua Dilbctle blr, 
fı'abJm Bey Ye BP'e nlııbetle 3 rey 
&rt*tı. 

S..t m&ltatım Staetll Blöat 
tewıamıatı. 

llOltAN'O.IYA DT 
VEBtL8J:mt 

Sanat mtiklfatmm esere veril
srı.esi ta.bil v.e.malmldU. ~ir mU:bar-.. 
lirin bir çok eseri bulunuyor, bu 
~er de jttrl •-• hv blrtnta 
t1'1r:JdııdQe ıısrc Ql'I 81"1 re1 •-
~ ıwtr rolerla .men 

ielD de ~ ftrl1miell 
tart o1açcb, &JPI ~ ~· .ı
&lı pmmtar tAlk muıwıtrınt -1 
edileoelt * ~ Xaıtrl 84, Jla. 
Ude Be ~ ~ tJıml olaclktJ. 

atdlltnts d>I ~lraı tı. 
tanbalda blr maMDe adıdJr • 

Bakkal,, 
'•ktiyle, 01f1M baflnda ...,.,. 
Wın bile oldutunu ,nıerek rJva. 
nt ederi•, 

Eler bir yabancı durcr. su dol· 
ean .. dınlarla ıbbablık ederse '* kınalı parmak oaa mutlak ttl 
ftr 13*-rir. ltfl'I KuatMendinln 
ditanbaJ baklcıllyesJY, aa.lıl. _. 
Mncereleri Çtlfmenln OııtOne aetla• 
lıMmın nı. Birincisi ıtMılıa _.... 
•dakf evlercfen blrlftfn altın• .._ 
\'8 bir •ftUk gibi 16ıftDlt'n dftkkAn, 
tleki solrıAın bfrletlt 9(' lr•Uı bin•· 
a. Ge~ lapıaı lt'*f tok ... açıhP. 
fakat kO('G!ı: Sinekli n.ı :.ı:· ' onu htı. 
.Smseıq~ ister. ÇünkD reruı!n fa· 
~I' Mtlit d ... halln ...... ,... 
.aa _...•~•il meselelerde n ~ve 
sehnrk m..toburiJ•llndcdlr. 

Jlustatendl berbaqi meddabUl 
terli •llill baaia tiryaki bli' nıa
hıalle bakbb. ....... , $6Jle bir .,._ 
lubna bel'lluasl bir ..uııe fma1111-
na benzer, fakat baklkatte o lcen. 
dinden ı..tb ti__,. bnlemes. 
Kirpi tıUarı tlbl arüta dann iki 
kalın kat l\'erlye ç6kalf, UmQr ,ı. 
bl ..... kor clbl "91ıca. bQllU libl 
keatia iki -'•k ._ Banua 1llUD '" 

tllld •11. ltuQ ..uı -~ k llf
~:ia~~ıaa. 'Tilcudu cıl:-d&r. ....,.. IUll•• bll&.utlf, ıe 
nlt ftltlt Jltalnn Wacle llar aJır-
saUau ....... Yl"*n °"" h.;. 
ııt ... t bir heybet verir. 

Sürülii kaft.ıerln arkaıındı ._. 
cakarı baflJn diıııiU· Arada dikltlt• 
rint bınkır penc.ereclıtD pencererı 
b&~ıra baitırn dedikodu ~ 
Sokakta, anlı takuaJab. J>ltl .,., 
ır.a 1nn11. ili batmıı attı~ 
çe~mere llclllr 11t1if'ler. Sadan ltı 
ı.waıa lla eoeüJan kapı "lkleo 
rinde ukıı çllaer: plı:tın ,.rtı'r.. 
) .. bnaJ ... ...,. heba ollaür lu. 
nlı tafln' al"MaMlakl aa lalrtklatllr 
rl etrafıaü ~melaalt lrtlattan , .. 
mi yilzdiirClrler. 

lrl nn wlııeklerin bile DPta 
•deceli ıOr. kabn bir sesi •ardlr. 
v .............. ., .......... 
konafur, dndellk llkırdıJan Mle 
kur'an obr llbl l.W. ......... •r 
eJlf •D llitlıDdaa •cdalJlatt deki 
.Uf aü"-1 eeklllr. 

