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EN SON TELORAFLARJ VE BADEBLERI VERliN AKŞAM GAZETESi Gazeteye ııöndcrileıa evrak iade cdiln1eı.. 

JAPONYA 
İNGILTERE 

RUSYA 
• 

JAPON-RUS 
harbinin za
manı geldi mi? 

Şarktaki İngiliz kaybı 
elbette ki genİ§ ölçüde 
teesaür uyandıracakb. 
Fakat bununla ve bu 
kadarile itiıten geçmit 
olmıyacakbr. 

Rus - japon harbi ih
timaline gelince ... 

1faH11: ETEM iZZET BENiCE 

Singapurun teslim oluşu ingiL 
1erede çok acı bir hayal sukutuna 
ve umumi te~ssüre vesile verdi. 
Dünyanın en miithiş ve tek ç<· 

lik adasıınn bu tandd kayıbı ta. 
mamlarurkeıı kırk s<.kiz saat an 
ile Alnuın haı p fil<k>u.ııun burnunu 
kanatmadan Kale boğr.zından ge. 
çebilm<si de ayrıca lngiliz mane· 
viya.tında ve hayal rnkutunda 8. 
mil olan kötü biı: tc•adül uyan. 
dırnııştır. 

Bu nmumi teessüni ı adyoda bü· 
tiin dünya İngilizlerinc ve İngiliz 
dostlarına ilan edm Başvekil Çör. 
çil hıldiı>enin azametini azaltmL 
yor ve biliılois çoğaltıyor, her İn
gilizi sinir zaimdan l..<>rumalı: is.. 
ti3-ur ve .. bu hezimet l-:arşısında 
irkilmenin değil, dirilmenin İnıpa. 
ratorlıık iç>n en hayati ölçü inı 
te~kil ettiğini tebarü~ etti.riyM. 

Muhalazakir matbuat ise hatta 
ölçüyü kaçınmş olarak Singapur 
kalesindeki bu mağlubiyeti Çör. 
çll'in yerini terketm~" bile ıu.l»i. 
ıı.c>İııi bdıeınOO..l tadil etmesi ta. 1 

lebfoe kadar götürüyor ..e yeni 
tedbirler istiyor. 

Singapur na
sıl teslim oldu 

• 
Mikado bu 
gün bir demeç· 
le bulunacak 
Şebirde Asayiş 
için 1000 lngııız 
askeri bırakıldı 

Vişi JG (A.A.) - Tolcyodan 
bildirildiğine gor<:, .Jaıı<>n İm· 
paratoru !Uikado bugün Siıı. 
gapurun teslim olması ve or. 
dunun muvafiak.ıyeti haJııkın
da Japon milletine bir deme<e 
)apacalı.ıı.r. 

Bombay, 16 (A.A.) - .Siu. 
gapurdan buraya 2000 kişi 
gelınişfu. 

Ml'HASAMATIN 
KESİLMESİ 

Vişi, 16 (A.A.) - •B.B.C.• 
Singapurun kayıtsız ve şart
sız teslim olması hakkında 

Tokyodan alınan miitemmim 
malfımata göre Japonlar ma. 
halli saatk muhasamatın sa· 
at 22 de tatilini isteıııişlcrdir . 
Saat 19 da inı:za merasimi ya. 
pıhıuş \'e Jap<>nya namına 

Geueral Yaıtl§itlıat, Büyük 
Britauya namına da Ge118al 
Ptrsival imzalarını atmışlar
du. Muha•amatın kesilmesin. 
den az ev~el Japonlar &U 

(Dewnu 3 üncü 5"hl!e<le) 
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Uınk Şa~kta Japonların tamamile ~gal ettikleri Malezya 

Amerikada 
Seferberlik 

• 
9 Milyon kişi 
silah altına 

çağırıldı 

45. 60 Yaf arasın
da ki 6,5 milyon 
klş de aııa.11or 

Londra, 16 (A.A.) - Birle. 
~ik Amerikada 21 ile 45 yaş 
ara>Jnda bulunan 9 milyon ki· 
şi silah altına çağınlnııştır. 

Buııdan sonra 45 _ bO Yll!i a:ra. 
sında bulunan G 5 milyou kişi 
<le silah albna davet •dile
cektir. 

6 UÜYÜK ZIRHLI 
YAPILIYOR 

Va~ngton, 16 (A.A.) - 35 
bin tonluık Alabama kruva. 
ır.örii deniz<> imfüilntlştir. 50 
biu ton-luk 6 zııiılı tezgahta. 
dırlar. 58 bin tonluk olanlar· 
dan 5 inin yakında inşasına 
lııışlanacaktı.r. 

Alabama zırh lı<ı, rekor sa
yıla-bilce~k bir zaman zarfında 

. --------------------------- ve '-k" sen.den az müddette 
SOVYET TEBLIOI L 1 B YA DA inşa edilmiştir. Zırhlı 410 nıı-

Yarımadasifo Singapuro gö~1t'rir harita 

limetreiik dokuz topla slialı. 
landırılmıştır. Nazari olarak 

Şimal cephesi- Rom el uzun he· sür'ati saatte 21 mildir. 
Bahniye Nazın Albay Knox 

b •• ""k f k .J fl • b • f bugün Alabama'nın denize in. ne uyu a - ue ı ır aar· dirilm"si merasıminde bizzat 

viyeler geldi ruz hazırlıgor! ,_h_azır_bn-lu-na-cak-tır_. __ J 
---·---

1Almanlar14 günde 
j 269 tayyare kaybetti 1 

Bu hucumun gaye· 
si Mısır mı olacak 

Moosık&va 1 AA .• ;"">ı\/..rt..'.. 

1, ig.: 15 şulı<tıta k.t alarım;z ta. 
arruzlanna dovam etmışhr. Dfu;;. 
man, ilbiyatlarım muilıareh<!)'c 
sokarak •b>r çok oolgdero mu. 
mbil hüıcıumiar ya ~ışsa da :ıf;ir 
kayııplara ".~ııı\}'arak ger. püs.küı·
tfüıınıüştür. 14 ~ubatta-ki hava ınu
harc-beller:nde 7 .\iman tayyareı<i 

(Devamı 3 ('mciJ Sohlfed.,) 

Ka:h•re 16 (A.A.) - General 
Rommelin MtB<.Jı ile El Gazala 
arasında kıt'alarına aldırd>ğı tff
tibat, ll2un h€de>fli bir taarruza 
:hazırlnnıd1ğım gösterııneknıediır. 

<Devamı 3 üncü Salıifede) ___ .., __ _ 

~,..w~', 661 JAPON 

Singapur'dan 
sonra geni J a
pon hedef /eri 

Kırımda Yaltadn Alman • 
askerleri tagyaresı 

Şwık cephesinde bir köyde 
karargfilı.m önünde 

YUNANISTANA YAPILACAK 

GIDA MADDESi YARDIMLARI 

Kızı/haç limanımıza 
bir vapur gönderiyor 
Kızılay 1000 Yunan çocu
ğunu himayesine alacak 

'=========================J 
Bir fsveç gemisi de Hayfadan Yunanistana 

gıda maddesi götürecek ve binlerce 
çocuğu İngiliz müstemlekelerine nakledecek 

Kız.ılay Cı:nriyeti; Yunanistıan.. 

da gıd.ası.z kalan çocuklarıdan 13 • 
16 yaş arasında bin kaıdarınar 
mcmlek.tıtimiı.e getirerek iaıvc ve 

ıbatalar le her türlü ihtiyaçlanm 

temin etımeyi kararla~tı:.- .»ış• 

Diğer tarlatan beynelmilel Kı.. 
zılbaç teşkilatının ltimayesi al. 
tında bir İsveç gemisi de Hayfa. 

(Devamı 3 üııcü Sahifede) 

300 LiRA iLE DCl'IYAYI 

Dolaşmıya Çıkan Cç Cenç ı 

Eniştelerinin evini 
soyup istanbuldan 
Suriyeye kaçarken 
Konyada tutuldular 

hakkında da tevkif 
kararı verilerek seyahat 

Her •• •• uçu 

hapishaneyi boyladılar! • 
yerıne 

iu.<!lJ!&lanla gördükleri se·ya
Ju,t filtukrinin tesiri alh.ııda kala. 
rak dünyayı dolaşmak hevesine 
tutulan üç ınacerapert st genç dün 

Asliye Altıncı Ceza nuıhkcna>>İ. 

ne verilmişlerdir. Bunların ~uru 
hırsızlıktır! •• 

(Devamı 3 unctı Sahlfedeı 

işten çıkarılan beş 
amelenin intikamı! 

İngiliz halk efkiin 26abiyet w 
tee,süründe Iınklıdır. Ve Singapu
run hususi ,·a.ı;iyetini, onun biz 
zaman bütün Fransız milletine 
inanç ve güven veren •Majino• 
sigortasından daha geni,<ı kudret 
ölciisünde halk, İmparal<>rluk, 
h; fil dünya ı:azırrında istismar e. 
dilmesi bu derin hayal sırkutuna, 
asabiyet ve te<~süre vesile ver. 
miştir. Hakik~-tte, İngilterenin Ce
nup Asyası, Uzak l>ui;n, Paı;ifik.. 
deki i.ktısadi menbalarınıo en bü· 
yük koruyucusu ve yine bu böl
gelerde İmpara1orluğun en muh. 
teştını taanuzi üssü olan Singa. 
punın bugünl<ü durum icinde diiş· 
mesi bir teessür mevzuu olmakla 
bere her m:ıneviyab sarsacak, da. 
ha vahim ve zorlu istikbal hadi. 
sclerinin icap ettirec<.ği sıinir ve 
müdafaa kabiliyetinin çözülmesi
ne '~ ile verecek bir yllruıtı de. 
jiildir. Bununla ve bu kadarı ile 
hiçbir iş heniiz işten geçmiş de. 
ğildir. Bilakis, im hadise İngil
ttreyi ve İmparatorlıığn daha sı. 
kı, daha tetik, daha •injrJ.i ve bir. 
likli olarak bulunnııy" sovkcde
cektir ve ctmtsi gerektir. 

Tekaüt ve 
DULLAR 

Talzrip edildi! 
Burma, Cava ve 

1 Sumatra !---.--------1 

istila ediliyor! 1 kılo kuzu 

Gece vakti F eriköyünde bir usta
başıyı iyice dövüp başını yardılar 

Fe11ki)yiinde Bakır ca<'<i• ·iİn<le 
73 ııu'tlarada oturan ve Ferikö
)OÜJndC bir fabr.kada uStabaşılık 

ya,pan Dursun AE Okumuş ev
vıelki gCC<' evin.c giderloen N(C. 

medd.n, İbrhai,-,1, İ=:ı'l, Cai'r, 

Mehrn• adlarında beş k;f;ın n 
taarruzuna uğramıı Llr B r nııesc .. 
ld.€.ı dolayı faıbri~adan çık~ı • 
ımış olan bu adamlar ker.dileri 
Dursım Ali.nin çıJuı.rttığm• za • 

A>1l dava, bundan sonrnyadır. 
Her vııldt söyled'ğimiz gibi İngil. 
terenin Şarktaki i.ilüm kalım nok. 
t:ısı [Birnıan)a • Kafkasya _ Mı. 

(Deva"-1 3 uncu Sd.'ıifede) 

Maaş zamlarının nasıl 

verileceği Defterdar• 
lığa bildirildi 

Maliye v~kfıleti mütekait ve 
yetimlerle dulların maaşlarına ya· 
pılan son zamların nasıl verilece. 
ğini DeCterdarlığa bir izaılmame 
ile bildirmiştir. İzahnnmeye göre 
zam nisbetinde esas, asli maa.~ w. 
bu maa~a türlii şekillerde yapıL 
mL~ olan bütün zamlarla birlikte 
tutarın verı;i•-i çıktıktan sonra ka
lan ita miktarıdır. 

(0(01.•a,nı 3 üncü Sahıfetıe) 

OVU PALA 
SRARI! 

Bir gi.i.n1 belkı on beş, belki yim\i &ün sonra, bak:ıcaksmız kL Ko
vuk Palası.n pek acaip, pek esrarengiz sahibi sizl re ö.nür! ... Fakaıt bu
.na hemen ,\ilah rahmet eylesiaı! Demeyin, çi.iınGcil zamanın bu en tuha.f 

:td3Jl11yle aml o~limündt n Eonıra ka!l'§llcşC'lcak, öldük:ten sonra onu daha 
iy. tarı~ cak, a.sı.i ma<...P~-alannı o nı.t'zal'a gia'di.kllm sonra o~ene

cEkıı;ini"' 

KOVUK PALASIN ESRARI 
Yarın 'la~ııyöcak olan yımı b a ~ acaıp. en garip, en tuhar romanı 

ıç ~ romaınm mutu;rrlı·i 0-.."!11an Ccm:1l ı-:<ı.ygılı ~le diyor: 

- I;,m daLa gal'~bi, daha tuhafı §u ki bu rom:ını yaınn ben oldu
ğlL.11 h:ılde bu çeş!t ve bu tiP1C bir romanı okUYucuianml.ı birlıkle ben 
ttı:: ı.lt <l"f Gkuyacatım! 

On "'in va.ın baş1 .,<'aıic: olan Ko\:uk Palas'1n ~ rarını ka.çı.ı:r-

ı ya dLkk ıt l'dı:ı z• 

Bugün Başladık 2 nci sa~ife~e o~uyunuz 
'"=============="' 

Lon<iro, W (AA) - En "" 103 M:h
wr t;:;yyaresi g<"Çen ha!b ı.:1'lında 
tahrip edilll'i,>ttr. U.<ak Şark1a l<ıh,·ip 

ediUp mikılırı bilinmi.yen tayyn.reler 
bı.ma <l;.h:l dt'ğ.ildl.r. Fakaı Uzak Raı~ .. 
tn harp başladığındaınb&l en aız. 661 
japon tayy:ıN"Suıin tahrip cdildi~i tes
btt edilml,tir 

Vişi 16 (A.A.)- Öğr n '-eliğine 
gör•c, Japonlar S,'lllgapura gırdik.. 

kn oonrn ~i.rndi yeni htddier o.. 
larak Suımaıtra: ve Cava aıdaıarını 
i5tiliı maksadil~ tıerUıat almakta. 
dırlar cnevılmı 3 Oncu SahifedP.) 

Sumatra adasının akibeti ve 
doğuracağı askeri neticeler 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Yazısı ikinci sahifemizdedir 

Vilayette bu sa
bahki toplantı 
VJ!ılyetie bu sabah saat 10 da 

Vali Muavini A.hmet Kın.ı.k'ın re. 
~sl;ğ;nde Müdıde:umu.ıni Hilmnet 
Onat, Polis Müdürü Kamran w 

(Devamı 3 Undl Sahifede) 

GI! Vavel'in 
MESAJI 

Sldn~y. 16 (A.A.) - Ordu Nazı-rı M. 
M. Foıde. General Vavel'den Singa. 
purun dü.utüğünü bildiren bir m-csaj 
ald?ğm1 söy~Iştrr. Mwnaiieyh, A
Vu...<1ra•1ya İmpaırat01:1uk kruvvetlerinln 

. ~i~apUTd:ın tahliyclı:ri hakkxıda bit" 
şey soyle 'yecegini fakat m<ılümtl 

• gelrr.-t:ı:-.n .. bekh:diil\ni ilave ctm~tir. 

• 
Irlanda Başve· 
kilinin nutku 

Dublin Hi (.A.A.)-;- Düın Ca... 
vansda bir nutuk iradeden M. de 
Valera şöyle deın.şt.ir: 

26 konıtluğu içine alan İrlanda 
dünyanın hlü'kümr.nnl ık EIÜl\.'n her 

(Devanu 3 \lncU Sahifede) 

lrlanda t d sındak i 
meçhul ~ayyareler 

Dubln 16 (A.A.)- Mi!liyetleri 
tayin eclilem1yen tayyarel<er, pa... 
zar günü Dublin şclhri ile kıyı 
çm-resi ÜZ('rrnde öğcl<len sonra 
uvmuşlardır. Yerdeki k~r k<>y • 
ma batnryaları haf(? kete ge~m ~
tır. 

220kuruş! 
Kasaplar kuzu narhı
nı kendileri mi tesbit 

ediyorlar ? 
Birkaç gi.Lı.Uenbe:rı ~ .ır;moız<' 

Tr:tkyadan ve diğer bazı yel'lcr. 
dm kuzu gelmeğe baş'lamoştn. 
Bunlar dün ve evvelki gün İstan. 
bul. iB~".)'oğlu, Bcşikıtaış kas~la. 

(Devamı 3 ü.ııcil Salıitedel 
--<>--

Pen ikte bir 
adama t n 
çarpıp ··ıdü 

Dun ak.<am saat 20,15 de Peı:. 
dıik'.e feci b-r tren kazas. ol u~_
tur. Bar>liyö tl"<ni P~'ll<lik ist~s

yonunda manevra yaparken köp
rünün sağınıdan hattı geçmek iı;.. 

<Devamı 3 tınctı Sahifede) 

CASUSLAR 
DÜELLOSU 

ı l.ll:---11'. 

CERÇEVE 

1942 YAZI 
NECİP FAZIL Kl8AKÜREK 

1942 yazı, eğer d~üııüş ve 
sez.iş tarzım benı aldannıyorsa, 
dün~-a kıy:ı:netinin nclic<> d<v
res:dir, Bu devre içinde hetıCY 
neticdenelıilir; hiç değilse, bir 
tepeye tırnıaıulıt.tnn sonra gö. 
rülcıı şehir nıaınz.ı.rh ı gıbi, bes

belli hale gelebilir. Harp 194Z 
yılı içinde bitmese de, bana 
Ôl-lc geliyor IJ, tarJl'~rclau ban.. 
gisi lehine bitcce);i nol.tasınd:ın 
kat'iyet ifade cdiri inkişaflar 
kaydedcccl<tir. 

