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\1 i hUkumeti harp mesullerini 
:ır!Yor ve memlc!ı<etc hly:ınct et
ınış ola.nlann cezasını vereoeğıni 
ıddfa ediyor. Uzun aylar g~ti. 
; ahldkaUar yapıldı. Suçlu zanncdi
enler ticra \'C çıplak JHşlıı.lanla 

hapsolundu. Mahkeme reisinin bel. l 
ki ıle sabn fükenerel• istifasını 1 ' 
'erdi;'.:1 görüldü , c nihayet aleııi ~ 
Celseler basladı • 

ll>.\Rt;n·:Rl: A:'\K .\tt .\ c.\1>111 ;:-;1· \ . .\ntr \UJa>U: •~TANtmr. Tel . 23872 

Bir 
•• uz ere 

muharrir, inlihat davası açmak 
Müddeiumumiliğe •• • muracaat etlı 

Muhsin Ertuğ
rul ne diyor? 

---<>-• ~ntibal bab s mev4 

F~yat da 10 karaşa inecek a~ r işçiler 
yine 750 gram ekmek alacaklardır 

Ekmeğe yüzde 6 nohut 
unu karıştırılacak 

Yarından itibaren ç.kmek kart- bUyUk adam ba..5ma 375 grsm ola
la.rınrn istih.k~k ettiği gramaj mik· rak verilen ekmek, yarmdan ıit.i. c 
la.n yeni bir ~kilde tertip cdilmi.5 haren 300 gram, çocuklar ,,#n 
c.lara.k satı!ia çıkarılaca.ktır. 187,5 bram olara'k vcrileıı dtmek· 

1''aka.t, J.'ransanm he1imctlnc1en 
"onra, 'atanın felaketli muhitini 
~hsi yükselmelerine müsait gör • 
ınü!J Yeni zaman a<lıımları içinde. 
terne;J'Üz eden bir şahsiyet Yiııin.in 
Alrnan,a sefiri De Brlnon, bu i~i 
beğen~t1yor. Çünkü Riom mahkc • 
'11e«lnıle J.'ransa harbe haz.ır değil 
bieı& Almanyaya harp ilan ctmc~i 
~öze almıı? ol:ınl:ırm davasının bir 
tarafa bırakılarak ,·n.Inı:1 nskerlil• 
bakımından bu Jıa;hi <;('\'k ,.e iıfa • 
ı ede ku'>ur etmiş olanların nra)tı. 
rılma-.ını mu,·afık görmiiyor \e bu. 
nu Parl te çıkan bir makale ile 
meydnııa \'unıyor. Uu makalenin 
Pari"te lntisar etme,.ine bnlalırsn. 
1amarnivle Alman nufıım altında 
kaleme· nlınmıs ohluf:undn ljÜJlhC 

e<lilenıez. 

zou olab, lir · ' ? 
Şehir Tiyatrosunda. salı nkşamın • 

vanber1 oynanmakta olan Necip Fazı, 
Kısaktirek'in yazdığı ''Para" piyes; 
'lakkında lstanbul adliyesine dUn mu. 
raca.at vAki olmuş ve bu piyP-sln bir 
ntlhal mahsulll olduğu tddlnsile bir 

:.lilva açılmıık istenmiştir. 

flğrendiğlmize göre şimdiye kadar (DP•nunt S üncüde) 

1 

Gazctenı1z makineye verilirken Re 150 grama indiril.-niş olacak • 

~-~~~-=~--=:~----~~--~------~ 

altın" piyehintn 
Jtnly:ın eclibi 

Ghc•rh:ı rdo Olıcı·J•nnli 

Mesele şudur: 
Muharrir Ya.car Çimen bu piyesin 

kendisinin ltalyancadan tcrcUme ettı.. 

ğl b!r piyesten intihal olduğunu iddia 

(Dcrnmı 3 iinrii<le) 

~ehir l'iyatrosunda ovnana "l'ara 
i . . " 

Jl Yesı miiellifi 
Necip Fazıl Kısakilrck 

IUab"ıicme huzuruna çıkan Leon 
Blum bir suçlu dc&.-fl bir müdı~eiu. 
nıumj vaziyetini derhru alclı. l§te, 
1•'rnnsn \-atanmın felilketi füıtiınde 
hır mnnfar gibi peydl\ olan ttirct: • 
leri korkutıı.n hildise. Blum lıoin 
lnı rolü oynamıık J•<'k tnbii ,.e k<'. 
·nwlr. Çtinkü koca :Fmasanın yıkı· 
ıısım belki de bumla crı az hl sc-

Şarkta 
iki Alman 

tümeni 
kuşatıldı 

üskUdar Hukuk 
, mahkemesi kalemin

de bir suiistimal 
~; olan bir iki kl5inln omuzlanna 
'•ildlyerek ada.Jet \'D"ifcstnl göl'. 
mek icldlası bir fiske ile dokunv. 

>·· "" yıkıl:ıcak Jm.d (ÜriikUir. 

1 _.~nsa. aUphcsiz ki bit- gUn lmgiln
•U l'lcıanrn mcsullerlni arı~·acııx • 
•ır. Fakat bu aclalct \'1lzife<>i mem
leketi işgal altında tut.an clii:;mıının 
!azyikı llC>, bir siya.o;i hareket, bir 
•ntikarn fa.:ı.liycti ~kllncle gizli 
relSt>lerJe yapıhnıyacak, hür Frıır. 
"MIO bitaraf mahkemeleri buzu • 
runda ' 'e hüı· Fransız eflmn umu. 
ınlyesinln gözleri önünde <'ereyan 
edecektir. lste o zaman bugün 
-neydandıı dola! nnlıırm n• ':ıt:ına 
hiyanet cinayetini irfüu,ptıı hula 
devanı edenlerin de adalet huzn-
1 ttnda hesap vermeğe uğı.ııştf;darı. 
' 11 göreccbrfz. Şimdlki lııı.hle, ltiom 
tnnhakcmesi hiç Idmscyc itimat 
1elkln etmlyen mtn•affnlı:ıyctsiz bir 
n"ılzan"-"den bnska bir sev elci-il • 

-0--

Tiimenleri\e irtibatını 
kaybeden kuvvetler 

Da .. ın1k yerler~~ 

Başkatip~ katipler ve daktilo bu iddia 
ile mahnmeye verildi 

çarpışıyorlar 
--0---, 

Dün 17 Alman tayyaresi 
dü§ürüldü 

Bir mabkeme kAtlbl de zimmetine para 
geçirmekten 3 ay hapse mahk'dm oldu 

dir. ""°'' - ~ • 0 

l>e Brinon'un makalesinde asıl 
e-henırniyetc değerli olnn cihet bu 
ba.hScttiğfmiz §fkiyet de~-ildir. De 
nrinon \ 'i ı idaresi altmclal.i ..,, ' ~ . 
l'an<ıada halkın luınnat \'e hlssı • 

~·atında vu.kua gelen değiı{'klikten 
Urkuyor \'e bunun önilne geÇilme
stnı 1 tb:or J\cndislnln c;ıfkiiyet tar. 
zı d • • ·• 11 ilki ltlrııflanndan anlnşılclığı-
ıı" ır ı · 
1. 

0 re, Pransız milleti ma.ı sıne, 

~"rak~rlne \'e s:ınh o.nanelerine 
crt.'lın surette durumu muhakeme 
ın~Ck l<ablllyetinl tekrar ehle et. 
llon~;, başlnmı tır. Çünk\i De Brf· 
fert ran!nz mllletinln İngiliz za • 
<ıaıı~c Unıit bağladıklannı, Fran • 
ıaca n hata ı bu suretle müm'kün o. 
ııuru~' arıladıklnrmı acı acı ileri 
hUkr;' or \'c iidefa lU:ı!"('şal ı•eten 
·~ıllf nı~İııj jurnal ccliyor. Vnlrtile 
tat ~ lrıeınurlyetlcrle bl~oı. defa -
llliıı rUne gönderilmi olan De 
ifa e~"._ hu~n aynı 'ıızlfeyi açık~:ı 
kr...ı '-'l.llCktecJir. Onun Fransa h:ılr. 

· •• ı.tak· . 
finj 1 ıkfıyetleri Pnı.no;ı7. m'lle · 
illan~, Yatansevcrlib.fne ve kı.ıhrn. 
1\ı Se lhnn lll!lnan Frnnsn do..;tıarı. 
'>(ızıc;~ndl:·ccc!'« bir aJaınettir. Eu 
"!\ıl ın ondan ~ır olma<ıı Fran. 
he ~ 11Ynıuruı.nın b:ışlnc11ğmcla ~liı•
~krn:ımaktndır. 

Londr:ı. 27 (A.. A.) - Sovyet 
g-ece tebliği: 

2ô Şubattn kıtnlarnnız düşma • 
nm mukavemetini kırorak ilerle -
rnl<ıl~r ve birçok meskün mahalli 
işAUI et.nuşlerrlir. 24 Şubatta ev • 
velce bildirild:ğl gibi 20 değil, 34: 
,.:;usmnn tayyarc.>si ·tnhıip edilmiş • 
Ur. 25 şuoatta Jıava savaşları es• 
:-ıas·ndn 17 düşman tayyareru de
ı:ilrülmüş ve dü<mıan hava aln.nla· , 
11ndn 4 tpyyn.re tahrip ed:lmiştir. 
Ye.kün 21 tnyyaredir. Biz 5 tay • 
yurc kny~ttik. 1 

(DC\'rulll S iincücle) ı 

Üsküdar n.sliye hukuk malıke
me~i kaleı:ninde, ba.şkiıtlp, kiıt~ı>
ier, da.ktilolnr ve mü~.irler dahil 
olmak üzere müblm bir suii;;thnal 
i'ladisesi meyclan11. ç•.karılm~tır. 

Javonlar 
Şimali Siya

ma asker 
tahşit ediyor 

(Yazısı S Unrücte) 

- HABER in yeni tefrikası.----...... 

ŞANGHAY 
BATAKHANELERi 

\azan : ISKENDER F. SERTELLi 
.......... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,il .. , ................ 

k ku~~·etll en rlva!lır. fiı,ılu hiç şüphe yok ki, (Kamlmurıı)dır. 
:öiar ın en • • • • 
". kil aevı;ill"lne ka\'uşmııl• için, imparatorun verdiği en tehll!.;cli ı~. ! 
ç.Un °• ;;.... ••:ılı.,tı. Zaten, riyasız aşkların ölçUsii fedılk4rlık 

1
: 

ıerı bil~ rmaı.- ~· 
0 

- Bir Japonfilozofu-
değil midlr. , ,,,, .. , ........ ,,, .. ,, .. , ,,,,, ...... ,,,,,,, .. ,, .. ,,.,,,, ,, .. .; .. ....................... . 

Bu 'ieİrlkamızıa kahramanı olan 

KAMI MURA 
H • d • t olan meşhur deniz kahramanı bir n mtrn. 1 n 1 s an Aynt isimle Japonyadn tnnınmış . Japonya.nm en güzel bir kızllc ni· 

8 ıin oğluc?ur. 1904 Rus • Japon hllrbın:'x-aya davet edllercl<. :Mogollst.a.D yo. 
a!ka yerlerde harbeden şanlı:.ndığı gUn imp:ı.rator t.ıı.rafından e casusluk teklif ed\llyor •. FcdakAr 
Aıkerıertnı· geri ıuyla Rusynyn geçmek 'UZere kend!Sill . il.sinden \'C vatanından ayrı . 

1 delikanlı derhal bu vazilcy:i kabul ederek se\gi 

dl çlekmeyl lıyor. nn!Jıl kaÇıyor .. ve günün bl · 
' nflvorma1t! haııılnınra Rus topral>IRrınd,1 nasıl tntuluyor.. I l I 

V~ı J ~ rinde şanghnv batnkhanı>il!rine nasıl düşüyor~ • Yepyeni de rnr ar ve ço < 
lınıı. ' 21 (A.A,) - Hindlstandnn a.. br~·ecanlı snl;nl."lerlt> dolu \ C mevı.au t.aınııınill' hakiki olan bu enteresan 
lln.r;: haberlere göre, başka. sahaıarda tefrlkan·uı.: 
<iıata tınektcı olan Hindli kıtno.tın Hır. YA R/N BAŞLI YOR 
l'Jl 

1 
na scvkcdllmclcq tecmmUI edil. e ttedlr, l L _____________ ._!;_ _________ .. 

İddi.:ıya göre bu kalem katiple
ri aralarında qyu~arnk muhtelif 
zamanlarda kaydiye, tebliğiye ve 
saire lierctlerinı.lcn bir;:ok parala· 
n zimmetlerine gcc.innişl<!rdir. 

Maznunhr mıı.lıkemeye velrlmig 
lt-rdir. • 

Bir müddet c'l\'el ağırceza mah. 
ıtemesi tıı.rafmd:ın ihtiliı.s suçun • 

(Devamı S i.incücle) 

Lord 
Hatif aksın 

nutku 
----o-

Mihver-
ciler 

Ameri~a ile ingilte
renın arasını 

açmıya uğraşıyor 
-<>--

Harbetmeyi dostlarımıza 
havale etmekte olduğum 
hakkındaki haberler d uz 

d w d ~·ı e ogru egı dir ! 

