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ur uncu, Suiistimalci ve ihti A re ların Muha es: 
eleri içi ''Hususi Mahkemele ,, Kurulaca 

~-----------------------~~~~·~·~:-------------------------• 
iaşe işleri ve piyasayı kontrol ile alakalı memurlardan yolsuzlukları görü 

/enler re'sen muhakeme edilip en ağır cezaya çarptırıla~aklar 
Afrika çölün· 

de gecikme 

lngilizler taarruza basla· 
dıklarmın üçüncü hafta· 
sında bulunuyorlar. Ta· 
arruz Mihverin ,iddetli 
mukavemetile kar•ılıt• • 
mış, Almanların doğu 
cephesinde maruz kal • 
dıkları sl.irprize lngiliz· 
ler de Afrika cephe::ıİn· 
de uğramıslardır. 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan 

lnı.:ili' Orta ı;.ark KunıJndanlı
iiının Şimali Afril.dda taarruza 
~cc;ıncsınin ÜfiÜııcii haftası i~in. 
deyiz. l'aarruzun birınci safhası 
ile biıtigi reı.men haber veriliyor. 

Taa<ru< ilk başladığı l{Iİn, içın. 
de lıiz de bulund uğuın ı:z halde, 
dünya ma<bua!uıda tuhmin ya
Pan n1u,harrirleri11 he-ıhru hep'\İ 

lngiliz ileri atılışının hıı "" •Ür. 
atle hedefine v•isıl olacogı kanaa. 
tini ilrriye sürdüler. llJtta İngi· 
liz Ba~\'ckili Çörçil'in l'arlamen. 
loda söylediği nutka ve orduya 
gCjnd~rdifri ınesnja da bn fevka1i. 
de nikhiı;i hakimdi. Mantık. bun· 
dan ba,ka türfü bir inki~afı ka. 
hu) edemezdi, Zira, lngilizler he. 
trıen heınen bütiin yu:z nıevsimi 
Ve sonlıaharın ilk ayı içinde bu 
cepheye insan, malzeme ve harp 
Vasıtası yığıyorlar, buna mukabil 
deniz yolu ile Trablusgarp ve Bin· 
gaziye Mihver 0Tdus1t hesabına 

nakliyat yap•lnıasın1 bii•ün giic. 
lcri \'C imkiinlnrı ile eı1lini olu.. 
l'orlardı. Sarktaki öliim dirim 
harbi de Aİmnnyaııın Şimali Af· 
rikava esasen bü:viik lıir ordu ge. 
\İrn1csine nı3nidi. Bu itibarla üs .. 
liin kuvwtlerle, bol malzeme ile, 
g.,niş öl~üde zırhlı ve nıotörlü 

"asıtalarla . çok byvarc ile yapı· 
lacak bir İngiliz taarruzunun Şi. 
hıali Afrikada çarçabuk ve yıldı. 
rıın harlıi ıır('nsiplerinc yakışır 

bir tarZ<fo mııvaffak olaca~ıııclao 
kimseniu siiplıesi ~·oktu. Filhaki
ka, huııiin yine Şinrnli Afrikada 
~anı bir muvoffakiyctsizlik ifadesi 
'~İnde nıakiıs bir vaziyet mevcut 
bulunduüunn sö\·li,·c<'l'k veva orta. h . • • 

~a ko~ a<ak değiliz . Ancak, lnııiliz 
taa.rruzunun 111nulduf{u kadar hız 
1'a:vdetmen1iş 0Jdu~11n11, yiinıi ına .. 
tu( tabiri ile .,·ı1dırım8"ıi» bir se
kilde tttelli eİnıcdiğini işaret ;,ı_ 
hıek istiyoruz. Yoksa neticenin 
İkinci safhada da lngilizler ta· 
l'ııfından ne tiirlii fodakarlık 
\le müşkülat pahasına olur<a 
. "lsun bir giin kazanılacağına 
ınananlardanız. İngiller<' hpkı tıp. 
~ısına Almanların Sov;v<'I Rııs~·a 
tephesinde karşılaşbkları siirpri· 
~ Şimali Afrika cephesinde rast. 
lan.ıştır. Nasıl Alrnanfar Rııs mu. 
lıııvcmetinİlt derecesini hesap el• 
ltıekte yanılmışlarsa. tu~ilizler de 
Şiıı1ali Afrika<laki Alman ve ita!. 
'Ynntarın sa,·ısını. ku vvetlerinı, 
İıııkanlarını • kabilhet , .• miida. 
lıa tertipl.-;ini he~planıakta bl· 
•az yanılmışlardır. Anlaşılıyor ki, 
.\lhıaular burada bilhassa tank 
taarruzlarını önlenıek için mü· 
lıeınnıel mayin tarlaları yapmış. 
lar \'e mebzul miktarda tank d3fi 
~ataryaları ve miidafaa terti]lleri 
•le vaziyeUerini mfünkiin olduğu 
lıııdar sağlamlaştırmışlar, sıkışın. 
'• da ltalva ve Yıınanistau ile 
Giritten b~n kuvvetleri getirt· 
ltıei( imkanını bulabilmişler ve 
ltıukabil taarruzlarla, teknik as.. 
lıerj tedbirlerle, tabiye sahasında.. 

(Deffmı 3 llncil llüifedal 

1 HükUmet hiç bir m:.ıde üzerinde vesika Rusyadan Liman.ımıza 26 
usulünün ihdasına taraftar değildir 

Milli Korunma Kanunundaki tadiliıt Milyon Kilo Gaz, 
yakında son şeklini almış bulunacak Benzin ve Mazot Geldi 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri. madığı gibi memleket dahilinde .Milli Konımna Kamınuncla vnr. 
ıniıden, telefonla) - Milli Ko· hiçbir madde üzerinde buna ihtl. guntıılora, ihtikanılara karşı şid-
ruunıa Kanununun tadil i etrııfın. yaç bulundnğunıı da kani değildir, detli ce-ı.alar konulmasına taraf. 
daki fauliyet devanı etmektedir. Ve.;ika ıısulüniin ihdasına bazı tar olduğu kadar bu i !erle ala· 

Hn'ıı'i surette öt;reııdij:imc gö· matbuat neşriyatı ve mütehassıs kalı menmrlann herhangi bir yol. 
re, hiik(ımet ia'i< ve hayat mad. iktısatçılımn ileriye sürdüğü nok· suzlukları zuhur ettiği takdirde 
doleri ii,l'rinde Avrupa memle- tal naınrlnr taraftar lıulunmııştu. bu memurlar haklunda da nıe-
ketleriııd.- veya diı';cr devlellade Yine bn mevzu üzerinde öğren. morları muhakeme .ıısnllnine 
miiracaat edilen •V<'sika u~ulU.. diğim malfunata gör<' gerek hii· müracaat edilmeksizin re'sen Uı-

------ - -- -------•• • 
Uç Büyük Vapur içeri .. indeki 
MagiMahrukat Tahliye Edildi 

niiıı ihdasına asla taraftar bulun· kfunet, gerek Medis mehafilll (D•vamı 3 ünrü Sııhilede) 

Berlinradyosu 1 

Taganrog'un 1 

boşaltıldığını 

Japonya 
Amerika 
mOnase
b.et eri 

F Al 
Petrol Ofisi Umum Müdürü dün akşam Mısıı-a 

ransız - man •tt• b. t 1 k . • k ld 

1 tekzip ediyor 

---·--
Moskova radyosu da 
bu şehir civarında 
şiddetli muharebeler 
olduğunu bildiriyor 
Mosko\l'a 5 (AA.) - Rus kıt'a. 

ıarının Ceıı.up batı cephesının 

bütün sahası dahılınde ytpra~ma 
ve tahrıp faalıyetlcrıne devam 
ettJderını bu sabah haber veren 
Sovyet radyosu, Romonof bi!"li • 
ğının cP• mevk;ını ıstırdat NŞln-

(Devamı 3 üncü Sahıfede) 

Japonya Ameri
kanın taleplerini 
kabul edemez 

Japon Hariciye Na
zırı böyle söyledi 

Loıııdra 5 (A.A.) - Resmi Ja.. 
pon ajansının bıldirdığıne göre 
Japon Harıcıyc Nazırı dü.ıı beya.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
----o-~-

24 kişilik bir 
• 

Alman lktısat 
hey'eti geldi 

---•ı---

Ticaret Ollı Umam 
Mtldlrl 

Almaaya•ya gitti 
Ankara 5 (Telefonla) - Al.ıOOn 

lktı:sa• Nezar.,tı seflermıden dok. 
toı Ya.kob ı'nın re:.glı.ğınde 24 kı • 
şılik bır >kl'6at hey<' tı diın şeh • 
rmı12e gehnıştrr. Heyet azaları a. 
rasında Alman İktl6at Nezareti 

tDevamı 3 üncü Sahifede) 

Tünel yarın işle
miye başlıyor 
Amer)kadan şehri~ geti • 

irlmiş olan· bir çift Tünel kayışı 
dün &'yoğluna geçirl'lmiş ve bu 

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 

;ı· or 
• 

Yaş in gt o nd akl 
Japon diplomat
ları Japonyanın 
cevabını bugün 

. veriyorlar 
Vaşington, 5 (A.A.) - Bir· 

le1jik Amerika ile Japonya a. 
rasında diplomatik miinase. 
betlerin cuma sabııhından iti· 
haren kesilmesi pek muhte· 
mel olduğu burada söylen. 
mektedir. 

* Nevyork, 5 (A.A.) - Japon 
murahhasları, M. Hal'den bu· 
glin için randevu almışlardır. 
Ağlebi ihtimal Amerikan no· 
tasına Tokyonun verdiği ce. 
vahı kendisine tevdi edecek.. 
!erdir. 

Bugünkü müla
kat etrafında 

verilen tafsilat 
V~gton 5 (A.A.) - Hull • 

Noınura • Kul'U6U mülak>ııtı, 
cGrenvıç seatile> saat 16 da vu
ku bul~cakt>r. Japonların ta·lebl 
frzef'ine bir randevu tesbit edil • 

(Devamı 3 illlcü Sahl!ede) 

Amerikanın 
Türkigege 
Yardımı 

Bu sabahki "Ulus,, 
refikimizin başma
kalesindeki müta-

1 e ala r a 
Anloore 5 (Telefonla) - Bu sa

bahkı • Ums• gaz!'tC'Sınde Falıh 

ıwı.' Atay. Başma,k!laesinıck, ö. 
(Devaını 3 ııncü Sahltrd<!l 

an 1aşmas1n1 n Rusya!n

1 liın~ı' il'11ZU1~uPm~, ~!e S(Vk~:s!!as!!ı?~e'!vzia~ı~~lllUn ~Junması 
d • miktarda petrol, benzin ve mazot tir. Oradan Yafaya •ığraması da için Petrol Ofisin ve bütün kum-

Sa e C e 1 m Z a gelmiştir. üç büyük samıçıı ge.. muhteme1d.. panyaıaım 1şıirııkiıc bir karısor. 
mi içerisinde getirilen bu mayi Standart petrol lı-.!112in kum. siyom teşkil olunmuştur. Bu ko"" 

edilmesi kalmJC :mahrukatm yekunu tam 26 bin panyası Yakın Şark Umu:m Mü· sorsl;om Standart Olini ithal ve 
"t: ton, yani 26 mliyon kilodur. dürü de Mısıra gitmiştir, tevzi tesisatından istifade edo-

İtalyanın isteklerinde 
ısrarı ihtimali karşı
sında donanma 

verilmiyecek 
Loodra, 5 (A.A.) - Röyter ~

BlDm Alman hududundaki muhabiri 
yazıyor: 

Veygand'ı.n tekaüde sevkl;yle bal
Jıyan Fraıuıız - Alman anlaşması
run, Pelen - Göring millAl<atından 

evvel itina ile hazırlaom1' ve lm2a 
lanmald:ıcı başka işi talm&ın11 olduğu 
JIÖ!)'lenmekted ir, 

.Almanlar, Birletik Am<ır:!ta tara· 
tından bir akoi!Jaın<:le meydan ve:r
memelt için Garbi Afrika hakklflda 
Şimall Afrikadan farklı muamele tat
bik etmek istiyorlardı. 

(Devamı s üncü Sahl1ede) 

Habeşistandaki 
sivil İtalyan

lar çıkarılıyor 
Londrn 6 (A.A.) - Şubat ayın. 

00 İtalya-ya gitmıok üzere gemyie 
binecek olan Hab~istandaki müs
tıune1 ecilerden 11,000 iltişi, İng)lte. 

reniın cenup Afrika a.razisi.nde 'kamp 
Jara yerleştiırilece.klerdır. Bunl'a'l'. 
dan i'1k kabre İngılız Sornalisinde 

(Devamı 3 ilncu Sahifede) 

MÜTEKAİT 
ve Yetimler 

Belediye ve Evkafta 
bugün ma• 

aş teviatına başlandı 
Beleidyc ve hususi idıare tekaüt 

ve yetimlerinın Uç aylık maaş • 
>arının tevzı olunması1111 bu sa • 
bahtan iübaren Ziraat Bankıası ta. 
rafır.dan başlaııılml§hr. Bugüa 
ı . 336 numaralı cüzdan sfilliple 
rine tevziat yapılmaktadır Tev • 
ziat ayın 10 wıcu çarşamba günü 
ikmal olunacaktır. 

Evkaf mi.it~kaıt, eytam ve era. 
mil!ne de bu 'abah tevziata baş. 
lanmıştır. Bugün eytamdan 1 • 
110 numara arasındaki cüzdan sa. 
hiplerine yann mütekaidindcn 1 • 
61) n"1marnlı cüıodan sahiplerine 
ve Prt~si ikı gün de diğı>rlerine 
't. nıat yapılacaJ<i.,. 

Ankar.ı radyosu dün gecekı a- Memleketimizde petrol ithalat cektir. 
jans haberleri neşriyatında Tass 
ajammmı bu haberinden bahse
der~k bu mallımatı teyit etmiş. 
tir. Bunlann karaya nıı:kil ve tah

~eı;i bitmiştir. 

MISIBA GİDENLER 
Di~ taraftan Petrol Ofisi U

mum Müdürü B. Talha Sabuncu 
bazı staklarm mübayaası ve şeh· 

Yüzleri maskeli 
dört mütecaviz! 
Bir kadın meseıeaıa
den bir imamı d6ve 
d6ı lldlrdtuer ı 
Balııkesirın Balye kazasına :ımır. 

but Kocababa köyünde bir hadise 
olmuştur: 

Köy imamı Osman gece camide 
yata.ıtken yüzleri mask~li dört şah. 
sın tecavüzün~ uğram'1itır. Müte. 

· oavi'zler i.marnı bayıltııneaya ka. 
dar döğmii~ler, sonra lııaçmışlar. 
dır. Zavallı iımam sabaha kadar 
camide bağınmı.ş ve öbnü.,ı.ür. 

Sabahleyin namaz lulmağa ge • 
len •köyHil:cr iıma.m Osınanı öm 
olarak tııılmuşlardır. 
Yapılan tahkikatta müto!Caviz • 

(Devamı s ilncO Sahifede) 

-~-~-------~---~~----~--~-

Odun sobaları tarihe karışıyor 1 

Maden kömürü saı·fi .. 
yatımız 1 milyon ton
dan 2,5 milyona çık ı 1 
Bizim 27 liraya aldığımız kö

. mürün tonu civar memle
ket /erde 120 liraya satılıyor i 
Hallumızın odun yerine maden kömürüne gösterdiği 
büyük, mütezayit rağbet kar•ısmda «kömür tevzi mü
esaeae.İ» sayısı 88 i bu lan ajanlıklarını çoğaltmağa 

karar verdi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Yurdu
muzda maden köm:.irü sarfiyatı son 
zamanlarda cok artm;ştır 5 yıl evvel 

ancak l mllyon ton olan yıllık ls\ih· 
lak bugün 2,5 mHy0n tona çıJtm.11 bu-
1'nunaktadır . 

