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Sof ya ziyareti 1 ı 
Niçin olabilir? l ı Halk evleri 

Bayramı 
Macar Genel Kur
may B aşkanın ı n 

Sofya ziyareti hiç '. 
şüphe yok ki gü- 1 
nün hadiseleri için
<J e bir dikkat mev
zuudur. 

- ' 

• 
j Yarın 3 yeni 1-~ alke-
1 vi ve 22 Halkodası 

ı daha tesis olunuyor 

Parti Genel Set;. 
reıteri bir nutukla 

1 

i 

Lokantacılar, Maballeblcller ve Kallv - .. 
ıer Cemlyetlerıaıa kongreleri yap 

Kömür ve diğer ma 
zemeyi cemiyetle 
azalarına dağıtac 

töreni açacak 
y cıı:cın: ETEM iZZET BENiCE Yarın, Haııkevler in.\ıı kUiI'U-

Sofyadan Anackıht Ajansının l [ :ucıuıırnı <mwıcu yı.lldöııiimü 
j Birmanyacla şiddetli bi·r bava nucll munu mütea •1> bir kasabayı bom bardunan eden Jap-011 t-0~tı5u, şark 

cı ph.e<inde da ğhk bir köye tl.!'man11n bir flin ka ~ak müfrezesi 

Peçete, Örtü ve bez temini içi 
Sümerbanka, tabak ve ba 
dak için de Paşabahçe fabr 

ııakletliği bir haber Macar Genel- bay.ramıdı r. Bu münasebeıtll.e 
kurmay Başkanı General Szom- ~hı~'m\.d,lk~ ve m{\ın1eıketi. 

~vz,n dlı.;,',er ~eıleıindeki tek- / 
betlıely'nin Bulgar hi'l<iımet mer. " , 
kezioi z'iyar<>t e tmek iize<e bulun- 1 mı! Hall:cvl<>r'no'. ve Hailik o. 
duğunu h aber veriyo•. Generalin dalannda yarı.n hü;ii\k mera. 
refaka1iııde birçok ,,.baylar bu_ sm ;cra nlu nocaktır. Bu me. 
luııa cağı ve Sofya<la üç gün kala.. ra-s'<mleı i; Cuımhur;yet Halk 
cağı da a:vrıca belirt'liy-0r. Par1 ~i Gmıel S<>kwteri Er:.u. 

Macariı<taooa lııir devlet nai.p rum m ıt.uE., D r. 'F•.kfrı Turı:.er 
vekiliıün seçildıği , oıuz be~ Ma· Anık.ara H aJ.kevin,JQ söyliıye. 
car tüıuenin~n Alnıaoı o.rdu~u em.. ı C<'ğı bir n;urtu.~la 31\CLCakıilr. 1 
r ine verilmesinin istendiği yayıl. Halk terh:ycs;t•lc foendile- ı1 

dığ ı bir !iiır :?da hu ha hcr hiç ~iip- 111 :.- t:;;,-~ik vazn~ı. r vcri1Jmis 
he5İz giinün hcidiscılcri arasında -olan l~u saıl':ıt ve- ktlliür ocak~ , / 
hususi bir dikkat nıevzuudur. Her !arına bu yıd, 3 Halk>evi v~ 22 
şeyin ba~ınd" çöıiihııesi gereken 1 Hal,kcd.ası cfaha katilacaktır 
Almanların ouız be' ımı.ear tüme. Ayrıca 3 Halk das' da H alik_ 
nini niçin :stedikler i ve Bulgar. 

1 
evi haJim• get\r lmıuktcdır. 

larfo Macarların aoker > bakımdan 
neyi ve hangi meseleyi bir arada 
mütalea edebilecekleri sonısu· 
dur. İki müsbel vaz' yet vardır: 

l - Sovyet Rusyaya kar~ı müş. 
terek Al man . 1\-lacar - Bulgar fa_ 
a.rruzu, 

UM UM İ 
mağzalar 

--- •ı---

BIRMANYADA 

Japonlar Ran
gon a 40km. 1 
yakla!tılar ! 1 

Çin kuvvetleri Siyam
lıları ve Japonları 
yenı bir hezimete 

uğrattılar 
Vişi . 21 (A.A.) -· &irın.anyada 

Bilin ve SeUang nehirleri araı;ın. 
da şiddetli muharebeler devam e
ıliy-0r. Şimalde Çin kıt'aları Si. 
yamlı kıt'alara k.ar~ı muvaffa'ki. 
yeller kaı.arnnaktadırfar. Japonlar 
Rang-011 şehr i ne 40 kilometre mc
saiededirler. Londı·adan öğrenil. 
diğine göre, Çin,liler J nponlan ve 
Sjya1nlıları yeni Giiyük bir bezi. 
ıncte uğrat.'..n ıı;lardn·. 

Manşta ikin· 
ci hava ve 

deniz harbi 
laglllz ve Atman 
zırhlıla ı ile tay
yareler! arasında 
şil!detıı bır muha-

rebe başladı 
1~on .• ı, 21 C ) ;\.) - AmiralliJt, 

:i'J:..n.-; Deniz.i:ı iı~ İrgiJ:ız desbro_ 
yt.·•·le1·1 ve to~.-n·nol~rı i!c Aln1an. 
Jrıuhriplefi ar.t > ı ı.d;;l y.:onı \.C :}id
<letJi bi n1ul1'1 , lı ~ bac.:l;;ır' ,ğını bil-

cıinrıi:;.til'. Bu ıklu<:L l\1ar.ş <lenız ve 
Jı~ va haı bi ha .kınıl' ı-.enüı sarih 
tafı-ilt.t yok'tu . Ynlnız, irıgHiz ve
Alınan haııp !'e:mıh.:rinin bir çok 

hava kuvvet l~ J}'lc Ue:tck lendik .. 
l<'ri \ "C bi ı c:-o k. Ahr.~n av t::ıyya-
rC'!cıin.! 1 <H.ı fl"iiklü·kleri bilın .. 

SOVYET TEBLIGl 

ileri harek e 
! timiz hızla 
devam ediyor! 

kasına müracaat edilecek 

Lokantacdar iaşe 
Müdürlüğünden 

un istiyorlar 
Şehrimiz Muhalleb;ci ve Lokruı. 

S p • k V taCJlar Cemiyetinin yıllık lrongre-
O vye t a t r J e- si dün öğleden sonı a eem'iyetin 

kili Ukraynada Al - Cağaloğlıındoki nıerke~ bi:ruısmda 

1 
yapılmıştır. Kong reyi oomi yet 

man arın kurduğu reisi Bay Mustafa Doğ-•n açmJş. 
kiliseleri tanımıyor tır. Evvela idare lı ey'etinin bJr 

yıllık çaJışm'.l ve hc» ap raıı<>rları 
Mo>k<Na, 21 (A..~ ) - Rus OI'lod11k• okunııra.k olduğu gibi J.abul edil. 

kılisft;: Patrik v-ekil" Mctrcpolil $1:!1·~ 
ghı:, }ıtı~lli ortodok.., kiJL.<"Siıu kt.ırdu... nıiştir. Bundan sonra dileklere ge~ 
~'1Jr.doan dolayı SL.1dinıirvollnı-k B::ıış- çilnııiştir. Lokaınıtacılnr, hcır.şey .. 
papazı PolikaJp Sik:x~kiye şicidctle iti. den evvel kömür teınin edilmesini 
··az ctmıektedı.ir, Scrgius. Sikorskhııin iste-mişlerdir. Azadan Üni.versi.tc 
bu t<1ı:Pl..,.l:İıüsünıtm hjç bll· kııymeti ol- (Devamı 3 üncü Sa h.iiede) 
r: 1{lc.İij;,ını bilclEM1eıl(l,.e ve pap11zlilrla or_ l----------

İaşe müdürl' 
l ok an tala 
aylık zahire 
fi ya tını sor 

İstanbul İaş<• l\lüdiirhiğü 
mrizdeki lokantalarnı bir a~ 

hire sarliya tı tutarnıın bil 
sini istemiştir. L<>kan(aCJla 
yetinin diinkü kongı •sind 

lep azalara bıldiril ııı iş "" 1 
cSSC<>enin ilıliyau11dan r 
şey göstermemesi meslek a 
tenmiş tir. 

tndok:!'l;:;rın müstevli Alri1<11ıılann t ils""'. 
vıbi iİ.C' kuru1aırı 1\1 tlli L.'lcr4i) na kiılisP .. 
s!ni tan ımamalannı i:J.ten-ekıedir. FECİ BİR ÖLÜM! 

l\!o, ... koYa, 21 (A.ı\.) - Sovyet teb .. 
lig;· 

2 - Balkanlarda lıer ne•i karşı 
mücadeleyi önlemenin Bulgar ve 
Macar Olfduları ile müştereken 
tedbirlerini almak. 
Şark cephc~iııdc ıu, mücadelesi 

heniiz büyük neticel;r doğurma. 
mı• olma:kla bNaber Sovyetleı'in 
lehinde bir ink,isaf kaydetmekle 
devam eylemektedir. Aıtcak, bu 
il.us gelişiminı Alm.ınlar yer yer 
ô>nfomekte ve şark c~plıcswin a. 
nab.tal'lannı şimalden cenuba ka
dar her noktada ellerinde tııtabi!. 
ınektedlıJ.,r. Son haberlere göre 
Leningrad'da bir Alman hattı ya. 
rılmıştı.r. H arko{ varoşlarında mü.. 
cadelc sürmektedir. Kafkas or
dusu '1e Timoçenko O<"dus ıı ara. 
smda taarrU<Z bölgesinde de lıtL 
bat temfo olunmuştur. Anca'k, bu 
haberler tee,ııyüd eder ve Rus akı· 
nı Lcningrad\ Harkoru ve me<r. 
kezde de Smolensk'i düşiirıniye 
muktedir olabilıirse vaziyet AL 
manlar aleyhin<le oldııkça değişe
lı-ilir. Fakat, Alıııonlar şimdiki 
h alde Rus taarruzunun b<;yle va. 
b im acldolu nabHecek neticeler do. 
ğurabileceğini zannelmeks.izin bir 
yandan mukavemet ediyorlar, bir 
yandan ela ilkbaharda başlıyacak· 
farı umumi ve nlihai taarruz için 
hazırlanıyorlar. Belki, sadece Rus 

taarruzları ile daha iyi, daha ra. 
hat ha>Zırlanmaktan ma,hrıını ka. 
lıyorlar ve cephede'<i askerlerini 
dinlen.Urem;~orlar. O halde, her. 
şeyin başında Macar istandan iste. 
nen 35 tümen Rus cephesinde Al. 
maıılarla bir arada döviislüriil
mek istenen tümeıılerdir. Roman. 
ya dan da, Slovakyadau da, İta!. 

yadan da, diğer kü~iik miittefik
lerden de Alınaıılarm istedikleri 
hudur ve hiitiin .n1i.!ttefikleri ile 
bir arada öliiın ka lım inıkt1nl arını 

bu ilkbahar >e yazda Rus cephe. 
sinde yapac;ıi{ ı har be ve cnuıı uc ... 
t ice<ine bağl .. nu~ hul unmaktadll'. 
R i ırnenalcy lı Macarl arın ı:cr. cn yı

la ıı rız .. ır~ ıı tia ha gcniı öl<:Hde Al .. 
maıı larla bi rl ikte Rıı• cephesinde 
dii vii~t! cckler i doğrurlnr. Bunun 
lı ar ; ,,inde Bulgarlarm temsili bir 
iki ıi.in1enlc Rus ceph~sine jştirak. 

leri ve bu tünıenlcrôu Ma.carlara 
k.:ı tılınnsı ilttiına1i de vardır. An .. 
tak, Macar Gen elkurmay Başka. 
n ı rıuı Sof.vayı ziyal'c tı daha ziya .. 
de bunnııla değil , Balkanlarda 
1ıel· ne\·i karş ı mii cudclcyi önle. 
ııwk le aliıkolt -0lınak liızınıdır. 
lfo da: 

Buralarda her türlü 
yiyecek, zahire ve gi
yim eşyası satılacak 

Halbcr veddi~'ll' goıe lMıMl 
V eı file , şd1rlrr. z ~ Gmuım 
ğawlar a çılmasmıu ka ra ırlaşhr

mı~ır. 

"' ktedl :.::o ~u.batia So·ıyet kıt'al:1ı-J ~kldcıtli 

J l l 
r.ıı.ıh1..ıcl:elcr verm!şler ve h1zla ilerJ 

a p o n a r ı n L I y ADA ha•·cı, .. ı.. devam eıı ,,t·'- bir çok mes-

1 
8 kı!n yt:r1er1 a~1 l.-<l1J·. 19 Şubatta 24 

Bu sabahEdirneka 
da bir çocuk çama 
kazanına düşer 

a - Yugoslavy a •e Ynnanis. 
tandal<i isyan ve çete hnrekelle. 
l"ini b:ıstırınak, mnumi asayis va-
zifesini d eruhte eylemek, • 

h - Bir çıkarma te!j<!hbüsüne 
karşı tedbirli olmak. 

A 
J Alrnr...n tayy;ıresi tlü:-;lirühnüştür . .Ny-

'VU a~ytı~Q GI R ı M rıc~. Aimaı> l.ayyd C•l de yerde tah_ 

1 

• ome e-r "P , .. 
1

- • "" 

B u rnağazadardla yyeC'eik rnad. 
deleri, zahire ve giy'ım e~yası 
satılacakıtır. Ye tl ı Maılar Pazar. 
larımn huJ.c;nma dıgı sem~derıde 

asker i!zracı kiliyi kuvvetle R~~yadaki Po-
beklenıgor ! tahkim etti! l d 

iDe:vamı 3 üncü Sahifede) 
• Saygu!ll 21 (A.A.)- Timor a. onya Or USU 

Burasının sukutiyle 
tekmil muvasala hat
ları tehlikeye düşecek 

can verdi 
Bir top ipekli 
kumaş çalan 
hırsız kadın! 

Mahkemede - " İpek
lilerin nefasetine da
yanamadım ... çald ı m,, 

dedi ve 7 ay hapse 
mahkum edildi 

Hayriye isminde sabıkalı bir 
lıırsız kadın , ciüıı Sultanlıarua1nın. 

da •Ucuzlukı> maıııifatura .n1ağaza .. 
stna 1niişteri s1{atile gi1ıniş, tez
giıba ç.ıkarılaı; muhlel'if ipekli ku. 
n1a topları n ı giıya gözden geçirıi .. 
yormuş gibi yapa.ı•k bıııı.Jardan 

bir top ipekliyi gizlıce 111antosu
nuı1 nl i111a saklao1ıştır. 

adsı BoırWlaıvine 700 ki1oıınetre. 

lik b 'r nıesaf>Ede buJ.unıınaktadıT. 
Bir J apon menbamdan a lıınan h a. 
ber'le r~ göre Japo.ıı taY'Y.a releri. 
nin hfüıuımu ne>1!'ces inde P orl -
Darvin bü"'üık h asarla.Tıt uğramış 

b ilhassa Av u·slralya ta,yyare ler i. 
J~ liman'da dem ·:rıı; bul wnaaı g·ec 

{Devamı 3 ü ncü Sahi fede ) 

japonlarTimor 
adasını niçin 

işgal et~işler ? 1 

Portekiz hükumetine 
verilen notanın metni 

J.Jizıbon 21 (A.A.)~ Japonya~ 
mn Lizıbon sefi r Sh'ınıh Şii.o 
\arafı.n~'an P or:ekiz h ar iciye na
zırına tcvıdi ·ed:\J, n J Up OJJ no ta. 
•ı n Jın meıtni: 

t De\•anıı 1 üTicü S<ıhifede) (Dcvaını 3 üncü Sahifede) 
-~~~ ~--~---~~-~~----~ 

Gece Sirkecide bir cinayet işlendi! 