\ 'aşiııutoıı. 27 (ıl,,\.) - lnı:ıiltcı~ 
~criri Lord Hııliraks ıliin Fıecc Filü

ılelfiaıl::ı lıir nutuk söylemi, '"" 
demiştir ki: 

- )lilıvercilcr Anıcrikn ile t ll" 
yillerc ara<;ın:ı nifnk sokmnk ,iste. 

n:ektedirlcr. L>üşmnn fikirlcrhnizı 

:zehirlemek icin her \'tıreye baş 

\'urmakl:ıclır. 

Pc:ırl Harbour vnknsında olduğ,1 
gilıi diı~mnn Jlropnı;nnd:ısı hu vol 
ıln durmnd:ın c:ılışnınkladır. - • 

fngiltcrc \'C ı\ııınika nrasın:ı ni
fok sokın:ık için nıihvcrl'ilerin 
yııpmakta olduklnrı propngandıı 

7 biriııcikfınundn Alrıınnlnrın tn 
Jınkkıntlu iki mbal sö~·liyrreğiın • J 

(Denmı 3 üncüd~> 

Rangon 
muhare- ı 

besi ! 
baş.adı i 

Japon öncü
leri şehre 
yaklaştı 

-<>-
, ngilizler petrol taJiyehane 

lerini atqe verdiler 

Berıey talirlp 
olanda 

\'işi, 27 (,\. A.) - O. F. 1: 
P.irmanya.da Rangon muharebe• 

si ba.şla.mı~!ır. Japonlar, Srtanı; 
rehrini üç noktadan geçmişler ve 
ônctileri §ehri.n civanna yaklaş • 
rm.•dardır. Rangon ı.;imendiferi kc· 
rilrni§tir. İngilizler petrol tasfiyc
h!l.Jıelerine ate~ vcrmifllerdır. Ran 
6011 tehri yanmaktadrr. 
. Xe,·york, 27 (A. A.) - Man· 
·'alaydan Amerikan ajanslarına 
bildiriliyor: 

(Deuım 3 ünciiıle) 

' 

Litvinof 
ilkbahar 

taarrazandan evvel 

Müttefik
lerin 

Rusyaya 
A 

azamı 

yardımım 
istedi 
Hitlerin 
orduları 

Ancak bir kaç 
ceırbeden yapılacak 

Taarruzlarla 
yenilebilir 

............ ··········-
Doğuda iyi 'Lechizath 

ordular bulunması kafi 
değildir. Şarkta muharebe 
bittikten sonra garp cephesi 
orduları için hedeflerini 

-------------' tahakkuk ettirmek hususun. 
Lord J.lnlifaks 

da belki iş işten geçecektir. 

!\°C\')'Ork, ;ı; (A.A.J - Lltvinof, 
Sovyetler Birliği elçi.si sı.tatile Birle • 
ı;:ik Amerlkada bulwıduğundanberi ilk 

CAYA 
binlerce in~ ·liz 1 

ve Arrıerikan 
askeri var 

1 
defa verdiği bir demeçte Anglr.Saksoıı 
l!ı.rla mUtte!iklcrine hitnp ederek ilk. 
bahardaki Alman • İtalyaıı taarruzun. 
da keııdilcr.inıi&n azami yardım iBte 

----0-- mi§Ur. 

F 
Litv111Df ezcümle demiştir ki: 

, elemenk ordusu Hltıer!n orduları, iki cepbed' bird r 
başkuman~anı diyor ki : 1 battA d:ı.hıı fazla cephede yııpılacalı 
t ava mab.a ebesi ı taaITUzlarla. yeD.\lebillr. 

1 Batıda bir mahalde iyi techlza.U. 
azırlana p lioa ' büyük ordular bulUDma&I, eJ1'cr bu or. 

Ö 
l dular doğudaki katı muharebeler es 

g re yapı acak :- ı:ı3Sindn !aallyote geçmezlerse kll!i ... 
Handoeog, 2; (A.A.) Cı.v:ı.da C'iJdll'. Bu mubaPCbe bittikten .._"tl 

Bı1tanya tm.ra::atorluk l<U\"\"CUeriy'le garp cephe& ordıılan it=Jı Mdlalrln 
.\nıerilum 1aıvvell1.ırlnln mevcut bulun , tah:ıkkuk t>lti~k buw.ı~ndıı. t ' 

'DC'\'amı 3 üncüde) j (De,·amı 3 li r.f"·: • 
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Kıyamet ne zaman kopacak - ahil_~~ 
hakkında - Tırnaldarın delalet ettıgı 
manalar - On edinci asırda ucuzluk -

Krızan eın'in ınenşei 
Kıyamet ne zaman kopacak? 

\'nlter r.. Brovıı isminde bir A. 
ınerik:ılı, kıyametin, cHinyudu iıı
-;unların fnz)O nrlması \'C yi)eceğin 
l.iıfi selmcmc i neticesinde kop • 
l'ağını iddia C'lmektedır. 

Bu zat, bugün zir::ı:ıt edilmhen 
çora!,, dağlık, kayalık gibi yerleri 
hesap elmiş ve clün)aıla, beş mil
l ::ır, dokuz ) üz on dört milyon in. 
.mın barınnbileccği ve }' iyecck 

bııJalıilcceği netice ine \'tırmış in
-;an mevcudu, bu yckCınu nşhğı r.:ı· 

mnn kıyametin kopması ınuhnkkal •• 
mış. 

Aıucriknlı, lstnlistiklere flD) ::ın::ı. 
nık, dünya nrırusunıın, t:iliil halele, 
her on eneclc iıir, \-as:ıU olnr:ık 
) üzdc sekiz arttığına sure, 20;2 
senesinde, yani 131 sene sonrn son 
haddine yükseleceğini ,.c ond ı ı 

onra nr.lncıık nüfusa, :ırz l\i\rresin-
cJe, yerde, yiyecek le bulunnmı:rt•• 
cağını sö)·lüyor. 

O zaman, l er ve lhccck 1ı;:n 
herkes blrlbirini tcpeliyccck Ye 

tlünyndnki hnl al tn, biiylcrc, ıılh.ı
l ele crcccl\miş. 

• * * 
Dahi adamlar hakkında 

Birko.c sene evvel, Pıırls akıl h::ıs. 
t.ılıklan 1-onsrcslnc ,·erilen :bir tel_ 
1.ık e erine göre, dün1n:ra gclmis 
olan dahi adamların pek ender 
olarak genç ana ıbnba evlftdı bulun
duklarını ,.e ckscrhelle de cvliıl· 

lıırın sonuncusu olduklarını i lı::ıl . 
etmektedir. 

Eserin snhibı, G l .nıuhnrrir, şair, 
nusikişinas ,·c devlet ndnmı için
ııe, nncıd: on tanesinin ilk CTIAt ol. 
dusuncı işaret ettikten sonra diğer
lerinin vnzlyetlcrfni §Öylece tcSlıit 

nnektedir: 
Amerikalı romancı Fcnlmor Ku. 

ııcr on iki kardeşin on birincisi, 
• 'ııpoly~n sekizinci, meşhur Hol
l ındnlı ressıım ,.c hcykclraş Ranb. 
r n allı kıırdeşin sonuncusu, Frank. 
len on l ed ı kardeşin sonuncusu, 
Frnnklen 17 ardcşin sonuncusu 
\'cıancr altıncı, Bıılzak üc kardeşin 
en kficü2ü. Moz:ır ;rcdi :knrdcşln 

wnuncnsu, Şııman beşinci, Şubert 
on dört kardeşin on ücüncüsli ... 

IJu ıneshur ndan'ıların cbcTeyninc 
f;c'li nce: n\I tnrlht e\•l5llorını, :ın
ı•ıı k ol un bir yaşta iken dünyaya 
getirmişlerdir. • 

* * * 
Tırnaklar, salıiplerinin 
sıhhat/erile alakadardır. 

l\l:ınjcn Bullnznr isnıiorle bir 
tırnak miılch. 5suı, lırnıı.klnnn, 
J,ışlan ıi)adc yazın, oruçlu olnnlnr• 
dan ziyade .karınları tok adamlar 
ü:: '>C sağ elin lırnaklannın sol 
clinkilcrden dalın çabuk büyiıdu. 

{lüuc dikkat cırnı,. 
Bu zabn tctkH..;nc ~öre: 'l'ırnnk. 

larıınu:, günde, milimetrenin ond,1 
hiri kadar !büyüyor ,.e her d r:t 
aydtı bJr )Cnllc~hor. 
Sağlam bir ndaınm tırnakları, 

1ıenıbc rcn'klcdir. Tırnnklnnn par -
!aklığı, Urcid gurldclcrinin f:ızl::ı 

c;tılışlıklnrına alümetlir. Soluk lır• 
n:zklaı-1 kıınm zayıflığını gösterir. 
ırncnWarın tırnakları lıeyudır. 
Tırnak k1rmuı olursa l:ıın ccrcya. 
nının munlnuım olmadığını göstc. 
:ır. 

Tırnnklnr, scnişlığinc halka hal 
kn duruyorsa, fnzlu .I::ın tıoıukluifı,• 

na delildir. 'Ru hal:!rnl:ır b:tş p:ır

ınıı:kta ise, Jimağ illetine, şclı:ıtlel 
ııon ağında lıııluıuıyars:ı ıuarsnl 

hnsl~ının nokris zuhur edeceğine 
ış r lUr. 

* ~ * 
Krizantemin men§ei 

Onl nn lııı ı;içeijin ti1.c rindcki h:ık. 
ıon, o ılarlJ ve hu~u i ftinnhrl.ı 
onun güzelliğini nrllırııı.ıktnki gu~· 
t l•tlerinc lııl•isar ediyor. 

Bhııt'<ıır isminde lıır Fr:msız, 
ı;S!l sencsirıde, lıiiyiik Frnn 1z ıh
ııı:ııi zanınnıı do, J~riznıılcıni Yrıı. 

pn1n Selirip t:ınıtmıştır. 

*ılı. 

On yedinci asırda ucuzluk 
Bu •unkü hay:ıt ı,nlınlılığı önünde•, 

t•:.ki znm:ınlnrdnki ııcıı1luğ:ı duır 

söylcncrı şe3 ler, biı· efs:ınc rnulıi)C. 
lir.de sörün1ı;-or. 1635 len lil9 . e
ne ine :kndar ) aşıımış olun On 
tlördüı•cii r.üi'nln m~·şhur gü:zde!li 
l\l:ıd:ım dö l\lcntcnun, o znnınnın 
ucıızluğunu gö~lert'n hir meklııb11 

bulunmuştur. 

Mud.ıın dö Men lcııon, Jıu ıııekl11. 
lıuıııl ıı , M:ıüııın d'Glıin.>c'yc, cYiniıı 

senelik bütçe ini, ne suretle tnıı. 
ziın etmesi knbctliğini bildirme],. 
lcdir. ToHiye i şu.) lcdir: 

''Etin Jinesı <:~arım J,llo kadıır) 
5 su (bir su frangın yirmide hi. 
ridir.), şC'kerln lhrC'si 11 su tulu. 
~·or. 

"Schzc, evinizde, efendi, lı:ınını, 

3 kadın hizmetçi, 4 uşnk, ~ ar(l.b:ıcı, 
hir :ıyak hlzmctclsi olduğunuz icin 
12 ki;ılslniz. Evinizde, .k15111 dört 
:ıyında, muır:ık ateşinden lı:ışka iki 
ocak ynf;:m:ıkla iktifa edebilirsiniz. 

''Şu lınldc, hesabınızı şö;>lc fu• 
tunuz: 

''Senede, o<lun, i&rnp tn dahli 
ulm:ık üzere yil eceğiniz için: 6000 
frank. 

''Elbise, nrnba, al yemi masrafı: 
4000 frank. 

' 1Klrıı: 1000 frank. 
''Opera ne ereııdiniıı hı:ı.rçhğı: 

ı 00 fnlnk. 

Yektin 12,000 frank. 
Allı, arabalı, 10 hixmeldli mü-

1.cllcf hlr snrnyın ma~r:ırı: 12,000 
frnnk! Dil ne lll'UZ!Uk, değil mi'! 

.U. R. Ö. 

Yıldırnn telr.rafı 
muhaberatı 

idare yeni bazı 
karar ar ver 

Son zamanlarda telgraf muhabere • 
Binin çok artması yUztlnden postn \'C 

telgraf idare.si, aralarında dot;'Tlldan 
do~ya. hat bulunmıynn ve dlğ'cr 

merk~zıerden hat alnrnk muhntcro "
den tehirler \'e merkezler arıuımdıt 

;>·ıldınrn telgrafı kabul edilmemesine 
karar \"Crm;.:ı;Ur. 
Arabrınd:ı d~rudn.ıı doğruya hat 

bUlunan §chir ve merkezler anunııd:l 
yıldırım telgraf muhabqcsl ;>:-apıla • 
-::ak, fnkat bunların tc.slimlerlnl mu • 
tcakip telgraf çeken kimseye lbbArdn 
bulunulmıyacakhr. 