Halkımızın kOınüre karşı g~terdl .. 
tı bu alilka ve ral!bet karşı mda •Eli 

-Bankın Kt;mür Sat.Jş ve T~ vıi MJec 
sesesiıı fadJiyct:.ni gen·-i1e~ ırk ınııhtc
lil. vil.Ayetlcriııı..:zde yeni • kc!er, mQ.. 

teaddit yerlerde dC' ajan ut . r tcs\t 
etmişti•. 
1-lü~e~enin h.ılen f ... 1nbul

1 
b 

mir, 2 .:.nguTd...,k, Esklş h , :\1lı"'lııı 

(T><vamı 3 üncü Soı·.:fede) 

=!HARP VAZIYET/,==· 
Moskova önündeki muhar be 

daha ne kadar süre ilir? 
Alman ordusu, merkez grupu şimal ve cenup 
kanatlarile Moskovaya tam bir taarruz halinde 

(YAZAN: IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşcmiliteri) 
Şark cephesinde. Mo;ko\"llya k•ı'il 

ycıpılan Alman taarruzu hakkında 
yine önemli haberler gelmiye ba§la
dı. Bu haberlere ~öre, Alman Ce· 
nuP k.anadn1dald kuvvtler ftiazan'a 
varmL5 ve bunlardan bir motörlU kol 
Mtıslı:<>V'll/a :ili ı.ııomcıo-e &adar aoı.uı.. . ' . 

mu.,wr. Şimal kanatta da Abnan to
arruzl.- Moskovaya yaklaşmaktadır, 

Sovyet lebliğ!, Alman orduaunun Mo
jaisk ve Maloyaroslaveç'te de lekrar 
taarruza başladıgını ve muharebeye 
fazla tank sürdüğ!\nü b!ldlriyor. Al
ınan tebLiğJ, Moskova çev.ıesinde ye-

nlden araz: kaı.aııudığını haber trl• 
yor. 

Bu haberlerden ('ıkaı>J.czğımız ıe
nel netıce şudıır: ,\lm;;n ordwu mf"t" .. 
kez gruµiyle $imJI ve Cenup kan.M
lariyle Mo<ilto,·tıya doğru ttım bh ta, ... 

.(De .... ~uıu 3 üncü S&hlfedel. 
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HALK FiLOZOFU 

SERSERi ADAM 
REŞAT FEYZi 

Köprü altında yatan seneri ediniz, serserileri oradan kovu· 
toc·uklar toplanıyor. nuı. Yarın, orada yine serseri. 
Köprıi altı, . crs.:rilerin ika.. !er göreceksiniz. Binaenaleyh, 

metgiilu olmakta şöhret sahibi· köprü altını serserilerden de-
dir. ğil, cemiyeti serserilerden te. 

''e olmuş?. nıidcmek lılzımdır, Köprü al· 
Klôııı·il .. ıtında yatanlar ço. tını serseriye ebediyen yasak 

idını' mıdır?. edebilirslnlı. Bundan bir şey 
ı\.sıl da rn şudur: Köprü alh· /" çıkmaz. O, gidecek, bir başka 

. nı sers.-rıkr ı 1 intihap ctnü,. ı yatacak, sıtuıacak yer anya. 
tir, >·ok'lll, biz ınl serserileri rakbr. 
liöprü altııHla yatıruya mecbur Adına sM•eri dediğimis va· 
etmi~b?. tandaş, doğuşuutla tabii serseri 

Ilır bilyiik ~ebirde, lcöprület değildi. O halde, ouu bu klsbi 
ve bu köpriilerin altları ve ora· \·ar>' ft•ıı kurbrnıak bize dii~ii. 
!arda ·atan serseıi!er vardır. yor. 
Cenıiyet, bu serserilere yata.. Nasıl kurtaralım?, Nasıl kuı-
cak yer glbt;,ı-ınek faaliyetin• 1arınıya çalışalun? 

ılcn :•iyade, scucrilcri ıslalı e- Bu i~tinıai davanın bütün te. 
dece it !aaliyct gösterir. Serse- dni çareleri buluıımuş ve orta· 
riyi, im lınldeıı kurtarmak bil. ya koıınmştıır. Bu i~ içiıı do sa. 
dl•cnlıı ta kendisidir. dece mlttelınssıs bl.r doktora lh· 

Köprü altını bugiin kontrol tiyaç \ar. 

rı·:::··:-::·;:;:;;:;iiı=~v~~~it=u-=z=f=i-a=t=l=e=ri==
1 

lKUAMİl'E 

F'ASU 

-ı 

Sular İdar<.'sınin Fııi büt~~;n. 
de 36 bin llralık ikra.ııiye faslı 

\·arınış! Gaz<'tekı m rak ediyor· 
l.tr: Bu ikraıniycler ucaba, hangi 

çnlı~k~ıı iııııirlero teni ediliyor. 
Ben de ~unu meral; ediyorum: 

Sular İıbtt i, muhtelif vesilelerle 
balkın şikayetini ilzcrinde toplı. 
~·:ın bir ıniic-!)s~sedir. B#yle bir 

müessese biitçcsindc ikramiye 
fa~tıntn ne b;i ,-ar~. 

BELEDl\.'"EYE 

REKABET 

Tıp Fakültcsi taleh<.'<İnio talbi· 
kat giirel>ilmcsl i~in, bir liraya 

kedi s:ıtw n!·nıror. 
B<"ıı, bıı haberi scviııçle karşı. 

!arım. Çünkü, Belediyenin kedi 
'~ kiıtıeklcre \"crdlı:i lıe<lcl, sade
ce 11n kuru~ .. Tıp f'aküllcsl, Bele. 

diı·enıiıe müthiş ,~kilde rcl<ahet 

ediyor, demektir. 

Dt.:KARLARDA..'i 

YliRGI 

Bekarlardan • ergi alııımnsı 

JllC\':ıttu, g~tzetelero 3·inc al...,{'lti, 

l\lrcllsln iki cnciimeni lııı hu,uıı.. 

t.ıl.i tcdkiklcrini lıitirınişler .. Ü· 

çüncii encHnıcn de: • . lın<ıtn• der .. 

se, biitün bN<arlar nrı;i ödeye.. 
ce!.! 

i, lt· bir me~cle: Veq,<i ödc·nıiye 
mi razı oluı-sunıız, OO'lenmi~·e mi?. 

IlAYAT!N 

SlltLı\.RI 

Bir muharrir arkaıta!j' •Ü•yat· 
ta muvaffak olmanın sırlan• 

mevzulu bir konfcran~ \'etmiş .. 
bunu gazetelerde okuyunca dii· 

şündüm: Bn sırları, o arkadaş, 
CV\'elil kendislno telkin t't,eydi 
de, mulıarrirlikteo başka bir ınc.!.. 

!ek •eçseydl, daha iyi olmu: lllly. 

dı?. 

AHMET RAUF 

Çaınaltı menılehası tuzlarının 

tcptan s hl ~iatını Ankara Bele.. 
diyc~i kilo,, 7,50, peraken<ie 8 
!-oııruştan sofra tuzunun da kilo
ldk beher paketi on iki buquk 
kunış olarak tc~bit etmiştir. 

Bir telelon u.tasını İf başında 
akrep soktu! 

To1.cfon İdaresinin Tahtakale • 
deki ınüdilrlük bin.asrı a çalı • 

san Eyüpte Nişanca mahallesin. 
<le otııran ustabası D. E:Tc.-f Sille 
c\~:C'tl;: f:Ün \·azı!eSi b~ş11 1a L~"'Cn 

kocaman !,ir ııkrep karnını sok.. 
ırı;: • -.daıncağızı zehi rlemlştlr, 

İdare dokioru homen prayı 
per.;:er!e <la!!laım.~ ı·e B. Eşref 
Hasck: hası aııeslne giLJ. r !erek 
IM:ı.ı1 altına alınmıştır. 

--u---

Universitede bazı dersler 
müşterek okutulacak 

Ünı\"Cı"•ite İklısat Fakültesi • 
r u 1 \ c 2 :r.ci :ı~ıfl:ıf"nda ~İş .. 
lctnıe. rlersleı·Jııin, 3 ı.re 4 ür.cü 
sın•flarır.d.'.\ da .fo1sc-!e t'C i!ml 
meteolojh <lerskrlnin bir o.rnda 

okutu~ır...a.:.? l,c:bul olur~""~ U!r. 

Kaymakamlar lıurıu avın 
15 inde açılıyor 

~!{iı•·rr.ak ·r.·lar k . .ı.rSP· bu ayın 

J 5 i:· :ie Ank \r~da açı~i.lcs.khr. 

Kttı . :ı b:rçok yel'lcrdı:-n mtltn • 
rı;ddit cr:ır ~yet nıemurları• i~t! • 
'ta:k ~ıc:cc;.kicrU'r . 

Sun'l yili: e1!ş 
Fiat Mürn.:...:ıbe Ko. hy'ln~ ... ı.:...'1 ~on 

te<lkikleri de gı; ,LerlYor k!, ny~kkalıt 
pıy:ı_ :ı.s1 sı~n·ı tekilde, O~ı1:ıkını hile· 

:erle ı:Uksel ;hr.ekt<:dJ,·. DUJ;ya harbi 
dol•y;.silc, birnz pahnhlık \•;ırdır. Fa
kat, İslanlıuı,ıa oldu.ğu dereC<'de de· 
ğıı<iir, F;,ı.hır.:-ılı.ırda yapıldJgl ar.lı~ı .. 
ls.n Jnu~avo.,Sôlt hileleri yi..:zi.ir.den 
G - 7 ı ıllk pabuçl&o 11 • 12 :i.raya 
::ı t ' ·yor 

Dımtar, l.ıugün tn drii pa.o,.çla:dır 
Di.ın; en Jyilorl idl. De4n~ o!uyor ki, 

!8, ~,_ 25, 30 !fraya :ıatıl<An ay";Jca
:O;lo.rda, mü.lh'ş. bir ga:yrltal>il k~r 
\"f'Jdlr. 

n.~ ıı('l • ...: .hlikilr h<ia.ı..eo.w.L n~--ıl 
iuı.icmeH:'. 

BURHAN CEVAT 

r 
Tefrika No: 35 

\.. 
Çıplak Model 

Yazan: NEZIIIE t.1UHIDDIN 

'\.···a•• - - ..... ' 
- E\·et ... Nur<tıı Han Jn!a ıar~ .. 

mr::-:ı!z lcizım Haotteft·n'1.i!,.. ı:·a:.:.at l 
bil.r1em ki kendilct·l bu~. a müs:t.:!.dc 
ede:-lcr mt!. . 

- Şimdi slzln ı:oid:ı;ınl,j soylo. 
rl ın Henüz yatıyor ... ,\{adem ki gö-. 
l'Ü1i ntniz l.iıun ... KcndL<;;,n(' .:.öyUye .. 
y in,. 

- Buyü!; b:r l\ihı! etm~ o!ut:>U'"' 
nu.: .. 

.Seh!me I!ant."TI >·ine dı,arı çıkh. 
Rı.: t he~ E:<:~nla gel ece?: ccv~bı bek .. 
Lly o•ıl u. Du C51lala bir lü:n<lti ka· 
d<IJ k .ıwe getlrdi, D;ı·:ız sonra Şchl. 

me 11 nım odaya Rvd.eı ettl. D~urıya 
ÇL~\L\n bi7.mctr;lye ya\·aşça bir e:eyl~r 
auy1 lkten son!·a, daha •amln1t, daha 
sokulkan bır tavırla, bu sefer Re .. 
şadJn yanı başındaki kDH!Jia 0~1ırdu. 
Gözlerinde derin b:r aeviç parlıyor ... 
du: • 

Re.pt Dey' -1,ye Stelk bir sc3:e 
k.onu§m1ya lJqladı: 

- İçime u ıı.ı.!maz bir sevinç dotıJ,.. 

yoı- ... Evlmiıe ayMk ba.stı;;wız dJ:,Jka- 1 
c~ar..beı·! rr:eyns h~yatımız sank! değke
Cl !';IT': ~;;: b! 1- iJlelvuku u:, :.<~·ey_ L:t .. 

p;lmıyo.l bn~1.:ıdun . ı' 
- Tt:c~ ... ~-nr ederim ... lii.Jerin.zdo 

;ılu •. .ruuıyor .. a:ıuz, saa.i.tlm. 1 
Ct:v .. p t11t1tıhe1n olmakla berttber Şe.. 

Jıime lian;ıruu Wt.l.U.1ni kuvvetl\.'.rıd!ı .... ~ 
m • .ıtı: 

- Demek h.is!er :ın doğru?... Faka!; 
hayrcL olti~im bJr noltta var •. , 

- Ne eib[?. 
- Nur"nı nerede t~rı-•ıgır..ızt bir 

t:lılil hatır!:yamıyorum ... 
- Avro.ıp:ıy:ı h:ır~!;~t e:tCJini.z gece 

bfn de islU)Onda değil ml idin-ı? ..• 
- Ha! J-;\ ~~... Oh aiınd.i hatırla .. 

dun ... Ne san det bu bizim jçin ... Nu .. 
n.n unutn..-adınız demek'! ..• 

Reşat b!rdenbire ıaşırdı... S3.rışı.n 
:rüzil kızardı. . . Şehime H:ı.ııun bu a· 
ra:nalan, bu h.cyt:~n:zı.n herhalde 
bilsbütür\ b· "-"ka bir m!lksada. yor .. 
muştu. Ge:-:ç. ~ ~amır, <ızaran yiı:-il 

n Fi~ vaz.ye\,! uııu ıahmin"11do 

, MAHKEMELERDE Yözan: 
HtiSEYİN BE HÇET 

Tecrlbell Jsedlalll v. All' h 

ILASTi 
şoso 

ı 
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naı,hatı J .ı umurtaga can veren a ım, 
1.~~e~~ ~~,1~1~;~au ı~r.ı~~~ koca tavuğa can veremez mi ? 
ru sıze şöyle dese: Labada, ku:zukulD.Cı,. ı:azayagı, hin.. nu<:>!r çtktt t.orbasınd.ıo ... Megt•r efen-

c- J{aleıne tıirdlğin!z z:ı.n1on öyle d~b& .i3tnn tertipten bir kadındı. elim, o ınt:1ırlar2, tsp:rtoda kaynatınlf 
bir faaliyet gönlrstinil:% td .. bu harıl Dir, elindeki sepeti ck.siltti hauL.. da, ta.vu!tlaı·:t verir tarho1' edı..rmiş. 
hım! çalı~an, ter döken insanlara :Maznun ıandal:yasından !!;.ide birde Sonra yakalayıp torbo>tn> atarını;ı ... 
karı.>l takdir ve llayranlUt duyguları- do~rulup ltlraz otınek, bir r;eyler söy.. - PekJ.. kfitlt .. Gülizar .. a:dylcnen-
nız kaborır. l\faııalann üzerinde do.>· lemke istiyor, hiklm, her seferinde, lcrl kulağıı•.la lflliliı. ş;nıdl s•n <öyle 
yalar isli! istlfttr. Ra!larda dosyalar blr el işaretilc susturup yerine otur· bakalım' •. 
lı;ttf !:.t.Utir. Bunlar hep ka.r~tnlır, tuyordu. Davacı. orta ,r.ışt~ sözü soh.• Gü!lzar, J)-'3.~ k!1!<lı .. 
her no!<ta.ı gözd~n g..,irllir. Ilwıu beti dıizıW>, orta halli bir kadınca· - hlendlm, dlye "ö!c b;.ş:aJ:. Den, 
görllııce bafd.OOdurCcıl :uaınell.I bir ğızô~ inlizam ve ln"icamla. şllnları hlndıbiı, tabada, ebegUn:ecl top:ar, ••· 
iş saıurs:ruz. liaibulti ku111 ayağı ÖJ- anlah.Jordu: ta.ru:ı. Bu l(iylcd;,ı-t ôrı:-•;,O, ebcgı.ı. .. 
l- dc"'.dlr. Bu k .. '"'"•'-'n hemen h!r ·-'· 1 mccl t•}pları;.ıy;.ı ,ı!rd'..~11. Bir kenarda 

'"' ., 
0~'"' 1 • v - Bir enaıruurJ ta\·u~.t.ırı.'\:tz kay-

.işi yoktu.:·. Ftıkat z.,.vah!rl kurtarmak- boluyor ttendlm. B~ndeniz, önceleri, yerde yatan, iki Lı\·ol{ gôrdWn. Can .. 
tadır.• sız y:ıtıyorla.rdı. \) 1 :1\Ü} de a\trı~lar ne yabn &bylfyeyhr:, komşunun bir ı 
M ;~··l·. z:ınr..eH!m. Evd~ ı:~)rb:ı yrıpar..m d ye ...,..... aylsk oğJtt v.ır1 ond.l'.1 şüphelendim. Ö 
c Yükse""aldırımda 985 ımnıar:ılı aııp torlıJyı koy<lıını. bllr \ar~!tan ~ Yok )'tre gilnnhını alduu, Meğer, bi-

mü ll'u··n "azlye\,' vo --~ibl hak.ltınd:ı dilnup geçoıl.cn, bu l.am:n c:·den çık-• .. "'u zin1 ki.ın1ese, sansar dadGnmış.. iki 1 •. 
benden tahki~t vapmanu t~te~iler. b lı. Yaktu:r . .:ı. slrıhi1. Bc!tçl de t:e ı:..~. """'" " ... ayaklı s<in~ar .. işte a! .. Bugüu e!.en-
yu. •.-.•kl'"ldırımın -.ıltınrl,'lt girlp u.s- k 1 t Toı:<.;;;y· ;ıo;~;4'lr ki, ta\ :.ılı::iar <.":'?ıl!'n· ·~.... .... dlm, sabahl~yin, erken n k ım. Şöyle 
tünden çıktım. Bu kadar ôüyük nu.. pe!le&rtnln önli.nde oturup bir sabah rn~, ... 
maralı mülk bulanı>dım. Anlaı:Um ki. - Allah AllnbL. NaHI c•nlmım~· 

keyfi yap~yım, cied!n1. Blr sade kah- 1 , , 1 ? bana is i.c<tt c(}Hn1L'i. Eclki nuır.arada ar, ö1ii tıvtr.t at. 
ve plşirdlm. Pencereye geçıp otur-- _ E!ı. Ycmul1.ı;r;, c:::n VC!'l.'tl '"\l-

bir h:ıt:ı \~arctır dfye rlerkcn.-rım! yeı.. dum, Gözüm, şöyle, bahçenin öteki 
dl.!!' .. ~ . 1~htın, koskoca U\·uga can veren-n 

