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Belediyeler ve ] 
Hususi ida
reler için de 
bir şey düşün
mek lazım 

F ra n s ı z ·.J k • 

Harbin 11kıntıları için • 
de bilb&aaa lıtıı.nbul Be
~diy!'•!nin vaziyeti ge • 
lirle~ımn mühim mik • 
darda ekıilm•.eıi yüzün
den mü,küllqmi4tir. Bu 
vaziyetin imtidıı.dı kar· 
JHında Belediyeler için 
de Yeni bazı yardım ted· 
birleri almak iktiza et • 
tiği anlqılıyor .. 

Yıuon: ETEM iZZET BENiCE 
Darp vaziyeti, pahalılık, ulwılar 

arası ticaret . ' - -· ol . ;""'•anlarımn atıuııt 
.. 11§

1 
u, uonunıı hayat~ tesiri gö. 

ru en but" h m" un i<diseler fertl•ri, 
ı.ı u<sııe•eleri olduğu kadar Hususi 

S
• ili'<> ~e liehdiyelcri de miitees. 
ır •ttı ll b. 

h>lha • _ar ın sıkıntıları içinde 
11111 lstanbul "-! d' • • vaziyet· _ . """e ıy<'Sınıııı 

t 1 gelırlerınin miihim uıik.. 
aı:da eksılıne.ıi .. ·-nd dah çok ... t. .. yu:ıu en a 
T:u,..ulh . nıiş saydabilir. 

led . ''.41 bir h~pla lstaıııl:nıl Be-
ıyesı gü .. kle ti .. nıru rden temin et. 

gı yıllık . 'da . 
ınil . varı tının ea az hır 

Y~~ hrasını kaybetnüştir. Yol 
vergısınden 70 & 
resnı· d • O, plaka, levha 
ınin<J: ~n 40 • 50~ 1nczbaha ,.,,,_ 
aLı n 308 • 4611 bın lira da eksik 
t IU!jtır. }'evk•l11de icaıılaruı is. 
ıı:nbul_ Bel~ıy~~!nc tahmil ~iliği 

gelır eh•klı'-"n" karşılık mas. 
ratlnrın da arttıjiı ;:özönündedir. 
kn başta mekteplerde, hasta.ne. 
ıerdt>, temi•lik i !erinde, itf~e 
nıasraflarınd k' hn _ a ı U!ı§ ha;vat pa. 
t 1.•~ının ve umumi tereffilkrja 
esırıne tabidir, 

Bel d ' 

Sovyet 
iş birliği 
Hür Fransız Şefi 
de Gaulle mühim 
bir nutuk söyledi 
' o A uıs zaferini al
kışlıy arak dedi ki: 

Almanya tari
hin en büyük 
mağlubiyetine 
uğramıştır I 

Looora 21 (A.A.) - Hıür Fıım. 
6)dar şefi de GaulJ.e, dün alışımı 
radyoda şu sözleri söylemiştir: 

A'>maızya, Rusyacla tarihin ıkay. 
det-ıtıği en bii<yü1< ımağ!Ubiyetler. 
den b. rinc uğramıısıtı:r. Rımıyanı.n 
:zaferiıııi alkışlaıınıyan 'bir t'Eilt ha. 
im Fraııısız yoktur. Alım~ 
i<UJV>Veti V'O prestiji sarsılı.t1ken ~ 
fııkta Rus y>lduınm :y<iilkseldlği 

(Devamı 3 QncU Sahifede) 

Nevgork'un 
bombardıman · 

tehlikesi 
San'at eserleri 
şehirden çıkarlldı 
- Deı"' !U (A.A.) - Nevyorirtan 
:htv ~"" ajaooına bıı:'ıP rifüyor: 

N<vyork san'at mil~i1e taı>ll 

.nıüza;u cll<!rhıxle bllhınan ~Y • · 
metli eserlem Nevy-0~kun. haıva · 

~ e_ .ıyderin bu arada ve en 
va•ta ı t b 1 E 1 • burdbaı'<hmımına tabi tult;lması • s an u e edıyesinin imar 

d
v" ~ide i~forini tedvir etmesin.. ~M:i!llaline karşı §ehhd"n uzak 
e ı h yerlıerde bil'haı;sa haztrlanan bi • 

t <e emen hemen hisbir va- ııala·ra gör.d<!m1şileı:ıdlir. 
~ndaşııı en basit addolonalıilecek ! 
~ saklıklara dahi tahammül gôs. 

1
1 ' 

ıe~m; k 1$temeaiğ\ llllll•tcıif vesi. Atlan ti k t e iki 
er. e maıtbuatta yapılan nesri. • 

~~i rleriy~ •ilrülen şikayet V1t t~:ıı. Amerı"ka gemı· sı· 
nkı goriildü 

Bir Yand Ji'. 

• 

Ş.ıtı ce,IMsiMe - liarekiıta ııH 
ııskerleıol - Bir Sov~t 

SOVYIT TEBLl81 

Düşman iki 
yerde kıskaca 
alınıyor 

Oıteplo şehri Al· 
J 

m~~!a~~~~A~''!~~·ı 
Sovyet Tebligl: 

KJtaatımııı. Oısıotıelo ~i:ni ;şca.ı e~ 
mlolerdlr. 

Os«ıeelo şetırl Moııkovanm 300 kilo. 
metre kadar Şimali Gamı.inde ve 
Mo,kova - Leningrad yolu ilr<erm... 
dedh-. 

Loodl'a, 21 (AA.) - Oııtıovelo şeh
rinin zıııptma. hususi bir ~a atıe

dilmektedlr. 
Za.nnedildiıılıne göre burada ikl k,,.. 

ka<; hareketi lnkl;ıaf c<tm<lktedir. 
Bn hareketlerin biri Len!nıırad ö

nünde bulun..llı Ahnan kuvvetlerini, 
diğeri de Sınolensktckl Alman kıw
vetleriııl kıslı:aç içine airn:ıyı ioliiıdat 
ebnekWlr. ---o---

ŞEKER 
Fiatları 

Bir miktar zam ya
pıldı. Kasa ve 

çuvalla satış yasak 

t 

HShnler: Karı. ırr__. wı lı• renginde loeyır.ı ellıılse IİJe• Alınlaa 
köyUncle JM,uiır ;er ııloıulupn4aıı • . itilem s&Jka \ir tep 

Hitler Gene· 
ral Fon bocku 
kabul etti 

j Alman Teltllli 

Generaf şark cephe· 
sinde bir ordu ku
mandanlığı alıyor 

Berlin 21 (A.A.) - M. Hit.. 
!er, Generol Fan Bock'u u • 
mu.mi karargahında kabul l 
etmiştiT. General, Şark cep. 

herin.de biT ordu kumanda.n- ı 
lığı almak üzer<dir ue bir 
11ekahet deVTesi geçinniştiT. 

Amerika Hind 
Hindistanına 

kuvvet yolluyor 

Raz•elt'le gi rl şen 
reıemen Bl~dlstam 
u. Valisinin be1anatı 

Vaoı;iııgton 21 (A.A.) - Ruzvelt, 
dün Felemenk Hırn!oitanı umıırni 
v~lisi. Gen<:r~l Van Mook ile gö. 

ıü,<Yllü.ştür. Van Mook pclk ya • 
kında Birl'CŞ31<. Amer.iıka'Yı teı<ke. 
d!ece.'kli.T. General gazetecilere ŞU> 
-beyanatta bııılımımııştur: 

Cımı·hurrciı;i, Dünyanıın bltzıe 

Kırım'da düş
man doğuya 
doğru atıldı 

Slovaklar alır za-
1 ı at verdirdi 

Berlin 20 (A.A.) - .Aı:n-ı or. 
dl•lan B~·k L~mandaıılığımn teb. 
!iği: 

Kırıımda 1''eoc.losyanm ,umal do.. 
ğusunda sava.an dii._•man ik'll"<"Vet. • 
leri doğuy.a ~ru d~ha faız.fa ge. 
rl atıl.mışlardır. Ceı:ıhenin oıx<kre 
ve :ı-'ımal k.oı;'ıml"'rinde ve Doneç 
krsmııı<la müdafa<ı nnııharooelen 
devam etmelacdır. Muvaffakı -
yetle ba.,anlan hücum •k•i'alaıı • 
nuı sava.şiarı esnasında, Slovak 
ikıt'aları mi~ınıana kan!ı zayiat 
verdirm~lerd·T, ---·o--

Kurt luş 
Vapur 

Tahlisiye gemileri 
tipiden kaza 

yerine yaklaşamıyor! 
Evvcllci gün ıi<nıammlllldan Pi.. 

reye haı'Ckcl eden ve Kı2ılayın 
yar<bm e:;ya·la.rile Matlbualt Cc • 
miye<ı:nm paketlerini götüren 

CDevnını 3 ür.cü. 5ahifed.P.) 
Yalıın . an ge r 2,00Q.OllO liraya l • }J d• 
dan u!'r !'kll<le azalır. bir yan. orpı en 1 

C. n. P. Meclis Grupu wnunıi 
hey'eti 20/1/942 salı günü saat 
'fa de nis vekili Soyhan Meb'usu 
Hilmi Uran'ın rei~liğinde toplan.. 
mıştır. 

ait kısmına dair bana birçoık i!Yi 
haberler verdi. Bu gÖI'Ü'!flle ve 
d'ğer göl'iişmeler neV.""'-'oınrlc da
ha ~imser>m. Amer-iika Hind Hin.. 

distanma, batı Pi-9 •fiığine lüzuım. 
>u olan silahlar ve lııuvvetler gön.. 
derecek tir. 

, ______ _ 
· tıl . uını pahalılık v< ya s•kın. 

arın ıcap] 'k . t arı ı Beledıyeniıı sa 
ın alma • 

Ynt zorunda bıılıuıanğu ha.. 
letn Dıacldelerinin fiati art&r w iş. 
satın~ .,l adılelerlni yüksek fiatle 

ama 'hl' iıua 1 ıyacı hasıl olurken 

Vaşingıon 21 (A.A.) - Ailtııtiı'jj,,. 

kanın Atlanfhk sahilleri ll(ığ•11 • 
da htr dı.işrnan ccnoiozaltı geını; • 
si;ııin .iki pelrol goınit;inc hiicum 

(Devamı 3 ılncil Sahoied<>) 

Küisüy gPl<n Başvekil Dok. 
tor Rerik Sadımı, göriilen liUuın 
u~erine }eker satı~ı hakkında hü. 
kumetç.ı alınan tedbirlerden grup 

(Devamı 3 üncü Salı.ifcdc) 

olg: v~. beIGe i~lcrinin değil daha 
kid n ır şl>kilde yaprlmasıııa ee.. 

en oldu " k d ' sına h gu a ar bile yapılma. 
nıalıta:"'•n hemen imkan kalına. 
l<arş"ın~~ ~u _va>iye•tin imtidadı 
ve ll _ akikaten Belediyeler 

HARP VAZİYETİ 
ıısusı idar ı.., .• 

bazı y d e r ıçm de yeııi 
la eıd:: 1.ın tedbirleri almak ikt<. 
•lrııd; nıeğı aıı41MjılıyOI'. Bilhassa 

enıtll'ları 1 
Pıla•ak rt " maaş arına ya. 
y., bii1 a . hrnıa se""bi ile Beledi 
. ~~sınıle d • • • 

liraya Yllkın . e en az bPl' ınılyon 

Singapur üssünün pek yakında 
'düşeceğine ihtimal ver"lebilir mil 

le ~•clrti bır kabarıklık husu. 
ye,.Wen r. Bu da lklediyenin 

!A &.,,,,,.,Y~ye ha&! i~le~~ ve h~ 
ilıtinı,.ı ile ltlmetlerJJtı buyük lılr 
tİt'~tlr. lr•Panıama '"' kap eıt. 

(YAZAN: !. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİTE'Rİ) 

-... --

Singaıpur müdafaam w Japon 

taarruzu: ı 
A iman orduları şark ~esi!'

•l<' LC'nirıgrad mÜ!Siahkem mevkii 

·veni T f "k ==- e rı amız: 

!9VUK PALASIN ESRARI 
y - ----·-------
•z~n: OSMAN CEMAL KAYGILI 
Gü.:i,t ---·-----=------------

Ka)gılımn" :"""' öııtadlarıaun .. rJuıa&Jımız B. O man Cemal 
ZUU halol!ri ı. 0 ..,.anlıeri bnırlamakta olduğu bu son e&eri mev. 

. "Yatta,. .ı.--·- . I b' ruJu I~ınde blı· ---..:ı ~Y-• l.an< a ır roma • 
p . to.k nu;,c:e _ . al as• Is\oBi:ıuh1'! ner rnlar din lqroel< ve gerecegınlz m~şlıur •Kovuk 
d~ıııilştür• Kcn"' · 1•-~r? S&hlbl !<.imdir'! Bu adoın buraya nıısıl 

• '-' 1"Sl)' e b' -Kun vi.iıcutlü &W.el e ırl•kte JMfre ilay.;"11 y'14)ı.y::ın olgun ve 001-
•uku<. el-"•!r• Ka' gl ";,_ k•dm bir gülıs-ta<mlan bu _,..ı,.,ıeyc ua.<ıl 
b uu, - 1 l u.,l!· b. b' 
aı .l\leınl,~. Sürıl ·t? 1 

• 
1 rr k~ gecesiınde (ılg~n, mııchteı;;cm ır 

İ ·te b"t" bı ' n~k, hayal ve .. Ha!oka'!+. 

matbuab burasmın ·Siugapur ka. U Z A K AR$ K TA 
önüne g -ldikleıi zaman, dtinya 

1

--

dar kuV\"l•tli. olduğunu yazmış.. 

)ar ve biz de Rusların bu mühim ,ı T a g l a n d'd a 
üıısü h<!r neye malolursa olsun 

muannida~ müdafaa e<k<:ekl-eri.. b u··y u·· k mu·· sa
ni ya:om~ ve geçen Büyük Har. 

bin . verd Üfü müstahkem ffi'tVkİi deme başladı·' 
etrafında ~ar lan kanlı muhare. 
•heleri hatırl.aımıştık . 

Malezya'da üstün Japon kuv
vetleri Joh-0r hududuna vardık. 

tan sonra, Singapurun büyük bir 
(Devamı 3 üncü Sahii"de) 

Galata'da 

____ , __ _ 
Japonlar Rangona 
doğru ilerliyor! 

t Yaz.ısı 3 ilncU Sahifede) 

Bir Cinayet 

"\ 

Milli ef 
İngiliz Büyük Elçisini 

kabul etti 

M ıa ati ş ~ra 
Saraçoğlu da ba

z~r bulundu 
Cumhurreisi lsnıet lnönii. 

bugün soot 16 da. İngiliz Bü. 
ı;ük Elçısi S'r Hughe M. 
Kna.:clıbu!l Hugesse11'i ka 
bul buyurm1ışlardır. 

Mülakat esnasında Ha.Ti • 
ciye Vekili Şiikrü Sa..acoğlu 
da hazır bulu.nm,.~tur. 

Ankara. 20 ( A.A.) 

KARI ___ , ___ _ 
Rasathane yeni kar 

iç ·n ne eliyor ? 
Dun gt:ce yarısından sonra şehrlr 

m).ze tekrar kor yağmıştır. Bu sabah 
Ka~dilll Ra~t.hanesınden aidıCımız 
malWnata göre har~ret derece:;i - 4 e 
düşmüştür ve karın fa~ılah olarak de.. 
vam etn'lesi mubte111eldiı. 

Yeni Birmanya 
kabinesi kuruldu 

Rnngon, 21 (A.A.) - Blrmanya ka
binesi, Sir Paul Tun tarafından teş... 
kd Jlunınuştur. Bu kn-bıne Usav ka
binesiol istihlftf etmiştir. 

- > 

Şubat ekmek karne
leri Ankaradan geldi 
Şehrimizde günde 7 5 O gram 

ekmek alacak 14000 
Ağır İşçi tesbit edildi 
Karnesiz ekmek satan hrıncılar Örfi 

idare mahkemesine verilecekler · 
Şubat ayına ait E!loınke karne. 

a Ankandan '!ıelı ·•tir. Bu lkıaf'. 
neler taklit edilerr '<'l< -.biır şe. 
:cilldedi.r ve her karne ıni pa~a. 
da.n miiıUıtlrep\ir. Bu .i.'b-barlıa her 
vataooaş bakı ol.an glinliik elk • 
;meği lki a.y-rı seferch' :ı l®>Lecelr. 
tir. 

1 Beş muhtekir 
tevkif edildi 

750 gram ekımek alooak olan 
ağ>r işçilerin beyanoomeleı1il Viı. 
}ayete verilmiştir. Düıııe kadar 
verilen agır jşçi .kar-neleTii 14 ·l:fnıb 
bulınuıştur. Bunkıra tam ~ıek 
kamel.erin.in t<'IVziiıre bıııılanmak 
ÜZE<l'edir. 