1939, 40 ve 41 oencleri, seme. 
re bakımmdan, tırmandıkça 
ytni tabiat ve hadJse arızaları 
gösteren vr bir tiıtlii düzlüğe 
ulaştırnııyan tepelerden ibaret· 
ti. 19-12 yılt içind~. ~oowıcu te· 
peye çıkıla~uğını ve bu "°" te. 
pcden netıcenin ayan beyan 
styredilccei{in.i tahmin ediyo· 
rum. Hatta bir tahminime göre 
herşey 194? ~-ılı ;ç:mıc ncticeJe 
ve sulha bile 'nrahllir. 

1942 ~·ılı J\Tihvcr tar. fından, 
nihai olnrak Sovyct Ru ynya 
v~ İngiliz İmparatı rluk lıiifii. 
niine ~·üklcnileccğ~ dt'vr,dir. 
Yine bu de\'re icindc d ınuk .. 

<De\'aml 3 ünci..ı Sah!rc "e) 

rasJ-alar da, var ~ .... \.\·ctile SO\<· 

yet Rusya) a ve İngiliz lmı>ara. 
t<ırluk bütilnüne yt1kl,necck o. 
lan Mihveri, AHı<pada arka· 
sın<lan ve yanlarından vurup 
vuramıyarnklarını görceckl r. 
dir. 
Eğer :\lihwr te. bbü ;ünde 

nıu.-aCfak olur lııma karşılık 

d(·mo1.rasyaL.ır on • orkusındau 
,-c yanlarından vıırmak fır • 
tını vazife! ~t·rerntz c !\-lihvcr, 
n tice bakıııunıl.:ın aUzlügc ~ '. 
mı dcmddir. Aı •ık harp <le· 
vnm ets.• h "le bir Am rika ve 
öriir kıt' ılar k · kunlu : hal'~. 
de n1üzn1İn ol.:.ırak < C\ aı C' "'r 

ki, bıı hal. sulhıııı Avrupa. Af. 
ri-ka \'<ı A<i~·ada te~c-~iisiiHi' ton· 
gel olmaz. 

Yok, eğer Mihv~r te,eb-tıu. 

c.;iind yeul zorluklarla kar ı. 

Ja ... ır \ e en 71\~·ıf :u11nda nr.kn
~nldan '~ ~·anların(lan darheyi 
)erse. harp hir hruulecll" \f.' kö .. 
kiinclrn hitulİ) nlı! . 

Yok, cj;r~ l\111ıcr S \ et 
Rnc.:va ·ı ilkh ... hntdn ~r'·' ı·ak 

ciihl•rtir \'e mutlnta giri't' gi 
~on \'C "<n l.ıHyi.ik l\ulh taarru •ic 
<lcnıckı n~J&lardan hir .;,u l. a 
ve nzl;!)Ol:ı koparucak ol n- a, 
~·ine hnrhr paydu ~-

Ru lir \t' <:n l' aı..lı i:ı1inı. 1 
ir r. e 1ı n. ;9!2 yıhıda lıarbın 
ı.rfieelı~nı>r-e;-~ini. hh ,lr;;·ı~r. ... 

ticeyi hl lirtec~·ğin1 ~anıvorunı. 
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HALK FİLOZOFU 

BELDE 

.Belediye için ye ıi gelir kay. 
nakları aranırken, şüphesiz, 
masraf fa lında da birtakım 

kısma tcdbirlc~i <İiişünülıniiş 
olmalıdır. Bizer, srt:k şu nokta 
gün gibi ~·lkardır ki, 1942 yılı 
ilkhaharma doğru ko~ııp gider. 
ken, zaruri olan hizmetlerden. 
gayri!ıi i~in belde bfüçelerine 
tah<isat kGymak gariptir, 

İ in aslına bakar5rnrz, Bele
diye bütçesinin. noımal zaman. 
!arın a\·dct'nd, ı;O!ii~ülcrck 
birçck tarafları çardır. lileseli, 
Bclediycmi.. iyi te-ı\;ilatlanma. 
111ış. msa~ fıı~lı n1t;;lıiş kabar· 
n1~. kadrolar çok gl'tı.İşlemiş, 

kullanılaenk dcnınrlar iyi se. 
çilmemi~tir. 

Fn' at, hu d~va. ilPridc görii. 
leeek, h Jlcıliltt<>'< mes•ldcr 
arı.sındadır El'>ct't, mekaniz-

RESAT FEYZi 

ma b:ıkınıından, İ;t.:ınbul BJe. 
<!iyesi de lir gün ıslah ecLle. 
cekt:r. 

Bugün için derb::I alınması 
liı.um gelen tedbir kr arasında, 
yeni gelir b;nakl&n ·bulmak 

kadar, masrah kı5mak tedbiri 
de mühmi'1ir. Nasıl kısalım, ne

redm kısalıın, hangisinden kı. 

salım, denek, hiç bir fasıldan 
tasarruf yapmak imkanı yok. 
tur. 

Bilmem zaruri lıcldo hizmeti 
tııbirincfon \Mdcttiğimi auılata
biliyor muyum?. 
Bınim trCsirime göre, zaruri 

olmıy8J:l lclde blznıeti, durun. 
ca, yapılmayınca, layametler 
kopnu)·acak olnn bilumum hiz. 
mellerdir. Artık, •İz, lla6ıl tef. 
~ir ed .. rscniz t..~iniı:. 

