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EN SON TIL&BAFLABI VE BAB18LBBI VEREN AB.$& . GAZETESi 

Sin ga pur•I Şehrimizdeki Memurlara Taksitle, Hem Hakları Fransanı n 
Var,Hem Yok Mihvere da Vaziyet Ucuz Gıda Maddeleri Verilecek 

çok vahim Belediye kooperatifi YARDI MI 
Rommel ordusuna 
Fransız vapurlarile 
ve Tunus y olile 
sevkiyat yapıldığı 

--anlaş ı ldı--

Singapur düımek teh
likesine maruıı: bulunU< 
yor, Birmanya yolu teh
dit albndadır, Holanda 
Hind iatanı birer birer 
elden çıkıyor, Çine yar
dım imkanının keailme&i 
akla geliyor. Bütün bu 
vaziyetler kar§Hında a
sabiyet, teli.t ve tered
düt duyanlar haklıdırlar. 
Fakat bir nokta var .• Amerika; Mşl. Pe· 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE taa•e yem bir nota 
lapon taarruzunun Singapur'u 

kolaycacık :r.c>rlayıvcrmes.i ~ğı 

1 yukarı h erlrest.o bir hayret ve ha· 
yal suku tu yar attL 1 

Soruyorlar \'e tereddüt ediyor. 
lar: 

verdi. r r an s a'd an 
vazıyeuaın taarlbl 

isteniyor 
Vaşington 11 (A.A.)- Zanne

diJldığine göre, Libyada Raınmele 
göooer;!en Fr&IhSı.z malı harp 
malzemesi hakkında Amiral Le. 
aı!ıy tarafından Mar~l Petene 

(Devamı 3 ün< il Sahifede) 

- En az bir a=dır tahkim edi
len, B üyük Harpl4'n soma ıniL. 
yonlarla sterling gömülerek 9' lik.. 
leştirilen dünyan ıu en kuvvetli 
çelik adası ıın>ıl lıöyle kolaycac ık 

aııııı,"riy<>r?. • Askeri harekat 
_ Singapur dii.,•tiılüen sonra 

1 Hint Okyanusu da .Jıtpcm miira· 
~be;;.ine geçiyor?. Hindistan 'e ! 
l ngiltere nasıl tuhııı~cnk'.'. 

_ .Japonya h:r istikamette ba.. i 
şıııı alnuş yüıüyor, ln~iltere ı:e 

1 
Amerika bu yürüyü~ti nerede, na. 
mi durduracak?. Bu gidiııJe bfüün 
Asyayı, F eianenk Hindistanını, 
Avmtralyayı, Yeni Zeliı.ndan bi
rer birer Japon~·a~ a terk mi ede. 
cekler?. 

- Nerede lıu İngilb.lcrin, Aıne.. 
.zikalıların orduları , donanmaları, 
tayyareleri?. 

Londr;ı, 11 {A.A.) - lngilizle.. 
rin Elgn..ala'deki ha tları şimdi 

çok kuvvetlidir. İngiliz tayyare
leri bilhassa l'tlekilı bölgesinde 
m uvaifakiy:;tli han hiic:ıımlMı 
Y8P11Wilanlır. 

Mısırın Bayramı 
Kahırc 11 (A.A.)- Mısırda bu· 

gi.ın Kral FaruJrun dof:umunun 
yıl'dönümü tes'it edlimektedir . 
Fakat bu, ayıtl zamanda Nahas 
Paşa hükıimetinL taihakkuk et. 
tirdi-ği Mısır itıt :hadı için de bay. 
ram yapılmaktadır. 

İngilizler Pireyi 
bom baladı 
Londra 11 (A.A.)- İngiliz ta.y. 

yareleri, .Aiınanların Piretlt- kul. 
}andıkları kimya madrlx!llcri ya
pan fabrika<yı ve Drapetsadada. 
ki Aloman tesisler:.ni bombardı-

rr, an etmişlerdir. 1 

Yeni Zelandaya 
Amerikan kıt'a· 

ları çıkarıldı 

Velllngtona da barp 
gemileri gOnderlldl 

Booton 11 {A.A.)- Olırislian 

Scıence M-Onitor gazete<;ınin mu. 
habiri, Yeni Zelandada Ve!Lng
tona donanma ile beraber Ame. 

(Devamı 3 ilııcü Sahi1ede) 

Amerikan kaynak
ları Japonların şe· 
bire 15 kilometre
de durdurulduğunu 
-- bildiriyor 

Japonlar Adadaki 4 
bava meydanını ele 
geçirdiler. Tayyare· 
ıer balkı mıtraly6ı 

ate,ıne tutuyor 

Bugün, ya~ııı .J;ıponlar tanılıııdan işgali beklenen Si:ııgapııl"da Çin 
mahall.e,;in.in normal zamandaki. maıımrası 

Vaşingtlon 11 {A.A.)- Ameri
kan radyo.su bidiriyor: Singapur. 
dan gelen. son hab.:ııle"' gö.e, 
Japon !ut' alan şehre 15 kilaınet.. 
re mesafede bulunmakıta iseler de 
İngiLzl!erin ate-şiel dlurdunılmı:ş
lardır. Adava hava :hücumları fa
sıla<&ız dev;,,., ediyor. Ja.pvn tay. 
yareleri alçaktan uıı;arak milral
yi:'tt. at eşi aÇ'Illl{tl ar, nn u k av c moe t 
merkezlernie pike u~·u.şu ile bom. 

(Devanu 3 üncü Sahifede) 

AMERİKA 

harp sanayi~ 
Bütün istihsalin 
0/0 de 35 ini bulacak 

• 
Otomobil imala
tı harp sanayii
ne tahvil o undu 

Vaşingt<ın, 11 (A.A.) - Ti· 
carct Nazırlıi'l nıütclın."Slsları 
tarafından Jıazırlıınan tımmi. 
ni hesaplara gör e, 194Z sene. 
sinde harp islilı s ali Birleşik 

.AmKrtl.kaıun bütün sınai istih
salinln yüzde 53 ü nisOOtıinde 
olacaktır. Geçen sene bu nis
bet, yüzde 21 idi. Otom<>bil 
sanayii isti:hsali h arp s:ınayii.. 

ıı:e tahvil edildiği ~n takri
ben üçte bir nisbetindc azıala. 
caktır, Harp malzemC5i istilı.. 

sali tahmine g<;.·e g~n sene
den takriben ii~ misli fazla 
olacaktır. 

Üç nakliye ge
misi batırıldı 

Londra, 11 {A.A.) - Akden.h .. 
de üç Mihver nakli~·e g<>ııU.i ba. 
Qrılııuştır. 

. - --

... }I A R P · . V A Z i ~ :y ."E:~T - İ .-.... 
• . . • · ·,·.-. _- "-~ · - " -- ~ -,--·-·- _.,_ .. - l : 

1 Uzakşarkta Japon taarruzlan 
1 ve Birmanya yolunun değeri 

(Yazan: EMEKLi &UaMAY SUBAY) 
Uzak Şarkta Ja,ponyanın baı;

hca üç istikamet üzerinde gir.ş.. 
tı[ri taarruz lıareketlerı · h.:ııe i~ 
kişıal halindl.'dir: 
l- H.olaı:rda Hindi!#tanınd a, 

Borneo adasmın şimali, Seleb a
daııınm bir kısmı işgal edimtiş, 
Yeni Gineye asker çıkarıl~t:r. 
Bonneodaki ıpetrol ku•yıılarımnı 

zaptı, J apon harıp sanayiinin pct. 

1 
1 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Bu sa hah ki 1 AMERİKAN 
Rus tebliği harp tebliği 

Moslrova 11 (A.A.) - Sm;yet 
tebliği: 10 ~uba~ günü kı''aları. 

ııruz muharebeler vererek ilen 
harekete devam etmişler ve bir 
çdk meSJ.ün yerler alımı~lardır. 
9 şubatta dört dil<'man ta~·,yaresi 

düşürül.mü tur. ------
68 numaralı şir· 
ket vapuru bir 

motör batırdı 

Vaşington 11 (A.A.)- Harbiye 
Nazırlığının leblıği: Son bir kaç 
gün zarfında bilhassa önemli o
lan dü!Şman ta.lııviye kuıwetlerc. 

nin mvectııdiyeti Bataaı:ı.da kendi
ni gitgide daha fazla göstermek.. 
tcdir. Bataan savaşlarına a.şağ:

dak. J~pon tüaneıılerinin iştiraki 
te.ıbit ediimiştir: 

3 ü:ı.eii, 18 nci, 23 inci ve 65 inci 
fümel'lcr G<!ıı.era.J J'.dbbaShlnin 

(Devamı 3 ı.in<ü Sahifede) 

ilk bakı ı.. ~ual ~e tereddüt sa· 
hipleri bakhdtrlar. Gtrçekten .Ja. 
ponya Singapur'u belki de en kısa 
bil' ı: man. mcsafosi. içinde dü<;\i. 
; ecektir. Bimuın~ap İ<aişı Ran· 
gon istikanı;e tınde yapılan hamle 
bir hayli te..al&i etmi;ir ve Ra.n.. 
gon hasım kuvvetlerden 50 • 60 
kiJ.,metredir. Daha yukarıdaki 
taarruz: kolu da n~rlemelı.t..>dir. 

Felemen k Hindistaınndaki .Japon 
saldırnnlan da mnvaffakiyctle 
ilerliyor. Bu it ibarla, dünyanın ıon 
ınüthlş çelik kalesi S ingapur ~ar
çabuk d iiljerse topra'L. kalesi bile 
olmıyan gen~ ve a~tk arazid e 
müttefik kuv•rller na&ıl tuturuı.. 
bileedder, uaSJI Çin • H in t • müt· 
tefökler yolunu muhafaza ede· 
bilecekler, nasıl .Japon taa=unu 
Cenup Asyası ve Orta Şark İngi_ 
~ İmpnratorhığunu yıkmaktan 
koruyabilecekler?. sorusu da k<n· 
dil.i:ğinden dih;ünen kafal:ınla bir 
istlnıarn sibilesi yaratn1akta de. 
vam ediyor. Aneak İngiliz ve A.. 
merikan Büyük Erkaıuharbiyele. 
rin.in d e bu vaziyeti görmedikle. 
rini nas ıl akhmızıı getirebiliriz?. 
Herhalde, bütün bu durumlar 
karŞl!>ında !.Skin ~o soğukkanlı 
Aınnika ve İngilterl'nin de bir 
hesabı bulunnınılığından nasıl 
şiiphe edebiliriz?. Herııeyin ba. 
şında mu kabul etnıek lazımdır 
ki .Ja~n hamlesinin başladığı 

TALEBE BfRLIGI NELER YAPACAK? 
Bataana Japon 

Şiıketi }{.:!) iYenin 68 numaralı va- •h bb •• •• 
punı Tah91n Kaplanın idare.sinde ola- l raç teşe USU 

' y~ • 

günden bugüne kadar ne Jngilte- Yeni Rel·sı·n Gazete- ~~:~~:..
11

·~l·~
1

:::.·~·~~:-::= 1 ·· k .. ..,, .. l,_, .. , 
deşleı· rootMüne -a pm ,_ Mc· .• a4e. p •s U TLU UU • 

Vilayet kooperatifi 
haline getiriliyor 

Bütün Esnaf cemiyetleri de 
azalarına lüzumlu olan mad
deleri tek elden temin için 
birer kooperatif kuruyorlar 

~=============================-' 
Otelciler, bamamcllar, madeni ı,ıer ıan

atllArları cemlyetıerfaln 
Dlzamnımeıerl &nllaraya gOnde" lldl 

Urfa Meb'usu 

Refet Ülgen 

Gece saat 20 
de tevkif edildi 

Ankara, 11 {Tel<fonla) -
Türk i\laari! Cem ~;e.tlnin An.. 
karadaki Kollejiııdc yapılan 

not tahrifatı .-e Cemiyet teki 
bazı yohuzlu klar iddiası mü. 
nasebetile tahkikat yapılmak 

iiuıre mezkur Cemiyetin c:;ki 
reisi Urfa l\leb'usu B. Rc'f.et 
Ülgenin tC§J'İi masuniyeti kal
dırılnu~tı. Kcndi sile yeğ.eni 
Maarif Kvllejin.in eski vezne.. 
dan z.k ;. 'Ülgen hakkında An.. 

(Dev:ımı 3 'llnc\I Sahttedt ı 

cİstanbul Beledı~ Memurla. 
n Kooperatifi> nın genışletilerek 
şe-hriınizrieki memurlara taJa;Jtle, 
troU"L, gııda maddesi ve sair eşya 

temın etımek Ü-lere bır cViliıye>t 

Memurları Kooperatifi. aıaı ine 
getirilmesi kararlaştırılttıştıır. 

(Devamı 3 ilııcil Sahifede)' 

Bugün mezba
'hada 3000 koyun 
ve sığır kesildi 

• 

usr. ASINI BOGAN ÇIRAK! 

Katill cinayeti niçin 
işledığini anlatıyor 
- a • •. 

\ 

" 

i 
< 

~1 
~ 

Vebbl'nln mubake
meıı bu ıabab Atar 

Cezada başladı 
Gatalada Necatibey caddesinde 293 

num•ralı d~da heh-acılıl< yapan 
Mehmet Çevlit evve ki gece Velılıl. 
Fnden Eraslmll bir genç taralındaq 
elle boğulmak su...,,tiylc öldUrülrniış
tUr. 
Ara•ıra bu dilkk:lnda tırak oloralı( 

CDevamı 3 Uneil Salııtede ) 

Bir ustabaşı 
kömürden zehir· 

leni p öld ü 
re, ne Amerika .Japonya karşısın. 
da külli bir can kayıbına uğrama· 
mıştır. Bu böyle oldu.i:u gibi yi~ 
ne Amer;ka, ne İngiltnre Japonya 
lıa>-şısma külli bir dövü~ ve .ava~ 
kudreti )'t~ınıamı~tır. Singapur'da 
h ile 20,000 dm fazla bir İngiliz 
kuvvl'li bulunmadı~'l bildiriliyor. 
Bu rakamı görünce iırgilterenin 
ya 50 _ 60 b inden fazla askeri bu.. 
lunmadığını, yahut dıı bir hesabı 
olduğunu kabul <.imek laı:undır. 

me r"ııcesuıde mo!ür bat. 1 :ay1a1'ır . {AA ) R<-., l 
m l•ze ve rd ı• gv ı• ı•za hat 1 kurt,,ılm ·tır. Vn'iıngfon, 11 .. - men K atil Vehbi (Yozısı 3 un<il S:ıfıl!cde) 

---o--- haber verildiğin.o göre, Japonla. !~================ 
H d • d rın Bat:ıan batı sahıline yeniden 1: 

1 
in l s tan a aslwr çıkarmak teşebbüsleri, Bir. 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

BUGÜN 
Şehir Tiyatrosu nda t ems il ; 

,, cdilmt"kte olan · 

1'RÜZGAR 
ESİNCE •• 

eseri hakkında t.rkadaşımız 

'' Selami İzzet Sedes 
in şayanı dikkat bir tenkid 

i: nıakalesi Z nci sahi{emizdediT. 1 .. 
-

Bir üniversite reviri ile lokan- Işıklar ıt_;k Amerika topçusu tarafından 
durdurulm~hır. 

1 

ta açılacak, talebeler 4 h~- Söndürülecek SİNGA-P-UR 
. mamda ucuza yıkanacaklar vışi. ıı (A.A.> _ <onı nhıdist•- V I • • • 

Üoııver•ite Talebe BlrUği dün saat nın Bombay Umamnda ışıJdarı.n ta,- a 1 S 1 n ) n 
12 den itibareıı teşkil olunarak faali· - -· __ .. _.... mamen söndürülınesi c:n1rcdilmiştir; 

yele geçmiştir. B u mllnaııebetle ya- i Bu kararın diğer liazı ıelılrlere de leş- M E S A J J 
pılan toplantıda R1~ıc:tör B. Cemil Bl1- İ. mil olunacağı ~~n;::ı.tedir. 
sel bir nutuk söy ıys-ek ezcümle de- -- ---....------ ---
miştir kı; 

-• ~alebe Cemiyeti ,.e BlrUği çok 
eskidi!·, fakat bugünkU bulduğumı:ıııı 
6CJ<ıl nı:ıhiyeti iti!>ar~vle çok yenldir. 
Ve düon)·a talebe birlik • • . nin de en eL
verı.şJsldir. BLmu i~t~tbal gösterecek.
tr. 

Bl:liğln Reisliğine eıı kalabalık Fa
külte olan Fen Fakültesinin en genç 
Dekaııı olan Ddktor Falılr Yenlçayı 
seçtim.> deyip sözlorine son vermiı;tir. 

Bund2n sonra Birl!k Riyaset Dlva· 
nına llwku'k Fa>cüllesl Talebe Ceın!

yeti Reisi DevJeiler Huol!SI Hukuku 
Doçenti H,ı:z, Temür Dlvan Umumi 
KAtip)iğine Tıptan Avni Kefecl, MU>
hosipUie İl<~ Suat Arık, azalık. 