K>Arne ·uısulü taıb:lk .:cfJlnıede1'! 
önce fırınlara ve~il.e! ı •un m:ıkt:ı.. 
rını.n 3800 f<U<val oldu u t€6bit e. 
di.Jmişti·r. Karne usulüne ~aşlaıı.. 
d~ktan sonı'a giinl" ciıımdk ı>ar. 

f!ıyatımn azalm:ıııı crol:ıy&lıe un 
ınkta.rının 600 çuval kadar a~ağı 
dü~ccğ umuhnaktadır, 

6 mabteklrln de dlll• 
kADı birer halt 
mGdcıetıe kapatıı~call 

Be§iıktaşta tuhafiyeci Bed'ri m• 
kara ilhtikiırmdan, Aıl<sara~'da ki). 
mürcü Feyzi ile Y'-'<ilm•!ooc ~C.. 
mürcü O.man kömür ilitilloarııı.. 
dan, Beyoğlıı.nda müı;k, rntc-ı p,,ı. 
ro 17ir:o ihtiıkarında~, l!tybc liarle.. 
da bakkal Leonıida Ist<ınbul l•ki'.'10 
Asliye ceza mnhkomo00incc yitn\iı 
betıeş Ji~a para ccza><ma mahıkum 
edHni'ilıeıx\ir. Dü'tkar.ıları da ~c-
'şer gün kaıpatıl:,ı•al<'ıT, Bur, • 

(Devamı 3 iint·ü Saruf('dO} 

AlTIN FİATL 
Hükumet Piyasaya gayrime,ru r f
füleri önlen1ek için a 1 t n çıkarrnay 

düşünürken bunu şişaah bir tekzi 
piyasaya bildirmek Türk vatan11u 
parasının menfaatlerine zarar Yer
mekten ve altını arabild'ğine yü~•s-1· 
mek ist id adına sahip kllma t an 

başka bir işe yaramaz 

Merkez Bankası Umum Mü
dürünün mutlaka her şeyi vak
tinden Önce bilmesi. gerekmez 

Son Tdgrafta dün ayııen 'şu 
halıeri ..,,şrettik: 

cA .. tu~ fiatlcri ve satp_şları hakkın

da alfı.kÖld• l'ların mtihitn bir karar 
veırffiEk iilere oldukları ôğrenilmi~-1ir. 
MaiU1n olduğu üzere bir ıki nydanberi 
altın tiatleri baıt 1r.utavassıtların ta
aliyetlerl netkesimlc güooen güoe 

GÜN UN 
iÇ[•. DEN 

Port-Arlhure 
veSingapur 

izamettin Nazif 
Bugünkü japon İmparM<>runım 

babr.61 1 \l~ado Ha$metlfı Müttiü 
Hitü anlı. \.-eciıleri arasına ka.rış

t.ığı t.an.an. japıJn ıni:ıleti )çın yek 
acıklı olan bu kaı·a haberi dl.in .. 
yaya yayan ajanslar., herkesi ted
hl!Ş eUen. laka\ ClYnı. za.nıanda wnu· 
mi bir h.:ı:yra.nlık uyandıran şu ha-

ber1 de verm~lerdi, 
.Porı. - Aı·thure kahramam 

Mare.ıal Noii Harak'ri yapmıştır.> 

Kıl1<>ını lıWneline vak!etlıği bü
yük İnı.paratorun ölümünden sonra 
y<SŞamay 1 bir azap ve iıfkence saı-

y<t rak karnını deşmiş olan Noj~'7i. 
ben t,:ocukken gôrmüşiüm. Rahmet. 
U ~!;.ı;hmut Şevket Pa~anın, c:Hür
rVye\j Ebedi.yet civarJnda 7aptırdı,.. 
ğı büyilk geçit reeininde hazır 'ba
lunmu,tu: 

Zayıf, esmer. kısa kır sakalı., 
güler yUzlil bir kunıondan ... 

BW'',·le yükM?le1·e;c dun 3 :tl :b.&ır 

d ar !:lkanlm>ş ve 50 liraya ,,. dor y 
&eltilmek isU&dın1 KÜSkrır. tır. 

Türk parasının kıynl.<-Ül1t.: JIT'r ve
rece'k bu gibi mu2.ır !3al:vt er 1 nıl\~ 

ne g('Çtnek it;in Merkez B ""' Jı. 
pjya"AAya mü"lahale ederek b. • ~. 

fDevnmı 3 uncu S.:ı.!ı ı.et " 

O tarihte bll t'ı~J~c. y n ı•or . 
Arthtiro'un ıupt~ Çarlıgı_ Uı-ıık 

Şarka \'e<la etmcs~ ~ .ıretin..ıc 
sir ec.ilu ekte kU, J:ıponlar, k.ı! ~i. 
Çarlık o c'uıannın büylık 1l'da!tı~ 
lıkloı·rn_ a.ğmcn cebren. "t kal:'.rcn 
ele geç;rebilml;lerdl. 

Bir iki ,giin<h..""nberi g .. zctı.· er 
Mareeaı Noii'nln Jıkmet ettiği oı
dunwı, bugün Ha.şmellü 1'-fk;..do-
dan wnra ik.Ulc;. hAkimı ohın Ge
neral Tojo tarafn<lan söylenen eu 
sözleri ne§retmekt-Odi.rler: 

•Yakında Şari<l Asy•dllJl Anglc 
$akson nü.tuzu kovulacaktır!• 

GtneraUn bu Wzlel'ıı.1 Haşn: et~ 
Mikado şu suretle tahkim etn~ 
tedirk~;.·; 

•Dütm•nı Uzak; Şarktan tar > 
mek saau yakılaşın.aktadır .> 

Her iki beyanatın mc\'ı.\lunıJ: ı.e., 

kil eden <>yası ve ı:sker! hedef Sıır 
gapur'dur. Acaba İngilizler s :ı .... ,"\"" 
punı ısrarla müdafaa edeLiiecckl~r 
mi? Edemezler&e Singapurun Su.tir 
tu, H&fltleUd l\llkado. ile Gen..-• 
Tojo'nun talnıU:n ettikleri neticejı-t 
verebilir ml? 

Bl1. burada, ııadec.> ıu tarihi h..
k»tati tekrarlıyacag?".ı: 

«11104 - 190/i Rl16 - jap<>D h«'" 
bini Çarlık Mo.i<OVD'1 Port-A•\. 
bure'ü elden ç>i<0l'llıgı kin deiın, 
Amiral Rojdetveo'*i kumanr\~ 
sındakl Rus donanmrısı, Çüşhna -
da Amiral Tojo'nun •T> sine tut..
lup rr.aıhvolduğ\l ,çin kaybc-tmi).
tir.> 

u un unları v lı ı ı f 'P' vneceğiıniı h. d' . e un arla beraber yarın da ıa Uı sı -

1 Bir Sabıl{alıyı Sokak 
i Ortas nda "'urdu ar! ınektcn knt 

1 
a "clerın esrarını bu eserde öğrenecel<, killi giH. 

ınera!Ja kı arak. kah korkular geçi'rl' .. k heve~anla'. .... Ykle, 
0 uyac:ı.ksıtıız.. · 

P E il Y A B. 1 N D. A 1 ! 
•. : 

~iin G.n .ıtc:Ôıl a !: bre \aın ~ .. 1 

Kanadanın Kızılor- 1 
duya teberrüü 

Bu zat, o devı.rdc, Osmanlı im .. 
paratorluğu hudtıtları :çlnde yaşı~ 
yanların 1ievgJsJ11i kazanmış ya
bancılar a.rasın<ia ön plinda gelen-
1f"rdendi. Zira İ:-tar..Oulu ziyaretirı
rlc-11 ve P.:ıdişaJ trrrafınö:ın kabu
l nrlrn riört beş v ı l<'e Pılrt -
A, thurc'l,; ı"'ptetm'1 \'e <tU yada 
'lGyıık t-ır .,.ol'ıret al-t ~ı fıl:nı...,tu. 

Bhıaenaleyh 5ınJtapur'un d1JŞ"" 
mesl Tokyonu!" tnhmın tti"ı • 
<:e e • vercmıyCf e :1 1;. ı\ 

ylz 
TYiılı \c" 

~ J<Ç~ır. 

Tın\ .. ~<· ulııtU'itı \ı~:ııu ı:ır '· 
sf..~" • i,.-.,r.;v~. ~ llcr:nC.<:n )'Jta .. 

' l.J ı a<l~ ~·~ .. r .. -.-ı·nıle 

(Dtvan1 3 J ~ ı Sah td~) 
! . . - ' -===============~-.J ı 

Mo3 
7.11 t"ıl'ı.•Ll)' 

n1t tir. 

'ı 

21 ( '\ \ ) l(..,n::ır1a, Kt-
100 000 dolar tebenü et. 

n;.. • n ' rip cdrrr~ı::c 
f ıf! ' r rrı;ız. 
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HALK FİLOZOFU 

UZAKTAN UZAGA 

Bazı mckt plerde usuldür, 
B >r talebe lcmbellik, haşarılık 
elti ıui, \:clis.ine bir me.t. tUıp 
) azılır. Çocuk ıizerindc, dik. 
kalh r toplanmak islenir. Bu, 
elbette ki, iy i bir haldir. Za. 
ten. ~ucuk, yalııtz mektebin de. 
i;ı~ ailenin do .ıı1'işle"'1k d:k. 
kat ve m aisi ile me)·dana çı.. 

1.acal: lıir kıl n;eltir. 
Bır ç-ocnğıınt z \•ar. llir mek.. 

ıoptc 1. · lidir "e beş senedir 
de orada okuyor. Leyli çııcuk. 
•-i111.c..tn Ç'1 mt·ktcbin Üzf•ıiue 

)üktür. Onua terbiye..~ ye•i'l
titiln1csi Gn.•ıa zi~·ade nıı.ktebe 
aittir. Ailevin l _·ir dt"rccesi, 
le) il l~lelıe üzerirul~ elb~tte 
~ı<l.r. 

6u ~ ocuk hakkı;ıda, veli üyl., · 
lıır mc.ktuıı alıyor l.i, okJyı.ıı, 

K İ)İ NOKSA ·ısı 

lllL."\fEK KADAR .• 

Bir geııç muharrir, yazdığ ı bfr 
tcnkid )azı ı •la ~ö)·lc diyor: •Bu 
şair, kitalımJan be~ ~·ü-z tane ba'>
t1r11~1~1ır. Birini bana gönderdi. 
O h;'1de 1.ilapçılarda da · 49~ l:ı. 
nt~ ,·ardır.,. 

Kıl.,lıın hiç >a!ılmad·ğıııı anlat. 
ma-1 .. isti) ıı bu genç ı;.rkdda~, ıı. 
nu!ıı~·or ki, o şiir kilabuıd11n, tıp. 
kı h udisi gilıi, \'C lıatta ken.:isiıı. 
d n çok evvel, deha lıirço:, ıuu. 
ı,arriıleıe de biı·cr atlet sör:dcri.L 
lUİ)tir. 

Ş )Tl(:PI -
ı;;El: Ll'.R NI LIW!. 

Ikdalll rc!ikiıııi<i.ı al< ~il mu. 
hnrrlrforiuJcn ILıYTi ~l:ılıitliu 
•Şa tı;ını şc)ltr• & ılevha~ı al.. 
tıııaa bir fıkr3 3azını,. ... diyor ki: 

•- Üç gün kasaplard,a k<.~ un 
>Lti bulunı..ıııdı .• ., şaşı) or11m. 

Ecu ona ştışınıyorum. DürdUo. 
<ıi !:!Ünü nR!ll ıne ·dana çıkarn1•?-
}&: ona şa,ıyonuu. 
Y 1.. ·t l\IİZAU 
J,OlfANl ---

~'\·:ili dostum O ınaıı Ceına l 
Kaygılı Sun Tdgrafla 3 eııi bir 
mi.ahi tı:.fı->kaya başhyncak.. b u 
roıııamn adı: •Kovuk ralnsın Es. 
rarı .. dtı'. 

l:>.ınıi Kara)·cl, bu i mi ol.ııduk.. 
tan sonra eledi ki: 

•- Bu, taıılıle çok mc~lıurdur, 
o mizah tarafuıı )llZ•ın da sonra 
ben de taril.ini yazarım ..•• 

AHMET RAUF 

BıJ~ikt~taki elektrik telılikesi 
önlendi 

~- ·b:ı-jta Ycn:m:ıluı.JlOOe B 
t.nU:ıtü nmnilc maruf )-ende kü· 
~uk bir L y-c;:.n oldıı,'::unııı. \'e t 
r ,.,ın kayu:nıu:.ı .) ü:zür..duo 11avai 
f''cktck 1t:ıfü)olı;.r.mıı me<'bı..t lbu. 
l'Undu~u OOın!ır ı.l~roğ:41 ele tclı • 
L'<'- e ctüşliiğünü }'13.:ıııruı;tıik. 

ı;· k.tri1· idatcol ıbu yanınız Ü. 
:.cı ·ne hemen tordk!kat y~tır • 
mı.;tır. Nctiıc«ie 775 num~ralı 
ckkf;rik drreği11:n ibfıtonunda da 
d.i~rek kaymak üııerc bulundu. 
a:.ı görülmü1 ye ctil"ek }'!!rinden 
söl- ü.lE'rd c köi;cyc na.klruuııımuş • 
tur. Büyiik bir tehlikeyi evvel • 
den önliy>cn >d'arenin bu alüka • 
s:na tcş&ltkür 00.er iz. 

REŞAT FEYZi 

elru)UD giılün ... O m<ldupta 
öylo şc7ler yazılıyor ki, şaşın 
pşın blın.. mcı.. tcbin bizut 
yr J'IRU I l iız ıın gelen terleri, 
\

0clid<n istiyor lar. • 
Veli olan zat, mek tep mu hi.. 

tinden uzaktadır. l\Iektep istan.. 
bulda, bu nt Ankaradadır. Ve
li, çocuğumın yü:ıliuü ancak 
tatilden tatile görüyor. 

Şunu demek istı~ or11ı: Filba. 
kika, mektep, •·eliyi çocuğun 
uınumi gidişinden daima ha. 
bcrdar etmelidir amma, kendi 
3apması lazım gelen i5lcri de, 
3·üılcrcc kilometre uuktakl 
'·elidcu istcn1cnı.clidir. 

Ga 1iha, velilere ya:ulan me'k. 
tupl"'ır ınatbu şe) ler oh~cak, 
h<rkese, a~·ni şekilde bitap edi.. 
liyor. 

Deri satış~arı 
Her nevi deriler yal
nız Borsada satılacak 

lfor nevi. küçük ve b~·Uk baş 
ha} \'ı:.rl dcr:s.t s.ıtı:ı1a.rmnı borsa 
ıiışt!gal mev'Z'ı..r..ı dct"ıibne aaı:~ı.i~a. 
.sınıa ka rnr ,.,,rum ~ · r. Bir' un içen 
ticaı-t 'bor:las'.ııda t~<il ohn:ır. 
J.ior hc,;'C't · ı hı •a b . .- ııı'lzı.m.; 

r. a,mc hazırı a..'tlakıtE.d. r. 
-- - --0- --

IA'!dra radyosuna buradan 
bir tii1 kçe apil;eri gönderilecek 

r <111dra raıivo. -nur türkçe 'l-
r >atı !ıçin 1lyi r• il :ce ko p 
\.·az..T. ~:nı ıc tc-r\.J. ııet•nc ini 
b bır sp' t" t, mt>i!Sı içl:ıı bir 
_.üs ' ka ıln tı Talip ı "· 

l.ır İTY'il cN?:- l\rk a BuyU:< 
dç 4hu1 ;\1•el;ğine 

n• ı t r 1 t ~nı 
!'-1.t'ld aı: t 1·d bur d n 
hıO re' c gi.fl.d r 'c'C ·: .ı-d • 
Cockuları kurtarma }urdu 

genişletiliyor 
Y ıı: M21 r· f , !lı<lu.i.;'l!Ü7. 1fa'lı.. 

~n ~.\·Ui1 Bit- 1?c ~ .. 1c'k1 ç0. 
C>\Marı hrt ı :ı. yur una g'ıd"'
rck 1 am· -?Je i>a• an:ıe m"-ıl~tc:p 
il:I r.~ ııı ,.e vmp.laczk olJi!'. y•r "İ. 
ırtöl;"Cler• t ~'k ' ..,.,iş.tıır. Ta _r 
'Şİ ö >!hnl' c E i ... l :; tr.c k.'>{l.ır 
11'tr.ai <."Ci! ~ ,.,laC'&1 ·!tır. Y-(:n! san .. 
at atölvek.r "" .. qı gcıııl;;kt!. 
lece·!·, dalın Ca.1a .11'r ·oi Lr n o. 
hrııacdktrr. 

1100 ton demir ve çelik 
St<.'"r1in grun11n3.Uch]. n1cr..-. 1 Jke-t. 

leroıı<t kiill"y't'tı nı lkl~nh e~ya it. 
hal oo'ln''·.l'r. Bunla.r rccyıı.nrnda 
1.100 ton d m·r \ 0 1> ~cVlk de mcv. 
<.-uttur. Öntimibl k! ıı:,ı')Jr zar • 
Üt1<1.a müMm m~tarda <lrik:mıa 
malk:nc1erl de ııct rflccf'1..-tix. 

Ete n rh koOO~ il:ttlc·r b.t tnL\tar 
arttrldl. :F.11k<Jt, g;ırlfı dc!il O!İ, şchlrdo 
lıü· <:o-!; ~:'l5'11'1:;.ı , h!ç aklu~ ctıncdcn, 
eti yiDc.· ~:ı::!.ıt~n f<.ı;ll(',yd satıyorlar: 

KHo a )lr litt"1a: k ... dar çlktı: ..• 
Du; btı:cC', b.r brlet{ ruhiye mc~

le.i g•hba. Noı hı ne kador > Uk;clllr
~c.nh yl 1:... eltin.iz, kH..ıpLlr, loptancı

J.nır \'e ce!eı•tcr, haü blr lllra~ noktası 
bula.c<.1t'ar \ c eti yine na .. btıoo .fazla .. 
.,.11 ,at~e5k1· 1d•r. 

Çilnkli. n;:rh üzrıine ıntış )'"3,pttılya 
aU~ .31?1 Iar, d·ma. doeıı ··ll & .... tırtl ... 
mamışlu kl.. 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 12 ----... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

K~a ltofa, yan1 na olan kabine • ı 
ler'fle clırdUer •• Kapılan 1<ı<padılt.. 
"cvın ına70SW1U -r•kardL Süavi de

?iC\"ln kurulam7or.lu. Süa\·i de ... 
Ne virı , batını kabinen.in k.apı.•ndr.n 

uatJraı~ sordu: 
- Bu mcelerr.h ned.1r. Sllavı?. Ne 

el •yonız .. 
S®\'1 ba.$Sll uzalt.ı.: 
•• Soylcd:m 7a •• Çok: acele ~!m 

,-ar. 
- Ne ll)l Allah aşkınıı .•• Doı.TU ko· 

nt ş Sü.ı:ıvı .. B'1ksana d<>ha çok erken .. 

ne, !zln en gil7.el '~manıııda b;.r:ıkı • 
lır glc!illr mi!. 

- Koıuu ı6yledım ya, ço1i. ll·e~ 
i ı..;:-, \".tır •• 

- Peki, bana nr.'.' .. 
- Scnhı de · 1n \"aı· .. 
- Zan!letn ":oya un1 ... 