\ Lastil{ satmıyan 
; bir vurguncu 

~~~~~!l! tevkif edi di! 
ELEKTRİK 

TASARRUFU 

Elektrik tn•nrrufu maksadile, 
hird ki umumi lambaJardan 

binde sekiz yfüü söndiirüJ..dU, Ve 
bu lambalar, ycrlcdnden söküle
cek.. 

Tabii, hcrşeydo tasarruf lazım. 
Yalnız, bWm bir tekli!iınlı var: 

Söndürülmesi liizım ı;tlen li\mha. 
!a"l"J, en son konJNJlar dfğil, en eski 
ıa balar ara ;nd:ın seçmek haklı 
olur. 

Hİ.'SITT.'Nt 

l\L\KA.11 

GeçcnlC!'de bir gün, radyoda, 
•r·knr i:iylc dedi: 

•-- ~: di Uüseynl malaı.mından 
şu prkdım diı>1İl'-1'eksiniz il!ı ..•• 
Ilulun:luğun:uz gR7.İnoda, he. 

men )anunızcla;ki masada otu.ran 
bir zat, )erinden fırlaıiı: 
•- Bak şu işe .. knhvıci llüse

ı inin borcunu bu ay da vereme. 
d1n1.• 
r;iLLTÇl 

B L.Ll\fAK İŞi 

istanhı>l Tramvay İdaru.i vat
man ve biletçi s:kıntısı çekiyor. 
muş •• şu zamnnıla biletçilik kolay 
iş değıl.. arabayı, bir başt.ıın bir 
başa bir defa kaL•tnıek bile, bir 
ömiir ister. 

Ac:ıba, trıam vaylara binerken 
is tas> onlarda bil.t atsak, n:iimkün 
dcı;il midir?. Ilir k.ere tedk.ik <.i
seler ... 

AHMET RAUF 

Bir bakkalın iki sandık 
fe eri müsadere olunacak 
O~ a mevcu .. oL...n Aer-

L r ~n ci.ns1crin1 ~ tti..ktarJ.a.rıı:m 
oor b yann:mı ;ıe lıi el rrl g hal. 
de bu bcyıırnuıım..---ye iki saıııdık 1 

şek. n.ıi l<ı:>~ arr'<lok suıre<ilıe ek.. 
s.k ma!Clmat v-ercwktcn maıznun 
Ar'karad:ı Araa~~e rr lıal~e. 
s nck! Atpazarı sokıığo.cla yüz L'ç 
l' .ırr: aralı dükkan<la bakkal öwer 
oğhı Yu::;uf Okta~m yiımi beş '.;_ 
ra ağır para cezasl1ıe !T'Ghküm e.. 
allm-cs'..ne ve lll:..i sa.nıdı k şekerin 

de müsadt.reslne karar verilan. 
tir. 

Kirkor 3 ay hapis ya
tacak; hır ay da 

ticaret yapamıyacak 
Dlik'la5nınr1a m<."Veut olan çıo.. 

cu1< ve kadın ~ilderinl satmak. 
taın kaçmmakrt.an suı:'u, Sara;:ar 

çarş " ~..ıa 67 sayılı d .il<kinda ye. 
i:'."enl<:İ Andcın oğ u Kirkor ma:h. 
kı:meye \'niJın. -t!'r Ne•.cede 
Mıllı Koruımıa Knıumımdakl sarı 

ta<iı. ata g •• _ Vllll'gUDC'.Jarı.n, muiı-
tek!vl T·D ce.zas. arttır:ılrn:.; oı. 

d' ğmıd.ı.n 100 • ra :r paTa ce. 
z~ ·OO 3 ay i:Jdd He ha,sini?, 1 
;ııy mü:fdetk dük:k:iinımn kapatıl. 

l!' = ~ '"' bu '::'iiıdklcl ~ nd·e t4. 
caııcıtten men n.e kaıra'!' verilere.k: 
Kirknr tevkil olumnuştırr. 
--~ 

Kız, erkek muallim mektep
lerinden mezun oianlarm 

sicil dosyaları 
Kız ve c.rkek muallim mektep. 

!er ·..::en mezun o.aın Laid>ckr;n 

sicil dııcy.aıı.lrıoın me-ktep idare.. 
'fer·~ i '" 'X>lur ~alaru Ma.ar Jf 
V€ka.otınıkn tebLğ olımmuştur. 
Mezun o c Webe:cırın araların.. 
da Gaai Terbi:ye F'.nst tLı.cr;ne 
ginnt'ğe ta1..p olanlarla bilühare 
g ~l rTıı talcb • k dc'eyal;mrıııı 
Gaa:i Terbıye Ensti..Lü ilrıe gönde.. 
ri:ı.tıesı de ilave ohmıınuştur. 

D•rt. darlık bina., esaslı şekilde 1 
yett den tarr: .:- oı nuyor. Bu Lna. Qg

m: ..iı İrpantorluğu za~Uan kal
ma esle. 1'1 ç tıdır. S0n c:. l><'f yıl 
lç!nde blıyü.ıt lıAlt;Wt. bu binaya blr ç<ık 
tamirler koıın:..şlur. 

F•' a• n ":yet b na e>'kldlr. Yd<On
lar ve rakani.af' na utrrmd3 değil. Faı
klt, z nnedi;'t>l'U'L k~ dcfterwlık bi
nası:rı Şlnxiiye kadar mir Jçtn harca
nan para ile yeni bir bina vüc1ıde ge
trr:leb!llrdı. Bir klç yıl .ımra. bina, 
ye<ıldeıı tamire muh.t..ç brr h.ale ee!e. 
cck G \"o 1·It yine ı:1ra ha..""Ctyae:1ğız. 
T~k!Wmz. bilmiyoruz hesaba, kit"'" 

ba llYgt;n n ııdtrr". 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 35 

1 Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

a.\.-nasmı tmbiJı et'J. İcldUe ~'<; beJ <l>.
k· ka konu .. :.ı. Evde ılSeylş berkemaldi. 
Fa " tıo.ııımın llz.Q.nt(isil geç niş, te; ·
rar • 1ı y ekiıcr yapmtya başlzrn ş
tL 'leni hAdl.Je o k, komşu S;...:..t 

Be) ... \..~ı 1 ey ~ L1 D!Şa.D .:t.."JIT.3 dCdi
k '"'"clı. lclAlın at ı!uuı gore, 
Su.. Ley 1 Le,, ıyı genç Ulr re:;:. ,ye 
n1 ı..:tt~l ııe m ....... • y r, Leyla 
ı "", bc,.y'E: b~r b h.:..n, bL~~ ı ln ınev
zu cı .. ~ yac ı 6 ioet.o m.Udafaa e
d yor ve ni, 'a w. tekllfmı redde
:!lyo. du. 

Ne' in, bu yeni haberler! İclıiWcn 
mc.. k a c :ıl-e .. ,, \'ıe b.ı• 1n evvel l.ı!-

ıil· t a 1l yacmı dı.ryuyordu. 

F r ml :!et burJarı dC,üııdU. Sonra 
Sua Yı h "ı:r adı. Go le t.ıin &.'lrle o... 
t>u ru y ge'dl. Kdak. rırım d!l.ıin-

clc, o, kon or ıııbl idi. Ole! odası~ 
ilin ..., lçirule, •adti onun sesi 
Ct '" ö üyordu. 

C mç it dmn uykusu knçtı. Gözle-
rin. ~:.r,..m!yordu, bil• .. Silavi .• Eve~ 

Slıav\ n• o :ak'ı?. Yah ıt ta N ._.in ne 
oı..cak\ı'. Daha doıtr iM duşünce 
tarzı 11e-, - t n .. olac:ak:ardlft 

?\(;v ·n çılg nı..a tekliflerini Süa,.-!. 
yapını*' oıs:ıyd , &'m.ii ık ı, İ.s':ar. ul
d ' uzakla ıs, saL l. kiın&er. -: akı.:na 
gelm.yertJ< bır Aıı..dolu tehrı.ı::<le be
r:>ber Y•:?Yorla.n!ı. Nevin, buyle de· 
mişt , kaçı.ek, e.t.mck, ber:ı.t r o~m k 
arzusunu :r:ddet e n üda!a~ etn.ifti. 

saıııvı, ona, dzlmıı: 
- B rbir1m1z1 seviyoruz. J-Ierz.a:-J.an 

buluşuycruı. Sen beninı olacak n .. 

Fakrıt, bekle b! az Zamanın ıeç,nesi 
l~ıı::ı .• Ba:r.ı Mdiselerın seyrıııl tokip 
etrnıek zarureU var •.• 

Di.)'ordu, 
Bugün, teıorar Swıd.yeye g·diııce, 

saaw ;le nerede, nasıl bulUfAbl_rler
cli? Nevln, eöz.11>rin! tavandakı abaju.
ra d!.kerok, daltikal&rea bunu ®'~ 
dü. Evet, yiıı:ıe Nu:l Yılmazın evine 
~nmek .. Orada, Sila\ .,_i rnisa!~ ota.
r;ık bbul etmek. 

Ş!mdi, bir hayli yaşlı oLnası 1A.zan 
ge..ı.tıı.. c-.:kJ lstaın!Jul va~ii.tıwdcn ~ 

t.at. yıBar vac kı, bir go.lı..ete~ bat.ıca
tmı e~::-l:der, auru;. llu. ha Uın••ar, ~ 
bır seri tefrika na.uı.ociedJ.r1 k;,ı.h, müıı.

fent n:akalcler ~e;t!..'nıdcdir. 
Btı nc~ıyat, y.::..AJ.n tarati ayd.wJ.at

ıPlak.. llerid<', O.:ıırı:ı.c.h ImparaLorJUğu 

nwt son devirlerlni yazacak.ar i9-ı0-

rnıilıtm \.·e sahih ve:s1J<.aıar. n.e haı.l.ar 
olıral< lı;ıkıımndan çolt faydalıdır. 

Anc-d.k, hatıraıt sahlb!, bir to:ıknn hu
susi ve bugv::ıun goı uş ve dl!şi.lnüşile 
asla <ioğru ruıı1..:.yaa b~r tak.:.m f!.ki.r-
lere yer vcrmen.telı. hatı;a.ar.n1 ob
jektit bır t.arzıda r .. klcıt.~n~ı ,_,,.r. 

At<J.kayese > aı_;>ma~ ntt4':c ç.olr:aımak 
bir ta!tırn hü!tü.mlcr vennek. ilb:n a
daınıa~run. o dcvrın tar.hin!, içtima.i.
yabnt yaza.cE.k ki:nse..eriıı hofüu.dıx. 

Ba.J st.ğuniG zat, geçenlerde, Sul
tan A.bc.uih"-lrl.ld...n olün~lhıe dair bir 
makale n~ı.tm.lş~i. Yazına, lçindeı 

cidl...el'! ıkıyme .. ..4. ve e.o.terı;san ıta..ı.·J.ıhl 
ma.~umat vardı. r kat, muharrir, ya
zx;.nm SOOU..'lCİ.ol .ŞU ('~f'yl ynı:m.ak

tcuı kerxilsni ala!lUlın.ı;!ı.ı. 
'!->alt na ı..ın ~..cihndan sonra onı.JD 

paır.nJı.. wı.01 ile Ol n tutm.öyı b!....d.:.~ 
ye.· k>:rln, Trablw 6- bm. RumeLc..n ve 
.A.r?Hl\ .... .:ğun, Ua.r .. ıi Trakya gıl>i bir 
Tu'1.. yı:rcı.:ıun, H.=. !r&klll,, Suı

rA.yenin elden ÇL"ct~ını görenler aırar 
,mcıa ona r;ılımet okl<yaJ>lar da pek 

oldu.> 
B•ı clmtlen::n yapısından nnlaşllan 

şudur kı, muhilil"Tir de bi.zza' su.nan 
H"t:ll:le ramnet <>kvyanlac arasında 
idi E ı-.lvaki, mü.slüma-nııkb. her ötür 
nün tırkuınıda.n rilbfnıet okumak ge
rektir. Fakat, hatırııt sabıb1, minası 

ac;1k clar3ik anlaşıldıGı veçhil2, demek 
istiyor kr, eğer. ::iultan Hamld. salta
na•uıaen tat edilml·m:Ş olsaydı, sa:r
drtı bu lllkeler, lmparatot'lu.k\an arr
rılınıyacak:tı. 

'l':'!.ı 1.ı::n scyrkı.f, hAdiseleri bu ka
dar basit ve rrJ.in!'erit bır h!ıdiseye ir
ca etme .. ırz: küÇ°..ıt bır hıLta değildir. 
Hatta. bıma, claha cçıkça tanhl hiıdi
BU!te ~ blg nel<k demek doğru 

ol UT 
Q.<.on;anlı İmp"'atorı,ku yıluizyoc, 

çö. llyor, c :n ıı .<!~.yordu. Sebepleri 
uzu:ı ve ınahlm.. Aodulha nid tahtta j 
l(a«:ryd.. b y'c ını.uz;:ım b·· bAdl.;at 
seyrm! d· uracak m~ydı?. İnsat ve 

ıw··· l~ım ... 
Pazı b'.lı:ılere ••hlc obnıı.k başka 

:ey. ılim adamı olm1k ise bamb:ıŞca 
şey ... 

R. SABiT 

"PARA,, Piyesi 
Necip F ru:ılm eseri haftaya 
salı al:§amı Şehir Tiyatro
sunda sahneye konacak 

Arl<Ec~..,,, !mz ~e şa'.r ve 
ed':p NCC:p Fazıl KısakürEğin e.. 
lika 1.'e bc•'.f,= ve ~'S'min 
tyatııo ~iiıımscsi olaca~ı söylen= 
(Para) ı.s;m!i beş puddik bu. ük 
ıpiycsi yıımi dört Ş'.ıbat san ak.. 
ı;am:ı Ş ' •r tiyn' roc;...nda ro.'uıeye 
1oonac· :ctı.r. Şclıir tiyatroıısu; (Pa. 

ra) piyesi!J'e mahsus bıld 0 --i bu. 
g; nd n itibaren satı a Ç'k rm•ş. 
tır. P y · n görcccğı büyük ve 

mm: ::i rağba! ş :'dm n zan 
dikk t" 21ı•arak ~·r dJrt §ll

b • il >a~ r " cclcri Tcpcba. 
şı' ~ ., İs'an!:ıu <:"'.'ı 'no hu.~ 
t.amvay n~ bal.orı tc ·n vl!"'.nek 
üze>re te«; ' ' :? g ""~-tr 

Madeni esya aan'atkarlarıntn 
karpit ve pota ihtiyaçları 
c.."Vladonl e•ya s;ın'atkıirları ce. 

miyeti> i.arafındi.'21 teşld o'unan 
kooperatifin Ankaraya gör.derı. 
len nıizımırıamesi taısdik "" ade 
Q] unm ır; tur. 

Kooperalıif faaliye!e geçmiştir. 
İ!k iş ohnak ÜZ1're aıza'~rının kar. 
pit ve pota ih'Jyaçlarıru tcm.n 
eylem-ektir. 

F·Jc_t, bu, btc gün çok teh!J<eli bir 
hal a:&.b-ı-rd;. Koca, en geç duyar, ıö
zü d .. JTUa doğru ç.ııkml.)l'abUirdi. Hele, 
ev .. n t<ude, bir de ŞJb:ın bel~ı ol
duk~nn tionca •• 

~:evin, uycyamadı. Sağma döııdll, 
solun:ı döndJ .• Gö~lerin~ ywndu. Fa
ltııl, nycyamadı. Ka!:ısınrı içinde hep 
bu diişilntt.ler vardl. 

\ oı G. .ın ve asabı bozt~ b\r ha.de 
ya~ 4 n k t J:..r 1112".'2 lçtl, Beltt•, 
bir sa 1, k ".YOian ~ucuod.k.. kol· 
tuk.,d o ı!rt: uz. usl.üste beş altı ıiI:ara 
ıçm; ti. 

~.! \'d de ba. ko .. JJ!a oı~""W'. Nevlue 
a"'l-.<:ı!ır, t..)il _.ur, k..,rr. 1.ı;:d~. o, ne 
len:lc!l b" __ , ne 1-.ı.. a:ıı tır, ne 
g- c· oyl rıu .• 

?\ v -:ı, g ı ı;:\ı~Mtçe, ke1Jd.16. ni Sü
av·ye et. lı.:ılh ve yıkın h. scdfyor, 
ona ol:ın ıJ t y cı ~r!ıycrdu. Süav"siz 
geçen haya""-' mtnasın.ı anlz nJ'Yur, 
o..-.suz grçcn saatler ne kadar ıztrraplı 
ohıyotü\l, 

(;özler 1 yumdu, başmı arkaya doğ· 
ru at.t •. Genç adamın haya;::n!, onun 
canlanı.pru s ııkı göz.lerın,n önünden 
kB.çıırnL'nın.k a.çJ.n. cludaklarınıı. ı.;ırıyor

du ~ilavlyl, s & el ı:..ıe aıgara, sol e .. 
lkıı paıı.ialonw: cebloe sdmıuş, oıı..: 
nm. içinde dolaştyor, Nevjle bir şey
ler anlatır glı..1 g~r~yordu.. 

Art11t, Nevin tçin, he-r ıey Si.lav! 1 
deın•k ohnu;t.u. Gene adaınJ bu d .. 

Sumatra adasının akiheti ve 
doğuracağı askeri netic~ler 
(Yazan: • S. Eski Bükreş A teşcn1iliteri 
Singapur teslim oldu, Bay Çörçil 
bu hadiseyi §öyle değerlendlri. 

yor: ·Bu, bir İngifü ve lınpara. 
torluk hezimetidir.. 

Singapurun Jaıronlar eline geç
mesi, Singapur yolunun tamaıu.L 
le Japon kontrolü altına :;ifdiği 
manasına alınmamalıdır. Bıı kon. 
trol için Sunıntra adasının da iş
gal edilme-i lazımdır. Böyleli.ki;, 
Japonlar Hiııt Okyrııusuna ra. 
hatça çıkbilirlcr. 

İ§te bu maksatla, daha Sfogapur 
tamamile diişmeden (ince Japon
lar, Sunıatrn aU:ısını i~tilll için 
lıartkC<te geçtiler Tayyarelerle 
Palenıbang cİ\•orınn para~iitçiiJer 
indircliler. Yeni gell'n haberlerden 
nnlıyo. uz ki, Japonlar, Smn:ıtra 
adasuta ntlihim kuvvı·tlt!r çıkar. 
mısl:ırd:r. 

Pasifik'de müttefiklerin ron mii. 
dafaa h:ııtı Yeni Zcliinda • Avus. 
tralya. Cava. Sunıalra adalarına 
dayannbilir; bu ad~laı·, Pasilik'de 
son miidafan zinririni teşkil edi· 
yor. l\Iii!!efiklrrin Japonyaya kar. 
şı temas ve irtibatı mnlıafaza et. 
mcleri, ancak bu ad1l•rı elde bu
lundurmalarile ıniimkün ol.aıbilir. 

Japonyaya knrşı kııll~nılacak ha. 
va ve deniz kuvvctlrrinln harekB
tını yakından bo:<lcmck için müt
tefikler bu ııd:ılarda mc\'cut veya 
yeniden kuracaklan üslere dayan. 

Trenle ge ip 
geçici yolcu ar 
Biletlerini göstererek 

ekmek 
karnesi alacaklar 
Aınkara 16 (Tcl~fonla)- He. 

ınüz clrnıe,ğın kartla tevzi olun. 
Jmyıan ycTl'Crdcın An.~:ıraya ge.. 
[en yolculı::ra ckm .ıc ı-crı mesi 
\çin şu fo."lllw bulumnu.şur 

Otelk>re inenler oolduracakian 
hfrviyat b::yannam !eri üc t:'rJ.::k.. 
te b:r ~ ekımtık bey~ 

doldurarak ·kart arını otellcrcl'en 
a ktad rlar. 'Trenlıe gel.p Ci?· 
