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Devlet Müdahale 
Etmeseydi? 

ACABA DAHA MI UCUZ
LUK OLURDU?~ 

Devlet müdahale etmeseydi belki bugiin yiyecek ek· 
ınek bulamaz, en basit h ayat ·ve gıda maddelerini 
yüzde beş yüz fiat farki le almak zorunda kalırdık· 
Devlet tedbirleri halk, es mıf ve tüccar elbirliği ile kar
şılanmı§ ve §alısi menfaat yeTİne yüksek memleket 
menfaatleri mülahazası bu elbirliği ruhuna hakim kı
hnmıf olsaydı belki de hayat bugünkü kadar pahali
lanmamıl} olurdu. 

ETEM iZZET BENiCE 
Hayaıbn Türkiyede umulını(va- ı 

~ak bir niı!bet ölçüsü içi:ıııde bir· 
deıııbire pahalılruıdığı bir hakibt· 
tir. Bunu ne gizlemiye, ne de ko
nuşmamıya intin yo'lrtırr. Aıreak, 
demagojiye 9'11< miisalt olan bu 
mevzu blı taraflı nmhakeme edil
memeli, bilhassa gazete g;;bi bir 
iımne himneti.ni istihdaf eden va· 
uta ü.zerinde en geniş ölçüde dilı:
kat ve t>tizliği icap ettinnellil:ir. 

Bir makale silsiJesinıde bu ınev· 
mun inceleıınlfJSinde şu ruhu ve 
fU fi.kri Mkiın buluyor\IZ: 

"Devlet füıtlara ve bam madlle· 
lerin satışı.na müdahale etmesey
di, bellci de hayat bu niSlıette pa· 
1uı lılaıunazdJ.• 

Bu fikir hakiki ve yüksek bir 
lııtısad1 görüşün in~elenıniş reel 
bir mu·hnssalası mıdır?. Yoha sa· 
dece halkı ilgilendirmeyi istihdaf 
eden bir ürlumuı> eseri m1dir?. 
Bunu tayin etınek bi7.e düşıueo:. 

Her iktisadi tedbirin o-ldui;'ll ka
dar, her sistemin de leh ve aley· 
hinde söylenebilir, Yeter ki, söy
len ... oler "'1mimi ve hakiki bir {i. 
lfr dııygusunun ni\şiı-liği i>lçfüriin· 
dcu taşmtş, dt'ıuagojiye düşmiiş 
olmas.ıular. 
Dema~i üzerinde dnruyorur. 

Çilıııkü, ha'ki1<a.teo: 
- Pahalılık var. Pahaltl•k ted

bir n~lığmdandır .. 
Demek ve bu meH.uu süsleyip 

püslemek umtıııııi oluıaı.tan ziya
de hususi menfaatlere pek gfu;el 
alcllik ve pahalılııktan tnuztarip 
halk hissiyatını istismar edebilen 
.biı· hususiyet ifadesi ve eseri de o
labilir. Biz bu 11oldayı incellyecek 
değiliz. Dalıa ziyade: Devlet fiat. 
lara ve bazı maddelerin saVışına 
mii.ılahale etmeli miydi, etm<>ıneli 
miydi?. sorusu iirlerinde durmak 
lstiyontz. 

Dünya hir cehennemin içinde
dir. Yollar kapanıım~ır. iktısadi 
ve mali mnvazıene altüst olınuş
tur. Her nrlllet bfüün indı:fuıım 

milli müdafaasına tahsis e1ımiş, 
ayıd<ıta durmak knibiliye<liıli ka)'· 
heden devletler de çökmüş ve yı
kılını.şbr. Tiil<iye de bn bıthranın 
lçioıle ve karşn;ındadtr. Yer~ii
ı<üııde ticııret cdebileeeğioniz dev
let sayısı pek aulchğı 'k<tdar he
men heme11 oın"8sala yıoTiarunız 
da tııkammştu. Bulgaristan ;v<>lu 
ile pek az şey alabiliyoruz. Ege 
ve Mersin, İ:.kenderun ynllan da 
tehlikesiz değildir. Basra yolu a· 
çık olmakla beııa'bcr nakil vasıta
ları lamaın>lc biızim hesabımıza 
çalışacak halde değillerdir. Biıı.a
enaleyılı, ötei!enberi muhıtelif de
niz ve kara yollan ile ecnebi 

.memleketlerden ve denizaşırı kıt· 
alardan getil'l:mekte bulunduğu
muz her türlü maddenin nhali 
zorlaşmış, hatta, bazıları inlkıin
sız hale gir~. Bu, bir. 

Türkiye herşeyi.n b"§>lldn aıciz 
ve mukaddes tuttuğu tam istikla
lini lınrmn.ak için mHli müdafaa 
kuvvetlerini ayakla tutmaktadır 

ve .iter tiirlii :ıı<>r ve tecavil2.ii si
ISıhla karşılamak kara-nnd.edrr. 
Bu vaziyet nl6mleıkırtte.Jri istfu· 
sal kuvvetlerini kmnen azaltmış· 
hr. Bu, iki. 

Türldye iğucden ipliie kadar 
herşeyioi kendi merulek..t-i içinde 
todllik eden bir duı"llll1Ala değil
dir. Muhtaç olduğunmz endiistri
ycl maddelerin roğnou, mamul 
sınai maddeleri, günlük ihtiya<ı· 
mı• ı kar~ı lıyan akla gelir gelmez 
bir~ıoH mamul gayrimamul "§il'R 

ve maddeyi ha.riçten tedarik eder, 
bir dunımdadır. Memleket içinde 
muhtelif ruali sebepler, siyasi ve 
iktrs:uli i\millCl'le ikind dünya 
haııbi başlad<en biriıııci Büyüik 
Harpte olduğu kadar stıok mal ve 
çeşit buluııdurulamamıştır. Bulu
nanları da hususi sahipleri tara
fından şimdiye kadar sariedtlıniş, 
k.alanlan da gizlenmiştir. Bu, üç .• 

Tiirkıiye kendi fütiyuma yeter 
ölçüde ve lıarice ~ubtaç olmak
sızm ancak yiyecek tnaddelerini 
istihsal eder. Mtidaf.aa tedbirleri, 
istihsal elemanJannın bu ted'.lrir
lcrle klsmen eksikn<ıSi, ta'l>iatııı 
geçen yılki wlınii ve hlsseti yi,.. 
yecek .ııınddclerinin başta buğday, 
her nevi hububat, sebze, meyva, 
'yağ vesaire olmak üzere e mik· 
tııırda çıkmasına 3mll olmuştın. 
Devamlı kuraklık, feyezanlar, 

don bu neticeyi çılcannıştı.r. 
Bu, dört. 
Bu yıl kış yarını asmlır Tiirıki· 

yede mlsli görülmemiş derocede 
fazla olıınuş, iç yollar kapanmış, 
iıayvan, hııbuha't vesaire yiyecek 
ve :ısıuacok maddelerin nakli 
mü"1<tilf.ta uğrıınııştır. 

Bu, b~. 
1\lilli müdafaa tertip ve tedbir· 

lerlnıiz başla gchnek üzere dev
let ihtiyacını gidermek için her 
tiirlü karşılığı mab.fıı.z ohna'k iize
re piyasay.a yeni cnusyonlar çık
mışl:ıi'. Muhtelif şekillerde fada 
para !kazananlar ve birdenbire 
zengin olanlar ters telaı.ki, şuur
suz gidiş yü.züıulen hem kendile
rine, hem memleket halkına fe • 
nalık etmiş \'e en başta altın spe· 
kiilisyonıına ve binnetice lıer lür· 
lü gayrimenkul fiat yiibel~ine 
iiebebiyet vermişlerdir, 

(Deva.mı 3 ii.ru:ü S.hüede) 

ÇÖRÇİL'İN 

Kripse Mesajı : 

"Hindliler 1 e 
anlaşma da-
• •• 1ma mum-
kijndür" 

' 8Anıaşmaya var
mak için insani 
olan ber şe1ı 

yaptınız,, 

Yem Delhi 1(.1 (.A..A.~ 

Çörçil Sir K.r~ §ll telgraf:> 
ıgönder.ın.iştir: 

•- Anlaşmııya varmak için 
insani olan yaıpılması mi.im. 
kün her şeyi yaptınız. Hin. 
ıdistan şi.mldi dlomi;ızyQn staı. 
tüsüne saıh\p olacaktı. Hind. 
liler bunu istemediler; faıkat 
~sas yakındır ve anlaşma 

daiıına müım!kün:ciür.> 

Krips bugün Lon
draya dönüyor 

!Yen> Do»ıi 12 (.A.A..) -

Sir Krips bı.ıg.ün Hin.dlst.m.. 
dan I.ıondray a müteveccihen 

llıareke-t ederektir. 

(İn2iliz -İtalyan ı Esirleri İzmirde Neler Anlattılar! 

YENiMUBADELE 
MUHTEMEL Mi? 
Dün şehrimize gelen Kızı/haç Delegesinin 
beyanatı .. Bir gıldır sigaraya çekilen has
ret - Hazin sahneler - 2 ayağını birden 
kaybeden 22 yaşında bir muharibin sözleri 
Ateş sahasının fecaati karşısında 

deliren bir zavallı •.. 
Yaralr bir ltalyan esiri: - "lngilizler Libyada gayet iyi 
harp ettiler. Hele Yenizelandalilar dört canlı 1imişleır gibi 
di>vüşerek yaralandıkları ha 1 de ayrdmadllar r,, diyor 
i:R ~ 
ı·' ı ,,. 

r 
! 
[ 
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Bir hastaııakıcı gomide yarah bir İııgilizin sigarasını yakıy« 

Yara'.lı İngiliz ve italty an esirle
rinin k:nııi:tdıeıki müobadeleleri ha:k>

kında düllıı şehrimize gelen mir 
gazeteleriınde enteresan tafsil:l.t 

v~llıtectir. Yeni Alsı1' refi!ki
mizin bir mıihanirl mıül:ıadeleyi 
şöyle anla.tmalktadrr: 

Ev.vel:ki akşam İng:iılillı gemisi 
İtalyan gemisiıııi taldbcn İızııniTe 
gelinıce her ilki ~nin mensup-

l.arı memurlanıruza saat ka~a 
ıışl'.ldarın karartılacağın SOIU'.l!.UŞ· 
Jardır. Böyle bir şey obnııyacağ1 
cevabı verilince her iki gemi 
mensupları çok sl!"''ıııın.iışler ve 
gecenin geç saatlerine kadar şclı
r i seyretnılşlerdh:. 

İngiliz gemisİnlcl en dlolkotor ve 
hemşire olmak üzere 29 kişi ev
velki gece karaya çıkarak gazin.o-

(Pevamı 4 üncü Salıllede) 

Çocuklara Musallat Olan Canavar! 

Bu ahlaksız şerir; küçük bir 
kızın bahasını biçakla 

ciğerini parçalıyarak öldürdü 
Adana 11 (Hususi) - iBurada 

feci bll: cineyet iş}e~ir: Bü.. 
yük Dikili köyi.iımeıı kasap Ali 
isminde birisi Adanaya gelı:ni,.<ı, 

,,Ç E R Ç EVE 

Davamız torik bahğı değil; 
onu bir relll!< diye ele alıyo
nmı. Başını alm~ havalarda 
uçan her nıad<!enin müşterek 
illetini helirıtici bir remz._ 

Üç, beş kiloltJk bir baba llOl'.ik, 
tane hesabile bir zamanlar 36 -
40 kıııı:uşa satı hrkcn, bııgıii,o ki
lo Jıesabile 80 ku.rtL~ .•. 

Sebep, ya ( ehl-i insaf)? 

Torikler bize kııup sola:nnm.ı 
mı terlıietti? 

Torik avcılığı, turakeşlik 

saıı'atı glbi maziye ait giri.et ve 
meçhnl bir marifırt halini mi 
aldı? 

Memlekette l>al~ mı 'k<ıl· 

madı? 

'llı>rik a\•cılığma ait mal>.eme· 
nin, kurşun, mantar, ağ, fila·n, 
{alan, latlığtna lnran mı girdi? 

Hayır, ya (ehl-i insaf)! 
Bunların hepsi yerinde •. To

rikter sularımızda fi.ok a.fıınnk
ıta; birik avcı.lığı, potin boya
l'.11$ gibi baııit biı- bilgi ve tee-

!manav Mınıtafaıı.ı.n diill<!kı:inına 
ıgitnı.iş ve bu.rada iyice k~faıy> 
tıütsüol'ediEteıı sıonra manaıv Mus. 

(Devamı 3 üncü Salıilede) 

00 
Torik balığı 
biı· remzdir 
riilıe ilıbsası halini muhafaza 
etmekte; memlekette balıkçı
far ziiriyetleri.ni çok şükür her 
an ç<>ğ,aııtm.akta; bu işin i>le-t ve 
mabeme cephesi de, sıkın-tı
dan en az nıiiteessir bulumnak-
ta ... 
Denıek loi hemen lıer madde 

arasında müşterek illetin rem• 
zi diye ele aldığım.ız toriğin 
yükselişine seb~p olacak hi<;lıir 
ihtimal mew.uıt değil. Bu, en 
ki.içiik bir malum; fakat ·l<ıri
ğiu o.i~in yiiksehliği en biiyiik 
meçhul... Dalın doğrusu, alul
lara sığmamak lıakınımdan en 
ıbüyük meçhul g\bi duran lıa· 
dise, rine en küçlik maH\m ... 

Sudan çılııtığı safüadan h.al
kın önfuıe serildiği sa.llıaya 
kadar bu işin bütün ı:ııutavas· 
sıtları, ya (fflıl-i insaf), kanun 

25kuruşakar
nesiz ekmek 

satan 3 fırıncı 

1 

Suç üstünde yakala
. narak 600 ekmek . 

müsadere edildi 
iFa1ıiaıte Daı..uşşafaka caddesin. 

de 99 numaralı fırım i§leten Ka.. 
sun, Rıın;e ve Silvestcrin kame. 
siz ekmek sattıkılar1 haber alına. 

ıak cvvellti gün iırına .i§aretli 
para ile bir muh.'bir gönderilmiş, 
ta11esi 25 er kuruştan iki ekmek 
a.hnak i5temiştir. Kasım iJG eL 
meği v.ır.miş ve işaretli parayı a. 

hrken, emniyet müdürlüğü ika. 
ıçakçıJık bü.roou memurları ken. 
ıdisini suç asti.inde yakalamışlar
dır. 

'Fıırında mevcut 600 ekmek mliJ.. 
sa dere edilerek h<ı ika kame ile 

satılmış ve ekme!derin bedeli o
lan altıruş :lira da mahkemenin 
ı.·erereği karara intiızaren Ziraat 
'bankooma yatırı!m);ştır. !Suçlu 
fL!J.'(.•lar fütiklar ve milli kıorun.ma 
kanoounun ma<lıdelerine göre 
maiıkeırreye verilmişlerdir. 

Hamburg, Rur'a 
gece tonlarca 

bomba atıldı ! 
Lond:ra, 12 (A.A.) - İngiliz ha

va kuvvetleri gece C<>logııe, Ren 
ve Ruhr il0 Haınibug'a taarruııı el· 
mişlcr ve tonlarca bomba atmış
lardır, 

Necip Fazıl KISAKVREK 1 
; 

vaz"cder gibi ken<li kendilerine 
bu fiaiları vaz'etıı~ler; yükse
lcıı her ınaddenlıı :,·ırası.nda 

torik bahğıruıı da hizaya gir
mesini teıniıı etmişlerdir. 
Herşey hizaya giriYor, ya 

(ehl-i insaf), et bir adını ilede
yince her madde onuıı yanında 
lıizaya giı1yor... Kazara torik 
biraz ilerlemiş <>lursa, bu defa 
t<.riğiıı ;anında hizaya gir, 
marş mal"Ş!!! 

Yaln.ı:ı bir şey hizaya girenıi
y<Jor. Mesela benim bu yazını, 
iiç s<me eV\·el ve bugiio faTaza 
10 kı.ıru~a, torik seksene çıktı 
diye 100 kur~a çıkaıuıy.>r. Ya· 
ni aylıklar hizaya giremiye>r. 

E;r (ehl-i insaf)ın en merha· 
metli \'e eıı dirayetlıisi sevgili 
hiikômet! 
Eğer fiatların hiza çize"isinİ 

sen tııoyin etınC'L.~en, bir miid
det sonra fiatlarda göriile<:ek 
maıu.ara, hizaya girme baha
nesi altında bir dilrtnal olacak· 
tJ.r 

HERKES MAHALLESİNDEKi BAK

KALDAN ALIŞ VERİŞ YAPACAK 

Her 250ev başına 
bir'' Erzak Tevzi 
Birliği,, kuruluyor 

-

Aile Reislerine dağıtılmak 
üzere dört milyon 

iaşe kartı bastırılıyor 
• 

Yarın sabah bak
kallara erzak 

tevzii başlıyor 
Ho.lkımızın ı;ıda ihtiyaçlannı 

e;aslı bir ~kilde ta.nz.im t..tımek ü,.. 

zere, :rooiı bir klrar projesi bıazı:r .. 
lanml9'lır. K:ırar, Koordln~on 

Hcy'eti ta111flndan bu ay içerisin
de _..ıilecd:t!r. 