(Devamı 3 \lııcll S.ıhi!ed•l • 

ti'niversik Talebe Birliği Reisi 
Fen Fakültesi Dekanı 

Doktor Fiıhir Y eııiçay ' • \ 

Veznecilerde bu 
sabahki kaza! 

Bir kamyon bir 

1 kitapçı d ükk in ı -
na g irdi 

Bu sabah saat 11 de Vt:znec:
lerde bır kaza olıın~ur: 3:'564 nu. 
maralı Jrnmyon Mustafa oğlu Se. 
f'erin idare6itWe Veznecilerden 

CDenım 3 üncü s.ıı.ıo:de l . 

J, 

"Simdi artık Tanrı
nın elindeyiz! •.. ,, 

Vaşington 11 (A.A.)- Japonla
rın Singapur :şehrine kadar so;. 
kuimuış olmaları mulhtıınıddir', 

iMüdafaacılann ıduruımw vahim.. 
dir. Milis!cmlek-e 1€şr i meclisin
de va!i, kumandan General Fer. 
sivaHn bir mesajını ~mnuş. son.. 
ra şu oozleri söyl~i~tir: Şimrl 
artık Tanrının elindeyiz. Tanrı 
bize sıkıntılanmızda mct.anet ve 
bjzi beki yen iınHhan:lan kar,.ı· 

:amak üzere jrµ\'\•et ven;in . • 

CER Ç E V E : 

İngiliz ordusu 
NECİP FAZIL KlSAKllREK 

Lıgi l.i:ı politika kuvvetinin 
dağıldığı sahaları "<e başardığı 
büyük işleri her an yeni bh- mi. 
salile görmek kabil. Fakat İn.. 
giliz ordusunun, harbin başın· 
danber i biiyük emeklerle nl. 
zamlaştırıldığına biç şüphe ol. 
mıyan biiyük İngiliz o.rdusu· 
nun, nerede, nasıl .• niçin, ne '\'ll.. 
ziyette v<> ne n iyette bulundu.. 
ğu, günün bn11lıca me6elesi ... 

Fransa harbinden sonra ha· 
r ilruliide bir geriye sıçrayışla 
anavatamna çck.ill'n İngiliz or. 
du çekirdeği b ugün ne h alde.. 
dir ve bengi zaman ve mekan 
hedefine göre vaziyet almıştır ? 

Sureta bildiğimiz, bu ordu
nun 3 • 4 milyonluk bV kem i. 
74!& ve herhalde mükemmel bi r 

keyfiyet ifade ettiği v~ boynna 
propagand asını duyduğumuz 

tar.ı:da, İng'1iz nııa\·fitannıa kar· 
şı bir istila hareketini önlemek 
üzere nöbet beklediğidir, 

Propagandanın eıı biivük ma. 
zeret halinde İngiliz o~dusuDR 
tayin ettiği hu vazife dı ındn, 
İngilterey i bugüne kadar ken. 
disini gösl •mıi}e da\•ct eden 
eephe)rrlc bu <>rdu, büyük İn
giliz ordusu, hirbir daveti ka. 
bul etmemiş, kii~ük ve kar ı ık 
nıüfıır2eler halinde vaziyeti 
idar-c etmekten, n1e, -zii 1 :ıfcr .. 

!er \ 'eya r ic'aller kayd ctmc k
len ba1l<a bir şc~· göste rnl<!mi.,. 
tir. İngi l iz ordusu bugüne k~. 
da r, İngi l i z poli tik:. ın:ı ınuyozi 
olar.ık hellibaşlı bir zaman \"41 

mekanı idrak ctn1i~·" n1en1ur· 
dur . fşte o znn1nn Vl' 111ck:\n, 
hangi gün ve yeri ~ret cdl. 
~· or ? 

İngiliz ordusunu nn.av a tnn 

(00\·aım 3 üacti Sahile~) 
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HALK FiLOZOFU 

AV MERAKI 

• 
Ba. t<ha Uokiıakri, avcılık 

Mı'ane&ni unutuyor. Geçen 
gfuı, Beykoz Hallııodasmuı, b~ 
avcılık uhesi açtıbm euete. 
lerd:e akud$mı zaman, UZUA 

uzun, eııki İstanbul aveılıınıu 
d~m. 

Bilh-, ıllhrin sayfcye yer
leninde etur.ılar, bağlık, balı. 

çelik uzak semtlerd• evi bana 
olw•, •:mi -da anı e.. 
lmbırdı. 

Baku-köy, Y~lköy avoeılan 
ıncıthunıhı. Audıolu 5·ak.
lcöyle:rJnde ...-a de'ilmnlalw, 
sakalı ağarmış avcılar vordı. 
Omtalıınmla ~ önlerinıdı9 
ta:zı, arkalannııla av ç..W.ııı, a. 
yıııklannda çizmeler, sabah, er
~en kafile k.ıiilt avlanmıya 
çıbtiıı.Mı. ! 

Yeni y:ctişen ço::ukl.•, baba.. 

PİYESLERİN 

lsİ.MLERİ 

Şehir Tiyaılrosımda, bundan 
evvel ·Yaşad1ğnruz dev;.,. lslınll 

bir piy .. t..aıuıil edil~lıl. Soıın, 
•.Küqir esinee. adlı lıir piy.,. 
lıaşlada.. cörütıiyor ki, tiyatromuz, 
ıılotiiallt.eyi takiv ediı'or. 

Yalanda.: •Kar yağıııca..•, ·Yol. 
lar k•panwwa •, •Lodos esince .. •. 
•Gil""' açınca... ilh idmllJ piyes
ler beklenebllir _ 

LOKUM VE 

AKİDE 

Akide tekerine yiwle yilz, !&. 
kwn!al'!l y\wle elli 1aıumediUyor, 
Lokum, ilıl;;yı..r harcıdır. Yumu. 
pk yu.rn &le yenir. Akideye g.
lınce, geru; işidir. Fakat, akldenia, 
biliıkla, ln,;anln yaşıo.ud>k:ça, kuT. 
vet buldufu eöylenir 

İ.htiyımadık\a, akiod.nuı. kuT. 
vet bnlmaıı mı.?. 
BAHÇESJZ 

EVLERDE 

Rahçeı;ls ~vlerde ltvuk be;leo. 
mly-.:ek.. bCı le bir !tarar veril. 1 
miş.. iyi ........, f1I umımda, bil. 

tüa vabmdııf!Jırın tnhat•.ıı. oı. 
maısı !hım ılı4i.l mlT. !Jç 1ıeJ ta. 
-1< alıp, yaunruz.daki anada be&. 
ı.a.-. ne olur, sanki~, 

T • iye! tilrırblyeı&l y-..JnuıllllJ 
1<>kaeıa, ~ aroa ut kaldın
ır.ımn rinliğıne ha le1 Jn1 &"elir?. 

<:'OC~ 

MAHSUS 

Çooııklar J.çın bir millı _, yıı. 
p'1m"6J düııllnülüyorı:ı.uş! 

RE$A.T FEYZi 

ama, uymam çille9iııi kul.. 
lanmıya başlamadıın evvel, o
muzunda Flober tti1qi, an. 
lıaş, yabani ı:üverciJa vıu-nuya 
cideılerdL 

Bu an'ane, ııöıuniy.& lıaşlw 
gibi." Şimdiki çoculıJ.aı'ün, de. 
likanlQabn kaçının, &T mera
kında ve bevaiırule oldufunu 
hl imek lnlyli menklı olae ııe. ..... 

Av eti tadı .ı.r. 
Av eti, bugün yall'lı:z tath ol. 

-1da blan. blr ın&dde değil, 
.,,ru ~ zaruırt olan, fay
dalı olan bir madde haline elr
miştlr. 

Be;Jiııoz Hallııod- takdir 
ederim. ÇocuklırrlllllZl &va alş.. 
tırelım. A' hem. hlr ..,_, h'<1ll 
atıcılık talimi, hem de evteri
ınh için lk:tısaclt lıir lıutıktttir. 

Şişe ve cam 
eşyaimalah 

Paşabahçe Fabrikası 
çeşitli imalata başladı 
Paşababçe cam ve şişe fabr.ilca.. 

sı bazı müeooeselere Qlan. taah.. 
lhü tkrini. 'bitiıtmiş ııti'u~ 
bwıdan oonra piyasanın en ziya
de muhtaç olldıı:ğu çeşitler üzer .o. 
den lına!Ati a bul'Ulllacaktır. 

Fabrika yen! asaslara gıö.re ili. 
ıp~ kabul etıın&ktec)ir. Bu se
bqple Aınadı:ıuldan yapılan loiiçült 
aipal'i§oler de katbul edilmek!te ve 
1m1ayyen zamanlarda teslim edil. 
ıınekteıllr. Siparişlerin daha QO
ğunu kı:ımpcl'J'.ıoluk .kıAısel~r, su 
bardağk gibi eşyalar teşlkil etmek.. 
teıü-. 

Bu sabah 200 ton 
ipl"k geldi 

Sfuner Bank ve şclı.rimlııdek.i 
tıususl fabrikala.r tarafından bu'll>. 
dan 7 - 8 ay evvel lngi! ziere si.. 
parlş ed.iknşi olan 200 'lona yakm 
iplik bu sabah şeın-'irnize gelımif
tıir. Bu ipliklerin cin* tesbit eı. 
dildilcten sonra işl't>ıırnesiııe baş
hınacaktır. Alınan malfunata gö. 
re bu iplikler Avut.raya menşe. 
liclir. 

Pasif;k ha~ flebebile 8.?'lılc bu 
oralardan mal celbi g(jç)eşıniş ol
d ... ~ımdan badema İngiPteırenln 
diğer doıni~onların:fan iplik ge. 
tıır:J.ecektir. Fakat ali'kıı<iarlanrı. 
$Öyledi.lderine göre bu ipliıkler 

datıa palhalıya malıoJ.acaktır'. 

KahYeh eıerde •• 

Et suyllı ı ı.ıe 
çorıtaıı .. 

Allah selAmet vensin, bizim Osman 
c-·ı. ob.er zaman f(iyle der. 

- Bau &iyasl ınııharrirle< ile, Bob -
Stil fa.lrler, blıı:\m nıiıalııcıolı...,_ 
solda sı!ır btr.ıktılar. Öyle ,eyler ya.. 
zı;:yorlar k1. insao giilettlc, eğlenerek 
a!Nr, vakit eeç.itUr. 

BıAi!ara il~veteo, bl:r de, Hlma,..ei 
Ha;rvanai Cemiye•i!Uıl n Ulııtelerini. h&
saba »~alı: lkım. 

Hayvaı>la.r.ı sevmoliylı, onlara balt
ma.Lı:rız. Bu bklr maLOJn. Tl, ill<ıın<!ı>
tep k Ltapl&rıo:la blle hayv1111 &evP. 
aine eit :razılar varılır. ~ H"'T

vanaı em.~ 71.re<:ek maddela:iuin 
paolıalmmığı bu sırada, köpdalerin -
lJlı: ve 9"falet:teo kurta:rıhıılJ.a.rı. !çiıı,, 
halti., bazı tavsiyelerdo bı.ilım<qcır .•• 

Ben y .. ıu--, •iz de, cemiyetin bul 
esprılerıno bhaz eülilnüz. 

Şimdl, köpeld......, verllec<lo 7-ek.-
lere ba,Iqonı:ml 

Bıri:oci yemek: Soeım huiıç. eebr.e 
a.ı-hklarmı tartanıı:. B;r kilo sebze içi. 
ne altı kıışılk: bulCur koyunuz. Ve buo
lan et suyunda kaynatınız. Bir miktar 
da ekmek ıave edenıen1z J:rl olur. 

BJr!ne:l 7emek bu .•• 

l:ı'i ·-- bendento, et ,,.,,,. ile bu 
W kbze çorbasını yapiılıitaı -
kıendim ,...an. neden k6pe'kllere venı
:rim?. 

İkkc! yemde.. 
Bı.r!ncl yemeğlııı """11 oJacoıc. 611 

!adda ki, oradaki bUlcur yerine pi
rinç koy;ıcalıısını:ıı. 

H!mnyel Ha;rvanat CemlyetlDı:le, bu 
7emc1t JJstes1ain kimler tar&flllodan, 
naı;ıl bir dü:;ilDce ve 'hangi hl&ler a.>. 
tında y•pııldC'Jm tı~onım. hlcat, 
pirır.cln, ~ kUostmı.-ı kaça, .... 
tin kil"'""""" ~. ekmelin bme ile 
daıtıldıfını bllen bir k~e. heıtıaldo, 
böJ'le bir y<!mek lısteoı TIJ;maıı.!an ça. 
lı:inlr. 

H&yveulan aç bınlcn~almı. ooLan 
da cllif(tnellm.. İyi amma, bt.-a.; da ıa,. 
ııa!lı ve mfıkul olatım. ll~ıdarı tü
ına.ıre dernek, cfetildlr kıl. 

Eı.l, pırlııcl, bule•ıru b.r tarata b.._ 
km .. Bu yıl, kış, kaT dolayıslyla, •eb
ze fi.&tlerbıin na.sı.1 bir maneara arzet>
tığ1tıl, bu oemlTet dÜf{IDm~ -.t?. 

Yarobbl, dU>:ıyada ne ntıl<te kum
kıı..anaları var! 

R. SABiT 

Buz labriluuı için Romanya. 
dan amonyak getirtiliyor 
Kara.ağıı.ç me.z~a > - buıı: 

fabrikaları için Ramanıyadaı:ı a. 
:rnonyak got"lll'wım-:n<t .teşebbllll 

'Olı.ımnıştw-. ~ partide btıı hEt 
yüz kilıo getirtileceldU. 

GÜNÜN 
Anlfklopedlsl 

TiYATRO TENKIDLeRI 

Rüzgar Esince .. 
Yazan: SELAMI iZZET SEDES 

J\l'ÜElLİF 
Giovatıe:hino Fon;...., (= Cova. 

kin') Forçano) tıb tahsilini bitir. 
miştir, doktordur; hukuk tahsilini 

1 .bit:iımi~tir, hukukçudur, tiyatro 
adamıdır, rejisöııdür, Dıınoııçiyo 
tiyatrosunun, Skala dö Milano
nunı, Kral Operasının rejisörlliğil.. 
nü yaprnışt:rr; baritondll'I', opera.. 
!arda rol almıştır; İlalyanm -
mqhnr bestellilarilr çahşmlf, 
operalar yazmıştır, •Cürüm ve 
Cttı0;.yı opera şekline lroymuştu:r; 
ı:azı;tf'Cidlr, birçok taşra C°dZel&
sİni idare etmiştir; lromedi mu.. 
barriridlr, komedi muharriri ola. 
rak tanınını..tır. Btll'lin 4.8 yaşın
da olan bu Fl.oranaalı muharrir 
ilk eserini 23 yaşındayken, BOll 

eser.in.! d<> 37 )'aıştndaykrn 1!131 de 
yazmıştır. İstanbul Şehir Tiyat. 
rosunda temsil edilmekte olan 
•Rflzgllr Esince.... eseri 1924 de 
yudığı eserdir. İlk eserlerini mııh.. 
telif lehçeltrde yaznıışhr, !IOllrs 
italyanca yazmıya başlamıştır. 

İtalyan tlyatrosunda yer tutınq 
tar.ihl komedileri olduğu gibi İs
tımbul Şehir Tiyatrosu nes~ 
knnan oRüzgli.r Esiruıe.. .• gij,l hlmıl 
lııomedya1an da vardır. 

Covakino Forçano ltıılyeda aey. 
yn halk tiyatrolanm lcımmia.rıa 
ele başılığını yapmtŞ ve J\furıollnl 

· iie · beraber •Mayıs Meydanı. 
isimli tarihl lııomı:dyayı yaııd.ıktaıı 
sonra töhretinl bir kat daha art
tırmıştır. o.Mayıs M<-ydam. ltal.. 

-
yadan başka Fransada, Almanya. 
da, J\Jacaristanda da sahneye kot 
muştur. 1931 de yazdığı 110D esed 
• Villafranga...dır: 1886 da A vas.. 
turya • Fransa - İtalyanıa ı ıiita.. 
reke inızaladıklan ıelırin ııiİdır. 

-
On dört sene içinde §01ıret ya. 

paıı Forçaııo 1931 den sonra tiyat 
ı:odan da, matbuattan da çeklL 
ıniştir. Bugün R<ıma civarındalıi 
sineme tehrl Çinişta'oıa müdiirü.. 
dür. 
&SER 

, 
•Rii.zgir Esince .•. • tn!ıi. mr eser 

değild.lr, hlçblr iddiası da yoktur 
sadece bir his lromedy asıdır. MJl. 
ellil yenilik olarak komeclyııyı ite. 
ri götllrmüş, Jılsse biraz da ıcomi:k 
katıştınnıştır, bll!llu yapmak için 
de luayatın bazı safhalarile b&D 
insanlarına perta.vsıda bakması 
kafi g~lınlş, çeşitli duygulan mll.. 
balaı;alandırıırak komilco . sautL 
mantal'ı cözleri;ı önilııd<> canlan.. 