Defta ............. •lUh bl .... 
mesi ahDÜ tola eekl.. Otklte o. 
nunla pazal'l* ederler ona pinti 
ımım. balla im• der 9'Cel'ı.... 
Fatat ~t 9110itte .,.... -.. 
.._Jtr, bftU1'111ldll blras korta. 
biraz d~ rnhtttsızlık hissederler. 

Burası diiDDm1l herbcaqi 78fln· 
deltt bir Mtn mahallea!adeo ~ 
rcrklı delildir. Bir lldttta .-,.c1e 
toplantı yeri: Mahalleli orada mu. 
habbet eder, tont1f11r, '",... td•• 
etlenir. Hı)'atın onda ıeem.,._ 
Jlk aaCJauı ıok ~· lbUzatlar, 

1!1ff Slaeklt Bltlıl lalam Wacl 
AJldUbllDldlD leJblt devrillde •el,. 

SON 
.3 

Lt:,R 



Dün yapılan lik maçları 

Başiktaşlıla r Taksimi yenerken 
gol rekoru yaptılar: 12-1 

Galatasaray maçında, Beyoğlusporlu 
Stavronun bacağı kırıldı 

Lik maçlarına dün Şeref ve Fener şunu kaydedelım ki Io'enerlller, ae. 
.:ıtadlannda devam edildi. Bu baftaJu tlktaf karıımıda, eJJerindekl eleman. 
maçlar içinde ehemmlyeUl bir karJı lardan tam manutıe t.etlfade edecek 
ıaıma yoktu. Bununla beraber Fener ıeri bir Ful ekip çıkarmalıdırlar. 
bahçe il• Beykoz araamdakJ maçta 
1eytrcilerden bazıları ent.ereaan bir 
netice beklemekteydiler. Fakat bu 
oelclenl.Jen entereaan netice meydana 
geımedl,Fener de rakibini rahatça mat 
lOp etti. 

Fener atacbıdan b&flıyarak, g(lnün 
k&rpl&fmalarmı hlklye edelim: 

ALTL'lliTUG - VEFA: l·l 

J'ener ıtad.ında sünün ilk karf1 · 
JaflDUl Altmtulla Vefa arumda oe • 
reyu ett1. Zaman zaman çetin kar 
pl:afmalara meydan veren bıı ma.çta. 
VetaıJlar rakiplerine !ula •YI yap • 
mak fıraatmı elde edemlyerek aahadan 
ı.ı beraberlikle ayrıldılar. 

GOntııı lldDct k&rfll&§maaı htanbul. 
mporia SWeyınanı,< arumda cereyan 

eW. 
Oywı bql&r bafl&maz atır buma. 

ta bqlıyan İatanbulaporlular ıuılq · 
DUf ve düzg1ln blr oyunla raldp1eriDi 
m:kqtrrmap bqladrlar. 

latanbulaporun bu hücumlarına il.. 

zmı mUddet dayanamıyan SWeymanL 
~ mGdatauı boyun ttmele mecbur 
oldu. 
btanbalaporhılar eayı aded.bı1 ildn. 

et devre 110Dunda altıya çıkudtklan 

zaman, oyun bqmdan beri bir tilrlü 
an1&pllııya.rak dl1Zg11rı bir akm ya · 
panuyan SWeymaniye muhaclmlerl 
ablldan aayı yapamadan aJl'llddar. 

ı;EBEF STADINDA: 

BZŞIKTAŞ • TAKstll: U.1 

Bu maçta Bqlktqm raklbbıe çok 
nyı atacatı önceden t&bm1D ediliyor. 
du. Be§lktaf talmnmda ~ batta 
Galatuaraya karp oynamıyan Hakkı 
da yer alDllfd. 

Bfrinct devreyi .-ı galip bitiren Be. 
ıtktqlılar bu devre bir 8tırtl de gol 
kaçırarak, daha bu devre krrabUecek. 
teri gol rekorunu ikinci devreye Dk -
ıadtl:ır. 

