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-
.Mısır ve Sü - j stNOAPDBDA 

veyşe taarruz l i n g i 1 iz 1 er 
r·c'at Alman ve İtalyanların 

Siiveyşe ve Mısıra laar· 
ruz etmek istemeleri as· 
li hedefleridir. Ancak 
böyle hir te§ebhüsü ha· 
§arabilmek için mihve· 
rin Afrikadaki kuvveti 
yeter hale yükseltilebi· 
lecek mi? Davanın en 
mühim aoru noktası bu· 

ı ediyorlar! 

du_r.. _ / 

• 
Bir resmi tebliğ; J a-j 
port baskınının her an ı 
arttığını bildiriyor ! ı 
Singapur, 10 (A.A.) - Bir ı C'-

m i tcblğide l>ildiriliyLr: ı 

SINGAPUI\ 
... MÖSTAlJK.f.N 

ME\l'KİLIB 

Harp Masranarı 1 İstanbulda Ekim Faaliyeti 

Ame~ika 1 il-k olarak 15000 kilo 
22 Mılyar Mısır ve 5000 kilo 
Ayırdı! ı Patates tohum 

• 
Azami borç haddi de t e V Z İ e d İ 1 e C e k 
100 milyar Dolara 

yükseltilecek! 
Va~ington, 10 (A.A.) - Pazar. 

te;i gün.il ı\f. Rı.rl\clı , fovkaladc 
ıJJt.:ı,:aı:ıu 3 un.cıJ 8;.ıiuicde) 

Tatilde talebenin kolay ekim iş
l lerinde çalıştırılması düşünülüyor 

~ı: ETEM iZZET BENiCE 1 
Ja.pon bask1~tnuı artına .. 1 üz.c

:rin~ ve diişınau fOJ>'.;usuuun kesif 1 
atesi neticesinde İngiliz kuv\'cl.. l\lıs:.rdaki s>~a6İ i>iikrar teessüs 

ehui~ bıdunurken Mısır cephesiıı.. 
deki lıarp va•i~,ti le biraz cıur. 
guftla;;nu'! gibi görünü)'or. Ro
.b.lel ordu~u t.ıarrır~i ha1nltsini 
ağırla~tumıs, lngiliılcr de 3·cni 
müdafaa h;tlarına ! erlC!jnıiŞ ve 
tuı, 11ıınu~Jard1r. R-onıel bulunf!11. 
i.'u n•>ktada duracat· ını, yok~a kı. 
.ja h!r t1ful1.:uıne ve- t1erl{"nnıcyi ta. 
kibcn tekrar taarrına bnşlıyacaJı: 
nu, hu!'a<;ı henüz h•;l1i d•·i:..;1 , ~'\n_ 
tttk, \1ih\ erin asli hedefi :.\l1~1T1 
işgal :-ı1tın4"t :ıYnıak, <\H"" Y~ n1Hda. 

1
. !eri yemi bir rjt'at harcl<et• ya[ı. 

nnya mecbur cılmuoJardır, 

1 Japonlar Kranji 
1 ırmağını aştı! 

Libyada Barekit 

Elgazalada 
• 
lngilizler 

ı rSOVYET 
Siyaseti 

SOVYET TEBLIOI 

Harkofta bü· 
yük muhare
beler başladı 

1 
Basvckil Dr. Rclik Saydam ta. 

ı·aıın<lan .zırıı-at seı:crbcrliiii hak- Başvekilimizin ta-
. kımla Istanbul Wa) t"nc gönı:!~. • • 

Tİ lım tamiırn bu sabah l>illfün ka- m 1 m 1 b U 5 8 b 8 h 
23 kayma1<-a.mlık1arıie zi.ı'aat " · k a z a 1 a r a tebliğ 
dnl:rrı, zıraat nı~t"nl rllnklarıoo 

taminı eciilm'?tir. e d i 1 d i 

1 

To. vo 10 (A~'\.)- J pofüa.f, ı>a. , 
hil boyunca dizi.imQi bu.Jım.;n in. 1 
~ifü Blok>hnvılarmııı 3t~i altın- .ı 
da k~ yık ar• :ııc:ın in J mıı.:io.ır vt: 
Sin:gu .. pur acla ının l'.'<J!t y.nk lfi bir 

(Deyanu 3 üncü Sahi!t>de) 

fa;,"' t n ı ~·?. n1n k, Bri t an:'ı· a • Hint 
11 · -;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:-......_ 

ll!ll\:a ala«u11n h3' at danıarını 1 
( 

•ii0<J.iıı.ıel;. .. ı.ı"~'"nr; g•ıu m. rır. Çok ~ocuklu 
'<ılta IWınl'l'iıı lm lı<dc:<i tahal<. ı;-
kt•k ~ttirnıiyc ~alışına~ı tabiidir. J 
ı\ıı-rak, lıunu ~-pcılıil:-ııek bü:.iik m em ur ar 
kuvvet i,iJir. İıı.niH,lcrin ,h.,ır 
CfJılı r İHif~ ne der;r .. yc iratlar J~a· 
Xırlıklı rudu>.lannı layiıı ehnok 
~on Jıiidiselcr ic;indc hir nıuaınnıa 
şeklini ahın!-ilır. K;ıtsJhkJı j}t_"'l'lc .. . . ' 
Yı . fer, \t 1' ili~l r ara~ıuda. tngili·r. 
leriu lıarekiıta "\lt>ırd;, hulu.ıd.,r
dokJar: lıütiin L.tt\!\cffM"Jc i)1ira·k 
eln~ · nJup o1uıadıklaı n\11 kt:.V\C(. 

lcrlnin loı>u topu bugün Rom<! 
kar · ısına vl<.ın •a:v..ıau Hıa-r?I bu. 
J~ıılll~ bu!unıuadı~n·t lıilıniyuı:Uil. 
Snn ln!fili, Libya toarnı'lt hasla

---•ı---

y eni zamların na-
sıl verileceği Def- i 

terdarlığa bildirildi ~ 

. Evlenmiş. evlat- ıl 'ı 

·~:. ::in ~c~:,.~:-~.1 
. cc.·. 1· ha;tk t!:ı i.IaJ ;j·t~ Vt~- ı 
~ k: .t ne~ f!. ı, .. 1~. \.. · ... e· •iı- ;ı, i 
ı cernı ,t!r ;I 
' Ç'ot gu "b ... !l'ln~.. •.) ... 1 f 

ilerliyorlar! 
Diğer bölgelerde va
ziyette bir değişik-

1 i k yok! 
Lmdr;ı, l~ (.'\..~ } - 1.tlı; a<iaıı j 

alınan 'On h~b.rJl .(" gurl'• •~lga· 
:z;ıla nunt<ık;:ısında l . 1\' t:l'lt'rin1i·ı 

1 
il~r11'nıcktedrrJcr. Jlı;!~·r •~I~cler. 
d~ v .ıi~·ettc bir ~'cğ-i ... •ldik )-l'"k1ur. 

Ha yf aya Mihver ) 
hava ak;n!arı 

10 (.'\ .'\ 1 Pozart"6. 
giin·ti Oglt"tl~rı soı l\~ J-1"-., v .. .:ı J;n1a· 
nında !ıaı. a teıh1ikl-..:ı ı :;aı ti ve .. 
rj }Jniştir. 1.'a,yyorr kar-~1 kvyn1r~ 

tDlJ\'llôU fao T-iyı:tf" gt·~;ıı.cr- 1ay:ya .. 
reler 'b !r.•.:n kaçm:n:_)artl1r. Bu 

Hay.;"ada 4 aydar,b<'r: ;'lk \•erilen 
ha"lia tehlike>i .İE~•·>ticl'ı 

Vişi i A e 
rikaya cevabı 
Vssirıot~to 1 1lfA.S..) \ • tuı.....,. 

• 
M. Krips Rusyanın 
öteki hükumetler 
• • 
Jşıne 

ğını 

karışmıyaca

s ö y l üy o r ! 

Harp sonrası içi 
bir hal çaresi 

L ndra, 1'• ll\.A.) - qj, St.ı!-
;.•)]" C'ı'".İ:f•P ' Oi.r dcroecu ·lE RUL 
l•' i ıetl..,in oV!'K hu!..-6 .. ıı<.-t1erin 

· · nı •,. ·· -ı• ak iıt"ıt-ııı~dı··lr. 
l; ıi~ :1!~·§ ~ .. ~· l'.;, imle Or-.ır,fştir., k .. 

H!Je'lar ~? k:~ilc p1f• ;ı:lt işl<"T"ı 
k1, ml .• ....- ~tı.. .1 :ı.Jonl:ırcJ 

h:.. J l!'h.:C ' µ,:l1t \. ı '. yÜ <'Tı;C Şeh 
...:-.ap ı.} <Jılt:.'ltt<l' sunr:ı il: i}ler d:ı~ 

h..ı büy~Hli.ı"t1.L:". l°)i'ları.ı lıK "\'UP.' 

[(,: .s.t atejik i.;;.ı'rn16'.an erı .:ı hu· 
oı;thır.ı mrıl!k J;u>; ... , ili bj I':ilSYa 
vttc·.o"'.ı~ g{·t;.rrrrkiir. l!. rp !Oıne-a • 
11,' ıa b.kl'İciık ,....,'.ın Jı ' çarec:i B~ 
~Ü'l'" Bı·ıianya. llırlc,..·1:. ..:\.mer,,.ı: 

'\:e Nrvyt!.1-c Bi.rl.igl E. a ·n~da .Y:l
µ:..~. ~ ı.:ıt d;J~ ~'i~ i 

Ruslar bir çok 
kfın mahalleri 

aldılar 

• 
gerı 

).k"-"<">·a l<l (.M 1\).- So ~e 
1 tdfügı: :ı şubata S<J\<•ye. ]ır+'al•n 

taarruı. m.ulıoıeoc ı " giri,eı·dc 
ilt.:ı·ıeın·~ er ve bır ('Ok n1~ ·kiın 

mahallen ger alını ~ıvlır. 

B uh:ıı'ıta hav" mı:;· -.:-bel• rir •• 
d» 5 Alman tı:ıyycr<l'İ d'l'-';üriil . 
mü ür. Eiıirn k~y~bımız 3 tac· 
ynr d r 

'.Hu t:ımiııYl ile v-01 'l<>rır. PHİrn 

~:j.C?i!..-• biz2at. ve ga.yı:ı yakıru.lo.n 
n~r gıi' oitrn:ı!.ır1 ;üzrcrrııı btıtfiriL 
mi~t?r . 

Be• zıraat lxi]geı; d:ırrı.e?<Jtc oı

duğu mnıi!d lC'rt •;ve n" 1 Sıır 
V<!- r1a... g;ıbı lyp1)JOO: rra<l 1eı-: 

ekc.cck ve bll!ıos a patates elik . 
1cd;t,r. Bııncran ba<ka ia;.ulya, 
merı:imek ve no1ıut t;ibı ma.dJ'c'. 
JA?y:r· fa~asilt."' ~ ... -t -:-.1..ir!ltnrr:.i İ\'İı. 
tedl>irlcr alın8caktor. Yaızlı i< Ü•J>ı 
rrr~· r.kü..Tl6e ikı m'.i,..;!iı1c ç~tarıt· . 

t Deva . '3 Jnc 1 Sahire c) 

Evlerde Buhnıan Hububat ve tınlar için •• 

1 
Bu sabah begannanıe 

l verilmige başlandı 
, Mo~~~-;-~--~:;. ı ( VİLAYETİ TEBLİGi) 
1 dan muharebesi 1 
1 ' 

\ nasıl kazanılmış \ 

istap·bu1 Vi!3.vı...,tll. deı1 t'(•f.\• 1 ğ 1 

(.'(l~'lm~t r: J Fırpıl~ •ttn .-.1\ <". 

ği kart ıle a'mı hü ü:ı. vat~n<ia • 
.ar plJı>r nd<:' H PY'. ı.,n< c hulu. 
n· n h'JJ,t<lay, \·av<lar m~h.1\r•.. V<! 

• • ı'' b ··vidrn uııJa ı 2/ ~ ıııcı}a kadar nı:oıı .k e n'l.Jııı,it!. 
s~~ kıdağı:.a folad1~1 kaı ... Jt in. 
r_ılıLleriıı . lı ır \c Siivcy biılge
sıııdc ~cık kuvvetli \e ~ok oayıda 
"'krr lıuluııdınma.ı idi. Nifokim, 
laa•ruı ha• lar b:ı~lamaL Çörçil 
bo,ta o!ına·k üurc bii mn salfılıi. 
Y~tH_dillcr de bunu boyle gü.·ınüş 
ve: ~vle-ınish.:tdi. J~ak~t, lcf~t!C 
aı.sı ~•klı, Trablus \ölüne kadar 1 

1 

r~ ·-c.·1"."ta·1 !tib:ır-t?n çoc~~; b:ı~ına I ' 
ıli;ıJ\tJ.ın vı:rileoek 215 iU'a za.n~ . 
n." ~ctl.'yıcsinde ir.lih". k ~lı.i-

j h.ııılc.n bir beyam·, .... n1e olt"c.ı..: ·--
l t JJ• h~lH'l!"l:lıTıeıc'•""' i:\: (,'M ıkinT-

:ı• ~?~.'.!. ı .tn-erı.l nı.nın.1cl'c rı1ni:zc ıe 
~,-od<.ri;uJ.;; .. lia.'(. ~d. \o.ı.. ~-.; •a c:· 
v.;p vC"linıh;·ıı·. Möı.J'Ö S-...nı.u·rtr, ccva-
1J1ı..ıı. tı:rt\1:1. rrli_1t.1 gi ıı . ""Öylcı • ·, "~.}.:"ıt 

t~+-~ilüt ''"rr.·r·: rcd~h"':trr. ~"'L 

1 M. StaHnin bir tele· / 
orman - ı •ouu zerb~e 75 bin 1 

• Kazak lıicum etmlşl ı d 1 va p u r u İ l/Jııt>ı-a 10 (A.A.J ~ıgi~~- ı 
! nin f's!n M-Ol<lwva •. • ,, t;ır Krı!->S 

l595'5/'f'fi7 sryıt, karcrn11ınıem.n. 

\ rd 1 • sa fı'l· iv\ '" t""§terud>en 
10/:l/942 gimil sab hı'.u.~,., 12/2/ 
!142 ak~anıma kadar hııhıın<dn'kla. 
rı Tr.lh::ı!bn en bii:·il ınülkiye 

tD~aDl.t 3 üne ı s:ti:.'!ede) 

İstiyenler 7 50 
gram ekmeğe 
mukabil 531 
gram Un ala .. 

bilecekler ! 
fDevanll 3 üncU Sahi-fefı(!) 

dı>vaıı.. u.. 1 . . • .n '"""'C tein ar yenı hır 
hulonm · ı M · .a ı e ıf:ır J\:tpı]arınJ. ka.. 
dar ~3~'annıanın iınk~ıuna ka\ttŞ· 
:"· \ a Rom"! bir ay i ;nde İngiliz. 
eı1'eu da.ha çok sa~ ıda takviye 
lııonc:t' ı ı a ııııyu mııvaffak oldu 
Y•'lı t d . · · ' · u a lngılızler "ıs•nlak; or. 

Uzakşark'ta Singapur'un 
• 

~u~arını ve Avııslralyalı tümen· 
•Tı derha.J buradan \<klp Singa. 
Jl~r V< Hint Okyaııu;una gö11dcr. 
ı~ı~c mecbur kaldılar. Bunun i~in· t• .1'_i , Şİmdi !\fısır bölgesindeki 

akıbeti ve lngiliz müdafaası 
(Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 

b #:llız ordusunun ne nıikıarda Uzak Şarl<ta, Japun!Jım biri 
ulunduğunu tayin edebilmek Siııgo pt.ır, diğeri fürma'tl!)'-a _yo-

g<rçektru bir nıuaıııına)· ı çözehil. ~un:.ın son ucu olan Haııgwı uıze. 
j"e~ _k•ı.day zordur. Aneak Mısırın rinc oL--r,:>k ü.zefo iki mühim lıa. 
r~tlıder ııczdincleki hayati ehem. re!<.~': ink'i~af e'lıın€k1ed'-. Bu 
""~eti ı:özönünde tutulur.a İm- ya'lmımta, arnı' Singaı:ıeır<la baş· 
ııaı-alorluğuu ne yapıp yapıp :\f•. 1-------------
sırı "~ Sü~e3 ,i Alınanlara kaptır. 
n~ıııaıuu her türlü tedbiri içiuıle 
~ıı.ı;nduklarmdan da ı-iiphe cdi
~ınez. N~has Paşanın lfaırda ik. 
tıtlar nıc,"· ·1•1 1 • - .• 
• • K nt• gr~ ·Hl '.-.; \.e Inv·ı ltz 
ıtt hkın d ,_ . . 

• · a ~a er..atınl {~ınin ve tc. 
~·ıtl. ~tnıiş olıua .. uu~ tla :lf ı~•rdn 
Tn..,..ı, ·· 1 f 

.:ı muu~1 ~a.·nnı kolal·lastır::ı. 
<': .. ·~· Ye c-1111nlc3:tir"'·,.~i rrıuhak. 
k;-ıJltır. .. ihayrt. fngil izlc-rin "\lr .. 
sırd~•u HavnH c.li•k:ıları kad,ır Mı· 
~ırın llt!!ırlıların ol:iu;;.n .:la bir 
hal ·• ~ ' ·ı1<oltir. Ifodınld ,., istikl.\lleri 

KfSACA 

seıaretıerde göste
rilen lilmiet' 

Hı_ ·,J i.l El.,.·l~i .::Cfl et i!.a •• ı-0;.ı u.-
m ur. b! · A. bul r"""' • ~· .. p ı. !3· krı .. 
blıl~ lıir c,o'< d<:ı\·e~ e ı"' ... nda 

c.:, rc1 .,. .. i::tL~ l:J1 da b· ın ılh ·~ bu ... 
lıc -~~ya bu da\'e:ır- t~ır--ilötın1 

başıaınıç bulım.a n meyıdan mU;. 
haicbesinı ve mıih'.em<:! netice. 
sinl tahlil eılcbilıitiz: 

Japon kuvv€tJ.cr', İnı:Jiliziıt.rin 
ş i d<l e 1lli ın ulrn. v anı et>ıı.e ,. a ğ)r.c·n 
ş>malde J ahor kanalm: geçm'"ı;c 
mıwaff:tl< olım1Ji:ilar ve Sill(!;ıpıır 
midahk<'m menilcrinc hücuma 
başlanıışlavdır. Adanın garp sar 
hillenııüc karaya ç,J<an Japo-r. 

birl: klt'ri de Tung; h hava nıe:yda .. 
nını alm ~<:!r ı.~ Sin·gapuR~~ cıehr: .. 
ne 15 lT'·ı rn~safcvr t:ı<lar rokul
n . ..r•l,..r l , .. l)-omck ki S·n~ap.ı. 1.!' 

