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EN SON TBLORAfLA.RI VE BABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESİ 

İ HRAÇ MI 
TAHRİP Mi? 

Saint • Nazaire karşı 
yapılan baskın bir ihraç 
lmvveti olmaktan ziya
de mevzii bir tahrip ha• 
reketi olmak lazımdır. 

Ya:;an: ETEM IZZE1' BENİCE 

Giiniin merak mevzniarındnn 
biri Fransız sahillerindeki son İn
giliz teş<>bbiisüdür. Almanlar bu 
haı:ekcti muvnffak o>mamı~ ve 
arunda ooğıdnıuş bir "çıkarma te
şc·bbüsil• diye tebarüz ettiriyor
lar. İngilizler ise bunun bir çıkar
ma olma~ ıp sadece Saint-Nazaire 
denizaltı üssünii ve doklarnıı talı
ıip yolıuıda mevzii bir lıarcketten 
ibaret bu1ııııdıığmıu ve bunda da 
mııv:ıffnkiyct elde edildiğini iddio 
ediyorlar. 

S<>\ yet saliılıiyetlılerinin ağ-zın
dan: 
-İkinci bir cephe!.. 
l'cryndı iistüstc ,-e sık sık yük· 

se!irken garpteki bu tcşebbiis ve 
lıarckct hiç şüphe ı ok ki yerinde 
hir tedkiki liizuınlu kılnuştır. 

Gerçekten ortada nnıvaffok <>
lan1a111ış hlr t;ıknrnıa teşebbi.isU 
nıii , ar, ) ok..'-a sadece lıusu~i bir 
tahrip gayesini gi.iden ınc\'""Lİİ bir 
teFelıbüs ınü?. 

İlizcc, bu yc:.ılda İngillzlerin ifa· 
de ettikleri maksadı haklı bulmak 
yerinde olur. 91Saiut·Nazairc» Bil· 
yü.k Britanya - Atlnntik muvasa
lasıw tehdit ve tc~' işe nıanız bı
rakmak, Alman dcni,altdarıııa 

üslük yapmnk, Alman deniz va· 
sıtalarının inı_,a ve havuzılaıın1ası· 
na yararlık eylc.ınek bakımından 
Almanraııın eline geçmiş en bli
ylik 'e en raııdınıanlı tesislerden 
biı·idir. İngilizler i~in bımrdaki 
havuz:ları, iuşa merkcılerini, de
niz.allı iisstinü tahrip etmek her
halde en esaslı ve fa)dalı hedef
lerden biri <>lmak gerekti. İngiliz 
ha\'a, deniz, kara kuvvetlerinden 
mürekkep bir birlik muhakkak ki, 
bu gereği yerine getirmek vazi
fesini abııış ve oııu yapmı~tır.Ter· 
tip gayet orijinaldir ve verilen 
izabnin göre sadece tahrip ımıva{
fakiyetini giiden bir gayeye göre 
hazırlanmıştır. Bıı itibarla vazi. 
fesini yapabildiği kadar yapınıs 
olan İngiliz birliğiniıı hi:ıanet S<>: 
nmıda çekilmesi ve bir miktar za. 
yiat \·ermesi tabiidir. Ancak, Al
manların bu İngiliz t.eşeb!büsii 
karşısında kafi derecede uyanık 
bulundukları ve İngiliz kuvvetle· 
tiııin sahayı h<>§ bulıııadtlı.ları da 
anlaşılıyor. Hadisenin ortaya çı
kardığı neticeye göre iki taraf he
sabına şu l1ükmc \- arnıak. rnünı
kündür: 

a - İngilizler mevzii bir 1alırip 
hareketi yaı>nuş ve bunda nıııvaf· 
fak olabildikleri kadar olmuşlar
dır, 

b - Almanlar garple herhangi 
bir çıkarma hareketine karşı lıa
zır ,.e uyanık bulunduklarını ve 
hiçbir bölgeyi boş ve açık bırak
m'1d:~larını ishat etmişlerdir. 

Fakat, Almanya şimdi bu lıadi
sey i istismar ey !emekte ve: 

- Rusların istediği ikinci cep
heyi açmak fcşehbüsüııde İngiliz
ler muvaffak olanıaıuışlardır .. 

Demekle bu ınenii talırip hare
k-0lini iç maneviyatını yükselt
mek, iwınl altında bulu11durdLLk

r·-----__,_, 
Sen Nazar 
Doklarına 
YAPILAN 
İNGİLİZ 
BASKINI 
Bu sabah Lond
rada neşredilen 
bir tebliğe göre 
bendin tahribi
ni istihdaf eden 
gaye muvaff a -
kiyetle başarıldı 

fçı bomba veba· 
rutla d. olu iki 
mubrtp kasten 
doklara çarpa
rak berhava etti 
---•ı---

Berfin," Bu 
Maiski lzü
cumu başa
rılamadı,, 

diyor! 
Loııdra, 29 (A.A.)- B.B.C.: 

İşgal altındo:ki Fraıısanın At· 
!antik sahilindeki Sen Nazar 
dokları ''e den·İ:taltı iis~iiııc 
karşı yapılan taarr112 lıakkııı
da bıı sabah çıkarılanı bir fob
li,ğdc şu taCsiliıt vcrilınek.tc
dir: İngiliz muhribi ile Anıe
rkalılar tarnfındaıı evvelce 
İugiJtercye Yerilıni~ olan 
Camps Beltoren torpido muh· 
ribi evvelki gece; tesbit olu· 
nan saatten 4 dakika ~cç ob
rak saat 1,34 de Jıare'ket et
mişlerdir. 

(Devam• 3 üncü Sahifede) . 

LORDLAR ' 
Kamarasında 

lngiliz a saletinin bir 
sızıntı yeri 

olmaktan çıkarılacak 

HER SINIFTAN 
ÜYE SEÇiLECEK 
Bern 29 (A.A.)- Triibune dıe 

Geneve gaıetcsln'n I.<ınıka mu
hab'riııden: Londxa siyasi mahıfi!. 
!eri Deyli Heraldin, hükümetin 
L<ı~cilar Kamarası üye seçimi işi. 
ni Ye şeklini tnmarrneıı değiştir-

mek tasaH·urunda bulunduğu 
heı ;.,,,,dakj neşriyatına oJdukça 
önem veı.1ll'.lektedirler. '"' 

Lordlar Kamarası burulan böy 
le ;valmz İngHiz asaletinin bir sı. 
zıntı yeri o~makfan c:ıkacak ve 
ımilletin zeka ve ellkarının ımake-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

ları sahalar halkını iiınide düşür- ı-------------
ıncn1ck, Sovyctleri ınaklıs manevi 
tesirlere tabi tutmak istemekte
dirler. 

Ancak, İn ı!'ifüler harbin siiriip 
giden yılları içinde bu çeşit iddia
lara karşı asla alınganlık gösfer
nıeıııckle o derece pistiler ki bu 
defoY.i AJı,,an iddias;nııı bütün 
ııropagaııda hoparlörlerini sc!er
ber etmesi kar'iısuıda da hcı·bal
de hiçbir telaş ve asabiyete kapıl
nııyacaklar, kayıtsızlıklarını yeni 
Yeni basklll ve ta!nip gayeleri 
kar~ısıuda malıfuz tutacaklardır. 
Yalnız, şu nokta.vı da nazara a!. 
lllak lıizıındır J;i. İııgifüıler 'bıı çe
şit nıcnii hareketlerle yalnız is· 
lcdilderi noktayı talırip etmek ba
şarısını kazanmakla kalıntyor, 
n.vni zan1anda son avlar icinde 
sık sık tekrar ettikleri bu ne~i te. 
!ie"bbiislerle •hakiki bir çıkarma 

(De\"' ı 3 üne ı S-hifede) 

KISACA 

Kulakları 
çın it yaca klar 

Bizim mahut arkadaş İngiliz 
Kralının nutkunu oktunuş da: 

- Krrum: •Her türlü hasım 
kuvvetini ezinciye kadar sulh 
yapmıyacağız .. • ciimlesini gördün 
nıü?. 

Diyerek, ilave etti: 

- Hitlcr öyle söylii,yor, Kral 
böJle söylüyor ve suUı iiınidi bar. 
bin başladıi;ı gün ne Jrndar yok 
idi ise güne ve bir hayli zamana 
ait alarak da o derece kapanmış 
bulımuyor. 

- Herhalde, Tiirk mulıar.rirlcri 
içirrde bir hayli kulağı çııılıyacak 
olanlar vardır, tistad .. 
Ce•·abını nrdiın. 

A. ŞEKiB ' 

- -

Gaz tevziatı Çarşam
ba g ü nü ba ş lıyor 

Halka dağtıılmasına başla
nan fişler mukabilinde ayda 
3 litre petrol alınabilecek 

1 Litre Petro l 28 Kuruşa Sat llacak 

r 
İngilizlCT tarafından bir ihraç ve tahriıı teşebbüsü ppılaıı işgal altı ıulaki Fransanuı Atlan1ik sahilinde 

eıı büyük dok !arı ilıtiva eden Sent Nazar'ın nıev kiiui göstcri:ır harita 

Ederinde clektriJı: olmeyanla· 
rm gaz ihtiyaçlorını temin için 
yeni bir şekilde yapılacak petrol 
tevziatına Ni€Bnııı 1 inci çarşam
ba gününden itibaren başlandn· 
~.aktır. Bunun iç.in halka 'an fiş· 
ler dağıtılmaktadır. Ru fi~ler üç 
aylıktır. Ve her ay her ev üç litre 
petrol alabileecl<tir. Ga:clarm Jit. 
resi eskisinden daha ucuz olarak 
yirnıi sl'kiz kuru~a sattlacırltt.ır. 
Petrol tev~ialını yapacak olan 
'bakkallara gazları lrumapanyalar 
Jı:e11di vsıtalarile görtürecek n 
toplanan fişler yinr kunıpanya· 
!ar tarafından tesellüm oluna
caktı.r. 

BiR ÇOCUK 
k uyuya 

düşüp boğuldu 
Kuzguncukta i "a .iye C<l(· .... 

Şark Cephesinde 

Kış seferi ni
haye te erdi! 

·[--
Eriyen karlar, çamur
lar yüzünden bahar 
taarruzunun baş 1 a~ 
ması beklenmiyor 
L<mdra, 29 (A.A.) - B.B.C.: 

Oslo radyosu şark euphesinde kış 
s.,feriııin ııilınyete erdiğini süyle· 
miştir. Fakat erimekte olan kar
lar, çamurlar ~ ii.zündcıı yeni ba
har hareketinin derhal beklenil
mcuıcs.i icap etiiğiui il.i\•c eyrJc .. 
nıiştir. Topraklar l.ııruyu.ncıya 
kadar her iki tara{uı da hare.kalı· 
nın sekteye uğrıyacnğı sÖ} len
nıcktcdir. 

\ \ 
~ 

.. . ?\1 
Şaı:>k eephesin:in şimal kesiminde 
karlar arasında kalan bir ağır toıı 

Bir Rumen Gene-

r alin i n Ya z ısı: 

Romanyanın 
Karadenizi 
kontrol ede
cek bir harp 
filosu olmalı! 
B ükı-eş 29 (A.A. )- Yarı resmi 

Ünirea gazetesi General Schina 
imzasile şunlan yaımalota<lıır: 

Şimdi.den geniş deniz iıışaab 
programının temellerini atmak 
mecburiyetindeyiz. 

l\Iakalc yazan, yalnız deniz ti. 

(Devan11 3 üncü Sl'hifede) 

R Ç EVE 

Kiiçifk 1914 diinya harlıinin 

günlük nakaratı şwydu: • •Cephelerde ~ükfüıet hüküm 
silıüyor.v 

Şimdiki büyük diinya harbi· 
nin günlük nakaratı da şu: 

wÜssiiuc dön111cdi! .. » 

Üssüne dön.miyen şey, tay 
)'are, genıi, filan, herhangi bir 
iş ve teşebbiisc memur alet VC• 

ya vasıtadır. Bu iilct veya va· 
sıta, tıpkı sabalıleyin ıneMep· 

tek.i imtihana girnıek üzere e· 
\'İtıden çıkıp imtihanı geç.ı:ııc· 

diği için akşam C\'inc dönemi
yen bir çocuk gibi, nıeınıır ol
dıığıı işi ba§aramayınca lien· 
disini feda ediyor, yılni iiş!<iiııe 
d . . ' 
öne-n1ıy-0r. 

• •Üssüne dönnırdi ! ..• 

1,-ın Başlmıua11danı l\lare§al 
Çang Kay Şek 

ÇiN'DE 
A 

umum ı 

seferber
lik i lan 
edildi 

Japonya'ya k ar şı 
en bü y ük h arp 
gayreti sarfediie
cek her şey müsa
dere olunabilecek 
Çung-King 29 (AA.)- Çin icra 

meelisi umumi sefeliberlik emri 
neşretmi.Ştir. Başk<llmutan Çan • 
Kay - Şekin isteğile alınan bu 

tedbir, Japonyaya karşı en bü.. 
yiilk harp gayırctini sarfetmek i. 

çin ik1.ısad1 ve insan ihtiyatları 
bakımından uım uıriıi seferberlik 
yapmak maksadile hürkUımete hu
du1sıız salahiyetler vcımektedir. 
Hükumet bu suretle, bütün harp 
silirhlarını, i! iı<;l arı, gemileri, tek. 
mil taşıt vasıtalarını, elekıtrik 

santrallerini, akar yak>tları ve 
makineleri müsadc,·c etmıek ve_ 
ya el k~ak salıillıiyetine malik: 

(Deva.nu 3 üncü Sa!ıi!cde) 

g 
ÜSSÜNE 
DÖNMEDİ!.! 

Gerçekten bugünkii sa\'aşm 
en acı nakaratı, bu... İleride 
kinııbilir bıı başlıkla kaç roman, 
piyes, fi1İn1, yazı göreceğiz. 

Bir noktada başlayıp ayni 
naktada biten daire gibi, bu· 
günkü harbin heın tek ve ınün~ 
ferit teşebbiisler, hem de bii
yilk ve toplu gaye halinde 
bütiiıı davası, ü.siinc dönebil
mek meselesi ... 

Üşsüne dönmek 1neselesini, 
tek ve münferit teşebbüs ham

ı lelerinden çıkarıp büyi.ik ve 
,l.l<>ıı_hı ga!~ halinde nıiitalca et· 
. ' 1 . 
l '· 

BIRMANYADA 

Japonlar hızla 
ilerliyor! 

• 
Rangon limanı Japon -
deniz ileri kuvvetle

rine üs oldu 
Musolini
nin nutku Saygon 29 (A. A.)- İngiliz kay 

naklarımi.an s12an haberlere gö
re, Bimıanyada Tunguyu müda
faa ed;,n Çin kuvvetlerinin vazi. 
yeti builıa:anh sayılabilir. Maa. 
mafih, ayni :haberlere göre şimal 
den gelen Çin taJwiye kıt'aları
nın Tugu etrafında durumu düı. 
zel~ebiLıniş o~duğunu öğrenmek.. 
de i:mkansl!Zdır. Atyni zamanda 
üaponların Ge'!eral Stil<val ktl'-

(Dcvoııu 3 üncü Salıi!e<k) 

Birmanya ormanlarında yapılan 

"Bugün Demokrat ve 
Bolşeviklere karşı ya
pılan harprf ta)yayı 

kurtaracaktır,, 
Roma 29 (AA.)- 1forolini Si

ya.h GUınfoklileriıı muzaffer ol. 
du;kları gün miinase-betile taY'Y•· 
recilere hitap ederek bir nutuk 
söylemiş \'€ bugün Akd~nize çı· 
kan, Atlantilı: Okyanusunu geçen, 
uzaklara kadar giden İta]fyan tay. 
yareciliğinin; fa.~!st İtal:ı anın bir 
ba~arısı olduğunu söylcmlş ve: 

•- Bugün dcnwlkı:anlara Ye 
bol§evik1ere .ı yapılan harp, 
İtalyayı kumarmak ve orıu ken. 
di denizinde kapalı tutmaktan 
kurtarmak için yapılan bir harp
tir .• 

r----1•-nk_m_aıı_ia_ı._n ___ İngiltere'nin yeni 
İngiltere'de Moskova Elçisi 
donanma için 
toplanan para 
Raik 'bfı• baltada 450 

milyon lira verdi 
Londra 2.9 (A.A..)~ Haı;p gc. 

misi •haftası cl"iin bitmşıtir. Bu bir 
hafta 2arfıllida yalnız Londrada 
donanma için halk yüz kı.ri< mil

yan İngiliz lirası tebcrıii etmişti» 
ki bu miktar taılııminlerden 15 
milyon lira fazladır. 

Stalin ve Mo!otofla 
iki saat görüştü 

Londıra 20 (A.A.)- İngilterc
nin ;veru Mookova biıt;ıüik elçisi 
d:ün iki saat Stalin ve M*tofla 
gıöı'İİŞlll1iiştU... ----o----
MALTA'YA 

2000 inci 
Hava Akını! 
Dün ada 6 saat müte
madiyen bombalandı 

(Yazısı 3 il!ıcü Snhitede) 

de 12 numaralı evde {)turan R -
za•1111 iki ya~ıı il ... l·i oğlu Fa.·ı k 
e\lerinin ci,·wr.on<i .i.hl bir a .. ·::,c:ua 
OJ'Tlarken ar;·zı aç·k bir ku,·u~ .~ 
dü~~l1ı'Ü.~'LÜır, Za\·a11ı .) avı·uc'1k La.. 
ğırıp çağuıır.ı~a da i~ıtcn olr.ıo. 
m1siır. Biraz sonra kl.lyuya c.dr:-rrı. 

iııdirilrniş, cc;::;cai ç!ikarılmı:ıt r 

1 Bulgarlar~ 
1

I hitap eden 

1 

2 esrarengiz 
RA DYO! 
---ı·:·----

/ Kendine "Mütesa· 
ı nit Mihver,, diyen l 1 bir merkez; eğer 
harbe girerlerse 

1 • 

mu az zam a r azı 

vadediyormuş! 

