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BİR BAŞVEKİL MUAViNi VEYA l 
MiLLi KOORDİNASYON VEKiLi 
LAZIM OLAN BUDUR 

ETEM iZZET BENiCE 
Dün gazetelerde bir havadis ta

melendi: Milli İktısat Vekaleti ku
rul&cak. Bu Vekalet Ziraat, Tica
ret, iktısat Vekaletlerini ve İaşe 
Müsteşarlığını kendi hüviyet ve 1 
bünyesinde toplıyacak. 

Havadisin doğruluğunu veya 
:ranlışlığını bikniyoruz. Ancak, 
im hamin ıçiııde ferdin ve umu· 
mıın işleri, ihtiyaçları kesreti te
nevvüü ile beraber o kadar dik· 
bt, o kaıdar emek ve o kadar ola
ğım üstü tedbir ister hal almıştır. 
ki, değil :ralnız dört vekaletin \'C· 

ya bir hey'etin ahenkli çalışması, 
bütün bir hükumet organiz.ıısyo
nunun köydeki muhtardan vekile 
kadar tam ahenk ifade eden biri
birine sıralı ve bağlı bir mesai 
nevi ve şeklinde takarrür etmesi 
birinci şart olmuştur. Ilüldlmctin 
bu şekilde çalışması ile beraber 
devlet çarhının tam dilıenle dev
retmesi birinci şart olarak gere
kirken halkın da teker teker bu 
ahenge uyması ve tam vatan se
ver bir şuurla devlet mesaisine 
omuz vermesi de yine en başta 
gelen vazi!e ~e mecburiyet halini 
almıştır. Taraflardan hcrhanı:i bi
rinin aksaması, üzerinde durulan 
mcvzulHl aksamasını ve tam ve

bir direktifin, bir pHinın, bir umu
mi hizmet ve kalkmma gayesinin 
üzerinde derlemesi ve teksi( et· 
mesi gerektir. Eğer httgiinlrii ça
lışına sistemi kufi gelmiyor ve 
gerçekten bir Milli İkhsat .. V eka
leti ihdası düşüııülü) orsa bizce, 
hu birliği Vekaletlere ve kadro
larm:ı, nıunyyen i~lerine ve me
kanizmalanna, mii•takil şahsiyet
lerine dokunmadan bir direktif 
altında toplıy&bilmenin tedbirini 
iki şekilde imkan altma almak 
mliııılriindür: 

.Japonların mütemadiyen ihra~ hareketleri yaptıkları adaları ve taarruz istikametlerini gösterir harita 

1 - Kabinede Başvekile bağlı 
olarak miinhas.ıran bu işlerle meş
gul nlacak ve alakalı Vek51etlere 
direktif verecek, neticeleri tedkik 
edecek bir Başvekil Muavinliği 

ihdas etmek, 
2 - Harp ekonomİ•ini plônlıya

cak ve bu planlar dJ\hilinde ala
kalı Vekaletlere direktif verecek, 
iş ve lliltice istiyecek bir Milli 
Koordinasyon Vekaleti ihdas ey
mek. 

Kuvvetli bir Başvekil Muavini, 
muhterem Refik Saydam'ın direk
tifi altında Başvekilin yüklerini 
hafilletmiş nlarak h•rp ekonomisi 

(Devamı 3 iin<U Sahifede) 

UZAKŞARB.TA 

Yeni Gine'ge 
Japon ihracı 
devam ediyor 

FINŞAFEN limanı 
ve şehri de tama
men işgal olundu 

Londra 11 (A.A.)- Yeni Cine 
adasına J aponlarm asker fılıracı 

devam etmektedir. J aponlıar bir 

liman olan ve bir hava, meydanı 

da bulW1an Fi:ışa!ene de asker 

çıkaıımışla..: ve burasını ~ et. 
mişlerdir. • 

rim vermemesini icap ettirir. Bi- !-=-========================== 
naenaleyh va•ifeler karşılıklıdır; ı N o 1 L TEREDE A M 1 B 1 K A' DA 
ne herşeyi hükfımetten, ne de 
halktan beklemek do~ değildir. H f 
Aheııık mütekabil, verim ve vazi- arp masra • 
fc mütekabildir. 

Sayın Rrfik Saydıını'ın iktidar 1 ar I ı• ç ı• n 2 5 o 
mevkiine geldiği ilk gündenberi 
gerek l1ükümet mr..kanizn1agn1 • ı ı • 
ta.m ahengi ile çnlıştırmnk, grrck m 1 y o n 1 r a 

Yer altında 
muazzam as
keri fa brik -

Rangon niçin 

DÜŞTÜ? 

ÇOK AZ ve 
ÇOK GEÇ! 

• 
Birmanyadaki Röy
ter muhabiri mağ
lubiyetin sebepleri
ni bu dört kelime 

ile ifade ediyor 1 
Loncira, 11 (A.A.) - Blırman.. 

yado;ıoki Röyte.r mıJıabin görıdeor

diği. bir telgrafta R.,..ı;on 0ehri... 
!Wı1 jaıpon.l&ra tes·.im olır.ı.smın ve 
BlrmMıYı>cl3ltl ma.i;lilbzyetin se. 
bcı.J,erıni cçolk az ve çok geç!> ke
]Jn1elerlyle ifade etmt"lttediır. Du 
dört kıellıneniı:ı mAnn s~. Rangooa 
çok az müttefik &Ekeı! ve çok arz 
silfth göırıder11lınif olır;ısı ve tnık
v iye !ruvv<!tlerl golmlye başladı_ 

tı z:ıman da çok çeç 1.<a!ınmış ol· 
rn:-;eıdLr. 

Bilyıe,,e Rangon t"ibi blT liınıın 

ve .,eMr ve ~-rn t.i.yya ·e nK"Y
(De\•amı ::1 Onr'l ~ı:-11fede» 

h~lk ile !ıüklımct arasındal·i kar-

plıklı ve ıtri.itevazin i~birliğini te- daha istendi 
min etmek hıısusunda i\zanıi titiz 
Te a'abi bir mesai sarfettiği gözö

lar kuruluyor Fransadaki 

H l 
. . fabrikalar gece, 

arp ma zemesı ın- b b l d 1 şaatına 300 milyar de om a an ı. 
nündedir, Hatta, muhterem kefik Maliye N. 2 yıl evve
Saydam kendisini o derece devlet 
ve millet i~ine hasretmi~tir ki, line nazaran masrafın 

dolar tahsis olundu !::1:i~c~;;irtıhvdecsi~!rı;.~:;:;:: çok arttıiını söylüyor 1ng11 iz tayyareleri 
dersek lıatn veya mlibalaga etmiş Londra 11 (A.A.)- Hüklı.ınet Vaşington 11 (AA.)- Birleşik Rab.r havzasına da 
olmayız. Devletin bu ai!ır yükü- parlamentodan hnııp masrafları Amerika-da gizli yerlerde ·bir ço.k aluD etlll&r 1 
nü olanca hız ve takati ile bu fev· askeri fabrikalar kurulacaktır. 

için yeniden 2,5 milyon İn,giliz in blade ve buhranlı •amanda o- Bu falbrikalaruı yera1lmcla yapı. Londra 11 (A.A.)- giliz ha-
l liralı:< tahsisat istemiştr. 

muz arma yilklenmiş bulunan I&<:ağı l7'J'V\'Ctle z"nncdilmektedir. va kuvvetleri hu gece Almanya<la 
Doktor Refôk Saydam'ı daima Maiye NaZJn bu husustaki be- Bu inşaat için verilen kNdi 70 Esseıı ve RU!hr sanayi havzası ile 
minnetle yadedeceğ'iıniz meşkfır yanatmda harp masraflarının 2 ımilyon d'olardır. Böylelikle harp işgal altında bulunan Frarısadaki 
mesaisinde takviye edecek, bir yıl evYeline na7.aran 2,5 misli art ma}Lemesi inşaatına ayrılan krc· müteaddiit faıbrikaları tekrar bom-
lı:ısım yorgunluklannı üzerinden tığını söylemi,tir. di 300 milyar doları bulmaktadır. bal3'IIDŞla.rdır. 

alacak yeni ve hafifletici !eşek- ,1. --------------------· --------------------
kül bir ·Mill'i İktısat Vekaleti- Ü 
değil, belki bir Başvekil Muavin- sküdar Hapf shanesinden kaçan 7 
liği veya •l\lilli Koordinasyon Ve-
liifoti-dir, yll hapse mahkum bir katil tutuldu 1 

tktısat, Ziraat, Ticaret VekQlet· 

Ierini ve l~e l'tfüsteşarlığını bir Cerrahpaşada hı· 'l".0 fırıncıyı so-
kadro içimle toplamak belki mat- & 

lup gayeye vı.rmak bakımından 

nazariye halinde ilk bakışta cazip yan Hulusi ceza evinden fira-
gibi göriiııür. Fakat, biz şahsan 
b"nun bir kat'i fayda tt'min ede- d • b• 
ceğine ittananlardan değiliz. Fay- rlD an SOnra, zengin lr ŞO• 
da, bn Vekaletlerin birl~csin- • b .., k k • f 
de değil, bu Vekaletlerin mesai- förü ogara uyuya atmış e 
aini istenilen hedefe toplu bir 
halde götürmektedir, 

Devleti, bugiin üç ann hat üze
rinde bütün dikkatı ile meşgul 
görmek mümkündür: 

a - Harici ve umumi siyaset, 
b - Milli müdafaa, 
c - Harp ekon-0misi. 
Cumhuriyet Türkiyesi harici ve 

umumi siyasetinde dünyaya par
mak ısırtacak muvafü,kiyelini im
tihan üzerine ırntihan vererek is
hal etmiştir. Milli mlidnCaasında 
kendi çapıııda en kudretli devlet
tir. Harp ekonomisi bahsinde de 
bir yandan uzun mazinin izlerini 
ve tcşkiliitsızlıi:ı gidermiye, bir 

• yandan da düııya hercümerci
nin ibda• t'ttiği mü~küllerle 
ve güniin fevkaladelikleri ile 
dolu vaziyctlc_rlni ycnmiye çalı

şarak siyasetteki ve askerlikteki 
olgunluğuna ve yiiksek mevkiine 
ınütevazin bır L•lah yolunda lıu
lunnıaktadır. Bu bakınMlan da ha
kikaten İktı•nt, Ticaret, Ziraat 
Vokiıletleri 'le beraber münakalat 
ve iaşe işlerini bir elden ziyade 

Bu azılı 
beraber 
soymağı 

şerir, maruf katil Hataylı Tevfikle 
bir kereste deposundaki kasayı 
tasarlarken ikisi de zabıtanın 

pençesine düştüler! 
BW1dan bir kaç yıl evvel Cer- 'Malatyalı İsmail bu hırsızlığım 

rahpaşada fırıncı Nuriyi ölüımle müteakip :y.ıkalanarak şehrimiz 
tehdit ederek 600 lirasını alan Ağı.rceza :rnahke:nesinde 7 yıl 
sabıkalı şoför Uulı'.isi na.mı diğer hapse mahkum oltınmuş ve Üs· 
1--------------ı kü.d'ar ceuıevin<!e mahkı'.imiyeti

ni çekerken iki y:l evvel mezkur 
1hapislhaneden iiraıra muvaffak 
olmuştu. 

Bir attarın bod
rumunda 20 kilo 
afyon bulundu ! 

Beyazıdlda Okcular caddesinde 
50 nll!Illaralı dükkanda akrtarlık 
yapan Halil Kerimin dükkanının 
bodrumunda dün akşam 20 kilo.
ya yakın a.fymı. bulunmuş ve 
ımüsader-e olunmııştur. 

U>evamı 3 ilDc!l Sahlfed•l 

O vakittenbl!ri aranan Hulusi 
nihayl!t evvelki gün !'1.lllllıde ya
kalanmıştır. 

İ'2lınir muhab!riıni.zin verdiği 
tafsilata gÖ!'e yakalaıuna h:.dise
si şöyle olmuştur: 
Firarından so.nra Hulı'.isi Afyo

na giderek Malatyalı Süleyman 
namı altında ticaret yapmış, son.. 
ra AkhiS'(Jrda yanında çalıştığı 

(Devamı 3 üncil Sahltede). 

SEYHAN VE 
CEYHAN NE

HiRLERi TAŞTI 1 
• 

12 köy erazisi su
lar altında kaldı 
Adana, 11 (Hususi) - Cey· 

han nehri 4,ıo mclrc yük•el
miş ve yatağından taşmıştır. 

1 

Kazaya bağlı on ikı köyün a-
' razisi sular altında kalını~tır, ' 

Birçok k<:~lcr de tamamen su- ı 
!arla çe\'l'ilıniştir. Bunların 
bazıları yarımnd~ vaziyctina 
dedir, Vilayet, yardım ekip
leri sevkelmiştir. Bliralarda 
insan ve hayvan zayiatı olup 
olmadığı heniiz brlli değildir. 
Seyhan nehri de iki metre 
yükselmiştir; fakat zarar yap- . 
ınanııştır. 1 

• 
lngiliz -Yunan 

anlaşması 

Amerika ve Mısırda
ki Yunanlılar silah 
altına koşuyorlar! 
Loııdra 11 (A.A.)_- İngilh mat. 

buatı İngiliz • Yuann anlaşmasın
dan uzun uzun bahsetmekte ve 

ll>evamı 1 üncü Sah!ftd•l 

IOVYET TEBLIOI 

Stroyanovo ve 
1 Dimitrovosk 
şehirleri alındı 

• 
Şimalde ve mer
kezde Almanlar 
s ı k ı şt ı r ı h y o rl ar 

Mo.skova 11 (A.A.) - Sovye<t 
tebliği: Rejev "e Viyaı:ına ara
sında Sov)ct kıt'aları mütemadi
yen ilerliyerck bir çok köylerle 
bazı küçük şehir!Pri işgal etmiş
lerdir. Almanlar Yukhovu kay
bettiklerini ve 44 kiloıneot:re ka-

CDevaını 3 iln<'il Sahif<!de) 

Sovyet kıt' aları 
Estonya hudu
duna yaklaştı! 

Moskova 11 (A.A)- Sovyet 
kıt'aları d:ün de t~arruz hareket
lerine devam ederek repl:enm 
bazı kesimlerinde düşman rnuka
ıvemetini kı.mıı.şlar ve bir çoJ< 
meskun yerleri geri almı.şlard1r. 
Sovyet kıt'aları oaş4ca bölgeler
de ilerlemclctcdir:cr. Leningrad 
bölgesinde şehri muhasara eden 
Alımın ku~tler'lc dailıa şimalde 
bulunan Alman kıt'alarının mu. 
vasalı hatları tehidt altındadır. 
Peipus gölü ya!<ınında toplanan 
Soıvyet kıt'alar, Estonya huducllı
na yaklaşmaktadırlar 

------
Hong - Kongta
ki esir İngilizler 
Ak i bet 1 erinden 
Sovyetler vasıta
sile mahlmat alrn 
ması teklif edildi 

Londra 11 (A.A.) - Lo.Nilar 
\Kamarası Japonların Hong -
IKongda kalnnş olan İngilizlerle 

(Devamı 3 Onco &ılo!!ede) --
GÜNÜN 

(ÇİNDEN 

Felsefe, 
sosyoloji 
ve ilaahirhi 

NİZAME'ITİN NAZİ! 

Dün bir dos!lJll1 dert 1\lrlYOrdU! 
- Akrabamdan blr sen~ kııı, 

bu yıl sıru!ta !<aldı. Ned.ıon biliyor 
musunuz?. 

- ..... . 
- Felsefeden. K:ın.t11 iRi 80l"

muı;lar, Dürkhayın'den mi elem 
VU!'all'\ll;;Jar... Ne olmuşsa olmug:, 
k)Z biraz gevelemi:ı. basnuş1a:r sı. 
itrı. 

fil. soma bir başlı:'\ ali<anM. bir 
vesil<' bulup &Öyle dedi: 

- 111clttep kilap\BTı )Ôl1e dd:I. 
1lyoT. 

