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MÜZAKERE 
1 

NETİCE 
Vermeyince!. 

Hindistan me9eleainin 
halledilememesi mihve
rin A.va • Orta Şark • 
Mısır üzerindeki harp 
planlarını tatbike çıkar. 
mak bakımınd= belki 
de favdalı olacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan 

Yaralı esir 
mübadelesi 

• 
lritaa1a we bal
ya; mltablb ted-
1' l r le r ı e dewam 
ettirmek emı-

llndelır 

Yaralı fngilizler 
İzmir limanına 
varıncaya kadar 
nere ye götürül"" 
düklerini bilmi-

yor la rmı ş ! 
-· J . ' -

-1 

1 
' 

Hlndlilerle lacilizle.r arasında
ki mli<al<ere yeni bir sa.fha.ya dli- f 
kübne-a;e menfi neme<;ine vistl 
olmu~ demekti1'. Hindlllerle İngi
ıttlerin anlaşaruıa.masıaa Jine 
Hindlilerin keıwti ar:ılannda an
laşamamış bo.ıluııımalan hiriııci 

dMeccde ii.mil olmuştıır, lııiıdiseye 
daha ziyade lııı 2.avİyed.en bak
mak doğruı!U!'. Bu karışdc, türlü 
r.eplıeleri o.lan meselede biıaın 
nrdığonız inıkı.ta sebepleri şuıı
lardu: 

ltalyan hastaha
ne gemisi Bari 
limanına vardı 
Londra, 13 (A.A.)- B..B.C.: 

YENİ , ASKERE ALINAN BJıt HİNDLİ MtJFREZE 

a - Illecllbİ llindlflerin Hio.ılis
tan için 1auı ve milli müdalaa 
mes'oliy.,.i ta~ bir isl~dfil iste
meleri; İııcilt.?renin bunu şimdi
den vere-memesi, 

b - Müslüman Hinıllileriıı ken
iilcri içiııı. apayrı bir hükUmet is
temesi ve Mecwd idaresiiıe geç
meyi kabul etmemesi; İngiltere
niıı bunu y:rpanıamnsı, 

c - Hıristiyan veya Parya sı
nıimdan olan Hindlilerin ne Me
cusilere, ne Mlislünı:a.ıılara tıiıfıj 
ohııak istemeyişleri, f~iMereyi 
tercih etmeleri, 

d - Şimdiki eyalet1er, sırttan
ltklar ve prcMliklcrin kendi du
rrunlannı ve imtiyazlarını muha
faza etmek isteyişleri. 

Yaralı tngHiz '<O iıal:yan esir
lerinin mübadelC6i için yapı
lan i1k teşebbüs şimdi ta· 
mamlııımuştır. Britanyalı ya
ralı esirler lskenıkriyedek.i 
hast.an-elere gelmişler, İta.foran 
yaralı esirlerini ~~yan has
tane geınİ6İ de Bari limanma 
varmışt.ı.r. 

İ:ımir Limanında yapılan bu 
mübadele Tiirltiye Reisicuın· 
hunı ve hülrUmeti sayeriııdc 
obnuştu.r .. Birtaırya lwılkı B:ri
tanya hükilmetile beraber 

(DevJml 3 ürıcü Salıl.rede) 

BULGAR 
Başvekili 

"Mihverle sıkı teşri
ki mesaiye devam 

edeceğiz,, diyor 
Loııdr&, 13 (A.A.) - •B. B. C.> Yeni 

Bulgar luılbbıeıini y~!den 1qlı:iJ et. 
miiş ola.n B Füol, dün ~am So~a 
~a bk nulult trat etmiıı ve ye. 
ni Jcııa>inenln •İY"""tini ft1 .sözler ile ta-
:r1n etmiıılir: 

- Bu~ Mllt>ver devlet!Biyle 
mı ....-ette t~ msa,lsıne devam e
~. 

FILIPI N LBRDB 

Korregidor 
kalesi homba-
1 ar altında! 

• 
Müstahkem ada 2 4 

saatte 12 
defa hücuma uğradı 

Vaşil1(l1mı 13 (AA)- Ffütıin. 

lerden alınan son haberleT<: göre 
Correıidor rrıijslahkeın adasL bô... 
la Japonlara 111ul<avemt>t C'lmci<te 
ve şiddetli bil' b<ımba yağrnwu 

altında bulunmakıladır .O.~ 

dar SQn 24 saatte 12 defa ağır hü.. 
cwı uğramışt.r. 

• 1 

Mareşal Çan -
KAY-ŞEK 

Lonctra 13 (A.A.)- Çin Baş. 
kumandanı MarEŞa 1 Çan • Kay • 
Şek yanındıa karıı;ı o\duı,;u halde 

Birmanyadak.i lı'a1lJ cephesini 

left.iç etmiş ve mülıtefik kume.n.. 

danlarile gfırij§tü:kıten sorı:ra dôn.. 

müşliir. 

Görülö;ıvr ki, en b ta lat'a sa
kiolcri ara<ında anl"'l""' ~. 
Mcctı<!fler l>iitün Hin.distanı ken
di i<larelcri altıııa alm&k istiyor
lar. Mii<liiırmınlar buna razı olmu
yorlar. Jlrrlstiy~nhğı kabul eden• 
ler ve Par)·alar npayn teMlen ça
lıyorlar. Bu takılirık Hindistan 
lot'ası Ü2ıerinde en az üç müstakH 
de\'let teŞkil etmek ihtlyacı orta
ya ~ıkı:!"OJ'. Diğer yandan kııt'arun 
nıiidRfaasmı eklen çıknmı.ıı.k asla 
İngiltcreoin hesabı.na gel:ıniyw. 
U:ndliler kendi aralannda birleş
miş ve tek biT devlet dahi kunmoş 
!>Uloıısalar İngiltere harp somma 
la.tar Binılio:tarun mlldafaasıru lıu 
devlete terkf"tıniye SUttti lı:at'iye
de tara~ar dcl!'ildir. İngiltere, bi
ıakİ!« hlrtün HindJHerin yekpare 
bir kütle halmde harp 900nna ka

·dar lngiliY. Hind;,.tan Başlruman
danlığ'ı euıı inde toplanıma5JDı is
temekıtedir. 

Peynir, Bulgur, Yağ, Pirinç, Fasulye Tevziatı 

Görülüyor ki, Hindistan ınese
lesinin halledilememe9İ haHedi
lemyecok kadar zor, çapraşıık ve 
ı;etin ı»ııışunı:Luıdu. Ancak, bu va
&i.yetin, Mibveriıı Asya - Orta 
Şorlı. - Mısır iizeriıı.deki harp plin
brım ~iıka çıkarmasuıa ne de
receye bdar yararlı olttağı da 
ayrıca ve mühim bir soru ıuev
auudlD', 

Bu sabah bakkallara 
tevziata başlandı 

Bunlar halka ne miktarda ve kaça satıla
cak ? Dört yaz de IAstill: dafiıtıldı 

VılioJet tarafından tayin olu· ı 
nan şehrimizin muhtelü semtin· 
delıi 80 mutemet hakıkala verile
cek eızakın ten.İiı>e bu sa:hahfan 
lıtibaren ~lanılwıştır: 

Pirincin kilosu lı:tld<.atlara 4G, 
fasulya 21, bolcur 25, peynir 61 
ku.nıştım, sadeyağ 156,:i kuruştan 
verilmelııtedir. 

Bakkallar halka pirinci kilosu 
51 kurnışa, iasulyayı 25 kuruşa, 
bulguru 28 l<ur1L~a, beyaz peyniri 
78 kurnşa satacalolard:rr. Bu mad
delerden sadeyağ ve peyııi.r en 
çıok 250 gram, dltierleri de birer 

Hindular, ttt&ViDe karşı mem
le!.etlerini müdafaa edecelclcrini 
söylüyorlar, Nasll müdafaa ede
ccider, hangi vasıtalarJa müda
faa edecelı.ler?. Eğer, İngiliz or
du,,una kaUlarak bu müdafaa ya
pıla<:aksa o talodirde müdal:ııa 

bahsi üzerinde ln&Lltere ile mü
sıt.kcreyi inlotaa götürmelı!te ne 
fa~da vardı'!, Her ne pa.lıasına 
olursa olı;un İngiliıJerin Çinliler- 1---,----------ı 

ılen de yardını gôrerek ve ~ül- 523 kilo Pirinç, 
liı, ücretli a.ker bularak Hin.diıı-

tanı müdafaa edecekleriııi ve Mercı·mek sak
kcndj.lerinlıı de bu müd.alaa arl<a-
ıına sinerek rahatça oturacakla- k b kka 
l'l')}J S81ll)'Or!arsa O halde lıu har· lıyan i i a l 
bin ın.ıhiyet ve şümulü haldwıdıı 
hi9'1ir fikir s:ıhilıi buhı.ıımuyorlar t U t U 1 d U 
demek:tü-. Ayni zam.anda, bu te-
rc<ldürtlü ıkvreleriıı Hiııdistanın 
müdafaasını zay.ıI!atm.ya y<ıra
mncJ.ııiı nasıl lemin edilebilir? .. 

Bizce htristiyan, pıt1.perest, müs
liiınan bütün HiooUlcre hôkim 
olmak iktiza eden fikir; herşeyiıı 
bo~uıda gerek topycık:Wt, ı:erek 

·~ n ayrı illtiklfil vadini alınıış, 
o.,_.ı.a tatlıil. safhasına ı:eçinniş j 

lD"°' :u.u 3 uncü S;:h;fcQ., l 

2,5 liralık radyo lam
basını 12,5 lirava sa
tan bir muhtekir de 

yakalandı 
Ku.ınka.pıda Karaobıça:k cadde. 

llİJldt 21 aumaru.ı dUfikhııda bak 
{.Pcvan1: 3 1..ut"" !:i.:ıhi!fc:.ie) 

kilo olarak halka satıla<alııtu. 
Bu gıda maddelerini alan bak

kallar hemen satışa lıaşbyuk
lardır. 

Bu salıalı Vilıiyctçe '50 otıonıo
bil ınstiğinin Şoförler C-Uyeü 
vusıtasile tevzi olunmasına başla
nıloı ıştır, 

Memleketimizde hı>yat paha
hJığı, ırittiJu;e arbnış lıul:ıuıu-
yor. 

Bumuı önüne g~ için, 
ilmi bir kat'iyetlc yalııı2 iki 
çare ve yalnız iki WiW il.eriye 
eliriilclıilir: 

A ve B ... 
A - Tam bir hürriyet ve li

b<>rali:ııuıa yolu . ., llfüesscselcr 
aı·asında geniş bir relu.lıele 

yol açmo.k, bıınlaruı bi:rbirile 
an)aşmasıno imkan vermemek; 
ihtikar anlaşı:ııalarına rakqı, 
fialları knıtı l~ckkiiller vüc11-
de getirmek, böylece yüzde yüz 
lıürriyet ve liberalizma ahengi 
içiııde, nzaktan u:ıağa zeka ~ e 

tedbiri• harai pahahlıii•ı>ı ön
l~nıek. .. 

B - Ta.ın biı: müdahale \'e 
' 

Hindistan 
Meselesi 
Krips'e göre 
yakında itilaf 

mümkün! 
Yeni Delhi 13 (AA.)- Krips 

1!2mami1e t>midini ka~edl. 
ğini bildi.rm.iş ve itilafın yakında 
mümkün olacvğını ilave ctmiŞtr. 
At.ad, Kripsin hareketinden evvel 
miizakerelcron pek saminı1 bir su 
rette oereyan ettiğini söy!lerniş
tir, 

Dünyaıı.rıı esrarlı ülkelerindeı. 
biri olan Hin~nda mihracele
rin büyük bir nüfuzu vanlır. Re
simde lıii milM'ace Avrupalı mi
salirlerile mukaddes lıir fil üze
rinde ı:öriilmeklcıdir. 

00 
İKİ ÇARE 
İKİ USUL 
devletçilik yolu • ., lier§eye kuif
rct ve ş.iddetle el atmak, yarım 
tedbirlerden son derecede sa
kınmak, bütün istüısal ve isti.lı
lıi.k saflıalaruıı bn<:ımak basa
mak müro.k3'1ıe etnıek; işi tak
sim, verllni tny'in, te\"Zii te1nin 1 

fbh tesbi! ve ltlirı takdir et
mek ... 

Bu iki çare ve usulrleıı her
.Jıan.gi biri, öbüriine bir par~a· 
cık karı !ırılacak o-lursa, yani 
hürriyet 'e J.ibel'3Jiuua yolu, 

• bi 1>3rçarık ob;un nıiidohale ve 
dc\'letçilik yolunu, müıfabale 

Ye devlet~ilik yolu da lıir par-_ 
l'<l<>k oJı;un hü:rri~ et 'e libera-

BIRMANYADA 

Japonlar şima· 
le doğru hızla 

ilerliyor 
• 

Swa nehri boyundaki 
bütün hücumlar Çin
lilerce püskürtüldü 
Çungkıing 13 (A.A.)- Pazar 

a.lışaınıı ınşreclilen tcl>liğ: 
J~ar, Tungodan ş:maic d0ğ 

ru ileri hareketleri.ne tekrar 
başlamışlarsa da, Çinliler, Sva 
nehrl bö)gcsinde, bütün hücuıır. 
ları pw!ı:üırtımüışlerdir. Japonlar, 
Çin mevzilerine ~ddetH bir top.. 
çu ateşi açınış}ar, J pan tayya. 
releri de, ltrt'aları.n ileri harekc-t 
!erini Jrornmak iizero, Çin h ı la. 
rı ü.zerinde mütemııdiy<m uçmuş 
!ardır. Buntınla beraber, Çinlilw 
ilk mevzi.krin.de tuturunuş olup 

(Devamı 3 üncli S..hi:!cdıe) 

Bir Norveç gem isi 
batırlldı 

Vaşin€taıı 13 (A.A.)-· Ba"" -
ye NazLrllğL tebliij" ed:yor: 

OI1lla tonajda bir N0rveç tica. 
net gemisi AHantil< s"hi!i açığın. 
da torpiDenıniş1.ir. 

İSKAMBİL 
OYNARKEN •• 
Arkadaşına kızıp 

iskemleyi 
kafasına indirdi! 
Beşıktaşla Fırın Clld<laıinde 31 DU· 

-nı·h l<l'bved• Fellml admda bir ar
ltada.şiyle lsl<&.-nbll qy:nyan Sadık is
minde bir seyyar satıcı~ Fehm~nin 
,.aptıı,'1 hile iiııeriııe !eıa. halde sinir. 
ienıniı, eline gecirdlği bir sıınOOlyeyi 
Jta.tasura fıır!;dıa:.ı4c y-.:-a!ann.~ -ına re
bep olmuştur. 

y.,..,Jı baygın bir halde Bc:fuglu 
lıa61ahanesl:ne l<aldınhnl\', ca.rJiı y;:lı.a. 

laoımışhr. 

Necip Fazıl KISAKÜREK ıl 
lizıııa yolunu ok§ıyncak olu.rSa, 
dava tepesi üstü. ıüm!eıotlş de
mektir. 

Nasıl ki çocuk terbiyesinde. 
çocuktan kötü bir nksülılınel 
gelmesine nı.lni olmiık .için ya 
ouu kendi örz vicdanilc tutmı
ya, inaodırmıya çalışır ve 8er
best bırakırsınr.z; yahut kıım:
dıyaeak olsa dayaktan gebere
ceğini hissettirecek tandıi onu 
lı~in bir hakimiyet allına alır-
sın1z. 

Yanın ser.bestlik ve yat"ıın 
hakimiyet !eşebbii>ü, \'O'Cuğun 
~ığırından çıkması için baş se
bep olur. 

Görüşümüu:e hayat pahnlı
l:ğı davasının bütün sır ve 
]JikJneti, bu ;ki sare 'VC U'ruliin 

d"lwet ve işaret çerçe\'esi için
ded.ir. 

Çemberlitaş Sinemasındaki Aile Faciası 

Karısı ile aşıkını ağır.· 
yaralıyan genç 

neler anlatıyor? 
Carih hadiseden sonra kendisini 
yakalamak istiyenlere "Kaçını -

.., 
yacagım.,, diyerek teslim oldu 

Üç kurşunu boşalan 
kanh bıçak nasal 

• 

tabanca 
bulundu? 

ve 

Diin gece Çembcı lita~ •inerna. 
sında kıocasİna ihanet C".ıınenin 
akıbetini bUtiin çı;pl.ıkl~ı ile gös 
teren kanh bir aile facia.<ı olmuır 
tur. Bir mıiharririm\z,n hadise 
mahaflind.e yaptığı tahkı..lıata gö.. 
re vak'ayı biitün 1!2t~~ı;;.rne ya. 
zıyoru:z: 

Cem;! Enlönmcz ism.ıncle bir 
genç İzınird.e marang<Yıilıık yap. 
makta ve Se\•im ismiru:le genç, 
güzel karı.sik> 4 aydan.beri dargın 
bulunmaktadır. Sevi.m b~basının 

FaU.htcki evirule oturmaktadır. 

