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Müttefikler 

Hava gazi saaıleri 1 

1azla mı vazıvor ? 

Artacak malzeme ile ve 
aŞ1ndırma usulile 

Japonyayı 
yeneceklerdir 

ŞlllAyetı&r arttı 
şikayetler Bele<:!iye ~en 

Müdürlüğünce tetkık edılecek 

Belediye fen memurları saat
leri mahallinde tetkik edecek 

Son zamanlardıı hava gaz~ abo. 
l . . mecllurt bir i!ltlhtak ta. ne erının 

" runa tabi olması ve c~asen gaz ı; .. ru ~·ı 
1-uvvetlnln az olması dolayı ... ,. e 

iRAN 
VE 

IRAKTA 
Yollar yapllıyor 

limanlar 
genişletiliyor 

o 

ııaıerce ameleden 
başka 5000 tellalı· 
yen çaıqmaktadlr 

i -'gortacııar daireı merke. Türk ye "' 
blltüD algort& flrkeUerinJn 

ziyesi, rakll yapılan bir 
direktörlerinin igtl e h ... ,_,_ 

sonra Avrupa aruuuıı 

topıantı:beri ~utemadiyen yUkMl • 
zuhurun kte oıan ena. malıııe. 
miş ve yükaelme tıeri karf11111da 
me ve eml!k ıuym;rta kıyınetlerinln 
slgortalılarm alg ve bir kaza. 
gittikçe kUçtlldUğünü 

sarfiyatın da o nisbette daha az 
olması icabettiği halde bilAkis 
sı:rllyahn çok artmış olduifu >'e 
saatlerin fazla yazdıitı yolunda bir 
<ok abonelerden şikayetler vaki ol• 
maktadır. Hava gazı şirketlerinin 
aboneler tarafından vaki olan şi. 
kA.yetleri nazan itiba.re almadıkları 
da bu şikayetler cilmlesinden bu· 
lunmaktadır. 

Belediye, abonelerden hava gazı 
ıstih18kleri eski aylara nazaran ço. 
llalmadıı}ı halde saatlerinin faıla 
yazdığından şikayet edenlerin bu 
~ikayetlerinin doğrudan tdolnıya 
belediye fen işlerince tetkik edilme. 
sine karar vrilmi§tir. 

Belediye fen memurJan evler ve. 
ya mllesseselere glederek l}ikAyetin 
ne derece dollru olduAunu şirket 
memurları •e abonenin huzuriyle 
tetkik edeceklerdir. 

yangın Veaa.ir zuhunmda alabllecekle
rt aigorta bedelJerinJn azaldığuu gtsre. 
relt bOttın TUrkiyedekt slgortaıılarl:ı 
emlAlı:, :ınll~aeae. malzeme ve eıya 
a&hiplertne mevcut sigorta bedellerile 
ne mallarını yenilmek ve ne de b.aaan 

tazmbı et:ınek 1mkAmnı bulamıyacak· 
lamu bUdinnete karar verm.l:§Ur. SL 
gort.aııJara :ınaııarmı:n kıymetlni bu • 
8'ÜDk11 vazı.yet:me g6re tetkik ederek 
buna göre sigorta kıymeUerinl tebfiil 
etmeleri tavatye edUmeal muvafık glL 
rülmtl§tllr. Fakat bu huauata b'7 nls· 
bet g!leterUmeeı mtınaaıp görülmemi§. 
Ur. 

Fransız filosu 
N'eden yer değiştırdı ? 
Vaıington. 2-t ( A.A.) - A.ltde

nizdelt.i Fransız filosunun yer de. 
ğiştirmesi, bilhassa Dünkerk zırh· 
lıs.ının Toulon'a gelmesi Amerika. 
da ciddi kaygı uyandırmıştır. Arne. 
rik hariciye müst*rı Vels dün, j 

Ruslar 
Merkez 

cephesinde 
Ruz\.·eıt nutuk ııöylerken 

--o--

Kudretimİ1! hergün artıyor 

Soa llarbi biz 
yapacatıı, sallal 

biz yapacataz 

Büyük bir 
taarruza 
geçtiler 

Lond"'> 24: (Radyo, 7,15) - A:. 

Pazartesi gecesi :a ~~:!.: ~ 
1 k tonun yıldönUmü mürıaeebetiyle ay tutu aca bu gece radyoda bir nutuk eöyJe• 

miştir, C,'um.hurrcisi, Vaşington.un 

---0---

Do ro g o baz ,aıırı 
gerf abadı 

önUmüzdclti pazartesi geceaı ıııaat i:ıaya~m Am~~ örnek ol-
24,30 da ay tutulacak ve ~ tutulma ması lazmıge1dig_mı _ 90ylcmiş ?e 

saat dördü on iki geçeye kadar de - bugtlnkil vaziyeti gozd~ ~~ 
vam edecektir. Ay tutulmam ha-va a. rek düşma.nın ketmıek istetl ği .. 
çık oldugu takdirde memleketlnıizden ı na.kale hatlarmm muhafauı.sr lü • 
görülebilecektir. (Devamı 3 üncüde) 

Looclra, 24. (AA.) - Koekova 
radyoeu, Inı!rkez <ıephtı8lnde 11m1 ve _ 
tilmiyen bir yerde dUn aa.balı bUyUk 

bir t&arruzun b&flaDU§ olduğtmu bil. 
dirıni§t:fr. 

Loaıtra, M (Radyo 7,15) Gece yanaı 
Koekovacıa n~redflen Sovyet tebll#i: 

rBu sabahki j 
l_Ankara haberleri 

Sovyet krtalan dUn :venlden flerllyerek 
:ınuhteıif :ınaballer J§gal • et.ml§lerdlr. 
Bunları:n &raaında Dorogobuz fehr1 bu. 
hmuyor, 

Lonclra, U (A..A.) - B..B.C: 

Köy Enstitüleri de 
~ tebllttnde !W1 almdJlmdan 

baheedUen Dorogobuz fehrt Smolen.1-
ktn 80 kilometre fll?kmdadır. Buram. 
nm zaptı, Rus kıskaç bareltet.inm ce. 
nup kolunun mUhJm aurette Derledi • 
ğinl g&rteriyor. 

· seferber edildi 
Kümes hayvanları yetiş_tirilmesine de 

büyük önem verilecek 
• .\nkara, 2'ı ( llususı muhabiri. 

mizilen tele/onla> - 11ılaarır. Vul
letinin biltiln ok~ıllarda ekım se. 

ı Vilayette bu sabah
ki toplantı 

ferberliği yapmak kararını e,:velce 
bildlrnılşllm. Maarif \'~klileti ay• 
nı zamanda köy enstitülerinde hay· 
nn yetiştirme işlerine de önem 
nrilmesini istemektedir. Enslitil. 
!erde yetiştirilecek h:ıyYanlar, kö
ınes etlik hayvanları, damızlık 

bayYanlan, koşum ve hizmet hay. 
nnları an ve balıktır. Bu haynn. 
lar müinkün oldu~ı kadar f:ızl:ı 
yetiştirilecektir. 

\azan: ISkENDER F. SERTELLi 
şarkın en kuV\'etll, en rlyaaız ~ıla hlo ~üphe yok ki, (Kaml~)dır. 

Çünkü o, eevglllslne kavllfnıak tı:tn, imparatorun ,·erdJtt en t~Ukell lı. 
ıert lı&§annata ~tı. 7-at.en, riyasız qklarm ölçilsU fedakArlık 

değil midir! - Blr Japonf'ilozo!u-
uı ""' ı 11111 il il il ıuı ı11 111111 111111u111111111u11 11111111 

Bu Telrlkamızın llabr amanı olan 

KAMI MURA 
Aynı isimle Japonyada tanınmıı olan meıhur dentz kahramanı bir amira. 
Un oğluı:?ur. 1004 Rua • Japon harbinde, Japonyanm en güzel bir kızile nl· 
şanlandığ'ı glln imparator tarafından saraya davet edilerek. Mogollstan yo_ 
ıuyla Rusyaya geçmek Uzcre kendisine casuaıuk teklif ediliyor .. FedakAr 
delikanlı derhal bu vazifeyt kabul ederek eevg11isinden ve vatanından ayn. 
llyor. 

Kamlmura Rus topraklannda nasıl tutuluyor •• nasıı kaçıyor .. n günün bl· 
şan.,.hay bat.akhMelerlne nasıl düşüyor? • 1·ep:t'enı dekorlar ve çok rinde .. • • 

heyecanlı saııneıerıe dolu ve mevzuu tamam11e bak1ki oıaa bu ooıettean 
tefrlkamm 

PEK YAKINDA 

Her enstitü ,enstitfıde lnılıınnrı.lnr 
için insan başına yılda 275 kilo 
buğday, koşum h:ıyYanı b~şınn ol, 
sarnan ve küspe gibi yemlıkler ıH· 
~isinde 1100 kilo arpa, yulaf, çav· 
dar ve öi~er hayvanl:ır için de 35 
kilo yemlik hesap edilecek, bunlar 
tamamiylc enstitüler tararınd~n 

temin edilmekle beraber fozln 15-

tıhsale de çalışılacaktır. lstihsnl 
işlerine geniş ölçüde yer verilince 
enstitüleri biribirinden faydalan. 
dınna yolu tutulunca hu kurumlar
da konsenecilik tuzlam:ı balıkçılık, 
pekmezcilik peynircilik gibi ziraat 
san'atlerlne, depo, kurulma y~r! 
gibi tesislerle besim maddelen~ı 
bir yerden diller bir yere nalnl 
için gerekli fıçı, sand.ık, ç?val gi
bi işlere de önem verılmesı \'C hu 
işlerin plı1nloştınlması icabedecek-
l ·r Bir bakımdan her enslitil ken. 
1. • ek 

disine düşen işleri benlm~n}·er · 
bunlara rla ders tatbikatı halinde 
girişecektir. Bütün bu işler k~n 
enstitülerde haziranda nen-el mu. 
tedavil sermaye bulunmasına te
şebbüs edilmiştir. Mümkün olm~dı· 
ğı takdirde 942 mali yılı bütçesıyle 

• gerekli tahsisat temin olunac:ıktır. -

Kunduracllar 
Cemiyeti 

lüzumsuz mu 
Ayakkabıcılar cemiyetinin ~,llık u. 

1

1 
mumt heyet toplantısı dUn l.'emlyet 
merkezinde yapılmıştır. 

I tçtlmada idare heyeti raporu okun. 
u1uş, yeni idare heyeti seçimi yapıl· 

1 

mqtır. Uzun ve mUnakB.§all geçen Jç. 
tlmada ayakkabıcı esnafı, cemiyeUe.. 
rinden hemen-ıaıç faydalanamadıkıan. 
nı en basit bir l§ olan ağır l§Çl ek • 

' hta ak•ama ka. mek karUarmm saba n " 
dar çalJpn ayakkabıcılara da lefmL 

b ... n. bile edilmediğini, Çivi te. ti.ne te,e ,.,.... 

HABER SOTUNLARINDA OKUYACAKSINIZ 
8 

teciler toplantısında Amerikn.

1 
gaze - -k b' l"k bu meseleyi huyu ır a n ·a 
nın . 1. l ________________ _. ......................................... ..... Ue takiP. -ettiğini sö>:lemıı ır. 

darikinde 11<>rluk ı;ektik:teri halde ee.. 
mlyet.ID çtri tevıriatma delllet ~tme.. 
cUttılf. lııug1lııkU ~te ~ 
ın.m.-z ft fKydaemtfmt ftlııl1 1119:' • 
m~ ,..e ttiflre i>t>y•tiııe '!ddet:e l'IU • 
cum~ntılr. 



Bir Tenkid Münasebettyıe 

TENKiDDE iLK ŞART 
iYi NiYETTiR 

'•Hat.alet" d:nıısı netkelcndiktcn 
sonra, B.ıy CeHlcllın Ezinl"dcn bnh· 
;;edilmez olmuştu. 18 suh:ıt t:ırihlı 

rrns,·iriefi,t'ır'' de, nun yc11ldcn 
lifr tiy:ıtro l~n1'idini ~rdük. (inzc-t, 
i1a3111 z:un:ındıı, izııh:ıt 'crerl'k Bn' 
Celiilcttuı Ezincm n ır.ı:mle et <lıı 
bilinde bir seyahnll~ bulundııµ• n.ı. 
sövlu~or \'C ~"·le diyor: 

''RW.orir c ·nce'' hcwl :amaadm• 
'/Jeri fl'nısil cdllnıeklcdir. ,\rl:arlıı 

!tmr: ienl.:.iddc JJCÇ /.:almr~ o'mnl lıı 
bera/1 r oli.uyırcul<ırma /.'ar~r ı•a:i 

fesini 1Dpna.1kltul.rr.,. 
Tl'rık nı fdı· ı.:nzHc oJdu~ıınu lJıl 

mi) or •u'k. B 7 tenkidi bir <'dehi 
tarı ol;ırak kri>ul edeni r arıısında
' ı:r.. Bununla Jıcrnlıcr, Y::ı.zifc ve.)u 
ı ı z Ccltıleltin Eziocn1ıı. Sehl 
Ti)· h o uodn tı:'msil e<lilcu '•.Rüzgfır 
esince' piyesi hııUınıJ l.;i )'azısı bu 
pi.)r \C ·ı i>k Şclılr 'fi)atrosun:ı 
) eni bır hücum teşkil c<lh or. . 

