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JAPONYA 
USYA 

japon Ba~vekilinin •İ • 
m.-ıl doğu hakkındaki 
sözleri kesin bir temin 
olmadığı kı.>.dar hadi~e
l':rio ~st!kbaldeki geli • 
·> mlerınııı japonyaya 
1'".ı~ı nasıl bir dururn ha
n. i ·" ıı.cağı da bugünden 
bclii değıldir .. 

Yıızan: Şiilırii Alımet -- -- --
C•nup Asyasmda Pnsifik ve 

Hint Ok~anıısımda ;iındi.ki halde 
muvatfaLiyttli ve fakat ınuvaffıı.. 
kiyeti i l>etlnd" ctıe. tehlikeli bir 
harp oyunu oyruyaıı Jaıwmya zıı.. 
f<r l\i'~'esi içinde <ıı çok konu'ı"n 
muharıp d.evh t halin.o gdmıştir. 

Jlfar ıf hır tabiri<' •Hindiıcine 
vo linlıukaf a hiii<meder gib( bir 
ta ·ır takman Jppoııya salalıi~ etli 
Rbııhrın 1lilkrifo Avustr;;Jyayı, 
li•Hnnda a-Onl~ruıı t··slim ol111ıy11 
dav t eder, biitiiıı As~;ı Pasifik 
ve<.: ı ·ı . ' . ~ur .. t a em• ıçuı Yt:nl üjzauı, ye. 
llJ ~•yat il'lu eıkrk n Japon Ba:;ı. 
\~kılı de bir istiLnh üzui.ıo Rus
ya • Japoll'Y~ va.ziyeiindcıı bııh.. 
sctnıi§tir, 

ı;onuaı 'fojo biu akııedtn be. 
;ı-aııatında lttı>ya. admı :r.i.kret.. 
mernekle ber:tber: 

"7 Şiınaı Dı<~lıtsi adı vuil'at 
§cyın öneminin h' b' 

ı~ ır zaman a.. 
:unısanmaması fuınıdır • 

Ded.ikt n son.r ·ı· · . 
ff • • a ) ave ediyor: 

h - Şımdılik bu istikametts bu 
usu>ta hır •nd' 

aşvekilimizin 
üçOncü yıldbnümü 
Dr. Refik Saydam; bugün 

Hükumet Reisliğinin 
dördüncü yılına bastı 

Başvclı.iJimiz Dokt.ır Refik Saydıuıı bugün Hükumet Reis. 
ligınin .f HMii ;vıl..,ı idrak ctmelı.irdiv. Dr. RPfik Saydam 25 Ka. 
aunmıııni 1~3!l da Başvehll olmuştu. 

O zamandan bagiine kadar geçen ü~ yıl içinde dtiıııyaıyı sa. 
ran ateş gittikçe ge.nişl<n>İş, lıaCbıder b;ı.şdöndiiriidi bir sür. 
atle birbiı·ini kovalanuş ve bhçek devlett.er dünya haritasından 
«iUnmi' lıulunııyor. (Devamı 3 üncii sahifede) 

GÜZEL BİR TEŞEBBÜS 

Nuruosmaniyede 50 
yataklı Bir imsesiz
ler Yurdu Açılıyor 

Burada işsiz san'atkarlar 
ve muhtaç esnaf barınacak 

Önümüzdeki ay 
Yurtta meccani 

faaliyete geçecek olan 
sıcak yemek de verilecek cut deiildir.. ı o mevzuu mev. 

Japun)·a Sovyq ftuoya 
11 

L ı-r:::;;:::::;;;;;;::;::;;;;:::=:;;:;::=::"'~-, 
dırııınzlık P ktım ô--ı de >a 1 

Eımııünü Ualkcvlnin ~ok hıeyu. 
lı bir tcş•bblisü öi;r<>nilmiştit: 

R - . ~._ -a ıktan ı MAY u.,yayı .uıııanva ile b••b ' 
raktıı.tan • -. aşa bı.. 
d"n . . ve hır iki hasımu iyi. 

1 ~ ıyıye ve bütün ımı.. la •• nı· ı ,,. tah • • .1 . an rıru 

d 
.• ~": <-utrek gırtlak gırthg-a ru. 
'"'"'nı ... d"'k o 
t. gQr u ten sonra Anııtrika 

V İııgiltoreyr harp ilUurı.ıan ..._ 
kınnıa.mıştır. 

.\tnerika \"C İngiltere...in ay. 
dııı ve gözöniinde bulunan Japon 
eınollerin.., ve hazırlıklarına Irnrşı 
çok ~ayır halde huluIHlnrdukl:ırı 
harbıa · · d seyrı ıçın e aoılaşılan Ce. 
nup Asyaııı, Uzak Doğu, Wnt Ok.. 
Y•nusu ve Pasifik alcminddıi ko.. 
~Y. ve seri Japon ınu·vaffakiyet. 
erı bu dunun un ta lıassüllind""1 

"?,illa sarı lllkı daha atılgan, daha 
•iir'<tli ~lmıya ba.~lamııtır. 

Anıer•ka.ıı ve İngıliz rnüdıılaıı.. 
sının kat'ı'y•t)e 
ca ~ berede başlıya. 

ğı, Japen saldınnıını ıttl'Cdc ve 

~ ~anı~ dıırclural>ilec;,ği henüz 
bı,Uı degıldrr, lklki de Amerikan 
\'t' tn~iJiz " . .., muşterek harp plaw 
dafıu l.ir~ok yulerin bırakılma. 
ıını, kat'i darbeyi vuracak hazır. 
lıkla~nıın hitirilmesi bakımından 
:•r~buıa raimen hoş görmt-k va~ 
.~etınd~ kalacaktır. Bu b 1 şııı diki h se ep e 

ttr~ alde Japımyanın İngll. 
t'b ve Amtrikaya kar~ı h•dd it. 
~ az ettiği noktalara ulaşmadan 
k OV)·et Rusya iloe bir mesele !i'-
ar.nııya •Ib~tte ki niyeti ve ııi.. 

Yt ti kadar da kudreti yoktur S 
• OV-

(Devamı 3 üncü &ıhifede) 

Yeni Tefrikamız: 

· Giresunda bazı bi- • 

naların camları k"-
, rıldı. Çatlaklar oldu · 

Giresun vilayl'tinin Çınlı:. · 
dere mevkiindt> kayalar ara. 

1 
sında yabnıı~ı sulardan dalgo. 
larm süriikl.cyiı• getirdiği bir . 

1 mayo dün saban padnmıştu. 1 

İnfilak yerin~ yakın birkaç ' 
' binıKlıı ba>.ı uınlar lıınlmış, 
çatlaklıklar olınu,tur. Nüfus. 1 

ça zayiat yo'ktnr. 
Gi~< ,un, 25 (A.A.) ..._ ______ _ 

Alman Hariciye 
Nazırı Balkan
larda bir turne 

çıkıyor? • ye mı 

Bükreş resmi me
hafili bu hususta 

ne diyor? 
(Y"2ısı 3 Cncü Sehifede) 

Aldlğuııız malfonata göre HaL 
lı.evinin so;yal yardım şube~i .'.llıı.. · 
ruosmaniy;,, camii medr•sesiııde 

bir kimsesizler yurdu açmıya ka. 
rar vermiş. Yurt Şubat nyı i~iııde 
ve HalkevlorirJn yıldöufunü gü. 
niinde açılacaktır. Yurdun hazır. 
lıklan kıs.mtn ikmal edilnıiştir • 
Yurtta işsiz kalan san'atkar!ar, 
bakıma nıııhtaç tsnaf ve vatıın.. 

daşlar kalabilecek! rdir. Yurdun 
(Devamı 3 ılncil Sahifede) .. ~ı 

M.MacMurayın 
Beyanab 

!tahrif edilmiş! 
Amerikanın eski An
kara Elçisi bir tavzih 

mektubu neşretti 

Sabık Sefir Nazi 
propagandasını 

itham ediyor f 
Vaşington, 25 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Amerika Birl<şik Devletlerinin 

eski Tüı·kil e Büyük Elçisi Mister 
Mac Munay dün yaptığı bir de. 
meçle 'Iiirkiyeden dönüşünden 
az bir müddet sonra. Ballirnor Sıın 
&azı.. tc~iuc vı..•rdigi miililat.ın \ fc .. 
dani duygulara dykırı bir şekilde 

( JJtvo:u1u 3 Uucü Sah:t ... <lı~) 

•' . 

'fff1s Tarib! SA.Y il ~-1936 
1C tu~.ı 

~· 5 -c. .. ı.. .. 
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.. " MUNHAL IS .... NBUL 

MEB'USLUiaU SEÇiMi 
1 . . 

Bu sabah saat dokuz-
da reylerin 

at.ılmasına aşland 
{f"'';;-=========================================~ 

~ Oğleye kadar Eminönü, 
• Fatih, ve diğer 5 kaza ün~ l tehipleri reylerini kullandı ı 
Bursa, Denizli ve Tokat da seçim yapıldı 

Qe:,rııJ Ha 
;;.· .ı ı is• ..... ıı : 
Of-ıı...-inı .c.c eı' n y '<n'. ·ı ..... t•r 

İın }i H} ~.ıhaı lc.1i. ~1:ıt O <la Bt-y~ .. 
2.ltta trniv~ ·!(' .koo•lc~n .. '1 o.kınunda 
b3"iLmlPmıtır Tar tıl rey o<ındıiı sa· 

(J"Jrv11rn1 3 tine Sohlfede) 

ef 
İııönü Ansiklopı:disi 
h ~ k k ı n d a i ı a :1 :ı t 

aldılar 

Malıı.ka boğın•m V6 Singapuru gösterir harita 

Ziraat Veki
li Karabüke 

gitti 

Ankara, 25 ('fd •fonla) - ltilU 
Şef İsmet İnüı .... llevlct l{o,ıscr. 
vaLuarında. C'tt?ı~!un rei.""Egi liltir. 
monik orkf'itra. ıuuı \'t'rd~~i kOJt 
seri huztırlıırile .·• r<flcııdirmi<l~r. 
dir. Milli ~ei Kt>11.ervatua;dan 
ayrıldıktan M>nra İniiuii Ansikfo. 
pediçi biirosııııa gideNk faaliyet 
hakkında i•uiwl .lm:slur 'ı• hi!. 
gilrrd~n memnun olarak h 'l'te 
bn ardar dHcnıisJ~ı:,1ir. l\fi!.' ~cfi ... 
mize Maarif \Tcl~ili "Husan .~!i-Yii ... 
cel refakat cdi~ordıı. 

UZAK ŞARKTA 

ALMANLAR Şarki Malezyada 
Garbe doğru ,Japon taarruzu 

çekiliyor ! l inkişaf ediyor! 

SOVYET TEBLIOI 

• 
Orel cenubunda bir 

mukabil Alman 
taarruzu püskürtüldü 
Moskı'Va 25 (A.A.) - 24 ·~.in. 

cT'' nınua, Ger~Tal Gorodaru; • 
l;: 'r ~m·r~rc l:e bu ~uman S:.ı";.1yet 

kıt'aian Orel ve Kursk • Har~rof 
bi.>:ge~iııdc cer,ubu garb;yt doğ. 

ru ;1erltmoeğc d<e'\•am e~kte • 
<b:lr1r. Buı:ılar yimıi Wlomoetre 
yi>pıınış1aır ve Jne.>k:Cın 13 maoııa.lil:l • 
za·p1ıetmişlerd:ır. 

(Il<'varnı 3 iincü Snhlrede) ---
Alman Hayat 
Hattı yarıldı ! 

Ruslar Almanlar'n 
arka cenahına 

hücum ed~yorlar 1 

---•ı---

Filipinde Aı e'·ikaıı 
kuvvetleri mukavc

m-.ti kesiyor ar! 
To\kyo 25 (A.A.) - Japon '!ut'. 

lan, fahi ele Batu Palhat'ın 16 k;.. 
101ü~ta n1C!.i~I<:s1'1d'C bıu

1

1.J!8il 
Parnlu.ıı.ııga'ı ı zoptf!l•mi:;1'er. ora. 
dan şarki rı. a -~)aya ıka<rSı ıaaır

:ruz.':ı.rını. <ilk. ı.ıJ. t t1hınşl-excbı:. 
Tok10, 25 (A.A.) - Fillpindc G<?

r.<!"8l Mac Arlüc'tin lut'ııl'1:rı fen<> bir 
durumdadırlar. Generol d•ha !azla 
ırıuknvenıet od-erııiycl'eg.ui V.&ış!ngtona 

bi1dC:rm.'_,•; • ---o---

Bir .Japon harp 
gem· si hat rıldı· 

Londra 25 (AA.) - U~aırk 
kııv;'~r>nda Amo-;kan denizaltı • 
!ar, J ~""' haırp gernlttitıe taar. 
ruz etm.~1.er, b:rinı .nıhaı bll- ka.. 
çını !w;m·ra uğratnnşlardn'. 

--o>----

PANAMER"KAN 

rulluk ve pulluk 
uçla r1 Karabük 
fabrikasında ya-

pı laca k 
Ankara, 25 (Tl'l·fonla) -

Zıra:ıt Vekilimiz B . .'.llıılılis 

Et mrn !faralıtU e ı:itmi~tir. 
Pulluk v• pulluk uçlarının 
ç.tlik, de ir falJrikıumzda ya.. 
pılma~ı hulusunda orada ted. 
kikkrdc Jınlımacakhr. 

Zirai malı>uli'ıtın arttın!. 

rua•ı için yerli pulluk imalatı 
~ui:aliılacaktu. 

-
Şeker saklı

ganlar 
tevkif edili or 

1 Fiat Mürakabcı m~nıurJ._ı ılün 
1 aiışam gıeç vakte kadar >aklı "'• 
ı (Devamı 3 üncil • 1 :le} 

H li te Bir 
Yanarak 

tör 
at 

Kaza, motörün birdenbire 
patlamasından ileri geldi 

Haliçte s< bze bAli önündeki 
karpuz iskelesinde bağlı bulunan 
Arslan motörü dıin şiddetli bir 
infilak uetictsind~ buiıava ol.. 

1 Y"' başlamıştır. Bu anda l•ır iııfi. 

1 lak olrnu , makinist Sa!Ghattiıı 
gü~lükle kendi.cini dışarn a al&. 
bilıniştır. 

muştur: . 
Makinist Salahattin dün motö.. Infilik ederek havaya uran mo.. 

Mookova 25 (A.A.) - Dün gece, 
S0vYt.·• kııt'a~aır .\ ·"llan b.ı .. i~k~Ti 
iıçinr!e yardrklan 120 ltilom>E'trelik 
bili c .r •ikte•n L€ı:'.ıngnııda doğııu 
d r1 ·ı· olu boı."Unda il.c-rlıem:<Ş:ıeır .. 
dir. Yarılaın bu d<miryohı Alır.an.. 
l.aır ı..ç'n hil\·:::. 1 hn·!.ı • da.r ve Dno, 
N1211Jf'l, Orcha Vt3'b,;sık ve Köroo
ten şeh'ırkr'r,~n !J'('Ç'e'J'€ik A~mcm 

atı.ka c~ncı.l-ıınl'n f'r. ınillh~ n ~ta.. 
sınu tesk:.1 etmaktediır Atmanlar 

rii çalı§tırnıak üz~re makine dai.. törün par~aları dvarda bııltıruıa 
K_O_N t:'._E R AN S 1 ftsine gimıiş v!' motörü çalıştır. bir motöriin Üzt'rine diı~ı.ıü,tıir. 

tDc-\·Ann 3 üncü Sah)redeJ 

mak üzere makineye hava venni. İnsanca zayiat yoldur. 

Arjantin de Mih-1=:=::=::=::=:::::::::::::===:=:=::= 
verle münase- GÜNÜN 

betini ke-siyor' iÇiNDEN 
<Yazısı ·~ ti.ı.1c s. hiteC.e) = 

japonlara yaram Uıdir, M·ill Clsı 
kuvvetleri ıee İnglltereye fa,yd .... 
oı.maınaktodır KOVUK PALA. 

iN ESRARI f • • 
yjHARP VAZIYET/·--

Burma'daki 
burguga dair 
Nizamettin Nazif 

BUJ1wı jkl m ıhiın sebeL• '" dl.ı.. 
1 - Siyam or'd·ı~u j;1pc. ~ ı.· 

luı kulları iığ cin dPbboy'ar• Ja .. 
-k:i he.r türlü m lıınım"'ttfl japec~ 

Jaır istifade edebl'rn ktcdi· • · re. 
ocde ıd Ci.nln OcnllP Do;; , Hla, 
Malakada ve 6;JITQ·.°da girişt:«lc:"! 
:;avllf ıı. n ja.porJ.ar, ı.zun m u.!dei 
cephane taşımak ı:ahtr.-etlıı<iE-n kıır· 
tulmuşla.·dır. 

Yazan: OSMAN CEMAL KAYGILI 
Gil<zide ı iz h ·~ m.iz ı.çmı. b 

1 
n a " !ı.iritadlarım~dan B. Osman Cemal Kaygıl1'nın ıtlızete_ 

h 
_az rhldıgı bu rom:ımında. k<ıl"Şmıı.a çütacak olan dlbqan.ın en 

meş ur -•lanndan b•·•ı · · ı L • • ....... arınıo ı.sıım er.uı verıyoruz: 

d.tEkkid Yun~~un en güzel kadınlarından me4bur AfroA a ar guzcl ve çok fettan bir kadın olan Firini 
L 1?••Yİi 0 

1 
zamanın en gözde kadınlardan Korentll 

aıı... un arın bazı maceraları ... Meşhur Diyojen'in 
bu. kadınla~la ID;Ünaaebc ti. . . Büyijk filozof Sokrat, 
Platon, Arııtets.lıı, Kıcn efon, büyük lıkender ... 

Bh' çok heyecanlı macera1arıa dolu olan 

"KOVUK PALASIN ESRARI,, 
ğrornen da bu it b •la n<ı 111.dar ve nas.ı süı,ırir<ler kaıı;ıs nda k.Jaca.. 
mıız.ı avvur erı ;'! a tık! ..• 

R :L..
1 

"' 'lh].'jlar.ın ve asıl kahramanların bim1win.i de 
yar n. öbU..ıı >n bı direceğlz. 