't1' ıl' ~..ı" :ı ınP ... 7.i: r .:2na1tl('r:, ye 
" pt •. n J~ıp.on tn.a:.:rurz.13r111a 11ir"-

(0r.varrn 2 ilncU Sahifedcj ------
~c '••ı>rakları için ~l"ırlılar t<Jıli. 

he 8.'.11n~a İr. giliz n1iid3f:ıas1na 
er turlu can . . 1 • ti 'c 1n1 H\t~ var nnını 

~aı•n.1.a,ktan '.'e1citıın1i~«~rı kleri ka .. 
ar Imparatnrlrıığun diğer ak~· 

nınıdan, n1es,J;i Cf"nubi A{ri"ka. 
~an bura~·a :V<>ni km·' ~tleor e~llıo. 
~n.,cağı da nmlıa!clrnktır. ~ih\'<r 
şııııdiki hald~ Sieil) a yohından 
'V~ ha,·a nalcli~·~·tından aza-mi öl· 
çııd., istihtlı• r<lereL Libyadaki 

b~w.~.JJı. ı:d..ın Ôg~·e:-ı ıl~ ldun • l 
g~ ~ ... 1 çıktın bi':" h:t\ 11!. en Öo· 

ren ı·k. Kalnıl re:::ır:ndc bir ôe I..:n 
göf-:r h.~ı~. llerh~~lde b·ı film R~ıın(•n 
k~.t·u. • rı11m Ilu..ı.:;laır;ı. k" ~ı gl lst'klt.:•·i 
mLl,: ... <;c_eye ve 11arp 
olaca!.. 

I3lri!ı1 ın.:ıhutla, bu b<·h.:ıi konı.ıc;u
yoı·d~k da: 

Yunan Kralı- 1 
1 

nın Ameri
kadan ricası 

- Scroıretle-rde gOsterltdiğini g~.. , 
ı.ete ha\-adt:;'.eri arasu)(lJ :tra.<la bir j 

luıH etlA . . ~·· . , b'I ... -.-ını fllA\.,\'.C l'ue- ı ıuek.. 
teılir ı· ·ı· 1 • . . · ngı ''- ei' ha\" a \'c de~ıızde .. 
lo biitıiı t_,,_. il . 

... 1 ua.uır \·e koıılro rrıne 
l'n•.-n1en ç;• ·ı d 
ı ~ ,. ıro ı·a an geceleri Iralı· 

11
'r.a_rb• ~·aııılabilen oak.Hyata ta. 

nı:ınule n ~ . 1 
nuI ıuııı o aınaımşlard.ır. Bu. ' 

" ı,,,'1bcr Alman \C İtalyaııfa - 1 
tın Tunus . 1 - ·ı 

1 ~ r. " ı e ~ ard1nı almu; ol.' 
nıa aı ındaki iddia da herhalde 1 

(Devamı 3 iltıru Sehlieııeı ı 

gö;oo.ii.iğiinıüz bcı !il•nle,_ nı.uiı.:ık!ka.k 

ki hı>yt ttan pe1·<.leye bazı ha,klk3t!eri 1 

ak,,etti"iYL"r. 1 
Dea.ı···en sonra.. .. ;.r ·-n" et.;:>.·:e de. 

vanl eıt . 

- l .. ne~ık ve ırı.lıha~j;;:ı,k !\. t.ı.ttı!.t 
büHiı) 'lı.: filn?.leu: snd!::ce ~rit ii:z<.·l :n<lc 
geom!:·T:' bire .. · aksini ve hay;. ini ii& .. 
dedt·n b:ıre -(.alıyor. A:~ı n;~Je b:ı.ın .. 
dan Ül.<'Ye ç-ekik."c<"k fllınlerd.edir. B:ı.
'k.9.1ı:n, Hkba.har saı.1..ıı06in:n c:n baki~ .. ı ı 
ve de"er-i; iilmini cıyn.amıya ve çek
.miye k!-n1 muv~ff:lk olacak? ... .ı\rlıkj 
her harp cephesi fll!Jcilili: uınay:ini 

de inkJ~;ıf ettiren. birer ~He>li\'ut') ol
du ç•t>! 

A.. ŞEKİB 

Va.;iı:ötoc, 10 (A.A.) - Yun&n Kra
lı Georgc'ı.m !~teği ilızerinl\ Yunan!t>
tanı,n Vllf ng'U)n Sefiri ):J. Dlanı~ıloto .. 
pulo.~. dtm ).!. Ruzve!t"t: Yuınanist~r.~ 

<.lcık. y1.)ece:\. v,,ziyctkt n \:ahaıneıinc 
rlr- !i.' Eôr' M.bt.-.r!ı:..·ri \'<" n; :.ş ve rr.cmtt
kcte y.iyecC'it gö.lııerıınck ı.,·a1ch:ri'Jlıl 
Clr•r.ht. ~·ci lv rr. .,. 1~ · t t lı;ı:'"". 

----o----
AMERiKADA 
idam cezası 

v L,g\v , ıc (A.A.) - Ruııvtlii. b:r 1 

e n;maır,c- Jı"eıJrf-dt Pk h~rbin dC\'J.'111 
ıııüddetiucC İlEll'J, dlvanı t:ıı·afıın.do.11 

ıdaın tt."Z~ı:'-ı \·t:r! ;eb._ :.ısdt.mü tl"' •• r 
te;!S cimiş1lr. 

Ya n g 1 n 1 
1

1, beyanatında ezoüın>i•• d('mtt"1.ır ki; 
R·uıs !)1Jratcji8J~ }\.!':'11an 1ı1arrl''..!u .. 

ı 
n\ii1 til~cpccc*j ;jna. k~ .. ·la!' ,gı·ri 
ç.ckHn1(?.k ve trrın zaıt.a~ 1r,.ı..i:~1 nr .... 
ha1-d,..~.,,, Hı•• >MıyaLlannı si.lr· 
n1cldıi. fj ıklk~n1'kı1 ı t~'" ı. • .faı:ı :;1 .. 

-- --<>---· 

Bir kamyon 
• 

Nahaspaşa 
ve Mısır 
Nizamettin Nazlf 

:Cil.Mi\'.yin Sırrı P.ı.,.:ı. neden çe-
k~ıdı? De!J'let .i.{ uı1l111 N.:ınas 

va n'!<!ycıaıı mulıarehc··~-.oo 7:i.ll00 
süvariyi silrcn Stali·nı·n l1i1 tçu .• 
{onll nldu \•{" b 1J taa..,..-:l'l: h(ı ··:ıı 

(Dcva1n ı 3 \lr.r.il S:'l.hi"fcdfl!) 
-o--

----o---

devrildi; üç 
1 kişi yaralandı 
j 41!>'1 nuır:i.l.··a ;:oföı " · et idJ4'C-

l sindeki .k:ln>"Y·J!l Doinırıbtıh..,'t'<iC (;&7-

har~e Jl~~°.11daı. ~·Jh~d"tcn ~IüL~u . · j 
ı \(ek.N>ı onı .nUck v,ı~Jılr. devrilınl§ · 

ka .. ıyuı1 hL.1'd~i1•ı~i ıJ'ın·ı..~t• . Şo!ö-r 1 

Alı.ınt:Uc y::ın.ı.nJi\ oturvn 2 a-ır_c1e ağır ı1 8 .~•t.e )·ar<ıJ.~lr>;Jıtk h •. \.hı"f)oryc hal-

uır ı ·., JıŞtı:r 

CERÇEl'E: 

Orkestra 
ve 

SOLO 
NJ-.CIP FAZIL Ki .• \KÜRfK 

1'-ıtlı»er orkestrası ilk .nusi.. 
ki devresini biti•c1lktcn sonra 
j....İıt icinC" Jap-on ~nzı kan~tı. Jn· 
P..r. ;:t.ın!n bu cün1büşii, ~iın .. 
tlilik, oTkestra içhıric mü~tcre.k. 
})ir ahl"ng<' bat";·h <1!111aktan zi. 
y"ıle bir (M•lo) ecln ı y:.ı.,"1tı .. 
yur. Ja11G11 (solo)su haşlar baş. 
Iaınaz da. A\•rup~da Mihver 
orl .. esfTası tııtuklu(:~ .. kekeme. 
!iğe. hafü falsolnra, acefo ve 
gizli akordlaro ge~miştir. 

paş~111ın ba~ına konma~ınrl~l 

!'Cbı.:'p nedir?. Bugüne katlar bu 
11:~r ve sebebi hullk:a eı~errlcrin 
~öriJı.5 ve <ieyr,leırlni töyl~ t'~&l
i1p bclirtebiil.riı: 

1 Çin harp tebliği 

Bir (solo) yaygara" a.rkn"n. 
da dii2cnc girn1iye çalı§Dıı or
kestra; "Ve di;zene girnıiyo (.':ılı. 
şan orkestıarun (iııünde, ke-n~i 
h•sabına parsa fophyan hır 
(<olo} ~-aygarn~ı ... 

}\:ahirt"l..i<""Iı Q;lırıan ajn-ns: tel. 
gı larma b::i-:.Uu·s:-ı bunda. bir 
!t!I.·~ !iıdc:;k ;ırrmak abHStir. 
JlL ~'yJ.n $II"1·1 Paşa is1ifasıru 
\ ·~: ~re ·tüzt..""1 göı1n1G~tüT. Kral 
k~~h)1~ kur::..bilecek slya~i snezı . 

'\'<:t ıahipleri i~e n~ad 161.i~ 
~L:t.dni yapt.ikt:ın sonra bir ve
ı iı~e Baı;.,·ekf' i t~klif et?11fı.;. 

(D<?v2.!ı'l 3 if:1c·; ... c.:ehlf·"dc) 

-ı -

Ç.ır. • K;rı.g, !O (A.A., - C <> I 
bö'~cs.indekn Çi1.ı 1nukao·ı taaıırı.ızttnu ... 1 
n<:t:cesl, Vay;ov ile P=l-kloır11.lı.>-: \..~i;"'(!a, ... 

dı olmı.:~ ve jar.10nl1rı C crn:t<»l'a <1ol,ru t 
ric:ıtk-r.nc devan necb ıriyctb:.d<- b.- 1 
raknilşhr. 

Pöz:ırk-&\ günü :ın .. anı ne~l'"l~dıJ.en 

Çin trltllği diyor ki: 
Jor. ıı!arı_., 5 Şob>t!Q .şg.l ett•loler; 

1 \.;.li(\ ~ı· hnııı:ısı 7 Şuo.w.t.J o
nlu,. .,.ı. V" .. y;ıC.\ ·J'g.ol t"lil"";")('.C<"T! C\',,.·cl 
B: Lı s:ınfl thv1e)d tfpC'lrr Uzerioı:i t.· f;d. ı 
d~1ı; s;ıv~<J~"r ya.pJ!ı'nı-Qtı • 

Fakat (sclo)nun orke4raj, 
vo orkcstranuı (sol<>)yu i~in• 
almak i<ti~·cccği \e bir ahenk 
\•ahdetindl' birlC!jıııjyc çalı'ı"· 
cağı bir aıı geleeektir. )\liJıve. 
rin nihai plarule 111 an, birbi
rine "-kı sıkıya h<ığlıdır. 

Önüntiiıdeki Hkbalıara !:adar 
(solo)sunu bitirıniyc men1ur 

• oJau Japou saızı. yiı1e önünıüz .. 

Ticaret Vekili
nin izahatı 

/-.;._ 'lradaı. o.ıGı, •tı.ıı,!itıc guı-c 
k ·tia eJ..:nv:k •c-,· , uıllr"l.:ln ye 
Jt \ı:ıt.lntlas' .. .r:obm,J.a eık.n~e::!.. 

)erine Un Ja. aJa.b!Jeceklerd·r. 
1\?kctr~ıı.la b~~ k .. :~ılln t:ı.t.b1k.i..'l'" 
"l'Ç°1hrılst~r. He hniıa PJz:ı te 
günleri fır~a~aı 750 g~·aı:ı t • 

rrr1'fe mukabil 531 graın, 375 gr:ı. 
'Jlı:ı ktn"')ılık ?.ıiü graın ve 187 ~ 
J'I::. f•k.rıt''~ı· liıırı,ııl~k fa 13:.,!,) 

(Devanu 3 ı.;ncil s~Jı fed~} 

dt<ki ili<balıaza kadar akcırdmıu 
bi.1jrntİ.}'e ı.ıt.mıtr olan n1~ı·kcıi 

MihvM urku.tra- ;ı.,. iki bi.ıı iıt.. 
~aı·t içinde birlc':ıb ilir: 

Uzak Dol:udaki İngiliz 'c A. 
11wı·ikan ıniiraJ.abc karakolhı· 

rn1ı tasliyl~ etıucllten i·lıarct tı . 

lan (solo) d<vrcsi nih3Ffc 
erer ermf'ı: 

1 - So\'yct r.." '"')n "ıld:ro. 
r:-tk.,. 

2 - Hi""li' :ıın snl~ır.ı·~L
ı ·rinı.:i t.nkdirdf' Alınaı :~ .. 

külli ı.u, c1ilc \"C )'R nız ~U\• 

~ ı·t ııus~ a~ a ~aJ"Iır:tf":ı ·; ikıut i 
t0ıhdirde yi11e Ah•ıf!n~ a. h\.!Ho.i 
~.vvct nu~ya h.iJ J rrnh~r. iu .. 
giliı lnıpar:.ı.torJuk ,.i' ~ ... ! nı~r .. 
kt7ini. garbi11dcn Lt -c:ı.klarhl'\."D 
!takacaktır. 

Birinci takdirde İn aiH,•ı· d " .. 
fn~fiye işi Sov;'-·ct Ru<ynch11ı 
-.onrayn bırakılnn~; ikinci t .. ,ı.. .. 
dirde, berab""re ve Jıattn c' ' l Je 
alınmış oJur. Birinci takdirin 
y(llu Alınaıılnr<a Urallnr H 

Kafkasyn h.Hkameti; ikh1ci ta~. 
dirin yolu de , neredr n gt<_ınrk 

' i~tcnirse ı~terrin~ SH,·e~·~ \ e 
B;t~ra körfe1"idir. ı\ncLJk. urkt'· 
tra '"·e ~olonun a3ı1 a\·ı· ı ' <.'.);? 

birlesik uoğııı<'sind l'k i lı«ılcf 

'!ill"kJeri ne- oluf'la olsun bü· 
)"Ük d•ıııcıkı·a.iltı- de hcrlıald<' 
bu dilekleri kannmı• ol.ırak, 
onların karsısında , .r önünde 
Pi kavu~t111"11D k..1 lucak g<irii n. 
ntiiyorlar. 
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·~ A LK FiLOZOFU 

YENİ DEVİR 

B1iyük hidiseltt, tar.ihte yeni ' 
devirlerin Lçılınasına seb<:p ol· 
mıı•IUT. Fzt:fı ist.r.lıulu aldrj;"l 
, aÜt Ortazamanın önüne kA. 

lın bir perde çekır.iş, YEDİ zıı.. 
ınanı başlamıştır. On sekizinci 
~'tdan S'lDt'81 insanlık, Y""!'YO
ui Lir devre)·e gı?miş~ ve bu 
h-)at parçasının adına Yakın· 
um•ıı.lar renilmi~tir. 

Slkiz )·ıJ sonra, yirnıincl as. 
ı·;u birinci )arısı nilıaye eri. 
~·or. L.tikbalin tar'hç.ileri, içtL 
mai.yatçıları, yirınnci asrın 
ikinci yaıısını, Y ~ınzamanlar, 

~ôındi.IW u.ınıuı.lar 'eya son de
ı irler adıyla devam cttirmiye. 
<ek, muhakkak, bir başka · iın 
takacaktır. 

ÇiiAkll, yeryüzü, dünyama 
hiçbir d«vrinde ı;örınediği ci. 
banşümul bildi.selcre ~bit olu· 
~ or. ihtiyar kür .nin bu son çi. 
lesi, kimbiJ:r, ııasıl bir rnan.. 

REŞAT FEYZi 

' zara ve istikbal hı=lamakt. 
dır. 

Jlil~deniyet ınüess~ nastl 
bir 2Decra içinde alrnuya hazır. 
!anıyor?. Kültür kıym<tlerl 
hangi teıgihta nasıl bi:r tagay. 
yüre nam..t bulunuyor?. Ah· 
lik, içtiınııt telakkiler, dünya 
iktısadiyatı, nesıl bambaşka bir 
öl ü ve .kadro ic;inde lı.tihale.. 
ler geçirmiyo hazırlanıyor?. 

Bütütı. bunlar m<!Çhuldür. 
Dünya, umumi bir madde ve 

nıh ycıailiğine tloğru sürük
lcuınektedir. 

Bu sürii:klc.nişin duracağı ve 
billürla<a.,ağı noktaj'ı bugün· 
den kestirmek mUmkün d< ğil. 
dir. Ve bunun içindir ki, müs. 
takbel madde ve ruh ôle'ltl inin 
m•nzarHJnı bilmiyoruı. 

Bu yepy<ni ve hamba ka 
devre, tarihçiler, elbette >eni 
bir ad takınak ınechuriy<tini 
duyacal.larclJr. 

·<ı· .• :''tA.~~~~~~R.::.: 
' SON.cTıE-:LGAAF 

1Kurtu]uş vapuru 
! tahkikatı bitti 

. . 

İJ)EAL --. İKTIS~TÇILAR 

Bir ga~tedc okudum: Hındis
taı da, ihirbuhk y~pan taınaın 5 
mil> on fakir 'armış. Bu adamlar, 
çırıl çıplak çe elbisesiz gezerler. 
ınt~! Darp sık1ntı~1nın, her m~m. 
lckctin kapr.ıını çaldığı şu sı;ada, 
Hint fakirini, göri.iyorsunuz ki, 
~n ' eal lktısatçılardır. 
II.\YAT 

S <;ORTASI 

merikada lıayaıt sigorta ı çok 
rai:lıd!Nlr. Birçok insanlar, ha· 
yatları.nı &igorta ettirirler. Yaın. 
lan bir lı tati.ıi;;e ı;iire, hayat si· 
godasına girmi~ lnsanlazdan, en 
h<la kadınlar, bir kazaya maruz 
kalaak yanıyorlarmı~! 

Ya, <rkekler .• , Onlar, galiba, ka· 
dinlnrm nii.nna :\·andrklaTı için, 
a) r"'a kazaya ujıratn.l,)'orlıu~ 
·t;; 'LI 

T.U.EBE 

Yerilen bir karara ı:öre, O.lehe 
sıfatını taşıyanlar, nişan yüzüğü 
ta.ıyamıyru:ırk w n~anl.ıslle so. 
kaHa beraber g'2em.İyecelr.1 
Şu kararrn ikinci maddesiıal 

!n:dlı etmeli: Taleb<, nifanlı ve. 
~·a uiş::ıo.'iız, sokakta, lu:nncinsi ol· 
ıuı~ an l>ir arkad&f' ili? ı:ınmiye.. 
cel..! 

nı·sı;st 

;\I UESSESELER 

Hu~u...ı mü~n de, kendt.. 
liklcrinden idrak <:dip, 2Dtistah· 
demlerinin ınaaşlarlllll zam yap. 
maları bekLıni> or. Eal..alıın, lıu 
idraki, bu iz'auı kaç h1115Usl 1nües. 
sr ~ gö leroc~k?. Yok<a, i 1 aptal· 
lığa DH \'Uracaklar, dersini-~?. 

AHMET RAUF 

Çacıuıbatı çiftliğinden 
çalınan öllüz.ler 

Bfl,}lxn: ka2asına La~ ı crlan Ça
\'~ j;>aşı ç.fCl' i.DQe AH Kızı1öze 
aİ ü:; ökü:z çalırıımştır. 

:Beoykaz joında.n-r.aısı tah'kı'l<a!a 
b laınl§hf'. 

Fen heyetinin raporu 
Ankaraya gönderildi 

Marmara adalan civarında ka· 
raya oturarak batan Kurtull.lij va. 
ptJru hakkında tı..anbulda yapıı. 
lan ta}ıkikot neoticcleJJtniş'tir. 