Bu karara gör~, ilıer 200 "" ye. 

i)'a 1000 nil!uı:ı.ı elan yerde bir 
<lla'k Dağıtma Birliği> teşkil clu. 
nacaktır. BlrJ!kler. bulunduklan 
m.o.ıhaııe v.e;,fıa soh.-aklann adJar:ıtıı 

taşıyacaklardır. Bir ma!ıalle 
'1eya solrakta bu mildardan 
fazla ~~ vey:ıı. nü!\rs meveut a)du
ğu takdirde mlitearldib •Halk Da. 
iıt:rr:a Blı·liği-:ı tcş;.._"cil olunacak: ve 
a.dl'a'fı num<:"tralanthrılacaJrlır. Bİr 

meılıa'lle veya ook&kta 25-0 den a. 
~ağı ev o!&a b:Ie müıstc?kil bir bir
lik. lrunılmıt<ına t3',ışıJ.acak'\ır. Bu 

(Dı>\'arr.ı 3 üncü Sahliede) 

Lübnanda sokak ' Suriye ve Mısır
toplantıları ve daki "Müttefik 

içtimaları yasak! KIT'ALAR 
---:•---

Bunu ve gizli içiima
ıarı meneden ltfr 

emllnamo neşredildi 
Berlrn J 2 (}\ .A.)- Berlin rad. 

yoou LUbnandan alınan bir ha. 
here göre Lübnan hükfunetinin 
scıknk tqplntılarını ve gizli i9ti
jma!·-:tr1 menetj;cı1 bir ıemirnan1.eı 
neşt'etl.iğ.i.ııi bi·l:dirmektedir. Bu 
emir:rıamil hE.aıfına hareket eden. 
lerc ağır cezalar !evcin olunmu.,<
tur. 

--·---
Avustraiya vı1 Yeni 

ZeJaıuf ahlar 
geri çeklliJcrmuşl 

BerHn 12 (A.A.)- Berı;n rad

yoounun So-Çyadan b'l<fadigı kay. 

dile bu sabah VC'rdiği bir habere 

gi;iı::e Surly ve Mısırdaki bü~t\u 

Avustralya Ye Yeni Zeiiintla .ıs. 

kerleri Portsait ve SüVeyşfo gl. 

mil.ere bindiri1mckted.irler. 

FILiPINLEBDB ) Londrayı Göre 

Amerikan kıta- ] Şimdi Hindis-
ları ·nasıl tanın vaziyeti 

teslim oldu ? ne olacak? 
Adadan kaçan hasta
bakıcı kızlar deniz.de 
köpek balıklarile ., 

boğuştular! 
Tc:ıoklyo 12 (A.A.)- Damei ajansı 
Fihpinlerdeki &merikr.ın kuvvet. 
li?rinin nasıl teslim olduklar• halı: 
kmda şu tafsilatı- neşrctmekleWr: 

9 nisan sabah> ocyarı: bayrak 
takmış kiiıçük bir ."ıln&ikan oto
mkılbilL L.ima.je yald~mıştır. Oto. 
mobiEn yolunu kesen Japon nö.. 
bel.çisi içilllde bir General ile altı 
su.bayın bulunduğunu görmüş... 

(Devamı 3 ilncü · Sahj!fed~) 

Birmanya'da 
Yeni Dellıi 12 (A.A.) - Bir. 

manyı.da muıharebeler devam e. 
diyor. Durum değişmemiştir. A. 
merikan tayy a.releri düşmana a. 
ğ~r kayıplar verdhmckt'eldirler. 

BREST'TE 
örfi idare 

ilan ediliyor! 
Vişi, 12 (A.A.) -..f<;gal afuııda

ki Fratı6anm Bresi şehrin.de idarei 
örfiye itamııı beklemek Jazıın gel
diği ,·e bu huswıta evveliılcn teb
ligat yapılnııyaağı Alınan iııgal 

kuvvetleri kumandanlığınca hal
ka bildirilmiştir. Vişi makamları 

bu tedbire selıep olarak Bıoe.oltc fır
sat buldukça harekete geçeiıilc
eek lı;imselerin bulumııasııu göe
terımlotedirler. 

• 
Hind 1 c r a Komitesi 
29 - 30 Nisanda yeni 
bir umumi toplantıya 

çağırıldı 
iL~mclTa 12 (A.A.)- Kabu l c. 

<lihntyen İngiliz teklifleri ile Lond' 
raya dönmekte olan Sir Stafht'CI 
Crip,psin Yeni Delhiden Jıaı e\e. 
tinden oonra, Hindistanın ,. ~zi-

(Devıı.rro 3 üıncil Sahil<'de) 

HİND LİDERİ 
Azad ne diyor? 

Yeni Delhi, 12 (A.A.) - Hioıl 

kongresi liderlcriooen A1~1d, kon· 
gre noıtasınrla İngiHzleriıı Hindi...
tam kendileri idare etmek btc· 
diğini \ 'C bunun için dalı.ili birl('Ş"' 
memezliğe sebep ıı,lduildarım lıe· 

yan etmiş ve demiştir ki: 
Hindliler hiirri~·c( ve kcndı 

ken.dilerini idare etmek iı ti y<ır· 
]ar. Hinclıstaııın müdafa:ısı İn.gil
tereden temin edilemez. l\Jiid"foa 
Nazırlığıuın bir Hindliye tevdi 
edilmesi Uzımıbr. 

Taym~s'in bir 
yazısı 

Londrn, 12. (A.A.) - Bugünkü 
Tiınes ga.ze1esi şöyle diy-0r: 

lngilizler llinlilerle aıılaı;nuık 
~tolu1ıdaJd hü~iiniyctleriııi ve ar• 
zul:ırını isbat etmişlerdir. Kı·iıı« 
lekliJlcri geri almınrşlır. Fakat, 
İngi!ider Hindliler\·e anlasnı<ık 
fikrini mıılıafaı,a ediyorlar; Hiıı :
liler istedikleri saatte anla'?llLl 
netlec:leruliril<l Uir. 
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HALK FİLOZOFU 
~·~================~ 

A İT NE DEMİŞ? 

;; i..d 
iiliim ~ ü miiAuebetile 
b ı Ha evle i JllA!Z • yapt· 

hır. ~ taraftan bir kMım 
gareteler n: ·de dair yeni ve 
n · ıim \ e.sikal r an behsedi
~ rlar. 

't • ·: .. 111illet edebi
yatına yeni nı.'ı, yeni şekil ge· 
tır.W ıL er b r il ed.> ile, bir 
c ni) tı11 pn' t h ntında e• 
ııi bir devir nçmış l>ir ·,, an 
için. yukarıda kllo) ettlğ;mis 
le ücler e tte iki yerin e 
lıir kadirşina h:.tıı-. 

F kat bu ·IJ k Tüı1< airi 
ıçı Ilalı..i>,. rinde sü ·!~nen 
•ri,Jeri dinlem.:>'c gelen genç
lo ·den k11çı •• lakber• san'at
kıir ın metini i üzerinde dur· 
n uş. d~ün büyiilı: lliıım.i-

=- --

le· er, cii:ertllcr kasaplardan 
•aha fasla kar temin ediş«lar· 

~-
Evvelce elli lmroş olan bir ta,. 

<İğer fimdi yüz kıınqa satılı· 
)·t;rın .. 

Bu harp yıllan, ciğeri beş para 

e ez oM:eleam ciğerim iıöJ"l.e ateş 
p::.hasına çıkazcb. 

• 
0"'1 PAB.A ----
l'ı!ES.ELESİ 

l:lkmeğin lıeherine on para zam 

) apıldı. Fakat lokantalarda ya
rım, dörtte bir ekmek satılırken 
yıne eski fiıııttıuı lıe5111> ı:örüloceık. 

Lokaatac:ıle.r, eı.....ı. ~ -
para CL'i>ten verecej:ia, diyorlar· 
JIUŞ. 

" lüşl er fİllllÜTe bolu ı... 
kaataı ... a cepıtea çok p•a vennit
lerdir. Ne çıkar, lıııloaııt.ııcılar da 

eept= 7akııs Oll para l'ersinJer. 

llAVAGAZİ ---
şi&KET.LEld ----

İst;.,,buldaki bavıı.::au şirketle· 
rLı:.ten bici mqterilere günderdi
ği fatura v-esalr k.iiğırlar üzerine 

tfüokçedea ~ frlllWllea da ya· 

:ıı~ ormııf. 

llir ga~ ba lı.iıd.iRden baı.e
dcı ken; •Bu ne zihniyet?• diyor. 
Jla uki l>iue tıu bir z.ihni) t d~.

gil, ı.ihııi> .izlı!rtir. 

• lALTA 

AD 1 

ll~ı baıpuclanbtti iki bi.n 
de a lıava teh.Li.keoi ·şareti veri· 
lcıı lllalıa adaıwı mnlıavem<!t ve 
ka ranıanl14:ıaııiaa bW.tün ajanslar 
\e ga•eteı ... ata,.· ıbahaecü,.,.-

ı r. 
Harp INıfbyoıh lleıtiiz ilci 1ıin 

de"il, bİll p,. · •ı....h. n. laa· 
le göre uva.lh Maltaııı.ıı ı;inılo 
kaç defa va tebı;k ... ine uğra
d.ıgıaı ı.e.p ~ebilinlnlz, 

AH!tlET RAUF 

REŞAT FEYZi 

dln neclewı bftyfik olıılağıı.na 

kendi Jceıı&oe araştırmı.ra ça· 
lşnn'f*tt? 

Zaten ..,..•. ı o.ma.1ıı. H
ıao rnalEemesile •iicade getlı
~ bulnnan irin ~erlerini, 
b ııı, 25 yaşından daha küçük 
oltın ~nçler'n ekv.t·up nnhya· 
bılmt>lcriue bilbesap mood .. !en 

5n • O ha e Hiinıit 
n e!u k? Türk CdOlti atında 
yeni b;r ~rhale teşkil eden 
bu kıymetin ...-t.ya k<O)<lıığu 

emr, ·eni n ·ıı r tarafın
dan, yalnız blıer •menkul rİ"3· 
yet• bnlin.ıe mi ltolleneeek? 

G;"t' e bir bttı · ·~afp 
halini :.lan Türk e<lebiptı ta
rihi tt>frisah i~in, lıM'halde, bir 
b 1 (alt' i dliŞÜlımok ve bulmak 
za ruretindeyiz. 

Yangın ihbari 
için atılan 

'f.abancala r ! 
30 yaşında bir adam· 
cağız bu yüzden öldü! 

İ.ıımir 12 ('ralefonla)- Evvel.. 
ki gece .s....t 24 de Adagide nahi.. 
}'e&inm Knzanlı köyünde bir ııa. 
diöe olmuştur. Köy civarında çı.. 
kan hır yangrnı hııJka haber ver. 
melı: üııere muhteLi ki=eler ta.. 
banca ile havaya ateş etmi.şleı:rlir. 
Ku~lardan bıri Mehmet Ça. 

tal Ka')'a aı.dııda 30 yaşında !ık 
adam>!'l ta.m .lı;a)bine ra'llıyarak a. 
ğır surette yaralanmasına sebe
b ·et vttmis. zavallı ada.m biraz 
sonra ölmüştür. 

Buna sobep olan kU'l'ŞW'lun, 
kıöy halkından Ali önderin taban 
ca;;ına ait o~ an.laşıı.Jıruş ve 
Ali tutulıımıştur. 

J :unird e elJainde .l!.=na. .lii
rek ve çabuk bulunduranlar 
İmrir (Telahr1a)- Kazma, 

.kürek ve her nevi çubuklarla !ev 
ha dem lerinın üç gün. içinde 
~ tJ.boi tntuldu,ğıı fiat mü
raldbae lromili]uııı tarafından il.in 
okınmuştur. 

Bükref ticaret aiQfemiz geldi 
BüJ<ı.eg büjiiJı:: dçiliğirnizin ti

caret ata,eei Muammt>r Alakan 
şelırirruze gelmiş ve lımire git. 
m~t.ir. 

Üstıl aÇllc b r yük 1l<-:ıb>sı er ..._ 
balı yulatmcr.uı tiol.Wıdf'l<t cl<ınek sa. 
tış yorıne clııııı<*: ırewlyor. Arabanın 

llzert. dotn-u ttler ı;olt kirli 
ve m :ımba OOı:ması -, bezle l>rtülü
dür. o; ın ilrı!l.iıe c anıbacı 

bu i<lrli .bo:z, elııD kierln Ozeriılden 
kaldır!Jl lıerll olan h yvanların üzai.
ne örtJyor. Ve bu s.urc1Je ren&ı.ni 1taş--' 
betmlş, ayni kirli bel; hem ek.mekleTi. 
hem ha)"V1111.l.>rı mu!ıı:f:ıza ed;,:ro<. Bu 
ı.a.ı. böylece berg(I,, - eBıp ıridJ... 
J'llr. 

Ekıl!dı: '°luıuya içi çiDkD 

~ bıp4 "" a.ti! lmpalı aı-aba.ı.r oL 
malı: .Uaıın değil mi7. 

. B!JRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 90 

Seni Unutmadım 
ŞAT FEYZi 

- Haberleri olııa !dl tt ı, ..-ıt ve 
eı l hlr saıl>ııya kıtllıal. etııaiıı o4& 
d ôlr t*i* - _.,,_ 
lerdl. 

- P mma Qll!ct;mdır on 12rı da 
cu ~ ır<* ki.. Bır zamımlu

cıter ~tık. Sonr~. nı:deuııe sa 
glcl.ip ki= olchm. O:ıl3r d&, tabii 1 

. ~. Bıı ,,.,..,_:len 
ki balıtıi> 

c~ ka.dın 1<1>cumıın "°2ıüne batı
madan cevap verdi: 

- n.,.ır. Hem. o,,ılarm evleAeeeglııi 
ıaert....Seı: ~ bıı.ryotllUllf Dcm.ttcifabed 
1.tmılr..ier ı.oo orswı. s..
n.'1 t bey;., ~tine bu kadaır 

emin m.ıı;;n? SU-iWıı bir 11<*. kıod ınl• 
a.rasmda c :od olduaı-ı ...., IÖY-• 

idlıı l ... bu ııa:a:ıııtıUt 

lrmedllti ne m&lıllm? Le7-
ll, boı adama len c.ıicın r; i ta-
pıldı • ııcıcau llzL .. ZL""1 budala-

nın b . sa~ ... ŞeJ ... EriW' .. 
ise .. 1 • ,..ıc ... 

Ne.in binkn otımluıtu lııoltult
~ .t_. çılı.l.ı. Kıoridonlaıı 

~ 

xvn 
o CC\D. ....... ~ oa1ıı: .......... 

dCnır-~Qstü.. Kwa.n. kMa-. ~ ---~ 
,,.ı. el<> dJova:n -L 

a~ı. c iki zeı 
bıoa iç n 

\' .....,.;;ıel\lelti Z".YD<'P HSDJm Jaıoa.. 
ğınıın yarım .y.., aç .ı.ta lkaıan Fen ve 
ı; obcyat F telen !ç:h dertı.:d yen) 
.b lar ıl.."11 ı kara.ı:laştırı.lmıollr. 

Soıı .,..,.- en lhobe rlere "'"'· ~ 
arsa ı.:ıertııe y:ıvtrılacak l>ına. her iki 
Fal<lll\e !\'in 1131'1 eyn o . 

ı;;.ı .son it.ıran ""' yerinde buld.alt. 
H ümet y~k bı.r &'<JSleı'1ıg> 
bu quı naz. a~ır. o 

• proJe'eri bnmif o-
1\J;;Ul'llda lıer ıld. Fa!tü.ıı.mln 
ı tu-a ı.nda f~ te~er 

-ıq.ıızı.dır. 

·'YE:llUZ de bu jeiyle Y• 
a~ar o :ılı:!adır. 

l- Z""'"P Hil111111 lıııonagma ait 
enk un kn.d.J.rılJnasına b4-Uımışt.ır. 
lini.! ana kadar l>u saıtı nın t.emız.ettl
r ıJrne:tı Jlarnal o! u u.acöılk tı.r. 
z~ ilanım K.oo~ ın yanmıısı 

şüphe lZ k.ı. ~k tee.1.> r~ degen ve bU. 
Y uraxı~ o.uın oır: .&Cl~a. ıoua.c. 

hiiki\ıneı öıı ~ ortadan ıtaldıra.. 
cu ~e e su • \.te ı ... rc.K.et. eım.11 
ve <I r!lai )' .bJlllilar ıtpUaı:.a1rı U
ra.ı J.BŞL.r.ı:a~ur. 

h>r d.ıg<!r ıese.u.ı ıaratı da l!Wur: 
~""°"' ileu.l;ıre "u saıı..,ya_ lmac .ı>U· 

ıuna aore~ da.ha gazcı bır ,ek.il ve 
man.zoora vermek lçııı !ınıat buiıın
tur. eoel6 ,...,.., bln•f'ıl anasından 
b!r lımwu Be.ıedı,ye .;,iJJn.lılk eımeıt.. 
teıilr. 

z<ranUa 711ıptırı.lm4,ya baı'anıJacW 
yeni lkı E'akillte bın84'yle Be.ıed.ye ,,._ 
kJnd .D ptf*ader cMınıak1adJır. Bu. b~ 
laruı Jeltil ve ınıııbıy<!tlerJnln. bu ci
var için teoıbıt edilmıt oJ"'1 ana bat. 
lara UJ'WU!l olacafı ilı~. 

Bu ld modern bin~m - ıa.. 
mamWımea., l:ıem Üruverolte iÇZ!J. hem 
de ı..tanbul şehri iÇın kzymeıtU bir im. 
zanç elde edzlmıı olacai<ıır. ~ 
ve dva.rı 4r8hlr paruncıa ÜnW<!
maballeo! oWıtl< teıbit edlimiştır. 
Doi;nı .,,. ....... lıZımdır ki. il~ 
tenin cil OT bdtin Fıtk\llıteleri ıçin de,, 
ayn ll)'Tl, mod~m binalara ihtıyaç 

nmır. z-ııa ş!iptı bu 1>~ 
plerllınesıne ç&lı~ııaeaırnr. 

Fen ve F.dd>ıyat FMrnltelert ,.,m 
ve güz.el bl.:ı&lara ~!ar . .Aı7ni 
yp ın f:aciarı vesile olmadan. dljler 
.rııı.:ült.elerin de, dlılıa raıı.t ve ilıti.. 

:pçlıı.rım daha iY1 k&rflhy:m güzel bi. 
nalara bvıqınalıı.rını temenni ederiz. 