" A iN DA 

Libya harekatının harbin askeri 
sevk ve idaresinde 

oynadığı vazife çok büyüktür 
( YAZAN : i. S. ES K 1 BÜK RE Ş ATAŞEMİLİTERI) 

Bu cephe yalnız başına yarım mil
yona yakrl mOttefi"!t. kuvvetleri tesbit 
etmt"'ltt.e İng·Hz kara. hava ltuvvetleri
nLn. A 1 n1anlara ve jcponlara k~ı 

kullanılnuısınn mAnt olmaktadır. 
l.lby· Cephe.si, General Rom1'>el, 

havadan ve deniz takvl~ kuıvvet
lerı <lık" n nr:ı 21 11 k3.nUJl aimü 
ba6kı·ı t'"..kl!nde mUkQ bil taaınwr.a 1tec.. 

ti, HaJ1)1'> b' ·kn mu · •1akl~ için • 
esastır. Ba•km demek: Dilşmıının bek. 
leme-dlg: yerde, bckle:ncdiii zamcn
da, bek 1t"m ... d~i: kuvvıetlerlıe, bekılen
mlycn m:>ks \!ar ıçln yapıl:lJ\ l<lanıı. 
zi l>orcket d<"1lr. Düvmen ne kadar ga
fıl avlan :"Sa ınuvı.tta.k:}yıet o kadar 
il ' olur. Libyn cer,he-&inin karakt.e· 
,..ı..ıllt hususlve\lRri:D<'- biri bumda 

ıeın.(ıJ'I. zaman ~ıddet!P. esec ı... tıı'\J.

nolar,dtr Bu :iırlın.a!ar baıwn o kadar 
şkklctlı olur ki, ek eri ahvalde ııa.. 
!dk trn harekat imktnsız hale ı:inr •• 
Rommel bu b .. vala.rckın b!r çok defa_ 
ıar ıstl!adc etliği gibi. bu se!Er de mu
kabil la.arnn için ı.titade etmiştir ki, 
onun için bir muvaffaki.vettır. Bu gi-

(Dennu 3 llıı.U Salıiıede) 

İnııilll're'nin br st.ınilr,..ınl, .ıa
ı;on ordusunun, yıldırım sW"'att ile 
!sı.lliıya baş.lad>tı anlaoılı1or . 

Malaıta Yarnııadasındalli -
rebelTede oldulu gibi Burma top. 

ral<lltruıda baoiJyıın ÇaTP:ıtmallll'Cla 
da Siyam ordusu Japon sl!M>Jerına 
bii,)-ük 7ardımlam bwurunaJr.tadır. 
Buna muiı;&bfi fnciltere, As.Jaıurı 

ClenUll DO!,'USund•, miittetiltl m!UI 
Çiındeo:ı, umulduğu derecıede iıti
fadc edememek-. 

Bunu, Mill1 Çin ordusunUll. $lı... 

yanı f.ıri<ala!'t d0l'e<'e9fnde biT as
ke'l'I kudret aııhibi olmamasına at.. 
tetmemelkfir. Çlıilller, 1907 <!enbe
ri blriblrlot'i ile ve j&pllO!arla çar. 
pış çarpışa blT ha,)'ll ~~r w 
asker bakımından o1gurılaım 

Jardır Fakat Siyam ordıısumın 

öy be blr ~met! olınadılı baıkle 

2 - Siyam ve ja.;ıon k\..l\;\;f·~tn 
tcp•u bir haldedirler ve o 
T;,ole her ndttıul<> ı,,.rnberdirk!~. 

Halbuki Milli Çin kuvv<•:.,ı M 
İngHlz lru\·vetleri !f·ic, V~iı·-"ton. 
Çunking ve Londraıda v.,..llml o
lan bütün ka~ralara Ye r~vffyetle.· 

re ragmen bir kuma.--ıda birliği te-
min editenıemiŞtt~·. Sonr ccı.Tlı • 

Ka.v .. Şek, nluhtaç o1du~ ,ı l&h, 
cephaT?e \r"E" n"M>tör1i.i va.sıtc.yı Anı~ 
rlkadan Mlıl alanıaml!;tı~ Bunu 
kıestiırmek tıÇin ıkeraıncte ve kob.a.. 
oetıe lh\J.yaç yoktur. Singaıı;u ".n "" 
Bumıa'nın müdafaasx içb d hi kA.. 
fi vasıla stok edtt!me<" ğ; mcyd;ı,.. 
da ikaı Mllll Cine ~·ı va ıto göıır 
derllcbfldlğ' n"" ' ldd e<l 1ebll/~7. 

Binaenaleyn Buırıno'yu te'lı e. 
rMı?en burguyu, j pon r • r bu. 
rn yarı., Ranıorı'a gb-e t-k, rkP 
kabul etmek tıe batalı o1ma .. 



2 - SON TELGRAF 25 ! •ei JCANUN 1Ml 

, DENİZCİLERİN TERFİHİ 

teşkil Atı geniş-
r ve me la rı n 
aaşları a rtıy r -1'v1ünakalat Vek aleti yeni bir 

kanun layihası hazırladı 

Liman Reislerine de birer defaya malı.sus 
olmak üzere Barem harici n.aaş verilecek 
MiinakaFt V•ki!liği, bar<m ka.. 

n .1nunttn l\lünakal:t '-'t\,.;lli~i kıc. 
mmJa ku<lroda ;Jcği)l-lik yapıl. 
n1a.ıııa dair bir knuun projesi ha.. 
ı ırlaınıstır. Bu projenin ha:ı:ırlan. 
ınn-.ı srbtplcrini Vekillik n 'l"· 
ki!ıl '\nlatmakta<lır: 

c!dari ve iktı>a bakondau hn. 
su ı ihlısno ,.e t .knlk bilgiye ih.. 
tiyaç gustcr.,n liın:ın kontrol, kıyı • 
cu n:)~ .t i~lcrirriıı mu.n->.ır dl\'let
hrdıı old~ıı gibi teuübeli vo 
bilı:;ili un•arlarla idare edilmesi 
znrnridir. Eımun için dcni-"ll-eri. 

ınhdo yıllana biım<>t etmiş açık 
dcni:ı: kaptanlarından, em idi d•. 
niz •ubaylarıııdan ,-e d<niz ticatıet 
nıckttbini bitirdikten sonra 111.un 
muddet d<nizluJe ~·l~ıııı~ ulan. 
L:ırdan !l<'tlll!f'k nrurı ti Yardır. 
I?i,}iclikle (;ntud artan liıırnn ve 
s .. Lil teşltllıitıınızı kı~ m•l!i <le. 
manlıu\a tnkvi) e iklızu ·etmekte. 
di:. Rugün ~şkilat kadro•nnılaki 
nı&aj ve ilcrctkr çok azdır. Bu. 
nun için nsa!ı haiz rncmnr bu. 

BEN' KNNDİ 

KL~D1Mt BiLELİ! .• 

Bir ı:-azrtede bir §tklİyet vardı: 

- Sucular bir damacana Ta,de. 
kııi hem de başka sula r kar;~tı. 
rıp 67,5 kuruşa satıyorLır! • 

Ya0h bit arkada~ buna i ·aret 
td<'rc·k: 

- Ben kendiıııl b ildim bileli 
ga>ot lc rd hep bu şiJ.ayt1i oku.. 
rı .. n,, artık b unlu basm:ı l,abp 
ş·~·lcr oldu! ... dcdiktnı sonra ili.. 
\ e etti: 

-· •AcaLa sakallanmız ve •aç.. 
!arımız ağarm<:a da a) ni şoylcri 
okuyacak mı>-n? .. • 

DLLL'l/İN 

CLVAIU 

Yeşilaycıfann loııı:rc inde mey. 
lıaucltrin çoğai<hğıudan şi·ka) et 
dılmi~, rakı _ arCiyatını azaltmak 

için tedbir alınmuı te.meııni olun. 
mu~ .. banlar iyi, güzel . eJ-ler, fa. 
kat, beuiııı ıue:rakuna giden şe:r 

y,~ilaycılann muhterem Rtisi 
D&ktor B. &1112!.ı.ar Osmaııın b u 
propagandada neye bazı hastala. 
rından i5tifade dnıediğidir. Hi. 
kiıye mı>lüın y a: D eli nin birine 
ı.ormuşlar: •- Rakı içer mhin ?• 

Dell güle güle şu ct\·ab ı vermiş: 
• - İçe nler bana dönüyor; beıı 

içre.em ne ~·e dönrim? .• • 
Bu kabll hastalarda n n ce ..ap.. 

tan daha iyi propaganda olar mu?. 

AHMET RAUF 

l unmarnaktad• r. llnnım için liman 
reis ve mcınurlulı.fannua bnıı do. 
ğişiklikhr icrasu1a zaruret görül. 
miiş \"C buı::fuıkii müstesna .-,.,_ 
mnn ve mali •·nziyet ve imk~nlar 
da gözöniiııde tu tularak yeni bir 
kadro baxırlanmı}tır. lCadrol:mn 
hazırlaumasında bıılli b32J ıncmn. 
ri~-ttlcrc kMi uuı yapılmış ve 
bu zamana 1.adar ınewnrsu.z ça.. 
lışan liman rti,lcrine birer ıne.. 

mur ilave edUmi> ve liın:ın idare. 
lcri t'<§kil.lı.li.• le· ıuuvn•i olarak 
çalıştınlm&.•uı t~min için de mer. 
kez t<şhilatmda ufak bir dcği)k.. 
lik yapılınışltr.• 

Kanun projeyi kadro) a yapılan 
'tk!cri ihli•a etıu,ktcdir. Prujt) e 
göre ıntnıurlyt>t dcrccc·lcri ~:ill:f.tr. 
lr .ı llmtnı reis.lLtin.in ınu.ba::;sas 

mıl!O, dcrrccleriııe birer d,fa}a 
nınb ... u"i olın:'.'i.k iizı:tt barcın Jı:ıı. 

nunu hühüm!eri~ •abi olm~ksı. 
zın kııtılın.ı ı •u ı·cti!A ıııan~lanııın 
\'erilme.>Üıe ı 1iir.nkal5t v~ kiileti 
me?.ıtn kılınmaktadır. 

ilkbahardan itibaren 
bentler:n 

inşaatına başlanıyor 
A'!lkar 25 (Te1e:fım!-ıı) - Na.. 

f;.a VclUıeti Bü.yü'k M-4!'Ct M',c • 
a!mn<ien a ı:an 50 mı;_ vn .!ral' 
tah~Ua yapilacıı'k o'kı·n su .şle. 
ı<Jilll proj<-!ednl haur~,ya dır. 
varn etnıcıJ,redlr. l'r >j-ck-r ır,(\ 
'kıin olan çabııl:h .. 'l:':U ~amaml11Qa. 
caıkl"r ve Ö."li.imüldı;;:ki "'·La a;r • 

dan itiha•'€'11 pc)'dut·pe.y ul:5İ.l • 
.rı1~c çıkarıla.•a.1< mı.ılı teli'! ye-r • 
korde büyük kaıdt::::rı:n \"e su 
benc11er,:rin lnşM!tna hıı.~lıaınıla • 
caktft'. 

Açık İf ve memmiyetler 
Ordu ve 11'1.aolülle~ B·~v:gnde 
,,,. buhwaıı ·kati;p:(-e füh"Cten 

tı:'.'ıs'I ·arhk ve rn C:k::ıpl:Ct J1ı:i 
de yaµm:X im:-ra kcl'il !(ös\<:re • 
~ maltı! eııb:tş \~ ııuhıııylar. 

dan bLr 1r.'C!"!ltr ahıı:rca:r.tır_ An.. 
kı:r:ııdalo! bi<ı1 l{:c müra<:aat ohuı. 
roalıd.r. 

KmkkaJ.e !i.ılırıkala:rına 2,5 • 5 
1 ıa '.e\"m )"C ile lblr:'.lel e;ııui 2 
clekt.ıfılool ahıı.ncı>ktı.r. 

At•1'°''-a acil))' :sine im:! haıh 
:bazı k.'\t;p ve kii:t'p \ıu1cil!lc.:ıi ite 
Çubıı.k nası ad!}~ 10 lil'a 
asli maMh biır başkaf alına • 
c:ikt.ır. tmt:!ıan bu ay:.n 29 un~ 
puş."'Iribe günli -.cra w;.rn8'Clllktır. 

A.rlk .. ra elektrik ş rkebi 4 lit"a.. 
ya kadar Y~".C •.rilınek ü-ııere 
2 moıl'lor aramaktadır. 

'l'üıik Hava K urumu Rei.;t't,<i; 
fran.ı»zca. ir.gi l:zL-e ve a!!maınca 
41>;1"11 ve çok se.ri yamal>~len b:T 
daklıilo aramakta<lıi.c. • 

Edebi Roman: 16 

REŞAT FEY Zi 

- IIıç bir !evkat:ıde!:k .• 
- Nt:..;~, yanı. atılıyamadını .. 
- S:71 de anların. f aoırslZ1an.:r.a. •• 
Ne\·"'\ k• n:ı ka1 d.J..;.·ctı: 
- !! ... .) , Sı..avi. •• 
Sua\.·ı n • .ı.Lbele c~t~: 

.. S~vg ·m ve 1:ııade-' mıh ~eiina 
11. m. ı: · L..: ı 

K ııı)t vu ~ ulı.h .. 1 SU&\: hemen f~11Jar 

c ~i sordu: 
- K1ın o?. ~ 

- H .ımetıç-1 kızdır. 

- ?'!!. •• 
- Y eınek g llriy ,r. 
"evin ı.._.o.aıp1ya döner"'1<: ~\e.ı;ıtl7-: 
-G~t ... 

Hıımelçl kn, elinde yemli< tabatı 
a ~u atır Her!c...--di. Nf'\•in SUavlyi lşa .. 
r ı. e1ti: 

- l !t,-efendi7 e. .•• 
Gen<; adam yerinden kıınıldar gibi 

y ~Lı: 
- Rlc& edc?tm lliuumdendı bcq,.. 

- lfay:r .. lloyır .. S!z mlsa1lrs!r.iz, 
Silb;\, Bcyl•h:ncL •• 

~üavl. ~:.zmctçi kızın u::ıttı:ı ta
bakt n blr lıUyC:k p:t.rç:ı Bonfile v e 
bir k. ç ı• lee !k.ızart.m:ıst a.ldt. 
Nevi~. yernef:i"1 tabağma alır'.-eıı, 

Sil:w~ye dondü: 

- Be,) e-!end.1 af buyı rıuı, h"'rd:tlr 
mız kahr.amış .. Kusu.Pı '>akınn~ın.iZ, 

U.ınlt edeı-lın... 

- Rica edel'im Hanınıe!end;.:lğlm ... 
Süavi ı•-ııb:nd:>n bl: parça daha ;ç

tı.!<tıın ıı<>nı-a: 

- Uakıkaten lcıızelll bir şey.. de-
dj Çokbr.berl bu k-dar nefü b'l' - ı 
r~ rçıı edlm.. Br>ı:caadan.n ~arabı 
me<Jhurdu'!". lfiJSu.,ı yapılan b..& şarap
larla. dt>Şa::da s:ıtz.Ia ;1 şarapla .: arsın-

d çok: !a:·k \·aı:. S1>c-.. n, bunlar, kin\ıbi
llr ne kadar e-'kktir. 

Ne,·tn ~Jre\.t;, barcta:tnt o~duğıı glbl 
7uvarlarnıştı: 

- O k::ı::lar h:t.r!lrettm \'llr .. ı Su
s.a ın~ıın .. Nu.r:nt.n lddiasına a,tire. bu 

ar ve eıeıHya 
Kar yaıı,yor. Durm~dıt•n1 ~lır

sa yağın.akla devam edeoegl de anlır 
şı.hyor. Kışın, her yıl1 Şubat ve 11.Iari 
ırylannck b(itii,, ~\ddetiyle İ '"1ıbula 
saldı.rCığıru d~ün~cek oh.:r~ en az 
bir buçuk ay da.ha bu felakete kal.ala
nacağımııı da kobul etnıek lAzım. 

E'e!Akct ded>k--· m;r.y&yı saran bu.. 
günkü ::ı-rtlar içinde bu loş hal<.il'"tm 
b~ fo!AkeLUr doğrusu. Yaln.17. biz.im 
için değ;! tablL. Dütiln dihıya ıçbı, 

Oc gün ewe:ıcı Upinlıı berbat, hat. 
ta korkunç muc-rııları.nı unutıw.nıyan.. 
lar, dütı, pencerelerinden sok&klara en. 
dişe ile b:>krr.uklıın ker..dJ.erlnl a:a. 
madıl.ır. Fil.kat •oltıt,iia çıkınca b~·Ui< 

bir ıiayrnlle gördGler kl ı:eçen seıtcrd.l 
dlkk.:ltsizlilc!erdcn eser yo!:tur. 

Dilkk11.nların önleri tcmlzlenm'şt.lr; 
tramvnylar i1le-mektcdir, yoıll.ırda ya.. 
yalaıra eh:e riş!.i tzler açtlrnışh.r \"C 1:rer 
tarafta bir takım adamlar buzları 
kırmıy3 çalışmakt!dırlar. 

İtiraf etmeliyiz ki Bcled!ye, en gün 
evvelki acı tecrübeden atam! de~ 
de istifade elıniı bulunmaktadır. 

Dilyül< iM etmlyclim amma, bi:ı: dün 
ve bugün o.na caddc!erden de, yan 
sok•klaT<lan da düşmeden, ka;yın dan 
ııeı;eQlld!k. Tip! devam ettiği müd<kıt.. 
çe, Boled:Yenln bu d-'1..-'ota\l gıı.tcrm< <
te d'vam ed.ece!lne inc.nm:tk 1:;.tiyo
ruz. Btmunla brai:>cr hatrımıza ı:elm.\r 
kcn bu:'g,da ufak blrr lo., .. s~yC•ie bulun. 
maktan kendimiz! almn ı;-acağ1z: 

Ba?J kaygnn yerler \.'a rd r kl bura
lıaca ınutla.'k.:ıı talaı ve kuıu dö1.:.nıc1t ıa,... 

zımd~T. 
Yokuş b:ı;.ıları:na, "!rar·l~.ı-a scrıf1g. 

, ede kw:nl:ı:ı ve t'llzş!arı tcdarlk et. 
mck, t~ş1r:.1:k ta he.rhalrlc Cok gil<:" oı .. 
masa gerek. 

EJ!er kllmür pnhah olınasaydı, D6. 
ledyeye kömfrr loz.unu da l:.:..tl'.r!3.t
mak Jst!yc>eektk 

Trnaıvo.y yol!~rı için tuz kullan.-nak 
itiyadı d:ı crhk unutu1du mu ne! 

r::mt b ir g<.ızetect rı!ıi • r·".ım· :-ı: &:t.n, 
92S de Tra 11\·ay şı.·ı~ctinlıı hat boy~ 
r.a. ton t n tı·z gerptlrınls otdu-~·.ınu 
d.."I ho.tırlıynbll!yoruz. 

Beled1yen1n bu i.lcl..nct tecrübeden 
ele oıı:aml istifade eôe<:elilni "" gol,,_ 
ock tipide d~h:ı. kntırı.erlcrı:r4iş intiba
ha phU oltC"ağ!:nııı tahmWı. e~aıek 13-- i 
tlyoıu7.. 

q. SASIT 

GÜNÜ N 
An ik.oped:sı 

.._ __ .......... 
Şili Cümhur-;yeti 
Ş\li. CC111tp Ameı·il:asımn batı 

sııltillı·r 'n<le bu!ırnan bir meml~. 
kettir. Cıı'ııhuriyctiıı resmi dili 
J;;ıanynlcad<r. 

Ped ro Argu nre C<Yrda iil mU 
bir Ctımlıı.trre:.'!i buluna'I bu mem. 
lekctin kapladııjı alem. 289,176 
mil murabbmml"dır. 

1938 yılı ilkkdımnunda yapılan 
b;r saymıa göre nüfmu 4.287,445 
kişidir. Ve bıınfarın çoğu Avru.. 
pa!ıd;r. Ba'1 ıı:;ıgelerde Almmı 
ka.nıııdaıı olt111 Şiı;mer bil.yük bir 
ı;oğv:nlıık teı;kil ederler. 