1klncl devre de blr1Dc1a1 s1bl b&§tan 
10na Beflktaı hlklmtyeU altmda ce -
reyan etU. Beolktaı bu devre tam 8 
gol çıkararak 12 golle mevalmln gol 
nkonmu teala etti 

Hattanın en meraklı kaıJılafmUl 
cılAll bu maçta FenerWer. rakiplerinin 
oyun tızerindol blr 11mlde dOpnealne 
meJdan bırakmıyacak tekilde dtlzglln 
blr tekilde oyıuyarak raldpl~t yen. 
cWer. 

J'ener takunmm geçen batta latan. 
blll8pora çıkardılı oyunu aeyrettik, bu 

aeferkl maçı daha dUzgün ve daha n.. 
mit verlctydi. 
Ge~k lıafta BetlktaflD k&rJUSDI& 

cıJcacak aan • llclvertıilerin o kar§ll&f 
ma4& namı bir netice alacaklan timdi. 
den merakla beklenmektedir. 

- Peki, ya i.9.kele tara.Cmdan 
birl61 ce .. mdan baktıysa. Onu gör
dünüz mü? 

- Hayır. 
- Zenci garsondan bqka 1üm. 

se tah:ı.•ca s s:ni duymadı mı? 
- Bi mlyonım. M ıı Van Şuy. 

ler cereyandan korktuğu için ka. 
maın.5mm bütün penc..,relerini ak· 
şrun üzeri kapatmıştı. Sonra ni • 
llayet tabanca ses1 nçrlan bir ş:ım 
pıı.nya §işesin.in ç·ka:-chğl gUrUl • 
tuden tefrik olunamazdı. 

Ras: 
- Öyle zamıedirorum iti ma 

dam Doylu öldüren ik"nci Uı.ban. 
ca sesini kimse duymadı. 

Dedi. Hergtil Puvaro: 
- Btı sonra anlaıjrlacak. 
Dedi Ye Jlve etti: 
- Şimdilik natm.eı Belforia 

O. S. - BEYOOLUSPOR: 5.0 

Günün aon karıtl&§maaına Galata. 
raray ıu kadroalle çıktı: 

Galatasaray: O.man - Faruk, Sa. 
Um - Kemal, Artl, Barbaroa - ilik 
met, Sallbaddln, C'..emU, Mustafa, Ga. 

raııfer. 
Devre ba§lar ba§lamaz blklmlyet 

kurmakta gecikmlyen Galatasaraylı.· 
lar Beyoğllupor kalesine abandılar. 

D&ba 3 üncü daki.ka olmamıotı kl Ga. 
zanfer takımmm ilk golünü yaptı. 

Arkaamdan 8 dakika ıonra Cemll 
iklnctr ve gene 10 dakika aonra Cemil 
takımının 8 Uncu golUnU yapb. 
Beyoğluapor mUdafaan fazla gol 

yememek ıçın müdafaaya azami ebem 
mtyet verl)'?rdu. İ§te bU ıırada Cemi· 
Un uzerlne bir çıkıt yapan Stavronun 
bir çarpı§tna eanaamda ayak kemJtt 
ıatııdr. 

Derhal haataneye kaldınlan Stavro. 
dan aonra ıo kiol kalan Beyoğluapor -
!Ular blJabütün müdafaaya çekildiler. 
Devre bitmeden önce Gazanfer • UncU 
Galatasaray golllnU yaptı. 

İkinci dene 10 klflllk Beyoğluspor 
takımı kar§lsmda aayı adedini çok zl. 
yadel91Urecetl zannedilen Galataaa -
ray takımı ancak bir gol atabildi ve 
maçı 5.1 )tU&Ddı. 

Ankarada lik maçlan 

Ankara, n - 19 mayıa ltadında 
bUgtlD ilk maçlanna devam edlldL BU· 
y1lk blr heyecan!& takip edilen Genç. 
Jerblrlill - Harbiye k&rfllqmumı 
O-gler S.1. kasancblar. 

