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TÜRK/ YE ·r· NEHRUNUNı 
Bulgaristan Hintlilere 

Tıürk -·B~garl HİTABESİ: 
Dostluğunu kun
daklamakta bey
hude zahmet 
edilmemelidir.~ ! _..,.,..,.........,..,,.,.,....,,,.. .... ..,,.,. ...... ~ ı 

Bulgarların İstanbul 
ve Tiirk Trakyası için 
kendilerini hal'be hazır 
tuttuklan idclıası, ancak 
Bulgarların akıl muva· 
zenesindeıı şüphe edebi· 
!enlerin bir nevi istihzası 
olur. Kom~umuzuıı ak· 
lı seliminden bizce şüp
heye mahal voktur. 

EJ'EM IZZE."1' BENlCE 

Türk . Bulgar komşuJuğu en 
dıı<;tanc lc'zahiirler i~inde siirtiıı 
gitmektedir. Bu dm.tluğuu booaı· 
}:>bilmesini g&roııünc ~•karan ve- \ 
ya akla getiren tereddiit snfhaları ı 
geçmiştir. Bulgarlarla dostluğu· 
muz Almaıılarm Balkanlara taar- 1 
ruz ettikleri günlcrf!c MiJı\ıer Jıe· 

saplarına dayanobilec<.>k 'bazı ter· 'ı 
tipler ve lıe\'..,ler ~iiziiııdt'ıı ıb-01.u
!a!ıilinli. Türk ''" AJmau dostlu· 
ğumın bu dened.,ki h1ld~fı .,;e j 
herhalde yapılaıı hesaplar böyle ı· 
bir duruma malıal bırakmamıştır. , 
Bulgarların doğrudan ıl(lğnıya 

l'i.irklcrle bir i.lıtiliıfı ~>ulunduğun• 
dan da haberdar dci(-Hiz. Salahi
yetli Bulgar devlet adamları •bn· 
mı bcr vakit böyle siiyled~lui 

gibi daha iki .ırün önce ıbeyaırntta 
bulmıaıı Bulgar Harbiye Na2ırı da 
böyle söylü)ordu. Bi>imse Bolga
:i..tandan bir şey istediğimiz .,;aki 
ıleğildir. Belki, bazı hayal sahilıi 

Bulgarların T:-akyo ve İstanbul 
hakkında şahsi bazı düşi.ince •·c 
duyguları olabilir, Amı1ıa, diinya
nm ıher tarafında bu çeı,it şahsi 
ihtirasları, ruhi diizensiızlikleri, 
diınaği muvazcnesi,Jik~eri rastla· 
mak kabildir, 
Bazı Bulgarların Tiirkiyeden 

bu şelıihle talep sahibi olmalarına 
mani olmak ınüınkilıı olmadığı 1 
gibi yine bu yolda karşılıklı ernel, 
duygu ve fikir sahibi bulunan 
Tih'kloere rastlamak da inıkansız 

• değildir. ı 

Balkan harbi buhranı ve Al· ! 
manlarm Balvanlardn•ki bareka! 
salıbası devresi geçtiloteıı sonra, 
bugünün şartları içinde Bulgar
ların Türkiye ile olan dostluk 
bağlnrıın sırf kendi başlarına gii
venerek "" uyarak bı>zacok bir le· 
şelıibüsc girİ§n>eleri de beklene
mez. Çiink'ü buna hem Bulgar 
milletinin başında -bulıın.anlann 
hakkınuzda ılostlul.: ıınıha!azasııı
daki menfaatleri, ıhem de BııJ.gıı
ristanın nıaddi ve ınan.cvi duru,01u 
ıı1üsaade etmez. 
Yarının ~artları i~inde Bulga

ristan Tükiyeye ıımlıasım .bir va· 
ziyet alabilir mi?, Yani, 

- İstanbul ve Şarl<i Trakyada 
har.bed.,ri• .. 

Diyenlerin sayısı Bıılgarisfanda 
bir ekseriyet haline yiikselebilir 
ıni?. Ecnebi tahrik ve yardımın
dan ıızıık bir Rulgari,;tnnıu bu yo-
Ja glrehTltnesİne yaruuıı şartları 
da yine müsaade eL1ncz. Çünkii, 
Bulgaristan id.ndelci mariz ruhlu 
lıayalıperestlerin sayısı ne kadar 1 
ç<>k o.lm·sa olsun aklı başında Bul
garların ooyle bir teşebbüse giriş· 
nıele.r.ine asla i.ıııkıin tasavvur edi .. 
lenıeı<. Çünkü, her Bulga-ı· Türk 
anlusu ile ~arpışnıarun ne müthl1 
ltir lruvvt'1 ve ku<lret yığınma 
nmhtaç <>lduğımu ta.lodir etmek
lel> aciz değildir. Bulgar bilir ki, 
Törıkle sa~aşılnıaz; Bulgar bilir 
ki Türk <>rdusu Orta Şatkııı cu 
krnvvetli, cu mülJıi~. en kalabahk, 

'Krips'fe yapılan 
müzakerelerin ne· 
ticcsi ne olursa ol
sun, sonuna kadar 
hizmet her Hintli-

nin vazifesidir,, 

.ffindistan 
sizleri 

çağırıyor! 

Hiıın nıilli •kıongrcSi JideTlcrinden 
Pnndit ]'l!l!'hru • 

Yeni Dcl;lıi, 11 (AA.) - K;ın 

grc lid<0ri Paıwlit Nehxu telmıil 
lliııdlilcri vazifeleri ba~ın<la kal
ııırya da,·ı;t eden bir nutuk si>yle
nrl5 ve ezcihnle <l{.'lıniştir kj: 
•- Hiudistanm kaı-şılaştığı bu 

(Devamı 3 üıx•ü Saiıi!e<l.ı) 
---o,---

Krips ,bugün 
beyanatta 

bulunacak 
Müslüman Partisi bu 
gün yeni teklif le re . 

cevap verıyor 
Yeni DeLhi 11 (A.A.)- B.B.C. 

Sir Krips bu sabah '.rur6ciye s.aa
tile, saat 9,5 te Hindisfiında yap .. 
mı,; olduğu müıakereleı·in nihai 
neticesi bakltında basın konieran 
smda beyanatta bulunacak, ak. 
şam da rad:yıo ile H.~distan lhalkı>

na bir hitabe irad edecektir. 
Hind liderleriııck:n Azad, koıııg 

re paıiisi encümeninin tadil edil.. 
(Devamı 3 üncü Sabi!o<l-c) 

Hermes tay-
• • yare gemısı 

nasıl battı? 

Hücumun pıke tayya· 
relerile vapıldığı ve 
hiç torpil kullanılma-

dığı anlaşıldı 
Loııdra 11 (A.A.) - Herınes 

tayıyare gemisinin Hinıd denizin
de Japonlar tarafından batınL 
ması h.ak:kın<la bugü·n Loıı.draya 

yeni taJ:silat .gelmi:ştil' . G<mı~e 
'hÜ<:um perışerribe giinıü sabahı 

Hin<listan saatile saat 011 birıdle 

ya?ii Türkiye saatile sekizd<> ea. 
!Devamı 3 üocü Sa·hi/edo) 

Yuna? ~liye. nazırı 
ıstifu ettı 

en muharip ordusı:dur. Ke.n.di 
kuvveti ile Tiirkiiu 1..-uvvetini öl
çen her Bu!ııar için bıı lıaki.katin 
dışına taş:tbiLmek ancak ·bir cin
net nöbeti geçirnıiyc bağ'h oldu
ğuna göre ıbugiiıı oldu,,au gibi ya
rıp da Bulgarların; Türlclerin kar. 

(Devamı 3 üncü SaMecre) 

Sofya 11 (A.A.}- 00: Atina
dan bildiriliy<lr; Adıliye Nazırı 
Livierat.os isti:la etmiştir. A.:ıi!iye 
nazrrhğı işlerine muvakkaten ha§ 
vekil Ç<:>lakoğlu bRk-acaktır, 

iZMiRDEKi ESiR MÜBADELESi 

İmıirde İngiliz \"C Italya11 .Wr l~foio miihadelesine ait resrntler: Bir ağ-ır Y.aralı gemiden viııpe 
irullrilfy<>ı-, sakat ve yaralı ltalyan lardaıı birkaçı salda t<ıskcrelcr içiıı de, iistte lngil:iz lıastane gemisi, 
ahta İblyan hastane gemisi \'e bir İngiliz aii,u yaralısı \'İııçle iııdiri liyor, 

FILIPINLERDE 

Amerikarı ge- 1 

mi/erinin tah
ribi emredildi 

Korregidor1talesi hala 
dayanıyor! 

Vaşi.ngtou, 11 (A..ı\..) - BaJui
ye Nazırlığı tebliği: 

Bataan Yarımadasını ve C<>rre
gido.r'u ıııüdafaa etlen kuvvetler 

arasıııda Birleşik Aın<!rika balui· 
yesinin en yiiksek riitbeli subı>y• 
yiizlıaş.J Hcssin, General Wain· 
wright ooıriyle hareket ede· 

rck evvelce hasara ul:<rayıp De· 

wey kalafat havuzunda buluuan 
Cano.pus isimli denizaltı aruı ge· 

misilc Bittern isinıJi nmyn tarama 
geı1ısinin ve Napa rö.m&rkörüoiln, 
diişnıan eliııe geçtiı,'i takdirde 
kullanılmaınalarını temin için 

!Devamı 3 üncü Sahifede) 

YUNAN ' 
KRALI 

Kudüste 
• 

Kral Jorj General 
Vavcl ile diğer iki 
kumandana ma-

dalya verdi . 
Londra, 11 (A.A.) - Yunan 1 

l{ralı Jmj yanında Baş\'ckil 
Çuderos olduğu hal.de Lüb- ı 
nana vôsıl olarak bir dağ l<ii
yiimle .bulunan bi'I' Yunan ! 
kampını ziyaret ebniştir, ı 

Kral şiındi Kudüs" dönmiiş· 
tiir. Majeste Jorj General Wa
vell ile Orta Şnrk;taki Yeni 
Zelfuıdalı kuv\'etleriıı Jru. 
maıııdanını ve bir Avustral
yalı Jronıuforu madalyalar ile I 
tı.ltif etmiştir. 1 

Kurtuluş Vapuru 14"'aciası 

1 inci ve 2 inci kaptan
lar mes'ul görülerek 

Adliyeye verildiler 
Bu sabah Asliye Birinci Ceza
da muhakemelerine başlandı 
'Bundan 3 ay e\'\"el Yunanista. 

na gııda maddeleri götümnek ü .. 

zere limanımınran haTeket eden 

Kurtult"J \'apuru l\.fa!11l'a<ra adas; 
önlerinde karaya oturark batn,'-Ş· 

(Dc-..,-a.ını 3 üJ1C'il Sahi!l"d~) 

BiBMANYADA 

Japon taarru
zu gittikçe 

şiddetleniyor! 
• 

6 günde Japonlar 40 
tayyare kaybetti ! 
Yeni Delbi 11 (A.A.) - Bfr. 

zrtmıyada 'l'ungu ı;imailnde nm. 
harebeler devanı etnıektediı'. Ja· 
ponlar burada Çin müdafaa· hat. 
larına ş:ddetlc .taarruz etımekte 
ve hücuınlan gi\.tikç;o şiddetlen. 
mektedir. 

Londra"ll (A.A.)- Japon ta!Y
yarelcri Yeni Ginede Moresby li.. 

(Devomı 3 üncli Sahifede) 
o 

Bu sabah Sof· 
yada iki Bulgar 
idam edildi 
Soiya 11 (A.A.)- Askeri mah. 

keme tıaırafından1 idama mahkum 
edilen iki Bulgar bu sabah şafak 
vaktı Sofyada asılmışbr. Bunlar 
dan bin vaktile Bu.Jgaristanrla çt· 
kan Yu.gosla v taraftarı P1yadnc 
,gazetesinin eski direiktöı'Ü voı.. 

kıoftur. Vo!lrof bir kaç sene evvei 
Bulgar Ziraat partisi liderlerin. 
den ıdi. 

Galata 
BiR 

Bıbtımında 

BAZA 

Bir Alman 
Tayfa öldü! 

{Yaz:ı~ı 3 üncü Sah if{'{]e) 

Necıp Fazıl KISAKVREK ı .. _..._ 

Bir dı>9hımd.an, zeııgııı IJıir 
hayal nıalısuli.i, ııiikıte ve ince
lik d<>lu ıbir flkra diınletlim; 

Airika çöMcriııdc üç arslan, 
yanyaııa kumlara uzanmış. .• 
P...rslanlardan biri ·burnıuıu 
lrunılara sokmuş, müthiş bir 
sarhoş lıalile, yattığı yerde bile 

sendeliyor~. İkinci arslan, yere 
arka üstii uı.ııawı~ ik.or:kunç 
bir sancı çekercesine kıvran· 
nıa~ta ... Üçlincii arslan da, ikal 
bi dmmıcıya lı.ıdar koşnıu~ gi. 
bi, nefes nefese ... 

Çölde dördi>ncii bir aralan 

peydalılaıup.ış ve bu üç arsla

nın y~nıııa scd<ulınu§... Bi.; 
müddet, yerdeki arslanfarın 

arıklı halini s~ynttikten sonra 

Hayal ve l'fGk~ı 
birinci arslana sormuş: 

- Yahu> nen var? Sana no 
oJ.du da başını yer.len kaldıra
lllıyacak bir h.alc dil§tiin? 

Birinci arıdan, dili dolasa do: 
]aşa cevap V'erıniş: 

- Sorl11a nziz.inı, sar1ua! A
yağa kal.krunıyacak haldeyim'. 

· - Sebep? 
- Biraz evvel bi-r İugilizi 

yedim de ondan! .. 

Dörd.tin~ii nı·,:,lau 1 ikin-ciye 
döıınLÜ§: 

- 'Ya sen'! J\e diye böyle 
sancılar içinde J<ıVTnnıyorsun? 

- Ben de bir Alınauı ~·~diıu. 

Dördiiııcii aı'6lan, ba)"Ectle ü
!Üllcjiye dö11mii.5: 

- Ya 6"n, ya sen? Böyle ne
fes nefese S<>luman için dev· 
!erle bo.ğuşııuş olman ~. 
l'ol;ısa sen de b.ir dev mi yedin? 

Ü~iiıncii arslan, başını kaWı
np mahzun gözkrle bakmış; 
ve göğsii ine ~ıka ce,•np yetiş-.· 

tirmiş: 

- HayJ.l'! Hiç klnıs .. yi yeme
dim, yiycıııcdinı. Ben de bk 
başkasını yiyecek olrlum, 31'ka· 
sından hir saat lı.o.5huıı, fak.at 
tutanıadmı. İşte ouun için ııe· 
fes nefeseyim! 

Zavallı hayal ve niiltle! Ölü 
evine benzıiycu dii:nyanın bn 
halinde bile ne cs-,ırilıır tertip
lemekle u&'raŞ>yorruu?, 

Berua BIJ111l lilçımızıa Beyanatı 

Hüsrev Gerede bu 
sabah tayyare ile 
Almanyaya gitti 
- "Ankarada samıml dostum Alman 
Sefiri Fon Papen'le de görüştüm. Bu 
mülakatımda an'anevi dostluğa ve mü
tekabil güvene dayanan münasebab
mızın inkişafı namına edindiğim en iyi 

1 in~_ıba ve ümitlerle dönmekteyim,,, 

«- Hazıranaa Meriç höpriisü açılınca; 
Alman ticari anlaşmasının lı akiki semeresini 

taraf da hisgetmeğe bQ§lıyacaktır. » 

Türk. 
lıeı· iki 

lJerJ11en ~ebriml•e g,;kniş olan 
Bcrı:o Büyük Elçinliz Hüsrev 
Gerede bu so.batru Lırilh:mz~ 

toyyoresiyie saat 8,30 da Yeyil.. 
ı..w<1en Alroac.· 
l'"'YO. hO~Et el 
m,l~tir. 

Tayy;r.e ıst:ıs· 

yoııundR kendi
s>ylo ll'Öl'Ü..'"'D l>ir 
.nıu harrjri mi'ıin , 
bn: :;ey SÖ:Yi<!Yiı> 
söy ıc ım ye ce ği 
hal;!kındoki sua
ilne; 

- c.20 g.ün ev
vel gel<!iğlınde 

bu meydana be
sfış oh.Tak judj,.. 

ğimt gördüğü .. 
nüzi.ı yazn"WStı-

- tBu ::cyalıaHn1dc .. \ k;.~d.l 
muht.c]1f Ve~ciletleı :c !_':-1eriı:ıo 

hakikında :Jy1·ı aıyrı göru:- .. <:k ve
silesine noil oldµğını:a ro>: ın-cnınu-

num. Haı:randa 

: b:tece:-..;t:ıl duy-
duğurn Ye her
kesle bf""· Ler se

'4 vindi.giln ~!-eri.; 

,Köprllsü o.çıhr 

.nçcl!11C.ı: f ticarı 
mü ı"!aka ,t.~1 mız 

üzer:ncic J·apa_ 
c..::ğı I.3::i~1yı sö.r
ler11€'k fazla.dır. 

