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lstanbuldaki Mühim Bir Tedbir "' SOVYBT TEBLIOI • LIBYADA 1 

İNq_İLİZLER, Merkez Bankası 5AlmanpiyadelngilizlerTrab-· 
BOGAZLAR, fırkası yarılıp lusu şiddetle 
ALMANLAR Pigasaga imh_a_e_. d_ildi!bombaladılar! 

Zaman zaman ortaya çı
karılan bu çe•it haber • 
ler Türk milletinin sinir 
hamindc:. nekadar üstün 
bir tutum göıtermeıi la· 
:ıım ııeldiğinin son bir 
delilidir. 

Yıacı~.: ETEM iZZET BENiCE' 
j ~·~ kaynıı.lıları htıwbulılalıi 
ııgılızleria lıir ay ~inde şehri 
ter~e davet alunduklarıaı haber 
verıyor, 

Be~liıı, Luıııuı arkasından yan 
'~mı !.onu~" bir dille bu habe. 
rın T'' k' ur •yed~ panik uyandırmak 
ve .Moskova görüşmd~rinden göz. 
~rı ayırmak i~in tugilnler tara. 

t ~ndan Yayılmış olduğunıı belir. 
•Y<ır v '] • e ı ave ediyor' 
•- l'akat s · · ov,·ct tasav\uru 

nun T" k" · • · ur 1Yece malüm bulundu. 
guna zerre kad .. 
ğı cihttlc bu 1 •r. ~uphc olmadı
yalnız Avr nıı:ılıL ~areketinin 
rın da Supanın değıl, Boi(azla. 

• ovvetlere in muadil bulu . • ~ah ıasına 
"ı' . rl ndugn n11la~ılıyor .. , 
• 'ı en J h b 

ti ? Ge 'k ıu a er ne vakit rık. 
.. cı m' b' ' 

mi .l\I k ır haber mi, yeni 
' os ova ın" k 1 . sında uza t're erı sıra .. 

Yoru,. nı~ &oına ~ıı?. Bunu bilmi. 
nıis ve okncak, hız btıgiin öğren-

Vlşi' , umuş bulunuyonn, 
lef . . nın hu ha.beri "Ve Bedinİ'll 
sın:~ık sırasında bir de Tas ajan. 

Vestl
, , ıılaklarımıza ulaştırdığı iz. 
• nın Tiff.k" h:ık~ınd .. ıye ve Boğazlar 

r ' a ınutalrası vardır. hves.. 
ıa nın Y•l8ı d • "" .L."-

bu lıılı-· Gg1' an '"""'uya 
• " 1 \•e b t f • • k 1 mak . , u e sırı arşı a.. 

çe it ::: mi Ynıhnı,fır, yoksa bu 
de .. a başlıa ·aaılar, haberler 
tile l •~ılın"i Ye onlar mtinasebl'. 
b . 1111 Defredilwiştir, ..- da bil.. 
ll~Ol lt.t 

nı Sadıoe~ hveıılia'nın mütaleası. 
1

. n ıuevzuJa aliıkalı olduğunu gö. 
U,YıJtUZ. 

&vyet ıı~t , lı . . .. le u· ~~ eaı, unun ıçın şoy. 
J)'Or: 

ııa:; .. ~i:azlar bakkmdaki Rus 
bn t ı:ı Yırlanının Bitler ve Rib. 
-n ı·op t ~,1 1 

arafıudan ortaya atılan 
., )'l' ı 

lıız b., nnuevra olduğunu yal. 
'l'ıirk •:.~~ lııgiHzler değil, bizzat 
lllaktadı arı d.a .. bihnekte ve anla. 
danı] r, Blltun Türk devlet a.. 
uzu arı ve gıneteleri, Türk ..O.in 
Tiir~i ••~andanberi biliyorlar ki 
t.. Yenıa lru.rak b''I" )'"" .. .. tiklliıit>' -.. u un ugu ve 

Alt Ç k k Vereya, Kondrovo 
l n l araca şehirleri düşmandan 

32 Liraya kadar yükselen altın 
fiatlerinin sür'atle sükutu 

temin edilecek 
• <iğrenilmittir. Malum "ldaiu ü. 

A 1 tın p ıyasasile zere bir iki aydanberi aıtın tiat. 

oynıyanlar Jeri bazı mntavassıtların faali. 
• yelleri net~esindc elinden gü. 

tesbıt e d i 1 i y o r ne sür'atle yükselerek dün 32 li.. 

Altın fiatleri ve satışlar hak raya kadar çıkanlmış ve 50 lira. 
k da aı·k d 

1 
.. .ı . • ya kadar yükseltilnıck istidadım 

ın a a ar arııı ınuhım hır göstermiştir. 
karar vermek Üzer<! oldukları (Devamı 3 üncıi Saıhıiıtede) 

L 

Hayat Pahalılığı ve Esnaf 

Fiat tarifelerine zam 
için Belediyeye 

müracaatler başladı! 
Berberler Cemiyeti traş ve 
öndüle Ücretlerinin, Lokan
tacılar yemek fiatlerinin 

arttırılmasını istiyorlar 

t ' Yugoslav - Yunan 

ANLAŞMASI 

Kral Piyer 
Bir Nutuk 
Söyledi 

Hayat p~ablıtıı ka11;>Suxia me. 
ınm· maaşlarına zam yapılaca • 
ğını du•yan ba·zı esnaf; ~pti<la·i 
mallzerrı<> fiatk-rnıın yüfkse)mc • 
s:ni ve aynJ paıhalılıığr ılerı süre· 
rek fiat tariıfelerıne bir miktar 
zaım yapılması için Belediyeye 

(Dt>vamı 3 üııdi Sahiıfede) 

Bir çocuk baba· 
sını bıçakladı! 

Diin Kasımpaşada bir çocuğun ba
basın ağı... suı-ette yamlamasiylc nett
ceJeneıı bh· h;\.dise- olnnı tc.... 

istirdat edildi 
Miı61rova 20 (A.A.) - Gece 

harp teblğii: 19 ;!Jdrıc'lk.anunrla 
llıırt.'alarınrnz Alanımlan gal1be doğ. 
ru aWlıa8a devam etımi.şlerdir. 
Düşmaa agır zayiat vo:nneıkte • 
d>r. Kıt'alarmıız Moja!sk'in ce • 
nup şarl<mda müteı:ddit şooir • 

(Devamı 3 üncü Sahiie<le) 

Ruslar dalgalar 
halinde hücum 

ediyorlar! 
A 1 m an Başkuman

danlığı sözcüsü Rus 
taarruzunu anlatıyor 

Berllın. 20 (A.A.) - ,\iman •·rduı
laa:ı B~şkunınndanı Yarbay Jü:a.ııse 
D.N.B. Ajall&ı hesabıoo neşıeLIJtl ra
porunda Ş::ıı"fc ccphesı hareJditından 
da ba.lttet.mi.ş ve ezcümle ctemhjtir kı. 

.-: Rııs1<.r, hftl;) birbirini takip eden 
dalgalar halinde hikuım ediyorl"1' ve 
çok karılı kQtyıpJara uğruyorJar. HaL 
1arı-ınız önünde kendilerini ieda eden 
Kuz1J tünıenlerln noksanını düşman 
kat'! an geldiği zaman hmsedect'ktir. 

Bir İngiliz 
muhribi battı 

Bir İtalyan torpitosu 
ve petrol 

gemisi de torpillendi 
Londra, 20 (A.A.) - Amirallik 

Dairesi Viınera harp muhribinin 
battığını bildirmiştir. 

Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz do. 
nannıasma mensup tayyareler, 
Akdenizde düşmıının bir torpidosu 
ile bir petrol gemisini bombala. 
mışlardır. Petrol gemisinde bir 
infilak olmuş, torpidoda da yan. 
gın çıkmıştır. Torpi,Jo büyük ha. 
sara uğramış ~c yüriim•k kabili. 
yelini kaybetmi~tir. 

- ---o- --

Almanlar Halfaya mü
dafaasını "Kahraman
ca,, diye tavsif ediyor! 

Londra 20 (A.A.) - Lj\bya ccp
lıesiıııde havalar pElk fen adı.. Bu 
yfuldeıı Hharekilt obıııaımakta, µ:k 
·mahdut iaaı}yıet güste.rillnekt<· • 
d>r. İngiw tayy;rrııleri, Si.rtenin 
19rk ve gru-binıikki dUşııran mö.. 
naknle y<İilarına lıiicıım etım~J.cr, 
Trabhmgariıı bombalaıımşlardı.r. 

(Devamı 3 üncü SahHede) 

MiKADO-
• nun mesaJı 

japon imparatoru; Al • 
man halkına: «Diismanı 
Uz.ak~<'rqfan tard şaati 

'---- yokla~tı· diyor 

Tokyu 20 (A~.<\.) - Alına.n •hal. 
kına bır me.;aj gönderen J aıpon 
İmparatoru Mikado, c<tefuııle şu1ı.. 
!arı söylcmi~tir; ·Düşmanı Uzak.. 
şarktan tardctmak saat, yalkla>. 
maıktadır.• 

Singapurun 
dış müdafaası 
yarıldı! 

VJl,i, 20 (A.A.) - Ol j;ıpon B09' 
vekili General Tojo, rarl;yoda Al~n 

mil!etlno hitaben bi• nııtul< öyllye
r<!i< Slngapur'un dı'I mudaCa.. hattının 

•yarıldığını bildinn!ş ve: •Yalunda 
Şaı-kl Aııyadan Anglo - ı::aksaıı nü1urzu 
'k<WD~ > dl'ra\f\lr. - __ ,__ --

Alman ordulan 

1Başkumanda
nının raporu 

• 
"Acaba İngilizler mi 
Trablusgarbe daha 
evvel varacaklar, 
yoksa Japonlar mı 

Singapura ? .. ,, 

VİLA YETiN TEBLİGİ 

Bu sabahtan itiba
ren Şeker alım ve 
satımı durduruldu 
Şekeri bulunanlar yarın akşa ... 
ma kadar beyanname verecek 

Bu sıı.b<ılı !Btımbu 1 VUiiyetln
defı teblili olunmuştur: 

l - 20/l.'1942 S:.lı 98baillll-
dan itibaren §C.k.er ::ılın1 ve sa\unl 

l 
Je'ilıt'l aıhit'C kadar ınenoh.mmuııs
tur. 

2 - Şek.,.. tıcaıetiyle i!ıügal 
eden bulôu hıı.l<ikl w Moltml şaJııo
la r, ticarcO ınak90<lıyJe yanJH
rı:ndJ şeker buhmdc.: a_....,Ja.r, şeker-

le lmal cttlıklet; maddeleri lı:ul
lanan bllfrmum !>.fluki ve hülmıl 
fBlıııılDr Sek saoanı bcarelbane, 
~' ve diilil<lılı, °"Po, aıılıar. 
!abrilı:a \•e imoıiaLhanelerle ıubc, 
koınioyonı:u ve a<eırteıerı nezd' -
de vesair yerleroe mevcut şet<e;,·

leriniıı cinslcri?U ~ m.iktarlarmı 
ve bulundUkları yerleri cöotere-

CDevwu 8 ilncü Sat,ftedel 

Nahiyelerde iaşe 
Bü oları kuruldu 
Vali ve Belediye Reisi Kayma
kamlara yeni direktifler verdi 

4000 nüfusun ışıne her mahallede 
bir memur bakacak 

Şehrin iaşe işlerile de ehemmiyet 
ve dikkatle meşgul olan Vali ve 
Belediye Reisimiz B. Lutfi Kırdar 

Dün Vali ve Bıe<l<'Ctiye Rıe-isi 

doktor Lıitfi Kırdarın reıısliği al
tı.nda Vilayette .mühim bir top • 
lanbı yapıbnıışı<I. İçinıa Vah ve 
Be!ed .ye reis ınuavinleı:oi, kay • 

1 O kilodan aşa
ğı koyunlar 

kesilmiyecek! 

Bu suretle yurtta 
kuzu kesimi 

menedilecek 
Etinden ve \Ütiindcu istifant~ 

edilen hayvanlarla ko ı ı ha). 
vanlarının gcJisig\izcl 'c ıniıu• 
mini oln1a.k ic;in hifkfın1ctin 10 
yaşından aş.ağı !'l.ıgır \e ınaııdala
rın kesimini menettiği n1al(ımdur. 
Hükllmetin koyun ke-siıııini •İt• 
tahdit etmek i~in bugünlerde nııi-

( Devamı 8 üncü S ' :rcd 

SovyetJ 
1 t~h~i.t eden tabiali~ 

bir tehd~ Bırlıgı değildir. Böyle 
sından 1 ~ak Biti.,.. Almanya. 
tir,. ge nıekte idi ve g•lecelı;. 

Merkezi Avrupa 
memleketleri de 
Balkan ittihadına 
girmiye davet 

Ka.-ınl!pa~cb otıır3n lt<.ı. a.ıı wminde 
blıJ oğ:hı Cen1ilh1 tıygunsur. hare-ket. 
1er:1Klt.'J:t bizar olnım.:.t, ve kendisini 
;ır~L.~."ra tc-kdir ede~k sıt~ ık ta nasJ ... 
hatleı· V<'nnektedlı·. 

I sfanbul Adli
yesi Katipleri nıakamlaı-, unni'Yet fiımirH!ri, na. 

Almanlar Singapu- hi')-~ müdürler, ışı.iraık e1ıın;,;ler. 

Eğer b"tü 
Ve tefsi 1" n bu haber, ınütalea 

r er al'll<fa b' h &<çtikte n ır ayli vakit 
n so1>ra bize k ~ . ·ı 

nıı}, ~içeği bur a "~tirı me. 
Edcn'iıı Parl· nunda taze şeylerse 
tına, İnııili-:t B~nı~.nto~a~'. ~e)·ana. 
gazeteı... · Yuk Elçı.ının Türk 1 

rıne verdiğ' d 1 
yet, Nazi Ye F . ı •lll4!<:e; Sov. 
ve gazetele .. a ı t mahfellerinin 
ı:ı: cının o vak't . h 
.... teri ınütaleaJ .. 1 ız ar et. 
tının ııeşr· ara, Turk matbua. ı 

ıy,atına rağ b 
ıu ıiıeriııdel• k meıı u ınev. 
P«>pagand ~ a11ılıklı neşir ve 
Yo~. deıue~tir ar<>keli devMn edi. 

lngilizlerin ' eb 
hulu \·e T" k' t aalarına İstan. 

ur •)e · 
susunda herh ~1 !uketmek hu. 
lunduldar d angı hır tebliğde bu. 

ııı aıı b' • 
>zım Türkiyede 

(Devamı 3 Uncü S.tııfede) 

Ye · T - nı efrikamız: 

edilecek 
Londra, 20 (A.A.) - •B. 

B.C.• Yugoslavya ile Yuna. 
nistau arasında akdolunan 
mukavelenin tatbiki için gö. 
rüşmelcre devam olunmakta. 
dır. Dün, Kral Piyer şerefine 
verilen zİ)'afette, Kral ezciim. 
le §Unları söylemiştir: İki mil
let a.-asında ittihat muhakkak 
surette kessü• edecek ve ha. 
lihazır giiçlüklrri yenilecek. 
tir. Merkezi Avrupa memle
kdlcri de Balkan ittih•dına 
girnıiye davet edilecektir. 
!'lfö~yö Benes de bıı mealde 
idarei kelam etmiştir. 

KOVUK PALASIN ESRARI 
yazan: OSMAN CEMAL KAYGILI 

lltizah ecleb. 
lll'kadaşını l)'alımaın en knvvetli üstadlarından biri olan 
için ye •ı. ~· Osn.ıan Cem al Kaygılı gazetemiz okııyu~uları 
~aldı PYenı lıpte hır roman hazırlam1'tır. İçinde birçak nın. 
'iı•- '. ek>~nrL ııırıccralar din 1iy...,ek v~ görtte<l-iniz bu C'Ser 

":rı ah . 1 k a 
binizi h ııu itte ten katıl tank, kiıh korkular g~irterek kal. 

eytoanla " t -•~ ta( il" 1 urper ec ..... dr. Yarın bu htı"ı~ta daha faıtla 
a vereceğiz. 

PEK YAKINDA: 
• 

• 

(Devamı 3 üncü S.1hl1ede) 

Dür. yJn-<-' oğluna nasıh.1t vermek i~ 
Üyen bab:-ı. Cen1iU ynnın,1 ça4ırmış ve 
ly1 bir Hsanıa. fcn.ı h:ı.~·ektclcrinden 

(Dcv;:ımı ·~ Unca S;ıhilede) 

Bir yardım sandığı 
kurdular 

İstanbul Adl>yce· katipleri ara. 

run kurtarılamıya - . 
cağını söylüyorlarrj== .. ======= 

&rln 20 (A.A.) - Alman or. G U ÜN 

Yeni Başvekalet 
müstesarı 

" 
Vdat eclen B. Vehbi DemireL 

den inhilal eden Ba~\·eklilet J\lüS.. 
t~arhğına B. Cemal Y"'>ilin tayini 
ni11htemeldil'. 

Jarmda 'bri yardım sandığı teşkil 
etmi.şlerdir. 

Cumhuriyet Müdd'<.'iwrnuımısi 
B. Hikmet Onat, Ba.ş muavin 
B. Sabri. Beyoğlu mahlronıesi 
B:ı~kathbi B. Hakık Emuthı lıu 
sandıığın m~ss:slerinden bu.lun-

<Devamı 3 üncil Sahifede) 

dula;rı Ba•kuımanrlanlrğı namına 
yarbay Ksanse, D. N. B ajansı 

hesabına aşağııdal<i r~ru kale. 
me almııştır: 

B-.rkaç haıftadımberı, İngiliıı -
!erin a~kasmda bir tki diiljlllan 
peyda oldu. B'nkaç ha:ftadıır. t~ 

(Devamı ! <;•hlfede) 

=+HARP VAZİYETİ'= 
Ş r cephesi e, s orduları
nın büyük taarruzları ve hedefi 
Moskova - Smolensk .lJolu Üzerinde Napoll}on 
yürüyüşünü şimdi R uslar yapmak istiyorlar 
( YAZAN : t. S. ES K I BÜK RE Ş ATAŞE MİLİ TER 1 ) 

1) Şa.rk ceplıerin<U!: 

Merkez kesiminde yan. Mos -
kova garbin<lc Snvyey orduları · 
n '/' taarruzları A''manla.-ın kı~ mr nr' büyük m'.k:yasta 1.clı. 
d Jııı.şlrı \1, ·'I< ,, ıdan gelen 
ha r!erc, gcil'l'. Moja :, ştııriıııdc 

/ ' .... 1 

Aiman ve Sovyet kı-t'aları ara -
smda sokak muharcl:d<eri cere. 
yan e<lryor. Bu ı;ehre arük dü5: 
mü~ nazarilıe bakılabılır Sovye<t 

·kıt'a!arı Rejev şııhriniP iff!ııbıne 
geçrtjişlcrdir Bu «'" r l·•~z Al
manların eri<nde 'hulnııyoı:,sa da 

burasın>n mı düşmesı muhtemel. 
dır. Doneç'te ;te Orel şriıri .. ~ .. a. 
fıntla da Ru.;lar kuvv(."t]j bİlr şe. 

kikle taarrı.ıza ıı0Q!ll,işlerdi<r. Bu , 
Ş"h i r<le şilınlaqen ve ~atikt an R~ 
taarruzları kaılşısında J!üsmıke t 

(0.v•mı 3 · eli Süıitflle{ 

===== 

iÇİNDEN 

Singapur 
azif 

Dı.me ka<lar, Strateji bllgıned 

taralınd:ın , biıe, dfucyanın en 
mü.-::tc.tıkem noictası olarak. takdim 
edilen Singapur, işte mukadder 
imtihan He kal)ı karşıyedll' 

Da~ı'lbiJe<:ek nıl?. 

japon kaynıWtlar111dan aeleo twı
bet'1ere irıaı1n1ak M2un gelirse bed. 
bin olma"""k imkansızdır. Haı· 
metlCı Mltado'nun hücwn kolları, 
bazı noktalarda 70 bazı noktalarda 
da 50 k:Jometreden s:npıpuru telı
dit etmelııte imişler. Bu hal ~elılr
de ve civarında ot\.Jl'Qn İng111rtlert 
flrkuhqorrru.11. Bunl'8l'dan barı.ılan, 

kumandana müracaat etmişler ve 
..,beyhude yere kıan dökühnen.ıt!iilr

ni. şehrin ve mUstahkenı mevkiin 
japonlara teallm edilm..,bılıt Jgl&

mişlt-r. 

