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HAL KIN GOZO 

HALKIN KU LAGI 

HALKIN D 1 L 1 

Sene 12 - No. 4106 Yazı itleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 8 IKINCIKANUN 1942 

Bu sabahki , ,. ............................................ , . . 

haberler Japon 
dağ 

topçusu 
harekat 

esnasmda 

i Maaş ve i 

• I ıcret 
~~ .. ~~~ ... .., ı zamları 

Almanlar tevakkuf 
edecekleri hatta 

henoz varmamışlar 

~~~ 1 
,, M; - 1 Şubatta 

* 
ı veriliyor 
• 1 

i 
1 
1 Bar kol 

Basların 
tebdldl 
al hada 

Müttefiklere göre 
••Japonlar 
bir gedik 
açtılar,, 

( Japonlara göre ) 1 
ı 

Hazırlanan proje 
10 güne kadar 

meclise verilecek 

Zamların vergiye tabi 
tutulmaması muhtemel Bir şebir 

dabaişgal 
edildi • 

lsveç gazetelerinin 
Berlinden aldıkları Tokyo, 7 (AA.) - lmpaıator-

haberler .; ıuk umumi karargahının tebliği: 
St.olc!hol.m, 8 (A.A.) _ Heımen be_ 1 nlizlerin Japon donanmasına nıensub tay 

:eıı btJtıUn iaveç razeteierı Berlın_ yarelere 4.5 Sonkanunda Corregi-

Barem kanunlarına taLi mü.. 
esselerde çalıpn maaşlı veya 
ikretli memur ve müstahdim.. 

ı !ere fevkalade ahvale münha. 
sır olmak üzere yııpılması mu
karrer maaş ve ikret zamları.. 
na dair kanun layihasını hükıl
met on güne kadar Büyük MiL 
let Meclisine sevkedecektir. 

(Devamı 5 ir.ci sayfada.) 
~e:ldı.kl&rı b.r haberi neşretmekıte. ı·l' '- taarruz ~a°:d~;:~l:t~i:ı:~:ı~!~ ~~::n~:~:~ 

B "·' K y \ ............................................. ·-' 

u ·-bere iöre A!manla.r Sovyet rebelerinde 5 düşman tayyaresi dü-
RU!C'&da tesb!t et.ıniş oldukları ve te hareketı~ ··ı .. .. Va.kkur ecı - §Üru mu§tur. 
he.ıı.Uz ecekler! ~ barınma. hattına 4 Sonkanunda hafif bir Japon 

G 
V&Inı&nıışlardır. 

ene bu ııa.zetıelerın Yaııd.ıklarına kruvazörü Davao açığında düıman 
=_ıJtl RU&J.a.rın X:ırıın.a a.!ker çı_ Filipinlerde şiddetli tayyareleri tarafından hafifçe ha:>a. 
lere gl;rı ve ~liık vl.ls'ı:,tte hareket_ ra uğratılmıı iae de bu gemi faal 
n:ıdctedir~lerı Berllnde kabul edil_ muharebe!er servisine devam etmektedir. 

Td.n:n.gen ıaz?tesı . devam edı"yor Büyük Okyanusta bir hpon de-
re R \\: nın Yaı>dığLn9. gö · l k • llllYada. Alnıanıar yn fil b , • nıza tısı ayıptır. 
muşlar 1 ... ga uıun. 1 T k 7 (AA ) l eGt1 • a nıadc!t ve manevi btr gev o yo, . . - mpaıator-
~ud i'k: attında taarruza. ur_'l'amışlar, ya: Singapur, 7 · (A.A.) - Çar§am.. luk umumi karargahı Malezyac!a 
~ ş~~:~~~inden çok evvel ve ha günü neşredilen tebliğ: 1 faaliyette bulunan Japon kıt' aları. 
n.ın tesir gelen ltış mevtdmL Dün ıimal cephesinde aşağı Pe- ı nın Selangor devleti erazisinde ka.. 

1 alLontında4 kalm!~lardır. rak'ta düıman geniş ölçüde faaU-1 in Kuala _ Lumpur istikametinde 
raya gore b 1 ·1 · · d l · · · _J kl K Londra, a <A.A > _ So R yette u unmuş ve mevzı erimiz e tazyıklerını arttıraı -ırır.ı ve am-

muharebe~ri hakkın:la aıı:~e h~u::: hiç.bir deiiıiklik olmamııtır. par şehrini i~al ettiklerini kaydey 
~~ ~e Rual.ar muvaffaktyf'A.11 hare: Bu sabah er~nden _düşman %1Th.. ı lem~k.te?ir. .. 

erıne devam etmektedirler. Dün lı arabaların hımayesınde bu cep-1 Fılıpınlerde. dutmanın mukave-
~la{ ~Qn oirk.lç yeri daha f!crl hede ~iddetli bir taarruza egçerek 1 ti azalmaktadır. Japon krt'alan ~İm 
a R~~r ırK bir noktada bir gedik açmağa mu- di Corregidor ve Bataan yarımada_ 
d.1.rler Bu.n:r:a~U bahsetmemekte. vaffak olmuştur. sını tazyik etmektedirler. 
nn Sivas1ıopoı ya:ının~n:ar Ru:- Düşman pek büyük bir hava fa. (Devaıru 5 inci ayfada) 
pa.tor,aya asker çıkar~ uo~=arın~ aliyeyetinde bulunmaktadır. Selan_ ~ - .,_ ·--
tıey.id etlnekted!rler. gıor bölgesinde kayda değer bir şey Amerı·kan qeneraı·1 Sıvastopo1 müclı.fi!er• tec:ricen taar_ yoktur. .... 
ruza &"eQmek.teda-ler. Pahang' da kuvetlerimiz plan mu d • ı· 
0 

Son zamanda günda s.a kilometre cibince çekitmeğe devam etmekte- yar ım IS ıyor 
dar ilerlemeler kaydetm"şlerdir. . dirler. 
Kerç t.a.nıa.mile Rusı.ırı..'1 ellude:ür. o··n gece Singapur' da hava teh. Vi,i 8 (AA.) - Filipin ada. 

Basların 
Kırımda 

yenlibraç 
bareketi 
Kırımda iki yere 

daha asker çıkarddı 
Alman teb igi: 

"Opaioriaya çıkarılan 
kuvvtdıer yok 
eailmişlerdir,, 

Berlln 7 (A.AJ - Alman orduları 
başkunıandanlığwın •ebl•Q"l: 

Kırı.roda Opator a'da har·o gemileri_ 
mn hıimayes.nde kaı-a1a çıkarııau dll-ş_ Ha.rtıota doğru.dan doğruya tazyi•k u ·1 · H' b. !arı başkumandanı general Maı 

8.!!t.tnalı:te.d'ır. Bu şehir ~ Rusların likesi İşar1 eti veri mıştr. ıç ır 
tebıcl"di altında bulurunakıtadır. bomba atı mamıştır. Arthur hükümetine ıu mesajı gön~ I ınaın kuvvetleri '1.nl blr manevra :ile ev. 

denniıtir: dıen eve yapıla.n muannidant: bir muha_ 
BerMn bu cephenin ya.nım?Ş olduğu_ Mukabil harket «ilk hattayız ... DÜfman bizi zor rebe neticesinde yok ed ım·şıerdır. P'eo_ 

nu ltabuı ediyor. F"\lta~ bu yarma Dil. Singapur, 7 (A.A) _ Şarki 
1 

Ç k kalmadan bize dıcıfzyanm 0t>ııubu ııart> ıs:nde karaya çı.. 
reıltet.inln net.lcesiı; ka"!dı~ını v.a oel,'lhe_ M 1 d k. 1 ili kıt' alan tehlL uyor... o geç le.arılan ktlıı,liik ~ kuvv'-"" Rumen teş. 
n!n eSk1 haline ifrağ edildiğini b1ld'lr. a ezya a 1 ng z yardım ediniz... Yaıaıın Ameri- killeri tarafından a~ır zayiata ujratıı_ 
rı,.or. keli bataklıklardan geçerek Kuala - ka..» mıştır. 

Sovyet tebJlğl Selangor'a ka~ar gelmiş ~l!"n . Ja.. Imıdra, 8 (A.A.l - Filiplnlcrden a. 
Moskova 8 (A. A.) _ Bu ıa.. pon kuv;etlertne t~arruz. ıçın ı~e~- ıına.n son haberlere göre t 0 Jani1 ce.~7 

bahki So t • t blı"g"''t· leme:ktedırler. Kuaıar.pur u İngılız ~!erde Ja,poniarın pek atır tazyt6.1 
vye reınnı e · I yf d ) , 7 K• · ·· ·· '-ıtaattmız (Devamı 5 ine sa a a fazlalıaşarak devam etmeıateda-. 
anunusanı gunu "-

bazı mtntakada diifmanı garbe doğ • 

~ •Ünniye d~am etmi, ve mee- ı Havacıhk mütehassısı diyor kı --, 
n bazı yerleri ve bu arada Me.. L- _I 

!POVet şehrini İfgal etmişlerdir. 

Mai;;:d;i··i~·;;ı~;ı;; J~p~ny~n~n havadak~ 
çevrilme tehlikesini hakımıyetının sırrı nedır? 

atlattllar 
Japonlar yeni ve 
büyük bir taarruza 

geçtiler 
Londra, 8 <A.A.) - Malayadan alı. 
~ haberlere göre İ'ngil:z kıt.aatı Ku.. 
a ~rda cenahını çevmnek Jsti. 
:ıten JaPQniara karşı :mukabil bir ta.ar. 
~ ietmiştlr. Bu mukabil taarruz ay_ 
1ıed~ Kua<a Luı:npuru örtmek_ 

ni;:!iliüer Bemam nehri mınfaka.sın.a 
karşı d lf'.ıml.e olan Japon k'uvvetl~rıne 

J l11"ma.ktadırl.ır. 
t!neaPGnların lı>oh şehr.nin garb cihe. 
tedir lc:a.rşı olan tdıdid!eri tınlemnck. 

ed~~ suretle cevırme teh!.kt'Sı bcrt.araf 
t:r. 

nı: r~ta harbeden Japan kuvvetleri_ 
bu'un .. mec!enb"ri Çlnde harektıtt...'l 
E'CI ..... ~~' br-ş'ncı fırka olduğu tesbit 

.... r. v·. 
öğr ~:d.~ (AA.) - !Valayadan 
m1n~n~ tgine aöre Japonlar Perak 
detlia b~stnda lngilızlerc karşı şid
Tadaki 

1l t~arnna geçmişler ve bu. 
dır. ngıliz hatlarını yarmıılar-

Müttefiklere aid hava kuvvetlerinin 
karşılaştığı zorluklar 

YAZAN~ MITAD TUa CEL 
Fran.sanın ilk: meşhur tayyareclle ~ 1910 senes.nde Londrllch Japon ''e :hı_ 

inden o.GaıTOS• bundan otuz sene ev. giliz endü.st4).si iş bırliii yaparak bir 
r 

1 
a.pılan bir -.ıçuş müsab:t1r0sında bl_ sergi de açmışlardı. Dünya Harb.nden 

v~ Y gelmi$ti. Yere ind ği ;r.a.ı:ı. • ken_ sonra Japonlar tnııılızlerden yÜ'L pevı_ 
~~ı tebl'lık edenıere «beni tıebnk dUne- rerek evvel~ .\merlkan teknia'lne ve 

. ~ motıörümü tel>ı-.k edinız, z,;ra be. 1930 dan sonra da y&vaş yava~ Alman 
y~ız. an ve buraya gı)tiren odur. dL t.eknlğlne doğru döndüler. Bu itı~rla 
nı uçur b vereNk twkk:.ir ebmişti. Hiç denllebilir ki lmgUnkiı Japan havacılığı 
Y.~:vsyo'lc kı pılo:. tayyarenin d mağı_ kısmen Amerikan, kısmen de Alman 
şilı e e Ota.bul edece.~ olursak motör tek:ri.ğl.ne dayanmaktadtr. 
dır d.iy ,_,,_dır Tayvare demek mo_ Son ajans haber:erl Japonyanın 6 
de onun ......,..,. · ' . e-ktir· ancak onun lYı ı.Ş1eme - bın kadar bomb:ırdun:ın ve muharebe 
~r d~ 'hlisı: o'.ur. Hangi tn:-afın t:aY'.\'llres! bulunduğunu ve bunım miı • 
sile. .. daha i.Yi jşle~:sc. hang. taraf him bır okısınıaın Almanya Rusya ile 
motör~ dal i':li b:ıkmasmı bilirse o harbe girmezden evvel Alrnanyadan 
ınotıöriln~. -:tini daha ko~y ttm.n e_ j Japonyaya geçırltmls son 1 p nındcrn 
hava ha illllY tıa~7areler oldıt~ıınu lı ld!Tmekted rler. 
der. d k d'ycl'm ıster ani bir 6 b:n ıta.yyııre mlih m blr kuvvettır. Fa. 

Her 'ile tı~rse diye' m ııter meydanı kat Amerikan, 1n~ ı:z kuwctleri kar _ 
bs.Skm yap a~ crm • .J~ponınr .... ~:...,, şısında şt!J)hes·z 1.ayıf bir nıevk, alır. 
boş buldular d.~ ık'~rı ~$'~?1- Şu halde Japao muvaf!ııkıyetlnin sır_ 
r.115"...a ya.panış 0 ! l.~ ~t.lr~!rluf: .,. · nı tıaşka şeylerde aramak Ihımdır. 
lerle motörlerin n . ıhdıtf r.ıni 1 s( urada en bUyilk rolU oym.yan şey Ja. 
onlara bamuısmı 1 

• H~u-b nden ev _ panların mesafe mefhumundan .azamı 
ett ler. Gecen DU • b:ı.k•mmd:m ol~ istifade etmlş olmaları ve bunun ı:ıa _ 
vel Japonlar en~1,. ',,e ııavacı!ıJd.ıı. cta yesinde ınklm b!r vaziyete geçmiş bu_ 
dutu glbı denizcı ,;,-;.i mıu.şlardı: ı'fıit}A (Deva.mı 6 ncı sayfada) 
!ngitlzlere a:Y\Mt UY' u 

(~vanu 5 inci sayfada) 

Manda ve sığırların 
kesimleri kaydlara 

tabi olacaf< 
Yarın çıkacak bir koordinasyon 

kararı milli müdafaamız. istihsal ve 
istihlakimiz bakımından çok önem 
li bir noktaya temas etmektedir. 
Bu kararla manda ve sıiırların a
lım. satım ve kesim!.:ri kayıdlara 
tabi tutulmaktadır. 

Bu kararın hülasar.ı ıudur: 
1 O yaşına kadar ( 1 O yaş dahil) 

çift ve koşum manC!a ve sığırlarla 
8 yaşına kadar ( 8 yaş dahil) diıi 
sığırların kesimlerini menteme:kte
dir. Buna sebeb de süt. ko,um ve 
çift teminini yola koymaktır. 

(Devamı S inci sayfada) 
----er---

Bir italyan gazetesi 
Alman askerinin 
yorgunluğundan 

bahseniyorl 
LJ>ndra, 8 (A.A.> - Rus cephesi 

ha.kıkında İtalyan Corrlera Della Sera 
gazetesinin muhabiri şunları yazmak. 
ta<hr: 

BugünkU Alman askeri Rıo seferJnı11 
b!ı.şlangıcında ııl1rdtlğümUz dıel.k.nnlı 
değildir. Onun Unıforması ş!.mdı kir. 
lenmiş, yüzü sar .. rmış, çizmeleri par. 
çalanmı.ş. ıt.ra.şı uzamış ~ hatlan çe. 
kllmlşt.ir. O artık hır şey söylem.yor. 
1939 ve 1940 selerlerlni yaptığı devre 
niıi>et.ı.e ş!.mdl c~k değlşml.şti:r. 

İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Karlardan kapanan 
tren yollarının 
ekserisi açıldı 
Toros sür' at katarları 

seferlerinin haftada 2 güne 
indirilmesine karar verildi 

Ankara yolundaki tren kazasından lntıbalar: Devrilen agonlar ve . • 
yolculardan birkaçı 

Ankara 7 <Husu.sn - Kardan ka • , b&tları bm:Un işletmci'e nçılmı.$1ar. 
pa.ııan Oiyarba..lcır _ Yolçatı, Konya • Malatya • Çetlnkaya luırt.ının acılma_ 
Bolldait, Edirne _Babaeski demiryoJJan !Devamı 5 ıncı salladal 

Vali, memurların ev 
sahibi olmalarını temin 

için harekete geçti 
Vali ve Belediye Reisi Doktor,peratifi kurulmasını kararlaıtırm11 

Lut~l. Kırdar, memurla~ın . ~irer e.v ve bu hususta .t~tk\klere başlan
sahıbı olmalarını temin ıçın hır mıştır. Kooperatıfın ilk aermayeai 
İstanbul Bahçeli Evler Yapı Koo- (Devanu 5 inci aayfada) 

uHamlet,, davası 
karara bağlandı 

ıfll"' .............................. ·-········-··-·······-··········· .. , ····················-······, 
3 Muhıin. Ertuğrul, Neyyire, Zeki ~oıkun 2 fer ay hapiı ve i 
: 33 er lıra para cezasına, Peyam.ı Sala, C. Baban Zeyyad ı 
~ Ebü:z:ziya 6 ıar ay hap.iı! 100 er lira pwa cezaıın~ çarpıl • 
: dılar• hepıının cezaları tecil edildi i . . 
'················ ...... ...._. .. _ ........................... -.. ····-··---••a..---··--·--··..) 

ikişer ay Jıapst' mabküm edilenler 

Altısar ay hapse mabküm edilenler (Yazısı 6 ınr.ı sayfada) 



r 
Hergün ~ Resimli 1'la.kale: 

B y Ruzveain mesajı 
Ve Aıncrika ~ın 
Hazırlıkları 

'-.. Ekrem Uıaklı&il,. J 
~~ aşİngtondan gele.o b.ir tdgra. 
'1 fa göre hükumet memurları 

~ axma.a kay .d'lar a~~:Iclığı zaman 
Amerıkada 9 milyon askerin silah 
altı.na ahnabileceğı kanaatinded ir
ler. 

Ölçü dar tutulmu~ aekere alma 
muamelelerinin sıkıştı rılmaeına lü.. 
zum gôrulmemiş olacak. Zira Amc. 
rı kaaa 130 mılyoo nülus vardır, 
bu nufus ise Avrupad:ı. tatbik ed ;: 
len usuller dahıl'ndc 13, hatta 14 
m iyon asker verir. 

13, 14 m ·lyonluk değ~l. söyle
nen ma kdar le 9 m ilyonluk bir or. 
du ç n 288,805 sübay lazımdır. 

Neticeye ulaşmak için sebat lazımdır ~ 

-- ,, 
\ 

İstiklal marşı yer:ne 
lspaııgol marşı 
1Jin1.enıekle ne 
Mana var? 

"---- Burhan Cahid _ 

l:i, ~?yo idaresi yeni proğramını 
dan ettt. Um ıd edıyotduk k i 

ötedenberi §lkayete yol aç .. n sabah 
neşriyatında alafranga parça.a. kaL 
dırılacaktır. Gözümuzü açar açmaz 
kulağınıızı dotduıan bu .K.. rınen 
parçaları, İspanyol marşları hıç de 
hoşa gi tmiyordu. Bunun y rlne 
mıUi havaların çalınması elbette 
doğru olurdu. Hatta radyo neıri. 
yaunı kaparken çalınan lst klal 
marşının sa bah neşriyata ha lar • 
ken de çalınması her b ak .ıdan 
istifadeli o lurdu. H a lbuki radyo 
id.aresi "asıl yapacağı i§i yapmadı; 2-00,000 tei:'Illen >, 66,000 yüz -

baş ya, 16,0-00 b r.başıya, 5,000 
alay komutanına, 125 O tümen ko
mu a nına, 4 15 kolordu komutanına, 
1 SO ordu komutanıııa ve b ir de 
başkumandana ihtiyaç görüleceği 

Amerokayı keşfeden Krisf.of Kolomb tariht~ kaza.ndıfı yilksok yerJ sebat tayfaları - aGut dönellm., :ruksa teıaf öldöriiriizo dedikleri zaman bile ga. sabah haberlerınden evvel k ulak. 
ve inadına bor~ludıır. Krlstof Kolombun denhcllifi'e dair ı>ek bYle e-eniş ,.e yesbıdea tn.iDladı. !arımızı gene alafra ga ına la:-la 
dedn bilgisi yokıu. l<"akat lrendlsiııe bil' ıaye edinmişti, ona. ulaşmak için bl9 Kristof Kolomb o bü.Jiik salerin.1 ilte böyle bq,ıı.nm~, herkes «ıerl» der. iz'aç etmeyi miina3ı b gördü, g rçi ~ 
bir şey karşısında yenilme.meye karar vermişti. Gar~ doğru giderek nihayet ken o «ileri» diyerelc muvaffak olmuştur. bunları dinlemek İstemiyen m a ki. 
şarka varıl:ıca.tmı ileri sÜJ'en ve bunu isbat 1çin yola çıkan bu denizciye Neticeye ulaşmak !cin sebat lhtmdır. · · ........ ,.. ................................................................ - ..... - .................... .._.......... • ......... --.. ••••••••• ____ , __________ nesının düğmesin i çevirebil ı r. Fa. 

h ab edi lm ektedir. 
Amerfkn hül.."1'.imeli Sovyet Rus. 

ya hariç olmak üzere dücyanın h · ç 
bir tarafında :görülmemi~ çapta bir 
ordu :yapmayı tasarlarken bir taraf. 
tan da bu orduyu c ·hazlamanln 

kat bunlar n peşinden hem 1 ha~ 

r • • ] berlerin başlaması herkesi t et kte 

"= 
1. e bulunmağa ve sabah haz:rhğ ı ara. 

ı
sında haberleri kaçırmak kay s'le 

~---------------IClliı------------------------------------------.1 bu frenk marşlannl diıılemiye m ec. 

Sinema locasında E k rn ıorı· Pazar ,,__ _____ ;:;in:ıı:t~~t"ma~!;1~kk:bab~ v1a:~k o ihtikarla mücadele o güzel memleket havaları ç 1 nmış 

ı2oaş'ıirrmasış'"ıaırn:. st1 ö u- ı i ı·ba"en evlere için yeni kararlar F:·:;::7~:r~~~~i:~f.~~ı:'~Fı~ 
tedbirlerini düşünüyor. 

Cümhurreısi Roosevelt kongreye 
yolladığ son mesn;da: 

- «Bu yJl 60,000, gelecek yı~ 
l 25ı000 tayyare. bu yıl 45,000 
gelecek yıl 75,000 tank, bu yıl 
20,000, gelecek yıl 35.000 tayya-

r J. lar hafızamızda yerini bulur. Rad. 

re savar top, bu y!l 8,000,000, J •ı. • •ki · • 
gelecek yıl t 0,000,000 ton gemi» çtııden sonra, gıttı erl ııne • 
yapılacağını söyledi. manm locasında sı.zan ıolör 

yo idaresinin ibu işte neden İ st eksi z 
0vzı• 0 ı• ecek Belediye mülettifleri Je davrandığını anlamıyoruz. B •gün 
(j b mürakabe bürosunun laa- bir anket yapılsa ve radyo d inleyi. 

liyetine yardım edecekler, cilerine: - Sabahları İspanyol mar 
gıda maddelerine ((liiks» şı mı dinlersiniz.. İst iklal marqı mı? Birle§İk Amerikad.ı 1929 buh.. uyandığı zaman yanında ne 

ranma takaddüm eden bolluk Y L arkadCl§ını 11e ne de kadınlcırı 
lar ı nda yaln:2 'bir tirmanln 100,000 buldu Muhtelif meslek sahiblerine verilecek 

ekmek m'ktarı, dün A karadan vilayete 
le ef onla teb iğ edildi 

etiketi koymak memnu 1 diye sorulsa alınacak ce'\ ahların 
top yekun ne olacaf;ınt düqünmek 
bile manasız olur. O halde b ıdaf. 
ranga marşların dinlenilmesinde 
sebeb ne? 

jşçı kullanarak günde ! 0,000 oto-

mıobıl yapabılecek bir teşekkül vü.. Evvelki gece Alemdar sinemasın 
cuda getirm"ş olduğunu biliyoruz. da garib bir soygunculuk vak'ası ol 
ser ı bal nde i ş çıkaıma us~lünü ılk muştur. iddiaya nazaran h:;d 'senin 
icad etmiş b r meıniekct hes b na B yd h 11 · · ı_ \b' d.1 ·k 1 •· • d L mahiyeti şudur: 

1 
• • ~g ay ma su. erını ~otuma ver ıt e ı en mı tar ar uzerın en eıt.-

muhterem cümhune· s n"n snyd.ığı Sirkec.dc Par"s cternde m"enfir gısının kaldıdması üzeııne ekmek ı mek satlşma başlanacaktıT. 
rakamlarda mübaiağa görü:emez. bulunan Emin adında bir ~oför, 1 fi a tlarında yapılan tenzilatın tat- 1 Şehrimizdeki karne yazılması İJ
icab edıırse b 'tknç mısli fazlas. bi c evvelki gün akşam üstü beraberinde b ikine şclırimizde dünden itıbaren lerine vilayet, belediye ve 0 -
beklenebil" r, yalnız bu cihazları . . · d b" b ·1 • d ,_ k il d 1 d d"lm k k il k 

1
.. ... .. d Gal b ısının e r ~a \S ve hd e ır;a başlanmt§ttr. Toprak mahsulleıi ofL u ar a sürat e evam e l e tc.. 

u .ana~ ~ .0 uyuK 0~. ı.:y~ v.l!~·u· a dın olduğu h alde Sirkecide!...i içkL s i de yeni vaziye•c göre iki günden 1dir. Bu faaliyet yarına kadar de.. 
gı·etırekre h 1 ır ksaat m~ . nes i g h ' tdış. li ıokantalardan b. rin" g "tmisler ve beri francala unlar ın in çuvalına 15 O vam edecek ve Pazar gününden iti. 
ıyece a e oymarı . n ve o a e b . L 1. , · · l d" 1 b d k 1 · l t ii 

b
. 1 • burada :r nayı raKı .çmış ·r ır. ve ek.mek ununun çuvalını da 1 OO aren e arne erin ev ere evz ne 

tutmanın ır zan'an ve cı. . ı şma l ;ıl B . 'd h b' h ı b ı ktı B •1 1 tamamlan ld v l L I k 1az d ır mucı el ,gonra snr oş r a kuruş tenzilatla fırıncılara tevzia aş anaca r. u !l er . -
o u~unuv .a u etme v im ır. de lokantadan ç.· kaıı Em"n. berabe~ başlaml!ff.lr Belediyece ,ehrimizde dıktan sonra Ankaradan verıl~ek 

Bır tegıncn en e.~ıı hır ~esa~la rindekilerle bhlikte Alemdar sine. k 1 . . ı_ .. 950 l emre göre kame usulünün tatbıkı-
b ir buçuk y ·lda yet 'fll :ror, hır yuz. ] . b" l t t onu an yenl narna gore gram il ktir 
başı için 5,5 b i r ı::i nbaşı için 1 O J~~ı.na l~e 1r:!'ış. ~r. 1 °r tu ~~ş ur . lık ekmekler 15.20 ve francalalar na~~ e~:raf;an dün brolediye ik 
yıl lazımdır. A ay, tümen, kolordu, çugı a 0 kun dt~sıdrı e ısa k lr za- da 25,20 kuruşa satılmaktadır. ....~d gerüd' ·· ı··gV••nde şehrimizdeki 

w . · bol man sonra en ın en geçere oca. . ..,,..,. m· ur u u 
ordu kumandan! gl iç n zaman d 17 Emin taa• 24 de ancak Dünkü saytmıızda Ankara haber! ekmekçilerin iştirakile bir toplan.. 
en a~ağı olarak büyü" tecrübr., bü. .~ ~ .~n ~·bil~i~ ve. sinemanın çok olarak yazdiğımız muhtelif meslek tl yapılmıştı.rr. Toplantıda ye. 

.. k hli t t iste gozunu aç · ı h· Lı · ·ı k km k. ·ı_ yu c ye e . r. • tan pavdos olduğunu görmü~tüır. sa lo erine verı ece e e mı~ ni narh üzet"İnden . satıp 
Amerıka her ışde ~am.ı çabuk Galible iki kad nın loc-ada ken- tarı telefonla dün vilayete tebliğ çıkarılan ekmek rneselelen et-

davranma?'ı ~ayat ka des\ olb~7k disini yalnız bı ra~p ç ık ı p gitmele- edilmiştir. Kame U!lulünün tatbik rafında lbaı:ı görüşmelerde bulunul. 
kabul etmıı blr mt>nı1eket 0 sa 1 e, · b. 1·• ve va edı" lmes"ıne ba.,.lantr ba .. Janmaz tes.. mu .. tur. · · k · rtne ır mana verr-mem ;;: - ~ .., ~ 

süblayd yetılşt .rmb~ve mku tlaıl nk.orf - zivetten ~elenerek cüzdanına el ---------·--------- -------------
ma evre en Iraz ·ısa tara • a... • • 
kat mutı.ıb birer birer geçirerek atT~:· 120 lira para butunan Vasfi Rıza 110 evını Ya:ıgın ziraat mekte· 
atlatmak mechur·yetindedir. Bu ba

1 
•• dçı e . d 

k • L. • • L CU'z an • nın yer ' n e yell"r C'"tİğİnİ soyan hırsız ne binde 20 bin liralık kımdan ç-0. çellh L'' T ışın 11>arşlslD- j r . 1 v k l ld L 
v h kk k E ırör,.rı , , ...., , ,.., Si" u 0 11 RYa ·o f\ a 

da bulundugu mu a ·a tır. se.sen Z b • G ı·bı lb "k· d• ? 
t ta n l e U i · ı mer- 1yorınuş bu İşin ne derece çetin olduğunu mış tr. a ~ T" 

zara:r yaptı 

Şehrlm.izdekJ ihtikar -rak'a.Jarlle 
esaslı bir ~kilde mücadele için 
fiat müra.ka.be teşkilitı ve diğer a. 
Iakadarlarca. yeniden harf'kete ge. 
pilmeslne karar vcrllm~tir. Fia.t 
mür<&.ka.be memurlarına. yardım et. 
mek üzere ltekdil"e ınüfeitişleri 
muhtelif esnaf ve satıcıları ıııkı 
konfzola. Wı.bi tutacaklardır. 

Yapılan teftl51cr neticesinde, 
muhtelif &emtfoı·de b:ızı gıda mad. 
deleriıiln üzer1nP. yiiksek f'iatlarl:\, 
cdillts» eilcet1eri konulduğu rörül • 
müştiir. Bıı şekilde sııtış yapımlar 