- Gorur Un, lıln olu>ı olın~dığını .• 
r;it" in bir ·nt-ıkaba atl:.- SJ:ıvl. 
- Haydi, çab ık, Nevin. ı!Ml, giyin .. 
I:lrdeoolre, Suaı·;. bir kahkaha ko· 

yıl\·erdi. ga!dü., guldü .• Nevin .bC.slen
d~ 

- N~ oluyorsun kuzwn!. 
- Nev..,, .ana lk bl.C)O)' sôy'.iy<ylın. 

mı? •• 
_ ?-tcdlr, o? .. 
- Ikn otc1de BllY'Wld'.ttn.. Burada. 

elbisem 7ck l<L.. 
Bu .-re.r Nevinin altıi:ı kalıkoba 

kabineyi çınlatcyor~u • 

S!lavl, dcVl\m etil: 
- D~ün ne kadlt dalgınım • Dll· 

şlin Ncvincitim. kendimi ne kadtt 

sana kaplırdınl .. Sank~ elbise giyecek 
im im g:tıı so7undı.mn.. 

Suavı, bu son cüınieyl aoy!crken, 
Ncrvln blr iin durdu. göılerinı ıüzere'o: 
b4 = dl,i.lndıl. 

sımvı devam ediyordu: 
- Ve ıankl. eU>l:ıe giyecek nı~ 

gibi, k:urLJ.nıp duruyoru.ın.. ?.layoyu 
tekrıır gırır.cU ... B k:ı çara 7ok .. Of. 

Bu u.lak m~yo da •imdi rwnl g~yilir? .. 
Suavi, yine tclA,ıa. başını. kabine-

Yar ıda kalaa 
Aziziye camU 

Bir kaç &lln e\'VCI, Maçlı:anın ın<tn• 
tehi. nokla« olan, Dolmıııbahçeye na
zır, laşl>lı: denen scmUn Beledl;ye ta
rafından yeşli saha yap.i.1a-cagını ok,u.. 

m~tul"J. Bw11ı5t ınWtit ve n1anzara 1-U. 
bartyle, İstaubulun en &üz.el yerlerin· 

de1< blrıdh". Yıw.n, burası Adeta b ir 
meslcc yerl,ılr. Civar ha:1o buı·aya ge. 

terek akşamları oturur. gezinti yapar, 
gece, den~~. ınciıta.bt seyreder. 

Burayl" neden t.afl* denildlt.'I ma-
10.m. Gıtınııı lııenlz, görmüpilnuroilr 
ki, burada kl lrl taşla~ vardır. Bu 
t..y~ar, v~kt.b'le başl.a.nılan, faka-t, }k

m&l cd.ılem.yım blr ca.mHn temeller~~ 
dir. 

Sultan Azi'Z, burada kendi 114mtna 
lzateten bir caın1 ~ et,tinniye karar 
vennlı;tl. ismine de Az:.ıye eamll de
necekti. Fakat, Padişahın hal'i (Jzcri. 
ne, bu inşaat ta kaldı. Zı:ıma.ı.undn, bir 
çok nttın para saı·trrUle~ck. gilçlükl-e 
çıkartılan temeller, öylece ka.ldı. Bu 

nratluın te·-v?yesl 1\:in. çok tı 3t ... şıl
mıştı. 

Sultan Aı ... öllu r.W, lntlliar ııı. et
li. öl.duril+Jü. uıü?. su&lı, m~lUm o!da
ğu öze:c t<ırihl b r davadır. lfattl, bu 

""''"ua m.r. blı- çok laı:hl teirikaUır 
da 7:ızı 1 mıştır. Bu PaJl:ıa!un r..e k•· 
d<.Jr rnU.Srif oldu,:unn du:yruı;şsı...nu.ı

dur. Tam m~nasiyle bir hovarda idi. 
lIJr vurup, haı·ın:ı.ı savururdu. 
RMıyct olunur J;I, Sultan A•.Z. Av· 

rupa ae;·aha\ine çıkarken, bu oey.,. 
hat' ınasraflııı-ınL dahı , Fransa:l.nn 
ynpt.ğı J5tiıtı pZ1 ırla ödeyebilnıi~tlr. 
Borç para ;le ya.plJ!i seyahat esna.. 
ııı.nda. p.,,.ıı;te, par 'ı bilmiş, Frıısa· 
dan tekrar islı.kraz axtolu.nmuş .• 

Bir gU..'l
1 

Sultan Aıl.!:, l'aris ı~ .... 
larmda bin dcbd be ve saltanat ile 
g~erkcn., halcıt, nvu~ a\·:ıç altın ıcrp
l~L g~rO.~ın~.. Ha .seyl. 2aman111. 
Fran.s:z lm;ı.ratoru da dunMlf. HrtY• 
ret otJn~ı: 

- Y.lu:, denıl4, O:ıır.anlı Padl:;at~ 
btz.den ı.u.ıuaı alarak >OY-'»lC çıktı, 
b:.ırada ı.ıarruı bitti, y.ne i Ukr;!Z etU... 
Ş.:.aı:.d• d ·~ t..1. r..!a ... 't!n daJ!ıt;;ıor. 

nu tı:::•yc belki doğnı, Uctk: yan:;t:.... 
10'. r'al: ııımar.m hal~ll ruhlycsinl 
g&Jternıe.~r lt.Lb:ırlyle çok şaya1H cl~k
tcatL•r. Sultan AzLdn brrnktı{.ı borç
!sr, ı;.rzu 1 ytllnr, bu mil!ct~n başıııa bil ... 
yC.k bl" yı.. clınu;;tı·r. naşr:nl.i!meden 
1' rcnnn!.l p ralaruı &cıs!!' , l>a rr. 'I~ct 
ç~· 

T.trıtı, ibret \"e dersle do1udur .• 

R. SAIJ(T 

it al yadan be 1 
b oya geldi 

! 'ai; 4da u ge-lcıı kü iJ ~·mı ır• <
tanla boya or'kaç güne !G:ı&..r 
piy~v:ı ç- ,~ ~rıbcaı'<l:r. Bu mai.. 
b-:n ~-:ıl !YCI f'a~lcri •l~hnliıt bir. 
~rr.-\1 .. ri klill.ıbi u1num;.!ığ .. t~raf:n... 
dan tc4'• t olıuı. ll;kt~d•r. Durılar 

on J'.< .a tıcu2a ma.lı:-d ~m~ı o~C:.u.. 
ğuıı.da:-ı p;yas;ı.:i:ı ir..şaa• la ve l'l. 

ı·", ·ıcı~ h·llrnJ!2n boya füıtlo-1. 
·n l)lc- m°l1<~.,r d.. ~i ta1ur .. n 

o.'or.rn .~:'ad.r. 

l!ul.:ukcularırı veda balosu 
II~Jk Fa.kil ~ ~ sen suu.! tıa... 

l O-.!cri ı:ı.raiındarı ş·.ı:batıın 10 un.. 
cu cum:rrt • gec .. si Ta'.ı:s!m Be. 
ı ı;-e g~~rıda b~r veda ba.. 
!osu ,·cı•lli'OC'kl'•"r. Bu 'balo gecesi 
ll::f,ı· d<- ·Guıguı1c ls!m1; 1iır g,.zete 
ç 'L:ar1la-cakt:.ır. 

( HALK SÜTUNU) 
Derıı veriyor 

Ehveı1 lıir ücr-etle rfynziye, fizik \•e 
klrr ya denlel"f verlrhn. Şin·:dfye k..'\ ... 
dar bir çok t:ılebcler yeıf?tırmlş 'blr 
Tüıt. gc~;c'.y:m. Cocuk:.arı.:ı ı oı..uLuı.ak 
!::,1iyen tıllelerin okıur.:ı.k arzusur-.da 
oL...n ıcr~2e,ıu Son Tetgı-al G<1 .. etcst 
Ilu.llc SLı. nunc:a n. K. Tıp nunrnlttn.3 
y:-zn::a~e.rıın r:C:ı ey!"'ı·L"TI. 

nln t-.ht~ 'ltnpt;t.l Uzcrlnd~a u:.z:attı: 
- Nc11in ..• 
- E!eudinl ... 
- Sen gı~.>·incUn :ni?. 
- Aşr.,c:ı ~·ukarı.. • 
- Sen gıy.ııJin,.;e, beni burJ.d~1 uek· 

leınc .. ııc·.1;.cn \,':k.. as!uLta kad.:tr y" \'.;) 
yav ... ş yuril.. B'-"n. arh nda11 y\:li.jii.· 
ruu .. lleıu ute.e gır y m 1 çr..lJLııcak a:~ .. 
,>lalr, ç.kauıı1 .. 

Nc\·..o sC"SleııUJ.; 
-Sı.1 .. YL .. 
- J..!endun ..• 
- ı,,ter .. erı.., ben C:\'e kadar gide· 

y n .• Aya-~1l)l1a paaL..loıı var. Bı..:nu 

{'~ar"yı:n, bu· eıu..,e g.ıyer ın .. Sen, bi
~<: gt:l. •• 

- N4isı1 olu~: ••• 
- Ilasbay,IL •• 
- Evde k.hı"5e yuk ınu?. 
i:,~, do ı...,.:annı u,aım• :ardı. OÖ'Z. 

ı&ıc ge:.!d; er. Nı.:\'ın, t14tdafıltl 'ilükc-
rek: 

- lır! ... Ded", Aıruıu da ç!>k ;ey 
sorJyotsun .. 

- PCl<i •o,·ı;llln1 ..• 
- Dana sc\tgl!.i.n d.-?n::e .• 
- N,dcn·\ 
- Ben sen-in seva;:llln değiu.n de 

ondan .. 
- Ya .•• Sen be;ı~m ueyin~ o hal

d~ .. 
- Sı:vcliA,:.u ••• 

- -- --- --

MAHKEMELERDE Yaun: 
HÜ'SEYİN BEHÇET 

Desene bu işin altındaıı da 
zifoz çıktı .• Kısmetimizi 

başka yerde arıyalım. 
Sırtı eı>eyoo inhinalı, hen,cn kıuı.. 

bur deı.ocek haldeydf. lki eli cebın
de, kafası otnuzları arası.na. kı.::ouıruş. 
itornlorda 7(1rll,yordu. Arkas:r.dan bı
risl seslendi: 

- N<cip ..• Necip! 
Arkasına dönlip baktı. Galiba, bir· 

derA:ııre tanıyamadı. K!Sa bir tered· 
dü.Lı.n sonra, 

- AAAA! dedi .• liab1p; sen misin?. 
- Bt-nun ya! .•• Hayret mi ett!.n? 
- liayret t:ltlm <i<>ı.rusu... S.:nlıı 

ıh&y1:nci.un, ıncoıatındJn hat>er aıamı
yvrd~k. Allah geciuden versin!. .• 

- AJzııu hayıra aç ..• 
- B u de fena ıoöylcın.lyoruın ya ..• 

All.a.h gtc'.ndtn ve111fı1 a:yorun1. Ne
ı'C;erC(•y in bntcaıım... Herhalde, İ· 
ı·D.nı 'J'ura.n, E!ganı5tnn, BlılciSlan, Mat.. 
lope, Çukur Dr.ı.. .... tan dol ş p geldin. 

- Vall•tıi. onun glbi iılr şey ... Ge• 
z~ d.c..;-:ım:ıJıı;ım yer kalır.adı. Ş<t 
nıq:hur C.:ıvalara, f.tartlniğe Iılfuı hep 
gitthn. DL lL:· ;\.ya kıt•:)stnı da baş.. 
talı başa dol tun doseın cah.. c-lllk~ 

nin dönup dolaşıp gek<:ctı yer kOdr. .. 
CÜ uc.t.klr.ı~.> derler. Ben de dön~ 
dolaşıp tekrar İ ta. btıla. geldim. Sen 
ne ııenerdesın bakalL.tn?. 

- Ah ah! II1ç !i!Onna! 
- Ahı pek dcı inden çektin.. Der· 

din ıni v.a r., Aşı~c m.ısuı?. 

- Sornıa ..• Sonra! Blr okazyon 
kaç;,rıyoruın ... H&h! İri aklıma geldi. 

Üç Vi li ye ti m iz d e 
ücretli çalışma m ü· 
kellefiyeti kondu 

Ankara, 21 (Tdcfoula) - Bit. 
16, Van \'C Siirt \i,J;,~ etlerinde ia
şe maddeleri ua'.lınc elveri~\i 
tdunil nal<liyc \·asıt.Lırıııa ücretti 
çal4ına miik~llcfiyctı konulnııt'i

tur. __ ,~ 
F al.ir talebelere yardım 

'.beyannameleri A nkaraya 
gönderiliyor 

Cuı<>hm•yet Hal'k Part ı ta-
r;:fıncian üı.ivcr:dcdc okuyan fa. 
k:r tı. '<:belere y.'ptlacak yardım 
lç .rı Fakülteleıe v<mlrn yard:r.n 
beyanrramel<'r;. alakadarlar la • 
ı~fı!'.i, n doldurulmuştur. :8un • 
br<ian .Hukuk. T>p \'C lkt.,at 
J. .. akült teri -d.lkanlarır.-ca tasvip 1 
rdik:>l<.rl.n celvc!ler; fü klörlüğe 
gör..:!dilm~'tir. bt~lar profesör. j 
it"'!.' nıcc!isincle de tctlk'k olUor.duk· 
tar. snr.-r:ı Maar.[ Vekaletine ,.e 
Par!\ G'ın.cl Sekrnt<'diğ'ne yol-
1~1, ıl·'"':!ca kt; r. 

GÜNÜN 
Anslklopedisl 

l """. - --

Japon donanması 

Bu işe otu olsa sen çare bulursun. Se
nin tert>iyei bedeniye mü.t.Uıassl=Slı

ğın '\'J.rdw-. Hani, Sd, kUUUr fızik ınlı 
di,.orsunvz. ne diyorsunuz, bir ilim 
m, len mi, bı r şey var, Benim deı-diı. 

me. olsa olsa o sizin kültür füilı: çt.· 
resaı olacak ..• 

- Anlyoruın, anl,yorum ..• 
- Aılt.sele senin anladığın, anlıya .. 

cağın gibi değll. Ben anıatayım da, 
şuy~e c.ricii..yctle dlo.ie ve tecnu11üle 
\'ar. Şu 1nü-~kuiU.mı.i. hallcdeı'Sen, sana 
J"Dk yok. B:..na, tanıdıkların1dan blı-i, 
zengin bir dul kadın buldu. Amınn, 

nasıl i.eng~n bLl.scn!. .. 1.'ar.fle anlalılı.r 
iYC değil. Kadına. resıniıni göster .. 
m~Ler •.• R3zı olmuş. Sonra, blr akşa.ın 
e\·ine davet edilclık ... Yemeğe gıtt.Qt. 

Oturup konuştuk. Erlesi gün, 
- Ayol, dcın ş; sizin bulduğunuz a .... 

dam i.ı.det:ı karıbur. Bcıı bu kadar z.a· 
man durup durup lJ, lu nbur bir a ... 
daıı.Ja e\ ~enenıem tloğn,ı .u ... 

Bunu gelip hana yol~tiruller. Bey
nhnden vurulıııuşa döntli.lın. D~Un .. 
dü.ın, taşın<lıın. }iiç blr çare bulan~a
dım bu k.WtUr fiz'klcn baş:ca. sa. 
hahları kalkınc11. jinınast:lı: yapm11)'a 
filcin başla-dun aınn;a, böyle şeyler ilç 
gU.ıııde, beş günde rayda verir ml?. 

- Hem de sen ... 
- E~et, farkınd<?ymı ... Va.ktinl ge· 

çlrdin diyeceksin. Doğru ... a;r.m..:ı, ne 
(Dwaını 4 üncü S<hilcdc) 

il ısır sa lıyan bir 
ba alin dok An ı 
ı b~lla kı.patııacak 
Bc~a Ça) ır c dcalırl~ bak. 

ika! ~nan Keçeli ımsır sı:!· !.a • 
d!ığmdan Bcykuz ıary.;t;ı:ma .ıou. 
:ınandanlıgı tarafından Bc,062 
11lkil't:; ıurrru.n11:ı .n~ tt ı!ll o!u.ıı

mu:;~ur . .Ma!>b ı.cyc :>E\"k<Jiıman 
0 . .;;.man KtçCJ:.4 N~tı.ı..:cd·~ 25 1ı' ra 
2ğır ps.ıra cczas-::e cilt.J~ıkiınının 7 
gün tlrnp:.tı.!:ma.sına mı:f.akUım 01-
ttnu-şlur. 

BU DA KEPEK SAKLAMIŞ! .. 
Be·y·;coil: Yalı J\Öyüntl'C? l:dkkal 

Tah;;:n k<·pı;k ~&.'kkn'.olcl< suç:le 
ma.hke.m4y·e vcrılm''i\:r. l'\e'iccde 
y2~1 kügüık c.!d"ğı.m<lan 16 ha 
ağır para ce/.a~.:e tlü'.i<!knnı.nın 7 
gün bjıatııı.l:sır:a mrıhküm o' • 
iln1.1ı-,lur . 

F.snal hastan<?sine ve fakir 
musikişinaslara yardım 

edilecek 
i\1us k' S«ıı"atk,ırlar cemiyeti, 

h:ı.sıldtu1tn b~r kı.-_11\:-ıe itıı!tir aza. 
sına v·c b'.rr 'kıamilc <le csnaıf h&-; .. 
bıı:t".ne yaı'<lıımıa bulı:nnıak il. 
zere ştJbat ve mayı;:; ay;an içln .. 
<l, 'kf büyük kcı:scr nııneği im. 
r ~t rl s.şt ı rnıı:şt ır. 

K'>nsc-rin biri kaı>alı. dlğcri a. 
çılt h~P:a rnu .. sa.rncrt:~ mahiyet'.ııı
de o'acak \"C şahat ayındaki E. 
r,1 1~·3nü H-a1kc-v! 6ak;nunda veri.. 
lecekt!r. 

lEskielbise1 

atıcıları 
Mii>lamel t.lbiselerini satan. 
lar çok azaldığından Bitpazarı 

esnafı clcrt yanıyorlar! 