R. SABiT 

T rızlalarcl a «memırr evleri,. 
yapılıyor 

İrıh:Sarlar umum müdiirlüğü 
tuzblanI11ia çal..ıpn memurlar ve 
müstabdeınl"T için yeni, modem 
evier yaptırmayı kararlaştırmış

tır. Bu cümleden ohnak iizett Sı. 
vas viP.ıyetindeki Ced;t tuz:lasın

da ıı bin lira sarflle cmeınur f!"f'. 

lerh inşa olunmasına önü:müz
daki wy başlanılacaktır. 

Yine önümüroeki ay Su~rlu 
ka:ıasına bağlı Alibaba tu.ziası.n.. 
da da 10 bin liraya belaçi e't'leri 
yı:pılacaktır. 

Açık İş ve memırriyetln 
Ankara bebdlyesi merkeız bi

na t.ıı; rır kar-~nuna lise l!l<!

zunlanndan 100 Lra avlık ücret.le 
bir J;ı.ilip aram.lmaktadw. Tal" o
lanı n bu ayın on sekı.zınci cu. 
martesi ıü saat 10 da Ankara 
mllh bel husus.iye mi.ıdıi.irlüğü· 

nun merkez talı .. kkulc mü.ı!Urlü. 
,;ünde müteşekkil konüs_yona ve 
sal lnı ile müracaa Ierı icap et
mclr.tc.dir, 
Ma1ıye Veltakti Ankara kırb.. 

siye d poouna 60 lira ücreili bir 
-uuamele memurluğu için oi'r 
imtliuın açılmıştır. Talip olalna
nn bu ayın 2'2 inci ~nü ak.•amı
na kadar Ankarada Ycnisetıirde 
İsmetpıı.şa cadiesindelci Jurlasi~ 
müdürlüğüne müracaat etmeli
dir!...-, 

Kollu;undald büyült ~ oota
dakl yuvarlalt m- iiEerlne alt&, 
ııapkMıru blr lrol\utun -e rJiiat.. 
tı. ot çekttdı: -ınlll batım• _., 
oturdu. 

Uzun muıı IMJÇları:ııızı lçlııe akili> 
b-ı ısılctı. B'ır;iia 1'"°' admım haleti 
ruhlytai boUctıı. He le !iç ~ bir· 
deıı •:ı4>eci4! oıııı bil>t>ılttin .......,,,.. 
mıo-t~ 

Ilır aJc;;ım evvel. beraber ~ ~ 
mdı: U,ere ~ Le>* Jla rıı.nd<'

VllSU<):l ge.;ememif, lıelefonla. mun&Sil> 

bir baban l:>u.lup, t<.;deı) ıı.ı,, alıp C>

lııamad :!11 ıii:Y loınlfC. 

Sii•vlııln C'llıu ·~u.. Arl<k lıu 
bc)tocaıuı gilııJerin sona eım:ıııea için ne 

it.adar ..,,,ı., ed~ ve ne bd&<' oaı-
7'Qna lıfler de e. ~ ...,. r;ldJır<ı<
du. .. ço:.: "" kendi iıltu-.ıa.ı zl.. 
,...ıe X..,,.1-~ - d~ 
,.,..ıu. Qeoç ııcız a.rııdatı:ı -...etıetiıı. 

blr ıırı ..... v l ram! .-...,.. m.ıa..o.ı .ı... 

ı.-t lçln çırp.,._.., bunu 1""11: odam. 
dan Ur. ..ıt ~iı l:ııbr<ır· 
<l.1ı. 

SUaviJl!.ı:ı. evl=mek k:rra.rmı verdlc.. 
!;!,, ıaııra. bl.J pN)clcrı "-e<lnde 

, ~{Llf:J\ R.r f .,~~:;ı 1t_.'V;E;.:r~i :·~. : 
. ~ . ~ 

Büyük Alman Taarruzu ve 
• 

vrupada ikinci • 
ır 

Cephe Açmak eselesi 
• Eski Bükreş Ateşemiliteri 

UZAK DOOU CEPHES!: 
Cen bi Pasitilt.ıl1' Japonlar, Ca. 

va a cenııbwıda Kristmas a. 
da ırun ışgahle müttclik deniz 
Y'D r•ıı.ı lrontrole yany..cak ye.. 
ni bir us daha kazandılar. 

Filipınlerde Bata.an yarımada.. 
sı.ndaki Amerikan ınU alaası A. 
merikalılar için iyi bir ha11J tec. 
rübcsi olmuştur. Amerikahlar 

burada türlü .ma.hrumiyetler çe.. 
k.cn az bir kuvvetle üstün Japon 
kıt'alanna ka191 aylarca muka
vemet edobılmişlerdir. J.\fan!lta 
JrorfO'Z:inde bulunın CQtregidl:>t 
adasındaki Ameriloan kalesi bfila 
mulııavtmet el:mektedir. Japon. 
!arın buraya hava • deniz kuv. 
vetleri ile tıtanıız etmeleri bek
lenebilir. 

J apooler Filipinlerden seı1:ıeet 
kalan hava • deniz ve kara kuv. 
vetlerinin büyük kısmını belki 
de Bimıanya ve H'n<lis~an cep. 
hesine nakledeceklcT<iir. Av\161>. 
raJ;Yalılar, J 3f!01'1larm iki hdta 
zarfında Avustralyaya taarrırı: 
edecek 1erine ihtimal ve~rlar. 

dı. .Ar-.ıdan dört hafta geçtiği 
haJıde böyle bir taarmz başlama. 
dı. F'krimize göre Japonlar bu 
lbi.iyUk kıt'ayı istila için elverişli 
duruma erişmemişler ve veler 
de~ede ha:urlık da ~amaır~ 
la>ılır. 

Bil'l'l'l8rzyıııda tahmin ettiğlmiz 

iki mahtelrir tevkil ediüli 
Taşralı bir kaptana 13000 liralık 

motörü 1~ liraya 98tmaktan 
suçlu Galata.la A..,"'Op Bahadır ile 
Gaıdosi Alelıaaııdr l!'.'Vell<i gün 
c~ud halinde yakalan. 
niı.şlaııdıc. 

İki muhtekir dün ad}ioyeye ve. 
rilmişlerdir. Neticede her ikiai de 
tevkif olunm~. 

Kimler nalıa miilettiti 
~Jı~ 

Nafıa Vekil.iği teftiş heyeti ni
zamnamesinin 33 üncü maddesi 
~iştirilmşt;r .Yeni şekle göre 
nafıa müfett.;le;in.in, memurin 
kanununun 4 ii.ııcü maddesinde 
ya<zılı şartları> ve yüksek müıhen 
ôôdlk dipkıma:;ını haiz olmalanı 
esastır. Bundan başka halin ;ca. 
Inna göre, hukuk, iktısat, ticaret., 
Siya.sal !);lgi!er okulu ve haı:ı> a. 
ıkademisi gibi fakülte ve yüksek 
mek.qılcxdcn ve ) ah ut bunlara 
ımuad.l "':nebi müe.ssESelerden 
nıezun olanlar da müfettişliğe a,.. 

Jınabileccklcrd:r . 

Mii.henJia mektebinde yeni 
bir makinı- laboratuan 

yaoılacak 
G wmiışsu yundaki y ükse.k nü. 

heodıs m ,,.1001 hına.sının ~n• 
letilmesinc devam olunmakt .. d>r. 
Şimdi de 11 bin lira sarfolu arak 
büvük bir •mak:ne l:looratuarı> 
ınia, olıma~aktır. İtıiata öı>i.müz. 
deki ay zarfında başlanılacalı:..ır. 

Cenevre bQfkonsoloaıırmu 
4ehrimü:Je 

Mzeunen metoelk~.otimooe bu. 
lumnakta olan Cenevre ba~n
ııolosunı uz e<Üm Erçin er A'.)'dm 
dan şclıriml?.e gelmiştir. 

?fıkl olmaeı lazımdı. Aocalı: Leylıl. bu 
suret~ Jçinde bulun<lu!u mfuıkdl vad
yetııen lcurtulaellc. het'ecl<ı ve lstıırabı 
dincektl. 
Stiavmhı <;Kiud'ii bir fllY de. Nevi· 

ıı.in, hınç alrn'1k içi0 daha iierı,.e git. 

"""'1 ~ dedlı:odlllar yJlpı'nma. 
mUştcQJ vaıyetler lhd• ~ !dl. 

Le,.IAııun temiz ...... ._, tacı ed --ilir. Sf.""1 ile ola) ve lı:al'I tılr 

evlenme u.r.n- dayanan miin-<beot.. 
len, ıenç iur.m. •lle&ın.e ve muhltine 
,.an!ı:ı biT lar2ıda aıeoett.:.rllebilirdJ. 

Süa\'1. urun uzun k:lf.Mında Nevinin 

lcarakterln.l lablll ..tti. Ncvı.ııln. bütan 
çıplak ığı ıle 1'.lylerı ~rerek hatu-
ladı. Ondan lııor<lım3k )*zımdı. ÇfuıJW 

ıııiul ,.~ baya.le gelmı,..ın rn-ıeıer or
~ atııbi.!k..ıi. Ondan kendlslne tmtb· 

"'"· blr t:ıkım ~ eil6hları vardı. \ 
Bu kadırı.a k:aql ..,..,! &ll.6hlnrla rn\llı:O... 
bele e<k-1:>' m&n.ldln delliJdl. ıı.... 

- yap:ıb!l.lrdi. 
G=<; ad;om bllt:ıııo. Qunlann Ley\& 

tarıı.tmdaa da d\l8'ınll.!düt"Jnll ha ır1-r
Jı>r. :f\lref.ndfl derin blr "Cl d1IYU:7W. 
du. l,eylll'11 bir .,. evvel 1rurtaımıo1t, 

,,.... c:Nılerln\ -cercov~l.\yen u:zun kir

"'~\n UC'lllldalı: ~lan di:ııllmıei: 

üzere Japonlar kısa bir a.zır •• k
tnn sonra tekrar taarruza biıi1a
mı.::}ardır. Tµnıgu · al Çin. 
liler ile Japonlar arasmda mu!ıa 
robe ohı.>aktadır. !rravadi ceıme.. 
sindeki Japon kxılunun da Pra
me iittrindcn petl'Ol havzasına 
doj;TD huekete geçmesi m c. 
rr.eldir. Böyle!' le Japonlar Man. 
dalay ve petrol havızasına ookiın 
olmağa çalıışaoaldardı ... 

llilld denmnde Jap<]Jl!ar hava. 
deni:z hiikimiyetoini ilk sal'hada 
k:ızanm~ göri.inü r!ar. B<ınun 
ilk neticesi, 2 İngıli:z kru\ a:ıQıü, 1 
tııyyare gemisi, 1 muiı i,p ve 1 
'karakol gem ·nin batrn olması 

e 50 kadar İil€iliz tayyaresinin 
düşür'ilrnmldir. İngılizleı- b de
n::xıe Ja,ponlara ka~ı müdafaa 
de~, taarnız etmc'k .zt>r'. da bu.. 
lunuyorlar. Japon fil.osu bu de. 
niııden ~ya ooğ'ru ric'··te me<: 
bur dilmed'!,~e Binnarıya i1e 
doğu Hirı.d sahillerinin Japon ab. 
lulı.umdan kurtanbuası mi.tnıl<ün 
olmaz. 

2- LlBY A CEPHESi: 
Her in tarafın ileri birlikleri 

arasında mıJhnrebe hareketleri 
artmştır. Mihver haV'll luııYvet. 

!eri sık sık Malta, T bruk ve İs. 
kenderiye Ü>ilerini bombalamak.. 
ta, buna k&l"<J İngilizler de Der. 
ne, B:tı.gllZi limanlanna. ve Mar. 
t:.ıba 1 • ·a meydanına akınlar 
yapmaktadırlar. tngılli.ler, Gene 
ral Rommelln bir taarruzuna ıh. 
timal verdi !erinden bu cephe. 
den Hindlst:ına kuvvet ayı.~mı. 
yaoaklar te böylece te.bit eclıl
miş olacaklıırdır. 

3- J)()ÔU CEPHESl: 
S<Yvye'\lor Birliğinin Amerika 

elçisi Li inof Birleşik Amerıka. 
dan Alm:ıl1)•aya tarruz e-t>nesini 
ve müşterek gayrete iftirak ev
lemeıslni lckrer istemiş ve ba';lı.. 
tca mt.tıardbe meydanının Sr>vı. 
yetler Birliei topral<.lan.nCa oldu. 
ğunıı söylemiştir. Lltvinot AL 
manyanm. &bloka edilmcs:ni ve. 
ya sadece Alman şclıiı·lerinin 
bon:hlnaması.nı lıMi gömıemelt 
terlir. 

Bunlar doğrudur. Fa'lc:ı.t Am<\. 
ri.ka ve İı::ıgilteI'I! Aıvr~ada ;ıdn. 
ci bir kara CEl!'hesi açmak için 
hazır mıdırlar? Bumm henüız va. 
pılıuıııyacağınJ., yalnız Atkın.tik 
deııi'zalb harbinin aldığı inkişaf 
göeterıtl(\ğe W:dir. 

- .ı>eıu, NJıı;O: Numan lleyh:. · ol· 
duğtmu:"1 16)-WJ<><, bıına ne dera!nl:ı:7 

- Evet. NJg;rl& blrl.!k<ıe urıld&Iı 

Selu.~n C\"iılle i.&Ş.l ınca tabU bi.z de 
kılık lQyaf<t düır.eidi, o.. lbroa &ııl<ai 

1 
yiiriıd;I. SiEln aıü.,._gmız :&. la· 
ltı,tmıık, ~alı:t1k, çıılnf!ınlılı:. ;ı.ı diıt>em, 

bir çek.i.rdı!ı<. oldulı.. Bun1'!l iı=ine Sel.( 
ma Han111J1 adımızı da det .. ~lnll, Nu
man Bey koy<lu. Arblt ~el "eır'.!tm. gell 

Malömu lhı;anuuı,, bu fok.in bllr'e 
.. tüp 'le ı>d< bir bakına)'ıll• ~ 
aıe_ Beod.eıılz m 1•kkien,. o!dt*.t:ı ede
bqattao, re~ !ilıllQ da ı;a1canm. 
N- Dey olduktan !Vura benim 
bunJa1'llan. ve lıatai b!cu da lUl>ar ba

yatıından ça.ktı:mu anliyan SelmA, blr 
de baktım, güniin birinde bize bir de 
evlenme ~ -.,, mi? İiılle od.. 
~m, jflıe yavrum. een!n o ııün B<l,:rülo
d~ e<ımıilf ~ Numan ~. 
bu fakirdir. 

Moru,ııı akı.ılup ,.,.kından ool bile. 
tlnkı 07.erine bal<tun ve orada bir ya. 
Tege ""'Plonmıt hançer .-nlni göl'iln
ne :ortilt peo dedim. 

- Pd<i, Selma o şeiı:ilde k~a uil
rad&t&n ....,,... telcrar niçin bıu-.,.a 

~ld.'ntı? 
- Ntttye gld""1<t 

da .. V:ık~le ell.mlııde a~-ucumuzda n• 
vama onların "-1nJ o yer n dlb;ıne 
balaôt ~lu llemlCri.ode bep deve 
yapm1o7la.rd1. Srılmıa h nzınız. ak:ra
bamı:ı değl.ldi ki &lünee de mı.-aema 
konalım, ovinde oturnlım- Zaıvallıcığuı 

d.:ba. een<W>li U1ittılt ııtınUn 3-
mtthınn d..,ısmın ,.oteni, nbmeW 
~-in ıırocııııw!esl. :ı..-ı nere. 
deld. >ınh•ının blliıan nı:sl.. "*1 Bil\ 
n esXıln il\ ey rd CI>. bir 8lolr 
rr...-aoçı evin kbı.e doldular ve erı..ı 
ciln de bı:ze oradan )'(111~ d~ 

- Y • ~~ böor d~nbııı! 
~ böslıOıllr ls\e Vcııl~inl.n k.~ ......... 

MAHKEMELER: 

"Şık şık eden 
nal çadır •. her işi 
bitiren akçadır!,, 

.Aralarında adeta bir penr!llr vardı. 
Alnında beyaz b'.r ıwı ..._ "" Ud ..,. 
ilç y&fla..-ıııd:ııld bir 1<>ru:.ı.ı - o~ 
d\,lgu anla ılfn lbi"., 

- o· az, ctiyo u. B bir defa 
sanirıı.ı;,a o r trıı ;ıau. :!'ttL. Şimdi 
bu yara .• lmlıılir ne Ddu 
sürecrlr? Y ln lıra b1 te az aınma.. ney
se... Sana da y:w tır. Bunu bilerek 
if&pm:&dın ela, onun içbı ... 

- İyi &nilllo, 7uz llnı pek çok .•. z ... 
ten. yara da yara değil ıd... Hatıtı 
Görmedin · ! . &zaharıede, bir '*'9i.. 
Jenle )"ikadı ar... zeme biraz ten.. 
tılrdiJult. & ult."T... "'.e o kadar, •• 
Haydi otuz .ıra vereyim de, ltapata
lmı şu işi... 

- Dunyııda olmlırı. ABH. bu. ~ 
mı~a ne ıı;ııcaba baııd&n ....,.., -. 
col<. •. o~ d"<i' ı, e.li de lı:apaıı.. 
maz b·ı .i -- Z ten, t&J leme de ~ 
vi mD.srafını karDr altın& alaeak. ııa... 

Pis °"" da, '"'~ilk cab1&1 ••• E1U ll. '"°"" "'8iiı mı hülantedecdt _,,,_ 
5IUD ına eme? 

- P<AT'lm :rok... oıısa, ne olac8lcT 
E!l1 de ve im, y1lılıde, ıror olaırım ... 

