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Ekseriyetin 
Bi~leştiği 

Nokta ... 
Çörçil yeni kabinesini 

kurmut bulunurken bü
tün hesaplar da mütte
fiklerin her şeyin batın· 
da zaferi Avrupada arı
yacaklarını gösteriyor. 

Ycn:an: ETEM iZZET BENJCE 

Çörçil, harp kabi,.~~ıni tadil et. 
miş olarak işinin ba§ında kaldı. 
Yapılacak veya beklenecek bir 
başka şey de bulUllD).adığı aşi· 
kardı. 

Başvekillikle ıbir arada l\1illi 
Müdafaa Naz.rlığını da omuzları.. 
na almış bulunan Çörçil'in her. 
halde İngiliz milletin• ve tarihine 
karşı mes'uliye~i ağ•<dır. Bu ağır
lığın içinde ve altında ingiliz Baş. 
vekil ve Milli Miidafaa Nazırının 
da harbi kazanmak }>akımından 

bazı saslı hesapları ,.e planları 
bulunmak gerektir. 
Şimdıiye kadarki mesaisi içinde: 
a - İngiltereyi ıımkav<ınette 

tutmak, 
h - Hasımlarını mümkün ol. 

duğu kadar J ıpratnıak. 

c - Rusyayı :arckııdan istifade 
ettirmek ve Almanlarla .sava~ını· 
ya devam ettirmek, 

d - Amerikayı harlıe sokımıık, 
c - Amerıka ve ln~~ııiz işbıirJiği, 

Rus ve Çin ınuka.venıeti i•le zafere 
vasıl olmak .. 

H<dcii içinde çalış;ın Çurçil he. 
sa.plarında muvatfo.k oım..,,ıur. 

Japonya kar~ısmdaki araz~ kayı.. 

hını da Amerikayı i!Lifakına ve 
harb;n içine almakla telafi etmiş· 
tir. 

Çörçil yeni 
Kabinesini 
teşkil etti 
Krlps Avam Ka
marası Lldern-

tıae geçil 

1 lngiltereden 
GELEN 

Muhribimiz 
• 

Harp Kabine si' 
azaları 9 dan 7 

ye indirildi 
Avn«tralya ve Yeni Gineyi gösterir haTİla 

u Sultan Hisar,, a 
merasimle bay
rak çekilerek 
donanmaya ilti-

BIRMANYADA Şark Cephesinde hak etti 
Londr.:'l~ 20 (A.A. - Vin&ton 

Çtı.rçil yeni ktlbinesini kunnuşttıır. 
Perşembe akşamı aşağıdaki res
ıni beyanname ıne~dilmiştiır: 

İNGILIZLER ALMANLAR O ece ıskende· 
runda 150 kişi
lik bir ziyafet 

Kral a.5.:qtıdak1 tayinleri t<:!sdik 
etmiştir: 

BaşvekrJ, Hazine Birill<!'i LOt'
du ve Müdafaa Nazırı: V.imtooı 

Çö.rçj], Domlı'ı,yonlaı Na2u·ı: 

Lem<mt .Mtlee, Miihrühas Lordu 
{Devamı 3 üncü sahifede) 
- --

• 
Bir lngiliz des-
troyeri battı 

Londra, 20 (A.A.) - Amirallik 
dairesi Gurklıa destroyerinin ba
tırıldığını bildirmektedir. Ölü ve 
yaralıların yakın •krabalarma, 
habe? verilmiştir. __:._..,__ __ 

Cava adası 
Üzerinde ha va 

muharebesi 
Vaşington. 20 (.A.A .) - Harbjt)le 

N'E'zareti Pc-ıışe.mbe günkü. va"Z:i'Yet.iı 
<:aat 16 ya kadar biı?.di~ aş<ığıdaki· 

teblıği rı~rctmektedir: 

/Japon kıt'a/a
rına hücumla, 
geri attılar! 

Japonlar Bili ırma· 
ğının arkasına ka
dar püskürtüldü 

Londra 20 (A.A.)- Biıımanıya,. 

da muiharebc şiddetlenımiıştir. İn1. 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Avustralya Bu 
sabah gene 

bombalandı! 

1 - Holl,nda Hndi-ianı Aımerl

kan crdusooa .mensup 16 av twyyaıı-e- J 
1.DCl.·Rrıu 2 o.ü SehH'ede) 

Lond•na 20 (A.A.)- Bıu sabaılı 
Avuıstra1lyanın Darvi.n limanı Jıa .. 
pon tayyareleri tarafından ıkinci 
defa bıamlba'laıııımışiır. 6 Ja.poın 

l<l'yyaresl. d.üııü'l'ill.mı1ştü;r. Jap<ıın• 

lar lıaslanıelcI\c de hıücum ederek 
oonııbal:ıil" .. tmıslnrdır. 

Pangaltı Polis Komiser Muavini 

Bay TalAtı kim 6ldii.rdtt 1 

Dünkü muhakemede şahit bir polis me
muru: -"Nedime suçsuzdur. Kocasının 

şerefini kurtarmak için bu cinayeti 
üstüne almıştır. Katil aleti olan çakı da 

uydurmadır,, dedi .• 

ihtiyat malze
melerini de 
kullanıgorlar! 

---·---
Sovyetler, ağır, 

sürekli bir şe· 
ki 1 de ilerliyorlar 

Mos'kova 20 (A.A.)- A.lrnankar 
tile'r'i ·Jı.areke>t ;miızi dcındmın:ak 

ve ll'.Jobahar taarnoou i9in J!Ji,i. 

yat olanak saklam3(Y1 üııniı et.ı ık
leri hÜC'uıın aırabalarını mulbare
bcyc sıoik.u·j"Orlar. Leınirugrod böt. 
ges.inld1e ıdü'!l ağır kaıyı;p,Jara uğ
raımşlıaııdıır. Dan havzasmdııki 

ktt'alarmuz, Alınanların Rostov, 
Barlkenllrovu ve L<Y~<>Vaıygıdaki 
ha.1Jlarımı yardıik:kırımıdanheıri ağır 
ve fakat sürelı!li bir şekilde ı.Jer. 
ıeımcğıe ve Almanllırı mevzilerin. 
den çı!karmzya devam ediyıoriar. 

(Devamı s iiıı"ü Sahi:!<>de) 

Şark cephesinde Alınan askerleri 
bir Rus tel örgüsiinii kesel'lerken 

verildi 
Aatı.dolu Ajan"ıuıı İskıen.. 

denından bildmHğincı göre, 
evvelce İngiltereye sipariş e· 
dilmiş olan harp g•ınilıerimiz.. 
den Sultanhisar forpido mu11. 
ribi, esas muk'itvelesi mu~i
blince biı:t teslim edilınek ü. 
zcl'• dün sabah İskcnderuna 
muvasalat etmiştir. 

fDevamı 3 üncli Sahi:feQe) 

Amerikan kuvvet
leri nicin İngilte -
rede toplanıyor ? 

• 
İngiliz Harbiye 
Nazırı "Burası 
bir sıçrama tah
tası olacaktır,, 

diyor! 
Amerika i ı I ar ıttr
atleAv~upaya asker 
çıka mak istiyorlar 

Londra, 20 (A.A.) - Öğrenildi. 
ğinıo göre Birleşik Anıeri.kadakö 
askeri mahfiiler, müttefiklerin 
harbi düşman arazi~:ne naklet. 
ıneleri meselesiınd-0 ısrar eıtınek.te

dirler. Amerikablar, rn işte kcıı.. 

d.iler.iııe düşmı hiiyiik yardımı yap. 
mıya hazırl1111ıyorlar. Bu münase-

CDevamı 3 üncü Sahifede-, 

Mahkumiyetle "Müttefikler 
neticelenen bir hızla 
rüşvet davası 

taarruza 
geçmelidir,, 

Va§inıg:_on 20 (A.A.)- V~ing. 
tonun mes'cıııl m<ıhfiller inde umu.. 
mi sure1ıte hasııl 0'lan kanaaıtc gö.. 

Bahçıvanlar Cemiyetinde bir suiistimali 

1250 lira açığı çı
kan ida·re heyeti 
Adliye.ye verildi 

Dünkü kongrede azalar ibra edil
miyerek idare heyetinden çıkarıldı 

Manavlar ve 
ferinden 

Bahçivanlar Cemiyet
neler istediler ? 

Şehrimiz Manavlar ve Bahçı.. 
vanla.., Cemiyetinin yıll.ık kongre
si diin öğleden sooıra saat 14,30 da 
yııj'ılımştır. · Toplantıyı cemiyet 
re'tsi B. Hüsamettin ç;vi açmış ve 
evvd'1 faaliyet, heı.ap raporları 

okunın.uştur. Azala<dan birçoğu 
bu raporlara itiraz •tmişlerclir. 

Andan B. Rıza dem i~tir ki: 
"- Cemiyetimizin faaliyel gü~ 

terebilmesi için idare hey'eti aza. 
<Devamı 3 üncü Sah.ttede) 

Otomatik Telefonlara Dadanan Bir J.Iırsız 

Umumi Telefon köşk
lerindeki paraları 

aşıran biri tutuldu! 
Bir adamda Tepebaşı karakolu
na bitişik türbenin demirlerini 

sökerken ya k a l a ıi d ı 
Zabı1a dıiim Kadılköy vıe haıva

llii9'.nde otom·aiik tekfon[arın mü. 
kal-eme iicret lrutukırına dad!anıan 
bıir aç.kgözü cürrnümeşhud ha.. 
~lnd~ yakaılamı.ş!ıif. 

Ali aıdmd,aki bu hırsız, telef-On 
eılrnı.K baha•nEsilıe, <ı.mumi: tele. 
fon odalarıma ~ lı!öşkler:inıe gi'r. 
melkle ve eıin<lekl bir fı11e1'ıe üc. 
rıet kutularını açar.ak riçi1lld~lki pa. 

CDevmnı 3 ür.cıl Sa.hifedel 

Şişlide bir 
adam sokakta 
bıçaklandı 

Şişliıde Fl!rıın sııkağ'ıru:la 72 nu. 
m<ırafa €'\ide oturaıı İsrn<lij, dü!' 
akşam ge<; vakit Şişi ide Ha"ilo

(Devam.ı 3 üncü. Sahifede) 

İşsizlere İş Bulma Yurdu 

Yarın Nuruosmani
ge medresesinde 

merasimle açılacak 
Eıninöııü Halkevi R<osliği çok J 

yerinde ·bir har«ketl" bir •İş bul. 1 
ına 'c kurtarma yurdu. tesis et· 
meyi kıırarlaştırını~tır. Nuruos. 
maniye camii .jç;ndeki csk!i m~dro

selerde kurulan hu yurt yarınki 
cumartesi giinü saat a,30 da me. 
rasimle açıl:M:a.ktır. 

-
CERÇEVE 

Banyo terti batı d:ı. yapılon yur{ 
50 yalaklı olacak ve ileride getıi,. 
letilecektir, İ bulmalı. iizere nıii· 

racaat edecek vatandaşlar bum ı.ı 

barmd ırılacnkl ardır. K e"' dil erine 
sıcak yemek de verilecektir. Yur
dun müdürliiğüne !<ıynıetli ga.zo. 

(Devamı 3 üncü Sah.iiedı ) -
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HALK FİLOZOFU 

Bir Şikayet Mevzuu 
REŞAT FEYZi 

Bakkal, topbnc·dan şikayet. 
çi, kasap toptancıdan şikayetçi, 
nıanifat r~C'l biri-:10 elin 1hti_ 
kar )aph;,mdan ~ikayctçi. 

Bu •İ aydle , l>1raz nıı<ba· 
la:;:a .;L:ı da, ıikıı. r Jiın, kabul 
ettiriyor ki, her •ıe\"i 1naddonin 
ilk ticarcüni yapan birinci el, 
toptancı veya illıalatçı, taıı.iati.. 
le piyasa).ı hakim bulururuık.. 
tadır. nu hfıkiıni.}et.in hiisnii 
suretle knlLm.lm:iSı gerektir. 
İkinci, üçi" cü el, bir metaı 
)iil<sek fiatla alıyorsa, ) · ksck 
l>ir fiatla satmaktan başka ça
resi var mı dır?. 

İkinci, üçiincıi el, toptancı.. 
dır. İlhalatr n her i tcd f;i 
malı, çeşidi alamıyorsa, düU.l. 
mwla her m tnı bulundurabil
rnesinc hukiın ,·ar m ıdı.r?. 

Un şika) etler, bo) lece tevali 
edip gidi) or. llcr şikıiyet sahi. 
ı..: "n derhal haklı olduğuna 

hükmetmek doğru olmamakla 
beraber, şikayet mevzuu ayni 
ve ~kiiyet edenler mebınl bu. 
lunduğuna gör, herhalde, orta· 
da blır hakikat varau. 

Bu hakikat.in eni, boyu ne.. 
dir?. Şüphesiz, bu noktayı esas.. 
lı ve etraflı tedk;kler meydıına 
çıkaracaktır, Eğer. ik.<i.nci, üçün
cti elleri, dolayısile. alıcı olan 
vatandaşları ınüşkül vaziyete 
50kmakta birinci cilı."l"in s1111"ıı.. 
talı:ı;iri varsa, kendilerine icap 
Cdcn il•lann yapılıuam:ı~ı iç:n 
hiçbir fl&b<.p yolh>r. 

Bu ihfaı·, icab111a göre, bir 
yumruk, bir sille, bir tepele. 
me şeklinde do oluhilir. 

