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, iN SON TILGBAFLABI VB BABIBLEBI VBBEN AKŞAM GAZETESi 

Geçen harbin ne mi- t 
salleri, nede usulleri •• 

Hükumet her türlü ali ka ve baaaaaiyetle memleket 
içinde ve dışında tedbir )erini alırken Türk vatanda • 
•ına düşen birinci vazife de bu tedbirleri kolaylqbr· 
mak için elinden gelen her ,eyi yaparak hükUmete 
azami müzahir .;ımaktır. . 

Yazan: ETEM 'ZZET BENiCE 
Milli Korunma Kanununuıı ta. ile )· apılacak başka ey ve)'Jl aJı,. 

ıiili miızakeresi miinasebetilc Bü. Bacak tedmr kalmadığındaııdır. 

Defterdarın Bu Sabahki İzahatı 

''Maaş Zamları Te
diyesinin Tehiri 

Haberi Yalandır,, 

;yük :ıı.ilh t '.\Ieclisinde ge niş ölçii. Dünya ile muvasalammıı ke. 
de nıuu <.ka~alnr oldu. Hatip14'r• si~ olduğu we Jl"k müşkülatla ŞMlı: eepl..mncldd son lıarelıila aöt ttsimlerderu Karlı l>ir omıanda beyaz ünifomı• giymiş olaın ~ 
sayın Ba~vokil ve Ticuet, Mali ·e, baıı yolların a~ık tutulabildiği ba aske.-leri bil' Jltll'llÔJll taşarken; sofm<tan ve şidd~tli dondan 1ben1'inJ<ri ındmad ~ 

Zamlar yarın sabahtan 
itibaren maaşlarla 

birlikte tediye olunacaktır 
İklL•at V<iıilleri cevaplar '"rıli. devirde cğ-<T bazı madclder ;ycı.lısa, motöıtli vasıtalar wu Jruvveüle çekiliyw 

kı, ge1irtilemiyorsa bunu tabii bir IOVYET TEBLIGI Emlak Bankasındar maaş alan Mütekait 
ve Yetimler için bir formül bulu?tdu Her bah;i <1yrı ayrı inccliyen n etice telakki dm<kten başka ne 

we cevaplıy·an bu demeçleri oku.. düşiinülebilir?. Fakat, var olan, • 
;yucularııııız ga2<1clerdc okumuş, elde olan, ıneınlek<t içine)., yeti. 1 ileri hareketi
rndyolarda dinlem :, bulunacak.. ~en veya imal edilıen maddcl•r ü. 
ları i~in tckrarlıyac~ k d<ğiliz. Sa. zerinde ihdas edil'Cn pahalılık, ve miz hızla 
de<c gerek mili< ı kürsibiinden yokluk ile para kıym~ti üzerincl<> 

muhtelif nıı<sel<lcri inceliycn ha. ihdas edilm<k istenen sun'i hare. devam edı"yor.' 
tiplerin h tt • b .. . • a a azıları h esh ın~ ketler doğrudan doğruya işaret 
nlcııs\iz ve g k • ı · t · • · · ıf · frl' sız 'ayı ahılccek e tıgımız sın ın oTtaya çıkardığı •ı---
d• r<cedel. ' ·· ı · ı • soz erı , gerek Hükıi. gayrimeşru ve gayriahlaki hare. 
mcı Reı.inin ve Vekillerin aydın.. "-'tlcrinin nefü:esidir, Re j ev' de büyük 
••tıu izahları tupyckiın Tiirk va. (Devamı 3 ÜD<"U SalW.ede) bir meydan muha~ 
tanda~ıoı .\f lis rn Hükiım<t •t. 1------------
rahnda imdiye kadar olılıı<>un. r . = & '\ rebesi başl~dı 
1.an dalıe •iyad• sıkı hir birlik ha. M •

11 
A ş f ı MO<ik C>Va 1 (A.A.) - ~· n~ 

'"'
1
" L<lplannıak şuuruna bağla. 1 1 e 1 ·t'<l.ıfcn Sovyet .t<~bğiı: 

mn~ bakımından yeni bi r hız 31 sonC<iınuııda k ıt'alarıııruz dü<jo 
ııfugtt a~nıı)· a yararlı olnıu)tıır. • man~nudan-e mutıaor~re giı. 

ilk h kikat ve tezahür sudur Jci 
'l'f k ' > • Konservatuar ri~r(lk Uerkımcğe d~·vaım e tmi§'-
1 ır •y<d< Tüd<iycyi idare eden. , ! Devamı 3 ilııcu 5, hiıedel 
•rın l\ledisten en Licra köyde ya. talebesine iltifat-' 
~?an Tıiı k \•alanda 1ııuı kadar lıi ç 
n:ın~~enı~nklı, hiç kiınsey~ kar~· ta bu 1 u n d u 1 ar ' 

~.s u Yl ın he abtuı veruıekten 
lnuler<ddit tek fert l<>ktur u ·· 
luı l t -'b" . u. 

m "" ırlerinde olduğıı ka. 
d:ı. dtı) gtı ve Mizl r inde de ta.ın 
;~. k~ tant · ıniı11 1, tanı rt: ~Idir "'e 
ııt umetın htr türlü n1e' z.u üze .. 
r ın ı c ahnıya 1 • , ça ı ıgı t"d bjr l'n 
lS 1l1 1

1 en olgllllu 
iıad tdl Yap~hıhn~ntn 

ı; r. 
Yir . 1 · 

IUl yı ı ·ude n uanl eketi kur 
ta rnı a, kurına \e nıua ır ın d ... , 
~t ı ?içti üne çıkarma imkan~:;: 
llL C rı ndl- fikir en E'.. .. , 

,\ ııı<ıt.-a 1 (Telefonkı) -
Mıll ı Şet İsmet inôııı.ı d iin 
sa at 13.5 d<a. B~vckili111.lz ve ı 

Maarif Vekih ile birlıkte Dev • . 
le Konsercatunrıııı şeref • 
lendirıııış!er ve tcms 1 edil • 
mekt olaı• A'llt u<> , ıııli 
klı1.rik faciaı;ı S"1Jretmışle r • 
dır Teııısıld.e çok muvajfa. 
kiyeı gö 'e ren gençlernıiz 
Rei icumhuHımuzun iltifat • 
lurrncı ma2-/ıar olmu~lardır. 

Lihyada Mihver 
çenberi yarıl 1ı ! 

l .ontlrn, 1 (A.A ) - B .B .C Bin&a-
2.'Yi müdafaa ctm4 oJ İng.~ k'UV'
vetıeri d\i.iır.~ın ·ember nı yarardit in ... 
J!ili.: k•ıvvei ktllliyeslne iltilıal< edi- 1 
> la Yedinci llınt tugaymırı Jııç ol-

1 t. a> ' 1 tosırun d · manb ç•rp• 
rnl<. •J'"' • izi: 
ku\ \~.ne tl1ak t-l~ Londı·a~a mcm 
nl.nıyelic Kat'w~ tır L tbyada bü,.. 

yük b. d<ii ilk olınıımış+ıı· Aekıri 

mü,ahitl"1' İ ogiill>lerbı teşebbilsü tei<: 
rar ele al alanını 'Pek muhtıeırrel gö~ 

rüyorlar. 

Singapuru 
karaya bağ ... 
lıyan berzah 
dinamitle 
uçuruldu! 
Bu iş için 7 hafta 
uğraşan İngiliz -
ler civar sulara 
da maynler döktü 

Singapur muha
harebesi bilfiil 

başladı 
Saygım 1 (A .A.) Ye& 

h afta fasıl~ız devran edc-ı 
b.r mücadc! n ra J ng:. 
rz krt'a)arı gece JO<!ıor bo • 

, ar ve son an'k 
la ı ; t•-e .SOP

r a şos.e ahın ik<ııııuiıan 
mayın 'r m ! !ıik td'<>rok Siırı. 
gapıuro kam.ya baglıyan scd 
hava.ya uçurı.illı~tur s ,n -

(Devamı 3 üncU S:ıhl !ede) ld . ' •Jl\Ccnı<k su 
~ cıı ınkıl ap ikl ı-rian )C(l) cıı' fi. 

imleri nıiitehh•·· l· k .. -. ~ o ara- ve bu 
tun llHııık l.;rt •• 1.hını ,. -· .... -
h ,.ozon u ııc 

• ıuş bulunarak b d --

BAŞVEKİL BU AKŞAM 
RADYODA BİR KO • 
NUŞl\IA YAPACAK 

ALTIN, KÖMÜR, TEK TIP ELBiSE 
.. u unya h er 

<:unıcrci irind , 1 • 
1, . ~ e "' ıııt ııı cketin se
aınl t , ı:ı;tıklal , ., enıniycti . k 
runwı t-~b· nı o. 
d

.. ll:'tı ırlerini a lırlic.•u vine 
ııııya t ilı.. • aıl H bıılırauını Türk 

valaııda ına • ıı hafif e l.;lı ile du. 
yu~ırını:- gııyrc tı ~inde dir. 
lııd ~- dün) a h r ı inin pal. 
h ıı:ı . ~39 Eylulttndcn bu Yana 

er llirhi iktıı adi ' e mali t<dbıri 
~l ıık hııkınundaıı e n kiiçük bir 
•U ur V•vn ' "db' . ı·k .. d .. ild ' " uc ırsız ı gostcr ın i~ 

g ır, Her tedbir \ nktiııd c alın. 

Ba ak•a nı rna' 20,1.5 de • 11-

yııı Başvekilimiz Dokto-r 'Re. 
jık Saydam radyoda bir ko. 
' ı.ma yapacaktır. 

Ve Karne Usulleri Hakkında 

Maliye, lktısat ve 
Ticaret Vekilleri

• 

UZAB ŞABBTA 

Singapura ln
giliz takviye 
kuvveti geldi 

Japonlar şehri 
açlığa mı mahkum 

edecekler? 

• 
Hususi müesse
selerde çalışan
ların vaziyeti 
Bu sabahki •Tan• gazetesi 

memur ve müstahdemlerin 
maaşlarına yapılan zamların; 
kanunun aslı bi.:nÜL ş.ehrimize 
tebliğ olunmadığı için, yarın 

maaşların 20msız olarak veri. 
leceğini ve zamlar için ayn 
bir bordro hazırlanarak bun
ların hafta içinde üdl.'ncceğini 
;yaznuşbr. Fa.kat bu sabah 
kendisile göriiştügümüz İs. 
tanbul Defterdarı B. evket 
Adalan bu haberi kat'iyetle 
tt'laip ed~rek <tı izalıaHa bu.. 
lunmu ur: 

(Devaır.ı 3 üncil Sahi1ede) 

Londr.ı. 1 ( A .A .) - Sing pll.rdan a - ı· h • k A c .. .. 
:::.'.'.,so~· ~:!':~ .. · 1~~eb:~,fı~'1;~: tı ar urmumeşhutları 
yük bh- iaı>on rd. e R.a ı karş!(Ya 

::~::: :~~=J;.::'·~b~~! Tahkikatı geciktiren 
gapur11 karatya ba.glıy;m boğazı gc.~-

mek, ye.dut .kaJoyl aşhğa mahküm ~- l 
derıek teslim okl:nc:ıva kadar bomba- 1 m e m u r a r 
la nak surc-t1dc ~Jrrııye: 1~ebbus eıt- ı 
rr.e:ıi ınubtemeıc 

, -~~~:::.:~.~ ""' . .-.~ 
1
Ad lige g e verili g o r 

i SINGAPUR .... 

"Sonuna kadar Ja- ı 
ponlara dayanacağız,, ! 

Sl.ngaımr, ı (A.A. ) -
s'Dn.gaıpu.r kurrı d~1nı G«m al P«cı-

vaı !Jl.IDll bey~'t ctrnl,tt . • Biz buraı... 
da sonlma kadar d~ıyannnık için bu .. 
lunuyortu:1 ctayi:l ..ı ragı; Oıişma , , 
kendimizi tanıtacak z:ıyıat verdlr<ce
ı..ı. Her lt8)' açık ve vsıJht . Yalan 
şeyı tl vu.ıc• ız tııvbetmoyin z Va
zifemiz ııu<!ur. Sebat • 

10-0.000 JAPON El!I R Dl~ , "PA 
BEKLİYOR 

Dit ıa·a<taıı 100 '>ı,, i"P<><' Sınga_ 
I' • dl/i nda be'klemektcdir. 
~--

1 komiser ve polis bu suçla 70 
lira cezaya mahkôm edildi 

ihtikar yapan sekiz dü kancı h 
kında da muhtelif cezalar verildi 

• 

ihtılı.iir cürmü meşhutlarına ait 
tahkikat cvrwnın siir'a tle neti. 
c~l. ııdirilmesi icap etliğ i halde 
hazan matlup sür'atle hareıket •· 
dilııı~diği gürüler hu hw.usta 
a zan1 1 ... ttr'at in g(i teriJm<- '.'i . aksj 

hald e nı C: ~' ull c rioin adii)·eye te\'. 
dı u!unarag ı aliiknd arl:ıra tan11nı 

o)unnıu ştur. 

A · Ii~ · e 2 nci Crıa ınahk r me!<ıİ 

düa bıı nıt\'Ztula bir davaya bak- ı 
mış ve bir ihtika: c~t n1ü ?ne~h~ 
du evrakını g c ı k tı rtn bır polls 

ile bir n1ua\'İni nıa üıu et. 
nıi~tir~ Ilu, ı-;111inünii merkezi ko. 
miser muavınJerindtn B. Ra it. 
tir. K • ndi hun; . lısırçar ında 
n.~ad ır üı t i kfu· ı yapn1:ı.ktan maz .. 
nun İ. mete ait talıkikat euakmı 
gc.cıkti rdig i ın. lıkemete sah ·t gu.. 
rühni ı ' e 70 li ra nfır para t.eza .. 

sına nıoıhküm olunmuştur. A ·nı 
su~tan poli s nıemuru ~ r.c:nı de 
70 lira para c-e:ı ın (•a r ,... ıln1L'· 
tır, İsnı ~t de lhlikardan dıik!rnnı. 

<Dwaıu 3 uncu S 
oııı · b f ·: . •r •rsatla halka, köylüye 
§ehırJı, · ' ' 

.O gcr r k<u (a,·siyeler ya.. 
P>lnıı tır [;,,, r 1 .. 

ava gazi 
ahdidatı 
Başladı nın Beyanatla rı ------Zonguldak havzasında iıtihsalata yeni

den başlandı. Karne usulile fstanbulda 
75 bin kilo ekmek tasarruf ediliyor. Altın 
bir mübadele vasıtası olmaktan çıkmıştır 

İngilizlerin bir 
1 günlük lıarp 1E-::::===:=:=:=.::=:=:==:==s:==S= 

t · h ıugun meııılckcl. 
~ bazı darlıklara \C düzcıı,izlik.. 

'. ~astlnııı~or ,-c lı ai at n;adde. 
lcrının p lı 11 

.. .. . it a ı aşııuş bulundu~u 
ı:oruluyorsa b h'· k • ha . . lJ:· U uıne t in her_ 
d ~1 lıır tcilbir l><•k a ıılığındaıı 

"
1 

'. dalın ziyade !:"~en Büyük 
llıorbııı l<Tibil e \·e t . " Z , 

hu anç mıra. 

/nı şu~r ve ltlh iy e tler inde hiıl:i 
341~alııl nleriıı hareket t avırları 

Yenı· T f "k e rı amız: 

Bu sabahtan itibaren 
mua y yen saatlerde 

g az veriliyor 
Bu . ubahtan itibaren Şfhrinüz.. 

de havagazi falıdidatı başlamıştır. 

Bugün saat 7 den >aat 13 e kadar 
gaz \· er i lın i~ tir. Akşaın da ~aat 

<Devamı 3 Uncu Sah ifede) 
...__ 

_Y;:a~za-7n:_:_: _:O~S~M~A~N~C~E~M~A~L~K~A YGILI 

1 

Kale kovu . d . . . 
Yanında t gun a ~ aşıyan tsr.arengız hır adaın.. bu adantın 

nıe r e,,.i 'b· b 
orta ya'h ve a . &• l .. ulun.an ve o adan1dan ~aha esr.a~ngiz, 

l 
lı . gülün" 1, ~ )det guzel bır kadın .• Kale kovugunda hırı alay. 

" ıırı e çok h ol '- k k ,.. ra" k ., k • eye ca ı , çcıo. o~ unç uır gece .. Bu-
. 0\Ui:U ntv. ~:ok B 1 r b 

1 

biri m i? Bi · ·k'I" 
1 

' sa &)·og unun en ınaru arlarıııd:m 
dr n r ıkıl. r hı ~ 1 1b okantada patlıyan ,ifiıh .• Çok acaip ve için-

i , maz ı r sa ah .. 

j gaze~un,~r. ".1""1ıı f mizalı ü,tadlacımızdan OS'.\IAN CEl\tAL'in 
1 '""' ı çı n azırlamL• ol d · . . . . . nuna a · ıt ' R .. .,"" ugu ye nı ttp romanın hırıncı kıs.. 
li ı ır . -0 nıan ı n uzu ola ·k · · · · · . h ' b · A . . 0 ı ıntı kısım ısc Kon>k Palas 
1 .-a ' 1 <ık Dı,·oı< n d' · ı b " naını ı gerle Aksa raylı Den·i~ Han Bala 

anın hatıra defi · d 1 • 
1 ~ 

1 
erın •n an asılacaktı r ki h arikuliıd Yak'alar. 

a "o ıı cılao bu lıa ıı d ft . 1 ... ra e erı lDkk1nda da a:yru.: a i zo.iıat Y Cr"C-
c:eA{l.t. 