Dfler mllaabaka Maskespor • Demir 
apor arumda yapıldı ve Maakelller 
1-0 galip geldiler. 

Halk evleri 
kır koşuları 

Ka4.ıköy balkev1: 
Kadıköy halkevi .spor kola taratın. 

dan tert ::> edilen eokak kO§UIU dün 
25 atletin i§tiraklle 8000 metre mesa.. 
te üzerinde yapılmıı. neticede: 

ı - Hidayet 19/19/) 
:ı- Nuri, 
a - Raif gelml§lerdlr. 
FaW1 ealknt: 
Fat1b hall<evl ıpor kolu tarafından 

tertıp edilen ve 7600 metre Uzerlnde 
yapılan kOfUda alman netice ıudur: 

1 - Şükrtl 2f,12,11> 
2-Adnan 
s - Jzak. 
Bu k()fUya 20 atlet fftlrak etmlftlr. 
Emla6nll Balkevl: 
Eminönü halkevl apor kolunun ter. 

Up ettiği 2500 metre Uz.erinde GUlha · 
ne ııarkmda yapJlan kOfUda alınan ne. 
Uce l\ldur: 

1 - Ziya, 
2 - Kemaı 

1 - Cevat, 

meKUl olma.mız herhalde doğru. 
Ben mis Boverle görüşmek latiyo.. 
'"UlD 

• V ~ hafiye salon lnn çı:kmak üze
re olan mösyö Fantropla Kornel.. 
vayı durdurdu. 
· - LüUen dedi b.':ına biTaz da 

• 1 

kend;n:z hakkında ma!Unıat ve • 
rin. Bu şeklide &izi bir daha r.':• 

hatsız etmakt:ğimc !Jebep kalmaz. 
l<~vvell siz mösyö, eöylcr miBlniz, 
isminiz, soy adınız nedir? 

- Ceyms L<-ktol Fantrop .. 
- Nortampton~irde Market llO. 

kağnı la Gllımıur Havs. 
- Ne i~ ynparsmız? 
- A vııkat:m. 
- Mısrr:ı seyahat et.menbin 

ııcbl"rlerinl öğrenebilir mıy·m? 
Fantroo durahdr. tık defa ola.. 

rak ııa•ırmtş göl'ilnUyordu. Nlba -
ret Rtl kcliıneleıi mtn}dandJ 

- Hiç. dedi, gezmiıt olmaJr i -
r,:n bı,ı sey3.hnti yapıyorum. 

- Yani tatiHn'zl geçlriyonu 
ııuz dc·ı?'il m i ? 

- F.vet, cYet. 
- Tarn::ı.m, lf\tfen !t\yler nüsl. 

niz mö!\'Ö Fı:.ntrop, dün geceki hA 
ıJisclcrdı'n sonra gecenizi nn!ıi ge 
ı:Jrdhı.1%! •• 
.- Doğruca yatmafa gittim. 

R A B E R - Alnfa1lt ~ 

Sehir Tiyatrosunun 
DRA..\'I IUSMlNDA 
AkJam 20.!0 • 

Rüzgar 
Esince l!!i ----

lleyoğlu Halk Sinemaaı 
1 - Br~y GIUIL 
1 - Ordunun Kra. 

!S IJ'C'BAT 1942 PAZA.RTICBl 

. . . .• . 

ı - tlç Pala~. Tttrkoe llkllL 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kaıe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları hrarla isteyiniz. . ' . ....,.. . ~ ~ ~ ~ ............... . 
Yedek ıabaJları 101ııamaya davet 
Beyotıu Yerli AS. ŞUbelll...._ı 
1 - Şubemizde kayıUı Yd. Sb. ve Atı. Me. ıann 1942 aeneaı yoklama. 

ama 16 Şubat SM.2 gUnU tıa.şlanae&k ve H Mart H2 gllnü bitecektir. 
2 - Yoklamaya gelirken beraberlerınde 2f X M eb'adında birer aa.n 

zart 2 veıika fotoğraflyle nWua hüviyet cUZdaru aakert hizmet vesikalarını, 
umumı ahvall arhhıye raporl&rmı, Doktor, Veteriner, Eczacı ve D11c;Uer 
Diploma ve ibUaaa vealkalannı birlikte getireceklerdir. 