- Yallah., becı ora.mı bl.knem. 1-
çocugumun OOşı :,; arı.ı.: , izi kalsın. •• 
1- de, ceb · en Itır aGı!I' para ....,._ 
tedeyım. •• BJnu > ın doçusu. •• 
Ben-.., tlcaıcı ,......,..,__ Sade, 
i..laç, hCli.tm p .. rihıit çat.sın .•. 

- li"Ydı, kıriı: erey-... oıxı.ı 

na ....ıccum y~. e -.. 
..liiJDnım 91llla.? Olsıı, ı, ..,. deliJ.. •• 
Para111 yok .•• 

- Sen l:>lltnıin! ık. d\lfün. tavın ..• 
On. ııore l<•rarım vtt. Yt!Uıılcı J:>qı_ ft.. 

.rirsen. ıca.p.tıl'Jl bu ,P ..• 
İkJSı c...0.C 1, korJdorı.m öbdr ta.ra-

tm& do,:ru ;yüriidillec. ıı,.., sıanlı po
cuk t.a, bır luıç d1m arkeiuıından p.. 
diyordu . .Kon<lorda. konlli3· loonu;ıa, üç 
<!ör< de!a ı;"1ıp g•idıler. Bıraz sorua, 
aııüb&fir -laıdı: Co<u«un ~ da. 
voa,. <llıtn man Okunan .ı...-. 
evrakından,· ııııÔz.ııuw.ıı, b~ go>

a.ıga ça:-p1<1 ba;ın.., > ar.ııı.asın& -
bıyeı 'erd.illi &ıı.14'' :,yurdJ. 
Davacı oöz aldı: 
- l!l!<....ılm .• Çoculu.o yaraeı zıUn 

etıeaım~ ıblr "'7 celil.. G~ .._ 
:ı.t. .. Beıı ~ vacı degı.llm. 

Iı;.ııı. aalı.w da atAnıaı:ırz, bu - b.ıa.. 
Jet.le :voııın Umı ort.. ;remıdeıı g;dL 
yordu. Cocl1k ıa yola ~ UzaJ;taıı 
b~t g<>rilııoe ko·'"1-ıı... Kaçayım 
dedt; kaçamadı. Bu da dUmen.l sa,p 
sola çevirdi; ~~ Kabelıatlll biiırütil 
bizim çocıık.ta •.• 

İk.i d.e ııım>t dinlmildL Oo1ar da. • 
Slliı yub.rı · feyjerl 8U)'lediler. 

Jrfahkcme, roamuuun beraet'ıne -... 
rar "~t Yaralı ()OCtlk. ~ı ve maa
nım bir ıırup tul!rıde -~ çı.. 
lap tıideNeıt<."'1, dlnteyicllerden biri 
<l>ürunc, 

- lleri.l, ailem etti, lııtUetn tttı ..• 
Kaç para v~ verdi albır.,..t, e. 
damı davadan ~lrdl; ~ 
kurtardı; S'Qrdiln mil? Dedi. 

öı;flrll eeı:ap ve...!!: 
- Blimez mtııln, yanımı?. <Şılt p.: 

<!den n•Jçadır.. Her j'li batlruı aloı;a
d>r. • . Par,. o lduldan, iri.- l(olıı içine ııa-

ra cirdlkt.en ~ obruır.ıcM: ;.ter o
lur, Kopa.lı ~ açılır. Hey g,di ıoıs
züıa.il ae-w·~.cn parası ... 

H0SEY1N BEHCET 

- Fı&a t bunlar roman ..ı.e.ıc li"Y
lerı 

- Roman olaca.tı: .d ·1. bunlar ro
mr'1Il ta l(mdız~ ronıcı.ın en dan&. 
kasıl -

- Deme& ölüp dJ.rilme meaeıesı bu 
imi§ ha! 

- I'abll deil1 mi ,. .. ? Hal>ıı ki -
iıç..nde b.r tak.ı.m ~aba r) 1k1 ar, daıa-
verelet dü,;""erak biııe lı:ızaıc dtı oı:.. 
dunm. 

- Ne ~im be1ı, -...ıin bc;,ie 
O~ul 

- Ne J&e. flmdı artılı: ~ o.. 
tumıaı. m~ brnı.:z.?. 

N"4< '- yw ~ .._ 
tiroi: 

- Buırurıın. llWalı:la Ç<>lı: 1QnlldUIWL 

.ıı.tıa <!Weıı.ic. beıkııı. Dıwut - da 
uııt*ta<ı tııimime lıqıl•dı ŞinJdl oeıııı. 
1- _ _,,...,,1le! ul çalAn t.ı1lmdaıa< da -
u.-. 

İS!ı:emı.,,e Ç'ÖIClüm ve ben Qt\ker çök
mez Üxi.ıntillu ~ ıne:ıbaba;yı -.. 
tınlı; 

- MrboOa binıder! 
- Jlertu.b;ı ÜZOutülil AbMtl 
A!llk DiıTojea: 
- Nedir •en.in il4ilntiın balcı;y-,... 

Mııınet? 

- Ne ol- ,... Hecı ~ ı,;.. 
Dİll yarwı b"9 ırikı, o da blade ,..,c. .. 
AdJna ı.- ve - denile bir 
- _., o da ııJ%de :r<*l 

- :M b>.!i;romın iızxle Jıı...ı ' meı--
ba.met olmadlğml? 

- Eğer s!zrl in.at ,,., nıeıt>auıetio 
-....ı olsa idi, th:üutıııa Nrmede bir 
ba:l'dak olsıaı tı:rMn ederdln.id 

- Şa.rep ••• Şar~ .. Şarap_,. Ah o -
rllip.. • Mı o pr4lil>.. • .Mı c rakı... 1) 

'*'-.. Ah onlıuı. ve anlara ben:.ışea 
bil ~~ lca\ edenıer Oh\ . . Ya 
Üooüntlll!l Ahmet, beni ly i dinlet 

- Kulakiazım ıseı:del 

- v~ b zden ııeçm!o artılt. bizim 
bUn<ian sonra. adJuı> ol.ocııtmıız ~oJı:. 

11zak farrı h~rbf !D 
tw.dl ll"' ~CllU 

Yazan: Ahm.t Şükrü ESMER 
Uzak Şukta oör ay .içinde J il. 

Jl<ll'(yıı ..-afıridao 'al otlil.Cn 
merolekeı.ier, dunyanın en zengin 
bam ma<ide kaynakları idi. Dün. 
ya kau.çuGtınllll heme'l'I tamam.. 
na yakın bir n ' ti bu memle.. 
ketlenie ;ııtihsal odiliyordu. Ki.. 
ni.n intı an Hıolanda Hind:istanı. 
nın · rı allıhda idi. Petrol, 
kalay, piıinç, şeker, tulün ve da. 
ha yÜE bir çeşit iptidai madde bu 
memleketlerde bol miktarda is.. 
tihsal edilmekle idi. Bu madıde. 
lerın bir kısmı mahallerinde iş. 
leniyıor. Bir kısmı ise, İn,giltcre 
ve Amerikaya gönderilerek ora.. 
da l'j1"ni:,u-du. Fak.at ga-ek işlen 
miş, gerek yan işlenmiş veya hiç 
~nmemiş bir halde olsun, bu 
madrleler, t~lıllerin ve biraz da 
Amerikalıların istifadelerine tab 
sis edilmifti. Yalmz Maleeyadan 
İngilltereye ve Ameri.kaya senede 
~üz m.ilyon İııgihz lirası kııyme. 
tinde kauçuk ve oetrol ihrnc eru. 
li)'l>rdU. 

Di>rt ı;.ylılı: bir .mi.>cadelcden 
sonra bütün bu tabii zenginlikıler 
İngiltere ve Amerika için kay;Jx» 
muştur. İQgiltere Uzak Şarlctalıi 
memleketlerden getirdiği madde 
!ere daha ço'k muhtaç olduğu için 
bu ka)lbı daha zryade dlzymuş. 
tur. İ~lerin sık sık gıda ve 
diğer maddeler kısıntılarına kat. 
)anmak 2l0runda kak3ıklan I.ıoncl. 
rad'na gelen haberle~n anlaşıt. 
maktadır. Mesela gııçcn hafta ka. 
uçuk QOk sıkı kısıntıya ~i tutul 
IDU§lUr. Hususi olıomobillere lôs.. 
tik verilmemektedir. Hatta eıılı:i 
lastiklerin hükumete eslim edil. 
mesi de istenzyor. Lastik ve ka.. 
uçuk eksikli(?i Arncrikada da du. 
yulmuştur. Cünkü Amerika ka.. 
ııçıık ihtiyacını bu memleketler. 
den temin etmekte iıdi. v~. 
tondan bildirildiğine göre, Ame. 
rika kauçuk ihtiyacını karşılamalı 
için sıuı'i kauıçuk imaline başla.. 
ıruştır. Şim<Lıden senede yedi yüıl 
bin tıan sun'i kauçuk ;stilısal edi.. 
lebil€Ceği bildirilmekterl:ir. Bilin. 
diği gib~ Almanlar, harp çı.kUğl 
zaman kauçuk meselesinde v:'1I: 

bir durumda kalaca.kilarmı bildik 
1eri için, muharobeden çok evvel. 
Ahuna adında bir sun'i kauçuk 
imal etmcğe mll\'affak olm~lar. 
dı. Söylendiiğine göre, sun'i kan. 
çuğun vasıflan, tabii kauçuktan 
aşağı olmamakla beraber, bir 
ın!ı.ızuru pahalıya mal olln:ısıdır. 

&:;-.cün kısası Uzak Şaı1< mcm.. 
leketle'nin elden çıkma;;ile bil'll 
Amerıka ı·e d001a çok da İngilte. 
re sıkıntı içine atılmış bulun U) or. 
!ar. Henüz, §imali ve cenubi /\,. 
me?"i.l:a ile Aıfr:kanın ve Hindis.. 
tan.n zengin kaynoklrrına hiı.klm 
olan Anglo • Sak, nlar için be 
Slkmtı hiç bir zaman, yalnız Av
rupa k t'a.sıııın kayna.'<ltr:ına da
yanan Almanya dere<'esinde hiid 
olamaz. Bununla bcra1:ıer, ka,YJi>. 
!arın çok büyük olıdıığu da inkfu 
edilmesi mümkün olmıyan bil' 
hakikaUir. 
A~J.o • Sakoonla:r kaYl}llara 

uğram~r; fakat acaba Japonya 
onlann zararlar.. niılbetinı:le kir 
etti mi? Bu suale menfi bir ce.. 
vap vermekte teredıcmt eıiili-ms. 
Anglo • Sak:iıonların zararlan nis. 
betiııde ır.ar edebilmeleri için bü. 
tün s1oklarm ve zengin kayınak
ların old:u€u gibi, J aponlarnı el 

lerine geçmesi 18zmıdı. Halbuki 
stoklar tamamile tahrjp ed:ild>ği 
gibi, petrol kuyuları, tesisler ve 
fabrikalar da yWlmıştır. İngiliz. 
ler ve Holanıdalılar bu memlelret. 
lerde kendi tf.ıbirleri.ıııce ".}·akıp 

kavumıa • politikas. takip c1miş. 
ler, yani Ja'JlOnlann işlerine yarı.. 
yabilecek hiç bir şey bı.rakma. 
m.ıya çalı.şınışlracbr. Bildirild;,ji. 
ne göre bu t~üs baıı yerler. 
dı- muvaMak ohn~ ba-ı yerler
de tamamilc muv.a.ffa k olma n ~ 
sa da heı.'hal<ie bü-rmc tahri •at 
yapılmıştır. Müte.'1=sların ifa • 

<klerine göre, d · dıcn bomba 
ile iyice talı~ edilen petrol ku.. 
yularındım telı::rar is\ifode clınelıı 
mi.iımkün değild;r, Çünkü ek'so. 
r •a ~trol •nhribat neticcsirn!e 
mecr mı d işti•erek başka ıs. 

tikame•leTe mı \ı. ıi;m:lan ku 
yular ku•ıımakt;ı.dır Remalıle 

J ponyamn uzun bir uımnn, ı.u 
tabii ze n!i'derden i hd<' " 
11\iyccef(' cmnı <'tle sövlcn ' •· 
Yani "lo • Sak:sonlnn. 1'8 .1:' 



tn Y"'Zlnın me-tın.tn .:U:kGOJU 
AjJ.n.:o.ı bült~eri.ııden all.D.llı..:.;;W') 

Bulgar kabinesi yeniden 
kuruldu - Romanya 
Kralı huta - Anupa
da ikinci bir cephe mü
zakeresi mi? - Kripa 
Hindiatandan ayrılı -
yor - Litvinofun deme-
ci .. ~ ... -

Telhis rden: A. SEKiB 
&.f,) ,fan biJd,riliyor: Başve. 

k:l Krala kobıne~,nin islifasını 

vcrm-~. Kral bu L-ı.ifayı kabul c.. 
dcrok. Fil<llu yeni kab:ncyi kur. 
ım9i:a rr.emur etm..şlir .Her şey. 
den evvel .ktısat ne<ıaretinde !('n 
s'kat yapı!acaktır. D;ğer neı:aret
ler<k değ~ıklik yapıl.m.1yacağı sa 
nJmaktadır. 

Yenı kabine teşekkül etm· ir. 
Daşvckil Fi1of maarif nazırlığını 
b:rakmı-ş, hnr •ve nazırlığını .i.. 
ecr ne a~-ur. Kabine<!en ayrı. 

lan eski nazırlar şunlardır: Hari. 
ci} e nazın Papnf, hami ·e nazırı 
Daskalof, ticaret nazırı Prosar

~x>f, ziraat n.a'1n KuSL>f, ıremir. 

yollar nazın Ourolaf, adliye na.. 
Zl?J Mitakoitur. 

Bulgaxit>tanda, askeri mahke
ı:ı.e kanariloe ~ Bulgar asılmış
tır. Bunlaroan b:rısi Yu~slav 

tar;;ıfları bir gazl"tenin eski direk. 
tıörü Voıkoftur. B:: kaç sene ev. 
vd Bulgar ziraat partisi liderle. 
rindendi. 

Bu.ndan .başka Bulgaristana bir 
Alman t;caret heyeti gelmiştir. 

ROMA.N'Y A KRALI HASTA 

Loııdracian bihlıriliyıor: SC>yleıı.. 
diğine g()re, bir İtalyan mlitchas.. 
sıs:ı Kral Mişeli tedavi etmek ~ 
zere Bü~e gönderilmiştir. Has 
talığın m~iyeti hakkında farda 
ınaliımat yoktur. 

AVRUPADA İKİN'Cİ BİR 
CEBHE MÜZAKERESİ Mi? 

Va.şingtmıdan bild:ir'lıyor: Ru:ı

velt ~neral Marşa! ile Hopldn. 
sin Londrada y•ptıkları mü:zoke. 
relerin geli:şti.ğ:ne dair raporlar 
aldığını ~,7o•oeiler tıoplantısınxla 
bJdirmlş, fakat Hqpkinsin seya.. 
ha.ti h~ıkkmda sorulan suallere 

cevap vermem!Ştir. Hera~ Tri. 
bune gazetesi Londrada bir garp 
cephesi açılması imkfuıları.nın 
göN:ü'düğünü yazım;tır. 

KRİPS HİNUİS'l'ANDAN 
AYRILIYOR 

Y cnl Deihiden bildiriliyor: Kripl 
mabbuat tıoplantı.sında bilil:ıassa 

şunları söylemıştir: Hinld kongre. 
si teklifleri kabul e~e ve milli 
hiJkfunete girmeğc h= olduğ • 
nu bildirm:.ştir. !~iliz hiikiıme. 
tine projesini geri almasını maJ.. 
eı;ei bildirmek zorunda kaldım. 
Vaziyet belki de ayni olmakla be
raber buraya gelişimden evvelki 
h;;le dönmü.ş bulunuyor. Hindis. 
tan Japruı tecavüzüne u1nyacak 
memleketlerin ön s fındadn. 
Başka taraflrooa gi.rişm:.Ş okluğu. 
mıı:z ::oğır t~'hl ü>tlere rağ'll"Cn Hint 
hlere memleketlerinin miidafaa
sı.nda azami ya.I'<lımı yapacağız. 

Hintlilerin de bizim onlara ya<ptJ.
ğımız gibi biz.e yardı.m etmeleri
ni isteriz. 

LITVİNOF'UN YENİ D'.ElM:l'll 

.Amsterdam~n bilıdiriliynr: Lit 
'"inal', Flarlelfin•a siyasi bilgiler a.. 
kademisinde bir demeçte bulun.. 
mUR Amerlkadan Alma~a'Y'I 

1ar~ etmesini ve müşterek sa.. 
vaşa iştirak eylemesini iateıniş 

ve şijyJe demiştir: 
·Mihver devletleri sadece Al,. 

manyanm abluka edilmesi veya 
Alınan şehirler'ne bombalar atıl. 
ması ile d<"~'I ancak ve ancak 
mu!harebe meydanında yok edi
lebilir. Ba.•lıca mu:ha.-ebc meyda. 
nı. şhrıdi S<wyetler Birliği top. 
raklarıdı.r. Ve bu txıpraklaroa Al 
manları.n ve onun müttefiklerinin 
ezici üstıünlıüklerindelti tümenle
ri topkım:ış bulunuyor .• 

Lig Maçlarının En Zor Günü: 

Galatasaray - Beşiktaş bugün 
şampiyonluk maçı yapıyorlar 

Yazan: ADNAN AKIN 
İstanbul fu1!1ıol ajanlığımn 16. 

hıre uğramış maçlarına bugün 
Şeref ve Fener stıadlarında de. 
vam edilecektir. Yalım bugünlru 
karşıl~alar hl:in en mühim ve 
en wrlu miiısabokaları.n.dan iba. 
retıtir. Feneıiıabıçe slıOOında ay. 
nanacak Galatasaray • Beşiktaş 
m ti.sa.bakası lik ş<-mpiyonunu or
taya çıkracağmdan hi.iJ'Ü.k bir 
alaka ve heyecanla takip edile
cektir. 