Soroum: 
- lla<ıgi kitaplar?. 
- Fara.za. cağnı!ya ... Ortamek-

tenlerde ve Lise.ı<r~"C!e oku(:ı..;lanla.., 
tDe\""'1lı 3 ünra Sahifede) 

Bir, Esnaf C':emiyet
leri Federasyonu 

Teşkil Edilecek 
Tekmil esnaf kurumları bu ge

ni teşekkül içine alınarak 
bazı cemiyetler birleştirilecek 

Yllhk kongreler bu haf~a bitiyor 
Şelırimizıkki esıla( cemiyetleri için bir federasyon feşkil olun• 

ması kararlaştırılmıştır. Bu federasyon, yakın bir zamanda Büyiik 
Millet :Meclisinden çıkması beklenen yeni Küçük San'atlar Kamın"" 
nun neşrind"n sonra hemen kurnlacaktır. Tekmil esnaf ceıniyetlrri 
o vakit bu yeni teşekkül içine alınacaklardır, Bazı esnaf ceın.iyctleri 
de birbirlcrile birle tirilcrek cemiyetlerin sayısı tahdit olıınacal<tır, 
Diğer taraftan esnaf cemiyetlerinin yıllık umumi hey'et toplantılan 
bu baJta içerisinde bitecektir. 

ON BiNLERCE İ.IRALIK K Ô M ÜR 

İHTiKARI YAP AN BİR TÜCCAR 1 

Bu sabah Yedi kulede 
bir fabrikada suç 

üstünde yakalandı! 
Zonguldaktan 16 liraya alınan 
kömürler burada fabrikalara 

40 liraya satılmış! 
Galataıcla Kaırunustafa soka

ğında Bos!or hanında 8 numara. 

Karadenizde 
boğulan Ru· 

men yahudileri 
İngiliz Parlamento
sunda mevzuubahs 
edil rek Filistine hic
ret memnuiyetinin 
kaldırılması i5tendi 
Londra 11 (AA)- Par1lınen

toda Lord Cranborn demiştir ki: 
Yahudilerin veya Arapların Fi
listindeki İngiliz siyasetinden ay
ni derecL>de memnun olup olrna.dlk 
!arını biliniyorum. Fakat bu si. 
:raset degL5Jiliyecektir, İn,gilizler 
bu siyaseti saınin,iyetle ve ada
letle tatbik etme'<tedirkr. 

Parlamento, hükü:ınei namına 
yapılmış olan bcyana.tı tasvip et
miştir. BW1W1 üzerine Lord Da
vies Yahudilerin Filistini! hicret 
etmelerine ait memnuiyetin kal
dınlanasını istemiş ve Karadeniz
de boğulan Rum~n Yahudilerin. 

den bahsetmiştir. Lord Cranborn 

eevaiben demiştir ki: Yahudilerin 
IFilistine ç~kmaianna .müsaade 
ebmemek gayı;iiPs~ni bir hareket-

CDevamı 3 !lncü S•hlfede) 

CERCEVE 

h yazıhanede büyük anikyastııı, 
jıııa.dtn kömürü tıcareti yapım 
Melmıed C~.rra1ı firmasının Zon
gu1daktan getirttiği m'i.lhim n~ 
tardaki maden kömürlerini ton~ 
nu 16 liradan satır.ası lazım gelil"'
ken ~ehrimizdekı bir çok fabri
kalara tonunu 4ıJ liradan satmak. 
ta olduğu haber alırumştır. 

Bu satışları çok kuma.7.ca yo· 
pan firmanın pe<,;ine d ü' en mali 
polis ve kaçakçı! k bürosu nt<'
murları nihızyet bu sabah ayni 
ıfiımıemn Yodikulede Aliofendi 
cadldesinde 4 ve 6 num~ralı Şev
ki Boyara ait fabrikaya mühim 
miktaroa kömür satacağını te&-

(Devamı 3 ilDcO Sahıtede} ' 
-~--· . 

Bir Japon tüm 
generalinin 

demeci: 
"Alman, İtalyan ve 
Japon kuvvetleri ya
kında Hind denizin" 
de birleşeceklerdir! ,1 

Saygon 11 (AA.) - Cavadaki 
Japon muzafferiytti ToJ<yoda bil-
yük bir ·sevinçle karşılaııııruş1.ıııı. 

japonlar, Angk> - Saıkson kuvvet
lerine kesin muharebe;i verm!ye 
ha.zırlanmaktad:rlar. 

Dün bir demeçt€ bulunan tüır.
general Sat-o şöyıe dem~ti:ı·: 

(Devamı 3 Unciı s,h:fcd~) -
MÜTHiŞ!!! 

Kömür, elmas ... 
Ki tap, süprüntü ... 
Müthiş! .. 
Akıl, ihtikar ... 

Cinnet, iti:mat. .. 
Müthiş' .. 
Yaılan, motörlü ordu~. 
Hakikat, cephanesiz piyade.., 
Müthiş! •. 
Toprak, kel baş ... 

Heykel, şimşir t~ra1'... 
Müthiş! .. 

NECİP FAZIL R.ISAKtlRD 

Yabancı mütehassıs, baş ta~ . 

cı. .. 
111illi ese~, cinayet ... 
Müthiş! .. 
Söz, iflas yaygarası ... 
Sükut, deha maskesi." 
l\lüthiş! .. 
İlkbahar, kan ya,'tlluru .. , 
Yaz, ceset yangını ... 
Miithiş! .. 
Tarih, öhüriiklii 1-uuak. .• 
J\ledeniyet, fermanlı deli." 
lllüthi~!-
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HALK FiLOZOFU 

ESERİN TAM METNİ 
RESAT FEYZi 

Ankaraı!a toplanan jüri heY. ı
etinin nıiikiıfatlandudığı say ıa 
Profesör H J"de Ed hın ·Sinek· 

ingllizc. .. tındaki hütiin bey. 
eti ile türkçeye çevrılmeli, Türk 
okuyucularına &unulmalıdu. 

Tiıbi, kitabın be~inci bas.kısmı 
yapıyor. Ayni tiıbiin, bunu ta· 
kip edecek haskıda, kitabın ta· 
mını tercüme ettirjp neşrede· 

ceğini il.mit ederiz. Böyle bir 
hareket, Türk edebiyat tarihine 
bir hinnet ol...,aklır. 

li Bakkal. eseri, cıuhanir tara. 
lından evnliı İngilizce olarak 
yaulnuştır. Yıllardan sonra, ro
man, türk~<'yc çe.-rllmlş ve 
Türk okuyucnlarına arzcdil· 
miştir. 

Eserin ingifucc atlı ile türk
se metni orasında çok fark 'ar. 
dır. Rolt'an, ti' rktc>·e çevrilir· 
ken, birçok kısımlan h zfolun. 
muştur J\H"kafatı kamnen, 
türkçe metindir. 

Biz, btı kı) metli eserin, İn· 
giliz OkU)-UC&Jarına arzediJen 
aslının. nPden, olduğu gibi 
tür.kçeye revrilm~diği nokta
&mda dınmak istiyoruz. Haklı 
rağbet kıı~ısında, ı.itabın bir· 
birini takip eden tabıla.rı, mü· 
temadi) en devam ediyor. Ka· 
Daatimizce, •Sinekli Bakkal• 

KAYBOLA~ 

KÖPEK 

~Para. piyesının her cephe5i 
biır mdiele ,.Jdu. Bu piyesle sah· 
neye çıkıın köpek de bir mewe
meğer, bu klipek, bundan bir bu· 
çak ~ evvel kaybolan ma.ruI bir 
eczac.unrzın köpeği inuş .• sahibi, 
imdi köpeği ~tiyor. 
Para piy.,sinde, ka) balan bir 

köpctin bulunması tı·haf! Halbu· 
ki, oraya, bir~oklan da para bul· 
malı: için gidiyorlar. 

HAZlN 

HAKİKA1."LER 

Franı.a hczııuelin,. sebep olduk· 
lııırı iddiasile malıkemqe verilen· 
Jerin davası ~rasında ne şnynnı 

hayret hakikatler ortaya çıkıyor. 
Meğer, Fruı..,. harbe gin\iği gün, 
bu memleketin anuk ~O bombar· 
cbınan tayyare i varilll§! 

Pekili, o :ıaman, lı.oskl>ca bir 
Han Nezareti, ve ~man bir 
Han Naun vardı. Bütün bun· 
lar, 58 tayyare için mı im.it?. 
BAYVANLARIN 

ÇFŞİDi 

Muhakkak ki, ıürkçe tercü. 
mesine konmıyau kı.sınılar da, 

bugün elimizde mevcut cilt ka· 
dar kıymetli ve güzeldir. Ta. 

mım ve aslını yeniden ıürkçe 
olarak basmak, bir romandan 
höyle bazı parçalar çıkarılabi· 
lir mi, gibi varid w· n:elhuz bir 
saati evvelden önli)eccktir. Ve 
ilave edilecek bu kısımlar, ayxı 
bir punto ile dizilirse, orijinal 

bir tabı nefaseti temin edilıniı 
olur. 

10 inilyo 
Dekar 

TOPRAK 
Devletçe halka tevzi 

olunacak 
Baı.ı vilayet hnımsi idaı·elerl 

kendilerine ait boş araziyi sat
ımakta olduklarmdan Dahiliye 
Ve:C51etincc vilayetlere bunların 
sı>tılmaması bildi•ihniştir. Bu 
gibi arazi kiraya verilecektir. 

De\'let toprakhJn•n tesbitine 
ve dağıtılır.asma dair kanuıı pro
jesi üzerinde tetkiklere de bir 
taraftan devam ed imelrtedir. 
D~vlct elindeki topraklardan 

dağıtı1ması mümkfun görülenl.:.r 
on ıınilyon dekar olarak tahmin 
olunuyor Bu arazi şuııtuı bunun 
fuzuli t>,galinde ve tı:ı.l---m .mülki· 
kiyet kldiasına maruzifur. Mü'üm 
kısmı tapusurour. 

Layiha kanunl•şmca yüz mil. 
yoon lira k:>dar kıymet arLC<:i~n bu 
toprakların tesbıt ve tcvzü prog
ramıa bağlanarak en kısa za;nan· 
da ncticelendirilecektir. 

Giitmiik memurları yardım 
cemiyetinin kongre•i 

B&glokl lhtiya ı· 
mız nelerdir?. 

lıi:lm e§'Ya imali ve ;.tihıtoki efırafrn.. 
<iıt hLıkümetin yeni kararlr.r vereceği 
..... ıeloıde yaı:ı.lıyor. Bu lWı.s eşya 

b>hıWı.m başuı.:ia ve akla ilk &Elen. u
zan zaman decti'k.odu.su d.evuın eden 
"DCk çorapla.rd,r. K•.arlırılaıın her efn&-

51 t&' her zaman ~ul ct.ın.4t1r. Fa.. 
kat, iııek çorap bahitru'l dana .-. <>l
d.ııium.• Juı.Uruırncyan yoxtıır. 

Fe\k&Ucie halın devamı~ ip-ek çorap 
UZtTJ.<i<> daha Zlyad.e dJkl<a1 topladı. 

I!...i.vi..yete gare, ya. ipOk çorap .imali ve 
ı;iyilrneı,i bü..ibU~taı yasak ed.lıl.coek:. 

) ahut ı.., bunların daha sa&Jı.m Y"
pı..tm"ı tem.in eatlııec ?'it. 

B; kJ,ğ'iJn.iz ipek 11<>rap, a,-nl .,.,... 
muhafzza ettik.oe. bu metaın nasıl o
luıı: ta daha sağ;am yapılacat"ına, doğ.. 

rusu aklım ermez. Eskide.:ı kll<lıı.n ln
t;.t', k.Jl..r:(.tan k.esıkin., dıye bır sÖ'L v:ı.r .. 
dı Yer yi.l:zürıde, bu luıdar lDce olaralt 

bir .pelı. çurap kaldı. Böyle bır ııeme
rıi:n. se.&Laınlı.k &i).ıöl ueresuıe yapılır?. 

Çorabı, bi.raz daha ltal.ııı lmaol i6e, 
hdhıJ!Tm lı<ışuna gitm,yor. çii<*il, 
a*-1ık ve zara.(et kayboluyor. 

B.ı:auuıleyb, 11<>rabıa ç°" ra{:betle 
lıir meta elmasım tıemi.'"l için. faıbrıka.. 
l:ır. gtttikçe daha ince çoraplar imal 

eQ:yor;o.ll·. Kadlfllaır, nıütemediyen. da.. 
ha ınce çwap a:nyoclar. 

Bizoeı ipek çorap imaJM.ıın yasak 
etn.eit degil, w.s.ıll&ruu de~iıti.nnelı: 

d:.h~ yerinde olur. Ma..,11, bugü.n mev. 
Cu"'I. iı-t>.k çorapların h.:ç onn~a .ıki 

misil ık.2-lın çora pimı.line t~larunca. 

derh>I, butün kadınlar bu ırela1 alıp 
l<ı.llial'..ma.ktaııı vazgeçec<ld.erdir. Dola-
7 . ..sıylc, lüks eva aar!iya~Jnda bir taıb
dit yopılmış olaoaktı.<-. 

F•k&t, bu -lr de kA!i 1elme2ıse, 
Yi!Pdacak bu kalın ~pe-k. çorapların t:l.., 
ut n . l:iı- ki m:sli art~+.: gerek:Ur. 

Cı.inkil, bugün, lıny;!.t paha'ıh~ı. ge\,im 
\.·aı:riyet1 o haldecUr k:. aucı, kendllJ,.. 

~ bir çok maddelerin sarfa. 
ta':M~ tAb! ttknıştur. Başka çıkar 
,.ol \.·aT mı7 •. .Macrleset. btı yo tın umumJ 

vazzye~. lüJm e,ya. nlım ve satımını 
ı-<"*ıl'f'7 ve lı:uıdUli!in<!en tahdide 
doJ:n, g djyor. 

Dun li.l:zumlu ve mübrem adoettiğ!>
m z blı maddeyi bugün almıyoruz. İ.. 
daro ediyoruz. Onun lhuyac., bugO.. 

nü-n de ihtiyacı o!.maktan <;limıştır. 

iht,..., dl'dlğo.miz oe'" """'n, zam"'1 
ve n·t-kfmla del::şen tzan bır kıymet.,. 
tir. Z<.ngin bi.r adam ~in. huaım bir 
ctomobhl mü.blm bb: ;htyaçbr. Fa.kat, 
b'lgtin öyle mi?. 

bugiın. böyle bı: l>ıti7aç yoktur. 

Te,,_ edelim .tı:ı, lhf'y•çlarımıs 

&)ttiJr.çe daha ziyade C\Dllmesln. ba. 
~nesln. Çünkü, iiıt•yaoçlanrnm 

k.sn!anu:z deme!<, bir çok m<ddeleri 

alır.lllı: Jı:abi.llyetiınirz.ln lı:aybolmaSl Oıı.. 

mf:kt.ir, 

R. SABiT Univerııite profesörlerinden oir 
satın yaptığı t~lere göre, 
Türkiyede 100 bin çeşit hayvan 
'YanD.lf. Yalım::, tallı au balıkları· 
.ımı 109 nev'' sayılnıış. 

Şehrimiz gümrük memurları 
yardım cemiyetiıı'1ı y;llık umum! 
heyet toplantısı bu ayın 14 üncü 
cıımartesi günü saat ı:ı,30 da güm 
rük başmüdıürlüğü binasında ya. ı--------------
pılacaktır. lzmir az daha elek-

Berekf'I, iıu hayvaniıwın hepsi 
btanbulda değil .. bi., btanbırlda, 
bir tek cin~ lııtyvan, başıboş kö
peklerle dahi mücadele edemiyo
rn:ı. 

SOKOTtLER 
AKADEMİSİ 

Vaktile, !randa bir •Sükutiler 
Akademisi. varmış. Oraya liz.a o
lanlar, hiç l..onu. mattan, yalnız 
hareketler ve jestlerle mermala· 
ruu ifade relerle~. Ve böyle 
koDU<jrnam"k bir nevi olgunluk, 
tevazu, ilstadbk nişBllesi sayılır. 

JDJf. 
Bucünüu taksi şoförleri de bu 

ldWıe liiyık hal.ar_ •onlutunuz 
ICY• cevap "ermiyorlar, ellerini 
a.. ...... aalhyorlaıır. 

AHMET RAUF 

u.&Odn Trıımva,ylu İduest 1"1n<ılt· 
lezrnı b' Lnn;f. Şelırlıı bu tr...:'1alr.asın
da 111 yer ara.baJat°"ıa te!t brlet u::ıı.Wü 

la!bilt etmeıı: müı1*..u c.t;luılş. Bu 
lutin&ızllk malüm. çum.ıı. tlatıer 
bı; !ıa1ta mülhi;; yi~kt'r. E :naeııa. 
l<'Y:., bu muhtel.it f.a:!eıi t.r!t:tlrmeJı: 
ve tr!lkiıl bir luı<lde indlnr~k idare
nin :P,e celmez. Bu haU.. tek biol.e{ u.. 
ıulil münktiodür, anca«.. Pn yi..ı.k.set. 
!laUi bileti tek bilet olarak k..ııw et,. 
mek ş;:rliy!e. 