Bu SUl'Ctic gE'
n1ş bL· m..:fi:vas1.ı 
YDQ!l:l'l o:an ti
cnret ..ınl.ışma_ 

sın :n h :iki.\1 se
me tele ı lni her il.;:; 

nıoz. ebnrl1 de 1$- ::ıf ya:kınd..-ı. 
terseniz <gi1'lc ,i~ctır ·le b2ş-
rek di:in.ilycc> d.~ ,Jcr!iu El~i.ıuiz Husrev GeredL lıyrıc"ktır. 

yini<l.. 1 Pı·ogra.reırna nazaran. ;::vdette 
'1'~1'2.lJ"'.ri..'l gautecciler1e Gölık_a... ib~r kaç gön geci.kı!ığiJ:OOcn c'iolo:yL 

la.~ıktarı ooııra §U beyamılta bu- ·!ıilhıtssa memnunum. Çünkü, pe;, 
1tmı1nu~u.r: (Devamı 3 ünc;ı S:-11:1ecte) 

.; 

Lokantacılar Fiat Tarıfelerine Zam lstiyor · 

1 Kilo Lüfer balığı 570 
kuruş, et ve yağ 2 li a! 
u Diler gıda maddeleri de e kisine naza. 
ran pali4lılaş.mıştır. Halbuki tarifeler 
acazlall zamanında yapılmış oldu§andan 
lr.ablliyeti tatltlklyeıı yoktur,, · dlycrlar 

Gıd\l madtleleri, J ağ, kümür, 
et ve balık fiatları.ıuıı pahlılaş
ınası lokantacıları müşkül bir 
V<a<Zi~•ete sıokmıı.stur. Bunlar Be. 

lediyc İktısat Müdürlüğü ta111•fın 
dan l!\'Velce tesbit ctlilcn fiat ta. 
rifesinııı bugünkü ~artlara intı. 

(Devamı 3 ün.cü Sahifede) 

= · 

Haydarpaşa 
KAZASI 

Devrilen tramvayın 
vatmanı suçlu gö
rülerek tevkif 

edildi 
Geçen lıal1a Haydarpaşada mii· 

essif bir tramvay kazası olmuş, 
4 numaralı tramvay arabası İn· 
(aniye Jıastanesi llu\·arına çarpa .. 
rak ılevrilıniş ve ııarçaLmınJştı. 

l kişinin ölünıii ,·e 18 kişinin 
lDcva.tnJ 3 U.n.cU Sahi!cck:l 

''PARA 
'' 

ISTİHLAIC 
BİRLİKLERİ · 
Halk, Ofisin vere
ceği maddeleri yal
nız semtindeki bir-

likten alacak 
Ankara, ll (Telefonla) - ,_'i. 

caret Vck31eti İaşe !llüstcşarlığı. 
yurdun her tarafına teşmil edil
mek üzere istihlak birlikleri kur· 
mıya karar vermi.'jtir. Bu bi(!ik
ler, dağıtma ofisinin enlı.l'inde ola· 

(DevRnu 3 ü.ru:u Sahifede) 

DAVA 
Necip Fazıl'ın Peyami Safa 
aleyhine açtığı muhakeme

ye bu sabah başlandı 
Müddeiumumi Peyaminin ve Tasviri• 

efkircdarın tecziyesini istedi 
•Para• piye5in'.n tenkidi mü. 

nasebetile y32'JClı.ğt bir yaztdnn d\:ı· 
la:yoı mu.barrir Peyami Safa ile 
'l'aS\ciri Elflci:r ga'lcetsi mii.d.ürü 
mes'ulü C>ha,a Ba.OOn, saaillıi Zi. 

yad Ebüızzıya ale:rlıleFine ~air \'e 

1'lulıaı-rir Necip Fazıl K:sakün. 
ğin açtığı hakaret <la\'a.sma bLi 

saba.h saat 1() da asliye 2 inci ce· 

CD·'vmzı. 3 iiocl Sa!ıilııd<) 
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HALK FiLOZOFU 

KÖY HOCASI 

Ell'er mektep,;iz bulunan 3:i 
bin Tür.k köyüne hoca gönder· 
mok için, muallim mektepleri· 
ııin dı.mlalarını bekleseydik, 
bir ı:«n asla, dam\ıya damlıya 
göl obnıyauk ve Türk köylü 
çocuğu, ilanihaye .,aJıiJ kala
caktı. 

Köylüyü okutmak da,·asuua 
bu çıkmaz yoklan yürliyeııH. 

yeceği ada~ıldı. Kurulan köy 
eıı.sti!üleri, Türk kö)~Üsii.ııü 

okubcak cğTtm"'1 ve öğl-etmca 
tipini tasıtn-urdaıı çıkarıp hey
kelleşti rin""' yurtta maaNfin 
yayımı '"'' neticenin alınması 
sekiz Yll gibi, d3\'arun azameti 
yanında çok küçük kalan ""8a 
bir zaman nt""8fesi içinde 
mümkün ohruı1< tadır. 

Çizilen LiT ana plw göre, 

.l'iUUR? 

Arkıa<Uışıınız Burhan }'e!S bir 
~ ıt1Jııttü.G11 lJa.Gı ·1u.ııu..tıele.re narh 
l..ouup hoamanı•sının mı daha 
iayd"1ı olduı;wı.u tedkik ed.,rken 
d•)Ur kı : •&ı.l mesele klon.an 
n•rbJa.rJ iyi tatbik ~e
dir.• 

l'akaıt biz n.arb dlyioce tadıik 

c<ldcn bır ~ey değıl, konan bır 
"ey anlamaz m&)·a'l 

'lilA.t~IVAY 

K~l 

Haydarpaşııdat:ı tratDYay kııza
.. ooaa lııın.eueıı ga>.e<eler, depo
Lırda kuın otınad...:ını, bunun 
içın de .almauw fren ya.pemad.ı. 
gıııı yazdılar. 

ruuıyııUJa<lık, kımı dıı dlğer it
lı•l~ı maddeleri cı.bı Avrnpadan 
nu geLı)'ordu? 

llCNU lı'Al,~IZ 

~1SA'1Çl_21l &lı.tR?_ 

Belediye lkt.ı.sııt Müdürii olan 
ıuıt et tıatlarınw yW<sel~ haJ<· 

RESAT FEYZi 

1950 yılında, ilk tahsil mechu
rıyeti lıakkındaki k&nuna rağ

men, y· avruları okuyamıyan 35 
bin Türk lııöyü mektebe ve ho· 
caya ka~acakl:ır. 

Bu hiidisede rakamların ua· 
metinden, neticenin <belagatin
den daha çok mühim olan şey, 
b~ce, nihayet yaratmıya mu
vaffak oldu,,~m köy hocası 
tipi.dir. Bu !köy hoca.sı ki, şehre 
nakletmek içiu müt-..adiyen 
istida vemniyecek, iltimas ara
ınryacak, altı ay tali~ mekte
bin kapısını çekip. ~bir cad
deleri üzerindeki '.kahvehanede 
Jan gelip tavla oynamıyacak· 
tır. 

Şimdi, Türk köyüne aradığı 
.boeayı cönderi,-oruz. 

Beyoğlunda 
UCUZLUK! 

Gıda maddeleri Bey
oğ'.unda diğer semt
le re n a z a r a n d~ha 
ucuza satılıyormuş! 
·Şclırimizin muhtelif semtlerin 

de gıda maddeleri fiatlannda gij.
ri'Jen nisbctstı:liklcr hakkında 

tetkik~r yapılmaktadu-. Bu tet. 
kiklere nazaran şellırimizin Aksa.. 
ray, Kası rnpaşa gibi kenar semt. 
lcrmde gıdoa maddeleri Beyoğ. 

Jun'C!akilerden daha pahahlır. 
!)T,ci.ıınle pirinç Kasımp:ışada 75, 
~oğlunda 68, fıısu.IYe Kasını. 
p~cia 35, Beyoğlunda 28, m-erci. 
mck Kasımpaşada 32, Beyoğlun.. 

ı>a 29 kurw;;tur. BE."j'Oğlu Balıiqıa. 
zarınrlakı bal>k fıatlan Beşiktıaş, 
Aksaray Samatya ,Kasımpaşa V1ı 

Fatılılekilcrden daıha u.:112ldur. 

Umumiyetle Bızy-Oğlundaki bü. 
yük bakkaliye mağazalarında gı.. 

da ma.idelerinin diğer kenar semt 
ler bakkallarından dclha ucuza SL 

tıltıtğL görülmi~tür. Bwıun se. 
bepleri araştıtıWnaktadır. 

1.ıncla ~; ıt ouyuru.)'or: •Pahalı,. Kuzguncukta ticaret ofisi fa-
lıjı'ın başlıca S4'bebl miivanıLotı.n ralından İ•timlak olunan 
ı:•; et ~, oı.ınasıdır.. bir bina 

Ueuu.ma, bunu >ktısııtçı olan, Kuzıguncukta Hayreddin Süley. 
olu.ıyan heJ>'ma biliyoruz. Mari· -nana ait 8/10 numaralı binanın 
fct muvarıuuı demlen hayven 

• · ~ .ıtın-•-ı milli loorunma kanununun 9 un. gc.ıııesını çvı; - ır, 
cu m.ıddesine istinaJcn tahliye 

I;J:KLEllıt.K ettirilerek ticaret ofi">i be-rafından 
!--AZ~l ıınş______ ~al ve istimliıkine kocırona'>'";on 

;te,·etnce karar verilm<,-tir. 
Yukarıda.ki ftlıırada kayodctti~im !~============ 

JJclcdiye ı~ı..saı ıHUdüniniın be· 
.)·aoalıw ) zan gazete, havadisin 
aı.tına şu. s.ıt.ırıarı ilave L~ıyor: 
•<.t hatlarının dıişmesi için bay
Hn mıntakaların.dan külliyetli 
ınıktarda ınaJ ı:elnıesini belı.lemek 
:ı:...ı.ın.HiJr~ 

O ha'de ne duruyoruz? Hep be· 
raf}ı!r hetJ van duasına çakalııu. 

H.HME'I' ı<AUF 

Şehrimizde iflemeaine izin 
ver:• ·n hu~u•i otomobiller 
falanlıu:, U&.foğlu \'e Yeniköıy 

c:ı, s;ı·Jteti ıle .ıoktor Ali Vası<f 

At..:>L~k. Dov-çe Lufllhan.sa anonim 
~ırı<elı namlarına birer husu.si o. 
tomol>il:n 'l'-'lmır.i.1*ie se-.'Tiiosefe.. 
,., c laoor<!ıll.ki.~.n heyetince izin 
'VcriJn~lir. 

·-
ırım t..Jgr , 

S . .,,baıtıleyiu saat tt,30 da Bc-yo~lu 

Pu.<Ulh•-lOO<>n Ankaraya b;r telgraf 
çekJ.yonunuz. Heın <11? fıtzı.a üe~t öde
y.p yıldırun tel.gı•E< fl \"'C:-!.yoı-.,:;uouz. 

l\1ühim bit ~I -'çin teJ&rafıntzı bl kl~en 
An'karadakl zat akişB'!'rlLQ ~aıt 19. una 
ıkadar du:'duık1An sonra, hentız telgraf 
elin<! geçmed.gi için istnı.ula telefon 
etıneğe mecbur kalı.yor. 

Y1~;rJm teJcralının hak. kaL.te adi 
telgraf v8"ifesini dahi tö-1>ediği ıçln 
Ö!*\~<' .._bur l<aldıgmrz ild ..,ıeton 
muhavcrıes;nln ücret·n. k m ~zn.in e
dect*!. 

B!JRRAN CEVAT 

( Edebi Roman: 89 \ 

1 Seni Unutmadım 1 
\.. REŞAT FEYZi 

$.llı&n hatırına b.irdm bı.r ve7 gel 
Dl!!i giLi~ b~ını k.a4ıniı. 

- C',eç;m Rafta. 1çinde idi.,, vallabi 
y~l;n ııı.,y1t:'lm.Y.f\YJan, on gün kadar O

luy0< p liba Bir öi:cö<>n "°nra iUİ. 
l.).r.;;.an;:zy•, eczahaned.en bir şe-y al-
1-.n .. ;a ·şoroun. Köpru Cd!i.mde 

&. n ere ~m. bet~nırs nlz~ . l-lanl 
1 JJ. e, bun koşk.Jn yonınaa ÜJ' Sllö.l 
ı vard.." İşı.e onların k.ı.zı Lryi.1. .. 

Nevl:ı ve Na;l Y• Jn..lZ, .kts: bJ-den 
ı:an..-ar.dı 1tH • 

- !.)·: Sonra. y.ınında kim vardı? ı 

S.ııbu.:1 at:ı:ca kıkır güluyon.t11: 
- Yacn1da genç w.un boylu bır 

ıın=. v rdı Va a '1, yllıı:ü bana P'k 

~- Jano g~ medı. Köyde, ona r~am1' 1 
1 * m ..,,.. gibi. ~iki de e>nu b!r d~a 
b ç.ıkilU y3/l. blı< ~ geı..,, mı_ 1 
6" ter caı-a$l.'lda l.Undur. 

NC'\'İn ve N ri l:e-
,. •. &e.ı. kn j n ~ i;,J na duıı ... 
d'"' 

- Bu khn<li ıbiliyur mi.16ü11? 
- Kim? 
- Senin avukat SüaVi. Bey .• 
Nur! Yıiın3'Z bmien oturdutu kol· 

tıik!an doğt'ulım.)ftu: 

- Bravo, iyı tahmin ettin karıcı

ğım. &n bu de ... k.anı...şı. ı90n za.num
Jaroa. heiuea hıç ıorml m. l'ek i,.i:ın.ı.z 
de ya .... Yam.z bwıdcui. b.ic n1lb.i<iet ev 
vel bıs: a ı· l'..ıaıl.lhan&aıe u,Kıaaıuş.. 

tttn. lla: .ndekı !e<.tk>al.adel.k gÖ'l:i.nr.rien 
lk.&Qnamıştı. li t.i. b.Cna.i.sint. 4 sen 
~:,k,:n, <>,g•llJn .. Jo diy-.e t.a!U.!6~lını. O, 
lşi lat..C~Y!: düıtü.p, m">•uu lr.apaumya 
r;'! m;,,,~ı. Ha, ırndi an.lyorlıı:n ... 'l'c 
y<oJdls•ll deiü •• Ben zaııen dJ!lıa oevvel 
h.:.3:;.ed.ycrd rm. Ta yaı:tuı, p..<\j "aı.lııo

•u.ı:da. b • ik~ defa oniarı d:ı:r.scdcrA.en 
yre!ti.ğlm vakit. doir"usu ıtimden. 
~kl~ Bu çucı..;ı;.lar b..ıt>ırleriııl ı;e .. 

viyur • , I• • dı,;·e d ....am.ti.}tı;.m. 

?ı.Ia jın y3. karı(·~:.ın,, o:z. ka.çın kur
duyuz lluyle şey· 4 ç:ıL :.. n;aru:. 
Cv"um~ bir şey k:l.(...:- mı'l. 

Bn oCnkö ordlllann 
ikmal lllzmetl ' 

Berlinde.n ,-erı;en bir ;.ja.oo t.elgratı 

içinde :u s:ıtırlaTl CJ1...ı.tdu.k. 
•Rw ce-..etıerlyic dolu sahalar kt.. 

kıımetlıelerce devam etımek~-ed.ıt. Sov
yeller., cepheye 80.rdl!kler büyü'l< küt· 
lelerin t&şe vaz:yetlerlnt ~ih\tland.ı-.. 
ra.ınamışi&rdır. E\rv~ 1 re nrün!erit ola
rak görülı.!n msan et~ yw1c vôiı3t'alan 
aon :nacnanlarda &tri !~e !.:tibatlan ke

silen veya •na kıt\"\'etlefn<!cn 11-yn 
dü..,en Sovyet kıt'alarmda o kador ço. 
ğa~'tu' ki, esirler dana ıhn<liden de.. 
'\~mlı ve git4.&.~ arıaıı bir ;vamya~ 
L' salgınından bah:.etnıdct.edir1er.> 

Bu telı;:ret mf~lnin .ruüba.LAgalı o
lup oir:nadlğ ını bilıuı.)·oru·.t.•i'akat içiıı

de hAil<kaı:ten parçdar bulunduğu da 
muh:.ıkı!<.ai"ı<t:r. Bir ordunun ~1 h~
ın.eai do.ne!l ıııeri ifli~ri ateş h&tlarında

lkf t.abi')"'t! uıes~leleL·ınden ook daha e
tıemmzyet!kiir. Bilhııs<;a bugüıtkü or
dularda. ikınıal t.a;1llll?ti blr kat daha Ö

netn kazannıışhr. Btmım iki sebcbl 
vardır Bui:ünkü ordular milyonlarla. 
ifade edilen çok ok.elt;be-lılk '" büy-Jk 

k-ütlelerdir. B~le mua:az:ram kuvvet
lerin her LtitJti :ihtiıra;-l&r~ bilb~ 

iaoeRıl 14 ı:nrnbolarından al•p yanla
rına l<a<iaT geWrmel< kolay blr iş ~ğU.. 
d.r Bunun lçln çak genq v.. munta-
7.aırn ışhyen ~· .ere !Uzı.rm vardır. 

he.inci sebep t.e b~ıılo."ti ktt'aların 
haı-ektti çak daJ.a aer.kiır. DlCer lir 
tab~r~e -bu.gtinkü ördul.tr çok da.ha oy • 
nooktır. M!tW!nıad yen yer değiştiren bu 
k1~ala-ı,n pl!\f..nc\en lwfmak ve onlara 
iaşe ınadd.?lerinı ver.melt kolaıy bir l' 
d~!ld!r. 

Napolyon rne>jİ>IJl' Moal<Dva sefe
rine 200,000 k•ştlık bir ordu ile ç*
m.,tı. Bugün,. üzerlerine rnühlm '\-Kl
!elcr \'Crıhnıs •hu.ıı:u.si tert.pte kolordu
lar varıdır ki tımumt insan mevcutları 
100 l:ılni !lll!Çiyor. 
Ru_, cephettinde ö!!i ins311 eti yendi.. 
ğA'ıl .f'nber \i!ren ajam telgrafı, ,.ukar
da iz.ah c·tmeie ç~lıştıgınıız, ordulann 
ikmal lil>onl<!t:.e!'Jr>i önemle belirten ye· 
ni trir m:i9nh:hr. 