Singapur uui<ta. ~Us kay
naklarına J;ae, japonyanın ve Avru
padaki Japonya do!tu bUy~ me,,_ 
ke~lerin devamh bfır surette ya.y
dıkları haberlerle gUnU günUne 
yarış etmeml'k prensibi lıAklm ... 
:il.unun için h~di · yt bizzat tahkik 
e&..mediğlmh gibi cephenin d~ 
ta.raln~ da j~pon lddialarnıın 
doğruluk derecesini kontrol edebl
l~el< bir öltil ~a-rik edem•yoruz. 

Slııgap Tdan ına 'terenin l>ek1e
dliii iki fll!)'da vıtnlı: 

.. 
• • • 

ı - Malaktı Botazıu1 kontrol 
elmek 

2 - Uz,,,k ~ rk donan= o 
ml>hle;.eı" bir lls ıeını,, etmek. 

Ma ai<a BO:~zmm kon! ~ tinde» 
boşlı<o garaz, hiç &üı>h ız, l!I~ 
tan ularına y1baccı tflohı.nn u,t. 
raJna -ıua hnkAn ,;ennc:mc~u. Ilı.JıoO 
na ır. bil İogllil ddı:o ı. A• 
mir~ll.ğ n diledi41 Jnda Çın suJann. 
da •stedlti Sibl aş.k atabilecekti. 

Harp baılar i>aı;la:naz Uıaiı: S<ızlı: 

sulnrınd<l İngili• donıınm ının uğ.. 
rırdı~ baskın ile Honc . Kong'on 
terki bu son dli$1loıceyt tıı;panktdı. 

japoıı resmi tcbliAlcrinckn birirıdt 1 

bir iki gün ev ... ·el eikudUb,"ttrruz t · 
cüm~e ise Slngapın'un tc>Siı.!İ?le hl
kim ola,, e<ıası tırpanlaırıı!ttadır; 

«Japo~ kuvvetleri Ma 'ak Boğa.. 
2.ınm kontı·olü:o .ı ele oıhr. lo.rdır., 

T<ltemmülil, biç r~phe ız, Slır 

ppurun sukutuna batlı olon b > 
voı:iyet u..ııı: ŞatT. d.:ıvasrn cil:>e'te 
hall<!tmit olmıyacıılttır, F ot bu
giln Malaka. B<ığaunuı koııtrolür.• 
lı;tl"8k eden, yahut bu boğ ın İn
giltere tarafından kontrolunil bal· 
tabyan jgponya, ya<ın Sumatr.. '" 
Cavada yerlf!ıfmek imk3rımı buJ;ı
cak ohımı İncııtere için az ço.: 

milt1l"( bir vaziyet ıJı-aarl olur. Yom.;. 
Hind suları, f.ııgittcı-eden ınüsaadc
almoden dolaşacak yabanoı IKı.q, 
gemilerin.in ujraiı olur. 

Slngapur, Urak Şaı'kta öyle bir 
kaled:r iri Asyadakl İngiliı< eııe
mcnl~inc' ('n bil.yük ihtişan: ını \°€"' 

rır. Hiç bir İngiliz a>kM!. taş Us
til'nd"" taş ka -:r.a:ı-ıı. ... cıya kadar n-ıl
dafa 11tmedcn .. ngapunı terttet. 
r. ) f!""l!t" ~ 1n-
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HALK FiLOZOFU 

MEMUR (MAHKEMELERDE} HÜSE;;;;-:~.çrrl RADYO 
Aboneleri 

1tiikümet, ırıühiın bir kanuıı 
ptOJC:tl \ lJCU<lc .: tirr1.1iş, :\Iec.. 
lise orzolmck ilz<re buılnnnyor. 
Uu ptuJc J.lc, del-lll memurla .. 
nnııı. sahip olduklan mal .-e 
mtilk hakkında 'b.endilcrindeu 
birer k;rumıome ist•...etıi tı*. 
Ui ) aı.dn tadır. 

REŞAT FEYZi 

nız!. Elbette ki, bu noktan• 
da bilinm<~ı. ç.k İa\'dalı o:a. 
nl<tır. 

tua&&ara 18111 ıur 
çorap IAı•m 

Bu aene ~ jli.ddet!. olmuı, )·iln 
ÇQ.ı."Ç:larz kaqı f'a.tbeaıi a.rUlrd.ı. Br 
çoklar~ yiln çorap g>yıyorlar. Yün ı;o
BP dryıp geçm~ym, e !t:ıle ürUlen 
beyaz .rlio çor;ıpla;ı blr Uraya kadar 
sa.tıyorl:ıT~ Daha .ık iw..uıla.r. hau.r 
yün çorı:;,p alı,p glyıyorı;.ır. BW1Jarm. 
tiaüııJ ~ 50l'llı.oyı:ı uç l!r•,.a kadar 
:ilit.Jlaılat· l 1" a r. 

Bir içkige başladı, görmeyin •• 
Bekri onun ganında solda sıfır 

Şelu-imizdeki a\bıoneleriu 
sayısı 36 bin 274 i.i buldu. 
Memleketimizde en a: 
radyolu yer olan H•ki • 

llir~ok ıııı·dı:ııi memleketler. 
de, ıı.. y .. kb hirtal.un m<uua\ 
nrtl.r. A1ııi -ide lıir kanııa 
hazırlannlnsı. bundan C\'\·cl, 
ltizıle ti • ukit ..akit ..Ura a.. 
tılın ~.t: r ncdcns.t, •acine ka. 
dar geri .1. ... tn11ştır. 

De.·let mcaıarİ)<Iİne cirmit 
•~)·a girq·ck olan bir 'ııfand•
~ın bütün uınuıni \'e lıue;usi ah .. 
rnl• dntfıada malU-t e.ii•i.. 
rorU&" da, nfflen. ayni insnuın 
nasıl bir ml'li durumda bulun.. 
<lağruıu t;l!ttnmek r.1-.lr"-

J{anaaliımizl"e, bi.r ınc.uıur .. •aa. vuiteye ilk ba~ıadığı u. 
man bir hcy:mnııme değil, lıir 
...._. .. her fı4 tıir beyaa.. 
lllıwe hl.emek ~erektir. Olalıi.. 
lir ki, • uu•mıar 

DeYl.et nwu nrıı. e_.rjisini, 
adı.imu n IHitiin hbili;retle.. 
Tini iunme hi7.metlerlne \ aık. 
(etnıi1 i-dır. Bu itı- lıer 
•n>i kaleli "le, alıik.><1'1• olanak, 
.:eıniyet için elzemdir 

Gittikçe clalta müt.e4.itail, da
ha olgun bir malıiyct kazan. 
makta bulıtnmuş oııtn 1'ürk 

ılerlet mııknairm•"· .btt yeni 
proje ile bir t:k~i~lnl cLdı~ ta&... 
ın~ınladıf:ı için hüJüL biı· uıecn. 
nuni)Cl tluyttyeruz, 

r.=-;--;;;;;;-:;;;--~iiE~kk.s;iiI;k,hh~a m:=:u:=r j 
ekmek çıkaran 
15 fırıncı ceza

landırıldı ! BEU-:.tli\'•:DE."I 

ŞiKAl'ET 

Destaaıız ·c1ami İzzet Sı<ılet, 
l.ıir JU .. ,.,. fÖylc di> ordu: .uaı.. 
lmı B<-kdi}eden şikı'.ıy<ti durma. 

malNlır. Çüekü, ha)·at ılurur.• 
°"1Tıd. olftyM ki, l.ıanlmida on 

>ti kadu, t.ayat durmu~ttt. <;ün. 
Lii, Bcltiliyedcn şlkiy•t• ..,,13 
nı~)••" ..-rrllmn, ate~ pi' klirii. 
liiı ılii. 

I>o.::.tunıuı, hu dl \·ri. galiba, da .. 

lıa :ıluaıla. lnıtwlarbr. 

IKMAKEŞ 

SllYUSA U.lİR 

Beic•clıye z.aıbıtasa meımıurarı 

t.ır~fmdan yapılan koııtmlleal.1? 
Bcıi'kt...,ta Ad;ı Gü.cel. Ziya So.. 
lun, I!:tsan Çakar, Htiseyin Kar· 
b.k'r fırınlarında ekslY.., etik.et • 
~ z e'k çdUııldlğı gerülerok 
c::?Za kıcs!.i.ınııttir. Ayrıa İiaü • 
daı-da Hasan F~hmi, Hasan Sa • 
r~lıı. Vedat Kıınea~ Hasan Ez.. 
bcr, Meomo Tevlogos, Flyüop Sa· 
yaoğ.u, Hası,n P.ccol»ğlıı. :Z.ey -
ıel Ya\•an, Hasa" Eıfucr, Yeo.t 
Kar>cııl is.mlcrioctc 11 Cırııı.c' 
;ıakk·rrda da .cıkı::k, hamur 
mfk rri<amıak suçlanııdan cezai 
! l!ı .. ıa geci' m ştır. 

h er kauu/a bir çocuh 
kütiiphaneıi açılıyor 

DhalJY".)lur.da .. ; ~ı.ı · küWp. 
hönc•lnln gövdügü rağ'bet üu • 
riro~ c>i~r kazalarda da b!r('r 
c;»cuk kiitüpfıa!'l'Sa ~!mas• ka-

Er.keklerde 1'al böyle lk•n, l<adın-
1w .-uma dı :Ylill çonp cı7Clllcr 
~at170r. Ipt.1t CO"-P uzeı- ne. )·arun 
yı.An çOCDp ..• 

Ce\;ııcleı-de ıı:.ulurrl.r ..... b.dlıı. 
.K.adı.r .. ~aruı "'-ıllk k1Y.a.Ioti.ı:ıdcn b:üıse. 
ıkı•ken,. biz ııe.. urrıumıyetie, k~ içln 
..,-11 W.- t;.:;rilotet bwımmad.Jjjlndan 

b::ıhscd ,orcıu. llu, ;>Uplıo.Jz. ht...ı)4 

ildim lıasııs:;~ ..ıım do an 
bLr hd~sccili. Bu ~ehtrd~ kJŞ hükwn 
.......,_ 1tıın•.U drr. 

Eınacnaleytı, kaVm!ar, paptii.ç ve ço
nıı> bah>inde, l<ıı ıçm 27n<:11. t~lılc 
ahı'"'}'t d{ŞAııınc>ller, !ahı, !ru'ı;; ,..ı.. 

l>ir, <bö;rle .eojt14 oiunca, ince- llÇ'D· 

.raplar1:rı o.yaaı , eyd~ {tkıyur. in
ce, iu.> {o ~. ha \'araıış:, ha yok ... 
mtış g 'bj bir ıey .. Ilazır kı~ \·ark~ 

k-drıl..ırtn tvıap ..-azıyt:4ne daır bir 
u ı.; kan.-?" Wrınt"k fırsatı çlltm.14-
tır, d&i ıOlcbllli:. 

ipek ço.aplar malüm. Ar!'1< hem a
lcı paha.sına, hem de h.aktkl ı.ı.ıeık ço ... 
r.:.ıp piya::-ldan gitti!{çe .çekilı.; or. Bir 
O<aılıcı rnutlalr.a .ipol< çuraıı mı 111aıe

Udl.r? •• Uu zaluret nereden do0 uyor?. 
Ii><lk ço""p ..:ı ıana url<odilea m1ill 
aerınayeye yazık.. 'e Ou iJ•n aıllc bilt
çelc.-iıı: D<Wl sarstı~' da bl.'p malıinı. 

İııek 90<"" •qınlyen btr bd.ul, za
ra:fu1ı.rui1n \.&ıybaler mi? Kadınlar 

">in. aynı zara.ret! mı.ıhafoza eılec<ic 

bı.r il~ ... çoı-.ıp ÇOJ"!i~ Uuaman.az; mı!. 
Eğer, ln.:. :tn<'\"S!mde, kadı.:ık&r kendile
ıiınl ~ lr.alınca bir çorap gi:rmiye 
:llı,t'...rıJar~r. ve b1r moda eyd4'nıl. 
cııkıt.rılaılı ;ır .. e, bu j, pek Jla yu.rü.r. 

s:r çel< ~·~"'1lann •>htıa.tı, ipek ç.
r.ıp ın•mıık =dası yllzüıu!en bozula-
7"' HA<tt;elc. L<> dand,,du·, FLlli. bu 
ın!'inaş1z t:. t üzer rıde ı ... ar etmdt 
nQYC" 

Herlıslde. k ~ :"ılar ;~in, ma~!yeti da 
~ ~Z41 ae en_, daha s:ıglam, .ayn.4 za
'"· ıC> onıor·n şıl<lıgım bıılekla.r et· 
m )"CCfık yeni bir c;orap ti\>i bulm3k 
mrarct; r.ıtıtır. Al:ti h21de, harp bö,-Je 
dc•;aın cdJp gidcce~tnC göre, blr nıui!
doL soııra, ıa.ten. iptk çorap htç bu
lunm:y:ıc::lr, :!toa !"'.I)'tlC.O k ı-e s~yJ le
m~ecek .• 

R. SABiT 

Ak(a pa!k~~ i_yl gtyirr.li, konuşma
sını bilen genç blr 'kadındı. Hukuk 

eaıeJer, .ko<:donında ot.ıı.ılı:ça T•Ş
h. bab: ;ane bir aıil.Jn4 .kar,,ıa.ştı . 
Konu:nıağa başlaaı!ar: 

- .-.,. ltaım.. 1<1.ı.pliatı!_ seııl 

hMıg1 rlqlt1ar a•~ı buralara' Böy!e 
m.ahken1e korldoriarmda ne J.şio var 
scı:ı:m.'? 

- HH, soımqın beyefendl .. Bu 
ıeuç ,..,.ımcı •. ha>talık!ı, lUctlL ol -
danı. Bizim Neja.t, yr& nıııt Wetler 
peyda <>ti!. Blllr.;ııı.z, eskidoıı hlç 
Jıçınezdi.. Şiınc.U b!r içkiye başladı; 

;Côrır.eyiıl. Bekri Mustafa-= T&llln
da sold::t. sUlr ... O gl'Ce yarıl.:ı.rı eve 
-.m-.a celmelet- rnl dersiniz. •• Kli· 
fü1·l~r. h<ııkaretler ını deısiniz ..• HR1.ta 
h•tı..~ . (CQı.Jerl dolu dol• o'du) sille- · 
lcr, tok:: tl .. r ını dcr:"niz! İşi oralara ka. 
~r vn t.!1rd1 . Ç0t:· Tğuı:nuz var. Yav
rucak pt-r" n olm fm. diye dijiıN. de· 

t:ım .• Bır 1kl loeze tahammiil -
•• artık uıçak lr.em ğ• dlıfaıııılı -

)·e!oud.. . Yap.wJı;·.ıc...,...,. Ayr.ılaca
ğlt. 

- A k , .. Siz. bidbirlnizi sevip 
evıeo~i.z .... Bun:1r~ ?ırW. muvo.kkııt 

,eyler.. P......raz ond.:l \'&.rsa. biraz da 
siz de galiba .. Ik'11. öy!e anıyorum. 
Şu ın!a::ır.e:. ~.1ı:ı b,..,,ı..sanız da, u
yu,up b;, -<l>nız .•• 

- DW'7ııtl.a ol:nu adıl<.. Heı;ey 
ltıQl.i b<w-.ıl.. Hepsi gq\l... :ıu.t"i 
k3ırar11'J'1 vcrdl.m. 

- Fesüb!ıanalla" ! {lft.1 a:ı.ııına, son
ra ne yapacaksınır.'? 

- Ne yap"'Ytm .. Talihlın b<iyle itnıbJ 

diıyip ba h3u11 n .YMına gidecc~i.ın. Çok 
şilk.llor, bır $t'Je l1.t1yacımrz. yok. Ço ... 
,,..gumu d.I ben alt? büyi>tüı" . -O u, 
ne h.:ıli \ ar..a gör:,ı'in ..• Gitiıın bakalıın. 
ıı:ı.nııerdcu, ıatiru:lar~au ona fayd.I 
\·a:r mı im..~. bğrcıuln ... 

Attfk, gözh~: inde, göt pınarlt.nndl 
bı'l"i\cen Y•$1 .. r tep'tolunnıaz ha\e gel
m.:).. yaın.ı.khrrmda b!r r b'tı:a1t.3.nık 
.siyah m:ı.ntosun':.ın !Cıtr yakalarına 

d rntarr:a~J; ba~lr.-n.ı,~:~ 

Siimnbanh BurM Merino• 
labrikasına imtihanla 

m emur alınacak 
Sümeı'barıkın Bursa Merinos 

ip!ik ,.e dciliuma fabrlkıısında 

münhıı! olan mulılelif nıemuri • 
yeti.er iç'n 1:ı'r unt!ban ııçılmı'i • 
lır. Talip olan.iarın .35 !·aşını leca. 

Gnıctelcre §&~ıyım•nı: !\ineli, 

Sırnuı!..eş S1.1~ 11 kap1H1alı tıir t.ayl.i 

ıJm<ın olıluiu halde, lıalıl, piya. 

~adan lı.apı.Iı i~ckr i~inde Suma. 

kt~ suyu satı l masını ba>Telle !<ar. 
~ılıyorlar. Hunlar, feıi<ostıır, di. 

lorlar. 
Caaı .. eknıhm, ı......, .... ,wıe, 

birçokları gibi, sucular da, mal 

,ı..ı. elmiş olaınazLıır mı!. 

•wrlaşlm\m'"'tır. Bu kü~iiftıaıtede 
•~n b;r yılda 11220 ı:ocult kHap 
okurn!.IŞtur. 1818 çocııık da <>ku • 
'.1"?.nk üzwe evler'rıe a tıhtelır ki. 
taıılaı .dmışlard:r. 