Bakkal çırağı pastır
_ma bıçağı ile bir 

t.ama ın ka nını deşti 
-~~-~~-~ımı:-~-~-~-~ 

Çubukluda da muhtelif yerlerinden yaralan
mış genç bir kadın cesedi bulundu ! 

Dün gece sa.at 20 dl.! 9ıııkec;de Zavafü ham alrn ba\ğı·rsakla.rı 
b;r c ınaıyet işleııımı:~tıl'. , dı~ anya fırJa,mı~ ve ölüm hal'tıı. 
Süleyınıaniyede Seyavu<;'paşa de Cerrahpa•a h astanesine kal. 

mahn1lcs,nd·e '()ıtıura t1 Musa ismi n- ci. ırılmı1~1ı.r. 
de bir hama.! An.1<ara caddesin·. :Elnve ı ya,ka lan.mışt ı.r. 
de ~7 nuımara'iı dR.ik nca ııda bak. DLln ÇubukLuıda De4'<>·arkasv 
kal ç1ı:ağı En.ver ile ~akalaş.mak na.mile maruf mah aJıde 25 yaş ını-
i&tem.ı:;, faka'! E nve r bundan ha2 da t~hmin ı:ıluırı a n bir ka dro c<. 
ctrr.:'yerek ih!tıarda buhım.nrnş'.ıu,r. . ~ .sedi· 'b uil urıımu·•tm . Vücud,üınde ' . . 
Mu;;. şakala.r ı:na d'Eva m c.c1ince · mtfü\ if' yaraJa;r ve berele r o.. 
dE Elııver h eıınen uc.u sivr.i .\'C kes;. l an ..esı:-t •morga kakl ınl'm ışl ır. 
k>n past ırma bl';ağı't>l 1kapa:ra·it• 1 :ra hlki.k ı>ta. Bey1koz jalııd a.nması 
Muıs.anın ka~n4nı d c~mi:;t: i: ı .;,ne.f11irrıl'~• ptJe dıel' am etım<'k l edi r. 

Lorıldlra 21 (A.A.)- L il1Yadia 
kayad değer bir şey yokJtuır. Ge. 
ll!f:' ra1 R<;mmı< l Me,kff.de m evzi. 
Jer 'ni kuv ve;Je tahkim etm :pir. 
İnıgili tkr kemil ine bu höll:ged'C 
ba.,kı yaptııkl sırı ı ç i·n t öyle yaıp. 

mağa, m~:abırr bul~ uırııuıyıo;rdı:.r. E. 
ğ€·r Mekil'y i kaybederne, Binga. 
zi böl,gesi rııdek i bü1ün mııwıasal a 
hat'lan teMikeye düşectkfo'r. İn.. 
ıfliz tayyareleri ımuvasala dü. 
ğü;m n<J\lııt a ları•na d evamqı surette 
taarruız ctmeW.«d ırJer. 

GÜ N Ü N 

(ÇİNDEN 

Hindisi anda 
Beşinci kol 

NİZAMETTİN NAZİi! 

l'"E-n.i. Deli"ı.i'den C\"veiki gün mü,. 
him b:r haber geıc1;: 

flf:Va MaJı'l·ac:ı1Jı.ın l'•lU~ü;ı1 süı·

<ii..iğü topraklar şimdi<ıcn sonra si .. 
yas.i bir subay laf,\fınaan idare e
c1ilecelmıiş. 

Ne z::>mana Jt:adar?. 
Bel li değil . 

Niç!ır.? 

H i! Y . .. Bakı nı :t, gelen te.igratto.. 
bu suale b i.ır cevJp b ulmak mWn
k ün. Mab.racaıntn dü~lt'.anl a işbir

Lgi yflptı•ğt iddia ed;lmiq v e b u 
iddianın dogruıu~a bdzl şahi tlerin 

:!>-bıJe.-ınden an l aıjılr.ıış. 

Eger b u haber İng:lterey? düş
n·.::;.r. b it' memleket te n geimiş ol ... 
say ciı bir propiJ~-l.ndır der ve tc-
1cddüt ederdik. L'\kin şu d;;hlka. 
o:. en ufak h ;r ıl:tiyata ve tered
dLlde h ö.lciunı•.ı y;M. Zi!R ıı;<seleyi 
b!Z'tet İnıgıl li.zlerden öğı.·e: ııiyoı- u(~ 
\'c ke~fiyet inilnı:- te1k:n .eden b ir 
Lı.ğ!'Zti.u1ı yayı±m!ş bdlı.: nuyoL H in ... 
cı'l•st .ırıd a kl İmparrıtorluk 1rıünıf'~
slli, cUtha doğru~u V ice Ro ı ""'resmt ., 

{ (Devamı ~ üncü S<.lhlf.edr) . 

Londra 21 (A.A.)- P <Jllonya 
Başvekilli Rusyadaki Polonyalı 
oırdwn.uın harıbe lmeğe nazır o!!du
ğuırıu ve m~.vcudümün 150 bin kıi
~ıi bıiluınıd uğunu beya.n etm4ir . 

İmdat isti yen SA
merikan vapuru! 

SaJYtiago de Chili 21 (A.A.)
Şili tehıiz istasycillu duin diö'ı1t 
mulh',elif vapuro"an md.at 'işa ret

le ri a.\nıil'şt ır. F a kat gemriderin 
hürv'Yyıeti t~e. bu1uındlu•ğu ncık:tala .. 
rı tay'n etım "k .mık<ım has:•l ol . 
ma.m '1r. 

Edimekapıda Kalebayırı mahallesinde ll°"a J\llural sokağ 
numarada ohıran Hfü,eyİlı~n d-Ort ya'i'ndaki oğlu Fikret b 
saat sekizde annesi çamaşır yıkuken kazaen kazanın ı~ine 
ve Jıemcn haşlanarak ölmiiştiir. Adliye tahib'i Hikmet '.Iüm 
din defnine ixin verınıştir. 

Altın piyasası ile oynıyanl 

Bu sabah otuz ~ 
Sorgu Hakiml iğin 

isticvap edildile 
Am 'ra'J Cole isminde beş b in 

ton\lıulk b 'r Amer kaın vapuı·.u da 
'lmıd a.t ~,arebi gönıdermi~, atıka. 
smdan d a mürettebatıın g''miyi 
t.e ı'k ett:ıği ni bHdi nmiş:'r. 

Spekülatörler,hazineyi izr 
vergi kaçakçılığı ile de su 

' Manidar bir zi
yaret ve seyahat 

Lizboıı, 21 (A.A.) - Dün AJ. 
man Sef:iri Boron Ven Kulno, Por. 
tekiz Başvekili M. Salazar tara. 
fındnu kabul edilm iş ve ayni giin 
Sefir tayyarr ile Bcrline Jıareket 
etıniş lir. 

KISACA 

Bir kere yıkılmıya 
görsün .. 

~·r~ tıs ıiZ h arp mes'ullerinin rnuha- \ 
kemesi tafsil <i't ıını ck~ıy. orc!.uk da, biı.imı 1 
m2hut avkadaş: 

• 
Buaıarıa bepıtaia 
tevkili muhtemel ı 
A1t lill p ıY'nsası ile aynııyara,k 

kerndiJ,erine gayl"'meşru k aza.nç 
t amim. ditikk". su Jile y akalaru. 
d ık1arım evvelki gün haber ver. 
a ği :nız Q'tuz sıpeküıhilör bu sıa 

ba.h saa.t duJ<,uız buçuk'a ad~iyeye 
get(IPilerek birinci sorgu hal5iın. 
ı;~. ınde isticvap etlilmişlerdir. 

ZABITA MEMURLARI DA 
Dİ'NlillNDİLER 

'Bct:saı sal-Onu nda muıvaffak,ı . 
(Devamı 3 ürı cü Sahiff'de) 

ı • 
inhisarlar 
k i suiisti 
Levazım şübesi 
rü Adana Başın 
Jüğüne nakle 
İnh isarlar İdare.inin 

şubesinde 'bir yolsuzhı·k 

tinıalin meyd&na ~ıkaııl 
her V C!tmiştik. Bu lmsu 

<Devamı 3 iıncü 

- Err devıct naz11ıy..:! Ac dtğil rea .. 
lit.! ile idari! edilir her ~evin başında .. il 

Pa rlak ısözüni.i ytmnur1lacl1,kl::ı.n socı ... • 

TS, ş<;~~.:::ı:nb~~'.~ ,•iı· Hud., :ısar, 1Uzak Şarkta Japon taarru 
tın ı: ıııfı1 göstct•tıı'te bh· y.e-ı·d c .. ctcme- M al ç K ş k'• 
mi,. I'ajadye'ye b•kı4r•o herkes vae:. areş an- ay- e ın 
f~sini yapınzşlır, b in:ıenaleyh ·mes'ul 

~ yt;khır: Zai.t.'H, her~ydc ve heı· zaman 
. t:Ciy.1edi r. BW kei'P. y ~kılmi:f'l" görsfut. 

: ~· 1ıı:ıl ııı ca ya meş'ul yoktur,. ya her .. 
},{."'tir, ya ;:s.ld<'Ce ~bahct._·ı 

• , \ , ŞEKİB 
~ 

( Yazan: t. S~ski Bükreş Ateşemili 
Yazısı ikinci sahifemizd 
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HALK FiLOZOFU 

GÜL BAHÇELERİNDE 

Balın, c:ül bah'10ıtti• Y ı, 
ıııcn~ kokulııruun has ti 
ile dolu olarak c:dcul.:. Siinbül 
a~çl}trırun mor aalluınları, ıtıc 
kı>lıın bahar sababl~nwıı ay· 
<lmtrttığı balıçehrde, tek s ' 
olarak kaı~c:ık. 
Güut-ş, (İçekh .ı,.c yamaçla. 

rmda doğac•k, kırlarm, papııt. 
) a \'e liw•ntin ttakler~ do. 
kuamuı buğulu topnklannda 
·alnı-.. den<İr pullufun kazdığı 
izh. • riin<'cek. 
TomıırruldM', lnlıa a '-· 

!anıyor. 

Bugün, liıl .. ci fbrabim dev. 
rinde değifız. Aınıı,a, çiç~i u· 
nutmadık, çiçcl;d darılmadık, 
riç'k ZC\'kİmiz kNrlaşmadı. Fa. 
kat, siçd<.I• Dğrapw, valııtl., 
IDİ7. )'Ok. 

Taım talıittir ı.:, gül bahçe· 
terinde ciğerlerini doldun,n 

C ESTILI\IEJlı 

t. 'SANLAR 

Danimarkada, buıı<L.n 9 bin yıl 
,., \'Cl ya;ınını~ bir in,ana ait bil' 
kafatası bul.,nmu.., .. yapılan ted.. 
kiklerden anlaşılmış ki, bu ka!a· 
ta,ınııı sahibi centilon<n bir zat. 
tır. 

nu ne mılthi te~hıs, yahu!. A.. 
taba, merhunı, ayni J:• mnnda Bob· 
_ ti1 ıuiydi?. bir de ~u noktayı ay. 
dınlatsalardı. . 

ı.sKi BİR 

llı\TlRA 

Biz cocukkrn leblclıı ununu toz 
seker!C' karı}tırır, ye•dik. Şimdiki 
çocuklar • hulurlaroa • çikolata 
> i~·orlar. G.:ıçen gün raı.tla.dığım 

ı'ıti)ıır bir leblebici, ışlerinin bo. 

mlduğunu söylüyordu Ben, gaf. 
Jet edip: 

- Neden, di)e sordum,, 
Unuttum ki, leblelJi, nobuttıa 

~ apıhr. 

GAFLET 

_ŞAP. l:SERİ 

Musiki tedkilderi He ujra 'ID 

bir zat, geçenlerde ya>,dığı hir ma. 

kalede, eski bir bestckArdıwı bah. 
• ederken: •Allah ralımel eylesin. 
nıcrhum şöyle idi, hö) le idi llh.,,• 

demiş .. halbuki, bah.ıKdllen o bes
tck,ir, ol'an hayatta .. ı yoi gaute. 

Je bir cevap yazıyct: Yahu, di.. 

) or, ağım ve hiıli da ŞIJ'lular ıa· 
pı)orum_ 

YABANCI 

DİLE oAJn 

San ıünkt<k, gaıdcleriıı ilıln 

sahifelerine bir hal irız oldu, Ya· 

bancı dilden kelimeler değiJ, ar. 
tık, yabancı dilden cümleleri, ter. 

kipleri dahi kendimize malctnıiye 

ba~lııdık., me!!eelli, şüylc ili.ıalu 
g'Ürilyorum: 

-No No Nıınet 
- Bel fanı. 

Hani nereıie üz türktemü.!. 

AHMET RAUF 

r~SA.T FEYZi 

ıiirb<U d- Jikanlılar, Çt\1k genç 
l.atar, bugün, demir pulluk 
arkasında, da~, ba)a, kll', ova, 
tarla ı.ilrüyor!ar. Giuel utanın 
her karış toprai:ııu ckeccğiL 
Yurt Iıqtanbaşa, rlftçi bir mil· 
lelin çah'i"'a humması iç}nde. 
tir. Aluııtet imiz, hı yı\ dma 
çok a.kaca.k. A VU(Llrnnız bu , ıJ 
dalıtt zi~aıle nasırla~cak. Yü. 
sümiiı, bu yıl ı;~~to daha 
{azla baktl'la~ak. 

Sonra, bir gün, mes'ut bir 
,-ün, •nıa çub"1llal'ının göL 
geli diplerinde, b•l: kenarında 
bynıyan buz ıibj suda soğu.. 
tulmut kiitüc kıilür, iri iil:iinl 
$alkm:.Lıırıııı yi,>cıek, içimi:ııin 
hararetini ~öndürlcek., yorgun.. 
lu!!tmuızu gid re<eğıı. Bakımlı 
Q'ül bahrclerincle, c!elc vtrmtı a • 
geılf kızLu, .arkı •Öyliycrek 
koşıı~a:klar .. 

Edebiyat 
Fakültesi 

Dünden itibaren; Do!
mabahçeya nakil 

faaliyetine başlandı 
Üni\ rs.ıc &icl;j,.yat Fakült.ee'ı. 

nin Do:.ınnbahçc saray•nıın e!Jki 
Velıaıhd. da.Jresrnc ruııld.o;ll!Wila.sı 
.evveke knırrala.1t.ırı.lm1ı>, faka·t 
bıliıhare bu b ıı.;r.ın d.:ır ulih~u 
ve taW.•rata ıüı.um gos rdiği i. 
J.,cn sü:ri!lerek »ar!Jnaı;ar ohm .. 
m~u. 

Bu kere, b ı<a müa.nsip b•c 
bina bulıınıruııd '•ndan ın.;ik> l za
ruri görülmüstür. Dünden i~ıba.. 

.ren nakli\·a:a ve t.aım'rata baş. 
lmıılımtJlı;, İJ.; inci söınster · başı ... 
da tedmat .b11rJda. yapılacakltr. 

Kömür isletmesinin yeni U. 
Müdürü direk iıleri için 

Karabüke gitti 
Zonguldak (Hwıusi)- EreğU. 

loömürleri toLmcs>nin yuııi u.. 
mum mıooürii İhsan Soyak hav. 
ıı:aımızın an mühim bir a-ıt;.yıacı 

o!an madoo direklCT haı.ır.lığuu 
l>izzı.' Letk:!< etımek üzere Kara.. 
bi1k ve SaCranl>oluya gbniştir. 

ESKİ u. MÜDÜR ŞEHRIM:tZE 
GELDİ 

E~lbarık mi'.. avir 1ğinoe naldo .. 
tunam Ereğli kıfunürleri iŞlctme. 
s:n)n . k! tJmırın mıüıiüt'ü B<ıdri 

BcM1roğlu İs'anbula ıı•lm~fr. 