şiddetle te<·ziy..ı edilerek hakLvın_ 

da kanuni takibata başlanmıştll'. 
BeledJye tarafınılan kaymakam. 

hklara. verilen yeni bir emirle gııl 
maddeleri iırerine sa.tıcıJar tarafın. 
dan konııla.u düks• etiketlerinhı 
derhal kaldmtması bllclirllm1$tlr, 
Ancak aJ"llf clııs rıch maddelerin. 
elen muhtelif haliteıeri ha"Vi Na.n. 
lar üzerine c•da maddesinln lsUbsal 
edildiği yerin ııdlle cblrlncl ne\iı>, 

uildnci nevi• et)get.Jeri konula<.-ak.. 
tır. 

'------------------
Karın tesirleri 

Bugün Bebek tramoayları da 
iılemiye baılıyorlar geçen yıl biı tek motörlü fırka ileıhul lı:ad•nı aTamekıadır. Bundan (On beı gün evvel. Şehir Evvelki akşam geç vakit Halkalı 

) aprnış olduf'u mırnevralarda gör. b · ı w. 'b. A d da ı· Tiyatrosu 19an' atkarlarından Vasfi Ziraat Mektebinde çıkan bir yan.. 
.. .. h . ; . d. ere ı ecegı gl ı, sya a ayn ı 1 ş h · · d 1 b. k. 

rnu 'l bu defa da cıım urreıs nın ı . ..dd f d J dı Rıza'ya e.id 1000 lira değerindeki gın neticesinde mekteb binasının - e rımıze e.v.am ı. ır ş .. e ılde • . . d d mu et zar m a apon oı.anma. . ~ b k d 
rnclen di~lem t'. aynı zama~ .• . a eının im'hasılc b · tebilir, yahud Ja. eşyaların Mchmed Ali adında hır kısmen yandığını dünk.ü sayımızda yagan karın tesırıle ır aç gun en. 
İn l er nın .Oa'ha evvel gırışmış ponyanın AııtYa~ 1 ve Avuı.ttal}ayı cili' etkar tarahndan nasıl dol~n~l- bildirmiştik. berl sekteye uğrıyan münakale va. 
olduğu tecr .. beden anlamıştır De.. A l I k 1 kl~nd ırmaa• nldıgw ı.nı ok.uyucularımıza bıldır. y t f d d.. al-1- v1 1 snalarının eeyrüseferi halkın ve be. . .. d • ·ım · VTupa ara arş aya a ~ angın e ra 111 a un cug m z l d. . .. k l l 
mek oluyor , vucu a getırı es ı il . . d w. • eb·ı· miştik. ''t . l" t •• t e ıyenln muştere ça ışma arı ne. 

d 1 b .... ._ d k.. e rengtnl eg ştır ı ır. l d l k ı.tod· mu emmim ma uma a gore, a eş . . d d .. d .. b ,_ 
ta a vv.ur e ı en uyuır; or unun u. Görülüyor ki, ga:~oe ister bu Bu garib do an ırıcı ı .Pö ıse.. 18 . t 8 b ı,.,,.· Al" Ucesın e un en ıtı aren teuar 
çük hır pnrÇ'\!l dt::rhal, yahud. !a- tarafa teveccüh etsın, İster d i ğer ta sinin tahkikatına el koyan zebıta, akşam saat . ı geçe ea.-yl . l tesis eclilmiştir. 
k ı., d h kete gerı rıle.. 1. L ld b _ı 1 oğlu Mehmedın gece fenerlerıne B l d" R . M .. L-" f" Ak 
• ~ 1:1 ~ zam ~ .~ ~re b . ') .. v rafa muharebenin bu safhasında kıymet ı adörü a atan u auam i I şlıkl b i k e e ıye eıs uavını ut ı 

b"l r Fakat ~utun. e~- etı ı e ~ır. büyirk. Tol Sovyet~erie Çinlilerde • evvelki gün yakalamıştır. gaz yer ne ykan 1 ak ebn~ n oy. soy dün muhtelif semtleri gezerek 
}·g"" nı h.!'l'!ett .. mesı çoır;. uzun zarna. _ı:_ An l S k lı: · ı . 1' Bir ""ntaJ. suçundan da evvelce imasından çı mış ve ısa ır zaman yolların le.ardan temizlenmesi i<>le 

~ • · k UJI• g o • a "On u,n,·e• erın n ,.- . ı__ • _ 
na ba';\·d · r. K n ço uzun zaman . · b·ıL 1 tı' .. tı·r ha~kında tak.ihata başlanmış olan da z.emın .Mıtl sarmıştır. rini gözden g--irml .. tir Tramvay 
sonra bu orduya y gerç; ~en tıy:~ mekte toplanarak, il· i n.c i derecede.. dolandırıcı cürmünü ıtıraf etmış ve Bu suretle bi.iyüyen atef, az son. idaresi de rayların temizlenmesi ve 

k ih · tesıTı ı matsa ma zeme ye ~ • ı . . · -,.. " · 
ola~ak mıdır?. E.gcrh ~tıyaç hha ı. dir. Teşkili tasavvur cdil··n muaz.. bu arada: r.a ikinci kata da &İrayet etmiş bu- ·seyrüseferin yeniden tanzimi işle-
olacııksa hangi cep e. 7 veih ~ngl zam kuvvetin """'Dlyaca<7ı role sıra 1 c<- Vasfi Rıza benim eııki bir radaki dt"-ab döQ.pme ile r"'tınln lcıs rile ehemmiyetle meıgul olmakta ... 

· · t k ıçın tıyaç -J .. ı· b k 1 · ı " "- ..--gnyeyı temin e me sonra gelecektir, zaferin mihvere ahbabımdır. Kıymet J ta a a arı e men yanmasına sebeb olmuştur. dır. 
has 1 olacaktır? b . .. teveccÜ!İıü halinde Avrupayı ve As- e •va la:- • nı aldtmsa 'bundan ne çı.. y d h b d l B k.ı Beyoğlu İstanbul arasındaki 

B •gün mwh.arebenin ütiın yu. yayı tekrar eski h-ıline getirmek kar? .. Aradaki samimiyete versinl» k.. aı.ntfg~ıın aı.n alr.' er ar 'ıo an g almrı· -ş 1 tramvay mÜnakalatı dünden itiba-
k". Ü Avrupada Sovyetler. Asyada a1t . f "b L . . oy a yes va a yer ne e . is:" Çinrı-+: sörnürie kıt'aları yük için, zaferin sı tara a na! o demı§tır. t i .. d.. .. til H .. k t'• l ren normal vaziyet.ine avdet etmiş.. 

l ması halinde İse bütün dünyayı 1 .:>uç lu Mehmed Ali. \/as.Fi Rıza- a eş son urmu~ r. enuz ~ 1 ~ tir. 
lenmiş bulunuyor ar. A-ada muhtemel kan~tkhklardan ve mu~ nın evinden aş.ırdığı tabakalardan mamakla bera~er ?:arar 20 bın 21. j Bebek ~ Eminönü arasında tram 

Avrupada olduğu gi.bi ~., .• l d h" d ~·1-~ t • d 361 k d tıWı 1 ktadı 
da flarb şimdi en nazık ve katı hakk~ tehlike er e.n .ıç . egı~ birini JıStiklal caddesın e n~ ra ~ ~r mın o unma. r. vay seürüseferlerioe de bu sabah 
net iceyi vermİye en müsaid devre- el yetııen yeri.erde ımk.an nısbetın- maralı maF;azada ~vdle.r .adında hır Hadıse etrafında adlıye ve za. başlanacaktır. 

de kurtarmu ıçin. şah.sa 20 lıraya., dıgerını de Pera. bıta tahkikat yapmaktadır. Yangı_ ----cr----
sin!~~ada bir St)vyet galebcsile, Amerika cümhurreiainin eon palas k8:l"fll!lında antikacı Abraha.. nın çıkma.sına scbeb olan bekçi 

Al f • il fU önü nutkunda: ma 12 !ıraya se.trnıştır. k' d .. dd.d l · 
yabud bir man zıı er\ e - - Amerika askerinin dünyanın Bu eşyalarla dürbün satıldıkları va a sıras~n a mulea . l yer erın 
:.~~=.~~!.!! .. !~~:~!..:~! her tarafına yoTianacağı ve dünya.. yerlerden i.stirdad eclilerek Vasfi den yandıgından tedavı altında bu 

nın her tarafında dövüşeceği cüm... R12aya teslim olunmuftUT. lundurulmak.tadll'. 

TAKVİM f) 2 inci Kanun 

Ru...ı - 8 1 Arabi -• 1IG'7 ll60 
_ Perşembe -

1 ioci Kioun Rcs'?ıi uH K.uı.m 
26 1942 62 1 

GONEŞ 

s. o. 
7 

Zilhicce 
lM:iAK 

.s. [J. 

i 59 

leaile bu uzak fakat daima müm... 
kün olan ihtimalleri.1 kasted ili P e. 
dilmediğini bilmiyortz, buna kar
§tlık harbin ilk safha&ının şu altı 
ay içinde bitse de ikinci safhasın. 
dan beşeriyet için ilk safhadan çok 
acı olacağıni ve her iki ihtimale 
kaıyİ da çıok uzun süreceğini görü. 
yoruz, bu vaziyette yıTiarc~ l!ÜrC:
cek bir hamle, barbden ae fecı 

2 

26 
80 

20 12 48 olan hatb 90Jl11 kargaşalıklan ihti

Ôfrle llcindi Ak-ı,ıam 

&. 1), s ..J . Jo D. 

v. u 20 a « ıa ın 
E. 7 24 9 ~ 1! -

Yata. 

s. ı.>. 

18 81 
1 sa 

malleri önünde. insanlığı daha ucu 
za kurtarman'in yollarını düşünmek 
istiyelerin ç.ıkmayışma ge1ecek ne.. 
siner herhalde çok pşaca\lardıT. 

&kıH!fft, Ztyak[ı9i,l 

'İs TER 
İSTER 

iNAN, 
(NAN MAi 

Dün Ayasotyada. tramvaya bine • 
bllmek için uobet bcrlrJuken bir yol. 
cuıtun diğer yolcuya şöyle söyledi~ini 
işit.Uk: 

- Bizim gibi belediye butçesi ~ok 
fakir ola.n memleketlerde ıehircilik 

kob.y olsa ;-erek. Zira ya~ ayların. 
da tozu ya.ğmur başf.u'ır, yağmurun 
yap.ifa f;&lllur11 ku; aylarında kar 
kapa.tll', karın vücuda getirdiii te • 
peciJderl de gtıne ;yağmur ıı1lip SÜPÜ. 
riir, ortada mesele yoktur. 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

20 ev soyan yaman 
bir hırsız 

Zabıta. evvelki. gün yaman bir 
hırsız yakalamıştır. 

1 
Şimdiye kadar Taşkasab, Divan 

yolu, Sultanahmed, Unkapanı, Zey 
rek.. Üsküdar, Kumkapı ve Küçük.. 

pazarda 20 ye yakın ev ~oyan bu 
adam sabıkalı gece hırsızlarından 

, Keşanlı namile maruf İbrahim' d ir. 
Zabıta tarafından blr aydanberi 

sıkı bir surette takib ve tarassud 
altında bulundurulan sabıkalı, ev. 

velki gece Kumkapıda bir evi eo. 
yarken cürmüme~hud halinde y.ıı_ 
ka1anmıştıT. 

Marifetlerini tamamen itiraf e
den gece hırsı;ıı ı.dliyeye teslim e... 
dilmiıtir. 

ikinci bir tenkid. Radyoda b ir 
kah!amanlar saati vardı. \.ecen 

lharblerde Türk askerinin Ti.ırk za. 
bitinin yarattığı cesaret ve fccl akar. 
lık uhneleri canlandırılıyordu. Tat. 
11 tatlı dinliyorduk. Yeni proğ·am. 
larda bu da kaldırılmı~. 

Anlamıyoruz, milli hava1a·ımı • 
za, l~tiklal marş'mt7.a, m'll; kıılıra. 
manlıklarımıza karşı bu biganelik, 
bu ilg~i~ik neden) 

(}Juehan Cahid 
············•······································· 
1 1 .AsJ,,erlih iş,er.ı 

Şubeye çağrtlanlar 
Beşiktaş As. Şubc&bıden: 

Aşağı.da islm!ert yazılı subayların 6. 

cele şubemize mllraı:a..ıan, etm~ klc1 i 
takdirde ha!tlannda 1016 say ı ka_ 
nunuıı maddei mahsusuna gou mua. 
mele 3-apılacA~'l. 

pjyade teğmen U. Azmi. 
Piyade teğmen '.Halid 4:>037. 
Piyade teğmaı Keı·;ın 42507. 
Plyade teğmen Kemal 4·,341. 
Piyade teğmen Osman 16462. 
'l"oi>çu teğmen Cem.ı 44513. 
Tapçu teğmen !sma.ı 44677. 
Muhabere teğm~il Celfll 2043'.l. 
Süvart Aste!;merı SadettL'l 333. 
Levazım A.~eğmen Nebil 3:'llu6. 
Harita Asteğmt:ı Necat: S0953. 
8. s. Muamele Me. Muhıı.tin 32319. 
Tapçu teğmen Reşad 41312. 
Levaz:mı. ,Asteğmen Namık 303u5. 

* Fatih. Ask. Şubesinden: 
Lev. Teğm.. :U Ali ot. Hilsey n Şeba. 

metı:: ·n 50992. 
P. Yarbayi Hasan o~. Nuri 324_101 

şubeye mıürıı.caııUarı. 

TEŞEKKÜR 
san•af.ıkAr Şadlnln ailesl erklı.nı mer. 

bumun vefatile yakından aırtkadar o_ 
lan, cenazesinde bulunan, telf'fon, tel. 
graf veya mektubla taz!yet.t.e buluna_ 
rak teselli veren dostıanna, yaltmı.a • 
rına, matbuat. erk.Anına ve sahne ar. 
kadaşlarına en saml.mt ıteşekkUrlPrlnln 
bildirilmesine gazetemi21 tavsit. etm:.Ş. 
ıerolr. 

_R_A_ı_> Y_o_I 
PEBŞEl\IBE 8/1/942 

7.30: Saat ayarı, 7.33: Hafif mUıııik 
<PL), '7.45 : Ajans haberleri, 8: Hafit 
müzik CPD, 8 ıs: Evın saatı, 8.30: Mü. 
zik <PU, 12.30: Saat ayan, 12.33: saz 
eserleri, 12.45: AJ~nıı haberlerı, 13: Be. 
raber şa..riUl'ar, 13.30: Karışık müzı"k 
( Pl.), 18: Sa.at aya.ı-:ı, 18.03: Muhtellt 
şaı1kılar, 18.20: Faı..,l heyeti, 19: <Derci.. 
ıe.şme saa.ti> , ı 9.15: TiDO Rossin .ıı plak 
lan. 19.30: Saat. ayan ve ajans haber
leri, 19.45: Yurddan ses er, 20.15: Rad 
~o gazetesi, 20.45: Kanşı.k şarkılar. 21: 
z .raat ~imi, 21.10: Karışık şarkılar, 
21.30: (Hikaye snatiı, 21.45: Radyo 
senfoni orkestrası, 2.2.30: Saııt ayarı, 
aj.a.nS habe!"lerl, borsa; 22.45: Dans 
müziği (Pl.). 



~------------.-.---- ---------------w ( ~~~-..-r~~-.v..-r...-...wr..w.v.,.~..-r-----

am yerlerin 
•• •• 

' YAZAN : KAD!RCAN KAFLI 
abıMide sadaret kaymakam.1 Şa. 
kir Abmed Paşa.run re.sl.gı altU1_ 

meclis .roplan.ını~t.ı; vezırlcr, şe~ his. 
ıa.m, sadaret ktrJ:ıildası, kıa:Ga.':iılter 
heıp v.arch. Şakir AJ:ımed Paşa b.a!;i k.ö. 
şede, ıaıt.la.s örtılliü :l.vaııda bagdaş oıur. 
ınu.ş~u; şeyl:ı...slam •fa kocaman ı.a.rığı 
pırıl pırıl sof cübl>ı;sıle ayni deı·ecede 
yü.<sek olan mevk •• ne geçm şti. D ğer_ 
ıerı, kavuntla.rLe bC'll bet. ı;aç11rnk, kU?UL 

lerıle ba.şınet, gastererek yerlel'inı al. 
mış~ardı. Ka.pıda uzun ~Uln.tııı, Jınm1ZJ 
.san vıe yeşil elbisıelı çavuş!ar b.klıyor • 
.ardı; d.ı..<-arıdB ise kavaslar ve nöbetçL 
:er b.ergUnkü vaz;teler n yapnuı.ıt için 
lı.M.ır durızyor la.rdl. 

Va.kıtile Top.kapı s:u~yıuın ô:ubbe al. 
tındıa yapılan bu toplantılar ş mdi çok 
zaman Bal>ıilldıe yamllyordu. Duvarla. 
11.DJdla ayeıtler ve had sıer görUlen loş o. 
da, ağır perdeler, yerdekı değerli halı. 
la.r, Şl.ll'adaki Miçük ve sedef kakmalı 
pey'ke, Kur"anıdterm ve tavandan sar. 
kan böyük, parlak, saçaklı ve camdan 
avize meclisin 'heybeVni "1!ma.mlıyordu. 
Dış kaıpırla. d.avacılal' bckliyorW.rdı. 
Bunlar sıraları göldlkçe :çeri alını. 

yar'J.aniı; arzuhalleri okıınuyor: bazı 
lüzumlu şeyler soruluyor: mesele üze. 
rinde ılronu:şuluyor; lUzum görülürse 
bu kıonuşm.al&r halvet oıarak yapılıyor. 
du; d:avalann halline ça. u;ılıyordu. 
Bazan davasının kendi arzusuDa göre 

halledilmediğini gören iş eahlblerinin 
yerlere kıapandı!kları, yal\•ıı.rdıkları, ~ğ. 
ladıklan, halıları görııya~larilc ıslattık.. 
ıa.rı görülü:vor; hazan da seslerini yilk. 
selı~lere, padişaha şlk.Ayet edecekle. 
ri?lıi şöyliyenlere, mahşerde Allaha şl. 
k§yebçi olacaıklarını ihtar edenlere rast. 
!anı.yordu. 

Rum.el\ k.a.zsakerl Ataullah efendi 
bu meclisin mühim şahıı'yetlerinden 
biri idi; fakat işlere fazla kar~. 
du; bir iş hakkında hüküm •;erlleceği 
veya. fikri sorulduğu zaman etl'afınd.a.. 
kilere göz atıyor; o.nlarııı y~erlııdrki 
manalara göre bir şeyler uydu~ğa 
ça.bıı.lıyordu. La.kin pek zeki, ke)'fine 
dtiŞk!ün bir a<iamdı; uYUI görünmesine 
rağmen birdenbird öyle nükteler söY. 
lerdı ki uYuma.dığını ls.bat ede.rdi. 

hiç aksamadan büt.l.l.n hocalık derece 
!erini a.şnuş, yet..ın.ş yaşma vaıdı[:ı za: 
mau Rumelı kaz ı.k ı.ğı mev".ciıne 
y Ukselm!.şti. 

Ya.sı. ~erlemiştı, faka.t çökmüş dcgil_ 
di; lıa'.ıta d.nç sayılabii rllı. 

Bu memlU'ıyelın maaşı çe>1'tu; iş 
azdı; itibarı Jilksektı. K.:>cauı n kona_ 
A"ında aşçılar, h.zmetç .c: lın ayıklar 
cariYeler, sejisler, CÖlll zl~, adeta bıı'. 

küç,iik köy halkı oturuyordu. 
VaJotUe medresede az mı dı.rsek cllrüt. 
müştu; az mı kit.ah karı:t..ırmıs, kit.ab 
ezberlemiş, gündüzleri gece etmişti. 
Onlar.ııı hep.si ne olmu.~. işte şimdi 
kafasında ehemnııyetll h·çblr şey bu_ 
lamıyordu. Hem de o kadar zahmc;;le 
e'd~ etıtıği b'lgileri fazla. kullanmak Ih. 
Uyacını da duymamıştı. Hayat k tnb_ 

(Devamı 4/2 de) 

("Sun Posta,,mn bulmacası: 26- (6) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
okuyucumuza bir lıediye takdim edeceğiz 

Soldan sağa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - B•r ımdın 

ismi mı, !ngılıZ l 
asııza.d:esı U ı . 

2 - Su <2>. 
3 - Ters.nden 2 

okursanız balık 
tutmağa yarıyan 3 
şey olur <2>, 
Meşhur F:l'a.nsız 'i 

şair ve roman • 
cısı C4>. 5 

4 - DUnya <3>, 
Ne>ta C2). 6 

5 - Terslnden 
okursanız çoiirun 7 
zıddı olur (2), 
Şarkta. meşhUT b "r 
dağ (6) . ~ 

G - MaZi ve is .. 
ttkbalden haber {} 
veren <3>, Hay .. 
ret nidası < 2). ] O 

7 - Bir renk 
< 2), Kamsı., kılıç l l 
yatağı (3). 

8 - Dilnya'lın , 
en iYi tütün ünü Le 
yetişl;iren b\r 
memleket <Trakya.da) (6). 

9 - Yapı (4). 
10 - Eski Rus impa.rn torunun ün _ 

varu (3), Sonun~ uln gel.rse b!r :çkl 
olur m. 

11- Orman kiba.nnın evi en . 
12 - Şöhret (3), OU.7.el göz tarif 

ederlteıı ısöylenılir (3). 
Yukarıdan ı.şağıya: 
ı - Güzel bir sayfiye "Yer1 CS), AB. 

yada bil' devlet (3) . 

3 - Yak:sıu.l (5). 
4 - Bir nevi toprak (3), Dilnya CU, 
6 - Millk <3>, Sonuna. «Mt gelll'S~ 

ına.kbul bir ağaç olur <2>. 
6 - Büyü (5), Bıl' erkek lsml <G>, 
7 - Yemek l2). 
8 - Kulağı ;şitmcyen (5), Yama f2), 

9 - İbrahim isminin kısaltılmış şek,. 
li (3), Sarhoş ddil C4:). 

Ata.ullah efendi 1742 senesinde d-Oğ_ 
ımı.ştu; babası meşbu: ilim ve din a. 
damlarmdao. İsıhaı!t efendi i<K; onun 
ba.bMl da.ha. meşhutdu; Motlıı.cık M.eh. 
mıed efendi diye anılırdı. 

Ataqllah etend.ı ya.va.ş yavaş fakat 2 - Orta (3), Valide C3>. 

10 - Güneşin do~duğu yer (3) , 
Meşhur bil' sinema faresi (4), 
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19ın yegane ehemmiyetli Ecnebiler 
Buda karınlı, çıplak bil' OOC'.ık. bir 

köpek ölml.irıtın üstüne 611 dökmekle 
meşgul. 

E.'lftiS rtlbarlle, P:m..Ml\.Şa.nr'a oto_ 
ı~ille .c~ l.ç!ıı, Uç çeyrek saat ti. 
f d..r . .Hakik.a1ıte, ıı..:ç belli olmaz. o ka.. 
dar pdk mania var kil' ~e. bir cLevıe 
suri.lısil, .Moğol!ataadan gelme bir ker. 
v.an. Deve'le.r. b!r.b r.ı.n.:ı peş·aonı.. oo_ 
yunl.a.nm sallıyaraık, mağTur ve tüyleri 
tnraz ta.ra.ı, ieçiyorlar; berrak ve ma. 
vı hav.anın daha yakın gBsterdlği. u_ 
z "'ıı\d yuvarla.le daıilnr.ı., vücudları, 
p"Of ldıen ıteressllm ed'yor. Saı;ınm ör. 
(!f stı. etei!'ini a.,an bir cabanın, uzun 
m:l!lsile dürt~ed!ği bir kara keçi :ve 
koyun sürtksti geçiyırr. Yoi üsttine. en 
ı 'iğ ne umnıp utmtıYa yatan bir dilm-_ 
c . .sadaka almadan UY&nilllYt>T. 

Her mevki değlşt-lrlş b ' r macera. Sm. 
ka, vahşi köpekler, otom:>bili görüncz 
havl..amağa başlt7orııı.:. Buınlar, kat'i_ 
yen tehl!Celi değil; b.r taş a.t.mca u.. 
znklaşıyar.lar. Asıl 0-....:k.!er, somurtkan, 
s!nst köpeklerooo korkmak l!.zlm. Yaya 
ytirll.ıtııen tesadtlı! ed!nc.e kacme.mak ve 
Orn.rşılaliUldıa, laımıldamadan dmmak 
ınza. 

Kadın, eıikelc köylll, iki kat O!trl'UŞ.. 
lar, p.Ivarla::mı tqU,mışlar, pml pırıl 
yanan pirinç tarlaları.;da, diz k.apak.. 
lanna kadar suya gömü:müşler. Bir an 
doirulUIP size ba.luyortar, gülümsüyor. 
lar ve ihtimamlı ~er.ne tekrar dalı... 
yorlar. Tarlaludan sonra bunbu o_ 
valan başlıyor; btmlano kena.rmdan 
ge!.'1111-ek beı:nllz kabil; ta«at yum, aap_ 
ları usyme.a "Uağıuı.dao d-Otaşılı:r, zira, 
orrn"n gl.bi y.üksek oldukları !çln, hay_ 
dud!ar.a yat.a.k vazife{!! göriirla-. 

B.nlerce kuş gölgesi, pirlnç tarlala_ 
rı.rıı benekljyoır. K.a.rca sUrlilerl yilıkıle. 
lip alç.a1.ıyor ve, bu Çln saınasında, ley~ 
le-kler, ildşer ıııc:şer, be>yunlarını uzat_ 
mış. kanatılan gerri.n. b!.r esıtam:ı e. 

ı 

ı>a?Jeles:ıeın erkek ve kad..n 
dolu. 

Cinlilule hiç ehemmiyet ve.rmiyeceklim. Fakat, : ...... . . 
ev sahibinin v" c:lavet.ıılerinin tasalı !M-la.k.a bıraz şııııma.n.almalı, ca.nı.ar._ gülünç bir Vaziyete düşmil.ş ol<iuğunu büsbütün başkıı. bir Ner~m:ı.n olİ 

Nakleden: Muazzez Tohsin BeThand 

Çekçek arabacıları. Pao_M;...Ş:ı.ng'a 
üç saa.1ite 8"'..deblli;vor!ar ve yorgunluğa 
aıdınn.aınalan, alar-a.k1an cıl.z p.a.r.ıı.nm 
değil, be1flci, t>ahsi müştereıcİ.il ve ku. 
DlM' denilen ııarho~luğun batın io~n ... 

Beni Pao..Mi.JSıuıg'da kabul eden 
g(ir.el kadın, mıada bir mezarda otur_ 
m&k:;ta olıdutunu aöylı!':lt"lc i~iyadıı:OO. 

Hak~. dı.trdu#U yar, o'r ölü evi 
Ahfadı ölüyü il:yarete ,:eld.ikl"!rl raman, 
bu f'Vd:e yemek yerlerm!ş. Mezar, b&h. 
çeo.ıo oihaye.ti'l<de. etilm.ş ata~al'lil 

altımda' . .Aıkşa.ınlıı.rı, ds.ll.arda. bir ~ülbül 
ateı1ken ev sahil>esi kılbd !ener.kr al. 
tında, Amerikalı sübavlarl.a n onlann 
revcelerile bnç CJYD.uy:ır. osur esna_ 
sında, s·\'!':S!~lttden doıayı, hepsinin 
elleri ayağı buhnıyar ve b.ı.c:ı::ları y:ıs_ 
tıJc üz.erlerlne Fanlıy'>:-. 

İçine kalorifer te-:ıı&tı ve b.anyo ®
!releri y&pılmış o1an bir c:tfüğe bitiş-.k 
ev, ra.ha.t ve otuı .ı:ur hale s.::Lmı~. M~ 
tevetraıım, paraca Stlruıti.d9. ıh~ıy!l.r 
b.ir Cinli aei.lzade oba ~oru1m, matma_ 
zel Balleran'ın mezara 1ht.maınla baka 
catuu bildiği içln, ölüye aid olmakla 
beraber sevim!~ olan bu ~i ona vermJ~ 

Salonuna ıi.rd.:l'1n. .&am-$u, dünyada. 
Çind'en, hay'vanlardaıı ve briçten ba.ş_ 
ka bir şey sevmi,ren :!Il.atmaze~ de Bal_ 
1era.n, bil' se-pe~ ön.tinde diz ç5lrnıüş, 
bir kara doıntı!S\ıll -7.Dlay•ıj!ı n-.zarları 
altında :ra.vrul.am&klıı. JD.eŞi'll bi: c1ı,Şi. 
köı>e~i le'Yl'~nh B!r mmet>, pen_ 
cetederı başını ııaak.mış, ·wııı., pa.ncur 
kan.ııdanl tutuyor, ktimıeG hayTa'llarına. 

dahil bir kekliılt., Deuı.oeyuz &ofra erıu.. 

sımttn tistUDde bir .salat& aztıtını dl... 
~ Penceftlden, iti aeyi&ni ne_ 
3areti a.ıtuıda, k'unlt b1r Q&Y1l'da otla_ 
maltla me:ııguI blıicaç yarış midillisi gö_ 

halleri nihayet bani s.ı..tıuağa ba.şladi. im.alı, .t.&tılsı.nmalı.sm.. düışü.nürken sılı:uıtıda.n tıerllyordu. Ni. avdet et. Tekr&f Allah& ı.sı:nar1' 
Ben ~onda ~öztı:ıtür gözii'<.mez s~u. : - O 'haJde beni nerıe:ve götünlYor. h~ ~vaşça. mürebbiyenin tulağma y'\vmm. · }~ 
yorlar.dı. Orla!.&:ı blr ~ük1uk ~etırl. runm?. . . . şu sözlerl fı.sıld~dı: . Bu s&zlere karşı genç k.ız ve 
yor ve kendim~ kısmen mes u1 h~.sedt.. : • - Ş~di ıst.a.D.bula g:.d:ceğız: Or.a.d.a :- Bu. kız galıba önilne. b_ak.an.,_yür~ cev.a.b bulamadı. Güz~l veya çirkin :ıı 
3"0I"duım. r~aıç e-ım ma.d.am Stırplğın evınde ~-Ya.it~. ~ınste.n .•• Abdal g•bi iÖ!'unere:.ıc nıa.k onım elinde mi id1? zaval'~ 

lla.lime aeıyau oir ma.ciam :. !sa!u- kakEııkrtaıo. oonra İsviçreye iıde. hep.mızı kafese ko~·.du. . bir mucız.e olmadıtı takdirde, k 
- Bu gib.i .ıeyler htırke.:ı ıçın üz!lctt.. :cffksln. Da.dl da ayni fikirde 1dl. nın her zaman .ı:Bu mu? Bana. bil 

dür, dedi. i - Yalnl3C& mı? -. Be~ size 1 söy_l.cmlşt.J.m. Bu Jma p~k rı.yı mı seQt.inlz?• diyeceğine ve bıf. 
Cesaret vermek is.tıyen blr al'k.a_ : - Bayır, SUırı>ik ııen1nle beraber o. emnıyetim YOit. Uç se1ıe kadar b·r dllkikıa &ördüğü ıkar:ı.sı.ndan cok fen' 

~ı dıa: :ı.acak. m&Qpu.s hayatı !ilrmUş. ~vey anasına çirkin bir hatıra saklıyacağ!na eın 
_ On gQne lta.diill' dedi, vaziyet ta.. : - Oxa.da ne yapacağını? karşı muvaf!ak:tY"'Ue del! takl!di yap_ Obomobll harel· t~ 

ma.mile anla~lı:-. i - İsviçred.e. hu.ı.'1.ISl bir tedııvi mües_ mış a.mma haktklltte çot: bı.:mi~ blr lra_ a.. . hanımya.vllalş yav1 aş ,.~·e 
· • ' · ......,_......._ "' .. tin' · dm ı z llı ö · b ,_ d .,...zıye '! e on ara. ve...... ıŞll'Jr Bir başka lııı.brr. mt'seleyı büs'bll.tün :sess:n.e g:.~......,.,... ı::;s.na ... uvve , ..a. . ava mer;.n unun eı .. 1 en CE- 1 r1 pt Uuı.- • ö d k •bO'!-,, 

va.himl~i.nii. Matmaı&l de BaJ.:eran, ide etmek için ıa.zım gelen her şeyi ya. keceğl var! e ya 1 ve _n 
1 
~~~ g z en a~ 