Kaptan ıle va.pur mıüiret.ı:ebatı· 
nın ifadeleri aımınıştır. Had:s~ 
yer.ine gid n fan heyet! de şeb.. 

rimizeo dörı.müış ve rapor= tarı.. 
zim eoderck Liman Riyas~!ne ver
mif.ir. Bu rapor v" tahk kat ev. 
rakının tamamı :l\fünakaba.t Ve. 
Uletine gönderihniş'tir. 
--~ 

Fakir çocııhlar hamamlarda 
parasız yıkattırdıyorlar 

Fakir, kJm&eı z ~arın ha. 
mambrda meccanen :rıkattırıl
roaları i;~n Çocuk E.".irgerne Ku. 
:rumll. şubele~i çalışmakta<iır:ar. 

Son za.'llanlaroa Entinıönü Çocuk 
fuigeme Kuromu bu .. kilde 633 
iakır <;<ıc~u haır.ıınıa göt.örerek 
yık<tm tı.r, 

Defterdarlık MuJıaıebe 
Müılürii 

lstanbul Deftenda.rlığı Muhase. 
b~ Müdi!ıil Baha Horıoz'ajfo ile 
Mffi! Eınl3.k Şube Mfu:lilrli Salt 
Uluo~;u birer dere<ıe terfi .,·mı'° 
lerd.l. 

Ucuza yemek 
Ha1at p1.1ulılı:ı l<arş"'md.a, ~ınek 

!~ek da. a z!yade ehemmqet kaza
r.an blı: '™'"'"" oi.du. Te ()be ile a"""-· 
f ,.in kl, ta.oldot usulü, b·cgü,, için,, 
c.lsbcten çok ucuza çıkan bir yemek 
'ö.Sıt·sı ve ırkilid.lr. Da ·relerde, bü,yült 
.ı:ıı.üe;:JOS"lcrde, hat.U, ö.Ve yemeil! yb

yecrk i?":S --ılarm me\.-cud'1 on~ oın be
şJ a "" her mile Sl.'3e ve dairede, tabı.. 
do1ıla1' tesis cdllrr.~lıdlr. 

Tabldoflar, yomclc mcte!eainJ niiant
kun ertebe ucuza mal eder. Akşamı
lan d•hl yemek vereb!ll'n labkiofu.r 
tC!'Sis edıleb l r. Her mut~ ve daire 
A:."!t·r~, 'bu noktayı bir kere tetkik ~ 
t: ~""ildir. 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 29 

1 Seni Unutmadım 
\. 

EŞAT F YZi 
f R gitt~, b~ı:üzı D ha:dey!m ki, t;ı. 
b.aı ı del• Lana bu k:ıd:ır mfınalı 
& or, Bir b41u Lemde 1aıı •k 

i1:it 1 rı •ar içimde .• b r =al A em1-
r.:n • ulyalı n:.ırı ıı:b.l,r~n.. her-
g 01.da.lllll yerde olmak i dem.iyor, 
!t :ı gfuıd.1.1 ... ~ anı rı ıorrcek 
1:;t . yOrrlJUl. 

N .Jrl \'"ı • 1., .athıcıya du:rmalilDI 
IJ et rt. ::ti: 

- Rira:ı ınel!m mt. Nevin!. 
- Blınıem•. llıı alqam Suadcyeye 

dı..aı: yoo-uz, degU :n · ! • • 

- Sen büntm.. 

- rı kaç gf k46~ otelde. Nuri. 
- Hoy h;ıy. n:ıill ıstent'll .• 
- Adada kalm11•, bl aç gcuı sakin ı 

bır h .r-t 1 ı :"ııya !ıyle llıl yacım 
var ki, bh':ıız ba, :nı, Aub ı d.inleı»

diıey m .. 
Ko<-wıına dÖ!ldü: 
- Senin ifln yarın erken mı?. 

Dokuz vapurıle insem iyi olur. 
Net ~ koca:sınuı otm.... ta ;ı: 

- Kall')Dnız b ı'ltıç &!in Adada de-
t!I mı Nuri?. 

- Pc-k.i. canı:n.. 8""1 r.&111 iaterseoT. 
)!(evin, bo1<1"'1U büktü: 

- Aıım>a, bent otelde y"'11ıııı: bırıı>
k.ı:p geceleri cebnaınez1 k. yapma ... 

D au, hır an düştindil.klen sonra: 
- Fe"'4 'Jıee hır ,.n Çl:kaır, vapuru. 

kaı;ı...,..ak mool>!ıı 1Yl'tlnde lcalusaJı. 
t le!on edersin.. olur mu? 

Nuri gu4l.1:>edl; 
- Pe~I karıcıJım.. meTıılt eQnlı_ 

teni Ozmem.. 
İIA• e etti: 
- Eızr"lda ect•k miy~, Nevlll?. 
- H-yd. :;ldellm btersen. Öyle 

kamım ac:Jrn ki. işt· ıalı btc yemelı: 
yemek .ıhllyacındayım.. 

Araba, at>r alır 1ıı:r!idt1. Nevin 
kocasma cöı;terdi; 

- Bal<, Nuri, goiııe, k yboldu .. De.. 
nbdeki mOC' r-e baJ< .. Ne güz<" .. U· 
z•.Jdarda üs vsT gFb\ 

- Evet çok üzeı bir aksam-

ş mu oıaguua 

gitmez ... "Allaha sığın şahsı halimin 
gazehinden,, "Zira yumuşak ... ,, ÜakUdarııı İllDl1' p:anwın taeb->'" 

ııa ceçilm<!6! i9ln, Şehir Meclisaıden 

400 blıı lira tabsiaat verildigl um.an, 
Beledıye Meclisinde Usküdarı ternsil .AJnr...et Bezgin.er, hakikaten. soya.. rür'k.en belimi alamıyorum. K.endiaiar--
edeıı 67.ayı muhtettmenin beyaıu mü- dllla llYiUOı. olarak, !wyatllld•n bez• den da,acı,yım. 
t:ılea ve fikir el.ıncs.ni goow anu e- atli g!bl &örllnen bir adamdı.. Öyle Bezgıııer, s&ylen-enleri lô:k"O"t din-
<lerdl. bir yür~yiı.şU, etraCı öyle boş gözıler- il.yordu. Söz kendisine veril:n<e, Bez· 

FakGt, ıan1:,rarum, hi~ blr Ü.*üdar le, öy t: lakayt bir sUzl4;il vardı ıki... ern bır eda ile, 
azası, Stoini çıkarmadı. ı;en, bh· e,-.ıç.i A;i<mda bU.iin dişleri düki...1" ..... l~ - Evet, ded~ tepsiyi de attım., ... 
İJ.!lk.üdarlı olmak sı!at.t71e, ct<>tr;.ıı:su., Çı:.J1es~ bltt'nuınun ucuna deg:yordı. kemleyı de vurd.1ım. kl taşınca, kep-
a,-rıi&n bu fına.r -ta™is.atı kar.şı.smda Bezgın b1r )'li.ril"yüşJe mahkemeye g:lr-- çeye p&.ba. cnına.z. Al'iak. burama ka· 
hayrt:ttC"fl. h rete dü~tl.ıın. Ü .ıtud:ır di. l\ıütc:vekkil, hakimin karv.ıJın:da. e].... dar S-Pldt. Gırt.lağıma çıktı.. licr gün, 
İske~ .NcydanJndan Ahn1<ed.ıyeye dot- lerini bağ:ayıp clpcn-Çe dqrdu. sı..hahıc.n a.k~ama k.uiar beniınle alay 
ru a:h:!t>n yol genlal.b'"ecek ve o kadar.. Bez.tinerin yanı'1d4 da, MusW.fa • .ı\· ~fyurlar, Söylcmed~klerJ ka!:mıyor. Ca-

Ve bu li, boş sene lc;ınde olacak.. ca:r:;oy yeralmış.lt. Acanooy da, ha"kl- ını y:.nan me.1kep ,aVtan yürük. olı..1r, 
Fakat, bcn~m bl1 riikler1 ın n~u L!.r, kalen acarsoydu.. İri yarı. dev g,bi bir da~ıter. Tahanmıü.lüm taştı. Kakl.ırııp 
İhtimal ki. harcanı:ıcak bu pıaca, He- o.daıudı. Ga:yet mutaazzım, k .. bad~ yı. v~rıdınn i.!k.ernleyi. .• 
riıde harcantıcak paraların yalnm bi.r kii.ctiık dağlürı ben 111Tatlııı.n gibi bir BezgLtler, ba,lk.a birıey ıô11anedi .. 
'klStl <hr. \re elbet~c U.,kudar clh<'lı- tıall vurdı. yeclne oturdu. 
nln im.arı demek, l~.rı.., 1lllruıı: iki yo- EvvelA onun söze ba~laınıaırı..W., Bir lkt ,.ıwt dinlcnildl Şahltlerln 
h.m ı:e:n~lcttlmesi den;..ek deg d:r, davacının o o· ui;u anlaczıl•vOlf'du.. De- .. x..• ı h t t f .x... .. 1 ..Jolr.1 

ÜıJ<!i<latdı imara. n ubtaç. ı.slo!ıa. o • v -·"" de, · ar lk ara "' ~, eu~r e· 
dl ki: rin. tryit ediyordu. ~hnjycn bir lld 

mtiht.aç sah...tar, kısJ.n'ıl:ı~· o kadar çok- oah;t dalla vardL Onlar- celbi iç'-- Btzı:hıer mahallem.izin kahveci- " • ~ ~ 
tur ki, öyle. beş, on senede, dö1't y\M ıidir, Kenc.üsine her zaman tak.ılJrııa. muh3keme bqka ı;.üne bırakıldı. 
bin, oört m.U,ron ı:ra ile ıür · e°""' 'ş- H ~- ·-' !"' Mkhkemeden çıka" iki l<lşl kon~ 
lerdcn değ Wir Çilnku, unıtım. ok «KCS on;..,,a. ,, .. .ıe Clior, Den d~ 

l'ti.!'e o~ \.Ul dlye, yordu. Blrt: 
1Arundrr lcl, şehrln bu y:;,kQ.!.;ı, bugı.rne 
kadar en az b"kıJ.nı,, en ~ ihmal e4 - Bczglner.. Seni eı/leadi:re-tim... - "\.·ohu, d-edt, fU o.dam, kuzu gtb1, 
cill.rniş blr se-rc.ittir. Ştı b~z.m Lltif Beyin beslemesini ,..... halt'.katcn canından beı.rniş bir adam. 

4-0\J bin 1<ra, Ü•kUdarın d. '.n.in ko- ıaı.,,,, de, .. u, Tıpkı soyadı gibi. Son,-a, öbürli, zebe-1-
vuğuna gitmez. MejCI", LA:tit Beyin be.Jcmesfle a• U gUlı ... Tutsa onun suyunu ç~arır. 

Şehir l\1eclisler1Gde, şeh:C- mu:oı~ r~ıarn~a gC91Tliş vamı.tŞ.. VaEl-hl. bil.. Ne- ces-areUe, nasıl da ko.ldır1'P lııkem-
slıllerin!.n k•ln~m ... .sı gerektir. Her A- lühi f~u·kı.nda değilim... Benim öyle leyi belln-c yerleşlirmlf. 
urun MT f#tediği, her reyl mı.ıt.l.dta. d ııeın,e beraber, elindekf kiiçllk kah· Öt~kt, Ziya Pazanın 11.l beytile orta 

kabul ed~Uneı. F~kat, kıJl'luşmak bil' ve U..p .. Mini kaldırıp kafama tıırlattı. cevap verdi: 
takun f:ldr1er1 ort.ıya t•msk her ba.- Ardınaan da., bJr 1..>kemle ya.k:aladı.. - cAtlaha ıılıo şahsı baliın1n 
kmdan jyl ve faydaltd:r Hara.retı\ Belimin. ortasma yerl~tirdi, İ;;Ae, doic- gazabından> 
ctnh ıttzahür:v.ta ve .le \W\r. tor muııyer.e etti. BütJn belim stm- c:Zira yUm~k huylu at.ıın tlftesiı 

Şekerli kuru 
meyva ve pek
m ez fiatları ni
çin yükseliyor? 

f..iat Murakabe teıkilatı 
memurları toptancı tiic· 

carrlarm faturalarını 
tetkike baıladılar 1----- ____ _, 

Şeker fiatları yUkıse".d'kten ~ 
ra incir, üzUın eibi şekerli kU!IU 
meyvalaı'la pekmez ve bulaıma 
!iatlan b roenlıire !ırlaım.şıtır. t. 
yi cim .karu ;n.cirkrin toplan ki-

1.asu 31 kıJruıştan 4~ kuruşa, ç<>. 
kiıtlekH kuru füıüm 48 den 56 ku.. 
ru~a. toptan bulama 56 kuru;ıtan 
65 kuruşa çıkım~tu:. 

Tukır,ez ise 100 km·uştau saüJ.. 
maktadır. Murakab<> 1-eşk;:ıAt me. 
murları bu kabil manaırl satan 
'fıoptaııcı tüc~arları sıkı bir lron1:. 
role tabi tu1.ınaj1a ba~amıştır. 

Bwtların ellcr.ndeki faturalar 
tEllJ<lk dlunmaık\.adıır. F.J;re eski· 

den ve ucuza alı~p şek<er fiatla. 
nnıu yüktielmesi ürerin.e f atfa. 
rı.n a.r11tırıldığı anlaşfo:sa dc~hal 

müsadere dlıı.nacak ve salupleri 
hakkında Milli Korunma Kanu. 
'.)Unun cozai hüki4nleri tatbik o. 
lunacaktır. 

111:1. • c. n . ., şır-
ketının u • ., ort ğı 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Japcınyaya }<arşı Uzak şarktaı 
•A. B. C. D.• devletlerinin işbir· 
liğ. }apmakta okiukları, çok d.fa 
tekırar edi!.roiştir, Bunlardan bi. 
tinci, ikinci ve ·üıçüm:ü i:ıar!'kr·n 
sıra ile Acn.erikaya., Brltanyayaı 

ve Çine delaelt ettikler. acık o
larak aıılaşılmakt•.dır. Fa.kat in.. 
.gilizlerin Hloaooalılara cDU! 'c.-h• 
adını verdiklerini bi'uniycnler, 
dördıineü ortağın Holanıda olduı. 
ğunu bilıselıer bile, bu devellin 
neden cD.• !le anıldığını ka\'rl"' 
yıı.mailar. 

Avrupa mırvazen~inc\e elıe:ın:. 
miye~iz bir ktwvet olanı dJ .. U. 
zak Şarh.-ta nüfusu yetıni.1 milyo
na varan geniş ve zengin b:r ;m. 
paratm-Juktur. Holanda Hhıdısta. 
nı, başlı!calar>, Sı.mı.atra, Cava, 
Borneo ve Se lep o'limak üzere, 
bir 1>ürü adalar grupundan t~k. 
kül doınek:ledir. Fakat bu adalar 
arasında en önem.is., Cavadır. 
Yetmiş mrıyona bali ğ'olan nü. 
fu.suın üçte ikit;i bu ada üzerinde 
yaşamakta olduğu gibi, 'mpara,,. 

M...,lô, Ü<jkl>dor.11 iman m""1:uıır siyah le dl.dl .. clınldU. HAlô d•, 1U.· pck<lr.> 
baJus ohıoca, Üsklt:ları· ~zanın derhal!=============================== 
haraı-e1Jen.rnesl, lHı 1nllrtak:ı:rı;n lhtiı-

yal}l.ar.r.dan, arzul,.ı-n1"'1 1.$..'"'"3.l'1l oıır 

ıeki1dc drm ' rr.:ıl ı cerekfL 
Tuzruha liatlarının 110 ka· 
ruşa çıkmaıı sebebi tahhill 

ediliyor 

Milli Korunma Kanunundaki 
son tadilat Üsküdarlılara 

izah ediliyor 

Baıımpaşa deresinin 
astı kapatılacak 

bırluığun sanayii de buırad:ı kuı. 
rulınuştv.r. 

Hol.anda Hindistanı dıün(\-anm en 
zcırııgin nı.rurllekctkri ara.sırnl.a. 
sayılır. Fakat SCll1 günlere kadar 
Holaııdaııın ıı&cri kıwv i 30 bin 
kadardı. Japonya tdılikıcsind ın 
sonra bu miktarın 100 hi.rıe çıka. 
,:ıhlıığı tal>m·n edllebilir. 

Bı g!ln, dim;ya fHbl>J<> t.n!ar tçJn.. 
dedir, İ~in asıl do-ğru tarafını ararsa· 
ruz, ben, bö:ı'le !e<1ı.aı4de tartlar için.. 
d.e-, in.ar' prl)ğt'ami.ylc ur~·ıo2ştbna~nru ve 
imar i.;!n~ ba.)lsnınıı:~ı!lı dahl mev
s.ims!z bulll(tll'U.. Ç J, her 7ap:ı.ca
iını..z tş t>ir kac mMli faz:!iis.utl mal o
lw. "\:asıtalar, imk.<lt•1ar mahtl~tıtcr. 
Ü~udarm ima ı, ıöylf". acele-ye mi 

gehr.ı~tir'!. P.en.de, k!m ne deı:'fe de-
s!n., bu intiba vank. İJ!kcl•den J\h
med:)•cyc- ka~ uun:m caddenin ge
n.İşl<"t Jmesi bir J;n::tr b rel;c-tl mkt:X?. 
MlA. • Bu, nihaye>t, fda1 btr kayma 4 

kamın bug .e kad r ycpablleccğ' ba
itt bir belde h!ı.mcll, nıaha 11 iJtr ha· 
reket olabHWi. 

İnsan, p!!nh, mlltc-hassı il t ·k-
1!. zengin im-ar dry~nct', ci ha fa1!1.aı 

zeylcr t"tı.ı-,ru ediy?r. 
R. SABiT 

•• •• GU UN 
Anılklope ·sı 

= 
NAHAS PAŞA 

Y'eni .l\ftsır Başvekili /;lt:.Vıtu Pa.. 
fO. Vefd p<U'tisimn li<f..e.r'.UW-. A· 
-rapçada Vefd, m.11-raiılııul.nr lı~ye. 
ti demekı•ir. Bu irim ilk dcffl .Mı.. 
81r ıstik1a1ini miidafa;ı 'Jçin Paırlse 
ve L<>11dm.!1<1 gıden 'fnıılf'<>lıhaslaT 
heıJettn.e verilmişti.. 

Vefd pa'l"ti.ri bir kMıl; d efa. iJctt. 
dar nıookainde bulvıımu ..,,.,., tn. 
giıiz • ,Mı.l'\r i.ttifak m•ııciı.edesi 
Vefd 1'Grtisi hükılmı:?'ti ta.rafuı.
dım im...."'alamnıştır. 

Üç sene evvel Kral Faruk Na. 
has Pa~ı tıazifeııiııMn ajfetm,4, 
yerine M-uhammıed 1\faJımııd Pa;. 
lfl'Jlı getirnıi$tl O zaman Vefd 
partisi ikiye ayrılmış tıe icra o
lunan intiJ;apt.o. bunlm'daoı Sab. 
dirtler };iiyü.k bir ç$nluk ;ıaı_ 

zanmış, Nalıas Pa;a fae ct.:ıcak 12 
meb'ıu çıka:ı-ıı.bilml§tir . .Şlmdi bu 
meclis d.ll.7ılaoak, Jleçmi yeııUene
cekti1'. Nalı.rt.s Pa•ı Turk>yenin 
bir dostudur. At<ıiliirJ,;ı,ı ö!fimü 
iizerine ·elçiliğimi:r ilk defa. g<". 
l!p !ıaşsağı dfüy911 kend '..t otmuş. 
tur. 

