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Neler 
Hazırlanıyor? 

Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın 

Ortada alttan alta bir .. cyleı· 
döndiiğii ı;Uphesizdir. l\l~reııal 
Gocrio; İta.lyayn geldi, tayyare 
nıeydnnln.rını gezıll, Dııı,:e ile n11!0 

uzun gi.irüştU \"e döndü. İtalyan 
ga.zetelerl b3ll:ımllrı\ ballandırn 
Ynz<lrlar: Nasıl Alman deniz ı.m .. 
\•etJcri t:efi Amiml Rnederio ttaı
YBya seyahati neticesinde Akdc
nlzde deniznlts harbi inld511f et 
btlşse simdi Alman tayyarecilik 
~finln zi:varetinden de Jınvalard:ı. 
faaliyetin~ artması beklenebilrcC'
ğini gizlenıecliler. 

Şimııli Llbyada general Ronımcl 
!n tanrruza geçmesi ve mihver l 
muhitlerinde bu 'ilzden büyült 
İinıitJer \ 'C hulya.lıı.r canlnnmac;ı 
7.alnanına. tesadüf eden bu seyahat 
ncabs Jogiliderl Mısırdan çıktır
nıaıı: üzere ha..ı.rl.ınan Nr mul:art'• 
benin bir pa~.ası mıdır! 

Son za.manbrda Akdenizde mih
Verln tayyare faaliyeti halcikntcn 
Wk a.rtmı_tlr. I~ihya.dn lnglliz ta• 
arruzu Şark Oephe<;lnden Almau 
tayyarelerinin bir ı~mını Afrllm
ya Çekmek surctJle uu~ların ~ ii
lcünü hnfiflcbnek hususunda bir 
nıuvnffnkıyet temin etti. Fnkat 
bu mu\'affa.loyet pek fnıla oldu. 
Mrik:ıya Çeldlcn tayyarelerin sa . 
YlSJ o !mdar çoktur ki bir taroftıı.n 
muvn.f'fnkıyet olan bu iş bir tarar
fan ddcli bir vaziyet. ya.rath. :!\lal. 
ta ad:ı.ı;ma göz ~ttrıhnndığı mu. 
hıı.klmkhr. nır gece ·~inde beş on 
defa. teltlikc l arcti ,·eritirse ı;iln· 
düzleri de hüeuınl:ı.r tenli ederse 
onulnki ın anlann nasıl tahammül 
edebilıllklerl hayranlık\,'\ dUşfuıü'• 
mek icap eder. Mnlt1Ulm müdıı.
fllort hnldkaten takdire ldy11, bir 
metanetle hi~ gevsemeden hücum
la.m 1aı'1'51 koyuyorlar. FAlıat ken 
dini miidaf~an göz açamryan 
Mıı.ltıı ti Unlln nsıl vnzifesinl tam 
<>arette göX't'mcdiı'.;1, yani J ihyaya 
~eçcn mihver lıafllclerini dn~rıta· 
m1M'lıj:','1 ve İtalya lizeıine hücumla
r na fBsıfa , ·ermek mecburiyetinde 
ı. ~1ılığı meydMdndır. 

l\lihverfn J.ibysya t.ali\1ye kıtıı. 
hn gömlcrmcğe mu "\ffe.lt olduk 
'nn n ikurdır. Bıında l\faltnya :rr· 
pılıuı rntltenuı.di nkın!nrm bir ro!ü 
l\?duJ;:'llndn sliphe yol:tur. Fo.knt 
ncnb:ı bn fnnli ·M bu knclıtrl~ imla. 
c:ı1· mıclır, Y<>'l n ıl •h:\ miih!m ç;o
hşmclcre bir .~nslanAıı: ve hn7ırlık 
lıb:mctl mi gorecck1ir? 

ımı•ver memleltctlerindeld alji. 
metlere balolrrsa da.ha. JZenıs fııali
yctlere ~ahit olmıya hs.zırlıınmatı. 
'"Z. Bahusus Şimali Afriktllla. ya. 
rnlacak hareketler iı:ln tam rnü
<ınit mc\"Stilıln ic;lnde bulunduğu. 
mnıu unutmamalıyız. Kı!'I münase
betiyle Ru cephesinde ağır bh· 

Görülmemiş bir cüret -
Bir boğ 

Yakacak darlığı 
önlennıek üzere 

seler sa~ ... tı!Llınu11~l~ 
IOJ 

Ştrket kontrolörü, e lbises i g iy 
meçhul hirsız iskeJede 

yak:31and fakat 

Zonguldakta günlük istihsal 4500 tona çıktı Köşebaşında polisi itip 
civadan motörlerle odun ve kömür taşınıyor ı düşürdü ve kayıplara karı 

Llbyııdtı bir Alımn tayyare 
ka!'§ıkOyma topu 

Libyada 
İngiliz kuvvetleri 

Günde 40 
kilometre -
geriliyor 

----<>----. 
General Ohinlekin nerede 

duracağı belli değil! 

Londra. '1 CA.A.) - Llbyad& vazi. 
yet h!l! kı.ı.rıı.nıızdır. Ve Alınan Ueri 
hareketinin durdu~nu gösteren blç. 
bir belirti yoktur. İngiliz kuvvetleri, 
günde takriben 40 kilometre stıraUe 

gerilemekte pek fazla kayba uğrama. 
makta; buna mukııb!l clUijma.na ağır 

kayıplar verdirmektedir. 

(Devamı 3 üncüde) 

Evvelki glln, Şlrkcti.luıyriyenin 73 ' Torba açılarak vapura alt çal 

Ş eh r·ı n V 1 Duınarolı vapurunda hayli merak!I bir 1 C§yıı.lar Çlkıı.nlml§ Ve ada.mm . agaç arını htrsrzlık va.kası cereyan etmiştir. ., kontrolör oıdul;"U anlaşılarak 
Vapur evvelki sabah Boğaz seferini te::tlm cdllml~tir. 

kes•ı p sat 1 yıı.p:ı.rnk köprUye dönerken, vapura Ancak cUretktır lurtıIZ, kanık an ar var ' Ş!rketihayrlye kontrolörlerinin elbise • trUIUrkcn, bir köşe başmm 
• alni giymiş biri blnmlştlr. Mcçh(ıl şa. ğından fci.lfndc ederek poll.si itip 

----~--- hıa geminin her tarafına girip çıkm:ı. clllşUrmUş ve var kuvvetfle 

Akl gel • • h ' ğ'a. ve elindeki torooya vapura alt kayıplara kan:mıetır. a mzgen genı ma ru- simit, giyecek, vesair gibi pnrn edecek Znbıta bu mec;htn ve cüretk&r 

k 1 c,şyalan doldurmaA'a ba;ılamışlır. sr?.ı şldootlc aramaktadır. 

at nevileri icat edı'l.dz' , 1 Vapur mürettebatı, üzerincrekl elbl •• 
• sedcn dolayı kendisinden hiç şUpbo • ·-------------

-'-- ..,._,, yak b" lenmcm~lcrdlr. Kontrolör, torb:ısmı Şehri.uıu.e ~ m ır meea_. 25 motfir bulunmakta.dır. Bunların adamakıllı doldurduktan sonra vapur. 
fede bulunan Belgrad ormanıa.. d~rdü. kömür, yirmi biri de odun elan çıkarken, ltaptan köşkünde bulu. 
rmdan odun gctlrtilm~i mevzv.u ytik~entektedir. Pek yakında. şeh• no.n vapur kaptanı kendisini görmU,, 
tetkik edihncktcdir. rinııze gelmeleri beklenmektedir. ve elindeki torrıa.dnn "'Uphelc.nerck kOf. 

Belgrad or.nuınmdald dört ::Y'llt " 
bJn çokiye yalttn odunun İstanbu• KÜMtJR HAVZASINDA muş mcçllfll §alısı yıı.kalıımtJtrr . • 
la nakli için evkaf idaresince bun- İSTlIISAI ... .\T ARTll'OR Kaptan k"ncllslnc Jdm olduğunu ve · 
dan epeyce zaman evvel yaprlan Madenkömürü iht.i.yacmın da. ta- elindeki torbada ne bulunduğunu sor. 
t*bbils, o tarihte sular idaresi. mn.m.Ue kn11iTlarunasma çalışılmak muıı, adam ismini ııôylcnıcdlği gibl tor 
uin milmaıuı.ati ile bir netice ve.r_ ta.dır. Zonguldak kömür ha\'za.&:l1- bayı ntıp l;açmıı.k isteml§tır. Fakat 
memişti. Fa.kat bu defa işin haJ. c!.<ı istllısaUn art.tınlma.sı için JrrJI) lmptnn daha atik da\Tanınıo, ve ken. 
ledilcccği umulına.ktadır. Bu hu. (Devamı 3 ilnı- <'ilsin! yaknlamıştır. 
eusta fikr ni soran gazetecilere 
vali \"C belediye reisi Dr. Lf.ıtff 

Kırdar demlştir ki: 
"- Belgrad orme.nmda.ıı şehre 

odun nakli hemen bug!inün işi ol• 
tnama.kl& beraber istikbalde şeb.. 
rin odun lhtiya.cmı karşJlamak 
baknnından böyle bir t~ebbtisten 
çok iyi neticeler beklenebilir. 
ŞahSan bu işle meşguldüm. Bu
gun \'lliiyet onnan"'-'tlıttd\lr1lntt ça
ğıra.ra.k kendUıinden izahat aldım. 
Tetldklerimizi mümkUn olduğu k&. 
da.r ça'buk bitirmeğe c;a.lış"are.k BeL 
gra.d ormanındaki odunlardan jsti
fa.de tmk8.nlarmı anya.cağrz.,. 

BllDA'SACAK AGAÇ DAJ,LARI 
H:\l,KA PARASIZ 

VEBlJ.ECEK 

Diğer taraftan bugünlerde so
ka.klardaki e.ğaçlann budannınsma 
bıı.şlana.ca.kttr. Vali, btıdıma.cak 
dalların halka parasız dağ"ıtııa.c:ı
ğmı söylemit}tir. 

CİVARDA MAHRUKAT 
1.rtJKLtYEN MOTÖRI.ER 

Bunlardan başka Şilede, Ağvada 
-1e diğer kömür gelecek yerlerde 

......... • . • **"*'' 

i gap, 
mUema 

diyen 
döğOliy 

lngiiiz 
tal} yare 

kuvvetleri 
takviye 
ediJdi 
---0--

lhraç hareke#ine mani 
olmak için 

Johor boğazına 
petrol döküldü 

v . 
E-! lr çok Japon 

topları sa sturaı 

Esnaf cemiyetleri 
başına getirilecekler Uzal<aarktaJd ha.rekAta ıı:ıth:ak eden togtliz tayyareleri 

1'1 1, 7 (A.A.) - 0.1<'.t. 
Slngapunın Japon topçuau ve 

yarelerl tarafındo.n döğtllınest d 
ediyor. Tokyodan gelen bir tel 
göre lngtıızler, Japonların SJnga 
blr ihraç hnreketine manı olmak 
Johor boğnzınıı. petrol dökmtl§l 
Japon topı;usunun ateşi pek m 

(Devamı ~ Unrüde) 

Londraya gire 
ılarbf' yiyen Ahna.n llahlan ken- Bir çok maddel--!n 1_,..:-.-.ı4 L-- .ıilmntlen isti.iade 
dilerlnden bahsettirmek fll'6&tmı .... , a .... ..,""'1UL•JK1, RelKI 

Rangon tlzerlnde 

8 bin metre 
yükseklikte 

Hava 
uharebeieri 

oldu 

Rizevdeki 
Alman 

!kuvvetleri mu
: hasara .edildi 

Rus 
taarruzu 
devam 
ediyor 

elbette nnyacskla.rdır; çünkü Al. edileceği için 

~:;y;~!!rlı;!rl=~ri nelm:~ Çok dürst ve faal elemanlar 
!:r:ı::~be~:~;~ =~::.~:: olmasına dikkat ed·ııecek 
kat prestij kaybetmeye taham-
mUllt>rl yoktur. Çünki.i prestijleri· :tııta.nbul viH!.yct1, bugun'k1l l&rtlar • umumiyelertnln pmdl,,e kadar olUP 
nl lmybctmek onlar lc;ln "h:ıteme- içinde esnafın hq turlu bareketıertnhı 1 bitmem lAsımd:r. ıraıı:at ilk Sçuızıaıard& 
ııln b:ı lnn~eı" demektir. Presti- kontroın ve esnafa yapılacak. tevzıat bir uırm ek.ııeriyet olm&dlğmdan top. 
Jinl kaybedecek Alman siliihian hususunda bllyUk testrierı ola.rı eaııaı l&ntdar §tmdi,.e kadar kalml§tır. şıın. 
için ela.bili, harici, sMJ ve askeri oemiyetJerinln yeni bfışltyacak otan dt IJd.ncl içtimaMZ"a baelı.nınak Dse
fclakctlcr bir c;ora.p s&kUğü gibi beyetıumumlye topl&ntılan ~ ıntt.. redir. 

devam eder •• Onun için, Rn ya haplarma daha fazl& dikkat ft it!na !qe 1flennde §bndl bir çok madde. 
cephe inin hıı.511 ctUğl na.hoş neU gösterllmestne karar vermiştir. lertn tıe-rziat:r esnaf oemıyetlerlDe bt. 