~tu. •Rlizgir Esince. .. •de her 
şey mübaligalıdır, eserin yegane 
orijinal tnrafı da budur. Bekarlik 
egolzmasına karşı ummnt efkllrın 
isyanı, halkın dedikoduseverliğf. 

tevatiiril beyylnı;nin esiri hllkim, 
her ne paluı•mıa malolursa olsun 
mahk\).miyet istiyen Hldia maka.. 
mı, moçfuıl bir erkekten !ı"'be kı.t
Jruf ceoç kızın ıztıralıı, lıınıcl be. 
ldrın p manlığı ve feragaU, ev. 
loe.nen bekara klU'Şl umumi efkll1'LD 
8'IDlpatW, Jı.erşeyl, en küçük te.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

z eytinyağı 
evkiyatı s 

A 
te 
yvalık ve Edremit
n bol yağ gelmi
başladı. Fia tla r 

düşüyor 

ye 

!)'etli 
m 
fena 
takal 
ıınek 

bu ıs 
aehne 

~!ık ~ EdkınnlJ!lıEn ıwm
mildtaııd.11 aeyltinya.ğı gei

i.Şt'r. Uzun mü<il.et devıım eden 
hava'IAr yiiziliııden bw m'°'" 
am'aon. ldtan.bula ~ 

te olan .zıey'lıiııoyağı Vi! :aeıy11nı 

~ü .Ekıeleleftle ~ ve 
ebeple fia tlarda seri bir yiJkı. 

başl1llIIJljtı. Son paı<tıl yağ. 
Qarıırı. 

s 
İstarllıula gıelııneğe başlama. 

mılım sonra fiatlar te.Jırar noır
aziyete O!örıınii'Şbür. mal v 

!:n 
larıın 

satı!I 

a:nı.ıtt 

1iyle 

birinci rafi.n'I! A(yvalık y&ğ. 
m kilosu 1lcıpteo 106 kurı.ışa 
makıtad:ır. A>yvalııktan, ~e 
akasıruian kara ve deniz yo.. 
yağ geaşl d-..m e1ın~ 

d'ır. 

.. 
iN ÖNÜ GEZİ-

• 
Si 

,. . . 
ABiDESi 

AtlaaUk mllhare• 
llllla ıeuımeıı 
y_.,., A. $iilrrii ESMBll 

Atlantik meydan mulıar~ 
dem ~un zamaııdanl>eri baıı

dilmez oklu. Gerç; mL!wer deıD 
altı geınilerile ~iliz ve Amedı. 
ka harp gemiler! arasında b6; 
mücadele mıııl:üyefaıde olan lı9 
cmeydan rotilıarebesi. kış 8,Ylaıs 
iç'.nde siik.(lnet devrine gitm._ 
Ye mlrbahu ayılan:nrla canlanro ... 
tarlır. iFakat ruki\.tı.et dewine ,.,.. 
diğt zamanlarda da döği.\ş da-. 
ıınadan sakin sakin de-vam etmelıııı ' 
te<tr. Atlantik mulharebesirııin aı. 
tlrlbaldekl gelişmesinden, d~ 
Alman FUhreri Bay ffitıler, ~ 
lclnuıı ayında nazı parlisıintn .. 
tidara geçi.şi mimasebetlle sltfıo 
looiğı! nutukıta haber ve~ 

dir. Geçen seneki nrutkıundıa Dııll 
Htiler kış aylan za!'fında AllmıYıııı 

j'8111ll utrmnadlığıru bıgillzlerfıl 
yakın günler içinde öğrenE08lıı. 
1-ini söydemiş ve biiıyıi.ik ölçlr:lıs 
denizaltı faali:f"'tine g~ 

bin liraya yerli bild'inn:Ştli. Bu nıuıt'l.lktan kısa. blıı! 
, J zaman .sonra Atman dıenlzalt"'89< 

100 
san at kar a r l m l Z 8 mHeri faaliyete ~ ve bu. ıa.., 

yaptırılacak lli.yet bütün ill<hahar ve yaır. • 
alısimıdeki İnönü gezlııine lan iıçiooe devam ettL 

Şe:liimiz Tuımet İn6nıiin bir .Aklolıf Hitler bu deofııkl n~ 
eri :ııekızıoluaı.acaldt:ır. B11 da da denlııaltı muharebesiruı b& 

T 
!Milli 
abide! 
8.b!de yerli ısan'atk!Arlarıımırıa ioşa yO:k yer aymnıştıır. l!lsasne şut.l 

:lızettir'lecektir. ayının gimıesil-e böyle btr .fa.ıt. ve re 
Palıalı film aatan bir lotoğ• Y apağdar için {beyanname arbaros abid..m lkıınal edildik. yet behlenınekte i.d'L Haıtırl.aıdı9< 
ralçının dilkkiinı bir halta ııerme müddeti dün akfQm nra İnönü ~blrlesl. ıç:n büyük dır ki Almanlar, 1917 aen.eetııı:lır 

B 
ten ııo 

kapatıldı nihayete erdi ıisabaka yapılacaktır. Bu de denizaltı a:ntıharebestne ş..._ 
IKachlroyünde MUllla.loki·thane !Elükfunetin neşrettiğ> bir ka.. in 100 bin liraya malol~a.- tın ilk haftasında beşlımıışlatdl. 

cadde.inde 45 nuıınaralı dükkiirı- raıınaııne ile mevcut yapağılara el alıa:nıi.n <edihıne~edir. Buruian Geıiçekten şimıdl de Hltloer!n ıı.ulL 
da lll:m>ğrafçıılık yapan IHaçi.k: oğ. kıonmışbu. Ellerin.de yapağı bw- ZonguJdakta dikilecek lıü. kuıııclan oonra, bütün Atlant9i _ .... ı ..,,...... bide de yerI: ısan'at.kıarları.. 
lu Karıibeıt p;uıa ı """'' sattığın- lımanları.n ° filadar makamlara ısularma şamil bir denizalb ..-
dan 25 lira para cezasıruı ve dıük.. veııınek: mceburlyetıinde oltlukla.. rafından yapıJacak, bu da harebesinin başladığı anlaşilmalıı. 
'•"'- "'' '- ft _,,_,~~ı lk m liraya mafolaca.ktıx. 
"""'ıınYl ,,..r ... a a •n......,.. e a.. n beyaııınamelere ait ıınüddet dün tadır. Bu defa; Abnan deıı.'.u.b 
patıhnasma karar verilm:Ş ve akşam ınfuayetlenmiştir. Bu ya.. gemileri, faruiyetlerfni .Aonedklı 
bu cl!ll:aıtI keSbi kat'iyet eylemiş- pağıları.n bedeller Ticaret v ekA- ""'B BABEBLER sahillerine kadar ıgötüır.müş.lenftı:ı. 
tir. > "" ıetl tarafmdan t•ıı.bit edilen fiiat.. Bu sahıllerde batırıJan tS:aret p. 

Hükum_etimizin ye- lara göre Süını<?r Bank tarafından milerınıin ı~maJı hıı.klmm vö 
rinde bir karan ödenecel<tir. f!E..!!• .';A.NA.Ylı len rakamlar gıtt~ yWaıehnlll. 

bJT m· 
Abiden 
ğL ·t 
.başka 
y,ük .. 
mı.z ta 
100 b" 

Kt 

TICA. 

Buııün - Gazete ile -luııan c- h" T" h fistaıhoildaıı. a1-n bteuba- tedlr. 
)>Lr karama""' mucibince İ'lttallbul -. ~e ır ıyatroau er pazarteai klk>eun• il<! kll.Ml9 ..,,,. yapılıaıMı ~illzler, g.ırek geçen mım... 
ıe.ıiıre -utl&rt lçe..ı.ı.n.ı. b~ ••c••i Seltzadcbtqınd• ~.,.~1:s""ı:uı>tin~ :::ı:: rebede ve gerek bu m'U'baıe4 t 
gazele ve mecmualar"' kltıtlal'IDI tcmail verecek tur. den.ixaltlo geı:nileriınıin •telül~ 
allkllır.etçe el komı.imuşlur. &aseo . 

Şehir Tiyatrosuııunı .İılt.uıbul ci.. Mannara ve Kandonlı mnıtakar iki tedbin}e k•noılam•ö1 •rdıır: 
beyaın>amelerl almn)f olan bu kA,._ -... ·~ 
Jardan ~açtan h•la görüle&led hetinde ı:1e temıiller wmıesi OWn pf,yasaı..n 11 ve 21 Şt4ı41.U& 1- Kay~ları auı!Umak, 
Milli Konsmıa Kanısıu lıllk.llmierine ib.alıı'k:ında aıızula:r izhar ohmı<h. :·bir Altın otuz adtla bu.ot* 2ı- Batan tcaret gemilerbıl!ıl 
ıııı.. ..rt>n alımıt"a!t ldlılıda lhll.Yacı o- ğuııu ya.ııınış ve bu buausta Be- mu...ıe IÖO'm.Qfl!lr. Ylmıt yerine 'Venilerıini kıo&ımak. 
lan pzete ve mccnı.ıı.ıı.ıa~ s&tılac'*- led."""'mizden ri--~ L •• ı 

+~ tu.k.J - <=.ıa ""'ımmuş. aı- kU'- dtllUO bir -~· d6d Bunlardan b-~ı... "-"'~~ıı ...... tır. K&jıtlaTı müb•yaaya Buın ,..,..... ...., ... - "9"" .......-- -

Uk Kooperatlt! mem,.r ohamıuııtur. k kuruştur. tEicfbır;n buh.mırluığuı bılll~ 

+M 
tırı. 
KOO'J'din 
rılııt.ı.şta 

mahsus 

* !arı t 
~cıtk 

+ o 
llndan 
dört ay 
yüz kır 

DUrıya vaıll'etı ciolayısl,yle ııtıaı .,... Şe'lılr Tiyatrmwıun şimdilllı: EFERRIKı ·ı •--
ElnMANYA B.!lcladır B ·-·'- haftada bir aece "-"·adeb•<ı.rııda gmeı erile f?YÜcadele vasıiawu: .. ft lukla.rı meyd · u • .....,~ ı.a.. " ..,-~ """' ının ve ml.icadele li9Ul.leriırln aıAr 

Elların.ııı eUnde ı;olt mlktaroa tttıt temsil veıımeısi Baledlyece m\lllla.. ...,uı Cumburıyet Mildlie;. ... 

MUT 

* İst f-ıtgi!terenin Siınga;ptı.r gibi, fi. varken diğer bazı ga.ze~ ve mecm.- fık görühni.iştüır. ı Başmuavi~i B. Sabrı. Köoe- kemmeleşmesi ile mıilm.kıün "'-
pcm ıııkımna koırp ko"1ımmmı.m lwuı ,.f.ğ;tnzlık yüzünden kııpao- Bunun üzerine her parı:artesi ge- Eaki:ıehir Müddei181lumn.tğine muştur. Bu da bô.r taralt-an /d-
önem ~ bölgeler<len b!.. !JU!latı doğru olam•zdı. HtllcilıNıt bu ~i temtsll verilmek ""~re bu w.,.1.n olımm"'llur. manların de:ıüzaltı gunilerinıt ~ 

karariJ'le böyle bir vaa:lyet!n 6n!Do ~~ ·~ Doktor Celll Muhtar Daıröııııafıı.· '--·- ''''°"'" 1 ·1 · •~ • ......o 
Tisi Binna:nı,ıadır. ıeçmiş ve Adl!Me bir taıaı1ml temJmı hartadan itibaren kararın tatbL. ..ı tçlıı. yarım milron Ura t.... "'"'""ueu...,.~ıııne e:rı e <).., t ..,_ 
.Bfrma\n~ıtn yüz ö!çilmü 6~5 811eınıı buluııımaktadı.r. kahna geçilım.iştir. buluoıxnı;ıtur. tan. ırni.icadee V'8Sltalarıımn. mll-

bin kilomet..e krı:rled!i'r. Dkıığlar- --~ - l•=========================:I. kemıme!1eşmooi arasııııd:a. btr T'k şi~a'Lden cenuba d-OIJM.ı 1IZmVı.fl. + liıır&azdan llmımımıza selıeo. U· ı• rış haLni alm>Ştır. 

mumlllğ 

ı..,,. 

ler!ıan 

* ka taleb 
benildo 

lül.I ~ marf'-. Galiba, bu 
tasavvuru il. d aürenler, milli ke
lime.inin mi.nasını pc.k kavnya. 
mtyorlar. Ya:!ıu, yahuı çocuklara 
malısuıs •milli. marş oh.., mu? .. 
Milli olan her~ey, hepıınlxe aittir! 

81ı. sebeple nelıirleri i:le bu isti.. "an motör!iııde kaçak kapsül ve el· E D E B I R Q M A N N O. 7 O Denizaltı haı'blnin tarihini tı..· 
Şeker C1&!10<1M yapuan """' dola.. cara tıulımmuştıır. Yine Bıqazdan t -"- t·-' k l ak, • - ~ kamete akar. gelen trçg!in motörilnde de tayfa Ali """' ... ,aca o urs .t'!Jiaeu ._ 

)'111İy1", lı:ahve!wıelerde, çay ve kohve İklimı elveı-4U olduğu. içfrı dtiğ.. -•etctrik çul>$ ıtaç.ınnak isterken ya- ç ı l d l r a n K a dl n keyılanndaki kayıplara .biiQıük .. "atletine de 00 para zam yapl<Lna& '<" 
karaı:lııştı. Bizde, U!tlllmiye!le ~lcll laırında ,;ok k-.ymer!i b!t'ki!eır ""' ka!ıınmışhr llıemııniyet veııınemek gerekli oıo 
!latlcr lıYi tatb.lt edileınemlşlir. şe.. ai,laçlar yetişir. Ovala••ıııda ise ( .. :=;;-;""'\ !ur. Aıınerika.n.ııı. Atılantik ~ 
kec !Nıt!erlcin al't>;mo:tan kahve ve ça- mebZ'ILI nıiktarcUı lı\ıbubat ve piı. HALK SUT~ Yazanı ETEM iZZET BENiCE rı demzaltı gemileri için yen.! bir 
yın ! kurut•. s Jı:ur~a. o ktJl'Uf", 7,5 riııç yetiştlrilirr. S01;ecle yetlş~r. TAŞRALI KİMSESİZ BİR faaliyet sahaı;ıdır. İngilizler ,.. 

AHMET RAUF 

imali yaaak olmıyan pastalar iııuroşa, on kırıqa 12.5 kwııfl. içlldl- diği pirirıciın 'rıı.tan 8 mityon tona GENÇ İŞ ARIYOR _ Mühitm bir mesele hakkında ğulanarak .hlasettfk'lerl zaman;. Amerikalılar .ııenüız, bu sahadıeW 
B ledl. e R ;.,.,. . .., ..... k ili muhtelit -ıfla kahvehaneler va.r- ..ı.. B .. .. .. ~- ' ,__ . . '-·--·-

e Y euu,,ı u.uuı ayıma. d.ı. Vur'"· ıt urunun ya:rısınuun ,cı.z.. 
18 

YBI-'• klımse6lZ, taşralı bir kıcmuşacağım. Fakat, ne kadar da mirnuetın bütün ,u.ıııı=ıı çı:kaıımak, den.i.'Zalh faaliyetilio kaıışıl.a.şmd:: 
kamlıklara gönderdiği bir emir. Kanaat~ bu !iatlere nazartıo ı.- ihrt1ç olWlUr. cencim. L~~ uncu sınıfa kadar oku.- l:J'f,ın göriinü(yarsu.nuız? Size uç ıınukaddes tanman son .kinin ooş. için alacakları tedbiri-eri tekemı. 
le kestaoo ·l.lnımdan ve meyvalar. b!T al'ltş niEb•U kıı.i>ul et.meli idi. ve Birmanyarıın nü.fusu. 14.667.146 dum. Tah9illmle aıMıen•ip ve az oort defa· de, md<tıııp yazmış, IXL kım d~g'laları.na boğulmak ve 'fi>- ıınül ettıimıemişlerd:.r. Bu ölıçtldı9 
<ian pa8la imalinin memnun al- ;ruvarızk henp bir na~ te.bit olun- kişidtt-. Hlikim ol.mı ııwrur, BiV. bir ıırretıe ,_...ı hususi mi.leEeaelerde ha.sııa. son mektu'bı.ıtrnıda lkıüi t.af.. bedi bir uıçuşla hayal. şahikaları.;. 
ımad\ğı ve binaenaleyh b'Ulnlara rclLh idi. z, ediy"'""" iki, bu ıoolde mıın ismini alır. Asılların® 7\ı- bir ~ nrıyoırum. SO!\ Telçaf Hail< S\1- sil'.ô.t veımi;Şthn. na iwehnek için müracaat et. deni-zalıtıı faaliyeti, bl'rırı da belır 
müısaade oluıwna.sı .icap ettiğini tıaıı tam daha muvar• g<>ı1ll<!cek:tlr. r<trıh ol.aın bu un.ruı; 10 milyon ·tunundu cA. H. G.• rumuwrı& -- _ Ne mclııtci>c. haberim yıılc. tikleııi en son bir vasıta. olmalı ki kın J:ıarek.etinS andırryoc. Els-
tebliğ etımişt:.r, BURHAN CEVAT 1ood d r cast olunmaamı rka eylerim. üslerinden bu ka'dar wuıkta ~ 
"'=~=~===========-"""'=====-_,~~==a.=r=ı=.===== .... =="""=========""'"=- Hem klmsiniZ, '1oe halkikuırla gö. Muall.A da ham·~ denize lroşınak, • tiiçnak iıstı'ıyo.rsunu-z? :Seni nere. denıze atrlmak kararını veııdi. Fa- rekete geçen denirlaltı eemtleı:t. 