- Otele gi<'bıce, e,·e tel•fon etme
byi.n~ Nuri .. Dlr kaç gece kalacağ>
mıza göre baı:ı lu.zuınl l ..,,. ldzı:ın .. 
İrlA.lf'! tt"ıt:>!h C'd.<erl..--n, hazulJar, b:r ba
vu!a 1coya:r, Şaban da yc.rz.n •a:bah :;ılı.r, 
ııelir. 

llava kara.rtn8ğa. b ş ayınca, araba 
bı1.1lanımıştı. Yolda, k.adml.. e~eldll 
ka:!ilel~r. ııuocı aöyl:yeroi< plljdao dö
ni\y"1'lardı. 

AJ.-ı:;am ;y<>meııı neş'elt ge~I. Nın'i 
Yılmaz yerrek~ sonr:ı içmeğ mu
tad e<Lndlol kalH! ııuro \Jll"1 yal<ml.1, 
dt.1msolz.rmı hav:ıy.ı Bt'Vtı"U)'Ot'<lo~ Q... 

tele girerken ra5t!.adıb l'd r....ı· sı-
nın br:ç tel<Hlinl hat=-'adı. D· ka. 
rısıına açtığı vakit1 N.eviı .. derhal mu
vafak> ı e1rn · şti. 

- Ben de b'.raz tera.ıa ollJl'•ı:-um .. 
dedi. Beni salona ka<lar slhr~eıne., 
Ne oy-un O)·n.am,,.a ne de Sf"yretmeğe, 
bu f)kş,;.m ta.hammü.!.lim var. Sen de 
çok goc!ıcrn= değil ınl Nıııri?-
Nurı Yılmaz ayala ka:lanıflı: 
- Yek. Katıcı;,?ım . Mer~ etme 

gecikmem .. Sö?: verd::n, onu.n. Jçin ini
yorum •.. Senin yanında ka!.mayı el
betıte ll•rci1h edercllm . Ha_ Sen eve 
tel<'lon edecektin, değl\ ıui!. Bu iılcrl 
yapanım. bırEt bal.kond.\ hava alır, 

geceyi, n1ehıt.ııbı seyredersin. sonra, 
yat.ırsm kar~ığnn .. f\ ydi, bana mu.. 

sa de .. Alla6aısmarladık. 

Tuzruhu fiatları yen:<leoı. kilo
da 10 kuruş yükselerek 110 kuru. 
şa çıl<ım:ştır. Geçen yıl aııml!l l<u. 
rm olan tı.ızrtıhu fiaUarmdak: bu 
tereffü sebopleri Fiat Murakabe 
K.om:s ·onu tarafından taı1kik o
lunmu~ u.r. ----lıtanbul adliyesinde yeni 

tayinler 
Arlap;ı7.arı hakim muavin; &. 

~·an Sabahat A1"'us İstanbul ba
k ·m mua,·rnil"ine, Üsloüxlar müd. 
dc:urr ..ı'Tl'i muoy'ni Oıtıan Hanca. 
:ır.'ı~f:'u İ.• anıbul mWıde!wnuımi 
ıtnUD.\ .n ;;:in , Mk:m namzedi lıu
k k oo.ktoru Re.1nd Teze'! '()'~kil. 
dar m'.ıdde tmmml mua\'lnli-ğine, 
Kı~abaç hl kim muav'n-1 Bayan 
Zl'hra Sogrm Adapazarı hakim 
ınııa•/:n!iğ:r.-c otw b er lira ma. 
a~ı d~:i He tayin <ılııınrulJli]ardır. 

Gazete Müvezzi
leri de Ağır i'çi 

sayıimahdır 1 
Ga.. te ımüve::::'iktt Gldloo. 

dcııl'l.ara yaptıklan bir mürııcıır 
at le l.eoıdi ıe.·min de µgır i.§içi 
sayıl<ırck günde 750 gram ek.. 
mek ı•mlmc ini riro etmljte.... 
diı'. Filhaldl:a; sa.baJım ıaıı;t 
dördün.der! gecenin ill'Ti saut
lerir.e kadar ayak iistiinde her 
gün 17 • 18 sC!lllt fcm'tc.rı ı: ça ·
şa.n., koşan •ı:e y01ıılhn bu va.. 
tancra·rar.n ıtrrfe"tlT-c'erl <>mek 
ve kalori ruızarı dikkate a.llntı.. 

rak, ke'.rıdlum n agı.r i,-çi 1 
zilmresindcn /addohıııınuılaırı 
ica-o Ptmekted•,. 

Alıikamr.•ıılnn; gıı.=ete m;ı. 

Ve?'z!forinin bu vaZiyct!eri"~ 
ı,ıaz, kış he... mevsimde ve gü.
niin lıer -+inde mütemadi bir 
meı>a:i ile nıını yO'l"ulup 'll'r>rnn. 
dıkln,.ıııı gözönüınde tutarak 
di!eklernii kabul t'(l~eklcrlnt 
kuvvetle 'Ümit aieri.z. 

- G U!e güle lı:ocacığım .. 
Nurı Yılmaz odada'l çılatı. llnk.I, 

karu:ı..?J.l rah;.:sr,, etın1l'!{tcn kortcuırOCZ".f 
muıı g;bı, kopı;ı.oı usulca çck'tl. 

G~r.~ ka<iı.ıı, kerıdl•inı k•TYolıının 
ü üne attı. Eller.ni ikl tara!a açtı. 
gözlerini, 1.avanda:.C:i m::ı.vi abajuıra 

<!Jet.. D\ltllnl.IYC'l'du. Asabı yovaş :r•· 
\'aş rolı• l'tt buldu. Tatlı bir Mz için• 
de bUtün vıx:....ın ıirperdi. Gozlerı ya
nıyor g!bi, B'~ev alev parladt. Uzun, 
k vır kn ır k llcleri hrzlı hızlı in.ip 
k or, )ÜL hat:arı. ıe-1•ilıyor, Dll
dak kıvrı:r.: arında lollı bir hu'yanın 
gUlürr:scmelcri oYJ1aşıyordu. 

Ne\:in., ılmdi hemen ka~kacak, te1e ... 
!on edt'ct:·ktl. Fakat. evvelA Süa-viye ..• 
Zavallı SüavL. Kimb."r, Ne-\'İnj ne 
kadaL" ran1ıstı ... 

lliı>Cen, yataktan 
kaıııııslnda bir a.n 
ba-lot.J.. Cütlerinin 
katını ;kaldı.rmıcı, 
yo:du. 

Telef· ' sarıldı: 

fu·ladL Aynan,.. 
dlk.ka tla yU:züne 

!çı e..:Uyordu. So\ 
dudaklanıu ı.sıııı.• 

- Alo .. PiN otel! mi?. 
- ? ...... 
- Avukat Süavl Beyle ı~rü;ım• k 

lsl!iı<'orum .. . 
- ? ..... . 

1 
- Ca.cinoda mı? . 

mJıSını"' telefon biı:jma .. 
Lftt!an çağırr 

(Devamı var) 

Mill1 Korurnna Kanununda ya· 
pılan oon adllatı vıııtandaşlara i. 
zah e1ıınek W.ere Üs'kıürlar Halle 
Partisi rdsi Lütfü Ak.soy tarafın. 
dan bir seri lronıferanıs tert\p o· 
lıınmuştur. Bu konferansların bi. 
r.ncsli en·dki gün kalabalık b'r 
ıhallr kütle'Si öni'r.ıde verilr.nl~t:r, 
Lutfi Akso,· bu sure>tle tadilatı 

marlde ma.d •• tasnif ederrok izah 
evlive~ektir. 

(HALK SÜT~ 
ihtiyaç dolayısile i5 anyoruın 

Güztl San'atl-E"t" Akadcm~!t t:ıfcbcle
r!ndl=n!m. l\.teh.1cp f!'l2Sran~.rınıı koru
y:ı.bt1C"Cek az bir ücretle h<"rhtng1 b;r 
ıcı.UC"f.Sts.ti veya. ti.cııtat!ıanelcf'(.IC-, rna L
lı:ı.a ,.c otelle.de ya~1<:thk, harıt c··jc, 
t.a!fn\l veş;a1t-e ~~rl y ·p\;b:lir!ı( it: -
bı.r.<ia n.utober kef:l de göoteıcb!Jirim. 

Te;ırat Halk Sütunu Me!ııı:~t 
Kerr.a.le tl"ilrncaatleri. 

Bir genç hız ve iki kadın 
İf arıyorlar 

Yeni yozr::ı bllir, Uknıekı~c-hin 5 jn
~ aıntf tc.hı:Hi bu"Ltrt3n 19 ya~uıdlt bir 
kr0 kanaatkA.r bir ik"rctle k plcılı.k,. 
od.'.lcıbk, ev fşleJ"i ve en1saU bır ıntL:;... 
tahdemlJk aranıaktod.I!'. 

Bu gonç bay•nla bir!ikt,, ı, ı.. 
t.lşen 22 ve 4~ yt!ş?:u·aıda bu!u-
nan fkl f ldr k::ıdın d:l ~YDi hı.:m\"t
lerde çalı§l"llsk üzere iş o.ranl ktad.a-.. 
ıar. Talip olanlar:n 1-'eri-kOy!i~tle Ba
tı cad~ • ..lude 5i tıt.:..nc-raj;;ı f~ı;ıyan 
Ils.\""\aya 7azmaloır1 rlca ohmur. -

K !lSımpc ~a cleres nin çok dbl. 
d•ıiru ve biihes.sa cerenin denize 

<lXikil'\iüğü yerde taşların, !:um· 
lann biriktiği nazarı dikkate alı. 

narnk bu kısmın da üstünün ka. 
patılmas1 karario.~.ı-ılmıştır. 

V niveraile kütiiphaneai tatil 
günlerinde de açık 

bulundurulacak 
Üniv•rsi1e kiitüplıancfilr..n asıl 

tatil gün.ler:nde talebelere fay. 
dalı olııca.~ı nazarı dik.kate a'ı.. 
narak her pa•ar r,linü ve tatil za
manbrmda da açıl.c bub~ıma •• :. 

n teşcblıüslerc ı:;cç'!m./ir. 

+ Belt ı·ye n~o11wrL .:om.t.n m.:ı.uıQ? .... 
raı.n y ... ;:1' r. yen! ~an1 '.l.fı ka.roUaıı.6·!t 

t.r...1.rc \·~ridı:.t trıefllınlarl a-ramcıktadır. 
Bu recycnıda yol İnı;.aat masra.rı r·ıuıı 

k1.wıltıln1 .... "! ve rr:.ezbaha ~aııninln a't.. 
tarılmcr. ı z:ln.~·I iiiı·i.H.m<'ktertir. 

TiCARET •'•<;ANAYI: 

* A.ım dı.m ot'Jz üç 11 ·<..d:sn ı ı<\
ıneL_ &örr.ıC '"ili", 11~: g 1 a'l!u d· ı-t 
) üz elJ kt ı u.-;t:;.ı,ı.u ı:ıtıL n .1ıı;·. 

+ Milli Sar.ay R4rl.~ı k 
gc~., ~ p>l;cak1"'. 

y l':l{'clı:i!yr kiS:."' ?<l" o~ı·:ran 11 yJ. 
ş rw~a ı\l•n:<.""t rlün K ral ôy K \WÜU-

C"'1 de!!iıe d(lşmüı k · "rolnıışto.r, 
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Çıldıran Kadın 
MualM g b!, şehvete!'"(İZ ka.. 

dml.ar ne k.a.dar çökerlem çök. 
sünler, yine ınttrruıı yenemı)ur, 
ş.ehveti 1:ıoğıımıyoırıaT. Mezara. gi. 
derlerkm bile so.ğuk dudakların.. 
da şeıh.v-et.in gülümsc~en ti~reyişi 
var. Mualla d.t öyle değa mı·? 
N ocdcti 1dıeal hali rıde M'l\'JUesi, 
onun'la mücadeleyi gaye edinme. 
s>. biilün ömrimü Necdet iç n yok 
abmıesi yıalnıı: can damarlarına 
ihtira.sın ve şehvetınıi 'hak m 01. 
masından bııŞJQ biır şey mi kı ?. 
Bu de.ğils<e, hastalık: Fd<ri sabit! 

' ..................................... . 
G.arıp, Mualla Necdetin çalış. 

tığı ş:rike:ı n kapıısınıda bekli~o.r. 
Daha s:ıbclı, erken. Miıtar~kenin 
lbüıtiln Ti1dk v~ mi.iııllıürnanlar icin 
en elim en ka;a ve en korkunç 
günlerinıden 'biri. 

htaıı ut m~e'tı'm cSe\Tl'> mtıa. 
•hru s n·n tah l b'r l'elioesi ola. 
rrl'< a' ·eri i•gal altına alınmış, 
bü'iiaı T''!ı1Jı;. gonçliğ: daire!eorinrlen 
!kapı dıyarı odi mşi, baya.ta ~
mağ3. ha'Zırlıan:ı.rı yene Türki~ 
~in boyun vere.ı.ej!e hazır Türık 

mil :.iıy<itıPCTWT !eri tev'.ldf <> 1 u nı. 
mus, ı;ehir dehşete düsürülmüs, 
SCJ.1<alk 'b~lan, işgal kıt'alaorı miıt.. 
ralvözıer· tarafından kuşatılın1$

<tı. Mualla, kayıtsıa:, Harbl Umu.. 
minln en hmıs.as zamanfarınrla da 
tılıç bir ş.eyi umurl&Rnıyan ayni 
vefasız ruhu ile hem etrafı ooy.. 
nd;yor, hem Necdeti bekliyordu. 

Yaz.an: ETEM iZZET BENiCE 

Neod-ct, daıoın, mı:iteha• yi.z, 
oası Ö..'1ür:d'C, yüzü lı:nı,.1la:ıac2i!ın1 
as:a ümit etmecligı. \rai..'a~ariıa 

kal).laşan ve dliışüııen i11Gan!ar 

g;b: 'rnrmal:arışık sckak ba.'1ı:ı.. 
dan göründü. Tam ~ rkclin kapı. 

&ından içer.i gireceği an·ada :Mu. 
alla yanma yanaştı; 

- Ntıcdet B c-y .. Necd·c.t Bey .. , 

Diye, ıa·yıf, titrek bir eda ile 
ı.eskndi. Necdet döndü bak't.ı, es. 
k;., C'Ski old.ugu kadnr da eski z.ı. 

mhn uı,ulü bir \aqaf ıçir..de ııa., 

p.f yiı~lü kapalı, l 'ıarpin' ri yır. 
tık v-c es!<i, i>.:·clct ha.iı: 'Q, yerde 
ııal!ıuıan h'r :ı.: dııı . S;:ısini yar :n 
yama!ınk i~n kle bc.rab.r p.k 
de- zaptcdesnOOiği için ne s-es'ndoe, 
ne 1<0 kapalı pe1:e ·n· ırl\ın;lan 
ö ün ölgün •Nc~drt B1"y, Nec. 

det Bey ... diye ~!ık gö teren 
bu lknd1nı birdcnıbi<r.e tanı:;ama• 
dı, sordu: 

- Ne istiy<ınsunuz' 

- Si,zinle görüşımck.. .• 

N-codet deı~1al sesi ta11ıdı. hay. 
retle gözlerm.i- a tı, d .h1<atle gö. 

rüş'.ıüğü kadını sü.ztlü, ık.endi keıı.. 
d.:oo: 

- Mual1G .. Muaila ... 

Dedi, aldığı mektuplan hatır. 
ladı, 'şi piı<ıki.nLğe ve aldırnı~ 
mazlığa vu.rdu: 

- Beni ne YllJ>acaılaıımı.! 
CJ;>evaını Var) 

imparatorluğun derıiz kuvvet
leri de genişııgi ..-e zengiı:ı!i~ n:s. 
betinde d.eJ'lildir. Hol o.la Hinoıüs-
ar.ı dor.ar:ması,. üç ya cliirt ha· 

;f;f kınırn.ıör, sekiz on desl'royer, 
50 kadar to~pido ve sayı.,;ı bili!1' 
miyen, fakat modelleri gibi olar 
<lonizaltı gemilerinMn J:ıarettır. 

Hava kı.ıwetl.tri de dört yıü« tay. 
vare <ılarak göslerüınek\Je.dır. 

'et:ıni~ mtly<>n nüfuslu geniş 'e 
~crııg:n b.r lımparatorluğun 
J.e btr avıı. kııv,•et:e jopofü•aya 
k•1'j: rnü-1.-\!aa edil miyeoeği mey 
d2,1dsd:r. !~te bu s~bepledir ki 

ı Ho'ar:ılalılar. imnara!orl.uıklarıı ın 
<:i!!<n w ti"' İngiliz deniz kın·ve. 
t:. 1

1 '"ro:ını ·lsndır. 

' p 
ka. 

,i!.z deniz l:uvvetine da'"· 
bu emniyet, 7 illik.iı.r.mıı:!" 

n···a t:ırafı.rnfan bir 1\rner·L 
, · öttki d~ İngil'.ere)"! hıdıri. 

llP ·ı·· a~ır darb::' ile sarsıLn:5. 
Jo.dı. i~ıxınlar b'r taaftan llfale:ı; 
y ~ ~ b'r taraflan da Filiı;ı;n :ı. 

<ıalarıı.a ) ü ürlx·n, öte «:;raftan 

torıJ;.Jaı 411 .suı.;.ya b~şlamı~i·r. 
d .. BL,;C1ı Holsnda H'rd'ı<taı:ının 
lii.i;\ ü\; Lsmı japunların t!le1'ı:e 

geçm'~ bu:unuy-or. Fakat impara. 
..-r1 u,!-: ı OO:ıfaa s ·~to..'llinin b ı .. 

ke.ıı. J1ı. C~rn aJaı; iır. 

Jopcn.ar, Serang ada31 üz<. '!'
de ~k n i il.s O:an Arrbo na\-t c~ 
]er~~~ J!" A!-n · ler c d l1eu1' C.ı.· 

\'ayn ayak b:ı..'l!llal' 14.Jr ve bu "· 
da üzer.ı><I,ki Surdıaya ü:.;sü ·i 
ala.marn !ardır. Yalınız geçen giin 
Jupon lıa\":1 km·vctlcri tarafıınd '\ 
gelen Jcı on ,~blif,i. Sı rabyıın n 
boıınbai'd ıan il.dig:ni ve ·• 
landa don r~nasm•n yuk e ıJdi
F. nı b;!d rn if.:r. Fa at bu hab<:r 
Holac.:lalılar taı aiıın an teyit e. 
di1n em~tir. Bununla btra1> r, 
Uza1< Şarldal<'i ha11E1.:at•n gelı -
mıesi, Holaıı.da HimLsta•nının .'.ı· 
kıbdi hakkmda büııük ümit \'a. 
ded:eımem.,kteodir. Gerç' hen.üz i.m. 
paratorluj\ım nıooofaa s':rtcmln· 
de en e!ıeınmiyet'li t111:ısuır olan 
Ca\'a Holaııdalıalnn elleriııtledır. 
Bü'ıiln bu L-O!g. ki Ang! ı. S:ık. 
son ve Hol anda kt:\"\·ctl, r r.ön 

ba~kumandanı olan Gcııwral Va,,. 
\·elin kar; rg;..}ıı ı:!a bu ada iı e. 
riıı'de Batav ·adad:.r, F::.kat S,ı:. 

maıra ,.c C.ıvadan ba 'rn d r .n· 
da1ar J ı:.o 'ann e" 1 ri 
tir. Bundan ba. k j~ 

l zya yarllli:.J ını a:ı 

get;r.miş buluıııuyorlar. Bu ,a•t· 
!ar al mda ejier Anw.rila do n
!ll'ast ar.sı:zın Pas f!ct k duruın'tl 

}:ökıünıcleon d ği t'r rek b r :ı · 

halede bu lunmo:ıısa, Hcdantla !:',,. 
diırlanının t slivesi de hir zaı 
mHefosi olnınlıd·r 

Ho!'a 'a H nd' rtan• Japon, a ·ı 

Avuıstralyarlan avıran t•., l- r 
set \1aziyet lE ·.- F r H;: ...... 

tan doooizindc-n AY •raJva kı "• 
!arına k~ lar uza 11a h ı ad ' r 
sils lcı ja'>onyarın ellre ge' '< 
olu-rsa, Avııstral a a ka , t h· 
bilse giri,""."1 k ;~·n ıle japc•'.ı.,a 
yol acı!mıs o1ar~k\!r 



Tancadaki infilak hadi
sesi ve neticeleri -
Cordel Hull Moskova 
büyük elçiliğine tayin EN SON 
edilecekmiş - Fransa 

(Bu yazının. metinleri A.tlacıoııı. 
Ajansı billi!-!ılerlıı.-: i' alı.n...'Il~tı..r> 

Almanvaya top, tayyare DAK"ıKA 
ve kamyon vermis -

Telhis eden: A. ŞEKlB 
Madıitten gelen hab<:;re göre, 

İrı.giıliz diploml!!ltk ça>Iııtahrını.n 
'bLtlund:uğu takıside cuma günü 
nıkua gelen infilaktan sonraki 
nümayiş! r ~imdi sona <ırmiştir. 
Şehir sakindir. Hükumet örfi ida
re fün etmi<tir. Ölü a<lc<li 14, ya.. 
ralı 36 '1ciş;dir. Civar binalar ha
sa.ra uğram"'t'r. Tancl'dakıi İngiliz 
koıırol.oou İspanyol kırvvetkıri 
lıııllrutndanı nezdinde ş;d~tli bir 
prtestoda. bulunmuştur. Bunun 
üzerine vak':: mılhalline lı;panyr.>l 
lmıvwtkri gönderilmiş v-e sii'kün 
iade olunmuştur. 