Geçenlerde Cemil Hadı.ınkijy ün.. 
deki agabeyisin<lA:>n bir rne ktup 
alını.,"1.ıı:. Bıt mekıt.upta Sevi.ınin 
ihanet e1ıtiği ve Saıi.m isminde bir 
gençle düşüp kalklıoğı bildirilmek 
tedir. Bunun üzerine Cemil ge. 
c;en cwnarlesi gıin.ü İstan.bula 
gelmiş ve karIBmı aşıkile suçıüs. 
tünde yakalamak >çin takibe baş 
l~ır. 

Nihayet ü•ı ·k~ııan oııJ.ı n 
Çemberlitl!Jj <iıo"'l't:s•ııa gitrk:r. 
rini öğrenmiş w bır bilet alac,..c 
ıçer.i giı·mişt.ir 

{Devan 3 tK.<ı.i Sahıfe () 

KANLIADA 
Civarındaki 

Deniz Fac;ası 
Batan Yunan ır.otö
ründe bulunanlardan 
203 ünün akıbetinden 

hala haber yok! 
kımir 13 (Husw;l)- Dö"l. be 

gece evvel Sefer.hisar civar.ndı. 
Kaı:ılıada yakınlarında kayalara 

<De\'amı 3 tın.cü Sa.h1fede) 

Yeni Anketimiz: 

Esnaf Cemiyetierinin 
kalkınması içi 

neler yapılmalıdır? 
j Küçük sanayi erbabı cemiyet-"' 

1 rden neler bekliyorlar ? Bu 
teşekküller esnafa daha ver· m· 

li bir hale nasıl konulabilir ? 
"-===========================J 
Tanınmış iktısatçllarla profes ·· 1 er, 
cemiyet reisleri, tüccarlar ve e• naf~n 
verdikleri şayanı dikkat ccv .. pi arı 
bir iki güne kadar neşre başhy cağız 

(.__A_n_k_e_tı_' _Y_a..::.p_a_n_:_B_ü_le_n_t_H_a_m_d_i __ rim J 
Kfu;iik sanayi kadrosunu teşkil eden meslek ve san'nt erbohrnı 

çalısı altına toplıyan &naf Cemiye tlnrinin kalkının o lan ve daha n
rimli lıir Jıale koııulnıaları için neler yapılnıahdır? mevzu ile at;hi.'ı

nuz bu memleket iktısadiyatııu alal.adar eden yeni büyiik anı. .. r ,,.,_ 
Ee her e&naf serbestçe fikrini, cemiyctieıı lıeklcdikl ·ıiııi, dil<'tlikl r -

ni söyliyerek iştirak edebilir. Bunun ~in cernplor l>ir nıelduııl;ı ;p
rotcnıize bildirilmelidir. A.n.u edenler resimleriııi de gö ı~cı·ıı)ı.;r~e 
ce\•aplıırı resimli olarak n~odiltt ektir. 

Anketimize arkada\'ım.ız B. Bülen.d. Hamdi :~rh11'jn görü::tiıg-;i 
şabsiyotlerin fikirlerini ııe.şirle biıkaç güne kador ba~lı~oruz. Ala~a

dar okuyucularımızın gönderccftderi cevapları da bunlarla bir ihte 
neşredeceğiz. 

-===================~=================-========-~ 

Pariste 2 rehi- En çetin 1 :ava 
neidamedildi! çarpışması. 

• 
Bir Alman nöbetçisi

nin katili bulun
madığı taktirde ... 

Loodra, 13 (A.A.)- '.BAC: Pa
risteki işgal kuvwtlerinin kuman
da.ıu. öldünilınü.ş olan bir Ahnan 

nöbe~ine karşı rehine olarak 
tutulan iki kişinin idam ediMliğioi : 
bildinni~ir. 

Bu kati>den nıes'ul olanlH bu
lunmadığı takdirde diğer rehine
lerin de idam olonaca'ğı ilave edil
miştir. 

Şimali Fransa üzerin
de büyük 

bir müsademe o 1 d u 
lımd'ra 13 (A.A.) - Şimaıi 

Fransada Bri1nııya ve Alm<.'ı 
t:ıyyareleri ••·asmda d'Ün, Brı\" 1 

ya rnuharebesiııdlnberi ell c<'' n 
bir hava çarpıroıssı olmu~ltor 

İngiliz ta~~ releri Kalenin GO 
kiJ.r.oınetre cenubu şark;s'ni bo; .• 
ha' mışlar, buna kraşı ko.yn'." 
istiyen Alma!' tavvar~leri ile> ricı. 

m ... ·.IT l 3 Wl(Ü Sah ie<lc) 

.. 
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f-J AL K FiLOZOFU 
, 

ATEŞLİ DOSTLARI rıl 

Sayın mtdıorrir Reşit Saffet 
Atabinen, Fransı.z şairi Lamar• 

. tin'in 150 ir.ci do&um yılı mü· 
nas•betıle, iki sene evvel, İs· 
tanbul Üniversitesinde verdiği 
bir koı>feraosı fransıo:ca olarak, 
bir brcşi.ır halinde neşretmiş. 

Bu eserın i~mi: •Tilrkleriıı a 4 

teşli OOstu Lamartin-dir. 
Kıymetli bir Fransız şairi 

için boyle bır hl'o;ıür neşredil· 
ıniş olmasını edebiyıria yeriJ>. 
de bir kıymet \'e Fransız kül. 
tür alemine kat§! da çok gü
:ı:el bir ııeuıket jesti olarak ka· 
bul ederiz, 

Fakat şu noktayı bilhassa 
söylemedcu reçeıniyeceği:ı: ki, 
eserin adı asla hoşumuza ırit
m iş değildir. Bi:ı:e karşı, her
hangi hır yabancmın dost ola-

llRi'NİN 

M.EZARJ 

Büliik Tünk mımki üstadı Itri
nin mczan nihayet Edi.rııekapıda 
bulunmuş. Şimdi mezarın tamir 
edileceği haber veriliyor. Btzde 
böyle si şöhretlerin mezarını 
bulmak adeta mühim bir keşiftir. 
_!tri'nin mezarı bu&'ilne kadar ni· 
çin bulunmam~ır, biliy~r musu
nuz? Çünkü aranmamıştır. 

DA:'.\'GİSi 

DO(iRU 

Arkadaşımız Cihad Baban ya~ 
dığı bir hkn<Lı, havagazi için ev
velce alb lira verirken, şimdi on 
iki lira ve.rdiğiııi sarahat ve kat
iyeUe arılatıyor, Belediye Makuuı 
Şubesi Müdürlüğü i e bazı bo
zuk hnagazi saatlerinin, böyle 
yüule yüz değil, ancak yüzde t>q 
fazla yazdığını iddia ediyor. Bu 
iki iddianın da doğru olmasmıt 

ınaddel!en imkin J'Olt. Fllkat han· 
gi tarahıı iddiammda bata var? 
Gelin de, çıkın işin içinden. 

fSTANBUI, ---- -
SURLARI 

İstanbulu çevıren eski Bizans 
sınlarının tamir edilmesi hikaye· 
si tekrar ortaya çıktL Bu surların 
birçok yer!eri, herı.esio bildiği 
ı:• bi çok haraptır. 

Fakat b .ı >urların hemen tami
rine imkan var mı? Avuç dolusu 
paı:a ister, binaenaleyh surların 
tamirinden bahsederken: •Tamir 
edilecek.. dememeli; •Tamiri icap 
eder .• demeli. 

IlILAJUUR 

AGAÇLARI 

Taksim bahçesi arkasmdan. ge
~en Mete caddesine ıhlamın fi. 
danlan dilı:ilmel.."ie imiş. llaber 
verildiğine göre bu caddenin iki 
tarafı tamamen ablamurluk ola
cakınıf. 
Çayın kikısunun ZO liraya uhı

ilığı bu unıaııda, bu ıhlamur •· 
ğaçlanDJ muhafaza etmek biuz 
jl'UÇ değif Jllif 

AHMET RAUF 

RESAT FEYZi 

bileceiiJıl havsalamıza sıi!dıra· 
m:u:ken, bir yabancının bize 

•ateşli dost. olabilcı:;ığiıı.i, bü
tün hibırüniyetimize rağmen, 

hiç kabul edemiyoruz. 

Kannatim:iıııce, Lamartin'in 
centılmen, Türkıyeye gehniş, 

guıniş, kalmış, Türklere sem
pırti Jı'ÖSicrmı;ı obnasile, La· 
ml.l'tin'in Türklerin ateşli dos
tu olınası uasında çok fark 
,~ardır. 

Milliyetçiiik ve d091Juk te
lilokilcrtıı;le Lamartin, Piyer 

Loti, Klod Farer devirlerinden 
çok daha ileri düşünüyoru:ı. 

Bugünkü dünya hidueleri ve 

ınan•arası böyle bir düşünceye 
&abıp olmakta bizi haklı bulu-
yor. 

eke rc i 
rind rdi 

Sıhhat V ektileti ,ika.vetleri 
mucip olan boya talimatna

me•ini değiftiTmeğe karar 
verdi 

.b-taı:lbu~ şekercilerinin yıllııır
dariberi en müıımin bir derolnl 
t~il eden eski cboya tahmatna. 
lll><ıSİ• nin nihayet değiştiri\ınesf.. 
ne karar verildiği memnuniyetle 
ö3'renilmiştir, 

Kıcıı9'ede verilen karar üızerine 
bu tıususta teşobbü&lerde bulun. 
mak için Anka.raya gönderild ği. 
ni yazdığımız heyet orada yaptı.. 

ğ> teşebbüsler neticesinıde buna 
..nuvaffak ohnuştur. 
Sıbhat Vekaleti evvelki gün 

cemiyete !!Ö'Jdeııdiği bir teZkere 
ile şeker ve <:ekerlernelere konu,. 
1an boy.alann kimyevi terkipleri. 

nin ve is.imlerinin acele olauk 
Vekalete bildirilmesini istem ·ştir. 

1926 yılında yapılmış ol.an ta. 
imatnamede tasrih edilaı mez. 
Mır boyalar düeya vaoZ.iycti se
bebile harimen gelmediğ'1ıden 
şekereiler bunl;.nn ayni bulunan 
rre-nlilerini lrullanıynrlar; f~ 

bu; talimatnameye muhalif gö. 
rülerek mabkemeye verHiyorlar. 
ciı. 

Şimdi talimatn.ameain değişti.. 
riiınesi şekercilerin en büyiik bir 
dc!'dini h:alledecek ve dolayısile 
mahkemeye verilmelerini önliye.. 
o8k.tir. 

Ticaret ah14 
Kapının önünden goçen ...,.,.ar r.er. 

:ııevalçıdan bakla almak istedik. FMıtı.
nı BOr<!uk:. 70 kul'U§a, d<odl. Bı:z 40 ku
rtJi& olmaz mı? d:7e eorduk. o, p<'k a
L\ ha,..ı, vereyim dedi. Seyyar zerz:e.. 
va1çldaki alış ve~ z;lırıjyetlni görü. 
)'Drsunu:z. Bu ziıal,yet lrilı utaıcı, bü

tün mal satan ıon-ıenıe mevcuttur. 
Alış verişin pazarlılwz 7apılauııı, ge
rek ... Fakat ticaret ehlftkı olah, dJha 
de>ğrusu basit lııaanl abi.ib a'1hl9 alış 
Wrif adamı ne kadır az .•• 

Biz eimdl, acaba hald•'1 40 dan da 
daha aptı al&bıllr ~ d.iye, d~ 1 
nİlll"OruL 

BÜRRAN CEVAT 

f..seni EÜ;~-i"/:ıadım l 
REŞAT FEYZi 

5.ı&vl Lcy"'1.ın bu ll9k Uğruna ya.ptı.. 
&'! !cd lcdrtık1arı duşuniiyoor, Jcailtı:nde 
ge kllıa a l"Şt duydu&u ııevıgtnln da.
ha ı,."'Ok k,ııvveuend.ğ.ni hmsed!ıyordu. 

S \11W ""'""" bu 1emiız vıcdanlı genç 
it za k~ı içinde ş.doetl! tıa sf'VR) ile 

ı~:.k. bı.r te!kal, b..r ıh.Lm•" et.nıe ._ 
.J;);):d, ı..Q'~orda. 

B r iUll L<y~ 114ilıyaralı: Sü•vi.Ye 
p ~ ~e detnıc; ..... 

- Saua. kô a..ı.ıe. ~.a. düru.s~ 
l • ne maru;:rorum. Sı.lavl.. Sana. bu. 
ı.ııan a b gtamum. K.::.hlndelı:! bu lı.s.. 
lerm ea ktiçulr. mılcy';i:.'b ~v~ğirti 

tıı.se~ ı:ün. artık ben.ım için blr 
b"41<8 renkte dun;ya me\'ızuul>abs ola
maz. Artık o vak t.. benim iç~ b;..yatm 
so:ııınu haber veren tan calm.1i de .. 
rn~ltı.ir. Sa.na i,n~~tr. dakJ... 
k n gelecel m b;ç zıwın.ın :yorum. 
Ç :ıku bunu <bha <"'V•l iı.lsı;ettlğım ille 
anda lteııd • ın.ıe ıu~ Allaha ._ 
mar!adık. demes.n.. bilecelim. 

Uer ııtY.ıni =• vcnLm., Süavı .. Do-

1 

ha doiirusu bUtün varlrğmıı sen;n var. 
Wının .lç•ne k&!Uq>. lli7atın:. saade
lm1, 5e'\' nçı1,;r..ın, genç kızlığım. is
tildba=. i.Jııetı nebim.. cururımı. 1.,. 
cilet b~f'.nı beIN'.ım senı:ı. avuç!L 
rının lıÇJndedir .> 

Süavi .k.ol\.uğunun arıkasına ydSlan-
11111 bunları duıünll;1<>r<lu. ŞlmQi, ııenç 
adam tıyle bir baleti rulııiYe lcJnd<, ids. 
k, Ley 71 yalnı:ı: sidd•Ue ~or, 
ona "'711i z.amı:.nda yureji:nln blitün 

in<:e lwıerıle acu•>r'llu. Onu acınan bir 
genç kJ.z o.;.nıaii,t.;m blr an evvel kur .. 
1.: nn.:ı1: hl.zımdı. 

Daha Süat ~ müracaat ecUı> ~ 
m! hir,ıbir lektifle bulunmadan ve 
Ley'"dan b8'b hiç lti.ın6eden bir tek 
cevac> a.l:waden StlavJ. otur<ll>{ıu pan.. 
ı>lyondan çı.lrnu'7, Nışania(.mda bir a
par\ıman tu!uwftıı. Genç adam apar. 
tnnaıu itina Ue d~ LeyUnın ho
~· g'.den ..enlı:lonlen mil>leler 7ap.. 
tır1111ttı. Baızi cece. yeni buldu!u yaslı 
bi.ımelf;l k&dll) Do beral:>er odaların 

ı~ı~rnı~ıl~J 
IL.3l~L~IJl!.Lll 

Bay t pa aiılıDı ve 
art ş aııheıi 

Hayat pa.halı;ığı hakkında bazı yazı ... 
l•r, tetkikler ve ını.ıka.yeseıer var ,...1 
i>unl.ann üz.erinde insan durup düşün
mekı.en, kenıcl.ı. kf4d.line suaLıer sormak
tan geri kalaml;)'Or. Buırün harpten l!!V· 

veı.ki »mana nlsbetle Tü~yede ha. 
yat paba .. ıl.ığı ywıde ltaçLır? Muhtelif 
maddelere ıüre bu paıhauWt yüz.de ıkı 
,..UZ ile yüzde üç yuz ara5ında değ:ş
mekıedlr. 

Yapılan bazı neşriyata göre harp 
dol•1ıs.7.e hayat pahalılığı Avrup&nın 
b..r kaç memiekeot.nde ıu fOJ<ılde tAocel. 
11 etmektedir: 

Almanyada ylade 4,5, Fransada 
yUııa.c: 1:1, JBviçrclle yıi't.ıde 35, InsıttE!-.. 
rcae ,.u.zıoe ;;j9, Am-erJc.ada yüzde 40. 

Yukarıdal<.l rakamlara ııore 1>a1at pa. 
lıalılığ. d~er mem.ekcuerde b.We oı. 
duiu kadar artmam~lır. 

Bl!l>dan başka yukarda adı geçen 
memdt-etle-rin bt.l)t)ı, bıvıçre müsteaı' 
harp i:Çinat.d.:..r, O hakte Tü.rk.O"ede pa.. 

balıltğw yüzde 200 olmasının -.ı,, ne 
<Lr?. l.klısa\Çı..arın bu hadıaenin sebep
lermi nasıl iz.an etlik..ı.enni bı4n.i.70n.ız. 

Ya.ruz vli.kıa ve manzara aynen bu.. 
dW'. 