Edebi Roman: 30 ----, 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

.J .. 
- 1...... 1 ve hemen vapura atlayıp b"'"!"'a ıe&-
- IJııl)' , bayr ••• lBim vemııye ıw- d.ık .. 

zum y k Bir bayan arıyor, ~~ k<i- - ~ ...... 
tı. Beklıyorwn eter>d.lm . - hnyır, bayrr... Şimdi, sen beni 

Aradan (iç dakika geç!~ ıeçmedi. 
Nevıı:in kı>l•1'ma caııo. s81ı! aelk cel

ınez. fl'nÇ kadsı heyecanla a.tıJd.ı: 

- K.ıııslnlz, b<>e!end(?. 
- t ...... 
- Tamam .• Ben klmun? .• . -· .... 
- C da temam. B<>DSUar Cicılro! 
-? ..... 

- Yapma Süavi.. Dar.ı.nı,ya h!ç 
ı:ıaıl<f...n yolı:.. Bugün Adaya ıeıı~imizirı. 
ikinci &iinU.. Ve eörll;J'ontu.n ki ilk fır
satta sel2i aıı.70EVm .• l\~sılsm Süavi'?. 

- ? ...... 
- &n de öyle fl!kerım. s ... ; öyle 

aradıın, öyle örııledim kl Süavi .. . 
-1 ...... 
- \iall&.hl ıana haber vennetc mti111t--

lı:ün olmadL Ani ol..-alt evden çıi<tlk 

dinle .. Yancı aatıfb Adaya ceçebillir 
misin? •• 
-1 ... 
- GUzal.. Gel canım... Gel benim 

Cicikom! Sü.av! se.U öyle &ör.ecelim 
ıekil kı ... 

• - ..... . 
- Sana an.hdalaeak.larlm mı var? ... 

H-a .•• Şu h.ikt()'eler ... Ne ise, sen yacıo 
gel el< bol bol, uzun ı.rı:un eöni!ıiı<ilz. 

- ? •••.•• 
Nevin bir kahkaho. attı: 
- Telef<ıt>da duılalclarıml nasıl. ıo

oa.taynn?. Ah.. Süavi, bu teıe!ooiar 
çalc ~tidal vasıtalar ... Haydi A!Wı.a 
-ladık, canm> ••• 

* &le91 sabah , N•ırl Yıwaz dolrus 
vapuru Ue İst:ınbu.I& inmif!J . Nevin, 
banr< .. IJDll ıı.lcl&taıı IOn.1'11 ilaaırla~ 

tlç 11\indür, ilı: defa makl;yıJını. ilin& 
B~ YO.PL'Yonhl. Kaş1 arwıı f{kıel ve .lnaa 
çekU. Dud84<Lacını, t.natdarlll bo
yann.r. ~ne boy1<lı. Klrp'kleriQi.n 
rinıelı, iri, s:yah ve koyu gözlcrJtJi, her 
gtlnkilnden <Wıha hulyalı bir derlnıllğe 
ve n..Anaya bürüm ~tü. Beya. Ganıdi 
bir elbıse giydi. 

Buı;lln, dakikalar hiç geçmiyw, saat, 
ean1Q ııte.rnayorou. Deniz, ne kadar ur
zun bir yol halinde !dl. Ada vapurla. 
r..uıırı sür'ati, herk05ıin şilclıyet etliğiır 
dan daha udı. 

Nevin bir ba~ tlkı)'oır, bir oda
ya girlyor. aynanın k.a~ı...c;ında, uıtun 

uzım km<lisini seyrediyordu. 
Birduı kapı vumldu. Nevinin kalbi, 

heyeeanda.n vw-acalc ııibi ohnUŞtu: 

- Gırini.z, dedi. 
Genç kadın ne!e.> almak!.ain bile 

korkuyordu, sanıcı... Oda blıımetçSl, 
yüzünde maske halinde bir tebees~ 
le yavaş bir sesle: 

- Sizi biris;. göıımelc lsliyor, de
di,. 

Nevlıı, kap.,-a dotru gay~i lh.tlyarl 
bi.r ık! adım at.a.ro.lı: hiç d!ivilnmedet> 
hemen cevap verdi: 

- Gelsin. ıels!n ..• 
Bir dakika soınra, elln<le büıfi.ikçe 

bir v"lız, Şaban lçerı girmişti. K'*"
tlni ukaya dojjru atmış, bir elindek.I 
maıdille yüziin.uoa teı<lerinl silerek: 

_ !!abııtı ,erıtıer bay>I"lar dsım, 
!:uınım~!e.ndl dedi ... 

Nev.ıntn renct bi.r anda değlimiş!L. 
İçindlcn dof:ru öyle bir arzu taşıyordu 
ki bu adamı, hemD'n şuracıkta, kapı... 
oı~ arkasında taıı:atlaınak istişoırdu. 
Kendisini güç zapletti. Hırsından at
l11YaC11k ı:lbl oklu. Hızlı lılz]ı sol.wor
du. Şabanm yüzüne hlç bakmıyor, 
gö.:lerlni, adıı:mım. elindeki bavul iire
rtooc ıu.rarsıız dcılaşhrcyordıu. 

Şaban, bavulu yere koydu. Semra, 
diklmtle hanım.mm yüzüne bakarak:: 

- Geç mi kaltl1ın hanımıelendf, de ... 
dl .. Vafi.ahi, Bostancıdan k.aJkan ilk 
vapura yet~. 

Duırdu, cözlerlnln içi •inııi ~ gi).. 
lizyorou. Mırıldanır gıl>i: 

- 1. oksa, eri<lln rrJ ge ldi.rıı, dedi... 
Nevin, hiq cevap vermJ')"ordu.. Ar

kasını döndü. Den:.Zi seyreder gibi 1a• 
pa.rak: 

- Olur bi- dinlen... Dedi. 
Genç kad111 bu sôzWırı zoırla söyJ.i

yel>ild . Şaban>n, bu ada.trun y!lrzünli 
eömnelt istoınlyordu. Yir.e !Af oıı.."" 
di)"e, sordu: 

- Ne var, ne yok Şaban?••• 
- Evde mi? .. 
- Tabii evde .. 
- H&limi:r.~ biç sonna .• 
Nevin. birden Şabana döııdil, l.rl al

;rtoh cö:r.l•rlıw aı;aratc. (Devamı Var) 

dm tanzyoraunllZ? .kaıt tam köprüye adımını ataca~ Tiin bu faalivetl.erini 1.&ı.m zamııım 
- A ... N.ecdat bu ne unut.kan.. zaman bir Senegal zenci nefer: devam eutirebJJ.eceklerl de 

ıı ll:ıelidir. d~ ne gaflet .. beni,. Mua a)'lJ - Hi go .. Vaı>-1'--en .. Vas. t. 
tanımazsan lc.Vni tanıyoacaıl<ısın? en!.. Yrni gemi inşaatn ile kayıp 

- Ba}<ın !J!Ördünüz mü? İşte Diye, kaba, galiz, kend:ilne mah- t.e!ıAfi etnnek mesel~ııe geU 
a:raıdı:ğınız adaım barı değilim. Ben suıs b:r şive ve ahenk ile baığııırlı, Aoglo - Sakronların bu ntıık 
ne siııi, nıe dıe Mual'la Hanım is- sfüıgüsü:n.ün ucunıu parlattı. Mu.. çok kuvvetli oTıd.'uıkları emıı4y 
~inde hiçbir k:mseyi tanıml.)'Oo ana ılıer şeye rağmen, yürümek. söylenebilir. Burada Aımerik 
rum ilerlemek UıtzyQr, göileri Sene. tnı;ıııteroye büıyük yardıımı o 

Necıdet, Muallaya daha bir 1ek galin parlıyan sü~üısünıden ziı. cağından şi.iplıe edilemez . .Aıınc.: 

Söz söylemcğe fırnat veıııned€lllt yad'cı deooin pırild.eyan sakin su.. r'ka ' b sanay;i faaliyetinin 
merdivenleri çı.ktı. Mualla da olL larına dalı,yoııdu. Nefer bir daha. ıınülhim kısmı ticaret ~isi 
duğu yerde mıhlandı kaldı. Sap. bağırdı: şası. .üızerinde t>;ııp1a~ ıır. v, 
!farı rengi, kıpkmınızı oldu; buz Alın ·•- de ·ı - Allons .. Toı.ırnez... erı ... a senıe on mı yo:nı 
a'bi vücudü alev'Jer iç'nde yandı. 
..- S''-oz;;.,,.;; M••all""'ın '"" buıınuı. gemi in~aısım 'p"""ram olarak k &mıra hWk:letle kapmın öniliııden ""'--, - ~ =· ... ·-. -..... 
ayrıldı, sarsılan, mahvıo'lan hul.. mm ucuna kadar dayad.L; Muallt bul e'tımiştir. On milyoın ton, b 
yalarmın enkaz ve harabeleri u.. aklı biraz başına gelir ıglbi ol~u, ıgiin Almanlar tarafından ba 
-zerinde ak'tı, ki\prüye doğru yü- döıııdü, tekrar ne yapttğını, niye lan gemi tonajının iki misline ba 
riidü. o anıda dJ<nyayı göııınü.yo.r:, döndüğünü bilmez, sarsak, takat- olmaktadır. Yarınki büıyük iht' 
heyecanından tirtir t>t.riyor, başı siz ve iradesiz bir yürüıyiişJe evi. cı karşılamak için aımuikanm fo 
ıdıö~r, dQğrut'..a kıöpırü. üırtüıne ınin yolunu tUttu. ofumobilleıi yapar gibi ser! 
g. tm<:>k ve kneılini denize at.malt ....................................... linıde gwrui İM& etmesi !azı 

istiyordu. İnltitıar, i.ıısanlann düın. Odasına mrla geleboilıdi, hemen Amerikoa sanayicileııinin te'1kl 
'Yadaın bifü.itrı ümltJenn.i. kestik!. gelir gelmez de o'lduğu yerde Y'- çılı.ğ> '"" ellerindeki >vasutalar 
leri, iradele.-iıni kayıbe'ttikleri, &. ğılıdı kal.tiı, .-:Zı k.ilit'leındi, dili bolluğu mal\mı 'Old>uğuna g 
ci.z içinde .bımaıdlkları, tamamen k86ılı:h. Ameı"kalıların bu işi ba.şarac 
mağl<qp kaldıklarını ciğerleri buı. (Devemı vıır) !arını söylemek kehanet sa'V 



...rona4~cıi 
":, .i/ÇiJıı[DE I<~,. , \ 
·HADiSELER · 

(Bu yazının melinleri AL:acıo1u 

Ajan.sı bültenlerinden alınmı;tır) 

Hindi&tanda mütterikler 
konferansı - General 
Franko ile Portekiz 
Cuınhur Reisi yakında 

h:s~~j:Y::zi-yet ş_ark uc:.! F i ı i p i n ı e r d e 1 EN ~ON 
::ş::ar::i:k:ta:v:a:zi::ye:-:t.=== son harp vaziyeti D KaKA 

Telhis eden: A. SEKIB 
' Hindistanda Yenidellhiye gelen .. ,., 

· .,,an.Kay-Şek, H.nt hükumeti \'-e 

· · B'a~kwnandanla Çine w Hi.nrliş.. 
"·:'tana a"t müıştH'ek menfaabe da
.; -,.ananı !işlem ıgöı:ıüşecelkitir. Hin. 
.~ p·sıan Kral iNaibi demi11lir ki: 
,,, J •Tek başlarına 800 müyon ya
·,. !_li b~cüın düeya nülusımun üçte 
·-ı~Wiıı.e sahip ;ki :büyıük m:Jletin 
-<".4l;luıharebeıdeki ortaklı.ğmı bu buı. 
. ,.Ju.şma kesin olarak tesbit etmi:ı-

. fir. Bu öyle bir buluşmadır ki 
~. dÜşınanlarımız için hiç de fali. 
·· hayır değildir ve bunun böyle 
. 'b!ıduğunu yakrrıda başlarına ge
. 'lecek feMlt<e:Ue aııılı;yacaklardır.• 

. "Çan•Ka.y..Şek, verdiği ceva.pla 
- ~irman<yanın ve H.ndistanın mü
.. :a.ı.faası için Çin kıt'alaMnın Bir_ 
· • 'ıiıtayadıt yaptıkları hareketlere 
.· t<f<mas ~;,, vtı şı.mlan ilave .et-
ımiştlr: .:Müşterek dıfu;ırrıanı yen. 

, "mek için müttefikler\mi2e dosL 
. luklarlllilıızı ve dbirliğiıınizl vı1-
dı:xiiy10ruı:ı.. Tecavüzü boşa çıkar. 
-.ı"ak ve denwkrasi cep.lı€sinde za. 

• ~ri tem.'n etmek !lz..ere ha.zmz.• 

~NERAL FRANKO-PORTEK.İZ 
·:İ:OUMIW.R REİSİ YAKINDA 
. ;.. BULUŞUYOR 

Maı.kit siyam mahfillerinde öğ. 

' ·lllU·nild .. ğine göre, General Fran. 
-._~, yamnda Haridye No.zın ol
; . .Wğu halde çarşamba güoo &vile 
"'i!!.iıiecektir. İspanyol devlet adam
':_,iıırımn bura.da Poı~ıckiz Cumhur 

. ·lteisi General Carmona ile Por. 
.tJı.kiz Başvcl<ili M. Salazarın kar

... ~Jiyacaklan söyleıını;,ktedlı-. 

:.,.ŞARK CEPHESİNDE VAZi:YET 

- ' ' Almanlara göı:e, Doğu cep.he. 
si<ıde R.ıslar anudane muharebe. 

', k.r neticesin.d-e yen .den ağır ve 
·kanlı kayıplara uğraıını.ştır. Le

. : ttingrad önünde düşmanın mü. 

" ·ııım kuvvetlerle yapt>ğı ç>kış le. 
)ebbüslerl IJ"!ficesiz kalıınıştır. 

''. . •·Finlere göre; ooın '.J.d gün zar

-· l.fiı1da yapılan savaşlanda 367 inci 
Sovyet tüınecni tam bir mağlübi. 

UZAK ŞARKTA VAZİYET 

Müttefiklere göre, Holanda Hin.. 
rustan.ı da Se1e\> adalannıın cq
nup batı ~vresinde Makass~ra, 
Bismark takım adalarının Yeni 
Britanya cenlJiP kıyısmda Casmıı
taya asker çıkarı!Jmıştııı:. 

Singapurda, Japonlar aday<! 
yeniden ..ske,; çıkat1JTUya ımuvaf
iak o1muşlardır. İng:U-z kuVYet
lerf yeni bir ric'at hareke<l.i yap
ıınağa ımedıur olımuşlardır. J a
ıponlar pek muıhtemel olal'ak Sin
gwpur ŞEhrine l? killo.metre ımesa
fede bulmıuyorlar. 

Japon kuımandanı Singaıpurda
ki İngiliz kuıvv,elleri başlromuta
nını teslim olınağa da'Vet etmiştir. 
Singapur adasını Johor • Bahru.. 
:ya ulaştıran köprü tamir edilmiş. 
adaya yeni kııvvetler ve ımal!ze
ıme geçirilmi~ir. 

S'ngapurcf a vaziyet 
( 1 incl Sahifeden Devam) 

balar artm,şJardır . 
Vişi 11 (A.A)- (Ofi): Japoo 

kıt'alan Singapur adasında ce. 
nulba doğru sür'atle ilerl>yı:ırlar . 
Top ve ımilTalyöz sesi-eri Sing~ur 
ş!!hrinin kenar mahal1"ler:nden 
işitiliyor. Japonlar ad.adak; 4 haı
'Va meydanını ele geçirmi~lerd'.r. 
Amerika rodyulan vaziyetin çolı: 

cid'd:i olduğunu söylüyorlar. İoıgi. 
!izlerin ma1zemece ger !iği muı. 

kırvemeti •~alirnaktadır. 

Amerikan harp 
tebliği 

(1 inci Sahifeden Devs"1) 
kuıınandasındaki 48 inci tümen ka 
vuşak hattı ü~eTind!edir. 