uşaklarını "'~ seytAıcr:nı sıln bir ı~'c.. :Pfle&kiardır. Dadının ller1 git~iit'nı gören Şaztye . Neriman g~ermı ~padı. H!çbıri1 
Ta.bdan geçirm'-!i, BandW.nin, altı f'tin E Ne kıad:ıı.r zaman İôviçrede k.a1a_ hanım onu dlrseğ! üe dt\rttü: Artıık görmek, ~ır aeıs işi~ ı&teın1 
evvel !lemerl bir köpe1.le dövüştilğünil :cağım? her şeyi an!ıyan bu kızın yarund.3. ih_ du. cansız bir vücud g!.bi kendisin 
ve ~~ın ıı.rk.a.81 ıc;.ırıldığmı öğre"l_ a - Tam ve normııI b!r insan gil>' ~- tfyatıa kıonuşuuı.k gerekti. tik Ermeni dadının elleri arasına 
~. Kendsini merıı.u düşürromıek. : ~Af'.çe ,.cı.nuytı:p gezece:t kuvveti bu'un Bu hM..lse Şazıye hanımın ic·nı sık. rakmıştJ.. 
lQln bu dbvüşil ood&n gıziemi~"rc L :cal(.a kadiı.r ... O zaman kocanla bulu_ m.ıştı. B'.rt.aç saattenb!'.ri Neı·ımanın XU 
Fa.ltaıt kadıncağız. U..ıtinti.lxin uyku uyu. ~oaıksı.n. . yanmda binblr tilrlU SÔ'.'1 .söyled'ğ n1 Madam 
J,aJml.YOI'dU. . : - KuvveıtJ_end•ğlm ~an oğlunu. ha.tırlıyor, onun. üvey ana~ının ldd'a 

- Size, B<ı~dit hak\'.ında tıavacl.!f mm vaıı~a. gidooeOc miyım? etıt!ğl g'bi ha.ki1r.aten deli olıwı.dl#ına 
vermek iç.in pilude iki d~fa te1efon e_ : - Tabi!. . adeta Uıı!.ilüyordu. Ranımefencil, 
d · dedi F!lkM Pr.ltine gider git. • - Buıııa oo.tlıl mlslnıZ? . . . . , İz 
erm, . . ;\m • d~rha'. bir doktora E - efipbeslz. .Araba~ın bır k6$esın: sıneru ta - S.ze vAdetti~im rıibi, bana c 

mea, l'\C9. ede , : x.. mıte gelıncey kadar s.slnı çıkarmsdı. etim.iş olduğunıız gene kıza ald )} 
nıru.a.yene olun. : - Ya.! vyle mi? otaınobil !mıitte durup ~tl2in alacak. , ., . rtlcl 

Bana acıyan IXIJl.d.atr!: : Goo.ç kız tereddüdle bacını salladı ş . ..__ b .-.... kt S " ·' ber ve havad...,,.erı aşağıda, verlyo 
• v ve azıye .u.nnımı ır .... acn ı. ozue N han lr. &hat rlt 

- Bu L$i. h<?men !> a:!ı·.r;am yapmaS! :Ve a.rtlk konuşmadı. Yalruz, o:onwbılle Ner'maııın izini kayb.!.tirmel.c, hıı.k ka.t. er.ıman un ge~o sey . yo ab 
ıft.zımdı, cMye söylendi. Burnda yatma. ~lediye dalxesınin OnUnden geçe;ler. te :13e ken~s!ni bu alelAcayib kızın ya_ 1~~relt~ ~İlk ~itl 
yacalntı l>lle. :t:en birkaç saat evveilci m.er.ııslm1 ha... -cında 1stanbuldA gösteTnıemek iç'n iı:. pe ı.yı n ~ .ı. .. li er• 
Oradıa bla-Jı:aç r.rOn daıhıt k.ahcııık o~!l ;tı.rladı, ömerin uzım boyu. esmer 1tızil mitte iniıP tr~nle 1stanbula gltmeği zayıf ve yo0 görtiııdüğil l:ı.alde 

davetliler beni ufn.rıadı1.ı.r, ~yi taı.h te_ :C-ooıer.iırlıı önünde canlandı ve onun muvafık bu1mUŞtu. \'aş yQTaŞ a ış .. ı. . 
menni eıtıtilel' ve ırittl~!.m\ görerek heı>~ :h&karet dolu sör.len i'Ö..ı1er:ne yaş ge_ .Ayrılırken N"r'.Jwuu aln:nda.n öptü. !stanbuldald doktorunuzun b.ze JJ. 
si d~n bil' nefes aldı. :trrecek kadar kalb!nl srstı. • ıı~ikl ..,: sende tavsiye ~-ttti hususi tedavi._.11 

H 
' 

; - Bu mu? Bana ı~titmiı kadın - K.ızı.m. sen. ma~m s ..... ~, e ~ eS3E!6esine geldik. Doktor küçük rır aya ~ 
00 

? ta.nbula g decel:.sın. Bııkaç gün onun mı iyice muayecıa et.tık~ soma 
.. 1 b' e dir ki • u m ur evınd~ m.1safır kaldıktan soora bera_ klin.ite ya•kın ve mımte. b' tel 

Pe'.at.;n, dnı:ıya.nı.n OY a ır t ~ rı, 1 dır' : Ncr'.manın gözlerinin ikı yanından berce İSv1çl'eye lr ~ecdts!nUı. Bu 61!)'S. esi dl Ay . .. za:ıı .r o ·eş 
orada, -ırUı:ı.ltik haehberlerl g~!~zJ ~;;an:, :sess:zce akan yaşlar kayınva!ldestni şa_ hat için her ,,ey hazı:lo.."1.IIl.ıstır. Ban~ r r.ı-.ıved,: ... _, nlı,_ g~~-ıor~ya ky~r, ~ 
f~ gayet te emm ye · ~ırtıın.:ırtı. Endişeli nazar'aria Sürpiğe .,.~" ın.zun a CÜ ·atı:ı'nıış ......., .gım.ı-n 1~ Buıı erı so aı;.a. ter• ve tifüs hergi.in v.ı.ıdır; kDı!era, ~- Fbaıktı. 'Neriman bu bak:;şm fa:r1tında ol ""'-Ya tlitge .en, p~r • l e~im Ken- ın.ak değil, pence-:-edcıı dışarısını 50, 

lerln kapısında. ~·ıı-ur; haydud bollı.1tm. :m'""'tu ,...,.,.. vaş'•"·ının sebebini izah tır. Benf aı:. sen.:. go.n~;I~ "'gin a· "~Unu· retııne-k bile isteme:ııken gıtgide aç1 
"ldU.r , • _,, · "'"" • ..... dı men a&vın .ıamma .., ..... "'-e ""' ı 

dil. Pencereden. ık'1 sl'Yiatn ne;.ııareti aL ıa.n her ha.fta olur, adam 0 .ur4 er, :e'Jmek rnoburiYetini hi&sı-t.tı: dinliyerelı: uysa! olma~ı tavs.Ye ederim. ~imdi her sabah oldukr;-.a uzun b.r 
~. 

da • .,.ıe uçuyorlar. tı.nda, k:t>rıı bir O&YlTd& .atlamakla meş,. .ıt:renlere b!icum ederler. gemilerı 1 ~i ! - Çünkü.,. Şunu s11ylane1tylm ... İs'ı.ıed lğin her şeyi ona ooylemefü1n. O z.nt1 yapıy0ruz ve yemek yemek * gul bl~ JAt"IO mldtllisl. ıörültıyoroo. yarlar. Bunı:aı:m peılt ... av. , ehenu:n Y r :Beın fransı.zcayı ıyl biliyorum ... B"Utun bana yazar. Tekrar ediyorum. kendini de Q-aı.aıı, otele _epeyce uzak olan 
Kı_rk se1dz saatHic i.o;tirllıhat zamanı_ v~ır. En kötü ha!:>e.rı~€.~ckl:.e!:e~ !söylenen ~eri işittJm v~ anladlm. onun yanında emniyette gör!lleli \'e zlnoya k.adıar yürt!.yoruz. 