Tarihi -lain tamiri İfİ viiz ctmem1 ş olmaları icabet • 

calrıffcrr idaresine brr-'nhi• ~Jr. 'Mürac-.ıııt müddeti bu 
Btr müdde teı:ı•el Va.kıllar lda. a~·ın lH ine, ı;ııoune kadardır. 

re s ı:odcn Müzeler İdar~!ne de\'- ı--;:=::::;:;:::::::::::::::::::::::::====::___ __. __ 
S.\KL8, 

SAMANI 

Titi.ft t,leri Miüliril 
İnhısarlar Umı'm Müdüır .ilğü 

Tiitiiıı l.ıttı Müfiürü B. Ömer 
Sııı.ta samaaı, C< l<~ ıamaBt.. Yaltl<::ya şdhr!mize geotmlı; ve 

11cr lrr, B u sözün en çok kıymet lı•rarian Bu·r:;aya gilaı!şt;r. 

r >1unan \'e tarihi kıymctı h3:t: 
\hıt.....,ıın 1iitbe, rnedrıse gl>i tıbL 
dderm; koruı>nır.ları Müzeler İ· 
~ac.r ·ne \'e Beled.i;-elere ait al. 
ni.ak üzC'rc • ta.mirleri \'e temioz • 
ltrımeleri i~lerinin Vakı11-ar İ.da.. 
rı:.':l'C bırakıldığı arn\~dnrJara 
t-. ~l~iP: o!urnnLL:-~ul". 

'buldutu de•ir, ı:-aliba, Jİm<lidir. rıi~i=i~====11ı 1 B arpl"" enci, iliz kôtere aıltıit-

ınız kiiçikiit. ei r • esaeyj, IHıcün 1 ( HALK SÜTUNU ) 
nasıl . ~;..reı. -runa ç ıkar ı. -
~ or •• kırllonıyoruz. l lıtiyaç Jolayıaile 4 arıyor11ın 

Sa ... iı Rp<:li ... lu ev kaılınla. Gilre' San'at!er ;'.kad<ooi;ıı talebe. 

z•. ııuı:üa .... ,,ı.aı ;u, .. ı.r:.. Zamlı maa,:ıar Itttndeı:iın. ~~ m•rarıa""" co
ruyutınecek "'z bir ücre-t.ie herhangi 

~llARRİJl \. K R•ı'"!T<I decen, oli ... ıı.ııe 9cru1L u r m-•~.. •·e,·ı tic:oıollaaMlordc, 
Şllb:ıtt rn w.:ı .1er.:i za:'n:...,.rıa ,eril- ntatba.a "e otellercle yaztC'ılık. harita .. 

i SATÇILIK mel b~en~r lf•lklırr.ct t>u t"ı1':~- cılık tasr .. t v~Iı·c i~~er y..rpahi!irim. 
~ almılde <1•12i, """'"'"" ıeı rli •• kaı.m<la ...,.,teı>eor ko<ıl de eıı.ıen1;.;. 

i.' ta4 Alıidia Da rer, t.İr ) azı.. ~anıiaşlıı•t d.i.\;ıK..C..:lm'flJr. A.•'.i '""~' l'rltu. Son Tlgraf llalk SUlunu Men. 
sıuda, lılr uı ıd.Krlc ubdaş içia: ı;.rı .a.-.,a bdar ..ıa....ı.:.ra J'ııp&lacoalc ,.w,. n~ Kemale mütKA•~ ... L 

•Sell imıtçtaı ... ır, Wtlrim, Nu4t de yi:w~ ıam ıa .:eıt'l44'. C!.W-&W. .ık~- •----------------1 
..a.... Jetin una:rni mn"':·::ıflr-rını içinde 1>.ıı-
-r, Pe,....lıer oie--itt... d i.. hın®ğu g•ni.s !tt'yaelacm t ma 
~·or. ınatı.7. . asını dü-;111111.~ ıetttc. 

Fabl, b ir muhar riri• ~1 oL HO()'at paha1ılo~: '> ıra..,. yap.laa 
bu zaınlar dOlııytsı\e, t~.nı ohınu.r-

aat.aa imlia nr w?. 8.....,ıza, kı. harya, yoni<i .. n btr Jl3.t"Ça daha :pa-

'"'ıiln ,O,te yırzvor-m, yal'ı ft ık. hafanonıu alman U<: ı,..,. kıuv, '"''· 
~- ~ eıl.iyon& ""- y ne bit ı..kun mw!ıteıı:rlerlıa l\111:\lfıa 

AHllE:T RAUF 
grtmeı. 

BlJRHAN CEV.tT 

~ Edebi Roman: l 1 

1 Seni Unutmadım 
' REŞAT FEYZi 
Suavı dôrıdü., N~•·hıl be1"·1den ka\.·-

ra Geoç ı.ad·nın b•Jlll•, b•~lııA d'1-
r:ıd r":udn.ıın Tlm!ğmt d~, ayni sı.. 
CJl. ıvrıor<lu ikts;.nı de- yııı.r.ız :eyn1 &l'· 
n• c ri!Tol'du. Ut ::ı <le ) alntt. t!ı>
mnn d.bmdtld .yn! ,-01ur. :.ar t·' re .. 
c1;,-nrdu. 1 

Su.avı ır .... r1ltia.n.r ı:\ı:!. 

.. Nttıın, od •.• 11'* nıı Ne~:ıı, l 
de.}'OlUfD, ba:ıı af!et \"C b ... na bu. miı..-

9· adc.)'1 ltt'ı k.ı, zu1tk ıaoı1t $adet.""e ve
}alnız, Ner-·rı oı,.·c-y.m .• Ce\·;ı.p ,·eı·

"' 1~~. $67looınc NeT!n .. hır ke· 
l!tne B:r tc-k :ke\;rr.e H1.ydi, ,.a,·· 
r n_ inın "'-l san:ı tok ı. ~~·acım "·ar. 
Son, benhr. tclrl h;:.ya :n. na·me se
nı dfllilııiq !>tllyor •·e inanıyo
ru Jıti. M!ll.t 1.a(\wt~ ıonra. aens·ıı 

7•1 ma1r nı<ın,klln d•~ld:·. Hı7:ıtı 

diiştmUJ'GCl•m, decll,t """'"" da, be· 
a m ta:.yab.m in .. a:ı.Q·or-sı.ın. de· 
~ mi Nna1 .. \h AnlJ:ı--0: sun. her 
:ey. :nll.J'Of'SUll U , aula.rı •. ı. -&...ırt.nu-

1orsı.ın-

8au.n. 011e ull.V" >:" k..,, '!'waı 1' 1uın
rl lrorn ıaır.ıyoru:n !Iıç bir if;ode fi.it• 
l. t>en'm )~..nd.:.-- canı c""· ı '!)'"Of L>iU 
tl'll.;.:r; ... l>-r .lda·t tas \.'\Ur et .. 1\.u~ 
r.uta"bh'T re~" :;t. -:ı., lı:atbLn n du:a-
1'.ail'.nı dahi dll,!l-n•ltim SenJ •~rre -
dc.rt<.er. iu:"T}lnr\ k- .~ Yt-•dı~'tn heye .. 
<":l!'"..ı..,_ f:.. k.rd~ rr. ın, Nf'\çln'" •. 

Bak a=a. 1>m<i: de sen ı.oııııt · 
muyoı n~ Tıpkı ben:, &:.oi k.aau:i ... -
mi)·oı~ sc. ıı,~en · ~;ılU.ıı:a.UlLı in1. 
Soy~~en(' ~ '~·1ı--ı... Cooml ~e-t ki • 
d:o . .Ncı.:.n konLtl benlı::::c_ &! 11 ~o1c 
ınuhtacıoı. BaK, JU~ otmo;z;sa ban~ bok, 
ı~zlerıme ba.lt.. 

Ne\tn agu- aıj.il" başını ..ce\·0 .d: 
Genç ~m ic.U\'ı: et.ı k.o!.art4C .orıu 

Olr.uızlarmdan kavrad..:.. :..-e.ad..Uı.e cioğru 

çeıı;::. Gôi>ıJn" gli~»tme bıu ıra: .. 
Ne\'tn. b.t.rdıt-n C'Vi ı,;dtWı~ 

- N~ >"Ar»7orsun, .saa v G4t'ir -
lor - c""'* mu olduc ~. 

- E\·•t, Nevilı, ~Dİll ,._.,, ço· 
cuk~.:>-!· "mL h' 'e-t!y~r",ı11-

DO CAN 
iO 

el ele 
Aydın günlere 

Genç ad: ın, a.-=uzı ~ a!W;:ı j 
Nevinin .sol elaaı.. +.q,;..Jerma p -
tllı'<l!i. Bu yumuı;ok bir ku kanooı 
k::ı.d.ar :;:t1l'.a:t ,.e ditl.gf.a. eli.. SU'JrCasma 
ve =-n -. öı>til. öplW .•• 

N~\'").ı.1. ~yııkh1rfl sulardlı ı, ~ ya.-
pıyord , 

Sattd:ı.a bir Seti ııt:ld~. 
- \-rc;.ı·~ .•• 

Bl:ı' ..saodal onb.rn i:Ut ·-ne ~ru 
gc..hyor ı ı. N: \"i -~c Süav). b!r 1k1 ku
la~· g~r. ç*-W' 'e~· tienç kadın; 

- A ı1ık çjç. a'k, Sull'Vl, dod.l-
- Sen hıli ln ... Dalıa <"tken. de 

ğ!I n .. 
- 13olr..l?J11. ~cı.t k... OıLdu.? .• 
Sil.."\~l birden ıw.r .karııır vıtrıli: 

- H ... yc:li çıka :ı,. Ne\'tn .• Heın de 
çaouc ... k.:. BcıkaL. .k:ın k'lm. :c-çccek.? 
&nimle ,.anı; «i.<>r is:ı::ı! .• 

Ne\'l.rı.. ınarwlı nıiınalJ. ~.ıld'1: 

- Y•pa k-.IJ. lküçül< iı<-J' •• 
Ge'1Ç ada:rro->.n. pkR !.... 'lerı •Y· 

na do! 
SotKa, cüha ciıMi ıı•v~ c!U. 
- H.yıi; Çıl;-4!1., caDJnı .• 

Ya'117am, y~u•I<. ıaltile e<:lct.Jec .. 
Bı.ıt, oldukça ıüı·"a!U b:.X- ıc1~t1- Ku
nıe çıklılkl:m r.ı~t. ikisi de net"' ııe
fe~ icldec'. 

Meria; 
- Bi..az -ıi& ~ ııu Suavi, 

dedi.. . 

GÜNÜN 
Aaslklopedtsl 

B REZ İ LYA 
Uı-cz.!'.y:ı Caıııhuri,-eti to.pnkça A· 

merJt.an;.n e.n buyük iil"ıtcsi.dtr. fl:ıttl 

Ah>kn., lıcsorı dııp.n luhtlı.ırn, . 
B'rleştk Aom...ıkad n da !b.r.-...U... 

Bt'f'zi1y•, Arj:ınUnin ti.; nı' ':l., .be.it· 
Le:rtnh1 1se 65 nltslidir. 

BUtCr yer ölçüsü de 3,255,318 mil 
mun:Lbaıdır. 

Mem!ckeıt:~n b~11cı ü-rGtul katn.·&
ciir. UrC'lri.!ya, };>enocie 50 ınilyon İngiliz 

liJ-a.st kıpnet..mle kıh~ Ç~kM1C. ~ 

dan ba~ka ürüuler1 şunlardır: 
Yılda 15 111-t~yo.'l İngil;z hrct.~l kcy

..-nd< ~'"-• 11 ml,oo inııiliz U.. 

ra"'l k~·metitrie rşe.ket·, 1.2 milyon in ... 
gUi.z lirr.sı kıyn-.e\iudc pit'lnç. 5 nıU .. 

,.... i,,.nı llraı;ı. 1r.l7ır.eımde faou.l;re, 

3 mftroıı i.ocıa liras.ı iuyınd.lııııle "'" 
ti.~. 3 n1i.lyon İngiliz llıa:)ıl &uwmet:u:r 
de lr.alııı>o. 

rııil:r,.._.. 30 .ıncyoodnc. Iknıı.ı:ı ı mll. 
yoo. kü5;ı,i.ı'\I ecnebidir. la&B yıll'UB k a
d~ Kı-cllıktL fJ;ıJen Cumhı.H"'!,.-ctl~ 
idare oltaın1Ktad1r. 

- L:terr~e? .. sonra btt daha deni~C l 
~azını.. 1 -·; rt:~ lıititi .. ntı ·banyo?.. . 

1 - B·ttı. taob;i .• Hem sen. Ç~W.ltll 
de.n.~dtrı mi? .. 

- Doıt.'ru .•. G~yİD.ılyor IDU'J'UZ, urtık?. 
- Hen.en ... 
- Ac'elcn ne bl'y1e ~tzmn'! . 

- fkm ~ acelP ... 
- N<.-d~ı accle ol.an~. 
- İşhn \"at', bir y<.·rc y"1.I~cej:.ın .• 
- Ncttyc'.' •. 
- R-::.ı.d-tnım \·ar .• 
- Ktm ... \e".'. 

- Suı;.ıı.."-
- ?l.t: aulah .. neyerendı.. Bu ne 

.W"at~ .. 
- Do~::nil>IH; 1 yı>!d::ın hoş.!anır:ıdı -

ğınm zc.t ~Iiırı söyleınec.i.ııoa ıcl h.ı· 

rum'"enilı ... 
Ne\·m. blr kahkaha att1: 
- Gı'.n-et. H~ ('ak güzel .. Bravo •. 
- Neor!n .. lı~ı"Sen aen gıt, tath su-

<la <i~ ·nu a~ gel... 

Na· pl;4re ötel<i t.ra.!lııa aoı:r~ 
batı! 

- İ>leaıez, dedi ... Şm;di orada alı· 
Nııp~ar fi!iln vardıt', ltıfl tu1arla.r .. . 
~:e~ kanılMı.ır, «\yinirim ... 

Sl•vi •~lıt> e<ü,rct>'CW; 

- tta1d~ ö,-le iPe, t•biney-tı . K.._ı .. 
rol< ••• 

- Mü:Jaade ederS(."l'ılz, ~u m•ıbke -
meye doğru g:tlip b;,- bakayım.. o.dl 
ve uza:k.l~tı. 

Ayni adamın yanın&, ~uı., mawi 
c&:lu, yakr,ıklı bir d•U1tanlı yaklaştı. 
Ayn4 adam. bu ge:ıci. de a)"lti alQka ve 
•Dıtniıniyctle karşuadı. 

- Yahu evliiıh.-n. *"il. Şi-ıi siz1n 
hanımla kaıu1flum. Ne!lr ı... c~ • 
•l-zl·guuz'! Boniın aniadıı:ı.nıa gOre, ka
bahatin bUyüğü sende ..• Geceleri içıp 

k'P gci) or, küfür, hakaret 8CIJ'Dl', t»
-telık de kızcagunm. Gt>~llL
Hcn\ ya7ıkhr, h-c:n ayıptır, henı gü .. • 
ıı:ıht.ı.r. Siz, n1alU.nı ya, blribirini .. 
:&ıi. .JE.:..,.ip ewleod~.ntı.... Ce:li:.a, aNai& 
va .......... ;.,ıe... •• ilen - bac11 -
tırayun. 

- V;llahi amca tıeyt:.ınr., art>lr. il 
çı~ı ı.nd.an şirıuesind"'1 çıktL İlr.i akşam· 
arl;;aıf.itilanıa ı.:.razna dJ:1a.oamadım. ? 1 
kadetı rakı .ı.cwllın. Bütün huysuzluklar, 
elen ;rJJ.k.ler b :a~h. Hani aeı-edı._>yse, 

eliud.e "'"'lll• l;;apıd..,. koı;ı:l'7aı::alt ha
le geldi. Al'tık yao:ıın;yacag1z amca 
IBey •.. A,rl1lnıakı.n baoJı;1 çare ı:ı;re -
ın.yon1m. 

- E, çocuk? 
- Onu cia bs ıwr, valdmia 7'lUlll 

lıaktu,.._. 

Yıtlt zaı. biloıi.eal>Le bir c•;vr<M 
ııelıiıL G diı> buıv. ileride mahkem"'1llı 
k.::ıpsı.L.Ca lkftcye bakan kadına yaık.-

1:.ştı. Ona bir şeyler söyledi, Tckra< 
&l:J.dt; tlı:i.!.k:anlı ·ie konu ·tu. Nih~~ 

lkı.ln.; <l• bir ara,.a get •rip acalannıb 
l>ır müddet tbkos haFx.de ı.;q.,.ı.r ı 
aıla:f.&. Ea. llOllUDd ... 

- E, haıd.i ba~alıın ıtr\Jk,. dedi, ,ı 
uzun etrn.ey~:ı. Şöyle blrbili .... 11z.ın @'- ı 
lini !dem. Ha!- Bu kaüt4 da ol.mu.. 
Şöyle, ik.nh de b r sik .-cı>n b<Jaı 

lun bır W:ha birblrlınlıl lr.ınntyaca • ! 
ğ l:?.a .. Biriblr nizc fen:ı mu:ımele 1 

~~-··· 1 İlthl de ı,.ı geç· eeeltleriııe cta:.r 
söz \"er ıe yeır ın e·• · ;·. Yaşlı z"t b:- 1 
rini sag na. birlnj soluna aıı:ıp htrıkuk J 
m3lhkeı1leltti :lıınasmdan Çlktı.. 

~bay ve aakeri m emurlar da 
herhangi bir iahsil müesse • 

ırine yazılamıyacaklar 

Memurların ~hsill mücsseacle. 
rn:dc ta'.oebe ulamıyar.:aklıırına 

da:r ofon kanun hiiküın!eril>'ııı 

subay ve ııısıc .. i memurların t.a. 
l.ııôe olarak tahsil m~l~rine 
deuıın ~!eri caiz oiau.ğı su. 
ret nde tdak.kiye müsait gfüül-
11\ü, tü:r. Miııt M<id.Ua V~iği 
'mnurı <çi•n k~nı:nda ufak b!r 
aeğsiiklik yapılmasır..a lüzum gör. 
mu~ \'C bir kanun projesi hazır • 
l.mııştır. Buna göre sı.fbay ve :ıs. 

k~i nıe-nudar 1''.en. üorelı!.i ve 
maa...:ı \"azifo gördiıkiu-i müd • 
uo~ herha~ı b:r taılısil müeoıse
se>ine asıl talebe olarak devaıın 
..dmniy~ .. kkrdir. 

Karı Valisi 
Kııı.u (HU5USi) - Vaümir. B. 

Hıldaı Karataban rahatsız bu • 
·l!lnd.~nd.:m ır.'>kaımına t1"1e- _ 
rr."1T!, idedir. 

ride 17 abone Yar! 

ll(emJe!..-etltnlzdelc.i radyo aboneleri 
•I>F-•ı 96 ~·in 155 e bali! olınu"""1". 
Bunlarm 36 bin 2i4 ü i.tanbolda, lZ 
b~n 23.t ü Ankıaı·a<ta, 6367 .si İı.mı.rcie. 
J240 ı bul'0'1da, Z\51 i ZoııculldaJcl,a, 

- t Baiıltoolrde, !IK9 u. &ıdie!tlr
de, 1~3 t&ne Kucaeli ve Ko.reyada, 
1429 u. SeyJuım-11a. 1402 .si San1sun6a., 
1281 li -ı.ı..ııs...ıa, 1203 ü İçelde, 883 ü 
JW1bJ'ada, 1248 l Çankıkaledo, 1061 1 
Ga.zimoteple, 736 ~ı Trabzonda, 037 si 
tl;;1ı;.atta, 594 ü ~rekirdığ~nda, 649 u. 
Muıılada, 534 ir Niideık, na zt Si
,...a. 802 si K.ııo!an.<.rıu!la ı.ulımmak
tad .. t'. 