Veznecilerde 
(1 1nc1 Sahüedt?n Devam) 

geçerken te\<orleği fırlamak su
retile kıtldırıma çıloınıış ve 5 mı
maralı kitapçı Mihranın dükka.. 
nma girerek camekanla-rı kırmış

tır. · '~te -u.ğrahlım~tır. 

··-~·mıııamııs~~~~~~~~~~~Sl/N~ ......... 
~,oıı ~ 

' Ask rl.lk tarını.ne en pa,.Jak şerefi... Ka.hrarrıanlık dün1asına 
~er büyük §Öbıeti kazandırın Amerika oroumınu ç<lils. bir 

, ~ kal~ g.ibl şahlandıran 

T 0 R K Ç E 

~~.,~ DAÖLAR KRALI 
(JERO NiMO) ..• 

.~ PRESTON FORSTER - ELEN DKEW - RALPH :\10RGAN'ın ~ 
büyük t.udretlerile yarattığı €fi obCyük eser. Aşkıa vazıfenin 

·:;;,' mücadelesinden ha vat alan eşsiz film. 
A 

Yarın Akşam L A L E , n i n 
~ göııüer&eği senenin en h<:y<canlı ş&hes<"fidir. ~ 

._.., Numaralı yerler şimdiden sr ıılııuya başlanm~tı.r. Kapatmak 
:.~ı. ~ için acele ediniz. Telefon: 4350I ~.~ 

.. , 
-.. 
""-·1,. 

. ...... 

'•. ,, 

--ı: 

' 

· .. 

... 

•• rt:ftb' t ·'* 
Bugün Matinelerden İtibaren 
•• 

S U M E R Sinemasında 
2 büyük film biı·deıı &örmek için müstesna fırsat. 

Dünyanın en 1tilçük Yıldızı Umumi istek üzerl:ne aşk 

BABY SANDY filmlerinin şahane Yıldızı. 

B•• .. k • l MARLENE 
uyu ış er DİETRİCI-I 
PEŞiNDE 

2 saatlik kah'kaha ve sürpriz. 
!er filini Büyükleri ve kü,ük.. 
!eri 'llğLerufü·<cek çok güzel 

bir film. 
BABY SANDY 

ta<afından yaratılan ve 
SİNGAPURDA geçen 

7 Günahkarlar 
şaheseri 

!;'.ut 4 - 7 ve 9.4a de 
Seanslar: ~ 7 GÜNAHKARLAR • 2.30 _ 5.30 ve 8.30 

DiKKAT: Dlinyaıım en ihtişamlı Filmi 

Hürriyet mazlumlarının inle t;Jdikle<"i, dehŞ<>tler, heyeca'lllar ve 
entrikalarile cihanı sarmış olan 

V E N E. O i K Z I N O A N LA R 1 -
( Harikuliul~ Tiirkçe K<>pyası) 

Bugün ALEMDAR ve Milli de başlıyor 
Ayrıca: PAULETTE GODAR - RİCHARD CARLSON -

PAUL LUKAS 'ın yarattıkları asrın şaheseri 

PERiL~ KÔŞK 
Türki)ede ilk defa ~ürülıneıniş bir program 

·~~~~~--~~D~IKK~· ~·-:_A~T~:~Fiatla~da_z_am_)_'o_k_tu.r. ~~~~~~~ 

BRONŞiTLER E IATPı .• J HAKKI EKREM 

Vaşiıı,gtmı, 11 (A.A) - Filipin
ler-de Genernı Jelıi l-ımıandasın
da be§ Japon tümen' Am<>rikan 
kıt'alarıııa hiicum etmektedir. 
Şlnı<liye ko,<lar Japon ~ücunıları 
tÇtti püskilr1ülmiiştUr. 

--.r---

İngi1terede askerlerin 
ücreti arttırıldı 

Londra 11 (A.A.)- M. Çörçil, 
~ililhlı ao;ke,derin •üıcretler le aile. 
hırine verilen t21hsfaatın arttırıl
dığını d:Un Ayam Kamarasında 
haber vermiştir. Bll arlıtıımıalar, 
s<"nede 55.000.000 luk b·r yekuna 
varmı&ıtooır ve silah altında:ki 
efra<lın arlttrılmasile 60.000.000 u 

f
~kıtir. 

ngilizler tahrip si
yasetife çekiliyor! 

Yeni Delhi 11 (A.A.)- Si!l'ga. 
ıpuııdan gelen bir ihabred-e denili. 
yor ki: Singapur adasının batv 
şimal IOOşesinıdek:i İngiliz kıt'ala
rı •tam tahrip siyasetinh tabbik 
etınektıe, yağ ve benı.in sarnıç!~. 
rına ateş veı:ıınekte<l'irler. 

Harp Vaziyeti 
( 1 inc1 Sahi!eden Devu,m) 

yeti ""-"lml§tır. He:va k\IIV'Vetle
rile desteklenemiyen üssün akı• 
beti, Hong - Kongun ll,kıbetine 

benı:enı.ek üzeredir. 
3- Japonlar Binnı.anya yolunu 

kesmek için., Rangcm istikametin
de ta.arrurı.a başlamışlar ve bu li
mana 50-60 kilometre unesafeye 
gelmişlerdir. Bu yolun kesi!mooi, 
Shıgapm·un sukuı\undan daha mü
ihimdir. Çünkü, ;nol kes'~diği tak
dirde Çin oııduları her gün gön. 
derilen 30 bin tonluk unalzeme. 
den mahrum kalarak hareket ve 
rnulhaı-ebe ka,biliy&tini kay!bed..,_ 
cek;!erdir. Yalnrz 'hava yoliyle 
yapılacak ımah:eme yardııını, Çin 
ordularını kıımı1datıınağa bil<> kılii 
gelemez. 

Japonlar şimciı dııha ziyade Sin. 
ıgaputa yüldenm:>şlen!ir. Fakat 
çok ge.çm<'.den Biıımanya yolunu 
keamek için Male:ı;yadaki kuıv~L 
leri şimAle, B'rmanya hududuna 
kaydıracaklar ve Rangonı l.irrıanı>

na büyilk bir taarru.7.a girişecek. 

leııdir'. 50-60 kilocrnetre ımesafede 
bulunan bu. liman, Japon zııtı.lı 

ve ımotıörfü Krl\kleri için ınilhayet 

bir giln1ük yürüyüşle ellde edile

cek bir taarrııız hedefidir. RW>ya. 

\Y' desteklemek için ArkanjE!lı.k 

ve Kafkasya yollan ne kadar 

miihiı:nıse Çini takviye etmelk ba. 

:ıomm<lan Binınall/Ya yıoluı da o 
kadar •çok mü'himıdir, 

MEZBAHADA 
(1 ine! Sahifeden O<>vam) 

yapmıştır. Yeni narha göre kara. 
nı.an canlı 48, Uıptan 85 ve pera. 

kende 95, dağlıç ve kıvırcık canlı 
50, toptan 90 ve perakende 100 

kuruşa satılacaktır. K l17.lı, sığır ve 
manda eti J1'il"lıtaıı hariç tutul
muştu:r. 

Yeni na.rh bugün lııışl.ıyacaktır • 
Bu sabah n~E7Jbaha ı;ay yerinde 

üç bin koyun ve •ığmn ahın ve 
satımı yap.ılmıştir. Bunlar hcıueıı 

k~ilmekte ve ıkasnpla.ra tevzi 

ohı:ıuna ktadırlar. 

Bir ustabaşı kömür
den zehirlenip öldü 
B,a.kırköyünde TasocakJarmda c;a•lışanl 

ustabaşılardan 42 y•şlllda Ta.\ip ocakta! 
yakl.ği n)-angal kötn~iründen zchirlen~ 

ı .. ı~ O!mü.ştür. 

s İN GAP 
sukut edin e 
Japonlar nere
ye yürüyecek? 

Saigıon 11 (AA.)- Ofi: 
Aiskeri mahfiller, Sirıgapu.r su

kut ettiğ'. takıdirde J a:po~ıımı. 
gayreti derhal Rangon i,iize.-ine ve 
BiımaJzya yoluna dönCCC'ğİ kıınıı. 
atinıcied;dler. O ta\ıoılirde Çltıı sni!t
tefikler a1eım1le bütün mu<;asll
lalarının kesilımesi vaziy€tine dti. 
şecektlr. Diğer ta..:a.ftan Smga
ıpurun düı;mesi, Fe'leınıeı:ı.\'. ffiıı.. 
di'Stanınaı ve belkl de A'Vustrıılyıı.. 
ya Japon hili:uununuı kı:ıly~ı
racaktır. 

Şehir yanıycr 
Lonıfra 11 (A.A.)- Singapu:r • 

da çıok şiddetli ç"-'1!>ışmalar de. 
vmn etımketedir. 
Tutuştuntlan bemin depolan 

alev alev yan,maktadıT. 
J aıponlar, adayı teslim-e daV<et 

eden binlerce beyan.ııame atını~ 
!ardır. 

Fransanın Mih~ 
yardımı 

C1 inci Sah!!eden DenuıJ 
bir nc:ıta veril.ıni,ştir. Hariciye Na. 
zır lığının F raı:ısız kara ve den.iz 
~llar:le Raırımelin eline varan 
11>.aDp malzemesinin rniktan w 
ınrnh>yeti hakıkmda muıfasısal ra
poı:lara sahlp &duğıı iyi bir kaıy
nalı:tan öğren.ilmiştir. 

Vişinin Vaşington elçisl M. Ha.
ye, dün M. Wellesi z:yaret eurıiş. 
tir. Frarısanın düı<:ra ıharbi karşı. 
sındaki tarai=lık du.rumuı lıer 

hangi şekild" değişip değŞ:nOO'i
ği yolunda M. Haye'e sual sorul. 
muış ıo\ması çok kuıvvetli bir .ilı
t'crnaldir. 
Ş mdi sara<lıalle aıılaşılm~ gl.. 

bidir ki, çöl '.luıreketl.eri ~ et. 
hıizlandı.rıhmş A1man ~ 
lan, Tu:nusa giden bir Fransıız ta.. 
şıtına yüklet:lın'ş ve Tunuda 
kera yeliyle Romınel on:lııısUM 
.E'ÖnderilmiştrL -,, 

Fransız Elçisi itM.m• 
lan reddediyor 1 

Vaşington, 11 (A.A.) - ~ 
ıel-çis. M. Haye. dün, M. Wellesle 
yaptığı 45 daıldcalık mül!Mra.ttan 

sonra Alıman kıt'alarının Fransııı: 

şimal Mrikas.ınıdan Libyay& geç
tikl~rine da'r olan haberleri tek.., 

rar ya.lanlamıştır. M. Haıye., kerı.. 
di hükfımetinin bazı hareketler
®n dolayı hıa!bıız yo·e ıiıtham e
dildiğini illıve etmiştir. 

r TAKS~M 
S!nı>masıında: Bıı c:wnıı maıtitıe

lerden itlbi::! ren 
Türk dublajıııın ve Şark muısild-

mıhz.ia:ı. büyUk zaferi: 
Si.irUk1eyen bir mevzu... Yüırek:
ler paırçalı!yacak bir dram... İç
tinıai, ahlilıki bir facia... Şijıı:ıd.tr. 

ye kada·r hiç bir fJ'lınde göril!lı
mi'yen ıl>ir heyecan... Hiç ıbtr ~ 
de iş~tilınemiŞ can ahcı blır mıi..iE,tt. 

ZEHiRLi ÇiÇ~ 
'Iüikçe sözlü. Şark muısikill. 

(Türkçe - Arapça Şankılı) 
Kemani Sadi, Tımbuı1 Saılil.had>
djr .. Kemani Nubar ve 36 kişt,l(Sc 

bilyük Saz Heyeti. 
Bayan ve Baylar Koro H~'cti. 

İdare eden üstad; Eyubi AU RıEa 
Senenin en bilylik s:nema h~dise
Sini teşkil edecek bu hissi, lçtf.-

TI'!ai, a1htak1, f-aciayl 'bütC!nr. 
ANNELEJ.t BABALAR Vi: 

GENÇLERİN 
Jb!'etle seyretrneleri ıht:ıssa.ten 

taıvsiye oh:noc. 

fl'"...:ı.;:.1o:y:....: ~:.....,_;y,, ... ~ ... il&.: :...: ';J/l;.':!'11'.:;.&; .... r'l!T. ~~~ 

~: ELHAMR A Sinemasında~~ 
~ Ali BAB;rv~:n Kıl~~k f~l~RA iLER ı~ 
~~ TÜRKÇE SÖ:t.LÜ ve ŞARIULI : 
l Romanı bütün dünyada inti~ar eden en'saisiz macera - Şark ~ 
~ baraylarının ;hıı~aını - Mll<?.zaın dekcrlar - Relokaseler -

Baş Rollerde: Hindin ım kudretıi rırtistleri. 
GULAM l\lUJIAMl\1ED - SERDAU AllTAR -

V AHİDAl\1 - SURENDRA 
~~ B"s!ckfır: AH31ET YATMAN 
~~Okuyanlar: NEVZAT ALTIN OK - SÜZAN GÜVEN - GÜZİN ! 
! ARKIN - SEMİHA - IHC:AN - NUMAN İÇLlSES -

HASAN DRAMALI 
~ 30 KİŞİLİK SAZ HEY'E'Iİ 

t Yarınki Perşembe aksamı saat 3.30 da 
~~ İlıta<: Filmin 14 kısmı birden gö;tcrileceğin<len tam seans za. 

manıııda bulunulması rica olıınur. ~~ 

Hem Hakları 
Var,HemYok 

Talebe 
(1 inci Sahifeden Devam\ 

iri iği 
(Başın:;J•alerten de· .. am} lara fl~kuktan Semih Ozmeı:t, Edebi ... ı 

meğ vr.rrnck. ucuza yıkanma ihtiy.aQo 
larmı temin etmek üzere hamamcılar 
Cemiyeıiy1e temas ederek Üinivemi1.t 
civarında iki erkek., iki kadın harrıar 

mmın hııftarun: muayyıen günlerindt 
hüviye vaN.k.l:l:a.nnt gösterecek ta.le-
belere işletilmes~ faklr talebelerin 

Bizce birinci ş.ılıılı:a ııa:zaran i'kiıı- yattan Macit Gökoir, Fenden Halülc, 
ciyi k8'bul eylemek ve luıkik11U seçilruişlerdlr. Bu:ıd'l.n soma, gezi. Y•

yıın, talebe işleri '91imai yardım, spor 
daha serinkanlı görın .. k ve muha.. llodlı be~ k<>miızyon kunı!muştur. 
kemıe etmek gerektir. Keadisiyle görü:;e,1 b'r muharriri-

H<>.ıı.g..Kong, Sing:apttr herşeyin mize yeni birliğin y<'n! reis! Fen Fa- · haotalılc halleriyle yl>kından aliın<ada~ 
oluınaralt bek.imler ve !l§ç lemin et

mek ilk lşlerimlz alacaktır. Şimdilil< 

küçük rnik;yas!<ı bir talebe re.•Jri aç.,_ 
ca.ğlZ ve sonra 5ağıı.k kolu geınişleti-

lorek tekmil talelıelerin yılda bir, iki 
lira veı.ııne ~le en bliYilk ameli.. 
ya1ıları pal'ıı.sla .vae4racağız. 

başında ln:gil!ere itin birer taaır- külı..si Dekam Doktor F•hir ~u beya-
rm üssü ve denizden g:deeek tıı. natts bulunmuştt.,.: 
arıuzlara kaTşı <la müdafaa üs. - •1.:0niversi.te Talebesi Birliği ha
södiirler. Halbuki, bugün İııgilte- kiki iblr ilitiYS.C>n cev&bı o.!aca.ktır. 

Ben Birlik Reisliğine tiec,melcrtnden 
re taaıır112 harbi değil, müdaba dO~·· sayın Re!ktöre teşelcl<üT etme-
harbi y>1pıyor ve en az kuv.,,ı<ıtle yi ve ünh-enslte gençl.!ğine kendi tey. 
<en şiddetli ve yıpratıcı müdafaal)'ı kilatı başında çolı.5m&ktan hile dlcya-
yaıparaık Japonyannı ~-ayılrruısını cağmıı söylemeyi bir borç bilirim.>· 

Ustasını boğan çırak 
--~·· -

mümkün ..ı.tuğu ka.du pahalıya Munıalie.Y'h Talebe Birliğinin yana• 
maJetınek istiyor. O halde, kıy. cağı işler hakkında. da fU izatı..tı v<ır-

uılştir: 
metli taarruz üslerini, kıy111~li 
ve :ıengin Kamhıi v<ı adalarJJ1.ı - •İkinci sömestr baı;ında tamll'Jltı 

(1 fncl Saoıfeden Devam) 
çalışan katil cinayennı mii'teaklp uıo

tas.ının cakm-eces!nı soymuş ve UO li
rıı ç;ı.:ınıeytır. YaJcala.nan veımı cina.
.reli niçin l:;led.!Jlini :ıô7le aıı.!at~ 
br: 

lk!rrı.ııl edl~ olaca.':: birliğe alt bi1-
kıtyb..ı.,n İngiltere müdafaa Jııa. Q.a t;;lebelere ucuza öğle, al<şaııı 7e-

bilil·etini kaybetmiş ve kadlsi l==<============ı 
için ~ati ehemmiyeti ıh.aiız sahla. 
!arı henüz eld"en ç&kımnış buluıı
muyoT. İııgltere içln blliiin garp 
Paslfik'inde, Hint Okyamısu'nda 
bugün için tek hayati hat ve alan 
varo:cr. O da: Haıtil ne Avustral. 
ya, ne Singapm, na Cava, ne Su
matra, ne şu ve hu ralroz ve sa
dece Çin • Hindistaa muvasala· 
smı heniiz bilmecliği>niız bir nok. 
tadan İtibı>ren enuı.iyıeot altında 
bulun<lurnıa'k ve Hindi.Um l;>ehe
mehııl elde tutıı,bihnek azlan ve 
k..,.arıdU'. 