R. SABiT 

ESNAF 
Hastahanesi 

Son bir yılda kaç kişi 
TEDAVİ 

oldu, kaç kişi öld ü ? 
Sclıriınlz esnaf bastani!Sinde 

1941. yılında 321 i kadın, 646 Si 

erkek olmak ü:zere 967 !dşi yırt~ 

rak ted:ıvi görmüş ve 12549 kişi 
öe ayakta tedavi olun=ştur. 

Yatan lıast:ılardan 23 Ü öbnüş. 
tür. Ölenlerin 2 si Seroer, 2 si 

•iit.çü, 2 si yün ;ü, 2 si ekmek ya 
p·cı, 2 si de Behiye Yazgan Ye 
Seher Terzioglu isminde iki ka.. 
2'Q kutibanıdti. 

Diğer ölülerin de 1 i lokanta çı.. 
rağ', 1 balıkçı, l lokantacı eşi, l 
m:ır:ıngoz, 1 ek:~ck yapıcı, 1 mu.. 
sıki san'atkim t'OCuğu 1 kapıcı, 

i bCTbcr karde;i. 1 balıkçı oınnesi, 
ı arabacı babası, 1 bahçıvan, 1 ma 

clcnı eşya S3n':ıtk:.m, 1 00.'<uma. 

Bdıt. ııe midye fiatlarmda~i 
yühseklik 

Eıı.I k Hatlarındaki yükseklik 
vevam etmektedır. Bır kilo kılı.ç 

iki Vkz elli kal:<an iki y;rz kuru.. 
şa, ·1orikle; 80 • 90 kuru.5a satıl 
ıııaktadır. Midy-e fiatları da art.. 
mış~ı.r. Daha -bir iki höıfta evvel 
yuz tanesi 30.40 kuruş olan kü
çük n,~clyeler şhr~rii 60-70 kur~ 
tw-. 

Nevın istihfaf dolu bll' gözle !mca~ 

ama bakqol'dl.l: 
_ Ai~raı. dedi, iyi anlamışsın .. Ze-

Jıı:!Anı t~rJk edertm. Buluttan nem 
kıap02 0 adamaın, \-flılSelAn,. 

Nur\ Yılma2: maÇur bir eda ile a.. 
yaga kalk'tı Salonun içinde dola:ımıyJ> 
başh:yanılı:: konu tu: 

- Canım bu l<adarcık bır §eyi an· 
la~k da ış mı? Her ~ meydanda 
1..ıi.r parça t~rübcE.i.. a!iJ,ı olan bit- in
san hemen anlar. Anlama~ 1çin in ... 
sanın, dünyanın en budala adıanu ol. 
ması .l.fızrmdır, Ben h.saru gö:ıUnün i
çine baık.tmı mı, ciğerini okurum. Bir 

11>.-.anın sbzünden. gühlıın.9C'meslnden, 

Oltın..ı undan, ı.a.uo.ından. yürüyii;;ün. 
den oe demek .istecL.gini anlarım. Bak
sana sa.çlartmı.ı.a .. Bun:arı de&i.nnoo.de 
atanmadık. 

Nevin k.ocannı dlk.kat ve aliica Ue 
din 'er gö. mily<n'<lu F:ıık.at demlnd<!n.. 
beri gÖ2Jbebelti"•·ınuı içmdelti o sinsi 
ıparı•tıyı rull..\ nı twlau ed)yordu. 

Nuri Yılma.z bir ı~gara .)1\k:arak 800-
ler.n.e p.Jy1e dev~ı• etti: 

- Ş4r,dl her şey anla4ılıyor. Te. 
vekkeii yazın Suavi plfıj oteUndoki i
ka~= lıo;yJna uz.atıp duımanuştı7 

Ne-vın bol >b!.ı: k!l'hkahıi attı. 

- F.vet. S , 11:.dı..e-,I cok güzel 
mı.Jba..1>.e!U'-! t:di.;"QllıUil. Nuri. .. 

C.._...:Y::....::..::ı::..:n:..:n_:_l_._s_. _E_' s_k_ı _B_u_: k_r_eş A 
Doğu cephesi: 
Doğu cephesinde, Almanların 

ne yapmak istediğini umumi ola
rak herkes .kcstir.,biliyor • .Alman· 
)ar üstün hava kun·etleri •·e zırh· 
lı tümenlerile büyük bir taarrırıa 
girişecekler, Leningradı l\I!OSko

vayı ve R""tof'u itk hınnlede al· 
roıya çalı~acaklar, bu harekat es· 
nasında Rus ordularının bir kıs· 
nıını imha eı:ıuiyc ga)Tet ede· 
ccklerdir. ikinci salha<ia, şimalde 
Murmnnsk veya Arkanjelsk ,.e 
cenupta Kafil<as yardım yollarının 
kesilmesi için büyük taarrına de· 
vam olunacaktır. 

Yalnı:ı hu taarruzun ne zaman 
başhyacağını heniu ki:nıse kesti· 
rememektedir. Zira bir .baC1a geç· 
tikçe, Alman taarruzu bir hafta 
daha uzatılıyor. Son haberlere 
giıre, Almanların Mayıs ayı ~ 

nundan önce taarruz edecekleri· 
ne ihlimftl verilnıcmektedi.r. Eğer 
Alman taarruzu, şimal, meri<ez ve ' 
cenup cephelerinde ayni zaman· 
da başlıyacalosa, arazi ve hııva 
şartları ve belki de ha21ır!Jk dola· 
yısile bu taarru•un Mayıs •~mun· 
dan önce başlaması elbette varid 
olamaz. Fakat Almanlar !kullan· 
dıkları tiıhiycye uyarak, üstün 
motörIU birliklerle ve hava kuv· 
\•etlerile sürekli bir taarruz yap
mak isterlerse, bunu cenup cet>'ıe
sind<o ,.Iayıs ayı sonunu bekleme
den yapabilirler. 

Fakat Ruslar ne yapac ? Her
halde Alman taarruzuna yani yıl· · 
dırım Jıa11bine karşı «eçen seneki 
müdafaa sislemile mUkavemete 
çalışınıyacaklar, yeni bir müda· 
faa tabiyesile karşt duracaklar
dır. Biz bunu Jıir yaz1mrzda •bahis 
mevzuu elmiş. Ruslann hu sefer 
miidıdaayı muka.bil taarrıızlarla 

Şeref Galerisi 
'Ünrversitode yapllacağını }'az. 

dığ:m;z .şeref galerisi. ve .şeref 
defteri• tıakkında bir talimatna.. 
ıne ha.z;rlanımıştır. Buna göre Ü. 
niversite müe.5sisleri, paı>a vey<> 
mal verenler ve b(İ}"Ük hizmette 
buhınanların b:ist veya heykel 
leri yapılarak şeref gal-erisine lro
ııulacaktır. 

Üniversiteye mal bırakankırla 
tesis y~nların heykel veya 
Lüstleri yerine galeriye resimleri 

de :ısılabilecektir, Bunun için bt'Ş 
:aklilte meclisin>n üçte ikisinin 
::;izli reyi i'Cap etrr*etedir, 

.serer .galerisi. müstaltil bir 
t-i~ y~ıhncıya kadar şimdilik 
üruversite merkez binas•nda te. 
sis olunacaktır . 

--<>-

Profesör Dr. T evlik Remzi 
Üniveniteden ayrı!mıyor 
Üniversite Tl<lı FakiHleııi dia.

ğum ve k>•dııı hastalı'.'1arı ~te. 

nassısı profesör Dr. Tevfik Reını:i 
nin bu yıl tekaiide sevkedile<:egı 

bir gazete tarafından yazılmış. 
tır. Fakat bu haberin doj!ru ol. 
nıadığı Ünivers>te Rekt:örlüoğü'nl
ce i.:ikiirıierek tekzip oluıwnuştur. 

Nuri Yılmaz balcıfltrına d&ha kes.. 
kin ve ciddi bir .istikamet ""l'lıyor, el· 
Jeri ile lşaretler yaparak konuşmlsı 
na şöyle devam edi;'Ordu: 

- Lıeyl~lııkn o durgun hall ne idi! 
Hem son zamanlarda lbu kııl h.lç gö
rüyor muyuz? Bize gekliti var mı?. 
-evıerill<! ı::ttıglmie zaman bulabiLyO<" 
muyuz?. Tab.i. kız aşık. hem deli gobi 
$ev.iyor. Son i'aınanlarda Süavlnin ha.. 
!ini ııorse~L~ ıt>ncığım, lopltl ı:.eyı,a. 

ya ben7.)yordu. Onlar b:rbirlcı'~ne müt 
tılş tlitkunlar, jpi>reecl;ıı;m. yprın, ölıür 
Kün n!şanlanır v.e evlenirler .. ~ olur

n Ley-lônın isl!ld:ıaline olur. Knz:cagıı 

oküma.ğa ne kadar dii,k:ündü .• Şlmd.i 
faıkw.ıe de yarım kalır~ koneervatuar 

da ... >..-:nm.a fimdi khrtbiliI ııe kadar 
heyecanlı ve rnıes'utturlar. Şimd~ on

lar lçin dünya. ne kadar p<•mbe, yaşa .. 
mak ne tntı~ ha.yal ne güzeldir. 

Aa~ma. hakl1dıı·1 ik~sl de genç, güzel 

900u.klar .. Mes'ut obunlar Suavi çolt 

zdkl çoouk. Leyla da ı;<>k temi~ kJz. 

Nuri Yılmaz Nev!ıııv Cinilnde dur 
du, giHr<>k: 

- Ne dersin, dedi, b·.ı ışlerden aca· 
ba Suat beylerin ha~rl t·ar nıı? 

Tahmin etmem ... 

Neden_? 
(Devan" Varı 

dzha çok besliy eceklerini ihti.mal 
clarak ileri sürmüştük.. Yeni ve 
geuç kumandanlar, ı:eçeu seneki 
müdafaa sistemini begenn>eıniş
lerdir.. Bunlar daha ziy· ıı.de ta ar· 
ruW.an JıoşlanLyorlar. Bugün Rus 
or-Jularının teşebbüsi> bıraknuya
rak ilıalıi taarruza devam etmeleri 
de bu yeni taarruz fikrinin Sov· 
yet yüksek sevk ve idaresinde 
ı..uvvctle benimsendiğini gÖ5ler• 
ınektedir. 

Ruslar, geçen seııoki. harp tec
riibelerile, tank ve nrhlı birlikle
rin piya.de, topçu ve bava ku\·vet· 
lcrile ayarlı • bir şekilde ve sıla 
surette clbirliği yapnıalan lüzu
n1unu anlam.~lar ve bu dört silah 
arasında işbirliği ihtiyacını temi· 
l!e gayret etınışlerdir. Ge.;en se
nekı miıdafaa sisteminde, tank ve 
zıNılı birhkleri durdurmak için 
ellerındeki yasıta ve buıdı<ra lk11r· 
şı yap;lan tahkimat ve minıler 
kili gelmiyordu .. Rusların bu hu· 
sus!a da esaslı hao:ırlıklar gördiik
leri anlaşılrnaJdadır; herhalde 
!Hoskova bat.sındaki müdafaada 
kullandrkları tahkimat ve ınuba· 
rebe usullerinden bu sefer geniş 
ölçıide islilade edeceklerdir. 

Kı•ıl Yıldız gazetesinde çıkan 
bir yazıda şöyle denilmektedir: 
·Büyük tank teşkiHeri Sovyet ta
arruzlarının esas unsınunu te§kil 
edecektir. Tank kollarına gayet 
mükeınmel makineler verilmiş ,.e 1 

kuvvetleri son derece arttırılmış
tır. Bu mnkiııeler düşmanın zırhlı 
birliklerine şiddetli darl>eler in· 
dirmek va~ifesile mükelleftirler.• 

Rusların daha çok tank Ç'ikara· 
caklarını bilemeyiz. Fakat Ruslao· 
rın müdafaada mukabil taarr1121-
lara çok önem verdiklerine ve bu 
sefer daha seııt dövüşeceklerine 
şüphe edilemez. 

Müzik de rsler i 
Şı,Ji HlaılkewDden: Evimizde 

bir salıon <l'l'kestrası teşkil edile. 
ceğinden keman, v.iyula, viyokm. 
sel ve piyano gi.lıi musiki ve ağrz 
atetlerile meşgul olan =• t6rle. 
rin ve şan dersi almak arzu eden 
!erin her gün saat 17 den 20 ye 
kat.ar miiracaatleri. 

---<>---* Çıfl<;i;ye na.kıden veya aynen ıs. 
dünç tıohumlı1k tenıin.i için ZJr&.at Ve
kalet. emrıınc d~a 1 mllyıon lira wrll
ml,<tlr. 

8f'Y<lilimiz ise daha z}yacle bana mey. 1 
Jed."yol'du. İşle bu m"sele yilzunden 
Scı.ma bana f-ena hatde dartlm~Lı. Fa
kıat !IDnra. aradan va.kıtler geçip o sev .. 
d~gin\iz her Utimizi de terkedinıce ve 
daha .::;onca ben, buraya düşünce Sel
ına ben hi.i.tu-lanuş, eski eocuklı'..k 
gençlik aı1.."'Miaj11ğ1mızı d{WUnerek 
benı ararnaık ve Curadan alJP .rötUr
mek ıçuı La buralara. gelmişti. 

- P0ıte ! , ıin-.W ne~e Selma?. 
A~lar gibo bir tanrla: 
- Sizlere ömü< di.Yeceıtlm. ln:ı,ıı.. 

mcyacakiın.z~ 

- Çünkii biz.den ölftller sonradan 
diriliyor da .. 

- O ;;.yrı n1~oele şimdi.. Kendisinin 
blıı.· şey<:iıği yok iib• idi. oapsailam ka· 
dındı, nasıl oldu da öldü? 

Yine ;ı,ıla.r gi.bl: 
- Alh rorrnayın, aorına;yın. Za·vallı

cık, art.•it iıe~n elini, ayaguu 
çelom"J, t"'n rahata erır.iŞken 'lılr ı.a-
7~ya kurban gitti. 

- NWıiıl kaz.a.x_a?. 
- Otomobil kazasır.a! 
- Otıorrwbi.l kazasın~ mı?. 

- ».~t. Zavallı §Oför Ken ... ıı, o 
gece 1-Iecı Osman Tepez~Me öldürül
dl&1en sonra, Selm:ı yool bir ooföt' 
tuııu, fakat bu se!er, kendi do ı;ıofÖr. 
Iü&e. otıornobll ikul:aııuuya heves etti. 
Bir ıcaç ay lçirıtl~ ye~ı o0!t.ro.en biraz 
qaförlüit ögt t!'Tld4<.'iı..'1l. sonra 'bir ak$>,nı. 
;ine kendi direk..")~OndJ olduğu ha-lde 
Sarıyere gideı•ken lslü,ye tepeslnd<Jd 
aöneıneçlerin birl~n nasılsa araba. 
'kayınca, paldır küldür hendc-klere 
do~ru yuvarlatıdı ve zavallı Selma da 
bı:..;uıda.n :J,idığı ağır bir yara ile ara_ 
mızrlan uçtu. a~tti. 

- Arabada daha ~a kiml"r var
dı'?. 

- NLPman Bey vardı. ben \.·ardı~ 

~tör vardı. 

- \'a:h, vah, vaıh ... Acıdtm OOğru.. 

ıu~ · 
· - F ıı ocunadı 1' , ooı.a u .avıı.ilıy'l 

Patö ile i.mıının kimde olduııu bel. 
ı. u...aız:z!> der...er çok ~ ... Şu ~ 
nu~an da.vueının <la kıugına kıya(e
t:ıı.e ı.>Slkus.a, oıı b...n 1rra <teiU. on d.ra
s1 ol<iuguna l>ı.r h~ ıçln bır 
hayit du~unUıür. Tıcaretıu kasmnı. 
yanı yCJKLur. fJ.e~e :;şu •unlerde, tlıcaret.. 
6'..ıltanhk ... 

Ya: t.<:Wt'(.tı .:· ı ptıiM:li ~öyl1J'.en d-a.. 
·vacı, da.VA !'lle..-Z;;ru ol:>n hidl3e)"i IÖY
le an .• .aıl'-yvr· 

c .t.. dır.de, b~n tı.r"' 'k;:;.dar fazla bir 
pa:aır. vardl. Ba~" .... ya yatıımak. için 
gittım , c.Parayı !ICk bıle bulısan 

sa:y: > aec.cr. S<.ymadan para y•tınlır 
mı. Önce dUk!kanda sa)"dwn amma, ne 
ohrr ne o!maz; hır do.ha saıyayım. de
u.rn. Ba.Mll.ni.n 8'{lt\\t:;:>.nde, b•ı- kenaıl'a 

çcn:.Lcii-m .. Bır daha s&ym>ya baıiiladun. 
O iraıılc,, yantınc;, bu üs.nan geldi. 

- Osman~ tanıyoı· muwn? 
- Hayır! l.mııru ıeonradan ötre.o... 

dım ... Ya~:ıma yaılcla;ıtı. 1•.u adım ~ 
de, ctbhıden bır eüzd.~ çıtcatdı. İçin
den btr kUığırlar çlkaııdı. Ka.rrstırıyor, 

Kıuğ1 kiyo.ıe~ı, gbrll'Y-Orsunuz., dllilJıiı!uıı. 

Alkı~ına ku:j~u &e•lr mi'!. Paraları say
dı~n. 1.'am yımıı ta·ne elli li.ra.ı....k ... Bın 
Hra ... Ben sa.ymaoy1 biı.ırince, bu., 

- &y.ın,, ctcdı. Yan.ı.şı'1t.la, para.om 
iki taneSJni bir s~<iınız! 