Bu da. 7<>1culara bir Y'kım olur. 
Bu aemlıte oturanl1nn talii bö;ı-Je .. 

Bu t:u.nıva;ı-l&ıda UC<ıZ .. yal:at ıor
uurr.adığı ıç'n, hallt, boyuna, fazla pa. 
ıa verrodcte df'V&m tder<k .. 

BURHAN CEVAT 
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S eni Unutmadım 
REŞAT FE Zi 

Ne-rln, kendiaiaıt tazyik €cen büt1in 1 
ı ııdd! ve ınanevt acıya rt:gzr;en, ze. 1 
lu'i6ıW.n Kll ka<l ksy~•~"

Teı· ~<.T t.. 70.uWaı.t. rareııteın 
d.' ik.l.llUl)'ıo.. .., hlu..i, uUS"\1 1J~ m0t-
hi~ bu: m· a. .. ~ .> a..l 'yo .. , gcmç a-
4:1 a ~- ~ u : ddeiıti ... ı.; ·n 
vc·.ı.~ ha· • ko~ .. y,,r, kcITı.wuyor-
6u. 

B.r &ı !Ik, .Yı<'e yorg~. dlitn~.>. 
Ba~ııu, y,..,; yan hydu. iç ni çtte. 
rek nuı .ılu. ,ı.. 

- h4.Jbu icl. koy • ne ba)'a ene 
ucup e:e\rn. ı.ın • 

Sonra., g U !>üa.vının yilzUDde 
btrala clolaı; • k: 

- ŞUDU b.1 Sila•ıı. ııe: 1 Çok ... 
V'.YOl'um. He:- geçen gih ıç tt>d k. bu 

s, av• mlnemadiY'!n bltiını. .aill,.,.._ 
tak onıl tusd.k edıyor: 

- Tabı~ ..W.\ Ne·.lc o:yordu. 
-· \ skma berab.r olacaırız Suavi.. 
-- 'I .l ı Nevın.. 
- bu• &re nl inıındıırman l:lzııa. 
- In"'1l. ... '9 buıunuyur:...ım &ı:\•g!ıl!.nı.. 

S·:ıııı t n.n ederım. 

Sıı..aVL, Nevin!.n ba,iUCunda iki saat
ten fala ka-<lııt'lan BOrıra. guçiükle 
ayrıkbllml;ıtl. Genç ltaduı: 

• \ lirlll, yıne gel, cUy1' emir v<rdt. 
- 1 alıll geleceğ!m NevJı~ 
·- Her gün gel, ~ilavO.. 

- Her sCın reıe«:ıl~n. Ne.-.ln.. 
- ll ;y> Oluncıya kadar &el .•• 
- Suphosız Nevin.. sen. çabuJ< ;y1 

ıevgıyı artt ·yo . >en.sE :r.ı. n. , o~scaksın, ıeva:il:im.. 

.;.iimlriirı o "" lN tn ry B<:a- - ÜDdan - cıım- ım.-
ber y~ı;yacztız Ya' ız k:>!mryaca.k .. . 

K<slk k. il< o - ·rablı .. . 
-- Çlhltü, ondan """"'· lıil'tı taımo.. 

triksiz kahyordu 1 
İz.mir (Hususi)- Şehitlcrdeki 

elekhk santral !Il€rkezi çok teh

likeli bir yangın atlatmıştır. Saat 
11 de elektrik sa;ıtral meııkezin
de şehre cereya;ı veren ımmmi 
dinamolardan b'risinden ateş 

çılanış ve maal~sef şelıriıniz.i e
tektriktcn JTtabrum bırakmak 

tohlikesini gösteımişse de itfai.. 
yemizin aldığı seri ve sistemli 
tedbirler sayesinde ateş büyüme
den bastırılmı,::tır. 
Yangının sebebi zuhuru bak

landa aliıkadarlarca ienni tetki
kat yapıl.maktadır. Zarar olıdulı:ça 
mühimdir. 

Fabrik>a sigortalı olup ha!J€i 
sigorta şirketine ve ne miktar 

sigoı·tah olduğu henüz ~ıla
maınl§tır. 

-- TM>il. ;yavrum. •• 

Stiavl, da1stın ve bittin, ~One dü
şüne ~a. bdar ı;:;?Iıml;;U. 
Bl<U-n. l:rir kilbuolan llY"'C~ ılbi ken
dine geldi. Daıkika1"rdanberi, loafasım 
y>ran, 1ür<tft ezen duıüm noıctası, 

kcıtmı>t ve a;ill' bir darbe h;ı.linde al.. 
nnı:ı ııırn1$ti. Nevine böyle 6lıZ vermı!~ 

Ü. Bôy'e ola"'*lı. }Jijyle olma!: .!xli. •. 
Genç adam, M;.ı., kend~i bir rila'a 

gd~müş zıumed:yard.ı. B"'lın: iki tan. 
:Ca 8'11>adı. D~Uııdıi; Ooa söz vennlt 
uıııy,,;;. Kat'! olarak boyle olacak de

rr..ij 111ı1ydi1.. Biır' e.rk.~k konuşmuşt~ 

SU.avi konUıSmuş. N~v.ı..ne soz verm.ış.'-i. 

öy:c mı! .. Bu sin.ön yapıln.- hı.tui

ması lôzurıdı, aksin!. dllşiiıımek bile 
lc.a<.cık.lık olwdu. 

Jı'akal, Silavi, Neviue naaJ. söz ver
mış, neler söylemı~, onu oosı: tıasdUt 
etnriıJti?. Bü~ bu h!'ıdisekr. bu ba.
yallcr, bu hat>rala.r doı;ru. bülüıı te. 
femıal.ına kadar dolıru r:ıu idi. AL 
genç adam. bu anda, hatızasıs:wn ,..._. 

nrimakta olma!lmı "" kadar lstenfi. 
Bu d~ünceler tj!e, korlnmç mil4;. 

hİ3 Vt tıeh!ikf'Ji fdi. 

Uzak Doğuda Müttefiklerin 
Kuvvet Müvazenesi 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Uzak Doğuda: 
Cavada müttefik ordusu kayıt· 

sız ve şartsız teslim oldu. ~lütte· 
fikler arasındaki şu kuvvet nisbe
tine bakınız: 94 bin Holandalı ve 
bunun yanında 5 binden ibaret 
İngiliz • Amerikan ve Avustral· 
yalı asker. Demek ki harp başlı
yalı ilç ay olduğu halde Holanda
nm büyük müttefikleri Cava mü· 

dafaasına katılmak iizere her biri· 
si ancak 1 • 2 bin ki~i yani birer 
alay knvvet.inde asker göndermiş· 
ler .. 

İşte Anglo : Saksonlarm bu 
dörtte bir filaile dövüşmek ve 
dörtte üçle diğerleriru dövüştür· 
mek zihniyeti Cava miidafaasın· 
da da görülmektedir. Onların psİ· 
kolojik bakımdan asıl en büyük 
noksanları; acı kayıpiara rağmen 
bu ruhi haletten silkinip kurtula
mamaları ve her ceplıcde muha
riplik bakmnndan ikinci planda 
kalmaktaki büyük hatayı tekrar 
etm~Jcridir. 

Eski devırlerin minsı olan bu 
Anglo - Sak~n zihnıyeti devam 
ettikçe, daha birçok acı kayıplara 
uğramaları Plbette muhakkaktır. 

.Japonlar, Avustralyaya karşı 
elverişli bir sıçrama tahtası olan 
Yeni Gine adasuıa da çıldılar. Ve 
orada da Anglo • Sakson zihniye
tinden mlillıl'n: aynı knvvet mu· 
vazcnesinc şahit oJa~ağız. Bunun 
içindir ki, Japonlar bu adayı da 
sür'atle istila edeceklerdir. 

Acaba, Pnsifik'de son büyük 
müttefik kall'"Si olan Avustralya 
adası da ayn1 kuvvet muvazene
s.ile nti mlidafaa edilecek? Eğer 

UÇDK EBLEB 
ViLAYET ue BELEDIYEı 

bu i~ de ayni zihniyetle tuttılmuş· 
sa Japonların bn adaya da ayak 
basnıalan ;:üç bir hareket değil
dir. 

Tahmin ettiğimiz üzere, Avus
trn !ya müdafaa hazır lıklarındıı, 
~imal ve batı kıyılarından ziyade 
doj;'U ve cenup kıyılara daha çok 
önem verilmektedir. Bu ada üze
rindr. yapılacak müdafaada müt
tefikler Jap<ın dlln9nm:ısile dö· 
vüşmek için gü:ııel fırsatlarla kar· 
şılaşabilirler. 

Ada büyük olduğu için, hava 
ve deniz üstünlüğüne güvenen Ja
ponları ada~ a ayak bastınnama.k 
ancak beUiba~lı üslerde ve liman· 
larda kabil <'labilir. Fakat diğer 
kıyı bölgelerinde Japonlar kolay
ca karaya çık:ıbileceklerdir. 

Birmanya) a gelince, Japonlar 
Rangon şelu inf' girmişler ve mer· 
kezde de Mandalay'a doğru iler
lemiye başlamışlardır. Çin kuv· 
vetleri şimalden cenuba doğru 
taarruza geçmedikçe, İngilizlerin 
İrarndi boyuna kada~ çekilmeleri 
mukadderdir. Birmanya ve Hind 
sularında kuvvetli hir İngiliz fi. 
losu olmadığı için Japonların lra
vııdi ırmağı ağzının batısına as .. 
ker çıkarmaları böylelikle İııgi. 
!izlerin bu ırmak boyundaki mü· 
dafaa cephesiui cenuptan kavra

mak teşebbüsünde bulunmalan 
akla gelebilir. 

General Wavcll'in llinnanya ve 
Hindistan müdafaası ıçin Çin lrnv• 
vctlerile bir harekat planı iıazır· 
ladığı muhakkaktır. Fakat Bir· 
manyada Japon ilen hareketine 
bakılırsa bu planın geniş ölçüde 
henüz tntbikine geçilır.ediği anla· 
~ılıyor. Müttefikler burada da 

hala hazırlık dcvrcsindedirler ve 
oyalama 
yorlar. 

muharebeleri yapabili· 

MADEN 
Bulanlar 

Bol miktarda ikrami
ye alacaklar 

Madelnerin ~letilmesi hakkın
daki mülıi.ın hükümleri ihtiva e· 
den kanun layihası meclisin 16 
marttaki toplantısında göriişüle
cektir. 

Asli ve şahsi bü tii.n ma~Pnle. 
rin aranma ve işletihnesi b.ı ka
nuna tabi olacaktır. Devlet iJrtı,. 

sadl, mali şartları veya diğ'.r ı. 

capları gözeterek bir madem bu
lana değil de d:ğer bir müesse
seye ihale edebilecektir. Bu 
takdirde madeni bulana taııminat 
verilecektir . .i)evldçe bilinıniyen 
bir madeni habPr verene de dev. 
Jet hiı:metinde bulunsa dahi bol 
bir ikramiye verilmesi esası ka· 
bul edilmiştir. 
Sıcak ve soğuk maden sulan 

ıviliıym belodiYe ve köy bükım{ 
şahıslarına tercihan ihale oluna
caktır. 

Bazı ekalliyet ve ecnebi mek· 
teplerinde •ır.ıl •obaları 

yakılmıyormuı! 

Şehrimizdeki baız.ı. ekalliyet ve 
ecnebi mckıteple<ınde ve bu me
yanda Kadıköyündeki bazı mek 
teplerde sınıfların sobalanrun ya 
kılmadı.ğı Maarıf Müdürlüğüne 

şikayet C>lumnw(-ıır. 

Maarif Müclürlıiğü sım!lardaki 
sobaların behemehal yakılmasını 
bu mekteplere tebliğ etnüştir. 

Bir kömür ınahtekiri 
mahkum edildi 

DivaII)"Olunda 80 numaralı 
dükkanda kömürcülü1k y&pan Te
mel oğlu Nureddin pahalı kömür 

sattığından asliye 2 inci ceza 

mahkemesi tarafından 25 lira pa· 
ra ceZGsıoa ve dükkanırun bir 

hafaL müddetle kapatıbnıısma 
mahkı>m olunmuştıır. 

Temyiz mahkemesioce de ceza 
tasdik olunarak kesbi kat'iyet et· 
miştir. 

+ Be:edio-'<> h.avag"7.1 MareJerine 
leb!ıg"' yaparak bu.od.uı aonra al><>ne. 
!erden havaga.zi ficretld.nla saatin yaz. 
<!ığı ınık!aTa ıı<n aıının:ıs:n: bildir. 
m•tlr. 
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.... "'VUK PALASIN ESRARI 
+ Mı•r C...,ını lambn eden mll'lıe.. 

•~ut, buraı:!aıı 11<>k miktonla demlr 
polııtli..,. çı.kıırıııış ve bunla.:ı sıı.lın aı. 
m<ıtt lBIMn~e de Bel~jye R~:isllği k4,. 
bul etmiyerek bW>ların keırdisiııe a.. 
zun o~ bildimıiitır. 