DiW.r blttiin sahaların elden 
pkm ası İmpa.ratnrluğn sal'.'Sma~, 
sadece özer ve n.lhaf zafeıre bdar 
ı>eındınr, maddi zanılan ioop et. 
ti:rir. Fal<at, Bindist.ıuun elden 
çıkması., Çin • Hint muvasalıısnı~ 
kıf6Umes! İngiliz İrnp......W~
nun bütün Asya, Orta Şttk, Ya. 
kın ~ İmpımafodul\umı ve 
kudretini S&l"81M", Sovvet • lngiliz; 
İngiliz - Çin miidafaasuıa ve A. 
merikan yRTdımının devnn11na 
engel ohır. Bunun içlnıdlr ki, Sin. 
gapur'un sukutu ihtin:ı..a·ll. Ja'POn
yanm adııLa.ra yıt'Vl!ışı lk""§ısmda 

hayal sukutuna uğrıyonlar mllna
da h;ık.lı ohnakla b"r-tbe.- madde. 
de haksızdırlar ve ha-tah düsiinen
lerdir. İnglliz fifosu ve hnv~ kuv
vetleri lçfo bllyük h'r taa.rnııı: üs.. 
sil olan Sing,.pur'un düşmesi in. 
gill.zterin asd hayat nııktnsı ve 
şa.rktaki oniidaıfaale.nnm kilidi <>· 
lan ve herhalde btr noktadan çl. 
,,ıJmiş o.Jan Cin • Bi.rnuınya • Hint 
iıöl<g<ıSine ~ir tesir ya:pınaz. sa. 
dece Jaıponyayı blla:lıeu mliıt-tlffik 
donam elaıra k...., ko: di müda
faası balamlllda.n. brvvedeıı4Mr 

ve Malezya Yarımadasmın tmna. 
nuna saıhip kılar, Hhıt Okyanu. 
suıu• ya~..ım.ık lmlaylıitma kavnş
tuırur. Bu balomdan lııgittrıre he. 
salıına İııcPlteronin blzır.at kendl 
ken<U.ine chıy8"nğı füil:ntiiden 
daha fa'Zla liziintil dt"Y!Ill'Y& ve te.. 
Uş gösttnnlye blkll)an askeri ve 
siyasi muhan.irier, öyle düşünen,. 
ler, Singapur'un düşmesi ve Ja. 
ponyanın bugünkü yayılışı karşı. 
sında iyi ve lıesaplı düşlineınl• 
yenleroir. Ancak Çin tecrit edil. 
dii!;i, Jaıı•m ordusu Hindistana gir. 
eliği vnkiHir ki üztintıı, tela,., har
bin istilı:bal'!J<> ait miiliihazalar 
haklı bir hal iktİ5ııp edebi.Ur ve 

o zaman vR'Ziyet mun uzun dü_ 

Yeni Zelandaya 
O Jınıol Sah!fe4en Devam) 

rikan deniz Jruv.vetl.erinıln öncü. 
leri geld ğini haber veriyor. Bu. 
nnulh&bir' PHr! Haıi>oul.'dan son
raki yol boyunca bazı mktalara 
1akıviye kl.llV'Vetlen çıkarılıdığı:nı 
ilave ediyor. 

ÇERÇEVEı 

• 
lngiliz ordusu 

(! iıııoi Sahifeden Devam) 

kışlalanna bağlı gösteren pro. 
pagan<la mauretl, ~aıbul etm<1k 
lhtmchr ki, artık t&ınsm.ıle 
kalk.mntır. Al<lll f'l1 mll.mkı1n 
görüııır:n deviTlerde imkansız
lığını bayıkmlığıınız gibi. bu. 
gün ve bu şartlar altında İng!J.. 
t.,,.e e.das.11U1 bir ihraç harelrel;i, 
şimdi etse "tse hatrraları işgııJ. 
ıtdebilir. 

Öyleyse bugüne dcğinıkendl
sin.i bu kadar iyi gi:ıUyen "e 
kıskanan büyük fngiliı< ordusu. 
nnn. utık bih'iik wneliyeslıııe 
girişme sna-ti gelnı~lr. 

İllııbaharda Alman or<lulan 
bi>ltiıı ağırlığile S<•vyet Rusya 
ve lnglltere İmparatorluk sik. 

l;et merkezine J ükı...n.trlten, 
Ga.rbt veytı Şimali Avro,,,. ü-

zerinden Ahnlln\l'"llY• değm bir 
hareket mi? 

Buna (haiı:r!) ve (evet!) dl. 
yenlıer ,·ar. 
Bfı de diyoruz ki, öıWmil:ule. 

lı:i i11dıa har ve yaz mevsimlnde 
A1ıııaıı ve Sovyet <><dulıın ..-a
suıdaki tnuh,.,.,b., neticelene.. 

cek olursa, İngiliz 1>rdu~ İn.. 
gifü poH:ti.k.asile elcle, bu. mıı
hasebenln netic>esi111t ga:re en 
kolay ve faydalı hattkete gL 

rişınek üx...-e fev kala.de lue ve 
dikka0tli OObeti- devam ede.. 
cekıt:i:r. Bütiin gayesi, Alınan· 

larla Sıovyethc.- ttnsın<laki mu.. 

lınsebeıün nctices;ne kıadar dip. 
diri \"e ay .. k:ta loalıruıılctan iha· 
ret olan İngiliz ordusu, biue, 
kırndi saadetine giire değ;J. diiş
manlanııın felaketine göre ha. 
zır bulunmak;adır. 

c- Mehmetle ev'o•eldenberl tanışır
dık. :ı-.endislndeıı dün ödilllç 15 li,.. 
~"-'dlm. O da bana bir gece beraber 
eğlendikten som-a bu parayı vereceği
m' vadı>tti. Dil,, ak.~ K,...ımpaşada
ki cdne gitmedi. Dükk§nda kaldı.. 

Dlilokirn.ın tislilınde!rl <>dada yaiııy°"'"' 
duk. Gece i:kl <addelerlnde Melım_,. 

blrdedı!re üzerime hücum etti. 
Ben kendimt müdafaa et:tim.• 

Vehbi bu sabah. soı-guısunu. mlNıeakip 

saat 11 de alrW:i Atk1"ceta lolalıko
meslnde Cürnıü:meşhtrt Ka:nooooa gô
"" mulı<ılreme edilmlye başlaıım.,tır. 

---o-

Şehrimizdeki 
Memurlara 

( 1 inci S•hıied•n Denm) 
Bu Kooıpentif e şetııriıni!zdoeilci. 

resnu dairelerde çahşan rnemlllr. 
lar aza olae&klanlır. 

Dğilre taraftan• eı;rıa! cemiyet.. 
!erinin oo ıııza'lanna fü1ıuıml!u o
~an maddeleri tek eld<n \Marik 
ederek uıcuza tevzi e1ııne\ıeri mak.. 
sadile birer ~ratif teşkil et. 
ımeleri kara1'la$ıırüm~ır. Bu. 
mayanda <1tekıile.ı:, i:ıamamcıllar 

've mOO.en! i,!jlıer san'atkıarları ce
ımtyetlerinin teşkil edecelderi Ko. 

aperatifin nıizamnamekıri Anka. 

ı raya Ticaret Ve.kiı1etine gıönde
rilmiştir. 

tf1l/l-Bfi 8 U GÖN -llmılllllıa 

Matinelerden itibaNn 

AZAK 
Sinemasında 

MevsiJDin 2 büyül< muht.eş.•.m 
filmi birden 

l - Dünya harbinden heye
Ca'41Ill, aşktan kudxetln-i.! .. 

CLAUDETTE COLBERT ve 
RAY MİLI.AND'dan 

azamet alan 

AŞK 
Doğarken 
2 - TİNO ROSSİ 'nin <n çok 

muvaffak olduğu 

PARİS 
IŞIKLAR/ 

şünıneyi ieap etfu'r. Mareşal ı':::=:=:=:=:=::=:=:=::==:=::ı 
Çang.Kay-Şek ve General Va. ı: 

Aşk ve ihtiras filmi 

vel'ln diğer alakalılarla bu'g'iln 
Hindi.stan<la ba~başa "<erlp görüş. 
meler! de herhalde yalnız Çin -
Birmanya • Hint veya sadeıce Çin. 

Hint - Rns muvasala=n devam 
ve müdafaasını istihdaf etınek<ten 
ve ş~kta en haşin, en seırt, en dL 
namik İngiliz _ Çin müdafaasını 
bu bölgede tekstf etoınkten başka 
bir hedefi istilıda1 etmemektedir. 
Cenup Asyı>Sındak.i harbi; şöhret
lerin yıkılışında değil, müdafaa_ 
tarın diriliş noktasında aramalı: 
muhakkak ki, İngiliderin bugün. 
kil (Kafk.ııs - Hint. Mmr) ve yin' 
(Rus • İngiliz • Çin) ınüdafııasın:ı. 
dayanan tll>lyelel'lnck miindemlt 
bulunuyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

Urfa Meb'usu 
'1 inci Sahitnde.n Devam) 

kara l\Uiddeiumıuni\İğinee yapı. 

lan hıw.ırlık tahkikatı bitmiş ve 
:fl.e'fet Ülgen emniyeti suiistimal 

ve evrakta sahtck§dık, yeğeni de 

emniyeti suiistimal ınaddesindeı:ı 

mazııuıı olarak 3 iincü Ceza malı. 

kemesiııe verilmişlerdir. Gö<ülen 

lüzum üzerin• Re'fet Ülgenin du

ruşın.asırun me\1kufen yapılma. 

sına karar verilmiştir. Bu karar 

Ankara l\lüddeiumumi1iğince hı. 

faz <>hnın:rak Re'fot Ülgen g;ece 
saat 20 de te\'kif olnnmustur. 

Muhakemeye bugünlerde ba§
lanacaktır • 

~""'T.' ~ze~ııN~ii::>:ii!1il~~zsııı::ıı~~ııı:ı~~~!lZ~~~~~~~Jıı 

~~Yarın Akşam SARAY Sinem sında 
~ 
~ Seven 'Ve eğlenen Amerikan gençliği... 

f~ 
~~ 
~ 

Amerlkada, neden dü ı,yanın en güzel kadınları var? ... 

Nasıl gü ze:l olınaJı, nasıJ sevdirmeli'? ..• 

LANA TURNER - ANITA LOUİSE - LEW AYRES 

tarafından yaratılan çok hal'e<ketli ve çok kuvvetli 

hlr rııevtuda oLuıı 

Asri GÜZ LER 
emsalsiz zarafetler ve büytikPşklar filmi başlıy<>r. 

'-~1'11'.::...: ,,...~ 
Nafia Vekiletind9n : 

1 _ Eksll'lmı>ye konulan iŞ: AnlkOTa G<ınçlik Parla için alınacalk «15325> 
ad.6t. muhte. ·r ciıı:ııs fidandır. 

Keşi.f bedel~ «9800.0C> liradt~. 

2 - Ekıslltrrı<t 18.2.912 Çarşamba güniı saa! 11 ele Nafia Vcki.:eıı Malzeme 
h.Iüdürlüğü:ndekl l\'Ialzeme Eksiltme Kom~yonu odafitnda a.çı.k: eksill..rne usulü 
ile yapı'act.kb.r. 

3 - EksHWınle şaı1ınamesi ve buna nıütat.Qltri evrak Malı.ıem.e Müdürlüğün

de ve İstanbul Na!ia Müdürlüğünde görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek içln is1'! klilarln usulü daa..ıiııde <735> liralık 

muvakıkat teminat vermeleri ıazımdıx. c.-i29ı> c975> 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İlan Numarası: 145 
İstanbul şehri d3hilinde en iYi "Cins mı..ı.'1ieli! et azaınt satış tiatleri aş.ağıda 

göı:;ıterildiği ~ekilde tesbit edildıği ilfin o1unu.ı:. 

Karam.an 
D.'.'lğlıç, Kıvn•cık. 

Koçı 

Canlı Toptan Pernkcnde 
Kur~ Kuru.~ Kur~ 

48 
50 

85 
90 

95 
100 

BO 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-·------------- l'lo. 102'. _ _,ı 

Türkçeye ~v-.ttn : lSKENDER F . SERTELLİ 

- "Bugünden itibaren ihtiyar bir 

·rarihl Tefrika: 20 

Ehlisalibe Karşı Kıl»ç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel -

Artık Malatyaya yaklaşıyorlardı. Şura'" 
da kaç günlük yolculukları kaimıştı 

kadın rolü 
Ben de 

oynıyacaksın Yokohama .. 
sakallı bir tacirim .. f İLE SABAH, Ö G LE ve AKŞAM 

nuşu.yor ve güllil)üyadu... Ken. ) 
di.sik- çok a-z sohbette bulunuyor. 
du... Türk atletin<lı> büyüklerin 
yapbğına karışılmadığı için, T er 
kay bilmecburi-yc susuyor ve h iç 
bir şey diişüıımüyormuş gibi h a. 

Ruııni He gelerek ·bursya y deş. 
mişlerdi. Maanıaiilı, lıepı;i ana Ji.. 
sanlarını kaybed:erck l.iil'i:A;e ko
nuşuyorlardı . s~bcb' de, bu cıvaro 
geld.lkıleri zaman, Dersim d~ğla. 

rında yerl.eşml~ ve tavattun d . 
m'..ı;olerdi. Yollarda gelı.rken esir 
ettiılderi Kürd kadmlarm: a:m.ı~
lar ve bu kadıınlaıı:dr.n dünya ·a 
!l"'i<!'!l çocuklar analar.n;n dili olan 
kiirtçeyi kon~rak bi.i0·üdcikk. 
rindcn kürlçr. az ibir zamGn ıçın<le 
Dors:im Tü·rk.lerinin lisanı olmuş.
tu. Halbuki; Dcı:stmhleı· su katıl
mamıt] Ho1"isandan gcl•n halis 
Tü11k-0ğlu Türk klil..,r. ~\ıfezheple.ı· i 
Ale·vi okluğundan mtlsiümanlcr. 
dan aynhyorlardı. Dinlerinde 
du:>lal"l tüı,kçe, şarkıları türk-::e, 
ha:tta Mfs ve şiirle•i hc-p tü;kçc 
idi. H.,.. kal:ıikn in bİ'r Tok>mi var 
dı. Mesela, Arslan a~ir..ti dend i~ 
zaman bu aşi.ret reisin.in evin in 
önünd.c bir arslan heykdi duruır
du. Koç, at a..,<ıı.rctleri de aynilc b u 
heykelleri ta]ırla,-dı. Eski Türk. 
lerin Şamani m~~cıb; \~:;:> ıtot~miz. 

me ait olan bütün ad('Ueri Dt'.'r-

- \''it. sıı: ı\~ 27 nuınaraya .. 
O~onıobB deı"fıal hareket etll. 

Hso cebinden ..: ... ~\.drıau çlkaa'dı. Der yemekten soora günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fll~alııyınız. 

Soliiı< vt<ditim -.dı"f.i, Hi.ooo ;ı.o bir 
Jtal; gıin OO<e bu.Jşuı> ıuıcuııtuC;ımıllfr. 

b>r pasl<ıcı d ~ 
Bu"" s,oo.ı-a, beni gotürm otorrotııl. 

ıı..stacıı:on l!nik>OO mırdu. 
Penetred<"n baktın1: 
- Tcınıam. 27 nu,."!)M,..,lı ~. 

' o henı.en iceı-t.'k, to!Ore. 
-- Slı çidirliz, d«!iuı. 
Şeftir bcllj iıi>rm<"Jc s<imılı~a!alı: 

c. JıJlıct:J. gi t~i.. 
li..rada l-'4 1t~ıamazdıın. 
Jş lDt.-)'d~a ÇJkarsa, burada beru ~ 
yca 7akahyabU;r!erdi. Berclret ver-

•" ki, 1-.e: HissO ytldı:ım süı:'atiyle 
'· tı,ı.i ve booı t"lk bekletmedi. 

Ayak üııturıde birer pasta ~·ed.&ten 
etGVa dU'bk.~n --f<izla konu...--:.m.a
{j..,;.- çılotJI<. 