çerloer İ>'i? cllerirıd.b tren bilet.. 
lcr~nl !st2ı:;ymdaki da imi büro. 
ya ibnz cd::'!""k ekımek J.::ufJlarını 
alabilec~Jc1ı<ord' r, 

On dört kuruşluk makaraları 
. otuz kuruşa ııatmıf! 
On d6rt kuru,a sat•'ması icap 

cd'cn an nl...ll'Gralı ~ 'ız eıli beş 
m~ n:;k ltif ki i maka ry• otwı: 
k •ruşa sıt't .n <'<>"ayı y2kP.. 
la'1.a.·a,r •Y' yC' t m olu :ıan 
seyv r sa•ı.e. ö r c 'ı Mc med 
Karamanın yirr-n beş ~ ra r 
para ~'CZa.mıı:ı \"C s1tı:;a '.kı:ı>\uugu 
makaran " n. C3aC: resiı e karar 
w~tir. ___ .,,.. __ _ 

Ekim iıleri ıçın Vilıivette 
cuma günü ikinci biiyiik 

toplantı yapılacak 
Cuma günü Vitiıyette bi&·ük 

bir toıpl<a:n tı yıaıpılarak zir ast se. 
ferlbcrliği mevz-uu üzerinde fill. 
ııa.r oluna.n ra:porlaı= ve umumi 
ptan tetkik olll'!lacaidır. 

ts+aınbı.:ılun kırk z:ro:.at mınta. 
kasına tak;im ()luıını.ası muiıte. 

mel göı'.ulmcl:ıtcd:r. 

rece se\"!yımtu. Kendi l<endisin<!, bu 
haris ve şiddet.il •""i!Yl ıtiıat ettiği 
anlarda, içindNJ. a~ıan~ak ihtiyacı dıı
yı ·yC'lrdu. s~adetin taştığı zanı:.:ıaiarda. 
a.kıtı..a:ı gözyeşları .• 

Gent l.:ıdı.ın, burıdan sonrakı Öfnt'ü
ni.t ys}rı z. Sü:.:vı için ya~-yacltL Ha
yat~ n:ıünı;ısı ıı veren Sııavlntn SC'\-gd,

si, ocurı erkek. ~ı, onwı se i, anı.~ renr
gl t-rıL"n g5z.leri idi. Sil.::ıvickn nyrı za

~~. retes a.hrı8'k i:;~ 
SU Vl)'İ d k :Az.n:ıdL. Dtişün-

mek. cını.. uz n .. zu"l d .-ü.""J'T'lek • 

K~pı vurulduğu zam:ın, N2v~ bir 
r!n G.;n ey n g bl silklrdi. DiT haf
ta t-ıcr g;· • Suav·Jen b·r ... I bUÇ"Uk 
U=ıı,lk a·dığı iç n 10~1 derect memnu.'1. 
ve rr: 'ut o. oda bizmetç1si gorıç 

ki'K...Jl fıs aı ıi1>l sordu: 
- ı· ... nı c• Jl buı 'tn yalruz mı 

yemE:k yıyec -ee -~ 
l\e\ .n. <1 c il sa -ı mı dllı.c1•· ken 

t!.~T<.ğ::ı kol~k ı. Ca l-n, 1.,cc, r k ";'ece-
lik ı.ı: • Nevr. !, c r nn 'IJ'<kta gö-
rlh:- o. den aç1! 1ış c t.;lk ıar.ğına 
bııkm g·bı, g!izlerinl k pı.ıtırdı 

Nevlıı, •Y'Wl"n ıine d jlr10 yıııı:;ı.. 
yer ek cevap verdi. 

- Fvel.. Görüyorsunuz k4 7alnı· 
zım. 

ca ... "· dud; k rmda do~an lebes
ıriimtı g;.zlcmeğe ça!ışar.,k 

<Devamı .var} 

mak zorundadırlar. 
Amerika, geçen lıaftadanberi 

bıı müdafaa zincirinin sağ yarısını 
teşkil edun Yeni Zelandaya, Avus
tralyaya ve hı.tta Can.ya kuvvet
ler göndernıi~e başlamıştır, Fakat 
görülüyor ki, Japonlar Si111:apur. 
daki İngiliz kuvve'.!eri.ıun Su.. 
matra ıı.dıı.sına yerleşmelerine mil· 
ni nlınak ve adayı istiLi etmek 
için geç kalmamıştır. Ve mütte. 
fiklerin S<>D miidafas hattında 
garp cenahını t.şkil <den Sumat. 
.raya taarruza gcçn1işf!r. 
Japonyanın Suınatradakl hedefi 

yalnız petrol 5ahası dt ğild.ir; ada
dn bir tek müttefik ııol<tası bırak. 
nıamak ~•rlile y .rlc~nıek ve Sin. 
gapur yohına taıırnnıilc lıiıldııı ol
maktır. Sıng2;:ur yoiu, ,Malezya 
Yarımndasilc Sumatra :ıdası ara. 
sında şimali garbip doğru geniş 
bir 1'oridor !cşk.il edi)or. Sunıat. 
ra<la buluna ak lugi!!z - Anıeri. 
kan hava meydanla.-ı \'e hava 
kuvvetleri, Japonların deniz n;ık.. 
liystını ve drniz scrbestisin.i güç· 
leştirdıilir. 

Jap<>nlar, Singapur cenubunda 
filo ile İngiliz deniı kafilelerine 
taarruza geçmiş, aralarında kru· 
vazörlir, denizaltıları, mayn dö. 
kücülori avi?Olar ve yiik gemile. 
ri bulwıan 32 genıi Latırmış ve· 
ya hasara ıığratıııı~tır. Bununla 
da, İngilizlerin Singapurdan ko. 
!ayca çckileın< dikleri ve Sıımat. 
raya sığınamad!kları anlaşılmak
tarlır. ,, 

Bizim fikrimize göre, Sumatra. 
nın Japonlar eline geçmesi, Pasi. 
fik'de son miıft.fik müdafaa hat
tını büyü~ ölçüde snrsacalı: bir 
darbe olauktır. Böylrlildc Hint 
Okyanusuna serbestç.ı çtkacak o.. 
lan Japon deniz filosu, AvustmJ. 
ya \'rya Afrika ccııubu yolile ya

pılacak n.üttdik deniz kafileleri. 
nin Birınanyaya, llindist.ana ve 
hatta Basra körfezine doğru nak. 
liyat yapmalım çok giıçlcşcctl<tir. 

Daha geniş düşünülürse, bu Ja
pon deniz ve hava 1.İ\tünlii~'i, Çi... 
nin, Birınanyanın ve llindhtanın 
denlıden tecrit edilmes.i içbı bir 
ba§langıç sayılahifü. 

BİRİNCİ KISIM 

ren diycy ""aharın so 1 rL &iz 
deyl~1 kr~ L • .... ,. 6 cı.. I OL y urıu 
ve h, ~ ._ ~ b"r ha\tl .• \"aı;tl.t ~azn. 

gU.1 b&l :as & dah:ı: y ını a.J: VE.r 

~--rım ... ·yer ve t:t...ı e~ .ek r.ı İllı-
g. t çlmentootmR ~ Ç>IU •'!J< Jta-
dı::ı,r .i.0§! •• Mf. . ,;ı Ü: e*"ı tı.ıy u, :ıce 

ve ~u eçırez bw .,a dc;;u .. c yak b~ 
ll • e.ı m.c kadm- k:Vh sular, k!ı.h ç· -ıur~ 
la-r )Ç ndc 1-Iev ;.n ki.l • d:ı.v ntmdan 
ve ta.m .i<.ö.le '.ilbL d.·.n To11kapı.ya doğ
ru ,e~lyorum. Etırcıfta. n..a.n JJa:rn ... 
henıcn hc-:nen be:ıacn t.aşlca gört..r.ür 
klnısec~k~e1· ydk: .• KJl~ ilP nna yola~ 
sını:!r.ki gen:~ be .Jl"'.;..ın bir kC'nar 
ki y;ar1, fakat gayet cılız bir kaç kö
pek, b:r beygir leşinin kokmuş ve et
siz!ikten sade kafes k•lın2' o!sı ka
burı:aıaaru kemiaı,,ekle m<şguL. Yo
lunlun üzerindeki e.ilcice bir hlnd'i le .. 
şiın:n. köpek:erden, .kedilerden ve baş
ka. ha:y,-anlat'dan a'l'la kaim~ olan 
P<l'I'\·asmı durmadan dLdikliycn bes, 
ııın kuıııı. bcll\ ;ıörünce ı..t:iılı ~Lğlık
lar1t b!Tden havala11d1lar ve onlar ha
va1rı.nır, hava1&.nm.1z sallmdakl k.:ıle 

ko\·ı.rl<.~armda.o. dJ,a.rıya ua1ı.an bir 
Q.~ bir kargalara-, bir de etTafa baka .. 
rak sert ve talc bir !.Csıe ha,-kırd.J.: 

- Kıır.dir o?. 
K<!ldisi, henüz beni görcmcd:j!I h.11-

de ben de biraz uzakt:ın kendtsir.e a;ıcl 
tanlJ. şu cevabı yspıq:tı.rd.a.n: 

- 1'. abancı yok! 
Ber> ın bu ceva:Jım ,orıu bulu.'"1.duğu 

yerden yarı ya.rt.ya d.: arıya fu.J.a·+..:tı, iki 
eli b'..ı ın.iu!u ko • ı.ı un duvarlarında 
,..: e g5vd ! bel' 1e h _ c:.. ~r _. ol
dı ~ı.; l:.:.!dc esını!n &f"ld,ği ~ fa doğ
ru ku:t.k vererek sordu. 

- Ki:OCkr o y:ıbancı y { diyen? ..• 
Ben bl1"2Z daha M.a yak!aş:ı .::ak: 

- - Benhn yahu! 
- SE'n k!nıtSm'!. 
_ B.jr yo u! 
- Hdn::;i yohı.n y<.ılcusu?, 
- H::tk yo~1mı..ın! 
_ Hak yolunu.-ı mıı1 ••• ııı>lt etmiş

sin! Et"r sen !lak y,)ltmun yo~cusu ol
sa id!n bU4'ad!tkl be~'m billb1Ulerlmf 
f.lrku tın< :ro 'ııı.! 

- N• b!llhOI>! yabıı, Otı havada bilir 
bilJ olur mu hit? 

E!Jyle karşı t•ra!'3kl aen-ilere ~ 
du uçuşmakta olım dcmio!cl kargaları 
göotererek: 

- ıtör mü gözem şu uçanları! 
- Onlar tarııa yaiıuı 

KA D 1 N / 
Berberleri 
On d Ü 1 e ücretlerine 
25 • 50 kuruş bir zam 
yapılmasını belediye-

den istediler! 
Tıraş ücretlerme be§ lmruışl.a 

on kurw; ı:.raısıncia bir zam y&pıi.. 
ıınaSll ha.kbnda.ki berberlHin mü. 
raocaat. Bcled~ye Dai.nıl Eııcüme. 
ni tarafından t-etkıik olun.makta.. 
dır. Bu ara ba~ı bct'berlcnin be. 
1'eıcllyı:•nrn k>ıra.rını bekl~~ 

t:aUar.ı yük.so~tt'Jclari hakk<m& 
şikayetler y;:•pılmıştır. 

Yeni •..anılı taa-ifdar kabul ve 
toasd ·k edilmed·2n saç kcame ve tı.. 
raş ücret.l<roni arttrran ber'berler 
gfuülü.-soe bunl.-ıra onar lira cC21a 
vm-ilmosi karırdaştırılm:ı;'tı·r. 

Diğer lara:f't~n ~<adın bci'beır. 

leri dıı dıülkk.aııla;rın füıuıfları.rıa 

güre onıdü '<> ücretl'C'I'!ne yirmi 
beş, el'h k ıruş arasında b.ır zam 
t.stanf'l<l ıd rlcr. 

Bu ır. ... ~~all!t dcı Da -ıi Encil. 
men kırafı.ndan totkL'< olunmak. 
tad'I' 

Yirmi paralıklar ve eski 
onlulılor bir temmuzdan 

itibaren gccmivecek 
Eski ınlk>el on \"C yıir!l1i parralık.. 

JST bu reımrıu:zun birinci gC'll'Ün. 
den it!baren gcçm:yeccktir. ırez. 
kur tar',J1ton iliibaren bik- y.nl mü.el. 
d<'ll<e yal'll!Z maliye ~belerile 
Cumihur 'Y">t M~tcz B:ıınkıaları 
gişeleril'JC'e kaJbuJ olunacaktı.r. 

KOÇOK RAB LtB 

TiCARET V• .<;ANAYI t 

+ Fıat Mılraknbc Koıni.<:yonu bu
giln U>p!anacaktı:r. * B .. zı Uaidcai.lar, toptancılarm 
kendil~rl:ne klti m~~f .. rda gıda mad
esı satmadığını iddia etmışlt:rdir. Bu 
ıik:lyetler tetkik olunmaktadır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Aksaroyda So~ıılar caddesinde 

iurft;.Cli. AJi vergi borcundan dolayı 
har!ze ge!en Samnfya Maliye Şubesi 

mc.mur!ı.rınn hl\ka:f't ettiti k;ln b>r a,
ha~ ve otuz Ura para ceza-s:ına mah
rküm ec":'.liınlştir. 

+ s pabi Ocağı Koneresl düıı aıc.. 
şam yt.rJlmı.ştu-. * Dt·..,·iet IIavayoliarı İdaJ't!'$1 tay
ylTelrr!t" yolcu nakl'ya~.ma 1 N"' !nida 
başlıyacaldır Bu yaz Ş k ı•hirleri
m!ze de hava yoku se!erler-1 yapıl&
c-akttr 

- Seıı!n ıdn tıeıld karga. fakll'I be-
niz~ ırliı bülbül on!,~;,.·! 

-- .. ·e bt:. • .. u "· 
- E:inın kör!l bc::baJO! 
Bu ::rabk. kd~ı'--' ·t servilerden 

b:rinin tepes Koomu~ olan kar'g:a-
laT, orada ha!lf [ ôt'-$1f' ye başla.. 
dıla• '" btt.ki onC.rın bu öt(işmelerl
ni ı. runce J:. elini onlara do.,.ru sal-
1.zy~· lt, tuh.! b&r m.ık--nla ve tıı*t 
bir tü:rlrll sdyler g.bi ıunu söy!edt: 

- bı.ıın biHhüllerlm, ötün, z•ttU1111· 
dü tıt~ın.t_ı! 

Sonra benim yilzı.lnıe dik dik ve m~ 
naıl n-:ı.nalı bakarak öt'lim ka!iyell. 
gayet n1 üstekrclı biı- ciln:.le savurdu. 
Ben, artık ı:ıJ.dırmayıp yürü:yordurn. 
FaJ;ı:ıt o, bcnhn kay:t$ızca yürUdügü
mü görünce kovuğundan bilıılıülün çı. 
karak ,ı.;e;).}endf: 

- Dur, g:1me, tekkeyi çii)ıeylp, 
tıekked~ıni hor zöı·üp geÇJM. dut", bir 
&elam vu, bir keıam aı. öyle 7iJıilJ 
Bıze hul dqyeniıı olwmtlf giıcdcri t.hul 
Bizden S'1lla yahu, .en<Je.ıı bize yaınen 
hu! 

Alt torafmı soranıa,, <sae elini k.o.l
bin.a koyarak) illiıhu, lll:lhu!I A~a
Y'P .rlne :yiir<;.reeck olduın. fakat tek
rar sesle~ıdi: 

- Size Jt,yı:k degil amma., (elile ko
vuğunu gö.'llCrerek) lütfen fukiıthane
Ye tcı;'l! buyurup b'~ ncı Jt:ıhvemi:ı:I 
i<:r'<'z ve böykllkle lkk l!e Mtılı seç.. 
ıncz, ondt:n scmra c?a bu fak.:re bir ba
ha biçmez rnEin.ı.'. Kı:iJ.bcmiz mer
hum ve m .. i:.~. l-~ım1 hlaç ılA rahmeti. 
Rabblhi.i~!ur !JLi,m.z, fstaciımut Si
non!:ı Diyojen t! 1e:ıd. iz hazretk>rlı:ıin 
nl.Jbart~ fdi ::nelert olan köhne turou 
.fıç~..ndan daha ı :" .r:ıne ve &.ha ka
len< c anecı •. , !akat yine içeride m.lsa· 
fir :ı.ğn .y<.{\,:ak bir lın\·a~ıız 'le iklimi ... 
rniz vudır Bı.."j·uruı, teıri! od.lın .i.çeri
ye, bir gOriaı. dış:ırMi .. D b:r şey an-
1.a§ı·lmr.z.. 'le v ~a t~ritle vardır, içe
riye bir gir "leler görlceksiniz, Ne
le•· .. II<.tkk2lı:ız, c r.baz, percndcbaz, 
kukla, p· ndom '."'1-3.. ll'ltt5. vudvll, ko
meci, dram, 14'ajed1 hepsi i~eride .. 
haydi c.,endl:n, haydi br.)lıyoı, haydi 
başi:ıyor .. Oyı.m dı~::ırıda değil, oyun 
içeride! 

Bir dak:.ka sonra, periş3n kılıklı, saç 
sakc.la karJŞ.mıs, bu yarı :.:ırzop adam
la, o dar~cıık1 berb""' t kale kovuğunda 
kal"şı <karş:ya geçtik .. 

- Ey merhaba, ya merhaba! Safa 
geldlıı, hoş geldin! 

'Devamı Var) 

Sln apur'd&n sonra 
Blrmanya 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMEl 
Japonya :hrabe giniikteın !ifil 81!1 

ve bir ka.ç gi.in ronra S~apu.ru 
işgal ıel.m€ğe muvaffak otrnuşıtur. 
Yin:ni reneLk emıçğe ve altmış 
mi~'Ull İng;!iz Joirasına malolanı 
bu bü)'iie< İnıgi'lıiz üssü Japooların 
ellerine geçmiş olu!)'or ve bunun
la P>ıSifik haı<bitıi.n bir sailh.saıı da 
~8'Illl?l:ış bulunuyor. Bıımı takip 
~dooek olan yeıni safha da açılmış 
bulunm;ııktadiır. Japonları'!! şirn.. 
di Baım:ınyıayı eıterine geçirme. 
ğe çalı§acaklaTı a'!'~!ım.aktadır. 
Bir haritaya bmk•ıhlığı :zaıman, 

Biı:ımıa-reyanın Siy.:ım vıe Fransız 
H.ruli.çiııoisile birilkte bir yar.mı. 
·ada ttjldl ettiği görülür. Fransız 
Hinu:tç·'!l;si, bu varııınadanm dl). 
ğu bölü'rr'ünü, Siyaım ortaı JX;]\i.. 
m'Ünü ve .Birmanya da hat b<'ü. 
münü !ıe'.:k 1 etmekt"<i r. On c!o. 
kıuızllr'X:u ı:srm. i"kind yarı.mımla 

bu yanma danın Frü'."'sız v-e İr..;'
lizler taraı:ıııd0n payl.a.;'1JnaısınıJ.a 
doğu tarafı FraılL'lıızlara.. ba4ı ta. 
raıfı da İ'll'giTu:lcre dli..rr~ o'1.ad.a 
kal::m Siyam da lk.i ·· :ıiirge m. 
paratorl<u:ğunıın meniaat ve ilgi. 
lerini htrbcr:nden ayıran brr mcm 
Joeloct lhal ~ müst.akı:J olarak 
kalımı:şlı. Esasen İırt~ilL01lre, Bir. 
mauyarla Frınsız nüfll1ZU!l11Unı y "'· 
leşmeslr.ı:len loorh-<tııklıın için Bir~ 
man'Yayı il'hka ctımiŞ!Cd"di. Bu. 