Tenkiddc :ilk ş:ırt •'13 i niyet" 
1 r. B~y Ezinenin ı. :ızısındn bu ol. 
maclığı gibi, kendislnio üz.erine '"
zıfc d.i)'C. k:ıbullcndiği i l de .) npo. 
m:ımakl.adır. Nitekim, ph·csln ınii· 
f'llifi f"orzano'dnn hah ederk~ o· 
ının i5ıninl ilk dcf:ı işiıtiijini, \·:ı. 
1:ındnşı PlrandL'llo'uuu oelz bir 
nı nllidi bile ol:ımı:ıdığını söylü~ or. 

''Tenkid'' denilen ~eyi vnziCc diye 
r.lnnlnr, hilmcdikleri eyleri ô$reıı
mckle rnQkelleltirler. .Eh·cla, Por. 
z:ıno'nun ismını Ba~ Ccliıletıin 
1.zine duymıımışso bundnn oku) u~ 
culonno ne? M dt'm'I i münckkidlik 
iddi nda, sor n. oı..wun, öt{ren_ 
s~n. Sonra, Forzono~nuıı iyi lılr ıııü_ 
elli! ol;ıbilmcsi, ,. tand:ışı Pirnıı. 

dcllo'ntın mcıvrufa'k bir mukallidi 
otmnsıyla mı kııbildir? !Rıı ııe gorip 
iddia? 

Fnkal mesele, hir pi)e tenkidi 
y .. pmak dc~ildlr. Sadece her ne 
palı:ısın~ olur n olsun, Şch.ir Tiy:ıt. 
ı o uıı:ı hücum rlmeklir. Ilunıııı 
için de, Jıcr çarc)c, bull"ı ''bclcdlyt 
meclisinde tiyalrod:ın onlııynn zc. 
'.,uar mıltFlclnğunu blJiyonır., hlr 
gelip de oymınanlal'ı görsünler,, di. 
~ccck tıırılara bile mliracuat edile. 
bilir. 

Neden' 
Bu cihet lbi7!1 airıkııdar <'lmeı:. 

Yazan: FİKRET AnlL 
p,;zı alô!;al ndırnn. Ha)• ı-:~inc gibi 
nıcn1i \•e yılncı hnlctirulıiycde ol:ın. 
larrn liyatro)'tl ıntma§<ı,. benimse. 
ıttt• c b.ışlaını kimseler üıerlndckl 
rııuh!e:n"l fena l"sirlerini ünlemt>!i
'''' , Çün~ mcmleke:te yeni do. 
!lan bir ı; .ıı·~ıi, tnm kökl-eşmeğ~ 
b:ısladı 1 ırada, h"rh:ını:l bir ih. 
tır~s ~ u:ı:ün<lc-n dııimt ımrctıe hOcu. 
ııııı nı:ınız lıırr.k no ·ıl. F~a<11en Bny 
r,Zİl'C •ilıi hare>kcl ederek olursak, 
dünHtd ı hfıcıun rdllmiyecck '\":" 
•ıılı .ıil \.;ı:d~ ete sokulmıyacak te~ 
ınııt>s~~c. tek lılr e er yoktur. 
~ilı·ldı ı kil1;ük lıir misal olnrtı~. 
Foruı110 ve Piı·aııclcllo ıııi:.:ıllne kı. 
~·esen lfay Ccliılcltin •E1ine, neıle.ı 
J,co;sin 'in bir iırlı mukollldi hile 

rfHJdir dl:rebilıriı:. 
\·c ~ine mcı;;cliı, Hay Ezine ~azı. 

~ınrın ı\ nkorııdn A ntiaonc~ 1 leın•i-
1inde kop:ın :ılkışlrırın ııko;I sada. 
sının Tifrk sun'alknrının kıymet vcı 
ıit"crlJ1i lııı~kırdılhnı SÜ)'lü)'Or dn, 
Jfomlet d ,·:ısı oıuıkcn, 'Hamlet'' in 
~t:hir '.fi~ ntrosııııd:t alkışJsnışın ın 

hlc bir şey irade rtmedirtini iddia 
l·tıııişlir'? 

\'e dahi, lılr ı.ııraflan Scksplrlıı 
c erleri bir.dl· lıenfıı u~·nıınaııı:ıı 
dh l" hl<! ia eder.kcn Fran ıı. Henri 
Hııtalli<' :r;Jarmdr. olnıı Forzano'nıın 
pJ~·cslnin uynmıışını ncılen beğen· 
miyor \'c ilcri;•:c .\nligoııe'yi sürü. 
:ı or? .'1mu cln lstitrnt ol rak 
\'ıızifctcn miinekkld Bay Ezine 
ıtlıla k.csb~lsin diye siiyliyclim ki, 
Forı&no ile Pirnn clcl!o ~rn mdakl 
ınjlnrı.sc-1.ırt, l.<;norııınııd ile Dcrıı _ 
tein :ıt:ısııı<l:ıki miiııııseheı gihidir. 
D:ıh:ı ncık söyli:relim: Pirnnclcllo 
ile l"orzano artısındn hiç müna!".ebc: 
ye>l•1ur. Birlnrisl th atroda ~an'at 
yap:ır, ölcki s, dec,. Ye rnuYaffok 
tiyatro ynpnr. 

n '.\' Cclıilr.ttin •Ez.ine tiyatro 'ıı
zireshd tahrfrden eVYcl u buil 
.m:ılfun:ıh öğ'rcıımeli knlbindcki 
menü tcınnyillleri hir tımıf:I alrnıılı 

~e lem illeri dikknllc lıı\dp elme. 
lidir. 

O zam~n, '11.r:ııro peı Hııııı" dıın 

biri olabilir. 
$onro, daha onrıı, ı;alışır \'e lır.J. 

ki lıir munrrok ı.cs~inı;: mukıılllıli 

olur. 

·-----------------------· 
RAMA UBAY 

akıt 
(Fra.nsa.da barp 

muhakeme«\) ıba~bğl nlltnda ) ı.. 
'iliğr başm~tıkde A~!J'l'l Us. C%C\lm .. 

ıe dl,}OT ~!: 
"Riyom ma.bkem imle lıarıı nıo 

snllcri hnkknıd;ı okunn.n jUıtunna. 
"ine ile n1l17.DUnl:ınn ntiitl tattlR-1'1 O· 
tJnındu"ıd.an ~onra fıı,. n ı fer bte
ımcz blr dilşilncc ·e dalcy or. Şu iti-

rla J.1 Ji'r:m a büylllt hk mmi fe
•Jiket 1<>.,.cıi inr drsınbsfih·. Rannn 

bubi hnrp \'c nın lfıb!yctflr. Bu 
iifı;adar bUyUk bir ıııilll fn.ciıuun el· 

tte blr mestıliyeti 'ımhr. tro ba
;md::ı. hulun'lnl:ınn nff dilmcr. Ita
ıabn. mıçlnn, llrl1'j de hiynnefle· 
rl olmuı.tur. 

}~l'S!Z mflhU btt fn<"İanln Ul~il 
,içlndo mcsnller kimler olduğunu 
tıeruyor. Devlet reisi Marc ili J>c. 
ten'i 1ta.rp • çhılım aleyhine ha· 
IJ:1'cte ~ctjrcn, •ırom mııhkemc
rıinin knnı!muına r.cbep olan ıteY 
bu yoldaki ımnllere <'evap ,·emıek 
mccbtı:i) cticiir. 

F ~t iyom'dıı görülen :'Mfü 
ıneıı:ınro hu mak~• temin edemi. 
)or. Zira Iİ\":'..nsanrn u~ığı fel&.-ı 

1ket c.oı. hii,>i.ık olfloi::'1l ribi memı1. 
lerin Jımiıırlu <la 11 nj.,bett.e sen'6· 
ür. HM" J•a!de shiJ fıüki'ımet sıdam
lan gibi askeri !;dleT ılc hu mesu
Iiyc.tt.c mu tcrektir. 

Jt;ğer Fran ıı. fmgüıı Almaıı 1 ga. 
Jj oH rndıı. olma &) dı ltlı" m altın 
nlıll!!n •.n~hıl1Lr a(H'Cl' Riyom'd 
h:tkimlorin !tarfjJ mıı rıkarıJıınbu·. 
tlnn fbart't olmı~'P.<" ktı. f htiml\I ili 
bugi!n Vi i lıiik ımerinl te,.,,.<il e· 
tfcr.ıcrdcn tıir kt"ım da mıunnnlıır 
rr ıl'tl:ı. h• lun'l('l!J..t ı Ger~d,tcn 

Mf) llrori:ıl tam b'r nrlalct 
,1 ı c;jn r .. oıin~·:ı rıl.armnk ıınl'.a.k 
1 ı ı n~v.ıt" taklbıttlıt mümküıı ola. 

ithalat birlik limited 
§İrketlerinin toıfiyesi 

llhal.At ve ihracat blrllklerini:ı heye. 
ti umumlyelcrl ge~n ay uırtmd ya· 
pılrnı;t:. Bu btrllkierin kuru1mumdan 
wcl bunların nüvesini te~kll etmok 

Uz.ere l:urulup da bil~hır• tutiyuin• 
kntllr '\"erilen ithe.ltı.t birllk limited 5ir. 
Jcetıertnın tıı -ıfiye heyeti umuml:yeıerl 
de :mart 11.yı ~çlndc yapılacalctır. 

Frnv Kılllıt llcnim bu hı.haf ha. 
,_imin faııkma vannca birdenbire 
durdu. YU7Jilıne ynn yan ba.ktnRya 
bfl Jadı. 

- Sualler mi? Ne t,'ibi sual • 

~1 .. 
Di~·e mtnldandı. 
- l<.Nvnli olan feci hidiscdeD 

naberinir.: w.r mı? 
Frav Kraııt yUı.üme he Jeeanlı 

bir l>ak13 fıztı:ıtiı: 
- Feci bldiDe mi? Htl!lgi ha· 

ılisc? 

- DcnıU A~n .nıahküm ol -
·tluğundan h~dnlı: yo'k, öS'le mi? 

Frav Knıht ~men dUç heyecan 
~sterm.cme~e lf!SIYoniu. 

- Khıg ma.bküm mu oldu? 
- ld-am edildi! 
- l'dam mı:? 
- Evet. bugün dokut: gün oh:· 

~:or!.. 

Fııı.v J<raht, kindar bir tavırla. 
\rn lnnnı <:atarak: 

- Dahn bcleı· olsun! 
Dedi. 
l"a'lcat silrl'.tlc ba6Ulı yan tarafa. 

çc\"irc1 • O vakit onun gör;!oriniıı 
~·-- la. <lolc ı;ibJ olduğunu gordilm. 

T;J.na. bi:ıdcnbire arknemı dön • 
lü, Odamn içinde dola;;.tı. 

llaı::aıım göziinii aı;lr. Te1u·ör ya 
rımııı geldi. Bana bil' yaprak cigD
ruı uzattı. Zoraki bir iilU le U• 
lerek · 

- "apl'ık cigarMr 3çer misi • 
rı)';? dcdl. Bunu baııtı Londmya bU 

Yf'.ttmle mUcadel oorolyetl, yıllık 

kong1""81Ddf', <'-'ml~ ete JOO bin llralık 
~-ardımda bulunan t. ki;:;ehirll Sliley • 
mım ~' mllttdllr:w fahri azalıp 
h-abul et.mi!!, aroba Uleymsn <;'akı!', 

mı parayı, ce.nılyetlrı fahri awıtau 
ıııatrn almak ı in mi \'tmnlljtl. Hayu._ 
0emı~-e~ :n;aları, yardrmmda.n do • 
Ja~, bu ,·ataııd:ı ıı bir cemile gös~r • 
mrk l!teml!!leraı. 

l"üleyman Çakır, bu f1tbri azalığı 

kU~Uk ıtörmlyttP.ktir. Kendl!'il pekAJtı. 
takdir ('(}Pr ki \iz: bin lira)·!" cemtye. 
tın. a5tr az.alığı deıt"ll, fahri ı;zalığı hl· 
Jr. <"ld" e<Jllrmcz .i\!ili azalarmm, nsU 
a1A olabllmt>l, i~ln nelf'r verdiğtnl, ne 
faaliyetlf'r giicıtcrdlğlnl ancak Mli a. 
r.ıılar bneblllrlcr. 

Francalacı ve 
simitçi fırınları 
Bir kısmına ekm~k imali 
müıaadeıi verildi 

fraacaıacılar 
ekmeği dalla aellı 

çıkarıyor 
Fırancalıı lınullıhnın menedilmr. 