Kırk gtln.. Hayreti 
G('Çel\ ıi*ı hır razcf<de ~'· küçült 

h.U.>er jılÖzilınir..:.. ilt'°ıışt.f: 

•Karı,; yul!arı kapJm&sı doll.Tı-

• Tle. DarenJe'ye lmk ci111 ııootıı ı•· 
lıp f;ilmetnfııt.r.• 

Ok11yup tıa lnanm;aınak istediğı,mi,ı 
h-bc-rlerden .• Dar•!IU!C nt:reded!ı·7, Ku .. 
tupl&, S,b[cyada ,nt:. Kıı'i< gun po<ı. 

taLvm 'slemıeme:;:i içi.o, h:ç duC'l'Dıa

oan kar ,..ıfon:ılı. Bıı d.ıhı kuvvetli, 
ı.wı blr sebep ıte~lk!~ yı .. Sız, ra
zetereı7.dc müteaJdtt defalllr IJard: 
eıllllmlz gibi, '"ınlım muhtelit Jı:ı· 
.ımlırıud.a, pOlta °""':1alını üzerine 
a.Llluf bulı.mtn r.ı.:te"th.J1it.ler da.ha 
crdıri~ bir mukavel,1ye bi!ğlarrm;ıltdtr. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 40 ----.... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

io<lıleı, Ne•:n, t<nç a(!am.ıı ~ lıma I 
a ;ıd; arabayı arkada bır..ltınışl:ır, 
oır. i L•bm<"ıue hır'• halı yilıriıyl>I'. 
lo. ıı~ Nevi:n, arabaian [nd:g ı"1en be-
' 1 •k defa lconuşuy<r.du; 

- Nuey;ı &l<f.yorn,ı. Su;vi?~ 
- c. (!Jt, ~e«er'm •. 
- Gfidık amnı.a, Nreye! 
_... Bu::.m ~"lQr •• uı,ıns'? .. 
l:>ol Jwlclırımo ıecrılor. BıiyCik~ bir 

ıpul;ır..anın önlı.'lde durdular, K•"'°· 
ık anlre7e- gFdiler Di" mentivm çık_.. 
'"' r LOG merdiven a!ıaı,l' ınd<ı SUa
vl )''>,. b~ -it' 

iot• geldik, ded~ yoruldun mıı• 
- Stn.in apartım.:.ı.. burusı mı, ~ 

a\ l .• 
- t'vet. .• B .... ı!e~ın-u~dlft IT'i". 
'c\'ınm g.;zl•rln n i\l pa cyordJ: 

- Hay il' • 6yle dem•k ı..ıeır.edLm. 
s· a\'ıf. bir t· .ı. il. zile ba ıyordu. 
K pı açıldı. 'Jı~n boylu, ~n 

k :ı S~:rvly ''° ıaınd3 g ne<", 
h~y -ırrr cf.bi YUıiit:..:k b:ı· soole ve '• 1 

Vt(lt!f'; 
- Kı.le, Sa.av. 8e-y, nertierdıe3in, 

vlce, 'ol< gtıccce:i:nlı geldı. 
İ<;etı ı:iımlşlerdl; sua,·ı ey ... ıılb 1• 

na cevap \.·crU .. 
- Su dl,ed , . u\el hoş~nıa gllt~ 

B : ay! l:ına glıUm.. iki aydı:r orada
YU\"!,. 

f.ı:l'd", Ne 'inin YU•'lne b tı: 

- Nevin, rDÜ'i.ilÖ.e eder mlıslrı, u. 
ı>ll ev 6l'lılb, Ma-tı.n Ele:ıryl tanı.ta~ 

ylrr. 

Ntv , Ei~'.y: bir ha-n1lede tepeden 
t=ııı• kadar •"""'' \u, Gultuıwe 
ye çn 1 ıeıa rak 

-- ff>7 hoy, dedi, memnt.niyetle,,. 
\~a r.~- l uzattı. 

:ı..ev!n, ?ı.T:.ı.da..m Elen!ııin el;nl sıkaır
kııeQ Süa vı 'GÖYJ..e d'!..tl. 

- ı::v • hwim M•darc;. Leni.,. Ar. 
kldaş:ro Ne\•in . 

S\.ı.ı.ra, Ne\. .e d&ıerek. 
- Elf'ln k 1ıf!1ır Ne\·ln- dedl.. 

bar .ı ço.;.. !.Y b;ık ıı.·.. gôr.cC". to:>in. ne 

IAz talebeli 1 (!J , ' m~~ın· 1 

ı-
1 

~~ Ekalliyet ve 
!Uza.ı: Şarkta Japon taarruzu ve ecnebi okulları 

,~re .... a Çan-Kay-Şek'in planıl Maarif Vekaleti bun-Bu hJb=n r~:yet.c lı:.ka. bir1. t 
dı., hc.rp ~ s.an.ı.n ook c 1'e:rci.<'U dü.. 
jiunülnı;.Yt", .konu ı.rn:/1.. h.a;.tl.l ll"Ü~ Yaxan: E k. 8 .. k At .1.1 • ) ların vaziyeti hakkın-

• s ı u reş eşemı ı en d b" • _ d d" 
a ır emır gon er ı 

nak:ışa e<lltrr..,ve ba:<~ıın ol sr1ı:r. 

ilci l u~ u..rd~ri, .., o:.ı.ıj;a 
LllT'Jn dıiTU'• •ör!~ u=m ,,d1lecC:l<, ruk ~u!<~I! 
bOy'c L'12'ı ~c. <, <!iy• ın~\ ::t i C' mılıl Pa•ifik'de Japonlal't.ll 
byıuk.~r ,.c ~b' !·r · , ort: Y b.r i hava hiirurnlnı .-c ) Pili y~ çı. 
.-.nı r -=irler at:ılu . . karma lın kelleri """am ~dıyor. 

H<n'Jı harp dev :n. ~~ı;..r. H,;;,~ Jiit• fildcrd.- bir adıtlar 1inciri 
h.iıJ.V asıl hlZJIDt uu v.ıUnıü:c!c:kt ı&... .. :e ·- ... . . ir 
lulıar ve Taııda C<>f!er«.,,k. llal boy:a uzcrınde her.u7 k i ı ndıicelı b 
lkm hupltn sonra dilıJ)'a;rı ~..ı ı..ı. müdafaa 1örüln1üyor. ı.,...nıu 
,.,,,, < Um. djyc ;!mıl"d"n pmJeltt mütteliklrrin mevıiı mubvemet.. 
llilıı-·uyor. \erini lunırd. birer bi""r adalan 

Çı;yı g"1medetı r.aça1• ""•malt b. isüli elmekcdir: 
bllııı<len. daha, kıl~L>< kınına c:r. l)ir Ja n ba.a {ilosu Avuslral-
meı!en .,lhlen bahılrtmck, 11:$<,nıa b>- po . • . 
ta? h•ya! 1;o, ıı;eli;yc-r. ya adııs•ruıı ştmahn~c Darwın tı. 

l!lırp sonrası dünyas-:nın t;.nz.i'nıi.-ı._ marunı bon1bahuruş, ru.keri tmis. 
.iıe. ıCıl'n dev:et n.ı ·ıı bi.:' rol OY'llama.. 1ete1 ~r1· "rdf'ki binalaTa ı: rarlar 
ı.ı c". Filt.n devlete rol v<rmeli mi. verdi~ gibi nüfıasç:ı da b,>ıplara 
dir, vcrn<emell ıd'.-? Pckl amma, ebcp olmı llt. Bu Japon tJlyya-
oHrtıac>:.. hroUdz 101 yoitı k• >'~1' 1

ta >'Obk.. rclcriı-..in Anıto:na adP~n1daki ha .. 
a .. ı ı rıeı·e e, na: ı , ıır:ın e ııne :- .. .. 

tııcçÇ de kat'i 0~,,.k anıa.ılmlj de. , .• ussımde11 wçtukla•ı anlaşılıyor. 
~ildh Bu ada, Yeni Gine ile Selehes a. 

l\r.:ı:·ı:.ır. !J.kradı:r· .'lasredc!ın Hoca, daları arr..;ı:: -"ndır. 

bır '"" h•ybe>inl l.•)'b•tm,•-· Ortalı.- Javon cdu \'e dorannıa kuv· 
;ıı vciveJ<,n •«r:n!1; eırat.maki a. vetleı'i, 20 Şubat 'obahı Timor 
daro.;P.!"~: adasnun Holundalılara ait kısmı ... 
-· Heybeyi bulınaznaı,ı, ben biti· 

rlnt, yapac.ığ:mt .. Dcın--3 .• 
lll ıkes ürkmüş, te!a~ dUGrrı~. f-lo. 

,...d, acaba ne yapaı:ot.r..?. 
N~ lse, heybeyi lJulup geUrnlişler, 

twc.ıı7a .eonnuşlaı·: 

- Hocam. bu.hnıı'Y'<"-'dc,, ne yapa
caktın?. 

- HOCL., sakta. ve .s<>~u.kkenlı ce ... 
vap \emlio: 

- Çuvalı b"'up heybe yapacak• 
hm .• 

l'ie J.St:, ş:nıdi de, ı-.arp aonıa.:.ına ait 
ol•r&.k ortaya. atıl'l.n fikir v,. tasav .. 
vurlar, galiba, heo Nasredd4ı llı>ea
nın heybe h'.kfiye.:Si:"le bf"nziyoc orta .. 
hia cezda&ı ~rme:C veya, derın senı
ı>ali )ar.tmtk iÇ'.ıı ılerl silrüım{lf, bir 
taı..;m par:11k taıavvı.ırlar .. 

n1111nerkczi olan Kiopoog'a ve ay .. 
ni adanın Portekizlile•ı ait ııarça· 
sının tn('rkezi bu1unan Defi ci .. 
varımia kara)·a çık~lardır. Böy. 
leLl.le Japonl•r Avu,tralyaya bü· 
yük taarruz için Anıboina adası 
gibi bu Tiınor adası•u da bir ha. 
rckit itssü olarak elde ftnt.i~lerdir. 

Bir Japon ha"a fılosu Cnva a. 
dasında Surabaya lir.ıanı bölgesi· 
ne taarruz etnıi~tir. A\·ustnl)·a ve 
ea..,a adaları, Japoıı!nm henü~ 
ayak bhllladıkları iki adadır; bu 
hn\'a tnarruzlnrilc oalara da göz 
koydukları ve de geçirmiye le. 
şebhüs edeockleri anla~dıyor. 

gün veya halta ıne-.,lesidir. Fa. 
kat Mareşal Çang-K:ı3 .Şek Şiınali 
Birmanyada n Siyamda Çin kuv. 
\1'( tkrile taarruza başl:unışhr. Si. 
yam lmdudunu aşan Çin kıl'alan 
Şlangmay d.emir.roi noktası isti
kametinde ile.rliyof. Bö,.telilde 
Çin ordltsu iınali Birm-yada ve 
Siyam hududunda Japonlara kar. 
p yeni ve u:run bir harp ceph~si 

açmakta ve Japonların Birmaıı. 
yadan Jliruljslana d<ılr"u yayılma
larına enweJ olmaktalır. !'tlareşal 
Çaug.Xay.Şek OO)'le bir harp pla
ıu takiı> ed•r<-ltinli Vf. müttefikle
rin Çiııe yardını için ,yeni yollaT 

bulacaklarını "-"''elki yazılanınız. 
da tahmin elıniştik. 

Bundan sonra, Japonlar Çinlile. 
rin Siyamda girişıil.leri tnarruı 
h.areketl-tri karşısınd~ Hindistana 

doğru süro't!e HcrJjyeınİ)·ect"klcr 
ve seırtlerdenberi öııleriııde bir 

be)ula gibi duran Çin ordularile 
kaulı ıııuluırcbelcr vernıliye, Sl
yaıııda \'e Hindiçinidtki hareltiıt 

üsleriw muhafazaya çalışacak
lardır. Alınan askeri diııaıniznıi, 

şark cepheshıde Sov)el vüs'at!ini 
yenemedi; aynile kpon askeri 
dinaınizmi de Sov)ct Rusyndan 

aşnğı kalnııynn Çin \ iis'alini ye. 
ncnıiyol'. l\lnreşal Çang-Kay.Şek 

ycoi ıılanile Şarki A•ya harbinde 

bir dönemeç > apınakt~dır. Bu du. 
rulll, müiteCikleriıı lehiııeılir. 

ra.kı:t, harp tkY.U"Siu ne \'atC.t, k.lm 
ka!tp, Akim kahnl.,)':u:ak, hu.anlı.le o za. 
maıı nE- hate ıirec.!k? EUtün bunları 
aaıı;h olarak t;:len trk tr .. n yok, ı•· 
lıbı .. 

Sumatra ada<ına )eni kuv.-et. l================

t•adioeler •el ıib! akıp g"1iyor. A. 
d<nı of,ul!arı bu >efüı önüne tat~mııt 
79pral<lar ılbi, •u.i>k.enlp ıidiyor
ıar. God;. nereye 1~rud~. Ne b1k>n 
var, ne gören! . 

Hrrı;ey, a\Of ke.t;lrl;ti ıün belli ala.. 
cak. O rn~talcbel r:lni.ın manzara ve 
~art1e.rın1 tae, şimdiden kestirmek, kı .. 
J'&me: gUnünil tayin otn11.:k kadar 
bilJ'C.!o: bir ltetıa..ct qlur 

R. SABiT 

Haliç idaresinin 
eski hesapları 

tetkik edilecek 
Halıç vapurlart işfe'tııncsiniın 

1/1/1941 a'l'ıh:ı»cn Deri'zyo.1:arı 
İdare<s'.nc devri taı11hi ola.n 16/7/ 
1941 g(t:1ü a~a.ınna kadar ge. 
ıçen zıi:nan zarfındaki 11 ı>apla. 
rlle .dc\fr esn.amd:ıl.<i va,z:ydini 
tesl:llt od-m bir kıom'~yon raporu 
teJkik ve tasd•k oc;ın Şehir M:ı;:. 

\l;ine verıbniş~lr. Fakat; iş:n 133-
fiyosi iç'·n cVYelk.i lresapcar.n da 
Lettkikl za:ru.ri gönülcTek enırt 
ıı:naıkımıa iade 0'111mıouıştur, 

Üç ev •oyan yedi kiıilik 
bir çete tutuldu! 

Zorgu1.dr '4:,n K.aı<aelmsıs ma.. 
halle•inde oturan Sabahadcti.n. 
Bulak, Mu.•a Ü !<Ü, T~ Kuru 
ismin~ üç k : Asmada ır.clıtn 
Ha'ılm, A<ii J Karah, l<ıa,J'lnla:n 
Mehmet Bakır ,•e Hüseyinl'€- Mr 
hıı:wz çere.ti lauraraık Kıozhıı:ı.a 

Fu~dıııı ~ ndı1n )"Eldi yüız lira 
ktyımetılnıde ceya ,.., Zongu'.ldakıta 
Kırraelmas m.ıdıalleeiııd Osman 
İnan ile M~la Çfüngirln ev. 
!erinden mUhtd ·f eşya çalın~:~" 
ve y.a:knlamnşlarıhr. 

tali., ne konuok'alı ve ne terııfa in· 
ı><.ıudıc. 

},ie:u, oold i biiy<lk kapı7ı a,tı: 

- B~yu?un ef im .. 
J~;J :'all, JYlCe 00{'1 -' llllif u :r aa~oı;du. 

Ayclırtlığa çA<rnca, t'levln, nf;;ıda.m F.,. 
1en·0 ylizi.ine, .t!:lenL de Nevine, daha
diid<rlle bf.kıyorlttdı . l:.!enl, zeki ba· 
k•ılı Kırk bet ya.:ilarında ıöru.ncnl 
'kwr~ ·! çev• hareketli., bal:1;ct'nde, 
uzur. boylu, bu.ğday reıı.kli. gU:cr yı.lz.. 
JU bir Rum k~d1111 idı. 