Başka bir istas
yon d a "Bulgar
larla Ruslar kar
deştir. Har p e t 
m eyiniz,, diyo r! 

1 
Londra 29 (A.A)- B.B.C. 

kendisini cQ'Il'İ.iıtcsanit mih
ver diye tesmiye eden bir 
radyo istasyonu her saat ı 
Bu}garlara hitaben neşo-iyat
ta bulunmakta ve eğer har. 

/ be girerlerse Bulgarlara mu. 
azzam arazi vadetımektedir. 
Diğer taraftan biiıt'ün Bul.. 

gar radyolarıııın neş.riyat ı 

. Bulgarlar Almanlara satıL 
mıştır. Bulgar alayları Bul
garların kardc~i olan Ruslanı 
kaı'Şı haubetmek ü~cre Doğıı 

ce~lhesin'<'te harcanacaktır.• 
şeklinde ~srarengiz sözkr 
söyliyen bir radyo sedasi'.c 

karıştrrılnıaktadır. ' 
Lonfila 29 (A.A.)- B.B.C 

Sofya radyosu Sovyetlerc: t 
L
kar~ı şel0le halinde prc,pn. 
ganda :yağdırmaktadır. 
~ ~- --

Bfüün Britanyada bu haftn 450 
milyon İı>giilz lirası t<ıı>lanmış 
olduğu taJ:ı;min edilmekt,~ir ki bu 

suretle adam başına 10 İngiliz li. 
rasmdan fazla Ofil~ektcdir. 

Nttip fod KJSAKVREK) 

İki Şantajcı Suç Üstünde yakalandı 

tiğin1iz ı:aman , 1\lihverin boyu~ 
na üssünden uzakla~tığını, de
mokrasyaların da bir türlü ÜS· 

süııden çıkaınadığın1 görüyo· 
ruz, Biri: üssüne dön~nıiyecek 
kadar üssüııden u'Zaklaşır ve 
hata üssüne dönecek neticeyi 
elde edeıncz.ken, öhiirii. üssüne 
dönememek korkıısile hiçbir 

te~ebbüse girişemiyor, yani iis· 
sünden çıkmak ve oraya zafer
le dönmek borcu11u ödeycmi
yc.r. 

Ne olacak? Birinden biri iis
siine dönemiyecck. 

Son hüküm galiba şu <>lacak: 
Üssüne döncıınccli; ya üssün

den çok uzaklaşhğı. yahut hiç 
çıkımadığı için ii!i>Üne döne
nıedi!.~ 

Her ikisi de üçer ay 
hapse mahkQm . edile~ 
rek tevkif olundular 

Zabıta evvelkı gün şantajcı. 
lıkla bir kurukahveciden para JW_ 
paımağa yeltenen iki açıkgözü 
suçüstü yakalamıştı~. 

Suçlular, Arnavuti<ö:yünde Bi
rinci cad\le 109 numaralı evde o
turan Ahmet Hamdi ile Aksaray. 
da Sofular mahallesinde oturan 
Muharrem adında biridir. 

Ahmet Hamdi ile Muharrem, 
evvelki gün Divanyolunda kuuI"" 
kahvecilik ve kırtasiyecilik ya. 
pan Habibin dü.kkiınına gitııniş. 
!er, kendilerini sivil zabıfa me
muru diye tanıttıktan oom·a da: 

•- Evinde bazı gıda maddelcı i 
sakladığın ihbar edikli. Areşh·. 
ma ayapacağız, haydi d\j~ ', ık.ı
lım önümüze.··• demiş1erdir. 

Habib bu adamların kom.- ı a 
tarzlarıntlan ,şüj'.ihelenm;~ ·.'e bt, 
sebeple de kendilerinden hu'·'~ 
yet varakası sornmştur. 

Bu sual üzerir..c Aılımet Hamdi 
ile arkadaşı ceplerin<len birer uy. 
durma kağıt parçası çıkat·aınk 

dükk..lııcıya göster:m •!erdir. ~'a. 

kat bu vaziyet Habibi w~bü~ü·ı 
ku~kulandıım~, bir ba!ıane L ... 

(DcV .. 1'ıl 3 Ün('ii Soıh:fC' :<") 
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HALK FİLOZOFU 

TEREYAG 

İaşe maddelerinin tertiplen• 
nıe>i, teui; n' f ıa Uandırılmaoı 
~üphe yok ki biiıiin mım:ıJeket 
ııukyasında alman birtakım 
tcdbiılerle mıitalea olunmak· 
tadır. İaşe teşkilatının bugüne 
kadar edindiği tecrüberlerden 
dJha fa:ııl.a gl'Cikmeden i~tifade 
edeceği muhakkaktır. 

Tevzi bahsinde yurdun nakil 
vasıtaları durumu başta gelen 
bir ehemmiyet arzediyor. 

Size burada küçitk bir illisal 
,·ermek istiyorum: 

İstanhıılda tereyağ fiatı 380 ~ 
çıkmıştır. 

İstanbulda sakin bir vatan· 
daş tereyai,'lJl.ln kHosunu an· 
cak 380 kuruş ödeyerek satın 

alabihncıktcdir. 

}"akıt İstanbula 300 kilomet· 
re mesafede bir kaza merke· 
ziude daha hnlis tereyaitn ki· 
losu 180 kuruşadır. 

i\Jemlekcttc, muhtelif şehir 
ve kasabalar nillcyasmda bir 
fia t grafiği çizmiye kallaşacak 

GÖZLÜKÇÜLER 

KLRSU 

Gazetelerin haber verdiğine gö
re g<irlükçüler için bir kurs açıla
cakımş.. Dünyada şeşibeş gören 
in anların çoğaldığı şu sırada bu 
kararı çok yerinde buluyoruz. 
Bcl!d bu suretle bakar körler bi
ra' olsun azalır, 

NAZ.ARA 

GLLDlLER 

D•>Slum Osman Cemal !bir iki 
giıııJür biraz keyifsizdir. Rahat
sızlığının sebebini sormak iste· 
elim, bana şu cevabı verdi: 

- Nazara geldi.k, dedi, Re§at 
Feyzi attan dik•tü, kolu kırıldı. 

Biiınem lıS ne oldıı ~ kapı 
yoldaşlarına_ 

RAKIYA SU 

KARIŞTIRMIŞ 

Saınatyada meyhanecilik yapan 
birisi rakıya su karıştırdığı ~in, 
bilmem ne kadar müddetle hapse 
mahldlm edilmiş. 

Halbııki içkinin zararını a:ıalt
mo k taraftarı olan bu vatandaşı, 
bilakis, mükafaUand•nnak Iilzım 
gelmez miydi? 

SEVGİLİYE 

nımlYE 

Ç1y ve kahve 1 Hazirandan iti
baren küçfJ, \'C zarif paketler 
içinde satılacakmış 

Bundan sonra yeni evliler, ni
ş:ı n War, se,-giliJer ne hediye gö
tiL eceğiz, diye, düşünmemelidir. 

llir paket çay veya kahve dünya
lara bedel değil m..i? 

AHMET RAUF 

25 kuruıa ekmek salmtf/ 
İ;:mir (Hususi)- Tuha!iyeciler 

Çarşısıııda kömiin:ülük yapan 
Mu.;a oğlu Kadir isminrle biri 
kendisine ait elıımekleri kirosunu 
25 kutuştan satarak ihtikıfır yap. 
Lğından adliyeye verilmiştir. 

• 

RE:;..i.T FEZI 

olursak zo>kayı çok meş;rul ede
cek biz manzara ile k.arşılaşı

~ız. Bu hal hangi iktısadi sistı>
miu zaruri neticeleridir? Eğer 
niyetimiz dem•goji yapmak <>!
saydı ŞÖY.le derdik: Bu memle
kette bir kilo tereyağı 300 kilo
metre mesafeyi katcılebilmek 
için iki liralık bir bilet mi alı
yor? Fakat hidiselerin bö)·le 
bir muhakeme"'ye tahammülü 
olmadığını elbette takdir ede
riz. O halde yukanda mevzuu
bahs ettiğimiz hadisenin elbet
te birt•kım illetleri ve bu iUet
leri neticeye vaNlıran bazı ta
bii za;uretler vardtt. İkbsadi 
bünyemizde tatbik edilegelen 
prensipler süphe yok ki en ki· 
mil ve doğru çizgilerdir. 

O haMe tereyağı İstaııbıtlda 
380 e ve ayni saatte bir başka 
yurt köşesinde nasıl 180 e satı· 
ela biliyor? 

Ben, bu sualin cevabını ihb
sasım dışında görerek buraya 
bir nokta koyuyorum. 

lnönü Zaferi 
21 inci yıldönümü mü
nasebetile Çarşamba 
gün u Halkevlerinde 

merasim yapılacak 
iikilu:i İnönü zaferinin 21 inci 

yıldönütnü münasebetile 1 nisan 
çarşamlba ,g00 tekmil Halkevle. 
rinde merasim yapılacaktır. Bu 
münasebetle iher Halkevi tarafı'!l.. 
dan merasim proğramlan tıazu-. 
lanıbnıştır. 

Bu meyanda Beşiktaş 'Halkevin 
deki merasimde emekli albay E. 
min Dallnlıç tarafından bir kon. 

, ferans verilerek İnönü zaferinin 
bü!}"iik eheımniy~ti tebarürz etti
rile<:ektir. Müteakiben bir konser 
verilip cİBtiklJBl.. piyesi ~il 
olunacaktır. 

BEY0CLU HALKEVİNDE 
Beyoğlu Halkevindeki merasi.. 

me saat 18 de obaşlanılacakt3'. 
cİnönü zaferi. mevzulu konfe
ransı müteakip bi.r kxıro konseri 
verilecektir. 

EMİNÖNÜ HAıllKEVİNpE 
Buradaki ıınerasime de saat 18 

de b~anılacaktır. Koınieranstan 
sonra milli şiirler okunup bir 
temsil verilecektir. 

Ya llş hesaplar 
Evkaf tahsildarı bpıya geliyor: 

On dl:ıkuz lira borcunuz var di
yor, Halbulci o evin evkaf vergisi , 

'borcu on chıkuz lira değil, on li.. 
r;ı<br, Talısiklara yanlı~!ıok o}(!u
ğu sö:ı·Ieniyw. Faıkat tahsildarın 
cevabı şudur: Öyle ise daireye 
kadar gelip i§inizi düzeltiniz. 

Daireye r '·Y'Ol'. Bir ııüm def
ter karı.şt ~u ve yanlışlık dü.. 
zeltiliyar. 

Bu, tek 'bir J:ıattise değildir. Ev
kaf ve11gisini tahsil eden baz~ 
tahs'1darlar araclabir böyle fazla 
hesap çıka.rı,yıorlar. M.Ukellefler 
de bu yanlış ilıesapları cnzeltmelıı 
içi nuğraşııp durı.rynıiar. Yanlış 
hesabın d'iizeltihnesi için vatan
daşlar ne diye ·~ d\mmn?. 

BÜRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 76 

Seni Unutmadım 
l Rt:. AT FEYZi 
ba.sına düşman.. ~ diışman, Nevi
ne, Sliaviye <Ulşınan. .. 

Leyla_ bu d.lb r:ıbatıııı.zhgıru gÜl',!er
t.·e çekı!i. F ~ h.i&lerin kendı ... end!
ne tahlil e~lııiO'e çabşt l v::xı.t,, gızli
ce it raf ett:ği. bir zaaf ;çlnde bulun
du~-·u aıı.;O<J<'liu. Karasız.lı!:n ver
dığl b!.r g· bu:..l. ı..zhık~·· Bu bu ... 
zu:-zı.ız!U:U yek etımf;k, ortadan kal
dl!"llak l..lzıırr.dı. Bunun ıı;in de, &ı.~ r 
V<?nnell .dı .. sal<lıı ıre iı<'yecan
.,z lıay&Ll dömııek ... 

~ ...u.!, bu h ec na o kadar alıe-
an .,, ı kL, y nr. • .,.raz <..a heyecan 
d :ı.e:C old~ u h~tırhyordu. B.r ~n, 
\ ıası'lın b(n(ln :ığrıl:ınlan, gönlilniln 
tı tU!ı _,melrdeo k""1uldutuou ta
savv-u ediyordu. 0-..man tasa·v•1..-uru 
c , g"'l'I: kıza. mJjlhem blr iç acısı 
"Vf ... yo.n.iu. 

O!lun kalbiıt6e §imcl1 ,....ıeşınİ4 blJ.. 
yvk bir koı1tu vardı. Karar vercme
n:<:l< &«,:ı;ruısu,, GUıı.lerce, SüaıviD!iı> 

yalvora.n halini düşündü. Gazioon\ID 
b• O?>a çıkan merdiveni başl!ldakl 
eenç udilml ... M bu adam ... Bu, bil' 
mel'ı.;n nx.zydu?. Bir ma.sum rnuydu?. 
Bir s;.l"'..r:tekar, bir yalancı w.ı idiı.?. 

Bu 6u.ali.erın cevabını. LeylA, derhal 
v remlyordu. İç lııode, ala;\ ldd;aıara 
,1ah.p ıb1r laJtJm kuvvetler \·ardl. O, 
ha.kıkırteı:ı blr mel'un oı:aıbilir miydi?. 

Sonrl, Nevini hatmbo>rdu. Bütün 
bir Y"'-· köY<l<: 11<'\;en lıayat.. NDVlıı. 
cnun i.rl s:yaıh gözleri, azgın:lklar~ 

ea<tıoşlul<ları ... Suavi, Nevine de a.y
ni ı"Yleri IÖ!fleımemll miydi? Nevınle 
lkonıqı:rken, 111)'lll kelimeleri kullat>.. 
ınarr.ış, yU..ü 8')'Dl gül~ çerçeve
lenmenıış miydi?. 

Şimdi, o kadın, art6' işe yaramıırım, 
.b~'<:ıiın:ş bir eski elbbe glbl atılma
mış mıydı?. 

Leyl1, Nevirtio çektitı i;ı:lıraplnn 
taaa vvur ed.iyollıl.u.. Genç kadının 

haatallt>ru, hasl:ııh,tıııı ta1<i9 eden 
11\lıı,lerdeid Wbır.anı.. Sonra, bir S\ll;lu 

Baaa mıt dlayaıı 
cıerıer 

Bir Fransız !Uow!u ~y).e diyar: 
•G~ ümitlerle, lbtcyorlar hatı.. 

ralnda ~lar.> 
B.,giınkü harıp lçln-Oe !ıultman blr 

çok milletler de iimıtle yaııı.yorlar, 
Birleşlk Amer::ıka Devletleri ve İnc:il
t.!rc en !tcla üoırut içiade olan devlet. 

( Yazan: İ. S. Eski Bükreş A teşemiliteri ) 
İlkıbahar ve yaz mezıruatının 

en az iki misline çı'karılması ha.Jo. 
ikınd.aki B~vekilimizin direktif. 
ieri iiızerine vilıi:Yeıtimizde hı:zla. 
nan ııirai faaliyet muvaffakiyetle 
ilerlemektedir. Bu mıüJnasebetle 
teY.ımil !kazalara gönderilen bir e
mirle kayımakıom ve nahiye ımü.. 
diirleri başta olmak üzer,ıı tek. 
mil devlet dairelerinde çalışmak
ta olan memurlar ekim işine aza. 
mi surette ehemmiyet verecekler, 
ihtimamla meşgul olacak.laı:<Iır. 

!erdir. 
Bırç<ık.laın 1942 ha.han v<> yau içlJı,. 

de lı.idi.seleriıı sona erecğini btkler-
1ren, oııkT 1942 değil, 19~ senesini 
düışJ.nüyorlaT'. Rus 6cfiri Ma~ bu 
ümlt.!t ri çok llZ'Ul1 bl.lh.ıyor ki son 
söyl"'1iği bir m>W!ıita: •11143 den evvel 
1942 yi düşünelim..• diyor. 

Butti.n (.lmt.tler 1943 sen.es.ine aitıti!r. 

Fakat bu a.mda uıı.u!ııyoruıı: kı yıllar, 

balu!1ar mütemaı:Lyen geçmekte. in
sanlal'ın çet.tı.gi sJkmt.ılı gli.ı>ler uııa.. 
maktadtt, 

Bu ,ıızr~ başında oı<taya çıJcan 

cyıJdı.rım hanbi> sbzünil hatırl8.r6ıruz. 
Bereket vensin ki 1939 EyhilUnd.e 
b~lryan bu harbe cyı.ldırı.rn. harbi> 
adı ~verilrn.işti. Ya maazallah cyıldırmıı 
ıharbi i.sıni ver~lmt::m!ş olsaydı bugün 
194J ı>enesine bagbnan i.lrniUer, ban .. 
g1 yıh W...re:.te bek.llyecek:lerdi? 