Bliyük ).IJ illet Mec.-Iisi.ntn evve.ik i l 
gurrx:u ceUh:ssıde Mi11i Koruruna Ka
nununu=" tadin mtinasıebetile "fal~ye, 

•rica ·ei ve iıktı.sat v~koEermin bt'\Ya- İ 
natla buh ndukh"'lr nı ydzmışt.ık. Ana:- 1 

do!u Aj .:.nııı. bu beyan2Uar1 dün ö!
lcye kadaru.J ven:~mcmkf. ancak akşa.n 
Ustu blıdirmlştir Hu ıları : ajans.ııı bi..IL. 
tenlc-rl!nclen telhı "n yazıy oru;t.: 

(Devamı 3 üncu Sahifede) 

1 masrafı13 mil
yo~ Sterlin / 

İngiliz Maliye Nazırı 
"Bu harp, tarihin en 
pahalı harbidir,, diyor 1 

(Ya.zısı 3 üncu sa.tıtrede) 

=-+HARP V AZİYET/F1=1 = 
Malayada 7 hafta devam eden 
hareket h rbi nihaye e erdi 
inglllzlerln SlDgapur adasını devamlı oıarall mödalaa etmell 
ı1n1eceklerı ' pheı zdir. &cab bu mlmktln olacak mı 7 

(YAZAN: t. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİ TERİ) 
teŞkrl c\mekt(<iı 
s•nı n tahk rr ııoe 

S lg·aıp ' · aıckı . 
1923 senC3. nde 

-kaqı müdafaası en ku'V\ o:ır. ta.. 
raıfıd r Bu rada 45 >ıantlilw 'troye 
kad.ır 'll'uıh'e f ~~pta urun rop • 
r.r müstaı»kooı m<'Vlk auşman 

nıa K' 1 ten1m t. 't:nek. 
S'rıgapurnn "klım -<'<' 

PEK Y-A INDA 

İn5 ızl cr, n hayet Siınıgıapu.r 
mıis.a-'ııkeın me,·k ;.nin bıı'lımd u.. 

ğu s:ngapur ooasma çeıkikulor. 

1 Acıa- Malala yar ".Tlada:s,-da' O !lcl 
b.ı<ıaz '.ı ı.a.s le a)'runıst•r. Bo. 
gıızı.n gcn•llş :!,. glırpte 1.5 'k.lo • 

\._ 
n· !re, şu.rlcta 3 K.m d'Ul' Blı 'bo. 

,.ıt:::=======================-'J ğa, acfaiı lfara'/'8 l<aır ;;t mud&.. · ı r~~~ını tem n ckirı tab ii b r miın. • 

den 2 b!r"l 1 rı l!' J:üı'OU A rr:Prg '04n 
rck f ko b lanmış w k 10 sene 
i 1 (},; m' VQI ~ n ~ ı. .r.ası ta.ıh .. 
;...,; e<l.lm: . A ı n uzunluğu 
50, g g 25 K n ~. J< :ze, 
karava, hava.) l<:;,rı;, ıaımoıınen 

v Japon.va naı.ı.rı dıllokai<> a-
Lııım ~'t.ı. ~:.ngapu.run ':ı . ınıde ! 

talık ıri t•ci lı< 5 A aı n dıen:lıe (Devamı 3 aııcü Sablf<.'del 

D N 
----= 

Kiler mi? 
Ambar mı? 

Geç glln, Tı.mehn K a köyde• 
kı aı:,zına yakln t tı.incüie.ı.· en b•
rkıe bee kuruş uz;:ı1ıt.ım. 

- Bir kutu k r t vcr-• ı~ nusıoi.z·l 
Adamcagı.:. iJan:ı fıkı kutu w 

l.nt<>, tnr'nl ge-1 ,. ...ım 

- HayJJ. b ~ ;.; ıtLI is ıyoı uCJ. 
B~ ada, rkan da bir kalalı•-

lı.k tc.rlandıl: nl .h~ tt'm. Biri en
se . 1 dilrte. ;ı;; oylenai: 

- A be h arı.c , bnl un. Ne 
ohu ne ounaz: 

Cc,·a.p vermed m. ..,ekilW n. l:' a.. 
ka t dört beş a 11 ilerleyince bıor 

gazete a. naK hat rı~a gt-ld1. geri 
dondu. Döndüır • 'nlna, haddin 
rnrsa düıkkana y ,k.aş ... 

- Ba!!a 
- Bana da. 
- Bama da. 
Dıye hayk:ırcın b1.ı.· kaJabalıJc. Sal

ladfkları tki buQuk1uk kalJJ"'elerJe
uçlar bayrax uvaır mızr.:ık.larını 

attd!Tlln bir Yııl kol. 
Ho.yreUe bak a <Hm. Berıım i 

kut oou fazla bwduğurn k br • 
be$er d\izlıııe, on:ır duailıe k n 
bu kalabalık, • sonra b>r b•şka 
d :kana dojru ılı• etl 

c:. " • mı a ı.ı'k<'n t t uye sor
dum: 

- B iJ ne? 

v C V P vd 
aıkıllı ben 

Bu un ı sebe L o ab 

ı - Yar , bir ılıtık 

la k !1 bugünd 

Yarın bt. liılikar > 
ıı; 1 btıııtınden h ek 
olırı .. •. 

'1 • 

. ı e 

,n 

k •'" 

Be uddet eV\el c na 
sınri r yaptı.gın: tc:k 1 

lümd 
kile ku _ 

Bına<!na ey .. k i !cı.,. k :mı ... ıt g y1t
stı~ yapı <' k tok hl.. k ,;e .. 

nm bı.. d~ceg oln z. Fak • il< 
derr.<:'k de ar. r ak dt"m .. 
değild r. 

en. e ot r c k 
)<;.ıı t 
m. k• 

n~ de: ect: b 

kır. 
de 

v r 

r ' 
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HALK FİLOZOFU 

AH ET RASİM 
·ıe!J.0JrrfılınJLınl · / fMA KEMELERDE~I Yazan : -1 ! Kaput bezin- i 

h ,- 1 HCSEYiN BEHÇET 1 1 d ı • ı• 1 '- __, 
1 

en çuva ıma ı 
1 Yır~~~! ~~~y~~~~etıed Her öküz bir modulla sürülmez. menedildi 

P,Ierlıum Ahm~t R:ı,,im, nev'i 
~ ahsma münhasır bit muh.ar. 
r irdi. n;.,, buna, )eni edebi ta.. 
b irle orijinal bir nmharr >r, di. 
yı biliriz. B ir 1stırobul •·ardır 
.ki, bunu, ancak, Alını t Rasil.11 

giJı IUL:ş, duym~ Y C ~l"Z~blL 
ıuişt ir. 

ltasiınin ayni zanı a.nda , bir 
bcotd .. ~r olduğunu bil ir mW. 
niz?. Alaturka ınlblki ile uğra
şanlar, ve onun yaıkın do-.')tlan, 
Pt.as~min güfte ve ~tcilrini 

~i n l<nı<k (ı n;a!ını d beltc buL 
muşlardır. F akat, ed i)·at he. 
\.Csljleri. yfuıi gençler, c\'vcli 
Ra~inti hi)ıkilc- tuntn1ı.)or lar. 

Ve bittabi, onu n, bir de müzik 
tara(ı oldı:gunu hiç bilıni~·or. 

lar. 

Geçen giin, Ahıne t R asimi 
sevenleıden mtir kk•p bir m•c. 

llARP 

ZAl\IA!li LAfUNDA 

Harp zamanlarında bazı rcnebi 
ıncınlokrtlcrinde oig:ı.ra iÇl'nl crin 
Lzlala~tığını gösteren istatistik. 
l<r y•ptlm!). ll<rkes, tütüne d 
2(1.}·orınu,. 

Hani bir söz vardır: 
•- Of ~kecl";ine, duman 

derler .. 
İ,le, o h<sap, galiba ..• 

PO~IPAL. ı.:ı 

'IOPLA. llSL.\R! .• 

çt k, 

Gtıçeuleı-de gaLtıtc lcr ) azıyor .. 
du: Ta\'uk \.C hindaerl baz.ı k.a .. 
>aplar pompa ile şişiriyorl31'11lıs .. 

Biz, bu hfıdisey• şaşmad~k. 
Pompa bulabiliyorla r,,.. a kobun .. 
~llnkü , poınpa n•c.,·cut oltnadığı 
ı.ö) lcniyordu ... Dı mc4<, h r psini 
:an·kçular tGplam ışla r ! .• 

::o YlLDA.." 

~O'.\'RA 

- Do> luııı uz ScLiıni İa.ıct Scd<s 1 
gcç• n gün bir fıkrasın da , 30 y ıl 

dır muharrirlilc ve gaıelccilik et.. 1 
ıtiğ in i yazıyordu. j 

Artık S claminin gençlik iddia. 
s ına kar · ı b u satırları gö:.t.ı..r ilebi. 

l ir. Hdbuki, lif arasmda, böyle 
) aş lı olduğundan biç bah>Ctmezdi, 

l AŞADl~Il\11Z 

DEVİR 

Yen i bir pi)c,,. \ ar. Şehir Ti)·at.. 
.to•u nda temsil ı dili)·or: •Yaşadı.. 
r ı1T11Z l>e\·İr.• 

B<n, şuoa Şll§ıyorum: Piyesin 
tıuharrir~ Yll§adığımız devri na. 
ut anlamış da yazını~?. 

Yahu, yaşadığuuız denin ne 

old uğunun h enüz k im farkında ?. 

fl ir kör döv~üdür, gidiyor, i şte ... 

AHMET RAUF 

Ekalliyet mektepleri teltiı 
ediliyor 

İlk ted~lsat miiıfett ~eni dı:>hı . 
llnde m<voıtt olan elka1liıyE't mok.. 
t·pler·n:•n idari muamda:larıru 
<hinckn ilibaren tet,.şe 'ba~1amış. 
ıl;,rdır. 

REŞAT FEYZl 

ü l e ım:ırbwnu yad v~ sioıkdcr. 
• 1 

k < n, onun !;"ll'kılarındaıı bahis ;~~.e~~~:.~~;·:~'.J~'·:·~':~·~·:;~;. ~~;,; Her patron da ayni şekilde ... 
k:ıne, dum.cfunı..u? .. 1::H·yaı. ,Pt!nic Olıe -
orhldı....-k; yıldız go:gelorL a<!a., 'uu{frn M;.. ıt n. !e.. ç ı ... , r Ei1H:.f k _ 
di.myay ... 1ny1lmış: kio1ln ıtar.u. nı, vılıı • • gtJ.ı n ... ycırdu. Bu, Öflttluıle 1 
adı., '5DJJ1, ıuı1ı1L, e:Oz.!c...ri, sac;4t-ı, st'si - \~in~ Hafız,, partiyi \ ul\i ' cfOOı. 
var?. E ni)·• k;ın'Cim. Ktvntlın arrm batl 

ııa.~p 1939 da eylu:un bır ındc b .. - işin aslm1, f;:rshnt enl.~ratn::ıd'..ıu~ Ne-

mıp IIcr p. t'Orl d, ~v·ll . ·. it.: üarıe 

edUn,ez Ne yi..ıpı.ı.caksllt·: Geç n dün
ya~ı bu ... l-1.:psinın huvuoa göre g,!de
cek. n&Uzma göre erbet \"6roe<'~:..fl ..• 

- O dediğin ac r.e aercıek~ l leı- ö-
küz tıe olrr:o:.zn: ~., 

Ticaret V ekıileti; mem • 
leket haricine çıkarılan 
ambalajlardaki çuval ve 
varillerin iadesi için de 
bir hal çaresi bulunuyor 

Mllıvırın ktlçtt'fı 
ortakları 

Yazan: Ahmet Şührü ESMER, 
M":hver m.'.llfııı<'"n ı!·r ş:'ıtıı 

asıldı. ~lııhlcrenı bir z r..lın o 
m ecliste söylt<liğ i gll>i, Rasi.. 
anin nıü-zik tarafının l iüdü )·a
pılmamıştrr. Halbuki, onun bü. 
tün giifto \ "C bc..tclcr i im ara.. 
) a toplanabili r ve n r..rcd ilir. 

Sanl.i , Rasimin, e&d tiyat ta.. 
.rafı layılôle 3 azdıUL:ımıd ır ki . 
m üzik ta raf111a r l aUı lmn . di. 
)Lnlcr bulunabllit-. Bu suale 
cc\·abımız d a lıaT. ı.rdır: Jıı~ik i 

ile uğraşanlar, Tiır.k musikisiııi 

tedkik eden ler, &as>ınin miizlk 
tarafını . cd ,bi)·at tedk;kçikr i 
d e, edcbi3a t lara !mı cle al ı r lar. 

ladı. O gWıde.n l:tu liıll'C r1.d:ı b.ıw.cı, dl:- J •' ....::.' ' · r~arı kuzuın? Patron-
' kara l'>prok ol.atı banla ın &a ) m;ı . la · k. \·ga ctth.'z? 

b'.tU..'i>i hen.uz rrteçhul.. Y ne o gun - - P;.ı.tnJDla kJvga et~ ye~ ..... 

-- Her öküz bir nwxl~.Ja ıiJrUln1eL 
rı~t) 

Son zamı,..ınıar-..<i. b.:i.Zl r.ıııacat 

müesseseleriıniın Y-..a.p u l bcz;ndc n 
çuval im al ctımeğe teşdbbüs ey; 
kd k.l&i anl.a>i.lm-'itJr. F~·k!at; 
fa.brckalarım>un y:ıp ''<iım k·a • 
put boz1cı-i yuulun gl:ytirn iht:;ys. 
cma ancak ccrnp ,·c-rt'b:!d'i;.ıı -
den T :caret Vd!dldtc buna mll.. 

· !..,;,oalıi>r baz.,·lıkı.a.rmın !bir sal. 
h";ı da klli;ii'k orbaklarınckn do.. 
ha genitŞ ölçüde > ~dını tcmi:r• 
d'.'r. B u maıksatla Almxm ve H·' 
yan Har ck·e Nazı.darı geçen • 
lerde Mac.•a:r· ... t~ni. z~yor(t 0 n .. ~ 
1e-rd <. Ş :md i R! bbcn1 mp "trn Ba '
kan' a t'da ctaha gen'ş b r seya."ı"t 
yaıpma.. n~)ef. ncic o~uğu l:. J' -
r'l:Y'or. Alrnall')"ll~ n Iho; harbini 
)•n ayJa-rı i(";ndc tasf·.ve cdı;:me .. 
mes'. kend' h~plarını a'.ü•<l d · 
t'ği gföi, 9Üphes'z :küç•üık ortaik • 
lırrının hesaplı>r ı da altiklt .::t. 
m•.ış olacaktır. Gerek Fin15.rt!d.ıya, 
ger..lk Romanya ve Macı;r"st...n. 
A'manya ile "h;r!:ğine ı:·r:."·r . 
J<en, krsa b r '!l.Jlarebc•yi g· 7' 

almışlardı. H<'r bı .".n n m:h, er·~ 
tt:m n ~<l~'ğı r::ı-G m.n ölçt .ü 
de r,rts_; n hoousi .: TUl!Y'~nıa ı:."" 
re değüş.yorıhı. l:mU!!ll )~ it.Va• 
rıile şu söylentb' ır ki, ABma.n~·a 
küçük ortakln<-ır.drn, fili y:>rdım, 
d'an ziyade topıaklH:ırdun ko • 
fayljklaT stem'<ştir. F<ı'ır ~ böyi!e 
bw.an .g<çit, ha.zar> c.la har!<'.ket 
üss:ü o"laroak kıullanmaı'; hakkını 
verm;ye başhyan bu ,!Mrıışmıa, heır 
üç ortağı cia be>gırzl•arıoo. kadt..ı:" 
h:.rb'.n .içine sc;lwıu~ ·hu1unıuyor. 
Bu1gar po!Jtlkıa ad:..."TI1arınrn söx. 
ler:ne ve Bu111r ga.zetdcr'n.in 
yazıJ.arma ba!k•lacclc oluırsa, BuL. 
gar'stamn da "yni ~'ol ürrmide 
yürüm'l"k't·eo olidu.ğu.nıa hillcmet • 
mek lazım gel<Y.;,ekt\r. 

Rasim, bir ins""'' clarıı! şo. 
ya nı dikka t b ir sima itli. ll<r 
mü.na~~ıc. rJ \ "i !iahsına ın ünha .. 
sır bir adaı t d ı. Bu tiıı l eri mıı.ıı L. 