1 İşini habers:z bı .. 
~~~~d~!VI 

rakan bir maran-

Sİ. "GAPUitUN 

HESABI 

SWgapur ı~ 20 yıl ~alı~ılmış. 
Fakat, 20 yılda vıit udc getirilen 
bu tahkirua 1, :ıo gün mukavemet 
edememiş.. l}imdi, Siııcapur için 
h:ırnııan paralar l.csırp ediliyor. 
r. nıyetlere f,öre, GO milyon İııgi. 
Fz lim.."1 lıarcaamış.. 

Şiındi hesap .ne l:U:ım?. Bade 
harabi.lhıı$t8! 

LÜKS EŞY,\ 
. -- -
GEL!\IEYİl'CB 

Liiks eşyaya karşı boykot var. 
Bu arada, kadın boJalarının da 
~mleketc ithali mencd'Jecck.. 
bn lıaber zannediHıı'.;ındrn çok 
daha mülWn.. 

Piya•ada boya kahıaymca, bir 
çok kadınları hakiki Çt"hre, hakiki 
r<>ıık ve hakiki h§, giiıle :örNıi.. 
leceğtt.. 

KARNAVAL 

l\IASKARASI 

Karnaval, lıa!'be rağmen başla
dı ve devam ediyor, Bu seneki 
nıa<karalara dikkat ediniz daha 
uaip! Çiiırkii, dünr;,.da ~kara.. 
lar uten çoğaldığı i~in, karnaval 
maskaraları, kendilerini onlardan 
ayırd etmtkle bir hayli güçlük 
çekın~ olsalar gerek! 

ÇllOIAZ 

SOKAK 

Bına inşaatı içla ban yeni ka. 
radar verildiğini lı liyocsunuz. 
Bundan wnrn çıkmaı. sokak yap. 
mak yok. Halbuki, eskı istaubul
da, ne kadar çok ~ıkmaz sokak 
\'ardı. İnşallah, bundan böyle, biç 
bir işimiz de çrkmazq girme:z. 

AHMET RAUF 

Bu pazar ;yapdacak 
mukavemet koşusu 

Sar.yer Halk~vı spor ~ubes nin 
"k>rlip cHği mukavomet J.xışula
rımn 4000 m:ıtr" olan ik:ın.c:Si 23 
şub>Pl 942 pınar güoo saıı t ı o ,30 
da yap&cak'...-. 

K'.IŞO. sahası BüyUkdere ile Ta. 
raeya ara.oı.rııda.Jr.i aısıf.alt yıo:::!ur. 

Derece ala:ıı}a.ra madalya ve 
ınıl'k.liat wr lıccek:tir. 

Açılilll lkıııp>&ın içe:; ~.ino::. Cirdi· 
ıı:..-.: &örlıooe. bir labza bt>ka kaldı. 
N -..·in de, &:frzzl ba~ı Arjaotinio ara .. 
s.ı.ctb, kaop:.n.n beme-n y2n~ bi.r put 
g ..ı t.arcktt.siz d:u<':Il~·u.. GOz.Icrinin 

y ı·yah'::.5- pırıl pırı. y"'!'lryo.rdu. 
, •'"·ı. -şJp'Qasmı ç ... t:"llak Nev·ne 

&l: ~ .Tfiı:oüdıü.. Ccn-ç k drr.ır, uza~tığı 

P tnil e•ı öpt İ.:ıt. sı ,ırc, ilk de:a 
bı.ı n sev~;er-n heyecanı lçlnde 
;djj:;. 

Suari, }çerlki ~d.ı,rı ıo . erclt: 
- fa')'ur uz, & e.lcr dedi 

0

tV ilcr !, Sı.:. V.ı ark'" :ndan. 
y .ıdü. G=ç ada , ora k •P'Yı kapa
dı. Od ... n n or: ı.a...!:3, b., A.ı, kzqı. kar .. 
tıya ıtY!kU d:.Jrdu.U:. Sil21.vl. ge,..ç ka ... 
<lıaı ~ bf:i'.n;!cn kavny , at, soluk solu
'ta. ducl::k' rle gen~ ~m du<lak· 
Li ar.ıdL li.....,;Ja, bu >l,gun dudnkla. 
rı ... zlln uzw 6p\..J.. 

l\evkı, ki!:; deki ko!!uğa oturuaiı:cn: 
- 4 .e &" 'd"1"'., s '12V1, dedi • 
- \"oı.:Ila!:ü asko~'"~ 1. Olut ce .. ret 

goz mahkum oldu 
Aııluırada resmi blf maua>ngoz 

fabr .kasmd:ı.ki ijni kabul edt!e. 
bilir bir nııarer - o'mıaiksızın 1'eır. 
kr-den Kiz.:rn ?en'ı ts.m'nde bir 

ilşçi fu;üncü asüye c-cza malılke
mcs ne varı~:r.r. llLuha.kcmesi 

ne~oo 4 .k."ı:ıııuı:>unıun 54 ün.. 
cü ımaddesıne ı;örc ve )'efil yii .. 
zünden cez::ısı indirZkrek 41 fra 

60 louı Lı~ ağır para crnasıına mah
küm ooilınişt' r. ------

Pahalı fspanak scıtan iki 
•ebzecin:n dü/..f.;ô.nı bir 

halta kapatılacak 
Aınkara. 18 (TcJ.,fon a)- Ulu. 

caolar maJuıJks: ""e dört ır.<.:ıma. 
nh dJr.'{ki.ııd:ı scbzr<:i:ik yapan 

Ali Ta.h'6ll ispaıı.ağın be h<.r .kılo.. 
sunu beş kuruş fazla füatla, yiT. 

mi 'l>cş lruruışa sattddarc-:bn be. 
şer ha ~Çtır p3T'3ı c~asına ve 
diild<8n.!arının bir hafııı müdde'. 
le kapatılro3Sllla .nı.a.h.küın edi:1.. 
mişlıero'.r. 

Süleymanive kulübündeki 
güreıler 

Sü roymaniye ku"1bÜ'r>de her 
pazar günu .a:atın1ka '"l'I! &e'l'lırart 

güre1er ya.pılıması kara.ı'kı~..ırıl. 
mı~;ı.t Bu harta Baba :ısıkili tb. 
rahım ve Müliı.y.im pehh·anlaır. 

fa diğer bazı pehllWanla.r gilTt"
şccıcklccdir. 

Boı aran arazı 
Ziraı seferbe .. :k rr:evzı..;.ubahs oluır

l.""Cn, gt.ztımL:..: .in ön ne .><>ş ,. h3.!i du .. 
rş.n u-~ aı.ııız .. ı..: 7 .Jr. l"alr ız, l 
bu!tm ('tr;;fm:ı bJki'ltZ, ldlf_ Geıı!Ş 

... uzl "kler k~ de.il: l'!Z, b;tWT'ez, öylece 
dı.Jur. 

DC\""l<:I b!rı b'.r Ulrl'l kolaylıklar ı:ös
teıri;ror ve dll.lıa da gösterecek Her
k.:ıi, ~ duran araz· iı.l ek'.p di.k.:ie, 
bugiln eld~ edilen ma.tısu.lü.r, bir, iki 
ı:ı:ı:lell ~eyi!, b<!i oo ro .ıı faLla ıneyda. 
na. &elir. ~nberl, Tü..""kiyc b.z zira
al merr.lekLdlr, deriz. Jdtktcplcrde 
cılrutlıı&umuz coğrafya ltlt.apları.nm bl. 
r ru-i cı:.hr:.~t de b .... dc.r. 

Ar\,k, bu sözü lob:ıt elın<?lr. ı:amaru 
ıehrh-tir. 

BU RH AN CEVAT 

l dt.1;iI... Yavrum, unutına ki, koca.o 
bLD-ayo çek sık gelir. 

Sc$!ııl btrGz 1--:ı.vaµ.ta_~: 
- L ıda ı;.x. ..Jn katıb.m de 

k.end n.J. çak. !yi tan:r, 
- D~a!lol o ad»m kAtip mi? 
- E\'ct .. GozU..-n mtltema iyen sa-

atte idl. D~nU:;ö:d~m. İf.crl.ml b.1.
tird m_ Hemen çtkınlk, seni I~prü

-!er., he& olıın!uso,. Kı:rakc:ı ı!en !ti!ın 
ka1 :ı: ı.:;eJir.ı. Bur.aya gelmeni, 
!>""< d<'t-"'ll bt>l<r.a.~ı,;tm. F•ktt, lele. 
iotıkml•n, lştıen, a.ra,.ııu, llOrandruı 
a. •..ı,1ı1 var mı?.. Tam çıkcyordwn. 

klt.p .müh:..:n bir da•·• dosye mıa ait 
bir ~Y ler soırdu. Ayak ll6tünde ona 
"'" 1> \erlyoC"dum.. 

!Ce>in, bac:ıJcl:ıınru saU1>70r ve gülü. 
TQnh: H 

- Yam be7efe:>diyi ıalıat&ız mı et
lik? 

- Eıt ğfirul!:ıh fPkerim.. Sen, bu
raya ge1miye C"..1$8"et ettiık.ben soo.ra ... 
Elbette mese1e ,-ok .. 

ı 

Palas~a 
Nedir?. 

Cck scvd:tim dootum ve kapı yol.
da~ını Osınan Cen:l.dl Kaygılı. gaı.e-te. 

.ll:Ji.Wc-. «Ko\.·uk Pa..Lbın Em-a.rı> .ismiy
le ,yaı:, orjjlılıa.l b!.r rom.an tefrika et
m 'ye başladı. ~Iuh.ıır"rln yazdığı bir 
f.J.;ı ~d.."!n öğrcniyoru:ı; ki, bu eser, bir 
zab.1.a rcıcram,. bir macera teüik.a.sı 
delJ<ll,r. 

fi.o . .ı.u:nıın SQ1 il.inl.lrında da bu cse
rın, yılın en ga:.p, en merakl romanı 
o·auğu-ruu o;;.·emı.i.~ik. Kc-11 . .::Lsiıne bas 
bl.ı.· eda ve üelüp .sahibi olau o.m.an 
Ccıuı...:, mizah vad~~; .. ıin mu.zaUer kah_ 
~nl'r..ınrl3J:ıdr. 

c.K1.. "\. ~ Pal.Asm Li:rarı> 1U ben ete, 
1emetie1 merakla tak.ip eanlye ba~la
dlm Uostwnun. bu ucri hakkında size 
şurlar.; ya~k lstzrim; 

Osman Cer.Ja~ bir çoklırmın bll
~cı..fi kuvvet.!.i tarı.harı olan b'.r mu
h~rr!rdir. Meselii. bir n:.izatl muhaui.. 
rı:nlıl. tarini etu.d:erc son dLtccc aıa
kau ok:uğ:u:nıU suylf!.:l!?Ol hayıet etmez 
m.~in.;z?. O.;:nan reı11al, merak sarthğı 
b·r rr-cvz.uu. adam ıskılıl.ı tetkik eder. 
Bu a~da e~ Yunı.n .mcdtn.yeti ve 
Ytcı!ın tarı:ıi d.a: \'ardır. Ve O,:,ma.n Cc
ffiglıJ, .Ege ha ... "Z.ası ·.medtnıyeti.ni tet
k.k. elır.t;Si için, tı..:s.ıc1iif. onı;n önüne 
bO.Zl fır~t ve inık'ınl.ar da çıko.rmış, a
rc:ıd.ığ:a ır.chaz~cri, ib;tadları kolaylık.la 

bulo lfanişt.r. 
cKo-.ı.Jt Fa.lasın Esnırı> nda esld 

YL.1'13n n"tede.tı:.yetinL okum'U.i hazmet.. 
mı.; b:ı .JlSallln b~i.ınkü dekor ve 
haya: i<,·.nde ya:µtl·ı:;ı t:ırtJ:'.t tipı.eri 

gdn.~~4n.:z! Bu yı..:1li tcrr.~. Osman 
Ce.mal.n en o~gun t;ağının, en ol&un e
seri ol:.ı:c:.ldt!r. On\tn kendlsinc ma~ 
go tti. esprileri !Je süaıını.:ı ol:a.n 
teb-ikB, ıoeşr:yat :JoMl.ind..e, cidden ori
iın>l bıır hAd sc ha,,!Jldc tebarüz ve te
ıru.yüı: cc'!cccktir. 

OklJYUCula.rına daima en gü.rel ve 
en it.nal: te!:-lıkalan takc.lm eden. Son 
Tel:-gral, Os:n;, n <.:emalin bu son e>e.. 
ri ile muhakkak kl, kilri.lıerine yeni 
biznııc:t !fa etıq o~uyor. Bizim g;ı.ze .. e
n:n kvv\'eUi tarafl.arı:ıd..ın biri de çe
ş.tı: vr lyj hazırl.a.Jı~a·ş tefrilt.War \rer
mes .:...ı.r. Dimy<.1o harlıinaı bugÜ""'. il 

1,,,,., ~e kk;:>t buhranı ka.-,l6l<ld3, 
bir c:ok g:ı.cz.clelıcr bir tE.k tefrika 1 ile 
.le lkUa ed.,..,,-1.ı,r. 

Son Telgraf; kadl~r:nin okı..rna ih
tyı:.rını tJta::in 1çi'1, eLnıdeu geleni 
yapmeJ •. -1.adır. Bu b<lkunCan., Son Tel
gı'a!ın ;n:zı !şleırln:l ldare eden ama ... 
daşları takdir etmel< yeri,nıd" olur. 

R. SABiT 

Kaçakçı ve fa
izci bir sarraf 
yakalandı! 

Enuıjyct ~IMU.r1ü0U ma.!1 Polis ,-..e 
ho:;ak~l:k bli<.""ı)Şı.ı memLl!l"!an diiın. de 
ca·t1· d-a elki Gümrük cadd(&ınde" 46 
:n.umar~ı dOık!Urıda tüt.Wıcu~ük nam.1 
r..llı.!KI.? fı. ı..clLk ve UO\"!.Z kc..çakçı.:.ıgı 

Y~' "hda aı:tu:r..ıa lıır Musniyi ,..... 
k;ı.lallllş:acdrr. 

5.JC;lunun di»ı;.:ki!ıırı.da yapt!&n uav. 
tınnad2; bir takım borç .Kaetlen. ve 
ına3.$ c:üzdıanlaTı bu-aın.!DUŞtıır. Cllrm.ü
nii ıuat edıen YuJa Asllye s inci Ce
za Mn.llik-eınesi. ~{üd e:umunUL!l.ne 
ıc..~:m o:wınvuştUS". 

--o--

On bQf ;y~ında iışık fJlup 
•evgilisi ile .kaçan kız! 

Urla kazast'!lın Alltmtaı rr.ı:ıh.a:. 
1hıs:nde ot.aran 15 y~ııı:ia Mü.. 
neovv•r &tı"'""' a'<l..-da b'ır kırı.ı 
16 yo,ıl' la İdris Gü'Jcı:ım Müneıv. 
' ırn arzu:ru üwr:n<> kAçlrnu:ş ve 
K._,t .< <t ·:.ar tu\ularak .cı.."\. 
rue tB;1:m oı, nmti lan:hr. 

Karnesiz ekmek satan bir 
fırıncı tevkil olanda 

Lım:rde Anafartakır c· "'1<.aıiıı.. 
de fırm:t A:hmcd, Hüscy"'1 :smin 
de bir1mn 001.a!etile kamı:s'..z o
larwk beher dkımeğ. -y'.lmi beş 
kuruşa satı:.ıijmdan tevkif olun. 
muış'tut'. 

- Y<ik t::ıbil.. Ne malız.ur olacalı: 
saınki,.. 

E!i:ni h<.ıvada salttdı! 
- Arl:k bir şey dGşünnıüyonı.-n •. 

Sil>d. 
Ar;al'.t.w boynundan ç;k:ırdı, ya. 

n.mdo:kı lro:t.ıığun """1aıına koydıı: 
- Süavı, bir slgar.ı verir nı...si.R?. 
GC"rJC adam, yerinıl.en fırladı., beyaz 

p<ontalQm.muın ~a cWindC?:ı uzıun. 

&Un1U.J taba.Kayı çıkararak uutu. 
- A\ cantm ... ~ 

?\e-v .. niı. ı·g~..: ı y-akar.k-t•n sordu,.: 
- K hve ı~r mı.iln, N<\"ln? 
- h~yı.r.u Fak!l, D'Ut.&.:..ka bir şey 

llcn<m etmek lstiyo.ı-s:ı'l blr dondurma. 
7urfm. Öy:e hararetir.ı var ki ... 

_ ıç;,n y~, ciemek?. 
Nevin göz.lerinl .kırptı: 
- TabH ya.... Hı.:gUn de en sıcak 

eün. V~purım güvef".esirıde bıraz rüz
gB.c olı,:yor. Kôp..'""ilye çık.tın mı, yine a.-. 
t.:.,, ... 

Süav!, kapıının 80lundaki masaya 
tıoını yürüdü. Zile b>-lı. Kapı vu· 
rUldu. N'~vlnin az evvel lç<rilı:l odada 
eö'"®tü adam girdi; Süaviye hita. 
berıo 

- Bir şey m1 istediniz SUa.i Bey, 
dedi .. 

Göz ucı:yla da, ltö;edOkl koltukta. 
o•""" gmç kadına bakma,..t llıınal. et
nıjyo.ı:du. 

Şark cephesinde ne oluyor? 
Bundan çıkarılacak neticeler 

Y a:ı:an : i. S . Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Ne Sovyet ve ne de Alman res. 