_ce_y_i_tııınI __ r_e_tın_c_k __ zo_ron __ d;:.ad:.::Jl'.:.:l::a:.:r·:_~_:Esn=at=-=cemJ::::.ye::t::.:le:.:.rin=!n-sen_e_llk_b_e.:..1'9l1_.;,:_ rakıJ.dıSt ft1a cemiyetler tamt edil-

---0---

20 Japon tayyaresi 
dÜ§ÜTüldü 

Alman tayyareleri gıda 
paketleri atmaya mecbur 

kaldı 

Kızılay deposun· 
dan 6 bayle 

kauçuk çalındı 

dllitı &1b1 fiyat murakabe lf1erlnde de 
ceınıyetıerden ist1tade edllme81 zaru. 
ıt Obnaktadrr. Bu ftZiyette cemiyet. 
lertn idare heyeUertntn çok dUrıı.t ve 
cidden faal elemanıardan mürekkep 
olmur J&un gelmektedir. 

Millt Piyango 
lııtD1t piyangonun tube.t ke3ldcsi bu.. 

gün aaat 15,30 da Aııkarada .ae.rgi e. 
'rinde oeklleeektlr. 

RaıagOD, '1 (A.A.) - İngiliz bava 
kuvvetlerine mensup tayyareler ve A. 
meriknn gönUllilleri resmi bir tahmine 
göre 30 tayyarelik bir te3kilden ıo Ja 
poıı tayyaresini muhakkak, diğer ıo 
Japon tayyaresini de muhtemel 0 • 

).arak d~Urmek suretlle Japonlnra 
kar§t yeni bir muvatlakiyet kazan • 
mt§lardır. 

Japonlar cuma günU sabahı herha.L 
de blr ak§am enelkı akmıarile ln _ 
gUl.Z avcı t:Ayyareıerıntn hakkından 

geldiklerini Umlt ederek Rangoo böl. 
gesine yaklaşmışlardır. Fakat Hart . 
kan ve TomeJıavk tayyareleri bUtUn 
stıraUerile bunların ortalarına dalml§. 
ıar .,. te§kW dağrtmı§}ıırdır. Bunu mtı 
teaklp §ehrin etrafında taltrlbcn 6 bin 
metre yllltsekllkte ba§ba§& çarpl§ma. 
lM alm1Jihn"· 

Lon4ra, 7 (A.A.) - MUstakU Fran. 
aız ajansına gelen bir Stokholm tel. 
grafma göre Smolenski doğu ~imal • 
den himaye eden mUdafruı hattının 
başlıca §ehrl Rlzevdcki Alnuın gamı. 
zonu generaı Zukovun muhasara ku'" 
vetıeri tarafından tecrit edilmiştir. 
Garnizonun jiycceğl ve mUhlmmatı 
yoktur. Zira Alman tayyareleri 90,._ 
yet avcı tayyarelerine ve Darajo. kar. 
§I koymak suretiyle ııehre teksi! edil. 
mlş gıda madcre!erl ihtiva eden paket. 
lcr atmağa mecbur olmuıılarpır. 

4 Alman 
taburu 

imha edildi 
-~-

Visi Almanların muvaff aki 
• yetli mukabil taarruz 
yaptıklarını bildiriyor 

(Yaı.ı"ı 3 üncüde) 

lhtikarıa mücadele 
EvveEci gün Beşiktnştnki Kızılny 

deposunda mühim bir hırsızlık ol
ınuş, G balya kaucuk çalınmıştır. 

Hırsı1Jar deponun gece bekçisi 
Ali ile Nurettin adında bir arkads
~ı llır. Bekçi Ali, aynı de'J)odn bek• 
ç!ıilı. yapan kardeşi Mehmctle u. 
Ylışnıtış ve seoeııı sooe ~ 

, 

beraber 6 lıalyn kauçuğu ardiyeden 
kaçırmıştır. Hırsızlar, 100 kilo a. 
ğırhğında olan 6 baly:ı kauçuğu ki,. 

Josu 12 liradan Şükrü adında biri• 
sine 7200 llrnya sabnışlardır. 

Tahkikat sonıınıfa iş anlaşılmış, 
suç.lular yıı.kalanarak atlliyeye ıes. 

lim. «r Zfili R • 

....... - -. . 

Biçak altından 
kaçan bir manda 
Dilın mezbahada kesilmek üzere 

yahn1an bir manda, birdenbire 
azgınlaşarak iplerini koparmış ve 
bel J1n. '81WTI S '-elW 

" Büyük şehirlerde hususı 
mehkemeler kurulacak 
Adliye Vekili beyanatta bulundu 

(~18~) 



GAZETE KONUŞMALARI: 
...,..... ,_, __ - zwwwı ~ ~ _. ~ r-- .. 

Çingeneler 
' ....._ ......................... . .................. _ ........... . 

Bir kara kış gününde, karlara gömülerek. rüzgar girdap. 
· lanna dü~erek, baıları göğüılerinin üzerinde, omuzları 
kalkıh, sazları koltuklarında, omuz bcuımclan kurt .Yiirü. 
yüşü ile gecip bir saniye içinde tipiye lıaTU4n ve kaybolan 
mechıil cingeııeler, ıizin .erazal neşenize ve sanatkar 

ruhunıua cok seyler borcluyuz. ı 
ı 

, ...................... _.. ...... . .. , .............................. . 
Yazan: esad Ekrem KOÇU . 

Karlara gömillerek, rilıg~r glr· 
laplar.na dil!}erek, yan domnuş. 
nn Uknnmış g·derken omuz baer

'Tlt myra.rak, iblrlblri arkasından 
iı; ~ölge geçti; ve kurt yürü;ii.şü 
tle blrk2~ saniye 1r.inde tipiye ka.. 
rr.:ııp kayboldular; ba~lsr göğüs 
O.zerinde, omuzlar knl.'tık, eller 
cepte, birinci kemanını, iklncı de. 
finl kolt.ı<klnmış, hanende salt, Ur. 
cmgcncden kulnltlnrundn tatlı bir 
eee :kaldı, ne yuı.k ki. ~imöi. çir. .. 
sene ağzını muhafaza ederek ya_ 
zırn.ıyacağun. 

"Te bu gece gene i~imiz istir .. 
Sa:bahçıı uyku ıhanmıdır, b·ze ... 

Kara ktş 1stnnbulu didikleyi~ 
savururken kurt yUrilyüşlü çalgı. 
cılsr, böyle pürneşe, düğüne mi. 
ccrneğc mi? .. yoksa, kara, tipiye 
r;öğlls gererek, gamlı, dertli, yal .. 
nı:z insanlara birkaç yay boyu te .. 
selli, beti on fiskelik neşe mi ver
mcğe ko!iuyol'Sunuz? .. 

1936 yazını. bfr vazifeyle Ça -
talcada gcçirml~tlm. O zamanlar, 
lsta.nbulda hastnm vardı dıı, der· 
dim, sıkıntını c,::oktu. Ça.talca.da. 
Mehmedin kahvrsinde, kaç defa. 
bir tabh keııa.rmda unutulmU§ c:. 
gara gibi, kendi kendi.'lle yanmış. 
küllenmiş, Wkcnmlştim. Bir çin . 
gene çocuğu vardı, Hüseyin, kun.. 
dura boyacısı: kapkara gözlerini, 
tianki kurduralar gibi, boyamiş, 
cilala.m~ parlatmıştı. TebcssUm, 
dudaklarmd&n gözlerine, göz:lerin• 
den yanakla.rma konup sıçnyan 
bir serçeydi. Blr sün benden, Ça. 
talca pazarında bir ağız mızrkası 
istedi. Buna ka.r§llık b\r ay, her 
gUn kunduralarmU l>oYIYa.cakb. 
Ç:ı.ta.lcanm arkasındaki mrt üstUn· 
de bir çanı onnancığı vardrr; 
"Çambk" -:M:rler; burada bir ga • 
zino açılınJJ, bir anhk ~tanbul· 
dan da saz gClın}şti. Çamların aı. 
tmda oldulcça seyrek c:1iııilmiş nıa. 
ı;alar lıer akşam dolardı. Hemen 
her nğıı.cm dibine de, otlar arasr .. 
r.a çıngenc çocukları uzanrr, saza 
ve söze hayran doğm:ış şoparlar, 
beliti de orada, bir 1sta.n.Qul kızı • 
mn sceini dinliyereık uyur, kaltr
lru-dı. Bir nk.,am, bu lsta.nbul kIZ1 
nm bir §arltısı, be.na pek dokun
muştu. i'3 nrk:ıda.c:larımla beraber. 
onu, b·rknı; defa dinlemek arzusu .. 
nu göstennl!jtik g&liba. Ertesi sa• 
hah, penceremin altında, bir ağız 
mızıka$I beni, o §arkıyla uyandır• 
dı. KUçUk çingene, benim derdimi 
keşf~n tek insan olmuştu; elin. 
deold iptidai saJ8ıyla bana bir dost 
glbı kOfil.lp gelmişti. 

Gezelim 'ar söyliJe<ıek, 
Çeri~ı d!nll;ı.·ee.:ı. ... 

"Amerika tiyatrosu", "Avrupa 
tiya.t~", 'Kuşlu., gıbi, rezalet.. 
ha.ne • batakhanelerin Amelyalar, 
peruz]ar ve Ş:unrı:ı.ınlnl' gibi ç:i.o 
çekleri içln ytı.zıl.mış bu knntolar, 
~ingenc hayatını göstermekten 
c;Ok uzaktır. 

Çingeneler, Türk mıısikislne . 
Tilrk temasa hnYatımı bUyUk hir
ınetlcr e~i§. iuztde Fanatki.rlar 
yctiştlrrr.!,Ur. E\·}~va Çelebiden 
r..aklet.Uğim ac;ıı.:rdaki satırlar. ts. 
tanbul çingcnelcti ttıri~inin on 
Yedinci nsra ait ktrmetli vesika. 

,lanndan oir!dlr. 

Pa.rpul pchli\'ruı, .\hm et peh lı· 
van. B.ıba Nazlı, Uç yüz elli yıl 
kadar e\"Vel, lstanbuld:ı, iki§er Ü· 
r.er yUı:: ki!iilik oyuncu kollan te~
kil etmiş çlngenelercli. Ahmet 
Pehlh·arı kolunun "iı.fita.p misal,, 
rakkasları arasında Mazlum Şah, 
Küpeli AY\·az Şn.h, Saçlı Ramazan 
Şah, KU~ Şahin Şah, Memi.!; 
Şah, Mcıniş Şahm kardeşi Bay • 
ram ~ah, padi.53h huzurunda oy
namış şahbaz ~i~genc ı;ulruruaı • 
idi. Bu kolun pişekôrlım arasm. 
da da. Di§lcn Hasan, Boynu Kısa 
Hacr, Çağanebazla.n ve kol sahl"i 
Ahmet pehlivan. a.srmm yeglıne 
ndamlanydı. Baba Nazlı kolunun 
m.eŞhur k~ltleri de Çakır fiah, 
ŞeJrer Şah, SUğlün Ş&h admdakl 
oğlruılar, keza, padl~larm tak. 
clirkıe ve iltifatına mazhar o:• 
mllf]ardı. Bu kolun rakkasları, şib 
ve zerbaf dentlen kıymetli ku • 
m~ etekWder gl.yerek, t-
ran rakkasları tan::nda oyunlari. 
le muhabbet meydsnında dolaşır· 
lardı. 

On yedinci aEJrda çingcnelc. 
re mabeue &Zla.rdan biri ÇC§de i. 
af ; CöltUr gibi be~ kirişli bir 88.2'

dı, mucidi Selinik çingenc:ılerin • 
<!en Benli Şah idi; karnı küçük 
\'e mUdevver, kolu kI!!l, perdeleri 
gayet sı:ktı, Ekseriya Balat ı;i."1 • 
geneleıi kayışla l>0ğazlnmın asıp 
EyUpte, Kdğrthanede, ve sair scr
ran yerlerinde çalarlardı; Ustc.dfo .. 
n Deli Hlisnm, Kemal Çingene, 
7.orlu Recepti. Raldtas Saçh Ra : 
rcauzıla Bn.ba S:ılıln de çeng ça1• 

mada ~ydılar. E\'liyn Çelebi def 
i~in: "Sı:ı.ı:endclcrin bu def \'Uran.. 

lan olma.sa. rl\kkası bozulmu.cı f! • 

at gibi, faeıllan hercUmcrç olur,, 
diyor; :mmanrıım meŞhur d~f vu
ranları arasında da, çingenelerden 
Parpul pehlivanla Çingene Don -
11 uzu ::!he d.i.yOl". 

B'r kara kış gUnUn<le, karlara 
gömlilerok, riizd't' girdaplarına 
düııerek, başlan göğüslerbıln ü • 
zerinde, omuzlnn knlktk, snzlan 
koltuklannJn, omuz ba.'jnlöan 
kurt yi.irUyil.şli ile geçip bir sani
ye içinde tipiye karl§an ve ka)• 
bolan meçhul çingeneler, sizin se. 
razat neşen:.!.~ ve sanatkar ruhu. 
nuza çok §eyler bO'rçluyuz. 

Halkevlerinin 
ylldönümü --Ba!vekil bir nutuk 

aöyliyecek 

Halkevlerlnln kuruluşunun onuncu 
yıldönUmU 22 §Ubnt pazar gUnU me. 
Tııslmle bütün yurtda kutıanacaktır. 
Bu mQna.se~tıe b~\·ckll doktor Re • 
flk S3ydrun, Ankara bal~vinde bir 
nutuk söyllyeccktir. Nutuk, radyo ile 
her tarafa ynyı!ncnlttn. Mekteplerde 
de konferar.slar verilecektir. 