C"'iCf arlık ~ ttiştircnı~y<lruz_. __ j 

ha-1 Berberler ve 
malların kongre
leri yapılamadı 1 

Yıllık konı;reluinin y;ıp~'ma • 
sına devam cd ltn şcl>rırn 17. es • 
r>af cemiycll<>r'ndC'n C'kseriyet 

haıSıl olamad~ğından dolaıyı ya • 
pılamıyan ko ıgrc erden hamal • 

lar cemiyet nln şul.:at 9 a ber • 

h erler cem·yet!nin 17, clmı-dk ya. 
pıcüar cem'yetin"n 16, otelc.l'er 

cemiyeti 23 \"e müs'k.t·atcıların 

da ka"i k.orıgreten 27 ~ul:ıata hı.. 

raıkılmı~tır. ---* M · htaç • v rs!tc Uel.ıc lııe y• -
pJ.ac• o.an ya "Yll n mukab~ ker. .. 
d.Leıc)nden b rer b "ıhCt sened a. 
cağı Mkktn.: kı habe~k teıı:zlp okm
m~t r. 

dı...,. 1 bu0 \irıe kat.iJ.r d' ·en ~yyarele - ~edtn? in..~ patıron\yle b\·ga 
ı-Uı syc.ını 'ııi! Lı..ı tayyarcJcrrt? Ctôn-.ı..tr eck:ı· ft1.l? Patron c!:tt.O:~, \''i'J.inlmet cW. 
hallne gelen de 3111l?ar.tı:l ~dect l "" .-.. Velim!ınell.e ka\'ga ed.ılır ımi' 
A.lah blhr_ - A:t taşınca, k"<:PÇVye paha o4na.z, 

fiatt.:ıı d..Wdcat edM'ı, harp tebliğleri, derler iı~ ..ının k<'fa.sı ıcl..ı mı, pal-
yalııılz ıu k:ıd:u· tayyare gc..rı doorne- TOınla d-cg:I, tn.""t>a!ily!e- bUe kavga ~ 
dl vcy; _ d~tJ. d~ürüldiı, diyip ge_ - ı - PC'k •. Ka-vga;ım sebeb-ı nedir'! 
çeıler Uu t yyarc!e..'"111 içtı.ıde kun - Oı1u da anlatırım y-a .. Befıim bu 
veya knnler \'t1rdı? Ad.l ne klı, s::ıını pa.t.-orıh~rı.n htıyuna b.Jr ttarlü &ık.hm 
ne i<li?. NasJ.I adamdı'' U;,ın~ar h<'ı> enn yoı.·,. Her bil'i bil' tiırli.ı ... 
meçhuldür - Dunyacla ne kadör V'l~n varsa 

!-"\\kat, geçcn.!urde, Ln .. A.nıclos cı-
v<?ırmda dü.;;C11 buyı.IK. blr yolcu t<"iy ... o kaaar da ttıı.bİ$rıt V3r<l!I', derlt.'C, Ne 
yare,,.

1 
i~ ıı.rle bulu .1- n ve bu t· yya .. kaoc palıon varsa, tabU, o kadar da 

renin b r yı gı ıetı~ !u<le yere cıu- patron huytı, p<"I iıron t<.ıbı~tı oınıası 
· 1 liizKQ, oeırtk parça aJm1.a.\""1 lı()~.c~inde, o :ı.ı-

ı;el "\ e b. yg>.n tnlK);Ş ı K .... :-ul L•lnmar - Her tıt') e · 1-IJa:ı.• Iler b.ri b; 
tilrlü bıra<ler. c wti olonurı. Çehre, .uam ad<..ıK. B!nc .. _., arı.ıs~ 

hcrt!.tes dı1y~tur 
n olduğ'-'!1U I 

su.rcıt. e<tlY C::c;ı.·leır. 8::-:az laf• kaı"fJI'· 1 
s, . Yü~ (.C.. ~l:l° K .i dlırl'd...:ld;~n, 
kimi d .s.z. ·ten hoşıJr: Kinıi u,.-k.i 
içel""!: n k zar t<1ı11! fC:""lltYl.VSUn daye 
tltkıa:.c. eder B .şaşırdlftl kakhre, han... 
gi.s!n.in m :zacıınD. n 1 h1zınct edeceti
mi"! 

- Her i.icuz bir modı;.Jl.a oti.rillıneT. 

-- 1\l odul, b;.zlm bikl!~ ıfılZ Ü\t'Tld.1.:"e 
canını. Uvendlttnin uclll.<da çhri , a r .. 
dll' ya.. •• O chriyl, tiküızUu huyuna göce 
si\ir~ küt. !ınce, k:ılın, kısa.1 uı.un y;z., 
pô::l rlar. ('Uz h.arıg mc al~rtı*a , o 1 
rnodtt!u arar Ba~a modu.i oldu mu, 
huY9U1.h.n1r. Ci:tır.ez S i:ı.in putrooun 
ır.odu1unu bulaınarn59ın t'...cmek' 

- Bende hor tert';p modul \·:ırdı; 

ne deseloı tEvet etoort.ır.; ~c.-het. eren .. 
diın.• di.y orum aınma1 b u türlü •nıoctu l 
yok1l• .. O!aınaz da ... Bu1 geyik tertı
bi ınodut ·t)) ordu .• Teı1c1n attı 

- Anhyaınad:.ın .• 

- ScnD o::.n .yıtCL!~L1, b· ~ 

işlerin~n tC"lll_ı,jığm1 yaptırma.K 

Ben de bu yaştan oora 

l't.JsU(.i 
iı:ıledi.. 

- Eh.hh! lla.klıı.;ın. • Yord(';ı gOk.-e 
kadar hakm va Dt.'11 r.on~n yerı • :!e 
o!sarn, gtlıerlrl·n bile 

_._ C·tbeı'tınck r.C'rt:dc.:"' Az ka 
on!aı beni geb<'1'tLyorlıı dı. Bu ulaca ... 
ğım cLı Ura, l ç, teda\- par.aı;ı ... 

Karşıs.:>nd:'tki eh.,i ağl'ma k~payı.p 

bir :;;ey söylen'oll.'f!en uLaklaştı. 

~aız-dc olu·n•ma0mzıs1nı a15kndar1..ara 
tcb''ğ ey!cmişti.r. 
Diğer tırraf.ıan m ınılcket ha • 

r ·cine çıkırrı kn aırı1balilj laırd'alk1 
çw,·alüı"m gct"rtiim<>.si ir.!'nde fob 
oo\ışlıao· iç"" b'r çare hal bµ -
lur-muştw. 1' .. -ıa.ret Vdkalct.inin; 
d:.ğer har.ci satl§lardııl<" çu"al ve 
v~~-!ICT:.n ıdc .olurıma.L 'n de 
b.r ÇQteı hal lbut!u:ıı.ması bdkte • 
nilin~ed!r 

Bir şoförün kolu 
kırlldı 

E\iet beyaz parJou en çok 9e\'' -
len art..stlerı.nden Karol Lombar, böy
ıe fc"t:l L~r t,ıyy~·e kaı.a~ ne;tlces-xle 
Oldil. \'e bu artı.st iç..n ıa.1. e ıatı.iee, 
sUtun sutt..'n yaı:ı ar yill.Jkh. Nasıl a:.r- I 
t. tl~e bü.Şladı, hangı rıliınlerl ~e -
vird:l En c.:>k nEJyl scveı-0.l? H>.ın&l ye- 1 

mcideri yerdt u,h.. === = ==== ================== ==== 

Sirloeciıdc Erdoğan sokak 1 n u.. 
marada oturan ve Çorlu rn pffi.. 
kalı kamyonda şoför mua,,;•nli.ıği 

yapar> Ahın<! dün kamyonu n lko. 
!unu çev )rirken bi.rdcr1btre ter. 
sıııe dönen motör lcıolu Abmedin 
sol kolur>u d; ;eğrJden. kıııınııştır. 

Şoför mııavini tedavi ocklm:lk 
üzere Cerrahpaşa haısta!l'Elsine 

Karol Lonıbaı .n şLnC:: 1na.ten1 ı~·i:n

dc ka-IL.n .. o..:-.. sı, yine s!nc'l..a art..st
lm·i.nrlen ı1Klark 1'\:abl• n adı da bu 
munasebetle, daha. StK sıJt geçi.yaı:. 

Nasıl se\"işU1er1 na~ııl e'w·lendik: '"e 
saire .• 

Fa ·at, K rol Lon. lı:ır. sınenı:ı yLl .. 
c!ızı o!~c::.A:ı yerde, S gapur n11ı1uııre
be.arınde ha. .... Jcden Ulr' t.ayyuı ec ol. 
saydı, \-"C bu a..ada f', .flk d~L-JtC 
tcumbaôclt• Oü \lp öı di. ne lsm-i, 
ne cisın' yazılır, me hul1t"re karıtır, 

glderdi. 
Şimdı:., Amorikar:la, slneına nıuhııt!n

de Kc ol Loır.b~uın matoml k..n1b"Fr, 
n.e' der akhıı \'C te';ırler yapm..ştır ... 

R. SABiT 

Galata rıhtımı aslaltı 
tamir ediliyor 

Kopriı.ltn Galata rJh~ımınıda • 
kı il'.d numaralı yolcu saı!-onu ö.. 
n\;ne .k· ;:er !ımt dat eden asfalt 
caıld.::n:n t2mir o unm:ısı karar. 
laştırı'.ınıştır. 

Bu ,şe ,.ki b'n 1 ıro &<>rfoluıııu • 
c:J<tır. Thm rota 20 şwlıatta baı;
lam!acaktır. 

H t?m suçlu hem gülç! .. 
İstanuul 6 mcı ıs.ıyc ccz•a mGOı

kl..~ e~ınde d:Jn b:ır hQkıaı t d·a1vıı .. 
s;na balkt1m.ştır. 

Belediye Kimyahanesi 
Müdürü öldü 

Belrojye kımpl>ar.ı:-s, mlldiıı ü 
ddktor ve k;myager il. Musbaia 
Muhlis Ünal vefat eım·, ve ce. 
ına'z:l."5 f3<,lcdlye mc:muı'la.rile ar. 
kadaşlı:ıırının .t>ltr"'-1<: tt "ği bU
kal:ıbahk tar:ıfından dun Ka<l! • 
köyüııd<.<i<İ e\ nd.0 n almanak Ü:.. 
küdmda Kur..c. " mdtckı ,. lesi 
makıberesinıe görr • mı1şt ı.ir Mu. 
ma.;;Jeyıh: İst<>nbu;d., i " B"<ecil. • 
ye kimyahaııt>inı ku.mıuş ve o.. 
•uz yılıdanlber· bu vazxfoııin 'ba. 
şında hulurrrakta o);ın de/!vrli 
iııia· d<>ktor ve kiıııy:ı;gudi. ------

ı lcaldırıl.ını~t;r. 

Belediye memurları kooperatili 
' toplantıaı 

Be :<t ye m n rw•~ 'looopera • 
t 1n:;,, g<o.;cn se .• :•~> tophnt;da 
okseriyet temin olu •1 nj"Jn k 
grcsı 16 şubat pazaırtee gün-O sa
at 13 de al!cdolunııc:a!k'lı<r. Koope. 
rntifin "tıe\"S. o!ıımması iı>i de bu 
toplant,d11 müu.akere oluruırok • 
tıT. 

Şcmalde F:m.JanJiyıan.:n husud 
duruımu vard.r: F n!cr Alm.:n. 
yanın iş oı ta-ğı obrak girişti'!< • 
!eri bu muharc.beyi b'.rnz dn 1939 
sonoohMırıJd'a Ru l3 r tarafmd::;rı 
açtlan muha·rclbc n'n dcYmmı .ıfbi 
tdiık:ki e'ımC'kted:rkr. 

D O G A N 

Horoni'k i>m nde bl• k~ıın b:<r 
"'ılcldc' "'"'"' 1 Haydarpaşa • Aın. 
ka.ra cksprcsinıde cücmümc• • 
hırt net:ccindc ~:lk,Jc ) ~'.:alan. 
mliŞ ve Sxr 'h\>al' ecza ma.hke • 
mcs';nc~ 20 gün hapse mah!kıiım 
olunmuş' u. 

Şeyhler mezarlığındaki me
zarların kaldırılması için on 

beş gün mühlet verildi 
Mi::.çıktdd'.ıı Şoylıler ım<>za1·lı

ğ ı. m n b k k>!lımnıı n y cıl'a a lı n.. 

K'OÇOK BABEBJrER 
Cenı.<plaki ü.ç or~a;ta, g 1 nce; 

bunların dr.ıha gen;ş ölçüde y-:ır. 

dırnia.rı.rıı toınin etmdk lıç n l:ı'r 
talkını siya">a1 mesele !erin halli 
lazım gelm •. k'ted'r. Gcrçe'h"".cn bu 
sahadawi siyasi d'tmıım 1"armak11. 

------------
' O T 

------·1---1 

A o M 
------ı---ı------

1 E i 

Bu bııhr. acayı doğrıı çözen.! er arasında Not.er öniilıde 

k uT'a 90'kilecek 

DÖGAN 
kazarıanlaıra arzular ma göre ~dıye olar~ı 

15 seme müddetli Ya bir taıhsil sıgoı.ta~ı 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

B irinciye 

İkinciye 

Üçüncüye 

Dördüncüy~ 

Ya bir c ihaz sigortası 

Y a bir iht;yarlık si,go!'la.;ı 

ı .000 liralık 

1,500 liralık 

1,000 liralık 

500 liralık 

ı.iı?orta sermayesi t <4Tl in edecE!ktir. 

C evaplar 10/2/1942 ye k.a dar lstanbul: BiJmcce 

(399) posta kıutusuna gönderilmelidir. 

Hoı'<Jr. ·k İ~!l:ınbıil4a ceza e,,:_ 
ne se\tkedi"m-€k iç1n Emn:-Yot M ü. 
dfu.üğline gctx.!dijll sıTa.da ~' 
yaşaımak'a o2m.ı;;u ko~mın ak. 
raba!armdan Kam:& isminde ı0:ri 
ile karşıla"msıtır. İci 'taya göre 
Horon•lk: •- Bcn·.m l::a"'11t:a bu 
belaları sem get>r&n~, dlıyarek 
K arnlk''ll yüzüne 'li.ikünınü>; ve 
h~Jrar de c1ım',tir. Dür.!kü ce l
sede da\·a, :;dıit ccllib'ne karmıış. 
t rr. 

· ması ç:.n caddeye nıa.zı r o1an du .. 
, .. al"'ı~ b~d._ ı~ış ve lkiaızı!k\a rla 

h:za tcm:ıı olunmu~tur. 
Bu kıs:.ır.da meııarlım olanlaıra; 

k>aldımıaları ôc;'n Bel<'di<yecıe on 
br~ şubata kadar millılel \•cr'l _ 
m:şbr. -- -

ViLAYET ue BELED/YEı 

+ Şı.hr'.n, a bele<l i v~ nıeı'l'l ı u-1.ırr• b in rı::::.tk bh· haMıeıcl:T: Öm=e Maoa .. 
be~ yüz Ytm&n bek'diye mcmururıa ·ristanlıa Romanyıa a.rasınd:ı.ki es. 
erzıık göndermllk üzere maaşlarmdan •ki Tıaruı'h·::.rııya davası vardtr. 
bir m.ktar tC\•koocceklerdir. Odesanın :şgali .s>ralanıııeta * P.ızar gU.nleri de kar mlkadele-
•lniın devam edeceği, b'naenaleyh dük- BüıkTeştc .buhunan bi r ~a~. Ro _ 
kfınctl.a.rtn 01ajazaiarınm önünü te. marrya hükCl'met mcrkC?J:n:n sa.. 
mlzlemelerlnı kayrkoml.a<-oa tebllğ kaıklarıooa yaıp;lan bi.r geçil rcs. 

ilk mektep diploması almak olunnnl§tur. mirııde, topların üzer:,rd~ şu :ıra • 
iştİyenler için bir İmtihan TiCARET ve SANAYi: nalı sözleri dk>uduğuna söylem·~ -

açıldı \tjı-: . Odcsayı is;;al ctt::k ~;mt.U · + Yeni t.ıo.ınbul ~~ n1üdW·i.i Bay 
1!'k mek.cp diplnma.>ı a.111-·m S!ra P e•lcve gelm·"! r.• Kld ııümtCJz Rc,ı.: ci.ün ~~ne ba..ş:.a.rnt-ştır. "? J _, 

Cst~·en \·.abandaşlar için Maarif + i t.t:kar ınurak"t.e korıliqy011 u ya- D·gıha cenuba d·•&'rU gc\:·-r:.c~, 
Yeni şeker nar hı dün başladı Müdür!ügıi tıaırafrndanı her üç a•yı. rı.n toplar.acuk1.r. buı'uia Yugoolavyanın ve Y um. 

Balkka;rnnn; nr.kl ye iıcl'l :le . da bir kere Cağa1oğlunchı!.<~ b: . MÜTEFERRiK: n:~tamn pa•rçalanwalar,. '•n el!. 
r;n'~ pahalılıa~, ası [uze.rme o·•-- r"•nci ilk m<1ktep'.e açılrnalkt.ıı o. ğan durum çok c:<aha kar· ·M,.. 