- AZ &"-81.'0 OLA!\ YERLER 
En nz radyoşu oL:.ın YüAJ"etMırtuık 

de tuırı1ardır: 
Haküride 17, Blıngölde 13, Bifüole 

42, Muı:a 59, Tuncelindc 81 - Gil
milçhe-ı:ede 91, Sihüe 109, &:zede 111, 
Ağrı -Bcyaz.Ltt:ı- 126 adet .rait.Yo a
be>nCSl ıne\·cut buı1nnra.kt.ndı-r. 

Adanada da ekm ek karneleri 
tevzi olundu 

Ad;ınıı {HusUS:) - Şehr\mız. 
-de c'bnek 4<aıneltti tevz:atına 

cırmartEDi gliııü saat 14 dm Hi • 
bıı.r:on ba-şlamlmşıtır. 100 memur 
gaı:pu e-vlexl dola:;Araık nüfııs 
te7kereleri fürazı muk.ab11i.nde 
henh.:cısin ık.a·rn-el~-r~· \rermlş1er .. 
dir. Tevziat ak7:mıa kadar ikmal 
olunm~or. 

Caz.l .san•atwr mimari fubesi 
t>irliiinirı kongresi yapıldı 

Gtızcl san'at ar mlrnari şubl\li 
b rliğ. de scııdık toplantlS.lflt 
yıı;ırııış ve idıır~ hE(Ye!i şu ze • 
va\tan le~l'kkül ctmrştir: 

isnlt'.'t B2rutçu Nccmı Ateş, 
&e11"tt Oks'>I, Faıhri Ergırı, Şe
kur~ Niltuna. Avedi5 Saı.a'yan, 
!'azıl Aysu.. Mürakıpli;le- de Ke.. 
mal Ahmet Arın .S3';lmişlerdır. 

K'OÇUK B.ADi'BUB 

TiCARET v• SANAYi: 

* Tıalcyad;ın nıühim bir part, l>ı>
)11ııır: pe:rntr ceııfli:;.t.ic. 

+ Uto<ınlaT Umtun Müdunı B Ra
uil Mıı- Aııık.aı-.,,. sı•mıpic, 

MÜTEFERRiK: 

* K<><"Ht P•nc••lı Komioer Mu-~ı...: 
n. Talilı 'l:~lıl< nelİCft!İnde bc
çzkia ôldi.ıren ~ru;.ı NecUmentn rou-
1ın1;,,,,.,,.ı..., dün Biıiıılcl ~a 

bıt?l•nıkr.aıtr. Nedime m.alık<wed<!; 
suçunu lt.lraf ıet.m.i.t ve c~ım\ 1--a zı 
ol<luı\•m" oi!J'l«"ifl>r· Dan şııhit r•:. 
-Vı:ııe katn..,.ıtt". * Fenerde ·rev ile C.tfcr m .. ho.lle
.S..:nde-bir evde (ıt ... r:-n ınl.Udtı.Lt Alı Itı-
31 taıh.n:c:ısun Lemizltrkcrı. ct~ -a.\mş 
lJ::ı,ca&"ll'dı,!1 yrır~ıla:m;ıthr. 

+ K•dııl<ö;yünde Nô<ıo c:ddeıı...ıe 
oel>aet caıc-r k:zı Medi1"•yı L~·ka bır 
etd<ek'.~ gllrmüş. Odwıla l>aşmdao ;ya
ra 1-n.m ı tıf'. 
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Çıldıran Kadın 
Yaaan: ETEM iZZET BENiCE 

- Ydk .•. Yok .. Nasıl olur? Halı. 
nr><iırn kıtt 'iyy.en böy~ lbir şey geç. 
mmeelid.ir. 

- it~mat ediyor u m. 
- Tı:.3;L tuırşılıklt. 
- Ştiplıe mi eıı;yo.ıı:ıun? 
- Jlaşi ... 
- B'r dakika ~ll'Stuw. Necla 

~·uw.!fslk-l)>e~indcn meınoun, iten. 
d! ker,d'ne: 

- Kocıı:m boşadı.1'53 bir ta~ • 
s'ni daha buBur.ı. Hem daha iyi. 
llt.'t" halde b!t .. :lamla sakin ~a •• 
bn ~·a~a:1<. bin arlsmın '·ı-lha. 
ı.ına 1okıma clmkataıı ·hayrı·Ldır, 

h:w: oi:nazsa )'İyC<'Gk, g~cek, ya
tacak kaygum olmaz. 

Diyor. Necdeti ile Necla tle bir. 
Jıo;.m<.'Sfn • en çek memnun eden 
c.ibct evlcnmcd'~irıc rıazac:ın yüz. 
leroe ka<:lın!a !ehi: ·eU tom~.$lar. 
dan '.ı:rtum,ak. güce!, nefis ma. 
ı~s•, tcnbiyesi ınalltm 1ıir kadınla 
~va:n!L sıı:rctte ;·...,"<aına.k zevkini 
temın \'C ta'Jnı:on etmek. 

?kdkt out"du~u yt ... dcn kalk· 
tı, vol2 çııkm~k içi<ı hazııdanır bir 
ı·az~yt:: aldı.. Necıa sordu; 

- Ne o hazırl~nıyorsırn? .. Ne. 
vere? 

- Eh .. Ad~ bana mi.i.sll'ade .. 
- Yiııe mi mü.aade? 
- Amıtn NecJiı.ctğıım.. Bugün 

g~ç de olsa gitırr,eJi ve görüıırnt'!· 
l.yim .. Eonchifor iş lba.şmda çok 
cıd<li. lş zonıanır.da iş, sohbet 
ve ~:~nce z;ım:ınmda yalnıız sah. 
bet ve ~len·oove yer ,-e6vorlar, 

lK:men scıilı oonıı o luyorlar. D.fz 
daha b una abşrradı!<. Keşkoe bi;ı 

<ir' b llfün roi111't bu t arzda Qalış
n.ı-ğa alışaAJil;;clt. Bak o zaman 
bh>"C!crdc boş otureın lciınse ~ 
~bilir m:sin~ 

- Adeta .a*erlikte gmi .. 

- Evet evet.. Onlıior hep ö.l'le. 
l>Eodiıııı )'a .. İş zaman>11da yalnız 
'·•·· Muntazam çal •mı)·antı...ı, 
!embcllcri, de\'a.msrtları hiç 
tem""1! ve S<'\ 'mezk:r. Çalt.>aıtlar 

da mük5fatlaı:ını görürler. D'zim 

m~~;;clerde olduğu glbl kı'1k 
ı.ekiz sı>at çalışanları da &ırk se
kiz kuruı»la peyn:r eltmtk parn. 
sına tu~n:ak ;...;temezlcr. !Icın a. 
d3mın. hem <le {alışanın :kı1.ınc. 
tır>i b'byorl;-:-. fi'r aral!!k ht'Sap 
• tm"ş 1Hd de bUrocrr hanı~; mem. 
k>kcl'e bir a:d:l:imın :bir m:i~-on do
lar kıymeti okluğu te.ı!b:t edil • 
m:şti Hatbtki b'zde yinmi para 
bite d<ğıl.. 

- Kabahat kimde? Sizode •. B ü.. 

viik Haııpte nckadar Türk göm -
dtinüz ... 

- Ş1md!ye lı:a<lar gazetelerin • 
den, ooah.Jaıden, şundan bı.ındaıı 

dİ!nlediğimiz Hıap, göntiiğüımüz 

hakatı<-t yetiı!ımi'.Y'<'r da sıea <le mi 
böyle söylüyorsun Necla? 

Necliının yüzünde, 
J<aşlar •<ıda de:ıohal bir 
o\du . 

renıgir.<c!e, 

tııiıavYül 

{Dev.mı var) 

aaıezyamlllaarebısi 
Yazan: Ahmet Şükri Esmer 

J l1p<l'ltlm- kırk iki güa ııevcı 
yaptıktan baskı" ile ıele geçU- • 
ciilde-ri tqebbfu;ü o gü.ndenberi 
ttıWıafızza e!miJler ı•e boskuı:n 
meydana getirdiği elveri§Ii stra.. 
teji <hıruntU~ en çok fa.yda 
temin etmiye çalı.,~. 
J ırpO'll l&rın lurttkô.t .a!ııı;ıı çok fll!· 

ta~tir. Cerı.up ÇUı denizini Jamn 
&da mı yarı.modaların birçok n<>k. 
taıanw.a ~ çıkıvııı~J.ardao . .Fıı.. 
kat eıı çok önem verdikleri 1ıa • 
r~kct ~pheri:ı: sntgııpul"• hedef 
oı.......ıc cıl«ıı lıfııU!zyıı >nuluırebe. 
s'ıifr. Malezya <ıUı yüz J..-ilınnetrc 
lı:-ıda.,. tı.::ım 11e pwınak ıeklindc 
bi.- yarunadadıT. Bu .ııarımada er 
çok, &;>! elix bıu; parmağmıa ben• 
;:e7, Parmağın el ile biti~ik olun 
no1;tası Siyam 'dır. Oıulmı ~ayı 

dcğrı. Male:yıı yarımııda.•ını tef. 
ki! ecl<'>ı İngiltercye ı<ibi birçok 
lıfi!;ılm-tler t·ırrrl.r ki yuı.....rdaıo 

a,ağı doğra ıoayıld;ğı ::anıı:u fÖ'f· 
le sırııla11.mal.:tar!zrlar; Şimalde 

Siı,""" 'm ilci kompısu biri doğıı
cla Kclan•mı. i:ıtel,i Kcd.aJı ı•e cc. 
?Lıtba dogru Tr~ngaııu -ı.·e $0,.,.., 
da A1a!.e=ya fe,fr,.asynııunu tcş • 
kil eden d<irt dcı;let, Pcra.k, Pıı.. 
ha.nq, $ela.ngor, Negri, Sembilax 
Nı niJ:ayct pa.r11ıağııı tırııorjı.ıı 
teE1;il eden Ce!ıor sultanlığı ı.ıe. 

lir. S'ngapıır da l>ıı tmıaymı u • 
cııdur. 

.!Of".nlar Kelun ~·e Kedah'U.ıı 
!•ajiıyarak Tnmgımu'l/U geçmi.j. 
Ier ·ve Male.:.ııa fedın-asuoıııır.ıı. 
~ıl cılen dim devleti de eUe
rine geçirdik'A!u sonra gelip Ce. 
hor Sultanhfiııun lıud.ud.oı114 kıı.. 

dar ıiaııa.ıımı~laıll:r. Şim.di Celı,ır 
Cul'aıılıy•nın hudut J.:cm.şusu <). 

lan r;eg1'i Seıalı.lan'dü çarı . " ~ 
y.:rlar Tını.ağı da 4.>4oiı d·1ğru 

lıwüııcr.:k ucwı:ı geldiklen ~a -
"' :ııı Siugapur'a ı:armıı lııılıına.. 
ı:akkırdır. 

Acaba İııgüd.er Singapur'v. 
kıırto~abi!cccklcr nıi~ 1ıGu1;atııı 

kırk ikı giiıılüJ.: gc!~m•,;iııe 1"' • 
k:.ldığı aman bu sıı.alc 1n ü Uct 
lıi• c~<G.P verme!: kolay o:muııor. 
Çiinhl .Tı:ıptmlar ılMıL"l' re lıat·ıı.. 
iJa. hilkimdiricr r.ı ellın-i11dckı l:ıı. 
:~ ı..-..vucrleri de ü.itüındiir. Bıı 
ıw ıe giire çok kuvvetli o?nrnJ.: 

''<r1ıkin. edil ~ o/ma:;ma rcığmeıt 
.'>ır.garıır. gerek lıaı•aıfo, ner!!l: 
tknble ı·e ger2k kJV•adıı iistün 
;;,,~.., tler t!l1'cfmda..o .'IQTılmı• o· 
!mı !ıh müstahkı m kalnıitt al..-ı . 
l1€tin'° uğrar.uıktan kurtulam.1 • 
'"'a'ırltT. ı\ferirr ki tngili,Jer ve 
Amer:kclılar deni-: ve luıva lıd .. 
1-imyictiııi ka..'l!ııamsııalııT bile, 
7.ıç olma:sa Jııponla.rı.n l:cu;ıl4 • 
ı ma ~şit kuvvetle çıkabil.i1ılcr. 

Ş<mdilik l>öyk biT ihtinuıl de 
ı•orit göriilmiiycır. Çünkü Japo11-
'Ja im bölqeye deniz lcın•uctleTi • 
aiıt hl?psini de toplıvabUecel: du.. 
1'!J ıııd4dır. 

iııgiliz kayıplarile Amerikalı • 
lamı PCi!rl Harbor'da ıığmdık • 
lan ra.yıplor - ki nekadc.r ol'1uı1:ı 
lıcnii= iyice bilinmiyor _ demok.. 
rat deniz kuvvc•lerini ıı.azik bır 

d'ırunıa dii.§ü.rru.ii;? ı·e Japoı.lara 
dr ııderde ta,,. iııikimiyet temin 
ctmifllr. 
Jap.myanın hara kuvvctler>n.e 

gelince: _ ... 
Japonyanın elin.deki tayyare • 

l'?r. Almanyıımn tayyan1en J:ıa.. 
dar bol olmam.akla beraber, de -
mokratltırın. sayı .... en ~§ı, iic 
!>ini g~e" Japon hava 1'ııı.'1.·eı -
tcrile diiğ~cbilmeleri bugilıı iç;>ı 
çok .wr görilnmek!edir. 

Amerika için &u zor1uij11 doğu ... 
r-ın •cbep!cri R eis Rıı:velt, lıf1'17 
cıHıl:tım bir 1ıafta sonra 'öyle • 
tli;ji ~u sV:lerZe i:ah etınişti: 

- Bir lıajıa en·el, Amerika!
kr lıarlıc gfrm!yeccklerim ve 
gir.e!~r lıile. ilk 4!ıll§ta Japon -
ya~n pa.•ifil:ten silip sii.pii1'l'ce1; • 
!erini :ım•ıecliııMlarc!ı. 

l)emrkTat drıılet!er. •İyasi dıı
l"lım loakfandıl dalqınlığu geldik. 
le•i rrılıi, l;ar.ıl.a{·cwak!a.rı dü:; -
Thanın J~urı·ctini de hüçiiJ~scnıit• 
krdir. Simdi im yt111lı.! l.cmpla • 
r:n crz~1lorını çckiyor:ar. Amer1 .. 
kanın lıarp ]ıazır!ıkla.rı büyi;k • 
tQr. Ru;relt geçıml.erde im Sl'1•e 
i~ndt! 611 bin. gelecek sen" içi,. 
de de 125 bin '4yyııre inşıı cdi • 
leceginden bıılı•elmiftfr. Ameri. 
1'ıı sııooyiiniıı böyle bir veTinıi 
temi-rı edebileceğinden şüphe ... 
d ilemPz. Fal.ıııt bıı lıırırlık ııı:•un 

vMelidir. Ve M 41.ezya lıattka -
tının gelişmesi 11Mıeriyo., ki. lıu ' 
arod.a, deınokrat?m- tc ·-i'fisi ''" • 
lc.inıttz denem~'re de, ,,,., lıaldc 

pek 4or olacal;: za-rctl ... ır f.,:a,, ~· • 
$ındıı kalabilirler 



(IlıJ y.z.ının metuıleri Aüadolu 
A)aııa' bUltonl•ı:inden alınmlflır\ 

Telhis eden: A. SEKIB 
O. F. I. ajansının verd.'ği bir ha. 

tıcrc göre, İstanıbulda bulunan in. 
gilızlcrin bir ay zarf.nda scbri 
t<:"r k.e ı.n iye lıınl1" I an mala.rı b i idi. 
r:Iml,.ı.ir. FM<ı>t birçok al'leltt bu 
ihtara rağtnt'n İstar1bulda kalım. 
ya karar vermişlerd ır. Bu haber 
Alınanyada ııl3ka ile karşılanm~ 
tır Beruin<..ı,, yan r<>ınıi bir kay. 
nakta.n \'ttilcn m:rlün-.&ta göre Al. 
man}"D. H~r'c~ esine göreç eğer 

dogru iıc t.u lınılx-rin Türkh·ede 
par1k ç>knrtmak \'!' bu s.u~Hle 
Tü:rltlye üucrindc !az\· ·ki arttra. 
rR!t ~ mcınlcketm d"".ıkııtini Moi
k<"va muu.locrdez,ndcn N\irmek 

ave-;in! ht ıdaf ct<noktedlr. Çiiııı. 
ku lngiltz har~kclinin yalnız Av. 
rnpada d; ı:il, Boğ:ı:niarın da So\•. 
vetkro s~t imasına -mıadi1 oldu. 
~ belirtilmektedir. 

RİYO KONFERANSI 

R .o de J.'.lreiro ıoorıferansı d •• 
,.= otmei.led..r, Alınan iıaberler 
Ar•~ntinir. A"1erikan n-Oktai na. 
;arına lşt a.1< ctıniyecC'ğim H 
.. Jıh\ rk li"'omat·~ .. bet. ,_ . . '" ~ munase 
...:rı~, kcsmiyeceğini ·· ·t ek.. 
tedı.r A · go:; e.rm 

· rıant "l dcl,gcsi konferans 
l«ırıdtıırUırında •-nd · 1 bi.r . ..~ ısın.e soru an 

su.Uc oev•bcu Arı' at~t·nin l\'1''1 
vcrlc <l' ıo . .. · • 1

" • 
k ... 'l! ın..lık munast'1ı• tlcrin 
c ılmesı.nc n'. •-' f • '-t . '"'"""' nw< "l n•z· ;, .nı Mu.har _ . :: ~- ...... 

t.r. aza eckcc~mı soylemiş. 

MAilEŞAL KEi1:EL BUDA .. 
PEŞTEYE GlDİYOR 

Mareşal Ke tel" 
,far'.>.ye l\ ın, Maca.-i;tan 

arelini iada:ı.ı 'CL Bat"lha'nın z:. ı 
Bud . e ~ 1=k uzere uugün l 
vcn~Y~ gıd cckL. Berliııden · 
Braıısoh~h~cr g1ire de Mareşal 
ınıştır. M etıır. :neliyat yapıl. 
lne'l . şal iyı olmasına rnğ. ! 

· tızun bır tedaviye muhtaçtır. 
FRı\NSADAK! iŞGAL KUV 

VETLEltı KU TA.NDANI • 
GER! ALINIYOR 

\~.. . .... ı 
şıng.,.,, .tn \'erilen bir h b .. c tt•· Fr a e ... 