:ıın ~ 1: uci.J.ıa L4tI. Bizim bahçe du\"ar: al- m.ı·•. 
çuktır. Arka tararta da, bo~ bir arsa ki • ., 

«Anlan paç~f~ah Ul
1

!y:..ı.·larr:~. BO.· vnrdı.r. Btı kadın, 0 arsada, b~ztm - Pe -·ya 1nı~ur.:ır .• 
t .. ha ani to 1n ı.- 1 ... - Onla'"ı da, k"nrli tavuk!aruna. un 1'' ur p~nara ... , ats 3..0u,.. dı.r1art11 dibinde durnıu;o. TuvlTkla r 
tSen artık birsz; _.- h.at el» c.eın~i.er. yem c!jye ld~d.~. 
Ar.Jaw ge:nış l>ir ınag:ı..rrıya ycrl~tlr- da clu··arın d'i>inc topli:nın:~.. bu, Bc!,;:ı;·I ?.rL~ta!:ı \"e kon,şu!.'.irdanl 
rnf"Jlcr. ııerc::iıl o -t b1.1t et get.:rip bes.. yeın ütlP tlw·uyor. H!ç sesin:,t çlk.ar- Şe•;:kiyc (Jhit olorr..k <.rnlc·n!ldi!r-"'. ı 
lcmiye ba.zt ~ı-b. r. madu!'. seyrrtt!m ('fendl.rn .. bakalun şevkl7e, Gü1iz2rın t'.lvı..~kl~rt ~tı.lda,tın l 

Arada b!r: c:R haL:ıuı ya L-ışallah?• ne o?nrak"' diye ... Biraz sonra, dı:vnr-.. pencereden gl:ıultğt:ntı, lı..J.ı;i rle~ t ... -
dlyc sorarlarm:ş. Bir gi.1n arslruı: G.Şu dan atladı. İld ta.vuf?u ynklll8dJ, Ta... vı.ıklart tr.>rh.:-ıd:. bulduklar:ru s~Jylcdi .. 
fareler olma~a çok r3hr..t edeceğl.m vuk.l<ı.r d::ı kOl.C'!!'·o.dılar.. tuhai değil l~r i\Jt~ırJ,~rın daJ !r.plrtoCo. k~ynatrı .. 
amma demış, Iart.:ler htrgUn beni ta.. mi? r-.leg"r, ii{)jrtolu lr,ı.:;ı.·u11j o rottL· ınış oldu.,.•J U:hakkuk ediyordu. l\Iah .. 
ciz ed.lyorlar.> ğı yem. Tavukl:ır sarho~ ol~ır,J::ır. kc."J"'IC, Gll!i:uu-jn sal>1ka;ıın1n da gözü• 
Derh~l arslana bir kedi bekti bu.. Evet etcndLı ... iki t.Jvtı-ğ11 yakalı:.yı.n- :c:ünc alııı~r:::;,;. altı o.y h·. ;>~r..c ,.e he .. 

lunmuş. Kediye de hergUn blr takım ca, elindckl torbnya tıktı.. etrafına men te,·klfinı:. dışarıda., ayilk1arı lıaf:~ 
ciğt'r! v~zlft~l. la.relerin a:slanı ra.. bakındı .. aldı, gidiyor. Gidecek am.. lı duran tavukların da fil.ih!bi ŞJS.--
ha.1.sız ctnıeleriı!e milnl olniak. Ked{ ma, o an.anın yunuı<lakl yol çılcma~ riyeyc verilır,e;ıin<'" koral' \'f'idi. 
\•azifeyl tckabbW cL"lllş . .!'ar"lerl ür- sokaktır. Gitn~ek için ınuha!tknk, dt;.. ~Iı:th.kt"fr.~fıı t;t!~rııı Şi.~kr:ye, !.ı\ .ık-
külilr, o da hergnn bt-r takını ciğer nüp b:zlm c\·in ön tarat.mdnn gcçme~i brL"lt el!ne nldı. Gid~rken, yar.onda 
tayini ile rahatına bcık:ırmıı.ı. lazım. ııca:on, b!lııır.:ı bir llrtü ol· yürüyen pbl.t Şevklyoye, 

Bir gün kedinin k;;yünc &ideceğl dım , Kapıyı araladım. Aralıktan gö- - AIU ay da pek fnla, dıyordu. 
tulntu~. ~.tcr:ue c,~·una Uıı-a.k.rnı,, at.. zetlemiyc başladım. Baktmı kl geli- Ya~1k zavallı kadına ... K.tnbilit" ncı .. 
de1'.1t<'"n de şu naS-~hati ctmi~: cSakın yor. Yaklaşınca, kapıyı açıp fırla- · kt de çoluğu çocuğu da vaı'du'. I(e,ki, 
fareleri lHdür!ne, Sonra ij kalmadı dım. Yak.33ır.d::ın yekal;ıdım. Kaçnyan ta.vı;icJ~rı cl'.nc1:" 2l 1P bıreksaydım da, 
diye ıenl nt:ırl~t>. JfergC\n. bir taktın de-dl, kBtamadı.. o aralık da, Allah b(lyle mal:l:eı:ı~"lf'rc vrrmeı::eydim. 
c:g~~men (.•'uruz.> razL olsun, mah31le bekc;!sl Mustafa Gülizar da, mshl.;e CHin k~pl3l ö .. 

G-enç fare d;s:lc-r rui? Babası git- efendi orada. peyda oluvt.·rdJ. Yaka- nurıclc, i~·lıı 11,'.'.İn nğhyor, göı;1CrL"1tl,.._n 
t~ten &0r.rJ, n.an rada ne l" .... ıdar fa... ıadı. İki ta. u"u· 'oltu~unun :ı.ltında~ dnmlıya!'"I y.:.şL.'lr, s!yo.h :;-c!c! 'Tr:f'.sin .. •ı 
re varsa, lı"ps'ni te1T1izlemlş. Oğlan kl t.orb:ı<ia tııılduk . Ş<lylc i'<.i avuç <la önL.,'"\t.l ı.:ı!ııtıyor<hı. 
k .... di:ye tlı• aı~ı!.,;: ı"·r. kt.l.Jn3dt Otye ,:,;,;.;;;,;;;;;;;:~;:;,;,;;;;~,;;=;,;;~;;;,,,:;;================J 
yol \CTın •1cr. O Un J .. Oyı.:ne u •. r:crkcn, 
reaJ?aı·aya ,etrne! ... te olan b~bJSUo 
k::t~Hı:~t!ı:;, Ol;ı.nı b:teni :ı:ılr.lınea, 
b.,bası hay.ı.fla. bXı;..nı ı:.'.1113.ırll.): <.Een 
ı::ına <lem('dlm ıni, fan!:erl öldürme 
diye; Yalıı:l onlar1 ko:·kı..tup kaçk', 
de .. 1e<l"rr :rrı1? GlJn!ün ır.ü y('(!;ğln hal .. 
tı! t·~e ~'1r:di hcrg n b~r takım c"·1nr .. 
den oldek.> 
Arlık ır.n.;,;ıt dl"yin, mLal ç;" .... rın, 

kıssa doyln hi.'!Fe tıl'.ıı.rı~. 

R. SABiT 

Bir carih yaralı bir 
jandarmaya teslim 

halJe 
oldu! 

Sarıj·c-r kazt~sına tdbl. oletn 
.uskumru-. köyünde rlün -hır a • 
ğtl' yarah1ıma vak'ası o1ı\lttşLur: 

Bu köy h~1'kır.d;ın Sait oğlu 
IUfotl,ı Zekeriya köyü sıtlcinle • 
r!r:dcn fkyl'i oğlu Alt kavga et. 
r.·Lçkrdir. N~1i-c&' ·• Al! R fatı 

... \ göıü u~tünd~n a~ır yarala • 
m• \"e ·k~çm>Ştır. Carfü Al! ara. 
ıahııkcıı bir.:z s:ınra y~r::.1ı bir 
Lalde g!!l rck J<~r.disi jantlarına. 
ya lc:-;;>~!...111 o!Jnll?~ur. Ha.clLsc tah.. 
k:ıkalına Sarıyer Müddei"lırnıını.i. 
;ig• cl oymuştur. 
~ 

İspirto, Et, Lastik ihtikarı 
yapan dört kişi tevkif edildi 

Bir kömürcünün dükkanı 14 gün, bir bak
kaliye mağazası da bir hafta kapanacak 

salm.:;, d:ıin 1\.slcy'C İkinci c~z:ı 
ma 1'*'mes!uce 50 lira para ve H 
gün diı:klkanmm ·k~palılma~.ıı.:ı 
mahkfur. cdihn;ştir. 

Ka,.;;ımpa.1adn, t·-ömürcü ?v1us -
ta!a fazla (iallc ımgal körr.ürü 

Talebe doıyaları 
Maarlf Yekfı.lcti bazı okııll!:tr. 

<la ya.7.ı '!'l'.aıklrrt>lerinin bulunma. 
dığuu göz önünc alnr:ı'k güzel 
ve okur.aklı bir yazı ile yazılmak 
şaıtile talobe clo:;yalarının bu gibi 
yerl~roe elle yazrlı.nasına mü ~ 
saade etmi ·lir. - - ~ ,, ··------
(HALK SÜTUNU.)! 

Bir genç iş arıyor 

Mercimek \'e :ıa~ulycyi fa>ıia 
f•atle s:.tan Dcyogluııda bak!kal 
YarJ de 25 lira para cczaıı;uıa 

ve blr h~fla da di.Jı.l<i.nın;ıı ka. 
patılma.>mn ınalıkı'.ıın cciilmk;, el. 
1cri~ ayaıkkabı hisliği mevcın 
ol.duj;<U halde satm:ı.ktan 'kaçıll<in 
Yenipcstanede 7 numaralı m:ığa. 
zada tezgahtar İhsanla Ali, ıspir. 
to üııeriı>dcn ihtiki\r yapan Be • 
şıkta.1ta bakkal Teoflas ile fazla 
fiat:e et >atan Küçükmu•lafapa. 
şada l:ıısap S lım de dün teı'kif 
oiunm~lardır. 

,, 

4,5 liraya bile ı ·atik bu· 
luuamadığı, fabrikalarm 
f~tanbullu esnafa satıı 
yapmadıkları Mürakabe 

Komisyonuna :til;ayet 
edildi 

Ayaldcabı !..is' ;klori fiatıJc.r,n • 
<le görülen tercifü w11 ~a.,,an • 
hırda çok ;ı.rtı ııt'.r, E-<lı.!<len 2 
2,5 l:taya 2lııwn lis!ik~r §>m • 
d1 4,5 liı·ayn. hile Zı)r bu' unır-a·k
la.d~t. K~t<lın -s 1}1?!e.r1 da çok pa... 
-lıa Itl:l ~ını.~ l!r. 

l\n-r.dol.:tı.da Iil;)t;J:: çak ı.: yıiUt • 
ğ.·urlcn şehr.irııiZ•.!' mal a.J:rna.g:ı ~'-' .. 
len müteae:!:t tticcarlar rniilılm 
urrikla~da lastik saı,ııı n·lrn.şılar • 
dır 

Per~l:ındc·c:loı· ye kunduracı • 
lar da ıl«:nciilerir.-c fa!ıtik"ların 
rıı,,<.i s..:.tmuy:p dn r 11 dan Cogruya. 
Anadolulu tü""·car!_ra satı.::- ya!'· 
m;; brını .•ik-,ivet elmisl<0rdır 
Bazı ltl~cariann d~ · fasti!;7" c,. 

son sak "~}kl. ... rl ~dJfa o!:ttr.ıı -~ • 
mu~ur. 

DiP,et· taraftan lk.t~ illC-\"~inun .. 
.Qc, ı.ı· k~~ım halk ayak:ka-bı p~. 
}ıa·ı:Igi. j_ÜZUl!Ut:'!l. (•ski U)a.!-:ka • 
' J.<1nr.ı yeıı:lu.'lüyerek l~st < :-< . 

t .. n aJniayı t(·rc1h -t~rr .. t"kl{d·r. 
ır~l!>u-k: kt.•Jn"· ve ı..: t"' !.}:.t ~: 

bL1unn·;~trıa'5ı J=t..·üııtlr:n \r.ı4 '~r 
.d:t n1ü~ki.:.lUta ciüşmüş!crcıir. 

~:üra1· u.bo !konisyonu lıistiık 
ve ~oson i~ni chenıntiyetle t•~t .. 
kJk oe\ımıekkdir, 

BABERLIR 

ViLAYET V• BELEDiYE: 
• B(•led.iyc ehr1 ın 1 zı!(' lıfr 17i:-cltı;l

lik \"t: b:ıhç~\"a:ı y!!t·~tLr..c ınc.~teb1 u
ı:~in: ~ı i~:n tetkıttlerE' !{t:\"tO•ıt r. * TCrt-;. - :\lır.Ju :.ıcaıttt ı,... ıahe· 
desıyle getl~·necı:>k ol;.;.n nıalıerı::el.ar 

için Ee!f!'di:rt·yc ı ı~ I" Y· ın r.e - ,z . .tüz 
bi:-ı lira;l:I; QC ! ;. ~!İ(t·C"k.Lr * DUn ";."t•.;.h~nı.<!O ., J;eri i or:d.ı 
BCifö'diye ı·r:tin1es-sl~eri.ııın de i_.tiı-a~ 

kiyle; bir tU\"<l l • .• utd<'n ka~ t1crnek 
Çlkar;~ğı hnkkıııdoı tt-crübe y8pıl!~
lrr. :\ct:cc hı.:.~ -ll bcLi olrıcnklır 

TiCARET c.,. SANAYi: 
+ Yeı·H ~'.r·:ı:ur r--..... ~ .... rk.ı:.nda y02.! .. 

r:z dcv!e!. !.thrik "'arı u:aı:a:lıit.n .. ı 
sat•l.u~a'-'l l~~'-a !_Urıni:L:ardau ınal 

3:-,. !r: .lır-1-r.a. ı l•il "rı:.:.r "' t. 
..... Dm lıir Itqadly hır.ı 26 lira 

90 !>.ı.::uşh·n muar::-.r-lr gunr.i.!.)tuı:. 
+ Şf"lı.rimızÖLki o<lcn sto~wıuıı il; 

ayl:Jt il!tıy.:ı.ı.."O. Uol l11}l I~fa;,ret ede
cek bir derecc~ie otiuı:;'J anl:ı~ılrT"-H .. 
tır 

MÜTEFERRiK: * BeJ. ı;~;l~nc';:ı 1'c1 kı"'-9 Gık~ ~··-d:ı 
kLL'\lh.:r:ıcı!% yn:non 1'odoıi il(' f\tosk'1 
a"t"a.:Hnd1 hir iş nıPsclcs! yüıi.mden 
kavg~ ~ıkını~, ~to.-ıko çeklı; ile Tcxi.v
riyl başınuan yar-.ıld41t:.:;:ı.r. 

... Halkcv!cri l:l.ılrı-,J. .!l ~i.l'uat Ct.t
ıı ~r'.R.:;i gt.>Cesi ımat :~'! de rl'ak~im Ş"!· 
tüt G<·'.!!ııost:.nda \~r lcccktı.r. 