Şehri etsiz bırakmak i:stiyen 
iki celep adliyeye verildi 

DUn b3Zı pcrnkcndeci ıtasapıar mez 
balından et nlnrnadrl(!Rrı lddlasUc et 
satmamışlardır. Btmur U:ı:erlne vazı • 
yet mezbahada tetkll< cttlrllml~ ve 
bazı celep ve toptnocılı:ırın kaııapltk 
bayvan1arı olduğu haldı:? kPııtınncdlk. 

lerl anlaıüml§tır. Bunlardan celep Hfl 
mit Karabakır ile Sabri Erdeme ınez. 
bahada cCrmllmeşhut tertip edllml~ • 

• Ur. Bunıar, kaE3plık hayvanları ol • 
• duğu halde kest!rmedllderı için ııım • 

yeye ver!lml~lcrdir. 
• 

Altın Fiyatları 

DUn bir R!!§adl~·c altınının t'lyatı 
35, ber.ılbirycrdenln 170 !ıra, 24- ayar 
külçe altının bir gramı da 470 l•unııı~ 
tu. Altın alın1Uınn istek yoktur. 

~<!wı 
Vakıt 
Asım Us, ba:ı fınncılann vcsikamz 

ola.ra.k 20 kurufa ekmek eatmaıan 

mcselcslnl 1D~tycrck bunun rç yilzU. 
nUn sadccıc bir tuarruC l§l olduğunu, 
belediyenin ht.sapıanııa göre makine 
ile öğültilmll!', 72 kiloluk bir çuval 
undan 95 kilo ekmek çıktığını, balbu. 
ki fırmcılara verilen unun kırma olup 
kepekle de karıatk oımast · dolayııı!lc 
100 ekmek çıkt?ğını, l§lc !Jrmcılum 

20 kuruitan sattıklan elem~ bu ta. 
g-amıf edilen ekmekler olduğunu, ls. 
tıınbulda bir gtlnde bu tekilde 20 bln 
kUo ekmek tasarn.ıf olunduğunu anla. 
tarak 16yle ~or: 

Du ~ azlyc:ııte 1ıft6mct. ""• bela· 

diye icin yapılacak ısey nedir! Bir 
ihtimal \'esiJmsız clarak yirm.fŞer 
kuruşa fmnlardan elanek ~ahşmı 
bfr ıııtılistfm&l, aynı zamanda bir 
ihtik!\r sayarak t..~bata ı;eçtr.ck· 
lir. Ro türlü taki6ntm tecrübe Uc 
fııy<lruu olmadığı görlilm\\ştür. Bel· 
'ki de buztin vesiknsız olnrak :cirmi 
ömnışa sa.tılan cluncltlcı·in flyatı 
!ıiraz d:ıl1a yükselir ı.·e fırıncılar 
nrad:ıki frııln ,..üldit hakkı olarak 
şuna, hana ö:'cmt'lde yine l'."eZ8(1an 
kurtulur. 

Ba itibarla 72 tdloluk undan o:; 
yerin:! 100 kilo ckmelı çılump sııt
maE,'1 b1r ı;uç sııyııenk yerde fazla 
elııneldcıin kilosu 12,6 kuruştan 
s:ıtm almıp yine halka ucuz ola
rak dafttılrrsa hem h:ıllc pabnlı cl:
mek almamı~, hem de fınneılarn 
fnıla çtlmnbn ekmeldorln pa.ras1 
\"erilmiş olur. Bu netice memleket 
heYbmıı d:ı btr tJlıınrnıf t~iu et· 
mcktlr. 

Hnkikat halde '72 kHo unrln.n 95 
)erine 100 kUo ekmek çf;(.tlrmak 
~iinde en :ıışat;J 400,000 J,jlo un sar. 
fedcn lstanbucl f~in bir !lcDedc 
7,20P,OOO clanek tasarruf etmek 
demektir. Aynı U;~ul clmıek !';3tTıt?· 
nm Ye5ika.ya baf,-lı olduğu diğer f:C· 
lılricre tn.tbih edildiği iıl'k!'lirde bu 
tasarrufun faydıun d:ı o nisbette 
biiyttmu, Tc gcni!'!leml!iı olur. 

Biz. bu güzel ve aa.nnt.itilr ırkın 
memleltctlıniroekl kollarını, neka.. 
dar yazıktır ki, ihmal ediyoruz. 
yakından taru:mryoruz. TUrkiyc 
çingenelerinin h:ıya tı Uzeı-:ne 
mim kütilphanemt:ıc tek eser 
yok. Osman Cemal Kaygılının 
''Çingeneler arasında,, ndmı tası '" 
yan güzel romanı, evveli tadrmhk 
ıienYecek kadar küçllk, Mnm, te
tanbııl hudutlarının dı~ma çlkmı -
yar. Evvelki yaz, Lüleburgaza git 
miştfm. Orada, bir gUn, sabahtan 
nkMmn kııdar, hasrrcı çingenele -
rin arasmda do~aştmı, resimler 
rJdmı. Çiagene rn.:ıhalleslnin pit.o· 
1"C81t mimarisi b'r nefis cilt ola • 
oak kadar zengindir. Hasırcıların 
hayatr, koStilm ve ruva.l~tleri. an. 
~ Ye A.dotlerl, zen~ edehiyo.tı, 
ve nihayet ho.sırcilik bir ömrU do!. 
duracak kadar geni~ mevzudur. 

Önilıru:le "Yeni ve C'Gkl mUntc.• 
Jıııb kantolar., nclmdn bir risale 
auıı.ıyor. 1324 de sera.skerlilt ka· 
lemi hulcföeından Mustnfn Emri 
ta.ralm00l1 seçilip tonlanmı,, olan 
bu J>'.ll"Çnlardan birkaç çir.gene 
kwı +<>mı ıuütlcörceğlm : 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK. No:89 

. 
(Çingene kantosu; mahur) 

TodUcn1e !;'engi t;dmr 
N~lı dilber lıem shekur 
Çalgı dtiğün nercle ol u, 
Koşır gider gtUer o~'Tl:ır. 
Başınızı oçın, açınızı s~ııı 

Haydi ha ·dl a kı:ılar (lkj defa) 
Sbıi gidi nrsu:lar •.• 

Molha.mm liizündeki knra bu • 
lutlar yavllJj yavaş açıldı. Bu zeki 
mühendis kerıkin bal<rşlı:..."lilı ~di 
yüzlime. lın.lcUuıtcn, bir ç'ft taban 
~ namlusu gibi rnilthlş bir hn!de 
çe,1rmi§tl. Onu:ı, beni, bir g<S . 
ri.iıımez Ameriknlzyı kolay kolny 
a.nlıyarnad ğı bu mUthl§ bak19la •. 
rnıdan belliydi. 

Fa.ltııt dostlu!< tenünatmıs mcm 
nun oknu~tu. aım.:.mscmernekle 
l-ernbcr memnun biı- eesle: 

-- T«! "k'tur ederim ... 
Diye mm•~ ndı. 
Kend'"indn btt değifl'Jtliği gö • 

riinee lıemPn illi.ve ettim: (Hüseyni kanto) 
- Ancak, sevgili de.et.um, siz -

Aynalı Pembe derler bana öen yalnız son ve kUçiicü!t bir ri· 
Ah. hayt'lj bablnn haydi gem l uım var! .. Hi~ olmar.ıa bunu yn.. 

atalım, ~bilirsiniz!. O ı.'lt!tit dô!ıtltı~mu-
Yent yent :ıarfalar, zu hakikate!l unutmıyacağrm'ı.. 
Kara gözJü yosrnnlar.. l Molhaın tekrar endi~eli g~. 

le yüzüme hakar-<'.k : 
- Oh! .. Yine üyle karışık ee 

rara alt b!:r rica o:ımaam ! .. Dedi. 
- Hayır, hayır. Sadece evet, 

sadece şu demin isminden bahset 
tlğinlz milhendia Klugu ncı-ede 
bulnb"leceğimi b:!na tavslye ctme
nirl rica eder1m. 

- Milhendls Klug mu? 
- Eı:et!. 

- Fnkat Klug Manhaym'da 
(E. T. F. F.) ~t. Şimdi bi • 
1emem tabii! .. 

- Mıı:nho.ymda ını? 
- Evet!. 
- Bu (E. T. F. F.) dediğiniz 

n€dir? 
- Bu (Elektro telmişe forşun

gen ferayn) dem&ktir kj elektro 
teknik ilzeriIKJclti bUtün nrııştır -
malar ş.i.mdi bu teşokkülün elinde. 
d.i'l'!" 

Adliyede 
yeni terfiler 

Li ıte Jlllsell 
tasdfktea çıktı 

Ankaradan bildirildi~ ıöre ad • 
llye vekA.letl mcıısuplan arumd& ye. 
niden ba.Zı tayin ve ııakWer yapıınuı. 
tır. ~ağıda. okuyacağınız kararname, 
yüksek t&sdıkten çıkmı§lrr. 

00 LtRAl:'A TERFl m>F~: 
üskUdar asliye hukuk hl\klrnllğlne 

latanbul hukuk hAkinıı Akşit, Bcrga. 
ma h6.khnliğine Ordu atırce.ıa rels1 
CevJet Şablnoğlu naklen tayin edil • 
m!şlerd:r. Ü~l•Udar ceza hr.klml Nu. 
rt Okç~oııu da 10 Un.ya terfl etm~. 
Ur. 

30 Ltla YA TERFİ. EDENLER : 
Ayvacık kadastro hlk1mll&1De Or. 

du hukuk hA.klınl Fehmi Erkaa, ı.tıuı 
bul bukuk..bQkimliğine UskUdar hukuk 
h!klml Münir Altıok, Ordu ağırceza 

r2taugıno Bergama hlkimı Fe\._ can 
naklen tayin cdllmi§lerdlr. 

'l'emyi.Z raportörU Mumf!c~ Ara • 
ban, latanbul kada.alto Mkhııl HuıQ. 
si Turan. Mardin hukuk blkiml Fala 
UatUn, Bandırm& hı\klrnl Tev!lk Dal. 
cıoğlu da 80 liraya terfi etmlılerdlr. 

70 LtRA VA TERı-·t EDEN'L!';R: 
~o,.;:;al hukuk !ılkimllğine İstanbul 

6Ulh M.kiml Ct'lAledd.ln, Avanoz blklm 
liğine Anamur hklml Nıı.!lz, Foça h!. 
kimliğine Torbalı hA.klml Tlmur, Mnr. 
din ağlrceza reisliğine Tunceli aza.."ı 
Mehmet Arıkan, Ordu bAklmılğtııe ıs. 
taııbul sulh hC1klml Necdet Aral, Ba.. 
tıkcslr kada$lro hAklınllğlnc Ttkir • 
dağ kaüaatro hl'ikiml Etem Tezel, Vak 
fıkeblr hA.klmllA'!nc Ayancık bAklrol 
Ömer Lütfi, Rize •tırceu hlklmlltL 
ııe LUleburgaz hflkiml Refet, Yozgat 
ceza hA.kimllğine Bartın Htlddclumu. 
ml81 Basri, !apart.aya M&r8f mlldde. 
ıumumUi Şefık Orbey tayin edllmtı • 
lerdir, 

Haymana hlkiml Hakkı GUrıoy, 
Zcınsuldak ceza. hA.kiml KlmU 70 Ura. 
va. t•rll •ln\lalen'l11'. • 

Amonyak ihtiyacı 
Belediye §İmdiden \edarike 

çalıııyor 

Belediyenin Karaağaç buzhaneıılne 

ve soğuk hava. depolarına llzım olan 
ha.'ll madde olarak kulla.ııılan mayl a. 
monyakm goÇen ecne bulunamamıısın. 
dan dolayı blltUn yaz mUddetlnce k!. 
fi derecede buz imal olunamaml§, bU. 
tun sıhhat muesııeacleri \-e hostalar 
çok mllteesalr olduğu ıtbl balık lhra . 
catımız zarıır görmll§tU. Gene aynı 
scbeble soğuk hava depolan normal 
farulyctlatine devam edemcmlglet'dl. 

Belediye bu sene 110tuk han depo!a. 
nnm ,.e buz fabrikasmm faaliyete geç 
pıe za.maıu gelmlı old~dan yeni 
rnayı amonyak tedariki derdln• dtlf • 

Yeni köy 
enstitüleri 

9111• talebe alacak 
binalar kurulda 
Ankaradan bUdirlldiğlne göre k6y 

enıtittllerl verimli çalı,,malıırxna de -
\'&111 etmektedir. 9 bin tıılebeyt barın. 
dıracak binalar yapmış, ayrıca yeni • 
den Haaanoğlu, Yıldızeli, tvrlz cnntl. 
tWerl kurulmu§tur. 

Maarif vekil1, Haaan All YUceı, 19H 
yılına alt iş plA.nlarrnın tamamlıınma. 
eı münuebeWe ö~trncn ve talebeye 
teşekkUrlerlnl bildiren bil' tamlm sön. 
dernıı~tlr. 

Elektrik tahdidatı 
etrafında 

Düıünülenler bugünlerde 
kati ıeklini alacak 
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HA()iSELEI< 
"l'AfRBH 
Şamatra adasında 

Türkler i 
Uzak Şark bugünkü l1Arp cep· 

helerinin en hararet.U.si oldu. Ma• 
lezya yanınadası ta.mamlle Japon. 
l:ırm ellerine g~ti; ~ingapur a· 
dıı."t acaba oekadar da.yanaeatt. 
Herhalde kolay kolay dü~yecc
ği sanılıyor; ea billilk güçlük ~e
hirile su bulunmama.c;ıdır: bunu 
ln~iliıler ba..5ka tarafta&, dcruz 
~olundan temine çalı~ıyorlar. E
ğer Singnpur dU~rsc ha.rp Felt.• 
menli Hindistanram en mUhlm a
dalan olnn Sumatra Ve ca .. ay:ı 
gec-.,ecektir: lıattii. ~imdiden burn· 
l:ıra t.aarruzlar yapılıyor. 