Devlet, hergün bir parça daha pa.. 
ha .o nan 1eç .. n1 vaz.ytLi k&rflSında 
muıemıadtyen ~ir rume.kta, ve yeni 
·b:r taıum leşlui<it vücude gctirmekıe
d.r. BUtün bunlara ragrr.en, memleket.. 
1e ha7at eevıyuınin du,;mcge baŞ.li.
maınt.Ş olınat;;ı o.:ısıl ızatı edı...ebW.r. Böy
le bi.r suaLn cevabı.11 vermek lhtısaaı. 
mu: cli§ındadır. · 
A.Iakadar~ann bu sual üzerinde dil

şündü:kleri ve çaLııttıkUU"ı muhak:Ka.k:
tır. Bı:zir:n temennim.!'Z~ alınan tedbirle .. 
ri.n, ıı>e)'daDO getırılen 7eni 7enl leıı
kiUerin bir an CV'Ve!, daıba Ia,..ıalı ve 
tesırll bir hale geldiğini gormel<t!r. 
Saklamıya lüzum yok ki bugün)dl 

ha.yat şartları çok ağır ve normal mO.
talea, ölçü ve n~ler içine --bütün 
hüsnüniyetli görüşümüze raııtı"'1- gL 
recek mahı7ebte değildir. 

Dünya vaz!y\!'tinln normal olmadıb 
malılın, böyle blr vaziyetin h<eyat §art. 
ıarı Uzerine tesir yapacaQ:ı da maltlm . 
Fakat, bu toslrlerin, lnsa1 ile d!işünil
lecek olursa. el.bette, bir haddi hududu 
olrn•k lı:lzun celc!ili Jaıi>ul edilir. 

R. SABiT 

MOBiLYA 
FiATLARI 
Fiatlann yüksekliği 
için esnaf ne diyor? 
Sem günierıde şehrimizde mo.. 

bllya fiırtları gittikçe yükselmek. 

tedir. Bu y.ilkseliş kübik oda ta. 
kımlJn ile yeni kıoltuk ve san. 
daiıye fiafüırında daha fa:z:ladır. 

Mesela esk'<fNJ 2 liraya satılan 
sarı boyalı tahta ~ İnegöl ma. 
muı.ı.tı sandalyeler... şımcli 4 bu.. 
çu.k lir'-'Ya yüıksebniştir·. 

Esnaf buna seh."Jl olarak bil. 
hassa tahta, kxmtı-pl:ıin ve Gama. 
laka fiatlarınm yi:a'ksekliğini ilerı 
,süımek: edi~kr. ,İ;ıçilik ücretleri 
de eshsine ruızaran yi.lkselmiş. 

lir. Eski mdbilya satışları tedri
cen azalmaıktadll'. 

Birmanyada tekrar başlıyan 
Japon taarruzları ve hedefleri 
( Yazan: • Eski Bükreş Ateşemiliteri 

UZAK DOGU CEPHESİ: 
Bııtaan yarıroa&asınde.ki yek. 

Jiği, AanerUmyı ta sırtına çivi 
·batmı.ş adam gi:bi yeniden uyan. 
.dırmıı; ve h0u·elkete getinnişt!r. 
J>apcn hava ve deniz kınrvetleri 
ışımdi Corrcgid.-ırdaki Amerikan 
Jcales'ni hedef tu1ımuşlar ve bom 
bal'<hmana başlannşlardl!'. B~ 
Jusmile serbest k-..tan 200 bin ki.. 
ı;ililc Japon kııvvetinin l'!asifilc 
ceph!!6inde veya Birınany.a ve 
Hindistana karşt kulllanılması ba. 
hiıs m1!W:UUdW'. 
Japonların Cebu adası civarm. 

da 5 har;p gemisi refakatiııde 50 
nakıliye gemisi göriilmiiştii'r. A
merikan deni21altılan bu kaıtileden 
bir t'orpido muhribi, bir büyük 
nakliye gemisini, bir denizaltı 

.a-vcısını ,bir ticaret geınisile muh... 
temel olarak bir iaşe gemisini ba. 
tımnŞ!ar ve bir Japon kıruvazörü 
ile bir bliy>ük nakliye gemisini 
hasara uğra1ımışlaırlır. .Jhponla. 
nn böyle bir ihraç filosu ropla. 
.dıkları d'Qğru ise, Avustralya şi
nal kıyılarına veyıa bazı takim 
adalara bir çıkarma yapmaları 
beklenebilir. 

Yeni Ginede 8*eri harekıit 
kırrş>lılolı hava akımarına inhisar 
etmekted!.r Aımerikan uçan kale. 
leri Yeni Ginede Laede bı.dunan 
J•a.pon gemilerini, batarya mev. 
.zilerini ve a9keri tessleri bıaıcl>a. 
lamışlardır. Eğer Japon kafilesi.. 
nln mewudiydi OOğru ise, müt. 
tef;Jc hava, deniz kuvvetlerinin 
bu Japo,, kafilesine daha biiylın< 

Olı;üıde la.z<"l'UZ etmeleri icaıp eder. 
Bimrnınyada Japonlar Sittang 

ve İra\•adi vadiler'nden Manda. 
!ay ve petro1 ltvzası üzerine iler 
lemeğe başlamı~lardır. Mandalay 
cenubırnıda ve Prornc şimalinde 
büyük muharebe!& beklenebilir. 
Bu muharebeler neticesinde Man 
da1ıw oo.l..r'n'n ve petro1 h2'V'Z8. 

, smm akıbetleri belli olacaktır. 

İnhisar rakıları 
Satıcdar 58 lıanqluh fiıeler 
deki azlıktan ve tahta, mu

kavva tıpalardan ıikayel 

eJiyorltll' 

İDhlsarlar :lıdaersinin 45 dere.. 
celik cyeııi rakı. lannın 58 ku.. 
ruşluk şişelerinde 15 santilitre 
r:u.:ı olması icap edericen sıon 

zan!Qnlaııda ekser şişeleme 11.12 
ı:antilrtre bulunduğu tıakkıttla 
şikayetler yapılmaktadır. 

Japonlar Çin muka'l'emetinl kır
mak için, Şin..Mayıda 1XJpladıklan 
kı.wvetlr de Çinlilerin sıol cena
hına )'"·ni Mandalay doğu cenu.. 
buııda bir kuşatma hareketi de 
yepabi.lirler. 

Hind denizinde Japonlar yalnııı: 
İngiliz HerımES tayyare gemisini 
batınmışlJ.l'<hr. Fakat 2 !ngiliz 
.<ıruva?JÖrünün batmlmış olduğu 
nu İ~ili2ller yalanlaınışlardır. 
Ne de olsa, Japon hava, deniz kwv 
vetleri bu deni2l'.ie gittikıçe bii<yüı. 
yen bir tehlike halini almaktadır. 
Hele kendi aralarında an'la.,<ıama. 
dıkları iç:n İ1'gitzlerle de uytl{',a.. 
mı)•:n Hindlilerin ve Hiııdistamn 
bu ka.rısı.k .,e haZ1r1ıksız durwnu 
Japon • emperyali2lm emellerini 
kuvvetli b!r mıknatıs giıbi çek
mekte ve tehlikeyi kapılarına ça. 
ğuımaklızdır. 

Hind denrzinde kuvvetli b.ir 
İngiliz filosu görü\mez ve Japon. 
!arı rk'ale mecbur elımeme, artık 
Seyliın adasına ve batta Hind do. 
ğu kıyılhrına bir Japon çıkarma. 
sı iırlkimsız bir iş değil.dir. 

OOGu CEPHESİ: 
Cephe üzerinde devam eden 

muharebeler, Rusların h,,....ket 
teşı!bbüsünü herrüz bırakmadık. 
!arını gösoormelctedir. Bu~arın 
ÇÖ21Ülıl"esi ve al'a:zinin batak ha. 
le geh'r\€si devresine tesadüf e. 
den bu savaşlar, mevzii bir takım 
,al'pı.,<ttllalaııdan ;barettir. Asıl bü 
yi.ik işler cephe gerileı·irıde ya. 
p•lan hzzı.rlıkhr,[a ve hilin'.ımet 

mevkezlcrinı:ien )"İiıkSclcn sesler. 
de görülmclkıtedir: 

1- Rıuvdt.n iki mümessili 
Lond'rada Cörçil ile J'l'ÜZakerede 
bulunuyorlar; bu müıakerelerde 
AvrlJIPada ik'nci bir ce~e açıl. 

ması meselesinin <başlıca bahis 
mevzuu olduğu söyleniyor. 
2- Sovyetler Birliğin in V2şirııg 
~ elçisi Litvinof, Almanya.ya 
kar~ı ablukanın ve Alınan şehir. 
!erinin bcımbalanmasımn kati 
gelmiyeceğini söyhyerek Ameri.. 
ka ve İ:ng'.ltereyi ikirı.ci bir cephe 
açmağıa davet e<Uyoo.r, 
3- Bu arada, Sovyet Cumhur. 

reisi l'ıl in'. n, tayyare ve tan'.k 
üstünlüğünün elde edildiğini ve 
bundan sonraki Rus rianbelerinin 
<;ok şidaetlli olaoıığını beyan edi.. 
yor, 
Bü1ıün bu hilıd'scler, 1.1,5 ay 

çinde Doğu cephesinde kqıecak 
fırtmanın önr.mini gih1ermekte 
ve gelecek muhan>belerin gecen 
senekine ni.sletlc daha mü•hiş 

ve daha kanlı olaeağın1 b~irt
-nektedir. 

MAHKEMELER: 

Büyük peder 160 
çeşit gul yeti t.r
hkeKle maruftur ı .. 

- .ı\ıh efendim a.bl... Naısll anlata
ynn, bLmtn1 k.ı... A1atıtv<>l<itraı-.•• Ko.. 
lwn, .kana<Um. kıruo.ı. Maoevıya~ 
.Maıb:vu«iu ... Harap oıau ... Per1fitD o.&. 
d.u. Bu meral<, beııdeıwxle pek cslı:ıd.ı.c. 
Esk.ıdır de w. mu .Pe<ler<l<m k.aıpıa.. 
dlr. Peder ' merıaum U.e!etti.n Paşa, 
E.ısınei mttht.e11te1 9arkqe \'e Gıutu.;l:e-
7e val<ı.f ve iış>l1a o.maıı.caıı b!IKa, en· 
vaı \:•\r~tt y~~~..rıı:ıtc;c,e ae marutı.ur. 

Bır ı.amao.ıar, eıoaı>ı nezd.cnde pek 
malııbu.ı ve muıet>er otan mor .. sarı. rna.
vi, ~ L!ıeıer ytl.Jlıı..rm.,;"' kı, bw>-

1 lara aunyatun h.ı.ç b..r ıaratı.a.da t.et..a.
dut eo.L.ı\ltm.ıour. bu-yu.ıt pud.er mer. 
bum Abdı .t.t.ııdl de yuz """"" çt{flt 
iw y.eı.rŞ .. ..rnı-e.k...oe marutLur, Aeı:ıa~ 
den, Tezlı:ereJ fU><uleci:yao da ~ 
yeı.~e baıtl.:>t<ler. 1'~t.t :bıı. oe, bu ç1çet. 
merakı ~eoen, .bu~ ae.wn.u:ı.4.l'. 

.Benden.iz de, pııorden kalma k"""uo 
ytne ptd~rotn kalilWI ttrı.oa.e, yanı a.
m-ekı.:.ı-rhı kış 4Jatıc_'-$u1Qç1 .ıuı-,u. tucıu çl
çek yetı~w.rın1.-.kl-e Vl! 1< 1~ Or\&.sında ~ 

le ertva.J Ç...çt.:4..e; .e &uıri:UHl, oda.mı, Ju.. 

sa.mı sİ.llMıf:ın1.yı en bıtyt4 zevk t!Q...Q.

miş1m-0.r. hı~ı Z-.llu&.nıcUım tıarıcu:ı.

dekı bulWı va.Kı. • .nı.. oro..aa. ç.ıoeek.ıerımle 
baş b~. On!Q:1·ıu boı.Ju.nuy.ıe geçer. 

- Ç(>k UZ&lı,YOQIWlu;G .• , ~d.QeCte &9-
llniz. 

- lrteyoruın e!ecrlim .. Sadede ııe
leceğun . ..1..1.w.n gece oır ~urwtu, bı.r va
vey.ıa Ut: u.y..nu.un. ber 0<, b.ı.r .k:Mıue& 

~ıyameı.wr Kopuyor. .hemen looı)Lum. 
l!.nıeg~ \'t:a.. .•. .Jot.cımız ~U9U.fu,, 6ıU a
dam..a gır~ gıri....Aga bu.ıoum. Aru&

dı.•m Kı, rur->l.Zllllc .,,nıuı.a, burada. aerue 
lJi net. Ltıu,<K, ç..çex çatm.J:)'a geJ.11Uf 
amma. na.sı .. g.ı.rn1~: boonca anıeo..ım 
kı. çJıçek h§.nrı ... ıt Lll.t:re gırmek içı.ıı 
••r'ın uzer.ne i;l.ıı...ı:u.•~· Oraya da. nasıl 
çcktm be aaıı.ın. ~gı ka.yınça, şan.

&ır ılun&ur. cam...ar.ı. da K...rıp beraoe.c 
alarak liıfagıydg JUnerıke.n guLıerııuıı. 
Ozerıne ıruıı.,.). \.lu...er ae '°'1ra'ben t..urci
ba ..• Jj • .ı .. m ~ uı:>ı.ü, tı:em scak Olıqor 
drye, hem oe bt::it..eınelt ıçı.o. or~ ser
de yatar. UyanH.~. ~a.s.n..:>ı.na sarıı.at11. 
f u aa1 ka(Wıı.ııaıc ·~:ıu çao&!AnlJ'OCatUf. 
N.,,,,., ... \•<a.ayıp - ......,n e"ıL 
lak...,,, mcw.\-v .. ou.nı. u sen ben De'J' ıe 
)'11P~üır.ılll ~·nw:ı...t Ya o fllıd.'hVOJ.an A.. 
r.ler~xan gı.a.c:rı ? .• 

'1t:m.z g .. y..ıunlj. kıranta da.vacı SıÔl"-' 
lt•rın.ı bıt...c~\J., .ı.ıaznuna. sual soıı.ıJ
du, 

- Evet, dedl. Ben sabıkalı.Tun. Sa.. 
bıka.ı,yım aawn.:ı, oraya ~ıçek çalıp to 
.saunak içın klrıruyteekt.m. Ben de 
bey kadar çıçek mtrakltSl)'ıaı.. BeW de 
ondan oa taz a ... Geup geçertteo., tı'.ır

tü tür .. ıi çıpek en camekana.e. görüyor
dum. A&ıımın suloırı akJ.yord.u. L>uşun.. 
duru. ıo.u.dwn. B..r gece ıı.:ı:Uce glrJo 
b .. raz çııçCk a.ı.ınıya karar veni.un. U
su.:.cacık camekıanın ü:stil.De çlık:tan. >
yag.m loaydı. Demirler de çlirülanlif 
ıı•~ba ... Camolcln çl>klü, Bu if batım& 
geıdi. Yoıtsa, ben hırsız.bğa lövbo el. 
tı.ın; Tbv'bek.lrım. 

• 
/Amer ika ve flllplnlet 

Yazan: Alım.t Siikrii ESMER. 
Veşing1x>ndan verilen bir ha. 

berde dört tıty süren çetin bir mü
cadeleden sonra Filipin a~lanıı 
da.ki Amerikan ve Fihpin aııker. 
lerinm mukavemeti kınlmıştır. 
Şimdi Filipin adalarlflda, Anıe. 

rikan kuvvetlerinin elin.de yainı.ıı 
miistalıkem Corr~r adası kal. 
makıtadır. 

Filipin adalan biraz da tesa.. 
düıf €6eri olarak, İspanyıol • Ame 
ri'kan muNırebesi neticesinde ve 
1898 de imzalanan Pari& muahe. 
desile .Aroedkanın eline geçmiş. 
ti. Bu adalara sahtp olan Amcri.. 
ka, ayn; zamanda bir A/lya dev. 
leli oluyordu. ~'akat Aııneri<kal.ı.. 
lar sömürgeci bil' millet olmadık 
!arından bu adaien daim! olarak 
ellerinde tu1ımayı hiç bir zaman 
düşi>mnediler. 

Filipin istiklal hareketi, geçen 
harpı.en evvelki zamanlara kadar 
.geri gider. F-..ka l ortada bÜ(}'IÜk 
engeller vardı. Bir defa Filipin 
dı>nilen adalar grupu 7083 ada. 
dan terelııküp ediyıor. Fakat bun. 
!arın ancak 450 kOOarı bir mil 
kareden büyükıtür. 4500 kadarı.. 
nın adl bile yoktur. Bu adıaların 
ancak ikisi büvi~lctür: 4Q bin mil 
G<are bü)'ilkliiığfuoC:., olan Lu:ron 
ile 36 bin m'l kare bil<yüJdiiğün. 
de o1an Mindanao. Adaların nü.. 
fıısu on döııt milyona bcıli~ o1-
ımaktadır. Bunların ü.ç'tc ikisi ka. 
tı:>liktir. Yarım milyon kadar da 
müslüman vardi'!'. Dil olaraık, en 
çok lııonıışulan i"Panyolca ve in. 
gili:ocedir. Yerliler arasında müş. 
terdi< bir dil yOktur. 