- - -- \azan: Osman Cemal KAYGlLI 

TiCARET O• .')A.NA.Ylı 
~~~~~~~~~~-

+ ~ubat ayırıda İ9Lınbulun ı!lmr!ık 
"llıdal! 100 blın lirayı bulmuştur. 

+ Yakıoda okm<>k m'ktarmı.n tek. 
rM l'ilfoa başına 375 grama çılcarıda.. 
cağı ümit olunmaktadır. 

oiYell bir garson karşı_mu.a, d._ilip ne- ı 
ıer içtt:.ef,Jm;.zi sorar ı;.onı:?~, k.urbaga.. 
la·ra 0\-lt~t.ra şc!Uği ) apan acaıp a.. 
caın~ 

- Seıı dedi, yaln!z birer bllyilk 
maşraba ıı<·:.ır, bunlann beps; de l>a.. 
vJ;..uau k~rbata su,yu içeci>klttl 

Cenç garson ooa çıık.J§tı: 

- O su. seuın ıı!bi. k&!'<!<lere lıA:r~ 
tır. BOy:le l<Jba.r ~8<1 Ve baıyiua de_ 
tı-ı: + Toroslarcla zengjn Boksit ~ 

leri bulUDUmŞ!ur. Bu ııeia' blz>m moruk 11"""'""'1 tem. 
* Yatrnıda İngiltereden """'11eketlııU- balda payladJ: 
ze on milyon adet çuva.l get..rllecei<tir -- O koı>elaoe, sen lköpojjlu ki>pelt 

/lfÜTEFERRIKı 
· ve seı:m ıı<Sta.ı da köpoğlu kıöpekleıoln 

+ .Abdüll!li! ~ AbdWMI lsıırlle
rl'M!t ilci sabıkalı sarhoş Kliçı:kpazac 
da Yavuıı; S>narı mahallesinde Tt.n>e 
BOk<>ğwcia Sepetçi o1"'1m~ J.omil>dıe 
hi-rıne tatıaoca ve bıç-akl.ı hücum et_ 
rr.ıı;Ior, ır.cııho.lle bekçısı Rasm imdeda 
gellııce ona da s•rMı ı;eker~k kı:çmlll"' 
Jardır. Rasim diğer be-k.rt1e!l~ buınlan 
kc\·•L.-ım.ıo:. -.eş tea-ti~indPn sonra her 
~Üi cie yUclamnışlardlr. 

+ l~ Mart gilııü Tıbbiyelilerin Bay. 
rô"'11 mü.nBBCbetı'.yle tinıverıs;.ıt.e kon.. 
ferar.a aa:kıru.ıbia me.rasiin YdJ'.Aa.<:aic
tr. 
+ Şhicetl Heymi,yenln flkhıl>M' .... 

ri!~! 1 Nkand.a bqlı~acaktLl'. 

his bır trajedi, bir ıatandıol ~ 
runı, dl)'e. tmnklandı .. Bu. biz reza. 
leııtu. 8<ır\, bu """'leti yaı•ı•ı ™"'· 
dın!; boyle bir se.nar,,o harult:mao:ııa. 
lı.;yôım. 

Beyogiu ()Add.esmin en kD>lı.."IÔailk sa.. 
ati . • S;,bantan öğleye .k.&oo r Y"Can 
yağının durmuştu. Tertemiz yıkalllil!ll 
ko..dr:mnl:l!rın t.utüode, Pııdl, iııean 
ıeık't"i akıyocdu.. 

Gilzel bır Soıııbe.har ı-ece&I... Vi\. 
r..nı.er •n caddeye vuran elc'A'tcl.k .ışık
la:ı ljulalı:ı..ıh. aı'3&r..da blyaz; .:;ı'.iŞQ.h 
g\Jı:gl? \;)"ı.»t.i.arı ya;pıyllr .• 

SuJV•, yıırüyO'r, yü.ruyordu ... Bir a.. 
t.aıiık.: 

- ~ ıldır.ınaJı: i~ bile değil... Dl.. 
ye ~l\Yleudi .. 

Gclatasarıv-ı g~. sol k..ı<!Lr>m ıt
zf'rinö.en 'l'ilDelıe doğru yuru,yo.cd'Uı. 

N1..ıcye:, rıedcn, n-!çin ~diyordu. K~ 
disi de bı.ı.miyordu ... 

Yürooü. yi.ırüdü .. Sola 5'lf)<aıı dar 
bl:c yoku;uıı boş:.rıa gelm~ Duralo-
1.ııd ı. P.e-yaz bir elektriik abajllIU üze. 
rinde yanıp .ıın..n bir i<'m ctırd\l On 
sene t-vve}e ait hatır.cıJ, 1· 2'.hnıhıde 

c=4andı .. IDr b!i,rillt apartıroamn al& 
katında, dlJ\>arları aynalı, sülwıi.u blr 
ktiçlı:C meyha.ne .. Neş"ell şİşm<ın bi.r a
d:ıınm !k:'.!a.r çala.rM. şaı1<l •öy]ed;tl 

~ğ.u egeğ.! ~mı?. 

Ganso.n a!allıyaa.""R.k. kıpkrtımJ-zn. olduı 

ve biç bir ceyap vermeden tıera 1üzıı.. 

ne teza.iba ıkoşup ~ı o4n kınııııa 
yozlıi, ~ıo.açlı, pos ve bcy•z bıyll!ı1ı 
barb3Dlll k.arşısına diktldi. 

Kurtıağlllm-a ma;..troluk ed"'2 edam 
g:ü.1 e1·ek. btzinıkine 

- Adam &en de bak iU o.l.dırdıtm 
şeye V< balı;. ŞU onlara J.<lyık i~UD 
o c;lırı..ım 61L.ı.t."'ra! Köpvgıu köpc-.k .. ~ 
ı;o&.u -"" k.un, ool&r k m?. Sen ki 
ruııi'ne bucün benim gibi Jtöpe.ldi" 
kalJul eden ve ylmıi.ucl a.;m or1ala
rmd> v<ı.kıtiyle beıılın lturru~ oldu.. 
ğu!ll Kelbıy:rım mesleğ;ni dir.iltrııege 

çar.~an bir adamsın. boyle <llduğu baıl
de o canım l<opelı: sözilıı:ıe ne d>İt'• ı.w.. 
yor w ltöpek;liği bana !iiyı < ııöımüıYW 
aa oı:ıı.ra imaıd edi;ı"orwıı? Onların 
... ıa çırak., bizim clbi köpek olmadsırı 
lçio daha blır kaç b<l'l ~kmck yanele_ 
ri. teY pardon loeııni.k yalamaları lhllill 

&VU7 baş.lndaki acalp adamoıı bu 
;ö:zlçr;.n<lcn ıınJa;>lıy<>niU Jti O, mevl"-" 
ve LU.ıJd Dicyojendiı. :Jizim asri ve ~ 
sık DL)cıjen, yuvarlak ırı;.:&&r.ın etra
oodakile.ıi ~ederek L<.kiki Dışo. 
jene sordu: 

- Scnlnkller pek dalmı$"'1", enılar 
rınO:ı k.imıblılic ıpe Oıoenl.l!... ne decin 
s~')'İoer k:onuşuyorlart K:nıb;Ji.r düınJra.. 
yn çekl dırı.el vtTmcı<. \·ın or:· ya yeni. 
)'<n! ne ce •• erı~r yuoııurUı.;.:ı-eıı-lar. 

.H:tk~ki Dııyoje.n eı.~:ıdeki co~ ha
V\.!i.Uu K.enarıaa bırak1p guHımsi,+e. 

rtk 

I!uıılann b(it.!ln dilş'.tncele<i ı...ı

haroıcc. ve aşağı yuk.arı t:c:y~dir. Me
sel~ şu Pli:Lon .ruh del', C'Z)t;ıl) v~ ebed1., 
dır. r~ .k~~ ezel \.e ebet ne
dir? Lky.ı.ıııce zınk dJıye auru..·. Tab.ıJ 

durcıcak, çunkü. &il..ııı Lı.ya F"':fCllıllı de.. 
dı4.i ~.l>L 

z;.ra ki bu terazi o kadar - çetıı
meıd 

Ve çekmı.":Yınce d.e bütllı. ilimler, 
t~re ler, !Wunet!..:r, mtc.ıtJt:o., zubl. 
y·rl.lar h..'.rickı.nd..Jık.i d~Wııco.le.r hep: 

~eyhJ..J. ker-a.maıtı irend.iı::nen meDkul 
glbt ..i.lll', 

'l .mı bu a.railk meynaı""'14 lwmızı 
J ıiıliı, aJ< 88<Çlı, bey az pos ı..:ş ıklı ~ 

bası ehı.:ie kooa b.iır tne"ı! tcpsic,1 ve 
y.:ırur.da ı;ı.rıa~ı koca bir ~o:ı.ra.p b.i.n.IJCj. 
ue nı.ctEt.mrz.a yana~tılar, B:zim bık 
D 'Y" ı en baıııba;ya SO<"du: 

- hU1>.Lal'da nesi?. 
Bo.ı·b• yuW>rl<ıit -"'111 b.>flyle la. 

ms:-:ıycarak oevap verdi: 
- Bunlar o n~ad• ot!J'l"~ 
~! 

liak Jd Dıyojeo: 
- .t..ıı.ı,.ldl dedi, bıuılar ya biıı;m 

,c\z.:ilt11'1 Fir>ıı.ideo, '.fa Aliruının ~ 
hw· tlı ~ı As.l<IQ·a'dan, ~uıı 
da asmnde Platon oe.ıa:pwrwdaodır. 

Bizim mor\ik.: 
-- Öyle iBe bu 1-4 bize dell1. 

•anadır! 

- Bana <Wıut, abıe olınuı. ""'"" ı 4i 
80'$.Atn...U ~ red.deıü!eolı: dejOl.İ& 
a.. buyurı.m. b;;ıkalıml 

Gelen mezeler &ayel oetls ~ot. 
dui;.ı ııtı>l, prııp da Yunar.ooı..o.,, e.
kt &küs Aırioler.lnie iç>leo ve t.a. o 
zımatııııan bu zamana ıkad<rr k..ım.. 

d~tı.nın en eski ve en haıı!.ka bir ~ 
nl;ı .id.ı. Daha ilk bardıı.kta lnoa.a. 
oe:'eni.n birltaç basaınağ.ı.nı b.Lrdeo çı
k.ıy<-,.rdu. Biz i'kin<"l bardaık.laırı ym."&l'. 

!arken gar.on el :xle b'~ !kilgıtla ı:eldl 

v" kitidı myoje_.,., uzat::ral<.: 

- Bunu Sokr~t baba görwteıtdi, oe-
va.bını Lstiyot! 

Ded.ı. KağFlı göz gezdi""' tıll'Oieıt 
'ı?vrek gevrek &üldüiıden SODn. ~e 
döndü: 

·- Ben ~med.m rnl size 1.:1 bu ~ 
nf!crde d.ıv"'a sü.rüleci!4< >Jul yorlur! 
ô.ı..vc,. bakın ıu bana yaızdık.L&rı, ,eye., 
b'""' hele şu yedilcınri na~! 

Ve elırıdelcl k~ğıdı okumll'a b.şladı: 
cAuz dosllllnıu., sayın Bıv Dlyoj..,. 
B:ı, şimdi burada saa.tl-erdmbeni iıll.-

ı•nın t .. rlfi!e uJ!ı'aşzyor. aırun müna.. 
kaşasıru ~or<!uk, nihayet pek mub

,ıerem hocam Sokırat, lnsaa iCkı.. konu... 
,.... ve g!ilen bir hayı·andrr dedi. Ben 

y nl men '~ y 'nı::e senJo olacaiun ... Sema 
.-inde acal!lnı.-

Slhrvıl ne yapmıştı. SUa·vl ne1e-r ,..... 
pıyordu?. Süavi nereye glcilyordu?. m<.7hene ..• 

- Ne y.ip."l"111aır, o zavallılar da iı;te 
kenö!lerhıe bOyle bi: y.Jl tı.ıttucmuo. 
ı;ic.yoılar. İlmi, edeb~ hikm<>ı;. felse
fey!, mantığı., klırns.::ye vtrınt'zleri ta. 
t,"'t k-eoıcn.erine tavu-:C mu yumurta
dan. yolm& yumu.rta mı tı:vul<tan çı. 
ka'."'1 Di.Ye sorsanız hemen :.pışıp b
lnklr. '\'akı~ bunım (çiıı dunnadao. 
dioienmeden, ~enmcrlen ~&tleroe, 

t.ilnloerct, h:ı.ft.ntaroa, ;ıylarca VC' hattt 
yıllorca dı.rlonıp dur>1rlar. t&kat nel.lr 
ttd" tam biz" ·lıta:raz veremey~p hem. ta. 
vuk yurnurladm, hem yumoct.a ı.

•~ l"" ~i Di.Ya &ac""11'ırllır. 

de ooo bl'Sı, hay<r dedlm. insan iki 
anklı, ı.ıı.na.Uırz blr bo\)>veudw. 

"~evamı Var> 
Kt:ııdl ı.eodiı>< acı acı oıiıldü. MUL. 

ıya l!e Japonya .. 
Ya.san: Ali Keırıal SUNMA!' 

Vakit vakit tazelenen bir bahi5 
de Rus - Jıtpon münasebetierw n 
ne olacagıdır. n;;nya matbuatın. 
da mwlııtelif dere<;ede hır ouerak 
ile bu mesele eirafı.ııda yazılar 
yaztl.ınakta, bugi\ıı ve yarın için 
taıh.minler yünltülmclc:cdir. Rnır 
ya ile Japunya ~=asmda bir mu
ahede ol<lugu ıralılmdur. Buna 
göre iki taraf da siyasi dostıugu 
ldevam ettiriyor. Şu günlerde 
Moskovaya gönd~rilcn yeni Jı.poııı 
sefiri <le §imdi~;. nazik vazıyete 
göre iş görunege sallhiyet s:ı.hibi 

'bir diplomat sayıhnakladır İki 
devlet arasında .,pgeç siliihlı bir 
kavga ç!karagına dair ileri sürü
len kehanetler kaç vakittir dvğTU 
çıkma'dı. Japon gazeteleri Anglo
Sakson tarafınır'. buna çalıştığı· 
nı, fakat Runya ;ıe meveut mu.. 
ahedenin bozulır.~dığmı yaz.mak
tadır. Laikn maralı oluak bu 
ga....,telerde görülen 'bazı müta· 
lealar daha vardır. Buna göre, 
Anglo - S&kson tarafının uğr~ 
ması.ııa rağmen .Japonya ile Rus
yanın aras.ı bir harbe varacak ka. 
dar açılmaımıştı r. Eğer arada ha
kikaten bir sil~hh kavga çıkocak 
olursa bunun ne ncıticeler vere
ceği dıiışünillmel' Rusya ile Ja
ponyanın Asya kı~'ası.nda müşte
rek hududu vardır ..• gibi . 

İşte hep bunlar hııllrlatılmak 
!steni)"<>!". Anglo • Sakson tarafı 
ile Japonya arasındaki kavgaya 
'k~ bitaraf kahnakta devam 
ettikçe Japonyaıı:n Rusyırya ta· 
arruz etmeyi dü~üııınediği illıve 

<edihnektedir. 'T~ ga:ııetelerl 
Rus - Japon münasebatı bahis 
mevzuu olunca böyle bir ya~ 
tarzını tercih eidyıorlar. Bu ya. 

nlar evvelfı J aponyanın bu 
harpten muzaffer çıkacağına bir 
emniyet ve itimat beslediğini gös 
tererek böyle bir kavgaya Ru~ 
yanın kanşması kendi hakkında 
iyi olın•yaca:ğ:ını üstü kapalı an· 
latmakta-dn-. Bazan bu böyle üs
tü kapalı anlatıl·yıor, bazı vakit 
de da:ha açık yızılı.yar. Her iki 
sinde de maksat birdir. O netice
de Ruslann Asyada Japonlarla 
hududu olduğun\! dıüşünerek bi.r 
harbe girişmemelerini söylemek. 
tir. Rus - Japon münasebetlerinin 
geçirdiği pek gergin safhalar sı· 
rasında evvelce bu tar1Jda bırçoJc 
yazılar ya2ılırdı. İki taraf arasın· 
da hemen sil.1.lı patlıyacağını ·aın· 

netımeğe bu yazı1ar kafi gelirdi. 
Fakat her Wrlü tehditlere rağ· 

men arada.ki münasebat kesi1. 
mezdi. 

Uzak Şark diı:>loımatlan ara· 
sında pek başka türlü bir anlayıŞ 
ve anlatış tarzt olduğunu söyli
yen A vr!Ş)alılar Rus, J a.pon ger
ginliği karşıııında dahn.a acele bir 
hükü.ın vermekt<.>n çekinmek liı· 

211m geldiğini tav.iye etırnişleıı:lir. 

Şimdi de iki tı.raf arasındaki 

anünascıbetleri .gc"l:in. değilse 

de .nazik• olduğu Tokyıo gazete
lerince itiraf edilmkete<lir. Bun. 
dan ne mana çıkarnıafı? Yeni 
vaziyette göze çapran cihet J a· 
ponların yukarıda işaret edildiği 
gibi bu harbin eonunda muzaf
fer çıkacaklarına emin göriirune
lerine iliıve olarak büyük A~ya• 
dan bahsetmeleri ve istilclıal kin 
Rusyanın ona g5;e keyfiyeti dü.
~nmes! 13zım geldiğini söyleme
leridir. Bu harpt.:r daha evvel de 
Japonlann büyük Asya emelleri 
gizil değildi. Fakat Rusya ile Ja:
ponya arasında zıınnt bir anlıış
ırna ile her iki taraf da kıt'a ü-ze
rinde birer nüfuz sah.ası ayırarak 
orada genişllyec.:k, birbirine il.İŞ' 
miyecek deniyordu. Halbuki J a· 
panlar artık Anglo • Saksoııı il.Je