Ticaret Odasında 
teftişler 

941 senesi muamelahnın 
tetkiki neticesinde -940 hesaplarının da 

gözden geçirilme
sine ltlzum g6rtlld8 

H.4.l)iSELE~ 
.. AiıllH 
Mir Gln'D.n sonu ... 
PadJıah tarafından alfedllcn, 

koDdisine paeahk ve Halep \'aÜIİ· 
ği Verilen Mir Glin ilan Erılncaııa 
yai~ıyor<lu; bu 5ehre \'aml&k 
için son konak olan Keşişhanınl\ 
vanldıfıı ~ yeni l'muf ~.a 
Ue yenj Murat paoa arasında td .. 
detli bir münaka,.oıa oldu; Yusuf 
pa~a ~Jorat p&~ya: 

- l!cnuı'ın teslimine sen sebep 
oldun. ifa.na kaba muka,·emet l!4 

derdim; kii.fi aı l<erim vo cepba• 
nem ,·ardı; ~tan imdat dahi ge
lirdi! 

Diyerek onu öldlirdü, ll&dl.;e 

ör ek 
ka a: 

1 
sı iizcrine c\"Vclce fırancnlB ~'8PIP 
sala •:rırınlann bo~ kalmaması tc;in 
bunlnrn ekmek unu verilmişti. Bu 
fırınların ekmeği daha nefis çık:ır· 

tatanbuln gelrn!§ olllll Ucaret ve • hemen padi~ıa haber ,·erildi; 
lcMeU ınUfeltıglert Ucaret ve ııanayi Dör<llincü Murat fena h&lrle kızdı, 
odasmrn 1941 senesine alt btltUn mu_ fakat lıer nedense Yusuf ı>&.sa<]nJı 
ıuneldt hesaplarını tetkik etmi~lerdir. Hnlep valiliğinl aldı anıma canmı 
Tam tki ay nilrcn bu tetkiklerden son· alınadr, V!Lllllk gidince Yu ;uf pa. 
ra odanın 1910 -n~ııtııe ait hesa.Dat şa on"anı ela kalkıyor. !&dec.e bir 
ve muameJO.tmın d.'\ tetkikine !Uzum harp esiri oluyordu. Yeniden Ha
görllhnUş ve o seneye alt bUtUn def - lep '\"&)iliğine taybı edllen Ahmet 
tfrler teftJ§ heyetince alınmı§tı:r. Bu paşa onn ,.e oğlunu lzmlte götür. 
iki senenin muamelO.t v~ hcııabatma me~e. oraib pa.dlşahın yenJ cınri
alt. do."lyatar ve defterler bUyük blr o • n" tmdar mnbafaıaya memur ol
dayı tamamen dotdurmaktaclır. Altı da. 

Z.ongu ldaktakı 
münevver 
kadınlar 

ipek çorap 
• 

gıyıTie ege 
karar verdile 

~Aıl\(Uld k 2r. ( .A.) - l'a1'Chm 
t.eHnler kıırumunda münevver ba. 
yanlır ta.raftıtd•n ~arılan bir top 
ıantuııı., dünya ı!ummunun ({ere1'. 
tlrdlki ta rruf dli,linCC't!lne IJYll· 
rak l~k çorap g1Jm me30 kanır 
'Cl'mlşlerdlr. 

HABF.:it - Uıı !jOI\ ~erinde ka. 
rarlanndan dola31 ~onpdNtakl 
rnline\"Ter bsy ııları tebrik ede.rlı.. 
Bıı kar.nn dl .,z· ve:hi1Jerhnlulel;;I 

' lllıu" için de örncl• olmaernı 
dilemenK~ elden grimcyor. 

Uludağda k yalı 
mflsabakaları 

Anlıorcı. l!S { .A.) - B den Ter. 

hi~ esi ernunı Miidürlü ünden: 
1 - l0t2 ) ılının snrp sı upu 

iniş, ınukn\ eınct ve kııpıh iniş ka
rıı k mfisahnknlıırı şubnllll 28 \"~ 
mıırlın birine ra lla:run cum:ırtc 1 
,.e pazı.ır günlr.1'1 Bursa t"ludııAındn 
nnılocıı\:lır. 

2 - Miisobnkalor Ank:ırn, Rur
s::ı. Bolu, lstnnhul, f ~p:ırttı, h61scJe· 
ı·ı le, şark ırnıpu in iı. h.irlnel ve 
ıl;irıchi ''ıı mıılrnycıncl hirlncl ıi, 
Aııknrn :zirıınt ensti fı n mli nbakn. 
l:ırı nrnııınıln irrn eclilcccklir. 

3 - nu mil :ıbnknlnro hnriçlen 
1 er :ırw cılen sporl'tılnr işllrıık 

ccle1ıllir. Ancr.k lmnlnrın nın rafla. 
11111 kendil,.rl yopmııl!ırı ve odhırı
l't 27 şubnl J942 Riinii ııkşnnıı ~an: 

18 e kndıır Burs:ı dn{;cılık ojnnı 
'·ıısıla i:rlc- ıncı_k(ır müsnlıaknlnr 

hı bok~miııe knydettirmeleri 111. 
ııındır. 

Altın f iya'da11 
PUn bir reııadlye nttınmın tıya.t.ı 33 

linl.kUlr.o 11.ltınm fiyatı lııc 450 kuruş. 
tu. 

maları Hibıırilc diğer fırınlııra naza· 
rırn dnha çok sürürn ,·aptıkları sö. 
rOlınü~tür. !)imdi c\'Vcılce sfmilc;illk 
\'C bör\!kçilik yapan fırıııl:ırın imil 
ve börek im:ılıit ının Laınamen me. 
ııcdilmc inden dolayı hcldb ve 
ıom·ıık ınıılı.,ulleı i ofisine milrııca. 
otlıı ekme!: imalatına mOsaodc 
dilme lni lslemi~lcrd!r. 

Halen htanlmldal<I fırınlnrın :ı· 
derli iki :riir.U eecml"!Jr. Similı;I 
fırmlıırı dn tonıamen bu yeli<ın:ı il. 
titınk ederse :.!50 kadar fınnda ek. 
mek çıkmı!) olacnkhr. Belediye, 
-:ımdilik çcık merkezi ııziycth.'ld 
slmitcl fırınlorınu müsaade ,·enneRI 
ııım·afık görmiişlUr. Çünkü faılw 
Cırın ekme': inıııl moşrenıınnı o 
nlshetle orttırmaklnchr. 

Devlet demiryolları 

Almanyaya bir 
heyet gönderecek 

Vagon ve lokomcAiflerin 
almmaıı görii!ülecek 

nıUfet~ munba.sıran bu tettl§le me; • Mir Gün han dördüncü !lura.t 
gut olmaktadır. harpten döndüğü zaman onun ye• 

Diğer taraftan, §Chrimizdckl bUtiln niden giııiine ı;ir<li. Kendi ine '8• 

dcğirmenıerln ve sigorta etrltetlertnln lllik \·crlJmedi aınma tam bk zevk 
htııabıı.t ve muamelft.tmm da gene Uca· içbıcle ya.5tL1?1Mı için ne liıuusa 
Tet vckllııU mUfeLtJolerince tefUll temin eıllldi, Ha.~ ahır ya.nmda 
yapıln1tlktadır. Bundan ımı:ıra hcyııtl bfr konak, Kô.ğıUıanc<le bir çlft
ııınum!y~ lçtımaıarı yapılmakta otan lilc, .Bcığıtzicindeki l<'er:f dun kö kü 
bOtiln ~irketlertn heoaplnrı tet!Uk o • 'erildi. ltıir Gün en ı;oli Iloğaılı;in , 
hµıacalttır. de, bngUn kendi ismini fe5ı)·a.a, 

Ticnret vek!JeU tert~ heyeti bu sc. Bl7.nll"> de\'J·indo l"fpa.rodo den!
ne t•'fllş !aaliyctinl §ehrlnıizde teksir len yerde oturuyonln; orayı Aoe.'TI 
cb;l~ tulunmalttadır. 1 t:!nıncla <rn · tmi ti; ronkli f'..a:m· 

-----o farian bir l•ö:ik yaptımu~tı; Aoe111 

L k t •t • 1 • çalgıcıl:ırı arıısm<la !lece ,ı;ündil7. O an a VI rın erı i~ere~, esı~nerck yaıoı:rcırou. o sr .. 
ı-s.dn '.J'ür!tiyedc bugün n.J.nturkıı 

mav·ıye boyanacak dediğimiz mu iM hcnü.ı Ucrlcmi.., 
\'e yaplmıır; tleğildi; Mir OUn'ün 
çıalgt t.alcrnıı cfiŞIUU; gören 't' 
dinJlycnle!" gibi gl>rme ·en 'e diıı
lcmi\·enlcr de haynı.n<k 

1 marttan itibaren 

81ft0k t8 blrJ J818 Ilordünd\ Murat. Ba dad fethin· 

ı rlen clbniir:-t ı:rnir <iüne hıma. on 
Ankaradan blldlrlldlğlnc sıSre del'. Vıllıyct umumi meclisi, Jokantıııarın 

1 

kese ıtlhn ihsan bu ordu onun 
lct demlryolları umum mUı!UrlUğü, r.el< ''ltrlnlcrinde yemel• vcııalr p\~mı, ıw ze\'k ;.ıemlerhıi tlU\ anc.'1 : enıli>·i 
yakındıı Almımyııya bir hey t gönde. c!ıı. mn.C!de'cr! '1!1 te~htr edilmemesine ,1,. ~itti; jçti , c: eğlendi. Bol hB· 
rec l<tır. Tahmin edlldltlne g6re bu uair lılr r r vermlrJUr. har1t tra.ıı ;:\'eoıclderi:>fo keslıin , c 
heyet, Türk • Alman ticaret ıınıaıma· B·ı !,i\raı b:r mnrtum ltlbnrcn tat ı ''"etli l\alyan Ye Frnn ız: nırı
ısı kem~ nmdalct V&gOI\ ve l \(QınoUt. \•lk dll<ı°"'kttr. I.okantalıır1 came~(ln. !Utı .. C:n!,i rıu\lıJ:thtn r'.-0)\11}1' jlldC 

leri almak ilzere ttma!llarda bulunı • tıu ın: r. ,a\'I boya ıle boyıyncaklnr ve helki mühi~n rol oynadı. Pa is:ıh 
caktır. , _yeınel' lc§hlr ctmlyecckıc.rdlr. hu mcdi. terden 0 hı.dar ho~lam 

yordu Jıi lienılbjni ölüme göhlrcn 

Ko··mur 25 kuruşa İ),..,.,K ''c ııerhir. lı-n11 cttJrcıı hastııhk bir 
~I \'" - -ı ar; hsfiflcyince ·Unhtnr l'u uT ıı:t~ 

- _ ftABERLER _J ı:amıı kon11ğmn <'-;.lence .arluuln 
Belediye kömürcüler lımnı. eski lran prens.ini cıığırclı • 
hakkında zabıt tutuyor .. ş lıriml?.:dckı mektep dırcl•törlcri 1~fi. Ji"sfahk ıhrı.lnndı, on bcı; gi.iıı 

ı u hafta itinde topl narnk ziraat se. r.rmra. illclii, 
OakUd(U'dn hıılka tcvı.t edilmek U;:r. 

re muhtelif yerlerden gelen m nBa • j 
kömUrll, bu la nnın !htlyıı.cın· 1 ıırııı -
Jamıya klıfi gelccf'lr mlktaı11.1 oldu u 1 

1 
ı;:iSrUlmU~LUr. Fnkat, muhtelif ka::n • J 
ıa.rdan hallt burnyn gelcre.c kömuı 
tedarik ctr.ıeğc ı;nlıııtıkları ıç n kö • 
mOrcUkr !lyatıan yUlts.:ıllm~lertllr 
nazı yerlerde ~0.2ll kuru~ıı knda r klı
mUr satıldı(tı görülmektedir. Bf'l,dt ·c 
derhal fnnılyetı> geçt-rck b11 glbll<.'r 
hakl.ımla kanunt takibat yapmakta ~ 
dır. DUn .>-ine '< l~ömUrcO ha'klnnd:ı zo. 
tııt tutulmu§tur. 

Diğ'Cr taraftan dtin Zonguldaktan 
JOOO ton kok kömUrU g~lrnl;:.tır. Bı.ın· 

ıar Jınıka kömUr d:ığ:tn•al;: 07.~rc bel<· • 
diyenin kmdıı~ bıı.yllt"re \' rtlııCtk • ı 
ur. 

!oıbcrliğl k:ırımnndn tıchrln1lzdr.kl Murat iıiilp ıle 1bmhim t.ıılıtn 

ıncl.teplerc. nlcbe \'e öt,retmcntcrc dU. rıktığı ıarnnıı İrt'.n elçisi Jbrnbjnı 
11tn wır.'l 'eı 1 0orU~Up kararlı,,trrıı. - Hı'", • ıııir Gl'nc Jı:ınm a!cylılnılc 
cı:.tnrıtır. rıu lopl11ntıdn bir de (\'i. lıuhınüu, lta~ Ac~ın c irlcri ser • 
ır.~·et olm1!rır zlrr.nt ekip! ı ltunııacıığı f P.St lırrakıldı; Q id&m edil<li, Mir .. 
finlıı ılmP,lttndır. ~·iıı'ılf'lii ~arnlına (]önhinC'ii Mu • 

~ "l'fıp\ı ve lındastro um ım mUdürlU. ~t iı;in l;onmu? qlan taht knJıJ· .. 
;:U, htr.nbul d:ıhHinde oldu~u gibi .A. ııldı; ı;nrn.y lİa sadrazam f"aıa 
nadoludıı d~ kadııııtro f allyetınl d1h:ı hı tnfn ıı 'I\ ,·erildi. 
hı~ ı b r f!ilo lld ilerletmek ·çın tertlbllt 
ıı•n !!;ltr. Karlı:ıslrosu ıl•mal rd:len yol 
vıır~yct mcrl>ftzınden .!'onıa bu yolu çc· ı' 
vır n :•:ıkın kö\•I rln de 'kadastrosunun 
.\ pılnıo.ııı t ka ı rar ınlD lr. 