Gülerek ;'1'111Dn3. Yak'la0tı: 
_ Ne o? Pclc suslunu.z? eledi. 

Galiba ben.im &ize Jtarşı samimi ol. 
Cuğumda.n ~ipheyc dii tünUz? 

- Yok .. yok hayır. 
- Hnyır hayır! Na.file bunıı 

i.Dk&ra kalkışm11.ynı ! Göriiyorum 
ki benim iyi niyf!t ~ibi olup ol • 
&11n.dığmı.d:ı.n şüphe l::siniz? 

- Zekfuıwı. hayret ediyorum, 
F' r:ı v Krıı.Jı t ! 

li'rnv Kre.ht <lalıa. t.atlr bir gü 
ıu11le gülmiyc basladı: 

- Fakat bu husuota tanunnlr 
le ynmhyorsunw:! d::di. Vakıa hu 
gfüı Almanyada. hc:ııkcs hcrkcsı 
Gestapoya. mensup fnrzetmeJdc 
\•n.nılnıazl Ama siz yan.ılıyorounuz. 

Bizim "Ka5ımpati" dalı ınıil Bunu s3yliyere Frav Kra.ht h~-
Krizantemin J;ıponyad:ın cıkm~ r..a dahn ziyade y~lr. Gözlerinı 
bir ckclc. olduğu h::ıkkınd:ı ıımumı ı gözl.cr'mcicıı çekip !ıdcta mahcup 
oir kn:mı:ıt ''11rdır. H:ıHıuki, bu ci- , bir gUlümse:r'~lc önUnc b:ıkarn.'k 
tek, Japon)adnn tfcğil Cindrn elr:ı. - Ben sizin Alman olmarltğını-
fa d.n.ğılmıştır. zr bUı ·oıum ! 

Konfüçyüs, mattan heşyüz SC • Deni. 
.: c;-,,-~ı Cin m:thsulü olan J\ikıı Yerimden ful dım. 
Kindi dce~inl )ani triı.nntemi - Ne dediniz? 
bı'tdis etmişti. Bundnn sonra bu l _ Be'l w.in A lmaıı olmadığı • 
~11• muhtelif nevilerınc ''A~- nızı biliyorum. <l::dim. Amerikalı 
t.ırı•ed'•,, --r.rvmıri ı:bn , 1 c:lduğunuza da biliyorum! 

Q"!"I •Tn f ı;.iımlcr •erildi. Bula..'iıkÇt kıtdmm dc1ışetlc ru . 
.Tnponl:ır Kriz!lnlC!'lli, r.o > ı.onr.ı. zllne ba!crnıy:ı ~ 'llıdmı. Ha.yU t.e.. 

rı nıcmleketlcrfno ith:ıl ettiler. tfu;.J. düı;.müş ibir haltlc: 

ve yerli 
malların ~ 

• 
tevziı i.çzn 
Vilayette bir 

kon1is on uruldu 
VilAyctc gelen bir emir Uzerlnc 

ıncmlekeUmlzc frirec~lt llha!At madde. 
terlnin tcvzllnl temin ıctn dört kl5Ulk 
bir komisyon kunılmuDtur. Komisyon 
reisliğini \'ntı .Mua,·inl Ahmet Kınık 
yapacaktır. Bu komisyon hem hariç ~ 
ten gelecek ithn!At eşyasının, lıem 
memlekctıı:rtlz:Ic lstıhsaı edilen ınıı.lta • 
rm ldmıere ne mi'ctarda \'erllıncsı Hı.. 
zımgcleccğinı tesblt l'deeeı.tır. 

Peynirciler ;eni mahı;ul ıçm 
!art mı koguyorlar? 

Fiyat murakabe lcom1ııyonu, dUn, 
''ali muavini Ahmet Kınılt'ın reisliği 
nltrnda. topl.aıımI:JUr. 

Komisyon, peynir tUcearlannı ka • 
bul etm~Ur. Peynirciler, her ıscne 
mart ve nisan nylıırındıı. peynir ynpıı.. 
dığınr, bu ısenc de peynir yıı.pmnC-ıı 
başlıyaeaklannı, faknt maııycUn göz 
llnündo tutularnlt narlcın ona göre teıı. 
bit edilmesini tstcdlklerln!, eliyleml§ • 
lcrdlr. I<omltyon relsl olnn vali mua. 
vinl .Ahmet 1\:ınılt, nnrkın es:ısen ma. 
!lyct !iyatıan gB:z!lnllnde tutulnrnk 
tesblt edildiği ce\•abmı vermıııtır. 

Bulgaristandan 300 bin kilo 
kömür geldi 

Evvelki giın Bu.lgnristandnn 5 
motör mangal kömUrü gclmiştlr. 
Su motörl~ri.n 300 bin ttilo :kada.ı: 
kömUr getir<hği a11lruı1lınakt.nd:r. 
1-;luraknbe komis\'C1nıı kö:nürere 
perakcncie 9 kw~uş fmt ko~1nu;; -
tur. 

Vak:t 
Asını Us 1·saus yerlerin.de disip. 

Iin~' başlıklı :makalesinde baz.ı fr
rml::ı.rds. un tevzi.in-de göriHen ka
bba.'lığt tt.'hls mevı;uu cdorek şöy. 
le diyor: 

1nbisarlar Umum .MUdOı ıug-u, !ab

rlka, at!Slye ve d~polannd:ı. çah~an 
biltun ışçilertn mesai saatl Ueretlerln!, 
yUzılc 25 n!ııbctlnde artırmıştır. Bu ay 
ba;ıından itibaren işçiler tıcreUerlni 
zntnln. beraber atacaklardır. 

Halkevleri amatör 
• 

resım sargısı 
-<>---

Seçim yapıldı, bazı eserler 
derece kazandı 

Ant.ura. '.?6 (A.A.) - Halkev
'eri.nin onuncu yıl gi.lnü açılın~ o
'an hallcevleri üeüncü amatör re
~im ve fotoğraf sergis'ndıjd cser
ll~rin secimi huğU.n on bcııte ser
gi evind~ yapılmıştır: Derece ka
zAnanla.rı bildlrlyoruz: 

Resimden (a) sınıfı: 
Birinci :Unlatya halkevinclen Sti

it. Göeer, iklnci Kıı.yscri halkovin
cien Yıldırnn Güven, üçlincU Te· 
kirdağ halkevinden Hakkı Kan.
gidi, dördüneU Nncllli halkevinden 
Sudi Xalbantoğlu, beltinei 'Kars 
'ıalkevinden H<ı!':all Karan. 

:Resimden (b) sınıfı. 
Birinci Eyüp halkc,•jnden Kanı 

~rmif:, ikinci EI8.zığ halkevinden 
Reha· Tnyl3Jl, Uçüncil Diyaıbakır 
halkevinden Hayri Vuralknn, ciör
diincil Konya halkevimlen Ziya 
Oran. beşinci Konya halkcvindcn 
Fu3t Uzel. 

Fotoğraflan (n) sıntfı: 
Birinci Anknra halkevinden Mu

lıi Ltin Aran, ikinci Eminönli halk
evindcn N. H. A., üçüncü Bur3a 
halke\'ind~n F..snt Bilenoğlu, dör
dUncU BeŞ].kta.ş halkevin<Wı Hik
met Yıldn, beşinci Şehremini 
halkcvinden Adil Arkllll. 

"Care hıı.n~l rmularu lııük ka- Totoğraitan (b) suufı: 
Jıtbaİığl oluyorsa. bunlarda kame. Birinci Çankırı halkevinden A-
<Jen b:ıc,':\a numara ı.ım ı ile ekmek l ' JJ" 'ki . Dl bak 1.aJk · .. .. ~- ı a, ı · ncı yar ır .ıı evın -
öRh"' usulunun konulınnsıdrr • ..-:wn- d Adil T k.._ .. ··-..:~ E k' eh' - , _ • en e uı, UCUu.;ı.ı. ,5 'l.Ş ır 

ra s bsht:ın öglcyc 1 1 r ekme~ ' hnlke....-indcn Sedat ·Akkartiıl. Dör
"l:ı.U1l<tan sonra knııılnrını kapa.tan düncü Adana halkevinclcn RcŞat 
fıt'mlar ' ercldrse abııı mı:ı im.dar GU lU b . . Af h lk 
tczgfıhlnn açıl< bulundurulmalıdır. E ~ •T ek~ıncı yon a 

mın oman. 
Her hald cfı_rınlarrl _ n t btr ıd!o _ek· Derece kazanan bu cscı·lerc elim 
nıelt alm:\k ıo;i h:ıll. iç n bir 1 kcn- hurlyet hıı.Jk partisi !;encl sckrc
<e olm kt.an ~ıı.anlmıılıdır. ller t ~;;;.;_ d 1 . t ı ll''O · 1 , 1 er'-'E> ... cc erece erı srras y e _ 
gün bir fuuı( an clmıc.• n malda l' "kat t d y tim t 
olıın bir kim enin bumdıı karne 11- ıra mu n agı 1 ~ ır. 
ımlilnt: rnğmcn bir gün ekmek bu
lup ertesi clinü bulnnuıma..-.ı lıalinin 
iinilne ~c~ilmeliclir. 

Etlbankrn kömür tevzii i>lnılc 
:ıldıit tedbir, bunn giizol biı- mi
"ııl olabilir. Jfübanl,, hı~ lle-rin idll· 
r~ i1.lik veya başl\!\ sebep!enl.-ı 
Jolayr kiimürü ic p ettiği :>cldhlc 
d:ıj;.rrtmn.<lıJ.Jnrmı ,giinnü-:, bu i~i 

?;eneli t;c•kilatilc yapmafaı knrar 
'crmi<"ıtir. Huna ı:;örc l\''mürlcr l~· 
li!>:ı.ır'li merkezlerinde <ln 1ıtılaC'.ıl. 
imik& numıımlarln ,.e sırn ile veri. 
leoilı:Ur. 

Bo snrctıc l•ömiir hem hir kıı•; 
ı,iin j~nılc tıhp s..-,tı,., ·eri .ı;üıı
i:rr.t' homboş luılmıyacnk, hem eh· 
lı:ı!I\ l;:iimUrii h:ık es.'\..-.ın:ı. claya
nıın hlr lbulle f.'dinmi~ olac~k(ır.,. 

Hastahane a rsı 
harcanıyor 

Şehir MccUaının bAzı bClCd ye resim. 
ıcrini artınnasından belediye gellrlnı 

yanm mUyon llm çoğaltmak irnldl.nı 

tıt\..sıl olmu§tur. 1-"e.kat b tediyenin 
ııınsrnfl:ı.rmr kar§ılıyabiloıcsı i~ln, yıl

da !azla olnr k c:art. milyon liraya Hl .. 
lıyaı; glirWmcktcdir. 

Belediye, bu mnımıfttı bir ku;mını 

ıta~ılnmak i;fn, kurulacak Mecidiye. 
höy bastaneııine ayrılmakta. olan para.. 
y ı da ın ilnnkalc sure lllc tın reo.ll'lağa 

ı arar ''crtm~ ve §imdiye k!ldar topla. 
n:ın bir milyon liradan mUnal alclcrlo 
ıstifadc cdilmL,tır. 
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- Ben.im ıni? 
Diye k~clcdim. 
l•'rav J{rah.t manalı manrıli gıi· 

:r:rek ba.ı mı snlhdı: 
- Evet, sizin! 
- Emin mjshıiz? 
- Tama.miyle! 
Berilin !aylı ~5-'lindığmnı gören 

lrıı.o.ın r.ok ciddi bir sesle ilave eni: 
- ~akııt, dedi. Ktugl gayet 

r.ı.kın n t.anıştığmıza da tam t.ı:.
naat geU.rdiırı ! Ba.hsottiğiniz plan 
tloğrudur, Khıgı.ın kenrl sindi' olıııı 
plindtr! 

Kndm sonra birdcnbrle son de • 
: ece m:ıhzım bir t.nvırL'\ gfü.Tcrinı 
yüziime doğru 1rn.1dn·arnk: 

- Kluı;: Ametiknlıları <'l>k sc • 
"enli' • 

Do<lL Onun icin si ti Hansa tak. 
r. im edeceğim! .• Kencl sile serbest 
,.,. (;'Ö." n 'z! ~ .. diyebWrim ki. 
Hans tek ba§ma dünya deniz, si-

ynnet ve sanayiini idare edecek 
lfr vı.;kuf ~hıbi<l:ir! Blhncdifü r;('y 

oktur! Onunla isteuic;tniz mcse • 
ı~yi, bugünkü, yarinki, gizli, al~
ni hertiirlıl mCGeleleri ~kça 
riişcbiJ:rsiniz ! Z:ira o her şeyi bi
Ur! 

Ben derin bir Jıu.yı;ct. ve merak 
\6ndc: 

h ! Frav Kraht, fllu an ela 
cicldimisiniz? yôltsa bir buhra~ mı 
[(:ç· iyorsunuz? 

