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Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Anlraratlan ı 

daf eden bugiinkii harp isinde 
şahsi meruaatin-i herhangi bir ah_ 
lak zafı ve sevki ile koruyaeak, 
memleketin ve memleket hizmet.. 
leriniıı üstünde görecek Türk ın<'
mıır ve milli müdafaa m<!llSllpla.. 
rının bırlunalrileceii;ine milyon-da 
bir ilıtirazi kaydı >le ihtimal va&. 
bitecek mevl<'ide olmaklığımızla 

U>evaım 3 ll:rıcü Sahiılede) 

. Hıikuı ı hayat palıahlıgnu 
ınuıuı..un oldu&u nı~bt·Ue önlemek 
tenbırl<rı Jt>nueclır. hu aı:.aoa dev
let mcmurıa.rı ilre devletten iKret 
&1811 \'e ııeç•mi o yuzdtn olan ber. 
kes yuwe yırın; ve 00 beş nıs.. 
h•linde maaş zammı alacaklardır 
l;ıubattan tttearen !Nıı,lıya.:ak .ola~ 
bu lievltt yaxdunı içLD ha:ı.ırlanan 
klHlun ı .. yıııası Vekıller Hey·et.i. 
mn ~.asvıoınden ııeçerıık Türlı:iye 
liuyük Mill•t l\Jeclisioe ııelull§ • 
bulıınmaktaeır. 1500 ve ondan yu- lngilizlere göre 
karı r..ırnıılı mahaUerde oluma we 
va11ie gorenler iç•n ne ayrıca y .. Japonlar sı•nga
h•ak bedeJ.ı veruıeyı kabul ~ 
bu h•> iban111 .Medıst.,n tam bir 
1 ••vıp alarak çıkacajuıa şiiplae pura 120 kilo
yokıur. _Dava ve gay~'Si va,tanm 

tam selımı•t ve emwyeti, halkın metre yaklaştılar 
relahı ve meıııleketi.ı umumi lı.aL 
kmması ve biclıj;i er•< · · · Loııdr.a 19 (A.A.) ~ Uz·"~a~ d.c h li • vesı ıçın. ......, 

. u " «lılebıle<:<"k olan Cmn. Britanıya kı.\'aJarı Japon ilerle -
hunyeı 'Iurkıyesi bu -'- il y·.,..ni geci'ktirmel< içln m--"---e • yol nd d m .... sa ar . .,.,... 
ted~ir "ulıııaaıma bt.a1 ın. zamanında beye devam ediyorlarsa da Ja • 

'101 ı mı ve en b"' ponlar dıaımul)'orler. Japcmıla.r Jo-
yu; '" 1 ıiiını tlülı. ve hassasiye:; hor dev]!(tind'l' MUM nıehrin.i.n 
v.a .anda~larııı hak ve meolaatle cPnuı> sanıli!W ~gal e'iım!ll:;l!erdir. 
r.nı korumakta tekaddü:ın .. t Sin"'aı>ura 120 kılııırnetre me6a -
mışf 1:1 . gos er- ., 

. ır. arİlıu devamı içind" ~ fcded11ıler. Japonların denıl21den 
~ 1 norm..ı imkan ve ıı.. ki çık.arma Y""'"'ak sureti~, iJercleki 
ılc ı· "d· yna an ", .... 

nıa 1 ıı:ı ı ·ıni düıenliv~ h İngl.Jiz kıt'a]ai')nın gerilerini d<-. tur!"· k ..,nve er 
lı u ıu· ·ala~~ m•srafları kar§ı. me'k titbiye&i rnu-va!fak ohoo.kta-

Yan de,·ltt ıçın aylıklardaki bu dır. Hava üstünlüğıü, onlM"e. Ma-
a~thr~ı yapmak hiç ~üpbesi-ı bir ~,·zyamn prk ve garp sahilli· ürıe-
f~~akarlık ••nıhıi okluğu kadar ıiııde böyle manE<Wa yuıpmalt 
• •k~lılar nezdı büyük takd;r mkaPını ver.di. 
\c ~ukraıı duygularına · ı ·~-------------vesı e ve. ı -

'""cı. J~ bir tedbirdir. Fe\kali.. 
d, •a,,yet kar mda de "t' y t • .. Vre ID. 
nıı. ıgı bo fedakarlığı takdir l"t. 

nıck. lwdr~ılığıııda devlet b" • k . d ~meh 
f rııı e zamanın icap ettirdiği 
C\'kalci.dc mesai ve randunaru 
~Ctn~c~ de hiç şüphesiz bu 7.anı.. 
."» ıslıfade edenlerin birinci va. 

ı.ı(eı.i "• borcudur. Hökiıınet ha. 
rı pahalılığının tesirlerini dev
~lten gelirliler için mümkün .. ı. 
duğu kadar hafifletmek yolunda 
aldıgı bu tı<.lb' . k ik. . . ın anunlaştırırken 

-
1 hır lıa.nun tayihasını da ~ii

yuk M ı· ec •se sunmak üzere bulun.. 
maktadır İk' · ı· 'h • · ıııcı. ayı a devlet ve 
~nıı~e h.izmetleri 

0

ile milli müda. 
aa ışlerınde tavzif edilmi bulu-
oanların gel' 1 . . . 

ır ıf:rı ılı.> sarf ıyatJarJ 
arasındaki muvazenelsi~". d'L btt t ıgı ,.,._ 
d e ı>tauk ve bilhassa fcvkala. 
.,: halle~de miUi müdafaa icleriıı.. 
""' tavzif ecı·ı . ., 
ki\ . . 1 m" olanların irti.. 

: p, ırtışa, emniyeti ııit ı· 1 • 
hı suçlardan herhangi b' ~- ~
ı.- J • ın. iDi IJ·•ue erı veya . 1 
l'li.nde .. 1.. ış 'lmeleri ta keli. 

0 um, müebbet kür' k 'b" ezalara 1 e I:' ı 
ol . ça:pı ın .... ını tenıiıı ede~ 
~~n hır layihadır. Filhakika 
• ..,ara zaınnıı kabul .' rna. 
nuıı ı · . h eden bır ka. 

a~ ı asıııdan b h 
ikinci I· · a · derktn bu 
işaret e~~=:ybı' ayni nı.evzu içinde 

. ıraz "arıp _ · 
gd11 görunebilir A k v_e .yersız 

· · . · nca bıı.ını g" 
ru!<ıuınüzlt.· ik' k , o. 
b İ . ı anunun bir arada 

a 11 ıncvzuu ı 
bet d o masııı.ıa mımasıt'. 

var w ve bu .. 
letin aı: nıunasebet. dev. 
hassasi akaWara kar ı gösterdiği 
tin ; et kar ısında yine ıkvle. 

alakalılardan IH!kled". d'" 
r" ti ıgı u ı us ıik ~e nıeınleket • 
faatlcrin k ' 'atan men. 
nıuıd ı avrayı zihniyeti balı... 

au l' rınJed H 
zültirde · ır • er ıki la) ı lıa 
kaı.t ~) rı ayrı ve fakat hala.. 

e bınbıriuı tamam'- k' 
tedb rd ' U)8D ' 1 

ı ır. Devletin lıalkı 
nıurun sıkı tri D ve me. 
tedbirler 1~ arını hafiflctec.k 

ı e ındcıı "elb'ld' . . 
hetıe ald . • ı ıgı nıs.. 

SOVYIT TEBLIOI j 
Bütün cephede! 

taarruz ! 
devam ediyor ! 

---•ı---

Zavod ve Polotngank 
şehirleri işgal edildi 

Moskova, ıt (A.A.) - Sovyet 
&'CCC tebliği; 

18 Sonkanun giinü, kıt'alarımız, 
diişmaının mukavenH ~ini kırarak 
ilcrlenıiye devam etmişler ve bazı 

(Devamı 3 i.incü Sabiof.ede) 

Sovyetler Hitle· 
rin karargahına 
100 kilometre 

mesafede! 
Mojaisk de sokak 
muharebesi oluyor ı 

1 
Londra, 19 (A.A.) - Moskova. 

dan bildirildiğine göre, merkez 
cephesinde bir şehir elrafıııda bü. 

(Devamı 3 üncü SAAi1•de) 

Maltaya 4 hava 
akını yapıldı r 

Malta, 19 (A.A.) - Oün Malta 
ada sı diişman tayyareleri tarafın. 
dan dört defa taarruza uğranııt
tır. liazı hasarlar olmuş, bir kişi 
ölmüştür. Bir düşman tayyaresi. 
ne isabet olmuştur. Bunun düştü. 
ğü zannedilmektedir. 

,, 
N 

MEMUR l Esna~ Cemiyetleri 
, , Kongreleri Tatil Gün-
1 i Maaşları lerinde Yapılmalıdır! 

I ~~clis. Bütçe En-
cumenı zam pro
jesinde tadilat 

yapıyor 

Küçük memur
ların vaziyeti 
ehemmiyetle 
tetkik ediliyor 

Ankaraflau bildirildiğine 

1 

gör~, hayat pahalılığı karşı. 
sında memur nı~aşbrma ya-

1 pılacak zamlar için huırla. 
1 un layiha enciinHınlerdo mü-

zakere edilmektedir. EıKü

meoin proj<de bazı tadiller 
yapmakta olduğu ve bilhassa, 
küçük rnennırlara • yapılan 

ylizde 21 nisbelinde zammın. 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

!Libyada kara 
harekatı durdu 
Yalnız tayyare 
faaliyeti oluyor 1 
Londra 19 ( A.A.) Lill>."ada 

Umumiyetle toplantılar mesai 
saatlerinde tertip edildiğinden 
iş, güç sahibi esnaf gidemiyor ! 

1 811 llusuıta Vlllyet mtıracaat edllec:ell 
1 l'tleYc:udu oıu..a yalıl'l<;An ~-eil-

" ..miıl. esnaf cemiyetlerinin yıllık 
kongreleri yarmdan itibaren baş. 
·'.amal<tadır. FUat ~ gaze • f 
~elerle yepılan uôınlardan ve ge. • 
.r~k cetvelkrin l<'clkliönd<'Tl an
laşıldığı vcçhi~e umumilyEtlte tek.. 
mil oomi(yetlCl· kongn• taritıır • 
r.ni p.lZardan ba~ka günlenre ol
n.~k üzere tertip etm<şl~it. Me. 
cefa mÜ'Skirat iımiılbi 21 kanu. 
Jpıı;ani ça.rşamiıa, berıberler 5 ~ .... 
bat sah günü i~ın :kongreye ça. 
ğırıllını~lardır 

Lakin pazaroan m:ında gün -
!erde her eoııaf .şile gücile meş.. 
gul okluğun&n bııttabi. işini bıı. 

r&><>p kongreyt' gtitlcanemeiktc • 
diı. Bu yÜ<ziloen bfr<nci toplan • 
t>Janla ekseriyet Qlmaırn.akta; ıldn- ı 

!Devanu 3 üncü Sahifede) 

Yoğurt fia 'leri 
80 kuruşa çıktı 

Mürakabe komisyon'.l 
narh koymak için tet

kiklere geçti 
Son günlerde) ıgurt fiatlcrı }f

nid.,.n gayritabii bir <;urettc yUJı. 
selmiye başlamı'itır. l3irçolk o. tış 
yoerlcriınde yoğurtun kilosu no 
ruştan aşağı verllımem~k ted · Bu 
vaziyet ltro-şısında şrt.llrin ) ğu'l"I 

istih1~1tl mühim mikyasta dü 
an~tiiır. 

Buna muvazı olarak süt fia~leri 
(Devamı 3 uncü SahtfWe) 

Japon taayikinin gittikçe art tığı • inırapur ile Malesya'auı 
hey'eti 11J11mniye &ini JÖ. terir Jıarita 

Fena biır hava hüköm SÜ>fimeirte
aiT. Kara ha1'ıkatı dW'll'luı;tu.r. 
Y1lruz Wı!yy.a~ler faaliyete devam 
t>diyorlar. Milwer l<uıvve1ıleı~ni 
~i.,,,,aF Afrilkadan lroj:ııJıak mak -
sı.dile Gt'ıırerai Audıinılıeıck'On 
Taııblusg.arbe ka.jıaı taaırruza dıe. 

'am edip eimıy<'<ıt'ği veya kazan. 
ci~kla•ını mııhaıfaza ma1csadiJ.c bu
hmdugu vazi')'ette kal-çı lmlını -
yaca~ı biliımniyor. 

Kurtuluş vapuru 
bu akşam Pireye 
hareket edigor 

Türk gazetecileri Yunanlı mes· 
lekdaşlarına yiyecek gönderiyor 

• 

M. Çörçilin 

N UT r'U 
"Birleşen 26 millet 
hürriyetin teessü
s üne kadar bera
ber yürüyecektir,, 

Haıııiltorı 19 ( A.A.) - (Bcr
miid adaları): Geı.:en perşem
be gürıii, M. Çörçil, Bernıiid 

meb'uslar mecltsindc söy!e • 
di!ii ntt kı> nda ezciim!e de • 
ıııiştır kı: 

•- Bh!eşen 26 millet, jerd 
hürriyeti esaslarının kat'i 
•urette ıeessiisiiııe kadM ar. 
kad~ça lıir Ma.da ileri yii . 
ı<ıiyeceklerdir.• 

(Devamı S i.1N!ü Sahifede) 

Berlinde aske· 
ri bir anlaşma 

imzalandı 
~rlın 19 (A.ı •. ) - Dl.in B~.r. 

Jırıd'e müı;forek düşmana karşı 
a.macak tcdlbirlcıi !(."<!lbiot etmek 
üzere A)manya, İtalya ve Jap~n
Y• arasında ır.;keri bı<r ankışm.a 
aoı:tıcd'lmolştı.r, Bu anltaşma Genel. 
KUl'may Rels ve muTahbasları ta· 
rafından imza.Ja.nmıı;;tl'r. 

UZAKŞARKTA 

l Malezyada Ja· 
po az •k• 

her an artıyor! 
• 

General. Vavel müda-
faa üslerini gezdi 
L 'Yldra 19 (A.A.) - Malezya

d:. vaziyet utmumiyetle ka·rışk • 
tır. 1 apon taz~ ı heJ bn artmak. 

Filipinler de 
Amerikan 

Mukavemeti 
Londra, 19 (A.A.) - Filipinler. 

de Japonların giriştikler• sevkuL 
ceyşi maoevraJar ve hücunılar, 

General Mac Arthnr'uıı tuttuğu 1 

(Devamı 3 liııcü Sah>fede) (Devamı 3 lincli Sahıtcde) j 

iktısat Vekaleti yeni 1 

zücaciye eşyası ima-
lathaneleri açıyor 
Paşabahçe fabrikasında 
lüks imalat kaldırıldı 

Basın Birliği süvaresi hasditı Elen 
gazetecilerine tahsis edildi 

Kurtul~ vapurc bugun Piteye ha- ı 
T<!<el e<lecektir Vopu bu defa da ku
ru fasulye, nohut, soğa11, pa·tat.cs, gibi 
gıda lm'ddelen yiı~leınişUr. Gemi oy· 
TK':l. bn seferinde ·rurık gaze:teeilerlnirı 

(Devanu 3 Jncu Rah>!~•) 
- --0-

Yeni Ekmek 
Karneleri 

Bu sabah Vilayette 
büyük 

bir toplantı yapıldı 
fYazı..:, 3 ıcU Sahifede) 

Atin a caddele0 

rind&n birine 
"Kurtuluş,, ismi 

konacak 
Açbktan muztarip bh vazi. 

yelle bulunan Ytmani tana ı 
Kızrlayın yardınılarmı götü.. 1 

ren -.ııKurtulıı~· \ apurunun a.. 
dına izaf<ten Atina caddelc. 
rinden birıııe bir hatıra ol.a. , 
rak •Kurtuluş. i minin veriL 
ınesi Atinalılar taraiındnn 
diişünülın<kledir. 

1 Kütahyadaki ç -n i imalathaneleri de ı GÜN Ü N. 
genişletilerek toprak tabak, fincan 1 iÇiN DEN 

ıermek il bi korl< UIJ\' b z:üa ıı<>
miilerek durmaı.ırı ne kadcı.r ;aııl~ 
olursa tyarmtm:.z ne olacak"'~ dı;ye

~unrr.elerı, bir1bl:h:n·y e hvnuı· 
nıaları ve umwni hesap gtirıünt 

bir haztrlık ya}'.':n.JŞ o~arak \." kmı· 
la r~ o derece do~udur 

bardak yapılacak 
Harbhl do5'-1rdu :cıru•eilcr yü_... 1 

ziınôen hıliri(ten ithal edilen tabak, 
f}ncan, vesa"ı·e ~ibi por elen ~yaya 
ıht~aç artm.1ktad1 B•ınu na4ar1 ti-

btıre alvn İkt a+ ve'koueti Kütahyada 
bulunan bazı c; nj ıma!i.ıhe:.nclerini tev
i ederek bura<lo loprn< t<ıbak, fiıı. 

(Devanı '1 ürııe Saıhi1-ede) 

Balkanların 
Bu takdh<le meseleyi şu torzdı. 

ele almak rnzımdır: 
•&•anlar nasıl b.8' yarındar.. 

DlCmnun olabilirler?• 

=ı~'--H_A_R_P_.V_A_Z __ ir_. ETİ'= 
garını 

izamettin Nazif 
DWvanın yaranı ne oMııcak?. 
M~ul. 
J)Unya<laki ~u vey.ı. bu kıi'anm 

yarını ne olacak?, 
h ı· ıgı ve b11tıin gayr~· . a ı& ve h- "''"lilll en -· saınıın.ır .. da teksıt ıgı ıle bu uiur-

H arfetı,;n b · dcH<si i . d • ..,. ır faaliyet 
çın e- a1nn1 b. 

de, ıuillı •nudaı e ız~tlerinı.. 
kap, irtişa, ~ui:ti.,';!;; 1nde irti_ 
nıak ancak de, ler . e bulu.o.. 