8 - Yoklamaıan.. eanaaında istenilen mal~matr ~ahea veya mektupıa 
blldirmemıı ve ıubeye gelerek kayıtıarmı yaptırm&ml§ oıan, Yd. Sb lann 
ve Atı. Me. lar (50) lira para cezaama çarptırılacaktır. 

f - Bu yoklamanın Kayıata yapıl&n ma&f yoklamaatyle biç blr ali.. 
kası yoktur. 

5 - Temmuz H2 tarihlnch Y&f haddine uğrayacak Yd. Sb. ve Atı. Me 
lar yoklamaya gelmeğe mecbUrdurl&r. 

6 - Tqrada bulunanlar bulunduklan mahallin Atı. Şubelerine bir 
dilekçe ile müracaat edecekler ve yahut taabbUUU mektupıa şubedeki 

defter ııra numaraamı bildirerek ve tercUmeiballe Atı. veaalk suretlerin! 
göndereceklerdir. 

7 - Evvelce yq haddine uğr&Dllf olan 301 doğwnlular dahil ili 813 
doğumlulardan 813 dahil Dz. Gv. ve lrlk. ile bilQmum Deniz ıınıfma men. 
sup Sb. l&r ba yoklamalarmı yaptıracaklardır. 

8 - Yoklamaya gPleceklerdell: 
a) Halen gördUğU it ve memurlyeU ve lkametglh adresi, 
b) TbaU derecem. (Mezun bulunduğu mektep diploma ve ehliyetname 

auretleri). 
c) lılUhendla ve Kimyagerlerin haııgt şubede ibttaaalan bulunduğu ıau 

yolu. elektrik, aamıyl v.ı.) veaalk 1111reUerl, 
d) Doktorlarm dahili, harici kulak v.a. ibtıaaalarmm vesika .suretleri, 
e) Yabancı dlllerden hanplnl ne dereceye kadar blldJtt (tercüme ve 

tekeli Um), , 
f) AAıkerllflnch gördtılG kunlar, 
g) 5 ve 8 dereceden malOOl ol&nlar malOl~t vesfkalan ve yao haddine 

uğramamqlar klmilen geleceklerdir. 
9 - Müeccel veya aevklert tehir edllmlı bulunan Bb. ve Aa. Me larm 

müeccel veya tehiri aevkU bulunduktan vazJtelerine balen devam etmekt'! 
bulunduldarma dair fototraııı Ye rumt mUhUrlU birer vealka getirecek. 
lerdlr. 

10 - Yd. Sb. ve Atı. Ke. yoklama g11nlert qafıda yasılı sünlerde 
8llUf ve rOtbe ınrunu takip edeceklerdir. 
i._1't .,ıbat 90 st\Dtl 0-ual, Kurma&)'. P. Alb. lar. 

18-20 " .. ,. Tbb, Dl~ Tbb Ecz, Veteriner, Kimyager Sb. !ar. 
21-23 " ,. " Lv. lstihklm, Muhabere, Silvan her rütbeden. 
2f-~ • .. .. Top, Ölçme, Işıldak, bilyUk kUçUk rütbeli Sb. lar. 
26-27 .. .. .. .Jandarma Harp aanayll, b0y1lk küçUk rtıtbell Sb. 

28 ~bat 2 mart 
3-l5 Mart " 
6-7 • 
Cl- 9 .. • 

10-11 .. • 

lar. 
., Nakliye, Otomobil bQyUk kUçQk r1ltbell Sb. lar 
., Deniz, Demtryoıu, Hava, Hartta, her rtltbede Sb, lnr 
,. Heaap Memuru ve Muamele memurlan. 
.. Aıkert Hakim ve mU§&vir, lılUzika, tmamıaı \"e 

Eanal. 
" Piyade Yb. Bnb. Yzb. 