+ Eh· :ı~ilddt~'cr.1.ıe-ri n.ıt::•i . .Jiy 
H~star.e5inde tedavi cd.ln~('ktc olan 
N .. y ü.;:;tadl~H·ım·ıJan Tf'vtik lyi
'r-'.icrl-1.:. hast~raedeıı çık ·e;tır 

Kahraman takerlerimi:z ıçın 
bir haftada 25 bin parça 

hediye toplandı 

E·ki ve ycr:.l 'fürkı;e bilir, usulü 
mctıasebeye az çok Aş:na bir genç hu· 
s11sl mU!-<..:!it":.C \."eyn ticarethanelerde iş 
arıyor. 'l'&llp olar.ların Son Telgraf 
llalk Si\tu.nu I~. B. Rum-..u:una ~üra

caa\lerL 

Bir üniversiteli bayan 
İf arıyor 

EDEBi ROMAN No. 9 

Ankar~ 5 (Telcfon!ıı) - Kah • 
rJr .'.ln a.ti:t'lrl:--r:nıize yarci~n:. Sc .. 
\•enler Cem· .ret: ve Kızıl.ay Ce • 
rr.!ycti brafı:ıdan hazırlanan 

-i<...şlf.< lıediyc·k<'iıı birinci hafta. 
Iık ılk pnı·ti.s! o!m~k üzt!te rtV • 

ve.ı,; güı:ı 25000 parça eşya alb. 
<iar maka,mlara tcs!im oluı::nuş. 
tur. Buııbrın 4000 parçası ·kar 
l>aıılıAı. 4000 i eldiven ve 4000 i de 
<;oraptır. 

kuvvctlenciirmişti: 

- Nlı;in kıldır.ız ı:e,at Bey? -d.i
:ye lekrar &öle başlndı. Ümit ederim 
ki Nurana ~liyliyecekleri.uiı: b;;.n:ı 
}.;arşı biı sır 01m:yac~':.tı'.'". K~Pdiı: He 
tonl,rr.ck ~.tedi~lnizl ::;öl ledlm... Sl .. 
ti kahu1 edecek... Faknl d:ıha önce 
ii.~rr,atLı hislcrinf.2.i bana :ıçtıbfUrsl .. 
n'z ... Onun h.Pk!nntl:ı bu kadar c:ddl 
Ye de-rl.1 al:lY-~nız b<"ni iJ.7.0 ÇI'\!\: b~6 .. 
laclı ... O zavaHı çoç\.lk ne k?dar blJ... 
y(ik .::::.~l"Ue;e ı:ıy.ktır b:l.iC'niz'.' ... 
Kızın·. olduğu fr;!n söylemi-yorunı, Nu
ran gi.!:•clliği kadar tcmll ,.e yi:!-.-
sek bir ruh ~Rhibldiı'... Y2kınlc;r.t~:, .. 

ça an ıy!!c~·kSlnız P..~.'.lt T:ry .. , O bir 
melek k:ıdar saf ve güzeldir ..• 
ReJ::ı t, heyecan •ıe sc\·jnç i~inde 

söylenen :.;eh;rr!e lianın.ın sözler:nı. 

kesemiyordu ... İçind ürperUc~ ılık 
b!: lw\•a esiyordu. ll!rdcn göllerinin 
önüne-, o gece ilk rlt'fa gördutu genç 
kızı.n h 3ı·iku1:\'ie (!Ut.i:l ve mahzun yii-
1ü1 ht.)iilU bir hı.ıtı.ra ı. ı~ı :ı.;,·inü<" be· 
lirrli . Ah.-şlni jçlnde duy<luğu -.levin 
lekra: b:ı.~.na ~L(t! ;, .ı h6: ttU; Şe-

1 
h!ınc lianıın 1 .... t.ı Oir ı,: ;lUsle dc·~·~m 1 

ediyordu: 

- Ne kad::ır hJ.Ssas bir g~·:ıçst!1lz ..• 
Siz de onun kadar saodote lftyıksı. 
ntz... B!rblrinlı.i çok n1es'ut edece
ğinize hlc tilphe etn1 iyor ... :n ... 1 

1 
i ... - Te:.rar l 

ı~~~ kek· leı i. 
- Faka~ Han' m· ı 

Ünivcr•ilO Edebiyat Fakültednin 
birinci ı:Jr.ı!ında okcıyorum. Mal! vazi. 
;)·1?tinoin in1kt\n.sııl1ğı dolayıslyle öğle ... 
den 1;onral~rL çalı~·n:ok mec:burisı'etin
deyinı .. Tallı> olan l• sahıplerinln Son 
Telgraf Halk SGtunıında cİ,> rumu· 
zuna y.:.ız111rılannı rica ederin .. 

AÇ!K KONUŞMA: B. Rasim D"J'
s:ı.iı: Sirkecide Tan Oteli altında kah· 
veci B. Valıld yasıhslyle; Götıderdi· 
ğiniz hi.lmecotn gerılşUk. haneleri 
çoktur. Azami 6 hane genişliğinde o. 
!arak leı-t.lp ve tanılın eder!!enlz 
ıniit.e}ekkfr oluruz. 

sustu... önüne baktı ... Asıl moks:ı· 
dını söylemek ~ln bir söz arıyordu. 

l'ftlrnnı.n anne•İ. l\eşadın sLkıJgan .. 
l:ü:ını gidcrnıclc içl.Il ondan evvel 
da\·r~nd •. 

- Ü:l!lmoyin!z! No söylemek U.tc. 
c!itlnlıl anlıyorum ... Belki sizi redde. 
derse! -Değ1 1 mi? ... Evet belki llk tek• 
l fini7.e deıit3l r><:kl demlycceklir ..• 
1-:at'iyycn k.lrılm y1nız ... B:·n~ lı:ra!t.ı .. 
uı..ı ..• Eğer bana ... 
~ htrrc llır~--ın özüı:ü b~arcrt".cdi, 

hizmetçi içeri glrrcrclt: 
- Sizi bekliyor. -dl'di· 
Şehime Hanım derhal kalkt:. Re· 

radm beyni og ldılJ·ordu. O do kalk. 
tı. Odudan çıktılar. Salonun karşısın

daki küçüle koridorun içindeki ilk 
k:ı.1nd.:ın girerlerken genç adamın kal
bi şW.deUc carpryordu. G<Sz1crl karar
n•tştı. Odanın havasına s!nrr.!ş, h:ltif, 
btıygın iocc bir kadın kok.us1yle u
)'lt:,;:.tk (ı.sabı kendjne geldi. Gözle-rlnl 
büniyt.11 o ı ey<H.:an karartısı blr perde 
glbi kalkarak odnnın açık movl deko• 
ru içinde aydınlığa c;ıkt:. T~th bir b::ı~ 
ı·10r ~abah:nın berrak bir parça!lll kır 

ciı;eltlerlnin güzele ve ince kokularile 
beraber bu odaya dolmuıtu. 

Bu mavi odanın dı~ındaki b:Hün 
c!ünyayı uııutturon biı· vecit iç:nde 
t.lt' k3( ndı:,1 at.:.r .k Nuranın z~rlt 
ve narın vıı~"ırl?y~e k•' sılaJh, 

(Devamı varı 

Kadın Çıldıran 
Yazan: ETEM İZZET BE!f!_C!_ 

- Necdet.. Necdet iltlıniz de 
ıınahvoluyorıı.z, paŞ& görüyo.r. 
Diye hay.kmlı. O, hiç oralarda 
d:eğ!l.di. Du.cl:aklarım müıtemadi.. 
yen yer y~r dolaştmyor, tehdit • 
kar .bir eda ile homurrlamr glbi 
söyleniyordu: 

- Sus.. Sus .. Artık her ')ey na. 
tile. Çıkacak cana bu kadar cefa 
obıaz. 

Bir aralık •onu bilc-klcrinden 
.sürür gibi ta denizin kenarına, 
çamlığın arasına. lkıınıJ.uğun üs. 
tüne kadar getirol. Bir gevrek 
torbası silker glbi bütün hızlie 
)"ere i ttl. Kendini de yanma ıw. 
yuverdi. Mualla, belki it"dır.ın 
y~r yüzüne indiği gündenberi 
gös:ermt:diği bir azim ve muka. 
"\"emelle kendini m'iciafpaya ça • 
i:şryor, bütün eli kolu, b~ı. a. 
yakları hareket ediyor, baaekla. 
ırını s>kıyordu! 

Muallıl da bu akş<rm öyle şuh, 
öyle kaynak ki, hEr çırpınl:jtnıl.a, 
her titreyli~ndc Sertlik yel'ine 
tatlılık, soğukluk yerine müste:;. 
na hir ate~lilik var. Hırsıım sön. 
dürmıiy~r. tnhrilt edy:or, şeh • 
vcti bl!.$tımııyor, kabartıyol'd.u. 
Necde~ keııd,ndcn gcçmi<;, deli 
gibi: 

- Sus. Vallahi sus. Denize ; • 
tanın .. 

Diye söyleniyor; hem de Mu. 
allanın göğ9iinü tırmalıyor, et.ek. 
lerini didikliyor. biiluzunu par. 
çalıyordu. Mualla da. .kend.ici sık. 

tıkça ~ıkı:,·c.t·du. Ha,ta hır .-ralık 
Nccdetin yüı'lnc bir tokat da 
attı. Fakat, ne yapsa boş. Nihı... 
yet l:ıir an kenılioi kendini ko • 
yuvcrdi. :Maamaf:h, bir samye 
'bile geqınedeıı kkrar bagırdı : 

- Paşa ııeliyor .. l\!ah\'Old:tıık. 
Hakikaten, uzalııtan b:r yüı'ti. 

yüş duyuluyordu. ~ede~. ıı:.. sa
niye rlurakbdı, dik.katin V'ô' a.; • 
ık.erce yeri dinledi. Yüriıyi.ı ya. 
kınla~ıyor. Yi.lrüyeıı ·kim i.sc a.. 
r-ada bir ağa11ların aı·asına gıri -
yor. ağaç yaprakları hışırdıyor, 

yürüyüş durdu. Nccdetln he-r ta. 
rafı kc;;:tı- gilıi ı•ldu. Nc.-ıı."Clc de. 
miı:.ki 'i'"hHt;nin gnk ·an ottlr • 
dt, Necdet, r.crcde ~:ın.dHci N<'c. 
det'.': Heır.rn Muallacın 'kut.ıı;-ı. 

na iğ\ldJ, sc3inin <iuyıı1masınci:an 
kol'karak dedi ki: 

- Mualla, haydi sen usulca 
1ı:eodini ~op"la .. Sol taraftan. h iç a. 
yak sesinl duyurmadan <ığaı;la • 
rın arasından doğruca köşke gır. 

- Hayır gilmiyeccğim. Paşıı 
bizi böy kce görsün. Kendisine 
her sey ı sö~·Hy<c••ğim. Sen ne c.>e. 
saretl.ı bana bi.iyle her va.\!t te. 
caYüz edi.\'Orsun'.'. Zaten 'l.ı.:n de 
böyle bir f:ı»at ,,rıyordum. Cob.. 
rinin, tccavüzüniin bariz bir r.U. 
ınunes' ılc iıltızunı, ':eklerim. 
Hepsi parça parça. 

1\codct y:lcl:rı'1'.lla vuru' :!O'u~a 
dör.dü. Derhal dizlcl'inin d'IJ;ne 
kapandı: 

(Devamı Varı 

1 Aim n-rru ili 
görüımeıerl 

Ya.zan: Ahmet Şillaii ESMfff 
Vqi'ııln bir taraftnn AlınaııY'1 • 

öte tarnfüıı:ı da Amerika ile olJ•1 

münasebetleri yiııe uılllctle.rara>1 

politika sahnesinin ön planıııll 
gcçnıi~tir. J,ib}ada.i..i lngiliz uar• 
nızu ba~lıy~lı, Viliııh . bir '"'~'· 
surluk içinde bııiunduğu l>Ö) ı.11ı.. 

'\'ordu, Önrc Gcncr&tl Vc):gar.d, 
Şimali Afrilmdau uzakla~tırı!dL 
S<>nra birtakım nazırlar Afrika' 
dald Fra111;1ı söınlh"gelerini do
la,arak bu momlek~tl•rin miida• 
r.~,ile ilg;ı; tcdlıirler :ıldılar. (le• 

ncral \'eygııııd'ııı i~ ba~mdan tı
zaklaştmlması için ilrri ,arlilcll 
sebepler Vbi nazırlnrıııın Siınal! 
Afrikaya scyalıatlcriui ioıp cifi. 
Yen scbepl~r hiriloirini tı:tmu)"or· 
du. Visinin resmı izahına :;:i.JtCr 
Geı:ıer:ıl Vc~·gand, Simali Afrik•• 
ıun n.na\-·atana sağJ:ı•'l olarak bB~"' 

: laoınaslliı teınin ctnl~k irin (l"• 

zaırc gönd<rilmiş , .e fa) in cJildi
ği vazife de hu ı:n <' ile ihdas "' 
diluıişti. Artık söır:ürgclerlc oo& 
va~n arasıııdald baglar sağlaı"' 
ln~tıi!mdan Ge11cnl Veygand"1•11 

, .. lzif~i kl'11diliğiıuten soun c-rrn 1 ~ 

bulwıu~ ordıı. n.thu~ i \'l~i n•ı•t: 
l~rı •eyabııtlerile n P " ri• \e \'i.~' 
ga:re-teler.i de ~:nzı];;Tile, Sinı:tH 
r\.frik:ınıu cıııniyrti :lakk!nJ.t ~l'"' 
tin bit cnl•işc. i(nrlc ('di~·orlar~J. 
Ve Ve~·gaı:d Şimali Afrika.ı~ıı 
<;t'kildi!i..tt'n sonra bu t-ndi~e Ji! .. 
h~ .ıiı.···J.! .lrt~ı. Anla~ildı kt \'t·~· 

gaııd'ın Şinıali J\lrikadan grri ~
l!1ln1a·-o~. ~inni.ir""clerdc cınrıiyetııı 
knı-ulmu~ olınasından dc~i1. beJ~İ 
tPr~inc ol~rRk, sarsılını~ t.11Jıııt· 

rı•PSH.Jıdan ile-ri gcJi ,-ol"d!J, Ve'·,. 
gand'm a'li lrnklo~.ı; Ar. rrikn ı~· 
rafından ı;ö: ter'lı n yal.nı il~' · 
Vis;oin bu noktnıla Ct'ncral~"11 

si'~h~lcnırl'l:te biraı da· lıakh el· 
duğ ını ~i;.,tordi. 

General 'it·yga!ld'ın Alri!<ad~0 
çt.-kilme1i üzerin<', Birleşik AJ11C" 
rika, Afrik.aJnki Fran:;r,; sömürgr. 
lcrH tie<- ,. l tnünt:~t'betlerini J;t"' 
ti. \'e dü Coi'ün •fjJtinç vemtf" ~-r 
kiralaınıı• kanuııuud2n ;.tifadc 
edeceğini bildirdi. İngiltere de i:r 

t o· gol ~ltındn olmıyon Frar;ıı r 
raklannı i'1':ıl Dltındaki topra~· 
lar gil>i, :ıblııkap t:ibi tııt"':'' 
k&:..r:Jr , ... rdi. Bu, Vi~i' i l'ir ?' I!1 

dnlıa Amerikad~a '~ İnr"ltrrt::rP 
uıaklaşlırdı •·c bir ad"" <'•hu '".

1
' 

n1anynya ~ :Akla}ttr(h. ı:..-nı;a~ıı n~~~ 
tarcken·r iJnznsındt1•1 '\"C ht>'<' ı l 
senesi Birinciteşrinınde ~ff'rrc:" 
Pell"tı ile A'"'"n t'ilheri u:ıı:'.r 
;uoasındeki görii .medcu S<>ura ~.'.· 
şiııiıı politik• ı tiyle bir çı~ır ''i 
zerinde yiirüıııektedir. J\far<ŞS' 
. ·1 'T 1 G" · ra<ıll' t>cteıı ı e ~' HT('Sa ~orın~ a ~ 

1 daki görü~me lıcr tarafta ilgi ıı-
yandıını~lır. 'l<İ 

Bu göıü~m..ıcr lıakkmda 1 

tefs;r ileri siiriaınü~(ür: .:t1 

1 - Vişinin Alnıaıı a ile bar•~ 
benzer biı· anlaşıno~ a ,·arsr9 

' 
. · · · İ ai!tcrC' yenı nız~nıa ııırmesı ve n~ 

k h t . b' !"'. ııı•''' ye arşı arr. c .ı:~ ır ·~·1 ~·np • · " 
2 - İnolltcreniıı Libyada t•"1

e 
ra7a gt"C'!l"~ i iizeri11e tchlik~;, .. 
dü~cn ~~·nali AfrFka<laki sÖl11u., 
gcleriu miidnfnu•ında Alın•11 l 
ile i~bİl'Jiğ; ~·apılınası. ı'\j, 

Görülüyor ki ~rr ikisi ılc el=>' 
manya ile Vi~i aro.ında ıloh• ı~• 
\'eya dalıa gen~, fakat hC'l'h• J'C• 
1940 İlklcşriııindeki Hit!cr • ~oıı 
ten ınülakalmda veri•~n karar 1. 

nb ı k ı · · b' ı··· ı·ıır11 
çok d il >nş n nr ı~ !r 'A' ~ 

masını kabul etmektedir. ,, 
S()zÜn kısas1 Vic;oinin Aln11''

1 
,. 