Diye oorrmık~n 1 kendimi aln .. 
tn"dt:m. 

Fnı.v Kra.ht gayet meyus, kc • 
<terli bir ln.\'lrln, hafif bir ka.hkn
hn attı: 

- Tam:-ımiylc ciddiyim! ina.na
nıryacnğınız kMlar ciddiyim: s:z~ 
rostcrdiğim bu kolaylığın sebeb!· 

l!. de sByJi•; yim, isterseniz? 
Dedi. 
Hoyccanhı atıldmı: 

ver 
Geçen eylUı ayında Fener patriltho. 

ne!lnde çıkan bir yangın genişllyeıck 
98 ev, iki camitıln yanması ve bir lı:t,. 

şlnln ö!Umlle nettceıcnml§tı. 
Tahlelkat evrakı adliyeye verlldlğin. 

.ı n dlln birinci nğır ceza mahkeme • 
!!inde patrikhane Sen Sinod meclisi a. 
zasmdaıı Meletiyos Luknkis, Yenadıos 
\'e Lcondl?s'un duru,masına b:ı§lan • 

mıııtır. 
Tablılkat cvrakmdo. belediye !en he. 

yetinin vardığı neticeye göre, yangı_ 
r:n, palrlkhıı.nedokl elektrik tcslııatı • 
.:ıın oozukluğunun sebebiyet veı·dl~i 
yıızılm!.l'ktaydı. Sen Slnod a?..ası, elclt. 
trlk tcsi.satının hlldl&edcn bir hafta ev 
\el 29S liraya yapıldığını ve bunun ı, 

çln 15 senelik bir garanti mektubu 
aldıklıınm söylemişlerdir. 

Muhakeme. 75 ynşında olan pattik 
d:ıhll diğer r;ahltıorin dinlenmesi içln 
ba§ka bir ı;Une bıralulmı§tır. 

Edebiyat fakültesi taşındı 
Zeynep Hanım konağmır. esasi: 

tamlrlne karar verilme.,i üzerine 
lmnıda bulun:ın cdebiynt faitülteıu 
Do!:nuı.bahçedeki rcE>;m ve hc)k<'~ 
müzesine taşmm15ur. l'nz:ı.rtesı 
~ünden itibaren fakillte tedri • 
satına burar:ln devam cdccekbr. 

Karabük hattında yeni bir 
istasyon açıldı 

Ankaratlan bldirirliğine göro, 
.Knmblik 4emir ve çelik fnbı'lk::ıl \ 
mun ihtiyacı gözönündc bulundu
rularak devlet demiryolliı.:tı ıckrc· 
Si tnrafınc\an Kn.'rabilk ista.S:1o -
nundnn 3 kilomdrc mesafede yc
r.i bir ista6von tesis edilmi11tlr. 
Ulkü adı Y~riJ n bu yeni ~st.as 
\'On bir mnrtta iıılctmeyc a.r.ıla · 
caktır. Kanıbtik f, br;"l<aklrl, na.ki~ 
yatı için tatbik edilmekte o'an 
tenzilll ta.r1fcnın yen it1lasyona. da 
teşm!!Jne :karar verllıo.t~ bulun • 
ı:ruı.ktn.drr. 

Doğum 
Muhabir arkad~ımm Esat Alkn_ 

tıın bir kız ı:;ocu~ı dünyaya &'Cldiğln! 
tiğrendik. 

IAtife adı \'erilen yıwruya. n.na ve 
babasiylc bl.tllktc. uzun ,.e mesut ö· 
ınUrler dllcriz. 

Dalgııh \ C köpüklii hfr denlu'lc ı,o. 
l'mnnn bir l'wıus balığı ı;ltıi bntıp 

f."dmn·~ı ına ilerleyen, T.lkır.akiar çt. 
,en, nt~ eden, I;endJnd n blrluı~· 

misli bUyük dll~mn.nlarla ı;özünli ı.·uıı 

mnd:ı.n döğil:ıen kütlik TUrk to!"Plt.Otiı 
rmı batırJQ·oru.ı:. l{&r§ılarında dUn~iı . 

nın en bU~llk d nlzcl dcvlctl••rinln bil. 
3·ük w mUkcmnıet don nn ı \ardır; 

lalu:t onlar bUml~ orlıır; ~ünl•ll \'azlft> 
ulçüyc vurulmaz; \'Crilcn eıiılr m nfJ. 
l<a~ edilmez, c::ıdeec yupılır. Uawn 
lllarmnral'la J,cn6llcrinı2ctı çôl< bU~1ıh 

bir deniz ltıyı uzun bir sal·:ış ın 

ısonra ootırıyorlar, içlnQcltUcri lr a
hyorbr: oomn ma 1J11~1o dolu bo. 
~nzın nı:;'7.ıııa ı.aran:tı:ktn b:ıs1mt yapı. 
yor, d ğ ~tbi :zırblılan batlrtyotinr• 
Bazan hl'r tamir dll~mnn gemli :rl~ il' 

dolu olnn Arlttla:r denizine akın 3npn. 
ra.l< \'eril n emrt yerine gctltlyorlnr: 
ortalı~n dch5et Sl\lıyorlnr. 

İnglltcrcdcn yeni " ultnnlıisar" or_ 
plfosunun gcl<liğfnl oknduğnmul'l zıı. 
m:ın TUrk dcnlzcliiğlnln bu knhnıın:ın. 
lılc saiın~!crı ~U:ı:lcrimbtn önıinde cnn. 
l:!.ndı. ~ten cllinyn ht!rblnln k:ıhrıı 

m:uılnrını ljillı:rnnfa anı) ôr-ur.. J ,!1\ı.I 
"Sultnn."ılsnr" t-0rpltos11 da o ı ahl'll 
manlllrd!ln biridir. 
nıım. nın ~l'r tar.ıruıda -.ııı: !I I\ 

mıılıriplerln, l{MJ\'tlzl.lrkrln, hnttrı rıı 

bilyUl~ 7Jthlılnrıo bAthğmı ıi'Icmıugu_ 

mu.r. su ı;unıcr ıe h!r torptto mnhttb1 -

oiıı nı:ı ehcn1ml~ l'fl vıırdır d!"mJ~ eı\ttı. 
lyl 1.aıllaııılnn kUçUk bir ısilf!h I~ l 
lmlbn !mı~ mı tıil;yulc v~ sayı~ı çok ı. 
lah1ardan UStünclilr. Ö)lc 'vnzly~füt 
k:ırı:ı~mıln ı.nlınır ki bir ton-nrc 'c~ n 
bir küı;ük r;cml. h:ırbl l•ıız.-ın~ırnıı soı 

ı,oz rrılflııiı oyn:ır. r>cnitelll•• t:ırlhın 
1..cnd! lnılrn <:ok lmn·r' li ı;-emllcrl bir 
nınıo;;tn dcııiıln dibiııe gönderen J,ü. 
~uk gcmll"rc tcsncluf ı tmel, gtlt ti ~11-
i'llr. ('l:ın:ıl•knledo Mocn Oolynt zırtilı ı. 
nı t::ıt,rdıktan ııoıırn gemlslnln burnu 
l•am•m:ıdaıı ı;r.rl dliıı n meşhur l'tlııa_ 
\'rn ~ti l\lilli~c tQrpitouıur. bunun eıı 

ınıil;enımc) bir nılı;alldlr. 

r 

BugUn ıs,:ın bl7.lm en b(lyUt· l'lt lğl
ıniz. gemllrrlmlzl me.mlcketıml.ıdc \C 

ftl'n<linılz ~ ııpmağıı muktcdlr olma~ ı)ı. 
ıııızdır. llntbulıi on o.ltı \'C on yedim 1 
asırda t rlüUlderimlz ynbnnu ınc.n:ıfo .• 
l•etler j~;n ,:;-cmf )aıı:ırdı. Yedi sekiz 
oyda l ilz elli harp s;emlslni denize 
indiren Türk tersnnclerl ı;on Oswıınlr 
ldarcclledn1n, h"lc İkinci Abdilllınınl. 
din ~mimden roah\'oldu. lltl asır O\. 

n:füı gcml ynpıcılı 1 bugilnl·Ü semı 
~;apıcıhğma gör ıJo': rıımnc.ılıldır; 111. 

kat d nynrım bil) lil< dc\'lctlerl de o 
uman do rama.cı idiler. Demir 'c re. 
ilk cndllstrlstndo tcı.&müt sc~r no il). 

'I) U lluklıuı iı;ln lnıdrctlcrl dovıım cdil·or: 
!?ele Jıı.ponJiA tam nı nasl.) le bir mu. 

. A L:::.ı l"izedit. Sultan Abd ilm dd ve Abdı.i. 

l IAzlz ımm:ınlorınd. ter n lcrlmizdo * Petrol Ofı.sl Umum :HUdUrU Tal., hl .1 d 1 d D ı 
zır ı ı;:t'm• er c ~ pı J)Or ıı. cm r 

ba Sabuncu Ankarayo. gitmi~tlr. Pot., 1 \.'e ı;tlfü cııdiiı.tı1sl ~ kunılun ı;"nr 
toi tevziatı etrafında. alal>at1nrlnra 1. 1 --"t o n< ..... ır. 
zabat vereceği anlafılmak~n~ır. .. Frnnsız ıımlralı JUrycn dö l.ll m'. 

n Ankaradan baoor l'CT'lldı:ılno gu. . .. l ı;) r-ıe ·1 ·'-ki •;er ımp nı.ur 1 un on un ra lu<.: 
rot aildh altına niınnn a.3ltcr1 riıı aile- ~ ıulycllnl şöl·le ,-azı)ordu: 
ıertndcn mnht~ç oıanlnro yndrm ~dl!. •Türkler trtıdİ .1 gibi herk in pa). 
meııl hnl:lundnkl c:ını nun Ankıı.rada. t~ıı·n: dıl;'I bir il\', nı~bur bir tı;lfun 
tatbikatı bU lı c ytT.1 gdlrler taluıf31.l ut l r 11 :ıüml denildi •I gt ı ~ıl 
ne tuzum ı:;-öncı ın.!!l.r. E\"\>elcc bulu.. berber cJ'nıtc ~.ctcle t> dönruU~ bir ı . 
nnn ccllr kayn lnnna ilô.,vetcn B~nc: rn dl'Mlal. Kııuuni Ulc;yınan ::a , ı. 
ln!l, Uyatro \"'C konser b.lctlcri üretin I c'n Turklf'I" diln~ııyı tittcttJ·otbrdı. 
yüzde oa nlsbctind" :ı:am icra ını be. Blltı 1 bıristlyanlığm lm\'vctlttı bil'. 
lcdiyc reisliği belediye mee'ıs ne t;)k. iN! 0 donnnm!llannı ycncmm:df • ., 
li! etmi§Ur. • 

* İngiliz domlnyonlarıl"dRn 200 ton 
merinos ipliği ~ıml§tlr. 

- Oh~ Eğer haltikaten citlclt ve 
m:mi .iseni:r. bıınu bilhaSM yap'. 

r.ız, bu sebebi öyl<:')iniz! 
De-O.im. 
I''rav ı raht bir müddet knrııın· 

6.l ayakta, etrafı lrutu~lukla~ irir.. 
de fldeta çürtimilş göriineıı ŞlfJ göz 
lmptı.klıırmr yumdu. Birknç saniye 
ÖV} "e kaldı. 

Sonra yumduğu gödcrini tek .. 
rıır a~tı: 

Bu ı;lizlerdc F,oru U7. bir matem 
hl~!n sı~ı~ndi!fn1 g'"rd'im. 

Gayet acı bir se le: 
_ Çünkü, Klug öldü! cicili. 

!~iug glttilı:tcn sonrn hiçbir umı • 
ciim knlmnmıştır. Onun tein sizin. 
~0ğrudn.ı:ı d~~ya nçaıı.ıa.c1ığmız, 
f«kııt pek buyilk ehemmiyet ver
ı{ğin zl anl'ldlğnn mc ... leler pc 
· de olm:ı.nw 20n b' • fm::ı.t ndd • 
diyonım Ye hiç olm::ız:;; mı bedb:Uı! 
Hansı kurtarmak istiyorum! Evet. 
Hanslı bir amiralle görüsilr g!bl 
~ıı ~iiksck bir itlm:ıUn göri.ir.cbi • 
t•rsınlz. Bımu size bütiir. \'arlığnn 
1ıı. temin cöeran! Ynlmz, demin 
Tasaya koyduğunuz paıayr da o • 
tıunJn gorüşcce!;>iııiz yerdeki ma~ .. 
va. koymayı unu\Jna.manızı da ri • 
en ederim! .Şimdi, munimiyctim" 
emin olcıunuz mu'? 