Sem zı:rnankırda şe1trian ızd-e eıs. 
Jci eı:ıo:<se sat,;darı ç•'k azalmış • 
hr. Müıstamel palto, pa•nlal'un, ce. 
lkııt ve yelclk fiatlen1 de çcik yüık. 
selımiş!ir. Ezci;mle !kapalı çarşı • 
nın «Bitpazar.,. k161l'lrııd&J:ti bazı 

miiı.>tamcl <ilbısed !er hazır ve 
yeni efüiso f;atlu'ıe bcı- &crcct"de 
sat;ş Y"Pm~tadırlaı:. 

MÜSTAMEL ELBtSEciLE'.R 
NE DİYORLAR? 

Bun.Jar di)·orlar ki; 
•- Mal yo.)<! ... Kimse eski eL 

ll:lt,;ıa satmıyor. Heıikes i:;:n 
'J'.<tr3at laraf>nda ... E:lkilerim el . 
den ç;karmıyo.r! .• Eısıkıi r-lliiısc fil . 
llfblor: ~-ak pahalı:aı·dı. Mı.istamel 
ellbse attın ve pırlanta kadar kıy. 
,mc:-!cr.cti. Ge<cn yıkln.u :<'azdan 
deıpolar:nı oohluıımuş ola·n anüs.. 
taonel e1Lı"seoikr l;ıob:i bundan 's. 
.ıı:ıta<ic edc-r.'k ş 'ndi çıklı ~ çı.ka.. 
rup a ı~"üı•br 1 • Zaten müstr~l 
c:'ht;~ci. jn püf r.c'<'ası <la bu. 
dın ya!.. Palte>yu, paıı:lesü,yü yaz.. 
-ıian al qı depoya ala~&ksm! .. Tap.. 
kıı ırlunll'nu. kiim ürUtıü ya.."dan 
'l>CU7.a alanlar r,'bi 1 •• Briıiım gibl 
st.oku olımıvn.n, ii>ir taraf'.a-n alııp 
öbür tsr:>fta n sa tanla« <oe müs. 
tamc•1 erb1se l>ulamadı~ınnızıdl'.ln 

f'CJk m Üı'ı'kü 1 b' r vn. ,: yt•te dii.şm Ü'Ş 
bıı!·u n uıyoı1u-z ! .... 

LER 

ViLAYET VI' BELEDJYE: 

* Y(:nl ?ı.'" .i yıl lıı't 'nn ŞcJıir 
M.C'c.:Ls · c vt rı .e;ı N .sa.ıı dcvreslne 
t·ıHk o1 ı.;nı~ ter. 

- Ztngı d .. k 1 \'Vl .... daıı kt....11 )el

li ınil t...ıd:ı ko.our gelırı;ye lıa~laı:.ıış

tır. 

+ fl(y .. z !taıı •roı-bt'yc \·e Tt.a"l.ıcU.en 
Su:ts.nnhırtrle kn.!'i."r cıt:ıo J-·Ol 2 Cllln 
t; h\ ·ı ohınnc~ı~tır. 

TlCARET V • .'iANAYl : --* Fı.r-ulye-, &ıc:J1ut ve p;ılat , plrJJtç 
i.st.hsaltıllnı en a% 'kı trisl .. nc çıkar
n•&ı"- u.zcre z:ra<.;t Vck;·ı.E;L n e yeni 
tcci'b!r1er alııunı~t..r. 

+ J\d~Iar çiçek bahçt>ler ne yaız: 
1nn.h: ~ıh~ d:1~:h"i.."t .r 

MVTEFERRIK: 
+ Balta Lin\ ... nında H<llıtn Paşa ko... 

ru.:ıluıda b!r ınüddct e\·~ el )·a.ugu1 {"lk
m~ İbrch .. 1 .. , Kuço \'e Alı:nct loiınle· 

rinde Uç ıuncle )'tı.ı:.rı~ljtı. A1e.;i.n !l'\b
ı·it.a. !'\-Iödürı.i. D. l"uat N'.ş2.ı)Cının led
b:rsizli:;i yW.i.m<!cn çıktıeı:ı tc:W!t olun
ınui ve nıah.kıcmcyc vcrllınl'itlr. * Sirlu:c:dc ŞuayLp :.d:nda bir 
ı:wldl! .. .acı.nın Y~·nıııd.a çtr:.klık. ed<'Jl 
17 y~utda .!ı.Johıuct oglu ~lihE'yln, ŞU'" 
ilyibin ka.rı.:;ıo<la.•1 Qf l:ındırıc.!ık su
rcdylc 5 liı-a ve ı;Kkttn<lan geo(' 3 
ç4:~ aya:'Ck: ı.ı .. ş~?J:Aında.n dtln lt)\·kil 
oh.:nrnuş~ur. 

+ "P.t:gCi:n 42 tıopt.:mcı kas:bın t;•i
rak:yl~ ınezbahada b!r lopl<.:.utı )'iJIVl"" 
lo.ı k. f"ehr n el i. gt~rüşG.lecekt.h". 

Evve'c~ j1'[>')nya.wn e
1

'nde on mu. .. ı-,::::::::::====================== I 
barcbe gem i nıcvcut buhuımllkta l" 
idi. FP-ksrt hu on geınlden başka Va
ş.nglC1n mua~1e:1esly 1 c .sil.ı-h~rzlandır1-

l n Hqei adLOO.ld nıvhnrebe gomls! 
de sonra ~ilüh.s:zianUırtlanş \'e 193'1 
iC1165:nde jıtpon~ar r~ı.).:ıın ve Taku.. 
tr'.a -u n~rnındn ll.ı nll haı ebe g0n\'ii.l 

...şa ctrııi;lerdlr. Aır.eriitııhların ge
çenlcl'Je iddb eı,:ikleri clb'., m"<kılr 

10 h:u'fl genıl.sindcn Haruııı:ı zırhlısL .. 
cıın b~ttı~1 \'~ Krlş:na zırh:ı~ının da 
ı .. a..:_:ıra uğr:.dı:;t k?>l>ul rctilse bile. ja ... 
pontann eller;.ooe eıı az on bir, bet ... 
k! de ı.l~ ha f44zla tirhh \":'ll" ekmektir. 

Bund.:.n bt..q.ka j:ıpo:ıya 18 rğ!r ve 17 
lıafif kıı..~·azüı·, 120 - 130 dcst.:o;rer, 
80 - 90 denizaltı geın'3ine ı-e 8 - 9 
t..yyarc gr.ı •.. :na s:ıhtpt!r. 

_ Gac'.:p şey... A~d~ h;,.,ld!. ... atcn 
Uü-yt..:k ftrk vcır. 

- Tab'.i lJi.!ı;·ü.:--. .iı•rk \·tır. Yanı sen 
ı..c.tl :>evehllirs:u .. Ve o ksd.,.r. Bu do(;'· 
llh.-k.ı bcr. cic st1.H .,c.v!yo. u~n, <lcı.;..aa,. 

d,-ğ.ldıı Jtl •. 
Si...a :ı boynuııu L>iLiti.ı.: 
- DcnH!:< Ct'nl --c:~ın'jOi!:il!D? .. 
Nev.J\, çcpkın .,u- baş ~<t,i3yıtı .ile 

Cb\' ·t: \'Crtll; 

- i:erLic dti ün<lrı.lz, Lakıı:..lım .•• 
- B(:ni çok. \.L.LUj'Orsun, N~v:.n. .• 
- Uzüu1~e )avrunı ... Ne )~payını? .. 

:t{t".·in., ıryah gt.iLliltOı<i. taktı.. şc1n· 

s:yes.iul aldı, J;, vıyl aç-tı, el• art ("tlttt: 
- 1 [~-yd1, ben olntL'll, Sl~d\'Jo ... Gltil

yoıunı .• 
- l'ı·ki can.un ... Ben de ilır~l geli· 

yorutr. 
Nt\, :ı ~cınr.yl• •. ini açtı, ~nfl)O torba. 

sını cliı:t clch, L.:lbin~lc1in finl.\n·lcn 
süz.ll.1 erek eı~çt! , gitti; n1crdh .. -cn lere 
S3l>t \r(. kn.;bo1 i:ı. 

Pi-..; .u rııd)·o ..:, Bii-_yük \'a~s> pl;l ... 
ğınL çalı.yoıdu. 

-UI-

SUa\ i, Nurt Y1lınnz.P1 kö~k 'ne gi ... 
cien e !açh yuld ı: lıcrlcı:-kcn. Lcy • .11 ... 

)'ı ı · ı Le) :a ~ b,~rc:da, Nuı-1 

):"ı!rn3z l;on,~u :-ıtur uyor muydu?. 
fd llcııtnak, pcnccı·C\i ı~ gö.ı.i.i...ı:nelc ilı ... 
ı~u..ııerini dc,t.aıdu. \DO\ aru Vır). 
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Çıldı raıı Kadın 
·- !'·i~'C söylenı;ycy'ın. Neka • 

•:bt hıs.siz, heyecansız ve aliık.a.. 
sız od.;:ım yLn~: .vatan her şeyin 
!C\·kırde muk~ddcst l"• d=:ık • 
ten kcr.d~mi alaır:am doğrt:su. U. 
ııulm:ı ki, Uar'bi Umuımiıde gö • 
ın:iikJ.uğüncfon lıah.-.etügin Türk· 
l,·r her si.ıc. U.:rkaç pa:-;ın~la kut. 

l:ıaıı g:tti. Kendıni dii.şün . O rdu 
cephe.de 3çlıl<;tan, sefaletten, so. 
i;ttkl<t:ı, tlüşmaın atq ve taızyi • 
Kİ>tdcn errJken oen ve pa<a ·bu. 
!'t~'ı:ı Z(\\.J( ve sefa lç!nıcic ya~ıyoT, 

Mu.altayı dltşünduğün, i:ıenl sı • 
kr~t).rıc.ltü'n kad:ır 1 .. 12' o.rduyu. re 
a .. ;;kcri. n•n de- hiç k:mseyi <liÜJjÜ:ll· 

müy<'•dtın; bu vaziyet-t-e hakif.d 
'atar- •tt·vet·l .r s!'Z n1'.Gintz? Yok ... 
sa ıbütün mzCırPıni)Ctlc:ı:c rağ .. 
ırı<!n 3\eş ,..., dem ·,, ><)t:<h. kdy -
nı~"3.n i.16k<.>rlt;r1 zubitlı:r. kun1an.. 
d.ıılac m•Jır? Küçük bir ekal • 
ı:,-<t, bütün ll·r ~~ll1t:ti ucurt~rr.a, 
{c~.'ık< te. mağlı\biycte, esarete 
süt ük'ro~. ·Ba!Jl< baştan ko • 
k:tr de r1er. N~yse tt, sen yjne 
iic\"n~;ü ve dijrJ;int'll d~rt' de 
k~l 1•V\lr.Sun. Görii.Yorsu·n ya, ha .. 
k'ki ıncs'uller, '!lillrtin saflığını 
ve hiıkimiyeUr.i suiistimal eden. 
1 t:r~ ziifa ugı-atc:rtlar biirer birer 
c"7ala•ını çdk .. yorlnr. İhanet e.. 
dc~!er:,n günnhla.rınııı cezalarını 

._ ~recokleri ımuhakkaktır; millet
!~ milletin muk1dc!,ratile oynan. 
mvz, oııa tahakküm edilmez. He. 
l~ Tüı•lt 'milleti lı ç de teldn de. 
ğr[,fü, 

Yazan: E1"EM iZZET BENiCE 

- Neda hu uıuıı b"1ıis. Kapat 
Aı!ah aşkına. 

- Yok, b<'n <le .ba-ş<',ı· •Öyle • 
nüyoruııı. Zaten ı~ söy[iyebili.rirn 
'ki. brn de günı: 1lkarım. B.?n de 
ırz y~pmadıııı. Fakat. oöyJii0·o. • 
ruf!'., ~ğzlma g€ld'ği g ·bi ~iklü. 
yort.tın: İhanet edenler İlq> 

0

bir. 
deı1 muUaık oozaıarını .çdrecck • 
lcrtlir; ·her ceza 1n~ı.::\.tıc Jca\ı.nae. 
B n P•lsanın b.l~ sırf bu Sf1bPtılc 
!<.end· ni öt<lüııdt.i.ğüne iııan1y<ı • 
ra•n . .i\laan:at Jl bunlc-ırı ben ,süy ... 

krre" el'yd1m Nccd<:t, 

- Sııs dt'tlim ya .. 
- 1·c1l:.. Egcr: fSE:ıı n kar ~.yor. 

sun 'bıı !;icre, ı>ın.n ıilcl'n ne e.. 
rcr?• c>-yorsen ben ~ aklımın 
b r ~eye erd !ılni i.adca <.>tımi ·il • 

ru:ıı. Se~ mütcps .. r c:ı* me <le 
,,.,,_;itRcssmın. Yalnıı ·1 ss:,ya'ı.m> 
söv?üyorum. Bak, bİt7.ıza 

0

b<-n bile 
Cc7amı ~ckiy•orum. Egcr b·~n 'hu. 
gün burada senin m~tı-0s"nscm 

bu snf bcnkm günalnır.ıdır. Harbi 
lJmıırr.lde millet ekmeı'k bu!.;ı.rn~~ 
:J.:ıen ~pcıı< vago-nlnrıın·n t~nn·n et. 
~ığ-: h=ıds

0

7. \ıe ftı::.s:tJl:·z $tlr\'e1 :n 
vr7di~i ve biz' türt:kl{'d ,:.;l .,J • 
gırl~ğ·n cc-zası.,l Ç'Ck"·yc .. um Be. 
mm i<;in bu mcnuı>h:ı.h.;; ıb:ıe oi.. 
maoa •~'lı:ıyc:t bır Vhanet!n ceza· 
·Sını, kocama ihan< t.n gün.ah nı 
örliıvornm. Bunun ·ı;ir r k rr'l. 
1-!e ;ııan~t edenler de ct'Zıla • 
r nı RÖrt'C"C'k •ve c:-ekıı>c~t'rdır 

- N ccl.i ~us. 
(De.a:ru rar) 

Ç6rçtı hükıtu:etlui 
te11kit 

Yazan: Ahmet Şükrü Esmer 
İkıtid:ı.rd.a bulunan poJ, :(k:ı a. 

dtaınlBTının hele harp ~jnıddkı 

mc'.;'ııliyetleri çrık ağırd;,-. ff n 
.isabettı karaıxlan sonra l;i r '"'a. 
1;clsi'Z karar vey.a vazı ,fedc g;.;s.. 
teriien herhangi 'bjr ilıımırl, po • 
lht'.'ka .ırdaınını gW.:len <'.üşüre -
bl !Jır. Iktroar ,·::ıifEs; o cter<·ce 
nanıkördür. i\,mcr:.l<adakl büyük 
b~aı ı1:cıro_ t:to. a iı~gi:ıtert.:yc 
tlli:inen 1ı·,ılllüe Ba<•.'e'<lili M'ı;t~·r 
Çörç:l, bu b't'ka; güa · ··:nrle A • 
Çörçtl"in bu y !cia ltnl.dtkrc !re. 
def olacaı1mı aj21"5 T.~bcıleri bil. 
d:l!·rr.e t d :r. Çöre.' ı: n A meııl ı:.Cada 
Jb.ulıımduğu :'Ünler r,tnıı1e bu tuı 
IW:Itlcr:n topiı:.r::;c2ğı ~:kla ez çok 
bel'li olmu:ııtur. R:r zümre iı~~f .. 
1:.Xler1 U kıc• Ju(:a harp c.lu "'1.t .. 

anımuıı g<ll'şmes'ıri hiç bc,;cıın.c
mtııkta \'-C bük.ün el.!, bu ·bö1ıgcn · ıı 
mü1aıfaasır:ı Jıma-1 e~ı:nt~ olmt"t 1<
la it.lımn t-tmektrd;dcr. 

Bıı :kanaatle bulunaıı:arın J:.a • 
şnıda da UL.::.kdo.ğu.-a en y:ı>k·ıı 
Domı'nyoı: olmak do~.ns'!e, il. • 
'·ustra!ya g lmc.~.(:cd:.t. ~~:rr A .. 
vustralya Bawdk'.L; l\'P,;ter M<:.ıı.. 