.Aanerika da Filipln iStikllline 
1ar•ıftar olduğundan istikllil ha. 
reketi gelişti ve ııihayet 1932 se. 
nesinde aktedilen Haves • Cııt.. 

ting kıanuntmda ifade buldu. Bu 
.kanun Filipinlere sekiz sene için 
de istiklal veriyor: fakat .Ameri.. 
ka aske~erinin bazı yerlerde kal 
masmı gereklestirry.ordu. Kanun 
o zamanki rumııurrei<!i Hlooveı 

tarafından vetıo edikli. Fakat ge. 
rek meclis, gerek ayan kuar ii. 
zerinde ı.srar ettiklerinden Cllfl\. 
hurreisinilT vetosu }riiküm.<oüıı kal 
mışsa d'a Filipinliler ist:.ldl!\ider.ı 

sonra da A.m<>ri.1<a askerlerinin a. 
dalaııda ka.bnasına it'rao: ettikle. 
riıxlen teşelllıüs y<iiriim~. 

Dav8"ırıın vdtUl:ı rcı Yl.16Uf f8blt o
larak ctın. nlıdı. Davacının anlattık.la. 
rını da.ha etraflı ve heyecanlı olarak 
anlattı. 

Maznumııı 61libıka k&yıtı..rı tetkik o
lundu. Adedi !az!aca. obnakla beraber, 
hepsinin bu kıidar olJruıd4ı. daha ba.. 
;.ı sabıkaları olrna.ıı;ı l:lnm geliyontu. 
Bu ciheJo sorlllmö.sı iç!n mı..iı.a.keme 
başka güne ldl..k, cotru dürüst ika· 
metıg'.ılı gösterenı;:yon l'IU1211UD tevkii 
edildL 

Bundan sonra şimctiki Curnhuır 
Reisi Ru7Neltin zıamanında Ty
dings • M<: Du!f kanunu geçıım'!I 

ve bu kanıaıu Ruzvelt d'e tasdik 
etmlfı't.r. K&nuna göre, Filip'n a.. 
daları on sene içinde (1946 senc
s.nde) taım i!.Lklal.ni ekle ede. 
cekti. Bu on sene zarfında da Fi.. 

HÜSEYiN BEHÇET 

500 Yunan çocuğu şehrim~· 
de toplu bir halde 
barındırılacak 

Bu hal bilhassa· Beyazıt, Beşik 
taş ve Galat semt!erindeki bak 
kallarda ve 1ıütiincülerde satı.lan 
rakılarda daha çok gıörillmekte 

ve hem halk, hem de satıcı.!ar ş'
k.ô.yet etmektedirler. 
İnlüsarlann BeşM<t.aş satış şu. 

besinden alıhğı 58 lik rakıların 
hemen hepsini mnuaYY"'l miktar 
dan aıı, şişelerin 00rtte bir kı.sıru 
run boırlboş olduğunu gösteren bir 
satıcı <»yor iti: 

\uzan: USl.l.ıa.ı Ccııuı AA l ~lLt 

!'pin hiikümeti kurulacak ve A
rnerlka ancak dış polıtiko;,.yı ida. 
re Cdffekti. Bunun üzuinrd:r ki 
dare Filipinlere denedik:i ve 

Kuezon Cumhurreisi oldu Ame. 
r:ka.ıılar bunıdan sonra adadan 
çckilmiye hazırlaımra.kta idiler. 
Mi.ıdafaa meseleleri b'le ~:ntiiden 
~ilipirı!Uerin efierine ge;rrnişıtL 
Cunfuurreisi Kuezon bir m·Ili or. 
du kumu ve Amerika Kurmay 
Ba.,qkanlığı.rıclan em€kli ola:a '' aY 
rıla.n General Mac Arfuurü askc. 
rt müşavir olarak Fil'pinlere ça. 
ğı.l'<lı. Bu hale göre, FiHpin ada. 
!arından bir sömüııge olarak bah 
setınek doğru değildir. Meınlekeı 
kendi mukaddera.hn.a bakim olan 
halk tarafından ıdare ediliyor ve 
A:merika da son ilişiğini kesmlye 
hazırlanıyorou. Milli ordular ha. 
!inde döğü§en Fi:lipinliler, bir sıö. 
ınürgeyi deği~ kendi vatanlarını 
müstevliye karşı müdafaa ~itik. 
!erine inandıkları içindir ki J a. 
ponlar bu milli orduların ve on. 
!arın miltlefikleri olan Aınerilka 
1ı•Ü<rın mdk'1'Vemet1erini !ko'ay 
kıl ay kıramaımşla rdır. Amerika 
tarfmdan !aki;p edilen ilerici po.. 
litilcamn bu neticC>i karşısında 
19 uoou a<m sömürgcci.li.ğininı 

.çüııük 1 iJ?ü daolra açık dla rak be
!il'tnek tedir. 

Dwnlupmar vo.purunım bu se. 
!erinde Ywıanistandan getinlecek 
olan 7 • 13 yaş arasma.ki 1000 
fa.kir, yetim 90Cuk>tan 500 ün.ün 
lıcıplu bir halde olkutulııp barın
dırılmaları iç.in şehr.iıniııde müna. 
srp bir yer ara.nılmasına başla. 
nıhıuştır. Çocukların 500 ü İ:ıımir. 
de bakılacaklaıdır. 

91l'•ını dilzeltlr, bir el&)er:lııı ,ertııı. 
dCC4'1.lr, bır bıb.oyu da.ha loi bir kö
~ye koyar, uzun Ul\m etnlfa, bot 
koltuklırrın üzerine h;ç lrulWıılmL 
""' ~tara, henUı el ısürülmeın~ 
vıız.olara bakar, bakardı... Ona öyle 
ııelfrdı kt,Leyli korldor<lıt dolaşmak

ta, 7nbut ~tide yemek maeasınm 
üzerine ç:~ıer lıxıymakt:adır. İçinde 
bir h ·, ~1 ındi Leylılonm ltu:ı..c:üı.l.ne sca.. 
leneceğ'.nl anlatırd~ 

Fakat LeyJA ne p:ınalyona, ne de 
N .;;antafllldakı aparlımaııa ge~ 

ti. Ne SilıWi genç kıza böy'e bir tek.. 
lifle buiunnıadıtı glbj, Leyı.t da böyie 

..... bir teklife fır.sat venneın.i:şti. 

Ya.ruz SU..vi Leyl,17a sık sık Y"lll. 
tuttutu apaTtııoondan, ı;olt yii.kında 

iı;ine gtrecejl o.ıcalı: ve ~ yuva· 
dan 'bahıeder, bir kııııı yuvasını tarif 
eder IJlbi """" u.zun anla.lırdı. O zL 
man cenç kiZ. Süav·~yi derın dffJn 
eötiüs geçirerek dlnlerdi. Genç adam. 
.,on .&lenine ,.mıarı ili'°"' eder<li: 

- O evde yalnız ik.JmU varız.. sen 
ve ben .. o :ııamıı.n hayat ne lo.tlı ... Bil
tün saadeUer biz;rn Jçlml.r.de... Sen 
Leylisın, ben de Mecnun... Çı~ 
gibi ~!yoruz... Ömr!lmün oon da. 
ldlcama hdar sana bni'lı lı:ı>~ 
ve YlJ'\'Zlmrl.ln saade.t içln ı;eııı.aca

iını. .• Pembe diiıı,-amızm utuk1arm. 
(Devamı Var) 

....._ Bunları alırken memura 
da gösteriyıoruz, Ne y.apalım fah 
rikadan öyle geliyu-. Canınız is. 
terse!,. diyor, Müşteriler ise şi.. 
şelerin bu ihaitne şaş.arak ibi<ıiın 

üstlerinden aşırd>ğllllıızı zannedi 
"'lrlar. Diğer taraftan hususi ra. 
ıu inülleri mantar bulup şişele 
ırmı itina ile kapattı.klan halde 
İnhsarlar idaresi hMa mantar ye 
rill'e tahta ve mukavva kullanu. 
yor!.• 

SON TELORA:FL F.ğer' me-v. 
ızuu b:ilıis ~i'k ~!er bir .i.ki 
cükk.iirıcla görülmüş olsayıdı bun. 
ların bazı sat>cılar tarafından ü 

zerlerinden almdlğına hiiJmnede 
ccktik. Fakat bu hal bir ikaç dük 

JQ.lrıcla değil. mııhteUf semtlerde 
aynen 11-0riilmelotedi'r. Bh' yanlış. 
lık olmas• ih.timalini de göOOnüne 
alarak İnhi.9arlar Umum Müdür 
Fğünün nazarı. di:kkatini celbe. 
derlz. 

lktlsat çllar gecesi 
Üniversite l:Ictısat Falcıiiltesi 

Talebe cemiyeti ayın 22 s!nde 
ŞOOir Guiı:ıoounda bir cİlktL<ai.. 
çıQr- gecesi> tertip etmiştir. Ge
cenin fe;lka.Iadelıği için CeıT\Yet 
azaların.dan Halılk tarafı.nrl;ın 
zengn bir program orııanlze edil 

. n-ı+r· 

Iab.t madem ki bu,."llııı bir 9DCUk ~ 1 
de e~t11ı: çocuık b<!iı••l•nn! 

- Kımin va~ Alı.c:.m, ~sın! 
- Al'nl.Q.! h1aaem ki sen bugün bir 

\)OCUk babas1"lll. dıickat et., tıem de çoJı: 
dJô<.:.t et, ıığ: u.n da •enııı. beniın gibi 
otm....1111 

- Ne g.bl! 
- Ne P>i olııc*. ~e. içki d&-

a.llen Allahııı beUsuıa aıı:ımuını 
- Kim d~r kı a.ı....., a Hacı mo

rulı:, e lbeıte ;.terim ki o da bWm gibi 
bu zıtılklınlara alışıp sOnWl~ böyle el 
maskarası olmaam.. •• 

-Hqşöylel 

- Öyle o.lswı. fakat lhaı:ı.i biziaı aa-
rap N'ear ..waı 
N~ar, koca bir bardak şar-.ın Ab

mede sunark<ııı. Neyzen Tev!ikJ.e Udl 
llıma Hırant içer1ye clalc;lılar. Tevfik tt. 
ziln tü iü Aluı: cd e taır.ı.ldı: 

- Ya tİzilntülü Ahmell 
-Buyur! 
- Hay babanın canına. rahmeti 
-Eyvallah! 

- Üzuntun nedir senlrı ya Alnet? 
- Aılah beni kuyu bUeı:: :ti yarala· 

cağına ıııçi.n ins&<ı yaraıım. ıLırc üzü
lUıyonau!. 

- Sen oe dır..aol.ıktan .istJfa <t be 
o~luml 

- İyi amma muamelesi pek uzun 
&ürer d!G-e çeki.nltl'orum. 

- Mo<>*t.an ~ tavsiye mektubu 
aUr&an uzun sürmez.. 

- Ben ta vs>ye mektubWldan {i.Jı1n 
va:ceçtim. mon.M: bana bir §Kip daha 
göndeıısin ka!) ... Çünkü onu da çek;. 
t.ılı:ten sonra ıidecetim ... 

- Nereye gide<:elmin? 
- Şu karş>da. blr ta..e geJlo meza.n 

var, onıın elra.tırulalti otian, diıkenlcrl 
~ onlann y<>rine haomeU. 7/Jr 
somln, zambak film dlkllecel<;, oorıra 

d• mezann Uzer\ dtlzeltilecelı:mle! Za.. ı 
ten ş1mdl blll'&7a utramanın sebebi 
de lou lıdl. Bir iki p.rap ı<i!Ueo<:Y.m ae l 

mezar hqında ~ datıa b'i e<ıreyim, 
Jledim, 

""'met kinci şarabı da. çektikten 
sonra, kaJk'lı: 

- Size doyum olmu, bell<;I <IOO(l&le 
yine uğrarunl 

Veyip yürüdil. Şttııdi NİIJllr aQaaı. 

so!.ra..-...n.ı hazıru,yordu. 

Perdenin ;ı.rkaaından Davut ,Bııbt. U• 
za.c.dı: 

- li<lf ııe.ldlııJız canlarl 
Tevfik: 
- Hoş bulduk patlıcaıılaı1 
- Pat..ıc~ taUı can! 
- Ala veıznJ sa1.lıcanJ 
- Ondan sonra h:urw:ru .il<Jır• btlr 

caıı! 

- Arası.na bir şe:yler ~ 
rqı7ız?. 

- Arası.na binz pe:rnir, bira& ,.11-
ınurta, bıraz mayGAD<lll: ve bir kaç ıc.a.. 

Van°", bır kaç ta iıiı<amıoz iıx>yd'*-.an 
30rua .•• Tcp:s.yı dı.ıgı u fırına. .. 

Udi Hırant Neyzenin .Jı:u1aeına <ğil
dl: 

- Yahu, bunlar, ne biçim J.Wardıla.r, 
beni nert.~e geli.Nlın, blll"a6l neresi? 

- Bur:iLyıa. b.ıClJıı:u tne;;Jıur •hazreij. mo
ru&un Kovuk Palüı derler. 

MDruk l:afa k.ar~Lı: 

- Burası ~tJclarıa duraiı., mtışııkl• 
l'1JJ uğrailJ.d.ır. • 

Tev!>k: 

- H"il" onun ~mın da, m:'\şu]ru. 
nun da, aşkının da, mcı;klnin de, hep. 
Sin.n ele YJ4 ervahına... A;;k d'.ye bll' 
dalga icat etm!ş!er, blr ~ z..ıvallılan 
onupla tongaya. dü~or, oersem.Jeş
tirıp. bırakıyorlar. 

~ık Dıyojen: 

- Ve lçki di,ye bir şeyler icat e!mlş. 
!er, onlarla da insan oğlunu mandeı:>
oeyc bastırıyor. kendinden ge;lriyor. 
alıkla.:ilı.np bırakıyorlar, 

Davut Baba ııerdeniıı. üstünden uza.. 
nnak:. 

(Devamı Var), 

60 kifilik ltaJın ltoro heyeti 
Şe'hirimiz musilai san'atkarlan 

<ıemiyetinin geçenlerde yapılan 
kongresinde cemiyete varidıa.t te. 
mini ve bu varidatın faydalı iş
lere saııfı için konserler verilınes.i 
kararlaştm lını,ştı. 

Bu karar ü-zerine san'atklir Ali 
Riızza Eyıfuinin reisliğinde teşkil 
olunan bir kıonser heyeti ça!ıı;ına. 
!ara başlaımıştır. İlk ofarak 6ll 
kişilik bir .kadın ko~ heye 
rafından pek va.kında bir k• n<P• 
verilecektir. 



\.d ... y&zıttın mewn•en .n.u•au1ı.ı 

Sovyetler Birliği Reisi 
Kalinin'in demeci 
Hindiıtan davası - Av
rupada ikinci cephe -
japoyannın Berlin elçisi 
ne dedi? - İngiliz l~ 
Nazırının demeci - La-

A,lıuw bU!tonleriııdOA alınmaıırı 
va! Maretal Pelen vıı 
Darlanlıt ırörü•tü Telhi• eJ~n: A. ŞEKlB 

.Londradan bilrli.riliyor: Sov. 
yetler Birüği Reisi Katinin Şark 
cephe& muharebeleri ha.ldkınd:a 
beyatlat'ı.ı. bulunmuş, Sovyetlerin 
tank ve tayyare jJstıiinlüğünü e. 
le aldıklarını söylemiş ve demiş. 
tir ki: A.hnanlara karşı bava üs. 
tünlüğüm~ bl§!angıca nazaran 
yt:ıksekltir. Alman maneviyatı 
sarsılmıştır. Alman hÜ<:Lllll kıta.. 

ları bile tesüın olımaktadır. Düş. 
mana şimdiye kadar inidrilen 
d3.ılbeler bundan sonra taarruz.. 
larnnıııda indireceğimiz darbele. 
re nazaran hiç bir şey değil:l.ir. 
Asker.lermizin maneviyatı mü. 
kcmmelıdir. 

HİINDİSTAN DAVASI 

Delhid'm bıldirıliyor: Kol'ı:re 
reisi Azad, kongrenin aldığı ka. 

ra rların sııbep'.erini izah eden bir 
mektubu Kr:pse gıönderroi,<;1'1-. 

Mektt1pta ettümle şöyle deni!. 
meh."tedir: iı:ı,gııtere Hind mılleti. 

ni kendisini miJdafaadan mes'ul 
hr duruma !IOkma.z ve Hind mil. 
Jetine bu mes'ul.iyeti vermezse 
lLndist;a.nın müdafaasını müessir 
bir tal"ılda ba~arırmı,yacaktır. Biz 
!er kclll.greıtn, kıoııgre olarak sa.. 
lahiyctlerinın fa:clalaştınlmıası 

ile al8'kah değiliz. Biz, uımll!lli he. 
yeti ile Hind milletinin iktidar 
ve hüttiyde sahip olmasile aıa.. 

lr.alı bulunuyoruz. 