memleket Çine \5Jb: oı.,n kralla= 
tarafından id·re edl!liyortl.J.L 

On dlok•t:un:u aısrın üçün:üı 
çeyreğiıııtle Birı"'acyarla lrııgiıiı; 
'"" Frımsız nüfuzları çarpc,şm ~·a 
baf adı. B ·..- -ı.r ra- Hi 1.>-t:ı. 
na d!an yakm' ";ı dolav.s l<! tr :'!:.. 
!"ermin dt"lı-a bı ~ ilk bir tdl :ıre 
olab.lec<ıi; ni d" .iladif.~1 rir ~ n 
Fransaya d Y.'ru eğilmişlr.n:!i. 1 ,71 
senmindoe B nnanya l.>c Fr3. ,·rz: 
<!l~si arasırn!a Fransırılara rok 
el'V'er~; bir mukv~le im:zalen. 

m•~ı Ba11:ıııımya üızeıindt'> b r ne. 
vi 'lümırye kuran bu roukamale, 
İngiltere hilkemetirıl.n tey~ ii.. 
siJoe t.asdik cd!lmedl. Bundan son. 
ra Fral".sızlar, Birmarıya il<e 1883 
ve 1885 senelerinde kendi}erine 

im1ıy.az1a~ bağışhyan. ik!i mu1<a. 

\'ele imnladılar. Frans.iZ nüfuzu. 
nun artmasınd:ın kuşkulaman İn.. 
gil\Ere 1885 senesinde hlr b2.b:ıne 
ikri sürel'ek, memlekıcti i • e. 
den Krıtl The'!xıoya bir ültlıınatooı 
verd:. 

Bu üJthna.tomda diğer ıbazı Hin. 
dist"n devletlerİJlde o'dul!'u gi'hl 
Birmanyaya da bir İngiliz müşa. 
virinin tayini '"dış ~ol:ti'uıda da 
İngilterandn nasi!ıat;na uygun o
lara'k hare ·et ed'i.lmesi ister'vor. 
du. Yani Birmany-anın İng:'1iz hi.. 
maye-, ·ne girmesi talep edi.!-nckte 
idi. Krel Thebo buna redtlcW ğln
den ancak iıçt., biri lrg 'i:L olan en 
ibh k:ırtar asker l\fanC:olıey üzer ııe 
yi' rüdü ve fert! t~hn oldu. Bun.. 
dan sonra da Birmanya İngiltere 
ye bir sömürge olarak ilhwk edik:i. 
Ertesi sene Çin i.\e İngiltere ara
sında i.ım.alanan bir :nuQ:avclc ıle 
Çin de hükümranlık hakl:ırm lan 
İngiltere lel:ir•e vazgeç!.i. Garip 
bir tecelli 1ir ki şmıdi lngÜ!N"C le 
Çi:n, yani Bum nyan. n eski ve ye. 
n.i salıiıpleri, 4;.ka bir düşman ta. 
rafından tehdit edilen bu memle· 
lııe'ti b:rl.lkte .müdafaa etmek ~i.n 
tedbir rumaktadı1'lar. 

Çaıı:ı.g.Kay.;ck'in Hindistaru zi· 
ya-ret!, şüpbes'.z Birmanyanın a:Ü• 
dafaası mesel~e iiı;ili<lir. Flir. 
manyanın rıKidafaası 'll>C'S€lesi.nde 
Çinıi.n yalnız müttciiklne yanh:n.. 
da buluınıın:ıkf.an daha yakn bir 
menfaati de vr.rdıT: Çin, Japonya. 
ya karşı mııkaverne•te dC'\'a."ll e. 
dcıbilınek iç'n bu mcml ·kette ge 
çen yolun a.ç:ık kalnıasını tı:rr.:n 

etmi?k zorundadı.-. Çiirkü son g~. 
len haberler, Sa.\vin n hrini g~. 
çip de batıya doğru iler1·yen Ja
ponların, bu yola pak ziyade yaı.'<. 
laşt:ık.la.rını aıı latınııkt.:.dll". i' ~ liz... 
!er de Çinliiler dıe ;bu i'1erlc<V;,;e 
mani olmak mrobur'y~tindıe<hrler. 
Bu ıtii:ıa-rla SingapUTun dilşm:'si 
üzcrinıe, bu Uzaık Dvğu ., ikade.'e-
5irt:le, Binrcnva c~ ·n · rı. 

dide'!l ön plana gcçt'ğ.i söylene. 
bilir. 

Feci bir ölüm ! 
Bakırköyünde Haznoedar r itli. 

ği-ndeVi tıu.ğla fabrikasır.cla çalı. 
&2n aınele Ali loolunu v~ b. 1 iı:hare 
baş;ıu maki.nEye kaptırarak Gu
reba hastanesin'e kaklı.rıI.ını..,a da 
orada ölan~tür. 



(!lu y.J.z :ıın mt :nlerl Aı acıo '.l 

Ajansı bültenlerinden alının"· ırı 

Telhis eden: A. SEKIB 

GEl'ERAL FRANKO NE DİYOR? 

1-Iaur:d gaz1;;. e · \;r .. , ...... pa (; ~ .. )t 
zaman y · nı.z b.r İspanyol gönül
lü tüm n rJin d g , b:.r mil~ rıo 
a 1{erin .ı.. 105kovan.m kızıl çct1c
rı.~t k.arşı ~UrüycC't. 0~ne <iail" Ge. 
n . al Fı anko t..:.ra.ır. an söy'e. 
nen rozlErı lıckr~ektd'r ı>r. 

Bt<nd~n ba:şka Gene.a in Auuıpa 
rncd u~·nc san:: .nz i .. .._c:.iL. 

nı da chcmm·yctle kaydetmıke.e. 
d'r' ır. 

Fabn;m rsmi g;ı.zet~i Arr>ba 
~ii' .e d ıur: • n ist dnl 
h a ı b n:I e C'Cd ad"' 

nu 
·n 

r bu.. 

c d v 

BAY QÖRÇİL'i::-1 Dt AKŞ~I.. 
Ki NUTKU 

Ç ,rçı1, raıdyoıda s0yled.ği r :.ı.. 
t.k.ı b: şoy d 
cHp.nn:em.··ı·mn r\eo~-

c-ck olan bu v :un ııslt ·-ıh z· , .e. 
t , ir a ul(fa h t p 1.ld y-0rt.'n. 
E t,.,, z ve i rat r!uk he ·

Siı' apur t .'. m oldu, 
bü.i..n Ma Z)a ya .ad sı .:a 

i. O ::la, r.abırı.zxle b" ~ o 

. o:>ıuclcr birı.· yw. T h ke . in 
J. ? i hııçbir v aza>mJımıs.. 
t Uzun ı .,.1ıirrı :ı:de sık sık v. p. 
tı mıız gJı mlı ll'~'V:rffek }et. 
s .k' .rt: vak rla \ e ktl/V'\ et eri. 

ta:z emek 8u.ret le tahaım • .. 1 

r 
) rm.• 
A TO~ESKO • HİTLER KO. 
NUŞMAL'ı. VE ILKBAll '.R 

TAARRUZU 

tm 
h m , m 
işt:rak n yet.ne! dir. 

AL "l' • FRA.: SIZ :t.fÜZAKE-
RELERİ 'l'k.'KR.'\.R BAŞLADI 

b r· e göre, Alman. 
• · ıe Fra. z • Al

r 1 rı t Arar b la.. 
r. A am ar § .al Afrıkada 

1 ki.l':ayak'ıı.rı ve Alman fab.. 
rı aç yeni Fr~ z • J ri 

i; rlar. Buna karşılık olarak 
h~ut haııtııı.m ~hr.:::n'n ve 
Paru çevr sinin Oise. <h';partma. 
ını lakl Oreile kadar boşaLm~ 
sını t€klıf ediy-0rtar. 

A:MFJUKADA GFıMİ İNŞAATI 
VE MJTHİŞ BİR RAKAM 

Vaşirıgt.on ha.berine göre, mü.. 
m=ilkr mcclisiııin taıh.slsat ko
micsyonu (ll!lllli .nşası için 2 tril
yon 800 milyar dolar tans:sat 
dn-p"ı eden kamm layiha.sile k.i. 
ralaıma ve ödünç wrrr.e ka=-ıııı. 
nun ta:.bikt iç n yen'.!d n 5 milyar 
430 rn' 'C1ll ~ • ırt gös'eren 15.. 
yil;,,.yı kabul etıın~r. 

AMEIÜ'KADA SBF'ERBERLİK 
İHTlMALI 

Y r.ıogton ac rlne göre, 31 
i .. ' ·n 1941 t r ıh·ıı.de 20 )• . ı 

ve 16 .., a 19 2 G Ü 45 
ı b ' n~n bU Üin 

r rber ik Uı· mrc. 

:ı ödeme' ınıi! kC m 
o k r. A '!li zıır.a 0nda ilti 
c a b!'rden ver..:ecekt r. 

General Franko ne d;. 
yor - Bay (;<irçil'in dün 
alqarnki nutku - Anto
nesko • Hitler lronuşmn
ları ve ilkbahar taarru
zu - Alman - frans•.ı 
r;::fr::-ıkereleri tekrar be§· 
ladı - Amerikada gc· 
mi inşaatı ve müthiş bir 
rakam - Amerikadn 
seferberlik ihtimali -
Şark cephesindeU mt.
harebeler - Libyada v;ı.
ziyet - Uzak Şarktaki 
Askeri h~rnketler. 

ŞARK CEPHESİNDEKİ 
MUHAnEBELER 

Almanlara göre, bazı n-0ktalar. 
da düşmanın b.r kaç ktre yaptı.. 
ğı b!icuım ·aı dün de ak.m kalm:ş.. 
tır. A ·.nan ta ~ruz ıh.ar '-:=t eri 
mu•vaffa.l(yetle r:eticelcnm:şir. 

80\")~tllre gOr , R rl 
düsnıan mukaveıncliııı.i ycll"1'eık 
ileri m d vam L .rn:: r. 

LİBYADA VAZiYET 

M'hv<e.e gör-e, r
unsu:. ~aT ~" •. ı 

· ,. ü ,.e z.ırhlı 
ad~ 

n f, c ve r ) 1 
Ir.m ,· \ h .ı bir '" 
scn.ı..a r rı g rı c J ... Jm 
bur e. ~ 1 r. 

ras 
~'ian 

t. ~ izl re gore, d.ln Tu.'nı; • 
Me' şrkın'.!a k büyıük 
bir ro ·· iı ve 'l"' lı r 1 · are
keti nıınıu,.ür Kcş:f kollan 
bııınla. la 1 "110.Si r-ıt:ihaıf~za c-tnı.~ş.. 
!er ve oc· rib güıı u. anır hıf1la. 
!mu la rd r 

UZAK Ş!\RKTA ASKERİ 
HAREKETLER 

Jaıpon ra gı;rc, S r: ,..ur '.ka. 
yrt.. 'c , r ız t s m oıırm.c ·~u.-. 
TesJiın , r!ları sa.ı.: 10 <la in:..za e.. 
cLlıı: • " J poıı { t s l ptlT 
c • .ıbu d jff n z .kafile. 
~\;.. ne t" • ruz ~ .n ış, ar2lcınnrla 
km\~ g;""i..u. . r 1 d !l.. . t ı ı, m yn 
c. 1-r ve .e. 
;u r bu ıın . pyc 1< n 32 ge-
mi tatırm:ş veya h. ara u rraı.. 
ınıışt.r. 

J n b't-'ık' ri muv ff k yr,t.. 
fo Ambo,., ad;: "8: ç ldrd:r. 
E.:·'tnn{y tli Jal'lOT! par ii'çü 
te~ ·~ ri Pal .. ırr la ' ı-e in. 
m:şler ve h va alaıuı. ~g<ıil et
m:. !erdir. 
Müıt r kll!re gi:ıre, !I.Jlan:ia teb

liğ ~e mühim Japon kc.n·ttle.. 
rin n Swna ra ıı.c!asma ç·ktıklan 
kayd ·m kt dir J ıı'ar Y(\, 
ni Gı e d 
ad· 

s 
bcr h kkmda I oııdra resmi rn~"'
fll ri tıln ıyan h'.ç bir 

şey ,Y rd r. 

300 lira ile 
(1 inci Sahiff'dr'1. I'e'\'ll:TI) 

Sami, Suat \'C Fethi hiı •I ~·n. 
deki gençler •eyahat kararını ;ıra.. 
larını!Jı .-e 'nce para buluı ~a kal. 
kışnı• 1-r, hunun için de Fethinin 
ıu~ınuri) l ile t~rada 1 ulı•nan 
~en in cnişt si n. Ş~hinin ~\ksa
ra) daki evin~ so) ınnyt ıı ti nasip 

görnıil erdir. Üç kafad:ır; evde 
kimse olmadığ1ndau kola.ren içeri 
glrnıişler ve halı, kiliın, cl.hise gi. 
bi birçok e~yaları I": p; lıçar-ıya 
götürerek birer ikiş r Mihran, 
Esat ,.e Hüseyin isnıilerinde üç 
kişiye satmı~lardır. 

Böylece elkrine ii~ yüz lira pa. 
ra geçiDoe de Haydarpaşa.dan To
ros ekspresine &tlıya rak Suriyeye 
doğru yola çıknuşlHdır. Tren 
Konyada durduğu zaman zll'bıta 
bunların hareketinden ş!iphclen. 

miş ve billıa5sa çok korkak olan 
Fethinin bazı tavnlan şüpheli 
görülerek sorguya çckılmiştir. Fct. 
hi: işi Konya zabıtdsına olduğu 
gibi aıılntnıı:,tır!. .. Bunun iizcrine 
hırsız gençler yoldan alıkonul· 
muş, yanlarına iki 1nı mur katıla. 

rak şchriıniz~ g-Undcriln1işlerclir. 

Çaldıkları eşyalar satıldığı yer. 
lcrd ~n geri ı:lındı\tan sonra her 
üçü de A. liy• Altınoı Ceza nıah
l:emesiı•e verilmislerdir, J\Inlıke. 
me, sorguları ıı #ti;csindc iiçünün 
de tevkifini kararbştıtnuşt.r. 

nu karar iizcrin iiç kafadar 
jan<larına~·a. t~~ı· n ohmnrak kv. 
kifhancyc görı<lerilmi~l,r ve böy

lece, totlı seyahat hul}alarının ta.. 
hakkuku yerine ceza vini boyla. 
mış1ard1r! •.. 

65 Kuruşa Tabldot: 4 Kap Yemek ve Ekmek 
18 Kuruşa BiRA büyü'< duble, bol meze ile 
llu ukW-, Bcyoğh.ı A.mw:ılımesc Yeni Lebon k9.rŞIJL.,da ok # ·r .de 

BL't TECRÜBE 
EDİNİZ. TUNA SALONUNDADIR 

BAYAN 
a uzvelt'·n 

1 
N~o~ 6~AA)-u 

dam Rır.:v-elt, radyo ılc ) ayı.. 
t r nu'.kl.. a aslrerl~ 

rni1keL.'.Cfi ·etı kam:nu rnuci.. 
b nce kadınl·rın da ka,·ded:i 
mele~ ·r.i i.1 za:n c.m~ş ve 
ôy1e d ' r: 

c ~~r. haro uzun sur"lırse 

!ııg:l nede o' "'11.,U g'-bi ka. 
,:ı arı da ~·ı:.,1 1 at'lına da'\rıeıt 

cd cel\' '7i 'e . 1 "l·,., mı.ıh
ı .. şek llerd" istıfa<le bula.. 

...r t.,..ıne.. 

·'" r T !Zln fa)T
c 

a k.oşa-c i>1 1r'.. 
Fa at bu 

rck anY.'i &tr .., bpr usul .. 
a··r 1' 

1 

lngiliz Kralı tarafın
dan nişanla ta 1 ti f 

edildi 
Lorlıl'.ha 16 (A.A.) - İngiltere 

Kralı !>!ar ,al Ça.ı.Kay.Ş<-ke Ha.. 
marn · anının aı;keri büyük h .. ~ 
rütbı!.S..ısi vrenı.şt.r • 

Denizlerde i 1 k
b ahar faaliyeti 
nasıl olacak? 
l.Gndra, 16 (A.A.) - Star gazetesi 

ya:ııyor: "' 
ı kb. h:ı.r sefeT:.ntle cw;m n!n dı.-.ılıı

~eırd< ki !aal yetini de ııc ~bo:ı. k alı
y12 A rrı n f .. ocu, ı'!. ·y ya g:d~ ma.!
zenıe nıCn~a.lM yuı!R~ ına d9. taarıurı 

edtt llrr. Aynt zama.'l;i~ Şimal ve Ce
rr.rp At'ıtnLk d"'" ·:ıyol erı da A!rna.n 
hi:.c10"'1 ~r·na maoruz Sı:a'.abillr. J\lman 
b y: k b:ırp g.e:rnUe.4 ln B lt""l.:+a'" ya
ır~ li<"1 :r ' dan d. r~ k !. b et'ek
ler;rı \1 yonı.z. Fa-tıt c·sm ~·kın tı.kı
beh Er t:ınya f~ O'ıl:rıun kendilerini 
da rr.ö bu1abtlf'ceği·1i 1~bat et:ıı!ıştiT. 

Alman ara Göre 

lngilizler Padö
kalede 2 muhrip 
2 bot ·e 62 tay· 
yare l"aybetmiş 

Bcr rı 16 (A-"ı..)- Paıs d, Ca. 
:S d.enız ve ı.ıwa mu .a.eıb sn

<le bu ıu an bır n a.h ·" an at. 
tıklarım ~ayan A r.an re. v u, 
İng ' r bu arp a c-· ·n. 
da 62 ta~are, .ki muhııip ve ilci 

! h,·<: .ı lx:>t.ı kaybtttıklcr\nı 

bı nm.:ıin eclı r. 
--~ 

Paie bang 
ıhra.ç 

akınına Fransaya hava akınla~ı 
londra, 16 (A.ı\.) - H:v. Nezareti 

2. 1 ıyor bl!d rty r" 
Ir • .g 1 z h va kuvv tl~ Şt

l>-Londra 16 (A.A )- J.ıponlar mal ~dP 
Sumatra nıda Pa.aır.l ar. ya. rika ve b 
k :m ku. '" ha le )"( nı ıı:uv.. dı ., eJ ~\ır B..: 
v 'er çıkarmıya <1 nı cdiyn. döıımt'1' ş'lr. 
1 r. D. r t ·aftan Japc-,,\arın __ ,...... __ _ 

Buna uzer:,•e d ) Jruımck <ste.. Si a ur an s nr 
d ' 1 rı z~ ıı.ı:.1 1 '<'r 

Hol . da ta yardcri i'ç Jd10on 
nakl ye gc. e bomb ar aıbet 
et,ır........ JY". va!ia1t o u ~ardı .... 

Sulhtan sonra da 
Rusya ile işbirliği 

LoJ"dra 16 (AA.)- Rı1E a !· k.. 
kuırl k.i malir.maı.ııe maı :f o:an 
S r D;;rnard l'arcs, M ,es: r 
G uu arı ~ l n<.<C şuıııJ.arı ya.. 

·m 
Ja R v,. 

fam;f1':ltlaın !ıim,;ıyıe ıde 

göm><"'d r' r. 

lrla d B svckili • 
Cl tı:cl c ·~reden Devam) 

hangi bir d v ti !:ı. s r'b st bir 
d. vletlir. MaalC"o. f memlE/,,. l:mi. 
z n b:r kı. m:ı bu •~ı'bsctiye malik 
değil<'.J'. Nasyonali> lcr, rni:Ji ana 
vzaifeler:n,n birleşı"k ve ser~st 
İrlandanın bütün kootlukJarına 
b:>ığlıhk ol'duğunu gözd.en uzak 
tır..namalıdırlar. _,._ 
inhisarlar idaresinde, memur 

almak için bir müsabaka 
imtihanı açıldı 

le tıF,sarlar idaroo.nin t&şra t<eş. 
kıliHına memurlar alınmak üze. 
re .... ıımmizd,. b' r ırnüsa baka i'ın.. 

' . 
nıanı açt~tır. 

imt ~lan, yirmi b1r ya .. ·nrlan a... 
<ağı ve kıırk \" ı:ıdan faz'a oJını. ' . 
v.ın oı+"8 k~cp Tl1Cötıılll rı ara. 