KISACA 

Balkan birliği 
Yugoslavya ve Yunanistan Kral_ 

!arı yeni bir Balkau Rirliği ahid. 
namesi imzalndıJar. 

Uzakşarkta Malezyada Japon 
ı taarruzu ve ingiliz müdafaası 

Meçhul. 
Bu hal'be lakaddürn eden güıı•Je-

ı-}n metropollerl yarın ne olacak? 
Bu da meçhuJ 
Balkanlar.ı.n yarını ne olacak?. 
Yine meQhul tab;t. 
Bu kadar mt!\)hul &rasınd;,, bu 

kv~koeanıan ciünyarıın m..rıin1ini 
bir par.ça~u için bi: yarın tasarlı· 
y.aıbilmenin )fnkllını mı va'!'dır? 

SanJyoruz ki Balkan rru..ıetıcn, 
bU&iıııkü felliok gelip ça z,ıan 

önce kendilerine nasıl l;ıJı iSt ... tbai 
hm.arh;mek ifrtediklerı.n, k. l dere. 
cedc itah etn1f'Ş' blıhınnıak arlırlar. 
B:>Hı:an mllleU~rı lklı.sad " J,ti
nwi saha.l;.rda bir)bir-ierwn-. ne me -
ud bir tarzda 1an1amlao~la: JJ\..; 

çoktan aolsm-elwdır. Bt a;ırl 
devamlı hır tar.ıda tanz edecek 
ve kQruyacak n1ücN>ehcnin ~Je lat:
lrom;lıd<ia korunacak vt utrunda 
hiç bir fedakArlıkıtan c;ekınihniyc
cek bir clthfak> olduğunJ ı;oklan 

k .tlrınl§lerdi". E&er d~•. bunuıı 
yüzde yin tahilldkuk elU#i bir d"· 
rede bugünkü macera.ya atıhnıt 
buluusaydı. BaJkanlar, btte hüzOO 
Hren bugüııikil felılltete elb~le • . 
ran1~zlardı. 

•n ıbzaı tf" 
ga)ret, hiı•nuui,,eı "' fed .' 1~1 

karıı en son haddinde I>' akarJıga 
1 'k 'f ır nank .. r u ı adcsi oldu , k d 0 

• en . ı;u a ar vatanın 
ınıyet '" 'elanıetinr kar d 

suıkastten ba~ka bir ~ey dc::ldi: 
ve olamaz. Bö~ lele , . . d . 
cezası dalı ·ı . . rı ıçın e olum 
t<ıthiki .. a 'k~." hır ce:ıa nev'inin 

nıun1 ı.n olınadı · .. .. 
en başt gına gore 
t'd a 'c en "1nda grlnıek iktiuı 

cu ceza ll<\ 'idh 'Iilletl 
blttmi ol • k erın u .. 

um Vt alımlarını istih.. ı 

Bizim nıahud arkada~ ahidna. 
meye ait olarak ajansın verdiği 

ta(siliıh okuduktan v~ mazideki 
gayretleri hatırladıktan sonra: 

- Ber ikisine d,. miiharek ol: 
snn .. ~. ,' 

Ded; n .. ilave · rtti· .. . 
- Şair levclrkQli: .. z.t1nan ohır 

ki hqya.H ciha~ d~<'r .... rlı·ın; ın P'~!? 
" ŞEKfo • 

1 -Müttefik nakliyatı, 
daki emniyetini 

Singapur deniz golun
kaybetmek Üzeredir 

(YAZAN: t. S. ESKİ _B ÜKREŞ ATAŞEMİLITE_~) 
1) l'.zak Şarki ,·aziyet: 1 ı;-clıniye başladı. Bu bölgede ka. 
Mal<z>a'da Si ı,ı;ıımra de\aın '" t rnda, lı:ırnda '~ ılur.i,de üstünliik 

den Joq1011 ileri l .. 1tl'k<'tl hah1'.uı.. ıcnııu l'd n J:ıpoııhır fırsatı ka ... 
da hıq.:ıinl<·rdt· \uiihinl hnl><'rler ~ırın01ın11k ırııı u)an<"a hızlarile 

; 

Singapura doğru ilerliyorlar. Jo. 
hor budunu ge~eıı .Japon zırhlı 
birlikleri Sinl(apurn 60 • 70 ~ ilo. 

l Yarm .... 
Bu yarm, insımlıl< 1...-ihibln hiç 

bı ctevrindt' bu dertte c;-özülmeıs.i 
guç bir ınuölmma olmadl. Yarm, 
t.erı::mı ..k l~ı arı.an ve kazınma
sı gü(,·!e!:-en biır cır a~t.na gb:leniyoT. 

.Bcınun.la be!:1ber Ba~1uı.nlar 1çin 
6iyasi 1'lllin na tlir ftkııl~ct hazır
Jadıgın araştıranlar elbetto ot
rlı ha:-ekct c'ın~lcrtl.'fhrler 

Eve Balkrın l:ır n pd6Slf bır 

ınt ıar ı.çlnde, he, k&.CH.:re r 8''5· 

Binaenaleyh. ı'lk m~rbale Balkar. 
tıttrlakı, ikinıCi Jnerhale Baltan 1e
deırasyonu ve i.içi.mcO merhale ıy.t 

liye<0eok bir Balkan Jed~r•ll) 021u
n1J11 vereceği güzel niıınune-cic:n do ... 
j!acak bir A\·rupl> !ed<!ra• · uu ol•· 
rtıJt n liUlea edtlebili . 
HuJyanın enfja~esı olmaz ya.,. 



HALK FİLOZOFU 

MES'ULİYET 

Cunıld~r aynen haunmda 
dei:il. }'akat, miına .e meali iti. 
b~rile, D§ağı ~·ukarı ~ü~· le di. 
)Ordu: 

•Dünyanm (c\'kaliıde \&zi. 
leli, biç kimseyi, asla nıesnli.. 
) eilen kurtaramaz, \'azifede 
ihmal, dikkatsizlik \C liı.kaydi.. 

ye kal'iyoo müsamahaını:r yok. 
tur. Dünya ahvali, bir kalka• 
olarak kullaııılmaınahdır.• 
Bunları söyli,,·en, İstanbul 

gazetel<rindrn birinin başmu.. 
b&rriridir. Şahsına ka~ı, be. 
nimle beraber birçoklarının 

ı.aygı duyduğunu ku\'\'etle tah. 
min ettiğim bu ıüzide nırsld<.. 
daş. o yazısında, bugünkii psi.. 
kolojik zihniye · ı bir inhası. 
nı ne güzel tahlil ve ifade et.. 
ınişü. 

Filim şahıs \'azitesin• o sa. 

KAHVE 

~rnvzuu 

Yapılan tcdkiklcre göre, bir bu. 
~uk sene ycti~ec<>k kadar kah,·e 

stoku vardır. Bi.r rivayet~ göre, 
bu •tokun bir misli müddet daha 
kiı.fi gelmesi arzu edili)·or ve bu. 
nun için de arpa, nohut karıştırıL 
ıuası dü~ünülüyor?. 

I:vd, doğrudur. Daha sonra, 
kahve içınemckten..-, bö~·Je yap. 

mak daha doğrudur .. 

JiALO l!İf'EJı 

BAHSİ 

Gaz<teler yazdılar. Sümer 
Bank, işçilrrinc, ayda bir liraya 

ınukabil kaloriferli \e temin ede. 

cekıniJ.. 

Guiptir: Halbuki, kalori!crli 

apartunanlarm iyi ısmmadıl:'lna 

dair, şu günlerde ne çok ~ika>" t 
oluyor?. Galiba, kalorifer, artık, 

konfor ve lüks olmaktan çıklL. 

ŞARK 

I\!SiKiSI 

Şark musikisine dair, bir tcd. 
kik >azısı okudum. l\olulıarrir, bu 
~azı ında, Dede Efendinin o ka. 
dar bilyük bir san'atkar olmadı. 
ğını iddia ediyordu. Peki amma, 

dede, zaten büyük balıa demek. 
tir. Koliıııeııio lügat mana•ını da 
dtği}tircmcz~iniz ıı1. 

l'AZllAK 

VE OKUMAK -----
Bir mecliste, bir ukadaş ~ö> le 

sordn: 

- N ccip Fani ne 3 aııı> or?. 
Birisi cevap verdi: 

- Okuyor.~ 

O•DWl Cemal tefsir ette 
- Yani tetebbü ediyor. H ep 

yaıı.acat değil ya, l> ir az da oku. 
.sun! .. 

AHMET ltAUF 

llEŞAT FEYZi 

bah gr~ geliy·or. Soruyorsunuz; 
cevap şıı: 

- Dünya fevkalade v11'Ziyct 
içinde .. 

Filan i~te iyi çalış,l.ııaını~tır. 
Soruyorswıuz: 

- İmkan yok.. dıinyamn hali 
malum .• 

Halbuki, dünya ahvalinin 
normal olduğu zamanl:ıTda da, 
b;;y le bir iki müsles!l.3 tip, y i. 
ne ayni likayıfi Ye ihmal için. 
dedir. Vatand.ı~lara kuşı m<s. 
ttliyet hissinde, bugün, dün. 
den daha titiz olmalıytt. Y~ 

gan ycg8n üzcriıniz.e verilen 
'azifclcrde, dünden daha çok 
çalışmalıyız. Eı;or, dünya va.. 
ziyctini, temcit pilavı gibi bo.. 
3runa öne sürersek. sonra, bu 
mani kalklıi;1 zaman, mahcup 
düşeriz. 

l HUBUBAT 
ARACILARI 

Ofisin göstereceği şa· 
hıslardan başkalarına 
satış yapmaları ya-

sak edildi 
J\!uta=sıtların 'köyh.ik.rden sır 

t>n al.a.caklan hubtibalın Topr.ak 
MeJ.,ul!c.ri Ofisıncicn veya Ofs•n 
gö>toreceği kimselerden ba;ılı:a • 
ınrına sal.malan yasak edilin:ş • 
t;r. Bu mallar b.r ciooten oldu;;u 
tak.dı"de m>ktan 16 tondan az 
b.ı!.uıımamak ve türll1 eiııu:wci.n 
o;dui(u takdrıde heı•bir ciı:s"' 
m.K'· rı yıııe en ;:.z 16 ton oln::ı:i< 

k:t.}"tilc, aracının y'2Ş)lığı hizmc .. 
ti,: derocesl.rJC.> göre, el koyma 'f.L 
a!lrr.ne göre sracıya Tıc:ıret Ve

kitı.ög' rJn tcı:.s"ô· \'le yüufo be.;;e 
kıı.dar ar.acı ücı~tl verileoekt!r. 

lsviçreden bir tica
ret hey'e ti geliyor 

Halen Türk;ye !.le ls\'içı-., :ıra. 

,;ır,<l:ı muaniıkta kalmış olan tek.. 
ınıl t:cari meseldori haıll<."lmek 
ve yeni csa.'lalara mü:;tenit b'.r ti· 

c"ıet ~nlaşm:t'lı •ır.zafamak üzere 
hu ayın 26 :;ında b'r i.;;viçre tı • 
c,u-et iı{!yıeL. şc-hr~m:.Zı.; ge:!-c:cı ık.. 

t.r. Heyet İstanbu!dan doğru An. 
lr.o•·aya gidecek ve deı!hal müza. 
kcrerere başlanaeaktır 

Bazı tedb!r~er 
H• yat p:-ıhahlı.ğına k~rşt türlü çare. 

le"' citişlır.uiuyor. !'.1uhtelif n:üeX'csc

ler bau te<.::.irler ü.zerin.:'e duruyor 
ve kar;ırl:ır ve:-iy•>!"'la!" r.ıeacı~. Sü .. 
n1er Bnnk, 1..,~i~e.?nin yol vC'rgisLni 
biı:zat kend.15. ödeınck: kstemektedir. 
Yol \'e1,g'~i day~p r,eçeriz. Foıkat, iTıe.. 

sc.lcd!.r Ilel:ki, yclt.ünu çvk bilyü.k de

g:Ia:r. Amma. l:ık.: it z:ıınanı gelip le 
a~!~iur.!'Zda.n, g4nı.l:liğimlzdcn üç \'e
ya altı lira kesj!di mi, giizii:ınhZ fa t.aş: 
a: . .uı açılır .. 

B'ınaenatey!\ Sümer Bonkın tcdbi<ri
nt yerinde buluyC».:u.ı.. Dütü.."'1 mü~se

seler bu ve bun& beonzer. !~irler üze
rinde dur ala: :,.ı olur 

BORHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 10 

1 Seni Unutmadım 1 
\.. Ri::ŞAT FEY.li J 

- De ele, dol.aınbaçll yollarddn 
l\Q..;1.,.nıruyorsunU7,. banıınefendi., dedi .. 

- Hangt dolam?açlı yoll .rdan" ..• 

- A:r. evvel, kumların üstUnde ot:.ı-

ruıJ..en böyle W,.leaıiı\lniz. 
Nevin, ~ı kaşmı birden çat!ı. Su

avtn.rı yiızü.ne d:~atle bakarak, cid
cıileş niye çalı.sır gi5ründll, Fakat, göz
lerntn bcbc~d<'tı pınl p1rll. kahkaha 
utıycrdu: 

- Ye1ram::ı;zl y :t. avul:::\.t neye-
fı.."'ndi, dedi .. 

Yıı2iıİCOYUn dün<lü. Kl: . .,ra t ... -, ).ı
ca.!::lı. EJ ru Süa\';ye ~-c\ !rcrd< gUl
dU.: 

- Tabii, ya.. Çok do!:ıınbaçlı. 

Sonra. sür'atle 7ü:zm.ye ba~l::ıdı. ~ 
Bir ham!ede gtaç adamdan bfrkaç 
n etre uxak:}afııl11\l. Biı sıtl·'at rekoru. 
mQ.saba.Jt;uında lm!ş g<b•, bıitiln KU>;

ı,:e~ .Je yüzüyordu. 
Artcas:ndan SW.vi \ulaca lr 1adı. 

,9"11 U%.U.O. ve ku·;·"l'tıi olkı ~oll, :·ı, 

-

genç kadınla olan nle..sare~!nı giıt. -te 
azaltıyoıdu. 

N ha yet yetf.::t •. 81,: cl:ne ilk doka· 
00:'.l şey, Nevicla ;33:: ayağının topu'i!:J. 
olda. Tuttu, bırakmadı. Nevin h"7-
k lrdt. 

- Dırv.:tln Süa~·ı Bey, boğulurum .. 
zaten çok yoruldum. 

Si.ıa vl, genç kad~n1ıu a7ak b li.eci.t:lni 
t.ıAtınu"'tu. t-;e..,in tckr.ır hay!cı.rdı: 

- Süavi Be,r, bırak.14 ıicıı ederim. 
boiulacağun .• 

Süavl, genç kndmın dizkapoğ:ndan 
tı.ıltnuştu . Ne\.·ın. d.ı~a ya\·J.ş e-:.lt:: 

- All;;ha. na bıı;;,.'<.ın Si.Ulvi Bey. 
d~ .. 

ArtJc y;,ınya"la s~trr.~:crôl. Gen.; a
vukat, Nevİltin elllı, tutuı~tu.. Genç 
kadın hızlı hızlı ne!es alıyordu. Siiavi: 

- Yoruldunuz mu, dedi .. 
- Haylr, amma, bira.:& au yu:ltunı 

g llb•~ 
- Çok mu, az nu? • 
- Bilmem .. kutat:ır. da .-u kaı;:t ı.. 

l01Wru:ım 
~' g • :ı ~ ltil00 

LAmba işeaı 
İstanb1._'da, elektrik ış•ğı. ..hında ıu 

$&twl;;.rı y .:unu dakili.a!.arcı.,. un· 
neıınıyc.~ ~~, but..vı v tands...~.ar, e .. ·
lerlnde ~yd.ın;.aır.a \-a.$ıt.ls.ı o~aıa.k. e~ 
le:i.tr!gı k~ınlJr, 11.er lıırooita. &

lektrlt butwın:adı;;tn.1 söylem.iye JU
zum bile yok. Ben, bu satıorı.::.rı, ge
çen ııüa b:r vesllc ile kernı;sıyl,, gö
ır~ti.:oüın memi.okı.:~!::ı:ı blı: u.Za.K kil;,a.
b.ı:;u~dar .. g1.!lm"1, b~r L.aclr vatandaşı.1.1 

~ayanı dıkkat bazı ,W;ü.cri ü.ıerlne ya
zıyorwn 

BiU:;:.tniz ki, pet:ı:>l \'eyahut gaz de
d~unJZ nesne, l:lmba adını verd.ığirfı.JE 
va.sıt ile ,.nkılır. l.ta..lUm. Llll':.barun. 
biır de· şi:;le~i ... ardır. &ki İ$.taOOuHu
lar pt;k fu.1. hat1rl4:·lar. Lam.baya, ~ 
zun zaman b•r ıey o.tmaz, bllh36Sa .hti.. 
na ile kullanlı.rsa, bir vakit do<yanır. 

F::.k::.t. lUmbanuı bir ş:şcal vardır k4 
Jcör o ası. sık .!tık zly&ıa ugr:ır. Çatıar. 
kırılJ.r, d~cr ve:s.ıJ.re... Bınaena .eyh, 
petrol yakan a.ileler, sık sıık l3nllbala
r.;ına ,.;-9t- alnı.ak ır.ecbu:rıyetindcdi:r

ler. 
B:.ze, bu tacir vatand3.11n anlath .... 

gına göre, zucaciye ( yuı üıef'inc 4 
yapon büy(~k tacır(er ve do~yL.:.JlL\ 
ca r~ t~bı ik !;ı, Ulmba şişesini ayt'ı ola
rak sal:ıı~oı ınuş. 