Pao~...Şang bir kasaba dctll blr nı bır pcıban h.a~atı •apmafa hasret. pekinde, her ~ey'. b.r al nl.k:'oin bir : Şaziye ha.nım tııl&ş'la doğruldu. Yıtzil raha·t olmalısın. Birkaı; ay sonra İs. Dün tekrar dok~oı· geldi ve 
1
ha'1 

bahçe yığmıdlrr ve Yoldan bakınca, tek tüıt.en BOlll'8. kllt'a domuzıa pek ahbab ıte:mıbelll.k., tatlı b~r hl\Y • flfl ~ımıızı olınıuştu. Cek!ngen bır ta t.anbula döneccı.s!ll!ı. Allah.'\ ısmarla. mızın mtia::ı:ıatün oldul!ıı kadar 1y .• ol 
i :ik evler se,cileblliy0r. Şöhreti, 1.ki üç olmU$1iımı. Nereı:ve ~'l!l. köpek gibi, lAıka.yıcil için.de sli~1lne~ bulur, lıa er, Evll'la. - clık kızım yolun acık olsun! ğunu, yavaş Y<J.\'AŞ tnmamüe de~ şt 
l:.llomctre 111:.eredeQd. yarış me<ydanın. peşknden ıeı:.rordu. Kekli>1: k, gelip erir. • . ... ... ~. ; - .Fransızca blllyorsun öyle m? di H ~u d.a unutmıı ki sıhhe.Hni inl, birkaç hafıta sonra da onu taLJ1( 
d.a.n dolayıdır. Da.ha birkaç sene evve_ beni oda.mda zjys.f'!'t ıırdiy.rdu. AJel~- Grand Hôteı'e gelınce U\J<\.V\1.1.u ça._ : - a, ş mıyacağmuzı sô7.edi, 
line gelinceye kadar, Pao_Ma.Sang·a. cele Pekine döndüm Sebeb' bu ·ra ğ$m ve ken::lisine, hem :ısırık vak'a_ ?'e sordu. Jı:a.zanma.lt ereme!:: avnı zamanda ıı;ll. · 1ğ1ın Bz b b -· 
a.nca.k ~lrler1e, taht.zrevanl&, yahud ha: tı b• · ~ . ~Jd'- ·ı hem serserı Jt5".>e1i. meselcs•.!Ji a.n. ; Biraz evvel bunu ÖHt'enm.iş olan ma.. zelleşmek ve lı::ocanı kendine Yaklaştır. Banıme~endi~ 1 • i e eg .~~ 

ne ya n .n.ı uss.n ı;. ıs · ı. sm' . :elam Sürpik cevab verdi: ınak demektir. Onu kendine yaklaşt.U'. dar sevdiğım vmet.n karısına e, 
ceıkcek am.basne gid'J:rdi. Yarış günle_ ~ gcld!jim &Qa.m, erı!es bir kur<l ıattım. . rol· ; _ Evet bana. Ja dem'n bunu söy d.ığın gün de benim kızım olacak ve geld'ği kadar Hina ile baktıQmı ve 
rl, yol, gene, C'{lneş altında. yan beline köpegi ellmi ıgırmı,tl. Kop~' mt.lşa~. Xe'Y1fl1 t:eyıfil cev<ıb ve · . :-. 1 ' · - r , rle nillıStesna b r mevkı ·şgal e nun tam.amile deA°:.Şmesı 1çm blC 
kadıar çıplaılt ve terli v1lcudlarile, tıoe ..ı .. altma almı,.ra?'Clı ve bu hftd sc mat. - TabU, ~uduz olmasından d~ mıı. ; ed • ka b.m şeyi l.hımıal etme1ğımt sl:ae ~.ekrar 
v~a çamur için.d.~ setırten; ve hafif muel dP. B•llıran'ın pek car.mı sık.. korkulur, fak.at be..,.Jemelt l!zım. Ban. : - o hA!®? O ~alde . ~l.n: 1 vslyeler:mi vonım 
a.ra.balarınm ioinde, en &ilzel ipeklileri. mı.sa be~·V<'>~U İmıl Ba-:ı.dit Cbay dı.t m'!lşahede :ııtında değ·~ mi? Siz de, : Bal;llta bir ft!Y aaylfyernıyoı·, bırk.aç Goreyı.m seni kız. m, ts. . · (A kası varl 
le sUslü, a.ğızl.ıı.rına. Jııaku sü.rWmU-i b1r ıfud) aran\~ ~in kudut olm.adı- IMrllan yere iyod sürd~!nUr. mU? :saatten beri gelininin kıı..rşısında nası1 tamam.ile dinle ve yakın zamanda b.?Je. r _./ 
'l.ı;,.J",ı, .....,.ete tu"ft ~.">k, ,..;,. yandan veJ.. ı>;.,..,.. -J- b ' .. n::..•-"ft- b v • ( ..... A_ v~·) \ .......... _"•'"""'09MHHUO•HUUOHaWOUUUUOOHOUHUHUHHUOOOO ·~ "'""}it -~ .. .,..... J •~ ÇIU.llU.L u unU'\l.aU&J.&UAlol u JSırıga 1 !::?t:::;; .. , .... ~ ...... "'-•••••• .......................................... ........_.................... .. .. 



11ıt• '• .lftSlsi lıla baJ nl parca~ı.. deşJliD IDl'* caıresme, !ur wııd.an 
yordQ. cı.a.ua aç.ıt.. ub.t ll&Z&!lı aozıar D - b .. _ 

Duan t:ımerine Nurınin endıŞe.ı b!.I_ kan.en bırdenbue ayn1 mcı.'ul yet h s_ 
kJ4l tmıD&r<tı; bu «ssis suale cev.ıb ver_ &ini d~d~L E.se.u rı.iz.serd.ı, coşa .. de. 
memek ~ başmı etemı. Baa.ın an.."le_ nizde, hWnl.ın slire.:ı fıır;m:ıd.l ktn.dı 
siDin ıwice bir ııoa yaşnu sılditını gt>. t.aUha'mJiPıin eser.rıı gôrdU. 
:r1lrcM1; sırrını 1t.ş& etmek .torkuslle an_ - ~·e, .ağabey? 

l·kı· kardeştı·ıer :.~anı: .bu'etEetini sezmemiş gıbı =g:e:L.e~~.!::·na:galar ..• 
ı • • • Nlll'hıa ka.r.anch~ı parayla btlyfitilL - Hiç me:aiL e..me... <Jemici oldu. 

milı:Ş bu elde, hlçb r fayda ıtem.n e;_ tumu uııu.tuyarsmı gaı.iba ... 
meden oturm,K. 7iyip içmek ıe lsma_ Bu söz!erı ~v:y ler:Cen dudaklarında 

K d 
• C 1 ilin ..acııme g~)"Ot'tlu. Nered-eyd. ba. tatlı blir tebe.;eüın1 vardı.. . Doğru kap_ 

yar an • Ekrem R eı ld . - ar e f ım e ma e - lıkçılıkta .lr.azandığı haft.a!ı.t P•Yl ye tan köfk'İ.İllle >lictı. 
• 1 b&1ıtı amıestne get.Jd'ti gün]t':"?. .• - Acaba t.ıehlilce çok mu? •.. Bu fır_ 

Ü kan k 111111 llalaSISI l .artmu.t.e ebelNlaiJet&~ ooculıııça b ir 1 detinill cmıuzwıa dQlm&ıı t.eır. eme 1 Fazla at.ıı k.a.Wnudı. tş ara1I1Ata to_ bn~ı atıl&t.abilecek miyiz? ... 
0 ~ 1$ -~ UM Jlı9UoMlnde onu bir ~undan V8'>Ul'd&n kM°aJ& ind'.ii zaman annesi ı yuldu. Fatllt, kım saııat b!r adam-ı it Kapt.azı cevab vermeden evvel bıza:ı. 

:lk& te.a' atar: t.amall .-..ı• tm\11. • JMbr1lm ~ t&r&f,ııcdan kucaklaDdl. Zavallı U.dın 1 ver . - l'lJnlukll her yerde ty. kar_ düşimdü 'tt nihayet dedi ti: 
... Pm!e ~ F & .. ~ JUr. 1"UJ'i. &el&şla, bir.as da titre_ ai1Jyarak dunııaoa.ıı kOUUl\O'OrdL Ke. ı e;ııanmış, .baıtiA vadler bile elde enşt.i. - Allıah kerimi ... Dmime tı;lhassa 
~· .&aaee cma_ Ut. ,.-eıt mt'UO& lirdi, ı~ılin yataı;.uı& limelıeT, birbirinin a'Nm.da durmadan Pü:at yalnııs bu k.ada-r.. . ne mucmeler ;)tur .. . 

Allaıb& ~et edafti. llalltuılrl Nu.. doi'rU bJll.u_ Nuırı k.ardetıru k&rşıla.m&k t.itreık çenesinden döıkülu,ıordu. Ne * Bir mnclzeı. .. hm.aıı kaptan t~-
biı' .-e ~ra 6&ba.l:ı ewunda dUD. Jokı tıeıt dinıeime d:ayanatak ya .ağın söyledi.iini bel.Jci kend1ai de o;lmi)ıordu. - Beclmle çalıemab :razı.vss.. arta_ kliDden dalgaların, köpüklP.rln yalat!ı_ 

a aml.erm.1 acln.lftl. iç.inde cıt\lrm&ia çabalıyordu. l .zun t.m.il ıee bu ı.&ılerden bir ocy anla. ğım seni aram!za a!mağa amndt'<f.r a_ A'ı gıUvert.eye indi. Tr.lt ellie 8*ı sıkı 
tsrna1ıı11 t&iilwzliii mıektebden ~ .. müddet arılı Jta.ld•lı-r. 1k1 U.rdeş.n b'.. DUYQrdu. Zihni hep Em:ney~ me.osuJ._ tabe'.Y!... tutunarak gem.nin, ~ baş . tar.afına, 

. On beş . ~~da JDeltMbl 1)&ratıp ri _,11, h.Mt&, gocı*luit .ba.ssas .yı:tile 1 dü. ~ ltızıcagızı Oıer~e dctııetm ş_. Nurt bu sözleri lde-ta çekil!erek söY. ~ kadar ge!dl. Valct.Cle k.aYlltta 
balıkeı reıaıııın yamoa -.nü. 1.&ln ~. d,ierı yürell paı·ç:ılanmı.ş, I lerdi? Bunu JUnseye saramaıruşt.ı. Bu lemt,ti. İsmail de cevsbe!'l el'ne Sll"t-1 ~~· oturur, <!a1g:ıları ~·rederdi. 
mtiddet sonra reis ölQDoe iti.& kaldı. JUal! oımm ıstuab •er~ eruiL I suali sıoo:ı:n.alt, itend1nce. SPvgl!:S· ile a_ 4P öpni.lştü. Böylece urdec;inm tic3 • .;ı:mdı hu tarar derin bnn1?klarn bD. 

:'tleşi ıae .me.;,teoi b!ilrlp ~r tüccar ' eesııe Jııendi.n~ am1e şefkatı. ve ,hti. r&lanmdıı.ki .s.ırn l.fşa etmek, zavallı E. ret.ha.nesinde memur olmuştu. Bazan ı rtırwn'fiştil. Bann, blrci«ıbire ytllı:selen 
memw- oımul)tu. mamı bu.l&rak hastayı binbir dt.ik&tle rnln.erun h&tır.a.sı.nı insanların ir.tt<•fs!z, sert>e&t olup ç!\yırda Eıır!nmi.rı haya.ll. bir dalganın tepesi ıem.nin ~t.lannda 

Bi.r l"iiın b.r bunak kadmlA alım'ıdan t.ııcMlıamqllı. h~• dllşünceier:ııe marue: bırakm.a'k le baj)&şa kalamadığ•n'.\ teassi1f eder. aydınlanıyor ve tek.r.u karanlıklara da. 
üs t.&l h.ııın aebebini öirendi. BöJ. !la.ıM.ne nillatn.ıntn mUsa&de verd' ğl demekıti. di f .kat buna mukabil de N'ur"n'.n lıyordu. İ.mı.aıl bur&cı.<ı. f.Wa kalmadı. 

e eilıılitt yeis lçınde ıeoeraen 1amail 1 bdı&r kı:ın'u.11tula.r . Rer ikisin in &es nde - Oğlum. İsnul.lim, yoruhnftdm t~ glbi mut.eber taclrlt'Tle, müşteri.. Gilve:rt~ve hU~um etmekte olan_ d.aiga_ 
ıleri.nı otlatan bir kıza raaUa.dı. Bu 1 FAi>tecmal b~m\l~rın, akıtılmayan :ra ... Eve gelt-.onız l~e... lerle ıiş hususunda mlibahas!!lerde gör_ tarm ci.ıırt>elerı'.~ ısla!lAr~ 11e:n.n n Gl'. 

~vince ta~.hi dlmdll. le 'buldu, tt.r ıröe yaoJ.srmm verd'.ği titrekUk vardı. - H&Yll' annet-IAim.. . :ı.. onoola bQraber aır"ıım ü tıe•i nre ta kosmma ı-eıd!. Burada koşuşan, dı. 
1 it ... ft.. ı..s..,j•-- men., ~ y • • il d Pura t&Yfa => ua. w.-a meın -~"" :Nurlnln oradan. memleke:ıten gel_ Neden bugün, her zaltMlndı..~n fazla, cranrns göğsünü llt'harLı kılbr~ıyor_ d:ırıP'l'l gemıc ~ var ı. • 

i , sevlıı: yocdu. Utrad;tt l:ııer teh•Tde Jnfflf, İsmile &e'Vl'lllainden Mberler ge_ Em ne kalbini. z'hnJnl m'duruyordu? du. Kardeti, u!llti, tal h!.en ooun in_ tsm.all. seaıııZ. t.!trlye~ek &~arından 
g lis!ne hed3eler &lrJOrdu. Kemle. 11receiı hleısini venndııtevdl. Nur yi Artl!\: taıt'iYEll b ir daha al'ın ıaçlar t!kammı aLıyordu . Faka~ çoıt geçmeden geçiyor •. gıögk-rinde tekdır. ve sıtem do. 

te ôöndüttl 1111.m&n mtıe"lMS "" oeDd · ıAımı*. biraz ebediyen bJbolmue olan l"(meste parla.mıyaca.lı:tı; ruhu ok('a~n NurinlD eSki ueş·e:si kalmadı; c!üJ\ln_ ıu man.~r bakışlar . sez·yordu. , 
~:n .ltı:z.l.a bu~ e&fll:'dA OllU bu. ıe'Wll4'i ırOnnete bedeldi. .,.f ve tat'ı bakışlar ebffliyen sön. 1 ceU görilllilyoreu ; d ;zler:.Oe tJırmı&nma. - B.!1'.yorlar. bepsı biliyor . : Tal.h.. 

blıll~.l(]. ı. f!!'I ne ı!.t.1ll, ltapa~!f o·d~U _ Demin. bura.ya sirıneden evvel, mU;t11; t.eçilerlue aeeleniıftrı k~'Tt- ! ilı yeni yen: .:ığrenıniş olan y:ıvn:su bi. s~l'tlmi, utur3•ız'r~~?· ben.re Yü.. 
rdu. Blır 90C\U ona l:m nenin _6 .mıUt ~ııt.bl>i ıördtlm. Yakında inQail.&h zın ellen ~da ~çek ı'bl sallanma_ le bu diişUnce~erı sllemeıı: olıııu.ş.u. ~ öle('eı\tlerlnı bJıy0rlar da. ııen.e 
'lı·~ .. ~.rledl. 1mı.ail b·r ö:ü g'bi 1 hs~ anedsı ç!kab.lecekulı .•• Bir şey """"'k. seei de havayı ta•ıı nıı.~melerle - Nuri, kardeşım, ne var süylMEJıel. hiç blori ses!n1 çı'!tarmnyur, linet etm. 

döndiiiu maman annesı ona karde. i11t yor m\9Ull? .. sana Ç&m.8611"lll b raz 
1 
doMunnıqacaıatı. Sevgli ayakla _ _ H.c... ş~y .•• Ebemm"yeltliz bir yari ..• 

.n ni;anlandıiım haber vtrd i. ~ ~im. . . Bu parıı:yı da anne. rın çttnem!.ş oıootu bu eop_ iti aıU!liık?. •• R&Stladıtı ~ çehreye dotru JOlilntl 
(H ikaye ılevam ed~or) mi-z göııd&dl. &n wı:e l>eraMr ııelmek ! rağıa W...r~n. onuıı gömı.U. ol - Bl.rdeııb re İsnıailin gm.leri ö:ıUııcie ı.ızatzyor, böyıe ya~rak ta herkftreo 

- 1 - , iStedl .amma beu ruı olmadan ... za. cJUğu m&nr.araısr karşıgında, omm te. ın~ar Fa.tıma teyze canlandı; kulaiı.. 3vn a.vn affed~!d'lhnı za:ınoedıyordıı. 
h&.Y!t t.wn1tılln mnunı,etl b tm .,_ vallı bu ron aylarda çok çöktü. Hava. ntff& etmi.8 olduğu havanm ı crnde ıs_ na da Udıoaı.n se&c geldi: H~keeill atf!llA muhtsctı. CihıkU o her: 

He.gün Q&#'ı.ra 1 d'. ;> ~'bihar Ylli. ıar fena, yotd1 hut&lanır diye lııork.. mail kecdiainl aevgil!r.ine biraz dsha _ Güııeşin tutuİduiu b 'r gUnde dO. ~ &time 3Urilklüyordu. GUvert.eyı 
~·atının altınca art~ b;r daha g;t ' ~ı.Mn ... Sö.Yle. baljka bir teY ıt.mn mı? yakın mi hissediyordu. Vücud~ım tanlar kara baht.lı olur oğ:umı.... bs.,.~nbe.şa dol:ışıp eski yerine avdet 
·oot>tıtu b !IO ıı ~ıl'sınt be'klMll'l trnnail, ba:ıııe m rnfi cevab verdi; t.flm oıımıııık vasfım kHb~dı ~eic. öhlrne 1smail, k.ardeş.inın işl.r.~~ zuhur e_ etti. , 
~ı•-etı terkewe.k t ma~~ ıiıYa b~r ,.·ini\cl\ pek iyi h:llyordu ki siiyU~<ctği biraz ~ha yaklaqm•$ <letıı m ydı ? BeL 1 den aksil-ilı:lerde-11 .• talihs~ gıl.:: ıktn<i. Gend bataca~, ml\nttebıı..tı. !°'.Cll.. 
ı «.urt.ul'Qf rerahııfp ve a •. Gemıd .. ıı, kPHttıMe gaz ya.~.ıarı fı~Trı<'a':'tt . ki yakında. . . slnin me6'ul olduguuu dtı.şUndü. ıarı .. boiulacaktt. ?Dlarla berabeı Nuri 
nıliteır-..a.di ıaalifetl d" ktnd &ini Dııdısl:1a.n sıkı ~ıkt y~pışık, c,enf'll' ttt._ _ Yavrum! . . . Ağ1 ıyor mıısıın?... * d~ öleceQatl! •.. Nurı de! .. _. ~1~1 müthiş 

az avuttu. Fak.ıt, her zarra.1, h er t · ~ır·ıe L\ca..ıe\• f'derek. tsma. _ Yo!k s.,11e, yok .. . OözlPrimm ke_ tısmıı.ll ile Nuri fı.nd.ıık yüklü küçük bır kıı.SkaÇın s.rasınıı. gırn:'şıti. I ... Bir_ 

ne, tendislılfD lblne:vt selditl l:adıar 
onwı da .e\lıdiğı kanana ka.Y~b.lme .. 
si, evde.ki yavrunun baba nezur-<"ti al .. 
tında büyüYti:>, sıroasını b.atulayamıa. 
yacağı amcası gibı bayltı.z, işe y~ramu 
değil de, babası g.~ adam olablm81 
için, biibün bunlar ve bilt'li:n gemtdekl 
kocal&r, babııiar, n:şa.nı~~ar, e\•lf\d1Ar. 
k.a.rde;ıler, sevgililer ıç .n k-end.s n n bU.. 
rada hemen :>lmesi lAz:m gekHıtin · an.. 
lamJi ve kararını ftl'mi$1. Fuh 1.ah .. 
mete 1Uzum ~u. Vapurun burnunde 
yatıp ye-ni bir dalgııYl beklemeı.- d· 'ga 
ıel.ln~ de h:ı;ilir mua.emet rö&~ 
~ Wb'dl.. Dondurucu da'ga homur. 
dana;rak gelecek, onu a11p götU:rerekU. 
Diğer dalgalar da., blltUn dl'n:a ler n bil. 
tün dalgalan da yuvarlanarak, sahla. 
nara9t, ı:ııı:puıe.r·Lk 'leklecl.ikleri vüeudıı 
ara?arma alır alma:.. hemen ya•!ş::calt. 
la.T'dı. O, birlta~ yudum soğuk tuzlu su 
içtiaaten sonra, öte-ye. ebediyete geçe. 
cek. Bmineye nrusacaktı ... 