AVRUPADA İKİNCİ CEPHE 

Londıra<ian bildiriliyoır: Gene. 
ral Ma-rşal ve HOVkinsin Londra. 

da giriştlkleri müZakerekr büyük 
hir önam ahnaktadır. Mihvere 
karşı bir ılk'bahar veya yaz mü. 
cadelesi planlarının görÜŞÜ'l

dii4ü teenıü.t ebnektedir. Önü.. 
müzıcfuki bir kıaç ay içinde hatibin 
yürütü\meı;i için baya'ti önenw:le 
kararlar a!ın-ktır • 

Kanhada deniz 
faciası 
(1 ine! Sahifedon Devam) 

çaoparak. batım1Ş olduğunu bildir. 
diğinı Enderhan Yunan ımotörü 
n"1disesi tahkikatına de'll'tm edil. 
moktedir. 

V a.k'anın ~k müessif bir ka
zman lbarE't olduğu ve Yunan 
ır cıtörünfrıı karanl!kta kaıyalıkla.. 
ra kadar .-dkulduğu anlaşılm!§

tır. Mowrün daha evvelce Sisam 

adasına b:r kaç sefer yarm"ö ve 
bu dol'a ı'ıl-rjenhıdoki adalardan 
b!rine g'"m'~k istemiş olduğu da 
anlaış•\ınıştır. 

Mi:l:mıde bulunanlardan 2()3 ki.. 

eyinin hıı•yat ve mematlarmdan 
oı-aıa haber ,..,Jctur. tçlerirl:ie ada.. 

lı yıü7.'Üciiler de Ôulunan Yunan. 
mlaı1dan denize ıd6küJenlerden 

bir kınııımın civardaki kayalık. 
!ara çıktıkları ve bir kısmının da 
daha ilerilere giderek kara. par. 
~al3rma sığındı.klan ızannedil

mclcle ber~·ber şu arda bu 203 

~işiye ka:yll:ıohnuıı nazarıile bak.. 
ımak ?5.zım gelıneltıtedir. Kurtulan 
pek mabd ııt yolcular .kazaıyı bü.. 
tün fecaatile atrla1ımışlardı.r. A.. 
raştmınalara devam edılmektedir. 

c ŞEHiRDEN 
ANKA.RADAN ve 
lllliMLlili..t;'l'TEN: 

ve 

* Ur!anuı Kurtuluşunun 22 inci 
yüdoou b1',Yult ~.ıa. lı:ul~ 
tır. * Zeytıeyag tuccarlarının Ankara
da yetp"t~ı-1 lklrplaot.&. ne\keısinde hU.
kuıııt.'tl;e t.aL .. eri lahit ectlnı.iŞlr: 

~aıbun.ıuk: yilğ.J1.r10 faıbr~a ıtıe9l.iJn 

iıa.tı lop1.a.u bl )'l."'IJJ.~.k..iık ya.gw.rı 87 ku,. 
l\lj.ı, 4,a &rw.Ljj, ıbJrJOCL yeıne~lrx: yag-
1 .. ı ııı !10, 3,a asrı.J.wer 9J kun..tŞa, 2,5 a
s ı.Je Koua.r O' ... n..ar 95 - 97 ye, 1,5 asi... 
ti'C' li3"-W- o.an ekı>t.raıar 101 ku•'UŞil sa
tı dıCaJd..r. * ı:<tı<;aı Vcıra.ctl, Kastamonu Do
kunMılcı.at" Kouperıa-tıJI. et.ra!mda t.81.

:erde bu.unm.;ak üı~re AiWcaf"& ve 
K.._ ~ı:nDnlJO'a blr h<.-y et gOnderın:i§lir. 

\'ILAYET ve Bl.:LEOİYE: 

* Belediye vcrg: erine yapılaoal< 
~crrnı.ı..r ~Ji..K·ı:ıı.ır.J .. ,y .proJe Dah;!..ye Ve
ka lux.-e ~usz:.r~i§hr. Loiy.Jıd.ya iti
l~ .. ....ı· dtth~ll.ı,ae-k, bühin n.akil vas.ı.
Ja.rı bileticrınt: ilti ku-ruş. e!ek.lri.k., ha.
\'<ıi;ati, telefon mük~leme \e yol ver .. 
~ l('rine de mua:Y')"en m.Jttarla.rda zam
lar y.ıpılac..ıctır. 

+ ~3 Nrscın Cocuk. Ba.yramı hazı.r

ı.:..arıua l>BGla~. Bu senc.;ü lloıT· 

JM'ONYANTıN Bl!IB.LIN ELÇISI 
NE DEDİ? 

Sofyadan bildiriliyor: Japon. 
yanın Berlin elçisi General O_.ima 
yabancı gazetelere şunları söyle. 
~ir: Umumi durum mihvere 
son derece elve-rişüdir. Bu sene 

kat'i bir netice elde edebileoeği.. 
mizi kuvvetle tahmin ediywum. 
Bi~birinıden bin ki.lometrelik bir 
mesafe ile ıryrılan iki alemin si.. 

1ab ar.kadaşlığı tarihte ille defa 
görülen bir hJidlı;edir. Biz bu va.. 
ziyetten aıdiWıe bir barış yap. 

rnak için istifade edeceğiz. 

İNo:l!ı.tz İŞ NAZ!RlN1lN 

DEMECİ 
Lorıdra<lıı.n bi\diriliyor: İngiliz 

İs Nazıırı Bevin ezcümle şöy•le 
demiŞtir: Ham talihi değ.işmek 
üzeredıir. Bunun nasıl ve ne za.. 

man olaıcağı.ru söyliyemem. Fa. 

kat pek yakııııda müddaadan ta.. 
arruza geçeceğiz. Gelecek altı ay 

hayati ehemmiyette bir devre o
lacaktır. Tayıyare ima.li işinde İn. 
gıiltere Almarzya ile müsavi va.. 
ziyete gelımiş ve ,ııelecek 4-5 hafta 

içinde Birleşik Amerikanın ta.y. 

y-are ima1atı Almanya, İltalya ve 
J aponyanın tayyare imalatı ye. 
kiımma müsavi olacaktır. Japon. 
yanırıkini bu hesaba kat•yoruz. 

LAVM., MAREŞ.AIL PETEN VE 

DARLANLA GÖRÜŞ'I'tl' 

Vi.şiden bildiri!iyur: Lava!, Vi.. 
~e Mareşal Peten ve başvekil 
muawni Amirla Darlanla uzun 

bir gıörüşme ·--.,rmııştır. Devlet 
şefinin hususi sivil Iııalem şefi 

De-nwınlin i91ıifasını vemiştir. 

En çet in h ava 
çarpışması 

(1 1noi. SMıi:!edco Devom l 
di bir savaşa tutuşm~aI'd'ıır. 

•Filıolar arasında bir çok çaııpış
ınıalar ohnu.ş, 4 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. İkıi Alıman taY. 
yaresi ça:ııpışarak alev !er içınde 
yere diişrnüşlenl!ir. Bizden 13 av. 
cı tayyaresi za)"Olın~, fakat 2 si. 
nin pilotu ku~ar;1mıştıT. 
Teşkfün ku.mandanıruı hücum 

etmek imiyen bir Alınan ta:vva. 
resi b\r Polonyalı pilot tarafın.. 

dan düşüriilmüştür. 
Bu şidtlclhi rarpışına esnasın. 

da Kale<ie J:'l'Oiektörler ve hava. 
da patlıy.an tayyare dfı.fi ropları 
etr.afa aydınlatmakta idi. İrıiillik.. 
ıarın şidde<t.inden İngiltere sahil. 
!erinde bir cok evler sanıılmıştır. 

-<>--

Birmanyada 
(1 lnc! Saruteden Devamı 

ina-tla karşı koymağ devıam ed'i. 
)'arlar. 

6 nisanda, Amerikan gönüllü 
pilotları emrindeki tayyare ı;ırup 
!arı ileri hatlar üZerinde bir çok 
defal.ar uçmuŞla ve ç;n kııt'lala. 

rına yardım etmişlerdir. Çin kıt. 
alan, malıalit hallrtan da çok yar 
dım ve işhirliği gönmi.iş:tür. 

M E ••l L E K E T T E N ) 

rımı<la !rlmJl.ye !ıey'etlerinln Yardunile 
Ş<>hri.mi2xle 1000 !alı:ir çocup elbise da.. 
ğıtılacak\u', 

TİCARET ve SANAYi: 

* Hatk İaşe Biırli!klerlnin kurul..,_ 
ları elrah.ndak:i thazırlıklıa.Ta dl-emmi .. 
ıyetıe de"·a.m. edJ.lmektedir. Bu mak
satla aile resileruıe da~ıtılacak olan 4 
milyon. ka.r"1n. bası !.rnasına başlanmış... 
tır. 

+ Trmvay Mars! milılftaıbd~eı-inin 
ye\ml:yelerlne 20 ·ınırL&Ş zam yapıl.mı.ş 
ve kendi!erine ~ıcak yemek ve ekmek 
veriJ.me.s.nc ıbaşlanmı~t1r. 

+ Bükrş Büyük Elçlll;ıinıiıı Ticaret 
&iaşesi Mua.rr.m.:ır Aıalr;m ~ri.mi2.e 
ge:ımlştir. * Kömür isl.llnal>.tunn günde 8-11 
lbin ton araıand.a. dev<m1 ctı.ndctedlr. 16 
l\_farti;a:, 31 Muta. kiıdaır çıloanlan kö-
miu- mJCLarı 117 bin lıoııu mütecaviz.. 
di.r. 

+ Mevcut 8 bin ol<:nnııl>il !Astiğiıı.
den 2 bininin c,oollödere datıtılmesı 
için Şotör'er Cemi3'etı 1ara:!ından alıl.
kada.r makamla.ra mürııcaatte bulu. 
nu1rnırşl.ur. 

+ Şolıriıınizde bulunon 113.000 elek.. 1 
1rik:9:Z <'lrler için ~#1 t=llnA> de- j 
wm ııdilnıektedir. 

c -.,- . 
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BUR H~NQ , Birmangada 

MERKEZiNiN Alman kuvvet
T E B LİGİ 
"Kurtuluş saati mi 

geliyor,, 
Ba-, 13 (A.A.) - HUr Hl1ıdls. 

tan thnwnl Meıı!D>U ~ııl<i teblı«i 
oeşretm.i~tir: 

Cr>ppo muv..Uak olamamıştır. Hin,. 
dlstanda iııııütıere tam ml\ooJoiı:rle 
mağlilp olım~ltır. 

Hindı.ta.n için tarihi giln gelmişt~. 
Hindlslanın i'11t:.ıcl1tli günü ve kurtarıl
ma saati yak1ıaımıştır. 

Kr ps harEket etti 
Karıı,<i, 13 (A.A.) - Sir Stal· 

ford Cripps hareket etmiştir. 
--0--

Bfr lsviçre 
ŞE hrinde alarm 1 
Ber.ıı 13 (A.A.)- Bu gece Bern 

de iki defa hava tehlikesi işareti 
verilın!şt.'.r. Birincisi saat 20 den 
1.20 ye hdar, ikincisi 2 40 dan 
3.05 e kadar süNdiştür. 

Elr asda Malta'da 
hava bomJ:al"~ıman
larınii.an 6:enler 
Valetta 13 (A.A.) 
Mart ayında Mahaya y.apıbın 

akınlar esnaoında ölenlerin sayı. 
sı 231 öru, 600 ··"tra!ıyı bulmuştur. 

--~ 

Esirlere ait 

feri var mı? 
Berliıı, 13 (A.A.) - Birnıauya· 

da, Britanya seferi kuvvetleri ta· 
rafından esir Almanlar alındığına 
dııir İngiliz kaynağından verilen 
haberleri, Abnan radyosu keşin 
olarak yalanlamalrladır, 

---O-

Bu sabahki 
Rus tehl1ği 

Loııdra, 13 (Rırdyo saat 7,15) -
Bu sabah Mosk&vada neşredilen 
Rus teLliği: Dün cephode mühim 
değişiklik ohnamışt.ır. 

Makedonya 
GÜNÜ 

Sofya, 13 (A.A.) - Dün bmada 
!ltaked.oı>yanın kurtuluşunun yıl· 
dönümü büyük merasimle kutlan• 
mıştır. Bn merasimde nanrlar, 
sefirler hazır bulunmuşlardır, 

LİBYA'DA 

Müzakere 
Netice 

Vermeyince •• 
CBnıımaltaloden Dev'1<nl 

bulunarak; milli müdafaa uğrıın· 
da İngilizlere derhal en gen~ öl- ' 
çilde yardım etmek olmalı idi. 
385,000,DOO luk Hindlstan İngilte
reyi nihai zafere götürmek bakı
nundan bll§ldbaşma bir amil ola
bileceği kadar kıt'ayı her türlü 
ecnebi istilisına karşı da koruya• 
cak muaıı:zam bir kudret kayna
ğıdır. Halbuki, infirat, aykırı fi. 
kirler, tczadlı ideolojiler, sa-lıotaj
lsr, beşinci kollar, iç kavgalar, 

hususi ihtiraslar bu muaxzaın / 
kudret kaynağını boş, lııol, bir kut" 
vetli vuruşta biç olmazsa sarsıl
mzya mın.tait bir duruma sok
makta devam etmekte bu halin 
devamı da hiç şüphesiz en başta 
Japonıyanın elmneğine yağ sür
mektedir. 

Almanya, Avrupa k.ıt'asındaki 

bu haldeki devlet ve milletle
ri nasıl bir hamlede vurdu, Ja· 

ponya Asya ve Pasifik'de yiııtı bu 
haldeki müttefikler müırtcmleke
leriııi sıraya dizibniş iskambil Jdl. 
ğrtları gibi bir üfürükte nasıl de· 
virdi ve Hind kapılarına !:adar 
geldi?. Hindliler hiç ohnazsa bu
nu ve bu kadarını düşünmekle 

kendi gidiş yollarını çioıebilirler· 

di! Hila da 90n dakikasına gel'ıniş 
bulunmakla bcralı<-r bu hrsat 

kaçmış deği\dir. 

l. O::M iZZET BE.V/CF 

Dünkü Mühim Maçlarda 
lstanbul 

spor Feneri 1-0 Taksim Beyoğlu 
sporu 3 - 2 Vefa Beykozu 1-O Kasım
paşa da Süleymaniyeyi 1- O yendiler 

Beşiktaş G.alatasarayı 2 - 3 

Yazan: ADNAN AKIN 
Fı11ıbol li:g maçlama dün de 

Fenenbahçe ve Şeref ııtaıdfannda 
devam edilmiştir. 

Günün en ınilhiın maçını Fener-. • 
ba·hçe stadma Galatasaray Be
şilı:taş taılaınlan yapt:lar. Nihayet 
takımlarda mutat seremoniyi y-a.. 
parak şu şekilde ikarşı k&r§'l&'a dl
zildile. 

Beş.ikrtaş: Melımet Ali - tbra
hiın, Feytl.i - Çacf, Hüseyin, Ri
fat - Eşref, Şeref, Hal<kı, Şil<r'..i, 
Sa·bri -

Galatasaray: Osman - Sanın, 
Farulk - Eşfak, Enver, Mustafa -
Gazanfer, Gün.düz, Cemil, Aril, 
Hlkmet-
Oywıa Beoikt-aşlr:la.r başlad lar. 

Tup bir miiıdtlat i:ki tarafın ayak
lar nda dolaşıp durou. Erııveroen 
Hikıırete geçen bir p.astan sonra 
Beşilotaş kalesi tehlike geçirdi. 
Bub u Çacı önledi. 
Maçın heyecanlı bir şekilde h z.. 

!andığı da göriüü'.Y'()ndu. Meşin 

tıop iki kale ara.sında habire gi
dip gel:iyıorou. 

GALATASARAYIN BiRİNCİ 
GOLÜ 

8 inci dakikada Galatasarayın 
kazandığ· kıorneri Gazanfer gü... 
zel bir şek.ilde Beşiktaş kalesi ü
zerine düışürdıü., bu sırada Arif 
tıopa güzel b'r ka-fa vuıdu ve bu 
vuruş Sarı-kırımıızıl :lara ilk şayı
yı kazandındı. 

Bu say; Beşiktaşı fev&awde bir 

Bu sefeııkl ile ardı al'dına dör
dUncii sene 1 i,g şampiyıoıımğunu 
kazanan B~ikıta.şlıları tOOı-i!< ede
riz. 

TAKSİM 3 - B. SPOR 2 

MüMm maçtan önce Ta.ksim 
ile Beyoğluspor birinci ki.iıme so
nımculc.ğu için karşılaşt:lar. Ha
kem Adnan Ak n.n idare ettiği 
ibu maç çok çetin geçti. Ve 1k:i ta
kım da birinci devreyi 1 - 1 bitir
diler. tk:inci devrede hakim aynı. 
yan Takısimliler mütea]o;p iki gol 
daha yaparak sayılarını üçe çı!kar
d !ar, buM Beyoğluspıor!ırlar an
cak bir golle mt1kabele ederek 
sahadan 3 - 2 mağl~ ayıl:dılar. 

KASTMPAŞA 1 -
StlLEYMANİYE O 

Fenerbahçe sahasının günün illa 
karşılaşmasın Kas~aşa ile Sü
leyınaniye ha.kem Şazinin idare
S.:rule yaptılar. Biöıci devresi gol 
süz geçen bu oyunun ilk1nci dev
resinde Kasm:ıpaşalılar bir say. 
yapt !ar \•e maç da lru suretle 1 • D 
Kasınııpaşa lehine bitti. 