1 
. 1P·" 

ile ı:,riri~ect~~i bir isl'i 7 r!.i. ı.r 1 
;14' 

sini cni.ndc sonunJa ln~iltc.r.~ 1 iıtı 
bir harbe sürüldiyeet'ktir. V•J'~•" 

·belki de telılik~iui ', '' rart1 ~.rıi-
2ın, böyle bi.r yol ü2~tindf' '.\·il 

mckte olduğu sc~iliyor. 
• ·- _ ... ~· ..... 

Etem izzet Benice'rıin ba 
akfamki konferan•t s-"' 

Eminönü Halke\' '.nci'! \JU n.1'-; c::· 

saat 20 de 4'UZt-ie-mlı ::-nh.., .,-c 1 :a;t 
muharriri Kurs 1.tcb\ı.su ı:ı~ııaırl"lt' 
B 0 n;ce t.:.ra!uı.d;.n ().{Jllı .,er .. 
rr,e\·ıuhı miihim bir konf<'r:ı~~ ı. 
l"cektir. KonlerJn:>ı ınUlc k·P ,ce··.ll 
ke'-1 san'atkarları tarafınaan 
Kanunu-. teman ed.ilcceıttir. 

-'V"" - • ·ı'ı 

Doktora ted risa 'ı içırı 1
1 

defa kitap çıkarıldı. p.'i 
Huku:C F .• l:.ı.h i D ita· ~ j.l 

B ·• -ı "l · lea 'ıt Fuat as~h, \.O~ uı'"'" 1 
.. 

- . ' lı h' lcl"·I' -.kurlarda oku:.u.ıan · a " 1~ r .. 
def:ı olar.~ Jt;:np hJl .:re çı .:,._. 

'f PU' .- 1• 
i!ı.U'"!uS•n.E. ba.slnrr. 1

.,. l • J..J .' • r ı--'• 
ilk ücü tabolıı<:rrıu•lur nı{:< 
lll de. razıı-lanıl JJ:ı.k t1.r 



(lSu ,.azu-ıJn ınettnıen lt.JJ..ıw.:.ıll 

AJansı biıltenlerir.den atırunı..,Lır) 

Ruzvelt'in, Türkyienin 
de ica r ve iare kanunun• 
dan faydalanması hak • 
kındaki beyanatı Amerİ· 
kan ve İn~iliz mahfille • 
rinde memnuni;retle kar
şılanmıştır. - lngiltere, 
Finlandava harp ilin e· 
deceğe benziyor - Hin· 
d içinide Japon kuvvet • 
!erinin niçin arttırıldı • 
ğını, Ruzvelt Tokyo'dan 
aordu .• 

Telhis eden: /Uuammer Alataı: 

Bir~ik Amerika hiıkii.mctinin, 
icar ve iare kanunu .!ntıci·biı:c~ 

'rü~kyeyc müdafaa ınalw·nesi 
\·ermeyi ksrarla~t:rdığuu ve Reiıı 

ll.l1Zvcltin l>u hUSU&t:rki bevana -
tını neşretmi~tik. · 

Anadolu Ajansmın bu hususta 
verdiği nıütemnılm haberlere gö. 
re, birçok Amerikan ayr.n iı1ası 
bu bcyanııtı tas<:ip ctmektc-:Lr. 
Hariciye encümeni azallrından 
l<anoli şöyle denı~~ir; 

•Türkiye, mükerrer talC'P!ere ce
saretle kar ı koymuş \'e clem<ıkra
sin!n dostu okrnk blmıştır .. 

Lcndmda ~ıkan • Dcyii Ekspt"Cs. 
gazetesinin ~c«york muhobiri 
el(! çektiği blr tclgr.ıfta diy<ır ki: 

•Türkivcnin nıukarlderatı, Bir. 
lcşik Dc~lctkr için havali ehem. 
Teıyeti halı,.f:r. Dene!: ohTor ki, 
tecavüıe i:a ınukabcie cfl!:-n 
1l';Jielkı·e bir nrcl:m o!ır.<k •iw
re haz.l'lana:ı hu ksnun. hr...ro İ"in
<le hukrnmtyun bir n'C'T.!ekct h:rk. 
kınıfo i!l: defa ol&ra:: tatbik e. 
tl:imckkdir.• 

Röytcr ajansı111ıı ı;iyasl nıuher
riri d~ Tüd· iyeye altı aydanb~ri 
.Amerikan s;lühları gönderikHği 
hakkındaki lınberi rnüıalca ede
rek. 193{) da Tıirkirc ile Fransa 
Ye İngiltere :ırasınd~ imzalanan 
tnuahl'deyl hat:rbımakln \'e Tür. 
l;iyenin bu muahede hükümleri. 
ne tam er~ ·tl<' ria et gösterdi
ğini kayd !tikten sonra şöyle de-
11'.cl;tcdir: 

<rürkiycnin kr~dıni n:üd~foa 
<:l:nek kab!li ·eti \'C .,zmi h·ık!<m 
dn !ngiltcrcdc daima ıtmıat rcC\·. 
Ct:l'ur. İngiltere bu m.ks-.Ua Tür. 

kiyeyc silah vermek için devamlı 
surette elinden gelen! yapmıştır.• 
Diğer taraftan Anıerikada ef· 

.kan umuıniyeyl yoklamak lçlu 
yaptığı anketlerle şöhret bulan 
Gallop da Yakın Şarka gclırnık 
üzere bulunnıaktad.r. Bu seyaha· 
tin .l\mcrikunın oon l..-.ararı ızn.. 
ınanıııa tcs.adi\f etmesi şayanı dik. 
kat görülmektedir. 

İNGILTERE FİNLANDİYAYA 
BİR NOTA VERDİ 

Hclsinkiden Höytcre verilen bir 
lw re göre, İngiltere iıiikümcti 
Fin andiyaya bir ültımat<ım yer
m4;tir. Ültimatomun müddi>\i hu 
gece y~r·sı bitmc:kt.xEr. Londrada 
cFin!an<liyad=ı oon şans veren 
blr nota. o!arak tefsir edilmekti!
dir. F'inlandiya Sov)·etlere karşı 
harp harekatına nihayet v.-rme.. 
dij\l takdirde, lngilwrc Finlandiya 
ile harp halinde bulunduğunu ilfin 
edecC'ktlr . 

RUZVELT'İN JAPONYADAN 
BiR SUALİ 

Bir!~ik Aıneı-ikn Reisi Ruı:. 
v.-It, Hiııdiçinidekl Jııpon kuvvet· 
lerinlıı ıırtt:nlma.smııı sebebini 
Tokyo hükümt-tindcn sormw;tur. 
Bu sual bir ültimatom değildir. 
Fakat alınacak ccnp tatmin edi
ci bir ır.ahiyc·tı.e olmazsa, Noınura 
ve Kurusu i!c müzakereleri uzat
mak için urtık ııcl>cp kalmıyacak. 
tır. 

TÜltK OKUTi\IA Kurumu (Dariişsnfoka m~nfantino) 

FEVKALADE MÜ SA MERE 
8 Blrlııdkanun P<ızn rtesi gilııii :ık~aını 'nal 9 da 

ÇEMBERLİT AŞ Sinemasında 
D<-tler!i $"n':.tır:ır n~ı.ran 

S A F 1 Y 1 ve J1r:-:ada~l;1:-ı t~::ıunddn !\Iünt~ıap p:.1.;oılar. 
i,ıant.uı Konservaıu ... ı .. ı,,.1timıc·t'n<1en EYU8! Af.İ Il!ZA 

,.o .,k!ıda;!arı !ar:.fıı>dan B Ü YÜK F A S 1 L 
Kıynıetli San'alkıür N A Ş İ T Ô Z C A N 

vo a:r!-.nda~l.trı tat>afındiıı'!l K0)11':Di 
DİKKATı Biletler şimdiden ?.'"p1ı.1C',ıutniye cmnil nıahfclJndeı Türk 

~-••mı Okutn:a Kuıluııu ı-c.:.11{',;inde s:ıttlrn2kl~dtr. 

es 

l 13n Hatla 

~ Emsaı,:z bir :-,~r,Oet gOccrt:ıt" bü1ü!c. bir mu-.·ı:fı.ı~.,rct kaı.anitılı olan 

~ P AUL A VESSEL Y'i n 
Fll.\:-JSIZCI\ RÖZLtl 

BiR OMOH BOYLE GEÇTi ? ••• 
8iuen\3 ,.•!ıes.ı:-rl ı-5ki olan Umumi L;ılep Ü?.C-rinc 

&k inci Zafer Haftasına Başlad1. 
Uütun ~.·e:\ l•3ıitn:ı:tr btt filn~i görn.:e?id!der. 

~ TELI:FO?'\: 49369 

•• 
,_._SUMER sineması-~ 

Önümüzdeki SALI AKŞAMI 
Bütün dün)•ada Urı ı.ı.1.un takdir n:ızar!arfyle kar ·llar.mti olan 

lNGiLIZ 
Muharriri BERNARD SHA V'ın 

En me;;tur escr:ndon iktibas ecillen 

BİR KADIN YARATTIM! •• 
(Pl'GM.'\Lİ0:-1) 

Ehedl \'O arli.5lik .ı;lL('JT,u. şahe.scı..:.nı takti.im cdcc~~,c.r. 
IJn.~ Rotıcrdc: Loncir~da 8 ay n:i.ldıtc t Je piy~l oynanır.tş otan 

LESLIE HOV ARD - VENDY HILLER 
S1.lt ak~an1ı1. için yı:th-rinizi e\.·\·c1den aldırını.ı.. 

...... şARK · "' 
Sineıua.lotnda 

MAGDA 
SCHNEİDER 

S EVM EK 
HAKKI 

fi lnıindo bütün scyiTcilerc 
göı) a~lurı diikıfüınii~lür, 

Bütw1 bıı· Aşk .. . 
Bır F!:n:~ı.: ... . 

,. DOKTOR W 
Handan Saracoğlu 

Dolum ve Kaclın lJast.alıkları 
r-.lütl'hJ!'l~lSl 

Cağaloğlu, Hit:l;bhıner c:tddesi, 
Pınar ,\p:nhm;nı. Tel. 20169 

Hük umet ker este : 
fere el k oyuyor 
İst.&tıbul ve Ankrı:-ıdll:i kereste 

tüccarlarının ellcrl:'\debı j.~cre~lelere 
ı hl.L;;ua~e~r;e eı konnı"ltlaJır. Tcbl;g:ıt 

taı"ihiıı<ien itibaren 1 ıi.i'..;.U;ı.ct on g·_ın 

itinde cevap vcnı-.cıs~ ht,·ı_·ııt malla
ı· .. :ı .. .,tri.:n .. .,~~i! ~ .. t3iJi~cc:!.;.' ıı ... 

. 1 

Moskova A l- IA/manlar Mar
man topçusu 1 gopola doğru 

lateşi altında çekil ig or l a r 
Vlşl 5 (A.A.) - Muharebeler ilç 

nuntakaya ayrllınt' bulvnmaktaclır. 
Moskot·a, TL!cvin, Ukrayn3. Yağmak .. 
ta. olün kesli kara ro.:.ğntcn Alnıanlar 
Mo:;kotra ccplıe:sfndc aı·a~l kazanmış· 

!ardır, 
Moskova Alın:ın toJ>\,·..ısu.nun ntesi 

ılt.uıa glrınlş bulunmalı.tadır. 

Beri in radyosu 
(l inci Sahl1eden Devam) 

de lc:nayü-ı: cttiAini bildirme'k • 
tedir. 

So\'yet radyoou, General Ha • 
rltanof k!uvvctlel'lnln Tcganrog 
dvarında çaı;>•ştıldıırını <la h3-
ber verlror. 

BcriLıı 5 (A.A.) - Alman rad. 
;oau, Alman kıt'aiarının T:ı.gan. 
roıı'u lcrkctliklcrine dair olan 
So\'yet ve İnr,i\'2 habcı'!l'rini bu 
~bah yalanbmı.•tır. Bu radyo, 
bila1<!s Tagıınrog''llıı Alman kıt'a · 
ları tarafından 5a)':l-anı. surette 
muhafazasına devam rolldiğlni 
tasrih cylOT.<'ltk-dir. 

Habeşistandaki 
s iv il l talyanlar 

(1 inci Sahifcdt?n Devam) 

kendileri için lllıırlaııan hususi 
lıir kampa yerle~mek ·üzere, 5 ilk. 
•kimunda Adisab. badaıı ayrılacak. 
ıaıtlır. Hab~stnnda.ki İtalyan[ • 
r.ıı sılıhi tc<ibirlc·r alınmak sure • 
ti;!c ve e~kl'k, kadın ve çocuckların 
istirahati imkiın nisbcLndc temin 
edilrr.lk %rllle önümü-<·~<.·k! ay 
zarfın.da tahliye .:!diln<ı>!eri içln b;?r 
türlü gayret 5aıfedile<wktir. 

Aamerikanın 
Türkiyeye yardlmı 

(1 ıncl 8 !li!ed·m De' om) 
dünç ,.c kiralama ka»unu mu • 
cebince Tlil'ldylye de yardım c. 
dilmesine <laır olan Reis Ruz • 
vcltin son beyanatıııdan bahse • 
<lcrnk bifüa.o>a diı»or ki: 

,Bu haberin, milli konır:v.ı ha. 
zırlıklarının hiç durm~.ksızın ta. 
m:ımlanmasına can dikkatini ve
ren Türkiye efkarı \•muıniyesin
de ne k.,dar iyi bir ~ir bıraktı. 
ğını söy!..enıiyo lüzı..zm yc,ktur. 

Türkiye, ınilli si~·.uset!ndc ver. 
miş \·c almış olduğu sözler, kar
şılıklı l~ahlıüt ve inançl~ı kadar, 
J.:cndi serhc·st idart:.;iı1e Ye kuv
''C'linc clay~nm·~tır. Onun içindir 
ki siyasi tcdbirlcrüı yanında, as. 
kcri tedblrlcr alnuya de,·:ıın ct. 
a:ni.ştir. Bıı !cdbJ.rleri kunetle."1di
rcn lu .. •r ys.rduı~, cünıle.ain ve he-le 
bu mc1"1<0ckct b~nşı ile alakası o
laniarr.o.ı ır..cnfa~ti...'lc uygunluğun. 

da ~l;plıc olmı.\'all Türk milli siyo. 
sel.ini de kı:v;·etlcııdidr. 

Ödünç veı•mc \'C kira kanun
Lr.nın i:ııl:iııılarır.dan Türkiyeyi 
faydal:mdınnıya kaıar \·eren Reis 
Ruz,·clt. Türk polilikasıııın de
vam \•c istikraı· bulm'1sınıı hizmet 
etmekle, Anıerikelılarıı k:!rşı ''a. 
Uında~lanm;zııı kalbindeki se\·gi. 
yi bir kat daha ~rltırnııştır .• 
Diğer taraftan Ankara Ra<lyo 

Gazetesi. bL' hrordan TiirkiyN~in 
ne şekilde istifade cdebilccC'ği.Jılıı 
hPnüz tasrih l'dılmemi5 olduğunu 
b!ld!rmektcdiı·. 

Vurguncu ve 
suiistlmalci 

U inci Sahi.leden Devnm) 
kibah ad liy.-do bulunulma" \'e 
en ağır Cl"Lalar ' "a7. n ihdas o· 
lunması taraflarıd ır. l\1illi Korun. 
m a Kanun unda bu ııoklamu eıı 
belliba~lı b iikiiıııler ıı rasınıla yer 
alacağı m uhakka k g(irün nıckte

dir. 

Loııdra, 5 (A.A.) - ll. 6. C. Bil· 
hm Rus cc"Phc.i!nrte pclc; çetın muha
rebeler devaıı1 etınektcdir. 

Cenupta \'on KleC.t ordw;u takip 
cdilmcıkte<llr. Toganrog'dan da. çekil· 
mrğe icbar edilen .l\.lnıanl:ı.r M:ırio
pola r!cat ediyor, Moreş:ıl Timoçe<ı.
konwı Doncç'lcn başlı>dıgı y<ml bir 
taaITUZ Al.inan ceoaıuru teb<Ht otrnek
ted.Jr. Alnısnlar, siper ka'Zn"'..3i}a \'3. ... 

kit bulaına.m<ıkla, rical ederkeıı. gı;. 
t!lremedlkleri ıı:ah:emeyl tahr4> et
mekte ve )'&kın:ıkladl!'lar. 