Fakat ölmedeo evvel. 1rözlerln1 bir 
daha &Qmamak üzere tapatmııO:m ev. 
vel sevgili ka!'deş:ni blr dahe. g ~k 
isted!. Soll dak1kala!"da teredd:Ude yer 
kalmaz •.. Hız.l!ca yürü:lll, kamara!arı.. 
na indi, yavaş, Yavaş kapıyı .açtı . 

Nuri, oturduğu yerde başı~u duvarın 
tahta ka.plaması:ıa dayayarak uykuya 
dalırnışt.I\. İsmail uak uc!armd ytirtl. 
yerek ona. kadar geldi. Bu sevg lt alı.. 
nm üer.tne son bw;ıeyi. veQ.a b:ıses1n1 
koyaca.k Jn1Ydı? .•. Hayır .•• Ncır· uya.. 
nabilird1 ... Hayır, hayır, ana böyle u.. 
za.1ct.ao bakmak, son b'r defa gii'nmsıı. 
mek \1'e ır\tm!llı:. gldeı'.ıeE"'ll de k "lb nde 
hayalini ebediyen gôtllıınclt hıı.v1r·ı,-. 
dl!. . . Bir anda. nice bat.aa uyan mı~. 
Şimdi Nıurintn her sözü. her haretet4 
ıözü &ıünde r.aııtanıycr., kulağında 
çınh:y'Olrıdu ! . . . Nuri!,. . Hayır... Ha.. 
yır... Böylece (fi tın ek lA.zund1 ı He. 
mm giıtıınek1 , .. Yaba eu ee-vg 11 rtllı 
hpallrlan acıla.cakt.11 .. Yoba. vakitle 
beraber ceımrı!ti de ıeçeceıkıti. •. 

Gerileye crer=ıe:ve kapıyı buldu. usui. 
ca ~- Gözleri kardE.şinin üzerınde 
kalmı'Jl;ı . Clktık:tan sonra hem yavaş 
yavaş 'kapıyı çekiyOT, hem g.W.~ç kü.. 
çülen aralııkıta.n balnyoT, M16. b0'kıyor. 
du. Bir daha kardeşine bakıyorc'.'u 

• 'k.albin:n df'riuH'tlctilı6en n·r ~ :Cı'k .e~ ln ·t m nına «.dar ~ narına ya~ur taneler~ d"i?t il de . . b!! gemiye b:nm!.şlerdi. İ.şler. hakKınd.a den.bire b!r -dalga, evvelk lerden çok 
liyordu: .,Em:ne d ihil 1> ıl. Nıırın gı ::ne ?.a.zrı..a - * lıt.a.nbula git.ın~k mecbur.ye."Ulde olan dıah.a ş!dkiet.Ii ve çılgm bir da.'ga llzerl. 

·· lece seneler gıeQt i . 11.İ~~l .rette sıt kaldı. N'.hay~ baha~ aelmi'"''· :tmna.U 0 _ Nuri 1sınailıln de benıber ge:mıesi ic.n ne kapandı; ~ankt onu )'lkm.ak, alıp 

Nmayet kapıyı b.payıp eüvertf"ye 
çıktı. Yürliyü.ıJ'.l va«.ur, tavrı aza-:n~
Iiydi, 8'm.asını ölümihı nuru aychnla •ı. 
yordu. Etrafında yUkse!m .. kte olan dal. 
galara kanJı kayıdgızciı. ı ev•- 1 Nuri!... Bii~·Ün <'cx:u.kluğumı, bU.lün ....,, • .. ""' ' Ü d ed ---' k ~., öt"-e' 1-tı""'rdu Mua:r:zam darbe ııt:nmiş, COluk, çocuk S h ib O. · _, _ b J'. " EZ ısrar eta:rılıitJ. Jll; .ywuU .l.50 an. g w:u..ı iC ı.ö P • • : 

tu. ıı;en,.'. "'' nl Nur de bu'uycr.-dll . Ayni Z'l. cak b1.4mı tıer..ed P cıva • .._ az• - üşü: ....:... ,., .. ı--'- ....1!.~ı-,· ........... ulınn• nefeaı 
" r; b n• l· ><] • bula bu se:vabat karcl~ın acı d :l_ ._, ..... ...._ .V<)ı... #~ .._, 

nlanda bu se'l~ ' l' ka'des'.n b iı-cok iY'- meğe başla.dl. 1',.ı.lt.at er ........, DMa •- •.ı..--~~'. ÖlUmie mücadele eden her * " · k ı · · otl t celerini değiştirecek. .... .... iKllU~"· . 
U ı ·,·k, 1·nıcell'k nıı.tı..ra!>l kalbnd!! eyıı.-n•yor_ dınıiarı onu Em\nenın eç erını 8 - ı d --........ ,,. gib"ı i.imidsWiğin ,,eröi11oi bil.. bu kaLanı:ı na"11.l vukuou'du_ d y ... __ b r :llk ~. çok sak.in o an e.n a. sa. ...._......_ • 
.... n du. Nurl. onu te"ral' kucalUa.yıp yala. tıil çayıra göt.ürtiyor u. a.nız ..._,,. · 1 k . "'k t'~ '·uvva•' k~ndine mal eden tek elile u u >!: Uh'lu liatırlam~o ÖU Ev t . a n~ d.ıi Em baha. karşı dalıial:. koyu renk 1, opu - LIU 1'. ...... " 

ı t9 afı.biıl 1tınal'ılna 'ğ .ffiUıt tıterey _ ğll!<ian e:vnldıktan, ~llll "pısın. ya:t. mevsiminde aörm~ ı ok u ;· lü olmuştu. Nar;n gemi şimald rn es.. bir demire sa::ılöı. Bu sayede ı;ürükloe. 
M~'-' .. _.... ......~oda.o nvvı>.l d0nüp ona tetlı neyi as.dece gür.eşın par&! zıyası a ._ n•n a"":'"-''-ek.ten kurtııimu .. tu . 

..... :ne dair sine ·nm·~ı. N ... n?, , . \J!tt" ' '"'""'"'' ... • l~kl · k"r~ısınd" nu>.,~- olan rüz.glır:n ve o Uır !t3.".1 ge. .., .,vHuwuı " 
b ıı ı ,.. \. "7' .... .ı.-... \.ıh~~ ... dolu blr trbe~9Uın t,ında dentzn mevı e:-ı · .. ' "' .. ~·~u.: """"'1"'- g""'"'~ten ııonra bUtlln .,...., 

r ..• . ua ua ayn ı lta,arAk b t ba·ıuç. ttı. ...,., ~u ~ ' .... b ll" .. + • ..,.,·,e gÖ"" '.en t€hd.d ·n önünden g··ıy~ kP ç·y-rrmuş .ıa• ... "' ... .,,....... ,..y._ 
'.tlll •- , · ..... ..-.t kaYbolın·•lle b" ıtaooyyül .,..o ıyoruu. .ı...-... .... ı · ~ · run.a .,.,hib o' ..... 

. ""'11ıl'a . . . llt:mra brırt ı.in\ glin.....::nlfJo. cn soora , ~ .. k .. ler Eınbenln rua g b l bocAlıyurdu. Ak~aıı: üı:eri ~d şe ..,.. .....,. 
tantlfdıe , \ek lümu blktP.l buım'*uı.. Mıbe'I' t.smıı. ıı çıığlwon göz yal nna parlaık. ve sıca gıın ~ kend411 gö.5terdi. Herkes•n s ra'rle.rı geı_ - Kaıikak! .. . Alçak! ... 
'utlı biraz ~Yllei;lft~\i ve btel-Lrti mı\tı l ole;m.ıı..yarak:. uzun mm~ •. tıQkıra, 11~1 Ondan ::!olayWı' ki pat.l.ı.van '00. . . f Dl.ye haykırdı. :Ka:rdeş1ru kurtarmak 
.......... \l o ...., - d T ı.. . n oı..ı;, m"rc. ·"darı açlian ciı;ekleri vefasızlık_ ril.mişti. Faka.t 'kımse den.zde.'1 ve ır. ı'cı·n ölmeğe razı olma"ıgın· da.n dolayı 
... ,..... . na lt9~ut hedemetinc yas hıı:ı'( ıra ag'a ı. ıp,.ı ann~m "'il " - .. "'' • b h5et ly rou !\ra•ıra milt ·~ 
14 l>lcJ\lh b t mttl:•,,•- ı ............. Pım· · mala:nnd<nn m.ahr•ım hastA ve nazlı .a. ll'h8.m ediyordu. Yaralı ılta~bl en ufak tına.dan a m. ~ bo 'a,,~ ·na "ı'gın- kerıdllıden nefte'; edlyordu. l"aka.t pt-k 

~..... !!"'"' .... 'b·.r ~~-"""" tesıı· ·ile kanı.yo;dıı. Halıta h~ b"!r dalga ı;<>m nı..-ı . r "",' ,. ,, · - '-"-M _K&r~tnl l)elt~ ot ve dıliaUnü,.--mmu. 

1 

bir QOCuık ~.bi.. . ıı<:..-. ı u t b 0 du o ça.b'm bu nefreti d~in biT ıf.i,. .... .,.., ta_ 
' ne lle bef1lber bir 'n1Qdd1tt k-cnci!Ei. * doer!n muhabbetile ve 'b.'lk:şlarındıalı ca ç.arpıyoır. ';! ver eyı p;.ıy .' · k1:ı etti. sevgUl kaı·desinln saEmfll de. 
yA.r olan taiıh gene JU~ cevlnn'~· ~n. ~ıfla.mı~ ıım:l'Nt bcıyu.,,ca daha az belli olan şüı'!{«"an sözle.-ik ınu. zaman aşağıda k<J?~~lırr tI:ıl ı~a ka_ nizi aşıp Um.ana geleb!imesi, anneleri. 
ıea:ıe ~ ~llhsizllti a vdet edıerelt boş olaraic sarkan cebtin!n kollle, kac. mbele edebildiği kardeşinin. da1tkati, lıyor, nefe&ler kesıl.yordu. a.il, kar_ 

,..._ .. 

ilOm9e orıun koca bir dalga tarafın. 
dan gemiden koparılarak, e.bp götü. 
rüldüğüııü görmedi~ k\mııe en ufak 
inıd.ad sa.dasını duymadı. Çünkü İs .. 
matı sesini çı'ka.rınamı~tı; çlln':\U ts. 
mail ölllın d'<eryasın:ı :vUzünde kıı.•df'l'IL 
nin uyuı1ftn ooa telkin etmit olduAu 
tebe89UmJıe dalmak arzu e~ ... ... 

Birdenblıe sükfinct bul.an bu fw ına • 
da hiçbir gemici ne bat:ruf, ne d ha. 
sara uğnunı.ştı. Bu hayırlı neticeye 
herk(!g şaşmıştı. Bauları da bunu ı:ı.r 

lIJ\lCize Ol.aTaJc ıe1A.kki 'ftmi~e!'di. 
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D 1 k B d 
lara. hiç uymu'Y'Ol'du. Fa.kat gar bdir ki 

O U acı 1 U 1nsaıı en çok hayat kudretini ha:z ol_ r ura dtıa, Allııhın nlmetleraıden ıst.fade 
edebileceği yaşta. ilten kendisini başka 

.4 
ellerini b1rbirln.e VUTlly(lr: e,:!kte sUll1n 
gibi dildlen kımuzı kuşaklı, beyaz çak_ 
şırlı, yeşil cebkenli, atlas d'olama.lı de. 
ük.anlıya, gülümseyerek: 

KUPONLU VAD~LI Mi;V.DUAT 
P_ R 1 BURADA f'LEl 

f h • d şeylere, ilmldlere, hayallere ver!yordu. 

re a te • Burnunım dibindckı saadeti u-ı.aklarda 
mın e ıyor ve baŞka yerierd:ı arayo:rdu: hem de 

onu bulmaılt ıçin bir takım kara kablı 
k:itabla.ra, bir ta.kl!n kargacık burgacık 

Hamiyetli Burdurluların imara yard'mları ~~e1::~h:.y~~;: b~i~~u1:!~:~ızo~= 
1 !arın b-iisbütUn faydasız olduklarını id. 

. 
Burdu .. r .. (Husus1) -.. Burdur; do kongresini akdetmi..ı-ı·r. Halkevı· sa dia edememi; in.kin tistleri:-ıc eğilerek 

k d y• bllt:ıiln ıençliA'inl. rn kudretli seneleri_ 
uma yu.:z:un en, bll!gune kadar ya.. !onunda yapılan 'bu İçtimada J 5 00 ni bo.ş yere harcavac:ık kadar değ11 I 

şad ığı refn.h1ı.n azamisini idrak etmiş ortak lıaz.Lr bulunmuştur Bu kon.. Ah, şimdiki n.k!ı o zaman oısa.ydı; 
bulunmaktadır. Hülkfunet marifetile grede İk:tıee.d V-'-ı·,ı1·g~ ı"nı: K · yüzlerce kita.bdan seçerek ezber''yecf'ği 

h · ı·k., . . . CK ı , omıser 
~c_:uza a. nan .ıp t dôrt b~ mı.slı ~lara'k Vali SadTi Aka temsil etmiş sayfa'arın sayısı yüz taney· ya bulur. 
ka~ geu;en ıbır dıoılcuma halıne ın.. tır. Kongre birçok hayırlı kararlar du, ya bulmazdı. O kadarcık ;;ey Ma_ 
kılab ettıb;e, en kuytu köşelerdelmeyanı.nda., !kooperatif k" d ulla.h efendiyi b!r mollaza<lefüten kırk 
Lıl ··ı ·· ı '-· ı · l 1 ann an "e.nede btr karınca yürü-'. işti, bir Eyüb 
P e gu en yuz e. re, en ıı;lr ı ve pası 2000 liraamın M-mleket Hastaha.. _vı d kl d ..... u peyıga.mber tahammUıtl lle Rume1i ka_ 
san F •• ar a. ihıle .para. yığınla.rınalnesine yardı.m olarak verilmesini za.Skıerl!ğ!ne getlnne.k ir;!n bol bol ye_ 
tesad.uf edımelk.tedır. Rivayete gö. de karar altı'Jla almı!ftır. Sekiz nü.. terdi. 
re, hır d-okuma tezgahı.. en a~ağı/fu~a kadar olan hir aileye bir tez. A~ullah efendi epeyıce zame.r.dan_ 
ayda 1 50:200 lira ar~ı~da bir ka. gah, sekiz nü:fu.stan 11<>nrası için de berl bu felsefe {!zerine kurduğu b·r ha. 
zanç tamın etmekte ımış: Yalnız1bir tezgah esa.51 kabul edilmiştir. vatı sfuitvordu. K.avbett'klP-i:ıl teH'ıfL 
bu um~lmad.ık dereced.ekı a~ın ~a..,Bittabi bu nüfue sayısı, aile reisL ye çalışıyordu. K,mağında m ~rn!i'r ek_ 
zanç, hırçok eşya ve havayıç fıat.. nin İaşesi ile kanunen mükellef h1L .-fk değlldt: ban:ar hep key:f ehli a_ 
!arını yük&eltmiş olduğu cihetle; lunduğu eşı}ıasa aiddir daı:ınlatdı. Eğer bir uknH\ !J:'lfta.va ç.a_ 

talıst;en b Burdurdaki yabancı me- Halkevl topl~bları ~~:ao~~ı!m~t~::~~;:;;~~~-eı~~ 
n;ıur r u f~ı:l8: refahın ma.ldis te.. Halkevinde kış gecelerine mah. sa.kınma<laaı bir nü'.<.te savuruyor; a_ 
sır ve tecellılerl alt:tn<la bıtahdır. sus olmak üzere yapılması ve 15 damcağızı uiandmyw, Uıfını ağzına 
lar. günde bir tekrarlanması mutad 0 _ tıkzyonru. Bir d:ıh:ı da k:>nağ'a uttrat_ 

Hastane suyu ve Yeni minare lan aile toplantılannın birincisi bu truYQrdu. 
Burdurda Hamiyetli vatandaşlar hafta içinde yapılmı.ş.tır. Memleke. Konağında bi.rçO.:C cariyeler Yacdı: 

~~ Qo\ktur: Haaan San. bunlardan tin güzide ailelerinin İştirak ettiği CB.n$ıdan ~1.ed.iğı renkte, bOyd.a ve c.ns_ 
bırıdlr. Ellı yaşlarında gözL~en ve bu toplantılar en nezih ve sami .... ; t.e ba~larmı rla alablllrdi; fakat on. 

..... l&rı da. mangal dibind~ kıvrılıp yat.an 
ok az konuşan bu haluk zat, müte hir ne.o' e içinde geçmektedir. şu kedi gibi beslemek ve seyr~tmı>kten 

vazı ve mahviyetllr bir halde iç.in --- u· baŞka elinden ne ~e'lrdl! Böyle olduk_ 
de servetinden milli vaılığı istifa. Kocaelinde Parti kongreleri .an sonra da zahmet:ne değer mJydı? 
ele ettirmeği bilen, yoksulların yar İzmit (Hususi) _ VilA.yetimiz_ Maulla.h efendi dünyanın kaybedil. 
dımına koşan ham.iyetli bir taitsi. de C.H. P. kongreleri. vatandaşların -nıs ze.V'lı:lerinl t()J)ll;ıın tatmak. ~ecmiş 
yettir. ilaisi ile devam etmektedir. ŞimdL yılüı.rı gE'ır! get'rerP.k hic olmazsa rüya 

'"ilr g~bi yaşamak için bir care buı 
Yeni HaıStane binaana au getL ye kadar kapılan lcazaların yeni ida.. "U:tu: ~on çekmek• •.. 

rilmesini ve giizel bir çe~me yapıL re heyeti a.zalarlnl yazryorum: Ka.. Keın.dl61 gibi keylf ebll dostlarile, 
masını temin etmit. büyük CamL ramii'nıelıde: Enver Balkan, Ahmed yardakçılarlle lmnağının seldmtlk dal_ 
nin ikinci minaree.ini yaptITmlg.tıT. Kökçe, Omnan Algüzey, Rahmi Bil r~"1de bir oday..ı. çek:ilıyor; afyon çe. 

Saat iadesi ge, Abdi Tiryaki, Cemil Ba~ Mus- k1.v0fl'du. O zaman etraf buğul.s.nıyor; 
taf s·· bu buğu ardın<Ll yü.z:er daha gfueı, ti~ 

Bu hamiyetli zevattan bir tanesi G oze.r. ldrler daha cilı\h, sesler dah,'\ güzel 0 _ 

- Oğul, bize kahv.e getirsin'erl 
DiYordu. Afyon keyfinin üzerine bu 

mübarek nesne o kadar g\!?.el geJiyar_ 
dıu ki... Kafayı öyle cllA!ıyordu ki ..• 
ESkl şeoyhislftmla:ı:fan bazıları ~ıl oL 
mıış ta btmun haram olduğu hakkın. 
da !etrva v,,.ı-m•~ı,. ... : birçdk zavallımr. 
<ı.nlanaıa g1nn ·elerdi ı 
Ataullah efendi o A'Ü'n sııdxret diva_ 

nın'Clıa fazla sıkılm.ağa. başlamıştı: eğer 
müıınküm olsa lş esnaronctı. burada lkah. 
ve iQrnenin caiz olduğu hakkında fetva 
verecek, Ad.eti bozaca.ktl. 

Tiryaki olmant!l lyllfğı kahve~n de_ 
rin bir ıta.t almaktı; ıenah(p da vakt! 
geldiği ?.a.Jna.n ıcmek mümklliı olma_ 
yınca. derin bir sıkıntı vermesiydi. 

At.a.ullaJı efendi esnedi; iÖZ kapakla. 
n cfU.ş';ü: ba.şı omuzuna. doğru sarkıtı: 
etr.a.fıınd:aki heybetH insanlar, heybem 
derlror, davasını hararet.le ve ağlaya ağ_ 
laya anla.tan adam, her şey sıl!ndi: a. 
deta bir atyon keyfi duyuyardu. Bu 
şeık.erleme biricaç dakika silrdü ve b;r 
kaç saa.tin tadım verdi. M~cllstek!ler 
ona ~lar, bıyık altındııın gü:me_ 
mek için kendilerıni zor tutuyorl.ardı. 

Ataull.ah efendi silıkindi; k-en<i1sinl 
koo.ağıında ve dotshı.rının arasında 
sanm; elleT1n1 mldırdı ve birbirine 
vurdu. Herkes o tarıır:ı baktı v-e şaşırp 

dı. Aıt.aulla.h ı!fendin!n duookJar1 açıL 
mıştı: 

- Oğul, bfze kahve getlrstnler! 
D:Yeceği rmıhakk:ak.t.ıı ve bu bir re_ 

F=Ai'ZiNi 
zalet olacaktı. Kendıs:nl güç ıtutıtu. U. ===---------------------------kin mecllsteldlerden bazıları onuın ka_jliiiiiiiiiiiiliii ___ lıllii __________ ll!lllll __________ ....;.,;; 

dar iradelerine htUdm değillerdi: ner. O 1 t O • 11 1 ' 1 t U M d deyıse gUleceıklerdi; !ster istemez, f:lle_ ev e emıryo arı ş e me • • en: 
r:nd olımı.lmızm güleceklerrli. Bu da bir 
rezaletıti: davacılara, cavuşlara kar~ 
$1 Petk ~bda.. Kaymakam Saklr Ahmed 
Pasa za.rif bir lldamdı. Hemen doğ. 
rulrlu; 

- Peık .vorulduk. bl.r kuhve içecek 
k'adıar teneffils edelim! 