E.:er l5.n°}ba .alırsanız. şi.şe.$'.cı.I. de ve
T•Yv ... .:1.ı-. ı-~ ... al, H.:, L'1y&1: •• Bu kara
rı kı;ıu4 \ tnı::lı.ğıni bilnuyorum. Hani 
biıı.- svz \ w . ..:-: Sen. ya d.:ıy<lı. ycır.e

Ir...İfi34n. yahut, sayı neci.r, bUn1ıyorsun, 
derı61", Bu kararı \·e-renı.er ae ya, hlç 
petı-ol y*ıp taınba kutl.oruna~, 
yahut ta, 13.ınba şişesi nedir. bilıniyoc
lar. 

Ştmd.l, bazı yerlerde bazı ~mseler 
lAndxıla•ına şişe al3mıyorlar Çil.Mü, 
~e alı"-ak için mutlaka blr el<> 
l!ı.mba almak zarureti var. Far
ze<En kı. lamba 0işo, dikkatsiz blr el
derdi.r ve-ya şişcn1!'1 kalitesi k5tüdüc, 
her ay bir tane kırılıyor. Binaenaleyh, 
her ay, n1ullaka. b~r llmba almıya 

met-bunun uz. 
Bu ~ilde, bir yll ·onunda, evinJz

d['I, ştşesı olm:ya..'l mükemmel bic." l~ 
ba ıkollek:>'yoou \'ucude getirebllı<'SL· 

nlz. 
Akıl \·ar. ys.k1n \'ar: L?mba s3lın a

lan ta-tır.er~ .>ect.!k ol:ırı~ u:r mlkl'lr 
d• ı e . :nr.ek. ge-ek. 

R. SABlT 

Bazı ekalliyet mektepleri, 
muullimlerin kanunuevvel 

.:ıvlıkların ı hô!ıi vermemi11ler ! 
E:<a!:'yet m 'klepleı''ndcın bazı... 

l.:ınm el'an ka!'.ur.ue\•vel maaş 

ı~rını vermedikleri Maıar:r Mü • 
d;irlüğüne şikayt-t ohmmu<tur. 

Yw.i Maafi.f M\idürü B. M:uhsın 
Ad:1 B:na\, homcn her ay teker. 
roir eden bu hali ~asından önle. 
mt.•k üzere tc-d:.>:r almağı karar .. 

!a.~tınnıştır. 

Kars • Erzurum treni ıiddeıli 
krırdon dört ,.;;n i~livemedi ! 

Kars (HuıslhiJ - ŞlddeUh kar. 
lardan Kars - Erwnmn demlıryolu 
• .akiliyatı dört gün müddet)e dur. 
m.ıştu-r. Bu yüzcien postalar da 
gel~m"şt·ir. B~iıhare müb.•ıNd'i 
faali)et'le yol a~·ım,...t ı r. Kar t • 
p'si devam etrne::tedir. 

( HALK C: TU 'U) 
Bir Bayan İş Arı;ror 

l!ertürlü orta hizn~etle:rf, çama;ıır, 
ütü \'e ko!a i~lni nıCtkemmelen ya_ 
pan ye az çok yeınOk pi.şirmcy i bi!rn 
genç bir Bayan İstanbul cihetinde 4; 
arıyor. i~tiyrolorin Son Tetgro:ıf llalk 
ı;ütununda (Nle!i\hat) adresine müra
caatları rica olun.ur. 

ihtiyaç dolayıaile it arıyorum 
Gilze! Son'at!er Akadtr.>isl talebe. 

ledndenlm. Mektep masraflarımı ko. 
ruy~bHecek aı bir ılcrctie herhangi 
bi.r miı.esse:se \'eya tic3reth<ınelcrde 
matbaa ve otellerde yazıcılık, barıta'. 
cıhk tamif vesaire itler yapabilirim. 
İcabında muteber kefil de C!i>terebl
Erim. Son Tlgra! l!alk Sütunu l\'.leh
met Kemale müracaaUerl. 

_ Bir kere suya dalın, bütün bun
lar gider. 

- Ne milnll>ebe~. 
- Cicidl söylüyorum .. dalın bi~ ke-

re, siz .. 
Ne\·ln suya da dı, Arkasından Sil ... 

a\·i daldı. 
Denlzin ü.stUne çıkt.ıt1arı vakit, genç 

kadın, gözleri dönn"üş: kU\'\·ttll erkc
gin dudakların1. kendi dudaklarından. 
ayırın:k, onu omuz.larından tutarak, 
zorla itm~e ça~ıyordu.. Ayrıldıkları 
\'aıktt, Nevin· 

- Nt.~ y._ptınız Süa\'i Dey, dedi .. 
Genç ad-l'!l'\ cevap vPrmedı, soltıya

r .. k.. uzun uzun, N~\·in}n göııcı·,n.n içı.~ 
ne b.:ıkll. NC\Lo, h~lj end eh g.,ıu.

nerC!k: 
- GOrülınüyoc ınıyıı, zar.ncdiyı.)f• 

6unuz?. 
- Zaı'nelme l ... 

- Siz.t t.ıy!ç seı~r .• 
- S: !ı .• cen epeyce ar;C-it.ayız .• 
- llayar, he:n ne n1uua$ebct böy?a 

bil' hai·eket y&phnız, Süavi Bey? .• 
SJ.a~·l gU.li.un~cdi; 

_ Dol~n~baçlı yol h~küye:ıı~ıı:n ce
vabı \'e kısaltılmıı ştkll. 

Nevin, gül<llil!inü gösterıueır.c-k 
için. baştnı çevirnıi~U. Arka üstü yat· 
tı. O!nltn:yor g~b1 iı:ı· G?ğ . ..:.ı in.p kal
kıyordL. 

t;zakt. ~ pluuı ı·;.dyo p\ jmın c;al-

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSE\-!N BEHÇET 

"Sen k imi çağırırsan hakim 
onu di1ıl iyor .• 

A ra d a beni de ç ağ ır/,, 
İllllynrdı.. I!e:n de ~ek .ht:.,Yardı. 

Yü .. ü, J\,ıdıallcbi gibi buıu~uk ııç.ı.nde 
idı . J....ı.tr <ie b~r soı.1a vardı ... l!'akat, nıa.
~.:.. -Gh, :.;upünuı y!Ll'dımuıa bile uw.h.
taç o.ı.n~~an, Untin y~ruyordu. 

Genç bir kı:tdın, Asııyc falıkcınele

rinden bıri.nln «a.oı.sının k~rşLS..nu ... l:l 
~ye oturmuş, mutt.ısll aJiu:.·or, 
Y:ırurulakl !ki uç ,enç k•daı d& onu 
le:ıeUi:yc çaw;ıyorlardı. llıll)'a.r, yüzil 
muh.~ilcbi g..bi burı.ışu:k kadın e\•veJ.1 
onun yanına )'&kla~iı. 

- Kızını.. Ne Wlryurtiun:ı. Dıye 

soro.u. 
Genç kadın, muttasıl ağlıyor, git

t!J~ şicidot~nen h~kJrlklarla sarsı
lıyordu. Oı\.iun cevap alaınrıyanca, 

7a.nı.ndaki dige:r kadınlara soı·du.: 
- K"2um. neye a[:lıyor bu taz.e? 
Kadınl:ırdoo. biri, 
- Ni:ıec.kım, dodl. Eleod!ııl üç wy 

lıapl. yc<ll de, ond3n ağlıyor ... 

yurın ..• 
- Ne olur? Bı.rnün alıverin. 

Olıne-.t hanım n~u.e ... 
- Sen .bt~n 7~p;ırs1n ... Batk:. yu ... 

lwn uıı..k ... İ.ht . ya.rı:n, flcrgün buı.a ... 
tara tetş:namam. 

- B~ııün gelmcoeyclin ... 
- Haydi evlJ.dıın .• No olur!. Se.n 

iYı bir adama bcr.z.yorı;un ... Bana acı 
da. bugiın ;yapıverin fu W,. •. 

- o;maz dedik ya, rıine.ciğim..-
- Stn istesen yaparsın. 
- Benim etimde değil ki ... 
- Nasıl senln el ·'l.de değil?. Sen 

kimı çağtrll's&o, il?.k•:n onu di:nllyor. 
Hiç gerı çcvird .ği var rr.1?. Nereden 
b1lecuic?. DE:ni de ~rada çağırıve.r. Ol
sı.ın bHs:n ... 

- Ben onlar1 kııfaclan ç~-ğırm1yo
rum, nuıc .•. Sıraya girnıiıleı-. .. List&
d( 1 ~·ac;ırı·yoru n. JI!ıkiıntn önllnde 
do; yalar var. Gürrr:üyor rnıısunıt 

J.L"')'il (J..;un •. ne oıurs.i O.:.!>Ufl. se
nin C<.!.llın ı.::olcse J><.·! .. 61:1 y.._pa r.suı .. 

- o.ına.z dedım ya, nınectgım ... 

FINDIK 
tücca rları 
Ankara'ya bir hey'et 

gönderiyorla r 
Çuval i'ht'yacını karııfamak için 

memlekdırııcul:en ya,pılacak idı • 
racatt~ çuvalların fades:ni lemin 
eden hii'kümct bır karaırname çı· 
karımş ve çuvalların .i.adesiıni 
tahtı tem'ne almadan ihracat 
m e ned ilini.ş ti. 

:Su kara~ Fındık tacirlr...rini en.. 
d.şeye düşürmü~tüır. Çü.ı>kü Un.. 
dil( s·_c;ndard.U.asyon nizamna .. 
mesi hükümlerine göre fındıkı.r 
çuvallı olarak >lıraç ro[J.mekte • 
dır. 

Bu mtısel-e .et.rafında hü:kUmet
tım müsaade almak içit> biricaç 
glir.dcnberi al:ıikadar tıach'ler :lıı.. 
tar~rnl lhracat brş kontrolörlü • 
ğ'.;nde .müteaddit iıçtlmalar yap. 
ın~ardtt. Ticaret V<Jkalcltnden 
b:ı2ı tomennilerde tıulıunmak ü • 
zere bu tacirler aralıırnıdan ·bir 
hP.yeti Anka.raya giYnd.Hmeği ka
r~." la si ırrnı.:şl·ardır. 

- h~le b:;.~. dedi. insan Lı.ını.;n !çİ...'1 
aglar m"! !fapbi yatmayan erkek er
kek H!l '11r !J'. HapisUk yiğitı.n şa.. 

nmdandır. Benim i ;, erkeğim. Allah 
ean.ı. gani l"Slhmct eyıesin, taın a·l1ı be

ne lıapl< ya ~ydı. Gun ded~l!in nedir 
ki krı.c.; ğız.:n? Üç f.Y, üç gfin gibi ge
çer. Aj'ur-ır..a .. Gözlerine y.ınkl Be.nim 
canım yok mu? Tam altı sene, e.rke
ğ.nıi, h :..rta bir, dem~r parmaklıklar 

arkaısmdan gurdüın. 

Olacak ış olsa seni üzer miyim? 

İhtiyar kadul. biraz dalı& yal\'ard1. ı 
Olmıyaca4ını anlayınc, 

- Aı.alı verme>in .. Nuh dedi, Pey· 1 
ıaınber dem.yor, Za.:n •• e adaın!arı ne 
h..ıyanet şeyler ... &nk.l yaplvcn;e ne 
olurdu? D!ye söylene söylene giııti. 

Kız San'at Enstitülerintle 
Üsb.oıfar kbZ s.m'fl( enstitüsü: 

mada muallimi &yan Na-dide 
S ina'!lgil S :vas .K12 Sa.n'at oeıısU.. 
tüsü müdür:üğüııe la)"'n olun • 
muştur. 

eİi.k erkeğine• ait dah::ı lıir çok şey
ler an.la ttL Genç k.adın da bunlar ti.an 
teselli bı..ln1u1 gibi --oelki de 7oruJ.. 
nıuş \·e u~~runcştı- ağlanuıeını kes.. 
ti. Yanındaki diller kadınlarla bera· 
ber kalkıı> yaşlı ve s~ a:özleric etra
fı si: ıcrek uzaık la~ !ı. 

İhtiy•r kadır., n:iiba~e yakla.ştı_ 
K r ynLmdau cıka;riığı bir mahkeıne 

ceı-bini gôsterrii. r..tilbı:ışfr celbe baktı. 
- lianını nine, dedi. Sen yarın ge

lecek,ln ... Yarın öı;lec!en onra ... 
- Arr..nn e·.-l~dın1 ... N !l ol~. 
- a· bayağı olur... İ,"le bll"'1da 

~yle yaı.ıyor. 

- AAAA! Bcr.!m yerim uzak ... Bu
güri ols4\ olmaz n~'!. 

- l~ olW' mu Hanım~ l\luhd.:f
n.eniz y&.rın ..• 

- O~lum .. Benim yerim uzak. T.l 
Ç :r.gelltLyünden g~liyoruın. 

- Nereden gelirsen gel... Dava 

Yüksek mimarların 
toplantısı 

Türk yüksek m'4narlar b:rliği 
uımuwi hcyct toplant:sı yaptl • 
rnışlır. İçtimada b:r s<."nclık fa~
liyet raporları okunm~ş mül.: 
k~b: n idare he) etine şu zevat 
~ecihnıışt:.r: 

İsmet Baruku, N~mi Ateş. 
Fahri Ergin, Fazıl Ay,;u, Behçet 
O!~al. 

GÜNÜN 
Ansik oped sı 

= 
Formosa adası 

Şu mü~a:hede, bana, Borazan T.evfllc 
mel'hu:nun bir ınonoloğunll haıtırla4.
tı.. Kolu~da boh~ac::iy'.e haır. aı.11.an dö
nen H:t.y~tr ;.,:r k dın, tran1\·ayın örı 

s"'11Gnhı;ır.da va tnı.:ı na yalvarırdı: 

- Ne olur oglu_n. Bak ihtiyarım. 
Tran1boyu şuradan, Etyenı.eı.den yo
kuşa saptırıver .. y,,k~un ü&t başın

daoici Tahini boyalı evın önUnde dur. 
- H;;.nını ... Tr:un\·a.y ın yolu var

dır ... Yu:dJ.n çık.mu. . .. GötOrem~ın. 
O. iü'.It ya1varrr .. i1!tta dcvaın cderdt: 
- Ne o!ur evl!ıdun .• lfatı.rım iı;Jı ... 

Bak ihtiya'I'ı:ın ... l[runaından da dö
nüyorum ... Yoıı;unuın ... Kolumda da 
bohçam var. İht.y:.ırt."'T\,., HaL.n•c acı ... 
Bak. kan ter lrlnıJ'"'ylın ... 

Bunu o .z.aınan t;J111fl1:ı: d·yr d rı!~
dik F~k~t, şu mabken1Cdl'ki kaJuun 
hali Boıazan mer:ıumun ınonoloğu.n
dak: ml·huyyet kad:ndtn nz mı luh.'.."1!
tı sa.nki? ... 

L imontuzu 650 
kuruşa çıktı 1 

Harpten evvel 92 kuru.s olan 
ı;,,l'<mtuzıı fiatleri g<><;en )'11 190 

~ ... ,u~a çtkını.ş". S;m gün!ord~ 

!.:ıtl·eı 6~0 kU'ru~a kotlar fırla • 

r.ı•ştır, Fıat Mür~~t;,:ı.be komisy-0-

nu bu hus""t.~ tcd'kiklere geç • 
n·,:ştir. ---

Ceza ve T evhil Evlerinde 
C'le:za ve T~vkif Evleıi n·<zoon. 

Balı.kesir kı.: san'a·t uıst!Wsü 
mlidüı-lügür; ~ d~ ayni me·ktcbi.n 
.tı çki ve d ı< > muall'ırni Bayan 
B<'driye Dizıda~ tayin olunmuş. 
tur. --
Naftalin fiatleri ucuzluyor 

Nafta ~:n salı.şiarı m'l."\'S:rrn mü-

na'<'lbENe ı12a1mıştır. Bu müna • 
sebetle fiatler de 12Q kuru.;lan 
1~0 kuru'a dümıü~tüc. D!~r ta. 
raftan Kar:ıbü~<l.t! n gönd<?rilt'n 
J"'-rli Prftt>ı n'C"r:mi·z nağlbet g<r. 
mektr,-::llr. 

BABIBLE!l 

TiCARET ve SANA Y i : 
* TCJprak 1\Iu,h.>ull~ri 

dürlüğür.e Ah.: en Uengj 
11"..i'!;tir. 

Uınum Atü
t~y.i.'O edil-

+ 1\-für<!k ııbe Kon~:,.Joou bugün öa?
ledcn SOtJ'Q. toplur. .. :·o.:.k mak:rrtıiıl fi.
atleriru tesbit -cd<'Cvkliı\ * BEkkalla ·d;:ı ~-.nl' p~.)·ı.:lr bul
ın~k gü~leşml:jtir. ToptancL..-ı.r fiatle. 

r:n arlrrnsını brk'.ircrek p:yasaya a'
zar azar n!;ıl ~·ıkaır1ıaktJdıclar. 

+ Ort• Öğre' m Okullarında mü
dürler taraf·ı~d~n lıcr öıJ:ret:l'ce!l iı;tn 

ayn tyıı birer m:th:-em do.ya açı~ 
caktır. 

MUTEFERRI K : 
+ Ot:n Üsküdar Ha 'ke\-ınde lık' 

ı~ ... -..\·lıin1 gtinil :vapilinı, \.'e en güzel 
rUbcıt!ctı okunmu~tar. 

+ Ü:ık\.idar Parti~:.Udı.! dün Beledi
ye Reli rı.\ua\':r.J L. LUt~i Aksoy ta

r&fından c:ekındk ka.me'eri t >:-\'7.l işı• 
hakkında bir konf<~ra-ıı.l \'Criln:-~tir 

ı ~ mesinıdc yazılı olan iıWbat tro. 
m syonu va.zifosıni göreeclı: mcr. 