~mda icra o n k'ır İm han 
gü . .,·U 20 u• · t cu .. ı:l r. 1.,u. p o. 
;_<nlarm b.r gün evveline kadar 
L~isaıı' ar Umu ıı Mü:dü ıu Lirulın 
Zat İ•l<ri M~riı iın, miı aAa. 
aıt eiır .ıeri icaıp eylem ,<tedir. 

Kazananlara eıli l ra ııy:tk üc.. 
ıı..."'1. ita oluınacr ~~ r. 

Bir y•lda çocuk balıçelerine 
kaç çocuk gitmiş? 

Çocuk bah0<el ı · r; r. de 
eden ÇOC".k'ar hak\ a lıer ka. 
zada 5ta :k' r )-pı'.,., ' ır. 

Ilı· "ıına göre 
B, 'k!a a ÇOCLk b-~' c n'C bir• 
) da vimı' b n çocuk g'limişt r. 

Ememi:ınü kazası d~' ·tor.deki ço. 
cuk baıhç>elcrind dle on bin se. 
kiz yüz çocuk st,fade etm~tır, 

n. 
'e • 
1 

e•rr: :-, r, J ri 
düıı<l n it barcn Palem lı "1 ha. 

._,na ) r12şrr. t r. Ja. 
va ~ .ma yedcşm şti'r. Ja. 
ponlar Ca\ a ~-r>a di1n y nli:len 
~ker "'ka!'m ~.. ır. 

S"ngepur nasıl 
teslim ot u 

(1 ı ! S h '"" n Drvam) 
bentlerindeki son İn;ihz mu
kannr.fııi de ·~ ıı ı rdır. 

S'ngapur raU\' Stl dün saat 
on dörtt~ son t!efa neşdyaıta 

;ıur 

n z ırr n 
'1l na t '.>~· k ed ·ck 
--~~-

Si nema koltuklarını 
kesen birgenç bugiin 
muhakeme edilecek r 

Yervant isminde bir ger.ç Be.. 
yarz;ıt!aki Marmara sinoernasının 

hususi mevki looltuklarmdan d:ör. 
dünıÜtl maroken deri\i!r;ni jiktle 
kestiğ n<len Sult:ı:ı,::hmnt 3 üocü 
Suih Ceza mahkemesine verilmiş. 
tir. Dinie-n-En mezkiı.r suıe-ma müs. 
t:ı-hdı>mlerıoo~u Enlıoks :,a, İk.bal 
ve Alım et bunları kc n '<en gür. 
mr.ctikl.erin .. fakat or:un k ... ·ne 
k::'lli olduk\ rını söylenri<krd r. 
Yen·arlt ·,e idd'ayı ısrarla md. 
ct'Ct!'!" • 'ir . .ı: f ;ı...'3kt-m" rr - .. !na- ı::a .. 

h 'er ,'n cdbi 'cin bugün i "k'<len 
sonı.ya k lmış, Y n· .ııt il· .et. 
ır·h r p n serbest bırak hı • r. 

™~Faydalı Bilg"ler:,,w 

ifJ 
r 

Tekmil insanların doğduklnn, 

bü~ .;dükleri bir memleketleri oL 
duğu g'bi sc zelrrin de ınemle
k<tlori nrdır. J\Ieseliı patates ŞL 
\ili olııp 1280 tarihlerine doi\Tu ' 
Aıner'k 1an Avrııpaya getirilmiş.. 
tir. ~alafalık, hlndiho vo patlıran 
Hindi• landan, domates Peru' dan, 
helvacı kabağı Yeni Giııo ada ın
dan gelmiştir. Enginarın meınle. 
keti ise KanaJ'.ya: veya Madr ada.. 
larıdır, 

JAPONYA 
İ G.LTER 
RUSYA 

(Başmak,lcden De\·am) 
sır] müscll<Fi içindedır. İmparıı. 
torluk bu müsellr> ir!ndc sökülür 
ve hezimete uğrar, Çin vo Sovyet 
Rusya müttdiklerini kay'>eder, 
Rangon'dan Nil vadi.•ine kadar 
uzanan cephe iizerındc t11tı1na.. 
mazsa işte o ,•akit İmparatorluk 
için hakiıki felaket gelmiş ve İngil. 
tere kendi adnları dı~ır.da herşeyi 
aşağı yukarı kaybetmiş olur. Bu· 
nun içi.ndir ki, bundan öteye ce. 
reyan edecek hadiseler Cenup As. 
yasında şimdiye kaJar geçmi o
lan h -.di,elerden çok daha mühim, 
ç<>k dclıa hayati olacak;tır. Bine. 
enalcyh te~ürii, asabiyet ifra
tını bir tarafa lııra~arak İngiliz· 
!er için bütün kuvntleri ve güç. 
leri ile bir aın önce Birn1an} ada 
tutunmak, Hint • Çin • Rus yolla. 
ruıı J..oruınak ve bu noktalara Ja.. 
p11n)ay1 sokmamak bırinci hayat 
şartı olnıuştur. 

ı ... cr'" al<lc Singapurdnn sonra 
Japonlar Lir) andan b ,.a Suınat.. 
ra ve Cava gilıi adalar ol u~u hal· 
de Hınt Ok> :ınu ı ndıı { a i) ette 
bulwıurkeıı Lir )andan da butiın 
kudretleri ile llirm>nyadaki ta
arruzlannı ştddctlendiı·l-eck ve 
herşe. in başıncla Çiıd tecrit et.. 
mek i..tiycccJ..lcı dır. 

Bunun baricin e "e ilkbalıarda 
Japonlarm So\')C\ Rcsyaya karşı 
Uzak Doğuda taarruza geçeceği 
mutai<asında da bulunanlar var. 
dır. 

Japon harbi çıkmadan önce ve 
çıkl '·tan sonra biz ~,u sütunlarda 
daima J:.Jl<>D) anın J.!aoya ile çar· 
pı ... ınasının nTutaddc:- o1duğunu 
ve bu iki de,Jefn \atpışması nı .. 
kua gelmed çe l z:ık ŞE.rk harbi. 
n\n Japon ve us ,~evlctlerinin 
a) rı nyrı h "S iyct \'C" n~klai na .. 
zarlarına göre tnınnınianmnm.ış o. 
Jar-ığını d lalarla t bnriiz ettir. 
miş buluntı)O 112. Anrak, l.iz ne 
J~pcny ıoıın ııe c!c Rw1arun şim· 
d''ik hö 1 ir i'ıtilota sebebiyet 
,·erC'c klerlni tahn1in etıni~ orıtz . 
Japon~ a ilkba ara, ~·fıni Alman 
t?nrrrzunnn h:ı l:ın' sına kadar 
ilin! Ol y:ınu<ıın ı tc;ııizlenıe~ i \e 

tanı nı"le i f"l'rtli altına almayı \'C 

ayni zaınanı!.a hiç alm"zsn Ç'in'in 
tecr' ini temin ctıniye gayret e. ı 
d~rrhl.ir. Ru"'YD ·a f~!d1rmak için 
Jrn i~'.,ri biç olmn.n lın lrnuarlık 
tanın nlamı)!a mccb,ır 1 •luğu ka. 
dar Alınan ta.arru·ıonun Rusynda... 
kl gclişlm"ni d, gfüetlcmiyc mec
burdur. E'n~enalcyh J;ıponyanın 
Rı s. ya saldırmn ı ıfohn ziyade 
Rusynııın Almnnya k"rşısındn ilk. 
h" l'2r<lan iti haren alac:ı" ı durunıa 
b. lı 'ır. Ru<ya J..:ıLamr !l l ehr. 
meh l Japon~ aya donccc ~, Tiu.s)·a 
ka~ bcd.r wya ka}belnıiyc yüz 
t1ıt.ar ·n Japon,·a \~lidi,·o~.t · - Si
ber.} a • D.ş l\l'"'n"oq ·t~n g'1 i isti. 
kam Herde Rusyanın dalm:ı bine. 
cektir. 

Almanynya ~:nrdım 'e Ru ,~ nyı 
gerisinden me gı 1 etmek iç"u Ja-

nynnu.ı ill 1 :ıl .,r t nrruzu ile 
bcraLer hı:me11crcik Ru'>,·aya kar· 
şı tıuırruıa gcçn c<i lıcrh.~lde bu. 
giinkü durum ve ~artlar içinde 
zayıf bir ihtimal ir. 

ETEk' iZZET BENiCE 

On mün.~al memurluğa üç yüz 
hişi talip oldu! 

Belcdiyrnin Sular idaresine 
al'll!lacak 'On memur için orta 
mc%tup ve lise mezurıları ara. 

s a a.çıl•ın müsabaka .mtiham 

cwna günü öğkdoo soınra saat 
on b<'ş'.e Jcra olunınıuştwr. 

İmıtıihana girnı<?k ürz:o-e üç yüz 
ki•i ırıüra·:ı.at et•;ğiııdn~ geniş 
bir yer buhr.nıına.;ı icap etm ·şı r. 
Nct'cede Taks;mde Su.1ar t<.are. 
s nin civruımıdaki Rıııın IisC'9i sınıfı 
münas µ gör-' rc'k !ahTid i.nti. 

lı.an orada ya?ı'mr 'ır. Ui: çok 
l<ıız ye rck k orto rr.• :,tep t·' bc. 

kri de ir-:1.:hana g'rır"şlcrd;r. 

Kaıııı: tt - ~'er bugJn bdli o.. 
•aca~tır. 

Verem Mücadele Cemiyetinin 
yıllık umumi he\'et toplantısı 
Vcr~m 1\!ü · d '~ C miy'<>lir.in 

y llı' kongr i bu cu ~, · r c-si gü .. 
nü saat on dör'l~ Et.bba Odıasını. 
da top1ana<oaktı.r. 

---'--
iş en çık rı an 

5 amele 
(1 ı.nci Sahifeden ~am) 

o.ederek üzer· t> hücum cbmi•lcr 
v•e kafasını gözünü yatınıslaııd.ır. 
Bil'3:hare firar c<itn suçlular ya. 
kalanmı:s ır 

-~----

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHÇET 

'----------------------,.,...--------~ 
"Hürriyet için ne kanlar dökül
müştür!,, Diye söz atan genç ! 

Da\ncı, he.nen y,ı ı ;ndt. var yok, 
ırnç bır kızdr. V tan yukarı g~ el. 
§irin, scv.lımU. y ız biraz ı:lnirlice 
id:. Elınd<.ki ıuınl, nı nl'CndLıni kü
çüt.u~ p<ı:rmcldarı ar .. ınıia bu Lı.,. .. unı
yor, c.z p blJZUyor, $.c..-.,1k1. hı.r:;ırıı on
dan alıyordu. 

Dava edilenler, lem:.ı kıyafetli 1.kl 
gerçti. 

Celsf: açıldı .. tar:rl'ların hü\" )etle
ri te · !t edildi. ~""' ~ kı.zın adı IIilT
riyetti. Dcli.ka:..-. llaroaın bi.rl A.11.ıuet 

Hamd:, b •• Mu..l fa !'. ede • • 
C~ıç k:z, Hurr1; t; ~.ı,."1.r4ı • r k.et

J.cr ve nefret l!aJe eden rr~t ' rle 
davlisını n.nlatmıya ba ıadı: 

- S em::.nın perrt.e tıras .ydı. ırerı
kıe• d arıya, ho.e ç· ıyor, ç:ıy. k3h
ve, s (,'ara ~·yord:.ı. BC!l de, bil gazoz 
.:;mc.k. iÇ~n çıktı:n. !lu t:fendi r hol
de, ka · şı~h birer ı(J sır o uğa otur-
1nt.l'Ş!o.rdı. Ben ya:a'.:ınnaa.n geçer· en.. 
şu y•r.:!r.k~ 

- lILirr.:.ye-t iç·n ne kan ar d kiil
ın{Ştur .. Ilurriycl :ıtruada can v ren 
ne r ' rdır. 1 . c b u de, 

- E\Ot .. H rrly t k dar rr d<>es 
şey y tur. Hurr y t -ı. ş' anda, 
SC\e seve canımı vermlye hBZU"mı .• 
IIw-rf)ete Coı..."1 feda, dedı 

i 

Yanl.cı.r .. a soh'""ll.ldır.n. 

1 

- lTtaamıyor m uz .. dedim. A- 1 
yıp deı: l mı? Siz b , ı cı n tanı· ı 

yorsunırz? Neden bana söz at.':)"ı...n~ 1 
nuz? 

Da> cı oturdu. Ahmet ıı 'lı .al• 
k J&> 1r..d ... yı redd<:i!i: 

- I fendim .. biı ararr12da konu u
yorduk. B anı ıanun d &mu g !., 
ıs:n:clıı IIUrr.ye't ol ::n·ı b~ ~ 

y.z... Biz kon W'k;,;.n, 1.--end15i.ne ey Ü• 

yor11<: uınzıet.ın,ş. Sırt t< ad ten ı :ı.· 
reUir. 

lı!ı..ısU.fa Necdet de ayni söı.leri t .. 
r.;.:ı! .. ch. cB:Z nere 1,.n bı~ece.;::ıı b v .... -
nı.n ısmınl.n Hürriyet o!d.>gu u• EB
lı;i<ic.1 de tamdı.ğL· ı bi; k;.;nse de l· 
dir., dcdl. 

ra •ıı t:kıın mıwı:u<a~r 

"Ilı. Ş . er dl ·1 

hak~ dtıvacıya. so.du: 

.. -

- Bun:u sııl esıı.. de;ı nı .ar . " 
- lf'AY I 
- b' izJın H;,.ı:rrıyet nıct JIOU 11e-

reden b y la r? 

Ô<ilr diledi!er.. S ze söyl lyoruz .• 

1

. 
ar.ım:z<la ton uyor.., .. .> d ·er. Fa.
kat, t bii, bana söz. .. ,yurlardı. Kcn-
di!E'rlnden davacıy . . . o 

(1 inci S 

t y ~ 40 ya' 
k 

ı.nı C1l!Ilİ \ 

ölm · t r 

i aza 

Hm ~ tı henüz b Ji olmam ş. 
t r. ---

[lo ızu eti 
( l ı: C't f=. fcdtn De\tan1) 

rında b.r k.kısu ı..<ı • ra ~ .ııml 
k ru tan sa!ılm!.§lır. 

Bazı kas plar da 2 l Ta on ku. 
ru.ştnn ~tış yap'?' la :r Kurzu-
111m et fia'm n iki saıtı> 
ması h ç de do ru o'ma~mıdall 
!-. ·;r k be Kom nunu ı Iruzu 
cl.!n de nam k ynı. 1 Vt' k sap. 
!arı f'at t.,sbıtınc \ıra ~unası 

.iızımdır. __ __., ___ _ 
Tekaüt ve dul ar 

( ı 1 ı 5 ıft: o v m) 

tl'cr t!t çolı~anl.rdan t~kai't ve 
yctiın O) lıl'-ları .} a""ısı 'cya ) nlnız 
asli ınaaşları vcrilenl~xin iicrc le. 
ri lıu ) arı n1nnş 'cya a li mna la 
!ıitl stirilcrek ona ı;iiıe .zııın yapı.. 

lacaktır. 
l\lart - laps 1912 a) Jıkl nı 

ban' a)a kırdırmış olanlar fark. 
tarını Jı.nl:alard ıı a' · •aklardır. 

Bordrolar ~ ap;J rk ·ıı Şubnt avı 
da katılarak dürt aylık b<rden ta. 
hakbık etlirilecc~tir. Bu za ular 
J\laliy.ı Yekiıletind•'1 hd;yc em· 
ri beklenilmeksizin ödcnecc:kt'r. 

Vilayetteki toplanb 
( ı ı ıcl Sahtkcl<n De\·am) 

İaşe Müdiirü }.fü,r:tza Rcık ile 
Fita Mürakabe Şefi Bapn İffet 
Halitn, Ticaret, İktııSt:.t !\·TL' .:1ür,,.,ri 
laplatnarak iaşe ~l.ı·i üzcrn>de 
gürüşmü lcrd' r. Saat 11 et~ \"ali 
gele-ek içtimaa ri)a&t clm'~!ir. 

Toplantıda. mal saklıyaon:arın 
evlcr~n~n naıSJl aranaca ·ı \.'e e\r .. 

Lr" ki gıda mıtddt.>. l' he '"·nda 
\"Cr len bey=aınc'~r işi de h~t-
" ·ı- olur. • tur. ---=------
Yunanistana yardım 

Cl lrci Sah iPden De\·~m) 

p k rok [!ı:fo ma, ı g iı · c 
g'bi Tü:rk:."C~ ıın• a' n ·n r. 
cc Y ıı çc u , . .ı alarak İP ~i-
'z rntor· u mCTt"Jlr ~' ri. 

2-:a. 1~•.ır. 

retle p k vokm-la en az 
<lıür', beş b'n Yı.;..Gn çC<'L."u aç. 
lık 1 ~n, sı:fa 1 clt""'n ve ö ··:r,-l n kur .. 
tuhnuş o'ackatır. 

Diğer tara!tan b~ncl"lılel Kı-
r. 111aç t.~. i 1

" •ın .. ; TCırk'wnin 
Yunan·istana gıda m~a:l yar. 
dıııılarını gö Ü?:Tr. k üzere b" ·.,k 
b'r İ vfç Yapurunu gôncicrecc

0
i 

haföer vericm k 1.r. 

ZA l i - İ nbııl Beled.yesnd<n 
alını$ old ğum i074 ro Iu b ı t eh
'lvrtnErrıem: rayl ~ttim. Yen n· 11 a
eağın dan e.sk' nin hukmti y t 

A\'RA.'11 

So 

C('' 

a takv ye 
131! kı 'a. er L 

.i8 ... g 
lar. 

M <"Ova 16 ( ~ 1\.) 
1 • H rubat -ar~ ı 2r.3 • 
k ;'b • rr. B ka 
83 ta. ')·arrdir. 

--~ ....... --
LIBY 

(l ine! f 
İn"g! z tayyare! 

ır .k r::\I b 

A 

ı r. 
r. 

• 1 l .. 

r. 

n 

.. ı.z 

) cA ·. • L .ı.. v ş 
yı.. ~u takbelnind n Ba ·a 

hi ,-, Top!ıa Mrle Dikim~·.• 
eHndm Bnyan Hükm• ·e ., e11, 
ÜsküJarda Millet cUJtljco;;cde on 
al~ı numıaralı hwna:Ie .Uıccar mü. 
l<'alilı:t .t.hmı:·t K.ı.panıık kaı! 

Şükr ~e KaNınak. 

Mııh:elif hediye kazananlar 

Ankara Erk k uses· S!'n Sll" 

tıalebe1er'ndeın Cal'p An'-·. :;:: 
Po:· ri ! .esi 1 .r .• i s;n i 
!erinden Bayan Ay a, B. 
da Ö n b r:ıı!ı · ndc g. r 
Nafi Go'ürür. Düvük• h 
lıkcıl sokağır .ı. m ;.Jıc 

n ·ma: Pap&zyrn k 
.;ll!'aıs, B '· ek ) la 
haı fa 2 n 

N 
'h .~ - i 
S rv · G 

. 1 ;ne· sın f A •• 

~" r' '1de>ı Af f Kı:r ca~. 
lun<la TC'pClJa: · 'a DIJntelerv 

partıım:ının 'a T'carct 
< 02-'>I F': 1 ·rl 
A,.i;,.nan Gü.ç' -

SON 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
""--------------------------No.107---' 

Türkçeye ç.vittn : iSKENDEK F. SEBTlll..LI 

selametle 
sonrasını h j ç 

0 Nevyorka varabilsek artık 
düşünmiyeceğim,, ondan 

- Ptl· hirtı bir haber va.M: da.. 
- Erzak ı.a.Jıvılleri mi yUkscHyor?. 