A e Fi 
Sinemacılık ve Filmçi}ik 
Türk Anonim Şir eti 

idare Meclisinden: 
Şlrltelınıi:.ln ht!i8cdarlar umutıll he. 

yeti ... -t .. n 2 tarihine mU.sadil pazarl('· 
1 nnu nt 16,30 da Bcyoğhmd:l lc .. 

t klAJ. cn.dde-1 .. de 7 numar:ılı şlrltct.ııı 
merkezinde tı.<.Uycn toplanacağından 

ı: lrkct csa.s mukavclcnamesı ınucibin • 
cc en az JOO lılııscye Sahtp olan hlsSt'· 
dnrla.nn mczkôr glln \•c ıuı.ttc alrltct 
nı rl:etlndo asaleten "eyo. vckı'.Uctcıı 

hnz•r b:.:lunmalıırı '~ içtlmaa tclmd " 
diıtn ctl n yc.,ı gun zar!mda malik oı .. 
da' ınrı hls:;c ı:ıcnetlcrlnl §irket.c tc,cJl 
ed,.rc!: muktıblllnde nıı~ullyo varnkıısı 
elm"lnrr tlln oıın,ur. 

Müzakerat ruzıı"' esi 
ı - 1941 senesi nı:ı:ııneıc \'C ııessP• 

ıaı ı hnkkındıı idııro mecllsı, ve murıı• 
kip rnporl:ırının okurun • 

2 - ezknt' yıla a.1t blltı.nço ve ıt.'\r 
V<' zarar hesapl'\nnın tasdfü ve ıuıbU• 
ıu ne ld!>ı-e mecllst nzaJ rını,n tbrast. 

3 - Murtıklp intihabı ve 11Hl ~ 
1942 s n k'rl. için m •r kib~ ver 
ücret n tayini. 

(l)eıttmn uar I t~lıill m il (1 ı;ı il il 1 1ı ~~iliJ ~I tlı. 



........ ..,., ........ 
~tankua 

Bat11dıtt J'ı': Vüıt llaUıua 

MiLLi SON HAOEDLERlın""::!:!S 
lfl&~ 

RABIJK-- * __ t 

EF 
UONE Ş4.lm.ARI 

ı.e 11JD Filip • /erde SbuU sı1a••• ' ingllterede Ddetıaaa 
• ...., lıdlll ~ unet. \!~ ~~~k"' .... , ı.tYllaalAia talbtsaldu 

St!ltlllk 

I! a '°' 
ll "''°' 
l •ıtık 

TllrJCll't -..ııı 
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lıaJ•laJar · ... ı.,..ıara '"""'" ~maıı T""landdakl Japon lılllalbftl.JOI' 
Auı.eadan ı.hı- ftl'Wiğiııe ---t·•ır ıtuvvetlerlnln artınldığu\ı "° 't<ı.000 e M I rltiı 11~ 

1
._.,.

1 actft, Olmhud kimiz t.fıt 1~ ltUIUll ~-r M çıkattld~ı. bunların da baflrca gru. a ee~e nazı n 
n1 yeni Londı. ~ tlglmil HU.. punun :aangkok ııemıtyotunun otmal ıendıltallrı arasında 
_.. Rauf Ort.yı dibı alstam a• "5&' .... il (AA.) ..... Hattlre aon noktası olan Şlengm~ye ~leJ • anlatma imu.landı 
8l 18 d& bbal bayvmıq'lanllr. tıearetDlln namı tebllğ!M ıörc, Fi • tırlldikletiHl e<syıemfııttr. Anıaııldıp Lon:lr:ı, 2; (A.A.) - Harp istıhsa.. 
Ba(f\•ekil Dr. Refik &ydam, Hu·· ı Upbılel'de a.taaa yanmadaıillldakl A. na görcı Japonlar, -Şlengmalıııln 20 kt. linin hı.zlandınlmaaı hususunda ilk .a • 
c:lye Vekili Şülml ~111, Hali• .-rtllMl llwnltleri J*fllılll•ra bir bas_ Jomctrc doğusundaltl Tongot. :ıc Pc;u drm 1,;.ıgün aWnııştır. devlete ait lop 
clye Ve\aletl mntlnl klttbl Nu- km taarruzu yaparak btrluç ldlomct. arasmdakl denılryohınıı keametc ve fabrlknlarııı".Ja t.lilı8al komltclcrı teı. 

M • ğlu bu kabul<k ge:i ııtırmllflerdir. Fakat Jaı;on e. yukarı Blrmaııyayı lfgale hamlan • klı ne ...,,,,r bUgUn bir vesika lmza edil. hmaazırn buluen~~~~-........ ..ı..--'- .. re ..: ... ~ .... ...-...ıııt-... l.uaotı .. \: la 1 alzft 
---- ~-·.. .....~ -T--- .,.... maktadırlar. Geçen tmtta aBngkoktan ml~tır. 'es.lcayı imza yan ar m " • ~iz kendilerini akşam yemei"ine da çete hareki.ti muvaffakıyetle de • "llllıı.U Taylanda yeni iapon takvt.19 • mc nazrrlığı mllmeasnıcri ile if<;I sen. 

clıkoym.U§larUır. Talil ...,... lert plmete dnam etmlftlr. fttınır • alkalan mUmessilleridir. 

-11-... 
I\~~-- '):Udıitft dl:alt tc;:4nde, 
l!'l .roldu :ıdenı hicab iç.ln•lc. 
Da~rtm8 yanaf;m üzre zülfün, 
ey'fo~ tııın gi'ft8" ttehab l91"ntleo. 

C!n-dn v.&ru• nytıadan 1Jl1dtdı, 
Htne lahn- idi h:ılt kiRdo. 
iki imt f)htp bm~e Ri'ııi, 
N~1ta Jnlarsm rtilıab 'ittntlıe. 
Rlr lnL.-;e -. Keremden hı'ıuD.. 
Et J;:i; ka1a!llll se,-.b i~e. 

SEYYlT NESlMt 
• ıı...._..._ ... ~,,.. 

lere eöre fli.'"1G 1'U'fttttine bakt~ 

lagıııs 11a11rt1• 
ltltçeaı 

------------• hlaide 30.000 ve 11Icngııede 10.oeö u • Ekmek istihkakları .... ,.,.11 =.::dıı:a::~:ı= :ı :: Halk ile o ~ gihtltitı n. Bal lall11a aatka no5anu7. rd ölürseniz size aı1asm-

İtıgüj,a b&hıt bütcıelfi. dün 
ı\vanı b.m.,...,:: verilniıtth'. Bu 
!tıilbeaebetle tngtlia bahriye nasın 
<lollannıan!D men:kibclerini göz-
en l'eçinniş, Bı-cıatteıı kaçan ~i 

\iman z:rlılısmm :ığır hasara ug. 
t-•drftn.ı, bunların şimdi tami~c 
ılunduğunu SÖ)~tir. Nazır hır 

· liz deni7.altısmm Norveç ea.1ın
~ti'ldc blr Alman kruvazörüne 
t°"l'iı ı~t ettlı'diıtıu bildirmiş. 
ir. :r\azırm demecine göre lngil
erenin elinde den!zlerc!e telll"kc
~re göğüs geren gemilrin ~ sa).~I 

dıtı mUşterek hudutlara sahip olduk • ·ınd·ırı'l·ıyor <Det waıı ı ill~idc> ıan l.fokong uzerındedır. Japonıar, 
• etınekte ve lddla8DU, lN ı&babkl refik Şlengmalde Luangbıınkta ve Şleng ... 

(- tenfl 1 llelft) J-'-izden blt'll\de f0)'1e anlatmakta • rayide tayyare meydanları ln§a et • . ~·'--'"iba dokv.nul- ""'-' kt d tıt. Ağıt iş~ mı;-- r ilıe 160 clir: me e lrler. 
mı"-·at!LkUr. Yanı bttnli ' y '6 ı\.Jtı av oJmMr, Muhsin Ertuğ. Sözcu, Çin kuvvetlerinin Blrmany .. 

J tt~}C~ • J ~- dak bir 
gnun ola.tak Vel'.ue"-.:: • Jr.talc rul ile kOIUlfU)'ord\ltn. Bir Alman U.. l durumıarı hakkında sorulan 

Şimdiki halde 750 ~de 0 
yarrn yatro ınecmuuı t:ıkardı. Gberhardo suaıe Çin kuvve:tıcrlnln benUz Tl.mgoda 

yaprlan bir btltUll ~~ tmal Gberhardlaln bir JtOıtıecllsinln italfan. gelmedikleri cevabını vermi§tlr. 
dan itiba~en eoo gl"Mb ;~tihkalu o. eadaıı aımanca,a tetcUme edilerek • .. ... 
edilec.ek~ 7~ .g~ 'gramh:: bir baıiUade 'Ulet tiyatrosunda oy~andı. 8Dl0D •allan 
Jan hır agır :ışçı, Urttc b:ri nisp • 1 kmı. ço!< ratbet gördllğilnU söyledi. • ...... ~kmekl~, bunun d ca'ktrr j Bu eteri ıeUrllp tercüme etmemi tav. 
!·nde bir p~ıça ::ı11a d n itib:- iıiye ettl Benim aten İt&17aft tlyat. Ulat tabfı 1 taci<\e) 

E!.tmek fıatı da yarın a j ·-•·-am ftl'. Derkal .Tapon.la.r ~ kartı yapblr. 
d ;;·ı-mlc; ol"caktrr. Yıı.ıınllan ro blrJlğile bit - • l ı.ıı • .ın, r~~ eı~\'l.tbik ediJe~ek naıha gC:·ı' harekete gettım. 1~ lira- t9llNf mu. arı ......,._ ölçUde bava Uıatruzu 

tüöare "mlık bir ekmek o:1 ku- tarı, dokuz lira da telefon ma8rab Detictmnde 18 tlrn'U'e kaybet • 
:" 

6
GO gra ~ rrnı!tn lt • :ı • lderek kendllerile wmua ırcçUm. Kl mi~erdir. 6000 ınetreden fazla 

ruııı ııııtıln::"kttr. n . hain lö«i<."Tdtm· Yi»w.~ncte b!r hava muha,-cbeal 
r .- ekmc~ıtk u!'lf\ "·Ut~P altı n ~.- tabi gctll'ttlm. Mu e · 

..,.. ,.. .. t. cereyan etmiş, Japonlarla. fngLla 
tinde no.hut anu kRrLf"ttrılacal:. -. Pekllt., dedi, tetcUDM e VA Amerilran avctle.n """"''"'mı•-

tJ<: lkl ay utra1tım. :Pı)'Ut terclime e. ,..... , . .,. .... 
ur DerJert lardrr. lilı;:b!.,- lll.l'ar gtSmılyep J&-

. ~~k Mallslae ~. °" ron tana~leri yan )'O!ıdaıı dön-Rafat U• •ıgenin h"Uyan Mehmet IJOlcrtl, ... rt oku~ ?l',eğe mecbur luı1ml91ındır. 
ma, bunu lılslln lilaJatıl8• ıanua bala Bu hava mUllfterlyetlıae rağ • ' k as•ı madığmı .e,tecll. 1'erclıM,S ahP çı i men Rang011un kurtıılbıuı ~in mutta emQ haricen llfu!uılne raaıpıdım. Piye. 1 ret &Z ümit vardır. Japon kara 

-A-' aldlğımı 4111Uflea: lruVYetlcri, hükt1nıet Jbel'kezine 
Ankara mücldeimntuuaı - Bırale. Allllaayap gttmedea ben d°*'1ı ;itgide <1aha fasla ilerli • 

ir u.man iki binden :ısagı duş
il:e~tlr. 19-11 "ıh i<'inde tic:ıre~ 
~"inilerine 13000 kadnr tayyare 
1 1tıı1 koyma topu yerleı.tırilmlf,tlr. 
Yeni gemı )18.pm~ fıti "~i görillme
C..lk bir htzl1 devam ediyor. 'Kafll~ 
h linde g"den gemilerden kayıplar 
rlaiJtta Yütde yartn'ld~n azdır. U .. 
i..:ı.k "&ttia ve PMlflkte ~emı ka• 
Y?J)lat; ~ bilyWttUr. 941 Se11esln• 
de Almanlann 22 ti =ı.ret korsan 
ve iaşe gemi"li b~tırılmL'}lrr. Ayni 
In'iddet zarfmdıı mihvercilerle Ankaradan blldir.ihHğin~ göre 
tıihvee tabi ın.Wetıer~ ait 2,-0 mtı ,:;ı.n sabah saat ıo dıı a•ıRrc:ıfzn 

tahit o'arak dinlenecek kendim 01n17&cabm, 4ledl. yorlar. Şeh'rdeki sivil hah ço. 

Verdim .,. bir m~~ bıraktmı. ğu tahliye edilmiltir. Ve ıellirde 
Almanyaıa g1tt ::t ..arı ıaataeaat et. Japonlar için az çOk faydalı ola. 
um. Eseri nı·tlil r. Bwı<JM bir batta bilecek her ney tabtip tdil.mle ve 
80ll!'& da :Plır& ,.,_... .. oYDDAflAA'IDI yıı ya)ttlıaıqbr, Bu ara.da kllayet• 
ı;wtelel'dl oldlctııdD. B&'lnderek ftla l\ Japao. lnıvvetleri ».anda- yo • 
ııonUDu bttdeelL !unu himaye vo miWafaa etlMk O. 