- Hayır, dedm:; param. ta-rr:am. 
Öy,e ya ... B·n lira ıt.aınamdı. Amma. 

yureg:.ıme de bır kuı t düşW. tAcaıba, 

san.otn bir tf\ne t"z~a da elli li.ra faz
la ını \'crı.yortlıln?.> Dıye. Durıı,p b~ 

dcıın saydan. Ben sayarken, o da Uııf 
Kar ~1trdı 13:~ :-bcr ~:ıyıyor. B:r yerin. 
c:e bir t<ıne atl•dım auı, ne oktu bil
rneın!. E~t se.ie , yW'!ni blr tane çık
tı. Bir d-aha &c yın. <.Yol durdutn. Bu se
!er, bu du ı~l! t·un .. k •• r~tırdL. Bir de 
~d1111; on doku.1, ~-ktL. ·~llaıı Af .. 
Iah!"> d-edi.01 . Bir daha c:i<:.'ydrın. Bu sel.er 
on ~i.z çıJ:i!ınu 1nı!. Deli olacaıım. 
Aoaba r~a mı görüyorum. Ben blır da
ba S<iı)'llTl.1ya buıa:~nrken, bu da, yavaş 
y_av..,. ala1'ga elmO)le t>aııladı. Anla. 
dırn. bu 13<! bu ,bır hin<.Clu binlik ita.. 
nştırdı. 

- Nereye :rnlıim? Dur! Derk<"n, ta
banları kaldırıp ık.~('rllaık 1ı;tc.'1Ch. . Bu·a
Ccır mıy:tnı?. YZkalına e.arıldırn. lş bü
yüdlı. Poli>e verdik. Aradılı: taradık, 
para yıok. El hn.de de elli liralık on ee
llti:ı tane ... Denken. bir de b:ıkalun ki, 
ıb1r dmla arayınca, i)c.i elli liralık der_ 
lıop olup ;yeleğin ln cebinin deliğinden 
astarla ıkumagın arasına .atıl&namıg 

mı?. 

Y~ğcı Yordandan sonra dinlenilen 
salbtkalı t.ırnakıçı, para .aaıyıarlreı:ı, 4belll 
etn1eden, ara:;ında.n, tırnaıkları araslıtl
da para çıeken bir nevi .hırsm:lır.) 
Bıct1'. 0.man, 4ıin su ııötliıiir taratı 
o'1nadığını ımladıtlndan, işl oklll'ğu ıri· 
bi &nlattı. Suçunu il.irat etli. Sabit!« 
de din\enıdiicteo sonra., ~e. 0.
manın blr oeoe hops!ne llcarar ""rdL. 

YllJı"l Yordan, mııhl<eınenin ~ısm.. 
da, 

- o paroları naeıl öyle derlop edip 
k .. la eQız ar .. ında yeleğln aıııları ara
sına attın, v~ ld!potlu! Di(yıe 'hıı;yret 

izhar ederken, birisi. 
- Sen n.e diyorsun be?. Dedi. Bu. 

nun neleri vardı.r. Ben., )"İınni. eeoe ev
vel Halepte birisini göl'diiın. Böyle, 
birisinLn attınıarını say.:ıdcen. yirmi t;ı_ 
ne altını ıı.o;ı~ıı;. Herif ~et elti. 
Üstünii aradLlar. ta.ı·adılar, bulaıruıdı-
1.:ır. Bir de kanuna t'"UrduLıır ki, altın... 
la.r midesinde şHc ~ık edİ.'o dunıyor!. .. 

HÜSEYİN BEHÇET 

7a yanıp duruyoruz.! 

- Nuıxuın Boy ııe oldu. o nerede 
ıimdi?. 

- Söyledik ya, demin oi'.re, i>~e kar· 
~ımııdal 

- Alayın srOJsı mı şimdlt. 

- &tağfirullah, h&d.dim mi siı.inle 

al:ı.y elmdt? Bahusus, stıe karfı, be. 
n!m bir başka zaallm, bııılka bir sev· 
g'm olduğunu dıı, belkj farkellı:ıif,sl_ 
nlz<iir. 

- Bıraltın ıolntt eod<i ınar.llları, ben 
size Numan Bt.')'in ş:.mdi nerede oldu
b.runu eıoru,.orwn! 
AşJk Dıyojeni g-O«tererekı 

- İ$te karı;ını.zda! E\<CI, bizim ba.. 
bıllık Numan Beyin ta kendi"ıilir. O 
vakiıt Selma beni buradoın yalnız ola
t8ik gölürem~eceğfni OJnlayınca baba. 
da beratJer cel6ın! Di(ye mrlö.,m ı_, ve 
~k.imbzi de zorlı1a~ zorlı~a nlıha.~t bL 
zi kandırın~ ve :bura.don ~tl.. 

- Peki. o :zaman babalıjit niçin öl· 
dli diyoe çJk.al'dıru•?. 

Bu se-fer nl'Otuk. söze ~; 

- Ne blk>ylrn ben,, o zaman aklıma 
ôyle oom .ştl. Bur ad..,. I'' lmeden bir 
önce düşündüm_ yarın Oburgü.n bura
ya ben> aramqa gelecekler. Onlara 

moruk buradan ~ı,,... 9'k bır apar. 
t.;.;nana t~.ıındı <kweler buna bazıları 
gli.ieoE:lk,. ın.anmıyaaıık,. baı:zıla.rı inanıp 

beni Be)"otul~arında, Şı;,lilcl'de ara
mcya kalkı~c'-k.. bazıları de. ulan bu 
.ne tuhaf hC'ritın!.,, buradan ataıe ko
VJJgundan Bf'yoi;h.ma rıp..'lrltmana ta· 
jilnnıış dl-ye aı'kumdan sôğii.p ı:;ayacuık: .. 
t>~e onlln için bu::A-O&rl taı<l!ıır1cen bi.-
7.Ln ÜzCn1illü ~)ede talan f·~ be

ni sorarlarsa Uldü der, (·ıkarsıntz isln 
için<len, tmn~a ıliellt <>mıE-z, günün bL 
rinde g:tt:t+;n yeı-de pek .1~ılır!-O!J1,. yi
ne k::ır.ar burnya ~ yerfn1e ~rrim 
dt"Tt' •.ıın ve f6t4! eonurda cia aeıdlk .• 
Tevehkell dc-ın€n\lşler ~ıer $Cl' 9slına 

Ja11on1a•m drt 
npb.aal 

Yazan: AAn..t ŞöJırii ESMa 
Japon ~1, Pead Haıboua. 

da yıııpılao ba8lan n-etloesinde .A,. 

merika dıooatlıoiıısınm uğradıb 
ağu kaylplar kaı:şısınılıa, Ameri. · 
kalıların on sene çalışıalar bile, 
Japon donamnası.na üstünl:ülıı 
temin Eldemiı;receklerini 'bi"1iro
miştiı·. Fakat Sfux:ü, bu kayıplar
dan sonra da Amerıka d<mamna. 
sının J a.pon donamnastna göre, 
ancak onda bir nisb-ette dsha a· 
şağı o.lduğunu da itiraf etmekte
dir. Bir defa Pearl Harbourda A. 
merika donarunasımn uğradığı 

ka:y~plar hakkındaki Japon ic»
dıssı mUbalagahdır. Fakat doğ
ru olduğu kııbul edilse ve bu ka. 
yıplar neticesinde Amerika cıonaıı. 
masının Ja,pon cionamna"na göre 
on<la bir niSbette daha a~gl dü.r 
tüğü de •bir hakikat olsa bile, se. 
nede doksan milyon ton çelik is

tihsal eden Am-erik&n;n, on sene 
glbi bir zaman içinde senede ye. 
di milyon ton Ç"Clik isthsal elen 
Japonyoı.'Ya yetşemiyeceğini i<i•Ea 
etmek gülünçtür ve bu sözler an
cak J~ponların sinirliliklerini ~ôs 
termesi bakımından dil<kate la
vıktır. 

. Eğer Japonya, s&ocülerinin co:.i ıı 
yay, inanchrmıya çahştı kla~ ı flİ
ıbi, her tuttuğunu Iroparabilirse, 
neden bir avuç askerle müdafaa 
edilen Filipin adalarını b::.rıb:n 
~aııgıcınqanberi bir tıürlü iş
gal edememiştir? Hakikat şud .ır 
kt son bir ayhk harekat Jaıpoo. 
yanın yawş yavaş taarru1xfac 
ınOOafaaya geçtiğini göstuınek· 
tedir. Japonlar cenupta Avust. 
ralyada tamamile mii<kıtaa vazi
yetindedirler. Bu i<>t'anın saılıil. 

!erine vaıdıktan sonra, A'VUStral 
yalılara sulh teklit etmekteki 
maıksat .şimdi da'lıa ıı.çık olarak an 
J~ıhnaktadır. Japonya,. A~'\tst
ralya 1<1t'asınm işgal.ne teş-ebbiliı 
etmek cesaretini ken.disindE gö. 
rem-emiştir ve bu kıt'a üzerinde 
Amerika askerlerinin tQplan:;rak 
kendisine kaıışı girişilecek taar
rwıda bir ~ olarak kullaruhnası. 
na mani olmaJt için Avustralyw 
ile sulh olmak istemiştir, Halbu· 
ki Avustralyalıbr, Japoınlar.n 
kendi k>t'aları iirerinıleki eın-eL. 
!erini pek i;yi ~n bu 
teklifi reddetmişlerdir. 

J apıorıya bugün yaılıu:z Birman 
ya ve Hind ~nizinde taarruz va
ziyetindedir. Biııınarzyad6ki ileri 
.hareketi büSbiitiın duro:ıaınak!la 
beraber, 'Y""Vaş!am~tır. Denizden 
de Japonlar Andaman adalarını 
aldıktan sonra SeyJ.5.n adas• üze
rine bir haV'a taarruzu yaıpmış

lradıı· . 
Bu hareketlerin hedefi açık &o 

larak Hmdistanın istilasıdır. Fa
kat Japonların karadan Hind:s. 
tanı istila edemiyecekleri n:2y· 
lan.dadır .JaP"'llar bu derece ·ge
ni.ş kara harekatını bu kadar u
zak üSlerd<'n idare edemezler. De. 
niz harel<'iıtımn ne derece :zıor o
lacağını d:• Scyliın 2dası ü;'er'TJe 
y:ıp1lan taarrw: nelicesinde uğra. 
dLkları ağır kayıplar gösterm ~
tedir. Resm-en bildirildiğine göre 
Seyliına hücum eden yetmis be'/ 
Japon tayyaresinin elliden f;;<Zlas• 
düşürülmüştür. 

Japonya cenupta •neşgul iken 
gimaldeki ceıJhesinden endişe et. 
;'.nektedir. Şimalde iki cephe var-

• dır: Biri Rusya ile Mançurya a. 
rasın~S'ki 'hudut ,öteki de Alaaka 
ve Aliyut adalarınclım gelen A· 
merika tehlikesinin yarattığı eep 
he. Rusya ile harı.ş halinde l> '• 
lumnakla beraıi>er, J•3iJOl>Yanın, 
Mançurya cephesinden endişe et· 
tiği, TC>loyoyu ziyaret eden Ma~ 
çu!Q:) Başvekilinin, memlekete do 
ner d6nmez söylediği sazlereen 
anlaşılmaktadır. Baı;;vekil eemi 0 • 

tir ki: 
cJapoıl)"3'Ya yaıpılacak yan:Jrn:

da Mançukıoy:ı düşen elıi!Irwnı· 
vetli vazifeyi anlamış bulunur"" 
;um. Bu. Mançukonun: şimal hu· 
dudundaki müdafaa tertipl.:>rinin 
kuvvetlendirilm<>sini gerektirmek
tir. Bu suretle Japonvı:ı şimal ka· 
,.~dıııda en ufak bir tclıl:keden 
kork!!nadan cenup çevreler;·;dc 
harp hedeflerine deva.m edubile
cektir.• 

?.!ançuko Bnşvekilınin T<'k!<.""'" 
ela ne ile m~•.gul olduğu ,imdi d a. 
l:a açık ol~<rak anlaşılmak 1 a<lır· 
On b;r sene evvel, Çinden kop~· 

el'..; ner! o~·e... } 
(Devamı \'ar), 

r'n da sözde cistıklal:ni. tanı0·ğl 
Ilanı;ukodan ••meli Japonya istı.o 

,Dovamı 3 Uncu Saılıifedel 



c.o ... ya~ın meim,ı.=n A.J.alWUu 
Ajansı bültenler.inden .ıı:lınD"- 1•tU') 

r elhi.s ed .. n: A. SEKlB 
Yeni Dellıideıı bildiriliyor: Hini 

k:ra komitesi bu.gün ittifakla ka
bul ettiği bir karar suretinde 

leripsiıı tekliflerini reddetmiş, bu 
J'ed kararı Kri,pse bildil'ilnıa-ştir. 

Komtte, \'eril<;n salahiyetler ve 
memuriyetleri tatmin edici lbuL 
marruş-tır. Krips vazifesinin son 
neticesini bildirmek ü;zere gazete
ciler kıoıdl'eransını yarın öğle ü. 
ıeri t:ı>ı1lan~1ya çağırmıştır. 

FRANSANl'N İAŞE MIIBELESt 
Vaşingtondan bildiriliyıor: Fran 

sanın Amerika sefiri Ru=elt ile 
göı·~nüış, sefir gerek Fransız 

lı.alkırun ve gerekse esirlerle ç<>
cuklarııı elim vaıziyetini tavsir et. 
mi§, haI'p esirleri .için et ve •gıda 
maddeleri müb&yaası için Fransız 
llıükümeti tarafmdan evvelce gös. 
terilmiş olan arzuyu ha.tı.rlatmış.. 
tır. Roovelt bu meseleyi in<:ele
meyi elçiye vadetmiştir. 

iPOLONY ADA SIH!Hİ DURUIM 
V AHİMLEŞIV!iİŞ 

T.ımıdradan bilıdi:rilip: İşgal 
altında bulunan Polonyada sııhhl 
vaz>yetin gittikçe vıı.himleştiği an 
laşılmddadır. Var,şovada 1941 de 
takr>lhen 40 bin ölüm vak'ası kay 
'.dadilm~tir. Lekeli ilıtuıınHtdau ay 
ni sene içinde 5900 kişi ölmiiı§'tü;r. 

KU.SİŞEFTE SİY ASİ 
GÖRÜŞMELER 

Tol<ıyodan bildiriliyor: N;şi Nişi 
'gazetosinin rnuba.biri, Japon, A.. 

· mel'ika ve İn.giltere sefirlerinin 
Kubiışefe gelmelerile Soıvyetler 

Birliğinin Pasifik harbinde ittihaz 
edeceği hareket tarzına bağlı o
lacağı djplornabik roıl'narıJbenin 
'baş!aücJım yazına~tadJI. Mll'ha.
bire ,göre, Japon orudsunun za
feri ve Alınan taarruzunun ya. 
kınlığı Sovyetler Birliğini ihtiyata 
şe•r.ketmek.tedir. 

D,OGU CE!PHEStNDE YENİ 
MU'HARiEBELER 

Al!ınarua:ra ı:tiire: Kırımda Kerç 
yarımadasında tank ve tayyare 
yaı<dı!mile ya\!Hlan Sovyet hü.cum 
!arına kar§" tam bir mi..~faa mu
vnffakiyeti kazanılm~ll'. Daha 
başka kesimlernie yaıpılan Alınan 
baatruz !hareketleri rnuvaffa:ki.. 
yelle bilırn1ş,, Voikafada bir Sov. 
yet gru.pu kuşatılarak imha edll-
miştir, · 

He!sinki haberine L'l'Öre, Kareli 
bcrzaiunda tıapçu faliyeti olmuş, 
bir d•lbşman bölıüğü buzlar üzerin 
ıien geçerek Fin mevzilerini yar. 
m ağa teşebbtis etıınişse de geri 
pmlııürtülmii]liir. Bükreş haberi
ne göre, bir Rumen kruvazöı-ü 
Karadentııde Tuela buınu açığın 
da bir Sovyet deni!zaltısmı orta. 
smdan mailliııuzhyarak b:;tırmış.. 

tır. 

R ııslara göre: Sovyet 'kııt' alar. 

Hindiı.tan meselesi -
Frımıanın iqe meaele
ıı - Polonyada sıhhi 
durum vahimleşmİ• -
Kubitefde siyasi görüş
meler - Doğu cephesİn· 
de yeni muharebeler -
Libyada harp durumu
Uzak Doğuda yeni ha-
reketler. 

taarruz! harekata devam ctnıiş-

. ler ve bazı meskün yerleri geri 
almışlardır. Cenup kesim ip.de 
ka.;1bedilen bir rnevız,ii geri .al ınak 
için yapılan bir Alman hfu:umu 
şiddetli topçu ve mitralyöz a,teşi 

karsısında akim k1!.lm:ıslır. 
Ka r1arın erimesi 'nerledikçe 

gittikçe sayı;;ı artan tan.1< ve pike 
'bom'ba uçakları Rus mevzilerine 
hücum etmelotedirler. Stoklholm 
i1" berine göre, Almanlar belki 
mayııs ayının sonundau evvel ta. 
arruza geçemiyecekler:llr. 

LİBYA.DA HARP mı:RllllMU 

'.l\/Ilhveı'e göre: İleri k:uwetler 
araS>ntla yapılan yem hareketler 
mihver km'Vetleri lehine bitmiş.
tir. Hava kuvvetleri ceptıe geri.. 
simle di.iışınan >aşe merkezlerine 
keşif kolları arsında çaı<pışmalar 
büyük zararlar ~rmiştir. 

İngiliızlere gfüe: İleri arazide 
olmuştur. Düşrrı.ı::lln gaı'J cena. 
hındaki faliyet her zamankinden 
fazla olmuştur. Düışman ileri kıt
aları oon iki gün içlncie İnıgiliz 
me"VzDerine yakla~·mak teşejjbfu. 

süıı:de bulunmamışlaroJI. 