.._•:.in yerH AdU~·~ en<=Ürr:<'nJ ol -

::l.ğu Müdd-,~urnumLı~e l<bl:.~ 

ll~Ur.'?1.U:.ŞlU!",. 

llu ilduy;:;. japonl"lr Toıh·an der!'Ct. ı ::=====-========================I Asyanın Ş;:ırltındoı. Çinin Fu - Kien e~ 11 
.-.. 

yaleU ""'~ısınooclır. 36,000 kilometre ED E B f R o M AN No. 51 
murabb.?ıdrr. 4,5 :nı.lyon nü(u.s~ var-

du·. E k.C:en Çine alt i<!I. 17 inci asraı ç z l d l r a n K a dl n 
ilk yatısır..da llolandahlar burada tu-

tunın~·J· istediler. F· .. k.at Çin:ı korsın-
ların baskınl•riyle ,..hıueroıen uzak.- Yazan: E1'EM iZZET BENiCE 
laştırıldılar, Nil\ay~t 1895 senesinde 
Çin - japlın Iıanhe nihayet veren 
Simonecki muahedrsiylc japonyaya 
geçlL Adada çay, r;rinç, fQker karruşı 
ziraat; ilerdedir. Y.ı!nn :;eker !abriıko 
adedi :50 Yi bulur. J&pooyanın en mü
him altın madeni Ou adadadlr. Kö
:'l,ı.;..r de ehemmiyet:i m:ktarda haMIM 
verir. 

dığı tango sesi geliyordu. Az ilertdt>, 
b.r mavuna; bahk:;ıları Hsyırsızad.ı
dan getiriyordu. CU.ncıj o kadar kız
gındı ki, Ne\·in., rözlcr ni yumnıu:;:, 
koU::ırını fki tJrafa ac;mıştı. Uyuyor 

gibiydi. Sular, snıı:::n, h:ç kunıldamt
yan, kırışıksrı ve bc-rrak sular, Nevi
nin uz4nınış \'ütıtdwıu n etra!ında 
baygın dilşmÜ$ g!bi idiler. 

Ne\·k'l, b1Men dı.>ğruldu, Süa\'lyi a. 
radt. Gc-nç adaın, güzel kadııun bi!c
ğ.:::ı~n yakalamL~tı: 

- N&sılsınıı, H..onımc(tcdi~. 

- Teşekık.ür edErim erendim .• c, 
s!z.'"'. 

- Fc\kaltdc ... 
- C ur'et:nlzi t br k cd~rim. 

- llayır, ben, bu hareketi blr cür'et 
değil. bir mu\'afCa1:';)-~t olarak tcltıkkt 
ediyorum. 

- O da doğru .• bıı cür'c:U, size be· 
ni.ı:n \•erdiğ'.tni blllyvrum. 

- N:-·u~ ne zaın:..n? .. 
.e Uk gelctloi.ni~ ;ı;ct·e .• 

- E\·ct .. tarnan1 ... 
- Brnlın fazla ne~·cınden ce:,.aret 

aldınız. llü.!bı.aki, bPn o alcşnın sarhoş
tum .. sizinle daın~ ederken, belle~ bi
raz tazl:ı ...... Ah ... Ço:-. Icna >Di>lım .. 
böyi~ oLııa.iını · ·tcınezdinı • 

(Dev ~ı \.•ar) 

gibi »üküli4> hn·rılc'.}larını, lığ 
gibi kayJŞlarıru, kaytan gibi k ur. 
tulu~larru mU1hafaza ediyor. 

N ecde.t S<>Tdu: 
- Bımdan sonra ne yapacağı.:? 
- Yapılac;:k b:rşey yok. Beni 

<.-ve bırakırsın sen de İ!line. gider
ı;in. Hom sen bugün .işe de gitme. 

- Nasıl olur? 
- Nasıl dlur ne demL•!>? Buıiın 

iç'n bir gününden \'az geçmez 
ıaısin . Eğer böy'e ise ben h€mcn 
muka.velcyi bozarım. 

- Yoo .. Ona asla razı ol-amam. 
- O halde gii;ü seven d:kcn~nl 

de .. 
Daha ilk günden tahaıkküıın de 

el m.,:., Nccdeli iv Mm iyiyo ken. 
d'ııe bendctmck '"!'yor .• 

- Peki, Kadthöyüne gtçellm. 
Sen <.vdo kal! .. 

- Sen de beraber .. '. 

- O daha sonra!<l r, .. Düsü -
nürüı. Maahaza, evde y.::nız kal. 
mak •stcmlyor~a:ı lkolayı var. 
Ş:mdi sen Şi,;ılıye git. l\Iuaı:~ :-:c 
de görüş. Betki evden ala~.ağın 
b0 zı o;<>ylcr d.e bıılunabil:r. Oğle. 
detn sonr:ı ·hen u6rarım, .beraber 
tv : mi;;ı;e g:der~z. 

- Aman sakw .. Muallayı kat. 
ıyy<m görmek istemem. Şimdi o, 
ba!la müth:.Ş kızıyordur .. Hele se
ni g&rürıcc bl>sbütün Hrll Jresile
ePktır. Onu b~ haita sonra filan 
görürüz. O zaman e~) &"11 da a:ı. 
rım 

Muallayı hakikaten hem kor • 

kudan görmek >Sleıniyor. hcım <le 
emrivaki halinde Nccdelin evine 
biran önce yerleşmek istiyor. 

- Peki bi.z:m C\'C gidelim gü. 
ze!>m. sen s:lkrlma. 

- Aferin Nccdetc'ğim. Sen iiC" 
ker g'.bi bir cocuksun. 

- Artık çocu1' değil, kırk ya. 
~nıda erkejtim. 

- Ben çocuk dc\i;kten so~m .. 
.. ... .. .... .. . 
Ncdet:n Kadıköyündeki C\<İne 

gcldi.~r. N't'Cd• 1, Moda.da dört o. 
dalı. ı.ii~iik ınüLO\'&Zi hir E'\'dC o. 
tııruyor. Evde thl.·yar bir Ruırıı 
hizmetçiden ba~ka kimse yok. 

Nec!a evin salonuna çıkar ç.:ık.. 

maz, ıatlı, alıcı, bayıltıeı b:·r ba 
k.şla N~det.in ,:özlerlni.n :~;ne 

bsktı; yarı mütebess:ım, y;>,rı ki\·. 
rr.k \-e fettan: 

- Oooh, ne ıyi ev• var. Nec. 
;Jet.. .Role bu salona bayıldım. 
()ayet sade döşetmişsin. Vazo da 
pek nE'fis. Zaten ZEvk:.tıin, iyi sc. 
ç:n,:nin ötcdenb: ri m~fLunuyuıın. 

Yalıda odan da öyle değil myidl? 
- R:ca ederill'. Şu pa~a bah • 

s'ni kı.pat.. Ben >artık nıaz:yi u. 
nvtturıı, ba!k şimcti mümkün ol • 
ıduğu lkadar temız, yalnız yaşa • 
ımağa, işimle gücümlo uğra~a. 
ğa , çok kazanmağa çalı~ıyoruın. 
Beyoğiuna da sık sık gltLğ:m yok
tu. Hele bundan sonra hi-ç git • 
ııı1yeeeğim. 

- htersen git .. 
I Oe\ an.ı ·.-ar) 

Balkaalederassono 
Y u:aıs : Ahmet .Şü.ıcni ES r11 ı:Jl 

Lot!dradan verilen bir habı·rc 

.göre, Yunaınııstan ve Yu.gosb') • 
aralarında bir mtıka'Velc cmza,.ı • 

ı11rşlardıır. Bu nıukav&~e i!c .ı::ı 
<!evletin, rub<eri ıcş.kilittla.n arJ• 
sında ahenkli b:r ça~-ıııa ıemııı 
etmekte, mW;terek b'r maJ.Jyc ,;ıSo 
t:mıi .ku:mn<ı.kta, bir gümriik siya• 
sctinı ve b'ır ilet.sat planını goz 
)neiı><~ tutmakt~dır. Londro ha• 
oı.rinde den3i..'°)'or ki: •Mümkün 
oldukça münakalata blr.t< dihıC• 
ni vertlecek ve bir Balkan para 
birl:ğ'i llmrulacaktıır. Kar ·ılık<ı 
ol..<rak parliinı en ıo heyetler" göı" 
deril-tcektir.• Bu mul<ave'le. bruı
ka Bıı.lkan devlctler'nin de i~tU. 
rakıt çin aç'k ll•tuimaktad1r. 
Göı i: iüyvı kı Yugosia\•y.anırı 

vt Yvııani»t~ııırı düsündiikler' 
Bal.kan biri"ği, eski Balkan pak· 
tından çok daha ileri ~ımakte • 
d;r. Bunun.la ·bernber. Baltk.an arı. 

tar.im: kuranlar n diişündü.kkrl 
d<: bu idi. Balkan a.ııtanlı Bu!ga. 
rist.anı da içine alaralk kurulacak 
olan biır Balka.ıılılar bi:rli;ğinin 
ancak iJ:k ooımını teşk!il edecek 
ve antant, yavaş yıavaş bugün 
Londrada di.i';iiniilen b'r !ede • 
:,.syona çevrHecckti. Fakat BaJ.. 
·kan antantı, dooa sı.kı bir tesa • 
n:ıde doğru yüt:ü:;·eceği yeırde, 
lıutün gayretlere rağm""· tanı 
t;,rs'ne bir cerey~nOJ ka'Puld.ı. Arı.< 
tantın üç zayıf noktası vardır: 

l - Bazı Balkan pol&lfa.<1cıla.-ıı. 

bunu, '.1'k ad>mdan ~ pe>liti'ka l<aV'• 
galarına bir rne\·zu olaırak ele 
al<lılar. Yunanrstanda Veni-Le • 
:cs'un \ayrı ve harek-.1ı bunu11 
en iyi örneğ <lir. Venlızelos itil'· 
darda bulur,:duğu 7.runanlarda 
3a~kan blrt.:ğine taı.raft.ar tken, 
ikti<la··dan düşürce, bu fı:kri bal· 
1nlıııın •ya çalı~mı .tı. Rc :n;ınya \<e 

Yı1-gos~avya t::l:ı da ~~·po ma.nc1:r~ 

lar sez-ild:. 
2 - Bulgarista nııı Ba!ıK~n paok. 

tına girmc-.miş olmusı. 
3 - Büyiil< devi< t•rerin bun.u 

:yı kaı~ılamamış olmaları \ ·e iıe.r 
ad~.rtı-Oa. muvaffak.:ıy et'. nc er.~el 
olmıya çahşnaları. 

1kinei zafın gic\er;Jmesl· = ol. 
;mskla bera!\Jer, omkfınsl2 00 dL'
~ildi. Bulgarjstarıın biT arıs:.nı .:.:, .. 
:ekleri tatmin -:dilmuş olsaydı. 
b 0 lki de Balkan antantına g:..oer 
'·~ er. büvük zaf u.~suı•'.ı:ırın.cian 
iıi.t-i ortooan kalkmış olurtlu. Fa. 
k•t bu temin cd:lemedii:(.nden 
D:ıl~{:;.n antantı.r.1n kt.ıı\~·etle~ ,. ... 
s:rr~ laroftar olmıyan de\'J.et!er, 
Bdg,.,rlsbanı llmndi cmelle6r..c [ı. 
1t>t okrıılk kırllarm,ık fıırsatını ka. 
çırmcd!lar. Ve Ba11<:an an1.ent1nı 

yı.kan ilmil, bu !lo.i ziı.f U~Ut'\'1!.~.:n 

1-ir araya gelın .~:d 'r. · 
Balkan millıtlc.ri sckjz suıe cV· 

ve! bu teşel>bii;;t> glri:ştiklen za
man esasen uzun ve istifadeli bır 
tecrü:be hazineoiııe dayan.yorlar. 
d~ Bugün de tecrübe hazinesi, 
yeni harbin felaketli derslcriy le 
de zenginleo;ır.i<t.r. Bu dersler.o 
öğrettiği hak·katl~rın biri de şu.. 
dur ki Balkan devletleri birleşme• 
diltçe istikliıHerini koru)'amazlar. 
Bu memle.keller bugün btiliıya 
uğramış .bulunuyorla rsa, bu, Bal. 
k an devletlerinin '1arp dışında 

ıkalma.k istememel~rinden ileri 
gelmemiştir. Hatta bu devletleriıı 
.harp karşısında tarafaız ve d U.. 
rüst bir polıtika takip etm<k no:V 
tasındaki Jlımallorinden de ilc-rı 

gelmemiştir. Tc-rsin" olıtrak gen~ 
Yugoslavya ve gerek Yu.naııistac 
h a rbin d.şın<la kalmak istemişler 
vs tarafsızlık politLkası iakii>in. 
de büyü:C titizlik göst'<ıniı,jlerdir. 
Kurban gitmelerine sebep zayıf 
olıııaları<lır. Bu vesılc ile buna 

<Devamı 3 ilncü 5ar .. ledel 

'B ir i !" i.zi."DE~Dil 
ttepımızın 1 

Hayc'arpaşa istas
yonundaki tu rnike. 

siz bilet gişesi ! 
B~i.· ok\•yucu?ntı ı: } ıyor· 

4ıffeydarpaşJ tren isla:-·yon;ı~ 

nun tt'k :11a bileL giştler.Llde tu, -
n~e v<:ırdır. Bu lurrı:k ·lı.:t· ' ti
z:tr.ı tem:11~ y.:ınyo,ln Yaln~ ; 
Ekspres i ·in nıııuar.ılı ye ;ılı:.3..t 

glıie önünde turn~·k~ yoktur. P.lı 

yüzcien izdihnm \·c karıs._'~ld< olu 
yor. Demiryo11trı İ.Jn.resı bu g1 

şeye de bü· turnke koyarak bllr~ 
al nak h~liyen 1ıalka kol~_;yltlt gös
te.ınelidir. Al!ıka.dartarın ehem
miyetle n~zart dikkatlerini cel· 
beyleriı:. 

• 



(Bu .)'a.l.lntn metinleri A.&•ado1u 
Ajansı bult:!lllerinden alınmıştu·) 

Tell,iı eden: A. ŞEK.IS 
Rio habc:--'le ;ıöre, garp yanm 

kiiresl d-..;vle!lr:r1nI.n 11-ihvcr ka.r. 
ş:sında a cır.k.arı durum hak • 
kır-<Ia yarın bili' karar vcril=si 
b<:kkniyor. Reis M. Arallha yıa • 
<ı»ki celsede okunacak bir karar 
metni h::ız:r!an.mış buluntlı.ığumı. 
söylonri.Ş'tir. Bu ır.ct.a ezcümle 
M..iliV'l'r mcmh:..ketlor!le •bütün · • 
tısadl mün~seb~tfori ta.ıııaınen 

İ<.~me;i derpış elımekte- ı>ldu(,'U 
; ;ıy le nm clt ted ::r. 
M. ÇÖRÇİL VE UZAKŞARK 

MUHAREBELERi 

• 1:">ndraya göre g:ı.ı.etcl&, B .r. 
•"Şik Amerikıa ,ıe Kanadadaki 
vazi.!esini m uw.ı: f a.k.i ~"Cte u \aıştı r. 
:~·~ obnatiındooı. d-olayı M. ÇörçiJe 
~tıkııanlannı bıkFnır.ekt~ 1 M . · . =:ır er. 
; · Çorçll i'.'k fu<atta Parliımcn. 
.oya M!yalıatı baKkmda m:ıJümat 
ve Uzaksark muhar 'besiıun İıcla.. 
""es- hc.ı1 k .J_-~. .. ·"'. ır.._uz.. ... tcıık-tierc ccv&p 
'N'L'Cekt.r. 

RUZVt:L:r .- ÇÖRÇİL GÖRÜŞ • 
MELERINDE T A.\f BİR 
fü\/LAŞ!\1.A YA VARILDI 

t.a Vaş!ıı-gtona göre F.arly, bu haf. 
R Oasıllda Boyaze\'<ie Willki·n:n 

••Z\'t'lt ve Çörç·ı ile müz:ı.kere. 
!erde bulu-~ • .. 

1 
•=Ugunu ifşa Elm~ ,.e 

şov c demşit·:r· 
•Şi:ocl.':.kı ,,; g.-! k' . ve de • h ect ·,ekı k•.ra 

nıız tırcıketl · 
je'erııı m;~-ı • er.ne dair pro.. 

....-;,-, Creı<en :aı.nz~ 
scl<!Sinde ta"l' b. , - me. 
rı;mıştır... r &~ asına\~a va· 

İSPA'IYA it-GİLTEREYİ 
PROTESTO ETTt 

Maıdrid~ göre L 
ira el · , , t · .. _!'"il> anın Lor.. 
b ç s.mıı n.gı.ız hükumetlne 

. r Pl'Otesto notası verd·,.· 
r"'-' b' "' ı·arı ~·ou ır k:ııvnaJ"'·n bı·•~· 'll. s . .} '\.U.;t • l.JU':ırt 1y{)r. 

anta faabel lıiıranuıclak' lsu. 

teca · d ı yo " 
drti;\'tbıze air olan btı nota ~i.d • 

• ır ıfıttix, ı'e ; azı.! t 
Madr"ttC'~<t ~i:i> e' ·~ d TrıJ.'; ıır; 
mealae bir nota vcm~;"t' - ayn_ 

··-t .r. 
ROMANY ADA EKMEK KARNE 

İLE VERİLECEK 
Biikı't'< D N . .. ı ~ _. · · · E. h-ı::~eı:ıne gore, 

ı1.>u~·nl ~ unda ekmek iıı;in karn" 
u b:ınulll'Cakhr Herık~~ .. 

de 300 · -o gun.. 
lsçP gram ekmOk verllecektılr. 
t ~ ·Ct 60o gram alru:a-l:laıdhl'. Hnf.. 
7c·a ~ gün t><l:ımek v~nek yasak 

~-a:aı"ıı.r. Bu usulÜn. meYcut 
"'"'day mlk ve" .. tarını tasarruf etmek 
ğrl ffi\lsavat dair~sı.n<ie ekmek <l:a
"" '.111 ~ ıstegcnden il ·ri geld;ği de 
'"-':O cn!yor. 