,oro ansadaki Alır.an ord 
.arı kunuındanı V S . u. 
~a..:fcslntk . on tıncpnagel 
\\ınarJ:wıı n ı:crı al:nmakta<iır. 

'<'!' ~ karşı rap:lan suikast. 
r:in ı.~tSuıd~ .F.ransız rehineleri. 
'"llm,nd na dızıbnMi <'rr rini bu 

~" ıtrn-erm u, 

Ç~RÇlf. TEl\'KlD OLUNUYOR 

cıl tc::t'" a.~det edtn M. Çör. 
ıucflere eoı ınektooir. Bu len. 
Do~u .;a~= no~?· \<e Uzak 
11.ı ek.atının ıyı bır seyir ta. 
. ı> etıııeyişi wbe .. 

lstanbuldaki İngilizlere 
tehirden ayrılmağa ha • 
zırlanmalan bildiri! • 
mi, - Riyo konfe~an -
aı - Mareşal Keitel Bu· 
dapeşteye gidiyor -
Franıadaki İ4gal kuvvet· 
leri kumandanı geri ah· 
myor - Çörçil tenkit e· 
diliyor - Şark cepheıi 
harekatı - Doğu cep • 
laeainde ha.rekat 

rıni Ruslardan geri almtşlarclır. 
Ti lop, bol mi:klaııia mal2'eıııe ve 
4600 llus "3k.eci ~;.ir alının fl1ır. 
Donıoçte l:tust&r bi.ıyCılc ku'\'\'eUer. 
le taarru~ <t..rr.ü.kdirler. Al4nan 
hava kuvvctıLrı !-.luı:anansk deniz 
çevresindı: bir Rus geflUii batır
ır.ışmıdır. So ~et tcohı;ın<; .göre; 
Ruslar ai::şın&n:ı mukavemetini 
kıraıak y~ııi ücdoıneler kaydet. 
mi'j!:<r ve Pololng.mk ve ~vod 
.boı.ı;e.crini g~ri atnııılardır. Sov. 
yctıcrin K.zıl Yıldız gnzet.a;i ver. 
dij;i heeerlercb Moıa• şctıcinde 
rokcl< ır.ulıaı~rerıni.n b~ladığı 
\ c Rusların lforko['un ımıdafaa 
hatlarını ddrnıye lcj<:bbüs <ti.il<.. 
!eri bddirilın<ktOO<r. Ayni gazete. 
ye göre Orcl şoori sOlkaklarında da 
nmhar<:belcr tcr<:yı n elnu~kte oı. 
duğu tahmin cdilrnekt di.r. Rus. 
lar Kahııca'nın şimalı ganbkinde 
kü.çllk Vorodniajavodo kasabasını 
geri almışlardır. Lcningrad'~ 
tren muvasalası obaşlauu~lır. Cu. 
martesı günıi ~'Oktaubeıi ilk dda 
olara.lt Leni1'4!l"ad garına SoV}·~t 
lreni gimı~tır. 4 

UZAK DOGU HAREKATI 

M.ılct) n'da Japon ileri harekatı 
siir'allc dcv~m ediyor. T-0kyodan 
verilrn haılıerluc giirc İngiliz hat. 
lan gerisine ani surette çılt~rılan 
Japon kuvvetleri Singapur isti. 
kaır.dind~ bütün kara ve deniz 
mU\·asala yol rnsıtala•ını kese-. 
r<:k Juhore • Bahru ~itruli.ndc 
20,000 kişilik 'lıir lngili7. ktın•tti. 
nin çcınb~rlenır.esini laıramla. 
mışlardır. Malc ka·nın cenubunda 
geri çekilme lıatıı kecit~n 45 in. 
ci Hintli tugayı to.!ım olm.ya baş. 
lırmıştır. Batuanam !ıölgosinde 
s'.ddetle muka,•cmct eden A\'US. 
tralya kıt'aları da gNi çcki!miye 
b~laınışlard;r. Singapura şitldct. 
li hava akınları yapılm~ktodır. 

' 

Japonlar Singa · 
pura 20 kilo

ınetre mesafede 
t.1alay a muhare

besi bitti 
Vişi, 20 (A.A.) - l\Ialnya ınulıa. 

rebcsi bilmiştir, Şimdi Singapur 
aıulıaret.<ııi bllflamıştır. 
~anı:hay4aa b" :.alıalı alınan 

bir habere cöre .Japonlar SUıga.. 
:ııurun şmıatindcld lagitiz d~ mü.. 
.tafaa lıatbnı yarnııışlardır. Şimili 
Singapunın 20 kilGmelre şimalin. 
•e ltuluıımakladırlar. J'aponlara 
Singapur ımntakasındaki ileri ha. 
rckctlerinin ~imdi )·avqltıması 
mulıteıucldir. Çünkü Şauzi ıuı.n. 

taka5ı dünyanın en 1nunzaın top ... 
!arı tarafınıiaft müdafaa edilmek.. 
tcdir. Bununla beraber Japon h3.. 
kinıiyeti a~ır suretle tecelli et. 
moktcdirler. 

Bfrmanya işgal edUciJ 
Londra 20 (A.A.) - (B.B.C.) 

Dün gece Ran~n'da neşredilen 
resmi bir tclblij\e göre Joıponlar 
fürnm'dan Birmanya'.va .ka.n;ı 
harekete ,ı:ıel,'mışlcr ,.., Hind Ok.. 
yanusu üzerindeki Ta~~v limanı
nı ve tayyare n'lt yda ım ~le ge. 
ç•rm'<>krd;r. TUl'Of, Siyam hu. 
dudundan 50 kllom<:tre mesafede 
Limanleu adlı nchdn hallclnd-e 
bulunmaktadır . .Japonlar bun • 
sıııı ete g.cçırmekle Hind Okya • 
nı.:sur.da b'.r limaı;a mahk olu • 
:\·orlnr. 

• 
1 ngiliz Tebliği 

ı Ranı:oıı, 20 (A.A.) - Ordu 'e 
hava km ,·etlerinin müşterek teb. 
liğl: Üstün düşman ku'' 
karştsnıda kuv,·ctlcriıniz, Tcnas.. 
serim bölgesiocle Tavoy'daıı daha 
müsait mevzilere doğru çrkilmiş. 
!erdir. ----Muarda Japonlar 

püsk ürtüld ü 

lngilizle r ve Çinli-
1 

ler Taylanda 
taarruz edecek 

;,ıeıoourne 20 (A.A. )- Gene. 
ral Gordoıı Ben:ıoctt, Ha\·a Nazırı 
1\-l For.d'a aşağı<lu.ki raporu gön. 
dermtştir: 

Vl~ ~ (A.A. )- Tahnln ed:J.. 
d~ine göre Japonların esa& he • 
el ileri olan Singapura hücumu 
hafifletmek gap">i:lc İagJz \"e 

Çin orduları Ta.vland'a !oarşı ta. 
armza g(\1mok ihercdirlı:r. --··--ruır.<k:ted' .. P olar::k gostc. 

ler<' c ır, Çorç!l'i n bu tenkid. 
tt>dır. evıtp \'<'~ği iımit edilmek. 

Dığr larfat: A . 
N•mrı Alb n ınenka Ba!ıriye 

Amerikalılar 9 .lap •j 
'ta7yaresl dtlşilrdQler · 

İmparat<:>rhtlc Avırs'.ralya ku\•. 
vet;.,ri, dü~man b!1'1ktsı ·karşısın. 
da çakilmcğe meobur kalan Hlı>d
}[ kıt'alıı:rın oolun<iuğu Muar lbö!. 

1 
gcs:r.de <iumma '1>tikra n·enn<:lk 
üz~re oraya gönd·errlımişlk:rdir. Bu 
km'Vctler, m~n!kr!n! ~al etler 
etme-z. c~-rnan tankların yardı. 

m\loe s'<:..Lt'i bir hücııma ıı;oçmi!J
]e..,!'r. Krt'alarmıız .tıu hÜ'coo-ıu 

•p" türtn.üş!c.rd:r. 
<>----

n-: t.r· •?il ay Kroks ~unları söyl. 
· az lcr h. 1• d .. en Jou ' ~' a unyanın 
""ettı ıt;ak' esin 

kr. RlJl>Lırın b ın . e maliktir. 
sarsmış olın u fl',.ak ney, az çok 
ınaıı lıırp ası .tabııdir. Fakat Al. 

ıtınk .. 
parçalı.ıııdı't ıpın tamamil.e 

ı; sıınılır.amalıdır .• 

Alm!A~~ ~-EPHESİ 
lrrc ,;;lıg.nc gÖt"' ·· e Y&pıl0 n · • gun.. 
nıalardan ' ticfd<.<tli çarpı>-
k sonra Al · 

\r\"Vetleri K . man ve Ruırcn 
- ıtımda Feo<iosya şeh. 

Harp vaziyeti 
CI mel~-~ .. li<IS' · -.....ı.,, Den111) 

'DC lna.tuzdu. r. 
Bu vaziY"ete ., .. 

rne~kc-zdekl k .~~re AttY:an !arın 
b r Rus 1 .ışıı cQtılles: biiyf*: 
yet kıt'a! a-z;·!·k' a,tındad>r. Sov
ınımı· .. arıc., M. Hrt~r'in u.. 

' "arargah. b 1 '.eı 'k'l('fl 1 :. u tman S'ma. 
OO k ""'1ehe !T"'51:t. 

~ gcldlkl ri sÖ •1 . e. 
. fojaiok O l ) eı, ,·or. P.ej~\· 

• re liehir' . • 
mt>lle Al ı r.11•u d'ii~ • 

• ınanlar .. 
Otduı:;r'le ' ıne, .. :ezd<l<i 

· l rıcatı? m b 
!ar Briaıı<ık y· ca Ur olacai,;. 
rnaga ga}" • ~aııma'da ~.ıun • 

c t · r<ıklrr<lir 
ellup cchasuai 

tn-)(,·· rik<> Ku . e l\farcşa, Tı -
g<' !erin-'" 1.,,':'k ''e l!arkc<! böl 

- .... rar t • 
l<.ıın Jır. Bu !ltı aarruza baş . 
-r ı. t....., !''· . ı<>1ırlıı de .._-_ 
"' ·' "'' ~esı gc ı --. =>:
k;,kur A manlar ç rdg,, "'''-'~a:k -

· gerek 
\'C gerek~ ccnun ı. . ıncdo<·z 
So ..,. ••Csıınler!nde 

'yet hiımmlarınt mUka.ı,·ı 
arruala ... _ 1 ta. 
. . r \1. '"""a kıU\"l'Ctler 
~csı•x!c .. k" . ı sa. 

· Pli.• urttıi.1<lerini b'1diı-i-
I odarsa da bu .. k .. 
kat •1 lm • Pus · tıı<limel-erı'fl 
Rl.ls "~ .• 3Clıgı ar.la.ş.!.yor. Veya 

ık.tls.rı bu pUS!·üı11nw1" .. 
teak'n 1 1 , •• mu. 
1 ..... !! <rar taarruza b ' 
&r ve Alm 1 a~ıyo.r. 

bur . . an arı çdklı.meğe rrıı.c. 
'l' cdt)orlar. r..- tl"kim Kırırııd 
E'Odasyanın A~ a 

l!lerl . 1. ar hırai.ndan 
~ ·l'?rraıil!nt 11'lÜ't('"1o:i,p Sav • 

Vaşington 20 (A.A.l - lfat1hiye 
.ı. ·aızırlLğ;. b id1ı l~ ur: 

CumartC"<: giiııü Ccleb :laları

nın diığu ~trnal~1"'tlc 5 Anı~r;.kaıı 
-burr.ıba tayar~s;, 9 J<l'pon t&yyarc. 

sinl dü~ürmilşlür. Bklıışik Axr:c. 

rika ordusu tayyar~l,l'i, Ja.pon -

hır tarafından ~a.I ı~i'!cn Malaz.. 

~·anın bir hava me;"l'.l:ı.nı itııcrmde 

mtrVallakiyelli bir akın PJ.l"ll•Ş· 

lardır. 

On kilodan a,ağı 
koyunlar 

(1 lnci S•bi(t,ıteıı Devam) 

bina ı.lr karar urececi Ankara. 
dan geleıı haberlerden öğnuilmiş.. 
tir. !\ldı~mrı: malimıata göre hll. 
ki\mel 10 kilodan aş•ğı ko) unla. 
rı• kPSinıini ıueacd.rcc.ktir. Bu 
suretle )·urttu kuzu kesinıi tan1a.. 
ftıeo nıenedil<c• k n ancak y:ışıru 
lkmırl etmi• olnn haHanlar kesi. 
lebileeektir: Bu su~etl• ıneınle. 
kctt(\ki kn~·un nr~linin kısa hlr 1.a .. 
ttııında duba ziyode iiretılmesi 

ınümkiin olacaktır. 

yellerin bc;rada da yenı her ıa. 
arruzu bckK.r.<übım. 

Len:ı>ı::ad c<p1 ıL.,.;inde de Rus. 
la.r n~.ev::ıi nıu\•;.ıliaJ~:yeth:r ka.. 
uııtııaktadır!ar. Ccplı<?ıo.:n ?tmali 
ga11bi böıgc..:nd~ Alman rrı.:;·zi·
ni yarmı;lar ve ba7.ı köyler: i'gal 
ct0mıslcıxhr. 

Fa.kat Ru~lar dah.a ziyade mer. 
kez ceıphr"8o!nck Lstii.n kıwvet!e1.,_ 
le taarruza devam .ooiyoorlar; 
maksatları ~üphc;ıioz Simo)ensk'e 

vaımak, Alman umumi karar • 
ı:illlunt şôrma 1. me•l<ez '"' cenup 
oıtiular grupalrı;e Balık ~ • 
~tler!r.e Po'onya l>udu<kma ve 
gaı•b\ Ukraynay.ı riıc'ate rnt'Cbı.r 
ctmç-.1tt?ı-. 

Alman orduları 
Başkumandanı 

{ 1 tr.cl Sah Heden Devam l 
giliz kendi ~Dd<nc sonı.ryor: 

cTrmlll6 mu, s:ıı.gapllt' mu? Bu· 
n.da taarrw. eıd!yor, ötede mü • 
dafa3 \·azi}~l'ncledir. 

M. Attl~. Avam Kam.-.rı»ın • 
da , :ınparatorluğuıı kaynaklaN 
her tam fta lloı:vveıli <>lınağa kafi 
dcğ.!<l.r d.<ıniştL Singnı;.ıı-r'da 

r.oksan olan a.3kerJ~rc \·c silıilhla. 
rn Auchinleok. Ll'l>ya<la sahiptir. 

ş·ıro; iki hooefe ti ~n ıkoş • 
m"'1< ic~cdi~ıor. Acaıl>a. İııg:Uz • 
!er mi daha c\"\'Cl Trablusa \'a;ra. 
cıtklar, Y<'~a Japonlar rnı datıa 
evvel S'nga.pura? 
Sin~af"Ur'u lourtarmak iJm'ldi gfu. 

le görülürols!nc azalıyor. Bir yan. 
d•n do Tratblu; yolu iizerind<'k.i 
güçlükler güodorl'!günc art;y-0?'. 
Londra, mtıvaff. k<yotler arıyor, 

faknl Fnnan.Po korsanlık ha • 
rekctindcn başka b;ı;;ay buhmıı· 

yor. \' cE!'de bugün Rto konfe.. 
ramn-,;la n ve t-er. ı:ıbi Afrika uf. 
kunda ~2l<an ~iır,,cl<lerden dola. 
yı hususi bir ciıarum\yelı haiı 

olan SuvyetleriJı <Yeni muvaifa. 
kıyetler:• kalmL1tır. -· 

Bt')'' ğltı l1cünc.:ıl s ·,~ı Ilukt k Ha-
k<ml ij:Lnden: 91~ 1363 

Türkiy_ (': mhudyetı z:ra:ıt Ba.1ka· 
sı İ-s\Jnbnl Şub('S\ tarafırıd.an Oa!ata
da Tik ·r ... k n klıy;ıt Şirkctı n.tıessis

!cr:nd~" c~:nal ttrtknn JlE')'hine a~ı .. 
!.1n a1t1c~k d,1t.·as:t ınllhaıke~~inde: 

dava erii.lcne ilh1~en yaptlnn t.elıF&ula 

r:ı:j,·lıeı nıa.hkeı,.l,Y<~ &t'lırcd:ğlnden 

bertı.yt iıstıkta.p ni- ~·,keı"t.e.,,.·e geln~e.si 
!çin gıyaı.p kararınuı ilan.en tebliğine 

m.:: hkeıtle« kanır vr-rllmiş okhığvn
da.n yevın\ muJl<"1<e:ı e olan 9:'2.'9.\2 
tarihin~• l;ıutl 9.:ıo mahketr•)'• gel
mesi • ryJ bir veıki 1 göndennesi, ak
si takdirde da\'anu1 gtya'l.ıu.ıda görüle
le,ği g•yap k.aı-atı .ı.a:;ca~una kainı ol
m~k h:-~e 15 g\hıı. mOddf"t't ll[jn olu. 
nur. 

Panamerikan 
Konferansı 

Şili mürahhas heyeti 
bir tavzih ne~retti 
Şili, 20 (A.A.) - Riyo dö Ja. 

ncyro konfcralbllldaki Şili mu. 
zahhas hey'etinhı •eziyeti lıak.. 
kında bir tebliğ ııe,r-0lunnımıtur. 
Bu tebliğe ciire, Şiıli mııraı.ıuı. 
heJ'eti fikir ihıllafına düşmfiş ve 
durumuna iktısadi h7dalara bağ. 
lamış gösteren haberler abestir 
,.e ıııwm itibara alıumıya değ • 
mcz. 

Tavzilıde Amerika lut'asını is. 
!ikbalinin dönüm nolrhswda ba. 
luuduğu bir devirde ihtiliıf halin. 
de gösteren kı>sdl haberler esefle 
karşılan nı.ak tadır. 

Lehistan - Çekoslo
vakya anlaşmas1 

Loudra, !O (A.A.) - •B.B.C.• 
Leh.i>tnn \'C Çekoslovakya arasın. 
da Londrada İkiucite•riıırle imza 
<:diltn muka•·eley i yürÜrlüğe koy. 
mak için k<>n~uıalar" ba lanmış. 
tır. C'.örü~ıneler epeyce ilerlemiş. 
tir, İki hiilrl\ınd arasında Yunan. 
Yugosla\• :ıula~uın:ı tarzında bir 
anlaşu1n \·apılacaktır. Buna diğer 
Orta Anııpa 4•vletlerlnin de gir. 
me•i içiıı de tedbir 2lınacoklır. 

62 Alman askeri 
kurşuna dizilmiş 
Lon~ra, 20 (A.A.) - Röytcr: 

So\'yet ııjansı tarafından verilip 
Stokhohn'den gelen halı.erlere ı:ö. 
re 6? Alman askeri Ru> ccphesiııe 
gitmek istcnıcdikleriudcn dolayı 

Lilc'dc kur~uııa dizilmiştir, 

Vilayetin Tebliği 
( 1 lncl !:::ah11- del! UevJ.m) 

ce-:-t bc:.rzn.nan-.elcr ha?.ırtıyacaklar ve 
bunları Çat'Ş':Jn1·ba ~amına kadar bUr 
lunrlukl:;.L·ı yerlerin ~n bdyilk lnü.!k.L 
ye ı.tn11ılerine mak"buz mukabilinde 
veI'OO(;ıklerdir 

!> - - 20 J~anwıusanl 19 ı l Salı sa
b.:.tuod.:ın ev"·eJ $atıln11~ o1ı.c> ı.a henüz 
·ınü)ter~icre teslim veya gösterdJkleri 
ym·lerc sevko!urunıyat'ak. satıcı elinde 
kalmış. olan §l:ke-r!tr satıcı taraftnda.n. 
vcı:ilocc';. boy:.nnemeye dcrcoh.ma .. 
c ·t.r. 