UZA K!DOGUDA YENİ 
HAıRElKıETLllR 

J.aıponlara göre: Fil~inlerde 
ıdümnanın dağlık araızide'ki müıd:a. . 
faa hatları büyük Japon taarruı;u 
esnasında yarılmcylır. Amerikan 
Generali Japonlarla müzakerede 
lbulunm~k iliere Vaşin,gixıııdan 
tam salahiyet almış ve mü•tareke 
talDp etmiştir. 'l'eıslim olma mü
zakereleri hakkında henüız hiç 
bir tafsilat yıok-tur. 

.Japon deniz. kuvvetleri Cava. 
mn 350 kilometre cenubunda 
Kristmas adasının işgaliin tamam. 
larn.ışlardır. 

!Hind denizinde Seylan adası

nın şark s,;hil~eıinde 1'.rinkomali 
sularında bir Ingili2 tayıyare ge
misi ile ik' ·hafi! k.ruvaııör, bir 

muhrip ve bir karakıol gemisi ha 
tmlm:ış ve ı k.ruvawrle 6 vapur 

Mü-ttefiklere ~öre, I•'ili;pinlen:le 
Ce'buya asker çıkarmaikta olan 
J :qıonların bir :kruvazörü batı.. 
rılınıştır. Batanda çarpışmalar so 

na ermiştir. Amerikan bayrağ-. 
Corregidor adasının ~d. !esinde 
dalgalamnağa d<:wam etrn<'kh,du-. 
Aıvustı,alya etrafmda J ..ıpon faa. 

!iyeli azalma:miştır. Avustralya 
dıdd:i hasara uğratılmıştır. Düş

man 46 tyayare ka)1betmiştir. 
Bava Nazırı demi·ştir ki: 

A\'Ustralyıa şimalinde Jar>''"a
rın faaliyetinde büyük bir azal. 
ma Y"oktur. Düşman hava ~uvvet
lerinin aza}dı,ğı biç bir suretle 
tahmin edilemez. Döroüm nokta.. 
sına ihenüz ~eliruııemiştir. 

c ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

ANKABADAN ve 
MEMLlili.E'.L'TEN: 

+ Sıınarne !rullanılan iptidai mad-1 
del-etin ve •ll).aklnelerin gümrük resim- I 
l.e1·1 ılınldttın:da. hükU.m:e-tç·e alı.nan ka
rarların tasdikin<> dair lSO'iba Mea
l.ise verLmı.:ştir. 

+ Kıulann erimesiyle Karasu Ova. 
Sl sular altında ka·lmışhr. Sakaeya 
nehr~ lht-r gün 6 santim.ette kabarmak.
tadır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

+ •Musiki ll<ıtadlarıım>Idan Itrl'nln 
kabri Edlıtn~ka.pı mezaorlı.ğında olldu.ğu 

a.nıaşılmı.ş.tır. Belediye üstadın mezarı
ını t~·mir etti:recektir. * Bled~e bayat olarak sa.l:ıışa çı ... 
!karı.Iıan ekmeklerin ef.ias vezıntndetı ne 
kadar kiı:ylbett.gln.k tetkik e-tmektedir. 

+ şı:.ı,;,. Mc<!lk.i dün saat 15 te top
lan1111ı1ır. Top:aııt'.da merkezi tes."ıin 
usuliıyle ısıtılan biınahırın vae.iıyeti gö ... 
riişülm(iştür. 

+ Belediye Ta!kısim cı>ddesini.n llkJ 
tarafına. rhlamur ajaçları dik'tirmiJre 
karar ver,m.şlir. İnönü Gezifıine de çamı 
ağa-cla1·1 dikilme.~ine başltınmıstır. 

TİCARET ve ş&NAYI: 

+ Diin fl<bal vııpuro:ıe islı:enderuın
da<n şehrimize i<ülllyetli mllı:tarda kah
ve gelmlştir. 

* DımılIJPmar V"1)UIQ dün Atina
tl.an limanımıza dönmüştür, Vapur a
yın 20 sinde tekrar gtd.a 1naddelerJııı 
yüklil olarak Yıınanistana hareket e. 
decektir. 

+ HincHstaruian 3000 ton çuv;d v<> 
!k:ana.-viçe gelmiştir. Bunun 1854 bal
yası limc::nım!!Za ithal edlhniıft.ir. İngil
tcreden 300 varil südik.sstik, Allmany&
dan 2800 boş varil, 1800 t<>p matbaa 
kağıdı ıgelm;çtir. 

+ Yeni lırtihsal edilen ~z peynir 
ıp~yasaıya çık.arı.lmışh~-. Kilosu 75 ku
rustan ~atılmaktadır~ 

s~hzadehaşı T u R A N Sinemasında ım••tıll! 
Mevsimin iki büyük filmi bin:l.en. 

Seneniıı en hissi, i~tımai filıni 

1 .. Z. E H i R L i Ç i Ç E K 
Tiirkçe Sözlü (Türkçe ve Arapça Şarkılı) 

eşC:z dilber Mısır Yıl dıM E M İ N E Ş E 1{ f l" 
en katı yi\reklJ.leri lbile gözya şiarına gat'keden bu büyıük film 

lbü~ün ailelere lbifülıassa gençlere tavsiye olı.ınu.r. 

2 ·GÖRÜNMEYEN KADIN 
VİRGİNİA BRUCE - JOHN BARRYMORE 

!mtün seyuıcileri merak ve heyecanla tiltn'etecek ve eğlendiırnook 
bir Iilm. 

11 den itihare.ıı. devamlı ıruıtineler. •••••11.JI~ 

Sovye trer Beyaz 
Rusya hududu· 

nu aştllar 
Slıolılh<ılın, 11 (A.A.) - Bir Moe4ro

va teline güre, Sovyel 'kıt'aları Beyaz 
Rusya hudu-Ounu Vıtebs.k ile Neveı a
:ra.sında a·ŞllHşlardır. Bu kıt'alar ileri 
41.arekeUerıne deva.•n1 etıııekted.i-rler. 

Londra, 11 (A.A.) - B.B.C.: 
Diin geceki Rus 1elJl.iğine göre, 
diin cepiıede miihim bir değışik
lik olmamış, Ruslar, Briansk ke
sim.inde iki 'köyü geri almışlardır. 
Kızıl Yıldız glliletesine göre Le· 

uingrad cephesinde şidıdebli lbir 
muJıarebe olmuş, Rus siivarileri 
Alınan hatlaruıda bir gedik açını
ya ve bllllu genişletmiye muvaf· 
fak olımuşlal'dır. 

Almanlar bu gediği ka·patınak 
için 6 tabur ve tanklarla ınu!kabil 
lıiicıınıa geçmişlerdir, Dört Al· 
man ıtaburu, mıtlıtemel olarak 
ı....guna uğratılnnştır. 

S<>vyet sözcüsü Lowfski bey,._ 
natında, lJmanların şimdiye ka
dar Ruslara 20 milyon zayiat ver· 
dirmlş olıdukları hakkmdaki iddi
alarile alay etmiştir. 

--o--

5 5 9 uncu Alm an 
alayı bozgu na 

uğratı~dı 
Ku)'.ı.i-şef 11 (A.A.)- Ceplhenin 

merkez kesim.inde kuvvetle tah
'tim edilmiş bir Alman mukave_ 
met çevresi Sovyet lut'aları ta
rafından yarılmı~tı.:r. 55-:J uncu. 
Alınan piyade alayı lxxzıguna uğ
ratı1mıştır. 1500 Alman öldü~üL 
r.ruştür. Bunların arasında bir 
tabur kurnand•anı ve daha başka 
~u'bayla.r vardrr. Cephenin bir 
başka kesiminde Sovyetler iki ::a.. 
sabaya girmi:şleı· ve ışat<l<a fni.z. 
metlerinde kullanılmak üızere cep 
he gerisine .gönderilmek için AL 
manlar tarafından bir araya top
lanılan 8 bin Rıısu serhest bırak
lt'l "lan:tır. 

Ruslar 21 günde 
1069 tayyare 

kaybettiler 1 
Berlin 11 (A.A.).-- Askeri kay 

naklardan öğrenildiğine göre, 
$ı)vyet hava kuvvetleriniı1 15 
marttan 6 rusana kad:ar 1oon tay. 
yare kaybetmiıfle~dir. 

---o--

tlıaltaya C::algalar 
halinde akın· 

MaUaı 11 (A.A) - Dtışrr,an 

lbcırriba ve av tayyareleri birtıirini 
takip eden dalgalar halintle iki 
defa limana ve hava· alanına hü. 
cum etmişlerdir. Baraj ateışi bir 

· Yunkens tayyaresini deooe dili. 
şümıüştür. Düı;man sivil ahaliye 
ait binaJ.aTda hasarlar yıı.pmı~ır. 
Ölü ve yaralı vardır. Bir kiliseye 
bombalar düşmüştür. 

Krips beyanatta 
bulunacak 

( 1 !ııı.oi s~lıi!eden Devam) 
miş İn.giliz teklifleri hakkında 
mi.lttefikan son kararını verdiğini 
ve bll kararın dün akı;am Siı
Kripse tebliğ edildiğini, bu kara. 
ra ait evrak ve vesaikin bugün 
matfbuata tebliğ edileceğini söy
lemişti-r. 
~ad ile diğer liderler Yeni 

DeJhiden bugün ha~eket edecek. 
lerdir. Nıılıru bir kaç gün dalha 
Yeni Delhide kalacaktır . 

Slr Kripse dün akşam tebliğ e. 
dilen karar hakkında bedbinlik 
gösterilmektedir. Diğer partiler 
'henüz kararlarını bildinnem.işler
dir. Sir Krips dün •aikşam müslü.. 
man Udeıi Cinna ile göıüşrnüştii:r. 
Ciıı;ll! mü:slümanlann. kat'i kara. 
nn. b,ıg(iıı bildire<:ektir. 

Yeni Dellıi, 11 (A.A)- Cinna, 
Rrips'in yeni tekliflerini mii>Jü
ınan pa>tisine bildirmiştir. Paı·ti 

bugün öğleyin cevap verecelotir. 
Üt'tada bedbinlik vardJI ve an
lo:tşman111 mümkün ·olacağı zanne
dilmemektedir. Hindliler, mim 
müdafaa nazırınm Hindli 0<lma· 
sında ısrar etmekte ve meclis 
tam re)·le bir karar aldığı zaman, 
huna uım:mi valinin ilir2za hakkı 
olmamasını istemektedirler. 

Kongre azalarının birçoğu av
det etmişti. A7ad bugün Kalkü-teye 
dönecek fak3't Allahitbadda bir 
müddet kalacaktır. Nehru Delhi· 
de kalacaktır. 

fngiiiz: mai bu atı 
bunun değiştiril· 

n1esrni istiyor 
·Londra, 11 (A.A.) - Ofi: L<>n· 

dra basım İngilizlerin Bengal 
körfezinde uğ;raıldı.lıırı son deniz 
kayıpları dolayı.sile bir strateji 
değişikliği yapılıınası lüzumundan 
babseLmelotedir .. 

Times eazetesine göre üç ol'du
nun işbidiğiude esaslı bir ıı<>ksan 
bulunduğu kanaati ınevcutıtur. 
Bu gazete bu noksamn 'hava yar
duru noksanı olduğunu, karada 
ve deni:ııde son uğranılan kayıbın 
bu sebepten ileri geldiğini ya~ 
maktadır. --Romanyada bir 

milyon hektar 
arazi edllecek 1 
Bükrcş 11 (A.A.)-- Ziraat Na-

211" İie pahasına olursa oh;un bir 
milyon hektar ar31zinin ekılmesi 

lazım geldiğini söylenı.iŞtir. Hat. 
ta pazarları ve bayram günleri 
hile çalışmak lazım gekllğini iliı
ve etıı;ıı.iştir, ----o---
&erlin Blylk Elçi

mizin beyanatı 
(1 inci Sah!:!eden O.e\ an1 l 

değerli ve samimi dostum Almıaı:cya. 
Büyltk Elçisi Von Papenle "'1l)dl.ı·a:ya. 

döni\eüınde götiişınek nlürtikün oldu. 
Bu ınüliı.....ltatta an'anevi dostluğa ve 
müt.akabil rgih .. -eııe daıyaınan lnünase
b.a.tunrzın irı.Jti9at1 nanuna edind!·ği.m. 
en iyi intı.bl). \'e ümtt.lerıe A:lmauyllt'f<l 
ıj.öntlüğüm!i 61!yl=ekle aynca ..evi<: 
du;ya.rı_rm '» ----o·----

TÜRKiYE 
Bulgaristan 

(.Basmakal~en Devam) 
şısına çıkmasına hııkıln tasavvm 
edileme7. 

Bulgarista.u.uı. Tüllkiye ti.zerine 
"CJmesİ O halde ecnebi orou]ara 
dayanması ile mümkündür. Bu 
ecnebi ordular yarwıu şartlanı.na 
gıöre kimler ve hangileri olabilir?. 
Alman ordııları mı, İtalyan or"1.ı
ları mı; y<>ksa ·t~yekti.n Anupa 
orduları .mı?. Bugünkii ve karşı· 
lıkh münasebetkrimiz böyle bir 
durumun ortaya çıkmasına lı:at· 
iyen mani olduğu kadar yarının 
bu o"'1uları ne şartlar içinde ibu· 
lımduracağı da :bugiinde:ı ıneçilıul
dür. Ve_ bugün başta d<istumuz 
Ahnanya oldı.ı,,lfu halde :bütün 
dustlarnn.ız Tiirkiyeden geçilerek 
hiçbir yere gitmenin imkanı ol
ına<hğını çok daha önceden he
saplamışlarıd.ır. Miıhverin ntlıal za
feri ihtimal ve takdirinde dahi 
sırf Bulgarisfana Ş arli Trakyayı 

, ve istan'buliı kazandıl'mak için 
muazzam 'bir mücadeleve giı·iş

melel'i de esasen kendilerinden 
beklcnıne-ı, ibeklenemez ve böyle 
blı· ~ey olamaz. 

A 'manyanın Boğa:ıı!ar yolu ile 
Kafkasyava gitmesi ihtimali nıi?. 
Bu da imkansızdır. 

Bugünün ş•rtları Tiirkiyenin 
harp dwnd!l kalmak emeline gö
re tıırafsı71ığını muhafaza etme .. 
sini AhPanyaya en büyük kazanç
l:mndon biri halimle hatta dikte 
etmeı.tedir. 

Görüliiyor ki, fıangi <tarafından 
'mevzu incelenirse intelensin ne 
bugün, ne de yarın Türkiye ile 
Bulgaristan arasında d<>l{rudan 
doğruya bir silô.lılı fütôla.f ımhu
ruııu icnı> ettirecek bir v11«iyet 
mevcut o!mıad.ığı gfbi Türkiye ile 
Bnl~aY"i"lanı ve müttefiklerini bir 
arada tutu~turacak hir durum d a 
ufukta ve ortada yclctıır. 

O bal<Je bizce, 

Nehrunu n h intlilere 
h~tabesi 

- Bulgarlar Tlirklere karşı 

harbe hazırlanıyorlar, 
Diyenler, hatn ve batt:i BuJ.,.,,r

lara iftira ediv<ırlar. Bu;rii,,,'kü 
şartlar :;!tında Türk - Bu}j!'ar d'ost
lui!unıın kUllda:k1aun1asında hf'V• 
hude zahmete kallanmıya hi!)blı 
llizu.ın ,,.n\.f-..11·. Bu1g:1Tlar1n l:stan ... 
bul ve Türk Trakyası icin kendi
lerini harbe hazır tııttu'kları id
diası ancak Bul~rlarm akıl mu
vazeueslnden şüphe ede'lıilenlerin 
bir nevi i.stib-zası ~ıur. Biz. k.oınşu· 
muzun aklısc li nıjnden şiip.he et
ıni,roruz vP bu çeşit saviR-lan 
Tiirk • Bulgar münasebetler•ni 
bwnıakta ıncnJ'aat a7~Vanların 
gayret eseri halinde gijrüy'°rnz. 

( 1 inoi Salılfeden Devımı 1 
tehlike anında uııak memleketler
deki Hinhıılcr bana .telgraf çeke
rek vatana dönmek istemişlerdir. 
B u duygulara iştirak ediy<>ruın. 
Kanaatim şudur ki; Dışarıdaki 
Hındlilerin buraya gelmeleri la
zımdır. 

Sir Krips'le · yaptlan müzakere· 
lerin neticesi ne olursa olslDl so
nuna kadar Hinılist&ıuı Jıizmet her 
Hindlinin vazifesidir, Hindi.stan 
zeval bulursa klm yaşıyabilir?. 
Hindistan çeğırıyoı~ Erkek, ka· 
d.ın lher Hindli bu çağırışa cevap 
vcıu:ıclidiı. Vatanunıx.d.ao ayrıl ETE'W !ZZET Rf'":Vfrr 
mamız, başka bir yere çekilmemiz l=============== 
mewuu:Jııılıs olamıız. Yerimialo 
dmdım ve Hindistan• laydı: ola
lımL• 

FiFpinlerde 
(1 ,nrı Sahift.-den D~m) 

tam11men ta<hrip edilmeleri emrini 
vu.diği Bahriye Nazırhğına bildi
rilmiştir. Corregid<>r kalesi hali 
mukavemet etımekted.ir. 

Hermes tayyare 
gemisi nasd battı ? 