Sumatranm Sl.ng:ıpura en yakın 
nokt.nc;md:ı A~e ~nltnnlığı ı.·ardır. 
llumsı O::ıınanh tarihin~ ornukı:n 
mühim l>ir hadiseye sebep Ölmuıı 
tur. 1570 senelerinde rortcki-zlilcr 
mot sularında büyüle mın·affa~.ı 
~·etler kıu.anıyorlardı: !;ünkU btt 
icrallıl,:'ln donanması olduk~ıı. km·. 
,·ctllydl; Anupn.nm bü~iil\ mill~t. 
lcri hcnUz n1li"temlekc siyasetine 
b:ışlnmış değillerdi; Portekizliler 
~en::tfn ı\sya denizlerinde ı.•e sahil· 
crlnde kendilerini yapnyalnız, rıı· 
kiJısi1. buluyorlardı. Kanuni Sulton 
Silleyman zamanında Umm:ın d<'-

JClektrik eartlyatrr.ı tahdit için sece nizincle Türk donanm:ısı Ur l'orfr 
eaat 11 den aonra evlere •:erile.'l cerc. l•iz don::ı:ıroa<:1 ara~ınd:ı. hl\rp!er 
yamn kesileceg-ı ve tra.m.,.·ııylarm bu 1 olmuştu. Cenubi Ao;y:ının İ'IHlm 
saatten . IO?lra lşlctllmemeal ihtimali 

1 

hüktim rlnrl:ırı Oc;mımh pnıf!ijahmıı 

mevcut olduğuna dnlr Aııknradsn ak. iltka etti, ondan yardım i ~meh· 
sedeıı haberlerin do~ olmadığı an • '"n ba~iıa bir "'eY yapamı~·nrlnrdı. 
18.§ılmaktadtr. Yalnız unzU!tıı tarlCc 1 03m:ınlıla:- da mUnıJ.iin olduğu ke
k&ldmlacaktır. dar bn yardımı :rapryorlarilı. Hin· 
Ha:ı~ olduğu üzere muayy~n kilo. ı'lstnndan daha uzak sul~rdııl,j 

vattan fazla aarllyat yap:ın ev ve mil. J,.,iiımlar ftZ'nqnda pad"ı:;aha J."Rr~ı 

e.meaclere tenzllA.t yap?lmaktaydı. Bu olan ten;{'ciıh ,.c ltimıı.t artıyor• 

bittabi. nornıal zamanda mü§terı mlk. tlu: Jhc i~in Meldıeye geleI' mUs
tanıu arttırmak ve elektrik sarfiyatı. fümnnl r d:ı memleketlerin.: uöıı 
nı çolaltmak için yapılıyordu. Tcru:ı. 1 dul !eri zaman Osmanlı lnıı1reUnl 
lltlı tarifenJn kaldmlmaamdan ıonra h:ıllnnciıra ballandıra anlatıTortıo.r 
elektrik a.rflyatı kendilt,tlnden azal • eh. v 

Dil§ oıaca.ktır. Ac;c hi\1riimetf diğer Asya de\'• 
cadde tenviratı da. kabll olduğu ka. letlerJne göre d!lha. küçüktü; Por• 

dar tahdit edilecek ve vitrin ıeıkları ı. ~ cki:r.lilcr oray& dnnnadan ta.ar. 
le reklAm ış:khtn da 11öndl1rUlecektlr, TD7. ediyorlardı; fakat Açeliler de 

Bu suretle 8&llayt mtteeeeseıerlnl.n l\ahramanca müdafaada bulamı
ve elektrikle çall§an diğer yerlerin lh. sorlardr. Usta askerleri, harp ilet• 
tlyaçlan kar,şılanmı~ olacaktır. Bu ierl yoktu: yakmdakl tsllm dev· 
mevzuda verilecek k&rarlıır bugünler. Setlerinden yardan görmüyorlardı. 
\1e k&U pkllDl,alacaktır. Ac;e hükUmdan Sultan Al&eadlnt 

Karadeniz ve Marmara 
tütüncüleri acele 
etmemelidir 

Ankara, 6 (A.A.) - ~aret 
Vekaletinden tebliğ ed.Hml§tir: 

Karadeniz ve Mnrmnra mmta.ka
lannm bazı lstiha61 mukezlerlnde 
tütün piyasa.lan açılmadığı halde 
mUbayaat yapılmakta olduğu ha
ber almnıaktadrr. Halbuki her iki 
mmtakanm tUtün piye1lnla-rı tic:ı· 

ret vekllcti tarafmdan tesbit edJ.. 
1eec'!t tarihlerde açılacak ve mUs
tah!llin menfaatlerini kon.ıyacak 
eurette tan7.lnı olunaes.ktır. 

Piya..'Wlm Tlca.ret Vekaleti tara
fından açılnu:.smdan evvel tUtUnü· 
nU elinden çikarmaması, mW;tah. 
sile menfaati ba.krrnmdan tavsiye 
c<l!lir. 

veziri lllbeynj lstanbula gönder 
di. Bu adnm İki.net Seıtm zamanm· 
da de\let merkezine u~tı; hU. 
kUmclarmın mektubunu vereli. ~o 
mektuba ~re Portekizliler ada· 
dAn birtok mUsliimanlan C8ir et
ml,lcrdl; Hac için Wcaza giden 
gemilerin yollarını kesiyorlar; ba· 
tırryorlar; yalınt içlndeldlerl l'S• 
zarlara sahyorlardı. 

ikinci Selim işi Sokullu Meh· 
met Paşaya ısmarladı; kudretli 
Hzlr her ~yl iykc tetkik etti. 
Asker, to~u, knpta.n ve ustalar 
ha:r.ırlııttı; onların bir seneU'k ma . 
a~lırım Pesin verdi ı.·e gönıJenll. 
Onlar Mr daha dönmediler. Geçen 
dünya harbinde orada Tttr:ider bo
lundu~ tcsbit olnndıı. Donlar 
mnhakkalt kt \ııktlyle padi!Jfthm 
~öndcrdiği adamlarm yirmi befj 
ohııuncu nesilden tonnılarrdır. 

KADIRCAN KAFLI 

m~tllr. Yapılan heııa.ptara g6re leilen Kibrit saklama'lın ceZ<Uı 
ı~ kilo ınayt amonyak ll&mıdır, Fa. Piyano konaeri 
kat hentız bunun t~artkine lmkt.ıı DWtk6nmdaki klbriUerl ısatış:ı koy. 
haaıl olmamı,,tır. maktaıı kaçrr.an Ankarada Yenl Sınc. 

Bı>lediye bir taraftan bu mayt a. ma b!U,ığindeki tütUncU ve pulcu Ali 
monyakt tedari~ çalıJlrken <41er ta. TUmenln Ankara a.ııllyc üı;UncU ceza 
raftan memlekete kWllyetll miktarda moJıkemeııbıdekl duruşması neticelen. 
mayi amonyak getirtmek itin muhte. mlş ve suc; sablt görülerek Ali TUmen 
Uf te§ebbüalerde bulunmaktadır. Bu f;O lira ağır para ce:r:ımıa. ve dUk!dt • 
te~ebbUslerin baztlan çok Umit ven. nınrn 14 gün kap&tıımaeına mahkQm 
cidir. 1 olmuştur. 

-Ya? 
- Evet.. MUhendla Kluc bu 

teeekkUlün Ma.nhayiz;ıdald büyük 
fabrikalar ve enaUtUle-rinin oefi -
dir! .. Hem de .. 

Molhrun birdenbire <lurdu. Bir 
elektıi;;c coreyanma eli değıni§ g!. 
hl dehşetJ.c irkilip kalmrotı. Sözü.. 
nü ikmal edemedi. 

Mera.kla sordum: 
-- Evet, hem de? .. 
Molba.nı tekrar dehşet dolmuş 

gözlerini yiL.-Uınde dolaıttmiı. 
- Hem de, zavallı Dornhaymm 

dostuydu! .. 
Diye kekeledi . 
- PekJ, aziz doet.um, te"ekkiir 

eder'm! .• 
Molha.m bana yan yan b&karalk: 
- Demek kendM!ıiııt görceeksl • . ., 

nız ... 
Diye sordu. 
- Çalışncağnn, Molham! Çün· 

kü ben bu ölüm •uarıım, bir hald
ket bile olmaaa, dlinya mukadde
ratı Utefinde gtliıUn birinde mut. 
hiş bir bl~t olarak kttnantlaca • 
ı'rndan endl;,c ediyorum. dedim. 

Molham omuzlarun sHktl: 
- Sizi t!"min ederim ki, ço • 

cukça. bir endije !., 
Dedi. 

- Hayır, Molham!. Ben hiç bu 
fikitde değilim! .. Hatta, sizi pek 
U."'küttUğünü g5l"di.iğilm halde tek. 
rar ederim ki a'zm dahi bu meee. 
le etra!mda bazı nıUhlm roller oy 
r.ama.kta olduğunı.zda musirrinl !.. 
Fa.kat, istediğiniz gibi harekette 
ı:ıerbcstsiıllz!.. Amer'.ikaya ne va• 
kit hareket edecelt5inlz? 

- Ben mi? .. O, mUmkUn olur
~ yarın! .. 

- Bu kadar cabuk mu? 
- Çabuk mu? B:lil.kia bu ka· 

riar geç mi demeliy<liniz !.. 
- Fa.kat Moföam, yine ne de .. 

mek istediğinizi anlamıyorum! 
- Ah, dost~ 81& Amerüalılar 

A vrupruun ah~ını bllmez • 
~m.iz! •• Veya bir tUıtü an13yamr. 
yorrunuz !.. En k<Jrıkunç hıı.rr.lc 
rln cereyan ettiği ve dt1nys. bas
tan başa bir cetıt:nnem kemırni§ 
olduğu halde >ine herkes kcndl 
menfaati peşinden qup gltmc!t• 
tedir! •. Benim en çok korktuğıun 
rla işte bu nevi &damların blr dar 
be5ine uğramaktır! .. Şu Avrupa. 

dan bir kurtıtl«un!. 
Güldllm. 
- KurtulacaJcemrz, Molha.ın! .. 

<i~dim . HattA yalnız kend'nlz.i de
ğil, beirl A vrupa.yı kurtarmak yo .. 

l0,2.9'2 &alı gilnU ak§&mı ıehlr tJ. 
yatrosu komedi kısmında koııaer;atu. 
ar muallimlerfllden Cemal Re§lt tara. 
fmda.n bir piyano konseri vcrlle<:ekUr. 

Programda Bach, Bethoven, Llszt' 
in eııerleri ve ilk defa çalmacak olaıı 
Cemal ReşldJn bir ıronatı vardır, 

BUetıer, koruıer gUnllne kadar kon. 
servatuardan tedarik edilebilir, 

landa.ki gayretleri~ de mu -
vaff n.'lt olacaksm.rz ! .. 

Molhn.m benim bu :m5nilı ve i~· 
tihzah sözllme kal"§! yine 883.bi 
Yetle dişlerlni mırdı: 

- Benim Avnıpa.yı kurtarmak. 
la hiçbir fıfm yolt, ben kendi ba• 
Ş!ml kurt.s.rmağa bakıyorum!" 

Diye homurdandı. 
- Pek flla, Molha.m !.. Madem• 

ki böyle görünmekte tsrar cdi 
~·orsunuz, pek iıl:l, istediğiniz gi. 
M olsun!.. Yalnız bilmiyorum, bir 
g-Un laiıdığımz blitiln blr esrarı 
belki bir A vnıpnlıya değil, fa.kat 
bir ~ ·r.C' unl·~a t&ınamılc t~lirn 
ctmedlğ·Uı'z 1çin nadim olmıyaca• 
ğ;nWl emin m.l.:3iniz? 

Molh!lllim clduğu yerde titre 
d;ğini hissettim. Ba§ma bir §eY 
\-Urmuauın (;')öf birdenbire acı göı-
!crle yl.izUme b&ktı. ... 

H!çba- şey söylemedi. 
O \'a.klt kendisine doğru yUril" 

dilin, Elimi uz..ıttnn. 
- Molha.m ! Bilmcın b!rıbifiılll 

zc vedn. edelim mi ?'. Zira. siz ~ -
merlkaya hemen gitmek istiyorsa• 
nuz, dedim Şu halde Amerika.dS 
yine ayni mevzu'11r Ü7.erlnde rfı 
ıil~chllmemiz.l te"1enni cderinı. 
do6tum !. ( .IVl1 lUJOfl.10) 
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Onctb~:11 Yakacak ihtiyacı 
SaClbh~~ı~ı~:~:~ ~Uclürü önlenmek uzere. 

llaaıldıt'l yer: Vakıt KatLaa.sı • (Bal tanlı 1 llCİde) 

ABONE l}ARTL.UU 
Ttlrkiye 

eden tedbirler e]mmlşt:ır. Maden 
direği .nı iQlu de ikfuJük motör. 

Scnellk 
fl O) !ık 

• &llO< 
1 •)bk 

14.00 "r. 
7.00 • 

Ecnebt le.re mllkelle!fyetlfr lromnuttur. 
27.00 K.r. Şımdikl halde gUnde 4500 tonu 

•.oo • H.Oo • bulan ı;tiheal yakmchı. yine eskisi 

ı~ "' 
a.oo • gibi 9 bin tona çıkacaktır. 
a.oo • YENİ l'ı\KACAK NEVİLERi 

_, lclare J'ele.toaa: 24870 Bu sene rwok şiddetli olan kl§ ve 

Dünd,,,. j :!3uvün11~ 
~r_:ıdo.~u afa118lnın verdi(;i haber

e t.ore dünva uazitıctine ba7:1ş 

Mlttelfklerln ylk· 
1811 kamaadaabp 
~ Ruzveıt dUn :matbuat toplant.uımda 

Y&natta buluıımmı bUyUk 0 1,.,.nnus 
taıu ..,.,. ,.., 
k J\ınertka, 1ngnız ,.e Avustralya 
uvvcuerlıılıı general Vavelln yUksek 

kunıa d :tın :ı ası altmcıa birleıUrllmi~ oldu. 
;aı u söylemtşttr. &111cwnhur gene. 