Su mii9aıbakl!Yl yaıpıııcak olan 
iki ~ıı raltip dP ellerinden ge. 
len biitüln fedaklrl.ıS. ve hazırlığıı 
yaparak maç saatini beklemek. 
edirler. Bu meyanda GaLatıasa. 
raylılar geçen haftaki ınııwaJita. 
k;yetsrz:l.i,kJerini gxlermek için 
maçın yaptlaoaığ:ı K.adılııöy saha. 
sında bir haftadır harıl harıl ça. 
lı.,-..makta, B~r ise lik 
m<>Çlannd.a alııınyan takım arka.. 
daşlarınıJJ. yerlerini takıviye mak
sarlile t:amdi örner ile es.ld mu.. 
baıe.!nleri ŞJ.iıkaıf(yü yeniıden ta.. 
kınra almlf bulumn.alrtadırlar. Bu 
iki ayuncunun idman ll'arziy"e1ti 
ma!Um. o'!mamakla beraber Şlik. 
'rünün qyun sistemi, Jnvra·klığı 
biç de ihmale gelmez vaıııiyett&
dir. Llk maçlarının puvan cet.ve. 
liode bir puıvan ileride bulunıan 
talata.saray lçftı bugümkii maç 
daha avantajlııdı.r. Zira b'r beııa. 
berlik Galatasarayı şa!l1Piyon ya. 
'Pabili.r. Halbuki Bcşikta.5lılar bu. 
gün muUaka rak>plerini y"nmck 
medburryelindOO:rler. Saha ve 
seyirci a>vantajı bakımırııdan iki 
taraf da yıan· hakka m ı k-.r Zi. 
ra bir tes:ıdüıf eseri bu nı ·:ıı m 
maç. b'taraf tJir s;ı.haya n:ıı.;,p et
miş ve bu sure.'e aıı. ftar avaıı.. 
taJ1nı da ı:,;n,,ıaae azaltmıştır. Fe. 
neılbalı.-c 'ad·. la ·apı.lacak o. 
lan bu zorlu ka~:l,,..;rav• kimin 
kazanac ş en !.estire. 
memek:k- beraber soğukka a o. 
lan ve uam pas!., d riıiliks z oy

n gaq> a'-nlması 
t k mın yek~ a 

eke. 
• ı ··.,.,e yıne hyni 

ac\ r Chl"mmiyetl:l 
a dallll var. 

::.unc ttin ~ 
ou 

kümede veraı~aktır. Bu bakım.. 
dan bu maç bir hayat memat m1. 
caıdelesidir. Bunu iki eski dOOt 
Pena (Be:yoğl.ı.ıapor) Şişli (Tak
sim) yapacaklardır. İki takım da 
da lik maçlı><ın.d.a çok kuvvetsiz 
birer kadro ile müısa"oa.kla ya~ 
mak zorunda idiler. Bugün ümit 
ederiz ki eeki- kadrolarından bir 
kısmını temin elımış olsunlar. 
Takımlar hangi kadroyu mu. 

bafa.za edenıe et.5in bu maç çok 
çetin ve çok he)"lCanlı olacağa 

benzemektedir. Bu maçtan evvel 
de Kasırrıpaşalılar Silleymaniye 
ile lik maçlarını tıabii ~ rUar i
çinde c1 .. •ınıyacaklardıT. Fener sta.. 
d.ında bu maçlar oynanııken Şe. 
ret stadında >da Vefalılar geçen 
hafta encrj> ve gayretle Galata.. 
saray önünde büyük bir muvat.. 
faldy~ göste!'Pn Bey.!ooızlularlıa 

kaıışılaşaca.klardır. İki takımııı. 
da son maQ!ardaki derecelerine 
bakı1aca.k oluma bu maçın da çok 
çetin oynanacağı ortaya çıkar. 
Bu karşılaşınavı Fenerbahçe _ İL 
ta:rlbul~r müııeıbakası takip e
decektir. Fenerliltt li.k1ıe mııç ka.. 
zamn.alanna raı'mııen bir tıü:rfü 
tatmin edici fullbol kudreti gb&. 
leremE'm\ş olmakla beraber ge. 
çen hafta Veıfayı kıolayca mağlQp 
etmeleri ve fstanbulsporun SOll 

haftalarda heıp majt10p ol:ınası ta. 
'kımın aher'lginin ıbc<zulmus b~ 
lunması maırın F<"rıer lelıine bi. 
teoeğine delfilet e<Lır emareler. 
diı ... ·- ır.:J • 

ISIR· 
DÖNEN 
~SIZLAR 

Dün 126 kişı Sof
yacan geçti 

Sof.ya 12 (A.A.) - Arabnnda 
'bazı idp1omalıhır da bulunmak ü-

a- Ye İr n d )nen 126 
td.un 'hı.ısusi 'bir trenle 

&o a.ya cehnişt.l.r. i.ı.u uk: an. 
~a n aacekrt c rı bu hu.
sWıii tren suWıstan - J-1.ırwatlı>tan 
1.ta}ya. yolu ~ ön kl sal> 

F'ra•~:ı ııunutluna vo.rcak-

1 

1 Berke• maballe1111· ı 
ı·, deki b lllıalllan 
alış veriş yapa c .. k 

Deve Mü le 
Mihver her za· Şark cephesinde 
yıf noktasın· harp vaziyeti 

(l ıntj Sııh4ooeıı D.vı..ın) 
bir !Çr, bir re.b, dOrt ~ .. n mµrek.
kep 'bı.r !da.re liı.y etı t.a.cafmaan uıare 
ea.uecekW·. Id&.rc hey et.!e.rt, nıaha.lıe 

k?!fı.ta. 31Cııçllecet;l gıbı.., matı.alha l!U 

buy;ıı, itlare !mırı ıa~ııı.<1.ı.n da ,..,.ın 
edtıebi a-eklc!'d.r. Her bır.J< oır d•ııt'
ma dt...lıı.:r. tut.:ı.cak e ou a.tttere ban

gi eve, lwngı g'-'A, ne ım ı.ar s.ıtış ya.. 
pıı.d.ı.gı ve nt kadar para a.ı.nd.ıgı ya_ f 
z.ua.cakt.ır. TamMIDyı.e must~.... ae"'"....k 
olan bu ıbi.rl,kı.er. T .. rım Sa'~ Koo.peı·~ 
titıeri VL"J"il buna. ben.ı..er b.ı·..JJı;., ~ 

yet ve .kooperatı.Leıle i!g1l1 Ui.l•i.auru
yacaıktır. B.ı.rıuuer teş.w <:dlılnce her 
vıttaruiaş hWcwn-t:'lıçe y<-1 pıl.aea« tevzi .. 
attl!n w tQ.ie ~p1erJ.1Jden mll68ıvi 

ol.ara ı:s~~ ed«.-..:at r. l'.'aUıı:r., bu 
js1.!lao. 1 6.tmin ~ i.ı~ı'li~e aza y.ızU .. 
ıı..ut ~rt o.;.aca.h.--nr. Aa.a. oLITia şartliı.rı 

bir nı..ı.oı.re:nan..c ... .e tesbıt ta....t.."CCktir. 

(Ba,!llllkaleıfon <ievam) 
Bu, altı .. 
Hususi <ermaye sahipleri t.ara

imdau mana= ve ilıı<lası.z bir i 
halde altına bağlanılan emlak, 
her türhi ga~"Tilu w ili r;at.larııı

dakı şuıınm.z yükseliş umumi fiat· 

tedbirlerini alnustır, Fakat det"" 
~ , . 

lelin iktısadi ve m.1li sahada t<ı<t
bjr alması yüz.de ~:i.iz n1u\·;ı{fak..i .. 
yet amili değildir .. Devlet te. fbir-
1 ri behemehal biiti.ıılüğ n de 
) rdınıı ile brş.ılaı\dı 'ı takdirde 
} ·zd~ ~·üz muvaffak oI:,r. F..ğer 

halk, esnaf, t''t-car, mii~talmil 
devlet t bırlenni elbirli"i ıle ve 
bi~·lıir şaJ i m f t mül~nza~ ı
n •• !'ap!l.Ul ızın ka~ılanuş v~ hu ... 
susl menfaat ~ rine kayıb;;~ ve 
şart ız memleket m ıfaalwi bo 
elbir!İğine hiıkim lalnı:.ş o1 aydı 
lıa) at Lelki de bugiın.!rti kadar pa
hal:lanmış o\ına;ıxl.ı. Yine de gidi
lc·.crk, üz ti »de durulacak n<Jba 
budur: Kat'§ılıklı elbirl;iği, L..arşo
lıklı azami samimiyet ve i); ,.;. 
yet. 

dan vurulacak 
Sümner Ve•s böy

le diyor 
V aşingtx>n 12 (A.A.)- Harici

ye nazır muavini Summer Velıı 
tarfmdan kabul t'dilen gareteci
Jer, kendısine General Marşa] ile 
Hopkinsin Londrada yaptıkları 
müzakerelerin esasında Avrupa. 
da bir yeni cephe açmak hususu.. 
nun derp:ı; edi!\p edılmodiğini 
oormuşlardır. Sımı:ıner bu suale 
cevap verme~ ve fakat vakti 
gelince müttefiklerin; mihverin 
her zayıf noMasın<lan vurmak U.. 
zere harekete geçmeyi hesaba 
kattıklarını OO)lemiştir. 

Lon.dra 12 f A.A.)- Sm')"'t Ruıı 
yadan alınan haherlere göre ce. 
nu:bu gatibi bölgesinde şiddetli 
çanpışınalar cereyan etmektedir. 
Karlann erimesi ile Almanlar 
daha fazla faaliyet ve şiddet gös
termeğe başlamışl.ardı.r. Bununl.aı 
beraber ~ ııaıa Ru:;l pn 
elinde bulunmaktadır. 

BU SABAHKİ SOVY'ET 
TEBLİGİ 

:Moo;lro>va l 2 (A.A.) - Bu sa.. 
balıki Sovyet Resmi tebliği: 

Diin cephelerde hiç bir deği
şik'li k olmamıştrr. 

Çocuklara musallat 
olan canavar 

İRAND'A 6 
propagandacı 

SÜRULDÜ! 
Lo>ı:ıdra, 12 (A.A.) - Tal:ı.randan 

Röy"'r Ajansına bildiriliyor. (! inci Sahlleden Devamı 
tafanm üç yaşındaki çocuğunu 
kucaklamak istemiştir. Kendine 
M.kim olamıyan kasap., çocukla 
birlikte yere yuvarlannuş, o ci
varoan geçen makinist Yahya 
hadiseye mii!dahale etntiıştir. Ali, 
buna çok sinirlemniş, siyah saph 
OOtrük bıçağım çelrerek Yahya. 
nın üzerine yürümüş, fakat ma
nav Mustafa, hadiseyi önlemiştir. 

Ali, bil~en tutan Mustafa 
ya: 

•- B&na Dikiliden ~ur 
katil kasap Ali derler. Bu adamı 
sana bağışladım!• 

De~, bıçağını kınına sokmuş 

"" şehre doğru yürümeğe başla.. 
m.ıştır. 

'Kasap Ali biraz sonra, asfalt 
.kenarındaki çimenlerd1' oyn&. 

makta oJ.an biri 6 yaşın.da erkek, 
diğeri 3 y~a kı:z iki çocuğa 
ras1amıştır. Demiııyollan maki
nistlerinden İsmail isminde biri
nin oğlu olan Haynıddinle, yine 
dernil')"Olla.rı emekli memurların 

dan Beşirin kızı üç y~ında Nu. 
ram gözüne kestiren alçak şerir 
bunları ~para vereceğim, haydi 
§ÖJ'lıe gezelim!.> dioye kandırmıf 

ve beraheree y:iiıiiııneie başla

ıruştır. Çlocuklann babası Beşir 

bunu görerek arkalarından ~ 
muştur. Ali Beşire bıçaicla saldır. 
ffil§ ve üç yerinden yaraladılruuı 
sonra kanlı bıçağı oım.ız başwıdan 
19 santim içeri sokarak Be.şirin 

ciğerini parçdam:ış, öldürmüştür. 

Kaçan menfur katil bu.m:l.an 
sonra A1a1ıü.rk parkı civarında da 
ıiiç çocuğu kartdııımak isterruş ve 
nihayet saklandığı bir eıY'<ie ya.. 
kalanarak tevkif olunmuştur. 

r ŞEHiRDEN 
ANKARADAN ve 

. MEMl.EKJ>'l'TEN; 

.... 

* Uııumw.deki yıl i.l,1in lrükf:mct; 
~111 tecril>eıerını nımırı dıl<k.;.Le "'"
rak şlmd.iuen meın1 ketın ,nwk.:.d 
meL"ke:z.icrin<ie .ı:rtoLar vucude J:CL41nt .... 

ye ve ı:wYrıl v~nna.an aZ&m1 .i:."'11.. 
.roo ... ,.e k.ot:rar v~r~ur. * M~e Vel<.ılll<ti m«nl1lr.la.rı ara.. 
sıocla ,.em~ bul ıayaı, \Or1ı ve ca. 
ltiler Y"l'ılmıı;tır. 
+ HUbwi Mill1 Koruıım& Mlltm

mesı hı.karada b.'ıklm H ıs SUJllUl', 
Miiddeıumwnl Taldıt.an m~ o
lar&lt ıetekkül elmlş V1I dtlnden i
ren taali,ycte &ecm4tir. 
+ B. M. Mecl.l;iolın ~ 1:oplan_ 

tısında iıııau.> 'far.:lıi Eı,.,-ı;ılüo.ünün 
te;ıklli lıa.id<wd:ıi<li l;iyJhanı.n iJdıı.c:i 
mü.zak.eresi yapıWcaJdır. * Bolu Halke vi gençleri dün Arık a
ra Halkcvi.ode z.eırrgın blr tol.kılor günü 
terlij eUıışjerdi.r. Yine dün ııcoe Mı
k.ara Ha.lkevı.ııd.e D;ı - Tarih ve o,. 
r:ııl;-o. Fakültesi mezunları bir t.opı,ını, 

yaıpm~t.ır. 

+ İzmJ.rde Fiat Mürakabe memur. 
J.arı p;yıu;:zya n~ V"""'ireden yapıl
ır~ saıh..c, ate utu:ı:u k:ininler ı;ü.
ron Serauhi adlı l>ir Musevi,y; ;yaka.. 
lıuruşl•rdır. 

İ1-an hükümeti.. M:ıbver ~ 
sı yaıpan 6 İranJıntıo İran'ıo CenU:>u 
Şarldııine silrüGesiııl emre~. Son 

· ~man.l&rda İra.n'da Almenra •e ja.
ponya lehillde propaganda artını,ıır. 6 
it:.slnin sürülmesi, memleketin tame
m)yctlıııi tehlikeye Jr.oY= e~anlara 

:Ilı tardır. 

Mançuri'de 
çete harbi 

Çung.Kiı:ıg 12 (AA.)- 4-00 <>in 
Mıaıçurili Japonlara karşı çete 
ıhaııbi yapmaktadırlar. 

Filibinlerde 
(1 lno! Sotıif eden O.vamı 

tür. Amerikan Generali Japon 
kumandam ile görüşmek i<>tedi. 
ğiıti bildirmiştir. 
Mü:raca~iler bir Japon subayı 

ile saat 11 de Lirnai ziraat tecrü. 
be istaısyonunda gfuiişmiişlerdir. 
Amerikan Generali isminin Kiııg 
alduğunu bildiımıi,ş ve Baıtaaru. 

rlaki kuvvetlerin teslim olmak 
rorunda kllldı,ğ:ını söylemiştir. 

Fakat Japon sUbayı deıtı1lll ce. 
..-aıp veremiyeceği.ni bilct'Tllllştlr. 

'Biliıba.re te&!m o!nnla;c. aras.ın .. 
da 11 ind Amerikan fırkası ku. 
mımdanı ile, bir Amerikan al.ay 

kumandanı de eeir alııım~ır. 
Nevyorl<. 12 (A.A..) - Bataan 

ccı:lhesinin y.ılolış:ıı:ıdaıilıeri Cor. 
regkAJnl.an gelen ilk haber .şuduc: 

ça,.,,arrlba günü B~taan yarı.nı.. 
adasından kaçmak için, hastaba.. 
kıc, k.uzlar, kadınlaır ve muharip.. 
Jer, blitıün gün, Japon bomlıanl.ı.. 
man tayyarelerile ve suları dç>L. 
duran köpek balıklarile müı:o.ıdele 
ederek, voı.gunluktan b;tap döf. 
miiışlerdir. 

MEMLEKETTEN) 

Vi.LAYET ve BELEDİYE: 
* Dun ~ "'112<> .:e:en Parll. Gen.el 

Sciu'<>Leri ;·ııu.. Tti:.<er \ ı"'Y•lte Vaiı ve 
Be.ed.l,ye Re..., D<>ktor Lu Kıraan 

ztyareı etım.i.ş ve ~Gk 'l'M X.ııe Yur
du etr.ıtı:ııda baı<ı mu....Lereıerde bu
luuu..nlu..,.4'.ur. * Şehrlmi:ı zabıta. m<tııı.ı.riarı için 
~m yıızl.ı.k eibo;eleri!ı haurlannıaııına 

b"9l&Ill1Uflı.r. 
+ Be;ed;ye iiıousat MüıdUrl(ığünüa. 

. muh ür ve lınzasmı. lalclit ederek ı,abte 
t&rı!eler yapan tıeu saU<:ılar baJtkında 
kanuni tak.fr>a~ başlanın1fl:ır. * Belediye IıarW:ıcezey;, kuran mıer. 
lrurn Haili RlCat Paşanın bır biistUnii 
ya.ptıraralı: I>arülAceze biOtııçe&lna dllo
mlıYe kıara.r venıı.ı.ıar. 