(1 inci Sahifeden Devamı 
hilden 16 kilametre açıkla ve Ki
rinikmnıalinin 112 kilometre ce.. 
nu'bunda vuku 'bulmuştur. Bu es. 
nada Hermes mulu·ipler refaka
tinde seyı·ediyordu. Hücumun 
'bir tayyare gemisinden ayrılan 
pike tıomlba~dıman layyarelerile 
yapıld1ğı ve hiç 'l.oı!pil kullanıL 
ma<l>ğı anlaşılmıştl:l'. J'<lp(>nlann 
'bu gemi ile birlikte iki kruvaııör 
ve mıılb.tjp ha~ıırdı.!tları :iddiası 
doğru değildir. 

Londra 11 (A.A.)- 1924 de ya. 
pıhnış olan 10.850 110nl~ H~es 
ta)"yare gemisinin ba!masile In
giltere 4 ta<yyare gemisi kay1bet. 
miş oluj"Or. D1ğer üıç>ü: Courı<ge. 
ous Glariouıs ve Arkroyaldir. . . 

Harbin başında Ingiltı>renin 6 
tayyare gemisi vardı. Fakat o za
mam!.anberi lıa1lmfan da yapıl
mış ve yapılmaktadır. 

Galata 'lıhtrmııuia 

Bil' SAZA 

Bir Alman 
Tayfa öidül 

Dün gece Galata rı'htıımında 

'bir kaza olmumur. Rıhtıma bağlı 
duran Alman" Ar'kadiya va,puru 
tayfalarından Volter vinçte çalı

Şlrken ,kJa,taen ambara dli;nııi.i.ı; ve 
başından ağı.r surette yaralanmL§. 
tLr. Alman tayfa hemen Ahnan 
~:astanesine kaldırılmışsa cb biraa. 
scnra ölmüştü~ 

Lokantactlaır 
(1 incJ Sahifeden Devamı 

bak et_'IledE'(ini söyliyerek yeni 
bir fiat tarifesi yapılmasını iste. 
mektedirler. 

Ezcümle Sirkeck!e Gtt kar9ı_ 
sında Ceıı:yıo kıkantası sOOıibi Rah 
nıi Alkan diyor ki: 

•- Belediye İ-klıııat Müdüı·lü
ğü lokantaların fiat tarifesini yap 
tığı zıı.me'n etin kikısu 60.70, Traıb 
mn yağının kilosu 80.100 kuruştu. 
Gıda ınadıdeleri, balık, sebze ve 
saire de ucuzdu. Halbuki bugün 
mesela patatesin kilıısu 40, yağ 
200, et 200 kuruştur. Bizim ihti
yacımız olan balıkların fi.atı ise 
ateş pahasınadır. Bugün elimdeki 

fatura ile de sabit olduğu v"91ıile 
füfer bahğı.nın kilosunu bes y.ürz 
:yetmiş kunJ'ia, kalkının kilosunu 
4715 kuruşa. aldım. ~ir lc>lı:antacı 
ıbir kilo balığı böyle beş. altı li.. 
raya alırsa rpcınsiYonuııu kaça sat. 
sın? Belediyenin bahk 00-60 kU
rU;Şken yaptı.ğı fiat tarifesini nasıl 
tatbik etsin? 

[)i,ğer ma.ddeler ıde 'böyledir. 
Binaenaleylh Belediye İkısat Mü. 
dürlü!ğü arlık kabiliyeti tatbiki.. 
yesi k:ı.lmıyan eski fiat tarifeleri-
1"İ bir an evvel değ~tiımeli, 'bi2ı 
lokantacıları zarardan kurtarma. 
lıdır.» 

Rahmi .Alk.andan sonra :görüş. 
tüğümfu; diğer lokantacılar da 
Lat tarifelerinden, pahalılıktan 

:,'ana yakıla 9ikıayet etmişlerdir. 

Bu hususta Belediye İktısat Mü· 
rlürfüğünün nazarı dikkatini .::el. 
heder ve aoıaların lokantacılar 
cemiyetinin de bu hususta olsun 
teşebbüse geçınesi1ıi bekledikleri.. 
ni ilave eyleriz. 

------o--
B ay darpaşa kazası 

( l 'nei !'ahifeden D"'·am) 
yaralaıımasi le .neticelenen bu hi· 
discden vatman Kemal suçln gö
rilJ,müıJfür. Kendisi dün adliyece 
tevkif oluumu.ştur. Devrilen tram
vayda dört bin liralık zarar o,ldu· 
ğu teshiri edilmiştir; 

s-so" TEL.GAAF- 11 NİSAN l!la 

1 ' ' PARA DAVASI,, 
(1 inci So!ılı:eden °""11m) 

zada ba<;famlmıştır. 
Her tuafta büyük bir alaka u. 

yandmın bu dava; adliyeye •Af. 
rodit. ve Ertuğrul Muhsin - Pe
yami Safa ınııhakemeleri g>bi b.ü 
yük bir kalabalık tuplamı.ştı. Ka. 
labalığın ekseriyetini tin>versite. 
liler ve münevveder teşkil edi
yoııdu. 
Mulıakerneye tam sıtat 10 da 

basianıldı. Evvela hakim Re.<;i.d 
iki- tara [ın hüviyetlerini teSbit et. 
li. Sonra; dava mevzuu olan ya
~lı okundu. Bunu i<ld.ianarnenin 
okunması ta'k1p etti. İddianamede 
edebi ve içtimai durumu nazarı 
dikkate alınan şair Neci.p Fad 
Kısaküreğin; Peyami Satanın ya
;.,ısınıda. ı'eklam'!.arla mukayesesi 
suretile gülünç bir ınevkie düşü.. 
rülıniiş okluğunu, şere.f ve hay
siyetinin madıdei mahsusa isnadı 
sureti.le hakarete uğrad:ı.ğı 'bilıdi
ı·ili:ı-or ve sudllların Matibuat Ka. 
nununun dcl"-letile Ceza KanunU
nun 480 ve 482 inci maddelerine 
göre tecziyeleı-i isteniyordu. 

10 BİN LİRA TAZMİNAT 
TALlIBİ 

Bundan sonra Ne<:ip Fazılın ve
!;iıletini deruhde eden avukat İh.. 
san Mukb'l BEnin şahsi dava al'

zuhali okundu. Bund a suçluların 
tec:: iyeleri ile beraber on bin lira. 
manevi tazll'inat isten\yorou. 

Avukat İhsan Mukbil söz ala
rak: 

•- Memleketin tanmmış ve 
sevilmiş bir şairi olan nıüekkilinı 
N-ec:lp FazıJın Şelıir Tjyatrosundia 
oynan.an cParaıı. isimli e.seıinl 

suçlu Peyami Safa, şeref k:ıracak 
bh· tarzda olan ve şimdi t~tkik 
mev.zuu buluna-n bu haksret:imiz 
yazısını yazıruııtır. Mlt<ldeiurau. 
rainin vazıhan beyan etttği ,g;<lıi 

müekkilimin bu suretle vakar ve 
'lerefine te<:avüz olunmuştur. Bi.. 
J'~l"n:i 10 ... -, f'P7alaııdrrılına.sıııt is
ter;m... demiştir. 

MAZNUNLAR NE DİYOR? 
Bııahare maznunlanlan Zeyıyad 

Ebııa>lJ) a sw aımış ""'' 
•- .lilı.<.aa~ııuı reyami Siıfanm, 

maı<aıesı ıur teJJJcia m.aııuyetınae. 
dir. tiaıkaret Ç~İSİ Y">"''""-.. de
mışti<r. 

\..lllad Baiıan da; .A;. gün üst 
üste ç•kan yazıda ne hakre'I, ne 
de ha..1<.aret kastlı vaııılır. YazJ!\lJ!l 
birlı1cı. k1511nı ha.karet ınevzru.u ad
ooluının u§'lm. HaJll:>uki i:kincl y>azr 
ile bır kıil ma:hlyıetiııde tedkıik e
dilseydi haıka,ret teşlti:l etmediği 

göriı~ecekıtL Bu itibarla evral<ın 
2 nıci k.smın da tedldk:i için Mu:l
dei wnumıliğe iadesi lazımdır.• 
demişliır. 

MÜDDEİUMUM7 SÖZ ALIYO!R 
MiiıcMeiumuımi Şekip .'bocada 

söz almış ve: 
•- Da\·a aç;Jmıştır. İddia ma

kamına iadesine Jüzım> ycik!tııır. 

Ba•hsi geçen 2 nci kııs;m yazı mu
hakemede tedlkik mew:u.u ıolabi- . 
lir. ı. demiştir. 

KARAR 
Mliteaklben .hikmı Re~ot bu hu

susta kararını bi:Jd,ııın:.Ş ve evra
kın M..iuıcte.wın Liill1ıliğe iades>ne 
mahal -0ımadif;m;, mall'kemece ted
kık edi!isoıleoeğlni söykını~tir. 

Bundan sc>nra Peyami Safa a
yağa kalirnrak demıştir ki: 

•- .Müdafaada te!errüatile ve 
delillerile söyliye<:eğim söz ar• 
kadaşlarımın demin stiylediılclerin
den ibarettir. Yalnız; davacı Ne
cip Fazıl K.ı-sakürek lbeni lkaste
den bir yazı.s.°llda - ki bu yazı !be
nim makalemden evvel çıll<;ıwş

tıx - şahsımı talıılür etti. Eğer ya
zııınıda hakaet varsa i:ıile ona ce
vap ~l etmek.tedir. Çüınlkii a
ğı:r kelimelerle beni taiılkiı· e1ıııl4-
tir.• 

NECİP FAZILIN SÖZLERİ 
VE ROMA RADYOSUNUN 

NEŞRİYATI 
Bilahare davacı Neci\p Fazıi Kı

sı.kürek söz alaraık demiştir ki: 
•- Herşeyıden evvel ·bir nolkta

Y> :izah edeceğim: 
Bu da-vanın rne\~ıda milli. 

ve hL>Susi bir ehem:m.iıy&t vard:r. 
Bu yazılar vas•tasile Roma rad
yosu birçok defalar bir ltalyan 
tiyatro eserinin Türkler tara.fun
dan alınıp oynand:ğını yayın.ıştır. 

BHiılıare de benim iısmim de mev
zuııbahs olmuştur. 

Ben hayale s;ğmıya11 bir iftira 
kar.şısrnrfayım. Yaşar Çemen is
minde bir muharrir tanıarııyorum. 
Onun gayesi meşhu;r olmak imiş!• 

Gazetemiızi makineye verdiği

mrz s:rada Necip Fazıl Krsakürek 
sözlerine devam ediyıc>r ve mUl:ıa
kımee henüz bitmemiş bulumı
yordu. 

Japonyanın l?ört 
ce(.lhesl 
(2 inci SahHeden Devom) 

fa.de etmek istiyor ve yay<hp aa 
kuvveti kafi gebn:edil<çe, Japon
yanın istilası aıltına aldığı bu 
memlek.tler halkını da kendi e.. 
melleri uğrunda kullamnalrtan da 
çeki ıımiye<>ektir. 

Aliyut adalarından gele<:e.k A
merika tehlikes;ne karşı Jap:mya 
esaslı bir tedbh: almaktan büB
bübün iki;zdir. Amer>kada Ja.;>on 
yaya karşı hazırlanmd:ta olan 
har"ketlerin ve teşebbüsleri".! rna
~ıiyeti hakkında bu memleketten 
pek az haberler sızmalrtad!f. Fa
ka.t hazırlığa ait ağırlı,ğm, ıfö'ıt
rudan 'ioğruya Japon "11 'Vaton 
topraklan üzerine yapıla<:&k bir 
tarruzun vası.ta· ve imk.8.nlarınıı 
!hazırlamak noktasında .tıoplanciıı.'rı. 
•glzlenmemeMeilir. 

n----
Kurtuluş vapuru 

(1 inci Schlfeden Devam) 
lıı'. Bu hadise haki<mda yapılan 
tahkikat neticesinrdc geminin bi.. 
rinci süvarisi Rıdvıaıı ile 2 inci 
süvari Nazım bu s<Whah asliY"' bi. 
rinci ceza mabkemesiııe verilılliş
lerıiir. 

Kendilerine isnat olunan suç.. 
lar şunlardır: 

O ~ hava şartlarını lıaıyı. 
kile tesbit etmemek. S ık .sı!k dii
dıiilk çalm.aik sureti.le buluırıx:hı!lclan 
yerlei tayln etmemek. Seyi!r juır
nalını daha evvel yapmayıp Joaza
dan sonra tanzim etmek. Deniz
cilik :kaidelerine uyg11n harekette 
bulmımamad<, tedbirshlik göster
mek. 

MAZNUNLAR NE DİYIQR? 

Maz.ııımlar bu saba'liki ~ıa 
rında isnat olunan suıçla"ı reddet
mişler v-e: 
•- Bütün kavaide riayet et

tik., deıni.şlerdir. 
Şahit sıfatile dinlenen çamt,;ı 

da: 
•- Kazadan bir ın<iidlet cvıvel 

µ.- ... ..,. ... v-.: b · .. ı-. "-ukJuk fı , 1 ' 1. 

Fakat bir saabte famir edildi. Ted 
bir !er tamanırlL» demiştir. 

Mı.ıhaloeıne devam etınekteı:l:ir. 

İstihlak birlıkleri 
( 1 inci Sahlfede,, Devam•) 

cı.ktır. Müsteşarlık, maksadı te
min için bilhassa biiıyük i.sıtihlalı. 
merkezlerindeki küçük ve büyük 
bakkal dükkiolarını organi2'l e
decektir. Bilhassa mahalle bak
kallarından azaııni surebtc isti
fade edilecek, halkın bütün ihti
y~ları dağıt!lla ofisi tarafından 
bu ;bakkallara veril""ektir. Bak
kallar ayni zamanda halka da!l-ı

tılınaJola olan kame lşleril• de 
meşgul olacaklaılır. Hei mahal
lenin sakinleri, ikametgahlarını 

dcğiştirmedi'·leri müddetçe bağlı 
bulundukları istilıl&.k birliklerin
den ah,_weriş edeceklerdir. Fakat, 
bu .kayda tabi ınaddelerin dağıt• 
ma ofisi tarafmdan istihliit lıir· 
!iki.erine verilmesi şarttır. 

o------

Uirmanyada 
( ı inci Sahifeden Devam) 

m:ı111na h'ikum etmi.şlerdır. 7 Ja 
ı::oo tayyaresi dü.şiriilını4Lür. 

Mütt..rik tayyarelerin kayıbı 
'j"Oktu,._ 6 gümle .Japonlar 40 tazy-. 
vare kaybetmişlerdir. 

,aıG-.-.m;mım:msaeıı:ııııım:!ll!Clm-.-----~ 

BugünS OM E Sinemasında 

ROSALfın> RUSS!!:L - VİRGİNİA BRUCE 
ve BKİAN AHERNE tarafmdau rok güzel bir tur.ııda 

J"llaiılan ve ASRI İZDİVACI tasvir eden 

KiR K ADIN 
.fi1ınini görünüz. 

Şık ~ eğlendirici ır..evcz:ııınıda BİR lŞ ADAlvU NASTL EVLEN
.MELİ? AKILLI B.İR KAıDIN ZEVCiNİ NASIL i:NTİHAP ET
MELİ? gillxi alakabahş sahneler vardır. 

t:ugün saat 1 de tenzilatlı :m:llıi.ne. 
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FILIPiN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\.--------------:\o. 39 

'filrlıçeye Ç<V;Nn; '5KENDi.R F. SERn:LLI. 

T om; kamış kulübenin gerisine düşen gizli 
yolda, bir dinamit sandığı keşfetti ... 

i- •t.pın.'.·.'C geld.1.;l. G\iı-"ld\.T..be-r.( de 1 
•if?. mı.ihi!'D l:s'er go .. ~!Şllı.. J:SııyuA.. 

t•<>rl.kala.r:o ,J>a~ın lı:und•k~ılatı, .Ko- 1 
.lun.e' ve•.:·e iı~ır4ınan sulk.ii~·tçu .. trl. 
.nı-e-rr...'ôln hırs.ıxl:\rı.o.ı iıep o n .. e:,ılana ı;ı

kJrııı::\J. 

Ttl'n :-- 1 rtı. ~?ı<i.;n. \'VA. emııll)e"\Je 

gıôru)Or \e: 

F~ııCıt" ~·v:1 ıı~cır.urJara yrrUıcr 

f1'Q...1r etm~iiği ;i<;<tn, Tem da diğer n:e
rnul"tifr «ıbı r;ol.,Ml Veı.s.in idru'es;nde 

e?bi&tC6i gi~, b~·a 'U.5 rutbe
aıy!e ı..:ııl..,rrııya b~l.al:ru:jtı. 

Turn :!i-,!ı yoldan g;dtıf.,::cn A'.>ıC :-
1'~ ... ia b'JJl_:t bcr..ı~r h.."3'f'c;ııılı lıir ("(!'!.c 
t.1,..,.b'.nrlr.: b ı.n.dtıt:unu l"..1tu·:G.dı. M°"""k ... 
sl;k.a :·rt'•·r a bir orm.ın ;,gz;_nda s.;,k .... ı· 
!anan ve 6~an:J"t k3 ·ı n b•r h ydut 
.,,'t"fesL-ıi :t..k Wşuıo. D)l5ll yc:lt'.l-l:mıştı! 

·.rom ~•ı,J.1~n bn· zabıta. ıneınuri.ı:o:tlu .. 
B•ı lşide nnl'\•af!Okiy\:tle biüect:ğ'!n

•ien. !~t)()nJarı ele: g'e(,'ir«cgiac!en emın 
lıtJ1 t.:uuy •·th.ı. th-erind~ yürfrdıltii yol 
onu -1.\";lr.ni l ct1iGi. gJJ. J'\:uJi.l~n :1 
~,( lJ c;-:karın 1ı. 

To.n bl .. hıylı y\. üdu .• H'!'"1 de , -
&t e gUı'Ünmcden. 