• IC'.asımpaşadn t<ıtlcl<nl Mf'hme Şim 

ıı r hl•· m'l'!terfj•e ~'ol:nıuş sucuk sat. 
nal\ ru undıın ııalıycye vcrllmlı., Uç 
ı; tın hıı ,. ve heıı Jlra pa cc7.nsına 

mahl<Clrn l'd!lml -tir. 

Q"JO if.in ç0<:ukluı1'utnclanbor; denı· 
zl ço'• ~everim!. Hnlpuki denizler 
~brrn! 

- Yn;> dem& sl,:ooin babanız: dc
ıti:r. mıbayı idi, övlc mt Frav 
?\raht! .. 

- 'l'abii: Hem mühcndt'I yü7,ba. 
ljl !. 

KADIRCAN KAFLI 

Ziraat Bankasına 
müfettiş ah nacak 

Ankara ve Iıtanbulda 
imtihan nçrldı 

%irn ıı b:mkası, lıank nu1 tcflic; 
hcycll katlrosunıın yeni mflfellişlcr 
,.e ınerlieıiyie ş ıı:tbatın yüksek 
lalı il eömıilş cleman)a.-ıa takviye. 
sine kurar venni~tir. Bunun fcln 
lıir milsabııka JmlJbnnı acılııeaktır. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 106 - M'Uh•ndis mi? 

.\1\}.;,ıra ve r tıınbıılda nisnnuı 
:.!O. 21, 22 nci günleri ynpılaca.k o. 
l:ın lıu lmllhana oncak hukuk, ik• 
lıs11t r kiıllcleri)le siya al ıbil.silcr 
okulıı üksek ticaret ve iktısat mel,;· 
ehi mcıunJ.ın kabul e<lilccekır. nı. 
ı..nt hu ınekh-nlcrin m\ıadili ecnclıi 
112ektcplı::rdc Iı:ı,ka mcmlcl>eUerde 
trıfo,;1 etmiş Qlanl:ır da yabancı dil 
bilmeleri :uııariyle imtihanda ıer. 
cih r

1
dileccktir. 

cum.lariyle nı bur bir tayyarcei 
\"~l"di. Halis İngiliz pm-owdur!,, 

- Ya! ~c"1tUr cdcr1ın ! De • 
mek, Frav Kraht, Köln ~.htinde 
fırgfliz cign.ra~t iQmc-.k q,ır cfııa.yct 

c!eğil. lıa. ?. 
Prav Kmht bu !l.efer samimi rı-

larn.k güld ii : 
- Lonıil'a ::ı.km.lannm !:O.naimi 

~Jıhilir! 
Diye mmldnııdı. 
Bu. yUzU nulaolk lıavlulaı'lna 

rlöı:untifj ve hay::ıtmdıın bıkmııı gö
rünen kadınm gözlerinin içine 
1,:üttnn. Ru gözlerin ark:ısmd::ı 
miithi' bir zekanın gizlendiğini 
\ehmetrnt"yo .h ·lamıııtım. 

Ayaia luıll-~rak kııdına clo •ru 
rürlldUm : 

- FraY Krı:ıht! Demet: m·n 
etM: tay:rıueci C•lflUarınız cıa vnı·. 

~yle mi? 
Di,re 50ruunı. 
Pn.v Krcht. birdcnbir~ gaf 

yı:ı.pm- bir im; n -:ıbl yllrlim,., bak. 
t:. Bu bakış htcllk kcııkinli~d~ 
PU' bakış.,,. , 

- Niçin olm.amn? dcdl. Ben 
<'.estır ve kalımman ~ıısanlen seve. 
ıirn ! . Bilh..'\SSa Loııdrayn. s: ltcrlc· 
me !culuları ~ıine 1".ıeak dolwm 
00mbalarla l'lmdcvuya giden bfr 
layyarccf <"ılUl'&"l ! .. 

- 8iı de İngilizlere haklln\tcn 
~.ok dil§manstnız Frav Knht 

-Qok! 
- Nlçbı? .. 

.. 
- Ga rfn mı al 1 
- Olabilir. fnknt iblha..ı:ısa ~i?.in 

~ibi dı,.arı lın:ı:atla nlA'lcasr kalma· 
mı~ s-öıiiumcyt tercih cdCll bir 
lmdmın tngillı.lere ne !ebeple 
~fü::nuınl.k dilyıluıfunu merak cdi· 
~·oııım !.. 

- Ah! benim mi ·ı Beııim dUf • 
manlığnn t!lmanıiyle b"ıoka sebep. 
ıcndil' ! .. 

- Bııök::ı. Febepten ın:? X~ gi • 
hj? 

Oh, ben bir <le;ıi?~i lı:rııyım' 
SabA.m Hambur~hıdur. iyi bir balı 
rivellvdi Bir (ll'.>nh~ \'ih;b~•ı. Gt .. 
ren harpti' Skajtrer. mubare• c • 
t!nde gcmisjyle beraber battı! .. o~ 

- Evet! .. 
lo'rav Krahtm )'iliıil birdenbire 

ıiöğl!rt! .Gözleri bofıhmla.ra daldı. 
So:trn, adetA sa.yrklP.r lbi mırıl • 
tömımeva öe.tıladı~ 

- Zın·n111 t>e:bam!. Alman <ıo • 
nuı.rn::ı.gı ieln çok ~ıstı! Skaje"l'R.lc 
lR ölmc'ScYcH, A1!flAn donnnnıasr. 
nı' dünyıı..,m hirinci donanması ha. 
line getirecekti!., 

Hl\yrctle kn<l nın yU~ilne bak • 
{ ".D1 : 

-- BahılıJlll !11'1 ölmreeyd\ bunu 
> a,paca.:ctt?. 

- Elbette! .. 
Giildiim: 

- :Anıiral yü1.be.şı mıydı 'ken• 
d•fii ? .. 

I<'rav Kra.ht pay,(!t ciddi gözler 
l c yii7:Uıne bakanJc : 

- Değildi amrun, hiç kinısenin 
düşünemi;·eceğt yeni ~ller yap. 
mak i<:in çok u~ryordu!.. 

- Hiç ddm~nin cw Un miyecc. 
ğ-i ycııı· 0 eWJ<:r mi! Nuı'l genı.ı • 
ler ! 

İnıllhanda mU\·aflaJ.: olacaklar lıir 
müddet Hfl lir3 ücretle milfclM 
mımıetliği vrya l:.?O lira ücretle 
t-l'f nıımzelli{il y.ıpacak ve sonra Ji. 
:rııknllcrinc ~öre rs:ıslı kndn:ı)~ 

la) inleri y;ıpılacal\hr. • 

leaeı sekreter bfr 
çay zıyaletl verdi 

Oumhur,iyct halk pa.rtis1 S"CDel ~I> 
rdcri doktor Fikri Tuzer, dlln "8-!lt 11 
de Ankıımde. DCJılr Iokarıt.asuıda h:ıl1'· 
cvlerlııln opuncu yıJdönUmU mtıJ1aBC· 
betile bir çşy :ı:iyafctl \'ermiştir. ZıY8 
Cette başvekil doktor Refik Sa;rd 111 

hUk~et erkl.nı. pıırtı idare hcyeU ll

ıuı, Ankaraya gelen 15 \ilAyet hali\· 
C\') rl citiplerl ve holkevlerl tdare he· 
)'Ctlerln(!c o:ı cen denberl CuılaSU'l oı 
rnk ı;alı~anlar tınzır bulunmu!)lıll dır. 

(' 
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l·lnab~rl 
Saidbl •e Neertyaı Müdörta 

hakkı tarık ua 
Buııc11gı n:r: vaıuı .Matl.ıa&m 

ABONE ŞAR'D.AJU 
l'Qrkiye l!lcnebl 

lklıellk H.IO K.r. S1.00 Kr. 
8 811ık 1.AO • H.00 • 
3 •11dı .... • .. ... 
la1bk LH • LM • 
~ idare fcletomu ı.\110 
:::t!!::::::: 

Şark cephesinde 
Bov,.t.ıer Jamıordunun 24 Uncu yıl· 

~Untı dtın teııit ederken Almanlar 
~ ~t ctpbealndo alman eslrlertn 
llllkı.nzu blldlren bir tebliğ neıret -
llıltUr. Buaa s6re bir aonktnundan 20 
§Ub&t 90 70 kadaı' prk cepbesLnde 
36&oa &o.yet Mir dilplU,tUr. 
~bqkaSoTy•tlerden 

8.YJıı •llddet artmcıa 1160 tank. 
17'8 top ve Jıer neviden 8000 anr.b:ı, 
~Pt ve tahrip oıunmuıtur. Hava :mu. 
iıarebelertncıe de 699 tayyare d\l§UrUl· 
ı:ıııı,, 831 tayyare yerde tahrip olun. 
l:lıUftur. Alman kayıplan iae 122 tay. 
llal'edlr. VerUen rakamları gösberen 
1eb1Jt Alman gazeteleri tarafından 
ı:ııaıı,et haUJıde h&lkıı. blldlnlmiııUr. 
Bir Alman pzeteai §Öyle l·azıyor: 

Moakova olmdl nazı harp :makinesi. 
llln imha edilmemi' olduğUnu JUra! 
<=orunds kalmı tır. sovyct kıtaıanna 
C~t \•er:nek ı<:tn ıılmdi bunlara Al· 
llUuıyayı t.amamllc u; c k bir Sovyet 
l&arnunmwı acnıbı göate.rD.mektedJr. 
!Jarlt cepbemnde mUdataa muharebe • 
len oluyor. Fo.ltat Fruırcrtn <kdlğl gibi 
Alman piyadC3ln1n harekete geç ceği 
&aat blr gUn çalaoalt ve o zama.ıı bol. 
ıevık • plllkro.t fantezilerin :mahiyeti 
tllllaşılacaktır. 

Diğer taraftan klZ1l donanmanın mu 
Vaf~yetfnl gtıedOn g tiren ?ıı!OllkO\'& 
radyosu §Uillan ııöylemlşUr: 

Harbln yedi ayı Jçlnde k.ızıl donan. 
ına 31 harp gemim ve yUzlerce tank, 
top ve 10 blnlcrce mermi yükl\l 276 
Yardmıcı gemı batırmıştır. Binlerce 
Aluıan ask ri denizin dibine çöndcrU. 
mi§Ur. 3000 Sovyet bahrlycls.tı:ııe nl -
ııan Verml§t1r, Cephenin batı cephe • 
sinde bulunan bir sovyct muhablrlnln 
blldirdlğine göre 20 gün zarfında 7000 
Alınan asken Yok cdllml§Ur. Bu mm. 
1.ak&d:ı y dl bUyük şehir içln döğU~. 
lllektcdir. 

UBY.ADA: 

İnt;'ll'z tebllğl T!mtmlnln doğusunda 
\•o bu sahanın cenubundakl umumt 
!!lgcdc bıırckO.t yapan İngiliz savaş 
ı:ıevrıyclertnın ve seyyar ltollannı::ı d::ı. 
lıa bl1yt1k bir :mukavemetle kal'§llB.§• 
hklarmı b ldlrmektedlr, DUn öğlcdcr 
onra Martubada.n Timimi.ye doğru 

Çok bUyUk harcltet mU§abcdc cd'lmlş • 
tir. ?.'Uhvrrln hava. faaliyeti bUyUl< 
ınııcyuta olmuııtur. 

l ZAltŞAl~bTA: 

Müttefik bombardıman tayyareleri 
ınka boğazında 1000 Otonıuk bUyUk 
ır Ja"on deniz taaıtmı at 0 'erml§ -

" ·· ateşine r \•c bir çoklarını mltralyoz 
Ucrl Palem· 'Jtmu !ardır, Japon ku"'°e 

ı - 100 kilometre batıamda ehem. 
l'tll~cuı b1r nokta ol!lil Labatı dUn 1"· 
ı.ı <'ttnl§lcrdlr. Rangondn neşredilen 
n l bllğdo kay<!cdlldlğlne göre ~~ 
nun §imali §Uldııinde Pegu demı 

otıı iltlsa,k noktamıı mtıdafaa eden 
'l1tıaratorluk kuvvcUcrl Bilbı ile Slt. 

nehlrıerı arasnıdnki bölgede şld -
11 .. tlo tllrJılilllaktadir. 