1 \1a\elin harekQta aıt tablyo karar. 
darı Yermek aalAhlyeUne mallk bulun. 

1 
Utıınu ııöylernl§Ur. Ruzveıt Yeni Ze. 
andaıun kaU .urette bUyUk Okyanwı 
rıı.cı"1nde temsll edileceğini de aöyıe. 
Qıl§Ur 

au ıR KA.Bt!"\'E r KUilULDt.:: 
Yeni Mısır ba§veklll Nabaa pqa 

lcı1cu ~tUğl kabinede hartclye ve C-ıht. 
11Ye nazırtıklarmı uhdesıne alacaktır. 
N \' aJıaa Ptl§anın başkanı bulunduğU 

C!d partisi Munr parlamentosunda 
tayır ntsoottc temsil edilmekte oldu. 
ılu.ndan başvekilin yakında uıııum1 ae. 
Çını yaptıracağındaD batıaedılmcktedir 
N"aııe.s ııaııı. dem~Ur kt: Parl6.mento 
fcaho!unac ktır Diktatörce bUkmcL 
tnıyeceğiz. r'ak~t serbest ~ par!Amen 
lo vuıtalsle hUkCını t eürcccğiı: . ., 
Taymıs bir makalesmde dlyor kl: 

ı:rııı l<""aruk Nahaıı paıaya yeni kabl. 
1 e.rı kurdurması Mı111r 11&.lkmın ekse. 
tlsl.-ıı memnun etmtıttr. Fakat §UrMıı 
l'lll•hnl kaktır ki kabineyi kurmaya Na. 

03 p §anın ııcçllme11l, aht.ın arluısında 
ızlenen cn~rıkncrlar .tarafından beğc. 

·llmemektedlr. Entrikacılar kendi otl. 
ruı:ıuını fazlal~tn'ab!.tcceklerlnl ve 
lr.~ııız • Mmı ıtt!!ıtktm zayıflatnb!le. 

ltlerihl z.a.ıınediyorlarc!ı. Fak&t bu 
rııAnt.ır muvaffak ol.4madı. 

A ~K Cl!::·Hf.!5İNDE: 
Alman tc!ıl f;;I doğu ccphe.ııindo Al. 
nn hııvn ltuvvetlerinln yardıınlle Sov 

\'et taarruzl:ırına karşı kO!lUlduğuntı 
ldlrmektecır. Kur.~ :un •ı~ıal doğu 

MBlmlnde ınevzıı bir muharcbtdc P.uıı. 
rd!l.'l bir tUm":t komutanı ll • 29t esir 
ınmı,ur. ~ovyeUer 1450 ölU vcrmı~ . 

t'rdır. Bir hava. muharebesinde 3ıı 
Sovyct tayyaresi du,urnımu.,tar. Al. 
man •ayyarelerı Voron j tayyare fab 
1 k . 

asına ve Gorkıdekl otomr-b'l t'abri. 
asma da bomb 'ıuıa hUcum ctmtııl"'r 
d~ ~-

t.lUYADA: 

'ngillZ teb 111 kara h&rekAtmda b 
1 lkllk flın&dıguu bUQ1 ır 

ltalyarı tebıtğl lng uzlui ı:~tedir. 
mU! 1 P eden 

re:ı:~ crtn TinluJ ı~gal etUklertnı 
ve Gaıaıa 1rtıkaı:notlı:;Cle Uerledlklertxıı 
llaber vermektedir. 81 sonk!.nun alc 
§8mma kadar t.:ıhr1p edilen \'C !taı : 
farua.ra geçen lnglliz kamyonlarmın 
"a.yıaı 1220 )1 bulmur;ıtur. 

t'Z~UŞ UlKTA: 

lngULz tebUğ"mo göre dUn SU:ga • 
urda kayda .icğer az §ey vardır. !n. 

glllz topçuıa.n Johur • Balını cıvarm. 
d:s. Japonlann yaptıklan hareketlere 
taarruz Clml.ıılerdlr. Japon topçusu 
Bingapur adaemm şimaıını ate§ altuıa 
lıruş ve topçu dUelloeu 48 s:ıattenberl 

devam etmekte bulunmU§tur. lnı;Uı.z 
• ıerı unfUrtann Japon tayyareleri ta. 
rafmdan ıa.. lrllfalardan bomba ve 
mitralyöz atq!ne tutulmll§lnrdır. El 
bombalan ve nıitralyözlerle mücehhez 
kUçUk bir İngiliz ınUtrezctl Japon de. 
nlz t~ıtıarma mUteaddit taarru.zıarda 
bulunmll§tur. Bu mııtreze Johur boğa 
zuu geçml§, geceıeytıı Japonıara za~ 
at verdlrml§tir. 

Diğer taraftan Blnnany&da da S&l. 
rııc.n nehri kiyılarmda Japonlarla hı 
ı;il!zler ıırasmda şlddeUI ç&rpıınıaı..; 
olmaktadır. lngfllzlcr ıeasizce .Japon 
!ıaUanna girerek sUngU hUcumu yap. 
mış ardır. Binlerce HinW piyadenin 
ıllrmaııyaya vardığm blldlrlllyor. Hin. 
lato.n umumi valisi Singapurdt>kt 

fflnUUere bir mesaj g6nderm.tf, H1ıı.. 
diatanm §ere! Te emniyeti sizlere tev. 
dJ cclUmt~Ur. Sava, dll§manı l.mh& e.. 
dinceye kadar devam ctUreceğlnize 
cınıntm deml§tlr. 

Borneoda Samarlnda §ebrl Japon • 
lar tarafmdan 1.§gal edllm!§Ur. Japon 
layyarelerl CaVJLnm muhtelif yerlerine 
8kın yapmışlardır. Japon generalle -
lil:den Bangal SJngapunırı dU,mesl • 
n· 
uı Pek yakın olduğunu aöylemlıt ve 

buaa inzmı.am eduı. !kömllr ve o
riun buhl'a.nı ortaya. 90k garip ve 
Q"ımdiye kndar belki akla gelm"· 
yen mahrukat nevileri çtkartmıtk~ 
hdır Son v.amanlarda şehrin bir 
k:ııs~ halkı bunları yakarak yaka .. 
ca'c ihti.yncmı g1dennektedirler. 

Yeni yakacak maddelerinfa ba• 
ı:ı;nda mcn5Ucat fnbrtkalarınm 
yağlı "tar · altı,. denilen madde
krl gelmc!ttedfr. Bu yağlı yllnler 
bilhassa fabrikaları çok olan Ha. 
!içte mUhtm bir k!sım ha.lkm ya M 

kacak ihtiyacını ka.t"§ıla.maktaıdır. 
Bunlar :fevkaltlde hara.ret vermek 
tc, adeta kok könıUrU gibi usun 
mllddet yannrnk dayanmakta ve 
hafif bir y!uuk kokuaından balJka 
ınclızunı da bulunnıa.ma.lttadır. 

Yeni mahrukat m'.ıddelerinden 
biri de portakal J:ahuklandrr. Bu 
kabuklar bir kısmı n.çrk gö;:!er ta
rafmda.n J:urutul:ıralc satılmakta
dJr. Bunları da alrp yakanlar çok. 
tur. S !taklr.rda kabuksuz sat:dan 
por~:ık-ıll:-r da bunların içidir. 

Di1{cr t ı.raftan portakal ve Ji. 
mon sand:kla.. bugUnlcrde pek 
revaC'ta ol:-n yalracak madclela· 
rindendir. Bir porbka 1 ~ndığmm 
flatı L r lir:ıyn kadar çıkmr9tır. 
~c'•rr ::;nn itklan ;:imdi kontrplak· 
IP.n ~aı.ı,i,lı~ndan pek makbul de. 
ftlldlr. 
~u gUn1crde şehrin içinde ve dı.. 

Fımda pek çok ~ M :ığacm ltesildiği 
de gfüi.llm \tedir. Bir ağaç göv -
nesi ~-1 liraya saJfünakt:ı.dJr. Bu 
ara.da Şchremlnindeki Saraymey. 
:lanındai':: agnçlnrın kesilmeslnden 
.ic sil:fıyet edılmci<ledir. 

Ad! ye Veklllnln 
~eyanatı 

Adli~ e Vekili Iütan Mencmen
cıoğlu, dün Ankar:ıda. milli korun• 
ına kanununun adliyeyi alakadar 
~den kıs:mlan luı'.kkinfüı şu 'öeya .. 
r.atta bulan.muştur: 
"- Milli Korunma Kanununun 

lm}tiım!cıini yeline getirmek için 
c a! iı hnz.rlrk!arda bulunuınktn. 
y1z. Bu arada huı:;usi nı.a.hkcmelcr 
teşkıl ne ihtiyaç gösterecek dere. 
cede if)leri olan yerler hakkında 
istatistik malumatı toplamakta
yız. Gelecek malfımata göre işle
rinin miktnn hususi mab.kcm'e teş. 
kmnc !uzum gösterecek yerler va.r 
~a bu mahi:Pmeler teşki! oluna
cakt!r. Halen vckilette mevcut 
bulunan malüma.ta göre, hususi 
Ma.h tl'1lleler teşkiline ihtiyaç gös• 
tcrc11 ~ ~r!cr pek mahduttur. Za
ten bugün dalıi bazı yerlerde mUs.. 
t.ak~Ilen millf korunma suçlulanna 
takmak uzer tnyin edilıntf; mab. 
ke'lnelcr bulun.maktadır 

"V k lclın meşgul 6Jduğu işler 
&ra.a nd. celisin öııümilzd k" de re ı~t· e ı v 
nıiz "' un .~a Yctlştinnek iAtediğl· 
iaı-. kara 'c deniz ticaret kanun-

ıc h::ı. "lo.r kanunu .. ...... da.k" ahengi t . .... .... ın ı 
• cm:ı.n edecek olan ıa .h 
"ardır n ıa .h Yı a 
ketın .. ic . ". · Yl ayı .Mccllae sev. 
1. v ıçın hazırlamakla 
uz. B.ınun ka.n mcşgu. 

gerek fakUltcıe: k?a.Iinc. gırmesi 
gerek m:ıh e 1 tedrı.sat ve 
nok~A•--.,.n- kdemclerin tatbikatı 

l.<lllı.<1._. •n mı Çok f 
cağı muhakkaktır aydalr o'n• 

Blldirild ği:le gÔ~c v .. 
yanalında bahscvı~' ~ılın be-

• ~ §ekilde ha.. 
len lıususı mnhkeıneler t k"Un 
~ttlyaç gôJ"st::irran Ina.bdut eaY~rle~ 

anbııl, zm , Ankara, Adan 
gibi birlmç büyilk tkaret ~ a 
zidir. --e.. 
Mö!ge ıa,e Mldbl

geldl 
IstruıbuJ bölgesi ~e mildUrU 

Mümtaz Rek, tlcar~t \"ekfıletfn • 
cie.n direktifler almak üzere Anka. 
raya g!tmi~i. Mumaileyh bu && • 

hah şehl"l~ avdet etmiştir. 
'OskUdar sulh bUkuk maJuteme.tn -

den: 
942/108 
'OaıtUdar Nuhku1U11J lokmacı aokak 

4 numarada mıüım Kuataıa otlu Bu. 
lOsı Özkonuğun Y&Ptınıan mua 
sinde akıl h...+., • ....__ ~- . d la 7Ce 

te 
-._..JQQaD o yı vua. 

H A B E R - Akşam postası 
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SON HA ER L EU mısraıarrıa.n 
Şingap r mıtema- Bas taurua · IMUfml Nahas Pasa 

laglllz Mlsİr 
maalledeılnla 

türen oovaıı,or devam e1111or Sevindik, fakat. .. 
(Baş tarafı 1 ncide) 

dlr. Her taraf g{llle ve bomba. dumıı.n 
T amamile tatbik 

eclileceğini .öylüyor 
Kabl.re, 7 (A.A.) - Röyta-: 
Nahas pap, lngtitere _ Mısır ınllna_ 

.ebetlorlnl bulandırmak enıeıue ln 
gillzle:- aleyhinde yaygaralar kopnr : 
mak için muum ldmselert kullanan 
vatan dUşmanlannı takbih ederek Jn. 
gntere • Yıınr muahedesi hUkDmlcrt. 
nin her 1k1 taratın mCD!a.ali için tat 
blk edileceğini söylcmi,ttr. 

Bqvektl, :ınllll adı la§ıyan tı:ı.rtınln 
herhangi bir kablneıılne rlyaaet etmek 
ıstemedilfnl, çQnkQ demokraainln ve 
millfyetcmgm dalma d0"1tlıun olan 
(n8antarla mesai arkada§hğı yapa.mı. 
yacağlnı beyan etmııur. 

lngiliz büyük 
elçisi · 

Barfci1e Vekilimiz 
••rellae bir zl1aıet 

verdi 
Ankaradan bildiril<liğine göre 

İllgtlterenin Ankara. büyU.k elçlal, 
dUn elçilik binamnda, Hariciye 
V&kili Şükrü S&racoğlu §erc[iıne 
bir öğle ziyafeti vemıiştir. 

Ziyafette hariciye \'ektliml:ı:'dcn 
bafı)<a mebll9lardan 3Ukrü Esmer 
Rauf Orbay, H&riciye Vekfile~ 
ile İngiltere büyük elçiijğı crkam 
lııwr bulumn\lftur. 