'" "'" -.ıl." l\:ç,. ha ih ,.__ * Y"J floyaluı-ı kblo ba .uıdıa 20 kı.ı. rıaıd ,..., 1 , l s:r\_şlaTm l<.'endılEırine müınn • ' n ıimt an',ann sı!kıiız.ooi;L şu • ruı kadar Y~••lm<>lotıedir io.;e mü- Bu a Bucoriar.ann Yı.:r.ıar'.r ~r • 
batın 25 inci gür.•li a•·nı· ..,ekten.. Ma'· d-or.•·a'ı:,,,., S . .,..l!:!r ,.e İt2o . sip b:r kiir n:ısbe~· teS!ı:l olun • , "" .- dürlli:,'fi ·11e\"cu\ stoklan ıe.bite ba~ , ,.. 

ma..sı iıçin Flat thirakaıbe Ko • te icra ofun•aeaktır ıamııtır yarhrla. t•alya~larıııı S ·TJ)lllr, 

m "syom!!nQ yapt•!darı müracaat ::::::::;::=======================:IHın"ır1 'ar. Bulgarln<ı· ve Yurum . 
k 1 ı EDE B JA ROMAN 1 Lı,a:la. l\faccrlı:'!r.n İtal;anMr \"e 

abu ruunmu~tur. Komıı:ıywı !<>c. No. 60 
]o başınıa üç 'kun.ş zamme1mişbr • Hın·atlarla menfaa't.Lt'ri çarpış • 
Toz şdlrer narhııı ı (Qpla·n • çu • maktadır. Ywgoslev •anrn ıııarça. 
v als!>Z : doksan b;r l<U'T'UŞ O~ıt>Z ç ı l dl r a n K a dl n la>rtm'"8ı, b'r me.>cle haı:''·Etmlş ise 
pa.ra-; pem•keıııde dıc;klS'an bc

5
, ke:;.. on mesele or't.aya ~1k.rm;ıtur. 

B u dcvl'ı.·L:ın toprak la rı, ar;ı',ıa~ı .. 
me toptan yüz oo:ı >ki, per akende 
yliz on be;; 'kım.ıış olarak tedbl<t Yazan: E1'EM iZZET BENiCE lan şmdililk şu yolda ıxn'Ç3la n -

mt~1ıır: 
ebm işıt'.r. Dü nden i'tlbaren lbu ye. Jb' · de r 1 d ı·-·"- t t. ik. oo"•lı ku··ç'"· bı·r e""'·· otuı·u • 

1 g. : '·.erın n ıra ı. e ''""' u ~ ""- ·~- Şl!lll. alcı·e Tı"sza \ 'e Dr·ava n °h;ı·!• 
ni fWıt\<ara göre ı.atışlara bar-;!11 - , ' • c • nıJmıslır. . tuğu bcr d"l'Ste a~ahlan .karı.epe. yor. Bunu lıı-ım ;Qksul!lı.ığu, hem r in in ar~sı Macar istana verilnıi§-

n.n üstüne attı: taıkatsirlliği, hımı de lıaıyata ıloı.is. tir. Hırlbu;k i Macarhr öb'-doılx:ri 

llh mektep basmuallimleri 
toplandılar 

- A1'1a.'!'Jdı, anlaışılıdı. S.ın de tµğü .için böyfo y~tı. A yni ııa • Hın·atistam da istiyorlardı . 
onı;ırıla 'b"s'•n. i~te anahtarlar. anan"a artık -'· ıs· i gıı· "'°lin -s '-' ~ •u · , ~ ız Bulgaristan Yunan i.stanın bir 
İst'tıdig-in <><'"atn <l',,,;,,;I mi, n"'-'in b 'r v""'a b'rı'..-aç k~.;,,,.. m" ...... -··r 

'""'' -e;· 'J ' -, • n ·~-, - ~··"""" ' kısmı toprcldarını ilhak ''lnnJ.i ve 
varsa al g;ı. Ben ya!n12 ikalırnn, b'r harp zenginine veya bir mi. Yugosl.avyadan da Ma;k~d-0nyay ı 
lkirn<seye, dlinyaıda dlk•Ji b r ağa. r l!IS}' Cd .ye mebre3 değil. Haya • alm :ş lır. F aka t buna kanaıa e ı... 
ca b lle futiyaıcım yok. tı.nda büyıük de.~·~kl:'k var. E.ık-:. miyerek Seliinik'i de istiyor. ııa ı.. 

f Edebi Roman: 20 ----..... - HonJmefendic'fi:n, avukat bey 
bugün yine öğJ('"ye bi?de mi!. 

İ lk mC'kh.ple r ba<omu.alF•ınleri 
d ün L·tıanbul kız 1Jscs!nde Maa. 
rif Vekif. VC'kiı.let müıfetltı'şılcri'l1 . 
den MWı:si n Ad:! Biınıııl'ın rcı:.S • 
1i{pde b.r ;ç::ma aıkdetm kır • 
<lir. Bu toplantıda ba21 mektep.. 
lerd·e ·lıenüz terek kül rt meıırr.ş o. 
lan h"m:ıye b;ıLklet"in.n, lkoo • 
pcrati()erin kurulması ve çakşırı:. . 

!arı etrefm:b görüşil'mü7 ve 'k 
raır'ltar .almış'rr. 

D ildi. K mLi ve lıi!Jdetli odadan den hilka-tinduki ku•duız ve r.ı.a. buki Sdiınik İtalya tardtr nıı da 
çiktı. kend ni karşı odaya alt<. yetsiz bE"h~mny<' t n d<'mir pen<:e. isl mlmekıtcdir. B unciı>n b ... ka 

sinde ta11<Jılı iıd.ı, bü.t.lln ön1rünü, 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

Teıaşla illve e~lı: 
B~rtkeı: versin bf')·C'"'" d :le o 

gece ~k mc;guldu. H,n Şakir B•y
uo b~na,, Sehna han nefendi v r 
ya Boyuna tJO.a lr.ur y p.--:;ıor u ..• 

in d ' lle ' nhyor, göz ini, 
.mdeJU. tabaıtn ker.: r ·:d=..J: a, m 

)' J. IclMin bl. kere çooesı açı;.. 
r. 1 •• 0, bu C\I ~ :-t<İe en terk ha 
t 31 olan kad :Jl. (; nkrce 

b tmcıı<11 

N'cv.h~, k =..ın ısuı~-n k atl. 
- l'•k A a Ş•b r. re"Cdc şl d 

İclal.. 
- Babtcdedlr. N i ' T şon 

k do:aşıc? il le mot r d k 
)"'lkıhaoeye çek ten ısonr.a, on ou 

evde hiç ııı ı...L adı E , çeye m ba. 
kı.yor. ı-<ınned yorsooı.ız" Bo tane dı.kf 
r.ne 1 kahve erinde boş ot· ı an zava • 
lnsaniar vaır. On.ar b rini ç ıı.r 
yoı, baıb\eYı biirıts k•ıdır yor uzdt
nlı yor, sonra a~ı k dm::t bağll"lP ye .. 
rr.ek ıstıyo:-, e:.lnıe de 1 nrn 11.f'a. s1kotı.:-

1 tıroı m~ oldu b. ti .. 
.Şab da s.z n de<!Jtır..z gı.)ı, p ra 

ı,-ok . Beyefendid"-"Il aylık al~yC1f 
den har h,yo 

Iltrn öt.;: cr: kten sonra 

- v· U h ı ncıe eu çok 
Ç:? n, f k ac ) ne 
b n. A , ~ t R'.r 
Y ., Y 0 nde, 

j·em ~ de e oeye:fe:xli 
v , ıe ıı: va 'Strtı .. 

Ne\-"'h icıo.Hn s6zunu k~, 
- Öyle vlenc, ız Fttma "'{anı

m•n l ~alt:~ . ır .. rn ':le mü eınrr. 1 
a · Az m k m ı ( kıyor'. Oluır 

>.:.rr z s;ı -de rn • • Al 0 pua 
ne".' •• 

- Pd< s ı:den ald •ı babş!;;.eı • .. 
·e olac ok• Ayl ğı r.e b ber 

ayda el c 50 - 60 1 • aı>C:a k ge
çer •• 

- \"ttmez mi o.na'. 
Nevın n •• n katktL B.oir oigt:ra 

7 · '. İclA •• i...i;t·.ti uz:rtfı: 

Nevtn kııışlarmı çattı: 
-- ~.:c ınünasobet canım?. Öğle ye

meğir.de Nuri bc,.ada olacr:k .• Git Fa~
ma. Hanıma sCy lc .. 

- Peki hc.ınrmefendiıciğhn . 
tcıaı masayı tı:ıpıa.rken . NevJn .ı.;er;-

kı s;ıloıuı get,,•lı; ı:-nd, 

• -;--- İşlerle l IJ.lir, Çal>'Jk gel Jcl:ll .•• 
lclftl, yerinde zıp!a• g!b( yaporak, 

gUldU! 
- Bq ü tune r nune!endic ğ• 

lL.zmttçı jn. od ya donme 1 için a
ra.dc'l ancak çeyı-cn. at go.::ı.;~~ .Neıv~ 
sn. 

-t··er!rılı•ı , " 
- T<ıblt h n.ırı•ft'nfl el· m. 

- Otur b kayım s-u kemlcye .. 
- Tc.ekküı cdcriı 
B-den başııııı ke1lıt1rch: 

- s· bü rr. tr ğa geıtrı, yine ögle 
~b b •. 1 n, ı. 'a yeme' tmb h 
ediyor 

- Ne yııpa k nış• 
- Kimbı , heriıfkn ı .ne ıl, Slr 

&.ll.<'L k •.. 

2k, ya .. Nev , c d ı b" t vır 
\&Ş b s ~t 

- ı, ~ı. deıH. bu Şao ı ç<>k .<· / 

kel .W.<.ı. ıdll", b tı.yorswı. 1 
(Deı.•:ı.mı \arJ 

Saim lr mecra 
B .. ı- h bere a-are, yol pa •sı kaldt _ 

rüyor. Yut vergl>i, kazanç ve b"'1.a 
vergH:crine yapdııc:ak muayyeon l.nr 
z:ımla t Jls l cdilecfil{. Du surcıtıc, yul 
\"Pr6 n":ı sak t tah'Jl şekli. de orta
d;.n 1< lk nş oluyor. 

Sor mın r a nasıldn• bılııli)ru -
ruz. Jtc.A..ıt, tvvelh.l yıllarda. he-r- sene, 
tg.bs ..... ed ı yen bir çok yol vc-g·.st 
kalırdı. Btrı.ı nl'u!,;..:ıbil de, m sekı., b'r 
n.ı k· netten ı:ynl yıl i ;nde ki clııı;ta 
yol ~ ı.;,gf.sl t~·.eı d"ift vüki olurdu, Te· 
menn edellıu kl, o:.ı. h rrı bi.~: mer:· 
raya g rsln. 

BURHAN CEVAT 

Nt!ela ha.yıet .,çı~dc aııca•k bir 
bavul tutacak kı;a.ar bir ~.eyle r 
al."bl:ffld: , yüzü b<:yaz, dudaıldarı 

bcyaız, ·göz'e-ri beyaz, ı eng: bcyaız , 
faiat kaya g:b: srı~ •o r 'lizlc 
Necd<'' in yanına ir 'l , durmadan 
o mıob;llcrine atı·d g ltilcr. 

.................... 
X I 

Ayrılış ha'ıi o a~·rılış. Be.< aL. 
tı ayd r ne Necdctle, n~ Nediı ile 
.ilkiıs . le d,, b:r defa b ıc scl5m}ll{· 

madı, b:ı- defa b,le •lonnuışmadı, 
hır defa bile göı1 rncd, Fııılvat, 
bu altı ay ~;ıııc! de ne N.cdat, 

Sc-Iamk'in, istiakli\l veı · ikctk bir 
hayal< 'tiliı VC' r~Lıh va<l.dnn lıcr Makecıonyaıya bırakLlması da dü. 
şey«~i zevk'ıce ieda ed\uııdu. ~ünülmc.kkd ir. Söz~n krs~~ı. Tı . 
Jlaföu!kı, ş mdı n'aıı,;c- i de hu t a. nadan T rnkyaya kadar büUin bol 
b'. i servetine irr!ı ar C'riry-omıu. Ru gmin bugünkü ve yH•'f'•ki dur•ı. 
sebc-ple bf.''ki giırd<> ·birka>; ık"s:yı mu bihük bir kararsııM. ,·,n ı . 
kabul mccburi;·c tir.<fo kalı.ı-or, 

dır. 
h· ... r g(.ıce b;r bas~ .. 1 1vo'un reınlbc. 
ı" •. ne g rwor ıb.r b· <!ka adamın Alm,mya baıkırr.mdı.'1, "1r_r,.ıı 
o.u.yor; hı:r an, her saat b'r ha_...;_ ~ö; it> \-cva böyl~ çi.t.il.,J:.ş '"'~'"S1 
ka-sının ku:u, köl< , h~rhang' bir o derect <tı"'1\mr}·ctli bt.: i!l, 

nası~lı ada'tm n <'Sırt vcz "'11nc değildir. Çünkü Almanlar, A'··~ 
dü~:ror. panın ha§ niz:.:.mcıları n!aca!..., ~rı ... 

.l\fa(lm:ııC•lı h11 tı"vcl'n bu1ıin dan, kımın elinde ~lu ·a c 
bur>lara rağın n t,.;;., etıı- ğc de bu oahaya h&kian olac"k:~r 'c 
dfJl<i!;:ı&t l'd~yc>r D ·hah'• tımtıırrı • meldir. P ropaganda !\ ı•ı (,u 
hane> dü küı:üoorn faı•klı H5la hds'in gec;en ha!•a Da!ô R ıt·h ,3 

:rıill=•k (!). lııil.l '~ vllan, dı:şı zctcsinde yaıxlığı bır mab'.<l 
13'\'llS. 

ne Necla illınind<'ıı, hat.rı>i: n • xvı 
•Zaferden sonra Alır nl.n.l. ı 

düny .. 11111 bi.r kısmını "' <' 
mek halokı kimse taraf,;ıdaıı ,. • 
gemnı):<cruotir. sôz;cr ııd '' ·ı' • 
nanın da delaleıilc, bu s o • 

Alma~ı idarcsin tii:hi olaca< • 

dan bir defa b:le oacmadı Gece Kalp. ruh, dimıığ ve h~·.,tı u. 
gıindü,z bunlarla nıcşgul ml.Ml1iye,; ,?<> insan l.-az1 · oyk .~a-
çı'kmad ı . hatırası.ııdan bır defa riıp ıece:liJere mıı."1.lıı: < ·ı~·or k;, 
bile kaçmadı. Gece ~ıı<luz ·bl1n.. en 'büyük l·«r fclakcıt '"e;a fac.a, 
la~la me"'{ul. ha\tiı en ha.l'i:f b:r tcs :r ve sıtr • 

Ş'ımdı Şıışliduk möikcll('( apar. mı~ı biıle hı.ı,;ule ı::et .nınod g haL. 
tıı:nanmtia da de~H, Ayuzpa ada ·- (Devamı varı 

ya parçasını. teşkil <tllg: s •-. 
ııoi>ilır. A1m~nya ı~ ı bu s ... ···&r 

(Deva.1w 3 C:nt:' u .tnh"..11..-""'.e) 
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Uzak§arkta Libya 
harekatı - Şark cep -
besinde - Amerikada 
25 bin tayyare yapıla • ' 
cak _ Kızılordunun yeni 
bir silahı - M. Ruzvel- 1 
tin nutku. 

Geçen harbin 1 HARP VAZIYET/ 

(DJ y~ınm met nlerl Aı.ıadolu 
Ajansı bül enler· den alınmış 

T elhiı eden: A. ŞEKIB 
Mal~zya'Ja harekiıt bit.ıı".'Etir. 

İng,;cz;er Ka!Cy~. çd>! ~ erd'lr. 
T, '' ron bazı g~z teleıi <lcrın 

d jllu , a etmekte \' hükü
md.• t ı ~a C,ilcm k!dirL.r. J 
r .u n birrklerile sıkı 
~ .. bır! '-'' up"'"""'k Borp ..... ~'da Pa. 
nınrıg ı \ Sand 'y u işgal etmi~
t Bari\ .ı'r garp sahilinde bu. 
lunırn S Jas da ışg<tl olunm~
k 

1.lp ~e hmk tQP'!:ınle 
mak~.ıdır. 

tech>ı olun. 1 

M RUYELT'İ~ J-."UTKU 

Doğum un y!ldönüır.ü mt.oıa. 

SCbet le Amc.ı"kan Cuıınlıurre sı 

-rci; D le b: nutuk söylem j ve 
c zc Ü!T'jf d emı::.şti r iki: 

•- ls' 11-."trale tam bir amı::; yet'le 
b$:ıycruız. Bu harbi. k=:r.ıg .• 
nuzdan '~ bercbuiT.de ~amlı 
b'ır tcr ,.ı.,, ve iıısanıhğ en t:<;hr bil 
ioç n dcgil emn\yet'nt l<'nıin i~:n 
s.u '.,: c z j;::ıyrn.,c :n h.·ı.k'lki 
IDU\'affııık.:yE ;n gci'-ı-cı> b\r su a 

1k<a\ u cağıınızctar. tıamanvi.~ .c .. 
ın 1111 bu 1 ıınuyo rom.• 

Lon~r. rnq -"l\ln bildirdiğ;ne 
g ıc 1\,Q b n kiş; lk bir Japon or. 
d:usu ıi. apurdu J ohor, Bılhu ü. 

• ;c ~ur.nmktoc!.:r. Ja;ponlar 
Ambon ooas .n lıa\'a meydan. 
1• ruıı dl>!l Ş'lddl·tıi bır i"t•kilde 1==A=--=

8
=r=

1
=._=

1
=,=

4
=
1
=

5
=
0
=
0
=
0
== 

rbar 1 r n t:"..mi;' rdir. au a 

LlilYA IIAREKAn talebe asker oldul 
Alımın t •hl ,...:ıe go~ L\byada 

k.ı.,. ;ı, cı rın l nıne in.. 
<•trn tc \ Hını kuv\'eUe. 

rı Aun " tc Um e. ııo.~iat!ır. 
k· Al n 

b. •ı la)'y.ırclcri Cc. 
~ ' 

1 S ..ıı.,k ır ~t" ıf y rlerc 
. lltn t.:....ıni"f"Jerdır. 
lı &•1 le 4 bi L~c Bingaz, Etra-

f, • '. l\az '• 't lı.çbir degi~Lkl' -
" n °1

0 btld .n kt.dlr. 