mi tebJ.ı;,eriııde, şark ccphc,.U.de
.k.i muharebdtre dair tafslUat gö. 
;rülmüyor. Yalnız, taıaisu k.a;,. 
nal..laruan sızan h:ı.b:.rlerde, Sov
yet kıt'a arının merkez cepbesın.. 
de ilulcdWw:ini ' e Alman umu.. 
mı a.ıııgalıı bulunan Sııı.olcnsk'e 
yakl"'jtk:lacIDJ ve <Cnup cephe
sinde Aimanlarm llaıkoı l>oıı;e;i. 
ru boşaltınıyı. hazırlandıkJ.arını o. 
kuyoruz. 

lhulı.akkak olan lı'ir şey varsa, 
o da lLw. ord..Janru:ı, l-aharın baş
lanuı.>ma bu hafta i<.aJdığı ha:lde 
L .. uıut:tı·ad çcvrcsi'l.0.e, mtrke;ı 

ceplıesuıde ve ce m~ta Uarkoı. 
Tu;,:an.ıog' hattında tutu.nan AL. 
ınan oı:uu.Jarına kar)t Waıcruza uc~ 
vam lıaıi1 ~ buluuın.aJarulu-. 

ME~J;.cz ceph«siııd· Rııslar ta. 
ar ruz burgusunu Suı<.>lens.k c sü.r. 
mek i~tiyoriar. Buna muvaffak 
olacakları gün, Almon orduları
nın şimalde Leningt<.d ve c"nup. 
ta liarkof ikilg0 5"nde müdafaada 
kalm.al:uı belki de ımkansız ola.. 
caktı.r. AlınanlU ccnahlarıian Bal
tık ve Karadenize <loğru atılma.. 
mak için b<ll<ıi de Boltık memle.. 
ketleri hudutiarma ve Dinycprr 
g:ul>-ne çekilmek uıııınd.a kala
caklardır. Sovyet G"ndı.unnayı, 
böyle bir üın.i.t bcsleınekte&hr. E.. 
ğc.r muvaffak olaır.9zsa, Alınan 
ordulaimın büyük ı<srruzu kar. 
şısında, nıcrkezde hasıl -0lan g( niş 
Rus çıkıntısı, müdafaaya elvcri~li 
olwadığınd:m Rusları nıüşkiıl ı::u
runıda bı.rakacaklır, Ruslar, bcL 
ki de kendiliklcrindtn bu çıkın. 
tıyı .kısaltıp dü.zeltıni3·c, yaru ön· 
ce Almanların yapt.ğı gitii onlar 
da daha düz ''e kısa bir batla ruü. 
dalaa için bu parça gerilemek zo. 
runa d~crılderdir. 

Büyük ordıılann taarnız h.alin
d.CA bird<n1>be müdafaaya geç. 
mesi, bilhassa çok dda kazııuılan 
bazı arazi ıuorçalarıruıı te.r.kini 
icap ettirir. Buna vak.it kazanmak, 
tertibat almak ve t..ıhl<lm etmı<.k 
için lüzum vurdu, Sununla bera. 
her, Sovp t Genelkunnayıııın bu 
meseleyi düşünmediğilıe ve şim
diden baza toc!bir al.ıu•ılıi:ına iliti.. 
mal verilemez, 

AlınımLttm eıı çok dayaI>dıklan 
cephe, c<nup ceph~udo Tagan.. 
rog • Harkof • Kursk h.attııılır. l\.J.a.. 
rcşal Timoçeu.lro, SÜT' kii taarru.ı. 
lara rağmen Ahnan !arı kat'i mü.. 
<lafaa mevzileriııden çı.kannıya ve 
Dinyeptr bnyuna ulaşmaya mu
,.allak olaou;vor. Şi:nalde Lenin.. 

grad • İlm<n gölü arasında da du
rum Jıe.m.en a>nidir. Almanlar ta. 
arru.za geçtikleııi zaman merkez 
ceplıcsirulc Rusların ilerl•·miş ve 
cen,ıhlarda ı,:eri kalruJş olmaları 

Alman lrn';!&tına tabi)'esi için çok 
elvet'işli bir durum hani edecek
tir. Bu sefer Almanlar, hiç durma.. 
dan Moskovaya yürümek istiye.. 
eekkrdir. 

Ruslar Alman ordularını şim
diye kadar en il<ııi mev:r.ilerinden 
nihayet 300 • 350 kilometr.e geri 
atrm!jlar; fakat ııstl hedeflerine 
.henü:z ft"İJemcmişlcrtlir . Acaba bıı 
durum, Alıruınların ilkbahar taar. 
nıı.larmı geciktirecek mi! Alınan
lar, bahara sağlam ı;ıkaruıyacak 
kadar hırpalandılar mı? 

S U.avi: 
- Ha;ır, :imıın ne,., dedi... Hade

me,.i çağırmıştL111.. 

- Yok eieı:ıdlm,, p:tl a.lıbcmıya gön-
~1.im clt_ 

- Ya ... o halde sızdeıı hac re7 rica 
cckyim. Gelince lü!:!eı. sö)1leyiniz, bize 
iki dondurma söylesin .• 

Nevine döndü: 

- ı._a:-ış.k mı oıswı.. ha.ru.mefendi .. 
Nasıl cn,;·l':dersiniz?. 

- E.>toğfüullah <.fendim.. K<rrı,ııic 
iyi eferıdim .. 

K:"ılip ne-ı.ak-.eUe: 

- Il<-""?Ustrne e!~:ı<lim, eledi, kapıyı 
usulca çekti. gitti. 

* Y&rm sa.at kadar eorrra. Kar:ı.köıy 
Pala.s Qn.üııden 1.ılndiklcrl ol<ın:ıcbi~ 
Bankalar caddesini iöncrkcn Nevin, 
kahk-h:ılarla giliü_yll:-, Kam.Jeoın ba .. 
~·!' gflen ka:n..ıyı cn!.lıtıyordu. 

Ot.cını .. bil Toı.ıkop..ıratldıı.n geçti, .ru. 
rl &iu nın arka5u"dan cadd. ye çıık

tı. İı>ı:Wz oc!a.-cti onfinrle sola saptı. 
Sağa, Balıkpa2arına döndü, Tarlabaşı 
c -e çıktı. SaJ:a ı.:aptı. Yılz met
re kadar ırltlıi. 
Sü~i ııo!öıre SCSlf'ndi: 
- Burada dw· eoför efend~ .. 
Araba S'lop e1ıtl. 

(Devanu var) 

Alrnnlar müıinfaayı, şimdi tank.. 
!arla ve zırhlı vo woförlü blrLik. 
!erle değil, daha :ııiyrde piyade ve 
topçu kuvveflerilo yapıyorlar; 
asıl taarruzda kullnıwcakları bü

yük hava kuvvetleri \le zuhh tü. 
menlerle tan!,!nr bahar içm Y"'nİ
den hazırlaıımııktadu, Zaınanı

mızdakıi harplerde m üda1aadan 
taarruza geçmek için kolaylık 
vardır. Ilava lravvctlcrile hima. 
ye edilen zırhlı ve motörlü tü.. 

menler, tankkr ileri sürüldü mü 
taarruz başlamış demektir. 

AJm311 piyade ve lopçu birlik
leri belki fazla yorulmuş ve hır. 
palanmıştır. Faıl.at geri alınan 
zırhlı tiimtnlcr ve h3\a kuvı.ctle.. 
rinin btiyük kısım J orgıınlııkları· 
nı giderecek ,~e 1."'nd;Jcı:.U,, çcld .. 
diizcn vcrec·k kadur it: r.! nt et. 
ın1.şlcrdJr. Bu itıibar!:ı. i' r1"l:ı or· 
dusunun bahara l·ai!ar sağlam 

çık uyacağına 'e b'i) ük taarru. 
ıun g<dk~ce/:ine pek de .ihtimal 
Vlrİlcn1ez. Zaten, cc11up cephesiıı. 
de Kafkasya t·oltma ve petrole 
J.ı..arşı A1n1nn ordusunun T:ıgan

rog _ Harkof . Kursk hattında a. 
nudaoe •·e la?t'i miUaiaa yapa.rak 
dırrmıya dc,·am clnıcsi de bunu 
göstermı:ktulir. 

Hnlii•a Ruslar mcıkczde Beyaz 
Rusyaya lıir ııarça sokulmak ile 
Moskovanm emnİ\·et mesafesini 

uzalımşbr, fakat Ulrraynada Dlin
yrpıre doğrıı ilcrliyemcdiklerin. 
dtn bilhassa bu böl.;e<leki Alman 
iktısaıll ve aslorrl hazırlıklarını 

bomırya n böylcHlde Alman ta. 
arruzunu bt. :ik ölı:iide gecı.ik.tir .. 
miye heniiz ınuvafbk olamamış. 
!ardır. 

Bir şamet labrikaı11 kuruluyor 
Karabil'.:'-e bir şamct fabrikası 

ohınmar11 karo" 1-a~tı.rı !mıış. 
tır. Bu yC'l>. foıbrika Ülliii isVd.s. 
yorıur.ı:ı ya.km olacaktır. 

:n.anu d•~erle de .l.;ık DlyoJ011. Şhndl
~ güle gllc, giL sel.1.meLte ve yine gel 
bu· "1:ş:ım s.<:ğ.!ıcaf;~:t"le bayd.i ,.avrum 
siz ll'T'<' y a hu ı 

- Eyvnllah, yanıen hu! 

+ 
İKİNCİ KISil\l 

AiıJc: Dly<>jenin ha :i bana amma da 
mer..ık olnıu,tu, K h bir deli, katı bir 
ve!~ kah uir kanılı<, kah bu lılowf 

g-.b1 konuşan bu pe.·i. ın ve acaip ada.. 
m.a!l l\. ... ·;u.kpah:.s.ma üç ıru.n son-ra b1r 
dalıa d~.mlad:ı:rn. FJllt bu t>E!cr nıe o
lw" ™' olmaı. diye ya:ııma bir de genç 
arka.la$ almışl.m. Vaı.ıı )'ine akş.tm, 

bava Yine yagışlı, çamurlu ve ortalık 
keyu hır boşluk içlııde idl. Kmıulqıa., 
lasn y ... klaştığınuz i.aman k~l<ln, fa
kat oldıılı:ı;a da nefis bir balık kok.._ 
burcwnıuu yalamıya bnşlaclı . .A.n!aoı.. 

1"" moruk, ~ Aksa1'ly4 Derviı Hacı 
Balaban ve naımıdi_1crle ~ık Dj_yt)jCn., 
bu n.k;c.m. boy.alı ispirtıosuna mfte 
yapmalı. için Kovul\.apalasuı mı.ıl.falt 
d~r(:s.fnde i,ıımarit kaartıyorCu. K.o
vugun lcaps- on, <>n b"I ad1111 kıala 
Jıfık Diyojertin başa dlf&1"\1& t&Andı; 

- Almdlı- o?. 
Cevt'lp verdik: 
-- \'aban~ı yok] 
Bize dlklı ile b:.kı;> beni tanıdık.. 

tan sc."JlQ"a: 
- lioa .. Siz mlslnlı. bUJ"Ul"wıl 
-- ScUlmüaleykÜ!nl 

- Ve aley.küm iC;.sc12m ve rahınetuı.. 
labi ve berekatub·ı! 

İçer'.ye da!.chğımız zaman duman.. 
dan göz gözü g1..ıt".11üyorJu. Dumanın 

biı 1 r<.ı·hııtsız etf."ğl~i gôrünce: 
- Şin·.di dcdl, n1erhum ve mağ!:..ur 

pirirr.iz. ilstzdım.ız D!yojen e.!endimh 
o~_, id:, bu dı.ımanı göı ünce bana der
di ki: Sen ne enai, noe keşanlı, ne atı.. 
iat, ne kereste şeynüşsln be! Bu ba.
hğı ne diye k12ar-t-:ırç!"Sun bcyl-e. se .. 
n:n k<.;di, köpek kad'.lr da mı al.Ilın yok 
be herif'?. Bir de tutar Ke?O yyuoda
nıııı, .. y;n~ köpckt!ri.-:ı, k&pck glbi ya.. 
şamb'c irterim, ~öpeğ:!"I felsefesine 
mcmubtJ111 Q!ye O\.·J.nürsiin! Halbu kt 
k6pek olsun, kedi olsun, bııliğı p1~1T .. 
meden, denı.!zd.en çıktığı gibı i:iy!ece 
ta~~t:ızf'., d;pdiri gövdeye in<l~r!rler. 

Som-a denizden cıdn k.a.!'idesie, ista
kozlar! çiy çly zi!tlenirslniz de, bu za
vallı balıklan, ne di.ve ateşte kız:ırla. 
mk h::ıJ"·ancık'l.ara ik'.n.ci blr azıa.p ve 
lııtın.p Ç<"-ktil'irolnh•. 

Biraz fazla gevP.ze olan arkadaş 

sordu: 
- Bıt kızaran ':l.alık1 ~r ölrl: kir.-bi

lir ksı.ç sz.at olı'rlış. Cılll, te};rar azap ve. 

ı Berberler 
Ağır işçi sayılarak 
günde 750 gram ek
mek verilmesini vi-

layetten istediler 
Bcrbeıiler oeıııüyeti idare heyi?.. 

ü Vil:;iyet ve Be:ediye_yoe müra.. 
eaıa;t ederek berberlere günde 
750 gram ~k wrilmı;i,.; rica 
iun.iştir. 

Bu müracaıaille berberl'erin sa
bahtan akaşmna kadar cyaı.lda el, 
Jool ve parrrek hareıkl!tHc bede. 
nen çalışarak fazla yorukkııkları 
lh':!l:itrile.ıx.lk cağır .şçi• sayıl!ıma.. 

ları iıt.le>rııi ~ir. 
Keyfiyet tetkik oluıımak\adır. 

Verem Mücadele Cemi;y~inin 
;yıllık kongresi 

Ver!"Jll m>iicadele cc,mı'iyctmıh 
yıllık kongresi hu pa?.arlesi gü. 
n.ü saa1 21 ıh Etıbba Odası saılo.. 

nur.da yap•l:n::aktır. 

MAARiF ve ONlVERSİTE : 
+ l.İn::.vers.lte T~B:rl:&~n.in-W:

~eki.tüH' <loh.ıyı.sjyle çekilen hürmet ve 
tJ.zım tclgra.Cına. ),\,1U Şt.finuz bir t.e
şıekiı:.iir telgrafiyle C'evap \•cnnLştlr, 

1 ı<.;A.Kt.ı· v• .'>ANAYI: ---* Dlln b!ır R<jol<I ye a!tmı e>ltız beş 
• Ji.r:ıC1.n, yinni dört ky.ılr kü4:e almnın 

l,"r gramı döı·t yi.ı.z !.\:k.seıı kW'l.IQltan 
mı...;ımt·lü gunuüştür. * Tcr~i!cre IAzl.!a <:ılan mahcme_ 
r:ir. İ!I'..3.lilt B rli:U tl t.Jrafmdan te .. 
m!.n o~~ kararıa~·ırıılmi(tlf'. * Ayvaru>aroy Çe:til:;.. Fabrik::ı.sı sa
hibi Toprak Aıansu.J.erI ot&ne n'lıil.. 
racr..at eıÇ.erek. 1500 t0nh4. d~post111u 
0!1! r Eınr-üe verd:ğ.!ni ""·e .rynca 
fa.br!.k.as:lda çok ue..ız.a çehlıc kzrabıle

C(.,..D~ Lılci:nu;,;tl.r. 

MUTEl:E ~RlK: • 
* G~ra.ıında Y::- değirn1en1 m.ahal

lesrorlı.. bir .im.k en.:ıes:, baş \'..; knı-nı 

hı. na benz'.ıycn., J ~' btr kedi ağz.Ula 
mu ı.UL;, olan g.arrp bır m.-.hliık do. 
ğurml:".(tur. Bu ga".".p mab.iük b:Xaz 
rorıra öan~-tür. 

°""" KocaeL ?.;cb"a.-.ı B. K<.maleddin 
A:Jı~k ötınüştür. 

- !ı!u.ri! Ce:n;y"ti"deklo yolsu«
M Ccı!~yı.s}yle huk.rv.ia tahkilcat ya
pılan Tokat Meb'a.; B. Hasıp A,yl<ı,. 

•ıarı:n ltımn.m:iyle f".ıasum oldulu te
beyyün etmişı;r. 

izu.rap çeker mi- i.ıiç? 
h.ovukpalas nbbf, iki e~i 7UIJll"Uk 

yap p oııları blr dü~i>ün vazi;yct.:ncle 
ool guzıır.e yayıp C~zı.m geyeze ar
.k.:ıdaşı bu-az stDdük'~ SOım"a; 