Elcru drtarı çıkrnı.ıt~ N~v!•ı. gOz.le
r\:n'., odar.ıın içi.nde JC;ezd;r:lrken sıordu: 

. - Süi.iv1 burası aahlden senin o. 
turduc.un ap~rttm ın mı? 

Gtıu.· ad.am. Nevıne b~r öiC3ra u ... 
:ıattı: 

_ .. T.b:i. ya,·rum.. neden in.amnt. 
yorsun'?. 
-· Yol<sa' ... 
su.. vi eiildü: 
- Hiı1l içlnd.? ıüplıe var se•ü te

rpfn C'.XrJ. Ki., l'ura ı btn:.ın ap~tı_ 

rr4 n. Bek~ adarr.ıın ı.,te burada 
bi.care vı U\ .ıllı b!r vaziyrtte o:uıru
Y )ruz. 

Nt\'ln baıırıı eallv.lt: 
- ~eden bı.ıracl11. otu•u:ycaun?. 
-~ l'Je:ede okır~ymı.J }'a7. 
- N'<ı b!!ryim, ben.. T.:.' 4ande, 

Şlşlıd• ... Yı}nl blı' mahallede otur,, 
-- B.ua.sı 1>-x ma~ıall~ deg:J mi?. 

ler çıkaran Japonlar Palembaııg
dan cenuba doğru Sund boğazı Is. 
tikametinde i!erliyorlar; böylel:ik.. 
le Cava adasına daha fazla sokul
duklarında:n bu ad:ıya daha kolay 
şekilde taarruz yapabilec:eklerdfr. 
Zatc.n Timor adasının işgali, Ca. 
va adasını iki tBt'aftan tehlike için. 
de bırakmıştır. 

İşle bu yeni durum g(;$tcı'iyor 
ki, Japet>lar miHlefikl~rin sı>n mü
daf• 'Zinciri olan ve (Yen; Ztliıın.. 
da • Av tralJ ·• Timor • va • 
Sıınıntra) adalarınd.ın geçen mu.. 
kavemet hathna kar~• da taarru
u cidişmillerdir. Bu haottın sağ 
cenahı yani Yeni Zelimda • Avus.. 
tralra kısmı b<ııüz L-uvvetU göl'Ü· 

niiyor, fakat merkez it.. sol cenahı 
yilni Timor • Ca va • Sıunatre par
çası z3ytf luılnıtıjtır. n .. rada yalııız 
HoLuı.ıla.lı luın •El mı.s• adm ı ver· 

dikleri Cava ad:ısı kuvvetlidir; 
Holandaltlar bu ad~yı anudane 
müdafaa etmiye karar vRTınlşler 

ve müdafaa tertibatı ıı.ltnışlııTdır. 
Eğer burnsı d:ı J3ponların eline 
geçerse, J'apoulcr art ık g<rek Sin. 
gapurdan ve gcreks~ bu adalar a.. 

rasındaki boğazlardan Jlint Okya· 
nusıma çıkını~ olacal.lar "c Aıne. 
rilr.ııdau Uind:stana u A!riluıya 

yollanan &'e:ni kafilelerinin yolla. 
rım kesmiyc ftrSat ~c iınkiın bu. 
lacaklardır. 

Cenubi Birmany:ıda Japonlar 
Bilin ırmağını geçınitlerdir. !Uilt. 
tefikler Çine malz- göndtt. 

mek için Hindistan yollanndan 
faydal:ınınayt temin ettiklerinden 
Dirmanyamu merkezi,,,. Birman
ya )olunun limanı olan llangım 
sularına mcyn dökn.iişlerdir. Ja. 
ponlacm bu tehri alnıaları artık 

- OyJ.e anınıa, ı,ars.ı. .. Şey ... 
Ö!ıiine baktı. Süav~ Nev .in yanı.,. 

n~ gı:k:r. BJ.~ınct: rı ~:ıpk:.sını çıkan::fı. 
EJ:1 ldi, &11('1%rını öphı. Son:;;., g nıç 

k.-d.nı:n dud<-tk'...ırlnL. uzun Lu.u11 duM 
d;.k](l'M' Ma!ınd9. hApsetll, 

Nevin gö;ı;ler-lnl !:wnnıllıf, b6.şım a.r. 
luTt\ döğru atınıı h. Genç ad .. mın ~lM 
leı: :ui tı>ttu. Atı.r agır: 

- .. Sli.ı.vL, ded!, len tsfı?rt"Jyorıtrn. 
Bunrl::ın -sonra burada oturmııyacak_ 
!tlll •. 

Durdu,. 1~3\.'e ~';;tt~ 

- Aıı.iıyor musun1 . Ben, kMlflJ:m 
san& bir ev bu!acağm. Uatlfi, biJ: ıııı.n· 
siyon.. O!"aıda oturaca.kı.sm .. v-e otur .. 
dnııı.:n kto-Htbğn ye".', bence malUın yer 
olacak .. 

SlıDvl, gözlerini1 açmL~. d:k:kat ve 
hayretle dil•t~1'<1l1: 

-· Bu.raeı sence ma·1Um değil n~!. 
İ t.e de~dın ve giirdı..:n ıu haldt", m.a.
lOnı oldu .. 

- l• ııyn-.• 
Gth ._ ıkadın, Sil.a\inin &ôzelrin ara. 

dı: 

-- Ben ne ders'-"Tı tyle ytpacaksın 
S(iavl., unutrn.ı ki ·iliyomın,, 9CN 
SC\•en blr kodın var. 

- I\l.Jr\J bi~rum, caınım .. ben de 
o kadıt'l ev.yn~ Ve o bilse ki, ııe 

haıaretiJ b<r aold'1 • 
(Devanu Vo1') 

Müddeiumumilik 
Başmua vinliği 

U · F'hır .h1:üd1~ı.r:nlWtliliG,ine ta
yin olun~ İ:slanbul Cumhur;yet 1\1üd ... 
deıı.m!urniliği Baş.nl1 :ıvl12. D. Sabrinin 

yerin<' k~netii /ı.dl:ycclterimlz.den 
f\1l4d'ci('ııHnumt l\t .. t'l.Vf!ıl B. Feri.dun 
B<iV< nli terfian tayın olunmu,..~ur. Ken
d:~ini tebri.k eder \'e yenı vaztfeslnde 
!\, ""•r•t!ai<lyetler d:lerlz. 

- Gailba, dedi, ıi•in ellıloe de ayni 
r.i.N:ten olır.alı! 

At!'-'OOf "-file ve lltilcrel< oyle işa. 
ret: \'t!'rdt . 

- Yı.aa. Ben n:unl bitirim mal1n1ı.. 
nasll bilirim malın gfzl1nü.t Sız daha 
1 ~O\' U k P a Jaıı il\ '< l µ .. andacı. r;,reri<:en, 
ben stnin nası\ l>i4' züppe, yan; Bol>
stıı 7ani L!mc>k<>ndoorus okluğunu 

("ükmı,t!m! 

Hu sıefer bizi.rnkL çı.kl.:jtı: 

- B•balı.k ağımı U>plol 
_ 1'opl&mazsam ne olur"' 
- ~ ol.aıc.ak, ma.ı izine ~yarım! 
- A yavrum, bizim marl:dml7.e ka .. 

yat1 b.,,,ymış va.3\..Uyıe, görmüyor n-...ı.ı.. 

J.Uıı halırniJ bi.ırle a.t•hk nwrizlenecck 
tıal italm:•ınH•. 

- Öyle i~ doğru konuş! 
- llen doVıl konu;;c-yorum, lalıı:ı.t 

!:;tll yanll$ an\ı,yor:sunt nen aaua bay ... 
Nıt\\ h2ftn!fl diıyortmı, scu anıl~or
awı n..::ncaJ toJıta.ıL., Bon sana Aile.. 
humn:< fırtına diyorum, se.n anlısor
•Ua. <. .,, babaoılr\ eırtı,na !. . . Berı twına 
b&~·ul diyorum, 15en. arrhyvrswt d:t.;. 
vul' ••. Ben ~a bakkıva di.>'O'f'lwn, sen. ı 
anhytı un '4t).ava!... Ben sana m.er
b.ab4 (;Oı\.'Uj dlyorLSnJ .sıcn anl:ıy0t"'3llll 
ka'.l' :nodarı .-avLIŞ!. .. Yaa .. Ev!M, dü.. 
ifan lı•kolım s;mdi, hbah.a~ berode 
mi, sende n J, bunda mı, ftndıi mı?. 

- Ne bendf', ne ıendt"', ne ~urıda, 
ne buuda'!. 

- Klrnde ya?. 
-- Heı ... ·acırun kızı.ada! 
- liB bro \"O ~ ru1d aşkol:lıwı, işte 

ılır.cll l:ıaldkate b.r:ız 7akl•iır glbl 
Q]dı.ın~ KJ.b;;ıhe.t ne bende, r~ a;eırıde, 
ne ~t:ndJ, ne b:.ı.n-dôj, hatta n-f" de hel
vacının kızan.d a!. .. f{&bB'hJt bah.çı_ 

vl'ıd:ı ·bizWn g;bı b:'\ t kab:ik;ar1111, bl
z~nı gfui ı~ a hıy.:ıri3rını hamken 
val;lulr ~oparoı,lı için kabli.l.,at hep 
o b;ıl:ı;: ' <ın oi.acıtık lıeı 'ıle!. Ne , 
fazk.. t·r.:-şı b.ı-a:Cd lı.m Ca -arı:.k n1~ 
hat:bct.m,iı.C bakJ.'im, biz bur~da tı.'"" 
rıa~~ d.ıkh.k, tav~d:a:tl balıklar da iri 
:.ra\ rulınuş oi.du. !<u ..!r:.ı b:-ıkmayll\ 
ben ıur~c.kl.1 hem b11"1lz dtnı enece. 
ı~nı. hc:"n ı.:ıe lı!raz 1.ıft-tııece,,. ı~, :u-
:ıu ~d<;>r ve tL·ı~CZZ.".il bt~yururs."11ı.z bu. 
yu"ur. beı,ıber y3p3:rrr bu iş! • 

Arl;.:lda,la blrlik~,~: 
_ Afiyet olsun c!edik. siz b4· yan.

dacı ~endi keyfl:nhe bakın, bır Ym.. 
dan k.1rşıh!klı n.uhabbotimire de
vam et'elim! 

.. - Ec'.clan f"Vliltla"'. edeliın. rtrhll!i:ı, 
üsaldımtı: ınerlıum ve maiifur <işık: 
Oiyo}e:n Haxretlerln?n ştrt!lne ıkt?yfi_ 

1n:ze, ır.lıhabbetm-Uze devaır. edeliırn! 
ş· yi eline al14> ail,zına y<.klafl;l

rari-!k: 
- A$rolslln. cUml":n:ze! 

- oı.~w 

Şehr'mızdekl .ekalliyet vıe ec
n.00: mekte;ıl'l!ri haltkusla Maarif 
Vekah!.ince dün j'e'tlt bir eıntr 
c~rl i tir. Bu emre ,~öre ec. 
:ne'bi moı".cteplerilnde ekaUıyet \'C 

o0rta ye r ;e krsımlarında, talebe 
ne kajar olum.1 o:.Su11, sınıflar 
b'rlrştr:ımlyecn.'tl.ir. Yahııız tık 
kısmılarda b ·rbirini taklbedım üç 
sııntfın •a!ebeleri )"C'kUnu 20 yi 
geQ"!>':diği takd\rde, maar.f rnü. 
dürW<:'.eıt•,,ı1 tasvföi ile bu &ınu.l. 
;Ja'r b,rleşt.rilccı:ı<.tir. 

ir!k kııs:ım~arm son ik.i sıntf;nm 
l!ir.lrçe kül:ıil:r <tar'tı, roğnıtya ve 
)"!!r' b!:jıl·) d~rs:eri oo'L~Lrıl. 
me<l l'.1 ok.uhılacakltr. 

Hu;ı..-i TiiPk oı•ta okul: '~ lı~e. 
lerl,,dc sı;n:flar birle,tir;lmt"z. 

l KOÇOK BADE ER 

ViLAYET V• BELEDiYE: 

* Şe-h:r l\Ieclisi ~ün H)(Sklo:ilıni bi .. 
tııT,ı. ~ır. TanZ:.ra:t, •en·.rt .. iye, i:IAn, te
m~a. ten<tf', !lpe-r, paıı..:r ytr~etl ve 
ko.1rnurat resimleri.v·~ l• rlıktt: "Soluk 
havıı nAtıı:enlcri ücrctltrL'Wt de z.a.m 
YiılP>hn.,..sı l\.tecU~e ınv\•atiıt: ıöriil... 

TiCARET ve .~A.NA.YI: ------* Ol.in bir a.aın ot1.1z u<. hradan. 
kı:;.f<.'t" flllmı.n bıT gMnu dt'Srt yıiZ ı,;eJt ... 
seıı be, kuru laın ınu.ao'~le &örınü.r 
tüt', * !\'TıJrak.abe :JIL"Oaı.:J S'-·tlerinden 
B.yrn İffet IIallm ı !l.kaı-a).1t Sitn\,l:ftir. 

MÜTEFERRiK: 

* \ .. ardun;eve:ı.l ... : Cfn~•yetl Sarıyer 
!l;UlxJJı tarafından s\[artın bır;uci Pa
Z.ih' tiÜ:ı~ii Sa.rıyer lf ~licev. şrdon:larlfl.., 

d& J:uiya"A b:r elişıeri ~erciıi açılacMt-
tır. * Ftrtevniya1 Li.&esı ?l.füdüı ü e-ır.ck .. 
tar ır;:aıritc:ile-rlır.':"Z..Jt:>n B, Eciıp vetat 
et.ni ş c~naz.esi diln m(:tl\S.mlc kaldL· 
.rıbn~tır. * J..yCpte- otlll"an na.yı n H~er A.sat 
e--• a.11 ı.k i.;!.n bll"'kJ.i.rU:ği bLı UraT1 
ltav.ı l~uruınuna teb~U ebr:~tir. 

71\0lda kızaııın'i'!t~an adeta 
yah clmu.ş bir izmarit balığlflt 
l"Uğı.ındon tut•ıp ağzına doGXu. 
reı.ck: 

ıılınol 
kuy
ıötu.. 

.. - Oynama balık, yutJrun seni! 

.\ri<adaş: 

- Y Jl baban eörnıf:!liizt?. 
- r\C! bll)-'trrdunaz! 
-- 'Ylft b.:ıbln gö,·mc:Aı:ı diyurooı! 
- Cb!'Se ne ol.ur". Yutuyorsaırn ıe-

nir.. unun, blmun nıaluu yutmt1YQ... 
rurn ya, TopkapLJ.ıl.ı.l balıkçı deh 
Ah""-'<l!n bar.a ~,t;y• etm~ olduğu 

ve şi'n.di kc:ndi clce,!:Umle na": gi.bı 
kzartnnıt oldl;tu1n lzmar.d: yu.tu70-
n.n1! 

Balıtı kuyruğu, L.Llçııgt \'e bı t Ue 
ok:.lJjı... g.bi ağzına atar"'k: 

- Oh, ne de !ı:ayr.ı.ak, ne ıeketmıİI 
ya! Izma.ritin bu kadaL lezl'E:tlis...., 
v:ı1ttik plritnh. 1~stadınıız, Aşık ot .. 
)"'1JAniın a&e~ olan. Suı'Oplu ba
lıkçı kut bile ;ym:ma•nlit.u'. 