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

B cuı valiler takdir edildi 
Dahiliye vekilliği, 1§1erinde bapn 

ı;öeterdlklertııden dolayı Trabzon ftlJ. 
sı Nact Kıcmaı:, MU§ valiai Tevfik 

GUr, Sarnııun vallıl Ebtm Aykut, Edlr. 
ne vallsi Ferit, Atamer, lstanbul valL 
sı LQt:fl Kırdar, Kırklareli vaJ1ıı1 lhaan 
Akloy, Kanı vaııat HQdal Karataban, 
Aln varisi N!yul Mergen, Erzurw::ı:ı 
Vali vekili SakJp Beygo, Kars vali mu.. 
avtnl Şerif Epar, Diyarbakır mektup_ 
çusu Tevfik E_şmcll, Silifke kaymnka. 
lllI Nihat Nlllllapnan, Sbhıhan kay _ 
makamı Ekrem A:nıt, KllllUk kayına_ 
kamı Ahmet GUrlmel, Fatih kay:ına • 
kamı RebU Karatekln, Beyoğlu kay ~ 
makamı G:ıtur SoSylu, Kadıköy kay. 
makamı, Cenap Nuh Aksu, Kozluk 
kaymakamı Nail Öktem, GUmllşhane 
nflfuı memuru Sabri Karaerl birer 
takdlnıame Ue taltif etmıııttr. 

Şeker pancan liyatlan 

ıarııe kaplıdır. 

l..orıdra, 7 (A.A.) _ B.B.C. 

Singnpur llmıı.nnıda bulunan gemı • 
ıe_r bo?XıbaJ.anmııtır. Çinli gönUUUier 
Singapurun nıUdnfaamna ~Urak cdı • 
YOrlıır. 

JAPON TOPLAUI SUSTURULDU 

Londra, 7 (A.A.) - Singııpurda bu. 
lunan Avustralya mü§ahidlnln ı~·aratı 
na glire son 2!l saat Ar!mda. ~lnga. 
purun bomlxırdnnaru son derece ~d _ 
d Ucnmı tir. Japonıar, bombardnnnnı, 
nynı icld<'ttc tutmağıı yetecek miktar 
da top gcUrtmı_şıersa de lngillzler bun 
l:ırda.n bfrçoh'Unu f.ska.t eyıcmi§lerdlr. 
Singapurda bom!xırdmınndan az h:ı. _ 
snr olmulitur. Japonlar Johor bo~:tzı. 
na hıtl ı ' b 
lir t m tepelere havan topu yerle~. 

nı ge çalı ıyorlnr. Fakat :lngiıız top 
c;:usu, Japonlara zayiat ,·erdirerek da. 
ğıtml§tır. Japonlnr, bu te§ebbtısU bir 
daha tckrarlam~lıı.re:tr tn••m• tO""'' su J • ı;uu. ...... ~. 

:ıponlann gözctıeme yeri olarak 
kull.1Ild1kları Babur belediye binasına 
23 gUl!e atmr§lardır. 

DUIWM ÇOK GEBGlN 
Londra, 7 (A.A.) _ Bfrmanyadan 

ve Slngapuroa.n gelen haberler eaa.s 
ltibarlle tayyarelerin ve ıopçuı;wı fa. 
allyetinden balıaetmekte Jıııe de Japon. 
lann adaya ve fstihkA.ma karJı yap _ 
tıklan hUcum, Tokyo ne derece denıe 
denin henUz bir §Ckll almamı§tır. Bu. 
nunıa beraber durum, çok gergindir' 
ve azamı t.ayaJtkuzu emreb:nektedir 

Şurası da 11§1.kA.rdır ki, hava talcvİ,e 
kuvvcUerf, bu Dımtaka)a gelmeğe 
bqlamt§tır. Zira, muhaaara, altmda. 
k1 ada 1lzertnde cereyan eden &§la.. 
ra Harikan tayyarcJerlnln :ııU::t&ld. 
tetıe mUdahaJe ctt1k.ıert görUıtıyw. 

Tancada bir lnftlik 
Tunca, 7 (A~.) - DUn ak§8IIl Tan 

ca. rıht~da. bir infllAlt olmuı. ıs ld§l 
ölmU;;, -5 k~i yaraıamnı:tır. Tahmin 
edildiğine gCSre, CcbclUttanktan selen 
bağajlar lc;lnclo Aklı bir aaatU bomba 
bu ifllDJta tebeb Olm.U§tur. 

Din gece ı sis 
nDU aikşam saat 19 dan itibaren 

şehri ~k kesif bir sis tabakam 
kaplam.ağa ba.~la.mış, Köprüden 
Boğaza hareket eden 19.{5, 19 50 
vapurları yolda laılııuıJ, 21.10 vo 
21,15 son Yapurlan da Ort~öYde 
geceyarmmdan sonraya kadar kal
mış 1:ı 'l"dır. 

Köprüden Kadıköy, Haydarp~ 
ve Üsküaara ~liyeıı vapurlal"dan 
bir kısmı hareket ede.nıc.ıni9Ierdir: 

Sla bu sa.balı saat 8.30 a ltada; 
devam ettikten aonra dagı1mJlt.ır. 

azgın maada 
Bugün çıkcak blr kararname ile oe. 

ker pancan alım !lyatı )11ksclWmek. 
tedlr.. Pancar :tfyatlan 100 rara, 110 
para, üç kurll§ olar~k tesbit edilmek. (Ba11 tarafı 1 ncide) 

Munda, mezbahayı lıir und3 all:ık 
tcdir. Şeltcr !abrikaıan anon1nı §1rke. bOUnk ctmi' ve soka#a kaçarak 
ti Jlluhtell! ekim bölgelerinde bu il!: karnğaç. Sark Deri fabrikası~ 
fiyattan hangl31nln. vertıeoeğüıt teshil oın bahcesinc gfrınişlir. Manda 
ve UAn edecektir. ı. d kö ükl 
-------------- ı a0zın an · P er saç:ırak saAa 

SQJa. koşuşurken: bu sırada sırtın. 
ZAtt - 22.1.942 tarihJııde Topha. da.ki derilerle gıden hanıaı Htıseyf. 

nede Boğazkesen caddesinde nll!us nf görmil~ ve üzerine saf dırarak 
kAfldımı zayi ettim. Bulan insaniyet bu:rnnzlanyle karnından ağır yara 
namına apğtd&ld adrese brralonalan Jamıştır. • 
rica olunur. Hüseyin kanlar içinde Yere 

'I'ophıı.ne Boğazkeeen · 44 numa. Jolmı9, manda ~lr luıyU uğraşıld~~~ 
raıı kah\·cde Erzincan vll:iyetJ Re.ta. tan sonra öldurfilnıüştür. Yaralı 
blye kar.aşından Dl:ıtaşı köyllndcıı paşa Hfiseyfn h:ıygın bir halde Balat 
otlu Ziya Dcmlrdoğsıı SS9 doğumlu hastııhnnesıne kaldınlmıştır. 
~~----~~~----~--;:---

-· 11111 ... BUGÜN TAKSİM SINEMASINDA~ 
-ı-

2 büJ11k ve fc\'l,alAde ft1m blrdenı __,_ • 
MADAM 
LA ZONGA 

' VAŞIYAN 
MUMYA 

O... ve -.k 1llml 
a..ro11erc1e: 

LUPE VELEZ 
Deh,et korkn ve b"1'ecııln filmi 

Bafrollerde: 

DlOK ı;ooRAN • W ALA.Ol: FOR» 

Bugün aaat ı do taızDAUı ınntine --
Afrlkaaıa debtet cebeımeml olaıl ormuılarmda atlda nefreU.... 
~ kinin mkadeleldnden yaratılall bü)11k bayat romanı. 

KARA YILDIZLAR 
MADELINE CAROLL. DOUCLAS FAIRBANKS 

Jr • • TULIO CARMINATl'nin 
:rarattıtı fllSlz btr ınwJdlr. 

BUGüN L AL E ŞiNEMASINDA 
htanbula eenenJn en lleyecaaıı bir mUcadelC8inl en &Uzel bir Bfk 

l'OnaDllU su.terecek 

Lond.ra, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Rualarm taarruzu deva.m et• 

mektedir. Ruslar cenup ccphesin• 
de hedefleri Dniepcrpetrofskf ol • 
malt üzere ilerlemeğe çaı~ıyorlar. 
Rwlarm. ta:klp etuklorı ta.biye 
sUvari müfrezeleri ve çetelerle 
dil§nıanın gerileri.ne sarkarak bas. 
kıınlar yapm::ı.1."irr. Bir Rus &iival'i 
mUfr('.zesi, bir Alınan piyad0 ala
ynn baskmla imha etmiştir. 

Ruslar Leningrad cephesinde, 
Lc.ningrad • Vitebsk deıniryoluna 
ilerlemektedir. 8 dUıınınn i.stihkL 
mmı, 45 blokhav.a Üthnp eunı~ 
ler, 900 Almnnı da öldilrmilPler-
dir. ~ 

1'105ko~-a. 7 C A. A.) - Sovyet 
a.k6am tebliği; • · 

6 Şubatta kıtalarımız Alman fa. 
~ krtalariyle şiddetli ça.rpı§lna. 
la.rma devam etmi~lerdJr. Düşman 
insan ve malzemece ağır kayıpla· 
ra uğram.ı§tır. T<rta.lanmız yeni• 
ôıen ilcrlem.iŞler<iir. ~ şubatta 34 
dilşman tayy~ tahr:p ve 6 tay
yare kaybettik. 6 Şubatta Mosko.. 
va civarında 7 düşman t&YY8ftlli 
dil.r5Urlilnrilştil r. 

Moskova, 7 (A. A.) - Sovyet 
tobliğl ekinde haber "erild:iğine 
göre, Sovyet tayyareleri 5 ıqbe.t. 
ta 4· Alman ı>iYade taburunu he • 
men hemen Uun3mcn. imha et:ınig. 
lir. Ayni giln Rıa tayyareleri 15 
t:An!kr, asker ve mUbhnma.t yilkUl 
200 kamyonp. harp ına.Jzcmcsi ta. 
!ro'lln 180 aral>ayı, efradile bir • 
liktc 35 topu ve 7 88.rnıçlı kamyc• 
nu tahrip etmiş veya kulla.ntlınaz 
bJr hale getirmiştir. 

Viı:;I, 7 (A. A.) - O. F. l: 
Ktırsk'ın şimal~ At 

mcnlar muvaffalkıyetll taarruilar: 
da buh.ınmu.5la'r, merkezde Ruslar 
dan 9 mevki zaptctm'şler, şimald~ 
:ısc Hus ta.'l.rI"lJZlarııu pUakilrtm* 
i~. Sivastopolda dUşı:nanm «e
şil 1.-olliı.n ta.rdedilınietir. 

Libya barbl 
(BafJ tarafı 1 ncide) 

İngUiz ha.va kuvvetleri, dUfQW'm 

m~ ;l,ıaU\J'ıDl ~ w lıtlN
benmn tqsyaıı an.IMı.larmı talartp et.. 
mlş gibi gl:Sr1lnmeıtıedir. A.\ıhlnck'm 

d~ıın fler1 b&reket.tne mukavemet 
etmek Uzere nerede durmağa karar 
ve~ benb ta1ım1n ed.lletnemektıt. 
dlr. J.l'UhaJdka prkta Sollwn ve garp. 
te Ageyta arasında blçblr tablt mtıda. 
!aa hattı yoktur. Bundan dolayı mu • 
harcbe, ~Uiklı iki ordudan biri 
harekete geçer geçm~ bu iki nokta 
ara..."llldakl ibUtlln b?:llgc dahlinde 79, 
de~Urmelttcdir. Sa.bil boywıca mev. 
cut her nıevzı k~tııtııak tciıllkealne 
maı:ıuıur. Geçen sene Tobrukun ma _ 
h:ı.sara.sma nıuvaf!aklyetle sö&ila ge. 
rebllmemiziıı sebebi, buradaki ganıJ.. 
zonu denizden takviye ve lafe etme_ 
mla aaycalnde mtlmldlD oıabllmlttır. 

Londra, 7 (A..A..) - B.B.Oı 

Röytere göre Llbyada 1k1 tara: ara.. 
smda devriye faallyeU devam etmit, 
Ud ordu arasmda bll7Uk çapta Çarpıf.. 
m& Olmamt§br, İnıtllz layyarele.rl, 
Llb)'ada bUytık t&aliyet IÔltermıfler, 
dU§man ta.§ıt kollarına ağır zaytat -.er 
dl.nnlılerdlr. Hua kunet1er1m1s, 
Trablu.ııgarbrn cenubunda. ve iç Uman. 
da dU:man nakliye kollarma mUellllllr 
hücumlarda buluntn.u,ıarcı.ır. Birçok 
!jidclctlf ıntılO.klar VUkubUlmuttur. 

Mllano, 7 (A.A.) - 2• aaat urtm.. 
da mihver k\ıvvetıert, Libyada. 100 kl. 
ıometre ller!eınııııerdlr. Lit.ya. arazı -
al.n1n be§te dardll, Dllhver kuvvetle • 
rin1n elin~ geçıııı, bulunuyor. 

Amerikan aalıillainde bir 
petrol gemi.i torpillendi 

N9Y70rk, 1 (A.A,.) - Btriefik Ame. 
rlkannı •tlanıtk aahllJ &çıtnıda bir 
düımaıı denizaltı geın181 tarafaıd&n 
torplllenen lndta Arrov Js1mU ~rL 
kan petrol gem1-ın1n hayatta kalan 
12 kazuecıe11 cuma rtıntı bu 
Ur.erinde 8alı1J 

kAID bil' Umana varaui!l&rdır 
Bunlar tayfadan 26 kifinlll • 
oldutuzıu eöyleml§lcrcur. ııokııan 

Maiiaya 
Dün altı clela alan edildi 
Malta, 7 (A.A.) - Remnen ..... ~. 