ımine karşt giriştikleri harpten 
muzaffer çıkmak il.midini besler- r 
ken Asyada da seJ1best kalmak 
isityecekler. 

Urla meb'usu Refet Ülgenle 
yeğeninin muhakemesine 
bugün deııam olunuyor 

Ankara 11 (Te.efonla)- TiirlC 
Maarif Cem iyetir in eşya p;yan• 
goounda bazı yd•,uzluklar yapıl
dhğı• idtliasile mahkemeye ver' 
lip tevlkif olunar> ve bilahare ga'Y" 
rimevkuf olaTak muhalcemc edil· 
meleri kararlaştırılan meı.kftr ce
miyetin eski re;si Urla meb'USıl 
Refet Ülgen ile yeğeninin •rnuJı&' 
kemelerine bugiin Ağırcez::ıda ae 
vam olunacaktır. Bugünkü cet; 
de müteaddit sahiller dinleneee 
tir. 



, 

,lju 1ı:ızının metinleri AıJaaoıu. 
Ajansı bült?n;erinden alınmı.ŞtU'l 

T clhis ed.ın: A. ŞEKlB 
Ankara Rndyo gnzctesien göre, 

büyük lıczırr ettc'1 sonra İngiltere 
ik ;ya;;; rrA.ırnsenetlc-ri kesilmiş 

Jıu'· ar F'ren " . n Amerika ·ıe 
ırn \'cut !l'.ıÜnasebctleri de son gün 
Jcı e ge .. i.:;ın c ı.- r•q )"4.luı~J.~ .. ı.&
dor. Bu gergini. •<: sebep, Fransız 
de :>an:mıısınm m.hwrın lrontrolü 
kin pek elverişli bulunan Tulon 
t namda topl:ım~;ı ve 6 Fransız 
muharebe gcmhil1'11 Daık;aı:dan 
kalkarak Marlaııaskara giLmesi
di · J;ı,undan başEa Japonya Ma
dt ~askar adası Uzerinde üs iste
ırniştir. Fr.ııma tc!.iş ve ri~kı.nlıJr 
i•it>dt'dir. Angltı • Saksonha· Ye 
n. ver d~\~lct!c~ onun bu vazi
yetini kendi lehlc-rine kullarmıak
t~dırlar. Eırlejik Amerikanın 
IF'.-a,..ıısz lilosur n !hareketleri 
iıakkında V ışideıı memnuniyet
ve•ıci hıç hır cevap alm:ıdığı sa
tı ı 1 m a'.kıtadı r. 

INCİLTERE - Rl!SY A ARA.. 
SINDA GEHGİNLtK Mİ? 

Bir Stokıhclm haberine göre, 
sen ramanlarda Rusya ı:e İngil· 
tc·:t' arasında b . .- rerginlik olmuş 
tu . Sovyetkr h3rbe faal olar alt 
~irakte devam ;cin ve harpten 
~nras1 için baz garantiler iste
mektedir. Bu ga<antilcri diğer 
<m.ıttefikler Atlantık beyanname
sinin baz1 1' ..kümlcrme ayık.ırı ve 
a•trı bulmaktadır Bu suretle İn-
' gil!cre birbirinden fen<t iki şey 

seı;mek rorunda1ır: Ya muhtaç 
okluğu mübte!ık &r.·yeti kaybet. 
mok, yıı!hut da diğer milletle:e 
kar:şı girişliğ' taalmütlere ihanet 
etmek. Aımerika büyük el.çisi Vi
nantın Vaşingtona gitmesi işte 

bu mesele ile i!g.Ji gfüıülüıyor. 

YENİ MACAR KABİNESİ 
KURULDU 

Buoopeşte hab~ıine göre, Slhbi 
durumu y<ÜZÜTidcn h1ıkn sanator
y0mrla bu1 wıan Macar hül<furıet 

reisi Bardossı salı ge.:esi istif""1"1 
vermiştir. Eski z•~aat nazırı Ni
lrolasdekalay yen. Macar kabine
sini teşkil etmiş!.ir. 

HİNnlsTANUA TEVKİFAT 
Kalküta rad)",sunun verdiği 

habere göre Hindıstan ileti bhku 
r!'si Sardul Sing tevkii t'dilmi~ 
tir. '.BO'Zenin beynnnaınesi Hindis
tanda derin akisler husuel getir
miş ve İngilizler bir isyan hare
ketinin önüne gtçımek için Boıze 
ilC' aiakalı hareketin şoflerini tev
kif etmek zorundd lmhmşlardır. 
İNCİLİZLF.RE GÖRE HONG • 

KONG VE MALEZY ADA 
JAPON Mı>;ZALİ!\U 

Loruh'a haber·ne göre, lhilik!U-

Fransa iki ateı arasında 
kaldı - İngiltere, Rus· 
ya arasında gerginlik 
~i? - Yeni Macar ka
binesi kuruldu --- Hin
distanda tevkifat - İn
gilizlere göre Hong • 
Kong ve Malezyada ja
pon mezdımi - Doğu 
cephesinde yeni muha· 
rebeler - Libyada as
keri durum - Uzak Do
ğuda yeni hareketler. 

met bu hususla bir resmi tebliğ 
neşretmiştir. Bu,,a nazaran İngi
liz ordusundan Hong - Kongda 
50 subn" ve er eli· ri ayakları bağ 
ianarak

0 

süngülPmniş, Asyalı ve 
Avrupah kadınla· n namuslanna 
hücum edilmiş ve kadınlwr sonra 
öldürülmüştür. Bütün bir Çin 
ma!lıallesi rnmurıi bir mahalle. 
haline ·konul't1uştur. 10,947 esir 
bulunanaktndır. Bay Eden bu 
münasebetle dem;ştir ki: Hong -
Kongda teslim muamelesinden on 
gün geçtiği halde yaralılar dağ. 
lardan toplanmamış ve ölüler g~ 
mübnemişti. Yapılan yegane şey 
düşmanı mutlak.ı. mağlüp etmek, 
tir ve bu mezalim bütün dıünyaya 
ilan edilecektir. 

ooGU CEPHESİND'E YENİ 
MUiHAP..EBELER 

Ahnan !ara göre, dtlışman hiç 
bir muvaffakiyct elde etmeden 
taarrıvJanna <ievam eılınUjtir. 

Merkezde düşma:-ıın bir kaç hat 
üzerine kademel•·nen mevzileri 
yarılıru.ştır. Sivastr>pol ve Kerçte 
düşman taarruzbrı geri pü.'iküt
tühniiştür. 

Soıvyetlcre gö"e, merke:ııde Sov 
yet kıt'aları bir kaç kasaba işgal 
etmişler ve düşmana ağır kayıp
lar verdi111nişlerdir. 

L1iBYAıDA ASKERİ DURUM 

Kaytia değer hiç bir değtşiklik 
J'Oktur. Yalnız iki taraf arasında 
keşii faaliyetleri olmuştur. Al
man • İtalyan <J.qva kuvvetleri 
Malta adasını 24 saat süren bir 
akınla dUırttnaıdan bcmıbalamışlar

dıır. 

UZAK DOCUDA YENİ 
HAREY...l!.'"l'I.ER 

Japonlara göre Cava adasının 
hemen tamamı J.tpon kuvvetleri 
tarafından i.şı;al tdilmiştir. Bu 
müna6ebetle Jıpon l.mparatoru 
orou ve donanıl'a şeflerini kabul 
etmiş, Japon kıtvvetlerinin Ho
landa Hindistanında gösterdikleri 
kahramanlık do1 ıyısile takıdir ve 
şükranlıınnı bildirmiştir. 

Mıütteflk.lere gi:re, Birmanyada 
Rangon şehri bı>~altılmıştır. Ha
fif japon devriyeleri Ta-nkkayar.d~ 
gö1'iilmüşlerdir. Japonlar Yeni 
Gine adasında Lae'nin 95 kilo
ımetre garbında Finsdhafene ü
çünoü defa olarak asker çıkarrmş 
!ardır. 

H ' 

ÇE ERLiTA Sinemasında 

Bugün Matinelerden İtibaren 

E 

1 - Aşk filmlerinin şahane yıldızı 

MARLEt-JE DIETRICH 
tarafından yaratalan ve Sıngapuxda g~n 

7 GO AHKARL R 
2 - Mevstmln en şen ve en güzel .kxımed>leri.nin k2hraırruım& 

HANS RUll:\tAıı."N ve Dilber- Zarif._ BF..RTA l"ULER 

BİRLEŞEN KALPLER 
Baştan nfr~~te kadar baş döndüriicü bir macera ... Şen. •• Ve 

eğlenceli bir film. 

1 İstanbulda en bü)·ük hafta ve en büyük 2 Film 1 
' TU AN 

n "tineıerden ltib ra11 
-1-

Şarkıaı n.il;onlarca insanını 
teshir PC u lfs,..ı.ıcl0r di~rarı, 
Batıl it•k~ lar uk,e:eriınuı sı
hir ve cr.,ı..r,1.ı 'olu Büyük 

!llnceraıar Masalı 

-2-
cGörülrPlyer adamın a\'deti. 
cCörülır ıyen adanı ın inti.ka.ını. 

f Jmlerinı gölgede btra'~~ın se
nenin en ht>yecanh, er kı>r-

kwıç dc~etler filmi 

Elekirikli 
ADAM 

Ferhat ile 
ŞiRiN , 

Türkçe sözlü - ı1· ._K-or.,.ku-,·h•e•l•ec•a•n-v·e-h•ey•ec-an_.· 

• Türk l\Iusikili l&r romanı. 

Yer bulmak için tam seans saatlerinde celnıelidir. ı -=•., 

Almanya Ce
belüttarık'a 

hücum edecek 
Vişi, 11 (A.A.) - O. F. l: Japo~ 

Harbiye Nezareti levazım dairesı 
reisi Major General Kato demiş
tir ki: 

- İngiltereye kat'i darbeyi ya· 
kında indirccı•ğiz. Almanya, pek 
yakında Cebelüttarık'ı ııhcaktır. 

Pasifik fulerimzie ynpılacak mün
ferit hücumlar bizi korkutamaz. 

Hindistana ne
re den taarruz 

edilecek? 
Sayıgon 11 (AA) - .Askerl 

müşahitler Hindısatna karşı, ya
pılacak tehdidin bilhassa, Rango
nun Hint Okyanı'SU ooğusund.aıki 
büt.ün kesim üzennde Japon kozıt 
rolüne müsait olması itibarile, 
deniroen yapılac:ı~ını tahmin e1>
mekıtedirlcr. 

Bunlar, Japon b::RVekili Gene
r.al Toionun, Hint birliği hareke. 
tine Japon hükumetinin tam bir 
müzaheret göstere<:eği hakkın

cfaki dıemeçine .;.-.yanarak, 'Tul<· 
yonun lher şeyden evvel siyasi 
bir maı-ruza geç.>ceği .ınütaleası.n
dadırlar. 

Japonlar Birmanyada 
Tarabatyı aldılar! 
Berlin 11 (A.A.)- .Alma.n ra<f.. 

yosu, J apo nöncülerinin, dün Ran-
gQnun 100 kil'llnetre şimalinde 
Tarabaty'yi. işgal ettiklerini bil
dirmektedir. 

lngilterede gıda 
maddeleri ve 

benzin tahdidatı 
Londra 11 (A.A)- Rfyterin 

bildirdiğine göre. İngilteı-ede gı. 
da m<tddc:1r>ri ve bilhassa hemin 
üzerinde yeni t•Jıdi1.ler yapıla

caktır. 

Rusyaya Amerikan 
yardamı 

Vaşington 11 (A.A.)- Harici
ye Nazırı Sumner Welles dıün, 
Birleşik Aımerikanın, ödünç ver
me ve kiralama 1.anunu hüküm.. 
!erine göre ·sovyet Rusy.a!)'a tam 
yardım siy.a,setinde devama ha-
2.1r bıılunduğunu ' e Soıvyet Rus· 
yıanın harp malzemed bakımın
dan yapıfocak yrırdımda tekad
düın hakkını al~cağını söylemiş-

ti ---·---
Hastahane ve 
eczahane le re 
de ucuz Şeker 

verilecek 
Ş~kcr fü:.Uarı arttırıldığı sıra

da muh · t:; ail~l~re ucuzca şeker 
vcri1mesi de hukıimet~·e karar al.. 
tına alınmıştı. Sı:ı.hat ve İçtimai 
Mu&VEnct Vek'ı!P.ti taraf ndan bu 
husus'.a yapı lan tetkikkr netice
lenmiş, Jıazı.rlanar, k~rıun projesi 
Başvekalete vcrilmişlır. Projeye 
muhtaç ailelerdPn başka hastane 
ve eczanelere de ucuz fiatla şe

ker verilmesini temin eden hü
kümler korunuştur. Ucuza veri
lecek şekeıin ve,ıleceği yere göre 
ımiktarile fiatı da tesbit olunmak
tadır. 

Bir Japon tüm gene
ralinin demeci: 

cı inci Sah!tedc-n Devam) 

ŞimO ,ye kcdar kazanılan mev. 
ziler, İtalyan ve Alır.an işbirliği 
ile yapılacak ye" Japon taarruz
larına birer üs l ,'kil etmek üze
re takim eduın ~lidir. Japon, Al
man ve italran kuvvetleri pek 
ya•kmda Hint '1 "' "'1e birbirle
rile birleşeceklcr:'ıir. __ ,. __ _ 
20 kilo af yon bulundu 

(1 lncl s· l fP~pn Dev;:ını) 

Sah.kalı eroincilerd.,n Riiat 
tıdmlda b.ri dü,1 Uı,:rn,panırıda 

oü heli ·bir va•'-" c' le dolaşı.r'.<cn 

kaçakçhk bürosu memurları ta
ra{ından yakalanmıştır. Rifatın 

üzeri aranmı.ş, cc-plcrü1de bir milt 
tar beyaz zchi.r buluna-rak müsa
dere olunmuştur. Hapishaneden 
bir gün evvel çıktığ"ı anlaş•lan 

sabılcalı mü&deiumumiLğe veril
ml~tir. 

Amiral Darlan 
Tulon'a gidiyor 

Londra, 11 (A.A.) - Alman 
radyosu taraimdan bildirildiğine 

göre, Anırial Darlan yalnnda Tıı· 
loıı'a giderek burada toplanıwş 
bulunan Fraı.,ız donanması bir
liklerini teftiş edttek•ir. 
A.'IBRIKA GEMİLERİ FRANSIZ 

LİMANLARINA UGRA-
1\nYACAK 

Vasington, 11 (A.A.) - Harici· 
ye l\tUsteşarı Sumner We!L<, vazi
yet aydınlanmadıkça Fransız müs
temlekelerine Amerikan gemileri
nin uğramıyacak.Jarıru söylemiştir. 

Mulmein bombar
dıman edildi 

Lcmdra 1 ı (AA.)- İngiliz tay
yareleri Birmany&da Mu1meini 
bombarct man et.mişl<'rdir. Japon 
tayyareler; yerde tahrip edilmiş
lerdir. 

Japon mezalimi 
ne,redilecell 

Londra 11 (A.A.) - Lordlar 
kamarasında Japonların bilhassa 
Hong - Kon!Jda ynptıkları meza
lim üzerinde bir mıünakıı.şa ol· 
muştur. Lord Cranborn, Londra
nın bu mezaime dair büyük bir 
neşriyat yapacağın1 vadetmiştir. 

Hong-Kong 
(1 inci Sal":ıfeder Devam) 

ailelerine dair hiç bir malüınat 
vor:meğe yanaşamamalarını tees
süile karşılanmş.~ı.r. Straholgi bu 
İngilizlerle ailelc•inden haber a
labilmek için, J.ı-ponlarla müna
sooetleri kesihne;n~ olan Sovyet
den ricada bul·ınulmasını teklif 
etm.i{ltir. ---o---
Feshane cadde· 
sinde bulunan 

yaralı! 

BUDUD b. r blsl ıet 
kazasına kurban 

glttljl anlaşıldı 
19 şubat tarih•t sayımıııdıa Fes

hane cacldes.nuc gece yarısı bı
sPkfoı.mı.ş bir adam bulunduğu 
ve Gureba hasla~~sine kaldırıhn 
yaralının ifade v~roıneden öldü
ğü yazılmıştı. 

IBu !hususta vi.J.ôzyC't ırnatbu.a.t 
bürosundan aldt rımlrL bir teZ'ke