Muharip taraflar mutlaka bir za.fe_ 
re utaş.."'bilmek iÇic hesapla.Tını feraah 
f~rsah uızaıLıyorlar. 

Fakat bu arada c!ü.uyanm oeler çek
tljlini hiç d~üııtiyorlar mıl Yalnız 

benim merak ~ bir nDkta ~a.r: 
Acaba 19-13 yılı gelıp çamtJıiı zaman, 
bu ~!er iım:Jtl.eriı d3!ba uuıık senelere 
mi ba.ğ!,yacağız?. 

Ve böylct:e haıl'aıt devam edio> gide
cek mi? 

Dünya, limit dünyasıdır, derler. Bu 
sözün tam mllnaısı a5li bugün hııid
lkat oluyor. Şi:ındi hatırıma şu eski 
awra geldi: 

Omıı elba.ndau ela büyut, uvk ı... 
mahdul 

YeryüziDıde, giM..urçe imıit ne ka... 
dar çok daha büyizyor ve zt>Yitler bu
dutıan,.,-or ... IIaJbukl ~lemde gamı ~
°"'""'nm bir hl.iner olduğunu ;yhıe es
ki bir ır.ı.sn'l delilletile bilnıiıYor mu. 
yuz? Fakat mo.Jhalkik.k ki d\ırcyada en 
zor htiner gamı f'i,detmt"kıtir. Size bir 
e&t:i mısra daha hatft'lat.aıyım~ 

Uslan e7 clU wları arlık "lbllyar ol
mal<lasm 

Yf'r)'Ü2il iDSanlan ve dünya. da nr
tJlı: ihtiyar olmuş değiller m!ıdlrl Ar· 
"t*. onların da u.slanmMı, Mtclla.u.ınası 

zamanı ~İli midir? 
Bir esıcı i!uıo'll' duayı tem alarak •ör-' 

1 - Uzak Doğu cephelcriıı.de: 
Japonlar Avustralya doğu ce· 

nuıbuna do,,,"ru - adadan adaya sıç
ramak suretile • ilerliyorlar. Şiın· 
di sıra, çemberi daha cenuba uzat
mak için Fiji, Yeni Hebrid vo 
Yeni Kaledonya takrm adalıırına 

gelmiştir. 
Müttefiklerin bu adaları ciddi 

surette müıdafa" edecekleri bek
lenemez. Görünüşe göre, bu kü
çük taktın adalar, Avustralya mü
dafaa plfuıı dışmda bıralo!mıştır. 
Fakat hunun mahzuru aşikardır. 
J•ponlar bu adalara üslenmcltlc, 
AvtJStralyn doii'ıı kıyılarındaki li
manların Aımerika il<ı deniz mu
vasalasını kesebileceklerdir. 

Hind denizine golaw,e, bir Ja
pon filosu Rangon'dan itibaren 
Bizmaıeya kıyılan boyınıea Ben· 
gale körfezine doğru harekete 
geçmiştir. Jaııonlar ayni zaman
da İrandi delhsındoki maynleri 
temizliyorlar. Bö:vlelikle, bir müd
det sonTa müttefik gemilerin geri 
kalan Birmaııya limanfanna gi'l'· 
mesi kabil ohnıyacaktır. Japonlar 
bu hareketle Birmaıryayı deniz. 
den tecride ve hem de aSker çı· 
kannak imkanını hazırhynrlar. 

Birmanya kaTa cephesinde du
rmn ''e muharebe JaJ>Ol>ların le
hine gelişınclrtedir, Tımgo şehrin
de çember içinde kalan Çin kuv· 
vetleri beni.iz muka..-emet etmc-k
tedir. Fa.kat bu mılharebe artık 
Japonların lehioo bitmek üzerı>
dir; şehrin dii~••i bekılenehilir. 
Bu suretle bu bölgede taarruz e· 
den Japon kuvvetleri Mandalay 
bölgesini cenuptan ihataya inı.Jran 
bulauktır. Dii!er bir Jopon kolu 
Rangon'dan Proone istikametin
de ilerlemektedir. Yakında bu 
bölgede Japon kara, hava ve de-

ıı:rellm: .Al1a'h bu baı'bln ömrıioü --------------
!Wzdat etmesi.o. 

R. SABiT 

Etiket koyma mec· 
buriyeti başh)or 
ŞelıriıniMe bulunan ııooğaza 

ve düld<fırıJ.aııda her nevi maddı.
ler üzerine l<ımulması kıararl* 
tırılan etiket .meoburiyeti müdde
ti bitmiştir. 
~ memurlan dilinden itiba.. 

ren mağazalarda kont.rollere baŞ
larnışlar<lır. 

Bir kısml eşyalara etiket 1.-oy
duğu halde bir k:amına koyvm. 
yan'lar i~in son bir 24 saatlık mü. 
sa~<le verilmiştir. 

Hiç etiket koyrn'ô"an mağaza 

sahiplerinden Pangaltıda baklkal 

Diınutrı, Beşiktaşta Mihran hakr 
Kınd'a kanwıi takibata başlanmış. 
tıır. 

lzmirde beyaz peynir narhı: 
85 kuruı 

İ2l!Tlir 29 (Husuı,i)- Ticaret O
fisi tarafından \•ilayetimiz emri. 
ne verilen 800 teneke beyaz pey_ 
DT gelmiş ve bakikallar parasınL 
Ziraat Bankasına yatırarak peY'" 
nirleri evvelhl gün alıın.ış!.ardır. 
Bunların kilosu naı'lı mucibince 
perakende olarak 'haTha 85 kuruş 
tan satılm~a.dır. 

Cibi ~an Siiavi ... 
Ba hatıralar azap veriyordu, Ley

Jay,ı.. .. Genç kız, bunl4ı.rı düşünoiiıiı;en, 
!ursmdan ağlıyacak gibi oltqordu. 
Ley: ı, bir Nevin miydl? .. Hayatta bi.L. 
lün l<Jdınla:r birer Nevin mi?dıler), 
He11ces, bir Nevin ol&!ıillr m:ycil?. 
Slıôvi, t:ıütün kadınlara, birer Nevin 
·go:z.ı..\y-le 1ni bakl.yortlu'?. 

Gonç kız, ü!loesind.en kuduracak 
gibi oluyordu. Bu düşünceler, onun 
:luxrti netsine .:ılır geli,yor, ~ kız

lı.'< gururunı.m örsel<>r dlğil:ı.i h""'cdl. 
y-ord:ı. Leyla, Süavin.lın eiinde biıı· o~ 

yuru:ai< olmzyac-...:.tı.. bwıa karar 
verdi .. ve 'bu lk:a.ra!'da!l, ...ıa ,;o~ 

cck.t.l .. Leyld, bir Nevin değ.l.ll. K1>
dm4~ııı», vüe\ömu o adaml'1 ıtath 
sözlerine, salt'..e ja;tıcrine tce:;Zm et.. 
m~yec&:ıll. 

Süa.vi bir ShlMr.sı:ıb, bir saJıt.clclI-. 
dı .. .ııat.ta, 'bir alt;ak'IL Omın büti!D 
oöyled~ed yalandı. Blltü.n anulan 
çıır.kindiı. BJ-tün dUşa:nee~rl müfsittl 
O, bir rr.ıkropt.u. Ondan k:ıçnr..k ıa

zmıdı .. Lelki de, Nevin'l<>ri bu hale 
eakan Süavi'lerdi. 

Nevine l<M;ı nefretle laırı4ı.k bir 
acıma. dızyuyordu. Baş d!işmıın Süa.v! 
idi. Nevin Siiav;yı sevınişt~ bell<l.. 
genç kad..,ın, oon zamanlanclakl dur
cu:n hailni ı;ötlerinin önüne getlTiYUI'" 

KtJÇOK MABEllLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

+ Bmwaı Adasmda eleklnk ücreti 
olaxak abcnelerden alınan ayda ~ 
lira:ıi.'1 yedi buçuk liraya. çıkarılması. 
mezk\:: ada elaektriğtni ışleten zat 
ta·ra!:nC'a.n Be.ı.ediyeden Lstenilm;ştlr, 
Keyl iyC!ot tetk..lık ohm.maktadır. 

+ Btled;.ye Reis Muavıru B. Lıilli 

A "-°"-"-' c:ün muht.ell! semtlerde yo~ 
bahçe ı:..şaatını ve bazı CSllaıfm düık.. 
l<i<ln !arını te!'t.ı~ e iııl' şti r. 

TİCARET ve SANAYİ: 
+ Dün bir altın otuz bış lira alt.. 

mi§ lruruşt:ın mua:r.ole görmiiştür. 
Bir g .... .:1.n ku.lçe altın 480 kuruştur. * Tavuk fiatıer; yüloselmiştir. Ba.. 
zı mutavaastt..ar ki}ylerden yarımşar 

Uray ıt plo.dıkları tavukları t:ehri
miz.cic i'k.ışer liradan satrrrakıtad1rlar. 

MÜTEFERRiK: 

* izmme dok.tor B. Ta~tm yanJJ>. 
da h.r.nct(,: .. _ )apan Adaıpaza.rlı Ni
gar 1'."ı H~t:ce d.oktorwı mikeı..tıe.r 
ve :. rcsıni çalarak l stanbulda bulu
ru:ı.n 'koco. ı l::rıverin y&mrıa kaçm.ı.ştır, 

Her ik~.si de ya.lcak"-mnrş ve mücev.b.er
ler .sat'tı.k!ıar.t yerlerden ge.r1 alına:n.ış.. 
tır. 

+ Beyoğlundıı Yenişehir caddesh>
de İlya u_parıtıınanında kapıcı AY'§enin 
16 yaşmdak; oğlu İlı.san aı-.nesinlın rüz 
llras.ını çalnTak ticaret yaıpmalı; için 
Konyaya kaçmış, yakalımm.ası mahaı.. 
11 polise bildlrllıniştlır. 

du. Onda, ~ lcimscyo a.çmadrğı gidi 
bir ıztma'P va·rdı. İri slyaın göı.leri bu 
ıztı:a'hın uz:un nxn.anını r.ıuror gibi 
yOr),'U."> dü;ır.üştu. 

Sl.<.ıvinin mı:taw.lğıru bh-az !ıayret 
ve r· '.la k.n dlU'arak d(jşünilyOrdu. 

Blr ) ılana ttiuna.L edilir mi?_. İnsanlar. 
yılana itimat edecek kadar buoola.lnş... 

tı.kları gün, Süııvcye de inaııma.kta 

mazu:o görQlebilirdl., 

Yılbaşından iki akşam evvel, bk ge.. 
ce, l'ievinle Nuri Yılmaz, Süat Beyin 
ziyaretine gelrruşlcrdi. Sa;,,c,n:un bir kö
şesinde, erkekler, uzun uzun polttJtaı
p. dalrr.lfla.rdı. Hararcıtli hararetli k.o .. 
-orıı.rdı. 

Nevinle, Leyll, rad;yonun başırıda, 

jsf.asyo:ı arıyorlar, a...-ası:ra, halift'en 
biraz mıüızfk dlnl:t,rorlar1 sonra, düğ
meyi kdpataTalc fısıl !ı5'1 konuşuvor
Ln.rd.L Genç Juz, zarif •nisaJirin yü-
2Wıc kırvrr kl.vır kirp:kJi götlerine da.. 
ha d Uclı:atle ve y 2kından balo,yonfu.. 
Nev.n, alımlı, mW!~ muhteşem blr 
ka:d.ın<lı. 11 çbir rrke::t Nevi.ne karşı la.
koy! ikalamıtıı<!L Leyi!, ilk defa., kata.. 
sını:ı en n1ilhrem ~e, genç ka
dmla ~r<di,slni mt>kayesc ediyordu. İ. 
çlnde bdyle bir itıt~ vardı. Nevin 
uzun !:oylu ld! .. Lcy!A ela ıo.a. değildi .. 
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niz kuvvetlerinin daha büyü!k öl
çüde bir taarruzu beklenebilir. 

Görülüyor ki, Bimıanııa ve Hin
distan denizinden daha yakın bir 
Japon tehdidi .lııarşısında buhınıu
yorlar. Japonlar .böyle çıııbuk iler
ledikçe, bir müddet sonra mütte
fik gemilerin Bengale kıörfezi:ııde 
ve Hindistan doğu kıyılarındaki 
limanlara gelmesi tehl-i.keye dü
şecektir. Şiiphesiz bu Japon deniz 
ve hava iistüıılüğiin.den Çin ordu
ları da çıok zarar göreceklerdir. 
Çüıı1cü müttefiklerin deniz ~·olile 
harp malzemesi göndefll11esi çok 
azala.:aktır. 

Doğu. cephesinde: 
Alman mdularının Nisan orta· 

sında ya sonlarına doğru ta.ar
rırza baŞbyaeakJa.rına ihtiırurl vc
r1J.mekted;r, İlk hedef <>!arak ela 
Kırım ve Rostof gösterilmekte
dir. Birim göri~iıınüze göre, Al· 
manlarm ilk hedefleri Leningrad, 
Jlfoslrova ve Rootof'dlll', Fa.kat a
sıl büyük hedefleri şimalde Ar· 
kanjelsk ve cenup1a Kallkas yo
lunu kesmektir. Ras orduları, an• 
cak miittefik yardrmlarından 
mahrum edildikten soDJ'a çok 7.a• 

yıI bırakılabilir. 

Bununla beraber artık Rusya 
Siberyaya kadar bir Stalln sathı 
haline gelmfştir, Almanların da· 
ha sürekli Rus mnkavenKltile kar
şılaşmaları ve daha :oorlu ve kanlı 
muharebeler vermeleri bel<lenı>
bilir, A1nıan müdafaa cephesinde 
en mühim ~ehirlerin elde kalması, 
Almanlarda ilerisi yani yaz ayla
rında yapılncak imha m111ha·rebe
leri için biiyük bir ııil.binJik uyan
dırabilir. Fakat Ruslann bu .kış 
miiıddetincc taarruzlar yaparak, 
Alınan hazırlıklarnu ne dereceye 
kadar boaıdıu~<ı.ı veya kendi mü
dafaa tertiplerini ne kadar geri 
bıraktıkları önümüzdfki hafta
larda anlaştlacaktır, 

filan gjbl şeyler lta!'lyyen ,.oktu. Ha.. 
va çok sJCaık~ı. Tek tuk o~uran m_üşte
rilerin önünde hep buzlu bira. 11mo.. 
n.s.ta, gf'.00'ı. gilii şeyler VG.rdı. Bunhır 

da kendilerine üç ~işe bira geti,rtrni§
lerdi. Bir aralık bu kadmlıann da ba
na pek çal<tınncl<: ıstemi:yen bir d1k.. 
!kalle beni d&;.zl.cd1ık!crin1 sezdim.. 
Şımdl mesele balla biisbütO.n merak 
olanust~ 

Çehreleri bana. İıiç te :yabancı gel
rnı!.yoo lıu kadınlar acaba kimdi?. 

Ziraat teşkilatının bu önem!i 
işi yalnı<Z ·başı.na başarmasına im.. 
kan olmadığından, :bil!hassa or
man, veteriner, nafia, ıkada~ 
sıihha.t iskan memurları ve ik 
mektep ımüıiettişleri, öğretmen 
ve eği1ımenler, tahsildarlar, jan. 
damıa, inhisar ve kredi knoıpera. 
tifleri mernurhrı vazifeleri icab• 
köy )ere lıer gidiş.lerinde ekiliş ve 
mahsul durumunu kaymakamla
ra ve vilayet ziraat rn.üıdfuliiğüne 
bildireceklerdir. 

Doçentlik imtihanları salı 
gün:; baılıyor 

Üniversitenin mllhtelif fakülte. 
!erinde münhal bulunan d'ııçen1>
lik imtihanlarına girmek isıtiyen. 

lerin müracaat müddeti dUn. 
bitımiştir. Tulip olanlar arasındaki 
imtihanlara sal1 gününden itiba.. 
ren 'başlamlacaktı.r. 

--Q-

v niversite için 5 kişilik bir 
itfaiye ekipi teıkil olunuyor 
Yangınlara karşı Üniversitede 

hususi bir •itfaiye ekibi• teşkil 
olunması kararlaştmlınıştı.r. Bu 
ekip 6C lira aylık ücretli bir funir 
ile 45 er lira a)'lı.k ücretli c!&rt 
itfaiyeciden mürekkep olacaktır. 

Talip oıanlar İstanbul İıtfaiye 
Müdfu-lüğüne müracaat edecek
ler ve orada yetiştirileceklerdir. 

. ---<>-

* s.,•asta dilndenberi kar yaoğınıak. 
tadır, Şctıirde karu:ı kıalınlıtı 26 '"'nr
tirnl ""\muştu!'. 

Gülere-k cevap verdim: 
- Tabii taıuyacabm, ben seni na

sıl tc.ı.n.ıciım!! 

Beni. epeyce Müp der.in derjn dü-
şünerek sordu: 

- Bcyoğkırxl.:tn lanış1"0ruz galiba! 
- liaıyırl 

- Yoksa perim Halil Bey f!lfuı 
geı;en s<ı:e bir gece Florya<ya mı git.. 
nll-ştik ne idi?. 

- Seninle biz, Floııyadaııı ı,ıok be<l 
tarafta tan..,,-nıştık! 

- Beri t~af nere&i.?. 
- Yani Lta!lbula daftıa yakın bir 

yerde! 