- Olü nedir, dlı·i nedir, söyle ba
kayım bana! 

- ö;u, y~ kıkuaaınış, lruyrugunu 
tl1ııetm~, nal.l.arı o4ık.m.ı den:.ekt1r! 

- Ya d~r1 ne demc~ir"'. 
- n., 1 de işte '>i.cm g:bi henüz ""-

~:y.:.n_. ... r dcınelQt..ir, 

- ı·n ... a! 
- Ne ya:ğı, zeytinya~ı mı? 
- "Ytk trrey:ağıt 
- N;....,_cıJl tereyağı? 
- Zg.tı:Siin!z gibi tereyağı! 
Bana d~erek: 
- s..- a<ıkod''• galiba, bi,rıız 

Bamblll bim bom ç~şınelil 
- Bı:m bW bom çeşmeli ne de

mek? 
- Y•ni Bob:rtll demek! Ek<'r ~dl 

merhum ve ınağ!ur ririm.lz ü: tadunız 
DiyO)mis s~ Kalpazımiı!ls oe
nnplıar1 bur.:ıda ol.sil idi, bu delikaın_ 

i.mın. bu söz;cri k8rp.imda onu bure..
dllın '°1le çıl<ılaroc 

- ffzyd, \l'C L1ıru>konioorus eks01 
Arkadaş sorou: 
- Llrookondooroo ne demel< b8h&

!ıik•. 

- Limokondoorus demelı: - Jıllanı 
azıbun.o<yani Yun~de-- Dand~ı de. 
mck! 

- Da:ndiıs ne deınek? 
- Er,nln köril deme!<.. Züppe de· 

meK. zibidi demok, &:>O:.tll de.mek! 
Hai.:1.1 bu L'°1ıc;k0ıad·.)Ort.1.:iı.1n bı.r de tüır ... 
lciisü vardı.r ki bur:ıu ııın-di.k:i me:hur 
Yurıonlı t'yatro mcılıarr;rlerlOOeo is. 
rho !\'telis Atina<la YZlzm1$ ve bUim 
l\.cn!k Naşidiıı k.ı1ı!l'J)Cdcri meşhur 
Keı-:~I Yorgi de bll.?'3.da bestelemiştir. 
i,Jtı.cscn bu pcC: hoş tilrküy~ söyll1"· 
y .m ci.e dinle! 

- Kırk~--..ım senCıe, söyle bukalım.! 
Ac<Jp ihtiy;ı.r tlr1diyü sbylcmlye 

bG~İSdı: 
Koricytt min p-:91.evete 
İshı:; I.:r.lOkondoorus 
Ylitı -ı.!'t.ha pu !°"ın 
Horustuon istl!S embor'us 

- Bc.:ıun Tü.r'<çesl noılir rr.oruk? 
- Türltcysi d'e !;u.1ur: Ey kız 1 a.r, si-

7i kJn<l1m11ya ça!ış-..,, şu liıT!okondoo. 

rJSUn, yani şu zfippcn:.n, ıu zlbid1nir1', 
şu Bobs-tilin s~ elb:.:c~:ne alda~ 

)':n s~k!n ha. çünkil bu elbi.scn!n bor
cunu beniiz tüccara Cdememışlerdlr. 

· Şurkuı ıın te!'Cfunesi biter bi!mez bi
zim ark.a.cb; hen::r!o kendi a.r~mdclci 
ell>LA:·yi sü.zımiye k:>yu!du. Şlmdi ben 
gı.::'ütr ctk-en ih"":y'lı· mih:ıah mfıttııal:ı 

blzim genç arGta.da.'la bakaı·ak· 
(Devamı Var) 

Japonyanın 
Yaza.n: A hmet Şükrü ESMER, 

S}ngapur.un düşmesı üzerine; 
Başvekil Generol Tojo, söylcd·gi 
bir m.ıtıik'.a. Japoeyanm hcdc!l"" 
r.ini b.r defa daha i+ah e·1ımişt r. 
Bu hEdefleriln en kısa tıu.llisası, 
cyeni DİUllD• ve yahıut da 
cmüşterek refah salıru;ı:nm• · 
ru1masınrian ibarettir. l\Iithver 
dl!'Vletleıri arasında yenli n zam 
nazaôyusimi Hk defa olarak or
taya atan Japonya oL-rruştur.Jaıpor 
la.r gerek politikıa, gcrd aSJ<ıorUt ve 
gerek sanayi .sahalarruda Avru ... 
;pa lıları taklit et',iler. Faıka•t her 
üç sahadaki tal"!i tıçilikleri, asıl.. 
!arından daha rr iike.mıne'I o1muş.. 
tur. Politikada beyaz rrk:a rr. 
sup m.llli.lcri birbırinden ayır
makta ve hu milletler arGSı.n.l&tlô 
anlaşmaı:ı!ıldaroan icı.ifade etmeik 
te öyle wlalık göıs".eırli'ler k,, 
Makıya.wl gibı ıISta bir dipDıuat 
ble, hayranılan <l.ımak gcrekf.ir. 
Y ıldınm ha1'bin: n 'takw;, yı~ı
rım harbini icad cd'< n Alımanan 
hayr~·e d~üım .. :.Ş o.mrı'ldır. 

Fakat öyle anl3§:1'yor ki Japon· 
ya, şimdi de sömür,;ecı Avr~payı 
başka b!r sahal!a, sö:nür•ec• ·
te, taklh etııu e kalkışmıştır. 

Gerçi YE ni n!za.nı.. nazar yesi ilk 
de.fa o:arak Japonya tarııfırdanı 
oı.<ta:ya atı'lm ~r. Fakı.t e'".i·<i b
tisınar ve sömürge po!it.kcsının 
baŞ"!oa şc<kibde ~e:za.bürüdür. Ja.. 
pcınya, oon zaunan-larda •müşte. 
rck refah• kıut1m2 adı;~ı v:rciiğ. 
•yeni n 7laID:ıt pt.>:itlkas:~·n ~üar. ıl 
ve manasmı şimdıy» kadar giz.. 
leım~·1l!. Harbe g;rinôye kadar 

bu polt hnm ingil'.z ve Aımn -
kan mcnfaatler.ıoe telif crlilebi.le. 
c~ğ'ni söyrü.yıordu. Ş mıdi GMıernl 
Tojo tr~i]tt:nr.in ve Ann~r·'k.w-• . n·rı f'.,.ım fer" , ·ve'!'li nw .... nı 

ilk şartı o1arak ilen sürnıok.te. 

d'r. Jaı::rn ~~.,,.,:ek:-ti Uzak D ,u 
memlekctl'Erini bire;r b'rer ele a. 
)arak dumi,şti:r ki: 

1- Eğer B.r:nar.ıya halkı Ja. 
ponJarla işlı71-ği yapar ve ınııın 

.seneleuienberi amuızlarllila ço·ıw ... 
inıgiliz zineir-lerin. kırm1ıya orııun .. 
la be..raber al~ıma Bir:n:ranyalı

lara ait b'.r Bırmanyanın h.""Uruıl. 
firıaGına yardım etımıı!<le b3 ht>yar 
.o!<.:.cağını, 

2- H,nrlistana da Büyük Bri.. 
ıtanyanın zu'lüm1ıi is:töd&dı · -ı. 

kuı-ıu;mak ve b~'yi;I< A ;a r«ah 
s:ııhas:!l.n l:ıuııulmasıı:•a ;thirliği 
yapmak içhı f'!l iyi fıroat çckmı~
tır. Japc:rıya H ntlilerin k". _,)eri 
tuafmdan ida"' ed.lerek b'r H'n.. 
d:>'.an kı.t'"'nalarınt bt':l".=ıel;t~ 
ve H:ntli'er:n v~· a!lS<'\"'TI" r-aıyre•. 
ler'ne yanl•mtla bulı.:ınr.-ak az.. 
ımir.drd·r. , 
ı 3-- Eğı;r Holart,ra ffutl$a·n~ 
ilıalkı Jqxmyan•n -d~ilr:cf r'·nİ 
an1ar ve bü,-ük As:ııaııın k-uı'11LJ>. 
ışunıda i ;ı,:r:iği yapa:•a, Jııp:r··a 
bu halkm da anmlarma ı:;:..--:nct 

ve riayı;t cdeeekt r. 
4- Japon ·a Çm~kİ':t.g Çinine 

ti~d'ürıücü ~arbeyi ka•'i.)").,..'" :n. 
dir:rrrok aı:m'r.d:>e1ir. Fakat Japon. 
ya Ç n halkile iıJ>'.ri1ği yaı::mak 
loararı ndadır. 

Jap<m)"ll. tarafından lwr.ulma
sırnı ça:hşıJan yeni nizam sü:emi. 
nm :manası bu ciöroiineü fııkca ile 
anla~>lmak'tadır. Ja.poc1"~ :ın Cun .. 
ıJciqg Çir.ti adını ve.ıdıkkr Çirı, 
keondi mııl<Bllderatıına h'.ıkim oL 
mak isltiyeıı bir Çinıi.r. Hiııdi:ı'an 
hali<ına w B'rmanyalılara •ken... 
"dileri laraiıncl.arı iıdare eı:liiectı1ı:• 
birer momiekot ,·acf<don J apoıı.. 
yanın, bu baMcı Ç nlilc~dcn csir .. 
.gemosinin minası ne olabilir?. 

IHakiika.t şOOur ki J3'!'0nya Bô<
mımyalıJauı \"e Hintillue de bu 
hakkı verınc!k n.yet nde değiWi;r, 
Yalnız l>u hal•:n İUGillcrc!)'e ka ' 
aya.kla.nı:iırmak ve kendikırinln 
ide tahak1ciiıın a1'ın.a gim:elui ile 
lnot:.Cclenecıı:ık alan bir n zaın!lfi 
kırnulımasınıda onların i§bı rLJ>ı i 
tumin C'bmek için bu \"a ilerde 
btil:unmak\::dır . .Taıponyan.n c· .. 
siyaseti, Japon~·anın ba•ka t•,._k 
Dğou mi1ldleri hakkmd-::iki iy~. 
set:niın bir örneiıldir. Bu m'llc~
ler Avııupalılar<lan memnun o'
mıyabiJ;r!cr. Fakat Avmıpalıl .,.. n 
yer'ne Japonları gtt!ıım<:k iMn 
parmak .kaltlıır:ı.cakları da rol.· • P' 
hel!ıdir. Oıı!ar uırm'.ımarnakl.nd,r
lar ki, bugünkü JaıpontJ'a, 1905 
senesinde beyaz •rkrtan sarı u1k1" 
öcünü al-an b'r Japoıı~2 degil, 
Asya kıt'ası ü.9'ünde toP'yc:kt'.ın. 
bütün AvrU'paı-l~ıın ynin~ g<'r• 
mc-yi hedrof olarak ele aılan hir 
J a pony adc.ı. 

f 



(Ilu yaz1nın mctmı.eri A...:.aaoıu 

Ajansı bültenlerinden alınm1$tır ) 

Telhis eden: A. SEKlB 
Bıv.idJl1'1e lı1'berine göre li't • 

enn. de l!orty ittifakla dt"ml 
na;b ha.)a!Lg e s~ılmiş ve 'c. 
m.n eti k!en sonıu ckrh•I 'y.::ru 
vozifesine ba~hrnış.ır. Naib ve
k!lı, scçilaıw;.n:n scbopleri hak. 
k.rd~ rivay-cWere göre, Alman. 
lor llolXıhar t<:aırıızu iıÇi'.n :Mac-a. 
r· - c.ından 35 t.Wnen asker iste .. 
n .. ş.Erd:ir. Am.ral Horty bu ka. 
dar ağır fedakarlığa kallanrnıığa 
:c.zı olmacL.;ından hükmen d.v
lct r.:>iıs.iil rı<le kalnıak'a bcr<ıbcr 
bu v&.ı:ife mes';ıLyelıini fücn b:ış. 
k'"s na vermeyi rr: ~b göranıüş
~ür. 

FRA "S.'\. IIBZİI'>;:::rrt MES'UL
LERİNlN DURUŞ~lASI 

Rion yüksek adal-ct divanı, cel. 
s n n açrl 

4 
n a DJLıd:c, Blum, 

G •mclm, Co. Lı:ıchambrc, Jaco 
n. t hakkıoo • muhakeme a].ı
Jla llınıma $:.arormı okwnt1ış~.ur. 

i rnrr-rnı=:r başlı. a madde. 
lcrı ,c gör , Fr..n."8 ile Alııranya 
aıoa. ıda haııı ba 'AdJğı tar:h olan 
3/9/ 39 da Fra .;:. l.ara ve hava 
va o 'l''.~tı kt:nd ""·1ıc d~ -i'€1?1. va .. 
:ı.i!ty 'fa) a hazıT b ·r vaziyc' te 
doğ.) trd: 

k;l.er:n tali.-n ve terb'yes:, her 
nev1 u.1 'l.{l(ı, tq>çu malz:ımcsi, 
ta kı ka!.!I koyn~a .s:15.\ları., zırh. 
lı m-.aome noksandı. Ha11> sdı. 
!1'3 süru'.-ecek b:r tek ınOO rn OOm
ba t~yyan si b le )öklu. Adale, 
el.\ ı 13.10 da tt>p}anmış w su-
lu sarıl, niar iinıcr'ıı.d~ p Ü> ko.. 
mis. rlerl olduğu h 1ıci<' 'm>k iJ:ıa. 1 

ne a:iE)C ~arayı arasır. 'nkl yer. 
al'ı .fOlıııxfa" çıl·,,, 'or lır. G:ı-. 
meli "n avuka•l !"lnda.ı nrna 
'SÖZ alan B' ım ba.şlıca mes'ulün 
Gam b o1 d > e>, b,,;.nıu:ı b r 
<"ra . a dJ.\~a..;ı :f ··n. bir rej'll, 
b;r oumhuriyec reJ: :ni oovası 

> apıJınnk is\cnil in R ı;"r.aud 
ile M;ın<l,,.Jin onıda b ıu,..,,,a'l!a . 

Jarrna hayrat eLt.g 'li SÖJ" m ;;
ıtir. Bımckn s-.Jnra Gamelin 
uzun b'r ıfad-eclt buL ıarak d-e. 
m' lr ki: , 

• Vatanu:;ıa ~e memleketime 
da!tna hizmet aııt{,'<rl<' kaoıCan. 
Müteand.- dcfa'.ar 6--tifamı ver. 
diım. KabUI edilmedi. SiYasi sa. 
hada krnc!ım'• ı!\üdafaa i.mednıru 
bı/1..ama<lan mahkum ectihl'm. 
Bı.ll!!ün b'c takım Franısıız ve ee. 
nebi i~imkr' rikretımkd'ğim '.eap 
c tlinır ki bunları sövl mek iste. 
m;)·or~m Beni müdafaa ed,cek 
avı.Ua:~~rdan beni vat:m \.-.;:. ·gı~ı 
i'e brn!.rn gibi ~wrut etmelerini 
ı13tcrim. OnJar cYP:.f.-.ıkU.m c'a11·:re
cı;.\cin'• d yor.ar. Z:ra s.L'n t. ra. 
ünı·1 .., -,er"l .c "< rr.'ı;;bet b.r 
c y ıp. inoe f r' arı g~zE!"t"'n L"r 

d • . ' i • . c k c ' p a ı o ~ u ı ~~~ z -
tır. Ve b.-4-...smnn lı. a uını y"X. 
1

, n b:r Gen ra .. f_ ~ ö ti:
c b:.r d4"~be tc ! cd "'Fikf"r.• 

f'Ör:ÇiL KAil .• ;J<~Yİ 
Kl rtJLTMEÔE KAR.\R VERDİ 

ra ba•b r·nt' gö~e. Cörç;l 
h.rp kah'nel de d ~·_,k1 k"rr 

yap:n '"' harbiın sev': ,.e ioo. 
res.nc ,;cır olar.ak AYa'n Kama. 
rt.."5ır.ıda C'Cre~Truı cclecrk :ki gün~ük 

üza.kertden ...-.rvel kab:rseyi kü. 
çil vrock Joanarı ' 'l"miş ı r . Cripp
sin Jis•c.:!e yer a•acağı zanrı•olilen 
Gr:pp>. !: r yeni elc;ilik vazifesi .. 
le rarayda Kral tarafmd::n lıll'Zu. 
ra kabul ed:!miştir. 

LONDRA HALKEVİ AÇILDI 

Loıırlra Halkevi cf~r.. Le>rdratla 
mer,,.imle açLlmıı,;ı.r. TürC'llde 
İr.ıgi':iz Hariciy~ Nrazır: Ed-en de 
bıUlunmillR, hl 1a.ı:ea. ş:t.nJarı söy-
1e'1'.şihr: •Haılkı-vlcri B}yGC< Ya. 
ratııcı .\!:ı\ürtk.ıin <lili 0 Ün<:•iğü ı;lbi 

n-:odern '!'ürkiycde Tü:ı: , kriya. 
tının anıt~i m5..nasıı.'1ı :htiva eder. 

Yeni Macar Naibi aeçil
di - Fransa hezimeti 
meaullerinin duruıma• 
11 _ Çörçil ,kabineyi kü· 
<"iilbneğe karar verdi -
Londre.da Halkevi açıl
dı - Şark cephesindeki 
muharebeler - Lihyada 
vaziyet - Uzak Şark
taki askeri hareketler. 

Luntlr·<da kıuru1an Haı.k.evi, ya. 
barı.et ııDıı.Jıitl-eı-Jıe louru 1muış ilık 