Bl&ClmetJn odun ve kömür iı:i· 
ne önem verm~ ve biltün meka• 
nizmasilc harekete getmesi, pc• 
rakenıfa kömiircü~cn başb, 
hcplnıhi se•~dircli. Yüz\iınUz gut. 
dü, kalbimiz femlıladı. Ve bu su
tctl-0 l.tiınUrcülerin salhınatma nJ. 
bayet \"Gr!lmlş oldu. 

1ki Uç glindecberi gnzetcler, kö
:uür satış ycrleı-ioi bildiren yazı. 
lar neşrediyorlar. Bcs,iktastD. falan 
depo sahibine l50 t-On, ÇcmberU
ta~ lim.n:ı. 25 ton I;Smi!r t~ni 
edilmiş, Bunmr, yilz ıtilo<lıın faz
b olınamak !}8.rtiyJc hııl1in satıla• 
cak. ' 

Dernek oluyor k, parası ~ok, 
~engin \e ai:'lllyn.dnn olanlnr, öy~ 
Jc istt>ılikleri gibi, beş, on, yirmi 
ton ki;mür alaınıyacak herkes u-. . 
mumı bayilere '"etilen ba kömür. 
lcrd~n alabilecek. 

Tedbir ali, hi.la, rani, gii7.el! •• 
Fakat eksi'l< tarnflan var. Mesela 
gnzcteJerdeki umumi ba.;)i Us1esi· 
ne dikkat edilirse: Beyoğlunda, 
Şl5lldc bir bayi adına :ras.lamak 
kablJ tleğiU 

Beyoğlaııda, Şi'}lide oturan va.o 
tanda~lar, nereden kömür aıaaıı.. 
lar? .• 

O 1emtJcrde oturanlar, zengin 
halktır, onlanıı kömilrc pek U:t.i • 
yım yoktur denilemez. Ba semt• 
ı~. lsta.ubulua diğer semtler.in... 
de oturanlardan da.ha fakir, daha 
yoksul inSanıar \vdır. Sonra, S.
bpazarmdıuı, Beşlkt.qtan g"dip aı. 
~mlar demek de doğru değildir. 
Bo fikir, zen,ıPnicr için doğru oı.. 
bllir, hu lm;on fttanda§Jar, ylls 
kilo kömür için, naldı masrafı da 
\erebilirler. Fakat fakir halk bu 
fedakrbğı yapams:ı. Çünkü, ban· 
Ia.nn i~de, öyle yüz kilo deiU, 
cuı ldlo alacak nac11rdir. Bunların 
alacakları kömürün miktarı, nlha
Yet on, yfnnl kiloyu g~ntcz. 

On, ~irmi kilo kömüril BcsUc
(&Jtan Şifllye, Bcyoğlona, Ku.rtaa 
lota nakletmek i"i" bedelatılen ...,.,,1 .,.._, 
T.1.., ..... e nakiı ücreti vermek li.. 
mndır. ~ ı.11r .,.. ,.....,.. ... 
SJl vereblllr? •• 

Bur:ıda ;ıöyle bir nlnl ~ 
1mbikllr: "Satlannda tlıfl'd"ıarı,, 

Olülllr. Ve bu ayıp bir iteY de. 
ğilcDr. Falı:at 1nmJarm ~de ,.U. 
Dil ~ler Yok, tmtıepnlş lbtl
ıyarlar da \'ar; kadınlar da var. 
Rmaı.r rGphanecJen ~ 
ŞJşlfJ'e, BeyoiJmıa,' Kortalqa a
sıl kömür tqıyabllirlerf 

Evvelki gtin. t& Bebektd ge
.. Ü B&Çlı, ak sablb. batı& klı
plklerl aklafnut lııir ihtiyar Be_ 
5ildaştald ... )'ldelı kömür almak 
f(;yle dursun, kalabalığın arum.a 
bfle girenıedl. Cstellk de, ltUe, 
kakıla deniz bna.rma kadar slirlik 
~endi ve deniuı diiltfi. 

BaDl kömür almak d-0.rdiadm. 
polialer de IDt.damı temin etmek 
kaypnndan, g~ yıllum ... 
blriDden kalan bir tutam elem, 
~t llAte yı.iılarak aırtada Wr 
kubar hallnde 1iibelen Dıtlpn 
alıp hamama gatürmeğ11 e1bJMle. 
ıini Jnuııtmaşı akıl edemec111er, Ye 
za\·allJ ihtJyar elleri. ayalan Ut.o 
reıe titreye. ba.caklarmdan nlar 
sıza sıza köyüne döndU. 

FDcrim1zce, kömür ve oclanlan 
3 alna bUytik beyflcre vermek, 
do'rru deifldlr. Uzak semtlerde 
oturanlan da dÜŞÜDerck, §ehrln 
muhtelif ycrleriııde §Ubeler aç
mak liznnrur. Yahut, m:ıhD.Jle kö
mürcülcrbıe de kömür dağıtmalı 
ve banlann ibtikinna nıeydan 
vermcırek fçfn de kati bir narh 
ko)'Dlnlıilir. 

K~ür! K&nUr! diye-aubesu gezer 
e.ranm, 

Bu n.A'r, nairel efzunu hanUman 
olalı! 

LAED,R! 

Bir Alman generali §ark 
cepheainde öldü 

.eertln, 7 (A.A.) - Bir Alman pi. 
yade tUmcnı kumandanı oıan general 
~ltnerln ~k cephesinde ald.ıfl ya. 
ra1ar neUccsinde öldilğil haber wrW. 
yor. 

Kudüı müf\a:üıü ile Ra,it Ali 
Roma da 

VerQAtlW-- .,.......,. 
'"'6UlC göre, tayyare kargıkoyma .Roma. 7 (A.A·) - D.N.B. 

batarya.ıan diln dU~anm ik1 tayyare Eski lrak ba§vekill Rq!t Alf Gey. 
aını tahrtp etnı1§ler, d!ter 1k1 tayyare - !Ani ile KudUs bqmllftUsU R.omaya 
s1ni haaara. U#ratm.,lardır. PeJ1em~ varmıılardır· 
ak§am.ı eııcmm.ıyetaız iki &km oımuı • I============= 
tur. Bir tek ld§ı hali!çe yara~ 

DiKKAT: WALT DJ8NEY'"1 en ;,enı rkıkll MİK1LER1Nt 
alkqJamap kOfUJloz. 

::ta~~=~u:.:.: Tahir ile Zühre dofu cenup b1Slge81De bombalar atmq ~ö;yı,. deml§tlr: Singapunm dllıJmesl 
&titfUt harbinde yeni bir saf'ha açacak 
~· O zaman doğu .Asyamn l.sUklAlinl 
~ elde ede«ğtDl .ıJııemıotır. 

ye muhtaç olup kıameıı dlnlenmealn. 
de fayda olduğu bUdlıiJmıo ve mumaL 
leyh de Uvey valdeıll 8ehe11D ken<Uatııe 
vasi tayin edllmeeinı ıatemı, oımakla 
yapılan muhakeme eoııuncıa mumal 
teyh HulOs:I öıkonufun hacri ile a~ 
llanl'de mukim Uvey valdeaı Seher 
özkonuğun vuı nasb ve t&YiDiDe u. 
042 tarihinde matıkemece karar vem. 
mı., olmnkla bu hususta ltinu:ı oıanıa 
rm ıo gün içinde yukarda Yamlı doa. 
ya numaraıılle mahkemeye mUracaat. 
ıan llAnen tebllt olunur, .(16868~ 

Buf1ln • ROLLYWOOD'cla yıldızlar resmigeçidi. Tel: f~t5 
··-----Bogtbı UM 1 de teamı&U. Dıatbae ______ .. 

t:rr. Birkaç ktft mmn, w. y&ral&JUIUI. 
tır. Slvtl hallca alt binalarda lluarlar 

Tofrlluımaı koyamadık üzllr dlleria. 

olma,tur. TeııQ Dflll'edildtlt mman ı==========::::.=-~ 
._ lıımaa. MI HH!l'e buhmu)'Ol'du. 
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SUMER BANK 

" 
Sermayesi: 100,ooo,ooo 

Türk Liras' 
~ıer. ezı: Ankara. Şabes : ıstanbul 

Baııka muameleleri yapar. 

Vaadeli tasarruf ve ticaret mevduatına 
en müsait sartlarla faiz verir 

Müesseseleri: 
SGmer ank lpl•k ve dokaıua 
fabrHıaıar• mtlessesesi, Ankara 

Fabrikaları: 
Bakırköy bez fabrlkası, BUnyan me..-.ıı.tcat fabrikası, Bursa MerinO& 
fabrika.at, Defterdar mensucat fabrikası, Ereğli bez fabrika.eı, Gemlik 
sung1pek fabrikası, Hereke mensucat fabrikası, Kayseri bez fabrikası, 

Nazilli basına fabrikası, 

Slmer 3aak deri ve kundura sanayii 
mtlessesesı ı ı T A N B U L 
Slmer JJank seııaıoz sanayii 
mflessesest ı z M ı B 

Yerli Mallar pazarları Sümer iaak 
mflessesesı 
Tlrklye aemlr ve 
milesseses! 

Fabrikaları: 

ISTAN JUL 
çellk fabrikaları 

KAilA~tlK . 

Kltabya keramlk fabrikası, tosya 
.çeltik labrlkası 

Sivas Çimento Fabrikası 
Ayrıca bir cok mühim sanayi ve ticari teşek. 

küllerde istiraki vardır. 

(Gauffrıel&ln btrlnal ~ 

batllk yanmdakt tarlb çe~ k1Jt»O 
Dik birlikte göaderUecekUr.J 
IWLENIUE TEKLİFLERi, tŞ ABA . 
JU., iŞ VERME, ALDI, SATDI 
gtM ttcart ma1ı11etı bak olmq- ldl. 

ç!Mr Dlınlar parun """rolanar. 

Efllenme teklilleri: 

(1051) 

drk, çalıfkan, Uee t&Milll, herhangi blr 
meale'k aahlbl, bir bayla, (tip mevzuu 
bahs detıJ) evlenmek istemektedir. 
(24. Şereru kız) remzine mUraca _ 
at, • 135 

AlJrnnrz: 
A.Nıc1a remtmr'I :rnıh o1aıı o. 

kuy1ieulaıınt1SD1 -IDlarına c•o 

* Boy 1,68, kilo 60, 28 yaşında mektuplan ldal"ell~mb.derı (pazar 

kumral ve 60 lira maa~ı de•let lan barlO lıerglln eat.btan öfleye 
memuru bir genç: Evine ve eşine kadar ve Met 11 den ?09n aldıTIJ13. 
sed* ve evi olan bir bayanla evlen lan • 
~Dide istemektedir. (Gülyapra~) (lııl. ELKAR) (Fransızca dersi) (Ş.) 
remzine mektupla müracaat. 1 <Beyaz gtll) <Zaran) (Gfil) (T. N.) 

• Ya, 29, boy 1,66, kilo 66, Ankara.. (Vatan 55) <M.K. 122) (GOi yaprağı) 
da resmı ve huaus! iki mtleeaesede ça. (A. 5) <F. K. M. 9) (Saat) 
bfuı yntaıek kuan~ıı. bir e'Yi bulunan. (B.Kuıbakan) (Yazar) (F.G.D) {H.N) 
Awupada tahail etmlg, kumral bir b&Y (~.Z. 33) (0,P,K. 2072) (M.K.A) 
btr be.yanla evlenmek l.!ltemektedlr ( .Ahmet) (O.K.) (Nadide) (Akta. 
Tip menuubahe değlldfr. Adrea (Çan· tay) <T.R.B.) (Mehmet 35) (G. Mine) 
~ Kemal) remzine müracaat 133° (P1. 2•> (S.B. 12) (Y, Akın) {l..eman 

• YB§ 32 bo 170 kilo 70 eer~ Y.) (Denk) <Şevki Şen) (Babar 
meelek aahİbi, ~rk t'abifye~de ort.o. ç~eği l) <1' 46) (Akyilz) (İnci) 
doU bir b&y, 22•30 YBflannda 2000 (85 Aydoğa.n) (Göl) (Ümit) (I§ık) 
lira drahomau kız veya dul bir bayan.. lGtıDeyllnJn denir.et.at.) (Ful) (0.S.) 
la &Ylenmek istemektedir (Ayogırlte. <P.K. H) (23 lııfunl.a) (N. 2qı 
t'116ır) rem.zfne mUracaat _" 134 <'l'urgut) (Y.Ş.) (26 Sedef) 

• Yq 24, boy 1,63, koy kumral aaç. 
Jı mtttenutp f!Fnanlıkta, orta tahsil. 
U, " ,. el l§lerinl .t'evkala.de bilen, 
temts &hlAklı. ten. zevki, eğlenceyi ae. 
ven. tent blr bayan, 29.40 yaşıarmda 
cıeıra.t. 'karakter 88.hlbl, yuvuma •-

co~suro.r 
ı110L Cll ~'=· 

-21-
AAdrev PeningtOO, SimoAu dik_ 

lıatle eihil,YOrdu. 
Linet Doyl: 
- P'aka.t Sirnon düştiıı ki ~e 

mdece .itimada dayanılaraık yapı • 
lan ~r c«serlya tehlikelidir. 

S+mon lt\kayıt bir l'Srarla om\17• 
lanm silkti ve: 

- Benim tabiatim herkese iti. 
mM .-n emrediyor, dedi. Ve 
'9 'bneathı !ıena ya~r alSy ~ 
~ Mlr!arti ifn.de etmlş Mı _ 
nllll. 