- B:ı'lı:wlciiyde !!!An mı7. 
- Dıı.lıa ®ha gel! 
- Nereye gelcyını? Haa.. Galiba 

Yeııl.:c.-pıda, San~umlQia bir L 
lem yapnuştlit .. Sizi, bı.r başka aıka
daşınıı.ln, bir gece Beyoğhmdan ~ 
benim ara.ha il~ oraya götürmüştüm .. 

- Naf1le, yine çtkaramdm! Bak, 
ben .ımcı.. sana, burulan iid, iJd ~ 
yıl ık:ada.r önce nerede ve ık.İımlerle naı
sıl bir Alem yaptığımızı söylişeyim 

de sen de şaş lı<ına! 
- Söyleyip. badorbınl 

- Haılıt:l :>lnxti bu.ray& getirnılt ol-
duğun ııu iki loadJ.ıı da o gece b;z.imle 
beraberdi. 

- Ne dediniz. ne deditılıo?. 

- Galiba, araımmla bir de >POri... 
men Erdal d.Jıye bir genç vardı. 
Şimdi şoför Dayı Kenan öyle afaL 

lamış.!ı ki ... Bir lraç •aniye dUt'ıl.uk· 
tan 90nra adeta h<tykırdı: 

- Kovuk Palaet.a! 
- Kovuk P<ilasta ya! 

- İyi urıutrnamışsm12 yü.lhu! Acaba 

şimdi kadınlar da sizi t.:ırurldar mı? 

- Biknem, glt te IJrendL!eriJııe sor, 
ıbak.ailrn! Hem sormaık ayıp olm.as:m. 
amma. Yarl lannda«) el'lrek ki onla.
nn?. -

Kulağıma fıslaT gibi: 

- Selmanaıı yeni kocası! 
- Yaa ... Otur yabıı, bir biramı.zı 

iç te bi.r&Z konuşo.l.ım seninle! 
- Müsaade et, yımla.rıoo gidi,p bL 

rn on\ariıa oturayım, eonraı ~ 

rinde:> izin alıııı gelırim. 

Neden soıııra ~Öl'O bemlyen biri; 
e!ln<ie ıkı>ca bl< p;ıketle &clip onların 
ma..,asına yan~rırtı. Açılan paketten çı_ 
karıl!'O b~ 1.ırboklara :yerleltirilcn bö
rekle.."tlen onlaşıl.ıyoı:du ki. ;ıofür ken.
dlle:!ni buraıya bll<ık.t.ııkıta.n sonra, a. 
ra4:>.- .yle Sarcyere gl1~ oradt:n bu 
ıbörc.Kl..:ri alıp g.l.)lırmj~<tr. Fakat bu şo
för de bana hiç ya.bancı değildi. Hat.. 
ti b""1U, ben k:ıdmlnrdan daıha :yakın 
taın.ıyac:ık glb olızyoı'<lwn. Nihayet ta.. 
nıdını, bu, iki yıl önce l<eııd>sıyle Ko
vu:. Palatf!a pek acalp bit gece alemi 
geçlı..:Liim±z. şo!ör Dayı Kerıanıdı ve 

ben KenJl<lJ keşfedince kadmlaTln <!-. 
kim olı:lW<ları arlık k...cı.iliğ"in<len 
mıeyodan.a çeki>. Onlar da per;. km 
Selma ile Çitlenbilı: Njgiindı. Fakat 
:yaın.larındaıkl bu yaşlı ve ka.lıanlor 

:yapılı erikel< kimdi? O, şimdi kim o.. 
lW'38 olsun, o bana ait bir mesele d&
ılll<L. Beni şlmdi en çok ilgilendiren, 
diış!ln.1üren şoförle kııdınl:ırdL İki 
yıldrr düşüne düşüne bir tüTlü çöııe

mediğ'im a.ş~ D~jen, öteki namiyle 
Aıksa-raylı ıracı Derv~ Ba.iaıban mua.m.... 
masını ancak C•tlenbi.!t Nigaruan öğ

renerek tam iki yillı.k ıneral<tan ş!m.. 
di kı.ırtulabilirdim. Fa.kat şim<.li Nl
gilrla nasıl loonu;abllecı.tim. Onkıraı 

da bira; Orıce bana çıı.ldumak is1mıe.. 
den, yan gözle, t.a:kıı.t diJ<ıkaıtli d>kkatli 
beni süzmeleri, onların da beni tanı.. 
dıltl:ırına veya tan.ııınıya çabştıJ,J;ın... 

na bir lşarcıttl. F:ı.kaıt ~i.m.di onlarla 
kton~ b~r kol:aymı nasıl bula
caktım?. Şoför ben, böyi.e düştil'ı.ürtcen. 

~ör Kenan masanın bqmdan kal
kıp !.:ıbçeııi.n ön taratnı.a geldi ve 
,.olda.n geçen bir JtA&ıı helvaccyı çaı. 
ğırıp 1ııılcrar döndU. Döncııken bana. 
gayet y•!kın geçiyor, fak:-.t altsi giıbl 

yine benı gömreden geçiyorJu. Artılı: 
ıt.am s1rası gekül:l lçiın lkendlsi,ne ses.. 
lendim: 

- Vf!O' fl)föıtıaşı, n<ı arıyOl'!llJll bu· 
ralardal . 

Birden dön'1l> ylizilme balı'tıı. f:ıikat 
o da birdcnblre benim klan olduilmıu 
kestiremedi: 

- Affedersiniz qedi, tanıyacağım 

amınal 

Dayı Kenan onların yanına giitiW
u., bir çeyrek kadar ııonra. kaktı, 

yaııur.a geldi, bir sand:ı.lyeye yerlıeft.!. 
Bu ara:.k lcadıoların yaınl.llli:4d yaşlı 

eı'kek ole oradan lcalkmıs. balu;<!nin 
l<u'.l'f'~ bir ta.rafınA d<>ğru yollanmııtı. 
Yanıma gelen Ken.anm .ilk sözü şu ol
du: 
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şey yapmak .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

'Mutlaka bir şey yapmak... Har. 
bin iki buçulc sene S(iltltaki •bu.. 
gü'rlkıü. 'Vaziyetinde ml.!IUaka bir 
şey yapmak lüzumundan daha 
çok balı.>edilmcktedir. 939 sonba
harında Almanfar Lehistan üze. 
rine yüıriIDken za!erin ncş'esi i.. 
çinde gidiyorlardı. İngiltere ise 
~histana ve~mi.ş <(,cluğu t<ımi

n~tın bu istila karşıs,nda derde 
deva olamadığını görüyordu. An 
eak harp <laha yeni başlamı.ş, kat'i 
neticeyi ahnak için da:ha çok za. 
ıman geçeceği anlaşılmııştı. AL 
manya haı'bi istediği gibi çabuk 
bitiremedi. Onun için !harbin u
zun süreceğine ~e kahruıyur. 
du. 

Fakat iki buçuk senedir harı: 
tfulü safhalar geçirdiği gibi hnrp 
halinde bulunan meml.::_ketlerin 
'e:fil<tixında da tel.ı:.mıüller görül. 
mektedir ..Bu tekıaıır.illden anla 
şılabilir ki havbi bir an ev,vel ıbi. 
tirebilınek için mutlaka bir şeJ 
,yapmak filzwnu dıli.şünillımekıte. 
dir. Eğer icap ediyoroa daha Qfh 
fedakiı:rlık edilsin, fakat uzun sıü.
recek bir haI>p zamanından ise 
ni.Sbeten daha kısa bir mıüdldet 
içinde, azını ve iedak.iirlığın da. 
ha arttıorıJması ile kazançlı biı 
neticeye varılsın. Fikirlerin açık.. 
ıı;a ortaya konduğu İngiltere ve 
Amerikada bu mülaıhazaları.n yer 
tuttuğu gim.ilımektedir. Söıyieme

ğe lüzum )'Ok ki bunun bozgun. 
culukla bir aıa.kası yoktur. Bila.. 
kis hal ve istikabalin ehemmiye· 
tini d'üşıiinerek Aıı.glo • Sakson 
alem için ne yapmak Paznıı geli.. 
yorsa onu yapmayı ve ileride 
dünyaya devamlı bir suli!ı ve sfu. 
kun temin etmeyi hedef bilenler 
bu harbin bir an evvel kazanıl. 
ması ile nihayete ermesini iste. 
d>klerini gizlemiyorlar. 

İngilterenin geçen umumi harı, 
ten de bizyilk 'bir tec:rillbesi var. 
.Aımerikarun da öyle. Fakat şu 
farkla ki Amerikalılar 1914 de 
ba.ş!aml§ olan Av.rupa harbine an 
cak 917 de gimn.işlerdi. Amerika
dan o zaıınan .Aıvrupaya asker 
geldi. Fakat yeni dfaıya şimdi.ki 
gibi büyük bir tehdit karşısıında 
aeğildi. Onun için Avıruaıa har_ 
binin tesirleri Aımerika efkarın. 
Öa az ehe;rnmyetli kalmamalda 
beraber o harbin tecrü.lıcleri İn
gilteredeki kadar unutulımaz ol. 
marnıştır. Lngiltere büıyfil< bir 
lmücadeleyi başarmak ıınecl:ıuri.. 
yetinde kalını~. kendini o zaman 
bli.yüi:< tehlikelerle tehdit ediliyor 
görmüşbii'l', Onun için İngilterede 
hal'p zamanının hayatı başka bir 
taı.v.da yaşayı.ş oIDıu.şıtur. Ç<ıl< şey 
değişmiş, fakat bu değişikliği iyi· 
den iyiye kabul ederek yeni bir 
hayat:. girmek ;ıncak 1917 de ka.. 
bil olabilmiştir. 914 de başlıyan 
havbin 918 de n;hayete erdiğine 
bakılırrn arada ,geçen senelerde 
İngilizlerce unutuhna? tecı-ii ele
rin biriktiği bir devir ol.muş de
mekıtr. O zaman da harbin uzun 
siittımesi karşısında cmutlaka bir 
şey yaprıcak. ıstiyenler vard1. 
Hanbi bir an evvel kazanarak bi.. 
tirebi.lmek için böyle kestirme 
hareketlere geçır.eyi düşün~nı~r 

daha sonra daha ~ğaldı. !neilte
rede meo!ı.u.rl aske-rlık ohnadı.ğJ 
için İngilizlerin askerliğe de el. 
verişli olamıyacaklarını, onlll!l i.. 
çin de haıtlıi kaybede<:eklerini h· 
yas etmiş olan Kayızer .A.Srıanya.. 
ısının dediği ·hilafına İhgilizler 
bir ~k fodaloarlıklara katlaruna
ğa razı· olmuşlardır. Bugünkü ve
kayi arasında vakit vakit Anglo. 
Sakson oıne.ın.leketierinde mutlaka 
bir şey yaJ1!Ilak istendiği işitiL 
dikçe 1917 senesi hatıra gelmek> 
te ve İnıglizlerin o sıralarda nasıl 
değişiklikler yaptıık.ları düışCnüJ.. 
mektedir. 1916 senes:nın sonunda 
İngilterede Başvekil Askit ile Ha. 
riciye Nazırı Grey ikt>dar mell'
kiinden uzaklaşmağa mecbur kal.. 
mışlardır. Yeni gelen başka bir 
k~bine harbi ba~attnak ü2ere ça
lışacak bir hükı'.ıınet olmak üzere 
gelmlştir. 

Bugünkıü Çörçil hükumeti bi.il' 
tün bu tectıübeleri göıiinünde 
tut.:maktadır. 

Fakat mutlaka bir şey yapmak 
arzusu ne kadar kuvvetli bir a
zim ''" kararı gösterirse göster
sin muhakkak olan başka bit 
key.(iyet daha \'ardır ki 0 da ya• 
pılacak şc "İn tam vaktinde va"• 
labilımesidir. Bunun için de ~ı"r 
istemez zaman d<-nilen fıır-!Ln il,,. 
mal edilmiyeceği aşikanltr. 

(Devamı 3 üncü Sa!-Jiecle) 
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u~u yazının metınıen fiHc.\loıu 

Ajıı.nsı bült~erinden aiın.m.ı.stırl 

Telhis eden: A. SEK.İB 
Sofyadan bi.1d:riliyor, Bulgar 

Başvekili FiLaf Scl>.ranya mecli. 
sindek demecinde ezcümle şun. 
lar1 söyfomiştir: .:Bulgaristanın 
takıp edeceği yol kesin olarak çi
zihni!'ltir. Akıbetimiz müttefikle. 
rimizln akıbetine ayrılmaz şekil.. 
de bağlıdır. Yeni nizamın tee$Ü'
sü için ilk şart Avr:uıpaya ve onun 
'asırlı:k medeniyetine 'k~ öte. 
denberi mevcut en büyük tehl.i.. 
kelerden birini t~kil eden bol ... 
şevi.2ımin yok edilmesidir.> 

TÜRK. '.BULGMt DOSTLUGU 

Anara Radyıo gaz.etesine göre, 
bulgurca Solovo gazetesi Türk • 
J3uiıgar mi.iınasebctileri hakıkm.d'a 
bir başmakale neşretmiştir. Bu 
makalesinde, Tüııık1ycr ve Bulga
ristan arasınıdaki dbıstluğun de
vamına ıhiç bir pürüz ve engel 
bulunmadığını kayıdetmiş ve Bul. 
garistamn foç1ü pakta girmiş ol
masındnn istifcı.de ile aradaki 
Gı..>Stluğu ·)Jozmak gayretlerinin de 
b~a çıkacağını ve iki memleke
tin )ıiirudıii'kleri <l jru ) oldan ay. 
rJ\müimak amninde b~lundukla
rmı tebaıiiız cttırrniştir. 

LAVAL TEKRAR KABTh1EYE 
Mi GİRECEK? 

Londradan bildiriliyıor: Fran
sadan gelen haberlere göre Hitler 
Rioım muhakemesinin akhğı şe. 
1-..ildcn memnun olduğu için bu 
hususta ımcs'ul tuttuğu Abesin 
vazifesine nthayet verecektir. 
Diğer taraftan Mareşal Peten 

ile görüşbi1ğüne bakarak Lavalin 
kabiney~ gireceğine i!ıt1mal ve
renler vardır. 

İNGİLİZ MİLLETİ DUAYA 
ÇACIRILIYOR 

Londradan bildixiliyro: '.tngiliz 
Kralı raıdyudaki nutkunda ezcüan 
le şunları söy1emiştir: Önümüz
deki imtihanı başaı'Jllak: için .A].. 

lahın yarıdım.ma ihtiyacl!ml!Z var
dır. Bunun için milleti.mi yann 
duaya çağırdnn. Kuvvetli bir 

inanla hiç bir gayreti, hiç bir fe
dakarlığı esir.gememeğe azimli o
larak hakkın zaferine dioğru yü. 
rüyeceğn. Daha geniş ve daha 
iyi bir devri hepimize yalnız o.
pun vadi müjdeliyebilir. 

İNGİLİZLER FR!ANSAYA BİR 
.!lIRAÇ DENEM'E.51 YAPTILAR 

Berlindcn bilclirlliyıor: İngiliz 
deniz kU'\"\ etleri Saint Nazaire 
dcnizal!t1 üssüne taarruz etmek 
Ye limamn bendini tahrip etmek 
iç~n Loire nehrinin ağzına asker 
çıkaıımıya tcışebbi.ic:; etmişlerdir. 
1 torpito muhrıbi, 9 torpito botu 
VC' 9 hücum botu vok edilmiş ve 
lCO den fazla e~ir almmışt:ıa-. De. 
n zaltı üssüne hiç bir hasar ol. 
n amr.ştır. İngilizler bu hususta 
hıç ibr teb1iğ neşretmemişlerdi:r. 

HİNDİSTAN MESELE.Sİ 

Yeni Delhi - Gandi Sir Krips 
ili! gö.rüıştıüıkten soma kendisin
den harp aleylhindc bulunup bu. 
lunmad1ğı sorulan Gandi cevap 
/vermemi;ftir. Bınıunıla beraber 
Krips ile yaptığı gö11ü:ş.meden 

Bulgar Baıvekilinin de
meci - Türk - Bulgar 
dostluğu - Laval tek
rar kabineye mi gire
cek? - İngiliz mill~ti 
duaya çağırılıyor - In
gilizler Fransaya bir ih
raç denemesi yaptılar
Hindistan meselesi -
Doğu cephesinde veni 
muharebeler - Libya
da askeri durum - U· 
zak Doğuda yeni hare-
ketler. 

memnun göiıünüyordu. Sir Krip. 
sin Gan.di ile mülakatı Hind şef
lerile olan ıgörü.şmelerin en uzu. 
nudur. 

DOOU CEPHESİNDE YENİ 
MUHARJınlELER 

:Almanlara göre, İlmen gölüniliı 
şimal dıoğu ve cenup d:oığusund'a 
şidldetli mua'hrebc ler ıo1trnuştur. 
Sc:wyet taarruzları püskürtıülrnüş -
tür. Merkc:zıde Ruslar 18 ki1oonet
relik cephe üzerinde sidldetli bir 
taarruza geçmişlerse de bu taar
ruz kırılımıştı.T. Stdkholıme göre, 
Fin lmvvıetlcı·i Helbinkıinin 100 
kilıometrc batb5mda Hogland a
d.;ısını i.iıgal e1ımişlcrdir. 