ŞARK CEPHESİNDE 
l\lnı·n h • b' • ı . o:.. arp ,_ ~r.- dogu crp-

. sın~ I' ok v ler.nde AL ar 
l 1 ' Yan ve Ruın-"'n, Slm·ak kuv. 
\i l r, ı·, " . t '"" ar ~\L..~ı aar ... 

l •ıru rttuğun .. ,.e ~ .i. 

gton, 1 (A A.l - B::hriYC Ne-
za ~ yetlşti.llmek ...,._ 

tep :"'Cl "W" ün.ive:: 1ıo:lamen 5 
&C'llC'~l sil~ a!i..na al 

m.:. t • l ğunu bile (l tedı 

D ~!.'ı cJıetten pl5n ar aenede 30 bin 
pUot. )et ttr ..c-c.ct: surette tanzı.n edt
n ıtır 

-----<>>-----

ihtikar cürmümeş· 
hutları 

(1 anc.L Sa -ıeden Dcv:ırn) 

run 1 gün kapahlm..,,ına rn 35 li. 
ra para ccza"Jna nıah.kfım o1un .. 
muştur. 

• ne misalleri, 1 
;J< b-..·uk ıı.~ 

A l• 

n '" H j -
Birmanga'da 

Japon 
ilerleyişi 

Japonya ve Çin nede usulleri .•. u~~,i~ 1 ~:~2 
t 

c Başm. od n De" ) tı:ın m ga;rhe kaa ı sulh mu Uükumd dalıa ilk gündrn MiL n. 11 et r~1< 
)j Korunn1a Kanununu t·ııkarıııış, S'ngapur adnc;ı, Pt.o. .f OkY.J-

ıU' a p a c a k 1 a r ? fiat tesbiti ,.., ~üiı:akabc~_i us_ulü. nu:mnu, Hint! dcn:Z il.O baglıy::.n 

y'Cl t<. 

L<n:lra ı (A.A.) - B.B.C. • B' ' . . mınye~ Mo me~ il.'.'ll • JZ~d 
tıerked ttr. Iı;ıg, •~ ku\ ~etleri. ~a .. I 
Jıuen nE~nın bntı s.hiı lde yenı ne\
zYere ~··nı" er İıll! Hz!cr bUtüııı ınaL 
zenv.::yi r.~)::lct 11 ıc.: •• I11g,lızler, ~uş ~ 
trı31'l &roll' bb" hÜCUITI\)flU p~urt"~ 
m~eror. • 

n· n;;ondan 240 , ome e uz:ılda b-. - 1 
lunan Mouhnehı"ı ileıcyeıı Japonlar l 
uıp1Aı1' !erdir Gu, o kacl.r bLcy İ 

ehL m yct~12:._:_d~lldlr _ 1 

Hür Fransızlara 
yeni bir iltihak 

Loıııdı ı (A.A.) - Gaı•bi F·ıaı"" 
Sl!Z Afr k>a&U\lll )H- hüıkümda.7-
}ar.ından ve 2:00 lıfn tebaası olan 
KuırıJ:ıııo, İıııgim kolon'sme gC" -

çerc'k G _ral de G:nıTk'a ıl:lıi • 
tıa.K e:-n· r. :_ _ _., __ _ 

Sumner Vels 
Vaşingtona döndü 
V~hton 1 (A.A.) - R. ~ • 

<bkı P:.~c.r.er.:nran 'k:mfaarısıına 
:i;,ı~ •. t ;re· iOi ·. 'aı M. Sumen~..> 
ş,:lır..ırn "c dörmii- 1 ür. ~uıma'Jle)1ı 
bt'\ natmda: - Ş m:ılı \'C ce • 
nubi Amcr\ka arasında tam bir an
la.şn: a o' t r. ArtıD< dü.,crr.a oo 
:k.afa !. tr.ak =nan gelım' l r.• 
dom ı !..l". 

.o----

1 

ti nü ihdas e~·lemış, ı tıh alı çoı:alı... rrüh;rr. 'b r ..., .. ?tüm V<' yeg~ g -
nıak, btihlaki azaltmak ta\siye.. rıt r.ak'~ ı oh.; <~j ın <n ü -

Japon Hariciye Na
zırının beyanah 

Tak)o l (A.A) - Çiır>. J:ıtJ:a. 

r '11 haltc 'llC-k i.çın ;ılı·•Jn ıedb>r. 

kr h .J<ınd:ı •büt~-e e--xıümetri rde 
lbey<.n:> ta 'bu' n,, ~r..c;,e Na -
zı., Togo, Ça....ıwy.şclt"in cJf'r.:ıra 
ı.rÜ) ..t» smd.m u,.ru it' \ amnı&z 

J~ nywm ç ~rt>:"ın BUlh 
t kLPerını ldk( h.cıT oıdıU>ğunu 

•b· l-d rmş·1tr: 

•- F:ılknt, dem~'Jır, Jr.. .ya 
c>t.l'h te1dıfkl"iı ~ <bulunmak dnft;. 
ya~ üze1· ne akm:ığa müt.emaıy' 1 
değ'& r .• 

Çinlilerin yeni I 
bir zaferi 

ç ;!'ng, ı 

neşred · en Ç 
mdı:tcd.r: 

(AA.) - Dün k,om 
l<'bl'ğlnd so;r'e dcnll· 

JaıoocJ V....n bö~ e .>u alı-
r~ 10 l:il ırıe•re ık a beş g en.. 
b de' a"tl"I eden 11 uı the netice.in
de bozguna t raduc.! n mır .. K ntona 
doğf'IJ ge ı ı.;(" ,ımr-kted.1;,!er. japorl~ 
\'a u'nun şım ti garb ,tnde bulur.::n 
Puk'1o'yu terk ı;Jbcr:: • • Cr:n k a · rı 
jopoobr. takip rl eklOd•. Takıp I ok • 
lont>n g dıuıda Kanton Kavlan : 
meı>el·let' hattı uz.er rıde m hi"1 bı.r 

. ir olan SClrlunıı Jstık etinde de-
\ a m <...t mt.'1.. t edı.r _ 

sini )3pınış, kooıdina"Jtln usulü. tüf' ~tr2teJ < k. yrn ,; 1-ıa"ı-z ıu·r 
nii kabul t.!miş, Jıorl« in ıueınle. me\ '; r. Ad:ich taıılöın '1;.}I", 
k<t içuıdc r&lıat, kaygrsrı: H nor. Caska büyi'.: pc1rol d'llCl- , bu. 
n1aJ haldt: ~ a~ı) abi!nıcsi için ge_ , .. {ı'k lıa,~ırzbr V'C bet" türlü ·t·~ . 
rekrn tedbirlerin lıcp•iııi \aklin.. ~-,. ~ \"C ılorrni mruidcle. 
<k- almıştır. Y~- nitekim dünya ~ ~,·cııi 'bı;, 'ımıraktıvdır s·ng~. 
harbi üçiincli )·ılı içinde bir hayli !' run rate.flk tmı\1k l o k..ıtar 
ileri< mi> buluuurk<n mnnhketi. Jh m r kıl buran elinıde bu • 
nıi:t<lc norıual haJatın p~k az fark. ! nduraf\. kıuv' et, P· .. Oky'13 ... 
tarla dcj;i~ıniş oldugunu göriiyo. "IU9tlllU H:rd d<1 .dnc ve H nd 
ruz. Bu dcği mc d, ) iııc daha zi.. ct-enr. n Pas'.Jığe 'karsı k.:-.pıya • 
~ad, llü)ük Uarb>n ko.l'ktuıç ka. b lir. Japonya bu geçildi ele gr. 
zanç, suiistiı11nl, spckülllsJon alı.. çi.ıirsc .şu fayıdJl..ıırı tem'n e't.mı:-ı 
lakını alını~ bulLtnanların ıncınle.. o'aca!J\:&.ı.r· 

ket lıalk efkarını ıc~cv,·ü~c. te. a - C nıu'l:ı" Ç'n dcni'l< nıd~ gar. 
nddüdc 'e para kı)mctine kar~ı bi ve cen bi Pas flt'de •a'lı !i; 
ernııi~ tsuliğr se\·kedrcek oyuu.. ., .b: i t n etm olacdc \"C 

!ara gcııiş ölçüde kalkı~nıı~ ol. 
1 
~nııba do ru yapu-:;-~ı ~ M-

maliirtDın sdT p oldı uunu 'ddia 1a ga 'il e>e nı da" :ı. e'!ln 1-etli 
etmek )' rsiz olmaz. Ilayaıın pa. u'.:'.'iduroctk•ı<. 

lıalılonıııasına, 'mi Ak fiatlarının 'b - Hind ct:>n'.z>ne ç" . • 'ti ~u. 
)·ilıde 100 _ ıou nısheıinde ~ük. ı ~fak o <nk \"<' bıı saycd<> Bır. 
seltif111ı siıtt, altının 40 Iira)·a ka.. rrc , J. v. \ ... na h5.k.ım r'acı: Ç .. 
dar fırlalılmasma, her tiirlü sto.. ı n'n ye dım alma ma e.a • 
!kuıı gizlcııınc~inc, ~un'i btthraıı ... 1 cclt. H _:,ı .. a taarrı..z Ef."mc'k . 
!ur) nratılnıasına amil olanlar hcıı iiırıkanır bt''acaık Accm kôrfe • 
bunlardır, hı nların halk saflarına 2ine \"C Süveyş kaınclınıa şaııık"..:ın 
.\ ·a•·dıkları dedikodular, hain bir ı t · ,. b"~ 1·t'r 

J C S.t" ~ a.pa . ·'-- .. r •.•• 
zeka il< hii!·ünııt tcdbirl<rinr kar. ~ _ p ~i!lkte ve Asyıaıda ingL 
şı aldıkları binbir türlü entrikalı, l ın \"C A.rr>c~'T'.rnn • r.kiımiyctıcr"ne 
dala\erdi usullerdir. Bu hainl<r 

1 
e, b"~Uk darbey; \=u:ş ola • 

,.e bu sp,lü.ilittörl~r meınlekette Ca!k:oır.rd,.,. 
her tiirlü maddeııôn palıalılanma. d BÜ)·· ı . enıfaaıt.. 

ı, kmanrm gayriıne.ru hir hal Jc· t '"'n edccei)r gibl sryıasi ve 

s ' 
s '· 

r. 
1 

Bnli.:ı 

J~a or u#'fu n ruh nu 
rı, e- r I~:.. ..,n Sı 

h n ..,,,. Q"S 1 rx:ta (. n n ... 

s 

f'- .,"il 

m 
d 

ı. k 

t 

t 

n: 

rnc' 
!.ar ;ç·n. Sm"'ta'r. ad· 'e S 

ser. 

~ n il ır 11 ~ 'crcl'r<l denni 
' ir 

Di~cr taraftan ,yine a)ni ıııabke. 
ınec«" kHnrlir 'urgunundan Çtmber .. 
PU ta ı\.ziz 83 Hra para cezasına, 
lS giin diikk3nını açaınaınıya. 

Bcyoğlıında İhrahm1 ;;o liıa para 
c.:ezasına, ll gün dükkanını a\'a

ıııaı:nı~ a, Beyazı ta l\h hnıı t 50 li. 
ru ı•ara ce-zasına, 1 t güıı dükkfi.. 
ıııru .. ~a.n1a.ııı13 a, Be ·ıklaşla Ali 
1..uıl!; 2~ Jiıa para cezasına, yrcli 
gün dükkfinını nça111aını) a mah. 

Filipinlerde 
\';::« ..gton 1 (A.A.) • F Lıplrı.. 

kr<k Amel' n k .'"' n rrıkıı· 
vcmetc de\- t':l; rbr. Va:ıi • 

Bir la iliz gemlıl 
batırıldı 

alın ı. para kıynı«tinin dUşüriiL ~ , rl ın \'hl en sek .ııoktt-
rnc•İ, lıfıkliınct tedbirlerinin za. =======================-======~ 

p tT ı:-1asına ;; · rı Ho1 r.da r ~· 
~. nJ :'1 ~ ır a. o1 ·~ ·•.,. D ~ 
bı1'r k' S<> ap~ \!n • m la 
ha.ng, t:raf r..' a l · 11 1 n ,~ 
ya üs'.ıiin!.;. ~ ü t~ ·r ~ r e r- ı.1. 
va;ff:ıı~ ·et o a, t olaca .tır. 

Dır D. 
. ti r t 
1 rı mu 1 .>et 

• d r 
adı .. 

ı n<le Rus krt"aları.. 
k. a..ı.r r k~r ı~arru.zi hare ... 
tt!c. ne cı ,.~ n ·tt ki ri k, ydo. 

lunm,aktad!'r Mareşal Tiıınoçen ''° 
or •arı da } r. V{' ku'"-"'Ui bır 
t rru.za &''ÇIT )< rd.ı·. 

A!!ERİKA')A 2j BL· TAYYARE 
YAPILACAK 

""': r.ika PdtlazM.nt(JCSu krediltt 
OIX>lınıeıy ye iJ;in açılan 26 
• tynr 4 ~ ıityon 264.474 00 a.. 
!ık 'btr t -at Qoul ~ -
Bu kredi ko~ "''--~- ,__",_r.l _,, --~~u 
uu. okı.. 'Cn Yİ.lksc.k krcJ d · 
BW"•Unuı takrJben 25 bin d~~~ 
l'ayyar<..si }<.pı.ldC:llotır. 

KIZILORD[JNUN YENİ BİR 
SİLİIHI 

Kızıılardunım -en !kaL.n z>rhlan 
de'mclk ık·~' l' .., · ~ •YC !l'ue olaın yc-n. 

üı ı cdilıni~tir. 
Bunlardan ba,,ka Kndıköyünde 

ika:-ı.aı> Andon et iht:karuıdan, 
Bcyoglunda ınakarucı Anjl'l nıa. 
kara;yı puJıalı satn1aktan 1 Be§ik ... 
ln)la hllv..cı Rıfkı !ahan helva. 
sıııı 110 kuru~a satnıaktau. Be. 
yoğhıuda Ilamalba~ıntla bakkal 
İlya sucuk ihtlkarından dükkan
larının 7 gün müddc Ue k"palıL 
lllhıua ve 25 şrr lira para eczası 
iidcıniye rnahküm olunınu~Jardır. 

Z.\Yİ - j,1,lJlb"l Ür."'"'"l~l T:p 
F-."-W.tesınden a!mlş olduğum 1706 
nwnar !ı hüviyet vnraı>.::mtl z"- i et~ 

tin Yf ı. ini aln.ınğ.ndo::ın f?f:kısin'.n 

1 tk.ınü yoktuı. 
'\:·1ırr:a-e Ya~ar 

,,___MAKSİM'DE--.., 
lier Aks 11• 

SAF • 
1 y 

\'C 2fi KL,!lik SAZ HEY'ETİ 
Pei< buyilk lir ra.ğ> t k zın 40 kİ§lhl< 

İST.\'.\Bl'L Yll.DIZLI\RI RE,·fsi) ' 
A.""'lu ve ta•ep Ü:ZOJ."'Joue bir ka~ giin daha. <.e,:anı eticc,·ktir. 

-~ 

" İstanbul Beyoğ!u ve Y eniköy f~ 
1 TÜRK ANONİM GAZ :~ 
f: ŞiRKETİND~-N : ~: 
ı . İstaıılıui B lcdiye Riyaseti makamımn lcnsibilc künıiir sar. ~ 

.. ~ fıyat1n1n azal.tılrnası için hav agazi i~tinıali güniin mua~·yen saat- ~ 
inine ha.rcd leccktir ~,. 

1 • , 
1 Şub t 1912 Pazar giinlindcn itibaren il.iııci ilana kadar hıı. ~! 

1 "fag ~i ~ğıdaki saatlerde ku llanılacaklır: ~. 

,· SABAH 7 den 13 e kadar ~. 
•
1 

A 19 dan 22 ye kadar 
,• J 

j Bu saatler haricinde ebe kelle killi .ı recede taz) ik olınıya. ~· 
ı <aitındııo mı hterem a'bonelc ıimiılıı ""' kullanmamalarını Şir ı k • -~ • 'lt elıı:mmi) ctl. rica ooer. , 

""t~Q:!C'.1!:!.~:~~·~ı::ı1.~~'~!l!Cl11111:~1111i~l!llle!:~-~·:lQl~.:Nıi~-~~~~Slll' 
2 Büyük Film Ilirde:n •••••••llllıııı 

YAYLA· DiLBERi 
R'.af."'1s ~:ey lalar.n:n gtizL lliği l<indc geg;n, merak ve ilreıy.ecan 

VETen nefis "' - • İhtirııs Filmi 
Sm-y t F . en l • ş.ı.heflerı 

\'ıldızlar: A. GİRE. "AH. l\IORr İNOF. NİKOV • ÇORNİYO 

"COŞKU ÇIRAK 
Türkt• sözhi - Çapan of.lı ııun rrn alsiz macerası 

F<\ kalade ne ş'cli, gülıiuçlü film 

E L H A M R A SiNEMASINDA 
Se= ıu buı: . aat ıı de ba la . 11 d• temllAUı matine. , 

)'C' tc br d ğ 1.ı.1< yd'>ltUT 

J ponlar Aboyla 
adasına çı tılar 1 

Londra. l (A.A.) - •B.B.C.• 
t~cleınc.nk Jlin.distaııından gel-.n 
't"n lıtOU haberlere görı.> Japonlar 
Born o'da Abo) 1a ad ına asker 
çıkararak işgal etıııişlcrdir. Bu a. 
d3da s"ddctli ıııuhard>fler <ett. 

yan etm.!ltLdir. Abo~ la Holanda. 
lıların ıulihinı bir deniz üssiiıliir. 