Zİe.>, Avustralya raıze elc.rinoe )UZ. 

dti'.,"l bir makalede, Lof' . .dra hü • 
kilmctc.,;, büfün dıC;f.~t:ni yaı..m 

ve Ort..şarak İİ7.H1 ·rde -topladı • 
~nldan t~uı'.r;·'t et;n· iır. Bu ten .. 
do;t başka Avustralya f'11Z'21elcı1 

tarafırııdar. da ele &h ınış!ll'. Ger
çc•J<trn son srne .:ç· ııı:t:e İı>~:ı. 
tere Gen al K~rn ası AvU.>tcai} a 
dalfl oMu ıı ha::C' m"nymı~. r. 
can 'V'(< som zcleı·den g€'.en "'" 
krrkl"i en .çok Orta.ş;:;ruk bölge .. 
s'.n-e yıl\m~t.r. :ı:ı.u slratcf~·.u in. 
g.Jtereyc bfr.ııiı,'< faydalar tıım:n 

etl'.tji· irJ.;5r cc!ilen.c:z. İng'ıl"L•Cı 
yalnız 'başına İl;J~ •n İmpa'l"a • 
11.)J:!uğunıu t f~.}'\.? c•r:nL-$-. ,.c İınn 
ile Sur~~yc<lr.: .fCr;q_'Jl, +;r. Bunun .. 
la beraber. Ja,~on'.ı'aııın hatlıc 
glJ~nesiı:den sonraLl t-!aylıır .•·ö;. 
le~mi;ş!.'.u· kıi İn~flt ~e tı;nu biraz 
da Uzakdof:uyu •hm~ l etmek ıı;ı... 

hasına ba,amo ·~tır. E~asen Ç'.Qr. 
ç'ı\ de Ya,;ioglonda J<en Amcr:ı<a 
kongre; ne SÖ} ka .. ,: nu"uıkta bu. 
mı az çok t"'raf ebmls bulunu • 
yC'r. Baş\·ekil, Uzakıdo~ızda'ki h~-
2ırh'.oe<;12h~:n sclıeplı.r'~l soran • 
!ara Libya'Clakl zsfer1•ri göste~

c~g r.l ·b:ldirml;:t.i. Be'lk;i dl' Çör. 
çil haıklıdır. F:ıl<~l Uzııkdoğım.n 

müdafaasıil-e en ~ok ıl:gili ol.ar. A
,·us•ralyanııı hu lr.-ııntığı kolay 
krı!ay kırbul elımesi· b.ıklenemıı • 
yeceğ~ g~LI, Sinog;aFuır"un eldm 
çıkması tC'hb\.:es "ka.rşı<ıında b:r 
çUk İng;JzJlrr &.! A\•ustralıyanın 
görüşiin~ katılım ·lardıır. ~te M1:s.. 
ter Çörçil ş\m<J • A''8.'ll1 katı.nam. 

sın<ia bu sualk.ro cevap v-ere • 
cdkti...-. Ba~wk~lin t ıiülcre no 
ceva.p \"er~;ı! 'bibl'Qm ı.e'.<le be· 
rabcr, bu dcla A\•.uım Kamara • 
sııYlakt miinak.a~aııııı sert ola • 
cağı sanılmaıkta<l:•. M1w~r de'\'• 
lo~leri \"e hele İlaiya, t':-·ı müno
ka.jalım en yakın bir il:gı ile be«· 
k>ımc<kre ve Çfüç' l"iıı cliiı:ımco;i :ılı 

t)ma~ ııdcn bıobsr·lıno'.<led.ı.tr. 
Çörçil~in bu ;ol<la l~nı:<ı kı·e he• 
<ief olması İlal:>ayb z:\)o'adt ·~ 
meınımn etmi:şt:r. Çüli<ü Afr' • 
ik,aoda'ki aSktri haro!«itın hede! n! 
itabya teşkil eDmişt.ir. iı~lyan • 
lıaır, İngi·!ter~ni·n. ba,r<a bö!geicr• 
ihtnal e<leı'<Jk Afr'ka He meşgul 
.ohn.ası'l>Cian dama ı,ii<.:.y~t eı.4'· 
yor l.ar V<! İt&lyan gaız.etded böf• 
le tbi r litbıyen! n iıı.;ıillereyıi k • 
litket" süriiı1diy<'c<'.~'r,;ı idcifa e<r'P 
duruyorlardı. f· ındr 'bu tal>'.'j-.'f•1 

lcı.~d cd: n in;ı:: ·der, ba!jkoa <lÜ · 
şünocc Jle de oh~. ho Jııı)de İ nl· 
·yan görü~Ü·HÜ iI~dl: ctm~b olu • 
"oıorlnr. 

A'\',1n k.al!l"arıoG.ndalü müna • 
1!aşanjn ~J·t~~nc bc:.ıknr~k çur .. 
c;lıl hik<cıı.tLıı.ıt durwmı hak • 
k:<rıd.a ,ij;>htye <\ü,mdt, İr.gfi z 
parf5rr.?nto .u~uJlr!ı1ıi ı,·ıırr:'-rr.~:..C 
deıl1!€ktır. H k.kat ~,u~··r ~ Ç'Jr
çil bugür. bcr..aırall'da11 daha "lf'" 

yadc kın·voet!irllr Crl~·c;n 6Ctıe in• 
giltere Alm.:ın;a ve İtalya ı.~ 
yalaı· . ba~ına kan;ılaşrn~ı... J, .. 

Buıgün P.l.»iy:ı v~ hele Arne ;,a 
İngilt~rc·r.ı" n yanında <lôgü ım ~
tttl'.tr. Amerikayı kazanm:ı.~ ("ôı• 
çrhn mt·vk.iin< Ç<·'k ku•.-vcl!ı ' , • 
m:ştlr. Sınır~ Ç&rsilin Arncr ~{3 " 

da i1,:ı bliyC'k g.U\·cnc .ırı:or.har ol• 
dugunu unuL1nr·ınak geıc1~{Cr. İ~"' 
ef.kz • A:mn:t<an ~!ı :ı;; Ö) le • ' 
s::ı.f- K4•ya g ı~r..i~Lr ki 1ngi!: le~· 
l\Un·crc: ı:n zann:tt•ı:ltll g '" 
An:-er·~.;.n'~.1ar tarar ndan t~ı k ·
d~r St\':len bir po!' l;ko ada.:nı -
nın 11.aı1ctlı.;ı:n<len 1.;:-0 1 ~y kol:ıi 
ımüsta:ğıııt lkalama'Zlar. 



fon 24./ıicıt 
-İÇİNDEK_İ _.;,,.;_. 

HACiİ~E..,.::_ER, .·.· 
(Bu yazının metin!erl Aı:adolu 
AJansl billl~erlnden almn1ıştırl 

Telhis eden: A. ŞEKlB 
D.N.B. ajansı, M.oskova<la Rus. 

Yanın &gaLlar üz~rindcki Eski 
omcllerini müza.k'Cre cdildig:ni ,.e ı 

Y<:lte ıli.len yalanlara rağm<n !ı,r . 
h;rl<C ı in Rı.ı.s!ar, l ı,gilizlcr ve hat. 
Ui Amer..uıl !arca ıc:1 ld cd.'idığın. 
de ısrar 'Ctmektcdir. Alman a jan. 
sı, hl! lıll!hcılcrin Türk dcv:ct a. 
d.<nları ılc Türk basını tarafın. 
dan liiyık olduğu bi.r ehcn...niyct. 
le ka rşılaoo gm3 da ryard etrıek. 
tedır. 

MAREŞAL h.E.İTEL 
llUOAPEŞ"lEDE 

• Iarqal Keitd Budı>peşte}'I? 
varmı;lr l\!aıeşal bugün s~at 13 
de N aıp l•IaılJ'.uan il.abu! •edile. 
~ki• · lıfaı..ş"I §<re!ioc verile<>. k 
zı; .ktk.n sonra sa t 15 de Ba ve. 
kı• c . ~ ru. ve cncıkurınay Ilei.si jk: be. .. 

<Lktm !\. .şal a"·am C 'd n• 
1
, ~ raı. 

. ""'" uc şcı fllı tertlp <.'<i.1a1.ıo;..\."Ck 
OlU!:icUDC 'l: b . : z.r ur·ı1ı.a<:ak ve 
~r~ rnıbc {!.ınu üsle ıı ""nra Bu. 

t -:t-d(ltl ayruaoı:ai<tır. 
. Ş1\llK CEPHESL'<'"DE 

Dun n • ·~~re. ~n Sm• •t t..A·"" 
;;. '"' e t-1• .. ~ uvaı • 

0•"' 1 ı< A tr.ı:.nLı-nl ... n 
gerı ..Jıul'{;ı bi«t rlır.:- .,:ıi-r. 

---

Kcitel Budapeştede -
Şark cephesinde hare • 
kit - Uzakdoiju hare
katı. 

Y'lmı Sovyı::t tebL,ğkr- ıne güre 
Sovyüll.er cepolıcnin d.ı{ıcr 'bazt 
kesJnılerinıre yen«don a·r.a'Zi 'ka • 
zanmışlarıhr. 

Alman c~bl!ığ, rııfo, F\."Xllooya'nın 
.ı;og.alüııdm s.oora Rllliıatı.ı) K<:~ç 
yarımadası .boyunca geni s;lıül • 
m;.,1-te <>l<luğu lıi!J:ri·Jın'rn:tediır. 

U ZAKŞA.R.K HAfu."'"'"KA TI 
Londradan Mad·r;rı; radyosuna 

alfun ~"(;l ihm bır haberde J.:.pon. 
lard:ııı sonııa S.ya,n l<ıi''alarının 
da B:mıı:myaya g.rd!ı;\i voe •Ur Si. 
ya:n müfrcws•ıı:n u,,JV ..Jı}i " ı;in 

şa~k hududurd:ı m;:.iıa•rebckre 
gı~r·şt Ç'i ·b ilcl:r·ı,rn.rJ..tet.Ur. • 

Şek6r f iatleri 
( t. ıncl -·~hırı CP" 1Jc\1 ~riıl 

u mumi hcy'etini W.bcrdar dmiş.. 
tir, Ilaşvek ilin J;eyaı;atına naza.. 
ran satışı durdunılan tuz ve k~ 
me şeker fiatlcıiuo batı zamla r 
yapılmı~hr. Yapılon bu Uat yük. 
s< lıne,ile !,irliklo ).asa n. çu' JJ.la 
şel .. c r ~atı-şı da yasakJaıunı~t ır • 
Pancar i~i ile işti;al eden çiftçi. 
1Lri1Jıizi d e fayJafonJıtmayı m ü. 
talla cdı n hükimıelin şeker pan. 
caruıuı kiloounu ~mntclrnsuıa g<i .. 
re 100 para, 110 para ''" 3 kurusa 
ibl~ğ ettiği anlaşılmıştır. ımı.~. 
mttin ~eker üzerinde aldığı tcd. 
lıir ciiıulc,iı•tlcn obrak mali va. 
ziydi yüksek olmıyan haHun 
kü~ük çocuklar ına ç•>k ucuz bo. 
delfo şeker \'trilnıc,iııi temin <' .. 

d<:<:ı:~i do iiğrcnilıni~lır. 
Anlara, (A.A.) 

Harp vaziyeti 
(1J•1 ~ hlfC'c~n Dc•am) 

tct- l'kf gcç~rvifi ta ::aır ılc anla .. 
Ş?ldı. Japon ileti J< t'afarı bu mil. 
h~nı Uı.;süıı Jt~ ır.uu..ıı~·a lı.:Atları 
bölgesin~ varın şLr ve J aponla. 
rın i.riı.liı.larına göı-e S,ıı>Japura 20 
kilom•c trc y ıııklaşrfll'2lardır. 

ln~ili't.J.tr s:ııgapur Ş("'hıı.ni lllÜ ... 

dafaa ü:lecokl .r nıı? Du, Lenin.. 
grad 'ha'kkmda sorulnıı sualıın ay. 
nidir. Fa..'<.at Rw;lnr Lculııgradı 
\'crn:cdi.ler ve h ı;, ia ır.ih!afoaya 
\ "<: k.urtıı.ıwıya dc•·nn ediyorlar. 
ltr. 

--·~ 

5 muhtekir 
( 1 focl Stıh fed'"'n Dt\·:ım) 

Bunlardan ba._'<ica Bcyğfo ııoc:İQ 6 
cmU'l ı to< <drln de l oo.ıkılıu l<apat1 
lo.."<:aı'k Lı r . 

Galatad aki cineyet 
(1 L..cl ';:,;!1!fedcn De\.11.m) 

Tar.mm:~ salı ık~ l:lard~n Ar:;.p 
Alxlu.lla:h Ga!ııta cı:.ddesin<len ge. 
çcrkı, n dü~rns-nı Hayı"{:ttin ile kav. 
. ga <tmiş ve Abrl-ullnhı 7 ysindcn 
ölüm halinde bıçsklamış •r. 

ÇENBE LİT AŞ Sineması 
nbut ~~.:ün l\Ja liı>thrtl n itibnnn 

.n kının sahlt'sızlıkla bek edığ! ır.c,-si:nin 

KADI ~ımuhtsEViNCE 
l'rluhrik v• ın· · . ~ uessı r se ·! ' h . 

z A RA H L El; ·;• ;)'El ~ı;ı;~ 
Y•r•th~'l e~ .. 1 · 1 S .. ~a sıı ~alıeserl Ayrıca: 

Baştan nilıayıok ~~?a~usikıi.~all6 .•. ~ \'~c;ali J 
- - gor~lmemiş Bale hey'e tlenr i:_, ~~---~~~~-~ 

Tasfiye UaU..ı .. -
TÜRKİY e 1 Tasfiye UaUndo 

GOR 
1 
f ~İ ~t.. Şirket~ Tüccariye, 

HİSSEDARLAR~~~ Sanayı ve Maliye 
,. c· T. A. Ş. 
-~ ıyo l1J!tlde 

~·"I" Şa·kntı l' TU.k!yo Milli Si. 
" ı-.. dar~.:ı . 

rnukdıvclenaıue~ı . ., ı Ş~tkeL &as 
\.'.& 'l~;ın:.l -r.·-

ın.ın uUk.lanıc IJ _ n.<ınunu
ltl~ t.lrih r \O t ... ,,;:.t.ın 28 Sul>Jt 

O ras\lyıı. C ııu .ıaı lJ . ;ı urnar ~c=- gll-

ı; d~ c;,,otocıa T"' ... ur uncı yarıa1 
il r .. l4 d·• ........ , -.:. Bıl~Ur l!a.n 1., . '"' 

... .recıo se •1' . - ıL ... -
ı ' ·de t n .... ..-. ı.t.ssed- r' · 

Qp~nt ın3 <la ....... ~ ;ı. 
II CCiılr • vet olunurlar 

0 ~P4 ° 
'eJ:ı. vekit.teı.en ~ nt~ırın asaJetc'!l 
olon•ar işi! e:ı "'· IO hlsoeye s:ılı' l"b ıhrler 1. . ·P 
tın i ·t ın;.ı. t i · lissedarla-

.ı l lQ.f;cı bir ı...-
tn.aLk. o:uuk t l h ' . u...ıcta e-.·vel ' e.cr• y ka. z:ı11 n a JO b 1 • u. • rıda Y~ 

u unan tast: t? 
l.,ır tcvı.." -~ Y n.cırıur-
aııuaları l~ı~ıdı~ukabılL'ı-le n1a·kb~1ı. 

• t i)z \ Kl: llE RUZ1'.\~IESİ; 

1 - ?.t· • '"' ""'1J ll.apw ~ _ aı· lltıun ok~tnnıası 
•:iınço ve kftr ve zar , b J 

rıf'uı tctk ı. , aı: c • .:tr. 
• "" 'e k ~ulü 
• - ·r ı · Te mrmurlart R \e ıc·-ane 1u n aporw.un 

· .. ···ful. .... ok.ınıı.a.ıı, tetk.k ve 

i - ll'1ra ·., • ~1 \' @ ÜC«t2ı.i.ll 

1 - 'l'a~! )e !\Icmuru \~ 1'fur~kıbın 
94l ,ıl·na it R"potlar.nın od:.t.fl•IKk>ı 
ve t:ısdlke orı.ı. 

ı - 941 scneJi lıı..l:ux;ı,;sı .. uıtuı k:ıt· ve 
zara."' h- ab • 1 . , ... ~ ının ~c•l· ~ 'E' tas{ty{l me .. 
ı.tu ııı.tt o;: :-. ::.c· e ±ş:t. i.ndln dol'1· 
Yl 7.:lnvn•ct t :a iıbra. 

3 - 942 ene l t'\. lı~1 n:Uıa-1c'f.1 i11r 
tlhabı. 

Tur~-Y 
To •Yt Hallr.d.3 

r..f 11 ~'.,ço, ta. S'rkeıtl 

'Ia.;I.ye Meru.url.ır .. 

Arjantin murahhası 
talımat almıya gitti 
Rio dö J aneiro 21 (A.A.) -

Arjanhı Haric~c Nazırı Mtoyö 
Gıın~-tu, Reis ımösyö Ga5ho1<J ile 
•.s:.:ı;aroedc bulıunı.'Tlslk üze-re !:ay • 
y<ı.re ile Boeno.s-Ayrcs'e harokct 
e'lan~tir. • 

Altın fiatleri 
(1 !ne So.ıl~!eılcn Devam} 

tar al1:n çıl:<>rac..-gt öğ,.eı:UıT.iştir. 
.ıtalum o.dıı:;u Uzeı-e rnllli bauk::ıl:ı 

mn.ı:zın ,elinde 8 - 9 liradan toıüa:

nılmış külli;y<tli miktarda al tın bu· 
luoouğund~n bunlardan kOıı;ük bir kı.s .. l 
ro:nın piy~aya arz.edilınesilc !lstlcrin 
ant bir surette dcrh:ı.l c.i.uşınlye başlıı
yaıcağı \'e p.y:ısa il~ oynarrıayı fıdet e- j 
dinerek yilksf'k fiatlerle allın toplı
yaııta.rın mUhlm n1lk.yasW zaxa-ra gi ... 

Şarki A vrupada 
Tifüs salgını 

Londra. 21 ( A.A.) - Harbi7 e !.tila· 
t~:ırı. l\t. Grlt:,g, A\'ttm K~marasında 
:t0rule.n lılr suwle cevpber, deınL1tir W: 

Orta Şarkta İngiliz ktlalarını Av· 
rupa hurıcinctf'kıı tıfi~3 salgınuııu yaı

yılm::ısı Uıthne:lne karşı korumak il
ıer" lıusı.c:;t tedbirler alınm~tu-. 

Belediyeler ve 
Hususi ida
r eler için de 
bir şey auşün-
m ek lazım 

lll .t.ı..:n •, aırıJ 

Anl""Jılıyor ki, gün geçtikçe 
zol'luk ualıa çok artmalı. yol u.na 
girecektir. Uu ~nziyet karş ısınua 
iıl!ıakıka maruf ifadesi ile basma 

rec:ekler i şCı;;ı-l lCSİ'd:.r ,> 
N şr-cttiı.m:, bu. Jıaberln 0z rr..lnası kalıp bır ceva!J vardır: 

~uJur· - İ~i oluruna baı;tanıak •• 
«1lükumet, altını bir spe• An ~k, h ar p dı~ı ve tarafsız va. 

kiilôsyon vaaıtası iıtihaz ede- 2'iyetimiıi ınalıfuz tut up bir gün 
rek mütemadiyen gayrimeş- dü11~ u sulhu içiıH\cki mev.kiinııze 
ru bir aurette yÜh&el!en ve nla~tıj!:m ız \•nki t bö~·le bir ce,a. 
vatanın menfaatlerini muta- bm buyiik zararın ı şehir adına 
zarrır edenlere karşı pİyaşa· göreceğim iz do muh.-ı..kıık old u. 
ya bir miktar altın çıkarma- ğuııa giire çalı kan, fevkalade 
vı ve bu auretle speküliitor .. Lıuır kabiliyetleri ile mücehhe z, 
lerin elini t..olunu bağlamayı az ıs.manda çok ınamur eserler 
düşünmektedir.» verıııck hıunnıa>t i~iııd.c- yanan 

liabcr sarılı, nUna.sı :. r~ hedefi Lfıt{i Kırda~ gibi bir Vttli \."e Be-
Sill"i!l, ifa etmu'' i;tedlğı•n...: vatan lodi)C R\sini büy ük bir talilı <st'ri 
ll'.zrnoU sarih ,. buiz. ile'< 1<,ı b"y· olarıık İstanbulda ele geçirmiş 
ke:ı. ve böylcy~n lıcmeı b!l;-ük bir bulunurken kendisinden vo ınr .. 
h:..33astyetk.• \ 0 t! g:utteci 1;!>: C~yrc-tl ıle ~a.:~iuden hnkkilo i~lİfado e.dcbiL 
olac!ik l~i bir Jıki :ı rkaU.:ışınıızın der-
ha. Ar.k•r•dakl l•tl!ıb. ~•t billolan· m<'llıizl kola) la~tıraeak bazı mali 
na şlşııalı l>ır tekı41 ı:cış~etUr yvL·lJ.r. tcdhirl~ri tllı:ıilıun.eık yersiz ,-e 
Ve ıunu ıltr.-e edly Jrlıu': faydası:ı olıuaz. Htrhalde kendi. 