;·on tieo.ret -- aptedilın·,, bP _ ... k mesnde Urfa mebusu e et 
t a~ __ 

1
_ .n.öU e . • ,.,_ 

tnlmı~. veya ha8&ra 119 .... tı....., • l']lgen hakkmdakl davaya '-"=vaı~ 
lr, Cirit affemrn mtidafu.mda edilmift.i,r. Konya, Adana ve Buı 

l'iOOo Almaıra öWilrWlı>.U.. 16000 ta- sadan elen istinabe evrakı olıtur
ti'iliz ac;ıkerl İcurtanlmıştır, Nazır öilktan O> sonra bazt i&tina;bc evra • 
<''niz inşa.at ~lesinm yüzde yüz 1tJnın gelmediği görüldliğlinden 
a.Jttığın1, son 1.afcr kin d~~iz kuv I bunların gelmesi ve An.kam mU~
v~~ esas olduğunu da ılave et· u"1umumiai Cemil Aktayırı amme 

BenJm tetcllme ettıtım uer, Gbcr. ı.crc r.·'llalden gelmektediorlcr. 

ır.ı~tır. ~ahidi olarak clinlenn1c i icil mu-
~ tcg cEf'Hi';~tımE ha.k'~mo ı ı mArta btralu1ın11tr. 

ht.rdt'nin (Oto puto). ,ani ·•S&n a:ı.. 
tm'' ad!r plyesldlt ki, u~ perdedir. 
rJ.'ürk<.:e şeklinde bil' perde ikiyo ayn. 
lai'lül ve yeni bir perde Uave eclilerek 
blf perde yapılDlJllır. Fakat plmlar, 
e.., hatt.A birçok cUmfeler birdir. 

Bertin<le a.sl·eri kaynaklardan YQlız eaerln uıındaki kahraman. 
lJdi.riidiğınc gore Alman kıta!arı Ven·ı bu·· tçe iki nevi Beciyul ııuıunan. bu&n biri.. l•.nıen gölünün c~up doğusundakı . ne, bazan dlteriDe tAbi otan bir adam 
ıtesirndc dört h:ıfta sUr~ bir mil· Vekiller Heye'tinde t~kike dır. (Para.) p~ulnde bu iklllk, bir 
· .Cl.dele<f e tesirli karşı hlicumJaria baılandı tQser icadı nreWe ifade oıwunu~ • 
~<'lleıin 387 hücumunu pUs -1 Ankaradan \•erll4'n malömata göre, tur. 
l~kiiı ~ü l.:ırdir. Sovyellcr 1~ b~ 119,2 maıt aeneal bUtçc hazırlıklar S.r 1939 da yazılmış, 19'1 _!,: 
1 ~· bi!'('o

1

;: tank. top ve makmeh lanmıı ~ Oevlet dairelerine ıtaı,aaa ..._ u,aıccs•• " --
1 k ka\ betmlşlerdir. Moskovn t~~:: eler Maliye VekAleUndeD Bq. de lldUlılle .... ..,.......... 

L dyo~u ise $ovvet gruplannrn §U• a tÇ k'"""-l•tlr Haber \"erlJ,. 98De ..... ..ı., ]J41 ta. 
v.t• 'J "lg . d vekAle e 11ev .,......... • oyıı&nmıftıt. 28 lldlıCl-- ...... -ayındn Starbaroeea bö csın e ö nl aene bütçem 'Vekiller riMlldl dall"l!dlta a«ıLJ& Ollen-n•• 
~~ .. ~n içiade 147 ~ ~tıın~d:~::.~§Utmete baolanmıotır. ile IJ117.aladıtnn mukavele, bU ~~ 
. ~ı geri aJm'fllvdır. Soıık& • eye .__ TDrklyedl ~ etıa*• cı,,a-
r. tnda Rua cephEl8llıe 13 A.lmaa M •il••- •aJeaı..- . .ı.. ... te etme~. ve lnUbal takdı.tıncfe ~ ~nıinfn getirildiji yine lıl<>&kcı• :;:wnn h...,_ ~ llalAD' • 

. ·J n b. dirJlmelrtedir. Bunların de ıalilttmıl yet ve vazifeMi MI,.. 1'111 baıitl 
t r lnsrnı ş.imdlden bozguna uğra.. <• taftdi 1 irldde) \"erlnek-.r. 

~trr. cl&A be mlddlltJe M.pis C4t • l>avanın icap ettirdlft Mcil ı:Ml9..ı ~ -1p5cr ~Pftftan .Berlin teneral ' 8411!.,_ o1ttl1 "*t Bici ıu bir 
"~~ <>rdusunun )Ok edildiği ha - ~Ama. çarp~ . ....., .. ,.r.um Züh• m,ıeterilc meogUllıtr. Ketıel• ya n 
'°"l'iııi tekzi tmektedir. &ııi.hi- tıcaret malakemt'6ı ......,_ z&maııda ıa&hkemelere ~'" bltı. 
etıi .ı\.Inıanp ~ılleri Bolı:oevı'kle- tünün dön de zimmet ~ kli'at me1*na çıkacaktır." 

?"uı 1)11 d<llalarmm "hver devlet. U1Jliye itçüncU ceza mtth1rıt111esı. taı
~ 1"111 ll lllWnfta.Jay&~erilll küçtllt• ~m~n &örülen mulaa&eDltM bl-

Şark !eplaellnde 
(Un~ ... taraf• 1 ncldc) 

Mo4"o\a 2·i (A. A,) -=- 8tara. 
y~ R.u!!Sa'd::. 16 na Alınan ordusu· 
na k:lrfı "~" hi\cuin esnasında 
l:.irgok dipaa.n -.iri alwıuştır. 
~uğratılan birlikler bakiye 
leri OnUM\'*-nl ~. TU. 
m.enleıiie irtıitıetMruıı la71»edea 
lf.içUk kun·.uer puplv -.ıtne ay 
1*mı:ı kızı~rdlUUlll temizlik harcı
ketferlne mukavemete devam et • 
l'llllte ... , ........ JN - ta 
menıe 1lıinllm .... ..... .. Uti-
lcn l5 lııcl Alman piyade tnıxıenı llu 
vml!mıı "'1ı>mı* tbere kendtıdne 
yol açmağa muvaffak OlamaD1Ji • 
·tıı'. Ba anda A~ !trlsin• 
t!etl :So?ista 131.ft clvarm.da Rus 
getelui ten.iş bir bülgsye tema • 
ı'Q8ft Mldııı bulunmakta Ve gerek 
snyı, gerek s:i.ah bakmundan ~k 
llltiln Alman k11YVetlerine Jcat:ı 
mukavemete devam etmektedir • 
lar. 

11: iç~ bMtan bilfa biftr uydurw ~ ~ ticaret 
~ lanif otmelltedirler. :uahkem.-i taraflıllıdaın ..:S.ttmıalfi 

SMJet ~ birtWeri 16 •et 
Alman Ordı.1&1Ulu ~ daiıııa faz• 
Ja Jr.1...Urirea ta)'YaNler ve Jr.arşı 
keyma tGıMMu AJmaa lNmadan· 
Jılimın it't.ibMı bJ~ ganaiı1on 

JluharrW Yap.r C}'llaenbı • jddi&ll iıVmı tanıareler VwteeiJe iaşe 
bakkmda W aabali ~ mura. oıaeline ..._ ollMıktadır. x• • 
ca&t t*'PS ? flllr 1'11&.._ .... ~ ~ Almaa ti.lawal.eri :ıgo 
ri ıı-.. llrttıılTlll kı1aca dt'udltb' rocı ve 30 uncu tünıenıer olup 
ki: her ildsi de harbe ~ etra.ttaiı 

Nr e!IY8tn ,.._. ea s:ı Jira>1 
zi.mmetine geçln:Hğin! Mblt ıör • 
:ınttş v-e k8'ftdıls!nt 3 ay ftltıdclette 
]iapit ce'P .. JTı>lmlttt'. 
s . -- '"-·~ -- ~--

Tella .... 1111 
Türk Arıoniın Sitketi idare 

Mediaintlen; 

...,_ a. ••me,._ .._ ,...._ bk'tilt mtlrcklteptlr. Alman!a.l', hareket 
okuclılla v.m-~ tıılUdlla ..- n~! o'msk ba.baundaıı &Jemli 
mur Bay •rh111&. '6laO .._ lıU )it. olan bu stratejik ınevıa l)Jdlakr 
nııM -.ıa.. wra1ıı111r.• taamızU içtn tutmak Onıld'lnde ._ a..--....,_. llCIBUtbJlll- diret. V'c bu lataJaa.ın ~ 
mu .,,.., Xd-t .,.... ... ıııelllP T.ikVinin ve cenupta ltalhdnJn 
F...a KJa9 KfıNll'tn ~ ••• ,, ... JtaYb1lll·bttrtlk ~ teMft ede • 
oıs 11-. ç~ iM •* lı*df.. ceklerlne ~ td!Jer . 
......_ 9"eı kabul ......, cıı• ı-. ;_;;P~azar---SWdi-:.:". '"'?-:.-:-. ~.~. ;.;... .... le .. _r_ 
kendlabıln yalnız italJuc&dan ..... ». ~ AJ n ı-!:1"" 
ın. ...u.. "'Sati ~ .-tal MuJılUP ıee..a ... 
tetkik ewamt w __. arrsme blııı. llB1P8I• --...._ aa. 
zı hqıwrJ•lrJıer -. ...... b!WetW •Y • &m .. 1 ~ Ot2 Paaar .-e OUıNf 

kQJOM SGlllbpl lb.._ie OftiON-
ınea ~ Dl0ıta11üa!afl ,..~ •. 
saat ıı den 12 ye kadar tartı~ 
\"e ... t 14 de mllaa11Haı.. 11qa..._ 
cdtt.li'. 

<Bq tarl.fı 1 itteNe) lnr; sa~ olduk~ sizi caadaa sev. 
rsilitlerc hitnben ppmış oldukharl ı ıılnler. iMAM ALI 
bır nco;riyntıa ÇörrUin hül•llk a-
dınılnrlu Birleşik Amerikanın bir • 
•h:fcylisi haline aelmiş olduitu bil· Acı -· tath canımdan ....ıır. 
<lirilnıckte)'di. dı ...U...ı 

Birkııç gün sonra Amerikalılara FUBUU 
h:t:ıhen yapmış oldu'kl:ırı bir n~- • 
rivntt:t İ$e ~unlar sö~·lcnmekteycli: F~yQID Tll:ifelll.. be .... ek, 

• -
11t,in1tt gelse de 9Clmese de ııeTmek <leill. ~ tev• 

lngiltert nin Birleşik Amerika fiie. 
riııdeki t.ıh:ıkkümil yavaş yava, 1.tir dkmellti~Kt PA~ 8mAt 
h11kikat şe!dtni almıı,tır.,, • 

iste bu suretle mesele bülün 
•.mclc·if'Aiyle meydana ~ıkm:ıktndır. 

~uh~rebey<' devam etlillrnlt 
mücldetce biriblrimiıi tenkid Jçln 
daima bir aamin bulabilirler. Bfı 
lııından tevakki etmeliyiz. 

l\lilweTciJer İngiltere halkının Qç 
hucu!.: milyon sü~nün arkasında 
sn~lı.ndığını ve çarpı,mndılını ile
ri 5ürmektcdiflcr. 

Sh:e şuhlnh slSstlyeylm ki: Ba 
ik buçuk mil:ron askerden iki mit. 
,.~ııu milislerden tnftl•kltflilt-. 
Bu milisler hep harp sanariinde 
çı•Jışmnkladırlar. Bo~ vakitl~ni 
askeri tRiirnlerlc B~cırıncktedırler. 
Avrıcn bir buçuk nıılyon nsker var
dır Fnk:ıt bunlnr 5000 ki!tıtnelre 
uıunhıAıındn httlun:ıtı ln~llııı!re sır 
hillC!rlnt ,.e 15,000 kilometrtmt sa. 
ha:n kaptıran rsuıa yerl~.rh1f rmıha. 
fııza i!c mffkcUeflıirler. l nulıtıarneil 
i<'nbcclcr ki İqillcrc ııdnla!ı yapı. 
Jr.cnk olan bir istiiılnın koprilbaşı 
Tazffc~lni g5rmekledlr. 

Amerıka6:ıh aldılimız yatdımla. 
ra tre1İ1'lt"e: 

Anıcrlk.ıdnn 4000 tayyare •ld1k. 
Fnknt tam 9000 tayyare lhrnc et. 
'tik. 

200 ta.ık oldık. Harioe 2000 tank 
verdik. 

Harbetmeli dostlan.._,,,.Lıut•e~ 
'1'nt~tte ~hlal•d '1ıı811Aawkf mr 
bmer de a~ «ltltMh'. 

Kattta.rdh 11ğtHt1ım11 ıı;iatıla 
yüide yetinlti lntei•en ~dalan 
halkındandır. Denia za:rıohmıı 
daha ııihrdır. . 