İngiliz - Mısır münase-

betleri - Şark cephe- Singapurdaki 
sinde vaziyet - Libya-

daki harekat - Uzak I"ng·ıl'ız Komuta-
Şarkta vazivet. 

===""'==="· nının l:eyanatı 

TaymJs gazetesi şöyle yazıyor: 
•Bütün bu Tanca işi Alman ajan
ları ta.ı'<lfm.dan hazı.rlanmıııtıır. 
Bunla:r ha~k ara;nıd.ı. saatli bir 
bonııbanm oo-şka patlaylCl ~illıh
larla birlikte Taneayı Brtictanyalı
lar tarafından geti.rildiği ihaiberini 
rırymışlardır .• 

CORDEL HULL MOSKOVA 
BÜYÜK FLC1L!Gİ "E TAYİN 

ED.LECEKM:!Ş? 

Nevyorkta söylendiğ>ne göre, 
Ruslar V"Şi gtona en yüiksek dip_ 
wmaıtları Litvind'u göooermi.ş 
olduklar n<lon Cordel Hull'ln Mos. 
lı:ova Buyük Elçiliğine tayini ıı. 
his mevııuu olmakta<lır. 

FRANSA ALMANYAYA TOP, 
TAYYARE VE KAMYON 

VERMtŞ! 

Taymls g1zeteffiıin diplomatlk 
muhablriıtııe ı;öre Frr.ıısamn Al. 
rranyaya pok ço.k tayyare, top ve 
kamyon verdiği oğre.-ıHmiştir. 
Fraonısa ıbu hareketi ys Almanlann 
zorile, yıı.hu.t d" Vi0i ve Parıst,.ki 
~"birliği tara!tarbnmn t .. wshıe.. 
sile y<ııpm1şt>r. • 
V~i hükumet! 'bu husuısta Bir

leşik Amerlkaya <"evap v<ırrn.i~ti'l'. 
İ'1cen41en ı~eJı<ıta e0\'ı>lıen Visiden 
g<"l•?ll yml holber\e:r dtkka.tle tıed.. 
ki:k C'Cillm"'ktedir. 

tNGlLtz - MISIR M:ÜNA
SEBETLERİ 

Taymls gazeteei. btı hususta şun
ları yaznmtadı.r: .İrug'Jtere ile 
Mısırm gaye ve menfaa,tler! rıriiş. 
ta·ektir. Her ikisi dP J:l,fihver t.... 
cavilı.üo.1ü de!e<tmek Hı Nıt 'adl
si\e M>Sır istlklalinrln selimetin.I 
temin eykmek hU'IUSuııda OOro.. 
bCt"dir. Bunun için lngilt&e Mı
sırm i~erlne karı.şmıamıya kat'i 
surette azınetmlıttir. Nahas Paşa 
bunu ıı:nlam~ ıbulun.uyor .• 

ŞARK CEPifESİNDE VAZİYET 

Almanlara göre, Ruslar taarruz. 
lanna devam et.mL~lerdir. D~netıs 
cephesiındE!ki savaşlarda 15 gün 
zarf:'llda Ruslar ağır kayıplar v<r
mi1lerdir. l\fol'kez cephesinde Al. 
rnan zıırlıh 1'irlikJıeri Şuha.tın ilık 

günlerinde başlıyan şiddetli bir 
hücum yapmışlar, vki Ruş p;yade 
tümenini çember içine almışlar
dır. ~ Sovyet piyadıc ıtl:ıyın:n 
geri ile irtiıl:ıaıtı kıesilmi'Ş w çem
lberlenm!ştir. 

Ruslara göre, Sovy>e t ilı::ıt'alan 
Almsn mt>luwem~tinl ve mul<aıbil 
taarI'tllZunu kırar2J< taaırrı.ırı:a g€'Ç

mişler ve birçok meskfuı yerleri 
~gaıl ~tmi.rlerdk. 

Sto'k!holnı'den ~len halb~rlere 
göre, Rus süwd alayları Lenin.. 
gr!ld doğuısu'llda bir yerde Alman 
ç«ıntıerini yarmıya muvaffak ol. 
muşlard.r. Bu noktanın Şlüssel. 
buırg Şıihri civaı-mda oldugu s,.. 
nıamalk.tadır. Leningrad başında 
Ruslar taarı'l.IZda yeni ağıT tank. 
!ar kullan.mışlardıır. 

Radyo Gazetesine göre, ilk·ba.. 
hardaki Alman taınruz11'11'Un bir 
k;oldan Mısır w Süveyşe, diğeır 
'bir koldnn Kafknısya üv.>rine ol
mak üz-ere iki i.stilkamette yapıla. 
cağı tah.miıı edilmektedir. Maca. 
:riısta.n bu taa<rruza 200 bin kişil<lk 
bir ·kuvvet.lıe iştirak ooeeeıl<tlr. 

LİBYADAKI HARE:KAT 

İngilizlere göre, umum! varri• 
yette bir değişilk!lik olmamıştır. 
Alınanlara g0re, ehell'.miyıttli bir 
hadise yoktur. Tay,•areler Mısır
da İskenderiye limanına taarruz 
etmİ.§ lıe.rdir. 

UZAK ŞARKTA VAZİYET 

J"'ponlara göre, Singapuır ada
sın:n garp saıh:ilin<ı 8/9 ~esi kül
liyetli kıuvvetle.r çıkarıl.mııştır. Ja. 
pon kuvvetleri İngiılizk.rin şid
deUi mukavemetine mğmen Jo
hor kanalını g<'Çmiye mıuvaffa:k 
olmuşlar ve Si.rugapur kalesine 
karşı hücuma baışlamışl.ııırd:ır. 

Çlndeıki Japon kuvvet1eri Yu.. 
anli ~e'hrini işgal etmlşlertllr. Bu. 
rası 113 Ç~n tiim<minin umum! ka
rarghlıı idi. Fe-leıne!lk adalarına 

yapılan hilç-ı.ırolarda 67 tayya'fe 
düşürülmüş veya yerde tahri:p e. 
rulmlş~r. 

Mütlıefkilere g0re, Filipinlerde 
Japon marruzu geri püskfrrtül. 
müştür. MevzJin sol cenab..'llda 
mıuha·r<>beler devam etmıek!ıedir. 
General Vavel Blrmanyada·ki cep
heyi gsznı!ş, memnuniyetini bil. 
di.nnişttr. Ve Uza'.k Şarl<.ta&:i va"!. 
yet hıikıkında ümitli görünmüştür. 
Slnıgapurda karaya çıkan Japon 
kuvvetk.-4 Ten,gah hava meyda
nını işgal etm>sti!r, Jr:ponlll!' Sin.. 
gapura 15 mil mesafede bulunu.. 
yo~lar. 
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~: ÇE BERLI AŞ Sinemasınca~ 
~ Yarın matinelerden itibaren ~ı 

lst.anbtıl halkının saıbırsıo:lık la blıl<lcdlği en BÜYÜK H,\FTA :! 
l - (AŞKIN GÖZYAŞLAR1) ve (YAŞASUı! A5R'aan sı>ura) ~~ 

Şarkın Sos Kralı ,,~ 

(ABDOLVEHAB'ın) ~: 
en soo ş:>heseıi ~ 

MES'UT GÜNLER "~ 
Türkçe sözlü - Arapça şarlulı ·~ 

Mestooiai bir mi:z1k, herh.-.esi ba'.)'ran ~deeek bir mevzu. l\leşru ~ 
~ a-şkı uğıuıa berşeyi feda eden bir gımcin hayat ııol!'~r.ıı. Başkala. 1~ 

rlllwı saadetine eng,el olan bır kadllllın Wihçei hayatı. i~ 

Bu senenin en t:-üyük müzikal filmi. ~~ 
~ 2 - ................................................ '.. ... •.• ... ••. ili 
~ 

Yarııı:ki gnetelerdo bü~iik sürpri.:ıiıni-zi Jıeldty!nh. ~ 
~.... w :"I": :.-:; ~ :!t'! -~~lı!'"~~,~ 

UNUf'1 DE,OSıJı 

GAlATA- l&İ D l'IAft 11/ı' 

TELAW•IU*Jll, --""! 

l!lukak !s!ılalılorl 
Lig·tı 

BabıAliOe İkbalde, Bcyaz.ı.~tn. 
Jlfülıye\ Kilınbo,~:>de bu hmıır. 

CİLTLİ ı LİRA 

ŞARK 
Sinemasında: 

HANS l\IOSER 

KAHKAHA TUFANINA 
boğmaktadır. 

Senenln en şrn fiilmi ... 

"SahiCden bir pal"'" 
ça geride bir hatta 

tutunuyoruz,, 
s·~apur 10 (AA.)- Generail 

Renneti demiştir ki: Şimdi sahil. 
den bir paııça gerideki bcr h.attL 
kUl'l'Vetle tutuyoruz. Mukabil teıd· 
birle~imi7.i bu hattan alrnak!\ayı.z. 

Amerikan konsolo~ 
hanesi bombalandı 
Vaışin,gon 10 (A.A.)- Haric'.ye 

Nazırlığı bildiriyor: Si.~aıpur A
mı:t'ika ba-şlronsdtool·tığundaın. ge
l neblr habere göre, 8 şuıbat g.ii· 
nü Siıııgapurdaki B'.rleşlk Ame
rika kıonooloo'hanesi bir banııba 
isabetile hasara uığramışsa da A
aneılikalılaıdan insaınıea z-.yiat 
ya.Jo:ur. Aımer:kalı'.lara Sinıtapur· 
dan gitımeleri için geni~ loolaylık.. 
!ar g&teııilldiğ,nden orada şirnı<li 
yalruz 24 A.mer'ka1ı kalmıştır. 

Japon 'lar kaleye 
hücum ediyorlar 

Vişi ıo (A.A.)- 'fuk.)'ooa söy-
1emıdiğine göre; Japonlar S. nga. 
{f>UT aaa5>nda ilerleınU;Jlcrdlr. 
Şi.mdi kaleye bü'CU!!n. eıWecek va.
ızıiy<!'.ıe gelhn~l<ırolr. 11".ı;ı: [İz toıp.. 
çusu kt.ııVVctli baraj ateşi ya:pma.
ğa devam cd•ror. lı>rıdrada kale
nin l:ıü.ouma mukavmnet edeceği 
söy le<noyıor. 

Normandi yangını 
(1 inci Sah&t,,den Devam) 

saat 18 de alt giivertede çılomış 
ve yarını 5aaltan daha aız bir za
man zarhılda bi)y.i.ik güvente bo.. 
ywca yayı.lımştır. Sıoırıra üSt gü .. 
verte başlaıııb~;şa a leş a1m11; ve 
'k.oyu Wınan bulıtıofiarı c'i;-ara ya· 
yilınıştır. Den.iz yaıngm söndür. 
me gemileri, polis mı:>törleri, sey
yar hastım.c«er ve daha baŞka 
servisler deıi!:ıal kaza rnal1aJJ:ine 
seğirt:ın:şlerdir. 
Yangın haberi veriiıclikten az 

sonra NE1V'.)fonk beled1ye reisi M. 
Laıguarıdia, ra<liy'aıdıa ıs&y'lem.ekıte 
oldt:4ğu nıu~Kıuı, yanda. kmmiş ve 
belediye da'reslnıdeın çıkarak a
leJacele Hudscm nehrine gitmiş.. 
tir. 
Yangın çılot>ğL sırada gemide 

takriben 2500 işçi wrıdı. Zamıe
diki ğine gi.\re, buıı.larıdan çoğu 
gamirin baJ tarafındaki merdl
venılC:ııd.'tın ir.1meık sut.'Ctile kurt·uil
ır.·ur-,l a ro ı r. 

Sümada11 ahnan habrelere gii
ie, ıgem·inin iç:nıdz· 200 k!şi alev
ler içimle kalım"i: ır. 80 kadat' in .. 
san vıii.cutlarmdaki yaml~arın 
tedavisi iç'n nhtıım ii'lerinde nıu. 
vakkaten kurulan se1•var hasta.
ne>·e alur:ım•~lardır. Bir saat 45 da. 
kika oonı·a ya·ı:'llımın sömmeğe 
ba~ladığı zannerlilirordu. Alev 
kalımanwşh, faka~ kalıııı Ye siyal!ı 

blr duman el'an d~\'Sın ediyorou. 
B:ı- kaç dakika sonra gemi yana 
ool!ru fazla bir meyille yatmış ve 

' rthtımdaki gemilere oratl~n ay_ 
rıbmalıarı için emir verilımiştir. 

Grceov.dh ayarile saat 21 de 
alınan habeı'lere göre, yaııg>n b(i.. 
tün şidd<'lile hala devaım ecriı·or
dıu. Yal'\!:ın çıık'.ığı sırada l'Cmide 
~IJ(I snlıil ınuDo:afızı, 4.00 tayfa ve 
15(){) sh'11 buıun<1uğıı ooykınmek.. 
hıdir. J3.uın1onn çoğtı kaçııp kur· 
tu\nlll<~u;r. Polis Lctrniser: 72 ki
tfrun Nonman<l'edc aldık.lan ya
ralar.lon >tiı:>loyı h3"tan-e-ye yatı· 

rıhıH:l~nnı, 93 kişb:ı:n de h~~·f 
yaralar neliccs'nıde rıhtım üze. 
r>nde 'tedavi ed:tdikkrini söy~-e. 

miştir. 

Yang1n,n sebebi 
Dmiz ürüncü ~ubes: marangaz 

E&varıd Sulliwın tarafınıdan ve
rilen ifadenin n-eşrine m<.iısaade 
c"1:mi~tir. Marımgozun ifa<lmi :ııı
.dur: 

Yııngıın, bir lehimcin:n lJaımba. 
'ıını:lan all gü verte<leki tutuşu:f 
bir madldenin ateş a~ma.sı netice
siıııde geminin orta yercnde <;tk. 
nışthr. Ateş çabucak yayıldı., ıışık • 
tesisatını kıullan.ıJıına:z bir lıale 

getiııdi ve gemide buJ.wıa.n inı;arı.. 
!arın canlarım kurtarmak Jç'n yol 
arayı(> bu.lmalarıw gıüçleştlr.di. 

Tanca hadisesi 
• 
lngilizler Fas 

Komiserini 
Protesto etti ! 

Tanca 10 (A.A.)- İ.Qgiliz bal}o 
lroruıokısu M. Gascoiğn.e, geçeın 

hafta zarfın.da Tancada yapılan 
İngiLoı alcyMan niiıınaıyiŞlenden 
dolayı İspanıyul Fası yülksek m.. 
miseri Gne€1'al Oq:as nezdide 
protestoda buJ.urumtJŞtur. 

Ruzveıtln fstlşareıerl 
Va.şinıgtıon 10 (A.A.) - Bay 

P.ıuızıvelt, Haricyie N aızırı, ordu ve 
donanma kumanıdımları ve Genıel. 
Kuıımay ba~kaniJ.e ıreuın müddet 
gönü~mÜl!;tür. 

Harp masrafları 
(1 ;ncl fi.c::.hif~dea Devam) 

ahvalden dolayı kongred•n ordu.. 
nun muhtelif şubeleri için taıkri· 
ben 22.889.000.000 a varan fabsl.. 
sat istemiştir. Cnınhurreisi, deniz 
komisJonu t:ıncafından gemiler in. 
şası için de 1.502.000.000 dolarlık 
ta.hsisat ve 3.350.000.000 dolara va
ran mukaveleler akdi için saLUıl. 
-y;et iı;tenıiştir. Or<!uya ver-ilen tah.. 
sisahn 167.000.000 dolan hın·a Ş<>
b<sine, 288.000.000 doları ki:mya 
harbi şubesine, 13.252.00-0.000 u 
topçu ve le\•:l!!ım şu.besine aittir. 

lllaliyc Nazın M. l\1orgontbau, 
yakında kongrend.cn hami bo~ 
haddinin 100.000.0iJ0.000 dclaTa 
yükseltilm<slni ve lmbilse bu had. 
din taınıımcn kaldrrılmDSllll isti. 
yeceğini basın toplıuıtısmda söy· 
leıniştlr. ~ -

Nalaas paşa ve Mısıl' 
( l incl Eaniteden Devam.> 

Bu zat itb:ar cdlrıcc Nahas Pı:.ş,a 

akla gelmiş. 
Acaba h!'.k:Lkat tıu.rıılan mı 

i1nıe-t?. 

B;raı: doha teces.ilse tııtuıl'1-
rak l:l r..:şUımalara. devam eden.
ler artı.Smda şu .ıx:Uceye varaıa,.. 

lar var-! 

Hüseyin Sım ~·. '~ hU.. 
küm<"lınin Kııhiredekl Orta E!
ç1'lne pasapooUaruu ve.ı1ı1teo. 
ve Pı.rlstc yıl.hroaııberi .Mı.sı.
Eıç.l.ı.1 olarak bul.u;o.ıttı Pa~ 
Li;,bona gitmeslol etnredeıiten 

Kralın !!loclni oorınıya lüzum 
görmemi,:, Kral e.-nrivak:f karşı
ıwıd• kalıooa hiddetlenmiş, HU-
81'7in Sı.rrt Pa:ıarur> çelcilmesizıi 
istemiı, buınuo \izeruıe Nahu 
Paşa gc~ 

Acaba batdl<:at bunıdm mı 
lbaro!T 

Bencileyin, blr parça daha e
~cl(:meden bu işin es&sı.ru ka\'Tar
mak mürdtcün olamnz. Zlra, Naı
has Paşarun :Jcilda.r rnevıkiine 
geJ.ınesi. !Y1Jsır1n iç poHlilta.snı 
az çek takip etıtn:ş olaalaıra. 

mahl01dı>r ki basit bir ksbine 
deg;~,kliğ! surctlude alıEettirile
mez. Bu eğer ktsml bir rejim 
c:kği~ikliği sw:etınde kabul edile. 
~et~e n~uthi.ko geni~ ve te.rç>e,r.. 
ver bir demoıcratJc rl'iiınlıı de ... 
v::ı.ını su.ırc·Unde de ifade E:dile
n1ez. 