TİCARET ve SANAYİ: * Dün Belediye İl<.t.sat Müdürlü
ğünde odun ve 10iıımur tacirlerinın loılı<
ra.kiyle bU.1npl.antı yapılınış ve ~ 
ım:ıde Maıhruk.at Di:rligi 1am11.ıaiyle ıru... 

ruhmcıya kad ... , yabcalı: 'şlerlnl tan
zim eımeJc Gzere üç kişilii< bi>- loohlile 
leşll edilınişcır. * Türkı.Ye i'e Almat:r.ı arasında 
~lıklı maı a.ı,. ve veriıoine a.ıt ~ 
mose:eten miizak:ereol buııünlarde n&. 

1.iı:e1e.necektir. 

,liE!X=-:::tı:mmıı:m::ııı:llZ!l>~:ıı:===-~llE!SllE~~ 
lşualden wıını Fraıuıada Fraı»ız artiıstlerile çevrilen 

ilk Fransız filmi 
LUCW n l?OL'X - PİE&ll.E LAl Q ı!ER ve (Yeni Tiııo 

ROSSİ) RENE ınARY ile GF:llEVİEVE CAU.iX 
tarafından yarat.lan 

J 
Me 

s;a.e.m.uıGda 

lnrda muva'l.eoıeslzlak uu&rurn1q 
ve fiat yii.kselişı birbir:ne ba ıa.n

nuş olarak sari bir bal ahul!;ihr. 
Bu, yedi.. 
Bil) ük Harbin ahl;i;k, maliye 

ve iklısat sistemleri iizerinde hu
sule getirdiği kemirici ruhun te
siri altında bulunan fırutcuiar 
harp ~aşlar b~lamu Bıiyük 
Harpten alıhkları örnel..le deriıal 
faaliyete girişuı~ler, •·ne vurur-
8'lk kiır<lır• mülahazası ile ve hiç
bir milli aWük ve vatau sevgisine 

Vı!.tryeıe t.t.bLğ c:j c-n bu :karar etSa&

ları dahı.Linde teıliu-kere v~ ha.ııır~ık ara 
baş.anınışıır. Ra.r.ırlı.k.ar- .N.Qn sunJ..a.. 
rına kadar t.am&m.lanacıLJC ve Kaı·w 

n~·edilir ed.i.Lınez faai~ıe ııeçjloctk.. 
tir. 

AiJ..E JlEli.--u:ıtİNE DAGITILACAK 
KARTLAR 

aldırış etmeksizin vurgun<:uluğa, 1 
ih tıkazcı lıi; a, istif çiliı; e b a §l!Ulllf" 
!ar; bilen ve bilnu)·en, nnlıyan ve 
aolamıyan, muhtaç olan ve oknı
)an bunların ) a p 'şine tnkılınJ§, 
ya tesiri altıııda kahmşhr. Piya
sa \·e fıat muvaıcncs! bu )·ü:z:ıden. 

Köylü bnğdayını saklar, yağa 
hergün kilvya beş on kunış yut.. 
leıniye kall:ışır, istifçi piyasada 
ne varsa tıopla.mıya uğraşır, kar-a
borsalar harıl harıl işler, kömür· 
cü oduna, köuıüre uyu basar, Jru
maxı elindekini metre metre çı
karıp gİz.li gizli s tınıya ul,'Taşu
,.e buna misal herke~ bir yol tut
turup giderse elbd:1c kt hayat pa· 
halı olur ve de,·let teodıbirleri yüıo
de yüz muvaffak olnutz. 

Yeııi tqki.16tıa 1'lvl.ıata memur bek- ' 
bl.lua her yuz lllllS\ctı.l.ti<. IÇln ~ullaru-
lacdı.'i:. u.z.c:ı.ı hd.Ilci.t!te aıyrı.ı:ı~ Giı" ı· ceı.

vel veruecektır. lı,ıı.wıt."i11.Jt ha.Mm da a.Ue 
başına dettıer ~ Iı...oc iltl y ı>~~ı ve 
tizr1nde ku.ıi.a.n.16 •ti.il d~ g<lı:iLeı üt'(."t.k 
olan karııa.r tevz.i oluna<:a.kı.ır. Her ai
le re-ısıw:ıe .ou..ı.una.caıt oı.au bu kartıan.n 
uz~ ır.ıde aı.ıe soyadıarıyıe nıitua 

n:. k:taTı, ~--aş h.&.<ileri \oıe ea.-
ı üı a.d.Adierı bulunacJ.k1..ır. &le 
re· leri., mub<.ıya.alal,!)l .kar~ruu. gos... 
tertrtk anca:k klndı ınabauelermdeki. 

Wv:t.at nıerKıcz...nclen yani muilYJCn 
ba.kkallarda.n yapctcak ve adrealerJni 
Jşa.ret ~tt.i.r.e~crd.ir. 

Ya.ırıız buyuk. ~terde levz.i olun~ 
calt bu ltartııı.rdan dl>rt milyon adet 
tı.ıızı.rlanacaktır .. Bu hU>wıa hazırlık· 
1ar ~çiu Tic:ıret Vckc1.u .. tinin bir rnıÜ.. 

m~ili ~ehrım 1:1.e ~mrişU r. 

\AKKALLARIN DAGITACAGI GIDA 
MADDELLl\IJ 'İN rt.\TLERİ 

Tı,sm·r EDiıDi 

D:ger t<raitan hoJ.k~ rr.U"YY"n mJ,;c.. 
tarlarda mul(.-n:retl baKke.~ r ıa:raiın

dD...'1 saıı~.at.:e.k. o.:ı..n gıda Lıdıde~ermin 

fitıerl tesbit edilnı;şO-. Hat;.y, ~lara
teili p.JJnci topt.a.n 4(, t.suiy 41, bu.L. 
c-~r 25, peynir tHi \"e ~·a:f 15ô,5 kurUi
tur. Bb.kka!lar ha'k::a p:riı.c.in ıu.osımu 
51, fasu.yeyi 24, bu:buru 28, beyaz; 

peynıri 73 ve YaCt 16~ Jruru.ılan """"" 
caktır. 

Yarın ~n 'tlbaren baklmllara 
Toprak M:ııllsullerl "" Tlcattt Of.slert 
tarafından levrla'4 başlona<:Aktır. 

Kahve ve ça,y tevziah da ya..rın sa
bah baı!IJyaoaktır. 

• 
Uzak şark bar b · nln 
lkbsadl bUAnç osa 

(2 inci Sab:!.den Dcvı.m) 
!arı Japooyanın kazancı demek 
değildir. 

Jap<>D}-a yan harp o.'.muş mera. 
lckctleri eline geçırmış olmakla 

· beraber, har•plen evvel .;ya sa.. 
tın aldığı pazarlaroan şhıo; t.,, 
mamilc meıhrum kalm:ştır. Bu 
pazarların "" kadar ell('mmiyetli 
olduğunu <anlam k için Japon ih
racat ve itfhalm. istatisti.l·lerine 
bakmak lrtlfô<lir. J:ıpon0 a Ameri.. 
kadan senf"de on iki no.ılyon İngi. 
liz liralık petrol satm alıyı:ırdu. 
Çok mühirr. rniktıarda huTda de
mir getirt' u:ıdu. A<vUStr~i<·adan 

kereste, buğday ve yün. Hiııdis.. 
tandan sened~ sekiz milyon frıgi. 
!iz liraltk pamuk mü.."im miktar 
da marıgan<>Z ve ham demir ""tın 
alıoaki a i<li. Japonya •enubi A.. 
m<:ııika memleketlerinin de biiı.. 

yük müşterisi !.di. Şimdi şimali 

ve cenubi A:m<?rika ile AvustraL 
ya, Hindis1an, İngiltere ve Afri
ka piyasalan tamamile Japoll'J'a.. 
(Ya kçanıınştır. Acaba J~'PODCf 

~u memleketlerin kendisine b.. 
panmasile uğrad:,ğı. kayıpl.ann, 

ne dereceye kauar yarı yıkılmış 
lbir halele eline ı<eçen memleket.. 
lereen telfıfi eıdebilmektd!r? Ja.. 

pony anın ikt:l>adi kfu ve zaraıo 
hesabı ancak bu st:alc veAlecek 
olan ceva,pla anlaş:ılmı.ş olaeakt:ır. 
!Bu durumu aydınlatacak .keQıı 

-naliın:ıat r"'"''ut olmamakla be. 
rober, ~ ıoöy'lenebilir ki, eğer Ja. 
ponya, bu meml<'kt''leri eli~ 

muhafaza ed:p ~iimüımeğe ba:ı
lama, bir nüidet sonra kara ge.. 
çece '1.inden şüıplıe edilmenıekle 

iber:ııber, kwa vade ile dU;ihıü.ldU. 

ğü zaına>n, lııArdıı n zlY ade zararda 
o1'ınası ihtimali daha ;ı>akındır. 

Ves "ti nakliyed 
ıra gir lim 

Trenlere, tram\•aylara, vapoc. 
lar bınerken ve alışverişlerdııı 
!halkım= sıra) a dizile k in.t.i.. 

de altü;i olmuştur~ 
Eu, scıkız.. • 
Tücur, esnaf şu ve bu iç>nden, 

Tül'k, gayritürk bazı i:lıalmizler 
l>iitün ihtar. taV'Oiye ve işarete 
rağn1cn bu harbin manasını kav .. 
rıı aıuanuş, fazla kauınn:ıa.k, bir
denbire zcn~in olmzk hC'Vesine 
kapılarak ~ırf şalıısi menfaatlerini 
korumak yolıııwı sapmı)lB.rdı.r. 
Mw.takil bir vatana sa.'ı.ip bulun
madıkça hiçbir şe)in sahibi bu
lunulatruyaui;tnı !\avrıya!DIO'an 
bu budalalar piyasanı.n bo-zıılm.a
sıntla umumi fiat düzeninin ÇJiı• 
rında~ ç:Junasında birer mil<rop 
hizmetini görınii§ler ve bu sakat 
gidj~in şuursw~a yayılmasıv, 

üremesine amil olmuşlardır. 
Bu, dok=. 
Bu maddeleri ve bu aebepleri 

çoğaltmak ve sıralama.k biter, tü· 
kenir gibi dei;ildır. Bizce, eğer hü
ikfunet fiat mürakabe Jııomi5yon
larını teşkil ve baı:ı madıdeleritı 
alım \'e ,,;ıtımma müdahale eılm&
mış, hariçten ıelen ithal madde
lerini düzenine sıokınamıt bulUD
saydı mırhal!ık.ak ki, daha iyi do
ğil, ılahı feoa olurdu. 
Bcrşeyin b:ı.şmda ahliıba, Ta• 

tansız, zati ve şahsi menfaat po
şinde koşanların ~en, ı.. 
guneu, i tıf.çi temayilll rinia ~ 
nu ve tabri.lı.i ile çarşo. ve pUlll'
larda ne bir madde bulmanın U. 
kiını kalır, ne de fiatlar b~ 
durumunu muhaiaı:a edebilirdi. 

Bir aralık altını 46 liraya b<lar 
çıkarabilen ve o havayı yaratabi
len i,tidatJar ayni oyunlara, ayni 
ahlıil<.>ız ve vatans:ız tai<tiltler• 
ba~vurarak mesela bir gün.de her
hangi bir ınıuidcııin fiatıru >Ü> 

den w y iizc, üç beş gan ı.onra da 
dört yüze, beı yüze çı.karabilir
leı di. lfaLtİl öylesini yap:ı.bilırlor
di ki, yiyecek ekmc.k bulama, 
en basit ha) at ve gı.dıı mad.delcri.
ni yüzde beş )'iiz farkla bile • 
mak :ıorıında kahıbilirdik. Mulııık
kak kı, her !«işe başı bir•harp t.İi· 
retlioinin, bir mnlıtekirirı, bir 
vurgııocunuo, bir i.stifçimn karar
gilu olur, akıl ve Üyale geJnU,. 
yen spe.külisyonlar bbıi ve baB< 
kütlesini cayır cayır )·akardı! 

Eğer, bugün etiııı kilosunu 5 1'
raya, yağın kilosunu 8 J.iraya, şe
kerin kilosllllu 10 liraya, zeyıt:İniıL 
kilosunu 4 liraya yeıni,"Or ve 1-
çeşit yiyecek, rişecek, .m ...... 
nı:Mkiesi iizer!nde az \"'* müste
ka.r lıir liat eörfryorsak bu, .U..
letiG mii.dııhalesinden, Milli ıc.
runm• Kanunundan, iktıııadi teol
ıbirlemnlııdend.i.r. Sapı.aş kalett. 
istedii'Uıi istediii gibi yapan 1ıir 
piyasa bu memleketi yaşaıııhns 
hale soku ve her meslclııteW Mt 
on speariil.iitör ekalliyetin.in eliMe 
oyun<:ak olurduk. 

Hayat bakikı•en pah•hdır. Fa
kat, bu pıı:luıhlılı: hükılmefuı mü
dahalesiııdan, milli roru.nma teıt
bileriadeoo ileri7e ı:e D pahah1* 
de&il; ya ııtııııku olmıyan ve h1lTİ9' 
tea i.thal edilen mallara fiatuı. 
daki normal yükaeüşlcnkın, yllh• 
da bıw m:ı~lerin H iı;tilral Va 

imal edilmesitıden ve bir .ı. ha
kı'.lm t t...t.bir ve kararlarıma lıa
zı nolotalarde jyi t -00 
bulamaması ve teşldl:ii& n..ı..a.11-
lığı ~·üzi!ndendir. Diğer sebep eri 
de yukar ada a;rnca tebaril.z ı>Ulı
miş hulllll<>:>-.n.. 
DWnı ,.ıv.t b .. at ve l('iıi.lf" -n · nıJn oJ iT 11.a.ın çJ'n Arika

T dl,Q_n, bt;gil.nJ rde belcdıy- <."'re 

e:rn.ir veri e tir AvrupaJ... n Jıer 
t:\raf-ında tcan.ul hal ·ne gelen bu. 
g'-'Zel usul ~cnıl ı.· e d• 
tntbık ed:~le<.~.kur. 

nıü:a ad ur; Devlel bu .ıneınle.&.ılıl 
tauı c.-m.nJ.yrot_ t•lll. j,.,..t.i.kJA.t. tam 
ma~o.nJ3~ t içiıule bulu.ııdunna&u4 
hütiin ..-rtJarı ile bir arada <"D ra
hat T&1'•ın& ;:yoJ...ıa da ıut.nunwa 

Devlet:n fiat.a, satı• maddele
rine el lroyması yeri~de ohnuıt
tur. Yersizlik şuursuz esnaf, tüc
car ve l>ir kısmı mili.tahsilde, -
!arın hareket tarzlarındadır. 

Herkesi.o kayıtsıt ve şarts.ı:ıı ş.. 
DU bilmesi liızurıııhr ki, dünya miı. 
Jetlerinin hatt:i fert ferıt yenidea 
mukadderatlarKlu. bahis mew:ua 
olduğu bir harp devrem ~ 
yaşı)'OIUZ. Bu cehenne.rı: içinde 
müstakil btm.tıık, harp "'fınd• 
k 1 lmalr ea bwşıta 1N.r Mrpetıt;, u .. 
cıız pıı:balı ltulabilmek, ;yi~ 
mek ik.wd ye e.ıı büy\& nDn.cıei-. 
Herşeyi vaUıı& seıa._l>llıde, ~ 

let bİiQy'81Ull kuvveı:iııııle, mü,. 

le.t varJıiıauı diriLıpıde aramelı 

de ea bltfla ıeie.ıı vazıl ... Ur. 
Yine heııkıeoı bılmeliodir ki, per' 

mal, zenPı.La. emlak, altm, gü
JDÜI, her türlü aervet ancak -
leutiıınnia Mlim<:ti, vM*Dnnı. 

zın ~ hudutlarumııla -
aQDİyeti il• müaııkü.Ddür. BunDa 
lçin<lir ki, her ""'ad,. ı....ı. ve 
umumi bİlımet:;.i, kaa-s T• ılı.. 
p.nüşüılll bu bedel linlio.4e lt1U' 
lamak, asli tabd D>Mfaııte blııl
ınam•k, Gıl'taya kayctu;m.- _.,. 
larc!an herbııtıci birilini h•qM..b. 
:raua eıı kiiçUk bir hanhUea 
u:zak kalmak mealnuyetiaııl.ed.iL 

Büyük Türk vatam be düa,. 
hercümerci~ .-rt he
kesi zenginl~tirecek va aer tlirlf 
servet bırsmı tatmia ed ı ılı: W,.C
Jr.a~i fuiası ile had lMbiik bir 
vataA ve l>üyük bir d.evleılıtir. 

E1'EM l/.ZI:.1' BE,VICE. 

Londraya göre: 
C1 :incı Sah:!- Devam) 

yeti ne olacak.tır? 
HedıUde filiyal'la, ask<?rlik ba.. 

kurundan ve araziııin muhtell"'I 
sakiunşlara karşı mUd.aiass. ba-
1tmııodxı vaz>yet pek az deı':lş
miftir. Geçen hupte, gerek bu 
harpte bUlün harekı3.t alaı:ılarında 
keııtlisini pterıniş olan Hind O<'o 

doounun esa.. unsurları, İn<Jılıa 
tacma karşı sad.ı.k!lı.kl8l"J. Yeıı.I 

Dehi mitLakıerelerinin Ill'\Wo«ır.. 
kiyeti vey.a muvaffaki!)'9\si.zliğl 

le aıakalı bulunmıyan Prens ~ 
Rac&lara ait cievlederden ve kalt 
ramanlık:larile tanınmı,ş haıwi 
miislümaıı:ı kabilelerinden gelmek 
tOOir. !ngittere ve .Aınerikia da teb 
like talı.diriııdıe, Hind:istana, ihti. 
yaç hasıl olabilecek yardum yQp

anağ ça.J.ışacaklaıd>r. 
Yeni De!ıi 12 (A.A.)- Dün en 

ı.rzun 1q>laııtı dev..elerinlen bi. 
r;rıi bitittn koogtt icra lro.ıni tesl, 
kaııgre komi~ 2Q/30 nisan
da Akla.!ıa.badd.a bi.r 1qılantl(Y9 
çağtnlmasını. kararlaştırmı.,.<tır. 