O :.wıaaua« -..... Rndi ~esklde 
"""1tiabirı...- ........... 1 

Okuyucularımıza: 

Bu 11ltuna &it 1darembe gönderilP 
cek me'ktupıarm zarfıan nstune gaze 
tenin sahip Ye yazı işleri mUdUrlerl. 
nln f&hıd adt Y&aı.lmamalıdır. 

seyreden mösy3 Fantn>p herlcesin 
hayret na.za.rla.n altmda birdenbi . 
re arkasmıı döndü ve eöze karıştr: 

- Sözün~ karışt.ığnndruı do
layı a.ffmı:zı dilerim nwlam, dedi. 
l•,a.k.at. ml.isandenizle bu ticari oc. 
ş&ı.UşUnüzü ne kadar takdir etu. 
ğimi arzedeyim. Ben avukatını ve 
kadın mllşterileıimin çok defa he. 
kika tlere k;uvt tamemen bigane 
kaJdıklarmr ve iı§lerin.i. çok müşkül 
Bafhalara soktuklamu gördüm. V c 
1'lkalan okumadan lınzaltım8dtğmız 
iç!n eizi tebrik ederim. 

Ve avukat se1Am verdi hafif re k!zardr. • ,. 

Linet teşeıkkUr etti ve genç s .. 
vukatm bu hareketi karşısmd'l 
kahkahalarla g(lhnemek için du • 
dalclannı Mrrdı. Andres Penington 
biraz sdcıh:nJ§ gibi görllnliyordı:ı, 
Sfmoo Doyle gelince o da bu mi:. 
dahaJe karsısmda na..~ı bir hattı 
~ll"e-ket ta v;n t-tnı~ llizmı ok!ugıJ 
r.u ~r tiiriü lı:estil"'f'.miyor,fo. 

L9et ım... Qcıim19 gl>i .... 

Şehir 

1 
flABER-llıııem ~ 

Tiyatrosunun 

DltAM KISMINDA 
A1<şaill 20.30 da 

Rüzgar 
\Esince 

Yakında PARA 
KO!W"ED1 Kl8MINDA 

Bugtııı GUndll.r H de: 

ÇOCUK OYUNU 

r y IJOBAT - t!>fı ' 

Akşam 20.SO da: 

Kirahk Odalar Baş, Diş, Nezle, GriP, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun ~ğrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla isteyiniz. 

~- --

TURKiYE iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesaplan 
ı MI t'ICRAM:tVE PIANJ 

«EŞhlELER: ı ŞubM, 4 

\layn, t 4' ıtuııt-Oe. t tJda. 

d~rbı t&rllılertnck 

~pıhr 

OOK'IOK 

HAFIZ CEMAL 

' 

"LOKMAN HEKiM,, 
nAIULtYE MUTEHAssısı 

"'vanyolu 104 
Muayene saaUerl: 2,5-6.Tel: 2239~ 

Doktor Hıfzı Bakım 
OAHb..tYE M'UTEBASSISJ 

•'&imim: TallmMDede otmsör 
apartonao ber"l'fbt &~eıa _,.. 

OPERA TOlc 

rlalid Ziya Konuralp 
!RlN<,t CKRKA.W OôÇENTt 

~"'YOğlu letıkJaı Caddeaı s:ıııa.nı.ra 
Apartmanı ı Nı:ımarada 

ıMS nhc,4Mtırs.uııK& 

ı adet 2000 LlralUı • 2000.- Ura 
1 • 1000 • - 8000.-
1 • nıcı • - ıcıoo.-
1 .. 600 • - 1800- • 

10 - 2llO • - 2600.- • 
tO .. 100 • • IOOO,- • 
50 • 50 • - 1liOO- • 

280 .. ıe • - eooo.- .. 
200 . 10 - 2000.- . 

işçi alınıyor 
Marmara Film Stüdyoau 
Muhtelit işlerde yetiştirilmek Uzere 

dört TUrk genel alınacaktır. Taliple. 
rin Y'&§ı 17 y:l tecavUz etmemiş, en az 
ortamektep tahsill gönnUş olm881 ve 
hUsnU hail hakkında polisten vesika 
getlrmeaı llznndrr. Beyoğlu Bursa ao. 
kak No. 40 

1 Beyoğlu Halk Sineması 

1 

Matine ı~~:fJ~ 3 de 
3 Bt\y1lk Film Birden 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü İJanları 

IZMIR POST ASI 
İzmire her hat'ta pa?.aı· gUnlerl yapılmakta olan ve muvakkat.en ıag-ve. 

dUen lzmır postası 8.2.942 tarlhınden itibaren her hafta pazar gUnlerl rnuıı· 
tazamau icra olunacaktır. Mezkür tarlhde Tan vapuru saat 13.00 Galat' 
rıhtnnmdan kalkacaktır. (2066) 

r D •• Mıt DeMiryoUan Ye L.iMuu .... ı.•·•-c 
t Um•m idar••İ ili.ala" 

Vaktinde tahmil veya tahliye edllmlyen vagonların tatlll edevat ocret
lert hakkmdakl D.D. 506 No. lı tarifedeki Ucretler, 10.3,942 tarihinden lt1· 
baren 72 den !azla olan saatler için bir mlslf !azlas!Je tatbik edllecekUr. FsS 
la tata11At için istasyonlara mUracaat edilmelidir. ( 887 .2044) 

~ * • 
10.3.9f2 tarlhJnden ltlbaren bazı ~aat maddelerine alt olan D,D,226 

numaralı tarifenin karışık olarak hangi maddelerden bir vagon yUkU teş!dl 
edileceğine d&lr oıan tatbik ~A.rtı lle ateg toprağı ve ateş tuğlasına tatbll< 
edilecek kısmı değiştirilmiştir. Fazla tafs11At için iStasyonlara mllracaat 
edilmelidir. (885.2043) 

İs\anbul sekerciler cemiyetinden: 
Birinci davetiye llAnı \'aktinde neşredllmediğinden keenlemyekQ.n adde· 

dilmlgtlr. Cemlyet!mlzin aenclll> alelA.de kongres 14.2,942 cumartesi gUnil 
saat 10 dan 12 ye kadar tatanbuı belediyesi civarında BabıAli caddesinde 1 
numaralı binadaki C('miyet merkezinde yapılacaktır. Kayıtlı az.amız.m bll 
ı.'1.yet cUzdanıartle blrllkte hazır bulunmalan illı.n olunur. 

RUZNAME: 1 - İdare heyetinin bir senelik çalışma raporunun okurı 
ma.sı, h1?sa.plarınm ve 942 yılma alt cemiyet bO~lnln tetklklle karaı11 

bağlanması. 2 - Cemiyet nizamnamesinin cemiyetler kanununun hUkU111 
ıerlne göre tadtll. 3 - ldare heyeti 07.ll!lmın nısrını degiştirmek ıçln ınwıaP 
yapılmaSI. 

........................................ ~ 
1·a.r1c Je. cambarıvet• 

ZiRAA T BANKA Si 
"aratut ıarthl: lMS. - ~rmayf!M: \000.000.000 l'ürıı. urua.. 

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

Para btrtkttrenlere 28.800 Ura lkram!ye .rertyor 

Gıraat Baııkuınoa kumbaralı ve ihbarsız ta.!arnu neaapıarmaa en ar 
50 ıtruı bulunanlara ~nede 4 defa c;ektıecek trur'ıı ile aşağıd&ld 

olana göre ikramiye dağıUlaCAktrr. 

• • 6i>tı • ı.ooo • 1%0 lO .. 4..1400 • • • ~ıı • ı.ooe • 120 ı-0 • l,K(H) • 
4 .. tMJ • l,000 • 1110 . tCI • 'l,%00 • 

40 . 100 l.000 • 
OIKK.A.1 Hesapların.ıaıcı paralar oır 9eoe u:tnde ~ ıtra11ao 1\0('1' 

11lşmlyeruere ikramiye çıktığı takuıroe % 20 tazıastyıe .,,rUecekU:. 
Keştdeler : ıı MRrt \1 Hl\7.lnı.n. 11 E:ylül 11 BtrtndkA.nıın tartbJ• 

rtnde yapıUr • .11)1 ıcttıı l)tf'-'tfeu ~ ., ~ KadU 
hl~fon: 4!204 

l - Ro5-J:ıpon harbi, rtirkçe sözlU 
3 - Sevlıttltlml:ı Günler. 0Janet &lak 1 

Donalt - Nelson Edl • lı••••••••••••••••••••••••"" 3 - Kalpazanlar Çeteftl 

A.ndrev p eırlıngtona: 
- Dnyrun, dedi. Diğerlerini 

gözden geÇirelim. 
- Bu formaliteleri ~a.!:a sonra• 

va brra:!onamız ac:ı.ba. mümkün 
değil mi? Simon Doyl'un söyledi· 
ği gibi bu ves!lro.lann okunması 
saatlere mUteva.kk:f. Etrafta gil • 
zel ınanzamıan seyretsek daha L 
y:t olmaz mı? Geri kalanlan da 
eo:nra inıza.lamı:nız. 
~imon ~1 derhal ımc laırı§

.tr: 
- !nsan burada boğuluyor, hay 

di biraz güverteye çıka.Imı, dedi. 
Üçü birocn se.lon<lan c:ıktrlar. 

Re?"Rill P~ önce yalnız srrtmı 
gördüğli mösyö Fıt.'ltrop'a baktı. 
sonra gözlerini. koltuğıına w!ın"l" 

' ""'.ırlk mlrk çalmakla meş • 
gut -0lan JnÖS\'Ö Fergc:ıona "'.\.; 
ı:hayet olduğu yer<le mumya gibi 
tlurnn me.dnm Van Şuyler'j tetkike 
koyııl<lu. thtiyrn lrn :lm ı;özJerini 
Mö:ıyö Fcrg90ndnn ıı.ytnnryordu. 
~ PttV&lıo ~ ç*.tı ve 

vapurun kıç tarafına doğru yol 
landı. Dar bir yerden g~erken az 
c?tlha genç bir kOOmo. çarpiJ,caktı. 
Bu kadının siması Pm·nroya hic 
de Yıibe.ncı değildi. Nete.kim hafi. 
ıntn \i';ıline hnvrt'tle hnkm·ştı ... 

Kadının Uzerindc zarlf bir s1yah 
· elbise vardı. Ve uzun boylu Uni -
fromah bir z..'\tla koouşuyoı:tlu. Bu 
zatm geminin çarlcçrbıı.Rtlarmdar. 
biri olduğuna şUphe ·edilemezdi. 
Puvaro yanlarmda.n ge~erken hem 
kadının hom de erkeğin yüzüncl~ 
korku ve endişe üade eden hatlar 
görmUştü. 

Hergül Puvaro gezintisine de -
va.ın etti. Sanc:ık tarafından ge -
cerken birdenbire blr kamnranm 
kap·~ı zc:ıldı ve madam Ott!rburn 
d:ı>an çıktı. Fn.knt başı dönmüş 
gibi sallanıyordu. Nihayet hafiye. 
nin koluna girdi: 

- Affedin beni mösyCS Puvaro, 
~edi .Vapı~r yo!culu~una hir ta • 
hammülüm yok. Gemi biraz Ml • 
'8ındl mt kendimi kaybediyorum. 

Bana denlz yolculuğu dokunuyor. 
hem sonra saatlerce de yalnız kal 
ır..a.k n:ecburlyct'nde bulunu)onım. 

- lstersenize si~ kxzmızı gör. 
dereyim. Kendisini k:unnranızcla 
bekleyin. ArkadMl•ğından herhal. 
de memnun olursunuz. 
• - Kımrı mı? Vallahi dünyaya, 
vaplll' yolcularına bağrrmak ve ha 
yatmu nankör bir krzm kaprisle • 
rine feda ettiğimi anlatmak isti
yorum. Siz kızımı vefa.kAr mı zan
r.edlyorsımuz? Yahıl'Z ge1.scm da. 
ha iyi, 

- FakRt dikkat etmC>lıelniz, 
madam. Güverteden ~ğıyn yu • 
~ll\?'lanabilirsbüz. 

Ve hafiye madam Oterburnu 
kandırara..1{ tekrar ka.rnnrasına sok 
tu. kendis! de Rozali Otcrburnu 
aramağa koyuldu. Genç k•z salor
ca madam Alcrtonla oğlu Timin 
Rracıma oturmuŞ koTl'Uşuyor. kah.. 
kah:ı1::ırl:t ~Uliivordu. Hefiv(' \"An. 

lı;rma yaklaştı: 

- Anneniz tUi çağu:Jyor, Dl4t•, 

ma.zel ... 
Dedi. Ge...ıç kızın yüzündeki te' .. 

b.:>ssiim birdenbire soldu, hnfiye~ 
nefret dolu bir bakışla ezdi. v' 
koşarak uzaklaştı. Rouı.li gözde# , 
kaybolunca evvel.8. madam Alet 
ton konustu: 

- ooirusu hu kızı bir ıurı' 
anlıyamadırn, dedi. O kadar garif 
tabiatlı ki .. 

Tahammül edilcmiyecek k, 
~rmartılmv; bir kız . 

Diyen Tim mübalağada buıuıııı: 
yordu. Arın.esi bunları kabul et 
medi: -. ıJi. 

- Aldanıyorsun oğlum, dl' ..., 
Bense onu çok betbaht znnncdl)' 
nım. 

Tim buz gibi bir sesle: lf 

- Herkesin kend ne göre !ı 
derdi var, anne, dedi. Ve bt~ ~ 1, 
n'T.ca insanın kendini n'ıüc" iar e 
n:elidir. 