Şili'nin çıkardığı bRŞlıca ına • 
dcıı!er, bal;ırla 11itra:tır. Bur.ifa~ 
da dışandan gelecek teşebbi;s!ere 
g&r~ a= ı•cya çol.: istihsal crli!ir. 

19.17 ı;ılında memleketin ~ıkar. 
dığı bakır 413)8ôJi66 1.-ilogramı 

tııtmıış ı•e bu ral:am memleke't 
babr istilısallnde b!r rekor teş • 
kil etmiştir, · 

1936 • 37 senesindeki nitrat 
isti14'ali ise 1,615,200 f<>rıa ı•ar • 
ml§t;r. Şili, 1937 zen.esinde 9 mil. 
yem 315.026 g.-am da altın istih.. 
$al ctını~!ir. 
Mr.ın1eketlıı iç istilt!akitte ye. 

t~ecck kadar çiftlik mahsul!cri 
de yeti~tirilir. 

fllra.p cu az ;rlnni bet senelik varm!.j
Çok nıeraklı blr ada~ Bw.cradanuı 
yerı~·ı-cr\r~dcn biri, cv!nfa n1atw.tn!nı:..lc 

s kl:J.d~ bt~ Ul"yı'..i!~ fıç, şiir:t,, tan. bl r 
d~nr.. caı~:ı k:ıd;:;.r .Nul·.:ye yo!!.an;:s .• .r:u
rin!~ ank:ttı;!ınn. göre, Lu ıı.d<.ınJa , gc~ 

ren Büyük llıırpte ~k:ıerli.k ack.adsş ı 
i.n!şleır .. 

SOavl b:ıırdağ:nı d'bine kaı!.ıır ı.;u: 
- Nef!s bir tiey, eledi.. 
Yemek b(lylik b!r n 'c içinde "°na 

enli. 
Kulkhlar. Aradz1<ı caınlı ~c&pıdau 

&.""t~ona g~fyorl.ardı. 
Ne\ in sorJ:.ı: 

- Btyc!cr.dı k:ıhveyi no :\ cnı.re
d\. rTer7. 

- Esl<·ğtlrullah ... Orta ~cker\l rica 
ecleo<.'ğlm ... 

:to:f:"vin, ayakta bekliyerı biznw' "ye 
döndü: 

- hı orta şrkerl! ... 
Silovl, deniıe bakan geniş pe!lce;~ 

ni~ linünd<'kl koltu-'-l.1rd ... n b!rkıe gö
n\tl~rnüştii. Neı,.·ft., kerşıdakl -oU;ığa 

oturdu: 
- Biraz mU:ziıt'! .. 
- Sen bll!n'n ... 
- İsleaiyorsurı, g. ' ba . • D.ı~ru .• 

bir .. ? bt~.n~ı~ dtn.bye .. ır. 
Genç kadın ayağo kalktı. OrL:"•kl 

yı.t\"llrlı:.k masanın ilzerlnden sigara. 
lrıdJısunu 1ld1. S üaviYe taatt,: 

[MAHKEMELERDE! HÖSE\~~BÇ.J 
İçerde yalnız canım sıkılır, bi
rader. Beraber vakit geçiririz. 

Deı\ t el ~t.başı t:em~z1 orta yaşlı, 1 
ahvali \'C konuşma.a;ı ınazbut, çelN>L 
bir aarı.mdı. lr'!az.nun rJd. x. :şi id!., b!ci 
sabık•h yanke.l<:i İlı>an . öbüı·u yine 
sab>kal:lardıı.n Çabul Necc:c t ... 
Davacı davasını an~ttı.: 

. - Köprüde yürüı·ıwn . bu bratlakı 
(ı.hsmu g&.;(or'yofdu) kalobnlık. ara
sında bana çarp•p ;eçti' Amma eren
dim, öyle bir çal'pış k- .. B'-rdonb!re 
.işin far!r::ma veramadım. l''i'.iltat. ba ·
tını ki.. pa.ltoınia. ceketi:ı.nı dü4mel .... cl 
çö;:(l.:n(lş. Hali\ hayret :çilıde;;lm Btr 
ça.rpl~t.G., bir anda nasıl oldu bu 11? 

djye. O •·e.Jqt rarkma vardım ki bir 
f)'eiml ~arptı. Co:-iy0 dündum. B• 1a, 
Uc·r'de hı:.ı:lı h12h g-idlyordu. KO$ITıtya 
b: ş':tdı?n. Benim ko;t1.1~umu gö:Ur..c~, 
npura koşuyorn!U'j ,-l'bJ o da k~tr.l· 
;ya b:ş!r..dı. Ko_.arl;.cn yoklandım .. 70-
lek c<bc>:dtl:.l altın 8'latun!n k~stcğ'le 
bo.·aber nşmlruıtuıt anladım. A.ı'lı:1· 
1111dan. 

- Tutun! diye sC!Olenctim. O aralllc 
fa.r:,;..ıua vardım kl. krı.ı"Şıdan gelen ba .. 
ka bJ"bıl rl•, y~l ıu (Netdetı goslerL
yord."t<) c.o !ır tar~ft:.kl de usuietle 
onu çc1ptı . EUndc de lıenlın altın 

aa~~i c:Ordllm. Iicn1en ceblue 7erl~· 
L.:;dJ. nu sıl'adı., öbü!'ünü b~d;:aç k~l 
yaka1l 41. Bu da, bi.zdeıı taıra!:ı, s:::ı!la
na ralt ı: c:'Jyor. Birdenbirr , ben ela bu
nwı yırk:'-· ssnld~ 1n. Kaçmak ~
tedL. bırakmadım. Poli• lrr g•!d .• 5,,,_ 
&U bwıun Ct.;Ülnde buldı.ı.k. . 

Da,·acı sözünü bittnnlşti. Söz sırası 
İ1ısanın6.ı. İki üç kell'ın<'yle. Jddivı 
rcddctt~: 

- Bco v:rpllra yetişmek ı~r., koş-~
yorduuı. Arkaır:dan bu U\t <Tulun!> 

Çiftçiler de ağır 
işçi saydscak 

iUoeıul,:.kct .. mizdek.i tdkm::l ç:ft. 
çi'l<t>in de a;tr işçi sayıl:ırak gün. 
d"J :~-O gram d!<mek ıı\ıııail'.n ka. 
rarla~-\ırılım • '~ ilgi.1.ilere bi'!d
ml:m'i~t ir. ---· 
Fatih kız orta mektebi türkçe 

muallimliği 
lsı,., ıföul ıkız l' ·"' IR..ş mu;n<!-r..i 

Bayan Mclilrnn•n '"'n orta mclı:. 
k'bi tüdcı;e öğ:r~·tmon~:ğ.ne baJ"İ!II 
olurunuştur_ Li>l<'n J;nş rr.ür_n.,--e • 
bf'f1:~ yolların kapalı .Jı.u.;U!!l<lu • 
ğu ı;özönümlieo bu.!U01:iuru!uak 
l:eud-Ei Fatih kız orta okui'U !Ur.!<.. 
ç-e rm.ra!}~1nliğ~1lıC vcrt·1nn~t!ır, 

Yeni maliye tayinleri 
Mü~e Vckalı-ti mdt kaı>!rol 

wn:t>mi mütlürü H:..,\ôsl A)'kc:n!, 
büt-ç" \'C m.ı:i ·kontrol wnuım mü.. 
dürl-Oğür.c, ıuuavlr'J H:xli IIiiıs • 
n-..<r~ uı=n mi.idiir mt.av~ı:fül':l • 
ıı;:: m(lti kontrol ~osi mü.dürü 
Elre tın Ş<mtnk !:t)'ın ah.ıınmıı"1ıur. 

Naı'.:lt iş1er umum müdiiıılü • 
ğü.!)ü '"<"kaleten :ra dme-kte o~an 
mall te<l!k-!c lıeydi ô.z:ıs:nd:1.11 Zt.lci 1 

' Side mr..ıı da asalctıcn tayi:n ol;ın. 
?tl"'..ış 1.ıuır . 

( 9"ALK s·:y~ 

d~c b ğırdı. Beni de lu~tula.r. I-Ial
bu ki. bunun ~aati Nc.->cdcljı ü.teıinde 
çıktı. Benim kab&halhn )Oktur, Bir 
ıcyden de haıbtrdar dcğı!Im. 

Necdet, q,ın lçyU..linü ayd:oıı.rtı.-

yordu. 
- Ben, ded~ bu İhsanı tanımıyo

rum. Y.anke.Jcl o!d ;.ı;!uDU da bUı....,~yo
ruın. Yanındoo geçerken ellroi pal
~unun yan ceb:ne soktum. Elin1e blır 
saat geçti. l!~n~n ccb~ıne indlr~on. 

B!rkaç ndun ~ttın1. Bu be.Y, y&k:ı.ından 
yakaladı. Po!le haf!,yCı:il zaııu-:.tthn. 

Knçayun dedluı; kaçnm:ıdım. Y&ltı..vı 

ele \'Ordi.m. İşin tloğ,rll: · 'l b ·.ı işte efen .. 
dlır. ... 

İ·l1.>00 yine reddetti: 
- Kendi yandı .• beni de ~-J>k.n'o!c 

lstiyor. ilen içcl'lden çıkalı bir buçuk 
ay oldu. Bir l::J.ÇtL">: ~ydır· ıslıahıne-'..s 

ettim. dOdL 
Bir iki p.hlt d\r!<.nlt<ll. Her Ud· 

SİDİ:.1 de Sl~ !'ttbit et.rlı~dil. !,{ahke
me1 .l:kiı:!i:ııl de, saıbıltıılar!tH g~öı ün. .... 
do tutarık ont.r ay h .. p.sc n1::ı1:ıltüırı et
t.l. Tevk.t müıckk· ... rtl<.·rl k~ilm<:t; Ui·.e
re k2.pı.rı;n öııilndo bc~:! .. r!crken .. İh ... 
san Nccdcte1 

- Be birader, dedl. Ba~l:a şahit yok
tu. Sen nasıl olsa yanmı.5s:n. IIl'ç o! .. 
maz.sa doğrud;ın doğr_7a 4d:ıvaclı'.1a:n 

saat! bf'n r,a:ı.ldım.• desPyain beni .h:ut'
tarırdın. Neye bent de yak.Un'? 

Öbi.lt'c. 
- i:;e .. ktc yalnız canını sJ;ıltr, bt

rııder. l\1adem ba l :H ort.:ık yapt1k, ce
Z.."".;;ınt d~ ortak çc-kel>1•: b~ı-aLeı-0 r.csıl 
olsa eiVenfr, v~klt geçit :rıı: . Ald m.a 
birader ... diye CC\ r> vardi. 

Bis!<ÜVİ de 
\'apılmıyacak 

Buğday umınd.ıııı ya:lnız <-~ 
.İ!mal ~uımuısı· lıaıJ·J;-:ınd.ak1 kc 1 r:ı .. 
ra ~tıloc.001. bıllltn1ıJıı11 ci~)5 b ·kü. 
\f.lCTin de un<l.:: rı Y'a:ı>':'P sabıl •. 
n~ı ınc rwlunınr...r-:itur. 

lzmirde kömür 15, ııüt 
25 kuruş! 

İıım-'lr 24 (Husnsl) - S._ılırinızi.. 
de son gün~C'n:ie yi~"OCCık~ ma-c , t, ·. 

k>t»nm fiıırtJcri yill<.>dr:-akt.cJrr. 
Süt 23, looy'li>n eti B!:i, 90, &ğır eti 
80, ~·oğu-rt 40, pat~les 20 - 22, ' 
reyaı;'l 240 kuru-,. a t<.Jtıimak·taıdır. 
H·ubu:b.:ıt uını!Jı·ın.n fiati d2 )'Ük. 
9Gin~lşt1-r . P ioyasada 11"..ruasc.·rta., ·n1cr
o1mek, btıl:gur k? lma.mL~tır. Alö,. 
kalılar ıoc-eiamelere baş'.a.mı !IJ :ı.r. 
d:.r. Kömi>rün k•:cıuıı:u 15 kııwus.. 
t<l'!'l s3t:ı.n b'r kaml:reü iıl!> çit 
h'Jo'uk dkmekı:eri :JJO şc.r gr~ 
ck'S1k çf<61!'1Lrl b'.·r fmıncı .'.ll<WJ}·eye 
l<eı'!&..or \,hr. 

Maaril tayinleri 
İsl~:>bul CUJ?nhur:yet kn 1· .·esi 

edebiyat ·ıı1AlQl.Emi B. Cafer Er. 
Jııı.lııç İsta.ııi'oı.ı•l kız l~i eck<biy:ııt 
öğretmen ve mlidi.W1üğiine, İs • 
fa'!mul kız l:,S'.9: tüt<k~c öfrrel.ı'o1e. 
ni '"e m-ilcliirü S:::bri UTan:ç Cı,.,rn. 

ıhUT'.)-et kız F'ıscsl tô~ ö~<ot • 
meni \ 'C ml.i r·rliiğün-e rdti:.C.n ta... 
yin ohrr)?r .. t: ;. tu:r. 

Makarna 
ima latı 

menedildi 
Ekmek ten başka hiç 

bir unlu 
madde yapılmıyacak 
Kovroinıısyon hc•yeb:ıtıin 247 in

e; madde&i 1rn.ı.cc'bir.ce bu,ğd:ay ve 
<liğe.r el<ımeılci-.k unıımudaın ıek • 
makten ~y.ri b:Uiımum uoıtlu. mOO.. 
cre!m-'.ın yap~:m:ıst ve s:üı.l:m= 
m"ııolunım u ~tur. Bu ka ra-r .mu • 
cll>!ncc makarna ve şdhriıye de 
yapıılıp -satıhnıyaca!ırtıır. 
Ankııra 25 (Il<~cf.,~i'a) - Va

liJ.>k ne:;rett:ı;- b;r tehEg ile ma. 
'.karna ve şchry'e fabdkalarile 
lınatlatll'aneler\nde mevrut otan 
uı 'aı•a ~ bur.laı·d.an yıoµı.1ım.ş 

madıdw:a-e el Jcoymuşt;u:r. Üç güın 
i.ç'ıııde bcy-arınau:e veıri!ecElk ve 

ım:ıkamaforla şchriyeJ.or ma Uyet 
fia'!•ınin yüzde onu ikarı ile, un;. 
kır da Of3'ı:·n sat. ;ı fatne sahtı 
afa.ııacaıktır. 

Bakkalların ve küıillü mqru· 
balcıların da kongrt•leri 

yapılamadı! 

Dün pın1ması ic:ııbetlcıı b~ • 
araıl.!ar ceırn-~J~C'ti ve küıollü nl'l~] .. 

ruıbatt ~at&nl~r <.-enı'ycu~ ı.Jle d'. .. 
ğer (&n::r comij ctJ.cri.ı>'•n kongt('. 

lcr'.ır.dc de d;st·r!'yct tCıtriıı Oıl-u • 
-rı.ı;n);"P~\ır. Bunun üzer ne her 

il:~ Y.u: '.f."lll- ıı de ~ı.batl13 yaptl • 
m3!il larrarl~]t11rı13'1"ak tcfl:ı~r d" l. 
ıml:;!ir. 

Beyaz,ıta la1'irl-ırc 301JO kilo 
f·"miir l"ı1zi olundu 

Bey~ . t ıı::.b ) c1i IC!.zııl!ı y Ka
'l'.lwn'll tarnfır>dıan okru:i paır.ti o:tı. 

rek <:'?'"esi dahilinde olnı!uncrn 

f~f~ lere dünd.·n ·~:ıııarcn 3000 

!!d kı man;ıaıl ioüınürli t~!\7Jİ0ınc baş. 

lrumşt:r. Hıeor fak :.r arl<>y~ 10 kl:) 

!:ömür verilmclrl<'dir. 

~11LAYET v• BELEDiYE: 
+ l:"..tlV'Cıt.ır Ct!ın .)'eti Relst Bı.:"c. 

Qiycy ,,:ı r.ıÜrRC'"..t .J t: :;, n 'l.'.ı.'CUl irrwl.a .. ın 
194 ten CO e inı.!. ~·Un~t:;.;yl!' ch.ln'f!"ğttı. u. 
cuı:I•y "' c:ı.ğI:!l, ı:ık:st takd'rde n!i.rhın 
br ır.·!kt~r ar~brı:nı..•·:;ı icap ett 1 ~~ni 

st>y!em~t!r. 

TiCARET V• SANAYi : 
* T&~<e ,..,,urun1•kl ~l\00 çuva: pa. 

tatC'S hill.t çıkart!,a -.1 an:. :ş'ı:. Gemldt
bu'.ur.an pnlntc 'crd 'll 11e nıikt~ıı·ırun 
dı);d. ı ku.rLu1du!u r11AiU:n d-eğüd :. * Sadc:yağıtrrn hiHtU•nctr;e el k{•nu
lacat!t p.iy:.so.da ; •YJ olın~r. Dlr çok 
yn~cı!...."l'r ell-erint~e'd ın ... ltart &aklaor.O.!(
tadırlor. 

+ Kflı<it ve tuı fiotlerlniıı erlun.. 
laca.&t h~l\'kı nda b <.: :ı:ı ~}<C!'arın doI~ı ... 
nt.S.S. illerine C.: i! n b~ maW:io'!.ı..'1'tn s ... t-!i· 
t::..rı mt~h!nı ın!l:yasta r.rtn::.ışt1.r. 

ihtiyaç dolayııilcı İf arıyorum .==========================! 
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riudt·!~· .. f.'feı!t!ep m:-~rofi2nmı koru· 
yabilecek aı: Lir Ucret!e ht"rhar.gi blr 
mliesat>Sl' veya t lclrcU1anelcrde. r;.1at. 
ba.a \·e otellerde Y-lZJcti:K, h!irl1.ac.c.hk.. 
t:.• r.if vesaire is!e ~i yapa.L\Urim. İca.. 
bında mt•!ebcr ke-f;l de gösterebihdm. 
Son Telgrat HaUt Sütunu Mebır.et 

KeıHale mürac::ıatlc:f. 

Bir Bayan ~ Arıyor 
Ji erl;)rlU orta hizmeUed, c;u.ı.naşır, 

ütü 1'e k<>la ~ler!ul mfrk<mmelcn ya. 
ran ·e az ('oh: yemek pl2irn"tt."yi bi!en 
genç bir Ba7an İsı.tnbul cfüeti.nd• iş 
arıyor. İo!>'tiyt~!orin Son l'.C'..gral ı talk 
t.iltunı.mda (.Melfthut) adresine ıı.il·ra.
cuatlan rlca olun.ur. 

- Bir sı.o.ra.. .• 
Ge!lç adam ayağ~ kalıtlı.: 
- Tc~ekk.ür ederiı.n ... 
Dcrlıol k:br ;.ı y~klı, Nevinin s'ga

rilbU'U tutı,;.ştu.-u.:·kc!l: 

- 1\1t-rak.uııı.. h;lLl, bdrrıln et:1\ed.1n, 
deı.11. buna UU· şeyle:.- ant.r..tırıayı .._.~ .. 
detlniştuı .. 