-- ~ız, a:cçen ak.şam bana, gerek 
plrinrz, !mad.ııuz Aşık: Diyojcne, ıe. 
rek b.e:ıdınlıe ait bi.rÇok meraldı ve 
aıııc bik5yeleriı:ıiz olduğunu e!l;"l.., 
miftin:z. Lutilen ba1>larctan bazıları.. 
ru bu ırlqam aolatU" mısaue; 

- Niçlıı anlatmaın. peklll anla· 
tuim. Yalnız önce h.ıııg:teı·ir:.den b:ı, .. 
Uy'.t.yın., ker.tiimtn!tilet1n:1en mt, yok; .. 
ı11a ııirim:z, h~tadıır ıız Oi,yujeniı•i. 
le'."d.ln ırr.1~ 

-- Nt.ı.tl arzu ı;·dcrtoe.1.iz! 

Ô) le ıLe 6ize 1):"'ont pirim l, iwla-
it u. \le bütUn dWvadakL si.nI.r.m. 
y~ni etc!'bln:on ll"4eft"t!nin u:)la.:tt 
ınH-hur Kal.pQıztınoğı;.1 S11J0pl11 O:ıyoJe. 
n111 h:d-~;jy~lerlndcn ba .. l1y.-yıın. 

(Koca b;r yudum f,;p(r!u ile bld 
balık daha yı.var.larUl:4n \"t. ağz1.1aıı 
ct!l,;et .ı~fn koll;ırına s.ldtkt~ı. soara) 
bt:1

: ıı liStarl, '':n{k1 L ~-r!nde, Atina
dtikı hoc~sı And .... t ~n;s;n gtn-ç hilı.net .. 
ci.linf abayı ;·akır. yrrk.ar anma ho
c.ı-.1 AOOıstrn)s de b.r gı.!n 011 ~l ça. 
kıc.ca odoolııktan ~...ı 1 .. ncA blı: odoo ı;e .. 
çip mı..rı:t y.:.nc.~ır. ArLtc yer, ycıne.2 
rnisjn": ZaYalhyı ~..:<.:K ~U'd:ı~ gelinci_ 
Yf' <k<ıd~r p<1.lakbr 'e day:ııe: fa.,Iı bi .. 
t.tı<;~ r::;ojcn hoca: U).;l Sorar: 

-- D .. ha vurn.cak mısın, yu'kı:ıa bitıtl 
mı! 

il('ICtı91: 

- ş:ıoo•Hk bitıti! der. 
J)iyojcn de &ülerrıt ona ~;.1 ce ... -al.u 

verir: 
-- Sen bu odunıııı rt· rnf6lı d~ha 

)~lioını scc:sen ''e CJnu.r.la rfa beni 
yin~ ·-:atlerce dö., .... ~,, bPni ydle bu .. 
radan bir yere kat:"tramaz.sınl 

- Dernek kı hizmctt\ ka.ı o kada.r 
colc sev"1'0ır, ona o kadar razla t.şlk· 

;sın? 

Dev.ı.ını Var) 

Gandl laaUyet!e 
Yaz&11: Ali Kemal SUNMAN 

Ç:.n Ba.;lkuını.~n:fant Mare.;al 
Çan.Kay.Şeklın H'lııdislıana ge. 
lereılt orada m:lü :reısled~ görill;... 
nıusi fltyıh sıııhasmıda dı"k.koı~ 
pek değer neticeler verec~;'r. 
Mareşal ran.K.ıty..Şek uvvel.l 

Hint eri ıli kongres!llı n b'\Jgü.nkıli 

faal re.sl<ı · olan Ja,·aharlaıl ~le 
scınra da M<Jtl!a.1 i\e görüşmüı;;.. 
tül". Ne.hıru kardeşler dedlkledl 

bu reislerle görli-"'11e>~ırm. iler.!llı. 
"(İ'n mıüsait bir )''Ola girdrlğ'i şwı.. 
dan da tahmin cdiLınekted.r: 

11111\i C'n devle~lıı'n reisi LA! 
H tıtli .._.;,.. Gandi araarıda rn'ii.U. 
~l vuku hulmaıkt:ııdır. Malürr • 
dcrr ki re-is Ca:nl!i çolcta:r.ılıeri 
kcnd.nden b h!JC~mııyor, cek:J.. 
d:a• yerde sanki ıa:m~e ı!e gôı'lÜı}o 
,miyeıi,.ık l<e-ndi a1cmlndeo Y•ih

yordu ln'g'iJO.terle .arasının pek 
de l ı: o1madığuu söylemege ı -
ton lüztim yok. Bu harp Ç'

0

<l :.. 
tanberi '""- H~n•.liJ:r'n İı1'(!ute. 

reye müzaıhcre lin: ternl'n lçın o.. 
r•da ırıe )1a;pılacağ~ H'.n.d:61anın 

ı&iyasi mcvcı.:ll,yeıtinoi tan.ırnak yo. 
.ıuom'ı1 lnoıiblerın fflnnib ı:i nıcı 
.suretle lı:~mln crlebiJccckkri çok 
söz götüren l1ı r me9Plc· .ohnu~tJ.r. 

Ga,ı>d~n:n el1nde .<fllihı ycık. bu 
·'"'lda herhangi Silahiı bı'r h?ıre. 
ıkclo gioi"C'\:lı'nıesın~ dıe ln1kal\ 
yoktur. Fakat onun sessız. seda: .. 
,sız mtikıavcmcti, k'm*rJr.ı. bur .. 
l.n ka;namalo;;ı.zın yaptnı,nak s. 
tedi'ğ ,lfa!ısız hareldc,~i oın beş 

sene cVYel Hindistaroı<la nasıl tee. 
ı•übe .. ~.ld!ği malümduır. O :zıa.. 
,miln Hiıı!d:ıstanda wnuımi "allı 

c.ian LOrd İrv'n • .şimdi İngilte. 
rcmn Va.ıırıg'.on scıliı>: olan Lordl 
HaJ:.faks • GaDdınln kaırş:sında 

az mü.;,ıkuata ras~la.ınamıştı. Bu.. 
.gün GaO".cii siyasi faal'ı)oıet sah.a. 
~ında, hem de bu harılıin tt.;ııiis. 
laınrn hal ,ve Jslik;balin~ o k.adar 
)13'k;ndan •aalluk eıi(,n bır sat
hasmda tekrar ~Öl'Ü'nmakl.edir. 

Lord frv!n nok cikumU:i d.:ıv'leb 
adaınlarmıian bitti olduğu ıçm 

Gandi gll>1 re ıs ' te görÜıŞmekt.cn 
<1)-Tı bir zıMt &uy e muş. Arada. 
siy&>i <me•'mılar y.üı:ııündcn H 'lJ\,llii 

rcı.s Je foo.1ız ına ~r sı a Jh .. 
tt)Aliar. mihaka'.;Ultı.ı: ek'l>ft dl. 
,m2riığı zaınaınlar awn üımüş. 

tlir. Llkin ht:r dds'lntn lilt1biri~ 
)c.a ı ı dl an • yalnız t'kir adamla .. 
rmm u:rbir1erır.e d~ in 
h~t ve itibar gibi • saygı hiç 
o&anilmam ~ tır. 

H•1n::ll1.;tanrlak!\ İngil.,z vaıl' i:ııın 
otıı.rduığu ır.uhte~ sıınya a~ 
d:nin ~yaz gömlelTi ı e, malüm 
kıyafeti ib g!ciıp çiktığı p~er 
vardı. IMü'Z211rereler müşkülal>l 
u.ğnar, her lkli tara! anla,.<11nadan 
menuu b1tıaJcır1aor, artık SÖ1Jii e. 
de-biyat ve !elseıl' 1Ye mkerlcıı. 
miş, Böyle saatlerce kaldikilart o. 
lurım ,. 

Buna i t.ı.ve edilee<>k b r nc>1<ta 
daı'ha dl<ıaı ~: Gaııd i ilnı · r le 
amel edan J!lrıroflaroaonıctır. Her 
hali ile ll'nlatboı da seneleııden.. 
berll şu olmuştur: 

- Ben im '1;Jimde silah ytik, 
maddi hiç bir knıvvet yok. 1'• tıat 
(:me.tiınl~ lcuıvvetllidir. Yüksek 
gayemtıze uııa.,aıcağrz. Zııtnan bu;. 
nu yapacak. 

Garu:ki LC'rd İnoin ile o k~ar 
derin felscle ve edebiy<at bahis. 
leriııe dalanken de bu emr. unu.t. 
msımr,ıtır. Demek ki Ga'-i' fe!l,. 
&efo ve eedb!v:>tm, ilm':n hare. 
:ı...t ye r,..,,,,..et m. ahkıı1ydıı~u 

ziirnreden değ.'lrlir w siy<.a.<t fa.. 
•aliye' sa'ha.sındaı yıne kdıı:ı:'n:c 
~1enn ılct'Pdir. 

Okul mecmuaları ıçın mek
teplerde beşer kisilik kontrol 

heyetleri kurulacak 
L..><:, cı",a ve ilk meldtep • 

lN'<:le ta<iebder ıarafL>da:n o. -
rolı."l'.tııtı1 m<'omualarda in"' ar C• 
-dece k .((<)<mil --aztlaTdan mektep 
mü:J.ilrler:ıniıı mes'uR olccağı Ma.
atfli Vtılclle'."ndm t.ebl'ğ obt1'.,,-,•_~ 
Lur. Bu lE:blıgata göre mi.idür:~. 
riıı rt-'sliği 3lııı>nda ·tar.[\, cdcb • 
yat, fclsef.c v~ fen dcrslerı mu• 
:ıUimkrmdro mürekkep beş k;. 
ı>,illk bir kontc11'l heyeti Le"1< '1 <· 
ıdilerek yaızrlar evveolce lettkik "' 
;una.caktı r. ----Mezbahaya az ku:r.u geliyor 

Bir kaç gündcr,bcri nxJil:r, ·r.• 
ya )rire a'Z kLtz.u gekneğc başla • 

mı"itır. Dü:n ~.:aJnız Ü\ ~"'Üz ku~ıı 
·gelrrl tir. Bu sebeple fi:ıtl~r ı '• 
rakı ırı:de olarııık yilz altm•ş, '.i1l 
ısekısen kuırUş aTıtsındad.tr. 



r 
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Fransa hezimeti meı'u1- 1 

(Su. ya.üAill. nıetinleri Aı.ı.acıo u 
Ajansı bült'!hlerinden a~ınmı~Lıt"l 

Telhis eden: A. SEKlB 

Yü'ı...dk o.Ja<let diva.ıı.ln141l d.ü!ıı
·kü lop:ıaıntmndı.; Daladıer, keyfi 
maHkfunly<lt k.a.ra nna kıı.r,şı Ş ~ 
aetle itiraz ett:;jir;i söylem•~ ve 
b;Jl)a.sııa .<;wıilaın ı.ılve. cmniş< •. .r: 

lerinin duru§ma&ı - Ye- • 
ni lngiliz kabinesi ve 
İngiliz umumi efkarı
Macar Genelkurmay 
Batkanı Sof yada bel -
l;J31iyor - Çine yeni bir 
malzeme yQ}u açıldı -
Şark cephesindeki mu
harebeler - Libyada 
Aıkeri durum - Uzak 
Şarkta hareketler. 

ı Almanlar Şark ;cava sularında 
!icephesine taze \Japon filosuna şiddetli . 
II<uvvet getirdiler ı bir hücum yapıldı 

Lorıdra 21 (A..A.)- Cava ada. 
sını istila .,tınıek istiyen Jai[l{)n 
ü!OO.ı iiıcı .. ınc m·iJ:•\.fik llayyare 
!er arnfın:icm ş«:Uot1 hücumılar 
yapı·':ımıştır. 2 kıtLwaız<ire iki taın 
i abot, b i'r mUhl.'ibe di.ğıe'r bır 
lauva2'öre birer tam .sab<>\ kay 
"ıcfüıni~tir. 4 J a.pcm tayyaresL dü 
~ürü'.-müışl•iir. 

Ha.klıkwtt-e h.arpt.cn keı)Qll& 
mcs'-ul olan AimWı~"'I. bugün hu 
dava sayc"'S!ı:ııde harb:n buçrt.ıSu 
kcndıs.I 0 madığıına ta..miın e<il\ci 
bir dellil teda.rik:'ııi i.;t" yor; ma·ğ. 
ıub\y.etin m.ı,,'uıl'leıı:IJ askeri şef. 
lerd tr. Kuvvetlerim.izi da·ğu'.<•~ 
ıar, ceı;Jhe gcriolncie bu.Juııııan mll
~zı.u-m malzemeyi kullanu1...mzmış 
bir hallde b•ra·ka•f"!lardı>'.• 

Dalad'. ~''- ıı ı uıK.a•h d ]\-.a'ı'101 
;stilAfa:ı•n<l'on r.ür 1ıe \"!tt.iğcni siYy. 
iem'Jş.'r. Heyet bu looln.yı tet:ki. 
ke karar ,-erm·~· r. Ge·ncıral Ga. 
rr.: l!ı.1ın avı.ft&tı daı Fransaıruın. 
ui):ra.d.ığ, reı:.ke' 1n m€,;'ufiyebnıl 
Gc'newl Grınelne ylilklemeri·'ll 
doğ.ru olam•:yacağınr söJ'lerniş ,.,.? 
>U sözleri lla\·~ <:i'.-rJ•j".it: <Baş. 
~Nın2ndanm m1>1rnıfa.:ıa e'tmek is. 
ted1ği ~c-f~ı::ut. n~aGeırrarıtıt h·ma .. 
ye e•ımd< ~.!yen Gamc~!n in fe. 
rlri'iır-lıl,ç h:t 'e hareh-t ettiğ hıi 
gösf.eni ydr. Had'tı_ tedn h'alı' iki 
mos'ıt1ü dem }k.ratlardald hakiki 
ka rışılı!lıi.1<t~r.• 

Bu da.vada 300 den fazla şah!. 
d •n dlnl'.eıreceği söy'ler•mek:t~tı:· r, 
MüddeiıuınıUımi, .k.:nci celSede a.. 
,'l.)'.;.sı'-'·• m diacır askeri kuıına.ıı.. 
dadlarrıı suı91 u u'.ara.\<. ımihak:'.'
mcs'ııı'oı istcn~1memes •nden şlka
vc~ etm1tller.i üıer~c,, hez:rrn.etln 
;,,,l'lh~e.l'ıC sebcp1er o!.duğuı:ı.u ka
bul eLmş;e de ba~oca ,eıbeıbin s i.. 
liılılar~n k (a' -ıtsizli,ği old~u ü. 
zcr'.lnıdt2 dtı:rmL~~ur. Küinıtn n1w
cLb nce hazır.Jkstz bulunmak SO:· 
çc•nd<fl aneak nazı.l"1atıl"I takilba. 
ta uğrıyabt.:~ce~:-e.rini ve J:ll:lne
ra Uerin ta.k'.b halclnnda hiç bh· 
lıul<ılJm o'ırr.ıa.tlı>ğını söylıiycr>Jk 
davanın bir kaç klşlye inıh &ar et. 
tir tu11esi hı..kkırıdaki ~ik.Uyc-t : 

Nddırtımlştir. 
YENİ İNGİLİZ KABINESI VE 
İ.NGİLİZ UMUMİ EFIKARI 
Lcındra gcı~ctel'eri Çörçil kab· 

:ııı:l l:U dt";'( ~ı.cl.Jderi müsait 
L r suretıte k.;,."ıcamaık•adır. Y.al. 
ruz baı.ı gazeteierd:e bu değişik.. 
Hk.:<aro\n bi>yuk ölçü.de ya,püma
mış Dkmasmda.n şikayet <d,Jmok.. 
ted<ı:-. T:.ınes gazetesi şöyıle d yıor: 
Btııvelkil, biDb:ri arkasınıd:an k><
mcn ya,pıla·n <izğ "ilkEkler ve mu. 
\·ak[.ı;.c:ıt ar.~a;1ma1a11~a, aoonma! \"C 

sek)1siz bir hal ~lan idare siste.. 
m ni ş)rnii •i.iriip a.bmııı ve onun 
ycr•ne ıncnı: ·ete tek b!r V'Ük.. 

sek ıı!yaest alc-ti ~ :rnıi tir. Bu 
>ayede harp gayre:!'!le b·-r hı.z ve. 
ıilm··~ olacaktır. 