Sovyet tebliği 
Cl Inci ~:ı'- en Devam) 

hxll'r h: · han'Jw.'mzi h>ıl.a ·n. 
k: af €'m<'k'-. l'.r. 

30 s nıkarm.ılın h. ,.a mdlıare • 
beleri :le 4 "~ ye~C:- 16 Alman 
tr'\'rarCI'· tııh •ıp o:H ı ıt.ır. Bu 
5 uretlc t~h 11 ıp ·edilen dü-~ ~)'· 
yare!eri 20 yi bulnııu_tur. B-< 
So,·vet t.:ıv,·aı'E?61 lka~ıpt r. 

l\{tı!ıl. '"~ "ı (.\.A.) - La:zo\"3)"6· 
nın z ptı büy' k bcr Slratejık tr.~
h ""• r. · r ı·yet :ınt'almı, 
Bcrd'ar. k'ı 50 ki '1.rc ~ 'a -

!ede bu'unn11 Garaıclof'u i'.gal c .• 
m~~ ... ·r. 

D " •c r P<'·= h>ın a 
.s:ıc • Sovy«~ ıı:~r1 y 1i Samaraya 
cloğru i.ııJ<' ~·mcıktOO.cr. 

A'.,,..anLı- t::ı-afırd~n t:ımkı.:d: 
len kiimür ma{!enfuni. işk-tOımcğe 
ax....-ı .. · :m-ı.~•1r. 

• K v. <heç• ın V'l'l .. habe-

Ham_ ,on, 1 (A.A.) - Dı.lD "'~ h 

bır denizaltı 1':-ar rdııın bt.' ""'" Irı
gili,, t.Jcoret 'a,pur=dan kUrtar 'anla4-
b;,,r erlkan mlihr~bi rat::ndan bt ..... 
gQn Amorikı>da k r y• çıkanhnl§t • 

1 

Japon bahriyesinin 
bir tekzibi 

To!cyo, 1 (AA.) - J:ıpon bahr ,_ 
nin sa~ •lırctti mah!W<r • ..de beyan 
edlldiğlnc gore, i!ollancıa i<UO.'\' le! -
n l b blr sarrın. f!) gcm...s, 16 s\ 
ki' ~ zı>r ve muhrip olmak üzere 5-l 
i"!lon gem 1 b.lırd !i ıı 'eya muha. 
rebe ba .c clllii e .o:la ve.ı:ilen. ha-
berler ı.r= .!le sa da. 

--~·-

Altın fiatları 
panik halinde 
düşüyor! 

Bas\ clcilimiz Doktor Refik Say. 
damı~ cncll<i giin Büyiik Jllillrt 
Meclisinde 'ö~ 1 di~i nutukların
dan sonra diin altın fiatları panik 
halinde dii~mi)e ba.lam.~ır. İki 
giin en·el 4~ lira)& kadar ~ıJ.:ını~ 
olan fiatlar 39 liraya 'e nihayet 
diin 35 Iira:.·a sukut eln1i~lir. 

St füa olan Rc'?'ldi) e ise dün 
otuz be liradau ınuamel gör. 
mü. tür. 

Bol odun, kömür 
getiriliyor 

Valinin izahatı 

re göre, hr ŞC'h'x örfünde büyO.< 
b;r mq~. n muhım:lbcs' ba<la • 
ırnıst r. Bu Ş't'lır'.n Rw.cv olıduğu 
~a'hımn olıuntıvur Sovı"et kıt'a -
ilan dü~meıı .h::tlarm:ı d< rıir.ce Va" w Bl:?ledi)e Rcisi B. Lütfi 
Jıirmıi;;l-erdilr. {;(' de m1an cep • KıTdar şctn niızdckıi mahrıu~t 
ler, Ahnan>lertlan \eımın:'b-nrnil'lti-r. ııkmt>sı hak'kında ~-ıınaUa btı.. 

- --~ - lur. :ıırclc eki biiit\in imkan.hu' a 
İngilizlerin bir gün· bunun iza;esi.ne çalışıldığım my. 

lu .. k harp masrafı lcırniş ·ve ma[lgal kömürü iç.in de: 
• ,_ &Jn<l<l1Jdtf{i ın:cwuc $.dk • 

'Bcrn 1 (A.A.) - Lo.ndra&n ıanr şehre nak;> çin tcJbJ· :ı. -
ı,qd""'' lıy-or: ıruştır. Midye, lğnı:oida '' ş·Jıcde 

Mal',ıe Naurı bu hartı:n faıf • mc'-ııtil k"rııür1 cıi, ooun~au gc. 
hın en masrafı hatibi <ıTck('.u"' J t·ım't'k ~..., kmnyor .·r ırro'fü-
söyk ve ~-ıwlr.rı ııı,·e c:.miş • le t:ıhrik ettü Marrot \~ •H< 
ıt'r· 1 ·Havalar b'.r ilci güın mt:LI !.! 1 • 

Bt',> üfk Bıft-mıenı.n ı;ünıük hmp ~ "· t~•:'d"rde l"'vcrutbt ~ t'hal 
m= fı ı 13 ::>.~"OII ste.r .:ııgı Nlccı.'k ve nıevc· s < n ı t:ı!ıifı 
b-uhnıaik• QU r. Bu un 9 k >nıl- n· iza.;' olı.:-aeak!ır .• d~--Jş!ır. 
) 'ODU ll'd.r.mpl.er SCT\ · · t ah • 
s <'!:I '111 ' r. B m .;rnf'.ı;r son 

itti s, ne ~ı· ll'C! • •• ~r .31İlldlt'n fa7-
r.rt.ll" otıT, 

Sarkı söyliyen 
kızlara 

at den sarhoş! 
Gece ,;aaı 22 de Ç<ınherlitn.;ta 

1 
•Aile Bahçe · isiınli itkili gazi. 
noda lıir had' e olıııu~tur: 
Jkdtıl adında bir ada"11 bir ara. 

lık fazla co arak tabanca. ını çık. 
ııı.i ,.. ahneckı şarkı sö)·liycn 
genç kızlara doğru Ü~ d ateş el. 
mi tir. Kur'lunlar kiın"cye rast1a. 
mamıı;, M" Jüt polbler tarafın. 

dan )·akalanmıştır. 

si G p 'DA 
(! ':>el s. 'ı [eder Devan J 

•r tclX ğtrdc Mıa'U3 a ~.;. 
re ..r. n b .'tı.gi ,.e s· pur 
muh rc'bef: n bqkd 0 1 K:a;'ld.o. 
..... ~~~!o' r. J spon taa11'1JZ1. mm 
b. l ~ı ~aman.da.nbc, i I~ ı •. ~ • 
kr bu son ç<kilme G rt k'\ ne 
Uıaıı ... >ıı -mk ıı ıdi'cr Ad:ırıı 
maJ:ıncıtki s>\•ı. ıohn.lı ı 1ı~ "
dmı . ve !'. ü>d.Iau hazır 'dar ,. ı 
l arctl• b . J bo
gmını nsahıı 
lar ~ V'Zl!l re '(>J' le ' t' 
Cwar su .maY nkr 
,·c bcg'"ır:" me-}-. • .... rı:de 11:u\ı -
~ mu. a· k, .. ..d 1 ra •k"ll\'\'Ctl 
10Plar ye~ı r 1111 , - • 

)·ıf kaim ı l olunu açrnıya. halk 
clkiırında mali , il.:tı ·adi bakım. Ve illerin beyanatı 1 

dr.n te.,.ctti.ıt ;\·nrat.ını)a ~alı~ınıı.
lardır, Ilıına rağmen HU\ af fak 
olaınantışla.rdır, zaınan zanıan or .. 
tala ~ıkarnıı;, a ~alı tıldarı sun'i 
buhranlar binr sabun balonu ı:ibi 
söm11İJe nıalıklun kaL1u !ardır. 

Bugün Tlirk kö) lüsli. Türk ka.. 
sabalısı, Tiirk ınüstah ili tarihin 
hiçbir d, ninde kendi, ine nasip 
olnııyan bir refah n uorınal ha. 
yat şartı içinde bulunduğu gibi 
bü~ük ~clıirhr balkı da sp< kula. 
tör O) unlarınm lıükümd tedbir. 
hri sn)·<>İtulc laz) iki dı~ıııdadır 
\:e 1\lecU , ıneınur k tll · in ) Uz.. 

de 88 İlli tc kil eden <n kul~!Jalık 
iiınılo :lüzde 2j zaın ,Yapını~ oL 
makin hi.srdil~n taz)iki de l..ofif. 
lc.t.nıLk tedbirini alııı~tır. &un.. 
dan öle) e de n ba~ta i\Iilli .Ko. 
runn1n ICanuııunun ~ t:ni t.adı]]c ri 
re müsclsd hlikilmet tedbirleri 
ile hiçbir f.tr~atçı)·a, yurguncu \'e 
suiistiınalci) e göz açfırılnıı~·a-ca.. 
fınn göre ıneınl•kclte balkın ıuw1. 
taç oldııi;u normal mali ve ·ı..tı;a. 
di hayatı .sl·hcı>~İz ,-e in~afsız -~ r. 
kilde bozacak hiçbir harek tin 
'ukuuna n1c,-dan kaln1ı~-ncaktrr. 

Bilhassa Ba~\·ckiliın:ıio l\Jcc:li<ii • 
te irad ettiği nutuk bu b kımdan 
icvkalad• aydınlatıcı olduğu gibi 
hüküıu<tin ikinci dünya harbi 
içindeki iktısadı V<' mali gidis ve 
anlayı~ını da herkese anlatmak 
bakımınılıın çok dikkate şayan. 
dır. 

Başnkil, bu nutkunda Türk \a. 
tanının \C Türk halknun muhtaç 
olduğu \'e dev idin ta ibik etmek. 
tc bulwıduğu iki adi ve mali sis. 
temin ne olduğunu 'eciz b;rkaç 
elimle içinde anlatınnni tir. 

Bunu anlatırken ~n nokla~·ı da 
bilhassa tebarüz ettirmi,tir: 

•-Bundan eneJJ.j llü~ ük Ifar. 
bin mtsall .. rini a~a ~:a ıınıyaca. 

tız. 
· Bundau .,, \ •I ,ôrdiikleri.miı. 

den. aldığımız der:Jerd•n i-.tifade 
ederek idarc~·i tc·n1i11 edeceğiz. 

İdari rephesintlcıı. iktısadı cep. 
ll:csin n. do~rudan doğruJ·a ıniL 
Jetin bün)·"i t"Cjıh.,.,indrıı takip 
olunacak csa lar hit,bir zaınan 

19lt de dii•iindiikkriın r.o 'O)·a 

gördiikJcrhnfze bcnzeıni~ ceekt!!' ... 
Bas\·tkiJin hu "izi ri Dü~ ük 

Harp ikt t \'C maliye şartlarının 
bir kere daha bu m ınhl<ctlc t~ • 

k rriirü fır~atıtıı l&rıııtınuk i,ti.. 
~enlerin kulağınn """'" bir küpt! 
teşkil <dll'Cği kadar bu harp i~irı. 
de Tiirk \•nianda~ına <lliş~n 'a .. 
zif(uin de ne olduğnuu Lir ke•·e 

daha belidi)or. lliikı"ım<tin b<r ' 
türlü aliıku ve h sa~i --etle ıncnt .. 
Jekrt kinde ve dışında tedbirle. 
rini alırk<u Türk utaoda~ına dii. 

~en birinti vazife de ınuhakkaJ. 
ki bu t...dbirlui kola)·la•lımıak 
i1;in l'1in • ı;:elcbilen her~~ i ~ a. 
parak hiiktiın,•te azaıui IHİİLuhir 
olmak !\tilli <f, :\ledi ,.e Hü. 

c .1. ine Sah .!eden Dcvaml 
lluı 'e \ cidL F aı At;alı nL'kunda 

, el.c"Jm c· 
c.- Ik r _.. drt çlk:ar.1 an 25 mılyoo. 

lir - ta r f onı .yle 941 demlr
yı:ı ..:: t k z n b lci tert hl oLnak 
L.t.c. ·(! &e" n rı rınde ç:.ka. ılan be~ 

! yoı ur ık t hv or tam _ Ue sa
tı.lı \~a n.cta11k ı ır. ıi paıray. 

k.'!.or: • k :Ç n g~ter Ute olduklu-1 
r g et.:lJ: e teşıtl~kJr euerL.n. 

o .. öc tar h.. t.ı a tın ropla-
"' ya tr ''lk ~ek, bu SU•ctle khlaT 
temın ... ~ iısL1yeın baz fena n yc-W 
k el<r bu- ıa m ıaylalar Ç?kaI""lllk· 
tacur Mese \ ocrvet ille.ine devletçe 
' . g ko ç 4~ 1 """' ıı:u: ıınm ~l
Y ye s.; '.kard.ıjı yml 10 Iını. ların 

ı:ııJ" d kı mevcuda lô\ lt n çlkarıL 

rn .ş o 1uğı.. a1bı ayiaıar bu ii.alJıldCD ... 
d.ıı 

il kl c vet '1zcrL: en \"t:rı l-
mak ·ı t '.:.m zdan geçnıtrruşt r. Dı6er 
tar"' t.zn ~ lerkez Bal)ka.suun çıkarmak.. 
ta oldıı.&u 1 O ara k r n, vcuda ıı:ıve
tr..ı1 d~i, ,a.sıtan ~ki harfli barit. 
notların ve bı.'y :ik kupurll"l'l .,-k: di
~ e\TB.kı nakdtyedL'n geri çek n!ıi 
o .ı. .u....::ı ) c ..ne ç.karılın tıT. Bu 
y l.ı, ' n tlr.ı 1. "T'"acilc c-ili dıere-
Cb.ıt"- bir lha <hı U 1ıave ed~:ş ol .. , 
Illüı 0 ı Lı ı k r .ı kat..,eUc Lfade 
edt!-n.n. .. 

IKTJSA r \'EK Ll ,l\;E DIYDR ? 

lkllsat V ı D y da, --~ 
\ e r:ıur.ak.ale ~ r ıerinin kbm<D: 
~Lok ı. r,., er.tt L. b ı:ün Havuda 
1941 ..ı sz. .ılL•d:.n daha 60 bin too:.. 
d n la ~ k.c.n~rli. bLHı nduıı,~u &öyle-

\ e H \'Uda Lillldc-n ı· baren ye .. 
niuen r.>l hsalAt:ı h... adığnu ~:a\o·e e • 
<lcrt:At tek tip elbı..e ~elestnt:ıe de: 

, B~ ~ 1C'!1lş Ik ,ş dir. Sulh l;;i:.. 
dr BU'f:\.ı.n her v tandaşa ba ~t, tek 
bLr e:h.LSe yapma&!.ansa her \'at.andasa 
elb.se>inl ıyi loullanmasuu t&vsiye et
mck. yer.nde olur,1ı dıtmlftir. 

TİCARE7 Vl:XILU\IN BEYAJ'.\Tl 

Tlc et Vek'lll :\!Umt:u ôcncn de 
yen bL n.tıı'k a ezcWnle dem tir j 
ine 

c- K.rne usulünün t.:ıtblk odUd g; 
~ehırlc de y .zde 20 t.ı arruf hasıl ()! ... 

mu~ r Y ıı; i~tanbulaaıı 75.000 1ı;.! .... 
lo ta,,a,ruf ctlllır t r ltı 1frt ~e 

r, ~.at m l\"ilzemı&ı d"'lrt"'i kontrol 
al~..ndil lı\..lıonrrnr.t.rr > 

\~ek 1 bı..ndan scilı a. lcugfnkJ .ik(ı ... 

ı ŞüJ"t arla ın:.i d le etmek Jçiıı 
l _ n h · · ümeLe r.lele v o.mesl i~ 

e~ :-ı · lşaı-et etm :.şt r. 
<>-

HAVAGAZi 
<lr. ... Sahe J •) 

19 .. 22 arasında \"erile-cektir, Bu 
~aatlcr haricinde hoı u1arda an
cak 311 ıniliın< ıre ta,şiktc gaz bu. 
luuınıı.ktadır. Cinat.:nalt.·~ h ınuay. 

:\en baaller dı~ında ha\ ogazindcn 
istifad•;,e kaLkışıuak in( ı:.k tclı. 
Jlk"i tnlid etmc:ktcdir, 

kCınıet ...trafında ~imdi)·c kadar oL 
dugu gibl \ooİnıdiden sonra da ·ııu.. 
sıkı durmak ..-e hi~hir lcrt"rldiit \"<' 

zfı[a düsınedcn, hi bir vurguncu 
"- boı~uncuuun d< dikodu una. 
hilcsinl', O:\:ununa kapıln,adan, 
emlak , e altın fiatıııı zerr kadar 
is ,·c giicii ndc ülçü nhnak,ızın sil. 
k .. Un, itiı11at, tam lıuLur ve eınni. 
yet iciııd< çalısmakhr. . .. . .. 