- Ne o? .Fazla tam··J:niz. va.r ga1> 

ba~' 

- Oldulc<•·· 
- O halde 7til< eln•<S• IÇJll ~ok bfık-

liyer•"klıınlz ! 

- N!ç>n?. San'at:nde Çuıt matllr bit' 
erı k boı-sı.cuı bana bu yıl sonuna. dog
ru z:ııt tahville.rini:ı yhkselcceglni ve 
nıa: ri !l!n her yıld1n !azla clacağını 
SÖ)ı 

A kw:um, ..., av ,..ı.tleT!a bor
S3< u r.n sQ-1.Wle inanır ınr.un? Onılar 

b.r sanaan bOyle tOylcrier._ bir yan
d d~ ins.2n k~nıiırıp r.ara.sınt alır .. 
Jar f\ık t~hvil \":it ını PJİ!'ınck:" 

- ncş y•u. kad<ır. 
- &-heri on ~iolardan epeyce bir 

.Yekun. 
-· On beş dolara kad•r çık..cagau 

unıı.ıyoı-um. Aldığnn rüıxlenbE't'i m\i
temodıyeo d~i,Vor. 

- Xey3~ .. Onları sakfa.ym. Elbette 
(il~· Ju birınde yüzür.ü.ziJ g{Hdı.ınır. Be
ıUın ıijyleın<'lt :ıstediğlm .. degıldi .. B.ir 
t<JrJm c~sll."iu, Cumhurre.is.i.nın evrak 
ta.:ltasmı çalmıe .. 

- Zab>tanuz kuvveUidır .. Hıç me.. 
r~i:: cbıı.em. Ça.rcaLuk yaka:Ja·r. 

- Itta'Sy'On loilantasuııı koc;:ıma.n &· 
r s astılar: cjapm casusl;.rdrın ıakmı... 
Dll'> d'.70r4r, 

- 'Demek Jci, Vi.!sonan çantasm& 
çalan casUı.S l&'PO.n .mlş. <.;yiııe ml?. 

• - iı:.n:ı bakılıı.., öyle.. Vallahi 
Ç<ok y~mlilll adamı.ardır IJ ja~. 
llo,ıarnıa oo.slar!= balm'ıa>lır da 
l\."1dlle:.'n~ biı7ilıc ~l•r gorm!ıye 
ktılkışırlar, Ben ''e bu tıkirdf")'im .• 
Nc:deyae yakayı ele verir. c-ez.a.sını 
cortır. . 

l\omp:ırtlrnancl.dtl em<'ki, ~iz za
biti ş;ıkc.cı bir ..U.mdı. At~e okoou.. 
gu ıapon caa ... undan bah..,derken: 

- hem de tüzel ve genç bir Japon 
kad!llt lm.if .. Ne cao:.ret• 

!J'1<e gülüyordu. 

Hisso poı-lai<aolını yiy~r<'!<, oturdcıllu 

1 yerde ım*laımya b•,ladı. Ve ı;özüyle 
~ t \frdi.. Benin de kent!!:., g!ıb .. 
LJYı; 1:..manu, l:Ma karJŞ:'Jıame.mı tav .. 
llyc dıyordu. 

.Ben ı :c b:ı.şJrr.1 • rkayn dayadıtn .. 
Trı:>nde u:1vtlarnya: ba.şia~ım. 
'"r·>lAnUZ bı.r hayii u:ıun. 
!\ '.'\Jork111. s~limMI~ çdtatnJ::enı. on

d a 1 ot~~ıoi fa-zla d~lmzniyecetfın. 
h !l!n işli(yor. Cwrihurt"f"~1 Vllson 

rin>d; klınbil;r ne h&ldedi:"! Beo.im 
için mı•.ıl l/rtıp tuluyor a.caba? ı 

* llL\llVE ClJVALLARI 
İCİNDEKİ ESRAJL 

N ••"Y•>rlla zalımelsi:ııce vardık. 
bta.oyOllda ne ara7an oldu. ne IO• 

:an 
l'levy<>rlt bu. Yetmlo millete m

ıup iııli•run ko.ynaştığı bir şehir. 
Beüi kl, zabıta !ıılliı (Y-ame) 72 

ara1n.:ık la ~1. 
Gli2el, sevımli, genç Yoiı.olıama;J'L, 
Jialbuki şimdi Yokohoma birded:>ire 

.ll.L~yarlarnM&, tiridın, tarunrnaı: bir b
dın <.-1m~tur. 

Onu artık bu.tün diaıyanın en ma
hir d<>telttiflerl bir .ıraya gelseler, bu
Jaımazlar. 

l\evyorlta ayak basınca ıeniı bW 
nc!es aldım, 

- Şimdi nereye iİdeceıdz, iiıılad? · 
- iı.• odalı bir ııansi,y0fl8 .. 
- Bo:Yle bir pansiyon tatlJ)'or mtı-

swı? 

- BUDU Ne-,yorlclan V~ 
gideıiten lemin elmişlim. 

- Ml.l'laf:fer döne<.'<'gjmizden em.io. 
m.cyd:.n" 

- Şüpheaiz.. BC!!l inı;ana kOla.1 ko-
lay 10 numaTa ve:-ir miyim?. 

--- 10 n~y nldım demek?! 
- .Elbetlc. dm .. lf•k ect....ır. 

- TeıekkfJı- eO.ı."rim. O hafcie hem.en 
gidelim. 

C:.tld"Sini, soka/iını b;lınedıgim bir 
y erde dım:lı.ıK. 

Zalcc Neı.")'<>rka geç gelmi.;lli<. 
Cırtnhk alaca kor.mlık!ı.. 
Üçüncü katta yar>yana Jk, odalı, 

baıJ)'olu bir k!Ciçi.Nc daire, OdaJanmı

z..n !kisi de ıokak Vstündc. 
l\Ji6ter HiaSO bana aoruyor: 
- H etnei odayı ö-hyoı·su.o.urı?. 
- • Kiio<;üğünü tercin ederim .• 
Hlııııcı büyi;k odaya gect• .. Ben de o

nun y::·nmdatı:i ki.iı;~ıt baik'Xllu odaya 
prd~m. Kend i 1t~dİt!\(! söyleni,yorum: 

_ Ya•m hu od ıdnn daha kliçilk, 
(Ok ki.J(ilk bir mezara gireceğiz. Zaten 
yıttlg)ifTlız odalar da )'9.?'1 ır.e-zar değil 

mıdir? 
\Devamı Var) 

Sai!ip ve Eaşmuharrlr! Ekm İ-ııı<'f. 
.&.ınke - Ne~jy,.t Dirclc:!.ö.ı:ü 

Cevdet KAR!\EİLGİN 
SON TELGJl,'\:r' ~l-'TB.4.ASI 

Çeııgelk1yiı lrkele.·"" 20 .lakika me .. !•<le ola,, H.vuzbaşı.nda kll'lt ~i 
beş dbtıüm eşça.-:-1 mtlsınire-Jl bahç-e d:erum.ında nezareti fevkalM.ey(? ma- ~~ 
l . 12 od;ılı iki kı&ım. döhlieı tarnamen yağlı b·-,yeh köşkle Top!'ıan<:dc 

l oğazdtesenrlo t19f.ünıde beş ocı."'ı bu!un-an k3Kiır fmn .ıı~: t d.&ktll'. '1'0: 1iple- ~~ 
rkı KPrakOy Pala.-ıt.a dOrr.h.irııctl ketta !. - 6 No. y~ ıı:.aı'!lcaaıtltti. ~~ 

İsi:.1nbul Dokun1acılar Küçük San'at 
Kooperatifi Müdürlüğünden: 

Koc.p~ratitlmizjn ı;cneiik toplan-tını 26/2i!J4~ tarihine tes:ıdüt eden Perşernı
be g Jn .. s;ıal 14 te ist:ı.nbul 1'frrbPd.e Bit lrsik J<S.t.! CP.mio-·eU~ri merkczınde ya
nıac,.kt.ıır. Ortaklarvı lılsse ıenetleriyle bi:-ltkt~ gehnt'CT' ıl§n oluncr. 

RUZSA~ll~; 1 - İdare ~\icclısinin raporu, 2--Mür ktPlerin raporu, 3--1941 
•m<•;nın b~iy.e Idare Hey'etin!n ibrası, 4 - 1942 senesi bütçesinin 

1 tanbul Belediyesinden : 
H,. ı; İJ'crl MUinrlüğ'.l kadonıo,-nda rrrilı•Jı..I buhma:ı 150) ı.:.,. eıcretU ve 

(15) !ır.ı maaşlı m<murluk':>r :~in 20/2/942 C ::na giln.ü •aat 14 de yalnız orta 
mektep u-.ezı.nlnrı ar2sında n U5bak.e tıntiJ1· rı )G.Pl :ı.r:ıkt1r. 

As f.!d3 yMilı evg-Jfı h:ı:iz olanlarm 18/2,94 ... Ç'lr nba gtinU a t.Şamına ka~ 
dar Be!ediye niyas,..tlae L"fti·i~ ile nıf.1a'a_ı.at er.!ere!t istcnil~n vesa..kı \enneleriı 
ve t.y .ı ed:ılen gibı ve saatte hazıır bu hınmakırı lhımd • 

1 - Turk olmak, 2 - A.3t..erl1:.l...!e alıci kıtı o_n 
mal Etl".ıJ bu:urnr.ı.ic, 4 - Oltıt y nd:m yui<.ırı 

talf' ·f_ (J ~m:lk. 

ma.k, 3 - u,.., ıckiz lı <:.sırı;. lk
oWııımak 5 • M· kteplcrde 

İstrni.ıen "esaiık, t - Hi.ı.vfye! ctnd rı.ı, ~ - As.kertik ve- k 3 Mektep 
• c ıarnesl, 4 - Doğnı' ık k · ıdı. 5 - 4.5 X 6 C'b' c! .1ö d<J!'I (o~>ğrat 

«2296> 

,,,.,--------------~--~~--------------~ 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

- M• .ba, Y<'mll1 ederim, ki. 
Bu sırilda: Do~h·nm oda hız.meı..l51 

&ıreı ek sordu: 
- Bug ... ·1 t-cleden sar:.ra te-r:d gele4 

ock, gt'.'"f:':e-k nri.!lniı?. 
- f.Hraık: şu terı.i.yi Lucy 
G~nç ka<luı hldd,,.le dönerek de 

vam ~tU: 
Taır. zanı.anmı bu~dtm. ciş:ınlım.. 

- llzuhneyoniz, M•rıbl tehU~eden 
ı~r .. .. .nı bllir 

N~Jc .iJlU ıtıbaıı eden bll gaze
tecı bcıı .Jnltc:ı.;nu rahat bırakacağımı 
mı ı ..... ınedlyonsun". 

l\ 1 atmazı!l: 

- Ş~.dl otek! dönuyo""1J. Eğer l:ıı
Rıı ben, ararsa, s:ıktn gOndume. 

-- P~k 1 maLma~I. 

Loradan çlk~gı s:.rada genç kız: 

dö:ı ırtil \'e oda hi:ı.me~çlline sordu: 
- J .ı.ıcy, benırn !!'emkke' mde yol

da lir yıltna ras-tlandtğı zaman en Y•- l 
Y•Pıldğıru bilir ml:ıl:ı?. 

CevıTeı t: S A C İ r 

- Jıayır. 

Yılanın der~1aı başmı ezerler. 
.Lla .bi! r.ın ço.k~.ınber• yaprııı:dığı !:i 
buour. 

IV 
(İfiLt. VAKTİ 'lAAT ıı 1i 59 DA

KİKA GEçh·oR: 
H~prıüfett.ş 'fo ·~an<ly err;:niyet bl

na!ı -Gn\ınde otO!'"lobildcn inerken ga
z<'te.ı:ı Lomrns yanına sokulch .. 

- Collanan'ın .intihar ettlğ: d()ğru 

nn.ı''. 

- Beocc d<>ğnı. 
- ll!ııkalemi b<ğemncdin!ız mi?. 

ML ttıs Marlbd'nc~ ha1tkctin.i be
ğt,nmediJ< c i:ı inkar edebili< mlsın.i2.? 

-- !1Unk:aşa:,·a vakthr: yo! 

- nenim de vaktim yok Derhal 
matbcaya g!bl>~kliği!l' ıaz..,., Fakat iki 
dak ka beıni dinEyeb. ı iz. 5llllu <•f
re:ı •.k krliy.irı.o...rı: l\!·ı!c~~ '* \I'!ltib~ 
»P!Jğ: işlerden n.ı,..ı ., ~i h b rdar et
ın.i.yor?. Bu bana ıaı·ı.p ıör"U?rı..Jyoı 

Tarihi Tefrika: 24 

Ehlisalibe Karşı Kıl,~ Arslan 
Yazan: M. Sami Karaye l -

AğabeysiTokayın gözünC:e bü;·ücüı..ç~ 
büyümüştü. Bu ne metanet?. ciyo·1r~ 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Sünbill aırttk teskir. .olmuştu .. , 1 

Uıkin gece yansı da o1muş ııı;ç- ı' 
~ti. Son gece olıdıuğu için iıki 
sevgiliı!lin uyumaılarına da imkan J 
mı vaırdı.? 

düşkü11 ~tiirünll\c, c•f'i-:il\: ! ... ı"~kı
le .konuşur~eıı o ;ç: t-!slt• A>Uü<Jt .. 

m.ayıp serOC'Tr. \ cJirdt:Jl 1hi1• ~E'."· 

gelmez esnaf gibi k<mı.q.m .. l ~" · 
1ışmalı, at üzerlnd· ~ C' uruı kf n Vf' 

çekoe-ı' tımar edcrk<'n \e hrt'ii .ıta 
biııer ve inerkw::n acc ...... tl'C:r g 1"J'. lıa

r<"ket ctmdi. 

Da: yem.ekten ı;onra günde 3 defa muntazaman dişlerinisi fırçalayınız. 
Sabalh olmuş, tan yeri ağıanyur. 

du .. silahşoırlar .ka11oımş, hayvaıı
laıra su ve yem veriyorlar, tımar 
yapıyorılardı. AJ<şrondan aldıkları 
emir ,frzerine harekete g~kr

di. Aırslanla ll:ıerahcr 5iJ8Jı.,<ı0r De. 
miralp ve Oktay gelecekıti. 

Arslanın -bu c<mri y<ırinde ıdı ; 
ç<Wıkü, k~ndll<>rirıiıo l>ıreı· s'ı5ı.,_ 

(l>evs•.ı.11 \ 

Atla~ Jıaızrrlanm~. ''"IIŞ<!Y ta- Askerlik iş!er!: 
DlliKLİVE Yl-JllT SUBAYLA
RIN VILLIK YOKLAl'ı1AJ,AJU 

BASLADI 
Bc.,?K.taş k>kerlL~ t~ı ·bc ~tlı;:;, 

KAŞELERİ 

mrum o1muştu. Hcııke., a1'1ara •bin
mişti. Yoalnırz Sfürbiil ve Arslan 
ak11 ~e buluınuyoııla1'dı. İki 
S<!VdaJı lbiT an iç'ın, içll'1l içe bir
bh-ler~ ba.klıkıtan sonro meta
netle e11erini sık>p vedalaştı:lar ve 
Mloarına athya<raık sclameıt. dıilcği 
He yollarına Jt<ıoyuld ıılar. 

Th· 'ktaş .1\ .-kcrl:k c;;ubcs:.ııde ~cıy1ı;, 

hcr.t .... yas ,haddine.' ~ :ı.mı~ • ı e 
mEkli ve ytdek lF~k.ı ta~llr~c Bil~ııc~ 

ve İkjnci !Jlllf ih'.~~a! .. ~i>~t:;.u ı..'." ~t'.!'
nıuriıü Q.':.keri3;c} ,:;"'b;.,:,·lçrl;. ~k 11 ~i 

Jntnıurların scncli1< )·vJ.lama ~ ·~··l l~ 
Şub:t 9t2 güıni.iınd~ı :itibaren h:ı~ .l.n n.ıı, 
olup 15 Ma.rt 9-12 ~kşonı. ı:.J·,:.:,.•Lt IJu]J. 
caktır. Yok...ı.~Hlld te,Üll.t'ı'ı h .. 1tan1'o c~ ... 
mnrtcı= 1 güınü har\: dig~\ günlc-ı· 3,-~ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA Şimdi lkafi.fo iık.iyc ayTrlın~tL 
Biri tekraT §3'l'ka dönmii ş giıdiy«, 
diğeri de hedef olan gaıfbe yiirii
yordu ... Malatya mıası çok g<miş 
biır ova olduğundan kafileler ne 
kadar uzaklaşsalar birbiT l<>rıini gö. 
düyorlaroı. Arslan ve Sı.inbiiıl ·bir
bıilcrin<len ayrtlıp atlarını siiırdük
ten scmra biır daha. arkala'l'ına do. 
nüp b:ıkımadliaa-. 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Sıhhiye Velı:üetinin rohstmı haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

16 Şubat 1942 
11.00 

1~.o~ 

18.50 

Pr<ıcram ve 14-1eUI Sad 
JıJım. 

Milıil<: Ra,.,.o Daw ~
sı. 

Miızilı:: Muhtelif Şa<rk.ı ve T\Jr
küler. 

18.30 Memleket aaaı .,..,., .,. •lam 
ba°"1'1erl. 

19.45 
19.55 
20.1:; 
20.4~ 

21.CO 
21.lU 

2UO 
21.4~ 

Serb...t l O Da.kll<• 
Mil.ık: Fasıl HeyeU. 
Rad;ı; o Gıı.zetes~ 
llli.ızik; Bir Marş Öılr'Miyo
r\1': - Haftanın :P.tarı1. 

Zıraııot Tal<vi:ni. 
'.\!Uzik· Fasıl Heyrti Proıgıramı.. 
mn Devam 
Konuşma (Ö~retmen saati) 
Miiı;liı.: Ratln Senionl Oı1ıte&

trası. (Şd· rerid Alnar). 
2~.30 :lo'Iemlokf:'t ıao.t ayan, ve ajam 

Haberler! , ,_.e Bors.ahlı. 

:12.4:; Müzik: Dam Mlhigi (}'j,) 

12.55.~3 ou Yarıı)i<ı P:ogram ve Ka. 

Zilh~J')'f': \'e Cildiye MüU.-.hass!!lı 

Dr. Bayrı Ömer 
Ögleden 801ll'> Beyoğltı A'n Ca-
mii karşı!'ı Hasan Ap<ırt No. 133. 

·---Tel: 4:;sııc ••mr:ıllllll ! 

Şehir tiyatrosu 
İstiklal raddesinde 

• TAKViM • 
Rumi 1357 Kusım Him 19Gl 

Şl'BAT 

101 
lwtuhoırrcrn 

3 30 
Y.! 942 Ay 2 Vasa~i 

Vakii 
Eu. i 

~UBAT 
s D s D 

6 55 Gi.ııeş 1 1" 

16 
12 28 öğ;e 6 45 
15 2 İkLıii .. 3CJ 
17 43 Ak. .,, 12 0) 

Pazartesi '9 Jı~ 1~ t .. r"" 
15 " ,,., " il ·~ 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İmtihanla memur alınacaktır 
l - Tava tefi< <o!ımızda.K.j rnüıılıal 50 lir• iierf'\li m<mUTi,yetler için ~ 

bıi!Ga blır m"'3iıak.a imlilıanı ac;ılaçalclır. 
2 - Bu ;mtihan 20.2.942 Cuma günü ö~oen onra eaal 13 de Slrkecıde iııı

lıitiar1'ıır memurin kurou bl!ıuında yapı la<:aktır. 
S - Talip Planl:ır bir dilekt;oe, evrakı n'lusbll(; ve iki fotoğrafla b.Mrlikte Zat 

İşleri Şubemize milracı.ınt etm-clidirlcr. 
4 - İmUha.ns g}mıek: .istiyt-nlE'rin 

mııJarı Jii%ıımdır. 
aşıı t:ırl .. yaru!ı vasıf ve şartları hai2 ol-

A - · Orta tahsl\'ni bitirmiş olmak, 
B - 21 7aşından aı;ağı ve 40 yaş.mılar. yLJk•n olmamak, 
C - Vaz11'e i!t:c:ı.SA'ln mlıni bir hali bull.lf.ı.ınarntık, 
D - Her iklimde vaz.ife görebilecek derecede slhll.3lli olmak, 
E - Ak.rh.ba.!,ınJnn olmJYJ.n iki za.tı rete.runs olarak göstennı:k, 