4 - 20 Klnunusanl 1942' Snh t:ııba
hındJn it'.&aren :s.:ıt.ılını.ş \·c rıttlşte-risi
ne t.esilm OOlln~C'k ü1cre yob çlkanl.
'ffil.i, yan! bayi:n el;.ııdon t>ktnL'!, fakat 
müışteriye varınamıı, şekerler müşte

riye \ardı~ günü takip eden günü.n 
.akşan11rın kadar Jlclt-.cl n.added~ ya
zılı ~kilde ayrı lıir bey:.aıaı.atne ile 
bi ld'ı rilc<·Pk t'.-r. 

l 

5 - Şeker fııbcMtah•ronda V"J'a de-
Polatır:<ia bultıruı.n ~~e:-lcr be,-anna- ı 
fr<')'C \[,bj de 'ldfr. 

6 - Drya.nnaınc \-erın:ymlerin. 
n.e\·cut:arını nt'k tı!l göstef·c!"i1dtti an- t 
l3ıı:1l~nltrtn ir!!:ı> cdf"n l"!'t'l~r!ınde ı,{il-
li Korunn1a Kar.ununun 415G numa~ 
r:ılı kor..unl>'.l nuıacllt!l CiJ intl rna{:....1esı 
mucJ)ir.<'e aram:t .Y~pılAr•k h"k~rın
da c<..-z~ı! ve k~nun! bk\.\.>aıta ıeçHe
ccktir. 

BAKK!\LLAlt!\ Tt'.UJjG'\T YAPILDI 

''~liıyetin bu lrbltel üzerMe her 
seıntlc lı :kl~llııra , .... şe-k:.'r ~alıc-ıla

rına tebt:g:at yapılarak. $Clccr satışia .. 
rı dtırdu··u'rnı ~tur. ~ i~ide, Iuadan ve 
em~&li 5eokerler bu kayd .an hariç v~ 

satışlar· serbc!ttır. 

Fi<'.TLEltE 1 KUltl'!j ZA~I 
YAPILACAK MI!. 

Nakli.ye n1asr.-:: rtaftnıo arlma~ı üze .. 
rlnc şeker fatlerin• kilodıı. 20 para _ 
ı kuruş ara$mdı bir zam terası muh-
lenıcld·ı. 

--""'"'---

Sovyet Tebliği 
(1 incl S.t.hdt-ckn Devam) 

lerialn::~lardır. Bunlac meyanın.. 
da Verey:ı ve S:ınolctıbk bölıge • 
sinde Kon<lro,·o şohrl va .. dır . 

18 ikind<iınunda tayyarelHi • 
miz 8 Alınan hücum :ıra:b:ısı, 550 
den fazla dolu n:ıklıye otomcJbili, 
350 ınühimrrat ytiklü anııba ,.c 13 
mitralyöz ıırupu t .. ıu elrn ~ • 
!er; 3 tren yakmı;;lar, lbi.r mi.i • 
ilümmı.t depos;l~ b:r 011acmaltruk 
drv·sunu bcı•ha,·a ehmZ..ler, 5 
Alınan p:yad.e fırka..ını yamus • 
lar ve kı<;men inıha cbm;.şkl'd.ir. 

-~---

Bir çocuk babasını ! 
bıçakladı 

( t inci !:ahtred.,. O.v:ım) 
,·a~~l"\'Crt'li ahlt.kı:ıı td.9h'11 etmesmi 
ve söı dfn;cmesin! ıöy!cnı_!v.-se de ba ... 
basının bu hare~eıi~ şinlrlencn Ce
mil ilz·rinde taııd•ğı b:r bı('U.jl çeke
rek bo.bastnın üzc~·ine ~aldırrrııt> ve 
muhtC'lif yerlerloden ağ..:r surette ya
ralamıştır. 

Etraftr.n yet~enler deıtM.--1 ahlaksız 
C'ocuı{lı y:ık:ı1amışla~\fır Yarah Hasan 
itndadı srtı.hi otorıob:li U~ Rcyl'lğlu 

ZilkOr H.ı'!tanC'-s!n~ 1taldırıhı.ııttır. 

3 -SOH TELCRAı•- 20 !?11<f~.4."ı.·u..-

İstan u d, ki 
İ GİLİZLE , ı 
BOGAZLAR, 
ALMANLA 

la e Büroları 
( t ı : ... ei Sa .• ifcdtıı Dev;ım) 

doir. Y tı, karne usu\.nün la · i 
1 ıkıırart'.\1jtıktan ><:onra kaza wı na· 

!heyelerı:.'" gece guıcd~ dcvmn e. 
dızn me<a;lcı•lndcn d~:.ı,; a k:ı. 
daşlar:na t~kbr etrr.•!'(İr Bun. 
dan sonra ştJbat w mart ayı için 
veflecu': karnc'c'r h~ında a!a. 

kadarlara dire;.ti!let· wrnı~t,r. 
Tcsb't ldilcn y<:ni csııdara göre 
her kaza \'e nshi)·t-d~ i~ hiiro.. 
!arı ibd&s ('(f:lecclc lbu tıürolua 
l.?~ işleı"im el\ref"'-{'li nıemurlar 

ılınaeak ve bu rrHJtTllH'lartn ba • 
rem kaı-unun! bllbal:ları temin 
ücı:lre:kl'r. Nah "ye bürolıınnda 

1 
4000 nJfıısı.:n ne · r ~ı:.r ba. 
k:l'{'aktır. Eu ım:ıınuuarm r·ıcş • 
gtıol bulundlıkları m~'ıafl("'' n 
io.m:erı ms.sıılar•nm ba;;ırıda >•· 
zılı bul~nacak l.ıu suret ':e hı:.c va· 
tand.ış kendi !o;l~ bakan mcm;ı. yaşamaııuza rai;meu Vişi ve Ofi 

delfıletik haberdar edilml mb bir 
hayli gııriııtir. Horşcyin b&Jında 
böyle bir haberin safsatadan ile. 
riye geçmi)eccğiııin en kc. iu bel. 
gesi 'Iürki)'cdc ve htanbulda in. 
gilblerin lam bir misafir rahat. 
lığı içi!lde oturmaları .-c hiç böyle 
bir ihtar, teblii;, gidiş harekı linin 
göriilmeınesl •·c bwıu icap ettire. 
cek bir sebebin ortada \'C ufakta 
cörünmeyişidir. 

İngilizlerin İstnnbuldan çıkma. 
ları için iki sebep olmak gerek.. 
tir: 

• - llfihverle Türltiyc arasında 
bir harp , . .,kun, 

b - Türl.iyc ile İngiltere .-e 
Rusya arasında lınrp yapılması. 

Belki bu va7.i~·ctlerden lı<rhan. 
gi birisiniıı vuluvnu arı.u eden .. 
!er nrdır. ancak hıi.ıfüelcrin 1-,ı.. 
kiki se)·rİııi taHp Hlebllrııler içiıı 
her iki sebebin de bugiiııkü şart. 
lar \'C vni) dlcr iç inile yersiz ,.e 
mantıksız bir dileğin ifadesinden 
ba~ka Mr ~ey olmadığı malum. 
dur. 

Türkiye keıııli durnrnu ve liz 
1ncnfantlrrini tems,ll ~den ınilli 
sipseti ile bu harbin niz5 ve ihti. 
l8flau dmııdn olduğ>ı kadar lıer. 
hangi bir tesire lı.apılım~·acak, 
hcıhangi bir zoıa boyun eğnıiye. 
cck ve istiklaliui, t.opraklarııu 

dünyaila hayr t nyanilıracırk bir 
kahramanlık ölçüsü içinde de mü.. 
dafaa edebilecek kuvHttedir, Bu 
bo) le <>lıh1ı,">u gibi bi<im taraisız 
\•azi)·r.timiz Rusların da, İngiliz .. 
lerin de, Alıııanları!l da herhalde 
bize ayrı :ı:rrı ıninnelta•lık ifade 
\'C izharını icap cttirrc-ek dtrt"c
de lehinedir. Bu Jıa .. biıı imtidadı 
içinde de ayni durumu muhafaza 
etme!c.ri •·e Türkiycdeıı tarafsız.. 

lığını \·e esaseıı değişınez nliUi si.. 
)·asetinl dcvnın ettirm<sini en ha. 
lis dostluk dilekleri ve hakiki 
menfaat luıyg151 ile rka etmdcri 
de yine keneli ı""ııfaatleri icabı. 
dır. Zira, hor iki taraf da takdir 
eder ki, eğer Türkiye ınilli •iya. 
seline bağlı olmıyan m&eera sever 
bir \·az'nlıarc,ket ihtiyar dm'~ 
bulıııısaydt herhalde yine iki ta. 
raftan blriııin bugüııkil durumu 
çok deği'!C>billrdi. Faı..t, Türki) e. 
niıı hali•. <lürüst, açık, lıarp dış~ 
ta.rafsız, değişmez, nid6ız •·e ih ti. 
lafsız dosf si~·asetl ve eojirali .ıu. 
nımu lıer t.ar~l için de ilzami fay. 
dalı olmuştur. 

Boğazlar bahsine !(elince, dost. 
larııııız !ngiliz ve Ru~lardan böy. 
le bir hareket ve las&V\'IJC' um. 
ını)·• hakkımız olmadıgı kadar yi. 
ne hu dostlarımızııı lıali~ \'C 5'1. 

mimi olduğundan şüphe etmediği. 
miz kati teıniııleri kodar hakiki 
menfaatl< riniıı ~ böyle bir ta. 
san·ura m5ni bulıındtı~ kan:ııa. 
ti~de'.\·İ7., Boğu71:ır Türkiyenindtr, 
Tüı kiycnin C"lhu1r kal~c:ığındıan 

hiç kimsc11iıı ~iiplıesi olmamak ge. 
rckltr ,.e Türki)'·~, Boğa-ılan her .. 
hangi 'bir 7nınan herhın~ bir )·er 
ve istikametten gelebilecek rınel 
,.e tecavü7e knrşı da daima kah. 
r.aınanlık!n miidafa:ı rdebllecek 
kuvvettedir. 

O hald.e, b üliin bu vaziyetler 
~inde r<:11ebi m.rmle.lı.ctlerde ara. 
da bir çeşitli çeşitli ortaya çıkan. 
tan hab.rlerill manası ne oluyor?. 
Heniiz hu nttst\Sta kat1 bir bi~lriiııı 
)·üriitmck istcmiynnrı, fakat ştt 
kadarını sİİ) lcnıck istiyoruz ki, 
biiti.iıı bu halterler bu harp içinde 
Türk büliinlüğünc sinir n'uka\·~ ... 
motinin dıılıa füliin h•ll'lına~ını 
\•e milli birliğin zerre delinti \'Cf. 

nıek.izin c.n yüksek mertcJ,,.sin. 
de bulundurulmasını cmnd<n )e. 
ni yeni sebeplerdir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Çok Çocuklu 
Memurların 
Maaş vaziveti 
Arrka.ı !!O (Tete-'or::a) __.. ~1e-mur 

ma.:.ı,ta:ına zam ltı.ylh.ıst Bu!~ Eneu.
?nenindı: mı·zek.·r~ l·· !!rı·ektcdtr E~ 
cümend<- k.ı:v ... -etle hikim. olan Iila.r 
ıo.o t:raya kallar ola.o aylı~lara yü.7.de 
25, t70 ı:.raya kadar oLlı\la:a yüzde 
20. Daha yill<"Ckler dn de yüzde 15 
mm yapılmwsl<lu-. Ögrt11dij!;Laıe göre 
projed<'tı büfka bi.r ~ole rr.ut .. lea!ar ser~ 
dedilmekted!r. Bunlıfır n:ıey-onu1da çok 
~ocuklu aUelere çocı.rk adeıcHne gört" 
iazla zcnı yapı\ma~ı da \·ardil'. Bu· 

0 iındi kabul edllme.-e bile ileride evı'i 
v~ çocı.::.k!u memurlara bir takım •-o
laylıklar gö~terlhr.eoti ve mua rıytUer 
tt'!'ln'n cdil-!1'8i km...,cıt.ti. b .. · ıntiuıaA. 

dalıilinde•fti", 

• 

Hayat pahahhğı 
(l ncl Sabll.ıd• D<-:atıı) 

ımiiı acaat elımışlcrdir. Eııtii:nk 
lokartacılar. mahallablcilcr, kO. 
mür, yağ. sdb2e, süt ve saire f' t. 
l!!tin·n arl!mış c:mıııst s.i>Ebiıloe 
zam hromeklcdırlu' Esasen b~ 
ların bir k19mı porsı}>cmları ualt. 
ımışlardtr. Beri:ı~rler cemiyeti dıe 
!ıra} \'e ondüle ücrct!cr;nc 'blır 
rni!dar z:nn yapı'.T.mır.a miisa:ıde 
iç;n Bcledi~e müraeaate l<a -
rar venni~ir 

Dı&-cr taraftan baıt çal'!ıl·, çaL 
gısrz, :-lkL.:. i!9ki\liz l'jl)t rı::c yer • 
!eri :;r.lıip'erı n.nlatı söyle • 
m el<'!ı :ıdı r it-r: 

•- Hayat pahalılığı eğlr>nce 
ye•ler;ııc de lcwr ctım4 müşle • 
ri. Timi'Z n'llbctcn atalm~lır. Ça!. 
gıcılaıra, ma'hzamcve es:k'51ndcn 
fazla para \•er.iyoruız. Hallbvki 
fiat ladelt>rioml~ Mc.i<f;r. Beloo. 
ye İ'ktr;;at l\füdilrhığünün , • ...,; • 
reti~i btdkik ederek l.ıir mlk
d:rr zamma müo-aııd efırne>.r r:ca 
ederiz.• 

Mühim tir tedbir 
(1 uıcl :1 l.edf'n De\•aJn) 

' ru .lrolayca bulabıkcekt. r. Ma • 
halle büroianna ayrı:ca bir mü • 
vezzi He bir hadıoıne talı.>' · o~un .. 

tnatklaılır. Kara !er bu ınli'vezzi. 

ler vasıtasııc sahlpleıılnc gönic.. 
nleceklir. F..şlet ımaınoırlar tua. 
fırdan ~ecek ·~ her ,·atan • 
d111u rnüracaa•~nde o fişten ati.. 
nilecc1<: ma!Urca!a göre snr·atle 
hareket o:d.!eccktir. • 

lstabul Adliyesi 
{ l iııci S.hı'OOeQ Devam} 

m.akt:o :rlar. Saoo m nlo:=ıaa.. 
:t>i Arlüye Cn't'ı.rmcni lıe)·etnce 

<J, kaıool o\utl!l!l~ ye mi' allı<'.kst 
C1.S8l olurıra~tur. 

Bu ay faalıycı:.: gc4'CCektir. B<.t 
~ilsü ta'bd rle ktr<;ılarrz. 

Sullanahmct Ü~ in<ü Sulh nu. 
kuk ;llalıkcıncsindcll! 941/:l% 

İsıtJ.ct>u E\. :ınc A" .ı 1Je>t. ,;e 1\a.. 
tittnı.a !31\ ve mt ... · .. tt . muL.ı. 
tmrrıf ok'ukJa:--1 İ~ 1 ;.ı: ~c··c:ı.cC'..ı. 
t1erc-..n Ail.:ı ırum .. tı~\o.'1 ec:·I Öıil t;.. 

, le.: ı.aıırS.1!11 \.'C y . ~eker Ah:!"ct P :şı 
...UğıN!ıı e 0 :1 4 \'C 7C 29/:)I k pl 

ve 261 ada "" 5 p:mcl S. lı ,.e %'! 
2nctre n:UrJbb31 yekd terler ne mdt
li.p k~ıt dı.!ld..mm le! suyuu Zlm· 

ıı: fünıhttı f·:akP-Mrr ederek nıı._ 
Ll.)~e \""a?cıiun.n·JŞt r lit.> ctı u,.. 

mumıye~~ kt;rrnt-t muh menM. 
800 <;elı;~ } ÜZ lt-ıı,dır Uirlnt" • • '111.• 

tmna 17 f!/M? t llı!nc rrr. d. Sa.. 
lı gılnu saat on dörtı.e:ı err att:ya k. .. 
da~ J<,ra nlunoe:tt' -. !t!nı:e!'j ımm 
l\e""C 'n.,_. ytn.de )'"l • l.I r.:ı buldu.. 
ğu tcldir:!o o ı: , ıhale, k:l'l:ı ' ya. 
p.ı!zı:- ld•r B:.ı.t. d, t;ılcdiaje gıın 

müddet!e ıeır.<t l rlı -ek 11<=, aı;ıt.: 

aııtt 11 "'1 ~7~l'Ot.! tarih.h:ıe n·USJ.dit 
Curn günu at o ... dor:tcn on .a tr;ra 
kadar tı k•iırıaıc.ak: 'e o &un en ('it: 

Türk para~uıuı kıyuu tine "Zarar 
verecek bıı ı:ibi uıuzıl' faaliyetle. 
rin önüne gc~·ınck i\·İu 1\lcı·kl'L 

Bankasının pi~ asa) il ınüd.ah<:11.t c- ı 
dcrek bir miktar Jıltın çıharacai;ı 
öğrt."°iln1işlir. 

nıt•r '.'1 .. :ha .. e eL,_; ccck!!r. 

İt>>~ek .sah.Wi alac lılarla c:. :rer a
li"ı.!.:.cıdarl:.ırm ~u ,,1711 l.E"ı:' ul tt:eı .. 
ri.ııdc'!<ı b.l'k!annı hı.1su.siyle- fa!z ,.(' 

rn..."'5l'afa dair o!.an i ıa1arını evıı- ... t 
mık() e'!etiy\~ on b gıın {\'int"c bt'-

I\1alüın olduğu üıcrc nıilti ban ... 1 

kaların112111 elinde 8 • 9 liradan 
toplanılmı~ kiilliyeıli miktarda 
altın bulıınduğundau bıınl:ırdan 

kiiçük bir h1>1mmn piya a) 11 ane. 
dilme ile fiatluin ıiııi bir ~uı'dle 
derhal dü~ıniye başlıyacaj:ı ve pL 
yasa İle OlD&lllayı udet edinerek 
yiiksek fıathrle ııl!ırı loplıynnla. 
rın ınübim ıulkya.sb urara ı:ir~ 
cekleri tiipbesiı:dir. - __ . ._ __ _ 

Libyaı1a 
cı incl ~a~ı.fcden Oe\an'.~ 

BerLn ~O (A.A.) - Aiman oı:. 
duları Ba.şkı.ırr.andanlığı sözcüı.ii 

D. N. B. ajam:lc ~· tliııi ra.po... 
runda Lıbya ha•<katı h;il~ında 
ezcümle d;,·or k:: 

•Sollum ,., Halfara'dalu katı. 
ramanca mild;;..'aa., Alman '~ İ. 
lalyan or.:l~c;ııun harp tar ıne 

ölmı:z b:r ş<ın \'C şcrof sen f.:ı: o. 
lara~ g:rtct:.•~t~r. 