VEFA 1 - BEYKOZ O 

Şeref stadında günün ilk !karşı. 
l:ımıasını hakem Feridunun ida. 
resinde oynanan Vefa • Beyko 
maçı baştan nihayete kadar c~fü 
ve heyecan içinde geçtıkıten sı:ınra 
Vefan n 1 - () galebesile bitti 

1. SPOR 1 - F. BA:HÇE D 

eşyayı aşıran 

ham.al ve şoför 
Ahnanyadaki İngiliz esirlerine 

ait Mısırdan gönderilen bazı eş

ya bir otomobilden trene nakle· 
diliı.ıten paket postallel'li bam11!0 

!arından Süleymanla olomobi· 
lio sahibi Osman Sir<keci garında 
paketlerde,. birini açarak içinde· 
kileri aşırırlarken yıdııalanıruşlar
dır. 

Kahire, 13 (A.A.) - Li.byada 1 

müttefikler düşmanın ileri hare
ketini pü•ürtmüşler4lr. Bir İtal
yan taburu dağttılmış. Müttefik 
tayyareleri Bingaziyi born1ıala

ıruşlar, bir Alman tayyareo.i ls
keoderiye civarında denize düşü• 
rülmüş, 12 si de Libyada tahrip 
edihniş, iki müttefik tayyaresi 
kayıptır, 

Himidin ölüm 
yıldönümü 

Profelör Şilkrft Ba
bıan'ın bu akş a k ı 

kcıııf ransı 
Kıymetli Profesörlerimizden 

' sür'ate seYkC>tti. Uzun paslarla 
Galatasaray kalesine al'dı aroına 
iımıiye başlrvao Beş·ı.taşhların 

biicum1arını Farı.ik ile Oıııman bü
yük bir fedakarbkla öıılieyıordu. 

Günün ik'nci karşılaşmasını 
hakem Halid',o id~resinde İ'ltnn· 
bulspor ile Fenerliler yaptılar, 

Feneriıırlıçe yine taknnını eksik 
tert!:plomiııti Oyun mütevazin 
geçmesine ra~men ls~rlu
Jar biT fırsattan istifade eder!"lc 
tıir gol kazandılar, bütün gayre-t
ler bunu değ:i<>tiremedi ve Fener
liler tahminin aksine olara·k bıı 
maçtan da 1 • O mağlilp ayrıldılar. 

Suçlular derhal adliyeye sev• 
kedilnıişler ve Aslyie il ııeı Ceza
da yapılan muhakemeleri !IObnn
da Silleyman 1 ay 20 gün, Osman 
da 1 ay 12 ı:lin müddetle hapse 
mahlrunı ve deNıal tevkif olun
mıqlardır, 

--oo---

esir mübat!eFesi 
(1 ıncı SaJu.fea(,n Devam) 

Tüı<kiyeye m.nneUerım go:.ler· 
nıelrte<lır. 

liraw:.u ital.Yan hastane gcmi
sinae 4a4 hu.ıa ve )aralı e~ır ıle 
75 i zabıı ve ralup, uıgerleri efrat 
olara·k 5!/0 ~ bır grup bulu• 
nU)OMU. 

1 
1 

B. Hüseyin Şükrü Baban tarafın· 
dan geçen hafta verilecek iken bu 
ha(taya tehir olunan •Para• mev· 
zulu kıoınferans bu aqam saat 
17,30 da Eminönü Halkevinde ve-

Cskldar Baikevlnde1 

bir lbtıfal yapı:dı 
Bugün büyiJk şair A.lxfü.Jlıak 

Hfuniıctin ö1 iir'ri"nıün 5 inci yıld6. 
nüm udür. Diin gece bu münase 
betiile Üsk:iiıdar Halık.evime bü.. 
yOOt bi;r toplantı yapılmıştır. 

Saat 19 da tvmlantıyı evve!A 
ge~ reis güzide avukat'ları.mı.z.. 
dan R"".'ı>,t T<"•ynar açmıış ve 

Misafirlere Ev adına t.eşekıkıü~ 

etmiş ve HSıntidin biiıyük şahsiye. 
tini tebariiız elıtirerek SÖ<ZÜ, mü.. 
tef.,.l<ıkir İsmail Hilmi Danişınen 
de bırakımıştı.r. İsmail Iram; Da. 
ni,mıend. Yr>nferansa. dıivan ede 
biy.atınm genis bir tablilile baş. 
l:aırr.ış. hn '~"'"'~'"' Tanzimat ve 
Hamide gelerek, Hi·-ı- din edebi 

rileulııtir. Her.kes gelebilir. 

~------lil'"ll .. 
vatıımıza getirdiği yenilikıleri an.. 
la.tmıştır. 

İsmail Hftmiinn çok alkışlanan 
bu kOrıfer~ nsını müleaki,p Hay. 
darpa.şa lliıc6inden bir talebe ile, 
Haydarpaşa lisesi edebiyat öğ. 
re1ımeni Raci, muharrir Elc'ved 
Gihcsin, şair Yah~ Sai.m, Ü~;ü.. 
dar ü:<;üncii ""tıa e>kul miirlıii:rü İs. 
ll"ail Hamitl dün mulrtelif parça 
lar okumuslar ve tıoplantı bu su. 
retle nihayet bulmuştur. 
Toplantıda A!hdülhEk H5mid'n 

refikası Bayıan Lüeyen de bulun 
• nıuştur. 

.l\lübadele edilerek l>J<enderi- ç b ı • t s • 
yeyu doll1'ıl İngaa: ~aralı "'"deri en er 1 a 1 ne-
İugılle.relı, (;enu.bı Afri.kalı. Ro-
~alı, Hindistanlı ve Yeni Ze-

liındalılaraan mürekkepti. 1mas1 n da k •. c .• n ayet Bunlar naklıye testuıatın•n ve 
sıhhatJeriniıı müsaade ettiği za.. 
man evlerine döneceklerdır. (1 lııci Sahl!eden Devam) \ gem:ği ortasından yar3Janmı5 ve 

llem Brit.aıiya ve İtatyan hiikft- tBu esna.da sinema oynam<.kta 
1 

Y• re Oıiış,;iıışt.ur. Bu s:.ııada ken. 
metleri müşabih tedbirlerle de- ve pazar mü.nasebetiie içerisa hm.. dislni y-aka)amak i91:iyenlere fail: 
vam ettirmek emeluıdedir. Ku- cahınç dolu buh.mımakıtadır. - Korkımayın, kaçacak icği.. 
rulan komisyonlar bu hususta ça- Saat 20,15 de birinci !ilım sona Um demiş, bu esna.da oraya Y1'-
lışmakta ve yaralı esirler halakın.. ermiş ve ışıklar yandığı zaman tişen sivı1 bir mamura da ayni 
da ma.tilmaıt almalııtadırlar. birdenbire üç el siliıh sesi işi.til. Ş('Y söylemiş ve polns okiuğunu 

Bugünkü İııgillı gaYıeteleri bu miştir. öğrenince ıesfun olmuştur. 
mübadeleye büyük bir ehemmi.. Tabanca sesleri seyircileri lror. Silah sesleri duyulduğu zamtn 
yelle yer ayırmaktadırlar. Ezıciimo ku ve telaş içinde bırııl<ımıştır. blltün sinema balkı kapılara doğ 
le Deyli Telgraf diyor ki: Ta,baııoca seslerine te!ı:adıdüm ru ~- fakat sinema ırrüstah 
•- italyan hastane gemisinde- eden vıaziyet şudur: dem'eııi, failin ka•'!lllClll11QSı için 

ki yaralı İııgila eı.sirleri hımir u. Üs1ıteki ballixıun sağ tarafın. b'iitün llwpıları tuttuldarmdan 
manındaki lngifü hastane gemi- daki son ikinci sıranın ortadan kimse dışarı çık::.mamıştı.r. Kor. 
sini görünciye kadar memleıketle- ilk !ki koltuğunda Sevim genç ıi.. kud:ı.n bir kadın bayılnıı.,tır. Yam 
rine döneeeklerini tahmin bile şıkı Saimle otunrr;aıkta ve baş~a lılar Has'.ane~ kaldı.nlmııjlla:rdı:r. 
etmemişler ve İtalyan ba&tane venmiş bir vaııiyette konuşmak.. CAıRİH KIOCA NE DİYOR? 
gemisile h~a bir yere gittikle- tadır. 
rini zannetmişlerdir. Bu esnada ön sıtada oturan 

Dünkü esirler iSkenderiyeye mamnı:0z aya~ kalkark bur>la.. 
çıkarken zaferi temsil eden V işa· ra doğru yakalşm.ı.ş ve üıç el ateş 
retini vernrek rnemnııniyellerini etm.iştir. 

gii6termişlcrdir.. SİLAH ATARKEN AYAKLARI. 

İSVİÇRE HÜKOJUETİNİN NA SARILIYOR 
DELALETİ 

Lond.ra, 13 (A.A.) - İngiliz ve 
İtalyan yaralılarmın deii'işm..,ine 
dair olan müzakereler lu1ıni dev
let vazilesi gören lsviçe hükıi
metini.n delaletile yapılmıştır. 
İmparal<ırluk Jıiikfımetleri ile İ
talya hükumeti de, yakında buna 
benzer değişmeler yapmak lasav
vurundadırlar. Memleketlerine ia
de edilebilmek üzere aranan şart· 
!ara sahip her kimıseniıı; tayin 
...ıileıı tlbhi' komisyonlar tarafın
a an muayenesi yapılır yapılmaz, 
değişime tabi tutulması kuvvetle 
muhtemeldir, 

Kadın yakla.şan bu şahsın lqı. 
C'ası olduğunu g&ünce birden.bi.. 
re y('oirı.den kalk.arak m.eridlven 

tarafına doğru kaçmıya çalışır
ken, kalhnin alt~rıdan ya!1alanan 

Saim, yere ~ ve kadının 
ka~ırnasını temin için a.teş eden 
g<'l>cin ayaklarına sarılmak iste 
m'ştir. Çıkan kurşunlardan biri 
lııo:ıtuk altını deldilkıten sonra o
radaki bir gencin bileğini cie ha. 
fiJçe sıy mm.ıştır. 

Sev;m menclivetllere gelmeden 
ar!u:sından yetişen kocası tara. 
fu><lan kılıflı bir bı.cakla kürek 

Vlak'ayı miliealı:ip siıı,ema mü
diriy-eli 00..sırııd.a alınan ifai~•in. 
de, genç mara~ karısının !:en. 
disine ihanet etıtifşini öğren~r~:r 

namusunu tEmi:ıJeımek iç<n bu 
işi yaptığlnı söylemiş w: 

c- Onları bulmak için s'ııe. 
maya gitııı'ştim. !,şıklar yı.nd:ğı 

:aaır.an ı.saıanı arkaya çevirdôm 
ve kanmı Saiınle görünce kendı. 
mi kay<ler<'k üç el steş c-.tim. 
~.:m ka.çınalc isı'!di, ci5:ılfuıcü 

kurşun ateş ahnadığıll'Clan bıça. 

ğa sarıldım. Bı.ça·ı< kınından çık. 

mayınca kılıfile beraber •arlarl1'"o. 
diye cürmünü aynen itiraf etmiş 
tir 

Vak'adan sonra )'(.pılan araş. 

tınmada evvela tatar.c~ bulun. 
muştur. Sinema devam ederken 
tekrar ara verdinlerrk yapılan 
aramada da bıca.k bulunnrn§tur. 

BEŞİKTAŞIN MUKABEI.f:3İ 

16 nı:ı dakJkada Şereften Hakkı
ya, ondan da Sabriye geçen meşin 
t.op sağ açıktıın Sabrh:ıin sikı b:r 
~Ü.tile Ga!ata.;aray kalesine yer
leşti ve Beş':ktaşl.lar bu suretle 
bera.berlik sayılar.nı yaptılar. 

KAÇIRILAN PENALTI 

Bu arada Cemil Beşiktaş mü
dafaası önlerinde uğr~en Fey
zinin füzı.ıırnsırı: l:.ir çe'lmesiıni ha
kem penaltı ile cezaland::rdı. A
rifin çektiğ' şüt M.,1'met AI•nin 
ellerinde kaldı. Bundan ronra Be
şikt~l lar Wtün ku, v:?llerile Ga
latasaray kalesine yü.'klerıdiler, 
fakat semere alamarlılar ve devre 
1 - 1 beraberlikle bitti. 

İKİNCi DEVRE 

İkinci devreye Galatasarıwhlar 
ba<ladılar. Topu heımeıı kapan 
Beşiktaş mUhaci.mleri biJ.'.hassa Şe
ref ve Şukrünün kıvrak O)·un'le 
Galatasaray kalesine göz açtırmı
yorlardı.Buna Galata<amyl: mu
hacimler de hemen mukalbele edi. 
yordular. Bu esnada Beşiktı..ş ka
lesi önlerinde oynanan txıpu Fey-ı:l 
u:ııun bir vuruşla Gala~ra')'" mü
dafaası önWıe kadar ırı:aldaştıniL 

BEŞIKTAŞIN İKİNCİ GOLÜ 

32 nci dakikada Saıbrin.i.n ~· 
pasından istifade eden Şeref çcık 
uzaıktan altığı nefis bir ffeUe ta
k.nunı.ı ikinci golünü yaptı. Bun
dan sonra GaL-.tasaN,YWar tek
rar gayerete geldiler. 

BEŞİKTAŞIN üçüı.."Cü OOL'O' 
35 inci dıd<ikada Haıkia ile Şeref 

yine b:ıpa bakim oldular ve bu sı
rada yeniden hlr fırsat y~lryan 
Şeref bi.r şü-tle takımına üçüno:i 
golü de kazaı:ııd.U1makta gecllcmedi. 
Bundan sonra GalatasıırayWar 

Beşiık:taş kalesine )"üklendiler. 

G.A.LATASA.RAYIN 1KINci 
GOLÜ 

37 nci dakikada tbraNmm ceza 
s:ıhası ya.kınında yaptığı herıd

l:ıolıü Enver feW<alade bir vuruş
la tqpu Beşikıtaş kalesine yerlış
tirdl. Bundan sonra qylın Ga!ala
sara.ym taZY>ki altında devMn etti 
ve maç da bu suretle 3 - 2 Beşikı
taşın goalebesile bitti. 

Tutulan iki bak al 
(1 !ncı Sanlleden Devamı 

kalhk eden Recep Kırçeşıme dıik 
k.anında sakladığı 133 kilo pir;nç, 
150 kilo mercimek, 75 kilo kuş:;e 
mini mİV'leriJere satmıQarak pa. 
'halı vemıek )"'>lunu tuttuğun·:lan 

emni)-et müdürlüğii kaçakçılık 

bü1'06u mem urlan tarafından 
d.ü'kkArunda yapılan araştırma.da 
saklı maddeler çıkarılmış ve 
müsadere rlunarak Recep adliye. 
yeye ver:lrni.ştir. 

Yine K•.ur.kamda Muıbsinaha.. 

tun mırhaUe;i Hisarçezıne ooka. 
ı;·:nrla bakko\H: eden Nikıo e!..;ı. 
de mevcut :ı:ı k lo pirinç.. 31 kilo 
!k11•;ıyomini 52tmad\ğından yapr.. 
lan araştnmaırla bu maddeler bu. 
lumnuş, ayr!<'a 11 kilo da benzin 
ım.üsad'-".re o1 unmı~u.r. iBakkal: 
Niko adliyeye veribniştir. 

Sirkecıde Hemidiye cadde ' 
de 37 numarlaı dii.kkfuıtla elP~
trik malzemesi satan :t-<iıat 1 ı.k 
2,ö liral:.k r:ıdvn Ia.mbasını 12.5 
l>ra.y sattığı ve Aııod batary olan 
ile a.k'ümü!il füleri de değerinden 
!...Jaya satara.k ihtikar yap'. n. 

dan yakalanmış, radyo l.ını:t>ala.. 

rile 3 batarya müSadere olunmuş, 
elektrilııçi adliyeye tevdi olu~ 
muştur. 

Kumkapıda bu 
sabah bir 

ceset bulundu 
Bugün saat 11 de Kıunkapıda. 

dalga.Jarın k.ı..raya attığı genç bir 
erkek cesedi bulumnuştur. 

Takıil<at yapılmak.tadır. 

Zü.hrn'i?"ıt: ve Cildiye Mütehassısı 

Dr. lrayrl 6mer 
Öıftderı 11<>nra Be,.otlu Ap Ca
mi! kars11t Hasan Apart , No. 133. 

-,; 4SŞ88 

şeı.adebaşı TURAN Sinemasında ·-~· ' l\levısimill iki büyiik iilmi birden. 