ŞARK CFPHF.3iN'DE VAZİYET 
Almanbal\l ~ .. 

~arbind<• .,,,re, . Sıvaıstopol 
le·· ., merkc.z ve Şl'rnal kesim. 
"~~EAhnan kıt'aı!ıa.rı el'an de. 
esJasınd n ,ş \det!! mıclıarebelcr 
~rrıızl a SO'\•yetlcrin b:rçok ta. 

arını p:isküı·tım" 1 d• T -n·,..,,.--~ uş er . .r . .,,,_ .,,.-... et.,.,• · 
\'.tlcr· . .,.ı1es:nd~ hücum kı>v· 

'll!J'ı ''8 ... _. 
· c-ım:ııs , ' il u<ı.arı harekctk?r 

. ı "1 15 bl kh 
.çurulmu ·t ", •vz bav aya u. 
- 1 ur. &ıvyctJere c'.ddi 

Balk 
benzer~~~~~~~~~!~~~ 1 
laırın nasıl h bır harpte Balkan. ! 
muvaffak arp dı~ı.nda kalmıya 
faydalı biro~lll'klarını hatıTlama·k 
muiıarcıbel .ers oluT. Napol)•on 
İmparatorı:r~ı zamanında O:;manlı 
Yllkarı B l' gunun s.rul'ları aşEğı 
günk .. ' a Kan devkılerlnin bu. 

u smır ları k 
yordu İın na adax u.zanı. 

• .paratorlu.k ı> zamanki 
t.;z-un m ;.ca ' 1 

·~ ue e s· ı · lıa"'t•· b" ne erı içende • .,. ~n ıısb"t" 
d"'>iJd· B. u un .:r.aoun kah:ı·' 

-.. tt. ı.r defa Mıs d -, 
vonwı b · ır a N apol. 
. ' ır defa da R 
ruzlarına hed r uısyan.ıı ta..,·. 
da R . . " olmtıştu. Bir defa 
•ilnd<~; ~u ı~ giri~tiği harp yü. 
İ<M!ilt ,,_sıarın müttefiki olan 

" ere ı.., ha •be t l<ı.t b • "'tuşınuştu. Fa. 
u muhartodcr G .. 

ta Avrupa ·ı ' aııoı ve Or .. 
cad<'lehır tal akıp kavuran mü. 
fi g:ıbi 0 ar devamlı olmadı. 

' sınanlı İm ıuınr.e ara paratoı lugu iki 
s nd ki k 

lencsıntl . . uvvct mu,va. 
.on l•tilad 

şene .-;üı en uzu e ederek yirmi 
az •&o.arla çıktı~ı';;,~aıı:ı•den prk 
lıu~unku safhaıs ınucadeleni.ıı 

o ına benzi . 
nuncu safh:ı..;ıı.cıa haı' . Ytn so. 
kalmıya kulavca mu' orırn dı;ında 
E . • 'a ak old 

ger bu narhın arif · d u. 
rıı;t n " Bulga.. 

anı"~. içine alon bir Balkanlı. 
!ar b'rlıgı kuırult!bilmis ols , 
bu b' I'k h . avdı 
k· ır 1 

·, arp karşısındaki poİitl 
i!Sını, o zamanki Osmanlı İmpa.. 

ratorluğund~n çok dah . . 
olu.,k tatb''- · a le 31 rlı 

. ""'ed<iı,h:ckti. 

1 
'Öl Y1." görüuü~or ki. Balkan de\-. 

r crı tırr...::.ınr1a 1: , , 1 . 

Cenubi Amerika devlet· 
leri Mihverle münase • 
betlerini kesecek mi -
M. Cörçil ve Uzakşark 
muharebeleri - Ruz • 
velt • Çörçil görüşme • 
!erinde tam bir anlaş • 
maya varıldı - İspanya 
lngiltereyi protesto et • 
ti - Romanyada ekmek 
kame ile verilecek -
Şark cephesinde va2i • 
yet - Libya cephesin • 
deki harekat - Urak • 
sarktaki muharebe ha • 
reketleri. 

kayrplar verdirilmiştir. • 
Sovyetlere, göre, 17 oor.Jk;'.ınun 

gecesi Sovyet kLt'ale:rı Alman • 
!:ı.ra kıırşı faalrycle cdvam €t • 
m·:Şleı·d!.r. Lc:::r.~ ... ciın "":.:nali 
g~indekl kt:5ı.mdc Alman hat.. 
!arı yarılrnrı ve bazt köy«er geri 
alıııını•ştrr. Sor;et Ka,...l',;'n.de 
Alman - Fln llut'alaırı bazı 1<1i:s!m.. 
!eri ~l etmişler fakat kuvvet. 
!erinin üçte birini .h!lll'Caımıı;ila.- • 
r1?r. Yalnız Pctr~yavcl6ta h'!".'mi·ıı
de Finleır 50 l>in ölü verm:Şler • 
dır. 

LlBYADAK! HAREKAT 
M rııvore göre, Solluım 1<es'rnin· 

dr·ki A\ınan ve ttalyan müdafi • 
1-?ri ır.u-ı'"&Sa}.:ı.sı kcs!Vd:ğ:nden, 

miih'mmat ve eTzak m.:vcu\'la.rı 

tülreı.dcğinden tesl'Jın o~.~kı.r. 
drr. Ha\•a km-vetleri sahil bo • 
yurea yilııüyüş halüıdeki İrıg;Hz 
~<ıt'a ve iaşe kollarına ıtes!di hü. 
cım>lar yaıpmıı;leııdır. 

İng'li.2ılere göre, Elıceyla böl • 
gesinde bir ıdeif~'Jdl< olmamış • 
tır. Ha.lfayanıın <lüşmes'le .Mııur 

ve S.rtnaik'de M.tıvere me=p 
h;\b·r kuvyet k"·'.rr ıı>tır. Hal
faya'da 55 inci Sarooo İtalyan tü. 
mPni .kuııııandanı Genera:: ~ -
or~is iJe mt.'13\rini Generaıl Bu''kı ... 
foroi ve yüksek rü lhe li bir Al • 
m•.n •ubayı test:m olırııuslı·roır. 
UZAKŞARKTA MUHAREBE 

HAREKETLERi 
Japonlara göre, Malı..eyarun ba. 

tı Eah:Jirrde Japo:ı dcni.z ve ha\-a 
k11vvetleri bütür Malala yolunu 
kontrol etınekted· r. İr..gil'z ı:ok. 
l'.·yaı Malaka yoiw• fan geçClmtİ -
)"Cee'k. Swıı0>tra ve Sünd yolun. 
d 'l1l dolaşın ağa rrkcbur olaeaık • 
tır. Faıkıat Japon donaırrnası ç:·n 
d~ni.21 cenulb'.le Cava denizi aııa
s•n.d.ald bütün sahaya 1ıii!k.'ım oL 
duğı."l1<lan bu yol da ötekıi glbi 
emin d<>ğldlr. Japon ku'"·ctle.ri 
Sıro;;aı,ura 70 kılom«re hatta on· 
dan da yakın bir msea.f.~-e kc.da• 
ııı. lm\şlerdir. Male2lyad'!lk; 11 inci 
İn~>liz tümen komu\'3l!l1 G~meral 
H:..m;lton ve diğc.r 9 suhay esiır 
Cj}ilm'jlr 

Kurtuluş vapuru 
( l ınct Sahlfedrr· Drvarn) 

Yu.nan guzetecı:erlne b;r ya·rciınunı da 
göH.i .. rr.C:'klcd!r. Bu yJrdıın 350 Yunau 
g~o~eclsi.ıün her lıirin.e: ayrı yarı ve
l'İhnPk üze!"e haztrlanmı3 b~er k!:lo.. 
h11< ır.üteı-.evv: zahire ile de>lu p· ~ı:ct~ 
Jcrdlr. 

D~,t::er t.-; r~ftan A.rıka.rada \·erilen 
(Tü~ ... Eru:.J~ ı::rli~.) yılL.k scarcsm:n 
hnsılcıh da Yunan gazct~ilcrinc talı.

si.~ -ccU~m:ştı..r. Bu yardım devan1 ede... 
cuktir. 

let Btılgaristandır. Fakat bu du. 
runıun dı~ manzarasına bakıp da 
aldanmamalıd.r. Herhalde Bulga.. 
r?stan da rahatsız olmalıdır. BuL 
garla·r, h~r;> çıkmazdan evvel, 
komşuları oıan üç dovlttten sika. 
yctçi idiler ve Yu:ıanistanu1 da, 
Yugoslavyanın da Romanyan.n 
da kendileri hakkında haksııı: dav. 
randıklarını iddia ed:yorlardı. 

ş.mdi bu haksızlikl .. rı tam1r et. 
rriye uğraşırken, !«udileri üç 
misli haksızlık işlemiş bul·unL>o 
yorlar. Bununla bcrabtr, bu ha.rp 
n>hay<tlcndikten sonra, Bnlkan 
işlerinin halline sıra g{ldigi za. 
man, hiçbir Balkan millctirnn in. 
ti-kam duygusu ile hr .. rl'ket etme. 
mesi ve g, çmı: z~manlarm [ela. 
kellerini, yalnız, Balkan tesanü. 
düıoün kmllltrindcn b.ıi olan 
tecrübe hazin(sini zeng•nlestirc. 
cck acı birer ders sayın:ıs.: BaL 
kanların gelecekteki refahı na.. 
mına umuhu·. 

Atatürk Balkanlar idEolojisiniıı 
candan taraftarı idi. Fak.,t !>unun 
kı>a bir zaman içmdo ve Kolay 
kolay varılamıyacak bir hedef ol. 
duğunu .da ta'kdir etmişti. 1938 
senesi ŞubaLnda Çankayada ka.. 
ıbul eltigi Balkan Birliği murııh. 

haslarına \'e gazekcilne ·Bugün. 
·!erin parla·klığını ancak tıizde.n 
sonra gelenler görectklerdir V • 
o günleri ancak onlar bahtiyar. 

bkla t.es'id edec«klerdü-. dediği 
Z"aman davan1n z·or11-lıklar1ırıı t<!•k. 
dfr eden realist bir c:cvlet adam . 

MOSKOVA 1. ingapur'da 
·görüşmeleri ve· lngiliz kıtaları 
1 

BOGAZLAR ihata ediliyor! 
Boğazlar üzerinde 
Rus hakimiyeti rr.ese
lesin"n konuşulduğu 

yalanlanıyor 

i.Z ~ st:yc. nın şayanı 
dikkat bir J azısı 
Moskova, 19 (A.A.) - Tas.:; A. 

jal1fil hlldiriyor: 
!zvest.iı)ıa gazetesi şöy'le Yeı<lr 

yor: 
Ta.rafsız memlek!Eıtlede be!l.in.>n 

y<ni temayüller k.a."Ş!Sında Hit. 
lcı'Ctler teliışa düşınüş'lerdir. İ.s.. 
v~re. İsveç, ve diğer ıneınic kıet
l~re karşı küfürl<.>r yağmaya baş. 
!amı.şlır. 

Hitlerciler yen' A,·rupanın he.r 
.bucağına ayni ir.atla fakat daha 
n;uv<tffakiy•e1le yeni bir luıllıer ya. 
yıyarlar. Bu habere göre Eden'in 
Mool«ıva mü.zakucleri sırasında 
gııya İrıgiltere ıle Sov)-etler Bh
ligi Çanakloah ve Boğa3lann Ru.;. 
y~va verihııesine uyu".ll'llırşl.ardll. 

Boğazlar hakkında R.:s pazar. 
lığı yalanının Hitlcr ve Ribben. 
trop tarafrndan ortaya atılan eski 
bir manevrı o!Juğunu y•lnız biz 
ve lngilizler c.eğil. bi-zza~ Türk ef. 
kan da .,. ı -aek.te v-. ,ırJlamak:ta.. 

dıır. Bütün Tü.rk d'evlat adamları 
'-e gazctecikri, Türk t !ıran uzun 
zamandanberi bi!tyo•h• ki, Tür. 
ikiyrnin S >Vyetler B'.ı·ıl:~i değil 
böyle br ıe~.oit anc.ı.k tHlLcr AL 
manyasınd:ı.u gelmekte 'di ve ge. 
lecektir. 

İşte lbun•ı:ı. içindir kı M. Eden 
8 Sn~',iımmda Avam Kamara
sındaki iP.meci.ııde haklı olarak 
müttefikle ·ın za:Cerinden Türkle.. 
rin hiçbir koııırusu, ol..ıyac•i1ını 
ve Moskov~ ızörüşn:eıe,··nde Tür. 
iti yeden do•· .;a ~d · !.;iğinı söy . 
lemi:ştir. Bıı:ııı herhalde Türldye 
memnuniyerl~ öğrenmıc;tir. 

AMERİKANIN ESKİ -\NKARA 
SEFİRİNİN BİR YA~TSI DA 

TEKZİP ED1LtYOR 

Görülüyor :J<i HitlcccHenin eski 
usullıeni hi.ç b'..r şeye y.aıramam,,,_ 
tır. Yal:nız bir k'~iyü· !stlına et· 
r.. ek gerekti.r. E.<ki bil" Amori.kan 
diplomatı b-lld ısbj-erck 'belki is. 
tem'ıyerek Bedinin yalanını mü
zaheret gösterunckte tıerecı:Jüt et· 
mem.rşt!r. Bu Amerikan d'ıp'.o.. 
matı da.ha b!.r kaç gün evvelrrJe 
gt;?linciy·e kadar .ı\ımel?can1n Tür. 
! . 'dck.i Büyüık Elçilik maıkamı· 
nı i!jg~l eden M. Mıa.c Mu:rray'dır. 

Bu d'ıp!umat ·Arnerlkan BalH. 
mor 3un• gat.ezesinde son gün. 
!eı·d? neşredilen demccir.rle söy· 
lıy-0e"k başka lir şey bulamamış 
V" Hı tlereilerin ifti.nalar1m bdk:.. 
~rlam~tır. 

M. Mac Murr~·. So\•yetler Bir. 
li:ğine karşı Alman t~aıruzund::.n 
t·,·c! güya neşredilen b. lirsiz teb. 
liğt.ere dayanarak Sov~·eller Bir. 
liğinin Tüı>kiyedeki za.,.arına ola.. 
rak ~ğazlar h&kkınd1 pazarlık 
yapmıya teş<ibbüs ett::;·ni söyle. 
miştir. M. Mac Murra; Hitlerci 
prop~andaya iltihak etmekle yal. 
ruz gülünç ve manasız cJPğil, ayni 
zamanda eski bir An:ı>l!kan dip. 
lomabra yaraşmıyan !ıir duruma 
da düşmüş <>luyor. 

--~--

LENİNGRAD 
Muhasarası 
Yarıldı! 

Şehrin g a r ı na ilk 
Sovyet treni girdi 
llfoskova, 19 (A.A.) ~ Çoktan. 

beri ilk dcfıı olaı·ak cun1artesi gii. 
nü Lcningrad garına So .-yı>t tr< ni 
girmiştir. Bunıtn, Ladoı:a gnhi ke. 
siminde bHırlanan ve muhasara 
allındaki garnizona malzeme ge. 
tiren bir tren olduğn zanncdil. 
mektedir. Lcııingra<lıu batı ~ima. 
linde Almao muhasara hattı ya.. 
nlmıştır. 

Vişi, 19 (A.A.) - Sbıgapura 
luırşı Japon tehdidi art'llaktadır. 
Japonlar biUıassa iugilnleriıı sol 
c<nablarını tehdit etm~'<te vo !\la. 
lllyanıo garp ,.alıillerin• çıkarmış 
ol<lukları askerlerle fngilizlerln 
sol cenahını çevinnek ElemAOkte. 

. dirler. İngilizler bu tchuidi önlr. 
mlye uğnışmnktadırlar. 

·rmanya kiaşveklU 
tevkil edll411 

Londra, 19 (A.A.) - oB.B.C.• 
Birmanya Başvekili Us~~·nun tev. 
kif edildiJi'i ifşa edilmiş~ir. Usso.. 
nun J'aponlula münasebette bıı. 
lunduğu anlaşılmıştır. K<ndisinin 
elyevnı nerede bulu.nduılu söylen.. 
memclttcdir. 

Bir İngiliz de .. 
nizaltısı battı 

Londra, 19 (A.A.) - Amirallik, 
•Pcrscas .. den:zaltı gcınisinin gr. 
ciktiğini ve ~ayi olmuş sayılması 
icap ettiğini bildirıııektl!dir. 

M. Çörçilin nutka 
(1 inci Sahrfrder: De\•am) 

M. Çörçil şu sözleri ilave et
mıştir· 

•-.Artık yalnız değiliz. Büyük 
l ir toplantı ortasında ilerliyo • 
r:ız. Büyük Britanyı:ı yc:ılnızken 

zc:ıaf göstermedik, gevşemedik ve 
öy!e biT mukavemet ka.::ı:ındık ki, 
bu da bize hürriyet daı-asını mü.. 
dafoo ederken, kat'iyen ba.ş eğ. 
memek la=ım gcldiğhıi göS".eri 
yor.• 

· Uzakşarkta 
(1 incl Sahifeden Devanı) 

ca takvi~·e ınr.-veti.eri almal<ta 
taoı.r. Japonlar hirndk noktalar. 
tad>r. 1ngi!oi':cler, Japonkırın Lam. 
p11•'11 Pl<i1kları sırada ~l E'lm'.ş 

oidukları mevziler<ie mukavemet 
'''"·varlar. ~ooral VqweJ buıra 
c:,.kıi ınfrdafaa tesislerini. bizzat 
~eft'~ etrn5~•i·r. 