Dedi. Hfld"senin öntlne geçti ve mec_ 
!isin veılcarı.nn korud11. 

K:ıılircıı..n l{a.fh 

~n Mizıım üzerine 11/1/~ tıa.ıihli Paaıar gününden 
ıa.şağıdlı.kıl bıaa:ı!l.llY6 kaıtaırlarmm iştlemıedJlkleııl. ve arzu 
~~.rdan Jaaoot ala.blleC€1derl ıa.n dlunur. {153) 

Siııkıecıden barellroıt Çedmııeoe ve Y .!kıöytieu 
edenler ~ ede~er 

24 29 
S2 3'7 

'" 4ı9 de halen lzmirde ticaretle me~ . eyvede:. Süleyman ~ol. Falı.. lny0rdu. San.ki göktP.n yere hur i~ er ı_ 
62 55 
12 cPazartesl günleri. 57 cPazar günrerb 

Hacı Rızadır. Burdurda bu zabn rı ~e. Alı Açar, İsrnaıI Vural, n!yor, gılımanlar iniycr, hoc.afenôınln r~-------------, 
immetile Büyük Cami önünde ya..IAzız Kural, Ahmed Boncuk, Rifat etrafında ha.ika yap~raıt ıllh" ler söylil_ \._ Yeni neşriyat .J 
ı '- 1 · ·1cm 1 Çakır. yor; beyaz etek~e-rinl dalgalandırarak - - !-----------------------------... 

pl an muazzam aaat &U 41Si ı a e:. K Q LJ 
dilmiş. saatleri yerine konmu§ ve ara.suda. Kemal Karasu, Şükrü uclarlle lwcaCendlnln yUzUnif okşayor. Buhran kar~ıaında ve harb rman mum Müdürlüğünden: 

1 ., l .. Saka, Osman Ka~, Cemil Üavdar, tardı. ll d A k 
ça ışmaga baş amı.ı,tıır. Do:t taraflı Bilal Ödül, Ruhi Toka Hasan Tur Al:.aulla.h efendi o zaman dle:in bir yı ann a meri a 
ve çanh olan bu saat kulesl çok mü t 1 sa.adet içinde kendinden geç1yordu; göz 1~9 yılında Birleş!..< Amerika, Ka ~ 
L 1• b. b ı "' J-·Id b 1 jgu · kapakları ağırl~sa,:aic düşüyor, başı na.da, ve Meltsikada otomobil ile 22 n m ır OŞ ugu otO' unnuş u u Gölcukte: Ahmed Kun.gurtay, k.t d.rr göğstıne kayıyor. şekeTleme ~apıyordu. l:ı(n Jı:il<mıetrelık bır tetkik seyahati ya_ 
ma a · Osman Dal, tlyas Aydın, Ahmed Sonra blrdenb'.re silkiniyor· uyanık rU pan a:ıık:a.d.aşı.m Neş'et Halil Atayın bu 