rede ıtıadise şu ,uretle tav.zilı Ye 
i>.ah olumnaktad:·r· 

Gazetenizin 19 , ubat 9tl tarihli 
T>ÜSI - ·"tda Fıtlwne ca..:t..:lcsınde . . 
bır gencin bıçaklandığı ve bunun 
neticesi obrak iiMiigü yıazılmışsa 
da zabıtada bu hususta bir kayııt 
ve rnalünıat yoktur. Yalmz baş· 
ka bir malrald~ kaza net:cesi bir 
ölüm hadisesi ~Lı.ıuştur. Topka
pıda oturan ve Feshaııede çalıışan 
18 yaşlarında I1 ilsnü cır-ı ' 
reddin Gök<i:>ğaınn 17 şubatta E
dirnekapı isUuırr>ctindc bis:klel
le giderken Baymmpa~ada asfalt 
yol ü.zeri!bde dü.i('ı·ek a'\ır surette 
yaıralandığı Bayr~mp~a bekçisi 
taraf>ılldan görüler""' ~kapı 
polis .J<arakolunol haber verilmiş. 
tir. Yaralı Gur~l:cı hastanesine 
yabrılmı.şsa da .aldığı yaralar te. 
sirile öhnüstür. 

Ölüm lh.i>Cİise,'ir.n bir kaza ne
ticesi vuku bulduğu mah'11H ' 
daıırrıa kcmıutanlıliı ve müddelu-
mınnilikçe tcsbit olunmuştur. 

Keyfiyet tashih ve ta'IZih olu
nur. 

Sovyet tebliği 
c ı incl Sohltedt"n Devam) 

daır geri çekildiklerini itiraf et.
mişlrrdir. Ruslar Orel civarında 
Stroy:ınovo ile Dinitrovsk'u geri 
almı<lardır. ı-ıuıot~lif k~Firl .-de 
alınan gar>aim büyüktür, Ukr~--ı~ 

nada ve (]ıeroonPsede şiddetli 

muharebeler oln.aktadır. 

Kadıköy 

Sincnı~sınıla 

Asrın beklenen lı ar.kası 

u 
Baştanbaşa renkli 

DOROTHY L,\MOUR 
Bugün matinelerden itibaren 

b~ladı. 

Bir Başvekil 
Muavini veya 
Milli Koordi-
nasyon Vekili 

• 

(Ba$m•kaleden Devam) 
işleri ile ve alakalı Vekillerin bıı 
bakımdan nazımı sıfatile çok fay
dalı olabileceğ; kadar al\lilli Kour· 
dinasyon• Vel..fıldi ihdası ile v .... 
kiılctleri birleşı;rip bir •Milli İk
tısat. Vekal~ti kurulması ve her 
faaliyet şubesinin bir müsteşarla 
idaresi arasında da ç<>k fark var• 
dır. Bizim düşünüş tarzımıza gö
re, ;\filli Koordinasytm Vekaleti
nin merkezde i~lerin icap ettirdiği 
birkaç ilıtısos ve plan biirosundan 
başka hi~bir yerde te~kiHitı olmı· 
yacak, o, sadece harp boyunca na
zım ve teknik bir rol oynıyacak 
ve aliıkalı Vel<5letlcrc ihtiyacı bil
diren, bu ilttiyarın ba5arı1ması 

yolunu gösteren ve neticeleri bek
liyon hir Vekalet olacaktır. Bu 
Vekaletin hclki de z"mRn zaman 
bütün Vekaletlere 'rıedeceği ve 
icrasını istiyecc-;t.i isler olacak~r. 
O hnlde, münha'1ran bu işlerin 
if11"1 n1 zaruri ve mcrhuTi kılan 
faali~·etler d1-.nda Vekaletleri 
kendi işlerinde tam randımanla 
çalışmak husu'1ında kendi Vekil· 
lerinin mcs·uliYeti altında müte
ahhit bulundukları normal mesai 
ve kalkınma yohındo serhest bı

r&kın~k ve döı-t Vekaleti bir ara
ya getirmcmPk en doi\'ru olan ha
rekeli teşkil eoer. Çiinkü, her Ve
kaletin k<'ııdine göre yapacağı 
normal i• vardır, yin<> fevkalade 
ahvale n1iinbasır olmak iizere bir 
çok Vekaletlerin yerine ve zanıa· 
nına göre birihiri ile il ~ili ve mu
ayyen hedefe bir an :ınre vasıl ol· 
mak ilzere bir anda vr adeta bir 
elde yürümeyi icap ettiren işleri 
vardır. Bunu da, ya bir Başvekil 
Muavini, yahut da harp ekonomisi 
işlerinde mes'uliyet drı ııhte eden 
ve f.ütün mesaiyi pli\nlıyan, başarı 
n1e\.·zularını it·ra kuv,·'!tİ halinde 
aliikalı Vekalellerc rcvzi eden ve 
neticeleri istiyeıı ve gözetliyen 
her haknndAn salahivdli bir •:\1il
U Koordinasyon Vekaleti• yapa· 
bilir. Buna siz istersrni~ sivil or· 
dunun •Genelkurmay• Başkanlığı 
da diyebilirsiniz. 

ETEM 17.ZET BENiCE 

2 NCİI 
Hafta! 

Halkımızdan rica 
izdihamı. mahal yoktur ... 

llarikulıide bir raghetc mu
har olan ve •alcr.lanmızın 
istiap haddini do!durnp taşı-

ran j)Qhi eser. 

DEl\'lİR--.ı 
:n ASKE 
TÜRKÇE 

Ayrıca. 

İsta.nıbuluın ~imdiye kadar gör
med.ği ve ~1.bru;.na muıaz.. 

zam bir filır. olan 

SON ŞAHİT 
ilave olıınarak 

Bugünden !liba.-en 

BİR HAFIA DAHA 
Gösterilecektir. 

Heyecanlar Haftası! .•. 
Bugün matinelerden ifıilıaren 

AL KAZAR 
2 Büyük Film Birden: 

Merak ve heyecan ıryand :ra
cak cinai filmlerin en 

fevkalıicıesi 

1- Sokak Kurtları 
CHARLES Bİ<'ICFOR.D 

H,\RRY CAREY 

Kalbk-ri teshir eı:erck büyük 
macera ınerakla takıp ol.UJ>a
ca.k ·büyü-k bir serciızeşt mev
:ı:urıda kin ve iınt.Y.aının esrar 
dolu binbır vak'ası gizlenen 
cinayet ve del•;ctler filımi. 

2- İntikam koşusu 
JOHNY MACK BRA WN 

BOB BAKER 
2 büyük kovb<>y artistin en 

son yarattıkları büyük 
Amerikan F'ilmi 
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0SK0DAR HAPiSHANESiNDE 
<l inci Sahı!cden Dl!vam) 

bir tütüncünün de 4900 lirasını 
çalarak lcar,ımış, bir mıüdıdet E"" 
zurum ve Aıdanı.da dolaşarak 

Bursaya gelmişti•. Burada 6 ay 
evvel şorör Hüs,.yin adır..da biri
sinı parasrna tPmaan, iki kişile 

bera b!'r bo;,'irmı.ış ve cesedin• bı~ 

kuvuya atıp füar etıni§tir. Diğer 
cıü.rüm ortkalan o zaman yaka
lan~rak mah.:ıim olmuşlardır. 

Poliş bunun diğer bir sabıkalı 
suçlu ile İı.:mire gittiğini tesbit 
etmştir. 

Diğer suçlu, Hatay-00. bir polisi 
tabanca ile yr.r&l::;an ve vaktile 
İstanbulda Galata postanesi vez
nedarı Hüsnüyü ölcfüren Abdul
lahla beraber hapishane duvarım 
delı>rek kaçımış .)]:ın Te\1ik Ku.. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Felsefe, sosyoloji 
(1 !ncl Sahıfeden Devam) 

n.n yeJ"ioe yeınil.eri .)il7d!rı.!8<."Sk. 

- Yalnı;ı bir ha:~ket cılgil. Sollt 
l'ç rıı.:Janlıe..-t cotrafy,ı bl<- ba!Yll 
doğ:ştL 

- Ben değişmedi dem.>yorum 
ltl ... F aı 11undao sonra in dek 
ı:ı.yecec.lni bana ıı.e !I• tenıln eder 
~nız? 

SU6\um. I>osluma böyle diltüo.
n.ek""te haJclı obnadığıru c&rl söy. 
Jj;ychiJiroJm?. Her :;ey o kı>dar de. 
ğirtl'yor ve o kadar çabıık değ!şıyor 
ki ... li« Arı lbJır lruL"'U'ta b~or vic
ctaon.ıa.n silit1'Hıği bu <tıev~rde, bJr 
doık ka OOc:e $una CAn t<dı:ı edl,,, 
ler he kıikatlerln bir saniye soma 
r>e to,, ne hiç, ne yalan. ne lrok
muılıar old.utcl:urı.nı go"'dilğumü.z b_. 
devıroc her tarafı sabit ve lıer ki... 
d.:m;ı mid>et l<ilap Y•nl mtlttep ld.. 
tabı kurulab mi?. Ve bu seyr ıae 
ıu ntticeye ulaşbm: 

eli.arp bidnıciye kadac- feJıse!e, 
&esyc,.oJı, ıurta edebi.Yat ku.rsüle
rinı dııırd\wnaıhyız. Bugüıı.;ı.ü bı.l.. 

yUlı: dünya kavgası, aSU"luraımbe. 
rl tez ad\ ile ol'laya •<>lrn1ş m~ 

ctrreda.t'ın wnlllnl Wfiy'-Oini yap.. 
m>k davaı.1 değjıl midv?. 

hıuharlı;L.erın cyıı1nlı;,tar!·# d.13"e 
di.ı i«>nl;ı.tııırai< .ı:ıtıç ıkılıoa. bom,. 

ba eomb.1ya geldilcleri, Amaıımz 
bil' imha.ya gi!f.1şti0deri nAZS.T'~e

lerle gençleri utraıtıımııkıa ne 
rrıtna var?. 

Febe!eden ve ısosyololide:ı sıtı.n. 
basar. fll'Ofesör, ~ a<fın. ver
m~kte ısrar ettiğ; mı>h!t1zolıın.m 
taEfiyeye u&raınıyacaAuu neredeo 
~ e!.tircbfklyor". 

NIZAMETTİN NAZİF 

Bangon niçin dişti 1 
(1 tncl Sabı!eden Devam) 

~nları japGnlacıc el;.ne gecmı.-tlr. 

TAM TAIIRİP SİYASETİ! 

Falra·t ,ehlrde tam hir tobrip siya. 
set! ttkcp edilnUJ antreı><·l•~. dok!ar, 
rılıtırr.l:r ve hu!Asa. d&.rnarı~ ya.rcy• 
calt her :ı'<'r ya ctıno.mıtle t..ıtıip oluı>
rı:ıw '·oya yakılııtll/hr. ,, 
ŞARK 

Sinema•ında 

ruldur. Şoffir H',\fısi f'Zllllire ge> 
ımiş ve Hilmi aaında bir kereste

bn.ıı yanında plı..<nıağa ba.şl&

mı.ş imiş. Hı lminin kasa -
sını so)ımağa karar veren Hu.. 

lilsi Hatayda buıunan Tevfikle 
mtı.1-ıabere etmiş ve nihayet onu 
İzmire geti.mılştir, 

Hırsızllk plfınıle. kaçarken gi)l'
ırnek üzere ki)ylil elbiseleri ae ha
zırlıyan sa.bı.kaltl:ır dün bir kah
vede otururlarkrn pol ·ler tara,. 

!ınclan bastırı.tp y~<lanm!il.a.r

dır. Üzerlerinde tabancaları bu.. 
lunan sab·kalıla~ sil.hfarına sa
riliııışlô:rsa da n'eş emeğe vakit 
bırakılmadan tevKıf ed,Jntişlerdir. 

İzmirdeıı şehrımize getirilecek· 
lerdir. 

Kara denizde 
, (1 inci Saht!eden Devam) 

tir. Daha dün doktor Vei.zrnanın 
oğiu İngiltere hı=etinde ölmüş
tür. Bu genç bir tayyareci idi. 

Kömür ihtikarı 
(1 inci ~ahdeden Devam> 

bit etmişler ve ouroda ic-ap eden 
tedbirleri a·lmı.şlardır, 

Cüıımüımc;ihudda vazife sim 
memurlar, bu &abalı fabrıkaya 
giderek, Şevki Bovnnn odasındla 
bir para'Vımamn -rl<asına saklan
mışlar, kömür ıhtikin yapan ti.. 
car~anenin mümessilini bekle
meğe başlamı:;ıbrdır 

Nitekim kı..<;a bir zaınan sonra 
Mehımed Cerrah firmasının ticari 

mümessili ola nSa!ıatay Katafan 

fabrika sahibinin odasına gelmiş, 
satın alınacak körn<ürlere ait fa
tura bedelini 40 liradan taıhsil e
derken su9iistü y: kalanrnıştır. 
Şimdiye kadar bu suretle on 

binlerce liralık kornür oatlığı tes

hil olunan bu müessese sahihi 
hakkında milli k'>rtınma kanunu 
hükümlerine gÖt e takibata baş. 
lanmıştır. 

lngiliz - Yunan 
anlaşması 

O incl Sah!ted"' Devam l 

bilhassa Orta Şarkta yeniden ·~ 
kil edilen Yunan oııdusunun bi1-
yük hizmetler ifa ettiğı bildıril

mektedlr. Mısırdan ve hatta A.. 
mcrikadım. çağırılan Yunanı,ıar 

deı·hal silıl:h altı:ıa knşmuşlard:r. 

Dcyli Telgraf gazetesi dtyoı· ki: 
İngfüzler, harbin başında ilkönce 
Xunanhların kendi yanlarıllda 

düşmana ka~ dciğü;tüklerini u-

nutmıyacaklardır 

Yarın akşam 

BÜYÜK ŞEREF GALASI 
olarak 

Amer!k9ıdan yen, O\·dot c<!<m 6 v p A 8 s T in ak yaptığı bü
BilyLk ve d~hl Rel~>r • • yük süper filmi: 

BütO.,, kadınlann, !'imlerinde en kü(ülı: bir aşkın tat1J ~""'sı 7a· 
oz,ıyarıla.rın can Ye ccmüld<'n ee-vecek. ve tü.ıl:xii: cdec~ri beşeıt Ihtırasla
r,., ell ı>nı.ıtulmaz ı,ıtırabt ... sm- k-..clm'c ı.rihçej hayWtı • Ömıe. bic 
seı.rg ni,.'1' elinl bir &crg07.C'Ştl: 

ARTİST İZTIRABI 
Anıl>a<"ınuı Kw F!lmin!rt Unutulmw dehgkar y~,.. 

IlİLDE KRAHL 
llEı....-NY PORTEN ve KATHE DORSH in 

m~ temsU ettlkierl emsalsiı ve eşsiz Şaheserleri ..• 
Pek az ka":.J.;1 rtıı.m>'Blı yerle~:nizi hrmen aJdrnnıı. 

'1 Telefon: 4038fıı111ıı:ı::=::11:ı::ı:ıı=:;:mıız:::~ 

-
BU AKŞAM i p E K Sinemasında 

s~nenintet TÜR~ FİLMİ 

KISKANÇ 
Baş Rollerde: 

v 

~~ ERTUGRUL MUHSiN : 
~~ CAUİDE-1. GALİP- FATMA ARKAN - SUAVİ - NECLA f 

~. - HADİ - SAMI - SAIT - KANİ ve BEHZAT ~ 
Numaralı koltuklar erkenden akl.Jrıl.malıdır. Tel: ·1-C!:u § 

Bu Cunıa !Uatinelerden İtibaren 

TAKSiM SİNEMASI 

FRANCHOT TONE 

W ARREN WİLLİAM 

MİSCHA AUER 

PEGGY l\IORAN 

gJbi eı., büyük ve lruvvetli yUd.ızlar tarafındar. yarı:..tılan 

ATEŞ KOŞU U 
Büyük macera • Heyecall ve aşk filmini takdim edecektir. 



,. -50'N TELGRAF_:- 11 MA&T lM! 

r----------------------------·, FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
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Türkçeye çev""" : ISKENDER F. SERTELLi 

Benet madende tetkikat yaparken, Kuper, 
bir köşede viski ile kafayı tutuyordu 

.B~r acacm aıltmda hep birJJctc 7e
m<!k ye~ eoara, I'* t>..,..na ocak.. 
la.ra iT m B6DC't,, ağacın dıbind"'1 a;µı.
lır.kcn, ark.3d 1llQ seslendi: 

- So.kı.n çok viSl<i içnı~. a;ziml 