Sovyet Tebliği 
Ct ôncl ~fl.nffeden-Devam) 

meskun yerleri işgal dmişlerdir. 
Polotngank •·e Zavucl şehirleri de 
bunlar arasındadır. 

17 Sonkinunda 15 düşman tay. 
yarcsl tah~ip edilın~tir. Biz 3 tay. 
yare kaybettik. 

13 Sonkanunda Moskova ch·a. 
nnda Almanlar 3 tayyare ka)· bet. 
miıjlerdir. 

Londra, 19 (A.A.) - l\foskova.. 
dan bildirildiğine göre, SovyeUe. 
riıı taarruzu aşağı yukarı bütün 
cephe üzerinde devam cıtmekte. 
dir. Bu taarruz biUıassn cephenin 
şimali garbi ve merkeo: k<simle. 
rinde ehemmi)-ellidir. Merkezde 
Sovy•t kıt'aları Rejev şehri Al. 
mantarın elinde bulunınasaıa 
rağmen garbe geçmişleıdir. 

Fi•i~inlerde 
ıı lnci S•lılleden Dev•ml 

mukavemet ccplıe;iııi zayıflaL 
mamıştır. Amerikan kuvt'etleri... 
nin ınukavemeti ~inıdi artmıştır 
Amcrikadan gönderilen tayyare 
lerin sayısı günden ı:üne çoğaL 
maktadır. 

Yeni ekmek karneleri 
Bu sabah saat 10 da vnayette 

Vali muavıini B. A'.hmet Kımğın 
re~lrığiııde te.'kımil kazı:ı ka)una. 
ka!lllldrı, nahi)"e miiıdürleri ve om 
,,.;yet il.ıııiaıle.ri· toplanarak ycnJ 
r-krrıt l{ k.arneler'nıin 121-ziatı için 
gö· ütı:nüş:e.r<l:·r. 

Yeni karnelerin l!nr.gürı Aıclka-
1Jdan ŞC'hr:m'.ze gö~dcri1ıım.c, v. 
zere y 'a çıkarılma::ı bekler..mek. 
dT. 

Karneler geli'nC'e dün de yıg, • 
dığmvz g'llıi po"skr \"C 'bek<:i • 
lt>r v<JSıt3sile inım mukıı1>ll r.-de 
tvl<?rc da.ğıtılacaktı.r. 

f O ~nKV_ /'\il e" 
11..,, 1'.'-~ , .. aeım Hicri 1961 

Jl. KANl:N 
73 hfuharreın 

6 2 
Yıl 942 Ay 1 \'3satt Ezı.1ıl 

il. Kanun 
:; !' 'AKİ s r 
7 22 Güne~ 2 14 

19 
12 24 Ö!I• 716 
14 54 İklnll 9 ~5 
17 09 Akıam \2 00 
18 44 Yıt.ı l .'.'6 .. ... ~ &p.nıam&k.. 

.... t • .ı41 uinı ~ ... n t. .. : bir de\~ .. 
nın görü~ün·ü Uadc clmislerdi. 

İtalya Hariciye nazırı 
Romaya döndü 

Bııtlapeşte, 19 (A.A.) - Kont 
Ciano Romayı hareket etmiştir. 

Birçok şahsiyetler kendisini is. 
1 tns\·nnda ~~lfıınlan11slardır. 

Pazartesi 5 37 " 12 J;) 

-
• 

irbirini 
tamamlıyan 

iki tedbir •• 
\ L.... ı .... dl eri. :•n ~f'·, amJ 

beraber bütün vatan kaynaklan.. 
nın vatan emniyeti yolunda se. 
fuber hale sokulmuş bulunduj',ru 
bir devirde bir tek suçlunun dahi 
gözden ka~ııııyacağ'nı ve suçunu 
hayatı ile ödeıııi;·c sevkolunacağı. 
nı hatırlatmakta vt bu lıatırlat:şı 
bir kanımla tahkim etmekte el. 
bette ki fayda vardır, ' 

Devletin her tilrlJ (t dakiırlığı 

en büyük dürii..tlük, ı>anumiyet, 

imkan ölçüleri iclndc tatbik mev. 
kiine ı:c Çirmiş • bulunduğu bu 
harpte dej;il devlet ve milli mü. 
dafaa meınurlarıuıu ~e,·a a19kalı. 
larının, hiç kıınsenin blçbi.r vecih 
ve şekilde hususi mcnlaatl<!d üs.. 
tün tutan bir yoldaıı }i.irünıc:iİnc 
göz ywııula111az, fırsat bırakıla. 
?'~z. Fır>at kollıyanlar, irhkap, 
irtışaya yol nrıyaular, suiislimııle 
sapanlar vatansızlaı·. hainler, boz. 
gunculardır ye onların cezası da 
ınonfnatleri ile bir arada hayaL 
!arını elleriııden almaktır. Böyl<>. 
lcri bilmiyorlarsa öğremnelidir. 
!er .ki çaldıkları veya zarar ver. 
dikleri herşey bu memhketin em. 
niyetinden, bu ıııc.nıkketin birli. 
i;indcn, bu \atanın kalelerinden 
eksiltilmiş olan şe) Jcrd;.. Top~-e. 
kfın harp adım alan bu cihan bo.. 
ğıı~mn,u:dn mahalle bekçisinden 
köy kortı~'lıcıısııua kadar herkes 
bizzat kendisinin Türk vatanı, 
Tiirk emniyeti, Türk ordusu, Türk 
devleti ve -0nun menfaati emrinde 
olduğınıu ve her tiirlii hareketi. 
nin bu vatanın sclilıneti ile al&. 
kalı olduğunu bilmek zorundadır. 

Bu harpte v?gon suiistiınaliniıı, 
ekmek vesikası sa·tışımn, izin kıl.. 
ğıdı ticaretinın, rüşyc11e kefen be. 
2i verili~inin; irtik3pla, irti~ ile, 
soygunculuk ve ,·urguneulukla 
zengin olmanın \"C apartıman diz. 
ınenin yeri \"e miisaadcsi yoktur. 

1Iükilm11t kendi hazinesind •n 
geçinenlere 2aın yapn1ak \'O bu 
memlckUn her türliı selametini 
korumak için gayret sarfedcrkcn 
en başta bu ı:amnıı alanlar olınak 
üzere ber vatanda• hüln1mctin 
muval(akiyeti •·e vı>tanın tanı se. 
lameli için en halis, en hakiki, uı 
samimi şekli ile çırpınnuya mec. 
burdur. 

FTEM IIZET BENiCE 

Harp vaziyeti 
< 1 tııcJ S:ıhifed••n !)~\'anı) 

metre mcsn(cye gelmişlerdir. Ja. / 
pon hava kuvvetleri Siııgapur 

deniz yolunu kontrol etıniye baş. 
laıııışlnrdır. Artık lngHiz deniz 
nakliyatı Cava • Sumatra adaları 
cenubundan dolaşacaklardır. 

Japonlar .Jol.or bölgrsini çabuk 
geçmek ve İngiliz tnukavemclinl 
slir'atle kırmak için g~rp salıil>ıı. 
de l\fu"r nrlıri ağ;':ına tekrar as. 
kcr çıkaı:ınışlanlır. Bizim görüşii. 
nıüu göre, !Halezyada garp sahili 
fuerinde Penang adasının i5ı:alin. 
den itibaren Japonların cenuba 
doğru birkaç defa asker çıkarına. 
ları büyük bir muvalfnkiyettir. 
İngilizlerin bu sahil üzı rinde do. 
nanma ile karakol tertibatı ala. 
mamaları, Japonların bu cür'etli 
te..,bbüslermi kolavlaştırmı.ş, İn. 
gilizlcri sür'atle çekihniye ınec. 
bur !'imiştir. Böylelikle Japonlar 
l\falezJ a'da İngiliz nmka\'Cmetiııi 
cepheden taarruzlardan ziyad~ 
yan ''" gerilere yaphklan bu 
cür'etli çtkarnıalarla çabuk kır. 
ıuışlardır. 

Acaba İngil'zler l\fal<l7va'nın 
garp sahillerini, tekerrür eden Ja. 
pon çıkarmalarına rağmen bu ka. 
dar çok ihmal mi eltiler? Muha.. 
rcbe Jolıor bölırcsi·ıı~ , .• l\luar neh. 
rlnc intikal ellikten sonra J&pon. 
!arın bu nehir ağ'zına tekrar as. 
lrer çıkarmaları şaşılacak hir ha. 
rekettir. Bu biıe bir ihmalden 
ziyade İngili71crin ne kadar az 
kun·etlc muharebe ~itik lorini "ÖS. 

terınektedir. Elde me\ cut k':ıv. 
veti sahilleri muhafazaya da ayır. 
salardı her yerde zayıf kalırlardL 
Fak~t İn~iliz donaııınal;jının bu 
işte bir hareket ,.e faaliyet g\i<. 
tercnıcmcsi Jıata olmuştur. 

Bu s~bah bir 
kamyon yandı 

YeJ,kwede tmrahor ca'Cide ... ı. 

llONKO KUPA MAÇLARINDA 
F enerbahçe - Vefayı 1 - O Gala
tasaray. Kasım paşayı 5-0 Be· 
şiktaş - Gala tayı 1 O - O İstanbul 
Spor da Alemdarı 4-O yendileı 

Yazan: ADNAN AKIN 
İstaııl:ıul futbol ,ajanlığı tarıa • 

!ıııdan terli\!> ed:len ikıı.ı:pa ıınaç • 
!arı.ne dün yalnız Feı:ıeı11:ıaiı.çe 
stadında deva..'?\ edilmı;.itôr. Ha. • 
vnnın soğuk oL-np;;ına !\\,"men 
~tada yine bir hayli sey"cni tQJ>
lanmış l:>ulunuyNdu .• 

İSTAı''1HIJ..SPOR: 4 
ALEMDAR: O 

Gü> Ü!'! i1k karşılaşmasını İs • 
tor.bul&parla Alemdar hak,m Eş· 
ıcf'n .idares>nde yo.pmışlardır. 
O_"Unun b'rüıcı <!evresi İstanbul. 
~P'Jrtın hiıkim çalışması altı.nda 
gecerek 3 • O bitmiştir. 

İk!n<:i devrede çok cıanlı oy • 
nıvan Alemdarlılar rakiplerine 
ar.cak l>ır gol yaptırmış ve m~ 
da bu Sll'retle 4 - O btatil:ıuh;porun 
ı;!ı kb••sl'e ıı.'ıhavctlenmişt'.r. 

BEŞİh.1/.Ş: 10 
GALATAGENÇLER: O 

İkinci !karşılaşmayı Beşikt~ ve 
(,r!atagençl•r h~kem Bülendo:n 
:darc.<i.nde yaptılar. Oyun Laş • 
la r baş!aırNız Be~'id.aşlıfar Hakkı , 
~;krd ve Sa:br'<ien mahrum ola. 
rJk çıkar<iı'kları tak:mla hemen 
hak'oııiyet.i tcs~ edc.ı-tk güzel ve 
teknik bir c;'<ll~mad.aın sol\1'8. ra.. 
kn:J-cr'ne allı gol yaparak dev • 
re~ i 6 • O b'tirdi!cr. Buncl dev • 
~ede yicıo hiıkın cıoynıyan Be\ik· 
taşlılar dört gol daha yapmağa 
mu\-.:ıfft<k olarak maçtan 10 • O 
ga'p ayrıldılar, 

GALATASARAY: 5 
KA.SIMPAŞA: O 

Üçencü karşıla<ına Galatasamy 
Ue Ka,,,,mpaşa art.:;ı.r,,da hakem Ha. 
lit Gal.bin Xlarcs'nde oynandı. 

O}'un Galata•arayın ortadan 
y2.ptığ· bir hücumL'.ı başladı. Da. 
ha ilk dakl·kalarda raikibiru zor. 
laıııağa başlıyan Ga.lalasanylı • 
ıar altıncı dakLkada Kasımoıııışa 
m' fiinin kendi kendme yap • 
tığı b'r golle i'k sayıyı kaeandJ.. 
lar. Bu gol Galaı::..sarayı hı:ılan • 
r'ırdı ve iki gol ~aha yapan C... 

:emur maaşları 

latasaraylılar devreyi 3-0 bitir • 
dilff . 

İkinci devrede yine hak1roiyelt 
i:la.rne ettiren Galatasaray lılv iki. 
g .. l daha yaparak maçtan 5 • O 
g&.l'p ayrıldılar. 

FENERBAHÇE:l VEFA: O 

Günün en müh'ın karşıla_"'1l>3l'il 
Ftnerbahçe ile Vefa axasında idi. 

IIı>k<m Feridun Kılıncın idare 
ettiği bu maç Fenerin ! • O gali. 
biyetile neticelendi. 

Esnaf cemiyetleri 
(1 inci <;ahiJeden Devamı 

c; toplantılar gden pek az a• 
zrnın mc,·cudile yapılnıa!ktadır, 

Halbuk> tatil günleri olan pa. 
ı.arlan • bf.rkaç san'at ve iş ziim· 
t'<si müstesna • hemen tekmil 
iş )-erle~i kapalı buhınd~undan 
ii>ı;lar o günlerce seI1be.;t bulun.., 
maktadırlar. Bina~.aleyh lam • · 
gııe ~rin İ§ günlerin<le değl; pa.. 
zar günleri yapılıııru;ı lfıızıııııC:ıır. 

Bu suretle; he. iıza ı.::.>Jantııya 
;,t:lebilecek; temennilerini, Uldr, 
lerinl =niıyetlnden beklro!4ii ga. 
yelerı 9Öyliyebılecektr. 

Sonra; toplanlı!ar !~in Türhe.. 
deki esnaf ceıniyetıled ırnı:ırked 

b;n.ası~dan daha geni:; ol<ıorals E
m;nönü Halke\'İ, ~·o«lu Hal. • 
'kevi, parti merkezl&i· salonları 
v~rı:lır. Kongreler pazar günl:;.d 
rı-ka!A buralarda yapıJa.b;Jfc . 

Esnaf cernlıyetleri müştere..'la 
bürosunun bu h116U'5la nazar• 
dilrhlini ce}be<ler ve k{)lı.gre 

günlerinin pa'larlara tJı:5ad'üf et. 
fadhnesini riıca eyleriz. 

BERDERLERİN BİR ARZUSU 
Şehrimiz be:t:ıerJ.erinden baaı.. 

la1' c"miyetlerine mürecaat ed~. 
rek yu.karıda knyı:lettiığitnm gfüi 
kongrelerinin salı günü değül pa· 
zar günü yapılımasuu istcıııi~fe.r
d;r. E~r cemi)'Ct idare hey-eti 
bu ta!Pbi kabul etımeızse VHıiyere 
müracaatle ricada bulunulacak • 
tır. 

Yoğurt fiatleri 
Cl fncl Sahi.teden Devam) 

~yni <::erecede yü.kselır.e-m'şt'r. 
Bu sebeple yoğw-t fi:ı\lerinde 

gayritabii yükscli~e g•.ıTioncmı 
karlar temin etmek istiyen bazt 
kimsckrin faaliyeti sezilm<:kte. 
dir. İstanbul Mürakabe teş1dlatı. 
na bu hususta bi.r c;dk ihbar ve 
şlkAyctler yapıld!ğından yoğurt 

meselesinin esaslı bir surE1t.e ted. 
kik ewlmesine kanır ı·erilm iş ve 
Tnkyadaki yoğurt mıntakalann. 

dan malumat istenmiştir. Bun:ı 
göre narh konacaktır, 

(1 inci Sahiredt:n Devan1) 
hnyat pahalılığı karşısında ba 
memurların yükünü bafifiolecek 
mahiyette gönniyenk küçük me. 
nıurlarııı ,·aziyetleri ve teıiihleri 
~trafında esa 1ı tedkikler icra et. 
tiği söylenmektedir. Ve projede 
yüksek maaşlı memurlara daha u 
ııisbette bir zam yapılmış olma. 
sına rağnıc:-u ınna~ tutarlan fa:z.. 
la olduğundan zamdan daha çok 
istifade etmekledirler. Bu sebep. 
le liyihanın müzakaesi sırasında 
l\fcclis Uınumt Hey'elinde de mil. 
ııakaşalar olacağı tahmin ediL 
mcktedir. 

iktisat Vekaleti 
· Bıtla""ln karargAlu11a 

ıoo kilometre 
(1 inci Sahi1edcn Devam) 

can, bardaık: vesaır eşya1ı hnal eltlro
mrye karar \.0er1n~i.r. 

Son ~anıanlarda Avrupadan ge1cn 
bu ne\'! e-şyalartn evsafı gayet kötü 
ol.duğurıdan çoJ<: çabuk kırıltnakla ve 
adeta alçıdan nı~"1'hJ.l oklu!u hissini 
vermıtctedır. Bu il!barla Kuıatıyada 
l.mal edilecek olan bu gibi mallar hem 
daha ~·anıklı ve hem de daha ucuz 
olacaktır. Bundan ba•ka iktisat Vdı:ô
leti Pa;b.<hçe Şiş~ ,.e C&ın Fabr'.kas._ 
na ymıiCen bazı dı.rak:tifler verml!-j ve 
!abrikad::J piyasa.n~n en ziyade muh
taç oldt.ju ne'\·Uerin ~l edilmesini 
ve her ne\·i cam eva 1malhı.in kalru.. 
.rılntasını bl 1 dlrmi~tir. 

(1 inci Sa!ıifeden De\'am} 
yük bir muharebe başlllllll§br. Bu 
şehrin Orel oİduğu zannedili7or. 

Sovyet kıt'aları, M. Hltlerin umu. 

mi kararg&lıı bulunan Smolensk'e 
100 kilometre mesafede bulunu. 
yorlar. l\lojaisk şehrinde Alıwıu. 