1-ZEHiRLi ÇiÇEK 
Tül'kçe Sörzlü - Türkçe A!'a.pça Şarkılı 

Hissi ve i~i bii,yük hayat faciası 

2-GÖRÜNMEYEN KADIN 
Heyecan - Dehşet ve herkesi eğlendirecek harikalar filmi. 
DİKKAT: PAZARTESİ • SALI günleri llıalk günü 
lııcalar 100 - Balkon 20 Her yer 11i kuruş 

11 dea itibaren devamlı matineler.•••••" 
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Beıap tecrlbelerı : 

Müsade=k~:vç~=en~d~:::x~s::n;:~et 1 Sihirli rakamlar 
"-.wıwıııııdlllıı--.,_,...,.,_ \ Dünyada Neler 

Bir müsabaka OLUYOR? 

esrarengiz bir sessizlik içinde uyuyordu 
İMDADA YL'TİŞTİ.LER. 
JAJ,'ONLA.11. KAÇlYO& 

Tem, diıı'1mlıler petıadılotan ve kıı
~"'1an kulübe )'ikUd.Jk-efl eon.ra, gerı

dıeki k:amkj onnanma - tabutJ.,. bera
ber-~~ ve Jml:ıiY kolay lıuıwı.
mıy~k biı· yere &aılda.nmışi.J. 

T"m bü!ıün ümidiııü Mister Benete 
br~~iaını-şi.ı. Tabut. içinde U-Y\tY'&n za
v< Ilı Am~rikalı ~ fi:.ıols.yca u;ra11.ı
c:ı:k mll)'dı? • 

Ben-et ~uınca bütün bvı esra.rın dil
ltimilnü d\.ôrtıeJ çözecei,ine inülJıtn 

'rom ial>ulun başından o>y<ılmJı.y<>Cdu. 

Dinamtlin pa.otl:ıdığı ,:yenleı:ı lı{ı lö 
mü~ aleıvli dw.naolar çı.Joy.ordu. ja
ponlar gerly<> ~a=;ya<akıla.rdı. Çiliı
lrli evvelce bazufaclılcları bu. gizli yol
la· l<"IJradc yığııılatjyl<? k<lpanmış!ı. 

Tom -hemen hemen dört yüz n1(!L·e 
geri.deki ka.m~ o.vmanırun lçiade ve 
~<..,xula bir l~k lnı~nu l<ıal:nuı; o
larak at~r. Benetin dj·rilip kalk
ma.smL be.kliJcrdu. 

* 

Merak ve iı:ara.tf!Jdık ..;inde b'.- k•ç 
dol<;ıca d~ü. Solı1"3. birden ba(ır• 

dl'._ Sen llYUO"> dur.. Ben gidip Mil
lizlm Bek'e vaz:i,.,eti anla.tay?IP)!. 

Tuın 1.iıibutu olduğu yerde ·bıxaktı ..• 
ve yıkılan kı>lUbeye dolıru !ro§!.ır: 
- Lötnan B<k.. •• 
D::ye haykırdı. 
~iül.ıizim Bek başı.a.ı aı-ka.y.a ~evi.reli: 
-Tom ge~r ... 
Tom kuliiıbeye yaklaşın<!a iBı: sözü 

fil old1!: 
- ıı.tiGler Benetl buldum. .. Müjde! 
- İzini mi. bukt-.ın? · 
Ton11 kulübe enkazı önünde durou: 
- Hayır ... Hayır ... KcndisinL 
- Ne dedin... Kendisini mi bul-

dun? 
- Evet. Hem de diri olarak. 
l\.iülazim sevi.ndl: 
- Nerede şimdi?. 
- Şuracıktak.1 .kam~ taı·la.sı 

uyuyor. 
içinde 

_ Şakanın sırası degil. DJcamitler 
paUar, .kı.ı.rşwı YSf.r.tnu.ru )'ağar.k:en bir 
iru:;an bu. gürültü iÇ'i.nde n;ısıı uyuıyabi-

'Bu 6ırada siJ.Mı sesleri ~vbaldı. lir?. 
Bell.iydi. ki, Manilladan bek.len-en - Sizi namu.sumlaı ıten1jn ederim ki. 

!f<ırdmıc.ı zabıta kuvvellem yel!şmi~. o Mla uyuycr. Hem de biı· tabut içln-
Tom tabulu l:ııraldı biroz ~üksekı;e de ... 

bir yere çıkt.ı. Aşa.ğlola doğru b:ıklı. Mıil3z.im Bek ıa.ıkın şaşkın Tooıun 
- O ne?! joponlar ""ğa doğru k'1- yüzüne bakıyordu. 

Ç))l<lrlar. - Mlster Bweı tafıut içinde uyu.. 
S"'1>ı.lln soğ l&ra!mda ormanlar var- yo"sa, ebedi uyku.sııno dalmış derm>k-

dı .. ıapmı)Ar o.rrrrana ~"':ru kıaç.ı. ... ;.·or- tir. 

l;u'dı. Tom geni~ bir nefes aldı ve bir ka-
Ve Manilladan gelen zabrta kuvvet- mış yığınının üstüne oturdu: 

ler1 lbu meçhul şahbiıyet.ler!n hüviyet- - japonla.r onu esrarengiz bir ilaçla 
lerini anlamak malrııadtyle peşlerınden uy1.1§turnuışla1-, Lötnan! Kallı! çarpı-
loo..'5u::ror, onlardan birini o1run ycditı- yor ... Yaıni en açık ve vezılh bir kelime 
lam.ak a:un~i gösberiyuı'du. ile OOyJj!)"eyim: O ya~G-'Or. 

T'°nı -sığındığı ooktadan bütün bu - O ılıaılde tabutun ~!.ndc ne işi 
~ı·pl=}--m:a. ve takipleri seyrediyurdu. var?. 

ManUladan &e.l<n yanlımcı ıı<>J.&>le- - Onu lben de anlJyamadım. Hele şı> 
rln -.,;ik:'t&rı otuzdaıı !a:ı:la görünüyw- ja.pon.Lardan 'birin; y:ı~alıya.Wn._ Halc!" 
ctu. Bunlanl.a:ıı. bir Joaı;ı -M~ Bek kati ancırit onlardan öğreneceğiz. 
ole bunlar &r<lS1nda .idi. Yıkı.Lan kulü- - Bu adamlar ~da miiltıiş bir 
~ıı.in b"!fında a.r~ yapmak .için ı .çete kıumuşlal' ... .Adeta mr bayd11t çe-
b.lınıi\ı. · tesi. Hele şuraya bir bak: Toplan, mit-
Diğer polisler ormana doğru koşo).ı- ral~aı 4aşkJL !ıer şey var... Dina-

ır.ı başladılar, mit ... El bom!baısı ..• Ve ıSaDdıkla kur-
ArlE Tom kend.ls.i için bi; 1elılike iUJl. Ya §u petrol tenek<>lffine ne der-

göımü)'Onlıı. Ormandan kamış tarla- slnl. 
oma ı..n.cye irnlııiin ;ı>Olctu. - Evet. B~n bfrini olsun ya-

Torn tekrar tabutu başı.na geldi: kalayıp, b11 muammanın düğümünü 

- Mister - ... kter Benet... ~liyiz. 
Diye -1endi... - - Eğer Misf;>r Baıeti ja.ponlaP ya-
Ceva:p a:lamadı. k:aJ.o.yıp_ uıyuttulaorıta, Marlnin bu !ite 
Zavallı Ameri]oıah lbı.1; esra.reng'.ı: p:;rnıağı yok deIMktir. 

tıJr -.itilik içinde uyuyordu. - Neticeyi alrııddan k:ıt'i bir hü-
Onu niçin ~uşlardı? Jrüm verecek durumda değiliz l"'JllYO-

Bu, bir sırd.1... rum, Lötnan! 
Bun1111 -ini Tom anl.ı!famadı. (Devamı Var) 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 
Şile kazasına M.bi AvcL Koru Vakıt ormanlarının Kaba~, ]:!a:denderefi 

clv<ırmdalti orır181llarda.rı bi,r sene müclcletle kesilip imal olunmak şartiyle kenta

li .şlı k:unıııtl.an ::500 kental kömür ile me',;re ~ı •7• liradan •250> metr~ 
mikdp meşe kerest.tsi ve metre ~.t cb liradan c2M> metre milclp gayrı 

•uı Jra.y:ın Jterest.e,--l 1:5 gün müdde'tle aç>k arttırrıı.aya çık.arılını'llır. İhaleleri 
17/4/942 Cı.mna günü. saat 14 dedir. İstioklilerin %7,ö-0 temiııatlariyle müd!lrlü-
te müra.cail.taTt. • 

Şi:Je kazasına. bağlı Aveıko:ru Vaıut oım.,nlarmı.n Tepeci öreıı ve Obruk 
meıvltileri ctvarındaık:i ormanlarından bir sene müddetle k.esilip iıfnal olur:mı.ak 
prli.le b<ber kentali kırk io.ıruş\an •0000• kentaıl kanşık k.ömiixü 16 gün müddet.. 
ıe açık arltrnnaya çıka.n.lmıştır. ihaleleri· 17/4/942 Cuma günü saat 14 dedir. 
İıo1le!k:Ulerln muvak'.lı:a.I i.eıııriııatlMı ol.i;n c270> lira ile Müdürlüğe müracaatları. 

<4071> 

j Devlet Demiryolları ve limanları 1 ı1etme U. Maresi ilanları 
ı - Hergün Y<Şillıöy He Sirkeci arasında işle:mekte bulunan 15 No lu 

lly<i treni 15.4,&4~ _,ndan it.ibaren iıı\alıycntardan aşağıdaki saatlere 
~ edecektlr. 

ban
göre 

Y"liilköy 
Bakır~ 

Yeni malıalle 
Zeytinburnu 
Ba.i.ıklı 
Yedilrule 
Samal;ya 
Yenikapı 

Kumk:apı 

15 

K-7,14 
7,21 
7,24 
7,28 
7,!31 
7,34 
7,37 
7,42 
7.(6 

Cünıb..-urLtuau 7.52 
İstanbul V 7.55 

2 - Slrkeci<le.n saat 18,40 ve Yeşi!J«i'yo saa-t 20,19 da harek<>t etmekle olan 
{6 \·e 51 No. ıu banliyö tatarlaTı da 15.4.9~ tar:hinden itibaren yeniden &eyrü 
.crere konulacaktır. 

Sayın hali<a. ııan olımur. 

Sirkeci - Ed.trne '\116 Kır.idareli arasında işliye.o yolcu :katarları.naı eeyrü se
fer tanleleri 15.4.942 t.ıırillıinde bas!amak weı·e aşağıda yazılı şelı:lide 1'ldU ed[l-
miştir. . 

A:rıu edcnleriD,, io~n.Jaroan f•.:J.a, ı:.a!ıat alabüecekleri l!An olu.nur. <'4-lfü 

İstanbul K- 8,36 
Had>ı .• k~ K-10,25 
Çcrkesköy K-13,10 
Çorlu K-13,~l 

Alpulbı K-15,40 
UzunJrOprü V-16,~ 

Ba.iıa<::kl K-16,4-0 
Kırkıla.reli V-18,00 

SAHİi' VE BAŞMUBAIUlİBİ 
Nı::şı!İYAT l>İREKTÖRÜ: 

6 5 7 

K-21,00 V- 5,30 Y-17,5-0 
~2,50 K-- 3,26 K.-16,10 
1,37 K-23,"5 K-13,25 
2,:12 K-22,42 K-12,32 
4,~Q K-20,36 K-10,40 

V--5142 K-19,lö K-- 9,,20 
K- 5,50 K-19,20 K- 9,18 
V- 7,10 K-J&,10 K- 7,60 

ETl>l\I İZZET BEMicE 
CEVDET &AR.AJliLGiN 

Si 

Samiye oldu.kıça -çalışkan bir 
kı:t.dır -amıııuı bir kusuru vardır: 
1Heı~tan daima :ıor.ır numara a
lrr. Çü.nkiiı riyaziyesi kwvetli de. 
ğitdiir, Karnelerin tevzi ohmrlufçu 
gün ,ba'b:ısı bunun .sebebi.ID sur. 
d'u, Samiye birden isyanla; 

•- Bu 'haJasızl.ik 'baba!.• dedi. 
Çünlki't ben ht?Sa.pta pek kuvvetli
~ ! . 

Bu sırana içer.iye annesi ve ah. 
lası da gir~erd'i. 

SanU;ye: .- isterscmz hesap.. 
taki kmrveti.mi size de ispat ede. 
yiım!· dedi. 

Hepsi: •- PektıUii .. fficydiı ispat 
et ibakıalım?., deyirı<:e Smn>ye 
deı:'ha 1 'bir vaziyet alıp başladı: 

,_ 1 ®n 9 a kadar olan raka.mı.. 
ları R müstesna o!ııı.ak üzere sıra 
ile şöyle yazın: 

1 2 3 4 5 6 7 9 
Şimdi lbu adedin 45 veya 72. ile 

zarbmdan çıkacak ra;kamı demal 
Si:ı'Yli\yeyim.: 

45 He zaıbeıd'erseniz; 

Çıkar!. 
556, 555 ,555 

A'blası hemen zavbı yıa,pt>: <
Sahi doğru Samiye! .• dedi. 

Samiye: •- İsterse>n:iz 72 ile 
zarbın.dan çıkan ralı:anıı da !hemen 
'bulayım droıi. ve hl; dıü.şüınmeden 
yazdı : 

888, 888, 388 -
Hem bunJ..ar bir şey mi'! Dahası 

var: 1 den 9 a kadar olan rakamı. 
!arı yanyana yazın, Sonra dla 8 
i!le zar'bedin. Çı:kan rakama 9 il'1. 
ve e1:kn. iBu sefer deminhl rakam.. 
Jarm ters su<.,Janmıışı çıkar: 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Etrafıaııdakiler buna ~mıış 

bakarlarken içeriye ağa.bey;isi Ri. 
!at giııdi. Meseleyi ıınlayınca gül.. 
dili: 
•- Bı.mlar hesabın d;alaıverele. 

riıdi'l'. Saımiıye bu sihirli rakamları 
eaberlem!i.ş si?ze yu~uruıyıor ve o 
hesaıptfa de,ğıil, şeytanlıktta kuM. 
vetli!.• dedi. · 

H. C. 

Yamyamlar arasında 
Seyıyah (Vahşiye)- Zanneder 

sem siz ö!d'ü:rdıüıği.iaıfu, siyah de
rilileri yemezsiniz değil mi? 

Yamyam - Hayır foonservesi
ni yaparız. 

-----<>--

Boş birce ap 
Salımı ~epten dönen .Ad'a. 

~an Cemali denemek için S<Xdu: 
- Oğlum 3 k>edi, l! lredi daha 

ne eder? 
- 5 kedi!. 
- Pek giiızel. Ya bir kedi, bir 

SCl'Çe ve bir solu.canuı m<ıemuu 
n~ eder? 

- Yine bir kedi anneciğim!. 
- Ne bir kedi mıi? 
- Tabii ya. Serçe solu.canı yer, 

k.ed'.i de serçeyi yiyince geriye bir 
keıcl'i kalır. 

• TA KVi M • 
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SATILIK APARTIMAN 
Galatasar~ ci\oannda 5 kat ve 4 da- · 

ireli. 144-0 lira senelik: kirıeısı olan ye 
ta.pu harcından başka. rna.sr41fı olnuyan 
&parlım'3.Il sa tılık!lır; gömnelt ve gö
rüşm<iı: !çin Ga.),ıta Ömer Ahit Han 
-.ık İntibah Han 5 No. lu yazıhazıe
!VC va6'llasız müracaat. 

• 
açıyoruz iğne Yutanlar 

23 Nisan Bayramının ve Ç<>cuk 
llıa!litasım nımarıasJllı en i.yi Pnla.. ~ğne yırtanlara dünyanın ~r 

tarafındıa sık s~ tesad'iiıf olun. t~lk şekilde bir yı121 yazmıız. Bu 
yazı gaıı:ete punt111Sil.e bir sütunu ıınak'>tadır. Geçenlerıde de Matma. 
tecavüz e'tmemeliıdir ve mürek.. zel Mira Kfuilio isminde genç bıiT 
k<ople, okunaklı ya.nlmalıdır. J'a,pon teıızi kını bu yü:ııden ölmü,'.i" 

tür. Gönıderilecek yazılar a.rasında 
dl. Gc-ce uyurken aimı:mı bu Jorzın 

en iyilerinden beşiJ:ıi seçerek a öliihnü eweıa ci\-lneJi görülmüş, 
reS!eri ve iınJ2la.larile ga.zetemôllde ..-!'"" 
;nş--edeceği.ı. Bu be;ş taneden bi. lkenıdisi hasta o!rnadı.ğ:ı ve vücu. 

-'''-~~ dle b·'• ,,,.,.a bere bulun rincil1fıi kazanan yazının muhar. ""-'"'-'ç ~ ,_. 
ririne: 5 lira. nıatlrğ1 için se<belbi anl3*ılamamış 

2 i.Jriye: 3 lira. tır. 
Nihayet :mPrgıda yapılan oi.q>si 3, i'ııcü, 4 üncii ve 5 inciye ~ 

amıelityaiı :rıeticesinıde kalbine birer hedliye VCJ'!!Ceğiz. 
Gönderilecek yazılar en geç sapla=ış bir iğne bulunmuştur. 