İcra loaınitesi de, ıryıni ~im._ 28 
nisanda roplB.nacalılb.r. 

J);ter taraftan ö~ruld.iğine 
göre. Krips ile ~~lerin mu.. 
'Vaıtfaltiyetsizlikle neticeıerr~-• 

hak:kmd:ı fikrini bild r.meklen. , 
klnen Gandi, lııongre komitesinin 
öniiınfuxlekl bu !qıiant.ısma işti. 

:N.k etnri:Yecelrt.ir. 

V~ıı 1.:1 (.A.A.)- Bir A. 
merik an dr--niza bin bü.yüBc. tcmaj 
da ve ldlıçılik UDına .a 2 Japon t 
careı ,c::arnı.ıd ile> tt~ıı.s.In h cu 
te~~ü.ndP bulunan n 1 ÜBC!UJh. 
hır J ~ e.ml:ı!Slı>J b tU"'DllllW'bz. 
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Türlı:ı;~ye ç"viıen : ISKENDU F. GElt'rELU 

Günlerdenberi aranılan Mister Benet bir 
tabut içinde bulundu; faka t ölmemişti 
'l0om tabutun yanına suk.uldu .. Eğ!;.- 1 

eli.,. Ve lıııo tuahocla biıtll bir lıarım:t 
Şl .ıı.cıı 'l'om ı:cr;den kıbl>eıı.in ıLk!Jğl 

ook gar.ip ııtikll. sey<ediNocdu. 

""""'i! 
- B"'1un !çir.de mutlôi<a canlı Dlr 1 

)>.;an var. · 
DiyerU,, cebinden ç:ıkısını ç~rd.ı, 

İŞ'te, japoolar bker <birer lrulül>enin 
altından sıyrılıp çıl<ı;ıwlar. iırte. w
.ınışt.on bır d ııv a n sJoe r a ! anı le ileı"Y e 
doğru kur,:uıı ~uruna d<>vam edi.. 
l!'Orlıır. jp~r; "-'>Jıyc b~ı. 

- .A.cal>a 18bo"'Jn lı;bıde tin var?!. 
•rom bunu ıırt>ralt edl!ıordu. 
.İpleri l«oJtJ .• 
'l'iii>utun ~· astı: 
- O ne?! ÖıU ı:ıbi b!T insan yatıyor. 
Birderıblr,. tanıy-L, 

Ele'lrtrlk ttnerıni 1Wutuıı. lıçine -tu~ 
tu. 

Toın n~"" ~mı oynatac~ı .. 
N:ı bir _,e: 

- M1'11eı· BEs:ıet! ... 
Dio>e ba&:J.rdı. 
Günlerdenb~ri a.nıd.ıklan ~r.lka!ı 

simdi -<bl.r ölU C:ibl- -1Jtr\un i~lnde 
!!'•<<7ordu. Fııl<al ö!rne.nJvti ..• 

•rooı: 

- Onu ""'..reııgız b:r ~e!<ilde uyut.. 
f!lUŞ~ar. 

D·yefflr. ~ı ll<'nrlin gögnıne 

lırl'dll ... 
- K,_.,l uıunlar.ım ı;arp~r. O, na.• 

sıl olsa uyanacak. 
Ve y .. va.:; yav"<! Be3lendl: 
- Mi&ler Ben.el ... M,,o,ier Senet •.• 
Bir:ız bekledi~ t.mrar liesleodi: 
cevap alamadı. 
lli4Jl<:r Denet biır ta5 p&rçııın g!bi 00.

rcketôz ,.atıyordu. 

* Dİ 'AMİTLER PATLATINCA 

Mıster BeMUe fazla m<şgul olama,.. 
dl. Bi.rıdeııblre g"ride lııraktığı <liııa. 

mitler ~ alarallt paUadl. Çukucl:ı.r
dakl 1'ıpraklar 8'<ik yfrzünc ç.ıkt.ı. Ba 
.ı;ttl"O'lf/ID Y\ICUde cetil'dj,ği lrozicllllQ 
~r ~ zannı pa1lata.c- kadar 
devcmılı ve §iddCili.TdJ. 
Toın etratına bakmdı.: 

- Bu. dü.~n:mdan ziya<le beclın k:ı.-
ttrn oısa gerek. Buraya geli..rl«'u 

&ıl'tımdalld slgı>""5'1 söndüımeden at. 
m>$>nı. Ga.lıba dinamitle<in füilil:ıa 
~&dut etti ve seride kalan l<ımnı dL 
namrt:.eri atc,;lod~ 

Bu. blT teaa<lılt ):>ile ol;a, fena nclicc 
-.emırmlşt.f. Hen<kklerden ~len 
'k>prak sütunları ha.vedan, kamış ku
lübenin üstune dökülm:lye tıa.ıactı ye 

""'""" bir ıoıda çıök tü. 

DinMn~ patı.crmca, k""1ı<ş lruiü
benln bıtlün HrWı yarı yaıve, mey
dalı,;ı .ı;.-.,tı. FaJtıııt, iaponlann Mld 
mü=lm Bjlk c<;lı<slnc lnuwn yağ
dmnla.n ~k bir i§t;. 'l'oın: 

- Bu ge tü!tenmeıı: kur,ıuıı.I ... 
Di')'e mı.nk!amyur ,.e "'1ıutu oradan 

Jcalıiınp bad<ı& bl.r :rel'de •aJı:lamW lll!. 
1;iırordu. 

Derue!t ld, l!ı1lln.tr Beneı göle düı;

uıcnı ~. ydıut göklen japopJıır tara. 
tından trnrtarılanılc lıu !<.bu; içinde 
.b-peciHo·ı.totJ. 

Miırler ~ti i8o>oollar n<rlen öldür
memişler de tıu Uıbu!un Jçi.ı:ıe "'*"'
lardı? Bu sualin ceovaıbtnı btraz sonra 
öğrenecetlz. 

fun ılmtli -ı,'butu hend~tcn ~ 
nyür ve ııoJ t.araft.aki. l<armş omıonınm 
içine ctoenı. ırUrü!diıJ'<>rdu. Zalıen !oen
ditiınin de bura.dan uzak'Ja.,,nas1 gerek,.. 
ti. i~ ger;ye ~'it ol=, 
buri!'da Tomla kar,;~billrdt. 

Tom bil.Yük bir gal""'t &l>s~rdi .. Tlı
J>utu ben.delc\eo çıkG.raı.'8!< lraııruı; or. 
manına d.klı ... Kuy""' lhr ~e giıl. 
lendi. 

Burada ne onu ne de tabutu kolay
ca bulamıyacalclard~ Tum bir aralık 
ota<>utun k.aP8&JJU tekrar açtı: 

- ~r Benet.. Uyanınız.. Siee 
çok Jbt.Jyac.m:ı. ,_·art 

Diye bajlırd.ı. Cevap aJoıu:ı,ymca de
rin derin dü;(mmeeğ lıf.l;la<lt: 

-!y; amma, bu o.damı noden uyuttu. 
lar?. Gölden kurtard' ldarı mıZıakltalc. 
Çür!k:ıı. onıın ~t.!ii :rarlfr4 püroyu göl 
l<enanııda tıulduk. Z..ten göle düşen 

beyU bir lmmın t;moahlardan kur

tulmaeınıı in*ıi<ıı y.oklur. Şu. halı!e Se
net için ön<edaı blr tuzak ı-ırlan
cruş ... Bu. tuzıl<ta .Fravl.:.yn Mari de 
mü'h.inı b1r rol almıştır. Gece Y-<t.1161 

ManLU" lıınanınd~ roc'.tap ~isi 
J.;ln böyle letıljkell b:r mınta.k.ayı an
cak M•rl -.ımlı:ı olabilir, Benı.t bura
ları taaıımaz. 

(Devamı Var) 

1 evlet emiryolları ve limanları isletme O. idaresi ilanları 
~---ı 

ı - Heıguıı Y~ )!o Sirkeci arumıı. ı,,le:ıne!tle btrlun.>n 15 No lu ban
Jlyö treni 16.4.942 sai>Qhırıdıı,n itıb&ren ista.yonl'1?'dıı.n apgıd•ki saatlere göTe 

-~ ede<:eldir. 
15 

Yeşilldi<y l{ - 7,14 
B&k!rJriiıy 7,21 
Yeni mıı.lıalle 7,2~ 
~u 7,28 
:eawru 7,:11 
Yed.ikule 7,34 
S<ımaf;ya 7,37 
Yenibpı 7,42 
KumJ<aı>ı 7 .46 
Cankur'4'tran 7,,53 
:İstanbul v 7 ,55 

2 - Sil'lreciden saat 16,40 ve Yeşiikö:ıo<k'n ısaat 20,19 da lıare'kct etme!tte olan 
46 ve 51 No. lu hanlly;; katarları da 15.4.943 ta n:.ıden ililıaren ymidcn SCyni 
oeıcre konulll<Oaklır. • 

S•ym balloa > olunur. 

Sirkeci - Edirne ve Kır.klarell: ara&uıda l@Ly-en yolcu katarı.rının ııeyrü ..,._ 
fer tankler; 15.4.1>4:! 1aminde b;ışl&Dl<lk: üzere aşahfa yazılı ~Jcl:ldc t'1'dJJ edil· 
~lr, 

.Anu ~ ~nıar.ı.., faeıla. lzahat al.ıbilıe<>*kıri ,iJ:ln olunur, ff4.!6• 
& 6 5 7 

İatalıtıul K- 8,35 K-2ı,OO V- S,30 V-17,50I 
Ha.dımlı.öy K-10.26 22,50 K- 3,25 K-16,10· 
c~.-öy Jr,-13,10 1,37 K-23,:xi K-13,25 
Çorlu K.-13,41 2,22 K-22,42 K-12,32 
Alpullu K.-15,4-0 4,40 K-20,35 K-10,40 
tJ:ruı>lı.oöıır V-16,43 V-.S14-2 K-19,16 K- 9,20 
Babamltl K-16,40 K- 5,50 K-Ul,:!O K- 9,18 
Kırkla>'Oll V-18,00 v~ 1,10 K-l&.10 K- 7,50 

Muiıaınm.., bedeli (lOOlG) lira (75) ltı.ıru.7 o"Wı muh~ c"I>S \'e eb'atıa. 

2805 b:O Çel.liı; El<ı<lırod (28.-4.194.2) Sau l\inll at (il) on binle Hayda<pe.şod;ı. 
Gar blnafn dahilUıda:d 1o:ımiQron l.anılmdan: pazarl.ıdı:le. sa.tın alıru:.caktır. 

Jh iöe c1mıelc lsti)>eıı:lerin (1532) !l.ra (52) lr.unı,:luk kat'! «on,nat "" k&nu.. 

1ı.1ın tayin etl.iii! '~ birlildo pa:mrlı.k günü saatine kadar komisyona müra
coı.at!arı ~mdır. 

.Bu .iııe «it şmCtuımelcr lınmi6yoodan parasııı; olaralc dabt.ılmnldadır. <4450> 

• l zmirde mübadele edilen ~sirler' 
(1 inci Sabife<len Devam} 

larda ve sinemalarda eğrelımijıler
dir. Ertesi sabah saat 7 de mii'ba
deleye başlarulmıştır: 

Drlrler.in nakline Devlet Deıjtz
yollarmm Bayraklı vapurıı tahsis 
edilmiş ve :birkaç röına:ironle hi
zumlu şablar bu gemiler arasında 
mevki ahnışla.ıUı. 

Mii!badele muaınelesiıni OO!kU
meUmlız adlına idare ve se'\'&ey !i
yen garııizıon koımıtanı ~
ral Hakkı Alııoğuz adına gem>Jeri 
muayyen noktadan alıp lzmire 
getiren ve y.me muayyen nokıtaya ı 
lı:adar uturlıy acak olan Yrb. CE!': • 
det Ü.!ıanun\Jllt reisliğinde deni0 
Y zıb. sı Reict Anıam, mii1hak 
Y.ıb. Bahattin Elogin, deniı Üst. 
teğmenleri Mahrnııt Eraz ve Ek
mel Kaleden mıür~ aıSkeri 
bey'et ile beyınchnilel Kıaııltıaç 

teşltilGtırun Ankara dele.gıesi Ku.r
vaziore ve Kl'zılay rnöıneliGili Dr. 
Saada KJ.ğrt.çıJar saat ycd!ide Lan
doverıy Castle İnglli:z hastane ge
misine gitınişlerdiır. Hey'et gemi
de fııgim sfülıi hey'eti tarafııırlan 
sc!Amlanm~ır. 

HEDİYE TEATiı...ERİ! 

İn,giliz hastane gemisinin iSk.ele 
merdiveni yanına bir masa loonul• 
muştu. Masada bcynelmi.1el K=l- 1 
haç ddıı!X>rlarında:n M. Vıscher ve 1 
İngili<I: d.dkt.oru M. Lambôliı otur
muşlardı. Bu sırada gemi yemek,. 
hanesinden çıkan ltalyan yaralır 
lan sıra olm~la'l'dı. Hepııbı:i.n gö
ğüslerin<le ıneV'l:lJ1: nunı.a.ralı ve 
adlı kartları •bir <hl<fur keserek 
ddk.t<>r Visoher'c veriyor, o da 
esirin adını ve .ııumaraısı.nı oltu
yordu. Adı dlı.unan esir masanın 
öuüne gelerek kendisi olıduğı.:ıuı 
söyl,qoır ve merdivenlerden iner
ken hey'eti selfunlryarak Bayraklı 
vapuruna gewardu. 

İngiliız geınisiıı>den Bayraklı ,·a
puruna geçen &iııkü esirler şimdi 
kendilerini İtalyan gemisine ta
şzyacak: B:ı.yralciı vapıırımuo alt 
ve üst kısımlamda mevıki ahyoc
lardı. Hepısl de esaretten ku..tul
manm derin scvindni gizlemi
yorlardı. İngiliz gemisinden ayu
lrrken gemkJ.el'ıti İngiliz aıikadaş
ları ile veda edenler ve hediye 
teati edenler de vardı. İtalyanlar 
ekseriyetle gemzyi terlderi sıra
sında Faşist usı.ilü ile selam veri
yorlardı. ·inçlenrufon selim 
vermeyi ihm aJ ed nle • veya bmıaı 
vaıkit bulam.ıyanlar da vardı. 

·Bayraklı• vapuru il1< 400 ki.,<i.-

Satış ilanı 
Csküdar icra Memurluğunıdaıc 

•t/2433 
Maıhcuz olu.p paraya ÇC'VTlbne

sine karar verilen fi'jellkilik ve 
ça.n.tasile beraber iki adet av tü
feği 16/N1san/942 peışembe günü 
saat 14 de ba,,.Ia.maık suıı·etile K:ı.
dlkıi)Y'ümde kıoltukçular içinde b<i
r inô arttnınıası yapılacak. mılh:ım
men Jayınctleri:nm ~:, 75 ini buh. 
mad:ğı tal<xliroc ?kinci arttırma
ya bı:ralularak 20/4/942 pazarte<;i 
günü ayni saatte ve ayni yerde 
ikinci arttırması yapılacağından 
taliplerin maha.Jlinde hazır bula
nacak memura mi.ir:ıcaatları ia.ln 
olunur. 

SATll..IK APARTIMAN 

Galal.86aray civarm<la 5 k.at ve 4 da
ire!. 144-0 lira sene~ Jdresı <il.on ve 
\a.pLl ha.reındon bavka nıo:mıfı olmryan 
apa rt.ınlQfl t;a.tı4kttır; gôr:rnek ı.·e &ti
rlişmek için Gala'ta Ömer Abit Han 
ııoG<.ak İntibah H2n 5 No. lu yllZ>ha.n•
ye v 'la6'1z n.lİJ"aCaat. 