ev-dlir. Bu rlE'rzaket ve c<'mi1ekiı.r. 
ilk eg d>.m 11ezalı ürü için bu 
memlıcıketinı seçi'\mesi modern 
Türk·y·e rle deımo'kına,t tngiJ,ere 
arasır.da ıncv.cı.ı.t ve ar'.,1n baht.ki 
dıoot luğu:n yıeni bir alimı e liıdfr. 

ŞlülK CEPH'ESİNDEKİ 
MU'HAR EBELER 

Sovyet1ere göre, Sovym kıt'a. 
farı A'.marı kı1'~larıına kar;ı ha. 
rcket!er:!le f.a:ali) ~'le devam et.. 
m:şleri':. 

LİRYADA ASKERt DURUM 

Mih\'ere göre. Şimali Afr'fa;ıda 
her iki taraf da lkc<t( faal yeti 
yapm~tllI'. İr.g· ~n gürct d.u.. 
rumda hiç b:r değjş..klik y•ol<iur. 

UZAK S.'\.RKTAKİ ASKER! 
HAREKETLER 

Japon:a.ra göre, Birmanya c<>p. 
he lı.11en alman sem haber:~rdoe 
B' lb r.ı i!'ri üz """'1ek.i İlı:ıglliz 
ttıüci!i;Ji a hattının yar dığı bi1dı, 
rıl='kteilir. G~i- ı göf<e ya'Pıla.ı 
şid:Je.1Ji muha' ........ lrrd€n sor.ra, 
Jaroı_~r..ır nelır::n ~1?1nı-4;1 Biin 
şclı. \!Y. ele g0 (lıtm' ..:.Crd!ir. Müt.. 
l'cfl.-.:er R:ı-!JGl~rnı nııuı'ıafaza 

makmd. ic clLriı>:ie kalan b'rJcik 
ıman S •7 nı ıu rl'r. J:ı.pu•ı dlo. 

rıa.n'.11a.::;m.:ı mrn U!p kuvvct'J .. r 
Sumatraıda Palcmbang limanına 
ı: (I' m s.l e'l'dir. 

ŞiŞLİDE 
(1 irC'! S. h'ff'dt"n De\.·:ı:m 

k5rgan ca.:d s·~1·n g~ ı-ıu "'• 
brrdrc lı:Te b;.r l:aıdın mese o ı ın. 

d n dd.ayı a.ralraı o. k bu! ıı e~ 
ayn' mahı>l sa.k:n!cıf.nd!cı K~d'r . 
}ı ras.'?am lır . , 

Bu ''C'!Sa~ü! cla ... 0·ın 00"·'"""'11 İs.. 
m l'c Ka 1 arosıt::tla k:ca b'r 
zarrıaırı iç?nıtl-'! y·eııı1i lir mür..ak:ıı;;a 
dt>ğu muş ve bu yüızd .,.,, ü ro. 
kip b'rb'rle:ı'ne gmi lcrd >r. 

k or:asır.da bir ırııücldJJt 

dc\·:m ai<:'ll bu !· "'"~ ('~"=ıda 
h ... r ik1si de bY.· 1 -rıar·nı çc\:rn:ıı::- ... 
ler, fak.at Ka<.in; d · ·,, a'ıir,a ı d ·• 
ranar·"k rak"rl iınr ·ı; bcs ycr'n. 
den ağır BU!.' • r.> ya•.nlrr:ı: ır. 
Yarası aüır Oı,tn I~ !. ifad 

vt.'r~m'ycc ;T lı .. 1de i~ryn~lu 
h::s••a.nE"S·ne kalrJırr.' l~. fr:ır e .. 
cJı n caor· yak.abıınrak :ı ·~,., y~ 

tc>'im ed;lmişt:r. 
----<> 

Scvy l'ği 
t1 t,..::-~ ı;:..,t-IfrArrı e-ol'am) 

Gar-p e ırl rsrle n-."r""ehcler 
v"' topru nıf - d '"' i · l t ,., a
zal'mar.lıın S<.trüıp gi •\'.Jr. D(i;. 
rr :ın (, '>a ' -;rıı ç •.:-:· ""Or 

.. !1' 1 .,,. "" I 11. ) _ 8- \"JC-t 
g""c ... t .ı,ı ·: 19 ı:oo 1 '-4·.:ı. kı•'a 1 'ln· 

m z taarruz r ··e'·c Ie n d~·am 

Et.m ·1 r \"e 1"t r 1, nı .klr>1 ycT-
11ri aı,.,.., "'1 

.. r.rl · 
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Ingiliz Harbiye Japonlar 109 
Nazırının be- gemi kayp 

yanatı ettiler 
M. Margessen mihver 
iddialarına cevap 

veriyor 
IAIJdııa 20 (A.A.) - Harb ye 

Nazırı 1-i. ?vtargessen A'tam Ka .. 
marası.:xla S'nga.purun diüşmesi.. 
nin ve İngilizlerin scın 12 ay içıın.. 
de ufrradııkları mlağiühiyeUeı• n .. 
sel>'tıp!erini izah e!rııı'.şEr. Irck ve 
ir.an hııl;ıkır.'da bar.seder>ken de 
fn;:i1izlerin ı,,'ımdillk 001 rruik-.ar. 
da pc'role sah'p okfak:arını, Or. 
ta Şaı:Cı:ta kul.~anılan maoz :ncn:n 
İnıgi:ıiz malı oOCJ.u">:.mu, İnı;oJiı k~
ra ve d~Jız asketlerin:n ,-.a~.d!l ,., 
çiıı döğü'ft.ükler'ni soylzmls. m:1'. 
ver:n cİn.gilizlcrin li t::7at d flllş.. 
m: d)ktlcri, ya ba"'.<a m'lle '!er: dö. 
ğü;tür,~d'.< istecitı'{• ri- şc:lklir.ı:le 

orta:ıra attığı iddiayı yulanlaımış. 
tır. 

Y edikulede bir 
lcahvede kanlı 
bir vaka oldu ! 
Dün aksam Y\:diku.ı:ltd.e di.<kat. 

siZ:.k yüz
0

üııc!C'll kan.lı bh- va'a 
o:ınu~., b:r a<laıın tatanca bu 
n ~ agır suret~ y.ar uınrı.-nr.f·ır. 

YecJ·ieı.:l'.ede $a1>yun ca.ıi:LS:n. 
<h 43 nı:ımara-da htlıvcei.1.< yal':ln 
ZeYtır.: 1 d;;n ük.~mn çci! .. n:'Ces:n. 
de' b-.ı'.~PJan tab;nca mı ç!:arııp 
kanş'ırır.k~n. s!..:&.ı biiti l :ı·e 

a. es a1mıc:.. ""''-f'.., r. _rmi o s rada 
kah\ı de okr~n Sö!!'latya sak:n. 
1 rLr..dcn H ·a ~i 11 a 1 r. :!.ı. in· ~ah
SL'l a1nın:ı isabet ~derek ağır su. 
rc~te yara.:ıamnasım ın ı.ıc·p Ol. 
mı..rçlur. 

ö:i.\m hallnıde bıtluııan Hüs 0 yin 
has aıcyıc k.aldırılm::ş, k.aza·ya se. 
bt1> o!an kahveci lıak·:--::ıı.!l'da ~i. 

b.ıt:ı ba>lar.mışhr. 

üt ef·krer 
( 1 inci Sahifeden De,·am) 

re B·rleş:k 1V~l lJct ;r Alrnırn•yarın 
ve;':l Ja!'onyanın key!fkri isle<L 
ği gibi rm.ayyen l.lr ye ' sap. 
l nrp kalıT·11~-r an kur•~f~ak iÇ'in 
heı'hangI b:r yerde sür'etJ-e taar. 
~~a g«çmelldi.rler. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Yeni Londra 
E çim ze 

büyük 
dair 

(1 inci S•hll~en Devam) 

bir zah.ınet.e IU.z. :.n gurı;nlenicn 

değ J..Z. 

' ·ara, Lem. .:ı11 :ı1 hJdiscler 
oı ıasmdo., chenı. yt.t her an ar. 
l;,r. b!:r ını.tµhede nok.t:l.j1 okhığu 
:i.txia, on oorl yıla y k:ı.,11 b r za. 
rı.:ın Ila.r1c.ye N u ct.ıx:.c bul 
Dll !,;' b:r d v.~t rd m ;. a BLy k 
E:.c., Hx. h atwı g!ydlr ey doğru 

bı ,, ı ... u.. Il ün c cır; nıyet. bir 
J...o.ı.t c! • il arlan ba ıaJ> ~ m .. ıri.Pzi_ 

nl", 1.2.ını ~iya i hay.atı ıc nd.., Ifa
r.(· ye r-. .. zuili!L de. ,ı;r ış L tı._ 

rnLı. b:r eski na~;.1.k ~~ bu püye
yi vcı iyor. 

Bay Rauf, İr.gil!c'"(n:n osla 
mechal.ü ol.n~yan bir s.y ... !:i ık13-

n1~Ltr. Eak.iı ve kudrctıı b..r der: ?.. 

ci o:rnası, İnrg:üz diline ve edebi
yatı.na vukuiL11 İngiliz. mu, ~eı·et 
ko deler!ne y;ıba:1cl olma...ınası, İn
g'.ıl.i.erl'<le bir h:lyl! z :r.an. yz.ş~mış 
\'e bir çok şahs:yet~cdc tanış:nlŞ 

Luh.ınm.<ı.sı, yec.i vı..ıUfcslni çok 
ko ILylaşt: rmr..ktadı r. 

Kaldı ki yt'!ü EJı;i. bir eski as. 
tc~dir. Oley-an...t'...ıarda di:ı.yanın 

r:.t'k. dd<'rah i.lzeıiı ı:? oyn3nd·ğı 

~ı.i.n"' rC:c Lc"1 ratlaki rı&. "'! mer
kez.ine böy•!e r ya ,i tccrü\lclcri o.. 
l n b!ı. C' ;~. ·~ r·n t: .. ylı inde el-
b<ttc l""1bl'I • . . . • 

N!ZAMETTIN 'AZIF 

Ba.tavia, 20 (A.A) - llarbin 
başlangıcmddnberi Tiüyük Okya. 
DUSta Japonya harp gemisi, nak.. 
?iye ve şilep olarak 109 gemi kay
belınistir. Bıınlar nuıh:ık.kak ola. 
rak b~tırılnuştır. Bı.rdan b"{ka 
muhtrrncl olarak 26 gemi daha 
batırıln11ş ve 4.5 geml ha:;ara uğ .. 
rntıluuştır. ----<>----
Çin deniz"nde nir Ja
pon gemisi br..tırıldı · 
Vaşington, 20 (A.A.) - Bir A.. 

mcıikz..n d-.nızaltısı ç:n denizinde 
5 lıiıı tonluk bir Janon ticaret ge. 
misi batırmCjtır. lla~p ba~ladığuı· 
dunberl mütt;-{ihler 183 Japon ge.. 
mlsi bat.ı~lardu. 

- --·--
FİLİPİNLER' de· 

'°'~inglon, 20 (A.A.) • FiLp 'erde 
BJ.taan b .:gestnde japertlarn1_. Gene
rhl U.fac A 1Jıw- kıt'3:arl W:E..Jıe }' .. p
tıı'".~r· ba!:.kı g· • ..:k;e aır'man.1.3-dıır. 

iyam ku-w'letleri 
çekiliyor 

Loııdra 20 (A.A.)- Siyama kar
şı ç:n \tu·;v t:erz ~;ı g-.rş'. iki eri 
tazı-:ul"! i--Ir!.~ t ~~'ıc1.~d • Siı.. 
y-ıPni.:Ur ef.ma!de geni ço"Jrm Ş. 
brdir. 

-------merf et erı 
( 1 ine! s·.tufodtn Devam) 

betle, bu kauar kıt'a •c ..,aJ2emc. 
ırin ne sebeple İnı::llt-Te adaların. 
da toplamnış oldJğ;ı J.endi~ne 

A'·am Kamara.;crda •nrnfan lfar· 
biye Nazırı 1\.1. ,Jar)·essen ccvaıb~ n 
demiştir ki: lr.giliz adası, düşman ı 
y<ıınıck mak,adile hoıekct ed,fc. 
cek bir sıçraına tahta~ı telitkkıi e
d:lmckt.<lı.r. ıu. Stinı,on da Amr. 
rihaWarın müın1.ün olan sür'ati\! 
Avrupa krt'~ına asker çıkarnıak 
istcdüderin.i beyan ı ıın.iştir. 

v·ıayet e bu sabaki 
toplantı 

Bu sabah ••at on huçukta vaa. 
y-ette Vali \'e Beledi~e Ilei:<i B. 
Lülfi Kırdann rcİ>İ•i,lİndc kay
mıtkamlaır, iaşe, Ziraat J\lüdüTle. 
llİ ile d:t;er alfıkadarbrın i tirnkilc 
biiyük bir toı>lanh ~apılmıştır. 
Toplantı-da ziıııa.t sefcrl>ırllği hak. 
kında yeni, mühim kararlar veril
miştir. lçtinıJltla iaşe işleri de t.ı:.ıl. 
kik olunmuştur. 

ezbahada bu sabah 
),.esiın yapılmadı! 
Cclqılcrle apl.ır arasındaki 

ihtiliıf dl ,·rm rıtgiutıen btt sabah 
s:ıat on:ı kadar Jnezı~aha-da kesin1 
yapılmanııştıı. Öglc~<.n sonra bel. 
ki yapılacaktır. 

reden g -
muhribim~z 

(1 inci 5ı:ıhifPıien nev2 n> 
Yeni torpido ıni.ıh~iLinıizin ustt

lü daıircsiııde tesellü.n nıuam.lcsi 
yaııılr..uş ve mütcaka>rn bayrak 
çekme töreni İ cra oluııınuşlur: 
Saat 10 da tümen bsndosn tara
hııdan çalınan İngiliz milli marşı 
fü Türk b~yrağı çelci!miştir. Tö. 
rende Hata,- Valisi Şefik Soycr, 
Tuğg<ııcral Şükrü K"anatlı, İngL 

fü deniz ataşesi ve \.alabalık bir 
halk ha>:r bulnıımu~n r. Bir bah
riye ıniifrcz 111 s i ilıliruıu r cs "ui 
üa elrui~lir. 

Tuğgeneral Şük.'ii Kanatlı, gece 

misafirler şerefine 150 kişilik bir 
zi)'niı. t vcrıni~t'.r. 

l'z 'zrn•an.!.rl .ı g• t~lerd,e oh,-un3<i Ye tal'< .c'l!l saıJıırs.ız] ki• 
beki ır:.ı..D~.nli muıh'ız<cm d.k<>rlar"ı CO !. ilk 

REVÜSÜ büyiik fedakaılıllarla 

An karadan 
gelen &laarif 
Müdürün··n 
beyanatı 

Yaz mevsiminde şeh
rimizre marangoz ve 
deniz inşaah mek-

tepleri açılacak 
V-ek5Jc+t. d<ı\"E~i üzerine bir haf. 

fa evvel An.karaya g;de:ıı şehri
ımiz ma::ır<f müdür vekfö VekJ.. 
net mf.l.cf.1!,ı:l:T:!r.ı:ien Bay M.ı.tı.. 
s'n AcLı d--~ ""hri.mize dOnmüş
tür. Keml"s'!e görüşen b!r mu. 
harr; .4 ı:n'.ze Bay Mwh3ln Ad:J cl'..
ın 'r ki: 

;_ Veokalc+t. teknik öğret:nn ı;ıuı. 
bes: ile yaptığı!l'l temas'.ar neti. 
c .••ll!:le ş..uı•r:mizde yen'rl<m. bazı 
tcknl:;: c&u!.:.ar ~çıla.caktır. Buın.. 
1 .. r el(.~ d·f!?l:.Z inşaa<:1, nesci 
kır,)<ı, rr.arangoz, mobilye oJrul. 
1 ar ıı<lı:r. 

Bu n,,.,..,,., ..... ! • ~}1rin eı1 "€'!'iş.. 

~t "Ver1eriıncl?- mün·as:p bJna~ar a .. 
rzro.:"a b0 ı'adtk. Ckul!a~ yaz 

·miPdoe tedrisatına. başbya. 
caklardır. > 

Bir rü ve• davis-., 
(! inci Sahtte.Jen De-.·am) 

Fc·lmıi ve Zdti ..le gumrük me. 
muru EUh.am ha'.dan.'"lda bir ıı: :. 
detı.erıl:lcrl ÜSk.iiJar 8"Ü caza 
mal k?,ımcs:nı.ie göriUm. ktc o.an 
karı,ı.'< b'r r~ ·et mıthaiteme'>i 
d 110 r+ " <ıelerım. ··!f: 

hlc:.~ya ı;öre &lim, BeyJ..-oz 
i.lc • ..ıu arasmı.Jaki yo tın ta. 
m 'r.ni y pan İsak' atı günde beş 
l'r:ı ril;'.· • J '.cmcş ve h:ıt • bir 
hafi~ ık o'.ara.1< ol.en Lra almıı(.H. 
I-I • 1 ·s ı·ı_ Hasan Basr;., .rni ve 
I' mı mu'av21S'Sıt ro '-.'i oyna= nlı.r. İs::!'. ·;n ih arı ü r'ne 
c.'.:.rroGm,,~hud :.<'·n M · ·rltyc'l"ll 
g" er; C'l m'l.lav;n Ne=i J, po.. 
1 s Zcld de haber vererek vaz le. 
! ı ,j su,.is:1rr-:ıl .t.,-i ı. rrt'r. Dün
b:ı mu!h:ıkcme ncU~c •· l S•J:. 
min b:.r yıl miiddc1Öe J 2p~inıc', 30 