"Vakıt,, Ktiabevinın ven. 
neşriyatından bazıları 

n,.1.: 
&ertlf• 1renctı • JS"8J r-..w - Hlkl,.._ - BalUll 

Vl'IU &Wıl'J 
~t Sniyorum - H.omaı: - llUKBAN ISUIM,)Aa 
80 Uen ... taueıenlt11a - SDsd ilTDG 
lılerU.• Heb'......, ıt.n ı• - HAJUU a·AJU& 08 
Cçttncb ~ltaıı :tlelllbedln 81\.-..t Ulltwllı - tllLMJ UUl"-ı 
Kendi ilendin" 1000 11eu.- u. ı:tpettd - l"raaaııua 1'1&ab' 
Keaa, •t'lldlat 1000 Kellim '"' Otredal - ı\lmıum et...,. 
Ketldi lmldia" ıuoo 11e11me • ~ - lartı1ut ldtab

"'""" H.amu. - l!'.~LA.lf,.\".aU~ &lP 
fllıya• m• bu - tt.·n>An '1A!IAl'I KASlll 01' 

- Saat kaç vardı? 
- Yamru pek az geçiyordu. 
- Sancak tarafmda salona en 

~·a.Jmı olan 22 numaralı kaınarayı 
iıtpl ediyordunuz değil mi? 

- Evet. 
- Bir ufak sual daha: kama • 

mnıza giMi1:tcn sonra IA.alettayin 
bir gilrUltü duydunuz mu? 

Fantrop bit-az düşUndü, sonra 
ııu ceva.br verdi: 
- - Derhal yatah girdim, ta -
mam uyuyacağnn ımııda su !Jınl 
tr.sma benzer bir gilrültu işittim, 

ticdi. \ 
- Su smlt.ısı mı dc.-diniz? Ka. 

ınaranız•n va.kmmd-:ı mı? 
- Kat'i surette bir şey söyle

m.lyeceğlm ~llnkU ya.rı uyur vazi· 
~·etteydim. 

- Peki, bu ııınltıyı duyduğu -
nuz zar.ıa.."1 saat lalimlnen kaçtı? 

- Herfınlde bire geliyordu. 
- Teşe.kkilr ederim mösyö Fan 

lrop, bu kadar kiüi. 
Ve h:ıCTvc tcnra Komclyaya 

llöncrck sormağa başladı: 
- Siz Mia Robaon, iam:niz, eoy 

ddmrz? 
- Komelya Rut Rob!on.. Ad

resl.m de Birleşik Ameı-ikada Bel• 
fn.yklda Red Rava. 

- Ne yapmak Uzere Mıeıra gel. 
diniz? .. 

- Teyzem Mariye. mis Van 
Şuylere refakat ediyonım. 

- Bu seyahatten evvel madam 
Ooylu tamyor muydunuz!. 

- Hayır, asla .. 
- Diln geceki h!dı.•elerden son 

ra ne yaptmxz? 
- Doktor Besner mösy~ DOy. 

lan bRcağmı tedavi ederken ken 
·ilsine yardım ettim, 90nra yat • 
tun. 

- Kamvanımı numarast?. 
- tskele tarafmda 4 ı numara. 

Mnwa.zel Belforun k&Ir..an.ama 
bitişik. 

- Herhangi bir gtlrtlltU işitti· 
nlz mi? 

- Hayır, bJ~bir gjlrtlltU duy 
rnadrm. 

- Su şmltm1 flli.n gibi. 
- Havır Vaour benim bulun .. 

duğum t;raftan • iskeleye yan.aşık 
nldu~ için böyle bir ın!rültU duy• 
r.-..runl\ esa'5Cn imkan voktu. 

- Tc!lt-kkUr ederim mis Rob • 
ııon. ~imdilik bu kadar. Mis Bo. 
venıe buraV'ft gelmesini rica etti 
f.imi sövl,.rnek lOtfunda bulunur 
musunuz? 
Konıelyll ve m&JyiS Fantrop ci-

0.Y-1.t Demiryolları Ye Liaına1tlan '4htıua ~ 
Um•rn idar..t ilialafl . 