<: - Da hususla nl.:ılC ı~atına n:Jra· 1 liğind n doğnn t:ıbü ıı1&Ü mü~kü.. 
co-t etL~lmi'z Cumhuolyc! Mcıl«!ı lal dalli İstanbul Bcle<liycsi için 
J3arıı~ ı Un:unı · ·duı·ıı Kc-• z, ııu ·- - olduğu J.adar bütün Iitkdiyelcr 
Sılnel biJylc bu· şeyL1 k?l'ıyyen ıu.e\"'" 
zi..lu.i.;DlIB olnı3<lıi:,•n 1 l>il<Lruı.l.."}tir.~ jçin de yeni bazı golir kaynakları 

llu ş!lşaah tcl<z u!n bugün piyll<><l· bıdnuıyı \ "C yurdun tul.birl tti aL 
dakt ı 1• t~ıı·r ~u olm~ıu.r: Alt.ı.n h.Q- Jnayı iktiza cttirutiyc ba~laanı~tır .. 
ıl.'\'Cn ylı.c fiatiJıur~ıya ba,l.an.mıştır. Biı:co bu knynnklar i<;i ııdc halktıı 
l!a~uı~:. dün .Son T<'lgra!'.ı.n verdiğL 1ttnu1niyetine tcnıas tluıiycc-ek 
h.:~;erlo bir glln cr\"cl vo halla o gün , .0 sadece çok kazançl arı Jır<lcf 
Og:!c-yın 33 liraya kadar !ırlatUnıltt ve he•gı.'-n yu!:.seıtilır.l'k tı;in hiiZtrLk. t utacak haı;ı g1 lir nolıtn lanro a .. 
yoluna •<•kulınu, olan •l~ın 3110 a ı-a~tırıp bulmak bnkanı bulundu.. 
Lıcşl>il",)'l"cd.eler de 14tl Iirad ..... n 1~5 1!~

1 

j!u kadar bazı tın1uıni hi7;.1net ge. 
raya dli•mü;,ıü ve ıuuhakkok ki daha lirleri il~eriııe fevkaliide vaı:lye. 
dii.:;mck4ı cievaın c1e<o!lk ''6 belki hü· tiıı dc,·amına m Unhasrr olmak ü. 
küınctin nıüdalwloS.ne bile ibt~ya-ç kalmıyocoldL zere )lrmişer, kırkar para gibi Be. 

ııte l>ı.ı.1111 verdi!llıniz haberle orta- 1-cdi)·o ve Ilususi tdani zanılan 
ya konon ti:.Şaalt tek'Zıbln Hk bar.iz ' ) aı>m.ak , .o ınc,·cnt ge-lirl eri ser. 
n>uk.oye;.e.l. \ 'el ölçüsll ile bazı ta>n iflt re tabi 

Şiıııdi gclclitn verU. .. ~miz h&bcrln tutınr..k da mitnıküııdür. 
sııtmuline ve Mcut;.~ noı tık.at;\ Umum !llüoürüııe nUedilc-n l.oCyür.ata. Evve- 1 ___ .;.E_T_E;;....M;_l;.;Z~Z;.;E;;.T;....;8;;;.;;E;,;.N;.;f;.;C;.;E;;... 
lcuıirde \·e hakıkatoo ~ıeı·lt:ez Bank&- K sı Umum WldüıüııUn btiyle bir şey UrtU ~UŞ V3pUr U 
söylcy~ SÖ)'lCır..c;dlğln! bilıniyoruz. (L iı.ci SahlteOc:n Devaml 
BJhnssa bu ınEnu UJ.eronde bu taı-ıcla Kurtu!ı.aş vaıpuı·u d ün sal:>ah sa. 
süy.emls olr:biltore1:0lnl de pek zannet.. at 5 raddı::-cuinde Marmara oda-
m!yoruı. Aıı~alc >e ı"er •ôyloml<,>e stnın ~"rırıılo.rde bulunan P-ula':ıya 
~1.f.rk.('.ı D .. r:kasl t:ınt.nı "lı... J.ri.ı=ıün 
mut:aka herş~yi v&kthıtlen öoce b'.l- ~Ul"r.unun şarkındatki. • d.ğer bir 
ruf.~· gt:ı.cd~ıned!:'-i.ıı: illv..: cJerız. zu-a bu...1uın ÜZ'Crinc '1,,?ITJ.~·.mct~\. 9Ure -
t~·avvut h ... kUınctıntll.ı:. A!tın .. pekil· ı ti1e karaya otı.rımuştt•r. T rak va. 
ı~ıörkd"ı y·la~•lt, Tt'•l< par:ı.'"''" pı;rilc tzhlisiye g.mileri gönde.. 
kl)"ınttlni k.orun:~ak tNtıirlcrini uan r ilmii!1.tr. 
eımea:n gllnü ve saoll geıJncc Merkc• Fıııkat çok ş'ddetll obn tip!.. 
Bankaol Umwn l.lüdürü de elbette kl hü:küıı~t tesa\"\'ur ve krr:ırını r:il sa- <l'Cn \"C havanın ;ınuha.~.ıfeti.n.iıe.n 

ka·zaze<ie \'apura yctdaŞGJir.cm:u'.<>
l::.ı:hrlar. Gemi beş }'ÜZ bin liraya 
s:gort:ılıd•r. İm•anC'a hi.c;btr za • 
Y' ı>t yu1<lu.r. 

ha,,ı:ı~a. .ı.o!.;.!n~kLı ald.k<ılı bulvnrıc!l~'l. 
için bu tedbir \ e k:ıı:ardnn h· Qerdar 
otac .. ~;:tlr. Şlıık<lil k \'e lıu \·t llcJ.en 
fı:c1·f'··tlc edı:rck 1u k~darını tc-L=ırW 
cttiri.!lim kl, g;ı,,;:1.;to her ıuevıuda bü· ·---·-------
)'.i.ik. d:ı.l..at ı;.rı.:ı·ı'..ctır•ek "e dc:ha idr;:J~li miyc,·~k. btenn1!yerck, f;ırkır.da oh~n .. 
o1ma.k aı-c' k.inc yült"it'h:11 t.>Jr ı:..eşlr "·e mıyaralc spekü l ~tö rlerln ekıneğ'.n:e yağ 
lhiı.rı l.'t v~:>ila J.;ı:ynretinl ülınıştır. sü.rmclcten Türk vııt.unının ve pa..rası .. 

lJükOınet 1J!):ı.::.:.t)'·-· gayrJn~('Şru te- nın ıncı.f:latlcr~no tarar \.ermekten ve 
rMCülcrl önle;nek it;hı attın Çlkarmayı nllını at:.bild!ğlne ~·ükselnrP.11.t i.:;LidS-
düşil.nilrken bunu ~r :;anlı bir h:k.zi&.>le dına SJohiı> kılrruıkla:ı ba-ika bir işe 
, .e ulu or ta plya.Slılya l;;~cıiı1P\:k bilin- y1;ıran.a1. 

T A K S i M Sineması 
Bu cııma illa tinclerdrn itibaren 

Sayııı ve s~'·gili mil-ştcriluine sinema sanayiinin en parlak 
zaferini, tarihin k:ı.hram~nlık ve yiğitl;.'.< cfs:melerile dolu bir 

sahifesini t.:ı. kdiır. i:dN:rk tir. 

Kızıl Silahşor 
(T 0 B K Ç E) 

Büyu.k bir aşk ve kudsi bir çaııife uğruııda hayatını esirge. 
miyen ·bir kalıru,nwıım şr.nlı destanı • 

r B üyük R<?Vü iılmleriuln lüksü \ 'le mizanseni ... En ba~ döndü .. 
rücü ·musikioi.. . V.; slnemamn en ~l kadınlarını . •• 

' • il • • 
l9 t2 ~ rnt."!iİnln ın usiki 1 i Süper ... ihnini görc-ceksioi:ı . 

B.ı.;; RoHmle: a ıııc.;·!ıuı· Oper<t artisti 

DORA KOMAR J OHANN ES HEESTERS - P Al'L K EMP 

Bu Cuma 
Akşamı 

Sinema. 
sın da 

. .. 
_-...A 

BAŞ, DİŞ, NEZL GRİP, ROMATİZ 
' 

Ağrıları 

A 
ve Bütün Derh a l Keser. 

Sıhhiye Venılktiuin rnlıaatını hnizılir. İcabında gün-le 3 kllşe al!nabillr. 

İLE SA B AH, Ö GLE ve A KŞAM 
ner yemekten sonra giiıııle ~ (lc{:ı ııııınlazaıu;ın di.)lerinizi lırç:ılr.~ ın•t. 

İlı li~ arı siiküt clıııek ını:cbu. 
r.İy ( tİnde k a lan ve bu viizdcn 
h.:pi s-h a.ne kö~clcr i nd ; sürü.. 
nen bir nnnr-:ıin n c ıklı \ 'e nıiL 
e~i.r ı·runan t 

ANGEliKA 
(Giiu"b"z Katlm) 

Ili&si oldl'ğtı k"d~ı kel o laın 
bu büyük filmlıı kıı'ıramanı 

OLGA 
Tschechova 

Emsalsiz d hai sa.n'atkarauesl 
ile size bu muamnıayı 

halledec<:klir. 

ŞARK 
'----------------------1 
Yarın akşam sinemasında 

Feci ölilııı.ü ile bütün dlinyayı ye;se gark.,tnıi~ olan gll:ıe.l 

KARO LE LOMBARD'ın 
en son filmi 

Aşk Muharebesi 
öniiıuüzdeki Salı akşıonundan itibare1' 

SÜMER Sinemasında 
•••••••1111•• göstcrilceekfü ...... m•••••llııl' 

~---------.-.;-·-----------~ 
Jkaşr~: S A R A Y Sinemasında 
HOLLYWOOD Yıldızlaımı.n ~kları , lüks ,.e zara!cllcı. ... S.ı:u. 
ma yıld1'1arı naosıl d<>jlarlar~ Rekabcllırl ... Kı.skançlıklan ..• Ve 

z:ı!ere doğru yük•elİşl(ri .•• 

Büliiıı bunları: 

Yıldız Yağmuru 
Büyük Hollywood macerası !il:ninde gürecckbinlz. B3* rolleı·de 

LiNDA DARNEL -
'-- ve JOH~ 

M RY HEALY 
PAYNE 

BRONŞiTLER E Kl TRl ~ Hllll ElHt M 

''KOV AP -· ... . -· '' KO URCULU 
\"e 

VAPURCULUK 
Türk Anonim :;uro.t ı ı 

E10s Mukav.elcııam~r.ln 51 l:ıcl 
nıa-ddCJJ ! mucib.rnce, Şlrketlır.iztn u .. 
nıunJ Htytti 21 ?..fert 1912 Cumı>rt.cet 
günü sa;..t 11 de G'11u.t();d.ı To..l.ı!:- h~n 
4 üncü kalındı.iki. MctkC"Zi.tıde ödi top .. 
l.:ınt.ya davet olunur. Ger.ek asz!eltn 
\·e g.c-re-ksc \·tklı?cten Umuı11t HLy .,te 
• t!r.a.k <:deocek olan himcoarlar sC"r.::>f 
lerint 14. l[a :'t Otl CuI!'art i. g· r.ür..e 
kad;,rr Strhet~n İtıare h1crlkezlııa t \'di 
etm<'lerl l!t.Zımdır. 

Rl:Z."'\ .\lllE: 
1 - idare llcy·t·ti \e ~!lr. ~na 

ı.c ! -ı" { •:ean-na$ı. 
2 1941 yıh n:ıançn3U Uc ktı.r , • ., 

Z r r ıe 'l.J'arı.nın lelk.k \6 tı!sd.ki 
i°e !~rt.' Jley'cth· n ibrB'll:L 

3 - İdı>re H•y"etl uzalan"tn lt.~l 
dcn lıi.lihtl ... ı. 

( - 1913 te topl.r..c.k ııe, '<h U
n\tım·yt-ye ka~.a" lcrayi v::ı.7.ifc ctınc,. 

üt~l'C bit n'\ut·akibi.n tayın! \ c t.aıhsi

sahnuı 1.e::>l>ili. 
5 ··- ,~c~rol1 .. t!!·11 &rirıd .. n"r. :r:unı..:!11 

ır d~tcr n n frı.ak"l'L"ii. 
6 - 1'~c~rct Kınunı·. un !'123 ur<"U 

ı~u~cli!ii mt'cJ;incc fil y'ctl İı"'.:rc: u.: 
l:ı.:"?.n:Tı, r,t"'f'Ck kl"ndi vra gerf'k.sc i:!.,:ür. -
cü .şahıs~:ır ııa:nlaru ..... blnat \·cya b:t .. 
\ası ta Şh1c::etıe mui:t . .nlel.e yaprr.ü· I('~ 
kendtlcrınc r.«O'lımıyet \•erilm.csl. 

7 - $iri.et İ~leılnl ~d\"lr için ... ,~ 
rcti mnhsusuı.la rrcnı~ır ecli!~~!<I.cre 
ver1le ... "<·k ücr-€'t• te.h:t ı.ırrcı1nda td2re 
~IC'-Clis!ne s:ı;lahiyet "eri!'l1C..!. 

in\ llE MF.C'Lisi r llEMDAR-Milll de~ 
lik 91'.! Escr!Pri. 

uÖI.. IK\'E!ll AŞ'< • !ıarika•.ın ı 
'aratan Y11d11l nr111 il.inci 

Lahüli Fi4ni: 

ALTIN 
HALKA 

GP.EER GAR.'0. - Lll lJ. 
Rl::SCE OLİ\'İER 

:\tı\l"REN O SUl.LİVAN 
Ayrıca: 

l\10TO ııun ilk 912 eocri. 

M. MOTO 
CA N iL E R 
ARASINDA 

J Bıııriin bo.şla dı. 
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fngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"'·-------------- No. 86 --J' 

Turkçeye çevıren : ISKE.."DER F. SER'fEW 

"Casusluk yalnı. uara işi değil, daha çok 
feragat V*" fedakarlık işidir,, 

l.f,, tlt>...Dı.:c (nıavı ıicartuu) tı•t0. ur 
r. rıuhı-m ol~n bu n-0tıı hemen "'1· ·ıer ) 
'1 ;o vaısıL."riyıc h ·<Ü etlme b dir-
1nf.}ıy11n. 

japooya dev.i.t::\, V;1 onun bu hu-

1 
E•1~l<l fkrilıi Ogrt"Dinf'K ~çın nlİ\yon-
' ı-.r sarle\sqdı.. yine bıJ ıJJÜt;bet ve 
k~~ ı netıce;;ı ek\c edeıntı.di. 

Vil:;:-orrun Iik.rine giire, bir i~·liz 
eas-~u her RClıh:kda ı:nuv~f o1am.az. 
Çiıcıl<ti İ.ı>giliz, l<endfo;, :ıncak kcndıi 
ııkına benzioıen· ınenUedeU~de mu
vofı.ık olabilir. jaııooyoya gelen btr 
İı1gil11.., casus .,ıuıasa dahj derhal hl).. 

Jı.Oın<>l<;e ıat<:,P ctlil!r. j3po11yad3 l><•yle 
o1'lugu i•bi, Yakın Şal'ktJık. meırle
kotlerde de böyledir. Haıılı bir İngiliz 
casusunu Aeı;fetn1& çok kv1aydır 

Casus l uıb ......... f 
M'91tintde -yaızı ,J'1.ı.-.ır.k'1!n, Tokyodan 

ayrılmn<lan şefimin bana söyledlıii iU 
l&l<'fJ ba>tırlaıdım: 

cYokohama! Hıç bir :terde .ia

lıın İngiliz casusarmdan korkn""1 
ilen eminlm ki, onları ~is el
m<*t.e bizzat sen de güçlük çt>k
miYeceksinl Zıra, bit· İngili:< cas.,.. 
tunun "'1biııde be• ıısu. ıteı·llDJer 
vardır .. O para sartederken h~~ 
bmı dü!ıWıımez. Ve her ıeyl para 
lle lemin <>tmek lst.!r. Halbuk L bu, 
1alım para i,ıl de/jil, <lana çok bir 
Iereııat ..e ledalı4Tlı:k jfidlr. ~ 
ıc İnlıliz casusları urasmda ma
alesef böyle feragatle çal.l@an ve 
memlel<etlııe &< para ile çok iıf 
görmüş oı.n bir kiOI sö•k«>
mem .•. t 

Şe1im doğru •<iyl<!m ~: 
Vil ou da eefiml:l <rı'crini W)'ll eol

:7'>r. 

* Sa .. t al\ı blll;ıık. 
Bfrdenbire kapt ac;ıldı 
Mis Mer;y lçeri girdi. .. Milrebbıye

nin yıııü gilluyorılu. Y.JJ1V119 yal<>
la.ştı: 

- Rcislcllnlhur Hazretleri bugün 1 
bir"" jylcedlr ı er. 

Dedi, Bu OOherderı çok rc.cmnun ot ... 
duğu:ınu söyedim. J 

PannaJ<Jarmı mııkh>e ıı:ıa inole işı1-
7<>rtlu. 

Mil • !ery ellı?U tuttu: 
- Faal!yetlntzden co!t memnı..num. 

Epeyce yon.ıltlu...""'ıız, ~r. Yok<:>ha.mıı! 