ETEM iZZET BENiCE 

lb erJn ktlçtlk 
ortalrl rı 
(2 ine s ıed n • 

!kıt'a; ı •arril bir İrr.p r. rl 
idari tclosim·tı dcım kt B 
b€ple<lır ki Al'T.anya, b.zı rr. l1 t. 
Ieri ce7aland~ or ·k, baz,Jar nı 
mukafatlandııar~k, bı h ulan 
kıendı g ni hedefi rıne \'il •:± 
uğrunda İstEd , ı;iıbi çia:no! c -
bır aı.-rumdad1r. M<scla YL<JO"
laY) ada ita~ uya n,-sla..'1 paıy ye. 
rilmc.sin.n scbcb~ bu d"' Jeti, 
Fransa üzcriındıılti iddialann 'an 
vazg ç:rmek n":.ksııılı:na malurn.ı. 
Macaristan ydnız gcçiıt ' rd;ğl 
içı.1 ~· 'nız 1·ısza ve Dra « ne ir
l~r.nin arasını alm"!t. '> tc. 
m <:dC<'cği da.ha g<n , ölçUJe 
yard :n kar~ılıgı olaı ak a-ha gr. 
niş ölçüde miuiıfatl~nd rıl ası 
.mümkündür. Bwgarlstan ha! o
da da ayni şey söyJ...neb.tir Ö)'le 
an:a<ılı ·or ki kısa bir -nuhu ıbe. 
ye dayanara.k y~pılan va.zi!. \'<! 

mükafat t;ks Tl'I, mı:. -rcbqı.in 
gdecek ilkıbruıar ' yaz a:ı 1. r na 
intikaliyle hEr !'ki nukt an da 
yenl baştan taksime tabi tııtulıı
cakt.r. Mihverin bu sıradanla m-'i
gul olduğu mescld rC: n ıbin de 
budur. 

Defterdar'ın bu sa
bahki izahatı 

(1 lnci ~.;..ltL.cd •n Devam) 
cz ... n kanun bize dUrı s b:!ıh 

tebllt o'.undu. H<'" •n tc 'Tlıl k l;:ra 
tebllga yaptık. ı tU 'Tlu;er:ıetl<"re btı· 
kolaylık olmai<: UZC!'e bırcr lı-hn.:ımo 
ve ceh·ul de ha.zırlıyar.ık g5nC: dik. 
Her kaz:ıda ıam bordro! 1<ı deı ruıı 
hazırAm.ılmas:ma b ~lnrıd• Bi.naena 
leyh ytr:m !:ıahtan )lıbareı aaıtc.r 

z.mta.ıa Lirllkt.e te<I se oltmoc·- tır. 
Ccrcllitcr 1Se ınaaşla 101 Qled.kteı:\ 
soıını &khkları lt'!n anc " b t biti
minde zam! nııı ~larak,ardrr.> 

llIÜTEKAİT YE F.YTA:!.!IX YAZİYETl 

Uç ayda b r ınaaş alan ve bu un-.... 
n:.üdı.ır leı ııı en kta o 1 e r-.... 

r· ıe le dul \·e ycıUını n maaşları ınJr~ 

ba:mda ödeJU; k ç •> lık ı·..vle be
ıb. t &ll pah ı 

c ~ta-a1laı ı ı Em k ve Eütasn 
bankasından 

. gerek ş t 2) 
, ekse 11 t n n \e m y 

n...:.1 p Lt. Zi.iımları ba 
1 

ödcr.e-
cek" -· 

HLSUSİ ML'F.S.5E,J:LEIWE 
ÇALIŞANLAll 

il 1 muc re -in. f >vk ı ade 
vol n b y:ı.t ı v t; c uı d: n.a
za ı ıt bara alnrnk mC'11 la!"ıı n h r. 
hangi blr müdaıha C"YC lu: k a. 
d:ın zan yapac. lau A· r ı ta J• 
ad !el ırektc tr H<: 1um ı ~ L :ı.-

d .;m 1 a kın zıy • ak 

nnda bulwıan h u. 4:Jt 

h::ıksız.Uga .r.eyJ ... n _, ak :n yaı.. gı 

k.ır ulL..ı.ıgı.mdan hı.ı usı m: e c ı-
mizln ele boy.e b üö ha'eyP 

dan verd.trccc:4t. tıır hn ek.etıt' b 
""yacekları u.ım.lmokadlr. 

T-
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Büyük balkonda misafirlere yer ayrılmıştı. 
Herkes heyecanla topçu alaylarının 

geçişini bekleşiyordu ! ... 
Blk GEÇİT u:s;W 1 

M Je.ı•y !.. -a. "' o &undeı:ıtltrı 

~IA< iyi<: r 
Bugun. Ptu r 
·ran. on b güırı soıu: ı ı-"Bura. .. ia. 

ıı;ör. W' >1.Jt·aK. Mery bun11 bil<lıgt 

.ill;ı.ıı ~dd. r c·v.iauyor ki .. 
o. !!' 1üdur J. 

- Bı.ıgun aal ıtuot: arıty onur.ue-
ki · 1.-')'dtndan yeni tVIM.;ı.:. )Diız ge(f'~ 
·ek 

Dt.'t.lı 

Ru gctı;\l ı- ınını Tonı;:ı()fl a hera-
bl'T- - ıı:eyrt • ııt* uıere ten de Cuırıı. 

hurreısır.nn ;nl:5attr' l"i ar•!ında <kı

"ıjeth buioouyorun. 
BiJyük balkonda QUSDfır.~,-e ye1· a.y_ 

rıln~JŞ. 

H~'k:e. ~.eyt'ctwı. ~mdt- • Yer.1 top
çu aıo.~ıa ı .. er.'<"eek~ 

Be.k l~ yon.a. 
ıııı~ .c Vır~, Ua-hı. •ye ve Har c.ye 1 

:Nazırt:lriyle beıtı1be~ g~ld~ ve pt:~ d4"'. f 
n1okıraıtça ıelc\m vererek, keınciıs)n~ ı 
;ıyrı'an yere otı>rrlu. 

1'umsorı, Cı.ı.n\lıurrc >n n ,-..,k.:a.s 

ctur~zyoıdu. ı 
\""thon ye. ,., ıvı-du. 

- NıtaınJ.fl neredf''. 

1 
- Burada· amcaı"~,~'1.Jn .. 

t"'ien yanımız ~rlnt(.'<.ll ca:ıı~ır 

buray onu Aı'l{JC1a kalN"Sa b r ..,ey \ 

fomıson ben c; g d •• Cun11H,;ı. Re· 
..ı• ':'l yanına YM ~1 tun \'e hılrJT'et,'f" 

• • m adın V 1111 o gUin ncka aır 

şen \C bilOO oı bana kitll'lf nc:,<atlıu· 

·u... Ut gor ilyord • 
.Meyc'anda blrdcnbh"ıe bır bora.1.,,.1 

;ıesi y JkEeld • 
T~rifat 1'Ja'1.lrı: 

- Alayla• gcçiyQr .. 

D.ye nı ·ılda.ndL dede buyı..~ c.:ap
la toplar let,ırneic b;:şl•d Topçular 
ve 40 r ba.ar 1lhş. hı.şu aırnya 1 

~~lerdı. 

V !son bu iş.t> nc<lt"n thcınm yet ve
rlyordt: ı 

Biraz ıoıı..ı bunun şc:ıhebt anlaşıl-
dı: Kea.di ısra.rıle vatan mikla!aae.ı 

butçesl.ne llAve edilen a!keri tahsı 
saıla topçu kıt'aları genltlet miştJ. 

V~l on \Ju eı e ...ıc adc-W bh· 1,;ucuık 
evmcıJe tJJıar echyorrlu. 

Bu Errad.J. bir topçu arab&.stn. ın aı... l 
.ırmdan bl.Tının 1.1Stu-ndc giden çok. 

1 boylu biT ~\ ı t,'11V~u Vı S(JflUl'l 1 
g~ünc çarptı. B3ık~ döıidü: 

Gen~ omuzlu, ne yal<~ılJ~l bia' 
de-Ukan Uegıl m)·) 

'ı/Msonun ne den1ı:k ted!g nı an ... J 
l yamadığın~ ıc)n, ih'•) th d.avran.dım! 

- Evcı. At u !iinrt<" he)"'ftt·l g:bt ' 
uur1n bi k.r•hranı ln. 

Uvkau ... 'l' OOeıt ~ır 1.:t.""V:lpta.n !l!vkar-
hıd~ Oc..şlo;n. n ,;\1L te V laon ha..şJl'lı 

t-:ılhyantk ru!du: 
- Do.iru. Onlar y~rtn bu v•taru 

.,ooafoıa b.l~cdlol'. 

SQlır;.ı Hariı.;ıye N..,zırna dondü: 
-· Gcızcteciieıre topçulat'W'Jlll ve ye

.ili topüırım~ ha-kk d.ı taLıiJ~t ve.r -
mnı:z mi? 

- H"yr. Çilnku, bu bio- devle\ ı;ır
ıHi r Düşmana karşı ihtiya'b1ı dav -
.~unı.aK:<• ınttburu4. 

- Yt:ni blı· harp ç.-koı.r~<ı, bun:la.ı·Ja 
•1.cnılekı>ti rnilıd.ıfan edebılir miyiz? 

_ ~ôphttiz. ~ıaarr-fıh Aıne.rık.::;,va 

1
ı 

ka ~ m H nıh.31-p edectık? Bü.C.un 
bu hal: llri.ıarımız llitı.r-y<ıth bul.unmuş l 
o'ıiuıg 1 ,uzu göste.ınc-k JçindJr. 

,\n~er·K.n hliık.uınetı.tin düıtüncele -
ı.nj bir tek_ kafadan dinJemek iJJ*,rtl'\ı 
o dak ,tdt. an.cak bana nasip oJmuı;
tl r db°ebu..riın .. 

HcP·icıye Nazırı ı.fitlkbaklen o kaıı<ı.ı 

en,m o .. rak konu u;>·orı.L.ı ko., Bu ııHi .. 1 
tn ra ve kaoo~t Ka .. ":tıd.a h~re-t et· 

n de.!< k.bn de&ild~ l 
Ba»c01'll.la ço!c keli <ir Ota..ııı ı>i!Ş 

d.:ıkl!<a son a to~~· ı;tu,:ıd 1 bittı. Ve. 
dm cflilcr bi-re. Ji<~Cl· daJı>l<b:JıQr 

Şnıdı k\.nd'i daJreır.lldc Tomsonla. 
baııba.ŞQ otur\.yoruz. TQTJV>on çok ~ 
.ayJŞ.ı bi.. ıcnçtir Bana· dflilC':fek ıü- 1 
lumsedı 

An;c:ln~ çok tızak l9t bal gö
rüyoı·. Yahut görrnek 1stly0t·. Ne ga.
rJP ad3.nı! Amerika bir daha Avrupa 

~.nC; kar :ş r d:ı batın .. bclfiya so 

(Devana Var) 

Kar mücadelesi pazar günleri 
de devam edecek 

İstanbul Belediyesinden: 
Şı hı m.zdc dev.a.n etmek.~e olan kilr, !nt.iı m e f'ı> r\.as.efeı·i zorla::iLlrma.rı.ası 

çm, rlaiırıı bıı., m.ücaıie-.M!yl z~rurt krıln.ak tadır. Mağaza. ev, dükkan sahip ve müıs· 
t~c:i•:!er '"'1'11 önler ne JU~ tıretuarı tnm.42 bu':.ıın<l.ınnak ;necblıriyetı, paııar oıl.ması 
ve rr:a c:tzamı n kap·t J buloo.nuu seıbeıbtie kalknılfi ulın vacaı; dan paı.ar gÜOleri 
• çın de t<rttbat alınması aiksl takdu"de tatb.ı.K edilmekte olan ceıal..nn tdterrür' 
dQ!ay .ıc te 1<1 edıle<:oğı ehenırnlyetle !Un 01111".ur (972) 

SAHİP VE BAŞMUHAllllhıl 
NEŞRİYAT l>iREKTÖRll: 

SON TELGRAF 

ETEM izZET BENİCE 
CEVDET KARABiı.GiN 

MATBAASI 

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

İtabında güııJe 3 kaşe alınabilir. Htt y~rde p11Uu kutuJım ısrarla isleyiniıı. 

18.00 

18.03 
10.40 

19.80 

19.45 

19.55 

2f}.15 

20.3~ 

1 Şubat 
Prvg1oı11 

~arı. 

1942 
Saat 

M~: Radyo Dôios Of'X~İl'HJ. 
Mihdlc Muhtelı! şarkı ve tür 
killer. 
MemleR:et s.-af ayaı.·1 "'" aj.m6 
lıatıerlerl. 

K<ll'.luşma ( Ç<>ctık Esirgeme 
Kurunlu adına). 

Müıl!k: MQjlnır keman vi.rtilo:ı
fart (Pl.). 

KOJ>U9D'B (Tabiat Ano), 
Müzıl<: Fasıl Heyeti. 

21 00 Konuşma (Ziraat ı;aaü), 
21 ıo Müzik. Karoşık :;aı'lu ve tıil'

kWer. 
21.4~ Mii2&: Dans müzijıi (Pi). 
22 30 Meml<ket at ayarı, ve ajauo 

hatıerlerı. 

22.45 Anado\u aJ•nsının spo 
:?2 15123 00 Ya.rtTu(1 Prograım 

panııı. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hulıulı Hiilıimliğinden: 

Tcrek6ııkle mahkemece el kU'lulup 
tasljyes ne Jtara1" verilen ölıil Hayım 

Beraha.ı'm ta61iyesi 
1
bitam bulduğu 

ve terekeye kaydı kabul ediı.11> de 
şJırı1diye k~4r alacaklrları taıraf..ıl:ıdan 

fı.l1110narnıış pa.ralaıın eıehabı ta.raıfJndan 

at..ıması ;çin ilftn ecf mesiııe karar 
w.-'.J:dijpıdcn bu gibi a-Iacaıtlılaınn ta
rllıı ilftndon ,IJbaren bir ay zarf111dn 

rnshkcımc:miZ(' mi.iracaatla hisseılıerirıe 
dtı~E.TI paıralaı·ı &lmaları ve müteaki

ben tcreken!n muamelatının h~tamı .... 
M binaen kapanacağı il~n olurwr 

929/lOa 

• TABV1M • 
Rumi 1357 F aıum t Hicri 1961 
il. KANUN 

86 M~rrem 
19 

Y 942 Ay 2 Vnsati 
Vakii 

Ezanı 

~UBAT 
S D S D 
7 12 Gun .. l 48 

1 
12 27 Öiı!e 7 02 
15 07 ikHıdi 9 43 
17 25 Akşam \2 00 

PAZAR 18 57 Yatsı l 34 
5 30 İrn;aJc 12 06 

TÜRK ANALARIN
DAN RiCAM: 

Yavrt.Jilı.1ı-ııı. ıçln sütuın.t2dtn acmra <·n mühim nruJvin gıdayı teşkil 
e<leıı "e 1915 s&ıeandenbul h..- şeye rağm.., ıevalıkulsuz mesalBile •iz.. 
l<>r• ıüımelıl bir vatan b«cu sa;yen ÇAPA. ıARKA her ıaman olduiu 
gib; bucilnde vazlfelerinlzde yacdımeı l>iım<>tleıı •sin geı-i dunnaya. 
CJ:ktil'. 

Blııaerı.a!eyh slr..lerden hossa len ricam: 
Fazla ihtiyatı tedbinlen dop<ak hareketina.le kendiniz (lilA haltlld 

vazjfedar -lan d,. müşkUI vazjyetıe '""1nıılrtaıı -i en-i:zdir. 
ÇAPAMARK.A mü.slahzaratmı ..:ttten lh1'Yacmız kadar alınız. Bu 

münasebeı.Ie memlekeıtiın. her tarafına ~ı.n.Ll satış &ı.tlarımn; asağıda 
ıöoıerilmi</Ur. 