Ruslara göre, cephede önemli 
bir değ~iklik ohnamliltı.r. Mos. 
km·a cephesinde buz.lar çü.zühne
ğıe başla1mştır. Stokıho:June göre, 
Leninıgrad cepht:slnde iki gün 
süren ışidldet1i anuhare:belerden 
sonra AJım::ınlar bir kilit mevkii
ni bııral<ırnak rorunda kalımışlar. 
dır. Ruslar 15 kilcanetre ka~lar i
lerlemişler ve Leningrad • Nov
gorod deıniryolunu kesmişlerdir. 

LİBY ADA ASKERİ DURUM 

Libyada kayda değer bir deği
şiklik y-0ktur. İki taraf arasında 
yalnız acara keşn 'hareketlerile ha
va faaliyeti ı0Jinnıştın. 

UZAK DOÔUDA YENİ 
HARıEKETLER 

'Biıiınanıyada J apıo.nlar başlıca 
,gayretlerini Çin ik.uvvetlerin.in 
mrü.ıdafaa ebtiılderi Tu~ çewe
sine tevdh e1ani§1ercl:ir. Yeni ge
len Çin takviye kuıvvetlerile şidı. 
detli çarp;ışmalar b~lamıştı.r. 

İnıgilizlere göre, J apanlar va. 
purlarla İravadi nehrini yukarı 

çıkmakta ve diğer Japon birlikı

leri de Pegu • Yomas dağlanın 
ıaşmaktacJı.r. Japonlar İI\gili:z:le?ti. 
Cimaya doğru atarak müttefikle. 

ri birbirinden aymmağa çalışmak

taclırlar. Biıun a ny ada ki J a ])Qi11. 

kuvvetleri takriben 4-5 bütmeııdiT. 

Yaz saati bakin da 
a,vekAlet n te11rıı 
An1mrn, 28 (A.A.) - Başveka

letten tebliğ edilmiştir. 
1 - 31 Mart 1942 salı gününü 

1 Ni~an 1942 çarşamba gününe 
bağılyan gece saat 24 de bütün 
memleket dahilinde saatler l saat 
ileri alınacaktır. 

2 - Ya2 saatinin tatbik mev
kiindc bulunduğu müddet zar· 
fında tarifelerde ve mesai saat
lerinde unıwni hayatın IJıergün, 

bir saat evvel başlamasını istih
daf eden gayeyi bozacak lhi9bir 
değişiklik yapılmıyacakıtır. 

Bütün ıztıraplann toplandığı yıü.k:sek heyecanlar şaheseri 

Bugün TAK S İ M Sinemasında 
Biııbiderini seven i:ki ·gencin kıurduıklan mes'ut yıı.ııvayı tarü
.mar eden eski lkafaJ.ı cah'iJI. ve zalim bir a~ ... Servetlerine mağ
rur lhazır y)Jrı-ici !bir süıru dü şkıün insaın1.arla mıücaıdıelc eden 
temi.z ve namuslu lbir ailenin hazin ve heyecanlı TCnllanı ... 

Türkçe 

Büyük 

AN YUVA 
Sfuılü - Türıkçe Şarlnh 

Revü ve Korolu 
Bas Rolde· <S adet Yuvası> filminin 

~ ' Eşsiz dilber yUdızı 
lF TMA BtlŞTO 

TÜRKÇE ŞARKILAR 

Na@mell."rile bütün. :fstanıbu-1\.fl •• Senar 
ıu ımesteden eşsrz ci&ıu~ucu ıt.aUzeyyen 

Tarihi konserler solisti NE CM İ R [ Z A 
~Jusiki Adırptasyoıru: Keaııani SADİ IŞILAY - Tan.huri ıbes
teld\.r SALAHATi'İN - Kemani N O B A R Te 3ü kişilik 

SAZ HE Y'E T 1 
~LÜTFEN DİKKAT:~~ 

l llu eserin di.iğün sahnesi (Kızını Dlll masm) filminin baş "' 
yrid17.ı Bb"'DİA MUS.AB...~İ'nni Kahlredekıi (Bedia Gazi
nosunda) yüz1ercc muganniye ve elan.sözlerin iştira.kile 

tertip edilınişür. 

12,20 - 14,30 - 16,40 - 18,50 - 9 
SiiSWFM ajld i ++ Hgw , 

İHRAÇ MI 
TAHRİP Mİ? 

Fransız-Alman Bulgar Meclisi-. 
iş bir 1 iği nin yeni kararları 

Sofya, 29 (A.A.) - Sdbran;ya Meo
lisi tarafından tatile girmeden önce 
kabul edil.en bir kanun lfq1J:ıasm.a gö
re dü-şmıa.n memleketlere mensup ha.
kiki veya !bülon1 şahırslarla ak~ 
olan ·ticaret mukaveleloeri bu m{!rnıl.e
k:etlerle mün~betin kesiLcliği günden 
itibaren hüıkümsi.lzdür. 

CBasmakcleden Devam) 
fikri, şüplı.esini de uyandırdıkları 
için bir kısım Alman hava ve ka· 
ra kuvvetlerini garpte tutınıya ve 
bu suretle Sovyet cephesinden 
çeluniye ımıvaffak oluyorlar. Ki, 
bu da Almanyanın Akdeni:r.ıdeki. 
ve Mısır hududundaki hareket
leri ile Japonyaya gösterdiği yar
dımın İngilt&e payına yine Orta 
Şark ve Garp Avrupası bölgesin~ 
de Rmyaya karşı gösterilmiş ol· 
ması hizmeti veya mukabelesidir. 

Hitler tam bir bera
berlik için Vişiyi 

tazyik ediyormuş! 
Vaşingtoın 29 (A.A.)..- Diplo

matik mahfillerde öğrenildiğine 
göre, Hitler, ikıtısadi v·e ticari ba
kım.dan Fxansaron .A:lma~a ile 
tam bir i.Şbirliği kunnası için Vişi 
üızerin:de sıık.L bir baskı yapmakta.. 
dır. 
Mareşal Peten Laval ile görüş.. 

tüıkıten sonra mumaileyhin teko
rar Fransız kabinesine girmesini 
kabul etmemiştir. 

Ah:nan baskı.sı He, Hitlerin 
Fransanm müırakabıe şartların- · 

' dan daha uzağa .gitmesini iste. 
mıclcte btilunıduğu kanaati. va~ 
dır. Fransa da bu isteği kabul 
ettiği takıdirıde, uzun mıüzakere. 
ler neticesinde güıçllikle elde e
dilebilen Fransız - Amerikan an. 
laşması ürzeDiooe cidtl1 tesirler 
meydana ge1ebilecektir. 

A!lman nüıf uz~ Vişidc-ki Ame. 
rika l>Ül)~ük elçisi .Aıniral Lealıy. 
nin nü:fuzuna galebe çalacak o.
lurısa, son günlerde Fransanın 
Madagaskar ve Fl'ansırz filoou ile 
müstem1ek.eieri hakkında vermiş 
oldtığu teminatın hükümsüz sayı. 
cağından enıdişe -edilrne-ktedir. 

--o---

General Veygan-
dın beyanat; 

Stoklıolm, 29 (A.A.) - General 
Weygand, İsvcç'de çrkan Syos
venska Dagblisct gazet~sine bir 
mülakat vermiştir. 

General Weygand şöyle diyor: 
Afrikadaki wnumi delege vazi

fesinden yabancı bir de•:let kar
şısında Fransanın mt'nfaatlerine 
bağlı lbulumnaMığımın bir neti
cesi olMak çckildiuı. Fransa diri
lecektir. Fakat halk cephesinin ve 
bo.zgımcuhığunun tedavisi uzun 
:Nrecektir. 

Harı.in sonundan ba1ısede.n ge· 
neral: «Büyük bir devlet, çöke
cektir. Bunun hangi devlet oılaca
ğını tahmin edebilirsiniz» demiş
tir. 

Maltaya 2000 inci 
Hava Akını 

Malta 29 (A.A.)ı- Malta kuıv. 
vetleri kumandam General Dob
by, Maltanın 2{)00 ci: hav·a lhrüıcu
muna uğradığmı sö;ylemiş, MaL 
ıtal ııları ıoesaıret'lıerindıcn lfulayıı 
tebTik etmiş ve Malta adasının 
bir ~ dlü.,<1man tayyaı-elerine 
mezar olduğunu ilave etm.iştiT. 

Malta 29 (A.A.)- Dün dlüşman 
tayyareleri Malta.ya 6 saat sücen 
bir ha~a hücumu yapmıışlaroır. 
Havada, cllilifı anın gece talbiyesi 
kullanımasına yan.yan al~ak ve 
myu bulutlar varch. Fakat her 
cfiltşnıan bcımbardmnan tayyaresi.. 

ni b:r İngiliz av tayyaresi karşı

lamıştır. Atılan :bcımbaların çoğu 

suya düşm:üşLür. ıBazı kimseler 
barnlba iıılfüak parçaları ile yara:.. 
lanımı.şla.l"dır. Hasar azdır°. 88 mo. 
deli biı;: Yunkcrs A1man t;:yyare

sinin dıüşilıWdü;ğü zannedilınek
tedir. 

Lordlar kamarasında 
( ı inci Sahifeden Devam) 

si olan bir muhit baline girece~ 
tir. Burada, ezıcüımfo, İngiliz kili... 

sesi şefleri, İngiliz fiıkir alem.inin 

maruf şahsiyetleri, alimler, ter. 
biyeciler, kıonıtluklar müımessille

ri, siryasi partiler erkanı Aıvam 

Kamarasındaki mevcutlarına gö
re bi.ırer n::.bet dahilirııde y1er ala. 
caklardır. 

Kısa bir müddet zarfında pıro.. 
je haırıP koanitesine tevdi edilecek 
ve bü)-ıüık siyasi partiler tarafın

:ian !kabul edilirse muhasamatın 

bi1ıme.sind~n evvel tatı'bik mevki.
ine konaeaktır. 

'.DcyH Herald gazetesi Loırdfar 
kamarasında yapılacak Jslahatın 

'harpten evvelkine nisbetle daha 

a:z muhalefetle kaıışılanacağını 

tahmin eLmeMedir. 
[şıçi gazetesinin Çörç.il hülk:i11.. 

metine atfettiği bu ıpırojclerin ini .. 
siyatiıvinin kimden gehliğini söyı

lcmek güıç Olmakla beraber bu
nun, Kripsin ıen aziz bir fikri ol. 
duğu !hatırlatılabilir. 

Bun.dan başka düşman memleketler 
tebaasına ait mülkler ve alacaklar 
dünden itibaren hacız a~tma alı.na.1* 
Nazırlar Mecl.l:si tarafından tayin edi
len bir memur idaresinıdeki huısuısi bir 
servise dev redilmi,ştir. 

öte tara:ııtan. düşman tebaasıne. ait 
oonayi, ticaret ve maden müeSsesele
Ii.nin Devlet Nezareti aliına kon'Ulacatı 
iıasr~h edi~ir. 

"V,, orduları 
Liderinin 

MESAJI 
Londra, 29 (A.A.) - •V• ordu

ları lideri Albay Brittıon şu mesa· 
jı n~reimiştir: 

Yeni taarruz harekatı için yeni 
yollar kcsilm:~ ,ıamam gelmiş
tir. Önüıniiulcki iki ay içinde si
ze pek çok önemli yeni Jıaberler 
verecek dnrumda olacağımı Wil:U· 

yorum. Sizden biiyiik bir di•kkatle 
din1emenizi rica ederim ... v. or· 
duları için harekete gıcçı:mek za
manı gelmi~tir. "v,. orduları aza
sının kentlilerine verilecek emir
leri yapmakta im:ıbat ve sabırla 
liarekct etnıc1cri 'hayati bir i~tir. 

--o---

Hes kendini 
öldürmek 

istiyormuş! 
ü:mdra 29 (A.A.)-- Bir Ame

rikan ra.ıdlJoounun almanca ver. 
d!iği bir haberde Ruıdblf Hess'in 
melarrlrol~den mu'9tar1p oJiduğu ve 
bu yiliJden bulunıduğu binada dl()(k 
tar nezareti altın.da bulun:dtıığu. 
nu biltlinmektedir. 

Bu habere göre, Hcss'in ken
tlisini ölldlWımesinkkn ~.m1u.. 
y.or. Bu haber haklkmda Londa-a.. 
da tefsira:t yapılan3maktadır. 

Krips bu sabah 
Ga nd·nin evine g'tti 

Yeni Delbi, 29 (A.A.) - Sir 
Stafferd Cripps re.fakatinde Pan· 
dit Javaharlal Nehru bulunduğu 
halde bu sabah Gan.di'nin evine 
gcmliştir. Mumaıilcylt kongı·e ü~e
lerjnln toplanmış olduğu salona 
alınmıştır. 

Ati11a bombalandı 
Atina, 29 (A.A.) - D.N.B.: ln

giliz tayyarecileri, ~'keri hedef
lerin bulunmadığı Aıtina şehri hu
dutlarına bombalar atmışlardır. 
Hususi e''lerde hasar olmuştur. 
Diğer bir yerde bir İngiliz bom· 
bası bir köşke diişmüştür. 

Bulgar Ticaret eyetı 
fü'veJki gün Aııkarad:ı lıükı\

metimizle yeni .bir ticaret anlaş
ması inualıyan Bulgar ticaret 
Jıey'eti axaları dün şehrimize t~ı
mişlerdir. Salı günü memleketle
rine döneceklerdir. 

--~-<>----

Çinde umumi 
seferberlik 

( 1 im:l Sahifeden Devam) 
olacaktıT. Bu tedlbi:r cümlesinden 
olarak ibıiJkıUmet, fiatları. mfuaka
be edeoek işi ve samay-elerin kul 
lanılımasıru kı<mtrol altmrla bu. 
lunıdurabilecektir. 

·Birmanyada 
(1 inci Sa!hlieden Devam) 

ıınand:asıınlclaki kıuvıvetlerle _şid • 
.dcıtl.i .çarplıŞIDalar yapımıs olup 01.. 
madıkları da mallı.m değildir. 

Son saatlende Toı"~~o, Japo.nla
rm Tunguyu işgal ederek hızla 
ilerledi'kaerini ve rnüdafileriru 
sehrin şiımalin<leki dış müdafaa 
:hatlarına çekildikleripi bildir. 
mektedir. 

İrrevadi cephesinde Kiangin 
şilnaliı)(ie bazı Bimnanya kuvvet 
lerlle desteklenımiş Japon kıt'a. 
larıının mevıcudiyeti biltı:lirilmek
tedir. Kiangin İrrcvad'i nehri üı.. 
zerinde ve promcnin 55 kiloımet
re cenubundadı.r. 

AQ<dam.an atlalarına çıkarılan 
Üapon kuvvetlerini dcstekliyen 
Japon d.eniz teşkili dıüın Rangon 
liananı sularına giıımişi.ir. Burası: 

böylece Japon deniz jleri kuv-vet 
lerinln Hind Okyanu~unda deniz 
üssü ihalini ahnıştır. 

ETEM lZZET BENiCE. 

Bir İngiliz filosu 
Uzakşarka 

GİDİYOR! 
Vişi 29 (AA.)- ~adan a-: 

lınan haberlere göre, Ingilizlet'I 
Uzak Şarka mühim deniz kuv
vetl€Ii göndermeğe karar ver
m.i.Şler<lir. Bu kuvvetlerin şimdi 
Afrikanm centL'bunda Kaptan 
geçtiği ve Hind Oft..j'anusuna ~in
mek iizere olduğu 1bildiriliyor. ln
giliz deniz kuvvetlerinin 2 zırhlı, 
2 tayyare gemisi, bir çok kruva.. 
oonden ve diğer gemilerden müı
rekkep olduğu haber verili}'W. 
A1man ha!A?r sağlamlaşırsa, İn.. 
gillere Uzak şa-r.kta tekırar ha. 
rekete geçmeğe 1<ar~ vermiş de
mektir. 

--o---

Kafkasya ve 
Musula 

Alman taarruzu ! 
Vaşingtıon 29 (A.A.)- Ka_$as-

ya veya Musula ve yaıhut belki 
de Almanyamn pek zıyade nıuh. 
taç olduğu pet:rol:leri ihtiva eden 

• bu iki çevre istikametinde ayni 
z.aımanıda rnu?ZZart;ı pir Alınan 
taarruzu imkıanı Vaşi~on i."es
mi .mahfillerini meşgul etmekte
dir. 

Ruzveltin Rmzyaıya haııp mal. 
~€mesi teslimatıınm hl2iland1Jonh. 
ması için on gün evvcl verdiği 
emirlerin cuma günü neşredil -
mesi de bunu göstermektedir. 

!Rmweltin bu 'hll$ustaki kat'i 
emri hü'kUmet rrııahfillerinde ta. 

· mamile tasvip edilımektedir. 
Vaşingtona gelen son hat>erle. 

re göre, Aılmanya, taarruza gi
ri1111eden önce m'Ü/ttefiklerinden 
yaı'Clıımlarını 00 tünnene çıkarma. 
ııa:Pnı i9t.eımıi.~ir. , , 

--0---

lki Amerikan gemisi 
torpillendi 

Vaşington, 29 (A.A.) - Babri(re Ne
ızıareti, ilci Amerikan ticaret gemisinin. 
Aotıa.ntik kıyısı ııçığı.nıda ıtoı:ıpilleı:ııdilıı

lemi· bi1ıdir.mektedi.r. 