- H.r.ıyır, :\1k! Za.ımet ... ~iz kaııa<r 

yorulm6dırn, FazJa çalı~n ktan çok 
zevk dı..ıy"nw. 

- Bugtinlüi< t·u kod . Mıl. K•c la
bi!e yazdınız' . 

- Soyma<lnn, l<I :;ıe,.yl 

- Çok gtilcl. \S~lı!feleri •o.v<lı) 
OIU?. bir .. Doğrusu pyanı ı1ayret bir 
gayret. Tebrik ederin-:. 
Yazdığ1m sahifeler Ljr k.ıat'\ontın 

içine key<lu. 
Hepsini lıirdaı a ~dl. 
- Rel3iclJınthur }I~'.tl~tJcri yatak 

içlnır.te bunl::ıra bit ke1·e ~ıt~ geıd.!ırmdc. 
arzu etUJ.e-r ~iz de d,"ttreni1.c ııi<Jeb}.... 
jfndtı.iz. 

... - Yarm 1tir.rnr çal 9 ıctQ-t meyrın?, 

- V..Xtiını?: v-ars~ • Ve ycrrulma<l,..., 
011'.S~ . " 

- Vıf<uın tte v:ır VfJ ·~ariyyen. ;y-0-
ruhııad!ln. Mls l\ılcry! D dim ya, ben 
oaı. ·ınaktan z.evk Juya:run. 

Evr .. ıkı aJdı.. L~mhwTei..,inı.'ı rr.{..~ 
i oc!asınd'atı oir1~t~ ç~kt.ıık. Beni o

daTı)ı:]. kadnr getiren Mis Mcry benden 
ay"ı..: kcn ç<A: nle:nnundu 

* 81R SE' DUYDt M: •BEN 
ARTIK YAŞ,\J\IJlrORUM!• 

Daıreınize girdlğ)rn zan: n iÇİrcM 
büyük bir sevinç vardı. ,Lııglin çok 
şeyle, ijğrcnml1Un1. JJalt.i (rnavi kar-

) ı 1 '\n çok dalın rnr·hr•,, eyıer. 
l'-::ı.pıyı a.çarkeıı: 

- ~'\.caba Toll" Bab.l geldi mı? 
Dıye ılilşünl'ıyol"<iJm. 

M1;afir salon1 dak, m 
de ~almı.: .. v1 lkı l görı..i.nce 
eaşırcl r1. }f ıy "t!C Et ;Ua ba•kın-

dtf"r' \7~ Tum:on•ı 1 ka. en·n dst~ 
de ~'2'•11:.Ş biı· haldl' gıhdürrı. 

- Mıstcr fı.)n o ı, . lJyıJ.JhJr "llUS\r 

nuz?. 
lJiy.: ·fc;:•:ı ı ve b 1 .eleri lJir .kıı.ç 

ere tek. a. ladırn. 
TonlSon baygın bı 11 le ya-tıyordu. 
fur aralık \}·ad .kon ı 1· gibi, k.ı.-

'J r ... 51e ı , 1!daı:d1· 

- Ben a.;. Lk ya rr. yo n1". , 
Bu S• duyunca, tirJf etleylın ki, 

tilyl<, " in,>, ·ui. Holbttki ben Vilso· 
nt iyı e~ t h be ni \;C y ·:-ın tek .. 
r .. · ıh.;ıH.:.:ı :.1 \\! i\·fPry J•~n ô:tf~ 

n· oe evin 
Ton- or bı. \n r i ka ırdı. 

CD'?\"'.lını var) 

ERKf~EN CEP SOBASI 
Kıştan, Kardan, Korku kalmadı 

Odım, Kiınıür, Elektriğe ihtiyaç )oktur. Abcagmz bır soba 
ile öınninüz müddetince evde, yatı:.kta, sokakda, rJağtla 1s:nır
sınız. Bo~ulm.;z ve tükenme?: Ate§i bedavadı ve n Jhc<)~·erdir. 
lktL'>at Vekalcliİ>dcn 2963 No. ve 29/1/941 tm" · •t r her tı 
alı ıııııı.ıştır. 

Hesan Dcp-0su ve Şubeleri. Fiati 2 Liroıiıı·. 

Kasaplar Cemiyetinden: 
C~yet.unxım senelik. umumi k.ongTesi Mezbah~ dahliindekı teıniryet bina .. 

11nda 4/2/942 Çarşamba ıilnü at 13 - H > kad,ı.· toıılaoac .. -ıııd:m k.;.. 
11tlı !\zanın hı1viyet cil2.danları ile ge1mel~rl rka olunur. 

Ruzname: 941 yılı hE:stıp hul35asınıo tett:cfk.i. Nısıf Wnın tcbrl.ili ve n>-
ı.wJnDan,enın t.adlli. 

TETKiKLER 

ELMAS ve HARP 
Dünyanın en kıymetli Elmasla
rı H olandadan nasıl kaçırıldı ? 

Elnıa.> harp saı · yıı ıçın Çl)k 111. 
Luınlu oln ·ham maddclerden bi
ri:;.idir. Agır topçu ,-e lıa..,.'OOılığa 
ait bazı mc" aletlerin imalinde 
kullanılır. 

Harplrn evvel, dünyadaki e.I.. 
mas istih~:dini İngiltere kontrolü 
altında bu.Jun<lunı;yorılu. Fakat ' 
elmas sanayiinıde dünya birincili
gini muhaf.aza eden Holanda i<lJ. 

Ha.rp ba'§lnr ba.~larııaz, lngilizlE'l.' 
Holan<lada buJunıan m~ut ve 
en XEngin elmns tüccarlaı·ını, ;cr
vet.lerikı beraber Holandadan aıy. 
rılp LoOOl'aya gitmelerini <temin 
ettiler. Bu mühim 'Şi üııerill<) a.. 
kın Birmlnghamlı bir zat Holan.. 
daya 18 ~eyahat yaparak tüccar. 
Jarı ve elmas ~an·~tkarlarını ilk. 
n:M muvaffak oldu. Tayin edilen 
günde bu zat, fö:ılan<lah meı;l.ık.. 
da,lannı dolaştı, bunJar l<l'ymotll 
elmaslı>nm millnirlü parkı tler 
içind·' teslim ettiler. Yalm-ı: bir 
elınas~ı .,;erememi)ti. Çünkü k;ı,. 

sa.;ının m:ı.aiıtarları oirkaç günlült 
scy:ııhatc ç•km bir ın<:'ımırımda 
bulunuyordu. 

Dl!ğeri ınilyonl r rntan, ... ~ıe,.nıiş 
veya iışl nmemiş hal<!c bulunan 
elmas pı>kdfori bir bavula yer
leştirildi. Birıninghamlı mt snhiJ.. 
de ~!iyen İngili:ı: dtstroyC'l·ine 
bindi ve lngiltereniıı yolunu tutıtu. ı 

Bundan sonra Almanlar Holan.. 
dayı istilaya baıjlad>lar. Kaçırıla. 
mıyaıı di.ğer elmaslar, kasalardan 
çı brılıp sak.landı. Her ne pahası.. 
n,1 olursa olsun, bu servetlerin 
de Hol:ındadan çııkarılmesı 13. 
zırndı. 

Belçikalı bir aile, e.bnaslarını 
ka~ırmaJ< için bir hasta aııabası 
bıı !dıı. Aılcden bazıları hasta ha.. 
le ~r>kuJ.araı.lt bu aııabaya yerleşti.. 
ri!d •. Elmaslar da arabanın müna.. 
sip ;erl.rine saklandı. BunJa.r, 
hast.1 arabasile Bel ·i·ka ve Fran.. 
sayı gc.çerek İspanyaya vardılai' 
vt! yarım milyon degcrinde bulu;. 
naıı elmasları kuı tanl.lar. Bun.. 
d.an unra, R<ıterdam'dan Anvers
dcn V<> Amsterdam'dan h er°' 
başlr.dı. Bütün meşhur elmasçılar, 
her türlü çareye başvuraıraık önce 
İngil~ı'Cye ve oradan Aıneriıkaya 
geçmiye muv"ffak oldular. 
Fransanın istilasını ta•ki.p eden 

Temm= ayın<la, yiizlerce el:mruı 
tüccarı büyük servetlerle Ameri.. 
kaya hicret ettiler. Bunıları 1500 
!kadnr elmasçının hicreti takiıp (it., 
ti. A1manlar Holandırya girdiıkleri 

ı.aman, elmıaıJarı aramıy a koyul.. 
dular. Fakat Joyınıetli taşların bü.. 
yu>k bir k.ıı;mı kaçırılmıştı. Elleri. 
~ bir milyon aılitın<l.-ın biraz fazla 
değ('t[dc bulunan elrı-..as gt:çebil<li. 
Zararları bu kadarla da kalmadı. 
Holanıdanın m€Şhın· dmas san'at. 
k<\rlan da kaçmış ve ;)letle-ıini de 
braıbır götürmüşlerdi. 

Eğer Almanlar bu •1ruas traş 
ed ·n san'etkarla~ı fıletleri!e bera.. 
·ber yakal.asalaroı, harp sanayii için 
büyük biı' fayda temin ~tmi1 ola
caklardı. Bu <Idamlar, götürnml'
di!klcri 5lct.J.,ri de, Almanların e. 
linc geçmenwsi için kırıp perçala. 
dılar. Böylelikle Alm<ınlar• maılı.. 
rum ettiler. 

Maden ocaklarmtian ç~karılan 
elmasların dörl~ ü.,u, ziynet tica>. 
re\inde değil, fabriıkakıırdaıki i:şler 
için kiullamlır. Ve harp zamanın.. 
da elmasın değeri daha çok ar
tar. Almanlar elmas ihtiyacını 
kaır~ılaınıak i.i.zere son zamana ka.. 
dar Brezilyadan sen~e 5 milyon 
dolarlık elmaa alıyorlardı. Fakat 
Bı'€zilya hlll1bin başlamasilc et.. 
ma;; i.hrooını çdk daralttı. Şimdi 
dünyanın en zooşhur ebnas zen
ginleri, san'atUdan Londrada ve 
Nevyorkta buhmuyorlıtr. Bu se. 
beple, lng>Jtere ve Amerilıra harp 
sanayii için bol elmasa ve işçiye 
sahlptlı-lcr. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
YASADWJMIZ DEVİR 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ak•am saat 2" 30 da 
tşçt KIZ 

111 Oiş Tabibı *'il 
Leon Er Arsfan 
Beyoğlu Büyük Pıırmakkapı 

No. 4 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Şubeye davet 
Yerli Emlrıönü As. $. 'Ş:,. dan: 
Sanayi hol'p Ttm. Halit (31440) 
P. Tğın. Dırrmuş Ali oğ. '.\~ehme.t Ö

ner 334 (518~8) 

Lv. Tğm. Ali oğ. lbrah:m 32~ (53505) J 

Mal!ok og. Mıl!ırdı<; 17128 

J KUŞ 

Hliviyet cüzdaniylc birlikte acele ı· 
şubeye gelme!-eri il~n o1ı>nıı.r. 

T- 0-Y'GN DEN 1 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kes<-nıze ve hem ılıc 

sıhhatlni,c Bir KUŞT Y'İ) Yıstıll 2 Lf raıbr 
faydalıdır. 

Vostıl<, yorganla ı da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çaknıakç. 
l;ı , Sand~lyacılar sokak Ömer Balioğlu Kuş Tüyü fabrika~. 

......... 

,, 'f.O' 1 

212.cikanun194l 
• u.ııo 

18.ı)J 

18.2~ 

18.45 
19.31) 

10.~5 

19.53 
2-0.15 
20.45 

21.00 
21.10 

Progran11 ve Menılek.et Saat 
Ayarı. 

1\.11.i'zık: Radyo Dans Orketıtrw:ıı. 
Konu~mo (Dış ·Poli:tıika Hacli
scleıl) 

R;.ılyo Çocuk Klubu. 
Mcırı1€'kC't Sam: AyiJrı ve A· 
j<ıns IIaberleri. 
Serbest 10 Dakik•. 
Müzik: Şarkı ve Türkuler. 
Radyı) Gaıo;;csi. 

MUziık: Bir Marş Ögreniyı>
ruz - Tü1'Jı:;ye Marşı. Be'llcll-
1en: N. K • .Almeıı. 
Ziraat Takvimi. 
Müzik: Mahur Ma.ko.ımı:ndan 
Şaı·)(ıJar. 

21.30 Konw;ma (Sağlık Saati). 
21 45 Mü<ik: Od.ı Mus,kisl Edobi:ya

tmdan Ta.ınnnuş ı-;.serlet (Pl.) 
22.30 .L Pnıleltct S~:ıt Ayaıı, Ajane 

~>CrJeı,ı, ve BOrsalar 
22.45 p,..,. i\1üzigi (Pi J 
22.55J{.i.OO Yar~nki Progl·aID, ve Ka

Plllllll. 

Bunları ~ili yor musunuz?) 
Kartopu oynarken ... 

Ka, la oymyanlar ellerinin ~ -
smdo~ını lı:l;settildcri zaman bcl
k; de ~~rlar. lfakılkaıten ıkaı· hiıç 
stiıı~e:ıiz eli.mlıjn s~alohğııu al
dığı halde, nasıl oJ.uy,,r da ·biz e
l ;ın1lvi n ıeınd>ğm ı hiıss,_,J:'.'J'Oruız? 

Halbulki mesel~ bı:s. •ir: Karla 
oyna<.lığ1muz za·ınilı.' f- .. ıniıle her 
zmnankiı;den f~zla ka.ıı hücum 
ediyor. DimaıgıP-1ı:t 1 kara tumas 
eclincc eli.mi?.ffi il~il'Yt:ccğini he .. 
Sll4J c<li.yor v~ hemen oraıya tlaha 
iazla kan gönd~ryor. Bu sayede 
de eilmi2 üşiiycc,·ğinc bilakiR 
ıısını~'oı'. Fakat tabri bu halin b;if 
h2'<lcli vardır. 

En kısa boylu insan 
Dünyanın en kısa boylu ir.rnn 

Groenla•n>dda ya~ııyan b'.r bahk
<'ıdır. Boyu 87 santim olan bu a
damın vücuıciii boyunun k.saıl -
ğına rağmen çok cfr;><;d'l:l.ir. Dl -
1ma balık eti ve soğuk gıdalar 

yer. Günıde 1 • 2 Hı.re şa·ra!p içti". 

Bir şoför metresi
nin yüzünü kesti! 

Dün Beyoğlunda Doğramacı so .. 
kağında bir yaralama vak'a'' ol
muştur. 

Asım isminde bir ~cför bir miid
dettenberl Nazmiye isminde bir 
kadınla metres olarak yaşamak

' tadırlar. Falıat Nazmiye oou za
nıanlarda Asnııdan l~Üz ~evirmiye 

başlamıştır. Nazmiytnin bu hali
ne tahammül cdenıiyen Asını 

kendisini rica ve tehdit ile lın ha. 
linden vazgeçmesini söylemi~ ~c 
kaılınııı yine aldırmadığını gö. 
'rün-cc t!üıı kendisini yüzünden ve 
kohuıd;u1 btcakln rri'"ır surette ya .. 
ralaıuts1ır. Su \1ıt şofiir zabıta ta ... 
rafınd 'Jn ycku?nnını">. var!tlı da 1 
inttl'ldt sı1'h• otoınohtli"Jr- Brvoğ1u 
Ziik(ır hastane•ine '·•ltlırılnushr. 

Tarihi Tefrika: 5 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Saıni :(arayel _ 

Bütün bir gün ve bir gece; izrer5n ii:re
rinde doDu <iizgin batıya doğru yol a.ldılar 

Tokay ve .. ğabeyi.sinin muıh~ 
kaılı: surette kıendi yurtlarına d!bo 
hı! olmak ir;i.ıı gU:ıı batıya doğru 

yol aldıklarına kımldi. 
Taok.ip müfr<'z<'Si tavlaya geldi.. 

ği zaman, Ç'<IVU<jUn ve muavininin 
atlarınm ycırinde olmad>ğııı11 gör. 
diller. Bu, o derece haY"-eti mu. 
cipli ki .ka.ça.nfarıın su hendeğini 
nasıl olup da geçtıklerini düşü. 
nen çavuşu biishütüıı çHedcıı çı. 
kardı. Dem k bunlar, hendeği ge.. 
Ç&<'k tıııvlaya kadar gelmi~ler, 
l1~nı muılı<t!ızların silahlannı ve 
'h<'Jll de atları alarak tam brr teı·. 
tiple yola çrkmL5lardı... J{...,di 
.bendine söy l1'niyorlcJrdı: 
•- Doğrusu.ıbüyük cesaret! .... 
t;:ıvuş t.a1~iıp'Jıj atına güvend • 

yordu . .Faıkut kör şall6ı bunu da 
~·11.nden altn1r .. 'itl. Muavin d\'"! şa. 

şıımı~. ne söyliyeceğiP4 bi!un·i • 
yoı'Ciu . Ça.rtsi1. başka atlara bıin.. 
di'<'r. Ta'kip ·başiamıştı. 

O dı>ı-ecc s>kı lıakip eodıı'yorla.r<lı 

kı, yoJ<l.:ı gc~eıı k<ifvaıılar voe köy
·'.iiler lm mu.mmıayı bir tiirlü 
ha :le.fr%·1yu.nJa;xJı. Yulcularda.n, 
küy.Jüi~n ~otuyorlar, hayvan 
ı7 'ı•r · r· i bu,~nı:ığ-.1 çalL<;1yorfardı. 

Oğu·?. sü,...r~t •it rl hayvan ve in.. 
san -i?:! btıl11.1d~1 ı:;on dt. ıecı~ ma .. 
hi d'i~~ r. F:r=1fJ1 ... rin. L.irdı~k·1e ·i at· 
ların 1 rıı butm~<ı 1. Biifün 
bir gUıı, b:ı· ~h:"' bu Zılr~r ür1, •rın ... 
<l' ck,ıu l:<ı.,. La•t fa d'ogıu yol 
al<l1 1nr1 ort.1 ı ı da'~hl ttk ·b"i\• ni~a. 
n<' ; ıktu. 