C Koopertlf Biriz, Nuri Bulut. İbrahim Tolga. yasına yeniden daha taZt> ı...~vvetle baş: 230 sayfalık kitabLm Birleşik Ameri.k.a 
f Dokumacılar köoperatifi, mutad Sami Sezer. ~ için gözlerini açıyordu. Bir nü({_ h.a.kıkmdla. esas.ıı mlfun.at edlnmıe9:c isti. 
~~~~ te savurarak: meci!stekller\ güldürüyor; yen dlruıvucularımıza tavslye edt>riz. 

Dursunbey devlet orman işletmeslnQıe ya,ptırı.lma.kta olan c600.o mılimet .. 
relik. ha.tıtm etwı ve pl:\nl&l·ı ikmal edilen !ama.ilaer değıımenlnden itibaren 
yedi kilometırell.k: lc6mı hariç olma.k şarti.le hentm bıt'l gtımergAhı tcsbi.t Edil. 

memiş olan talk:riben 40 kilometrelik kllillllil etılkH1 ve gUzerphmın tayini 
bu hususta ik.ararlaştıırılan şartlar dahi11n.de fenni ehliyet.i haiz tallbıne yap. 
tınla.ca.ktır. Kat'I teklif fiya.lbııu ihıt.iva. eden mekiıuıPla.nn. 15/1/942 ıtarlh1ne 
kıad.ar verilZMsi za.rurı olduğundan istekli ota.nları.n şeraiti öğrenmek üzere 
Umıtmı MildıürlüğUmüze mtiTa.ca~tları. «3711 «57» 
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Bütün şarki ve crtaj Ziraat makine 1 Dünya tarihinde 
en muazzam bütçe 

Londraya göre 
Vişi hükOıneti 

BerUni ktzdırmış 
Avrupayı Ruslar ve aletleri 

istila edecekt3rmiş artırılıyor 
Roma, 7 (AA.) - Bulgarista- Koordinuyıon heydinin yeni bir 

rıın istikbalde haritadan .silineceği k.ararile zira.at makine ve aletlerini 
Çı..inkü Sovyet kıt'alarınln . yahıız iıletmek için yeniden bir kadro 

merika ın 
1943 y lı 

bütçesi: 56 
.... a·lyar dolar 

lımdra 7 CA.A.) - İngiliz bru:.ını. 
Vlohy 'ile Beı-lin arar.ındakıı .ınıilıuı.sı: .. 
bec.leri d.Utk.a.Ue &.a.'ltibe devam ediyor. 

Bulgaristan değil Ren nehrıne ka- kabul edilmektedir. 
Times gazetesi .ı:Vich.y'nin vakit k.a _ 

zanmaık si-,.aaelii~ başlıKı alt..ında şöy. 
?e~ ~bütün şark~ ve o~ta Avru~ayı Milli korunma kanunu çerçevesi 
lstlla e~eceklerıae . ?aır Amerıka- içinde bükumetin parasile dışarıdan 
ndın eskı Sofya elçısı Earle taraf·n- getirilen makineler memleketin _her 

an y~pı1an beyanat ~a~k.ında P_?- tarafında çal smakta ve faalıyet 

le yazıyor: 
HitJeri.n Fransaya karşı gl>Stıerd~ğı 

meşhur sabır artık tilkeamiştir. Bit_ 
kaç gün.den.beri, l?aris ra.d'YQSU, uİngL 
ı .z _ Amerl.OCan dostı.anna karşı JUDlU. 
şs.k wvr.a.nmğından ve «Sa!nt _ Pierre 
ve ?tıılıquel ':in hrrs;zltğtlll.» kli .derecede 
ta.k!b ~lğinden d'o\ayı Vichy ga ~ 
zetelerlne hücum edivor. 

pola dı Roma gazetesi bılhasııa şoy artmaktadır. Makine ile ekim talch- Va~ıngton, 7 (A.A.) - M. Ruz_ 
le ya~maktadır:. . 

1 
• Ieti İse her -gün biru dııha çoğal- velt. _haıb zamanına a~d ilk hüdce, 

.. lşın as.il rnühırn o.an tarafı şı~ maktadı.- Şimdiye kadı.ı.r elde mev- mesa1ım kongreye o.-umuştur. M. 
mali Amerika diplomatının kendi cud malz~me ve kadro ile bu ta.. Ruzvelt, demİ§tir ki: 
~hsi kanaatini değil, temaınile Be- lehleri kar~ ılamak imkansız oluyor_ Hııyat tarzım.ı:zı muhafaza için 
yaz Sarayın kanaatini izhar etmiş du. Hük.ur:ıet bu ihtiyacı gözönün- ödeyeceğimiz baha ne ?\ursa olsun, 
olmasıdır. de tutarak faaiiyeti atttırmak ka- bunu ödemeğe azmetmiş bulunuyo-

Peta.inin s!yaeetf, l!'ıstııd dlr :Petain, 

Şima
1

i Afril<ada 
mu arebeler 

Kah.re 7 CA.A.) - Ortıa.şark hıgiliz 
t.eb .. b:Jl(le 111gılıı kuvvetıcr.nın Ha.taya 
eı.ı arı.naa.ıu ct-ruben sı.loştlJ:dldtlannı ba. 
bı;r verıyor. 
&rlın 7 CA.A ) - Allll6ll tebl.ği: 
Ş..nuı.U AfrJta.do. a.dterı ehmımiyeti 

ha.z h.arclı::et.ler o:mam.ıştır. 
Aı::nan bomba!"ciıman tayyare:eri 

Mamn:ı.rik'te ve Malt.ı. adasmda İngıiiz 
hav.a nı.e~ d.aalar:na muvaffak:yetle 
taaı-ruı ~ım~lerd.r. 

Roma 7 lA.A.ı - İta.~un orduları 
urmı.nıi ık.arargfilı:nm ~84 numanüı teb. 
liğı: 

ğ DWı Agedal>~ bôlgEs:nde ık.ayda de. 
ı e: bt.r .ş_e:y. ol.mimıetır. sonum _ H~l-
a. a kesımınde mevzilerimlıe karşı şlıl. 
deYı bı.r tl>pçLL a~ açılıruştır. 

Ha.va e.rı+Jarının m-üsa.ades zliği Si .. 
"e1aikte ve A.itdenıub hava fMliyeti _ 
c n ge~ -Oleüde .a.za 'mas.ı.na sebeb oL 
nıuştın., 

ds rıı:r-usa. üzerinden ucm.ağa tıeşeWüs 
~'ll~r:~ ı:z .t.aYY!ll'ell hava ba'ar. 
AUgusta 'nı Uı ateşlle y.aralsnar.ak 
tir M'ı-....:1 cenubunda braya inmfuş_ 

· .u~eba.tuu teşkU . 
baş es~ edi.lnı . " eden iki er _ 

stır. 

n:rmı vermişti.r-. ruz. Tahmin ediyorum ki, harb 
(Radyo ıazetesi) masraflarının yekunu. 1943 mali 

-- -· - sene&İ için takrıben 56 milyar dola 

n'fbedenl-erin merlne bahsetmek is -
temiyor. 

Peta!nin uutkund~ işblrli,ğl kelimesi
ni ltuııamnamı' .olmaı>ı dt'(ka,\ie d"ğer. 
<Berlinl ~ııı gfu'Unen bu ihmalin 
ya.lmz Fra.nsamn deıfi l, mareşalin ve 
!tim.adını kazanmış olan mtişavirlerinin 
Alman u.ferlne ıııımmadıkla.rı ve git -R t f. • d ra, ayda 5 milyar dolardan fa.zlaya us arın ~ ıran a baliğ olacaktu. lçinde bulunduğu-

! k muz mali yrl için; haıb masrafları tikı;e dıaha ar; inanacak1arı h•ı&u.sım ~ 

Y
eni i~ r _" ç 1 r e1i yekünu 26 mİ1yu; aydtı 2 mİlyaT .cl:ıki k&n&atini kuVVetfendlrmlştir. 

dolardır. 
(Baş tarafı ı lnci sayfada) M. Ruzvelt, bu misli görülme. N h•ıı 

stUıka bombardımr..1 ve av tayyare·e_ miş masrafları karzılamağa. ve bir orveç sa 1 e-
rinden mUreıldtei:ı A' man t~~kil et'l KL enfla.sytona mnni olmağa mahsus k 
rıında karaya çıkanla.1 Sa•;yet kuvvet. ·1 rı•ne yenı• a }D ar 
!erile bu kuvve-tler n Ka·a:lım ·d mu.. muazzam ''erg~. er pro~ramını . ~n-
nsala yollarına muv:ıffak yeUe ta.ar_ latmış ve şu .so.ilct. ıtav~ ~tı~ı;ıtır: Loııdra 7 <A.AJ - Amirallik ve tın_ 
ruz etm~erdır. Harb v~ za~er _mesaımız ıçın pa- va n~reti tebliği: 

Şar:k c~e.s:nhı or•.a ve şimal .ke - ra meselesi, hıçbır zaman engel te~ İngiliz donanması, İngiliz hava lruV. 
sim:ınde düşmanın b ':rçol{ ia.ı.rnız:arı kil edemez. vet1erile müşterek bir hareket esna _ 
soğuğun daha az bir şiddetle Jıı.ntüm Genı.ilcre, tayyo.te:lere vesa.h sın<la diişın:ın ~ierln\n yo\unn .kes_ 
sürdtiiü dünkü gün de akamete uğra_ harb malzemesi için yapılacak. olan m~ ürlere 6 Son'ı<fı.nun ge~es! Norveç 
tılmıştır. . . . .. bu muazzam masraflar. sanayilrrJ~ sa.biline bir taarruz yapmı.ş'tır. Ha~l 

:e:arlrofun şimali şark: sindek ı bölEWd_e . b .... k b. krsmını süraLle hatb deniz kuvwtlerl, Berzen ile Trondheın 
düşmanın hatlarımızda açtığı mevzı! · ~ı~ U::u ır.. . . ' . u. anı.sında Helle fioruna glrmişleTdiiı·. BU 
bir gedıiac bir mU.:Cabı~ taa!Tuzla tamr ıst~h~latı endustrısıııc tahvıl zar ıruvvet1er, mhil yakmı.nda birkaç saat 
edilmi.ştil'. tk.i Sovyet. taburu ağır za .. retını yaratacaktır. dolaşaraık iç lama.nardn düşman ma.1_ 
yia.ta uğr&tıllmştır. Ruzvelt. cari sene zarfında hıı.1k is.. ~ gemi1eti araşt.ırmı.ş1ar, 'F'lo.ro şehrt 

~Io}aisk ırerl mi alılldı? ti.lmızJ.a.rnım 18,000,000,000 oo1ara çı_ açığında orta t.onnJda. bir te"k gemi bu.. 
st<ikbolınden ;rerilen bir habere göre tacağını illlve etmıı:ıır.ıı-. Düyunu umu - la.bi.lmişlerdir. Gerek b.ı gem!, ~rek 

Mojai.Sk: Ruslar tarafından ıeri aE _ m.iye 1940 senes.inde mürls.faa progra. bir Alıı:n.a.n konserve faln'lkuı önUnde 
m:ıştır. (Radyo gazetesi> mı başladığı ı.aman i3 <lO<l.000,~ ~en duran ~il.tane $11lhlı ba.lı.kçı Kem!&i O&. 
Lon~a. 7 (AA.) _ Stokholm.. 3 sroe sonra. 110,IJ00,000,000 o:.ae.ık.ır. tınlmıştn'. 

· b·ıd· T Bu teza.yüd 1940 st''!l~J nde 1000,000,1'00 ---:1----
denR RloyteFr. a1landsınak .. ıf l~~?o~:.. ol.an sen-elik fa.ızi 1945 Harl.ra.nı ro - Ol } k 

us ar ın an a " o; ezınue -.aıu nunda 2,500,000,000 a çıka:a.cakıt.ır. Pai. gUD U 
Hongland adasına a.nı ha.lcın ya- ı;in bu aruşı aksı takdı.rde tenZı"J Ul'i.bn-
parak asker çık.anntşlatdır. Bu e.da ıkün oıaoak olan verglleri haib&n b..r im tiha,nla.rı 

Ablul<anın Avrupacia nu»tır. gelt'cek günı"r i.çlnae i.t-81r1 da_ 
ba. da artacaktır, 

tesirleri ve iki l\lihve~ aleminin dü~ıil\l~ ıelin_ 
tarafın bundan ~:Ur~mı bu durumd:ı.n üıı ııeti('e 

k d 
.., t • Bu net.kelerden btrinclsi Angln. 

çı ar ıgı ne ıceıer Sakson iJMnlnin biitün dünya lcı.ynıık.. 

i 
bnnı elinde tutm:lk sureüle bu alem 

s.oiya4a.n bır ~1"'.if C"Cliş•r: tmrlclnde blan dünyzyu ne büyük 
'Iıca.r~ neı:aretı ı.arıuuııian mublc_ haksızlık yapmış oldu=nun b r defıı. 

mel bir kıılq\'ıu onanc gt.çmek içw d.a.ba. filen anla.şılmLi elduğu iddiasıdır. 
da.yda.lı ltopeklern hı satııı alınmasUll İkinci netice şudur: 
enırettitini o~oruz. Avrupa tfoari ve iktısadi dnnımunun 

Biikre$ton bır b şk•l telgraf gclıyur: eksilderinl şimdi tamamil'! anlnmış \'e 
EJun~ pek . yakııı _bir, t.trilıte vcsı. bu ek.siıı:leri doldurnı:ık yoluna girmiş. 

ka. usulu ile da.gı~lacagt, tıstdik hafta. ttr, barbden sonra dünya b)nakları 
da. iki ~ ekmek yenn.,:, mısır unun_ IUn iıısaflı bir bölumiine nı~ha oh -
dan ~apılm.ış bir bul1.UUL9 verilcce;:i masa bi1e lı:'71dl kendk\ne yetişecek 
lıa.benni alıyorıız. ve bu duramdan Anı:to.Sal."Bön fllcıni. 

Va.ktlle A]Jruuıyada, P.ı;k.l harblerde nin Uca.reti zarar gôrı•ceklir. 
yurda. hizmet etmiş, veya ı,ıiıııdl fen a_ Üçüncii ve sonuncu nr.tlce i•;ı• şilyle 
damı sı.faW.e Y'lleudlıl.rmdaıı .istifade e.. büli.sa. edilmektedlr: 
dfilr Mııseriler 1\-in .. va.t:ma. faydalı Al'f'tlpanm aıkınt.ıdaıı !kurtulmak için 
Ya.budiı> tAblrlnın icad cfül.nılş ve bu ~z olarak büliin mrmle.kPtltrin. 
sınıf mensublArına bh·çok hak tanıyan de alınmış ol.an ola~an üstü tedb!rler 
rozetler dağıtılmış olduJhmu işitmiştik. şimdiden me)·va ver-meye baslnmı tır. 
«Fa.J"d.&ll köpek• -ve e.mısır mımıdan A1'J'UP3 her me ı .. ett tek lb.--anş lop.. 
yapılma bulamaç» übirleri :yoıJ çık ı. T"a.h ihm.-ıl etmiyerı-t, hn.tta t"lpl k :ı:a_ 
Bwıların birinde.o eti yenclıllecet; kö_ yala.mı üstlerini toorak d?ldırrar. k u.. 
pcğin, dfterindcn ele blzfm Karadeniz la.laildiğine ekim iaal\)·etme g"rlşmjş, 
sahillerinde severek kulla.ndıtunız mı. llk maddelerin l.sıllarını bit· aratma.. 
sır ekınğinllı J.:ıısdedilip edilmediğini, yaca.k derecede "llÜkenımel, batta 1.ıazı 

fazla olarak 1tu ıhaherlerden ikisin n ahva.lde asıllarm'll. ü~tın benzerlerini 
de aleyhte aydnnılmuş birer yıropa. bulmak i~ bütün 1:ekfı.">·1m sr.fcrber et 
ga.nda. olup olmadıkJannı bllınlyoruz. miştir. Bu kış A\TUpı.ı.mn sıkıntı Jçiııd~ 
Yalnız gördüğiimüz bir hakikat ı-aru. ı:-erinliti S4Rl tış olaca1ttrr. 
o da ablukanın ynvıış ya\·aıs tesir giıs. İki ldaiad&n han~s\n1n doğru çıka. 
termeye başladııtıılır. cağını a.nLımıık için gelecek kı<:ı bekle. 

Bugün bütün Avrapa yn mııtllk bir mekten başka care göremiyor~z. 
sıkıntı teindeılir, yahud da Almany~, ** 
Roma.ny&, Bulgaristan, Mllcariı;tan gı. 

hl h~r ihtimale karşı azami ihliyııt Ma~s ve llcret Za'n~arı 
tıedlıidmi a.bn&k a.ruretlnl daymu~ , • 
tardır. su··atta veriliyor 

Yiyettk kıttır, J'l.vecek kıt olduia ' 
gibi yünlü giyecek te kıttır. b:ışt pet_ tR.g, lıır9 fı 1 »ei sayfadıı.ı 
rol. makine yağı, alümill7om. bakır, Öğrendiğime göre bu zamların 
ka.la.:y n biraz aa lıiımür olm:ı.k ~re vergiye tabi tutulmama!!! bahis 
ilk maddeler de kıttır. _ mevzuudut. Zamlatln Şubrıt aylıkla 

.Anglo_Sakson alemine gore hıub ba. n verilirken tatbikine geçilmesi ih 
pnda zaferi temln edece.k l~'k dsllhl'\~ tlınali kuvvetlidir. Bu takdirde ma:-
olıblğu sanılan, rakat bu ınanca n a 1 1 b 1 ş 

'X.! b k ıın1<>-ı1mı.: aşı memur ar u zam an ubal ayJ 
ceva.b veremeYece,., ca u ~ ., d .. ı·ı . 
olan abhılı:a. nihayet nmanla "c ya. başın a uctet l er lse Şubat nyı 50_ Dü~-.;;clis 

müzakereleri 
geçen Son'balharc!a Finler tanfln.. mllddet mora aza.l.tınamızıı. m:5.ni ota • 
dan zaptedilmiştir. caktır. 

(J E:a ınaaaanı bötve 

.Ankara 7 CA.A.) - Maarif Vekilli .. 
ğiuden tebliğ edilnı.işUr: 

Olgunluk imtihanl.annın değiş.t&rıle.. 
ceği h.&kkmd.a bazı gsı.zctelerde yazılan 
haberlerlıı bi~ biri doğru değildir. 

vaş yavaş tes\rlnl gÖ!'!tPnncye başla • .-,und? alacaklar<l ır. 

kap1nan tren 
ekserisi açıldı 

:aııneıt, 30 Ha:ı.ra~ 1!>~3 te bit.en 
mali ~DıC !çln gayrı san hiik.ümet ge_ 
lirini 17,852,000,000 v~ ı:tııılrna!lan 
68,928,000,000 olarak tahm n etmek~ 

(Bq tarafJ 1 inci •yfır.da) ve bu nıeısrafların 42 ";86,00().000 u mil-

Karhrdan 
yo:ları un 

Japonlara göre sına. ç.al.ışlmllkt&dır. Çaınlıbe.de bazı li mUdafa.aya talıs.S eddleceğini eöy;e_ 
m....,Jüa.r "-r frrtm11.&1ndan doum~'ur. mekıtedir. Otimbur.e-s\, maliye ununu ,.,, ____ - ı-~ (&., tarafı 1 lncl sayfada) 

YARI 
AKŞAM 

Sinema
sında 

Anntara. 7 <A.A.> - Büyük Millet 
Mec~ bUg\ln doktor Mazhar Ger .. 
menın ~lsliğinde t.oplanlXllf, orman u_ 

mwn mfuiıüxlüğU 193ö m.aıt yılı hesabı 
kat'.i&i kanım .layihası ikinci defa re:re 
konularak kabul &:iilmiş ve noter ~a
nun unun bazı maddıeler~ det!ştiren 
kanun ~ın ınüzakere5ine de • 
Va.m La Yedi maddesl k.abu. v~ bl r JD&d.. 
det.'! eccliiıneııe iade olunmu.ştuı-. 

Y"'l am~1--' bu yamıa.ln.rı aQmağa ça _ esasi ~den c=bayt}:, edilecek o,_. . 
"' ~ • baliğ T ebliğdc lngiliz kuvvetlerinin 

l.ı.:$ZD&ıkt.adır. verg Jerin 7.00G,004),000 do ara o_ kül' 1• '- k edild" _. .. t lmpatatorluk devrindeki Avusturya - Macaristan .• 
aşk.. Vatanperverliği uyandıran heyecanlı va.k'alar .. 
bir mizansen .. Emsalsiz bir lüks ... Şahane bir film ... 

F1rtınada 
Muhteşem 

Maddelerin nıllz:ı.'keres: esnasını:lıa ba 
zı azanın ileri süııfüklw.i m,utaJealat'a 
karşı adliye encümen·ı mo.2lbst.a mu -
harriri ve Adliye Ve'k:Ui ıta:rafl;nıd&n ce. 
Vabla.ır ~. ------
Sofyada soğuktan 

10 kişi öldü 
. Sofya, 7 (A.A.) - Soğukların 
şiddetle hüküm sürmesi Bulgari&
tanda İnsanca zayiata ıebeb olmalı::. 
t~.dır. Sofya polis miidürü birkaç 
gundcnlberi $0ğulctan on kişiden faz 
la öldüğünü bildirm.ittir. 

- -u 

Hindistan da 
sivil itaatsizlik 

Lstd>ul poot..a&ı bugün 14,2!> de, ek.s_ lan ınUh.ammen mlkt:ı.rını nai:an itiba. ı A.lsm.lJlın yo ıgı. ust a.. 
pres sa.nt 21 de ijeh!''1nıU ,.elm ştiı. Bu. ra alarllık bu <Jene lç.n ge.yri s.afi biitte rafının d.a Singapur' a doğru ltaçtı
gün buradan kAlltaca:t bütün trenler ~ığı.nı 33.541.00il,OO'.l ve 30 Haz mn ğı ve Amerikan _ Fili pin kuvvet.. 
~:ındla hareket ectebilmlşleroir. 1943 taxihinde ctU..vunu umUDriyeyi lerinin artık «A.skcri bir mana» Ha 

:tııtanbuldan Anilı:arııya ve Ankara.. 110 421.000.000 tahm',n etJıY..'"k.te:l:ır. de etmediği ilave olunmaktadır. 
dan 

+-->--"ula ba.celtet ett..ci\mekte 0 _ Ba6mın hususi top.:ı.ntıs.ırıda Ruz • .Ja ,_ Clnd ..11_,, .:.· , __ 
.ı.m- · · i · ta 'h · :pon ... r e ne - tul)'Ul'uu· 

lan 1amv.aruılyonel trenlerjnin yakında vt-1't, yukarı.kı oilıu;ı>n ~ dilnY!I. rı m_ ToJQ.o 7 CA.A.) - Qarşa..nba günü 
.1 muhtemeldir. de en yöksek ıll\itçe o.du~unu ve Aıne" ak$.mı ..--A-rı J esml it!bl" 
1 ga.sı Tft- -'-cpresl ri!1'D d'ev1et memurlarının bu w:çeyi .. "·- n':'_~·~D ll~ponk: ı • 

... v~ ...., 
1
, h ·b , gırı....,, ezc ..... , .... e -.. en ı:ır<>r ı: 

Allkar 7 CA A ı Bruıı ıı:.aruretler Alma.nyanın ı;oe.ne .k aı nınsra.f;.arın.ıı. cıo~~n· rk . 1 H h a. · · - · tu:rlben blr ml:&l fa.ıüıı tah ...,._.._. nm me ez, o an unan şe _ 
dotaniile Toıros silra.t Jcıı.t.arları .& fer - n~&arMl . i _. lemişt.'.~ Yukan& rini tahrb 1şinı bıt:mktcn tı0nra Ja_ 
lerinin ruı.i'ta.nm ilcJ ııünun~ lnh SAr et~ ~n -~ı~:tün jfyy kamlar. dolar ü pon t:ı~an sıevkülceni bir Tic'at yap_ 
tirilme6ine karar ver'Jmlştır. Bu S:? • zıkrcu .. en . ra . • • ma.k18dıırıar. 
beble Haydarp9.P.dall ve A~karadan 1 zerine ~~ ed_i'1?ıştır. . Tdkı.Yo '1 (A.A.) - hnp ratorhık u.. 
Çarşarmlla giinL"l'I Sur'fe istibmetine R~eltiıı. ~JI Berlln atJasi .malı.. mum1 brargli.nının teb~<ğlne ııore, 
ve Meydı&Dıekb'!'Z hudud l~.acy{ınund.an felleriDıde şu müt.alea ile kar.ştlanml$.. Hong..K.ongun aıınmasile b \en huıı _ 
cuma ve AnkAradaıı Curnartes giiıı _ t.u': kat.le:r eso.asmda Jaı><>n klt'alan SS64 
leri ııa,OS.rpa'-'l jsf.i!ame.t·ne ha:e.ket Pasi~ hftd;seleri RllZ".'~Jt.in ~rt>den esll' almı.şlar ve jtişnums Ağır byıb'ar 
eden To!081*:a.tar:ar:ile bu btarlıırn t.s_ ~ Jie1 anl&mad~ ~rm~ir. iç yıerdirm.ş1erdir. OOşmıın ôl\l olara\: 
k,eoderund.an karşılık olarak Cuma gün sı.y~t tedb4rl~ Ru.zveltAn bu sabadıa 2103 kişi ikaybe:miştir. 
leci ~enında:1 ve Perşembe gün. da bir şey ywpamaclığını anl~\mlftır. Buna ka.rşı JapCJ'll kayıblar: ~udm': 
ıeri Toprakkalerlen hareket eden ka • Ru:.ıweltm bu şe~ilde :8'11la.Y1.şsıız:ığ.a de_ 732 ölü, 1800 yaTalı. 81 tayyare ve 
t.arlar 14/1/942 t.arıh.nden itibaren if., vaım ederse hAdı..selerın gellşın~i sU - 5 hartı gemıSi. 16 ticın-et warus· hasar~ 
Jemi.yeceldAr. k:ttnetıe beklenir. Bu ~e .Amerfkan uğramıştır. 

Mudanya treni milletin.in felf.ket.e sU.rlllden~ ~ Harekfı.t esıasu:da dtişmanın 559 
B 7 (AA.) - ~danya ~. (Rad:yo ga~teei) t&.7Y.ııresi düşürill.müş veya yerde talı_ 

. ursa. u_ • .. kar üz:üııclen Bet rib edilmi!f.h'. 
treaı. eveal <gUl1 y; Valı" memurların ev sallibı" ~nın iki destro,verı ı cten':zaı 

~. '1 CA.AJ MeJı,atma eV'ler civarında kalmış ve ~r~nde ' tısı, ı> ~-eri ve 38 . .nak"ye gemis: 
~· sNU ~ta.atsir;liğin b.adt ml_ki • bulunan istanbul yolcul:ın vılayet.. olmalarım temin için batırıJlmV ve 2 deıt.royerı ele geç ril -
g- <;-e ~ bir tezahürden (Jteye lınan tettibat sayeaınde yakın miııtfr. 
ecırniyecegınl bUitin SÖ/lemiitir. ~~. al r.ıe iJk jstirahatlerl temin C- harekete geçti Bundan be..;ilta kııt'.aııuurm: 81 t.a"k, 

1'.0Y e a · • aklecfL 
A .k . dildiktcn ıııonta ıehrtmıze n ı ı(J!laıs tarafı 1 lncl saJfiıd,&l 006 ~. 2000 kamyon ve 5000 den twa 
merı anın yenı . d. · d·1·k 20 iL k ıı. &tıe:sll ııi1J.b "1lmlŞt.ır. 

A 
ınışler ır. efal ıım ı ı ıoin lira olacak bu o-

nkara elç:si Diğer taraft~ı: Mudanyi..c:- t_~ operııtife ancak Tütk. olan vilayet Mu··ttefı·kı re go··re 
V • ..,...rından ıubareıı açı Si ~ ve belediye memurları i,..iTa.k ede-
aııngton, 7 (A.A.} - Birlefilt 01~ ,- . ektedir. r 

AS ~erllaıun Sovyctler Bir'ligwi elçı.i mıd edilm=:.:.::..---- . bilccck1erdir: 'Koope;ati.t ortakları (Bq ta.rafı 1 'in.el f0a7fada~ 
teı Ha. ı. en az bet l\ı .. e sah.ıhı olacak. her d v J 1 - · 

VATAN ve AŞK 
(Maria Jlona) 

Baş rillerde: Yıldızla::: yıldızı PAULA \VE.SS'ELY ve 
VİLL Y BİRCE.L 

dahi aktör 

Saat 8, 30 da: İBRAH1M ÖZGÖR ve 

Ateş Böcekleri'nin Konseri 
Memleketimizin en mümtaz ve artistik mu~ki aletlerinin içtima. 
ından müteşekl:~l bu heyetin konserleri büyük bir a\aka uyandır-

makta ve Takdir alkışlarını toplamaktadır. 

'ELiJAMRA Sinemasında "' 
BU AKŞ: rn 9 suaresinden 

sabırsızhkla beki Jdigi 
it haren herkesin 
buJÜK film . 

İran Şairi Nİ'Zaminin Hamsesinden iktibasen 
Meşhur Türk Şairi Şeyhinin ölmez eserlnclen 

F A ile 
Türkçe 9Ö:ılü ve şarkıh 

Şarltın en ncfiı aŞk efsanesi Sasan.i saraylarının ihtişamı 
30 kişilik fevkaJide saz heyeti. Şarkılar: Namım _ Suzan 

z.İn _ Semiha. Besteleı: Bestck.aT Kanuni Ahmed 
Ayr1ea RAKKASE TAMARA 

G .. - u 

Türk' rt •. ~~c Mu~y'ıu. y~ne ıaLtnda Y0 Stgtr1arm 'l\0Slm· bisae 25 lira.da.n ibaret bulunacak- hattına. oı~ı- ~~ arınf_1~~llemebsı-
ıye dçlliııIAe tayın edilmlfllr· 'lf1G • tır. ne. ma!1ı ouna&. :ı~ın_ ~at ~ı en u 

Her. ili diplomat, halen Birletik A.. ler"ı kayıdJara tabi olacak K t'f y ·ık·· . 1 _ F1 azımlli aayret lnitılızlerın taarruz 
IXleTlk. d b ı__ ___ 1 oopera. l , eti oy :ite orya ı_ __ d.l -ık ~'L\ h __ 1 _ l 

a a u~tadır. • •• ..__,
1 1 iıwıi aayfadal da ,_ __ '- hada 1.....1..-r mıa.ır..ııa ı e ı yapn ... arı a~ct er~ 

,-------------------------~ 1 Havanın mÜNı.ad~ıızliği .aehebile gelmiyen 'birçok müşterilerden 
aldığımız te.lefon ve mektubla..rda 

(- -- ~!SIA. •YTl~ •. ~ 1 <len birini teşkil etmektedir. 

T k 
.. . Bazı yerler.de deti fiatlarının cVlet :Inı,a cttırecektır. Bu evler ı__. 1:_ı l 

• ~pr a mahsullen --!!L-1-ea.İ. ile ın&D.cla ve sJ.ğırJar- 5 000, 7500 Ve 10,()()0 lira olmak kenlllıgdt"lle~ln· eer• ~a~~-aruı b~ sefer de 
ofis1 .. d .. ı .. x.... :r-ı-. bnak . . bı.ı lu•n kesil .. - . d 1 k kl • iJstiinlült te.mın edecek Umum mu tır U5 U dan dert a ~ nlıç~, 1 _ _:,r Bilha.: uzc_r~ duıç ç~ıı .ı 

1
? a

1
c
2
a ve,, or.~~ at bir vaziyet tem.in etmelerine mani 

Al\kara., '] (H ___ ...J!ı) T __ ı. mektıe oldugu a -T-lll..,.. .... • .tatıu:ın an oeac ı seııeae QQene I k . . h ,_ t . 1 _ _.. 