MACAR GENELKURMAY 
BAŞKANI SOFYAYA GELİYOR 

M.ac<Ar Genel'<.utvnay başkat1ı.. 
ı,;n pazartesi günü Swya-ya gel.. 
mesi l>eıkl\"!nı) ır. Gen:Hal rcfa. 
ı.a~inı~ bir c;>r•k &u!bay'lar builu. 
nacak \'il! kend;s: Scnyada 3 glin 
k<ıol acaktı.t. 

ÇİNE YElNİ BİR MALZEME 
YOLU AÇILDI 

D.N.B. ha.berme gıö.'fe , iıYl ha
ber alan. ma.lı;Mkr yeni iaoe~ ve 
besleme yolumm. görü.nüşe gaı·e 
Asam yolu olıdıu~unu ııöyllemek. 
todMıer. Asam yohı §imd"ye ~a. 
d:ır yalnız k.ağ>t iJıK!rinde me-v. 
011~bu ve bu y<o1U'n l.nşas ı• daha b1t 
k•.ç sene sü.Tebolccektw. 

ŞARK CEPHESİNDEKİ 
MUHAREBELER 

. lllmanlaınr göre, d'üşm.ıııun y ap. 
ı,~, resir6kz hücı.mı.lar esnasında 

Dağuıkı ycn.ücın kanlı kayıplar 
\'.ııımi,\f.ıir. Meııke-z kesiım1nde 

çember içine a.lmmış di1şınan teş.. 
killerinin y.apmak ·stedl\Qlcıri ye. 
n•i teşeill>ü9!er akim kalmıştır. 

SOV)ı.ıt11"re göre, Vcllj kesimiın.. 

======%• -• 
de Kret> Sovvet kut'aları tarafım. 
dB'n ı.a.']i~ed Jımi:şUlr. Velzj, Smıo .. 
len9kin 100 & lomc tıe şima 1i şa r. 
kl'Sınd<ı D\•!ıı-ı nEhrl üzerindl.ıdllr. 
Ş<mdi ÜQiliı:cii ha't ö:>GI ıd.. §'' d. 
detll mı.iharab<:>ler o.luıyor. 

LiBYADA ASKERİ DURUM 
R·a<t'lO gazet.esi;ne göre, l; l>ya. 

da Genera·l Ron1mı~1l kuv"V•etler.i, 
l:ıırtıya dıoğru çe.k"!:ınit;ı.ir. Neıeye 
kadar çckökcek:leııi bilıliıH.ımc .. 
m~~:r. Ingifaler'n r.arckıde ge. 
~ip goçnı:cdlkııeri h.aber a'lııııaına.. 

mııştır. 

UZAK SARKTAKi ASK.ER! 
HAREKETLER 

Jaıpoııı\a-ra göre, Avt>S'craly.anm 
Daı-vin ı:ınan:Qıa ya.p,lan hava hü 
oı.i!nuif>da 26 dl;~maıı tayyaresi 
tahrip ~-dilm bti·r. Faila olarak 
6 bin tcııJ1ı1k bri krui\'azör, 2 muıh 
r·p, l pc !rol gemisi, l dlonizaMı 

.avcıosı ve 9 dcn\z taşıt ı ha.tının* 
ttr. Oıtdu ve d!ortanım.a kuvve~l1C
ri 20 ,ı.fuat sabahı Timör adası.. 
.ıu.n Holanıdahlara· ait kumı.ı.nıın 

mcıtkezi o.lan K qpan,ga ve adaı. 
nın Nı<tc-hılH1cre ait k>smmın 
m"1•'.<e7!'. olan Deli ci'Varın.da ka. 
raya çıkım,ışlard•T. 

Bh1ına.nvada İnıgil'Zl\"!r Raılıgl(m 
kıörfoz'ıne may<n dökmli't;i!.cr.dü. 
Buradaki malzmne sür'a.'1'e şima. 

}e Sc\·ked i!ımekll<ıdir. 
Mi1\'l'€i!1kilıjre göre-, lı T J apon, 

ku we ti Cıııva adaeıının dıoğ.u s a. 
h!Hne 2 kiloonctı'<'· mesaıfedıe bu. 
lunan Bs.li adasına bir çıkanma 
t"'sc•bbüsi>ıı;:ie bıi',U:ı;m akıt a<lıT. 

Müttefik d.:n•z ve h'8Va lruvvet. 
ler·, bu J arcn kur.,·ct.inc karşı 

ıaaırrı.nza getmı 'l'lJpı_1~1: r. 

Japonla;-Tirr=· -~=-r=a=d=a=

sını ne için işgal etti 
(! inci Şahlfedon Devam) 

17 likkfü:ı;uın,da Jj,,gilız, Holan. 
da ve H:.rı~ ku • .aları 'l'in.or a<laGı.. 
nın Pıo·rt k IZC tıi~ kı.~rnltııdd kara .. 
y!I. çtka,ra'< Por:31<~~ J,ükCıımetL 

riı:1 proıtesto1arıın~ rağn1cn bu 
1.Qrıta·kcan işgal <l'lırıılşk•tdir. O 
öama.ndanbeı:i bu kıL'alarnı g.er· 
çeki]mesi ·ıçin İ"ngilt·ere ;ı~ Po,-. 
~ti.z a·rasıınıd:a. rUüz.ake~ııe ç~.!'-.. 

yn•ı e:mekt.:c!:r. Po~tekiz .Jı.üık.u. 

Irh-'. • gc.rü-nüşe göre, bu suretle 
ho :ıf olan• vıuı·ıy<.l:le btr değı:')ik. 
111

.{ y.a~11tmas·,na ça1ış.ı.nak!'.ıad\r. 
Şimıcıi"y.e kadar ht:rııtı.rr.d hu va. 
ziy~~i ıı.;loh edeın~'l'l·~ti r. B"ınıa
en:alcy:Iı T imo'r adLJ•smmı Hol2m. 
ıdı:ı·ya a •t sahil!nıde cereyan eden 

:h.iı.dllscl1"r dıcilayısilc ve bu böl. 
-geıı.'n mü.dafaaS>nı• temiın içi n 
Japo<ı ku\Tetkri 1ngil rı, Rolan.
da vt Hint kutettan.nı bu kvrn.k. 
lardan çık.arma~< ,.e T"ımı:ır uda. 
s.mıın Porl.ek ize ait k<Smtm işgal 
elıınek medbur'.y.el •nıde .ka,lm ıış. 

laııdı.r. 

H..r akşam 

AVBUPADAN YENl GELEN 

Ameı:ılkaı:o ebanl:ııilt dansörü 
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Me~ur Krunanct Profesör 

Lond.ro, 2l (A.A.) - Rusyadaki 
l1arp harek61ından buhscdcu Ti. 
mes gazetesine göre !\105ko\a11m 
şimali garbhinde Almanla'!" bazı 
yultırde anudanc ıuUdafa11<la bu· 
lıı:ııuıaktadırlnr. Buralara büyilk 
taze kuv\'cllcr gc!trrııişlerdlr. Fa. 
kat başka yerlerde dü~man.ın ma. 
neviyatı kırı.l..-i:ır, Ruslar burada 
12 mevzi geri almışhırdtr. 

M"Oskovaııın cenubu garbisin· 
de: Rus tankları Alman müdafaa 
Jıatllnı yarıruık i!:İıt t"'~ebbüslerdc 
bu 1 u nın aktudırlar, 

Srnolenskte öldü
kadın ve rülen 

erkek~er 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 

tebliğinin ekhıdc bildiiJ'ildii,i1nc 
göre, Alınanla., Sıııolensk bölge· 
sinde dokuz kaz.ııya ait köylerde 
3 b;.ıden [azla Mııa tehrip elmiş. 
!erdir. Bu k:ızalar Su' ~et kıt'afarı 
tarafından ııetı alınmı~tır. 

Elde, marn~ kaldıl<brı fena 
muaıncl&ler yüzilııdeu üç buçuk 
ay Alınan işgali altmda kalan 
bu yerlerde :?.147 erkek, 21 kndın 
ve 14 çocuk öldtiğü haydodilm!l'k. 
ledir. Almaıılar 262 zararsı~ Sov· 
yet vatandaşım alıp ı:ötürrnl\şler. 

dir. 

Japonlar Jili-Manuk 
limanına çık

mıya çalışıyorlar 
Saygon 21 (A.A.)- Haber ve. 

r:l>d:iğin<! ,gCJt'e Japonlar Bal1Jnoin 
gaııp kınım:.ııdaın geçerek Jili • 
Manuk liımam l;:örf:.zıne :ınmek 
istcınektechli'cr. a,ponlar s•nga. 
puııda yap.kılları man•vrayı tek. 
ra.r cıierek ınaılik o\duknarı mu. 
h'ıtn mikıtaııda hususi &urelte in
şa oo ılnı·iş c;-eliik. dOO.SJ<an kıılJoın. 
!l'Jak sı.:t«etil'C :.:araya çıl<mağ"' 

teşebbül\l e'~mektedb 1l · r, 
o----

Umumi mağazalar 
(1 lıncl S•hifo<lcn Dllvam) 

devlet labr !kalarmın bütün rr.;a. 
muliıtı bu ma_:ıa,alırrda bu1ı.ı"n. 
dı.rrulacakı' '"· Seım1a;veru d lıv'l•et 
ta.r.afmda:n verilen müe.sıımeler. 
c1'e d·e bcııe r ki"r'Tıc<r-atif k'll.nracaık. 
ı.r. Memurlar bu ko:>perat'·fler. 
de•n raiııııveri <edebil1"celdeıxlir. 

Uıı.•ı.;ımi mağazalar daha ziyıı 
de fak·~· ha?luııı bu.lıınduğu semt. 
lende açılacakı'.ır. 

Altın piyasası 
(l lnci Sohifed<n Devam) 

yetti biir cürmüımeş!ıud yaparaıı: 
bı.ın:•:.ırı yakalı ·an znbıta ıremur . 

]arı da bu .sabah sorgu htıkim.. 
liği~de '<fin!cınım·ieflcncl'r. 

.tıçekıüliitöı'll'." Bo.ı.ısa salıcn.Lın. 
da ö'ed1"nberi muamele vaptık. 
!arı halde ve~ıf• vermiyeTiek v'r. 
gi kaçakçılığı yiD.pmak, aHı•n fi. 
a~ları üze-rinıde oyıanmak, hazi. 
neyi 1zpar atmok, 'l'üı;k paran11 
ko1'!.fm,& ka.nu.ıı.ooaı muhalif hıa. 
ı-.ek<!'bte i>ulmınıak suçlarile maz .. 
ı.u.rııduıilar. 

Saat on bir buçuga kadaı• bum .. 
ların ıan beŞiinn sdrgusu ilııın'al 
olıuırn.uştur. Suç.la.n tevik'.:'fi amir 
cüruınkı:den old.'uığu.ılıdan bugün 
heps.>rı\n tevlkif o1ı.ıtı1"rJalaın. kuv. 
ve~e mı.ih!ernıelıdlr. 

lnhisarlardaki 
suiistimal 

( t inci ~'ıitıfedttn Devam) 
kikat bugilııleı:do neticelenecek. 
tir. Keudis.ine iki ay mezuniyet 
verilmiş olan levaztm şu.besi mü
dürü B. Talat da bn vazifeden alı. 
uarak İıılıisarlar Adıına Ba,mü. 
dürlüğUne naklolunmuştırr, 

---o---
Port Darvinde Örfi 

idare ilan edildi 
CambcrrR, Jl1 (A.,\.) - PorL 

Do.nviıı'de ürfi idare iliill edilnnş. 
tir. 

Dııhlliye Naun M. CoUiu!l slivil 
ahaliye ınüebir bh· ebep olma· 
dıkça Port.Dnrwinde ka.l.mrunayı 

tavsiı-e etın'i ·tir. 
Japoıı bo•ııhalarilo hasara uğrı· 

yan ıkıniryolunım 1 kiluıııetre\ik 
kısmı 5Ckiz saal içinde ta.ııııir e. 
d ilmiştir. 

Port.Da.rwin'de buhmao Çinl'i
leriıı birkaç gün evvel gitmek e.m. 
rhıi old ık\Mı unn.cdilrııektc<fü·, 

Dört Amerikan muh
ribi denize indirildi 
Lorıdl-a 21 (A.A.)- Dün At. 

1 anıti it lcı.gahliı.r ınd a dtitt Anl'I:· 
rlkan torpido muhıfö" denl'Ul :ın. 
dirl\m'.çLir. Aırtıer ka deniz pr-0g. 
rıamımn taLu kıne azaMI ~üralle 
d~vam cdilivıor. 

Bir kaçakçı tev
kif edi?di 

R~clf üıınindc l:h-1 şeh-rımıııe 
kaçak <Yl)'a ~etirmış ve buınLarı 
satarak bir m kt-.r dövizle )1ÜZ 

beşibiryerde al\ını alıp ş hrimi:ı. 
den Ed:ıme yol le· Bulga.r'slana 
g"ı'mek ;9teıni,\ir. Kaçakçı Raşef 
huıdLİbta ;ıa.kalan.mii ve Eldı~ıre 
.mahk<ımcslrıce 'ı'O\'&iıf olıı!~ 
t ı.ır. 

Bul~aristandan yarım 
mi yon kilo kaçak 

şeker getirmişler l 
Bulıgaristaıtdan )- 'üz ~h'l ı ii.ç bin. 

k'lo kaç k şeker ge.\i"c-n Meıh. 
n1et

1 
Şükrü, Hayrri is:rn(er rd·e 

üç kaça'.<ı<ı if.!hr"m'z a~1 ıye be
şinci c .za anahK;cmes·r;dc dok. 

asn a-Jtı bm lira gü.mi.ik r,..mü 
ödem'E!ğe .mah:<um edilm"<şleod!r. 
Şehe~1 cr de mü>OOe r o o'\ı<ıacak.. 

t ır. 

Ayıwa BürhaneLtin \"e Gatı;ı 
ismi ı1'dr iki k ~i de gö.,ımen lere 
ai~m;; g b üç yüz ~lli bin kili'.> 
kaıçı;,k ş '..~r gel 'rm!şler ve mez. 
kür nesi>!.' ır.cce on ik.i bin kü. 
sur I:rfı para cc2Kıs.ma mahkôırn 
olı ,.,.,, :ı I' ar 1-r. Bu şeke\•J.e.r lie 
n. " •r. edtlecekt:'r. 

Sahte ~ahadetname 
ile mahkemede 
çalışan genç! 

ÜSk;üdar oola mek:.,b1r.<len me. 
ım.İıımuı" ..;·.ı..i sahte şahadetırıam'E! 
ta0>zim etlerek İstanbul aı<ili)'C-
11Jncle imtihana giren ve ikinci 
hUkıik m~-e!l:'lld.e ayfa1.1ea 
çalllja·n Namık Ktımat adında bir 
gencin, sah'tekS:rlık suçundan do. 
layı dün Blrinci Ağu·ceuda du. 
ruşınasıına devam edilm Ştir, 

Diirlkii celsede saçlu Nam1k 
Kemal; orta m ektepte ok·uıınadı.. 
ğrnı söyled'ğ: hal.de dava ınev. 
zı.ıu olan şahacf,0-:na.rnenln k"en. 
disiııe ait olduğ'Unu ifade t~mlş.. 
llr. 

Sahieliff oddia edil-en şahade ı
na.me üzerinde teHk ikat yapıl.. 

meık .Ü7'Cr' dur.cı.şına baska bir 
gürı·c bırakd1mışlır. 