* '.ı..1okay ve a·gaLey.:,: Tt.:ıbı u hu .. 

dt'.•ılunu geç1ni ~l<!r, Van :ı.st~Kame. 

t nl do~u. kunseıl.Ln b.ilmed·Jği 

satµ <L:ı.ğ:aı<J.."!n ve cıım•un1ardan 
ılr•t:·~•yo~·lard.oı B•r ~'r~l !1c Toka .. 
y 1n hayvanı :-ks~n'lnğa ve vor _ 
gıınlıık alfım1'lı gö.;t=rr+El'{e baış-
1.::ciı. ı::~:k:t .Ka~:~it;rının ~· ).r'aıt.ı a .. 
zalm~ğa ba~leımı.ştı. 

.'\golı•,ysi bti hale fena lıı·!<İe 
.kızıyordu. lfayvamlardan inip bu 
nh,am;;ııııı ç. rcs.ne bakmak iste
dı l\!eğ~rso hayvanın t)n sağ aya ... 
ğın;n tırnagı ZL.>.!ı<:lcnnı~ti. Toka ... 
yı.ı1 oga·beyi>ı bırçok ımı•lıa·rebeler. 

de btı g1bı haJi,rle karşılaştığı 
içın ııc suretle tedbir alınacağını 
biliyordu. Hemen belinden k:lıcı. 
nı Ç< kıı, hayvanın tmnağrnı dJii,.. 
ze}ttı. 

1 diyor; Tok.ay Vf! <ıga"1ı>yif:iin.in ;q 

lcri üzerinde yiirüyorılu. Tckip 
müfı·ezesi firarilı· ni.izaran <ialı•ı 
sü'atle yol al:-yoı· ve her mc•·ho?· 
-lede yorulan ı1ayvnnl~ırını .. d."\. 1 i.

tirErt'k yerkrinp ba~kıı hav •al.i 
alabiliyodard'. · " 

Düz yol tak.itıı i>ıtmi~ti. K;ı,;'1.ı
Jarın ı.zle·ri üz-.,nde yapılan t c' ... 
kil<aıt neticesinde oıınlaiıın dn.~a 
clıli;'Tıılduklan a,1Jıı~ıkLğından :cJr
rar ta-kııp ba:::l:lılı. Müfreze sür'at 
ıtfoari1" hemen h(oı;cn yaı ,u> 
gii.nlük bir aı·alı:,ı kc.pamıya mu. 
vaifa'k olmuştu. Ç<>vuş, firariler• 
ele g('Çirecegmdcn d?layı sevin.• 
yor ve maiy<:tiıw cesaret ve ku._._ 
vıt. verıyorchı. IIJ.kikate.n vaı:ıyc-> 

tehlike gösteriyol'du. Kaçan ın rl<• 
ta·kip müJrcze~ı arasında on lı ... ~ 
yil'mı ·l<ilometr< lik bit mesafe ya 
kıılmış, ya kalnıı>ın:ıııtı, zavallı T<" 
kayla ağabeyi,; bu müfreze ile 
nasıl haroedcbiliı•lercli? Yaıkabn. 

maları muhakkak iıdi. Çavu~ull 
bütün fikri Van ovasına gırm.,. 
den bu dağlar•n ara_cııııda ha.5ın'• 
lannı sıJı.,ştırıp cnsclemekıti. 

Gelen, g«;en yolculardan dll 
firarilerın kenılılerine çok yakın 
oldukları talı.ı 'c't ~ıt ,-diyvrdu. 

Ta.1kip bırdt•ı. Jirc dut"ll'\reı:ınr{'ı 

çavu..~wı bütü .... cvin-cı suya rlü ... 
Ş('r hale g1.:.hrıı~tj, b'iı"uri~t.:riıı iiler1 
tashk veya pat ';,ı i >ida kalakaJ.. 
nLştı. Çavuş <a,-.,m bir ualde ı ı~ 
1"aiını tro•kik < <1>yor, ve bu h:ılir, 
nasıl vücud-c- g(.')l..:bıJt..-ccğine ho.y ... 
ret edi_yor<l·u. Etı·af kcsıf lıir k,tyc..-
1.ıktı, geçit verlllE'z bfr boğazı.h, 
hiçlıır tarafta yol yoktu . İzler bu 
ana kadar devam 1tıgi halde lx
rada nasıl kal<.ıb•liıd"'! AldımlM 
binbir hil" geçiyordtı. Acaıba a•
lar.ı yoruklu da onları ölıl iirüp ln 
tarafa a.taraık, !rnıı.dıleri sarp k •. -
yalaı çıkıp, yt'lkarı dağ geç>tlcr • 
ne mi vurmuşlanl:?. 
Yanındakilere bağ1>t·dı: 
- Hey! Yıg;tler 1 Nicedir bu 

iş? ... 
Heı·k<:s hayrete düşmüş, ceva;. 

veremiyordtı. 

Muav>n cevap verdi: 
- Çavuşum düşüı:ıdüğünüa.ıi :ın. 

lıyorunı. Burada at gömülecek 
toprak yok ... Hep kayahk. .. Sor
nı aman vermez bir ~it .. 

(Devamı Var) Yem torha~ı keçelc:rinden bir 
parça kesen'!' hayvaıı.n ayağına 1

--------------r• .. 
sa.ıd .. Her ihtimal<' karşı da hay. 
vaıılorın ayaklarını kıl '.<eçeye ge_ 
çrrdi, bu suretle hem hayvanların 
aya.klaruıı kol'll<lu, hem de iz ta. 
kip edec< k olurlarsa ona karşı te
daıbir alnı;ş oldu. Artık seıamctıe 
yollarına devanı eclebiliyorlardı. 
ı On beş gün sonra Van ovasınıa 
inebilmişkrdi. 

TAKVUM • 
Rumi 1351 "asım lllcı1 19 1 
JI. KANUN 

75 
Muharren1 

8 4 

Yı1 942 Ay 1 Vafatt Ezıni 
S. r· ~A};ıı 

5 r 

il. Kanun 7 21 Gilh<'f 211 

21 
12 25 Öl!• 7H 
14 56 İkin•Jl (• i -

~ .. ..) 

1711 Ak»em 12 00 

Telefon: 23027 _. - ~---~---- ---
Toka ve agrubeyisi Van ovasın.. 

dan sonra Van gölünü de karşıı. 
dan karşıya geçip; yuıkamlaıı Pa• 
Ju ve Ça.bakçurdan Dersim'e gir
mek ve bu sıır<tle kendi hudutla
rına bır merhale 01311 Mala<tyaya 

~arşam~a 18 46 Yıtsı 1 26 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 1 1 
M•hallesl ~ ~ Cin•i ~ r &vlet l lll ıİ l} 61tarı ve liıranları lşletnrn Ü. İ~aresi İ!aııiaıı 
K. Hat"" 

> 
Dudu odaları 33/35 Dükkfo 101) 

·o 
o 

10 

Sabr.e 3~ • 

• Nevizade 22 > 

• Nwizatle çıkmazı 12/5 • 

Yukarıda 

Jecektlr. 
yıu:ıh aa.yr menkuller 31/5/948 g!inü son· na ka.lar k .<'ifa veri-

jhaleleri 26/1/942 gilnü saa: 14 te y°"dacağ:ndao i.;~klilerin Beyoğlu Va-
tıflor Mudürlü~u Akaraı kalemin~ müraeaatlcrı (H2) 

. ' ' 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

!Kara Kapı CinayeID 
1 

Y ,ı Z ,1 N . 1 Ç e v i r e '' : 
\.. Louis Thomas No. 21 1 1. S A C i T 

- Oıcnnobil ile m! gitıı?, 
- Hayır, yaya g>tti. 
- Hakıkalen ı.ze bir ,ey l<J)'.leırte-

dı mı? 

- Hayır, blr» heyecanlı ıdl. Kah· 
v01..' ı ederken ı;ordum amma hiç ce· 
V.'.JI> \ tJ.rmedi. Zaıonedet'Jm beni dinle
miyordlı 

- Berabeı·:rıde bavul iôlürchi ~n.ü?~ 
- Kt:çilk bir bavul aklı. 
- Sız mi hazırladmw?. 
- il.ayır. 

-Pe!r fı 1 ıl. Lo1nms r.anncderim kl .. 
(; !tel söı nG ~test' 

~Io~yu A 1·bhu 'un aeccyl nerede 
&ç ı • .nı b :_yor lllUSlmırı?. 

- Y tag.ncia •• 

- BunJ em n :nUiruz 
- E"·et, m cie n ki 
- GOruyorum k ıi" de t.amam17le 

em· tleğils"'lz. 
- şupbc»:ı. ıaı..t ... 

- Siz uykuda iken Miıs)'ö Artılıur 
pek ilUl evden çıkabilir. Sabalım , ... ı 
1 i ile 5.30 u arasında onııola beraber 
değildiniz ya1. 

Hizınetçi taoalıyort ga:ıetecl sorıı.a 
devanı ediyor! 

- BlliÜn Mösyö Arthur'u ilaçla 
ıoı·dün..:.Z?. 

- Su.t 6 d n bil' kaç d•klka evvel, 
henüz. yatağında idi. 
Baş Mü:teıt:ş "öı-e karı~h: 
- Garajı muoyene edet.·egj.2. İş~ 

enir 
- Bir emir mi?. 
- B\·et, anahtar sız ue dejil mt'?. 
- Evet bende, buyurunu , gOstere-

yiın. 

Biraz ıonra Uç adam aaraJa girdiler 
Yann.ış <ıtomob'l enk ı halinde bir 
kenarda dı.ıruyordJ. 

iV 

sası 1.1• 54 daıkık• a•;Jyor. 

iiiı~tmeın ·1 ihtiyacı için tom.ı..c;yon:.!a görülecek örneği gibi ve tahmin edi
len "ucdeh 3300 lira olan 100.000 tane makine ~uğ!ası açık eksiltme He satın 
alınn<:akttr, 

Bksiltn1e 2/2/9·12 tarıhı.ı Pazarle.ai günü ~aaL 11 de Sirkecide 9 İşlehne bi
n,as\nda· tt.JP1anan konıt~~:1onc!.1 yapılacaktır. 

Bu işe girmek :stiycnıe · 24715 lira mlıvakt<a~ teminat ve kanwh.ın gö::i.leu.ligi 
v~iknları yanlaı·ına alnrak yni gün ve saatte komisyona. gelmeler~ ,::ıı:.n1Jı .. 

Ş.ırtnam-eler koinLc.ı.;ondan paraalZ oiarak dağJ.tılmaktad~r.. ııı418• 

Müfettiş Mariba po Dcene'in Jo;ll 
blr sesle söyledtklerkni ~ülilınsi:yerck. 
~or E..;er Poita; b.ır parça· ruhiyat.
tan Rnlar ada olsaydı; b gUlUnıt>e

ylıtiu sırrmı kavrBmakt1 gu.;lük çck
re.c.:dr. Af· efüş tatlı bir s le mırıl

danıyor; 

- Dmıek B:ıi Mu!•\tiı benden 
meı:nnu. deği.:.ır. 

- Hayır, bunu demek istemediın. 

Yaın_: .. , yaıptığrnrz lşlerlı biraz garip 
buiuyvr. 

- Siz de oynı Iikirdesinız. Do&ı-u, 
polJıs vaz1femt yapfnlYorun1. 

- Bö)'le bır şey hatırımdan &eç· 
mez. 

- Amma bôyle düşünınek boşunu
za g:diyor. Bu yüzden !'lliz.e darılacak 
değil~m. Bu di.kjüncen!ı bence pek ta.
bll . 
-seı: ... 
- Hayu·, yaları oylerr".eyi.ruz, size 

gOı e benJın vaz, fe:n yanmış oton;obil 
sa.h · 'li bu'ıı.ıiik ve adan öldürmek 

SU(l.l ile ""1:ccyo Arthur·ı; tevki! et
mek!. . Evet k b '<ışt !n d<>gr · u 
bOyle gi.ırı.lrtJ. • J.'.ı'~.at iz kltp.l..ı.n .ı ın 

na ~ dUvU •aKlflr .11 ~ rmemişsinız 
Bütun ft 1. hun~ ' çl!kı.yor. Baş 

"'lll ettı~ \'l' g. c: ~c· tl.e k.~lar ı n 
ka\ gaısını or"'1cmt.Jler.. Sonır nız kl 
k:ı.vg yı her l&oman da-h:l ku"·vellt 
k"" hın kıza- J.:.-Cak. Ben ~ '7• mlro a:ö~· .. 

düğüın için söyltiyorum: Kuvvetli o
laıı. her zarnan g...ıHP gelmez. Ya ba
zan kurnaz olao. ·k•P•~n kuvvet ... oian 
d~ge.r kı:.p~nı yen. ~ Fır:;aL dUşcn;e 
bh· Hind.i.ôt.;;ına g.(fl.ll Je. bır orman
d;.:ı k..,p:aula.rın ı,J:ıı: dövliştük:cı :ni 
yi!K:.oıdi:in c3Tedi.niı:, fena '->;ın::ız. Ş1rn

di buna söyleylrıit.: Khuse bana tele
fon etti ml?. 

- I:.:vet biraz evvel ?w-Ifs Dorark te. 
leıfonda aı·udr. 

- Teşok~d.ır ed.!rım. blra.zdan aö ... 
rtiŞıÜl'ÜZ. 

- Fakot Ba;> Milfettls si2; derhal 
görmek isti.ryor. 

- Kendkine söy~eyinlz Mongolıor 

vapur iskcleı:ulide oeni görebilir. Şu 

Ouannıthorru ka-çırmıya h.ı.ç niyetim 
yok. 

- Fakat.. 
_ Baş Mtiılettişe ba rıa tanıamiylc 

itin·.ıt eta•esini sbyJeyinız. İşlcrıııı e 
yolu,dadır. Ben rr.l~ ·iftilıa •rlebilir. 
Bagiln gece yarısından evvel ) a Da 
vid Co1tt.rsaı1'10 kablı yok olacak ve· 
y llıut t ben, Ben güınc gidcrsen1, siz 
de bu !~::n i '"'indr 1 çıkan1 ısın12. Ş ın
uilı t A.lahıı ı nı rladık 

l tt ş ;\f eh, Jı.inı l.ın çıktı. P~ 

uecne h y • k; 1 eli KendL 
kE'"' :Hne lct • ı t ı cı -
yıJt~u. D"'vıd L'oJ.lur .... 11 • K:'lt Or 

(Dc\'arrıı var) 

Ues.:;ne bu işin altın
dan aa zifos çıktı .. 

2 ;nL; ~Jh:f .. cien DCv<:ıın) 

olursa senden olur. Şu !ırca~ı kaçırır
sam, ömı ıi n o:cıc~•.a. y~nacgım ... 

- Yn~aa! Vakt~y!e sen Uı: bizim 
gibi barilJ;:.,, yapıp, paralel yap.p1 san
dov yapıp lobut çevirseydin, b;ra.ı. da 
ders t..raları U.ZC.rin<le uyku kestirmek 
adet.inden vaı:geç~eydin, bugUn bent:ın 
gibi dhr.dik olurtlun. 

- V.t).llahı, bugl.İ11 lobut çevİfmCk 
değ ... , ı,.en1ber çevlrrniye, Iırıldak çe
vhmiye rnzıyım .. Her ne dersen har
!iyycn Y"'pa.cag . . . Telk şu kanbu· 
nın) biraz dog:ulsun! ... 

- fyı ~n1nıa~ .ki göı:ün11 buna biı.iıın 
f~r. karşma.t:, ıldailr karı!)ır. $e1*k.i 
zlfoz ıı.ahırel dcğıl. .. Z. fo" Jeneral 
artk ... Buna ne kUltür ll.2...r. para eder, 
ne bir JU ... 

- Dc.-ene. bu .liio altından da ıiı!o:ı 
çıkt •. K """"\;miti artık baçka kapıda 
arıyalını. 

Bu sırada, birb: gelip sıl'tı .iıııhinalı 
auan11!l1 kolundan tektı. 

- Necip Bey? dedi. Seni çağırdl-
1.:ır .. Scı oln1ayınıca baş.ka şahidi aı .. 
d>lar. ş;mdl onu dinliyorlor. Vaktiyle 
gel de, giı şu mahkemeye .•. 
Bcrllın, hiıı; olıemmlyet vermeden, 
- Hiı07di canım sen de, dedi. Şimdi 

Slr&Sl nH şahitliğin?, 

- iy: amma, bir lira para cezası 
le.eserler ... Sonra da, ihz.aren, poliele 
getirirler. 

_ İsterlerse on Hra ceza kessinler .. 
B.r tabur da jandarmayla göti.irsürı

ler . Gelmiyorum vesselam. 
Tarar döndü. Arkadaşına l'aı... 

varmıya baıjladı: 

_ Aaman !lablpciglm .. Sen bilir· 
sin .. Ocağına dü$tünl. Beni şu müş
klilıl('n kurtarırsan mi.il'llakbel ser .. 
vet :nün y:<:ıra:t senindir. Ha bir g:ay~ 
ret .. Olw· dey>ver de, sevlndor b&nl 
N.-. olur1, • 
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er~mok fikrinde idiler. 

• •• 

Sahip ve Başmuharrir! Elem izni 
Benice - Neşrlyat Direk.törü 

Cevdet KARABİLGİN 
Çavuş şiddetle takibe devam e. IJON TELGRAF lllATBAASJ 

_ ................................ ! .. 

TÜRKİYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankasz 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayeııi: ıoo,000,000 Tilrk LiraM 

Şube Tiı Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJeleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumlıanb ve ihbarsız tasarruf hesapLmııda u 
u 50 lirası ltulunanlanı _... « defa ~ekilecek kur'r. ile aptıdakl 

plana care iJmuniye daiJtılaealrbr. 

' adM ı."' iJıaldı 
' • Sil • . . - . 

40 • ı• . 
100 • • • 
120 • 41 • 
l&t • 20 " 

4.080 
2.00I 
ı.oeo .... 
5.000 
•• 800 
3.200 

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

otKKAT: Heuııları.ndaki ~ralar bir sene ıç!nde ~O liradan 

&ş~ğı düsıııivenlere ikramiyefc:ı.kt1 ıY.ıE. t1a.k
1
dir

1
deBifo. 2" kf~zlasil,,1veMrile; J c~ktiT. Kur'alar senede 4 de a: y u r:ncı onun, ar 

1 " ve ı H&z ran tııtihle""'de cekilecektir. I 