Japon kuvveUerl Timor adasının 
ı crtckııe aıt k smmda bulunan Dllli 
!\\ ı 

tn Ydanıru i§gal ct.ınl;ılcrdır. 
ıı ~ı ~r 1 :u-nrınn :.ıo subattn ad:ının 

~nclal.ı • it kı romdu karaya cı-
1 11/ hıı başka birli :erde rlün nJa
~tın·ı lı rkezi ol n Jfoopnnliı i~s:ıl 

ş rdı 1·1 ısnıı d . r. 5127 tonluk Dclp .ı o 
rı ill n tl(, bir Amcrıknn silubi lor. en erek · 

Bir batınlmııılır. . . 
:orrııt Janon kruva~ör fılos~ ~le 
kı nı O lllUhtlbi lilQSUOllll bıı~ ıık 
' ı ı ınvı lnhrlbil le nellcelcncn Co
' ı ~·Cnlı tnuhıırebc i Ja.Ponlnrn a~ır 

\Jlll:ır1 • ı k ıı· ' nıaı olmuşhır J•c cıncn •ı llc;ı • 
L flllt lıüı UmCIİnin J.ondr,\cll 

1 •1 h 1 
1•1 er r büro u tıırrıfından nc5• 
ı <'n b' l' ı ır tcbliti Jnponl:ırın l3:ı ı 

11~;1nı ~arıt kin gönderdikleri fi· 
•l(inı bu/füJ, kısmının t:ıbı ip edıl. 
11 "> cya lıasarn ullrntıldıfiını 

ırın· . o 
ın 1 ıştır. T, hripten kurtulan 

rli, 1~ r lal~ı bir toncsi kocnhil-r, 

\J 'ffs 
,:~r'lYlıf>A BiR INF/aıK: 

t!hrınsllya ha\'ngnzı f:ıbrikosınd:ı 
"eren ce~up mnbnllclerlnc gaz 
Qin11114 t~yı~ tihnıının bulunduğu 
)}Jtıı1b Uç ınfilak olmuştur. Dina 
e\'lerı ıı ve 100 metre mesrıfrdcki 
-..,~tatııan harop olmuştut".. 
-....~ır. 

H A B I! 'R - A~ l>Oetasr 
3 

SON HABERLER Bir Japon mebusu 
yazı1or: 

Jltısralardan 

ıswmı Avustralya Montevideoda 
J I tırllmalıdır Parlamento ?erine 
apon aş Devlet şurası 
Avuıtralya Japon muhacere-

ti için mühim bir aahaclır kuruluyor 
TQkyo, 2* ( A.AJ - Mebuslar

dan KloJe, Kumin Simbon ıazete: 
sinde ynzdı~t bir ro:ıkalede A 
,'llstralya ad:ısının Japon}aftınlnıa. 
sını tavsiye etmektedir. Kloje se. 
hep olarak A vnslralyanın aldılı 
düşm:ınca tavırları \'C şim~li .Amı:
rikanın burasını yulın:ısı ı?tımalı• 
ni ileri sürüyor. Muharrir dıyor ki: 

"Avustralya, Japon oıuhaceretı 
fçln mühim bir sahn oJnbillr. Her 
,.11 1 milyon ortan Japonlar nereye 
~ilınclidirlcr'l Frnnsız Hindiçinist 
1'ıfolezv:ı Cnva <loludur. Borneo ''C 

'teni Gi~c muhncerete clveriıli de. 
f:ilclir. llıılbuki .-\vuslrolya muleclil 
Jklimlidir. Buranın fl(liml Japonya. 
Ya benzer. Dütiln AYııstral~·~~ ı 
(;,5 milyon nfifus vardır ld bu 'l ô • 

yonıı ;.nnrusu deıneklir ... 

18 Tüccar 
Hava kurumuna 30000 lira 

teberru etti 
tatanbu1 tUccarlanndan bir kııroı 

TUrlt bava kurumuna yeniden 80000 
ura teberru ebniıılerdir. Bunların iılm. I 
ıcrlnl yazıyoruz: 

!sak Kohen, Whran Ohanyan, Ro • 1 
pen Adalot, İaak ve Robert Eakenazı \ 
~r bln, :Mıgırdıç Servlyan iki bin 

1 
Oryopolos l 750, Rwı. Haıtbn lAki, Le. / 
on S&Sran biner, Ömer Lattı Burha. j 

nettin Tantavi 800 lira, A, Ş\lveyk, 1 
Eprem Zare Horuanclya:-ı, A. Levl I 
~r yUz, NC§Ct Dcrvl§ 400, ı<~zm 
fenin oğlu 3:50, Farangel ve Karava 
cak Kapriyel ilı>el' ytız, Sami Gaba;> 
2:50, .M, 1pcver ve ortağı ile Nihat, 
Güven ış ve ortakları iki ytızer Jirn 
venni§lerdJr. 

-0---

Vali Ankara ya .gitti 

lltanbul \'all ve belediye relıı;i dok. 
tor L~tft Kırdar dUn nkşam Ankara· 
ya gitmiştir. Valinin, Ankarada. §eh • 
rin t&.§e Jtletl ve ziraat seferberliği 

elratmda. temularda bulunacatı an • 
laşılmaltbldır. 

Aıkerlerin ginleri kaldırıldı 
Montevideo, 2* (A.A.) - Reisi· 

cumhur Daldomlr parlAmentonun 
yerine bir de\'let t<lraaı ikame et.. 
mc~e karar \".ermiştir. snrnnın 40 
ftzası olacaktır. 

Reisicumhur dün &iya~l zimaın. 
darlarla istişarelerine devam elmiş 
tir. Cumhurrelslnin en çok tanın: 
mış siy~t şahsiyetleri bir anıyrı 
ıetireceftl ve ht\kCnnetten komllnist_ 
Jerin infiratçı partiyi ve Herrcra· 
nın partisini uıaklııştırnca~t söy_ 
lc.nmcktedlr. 
Diğer cihetten nıllstnkil parti ıjÖ. 

raya· i~tirak etmeme§e karar ve
miş ve seçimin normal şartlar nltın. 
ıJo 29 marttn yapdmasın1, intihap 
edenlerin 10 haziran hükumet dar
besinden eV\"el olduğu gibi iktid::ı. 
ra geçmelerin! istemiştir. 

Dahiliye nazırı bütün memleket. 
le sükunet hüküm ı;Ordüğünü hlI· 
1.l'rmektedir. Askerl kıtalar kı~lııln. 
rında huJunmakladır. 1zinler kal· 
dırılmışhr. 

Ho'anda Hindistanı 
Vaıisinin nutku 

Cavada 
kuvvetli 

ordunıuz var 
Bltfia llavvetlmlzle 

çarp11&catısı 
BataVJ9. it (A.4.) - Halka lıtta. 

ben radyo vuıtuile ııetretU,i bir me. 
Eajda Holaııd& Hlndlstanı valili bU· 
bassa şöyle demektedir: 

Cava. adıuıma umumt taarruzun Y
pılacağı zaman yakl&§maktadrr. Filo. 
nummı pmudpl taarruza geçmektir. 
Bilim Cavad& kuvveW bir ordumuz 
,,.. bava te::ıkD&tmua vardır. C.vanm 
~ti dış topraklarımIZm TUiye • 

Aziz Ak vefat etti : ::~a::~.0~ı:: 
Tce&Urlo M:bcr aldığımıza. gö- tlıııt1ln ı..-uvveuerıe lıarckeUı ıeçm~l 

re İstanbul umumi meclisi ve cüm- gQç olacaktır. 
hurlyet halk partisi lst:anbul 'ila- ( Valf, halktan, krtalardan metin ol • 
yeti idare he~ctl flzaıınıdan Aziz malarmı iat.edlkten aon.ra *lerlnl 
Ak dfüı gece knıp sektesinden ve- ı ş!lyte bltırml§Ur: 
fat etmi~tir . .Atiz Ak, 319 s~nesi.n- Çetin muharebeler blzl bekliyor. Fa. 
de Harbiye mektebinden iyi ~- kat blz bQUln kuvvetıerlmtzıe çarptq. 
cc ile n~et e~. ':.t"1n müddet cağız, 
Rumclide askeri VRzifclerdo bulun
mııa Me ... rutivelin ilamndan sonra 

~,,, " ,, . 1 
askerlikten isUf:ı etrı" ıR \'C ttihat 
Terakki partisinde siyasi vazifeler 
nla.rn.k r;all§llll6, latıınbulwı ecnebi. 
Jcr tanüllldan i gali mt'a1armda 
gizli ınilli teı;kilfıt~a yarar1T<,1ı gö. 
rUlmi:e kahramar:, ,·ıüamıevcr ve 
i~i yürekli bir insandr. 19~0 yılın
d.'Ulbcri lstanbuı umumi mecliRin. 
oe RZ.'\ olarak bulunuyordu. 

Son dört senedir ctimhutiyet 
lıa.lk partisi vilayet id!lre heyeti 
azası olarak !f lt~n:ı.kta idi. ÖlUmU 
büyük bir tC'eSSilr uyandırm:r~t.ır. 

Ccnazes' yann BeyHtl <'amiin~ 
:ien öğle nnmazmı müteakip knl. 
drnla.caktır, Allnhtan rahmet eli • 
ter. aileslnc la?.I\ eUerimizl bildi -
ri.riz. --------4:>-------
Rindtstandan iplik 

gerrtillyor 
(Bıı t.nrafı 1 m~idc) 

1ktısat vok&l"ti taraiıncian ''Sanat 
h llnd yapılan dol~umacı • 

,.e mcslclt :ı tl ihtiyaçlar 
l·•· ,.c "aile ıırnsmdıı za 
...... l k namlle iki 

ı ln yapılan dokumacı ı " 
ç ·kl dolrnmacılıfl 
kısma ayrı11'n pamu u lt HS706 
'cin bumın bütiln memlokc c 
•:.c b~ d Buulcrın el t ....... Clht rııııamakta. ır. 

...._ l' t ahlyctte· 45716 m tamamen meıılck m 
dlr. 07930 u dn nııe fbtlyac;ıarmı l<&l'fP· 
lamrı.ktndır. Aynca 15'199 M.lı vo ldlinı 
tczgıuıı d!ı tıın.Uyet halLTldedir. l'a • 
muklu el tczglhları senede 7:i.SO mil• 
yon metre arasında mamul mensucat 
vt!mtektedtr. Al6.kadartorın tcsblt et • 
tiklerine göre bu miktar, en bOyllk 
fabrikamız olan Kayseri kombinası -
nı:n yıllık pamuklu tııtıtı.&llnln Uç nıll· 
ıındcn fazladır. 

tktJmıt vckAletı, Hlndlsto.ndan bU. 
vUk mlkyBlila :iplik gellrtınoğe tcşeb. 
bUs etemlş ve bunda muvaffak olmuş. 
tur. !plikl,.r gclıp de tatbikata.· geçil 
dJği vakit el teı:gA.hlan l1or sene 260 
milyon metre mensucat ~·eı'I!1ek imkA. 
nmı kazanacaktır. Bu yckün, l 2 Kay. 
ı;eri konıblneslnin istihsali demektir. 

ıran ve frakta 10Uır 
(B~ tarafı ı neldc) 

zemenln bir an.ya getlrllmeaf, syi bir 
halde nıuhafaaası , .• kulla.nılmUl ,,, 
ieriyle geıılşleWmeıdne ibqlal1mıftJr. 
Bu .sayede Rwıyaya yapılan eşya nak· 
llyatı ~ıı ölçüde artmalr.tadn'. 

Bu ımreUc orta~a.rktaki müttefikle. 
rin kuvveti gittikçe artmakta ,.o ga_ 
zeteıerde bü;>1lk hartıer:e JIAn cdllml. 
yen bu mUtevazl çalışma her şeye rağ· 
nıcn mUtteflkler!n umumi plQ.nmda 
btlyük bir yer i§gal etmcğc nıım~t bu 
lunmakladı. ---.o--

• Beşiktaşt3kt meıhur Hasan paga 
sirnltı;i fırını blrı:ok yerlerinden çat. 
lamı§ ve t<'hlikell bir vaziyet almt§ ol. 
dU,'Uildan yıktınlmaeınıı. ltarnr veril· 
mıısur. 

Tahir ile Zühre 
Yuan: l~kcncleı il'. Sertelli 

-US-
- Bunlıırdan blrinl de ben yaznıı~· 

hm, Zıitırııdt1mı 

DecU 'V\• '1ıı\-ardakJ. •atırları )'Bnıl\ 
sc~u~ olnuna,fa baııılaıJı: 

Sana gönüı verdim, beni bırakml\ 
GözUmde tutuş u;:ı. knlblml ynkma,' 
Bir garip eteıkım 'kuııura b4kma, 
Bırakmn lx-:ci .sen, bent bırakınaı 
1'.öbre l!.'inJ ~ktl .. 
'r&hlr clc\-am etU: 

snna bağlananlar aldanıyormu~. 
YUzünil görenler ay aaıuyonnu.,. 
A§kına dil§cnlcr hep yanıyormus. 
ôliira'eJn acırsın beni bırakma! 
zlilııfttln shlert dolnııuıtu. 

AYIC: 
_ Ağlaıntı ya\•rum, dQclJ, Bunlu 

•.•. ..ıınlcrin acı tı.-ıtıralarıdır. Ar. 
ıe~ıuı.5 fi~· 

tık bblbirlııi1C ka\"ll,WUU1'.., l:ı:!n yü. 