~ 

Uzun zamur da nb~.i gazetelerde okunan ve halkunızır. sab.rsızl.ııkla ~~ 
bcklodiği, zengin miza"1:Senli ve muhteşem del<orLırla 60 kişilik ~ 

MAKSIM Salo ar n 
SAFiYE ve 

20 kişilik SAZ HEY'ETI 
Piyanist: Şefik • Kemani: Nobar. Kema-

1 w· l\laksııt • Kanımi: Ahmed • Kemençeci: 
Aleko • IUanıet: Salih • Cünbiiş: Şevket • 

Ne)·' Gavsi, 

llıuıendelcr: A(;YAZAR - l'AR J,, K - V/l.Hİ1' - NJ;CDET EN
GİN. Okuyu<!u Bal anlar: ::.t:ZA ~ - NEVZAT - SF..'.MIHA -
BİRSEN - GÜZİN - SÜHEYDA- SAMİYE - İHSAN. 

REVÜSÜ BÜYÜK t EDAKARUKLARLA 

BU AKŞAMDAN iTiBAREN 
Muhterem halkı'Yl:lla GALA füVa.resi olarak göskriltfoktir. 

Yazan ,.e lıestelil en: ü.tad l\luhlis Sabahaddin 
Dik.kal: REVÜ lam s"at 9 da başiıyacaktır, 

Her PAZAR günü saat 15.30 da 60 kişilik Büyük Revü'nün iştirakile Büyük Matine 

~ l 

Sofya ziyareti 
Niçin olabilir? 

{Saşınr.kalNten J)e\·ant) 
Gibi iki esa•lı lilzumd.-. Yugos. 

lavyaıuıı parçalanan topraklıı'tı 
içinde yer )'t'r isyanlar ve çele 
harpfori 5 • 6 Alnıan tiinıenitti 
meşgul edetek kadar faaldir. Yine 
Yuıııın Maktdonyasında İtalyan
ları son dcrere alakalandıran ç~. 
to harplerinin devamı sak\anııuı.. 
maktadır. Almanya biltüu kuyvel· 
!erini şark c<phcsin< tahsis ede.. 
ceğ-ine göre Çf·k önce'"lcn dai111a bu. 
sütunlarda bdirlliğlmlz gibi Bal. 
kan1a-rın ıunuıttl İıhz.ıbatını ve İse 
yaıılurı bastırmayı Bulgar • !\la. 
car - İtalyanlara bırakması tabli. 
dir, Bu itibarla, Macar Geııclkur. 
ına3· Başkauı, her~cy in ha ında, 
yükiin daha fnzlasnıı.l Bulgar OT. 

du-su nun oınuzuna bırakılacağı btl 
işi görlişınek i~in Sotyaya gelmek-· 
tcdir .. dcnilebiHr. Almanlar, bU. 
tiin imkan ve güclcri ile şarkta 
harbe tutuşunca Nor\"eç Şiııınlin.. 
den Ege kıyılarına kadar bütiln 
Avrupa şimal, garp \:C cenup sa4 

hillc'l'ini de herhangi bir çıkaııma 
ilıtiıı~ne karşı kon.ınak mecbu. 
!liyetindedirler. Bu bakımdan Cc. 
nup AvmpAsı ve Balkanlar salıU· 
lcrluin do k.onmmasını )'lııo Bul. 
gar • Mı>car . lıa!yanlnn bırak.. 
mış olmaları )lipbuhdir. Binaen. 
aleyh, l\-fat·ar Bliyük Erkiinıba11bi· 
ye Reisinin Sofyad:ı görüşeecği 
ikinci ınc•clcııin de bu -0lması ge. 
rektir. Mısır ve Ynl,,,u Şarkta İn. 
gi\izlerin bir çıkarm•ya ye tecek 
kadar asi< !'!eri bulunduğu görül· 
mcınekle beraber baz, askeri sır. 
\ar mevcut olabiJccej;ini Almalı. 
lor daima diisiinnıek \ ' C ihtiyatlı 
olmak kaygısmdadırlaı·. 
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Bir top ipekli ümaş 
(l inci s.,lıtfcden De\•am) 

Sabıkalı kadmııı bu hareketi 
nıağa.z.a müstahdeııılcrindeın biri 
tarafındaıı görülınü~, Hayriye bu 
sureUc yakayı ele vcrn1iştir. Sut. 
taııahıııet Birinci Sulh Ceza malı. 
kcıncsiııe mı i!eıı Halriye ınah
kcıned.e: 

•- Btı~· lıilkim,, d"nı.iştir. Gerçi 
mağaza lursı>lıklarmdaıı miitead. 
dit sabıkam \"ar. Fakat bu defa 
mağazaı-a hır sızlık l;asdile gitmiş 
değildim ve kc·ndinıe öyle müna. 
sipçe bir entarilik sat.ıı almak ni
yet inde idhn. 

Lllk'in öni.İJUC eık:ıtılan top, taı> 
~peklilcrin rengine, nefasetine ta. 
han11nUI edcı11ediın .. nasıl olmussa 

olmu ş, buıılrrdau hirı ınanloın~n 
altıııa girivermiş işte ..... demiş ve 7 
ay hapse malık.ı'.ıııı ı,dô lerek tevkif 
olun1nu~tur, ----------
Japonların Avustral

yaya asker ihracı 
< 1 inci Sahifeden Devam) 

miler zarQr gfömüştür 
, \L) rab•a<la h~1k'nL alan ka

naai'C göre, Jaı:;.cn1ar karaya as. 
kcr çı.k nma~a teşebbüo edecek. 
kroir. S'cl~·°'· rad;c•.u parlamen. 
torı:un bu~ün gitlı b r .çtma a'k.. 
lcdtteğinl haber vermekte ve 
m.ü~tefik r Japoııı;·aı;•a karşı ta. 
arrl.l'za geçm<ığe kal'a.r veıxlikleri 
takd •r<le Avuıs1ra1yanın en iyti 
lıa:rekl•t üslar>ııden biri dlacağı.nı 
kaydetme kfodi r. 

GÜNÜN fÇiNDEN: 

Hindistanda beşincikol 
(l inci Salılfeden Devam) 

bit· demeçle Mahra<:!f.n1n İngiliz 
iınpı;tatorh.ığuna lu;r3.nel ~ttıtiıılı 
i:ıhl eQil•or. 

'.St.iyjc bir kal·arı"'l ver.iletilmesi 
içJ·1 su<'lln 'kat't .surette tesp:t; icap 
ederdi. tabii. Bunun lgın de btr ı.e. 
a"e Iı.lal1racara ıne.;eleyi bı.ıWi.rınek 

\."Cj 

- A\tas, bu ŞJlütJ.e .. e iuanalı.m 
llli~ 

D:yc sorınak ve alınacak cevaba 
at.re vicdani bir nüıkıne uleaşmak 

<l<JAru olurdu. 
'\o .. ic!' Roi'nvı re$ lll d.cır,..:ci bu 

ciht:tin de göz .Jntiınde tu1u·1nuş 

oldı-Zlln'.11 fakat hı.na imk!ın bu_ 
luınaınadığbnt iza;ı OCıyor Zka. 
Jı.1;::,i.>rrc::ı, bu ınevzJ urer.11.de ko. 
ru~r.1e-'tt: ısteınedig lİ \e hele a.dO.i, 
y.·htt~ siyasi mah',VLtt~ b:t i.:;ticva ... 
ha hendisirıl muh.1t~p tutm ya ta .. 
t Bmrttü~ eılern~yel'''ğlı1i bildiımiş. 

h.' bilir, re:n i bir dcmeC"iıı İs
ta!I.<bula gelJ.nciye ka<.1Ar on satııta 
inen hullısası ıle bğr(-ı~i.g.hrn;z bu 
h!'ıdi~e. Hinrii!k .. 11n , r v miyen 
rr.eı·.11-0r s.araylarıJ'dan Uirmcie ce
lt;yE:n et!l1~ liJ!SÜ b' niıla.!:>enlu. 
mu. ::-f'.ma· ve he,vtc~t.ır.l bcirnak
itictrr?. 

Kimb.iı:ı· ..• 
Yalnıı. bu hal, güz.e "'·unı:yo-L" kıi 

M·"lu'cte9 hakk.iıllıdaki hüküm ya~ıe 
sı.r -oi blr kaı"ar ciejilş.e mutlaka 
h11~ikate inti:bakı ırneçhul bir şüp .. 
heye dayanrnak.!,'\uır. 

r\.crtba Hiındistcındaki .Eeşinci 
Kol ·karargAhtat, bazı saraylarda. 

d:ı n~ı k\: .. rr11•s bu!ıını...)or<>. 

>ııİZAMETTİN NAZİF 

1f - .SON TELGRAF- 21 ŞU B A ı· •;A.? 

LOKANTACILAR 
{ l , r! 'S .• n~r~d~n J)c-·.-am) 

l.okablırsı 5alıibi Bay Mehmet Sah. 
ri Ödlirk ccmiyctiıı; lıiikil.mctıc ıı 
n1lisaode alarak kömiir getirtip a .. 
talara lev:ı:i ctıne.;;lııi isl.eıtıişUr. 

Cemlyotilı. kendisinin kömür \'C 

en1sati ınn.ddtılcr getirtip azalara 
dağıtması hııswaırub bu talep ka. 
bul edilmiş \'~ yeni idare hey'eti

nc salahiyet nrilmiştir. Bilahare 
iizalı>r; masa ö~tüsil, tıııl fık ve 

kurulama bezi, peçele temini içitt 
ccnı'iyelin Sümer lhnk Miidürlü
fünc, kereviz, çe>rba ve emsali 
yemeklere mukıtaıt unun ver.il. 

ruesi için de ta e lUUdürlüğünc, 
n>üracaat etnıosinl. 151.eııı.işlerdir, 

Bu talepler oe .kabul edilerek 
yeal idatt lıey'etlne salilhiyct ve. 
rilmiştir. 

ÜCRETLERE ZAM! 

M·Üt€a.kıben; lakanl.ac1:.ar, mıı... 

l·a!l:ebıcileı· ceıntvet.in.ııı idari iş.. 

lcrirıd~ çalı.şan müS\ahdıl!m ve
ıneınuı~a'rın ücretlerine bir mi'lc.. 
tar za.m )'apklması kıımgreden ;s
~:ınrrfış, bu tal~p Nıtifakla k.abuı1 

olll'ı:.ımuo;tur. 
Bi1l'ılhare yapı.lan inlfuapta ye.. 

ıı idrT",.. h·c~~etine la'lta;;1~acı H ik.. 
met A:j&., A!ram H2yd"r, Suph( 
Er.;c;ı ömrr Bl.l'lakla. mahalle. 
b:oi Ft!:ıl Nad Ö:ısüt ve İlyas 
'.n~'hap ohmmıu.şlardır. 

Dığcr taraftan şehrimiz k;ıh\"<ı. 
cıler c~m ~-.cl;n n yıllık kcııgre. 
lcri d~ cfütı yap:Jını.ştır. 

Kongre ccınıy~l reisi Celil ta
r.ı.fml.ın aı;ıim:.ı·, •cıvveı.a idare 
h yetio·n bir yı:.ılılk çaı.na •<e 
hesap raporları o~ıınm , .'ltita.k.. 
l:ı azalar l'Oplul~u •a:ra~ıımfan 

kabı.ı:I cd 1ını~· ır. Bundan ı;oıııra 
a:ıalanqı dilak.lertni.n tesb tine 
g. ç~)mi~ lfr.. Kalw,ciler bııl!:ıda.k, 
tabrnk, { oc:ıın. temini iç.'n Paşa.. 
bahçe Şişe ve Cam fabrikasına 
k.ahve ve çıa.v t<Jrrfaıi iç n de Ti.. 

catN Veka~.ıt.n• müracaat edil. 
m_ "ni isteıııı ·lerd r. Bu!nUll 'çin 
yr/!· sC<çilen idare heyetinz ~a. 
Uihiy\"!L V'Cr lm .. şcir. 

Bılıl'hare yenı dırre heyeti ,;e. 
çhtii yapılm!Ş ve e:iki azaiar tek. 
rar secilmişl·c'ud.a-, 

Bugün SÜMER Sinemasında 
i R E N E 'nin bliyllk Yıldızı 

ANNA EAGLE • BONALD YODNO 
ile berab'r yarattığı en sevi:ınli \'e ,.n şen ve neş' eli 

• 
Bu Salı ~anıı SOMER sıneması 

HOLLYWOOD 'un en bJ.yük yıld.ıları,, 
Bi1tıUn btiyilk radyo merkezleri... 

ve en me hur orkestralarının ..• 
İ~t.rakile yeni (DEA.."INA 

G L O R i A J 
DURBİN) 

A N 
tarafındall •msalsiz bir tarzda yaatdan 

YA ASIN SAADET 
Muhtc, ... m musiki ha rikasuıı takdim ede<!•!ktir, 

1 D ğer ~alıne ~rkadaşl.a:rı : 
EUGENE PALLETTE NAN GREY 

'= n kilçlik DUTCH ve 8UDDY ıfl 

J\Ie•·>im:ın en güzel Hd filmi 

BEK STR i T 
CH/l.RLES · BOVER MARGARET SULLAVAN 

DENİZ FEDA İL Rİ 
GORDON OLİ VER - JUNE TRAVERS 

J En büyü;k 9,k\arı • c.nulturan ... ••••••••mnı~ 
Eıı km·ku'l>Ç <:inayetlere yol açı:n ... 

En bliyük hey<cııınlar yan•lan .. . 

Pırlantalı KADI 
tsA IİRANDA - GEORGES BRENT 'in 

yarattığı o.n ııon şaheser 
Heye"a!l<ian kı.ıdret alan oo güzel fümdı?, 

BUGÜN L A L E SlNEJ\IASINDA 

Pr~grama ilave olar k 1942 sene!i3liıı barikabrınıian 

Renkli l\t İ K t: Df.NİZ ALT( REVÜSÜ 
Bugün saa.t 1 de t .. uziUth ınatine. 

B U 

TAKSİM 
G Ü N 

Sinemasında 
Cemiyetin ahl5.k.ı \'e içtı.n.,ai yaıa! .. ıım neşlerliy<>.n, 
kalb \'C gönülleri atcşliyeıı, kJ.as•k Türk ve Arap sazımıı en 

d"t ,Li, en n.ılımıvaz ııağ~ıelcrini sinesrnde top::yan: 

ZEHİRLİ ÇİÇEK 
TürkÇ<ı sôzlli • Şark mus.k:li 

(Türkçe Araı>~a şarkılı) 
Senonııı erı bü; ü.k h's<i, içtlmai hcyec~n kayMğı, ölmez 

hayat faciası. 

T A K S İ ~I S İ N E l\I A S 1 N l N 
VJsi s:.lono:ııu bir hai daırrbcri takdir ve 

aikış tezabı1ratilc inletiyor, ____ ... 
B~tekiıcı : Kcınrni SADİ ISJLAY 

Tanburi SALAHADDİN, Kemani NUBAR, ve 36 kişilik Kiim~ 
Sal he~'eti, kadm \C erkeklerden ınürekkeıı büyük Koro grupu 

Bugü-ıe kadar hiçbiı· füm !ıu kadar muv 0 ffakiy~ 
koıaıınıa<lı ve hıçbcr filmde hıçk.ıra hı kıra 

bu kadar ağlc1·-;-~aı. 

'-•••••Bugün saat l de ıeuıi ;i< tlı ınatine. 



" - SON T !: ı.; G RAF- :ll ŞUBAT IHZ 

r lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
~-----------------------------Nu.111---"' 

Türkçeye çPv-.ren : İSKENDEK F. sı:a•l'ELIJ 

M. Hisso yanıma sokularak koynundan çıkar~ 
dığı bir hançeri uzattı ve " - Eğer kurtul
mak ümidi yoksa Harakiri yapacağız,, dedi. 