Ne\ ..:1 kottu.Guna ı.;tururken &ör.tleri.n.lı 
GÜ/..ÜÜ: 

- Ha ... Fvet._ 
Dud .... ,:arlnda a<.'1 lılr gü!üş dol;ı ş' !.: 
- Uzun. h1k~~ye1 de ı:. d~aha do~u 

bir ı·oaıa:-ı ... 
Sig.,_r~smdruı derin b~ nefes daha 

('C"kt!. l la\·ada lı~leıoul~an dum\ill
l2 rı styrrderetk: 

- B:r h.::yat ki. ded., bu ev:.r. !..:;l.nr
d-e Yt:f~:Jı!ar bilir .. 

Sô! d rn:ğ:.ııtt ko!tutun kenarına d3· 
yadı. Pı;.rnwkhı rının l\!"asındaki ıt;a .. 
r:qı t cr:'.yc dc.~n.t uz~ıtar.;.~:;:: 

- F.lın1den ge-Jsc, deoi, bir roruan 
yaz~": •ı:n.. öyle bir me\.7.1.I kl çok 
orij l.. 

B "ILZ durdu: 
- 506.t"L dıeCl, 1.ru taranan açma· ... 
Duv~r~ki sr..ate b3ktı: 

- Sen bugJn !~ 1 ,nbula in~~,.ecek. 

- Ne.o.en sordun~ .. Yini1 art k gt. .. 
drylı~ nı.I? . 

IDevanıı Var) 

Çıldıraıı Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

D an1-slic, rt.çln geldi:ğ•ni, ne 
ıisıtcıliğ •ıı.i bild\ği ımis:ı:Eırine karşı 
:lwrn<!'n bir 6a:tüye ıüvvel :ruhu:r.'ll 
:ı:•ı-.ın, beycim lav giıbi ıJ.~a_yrıatan 
lı u.ımnadaıı ayvkrıası b;.r oldu. 
Mül~hcssiım, hoppa, taze, ~;eder 
göcmC'IIl·'..;, ır.-'tınct ~cm'ş, ha. 
yatı olduğu gibi gören genç, kııv. 
rak lrı ·r 1::;.dın hal ve .mar::zaori!S! 
Wdı. Hüe ~uvabt odasına. da uğ. 
rayıp .\>.r fil<i dıı.klka tuva~othi 
l~z-.:lıcdJkten ,~e e:b:.:ı.r..:iiınt değ'~ 

t 'rdCJ:dcn scı,ra Eck.ta .:ıilk kocJıYa 
v;ı,rdığ• vı:ık:Lkl g "01 masum yü1-
lü, güzcllerm güzd!; şcyc!a rnah· 
n~JU\ l~k"ir 1i!ı\·amı1ı.1 buldu. 

Mis&f'·tfo!n yanma -!rod'. B'ır 
&:a.h\-e i•;ı~c:)~ı-- k d.lr ;;ur"dan bu. 
radr;·"" h"O·rıu~tli.ar; ~onra 5k'15i b·r. 
<l:·n ;ntak c-cL -ı r:1 cıkb;;,ır. 

M'iS'at:r ':e bclık! b;r sau'.".er. faz.. 
la· ka-ı.dı. Tekrar a~r1Jı ın~ - za .. 

m·an rer.~ sohnu~. gözlcrJ ÇÜ""1.1.:r. 
}::.,'!1•1~, s:.•n"r l"C ri g'C"\~1n:ş, y(,rud. 

mu~·tu. 

............... 
M••sa.fi'r gi.ıti, i\lı'alla ·d,a <ıı~ka • 

sm<l•n rr.·::.nl00t;nu oltlı çın<tı. O 
g{ıCe yarısından scmraya k·adar 
M..:>k>"md'<' oturdu, bi-r cııkcktı<n 
Ilı \ç fark9ız b'ra vi:Jkıi <ç~i, r.(? dı:.ns 
et~;. re k!ımse i'le ~on :tu. İçki 
-b:ı~mı se,,rd!kç<ı Clüşlincr;;:, k:ıy • 
ı:u-'tl arttı, s:ı;balı1<;,,d~n <l'ha çolk 
dü ;tinml'ğ·e, N'eciaı·a daha ça.1< 
kl?.nıo;')a, da.ha çok üzülnı* baş.. 
Maıdı : 

- pı,kl Neclü.. 
Deımvktcn kendim oal'.ıımıyor. 

N-0elanm bu haırcket!nL Aı-::'ll'.'lt • 
•.leır!ın ibl no!i oode~ :'j'Or: 

- 'l\c'l.~~eli d"ğil hanıımet:e-ndi. 
on be~ gürdür ev~ gdmeıll'.Ş. Me
ğer Neccr,,t &y:'ııı.e ıka;-u,_'lll"J.ı.ş, beın 

de 'llC1'.)'t? g.tı:, ıı-cr<·ye .kaJX!ılı.dı! 
diye merak echycr, kı:,ıı:D: ;;ren • 
dimi r..Jf::ie yı;;ı'·.! i~züv-crnw~um! 
Divordıı . l\l-Oıks.'L>ntleı1 hct'kes dıa. 

ğ'lm~dan cv,·el o1<1:kmadı. Kalk.. 
ıLtk!.aın sor.ra da i.çk~n-ın ·lıttfırJe 

hon1en: 
- PekL. 

Dt"\"h·rıı:tği b'r gerç 4le OO!"a. 
bc.r otor11-.h'le atladı apııt'lrma-ııs 
g~tt ... . ........ .. ... . 

• eclfın il ta.·ın et m ogiin yarın 
b Mym.'. Y a-rın p!"r.-ürrföı-. 

- Per~c-mb<' !>f'l'Ş n-:lb<- .. ~·arun 
yar:·n.. lkn ona gös'ereceğim. 

Dlye ga_,~z. k'·n '~ ıt mro•de i nU. 
ik::ıma h~zırl.onyor. H!ç 3'/'ımi!li! oil-e 
lk.an't.l.tfmU"'<.ır, ne m ·~:ı.ıe;.r, ne ~ • 
Y"T"e'içi h!ç ~:ıınsey•ı lmbııl etm"
ynr. 

Bt:"1<:oo : ği gün bı,,.,iln. Aik~m 
olu)'cr. Ft· kat ne gel.ın, ne r,k!m 
var. Pen<>el'C'll 'n önünden hiç ay· 
ııL1m:y'Or. Cklenkre ye<!< d'c'd rt. . 
)"Qr; gözü cadd1ed2n 11.:a "kı ni ft V()T. 
s-.ı:bırs:ozla:ıd;k .a her '-ak·:t j-:tn!ll· 
dan {ık;z'ık etmed ği ~ya.z lküçü'k 

( DC\aml Yar) 

iŞI' .;ıN YOLU 
Y a.z:on : A. Şükrü ESMER 

VQ'.şl'•nin bozguncu ibi'r Z:hmy•·t 
ma'hsulü oJ·m.ğuna ~h'e yo1< • 
tur. E{:cr 1940 sı2·nıeıst !ı:.z rarnnd& 
-s.rtolk Alımanyarun hııııibl kazam. 
dığı, Fr:msarun daı,ı-'D11:ncl<Ja lı:ç 
~ ıkazaınaım,ıy;JCaJj!ı ~"IJ ha~.t:\ 
İ-ng!IDterenın de tes1".ım <>lac:ı.ğt 
hll'k!luııda biT kanaat peyda ol • 
mıııınış olsa.yıdı . bugün Y.~i diye 
'li!r !lır...1-.-uı;,ct mewı.rt olıırny:ı-c;.:.IG
~ı. Bu.mm yeıtne, şi'lı:ıdi Afr:t<a. 
ya g<>çmiış, 1n1':lkre ile ltjb r H.;i 
haTuıde bir FraıısM hü-kiımc~! 
~voU't olacat.ıtı. Aırtılk g2 K \.:\ • 
raiı kalınıytın hir s.>rd.ar ki i\fo~ 
~ .l'tlten ve Ckneriı.ı Y<:-\f:ar.d, 
1940 haz:irap,mtl'a 1nc-:,lmr .&r~n 

veril"'ken, İngJL~t'fn "~ y~:11~'""~a .. 
ğına iııramn·ışla-rdı. }'2.·k~t hocı: • 
guıoou zilhnly<!te d..ıyaıııaın pcDl'• 
kıl. lng'lt.eren:•ıı mukll'l''.an-W, Rus. 
vamn !harbe gi.ım<sl A'rr. • ':!. • 
rın R' )-atla uj!ı3ci 'kl:n zor' ':.. 
tar ve n hnyet E'ı le;f.ok Ama f:~
ruın dtt 'harbe g rna"E~.!:c b:.r t l ·· k .. 
l<'ITI'<' pol;t;lka-sı. ım·1ı'ıy.r.·\~ı al • 
rr41ıı'. Mareşal Pdcn w \'.{ po. 
Ulkacılrn, 1940 ha7.ira1'-"t1Öa· A1. 
1r.an·ya n-e müıa::eke UnznJ~~<C'l"I, 
İn~Jlt-crcden evırd d.w:ona•~~c o 

cb..">11 eh' Ml ban~ ~r.ları t ·ı11i"1. 
cıtmck <iÜ:;ÜJlC(._-. '. l~ h:ır\.'C~t ~t·mif?
• ~di. Fak.at İrıgıllcnc il'e ;,.::/'f'i':ti 
hakJld~ h~rbe g r.miıı. her &: <' .v. 
!et de )"f"l~l!':"'. .rtl': . Bnnş i•; ııı 
Alın:ınya:;a ya',···racaklm~.:a gô. 
r:\ Fraons:ı drul:'ıa C\ .. v·cl dnvra•n "'ı 
tı :{ rrlt?< ı,unou rl r ha c1ı\-en ~ lrt ... 
lt_Pla ıcı:J1:? cd~b~l 1Y' ı. . But \'ll ne 
d~ret.'E ııh lt,M .• <lrı;frr.ec <•\;lq_t. 

n'" ı •) ·!· "" a nıüna!k:a~aya lili .. tıntıı 
\Ot::t._r, Ş!.ITIU t>iiJ =~k y~tkiy kh, 
V ~l poE tfı': 3 ~tl m br•, İ<rtii·TI ter ılıı: 

p_k a'ılfıl<i S'-'yı'm.ıyacDk obn 
b.:m. sı.:ıçlar.na t .... rT.tı~Gl ÖtTı ... ıkl{:r 
~Jrıc ~ \•·!:cônn 1 ar;nı ta.t...r.ı: .ıı. et .. 
4o ı. -.1cru1 . Pu:~1J~:ı. ~:!-erimtl-c a<".ıi:<.. 
gaz \'J !'C'3l st o m:ı.k ~rdk'J'r, 
det! '!.rr. Preı~s!pe ve tca-h!ı;:Je 

ağlı 'ka ! ır. .ııı 7.a. 
Eğt:r r.etce h~aba uc;gum r:J<. 

r ,ryd:. ıbe'. id dt> l:;ın,;e bu :kırra~ı 
~.ün&ıka.o;:ı ctm:ycC'C'kLl. Faık:\t 
lııgilcre yr~·ıJrr.aclı A~3ot1ıya seci 
zıı'fi;_r kazaıınrdt. Harp ltzadı \'.J 

ı:,wctıkça da işler ika..ıştı. Hs .. ? 
biiy!·e b'·r ç1ğıra gh-'ncc' ge1"<.ik •I" 
.t .•. J.rarı \"'e gerek seın.racian l •:.!ıB 
,, ,ttla·nlar ~ra.sin<.~a b~r t"'':.:~ ?n• 
ı '11'~.:~r çıkl;'. R ~""'· L ..ı ı. 
k:!· ·r:-ın ~~n: imts"ri lcm1' ı~ Dç'.1!1 
Atmanyanın 2tt~ ...... -t:tı.r:a g·n11"1.>'° 
l::.dar il-'!r.i !f.ıd~lm·t"J:ın~ iBL··.o.; ;:..~r • 
~.aro~. L.::.\·Jl -bu ziiımrcn:n i>:..--:s:r:ı...1• 
ge\'..r. Bunlar, ~'raıcsfu!lililı idh~:ı. 

l'niı Aiııral'ya :.:.:, ~#tıll"ğmc gö" 
mc·kı~l'ırler. 1940 lı~<r.lran karart 
d.ı bö~·Je brr poht.'lmııı;n b:ışla'l • 
r,ıcı ohlıığu:ıa göre, artıik köprJ. 
l{'l" ~ılnn<, g<'Ç'!l".ij1.e bülün i 
k{'dtr.~Lir' 

Fransa, zafer l:azaocdı.ğ.ı zaaırıe-
d:n(On obir A1man,-a f.e llll'l!I~ 
ra tl·n1 ılY·r l·c-ştıi!rd1:4~ grJb: 1 ~I' za.. 
fer şUprK)t: Ô.Ü-in'llii~ ~' A1'ı:-· 
yari'in -OuJın 1:w:an·m.:ısıı...'1a. )~ıÜ:.ıll 
olm - Fransa çm -b'.r bor\:tur. lW• 
bo.;~guncu mrintığınıdan çID\:an d~ .. 
,-~mlı b r polit.Jk.:ıd:.r. 

Bu poLtika karşısında başka ibi1 
zümre de bum:n tersine bir yel 
tak?p oedilmesini tavsiye etmi~kr
dir, Veygand'ın da içl~rindc b lJ; 
lunduğu zannedilen bu zümrcniı1 

kanaati.M göre, 1940 li.;z.ican ı..-a
rarmın yanlış olduğu anl~:IrnıŞ
t ı:r . İngiltere ezilmedi Almanya 
Rusyayı 'e71<"medi. Ameri.1<a h arbB 

gkd l. Şu halde Almanyamn zofl'f 
'kazanması şüphe~ düştü. Eğ(' 
Fra.ıısa elin.de bulunan kuvvetle r• 
le tekrar cleır.ok.ra t cepheye ı:at 1' 
lacak olurı;a, o halde muvaz<ı'B 
Mfuver d~vlt\l(.rinin alcvlü~ 
çwrilıobillr, Bu şartlar aİt:r.~~ 
Fransnnın vazücsi, tekrar 19"'. 
Haziranından önceki yola g:!' 
dönmekfü. Bei'ti bu. Aıhna!l'Vıtfa 
karşı giri~ilen taaıhlılide kaeş~ıır· 
Fakat İngillcı>Enin suçlanna t.J• 
rilı.tcu örnek arayıp bulanlırr, ;\). 
manyanın sııçl.ıı".na da t a~ihtr~ 
öm_ k bulmakta zorluk çekfrl' ıj 
lcrdi. Öyle görünüyor ki Ma r:Ş" 1 
Pcteıı, ne birine!, nıe de ikil''~ 
rziimNnin d ii'iü:nces\l>e amil olrt' 1 

istemiştir. Ma·rtşal, harbin gel; 
meslnl .aı,kliyerek ona g/IM? 1,. 
hareket hattı tayin etmeyi dol1

3 

elvorişli bulmuştur. G 'rç··!d'-" 
Vişinin politik83l, artık, 'iti t.'rs
fın da zafor ilıtimal!crlni l• s i" 
lıyarak ona göre veçhe \'e i. t k'ı. ... 
m ıt değişt!ren öl~iilii biT ,-el ~-.. 
riade yürün1iyc ba.şlarr.l~:t (ı: 
rülü~·or ki Frr.ru aJa Pctcı : '~ 
llll!tini her iki tarnflaı. d" s. l; ' 1 ·ı il• (De\'aını : ünc-~ı Sahi e 
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(Lu. y a.::. nın meUnL.!rt Aı. , :..d u'. u. 
Ajansı bültmlerind<n aluunıştırı 

Tcllı'~ eden: A. ŞEKIB 

Amerikanın harp gay -
reli - Avustralya iat_ila 
tehlikeıi karıı.sında - ı 
P anameri:.:an konferan- I 
11-Tifüs salgını--Do- ~ Libya da çok 
ğu ceı:hesi - Uzakdoğu 

=~=re=ka=tı=. :.::: .. ===-1 şiddetli li ava ; 
UZAKDGU HA:REK.ATI 

İng'ffz teb!iığ1ndL l\faJ<c-,~.ımm 
d<>~ sa.lıic""lld·~ ~az'ı:.ıc~·ın dc{;:ş • 
mocl~i ib'.~xhırlyor. Bw~~ı!!hat cc. 
\-annd:ı Palahcla v.e Toozh-:ıniin 
ş:'m:tlı'r.dc muılıa.rcbelm cert:'}'81l. 

edi.yoor. Mdbtll'l!l'tlan ~-crır~n h&. 
belli'<' re g&c Mabı:y ada çO'.ı:-don 
A'VtJSf..ı a!ya kılrv\"€~-en! :ı..""'..ını!m:t.:!'~~< 
~.f.i:Ji k:U.\'1ı'(!tltero 4.~J"(ı;J1t etu:r'·;s .. ~r .. 
dır. Hiıt kuvvıetlcı~nıh vıoıt"yebt 
knaıd."1". ~.&.«,f"' '\•- .......... l"""f*t 

M .Mac Muray 
<t nı. S:ıhıre>!t-n Dt\. .• nıl 

fıthrlf tdilıniş ohhığwıu ve Na~i 
propagandncılaruım l>:i;·~ bir tc.. 
§lıLbiislc l\lihver.e kıı~·~1 birl·~şm.iş 
milletler arn,ıud.~ ı, ;,. & ·nl!k çı. 

karn1ak i~tcdik1€rini sö1·!cuıi..;~ir. 
Mezkôı· ıuülitkat nı· tııi, Tilıkl. 

y~ye ıı Scııkiinuudo tahr!f edil. 
mi.ş lıir ş. hilde göndcriluıiş ve o. 
uda hir heyecan tn·Jid üıııi;lir. 

.lif. l\Iak Murrııy, D•lı.im'!>r Sun 
gazı>tcsine gönderdi~i bir mektup.. 
la c\·vtlki mülü!mtında 1011 seno. 
slnd!' Ru!~'anın Boğaıi~i ve Ça. 
nalı.kale hakkında Almanya ile 
Türkiye aleyhine darak bir iti. 
laf yapıruya çalıımr-, 11ldu{;'11na 
ds.ir Al~oany-ndan gcl.ı?ı:~ ola~ lıa .. 
bcrl crln 1.'ürki rde t>ndke uyan. 
dırdiğım söylemiş buh:~duğ&nu 
zil.rcttikteıı 90nra sozkriıre şöyle 

dc\·am ctınt~!İT: 
So••yet l:ükfonı~ini.n lıaHkatcn 

.!:u yolda biı· tc~clıbih:. lıulun:nı'ş 

oldu;;uuun lıeııiın tarafımdan id. 
dia cdildigi Nazi ba~ııu ,.c radyo. 

lan torafmdan tok g•ni~ "e çok 
yanlış bir sureUo her torafn ya. 
yılmıştır. Ayni ınakaıııJar ayni 

ta:bcifkrdcn istifade educk 1n. 
giltere Hariciye N azı.rııun son 

l\losJı.ova seyahatinde Cusyaya 
Boj;azlar hususunda lam bir ser. 
lx'111i vermiş olduğu gibi tam:ı.mcn 

yanlış bir tcıl d~ ileri siirmii~!CT. 
dir. 