l'ra para cezasına. mah'tC:m:; ıL 
n-e, 3 ay müıdi:fo';le memurbyetttcn 
rr.zf:'rrtr"'l ı1er .. irıe, k«nisre ı.ıavilli 
Ha.san Basri, polis Fc •• '1li \<_ 

giimr~ memuru Ell-- m·rı altışar 
ay mı.iıdldetle hr,;ı: ler;ne, Li er 
lira pana ce:zı&silıe mahkümıyt"! .• 
r;ne, l~ ır:re ·buı;'.. k ay ro.- iet1~ 

TT!O'!TM.ırıyet' en mıa:hrUJmi.) et . r.ne. 
•krmı r m uavi:ru !'\ ~.nıi ile p:>!is 
·Zelh n 3 ay .. · tle hap:sle. 
r:rJ ve 3 er ay mü etle deme. 
.murl;,<t>'cn mahru-n'iyetJ.erine ka. 
rar verilınôş' ir. 

B hçı ~"'nlar 
(1 l11c! s l-.ıfl"dcn nev tr") 

!arının gençlrrden müTCkk p ol· 
ınnsı 15.znnchr. Ilalbuk.i bazı iıza.. 

lar role v:.~uhr ve ~lct'yup :rn:r.ma 
bilmMl·il< rinden imzalar.ım bile 
n tatnan1nktadırlar? .• 

Ue ap <"ı;orundan ; ııla'11Jığm3 
göre cem-' ·etin 1941 yılı he;,apları 
Ticnrct liidtirliiğii?ırc de knr~ık 
~i}riilıniiş v 1250 liralık lıir atık 

hnlunınu~tur. Bu r.1ünaM;lt tle 
adli safhada tahkikat icra.sı İfİn 
idare hey'et"nin !\-IU·ldciuın11n1ili .. 
ğc- t c \'di o-luuma. 1 tHÜra. -"pliltçe 
hararlaştırılmı~tır. Vt b.irkaç ay 
le\'Vel d~ yeni bir id&rE. he'""'eti ~e-

çilmi.,tir. Fakat yeni hey'ettr vrz. 
nedar olan zııt bu hr ·'etin reisli. 
ğinr gcfrilın.iş, )·t-ni hey'tt yine 
ay·n.i a~ığı \ •crmi!5tir. Toplantıda 

yirmi imzalı bir t~kllif varakası 

verilerek bu sebeple idare h •y'e

tinin ibra ohmmadan d . ğiştiTil. 
mesi he<apl-. hakkmdaki tedkL 
katın dorinleştirilm<si ist.,.,,iJmiş

tiT. Bu talep kabııl olunmı•~ltır. 
Eit.iünre dill!k1cre gcç11ıni~tir. 

Bahrn·anlar d<>lap beyg;rleri iJ.t 
öküılerin-r bol k•pe'·. arp:ı veril 
m,,;ini, t rla mahsullerini taT!a 
kwtlarından 1-ortı'ltal: üzere ar· 
sr-n?k temin ohr~mac:1nı '"" kc7a 
domatesleri~ faı;;ul ·~:arı ~ırığa 

ba!rlaınal< iizere R !l ·o i "nıli saz; 
ve trl temin edilme. ini i tcmiş.. 
ı .. ,, ;r. 

B1 n"tln sonrA yrr.i id.:ıre hey. 
ctl in ill:-"hı v:ı ıln11ıı: ve M"vcut 
~·iiz ~'r i J.i,idcn anrak krrk !-'şi 
r ' verC'-Tr. ~ y "'ıi · '· !."~ ! c \·t:nc 
B. F.ız1 T•p1 ·apı S:ı 'fi Ta ,ı., h. 
met Tarı. P.a:"'I kduı, ih-ni Ü•-

3 -SON TELGRAF- 20 t U B~ ! 'A! 

Pangaltı 
(! inci 8.ıhıfeden Devam) 

Maktul komiser rnu-.. v mite Pan
galtı merkezind.e uzun müd~. t va. 
zife gördüğünü söyliyen şahitler. 
den s.vil polie mem•ı..--u Haıkkı şu 
şayanı dlkkı;,t üadede buluınmuş
tur: 

<-- Talalla k.an.>ı Kedime çak iyi 
e:c.-.c;ıa.lya:·lard.ı. Onl'l.rtn 1 .>atına gıp
ta ctn:tn1ek oıüm.k.ün değil.dl. Fak.at 
vr.k. aya t;..ıkaddı.iın ed-cn son bir ay 
iı;.n.cle k .. rı koca a:-a~ında ;ş~ ... tlı bir 
&eç"imG.."zllk başgıi:A "'rdl ve sontında 
1 .. !a!lJ Nedime dargı:ı bir hayat ya:., 
pm·ya brışbdıkı..T. 

Bu JI'üddet ı..:ırlın<Ja evine gitm~yen 
T&l!tt;ı b:.r taklill kadınlar gellq) g.di
yorlardı ve bunların içinde lllua!U 
da \~dı. 

.Mtrkeze gclerolt lrocasının bu ha. 
linci.en ş.K. ... yet cd~ r.:cdı.ıı·e Talat.
tar~ 1"'~e parası. koparm:ık tçin beni 
b.ıır k " dcta vasıta etıtı. 

l'"'-'rn ~er mua. ... -ll..ı ın l'ı.furaıl.IA ile 
JU;.p k ~"1,ğı aj!ıulan ağıza dol 
ycrdL1.> 

Ji.OC.\lll BE.'11 VUltDl.'!ıl! 

Runu""n sonra dln~ il:mcı ko
m:.scr Mu:::t J. da ba.cı.lSt'ye el k ..... y
duğ-..mu, \i a ~c.'1!.Si ya. alı komıse
ıi ... Lı. L ... nın evia.c!c bulıd. unu ve 
kL.ılu.ı. ~i L ... 1 H lahilneS ne nıaklet
tird.ğ.n! so,> em..s ..,,e: 
~ C gcoe 5~U tleQ__-n J 1 ele g!'

Ç1TC:1 ::Jc. Ertesı gu:ıu ıner !7..de t.'.lh
k . .k .. tl::ı. meşe:;! buiu ld n..lDl bır S!ra
d .~ ...ıme cxW.ya g rdi -.;c mas:ımaı 
Wtllıı..> k•ıılı bır Kı al r&K cltoc:ı.nı 
'1'0 11:.lJ .:şte bu ça:rı l!c Lı.;n vllrdı.mı .. > 
dtı:.;,, 

Konuşması ve h.lrckc-'leı·i g yrita...., 
bıi ~ol bu SLÔcple k.Cıı 

et:r ye ug ' ·en bu sefer odaya. 
ıra tul 'lal t g.r ve karl6ı c.. ~nı.n 
ö:ı..ur~c b .. r liar.. Tal:k..:/'"..atı bu su.. 
ret e ikmal etın ,ı :.:. Fı:-k.ıı blr k•ç 
gur. sor.rn Komıser 'l al~tııo. fena· şa-

J a ..... Zu .... lrr lia ~ıa ~sine k::kiw:ıktı

ğ ı dı y ve !r =slektn ı oL 
ınak sıfl tiy c kend' lni oı:ada T..yaret 
rt!ım. 

ı-. ·yr,,!a.slı.."11.n ha.$1.nd:ı b. r kadın 

v:ırd.ı. bu k dm kl. .. ! değ id khn 
o CL.ğu..'1u Ta a t'Jn son! . : ci te Mu
:;ll bu!> dedi. Bj,.ı :\Jre baı:a karısı 

?\c;d ıı~.in t!~ı ""' ğ11 u \'l' bu ya
r V..ma ı,Int k• k :ırl. yu ad n 
) J ığ :ıı k bul e rt1 s&,y;ed ~ 

l'tı. s r:d sut"lu n' ah S t Tlh
s1n "!"i.ırk ş h de şu 
nı isteei. 
•- Kom· er m ıı:ı:•· ı Talatı yara-

1.van mılckk~ '.m d .... g lir. O bap;.a 
b?r b~>kla ~ k •n kend ı ya
ıalarr: •l'r. \·e r.rf kocan."'lı lll{s;e •• n. 
çı.k..:'r1{°la.r ko.::.·' ı ) le Lu işi . .,.erine 

İş Bulma Yurdu 
(l inci Sah le<kn Devam) 

leci :ı.rkad:ı.,J:.nmızdan , ma!ı:tdif 
gazett.lerdc .. lıll.2.rda.ubcri idare 
müdiirlH,ı::ü vazifcsinı nıu alia "" -
yelle ifa etmiş olan B. Ali G<ıwuş 
tayin cdilrnlştir. 

Eminönü II;,]kC\•llii bu hartke.. 
tinden dolayı takdir ve t br.iJı: ede. 
riz. 

Otomatik telefon ar 
( 1 ine! E.a.:1ıfe-d.er- Devam) 

ıa::.rı cebine yt>rlcştırmaktcd.r. 
Bcr ml'd et~eı;t.E.ı-i z?b: 1aca ta. 

k'\J ed.'.~n Ali, d:'n ac .F'encı'bah.. 
ç: S.adına ?. t büfedeki t .on 
ku'us u açarke ı ' . u· lar t.:ı.. 
rı:im:l:.n s~.'U ya.ka\larmuŞtı.r. 

A ık:~ö7. hı~·" ın bu rr:"r fE ~-
r nd"'l basl a ö. n lıcrıdm c! • 
b ç ı da aıı.l ·im ır. 

D n cı cc geç v kit T vy p a. 
<lır. l b: r s ~b k ı da Tepe!r ı 

k rakıo•c: a V . ~;;.: Ga'l )xl...:le 
lii1"> ··.ı. n dcm·I'. ır~i ~!k n 

y. ka»nm•ı ye :ıdiHycye te Lın 
ed ı·c:t ·r. 

ZAYİ - ÜOkü l.l~ Nü.us ~·crlu_ 
trw>·l.an alınış old·J.t~m nüfu" t.zke. 
n--nle b:rlıklc Ba!':.!'"i Rey A kyerlıilc. 
$ı..:be~ınde!1 a:hl..ığı '1 A.;:kcrj terhls 
tezkerf:mi ı.&.yi cti.h. Yenı~erir.. u 1 -

caiımcian e*l.sinin lı;iJtmü yck.ı~. 
Sc!.h oğlu ~eyli rt'r.f". n;z 

BU AKŞAM 

cinayeti 
a·m şllr. Aleti kat.il. o.la. k oı taya ta 
karı.;;n tdtı LO"durıruıd:r.. Bıi huısus.,. 
t4ı KomlEerin kana..ı.t ve matı:eıısı ne.
dır"!,,. 

.Avu.ito.lııo. a.za.a iuer'ne şahit :ikinci 
komiser bı.mu tey t et.miş ve: 

<- B<n de ta.m:ıın~n bu ka.ınatte
ylm.-. derr.işl.i.r 

lrt aı.!.. ve phit kom e.r Nain-.dn 
celplerini ve bu iddilnın tay 'r• ve t • 
bi •.: içi.11 fl eti cürU:n o;an ça-~u W: 1 

dtki k:;nl:~ın tanlGınf karaı altına. 
<.ı.lan ma.?*eme dunışmayı b.:ı§ka bic 
gWıebr~. 

Çörçil yeni Kabine -
sini te~kil etti 

(1 inci S•hifeden Devam) 
ve Avam Kam.arası Lki•'ri: S:C Stet
ford Cripps, Başvekalet Lorda: 5.IJ' 
iohn. Aııderson., Harıcı,ye Nazır· An.. 
thı ly f .. den, Dc;rlet Nazıır.: O:\ er 
Lyttelton. İş Nazın ve fı.'Ii.l"'i Sen··s:. 
Erocs.t Bevlın. Attlee. B>ni zam ~ 
ô Basvekil muavLn}iğ:ni yzpac. tıt". 

YU'Xarıda zMcredrJen nazırlar haa-p 
k:ablıı..e<> nl teşkil edecek:erdir 
&verbroo~ h!rp ka.b ... nes. z:ısı o1-

mu~1 d::ıvet ed!ln :~ e &A.bhi eb ıc 
lN doJ.yıs yle r• "'1>' Ur Ha p k • 
brr..~ .ı ;;.zası dokrrzdan y ·ye ~

m ~...ır. 

Cava arası 
(l !!>el Sahifeden De\·•m) 

sinden mllı'ekt:~ bİ'r t Şk 1 Ca v da 
S· -ab"y:ı üterlnde:?l bır~bır. ark 
dan ı:;c: •1 d..J.'t d..,_ l h 1kıdr ~ <

ta olan 25 jonpon ağ'ır !>om rd r 

tayyare9iy'e ik. av ta.y,ya esır. ::ı yolu,.. 
nu. e .i.n l r Dı1 nın beş bomba \'e. 

bir av t Y1 
T , • ... ' r ıiz:de.n ~ 

115.? de p.ı;;.atu pe.raiiltle allıyara&: k -
t\! rrsa..ort.m. 

2 - D.lŞka bolj:~l n!e k• yde d~or 
bir yak :-r. 

e·rm-n ada 
c 1 n S.:: hı!•dea De\'11.ln) 

,; 1 z !:,.' arı Jar ar1 gen at. 
m .r, r \~ ş: · a1 b nd R ı~ 

etrc f e 
B<l"n uı:ıı""' ı g r. g~ 
t>ur c ::m. , 1 :. ::l af" J· 
da tep .nen (' n a.Jt\'i) c it r> :.. 

kri Japonları S yam t...;ıra rı. 
na oob u alım g:ı m~vaff ·, ol. 
ı uşlard T. Amc" kar, malzeme · 
ç ne rrnıırstan : i;lc g.r. ne.ct • 
dır. 

Ş A R 
Siııemasında 

LE1 ·t .MAl'J" D.\Cll ve 
IJİLDE IÜLDEB .'\XD't 

iSTEDfGi t 

KADIN SEN~İf'T 
fibnlııtle sı yrcduiler.. E.ı-: , ' 
ve iiş ğ•rı na~ 1 <c'mok liızım 

ı;cldif.ıir:i ö An rkr .. 
Fe•koliııfa h.r Film 

ZAYİ EVRAK 
ÇANTASI 

Lu ayın 19 utıt"1 . 1nü -~~.J' S ile 1 

ıaddc.: nde l\'I ka ı:e K- r köy ar 
sınd."l sefer c-den bir l!r :ıc.i meı, 

t:-tımvay ar b :nda- ıc;-.:.r.ıde 941 se-n 
ine ti yc~m!ye, rie tc i ı· '"·e k 

sa ~e!terler:yı-e İmtt B nk~ rr.ın _ 

"'\o. li.ı sl:CPklı henhı C'as. .. yr a t 

çek dPttcri. kahve rengi b..r e,·rcok ç 

tas• iç!udc zayi ol.mı t..r. 

Htı:. kımscy-e menf3aU olmıyan 

derı.,·crıe vesa:kı b"lllP G 'al 

?ıı:Iun~lıane Cad..lıcsi 11}8 No. lu n10ğ.1 

ya v<.ytln..i.l Galat :.t:ı Pcnrmbe 

L:ar .·Hi'ı Arslan Han Odabaşıs,ne gc 
rcre 50 Lira mlikll1t verilec-eğl ' 
oluııur. 

Ma<coraperest biir kadının haya. 

tı.nL .• • Kadın iııadı uğrooa sarfc. 

d ilen milyonlar ... Aşk. .. İhLirsa 

SİNK,IASI 
ve kin sııhıııeJ.cziJe dolu 

KADI ve PARA 
Fransızca sözlü rln' i 1· iim ~diyor. 

n ş Rollcrde: 
HANS SÖHNKER - Wİ!\'İF'. l\IARKUS 

Saat 8,30 da 
ve ATEŞ 

CAZ 

i 
I3ÖCE KLE.RINİN 
S W İN G 

G 
KO. 'SET:! 
TA.· G O 

İst nbul Terziler Cemiyetnden: 

.. 

kiidrr, F lırrtr., K· ınp:ışa inti. sı? 'M2 P=ı..-ıosi gf u sat 10 d.:ın 12 ye h-ac! 
ha.p olunmuşlardır. nC'l!t ı~ ,.. ed~ ek ... 1" t ha • oJ.;:r: d 

:---------------- &oyo ıı Nıını Zı,ıa ok l:nda C. H. Par ! 
n <kir l n o· ?' 

Ne~·: Ga\Si. 

Hanen· eler: AGYAZAR - FAll 1K- VAHİT NECDET ENGİN 
Iı i.\KŞA./lDAN iTIB N y 

Ok_ul ı cu Ba~ nıılar: SUZA.~ - ~ I;\'ZA~ - SE~llllA - BİRSEN - I 
GÜZİ:o.I - SUHEYfo\ - SAMiYE - IHSAN. ı 

Muhtc ı m he 11:.m za GALA '11vares' ıı:>l: •-.~, göst, ·i eC'Jl t.:r. 
Yaıaıı ve bestelcrcıı: Üstnd MuhHs Srbaha,lılin 
Dikkat: REVÜ bın saat 9 da br,Tıyac&klır. 

erPAZn al saat 15.30 da 60 .... .,."ilk Büyü •evinin 1 tlra. ile Biiyük ·atine 
r. ayrı er 

/jb eden sonra Bryoğ' ı Ağ:a Ca-
l k rş • l' n Apaı·L. N.o. 133. 

1"i:.::;.:::;;;:;::::::;ı 1' ol : ~· "~~ ı:::;;;ı;;;;;ııırı;l:I 1 

m.:z .• \, IE: 1 - İdare H y'et.nln 941 yr'.ı me m·n !:'. •-e hes 
tc .!kt 2 _ Ceır.:yet n:Zarr.names:n:n t"dıli. 3 - MlicUe · •l tA..m.al edeni 
[eyf!.oınn !:ııcm :ıabı. 