Muhammen bedeli aşağıdaki yazılı 2 llate mubtevlyab kal!Srifer teaiaa. 
tı maızemeııı 3,4.942 cuma, gUnU saat 115 ten itibaren arraıJlle ve kapalı zart 
usuıue Ankara.da 1aare binasında satm alınacaktır. 

Bu ı.şe girmek uıtıyenlerln üste hizalarına yaztlı muvakkat t.emJnat ile 
Kanunun tayın ettJğl vestkalan ve tekllflerlnl aynı gU.n aat 1f de kadaı 
;(Omlsyon reisliğine vermeleri J!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzem~ dalreainden, Haydar. 
paşada tesellüm ve sevk şe!llginden dağıtılmaktadır. {2299) 

Liste No. Muhammen bedel Muvakkat teminat 
1 63000 lira 3900 Ura 
2 6f00 .. f80 .. 

İstanbul Şekerciler ve Tahin helvacılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin 1941 çalışma yılının aleti.de kongresinin UAn edilen lf. 

2.9f2 tarihinde ekseriyet h:ııııl olmadığından ikinci defa olarak 7 marı 9f2 
cumartesi gllnU saat 13 tenli ye kadar Babı!li caddesi No. 10 cemiyet mer. 
kezintle toplanması tcsblt edllml;ıtlr. 

Cemlyette kayıtlı azanın cemiyet hüviyet cUZdanlarlle birlikte mezkOr 
gUn ve saatte hazrr bulunmaları 111.n olunur. 

RUZNAME: ı - İdare heyetinin bir senelik raporu ve hesap lflertnln 
okunması ve idare heyetinin ibrası. 

2 - Şekerclllkte kullanılan boyalar hakkındaki teşebbUl!er, 
3 - Ali.kalı azamız ıçln glikoz ve nişastanın cemiyet vaaıtune tevzi. 

ne dair teşebbüsler, t - İdare heyetinin mUddetlertnl bitirenlerin yerine ye. 
niden seçim yapılması. 

Deniz Levazım Satınaıma 
Komisyona ılAa~ar 

60 kilo cıva 
ı atlet bir ton Cereskal 

12000 adet çellk ve pirinç vida numune gibi 
60 adet ılyab levha aaç ıoooxıoooxa mmmetre 
60 metre kö,ebent 3fi~X4 m}limetre 
80 meU. kögebent 60X.WXG ml1lmetre 

5 adet çclık saç levha 1GOOX500X2,5-'-3 m/m 
3 adet çelik saç levha 1500X500X3 m/ıı. 

2 adet çelik saç levha 1500XMOXt m/m 
Yukıırda yazılı 9 kalem muhtelif clruı mıı.lzemenln 24.2.942 satı gQnO sa. 

at tı de Kasımpa§ada bulunan deniz levazım aatınalma komisyonunda pa· 
zar ığı yapılacaktır. tateklilerin belli gün ve saatte meı.k~r komisyona mu • 
racaatıarı illn olunur. (2646) . .... 

1000 kilo ıruyruk alınacak 
28. ııubat 942 cumartesi gUnU saat H .30 da pa:ıo:arlıkl:ı 1000 kllo kuy. 

·ult alınacaktır. lateklllerin belli gUn ve aaatte Kasıwpa,0ada bulunan ko . 
.!syoncla hazır bulunmalan. (2647) 

• .y.. 

100 adet Çınarlı ça.m o.ıox 0.20X4:5 
Yukarda cins, mlktar ve ebadı yazılı kereste 24. şubat 9(2 salı gttnn 

saat 14.30 da pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini g1Snnck lstlyenlerin hergUn ve eksiltmeye ııtlrak edecek. 