19H senesindeki pılot zayiatı. 
mız tt.fO seiie~nttt-ld znYllltllJ'ltttı\ 
yatısıtıdtttı tatla.dır.,.. 

•cawac1a 

• 

• 
Senftl Sevk unailtl, 
Duygular djtUicakttt. 
A~kı tanıyan çılgın, 

l\latlak ~L SAttlit 
16 

Şalr ne Mr hakikat laabercll.l, 
nh hır' bet&gatn insan. ne de bir 
~ kanudar. Şairin Gsaaı "ae. 
ı.iıJ' ,;lbi aalAlılmak ıtln <leiil ta. 
W duyulmak liıere vlleat bbimaı 
ntaslki tlc fJÖs arumda. söalea 
abacle niusik~ye yakm, mutaftMlt 
btr lisandır. 

• 

• 

• 
Bi-ltaelrislatta ....... .......... 

Sennekl..-, sevilmek Dd et blMle 
~ ... 

HtfsmtN SUAT 
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( 
...... .,. •• ı,.ollantııe LiMaa'a ....... • ] il DRAM IUSMl1'DA 

U-MAa idanei ilial•• 1 AJtf&lll 20.30 da 

Muhammeıı bedeli (lil4:S) Ura olan muhtelit ebatta 20500 kilo kUl'§UD 1"'fl PARA 
bonı (9.3.eil) pazarteal gtlııtl saat (18 ) on altıda Haydarpap.da Gar bina. 11 1 

m dahlllndeld komisyon taratmd&D kapaU zarf uauuıe satın almacaırtır. fYa7.an: Necip Fazıl Kmakürek) 
Bu ı,e girmek ı.t.ıyenler1D c1oeo) ııra (88> kunı§tuk muvakkat temı • KOMED! KISMINDA 

nat, ıtanunun tayin ettiği velllkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı Akşam 20.SO da: 

gUn saat U~) on bete kadar koml8yon reı.ııttne vermeleri llzımdır. Bir muhaaib aranıyor 
Bu ışe alt şartnameler komiByondaıı pa.rum olarak dağıtılmaktadır. Beyoilu Halk Sineması 

( 2568) ı - Bollvut Revüsü 

••• ! - Denl:ı FeclaJ]erl 
Muhammen bedel, muvakkat temlnat ve mlkta.rıarOe cinaleri ve eksilt. 

me gün ve ı::ı.at!erl nıınğıda alt olduğu 11.atest hlzumda yamlı ahşap t!'avcrs. 
ler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek uzere " kapaıı zarf usulile 
Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istfyenlerln Us. 
test hızaııında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettitı vesika ve 
tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine vermeleri !!zımdır, 

3 - Tarzan Maymun Adam. 

ile sabah öğle ve akşam 

Şartnameler parasız olaraK Ankaradı:ı. maı:teme dairesinde Haydarpı:ı.. 
pda tesc11Um ve ırevk şefiığlnde, Eskişehir ve Sıvaata idare mağazalarında 
dağıttımaktadır. (2:164) 

Liste miktarı 
No: Cinsi 

1 46000 Cari hat kayın traversi 
2 24900 n " 3 8500 " " .. 
" 9760 " " " :s 27448 " 6 24MO " .. 
7 3000 Meşe keprU tranrsi 

3000 Baait me,e makaa traversi 
8 13~ Dar hat kayın traversi -

(Gı'seter:ı!zln blriDd •ytuuada 
llVUl:NME TEJU.tFU;RJ, iŞ AJCA 

il&, iŞ VERME. ALIM. SA TiM 
llJll .._,. mahiyeti haiz olmryan ka. 

tıGll ll6DJar paraau ""'roluaıu. 
IMılbk yaamdald tartb çerçeve.I lmpo 
.. lıbtDrt.e rönderUecıektlı..) 

Eolenme teklifleri: 
• H&len 11nlveralte talebesinden bit 

genç, akOl'deon ı:aıan, MnfUl veya 
hatif eamer blr bayanla evlenmek ta. 
tıemektedlr. Fotoğrafla (2 T) remzine 
müracaat. 181 

• Yq 66, boy 66, kilo 7:S net :SO 
Ura ma&§h bir bay, namuaıu. evine 
ve qbıe merbut, dul blr bayanla ev • 
Ienmek iatemektedlr. (H.B. 88) rem· 
zlne müracaat. 182 

lı arıyanltıT 
20.25 yaıılannda, ell ayağı düzgün, 

konuımaamı bilen doktor yanmda oa. 
lı§ı:Dlf, çocukJu veya çocuksuz tercihan 
lbtiyaç içinde olan bir bayana lQzum 
vardır. Bir doktor yanında çalıpcak· 

tır. ı.tf,enlerln va.zfyeUerbıl, ayda 
kaç liraya çaJ11ablleceklerln1 bildiren 
resimlerini ihtiva eden birer mektupla 
(Doktor) remzine mUracaatıan. 

• Orta yaııu kimsesiz münevver bir 
bay, gene kimıııesiz bir aJleııln 1.§lerlnl 
görmek için 1§ tatıyor. ctıı ü> remZlne 
müracaat. 

* RUııtıye mezunu ukerlıttnl yap . 
mııı. tecrUb'!ll bir bay, odacılık, kapı. 
cılık, gibi bir ıı aramaktadr. (Hay • 
dar) remzine mUracaat. 

* 17 yşmda orta tahallfnl bitirmiş. 
bir as d&ktllo bilen genç bir kız. mu. 
e..eeelerde, bOrolarda mUnuip blr 
it aramaktadır. (Ayla) remzine mO. 

ncaat. 
* Ll8enlıı 1 inci ımutma kadar o. 

lmmUf, daktilo kursu görmllf, 20 ya. 
fllld& bir bayan herhangt mUeaeaede 
u bir Oeretıe çalıfDl&k tatemekte • 
dtr, (GOlban 21) remzine mUr&caat. 

• 18 yqmd& llee 11 den tudlkna. 
... bir sene;. ma~tlnln temini için 
çabpnak iatemektedlr. (D.T.) remzine 

mtıracaat. 

• LIM 10 da okuyan blr genç mall 

Tahir ilE Zühre 
Yuaıı: lskender F. Sertelli 

-118-
Jlarematuı, ceJIAdı ınkıftınlL 

- Haydi, oabuk ol? Bu iti timdi 
btUreeelmbl? 

- tyı ama. bllkllmdanmrz Tablcln 
118§1 vurulmaamı Uç kere emir ver • 
dili halde gene tehir etti. Belki blnu. 
sonra pişman olur, cleJlknnhnın bot 
.) ere !taama glrml)el:m d!! biraz bek. 
Uy~ 

Dedlyııe de, l\.araçalı: 
- Hükünıd:ırrmıı;ın emri katidir. 

Bu lı hemen bitecel<. 
Dedi. l'::l!dt, rn!ılrln koluna clrdl, 

~l~113Ct mcydr.nm·ı p-iitlırdü ve palaa. 

nı çck \ rel<, bir nınışt:ı za1ıallı ceııela 

bafmı yere duşürdil. 
Vl'Zlrln bir şeyden ııab<'rl yoktu.. o 

sa· :ıh cvin~n çıl<ıı.rken, kansına 
- I<lıt.bettin, Tabiri idam ettirmek 

fikrinde olııaj·dı, bu 1DI ilk günü yapar 
ve :ılııdann attırmazdı. zaten ZUhre de 
artıl< Tıılılrilen nefret ecllyorlDWJ. Du• 
«fia aonuncu dela olarak Kutbettlne. 
oğlnnwn affedilmesi için yalvaraca • 
ğııo. 

Demlı;tt. Tallelz ..... o ....... .anşa 
d11trn gellrluıa, ..,..._ meydanında 

kalnbalık sGrc!ü. llel'llMn shll .._ 

Beher adedin Muvakkat Eksiltme 
muhammen bedeli teminat gün ve 

Lira K111. Lira Knf. aaatJ 
4 63 11899 -
3 74 :S906 30 
4 63 29151 63 
il - 3660 - 12.3.1942 
'80 7835 60 perııembe 
4 80 7144 40 ııı.so dan 

11 80 ~25 - !Ubareıı 

8 :so 
2 :so .2-473 -

vaziyetinin bozukluğu yüzUnden call§. 
m&k istemektedir. Her hangi bir iŞI 
yapabilir. (M.K. Eroğtul remzine mu. 

racaat. . 1 
* F.ııkl ve yeni yazıyı bUen genç bir 

bayan, avukat yanında ve telefon l§. ' 
lerlnde çalışmak tatemektedlr. (Şart 

18) remzine müracaat._ 

* Orta yediden çıkmıg, eskl ve yeni 
yazılan bilen, daktilo kullanan blr ba 
yan, reamt veya hususi bir mUeue.ııe. 
de ıı aramaktadır. (H,T. 8) remzine 
müracaat. 

• 17 yquıda, orta Uçten çıkmış 

bir TUrk genci, reamt veya huaual bir 
mUeueaede çalışmak istemektedir. 
Tafraya da gldebWr. (Alaf) remzllıe 

mUracaat. 

Aldırına: . 
(Semlramla) (8.S.148) (C,R,) (S.C..215) 
(Anlafahm) (BOlent)(Yedel< deıılzct) 

(CiddJ) (Ferhunde) ( Y.Ş,) {M.K.A ı J 

!Deniz 18) (No.10) (27 Ender bulunur) 
<El) (tık ve eon p.na) (Pembe zarf) 
(Emekli) Aslml11000) (AY) Şart 18) 

Ap.ğıd& remizler! görülen mektup 
sahiplerinin ı mart 942 tarihine kadar 
mektuplarını aldırmalan llzımdır. Bu 
tarihten sonra vaki olacak mtıracaat. 

lar, mektuplar y&kılmıı bulunaeağl 1 
için, tıı'at edlleml;,ecekttr. 

(Çalııkan Akanael) (B,A. 32) (İmren) 
Vatan 5:1) (P,K, U) (Turgut) (Akyüz) 
(Zaran) (E,Ş. 1202) (Göl) (Ş.> 
(lıl, Elkar){Aktatay)(Bahar çiçeği l) 

(Denk) (Leman Y)(Y, Akm) S,P,12) 1 

(P,1,24) (G, Mine> (?denek) (T,R,B) 
tO,K.) (A, Ahmet) (0,P, K 2072) 
(F .Z, 33) (F ,G,D) ( F,K.?.1,9) llfık) 

(1nci> (Güneylinin denizcisi) (A, 51 
(27 F. C) (27 F .A) (Jıluhaberat) 

(Jıl.A.K) (HepUnlUI (N. Maskeli) 
(ll.R.) (N,M,) (A, Yazıcıoğlu) 
Nedim.) (A,Z,X) (Koı:kaya) (F.S.V) 
(Ticaret 46) (T.Z.T.) (R,B,T,) (Y,O) 
(Çaylak 22) (5, 126) (T,T,> (B,V> 
(B,N, Ş,) (Nurettin) (M,D,K,) T,R) , 
(S,M,K) (U, 29) {Usta) (M,T ,V) 
(Gtlven) (Hamdi ) (S,A) (H, 99) 
(Tugel 27> (Emekli) 

laktr. Vezir llanınır: 
- Al'alıa ~mı idam ettUerPt 
Diyerek h,.1-htm ~ eokalclo ve 

oğlunun idam eclllclltlnl anlayınca, 
ceUAdm yanma kottu •• Yftde kanla.r 
içinde yatan oflunun CliMedlal eörbcıe 

~h: 
- Tahir •• yavrt4ın. Nlba.)·et bu kor. 

1ıun9 Aklbet seni buldu mu f 
Dedi.. ceeedlnln Usttlne kapandı. İh· 

Uyar v...Urln lcnlbi koparcaauıa çarp. 
mcğa batlııdı •• ,Ağlarken birdenbire 
göı.lerı dündü, benzl IMU'1U'dı ve ba,ı 
blndk oflunun kanlı ceeedl Uzerlne 
dUterek öldü. 

Bu tüyler ürpertici sahne karıırıııncla 
~lamayıın kimse kalmamıııtı. \'ezlrln. 
oğlunun eeeedl üzerinde öldüğünü der. 
hal Kutbettlne haber verdiler. 

Z'O'HRENIN OLOMtl 

Kutbe&tlD, kıymetli vezirinin ölU • 
ıntlnden ÇOk mUtee.lr olmu,tu. Bu 
habert almea Tabirin başmı \-Urdurdu· 
ğwıa plfman oldu: - ketld onu affet. 
seydlm.. 