F - Aakerliğ.1n1 y2pmış olmc:k veya müe<ccJ bultmmak ve billr!*io heır itti 
halde de son yoklanıaıarını nüfus cÜ?.drtn \n:.ı k,ıydettirm\oş olmak. 

5 - Mliraca:ı.tlar 19.2.!l42 günü :ıkşan11na Jc~dar kaıbul edilir. •2076• 

Bastırılacak bir milyon adet 
"A,, fişi ilô.ni 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
h iJ~tdJ. t.arafın·uz.dan '\·cr!i.c1ek ~.,-etiyle ••' ı... r .. 7.ı rlı : l· bi· ıuııyon ndet •A> 

fJ,f bll trrılacdrtır . .Şartnamesi frrreto.ız ol~rt.:i. $ubemızin ı.evaz:m Servisin· 

d•n v<':'ilmckedir. Pnıarlık 17 S.ılıaı 1942 Salı giinü saat H <ie Şubem.ıro• yapı
laca!;:tLr. İsekliler.m Sirkecl<le Lhr.fln llo.nWl<f~. dürvJünctl kaılnKi da1rı'?l'~zc m:üı?a .. 
caatl•rı ilan olunll'I'. 2255• 1 

• 

r eı le! [mı iı ı Git ırı ve l i manlaı 1 iı 1 etme u. ı ılaıesi iliıılaıı I 

vm 
llfALATYADAN SONRA 

İki ta.rai da 'büyi>k blı: metaneti 
kalble yollarına deovam etliyookır
dı. Hatta, Tukay ağalıeyıisiuin bu 
hart•ketine hayran olmıı.j'tu. Bu 
ne melanetti Ağalbeyisi, Tokıaıyın 
göı.iinclc büyüdii!kçe büyümüştü. 
•Hakı:katen ıınetin bir babayiğit
mi.ş• diye mJ:rılda-n>yordu. 

Arslan giinlcroenberi ihmaıl et. 
ııniş olduğu kcrdcşl Tokayla afua
şı gidiyor ve hudı.ırla girdikten 
sonra yolda ne sıne1le Mıreket e. 
decckleı:ıi·ni anfa.tıyordu. DcmiraJp 
rle Oktay biı'i önde, diğeri ar.lrada 
olmak illere gldiyorlardı. Hudu.. 
da iiç döıı1. s::atlık bir yol vardı. 
Malatyanın üç saat ötesinde a

kan büyük M~ı·ra.t n:yunu geç.tik
ten sonra yola dii7ıüloır.Ü'jlercli; et
raf hep meyva agaç!Miıfo dolu 
.tıahç krden mÜJ'ekkr:pıi. 

Art..k Malatyaya golır.1şlerdi. 
Şch: :n kaılelui gözük::ycrdu. Ars. 
lan hemen k;;fileye dı,; emri vu
di Hevkes durmu.ş w atlarmdan 
inmişti. Vt.'l'diği emir şu idi . 

8,8~ cü .• ı 13 e ka<lu. .. c~a~;d.,, y .. ,t..:. e
s~kJlaı-:~:ı b!rlik:tı.: u . .ı:znt rrıttr;:ıc,.nt erlt". 
cek~cnl!.r. 

; - F..c'f,ckii SubJy \ c n:cmı;"lar 
aJ Nüfus hti.viyct C'uzrlanınu1 ta ;iil\. .. 

li St:i ı..:ti. 

b) J~auş ttemi ~t'Dedl (Ber:ıt) 

c) \·arsa a.t;JcıerU!t ve:=1kası. 
d} llc-r hangi bır lt.:n .-11bcsmdc lhtl

sus J'.,. JJmılŞ İSC dip.iOm;tSl. 

!> İki adet 5X6 tb'adında '~"' ıt 
fo1.ojtrof 

J! Yedek .!:IU'-llJ \ c üıSkerı n..e-
mUTJ<..r. 

f) Nil{lffi hüviyr.-t cü:·danınl:!ı t'oo:
dik1i sureti. 

bJ Askerlik ve~ika~ı (Terhis tezı.<'

rest_, y<'dek subay diploması) . 

C) H(:rlıangi bir fl"Tl şubesınde ıl".-tı

Sil6 ynpmış ise dip!vması. 
d) S;:hhi sUıbayld:tn ci:ploma \'C ilı

tıs~ YesHtası. 

f) iki adt•t 6X5 eb'a<iında \'C!"ikalu~ 
fotoğraf 

});J!l·n İstani>uldan hari(' m~,haHerrl< 
bulun.an emelkiı ve yedek .subn~· r.la. 
~er: memurla!· yukarıda yazıh ..-t' .. 
sikalorın birer suı·c!lerini buluııdu;ı-
ları yenı1 askeı•lik :-ubes;ne mıı ~caoı'.

ederek pul ilsak t!t.meKSJzin t.,J:l 't: ... ~
liri;> t~~ahhüıtlü bit 111-cklupla §UUe:nl. '· 
günd~rır,eğ~ mC1.:~urtlu.rlt.r. Y-ekt ... "'ll -
rında bulun<h.ıklJrJ ırH\h:ıtlln ~"!!.~ ad
resini yazmakkt müli.e-lle:ftlrlcr & c .. 
ik lhtiyal yı.ıkıla.m.,~Jıa i~.tira.ee ~ .. r·i.yt rı 
vc;vr. hışrada olanlar yuJuı.rıdn y~u.::..ft 

\ 'esika suretleriyle t.unınciuklnrı yer 
lcri Ulldirın<-yenler ;075 saytiL · .. atHı
nun 10 rnaddcsiırıe tevfikan 50 lır~ p;.
r.ı cczns1 t<?tbik. edilec~cı ::;,ln ulınıu 

:Jf. 

Htrkes fazla göz.? çarpacak si.. 
liılıbrını çuvala ve '1eylıclere giz_ 
!emeli, ç<>ki dİ.İ.ZJenini bozmalı, lı!-
yık.l.:ınnın biikümünü bruup ka. Beş ktaı As. Ştıbe.:nd"'1: 

Yt:d.Ck Top TCi,#]nı~ni Kenar. Abdi 
r:ştırmalı ... Yolctı tacırlcr gi'bi ol- (:;U7L5) ln aceic olarak •ulı•mı e nı.. 

Muhammen berJeıı 34.000 lira okm. 2 adet dtrs('kli peq;Jn makinesi 30/3/ mıya vıc dik yürüm<"Jip, dü~.:.kün ı-~c~:ıt etm~i il~~n ... ıunur. 
19'42 I'<ı.zarlesi gÜınu rant 15 ete açık eksıltrnr ı;.suiı..i ile Alık.arıda :daıc biflolSU'I_ 

da toplooan ~ıcr.kc-.t !> ur.c1 Kom!:;yon<·a satın ah'T!acaktır. f T •• k • s • t 
B~ 1$4.:' girmek i~Hyen.lerin 2.550 ralık ıuvakkat t.eırünat .ı.'e kJnunun 1 u r 1 ye 1 g o r a c ı I a r 1 

t.ıı~ıu etliği ve.sikaları v< :ckli!l~rln; hfimil<!'n elr lime Sllallnc kaıcl· r adı geçen 
Komı..:yo."1 Re.i!liğind<" ısbatı vücut etını leri 1 z.~mdır. ı D • • M k • • 

Şartrı~cll'T ~~..;rad~ ~Iaiı. ~ De.i.rcstnde. Ha.ydarpa-ş.ıda 1'r-sellüm w a il re 1 e r ez 1 ye s iZ 
Sevk Şetlıgiııı.d~ gor!ilebılır. (2180) lij § 

---'-----
:r~ıubrıımnen bcdt.:li 20.000 lıril olan 10 adet cıektritli bagaj arab:ıs 1/4/1942 

Çarşamba gi.l.nü sa t :6 da kapalı :tırf 1.ı.sulu ilt• .. \nkar.ada İdare lıinas:ında 
toplanan r..ıerkez 9 uncu lCorrusyonca sa' " lır.1' akı •.. 

Bu işe ııı:üınek itıtiyenleı-w. 1.3CO lira .. ;x .m.uvnkk .. ""t tcınl'.lat ile k~.nunU11 ta
,ın ~ltır .• ves.ka.arı v~ tckliflcrJni ayni Blln sa:.ıt 15 e k8dar adt gtÇl'21 Komıs
yon Jteısi.ığinc venn lc-ri ld.zıraCır 

Şartnameler parasız olarak A:nkilrada l\'.I3izcıne Dairesmden, Huydtrpaşada 
'lesellün ve Sevk Şt-t 1 J~i".ld .... 'l tt.ı~in olunur. .-2191, 

Mt!İlammen bedeli (4JOO) :ira olan 2000 adt>t Y!lz Ha-,ıu u (24.~.1912) Sa
h. gü;ı.i! saat (14) on dö:tte Ho:ı.ydarp~.1d:ı G~r b!na$1 dan1lnd'!.ıei Komıs.ycn 
ta.ratmdn.n açlk dtsı · !.: .1c usul1}· 1e ~ :.u1 aıu1ac~ t , • 

Bu ise g•rmck ist.1 yrnlC!'İ l (~2~) H er} r. 1 t. ın J. ~ •. t ' ,,IJ 

kanunurı t .. y1n "ttlğl ~ .. 1,-lc bi ·hktc ck!SJltım( r:! 1 ttrıc k<ida. koını"'yona 
mili'._ .. ..,.at'.;..rt ıaz 

vc 1 

Bı.:. lse a.i:t f-8.rt:ı.:ııne!eı· koınLc;yorıcL:::n p:ı, .ı la ak dag•tı makte.dır. (20ij4) 

C.l·rek enılak gerekse ruoi:JflyJ, e>1 eşya.sı, zati eşya ve htT ncvı tlt..-aı-j emilıa. 

mc.ıone, a.iiltu eaevo:ıt ve :.;;:!lı·c fiatlerindl!' m;,.ı}o;;:;ÜS dercccc':c h ısuıe gE1Cn telef. 
fJ. h:ıs~h:yıe_ TüTık:ye Sigortacı!ar Dairei Jl.ferkeı~yes;i, mallannır.ı. y::ıngıııa k ~ı 
o:~ , 6,0'!"ta be<! Umnı kıyn1eıı h:ızırala rı il-.: rr ~tt'n:Jsjp bir uı·ctt~ art· 1!11:1?,ı 1 
hıu Lı • .trı:ı alfıka<l.a.ı:larrrı nazJrı dl•kıkaıtılerini ehf'mmiyctıe cel:J('(ier. 

ı-~.,!a z. bi: gayq menkul veya m'U!htcviyatı 10.000 - Türk llra!i:ını sigo:"" .. 
t:ı ccı.Jırlş olur da yangın vukuundaki kı!fmett 15.000 - 'filrk Jirası olara,.,;. 

t.cosb.~ ec:;ıc-cc-k ult.!l"'!\J Sıf!;:or-1;ı kwı'\Panıvası. bi..1~.n,n tan1ı1'!1;·n 2iyaı halın~ 

goıı ı. J ..... ·clenam~·ı umun.i şartlarıoo ve r.ıer'i kanuni hlf"ıirrıleTe t.evfiık:an, 
s:gnıt.1 s~ı·H.ılnc ;,ncı...: ıo_onn - Tü.ı'k lir::ısı o<liyecektir. Bin:ı kırnıcu h~sal'3. 

u .. r~ takdirde, ;:v:-ta!ın- ı kı.rmpanyactan a Jlct~ı ta.=m!:1:.ı stgl)~t.;,\ edik'n 
n\r. )·· nhın ;ınlll.Jt'k. k ıynıelile . gn!1..ı Kl.iJfl!~ o:an t~ıyn1Cl1 6Ta .. ıcd:lk 1 ni:Jbco-
1 gıı ._{'<:ip ,.dile'-'"~ N]a.., p-"::ı.dır yeni rıt~c tn.r:ıfından usulü dnLr~ndc tc-s-

b't iJccPk ol. haJar K~\ınin ki su· r dl:-. Bu su.retle sigorta! h . ı« 
ahvn'tlp ;.ı.1ac.1g. t z_urı Ua ne ş!gorlü C'ı:'irdi~j malı y<'"tlil{'lyr.bı•~l'l"k \.'enet.Le 

1 v (1 ,, t:ım yıe t ılı- ettt:cbileccl-.l.:-

======================================== l!ı..na bJnaf'"n va11gın vukhunda. B·lfıkada"larırı bu gibi nıa•ızur:lnr&. mar•.ız: 

F'ı<:cin .zı snı:ı:yorum fakat dc
dbı y• DlÜ!l1'- :B?Ya v:ık\ı.ır. j"Od< Has
tah;n den . rm .:ıter uekl-tyoru71.. 

- .,. 
nuz? Ar.il 

~ b~dan bir valı: a 
g ı ·y ::.r. "· 

- !i<'rş<>.Jl bil.mel< meslef,.m de il 
tT! i '• 

I::ve a n:t: .. 

iııtıhara t~~..is ettiglnl duy
duw l.oyatı tehlikede dcg.ldir, sanı
yorwn. 

- Burası bilinmıyor Henüz kendi .. 
ıw gelrredl. & UAç alıp uykuya dal
nıı~ .• 

_ Bu defa !\ofariba'nıu aparlııruı

.ıunda oldu de 11 ıni?. 

-· Çok ş~·ı ..... duym~ııc, burıau
la iAtkmc benzM" bir ycru makale ıııy
dı.:rabı~ .nlız. Belkl de yinıc Marb:'t'
nuı ait) hine delille: O üacak.c:ınız. 

- Il .. y , 0rıa artı:... hikwrı cln1iyc
cef.~re Aksine 014. ·ak onı.,. müdafaaya 
başhyoc:ıgrm. Buna ihtiyacı olduğuna 
emwım. 

- <l'lrnyuculanııızın bu l•l<İr deği-

1\k1ig'ir?: nasu kal'ljllayacaKlarıne. me
rak ed!ıyorum. 

Kcr.1cma.yınız ben au:atmaeını 

bt: "lı: Ya.lnız bir ~•Y dalıa soorm•k 
i.<terd<m 

- N•ve <lab:l. 

- Mwettlş MRrıb5yı t<>idt eueccl<.. 
ı&tnit: degll nı. 

- l lmu ll2c klm söylt'd ' 
- L'nı te-ı..1c" _f etmeruz c" ediyor 

Co!! esı ıryG lanma !t , 
baz.ı b .e. alrr.tyı"J. m-ecLursunuz. 
A:.. • - .Yı.ütt:._ı ..ı..t r, r: ı- t 

nmta.ı bt.ıl: .... a 1.-.1 

ır \ .. 
.._,, i·a 

J .11 

vaplar ıkl!1 ge 1ez::- , y er J t..evki! 
ed.ecı:~ rr. l•ı H ,..... C!Jlf' ı tc 
but'l>tı oğıewl.ok ıst!.;..,r..ım?. 

- Hu Sl.li a .<i.:ta~t..ı·r et.ınez. 

- Hi.ca ea" .. rı:ın. kr.L.1nay nız. Bu ıev 
kitin ı;rbebini bilıncrrı çok ınühiındir. 

Ancak bu sayede iyı. bı: m:lka~ ya .. 
Z.')bi~lr.i.m Müf.fttiş r.!a:-ilıf.t')'J SOMV"" 

b:r iHnı&dınJz var. İ:-·tem·ye:ek te1.~n,;l 
ed~cf-k.nız. Ben de PYni düşünüyo

rwn Oın.. miKl<lfBa için bana ynrdu11 
c-tır.er nıı. 

~ Müfettiş Marıb~'ya itimad11uı: 

~nı D"j.,. 

-"' Ne demek .,tıyorsunu:z:. 

- Stm gece koouştukl.an.>0"J1ı21 ba-
t.ıt1as ınız. 

- Evet blLiyoruın. insan hayatta 
fı.k..rier;.ıı deg"i~l:.;:remez mi?. 

-- Sizin fiıkh- değişiirdiğini1.i Bt>lcl 
gönncd4n. Sirı. dahna jlatçı bir adanıı
tPDıı. 

- F. t, f'aka.t bazli.n .. 
- ht ib5'nm b"-ıa n,, 

I!!. J ır .., n: 
k1-rınl!Zl bi .. y a 1' y :.det 
1l1. :.n.:~ d, 

n nı .. "'Jt' • m v 

b 'l )' 

d n,1., 1' .yı ~ ~,1 m .if 
nn 

.Cı •· 
i?. 

t: .. r · J 1 fc 

iı, n 'l\oları-,, na 
o •1 ıt·nıadım -..tl,}'f r Allahuı nar _ 
<Uk ?JY 1 

Jla ınıl.'etti.ş gazetı.<Ciy~ Ka!chrrmda 
bırJ!~.tı vt: emniyet uaıreslnc· gLrdi. Bu 

ı Slrc.ıdo. ıcUfetıt.ş \vi!ls kenö2 ıni bekle
me t .. !onwıria bekliyordu. 

-- H. şmüfet.tiş lt'Jdge gOnderdıği 

1 

k::ı. .ıı. larıı.n :emınC·l T.ırsc..yc 8ig. ı1.ac lnr Da .. rc~ l\1crkezly ı, m •• mtJlfo.) U• 
tr n n .il, eşy \'"-' r.nilk•ecınw sıgorta e · ni.JŞ "lan b~OC>.ırnı'i - • a. tc ı;: 
erıere b lJruı ~ ...... ~'ll·rUcr4)e gbr(! !.<:~ d:ıni igorts<· ından ı _.,.re 
le nl ehe~yetJc tavsıye eaer 

[stanbul Defterd rhğından: 

DoS) hu. Ncv'ı 

1.·Iııharnmen 

Bect.c t 

b~ '::.1262 Do :t cıda Bostancı ma-hall~:.a1!n l~azrnrıcl so
ğ'mda -13, 4.3 mükerrer No • .ıu 2 ar, 1 ~ 
ını:ıretbba arearun tanuı:nu. 

2/262 Bostanı::.ı.cil. Bo.staı.\Cı mahallcsiınin Yazmacı ser 
kağl.i.ltkı. 4:J, 41 mükerrer No. lu 1 t.r, 52 meıtre 

mlb!'\Jbb:u ıırsanın tamamı. 

201 

152 

15 10 

1 ı 40 

telgrc.t bana haksr.ılut edi,yor. Mon- J 

gu.~· .a ' puruıd::ıkl udam.ı...1 ıdn:i 'l1ıorır 
oldJğu:r:J anıyol'!Jr, 

2/262 Bootan-~1da .Bostancı ma.halleslnin Ya:z:ımacı so
kagında 43- 4.3 mt.kerrcr No. kı 2 a,r, 3 met.re 
anıırabiJ-iı :ırsaıııu taınamı. 203 15,2~ 

~ P.ırıık fijy}e<;inle!"' Bun .w ne ka
da tız E"henm" ;yeti c·lduğunu bi.lser 2 .. 

Siz h<.cıJ .. •1<1..ın vapu1'd<ık! t·ı:..yasınd a
rast m.u. yaptınız JTıı? Bı ~ !ena ol· 
ınaz 1 

- Pek41a. 

- lfa·rre!C'h polis ko~ .se ·Uk::lC""1lc 
te1n{1!:t ternın edin :z. Size yardlırnları 
dokunur 

wilc:s <Kladun c;ıkaı'ken başmütet.t\} 

Pi'İ ' Cohy'ye döndtı: 
(Devam.ı Var) 

2ı262 :aosı.ı~ıda Bostancı mahallc.s:nin Yazmacı 60-

k<J~'ta. 43, 43 n\Ükerrer No. lu 2 ar. 3 ·ınetrtı 
O),Untbbnı nrsanlll tamamı. 

2/262 H,.jkınc~da Bo6tancı anı.h.al.~illin Yazmacı so
k'<lğıınrla 4:1, 4~ müken·er No. lo 2 a·r, 56 metre 
mur i1o:.ı1 arı:anaı tamamı. 

2/262 Bu.-,.tan.:ıdıı Bost..anc~ ır.aha0€'S~nin '\(;;,ı.mıacı so
ğu><ia 4a, 43 rr.~errer IQ No. hı 5S mclre 
ıt'!tıralJbaı arsanın hı.mamı. 

203 

256 

59 

15,25 

19.20 

,. 
Vtıık:tr1da yazıl1 ti'lYTınlE'n.Xı.:llcr 8.2. 942 Çttrş:ımha günü ;aa~ 15 de ıı 

bııt nc-fl,,,,.rdarhğı MllU E m-: -t lVIV<'Ur1tiğOnde n 'jteş{kkil kon!syo .J nyr ycı 

ve aç;k arttırma ile fatılaci>ktır. FnzJa I ,ı· ' n 1\t1L1t Em 1a:-: 4 Ü'llrü ·alc.n1~ 
ne n:üracaaj. 4'92SJ 
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