111. l\Iak !llurray 19~9 d"ki Rus. 

\harpleri oluyor 
Libya, 25 (A.A.) - Libyada 

harıkJit de,•mt <lıntktcd;r. lngi. 
fu tayyare1'ri şi.lddlf dü~ıııaıuu 
arka hatlarına tnornız <tnıtklc.. 
dirler. F•t·kalaılc ~i ılıl · t1i hava 
muharebeleri olmaktndır. 

Alman Haric 'ye Nazırı 
Ililliı!>.'Ş 2S (A.A.) - R:l'mC'!l ""'6-

m.i mııillL'l'.el'l l\ t \'cm Rıbbc.n • 
trop'uıı y:.kıı• :i.., B '-""'-'(:e ge!-c -
C'€~ :ır .. .z datr cf!.3.rak y'2.j":ı' :rn ~~~ -
w:ı::·r iner' ndte ~am Qfr J;.c, t.:ınıi:;..:>t 
trnil!ıataza ıetm:ıkte'l.·:ı, 1·~. B·u mclı
fül:or, Jl.-1ım3'l.1 Hat":eıye Nmı:ırıınm 
ş:ıtnıd~ılJk lLr yo:ı: ey;r1 ~ r ...ıo: !baıl1$ 
mevruu olına~ lw: ( ,_,..;..ı Ha.. 
rcıı:·.ye Nazu'hğı sö:ı;ol>sü 1ıı;.-;:;fı;n • 
el.an d·ün \•.aıüoıı &.n.CÇ: hat.ıır.lat. 
ınal<!)a lkt:'ı!a oJ .yotı~ar . Rt::n<'n 
ııa \'>hlyıem malı!:)~~'.. M. Von 
IFıf:ıllıe.ııtrap'UıO ,gt: ün b'ıri.r.ode 
Be,.ıkan m ımlek~tle.ıı'·ı>de a:ı:ır tur. 
neye ~n \"C B~t~ cl:u· • 
mı>Sl 'l<•Pyofiıyct:ı.•11 iımk:i.ıı hari • 
c\ıde dlmadığJ1111 bı>;J.<.md'.<tc • 
d'crler. F<ııkat Ruıtn.f\n hüı.1<ı1ır.K.~ 
~. çütal'lmn r:ny·ct hlf.3.. 
frıı.a <!$ Av.rup"s·,.:dcl'<i d! l;}lo • 
matı!..: '~ a·.:,ık~ri ı'aaLi;'.cı!l~ı'aı mer. 
kezi .k:;t''yym dc[:i!d'r. Yd:~<r.e< 
mt'lllklkıc-cı.::ı'<'.h ~~n l:.aber. 
lor, tz.~.ıaınen yarlJ.'5 c~~jlısc bitle 
h)ç o:.tnazııa s\n..J.11'< n-.u, :.ms:z 
sar,~ r. J1< 1ını r._,.:· ır. 

Maltaya ~kın 
Malta 25 (AA.) - Dli;;u.ııın 

iUl)•ru·&•cıııi, gcç.:'n scfv.ohl mu..,;:af. 
ld<~~, etten faz!u o' mım3k ü?JCre 
.1\!.?.1tJ.y·a. hüct:•m c-~ m' i:~;.:., ... ~ .r. 

Sovyet tebliği 
(1 incl Sahlf. lltr. Devam) 

Bu c~>h.cın · n et r:otıtp -ke~/trr~ .... Je, 
A 1t;r. a n1 aır }, ÜC"L?.rn u.":: lbr. ·'r,r;ırn.n 
J·r.nr .. r .. ·le bir tı-.ı ı:~ 1 ,ıı tnsrıruıza 

g::.ç-rr~ck d- :'(~ry'~ı·°)(ı.r, f;..t:.at h ",·111.r 
ımuv.:ıffalor·)~t elıJıc ...:;,cı,1rem·~ .. 
l,rtl' •. Sov>~t ktl'ıdarı kal';:ı;ın. 

da. Al:ıM.nl:ır ga!'l'.,~ doğru çcık:I. 
nıq'ıc• mechllr olım,11lı:ııtlı•r, 

Londra, 25 (R8'd~ o: 7,15) - ~ 
ce yarısı M::ıskov:ıda ııeşf\Cdileu 
&wyet tc4Jliği: Sovyct k:t'aJ.aı:ı 
dün do 1a:11:mzlanna d~vam Et. 
mişlt r ,.e bil'çok ycılcı·t ger! all
nı~~lad:·r . Muhtelif ınınt<ııkalarda 
son günler zarlmclıı blrçill<: gani. 
metin· el!' geçlı1lır.1stir. 

Alman ınu.abcde.ünin Türkiyc"e 
kar,ı bir hl~anel t<'şkil ~u:ği id.. 
dia;ıııın da mulıııTTC'f bir surcıtr 
l<cncfaine i.snat Ldilnıiş oldu~uıın 

söyle lt•İ~ •·e h ıLik;ı ıte l•e sndeeo 
•Bu nıualıcdrn'lı bozı Türk malı. 

filleri ıı<zdiııJıı cııdi5e d~ğı.ı.rınuş• 
oltluj'.:uııdan huhscttiğiıı.l tasrih 
c~l<~tir. 

Almanların hayat hattı 

-
CHARLES BOYER'in~ 

MARGARET SULLAVAN 
ile bn.ber yara ltığı en güzel filmi 

B.ACK STREET 
Öııüınü:ıdcki salı gü ııil son matinesine kadar 

dev~~ M ~ R s ı N E M A s 1 N D A 
1 

ti cıcektır. Me\'Stmİn bu t'1l güz<! aşk fihniııl g-Orın~ 
Yenler bu son gün! CTden istifa do etmelidirler 

Bugün saat 11 de tenzilıltu matine. ' 

"' 
Bu S I •• :~ a ı Akşamı S U M E R Sineması ~ 

ı 81rknr gün 1 h' C\~e ır toy ya re kazasına kurban olarak ölen 
,ı sevlınlı ''1> sarışın, biiyük ve dehtıkh yıldız 

• .. CAROLE LOMBARD'ın 
ROBERT l\IONTG0!\1ER1." l 

ile her,.ber çevlrdif!i en son ve en g-Jzcl ~~ 

~A K MUHAREBESi;~ 

l
l Filmi~.~~im ~cc<k~lr. z~v~llı yıldızın ·bütün V· parlak ~: 

' 111 go;termıye mu,·affok oldu~u son filmL ~~ 
' Yerlcriııhi e\'nlden tedarik ,;'.ı;niz. ~ 

r--MAKSİM'DE--. 
Her t ';ı,aın 

• 
1 YE SAF 

ve 20 kiş>lik ~.\Z HEY'LTJ 

Pak büyük bir rağbet kırıanan 40 kişılik 

-.~---·İS·T·A?;N~rB~UL; 1."ILDJZLARI REVÜSÜNÜN 

SON HAFTASI ------~ 

Cl tncl Sab!fect~ Devam) 
~:rrıdiyıe 1ı.a,1ar Uhll')oııa ,.e l.ıe • 
'llt~t~a<l ~rasında c,..,•ıNfır:X.ri ~ • 
k~de kıt'alar r . .dkC.edrb1lım-clkte 
<d::l""r. S<wyctkır, toorl'UZ (' ı;a • 
l?'ı··~a z:ı,plctt•l<o:ı •. rj mUh!in 9 şc. 
b..-doen b'i!'; olaın K:h<>len''rı de 
2apt~•!e, Ş"mdi bu deın•: Lj'000111uın 
80 'k'ilometre ~af.esi.ndc bıı:lu'!l. 
:ma•kt11dıır ltt. 

Bu zafer, So\'}'el kıt~aılııUrnm 
mu\'al'laki~--.A'mi ~-ı.ı:vvetlcnd.Jır • 
ır'"kıle lkalmay~. mootaıl<lhl :ha • 
re k<>tlcr :i.Ç"n dıe hü.y.ü.k üsLünliL1c 
t.aıniıı ct.ın:okoodir. Bu .;ı,.:ııarJ.a Al. 
manil~·r, rJıc'atlenn!ın ev\Xice ha. 
z.ıd:rıımış plan muc'lb?ncc yapıl. 
dı:ğ.ı iddi;as,.ru e••:dcdcmezJ!cr. 

Şeker sakhyanlar 
(1 inci Sah.i!eden Devam) 

~rlerin araştınnala.rııııı devam 
etmişlerdir. Yap:ı lan ihbıır üzerine 
Harbiyede Kayn sokok 11 numa.. 
ralı t·\•ctt sahibinin kim olduğu 
tesbit ~ilenüyeıı 200 s~ııdık şeker 

bulmuşlarılır. Bu şekerler mil. 
sadere edilnıi~tir. Dün :yapıl.an 8 • 

rrunalarda ıncınurlaruı gittikleri 

bazı d~ııo '"-' ardiyclcrin t.apalı 
bulırndııj;ıı giiTülmii'.j n bıırnl:ırı 

mübiirltnmiştir. 

Ellerindeki ş:ktri ,-e şekerli 
maddclıri ) tııl fiatl•.rlt saltıkla. 
rından haklarında adli takibat > a. 
pılan nn ~h~t~inin mıihiiclenıni~ 
olan dükkuıılnrı diln a~ılnı•~tır: 
Bu şckcrcilcriıı cll<rinde bulunan 
mallar tamamrn fo:;bit edilmiş ,-e 
k.cndllerind<n Hat farklarının a. 
lınmRSı temin edilıni tir. Galata. 
da kahveci Diıııitri 11 sandık i~in. 
de 550 kilo Jresıne, 4 çuvalda dört 
yüz kilo toz şeker ve ayrıca 25 
kilo ktsmo ŞC'ker ki ~em'an bir 
tondan 25 kilo dc;ik ş~k<r sakla. 
dı&ruıdaıı adliyeye •·edhniş , tev. 
kif olunmuştur, Şehremininde 

Silkyman Kara lsmlııilc bir tatlıcı 
da -15 kilo şeker sakl~dığuıdaıı te•·· 
kif oluıımuştur, 

Avustı·alya 
hükumeti 
telaşta! 

.ı 

Loudra, 25 (A.A.ı - •B.B.C.• 
Avustrnlya Bawcl<ili B. Cartin 
İngiltcrcdcn, İnıparatorluk harp 
kabiıı<s'ııdc Avnstrnlyaya ) er ve. 
ı·ilmcsiui i~t ıni~tir. J\yui 7an1an. 
da İııgntcrc ve .':>,ııeribya b~suı.. 
rarak A.-ustrnlyarun ,.;üdaea°.ası. 
ııuı kun·etlrııdirilmcsi için )·ar. 
duoda bulımma:.rını, luu·p nı.aL 
zcmcsi, tayynrtkr, d •niz birlik. 
lcri si.indcrilın-csini bihlirıni.ı;tir. ı 
Avu.stralyada biitlin ku\•vdlcr se.. 
fcı bcr <dili,ı·or. A\·ustralyanın Va. I 
şlngton Sc flri diin Amerika Cum.. 
hurrcisinl ziyarel ederek A\'IL'l
tralya Başve kilinin bir m•ktu.. 
bunu vcnniştir. 

Çinde bir Japon 
muvaffaluyeti 

VJ;;i 25 (A.A.) - Donıoi .ı;)oosıı-. 
nm v abc~ "11 e göı'C J a.1 a:-;' ~; Ç'ııı. 
de mülı!ru blr mcnkızc c(.::,-ı Y>el'~
ıx>rıt z2·p1ı<"lm' !E.a"d:i 

Püskürtülen Japon 
tearruzları 

Lcır..dra 2'.i (A.A.) - :M!aby;ı • 
d&, M=nıg hıri>!m<la Japon ıtıa .. 
~,~ruı;el•n pli'.lk.U.-tülmi1<1!.fu. İn • 
glliıı: kJl'.a.!oaru!ıe t:ayy·ı:ırei~~; cüs • 
maıı"!G <ı.~ırr 7,ay'.at ,ux?J'ıu.'1J~r. 
~r:z'i:r Johor lbölı;mIDdc s~.ge.. 
na:t h:ıttıııı '.k:ıdy)'·'n işg:ı.I .;:• ;r,!k.. 
n!ft<Iı:T. Japon !.a.r B:l!ı.ı • Moa-t 
1'at•:.nda b.-.:n: ~·~aıı'şlızrd..r. 
K""a Keırı lkrs:mmrlc ~tll 
ıınuhorelıdıır o)ınacr.•.ndıcT. 

Perl Harbur tas
kını mes'uHeri 
Lmıdra, 2S (1\.A.) - •B.B.C.• 

B. Ruzveıt tarafırnlan, Bimicikll
nunuıı ~ cdin.ci gecf si, Jrp-onlar1n 
p,,rJ Ilurbor'a yoplıkforı bssltn 
lıa!tkıuda t~bl ikat lcr~'ma ırre. 
mur o·lilco hu.,us1 kotnİS}'On ,.n
zif!shı.i. bitirmiş \t ra_roı1ınu ver .. 
n'i~tir. Rapor, Aıncr>kıın P.as,fik 
doncnmn ı kumanılanı Amiral 
Klmıml ilt !lawal kımuındaru 
Gmı.,ral Slı.or'u me. 'ul tutm.okta 
ye' u:ztfr1trioi yııpmantakla itham 
ctın:ktrdir. nunların iklsin?n de 
tahkikat bitmrzd(u enci azledi!. 
dikleri nıalWııdur. 

Panameıriken 
konfera11sı 

R.ıyo dö J~n.(':.! O 25 (A.tı..) 
Arjaııthııı, d:~~ lsa>Ül lko.m·ı;.-,'<:ınu 

rora.fıından Wtld obn tav~iıy<ıyç 

itt..lbaen m:ım:ır i!!.e mü"1as.lx:o': .rıi. 
!1-..'tSJneğ·i ta;,...,·;:ı etm'ıştı.\"· Atjaw~u 
bu i<a.rıın dolayıs2ıle ;-ct'ln 'ı;. ve 
A.nY.;ı-:l<a lkt1'"5t hr.~:rııd.c bu!lıı.'I. 
nan yabancı ve mu•,as:.nı Oe \'l\:t .. 
leı1~ :ı it n ü.~.;;x~tleri1 Jtor.1~i"Ol e • 
deceğcru hhl<lirnn!ıjflr. 

tlwnı l cel.st"dc, 1oolıır'6ıycJl Aır • 
jantonin bu teıkl!l'n1 not ctm:Ş 
fııllm~ bu ıson ık.ı;ım;nı !ıar iıc; b•,r.aık. 

mıştır. 

Birmanyada düşü· 
rülen t ayyareler 
Lon<l:ra 25 (A.A. )- Bhın.m • 

yada tng:.ı.1.z ta~>yareledl 15 Japon 
t ·arcSi düsürm"""'~"""· aj-J: ... ~~· 

Bir ltalyan vapuru 
zaptedifdi 

Looıdra 25 (A.A.) - Ferdan • 
dopo'da lnf;ib gcm'!Jıc.ıi, DuOGd 
.Aosla n&mındıaki .f.tal~·oıı vapu • 
ru~ıu 2ıaptA.ıt.mişre..·dioı-. 

-----<>---

Kabataş Lisesi 
Bakkalı tevkif 

edildi! 
J{ahatoş Erkek Lisr i bakkalı 

Recep Giinenbil ka~ar ııeynh·ini 
2ZO kuru~tan, yirmi paralık kağıt. 
laTt yliz paradan, 25 kurtL•lu.k as. 
ma kilitl eri d~ elli kun ,,İan sat. 
mak suçile Asliye 2 nci Crza mah. 
k'nırsine vcrilmi§tir. l\fahkeıne 

dün muhtekir Jıakkalııı t<vkifine 
karar vererek tevkil ctrni~tir. 

Karısının yüzünü 
kesti 

JAPONYA 
RUSYA 

(D..,şın ': e tc:ı ue·. ar.ı) 
yet Ru,yaıun da Almanya ile ko. 
zunu ııa) la~nıadan Jo.lponyuya 
kar~1 b.cı-han~' taarrı.a.i iur har-c .. 
k<l-0 geçmesi müıııküıı sayılamaz. 
}:iunun ı~üı-ciir ki) Japonya ~ımdi.. 
ki halde ~imal doğu ccph<sinde 
lıir siıi.ıın •·c raıhatlığa ;abiplir. 
Ancnk bu sükun ve rahatlık ınu. 
•·aJ.katıir. Jaııon Bn~•'<kiliıı.in 
•ş;ındılik , ka)'Ujı-arti•i mahalline 
nıasruf oldugu g.bi şimal doğ'U 

.hakkındaki temıni do k< s>n bir 

.uutlıi~ et ııa <•Ul<ltn uzaktır. Bu 
bö) le olduj;u kadar hadiselerin is
tikiıaldtlu gd,;ıuıılı ruı.in Japon. 
3 aya karşı nasıl bir dunun \ 'O akı. 

bel hazırlıyac•i't <ia belli ıkğildir. 
Japonya ile l)ovyet Rıısyarun 

bu dünya harbi ve diiırya nı< n. 
fa:ıtl'ı;i ~rı,ışnı.a:.1 içinde J.arş.ı.. 
Jıı.şnıauan blacaklarma in.anmak 
hakikati görn .. mck olıır. ltusya 
Alıııanyaya knışı gniı:bc temin et. 
tigi gün bch n·cltal U<. '· Doi',u
dalil n Çındcki ıncnfaaı~,rini li.o.. 
rwıuık içiıı Japonyayn te,·cccüh 
tedltt~i \ c iL.ı:Lcri.ka, İı.ıgilb:.re ile 
Ele le 'tr(C<j;i hJ&r Japon) nın 
müttdik.hre b~ı gal.IJ•si t:ıka.i. 
rinde <\e lıadiscl"r )ine So,·yct. 
Japon kar~ılnsmasını teınin ~~
cıklir. l\lüıtdık.hrin uihni zafer 
yolunu knıdilcdM <ıçt.ıJ..fon gün 
de İıı-ı;i!iı • Am, ika • Japon be.. 
sap tu~fi~csi olurxcn ) icıc- hter 
istımu: J:.p<ıu • Rn hesapları or. 
taya ç~kucaktır. Bu itibarin mu. 
ka der olan bu ıııücad•k~ i ünle. 
menin inık&ruıılı;J;ı a;:.ibardır, an. 
cnk bu ka~ılaşıııa için şiındid<n 
r.aınan tayin etm<:k imkansızdır. 