Nahns, Mısır geüçliği.ne ve 
Mıs.a.· loprt.ttrlarının mare.b:.1<:.i:l 
ol.arı :f'.a-kir Fellah çokluı."1na. da ... 
yanan bir J\.1ıs.u- Nasyonalist.i ve 
y~rii s.ileloe.rden bir;nin çocl.tğu 
dur. 
Arnavııt, Tü:ıic ve Qerkesler<lul 
n:i.ırC'kkep olan ?ı.1ıstr ar.!strJk.ra ... 
sıs.inc ve bfryü'k Mısıır Bu..rjuva· 
Zi~lnc clıüştnanllğmı giz..."'eıniyen. 

bu Paşanın, Mısır 19\iklaliru ıe .. 
kemmill etti.Nligi gün üclidaz 

mcvik.ıinden uza-klaştırilin.ış oı ... 
ması manidaırdtr. Hele Hüseyin 
Sırrı Paf8Ujll i;ktldar me\ıkii.:ıd. 
terl<e n:<0cbı\t' olmasına takad. 
dililı Eden ay içinde, ~llSn· Par
lAırı.eutosunu yo-.nm mi.i"Lakerele
ırtn mıevı:uu «bu!;,&ay Ye yiıyccek 
roe~elt.:osl.t ol<l.uğu hatn·lanınca... 

Bu yıl Mırıstn ist:hsali !f,5 
ııj.yvn Aı'Clelı tdhmin edilirken 
7,5 m:l.yon A~·Jt-l> elde edilt.bı-1-

mis. v?:ı;~ye-tlı::rd"', esa-sen ba
ku~r.s:·z 01 ~n genıs 1n~an y1ğ1uJa. .. 
rı.., bDşlry:?.n sp:~u:a~yor-ı:!aı·m a .. 
zaobını çekınlye ba~.ı. n· !.inr. Bu 
nıiJ.z&.k€re:eri be.on dtkkat1e t"kip 

etnı!~tlm. Bazı ha1'.ple-r, hu-lıu
ıbatnı az~ığ1ı11a rağmen ingillz1e
re büyWt uı;ktarda S2.tıışli!r y.a
pıl·nu.;ındaın \>'C hstlJ. bir pa....ıı-ç.a 
da mal ihTnç Edilişinden şikil,yct; 
etm.,:erdl. 

Fellfıh'ların rnün"l'essili Nahas, 
işte böyle bir h:\lcii ruıhiye 

lçiude, Darültriim.uı taJebeleri
nın nüıney!şleri neticeslrxl<e ik
tidara yükseldi ve ilk iş olar.>k 
kendi~ !.uc çokluk teınin edecek 
bir Parlamento kurnııya ha
zırlsn>yor. Harh>lde g<ııılş işler 
wapmak kararın.dadır. 

Gı;llıba hakikatin bir kısmı 

bundan iba.rc-1ttr. 
N~ZAMETTİN NAZİF 

Mısır ve Sü
veyşe taarruz 

(Bal'm~~a~e·\en t1c-;:aml 
büsbütün boş değildir. Sadece, 
ye:ni bir büyük l\Ilhver ta.a:rMl7Al 

için Mihverin İngiliz • l\'lısır kuv
vetJeı-ine üstiin sayıda takviye a
lıp alaınıyacağı ve Rı.ıne\'in bu.. 
günkü teşebbüs iradesini elinde 
lınluııdunnaktan istifad<> ederık 
wnıınıi bir Mısır _ Sii\'eyş taarru~ 
zuna kalkışıp l<:aJkı~m•ya-cağı lıak. 
kında bugünden kat') bir hükıne 
,rat'IJ.llanın in1kt.nı y-0ktu:r. Diğer 
taraftan dün İtalyanların İsmen· 
deriy.,yi lngilizleriıı de Yunanis.. 
tandaki Alman deniz ve hava ÜS• 

!erini lmrşıhklı ve gmiş ölçüde 
bom'bardnnan etın~lc:ri M16ıra kar. 
şı daha esaslı bir lıarr.iketin habis 
mevzuu olduğu fikri.ni de uyan. 

' dırmaktadu. Belki de 'l\lihver 
ika.t'i notkeyi almak için değil.e 
bile bunun yolunu ~»bilmek için 
bir yand1tn Rusyuya sat~ll'liken 

biryandan da Af<deni7deki hede
fini tahakkuk ettlrmc.k ümidi ile 
Orta Şnı'k İngiliz lmı>arntorluğu... 
nu ytlrnbilnıcnin imkanını dene.. 
mlye kalkışacak ve belki de ilkha· 
har harbi Kafkas • Hint - Mısır 
miisell•si içirul.e ve J&p0n • Al
man - İtalyan elbirlôği h:.linde ce. 
reyan etıniyc başlıy2cal<ıtır. An
cak miit tefikleıUn buna karşı ve 
daha başka tcdhirleri de miılaha.. 
za ederek ilk-bahar harbine hazır
landıklarından da şiir.he edil~m•z. 

ETEM iZZET BENiCE 

Moskova meydan 
muharebesi 

(1 inci Sahifeden Devam 1 
gaııı> cephesiııııd:e A:Jlınan r:C'atine 
sebebi.yet verd!i. 

Zanınedıiyo.ruın ki, Stalin, 1.939 
ba.şııırla Fraııısa ve Büyıü.k B:ritan
ya ile b.ir anlaşma yatııını>ğa sa.. 
ı:nim'.y'\ele çalışmı~ır. Bum. mu.. 
vaffak olımadı.ğı zaman Ahnaıır 
}ara ımııkıı.vemeit etımqğe haızır 

değildi. A1ma .. ya Ue bir anlaşma 
imızalaı:lı. Fa.kat de'lilıal Ituıs ôs.. 
tirsıli Ruıslaru:ı. Aimaıııo-.,. ile çar
pışmak mecburiyetinde kalacak
ları zamana. hazıralmnak iner.e
ha l'P ha !inde l.ıniş gibi ha.rekete 
geı:ti. 

Çank - Kay - Şek 
Hindistan d :1 

(1 inci S..h!fedm Devam.) 
mandan ile harıp meselelerine da.. 
ir m(i,zakere!le.rd.e \rul>uınaı::akılaır. 
dır. Çan Kay Şek şerefine d'Ü.ll 

akışam bir reınni kabul ver:hnfş
tir. 

Kral Naibi bir nutıı.ıik vereNık 
bıu 7Jyaretin iki büıy.ük ıın'lletin 

siollilh arl<a'Cla"11ğını mıMıüı'lediği
ni bikfirun'~ir. 

Qan Kay Şek vermiş o~ ce_ 
vıqıta Bhım.anya ve Hindistan 
mii?dafaasmın temini ı~:n gayret
lerin esil'gemniyllC<!ğine dair a.nd 
içrnişt'r. 

Çok çocuklu 
memurlar 
(1 fncJ Sahi!eden Devam) 

la na!aksı kendisine alt olan ve ye
t!m m•aşı 6lm11an frvey çocukla.rm. 
isiın \ıO soyaUlaırı ana baba isimleri 
doğuın-1 ta.rihlc.ri öz. ve üvey rocu:kl..a..I'l!D 
rcsml ve husu::;.t mUeooeselerden ayl:lc 
veyahut gündelik alma.k suretile ınüs
tahdcm o'.up ol:madıkla:-ı öz ,-. frve:r 
kı.ı çocı>klcrıaı. evli olup olmadı!kla:n 

çoc.uklr.ı.rnı tehsll vaziyeti yazılacak ve 
çocUk!arın nüft13 tezlterelori de rap.. 
toıunacskt.ı:r. Evlıen.mlş, t•lışan çocukı

Jar lç!n zam verilmlyed!ktir. Öz ve 
tivey tocı..:!t.lar birll~te rnü·t.alea ol.1M1a.... 
ca~. 

Sovyet filosu 
( 1 lnct Sahi.reden Devam) 

Mookıova 10 (AA.) - Soıvy.et 

kıt'aları, Leın'ııııgrod ve Harı!ooi 
bö\;:e}:ıril"J:icki t~~iklerini talwi.. 
ye ederek aı:tbtırmışla.:ıdır. Buı 

bö1gdeııdıe bir çok bıüyük muha
rebeler b~<lamıştır. 

r 
Açık Teşekkür 
Sf!vgili k:ı.rde~lm Osman Fev'Zi 

L:ııoır.enin cen;:ı.ze nterashnlne iş
ti'!·~ıc f .lC"IL, telgraf, mektup ve 
k&.'!"t gönderzr 'k ailemiıin e.cı1a
IIJ'lt payl<işrnak lfit!ünde buh .. ı.nan 
s~ym ·mrutbuata, malbaacflara. Li
Dotip Şir.ketine, kendi-öini yet~ş

tiren Galata-sa.rey Liıs-esfn~n öğu:'et

nıenlerine ve talebc1Crine, d!~er 
aziz do9llarma ayrı ayrı toşelo
kilrl.erimizi ın-za df'rin teessürii
n1frı: ım:'.\ni o!d·ı!tma"n bu htttc;us
te değerlı:i. gazeteni1.in v86ı.ta ol
masını ailesi n.aınına rica ede-rim. 

Kardeşi 

inet Ho.mit ÜN 
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ISTANBULDA 
Ekim Faaı· eti 

(1 inci Sahl!eden Devam) 
ıcaktır vıe çiftçiye patates wnu
ıınu tevzi edılecekt:r. Bu· tdhımı. 
~~ t'Elm.ini için Mı ili Kı\:ıl':.ıır.ıma 
Ka•mnull'.ıdaki tah<1'<attan 2 mi'l· 
;yıcın 600 b ıı lira ayrılııııştıır. Bu 
l'aı·n ile ç~ftı\·'iye mısır V'a darı 
tfOihunnhıığu da t.c-min edilecektir. 
'l'd;u;ım.'cvJ'ar avamı ol-arak verl
leoek, hasa<l somıınıda t>cllıuınıluk.. 
!ar Tuprak Of'si tarafından geri. 
almacal<ıtır. Tahı.ıım.kıığu kmıd:i 

tedarik edetilere Ziraat Banka

SllDCa çevimne kredisi verilecıek.. 
dir. Pa'.ıa1tes dikece'klere d2kar 
başına 3 lira prlm ver 1eoek ve 

ım.ahsul ha5ad soıırunıdll' 'fuı;rak 
Ofö tarabndan sa.tın alıııııacak
(ır. KöyHinün ziraat fülefilerıi fil. 

ıtlyacı da miiJml<ü.'1 oDdıuğu n\sbet. 
te t:eımin ed'.lece k tıir. 
Diğer t-arartan yetişkiııı talebe. 

ııı>n tatıil aylarında bıllunduilclan 
ıınahallerde kend:ilıcrine aıvni za

ananıda l:rir nevi ğeleDC'll, meşga. 

1e ve umumi bir ders olacak şe... 

k'iJx:le ba'lı Jro}ay ekıiın işlerind.e

yaaırlımcı veya neııaratç; olarak 

.çahş"1.rılımaılan ciheti de derpiş 
cd:lmeldecfir. 

Harp Vaziyeti 
(l 1ncl Sahifeden Devamı 

:ram~ş ve Sinıgaıpurun iı.Kı.o<"Li:nô 
tay.in edecek mıUhim bir ıı:ıeydaın 
ım.lhfl.rebcsi ba~amıŞ:ır. :llıg:liz 
mii$tahlrem mvezileııi, tayyare 
meydanlları, diğoctr askeri üsler 
ve şehir tamaımile Jaqxm hava 
baskısı ve to""u at.Eşi alı'.1'1,1dadlr. 

!ıngifuıl.er Si'ngapl'KU kurtara. 
bilecekler ani? Bu şimd'"iki haliie 
~maide ve .garpta başllyan J a,pon 
bıücı;unluınm kırıCırna.sına ve J a.
TJO!l kın-vte>erinin Sigapur ada. 
sındaııı denize dökıüllınesiınıe bağ
lıdır. Fakat J11ponlann adanın 
şaıık saıhill.er'in<ı çtl<aırnna ya.µına
iarı v·e İıııgiliz müıdafaa.sıını şaıik: 
cenahf.'an da tazyik etemeleri kıı.w. 
vıetl.ıe mıııh.t>eaneldir. Bu bölgede 
Ub\n ad'l!sına a.'iker çikatTımşlar. 
dır. Buıradan Chruııgi sahilli-erine 
geçıneğe teşe~ edebilir!.er. 

JAPONLAR 
Cl lncl Sııbtfedcn Deva.ml 

kıumsa'.lına ayak bwıımşalrdU'. Bu 
ı:ııak'tada mro ve ceru esnasında 
sular 5 metreli,k bir )'ii.ksel' ş ve 
alçalış gösterir. Karaya çıkan ilk 
J'aJJQil efradı declıal dikneti tel.. 
1erle karşılaşmışlar, ayni zaırnarı.. 
da bir çok mtral'Y'ÖZ Y'lJIV'asle si
per ha'Van toplarmın a leşine ma. 
ruz kıahnışlaııdır. ~ 

Narutami müirezesi, ilk oiarak 
va<iyetini sağl1m1ıştır. Saat 2 de 
bu mü;f.r.zee, İnıgilizleı'i bir bava 
lifıs.ii i&tikametinde kaUQu.k 11gacı 
lromllarma ve orıınana dı>ğru sür. 
müştür. Çok ,geçmeden daha baş
ka öncü bi~J:kJer bu müfrezeyi. 
takıip ebrnşitir. Bırnun üı.erine bir· 
birlerini göıınıek iç:n baŞ!arında 
beyaz bezler 1aşıyan Jaıponlar, 
Kranji ınnağım aşınıslar, Jchor
Baıhru kıöpı'Üıbaşı i!ıUtiameti11de 
k.araııhlıılar orla,mda llıüoomla. 
nna devam ebmi$lcrilir. 

Kanada Başveki
lin'"n izahatı 

Ottava, 10 (AA.) - i\1. Mack.,n· 
ııi• King A vıı.ın Kamarasında de.. 
m.şitir ki: Polonya'yt, Norvcç'i ve 
Yugoslavya'y1 temsil etuu>k i.i.:zer" 
Ottava'da 3 yeni elçilik ihdas e. 
dilecek.lir. Polonya ve Norveç baş• 
konsolooluklan orta clçi obeak... 
larrlır. Yugoslav cl~isi ~imdiki Ar
jantin'dc <içi olaı·ak bulunan 1\1. 
Cncıker olacaktır. Kanada için kar
sılıklı tayinler lmrp brtnrndtn ya. 
pılm•yH~khr. Lond1·adaki Yunan 
hükılmeti de OttavR'da bir elçilik 
ihda'St için ıniisaad~ istr ntlştir. 
İsteği teı:lkvk rdilıne\dcdlı. 

VİLAYETİMİZDE 
Bu saıbaıh aldığımız izahata gö. 

re, yaa:lık zeı'iyatın artt:rılma.~ 
içcn htall'bul Vilüyeti ha-ı:ıdıkla. 
rır ı ar tırmııştır. Bu crn'Clyanı.ia efırr' 
diye kadar yapılan tccrüh lerd 
en iyi m-ti.ce alınmış olan T.abzo
nun toh uml "k pata lesinden 500il 
ıkilo ve Yeşitköy Tohum Lslah İs. 
tasyorrunun t.ohumlı.ik mıııırmdar. 
da 15000 kilo tohumun tevzbl na 
lbugünl~rde l:aşlanaca'ldıır. Bun. 
dan baışka Ordudan fasulya, s;uv
riden. tcıhumluk noout celbe-dil., 
rr.ektedir. Bunlar ŞtT.diden yerle. 
ri hazırlan1ış olanleıra verilecf1ıt. 
tohum tıeovz.lırtı bilahare aı-ttırıla.· 
caktır. 

Diaer taraftan vazlık sebzele
ı"n dahi ekimini ~ v.e arttır. 
ımak için Vfüııyeôçe B>Uyıü\00.enı 
ıMeY"•a falah İs!ıasyonu ile Beykıorz; 
a:ğa.çlama f'daın 1 •~ırnda. mıırıett 
anahsuısada yerler lbızar ed\l:ırıiş. 
tir. Buralardan eldıe cdila:ek fi· 
deler meccanen tevzi edilecek<! r. 
Tdlıum 'teni işil'.e Yaşilkıöy 'Tu.. 

,hum I,;Ja'h İs' asyur.ıu ile Ha~kal.ı 
Ziraat ltt<1kt.ebi de i'!t'ra,k edecek. 
tir. Şi.ındiy1' kadar Vil5ıyet tahsi
satile ba§arılan bu işlE'r hül.<Cıımeı. 
t'n lbu hıı.ıısıuıstaki vardım uh;isa.. 
tile daha ziyade at1ıtırıJ~cak'.ı:r, 

Evlerde bulunan 
hububat 
(! inci S•lufedon Devam) 

iıınirinıe bir beyanname ile bildir.. 
ıniy~ mcebuıııdur ıar. 
ı- Aııııcak ~ıida b:ldirileıı. 

mikıtar beyana tabi değildir: 
Nilluıs başına bir ki\Q bu.ğd'ay 

ve bı.nuın mukabili ım., ça \'<iac", 
mdhlüt ve mlL!ôırdan v-e bolıer rııii
fu:s b..şma bir kilo hubu•bat ve 
butnun muıkab.li mr ki:llo un ol. 
du.ğu tebliğ dlı.mur. 

Vilayetin bu tebti!:<i ÜZ<!ril1e el. 
lerinde bu kabil maddeler bu!lu
nanlar bu sabahtaın hibar<·n kay 
makamlı.klara w naıh'ye miklıi.ir. 

fül<ilerine müracaatl.e be:ı anıname 
v,emeğe ba;şlamıışlaı:ıclı:r. 

Milli Korunım<ı K~nı.ıınu:ı:ııdıı!ki 
so:n tadilata R(ire beya1'1!1ame \>ıCl'• 

miyenlıer hakkında 1,5 yılla kadar 
ağr hapis ceıı:ası verilc<:ekt.ir. 

lstiyen1er 
(l incl Sat01 'edf'n D~'\'arn) 

gram un alabilecekleroir. 
Diger taratt.an Ticaret Vekili B. 

:MüıtMz Ökmen evlerde btJluııan uo

lac "" hububat için nlçlıı beyaıııname 

ıster.ildiğlnl şöy-le ıı:ah etmlştl.r: 

- «Kartla Ekmalı: ve mı teV<üne 
ba.ıland L!<tan sonra bu kartfann kıı.r

~•ğııu vatandaşa temin eden h~ 

mıetiıı buğday gibi en esııs!L blır gıda 

ma<id<'Si.nin ı;urada bıırada bir ;htiy:ı.t 
tedbiri olarak Atıl kalırnasmıa ve hatıt.4 
ç(lrü,r(lp b<>zul:maruu im\dn bıınık

mıyarırtı: tedbirler alm~ı za.Nrl idi.. 
Bu karar ve tecJbjc alıodtlclan ve va

tandaşlara teblig edildikten sonıradır 

ki e!Jr.de malı oldu.ğu halde bunu 

gizle;r.ek ve allı.kalı ınak:ım1!-ra teslim 

e:.n:emek bir suç tcılkil eder. 
Vatan~larmtzı.n Amme menfaat! 

için ilı<liyar ediJdiğJıe şü.plı<ı e!:me
d!.kJerl bu tedbirlere kal'Şı aldıklan 

yardımcı durum bizler i.çin cidden ce
saret \.'"f' ümit kaynz.ğı olm-aktadll" .> 

lsvlçrenln PRESiZYON saatı 

Dakik Zarif 

HER YERDE ARAVINIZ 

Amerika tarilıinin en büyilık. ,-ak'ası... Tekmil Amedka ordusu.. 

nu.n yıllarla muhaırlibe3i... Se ,,.emin en büyük harp ve aşkiilmi ... 