ı.linüzü galer görmek i!ltcrlm. 
Tahir duvardaki kottnaYt tamamla. 

dı: 

Yefasız sevgilim o.ldatm& beni, 

Razveitfn nutka 
(Ba..5 tarafı ı ncldc) 

zumund-ı nırar cfmi!tir, Rıızveıt 
demiştir kt: 

- Bu harp yeni çe~t bir ınu. 
harebedir. GeçeıılerdekilerQ.cıı 
yalnız metod iUba.riyle değil, coğ
rafye. iöoor2ylc de ~ynlmaktadır. 
Bugünkü muharebe biltüıı kttala • 
n, nd:ılan, dcın.iz:leri, hava yo1ln • 
mu allı.kadar ediYor. Hepimiz şı..• 
nu anlamalıyız lri işZmlz bütün 
dünya yiizünde çn.rpışma.kf.tr. Çün
kU dU~lanmız muhtelif nokta· 
lardaclır. Harp ma.!zememiz Ame. 
ti.kaya lnriz ilstilnlük verinceye 
kadar her tarafta ~ da.rbf. 
ler indirmeğe devam etmeliyiz, 
Şimdilik her g çen gün dU~na 
;:.ğır zayiat verdiriyoruz. 

I.e\'aznn yolb.rını dü~mana kar- 1 
tr mulıafaz:ı. etmek için geniş me. I 
:_afelerde çarpıtımaklığunız lfı.zım
an-. Nazilerle J:ıponların g:ıycr,: 
Amerika, lngiltel"e, Rusya ve Çini 
UYtmıak. Icıvn.um membalanndan 
tecrit etmektir. Bir dünyn bari • 
tasma bS.:un. Bu büyük kudret 
nlcınbalan, Yani Qin Rusya, ln -
giltere, Felemenk Hlod~ı. ya· 
kın ~rık, Afrika kıtası <=imali': 
orta, cenubi Amerika bmbirin • 
elen ayr: dtlşerae a.iabetin ne ola• 
cağmı anlanmuz. Böyle 'bir eeY o
hn-sa Amerika kaibraına.n Çin hal. 
kına lln.rdını ed~ Iialbu\1 bu 
ynrdnn lı'Wnıdır. ÇUnkU ÇL'llilerin 
llücumu Japon ::mağlüblyetindc nl· 
hai unşurd ur. 

MUVASALA KA YBEDtI.tR~E ... 
Amerika cenubi Pasif'ılttc mu • 

'w'asalasını kaybedense blltUn bu 
bölge Japon hi.ltimiyet.Jne dUşe -
cck, Japonya Amerikaya taarruz 
edebilecek, Hindisla.ıta, Mrikaya, 
yakın 63Xka kadar el uza.talilccek, 
Britanya, 'Rusya, Surfye, frak, M=· 
sın SUveyş .kan..<ılını, bUtUn Afri. 
ka sahilini hi.kimiyetj alt.ma al. 
ması için Almany:ıya yardım et • 
miş olacaktır. Ayni ~anda par. 
lak Ru:ı muk:Wil tıuunızunun r:;ek. 
teye u~ l~ltuenin 
en CflMilı yiyeceğinden mahnım 
lmlmasına yardmı edeoelttir, 

Şl:mdiden cenubi Pruöfikte tlü2• 
manla her gün temas halinde)'iz. 
Bu mmta..1<::ı.rJa Amerikanın yalmz 
haw. kuvveti değil, Amerikan kt· 
taları da vardır. 

KA l'IRIMIZ SÖYL&'\'DtGt 
KADAR DF..ötLDİR 

Japonlann birçcjc at.rakji~ üs • 
!ere malik olınn~dan dolayı iptl 
dai üstünlilkleri varorr. Müttefik. 
!er arlacaıt :malzemclerile ve aşın
drrnıa usuUyle Jsponynyı yenecek 
tir. Jc.ı.ponfann Fı1~p1nlerdc 9m. • 
zandı:klart ~-alnız Poorl Harbour 
b~nnı yUzilnden cleğlJ dir. Böyle 
bir hücum olm:?S."l. bllc donnnmayı 
binlerce mil uzaklarda.ki Filipinlc
re göndermek olamazdı. Pearl 
Hnrhurda uğmrlığımI7. zay,iat mü• 
bn:liğ:ı. cdllntlştir, Harp gem~lcri -
mizln btlyUk ıblr lmmn burada bu. 
ıunmuyordu. Bultlnaıı S'cm.ile.rden 
,·alnız 3 tmıesi i,.ı;e Yaramaz hale 
Seımıştir. Diğer gemiler ha!if yn.. 
:m alını~lal"dır. Bumda. binden !11.7. 
h tayynreıün imlu cCild~i habe
ıi de yarJıst:r. Ne kaclar tayyare 
kavbettiğimJU eöyliYeınem. Fakat 
ı:;u

0 

ltı:dar diyebUirim 1ki bu~·inc l<n 
dar blz .laponhrm hnha ctlikk" 
1 inpt-n kat kat faz'a Jnpoo tayya. 
! esl imhn ett ık. 

K, Ynf:ı TiKLtmouıa GERt 
. AT..ıAOA(Hz 

Bi7. bırrol: flçylcl' kuybeltik. 
!)urum lchimıze dö~~nccye lrntlar 
d:ılıa da kayb"dccc~ız. ı-~akn.t kn)• 
ı,cttik1Pr~-rizi gcı ı alacağız, Al
man, .Jnpo:ı lmhu ha'tekcthıt neti· 

öJ<stızü111 , hicrnmı. gel ntmo. b<?n\. 
'i'UzUJl'C oalup da a\'Ulmo. beni. 
uu akg:ım S"ö""ı;üne e:ın gtıı talunu! 

Zühre day:ınamııdı: 
- Bent o uun:m '"fil ı:tlıl<la nu 

lth:ııxı etnıi5tiıı, 'J~hlr '? 

Ulyu sordu. 
Tahir du,·:ı.rın dibinden !:l'k!lıli: 
_ 0 uı.ıııan ben J.r-3~Asm~:ln ayrıl • 

,_. nıecnun 1tiblydlnı. ?ile ~11zdq:ı 
nıı .,ır 

.. lC':lirrjml b1lnılyordtını. J)l' • 
mı, ne su;) ., 

11 Jcrdc ,. nılçn ' l'h 'c mcr nıd. llil, () g 1 • 

h:ını t beld'ycrmuıwm. 
• hcnlnı ... t;g- iimı'lo o gllııc l(n. 

- Sen •• ü •·•ü ,, n-
111 .. brınli' m l" n • &.M"" d:ır ııarı ı: ., . 
~"" ı,ırnn:ıı ı:oııceırr nt:ır tlllna hrr ,.ıı,.,,_.. 

englndr ı :mu:fll. ,·cyalıut kıııl ııte r 
l('r ~öndrrlrdl•ıı. 

- füısur:ı b:ıl,nuı. dedim ~ ;a. Mtt 
..... k n dıı ı;Uaoııillr ııtınan ııözterlne ,.. ı,. 

mit 
Talı.ir !; mı• ı1m nrınıl:ıl<i kıı 1 l 1 

okut'lulctan vr st1'.'gi11111l11 bir hıı3 il kcı., 
rıustulctoın ııonnq 

- Haydi t\rtılc ntlarınııuı blnclım 
dedi. l'olcu yolıında gerektir. Oe~ ıw. 
lırımk, h8\ 'l knnırrr.. :\'Ollnrdn hr!Jkl 
korkarsıııu~ 

'l'am atlarına blnccckll'rl sırada ~\y. 

iki ayda 

Japonların 
denizde ve 
havadaki 
kayıpları 

il llravaziırle b r 
zırblı, ı malırip 
llasara ojradl 

Melboıır11e, .2~ (,\,ıl.) - A\'us. 
lcal;ra tayynr lcrl dün Rnbol YC 

yeni Bri lnnyadn bulunan J opo:ı 
l,ıın·ctlerine şiddetle taarruz elmi:-
lı•rdir. Jnpoıı gcınilcrinl' ve hnv:ı 
.ııcydnnl:ırın ::ı lsnbctlcr kaydedil• 
miştir. 

Vaşington, .2i ,tA.A.> - Harbiye 
ıH'wrctiniıı tebliğinde bilhn-:sa 
sfı\'lc denilmektedir: 
· İlıı sene l>ir sonklıııundıınberi 
Amerikan hnvn ku,·vellerinin Hol· 
lnnd:ı Hindistnmnc!cı gösterdikleri 
frıollyet nelicc:.inde en aşağı O dür 
nınn ı::emisi Jıolırılmış ,.e 24 semi 
h::ısıırn uğratılmıştır. Aynı mCiddet 
ıcinde 48 düşman tayyaresi dn,u. 
ı"iilnıüs veya yerde 1ahrip cdilml,. 
tir. Jlnyn kuvvcllerlmir.ln fnnliyeti 
neticesinde düşman kayıpları hıık• 
kında yapılnn ıamnmlanmamış 
lrlıminler şunlnrrhr: 

Bir zırhlı harnso uğratılmış, 12 
ı" uvazor Jı::ı arn uğratılmı~. iki 
ıı~lrol gemisi lıııtırılmış, nltı nakli. 
ye scmisi batırılmış, 8 nrıklive ge· 
misi, bir tayyare gemisi ve iki 
muhrip hasara uğrnhlmııJ bir muh. 
rip bnlırılmı~tır. Bunda.n haşkn 13 
homhnrdımnn tnyynresıyle, 35 nv 
tayyaresi 1:ıhrip edilmiştir. 
Başka bölgcler<le knyda deler 

lılr şey yoktur. . --~~-<>----~-

Bir çocuğa kamyon çarptı 
Be~iktaşta oturan 11 ya.,ıarmda 

lil18nü adında blr çocuk, Kab&tal
ta. caddenin bir tarafından oôUr 
tarafına. geçerken 3700 pWca aıl• 
yılı kamYonun ça.rpmasma ~ 
kalmış, yara.la.nınrgUr. Çoeugun 
mUdavatt yap~. 

&em sev nti m, 
bem kıskandım ! 
Gazeteler, Wrkaç giiu eweı 

gUıel bil' haber nesretti: beledi· 
:re emektnr, iMiJur, :kimscslL \c . , . 
artık . ahncdı- çıwşmıyo. Jmtkctı 
olmıyan :ırfr••leıimlz!n, ., n J;'lm • 
:erini l almt, <lü~ün(X!slz, '·cfnlcte 
dü,ııcclen J.:ı~amalarmı ıemlıı 
mo.k! c<lllc bir ~ urt ı}ÇJD&yo. karar 
\'erml5 \'C bu it- için Silleymani,yc 
~resesinde bir yer aynlrnı~! .. 

Iln haber, beni lıem scYindlrili, 
hem tlc - ne yahu !'IO~ ııyeylm -
kısknndırclr. Sel inı im, ç .. n1di, bun
dan sonra ealıııc ~a.Jtnt!.('ırlnrının:, 
e5kiılcn \ 'c lıu liııc lmd .. ı· olJt,ğn 
gibi nisyan Iw:ı- inde "urilıı.ıJ~e
cckler, son günlerini rahat '~ 
ltaygısız geçirecekler. 

KLc;~andım, !:Unkü, hizfm soıın 
muzn, nıuıkör bir meslek olan 
matbuat mensuplarınm eli kalem 
tufm:ıma~-a, yazamamtığa, 'alı§lll•· 
mağa ba.51adiklrı, bu f !aoet gellrt 
!:attığı zaman dilş ~elti ~rj cfııfo· 
t!, feli\l•etl au,ünerch bö:ı le l• rı
nacak bir kö'4mJit; o!mndrAtllll ~ ii· 
reğim sızladı, lnnnm iç"n blblm• 
ae ktskanr.Jrk daydom, 

Galiba, g-eçen yıl, blzim ipin de 
biMe blr yer yapılnıa.sı et:rafmda. 
l ·İediye bir karar \·ennlsti. Ve 
bu karar, o zaman matbu.at.ımuda. 
epey dedikoduyu muclp oldu. Bazı 
ya.zm arkada~lar ate~ pUskUrcJU. 
ler. Bazısı "belediye en-ela ma. 
rnl \'alilere pa,-yon açsm t,, dedi. 
BJr ba5kası bir clerobeyi hıı.5meti• 
le: ''l\IUnen·or, aceze ile bir 58-

kaf altmcla yqıyunu. Muharrir, 
fcra.gatkardır, her ~Ye katlanır!,. 
narasını bastı. Velhasıl her knfu. 
(lan bir ses, her telden blr fıkra 
cıktr. 