Sollum ,." Ha.fd~ a gar ..::on • 
.lanr•n hhı.'.manl.ığt, ~ b.ı ikt 
iia!ak<irlı1<tan ibaret kdmıtmıs · 
lır. Bu garn:ıronlar, !ıafıala~a 

ef.:Met çek bG.1 ilk di.i~man ltu.ı·. 
vcl!ıerinl durdur.rr.ıışlardır. Haf. 
talarca müddet, ehı:r.'<li ;;a1ıil 
yolu, İngU:z takviye !-"°""·et~ • 
rinc kapaıım:.ı;tı.. Ta::.rl\U.lUn ilk 
güı11e.1'i, Lond.ra \""e KJdııı-.en:.o 
tantanalı b.ır suretie ilin <:ttik • 
lel'i Trıı.b'usa d<>~'l'u ımuz:i[crane 
yürüyüs. bu sno-:ıp1c alc'm kal -
'IT"!'S-lır.• 

CHARLES 

dimıelerı i:rum<fır. Ak.ııl t ıroı.nı~ 
h•Jldan taı•·ı &lcillcrlle oabit ohnadık· 
r:ı. su.l&Ş lıcdellnz:n p yl .. ş -~ıud.an La
riç bh.oak~:ırdır, Mult:.-.Jtim \'<.-glltt 
hL7e"" ... la:a \"E!' deH.jLy~ ,-e , akıflar 
kanunu muc:iıb ce .Jlnni ~ ı.ı,·ız 

l>edel.i ''" ilıile Jtu!.ıA \"P tapu n:ııraf
bı1 ır.:uşterQ-e- HUr. Arttmn.a ş.:c&r.ııı .. 
mcsi i u il.tın "hinden .u~ 
mıh\:~ e diı:anhanesı.nt" fi.tik kı.lın

ır...,.t~ ... Ta'\ip o~:ın.lsrıı: kl')"tne mu .... 
hamm-er.esintn hOzde yedı b~u ni-J. 

betinde P"'J' ~ini lı!mt!M o ıııın •·e 
sa&V.. İst.ıd>ut sı.ıta~-~m•tle taıı..ı 
bına 1~ın alt "k<'!t•nd:ı tlll...re.:ıi o.ah.. ... u .. 
sasmda SaH...tııMlmet (lçt'lctl Su!h Hu
ı.:u.-..: !'-1~<-m~ n.~. ,·:.t:~j.,C' {)11135 
nuaıen. ilf' mün.ca.ırllar1 \*e Ns!l-d.:. r
la.rı.r..n, fn::ınıetc!iah~ rrcçht.tl ır.:st.e~ 

o ıı:ıın •'C sat~ b!aot ı:et-ıı..ı:.. 

ğl ,.,,..3 t ... ,....ırı:nd:ı:n nı••s:ıci, "..t' \'e-
ıc·ı g&nder..,,M.,:. t.ı<kd rı;e C'Y°"·nd• 

mtt.:. -ıelc L!:ı. kll.ı.n.:teı >ı t .. -.::ıl!t;ı. m ... a .. 
.ıı::ı bol'< oınwk lizr-re ıl.lın ol . u.r. 

ş A R K 
Sinemasın•• 

Bilrük Yı.ldız 
SYBİLLE SCHMİTZ • i 

Mazisini Unutan Kaiın 
Filmin•• prcalrr bu lilmln 
ÇOK GL°ZEL blr filnı olc!u. 
j;unu 'Ü) lellldc:lt• .JlÜlteiik.. 
tirler. Si7 de gidiıı .~ı:riinliı. 

BOYER 
111\RGAl?ET SULL.\ VA~ ile \ıer~lıer prattığı 

B ACK STR E E T 
rnısalsiı harika filminin lıu hafta 

, 
SÜMER Sinemasında 

gürdü~ii le• kdlaılc rağbd hasthı le 
BİR HAFTA DA.il. GÖS1'tmit.ECE(.I:\İ 

Güzel film ınr-raklıl•rı.na u1i.ijt!t.1L•riı. Gidiniz. a;:\irünüz. 

N İ Ç İ N Ü L D Ü R D Ü ? .... 
1' i Ç i , ' Ö L il Ü R D Ü :il ... lffl!i? .. 

lfapishar.c p.ıırmaklık:an arasında 

n 

OLGA TC HECH OVA 
A NCELiKA 

( Giinabsı~ kadın) 
Filminde l')lea:1<-dlğı bir clnayetı itiraf edı\•or. 

( F·raııoızea ı.özlü ) 

Ş A R K SİNEMASININ 
Per~enıbt' ak auıı güs lt·~"t""t!i b~yccantı bir film. 

.. 
1 

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



lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'·--------------------------• No. 85 

Tiiri<ç<'ye çeviren : ISKENDER F. SEK'rELIJ 

Hayatım da o dakikadaki kadar tereddüde 
düşmemiştim. Hisonun sözü hala kula -

ğımda çınlıyor gibi. .• ! 
BooJarı d~ttudük~ı..; beynMm zonk. 

luyor? Acaba Amerikada he,. devlet 
;><\anıımn lçyü:zü bu kadar Sj;ık mı-dır?, 

jJlP<J<Jyada bu derece itim'ldın adı.. 

n..ı -"<'budalalık~ derler 
Eğer beni tecrıibe içu1 yapnıadı-

laı a. bu bilet.ise .kar§ttı. ında ırtüst\U ı 
yatıp güJmeit liiı.ınıdır 

Öğle<len sonra saııt dört b~uııa ke
da'l"' durroo.<1on çalıştıın , Eğe~· Mjs 
Mery o d;.Btikada g~1.:eycli, çlka.rcbğım 
iılşleri görüp şa.şacaktı. Çi.Jnıkü, bu sür
..ı.e ben kcndi<m ic !" ~tım. 

Bu nrü:ddet ;ı;u•/Jnda :vo.•nını.a k.inıse 

g~l~ 

Tam seaıt dörı buçıri<ta !llapı vur..ı
du. 

Tlilıaf şey! İoı;e11e g)r.,_ ,çıo bef>.. 
den müsaade ml is~.i,orlttr?. 

- .Buyurunuz ..• 
Dly<> sesıe"dim: 
Bir •hödeme elinde büyük bır çı;y 

1"'61.si ile ;çeriye girdi \ e ortdaki to
pa.rlııi< masanın ü.<t- l<>polıyi ko;y
du: 

- AJ;~m kahvaitınızı getirdim, 
Mi;;! Çayınız soğuma58lı . 

Çayı doldurdu v~ hemen gitU, 

İ-şi -beş on da·kika H;in-- bı-r.:.kr
tmı. Kuhvaltı ~~Msının başm.:ı git=
lim. Sarc.y bu. ç ıyı.mı, iııtiraha.tim;, 
Mr ihtiyacımı düşünüyorlar, 

Çay içerıken göıüın hala kasada ... 
Ve <.t11abta1· h~Ha çekm<'Cede dun.ıı.. 

yor. 
Fak<ıl, (mavl brton) u bugün çalıp 

kaçnııya imkin yoktu. Şjm<li M.i.ster 
Hiı.so yanımda olooydı, belki de bu 
1m11'1tlu1 istiraıde etmem 11;ın beni te~
vilt edccekU. Hayır .. Bugün t~in bu
nu yapmıya cesarc.tim değil. JDQlJ~ 

ğun musaade etmlyoı· 
Birdenbire kula,e:1mda Hissonıaı se

sln.iı dııyar gibi o1dum: 

.___ Ya bir d&ha bu fırsat eline geç
ınt'2.~? .• O zaman ne yapacaksın, Yo
kohama?> 

işte ~imdi ztbnim 3ltfist oldu. Çaıy 

mı i.çiyorum, zelıl: mj? An•lJtY&ma.dıım. 
Hayatımda -ıtiraf E-deyi:m ki-- o 

Uakiiva.00 o1dugu l(adar- te.red<hıde 
dWmıer.')fştim. 

Hlssomm ...,i lıalA kulaığıında çın.. 
Iıyor g~bi .. Kendi ken<.Un1e soruyo
rwn: 

- Ev< ı .. Ya bu !ı.rsaı bil' d<lha eı.i
n)C geçmezse? .. 

İyj anıma~ T<>msonun an1casının ~ 
n-a çok itimadı var. Çok. ynik.111da onWl 

husu1:i <h ktilOISu da olabiJ..irjm._ İşte bir 
fırsat Mrthnall. 

'fokyod&ki şef)nı hona bı« gün: •ll'
zerıne aldıc;ın vazifeyi, herhangi bir 
ihilm11l ırz.erin<> ihmal ve tehir etme .. 
Pişman olursun!> 
D~. Şimdi bu sözü halll'lıyo• 

rom. 
~ı on da.kikada bltlrdim •• Tek

Nr maıkmenin ba§Jn.G geçbhn. 

* iNGiı.iz VASUSLAKJ HE& JŞDI! 
MUVAFF AK OLUK l\lU? 

Vileonun noblar.ınL mak:·nede 1aıar
ken, şu satırlara ra>tladım. Vllson d>
yoı· kl: 

•Bütün büylık dE·.,letler bla·ib.i
rffi!ıı iç ylUünü öğrenırr.ek için, o 
devletler neı.d.kıdeki ataşemiliı

te:rılerhKie11 ve seiaxet erkfınlnı* 
dan başka, ayn-ca bir çok kabi·li
yetJt casuslara vaziie verj.yorJar. 
Bu hususta en çok mü~bet netice 
al"'1 devletin İnglttcre olduğu 

.ro.ylenmek1edıl', Gerçekten her 
yerde (EııteJi;ceııs Servis) me
murlarını görn1ek kabil değilse 

b.Ll.P Wssetru<"k mün:kündür, Faı

kat, ben b;_.ıı devlet!P.rin iç yüzle
rini düşmandan saklamak !Çin ne 
münıkünse y~ptllklarnıL &:örüyo

rum Meselil. Japonya, japonlar iç 
ceı:;helerlrıl saklamakta en çok 
muvaffak olan lıı.snnlard>r. Bu. 
nunla beraber, en az casus dola
şan yer de japonya olsa gerek.
tir!> 

(Devamı var) 

1 r eılet l t11 i ı ı ul~n ıe Limaılaıı iıletııe U. idaresi lliııllı I 
Mıılıaınmen bedeli (14877) lira (50) kurU> olan muhtelif cins ve elı'aita 

J kalem Bezli ve bezsiz lAstik Boru ve hortumlar (Akümü13.törleri boşaltmak 

tömti.r sulamak, havayı muzayyik Aleiılerl, lokomotif Sürşotör borularını temiz~ 
·emek, Yolcu vagonlarına su verm<>k ve santrrfuj tulumbaları için) (13.2.1942) 
Cuma g1inU saal (15.30) on blv buçukta Haydaı'Pa0ada Gar bfmısı da.hllindekl 
komisyon taralmd<JO kapalı .ıarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu lıe ıılrmek isilyenlerln (1115) lira (82) kuruıı!uk muvakkat teminat. 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekli1ler.bıi m001evi zarflarını ayni gün saat 
(1.f.,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri iA:ıundu·. 

Bu ~ alt ıartnamelel" komisyondan parasıo: olarak dağıtılmldadır. (507) 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Ek
siltme Komisyonu Reisliğinden : 

Ciın6i Taıhmln F. 
Kuruş 

Mikitarı 

Kilo 
İlk Tenıi.ııatı 

L. K, 

T"'hin helv8"1 80 2-000 
T:>hin 87 700 187 50 
Pokmez 5() 700 

Yvkı>nda yaıılı y)yecekl<!Tln 15.1.1942 giınündc yapılan eluıi'ltmeoinde iokkli 
çıokmodığından <>n gün temdit ediılerek 26/1/1942 Paızartest günu saat 15 te 
Lhsei:.er Muhasebeciliğ.:.nde toplanan komtsyonda tekrar eksil!mesi yapılaccııktır, 
l~tel<l:l 1 "'11:' ilanım! ves•alı;ıiyle gelmeleri. Şartname Lisededir, (571) 

Türk Hava kurumu Balya Şubesinden: 
Kurban Bayramında şubemiz tarafından t<'Pplanan deriJerin verilecek bedel 

hack.ıı UıyiJcillde görüldüğü takd!'l'lde 22 lncikiuıım. 942 Perşembe günü ka..t'I 
.halesı yap•lacağından tabplerin yevmi ıneılkürda şubomize miİracaatları ltizu-
nu .. iılful olunur. ~444> 

SAHİP VE BAŞMUllAIUllBt 
NElllUYAT DİBEKTÖRtJ: 

SON TELGRAF 

ETEM İZZET BENİCE 
CEVDET KARABfLGfN 

MATBAASI 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

[Kara Kapı Cinayeti 
ı YAZAN. ı N O ı Çevire..ıı_· j 

\... Louis Thomas O. 2 t. S A C .!.!..ı.._J 

- Peki. Diger1ed?. \ 
- Oi.oır.()bil ank.:ı.ı.ını kaldıran ga-

rajcı 

- Evet, Bu ikı. Siz U\. F.ıtat dör-
düncü k.."'m?. 

- Lec Mariba. 
- Nz.sıl? 

- Evet. DöTdüncü Jlfiıribıi. Slızin s<ı-

yın hafıyeni2. 

- NP demek istiyorsunuz? 

- Tıtti saat evv·eı MaribA niçlıı Art-
tıur ı ziyaret etti? 

- Sallı mı? 
- Evet. :\laı>ba her şey t>ı>iyor .• 

- Lomano be.tki hakhsınrz. 

- J<,1bt.Jtte h itkım va Şimdi tah-

ki.kn. r.etı.cesini söyler nll"Sinf.:ı" 

fl)rıka.r ay omuzl rwn sılkiyor· 

- Bunu h:.ıl kşeCeuerrıediğjni:ıe 

hfa)7ret e<hyo iu ~tc de ay>ıl ada-
mlll ~rmaıı \:~" 

- Aynj adam rn~? 

- Evet. Arthur Collar::ıun. Ajanlar 
taksiyi buldular. K::ıpıları açı•k oJarak. 
H.flyde Paırk'ın bir yolunda bırakılmış. 

- Ya i<Jför? 
- Ka.çmtş, Bu ctomobil cinayet .. 

ten b!ı· saet evveJ. Etolle - Yıld.rı 

garajından çalınmış. 

-Alil.. 
- Otom-0bi1.İin içinde ajanlar biıt· kan 

le.kesi ve bir de Aı-thura yaıılt b1'r 
mek<tup bulmuşlal", Mekh>p Avustral

yadan gönılerilmiş. tlze"indcl Sidney 
posta. pulu v.ar. 

- Tarih? 
- İk! ay ka<iar evvel. Bu bi!Ze Ar.t-

hur\ın cinayet fajU oldtığt nu tama 
mile ;,.bat etmylor. Bu noeklup ken
dieınden çalınmıt ve ondan şüphe edil

me.1 yln ka den bırakılnı .:j olao ·r. 
- Evet ol bi r Derr ~ S n uc:in 

~- • •. - . . ... ı:--- •.• . . • .... ~,. .• ~:. .. ' ,1::"".,., • ,f • • .,. 

BAŞ, D iŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevral j i, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcabında günde 3 kap alınalıi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteylni11, 

.. > :~ J- • ' • • 
~ . . ~ . . . 

Emlik ve Eytam Bankasından: 

Esats No. 

x 
x 

218 
496 

Kandilli, Mezarlık ookagı eski '};7 No. ul 64710 M2 tarla, 
B~lerboyi, lıost.:ıııeı başı, A'i>du}la>h Ağa malı. eıHi Azi
ıiye, yeui Arabacılar sol<. eski 7 yeni 17, 19 No. lu li306 

K>ymet> 
T. Liras.i: 

872.-

M2 \arla. 1001.-
20 2. ci kanun 194'..l 

x 501 
!167 

Çmgeiköy, çe,,gelköy cad. eskJı Sl No. ıu 97, 66 M2 aTS" 391- 18.00 Progranı, ve M.eınJeK.eı 

Ayarı. 

Saat 

1094 

109~ 

116' 

111! 

1116 

1118 

x J142 

1243 

1300 

1320 

1300 

1356 

1400 

1414 

1701 

2167 

2173 

2956 

Beyoğlu, Klteınlıtçi Ahmet Çelebı mah. Cami altı oolt. 
2 No. lu 174, 38 M2 ba<aıp karakolalıane, 
Yenilkepı, Yalı maıballesl, Alboyacılar so!ll, pafta 208, 
ada 838, ı,ıe.rsel !19, kapı -.132, 32 mü. yeni 44 No. ıu 140 
M2 arsa. 
Eıniıııönü, Daye He.lwı mah. Salldal(veciiler sok. Büyük 
yeni handa pafta 87, ada 259 porseı 40, kapı e81rl, yeııi 
21 No. ıu 43, 50 M2 kagir oda. 
Kadıköy, Bostancı matı. Çalalçe,me sak, Jıari\Q 52 k~ 
pı eski 16 miı, Y"J)I 16/62 No, lu 165,H M2 arsa. 
Ka<l>köy, Bo•ta'll<!l tna'b. Ça.talçeşme sok. hamta 62, kapı 
eski 16 Mü. y<mi 16/52 No. 146,!'>3 M2 arsa. 
Kadıköy, Bostancı mah, Ça.talçeşme sok. haı·ıta IS, k<lpı 

eski il mü. 15 yeni 13 No. lu 229,82 M2 arsa. 
K>dıköy, Bostancı m""1. Ç&talç<'§me rok. barlta 58. kapı 

140~ 

300.-

233.--

220~ 

84~.-

eski il, 15 Mu. yeni 58 N<>. lu \aJımineıı 356,26 M2 area. 426-
Kadıköy B<>stancı meııı. Çaiwc;eı;me sok. 4 harita No. lu 
114,93 M2 arsa. 
Kad1kööy, Bostancı, Ereııköy. ÇfNJ(ecime sokağı harita 47, 
kap~ eski 11 Mü. 15, yeni 46 No. lu 207,98 M2 orsa. 
Bebek Köyi._•i mahallesi Kil>se caddesi eski 46, yeni 58 
No. lıı 447 M2 arsanın mu,auyen rnah6ıılllıni-n 3/4 h~si. 
Beyo~lu, Blilbül Mnıhalles!, Bü.yfü< Şi;;bane ve Çalgıcı so
kakla.rında pafta 44, ada 552, p<ıırsel 7, kapı: eııJd 35, 37, 
39, ·il yenı 29 No>. lu 127 M2 wsa 
İstanbu.ı Mahım~a,a maJıaııeoi Çuhacı haın il$t kat e:;ki 
yenı 28, a>da 325 paırsel 88 :kagir oda 
Beyoğlu, Tat&vla Mahallesi., Talavla coddesl eski 21 No. lu 
tahminen 574,60 M2 blr bap mo02ll, halen arsa. 
Beyoğlu Bülbül maballesi, Turan caddesi patla 41, ada 
573, parsel 32, kapı eski 7a yeni 77 No. lu 118 M2 arsa. 
Beyoglu, Bülbül molıalleııl Kaşkaval -ak pafta 43, ada 
561, parsel 12 ka.pı e.i<d yeni 6 No. lu 69,50 M2 arsa. 
Enılnönü1 Muhsine Hatun mah. FındNt kııran sokağı, pafta 
114, a<l:ı. 719, parsel 27 kapı eskı 16 milk. yeni 26 N<>. lu 
u M2 aralığı olan k!iglır evJn 8/16 hlıssesi. 