Fransız - Alman 
anlaşması 

(1 ine! Snhi!<dcn Devam) 
Za.ıı:;edildfğlne ~öre. D:ırlnn'o.a, 

Fraru;ız don:"lu:ısını Alm:ıı~ye.ys. ~JLm 

etmek lsteıneH~es!nin !leb('"pler!n.deıı 
biri, İtJ:lyanm ıstekle .. l yerıne g<:ti~ 
rilme5!ndc ı..:.;rar ,·tH.t:ı~. ihlima.Unc 
karşı bu donanmayı cldç b>ıl?.ind'.:r
mak ar;.~usıınd<ı ota-m.:uJ.d!r, 

Aima.a ı ·tısat b9yetl 
(1 !ncl Snhlfeden Devam) 

~ark dairesi reisi daktor Kurtvo!da 
bulur.maktadır. 

Heyet g'(:'çcnlcrde nkdol unım 
dokısan altı ınliyan Hralık Türk • 
Akııan lıcaı-et mukavc-les>ııtn tek. 
nik tatbikatını alak.:ı.dar uııtkam. 
!arla görü1o:ektir. 
Diğer tuartan Tıran: Ofisi U. 

tnum Müdürü B. Alım.::t Ce • 
mil Gonk yanınıla Ofoı.n ithal 
kı.smı müdürü B. Emin G:ray ol. 
<foğu halde Almanyaya g•tmtıtir. 
Ora.d;uı lsvX;rcye de geçecektir. 

Yüzleri maskeli 
(1 İ!.!t"l &.hlfl'<lE."n D~vaın) 

lt>r:n ayni kö)'xicn H••an, Moh... 
mut, Hüseyin ve Mu.,t8fa isimle. 
tiııde dört ·kl~i ol u~u :.ıılaşıl • 
mı.ştır. Tululan .katillcı· oiı· k<tctın 
meselesinden (!) imama muğber 
oldukarını, yüzerini tanınmaması 
iı;in siyah bezlerle kaplıyaı ak döv. 
düklerini söyiemışler ve te\'•kif o. 
lıınmuş!ardır. 

Odun sobaları 
(l inci Sa!ı!Cedrn DC\·oı:r. ı 

g:bl bilyük şehir:crimlıde şube 'e 
depoları l>ulw11r .. 1lrtallr. Bl:l~d::ın 
IJıtşke ;yurdwnu.:un t!ıe:na;ıyetU ınuh

tc.-a.f viliıyc~ ve k-.ı;za merk' ;::ler!nde 
,,ç,ıan <ajaı!.lık• !arın yekfın" 88 e 
bal!ğ olnıtı.şlur. 

e-E• i Bank KOınür 8atıf ve Tevzi 
A.ı.ü~ö<:!>l• nin baş~ns getiı ilon B. 
Sndrett;n Eıı\·c~·; le\·ı!atın silı·'a.t \'O 

ıntik7ınıt:t.:liyct!e icr.ı.11 iç-ln icap eden 
tedbirleri alın~ ve c::ı;anltk• l:ır ı;a 
yısının pc-yı:le~y. ihtiya~ cl:l.H!tınde 
çoğaltıhı-.astnl şubelcr!n u.rthr•lması. 
ru kArnt1:.ışt:rnıı,it:r. 

Uzun ınü-:ktet Zon·~r.ı:k:ckt;ı lı•ı1w·.:ı

rak ehcır:ın'.yel!! kOı:Wr oc .. !tlurı i.~. 
lctı..."'ı!s dCb\!ı:li bir rrıadcnci o! n B. 
Sadı-cH:n En\·cr yurt !.;~ Eatı~·ları gib! 
yı.;rt hndci .töıni.lr ~alt~arlf'..ın da 
rncmlc·kct~ <'ll ınilsal ft!Jlric tcd\o-lri
ne de bllhtı.ssa çııı.lı<:tlmatt\sd~r. 

Di~I?•· tnr:ıftaıı böyle krıın e:rken 
gelme i \·e bav11.!a.rtn Lı.rdenbJre ;iO.. 

ğ<..ı.-na;a;;ıa rag:nen; ser.evi kok sarfı
ya!ı 90 L>in tonu tecnvilz etlen İstan .. • 
lıulun iht:yacı da zsrnı:unnda karşı ... 
l.:ı.nn1ı;jhr. 

Son rıylrırd~t odun :Cialle!'Inin rnüte. 
rr.otllyeı' ylikselınesioe rağmen Tür .. 
kiye köınür satı~ Ye tevzi rni.lessesc .. 

shıin ::ıkh~t tedblrlcr sayc3inüe rna .. 
den kön1ürü fiatlcr!nde dcınlz nal:Ji'\-~e 
na\·lı.:.nl;:.ı-:rıdckl cüz'i art~t~ıı maada 
b;.r t~·reffil ohr.aınıştır. Cl\•:tr rcnebi 
nıcmlctı:c!le-rde !sl' brr ton n~aden kö .. 
nıürünün halen yüz )'lrmi liraya su
Uldı~ı. bunu:ı da zor bulund...ı~.l i ,;uı .. 
mektedir: 

Mtic-3SCsenin haJkL"lllZln maden kö· 
ıııUrü lhUy~•cını bol, li:o!ay, ı~c~:ı bir 
şekilda t·c &ür'o.tlc lcıni..n el:nesi, 
te\·1.iuttakl en :rüı;uk nks~klıkların 
b!.le en büyük blr ilinn ile ızalesine 
çahşılınası rr.aden kömi.ırü s;.ıriiya ... 
tındaki. tczoyUdli. ;,;ıas~hn şu 1,on ay
larda çok arttırnıı~. octun .:~tihi:iki 
ise ın.iltcnı:ıdiyeıcı llZJl:na~ta. b'J'~n
ınu.§lur. 

Afrika çö ·· n· 
de gecikme 

(lJ•" ,_: o:>-t:,•n Dcı.· .. n) 
ki nıın·affakiydlcrlc mficaddcdc 
mukabil bir kudrd halini muh•fa
za etnıi~lcrdir. 

llfaahaza, iiç lıaflalık safn. 
hat \"e netice İngilizlere yıldırını 
sür'ati ile ilerlemek \'& imhada 
bulunmak fırsaluu •·enııeıniş ve 
biraz ağır za)i&ta malolmu~sn d:ı 
ikinci safhada hazırlıkları mütea
kip yeni takviye ehmıanlıırı "" 
kııvve-tled ile taarruzun D«> kadar 
müşkül ve çetin olursa olsun, 
kat'i neticesine vardınlacağı şiip. 
heslıcür. lngilizl.-rln he~yln ba
şında en bilyük ferahlığı istedik. 
leri kadar ihtiyat kuvvetine sa. 
h lp olmaları, Alman ve İlalyan
ların en büyük zafını ise - Şimali 
Afrikadakl Fransı~ ordusu ve Us. 
lerl sonuna kadar bitaraflığıııı 
mnhnbzn ettiği takdirde - m"H11t 
kuv\'ctlerino kuv,·et iliıvesino 
muktedir olamamaları teşkil et. 
ınektediı-. 

ingillz donanması İtalya, Yuna. 
nlslan, Glrit, hatı.1 Sicil.va üsle
rindeıı ınubakltnk ki tl'k geminin 
Trablus limanlarına gelmesine 
müsaade e!P1i~ecck •e l\Iilı\'cr 
neyi varsa ACriknda oııtuıla vo o 
kadarla nuıkavcmet etmek mcc. 
budyetindo kalacaktır, Sayuız 

ba\•n ku' ,etleri ile geniş ölçiide 
nakliyat da bahis me..zuu olamaz, 
nihayet ,\imanlar ~aı·k cephesini 
.-u hararetli bir devresinde Şimali 
Afrikada tutunmak ııah»ıııa bo
şaltanııız \'Cya hava kun·.-tleriıı. 
den mahnmı edemezler. İııgiliı.
lerin ise şimdi bir dolrnzııııcu ye. 
ni ordu le<kil ettikleri bildirili. 
)·or. Hulih; Afrika \Öliinde ln
giliz t.arrıını sür'atle ve Jıldı. 
run düsereesine hedefine ,·;lsıl ol
makUı ·gecikme "'' hesap yonlış. 
lığı kaydelnıi~lir. Fakat, herhalde 
bu Afrikada ıı!lı:ıl zafer bakıınııı
dan uzun hir gecikınc \'Cya ziıf 
kaydına sebep tc~kil ctmiyeecktir. 

FTF:/11 17ZET BENiCE 

Harp vaziyeti 
(1 inci S.ıhifcdC'n De'w·ı'\m) 

arruz. h:tllildCdir. Sovyct ır.crkez or
dusu dayan;yor, f:.ıkaı Altıı.an taarru
zunu durd'J.r:ı.ı-r:ıyor. it-! tara! ta ıwıı 
gt:r;l~rlni döküyort1r. 1' Hfi[.ıL Moskü .. 
vayt sa\'galıııı.ak. itfa ya1nız Sovyct 
m~rkez ordu:;ur.un. yet:nlycceb'i an .. 
laşılıyor. So,·yetler Ua ıncrke~ ordu
sunu y,eride O\.·rlent-n ı-erü h:ao.; ·ctıcr
!e des.tc';:leı:nck a:oı ultuht'l.ar. nun
dan buşka Ş!ın~l ve C"L"tllıp ordularo. 
da -hiç ol!ntıı r.-- MoS'k\lva: la:-ı!ın:ı 

dU,On kar.atıarıntlakl ku..vetlerle bu 
ordunun y:ı.rdnnına )'t:U,n . .elidiri.er. 

.. t\.l:"J:an1ar, Klin, ~ ıpt.lŞ(J! ı·c Ilia· 
zan şeh!rlerini aldı.l.;.1arın1 i>ildirn1C\. 
nll~lerdlr. n:ıdirmclt. elt•etto i'jlerlno 
gelirdi Bunun i~Ll '.(\-loskova henüz 
uznk snyılucak Lir hedefti~· \'e çabuk 
tlll§retsinc Uıt:mnl ve:-ii.c-:ne1. Bu .şc- J 
lıi.r\er duşse bile, l'!.~f'.:o,·rının yülcın 

çcvrcstr:dc y!ne ~uv1;a ı~nırt~n var .. 
dır. So-.ycUer M.e~>·-'lr..lJt .içinde de 
t·urı.:!;ncakhırdır. F1krıt So\')·etıcri il 4 

gileındireıı bu voro$kolar d<'gıl, ~io:>.. 1 
koı·~ntn kurlı:ırı~m:ı .•d:r nu lı;.J~;--n

da.n, ~hntli Iu .~0\"3 ÇC\·res!n~iekl 
d(.;.n.ım Sot7<'l:ct'!n aleyl~tno gör\ın .. 
ı:r.ektcd!r. 

Centıpla !\1arcş:ıl Tln10ÇE:tılco c_:ekl .. 
len Alman ordusuau t:!kibc cle·\'am 
ediyor. i)nlit'ki ı~ıt'ula:ı T, g;.ı.ı·og•
un 8 kİlon:etr..; lJv~a~u ı::a varır.!_Slı:ır~ 
dı. Bu ~chri ~l.11::ılafl U.1 ~-n!rlil biı· 
ihtiınald!:-. \1~.re::-:..1 ·rin::oçcr~ko, ı;a11. 
dığıınız sibl, Vor-."Şilofgrad't.an Cc
nubn Stol'.no'ya dogr:t da taar:·uza 
geçnıiştir. Blt bölgede bulunan İti!l
va,n - 1'.1ac:ır i~u\·\·ctlc-rinl de geri 
;!nllş ve öncınli tc.•pclct t>IO geçir• 
nıljtir, Stalino'ytt .ılnsa Alıı-:t-.n ı;ıağ 
kanrıdl Tag.::.nı-og'da bcırın-am3z, 

Alman B~kuıranrlJn:nın UkrJ.y
na cephesine ~yyaro ile .-:-c~mesı, 
RostorWn yüz geri l•tırt·ni:: Aln1an .. 
yada ne kadar kötl k:trş!larnlı~ını 
gösterir. l\Iare;nl ~rın.c~enko, taar· 
ruzun y<"rl!İ1ini toplarraı.k için !~i bü
yük tutmak istiyor. Fak:ıt bu artıda, 
Şlrl".31 kannd'.ylo !'.1osi~OY3. YOr.Y.-ko
St."'Ila y::ırdun ederse, Ilo~tct z:fe!°inin 
ö:r.rünü U7atmı:ı; o1ul·. 

• T.A ltYlll •' 
Ruml ı :ıs l Kuım lllttl 131(1 

U. TESS*"ı 
28 

ZİLKADE 

22 16 

1 

1 

1 
1 
1 

• A • • 

ı ' e nıvers -
·e Ta ebe Birliğini 

himayesine ald ı lar 
•• 

Bugün saat 12 de Universitede 
yapılan toplantıda Rektör Ma· 
arif Vekilinin Mesajını okudu 

<Üniver<ite Taleb. e Blrllgıo bU&(lll ! aeı..ı,,,r bu muvalfaki:rete i•Urslt "1· 
s.-ıat 1% de Ünlve<Slte m<>r!tez lıo!Qndı. kmtşUr. Bilahare ın<raslme İsU!dA! 
Reitt;;r Cem.il lM:ı•l'ln rels!fğlndc m:ırşilc nihayet ı·erl4~. 
t<-krnl! talebelerin lştıraklle yapdon ---------....:.-----
blr toplantıda bllC!ll teşekk(il ~tmlş· Süt fiatleri 
tir. 
Rekıür bu top:.antıcla geJ.çlero Ma-

arlt \?ckiJj n. TT""lJMn AH Ytlıcelln 

b:r meoiaJ:nt okumtı~r. Mes:ıJdn 1 
dlr!ldiğ:ne r,u~ ......... ..ı ~e. l.mct inö ... , 
nü Ur.i\•ers!te Talpf.,c- Bh1l~nl yUk~k: 
hlınayelerl altına a!Jnak l'lltt..:.:ıu g6s-
tenn!şlerdir. 1 
Mesajında Maarlt Vekil! tale

belere rr.urnffaklyet kl.'ltCn.~! etmiş 

Bug ak mCIAkat 
(1 ır.cl Sah:fc•lcn D<!»·•m) 

nıi,;tir. Japon rc-smi aıansı tara • 
fından dün akşam neşr,-dilen ,-e 
Bir~ik Amerika durumunun, 
J::ı.ııon noktai naz.arına göre, ar
tık müzakerata esas tqkll ede. 
ıniycceği.ııi bilıciirrn beyanat ara. 
s:nda, hu randc\'U habcri (;;\rcuil
m~t!r. 

H!ndiçinidcki Mkeri fo~i:yct • 
ler lıa·kkıncia Ruzvelt tarafın • 
<ian istenen izahata Toky01ıun 
cevabını, Japon murahhasların;n 
cuma günü 1\1. Hull'e le vdi l'dc. 
et>klcri, Japon c! ilili memurla. 
rmdan biri tarafmdarı. basma 
söylenmişt:r. Bu memur, şu söz.. 
!eri ilave etmiştir: 

Japon nıurahhııslar:nın, ~ • 
rikan notasına cevap kşkil eden 
ve geçen hafla cı:erlne \·aran Ja. 
pqn siyaset: hakkırcaki ız-.,1'atı 

da te\•di etrnelcrl nr..ır.t meldir. 

Kı:>pek, ot VC>air haY\•an gıda 
maddelerinin pahalılığını ileri sil.. 
ı'Cn sütçüler Bc!C<!iyeye müra
caatle süt füıtlcriııc zam yapıl. 
mas .• 11 i.stem'şlenlir. Bu s;ı.bı..ıian 
itib~:en de Bcyoğlu \e diğeı bazl 
ycdcrdc sülçültt fia\leri 5 kuruş 
arltınuşlardır, 

Japonva- A merika 
(1 ine! S:1hifedm: I'h:·\·tnı) 

nalla bu>unm~lur. Harici)e Ka. 
zırı cBideşik Arr.er>kanm tal~p. 

lerini l:ahal e!Jnenin Ja:poııva 
i~.Jl gayri m'Jrr.k;in olduğunu• 

b>ldirm;ş ve da.r.ıslİT ıki: 
•- Japonya !ıal:hmın:a t~ıri • 

hinin c n mülı!ım an!.urını )'~ ... -;~\ 
;makl:.-tlır. 

Asyada yeııi bir ıri:ıo:am · otır.-:ıak 
için uzerine aldı;(ı vmıifo bu)'tilc 
bir mtida.'ıa!~ye mamz bukın • 
maktadır· 

Fakat Japonya bu mü:'l!küJ.le 
nn hep,ini lktıbaın ooecd:tir .. 