Fransaya hava akınları 
Londra, 29 (A.A.) - ~iltere Hava 

Nezaretinin Cumartesi a'kş:l.m tebliği: 
Av ıt;:ı:yyareler.iımi.zden mfue.ldrep fi

lola>l". öğlıden sonıra Manş Deni2i ve 
Fransa ş:ma.u üzerinde tcmiızleme ta.-
aTXuzla.rı yapıruşlıı'!ldır. Dir !kaç <l~ 
man ~ı:vcısına raGtl.anm~ ve blr ook: 
çarpışmalar yapılımıştır. A•.rcılıı.nmJrı: 

on ~ dıüşman tayayresl tahrip C'tmiş

le:rdir. Av_ tayyarel.er.i.mfaden beşi nokı
sandır. 

iki şantajcı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

düıkkindan arılarak mese1ed1!'Il 
Emniyet Müdürlüğünü telcfönal 

haiberdar e1ırniştir. 

Kısa bir zaman son:ra kurukabr 

veci ile bu adamlar dükkandan 

çıkımıışlar, Habibin Sultanahmet.. 
te Ticarethane cadiclıesinde 52 mı .. 

maralı evine geJmişlcııdir. 
Kendilerine memru süsü veren 

bu adamlnr, hakikaten kurukah

vıecinin evini baŞİ;an başa aramış 
lardır. 

Fakat tam baclrum katı göz.den 
geçiriliı'ken, telefonla meseleden 
mal(ımattar olan Emniyet Müıcilir 
il.üğü meunurlar.1; eve girımişler, 

Nhın:et Hamdi ile suç ortağını 
İcfürtnüımeŞhud! halinde yakala. 

mışlardır. 

Habibden ıPara kopanınak mak 
sadile bu işi yaptı'klarını• itiraf e. 
den suçlular, dün cü:ıımütmeşhud' 

mahkemesine sevlkedilmişleııdir. 
Ü çer ay hapse rnahkU.ın olan 

suçlular karardan sonra tevkif 
1 -olunmuşlaııdır. ' 

s -SON TEJ;GRAF- 29 

MAHKEMELERDE HÜSE 

Artık meyhane ile Tım 
arasında mekik doku 

01:du'kıça yaşlıj"dı .. Pos b~ıkl2't'ı du- 1 
daık:larınım .i.ki yan.ı.n.cl.2n ;;aııkım.ış, ik.lrı.. 

çıl sakal.lıarı epey uı.amı.şlı.. Ga.m.lı, hiJı.. 
zünlü. maızlCım, süt di.>k.müş kedi gibi 
dl.ll'lzyQr, .hakimin ağı.ından dö'A:Ulen 
cümleleri di:!dc.atle diuüyordu. 

Hak.im, kararı okuyor®: 
<- Sa'11boşlu:k.ta itiyad:ınm iptila 

dereoesin-e varmış oldugu taıbi1> raporu 
ve ~Uerin ~etlerile sabit oldu... 
ğun<lan, altı aydan a~:;gı olmamak ü 
zere salahı tıbben tebeyyün edhııeiye 
k.a.dar ~ırköy Emrazı Aftliye ve .A,. 

sabiye ıhaıı;ta:hanesindi! tevkif ve te.. 
davisine ... > 

Yaşlı, pos bıı;yııkl.an dudaklaırının 
:i!k.i yanmdan sa.11k:m~, kı.rıçıl sak.allan 
uzamJŞ adaırn, hiç b!r şey .söylemedi 
veya söyl~emedi. Boynunu büıküp mü
tevekkil, dı~arıya ç~tı. Kapının öıılün
de oturdu. Evookının hazıda-nmasını 

beldi yordu. 
Yine orta yaşU, !k.ırantıa. blı- adam 

:vıanına yaklaştı. 

- Van vaJı, Na1ık Bey, dedı.. Kara
rı dhıledim... Çok ü:züldüm. Halbu ki, 
seni rakıyı b1raktı dıyc duydum da 
seviodlmdi Bii&C?!l, evde çoluk çocuk, 
hep memnı.m olduktu. Şu r...ıkıya tÖ\i:>e 
edip te, kurtuluverscydin ... 
Kanıapeye ~;ükmüş o!.ln pos bıyıklı, 

kırçıl sakallı ı~;.i mootel.ısı, kal'Ş"!l

sında. dımw. adaam ~ d ... rıd:ı.n aşngı:ya 
uzun uzun süzdü. Sonra., bir beyıt o. 
kudu: 

cNatık, yi.oe mey iQI!lCğe :ıırd içti 
demiş1en 

4Di.vane midir, bade dururken içe 
ande?> 

Sen Nazar doklan 
(1 inci Sab!feden Devam) 

Muhribiıniz Seu Nı:zar do.clan
na kasaen toslamış 'c içi 5 ton 
homba, barut gibi infı.laklı me
vad ile doıdurulıııuş olan Ameri
kan torpido mııhribi de Alınan 
Terpiç zırhlısının girebildiği bü-
3·üklükte olan d.-Oıkun başlıca ben
.dine hücınn etmiştir. B1:1 gcmiae
ki efradın iniilaktan evvel döne
hibneleri için gemide bir Jıare
keti tehiriyc> tertip olunarak su
ya geciktirici fitili havi birçok 
.i.ııfllak maddeleri bırakılmıştır. 
Sabahleyin saat dörtte, efrat çe· 
kildrkten sonra infiıak olmuş ve 
bend, havuz uzun uriicldet için 
tahrip edihniştir. Bu hücumda 
akıncı kıtaat da karaya çıkarıl
mış ve evvelden tasarlanan tah
ribatı yapıhnqtır. Sahil kuvveti
ne n:ıensup tayyareler avdeti tes
hil etmişler ve Ahnan bombardı
man tayyareleri bunlara ihücum 
~tın.işlerdir. 

Ul\IUMi HARPTEKİ GİBİ.
Vazifelerini yapan tayyareler 

ve harp gem.ileri üslerine dön
müşlerdir. 

Sen Nazar üssüne yapılan bu 
hareket geçen Unıuımi Harpte Bel
çikadaki Zeebruges deniz üsısüne 
1918 yılı Nisanının 23 üncü güıtii 
yapılan hücuma müşabilrlir. O 
vakitki hareket, gcı·cn harbin cıı 
muvaffakiyelli işlerin<lcn biri idi. 

BERLlN NE DİYOR? 

Berlin, 29 (A.A.) - Bcrlin rad
yosu hi1diriyor: 

Sen Nazar doklanna karşı ya
pılan İngiliz ihraç teşebbüsü mu· 
va{fakiyctsizUkle akamete ui:'Ta· 
tılmıştır. İçi infilak madıdesi dıolu 
Amerikan muhribi topçular tara· 
fından batınlnuştır. Sovyetlerin 

Londra Elçisi Mai.~i geçenlerde 
İngilizlerin işgal altındaki 'Yerlere 
hücumtmu istemişti. Binaen.aleyh 
bu bir al\Iaiski hücumu• olmuştur. 
Fakat muvaffak olamamıştır. İn
gilizleri yapacakları miistald>cl 
Maiski bücumlannda daha fazla 
sayı ile gelmiyc davet eaeriz. 

ZühreviyP. ve Cildiye MUrehassı.sı 

Dr. Ba1rı Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa Ca· 
mii karşısı Hasan Apart. No. 133. m••• Tel: 43586 gı:mmm•I 

Sahip VG Ba.,.qmu.°ltarrlri Etem İzzet 
Benice - Neş~1yut DireHörü 

Cevdet KARABİLGiN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Ka~!llde.lki. b 
söylemeden dur 
ona bll:k.tı. Sonra, 

- iyi a.mma., ka 
~ halirıe? İyi rol 
meyhanelerde po.stı 
mek? Şllllu içlyoQi 
rannda. içiP te, 
sen! ... 

Beriki., bir şarkı 
<Fariğ obrıaım meş 

<Yiiz çevirmem ruı 
<Be:=.edlkçe haleti 
~Allabc 

Bu şark:ı;y:ı hafif. 
seısle ve usulle başı 
söyledL Son mısraı 
rarladı. 

- Artık b".zden 
y-e kadıar. böyle, m 
ne aramnıd.a rrmk' 
gözüm. Beyıhııde 1~ 

Bu a'I'3-lık, evro 
muha!:rzasnıa me 
ya verümJşti. jand 

- H:ııydi, yürü 
Beriki ka\ktı. j 

dü.§'üp yürih'ken, 
- E~-vallah, tki 

ğa cocuğa sel~m -

Öbürü. arlc:ı€lrrlO 
ın:ırak OCkil kaldı. 

- Şu adam, ded 
zengindi .. Aklı ıh 

yeriiwe idi ~ şu 
hale geldi. IAnet o 
Başım iki yan."! . 

har ee~rek. o da o 
dil.. gittı. 

2 kişi 
den zeh 

Sultanalımette 

tlüır birliği•! ~e 
yatıp kalkan . M 
minde iki kişi od 
gal için:d€ yanma 
alarak yatil:n~ar 
çıkan zehidi gaz 
de zehirleımıi.ş · 

Neticede bun l 
rnüş ,Taci hast.ı 
trr. 

Bir Ş'-"Y 
(2 incl 

.A!Sk.it1.en sonra 
917 de Avrupa k 
1ara karşı bü!yü 
geçmek kararını 
var ki o zaman d 
yapmak zarureti 
makla beraber u 
zırlar..ımadan hn. 
kabil olmıyaca!;,rı 
Çünkü Alımanlaı 
lerin Fransızlar! 
cephesinde 917 ıc1 

uğra~ıalan be 
vermeMcn uza 
kazanarak bitire 
ha çok ayların g 
tuza ~tmiştir. Ş .. 
far hep daha ha 
ti ve elde edilen 
başarı1mış oldu. 
Tooclcri erbabı 
Onlardan istifad 

• (1 :ınoı g 
caretinin arttın 
ni zamanda Ram 
sunun ziyadeleşt 
mekte ve fü:ıma 
Karadenizin ı...10n 

ıd.-ebilecck bir fil 
dlı:de muharebe 
tamamen başka 
kanaatini ~a.r 
neralin dediğine 
ıKaradenizin en 
devleti olacak 
~ibi ham filosu d 
hilind~ genişliıyer 
siti §imal ve batDCl 
d.i kııyı.sma büıy•üıH 
tir. General Schi1 
bir filonun sürr'at 
ilti7..am ebme~, 
hassıslar yetişt.iril 

<leniz inşaat teııgi 
ması!lı istC'mektec 

, ;a saat es?# ai15t!ih}QÇ+i !J 

HOLİVUD'un en güzel tkadm lan... En me;ıhu:r yJlı 
tün san·at ... BüJW.n nükte ... ıBütü.n neş'eli ım 

SİRAKÜSA GENÇl 
Fi~minıdc ıto11lamhlar. Öniimiliıdeki Sah A1' 

SÜMER Sinemas 
Baş Rolfordc: Binlerce figüranın iştir akil 

ROSEMA.RY LANE - ALLAN 
JONES - MARTHA 
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1 cF;s;~~A~
0

AoL0At~~ö;u 1 H .iN • 
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Türkç•ye çe::re~: .~s~DEB • ·. sERT~.. Balta Girmemiş Bakir Ormanlarda Y aşıgan 
Mari ile Benet, Talı golunun sazlıkları onunde • l Jill k J J M / 

k 1 k .. .., k t · t. ınsan ar ve ' v.ıu aut.ıes aym un ar 
onuşur ar en, ay ışıgı go e a se mış ı 

.;J.raz daha yLirtid .... le ... 
KU~;c ve ct.rv.!ı foı4.ik b r Guuıı:ı. 

önünde <i•ırdtıi-..·. 
Mari: 
- Beır. b~l'Ot biliı·iın .. dedi. Al"U

lıl3r yı1.ıaıa ıtıl:r K.er Nisawn Olriı~cı gU... 
r;.U. but8')'a saba-hıcyin c::uDei1 doğrr.•·-

• tkm geLrltr ve tal!iD! der..<. 1 le.1:. 
- ·rulr.lf §C'y! BUiası u;,..~ (T.:lı U().. 

liJ.) Oescnh:e? ••. 
- }.'reı. Tam nl.'.i.~.:e bir t~.!i tö

lıid•"'· :EtraJ\a'~i adalarü:n bile ·n -
ya ııo•cr.ler olur. 

- .Ne yop;ırlar bura<liı?. 
- Bu k"'-"'=i.lk gö:ıln i-;lnde y ~,,_ 

nırla.-. Bu:-..ıcb yık.atıanlarx bil!~n y:.l 
~lc!'i r~t eid<!'•, talileri açılır.m~. b.J, 
:ırcrıltrin g:ırip bir fnan~ıdır. l 

- Fena brr Jnanı:ş de<,J.l. ir..saru.'.'1 
böy!e ..:ınaJUŞiara zam.an r.arr.::.n ihıti)·a

cı olur, Maı-:i.c:gim! Eğer bu '!şl ucun-

1 
da y.kanm.lık. n~.:.ıele.5i o1ma.!r.ydı., bı~ 

<i'e 0Dfunii2dek y1Jın tccrüb<.sin! bu 
gece bu giılde yapardı.!<. 

- Sı..cya girro:se 'koı'.ka: IDEın:z? 
- Kor.lıur.:ım am:n:ı, beyle dt;."TI~uş 

subr d:ıima. ~chl!:k'!~·<i: ·. İr.s:ın btn 
b:r h3Sla.Uit mikrobu alalıJir. 

- li~ız var. nen·4 rıls ,.Cr, se
rin!~mck baJıar,,-.iy!c gir<Tdi)ı:, 

- B:aaıun de>!zi de t<lillkcl.u:r 
tL.yor.! r. 

ı.ı :-ada 1.1l .. ttr Be.:."' • göl k"n. -
r r;,..ı: ~'Z.llk.14.rın ttın~a:r_.yle öoi.b.-de 
ı! . ,:yoroıJ. 

ll'!'t~ı,;~ ·-~11 u.cu. bı!-:r,err.- b-:i.r
dc-n·Jİ.?"e Faz.Ju:a•·ı!\ k~""r:r..Gi.n gölün 
<"n ,J::f'in )'eriıı.~ di~.1\h·t'Ni.J 

M rı kenar;: c.;cklid! .. 
B~~lcs-ıbire s'~~-
- Bl.."C! ... !a ;tda.:ro. Ben: h!Ut 

a-rııyJ:--. Ş:..; .ı\.!lie.:k;.'ıl:.r t'C k.:ı.dar da 
r btJk her ~c~·e i,: •• ır.ır~Jr Bcnfrn ti~
. rrno da klunc.!ı . SiJJ,1er!me de. 

\-~ ar.k.:asın:a ~a.d:-n döndü .•• 

K'1ı -koşa sah.le ge& 
~!;ster Betıet göle dııG<at&WiJ< yü

zünd"-n mi diJŞm-Ü.Şh.i?. 
Yoksa onu göle .;u•.ar! ·ar.. M~rinin 

k~:f.1- m:-ydi?. 
B:..ı. ":ru.a.zn.rnaıun 

sor a df)nec<'t.z. 

JoI.!lri sahile gc:ı.r gehT.ez. Ka.:yWçı.

?ar:t se!lend.L 

- P•ı'dl, hrzw 11'.ımuz. Geç kal· 
dun .. lle-ni ~lhre gôtü:rün-C,;t;. 
K<ı.J~çı4r ~ı l:.Cr Benet! roniu!ar: 

- ı'..rka~ın~z ge-~'yır ır.u?. 

- H.!yH'. O ı;o.t k\..:n:ırınôa. res!.o.n 
yap s >~ Ben bundan !azla. kaJan~.:ıın .. 
Beni ~eh!'e gotu .. dilk~e:-ı sonra. tek.tör 
b: "'.l:J;:ı c:ciete..lt-s"ı~;e;. Krn<li.$i büy1e 
6C'S ! C'<! !. - E\'"eı!. K1.1Çük thns:!h.::ır ve ı:ç, 

beş ~tr.e l>>;,--uınd.a den_~ yı.,.o.n! .. ·t 
vcıro1 rş. Ben gv.zünl:le gOr..ncG......n C!n.._ 
mo, bil' i;Ok v3*.'al:ı~ duJ'liıım., Gec-:ıı 

SM. Lizf: l m;: •azanın y .~1 bein;!~t:rh -
den b!ri ~ı .ı llm:a k yık.tan <lf!'l-;.

... c ~ - . 1tü. Deı~l or3d.. geçen b.r 
dmiz yr!om "Lva!Jı ali<..! ,. 0L~ t 'Y
'S~.Jna ve tıelinc $3Mlnn;, 

'c --~ , H ALK SÜTU~_; 

- OJdü mü ad&m?. 
Dcrtıal Ub:u,. Cf". ~-r 1 ı;·i-.. ... :

d:!t!:ı:ı :z.an:.<n k..ı burga ker.llit~cri pr ..:-
1ile OONTAiştü. Öyle S:·•lllŞ, uy.c X!I'"-
\'CUi b:r cana·varm:_ı k). 1 

B' r&t:t vtrsl'l k!, k.zı)·ıkbra sal-
dır;ı-ryodar. 1 

-· l! ı;ır. Scıyw a1toü yU..er:cr e 
hıç gortinmt"Zler. Bt'n ı";:rr.o ye }<.;.dar 
bir Lı..:r b:lc .rastlam:ıd..lm. 