!arla Ruslar arasında sokak mu. 
harebeleri cereyan edi)or. 
Diğer taraftan cenup cephesin. 

de Sov)·et kıt'alnrı IJarlwf bölge. 
sinde de ınuharrbeye tutupmış.. 

)ardır . 

ERK M E N CEP SOBA 81 
Kıştan, Kardan, Korku kalmadı 

Odun, KOınür, Elektriğe ili tiyaç ;roktur. Alacağın:;: bir soba 
..c ürr.ri:nüz müddetince evde, yntaıkta, sokakda, dağda ıs:nır. 
s.:uz. Bozulmaz ve tükenmez: Ateşi -bedavadır ve mıı'ha~dir. 
~!.t:c~t Vekaletinden 2963 No. ve 29/1/941 tarihli ihtira beratı 
~ lınm~tır. • 

Basan Deposu ve Şubeleri. Fiati 2 Liradır. 

.jc 118 sayılı dükkana konulc·1 ,,--------------------------,, 

yoğtırtçu Hüseyine ait 3900 pla. IST ANBUL BELEDiYESi İLANLARI 
kalı kamj~-0nu ida.re rtien şoilir Muzaffer bu sabah isine gitrre': ____ , __________________ , ___ _ 

Ü7Cre çalışt!raca{'L ~ımtla· .ı;,~~ .. 1, Pa~if korunn1a :-.ıhht teşekkü.lleri için ::ılınacak 310 adel çelik mı~(er açık 
zin d.;:posu birdenbire pa-tlam.i 1 el:!'!. ~neye konulmu;tur. 1'abmın bcdcil 2263 lir::ı ve i!k te-ınlnatt 169 lira 73 
Vt· ka•nyon yamnıya başla•mıştır. i~l4ruıtur. Şartname Zabıt vP 1.'1'l'::ın1clftt MU.dürltığü kalemin.de göruleblUr. İha-

~c 30/1/942 Cuma günü s~a.t 14 de Daimi lncünlende yapıl.ıcaktır. TalivleriA 
I<~.ı.myPn .kısınen yandıktan ~ı '";i. ilk temİnat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Tienet Odası veııka-
.::;ündüı ülmustür. laı•ile iıu:le günü muayyen ~a1tte Dôli.nj Encümende bulunrr.aları. (426) 
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lngilizle ı e r 
"'\ 

rmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-------------- :\o. »4 _,J 

Turkçey.e çev:nn: ISKENDEK F. SERfELLl 

Şimdi Reisicumhurun mahrem evrakını sak
ladığı kasanın tam karşısında bulunuyordum 

KorıdıJrlaı:dan .it ,, ~·ocuklar•ı 
ınıt.t'llbJye::si ş0rdu: 

- M>1kiır.ıcde ı.lr' .. tJı )'azar uııt;WlL? 
- Oldull~3 ' 
- .ı el:\ da ki.ti" d.• ;caç kıelin~~! .•• 
- F..ı1 aiı .JCtrn~ 
- Fena rieğU • . Ncvy r. ota ı.opl.-man 

)'~11''.c ryon d<fkıtllo4ır musabak:-a-
ıın 1h'tbHıre111Kt. 

- llı.:.> ~e bır nlyt.-1.Klı yo , .Mis .M~l'O'? 
.8 ı b • 'atle yazı yemay ... sU"f keodi 
ZC\o~ 11 J\ln O rt!ndiım . 

- ok ) ı . Çok ıyi Rei&cumlıur 
ın de sıL.1t1 gibi stir'at.ı Ytl

:ıı y ı bir ~ KLıloya Ç()k ihtiyaı:l.arı: 

v. ı IJr Jıuııiın yoıacagmız yaJJlar 
\.'Ok kJ. Bunları ancak ~'tir' ... 
reaılı.1., bıtireb.:llrainb.l 

* CUMHURRUSİNı. ;\IF.SAI 
0DA81S'J)A ÇALIŞUOKUAL. 

Cwnııuneı. . ...., ın.,.oı odasın<la-
7ını. 

~oraıy teıpilalçııarından biri beui 
i<>;yle •I'fllad 

R1:.skun\hur Haı.ret.ı.ertırıin nıus

lakbel ıelin!crlni bürıı'.rUe seUimJa. 
J"lln ... 

B.-ışınıJ.:ı 'Çe bafJ/ bit teıbessilınle 

mu..'l(abele eM.u1ı, 
l\t ı ~1tıry hır masa gi~le.rdi .. Masa

o.:n ustı..nılt" bır ;tazı nlakkıeı;i ve bir 
Ci)k k ı~ Jaı1· \•nrdı. Mlh·ebl.nye: 

- lşt~. bW'ôtda çal*-1\.'aksal.JIZ, l\.Jis 
Yokoh::1 oo' 

Dfllı K:lti 11 Dı\ll, bJ ıiltmııu J.os
)·:ı. çôk:ı ·dı .. ll· ~\Jni kfl~ıt uzerJne y;;ır 
ulın:ş .._ou. ı örnıo e koydı..: 

- Bı. n~rı . ıra numaras~yle yae.a- ı 
eaık ın • O!:tuyamadr&fnn yerleri. a
~.k bır:ıkrnmız. 

- 11.ckı M Meıyl 1 
l.>l'dını ve heıncn i~c L.ıa J.adırn. • 
M~ 1'1eı-y kasayı kı ıtle<t... Anatı,.. 

tarı V.il:onun masasınm goıune tl:oydı' 
ve g: 1cT!<en ban:ı dOndi.i: 

- B 11aı ı b)tirdrkten .sonra sırt.e 
bir boşlu~. dnsya c.latıa ,,.eJ"ecegım. Bu 
~.c ı bıt4Jnç.\fe kadar b""'°aJc,ı;n a.:yrıı
m.y~ıca«.smız! 

- B~ ı&stıune. l\ıt· Meıy! 

- Dancı ıhhyacınırı ol"Jrsa, şu d'O&-
mcyi basın12. Ben gelır• • 

l'ınla l«ınlJ.1ıı adrl<. · 
M ıs .Mery ooodan 1ttı, 

Şt:'l lı Re ıeumhur•Jdı pt."k n1ahıııem 

evrak ı ı sa'k adıgı :,asa lle kar41 kar· 
şıya ot ruyorW'll. 

J 1vi ,,. ""'" .,.aJnı.ın n ~ n ~·a.sJ. 
İşe ba4Jadını. ırk öne~ endi dı&o

.n.ımumu anlamalıyım. H('nı Vi::-;onun" 
n:ıe&Dı odasmda, ıctnne~~.ığ n kadar beb.
§tbot> brrı:kacaJdar~nı umnıuyQrun1. 

B·J, bclkı de bir tcı.·ri.ıbedir. ÇilnkU., 
Vllsonuı· bt!nlm J~lbı İngilizcesi ve 
ta~H kuvvetı~ br .Ja-k1iloya çok ihti.
yacı \lal'. Bunu ken<lk:'.i. d<' bir müna
s t'e ·öylern!ıştJ, 

Dcğerh ve &ll.l.el bir daktıtosu var
ınllj . . EvlennJış.. Yanındaı1 ayrıJ.ırut ... 
Yer n~ henı..u onurı. k.rtd .. u: iüınac.la ı:.
yM bırlni bulup a1amam)lf. 

Ben, :ye&:eninin kOı'l$1 olacagull. BcJr 
.ki d~ bf'ni c.lmey.Jll". K)nıbillr? .Aşıap. 
mı dfflk atmal-.-r>m. 

ş;.,- lı İııgılizlerin meıhW' Lavrenai 
beniın yerimde olsaydı ilkÖD<:'e aEJl 
olen vailislni yapnuya kalkJıŞır, ya.. 
Di <_1na-vi karton) u ı;alar. Oudan son
ra !<.1-;mnk .için fırsat heklc-rdi. Halbu
ki, ıı.,,- meslekte olduRıı glıbl, bu, de. 
nıudc olınU§ bir ılrkat u.suJüıdtir. Si,. 
ya$1 h.ırsızlıklarda c;ok ınU:hin1 ye~ 
Ukler vardır .. Ça!ıp t.1 yo.kalanmıık.
tanEa, yaka1anınadn çaltnayı temin 
etnııek elbette daha ınft.kul bir hare
ket olur. 

Vilaonun noııarmı dc.ktilo ediyo
rum. 

Hep.<me ıöırle bir göz ge2dirdlm: 
İçiTMle JOponyayı alükadar eden tek 
bir a.tır yok. 

Vilsoııwı malUn\ ya, millhiış bi.r i(ki 
dtt;m;ınuhr. Parltl:m~ntoda ,;oy1enmctc • 
üz<·rc un bn· yıl h:»ntle ic,"kt kaçakçı
lığı , ıc hliklın)etin. n;.ıst1 uğraşlıi;ını 

gostereıı bir çok iç sıkıcı het;apJar .. 
K~ adckl.:ıın ne k;.1,la ı· çh.i ~<açırılnu.5? 

Bunl.srırı bıı· kı.sn11 ıabıt.3nan elınc na-
aıl dUı61l ~' Kaçakı;ıl:trı~ı n •• ~ıl ıni..ıca
dele edilmiş? St1H.•1n:~toğr&fık \'C heye
canlı bır tattırn h:l.dı,e!P.rin taJ9lah .• 

J.ştc ya,dığrnıı ıjeyler 

GvLünı ara ın·ra ka5aya kayıyor 

Ve kasanın anahta:.ını nıçın Vilso
nı..r nı.:ı'3sın.ın ,wo1.ıme ı<oydu.ıdarına 

p_ ;yorum! 
~fJd~m ki bu bir e~ı·:lr dolOOıdı!'., 

VlliOtı hoylc blr haı.mt.~nirı anoıhtanna. 

nası! oluyor da çocukl&l"Hlln n1ürrb

bi'Yf'ilne t L 111 ed•yor Ve bu kJ.~ 1 

na ıl bir Jtımalla bu anahta•rı beniın 

a:o.ıt:. lıu,;1 onundc <turan bı.ı. çeknleee
Yl koyup gıdıyor?. 

(DUliamı Var) 

1 ıılet r m.iı ı t I' m ıe t:ff anları iıletme U. i~aresi ilinbiı 1 
İ1lctrr,emız ıhhyacı ıçi0 AOmmı!-yontta gOrı.Hecek örn~ğt gıl>ı '\il! tahra~ edir

len bedeli 3200 Ura o:an ıoo 000 tane makit1e tuğlası a,·lk ek.ıllııle ·Je ~atın 

a l:oo c aJ< tir. 
Eılı:sıltn1e 2/2/942 tm1hlı Paz.artesl günu .. aat 11 00 SırJ<~c.·ıde 9 Itletme bi· 

naısında toplanan koınrsyf'lnda yapıloeak13r, 

Bu M;e g•rrnek Hrtiyenler 247.5 lLra n"Jll\Jkk~t teminJt Y• kanunun göster
d- t \' ~kaları yanlarıına alarak ayni glin \'e ıaat1e koınt;:;yon.ı ~lıtlE'lerı ıa

umdır. 

Şa.rtnameler koınisyondan parasız oıar;:ık dağı1Hmaktadır. 418> ... ... 
Muhon.oıl !JU bedlei (3~800) lira olan 8 ıdet 3 kilovatlık 2 adeı 10 kilovat

lık rnotör - jcnerat6r 21ı2;ıu.ı2 Cuma. (UnıJ. saa.' 15,30 d.ı kapalı zarf usulö 
J:e Anka:ada İdare.btnasındıa toplanan l\.Ierke-z 9 ımcu kom!:ti)'Onca sat111 alına
caktı.r. 

Bu J119 ıırmt"k ishyenleri-n (2610) ti ·alt:< muvakokaL terrıinat ıJe kanunı.m 
tay!n ettıi;i vesrkaları ve tcklif1eri'1! aynı gun '8at 14.30 a kadar adL geçen ko
mi5yon :e llğine vermeler lıizmıdır, 

Şertr.6meler parasız olarak Amı;ara·da !v!alıtme Dairesinden, Haydarpaşa.-
da Tec;ctiınn ve Sevk Ş('fUğ»nden temin cıh.Wlur. •314• 

BAŞ, iŞ, NEZLE, GRi ' ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İtabında ırüode 3 k•şe almnbl lir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

. . . .-:;· . . 

istanLul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Manlı:a No.· 

• 
• 

• • 
• o 
• 
• 

s s 94409 
USME 
Y. WEGV 10 

YSS 
AG 

A G 
CXH 
o p 126 

Y&}n Kırmızı 
ij;lfi 
L G 2723~ 

F W 
s s 
T F 

JAN 

• 
> 

1/11 
94409 
101637 

1/3 

8175 
> 

> 

.MıktarJ 
Xllo Gr, 

481 000 
347 000 

l!Oıl6 000 

196 000 
820 000 
999 000 

3878 000 
18 000 

184 000 
28 000 

114 000 
1312 000 

51 000 
317 000 
107 000 
341 000 

1:155 000 
38 000 
61 000 
il 000 

1100 000 

26 500 

193 000 
147 000 
152 000 
180 000 

1199 000 
46 000 
t1 500 

19 300 
61 500 
3 200 

13 000 

Deilerl 
L. Kr, 

272 95 
160 03 
068 9G 
422 94 
734 84 

1852 20 
116 es 

87 88 
189 48 

05 04 
277 88 
997 18 
228 68 
077 45 
404 92 

92 63 
164 18 
174 58 

93 61 
170 65 
781 !1-l 

78 28 

H 18 
143 55 
35~ 68 
319 22 

163 96 
57 56 
59 30 

57 18 
452 47 
61 53 

362 85 

Temlrıatı 

Ll. Kr. 

20 50 
12 00 
60 :ili 
31 75 
55 25 

139 00 
89 00 
6 00 

13 00 
6 00 

21 00 
75 00 
17 15 
61 75 
30 37 
7, 00 
9 60 

12 75 
7 00 

H 00 
68 00 

• 00 

6 00 
il 00 
25 60 
24 00 

il 00 
4 00 
4 00 

4 00 
34 00 
4 50 

27 00 

Adl ııCaç k-k 
Motör -mı benrirı boru1111 
Deu>iır t.Erı.g&h 

Adi b<ıiur bemin ~runandıraıt 
Demir traktör tekcrlejlj 
L:>st.ı.. mamuliıtı 
Bo,.ıh bo!i demir bııdon 
K~ ff<ımuıatı ve c:ont& 
Deıdr bağlam;ı 

Kilometre- sa:yıc.:ıı 

Eborut ve kaııı;uktc•n rondel& 
Demir oto ç.amurlu&u 
DemiT çer"Çeveli dild.:ı ;vnıw 
Aspesto< Conta 
Aspes!oslu bakır e<ın1a 
Denı.it İngili'Z anahtarı vesai.rı 
KatronJı bez (itil) 
Yün Şark ldHmi (llll&t il) 

Matbu kdil>t ticaret defler. 
Oto dıı; l~stiğl 
Eıjy<ı n!IO< llne ıoohsuıı boy alı demi:r 
iıandılt 

El<khık ••ali adet S (Ecnebı;re &ötür 
'.rillrnı>k uwre) 
Demit' kalorifer k:az,_1nı Ksamı 
V $cl<liı".de demir köşebent 
Hayvani ipC'k dt»r:iintilsü 
nen.it rapt;ye roak.lnesl komple (e
lelalirik motörlü) 
Adi ağaç fıçı 
Yıızıh resiınli kAğıt rdtliım 
Boyalı ağa<ılan reklam 

Dôv~lmfıniş karanın 
İşlcınesı7. pamuk şerit 
Nih·oseLilozJa sıv::ınm1ş içi pamuk şe
rit saç tutacoğı 
Hav, desen ve ;plik hnllnde olmayan 
ipcgi h~ııvi şerit 

7/1/942 gımhl Son T•lgra! gazete.sile Jlfüı edildiği U..tııe yultarı<ia mütrcda1ı yozılı ~"il'• 26, 27, 98/1/942 glinlerİl>
rie ar.t J3,30 da Sirkecide Reşadiye caddesi Halı Antreposu dahilinddti Satış l\.iüdtirlüğib'ıdc a<,'t'k .arthrırıs u:sulü ile 
~&tııl~cakl;r. S&tıştan Uç gtlın evveline kadar eşyn 9 - 12 nraı;ında gürülcb1lir. Teıni..ıHıt nkrclcrinhı satış gUnu saat 
!:l ye kadar yatırılmaaı hiıımdır. Bu e$yrrlan m-.ı;fla. muht·.>J:.t gunJe-rrie c~yn !ınL"ı yap:ln- kta nlup llsteleri a.lt~n J1:1n 

dı 14~7) 

19 2.cikanun 194ı 
18.00 Program, ve Men1JC'ket Saat 

Ayarı. 

18.Q3 RJo<Jyo Dana Orl<e•t.ra.sı, 
18.40 F..,ıl Sozı. 

19.30 ~Ieınle~"~ Saat Ayarı ve A .. 
jans llabcrleri. 

19.45 S.rb<.'l ıo Dakika. 
19.55 Karaşık S;:c '-<ı1ar 
2-0.15 Radyo <;azc.~·esi 
20.45 IJ'r Marş Ügre-oıyoruz - Tur. 

kiye Marşı . 

Tün:dyf, Türık)y'(\ b<-n nı gi.nel yuır

dunı t 

Seni çok severim, ben fi.iı"künı. bc-n 
Türküm: 

Biz Ttirkilı, heır>im'z .ı;e71i ~·ook scveri2; 
Güzal Türkiye, gü-ıel )ur~ var ı>l 1 

Var ol. 
21.00 Ziraat Takvimi. 
2l.tO KarL)ık ~a-kı ve Türküler. 
21.30 Ô~rctn1eıı s::ıatL 
21.45 Rarlyo Senfonik Orkestra J. 