Tünel 
(1 inci Sahi{e,ieu De\·a-•) 

sabah Umum Müdür;ln öc ,-ındt
yerine takıhıdır. Eugih\ >aat 
12 de Umum Müdür Il ı:t 'k'.Jl"'Il 
aldığun_ız malumata gör~ Tünel 
seferlerine yarın sabahtan ;tiba. 
ren başlanılacaktır. 

J ••---- • Bu Aktam ı Şchzadebaşı ----

T U R A N Sinema Tiyatrosunda 

' 

Sİ:Nl.'MA - TİYATRO 

San'atl;5r N A Ş 1 T 
- \ fAJtYETE 

vo Arkadatlat'l 

NAŞİT MUHASEBECİ - Kon.cdl 3 perde yen~ VARYETE numaraları 
Sinemada 2 Film Birden 

1 - 1 REN - ANNA NEAGLE- RAY MILLAND 

2 - YER AL Ti CELL ADI 
GE O RGE SAN D ERS - BELA 

11 den itibaren de\ııınlt rnatlnelor. 

Baş vekalet Matbuat Umum Müdürlüğünden 
Matbuat Umu.-n MUdUrlüııu ıçln Elen diliyle iki tarilllı tcrci.in;tye ,.o l.o• 

n1.o;.n~a çok iy! \-iık1t in1Uhanla bir mütcrc~m spilcer ahnaeatı::tır_ 200 Lr:ıya ka
dar ücret ı·<'rilecr·k CJlan bu, 'o'azUeye talip bulunanların bır lstida ile aşağıda 
)·az-ılı vcs~ ikt 13.1:'!.941 P.ızartest gilnüne kadar Ankarada ~tı.\.ou.:al Umu!Yl 
!.1üdür1~!;1j,~c gö:ı. ....,.ın<'leri \'C mQr .. caat edenler ara•ındJ ır:at1üp e\·ı ... !ı hnlz 
ı;örü~enlere !rr.t!.!1 ar.la,ının ıcrası lcin ayrıca toQLlgat y4lpıl!lc:-,;:ı JL~t\ olunur. 

1 - Nüf~ te?Jce:-t'ii su.r("ti, 
2 - Hal ter<'ilmes~ 
3 - Tnhsil vesı:iki veya suretleri, 
4 - Ao;.1<.crl!lt \'>li;reU, 

<106.\3>· •C!liS> 

5 - l\.iemurin Kıın;ınunun 5 inci m:ıacte;iinde yaz:lt sa:r t·esj !t, 
6 - Altı adet , .•. ika !otoğra!ı. 

Türk Hava Kurumu Çatalca Şubesinden: 
19.ı l .. · "i l(L.: .• n Bayı :ırwıda topl.:.r·.c"''k kurbn.n deri ·c bnr-.;; klaı ıntn 

!halesi 18.1~.PH ,uncıne ra~tl;yun Pcr;;crılıe gilnü s:ı.at 14 de Çatoka Türk 
lla.\·a Kuruınu :tubi:' .nele y ... pılac<.ıktır. 

Tallpler;n ş:ırtr..•ır:eyt görmek ir;-in İslanbı..!1 ıı.·e Çatalca fl;.ı.\'a hurun:u ıu
t.eler!ne ınür::ı.cz.rı.tları ve ih~le gününde Çata~ca Türk Hava Kururr.L•ndn. t:ı· 
lurur.aları ii:oin o~uu'Jr. c10672• 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye MF-' zi 
Satın alma Komisyonundan: 

1 _ ?.ferkcz~rn~z htlıaf!uzhanele-ri ilıliy;.cı için aç•k eksiltu:c ile 50 adet 
.sumyal: dcrr-.ir k r-yola nlıntcaktır. Tahıu.:n bc:deU behedn:n 3:l Ur;:·d:ın umu.. 
munun tutan 1G30 Pradır. 

2 - Eksiltrr.e 16.1~.94l. S:-ılı günü :;aat 14,30 da Galatıda K;i.ra ~lustda 
pa~a suk.ağn1da n1eı.lalr n·cri..:eı EQ!1n alma koroisyonunda y.ıpılo.cnl~tir. 

3 - Bı.! l::::e :ı~t ..,.ırtnamc mc ·kezııniz lev~zln1tndan parasız :ılınır. 

4. - 1'cnı: ... n~:. n1ut·akit .. te ınlk:tarı 123 lira 75 kı.::ruştur. 
5 - Bu C>ksiltc: ı.:'ye g·rcceklC'r!ıı 9!1 sene.;;i Tic:.ret Cdas1 Ve!:ikalar..nı gös 

tC'nnelerl ı:arttır. 
6 - 1(, ,yıla uüm..ı:ır•t rr.t"rkcı;:nizde görU1ebit:r. <1039d• 

Yine hu!;u ~i surette öğı·eudiği .. 
mc gör<', gerl'k lıü kil ıne t, gerek 
1'1:eclis, \·urguncu, sujistiınn l ci ,.o 
iht ik~reıların ihtısas mahkemes i 
şeklinde h.ısusi suretle teşekkül 
.-dccek nıalıkeınclern \Cri lnıesinl 

p rensip itibarilu kabul etmi~lir. 
Ancak bu hususi mahkemeler 
•İstikli1l 1nnlıkeme<..i• ş.-klindc ol· 
ını)acak. Adliye Vekaleti t arafın. 

dan Milli Korııııına K anu nunun 
ihtiva eıtil:<i büklimlcr üzerinde 
takipte bulıınmnk iızerc te~kilat • 
landırılacnktı r. 

Mil~~esc h~ılklrn~za tıt"U3 rr.~ırle~ kö. 
ınülil svbal.::.rt temini !ı;fn de n1Üte-:ıddit 
t'.p!er Y~'-pnu;,tır. B;~ylece :ı.ı1ık ile:;de 
odltn :..ob~d:ıı ı ta:nmniy1l" teı-kedlle
cek \'C orn1:ınl~r1n,ltı ~~Crnİl'Cn c~-luo 

sa..-f:y:ıtı y<:ı-h!e ms.dcn kO;ntl~1l iı
tllılaki. h~klm olaca"-tu·. 

Ytl 941 Ay 12' vua~ 
'IAX.İ'l 8 K' s I' 

ı-J:unl 

• r. 

---- - - ----------------
Nafia Vekaletinden: 

Bulana mük afat 
1 ·kiın.mucn·el 941 pazart<sl 

günü ak~anıL saat 11 de Bu'gnr 
~arşm ile Mecidiyeköy arasında 
taksi ,ç;nde uı:utulaıı b't tüp ılflç 
zayi cdilmşltir. Blllanlar Bomonti 
BLılgu ça. :>ı İlzetp:.ı~a sokak 45 
t)amaralı haneye gcfr;:likleri t 1k. 
dıı'C!c 15 [;ra ikr:FP ve ycrliccek. 
• 1r .. 

Dahiliye Vekilimi
z in kızı evlendi 
Ankora, 5 (Tele!ool") - Dahıt'vc 

Vckilimlı B. 1""'<tik Üztr:ık· u. kızı n·a
yan I-Iaııd<in Ö'ılr<1'.t ile s:yJ:>Rl B:Jgi
ler o:~uıu pl'O!t$tirlr•ri.rı<lrn \e İsta
tislık Un;un1 1\lüdiirlüğü Sdbf.! rne
murla..'1nrian B. $erik İniln'ın ev~ nıne 
törenleri di.lu ak~an\ .l\.nadohı Klü
bünde guıicJe dnı·elfler öııiırdc yn
p11ı11 ı~ t · r. 

Davetliler ır.t"y.aınıt:iliı i~!tlli S.e!l
n1it.i.11 rcfikalar1 ile \"ekıJledm:z ve 
aılelerl de luızl: buh.:ni·:ıuşl;~rdır. 

Sf\'.'l Trt,(!'1,\1·' - Y'tnl r ,f'""e 
~ar\r"* dileJz. 

. .anun -7 09 G8Jl11 2 28 

5 
12 04 öıı. 7 2 l 
14 28 i:cinı.U 9 ~7 
16 41 A lı:tam 12 00 

CUMA 
18 19 Yıloı 1 ~8 
5 24 imslk 12 43 

DEVRf:DILEC'l'K 111TIR.'\ BI:R.\Tl 
<Blı- tar~J't~q1 dl.~ 'l' ·"' 1 rıfn hava nil

fu:ı od.en ır.e: o .ı~lı b:o~cl.t ·• h.c!tınn
Vr-ki ihtira h;ln İk "t VPkfı.lMiı den 
:ılı:l.ın~i oh.n 12112/)34 ta.rl!l \"C 1907 
"'~o. h İhLrn nerJII:~·n i'.ıth ı tt ğl 
hu.kuk bu kcrrc b:; ·t:- 'll...ı Ce'\ ir ·.-t·
''f.hltt icnch Türk vcd!" rnt•·ı·k!ı f 1 ılc 
İ:oYın.:ık lç~n sal;ih.~vc-t dahi \·er ''"Sı 
tekl ·1 cdilnıek.te o!nuı.kl• bıı : ·st :.ı 
fazla a-:rılü 1::ı~ '"'d ... rt.;. ;,.• • 
G:ı1aL o ,\s' ı ıJ. ·1 .,. 'r• • _,,. 

> .. 

ı !un• ... 

' n 
ı - 3 

Ek--- .;.·ye .ko ıulan j ,f 

ı - Er1.iacan ,,iJ 1.1Icri 12 ınci ıube kontl-ol nılihend•51iği mınla:C:atı dnhJlin-
dcki Vi.~kirt dcrc'3.:nin 1 ' :ı~ tş1, n1uhan1rncn keşif bedeli Y3h!di. f:ya! sı üze--
rind~n c1JS3.18-t> l,ra t60• k.ınışl~r. 

2 - Eks'ltn.e lı;;ı?./1941 tıı"ih;nc rasllıyon Salı günU .aat 15 de Ankara. 
da su ·şıeri rei l'ği : 1n- ! t~i11de toplanan ıu eksiltme ko:nlsyonu odasında ka .. 
pa:ı. za:ı.i u~ul:ylc y..._.,ıı!arıı.ktır. 

3 -- istckl:!er, c:~ lln!c sartn.rınırsi, mukavele proje.si Drıy;.ndırlık İ·-lc-ri ge. 
nel 5arl!ı3.mcsi 1 u:ııumi u ı k•r! fcıınt ş.::.rln:-ırr.esiylc huı.;u~i ı·e fl'nni :;artname~ 
ıeri ve p!"ojc~crt 3! I:ra t.tlı- kuruş muıa.bllir.<1 c su işl('ri reisli:;lndC!l al:ı .. 
bilirler. 

4 _.Ek ıltıncy·' r: r~·-·- f'k iç~:ı. ıstekU:c-r:.:1 c312i7 !ı-o <:~8 l-:..:ruşluk mu
\·c.';1' t! •enıiP t \'nrn e c t enL-.ı yapılaC' ğı "{111rlcn en :ız uc elin c,·vel 
clier'uı:.·c lıuh.ırr.._,_., ·r 1lr_alarl. b.rı!kt" bJr cıilrkre ile Nar:..:ı \'ck..o\lctine ınJracaat 
c.dcı cit bu ·~c 11 • .ılı ., ol ı k zere- \'~.:..a a :ı a.:-n v~ bu \'l?!.kayı lb!<l: etrr.e
leri ı::arll•r. 

., c .. 1 r. 
ı; i tr-41i1,. 1;. f C'kfu. El'" n! , .. r.c :.dı:ie;Je ya.ııh c- tl("n bir s .l<t 

C'\\.,.,,., s ı t ci t;,.ıe Jakbu .. ı..:ı....ı Jinde \er .clcri t5zr.dır. 
p.,; tan c "' ger .t Pler k oul ed lt:'"':ez, c!025;,~ c.S578-' 



4 - S 0 .N T E L G R A F - !l ı .. ; KAMUN n.tı 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

.,_, aıotl..J.~nı tWt'"'rt '""" •nC"~hl'trl<> f:mQn.am tdrs ~~ 
lenflerin mah&rotl, kadm41a ~li• -*"" -- JıayNJt ~ 
. ... .,,, kn&oÜl·ii an..ter. 

Fakat TÜ?. "e unu b•tv.na ın...U.-Jer, Eler 1N •oldıa7a 
IUnıo reı ... ilıtlmam r..ı.rtıme-. -eler lMı ı.atıan ... ._. 
larma ~ ""bıık futt eUlrlrler, Ba, isin bir llrruuıochr ı.ı, •· 
raı. bu dil<kal83ıllk • o a ill mal neıı...ı ..ıı:lbelttlnlsln diltbt 
a"""rmdan mir. talama. ı...- •• ,,.ı.,1n (b- llUlk ff 

ı.- eD41eN m-11M olan o talUlpl<ir omeluln) clldlnlwe 
Pmıri<le ulWıtu e.a lıbsl....,. (llldaJ- ...... _...,.) bıoe 
fi>o.r.if,..tt lbmalll"'r kalmay1111L 

.t.ama;ola cilillnisl ııoldıınıcalı< olaa •e ahi pelr. pol< ..,. Tak......,. ıu.n. 

"4"8 ha i.rual&n ~ "" oalı a!ı KBEM l'EllTllV'le ,,.....,..,._ -
bir -..;ı .. ttleJlnh<. KREM PEllTl::'\''ln ha m uc1-ine YÜ• bini....., 
hemclıııolnı. rllıl •is de bayrel ve menuumiJ'Mle plıll olattJaıınp. Gö
receksirıLE ki ıUnann ~l C'lfll<:lliinSı IM'rkw .. Jıwıa.ne ıW~lly.-

' -ır.Ur. 
DEM PEJl'l'EV'ln '"1fllblnd$1 t..ı ...,. .,. derin t iqlleri lıllo 

iule<le ~-tir. lla&ibıııl<n it1Larea m M bir itip UDi l'D· 
rEV'i tuTa1d masa.nu 4a buJa:nduro.nu, O, ual nmanA• wt ri:rair· 
l:tmı ft k'DVTf!ıf.li tiinethı t11: l'rl ınuhafıııchr. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Yunan.ist~mdak• akrnbalaıı.aa yiıı:ce-k öııdeı ıırı(·~ üı..etc jl diye • ıdar 

ılilekç<' ile müracaat etmiş olanların gönd<':recckkr.i erZ&kın cins ve m.iktarla
nnın tayini için ellcrindf'k1 nnmarnlar 11e her gü.ıı ~aaı 9 dan 11 e ve .13 ten 
15 o koıl:JT müracaallan. (10702) 

Diş Tabibi HiLMi CANAY 
!stanbul, Balıkpazan Yağcılar 90kak 20 Nunıaralı ALİ BEY Ha.. 

mııdaki mua~ancsind<; ha talamı.ı kabule başladL 

l lstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıanlan 1 
1 - 110 5/K~ . .vvel/941 - Cuma : Eytam 
l - 60 G/K~. evveı/941-Cumarlesı; Müteltaidln 
110 - ve daha yukarı 8/KS. evvel/941 - Pauırtcsl : Eyt:ım 

ti ! - > • 9/Krı. cvvcl/941 - Sah : :'dutekaldin 
Voln!lar İdareleri Vcznelerind<n ma'41 alınakta olan Ey1am '"' Eramll ile 

J.fo aldinjn üç aylıktan yult3Tlda yazılı tı.-ihlerde hlz.,laruıdakJ sıra numa· 
raların:ı göre verilmektl'dlr. (10674) 

f Hediye Kazananlarl 
Geçen seferki oılmteeemizde 

kur'a ıle hediye kazananJ.arm ,on 
li tc1ini bugün nl'Şl'OOiyoruz: 

Birer para çantası kazananlar: 
Bcşikta.şta KöyiçinJe bal<kJ l 

B. Ahmet Rasih çırağı Temel 
Co ktıll€r, Nuruolsmanıyedc Şe

ref sokağında 147 No. lu hanCtle 
Güz·dc Pervin, Beyoğlunda Tak· 
simde Asüman apartımanı 5 imci 
katında Dürdane Kutlu, İstanbul 
46 ııcı ilkokul talelJeı<'rinden Kii. 
mil Başal'IT. 