~~~~~~--~~~~~~~~-ı 

B ONŞITLERE KlTR 1 A .' 1 L 



4. - S O N T E L G R A F - 2U Ş u B A 1· 111tı 
r:r 

. ' Ingilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

·v o KO H A M A 
""-------------- No. ıın--" 

Türkçeye çev'.rell: İSKENDEB F. SER'l'ELLi 

Hisoya göre, Amerikalılar "Mavi kartonlu 
Dosya,, meselesini nasıl tetkik edeceklerdi? 

liu.tt;:ı .ınrutıbua-t blZJmJe. daha doğ.. 
rı..>ı.. y;:.Jnız beniın:ı.ie me§gul. 

Her gazıetooe m!.lht.elif po;zlardi:ı re
SıiHtlerjm var. 

lTn.zeteler ıbailta: 
•0nu gÖl'dÜğÜlluz ve ~endigı.. 

n z yel<I<' hemen zabıtaya ya><alat.
mak her vatanda~ın milli wzi!esl-
dlr.~ 

'i"Jr:t.mda öğütler veriyor ve aley
Jılm<l~ aotı;p ~<>riar 

liisso; 
- Bu hilıd'"- .Ameraalıları çııl.. 

dır\tı .. 
Dıyerek millıeınadiyen gülüyor, 
.IJ•r d!ğer gazel;ınin veniıği mal1l

maı.a gi>re, Cuınlmı .. clsl Vil.son bu Jıa
dlSc üz~ri.De ruıs'.al.ınııu;;.. iısabı bo
ı.uJmuış.. jki gün ya!llZla biç kimseyi 
kabule~. 

Öyle ya. Bu, ne "ll'lP §"; 1 Ne büyiik 
b·r iskandal! 

Cuınhuıırelsinin mesai odosıodaki 
malıTf"11 dooyal... çalıru,yor.. ve bir 
casus kadın, Cumhutteismin saırayıo
da Qn :l"'dl gUın misaofir kalıyoır. 

İşte <bir ıroma.n.. işte blı· ııioema 
mcvruu .. JQbut ® eğlence.il bir ko
medya. 
H!sro yerootı; ~ güldiı. 

- Şu .Aımerlkad.ılar cidden tüocar a
d~ ml•" Oola.ııa devletçilik !uç le ya.. 
ı .?ID!~-oı'. Devlet tiırmasın1ızı b~1ı11:a sa ... 
c ce -Bil;Jülı: bir \icarotha!lıe> levbosı 

i'Usa çok ırıOOooip olur. 
HJ.s.so1 Ameı.!ikalı1.ar.nı. her h.Adllseyl 

tüccar gözüıf«e 1Jolkllı: <:ttiklerini Ç<>lı: 
Y' t.:kiiğl için. bu (Mavi ~n.lu 
LlooJa) mcsel<Eini bile o lla><ıırtOOrı· 
tcK~K ~dıecEıkllmdıo sı.>ylüyordu. 

ıı:szo ~. Büıı'ük Harp. 

'°" ruuz•ffıer olarak çık.an Jlımerll«ılıı
lar hil!A: 

•-- Mıızaffer C>ld:ok: anıma, ~ k:a>
zandık? Hila bir l'Ok stoklarıımız e!i.
'111Zdc kıaldı. Keııi<e buoları da Avru. 
paJılara süırebilseyd.ik te, Olldan sooıraı 
s..;tı olsa,rdı..> 

lliye bağır.qı duruyorlar. 
D"11a g<ıÇEc gün bır ;vewnl gazetede 

bu rrıcvzu eıtırıalm.da uzun ve :fkıtısıd1 
Y <ııJI~ Ya2ml ma.nJf bir Amerikıın 
m"Uharrlııi Ai)ma.nlana atıp tuteyordıu: 

fA1man a.şvekili Betmruı Hc>l
wg ~ 1ıeılblrs>zoe davra:ndı .. Al
man maliyesinin uııı.s e1 tiğilli 

bı.rden bııre llfuı etli. H&JtııDt; bu.. 
"" tedricen ifıa e<lebtl:iı ve bl.
:raı. daha zan1an kaz.anıTdt.> 

MllhıarJı.ir. Joeudi görü.) Ün<' göre va.-
2l!Y"'1 Amerikalılar he>abına letklk 
ederk~ .Ahn.unla:r-ıaı biraz daha daı. 
yauci'lıkl1ın taı.cfude, .Amer:il<-a (!epola
rmti'..ıki büıtün stok malla:ru-J. AVTupta
ya sıı!lrl.mı>k iıılkfuıları elde edlilebile
ceğlnı anı~ istiyor. 

Böyle 1b.iır devlete ..r:Tücc.c.r Devlet> 
demekle ,..,.ı.ış bir büküm vermiJ; o. 
laın'3.yıız. 

ŞjnJdi bi~- çaldııgımu dosyarun da 
ancak \icari b3Jrun<l""1 ehEmınİyeti oL
dul!,unu, siyasi bir kıyn:d ifade etrne
dığiın.i söyliyerek efkarı umw:niyey.iı 
teı,k;iıı.ı çalışJy<xı'lar. 

Düşunmü,yorkı.r ki, Cuıııhul'I'e.il>irun 

1n2hre-m evrakı saklııyan kasasımla 

bi.ı:r ticaret dosyasını;ı. bı.iltıınrr..a-sına im
kan \'C sebep var nııdu·?. 

Vi"'°" b1ıı- devlet Re:sid'i<.. Ticarel 
dos.YQlar arucak Tic.ıret Nezarcl.iıade 

mahfwdıı4', Vilson oe\'letın si!)'a.;1 
mt!kan}zmasmı jd.aı·c t:dt:n bh· adam. 
dur. O tlliıç bjr za..maa tlcari işler~ uğ
:re.şrr.az .. Esasenı böy 1c teieı rüatlla .,_ 
lckadar dlmajja vakti de yol<ıtux. 

iate Ticaret NazırıIU..rı beyaı:atı .. 

Ne gaııip biır '4lıvutma. tedbirj!! 

cY<>kdlııaı:oo adlı bir siırema 

yiildru, dıeb>ersiz bir ucarct dıoı;ya
sı aşx:makıla. ~rik.~u..ı.iara. ~ 
bır worar vermış dcgikiir. Bilakis, 
Ç<l\'irdiğl tilm..n bu suretle Azroe. 

- sinema san;ıyıi lı€8".l,ınıa güı
zel birr rekıl.3.mt."lJ. yapn.:.ıştıırl> 

H;Esc ,...,,ek yerk<>l kt:ndinıi tul.aı

l!ladı: 

- ~ §U Ticaret Nezırıru,, ga.2JC'be
ler~ verdiği. beyan3.t karµsında sırtihs. 
tij. ; atip gWm<ık ıaz.m. ~ını.a .. .., dXJ6.. 
r,,.,nın ehermru;yetini l r:ıdı~nntak 1çjırı., 

ıe!X.ıı çev_jıtdiğin ii:Jmin rek.ldmını ya.P
nvyı da 1Jmıal etımiyar. 

- Gerçekıten tıiccar a d:mıJ.armış bu 
Amt:rlkalılaır ... B1T za:a.· hanesi yanı~ 
na deri>:ı.l bir de kar hesabı a.<;JtY~r. 

v gün öiilc y;mıcğlı:i pansiyooda 
nıeş'e ~le yjyen bir Timuı;in ailesi1 ge
ceyi ef'lıc:noe!:i bir lok.ı:.ıtada f;E~irmeyi 
dliıŞ~-

(Devamı Va.r) 

-f Faydalı Bilgiler;... 

Karada gezen 
balıklar! 

Düaı.yadaki denizlerde yaş1yan 
1ıu!:ıaf balJklar arasında• b.lllha.$a 
şcl<1inin acaipliği ve garipıl>ği ille 
(Perio:ftaJım) sıınııfı nazarı d.kka
tı cdbedcr. Bunların bQ(Yu yimıi 
saMimıi gıeçmez. Gözled başının 
tepesinde iri ve yuıvarlak 'ki te. 
ıpe g>bi<l!l·. Etraıfıil'J.• kı'.'!lplllanisi 
b'.rşey çevirmi~ir. Gözleri pek 
pa:rlla:k ve fıooforludur. Kan.aıtla.-ı 
renl<il!, ollı!ııığımrla.n kelelbeğ<" ben
zer. 

Halleıiınrle pe 'k ayn bi'r husu,.. 
siyelt mm>"Cu<ttll'I'. Balık ollduklan 
hailde ömürlerınin ınillıim bXr 
kısmını karada geçirirler. Bu da 
vüoutl.;rmdak' bazı teşe!<külatotan 
iler' gelir. Müıhimce bi.r miJı:tar. 
da su satlı:bıyabilecelk azalan mev- · 
cuıtıtur. Toprakta sıç;rıyarak iler
ler. Başlıca gı<laısı da: böorkller
dir. Kuşların hücuımunıdan k.aç.. 
may1 da pelk iye bilir. 

Babamı çağırın da 
görsün! •• 

A'.1h1 soıkalııtaı arlt:adaş'larilıe <YY• 
narkeı:ı dliŞtü, kıafası. yarıldı. 
Kanlar ' annıca çocı.ıitlıı.rın ödü 
lrop1ıu. Hemen eczaneye Jıµı1ıular. 
Eczacı yarıya bakınca: 

- Aman yavrııını, sen ne yaP
mııısın? Byenin göofuıiiyor!. 
ı Ded&. Ayfil kı:>rkıuıdv.m b-cımbe
yarz ohnuş b'.r haQdıc: 

- AnıanJ dedi babamı çağırı.
= da gömün. Bana her z:oman 
• Bcyinsilz! .• derdi. 

Hediye k az ananlar 
Bilmeceınıitı doğra haJ.ıedeırlıer 

arasında çekil.€n kur'ad.a hedıiye 
kazana.nla.rın listesini yaırm IU"§'te 

başlıy.,,ağlz. Rediy<:ler salı gü. 
nünıdeın füb31'€n hergün saaıt 14 - 16 
arasında tıev z.i olımacak tıır. 

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

İcabında günde 3 kaşe abnabi m. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

~~-,--.--..,,..,,..'-"T-'ı BAY ANLAR ve BAYLAR~ 
~· M üessesemizde daim a KADIN ve ERKEK kol, c~p saal.leri, masa, 

duvar saatleri, altın \'e platin nişan yüzüklet'i , kıymetli taşlar.la 
süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni •Şevaliye• J ii•Ailderinin 
zengin çeşitlerini bulu.ııdurduğumuzu bildinnekle ~erd duyarı~. 

SiNGER 
SAAT MAGAZALARI 

A D R E S : İSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDE"iİ 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
-ıYAZAN: ı I Çeviren:ı-

'-. Louis Thomas No. 42 l. S A C İ T J 

- Arncamm servetine konacak ben 
d" •ılim, bir vaslyctnomes.i. v2rsa bll
rr r m. 

Burası tuhaf, re dernek istiyor
s ıuz? varis kim? 

!ki çocuğu vardu; varisleri OQ.. 

la ır Belki <!<! HWi!starıda bulunu
Y ırl:..l. B-abam bal.d!l OO•ardan balıse
d. d . Amcam Davıd Hind.is.Lana ya.P
il bir reyahatte orada bir Hinfil ka
dı lr evlc.oınlı; ve bwı<lwı ilci çocu,.. 

gıı olmuŞ. Bir tahkik.at yapılsa belki 
ı ıl4•ydana çıkar. 

- Başka bilgJniz y<>k mu?. 

- Hayır. Bu hikayeye fazla aJilka 
gtl.':ıterrnedim. Amcam David'in mgce ... 
ralaı bende hlç merak uy:mdırmadı. 

Fikrimce. bir nokta nıühLm: O da bc-
111Jn ,3.,.isi ol:mad1ğırndır. Böyk oJ.du .. 
gu mld~ bu h<>rltler benden ne ;&t,;_ 
yoNar" Ölümümden ne tayda bekli
Y<•rl«r~. Belki bwuı Mükttlli Mariba 

blliyoı·, !ııkat bana bu hu.su.sla biç ]>j.r 

şey söylemedi. 
- Ho.kfkınırz var. Davıdin iki çıoou,ğu 

olduğunu bilmiyorduk. Bu ile çocuğu 
ı;u.uıdi bulm<>k lazım. Şimdi banıa ba
şınızdan geçeni anlatın12. Mü!<!trtliş 
MaribA size ne öğüt verdi?. 

-- Ev.et. Hapacdilmiye razı ohnama 
;,M.dı Bu sabah sa•t altıda benden ay. 
nld:ğı zaman bana: c24 saat için po
liste hapse<lilınek üzere eJ.lııiİzden ge. 
lıer:ıı yapnız. orada ancak emniyette o .. 
la.bilirsiniz.> Dedi. lfa-lU:ı va.rm~. E
vmıden çılrlım, emniyete gidece!ııtrm. 
Fakat <>toımoblle blnt'Ceğim sırada l>iır 

adam y.anıma yaklaştı. 
- Nasıl adamdı? 

- - KIT}j ve ylll"tıok bır ga.lı<i·rdin gOr .. 
ml~. Şapkasını gözlerlııe ındlinıJiştl. 

Esmer b i; bayım •tkısı .. 
- İsmini sormadı·nız mıf. 
- liatırıma ceıuı..u. 

- Swe ne söyledi?. 
- Mmebtiş Mariblı tarafı.n<lıın gön-

derildigini ve onı.m yanına gôtüreceği
m sOyiedi. Doğru s(zylet.iğİ.ılj sandım. 

Otomobile bindik. 
- Geldiğinlı za·n1n l\lüfettiş MarıL 

bfı evdC' miydi?. 
- Hayır. Birlikte lekledik. 

-· Bt: adam siz.inle hıç kan~tu 
mu':' 

- Yalnız şunu sOyledi Marıbi'.i'nm 
her SÖ"Jl.edig1nJ. aynen yapn1a:t jıniş.iu'ıl. 
Etrafımda bUyük tehlikeler vann~. 
Apartımanın küçiik dıehlizinde hafi! 
bir türiıltü dU&"ukıu. GOrmıek için ç.ık
tı ve biraz soma ka:;>ı aHın<ia.n ıb.ııra.

kUmış bir mekt~la döndil. 
- Bir mekrtup mu?. 
- Evet. Me:i<iup bana yazrl:mıştı, 

Miiettiş Maı:tib;l g6rıdermi$ti 

- Bu mclctuıpla size ne yazıyordu? 
- Şöyle dJyordu: •Ne:ı<> mal o1'un5a 

olsun evlmden dı~arı çıknN:'YllllZ ve 
kimseyl içeri sokmayınız. Düşmıanla. 
rm12 sizi SOI"g'tVa !;ekmek isiiyoııılar. 

Slı.c cevap v'erern:iyeceğjııiz; şeyl~r so
rac<iklar. Si_yah kapının yerini öğren
mek ıçin size türlü türlü etiyet ede
cekler; bunlar şcylon heriflerdir. A.. 
<la.mı geri g&ndıeı:inJz, onun &.ize bir 
faydr.sı olmaz. Onun da düşmıa.nlan
ruzl.ı beraber olduğund.rın şüphelenıi-

\Devamı Var) 

CUK 

rveni Bilmecelerimiz 
ı - 6 harfli büıyük iri.- şe!ımm. 

Beşiuci ve alhncı hıırfleriım en 1ü
zuımlu bir gıda maddesi, dördiincü 
vıe beşinci harilıEmiın he.- ma.hlUka 
liizıım bir şey, dÖrdılncü, lı<!şinci, 
b1riooi, ikinci ve Üj,'iıncü hıarfle. 
rim yağlı bit malrlc, dördfuı<:ü, 
lbeşinci, ahı.ocı ve y'!dinci iharlle. 
rim bir lkiız isini, altır..,ı, ikıinci ve 
üçüncü harfJ.Erim ölü, d.i.-; ikalan 
biır şey maıı.aı.;ııwJ..,. 

Aşağıdıakıi .>arlı>ıru>sclle!Ide ook
tıalı yerler yerine h.arl ıkoya.-ak 
ciaıııbıım.esell<>., bı.ılıunuz: 

2 - S. ng.. n. y. g. 1. r 
3 - K .... n. ınt. v. ğ. ik. m. y: 

k. z. g. r. n. T 

4 - (Sı·ra &ıra dizilix; bizi gizler, 
siz.i gözler) diye amıJ€!er.imbien 
işittiğimi!z eskıi o;.- h'lm<ıeeııiın ce. 
vaıbı, haıl~i tıW<iır? 

Hediyelerimiz 

JKüçük fıkralar: 

Ceza gören 
talebe! 