- B4 yıhmla.rdan bır3'li ~vlay p 
dem· Uzerlı:.'Cle te::dk.!c.r ya.pn.1ayı ç1J.lt: 
ı.t.erillm. 

- Du n:ıürr1kihdür. Ilerll :.gl bir 
-J::ay:k."Çıya blr'1z para vadetlerscn:_ı:l c:f ... 
:1.e bir d€ğ'J, bir k:ıç tane n.vla.rlıı.r 

M~ster Benct genı; kıza bun4r ~ 
oLı:!l lLyc SÖ)'·!ü~ordu. 
(T~~b Gölü) nıln s;al~a:-ı ör.~e 

~ ·.;n~'"t.O"Or!ard1-

/"1.y l§ığı tamcmiyle go~ ;ık:se:n1Jw~l. 
Gö!t-Je kını:..::.: balıklarla !rwta .... :ar 

bi.r lı:C!r...'., kX>valı:yordu. 
f\! r:T, Ben~tm koluna d:.yan.rnış, ~ 

kad<l :;u oııu.tur:ıraik: 

- V!Mi bıışımı !eno halde doodfr
.ru. 

Djyo:ıdu. &net, ,ııenç kızın veniıt,i 
rnns.ı:ıdeyi !":ahrla.dı .. Ora t.k Mra a
d-. e b;1ap edcl'ek: 

- Gü.z.e.I l\1ari! Dedi. D!r v~iti b:ç 
)Jr zaman İns:ı.nln b~ı-nı tıu k~d ... r 
(,•.Vndli:mrcı. .Sen.Ln b:ı:..,... ~-!.dc-nbf.ri 
d'in(lzyor galibo? 

h,farı ka.ı'lka;hn.yla gıllc!u.: 

- Çol< doi,ru keş:ctt1liz. Den e. 'ki 
be sı ci(,JnGcl<."'Itlen;,m. Fa.kat tr..ı 1;',..:)şı .. 
m n ~•:-..mesi ne zam.'.l.n nilı:ıyet bula ... 
c.:;.. ?, İbtiyar!~cı.ya karl;ı.r bai l 

mueaır,....l'.yen ~!< ,,.,ı? 

Çalışmak ı:ıtırarında kalan 
bir genç kı:ı İf arıyor 

01 la mckt b.n 8 :rci sm1f_n:ı 
k~tl::r o.rumuş, ?r...ı'..c-\'aLı bir genç 
kı2"-m. Ailevi vazi:;c•·nı:n bo'wk
luğu hayalmıı ç;.ıl~ar~k ltlrn1c 
mecburiyetinde bırü.ktığ.ndün 
pek sevd'iıgiın mekt.cb:n.tll:n ay
rıJn; k ırct~rar;.nda ka!ı.Lm. E;;ki 
yazcyı biln,,yorum. Da;.tıloya he
vcs.:-ar ve mu.;taidım. Kanaatk<ir 
bir ucretlc iş :;.rıyorun,. B.ina L] 
wrnıek suretile hayat yoluııda 
><ttıi:ır.11 bu ilk adımda t.<:şçi ede
cek nıuhtcrc-.n vazife sahipler;_ 
nhı Son ~lgraf Halk sütuııunda 
B. K. ye )-Jm>nlarmı rkn e<k-rirıı. 

• 
Jş arıyan iki geııç kız 

tı;; t&h.sili bulunan. 15 yaşwı'\l 
fokiı· bir a;Jc kı..z. talıs:!~ ve y~ı 
ile mütenasip l.>u' i!) ::ramakıtadı·r. 
Son Telgraf Halk sü~anundn Sa
bahate bir mektuplu müracaat 
olunması n:ercudur. 

H5.len Qria mek'..ebin 7 inci s:• 
nıiında tahs:lde bulunan 16 ya. 
';;!Odn bir kız hayaı. ı,arl.larınm 

mllıl<ıüllüğü lrn.r.~ı.-;ınıb tahsili 
terkedcrek çalışmak arzusile ya
zıhane, t:cardh~ne ·:e emsali res
mi, hususi mi.iesscsekıde iş arı;. 

maktadır, Son Telgı-:ıi Halk s-.l
tıaıunda H. T, ye bir mektup y:ı
z.ıkı;ası rica olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Lc;rU Tıp T:ı.!'>be Yu . .-du rı:erkcz l inatı cüm:e Jı:ap;ın tiıdi~t ve ta
n11:1> a ;.,çık c~eye kl)nu:ırıu~tur. 

. . 1 - Elmlltn:e 8.4.94: Ça,.,:ırr.i.ıcı ı:fuıil tut l5 de cago.loglunda Sıhhat ,.e 
l•;thn:.i ı.ıuave.nct MüdUTHl.ı;ü bir.asınıdakurulu komiByonda y~p .. !.:ıca~tır . 

2 - Keştt bedeli <.2031> ı!,·a -ı.33> ku ~<r. 

3 - !.tm""akkat tem!.n:.t cl52> !ira c3S> kuruştur, 

4 - ~Ucr mukavele, eksiltnıı>, Bo11md:rlık İşleri Ge:ıel h~sı.>l ve !tr.ı:t 
'°.ırt :..anı..eleri proje ve keşli haltısaı3iy!e buna n:üteferrl diğer c-.. :::Jc ça~·ına 
gli1'let1nıde koır.isyouda gör~bilfrler. 

- İ.stt'.?<..U:.Cr en :ı.z bir taah.b:ı.ıt'te •1000> lira.lı-k bı' ı~e bezuer !~ yaptığı .. 
nJ n i'1attlerkıden a."LrnlJ oMuğ-.ı vCS:k:J1:ıır:ı istinad-e:ı İ t.anbul VilayeLne n.ü. 

r.:ı.t;aatla el..~ltme tarı .indE""J. ~L gt ılf! rı hariç üç g~ n cvvEı a ınmı> ~lıI:yc! \"C 

942 Ylhna ait Tic;ıtC'!ı v ·aı:.;.)' e b•ı e yeter ~:ı t teminat rnakbuu. 
\~-y:ı b Dka reekt iy:c bu-"ilee be. gı.ln '\:C ~!ı!e ~>T.!-~ ... naı g:e'rr-.-eıert, f"3667~ 

·şçi ARANIYOR 
İstanbul Elekt rik Traınvay ve Tünel İşlet

nıele r i Umum Müdürlüğünden: 
İdırt-xn!z Şl..,! t0:ı.r ı. ıPi>i iç n !o.n!lh:ıı:dı g&te:ecek.lert eh1 ye wıt- ,.,'Jre si:.

ıı e · s--.uoru.::a 5-::o.-d.ar C.:ret verilı:r:ei-: cq..reti:·.c ıJO so:!uk demirci ve k ~viycci, 3 
~c •. c ... ', 6 tornaö, 3 b~Jb'":or ve 3 ele-kıt. .. kc;.ye iht:yaç va.dır. 

/~~~r!.ik!.c :>.ıcl';ta ı bu' .... t1T.\y:- tsu_....-<.lilcr; .... nüfus h(i-v!~·ct cüz.dı.r: t · a::ı.üh.al 
k,-ıf!ıJı \~ şımdi~·" ~adar talıw--m r o!Ullic?:ın •nü.c:;;se:..:.e1crden ~.lınn4S •Yi hiı.Jnct 

Vl· .. 3c!l :ı.rı ve i."t-19C: f<ttogı aI~r~yle birli~!..! .ıca~e. in ::\1et:o !fanı zenLnı kr..tın<lakf 
fZ ... İ.ı!cr "·c Sicı. ~tü<ı:.u·:~:) ne ·1.4.9.t'.:! gUna saat 14 tc rrıilr:ıca;..:tları H.iz"uınu 
b. <ıır. ~. c!'!}:)(\ 

Trakya Yolları İnşaat Müfettişliğinden: 
r ~cya ~~oliart 1n;, - mt.!f ' 1'r.e a~t ıco adet o~o ı.i.:J~ ;. -: edilecc!t.. 

ı::o T.ılıp!t~ n ı::: ..... 'liıK _.{ery~n--ana: k~ mıe me2!cCır aı.Uff:tt!w _.>:;: ar.bar.r..

d~ · ' ' e ::ı;. 23. 30 Ma t 9'42 ve 1. 3. G.. 8 N!san 942 gün~cr ndc sab~h sa. 
"t 9:0 t!<an ll.30 za ka.d r goril) ('iT.o. gö;c 4 ~<llflerln1 .A .. r~>.a .. a caı.ia n<lc ,K-c.P

riilni'n_adc li•nmda T:-~ ;rn. yo! arı in; t ıufettJsu.:· ::ıııitlr>J:a \·e cAti~tme kv-
re • ı...ı ..;Jli< U .. i • .,..._,. eı ... • l o~ı:r. c3'i'4:• 

Vornof aşısı için Maymun avına gidenlerin başına gelenle r ! 
Yazan: MUZAFFER ULAŞ 

Orta Ç:Uğtl6rı:i.ıerı binbi:r sır v 
harika beldesi diye tanılan Hin
distanın garip adetleri arasında 
en gi'Pe çarpanı hiç ,üp\'e yok ki 
muhtelif din >ahiplerinin ibadrt 
tarzlarrdır. 

ı 
:rasıntlaki .ııard.:an e!sancsı şun
dan ibarettir; 

Üzerinde s:ııı milyonluk bir nt:
fus Jciitlcsin!n barındığı sivri uç
lu :yarımadanın . iç taraftarımla 
yaşıyan Birehmenlcr, Ganj nehri 
civannda yerleşen atewerestlcr; 
tabii kısmilc Dclhi civarında te
mcr:riliz edoen müsli.iımanlardan 
ba~i:<a hl't>iiz yabancı ayağl bas. 
mamış bak!r oıımanlJrda yaşıyan 
garıp dinlere sfilik bir çok kabi
leler n:evcı.ıttur. 

B:mlarrlan en sıın kcş!edilcnı 
Alman i"!liın; Kampfcrin elkrine 
esir dü:;t,ü.~'i Ra,·enanlard:ır. 

Ravcr.nnl3r Hin<listanın ı;enu

bu ~:ırki pnı ,-alarmdaki oımıan. 
larında kendi kabile te~Kilitı ı
çinde yaı-arlar. Heı· iptidai cerei
yctte oldu~u gibi hunlarda da 
kabile rı'.-; ö"abud Vir-r.ooun ''iı
r.e .Ji, kent.!is.r.ti'en sonra P,eıen 

tah!b de cemi~etin t.aşvckılıdır 
H::vcnanlıırın keş!' Alman ta· 

biivat almi Kampferin kaybolma. 
sı i~crine ıı:ndlstana gönderilen ı 
bır l(,-cti ~\;fer~ye ta"afnl<fun b~

§:J.: ıi 1ıı~t:r. 

1 Malrud Vişnonun ycr1iiWııdt'
ki mümessili Rama, gen~ ve gü.-
zel karısı mabud Sita ile Hindıs.. 
tanın cenubu 0arkisindckl orman 
!arda yaş1yodardı. Sitanın dillere 
destan güzelliği sade yeryüzün.. 
deki insanların değil gökteki me
lek ve şeytanların da kulaİi"na 
vannaış, şeytanların en ~ügü, 
şer iliı.'hı Ravena -bir görüşte Si
taya aşık olmu.ş, pqini kollam:ı
ğa b:ışlarnt§, bir gün, Raven:ının 
me~guliyctinden ve Sit<ının yal. 
nızlı!l!J1<lan istifade etımşi, genç 
ve gıii:zdliği dillere destan mabu
deyi kaptığı ı;ibi amuzuna vuı~ 
muş, dere, tepe a(lmış, Ciylaı;cL 
daki Lanka adasına götürüp mü. 
kell!'f bir meı'mcr sarayda l·ap· 
setmiş ... 

Sila ma:lıbe9inde Raveru:.'nın 
ili>r.ı a.,..kına ı;özya~larile cevap 
venx .. 1-urswı, SLvgiH kar ·ınr§eYf~
na kaıptıraıı zavall: Rnrna ltnı>tıiin 
ma yctindC'ki mekkicı:i • <-rl>c:-r 
etmiş, aratın~, taratın. ! n avc·t 
c.ınun· San ~a adasında. c:lclu .... ,,,;r. 

ô 

ötrcnmiış. Fakat buravo 11ilSıt g•-
dc·cck? O zrumanlar d lıa gen'i de 
onaluın degilmiş .. Raır.a :<( ı;c i 

d.t Raııunıan'l•r maylhunlan VL~
uo'nu.n müııncssilleri ~ayara!k on
lara kıı~si bir mcvlci v.:rcli'ler, '\:e 

tapın:~·a başladılJr. 

• •• 
Ibıııiistanda maymwılera tapım-

lar büy:iık bir ekscriyt:t tcŞkil e· 
derl!'l".. mabetlerdeki mayıımın

Jardan ba~ıka cnmiıBL:ırdu·ki may
munalara da adak adarlar.. lba.zı 

ket'ele.r kıtJ>k 'ıAua gelir .. böyle 
zamanlarda yePlilor aç kalırlar, 
açlıktan öli.irlcr fakat elll·rine ge· 
çen gıda !le mayrr..un'laırm ada:k .. 
farını nnfubcUere ve ıorrnanlara 
ta51makt;ın geri ,kalmal'lar ... 

Dok!or V oronof'un maymun a· 
~ısını oı·taya attığı za.ma.'llaroa 
ma)'!llun toplamak fuerc Hiııdis
tana akın eden hey'etkr, may
munlardan evvel yrrli!er!n siliihlı 
lraı?iı lroyu.1larrna r:.5tlad1laT. Ve .. 
bu i.,<"ten vazgeçtiler .. 

Yine Hindistan ı.ıımuımi valile
rinden bir lord, mayıı:nun avına 
~ıktıgı 'bir ı;üıı ırrır.u·,Ja yerlilerin 
oklan ve b:v;a;kl:::rile linç edildi. 

Biz<k; ln.krıaµta:ı C\'Vd "°kak 
ortalarında oynatıları.k kepaze 
cdılcr. rraymunlar~ m l<'k~ı·l .Hin
dist<.ı!.ıdaki ~1en1~~nslcrinin ibu 
mazhar;yeti ıınaymunlarca imrc
ıük·ce k bix h~cı.siycttir <lenileb!
lir. !{an-..pfer; Bcrlinin tanınmı~ ta

biiye 'Profesörlerinclendi. May. 
munfar üZeriı;<l esaslı 1etklkler 
yapmak için bu hayYanların h<>l 
ve serhe>i b:ılun.dukları Hindis
tana gitnıi~. ı;it.tik(~n ~z sonra da 
alirr.tlrn ses seda kesilmi§ti. 

i'kı ~ty."'l:c manin iç t •. u ~ ·!arına j 
k~muı;, ma;ınıur,ların hiiı.'<üı,,.. lan 1 
I!anflır.an'ı b:w1 mu~, (ıya·kJaır;ına :kz.- ---------------! 

Alrııanyaııın tabiiyat müntesip
leri cemiyeti İngiltere !Yükume. 
t:Ucien müsaade alarak bir heyeti 
.seferiye ıhr.z•ı·Jadr. Hindistana 
ı;ü!l<lcrdi. Bu heyet Karrıpferin i
zim ta'ltip ede ede cenubu şarki 
orn1anl3.rına g0J<li . Bir ÇQk macc
ralaroan sonı·a Kamp!eri Ravc. 
nanlarm Be:wris sehrindeki en 
bli~ıiik mabedlerind<!1 Sita mabe 
dinde, belin<len zincirlerle bağlr 
ve ma)ıınun taklidi yapar vaziyet 
te bulı!ular. Kampffr buradan 
bin wrlukla kurtarıl:tı. Fakat za
vallı alim çıldı,nmş okluğu için 
kendisipıden Il'~llınıat almak ka.. 
bil r.ılmaılı. 

Kampfori belinden zincire bai;
Jıyarak maymunlaşLırmak sure· 
tik mabecie maleden Ravenanln. 
nn maymunlara tap:ıkları.ru, gt
ıek Ravenan şehirlerinde, ı?erek 
se civa!' 01-aııar.larda milycnlarca 
ma)mı.;n bulunduğunu, bu hay. 
vanlara alt hususi mabedlerde 
beskndiklerini gö.rrn heyeti S<'· 

ieriye azaları ,heyetin orada kal
dığı n:üddct zarfında yaptıkları• 
tetkiklerle b·r parça malumat e. 
<!indiler. 
Ravenanların dini Birehmenler

-le ateşpere•tler arasında muta
•·assıt bir dindir. Onlara göre 
ımaymun; mabudları Vişnıonun 
dün; aya danhp cennete göçtüğü 
zaman yeryıüzıünde bıraktığı mu-

ı kadrlcs bir miimessil; kendi sıfat 
ve kucl:retini taşı.yan bir mabıJd 
örneğidir. 

Maymu!llun dört elinden baş.. 
ka kuyruğunu da kullanışı; in
sanlardaki b<>< hissin daha kes:. 
kin , . ., daha faalinc malik olu~u. 
idriık ve düşünce kai:ıiliyetilc ha
reket ~di~i. niha~·et başarıcı bir 
kudret say1lan fe,kalii 'e hareket 
vasıflarına mazhariyetten ba•ka 
val:tıl~ Vi~ıya yaptığı büyiık 
yard'm efsanesi bu tc:-liikki ve 
tapınnııya esas olmtı;1tur. 