Bir<>r boya tak.:ır.ı kazan.anfar: 
Üskiidarda lhsaniyroc İskele so. 

kağnıda 73 No. lu hanede Bayan 
Mesrure, Davutpaşada Degirmen 
s<>kağında 45 No. lu hanede Ba
yan Samiye Ela!, Bcşiktaşta Mu· 
r adiye mahallesinde Kalıçı ı.oka. 
ğırıJa 26 No. lu B. Fevzi hancslıı. 
de '.layan Saime, Oıtaköyde Dc
rehwyunoo 37 No. da Bay Samut-1 
lk!ıar, Kısıklıda inekçi Ha)T~ 

Sülcymaniyedc 9 uncu ilkmelrtey 

1 incı sınıf tabelcrınden Nafi, 
Büyükadada Maden caddesinde 
27 No. da mütekait B. Remzi kızı 
Şükran, Şişli tramvay atölyesi iş
çilerinden B. Yakupkızı Ayla, Sir. 
kccide Demirkapı mahallesinde 
Hürriyet apartımaıııııda 3 üncü 
k.ltt.ı Bayan Eliza fuıbcrt, Beyoğ. 
lu Akşam Kız San'at Mektebi 
şapk.1 kısmı talebelt-riuden Ba
yan Jale Aysu, 

Muhtelif hc-di~e k .<manlar: 
Gaziosmanpa?a ortomektt>bi 2 

nci sınıf tabcleriııden 166 No. lu 
Nc<lim Tunçarslıın, inönü Kız Li
ııesı son sınıf talebelerinden Be. 

hlre Candan, Kıitahyada oı-t:aoJwl 
3 ıincü sınıf talebelerinden 328 
No. lu Cavit, Samatyada Mll'l'ma.. 
ra caddesinde 33/33 l\o. lu hanede 
Bayan Feriha Çevik. YiikS{'k Ti
caıet mektebi 1 ine. sınıf talebe
ll'rinden Hamdi Konyalı. 

SON 

Yı::r karla .ortulu .. Zavailt iıi.r 
saka ku.,u omn.anın l\<'.narında, 
ö1m<'k üzere.. Birdeııbire, yaz 
•n~vsım'inde güwl güzel ötl>şlle. 

ri'le yuı-ı-ğini. ıx:vJdn ok~adığı ve 
k<'ndisuw doc>st bi!dilt odıuıcu;-'U 
r t..rladı-. 
Kıwli k\.>r>diru> dedi kı: 

Oduncu her hal<i<' be.nıi çok 
t.cwr. N~'eli şank•lanmla onu 
ç<Yk avııttum. Yor~luk.larını u. 
:rı.u!~uroum. Onu zevkle çalışına. 
ğ.a, çoluk \:OCU~nun nafakasını 
tcd:ıridt lçın ıruwetıerim ıaıııttır. 
mağa çalı«tmı. E/wr ochıncu do"
tumun evi>ne !{id<'J'SCID, her hal. 
ere beni Ocağbnın bir kenarına 
ahr, ~ofradan a.rtan ekmek kı • 
rmtılanııı v.eri:r. kam nı da do
yururum. 

Kuşcaı;-rı: böyle dii\;ünfuıce içi. 
rıe bir cesaret geMi, hemen bu. 
lımduğu yerden oduncunun hı
lübcsine doğru U<;lu. Gagası He 
penceneniın cMnını vurmağıa baş. 

ladı· Oduıncu hemen pencereyi 
a~tı. Bu sevgfli misafiri 'kabul 
et.rıe:kk büyük bir iç ferahlıığı 
d'uyuyôrdu. 
Kuşcağız da naz w n:yaz et. 

meden hemen içeriye girdi. 
Eskiılerin hiır sözü vardır: cKış 

gününün 15.lezan &teş kenarıdır> 
dı'.ırlıer. Saka Jruşu da sanki bunu 
bilryormuş gfuL, odaya giırer gir. 
m'E"Z hemen ocaj!m lrenamın bü
züldü. 

Oduncu eski ahbalıım t-a.nıımış. 
1ı. Omın haliır>den ve tavırların.. 
dan aç oldu.i!Unu anfodı. Hemen 

orada ku.,oe~ğız 'için yiyecek nıe 
vars:ı, ikırrunı etmıcge başkıdı. 

Bizim sakla, bütün kışı bu m& 
va! füınre odnıncu.mm kulübe • 
sinde geçirdi. 

İT,;,bahar gelmıştı. Ortal>k gü.. 
ll<'Şlenıneğe "'<' yeşülcrıımcge b"§
lamıştı. Kuşll'll d·n hali değişti. 

S:ınk1 hnli ve tavrı ıle şöyle ko. 
nll'Ş'Uyordu: 

Ey dostum, biliırsın k>i ben, 
ormanlarda doğup büyümüş bir 
ku~uın. Ağaçların üzcrn<IEn kal. 
kar, gen'"l ufuklara ba.karak U<,;ail", 
ıu;ar, ucarım. Küçücilk vıüeu .. 

düm c lru gen~liği kap nak is. 
terim. Ş mdi sen art1k bana mü. 
saade et de. ben y:ine uçıup gide. 
yim. 

Oduncu kuşun halinden W: t.ıv. 
rınıfan ne df>m('k iş~diğ;ni an • 

ia<lı. Tekrar pcr.coresin Pçtı. 

Saka veda cderkc>n yıru~ kendi 
lıal ve tnvrile şilylc söyledi: 

1 
Mük afa t lı Bulmaca 

1 Acaba ben neyim? 
Ben altı b3rfli bir k.elimcyiın: 

2 inci h.,rflcriın; Öztii..ik:Ç ı~kto m· 
naıan:ı - 1, 2 inci :tı.arflcrJm: Yad et 
man.a:;ına. - 4, 5 in~i harfi.?rlm: GO. 
71'} S.•n'atLır manosırıa. ·- 1, 5 ine 
lı.artıcrhn: Bjr öl~ü mikyası. - 8, 
5 ınC'i har1l~rim: Utanma. - 4, 3 iin
cU h:1rfleı'iu1: Beyaz. - 6) 3 ü.ıt<·ii 

h~rfJ~rJm: Yumtırtanın biı: kısnn. --
6 2, ı inci harfl,,rim: Ailenin ten.1;e· 
li. - 4, 5 l inci harflerim: Fasıla 

mAnasına, - 8J 5~ 4 üncü h:ırfJerim: 
Mabeyin m!ınasma. - !, 5, 8 mcı 
1'..rırflerJm; Esna ~nAn:ısına. - 4. 3, 
ı inci harflerim: İhtiyar mftnasına. -
3, 6, 5 inci harflcrin1: V.:t~~lardan 

biri mAnasına. - 31 4, 2 inci harrıc
rim: Vücut ki en ınuhun m.ıddc mfı .. 
nastna. - 3, 6, 3 üncü harılc.ı."im: Vur, 
ook: mcloosına. 3, 1, 5, 4 i.incil barf
leriın: Renklerden lıiri m•'nas1n;J. -
8, 5, 3, 1 inci harflerim: sırt mAnıı
sma. - 4 31 11 2 inci hnrllı..•rim: Sey. 
yal mAnwına. - 1, 3ı 6, 5 inci haıi
lcrim: Cari mAnasına. - 6, 2, 4, 3 Un
cti hal'flerlm: Öztürkçc ]1:lh:ııı mnna
sına. - 4. 2, 6, 2, 1 inci harflerim: 
Tradisyon mrınasına. - ı, 5, 6, 2 in. 
Ci harflerirrı: İtidal ~namn:J. -
5, 4, 2, ı inci. harflerim: Y.ıkısıklı 
minasına. _ ::t, 6, 5, 1, 5 1nci harfle
rim: Hüküm rrıtınasına. - l, 21 3, 4, 51 

8 ıncı harl1erim: Çok sevJlen bir ye-
rimiz nu1nasına gelir Acaba ben neyim? 

HEDiYELERiMiZ 
Bilın<!Cemizi doğru halleden. 

)er arasında çekilecok kuı 'aıda: 
Birinciliği kazanana: 5 Jimlık 

gıda madd<>si alınması hakkı. 

İhlmciliğr J<;ı.zaııaııa: Maruf bir 
sincmar>ın 2 aylıl<' meccani <lııhu. 
!iye kartı 
Üçüncülüğü ka"3nana. 3 liralık 

kitap, defter veyahut da bu kıy· 
mt-tte oyuncak alına hakkı. 
Dördüncülüğü kazanana: Kız 

ise komple diki~ takımı, erke~< İ8e 
büyük perker takımı. 

Beşinciliği kazanana l aylık 

Son Telgraf abmıes;, 
5 kişiye maruf bir sinemanın 

15 er günlük meccani duhuliye 
kartı (Hususi mevki). 

30 ki~iye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiye: Birer ş k yazı kal .>ıi . 
5 ki§iye: Bir<>r boya takımı. 
lQ ki~iye: Yarımş~r düzün<> ka. 

lem iı"diye ohın.ıcaktır 

mıyacağım. Yaz gelecek, , n yi. 
ı>e çok alın teri dökectkslT'. Fa. 
kıl!I ben o zaman hemen S<'ııiJı ya.. 
nına ı;elcC' ;_;:m. işin~ sana bir 
Z'C\'kctmek, sam eğlendim·.!<. 
çin ötccegi.m, öU>ceğim, ı..-:nin i.. 
cin en güzel na~m't'lcı· v:ıra a • 
cağım. S"na kaı'l;I hnr~lu kalmı. 
,ra'!'a~ım. 

1 

1 

.M 1 / amut mağaı·ası · 
DunJ ·ınm her Y"•-' d• b.ır,ok ! 

oüyuk mağa. alar var<lw. Bun • 1 
'·,1<luı; baıJJ·an m.:şhu.rdıur. Bu~ 

.ı dan bir ta;nesi Aıneırı:kadıa K· 
"' hi Jıükı'ınııdi d. hı]inde bıı'lıı • 
1.ın magaırnd1T. 

Bu mağ<:..."a şiır.<lı bll\ok ıııtı:ı. 
.-ctc;Jer celbetmeki«li!r. Evvel" 
a 1iml§ ayak k"<faı· mer<l'ıvenk 
inilir. TBJkriıben bi.r kıi:lometr• 

u2u1lluğurı-Oa biır gakı:riıyc varı, 

hr. Ondan sor.ra büyük bir mc>
<ian gelir. Bu meydand'a sta lak. 
!itler ve ista.Jiığmitler vardır 
,\merikalılar burasını bir kili<
haline &0&mul;laro>r. 
Bura~ı ge<,•ıl<li·kleıı sonra, ga.. 

yd dao: w; v:lçak t>avanlı yol • 
la;rdan yürüıııerek, •şeytan Jı:ü;r • 
sü.;:ü. namı vmilen yere varılır. 
Burası •dipsi • uçurum, rl'enilen 
k'll!yu ürorine uzanmış bir nevi 
balkondur. •Di.psiz uçurıını• ;ın 
n:reyc ı;;;rdığı. hala anlb~fün(l>. 

mı ştır. Daha sonra ·Yıl<l.ızl• oda, 
denilen yı»"(C gioriliır. Buroya yıl. 
dnlı deni~inin S<:bcbı istaH!ğ. 
mitl«rin üzerini kaphyar haz, 
parlak re::ı<l<'nleri.1 eJ,•k':r'.lk lam. 
balan.nm ziyasını ak,; ttirme!P • 
rmden hasıl olan minim!n' kan
dilleırdıır. 

Buradıt bi.raz ık<r;de bir neh • 
rın aln~ı duyul.ur Bu kı. nıda b r 
taba.ru::a atılsa, 0<sı gök gıirk • 
mesi gi'bi aks~-dar. Bıı neh · rd<> ı 
f!<'yalıat ~ diliıı-. 

Mamut mağa.rasır.da nı.<!Vcui 

iki yüz g~lerinin umuani u:aırn 
luğu 3!i0 kllomr"rey~ balığ ol • 

mak>,adı.ı-. 

r 
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İLE SABAH. öGLE VE AKŞAM 

,.. Rek_lam Değil, Hakikat: 
Ytll'dumuzun htr k.ö~t:::.in4c dür-.· ., ğo 

ucı12lukta ve bol çeeitleriyle tan.nmtş: 

Aıri Mobilya Jllağazaıuu 
rP7mf'dcn ve bir tiltı"" • nlrnadr:.:ı b~1 M" 11 

• 

~I O B İ l.ı Y A ııtYnamal<1nru tav ... 
mutlbkil F::ı:lon1arıınıa n~un~1crjnl ric 
F,' 1t..;.. ·sa İngiliz kary 1 ,Je&itııırl '\C Avust s 
d~Jl nJaı ı n1cvcuttur 
ls1"r'b"ı Rna Pa'l'I Y"kuııu N~. 66 Ahmet l"t''' 
l'EI~ 23401. 

YENiPUD 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadın!arı 

HA RE 
*----'"' 

:/.. Un Pudralar 
; Sihirli bir 'Cnlorım .. trıqur. 

nıaJlinp de" • tJh..,:ıJ edilrnı~tır 

T~ninize en uygun 
gtlecek pudranın tam 
\'C hakiki rengini ve .. 

TENiN 
GtlZELLlGINJ 

ON MİSLi 

!mJr~nı hasu ıl- J51UJ 

8u vcnı p;tr f"o 

CIJ'Tllcı Eıı pern L bl 

iAE;> ı.lğD;L"u Jtu 

'3bH ka ln Eı. .: 
1:ı:ns a.ılonur.d, 
burnun ~rlarr ...sır ı 

il 

ARTTIRUI 

ten yeni bir "Coloriınetrique~ 
makine icat ediln1iştir. 

Bu sayettc, ~i.11diye ~nd .. ; ı:t;riJl
me1nlj dı~re('ı'ıdr emsnl:-z gü.ı •llikt.c 
YenJ pudra ı enkl\ır.i istitı2nr ediln1est 

nı olur rı. n J-

nermm ve ıevııulı (ılur Vr· 'f •· 
1on pudrasmı buguıı ta" uı ,, 1 1 

ve bı:>mf'n dJhD grnç g:or 1 

T<Okalon p.ıdrası ~ullar:.J ti 
neticeler all:ca.ğ111u '(.ı n.ıU !I 
ı\ksl takdircJ,. nranız tarıc \ ~ tt: 

S::ıhlp ve Başmuh~rri: ' 
Benle~ l'lies Lva o. k 

"cvr e· K,. ..111 "' 
SON TH,GR \V "\Pi\ ı . .I 

- Ey ;nsaniyetll oduncu! Sc. 
ı·in iy.liğini hiçb;ır vak l UJl'Ut • 

""""=================-==========-=-~====================~========~==============r==I 
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5 1. ci kanun 1941 
18.00 Program ve \ofemleket Eaat 

Aycırı. 

18.03 liiı.Hc: Fnsıl Hey'ct.ı. 

18.40 il J<: Dans Müziği (Pi). 
19.00 Konuş:ınoı (İktisat ~a:ıii) 
19.15 Mc:zk Jliozart'ın ,,ıuh!P.~lf E

serleri (Pi.) 
19 30 l\Ierı' lckct Saat Ayarı ve Ajans 

Habcrlerl. 
19.45 M!lzik: J{l(.,ik '!ürk Müzii:;i 

Programı. ')ef: Mesud Cemli. 
20.15 Rad~o Gaze~esi. 
20.45 Mlı1.ik· 1\I·1hte'.1' Şarkı ve 

Turktilcr. 
21.00 Ziı-aat Takvim 
21.10 Müzik: Odı Musiı,tsl - l\io

u.rt'tn · &;i~rlcrındrn: Yi\y1
! 

Sıul:ı-r Kenteti. ç,;onlar: Gll· 
bert Bach L•ı\·tr K"'pelın...n1 
Valter Gtrh<>l'dt, iacı Albay. 
rak, t{eıtud Cenı11, 

n .35 Tem.<il. 
22.00 MüZ;t<; Radyo Saloo Orkcırtra

~ı. (Vjolon:st Neci:> Aşkın) 
Soprano BedrlyP 'l'üzün'ün ış.. 
tira'i{iyl{'. 

22.30 Mcmlokct Saat Ayan, Ajans 
H~ber:~ri; Ziraat. Esham -
Tahvilat K ambiyo - Nukut 
Bor~ası (F!yat). 

22.4?\ ~Iüz~k: Radyo Salon Ork<?s· 
trwn Programının Devamı. 

22.!iS/23.00 Yarınki ProQ;ram ve 
Krp.:ınıs. 

. - . ,.. ,..~ ' ' 

Satılık 
Otomobil 

1940 modell, boş k;, .ık Dclüks, 
Por.riyac mark'l, üç ı.y husustde 
kuilanılm1~ bir otomobil sattlıkttr. 
jt1ekliler1n Nuruoı;manJ7ed~ nu
n·.aı«ı 54 Bay •rncedtlın veya Vah-
1. ~tine milracuallirı. 

7 ILKKANUN 1941 ÇEKiLiŞiNDE 

86.249 Bilete 7 20.000 Lira ikramiye Verilecek 
Tam Bilet 3 Lira, Yarım Bilet 1,5 Lira 