Şürü Ahmet 

( 2 !ncı S •· f ~n j h. \ . ) 
ran unsurlar vard<r. Başl:.r•nda 
Laval'iıı bulunduğu A -r.8ı1 tarof. 
tarı unsurlar, Vi~inuı ) U:·~ı:ıwgü 
hu yolu t.nkıd c:ınckU<lt~kr. S\i\•. 
lcn:iy·c lüzum ycklur ki bun ;r 
hııraTga!ıiarmı l'~rbt. kurmu~lar 
'"C f ... ln1anyanın ınr.<lui .) <.:ı.tdın.ına 
mazhard rlar. Pads r~Yo.>u \'e 

Paris gaıı~telC!!:i, fırsat;ıı • kaçırıl. 
makta olciuğnnu h<"r~ün tekrar ~
dip dunr.aktadırl.ır. D'ğ•"r taTaL 
tan Pettn, dö Go\'ciil~r t:ırafın.. 
dan do daha az wııkltl ,,,uı:r:r. 

mckkdi!'. Amtrilrnmn hwo. gir. 
mcsi, r'ro.ns:ıda do Col'cü o<re,·a... 
runı kuvv<Ll.ındirn:ö,;tir. Çüı;kii. 
Fransızlar Amerika lıakkınrla cok 
d"1'in bir S<'\'gi duyn•akln.dırlar. 
Fransa Ilorkşik Amerkiamn is. 
tiklal ko:ı:ınır.asıııa ya·rdım ttmiş 
ve ondan sonra da bLı yard•m;n 
smbolii. olmn·k ÜL~rc Nt vyork li.. 
manının ağzına dikilen Hürrivct 
Anıtını da ·hnğışlam:ştır. Amcrlka 
lı.ar':ı~ girdikt.n sonra hu anıtın 
:resmini taşıyan milyonlarla he. 
yanname tayyare ile Frnnsan;n 
üz:rine at:lmL;tır. B•.ı harc1,etin 
d.Jalct ctt.lğı n:ônayı şüphesiz 
Frnn.sızlar iyi an~ ırışl3rdır. İn. 
giltf'n ilo kırk sen~ i&birliği ) ap.. 
tıkları halde Fransızlar bir türlü 
lnı:üizLrle S<'\'İşetn-diler. Amcrl. 
ı.a ile Fransa ıı,ra:;.nd:ı haki·koten 
oa:ndaıı bir s"vgi vard.r. Bu sc.. 
lbeplcdir ki lı.:ırp biı· İngilb. • Al. 
man harbi k:ıdar d.a bir Anııerl. 
kan • Alman harbi olm1ya haşla. 
yınca ve Amerikanın lı~rbe karış. 
masile ndicrnin Alm..-ınya al~yhL 
ne t.ccelli edtıeeği kanaati de be. 
!irince, Fransızl~rın h&rp karşı.. 
s:ndakl durumlarında da bir d~ği. 
şiklik hı.ısu1e gelnııişllr. 

Bununla beraber, Vişl. ne -bir, 
Dl! de diğer taraftan g\'lcn !baskı. 
lara bakmıyarak, harekatın geliş. 
nııesine dayanan bir hesapla ha. 
reht dıncktroir. İşte şim<li Vi:şi. 
nin yolu budur. 

Güzel bir teşebbüs 
(1 :.ilcl S:ıhi'c·h~n Dt\•c;ın1 

şimdilik 50 yalaklı olacağı talınıin 
edilnıekt.edir. Fakat yurt ileride 
d.alıa ziyade tevsi cdilrccktir. Yur. 

dun bir an enci ilnıınlt icin ha.. 
yırsr.·er tacirlerimiz de m~lzoıne 
:rard unlarını i'!;irgr ıncıni~lerdir. 
Yurtta kalanlara burada nıeccaııJ 
surette yem"k de nrilcrtkt.ir. 

ÇENBERLIT AŞ 
Sinemjsında 

ZARAH LEANDER 'iıı 

yarattığı 

KADIN SEViNCE 
ayrıca: Karıı.gü.tnl'Lll<t~ K.ariy <"adde • 

s;ı;<le ot•uran l\.!>ei!ııın;_"'! .ı.ınııiııde 

b:rı k.,.ıı;ı Cemik)· <lü:ıı wd" l;u. 
J.aım3ır.il.Ş Luıın ıu. anıık dU~e 
bıçakla yüzünü k.~:r. Carllh 
ıkoca tutulmu~!ııı.r. 

Berlinde Bir Gece 
büyük müzikal varyete filmi il 

·' ıl( 
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/Mün 1al lsta n b 
ı. e usluğu seç· 

(1 inci Sahf!Cdrn Devam) ı 
bah!eyi.ı1 mıera6i.rnle bur~ya naklohm ... 

Iliqeri reyler:n! atmı~":ırlıt 
Adalar, Ba.~c."I'k0y ' _ Saırı 

kaz:alıı,ciooe Bcyı.oz miirı"..ehihii 

nilı.ı·i de sa.at 12 dm . ıı;ı, 1 

ıeır:1ııl ntmağa bnşht:ıTı'!;w~arU.ıT. ıı 
kr·'ın a.tı.;ı stI~.t 13,30 a Jrn,~u 
vam ecke:ık w biıiıalıa: 
aLnacaktır. 

mu:.tJ:r. 
lfufil, .. Jı:e rcyı!erin i!!~ına 

ibc.:"'lan/~ın.~,•.ı:r: Sc::at 9 dan ~ıt!oa .. 
ron EnHt" ü. F:ıt.l.'ı mürf.oo:b!• 
s~.ı-,~ı.:.ri ~a1or~ gch. ıreyı.lıc-rlni 
k"W~ 1 a n"n:. ~lardır. 

İLK REYİ ATAN 

i'k rey: ş_.h\r Mccl:m Az.ısın • 
d-:m Bz~·an ll!cl!lıa Avni nrtmış • 
lııır. Saat 10 dan itJl.>ıııreıı. de- Be. 
yoğlu, B~Lt'aş nıümdı•lb'Z::.n.L • 
leni :ıx.")'1,,rjn.i k-ulia.r..mıağa lı;:;;lla.. 

mışlanhr. Vali ve BeJ.."<iir~ Rciı.. 

s:•n..:z B. Lut~ Kıırdar da sa..t 10,30 
da ı-oey ·ni kııJ'.amuşhr. 

Saat 11 den ;,:haıreoıı Ke<lıköy, 
E:· Gp ve Ü >lküı.l:ı.r m i.i.ll'bchibl sa. 

BAŞVEKiL 
(Birinci sahiftılen dt'\anı) 

t"ak.at buı;uu buy .,,ı. .}ctıne, 
L)l'..cJı::.wc, oruu5uutt vt o..rdu::.u 
mılJt·lıU-ı) da,,.· anan 'l:ür.kti.1 r, , tra. 
fını ~a.ra.u ate~ çLutbcrı ıçr.n<k:. ş-e. 
ref, ıst1Kıaı, hurıi.r'"t "\'L Lnrı~ım 
koru.)' an "8j' ısı çok ıı.zai.uu~ bruW.. 
yar u1Kl !c nt...u o~rı oıaı·AU-.. 1> ... r sulh 
n "uku.ı )ımlu h:ılıtıdt l..a uı.ı~tır. 
nu buyuıi nnneti~ ftlıllı s~ıunı.1.ın 

) Wı...:;bk. Sl \"k \'r idarc~~ı allınaa su .. 
yın f>etık :Sa;d~nı kabını:.uı:in ç.,;;, 
az.ınıli, ınttiu ç.uitşı •• a!anua, du. 
rus. ,.ot; a~ı.k s~~ a!)ı.·ı.ın<: "'<-rç1uyuz. 

Bu ı.iyasct )"llDJ.Z yuıt ıçmde 

İnhll ve gı.i.v"nlu L..ar lanmamış; 

dun~ nııuı tın brc:ığwda ıia açık v1: 
dürfüt •·aziyttiy le tauıwıuş•ır. 

l.iitü.!tl~illlillL) ü~Ul\ (;D tl.~.;nt yol 
\""~., ti.'"IJ. :;.J~·n~~ıia m.;ll~ mln! 
tc en n1u\·ni..k si) nsc-L olduğa vü. 
tün diıu)·a sıı.n'<ız l>ır lıaık ıçınd• 
buiunı.rkt-u liırk yurdıınun .su.th, 
sau t \"l' lc-1nh n1em.ir~cti ol.arak 
kahşl)·lc aııkşılmı>i hulun.ıuakla
dıı-. 

iıl . Şdin , .. Il< {.!, Saydam 
lui:kumclıniıı ohıuında lucr za. 
ınand;ıu daha uıutcsa,,it olan 
Türk ınillctınin; Tıitk yurdumm 
kvrt~ ut·usu k..ı!ır.aınau ordusuna 
da saı~ılıuat ılİıho.dı \&rd.Lr. Vr 
btitüıı Türk mili: ti l\Ulli Şefin 
yitk-..<k dircktiflr<ilc hüyiik ha~ 
rılar gösteren Rlfik. Saydam hü. 
ki'tntcttne ıni.wı .ttardır. ı11Son T-tL 
graf .. saJıu J;aş,·ck.ilbnizi tebrik 
odu "' ~mi mesai yıl.uda da bil.. 
~ilk Jnu\·af{akiy-<tle:r teo.ucnui 
<-ılcr. 

Harp Vaziyeti 
. (.L ınc!. .t.&nJ.Ctil'ıı Vevam) 

l>ı u.ı.otdd.i -.-e ruhi !~uvvet!crl lıııcp:ıil.. 
y-a?ı h J ~ b~ ·~ur. ~ta C.'fl ınuvn!ık 
zacnn-nd1r. L.i r;:;ıı, yuksok: se .. ·k \'e 
lde.r~, ı;.•ı'-ı blı:n ve tcrb.)"C CJQ..;;ı.b,. 
hazrr·,~~ *tu. _ .. _ ..... ' 

İogı:._ ..... ı·tn acın L ,_ya ha.~i1.;.y!c, 
bu <"•'ti W hafll!t Jt t !-r so \~!"
mli~ 1 e !Cıerl n:u!u~.J .... . ~ıı. Du ı.e

şebbü.s •:~:da.ki SC\Jt ,,ılerden de·~ 
ta ıdl. 

1 - Dü;ı L .< kgll!z klra \'e lnva 
ku\'\"et~t: •. 0.11 serbest k::.latıiaı. 

2 - Flaı: "' ş:m•l Afrlkaslyl& <!ot. 
radaıu do;_:;r\1.;- a tC':'r.;::sa glrmd;, 

3 - 1\li!i.:r, Sti\t!~"Ş ,.c Yaltı.n ŞJlian 
l~t'i en 1 yet:ul tcı.~'.n rtrr:ek, 

-t - Orta .c\k<lenlıe h:..ttiaı o!.mak 
\'e b4t:ly1 ~~ul'ty!lkkı kor..t.rW etmek, 

6 - ~ Lal.)·uyı dc.r!nl!.ğlne ha 'ıra taa.r-
ruz sa-lı;::slr:a sokmak. 

6 - itc)ya imparatudı.~uruın mad· 
cll -ı-e ı·ulıl k.UV\ tline darOe vurn131k. 

7 - Dc.cadn k:ıznr lcakları maval
fa.lriyctle n1ütte!iklcrm. ına.ncvl kav: 
ve teı-i t art ınnnk • 

8 - Alı:ıanların
1 

Sil\'ey"1$ inerek. 
Slngapuru elde edecclt Japon kuvvet
le~iyı., iıtıbııtına mt.nl olrn•k. 

İngrli.zler lçln bu bdar rnlıfı.im 
rr.C:nfaa tk'r !enliı.1 eden Libya cep~=nla 

!.lş~· .. 'r.c mııiı.aı..il, bu cllfı!ı.oı>in idı.. 
fi'.l':il ,1:;1\ .. ·c:ilcr haı: ın çe;t nı~ 

himtılr. in,ıl.lclor artık Libyayı t;ıs.. 
fiye ela•<:'c l:;nkı'\nrnı knyl.>etm.·~ gö--
riouır.ci< lfc' ·kr. E'cr B. lnı: !iz ordu.. 
su i1k tc-~mda Ronımc.l k.11\ v-etleri· 
r.Jo bUyı.. · klSmLnı iınha e1"n.~ mu. 
va!!ak ,,:-~}dl Li.by"1lla t:t..'11 L.Jr"....k• 

klik eö."""•U, .. Ll ·• nomrr.cJ m.c...1la.. 
ret:!i ~C\,. 'ı: ld.'ııret ile bı.ına. iroık:fuı 
verıncrr..!şti:-. ,\l:nan kuvvetler Mln 
n.ı.;,va.t'f .. k.) ı.:!ir.c ant' 01.ruı un,, lar~ 

dan b :r •.• bu ıoırı.larclı Sı:ıg uru. ~Y
dırılan In:i.liz hava kiJ\ \et t: :t&ı.Jn br 
~L&.ı b~.u:.,.,;. oha go:ektir. tTll,tıj·c.. 
kU.n C~-~n 113.rlıl.• diyebı .. ~c ... ,Im:v. );Ll 
ha ·i>~ ceµhclLr, lılırlbiı·lcry1'1l {'Ok. y~ 
kır.J.(.n aifı.i;.act;.;rdır . 

jal>Qr..1 'r Ul snea.pur r~:.üne l r'il ... 

ğ.ııı.· ba.sn.at.ırının Liby:ı ceph~!!..'1.c tesi
ri tıüyilk olmUj, buradan 1;.ir çok in. 
giliz b·;:,\"a kuvve'..lcrin:n Uı~- Doğu.,ya 
i,ntdb.--alıine setıt.."b.yet veı•nıl:,tir. • 

Bugünkü dııruma ı3re Libya !"'re
katı şa in ;Şıfl!IC'I gü toreb'.~-e<:<tlr. 

a - in•llhler iınllhap .ede«<tlorl 
b.r rr.ınt.:kada ycnld n tertiplenerek 
Ro:nme! ku\'vetJ.erliıe beltrar ta::..t"h&ııa 
g.pcn-.ek, 

1> - Daha mü101ıt ger~ nıevzuc:re yıe-

ıu:.ncl<. 1 
B.ı hu.:;usta ka,ar ve:~ iv~ v-. .. 

kıt hcuiil e.•i:ft'.dlr. 

1 

?.Ioo!chlbi so«L. m ..ı. ı,;,u 
f..:1<'~ Parti na..-nzed l\fa' ·ye- \' 
ki'ılet' ttc::!<l:< ~ ti ..:: •• : rı. ı 
loı Ülkm:; n<ı ;roy ,·cımcltı'.c . , 

MÜLHAKATTA SF.oÇfM 

Vila>ctimiz mü~:ııt-na.:.-ı 
fa'Ti, Yalo,·a \'C Ksl"lalda ~ 
sa:bah S"Ç'mt y~pı"m.ıı:;tor. Bu 

Dmıı2:ıi \-e İço'!ıı:lle d:e J-~ bu .s 
nıünhal meb':ı:.!ll'k :iıııı::r.wbt y-a 
')t·!.m~tıır. 

3 ÇOCUKL 
fdE u. LAA 
Zamdan başka ayd 

10 Liıa 
verilnıesi isteniyo 

Ank>aradan bi:kllrJ.lıcflğ>ne g1j 
re- rcı:ıemıur mıaaş!;.;ır..r.:ı z:.m h
uı ·bugünlırndc ;\1~1-e CÔ' ili;• 
rek:l.r. M'ecllse \"CTİ1mdi< i.<ı: •• 
ha=la.ooın b.ır la.liıriıı1.'le cp.. w 
ou'khı rr a-. .. ....... · .. .~.~r ıı.:ı.~ .. vrl1r.'e &) 

yardım <:d'f.ımuıi v.e bu c!iı:r. 
olm:ı.1<. Ü'llOl"e üç çocı.f":l!u rm:n. 
ail'e-l<!r:tnıe rnı.aır ı:.ıa, 3 dun ttat" 

çocuğu o.lan :.ara bdıer çocuı ' 
iç'.n 5 er lira Wl'':nı.ro: oh-J~~D'I • 
t.-d.T. ---·--

HAVA 
AÇTI 

Rasathane Rü.zga· 
rın looosa çevire 
t.eğini bilairi)or 
Üç dört ıüadenbrri mütemad' 

yen de..am ctın<kte ulan karlı h 
valar dün eece yarısından sonl' 
dii:ı:clmiyc yuz tut nııı~tıır. Bu 
bah riizg5r poyra•dan ktşi'}l<ın 
y< çcviııııiş ve bava açmı~tır. Dli 
ve e\·elki gün mütemadiyen y" 
selip alçalan barnmctrcler de 
sabah 763 idi. Bu itibarla han 
lodosa döıuncsi bir ihtimal dahi · 
ne girmiştir. Rasathaneden al 
ğımıL malüınata güre, havau:n b 
gün lodoslayıp sakin geçmt'•i 
bu vaziy<-tin yarın da dn-am e 
m~si kuvvetle muhtemddir. 

Kar, dün ak}aına kadar gürü 
meıniş bir tipi halinde yağmış v 
şehre düş<n kar miktarı 36 sa 
timi bulmuştur. Geee siihtuıet s 
iu·ııı altında 8 e ka<lar dıL•mÜstür , , 
Kısif kar tipisi bilha a limaııd 
tesirini göstermiş ve iç hatlar 
çolışon vapurlar diin öii'lcdrn son. 
ra bir ınüddet işliyenıemişlerdir. 
Belediye karlı yolları açmak için 
mük-madi bir faali) etle çalı~mak.: 
tadır. 

Tipide bir motörü 
atlattığı kaza r 

Dfrn sa.at 12,30 da İst::....":1bukl1..-ı 
Bakırl<öy Taş is.1<-elı. s"ıw> gdmDk. 
te o.Jan İ.ııın!ır 11'.->k~y>e at'l'bn:ı.r:a 
a:t Nooi- ;reis .ıdaıc-:.'nddci ~ltı 

Uınluk Vo'lkan ;;dlı tle-n:'.z motör" 
t:p'ıdcn yolunu göror.>l)~ı '· Tcş 
ôlsl<,·;!'Sı ci\"arında l.;ör taşa çar • 

par:ı!k su alır.ağa b:> -ı .dıı;!JlJ<ı.nı 
batrn8"' t•Ofükt-.sı ·k.'.>n;:sııı.d.ı 1:a • 

hn molf·r kıaptaıllının rer;;at \'e 
ist.mdadı ü~ sanda1 file ye~ . 
şen po; s memurları ta.r..fı.rnlıan 

ıı, ... trr k .. ptnnı Nt.:.t<· ve m.:1k n:tit 

S~!'ıhatt uı kurtar 'm!!i ;n')(;wr y~ 

d..kle <;"kı::!ttx k &ıh e gd lJ·p 
b~:-.1< te"1!-'lkl:;sinln ön·· e ge- • 
""mt~eır:. 
uzd 
·re 

ay r, 2 aqı 
ola t.ırı'enJ,. r 

Kocamnstafopıl-~nda ohırnn !\leh 
met Ergin dün Kıınıkapıdan ge. 

c;erk•u oyağı kayarak yere düş. 
miiş , .• ayağı !rrrılnıı•, Cerralıpaşa 

hastnnc.iırc kaldırılnı1ştır. 