Bıra.da •iZ~ loabn&a.ıı, ıew iflıre ~ 
ıtl :;:otürUrüz? ! 

llltıhtndis Kuper güldü: 

- Merak elme, Benet! Ben ~ 
kolay sarlw,, olmam. 

ııenet uzakılaşt.ı. 

Ham mad<leleır llzui:>de bic mll<tjıot 
doloştılıtan 90Clr" hlç ~ ... ıwı>emıiş f:o

ır...ı - ~· aıçılmış bi,r ıxıadıen 
11.U'l'US\Dlm önünde durdu. 

Bı. k\Vl.811.lll elıraluıda bl)yiliı; kaya 
J>'l'l"ç;ti&rı vardı. ilro1 Jocıtu. ~eııet fe
nerini ,,-.. Ve bir ıaş>n al'.tıoıla lı:i"

eüıı: lt<.mür -•111& ~ w 
iks~ gördü.. 

Bu t.ııı llJa&ı ide ılıll. Ta._"1 ııM..aıo 
;yeş.l bir zo.-1 çılat~ 

Beneı zal'b aldı.. İ1lı: önce z..ııo 
l<ôıi"5Wde föıı'Je 1>n- a.nteı a<ırdü: 

ADOLF llAllTMAN 
İnci - Maden Tuc=ı 

.Maııilla - Lüa>n 
- İtie. şimdi tp ucunu T<lk#ladnn. 

Jto;oncı Vela bana b" Alman "'"""'....
da<ı çoJL baııı.e-. ı...11;1 burııaı çok 
tchl~eW. bır adaım olduğl.Jll'U .sö.,·le
m!ş:ı. Demek ki, biz.;m M.O.l!er.dkı Ku. 
ıper.ıın ~xı ma<iem.ıe m~:lH~ olan ~ 
dam boour. Arl<k hel'ljey aı:ı.la;;ıhl>. 

Harım.n blJf ya dlld:cınuş.. Bu mfi

aeını boşalt.ı:n.aıdan Mi.llı!ayı tc:rke\mee:. 
Yql! zarlı al11> cebine ıkoydu 
Ve bı>rada ~mış cevherıeı.ı ... 

bt: parça k.opacıp kı>ynun:ı attı. 
li..ı medeode- safi a..~m nl~beL' yüzde 

ciıdoksSDÔall fıala idl. B:ı kadar ıco... , 
ı" a>ılın madenille Am<!:ricada bile 
NStı.amnıwn..,tıı. 

Zaten Bene\ Amerlkadan gellrken, 
HarlcıJ'i' Mw;teşırı oı:ıa: 

- Fi.llpindd<i altın mıCe.ıi<rtle de 
ı:r.eunı obn&k fmıatlnı bui.:-bilın;en, 

pcK. n>ı('rrj%)1JO olurum. 
De~. Bu mad~ ~! bh· ctev!etio 

katm•n'"n ve yi:ılaıelmesl işi dc:nelııti. 
E~~r .AmeriJi:a buı aya taın m5.na

ı·y e el koyıııw., A.ıoc1Jt<il\ bıJt,\:eai a,ı... 

lo.ıı...r du::'duraoilık. bı.r del."~:dc yı.rltsıCle. 

t.J.ı.,rdı. 

J.lilıleı:BeDet: 

- lltrha e bu ı:cug:n L1'odew. Her 
HBJr.ct"..O kZ.ptL"mJ)' ~~··· 

D~yorOO. 

Beııct bu e9lllllı !pucWl!l bu!d J!tt;m 

IO'"rD1 oc.:<~ f... l .• Fe
Dl. son.ı..~'l.iu ve aıkJu~m.ı:ı yanı-
11 .. dı !:odu. 

* - Ne o? ıw.ı viski mi l<;.Y<>r>wıo 
K :pu? 

- Yok c;ırum. Çok JçJy,.d}ın_ Aklı_ 
ıır>a bır memleket lüı1'üsü ıeldl de .• 
l~ s(:j H.ııyorum. 
lwperın ne söyledtıl be;~ değiMii. O 

!ı:< " i1;1~ kL Sanki :r«>:ndaki ue-
taoı"' dR t>lb'"li Ci ile onu ..., boş ~ 1•. aklını ba;nd&n aJmıya ç~l!:;mıa. 
liırdı 

&ı.et: 

- İy. llr.i vliktlnde ı;eimlo"1ı, dedi. 
biraz oi>lıa ge.,ık:sey<tim, Kuper m>p 
luıla<'abnJS. 

l.h-riıuJ. aırkadapım :rüz:t:nti y&&dı
Z.Jıı..::ı kMıd.ırıp tolı.ma g.nii .. B;raız. do-

r--== 

lafl.rdı ve bunııma •ık •ık eler lool<
lattı. 

Kuper: 
- St!!D neden vi*ii i('medin1 Beoet7 

Bt'n flıı1Cn.İ.n rbıriaıi saaıaı bıraktım.. 

Diye aöyıleniyordu. 
Kuper ıııYakt& dıram>:rO<"du ~ 

1111.Q'9i:!lmesi 1çiın vol<tt v....U. B-: 
-- Seıu biraıt :ratır"-yıın.. 
D.0... AılaCJo &ölge.ıae ya.tırdı. 
K upcı- başııu y- ko;y<ı.r koymaz 

1J.7i<ı;ya da:ıdı ve horl<.mıya b~. 
Ber.et aritad- bu lı.:ıllna«ı çok 

nıült<slrdi. O lc&dar miilıiM v~ naıollı: 

bi.r muele -- dtn1>yorianlı iri, 
eter Kuııer ııarlıo;ı olmao.ı,yd.ı. finıdl 
kiıntillt oe IIllilıim l<araorlor vereeeC.. 
)eıdi. 

Ben~ ib~ ve soğukltanlı b• 11-

d1'.nııciı liaıııaman ms~ies:ini diğer ~ 

lacu.1ıınıoc1a -· da doğru buıım.ı... 
mı.alı. 

- Hele ,ebıre dönei.im de. Gece .,.,... 
de konwunız. 

Dlyor ve ustalaı-ın hQ.re;r.etıeır.inıl, 

k<>D'Ul1D"'leınnı tecessu.s elmeyi dıe ilı.. 
Piı&'l etmiyordu . 

JJenei., Ar.ııerlıkan ust:ılar.a:ıdau. da 
ıı>ı-heye dil9mli'1Lü. IM.ıydı ki, Kupa-i 
şaıLG§ yapan ve ona üstüs1e v.İllltj ve
N>n bu ııdarnl!ıroı. 

vy.-, Y"'- -t m.ad«ı ocôltlonun 
yal:ancw.)"dı. Kuper sa:!ıc~ oldulolan 
soraa. Benci teJı: baôl'.lll bur..u..nla DO 

t;.jrtL.eb~cekü? 

l~~aleT, şüphe yok ki, löy!e di.ifüır 
aıL-lerdi. 

F ol<a.t, BeDet'ln ta:ıi vardı, .Andığı 

seylfr onun &yağına gelm~i. O artl!t 
f'l'aslı bir ipocu bulmuştu. Bundan 
ıonra Ofllm çaırp!ŞQc;ı~ı en mUhım a. 
danı Hr.rlıman olacd.t.ı. 

M.•ler Benet bU- aralık. a'kadaısı a.. 
ğ•ç dibinde uyurken, Arr.crıl&lı ...ıa
lardan birine sordu: 

- Bu ocaıdarda ça h$tınız mı?. 
- E'Yet. Ftık:.a çok k1SB bir 718.mao.. 

- Mesela k:ıç ey? 
- H•yi<I". Hayır ... Ay d~ğıl. Ancak 

on :ıted; ııilıı. 

- Eöylc =ı&in ;:r miO<!~i lllOden 
7ÜZ Usttl bıraktınız?. 

- Zengin bir maden nli dediıl'iZ't. 
.Hoıll u k1 bu=acıJ.:ıtr taş!a.ı- insanı ç<.M. 
a--Jclat r. insan ~r elia.e t:ldıi,: cevht!-
1· n ~kı altın ol.duğ'.lnu W!nned("l'. 

B~:r .. d<Jki altın ııisb~l. bUT:::yııı. urfe
dllec..,k ı>arad:ın daha a2~ r. 

- Bı.;. zadece sen !l fıkıru' m.i'dır 
Y~k'" Muiıtndis Kup<'r de tru fiklrde 
ı.;1lti:i.. • (Deva..-nı Var) 

• 
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Üsküdar Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Fa'\a..a Feb~ ile Ce..T-fnın tahtı ve·~yı:tleı:iot.le bulwlan çuı::tklar! Nı..ır

bın G~en w Gülümıi..ln ve ct:r,.r"." h.:-~d3.r I\ Uı.-')'min şay:ıa.a. ve u'.O~teıreken 

mu~~ bııh..a:t::lu.<.ı.11.!'ı t'&ık.iidar AJtunJ zaoc. , il'hati.:esj)ıhı r; :ğ!.d-1 lı~~.ı Toı ~ 
n~l ~ ~u caddeH:ıde tılftı 69 vt; ,.en:ı. 71 numaraJ.ı maa mUştemıld.t b:r bap hane. 
nlo k:ıtıiLyel:i. t;~ olm•dlirJDd:ın ıuyu"" iz"1esi !çın a;;·:t arttırma ile sa.
tıl.ırak paT&ya çewilmcıine k.U<J velil'ım~ 

t - A~ap olao ve 71 ıuın numa.T.aısını taşıyan me""&ôr ıayrinlcnlcl:.;Un sok.~ 
k3f.lısından ccri.kiiıote ztmi.ni ınennıer dö~e!.! b.r Kitre ve bbu antre:ciıı. sat: ve 
..., .. tdıraı.Liı«mda bJrer Cıda ve b'9'er helA. ve t.~r k<.pı ,:e gcç;kl :t!e içinde tu .. umı., 
ba4 bir kuyu ve ruıe.rmer ~ ve mu&l.Uık1u bir yıkl&.om& rnalıa.lU.n bt:hm.a.n ve 
aer.,uıı .taalta d<ıoeli blr l:ışlti< v• sağ lac ana bi:· od<ı ve ool ıaa-otıa ıkı kvınW-lülc 
ve bu 14ı*ıan muşa..mba döşel! 16 ayakn~m:tivenle çı.k.ılıdık.ta ulak bJot' na-alık ve 
c:amt.k.lıılı: bOlı.awnüt Oır k;.pı<iau ıtr.J.lQ.ce zemini muşamba ~.;lj, b.ı.: ıofa ve ı.;;-
1>-; <<>la U:ııeruıde üç 00.. ve b.;· hela ve blr mutfait mahalli ve burad~ ır.uşamba 
dı:.oeı. 14 ayalt merd>veıı.le üst k-l'la çıaJd ıMa ı..,._.. camekWa böi.ıı.,ıı.uo b!ir ka. 
p1ıaom. &!!"iJdllot.e btt &0!• \e Uç oda. ve bi.r k.i.ler ve b.tr ıwtülıh.ıne ve alt JraıStaki 
malla d~M. i>.r Upıd:tn ıe..çlidikt.t;: hanenın .:.a6; ve ta'ka \a.rafma musa<Üf ve 
lçotı<ie l~ muteaddl.l mıyva ataçl."lrı b::t uı:ar. ~ben 300 cr.et..-e n .• ,ablıauı.Ja 
kJf!ar bil bar~çes1 b~nd>..tg ı ve hanede eıek.tı·JJ.\ tesıaaıtı mevcut olup hDo!ıE: heye,. 
t:. unumr.)-. Jt',_"biirI'iı)"le tamire IJl'\lh1aıÇ 01 uıp ehL. vukut mi..i.1ıeud11 t...!aiwiaıa 
~~(ıO lira k.i!Yme! -.ıaiır edJm!oür. 

~ _ 6a10f ~ioJtr. l<lüıı•)"l!d•ye lali nık etmek lstiyenler klyrr• li mut•wn
Jlleota.JJİ.n ~ '1.5 Dd~C l"-·Y akçe&:. v•..;n;eıerı ~ır. Yiır:ni set>4'.Jc: ~ 
Uv.R beck'lııi. t'Ül\llDJ cte.n.Uirt w iha.i.e pulu •m61ll m~eı:ı:re ve mü~rc:ıklm vergi 
.,.e :lılı6UtllU beiedJ.ye ve vcı&lf icaresi mal N.h:plerirıe a....."ttir. 

3 - SaiJf 8/4/942 'laorihirc ~dil P=rrlest &illlü saat H ten ıe Y• JG.dar 
Usi<:U<'oa" Sulh llı*ulc M~hl<ea1uiııde 1"C>ı.lıc•ktı.r. O tıün kwyınetl roul:ammtnenlnı 
f• 75 ial b>ılmedı.cı l&kdırde en ı:<* -ır""1ü taalıhüdü balU l<a.'mak ı.rti.l'ı. 

ıı.cz:>yede on auıı emdıt oh•-·ı.i< 18/4/9 H ta>ril:ı ve Pe?'fembe ıün~ saat 14 ten 
ıu ya kada.r lik.iDcl arlırm:ısı yapılaca& ve el\ QOk. at'ttı.raoa irıha1ei kat'ı.yeSi iıc-. 
.-~ klilll3C<lılbr- :itoıie bedelaılrı az.aml bir haltı. :ıarl!Dda. loınam~.-1 m:ıhl.eıne vez.. 
....,..,., 1atınıması llı.uoo.,._ Mw -.ıe lbaı., bozl>lara« bundan hası\ olacalı: m-

r&r -v~ z;,... ve üıdt v. !alı ve m...-..5ar or.ı:.. bilt hüktim tumln elt!rilecek:t..r. 
'4 - ~" ea.ym menkul üzı:rlode t.ıp uca müoe<:ce! ve ~ müse<u! halt u

blbi oldı&.armı ıddla edeoler v..- ise iL'ln taftlııodeo itibaren 15 ilin içiDde 
ycıa.ik ve .e,nedıatı bn.ı.tn:ı;Jeleri;Jie mahkt.'l'Cemi:zt mtiıraıcaat eylen1elerı ve akısi 
ba"lde ~" müııecCcl olmıyan bak saılp ıerı aatııı pa.-astll1ll pıı.yla-şmasındıın ha. 

J'\Ç tuıı>Jac*1ardır. 
ı - Daıba !Mlla malOmiıı'. almolı: ı.tı)"f'tllleıiıı ~- 941/7 nu:ınaıral..ı 

ı;dıf doo;yasma ve 1«111 memı.u oiM> Mahkeme Blilt<ltibilı.e •e i"1D"1i &Öl'
ıntk ve ,_ ~eolerln de Topbme ı-o~M><la traınv:zy c:>dde.•ir.de lrilmü.rcU 

c.'lllılı:-a Ali:fe miira<t>lll <:y lfthOlerl .. e t<ılııı olınI>.nn cı.. aatış ılı.n:l .....U ımı.. 
a;yyeni<l<i< tiaüıbr Sulh lltlkıtlı: M::hte n:O!< ııde hazır bWı.:nrn:ıla.n H:zıınıu ;.llıı 
o':ımm. 94lfl 

BRONŞiTLER E il TR 1 El E 

.. ... . • • -~ 1 . > • .. ' • • 

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

icabında eilı>de 1 ..... almabi lir. Her :yerde pullu kutulan ısrarla lııteyiııiz. 

:- ' • ' .. • '\ • • • • ... • ':· • f ı:r 

--

\ 

akşamları. evimiz'< ne ;kadar hoş. oluyor~ 

Evimiz, güneş şuaları gibi parlak.meşhur TUNGSRAM 

ışıgıle ayaınlanıyor. Üstelik bu IAmbalar bize cereyşrı. 

fl!!"&sında11 da,.tasarı:yt ettiriyorla~. 

11 Mart 1942 
11.00 Proçam, ve .lı!emlelı:el Sut A-

7a.rı. 

13 03 J'.iüzJlc Rad10 I'ans Orkestran. 
13.43 Konu.,ma (Z·r~&t Sa«t:~ 

1~_55 Komışma (Dı.ş Po!lt.ık~ Hldlse
lcrl). 

19.IO Müzik Şa:rkı ve TQT"JciUer. 
U.30 Jd<mleltet Soat Ayazı. ,.. AJaıııı 

HaberlerJ. 
l!J.45 SCr'test 5 Dakıa. 
19.50 M!iz : Kar!Şlıt Ş..+:ı ve TOır

küler. 
20.15 Radyo Gar.tel.esi. 
~0.4& MU....k: B'r Ha:lk TfrrkU.!1 ÖL 

reııiyo= - Ha!tar.ır. T~ 
2..ıc Komı.;ma ccr;m,ı Tür.kçaııl:<l. 

~ MÜ<iık: F"611 Hey•'ll. 
21.4.5 Müziık:: RiyaseHcu~ıhar Baodo

ıu. (Şeı han Kü..~er). 
ıı.30 Memleket 3aat AJ-arı. Alam 

Haberleri ve Bcrsc~ar 

. ,.. 
iLAN 

İstanbul ikinci ticaret 
Mahkemesinden: 

TÜTk Ticaret Bankası Anonim Şirketi tarafından Pangaltıda Ha
laskfırgazi cad:des:rıde Kesryan apa rtıananının Birinci dair~sinde mu. 
kim Andtın Dimitrı Diınitrakoplo braderler şirketi ıntakları.r.dan An
dıon Dimitrakoplo :ıe ayni adreste ve ayni §irket ortaklarındru> Dimitri 
Di.mitrakoplo aleyhine teminat me kt'Ulplanndan m;itevellit bakıyı 

(3577) lira 70 kuruşun faiz, kaınis yon, muhakeme masraflan ve avu
katlık iicretile birültte tahsili hak kında ikame olunan davanın, müd
deaalı>ylı mumailcyhlerin ikametgahlarının meçhuliyetine binaen vaki 
ilaenn tebliğat icrnsile gıyapl.ı.rı.nda icra kılınan muhakeme sonun.da: 

Şirketin (357~/ lira (70) kuruş borcu olduğu sabit bulunduğundan 
iştJU paranın mez1<ıir şirketin azas uı.dan bulunan mıüdldeaaleyiılerd~n 
müteselsilen tahsilile davacıya verilmesine ve 16/1/939 talihinden iti
baren bermueibi taahhüt yüzde do kuz faiz ve yüzde dokuz komisyon 

ve yüroe on ücreti vekaletin de aynca istifasma ve mu'hakeme mas. 
raflannın müddeaaleyhlere yükletilmesine tElmyizi kabil olmak üzere 