11Dao b.c.rıa. kısaca sordu; 
- Her ıey tamam mı? 
- J:.\·eot. Hcrı;ey ol4u. 
- O halUe lumlzi U.yb<.'delim. 
Derhal ba~a bı.- sokağa aaptıiı:. O

radan btr taksiye at!adJk. lll.ssomm. 
!Nlağloa egıldiın: 

- Nereye gidi;y<>ru<?. 
- Goyet t:.ıniJ> blr yere.. ~wn 

-ptlıjıın p;mlİ.)'<lDll. 
Un dakfka earrrc Hlsso ~oıfOre bir 

sak:ağıo •i:ında dumıasıru •öyledi. 
Ot.omobi!ınftt durdu. 

lliıııso t&lı:si tıcr~ tın """'1J.. .ı!Jrıi
dli<. 

Sukııkl<ın l<rs yuzııne döndii:ı:.. Ve 
<llomobll u::~lı.ktan sonra b..ıka bir 
.ooltağa sop!ılt für hayli 1üırildük. Bit
yıiiı: bir binanıın &çı:t <11.:Ian kapıo:n
dan gı.rdjx. 

Jı..rası cıc .oei<lz katlı biJıyıllt bir 
p;ıosiyondu. 

Yedinci ıcaıa kadar yayan çli<tık. 
.Mc.rdıvenlenn artasında sordum: 
- Daha çıkacalt mıyız? 
- Hayır Odam yedine kattadır. 

Ve ıülereık 113.ı,: e etti: 
- .M W!erllı ol. Dura>l emı,, bir 

,erdlr. 

Cı.urı koridor ~erı:rxıc: .. L odalardan 
bir'.ı.., ı::roJk. 

ı<apzyı kapadı.. 

A.yak\e il~<>ru.;;: 
- (Mm karloa'u <io.:.ya) yı ça.idJr; 

mı?. 
- :ı::veı. VU.Orıoun evrak çantası lıdl. 

Çanta k~ad..:ı sakayd1. Bugün yine 
Vil::;.ıArı\Jll ndtı. çalışryordum. Ka..a ... 
ya açı.k btralanu'}IJ. Ak6am ilo.'lü blr 
seiitt- geld!.. onunla konuşmak üzere 
mesaı odasmd.311- cckı1dı. Ben de bü 

• f,,..attan lstıf•ck ederek !§imi garoim>. 
- l'elı. ~lo Otur baklım .. 
Biı· 'kanapeye CJturdı..:m. 
Kalbhn çarpıyordu. 
!1lSSC. k.Uçtik bir ~e (ı.çtı: 

- Bunu sizin lÇlll aradıan, 'bu*lı.mı. 
Ba§mn.ı djnlenılirır.iyc 1btjyaellllE ola-. 
cagını uhmin edi:yaraunı. 

- Nedir o?. 
- l>eey - Cu.. (1) 
- Hiç içmedim.. 
- Blr l<adetı 1çİnız. Dwıa hti:yac>-

nu var ıimd.:., 
K~ti<bi ooldw"Ciu .. lçt:m. Atkadan 

kendi de bir ka<lelı lçt~ 
Ka1~mıa ot..ırdu: 

- liLı J:ünde:l •libareı..ı. ihtiyar bir 
kadın ıroltl (),)'llJYaCJ.kı&ı.o, Y<jroharn.a! 
Ben .a.aJ!ı bir 'b:l-im .. Sen de benim 
:kı2.kDnleılm o!ucaksırı~ B.ı gece Nev
yoNo;a yodr "1'<.'ll birc!rn hareket ede
~-· Bımlaroan b;rbe bınereğiı. 

- Pek ;\!5. f'ak. t, yoida ~.ıy&rw"1 

&r3ı!'la!E3 '°!., 
- Zıınnelır.eııı. M•amıı!lh bullun da 

care.ı;.in4 buldum. Pıya~da.n yi,ız. elli 
\;U\•al h\·e ıatm aV'mşllm. Birat .soo.
ra bu evrakı depoy:a. gö~ürür ve kem;ı:. 
eıımıe kahve ÇU\llll•rm<!an bidni<ı içi· 
ne ko:yanm.. 

- Kahve çuvalları <ia bu gecelti 
trm.e yiiclencc<tt mi?. 

- ~vct. Ben _,in-.di emlr ver.insem, 
kalneler Orene 1Wı.!"'1ir. 

(Devamı Var) 

(1) ı•PllllYada k.l!ıarların ;,çtlğl bir 
rn:v ı ıert ı~ 

1 lstanbuI_v_a_k_ıf_ı_ar_D_ir_e_k-tö'-r_ıü_ğ_u_· 1_ı_ıa_n_ı_ar .. ı_. 

18.00 

18.03 

11 Şubat 1942 
Prosram vo MemLekel 
A.yarı. 

Müız.ik: Radyo Dans 
tırMJ, 

S.al 

18.25 Ko~ (Dış Politil:.:ı H~di
ııekırl). 

18.45 r.actyo Coctık Klübü. 
19.30 Memleket nal a:yon ve ajam 

MberlerL 
19.~ Seme.t 10 Dokilta. 
lS.55 M!rzık; Fasıl Hey'etl. 
:.ıo.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Miiııiık: !ıh- Halk Türlull!ii Öğ-

1'(.'11j:yomz - Ha1tac.ııı Tilrkii
rü: Kıına Httvası. 

21.00 Ziraat Takv>mi. 
2l.JO Mürt.lk: Suzinok ve U~ Mar 

kamlar>. 
21.3C Kı.ıuıµr,.. (G"7.el Tiid<.çemiz). 
21.4.5 1.fıi:zik: Riy1.s<:ticwnhur Ear'1o

EU. (Şef; İ.bıPln Künçer). 
2UO Meml<*tt saat a7arı. ve •iam 

Haberleri, ve BorsaJ.s-_ 
2.2.45 MU%ik: Dans MO:t.lj! (Pi.) 
22.~5;23 00 Yar.ıo.#.i Progrim ve Ka. 

pa111f. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
RÖZGAR ESİNCE 

Emniyet S<:ııdAğı Müdü.rlü.ğiin

den: 
Nı~de S&h Süleyman ma.lı. ve sair. 

Semtı ve Mahalicısl 
No. su C;nsi 

16 No. da Bay Cemaı Kazanç 14.3.941 
tarl'tıinde Sandığınuza b.traktığı para 
içi.ıı verilen 5694 nwnaraı!ı Cüızdanı 
.kı.)'betÜğinJ söylemiştir. Yenil>! veri
l!Cetmden eekisının lıülunü o!lm.1!'aca.. 
ğı il.An olı.ınur. 

MU!ıamıneı Ayl,gıl--------------
L. K. 

S.ıılı.ec!de Gü.O>enl<,y;ın hd::.ı üst k«tia 24 Oda 17 3' Sult ~ Zilhrevtye ve CUdiye Mütehassısı 
ana.nmet Aleında~ Ça'!o!.,;eşme 1-2 Caıru avluınında. ev 8 0-0 6 

Cıık·nakç.Jar Valclc hanı k•plSJılda 24 Baraka dille. 2 50 Dr. Bayrı mer 
Çaı.mo,~ç>lar Vaid,, lıanı kap-..la 1 Baraka olllı:. 2 00 Çarşı.do Kalcl!u 3() D ük. 0 50 

Ögledeo sonra Beyog"'1 Aia Ca-

•. Yl<karda yarıılı m•b&'.:er 943 ,.,_ı Maı:ı»• sonuııa kada.r k.lraya verilece- mı! ka11ısı Hasan Apart. No. 133. 
ı:wl<lrı ;lana l<wımı:,:ur. Islekliler 13 Şubat 942 Cuma güo ıi ••at on bete kadar ••••• Tel: 43586 ••••• 
Çenberlitaft;ı İslaı>l>ul Yalu&r BaşnüdürlüJ:Unde Valu! Akarlar Kalecı;.ııe 1-------------
gel:r.elor.. <1013> ZAYİ - Anta.lya Lisesi Orta hirden 
---- - ------------------------ al<Uğım 1216 Duma.ralı belgemi k ay-

SAHİP VE BAŞMUllAJtıtbıl ETEM İZZET BENİCB bettım Yeniein,ı alacatımdan csksinln 
NEŞRİYAT Uİ'ILEKTÖRtl: CEVDET KARABlı.GiN ' h\lkmü yd<tur. 

SON TELGRAF MATBAASI 1218 umarlı Ali NEŞAR 

ŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

K A 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Sıhhiye Vekal.ltinin ruhstını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

t 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
-- --

1 

YAZAN: Çeviren: 
Louis T homas No. 35 1. S A C İ T 

Ba$1I>Ufe>tiş Torkaoıay, MBTlb~'nin 
apartım;ı.ıııoda bir adam malhbuıı bu
Juııduğıma bi;yil< bir el:eınmiyel ver
ml)'or. Bımunl~ beraber itinde bWaz 
ierablık dll,Y'du. Ztra vıızlyet tamamile 
ac!aşılıyorcıu. Lmdr&da birisı, Mü
f{l11..!..:., ManM'yı \eW<i! etlimı<>lı. içln 

h ('ill. eye tıaş \'llrUyor Bu mar~vn

Jarla '1aydıatuın derin bu- enldı;e tçln
<le bulunduı;une üphc edilcıı;cz.. 

K.ıpJCJYll: 

BızimI~ beJ'dber ge-li.n:it, ded!. Siz 
tıe del!il b ~inız. 

Evet. MöeYIJ, e>d, ben. geleyim. 
B~ ,ar;- ! iY~ sonM asansör a'.ttmcı 1 

ııca'ta durC-1 BUtilrı b a ıçin<le hare-
.,; at:ldı. Her K.c=.'.~a kapılar aç~;:vo.r, 

ad ıı~ı dola~ordı:: 
- Ne o. ,ty'>'!"' 
- Poli"i. 
- Ne o~ .. 
- llil!'eıt~ M.r!bA'nır kapı<llk zuc· 

luyor.tar? 
- Mlifettiş Manbl mı7 Tanıcıll)'O· 

t'UIJ\, 

- İ.sittiniz ını? 
- Bir tabanca sesi. 
- Konkunc;. Yoksa burada haydut-

hır mı var" 
Evet bır tabanca patlamıştı ve bu, 

tan- bıışmiife!ıllş Toı1tan..y'ın MarlM

mn lkapıoı öıılJnde: •Haşmet.lü Britan- l 
ya namına> dedıği sırada duytıılmuş
tu. BaşmldctlJ.:i.."l yannKla duran ka .. 

pıc., a:ttın sınn•lı elbi!>esinln içinde 
t iyorılu. 

Ba(rrütelli$ ona kı.p:yı açtı erıvet
t . Kopıcı kei<el;yorou: 

- l'ek., evet.. Anahtarı a&"1y<>rum. 
Allah vere rle sü.~u~i kapamam~ ol-
sa 

.-\ttlan bı.., tabanca set:i, apartımanın 
sı.ib."'Ünetır •• ,;-.J 1 etti: 

- ç .. ,.. çıxu: , dı,yo1'4.ıım r.ız.e . ... 

acınız.!. 
An.ıhlar döndü. Emnıyet sürgüsür 

kapalı cJeğildl. Ba,milfctti,s To.ııkanay 
Od;.ıya daUcil. Sai,,.,Ja biT· ıkapı, meırık.ez;.. 

de bi.ı: ve solda lkl kapı vardı. B~ 
fetı.ı: •ağdaki kapıyı açh. Karşxla, ya. 
zı masRSırun ylllDr.llu1a ayakta bir adam 
duruyor<lu. Y!iıü so~du. EIOnorle bii-
yili< blr \&baın.ca va.rdJ. Kenocli gögsüıı.e 
çevrrmlştl. Bu adam Arllıur Collar
aan'dı. 

v 
Ög!e vaktini 18 da}<,ka geçiyor. 
Çabı.lk, daha çabuk. Müfettiş Mar>

b~'nın siyah otoınrıbll1 malctul Davı.. 
<iln e,•;ne giden yol üzerinde uçuyor. 
Yol rr.emurla.r.ı, delicesine olomooil 
süren bu cü:retKftr adamı d.\ırd.Ul"amıır
yonl.ar Yüz.ünde ve gözlerinde ırıeş'e .. 
den eser ka.l.manuş. Dl,,icrW sıkJyoır, 
bakı,;larc hid>delle pilll'l>yor. Sarsıhnaz 

blr i.i'<ıd<ı ııe canıaıımış. 

Müfett;ş Marlba Old 0.tk'ta otomo
bilini durdtrrdu. Acele indi ve kapı
ya koşarak seslendi; 

- Stefan, l<apl,Yl aç ben geldim .• 
Ev silki11 içinde idi. M!l!etıtlş Ma~ 

riM meşeden yapılmıs J;apsyı bl>tün 
kuvvetiyle yumrukladı. Fakat kimse 
duymuyor, cevap verm.iycrd-1.L Acaba 
Stefau ve ltans1 1\.fa!°i evde yoklar 
mı-;t Oh~ bi ten .t:lcre tahammül cde-

(Oevamı var) 

lSTAnUL 3 c" İCRA Mt."MURLUGJ.'l)A.."; 
Abdu!Wl Tiftiğe 350 lira öd.emeğe boırlQ;u Nadil'e Bodigülıll> IŞ:nı b<>n:u 

ödenıt'ınuindeı> dolayı dai.re.miz!n 941/299 l dosyasile haciz cdl!len ve 2004 
nuınaTnlı kanun hUk1nı...:nc tevfikan vaziyet ve takdiri kıymeti yapılmış bu~ 
lwıae ve t.ımammo 3570 l.i!'a kl')'met takdır edilm~ olan Beyo~Jı,,;wla Kcm:ın.
keş môhallestnln Topçular I!af!atlar Der€ci ve Nec<>"ıt.l<'Y ~-0k~''ln<la M<.t 
2, 294 yeni 276, 2, 2/1 sayrlı dük:kin:: olan ev:n dörtte.biri par'Jy<:r çevrilrr.Cfl ... 
~ k:ırar verilıniştir. 

GAYRİMENKULÜN HUDUDU; 
Sağ tarafı İsak c-fendi dük!k<in.ıruı Sol ~J'afı lla!Jıı.flilır soksgı, a~ası 1.fah 

bu.be barom lics-cit Şerltc vakıf ettiği n1enı.il ve ba:tt.n ;\lescit n1czk.ürun su 
hazinesi ve kademhaneJ"j ceph(!s· To~ul...""r c!lddcsile mahdut, Abdullah Şili<
rü. efenoi ve b.v.-en1eyn ve muhtcremeyn yakfındnndır. 

GAYRiMENKUL; Karglr altında> dük.kiını olan e\·dir. KO;,e b3~ınditd.LT. 
Dilkk.'mın ..as cepb"'i Nce«t.ihey cadclesınde olup zemini ~ap, baldt<ı~ 
taıv<ınlı yan sokakta bulım~n aıltı bodrum<lur. önü istor, r.ını <Wmir kepenkli, 
elel<ttik t<!Sisatı vardır Üııt.'.inde yan tarıı.idaki >ok•Jc\an çıkılan merdiven b.,.. 
poda bir oda, ..-alık.ta he!a, mal""....;:. o:al'\. n~~ı.nallictlr. 
BİRİNCİ KAT; 

/ıh<iap meı'C.livenle ı;:ıkıltn b!'t' so.fa. Uı.eı\.ııe iki odadır. 
!KİNCİ KAT: 
J..1~rdivcrrb3il. iki odadır. Üstü ;usm<:n ç1mento k.J.Smen çıni dOşelid1r. Et

raıtı duvar koI1kuluklu terası h;:.v:dir. Ilirıİıcl ık.inci kcl kö~elerinde önleri de-. 
mir parmaidtlt korkuluklu bnlkanla:-ı mevcut olup birinci. kattan itibaren dev 
ren bir 4abnişi mevcuttW". Beden dU\'arlsrı lcirgir, dahili ak!!amı ahşapt:ar. 

liUDUDU: 
'.l.•pu lı.ay<lı gibidir. 
.M.ESAJIASl: 
HMUM SAHASI: (21.00) m2 oluP biJ. -saha üzerl.:ıe bınr. ıyuµMnuştır. 
KIYMETİ: 
Go,.,.iıneııkulu.n bulımı!uiiu nıevltiin şeel.lJl", mıı.tehammil olduğu Iradı· 

oa, kli<;e b<ıimda., Jr:.mvay cadde:ıiııde bııiımmasma, 11lım ve ••lım piyııa;ı,
ana 'öre am ve bina.ıunaı tamamına 3570 lira kıymet takdir ~tir, 

4b\• gayrımCllkulün arttınna şarlna.ııesı 20/2/942 tari.hl.ııden itıbaretı 
941/2991 No. Jle İstanbul Üçi.incü icra d.nires.:n!n muayyen nL1marasında her 

ke:>.ın görebilmesi için açı4tta-. iıindayazılı olanlardan fazla malümat aıhrı.ak 
isteymleı· l.ıbu farlnamcye ve 941/2991 dooya nurnarasile memurıy<•timize mli

racaat etmolidk. 
2 - 4 Arttmnacva ıştirak iç:n yukarda )·;ı.ı.ılı k:ıynlf!tin % 7,5 nisbetinde 

pey okçeel veya mllll bır bar>korun temınat mektubu tcvd.l edecei<tir. (M•d 
de 124) 

3 - İpotC'k. sahibi aja.cakltlarla dı,ğer c.~fd:tadaırla.rJ:D. ve irtjfak hakkı sa
hiplt:dnin g:1.yrhr..enkul Uı:erindeki haklarını hu..~u5iie faiz ve maı::ra!~ dalr olan 
idıd.ialarmı 4bu lliın t.a.rHıJ.ndcn Ltibaren 15 gi.nı içinde evrakı ınüsbitelerlie 
birüldc me1nurlyetimize bildinnele-ri kap eder. Abi taktJ.i.roe hakları tapu 
sic1Di Ue sabit ôl.ma<!ıkc;a .,atış bedelinin p~yla~n1a.sında.n ha.riç kcl.ı.rlar. 