Küçük Cemal ak§am üstü ağ~ 
lıya ağ1vya eve geldi. Anıne'Siınıe: 

- Sen •beni aJd•attın!. dedi. 
- N.<: vaır, =l aJıdıa lltım? 
- İııısan yapmadığı bıir iş için 

ceıza göııınez demiştin! 

- Elibette !. 
- Hallbul<i. bay ınıuıa1lli:ın; va.:ı:i-

femi yapmadım d•iıye baoo ceza 
verdi!. 

Kardeşini neye j 
dövüyorsun? 

&ııb~ · Küçük . oomeşm; 'ni... ! 
ye döviiyorsuın N eş-ide?.• 
Neşide- cBe-rı . yo:::ı ynzark'en. ı 

siyaıh mürekkebi ıicıi. Ben de ku-. 
rutmak için ku.mL1ıuı kU.ğ'..dı yut • . 
twrm<ik is>tedim; r<ııZı olmuıdı da!». 

işçi ARANIYOR 
fstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İş-

letmeleri Umum Müdürlüğünden: · 
i§let.meleri'n-ıiz tramvay kısmı müıteh.ı:rı·ik nıi'.iaeırıc §Ulı"si ~cin jnLtihand~ 

gösterc~eği ehliyete göre sQatte 35 illa 45. kuı ı . ...:;;a kantlar ücret veJ.·iln1ek su.ı-etiyl<' 

3 arabalık .fımh" mua'\•ini, 26 tesviyeci, 8 ele'<lnk ınotörcüsü~ 5 ı LF-t;: ·ikei. 6 elek. 
trık tesvıyeci6ine ihti;raç vardır. Asılreriiklc ~ıl~kası buluınnnıyan frtekl:ıerin dı_ 

l~kçe. nüfus hüviyet ciı.zdaru1 hi.iEnühaJ k<iğıdı, s~glık rapo J, !! fCJtoğnıf ve 
şimdiye kadar (alıştıkları müef'scs~lerd~n ll::ı1ıı:; oldukları hi:·-nıet müddet· vemı.

kalaTı ile b.i:Tlikıtle .23.2.942 tarihınde .ı;aat 14 ri'f' İ~Jetmelerimiıin J\.1-etrü Hnrıı..~ın 
alt ikatmd;ılJci Zat Işle:-j ve Sicil Müdüulüği.inc ır>üracaatları li.i:<!.:.ımLı bHdıriJi .. 

<2520 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslltmeye konulan i.ş: 

1 -- Ankara şehr 1nde yaptlacak olan A!nkaro. ~eh.ri lf.ı.i,!ın ~f"sisatı.n~ aıt hna. 
ılıt ve inşaat ve teferrüatunn muhammen kei;i'" bettfli vahidi Hat C!'ası i.h_ f'r.ndf>rı 
7,lOJ,303 lira 37 kurl>.';-tur. 

2 ~ Eksiltm 16.J 942 to.u'Iİblne rostlıya.n .f-:.zc..rtcsi günü :-:aat 15 de Ankar;;~ 
da Su Iı;:leri Reisliği bi.nası iç1ııd€ toplanan Su Fkt;ilbne ., .... "!h:yonu oda~ınd:.. 
kapalı zurt usuJ.iylıe .)apı.1acaktı:r. 

3 - İst:ekliJer, eksiltme şartnıavnesl, mukı;.~1c projesi, Bayındı!"llk İ~lc ·i Gc~ 
riel §.?rtnamesi, ı.nmu1ni su işleri fcrı:mi şartırır.ıme~lyle hn;u~i ve fenni şar'rıaın~ 
ve PJ't.'jeleri &O lira mukabllinde Su İşleri RcJ~,1ğ!ndcn tı'labHir-l<'r. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lr;-'. .. n üJbeklilel'in 226789 li·ra 10 kurtı.~··:k rrl•
vakk.C:!t terrıinat vermesi ve eksilrtrnenin yapıl:ıc~v.ı günden en a:ıı. tiç gı;.n eV\•e1 

eller111<l bulun.an vcsik:ıla·ria biriiktc bi;r JHekçe il~ Nafia Ve.c,-ıletine n1ü:raca~it 
ed~rck bu işe mahs·_ıs olm<l'k. ü1eıre vesika alnı:ıl~r! ye bu V(:)ıknyı ibra~ etıne_ 
l'-n şt..rtta·. Bu roüdd~'ı i~inde vesika talıebindc b1ılunmyan!ar rkı:,;Jtnıf:ye, i.~t: .. o.•1\ 
edemczl~'. 

:'i - istc-khJerin ~klif mektupla'l'ını ikincl ın-addede ya:-:ı!ı saJtt.eı1 b!r sa;..· 
ev~lln< kadar Su Jşleri Rciıs11ğine makbuz. n1tAkabilinde vc-rmeleri hlzın1--
dır. Postada olım gedJcrneler katıuıl edilmez. <421 - 568. 

Dört lbilmıe.:en:wizden herhangi 
ıJtisiırıi ~u halledenler de kıu.r'a. 
ya konulaea1<tır. Kur'a neticesinde 
k.azanaınlaırdan: 

Yumurtaya. bedel · .-------------·----ı 
bir yumurta [ Hlet r Err:'.ı y dla rı ve Umanları i ~ reıme u. İdaresi İ!anlan 

Devekuşu çoık !kere cıbenliım ec-
odladını, ailem dıe<vedilr!.• deyip a
mınet ve asaılet lddiasındoa bın. 
lıuxıımas.ımı ra{lmıen ımükeımımal 

bir kuşıı.u" ve o da kuıılaT, tavulk:
lar gilıi yuım.urtlar. Devellruşu yıu.. 
muı'l:ala.rm.ın her lblıil tam lbri 
'buıçuk kik> gel'İlr. Ve lbir devek.uışu 
yuırrnı~taı;1 on baş aıdet tavwk yw
nııı.ırıLamna bedill bu'1unım.akitadır. 

Biırinciliğ' kaza.!' ana: Beş lira 
(Nakden vey4 gıda madıiooi aıla
rak) . 

lkiıııdye : ~ bir sinerrımıın 
2 aylık meccani dıulııtliye kaıııtı. 

Ü çüncülüğ'J kazanana: Kız ise 
mektep göğiislüğıi için 3 mıEtre 
siyah veya km-~ saten. Erkek 
i.se şık, deri mekıtep çaıııtası. 

Dördürı<:ülüğü k.azanaıııa: Kız 
ise komple diıkiş takım;, C'l"kek ise 
büyü:lı: boya talnmı. 

Beşinciliği kazana~,a: 1 ayhk 
Son Telgraf alıonıesi. 

Üç k>işiye maruf bir sineımaının 
15 er günlüil< mec.::ar>i duılıuliye 

kartı. 
2 kişiye blıl<.ı: 1,5 liı alık Piyango 

ibileti. 
20 k-işiye: B'i.rer kıymEtli roman. 
10 kişiye: Birer diş macun'U. 
5 kişiye: B.'re.-yaz' kalemi. 
10 kişiyıe: Muhtıe1il hedyder. 
NOT: Bi1ınecenıiw ıes:m gön. 

d ermek suretiJe iştiıak etıİıek is
tiyrnler fotcğraflarıfu da gönder
melidirler. 

Beria'nın mantıki! 
Afacan Beria Bii.yii.kaıdadm de •. 

niz kenarında geze.-ken .ayağı ka. 
yıp denize düştü. ihtiyar bir ba... 
Z.kçı lıemen atlayıp kurt.ardı. Be •. 
ria kı>rkusıııııılwı .ağlıya ag'1ıya.. 
balıkçıya şöy:e teşekkür etti: 

c- Beni lourtmrdığınızd'an do •. 
l.aıyı size çok t:eşek1oü.r ed.ııriım. Ya. 
eğer boğu!saydım kimbiıir aınne-nı 
beni ne kadmr çok ıa.:ııarlar, döver- · 
di!.> 

Bııınlar ıuızıun müı:lıld bozuhna. 
odan k.aJa.biij·ırıer. Ka.'hulkl"ll'" dla 
saloo'ı~.rıda süıs yerine kıulJ!lanılır. 

En çok hangi hayvan 
yaşar? 

Hayvanla.r içinde <n çok yaşı. 
yanlan fil, knrtal ve papağandır. 
B unlar yüz elli - •ki ) iiz yıl ya_ 
şarlar. Saza,n balığı 60 yıl, kedL 
ler azami 12 yıl, köıırkle.r fu!ami 
8 y ı l müddetle ömıir süT<'rlu! .. 

Bilmeceler imizin 
h aHi 

1 den 9 a kadaT ohr rafl<.aımlıu'la 
her rail<.aımı bir kıere kullanarak 
100 teşkil etm<>k bilmecesi muhte. 
lif şeM.llerde halledilebilir. Buııı. 
Jardan i:kismi dercedıycruz: 

26 65 
19 24 
8 

89 
53 1 
47 3 

7 
100 

100 
İkinci bllırıecemiz (Son Tel. 

graf)dıx. 

?-4uha~:en beıl.:h 2C.OOO lıra olan 10_ adet elektriıkli bagaj ar~baıSı. 1/4/1942 
Çaı~ıba günü saat : 6 da kapalı zarı usulü He Aıık.aTa<la İdare billasınd. 
toplanan Merkez 9 uno:-u Komisyonca sa tın almaca'ktır. 

}.;.\.<· 4~e ,cinnck 11>t.iye..'llerio. 1.500 liTalık ır.uv~kkat temi~at ile kanunun t:.· 
'hı ett:ğ; vesik:ala-rı ve tekliflerinj ayni gün saat 15 e kndar adı geçen Kon1i::;
yon RCl·!iğinc vennelr-rj l2zımdır. 

Şartnameler parJsız olarak Atı.karada ~1alzeme Dairesinden, Hayd .. rpaşnc ..ı. 

'I'ese11i.ını ve sevk Şe!hğinden t&mln olunU!I". e2191> 

l\!ah.ınıımen bedı".;.i (3t64) lirn olan 7b60 metre p·jemaiı~.:: Kunıaş (Dir 1) 
(9.3.lf.'-42) Pazartesi günü ı:;aat (15) on beşt•' IT..ıyd3rpaşa GJ.r bina!iı dahilindt. 
k~ kı)'",1i<:)on tarafınrfr.ııı a<;ıık ek~Btm.e Lkııliyle ::. .. tın alına-:1kJtr. 

Btı işe girm.ck :c:ıtiJ·enl('rln (229) ll:ra (1:10) ku':"Uşluık muvakkat teP..inut 'L' 

karıı~un tayin rtti.Jl \·esaikle birhkıte ck.hıltnıe günü sa-atine ka<l~;,;· korr.i:-yo:!'lJ 
nıi.ıı-ac:ıatl-arı ıaznn.dL'. 

Bu iŞf' ait şart.nameler koonisyondan paJ.asrı. olarak dağ1•11maktaciı:. 
(Zf.>41) 

KUi T8Y tlNDEN 
·YASTIK, YOltGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hrm de 

sıhhatinize Bir 11UŞT0V0 Yastık 2 Liradır 
faydalıdu. 

Yostık, yorganları da pek ucuzdur Adres: İstanbul Çakmakç.-
1·' Sandalyoıc!lar sokak Ömer Balioğlu Ku• Tüyü fabrikas .. 

Telefon: 23027 .,1 
- -·-----''---

A ULUMU 
MiYETINDEN : 

('('mrjyetlınizin !}/2/942 Uto: ihiındeki senelik ale1fıde içtiılı.anıdn ek~e,.lyet 01-

m.a<i.iı;.nd<:n mezk:Ur '1't,p1antııı:n 2/3/942 t.'lrlhine müsadif PazartPsj gunüne !· 

Hkt-uc k::tTCir ve-rılmiştir A!:ik.:ıciar esnafın ehliyet cüzdıanlarmı h{l.milcı, o gl 

saat 1-0 da Cağal()j;1untla kfı!n m~rek Esna_, Ce?nj_y~tleri mr>rkezin.e gelı11el~ı.ı. 

ve işb1. içtimad:ı yapıJ:ıc k seç;!m reylerin sc:ıtt 10 dan 14 e kada.~ kı.:b;,.:;l E'-cliiı -

ceğ. i!:";ın :ıhınu: 

Ill'ZXA.~tF.İ Mt.iZAKERAT: 1 - !D4l !'(O)CSİ hesabiının tell:.l..ı, 2 -

942 l:Hitr<.sinil:ı tasdiki. 3 - MüO.de-Ocrlnibitıren Hey'eti İdare fızı:ılarll"ın yeri~,(· 
yen::erinin intihabı. •! - N;za?ıınamcn.in Cenüy..;.tler kanımı:ın.ı göı e tadili. 

Sahip ve Başmuharriri Etem İzzet BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Oevdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF ·ıA.TBAASI 

Cumhuriyet Mer.kez , Ban kası 
14 Şubat 1942 Vaziyeti 

AKTiF PASİF LİRA LİRA LİRA LİRA 

Kasa : 

Altın: Satı Kilogram 72.605.866 
Banknot ...... ........................... .. 
Ufaklık .................... . ... ... ....... .. .. . 

Dahildeki Muhabider : 

Türk Lirası .•. .•• . .. ... •· •. · ·· · .. . ........ . 

H ariçtek i Muhabirler: 

Alim: Sa!ı Kilogram 11.278.072 
,.:,.!tına tahvili kabiı serbest dövizler ........ . 
Diğer dövizler ve Borçlu kJirlng bakiyeleri .•• 

Hazine T ahviller i: 

Deruhte edilen cvra·u n:ıkdiy<; karşılığı ...... 

Kunw1un 6 - 8 incı nıadde1erine tevtikan 
ha.:ine tarafından viıki lediyat ..•...•..•....• 

Sene~at Cüzdanı: 

Tıcarl Senetler .. . •. • .. . .. • •• . .. .. • • . • .• 

Esham ve Tahvila t Cüzdanı : 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
A _ (karşılığı esham ve talıvilat (IUbart 

kıymetle) .. . ............... .. . ....... .. 
B - Serbest esham ve tahvi1ô.t ...... . . . .... .. 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans ............. .. 
Tahvillit üzerine avans .................... . 
Ctazineye kısa vadeli avans . .. . ............. . 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre açılan 
altın KaTşılıklı avans .................. . . ... . 

H issedar lar: ... ............... .......... .. 
Muhtelif: .................. ....... ., .... .. 

102.125.959.59 
7.965.341.50 

8n.218.88 

55.209.73 

15.863.510.64 
-,-

66.602.878.28 

158.748.563.-

22.227.905.-

324.40!.568.39 

45.501.881.93 
8.996.454.71 

4.906.19 
7.808.690-

167.500.000.-

Yeku n 

JI0.942.519.97 

55.209.73 

82.466.388.n 

. 
136.520.65-8.-

324.401.568.39 

54.498 .336 64 

175.313.596.19 
1 

4.500.000.-
10.602.205.52 

899.30M83.36 

Sermaye: .. . , ............ ................. . 15.000.000.-

İhti yat Akçesi: 

Adi Ye fevkal:lde- .......................... . . . . 7.822.019.15 
Husust ...................................... . 6.000.000.- 13.822.019.15 

Tedaviild•ki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ... ... ..• ••• ... 158.748.563.-
Kanunun 6 - 8 incı maddelerine tevfikan ha-
zine tarafından vaki tediyat ..• . . . . .. ... ..• ••• 22.227 .905.-

Denıhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi ... ... 136.520.658.-
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten teda ... 
vtile vazedilen ........ . .......... . .... ··· ... 17~00-0.000.-
Reeskont mukabili il;lvetcn tedavüle vaze-

dilen 

Hazineye yapılan altın .ıtarşılıklı avan! mu
kflbil: 3902 No. lı kanun mucibince ilaveten 
tedavüle vazedilen ........................ ,,, 

Mevduat: 

Türk Lirası ................. , .•. 
Altın: Safi kilogram 877,150 

3850 No. lu kanuna göre hazineye açıl2n 
avans mukabili tevdi olunan altınlar: 

Safi kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

fi5.541.P30 

Altına tahvili kabil dövizler ... _ ............ . ,. 
Diğer dövizler ve ılacaklı klirlng bald;velerı 

Muhtelif: ............. .. ............... .. . 

260.500 000.-

us 000.000.- 529.020 ı;5 

101 .032.666.86 
J.233.782. 03 102.260.440 s·ı 

78 124.167.90 78.124.160 QI 

~-

23.656.048.27 23.6E6.048.''7 

137.411.l41.lô 

------il-----
Yekiiıı i P99.30n.4"3.3~ 

l Teınmuz 1938 tarihindeu itibar en: İsk&nto hadd i ot,. 4 Altın üzerine A\•Rns % 3 