13/3/941 tarihinde ittifakla karar verildiği ve bu hususa müteallik 
ilfun mahkeme divanhanesine talik edihniş bulunduğu tebliğ makamır 
na kaim olnıak üzere il.in olunur. (939/17) 

ıı.•~12~;:l!.Yanııki Program ve Ki.- Trakya yolları inşaat müfettişliğinden: 
------.----,..------- 26.3.942 P'°"""'be gün!i ••1 15 de Isknbukkl Anlı:an Caddesi A.."11: Ererı.. 

1 L A N dl eok&imda Kahraman Zııcl honmdald c'l'r"kya Yollan İnşaat Mü.1e1tiilW ek
a.tmo k<>rnlısyoou odaoında muhammen bede:i «5700> Lira olan bir adet torna 

1939 """"81 bidayetinden lltbano 
Mine ve makine tiz.erinde vıeyabuıt 7aıl

nız Mıne üıer?Je BROVNİK 1aıııh 
C~t, Kol. M.a.ia w D•Jva.: uwtleri cıibi 
nl'\J.ht-e.Hf cınş saatleri mlınhc:si.ran ben 
Av<upa Fabı-Joalanna sipar}s ederek 

ıetrn.rr.ek'te ve Tüı<l<:iye d.;ı-llinde sat
makta okiutlJllN n BROVSIK 7"""1> 

bu saatie:rl baıf<& mağazalarda s:ııtmaiı: 
ve aattımıak """71ıniyeticıı hi~ bir kim.. 
&eye vermemit olduğum.u ve bu i.slıir 
ele aaatierl t:ıtınr1. ıuczuncy-etlm ol

.-rzı.n A V1'\IP81& alpa'l 4 edece kiler 
-.e satacalOla.r ıoleylıine do b&klu mük. 
webime ı.ti.-ı... lalı:ibalı ıı:ruıUl>i,-e.. 
de ıbuıunaooemııı ru.n ederim. 

Bc<l"1lCI Bal!da\ caddesi Suaılıcu 
Musasok.altNo. l 

Abl:tiıı TAN 

Askerlik işleri: 
Eın!nVnü Yeri; .Aa. Ş. 134 lm:ıiıi..,. 

dam: 
15 !.Ia.111 942 .ı. nilı4yetlenecel< o1'ııı 

Yd. Sub<:.;y y<ık.lama<n içln iltr.l ediknio 
ifrnler<I• müıracaa.t l!\m:ş , .• 1okllaına.. 

51nı yaptıırmıınruş olanlar dah: miir8" 
caatkln ve 7o!5Aaııı:ıa nihByctine kada.r 
gebnlyeuler haık!<.;nd, ( ! c: 61 -vılı 
ı..ınun ta\'blk ed.k<:<ıi, il!n o:\lü..,-. 

_(tıçıJıııoU iUol 

lezg~hl ...ım ıtiımnası açık <lksil1meye itor.ulnnıştur. 

MUkovele, eks!ltme ve hll'c"'I sartrrameıe.-; dairede Cörül"°""tir. Muvaıklı:aıt 
~:nc.tt~ <>laıı c427> fue c50> kııruştur. 

Şartnamesini görmek iMiy<n~ İtışaat Müfet~ ka~lne bPr g!ln -.e -
.Utm.:ye gireceklerin de yukarıda yazık gün ve sar.ı:te elıslltmede bulwımalt üze. 
re Miıfe1ıtflillğe gelmel<'ti. •~218> 

Nafia veka1eti lstanbul Trakya 
yolları inşaat müfettişliğinden 

!6.3.942 Perşembe güııil sa&t 15 dıe .Adt&rt coddıDndıe Ka!\ramall%ade H• 
nU\da ";'rakya Yolları İuşaaıt :t.1Wettişliği a.rttırma v'f eıkslltme ~m:tpyonu odasın.. 
da yolı:.r ihti;yacı lçJn saçı Müiettişlilı: tuafındBn verilmek Qzere beh<'r ltiloou 
36 tur~tan 1343 adet k!irek !ınO>IJ açılı: eJ<.ilttr"'Ye komılmUŞ:ur. Buııvn lmııll.. 
ye bedeH muhe.mme:ıi Glou 800 lio-anın ternmatı ahlnış liradır. 

Şarb:<ımeslııi görmek •e fazle l:zabeıl almok ı..tj.yenler lıer ılln Mü!eottiı;llik 

k&lemone müracaat edebl'.lrler. 1 • 
l•t•klileriıı yukarda yı;z"1 etin tııe uatte MUıf~ ıeım~~'.. 

c3:l9> 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞJ DRAM 

KISMINDA 

Bu akşauı saat 20,30 da 
P A R A 

Yaun: Necip FaL'1 KJSAll.ilREK 

iSTiKLAL c,.\DDESINDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat ~(ı,30 da 

ÖKSE VE StiKSE 

(HALK SÜTUNU ) 
Bir genç kız İf arıyor 

Eab:;sım ebedcyen ltaybl'tmesi ııze. 

rlne an3"nı.a ve ı.aro~lerln e bakmak 
!nere i'lkmektıebin 4: üncti srn:tınd"O 

ayrıbı- bôr genç lloz fabnka ft m!h
essese.lcrde iJ eraınaKt.ıdı:-. Hayırsever 
iş sıh•plcrlnl.n Son Telgraf !fallı: Sü
tı..ı..."ıu v~ıl<ls!y!c (Selm.ı) adresine hm. 
d.mı~led rica oluınu.r. 

Tarihi Tefrika: 42 

Ehlisalibe Karşı Kılwç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel 

Uzun bir yolculuktan sonra, düşman 
nöbetçilerini geçen Arslan, kale kapı

sına vasıl olmuştu 
B<!Ş gün, !beş ge<:e vezir ve kıu.. 

mıaoo ani ar Doğandan babe.r ala. 
madı.1ar. Bu uğurda en değeır1i 
lli, 20 cenga'V'Elr ve kumandan kay
be>ldu ..• 

Altıncı gece Arslan ağasını ça. 
ğı.rdı. SiWılanıu getiımesiıııi ve 
Jı::ır aıtınm lıazıır:lımmasını emretıti. 
tiste dıe şu emri ~laxb: 

- tl'len, d>kıkıaıt eıt! Bu heııİ!füır'İn 
bir şey yapacağı yok; Joad.eye d~ 
man saflanm belli etınedeD ya
lll'P gideceğim?. Eğer yarıır:ı güneş 
doğuam.ııDda:n 1, 2 saat sc:ıırıra gel:ir. 
ııem ne A-la ! Gelmedim rM, b.il ki 
fehit olmuşuındıır. o Wkıiıt ve.. 

zlrlere ve 1oıJıoondanlara '.keyfiy>et:i 
söylersi:n .•• O zamana kadar kıiım
ııe}"İ, ne çadınma sok, ne de ltirn. 
ııeye bir şey söyle. 
Ağa şaşırmıştı, Sultanın bu i:ra

desbııe karşı DE diyebilirdi?~ Nut. 
;m tuıtıulup kıaJ.dı. 

Ars1'an silfilıları:nı takmını.~, be
line iher vakit bağladcğı, yalc kı
bcuu buğlamıştı. Atını se>'lıdi, ok. 
tadı, gözlerinden öpOli. Ona teh1i.. 

keli bir yola çıkaıcağ•ru llısas edi
yordu. Atı o kadar alı:ikm ve cen. 
gaver bir hayva.ndı iti, Aırslanın 
harekfıt:ııı.ı anlıya.rak sağ ayağının 

tı;ıınağile sert ~ert IA>prağı eışeloınl. 
ye ba.şkımıştı 

Ars.Jan, sab:ı.ha iki saat kala, y<>
la çıktı. Kır at büzülmüş geoendn 
karanlıklarmı yararak büıLün hı. 
zile gidiyordu. Türk 0rdugiihında 
bir yerden oir yere dunnadan e
m:r götürüp gcli:ren 6ÜvaI'ile-r ge
lip gidiyordu. 

Orada bura<la cliklli duran nö. 
bctçiler gelen gidenıleri ikontrol e
diyorlardı. Arsin.o öyle gi:yti.mnişti 
ki b'r süvari cengaverindcn fa,ıkı 
yo)otu. Onıu süvarıler ba:r eııı.iııber 
süvari zannediyorlardı. 
Ar~ bir buçuk saat scmra, 

Türk s'perl~nnde buıuruıın nobet-

"veni sevi orum"' 
diye mırıldandı 

Bu yeni ve cazip güzellik 
reçetesini kullanırsanıt, ' 

/3ı4 kelim~ler size de 
hitap edilebilir. ' 

Her eenç ıaz. tulağını hatif 
ııeale csana perestı. edlyorıım> te
Unıdcr!uiıı mınldanınası hülyasım 
besler. Bu Jltllala pek yakında 

muhatap olablllrslnlz. Çabucak se
Ylmlll!ğlnlzl yUl<Seltlr, gayri kablll 
muk:ı•eınct• bir cazibeye malllt. ola
bilirsin!•. Bunun tcınlnl de gayet 
kolaydır. Çünkü ycnl blr @zcllllt 
reçet.csı meydana çıktı. Bu reçete 
sayesinde en sert ve en donuk bir 
clld kadife gibi yumuşayıp beyıız. 

lanncak ve cidc!en okşamak arzusu
nu uyandıracaklır. Siyah noktalarla 
•e gayr! .:ıl moddelerle dolu sol
muş ve donuk bir ten yalnııı bir 
kAç ciln !arlında taze .. sal bir 
bal alacak ve cazip bir sev\mlWk 
arzedecektlr. Bir mütehassıaın ~·· 
tııdalı:I tavsiyesini okuylmuz · cHaı:
mettlrllml.ş taze krema •• zeytin 
yagının clld üzerinde gilzelleftlrict 
bir tesiri •ardır. Bunlar şimdi dlt•r 
kuvvetıendlrlcl n bealeylcl •e aı
k~tırıcı ceYherlerle ka?lftınlarat 
clld gıdaaJ olan (Beyaz :raım To
Jı:alon 1'remlnln terldblne Ul.,, ohm· 
muştur. ti'ç gün sarfında yatıız 
Tok:ılon kremi, h19 ümld etmedlil· 
niz bir derecede clldintzı ınzeıı.,.u
recekttr. Bu clld c>da•t yağsız Tb
kalon kreminin memnunlyetbahs 
ııetıcesl · garontntdlr. Aksi halde 
paranız lade olunur. 

Sahip ve Beşnuharrlrt Eterr. İ:ı:zet 
Re~ !re Nptrrvlt Dlnktciı11 

c:. HM KAP-\HİLG l 
SON TEUJRAI' )llATBAASI 

çiler bile farkına varn:adan, göz. 
den uzakla§tı. 1mparator ocrdumı
nun ileri hat nöbetçileri Arslanı 
görmemiş ve gölg<'Sinc bile ş;ııhit 
olmamı.şlar<lı. 

Ab;!an ibabası.nın sağlığınrla bu 
ha>v:a'ilde bir çok muharebelerde 
bıu.1U11<1ll1Ll§ IJllliuğuırı.da.n araııiy'. 

en uiak gıirinıti ve çııkıntısınıa va.. 
rıııcıya kad.ar bfıiyqrdıu. Bıu bil. 
•gis:ııırlen >iSbifude ederek, kah a. 
tı.ııdan inerek ~e kiiih. binerek, 
kimsenin ak'luııa hayalilne gel. 
lll!E<Ek yoTuırd.an Doğanını kale. 
Bine d~ 'l<ı:ı1liyttdu. 

Af<bı.k ikaleye yakılaşımlŞ!ı. Ui. 
Cfu bir ıparça geci:kımiş oldıuğum. 
dan avdet 9(Jk tehlike'li olacaktı. 

Nihayet, düşmana g&ıü:kme-' 
roedlen, tam sa balı ııı.amaz• va'kı. 
t: kaleye gelmişti. Kale laııpıları 
hı;ı- taraftan mu'hkemce kapalı 
bulum.ıyardu. Düşman, g~c ol. 
duğıu için, muharebeyi 1<esmişti, 
hrlkes yetli yermrle Y'J~ımJlu. 
ğuııı.u. çıkan'.)"Cll'du. Ortalıkt..a !cim 
secikJ.er yoktu. 

Atrslan atımın üsillooen kaaf. 
ye dQğru iri ve kalın sesilc ba. 
ğblllJll)"18 başladı . 

- Doığan; Doğan•. 
- ........ . 
- Doğan; Dogan-!. 

. - ....... .. 
Doğan sabah naon~zına kallk. ' 

ınış, abdest a)aruş, nıım.aza dt:t·
~JU. Dah<ı biriırı.ci rek'atıte idı. 

Der.ooen OOrine üç defa ·Doğan 
Doğan!• dıiy>e bir seda işitmişti. 

Bu seda Stiltan 'U-&lanın sedaso. 
na 'benziyordu. Tıpkı bor arsfan 
Jrukremesi gcbi k<alın ve 'korkunç 
bir sestıi. 

O derece kıoı'kmuştu hl, bunu 
Al1alı'hın bu.zuruıvia bulunan Do .. 
ğan ir.aıhi bir ses sanmış:ı. Tü~-
leri ü.rpemniştL Tekra.r b :r seda: 

- Doğan; Doğ,m!. 

Doğan namazı şası.nnış, oku. 
yacağı stıre)'i unııw .. us. kaic dr. 
pn<lan g~erun derinlıklerini yrr. 
tarak gıelen bu s~daya dlC>ğru na
maı:ını bozara1t koşm~tu. Onu 
bu halıde gören etırafı kavretle .. 
re d<iişmüşlcrdi. Tı'ı kalen·,, oor
cuma kad:ar ~ıkan Doı a-ı ~ğ. ve 
kalenin d~ıına baktır.,, zan- 11' göz 
lerine .nanamaım;,tı 

Aanan Ya•rahb.i!. BL Sufftan 
.A:rsJoa.ııdı. Arslan Doğanı .mrı~. 
diği'!llden tekırar bir daha se;;Jc.n
di: 

- Doğan; Doğan!. 

Bm'Çta bulunan Duğan günün 
yeni yükselen >Şığı al ın<la Sulta. 
nma cevap verdi: 

- :ıiımret Suhonl!m! 

- Olduğun yerde dur! Ne ika• 
dar cephanen, ne kadar C'f".la>İilll 
var? Kaç gı;ill mwkawrnct edebi. 
lirsin, 

DEVREDİLECEK i:HTİRil. BEian 

•Tak~ea ~1 tipinde J\()Jli'iilcre 

müteallik ısl.Ahat> he.kkın<! .. Jr, ihti·r& 

tir. •~•tı 30 M~ıs 1~40 lo~:h \'C 2971 
No. ve, •CertM>ll Köprüler. v< kt>r
fii7e benz.,r lıl$aıla raüte•·;;k ı..ı;;.1ıa·I• 
ba.kıkrnriaki ihtira lçın kezn İk1ııc;at 

V•kble\inden alına.n ~o !ifayı.'! 19to ta· 
rtı ve 2972 No. lu ihtira bt.>Te:tı~Tı.nJ.Q 

lhtlıva etültleri l:rukuk bu kcrre baş. 

k:ısma devir vey3hut l<·at1aT1 TtiIT .. 
:yede mevldl fiile koym:ık it;:in saJiı 1 li .. 

;reı dtht venlebll<'Ce~i ttkli! edlbnell
t.e clmc::ı:kla bu hususa- fnız~e- nı•lÜ:..'11,; t 

edimmlc .iatlyeıa:leriın Galatada. Ai.!ru1 

H;ııı. 5 tnci kat ı - 3 No. la•r.:. rr. :-&C'l!..ıı 

at eylemeleri :il.An olurı.ır. 

ZüJı:revlye ve Cildi.ı'e Mütehamsı 

Dr. Bayrı Ömer 
Öğleden sema Beyoğlu Ağa Ca
mii ka~ısı Hasan Apart. No. 133. 

••••• Tel: 4S5BG ama•lll 

DEVREDİLECEK inTİRA BEil.\Tl 

•P.1aden1 is1dletler1e ebniyt; m:asın... 
da ıslaha>!> bııldundaki icaıt için iıttı
HI Ve!dle~en alınmış olan 30 ~!•. 
7JS 194{J tı:aır»ı ve 29'13 numa.ra ve tRı..ir"" 

me k&IJ>Jlleırd& ..ıatıat> lh&kk1r.<i.ak1 itı'L:"" 
ra için 'kez.& ikıtısat Ve~AJrtir.der. a.ı .. 

nan 3C Mayıs l!MO tarih ve 2974 mı .. 
maralı ibtin beratlttı üzcr1Erir.1ekl 

b\ıkuk bu l<erre bıı$Glsına d<vit v•• 
yahut tca.Uarı TW1dyede n:.ı. vkli fiile 

ko,.~k için saıl.Mılyet dahl vt>rUebile-ot 
ceğ: teklif edilmekte olm&""la bıt hu .. 

.usa fazla malfrmat ~dimn<k lsl'y<ll" 
l<>rin G atada Aslan Hartı ~ i~ kııt 
ı - ~ numaral&.ra mu:·:ıcaat eyleT.elOot 
r1 ill"1 elu.nw-. 

• 