TÜRKÇE 

DAGLAR KRALI JERO 
TİMO 

PRESTON FORSTER · ELEN D!l.EW - RALPH i\IORGAN 

DİKKAT: Ilık defa olarak lıakiki yerlilerle çeuileu 

llfoazz un Film 

10 binl<>rc<> ask<r ..• Yüz bin!eroe lira ile yor:.tılan şa.he~er ... 

Bu Perşembe akşamı AL Slucnıasında 



4 -SON TELGRAF:_ 10 ŞUBAT 1942 

r İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu "' 

YOKOHAMA 
""'·-------------- l\o. ıoı--' 

Tü.r><çeye Çl'viren : lSK&'IDEP. F. §ER·fELLi 

" Hiç bir şey almadan sadece el çan-
taınla saraydan çıktım,, 

'1 .. nıaı.n:. Aı"<.'--tiıcı.ı. evı-diii.ı p.!'Oj-&

l:;-_· \ıasik:Jlar. I-Jepsj b:Jır.L'!d>a, 

~ycyı 1JU. biik.h.:.ın y&ptm:... Ve 
uııi1ın),(jc dw·~n ·ku·k ıı..·~i~ s~hiielik btir-
yi.11t UL ga..:.ı..•tcnı.n Yôjl'rakları 

C:'1ı::ı:;;tlrd.'1.n. 
Ycı'imdeın k.:ı1ktı.ı11 .. 
Biti1'diği.n1 ijlel-i Vıis<.'n 

l'.L!ll Ustu.11e tır~kim1, 

ara.sıua 

13.lll·tl',)J b.lı!' de P!.l~H.1!.la· Ja;!~p bu..ı.k-
1 ;;,;.;; d1.Jr~i.iı:W001 .. Dcrb..1ı.l vr.2gcQti1.n, 
g::;ox ! ;,z.,;:ı·J dınl. :,;:urı.., _ .ôyliıyece~· 

4 irfJ 

:\ltıııitinc..· bu k;.ı.ı_ .. •r ;tİünaıt gÖ:;.."'1.!!w 

r<"!1 sizi"l ~?bi bir z.at:m aı.noiyeı\Jı.
:ı.i sull!:t~J!lfl1 e'-'nıcJt j-stcmeı.dln:Tu. 

IlooiJ. nıeciıın Wdwn. Fakat, ~
·'') c ım: Bil• aa·hu bu iht;~at
~JQ:lJgı ~öst~(',Y'İil~> 

onu ık.a-p:t-;)ından ~ıltar~en, ~--::ı.n.~ 
11-ek!l!,)'en bir ınenıur sam.Un: Q.T l'f'\C

l'i' hsla ıkarşmlda egHUj: 
- Bh· en.uif,ııi.z. var mı, Jı.U::" 
- Ho..:yrr. i~;.mi bıtirıdinı. G..iıd t o-. 

rnuı. 

Mt""muı· bonl hÜl'meıt1e se·l: ~ı\!Qdı. 
l\:!e1.,jl\"e!Jıdt>n iudln1. 

Ncstye gidiıy,ınium? 
c;·ıeceğim yer bel1'yd!· De-mal 

J'.! .1ıtı; ·~u alıp t::ı:ı:a.ydnn ı;-.ko.,; 

ıx.. .1 ~:ne 11.gradı:ııı. ;-..; e ... , lft.J ... 

ı; •ıL. 

.M...a1c ~ ~· 11ışn.pJ .... o,"J!İ2:ı.....,.. 

ıf .er:_,!, l:ı.ie ~· l&J,.ı: .ıı,,~;,,r etH?n liilım.·i:t e
cc4.. 

1'ahh b~na &~{\· ) uzı:=ı.U ~U'.Mr- 1 
ılııt:ı\lte •l•~van1 edi: o ·rH'. :VI3:-Jte+ıııu g:y
d'ln Ç· aşı.r 'bi ~ıyorr:! oıırakı:nıya 

n .. ecbı1IX:i'lnn. 

}f.; • Oi!" şey ıı.·~rı..:ıdan, Si.i.UCct.· e; 1oan

ı., #} :e odad;.ın ı,:ıkllıln. 

El f;i.'ntamı oıır3aaınazwa:. {i\.IU!Aad
deti Balıt..am) hı.ı çant.ı..;u.ıın ıı.:inde ldi. 
(Mavı Dosya) yı da ~Jata14 ko.>y<lu.n. 

Korl<iorda Torn Baba (bade;me) kar-
f:i!:na ı;JkJı. , , 

- G<'ç ;akit nereye gi-dQ·ıJr.;unı.-, 

f'l1 j::; 
- ~·1 ~1eı· Trunsonl<J. bu a·lr.ş~.m ctı- j 

~ ı : yuı~tik yiyec·t>ı;iz de. Sa.:ı: do-

1': ıı,'.P.tt (l_\)!}('CCğiz. l 
1-'ı ), R3lba. -t,;:.nvtamı el.hırı.len. alti•, ö

ui.Jı,:~ d·~ii. 

'.~2ı'"J'm :-;C'!"'\i;s kilpl'Sıııa indik. B ·- ı 
ı;ıy;1 ·k~dar geçe111 dakiiuılar içl!nde faı:
l<ı l:.ı\,,-ct,;Dn t!l.U'm&ını,ıHıı. Fai!.{at b~ 
r~ .• Ja hıç Jı;t(!Ql(!diğinl bir a:ckı:nla klır
;i.la.ş'ım: Daire Mii.düı·•, Mi~\('!!· P~!l"

kc. 
I' eker: 
- Nereye böyle geç '-:ı..'tit, Mis Yo

kt.•h.o.n:~' 
_o·yf!rctk. \Alt-1llf", yolumun ü.stuer 

(!ı? <l:·111x.lu. 
Trrt'-dffit1l!Uz "f'llı e~·1:ı·bl \•eı·<bm: 

-:-- :;;mdiyc kadar RCjsıcllmhuT IIce:
rc*l.t:rınin )'au.ıında çaJ"§tmı.. Yo-.-ı.ıJ. ... 
du-111, Bıu gece saat duit\,,;ıa katlu dı

eaııdn )l.e!nak yjyereok ''a.k~ .geçirffC-
ııiz. 

- Çok a;[ı,, Fa.kat,. Za!ı,.aea..,l.ı.inı kJ., 
C·.m>..lıı.ıxıeL::i Hazrc-~1(";;1 bu ;,ılr .. 5;,ım si
z:r:le bE"~c.bcı- yc•ı,ek y .}ecekl"r<f.z. 

- BJn3 böyle bi.' f'yden b:ıhset
n1ediler. 

- Belıkl ı.ınuı.ı1YJ.Şia.rc1ıı. 
- IJ .... yır. Koı.bH de,;;il. 9;.dla ısını b1-

bbcc: .serbem. 'AJl<.:.b!lecrıJ~rri ::.öyledı .. 
Hatla kUpKia·Kl toe~!":fat ır.e:rnn-un;l da 
bLl. s;.,l.}t. ri te'crü.rl..ıd;, 

- Affı;: er:;i!'\;?;,, s;z ya}un~un 

al;J.'::O:l'tf.tlt ha rkım dt>gr:dir. Alx<.01<; 
J\:Jlster Vi'tsoo~ kar~ı lıir !-;.ez.akemh>.lik 
olrr.tı.5ın diye söy "ı,~o· ·nL Madenı l'J 
~Jo,Y'!e enli . ..- bU.}'lU'.P. u~ .ıı' .. Ge21lıl.C"".t, dv
la~.nk ha1ı:kt.11:ııxlıı-. 

K~pı<la sar;. . .;:• oto1nC'"İJ.ii1eıri dıi.ır-J ... 
yurdu. 

P~l"lter<le;n aynlu· tı)rıirı.~·.:ız bu reıs
ır· otanıobillerden birine atı.adım. 

'i'onı Baba küçü:!-: ı'..ul'tamı kendi c
hylc ,.anil1na bll'aktı ve yavn~a kıula
g:i!tnr eğildi. 

- i\·ı:rl:cr Tomsını.:ı.ı: ısmarJ~<b.ğı biır 
s~o viski,yi getinHn!. Gc..::e udaa:uı.;rı 

bara~~cağ:ırn:. 

'frun balJ:ya: 

- T~elı:ı.'!\:ür ederin1. Oed:n1. 
Şolör ol<bnobili çtkn. 
Alt:ydi'.ino. çtkuk. 

Şi.ındi b~ endi~crrı vrır: M.i..s"ı.er Hiw 
mtıılaka OuraJarda d~ ·1i>,}O:. Bt:.UJ.ın 
~Uı.{.~lil'i1; nastl bi't."{:t~~ı:~ 

Hi~ oln1a-nı5ı:. lt:.~..iıl 
yi ... rte~· 

.M~~Jlı:l;'l.k · "'lek11'' 

o: ~in alt.i:il(ian geç("'.:i\c. 
ef}<'ycc ı.JZ.~·,a.şrr.ışlı!.c -
b: rıul,k kop·1~·dıı11: 

- ~;ır<:\ydcn 

•"00.nrı:-OiJ~ 

- A'\h, k1ç;.ı.>e p;,ira ı; ... 1•' 
dtinı 

ŞufOr b:.XCen'bl.re J&rr,.ban:;ı. 

®'mı. 

\-e yc·re ... tiıtVarc.k: 
- :<le.rede dü.şlir.d~~ 

sor.-?l!. 
diye 

- Şt~ada ..• PcncerEücn d\ıii.iırdüm. 
Ded.:nı ve ote>n.obHtJLn ben de !n.

Cin~ 

Şo!ör pal"a. ~1.iımı :::.~·a ·J~ğı:ı ko
yuln· tl'ft ı i. 

Uz<ikta dolaşan sak:aPı b r aıJ;:;n~ 

gör1Hin1. 
- İrie .. 'r..1.:S~M" Ifıso .. 
O ben+ görmüştü. Btı 

ve §-O'förc. 

- Ai!ederah. çanta yJrunıda 1~ 
m .. ~.. Da1gınılıida düşii'.:-<l ilin z!l1W!.et

ml.';ibrı.1. 

Şoiiıl· se·.:uıt:ek yerine ntiad1; 
- ,r.rcreye gitmem!zi erı>rccHyOTEU

nı.ız, M·t.!,? 
(Devamı Var) 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAl\f 

KISMINDA 
Bu aksam saat 20,30 ı!a 

RÜZGAR . ESİNCE 

l neı~ı Demiıııl~n va Liınan~n iı~ııne U. lılaresi liiııları 
Muhanıımlı be<d"1\ (4JOO) lira olan 2000 a<let Ylioz Havlusu (24.2.1Y42) Sa

lı gimt- saat (14:) on dü:tte ll~yrlarpasadj G.;.r b~na.-ı danilir.tle}{i Kvınisyotı 
t01.ratl'!wlan nı;ılt dtsi!tnıe usuliyle satın allJl..<'lt:akt~r. 

Btı i~c tül'll'f.loOk ;.stiyenlerin (322 ) lira (50) k\."!l"uŞluk ım~'3kk.~t tcn1·ina.t ve 
karnın· . .'\ tayin ettiği '~a!.k'1e birli~te eksiJ~c gi.ini.1 s::ıatine kada~· komisyona 
müır~;,.;tl~M 1io.ıntri.ır. 

B~· .,;c ajt ş.oırlıt:ıamel«:i.· lu:ıınj~yt,ı:.dan p.'.lras.ra olarak Gağ1t1~Jı;ak!c.ıd?T. (2064) 

-~-·---

Bakkallar ve Mü!Jtahdemini Cemiyetinden: 
9/2/942 Pazartesi günü 10 dan 12 ye kadar topl<lnılac..ı~: ilolıı edilen -sene

lik K~J~t-c ek.c;erJyet hfl.srl olm6d1ğııııdao 16.2..942 Pazart~; ~i.\nü E:ıbı.<ili. 'l'üırbe 
cıVf'?•nd:ı ıo nlllnar~·ı Es-naf Cen1riycUeri birla~ıncia saat 14 <- 17 ye kadar 
tophc:nı.Jacağı ilfuı olU10ur. 

RUZN .. .ı\ME: İdare I!ey'etinin nı&Jnu. intihabı 2 - Cer::ıiyl n'izanınan)e
ıinin ta:d.ili 942 yılı hcsilb<.ı.tııım tetkik.~ ve bir kar::ı.raı ba~la1ur.ası. 

~·----------------~--·-----------""" BÜYÜK ZABITA ROI\1ANI 

Kara Kapı Cinayeti! 
-ıYAZAN:' 'Çevit·eıı:-ı . L Louis Thomas No. 34 i S A C i T .) 

Noteı- Smiih tfuek bir .st"S1c sordu: 

- To1.;lefond:J Koıı~:ın miifettis ~!.a-
tibô. rnı·ydı? 

Da~·r.1.l:fet.1i.~ yerindtL. sıır;r.-ıd~: 

- Evet. o id~. 
- Otıu tevk:rf edıocck misiniz? 

Ou.an Tho1'l' bu seic-r de l\ı&.-·yö A.rt
lıuı· Collayısan'J .ka~u'dı. Şu halde Da
\'ld:i ü!dürcn Arth:.ır değildir. Onun 
h.:.:l.,Xnıdd bes:e11en ~\.JJ:lheler, garnjdir" 

!ki otomob:·t etı.\a.zı. Ya-hud!i. Ste111ti'in 
f1lv1"?;10D:li:nde bulunc.n yırtılnu.ş ıal'f .. 
bi..ı .• i!ı 1:11.:.niar ~ ı:eyle-rdi. 

Tor:ı.._.ı.ay bu forguya omı.W1a.r.ru. 

t>i~t.!.o, 

İ!!lc.l ~:ün b~r eınr :ye! müfc-tti~i 
ale!tıir.de de':t o~r.ıa:i!nı arzu etmeırn •• 

- Haydi canınn, size bunu kim söy
ledi? Beu vartiteml bilir!n!. Yapacar 
ğm işi siz.den öğrenec'1-k değilim ya. 

Nota· özüır dileyerek kalk't!, endi
şe içinde idi. Bu işe kaırl:(.flı.ğına bin 
kere: p:şmandı. Gevezelik edeceğine, 

e\Tln<le kalsaydı ve biidiıklerini söyle
me:5eydi, belki de C.:a.ha iyi olaıcaktı.. 

&.lki de n·~itlettL5 1\1~ riba hoydudu 
meydana çU-:ı~n-:.~k ii:~e c-d~.. 1Jaydut 

da buna mfıni oln1,ık i1ıı·ııı e~.nden GC-
1().nl yapmlya koyulmu:;-tur. 

Ba~müıfettiş To .. :~..:a:uıy ıc.;.c·fon1a e
m!ır verdi: 

ı 
1 

1 

- On-u cto.:nıo.uiıld.e görüp iyice ta
!}.ııd;..;;:~v:'t ıh.Emal "·e~en1iyorun1. Bu 

bllSUStu ym~.t'l edcrr:.t.·n~. İTI:.an alda
nabıHı. 

- DOrdüncü potis h.rt"a.::;ı lıenimJe ı 
gC::ece'k~ derhal hareket crlt:c~ği.7. 

Sa;nt - j~ncs !\tan-:;;ouE, Ru&Sel 

1 
Skua,·'ıın garp kö~ı inde n1odem bilı
yük bir l>ilıadır. Burey.ı düz lık; bilr 

- Dı;dııcier».Jz: pa:~;:;e .:tıyleyJnjrı, 

oot etsııı. 

- _: ·;:;. : . . . " .: . . ~ . . . __ . . ' ~. " ; ·. , 

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

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

' Beklenmekte olan 

POKER 
Traş Bıçakları Gelmiştir 

DİllKAT: l'OKEI!. TRAŞ IJIÇAKLARI 
Per&.ıkendc ol-0rak büti.ın 'fU.r.k.iıyedıe 

5 KURUŞTAN Fazla satılıruyooakhr 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltıne Komisyonundan : 

Arttırma ve 

B:..kı:nl«iy Eiuıraı.ı .ı\kljye ve A&e*e Hootanesimn 600 ton kok kti!n.ÜrÜ nak- · 
Jiyesi işi ·~•k elmillmeyc koııubnuştıır. 

l - Eksütu:c 18.2.94:2 ÇaTŞanıba gilınU. saat 15 de Cağaloğ:lunda· Sıhhat ve 
l~timat Muavc!l~t ~!üd!.irltiğü bin~mda !oplaoon ~OınWl yapil;.ca:ktı:r. 

2 - MuhamJn~n !iat beher ton nakli)' esi t~hrn.H ve t..ı.hliyesi de dalı:i1 at .. 
ır.ak l"ıl;.er.e -..:4~ )ir::ı.dır. 

3 - Mu·,.-ak.k<ıt tellimat c:180:> lil'adır. 
4. - İslc-!clillcr ~artnarnesini !:ı:tlışm-a gütlic:rinde komisyondaı glirebilirler. 
5 - istekliler 1942 ~ılı Tfom·et Odası vcsl:k..,!le 2490 sayılı kanurula. ya. 

zL1 vr:sıkaJ-M ile bcJJ.1 rfnı ve saai1c·komis,yona gi:Jme!cIJ. c210fuı. 

r Hediye Kazananlar l 
:\fükafatılı bulana<.!a=m ku.'a 

çekilerek r.amlarma hediye isa
bc" Pden nkuıyu'C'lılarıımlllm liste. 
sin neşre devam ed'iy=: 

Biror roman kaz:ı.nanJar 
Kü'l,'iikıpaıaııda Mwrateiendi ro.. 

kagm.da 37 n=aralı hane<le Ba
yan 'l'ilılroo Kızıl, Bü;>ıülırleredıe 
Bkıs'ılri sokağııllda 6/1 nurnarnlı 
lıaıı.c<le Baya'lll Uv'lyie Erali, .'il:. 
navul.~«öyii1ııcle Berıazgül cadde. 
sinde 62 nıuımarada Bayan C. Ça
tnlba.;- oğlu, İnör.'Ü kıız lisesi 5 
im:: G>nı.f E §ll'besi twlebelerintlen 
1123 numıaı;alı Baıyan Seher Dal, 
Ycdikuleck tınrahorda Şi,,'1!llana. 
ğa sokağmda 19 mımaraıda Bayan 

Şe-ri:Ce, Kadikıöyürıde Nislbiye so
kağrnıda 6 nuınıarada Baıyan Şa
<la<n İzlıudak, Beşiktaş!a A'bbasa.. 
ğa çıkınaııınıda 7 mımarnlı hane
de Getrona-mn ı.sesi 7 fa:ıci sıruf 
taleb;:ierin!den Asil,ij:ik Vatjabe't 
ogıu. Gelenll'€1Vi orta ıınelııtebl 2 
ine. smıf B şubesi takbe-lerinıden 
217 nı>maı·alı Salahatti.n, Cibali 
kM orta mket-ebi 2 inci sınıf A 
şıtbe;i talebeleı•nidt•n 146 nuııııa.. 

ralı Bayan İci.al İnayeti, Tuıtanıbul 
san'at mektebi talebeleriıırlen B. 
Ne~iJı Ç<ınıJııcada Aykırı oğlu so. 
kağıır..da 33 ıııı.ııınarada Ba:;an Kev. 
s<r İ~it.maın, Çapa kız orta mek
tebi 3 üıncü smııf B şulbesi tale
belerinden 443 mınnaxalı Bayan 
Cc-mile Eren, İaımit'lıe Koız.;lul~ 
.mahaJl<?.;i·•ıde İa\ıni:ıtıU cadldesiın" 
de 293 nuımaralı hanede Bayan 
Münevver Saırı !§ık, Taksimtle 
Lfuna1't:n ca<lkiesiooe Aırtem;.; a... 

yü~ kapıdr.!l girilir. On.uncıe Eabah
t:J.n aıkşarr.o. k;ıdar sıruıalı bi'I' kapıcı 
bekler durur . .Eu.ra:.rJ polislerin gel ... 
rr.c:.~:. z:::.-;.·allı kapıcıyı korku..."iu. Acdbaı 
nı=o ohzyordu? Acaha i~·er<ie b.ia.· cani 
n1i va1dı? 