).fay!l'unlarla mabud Vişno a-

panmış, yalvcı11mıış, y~karnuş . c!:
disine yaa-dmı ctm<'Sini isl.a'D'İ'i· 
Han.oman föyzi aşktı:n alan hu 
harareUi gözyaşlar;nın 'lrn:rı;;.~ın
da nıUkavemet edl'memiş, bir ı . 
emir vermiş, Hind.llitan oııınanla
rında·ki teınr.:1 mayrr.u:rJ:ın Hl
malay a dağlaxmın tc.>pcsinde L;t.i
ınıaa davet etmiş .. 

Dimya üzedndcki hütün may
munlar ıııkın akın toplantı yerine 
lc~<unuşl!lr, t'ı<.i gün i-:in,.Ic ınüyar
larca ma:;ıtr.U'lı Kral Ha. ma!l,n 
eır.rine haz;r hıılunım.ış. Hü"für.
d.arın verdi.(.-i 'b:r err.irle bu ını~y
.munlar ı>Uerinc geçen iaşlürı, •,op
ira1<.Jarı, ağaç ki.itiiklerini denize 
ataxa'.k aıda ile sahil arasını dol
duırmır,Jar, uımumi bir hücumla 
Sanka adasını işgal etnıL"?lcr ... 

Şeytan Ravena; ağsç dalların.n 
iUcrindon seken, taşlardan sıçn
yan, yüzerok Herliycn bu ımay
nnun kalabalığı karş .<ında ~u.şır
dı .. ~eytanlarla ma:;ın.unlı:.- ara-

ı smda kanlı bir boğtı.,.ı.na ba~adı.. 
bu güırültüde maymı.ıınlar Jtra •• nı 
esir düşüren Ravcna, bunun kuy
ı uğuna ziite batınlm~ biı' bez 
bırğlad,, .kıvyınırc<li .. zavallı ıkral, 
kuyı'llğundan kıv;lcıml..r saçarak 
adamlarının arasmda Jooşımya 
başladı.. M;i,lmde Si1a bunru nıer. 
mer saraym pcncercsiın.den gör.
mıfü;, haykırm~tı; 

- Koş; kuyruğunu denize ba
tır! 

Ha.')()/lllan bunu yap.'lilŞ, ku~Tu
ğu.nu kıurtm:ınış. Müte .eV\;r bir 
hticumla şey-tanı mağlup etmiş, 

kaçıım:ş, Sna>yı da kurlarnıı~! 
Sevgili kaxısına kanışan Mal:ıut 

Ra.ona maymunlar kralını hU2u
runa çağmm.ış, 

- Dile benden Jıe dilersin? 
Demiş, Kral bu yardıma kar:::

hk maymunların dünyada ebedi 
ha\'ata maııhar o.lmalarını ist.oml< .. 
bt( arııusu da yerine getirilmi.;! • 

N ih<ayct Rama bir gün Vişno

nun mevkiine geçti.. cennete gi
diyordu. Hanoıııan ile bir 'kısmı 
ileri rütbedeki mıryımwılar 0kendi
Jc:-rini bcra'ocr götürmesini is'..edi
lcr .. bu talep de yer"..ııe gctirild. 
İ~·te, o gün hı.;gündür Hi:ııdistan-

~~P-io' J 
29 Mart 1942 

18.00 Program, ve ?\1ex.le,ket Saat 
Ayarı. 

10.0J Mfalk: fü.tiıyo Don.s Oike$1r;:sı. 
18.45 Z.r:.a.t Tak:V:!.:ıli. 
18.~S Müz.k: lt.;ınşıj( Şal'kı '\"C TÜT

külc!', 
19.30 Mcmlc-ket 5"at Aya:ı \'C Aj3J>'l 

fü·berleri. 
19.-15 Scı·best 10 D· .k.r . 
19.55 l\lüzik: Rumen Hoik Hav;ıla;ı 

ve Dans"?:. tı. :Ma~tro Sandn 
Marku \'<'" a;~ado.şlaı-ı tar:ti;n:. 
dıan. 

20.15 Komışma (FasJalı Bilgiler). 
20.30 l\!Uzi~: Fasıl IlEy'c-U . 
21.15 Tenı.sil. 
21.35 ?.r\lZ!k: Korı;ık Program (Pi.) 

22.30 ?-.i.cınlek~t Sau.t .'\yan, Aj3ns 
Haberleri ve &r.5Ular. 

22.4!1-22.50 Yt.rınki Por~gram ve 
Kopamş. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşanı saat 20,30 da 

P A R A 

Yoz;n: Necip Fazıl KJSARÜRt:.K 
Son haftası 

ISTiKLAL 
KOMEDi 

C,.\DDESINDE 
KISMINDA 

Bu akş.:ııu saat ~0,30 da 
SÖZÜN KISASI 

• TAKViM • 
Han.i 1358 Kasım Hıcr! 1S61 

) L\RT 
142 

R. l::VVEL 

16 J1 
Yı' 942 Ay 3 Y'acır•' 

Vllki.t 
F11 ı-

MART 
s D s D ------ ---
5 48 G\-.'1.C~ 11 18 

29 
12 19 ö~:e 5 48 
15 51 İkindi ~ 22 1 
:s 31 A.."ltc:ıın 12 00 

PAZAR ?O 03 Y:.t<:ı ~ ;~ 1 4 06 İrrw:ü~ 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her )·emekten sonra giindc 3 defa muntazaman d i~lerinizi fırçal~yınız. 

• • 

r EhlisalibT;,;K:r~tK;,;~ Arslan l 
l. Yazan: M. Samı Kara ye l _.J 

Tokay ile tecrübeli kumandanlar 
Arslanın adilane m ütaiea ve 

f ikirleri karşışında d ona karmışf ardı 
Dıgtl ..atıın1u11da:ılar da hu fis.ri 

k~·~>ul rtn .. i~lc!'dl. Sıra Ars'lanın 
mütalL1 

.... s:11a. gclı.uişti. 1:lt~ı;k('& oa:~; 
b,..k·li"_yordu. 1ıı'131n:rın i)k söz'ii ~i.l 
oldu: 

- İzni~ nl' ola..:ı-k? .. 
Hede.es susm•.ı'fLu ... Arı;lrm !cl<

r:ır e<lerl'k: 
- Ne sııı;w;yc-rbcmn? Fi:kıirlc•n

nizi ıkabul ettim.. y .. p:lac:ıık m~
harcbc şekli d<":fi(iiır:Z gihidir ... 
Ben de böyle dÜ'jÜ.nüyorıı:m. U.
ıkin Anadolu Selçuk h~ümetinin 
me11k~i bultın:ı-n izn;k .. 

Herkes biı· pot kırarııın diye a· 
çıkça fikrini söy lemıyordu ... Ku. 
mandan !ar Tok2'yı:ı gfüüne ib~
yorlardı. Tokay vaziyeti o.n:Jaıh ve 
inı<lada yetişti. 

- Efondiımiz, bu badirede ar
tık meı•kcz payit.-lıt düşün·üiür 

mü? Vatanm her tarafı mcıikez 
sayılır, nerede diişmanla çar.p~a
cıık olu-rsak oraday:z d~-mek. 

- Doğru, ~mma çol~ık cocu~ 
·ne olacak? • 

- Bunları k<rleden çııkarıp ge
rilere göndeririz. 

- İşte buraya kadıı.T d.üşü.r.cc
ler in iyi, l!Aiıı burası çilıiilk. 

- Neden? 

-- D:ıha genç ol.dui,'Un ~in ida-
re V<' halle ruh;yat;ı'a viılkr:f de
ğilsic . 

- Lütfen ızo.h bu)-urur :mıus•:
ntr.~? 

- Bir kere saxay ha.l&.ını iı; A
nad!Jt1uıya çwkarırsak İzmk halıkın
da-n •kat'iyen eınni:ret '.<almaz. Her
kese hanbin neticesinden emin ol
mü.<lığıaııızı ilan etmiş oluruız. Bun
dan wnra, İznikie bulunan tab::.a
mız muhacerete bı.şlar ... Ş~hir 
bosalır, önüne geçmek adaleot•iz
bk vlu.r. Daha sonra •kale mı.ııha· 
!ızlarına da- !'mniyetsizJık gelir. 

Tokay, ağabeyiısinin bu 'büyük 

ıı:,jr ··_1 K.ar .r..J~ ı u.'l' k.:· ı'(;t.._ 
D;·~er ~rocan11ş. 'ı'C~~eı· • -

n;:mdan1'4T rl !\r~ ... .. ;. ·1• l··::nı 
tas<l;k rtınislrraı lhıH:ı ı;ezır , r,
ları sOJiecl;: 

s,ııt(:ıll .T,, h ... :(r ;.'dJ("\: ··-·
ked~p Çt'te mll:İi"1t.i:K.~·i Vf.lJ~Oll.u·:,_ • ,.. o 
mıza n-L . .zaraıı, haTua ı.•n1·niyct vt 1·-
11:~k için içcridE>n i<ımsevi ruş.ın 
çvkarmamıya c-n. r ı·cr;ı;.,eli<h-. .. 
Snnra İmik kales; ıı;ısıl kem:lir,i 
mi.id1füa C<.lcr? l:lutta muıh~erct 
edcıı halk iç Anc ıdu<la hd~i 
tü·rlü prupag~ntid.. a !-Lbep ol.ı.ı.r _ 

Art•k her~· tobı..;!J1ir C'!.:11.l?tL 
ş:ırrı<ij ızni:k kale:~lı': ,.~.1111 n . .;__i·!;:;

faa edecek, hari~ f.<.V>P11erin b~
ş111a kin1ler geı;et·(:l-,1!? Bu..~l~ı 

L h:ıl~etnıc~ lc1zın:ıdı.. 
1 Arslan hemen &lT I~ · 

1 

- İz.ııik kal<:s'.ni h:;çlılara kah! 
kjrr. rn-Odafaa PL:nt'k nıc-s\ılll)•~tiı.i 
üshıııc alııyor? ... 

Hemen hepsi bfr .:ğıızdan •Bc.\ı• 
dedi. 
Ar~lan m-t njr..tJ Jk1 tı -tı.:. ]~:.,. 

parra dfu;üıı.fuktt•ı rnnrn l>a ı.
likeli ve a,yni rnm.nn. la >daı eli ı,i 
büyıük vezire tcr):chr Vf' kc.ro; 
v~rdi v~ emrini clcrlı, J · ~ •1 et· · 

- Sen İzni~ k..tlv.:u .• ~ nıı•;..-J~a..1-
ya h.ı.Cmurs.un ... Bu ~ctntltr. ,ı.i.I;, -
ren biır senelik crz_kmı ve il.'.'ı} •. -
nı lupla ... Ayni 2;:cu~rıcla T;c\C.• 
n".11:h-iız r.sk~r! ,..(' ı.-r.·tc:ı. g·•ıl

cc'klc~:i \'C ~:t:kı10•ğ r .ı nr1ı:ı11 ~c! '.
den 'rıphyacaf;' n <ı.~kcrı,..,.i cı • ._.,;_ 
şirnüve bas.la... Halka 0mniyı ~ 
ve: :c. bir bcyarı·:ın.r neşret 

VezJr vazife.sini a!,,-,.ıştı... A",;. 
l:u' Takaya dön< rt"« 

- Sen Toık~:r, İZ'lıik giHilv Y.~;,.:
ra.mürsel arasını nc.Jlıaiazaya ç:ı
lış, Kıırah dağlan ku"1-vetl,;rı, 

saklamıva müsait.tir. On bin a.d 
sana kafi .. . 

(Devamı \'Jr\ 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
2.4.942 Pe ·eınbe .gUrı.ü saat 15 de İstanbu!da Nefia MWİ.4rlüğü e~ll·~ #>o 

ko.l.';;yom.ı od-::ı.!ında (335) ~i!'a ket.r bed~lll İ.::-1~bul Kı.z Llsl'.'."S• 'kımi--:.11 naz ~-
lclt.a cii::iltmcye konulınuştu.r. • 

'-f !k::i·ve~e-, eksi1-ne Baymdır-l?lc İ~~eri Genel, hwus! ve !er.JJ ~drtnan·e'c ı 
proje 'kcş:t hulasas:yıe buna rr.ıü.t.efeni diğer evı·ak daires!:x1e gi;rtilecektı • 

ıtı·v;~t temm•t (25 ) lira (13) ku1''/J.r. 

İstek.lilerln en az bir rtc.abhütte 250 llrahk. bu 1$e berızl't · ):'lptığLna U ... jr 
:dare1eriDden alnuş olduğu veslkalarla 942 ylltt:::l ait Tic2re:t Oda.ıı. ves.ika\;. •• :eı 
gclmclori. (3911 ) 

SAYIN DOKTOR VE BALK llllZIN NAZARI DİKKATİNE: 

KiNAFORSi 
KANSIZLIK, İŞTAllSIZUK \e SHl\IAYA Kı\ru}l KUUA· 
NILAN ilacımın ınebzul nıik tarda her eczanede Jıer zaman 

bulwıduğunu say gıla·rımla bildiririm. 

A. Neşet Usman Laburatuarı, istanbul 

Malatya D&fterdarhğıe'ldan : 
1 - Kahta hük.O.m~t b;nası c~·ash ıani.iı· ... h ulıaımn)en .kc..:ş.! ı:,Cı.J.t., _.., l 

lira ôd kuruş olup kapolı uı.r! us.ıliyle eloi;ltmc:;c Jronuln;u~m. 
2 - İhaks! 10/4/942 taı'h'ne miiEadH C"1na gılı>ü •••t ;;; ue U<fk " .

!ık.ta toplanan vkısilf.ıne kom>syonum!a yapık e;.Jdır. 
3 - Muval<:Cat k'minat 2136.2-0 !lradır. 
İsteklıler ihaleden üç gün evvel müraca-.L,;ı )"o..pılaT<:a en o.11.. 16000 hı· t: 4 

yt.ı.phklaıınq d<ı~r \C.Siltalar.nı.n ibr~a~.tyle 1'.Ialaty~ Nafit.s.r..dt;.n o..!at:iı..k.l.arı v'-"Slk;ı: 
ve Tic~::-ct Oda.sı belge:erinl , teminat rnekıtutıu. teklif ır.ck~;,ıp!a!"iylc vcsi!\a::ır n. 
mı·:ıyyen gününde ekc:Htrr.enin aç•lnıa"ınd~n b~r saat <>,.,.,..<' karkır nl:ı'dJ t 

nlUkalJ:llıı<le lromL'l)'Onum.u.za vermeleri· liizını<lır. 
l'ostnd.a muhtem•l gecik.meler kebul edilemez. 
4 - Bu işe ait keşif evrakı ""1!: ~tnan ... el-.r her gün Dettc.d"rllk Nuf';..ı :.fJ.ı.. 

diiı:lüğ~ ve Kahla Kayrnı>kamlığlllda görü!ebfiir. c3800> 

----------------- -- -

Bayanlarımızın gizli tu11alt~t !erinde kullan acağı g:ı)\"Cf sıh hi. 
ufak, .)'UID U~ak adet bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARI NI 
arayınız. 

İLAN TASHİHİ 
$l1li~-:ıhrnet 5 ·nci Sı... Hukuk Hft-

ldmJı.ğin<lcn: 941/249 
~1nhk.ememUce i,(i;u-esine el konnı.'llJ;i. 

olan Miliara,yda Lfı..,,gada Katip Ka
Slln mahallesi !{ar...:~ol sok.;.ı~ı.nda eski 
12 - ıo -- 10 - 16 ,.e 14 No. lu gay
ri rr.c:U-..-ırller iç:.n muk:ıdedma mahke

mizce satışı hakkında yapılan !.l!\ndaı 
mai11 Lıhld:ı.m ve hnrap olan bu yer
ler için 75 lira kıymet takdir edilrn.iş 
oldugınıdan bi>lıisle kfoyfy<!t al:.kada
ran~"l rr_alCı.mu ol:rr.ık üzere ililnen teb
liğ edH!ni.ş ise ie b?J kı)"!rAin eski se
neler ~çir.de konmus bir kıymet oldu,.. ı 
ğu g1z önünde t:l":ı1~,r~~c bu defa. ve bu 
meyan.da yeniden tnıkdir edilen kıy- ı 
metle bu mJtt.ar. (75) lir:> d:ı-ha ila.. 
vc.,;~le (150) !:ro. kıymet ~kAi:r e~ 

--.mmmı::~'2!ııc=~r.:ı::ı;,..~ 

SATJLIK liA .. 
E. hön ii Ya I~ ·· .oı 1 c.:.cl.d 

~c (IIasan Ec.z depo~unun \ l 

B<-"tiıt'r Çikok..ta) !oıbrika.sının Ll· 

t:carmda bL'tma"l 8. 10 num ... 
~ieyvehoş Ham 31/3/942 Salı gi:
nü. sa.a~ 14 d1J '.:ıuj;t:tıı.<.ıhmet B: .rır.

c·i Sulh Huk:J~ :~hkcm-csinr'C 
.ı::.ı.o:zayede i!e ~ t::~c:Lrktır. ır Y 

ya: 5/942 

n1· o!"dLJ0"U ve m .:k.aıldcrr.kl y~p"' J1 

i:~-:ıtn k-<i!fci nhkiarıllllln bi:ıki \"" J, :ı 
edilen gi.inlerde ·b:..ı yerin s'1 tı.şır.ın J"' 
le:cc icra kı!uı c~.~ ~-e.ıııU-cn ı..!u o•vr"" 
n.u-. 