Üsküdarda oturan Cevriye is
nıindrki kadın da çar ıya gitmek 

üzere sokağa çıklı/:ı sırada ~·er• 

dlişcr k sol kolu kmlmış, Niiııııı. 

ne hastane ·ine günderilıni~tir. 
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r lngiUzlere parmak ısırtan Japon casusu 

1 Y . OH A 
~--,_., __ .,._ ______ ..._ ______ __ 1'o. 89 _ _, 

Tıirk~"Ye ÇEV•ren: ISIO;NDD F. SERTELLi 

"İçinde, dünyanın en a:ı entrıka döndü
ğ•~ saray burasıdır .sevgili Y okohama ! ... n 

ı, . tli. lreudinc ,.ı ;,, alım ııcw.. 
""'O" Gı ~><tuz hu ".1c7;ı.. u.zıın t>ykn ll'"' 

1 ,,.-ur muı 
; ç b· . a.-.1 ~eJ,. . Al«!ır.,>lJll 

l•<1<1'ıdJ. 
Ak ;ıdıkııa ·eno!.nl lıu:au ... 
\\? nihayet em:.) ·, k g~ •tı .. 

tı Erni k ... ~ 1a gu dü 
~ misin, Y ·koh.:ırr. ı . 
Evet. J3urac1'> &imiı~rn ;,a,ıııa 

ok ~ •)labi.iJr?. 
f' · trlk.1 r Jı ..ı .,ildJ_ğıuı ıor.dıL 

~cc o ,ru;ı, ii; e mı? 
Ecvet Stıal cklo. S"'1 haliı ıı-

)l>YO ..c.! 
1.1.::..ı !); t 

t-ı." ~u.u · 
- ~u kıı>bJ;.(ıtıCa Jtar.ıv~ı n~ 

doiltün? Bu ~Q.ar vwk1}1i bir ~ 
kendi kendine nıı...-ıl ıı;<"bilir? 

Tomsac. b m.ı 'dırdı: 
- Onu mide.,,., b 'lımpıı am., 

ın:ı, doğrll.~U )-., b· !..! ben do;- ıatr 
yorwrn. İyi k.J ç:;.t.ı2ıı1 ... -~un. Yll!<oba
ma! 

- Bu kau•r ı'Jl<ı j.;'l ruu sonu ,-oı. 
f<lDl.Jır, .M ...,. Tomzon! Eter sen bu 
içl{ dtn VllO:geçmr-ce.ı, \IZUB ıru;ddet 

ve anloşarıılt be be ~aş..>~ı.mı"' &. 
Un yoktm· 

- Beni en b"YU>< .~"'Vl<!<ırlmden 
mafu'um etme, Yı)i'\.'•ba.ma! Be11 !çtttye 
s- run yürıilnılen hu i ece d!J.9tilm. Se. 
Tıir.k evlen<' ·1n1 gılntie.ıı •ibaren he 
IOYıkn ko]zyc~ ,·a:ı:;ıcÇ<'\. W'lrn. 

Tcm•on tezronjf°..ln kalktı ı;:Jmi, 
Y• · ıl ~ık•clı. 

-:tuh:Jrc· e-cli'n vey lı.ıJ.· b\.•k$-~ 
çm" n y ıJ;. ış glbL yOTgnnum, , 
Yokcll::una! S;a• scli: ol .e: .. Arr.ra.n-~ 

l ac:ba• 1 
- • Yarın n~ odasm çlJc.,. ılıece .. 

Si.o. • u;orlaı 
nu ııkş:ı.n ntrc-c!'e )~M" y .Y~ 

an1 
- Buri<la • Odamrzd• 

* Tornscın zile bastı Riznı<>ıım.e 
baı.,.11 ba~ geldi. 

'l~OinbOD! 

-- Yen-.1?ğimlıl buraya ıet±rin •• 
Dcdl. Sonra birden aya ta kalka'111ı: 

ıortlu: 

- Amctın1 nasıl c.ktu? 
- He•hıı.IOO iyi.lcışmiş oı..caklar ld. 

Pa.rlaıner.t<,ya gitUl~" 

Toı:r.ton ~re\Jıü ıi:ıliyernedi: 
- Par1inr.eııt-.zy~:ı. mı gitti'?. 
- Evet. Neden pçtı.oız butıa? 
- Pelu. l'l'O<I H•nüz di;ı"""'1! 

n.ıJ? 

- Hay• .. 
Hadem~ l!:apı11 lı:ı>P"11P pl\i. 
romoon ba)'<relle yüzüme b.ılı:tı: 

- Ben mj rti,-a i >rilyurum? .... Y<*
sa had- ile Daire Mi>dürll beul 
çıldırtm~a mı lııorar ~r?! ""-
1.ıyamr,;num .. 

An!aşJl~ i>ir Jf:7 yol<. B~ 
l1L61 :ıar:ı.ydır... Her sarayda bloı bir 
~ıtri«...ı. döoe.r. 

Fol<at, dillı;,o.nın en llE entrika 
d"r.dı>ğil saray buraoıdır, Yokıolıama4 

- O tı.akle bir ~idar.ei mesıaııat> 
nluı.&lesl. 4'\n)Ca>T ... hnstahk ma.sk.csi ~ 
ht>Ja k~adiu b:r ~<l g.ın glıclfflliye 
w.<'cbur >.ulnuş domel<.11>" Hadem<.'llln 
ucd:gi ı'!ıolde Daire Müdikilı>ün sö
zl ıden d:ııh dogrudcr. 

- Çok gll'ip ... İyi umma buııu 1-
dcn n ir;Jn saklıyorla r·J 

Ilhm ı::ı)nnı, -eyern ek :e ı- ge~ masa.. 
mızın üstil dr.nantlı. 

Ve bad;>m _, defa oda.....,. llcdiı
·• ZJ.D)QJl: 

- Ben<ltr. duyn•uı; oln;<ı.ym, dedi, 
Cumhurre"1 timdi P~rlAD*>lodan 
di>ncfüler 

Mi.!ler Hlsıı<mun bana yanl;s :ına»
mat verır-ed.iğ1:nl Mll"Il'dı>n 

Ne uyan ı..J ne g~>=ıl t\ÇMK "VC kuılall 
Ce1; bi~· -ı.<!am şu II~..ro. ValWı.i yer 
yı.ızlinde e§i b.ulunmi'.IZ onun .• 

T m:l<'l1 ,emekte: 
Amca. "' • • ~un ıçln.de "1iı..r. 

r.erlnc pe:' "'v .. , : 

Derli. V~ gUk~re v l'Z n1e baktı~ 

';ir.ıdl t; """ a ılak ~ap ol6a 
içs~<~ ne ryı. u:-d , YaCoh~ı:ınel 

Ar 'ı ı;ar ı, k~lle ., .,ıensm, il
le;.; d:}"' halkct .. '$u amcam da 
ne rn'-naeu: içkt dil a,ı ya. Bence iç
lı:l dii!;moal:l! >da .sr : eden adam, :ıe
ıcı+;-ctLı n~'~ini 'ialıyor riemekfu. 
Adeta zevk \'E' neş'e hırsızlıgı yapı_ 

yor 
G.ilmem.ek !<:in k(,<IJdimJ gW; tuttum. 
- Doğr·l r.ôylüyorsunuz a.mma, ai

zm k;ıda' içki içenrlen de "lç kimse 
boşlımm:ıo: doğnısu. 

(Dev"""' var) 

Maliye Vekiletinden: 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Gllmtıo bir Uralı;c:aruı darp ve plya saya k8fi mllct&J:da çıkanlması üze

rine 1/2/1941 tarihinôen itibaren ledav filden lı:aldınirnış okn Gümüş yüz ku
nışluklann l/2/194ı tariltlnd~nberi yalr,ız mau•ndılı:larlyle Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasınca ve Merk6 Bankası bulunrnı~n yerlerde Ziraat 
Banlı:ası ıube' rinc• yapılmakt.l olan tebdil muame!Atına 31.1.1942 ak
ıamt nihayet verilecektir. Bu tarihtee sonra nıe.zkQr parAlar '1<.ıldt olarak 
)ıiç bir veçbllc ,.ab ıl edilmly<cektir. 

Elinde gu . ı.ı, yuz kuruşluk bulun anların 31.1.194~ akşamına k•dar bun
ıar:ı ~alaandıkl. r!ylC' Türkiye Cumhuriyet M~rl<ez Banlı:a.oına ve Uerkez 
-Sankası bu!,·rı •y~n yerlerde Zi aat B ank~sı tubelerlnde tebriil ~tlnnelerl 

ilan olwıur. •8262• •9836> 
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Sahip ve BaJmuhartir• Elem İzzet 
Benice - Neşriy ;'h Direttörü 

Cevdet KARABİLGİ:N 
!'ON TELGllAF llJATBAASJ 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinay ti 
Çevır 
l. SAC İT 

YAZAN: 
Lolli.. Tbonıas No. 24 

Avt*oıt k&'dınm bı.. ıon cb.ana ıt.iı

mat ~> suzu t~hdit, \st:ıhfot ve 
batta .ae1ret .ıe yi»<kl ıc>ı. Lody Gor
eon bUDU ciijeünerek büyük b~ ie}3-
Jı:e"'1 baoJadıcı vehmine kapıldı. Öy
le b !elil<9t iti, ltnı, Mıs Todc<!, A .. 
hlil" ve nthayet kendttii tie k;one karı
pcaklal'Ciı. Teı-.u bırakınca, ~ıı. 
To.,dOll ye rdun lotedi~;,,., Ad•1a 
p '!Jman eiôu. Mut~ Marıba, David 
Collarsan'ıııı katili olob1llr11tif. Ya bu 
ıi<ığr u ile. 

Lad1 Gorcl.>n, Mis Tedge'wı mütet
\,iş Merr'oı\'ya karşı derin bir nefret 
be-s.~ln hakiıkl stbeb~nı bilrrı.i-
7or. Londrada vuk3ıt kadına K.an)ı 
muvaff:ı&lyeti.e lr.al"ft koyan tek ada
mm M&ribA olduğu: dan da he.beri 
yok !il! · 'llarıe b -k ~ ay evvel 
Mis T~ m d..t edili bır c•
n)yi J(lıı&m et· ınn t I .. ..eşbur avu
lı:M ı!an l\lİlı Todg , b....Wı unu
'1ftvonlu. 

Lady Gordon içıoi çekerek ve kol
tuı.ı.ı huziin ve endiŞ1! iÇ.İade ohı.ruı 
kız.ının yanlil .... geldi. 

- Ne söy:edı amen? 
- Mü1ett~ Mımbi\'y• tevldt ettire-

cek. 
- Tevkif mJ? 

- De vid Collarsan'ıcı kaılüi oldu.-
juna ~an~yor. Emntyete ıM\ecek ve 
Aai::Jer vere<:tk: .. 

ıv 

SAAT 9 U Z DAKİK .\ GEÇİYOR 
Mls Todge başmL cta~in bürosu.na 

gir yor E$iğl gtl\,'frken baıımü!fetti;ı 
gO:zlerini ona ttvırtyor: 

• - Matn1~zeJ-? 

- Bı·ıyo,...1m, çok me::gı' frnüız Za
manln:ız k yrr.etl1dtr ~lmx.J 00 öyle. 
K o oylıy eğını. 

M Todge koltu rda.1 b ... !,ııe 
oturuyo!". Gulüm iy~rPk etrafıncı ba· 
k.ı)'or ve bir an ba.ş ufe Toı ka-

1 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derha l Keser 

icııbında ~'Ünde 3 k~şe almabi lir. Ifor yerde p>ıllıı kutuları ısrarla lsteyini•. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esae No. !lfevktı ve CiDlli 

2808 Emı onü Ç~ı mıınallesı, :&ıdı;çuıor Çarııaı p8-t\a 8, 48J, 
p31'Sel 8, bpı -1 yeni 24 No. iu 23 M2 kılgiı' <!fı)<Y.,.,nı~ 3/5 
b;ö.sesi. 812.-. 

:a&20 Beyoğlu HnlaoJ<iu·cae; m.ılı"1l<!si, Şalak sokagı paita 63, ada 
Q79, po ·l 49 kopı ea.; 18 Mil&. )'9nt 78 No. lu 119,5Q M2 M· 
gk ~·lu 1/8 hisııeol. ll&l.-

:a&79 Eminwıi Dayehotun mol:ıa~ Yaldrı ı,.., ı..ı ı.ııt pat"' 180, 
adn 630 ıuı.pı 16 No. Ju 54 M2 kagir oda. 70ı1.-

2912 Emmuııil ı;c.r,ı ma1ıaııeoı, Yaalıkçılc.r coddeııi, JU!.lrcı 0011 alt 
kat, Jl~ 141, atla 2R12 ptı.ırsel 103, ka.pı Cf!ki 80 yenl 2ıl No. 
lu 24 M2 oda. 200.-

- BeyoııJu Bülbul ~llal, T<mekeci sokağı, ı1afta 41, ada 570, 
parsel 10, kapı eoki 7, D yecıi 9 nunı&T:llı 44 l\l2 arsa. :r.ıo.-

30&2 Ycnikapı Yalı mabellesi, Davutpoşa İııke1esı soiı.agı p&fta l l6, 
ada 1118, parsel 10, kapı eakl yeni 3 No. hı 105 M2 ar< )10.-

8181 Bakuitöy İııciı·ll Çitiliii 3, 4, 5 No. 'u 5~~,17 1112 arsn. 230.-
3184 Boyoglu Kalyoncukulluğu mahollesl Kornişçi .•oka~', J'Of 18 

"'10 4G2, pw-.... ı 31, lı:apı eski yeni 15, tai 45 No. Ju 171 M2 orsa. tat~ 
3188 Deyn~ıu Ka lyooculrulluitu mahallesi Akldraz soka.~ı, J>'lila 18, 

ada H7, panel 28 ıı:arı eski 63, 1ecıl 45 No. hı 25 M2 l<A.. 
sır ev. 1850.-

x 3191 Sarıyer - Yen*ö:r, Panaiy& mahaMesl, ..ır; Kalıcavia, yeni 
Kakule sok»ğı, kapı eıılti 13, ,..ni 31 No. lu tahmhıen 378 

l\!2 -·· 1134.-
x 31P4 Sıı.ııyer Yeniköy A;yaulkola mballeai, Ker.,ı...ı aokatt kapı 

eski 17 yenl 25 No. lıl 4."i:ıJJ'l!İıDeıD 70 f.-12 ars;l. 210.-
X 8389 Stırıyer - Bıiyükderc, esl<.i Bay::, yon! H~li ookağı, kapı 

eski 51 Mük. yeni 19 No. ıu 54,62 M2 "'"· 949.-
1478 K 1dii<öy • Omıan Ağ~ matı•llesl, smeı:vm..._ sok&ğı, {>IJl-

ta 12, ada •5, p;ınol 15, apı eskı 22 Mük. yeni 3, 3/1 No. lu 
42,50 l'J2 &rsa Vt! kulübe. •2.5.-

3481 Kadılıöy R:ıs!ınpaı;:> mahüllei!l, M'ı;.-ıl<ı Mllll tol<ağı, pafta 49, 
ada 257, po 1 4 ~°"' esk; i8 ,..ü.'<. yeni 31 No. lu 71,50 M2 
STSO. ?19.-

ıMJa Kıı>guncuk e.kl Çarşı, yeni Pa.-ı Limtıını Cad. kaı>> eolkl 132, 
yon! 139 No. hı 324 M2 ahi.lhane :ıır.;as:. 972.-

362'7 Fatih .. .\ti'k .:\lipa~a mah~?lesi, C u...nır Bostan ~okngı, eM:i 48, 
Y""' 1, ~ No. lu tol\mir>eıı 163 M2 ~rsa. 815.-

9678 BP.ytlf!lu Hasköy KlttırJ.tçı - I\.('ı,;t'Ci Plr1 mahallesi f!ski ca-
mi altı, yeni Haısköy caıniL sokag:ı ~ -~- yenl 47 No. l:u tabmJ.. 
ıı<>rı 16 M2 berber geıii~lnden ml\nkalip dUJd<6n. 400.-

SOGti Fatıh - Baıl:t, Hacı İsa nıaıhallc~4 Mahkeme altı soka«~, e9)c:i 
30 No. lu lahm:nen 40 M2 ev. 1800.-

8782 Fat·h Yedikııic, Miıraıhor m.ahali.esl Şirrei.n Ohanneı toka-.ıı., 
1 N . 1 ı 172.36 M~ a"'1. 890~ 

3904 En ,ıün - Ç~ı mahallesi. Ku.yu -ncı.ılar ca.ddeıi J)l'.fta 7. ada 
2163, ı &l kapı. eıkl 3 7eni. 3 No. ı·.ı 2 P..l2 h ıg r titdt'<fln. 420.-

4•.'65 V.ıt:lda:ı· f'< f A ı F!enQ; mat.ailesi ;,d;.,.,...sız c:ıdd"':i ve Si. 
~t:ır Raı:ç ·i so~~ğı eski 314, 316, 318, 3 yeni 278, 230, 282, 

3 nunıaralı taıilm nen 503 !'-12 3 dti.!uk<ln hane ve deponun 1/2 
himiesi c'Tapu Jl?nedbıe naznr.ııın 314 No. !u tüt(rr.cü ~(.>(ilgin
den münka.~tJ dlikk..aı:ı. 316 No. ill g<ız~o ve d4".runund!) ırıus
u .... bert . · .ı.;indcn rnünkal!p dllkk3.n \·c 318 No. 1 ı bili\ 
ged.Jt kasap dtYkkUnı ve 3 No. ıu ev·;e~c~ ev, i!n"idL a"rsflnlll 
t:·rr.amlaTı 16 hisse ltib•iyJ.e seklı<'r hisseleri. 832..-

Yukarı•JJ. adres{ ve tafst.IAtı yau.!ı gayri merıık··lJcr pf'ş'n p.Rrıı ile ve a<;ık 
arttırma ustıliyle r.atılacaktır. 

:l\ıfüıi"'yctleye işt rak edecekler mukadder kıymetin yüıde onu n.1'ibet!ndıe 
temUnat )"atırmaları lıizımdır. 

İfı.a!e 16.2.942 P :Zartf'Si gür1li 5-aat ondadır. Sa.tı-ş esnasında verilen bedel 
n1ukad<ie;: kıymeti ;.,:eı:·•'~ takdirric teminat P.:+:(cs~ derhal j ... rttr1~rn1ywrak 1haı1e 
k'.mı n uıhdc•dne j(:ra cd!i'r~e te;rı!n ~ o.>kçrsl ')na 1·kmal ~ttlrr'?~e1dl; 

İsteıklil ·n ternrn<ıt <ı':çesi, nüfu.:ı. tıezkerf!~l ve ü(' k-t'a f•,,toğn:.ıia btrl'1tte 
bildirilen glifı \:ıı? ~aate kcdar şulıerııiz Em'tık Serv!sine geln~eler· 

NOT: 

X İ~retli gaJrl rrıeııkuılerin ihaleli Umum MüdUrlügün tesvlbine arzedU... 
dit.ten sonra yapılnc:;ıkt•r. •915• «688• 

--------

ERKMEN CEP SOBASI 
Kıştan, Kardan, Korku kalmadı 

Odı.m , Kömür Elektriğe ihtiyaç ~·ol- hır . Alaeağııı;z bi>r 90ba 
ile önorQnüz müddetince fl'Vde, yata•kt.a. soka·kda, t:!ağda ıeınır. 
s:nıı. ~ozulmaz ve tü'kemne-ı: Ateşi hedava<lır ve ır.uhayy.erdir. 
lktısat Vekaletinden 2963 No. ve 29/1/941 tarihli ihtira beraıtı 
alınmıştır. 

H~an Depoım ve Şnbel~ri. Fia.ti 2 Linıdır. 
. 