ı) • .n1rt.1. ;.ibcn:U a.ık .• ı,d t hn ~-
nCTı e'li f"(>'L·c k"8.<I· r ge.."iıde b- - r. ı.ş 
!3, J,, .1. ıçlnoc du. \YOrdu. .. 

•DDlİR P.f.. 'Ç•: J_.\PO'.\LARL'I. 

BOGl'~t;RJU-'.'I 

"<7 ... It .k:l'!-1:'-C'' .. n-ec 11 ı ı . t,Hd,,. 
ı-: ... ı..~ <. ;1-:!Mın·ia~ crntal'a uz::uı_;:ın 

g· .. l;•:· ~"l d;.. ıa varıC' 'fO!J'l 

- 1<·· bt:r.,ia .k.ol<ı)"l'a o!•m:ıra ko:r; -
b ;n k ıı.·111 bu yoJu Jıa-zıricmİş-lnr. 

D<:cı. ,, .. JJ4'Dla:-ın huı-a!iınl tııl1l1 ı 
>r:.tınuaııt.er. el t!ncia utt , <1. \"C 

lir ha.y~! h~ zırlıılt; yaptık!nrı • ıı1:ı.sılı-
yor lu G1z:i yq.:ılL .. '''- Çalılık'~ I' ııc-n_ 1 
deA._, . 

liıJhın bu.n!.:ıır -bt.iliy<.ı • - on r 
ta.r..ı..' '.U<ıi.n ;, p!lı~-tı }!atta ~ ı~-

l:tn ku'Ubc bLc. 
Tan1 bu yolun ~\·!nde :ı:ı.i ol. ruK. 9·k. ı 

gı.;ecl ir yer .keşf't"!.fi O ~ ku.liı.be
n!.n a""kaiınd:ı ve- o(UlUbeyc ~kim b!r 
n~e"klde bultr.nuyQr<lu. Geı-c;i kır':, elli. 
'fl\e'~rc :kaoc:r uzaKt.ı. iıtP de. bt\ yolu!l 
içind~. ı;cu kıdübeye kadar g:.c:.en fh;.ı.-

U b~r fE.rit ik b:ıgıo.n~ı~ Qlr sand:k 
gi:mJu .. So::ndıri:ı yaı\•a..,~a a..;.tı. &!ndığı.'1 
isi <ifn:.ı~it doI~u 'I'on': 

- Buniar her tt-h1U.en:0 önden ~
>ece·1=rıi tshınin ~rek, icabında ko
layı-..,.. t·frJJf'..n:ı. lwçın.ayı düşUon1üşicr 
ve kendi1Erinı talt:-0 ~deoek. kuvvetk>ri 
b<!•'htva edebllmk için de bu gi>ll 
,.ulan iı;ln-e din;..rmi.t koymuşlar. d;ye 
söyterıdi. 

- ı..ı.,·ı:~r.•n can.ı. buııdo.ı.11 oonr4 
ninı c:,,ı'.~dı. 

Dıyıırrlu. 

T J <»rv. s: pratlJya•ı 1Pll'.Jl seE:~·!-
nı cl;.ıyv: orcıtı. ~{'J.n.i}l(,,da:::ı h.enüz. ye.T

dııı •?1 ~m\-eee~n gc-ln~di~ c.ınJa.ş;lı_ 

YQJ." • 1. Kl V\t't ~<:~r,ydi. altı kişflik (C~ 

tey · iTdıo ctrr.<!< ı:(b; bir i7 vhn~l<
tı. Fi1 :u:t, on~f .: ge-~·~ye ~~ç;:ırtt:en. Tom· 

bur~-d.id CJn.;:mit ~cııxtıgını Da.11-trrsa. 
h~".T'·i °'ıl!"fien telef o!a<'~ klı. O r.rma;: 

bı.ı :.ıporı";·rı?1 Jtitn o'd~tı ve bur.W. 
nı~i'l bu tert.'batt ;ap•ığı anl!:şılamı

::rac .. !dı Tcn.1 kPndl hendin-.; 
- su gizli yoktJkt diıı"'ınııt ti3ndı~ı ... 

nın !i:lllin! ~tej!en1l'k g.tç b~:- ış dc-gı!. 
La-k!n on!;:tr 1elef ~l\ı~ 4 b:ı <;eh.:r.:n 
ucdc-:ı t_-.~l>fd'n:-f l e:: ·g ;~, ... irr~.rl:)'e ~--

<lt .: ı.e.C!' Y~ptığ llI kP~ "f't.rr. • ... hr.J~!1-

'S1Z o ~·.'.'k, Rn .!.y.iısi r.k.r• nlu?l'.:1~-ara. c

tlip d· • .ı. o!.ır .. \. Y~'.'.l l ktır. 

D :J • o:n"' .ı.:ı , ,..:ıı oldug:u y<;r-
dC' bh ... ft. ·ıu , :ıtıcad r kt 'L"CC'y..:. c;den 
)"f_ıHl:ı.n c t ı" n •"'t:re •.:a l.cır yUrildil. 

Ik·~· .. Ft ıı.-e b l -• c-r -r'z yulea'l. 
yurvci tk(cı, aıc ı <h ·d.ı -::ıcuk ~-~-

!t:rle .;.: rş \ !)<>J Ş ere ,1;n ıııt 

r.;00.·.-.nd~n &0nra, ~ine b gızll y.,_ 
lı.:"1 t;:.tı<le b: kenaM uz.:ıtıl'lU.J biı· ta
i:>ut e:(irt~ü. T;ı:bc+ ·u u~tıl kalın !pler!cı 

(Dev.-ımı Var) 

Açık iş ve memuriyetler 
Di•·anı muhu;ebı. o ·ta mek

lcp r.ı~unların .an 13 li~c mczı.ın. 
la:-mc~n 20 .;er ııra asli maa.;;Ja 
P"lemur alınım.ak Ü-:>:('rC b~ı· imıti~ 

h::>ı açı !mı) ı r. 
İ1'\ tilıan bu .ıyın 14 ıim:ü sah 

!ıÜıı[i Ankarada icrn olunacaktıı·. 

Talıp olanların a:pn 13 üncü pa. 
LArle3ı günti ak~amına kadar mii
racaatlero icö.p etmektedir. 

Ergani bakıc· ;r.<ıdeni hastanesi. 
ne 140 lira aylık ıicrctlc bir ec>oa<:L 
aranıJm,i<.tadır, 

•:>,fa!iı;•e Vckaelti kır:asiıye dC
posı-na 00 lira ay! •k ücretle biT 
nıuc.mcl memu'u aranılmal<taduc. 
Müraca.a.t miidd~'.ı bu ayın 22 in.. 
el g-wMı.e kadardıı'. 

TÜRKİYE CUMHURİYET1 

ILA 
İstanbul Asliye Dördüııcü 
Ticaret Mahkemesinden: 

Tiif'< Ticaret Bankası A.rıoruın Ş'r~cti vC'kili aYuL ~ A~ıf 

Ödul tarruınıdan, G&Jata<la V<~ YOOa caadeein<loc Şark ~an be

şinci katta 1/2 nu.-ı:orad'a Slı M OVADIA a!e-ylıi{)(• tii'ün ~9c

;rinden nıütevellit zarar b~1'.ıyl'Slıı<len hisiıesinc isa'lıet eden; 

({8000) lira (62) •kw·uşun r~ '-, ma ıH"ifi mıılha-kemc \"<' a\'Uıkat

J.rlı: i.rereti!c tı>rlikl tahsilv halarnl<la ~ç>lan davadan dıolayı rr.;id

dei;,leyiıc ~öllclerikn daı" ür ,;uıhal> WI'l'tı gösteril< il iırnmei

gfrhını tc-rkettiği \'~ halihazır }k.a1>nc~~a~1tn\in -belli r.J!'r.«td~~11-

Jan 'hıliıwblı;1, iade k..Iı:nnm, olduğundan bu baptüki da\·a arz l

lı~li bi<- ay millH~tfo Hanen '.0lıliğ etl'1miş ve ·rutthakur,ı>:;i.n>.n 

29/4/9-12 tarihinde saat 15 de icra;ıı ·tcn6'p kılınm.-ştır. Göstccı

kn giin ve saotte ib'1asale ı·c ;ı-a bihc'..:~J.c mahkl'mede iı;;zı. bu 

lunr.,a<Jı.gıntz takdtıdc davaya g.yahen ba.kll:ıcagl ust>li.hı 142 Jlci 

n::ıddesi.nc tevfikan lclılij; ır ak:ınin:ı kai:rr. ohr.nk füer. 

9/4/942 42/5 

GA YRIMEt-C:KUL SATIŞ k A~I 
İstanbul 4 üncü İcra ~.emurluğunuan: 

Bi t- ,·a·. ~ 101 yı rr.cıl:c~z cıh.op ~-UJır.c...'! rı .. :wr ... , v<:rdc:ı I.:. ~- 'i'(!tıde l:n ... 
y111l...ıer('(.~e cıQki Bi.iyük.<l~ re ~-eni J>i.ya.sc:ı: c~d. ınde Srı < ·ı ve ı..J'a:t h.J-·P )d K.ıt- j 
lı 1bir h.ınesı ve 'fugla. d"J.•JQ'!'latı bulunau Ji • ~ .. :.ıt.ı i;,..kı fC'ı*o.ı ·ı i.a.ı."C.~tt.de a\'"" 
nrttım,~a c:ıko-ıLnl tıl'. 1 

l!UDUDt:; Sağ t.or:ılı nhı"da<i<l<?JTI. Mo gdr!, !J.oğus el;ye\m D<Mwı- Neu"l IJ- 1 
Ztm:yr.n :ır.,ı;"~ı. solu 2. 5. 7. 8 Jlari1a .No. lu rr-:ıt-::.Pc-r t--:-k:,.,ı R• s ~e"n.r<'•h..'\.."lc:>~ 1 

bah<'a,· oniı P°"i)'.'. t·a. C'<l('fııdc-:: iyfc m:.hdu1.t ur. / 
;\ffSAH'ASI· ~nO,l/2 -tTC murabbaıd • .-. 
r:\'SlU'l: ltfl"'&;Cır ga.~ri l?Y"rıkul ama 37 taı No. ı.: 1 ı )tı•ld<ı vlııJJ> u; ~~oc-

J"(" c .. dd. · i.J.zt-rindc v~ B'ı;')~l. Pırkın kartıs.n1<laJ1r . .Ail'oJ:9n.u C(lpl\!.ıı k.~ncu t· il- ı 

ta:pc~c ve k!Rı1cn de d~mir paJ'Tll(i.klıkJı ve çhte k'.ınatlı demir k .. p1h ve dhı.~ı· k..i 
hududu da k.fAt;lı· <iuvaı·ın tilhdit cdi1n1iş sctlefdfn ibaret balır.~ir, Ccphe\lcn gı
rlnce &.ıı,: tara.! huudun..d;.! nlli~ımel ve birincf t-c·<id)rı .JW..esinrıe: al-h:-~<ia .Goı:. ·
runıu bu!unan iki katlı b! . .- ev ,-ardı • 

l:.'VİN JWSAFI: ZCmin kat mern1er d<>.ıeli bir t:.Şl:k ile b'r hela va:<l:•. Di- ı 
rincl katta .kü(_;·..t..c. bir sofa ıbir oda n:e\\:Uitur. Ve b_u &e~lertle beı;ı ad<t P.ı.!.nLyc..
ağo.cı vdl"d1r. 

TAKDiR OLUNAN KIYAtETİ ~ Mczkiır gayri ınenku.lJn Jıa~i hazır aJtnl ve 
Gatım ray~Jr.c göre 1amamına 23106 Hra kııy.nıet takdir olunmu."1.ur 

1 - lş.bu gayri me'll.u:Un al'Ltınnı:ı. far".rlamesi 16/4/1942 tarlh!nden H;bD
reı !H-2/00'9 No. ~le İst, 4 üncii İeraı D.air~inin mu&)"Yeil. n\rnıa .. a~ında herki."' 
sin cört>bilme~cıi için açıkt.ı.r, İl!ında yazıh olanloı:--:laıı fa7.la nr&ltimat ahlıa;< iat•yen
le!;, i~bu şartllrımeye V<' 942/629 d{)f:)·oı nnumtlr~ · .. ~l.c mcnıuriye1#lıi.:~ nı-iJJ·.ıcaat / 
etnn·iıdn·. 

: - Arttırmaya :.Ş.ti?""k i~?n Yt*8.ı°ı~a y:nı~ı k.ıymeılıin yüzıie 7,5 n~bt:t>ndıe 
pey :.ıkçesi '\·eya 1nilU lıir ba!lkanın teminat nı\!'kltlbu tevdi edi?ecc·k~jr (::\fa'.l-
dc 12~) 

:ı - i~ eohlıb! ı '\~ Jt' ·;ııl "'ger rı.-ltıo4;;ıt·~:ıeırın ve ~~1'3.!t 1 ı~·i-'.ı so..tı'.p.. 
Jerilıin gayrt mıenlru1 u.tc-rı.ndf'k! hak.1.aırını hus~.yje .Ctıiw: ve ms~--;/.ı dair cJ~;ı 

iddia~nrıını ~u iW.n 1aıfhlrıdcn 11.ib:ıren 20 gün ici~Ie evr;t.ı<.ı mÜf!bi~Ierile b;x
lf~t.:- n-,cmuriye-t'.n,i'z.e h~l~..,:r~~<'leri iC'Jıll ede\•, Ak~t h:.•lde ha.ldiı:rı tapu sicBli !le 
s•bt' (,Jinı::rlı~ .s..'1lf'1 bedt:lltıi•1 payla.'1nB&ınd:..~ ~riç ka.h.ı·lar, 

4 - Göst~ riinde arttll"maya iş t.ı.rıı:k cck'nler &-ttlT'.nıa ,rırl'!~ın~ 

vkann.ıç ve lüzunılu -;o~..ıJCınıat aı\mış ve bı.;nhirl tanıa'i:'l~n kabul etmiş ad ve iti 
be.it" c.Jı.ınurlo.r. 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Serwayeei: 100,000,000 Tiirk Lir.uı 

Şu.be ve Ajana adedi: 263 

5 - Ga.yxi.ır.enkul 4/5/1942 tarlh;ne mU<adif Paoıırl.Esi günü s:><ıt 14 ten 18 
ya lwdar İst. 4 üncü İcra !\Icmurlugwıda 'üç defa bağrıldıktruı sonra c,, çok art1ı 
ra.."la ihale edilir. Ancak arttır.m;t bedeli muha11:mı.cn k.cynıetin yüzde 7'5 fnj bul
nu\1 veya ~t&.J istiyenln ala.cağuıoı ri.ı\"'flanı ol:ın d~er aLıc.atlılar bulunup 1.a be
deli bunLınn b~ı gaıyrl rnen!i:ul He te'ır:n cdilm!ş alacaklarının mec:rr..uundan faz.
laya çıkma~ en 9Qk: arttırao.ın taahhüdü bki kalmak üzere aıi1.ınna 10 giin 
dah& temdit edilerek 14/5/9..12 t.u-ihlne milsa<IU: Perşembe günil saat J.I ten 16 ya 
kad:ir İ3tanhu1 İcra Memurluğu odosınd:a ar1:tu·ma ıbedeli satış i...'<lt:iyc:n!n alaca. 
ğına rüçıhan olan diiğcr a1aca:Gclıların bu pyıi menkul ile temin edUm~ <ılacr.k_ 
ları uneonuu!lti«n larılaya ı;ıkmak 11Gril\v le m çok arttır ana .ila!<C edilir. 

6 - Gayri men!t.u.l kP-~n<' ü:ıa·l'C oı....·•nrın kimse deriJaıl veya Vf:rilec ır.Wı . 

' r - • - --n 

/ 1 ~AJı~6 11 
Tc.rihi .cfrHcıt: 67 "t 

11 Nisan 1~4:l 

yıır. 

18.0.:; li.a-:\) v Çet. ... x KAıi>·ı: 
ıa.45 Z·raat Tüvimı. 
18.55 M\"ıd: R~ı~u JJc:· K- Orkı&h

ı.ı:Jnı l1t·f J';;>,Jt>-.1 Prugrar.lJ. 
:'1em;tfct:t ~ .. .:ı ya.rı \"e Aj.l(M l!l.~O 

ı,:ıbc: 'trı. 

20.15 ı~ .. t .s•• C z~·.- ·· 
!MJ.415 Mi.ı'ZJ'k: Be-r~r '.l'i.itktiier. 

21.00 K"VJ~:ıa t&tı,tlk AdJ.nı1ar). 

21.15 Milz:ıt: Dinlfy•çi 1.-.:e~l<'rl. 

31.45 l(onu9ln~ ('Post..a Ktri'.~U) 

1 

1 

Ehlisalibey .~.~~ş!. ~~'~f K~~~!~nJ 
Kumandanlar, kaybettikleri Sünbülü 

ve kardeşini getiren 
süvariye mükafat verdiler 

, -. He~'l c yulda~lar! Öğle a\"«tl ı 
Yern~clıi.-dc buhıınac~!... K>lıç 
A .. .slaııı:ı. C'J'.M'i bu! ı 

ne, ·k•rde.,ıni dC' ~ grısm-a a !arak 
yürüır,ü,tü. 