BAYA-"ILARIN NAZARI 
DİKKATİNE 

lik kaf~ ııaat 9 u 10 geçe ita!- solosu ve refikası saııt. 13 de Jngi-
yan hastane gemisine götıü:ıttü. liz ~~ini.ziyaıetle bir miJddet 
Bu !kafile sevinç tezabii.ratı ara- • kalmrş ve esirlere g~iş olsun 
suırla gemlıye çıktı. de~ir. 
VİSKi VE SİGAflA İKR.AIMI HAZİN SMJmlLER 
Bunu ikinci İtalyan kafilesi ta- İQ!ıerinde ıhaı1bin bir fe<:aat ol-

ki-p eyl.e~'Ür. Bayraklı va:PU<U d.uğunu kabul etıniyen teti: yara-
bir taraftan İtalyan esirletiııı! bo- lıya tesadülf etmediğimiıı;. söyler-
§altırlııen diğer taraftan l:ngiliz sem bak.ik.ati iıfade etımero.iıı olu'" 
ağıT yaralı esirlerini alıyordu, İn- rum. işte fıed bir salme .. 
giliıı esirleri İtalyan gemisi:rırlen· İtalyanı yaraılları nak!edtlir,'or. 
ayrılırl<en de, kendi gemilerine İngil:Z hastane gemisinin y:ırelı 
a.yak basaıikeıı de citidi iki'iler. nakıline malhsus vinc;leri yanında 
Çünkü hepııinin çehreleri bir ilrol, !ki a~ğım ~beden bir İ1ıa1yan 
bôr ayak ka'.'l'betmenin acısını sin- genci va.r. Y~ henilz 22 .. Evlen-
dir.mıye çalışıyordu. memlş, nişanlı bıilunduğu sırada 

İngilie esirleri gemileri.ne gelin- atıeş sahasına götıdeıil:miş .. vırz;,,. 
ce Jıoe.men kendüerine kıg.Uiz si- fEGini yapaıiken ağır yQl'alar al-
garnlan ve Viski ikram ed.11.miş- ını.ş, bir obüts pa.rıçası bjr ayağını, 
tir. İçlerinde bir senedeaberi İn- bior operatör il»çağı diğerini kıes
giliz sigamsı ve sodalı Viski. içıni- miş. Esaretten kwmUduğu için 
yenler bir taraftan viski barda- al'kAd~ları ~ sevinmek isti-
ğmı yuvarlarken diğer taraftan yor amma sevincnlioyw. ·Ben~ 
da slgaralarııu teHendioriıyorlardı. di bu vazi'.Yetl:ınle ne yapacağım?• 

lngioli"'1.er anca:k sigaralarına .1.;., ..,,.Jor. 
kavıuşıınca neş'elemniş1erdlr. Ge- Bir 11>~ .. O da~ hartıin-
mide İngiliz EEirlerine aileleri de bir tarik maıhaııebcsinıde yanı.-
hakkında mallı.mat veri!.mi.şlir. ı J.anmll'.. Heniiz roe'lqtep çağmd'a 
AldVıiliırı malümattanı sevinen- okulınıu teI1keden bu genç !Ü16aD 
ler veya teeıeü.re ·ktqulanlar çoktu. 1 harhir, ateş sahasının feca&(i kar· 

175 ~ilik lkinci İtalyan kafi- • şısmoo de~. Aklım kaybet.-
lesi de Jtalyan gemene gittlkıten m.iş. O da sevinmedi. 
ııcınra orada bulımaıı 129 Lngiliz Ll.BY A HARBİ 
e;n·i keııdi gemilerine getiıri.tıni~- ismi Martel'lo Anlr.m.';:ı okın ibir 
tir. ital;yan genci Llbya hai'binden 

i.ngili7. yaralı esirleııi İtacyan , şöyle baihsetii: 
Jı.astace geınkJndc bey.nellmilel •- İngili'ıler Libyada gayet iy; 
Kıtz.ılhaç delegesi İsviçreli dıcxl;ıkır barbeitiler, hele Yeni Zelilndalı-
Ad<>J;ph Peraul'run nezaret> altın- lar döı.ıt cıarılı imişler giibi., yara-
da sUkUnJa Bayı·aklı v~uırurıa '~ !andıkları ıhalde mıev.zilerİni bi-
oıradan gemilerJ.ne naklooildiler. le ten.1<etmedi:ler • 

SON K.ArF'İLE Kend~e görüştüğüm K.ııııhıç 

Nihnyet 344 kişilik hepsi de yıı.
ralı bulunan ııcın İtalyan kafilesi 
de gemilerine nakledildiler. 

İtalyan gemisinde nakledilen 
İngiliz yaralı esrrlerinion hemen 
hepsi ağır 91Jl'Ctte yaralı bulll!!'lu

yorlardı. Bu esirlerın en ~ 
kıamı Yunanistan hıuıbinde ve 
bir ·Jusmı da Libya cephesl'lldc 
yaralanmış ve esir olmuşlardır. 

1ta1yan esirlerinin Y'31'l$1nın 
yaraları niSbeten hafiftir. içlerim.
de bilhassa 37 kişi gayet ağır su
rette yaraJ.annuşlar ve vücıııtkı.rı
nın mUlıim uız.uvlarmm bir veya 
birkaçını kay.betınişlcrdir. 

Esir milbadele<>i saat üçe doğru 
bilfiil ve tamamen nihay>et 'bul
muştu. İngiliz hastane gem.isi işi
ni b:it.i<incc hemen İzmfr limanını 
teclr.ctıniştir. İngiliz General Kon-

12 Nisan 194:.l 
18 00 Program ve Memleket Sa&t A· 

18 03 
18.t5 

18.55 
19.30 

yarı. 

MüLik: Radyo Dans Oıitestraaı . 
z·raat Takvinli. 
Mıi2ıik; Karıt;ık Şarkılar. 
Mcmlel<et Saat Ayarı ve Ajans 
H•berlerl. 

le.~ Konuşna (Y•rdınv.eveııJer Ce. 
m1ycli Adına). 

19.55 Mü:zik: Oda Müziği - Mozart: 
Triıo, M.I maııör. Çalanlar; Or

han Boı-er (Keman). Enver Ka
Jucı (Vlol'oru.el), Georg Mralw· 
l ildı (PİallO) . 

20.15 Konuşına (Fayda.it Bilgiler). 
2-0.30 MUıı;k,: F"6ıl Hey'eti. 

21.15 İ2mir At KOflllarmlD Neticeler!. 
21.25 Tem;ll: MoUıere - Cimri. De-\·-

let Kou.servatuarı Ti)ratro Şu
besi 'l'al<!be "le Mezunlan ta.ra
fından. Rcjiııör: Karı Elıert. 

22.30 Meml<!'ket Saat Ayarı. Ajans 
H:ı.berleri \•e Borsalar. 

:1.2.4-5/2~.~0 Y•rınki Program ve Ka
paru,:ı. 

DEVREDİLECEK bıTİRA BERATI 

'Joomitesi delegesi M. Reymud; 
•- Turk makımılannın bu ha· 

zin hOOise öDiinde gösıter~ ol
duğu yaık:ınhğı minnetle yadet
memek bir ka.dima')iııaslı:k olur. 

Bu bir mUbadelc değildir. Ce
nevTe mUkavelesinin bir maddesi 
mucibioce yaralıları anavatanla
rına iade ediştir. Onun İÇİn esir 
adedinin kıymeti ve ehe~ti 
~lwtur. 

KwTuaç mümessiline i.1<i:nci bir 
değişmenin mevzuufbahs olup ol
madığını sordımı. Bımutıı. bio'. ih
timal olduğunu, Tii'11k hii'kfune
tinin ba:zırlıyacağı imkıfmlann bu 
çaı],şmnl:ırı fiil saha.sına ç:;Jı.arabi
leeeğimi beyan eyledi. 

M . REYMUD ŞEHRİMİZDE 
Beynehnilel Kı.z>llııaç 9oo:rnitesi 

delegcııi M. Rey.ımıid dün İzmir
den şehrimize gelmiştir. 

(İş arııyan v<ı iş<;iye ihtiyacı o
lan lann ilfuıları bu sü~unda para
mz olarak neşredilir ve dbk.toru
muzdan ve avukalı.ınzıdan soıru.. 

lac~k suallere, Jl'ılişkoiillere cevap 
ve>;Jir.) 

I~ arıyor 
İlk t.'lhslli bulunan genç bir kız ai:c

vi bUdı.:e va.:zjyet.ıtl.ı boz~ı.kluğu do!a
yısıylc ı'abrik:a, ın: .. üti.ho.nc ve n1ue:s.. 
sc.c:e1€rdc 'kanaatldi.r blr ücretle bir iş 
aramakt.ldır. 

Talip o:anların Halk sütununda Ke
riman rumuzuna bir mektupla. mt.iraca .. 
aıJarı ri<'a ohınur. 

BİR :INGILİZCE HOC.ASI 
ARANIYOR 

Aslen foglH:ı ve biraz türkr;e 
bilen ıbi.r lhıocaya mtiyaç vardır. 
Taliplerin gazeteınl:ıe müracaat
ları. 

DAKTİLO DA Bll'..EN BİR 
GENÇ KIZ İŞ ARJYOR 

Aık><ıin.ln ın<Ll§etln! leno.in ehnek için 
oı t.Ml::.<-ktebiıı. son sı.11hnda."ll ayn.lan 
dr..ktilo da bi:km bir ,cnı; kız resml ve 
l\Uf:uıısi müeeeeeelerde J:1 ar::t'Ir41ktadır. 
i; f.Oh!plerlnin Son Telgraf H&lk Sü. 
tun va.oııtasile (Nebat.et) ismlne bil
a:ıır-clcr~ rica ohmu.r 

Is arıyor Beyoğ!Ullun maru1 kadın berberle
rinden ve 6.aÇ boya mi.ıtehaensı AH
MF.r KOBAK KadMüy Pazar y.,ıu 
Direılcli apartıı...:m alıntla Yeıt. Mal"SE'1-
dedit". 

Saıçlannızın kr(1)e ol:nanlı381 ve na
tureı olnıası içln YAGLI PERMANA
TIJIDZI · '" bay.mlar:ı. t'.wsiYe ede
riz. N-0. ';7 

<ç.ıımurlu mıcyilerln gaz veya yağ 

Jruyu!"""'da. taib'ki> h:ıl<kında!d ihti. 
r.ı ,.;.,, İlk:t..at V<Sa<letk><jen ıstll=l e
dilmiş olan 20 NiGan 1932 t.ar.ih ve 

l:ıtl4 Nt>. lu iht.iıra B<:ratırun ihtiva et. 
tigı hıjwk bu kerre baikasına devir 
veyaıhut icadı Tüı1klyede meVkii fiile 
lro;'malı: ilin Jıısans dairi verllebile~i 
tek.lif <dllmcl<l-e olmakla bu husu&:> 
faız.la mal(lmM edinro<k ifltl\v'enlerln 
Galatada, nlon Han 5 inci kat ı - 3 
No. !ara muracaat eylemeleri i!An o
lun\.!!". 

+ ('rta Okulun son •ınıfından !ak
ru 2J.rurE-t dolaylSiy.le birinci kan<.ıat 

notlarımı alarak ayrl!mak mccburiYe
tinde ka~ım. Herhangi bi.r müesse~e 
veya ) aııhancde vazife arıyorun1. Ya
zım, he;:;.at.ım gaye-t 1yi ve ktwvetlidir. 
Ayhk Ccrct 35 ve 40 lira a.rasmd:ı o
hırsa m ı;nt-ttar ka.lınn1. ~ vermek 
J(ı\!undo bulunaca.klann Son 'l'elgrı;f 

Halk S \hwımda <S. Altındağ> a yaz-
ma!a.rını :-'.ca ederim. 

BABASIZ BİR GENÇ KIZ 
tŞ ARIYOR 

Yarınm şafaklarmı ~pklandıra

cak çocuklardır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Küçük yaşta lbabasrnı lka:ırbc
dip annesile k<ı<rdeşlerinin iaşesi
ni toınin etmek üzere ilkımekıtebi 
<bitiremeden iş saha.sıma atılmak 
istiyen bir genç ka fabrika ve 
mücs.se;elcrde kruıaatkll:r l:ıir Ü<:
retle l~ aramaktaıdll'. Haıy>r sever 
iş sa'hiplerinin Son Tclgrad' luıl:k 
sütunu va.sıtasile (S) ıii.muııuna 
bildirmeleri rica olunm. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
ICADL"< DA GÖNDE a KAŞE ALINA BiLlB. 

Yurtta ulusun yacrdtm ve şef. 
katine mv.Jıtac yavruları 23 nisan 
Ço.:uk Bayramı ve haµcnsnda se
vindirmek için Çocuk Esırgeme 

Kurutnunu yardımlarınızla kuv. 
tıetletıdiriniz. 

S;ıhip ve B:ışmuhaTTlri Elenı İzzet 
Ben ice - Ne,'1y-.. t Direktörü 

Cev®t KARABİLGİN 
SON TELGllAF JılATBAASJ 

T an1ıi Tefrika : 68 ----.... 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan : M. Sami K.arayel 

Of erbenos'un, Mina yerine ikame ede~ 
ceği Türk kızı, terefile gölde boguldu 

- Sultam çıocuğile beraber alı
nı:ı:! Karangatııma götüıruııfüı. 

Bizans zalıli~leri h('Jllen Sultanı 
ve çoouğunu al.ıp aşağı i.ndirdiler. 
Crlilde bulunan kıı:Yl!k.Jardan bi!'i
sine bindirip lı:estimıe yel ile 0-
fer Beıı.oınııı karargilllıma yollan
dılar. 

Sultan fevkaJ.aıde gfuıeldi... 0-
fer Benos bu k:ıd.mı görd* za
man çok se\'ıd'i(ii Minanıın bile ölli
.ınün'Ü unıttıımıştu. Hele, SııLtanı 
ikaynkta götüren zabitler gfuıelli.

ğine ha:yTarı olmuşlardı. 
Suıtan, çocıığı.ıı>u sı/kı sılkıı ku

cağ.ında tuıtmıJş 6etE"li< gikiiyon!ıu. 

Ani bir vak'a oldu: Tam gö
lün ortasında Sultan çoıcuğile be
raber kendini kaldırı;p gfüe at
ıımştı Zabitler yüzııne bllttnedi!v. 
]erinden, gıöhln de bu tarafları 
batak bııhmduğun:i-an SuMan ÇC• 

euğile beraber kaynam~ gillım'.~i. 
Kay.!lıı;tlar, askerler, zabitler 

::ıoşll§tular ... Bi.it.ün bir ordu aya
ğa kalktı, ll&in, Sul>tanın ancak 
çocuğile beralber ölii&'Jnü ç>'kara
bi.ldiler... Koca Türk '.kırz;ı büıliin 
bir şerefilc lekesiz ölmüştü . 

General Ofer Benıos, Sultanın 
bu ftkı!lıeti fu:erime çılgın bir hale 
gelmişti. Hem Minasuırlan o:ı. 

m~, hem de mtllı:amı kasdile 
Mirıasının :yerine N<arne edeceği 

güzel Sultan eliıııden git:m.işti. Hır
sından ŞU'nları mıırıldaıııııyordu: 

- Bi.zmn kan Türık şalvarı giy
miı], aylarca Amlana esir olm~. 
Llikiın, bi.T Tıürk lııızım bir daklıka 
bile tırtaınadılk. 

İznik şelni al1ıüst olıııııuçtu. Be
reket versin haçlıları içeri sok
mamışlardı. 

HaçWar İznlkte bulunan all]rer. 
]erini aldJktaıı sonra Anadolu iç

lerine doğru •harekete geçtiler. 
Eski.şe<lrire kadar gelerek arrl'U
~ kurdular. HaçWar iki Irola 
aynJınaş!ardıı. Üç yi.1z biın kişiden 
mürekkep oD.n Boomoaro ardUBU 
Fran.xl.'.l<'dan a:yn karargah kur
muştu. Bundan ils1.-üade eden ve 
düşnanlarmı adnn adım takip 
eden Kı.hç Amla.n karanlılc bir 
ge<:ede Bacmcınd karargahım bas
tı. Üç }'ili ·bin haçlzyı daıırnadıığın 
etti. Üç mil ötede kaTarga.tı kur
mu.~ olan Franklar B:ıCJllPDrl or
dutSunuın !ıoogunluğuı:ıu haber a
lınca aiır'atlibiır yıiir\ityijijJ.e ve ilci. 
yü:z. bine yakın ımcvcutlarile yeti-

, .... .,.;::..,..,,,l~.,,,,.·'!P'...:-""" 

şerek Bocırıond ordusumıı klll'la 
dılar. 

Artlk haçlılar y:ıva.~ yavaş yUI 
rüyerek;, Ana<llolıu iıçimden geçe. 
rek Kudüse gid:ly'arlardı. Hal 
hudıA:lt.lilla kadar bütün Tüı1klcr 

şehirleri ve iroyleri ç~:pla'k: tıffa
'.karak dağlara çokilınJş!eıdi. Hac· 
lı ord.ulaTı g!ttııkleri yerlerde y r
yeook bulamıyorlardı. iBir yar.
dan da Tünklerin taarıoıwlarıona
ıığr1yar:ıık telefat verdiler. 

K:llç Arslan, li.iti.i:n Anadol~ 
Tiiritleri.ni scfeı!bcr hale getiı·

mişti. Diiışınanla vatanın her ye
rinde m,,ıhare00 kabul edilmiıj<ti, 

iıkfod haçlılar ordusu Kuı:lW>e 
doğru aJoa.nıren, peşi:ıııden diğel" 

haçlı ordusu geliyordu. Bazıları 

Danimarka·lılar iılJ. Kıl~ Arslan 
Danimarkalıları tek bin: kişi kal
mamacasına mahvetti. Kılııç Ar.;. 
lan:'° baçlılarla muharebesi yoktu. 
Eğer hırist.iyan ordıı=a diğeT 

memleket!Nin yaptığı gibi, ara
z.iBi iirzerinden KWüre geçip git
mek müsaadesini v.ermiş o:!saych, 
baçlılar da :her yerden gelip gcç
ti'kl11'Ti giıbi geçe<:ckler ve Kırdü 
gidecekıleııdi. Esasen Ar~-plar haç
lılara y11l gösteriyorlardı. M:&ır 

Hali.fesi hıristiıyan Olrklımtınıı da· 
vet ediyordu, 
Haçlılarm Anadolu ile, Tililder 

ile hiıçbir aıa.kaları yıoktu. Bunla
rm zaptetm.ek istedilk!eri yer K ı:

düs Sili.ilkesine kadar idi. 

Kıl<ç Amlan her ne pahasına 
olursa olsun bir düşman ordusu.
nun velev ıruJihaıı bile rnemJ.e'ke
tincren geçmcsione müsaade chnc• 
di. 

(Devamı ~·ar) 

• T AKViM 
Huıd 1358 Kaııım Hıcrt ıseı 

JIL'\R T 

156 
H. EVVEL 

30 25 
Yıl 942 hy 4 \'asat1 

Val<it 
~~j 

N i SA N 
s D S D 

6 26 Glincs 10 41 

12 
1315 Öğle 5 31 
16 57 İkin al ~ 131 
19 4:i Akşam 12 00 

PAZAR 21 21 Ya~ı 1 36 
4 40 im.silk 855 

~ 23 Nisan 194 3 Bayramına Mahsus 
Fevkalade Piyango Planc 

Uınmni •bilet satış ha sılatı.nm % 60 ı lkra~o 
olarak tevl'i edilecektir. 

Tam lbilot il, ya nm bilet 1 fuadır. 