.nay11n sert yüzU.ne ba.ıtıyor: 
- ?d.:.tmazel, ne ıstıyorsunuız? 
- Beni büyUk b r d.kık.a.Ue dıın,e-

men dılerim. Zira süyJ.~yeçeğım 
:;• y -..r i;OK nü.Jh. ndir. J-Iaotl.1 poHsın 
;;er~ ı iıHe bahiS rn~vzuuaur. 

Eafl letlot.ın yi.ızll.n<tc hiçbır değio
i,.;: ,.. go ı..l nüyor Yaln..: gOZlerı sür
aıl~ K n ıyor. J\lıs Todge saklı• bir 
& \. c u di)"or. 

- l:!: niyet ~·t~u .i\i~de b~.- al
çak t.ı..ı..:ı.:n var. Bu adam, İncili" po
lisinin be1"lı bulunduıgu kanunla»a 
ve usullere ri.ıycı euereic c·n'il\YeU 
n:ıeyddfla çıkear ... ..:J.n. )·erde, kcnu~ ar..:.u.
laruwı kapılaıa~ fC~ ın.ceıtala. O)TIU

)'O ~. Hu •cUun ıııço:ı· ~t:yder .. çet>..ııı:ni-
7or, ha.k,,ız i\.ltanJ.ı.r, ya!._.~ rat>-Jrlar. 
en kar~ı~ lak.ibaı. bu adaın.ı.n çev:ıdi
'1 004'.p~arclu·. llıraıi edeyJın k:. lı<"1.3.n 
rn-uv<.ıil&k oıuıyol'. t_:unku vak'alar. ıs
tedıg. şekı:doe ort.Gy.ı. koyme:okta ve 
inandLrnıcıKkı mahiıa. JJcliller uy
durmasını biliyvr, fJU ) ..-Ci.:ı. lıj.çbir hn· 
fiyenın içinden çık& 111) ..ı.ragı b;r vak· 
a.d.a, bu adaın d~rl a IJ, ısuçıu bu~a
bilıyc~. Bu, İ.ı.gt~U .ıd!ı pcıltsıni.n kr«

l!dır 

- M tmazel.. 
- ~i:üsaad edL"liz de sôyli~Cf'k~e-

rirr. ıtı ·cy·""'l: Faka~ poı slr kr ı 

ol n b• ad m, ayni z.an;-:ıd:ı n: ~c
r.n de lc.ralıô»". Han~i vak'a.va. ait 

tahkikat ile meşıuı olwsa o1ıısun, so
runda bu a.damlıl\ bir suçlu bulmaaı 
size gar~p gelmedı mt? Acaba bu a· 
d:.. ~<,hretknı caııtlcr aıeminı iyi ta-
li ~ın:ı borçlu değil ınidir'? Onun da 
i.ı.r ~·ar1i olabtlC<.'eğ nı hH,- düşUnmedi
n...,. "rli? Acrb. ,..r. ·n ttarağa-cma veya 
h ör.de: d 51 hiıtiın n1ik'rinılerln, 
k d 'n 1 b'> • ı adamlar oldu
ğ:i..ln. lıphı:.: et.mcd. 11z mi., Acaba Da
vi i'l oıdüren hakikaten Arthur mu
dur? 

- Mahna..ı, böyle blr şey di!Jilınfi
lemez 

- F· k; t ·b. bunları bir kere düşün
dürür. ırl.. '\.•·thur'tı tevki! edince, 
b ir m~sumu te\•k:f etmiş olacaJa;nız. 
Bir m<ı"um daha. Hem de fU taptığı
nn ~far'.b~'nın . .,.hte raporu li'zerin~. 

- Matmıııel.. 

- Bu hususta 'oarıa bh· cevaıp v~ 
m<z mlsiTıi-z? 

Bf'~mitf'Mtiş J{ü1m-emek i(ln kcndint 
sıktı. "'"nra \'3\'aş SE' lP mırıld:-ın<l1: 

- 1'1:"t•nf.zel, bron yt1lnız dahiliye 
n<ıv.·rı k:lt!h1 rıe vcy en yüksek şe-
f; 1 ol:ın ncı "1"10diiı11 Dr ene'e ~-
san \'"ermi;t" 11 0

1
d1 tumu &anı-

yorum 
övı.. -ıi' 
E· ı-t, f')t a"Saıntz üy?ıc. Çi.mxü 

she şunu ıöyltyeymı ki b!r err:..n!yet 
{J)Mt••" Vvl 

t 
\ Mera1!!ı şeyler T 

11 itin 600 lDCI ve 400 
Elmaııa 

1apılan bir çanı 
]6j>Oıııy;ııdaı ~ıı<cı kolldıısiyonu 

y:;ı,pma.i(a m"ralklı '>ir adaım frn • 
ıxımtora ,~ıcı;.i · >' !pllı'1ıuş bir çan 
he-ili-ye etJm~tcr. B~~t~N1. ~a.~ı in. 
ciJer~e 'J"rpı1ını" olat; rO",,t. ç~, çok 
acayjp bi ,. ses Ç1:k3l'rr..ıııklı>:d'r, Bu 
hediye;· İmparatora veren ~drun, 
hed!>yffiuıi kendi el~ yapım~ ve 
ona kend'i6iiıe İınıpaTatord""' baş. 
kn kUrr·s~nin eli"'iP rl(-ğnl mesl 
'çiıı de bunu -bl•cıo-t giitüır<i.i\ı >,1!i • 
kacloya sıınm~ur. 

&illtı yııpt.ı.mıak lu!~..er bu.. 
iLunıur. Ont•~ i~i.n ,~eıı;:>.>;ııi dle 
verelliım: 

Bu çan çiıı tam 11,600 inci ye 
400 d'l'l,ıs kul•J.amlımı§tır. ___ .,, __ _ 
!11. uy~n ve keder

ler! . n11tma -; 
Eğer yüzünüzün sıhhatini dıişü.. 

nüyor ve bll\'t>§Ukların h ınle et. 
mesindeıı korkuyorsanız, ŞtmU u. 
nııtmayımz ki, vücut için olduğu 
kadar, yüz c:iıl<linin sıhhati iıçin de 
en Jüzuımlu şeylerden biı·i uykv. 
dur. 

Geceleri erıken ve zememııda 
yatrnu. Baiın.ıı ya6tığa k<ıyar 

koymaz da bütün düşünıceleri kıı. 
fanızdan uza,klruıtınnız ve nilııı. 

yet her ıaman için ncş'elıi olımıya 
g:,yret ediniz. 

Bunlar-ı hl-liyo-r m-us._unu-z?) 

lr ac ı ıça 
Yeme}:ılE'lin ç~şnı v-c lezzetleri 

bakımındru:ı ttiı-lii türlü salıçaları 

yapıhr. BımfarJ•m bazıları: 

Siil sai-ça1SJ: İJl<ı koş.:•k tıe<"eyağı 
üç kaşıılı: un ateş üzerinde yağ eri. 
yinciye kadar kan,tırıJtlıktan 
sonra, iıki kilo sıcak süt üz<>riııe 

dökülüp tekr~r karıştilmalı ve 

yanın saat kadar kayrıatıp indi1'
m.c-li ve süzmeli. 

Harda' <a:·,·;ı,sı: Bi·r tuıcı:-ı·edıe 
iJ<i k~ık tereyağmı er.idilp içine 

'bir ufak kah ve '<Rliı~ı mik1arı san 
İngiliz hardalı ilave ederek, beş 
yumurta sarı": ile güzelce kanş.. 
tırnıalı. Yağ eridikten Stlllra in.. 

dirn1eli. Bu 'alça ba·lıık it;kaı·aJa.. 
rıııda iyidir. 

Mayoooz salçaısı: Bir kasenin 
lçin-c dört yumurta sarısı kmlır. 
Biraz tuz, bh· kısıını hardal ilave 
ederek tel ile karıştırıhrkeıı, üz.e

rine aaar azar lüızuınu miıktarjn. 
da zeytinyağı ve sirke ilave edilir. 
Um<ın sadçası: Bir kaşık tere. 

yağı eritilip içine iki üç limon sı,. 

kııJı.r ve bir mktar maydanoz doğ. 
ranır. 

25 2.cikanun 194ı 
18.0-0 Proıram ve M<>mleJı;et ~ · 

A1arı. 

18.03 Mıizk: RaO,o Dane Orlteotrası. 
18.40 Muzllc: Kant>lt S- ve Tllr. 

killer, 
19.30 Memleiret Saat /ly&l'l .., Ajaas 

Haberlerı. 

19.45 Serbest 10 Daklka. 
19.55 Müzik : Cbopln'ln Plcıno rı.-.. 

~(Pl, ) 

20.15 Konuşma (Tabıi"t .W.) , 

20.30 Müzık Fasıl Hey'etı. 
21.00 Ko,·u, cz,r.,4 'il. 
21.10 r.rnzlk· Ka.rışli< :$ •• ·ıu ve Ttır

killer 
21.45 Mil'Ült D"'1S Mürliı (Pi.) 
22.30 Meml~ot Saat Ayorı, ..e A

jans llaberleıi. 
2"' ı1 \nadotu AjRnstnır. Spor Ser .. 

ViSı 

ı2 05/23.0-0 Y""'*1 PrOfl'-. ""' Ka. 
l>llDJI, 

Tarihi Tefrika~ 8 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Aı·sıan 
\.. Yazan: M. Sami Kara yel 

-.!'Tokay hazır oll .. Kıhcını sıkı tut! •• 
Olmek var; katiyen dönmek yok ı .. 

Allahına yıılvarıyor, ınemlelreti 
ve çocukları için kcııdiiSlinin hali\6 
olmasını dua iı<.llycmiu. Artı:k ok 
ırıı.nziline girdiıklniııden ok atışı 
'başlamıştı. Uki<n 'J'ok(o/ "'!' ağa. 
·bey isinin olı: atmıya za.ınanları yok. 
tıı, bir yandım kürek çeiciıyor l.;a" 
-bir yandan da geloeıı oklaroan keıı.. 
dilnini muılıafony,1 ~ahşıyorlar
dı. '.IA:uhafız 1utoat •• nn sa'llaırından 
'bazıları çok gcriclıc> ka !mı~, baeı
ları da ilerde buJıunuyordA.ı. En 
önde ve diğerl.-rinderı Jıttıı.en üç 
yüz metre kadar ,Jer<l,,., 'Oulunan 
lbir sal vardı ki, i}ıı <la Çırv'U'l'ffi 
•bu>unduğu saldı . .Bu salda ça~ 
""' dört a•keri vaıxL bunlar ok 
m<'ılızi:lindc olcluklnn:r.dan rn~
madiyen ok atıyorlur Vf> bir yan. 
dan da onlara yakl"'l'Vorlardı. 

Artik çaV'U"1ffi bulundtıflu saıl 
Tokay vıe ağ:.·b>oyi:ıiıı" dli mcltt 
kadaı· yakla :ımştı, ıhğoer maiye. 
tintkki sallar da oldı>kça geıide 
'bulunuyıordu, dk a\ı~larilc Tr>1·ay 
ve :Jğabeyı>inin bcygirkri yı;.nıJ. 
mu.5tıı. Zavallı hs.yvımlar ok yağ
mum altınıh can verm~1"rcb. On. 
lar da kiil'Ck çekmekten varı:gcM?.. 
rck ölü a!larmın C<'6c-tforine 

0

si
per almışfor, neticeyi bekliyorlar. 
dı, sa•llar, h 0 men hemen bir rlti 
dakika som ,ı birbir;nc ramoo n' 2• 

C€hti. B'r<.lf...nibir" TO'kavın -rti:1al; '• 

yis S< <ndi· 
- Tokay ! Hazırol! Kıbcmm 

kaozc.;ini sı.. tut! Kayışla beline 
bağlo 1 ... Ölmek v:u·. esir d~m~k 
yok!... Bu .;ırada da sallar bir. 
birlnı. yaııa>jmu;·tı. Tokay ve ağa. 
beyisi büyük bır C<"S:ııret ve ceng.3. 
verlikle, oldukfarı Y"".rden şim§le'k 
gJıi dü~nı:mlarının üze.ı~nt atıl. 
mışlardı. İlk lıamlwe çavuş bir 
kılıç darb<sik göle ) uvarlanmış, 
Hciııei kılıı; <larb&sile de maiyıe. 
t; ıdcn biri•i t~lmmişti. Toka. 
yırı a./ia!beyis' bu hamleyi yapa·r. 
ken 'fokay da di.ğ.er üç muhafızı 

temizlemişti. Bu haı~ket n de!"f-,e 
sür'ctli ve ani olımı.>tu Jti, bir si.. 
nema makin si bile bütün h•ııe.. 
katı vuzt~hla tesbit cdem.,zdi. B-.ı 
anda Tokayın ağab<>visiniıı ...,; 
tfkrar acı acı işitildi· 

- Tokay!,.. Çabuk ol! Bizım 

salı bırak, şu salda bulunan iık1 
hayvanı seç, rliğcrkrini surya sa. 
Jıver ... İkinci ~ kat'i bir eıındrle 
kürekçile!"e seslendi: 

Ülen, herifh."r çırbuk yelken. 
!eri germ ve küreklere sıkı yapı. 
pı ... Eğer 8!'ikada bulUflan sallar 

'bize yet~i!rlerse , evvela sizini ca. 
nınızı ceheımeme gönderirim. 
Kür~kçi ve atlılaı· carlıavli'le 

kürekl.re yapıştılar. Çünkü, işler 
berbattı... Şimdi Tokay ve ağa.. 
b ey isi çavuşun bhıd ı ği sala ve ö. 

len atlarının yel"ine başka ata s• 
hip olmuşlar, üste dı• ellerin" iilıl 
yelktnli iro ;~,; ıfo küı·ck cekeıı 

adam g<çirnıi~l. ,ı·d-. Büyük ol;• ]1<'• 

yecandan ve feci \);r a!<ılıctiu 

gadrindc-n kuı-tuldıııktan sonra ))il 
vaziyde ham<l \i~na 'di'V"'lrla«l~ 
Rüzgıiı· olanea ş:dıletll; tsiy-oı', 
sal ınt.-çbul 31tı1bet}f'J e dogr-, }Dl 

ahyordu 
• 

• •• 
ileride vukua g .. ~ı arb .. ci· yı 

g<iren mııevin ve maıy . li ş~•k" '· 
m1§'1ardı. Bi1~ D~l : ~in·lL· ~'ı..f~' ... 

hakim alan firariler· g>pla :mı;
ıer<li doğrusu .. 

Muavin keneli kell<linc mı. ı'· 
dandı: 

- Bu çav·uş <Ja ı;<ı µnı,ı trn ı. 

Kal:ıbmın mfamı <l«" '1 vcsseı~m .. 
Niıiıayet iki kişi il" bo:i' çııwa ıı, 
canı ceh.en11€n::o1~ ;·0:1 ·~<lı. .• L .... ~ı 

1'u herifleri nasıl :nkalıyac',: •. 

Muavin kumaıı<la.F t>le ahı·~· 
Takıip için ~i<ldetli E·ınirkr v< ~ 
yordu. Llkin firvr'kTin salı ,,~. 
dukça U2akk,~rı·•ı;:, ufakta kaybcı'.. 
malı: üzere bulıııııuyoırdu. 

Bütün. giln sal a"'.:!ı •nde yol ;ıl~,, 
Tokay v.e ağa,bey <.;i geceyi v J• 
mı.şlardı, Bütün bir gece s:>baha 
kadar yola d•v~m ttiler ... Rth• 
gar halıya do~rru n'l)( '<le dev~ın 
ediyordu. 

Sabah tanyeri a.,;aı u-l<en u1,ak;. 

ten sahil görünmiy ~ lıaşlamı5 ı;f' 
öğleye doğru ka,ı·aya yai<Ja şıııJ!!

lardJ. Sahil tEID!ıa b'r yerdi. Taıki1l 
(Devamı vur) 

SPOR 

Bagtlaktl maç ar 
tebtr olundu 

Bugün yapı.im:" . .cabm'b,,ıı lii!l 
mıaç!ıı.rı havanım cı11ııhalclı'!·;ı yii· 
:ııünıden tehk eıdi,\mişt'ir 

Ankara - İstanbul 
Güreş Müs<lbakc..sı 
Gü.reş Fedenı<>yonu taıra.faıdan 

önil!mü0deki ayın oıı' 'lıcı;'n<t i•· 
tanıbırlda Ankara V'<' i • ' ;! 
G~o..Roınen ta.lnm1arı "'.:.;.ı~
da bi.r güreş müsab.ıkQSJ. teri ıJl 
eıllL"nlt?liı', Bu mürobaka'1ar B"" 
Y13ğhı HaJ!k.:viınd' yvı ıfacaık ı.

Beyoğlu Halkevinin voleybol 
fampiyonac,ı 

Beyoğlu Haillkevi ta.ı·ııf.ı:cııaro 
t~;p ~ıen vou:ybC>l m~ı'm,'1ııi> 
~naıh bugün saat 13 d" Mü·',eıı • 

• 

di'S • BeyoğlU9pı0r hhmla·l'' af<"' 
smıda yap>1acaıktır. :Vfösahail: aıP 
gcnra şampcyon talkıan'!l Tr :e • 
s:m le kupa veril< ccl<ctil". 

11Gıilılllllllllllll ................. r::;::;ım:ı:zı=~--11•1111mt11111ıı::m 

TÜRKİYE CUMHURlYETt 

Ziraat Bankası 
KaralUf Tarihi ı 1883 

Sennayeeiı 100,000,000 Türk Lira~1 

Şube ye Ajam adedi· 265 

Zirai ye ticari her nevi banka muamelele-ri 

Para Blrlktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
zınat Ban]uılnnda kumbaralı .,. ihbarsu tMarruf heaaplımnd~ eD 
u 50 Una bulwıanlanı 1eneda 4 defa çekilecek kul"• iie •ııuiıtiaW 

pl&na cara ikJ'amiye daiıtılıu:akbr. 

• 

4 .... LMI Unlık ' . .. . 
' • 151 • .. . ı• . 

1'1 • .. • 
120 • • • 
111 • • • 

4.000 
ı.ooo 
LOOO 

"°'° 1.000 
uoo 
Uft 

• 
• 
" • 
• 
• 

Dı:ıotAT: Besaplanndald lllralar bir _., ıçı.nde DO liradaıı 
uaitı dÜ$tlliYenlere ikramiYe çıltt~ takdiMe % 2() fazlasile verile
r<?ktlr. Kur'aler aenede 4 defa: l Evh'.ıl 1 Btrine!ildnun, 1 Mart 
,.r t H•t ran tarihlenınde çelcilecektir. 

BRONŞİTLER E - ll TRAN HAKKI (1 
~ .... -..., .... ırı-. ..... .(! . ..r. 

En eoıı mod.,.a muvafık ..,.~...,.A--~•--~ 

MOBiL YALARINIZI 
Çefltlerc c,. ol;ın istanbulda Rızapaş• yokutunda 66 Nv . 

\HMET FEVZl'niıı ASRİ 'UOBlL'\;. ~: 
..-•aı.ıı•-.c ,,---•"-"' ~ Mflıiıaaa•mdım'ı. alınıı. _... ~---