Bu işe taraftar olanlardan blri· 
f>i de: ''Aeem Höseyinin ölümü. 
nü habı-Iadık~ böyle bir l!öşeye 
ihtiJacmw oklaiuna iman ettim.,, 
cllyo bil' söz bayanını§to 1 .. Fıdmt, 
belediye bu filcri ortaya attı:ı.-tan 
SOara. •• Nioin evnlden batn1ıya. 
madık, birlijfmlzbı lçtımalarmda, 
kongrelerinde ha fikri ortaya atıı, 
böyle bir Y'O'' Jmrmağn tcışebb8s 
etmeclikt 

==========ı Ba, belediyenin, Darülioozeııfn 
ce!iz btrakaca#ız. Kudrctiınb her 
v.Un artıyor. Son harbi biz kaza • 
n., .,,..,;:'iz sulhU biz )w.pıaçağız. 
~b J .:.-ıı.~· 
Almany& ve Japoııya ~' ıs • 

tiba:ıl :haddine çok Yaldqtllar, 
Halbuki !biz bundan uzağız_ latih• 
Mliıniz kat bt artacaktır. Bu sc. 
nen·n son kinununun aluemda aı. 
m ~l :rakamlar Y~tim. ı.tih• 
Vl'l' buna lınyali nazariyle 'balqnle
tı. ~imdi bu ralrn.mnm varacağı • 
mt?J size emniyetle söyliyc'lb~lirim. 

M!iitefiklcr mUsavi ehemmiye -
ti. Ye lıaysiyeti haiz serbest ~ı • 
lollerden mürekkep bir eamıadır. 
Jia.rbin fcda.klı.rlıkla.rını, mihnet.ini 
.ımlnrındn taksim ediyorlar. Her. 
hlrimiz biribirlınizc bağlıyız. Anu 
ettiğimiz sulhün ı:ıekli hn.kkmclcı 
J\llanUk beynnna.mcsinde lmb:ıtns. 
lak prcnsipicr knrorla.:illrnu5trk. 
Bunların a.rasmda mUtecavizln s'• 
h\hhnnm cllerlnden nlınmnsı, baş 
lzea 4 hürriyetin, ~'Rni konuşma, 
din hllrriyetlerMc ihtiyaçtan \"e 
Jı:ol'kudan t~rid esaslal'ınm temi• 
ni vardır. Vnktiyle Vaeinglo:ıun 
cmriylo her askere, bir Amerikan 
ı;::ıirinin 1}11 kelimell"ri okunmuştu: 
''Fecl11k8.1 hk nek dar btiylik olur.
ı>a, zafer o kaclır bUyük olur,,, 
1766 cln Am!:'rikalılar ne demişse 
bugilnkü Ameriknlıla" d::ı nyni ee• 
vi söylüyo'rlar. 

~ arkasına ~ö3lc lıir gÖ7. nth ve ka.
ra bulut ,;llıi li~•ral~ grlen b!~I< aL 
lılar gOrdU: 

- Eymh •• bi~ ı;-ullbo. takip cdl~or. 
lor,. 

91'' . 'IB BAŞIN DA l\ANI.I 

BUl DÖ\1)Ş 

\radarı ~·ole goçmooi Tozu dum:ma 
k:ıtarnk ı;clcn :lthlar blrıu. ıınm re"'. 
ınenin etrafım .lillr:i l:ır . 

Ziilıre acı arı bağırdı: 
- ı tc, yine ~ ol.alandılc. IJI\~ dullar 

Pf'.llmitl bırnknıı)·orl;ır. 
AtıılBrdan biri Zülırcnlıı lnnm:ı 110. 

l<nldıı: 

- lfü:. ha3 dut değiliz, ZUtır ııl 

ya~ bir il cleifl, bkhn işimiz, 
lreadi iJlmlı, bizim vulfemfıdir. 

Slmüclr. muharrir ~ kalab!llr, 
müaevver yeniz, yurtsuz olabWr. 
Pakat ~ gün! Nekadu- mnwı 
aefalete katlanabilirt Banlar itin 
palavra f.uatı; he! llflar, miai. 
sız Jestler. 

Matbuat mensupları lçbı de bir 
kÖ§e bir pavyon ~m&k Jimmdır. 
Beledh·e, sahne adamlan için, bir 
yer k~mıağı diişilnürken, bizim 
cephootlzi de dü!)-ünmcli, ha.sın blr
li~i ile t~m~a g~erek, k<itü gün
lcıiınizılc barınacak bir yum 
lrnmtak için t~bbü lerc giı'İfOlC• 
lidlr. 

ccın Hüseyinlerin, Sadeddinle
rin, Slileym:ın Teym. B:ıl>alarm 
Il!i."ıl , ·e ne ~kiltlc nramızclan ay• 
nfdıldnrını düşünürsek, bir yuva 
hun'1mnsoun nekııdar lizım oldu. 
f;tı derakap hemen aıılaljılır. 

Uu arada rahmetli Kemal Ah. 
medi de hatırlamak llmnihr, Bir 
~kanmııdıı. olmılan Mrçok fazi~ 
leflere snhip olan bu arkad"6, ay. 
lnrca. 'c a.~ lnrca kan kusarak 'e 
h:ırınnca.k bir yer hul:ımayıp otel 
lrö<o.clerJnılr.. 1 nmamı~rda \'e haf. 
Hl col• zaman sol nklflrda dolB~· 
rak geÇirdil..i.en ~onrn Ocr.mbpa• 
~a lıastnnesi!lclc h:r ~rntnk bulalıll. 
o'. \"c orada lnlcmo:re, konusma. 
ya takati kalm:ıdığı için, el i.:.ar& 
ti~ le i<ıtedif,oi ıieYl<'ri Jıilc'HrC'rek öt
dii. 

• ·" insan adamdı, :Kıırnınıp ~. 
c(;hinln tanıamilc ho~ olcluğunu 
:'\ üzdc ~ für. bildiğiniz znmanlar, o
ııun • liıUmle l<at'iyyrn tee Ur 
rrörm~zcliniı. "(' •• nasılsın r., dly~ 
sor<luj:.uııuf znn1an alacaf,'1Dız im\· 
' 'etil C'C\np su olnrdu: ''Çok ir:
y=m!,. 

Uurlır..ııcdcJin Ali, bu g<mı; 'c 
fclel;zede arlmd:ıc; clıı., hlik\ımeti· 
ıniziıı yardımı olma ııyfü, Sfrkcd 
rıln hilmrm l•an~i o+"llnin ;o ~ruk, • 
pi~ bir olin'>ında ''11eJi iımrii~ui dol-
durnı:ışn m.nhlii•m olnc:a!Ji.ı, il"IC• 
1 et 'ersin hti!ıiııucti.:nJzr. smıator. 
,·onuln on!l bir ,::t k rah\t tir kö· 
~e: tcm;n ctt> ~,.utlm11'1rı1a bulun• 
cln 'e o mh t relınt ôldli. 

• d .. ncnaz ... -.in i<' !m~ f:'i..,i ' ır ı · ... 
t •1 ! t\:ıbıanı:.o.ın mııh:ıfız.lanyız, \'e o. 
nıın cmriyl·• lota çıktık .. 111-ıl )lllmlo.. 
vıp ehr1> ~ötünnek \'al.İfemltdlr. 

Tahir atma blndl .. kılıcuu (ekti: 
- l\ndrııları nlıp ı:;-olUrebllirı>tıılz.. 

fıtkııt ben t™lnı olmam 

~omm~ ın. Bu h:ızin bir rakamdır. 
nc:ık on il"l kl~i. \'c bmıl:ırı~ı c. 

kM matbu:ıt men"'ubu d~ğllfü, J\ 
rammln, ne ttiiwl • c<i'.lDUf, lıatı 

Dl.)e hııykırdı.. ltn.çmuı, lakdl \O .,:n'l.,lılı \ar de-il nıi?., 
u111\ııffak ola.nı:ıı:ı f f(' a.cııl im :ın ,.e t=ikh ili 1· 

'I'ahlrln ônüııU, ıuılını kc.Wer: lt;r göı;U>riyor 1 i [':'l\.":.'t::d'cr, mı -
- mu,·Umdıırııurz M->nl dl) yakala • lıarrlrler, bir kl'n c> '1c bn fn5~h 

rn:muu fcrınnn btl\urdular. \ "C ailed~" •İP "'~; •,in <1.'.! lı'r t U• 

• (Devamı ııar), 1 (Lıll/en SOIJ/tıyı ~·rnirirıi:JJ 



(GH t elda blrblol •yfuuld• 
tı;VU:NJIE TEKLlFLERt. tş AJtA 

MA. tf VERME. A.LDI. SA TiM 
ct1'I dcart malı.l7etı balz ol.mı)'aD ldt 
ı:Uk UAa1ar parMa .... _,roıunor. 

l>afbk ,yanmdakJ tanı. ~rttvest kupo 
alJe bbtlkte ~ndertlecektl r.) 

Evlenme teklifleri: 

mt'II bir genç, malşetınlD t emini için 
çalt§mak istemektedir. (D.T,) remzine 
muracaat. 

Mütelerrik: 

.Şehir fivatroıunun 

1 PARA 

Beyoğlu Halh Sinemaaı 
1 - Brodvay Glllll. 

ı - Ordnn011 K.ızL 
1 - 'Cç Palanaeıtar. Tnrkçe ıı&zltı. 

• Yq 35, boy 165, kilo 6lS, iyt ah, 
t&.k ve karakter sahil>!, serbest mea • 
:ekte çalı§&D. yalnız bir bay, 25·85 ya. 
şmda lyt ahllk.U, temlz aileden kız ve 
ya dul bir bayan!& evlenmek istemek. 
tedlr. (H,:M. 1Şlklı) remzine mUra • 
caat 179 

• İ6tanbulun en işlek yerinde faal 
bir Ucaretıuuıe sermayedar bir ortak 
aramaktadır. tetıyenlertn gazetem.lzde 
{Yılmaz) remzine mllracaatıan. 

Aldınnız: 
(25,S,R,) (S,S, 1~) (C,R,) ( S,C,25) 
(Anlqalıın) (Genç) (Yedek denizel) 
(Yarumns) (Ayo) (Sernlram.1.8) 
(Clddl) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.A) 
(Buınet) (No: 10) (27 Ender bulunur) 
(El) (Taksim 41) (Emekli) (Ay) 

ile sabah Oğle ve akşam 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

• • • ... ·-:. 1 •• ·,:._.... ~. 1 
• • • ıt .;.. • .,, .,. .... ' • • , l• ·, • 

• Y&§ 20, boy 178, kilo 7f. esmer 
atyah dalg&lı açlr, geniş omuzlu, yakı. 
flkl.ı bir tllccar oğlu yaJ gözetmekal · 
ziD, güzel ve edebiyata düııkUn. temiz 
bir aile kızı ile evlenmek istemekte -
dir. Resim göndermek prttır. Aksi 
takdirde mektup geri gönderilir. (B.A. 
Sev Tap) reınzlne mUracaat 180 

(tık ve eoıı tana) (Pembe Zarf) ~ 
Apğıda remizler! görülen mek tup 

sahiplerinin 1 mart 942 tarihine kadar 
mektuplarını aldırmalan lA.zımdJT. Bu j 
t&rlhten sonra vaki olacak mUracaat. 
Jar, ınektuplar yakılmı§ buluna.cağı 

için, is'at edllemlyecektlr. 

' ' ' •' ~il.~ 
' :~ °"'if 

lı arıyanlar 
• Orta YB§ll kimsesiz mUnevver bir 

bay, gene kimsesiz bir ailenin işlerini 
g~rınek için ış tattyar. <lo 46) rem%ine 
müracaat. 
* Rüştiye mezunu askerllğinl yap . 

DUf, tecrübell bir be.y. odacılık, kapı. 
cılık, gibi bir iş aramaktadr. <Hay • 
dar) remzine mtlraca&t. 

* 17 nmda orta tah.!illnt bltirmlf, 
blr az daktilo bilen genç bir kız. mu. 
useselerde, bUrolarda mUnaıılp bir 
1§ aramaktadır. (Ayla) ttı:nzine mn. 
raca.at. 

* Lisenin 1 inci emıtma ke.d&r o. 
kamuş, daktflo kurıru görmtış, 20 ya. 
tmda bir bayan herhangt mlleıısesede 
az bir ncretıe çalı§lllak emekte • 
dlr. (GWhan 21) remzine muracaat. 

• 18 yaşında lise 1l den tl\srf!k-n 

(Çalışkan Akansel) J_B,A, 32) (İmren) 
(R.P.3!5) (P.K.14) (Turgut) (Akyüz> 
(Zaran) (E,Ş, 1202) (Göl) (Ş,) 
(M. Elkar) (Aktatay) (Bahar çiçeği 1) 
(Denk) (Leman Y) (Y, Akm) S,P,12) 
(P,l,24) (G, Mine) (Menek) (T,R.B) 
(0,K,) (A, Ahmet) (0,P, K 2072) 
(F,Z, 33) (F,G,D) (F,K,M,9) (Işık) 
(İncl) {Güneylinin denlzciııl) (A, ti) 

(Vatan ~) (85 Aydoğan) (:Muhabe· 
rat) (27 F.C) (27 F.A) (Emekli) 
ıM,A,K) (HepUnlU) (N, :Maskeli) 
(M,R,) (N,M,) (A, Yazıcıoğlu) 
Nedim.) (A,Z,X) (Koçkaya) (F.S.V) 
(Ticnret 46) (T.Z.T.) (R,B,T,) (Y,O) 
(Çaylak 22) (15, 126) CT,T,) (B,V) 
(B,N, Ş,) (Nurettin) (M,D,K,) T,R) 
(S,M,K) (U, 29) (Usta) (M,T,V) 
(GUven) (H amdi) (S.A) (H, 99) 
(Tuget 27) 

• urkaye c.;ambarıvet 

ZiRAA T BANKASI 
&maıae &arUıJ: 1811. - Sen11a7.S: 1000.000.000 rttr11 u.nıa 

Şu\;e ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe ticari her nel1İ banka muameleleri 

Para tıailrttnnlen ıl.800 Ura ikramiye weriJQf. 

c.ıraat B&Jıkamnda lrumbarall n lbbarm tasan-ut ııeupıarmaa e11 u 
60 11rUJ bulunanlara .enede t defa ı;eldıecek kur"a ile &4lğldas:ı 

pl&U gôN lkram1ye d&tıtılae&ktu. 