O vakit 'kıa.cağıızı<11 ana ve ba.. 
bu ayın 2Q inci gfr.ııünc !kadar bas: filhakika üç yıl evvel bir 
(Sbn Teiıgmf Çocuk sahifesi mü gün Mira KıüTitıonun bir balo el.. 
sabaka memurluğu. na ynJIJ.an. 
mahdl:r. Aırzu edenler birer de i!Jisesi di.keı,ken iğneleııden biırini 
f:ııtoğraflaı.rnı gönderirlerse ya- ka,yıbe~ıtğini !lı~tırlamışlardır. 

Terzi k!iZ o zaman bu iğ::;eyi zılarile birlikte resimleri de neş. 
rolunacakJtır yutuğlunu iyi talıonin edeme<.l;

Geçen bilmecemi- · 
1 zin halli 

Sakarya. Saka. Anadolu. Aşı. 
Yarasa.-Karşeyaka. Yaka. Yalı. 
Nazilli. Zelzele. Safra. Sofya. So
fa. Dımıan. Aman. Liman . .Sa
man. Yayan. Şile. Ankara. Ana. 
Çaıııka:ıra. Y anya. Almanya. Kaya. 
İstanbul. Kı:ışu. Zaıınarı. Aşyan. 
İsyan, İslam. Llınfua. Kaıra. Ka
ba. Salı. Ayan. Karakaçan .. Şili. 

Sana. 

Hediye kazananlar 
Bilmeceı:nJ<zi doğru halledenler 

arasında çekilen kıır'ada hediye 
kazananları yarıın ilama başlıtya
cağız. Hediyelerin tev:ziine per
şembe ~ıııünden itibaren b!l§lanı
laca'lııtır. 

Vucudümüzde 
neler var? 

K.imyageı11eır ibi.r iınsanm vli.· 
cııdundllki ınııddeler: hesaplayıp 
kıııymet ~.Şlerdiır. 
İıı&anm vüouıd'üınde \bil: ll<üçülk 

selkeı'liğıi. dolduracaılt kadar şeker, 
ıİJir turz;ınığa kafi gelecelk der.ece.. 
dieı t:u", lkfü;üılt aıııaıJ:ııtar yapaıbil<l
et!I< m:'kta.rda &emir, 15 lilraılıık po. 
tıasyum, kıü'kii'lıt, f<:IS&)r, pot:ısyoım, 
.içıyağı, :rrıaıği!le21yuıın, a·hbüırn.in gi
ll:ıii şeyler lbu1unmeık.ta i.m.iış. 

--<>--

Denizdeki altınlar ! 
B ir Amerikan m~muasma gö

r e denizler en büyük altın nepo. 
sudw:. Beh~"' metro mikap deniz 
suyunda elli miligram altın bu. 
Junrnaktadır. B öylece tekm il dün
yanın deni~lerfo.de 69 milyar t<ın 
altın mevcut olduğu hesaplan
mış! . Amma bun lan ~ıluınp ele 
geçirmek mesefo! .• 

1 
(HALK SÜTUNU) 

i11 ·arıyor 
İlk to.!:ısıli bulıman genç bir kız aile

vi büdçe vaziyetinin bozukluğu dula
yısiyle iabrllra, imaliı.1hane ve mües
seselerde 'kanaatlclr bir ücretle bir iş 
.a:ramakt.1dır. 

TalLp o:anların Ha1k sütununda Ne
rimen rJmunina bir nıekiupla müraca
at!a..rı rj<'&. olunur. 

Matbaalarda if arıyor 
iAnadalu ma1fbaJaiında tertip 

ve diğer ;şler.de çalışm.ış bir genç 
iş aramakıtadır. Son Telgraf Halk 
sütuhun.da Alh'd:i Zi'Ya namına bi·r 
mekttıpl& müracaat edilmesi ri... 
ca olunur. 

l•çİ aranıyor 
Del!tertla.rıdaki lbir numaralb 

, Di.ltimevi.> ne ı;prap işçileri ara
mlmaktadır. 

ğirırlen ve vücudünde de bir aı'!
zas1m gönınediğinden cJ:niktcıl'U:•.,·n 

milııı:caat etmemiş, hhlise unuıu 
luo gitmiştir. Fa.kat ;§'le ii;ç yıl 
vÜcu:diliılde dolaşan bu iğne ni
!hayct kalbine saplanarak zavllı
run (}lümüıııc sebep olı'ıı~ur. 

Aımoerikıada Klayn isminde bir 
bok!kabaz da kendini iğ'rle ytıi
ımağa a1 ştırımş ve bir ameliyat 
neti.cooin<'e kollannıcl.an, bacakla.. 
·nn•J.an famam 22 tane iğne çıılrn-
1'11Jn 1ştır. ---·..----

Sınıfta 
Muallim - Ders bitti, Şim<li ne 

soracaksanız oonını12 bakalım 
çocıııkıl :ı:r?. 

Afacan Sa.iane - Tene>ffiiııe kaç 
ıdaki.ka var öğretmenim,? . 

---o--

Tramvayda •• 
ıAnııe (yarama'llık yapan alıtı 

yaı;ın,daki ÇOC1uğuna)- Usluı o.. 
tur, yoksa şıırndi bletçzyi çağıırıı. 

rıırn ! . 
Çoouk- Hele çağ.ı.ı·... Demin 

beş yaşında diye bana billcl al. 
maıdın. Ben de aıs:ıl yaşınnı S'ÖY
IerIDı!. 

· MGmeyylz ile talebe 
arasında 

Müımeyyi.7 - Oğlum. Sınıfı
m2ıda en uslu kıimdir? 

- Bay öiirat:ınen efenıc:lıim !. 

Leyli San'at Ensti
tüleri v e Liselerin 

yeni ücret!eri 
1942 mali yılı başlangıcı olan 

bir haziı-andan itilbaren leyli mek 
tepi.erin ücretlerine zam yapıla

cağını ya.zrnı.,<ıtık. Bu suretle 
Çamlıca, Ereı:ıköy, . Kandilli, iz.. 
mir liEelerHe Haydarpaşa, İızmir, 

· Kıibaıtaş eı:kıek liseler.i, İstanıbul 
'kiı.z öğretımen qkı.ilu, İ.<lm"'1ıpaışa 

· 1<rz ensliltüsü, Ü,;küdar kız san'at 

ok.ulu, Buca orta oku.lunun yıllıık 
yatılı talebe ücretleri üç yiliz, 
Gahtasaıray lisesinin 3'15, Bur.;a 
lisesinin ~. Adana erkek ve kız 
Diyarbakır, Ka,yserl liseJ.erile 
\Bursa k;z öğretmen okulunun 246 

Erzıırum lisesinin 2.50, Antaktya 
lisssinin !M-0, Edirne, Kars, Ium .. 
ya, 'lhfuzan, Yruıgat liseleri.le Ça 

- natldkale ve Mani&a orta QJaı.lları 
nın 230, Ga:zianet,p, Kastamonu, 
Y(J)llgat liselıerile, !Aıydın, Bolu,j 
Maraç orta dku])annın 215, Af
yon, Denit.ili, Kütahya liselerile 
'Bilecik, Niijdc orta okulları He 
san'at okullaırının 200, Yalvaç or. 
ta okulunun da 14() lira okruıkla 
dır. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten SOll!:'a günde 3 defa ı.a.uııtanman dişlerinizi fırçalo)"lllız. 

. ~ ~ . ' - . ' - . 
, ' M .. > • 

Tarihi Tefrika: 69 -----.. 

Ehlisalibe Karşı Kıl ıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel -

Arslan, karısı ve çocuklarının ölümün .. 
den sonra Sünbülü n ikahla aldı 

&ıaıuna karlar ceııgetii Aıtrupa 
ıııri61tiyanları .Anııdool>tınım lceııdi
lerine ınwar oldu;ğuıntı: an-ladı
lar, ve onl.'u.larını deniz tarilkile 
göıWermi:ye me<lbur oldular. 

xxxv 
A!RSLANLA SÜNBÜLÜN 

NİK.ABI 
Sün'biil orrluıgi\lıa geldiğinin ü

çiincü güJl'ü İznik şehri d~
tü ... Aııtık Esk~ehir ü1.crine doğ
ru gi'<lliy.orlardı. Da.ha hıa.Ja ArsJ.a
mn yıü.zfuıü giirememişti. 

Nih<ıyet Egkişehirde Booınkmd 
ordusuna yapılan hiiX! tımdan ilkiı 
gün sonra, hep bir yerde fıoplanan 
ümera lı;arargfilıına Arslan da gel
mişti, Mufrıarebenin bidayetiı:u:Jen 
o gıiine kadar böyle toplamı ol
mam~ı. MUlıarebenin bir:i:ııci 
safilıası bitmiş, j)dnci sailhaSJ baş
lamıştı. 

Arslan casuslan vasıtasile, Mi
nanın zehirlendiğini, Sıdtanın ve 
çocuğunun iı!kfüetmi tek.er teker 
haber aPmıştı. Sultanına ve çocw
ğuııa çak ürzüklü. Lakin, namus 
ve şerefinin düşman eline düşme
mesine sevindi. 

Karargilhta verilen k-arar şu 
idi: 

Diiışnıanı ırnulıteJ.if çeteler teŞk.i

- Tl'fjek1J<ıii r ederim Sünbül. 
- A'Uah san8 saglılk ver.sin ... 

Senin yertne hepimizin cam feda. 
olsun. . \ 

- Onla·r memleket uğnına §e• 
retlerJJe feda oMufar ... LM<l-n on
larıııı iı:ııtiıkamı biiyük olacaO<~ır. 

Anılan. bu sözleri söylerkeo 
gözleri dolmuştu ... Sünbiil lıem~n 
ATSlanı teselli e'tın.iye başladı. 
Yavaş yavaş kederli dakik~l~ı: 

aağılıyıor, aylaroanberi •apılan 
ID'Uhani>elel'İD yıol'gl>nltı:kları u
nutul.ı:ıy<l'rdu. . . Sünbül ıneclfaı> 
neş'e ver~ i<:in biıııhir q·eiıaz
bk·la &:.ılanın kecterill'li datıt.m;:c.ı 
çal~ıyorou ... Hak~~~ten ortada k<'
der falan ka1ınamı~tı. Sar.ıki :hi,~>.. 
şey olmamış gibi, Aııslanl"a Sün
bül hpkı Dersim dağlarında, Hn'-"
put ovalarıır.da, seyahat efitikk; > 
neş'eli günleri ya-ş;yorlarıdı. Ars
lan akçamüstü Sünbii.lün çadırına 
geldiği halde e!'tesı gün akşa •n . 
üstü çı.Iııtı. Çtkar çık!ınaz ilk i'i 
veziri çağırıp SiiıJtbülıü kendl<sine 
nika!h etmesini C>mir veı~nek oldu. 

Ar&!anın al'tıık dünyada kimGe'i 
kalmaımııştı ... Ne karısı, ne de ça
cuğu. ŞilwH onu Sünlbül tatmin 
ed elb i ı ece l<ıti. 

(Devam1 >var) 
lile her tarattan iz'aç etıne'k ve le<- ı----=--------
pelemck... Karargahta ~)er bit
ti.'lcten sonra hel1kes vazifesi başı
na gi:tınişti ... 

13 Nisan 1942 

Arslan kederli idi. .. Bi.rçdk ıztı
raplı daıldkalar geçiırdilkten sonra 
Sün'bülü ha.tJrlad:ı. Hemen veziri
ni çağırd1. Misafirlerinin nerede 
okluığımu 90rdu. Vezir hen;eyin 
yerliıyerinde bulıınduığuıııu söyle- 18.00 Pı'Ogram ve Memleket Saat A-

y:ırı . 

di. Fırsattan istifade eden Arslan 18.03 Milzik: Radyu Dans Orkestru,ı.. 
Sün'bü1ün çarlırına ge1m.i:şti. 18.~5 z·raat Takvimı. 

Çadırın öı>fuıde bulunan nrulıa- 18.ö5 Mü.oik: Fasıl Hey'eti, 
fırzlar yüik.sek sesle .destur. diıye 19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajane 

Habe~Jeri. 
bağırıyıorlar ve çadırda bulnman 19.45 Setlbest 5 Dakik<I. 
cariyeler kn;uışuııı Arslanlarına . ' 19.50 Mürik: Şa.ıiu ve Tilrküleı" 
bııt)'ur ediıynrlardı. Sün!lml heye- 20.ıs Radyo Gaz.etesi. 
canla siE<indi, okluğu yerden kal- 20.45 :Mlizlk: Biı· Ha·IJ< TüPküsü Ö~· 
kup fırladı, kapıya kıoştu. İçeri gi- ren.iyoru.z - Hatuının Türkücu 
ren Arslanla karşılaşmıştı. Elin- 21.00 Konuşma (ÖJ;irctm<!'n Sas.ti). 
den tuıtup içeri aldı. 21.15 Müzik: Hüzı.anı ı.•c Muha:y·yet 

Sünbül ~ yumuşak ve eskisi Makamı.arı. 
21.45 Müzik: R<ııdyo Senfoni Oı1kc -

gfüi cana yaıkın bir hal alm'§'tı. trası. (Şe.f: Feri<1 Alııar). 
Arslanın elinden tı.rtıuıp içeri al- 22.30 Memleket Saot Ayarı, Ajans 

, mıı; ve götürüp sedire o~ur·tmuşo\u, Hal>eTleri ve Bor:;alar. 
Solgun ve nalrif çehresinrle ke- 22.45/22.50 Yarınki Program ve Ka-
derden yer yok1ttı: ... Gö'Lleri gıü- 1 ____ P_•_~ı-"---------
lüıyor, her tarafı heyecandan tit
riyordu. 
Arslanın mütema<Hyen harpler

le çehresi yağı.ı>laşml§, kılıç salla
madan elleri nasU"laşmıış, V'Üicuıdu 
daQrn ziyade adaleleşmiışti. Kara 
gözleri cam gibi parlııyıor, liıkin 
gözlerinin derinliklerinde ı'1Jtrra,p 
ve ylO'rgunluk seziliyordu. 

İJık söz Sün/büliin oklu. V c s&ze 
şöyle başladı: 

i htiyaç dolayısile iş arıyan 
bir genç kız 

Dk mektep mezunuyum. Yazım 
dii2ıgiiınd.ür. İyi hesaJJ da bilirim. 
Ailevi vazi'yetirnin bozukluğu do
layı.sil~ hususi müe,.;eselu-de, ti

car~t:hane, yaızıhaııe ve cm-aH 
'Yederoo iş an)W"m. Talip olı:n
Iarın IUtfen Fati.lıtıe Çaf§IDThbada 
Sultanselim caddesinde 43 numa 

- Alla'h ıbaşlı:a lkeder vemıe
sin ... B!l§ın sağ olst.ııı. 

· ralı hanede Fa.bnaya yazmalarını 
d'ilerim 

,. 11~ 

Oerlat Denizyollan iıletmı Umum Müdürlüğü İ!ıı.ı jf I 
13 / 4 / 9-12 den 19 / 4 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, kalkıı 

gün ve saatleri Ye kalkacakları nbhmlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

hmi t hatUııa 

Jlludanya hattına 

Bıındınna hatt;ıı,. 

Karabiıta hatbııa 

İmrff hattuıa 

Ayvalık hath na 

İzmir B.irinei posta 

N' OT ı 

-
-

-
-
-
-

Pazarlıeısi 17 de ~. ~rşernlı<ı 17 c' 
K.ırra<İetti<: Galata Rılıtmıından. 

Cumar\"6i pootaı;ı posta yapılmı;yacak
br. 

İ<;'arı ahire lı:ad&r posta ya!lılmıya
caikıtır. 

Pıı=rtesiı, Çarruma ve Cuma 9.50 
Marakaz Cwnartıes1 14.00 de Tra!\:, R.ı.

~ P.50 de Ma.raka?. Galata rıhtım~tı. 

Pazar....,, Çaıııaniba ve Cuıııxa 8.00 de 
Trak Galata rıhtımından ayrıca Cu
nııırlesi 2-0.00 de Baıim Tophane rıhtı
mından. 

Salı 19.00 da Bal'lıiı Cuma i9.0-0 da 
.A!ltalya T<>Pbane nhtmından. 
Salı 9.00 ua Anttjya Tophane rıhtı

ım..ndnn. 

Çarşamba, 12.0-0 de BtM'S'-. Ccma.rı.e..l 
12.00 dıe- Kema:! Slnrecl rılı-tımından. 

Pazar 13.00 de izm;r Galal<ı nhtımın
d"'1 . Bu posta gidiş ve döniiŞtc Gelibo
lu ve Çanalı'.kaleye uğr;)'41Caktır. 

Vapur oetorlerl halttında h er tilrlü malfunat aşağıda telefon nu
marala rı yaZJlı Acentelerimbd.cn öl?'enilebi.lir. 
Galata Baş Acenteli&i Galata rıhtımı , Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında. 42362 

Gala ta Şube • 

Sirkeci . Şube • 

Galata r1hhm11 Mıntaka Liman ReisM 
l iji binası altında. 40133 

S irkeci, Yolcu Salonu. 22740 

( 448-0) 