4 - Gösteri.len gün<!e aı"iitmnaya i,tır• k edeıı.ler a~ttırma şartııuııncsiıı.I 
okumuş ve llizwnlu malılımıtı alın!IJ ve bur.iarı tamamen kab"1 etmiş ad \'e 
itibar olum.ı:rlar. 

5 - Gayrimenkul 2/3/942 tarihinde pcuırtcsl &ünü •aal 14 den 16 ya 
kadar İtitanbul iJ'çUocü ıcra men'ıU('luğunci~, üç dera. bağırıldıktan sonra en 
çok artıırann lh:We OO'lLr. Ş-u kadar ki o.rtt?Ima bedeli gayri.menkul lçiu tah
min edilıtni4 olan k.ıynıc'..in en .az % 75 ini bulmak ve :;atıe ısteyentn aJacağı.
oıaı rllçhanı olan d~e:- alacaklılar o gaıyrjmenkul ile temin edUm.1.ş ise bu 

ourelle riıçhanı olan a.iacaidı.l:ı.rın mecmuundan fazm olma'< ve bundan başka 
paraya çcwlılme ve pay!aştı.mıa masrafla.mı t<cavüz etmek :;arttır. Şayet böy
le bir bedel tekil! edilmeı.oe en çok a.rttıranh tı.abbiidü bakl kabnak üzere 
.,.rtınns on gün daha tcmıili edile<ek 12.3.94~ tarihine tes•dilf eden Perşembe 
günü saat 14 <len 16 ya koda» İsl<ınbl.11 Üçiıncü i<J';ı meı,.ıı.rluğı.:rıdo arttmna 
bedell satış ısteyen\n aLacağma rüçhanı olan alc:ıcakblarVı mecn1uundan fazla 
o.hnak ve bundan başka para.ya çevirme ve paıylaşUrma masratlar:ıııı tecavüz 
etmek şarU~ en çok arıtrrana !hale edUir Böyle fazla bir bedelle alıcı çık
maz.sa ihale yapılamaz ve sa.-tı~ talebi dilşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olwıan ki1Tt9e derhal veya verilen müh 
let içinde para.yı vermezse ihale kararı fet::h olunarak kendisindıen evvel en 
yüksek te1<1i!tc bulunan k1ım i,Se anetm.i.ş oiduğu bedelle almağa razı olu.rsa 
ona, 1·az.ı ohnmt veya b-.ılunınazsa hemen 7 gün mil.ddctl~ nrttmnaya çıka
rılıp en çok arthrana ihale edilir. İki ihale arasınd<ıki !ark ve ge<_:cn günltr 
içln o/o 5 den hesap olunacak faiz ve diğeı· z<.ırarl~r ayrca h{ilin:e hacet ka"
maksrıın memuriyetim2ce alı.cıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

'1 - AJııeı arlhrmn bedeli haricinde olarilk yalnLZ tapu ferağ lıarcır.l 
ykın:.. ıenelik vakıf taviz bedelini ve Uıa:c kcırar pullarını vem.eğe mecOu.r

dur. 
Muterakiın vergiler tenvirat. ve t.w.zitat ve dellAllye rüsll'ınundan nıtl

te'\~ellll belediye rüsumunu ve müterakim vakıf karesi alıcıya ait o-1n:ayıp 
a.n.tınna bede1inden tenzil olunur. İşbu gl'.lô'rill'.enkul 1/4 hissesı yukarıda gös
terılt:n tarihte İstanbul Üçüncü 1cra memu!'hığu odası..,dJ. işbu il!ı.n ve gös-

tenlen artUrma şartnames1 dairesinde ~.Jc.cgğı ll.An olu~1ur 941/2991 

lstanbul Kasaplar Cemiyetinden : 
Umumi Hey'e\imlzin 4 Şubat 942 tarlhinde toplanac~ğı llun c<illıınişıse 

de e1t9erlyet olma'!lığından ikinci defa olarak 28 Şubat 942 Cwnarıe.ı gü.. 
nü saaı 11 de yapıl&eaii. toplanıtıya kayıtlı tızanın hüv1yct cüzd;ı,nlarjyle 
gelm-elerl rica olunur. Reyler saat on beşe kadar kabul edilecek.lir. 

Ruzname: 941 yılma ait mu:ımelat. ve hcsabaıt ra~la~·iylc bi.id<Çerı-in tet.. 
kiki, müddetlerini bitiren azanın yerine in~lhr..p icrası uiı• ınııo.ın'.enin tıa<lili. 

rekct ediyordu. 
Günlerce süren sey•halte Sü:m. 

bül, senelerin ruhunda bıraktığı 
bekareti aşkını yıkıyor ve tclıel
lür ettiriyordu. Axslana karşı ru.. 
hun<la sons.uz bir sevg~ kırılmaz 
bir sadakat vardı. Y:>l yor·gunluk.. 
lM'ını tkseriyetle Arslanın Jizin
dc cbnlendi r iyor V<> arlık iki vü. 
cudun birbirind<!n lıyrılmaz çift 
bir kanat hali.ne geldiğini görü. 
yordu! 

Malatyaya ya'klaşıy('lrlardı. Şu
rada kaç günliik yolculukları kaL 
mJilı daha! .. Sümbül bunları dil.. 
şündükçe, konaklarda fazla kala
rak yolculuğu matınıya çalışı
yordu. Ha1buki, Arsl<111ın dura
cak zamanı yoktu. Bir an evvel 
meınl·kctine girip, iznlğe yetiş
mek \"C devletin mukadderatını 

eliın<'> almak ısüyordu. Di.iışürıceleri 
böyle olmakı. beraber Sümbülü 
de nasıl ter ked.ecegine b ir türlü 
karar veremiyordu. Bazan kızı. 
yordu: Bu kız da başrna nereden 
çıkmıştı ... Kendi evli ve çocuğu 
olan bir adanndı.. lü1:in kalbini 
günlerdenberi ısıtan ve kaplıyım 
aşk onu bu clilijüncı:,leriııd~n alı.. 
koyuyor, yine Sümbüle karşı gü
ler yüzünü muha!azn ediyordu . 

Göynükte iki gün ka 'd1kıtan son. 
ra HarpU>ta :ığranıadan ovayı ge
çerek İ'ertck'd~m. Sağman boğa.. 
zından Dersime girmi~lerdi 

Dersimin roPrkezi o!am Hoı.at'ta 
bir >l:i gün istirah;ı,t ettiler. Der. 
sim a,MS>i Türk diyan idi. Der
simliiler, Horasandan Oellaleddini 

Rüzgar 
(2 inci Sahifeden Devam) 

fer riiat, hny tl'la uygundur, ancak 
miibaligaltdır; para n lmadığı için 
müekkilin·i müdafaa etmiyen a. 
vukata kadar... Esaseıı eser mü. 
balagalı bir iftira il" başlar ve 
mübaliigalı b ir saadetle biter. 

TEMSİL 
lstanbul Şehir Ti~atrosu duın 

kı~mında • Rüzgar Esince .... umu· 
miyet iti lıari lc i yi temsil edilme. 
di. For~anonun tniibalagnsını yaL 
nız r e j isör anlamaş tı , ne yazık ki, 
bu mii balagay ı Sa.nıiye Hiin, Kani 
Kıpçak ve Refik K<nıalden baş
kası tam tebarüz ettiremedi. Bir 
ital ~·an kızından ziyade Anglo. 

Amerikan b ir tip ynratan Nevin 
Seval ile H adi Hiin, b ir dereceye 
k adar esere mübalaı:alı ~eşn.iyi 
, erdiler , diğer sa n'ı>tkıirların 
meclisleri ise müba lagalı bir 
hamhumşarolop oldu. Samiy e 
Hün de v adımları ile ilerliıyor. 
Evza ve harekatındaki nh.m k şa.. 

he •r bi.r manz.unıeydi, yalnız 
kendisine duygulnrını, hassasiye .. 
tini yenı11csini tavsi,-"" ederim. Bu 
Ye5til (' il~ Diderot' nun bir sözünii 
ka) dedcccğim: •1''azla bas.~siyet 
aktiirl ri vasa!tnn yııknrı ~ıkara. 
nıa:t~• 

Eserin belkemiği '.\lahmut Mo. 

1 

simde yaşıyordo. Ya1nız, 'l~ilrkle

r in bir kısmı mii:slüman mczr..:. 
bi·ni lıı:ıbul ettinclcri ha,Jde bu .~c

çilm.,z, yol vermez <l~ğlarır. ·:ııne 

gömülen vıe her yerle alak:J;.rını 
krsen Dcrsimliler Aledliklcrini 
muha!faza etmişlerdi . En yüksek 
saz şair.l-&i bsuis Türk dilinin en 
ahenktar ~vesile b:.ı dağlann ge. 
çit verme. yclla.rır.da sonradan 
ana lisanı haline gelmiş olan kürt. 
çeyi yabancı ·bmılkıycıdtı. 

Müslüman mezılıooini Dcrsimlı
lere kaıbuJ. ettirmek İıç:İll yapılan 
tıinbir abııa bütün Demim!Her 
karşı koymuştu. OniaT eski Tiiırk 
an'amesine sadık lkalııııışlardı . 

(Devamı Varı 

e 

esınce .. 
ralı'ya gelince: Rolünü h iç, amma 
hiç anlamamıştı. tik tablolarda ti· 
tiz, sinirli, heyecanlı, öfkeli, im hı.. 
na sığamıyan adam değil, ..-r kolu 
bağlanmış, f elce uğranuş bi~re 

bir a<lamdı. l\laJıkemr salonunda 
haksızlığa isyan eden ha.dit bir 
insan değil, zııvalh bh mahliikıtu; 
sonuna kadar böyle .Ju,ldı, nıutta. 
riıt, yekruısak bir biçarelik tavır 
ve edası il.e tedakarlığı giinıe git
ti, fer agati giınıe gitti, muhabbeti 
ve sevda•ı güme gitti ve arada sı. 
rada l\luhsiıri . nrada sırada Raşit 
Rıza mukallitliğine kapılarak 
k t ndine tıe güldürdii, ne de ncııı.. 
dırdı ve bu garip lıa•a o:rtasmda 
•Rüzgar Esince ... • güme gitu. 
TERCÖl\IE 

•Rüzg:ir Esince ... •uin 
si alafrangadır. 

DEKOR 

tercüme· 

·Riizgıir Esince .... nin dekorhın 
elden dlişmedir, krunlot maldır. 

Seltııııi İzzet SEDES 

ZAYİ - 7478 Sicil nLımara1ı şoför 
ehJ~·yetınrmeını He muQ,yLnc cti2danını.t 

... ~ kazaDC ka.memi zayl ettim\ Yenil& 
r-!ni alncağnr.dnnı ~~kiletinln hükmil 
yol<t.ıır. 

Beynzıt Vemeciler Deıunl l\tehmot 
ı::ıcndl wkak No. 8 de &O«ör H~· ı> 
TC~'AN. 

----ı--. -· · · · " . ı inhisar lar Umum Müdürlüğünden : 
[etlet [emıryo lları ve Lıınanları işletme U. Maresı ilanları İmtihanla memur alınacaktır 

D.U/203 m.ımaralı odun ta.rliesi 15/21942 tnihiıulen ıı;b.,r.n dcii:;t.•limlş. 
Ur. Fazla izaha.t almak için ista..<..yoo~ra m~co ... t ed 1nıe1idir. •2179?> 

D.l.l/209 numaralı tarıfen.n 11 incl· k:.smJJ~€ı. yo~a. korlrıga ve hayvan paıı .... 
carı Whumlaırı il.Ave c<lildigine dair olan t.arl:f'e 2<:yll 15.2.!J·!2 tarihinden iıtiba
reı1 yı.irürlOğe girecektiT Fazla tafsil;lt için 1s13'S')'on1ara. rnürc.ıcaa.t edilme.. 

Jid.it. c2178> 
-~----~~~-----~----~--~~~~~-

lstanbul Garsonlar Cemiyetinden: 
2.2/1/942 Perı;embe günü yapı lan seneük wmıml hey'et topı..ıtısırıda eloseri· 

;yet hosıl olmadığından tekrar toplaıııtının 18 Şubat 1942 Çarşamba gün;; ... at 
15 den 17 ye kadar Belediye c>varırıda Babr.llı caddesinde ı O No. h binadM<i 

cemiYE:t meri<czindc yapılacakt•r. Cemi:yf'te k2yıth 5.zanın o gün ye saatte hüvi

yet cuzdanlarlyle gelmele<i ilan olunur. 

RUZNAME: 1 - İdare Hey'eti çalışına 111porunı.m oku'!lma-sı, hcsaplat·ın:ın 

ve biltı;cnin tctkHdyle bir karara raptı, 2 - Nıı&ımınamenm tfıdili, 3 - İdare 
Hey'et~ 6-z.aları.nm. müddelerin: tebdil~ i~iıı seçlrm yapıll0tsı. 

KUŞ TfJY'ONDEN 
YASTIK, YORG AN. YAT AK ku ll anmak hem kesenize ve hem de 

sıhhatinize Bir K1JŞT'Off) Yastık 2 Liradır 
fa~ dalıdı r. 
Y astık, y,organları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakm~kç:. 
!ar, SandalyGcılar sokak Ömer Balioğlu Kuş Tüyü fabrik~sL 

T elefon: 23027 I 

ı - Taşra u...,k\fı.~ıın-dvkı. m\idıal 50 UT" ücreu n1emuri_1et c çb istan.
bu:ıdn bl'I' m&abnk.a imtihanı a.çıJ.acaktı.r. 

2 - Bu imt'.ıhan 2il.2.942 Cwr..a günü öğler.icn onra Gaat 13 de Skıkec~dc İ-n
hiSJ Iat" n1emurin kur·u binasında yapılacaktrr. 

3 - 'l'alip olarJar bir d.Jlek'("e, evrala müsbitc ve iki fot.o~rrafla b1ırlikte Zat 
İşleri Ş11beıni:ze ınürr.cnat etınelidirler. 

4 _ İJtvld1ana glıımek: Jısliycnlerln aşa~ ıdc y.t:tı.'lı vnsıt ve ~artları haiz ol-

mal;ırı lJı:andll'. 

A - . Orta tob•iiinL biüımiş olmak, 
B - 21 yilljmdan ~af:ı ve 40 ~aşmd~ yl1kcırı olın.aı.nak, 
C - Va~l!c H:as:.na m!mi bir hali buhınrnaınak,. 
D - Her iklim.:le \·azife ıörebilecek. dC!!rcc«:de sıhh~tJt olmak. 
E - Akr:l.basın:i:ın olmıyan ik.~ Wı rcferruııs olar:ık gö.s.!ermek, 
F - Askerligicti yapınJ.G ohneik veya müeccel bulı.mınak ve billı&a. bcr ik.' 

halde de r;on yak\aın.aıarinl nüfus eütdanın:ı kayd~ttrmlış olmak. 
5 - Müracaatlar 19.2.942 günü ak§amına. kaciar 'kabul edilic. c2076• 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü hanları 1 -----)7uhamrr.ı.c:ıı BedeU 
Lua Kuruş 

700 00 

Teminatı 

Lira KuruŞ 

52 50 Ii iru:ıı.a&-::ı rn~halle . .Jni~ Kadiorller yo
kuşundn eski f13 yer 7'.l sayı~. 140 
metre n~fsahasında ar.;:ı. 

Yu:kaı 1tla ya.zili tc:ı.yrin-ıri.ı.ılüıı millkiye\, peşın para He satılmak u.ze·-e 
7 ;2,-942 t.J.rlhin<lt..'11 ıtıı.ıarcn on gün müddet.le :.1ıatılınastu. ihalesi 11121942 s~ ı 
gL u • 15 icdir .ı;r-kt·:eric \rrkı! Akarlar ve ~~ahltlll1er kR e:ıılM rr.ü.!"n~ ,;.· 

at:.rı. •2141> 