" . ' 
Sü.nbiil ve ::O:an:lcşirun bitki\-: bir 1 

halde l>ulımıın vuotz1.ları eleri.otrüc / 
p:.li-ııe basııl:m*' g)bi hare!tcte gel
di. U.SUn şimdi ne yapmak J.ılz:ıııı.. 
dı? Sföı.'bül !JCmen kararınl venli 

' iki gü.nıdiiT b>r tok l5f bide hıııııu.1-

.. , t."Uen oonı· a. kat .... 'g<.l.111 bu.1d~ 

!ar. Siitnbülü Ye kardr~.inl gör~n 
.k.ooıan.darıJar se<•md.i-l~r. BuııJn:·ı 
g-ct!rr·~ ~ü.v:ır~·e u'.·?ca nıi.l~;.'tfat 
\.""t·roıltr. Arslanın bu g".>·bt.ôe:
ten ~ıabcri yoktu. 

a2.00 ~1'Ü?..J:.C.. n ıTl.rn Sak1n 01'k.~.-,~1 .. j 

nJati~ı ka.ıUtşil.c ~wı!~., .r~sıldaU.: 
- Ka;·de~. ne ~·•ıxıı:ağ""? B:

ı.i.rrı:Ul~r geliy>0r. 

Kuırnandanlar SünıbJ.le ve k • .-. 
dt{int: bir ddha halA J' \-~~L ... -rl<-~ 
ga·ck yiir~ü.s-te \...: gtre~c 6c~
nakta bir yere a;-rıim.a.ınalarll"ı 
rica e!hJ<.r 22.::!') 

~l. {V).,Jon:if.. ~:rJp .'\O:..~·on). 1 
~1cm1f'i;;M. S:tr.t .... ,J~l·ı. :\jar.& 
:.r •• :ıetJ<-rı "'" ı;.,~ .. ..,,., 

- BilmC'!11, 
- Bilmcım falan y<M. Kaçı,;;;: 

-!!:..-'.-<J_,_"_~_:r_9_. -·~· _·--·-·•_l_"_!."_· ·_"'_'_"_·e_K_,_- 1 

) 

drnı0k çu..1< ht~"tik l>ir giinah odur . 
- ÖyJ.,yıse'!.. 

KAT•tYEN 
IHTIYARLAMIYAN 

KADININ 
SiRRI 

45 13'~ o!duju bnldc 1\lZündt? ·w·ç 
bir '~~ lıl\ibLr bunısugu yoktur 

Atık. yumuşak, "'e bir g{>f}ç kwnkj 
gjbJ kusursua blr tilt. Adeta oir ha· 
rika detlf>bilir. Fal,o.t bunun tennı 
bil- lzalıı •ardı.r. 

işte, bu._ ·V.iJ'an.ı:ı t1nlver&ilc.ıii Pro
~esörO Dr, Stej!kal'm sar.mı hayret 
k~ı obn "Bjoccl,. tr, uetlce.:idlr 
"Biocel,. ha yumuşak ı;e ~ 
CiJd için el~ olı:ID gencJoştlrıcJ 
kı)'metı• "• to:ı.1>1> ufll!'Urtl<Jr Simdl 
J;)enbe renk:IMY.t l'oıc-.ı.o.,. bfl\nnde 
··sıaeeı.. bu.lucoll#\ıoo ... n ın uyur-. 
k'c-n cildJn1ZJ oesı"' "• CP~n 
Her sabah k.1Jİ[tıgını1.ıt1 ~1w V1k 

bw:ı.ışuJdu.kıa.nn llaybıı1dııaunu "' 
blr:ı.2 dohı .. ıentk.ıtliğlnııı ..:onın.•ı. 
ooz. . 

- ~:Giç·il!'. h:r rlefrhr.cct ~l"J. ya-
nn \'It\·ıııı':..t ."\ .. Sc>nra ~-o~u ıka'\~oet ... 
tik, derız. 

- Pr-kaı;i 

Svrh"l Oll yalanı 5'>ylcn1ek 
~('1'.·l'.'u "'i.y~ti.r)- hisset.m ,;.iıl. Çüntkü, 
I--nı ~, rre!,.li>;i giJınıdenbrri, .l\rs-

lrn:n bu der~ce felfı.ket i\'!iJllde o'
du~11"u tJk.cl.r C'd<.'mi~"Onlu. Ni
Layct bır-kıöylü kızıydı. Artılk gi:iz
Jerı ılc gör.m·uştti •ki, A.n;lan .c
ıt•ı.aılu ıbiıı· &un;;.ye .Oi1l1 n:f·~ .oı~.

mn.dı. A.;r~ol~ u.ğı aşıla;cal;. sıra dc

ğildı. Değıl kaq.ınak, hUelkis, A,-s
lan.a yarchm Ptmclc l~ımdı. 
B~r pa1'·a S<n1 rn Tür:k silvarilPri 

yal"' kılı<' grj?.üktüler Sün<ı.ii'ı \'C' 

kardt>Ş yerlerm.dcn fırlıyara-k ile
ri at.Jd;la-r... Siiıva ·ilt.'ı' şaşıı'mı~

tı ... Bunl:.1· Sünobül falan bilınıi

yorlardı. Nereden . bileceklerdi. 
Nihayet ka~ar.ıııd:ı i}<i Türilc lc
Zl görüyorlardı ... 

Siivarilerden biri soıxlu: 

- Ne isiniz var burada? 
Sü.~bill CC\'JP verdi: 

- Dağa çrkıp saklamnıqtılk: da. 
- Ne ıst>yorsunuz? Dönün kü-

y.iiıııüze. 

-, Köywmü' İznrk. 
- Pel;;i ne yı;pahm'! 

- Bizıi h<'IDt•n kar;ı:rgiı.iıa yul-
laıyın>"Z. 

- Karnrgith nerede ne bilefan. 
He>nı l:ı<" yolı.mmzdan kalamayıe. 

- Birllli.z bi.7..i a.Jııın, götürsün ı 
.K.odın.ayın size keder gelmez ... 
HMı de mi.i!ki\fat görursünüz. 

Bu söz iirzerine mıiifr!"LC reisi 
1 

bir reng8vere eınıır vcn:ii. 
Süvaı-i Sü'l'!lbülü atının teı~i-

Süribül al't>k es.1<ısı g!oi d;i. 
Aro..IJn~ yardım et~nti-;, Yt.taJJ~ı 
icl~kl•tiııe iro;:·mak iot>y_,r..iu .... -\)
kını mttharebclerin St)."ltına \'1,Tah-

1 iLı;.g, gul t.-raLmlaıı da k<:_, ı·:C-
J,u gl\t;.ıtlp taır.«miı\; n·~ıhasara e .. 

1 ıkıı haçlılar, ka,le\'ı taııyı.lk ed.-
1 }'oıloT<ıı. Kakde erz.ık ve sil. 'ı 
j K..ı.1ıncu1:.ı.-?ıI. Bizan.-:ilılat kaltnı ... 
I hô~·hL.1t eE.n-e dö~me:,iıni istctnc-

d>iı:icmıdcıı el altındı:>ı 'I'üı•klerlt! 
t:y'l!~-t~!) suih~1n İzrıi~~ gi·rmek i~

Ü)'"Orlordı Nitekim ~le ohlu. 
Haclıla.- da ask .. rlermi geri alıp 
İznii;i BL.~ıı>lılar.ı brrakaralc w: 
gJ.:ı~ l'ın>elkri olan Kudüs yıol~r.:. 
tuttl'1ar. 

XX..'ClY 

C.E. 'ERAL OFFR BENOS 
Mİ. 'ASINI ÖLL BULDU 

Bı;,aııs cruu>ıı İzni:'•e girer gir
mez başta Ofcr Be''°' akluguı lıa -
de evvd:i kansl Minayı bulma" 
iı;in lm~tufar. HafbL•ki, Kılıç Ato,

landan mıdırcm t'ıni~ alan ikalc 
mu•hafı~ı onu l>Lr bardak suya ık'~} -
duğu z<.Jylılc zehiı leci 

Saraya giren Ofcı· &noo Miııa
nın dairesine gehiiı:ı zaman oo u 
ucun bir er.kan minderi.n'n Liz<
rinc wamnış ve gözlerini ehcdı

yen kapamı~ buldu ... 
İıhtiyar general bir c;ocı& g~b, 

agbyc.-du. 
O!er B~no:; ka.rı!:ıının acıs:nı c:

kamıak için hemen ;;;ray.n dı
ğer dalrelcriıı-c salJ ı ... Kılıç Ar;

lanın zc\rcesin-in, çocuğ.uınu iba~
nna b:ı;mt5 olduğu halde buldu. 

Za·\'.<ll• Sultan şa.5ıı·mı~ kalını.;.tı. 
Ofeı Beııos yımmdakilcrc şu e-mri 
verdı: 

GOndQzlen ~ a.- tıey.u rcnst"-kı 
(y3j81ıl TOftlkm cemıru KUJJ:uuıu~ 
Bu uyecıe cJlctınw tazeler .ıy:.ıb 
°'*1.alardaı> trurta.nJ .,. •t111 IT>OM 

maımı ı;ıkla_~aı.r Ot. fQO) dab.• geot 
garO.nonüı: v. ayıc ac ıcalrnı:ı Vüı.u· 
ntaO..b Cl7lflam11 t&Jelcrın. rub.3-
yeı Yerıntz.. Bu C'U'IUh teriaf'tı cuıtu 
tunuı. Mektfıp!ı tı:ı: .,Jdul}uno~ ı:a 
manld ~ sıkı ro11ıa1tlaruım •e 
tatb ııtızelllğjnı" il<tlsa~ eııını._ Cil
din gıda» olan OU i'ıu m~bteW Tu-
1;.alon krerrunın naı1Jrulılde nt:tıı.°t" 
l<!rinderı revka~e oıabzua -.a.ı:ı.. 
cabma. A.lGJ uJa:lirdc oaranm 
memnwuntl• tadeı edeceiiz.. 

C KS ÜRENLERE KATRA" HAKKI EKREM 

Katip ve 
• 
işçi Aranıyor 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelel'İ 

Para Biriktirenlere 
ltt i(indt: para~ı verm'!!~C ft:c:lt? kararı ferlı<ıhm:c:rak kenctiısindcrı eı..v"'e~ tn yük. ı -------
sı.:k tc~Jifte bulı.man :khn.~ .ar:zMmiş olduğtı hccielJe aknag& razı oh.rro.:ı ona, ra.ıı ·~~~~~-.. ~ İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

meleri Umum Müdürlüğünden: 
işlet-

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beuplıırındııı en 
u 50 lirası bulnnanlara ıeneıle ' defa ~ecek km"& ii" aşaf'ıdald 

pli,,.. .ııöre ikramiye datıtıl.aca!rtı:r, 

' adet 1.000 Liral.ık '-006 Unı 

' • $09 • %.000 

' .259 • • • LOOO 
40 Hl • • • 4.000 • 100 • u • 6.000 • 120 • • • '-8110 

160 30 • .. ı.200 • 
DİKKAT: Hesaplumciııltl ;ısralar bir sene tç'llde ~O liradan 

~i(_ı düşmiyeruere ikramiye çıktıi(ı takd.rde % 2'.' fazlasile verilo?
eektir. Kur'alar senede 4 defa: l Eyliıl. 1 Birinc•~nun, ı Mart 

\ıı ve 1 Haz ran ı..rilıleriIMe çekilecektir. -----!Z!mJlll-r..6 

ul l'az veya buJı.ınmaı.sa hE'mt>rı 7 gm. r.ılidôetlc -arrttımıa)--a cDmrılıp en çok <t~5j ~ ~ oıc ... 
art.t:ri."'11.3 H:~lc eıciEıir. İlı:"i. ihüle aı:-asındaki fDıl"lt ''E" geçen gticler jç;.n yW..de 5 ten - =-ı...J a. ::::! ı:c -

.... (f)~ C Cz 
~ıe-.::..ı.p o1unacak :Cıa.iz. Ye di:cr zar-uırlar nyr~~.ı l:l.ı1cme hacet Jcalnıakf'ıZ:n ın-eınuri_ -11> :;:_,.,; ~ ~ ~ i 
y·ct:.n:izce ~hcıdan tıah3H C\lL!"iU<'. (1.-L:ıdde 13;) O::c; C ~ ~ ; ~ ~ 

·, - Alıcı a.rtlı.ı-ınü. bed.ı.:!!i h~lciudc ol.:ır:ık ya .. 1nız t;:pu :Cern.i! hr..rcıı:.1. yı.rmi 
sene~J' v~ı.f t:ı.\•İ.2 beJf\H.ıi ı·t: ihale kara:- rl.'.'lkırmı vermiyc n?ecburd\;r. 

l\1(.1.t~k.:m ve.rg"cı-, t-env.i.r;.1.t ,.e t.llllzı;(at ve dellaliye resmindC>t1 rr,iJtcveUit 
BelcC:ıcı.c ı'Ü:>wn.u ve muk'1"s.ı!ilıtı vakı!f iuıre9b alıcıya ait olmayıp "'rt.t•ı-rrn bedE" .. 

linden ten.z.il olunur. İ~u gayri nıenkul yuk3nrla gö.rler-Uen t-arihte 
isı. 4 üncU İcra. Merr. .. ı.rluj'u odasın da h11;r.ı ilftn ve ~t.eriJ.en a~tırma ~art
naınQ)i Qairesinde 5tılr.ca~ı jUln olı.;..ıu.ır.'9·12/629 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. Maresi İlanları 
İ7.Jnirden nen:ızıiu--e, 'l.;:i,Ya, ve AhlşciUTc sevkle.dilen eşyaya rr_ahsus D.D/250 

nurn;:ıralı tarife 10.5.94'2 tarihinden itibaren ıa~·ı.;Cdilırriştir. Fazl-a tı:rb.1ılUt icin 
!ı.trsvonla.ra ~nü.r~a.."'ı t C"dilt!'. <25'5&.-4439:> 

g dan l 9 ntnnarnya lt.:dar olan 1.en2i l.ftt)ı te-nezr.üh tarıJe:erı 10..5.19-42 Uı.z-j_ 
hir.dm tti'ba.ren ı:ı_[:vcdq n4Ur. ,4442.) 

TAKV~M • rı un i 13581 Ka;.m 
l\JJ\RT 

29 155 
1-{;crl 1361 
H .. EVVEL 

24 
Yıl 942 Ay 4 \"as<.ı•" 

H i SAH 
s D 

Vakii s D 

6 :ı3 Gün es 1014 

11 
13 15 ötıe 5 32 
16 57 bcin.ıl ~ 14 
944 ~am 12 Ü, 1 

Cumartesi 21 20 Yat::._ 1 t 
4 42 in··:~i.:k 8 < 

İru>reonico Şİışli \amiriıanesi t.cfQıiO;; yazı ~lerirule yevmı,ve 2.50 JJr.ı. ücrete 
çall.}bnln1cık ~re i.ic l!sc nl<.'Zunu k!itOO ve i-nrt..na'"lıda gö;;terecekleri ehliyete 
nav.aran 6<.ı.a1:te 35 kur~ t:adar ücret \"e rHm~k sııreti:yJe 40 fl()ığuk demıı·ci ,.c 
toov!;yecl, 3 el<.kt.tllc kzynakçısı., 3 oksijc,, lroynab;ısına ıltl:Y.,ç \'a•·dır. 

A.;.'4ke:·lıkle alakası bu1un.-nıyr.n l<:1t:E'k1Her.in lüzumlu vesikal..ırlyle b!rEk;( 
14..4.942 günii sa.at 14 <le idarenin Metro - }lonı z .nıi.n ks~ndokJ 7 ... t İşler ,.l. 
Sicil llüıdü.ı·l~Linc. n·,th·n-c;.ı.d.1.ları biı1dirllir. 4.4437.> 

- - - - - ----------
llfın Tashihi 

GaıeiC'ırıi2in 9.4.942 t3ri+lli nüshasında int:şar eden İ.9tanbul Cünn~1"1'i B •. ~
miidürltii:üJıe a.ı e:ıya satL5: lı<ı!<kındalc\ ll~'llda 2234, 2227 numa.r:ıJt J2 kalem ,,.. 
yamın !lıales; 28.4.~0 lorilıin<ic ve 2237, :ıoao nwn'1r&h esyal:ın.'1 da 29.4.942 g ,_ 
nüıxle yapılB<:a~l yazıla<:öli: :Xcn seh\'en bu 24 k;ıleın cwarun lha..t$128.4.9'..:1;ı
r»ı.inGe ,_·o:.ıptla~ğı yazılmıştır. Tashih ol Ull!.tır. 

Sahip \'E. Daşm:ıharrlri Elc·m İrıet 
Beruce - N~:·ıyo.t DireklOril 

\..tvci<>\ K..\Jlı\BİLGi:i 
!'O." TI:U:R.U' M!lTBAASI 

!(HALK SÜTU .u) 
İf arıyor 

İlk 1.JJ.ıs.:li bı.;J.unau gerıı. bir kız ai1H 
vi bUdı;;c \aı.ıyl!tinin boz:.ıkloftı dol ... -
)"'lS'.yle iabrlka, imalZ.than<' ve müc;o. 
seselerde 'kana0;1tkar bir ~icretl~ bir .;l 

arnınak;;..ıdı.r. 

T3li.p 0:1:111ların Halk si.ıtununda. Ne
rinı.:ın r•nnuzuna bir n:ek'!.r pla müro.c •.• 
atları riC'a olwıur. 

BiR İNGILIZCE HOCASJ 
ARANIYOR 

Aslen İ~ll:iz ve !biraz türıkçe 
bilen ıbir b:ıcaya ih~iyaç vardır. 

Taliplerin gazetaıniz;: nıüı aca:ıt
ları. 

Açth konU§ma 
C. Ke~kin: G-Ondcrd;gini:z is n. 

ranıa i.U.ıui:mxla bay mı veya ba., 
y;ııı mı olduğunuz tasrih edilme. 
miştir. İl.anınız n ... ~· .:J:flınek Ü"".P

re hunu da bildiır:ınenici rica edı. 
ıi.z. 

Gelen if venne mektapla,rı 
iBay S. Altındağ ve Bs~·an r. 

'B.- .NarrJann.ı:za ik .. i.Ş . ven -~ 
mıektu.bu gelmişti~. .Acele ald • 
maıın mereudın-. 