Mu<ıssese 

Topta"'l 
Satı :J 

Fiatı 

İslanbul'da 
Perakende 

Sa!ış 

Fiatı 
22.5 

22.5 
22.5 

22.5 

30 

Taşrnda 
Perakende 

SatJ/j 
Fiatı 

25 
25 

25 

25 

32.5 

PiRİNÇ UNU 

MERCİMEK« 

BEZELYE < 

250 Gram;ık kutulanla 19 

İRMİK • 
PATATES < 
KORNJLOR 

PİRİNÇ Nı.astaı;ı 

YULAF' UNU 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
c 

• • • 
(Mısır Nişastası) 

• • • 
• • • 

19 
19 
19 

26 

BUGDAY Ni
şastası 

PİRİNÇ UNU 

500 gTamhk torbalarda 

26 
26 
30 
45 

30 
30 

32.5 

50 

32.5 
32.5 

35 

55 

TANE YULAF 500 

F:ZMESİ 

500 c 

«T!neke kulu_ 

!arda 

40 45 

85 100 110 
Taı;ra 1çm iıı1tanbul'daki anbarklıra, f:-;tanbul ~ Piyaeadaki mataza

lara Nakil, S..ı• .. d ık ve C~mOOr masranan mUEsse::enin yukerıdaki satış 
liat;na dahildir 

Beşiktaş Çapamarka 

inhisar memurlarına ucuz f 
yemelı veriliyor J 

İr.hLs .. rl;;lr Ba,smJıJUırliiğüııür ,\Pka-
ra ısl >hane <I ilcıC' betlel'i? O· ı 
.ırtlk vE"r!_rnektc olan ogle yen.eğin.. 

den bedel nnıkabilh?de Gümri' ve 
Jntıf;mıriar Vekiil"ti mc:-r: u 1arna da 
İCV'Lİf' bu.şlamlmrştll 

M. Nı>rl Copa 

Açılı İf ve memuriyetler 
Zonguldak Bt!ıOOiyesinin yüz yetn"liış 

lir;ı ,1ylkk ücretti ıJıt.l. ... as m.e·vkli olaın. 

bir ft"'l rr.eınu11:uğu n1tiınhal bulunmak

Yı.rh . 1alip olanların yirıni beş şubata 

kadar nwt.kür BeleJiye reisliğine ınÜL 
l'aca etn1eleri icap ey~eınefttedir 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
He~· gün VEık5!ot nıonıuı·laı·ırıda:n 60 

kı.şi bu ~e.kildc ı.iC\1'.w yol'r.i:!'k yern<-k1c-
· u. 

Tarihi Tefrika: 11 

Ehlisalibe Karşı Kıtç Arslan 
Yı:.zan: M. Sami Karayel 

1 Toka y ve Ağabeysi heyecan içind• 
idiler. Zavallllar geçen günlerin 

açlığını ve yorgunluğunu unutmuşlerdı 
i~ zora <lölrur.eğc JIIJlti«İn yoıkfo. 
Çüı.ıkü kala!bal:ok bir köyrlii, 
Ağa cevap verunişti: 
- Buyumn efi'Tl<l•m buyurun ... 
Esasen ağanın adamları yanın.. 

ela durnyordu. Hemen seğirtip mi
saiirlerin atlarını alıJıiar 
Ağa önde, mioaJiı Je.ri gerid• yü.. 

rüyorlardı. Tok.ay n• ağaıbcyi.si, 
heyecan içinde idiler. Zavallılar 

geçn gün}erirı açlığını, yorgun!~ 

ğunu unut.mu~lardı. Bu ne kör 
talilh idi! Bınıbir vartadan kurtul. 
muşken, ~iımdi kcn-dı ellcrilc ge. 
lip bir köy haJkına esir olmuşlar. 
dı. Amma bu kız da ne olu~rdu·?. 
Bu ruısıl şeydi? Yirmi beş yaşla.. 
zuııd.a, uxunca ·boylıu, ge.n4 göğiis. 
lü, kara kaşlı, kara göı;lü, gam. 
ze.li yanaıklı, diri ve yakıcı bıMışlı 
bir Yörük kızı idi... İş buradan 
çıkıyordu. Yedi senedir kale için. 
de ne kadın görmüşlerdi, ne de 
kimse, çıldırmak hiçtendi... Bu, 
öyle bir muamma ki, halli müş.. 
küldü... Tokayın ağaıbcyi&i, hem 
ağanın evine doğru yürüyor ve 
han de bu meseleyi halle ç.alışı.. 
yordu. Ayni zamanda da nasıl fi. 
rar edebi!Ec<kle.rini tasaırhyord u. 

Köyün i'ıyan odası denilen yere 
gelmı~rdi. Ağa buyur ediyordu. 
Geruş bir sofa, h~r tarafı açıklık 
ve yeşillik bir yer ... Yörük halı.. 
1arile her taraf düşenm~.. sofaı
nın ortas.nda bıır havuz, dıurma.. 
dan şırıldıyara•k akan berrak bir 
su ... 

Her.k~s yerlerlne oturmuştu. 
Aradan ·bir daki.k.a geçmedi. Elle. 
rinde leğen ve ilbrik tutan iki kı:ı: 
sofraya gelm~, mis~firlere -buyuı· 
ediyorlardı. Yörük adeti muci'birı.. 
ce her gelen misafire kızlar hiz. 

ımt eder, hatta yem.,k!erini, kah.. 
velerini, yataklarını. .. Herşeyi de 
kızlar yapar. Bunlarda kaçgöç 
yoktur. Hu. 'Ju1kü.n en asil adet. 

lcrindm olduğu için kızlar yolcu. 
!arın eller~ni, yüzlerini yıkama
ları için su g<tiımıi~lerdi. .. 

Tokay ve ı:ğabeyisi, donakaL 
mışlardı. Aman Alla•hım! Bu ne 
tılsım, bu ne muamma idi!.. Çeş.. 
me başında gördük !eri kız, bu 
evin kızı idi ... Elinde ibriık ve le. 
ğen, ayakta. hiıımete ıimade du
ru~rdu. 

Yine Yörük adetinde, hizmet 
edç ı ve mecliste bclunan bir kıza 
diki-•tlice bakmak ~'Ok ayıp o-L 
maıda b.:rabE r başka mana dola_ 

1 
yıs 1 Üt. n Jg r ·( <'aıp 

di~·i'dl.·ıı. Tok~.(w • agabcyisı kı . 

zın yüzüne di~katlice balkıp t .ı.. 
ki:c <lcrniyorlardı 

•iıa)el ellerini. yuzlennı 1 -
miıc, ' kadılar, ,.dirl€re gc~ 
otucdular Aradan birkaç daki.<a 
ge;;.mcicn kahve, bu"lu ayran ve. 
saırı..• geliyordu. O derece iıkrz.,n+ 

olumıyordu ki, Tokay ve ağaibe

yiosi iıuııa ne mana 11.erece-klcrini 
ş;ışırınışlarclı. Bu ne ışti Yarabbi!. 

Mi;aiir odasında l.ıırçok ağalar 
V'C l,iJ} füleJ", adetten olduğu Vl\• 

bil~ ·•Ufa geldiniz•C gddiler n 
gittiler, arlık evin gğası ve ın.is3-
firPri ;ı.abuz kalmıştı. Kızla.. mli. 
te~ıddiyen hi?.met ediyor ve or. 
tada oüyücek bi:r sofra kuruyor
laıd •. Akşam olmuş, sular knrar

mıştı. .• Tokayın ağ•yisi, yan 
gozıe ~ımseye çaktırmadan 'kızt 

taki;ı ediyor, kız da onu gözünün 
&ufmğile kontrol ecliıyordu. Kı

zın tı&bası bu vaziyetten haıberdar 
dej;'.lcH. Tokayın ağaıbeyisıi, gör
düğii büyük mô.öafirperverliğe 

hayran oluyor, ve bu smıetle için. 
de.ki ~.lpheler azalıyordu. 

La:un, bu kızın tecessiIBüne ,·e 
bakışıarına biT mana venomi)"01-
du. Nihayet yoıı.~kl'<r yendi, kah
veler ıçildi, rohbelıkr yapıldı. Kı •.• 
laır y.ne Yörük adetleri \-CÇhik', 
mi•aııTluin yatakl.ır r yaptılar . 
El n •• ıçe hizmete ~ ıı dur.ıvo.
larrl•. [•]. 

T.1.<n}ın ağabeyis'n·ıı ıç'n kurt 
yi.yardu. Bu muaır.!ll.ayı !ıalkt

trı.e< lçın fırsat arıyordu.. 'I"_ 

sa t•1:un, kacarını vıe n.i t 
lak ... u muammayı halled cekt.. 

Kızların babası misafirle11n<' ra
hallık dHeyerek <,'< kilmişti. İki 
kızcl,ın küçüğü de git~tı. füıyü:-: 
kız, "ılisafirler yatmcıya · IJr 
bekL m. k hizm~tilıe mııkell kal. 
m1'lı. 

T J '''} ın ağabeybı, oır kurna•-
lık di.,;~ündü. Kıza dhn.et"e'k: 111rı1ı 

söy.,di 

- Siz rahatsı< olnıay,n; biziın 
küçük birader yats!n, benim uy. 
kum :;ok. Dışarı r,;ıkıp bir Dğaç 
altuı ·~ otı umak ve ha\'U aln1"k i .... 
tiyo.-:ım ... L(ıtfedeı-,eııi< buraları 
bikn.d;ğim için baa~ yol gösl.< 
rin.z! .. 

(Devamı var) 

, [• J Elye•·m Anadoluda Yörü 
ler ı-vnı tarzda ha<reke-t ed • r. 

' MOHiM iLAN 
İstanbul'da Havagazi ve Elektrik ve 

Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 
"Satgazel,, (İstanbul ve Anadolu ciheti) 
Levazım mü,küli.tınd an dolayı kömür tasarruf et

mek maksadile lstanbul Belediyesi riyaset makamınm 
tenaibile 1 ,ubat 1942 pazar gününden itibaren yeni 
bir iş'ara kadar Havagazinin normal bir surette sabah 
saat 7 den 13 e ve ak,am 19 dan 22 ye kadar verilece
ğini sayın mü,terilerine bildirir. 

Der yemekten ı.oııra günd.- 3 defa muntazam.on dişlerinizi fırçalayın•ı. St·hrımiru~ de bll ~eklln taLbı o· 
h nma .. ı i('ln tetik kJer ıc a ohuımakta_ 
d: . 

Topk:+.pt 'ctrayı 111tu.~bne on bi.r lira 

aı:s11 nıaııı;I.e. fotoğra.Ci ve daktilo bilen 

ve on az Oıl"lıa. mektep taıl::tl:li olanlar a

lmac tN" Müracaat müddeti s~batın 
beş· ıc gihıı.me kada.rdu·. 

Başka saatlerde gaz tazyiki azaltılacağından bir ka
zaya mahal vermemek üzere bu gazi kullanmamala
rını ıayın müşterilerinden rica eder. Akıi takdirde 
vukua gelecek kazadan şirketimizin hiçbir mes'uliyet 
kabul etmiyeceğini beyan eyleriz. BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
y,\ZAN: 

Lottis No. 28 
Çevıren .,-

t. SAC İT 

Ba.ğ;,ıld J mu dersiııi.l.? 

- Zanneder m 
- De-nek k.ac;masuı-...: mX11 o1nı«k 
lrı bask:ı: ('&re yoktu., 

Evet Totköıl'lay. K ptana k·1'ı.JP 

gen1~l durdurm.,-a vakiıt yC'Jktu 

- Elbetıt~· \:aktın•Z Ol ınaz h O za ... 
nıaoo. kadar haydut "l'IOtort>«.a b;~ 

ve ka,:.-erdı. 

Daha sonra motoı un guru!tl.r.;ünü 
duyd ım ve yola koyulduğun 1 'Öl'· 

dJm 
- t.ıık tondi1ıdl.1111'rıC,Ş.tu lel l nı" 

- Ta"nam e 
- P~lc:" 

- Jo"aık,a• oylt%y lİZ bvy~ tı .. U: 
em t'tt ._ -ı nu Ç' nt ıı 

- HilY Amma, bu m ur Av1ı11 ... 
L haydudu ( n ydım t 

m< 
ti . \ 

· P•<kb ~ a-, 
~ıs , l\.ıch. ılne b kU.r · 

('ı .v z. 

• 
Torkanay b 1 r daha uinuzlannı !İlkti. 

Fakat mesle-kuaş \.\· ılk di.ışOnct"li yU

zu ön1.111de &ülı..:nse"l'lekten k:mdici 
cı.anıadı: 

~ H:tydi gıdelln1; C"anın1ı sıkılm.eı ... 
s1n. Başka e<er n1U\i af fak ı>lursunuz. 

D.:th.ı gerıt"ınız Ellnlıe dah.;ı (vk ill"-

s:ıtJa"' ıeçe.·. Ko.km~yltlıfıZ, ben;mle 

aehıılz. Emırııyeıte rnporunua.u hazıır

:ar ve ş!fre ile Avustra!y0aoya bildırir

ıın z. 
Wills cev .. p \·erd" 

Sıze b şey ) .... 1 SOt°dCağ .. ıT., bu 
le b y nı hk o' ndan şup!ıe 

C V< 

L. 

m. 
Y r. !ık mı 

E' •t. H de gô duğımıd beri 

pileye dll;/tu Hay "" O ı<rın 
Tho o d g n ~Oy ı..yonuruın B· na 
errm m!'! ız j 

- Bl.i.ıllt.ı. tö.Y ·en ocn ueg.tinı. Sizuı 

wuız Rudge böyle tiöylüyor. Fakat 
bununla ne demek i9tiıyorsuınu2'> 

- Kollandılpın bı.. adanı bh can.i
den zl1yadr b cın .. yet kurbanına 

ber.rziyordı.ı Blrmci n~\'ki sulonıUJlda 
otururkfn onJ.?1 kork ~dan titred:ı:.-,ı 
b k ... defa gôrdum Londraya var:nek 
iÇQ'l .ae<;ıe ediyordu. Cebc-li.ıttarık'da 

onunla biraz konu., ,,ya fırsat bul
duın cCeb('lU.tta.rık:'dan sonra ;ı\·tıll\. 

drğr ı Lonılrıya gid~oruı.> dediğin1 

z.armırı yüv.ü ararc_ Du <.hır t trl· 
yordu Ba ,a korku : baktı \'e ke
derU b: r gt.J: Urr~eıne i1e •Evet, hak
k'E' vaı, h:::yırhslJ.e bh- li.ll evvl'l \'ar
sak da kurtulsak> d("di. İşte bu ko

nuşma ve seyahat e;;n.ı:hnda geçen bu
na benzer bazı k ç~ had ~eler, berde 
bu ac:hımJ11 bir cln re• ban olduğu 

.. üphem1 uy.andtrd . 

Tork<.r6.y jti.Jldıl 

S...kuı haydut hak .ı:.nda aldan -
ın o!may~ ınız., 

!f .. yıı ~e ıı· 0 c·t .. sö,y.cdtgl a 1 

damoı /\..in da a.l.ılm« olarak bh" ya-

Cesaret bulan Avustraiyalı polis de
vam ~ttı: 

Bu hus ta du.'ilalmege 
oklu. N"e kanaat cdindıın bl 
nltı? 

- Bı!mem., 

vakti.m 
ınısi-

BL-rada oıtıp bıtcn hidiseleı-i 
bilmlyo un.. Farzedelhn ki Ouann 

Thorr · »"l.a.rıio.nbe 1 Londradadı.r ve 
Da La" Oidüırmuştıı.r. Fakat bu a:emJ
de seyat.at ne ohıyor1 

- Evet, 
- Oyle yd, Avushraıyada bir suç ı 

o:1ı.gı oimasJ. kAfi lrlı. Bu suç oı·ta -
gm1n '!\lvngol)<\ vapurıl.e Ouann Thoı.r'a 
benzıycn herh.anJti bır adamı Lon 
draya do~u yolu Qkarma.ı:;ı yet~lT'di. 

Böylece polisin rliJakatini bu adam ü
zcr_,e çek~cJtti. Ilarruich'de bir 

motorbot gelerek bu adamı alırdı. 

Adan1 da, n1otöri111 işaret ,.;olgını görünı-

ce clenıze tıUır, faıtat mott>rd.eki.ler 

on t'lalg« ..1 

mıı pLan ı degı 
bU<Ht•rla?'d 

mı• 

İvJ aldat-

r \Ol llı. , Soylec z oımıydcak şey de -

o 
k 

O h. d"' oyle J. 

- l1uan Th•~ 

" . ' c ·e l 

e •· ıı. gar 
ır h~yctut 

va g 

D• gr Wıl' . Soy "11.ıtler r b 
.loyıer dtgH. Acaba net'en kork.uyur u? 

• ı~ . Dl d n b! ok y "' eyler çtkı1 - · 
'I " .1 ı C uk {' lı lyete gı-

tfc ı t \ vetl t•f ız Ruc'g •c 
~ m. B k c da fık 1 de 

tır . 
'Devcunı ''ar) 

Gcn.e mezkln· ıni.ıze müdiir.lüğü ıka

P• ve koı·Lı nuı-harızları da aramakta .. 

dır Ay"!l(:a, orta ınektep dertceb;nde 

tahsi;iı olmzyan taliplor arasmda şu

bat~!l on altıncı pazarles..i. günU saat 

dokuzda imtihan icra olunacaktı.r. 

Hav;ı ;\lüsteşarlıjiı 150 - 210 Ura ay. 

hk ucretle on a .. adet ing'lizcc tercü .. 
manı ara.nıaktadrr İmıthanlar on şu.. 
bat sJ.h giinü saat dokuzda Ankarada 
icra olun..ıcak~a. 

'-----------MÜDÜRİYET. J 

T. H. K. Balye Şubesinden: 
şut:em~ıde mevcut 1500 koyun ve 110 ık<"Çl deı·ısmln verılecLk bede1 hadıı.il 

Jay!kinde gihii1düğü tôıkdlrde 2 Şubat H2 pııızoır!e>l &ünü ••a4 ı5 de kafi ihale 1 
ya.pılac;:ıgmdan tahpıor~ aynı günde iUbemiı.de bulunmaları ilan olunu • (9f",.1) 

-- -

KAŞ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, 

ELERİ 
GRİP, ROMATİZMA 

derhal keser Ve büti"n ağrıları 
Slhhiye Vetıal · t.iııin ruhstım haizdir. kabında giinde 3 kaşe alwabilir. 

.. 