- l~o:nıi">1.;r, bir :ı;o!is lıı.ı kepıy ... di
ğer bir polis ;klnci kapıya. Th.~E.ir ka.
Ja.ıı, -Oclikleri de tutınuız. Müfettiş 
~1'.:ı:·ib[ı'rn:n daiı·csi neresi? 

- _\Jıtm:.:ı kat. So~d::ıki t;.;t;:d·:.ıtr, 
sağda ikin<:l ık:a.pı. F::ıka.t s.iız .. 

- Ef:n:tinle üç polis beraber gıe1sin. 
Asnm;ör bu sır:ıda boş iniyoı'du. 

Totatanay p::ııt·maklığı ~çtı: 

1'' 

SAAT 11 İ 31 DAKİKA GEChOI\. 

- Başmi.üetrt~~c koı.nşnıak i,Stiyo
runt Telefonla görüştü ·Ll'llüz. Çok mu 

meşgul? Evet ben biii) orum. Collar

san ırıeselcsJ:le uğ'rı.l~.eyor değil mi?. O
na ~cıyliyece-k ç-ok ırıi.Jhin1 haberlerim 

va·. Acaba beni şimrl· kabul tdemc:t 
mi'! Ilnyır mı? Pelt foifJ. Kendisine 
söyıJcyiniz, I\1üietti.ş Maribıl'nın apar
t1nıa.ıı1DÖ.a b.t•· araştwnıa yaparsa fena 

olmaz. Ot'....:ıda !ay<lalı şeyleır Jrıeşıfedc

bil~r. ~1Ö!\f'Ö :_ı-..fariba''l1tn kurixı.nı olan 

biri~i bahls n-ııevzuu<lın. Bu sabı-htan 
berı J\fRrjbi\'nını elindedir. 
yetişeceğini:ti zannetmem. 

VakıtiJJde 

BAn klm 

partırııanınd:a 41 nuımaı-ada Ba
yan Ley ıa Sa:raııga, Fııtihte Al. 
tay caddcsiıııde 13 mıııııarada Bay 
Azmi Yt!§i~, Si11eymaniyc 
m ol'taı mketebl 3 Ü!ncii sınıf ta. 
lebelcriı:ııdoen ~ ınuımaraılb Bayan 
Adi1e İngül, G<YıM~ Snairoşk
lerde ÇaV'UJŞk<u.~u .ookağmda 4 nuı. 
marada Bayan Mtılhliı!ıe Kı~a, 

Çamh:aı kız l'iseısi orta 2 inci sı. 
nııl' tcıılebek>rfüden 410 nuıınara,lı 
Bayan Teuıza Uyar, Liii!elide Ağa 
çeşme ooikağıınıd'l. Anta!Jya a:partı..
ınaınında 5 cııwınaı·ada Bayan Sc. 
wm Sipahloğlu, 

Biır<'r allbüm kaz·anruılar 

Eyıüpte Akaı-çemşede Abdıür. 
rahman Şer•ıfbey cadldeısinı:le 14 
numaralı han.00.e Bayan Necmi
ye Daııy-0!, Heybeli.ada arta mek.. 
tcbi 3 üncü sınıf talebelerinden 
508 ı.ıımaralı Bayan Be'l':ı;in Şim.. 
şek, İstıınb4ıl gümıııükleri ba§mü.
düı'lüğütrııde Bay Vehbi Demirer, 
Eyüp oıria melııkbi 1 ilnci sınııf A 
!llJ!besi talebelerinden 15 ııuımara. 
~ı Suat Yapıcı, İstin~ Bayrr 
çılınt:ız!Jllda 3 nuıınaıralı ıha~de 
Bayan Falana Üçmalı, Fatihte 
Fevzipaşa caddeslıırle S35 numa
rada D.imilri, ün;ve.nsito Hukuik 
fakıü'l'tesi l inci· sınııf talclıelerin. 

den 8116 ınııın:ıara1J M. Re9a<l, Şil'. 
ketilıayriye 00 llJUknaralt v~uır 
memuru B. A!lımet. 

(Devamı yarın) 

NOT: HfıdiyE'leri.ınizin tev-~iine, 
14 eıımaı,tasi gününden iıtiıbaren 

başlanacaılı!tır. 

m1yim? Farzed~iı ki1 1\Iüfett.Ş 1'-l::ıx!ı
bi'd,,n iı:ili!:an'.. a-lmak istiyen blır aı
daın.. Yakıın-da birihirimiz1 ta.nun..-.k 
şerciiıne nzıil o.13.Cağız. Polis M~ Co:!r
DY ello, ello?. 

Po;is Moc Colny hiddetli bir tav.lil"
la mikırofonu bıraktı. l\lnriba'yı n1üıı

kü•l vaziyete dü~ü.t'mek 'e oOOan luti ... 
kam alma·k. btiyen bu ~dam da kirn?. 
l\la·rilı!\ evi11de bir'..nt tutll'J·<>rmll§. bu 
kaGa-rı da delhlik, bud.akJ.ıık ... 

Fakat bi!r polis vaztfe Uzerindc mü

naka~alaır yUırütenıez. Şefi hakıkı.nda 

~ue diltjünürsc dü.3ünsü~ı, Mac CoilınLY 

bu tf~-le!on -l:<"nıu.1rn.:ıs!nl ye öğrendiği 

ho.·bcrlcri ihn~oıl edeme-1.. Müfeıttiş J\ıia

rib5.'dan ncflret edeb~Ji:. Fakat onun 

EW.le"'il~e:1 rosmon şüıphe etmiıye hak

•k: yoktur. Bu sebeple Başnüiettlş 

T1.•r;ci~1ay'a haber venncsi lhımdıır. 

Tam bu s::.rada ıf.elefon c:aldı, 1Iac 
Ca.lny miJ.: "of<>rıa yopıştı. 

- Evet, noter Sınith'in ifadesi mi 
•lınıacnk? 1\fhtat )'emin ne beraber 
irriZ.a 1111 ettiril~el::: pf'k aırı.. 

Nal.er Smlti>, büronun kapısnı vu
ruıyor, :rak.: · Mac Colı:ıy öı)rendi1d.eri

ni Btışıııüiet~ Torkanaıy'a söyledlk· 
t-en SOJj'.fa nvtc-ri 1çeri alıyor 

(l)evıuıu V•r> 

10 Şubat 1942 
ıs.oo Pı'Ogr•ın ve Memlekıet saat 

Ayarı. 

18,03 Mt'rzik: Radyo Daruı Oı1tes-

1'!3sı. (ViolODl.t Necip AŞ<ırı). 
19.00 Milzik.: Fasıl Hl';)'eti. 

19.30 Memleket saat ıqarı ve ajans 
haberleri. 

19.45 Koıılll!)mQ (Kıtap sa.au.ı 

19.55 Müzik: Fosı" Heyeti Pmgramı.
lllD İkiıoci Kl&Jn!. 

20.15 

20.45 

21.00 
21.10 

Radyo Gfızetesi. 

Jıııürz.iıı:: Çigan nonıaoo v.e Daıın
l;r (Pl,). 
Zi!l"aat Ta:kvimi. 

Müzik: Şan Solo'lnrı - LiOO
leı.· - Bı-alıms ve Volt. SöyJt.. 
yon: &adet- İiı:esus (M<:tt<> -
Sopraoo). 

-2 J.>0 Kanııı;ıına (Tii!'k llu!k<llk K'°"" · 
mu~). 

21.45 

2~.30 

22.4$ 

M~: JT.lf.ı:sık Tilık Mila::igi. 

Proı;ranıı. Şet: Mes'ud Cemhl. 
MemJeket saat ayarı, ve ajaM 

l!aherlmi, ve Borsa1aır. 

Mii:zi.k: Dans .Müziği (Pl.J 

22.0!i;23 00 Ya:ruıki Pı"Q&tam ve Kıı .. 

vanıs. 

30serı~ 
.denberi meşhur 

BlR 

GÜZELLİK _ 
REÇETESİ 

KUSURSUZ 
' . . ~ 

BİR TENE 
Malik olmak için 
Tecrülrelerini-t . ~ ~ -
GEÇiRMiŞ 'REÇETE} . .... . 

l şte; donuk ve sert bir cildi be:t' 
yazlatlp yumuşatmak ve bu sa~( 

yede şayanı hayret bir cilde malik) 
olmak için tecrübelerini geçirmiş l'•~ 
ni bir tedbir... Meşb\ll' bir aktris,i 
gençlik manzarası.nı idama için bu 
güzcl!ik reçetesini kullanırdı. 70 ya-~ 
şında olmasına rağmen genç kız roli 
lcrlıa oynardı. önce Penkreatin ile 
hoımcttirlhnJ.ı bir mlk1'1r süt krema{ 
sı ile ayni mL'<lar ylne ba.zmottllil·1 
miş zeytin yağı karu;tırıruz ve buna 
lk1 miısll taze süt kreması 11Avc <':dl} 
niz. Bu tertibi Eczacıruz do. hazıı ... .: 
lil.yıı.blHr. Fakat 2.Z mUı::tarda pahalı .. . 
ya mal olur. Beyaz renk.tek! (yağs.ız> 
Tckn.lon k.remi terkiblndc so.t Zeytln 
ysğı He hususi surette hazm~ttirilmif 
süt kreması v:ırdtr. Cidden cildin ha .. 

1 

ı:jki gıdası olan bu tertip sayesinde 
cildinlı beslenecek ve ona ıidcta ına. .. ~ 
nıhnıyacak dereceöe bir gençlik ·~~ 
taıellk verecektir.' Yukand3· resmlıt 
nı gördüt ünüz kadın· bize j yazıyor:j 
cKendim bHc inanamıyorum, Toka~ 
lon kreminin üç günlük istimalinde~ 
scm.ra cUdim beyazlandı, ta:;clendl ve 
güzel!eştı.> Siz de <rafsız) TOka.lon 
kremini - ıenın güzelllAl için tectü-' 
besini geçirmiş ve ıamanlo takarrür; 
etmiş bu gUzelllk reçet.es!nl tecrübe 
ediniz. Bugün dün)·anın her tarafın .. 
da ınilyonlarca kadın her sabah 
muntazaman bu krcmı t.ullanma.k-·

4 

tadır. Tokı:ılon kreminin memnunl
~et balıı semeres•. teminatlıdır. Aksi 
takdirde paran.iz iade olunur. 

Sahlp ve B&irnuharrlrl Etem İı:el 

1 . 

Benice - Nesriyat Djreklöril 

Cevdet K.ARABİLGİN 

&OJ>I TELGRAF nU'l'8"-ı\BJ 

l r Tarihi Tefrika: · ı Ehlisalibe 
19 

Karşı Kıl~ç Arslan 
\. Yazan: M. Sami Karayel 

Zavallı muavin tutulup hapse 
atdmışh. Gardiyanlar, 

idamdan bile bahsediyorlardı 
T<iluoy ve oğııbcyisıııin firarını raır etmişti. buo:aforıh Dernir«!;li· 

Büj"İik Selçuk imparatoru olan nm nüfuzu geçtiğinden çok ik ·· ~ııı 
eski Şah işittiği l"..aman çıldıra- göriiy<ırlardı. Esa·oen bu köyd·' bir 
caktı. Vezirlerine v0 maiyetbe bu gece loona:klıyacaklardı. 
adaııııJaırın lııeırhalite bufonması ve Ahmot ağa, Demi• ağanın bü. 
Anı;ıdoluya g<.çın.emelexirııi temin: yü%: kızının da misafırlerle b""'· 
~in şiddetli emirler vermişti. ber olduğunu görünce, bu misö-
Yüz1erce ath Tebri:< ovasına dö. iirl·'"-in hnhald{' yüksek k\ı .sc. 
külın%ti.i .. Şah, fuarikri muhafa-za !et olduğuna hükınetmiiti. l':lir. 
edomeyip kaçırmıya sebebiyet ve. den geldiği kadar r:ayct ccliyc•r 
renlerin heıne:ıı idamJarıru da ira.. . ve ıııesi var, ne>i yok mi:ay3 ko-
dc etmdşti. Hal'bllk:i Şahın maiyet yuyordu. 
mırılıaıfızlar1 'l'ebriız kal.esine gel-
dikleri zaman eırada ufak 'bia: mu~ Kaynar pmanıı soğuk suyuna 
hafız kıt'asmdan bo~ka bir şey karsı otııacan kafile<!,, en ziyatle-
bulwınaJIJll§Jardı .. kak kumandanı göze çanpan Aralan ile Sümbül 
çavuş vo maiyetini füarilerin ıpe. idi.. Sümbül; dum1a<lan Arsl~na 
şinc dü.,~~ ıbu.Klulor ... Onlar da hizm~; ediyordu ... Arslan da Sltlı:. 

. ayni i.stika:nı.oitc takibe başlamış- tıiile kaırşı lMı:ayt kalmıyordu .. 
lardı ... Maa:ırıa!ih i;ıleri iyi takip Tvkay; güıılerct.mberi tasıdı.ğ! 
edemedilcle.rinden Van istikaınıe. şlipheyi gidıermieı bulunu!}';·rdıı, 
tine gideceklerine da.1ıa yulkaınla.. bu seyahat öyle tuzak filan de. 
ra vıe B(ya,mt. h;wa1isine doğru ğildi. Süm'l:Yül ile ağıııbeyisi ara-
yol a1mışlareı, sındaki ıakı.fılu mfuıasebctin ne. 

Ay !arca •bu ha valide dolaııan reılıen ·başladığına ve hu işin ne 
Şalım maiyeti nihayet ümidi 'kc- demek olduğuna da bir hÜ'küm 
serek d<innüye karar \"al'mişlerdi. ı veroıniyor ve kendi kendini yi. 
Bunların da Şahın vdatından ha.. yoro~. Ağabeyisi nıütmııa<liy;;n 
btırleri y'°kiu.: Tebri.:e geldikleri onunla meşgul oluyordu. Konak 
?'Diman ohu haberi ahı~ı.. yel"lerinde, Y<>lda hep ozıwılıı tcc-

İşte bu sıralarda ı:mı:a:vin ve nııı. (Oevamı··ı;ıc) 
iyeti dradı dn Tebrire gelmiş- !-===========~~ 
lcl'di.. DEVıumiJ,ECEK İHTİJ(A İıEllA.'.l'.l 
Şahın ımıhafıı kıtt.alı kuınan.. 

danı, evvıekc alırnş ol-duj;'U emir 
mucibince, hern{'n muavin ve mıı.. 
iyeti efTadJm tevkif ederek kı§la 
bodm-umuna hapsettirdi. 

Zavallı muavin Van suıbaşısııun 
· verdiği tesellil1in ~ine maruz 
kalmıştı ... Hapishane.gardiyanları 
idarnla.1"J.Iltlan b&hsediyorlaTdı. 

Beı'C!ket v.,rsin yeni Şahın affı 
um'lllmi emri ıb<ınrları da ll!lat et
mişti... Artık Tokay ve ağabeyi.. 
si ınıeselesi debcLebe ve darfıtı 
,için~ kaynayıp gitmişti... 

• • • 
Deıni!r baıbanın tarif e'ttiği gihl, 

Arslan ve Tekay kafilesi Diyaırı.. 
lrekire uğraımadan Lice üzerinden 
Osmaniyeye ve oradıı.n Erganiye 
de gözükrııooen _Maden ib<ığazını 
gcçmifjler, Gölcük gölü.nü solda 
bırakııırak :ıne,>hu.:r Deveboynunu 
a.~arak Harput ow.sında •bulunan 
Güyuıük 'köyiine gelmişlerdi. Göy
nük, Eiaziz ovasınm mı meşhur 
köylerinden hiTisi i.di.. güzel 'bir 
pınaT su.yu eşraftan Ahmet ağa.. 
nın evinin önünde aıkıp dııruyıeır. 
du. Bu köyün kavunlan bu hava
!ide çok meşhur -0looğunıdan Ah.. 
nıct ağa misafirlerine ka'V'Wl ilı:. 

rz M fHftHtHU 

• 

T. 

(()..·aklar :ve lıtıT't:.ılcıınin .iıh_; ·!taii: 
ha'Jt.s1oa mahsus ısıhcı c :h~~ hak
!kımJo.ki ih'ti.ra jçjn ikitL"'t:!İ VekUJetJh
den istihsal ediln·ı.,, oı ... a ıı Eylüı ğ39 
tarı.lı ve 2862 No. 1u 1üıira. ber.: · ! ::ı1 
jbti\·:ı .ettiği hukuk bu Jı:::erı'.c ba,,ka$1-
na devir veyahut :cau, Türıl~i:-1·t'ric 
me.vkli :fl:ile koYınak i-ç;n salühiyc:~ 

dahi. verf1ebileccSi tfıkiif edillnektc o~
duğundan bu hustu;a f~zla maıhln ."':. e
d.i),,!.n1ck jSt~enlerb.ı G~ıı:ıta_da, .:\;,l::n 
H<>n 5 lncl kaı\ ı - 3 N-0 .. J.aro .,.,;;'."''-

• TAKVİM • 1, 

Rumi 1357 Kaeını Hicri ıfınJ 

IT. KANUN 
95 

Muhanc \ 

28 24 

YıJ 9{2 Ay 2 Vasaıı ı ·ı Ez~~:rı ı 

ŞUBAT 
S D Vok> s D 

7 02 GOneş 1 27 

10 
12 28 Öğ1e 6 53 
15 17 İ'.ı:indi 9 41 

17 36 ı\:kşam 12 00 

SA l I 1907 Yatsı 1 33 
522 imsak 1147 

ZA'Yi - •raksiro nüfus menu1:ı·!. -
ğum.l~n alın$6: oldıuğımı nü!us te-L:?oi.c.
reınlc, Yemköy Askeıılik Şube•;ıı..ie" 
aldığım a&lterl totihis i,eZkerem~ ve 
ekmcık kamelllıi. za.yJ ettim. Ycni:::lı:!. 1 

alacttğrmıdan esık.iGinlı.1 hükımü !Yoklt:ı!:. 

Es!it BAŞCIL\R 

KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARl 
194Z İltl\AMİYE PLANI 

KE6İDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ik;ncite:;ı-Jn tarih
lerlnde 7apılır. 

1942 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 liralık=2000.-lira 
3 • 1000 , =3000.- • 
2 • 750 , =1500.- • 
3 • 500 , :::1500.- , 

10 • 250 • =2500.- , 

{0 • 

50 , 

200 > 
200 , 

100 > -- 4000.- Lira ~ 

50 > =2500.- • 

25 

10 