115.-

208.-

503.-

381.-

200.-

575.-

241-

138-

484.-
Eıniaıönü Zindanık.apı maıh. Yoğurtçu sokağı ada 364, ı>afta 
93, parsel 7, ka.pı eski 33 yem 23/25 No. Ju 35 M2 Kagir 
dükkanın 1953/17856 biasesi. 268~ 
Beyoğlu Fertköy mahallesi, Çoban •Dıbaq'ıhane> sokağı 
eski 34, 36, 7 No. lu tahminen 1436,50 M2 1iç parça arsa. 7183.-
Eminönü Muhsine Hatun matıaleai Telli odalar ve Müs
teşar soka'klarmdo. pa1ta 113, ada 703, JklTSel 41° kapı es-. 
1cl 2 1 yeni 1 ho. lu 1'10 M2 arsa. 
Emlnönti. Tavşanlaşı Mah. Yeni Cumhuriyet cad. Hasan 
Paşa Hanı lc;ind<ı pafta 135, ada 625, pa.rsel 34 ka.pı es
ki yeno 19 No. lu 40 M2 Tonoz <>da. 
B<ıkırköy, Zeyt;nllk mah. 5 el sokak eski yeni 10 No. lu 

510-

500.-

90,76 M2 bah~eli ev. 566.-
Yukarıda adresi ve taf~atı ya2ıh ga,.,.ı menltull<>r peşin para ile ve açık 

arttırma usuliylc satılacaıktlr. 
Müwyedeye ıştlrnk edeeekler mukadder kıymtin yfu.de onu nlsbelllı<le te 

mim.at yatırırıııları lfız.ınıchr. ,. 

Radyo Dans Orkestr881. 
F .. ııl &w. 

18.o3 
19.00 
19.30 Memleket Saat Ayan ve A,. 

jans Haberleri. 
Kitap Saati. 
Fa5ıl Sazı. 

Radyo Gazetesi. 
Mti'dı: (Pl.) 
Zira..ı Takvimi. 
Viyolonsel, 
Konuşma. 

Klfieik Tüı<k Mü, 

19.45 
19.&i 
20.15 
2M5 
21.00 
21.10 
21.SO 
21.45 
22.so Memleket S&at Ayan, Ajaıııı 

Habereleri. 
22.45 D"""' Müziği (Pi ) 
22.55/23.00 Yarınki Program, ve Ka-

P•lllll· • • 
TÖRKÇE NEŞRİYAT YAPAN 

YABANCI İSTASYONLAR 

(Tiirkiye Saat Ayarı ile) 

Altnanya 

• • 
> 

• 
• 

itaJya 

• 

• 
Amerika 
Bulgaristan 
İran 
Filistin 
Romanya 
Rusya 

saat 

6,45 

19,45 

21,00 

7,15 
12,30 
14,15 
18,45 

12,15 

13.10 

18,20 

20,50 
18,30 
19,15 
20,00 
21,15 

21,25 
22,00 

Metre 

1339 
325,4 
49,92 
25,Sl 
31,22 
31,22 
1339 

31,32 
19,60 
1 9,~0 
19,60 
31,32 
19,70 
25,21 
25,21 
41,55 
41,55 
19,?0 
25,21 
25,21 
19,8 
352,9 
48,74 
449,1 
32,4 

43,23 

ihale 2.2.942 Poznrtesi giinü ••at 10 dadır. ' 
Salt§ esnasında verilen bedel ~ukadder !Qymeı.ı. geçti~! takdirde. temin<ıt ak~ 1~ M ki }er -

çe6i derhal aı·ı:hrJ]m~arak ihale 'kıının uhdesine icra edilirse temıınaı ak.çe&ı l. era ı şey T 
ona ikn'aı ettiı ilecc~trr. 

htcklfür n teminat akçC<li, nü:ftıs tezk'."e.;l ve. üç kıt'a fotoi;rafla birlikte Milyoner dul kadınlar 
bi'bdlrilen gün ve saate kad~r şubemiz Emlak Servı.sıne gclınelerı. 

f x işaretlı gayri ınerııkulleriın iıhale1eri Umun! MüdUrlüğün tasviıbiine a.rze-
İdii-tdikten sonra yaıpıla-ca-ktll'. •911> «398> 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100" kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
GilroUş biı· ıirallıdarın darp ve piyasaya k~!i miktarda çıkarılnıa~ı i.iı.e

rine J/2/1941 tarihinden itibaren tedavülden kaldirılınış oları ~ü11:1Uş yüz ku
ruşlukların 1/2/1941 taril1jndenberi yalnız. malsandıklarlyle Turkıye Cumhu-

riyel l\lerkez Bankasınca ve Merkez Bankası bulunmı~an yerlerde Ziraat 
Bankası şubelerince yapılmakta olan tebdil muamelatına 31.1.1942 ak
şann nihayet verilecektir. Bu tarihten sonra mezklı.r o..ı.ralar nakit olarak 
hiç bir veçhi le kabul edilmiyecektir. 

Elinde güıntiş yüz kuru.')luk bulunanların 31.1.l94.2 akşamına kadar bun
ları )talsandıklariyle Türkiye Cunlburiyet Merkez. BDnka.sına . ve .Merkez 
Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat B~nkn. ı ~ubelerinde tebdıl ettıı·melerl 
il~n olunur. •8262> •9838• 

katili şüpheyi Arth~nrtı üzerinde top
lan-:ak i.stjyor Fn·k•t Arthuırun bu müt
hiş r:Hişmanı kin1dlr? 

Torkaua g).ili.ın1stiyor: 
- Belki Ouann 'l'horr'dur. 
Lomur yerinden sııçrıyor: 

- O ımı? Fakat bu haydut Lon -
drada değildiı·. ~ııongol:a vapurunda .. 
dıt·. 

- Farzeclel1m ki vapurda. An1ma 
ben öyh· :.an~yorunı ki Ouann 'I'horr 
vaıpl1rda deği:dir 

- Frok:ıt bl1nu nasıl ciüşilneb;Ji~·~l· 
nY.t? Vapurdan bir tels~z haberi ıni 
a.klmız, 

- Hayır. Bu bh· zandan iıbarettJ.r .. 
Amma b@htie glrt!rin1. 

- B&.hse girdiğinize 

eminsiniız? 

göre demek 

- Emin de&illm amma insaıı. sporda 
olduğU &ibi b.l:lmcden de bahse glreı-. 
B:a.- altm karzanmak istemez misi.niz:' 

- Alllll<l cllyecek yok. Ourunn 
Thorr'nn Mon~olya vapurunda bulun
duguna emin olduğum için bahse gi
riyorum. Haydi Collasin'un evine gıi
dclim. Yo.k:s.-ı gec kalac&.ğıı 

- Peki boydi. 
YMJhaneden c;ıkacakları !;Il'Brla ga

zetec. rr:üfett' m. kolunu + t, 
Durunuz, ,/z ba ka bir bahl 

daha tekJ;.f edıyorıun? 

- Hii-ydl canım! 
- Art.hurun evde olımadığı'ıa bh· el-

tm, var mısınız? 
- Dostum, bu bahse değnıez, kuşuın 

kıııt'oe!"'1 kaçtığı.na ben de kan,ilm, 

On d<.:kika sonr:ı~ Arthur'un evine 
ge1d~lcr. Gazr>teci hcr;un &tkLSı ile bir 
av. da.h yüzünü k:ıpadı. Gözlüklerjnıi 

di.iileltti. Mırıldanarak otonıobilden 

çıktı, 

- Affedersiniz mösyö. evde yok. 

- Evde yok mu? 
- N c vak:~t dön-eceğinıi biliyor 

musu11uz? 
- Bilmiyorum birşey söylemedi. 

Gazeteci tok bir !'esle sordu: 

- Müfetbiş MaribA bu sabah buraya 
geldi. mi? 

- Evet, bir defa saat 6 daı gelınişti, 
bir çc,.rek. kadar kaldı. Sonra saat 
6.30 aa tekrar geldi ve 5 dakika kada'l· 
görilşerek gi!tti. 

Torkanay rorguya devam ediyor. 

- Ne maksa·tla geldiğini bihyor 
musı.muz? 

- Hayır. 

I\li>syö Aı•thlır gideli çok olrtu 
mu? 

1';\ den çıktığı zaınan safi t 7 y 
~eyrek vardı. 

(Devamı Vaı·) 

1940 vergilerine göre, Ameri.. 
kada 1998 .erkek mfiyıonere mu. 
kabil 2951 kadın milyoner v~dır. 
Bu kadın milyonerlerden 410 ta.. 
nesi 20 milyon dolardan fazla ser. 
vete sahiptirler. Bunların içinde 
en zengini Madam Burlan'dır. Bu 
kadının s<>rveti 15 milyar franktır. 
Bundan sonra me~hur kadın mil
yonerler Mary Vanderbitt, Gwen 
Morgan, Alice Carnegie vesaire. 
dir. 

Acaba servetin çoğu niçin er
keklerde değil, kadınlarda bulu
nuyor? Rakamları neşreden ista
tistik ofisi bu hususta izahat ver. 
miyoı-. Fakat b una •ebep olarak, 
Am<'rikalı erkek .niylonerlerin 
vasati ömür olan 50 yaşından son.. 
ra çabuk çöktüklıeri ve öldüıkleri 
gösterilmektedir. Bunun içindir 
ki, milyoner kadınların çoğu dul 
kalmLŞ kadınlardır. Bunların ço
ğu da genç ve güzeldirler. Bazı. 

!arı henüz 25 yll'jındadırlar. Bir 
Amerikalı, bir madde veya mah
sul kralı olur olmaz 50 yaşında 

olsa da 18 yaşında güre! bir kı'lJla 
evlenmek hakkına maliktir. Bu, 
ya:şlı milyoner için bir liiıks teş.. 

kil ediyor. Böyle izdh'açlarda aş.. 
kın rolü olmadığını söy 1emek bo
şunadır. 
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Ehlisalibe Karş ı Kı.ll ç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel -

Köye geld:kleri zaman her kes şaşar· 
mu; ve maceral&ı ını d i n 1 em ek için 

merakla etraflarına toplanmışlardı 
Tokay, gözlıeri ileride, yofou a~ıı. 

yordu. TaHhli bir t(sadüf onlara 
:iki yoku verdi Zavallı yolcuılaı: 
sırtların<la dağarcıkları, ooJerin
de mer0k-epleri, köyden şehre sat. 
maık için odun götüniyorlaı-.:ll, To. 
kay bağırdı: 

- Durun! .. 
Yolcular bu ik.ı kale muba1ızı .. 

nın önünde titreşnek du:rmu§lar. 
dı. Adnmcaoğı;.la.rı hemen bağladı.. 
lar, '<lbi:;elerini tebdil ettiler. El!.. 
Jıerhıe de birkaç para lroydu·ktan 
sonrn ci-hetlerini <k!gıştirerek yo.. 
la düzüldüler. Giderk<n ınerkeıp. 
lıe.rinin yü!künü devirmiııler ve 
h&yvanJarı da salıV'tTmişlerdi, Bu 
sefer girdikleri yol dağ yolıu i<ii. 
Tokayın ağabeyi.si bu yolları çok 
iyi biliyordu. Baıbaeı zamanında 
·buralarda bitr çok muharebe:ler 
yapm~tı. 

:. 
Başı boş ·kalan Dl"...t'kepler yillr. 

ten kurtuıldukları cihetle sıçrıyaı. 
raık, oynıyaraık köye dönmüşler. 
di. Gelen bu mıeııkepler köylül'!:ri 
w sahipl-edııin aile ve çOC'U!klar:ı.. 
nı he~cana dü.şürmiıştü. Mutia. 
ka b®lar yolda e~yalar tarafını.. 
daın katJedilıniş<l;i. Başka türlü 
mana vıermenin imkanı yo.ktu. 
Hem de •bu, şt>hirde maIJ.an sat. 
bktan sonıra köye dönerok<en ol. 
muştu, zavallılar ağlaşıyorlar, çu·. , 
pınıyorlardı. 

Bağıl olarak yolun biraz öte
sinde kalan köylül.,r, biı gün biır 
gece bu şekilde aç olarak vo bağı.. 
r:ışarak yattılar. Nilhayet ıbirisi 

ikıvraııa, kiıvrana ;p oağlarmı gw. 
şetmişti, ·biraz da zorlıyar<ılk Vil 

oynıyaııak ıbağlardan yaık.asıııı ko.. 
par.ınıştı. 

Diğer a.r'Jtada·şıru da çözerek kö. 
yün yolunu tuttular. Köye gel. 
dikleri. zaman herkes şaşl'l"mış, 

merakla başlarından geçen mace.. 
ray; anlamak ıçin ebraflarlll'l al.. 
mıştı. 

Zavallılar başlaırına g<ıleni aıı.. 
latmıya başladılar ... İ~te o vakit 
hakik"1lt meydana çıkmıştı. Çünıkü 
o gece ıköylerine yüz kişiliık bi!I" 
süvari Jııolu gelmiş, birçok tıahkiı.. 

kat ya.ptık1an sonra batıya doğru 
geçmişlerdi... MeseJ.e şimdi anla.. 
şılıyordu. Lakin, köylüler bu ma.. 
ceradan haılıetdar olınadı·kları için 
süvari kumandanına biır şey söy. 
lememişlerdi... Yalnlll, ıköylerinı. 
den iki köylünün kasabaya gider. 
ok.en kaybolup bır dıaha avdet et.. 
med>klerini anlatmışlard~. 

ııı 

TAKİP BAŞLIYOR 

Çavuş kışla meydanında yaptı.. 

ğı yoklamada iki muhafızın nok. 
san olduğunu gör.ünce büsbütün 
kuclıurdu. Tukrar bk taıkım emir· 
ler vererek etrafı a·rattı. Bu ilki 
muhafızdan haıber yoktu. Oğuz 

yasasında bir askerin k~masına 
ve sadakatsizlik gösterrmesine inı.. 
kan yoktu. Tüırk ta.-ihi kuruılalı 

·b<iyle bir vak'a kay<ledilm""1lis.tı. 
Ki:msenüı hatırına kaçmak g~İı"
mezdi. Öyl~'YS<l ne olmu§'iar? Tam 
bu s;rada, kaleden düduk seslerı 
işitildi. &:ı acı imdat düdüğü ça• 
Jıyoıdu. Bu se~leri iışiıt-en çavu~ 
hemen k•ndini topadadı ve şim
şek gilbi harekete gelerek maıye_ 

tile l<akye doğru atıldı. Ka·lenin 
biır düşman baskmma uğraa.ı:;ın, 
zanneden çavuş, askeri ıııare-..cetle 
kaleyi çevirm ıye başladı. N ılı a
yct, vaziyetin anladığı g'.ıbi oıına
Y>P ·büsbü1ün ba~a bır şekilde ol
duğunu, hapi&hanıede bulunan v• 
sen<ller<!1! muhafaz.a cUik1Hi Ana
dolu Sel~uk Beylerinin firaır etti. 
ğini anladı. K al"<len sark= ku. 
şak as.ılı duruyQJ'du, Gün tama.. 
mııe aydığı i.çın kan leıkelerini de 
görmüşlerdi. işler çok feci idı. E
ğer büyük SE-lçuk İınparatoı'U ha. 
1ier alırsa bilal.E're<ldüt hepsinin 
boynuıııu vurdunadıı ... 

Kan lekelerini. takibe b~lud -
lar. Gördükleri, lekel<r su hende
ğinin öıbüır tarafına geçmemi~, o~
duğu yerde ve suyun kenarıı:dr 
tamamlanıyordu. Çok zeki V« P' <
tik o.lan çavuş hemC'n h•m:iei(n 
ıçini. aramaık için kuııcalar ge h:. 
ti. Nihayet, wvallı ik.ı muha.ı n 
cesetleri 1ka .. aya çıkarılmc~tı. 

Muayene ooticEsindc bunla_ •n 
birer bıçakla öldürüldükleri r.1. 
laşıldı. Halbuki, mahiıusla-rda kat. 
iyen b;çak ·buaıınaınıazdı. Kaley ı, 
ve mahbuslarm imlunduıkL;·ı ,_ 
daları tedkik ederek meseleyi bü
tün teferrüatile meydana ~;kar
dılar ... Artık lbiı- dakika dınseak 
zaman değildi. Çavuş ba~a geçe
rek en kuvvetli olanian seçti. Biı 
taldı> müfrezesi hwırladı. l\faam;;. 
fiılı, aıradan hemen lıemoo y ..,., ır. 
giin geçm~şli. 

(Devamı Val'J 

Devredilecek ihtira Beratı 
•Bitumlu maddelerden müntc. 

şir dispers:iyo.n halinde sulu malı
lilller ihzarı aııne11yes1. ha:kıkında
ki ilitira için İM15at Vekıl.letind-n 
ısiiılısal edil.ıııiş olan 3 Ağ·usto< 
1935 tarih ve 2048 No. lu ihtira 
!beratının iıhtiva ettlıği h~ııkuık bu 
kere .başkasına devir veyahu.t icao. 
dı Tiirkiy'Erle rnevlkti fiile kıeıym ak 
iıçin sa·lahiıyeıt dahi v.erilebileceği 
tekli:f e<l~lmekt.e olıma·kla vu hu. 
sıı~a fazla malum&t ecUnmdc iste
yenlerin Galatada, Aslan Han ; 
inci kat 1 - 3 numaraılara müra. 
eaat eylemeleri ilan olun=. 
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Hilllilltti' ' Bu akşam saat 20,36 ,la 

YAŞADfÖIMIZ DEVİR 

TÜRKİYE CUMHURi Y E Tİ 

Ziraat Bankası 
KurulD§ Tarihi: 181\11 

Sermayniı l00,000,000 Tiirk LirMı 

Şube ve AjaDS adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muame]ele'l'İ 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında lmmhara1ı H ihbarsız tasarruf hesaplaruıda en 
u 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek ku?'&. iie ...,iıdô.i 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

.. .... 1.8'0 Lirehlı: .. . - . 

.. • 151 • 
40 • ltl • 

100 • .. • 
120 • • • 
110 • u • 

4.080 
Z.OOI 
ı.oee 
&.OIO 
5.000 
4.800 
ll.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ııene içinde :10 liradan 
&şn~ı düşmivenlere ikramiye c;ıkl ığı takd'.rde % 2'J fazlasile verile
cPktir. Kur'alar senede 4 defa: l "'vlfıl l Birincıkanun, 1 Mart 

\ıı ve 1 Haz ran brihlerır>de çekilecektir, ~ 