.erin de belli g1ln ve saatte teklif cdeccklrı fiyatların yüzde 115 nlsbetlndekl 
kati temlnaUarile birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona mUracaatıan 

(2618) 

Motörlü icara na!:liyecileri 

Cemiyclimizln senclık birinci 
b e y e t 1 u m u m i y e toıl. 
lontm kanunen hükümsü1 addcdil. 

nıiş oldıılııından bir!nci dd:ı o'nınk 
iızere ycnid~n 26 şub:ıl 912 perşen
be güııli saat (10) dan 12 ye kadar 
cemlycl merkezinde aktedilccej:tin
den bıhınıum azanın hn1ır bulun_ 
malnrı lüzumu ııan olunur. 

gara salonundan !;ıkt.ılar. Yalnız 
kaldıkları zaman Ras şöyle mi:ta· 
ıea ytirüttU: 

- Vaziyet biraz aydmlanır gi
tıi oldu, dedi. Yalnız bu şahitlerin 
de yalun SÖ) lemeleıi ihtimalini 
her zaman içm gözönlinde tutma. 
mız icap eder. Bir kere Jakclin 
Belfor'un ~el p ta.bancasm· almış 
elması mümkiln görülemez. Ancak 
hbanca~, bir bsşkasırun alıp ku1• 
lanmr.sx doğru olur. Bu §ahıs her 
kimse Jakelin ile mösyö Doyl ara. 
8lnde.ki kavgayı işttmi~ ve maktu. 
Hın od~ında duvara bilyUk bir 
(J) harfi yazmak aptallığını gös.. 
tennlştir. 

.SU sırada kat vuruldu ve Mis 
Bover içeriye girdi. se158·zce bir 
köşeye oturdu v~ Puvaro sualle • 
rine cevabPn hüviyetini bildirdik· 
ten eonra ilave etti: 

- İki &"'neden fazla btr za
ınandanberi mis Van Şuylerin ya. 
nmda bulunuyor ve kendisine ba• 
k'yonım. 

Dedi. Puvaro sordu: 
- M.ia Van Şuylerin srhhati 

bu dere~ fena mrdır? 
- Hayır fakat ne de olsa genç 

tir kadm değildir. Sonra kr>ndini 
t'aima hasta zanneder. Küçük yar • 

cemiyetinden: 

Cemiyet merkezi: Taksim, Kura· 
biye solrnk l'\o. 12. 
Ruzn:ımcsi: 

ı - 19n yılı cnlrşma raporu. 
2 - 19U yılı lıesnbalının tetki. 

ki ve idnre heyetinin ibrası. 
3 - Nizamnamenin tadili. 
4 - İdare heyeti Azalarının nı

sır seçimi. 

~ımlnrda bulunmak için muha.k . 
!':ı:.k blr:siııln ona bakması lizım. 
c!ır. Hak.ikııtte blçbir yelinden §ı
lrfıyetçi değildir, fakat söyledim 
~'R, fazla cvhamhdrr, daima kendi
silc meşgul olunma.smı ister, işte 
bu se-beple beni de yanlarmtia alı· 
koyup maaş veriyorlar. 

Puvaro anladığını lşai-et ettik• 
tı:n sonra şu suali sordu: 

- Mis Robson dün gece lisi 
ı;r.ğırdı deqil mi? 

- Evet. 
- Yakarım nıunl cereyan etti• 

ğini bana kısaca aıılat:ır mmmız? 
- Mis Rob8on ge!;en lıldi&eJe. 

ri bana bir hamlede anlattı, ken.. 
ciisini takip ettim, matmazel Bel.. 
for bUylık bir sinir buhranı içinde 
idi. 

- Madam Doyl'a tehditler ea · 
\'Uruyor muydu? 

- Kn.t'iyyen. Ya.Jmzca çok si• 
nirllydi. Onu ya.lruz bırakmanın 
'htiyatsrztık olaC3ğmı dfi§Unerel< 
bütün gece yanmda kaldım ve 
kendi!line bir de morfin yaptun. 

- Şimdi Mts Bover tu sL'aliınt 
lfıtferı dikkatle cevap verinJz : 
Matmıtzel Belfor hiç kamaraem 
dı::.n dl§aM çıktı mı? 

(Devamı ı>tJrl 