• • IOO 
503 
uo 
100 

ı.ooo • ııo ıo 

• • • • " . 
• 
• 

ı.ooo • 
l ,OOI • 
l ,000 • 

ııo 

180 
• 
• 

otKKNl': Hesaplarındaki para lar blr sene ıı;lnde ~o ı:rat11\6 14agı 
:ıutmtyewere Uuamiye çıktığı takdirde o/o 20 tazlaıılyle YerUecektlr 

~ideler : 11 Mart, u BazlraD. 11 EylQl 11 BlnnctkAnun tarihıe 
rtDde yapılır. 

vaya, bir yurda, bir bakım köŞ(!. O nihal bağı devlet sana da eder ı 
sine, lhtiya( "-ardır. temayUJ, 

Belediyeye ~ki t~bbüsUnü A gönU 1 ne ah edersin buna rüz.. 
hatırlatrrken yeniden b u l5in üs- glr derler .. 
ttmde durmasını temenni ediyo 
l'WD. 

·40· 
- Ha.yır, kat'i-yycn. 
- Peki, siz?. 
- Onu s:ıbaha kadar beklP. 

dılm, 

- Bun<Jan emin misiniz? 
- Tamamiyle .. 
- 'l'eşc:~1<Ur ederim mis Bovcr. 

S12i fazla l'ahatsız edecek değ.iliz. 
Hastabaiocı salonu terketti. Pu• 

v:ı.ro ile Ras biribirletine baktı • 
l&r. 

J akelin dö Bel:for il.zerindeki 
~phcler tamamen s1lnntiştt. Pe • 
ki, §u halde Linet Doyl'u kim öl.. 
dUnn.Uştü? 

Ras: 
- Birial tabenca.yı ealondan 

aldı, bu m uba.kka.k. Ancak bu kat 
iyyen Jakei.ıı dö Belfor değildir, 

LAEDRİ 

dedi. Fakat tabancayı kullannn 
mos'ul:yetin gen~ kız üzerine yUk
leıneceğini zannediyordu. Tabii bu 
11ahıs bir hastalxık:rcmm Ja.kelinc 
~orfin ya.pacağmı ve btiıtiln gece 
Y2.taktan aynlınıyac:ığınr tahm~n 
edemezdi. Sonra uçurumdan aşag! 
taŞ yuvarlayıp madam Doylu ö!
ıiürmeğe t'!şebbüs eden de Mat • 
mazel Belfor değildir. Şu halde 
katil ldmdir? 

Puvaro: 
- Evvela katili değil masum . 

lan aramak, oolnn bir kena:ra a
)1rmaık, daha doğru olur. Mesela 
mösyö Doyl, madam A!crton, Tim 
Alerton, Mis Van Şuyle'l' ve Mis 
Bover itham olunamazlar. Ben 
hepsini o nnda gözönünde bulun.. 
duruyordum. 

- Bu hesaba. göre büyük bir 
)ilkU Uzerlm zden atm~ oluyonız. 
Poki, ya tabanca? .. 

- Bu meselede bizi mösyö 
Doyl aydın!atabilir, bin:ok hadise
ler ... 

Bu arra.da kapı ~ıldığI tçin sus 
t.ula.r. Jakelin dö Belfor içcıiye 
glrdl. Çok renksizdi. Durduğu yC'r 
<ie sallanıyordu. Tj.treyen bir 8e8 .. 

,,. . --

TURKiYE iŞ BANKASI 
l~ llU'4MlrK~ 

Kücük T a&arruf 1. &4•t :ıo<)O L.1..-tlll - 2000.- L.lra 

Hesaplan • .. 1000 • • aooo.- • 
1 • 160 • - 1000.-

iM! ~RAMtYJ!: PIAHJ • • ~ • -~. 
10 - ~ • - 2l500- • gqb>tı::LER : ı Şolıet. 4 tO ıuo • .. ı&OOO.- • 

ttAym. ı "tm1oa. ı ikin· 50 :!() • - l~.- • 
ctıe,rtu tarllılertnck 200 - 20 • - 6000.- .. 

ftpthr 200 10 - 2000.-

••••••••En ıı;on modaya muvafık -••••••• 
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AHMET FEVZı'nin ASRI MOBil VA 
•ı•••••İlll••• Mağazasından alınız.•••••••••" 

o o H. 1 o il 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEKiM,, 
OAHIUVE MUTEBASSl~J 

Dlvanyolu 104 
.Muayene saatleri: 2.6.6.Tel: 2'.!39• 

ie: 
- Ben öldürmedim, ka.til ben 

değilim, diye bağırdı. Size yalva
nron, bana ıtirnat ediniz. Herkes 
benden şUphe ediyor. Fakat ye • 
mln ederim ki ben değilim. Ben 
:mtil değilim. Ne korkunç .. 
Dlin gece belki çılgmlığ:m esna • 
stnda Simonu öldUrebilırdim, fn • 
kat ka.t'iyyea karısını değil, 

Genç ku: bir kenara oturdu, hıç 
k.'nklarla ağlamağa başladı. Pu • 
V-d.ro yanına ys.klaşa:raık dost bir 
tavırla omuzuna vurdu: 

- Sakin olunuz matmazel, de
di, Madam Doylu sizin öldilnne • 
d1ğinizi çok iyi blHyoruz. Elimizde 
deWlcr var. 

Jakelin birdenb'rc doğruldu, ıs 
L<ık mendilini elinde s :ka.ra.k asa
bi bir eda Ue sordu: 

- Peki. şu halde kim? 
- !ı;te biz de bu suali kendi 

kendim'ze soruyoruz matmazel 
Kat'Ji bulmak ~in bize yardımda 
btıluna.bilir misiniz! 

- Ben bir şey bilmiyorum. Bu 
husu.crta hiçbir nıaliımatnn yok. 

Ve genı; kız gözlerini kırparak 
t~krar etij: 

Acele ıatılık bakkal dükkanı 
Müracaat: Tarlabatıı Doğramacı so. 

kak 27 No, 

ZAYl - NU!us htiviyet cllzdanımı 
zayi etttın. Yenisini çıkaracağmıdan 

cskleinln hUkmU yoktur. 
Cihangir yeni yu va eokak Emek 

Apt. 2 No. da IDkmet Est'n 

- Hayrr, hayır, dedi. Benden 
başka onun ölümünü istiyen kim• 
seyi l>llmiyonım. 

Ras birdenbire yerinden kalktı: 
- Affedersiniz, aklıma bir şey 

geldi. 
Diye saıondan çıktı. Jakelin dö 

Helfor hafiye ile yalnrz kalınca 
gözlcr:nı yere fn<lirdi, nsabi bir 
hareketle parm.'\klannı çıt=rdattı; 
~ birdenbire be.ğırdı: 

- Ölümünü istiyordum onun .. 
tı:tedlğim oldu, hem de tam söy
lediğbn, tehdit ettiğim gibi öldil• 
riildü, 

- Evet. başmdan bir kurşun 
yiyerek öldü. 

- Demek yanılmamışım. Şeliı· 
le otelinin bahçesinde bizi dinli • 
yen biri varmış~ 

- J!:vet. ben de bunu hııtrrln -
yıp halırlaınıyacn?mm dilşlinil • 
,·ordum Sonra madAm Doylun öl • 
diırülm~ §ekl! . s'zbı tehditlerinizle 
yak·n bir müşabehet arzcdiyor. 

- B izi gözetliyen bu adam kim 
olahilir? 

P uvaro bir an sessiz durdu. Son 
ra: 

- Bizi ci:inUyenin erkek oldu • 

BUGÜN : fnsan atı r e lekt rık faturası klbusun
dan kendın ı koruyabılır 

Bu da cereyan ı yutarcasına harcayan bazı lı\m. 
baların yerıne TUNGSRAM h\mbaları kullan
m akla oıur 

~\: TUNGSRA M lambaları yaln ız bol b ir ışık vermek• 
~ le kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

tUNG ... -- BURLA 
BIRADERLEf, 

ISTA N B UL · AN KARA· fZM fR 

o~Y.Jet D e miryolla rı Ye LimanlaM ~ ..... 
Um•rn idarffİ il iaJa,. 

• 

'rürıdyedc en az gUnde bir defa intişar eden gazetelerin birer mUvcı. 
zli igln gazetenin intL,ar ettlgi şehrin en yakın istasyonundan her 1ııtik&
mette azaml yirmi beş kilometre mesa fclcr dahUlnde muteber ve 1.3.942 tıı-
rlhınden mer'ı olmak üzere üçUncU mevki aylık abonemnn kartları tıuife6" 
.hdas edi!mlşUr. 

Fazla tafsll3.t almak Uzerc istasyonlara mUrncaat olunmaııı.(1297.ı62S) 

'(. 1(. :+ 
Muhammen bedeli (1414~) lira olan muhtell! ebatta 20MO kilo kUl'§ll" 

boru (9.3.942) paz:ırtesl gilnU saat ı 16 > on altıda Haydarptl§ada Gcır b1nf 
sı dahl11ndekl komisyon tarafmdnn t:npau zarf usume satm almncaktrr. 

Bu 1§C girme:< istlyenlerin {10601 lira (BS) kuruııluk muvakkat temi 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevJ zarnarmı a~ 
gUn ~aat (1:1) on beşe kadar kÔmlsyon reisliğine vermeleri 111.zımdır. 

Bu i§e ait §nrtnamelcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2568) 

~una emin mis:ıüz matmazel ? 
Ja.kelin hayretle Puvnroya b:ık• 

tı: 
- Fakat tnbıi, derli. Hiç deği.J 

se ... 
Bir an sustu. Hafızasını topla • 

ll".ak ist.iyonnu§ gibi alnmr kırış • 
trrdı, sonra devamla: 

_ Runun bir erkek olduğunu 
kuvvcUe tahmin ed Yorum, dedi. 

_ ~·akat şimdi kat'i b1.r şey 
!löylemiyorsunuz matmazel. . 

- Hnyır .. Bir şüphem var. Bir 
in~ hayali gördüm. Bu gölge ha.. 
na hır erJrek gölgesi gibi gc.ldi. 
Fakat s "z mösyö Puvaro, bunun 
bir kndm mı olduğunu tnhm"n e -
diyorsunuz? .. Bu vapurda ben • 
den başka hangi kadın yolcunun 
madrun Doylu öldürmesine sebep 
\'ard;r? .. 

Puvaro başını sallamakla 1ktifa 
et.ti. Kapı tekrar açıldı ve içeri· 
Ye doktor Besner girdi: 

- Mösyö Puvaro, dedi. Lutfen 
mösyö Doyl ıle konuşrnağa gel r 
nıi-3infz? MilnıkUnse biraz sizi isti• 
yor. 

Ja.kelin ayağa kn lktr ve doktor 
Besnerin kolunu tutarnk sordu: 

- Nastl, iyi mi? 
- \'az'yeti henüz mUkem.nıe 

rieğil tabii, kemik kmlması ... KO' 
lay kolay geçmez. 

- Ölmiyecek ya! .. 
- f::ize ölilmden kim bahsetti 

ki matmazel? .. • 
Genç kız tekrar ümltsizli.JJe 

parm:ıklnnnı sıktı ve sa.nd~~ 
nin üzerine yıkıldı. Doktorla pıı
v:ı.ro çıktılar. Bir dakika sont' 
Ras da kend lerine yetişti. aer 
beraber güverteden geçerek ~o!C' 
tor Be!'nerin kamarasma glrdiJeJ'• 

t~CİLl-JR NEREDE 
Simon Doyl sırtı yastıklara. dS

.rıılı ve nynğı Uı.htalara sanlı 11 ' 
zannuş yatıyordu. YOzU solgU~ 
ve çektiği ncılarm tesirile kntrJ'l6 

kam.ıktr. Fakat lıntlnn her tJl ' 
manki gibi !iiddet ifade ediyo:rdıl· 

~frrıldandı:, s 
- Buyrun, girin. Doktor bııJl 

/_,•net hakkında her şeyi anlat~··; 
Fa.kat' bir tilrlti inanmak fster:ıl 
yorum. 

- Anlryorum 
gelen muhıı.kkaJc 

bir facindır. 

mösyö, bııştnı~ 
-uu11ıı ki çok .., 

ııotl 
,!Devamı 