M.ı.s . UıMnı - opr.JA ha \a diıHetini.n ketıil- ekti o ma ıçın are~e e geçmış enıır. 
kil' Hı.allerı 06.i Umuıa Miidii:r Ve- .. bu _ _.~~mı bırakma.ktachr c ~· k T . . ha Japon ileri hareketinin temposu bu 

l 1 alki A:li.bab esas meınwiyeti sneei ne-ııl ~:i' dıtında kala~ l 7rÔU 1~ ~ıza~~esl ik hafta iç.lnde muhakkak ağırlaşmış... 
~n Zir11ıat Ba'*-u Uamm Miidilr Ke9iın me~İ~ k mezbaha.. zır tn.:~ı·~ zerın e ~·k er l - tır. 

avinliiine döoecekı.1r. Of.i. U. ınand.a ve ,~:Td•~,_anca gö.terilecek rnak .. ı tenı~~ndarra ı '--~ı~ Vıaşingtmı 7 1..A.A.) - Ha.tbiy.e na_ 
tnurn Müd .. ~ kimt . edi.. larda ve a~ anarca. . . ma a&ere a aAa m.ıuuı.~.uua 1DI'b.iulln Çarjamba g!lnku t.ebl!ğınde, 

ABDULVE AB'ın 
En büyük muvaffa.kıyeti 

ME 'UD GUNLER 
Filminin devamını jstediklerinden bugünrlen itibaren 

leceği he ~ m41Um d .. ~.1,.,m kesim yerlerinde lı::eaılebilecelttır. göm:leı-ilecelc, müteabben faa.lıyete 'F'ilipin Ctlllhes:Din J:;ü~ün ,boyunca şi<L 
~- eaı r. Aritt:a ber yatta ssi1Y ve :na-da.- geçilecektir. de'U3. btr muhar~benln tekrar başla.clığl. s:JNEMAS1NDA 

D • il la d '1 riain ahın -.tıınl ı-a:r bumd& dö!Jman ~y:;a.relerile d~ ._ T enu:yo arı umum ~n_;•;t e .ı.c.ktrr. Benzin sarfiyabnda ]tlt'alsırmm. mlid&fa.a ık.iAVVEtler.ln de -

m~dij~ de~şti ~rl c~(~P~) yeni ~h~dd yok ~~~~:~~:===t=B~l===K~A~Ç=G~~=N~D::~~::~-r~i~~~~.S~~=:l:U=~=·=~~İ=N=I===~ 
DcnhyoUa.n ··düd .. lb- VekiJı• ağzmd..'\ki ()OCI'legıdo: .iatllıkAnılsrımı. 

!a'biıı:ı K umum mu. ı:u L- Ziraat Anbn. "' (A.A.) - Bqft.Hkt'«ı ~ k:örfe2in fim.ıılindK! :sata.an yarım_ ı 

~s~~f:ı e;:~'v~Tt;:ı~:=: Ankaraya döndü ~~~~ ltib&nm ben. :1"m!'J:~ :11 OO::üı!~::ı ~~~ 1;;: MAZiSiNi• UNUT N KADIN'ı '• 
Ba~ ed1lmıştır. lbrahım Kemal . 

7 
(H sasf) _ Ziraat Ve.. zte ~& tıa.U>Uc ~ omn m.iş!ir. Müdafaa ltlt'aum uhr.ama.n ve 

•lba. uranm yerine Emekli deniz f.mıJT, . E ~ ba abalı. Azı- ıt;abdidıat 9 Bit'ın~ lHI ta.rilıine metin mukanuıeıtlerlnc devam edi..~-
. _YlarJ:ndan Halil Vehb.inin la- k.iii Muhh• r n. · ILa4ıırrt' ~ eılıne~. l&r. 

l"lnı toltarriir · k.ara)'a harek.ot eı:ınl1llt. ir. 
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!kra.miye 
Mltdarı 
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İkramiye 

Tutarı 

Lira 

30.0t0 
40.0(10 

31.000 
89.000 

KAŞELERİ: BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
VE BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kate alınabfllr. H 
1%0 

160 
1.200 

1.%00 

uoo 

608 
101 

50 
LO 
ı 

120.080 

Bo.ttO 

12o.ti0 
60.HO 

80.HO 

82UOO 

"Hamlet,, davası S. 

karara bağlandı 

İ~ tan bul Defterdarlığından: 
N. I&nli İşi 

1 

Adresi Mat. Ka. Buh. 

l - M ust.a ta. 
160.HO 

Peynir ve 
yagcı 

Boğaz.kesen Cad. 
32 

90.- 22.50 4.50 

171.731 Yek OD 96U80 

Yüz bilette 4U8 Bilet 

ltAZANACAK 

Tam bilet 4, Yarım bilet 2 liradır. 

Günlerd-enberi e!karı umum.yenin bü 
yiJk: bir a..ıılıka i!e tak:b etmdtte olduğu 
Hamlet dıava.sı nihayet dün net,C(:ye 
varmıştır. 

Kartal 

a - Ditrih 
Kevork 

Telörırü i.. 
mali 

3 - Ahmed Ça. Manav 
Celse sa.at 11 de aç:lm:ş. müteaki _ 

ben m.a.h.kemece bu d.av.ı. ile Şehir T._ vu.ş Krant.a 

Kumbaracı 

Tercüman 
maı.ı 16 

K.keş 60_1 

Yo. 360. 
Cık. 660. 

yatroou artıstl'!rinden 'Ia:at tara!ın. 
dan Peyami Safa aleyhtn.? aç lan da _ 4 - Nutı oıcat Spor leva.m. Karaköy Cad. 17 120. 

mı . vanın tevıhid veya a.o-emı tevh.d! hak_ 
'lıııııııı.. kında verilen ~ra kararı tt:füun olun. 5 - Hasıp 
~ 1 muştur. Bu kararla m.:ıhkcmen.n aıı. _ ner 

: 1 : - •• • 
., • \ ·I. 1.,. , '\. \ • 1 MI • ··, - • il'""- ,1 

Te. Baskill tıca. N. bey 105 
re ti 

108. 

lstanbul Belediyesinden 
Taksimdeki eski mezarlık 

arsalarının satış ilanı 
Beher met. 
re murab _ 
baını.n tah 
ın.,11. bede .ı 

150.00 

150.00 

lİk tem. 

7U5.00 

6305 00 

Şartname, 

proH vesait' 
evrak 
bedeli 

6.16 Pan.galtı mahall~:nın Şehıdmuh'tar 
.iOk.akında eski ~ur:U aısa:,ından 
müfrez 7 parsel numaralı ve 822 
met;re miira.bbaı sahalı al.'6&. 

5 06 Pangaltı maha.Jles;n!n Şeh'dinuhtar 

vaların b!rleştir .. mesi ,ı:;t,ğ ni redde. _ 6 - Olarına 
tlği anlaşılmıştır. P.ı.rd.ni ı~o. 

1 

Bwıda.n .sonra halCm taraflara mü.. las ... r nı 
dafaala.rıoa ilave edeCC'k başkaca bir 7 - Yorgi An. Uıı, zahire 

: d.yecekleri olup o!maaığmı wrmu.;, dıony:ıdiı TUo. 

1 

k.arşıl.Lklı dava.cı ve maznun a r bır dı. 8 - Veis 6z. 
yecrut.!erı o.marlıgı.nı sôylem şlerd.ı·. Bu demir 
nu t.aık~ben nı.ahkEmtC Hamlet had'.sesi 9 _ Reınzı Ak.. Kumanyacı 

1 
etr.a!md.aki nıh:ı.I kararı."lı bi:d rm ştir. teng z 

1 

Hıiıkiım Na ·m Otiııter tarafındıan ha_ · 
zırlanan ve okunan bu karaıda; Ce a.

1 

10 _ HUsey!n 
• lett.n Ezlnenin dava mevzuu o;an tŞe. Oğ. Ali 

ı 
hır Tiyaıtro.SlUld'i ee~sp ır; Danıma:·ka ll 
p:-ensi Hamlet ... başlıklı yazı&ıo•n b.r - ~amuk Ye Mahruk:a.t 
t-enıkld m.ahlyet!nde o:up hakareti t.a _ er~ Ma. deposıu 
zammım etıned.:ğ anla:;ılmış ve berae. mu yan 

Sütnine 

Dilcl 

.Kahvehane 

1 

tine hWcmedil!Dıştir. 
Muhsin Ertugrul ·taufı:.ıd.nn Zeki 

N. Taşı Park a. 
part. 

Havyar H. 28.1 

K. Ali Mescidi 
3.7 
K. ke$ Al.tl'lCı 
Vakıf H. 2_7 

K. keş C. 12.14 

K. ke~ 17 

16. 

240. 

45. 

138. 

891. 

100. 
740. 

1440. 

'.14. 

69.58 11.92 
109.22 21.84 

a.1a 1.76 

20.11 4.02 

2.40 

3'7 58 7.51 

16.20 3.24 

16.35 3.27 

154.64 30.93 

6.52 1.30 
48 25 9.65 

194.10 38.82 

8.91 1.78 

za. 

10.72 
19.66 

3.61 

0.24 

3.52 

27.Bf 

11.25 

3.19 

6.03 

9.39 

3.26 
2U2 
97.05 

:us 

Selle 

941 

937 
lll 

941 

Mülı'Uı.azat 

İt.ira.ı; kom!syontJDllll 
25/a/!>U T. 6cl3 safi 
karaı· 3/9 Ih. 
tt.iraz ~ :>::n.~yonuıı1' 
28/3,'94l T. 737 N. _.. 

r:ın ve 2/49.21/48 ~ 
İh. 
Tem. Kom;syonun-
16/t>.'9'11 T. 110 N. °"' 
kıs kararı. 

37/9 N. ıu ihbar. 

S40 32/21 No. h ihbar, 

940 2/17 N. lu ihbar. 

941 :?8121 N. ıu Ilı.bar. 

941 

939 

('139 

941 

941 

16/5 N. lu ihbar. 

İti. Komisı:y.munıın ı'f/ 
2/i>41 'l'. 370 N. k.arad 
614 lhb:ı:r. 
54/2'? N. ıu :hbar 

ttı. Komısyonunun 'JS/ 
7/41 T. 408 N. karart 
2/i7, !!/46. 2/45 N. 1' 
iiıbunaıneler ve mal
memurıı temy!zl. 
28/7 N. lu ihbat. 

so'.<afı~ i ın.rse! numaralı tı74.00 

metre mlirabbaı sahalı arsa. 1 

CoŞkunı.m &ah.bı, Nty;r.re Ert.uğrulun 12 - M'.lul Ku. Terei 
neşriyat müdUr'.ı buluna.ıtu TüTk TL yucu. 

13 - Ahmet Kahvehane i ya.tı·o.su mecmu.asındı. yazılan ve neş. 

Mumhane Gü. 
mUş H. 3/11 
X:. keş 12.14 891. Sl0.90 62 .. 13 87.33 77.72 040 14i24 N. ıu ihbar. 

150.00 6305.00 

150.00 7220.00 

l>.06 Pa.ngattı m.ahallesin;n Şeh'dmuhtar 
sokağında 9 parseı numar.alı 674.00 
metre mıürabbaı sahalı .arı.a. 

6.97 Pa.ngaltı m.a.tıa;ıesınin S~h'dmuhtar 

sak.ağıında 10 parsel nur.ıaralı 796.GO 
metre mürabbaı sahalı arsa. 

Tulmı.in bed&Uerl ı:ıe ilk 1ıemna.t ml.kdarl!a.ıu ve mesahai s1.tJ:ı:yıe 

!eri yukarda y11ızıh tıalkı5imde eski mezar:'ılt amasından müfrez 
'7, 8, 9 ~ 10 p'lnıel numıamh 4 parça area. şeraiti \"eÇhi1e b!nıal!ru' 

ill4l ecL'.Jımek üzere kaıpıalı mırf usuWe aııttırıı:na~ konuJmıu.şotur. 
İbıa.J.elıeııi 12/1/9-12 Paaartesl günü .sıaıat 15 de İstanbul beediyesi da. 
ımi eı:ı.ciimen1 od-asında ye.pıla.oaıkıtır. 

red:len maU.len.n. CelA.lettın Ezinen,n Solgun 
vaıkar. şeref ve hay$1yetin~ neşren tah. 14 - Monak Mo. Un Tüo. 
kir eder m.ah!yette o:~u görüler ek, na.kyan ve 
aerek Muhsin Ertu.Arul, gerekııe arlı:a_ Berç 

Teneke, ıtu. 

lwnba ırnall 
da.şiarının me.föua(. kanununun 27 ııci 15 - Alıladdm 
ma<ide&i del~ler.ıle Tür1ı: ceza. kanunu..' Berkınen 
nun 482 ne! maddesiniıı. soıı fıkrasına 15 - Tı·.yand.afil Od'llll dePo .. 
tevf kan 6 -ar ay mliddt tl·J hara<? kı:>. Yanı oğlu ıu 
nulmalanna ve yüzer ı.ra para cezası 
ödemeler.ne kara: ver Jm ş; .ıoncak Ce_ 
lA.letıtu:ı E7ı.ne ~a.ratuıran yazılan ya_ 
zın •. . tahr k mzh'y!'i!f de görii'.mes: ve 
Muhsinin hakar~amı;ı cevai>ınm bu • 
nun <ioğurduğu elem ve teı:$SÜI'le YA
zı.ıması nazara alınarak, her ilçünUn 
de cezaları aynı kanunun 485 ncı mad 
desıne gore ikişer ay mUdde\.le b.Qp.se 
ve 3.3 er lira ağıt para ct>zasına ;ndi. 
rum:ı:ıtır. 

Keza, Muhsin Ert.uılruı ıaratınclan 

17 - Yranstaot 
la - Ah.:ya 

Dı!!vıl 

19 - Asaf 

Teni 
Terzi 

20 - Em:n Diver Kunduracı 

21 - Ali Poyraı Kahvehane 

Şi~lı Şata.le Bo. B 

K. ke~ OUnıil.f 
So. 29 

P . Telı\ş ke-.. 
8a.n\lnr 8.10 

Havyar H. 53Jl/1 
Mumhane 27/8 

E.;Jci Borsa 11. il 

fü\lilı;>aşa So. 
7.4/6 

4:20. 

30.00 
6b. 

54. 
54. 
7b. 

135. 

168. 

3.92 
1.57 

33.60 

Terkin. 

0.78 
0.31 

47 .. 34 9.47 
64.00 10.&0 
15.47 3.0i) 

1.97 

1.52 

2.14 

'2. 

0.98 
0.89 

1137 

940 

939 

941 
941 

934 
> 

9-10 

940 

Tem. Kom!.syonunuıs 

Jl/7 /4J 'l'. 690 N. Js 
"lakL'l kararı. 

33/12 N. ıu ihbar. 

1tl. K:ooıisyonunun 18/ 
10/40 't'. 2317 N. l• 
kararı 5150 sayılı 1h.. 
harna.nıe. 

'29/l N. lu ihbar. 
JS/10 N. Ju ıhbaı. 

21 /36 ve 21/35 N. 1ı 1h,. 
b.amameler. 
tu. Komisyonunun 28/ 
7/941 T. 428 N. lu ka... 
rar 5/41 .sayı!ı İh. n 
m.almemura temy.zi. 
33/32 sayılı Ilı. 

Bu ~1.lan • al.d ışıarıbnıla'M, proje vesıair ıeıvrak yukarıda ıhi:zıa.Ca 
rıncb gösteri'en 'beıdıeller ü:zerinden hesab IŞ!ıerl müdürlruğünden 
aınıacak:tır. Şerait! ®-ıemnek: i.!tlyeneler her gün be-ledJye imar mü 
dür .. i.i.ğüride:ı malüma.t alabilir er. TaJıih)rln lılk temlnk.t m~l.12 
vey:ı.. melctub!arı, imzalı şartna.-ne, proje, vesaire ve kanunen ibra 
zı 19.zıımgeılen d'.ğer Vt'Sllk ı e Z490 nıı.ımam!'I. kanunun toritıatı 
çıevre6ınıc!e hazırlıa.yıa.caık:)a rı teltlif mektublıal'ıını ibate günü saı1 t 14 
d-e kadaır da!ml encümene vennelerl lazımdır. «11392. 

Peyamı Safa, TasVLrıef.>ar aazetıesi neş. 

1 
rıyaL mı.ad.uru c. "Babı\.ıı. ve uıtzkt.r aa. 
utenın sahıbi ılıyad Ebüz.ziya aleyh. 
ıerine açılan davad.ı., Peyam. Safanın 
yaıı.J.aXından b.r1aci ve i.kincısi Muhs~n 
EI1tıUğrulun şahsını, va.kar ve hayai ~ 
yetını tahkir mahiyet.indi! ıorUlmU.S; 
Peyami &!a, c. Baban ve Z yad E .. 
bü:zziya ayni kanun maddelerine uY • 
gun olara.k, 6 ~· ay nıUddetle hapae 
ve 100 er lira dır para cezas.ına. ma.h_ 
kimı edilmişlerdir. 

22 - Behiye Otel ol 

Tophane iskelee 
10 
N. bey 188 

23- Va~lla.ki Şapkacı N. bey 18 

';'38. 1.01 0.20 
Terkin 
0.43 

939 52/42 llı.barname 
937 19/31) N. ıu ihbar. 
939 63i49 N. ihb\ı.rname .. : ~... . . . . ' . ~ - ~ ... .. , . . t - ! ' . 

Is tan bul Limanı 
Satınalma 

Sahil Sıhh.ye IVterkezi 
Kom· syonun ian 

:Miel"kıeııJLmi~. Büyüıkdere met1kıezl, Tuzla. ve knvakı tahaffurzha:ne:lerl 
a.nbarl:aırı.na tes'tm edilmek şartıl'le cl57• ton Çaanh t.üvenan maden 
kO:mürfie c30, ton yarli s.ömlık.olt kömürü açık eksi"tm~ ile sa.tın alına. 

oadctır. 

1 - Ta.hmln "!>edeli Çamlı tUvena.n kömürü beher tonu ,17,, lira «94> 
kuruş ve somtkok kömürlinün beher tıonu c28• liradan olmak 
üzere 'her ik!slnin umum tutarı .-3006> liN. c539 kuruştur. 

2 - Şartı11Jme merıkeZAimlz le\-az.ımınd.a.n parrusız ıa.ıınır. 

3 - 6rK. Sar.:1/19412 t..a:r.lhlınde a91}.an eı1aJl]trneye t!llib zfıhur elmı'dl. 
ği.nden m:üooka..a. 20/1/942 Qlaı günü sna.t 14 30 da Galata.da 
Ka:ra Mu.o;ta.ra paşı sokağında mezki'lr mel11rez .sa.tmalma lromJs 
yon u n.tda ya!)•laealktır. 

-i - Mezkur k0müre a!d teminatı m~ıt.e paragı c274> lira c25> 
kuru~ur. 

5 - EJ!ds.tJ,tmeye gife{)eoklıerln Ml senası 'ıı:loaret Od·a& vesikaları gös_ 

tennelert 'jru"ttır. <131) 

rvı. rv1. v. Hava Müstaşarhğınc!an 
na.va miL~""~a.r:ıJı teknik taburu 1çin oıtomobU ve tra.ktôr ma.kl.nl3tl 

ve meydan ve yol l~a.aıtı.na valctt ustalara lıhtlya.Q nrdır. 
verilecek ücret mik.t..arlan :Yapımak. ımtlıhaMa. gösterecekler! ehtı _ 

yete göN ~O l:!O I!ra arasındadır. Taliplerin dilekler! ne hava milste -
prlı.ğın.a mi.ır:ıc.ı.a t.ları. «9310> CllOM> 

~· FOSFARIN ZIYA ., 
ÇOCUK MAMASI 
Bebeleı lu, dışler.n•n koL&y çLk. 

ması.ru. tonoul ve g!Wbltz o:maı.a. 
rı.rıı ve erken yürümelerinı ~min 
eder. 

Dapo: Ziya unl:ıı.rı ve gıda 
mOstahzaratı fabr.ıc.ası. Volt Ha.il 
No. 2.6 A&maaLtı Ca.d. btanbul. 

za:vı - KırkLa.reıı belediyesinden al. 
dıkım 173 numaralı şoför!Uık Uı\i;yetna .. 
nı.emi, &ıhh1 muayime cUzdanımı, kar. 
oemı ve K.ıl'k.larell a5\terlik şubes:rıden 
ald1ğmı eter.his vesıka.mı ve nüfu:3 tez. 
te.re.m.f zayi ettim. Yenilerln1 çıkaraca_ 
tımd:a.n eS.iler'nln htr.<m!l yoktur. Bu., 
lan olursa a.şağıdakl adresime gönder. 
d1ğl t.akdil'de memnun edilecektir. 

i:stanbul Ca.ta.loflu Trakya rara .. 
lmda Şevket o&lu AhDleıJ. Devrim 1331 
k.ırklarell. 

(TiYATROLAR) 
lST ANBUL BELEDİYE.Si 

ŞEHlR TİYATROSU 
Tepebaıı dram kısmtnda 

Bu ak.şa.m saat 20.30 da 

O KADIN 

fatikla.I caddesi komedi kJMnlnda 

OYUN İÇİNDE OYUN 

Y eıilay müsameresi 
Yeşilay Cemiyetı bu ayın 13 tincü 

Salı günıü a.k.şaını Çemberlitaş sinema. 
sında lbir müsamere te.rt!b etm!ştir. 

Münir Nurettin, Şehir Tlyalrosu ar. 
tlst.Je:rı ile san'aır.ta.r Naşid ve arkadaş. 
!.anının J.ştirak etıtiil bu müsamerenin 
mevalmln en güzel etlence.si olmasına 
'4lı.şı.lmalctad.ır. 

Mahkeme, biltü.n maznunle.r ha'kkın. 
da oeu kanununun 89 uncu madde.sini 
ta.tbik ederek, k.Affeeinln cezalarını te. 
cil etmiştir. 

Hamletin ana davası böylece 60lla er. 
dikıten S011ra, bwıdan doğan d1f er da. 
val.arın dunışnala.rına.. bakılmıştır. 

Talat Piyami davası 
1l:k dava, a:rta Ta.llıt •afıııd&n 

pe;yamı Safa ve Tasvirıefır:t.r iazetes\ 
aleyhine açılmış olandı. 

celsenin ~çılrnasını müte&kib, ieçen 
celsede hazır bulunm.ıyan TasvlrlefkA.r 
iazetesi s.ahıbi Ziyad EbUzmıy:ı. ve neş. 
rı:raıt müdürü C. Babanın sorgularına. 
ııeçi.lmiştir. Her ikisi de dava mevzuu 
olw yazıda Talatın kastedilmediğini ve 
esasen halkaret o!dutu iddia uuıen tA. 
birlerin de hakare•i tazammun etme_ 
diğıni söYlemişlerdir. 

Dava.cı vekili l!hsan MuitbU Ben, id. 
dialarını tevsik için bazı şahidler ika. 
me edeceklerini 'bildirmiş, durueına 
bunun için talik olunID'uştur. 

Piyammin açt ğı dava 
Saat 14 de Peyaml Sata tarafından 

cTü.ı'k Tiyatroı>u~ mecmuasında çıkan 
d9~1 modeli modern jurnal> mevzulu 
yazıdan ~layı meomuaum sah•bi Zeki 
C~kun ve neşrıy~ıt müdürü Neyyıre 
Enugrul aleyhlenne acılaıı davaya baş. 
lanmıştır. Bu dava, mü<i<leiumum:l.kçe 
verilen ademi tak.\b kararının Kocaeli 
agırceza mahkemesınce bozulması Uze. 
rıne mal:ı:kemey illtiita.l etmıştir. 

Peyami Safa dava ar:zıubalıni tekrar. 
iı.yaraJı:, hakarete uğradığını ız1h et _ 
miş; Zelci CO$kuu ve Neyyire Ertuğrul 
ise 4Modern Jurnal terkibiie «A~ri aa~ 
zeten demek istedik~erinı ve mevzuu • 
ba.hs yazıda hakrı.ret bulunmıdığmı söy. 
ıemişlerdir. 

Yazıyı yazanı.;1 da, Şehir T:yatroou 
a.rtlst.ıerinden Vasfi Rıza Zobu olduğu 
anlaşıldığından, onun d.a. davaya ıthall 
ve binaenaleyh reni b'ı· iddianame Lan_ 
z:mi icab etıtl~foden do.;yanL'l müCdei. 
umu.miliğe tevd.iine ve davanın taıı • 
ki:ııe karar verilmi$t!r. 

24 - Şai:ire HAlil Ahçı ve tah.. K. keş 191 
ÇaJmotıu ve 

25 - Yo~ı ıtos. Kartpoaıtalaı K. kee N. be:F 
t.ıantop 166. 

28 - Salih .1Cı:1lil Ka.hveol 

27 - Rem:ıı AL Kumaynaoı 
tenria 

28 - Ja.k Namer TabelA.cı 

K . keş Tophane 
iskelesi u 

6 ncı Vakıf H. 

Havyar H. 51.3 

90. 

2.10 

138. 

2.29 

81. 16.30 

73 .50 14.70 

84.50 6.90 

90. 
3. 

O.il 

1.92 

20.25 

8.62 

0.38 

940 lti. Komlsrronurıun 2f!/ 
5/941 1'. 1568 N lu t.a. 
rarı 5/13 ~ .ıu Uıba.r. 
name. 

939 İti. Kom zyonunun 'l3/ 
1010-11 T. 259a N .ıu 
kararı 5/47 !h. malme. 
muru Tem. 

1140 İti. Kornl&;onunun l&/ 
6/9"1 T. 104 N. Iı ta_ 
rarı 5/28 N. ıu !h. mal.. 
memuru Tem. 

939 54/311 N. lı ihbarname. 

Tophane Maliye şubetl mükelle!lerlnden yıjtandıa adı. Jei ve tla&et.fAh adresleri ya:mlı ~ahıslar terki ticaretle 
yeni adreslerini blldlnnemlş ve tebellUte sa.1Alhı1yetıi bir kimse göstermem1e ve yapılan araşlırmalard:ı bulunamamlf 
oldulı:lanndan hizalarında i6sterilen kazanç verıileriue aid ihbarnamelerini kendleriıle tebliği mUmkün olama. 
mıştır. 

Keyfiyet 8692 sa.yılı t:anunun 10 ve 11 DC1 madıd~lerine tevtibn teblit yerin• ıeçmek üzere ilAn o~unur. (120) 

Havacılık mütehassısı diyor ki 
(Baş ta.rafı 1 inci sayfada) 

lunma.land.ır. :işte bu mesafe mefhumu 
vaıık.en JapcınJ.a.rı 0.kyanU!ta omıuı, Ma. .. 
leeyada olsun kapı dlşarı etmek şim. 
dilik: kolaıY bir iş deiild.!r. 

Ba.hriye nazırı cŞlmada.o Japon m~. 
lisindeld beyanatında diyor k:I.: d;!imd1. 
ye kadar taJtib etmiş oldutumuz hattı 
hareket bavda ve denime bUtUn cep_ 
beılerde ant ve şidde-tıl blr taarrw:dan 
ibaret owu.ştUl'. Bu taarruzlar muvaf. 
fa.k.ıyetle neticel"nerel( hakimiyet te • 
min etmiş oldutumuzd.a.n karaya cia 
asker çııkarar:ı.k hareka.tı düşmana göz 
aotımııadan ve nefes aldırmadan ileri 
götıürtm.elctieyiz. > 

Japonlar baSkın şek1'indıe hareketle 
ilk hamlede mesaf~ mefhumunu da yen_ 
m1ş ve en mühim Amerikan Uslerini 
ele geçirm.lş bulunuyorlar. Tayyare ge_ 
milerHe hava bası.1<ınlıı.rını afüı.valıı a. 
dala.nna kadar uzata:nıG olıı.n Japonla. 
rın Qdk rnetodtk bir şekilde hazırlanmı'J 
old'Uıkları muh!l.kkaktır. 

Jaax>n ha.va kuvvetleri milsUıkil bir 
ktmı.anda al·tında olmayıp deniz filo • 
sunun, Jusmen de karn ordu.sunun t-m_ 
ri a1tıııda bultı.nmaktadır. 8 Blr·nelkıt. 
nunda yapmış o~dukları baıııkınla me _ 
safe mefhumunu kendileri için orta _ 
dan Italdınnış olan Japonl.9.rın bugün 

en ımıW:ı~ hedefi Singapur üssüdür. 
Bur~ da ele ııeçireceıt olurlarsa Okya. 
nu.sta.lti vaztyetıeı'ini slmdililt kuvvetıı 
bir enııniyet altına almış olacaklardır. 

Ha.va kuvvetlerinin operati! harelı:A. 
tında formül hareket üslerin!n cepheye 
yakın olm.a.&l.dır. Bu ne kadıar 1yi te _ 
mln edilh'se hakimiyet de o derece ar. 
tar. Okıyanusta muayyen bir cephe 
yokıtur, binle'l'oe daiimık adalar vardır: 
Bunların en mtıh'.ın ilslerini ele ııeçir _ 
mek demek cephenin can noktalarını 
tuıt.ıına.k demektir. Okyanustaki ada • 
!arın ruza<klıkları haritada birdenbire 
göze ça.m:mıaz, fakat Havai adıalannın 
Singapurdan olan ~sa!esl o kadar 
çdktur ki cF.onololoda.~ öğle yem1>ğ'İ 
yenirken crS!ngapurda11 sabah güneşi 
da.ha yeni d-Oğma.ktadır. Slngapı.rr Ma. 
nll1A.d.an 2500, F!llpln ada~an Havai a. 
dıa1arınd.a.n 9000 ktıometn uzaklıkta • 
dır. Tdk..Yo ile Havai adaları arası 
6300 kilıometre olup Havai ada!arı da 
Amerika saWHerlnd-en 4000 kilometre 
mesafededir. Mesafe mefhumunu ye • 
nere1c Okyanusta hakimiyet tem1ın et_ 
miş olan Japonlar bu suretle ınsıyatlfı 
de ele geçirmış olduklarından hava ve 
dmfa; 1Jru.vvetler1nin h"mııyas'nde ~Hong. 
Kong.,.u işgal ı>tmi.şler. 11Ma!ezyaı ya_ 
rımadasın.ın muhtelif nokta:arma. da 

ask.er çtkarmışlaN1?:-. Bu kuvvetler hava 
filolarının devamlı Yardını.Jarı ısaye • 
sinde durmadan S!ngapura doğru iler. 
leınıe.k!tıedirl er. 

Ja.pan akınını ıkarş.ılıyab ım~k !ç n 
m1ltıtıefikler1n S!ng-a.purda kMi b'r hava 
kuvveti ıtoplıvnbilmesl gene mesafe 
mefhumu doJayıs1Je çok şilphe1 .dir . Bu_ 
günkü müstacel :htıyRcın anrıı k P,, ya_ 
kın Ofilerden gelecek kuvv0 tler1.. tat • 
'mini ımümkUnd0UT. hava kuvveti dedi _ 
ğimlz zaman bıt yalnız tayyareden !ba. 
ret değildir. Bunların faaliyeti için icab 
edeıl bUtlin a~ırlık'ar gözönUnde tutul. 
ma.l1dır. Genım\l «Wawe11n dP blrJı:eo 
gün evvelki beyanatında va?'.lvetin in • 
oeliıini kabul etmektP ve alıngcak ted_ 
b!:rl:erln de z:am.ıırıa tA.bi ol<iulhrın ih~ı 
eylemekıtedir. HUl~sa mUttef1klerln fev_ 
kalAdıe bir ener.Jisi ve y1\ksek bir talih 
belld bUıtı!ln bu zorhık1nrı yenebilir. Ak.. 
si t.a.kdirde mtı+Jt1"flk hava kııvvatlı>rl 
Hindl.<ftıanı 'tehdid edeeekı llnıvvrltnere 
karşı bir yandan «Blrmanya:ııdA rt 1 ıter 
yandan da Avuc;tralvad.;ı top'a.nmak ve 
ancııık ond.ıın soıırn kııvv~f:ll b'l" l!P-kllde 
kara ve denlz ~uvvAllnlle tsblr•{ıt: :va. 
nıırıılk harekete geç.rnPlc m.Pcburiyetln .. 
droir. 

Mltat Tıınrı-1 ................................................... 
Son P~a Mathaasi ı 

Neşriya.t lUüdtiril: Cihad Baban 

sABiB.t: A. Ekrem UŞAKLlOtL 