Dedi. Fakat, öHlmden eonrakl bu plt 
ıııanlık neye yarardL 

o glln derhal lkl öUbala cenaze 111('. 

raslml yapdclı. 
ikindi namazından sonra balla, otuı 

l'llH&J'hj'a gömüldüler, 
Bo arada saraydaki telAı ve beye

canm .ebebjnl eoran ZUbre, nlhayeı Ta 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

• \ t .... ~ • .. .............. . --~ .. .. 

r~ 

-

TURKiYE iS BANKASI 
lMll IWM+MJ1f'W 

K ücük Tasarruf ı adet 2000 L1raUJr • 2000.- Ura 

Hesaplan 
a .. 1000 • - 8000.- • • • 760 • - uıoo.-

190 '1'RAllİYE Pl.AM 1 • l500 • - uıoo.- • 
Ulfb>ELllB: ı Şolıat. • 

10 • zno • - llSOO.- • 
'° . 100 • - .ooo.- • 

tlaym. t Ataaıo.. 't bdn- DO .. DO • - moo.- • 
clıetrla tarlMertade 380 .. n • - 0000.- .. 

npdrr. 200 • 10 .. - 2000.-

"Vakıt,, Ktiabevinin yen ı 
neşriyatından bazıları 

npt: 
tlerkr lreadl 'la)'SUIU ,......, - BJkAytilr - 8ldilll 

SJrlU KUN'J 541 
Seni ~riyonım - Komaı: - dlJBllAN tSIJHÇA& $8 
ıo Oenı.,_ taauıedilll - Saıas.i.L ıU.TUG 1G 
Mec-llll• &leb'UMD 1&11 ~aı~ - HAKKI l'A.Kllt. UI! SO«i 
UçUncl'ı l!IOltao llehruecnn Stt.ıt~ UOt\lDll - tllLMJ URA~ Mı 
Keneli llendlnr ıooo ııeume •.w ı;ptlcl - Fraaııaca lll&ab ıM 
K.ena. at"Gdiıu ıooo ıcellrM "' ıstredct "me- ıdıatr IK 

lllK1r1n1o·1111ıı1nı1d1ı1n1• 1ı1o1oo11k1~1ı1me11111ırll:liltrel .. llcltllllllın1ırt111ı~111~1ı1ıa1tr1111111111111at111111~ 
birin batı vonıldufunu ötrendl. 

- işte olmdt bcynlmdfın vuruldum, 
dadıcığım? 

Dlyerek, Ay!Jenln ltollanna dtl.,ttı. 
PCJ'de arlmıımd&n Zühreyi gözetU • 

yen karaçalı sednclnıle'll çocuk gibi 
oldulu yerde zıplıyordu. 

Kutbettbıln eadık ( ! ) lal&al lraka 
llrar için be.r teYl baZil'JanuttL Birkaç 
glln llOlll'& Zühreyi devecilerle kaçırta· 

c.:ık, kea&at do pcılnden glcl<.-cektt Fa. 
kat tali ona da yar olma4J. ZWıre ela· 
duımm kucıatına döttt\kten 110nra, bir 
wdıa kalkamadı... hastalandı. Hergün: 

- Tabir .. Tahir- ll01' yakında ıaeuln 
l"anına geleceğim. Öbür dünyada birle. 

ş~ğlz. 

Diyerek ağlıyordo. ZUhrenbı gözleri 
ağlıımaktıı.n şlşmı,tı. Dlyarbakırda o
nun, ııece gllnd~ TahlrlD arkaaından 
ıığladığını duymıyan \·e bu kalbi ~·ora. 

lı kızcatızın halbıe acrnııyan bir fert 
,·oktu. 

Kutbettin kı:ıının bu halinden çok 
moteeselr ve mÔZtarlptL O, Tııhlr öl. 
dllkte.n sonra ZUhrenln her teYl çabuk 
cnutnc:'lğını sanıyordu. 

Blr:'17. öıı,.c lr.5mı \-Urdurduğu bir 
ıııın şairinin sö:dinU ı;lmcll nasılsa batır. 
laımttL S:ız plrl ölUrkea, bllkUm•ıı: 

.._Bunlar hak &pklandır •• f!n1ni 
aymıan bile, sönilllertnl bl;.:""' dnden 
ayıramaE11111 !,, 

DemltU. Kanplı lıu aırada sata 

IOla kıvranıp duruyor ve Ayteden ZU"J 
renin ıulıbatl hakkında lllll eık maJO • 

mııt latlyonlu. Aca.be ba babı fel.Wıın 
plAnlan IUya mı dUjecıektl f 

Zühre, 1'ahlrin ölUmllndeD Dç gün 
sonra, bit buan yaprata .slbl urarıp 
.oldu.. &hlm liöıiW< bir kandllclea da. 
ba feralzcll •. cllztert tutmuyor, kalbi 
ıht>r dakika du.nMıak gibi çarpı;vonltL 

Bir eabab bapu dadısmm omuzuna 
dayadı: 

- Tabir ~nl çağırıyor, dadıcıton! 
dacll. Bu ~ tıabaha kadar omm ııe. 

sini duydwn ve kendisine bugün ~I<' • 
ceğlml Vllndettlm. Bak, melekler beni 
kar,ılamn~ geldiler .• Cennetin kapı 
ları açılıyor •. llurllet' beni bekliyorlar. 
işte Tabirim de orada.. f'lvedat .ıadı. 

eığnn? .• 
ZUhrenin bqı birden Aytenln kollan 

üzer ine dilşttt. 
Bu. bir cuma eabalılydl. 
Kutbettın ? gün cuma namazını Dl. 

ynrb:ıkırm Ulu ~miıılnde kılacak ve 
Tnnrıclan kızına ıılla dlllyecektL 

Saray mubafı:ıbı.rı cuma oıelAml•tma 
h:\zırlanıyordu. Saray kapıeı öntınde 
gittikçe artan blr kalabalık vardı. 
Zllhreııln ölümtıDU bWdlmdann cuma 
nanazı dönU41üne kadar eaklartiak l• • 
teciller. Fakat Kutbettlnln o anda içi· 
ne bir kaswt çöktil: 

- Kızımı görmeden g ltmlyecetam. 
Dedi, bareme glnll ve Ztllırenbı bir 

1 
Deniz a.evazım Sabaalma 

Komisyona ııaaıarı -------· ı - Tahmin olunan bedeli 9626 Uta olan 2300 &det yün tanileDanm 2 
mart 942 pazartesi günü saat 16 te pazarlıkla ekailtmeııl yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 1443 lira 7:S kurU§ olup eartnameet bergtln komıs. 
yondan almablllr. 

3 - İsteklilerin belll gün ve aaatte Ka.aunpap.da buluuan komlayonda 
hazır bulwunalan. 2704) 

• • • 
1000 kilo kuyruk almee&k 

28. şubat 942 cumartesi günU aaat 14.SO da pazarlıkla 1000 kilo kuy. 
ruk alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve aaatte Kaaunpll§ada bulunan ko. 
mlııyonda hazır bulunmaıan. (2647) 

••• 
2:i Adet :Mermer hamam kunıam 

8000 Kilo Potaa kostik "aaf ve edtaon akUmUIAtörlerlne kullanıl .. 
map elverişli" 

~:;o Adet Clvata 40X16 Dl/m 
2 Adet Elektrik delik motörU 220 volt mUtemadl cereyanlı ıo 

milimetreye kadar delik deler 
HOO Kilo Tuz ruhu 

Yukarda yazılı 5 kalem muhtelit clna malzemenin 28.2.942 cumartesi 
gUnU saat 10,30 da Kasımpaşsda bulunan Deniz Levazım SatmaJma Ko. 
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. tsteklllerin belli gün ve saatte mel'.. 
kQr kom.iayona mQracaatlan tlAn olunur. (2794) 

• •• 
Deniz Telsiz ve Elektrik Fen Tatbikat okulu ihtiyacı fçln muhtelif 

cJna (45) kalem malzemenin 2. Mart. 942 pazarte'sı günü •aat 14 de pa. 
zarlıtj'ı yapılacağmdan isteklilerin belli gün ve saatte Kaa:ımp&f&da bulu. 
nan Deniz ıatmalma komisyonuna mUracaatıan llAn olunur. Alınacak 

malume lıstesı her glln mesai saati dahilinde komisyona mqr&caatla g~ 
rWeblllr. (2760) 

Se.tiyetl '%99.4 olarak taratonızdo.n verlleoek 10 ton 'bakır O.llM.60 
kalmhtma 'IS aanum. ülnde levha hali.De geUrilecektır. 

Bu işe talip olacakların en geç 2. Mart. 942 pazartesi saat H de ıuı
dar Hasımpap.da bulunan komlsyona müracaatta teklifte bulunmalan. 

(2793) 

• •• 
4 Adet ceviz ağacı 2.:SX40X360 eb'admda 
2 Adet Kontrpllk 10X12:SX310 eb'adında 
4 Adet Sandık kulpu 
4 Adet Sandık kulpu sustaaı 

16 Adet Pirinç menf.eşe 1 X :S sm. 
2 Kilo laplrto 

JOO Gram Domalik 
200 Gram Pomza lafl 
Yukarda cins ve mikdarlan y&%Jlı (8) kal~m malzemenin 2. Mart. 

942 pazartesi gUnU saat 11 de Ksımpa,ada bulunan Deniz Levazım Satın 
alma komisyonunda pazarlığı yapılacagmdan ıstekhler!n belll gUn ve sa.. 
atte mezkftr koml.llyona mUracaatıan llA.n olunur. (2757) 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

KıymeU 

Lira 
230 

Pey &kçetd 

lJ.ra 
l~ 

Cinai 

Enkaz 
Babıltlde Lalahayrettln r..ıahallesinde Lal:ı.hayrettfıı camllnln k!gi' 

aksamı ve su hazneal Uzerindeki ahpp çatısı hariç olmak üzere gerld' 
kalan ahşap enkaz 4-3-942 çarşamba günü aaat 11 de mahallinde P"' 
zarlıkla satılacağından lateklllerln mezkQr saatte mahallinde buluna~1' 
memura mUracaaUan. (2806) 

az önc~ öldl\ğilnü öğrenince beyninden 
vonılmQf gibi unııldı. 

- B•ı ne meııum bir halte)'llllf• A1. 
labrm ! 'Cç gllnde btrlblrlnl .-ven Uç 

c.nn kııybettım, dedi. 
liutbcttln bu kara güall oc1a&ına ka. 

ııanınakla geçirdi, oamıye "gitmekten • 
vazgeçti. Haremde ı:ığbk, kıyamet ko. 
puyordo. ZWarenln ııı.nn•I ve onu ııeven 
cr..rlyeler saçlıırnu yolarak &ğlafıyor

du. 
Kutbettıa, lıu&ID• Tahire vermedi • 

tine blD kere, yüz bin k~re plımaa 
olmu:ıtu. 

Bu eJm&da aray balkı garip bir 
\-aka)"• daha tablt oldalar: Kutbettl . 
nln lalası. ZUhrealn öldüğ'1ııll duyun _ 

ca: 

- tıte timdi canevlmclen vuruldum. 
Bundan sonra ben omuz Yllflyamam.. 

Diyerek, eUne geçlrcllit 7.eblrU bir 
hançeri kendi kamınn aplacb.. Harem 
ağasının Y11nma kopnlar ona ufak bil' 
yardımda bUe bulunamad•IN- (Kara· 
çalı) yardıma gelenlere: 

- . Beni sevlyonanız, efendimize ha. 
her \'~rlnlz: Ben ölUnee ~I Ta. 
birle Zübre.nla mezan araama gömdtlr. 
ılbı! 

Dccll. Ve hemen batı yere dütto, imi' 
nında.n barsaklan clökWdD.. ö'ldD. 

~rtesı gtln ztlhmaln cıenaa.lnl ...
zarlığa l{Ötnrllrlerken, arkadan gelen 
(karaçalı)nm tabutunu da &JIU mezar. 

lığa ;;ötUnnUtlerdL 
Sultan Kutbettln, Jalaanun yapl'I_ 

fenalıklan blr tUrlü anlayamadr " 
'"1 bııin fellihın vasiyetini tuttu-.:; 
nu Tahlrle Zllbttoln mezarı .,...... 
gömdürdD. 

• • 

~nad~lu ~mm
0 

aıU:..c1a • clO~ 
bu iki Türk masalı hakkında blr 5""' 

rl\"ayetler vardır Klmlal rablrle ~ 
renin Mekke lle Medine ............. -
fun olduğunu söylerler. Bazdan # Jtl 

yarbalur chıt.nnda çok yakm ~ 
kadar bu lkı mezann tlr.erlnde ~...,!; 
blttltını ve tam menlmlnde ~ 
büyüyüp blrlbirlne kavupcajı "' 
aralarmdan bir kara çalı 9lvrillP' ~ 
güllerin blrletmeelne engel oWO~ 
söylerler. Bat1A bu bldl.edfa .; 
Atabek mltam \ Kutbettlnlll -::,,. 

kaybettltlnl ve mem1eke&ID ~ ... a. 
shıdt!n bu yüzden UattWler ÇllP'"9-

lerl sl)ttnler ele vardır. -~ 

Bir Anadolu az ..ırt. ~ 
clvarmdakl adı geçen (Ayrddl ~ 
111) nln tqma vakUle ... pmlaft ~ 
tır: 

Bir hain araptı fitnede matııf. 
Halk önQnde oldu a<J:ılet zaJıtr. 
Blr hançerle detti karnını ~· 
ZWıreye ka'VU§tu cennette TaJıl'· 

-soN-