22.30 ~1f'm:eket Saat Ayar1, Ajan$ 
l'labereleri. 

22.45 Dc.ms ~tüı.iıd (Pi } 
22.55/23.01) Yarı ·~ı Progra~11. ve Ka· 

' punıs. 

1 
i.tıı.r.bl! .ı.srıye Üçüncü Hulı1* Ha-

=======================-=====--=~==========,================ ıoı~.oğiı ,ı.-n: 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

!Kara Kapı Cinayeti 
YAZA lV: Çevıreıı 1 

Louis Thoma• No. 19 i. S A C t T .J 

Adet yerin! bulswı ftlye bir tahkii<at 
diltiliıdli. Polis De<:rıe de sustu. Bır 
cinayet olu7or, ehen1miycti yokmı.ı~. 

7apılmahynwoı! Acaba bu Marı~a ne 
dUfunuyor? Ba.; mJ<etti •n böyle şey
Jeı•i hOll kaJlliıyc.ıcagml mı zannecil
yor? 

Biri ıeliyor, yavaşç .. l<,.p;yı açıyor. 
Ev~ a:irer &ii>l gitiyot' ve polis De<:· 
ne'la maS'36B'l3 yanaşıyor: 

- Yeni ha\;adl"S var n11? 

Baş mufeltış birdenbire donuyor. 
Y~ni ıelene h.ddetJi bir tavırla bakı -
yor: 

- Ah, llZ nı.ı.siniz., Ne diye y~ 
nll<'.ti saklıyorsunuz? Eğe.1.· şu meşhur 
ga...,arcı 1 par1esüııüz Londrada mee· 
bur olm ydı .. 

Yeni ge .,. bir kalık a koparıyor: 
- GJze•(lC1 Lorr..ms olf'Dri.dığ:J.m an

la;·_ ~ ie mı Mösyo Torkan y? 
Faka b ı gece y altin ıl 
t.ilJ: .ı::.m..;o Qlı bı en z Onun ı;Lı 

şu boyun atkıiını burnuın..ı kadar çek
ıtm. Eğer yuzümun kalan kı&mı, va
pur dumanı gvzh.1.kle örtüh.ııyorsa, ba
zı kimseleıin beni tabı.ık. tanıci*larına 
em!n olı.bıL.rımız. 

Torkı.ınay omuzlarını sitk:;yor Ga
zeteci Lon1m.es'ın ne mal olduğunu 
pek aliı blhyor: 

- Dun goce soiuk mu a1dınız?. 

Old Oak Parkında bal.ika bir şey ıör
med1naz mı?. 

- B<fkı. 
- Ne gördünüı.'. 
Fikat kurnaz ı;azeleci arılamamaz· 

1ıMan gelerek polis Deene'e dönüyor 
ve soruyor: 

- Kıymetli ajanlarınızın Samuel 
m-e elesine alt yaptıkları tahkikat ne
t~esi nt oldu?. Haydudu yzkalac.ünıı 
mı? 

~ mute!Qf sert b:r , .. ıe Ce\ ap 
vt"-rdl:. 

- Bu sl.ıe a)t b,r me•t-le de~l 

_ Acaba? Benüıı .ıe verecek e
peyce hnberlerin1 va Heın de mü
him haberler. MJdl'!n1 bOyle, artık b~l
..eniz de olur. 

- Lommes, ıı:eyt~nlığı bır:lkınıız 1 

- Aıizım, benıınle Stır<!y'de kuçük 
b'ı- gezinti yapı~ıy• gelm<yışııı.ze 
acıdını. Belkl de sız de soguk alırdı~ 
nu. r&at boşn gitnıeı:di. Doğrusu şiJl'bıo 

dl Londreda bır oton,obil saiı.bının a ... 
dun b:er. dört adaald.ın birı bu!undu
ğuma baht.yarım. Ehenımıyetsız şe7 

amma, bilm4!m SH':tsı gelir de •• 

Lomma! 

- B:r ıey mi buyurdımuo:7. 
- Gehniz 
- Nereye" 
- Y2'Zıhaneme. 
- A Htifatınıza te(ıek.kür ed-erım. 
Yazıhi:neye girınce baş mü1ett11} ga;... 

zetee~e döndü. 
- Bu otomobıl ııahPbkl!n ismi ne 

Jmi.ş? • 

Gazeteci, bir koıtuğa oturarak sti
künı:.•tle cevap veriyor: 

-Samuel rr.c ·eıesi tahk~atınıı" ne
ticesini st:ıyie enu ben d~ sızc to. 
mohıl iiahlbinin fsrr,ıni bıldıri

r 

Bas müfet~ gazeteciy~ bir süzdü 

Tahkikatın ııelceslni öylyece
Fak~t ön~e. 

• 

- Şrre!ln·:z. ı.izer ne söz verir ırW.s:i"" 
nlz?. 

- E\ . ~\r, b nı n 
- Arth r (o ~n . 
- Nc1l•dc • yor nnuz" 
- F&T.ıtCdeluıı kı Olcl Oak yı3lwıdJ 

a.r:ıba.sı yanımda 1 go..: t.. ınrı.edcllrn 

ki ben onu tanıd•11 ve h1ıd.&seyi uzak
tan g rtilını. 

- F ';\J.t aTaba ortadap. kayboldu, 
değil mı?. 

- Şüphesiz, Aıthur arJbas111ın ora
da bulucmasın ı Lstemiyordu. Bir ga
rajcı gc-ticttı ve kaldırttı. Bu genç a~ 
damtn b:r defa gatajtnırı i11uayene e
diln:csi !ayd<1sr7. oJmaz. Bu hususta 
bahse bile girer·r.l. $i ı~. bC'nim nıak
sadı. l, garaj· gi"lz~· 11 ge-ı·irn'ektir İa
tersen;ı. beraber gıc!t~ı; --n. 

Torkar. y ~ıılUı~eyor: 

'

. Ta~""' V;.;de Ç<'!ime 75/2 No. da 
m\..'1<lm Hasan Fehmi Zern1an tara
flı.rlan, &.-yoğltmda Büyük P:ırmakl<a· 
pıd.:ı 27 No. lu hanede ınukim ıken 
h:ı..i ıı.:11 .ametg:~hıntri nıc.;huıl ol9 
ciugu '<t.ıyy n ed n (EOEL TURUDİ ı 
Hlo~TŞEK} al-c)'~ıine ınahkcmeninı 

941/842 No. lu doa.Y11sı ile açık>n bo
ş:ı:nma davasmm yapıbn duruşnı'1Sl 

sonı.;nda: Konuna Medeninin 134, 138 I 
-.:e 142 :-nci ır.add~lerJı ınuc1b!ınce ta-
rafların boşanmalarına -.·f' ::\f.aıleyh ka
rının bir ~ene nH.iddetle evlenmemesf ... 
r.e 10/12/941 tarthlnde karar veril
m~ ve yazılan uam mahkeme divaııı

hanesinc t.il'tk cdilmi' oiduğurıdaa 
~f. aleyhin ıl!ı.n tarihinden Hiıbaren on 
bt'ci gün zarfında ınüracaatla tenıy~i 
dava edebileceği, a~sl hJlde htikınün 
kat'lleşe<eii hususu lli\n olunur. 

(9542) - ~J;.ksadl'I)lZl ttnlryorurn. Colfar
san'a y~ paca~ını b ı ıiy;:u·cte resmi bı:rl---------------
şekil Vt·rn!ülc ı,•;n ba111 ~e!d:n1z?. 

- Evet. yaln .,. gltir~ern, heni i<;eri 
alm.nzl;.ı , G;:.r,lJl :?ôrrnek l ledi.,g' ni 
sUy1cy~cc beni karn dı~:ı, ederlel·. 
F<.tık "'t 1 .'ı oı:ira size gelrl' T k!.ıt<gt 

neticesi" 
- Bir d'1kij(a Lommı. önce siz ba

na soylEyi.niz; LonJrad" b\.a vak•ayı 

bdcn do>'! adam kundiT• 
- Dort ad n rnı? Pek lı.lA, bıT'iıncısl 

Arthur Collal'1<1n. .1 
<Devmn var) 

PTim~I Ş~s~!~ı t<~aydadetsrınodseu l 
ım • ,~ " 
'" 1 . Komed i kısmında 1 
'oı: ı "' · Bu akşam •aat 20,30 da 

OYUN lÇlNDE OYUN 

Salılp ve Ba~muharrlrl Etem izzet: 
Ben1 e ~- NC' ri:rat D!.rf·ktonı 

-.ı t Kı\RA•-1İt.<;ı~ 
_ıo;;c. l? ıı.n ·ı:- T\IB.\<\SJ 

Tarihi Tefrika: 3 -
Ehlisalibe Karşı Kıh~ Arslan 

Yazan: M. Sami Karayel 

Onbaşı bütün koğuşları 
halde iki muhafızı 

dolaştığı 
bulamamış ti 

hayvanların ~rinde ~aıklaııı.11ş. 
lard. Tavlada uyuyan nöbetçiler 
at nalı sesine ızyandıklan ...aman 
şaşırm;şJaordı. H::ıyvanlarıırı yular. 
]arını koparar<ıık •lııaçbklarına hüık.. 
mettıl~r 

E> c n üzcrlennde hiıç lcimse 
gozükmüyordu. Her vakit olduğu 
gjbi hayvanların ı>vada bfr iki sa.. 
at ghdikten ve hürriyetlerini tart.. 
min ettıkten sonra, sac&h yemi 
zamanında tukrar tavlaya gele. 
cekleıLn.i düşünerek yerlerinden' 
bile ·k>pırdamadılar. Biraz sonra 
tekı ar oldukları yerde horuldıya 
horuldıya uyııanıya başladılar .. 

• •• 
Nôbet dıeğı~tir!p kıi;l:eya gidl\n 

kaJe muhafızları adetleri veçhile 
nöbetçi çaV'llşlarının önünde yok.. 
lama olurlardı. i.kıi sıra olmuşlar, 
·lı.oğuşlarmm öniiırıde çavuşu beılr .. 
liyor lardı. 
Muhafızlar uyku sa-semliğlle 

adetlerinin no.ksan olduğunun far. 
kında b?Je değillerdi... Nithayet 
çavu~ odasmJan çıktı .. ocaktıa ylb
nan söni.iık bir çam kütüğünün ışı.. 
ğı altında muhafızlan ycıklama et. 
miye başladı. Neticede }ki kişinin 
eksik oldu•ğ·unu gördü. Mui:ıafı"Z
Jarı ~iren orubaşıya bağı'!'dı: 

-Ne sersemlik bu! .. Nerede M'

kadaşınız... Uyku diye ~ 
ceksiniız! Yoklamıya gelrnEden 
hemen k.ofıuşa mı gittilıer .. çabuk 
çağırın şu herifleri! 

- Nerede$ be adam! Nerede. 
ler? .. 

Onbll§ı olduğu yerden ok gliıi 
fırladı. Diğer mulıafllllann da uıy. 
kulan dağılm:ş w gözleri dışarı 
fırlamıştı. 

Onbaşı bütiın koğuşları dolaş.. 
tığı halde aradığı iki muhafüıı 
bulamamı~ı. Aşağıya indi. Avlu
yu dolaştı. 

Kimse yoktu. Oradan kaleye 
doğru S€ğil't.tı, >elralı altüst etti, 
bir türlü iılıi muhafızı bulamıyor. 
du. 

Çavuş ibeıkliyor, oldugu yerde 
kuduruyonlu. Karayeğız, .Wi bı... 
yıklı ve iri gö11dcli Oğuz Türkle. 
rinden bir bai:ıayi.ğit idi. Niiıayet 

onba~ı kan t.r içinde ç;wuşun 
karşısına ı,»clebilmişti. Tekrar ça.. 
vuşun sesi işıtildi: 

- Neredesm lw adam! Nered'
Jer?. 
Onbaşıda ses yoktu Çavuş b"" 

ğırıyordu: 

- Nasıl ış he herıf! NaQ! y<ı•• 
bu? .. Şimdi boynilnll vtı.rduru• 
rum... • 

Zavallı -Onbaşı, Dldıığu y('rde tiı. 
riyor, ne söyliyeceğini ve ne yr.,. 
pacağın' §aşırmış bulunuymdu. 
Şaka dtğil Türk yasası bu... Ni. 
zam,.zlığa, itaatsizliğe, vazi~d· 

fömalciliğe aman vermE'Z.di. .. 
Çavuş hu işte bir oyun -0lduğund 
sezdi. H~n boynunıda asıılı du. 
ran gey iık Jremiğmdcn yapılmıı; 

düdüğünü ağz;na götürdü ve olan· 
ca lmvveti}e öttürdü ... 

BU: di.iıdük sesı bütün kışlada u;. 

yuyanların hepsini birden bir an. 
da siMh başına toplamı~-<tı ... Her
lres emre intizaren avluda mevJ<i 
almıştı. Çavuş derhal yoklama 
yaptı. İki muhafız111 t'rtada olma-

. <lığını gördü. 
• ,. 

Tokay vıe agabey C;i epeyce yol 
almışlardı. Artık onıarn yetişmek 
mümkün değildi. Yollarda rast
geldikleri kerva·nlardon, bolca '.i ı 
yect>k tedarik <'tmi~krdi. Üstle
rinde ira·n s ... ıçu kile-rıııe ait el•bi
se vıe silah vardı. Bunlardan kim. 
se şüphe etmediği ,;ı;bi, üsLüne Je 
Jmr~ularından ne var, r.e yok V6-

:riyorlarch. Altlannd;ıki atlar tav
lada bağlı olan atların -En güzel. 
;terinden iyi Arap atı ıdi. Bunlar. 
dan birisi muhafız kumandanı çr.. 
vuşun w diğeri de muavinin;ndi.. 
Öğleye doğru yüz kilorr.dre ka;. 

dar batı istiılıam<:tiııde yol alın.,,.. 

)ardı. Tokayın agabey ı.;i karde~i

ne şunıları söylüyordu: 
- Tokay! Arbk cepheırıızi de. 

ğiştirmtl•k, ayni zamanda kıyaf<"
timizi tebdil etme.'< lazım ... Bina

enale~h ilk önümÜZ'C çıkacak yol
culardan iıkisini bağ'""ıp bir ke. 
nara koyalım ... Efüicelerini giye
lim, uTkam1'7.daiti ~>bbeleri de oı'
:lara verelim.. Sonra garbi c.nu
·biye doğru ıshkaırctimizı dcği~ 
tirerek, ülkemiz~ yol . 'alım . 
Haydı baıkalım. 

(Dev<!' ' v~ ) 

Oeılet Denizyolları İşletme Umum MüaürlüJJ İ 1 8~1ları 

1 

19 İkincikanundan 25 İkincikanuna kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri , kalkıt 

gün ve saatleri ve kal kacakları rıhtımlar. 

Karadeniz h~tt•na 

Bartın hattına 

İzmit lııttın .. 

Mudanva battın11 

Bandırma h•tl,ııa 

Karabıga JıattJ•a 

Ayvalık lıatt>1ta 

İzmir Birinu Sür'at 

NOT t 

-

-

Pazartesi 17.00 de l\. aı llz, P• ... -
be 17.00 de ~eş Ga .ı• l ~ı.r. c' .. n. 

Cumaı<f.eFi 18.00 de ~'\il;. rta 8~ntt.Ci 
r.tlıtımından. 

Not: İş'arı Ah.re ka<laı· ~ft, l')iı' 
posta yapılacaktır ve b: JYı!'>ta ine'\{)· 
luya kadar gideceıc.tlı. 
İş':ırı ahire kadar pos•.ı y:.ltJlln1ıya· 
co.:kt.r. 
P<..zartesı 1 Sah 9.50 de, Çarşaı· ba ve 
P r-~·nbc ve L u.nıa lti.00 d:ı l :\Hıra-

) f"·.ımarıeşi 14-0? ctc l'fr Jc) vc
P.::ızlr 9.50 de (J\.larekaı) G~u ... :.1 rıh.

tı:nından. 

Pazarte5;i, Çarşamba ve l'u:.na 8.00 de 
(Trak) Galata rıhtıını:ıcl n Y'·~~ 
CumaTtesi 20.00 de (Ülgen) 'l'Qp)ıanc 
rıhtımından; 

NOT: Çarşamba günlcrı ı; ... t ~') C•U de 
istanbuldan D'Jndırrnay. k ık,ıt.a 
ve Perşeınbc gunlcri at. -2 O da· 
Bandt:'m:ıdan i.,tanbul on nc'-t ' an 
aralık po'3la · ·arı ahırc k ıar _g.-e
dilıni:ştir, 

Salı 19.llO da Ülgen, Ct.111a 1 q 00 <tı 
Bur~a 1'ophmıe rıhtrrrnı dan, 

Salı 9.Q(ı da (Buraa) To.rtıancı ,htL
mından. 

N01': Badema İm oı. po~tcl.ları İstan· 
buldan Pa.zar sabahı yrr n~ f'a• ai.>n
hı kalk:..caklardır. 

Bu hatta Çarşamba \'C L uırıartc pos~ 

talarL yapl'hnıyacaktı , 

Pazar 13.00 de (İtrnir) Galah :btı
mından. 
NOT: Gidiş ve dô11üştc Gelibolu ve 
f'rı 1<t.kknleye u.ğrıy:;C'::tkt:ı. 

Vapur ıeferleri hakkında h er türlü malQma.t atıa*11f::ı. telefon nu · 
Jnaraları yaıılı AcentelerimJzdea öğrerıilebili r . 

Ga1ata B ar-,: Ar~nteliği Calnt:ı rıhtımı. ı ... n.anlar trmuırı 
MüdürlügU binası üt' ır-d •. 4236~ 

Galata Şuho • 
Sirkeci Su be 

Galata rıhtımı, Mı,..taka Lur.ou;_ Rci · 
liii bin' . ı altında 40133 

22740 
,. 