He LJı ol.r: N,- .o ı µon .:A-

ı.ı hı:lrdoet edCcc!c f~ll tr&.nsatlan ... 
l b·:t'tıni de ~ınlll.iıdl"'"l ~hnak fay ... 

d<.ıh o:aco.k:t.ı. Hı:.:aı· 

- Og «len tOVa t>.t biırl .;::İru ~ 
b· rcegim, ciiyorou. 

* 
l s .. ı .. da kapmın onunC1" kıılc..b..1. 

J·:< .y;>k ses!('lff duvu du. !f,..~w h.:ıy

ı (•f •p yl:ziim-e baktı. 
- ,;\·e ı..-ar ncOOa.? 
Y. '~'it.":> ,Y(>nnrdom lfa.Jı::llin: 
- B:llmiyanan Bc!k.i kc·~kıroJ. 

b f t r.ı!~ntı va.rd.ı.r. 
< > ne?' n.zım k;,.pınY.1 z.,lı:ıı ı;:.ı-

l ;ur 
Şrmdi ne yatJ,O.cagn." 

- ~ oLn'l.:-ı,ız: htirrı..U vat"
<lıt amn·a .. Berıcf" bt. jflt:rr.aı pE'k z.a
y .tlır 

- Zn:yıf mt? 
Öyl(' y· B:.ıgıııı~ ·~aci~1r z ıbıt.:ı

ya uük biT ıpucu \'ermcciı •ırniz.de-n 
cm.ln.m. N 1 o-hır d;ı basılırız?! 

- ı.ıer ·ntimaıe larşı tet;k huhm
ın. lı31% .. 

lT c o yanana uldu \ic bana .koy-
r -..ı bir h.,,.,....,. u'"'tt•: 

B.mu "'-""' ko)> Eğ.-r 
m."'l.lc Umid"L ~ sır VC'rmt."l:Jlek iç~ 
:r•pacor.ım l"Y m>lüm. HazakM . (1) 

- I!en de ;uft;uuzdan ayn1 ~eyi 

Y"P' Y.'lll '""'-1, ilk ~ncc ;ş uh· 
y lll1' 

11 o y..ı.v :-.i kaµzya ııı.L 

Ilf , btınçcl'1 koynwna koydun 

F r bizi lcvkJe geidik:rso, '""' ı.. 
]( rı ıuıi Ou.r.ıd 1.ıırôdetcaJ:,,'1Z • 

lıl ı kapıyı ~11w4.1. 

K · ır., ~ek b!..r su' u insan .. 
l!ıı lı.alabalıl!m b.-ı ın~ bulunan ilı-

1.ı,,yar, UZUn ve bey.ıı. s;ıkaıÜJ bir A
mcr.ı. h -betc.ı, de bir ıut yoner pa
naz. - Jtissqyu hunnetıe iiC'lamJadı: 

- Al(tdcrsi.n!~ 'İ\1i:::rter. Sizi rahat. 
• ız. ~ll.ğıı-v!ızd<'n ern1n;L FaKat. del"l.lh
te cllıgımiz mali v~ hayırlı bir a
t ıcy yaPIJl.O'~ meOOunız.. 

lli:-n ge·nj~ bir neff's ~ldlIT!. 
İbtıyar sakallı sW.\iıı.e devam etti. 
- Şt'hrımlzdc yenı açılan cişçiler1nı 

b;...krrı ıı: t.,vc1 .nr. yurdu oo iane top
luıyorut Bugün 5.J.E~ı bu pansiyorıaı 

ge~dt Her ck:;.reın:irı kapısını çalarak 
yaı Oım jsti:.yoruz. Nr veıril"Aeni.z. 

n.enlnW!ıyetle kat>ul tderı~. Hatta 
r;arofl ,, .)l'O!k:scı ı eski yeni e:;.ya dahi 
~~111 Pdiıyoruz İnsaniyetin, iyilLğin 
hudu<lı, y""1ur. ~met.h yordınıuuz, 
Ok!il•'- \'e muhrkıçlar jçi1• pt:k z.lıyade 
rn..<:kLLiJe gt..~·ecc.ıkttr. 

Hieoo, S<vindiricl bi:r tıayol ônki&ırı 
Jı:aq).S>ll>Clıı, tere<l<lu!. t: 1 nıedcn :ıa ce
" a-Oı ı;errU: 

H;..yhay. Böyle bır talc-t, reddet
' ıııek msan.l..ğ;a yar.ı.'inı~. 1\luht.aç yav

~1-2.. <!den gelt'n yc.ırdı1111. yapmak 
Jı u•t.u:rnn borcuduc. 

tlf' llt'n por.tföyiinü c: k:ırd 
- hı~:y lll'UDu;t. 

11. -onun k ç para ıız11ttıgın1 bil-
111 iyordurrı. 

ltJ:riyat' akdlli parayı ~ •• vt 

- Cok teşekkur edermı, deoi 
-muJıt;ıçJ:a.rı sevindircttks"r.iz 

Sonra yan:ınıWk k:l.tibint.~ cfaıd.ü• 

- Efli d()laırlık bır ınakbuz ıkesi

W.ı.! 

Eh flaıtı1eı'1n çehre inde ckrln ~ir 

t!lıt!L"ettarlık üade t•:.1en çi2'giler be
rt·cU. 

H su ~k C.W'llau:a hareket ehni!lll. 
ihtiyar salro.llı surtl. 
- Oc!k-re i3lllı.nı:.-;ı y J.mn rn!!'la nrtl
d.- eder mlslıı 

H c-ev:ıp vıırdl 

- fı!og yal b a 
1\.ı.ti1> aynen ko1ydett• 
l IJ'3t mMTJnıuri ~:('tfe oaş:-rv ııa1. 

~adı 

<.' kt..ı.~r• tıura<l mı..-c::::nıız! 
Çok ulrnadı. ı1c~4reın tedavl 

h,:ı:ı Nı..vyor.ka getirmi~tlm. 

- He~ircnizin 111hhat.nı .sornımc . 
ta bir n.ırd.ık borc.."Uct•:T,. Geçmiş ol
sun. İyileşti mı?. 

-·· Memleketinizin h3ıi1t t.ubiperi 
Söye~inde )yil~t.i. Nez;:.ketin.izc te .. 
~t(lkur ederim. 

(Devoır.ı Var) 

(1) Harakiı,i japo.ıılarda bir nevi 
>nlihOT' usulüdı.ir,. J~arnıru kendi de
ılr t:ıTSaklar:ıru dı. lı~va dökmek.. 

r-------------------------------. BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
1 

YılZA'l· I 
l.ouis Thoma.ı No. 43 CevırC'tl ı--

1. SACİT 

el 

gel rıte ker.c; .Uz öı
d~ k ·tula .. 

b 7. ıaneuı ı \·e.kn~cc..csindc 

la'. ıı< .,.. var. Bai 11.ı b: kurıun ka
fı .> 

m. 

- ı· ı • ı r•bA mı lmta etmişti., 
E\ t. 
~r fe tışın yaı.L•nnı tanır mısı_ 

t•;.et tan1r1111. K l eler!n sona
t nı blr ı karışık yazar 

- ı-,-.k •. Bu mekt ıllu ne yaptınız?. 

- E ım~yorum. ~.ı . ceb r. ~-
dum. a:raz sarhoştum. 

- \'Wl m ç:y>rdunuz?, 

-- E\et. Belki y::ı;1n1 barc«-k k:::ıdnr 

M,1tırı 

\ ey ı bardağa (i.ıl m! koydu-

Hayır. O ndam koy<lJ. İçm<k Is. 
tt>rr<edım: faka-t iYi clarağırnı söyiedl. 

- Ne "ak..'Ct.cAbl•.ı. ;:,lı..inJc bce&-

.o• 
- ·y~THn *-OOt vcy clar~ ı~z 1 ıyJ 

halı h.ımıyon.r~ı 

- F..t• ınektubu okuduktan s~11ra. 
ne dl ,,al<i.:unuı·. 

- İy! bi.Jmı~yor ı. z, n cieriı~ <.ı
c1;ıına gitrne:;uıi tiytedı n () "" çıktı 
git• Yamı .. (,'rka:r.·1 ı L ~d"' mtlfct
ti~in bit çek 'l'<.'e'Sinl · ç:ırak bana: SL 
ze n üf"ttışln tJn.ı· s :-ı \°t' ·eC""egi~ 

iht y .. t:tııı;;; olur a f. .. ı 1J ... 1JJ1lôl.·• • çe-
in ... T.nlz. ded. 
- Rf\olver aldt '2 rr. ., 
- Evet: ve bekledim. Bir lJhza dü-

ıüııdürrı, tcl<'fon c1:ıı<>k istedinı. 

- Niç.ın bana .. ınber ve!"1T'edın<iz?. 

-- TE-lefon boz mnştu, b!ı tıürlü 
korı 'm.ad:m. Z-\t-?n slıe ne t;Oyliye
ceg;mt de bilıniyo:.·dun1. \'J.vaş yavaş 

iTadeın:, ka-yb<-diyordnnı. Ufak bir gu .. I 
rült;.ı ıll"' titr!yordu . Kapt açıldığt za
m..ıı üe 7aPQcaııı.ıu.ı b!lrr •. yortlu.ııı. Kcır 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalııyınız. 

'~ 

~ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
Sıhhiye Veoaletioio ruhealloı haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Yüksek Kıymette iş, 

Ucuz Fiyat, 
Sürat ve Metanet 

• 
ın 

Biten ı~ıerlnl!e 
Bu Vasınarı Buıacaksı ız 

Ad~es: Mı<tcan Yokuşu Üniversite kapısı karşısında 
Fnad Pa~a <addesi N o. 50 Kahraman Barbar<>& 

·1 
.ı 

~~raxım~~:;&a~~~ ... ~=:':"~m:-..~:.o~::-.. 2'1i~-~~~~ ... zQ:'/~ 
ZAYİ - Salranıb.Hll nüfw memur_ 

J~rğund~n aldıgınıız ı~üfui tezk:erelcri
mizi zuyi ettik. Ye.,•sinı nlactı.gımıııda.n 
es}(!.,ır.ın hlikmü yoktur 

Jl.Iust.'.lfa K;ıdır Ba.y~n Yeter 

~hir VE. Ba.-c;.m;..r~arriı" Etem İ22et 
henıce N~ .. ıy· t DırektOrü 

Cevdel KAHABİLGiN 
~ON TELGRAt" ~IATBAASI 

dimı müdafaa ctmı..4c veya müicttiş;in. 
ta\"' ;YP t>lt~g! g·.bi kmditnl tıl<li.irın.ot.~ .. 

- ~far'.:bi'mn size böyle bır tav
.sı3 ~de bulunacağ:ıoa "rıC::arnl'yordumrı.: 

deg'l rr ! 
B~lnıen , ya 1•z; y· ZJsını iyi ta

nu. Mliict~i u~ .Jôyle lıir Ov{ıt \"Cr. 

"ll.c. vk g.._ ;,p de,,. m1 

K pı aç rl. z 
ba' ti l~r. da 1 ·ı • 
d1rıı7 dl'gl rrur 

,. nıe~tupta 

ld • • r san-

- F\·et, kc :ni öıdi.i mek ted'm. 

-· ,\.llıyor ::n. s:zı (;ı•ti:.:don kal-
dırn ok ve bunu ~;fiıfelt ş l\l<;.ribiı"ya 

yükj<'mek islem:şlC'r. Jyl ki ikinci bir ı 

kursıu 11 oml.lZuın ... 7.J bi~ dah~ yara
lıy.mn~ıı.1z; eğer ti~'iE'yc 1 nız l\1arib3'. 
drı liohc cdilec~kti. 

Fakat bu kc.rk·Jnç bir ey. 

Artrk tehlıkecle değil~in.z, rr.e
r;ın. etmeyi,:ı" . ı\[ıife' ~ltı.rib<l'ya 

ge~J·cc o he .UcJJ.dron r. tin çıkması
nı l•!llı Hatt .. zare.- r!"l yakın old-u
huna t·.iJ~ in. n))"Ort.e~l. 

Ha.,müfett s geoç ;ırli·;1•u:ı elını slk ı. 

Vt' ı~oridonla bekliyen poli.:i john .. 
sa!ls'ı etığırd· 

- Bıı l*.'f'mleye otur M<.isyü .Ar
ııtıu • ıst.rahat e iıı. i-akat sakın 6Cn 
uylo~nyaıırn: ::ınlac!...Iı 'Tl.I". 

Polıs glıldü. Ba.)m;.Jfetti.; emn.qetle 
na.u1o.n :lvrıl~ 

, DOKTOR " 

IF e~~~-h~~ıı~.~~~an 
·'- fEllASSISI 

<Babı ... . 1 Ank .. n; caddesi Cağa\ 
of!.~u Yokll u Aö;;, başında No 43 

m 
SAAT 15 İ 45 D.U<İKA GLÇİYOR 

- Yeni bir §ey yol\, İki cınayetin 
faiıt oia1ı ytrtrk ~a. :-:U..111 adam ara .. 
n•yoı. 

-· l\'.<t. heri! ~o~ gOzi.i pc:k. 

F!1lmc!T'. rt.lth tc.U uk bır du-
şCn gel;.) oı ,\"' b<ı u gazeteci 
l.t,ıı g< l'k "2!'!Ld g kJO.O.l" ha .. 

kktt: 11 

- E\e rr rı , o :ı orun boy~ cı
nayt>l:, r ı. .yeb"J""cc& ni znııınetmi

ycırunı. c .... 1Jl bı .; c ... J...ıuı, f<;tkat bir 
en.. )ti., 0 ... ) e t.:.ı.;..yet:<.rt. kat
xı.-.n.azc.ı. :.ıuJetrıı !ı.larıb5. 1 cia,~, haber 
yo:..: r: .. ? . 

- l-!c:iyır. 

~ \ı lı"s ten de yod. n1u?. 
- lfil-Y!.r 

- Peki. 
Ba~müı('tttş od~.ya girince, poli.s 

CoJ.,y g:zctcr: L~·nn1., ho.ıkktJ1daki 
tit! ünreci kl nıı Jt 10.i. Go.:etecl ile 
kon~ıETr.~k be:kl r~y-ialı clabil.rdi. Te_ 
ltt'on.ı )tA.pıştı ve Dı.ııly Staı gı.;zctesı
ne S(JrCu· 

- Lomms orada ırıı?. 

- Hayır. Onu ı.;ıkardrm; 

- Ne diy~uınuı c<ınıın, l .. dlJyc rnu-
hnbıri değil mi? 

(Devomı Var) 

21 Şubat 1942 
18.CO J'rogranı, ve Me1nleke,; Saat A

y;,ı.ıı. 

lö.03 Müz~k: l\.Ieyda.n F.-slı. 
13.40 Müziic: Rady:> Dans Vı·k~tra .. 

~ı - flt'r Tclctcn Progranu. 
19.('i) Kwı1J<1ma (DLiJıu;ı; Ad•rr.lar). 
19.J:J MLAz:k: R&dya Dans Oncesıt.ra. 

sı. Her Telrleıı Programının 
Devamı , 

19.30 Memleket Saat Aya:rı, ve AjanB 
Tiaberleri. 

11:1.4!; Konuşma (ia..,..e Saati). 
lf;.5!J ~lüzH<: Karı~ı ı:. ŞM-k 1 ve 'I'ür. 

küler. 
20.J Ci H ..ıtoyo Gııze~si. 

20 -t;i ı.lü.:lk: Şct.:ıcnba.1, ,.e Nihavent 
Pı1akamları. 

21.00 Z . ı T< kvııni, 
21.Hı 1\Jü2ik: Dinleyfci i~eklerl. 
21.4~ Konuşma (PJ:sıt1 KLlı1ttu). 
2110 Teın.sil. 

22.ilO ~Ii.U:k: Ra•J}·o S~lon Urke~·tra
s;. (Violonıst Necip Aşkı.n). 

22.40 Memleket S~•at Ay~rı, Ajans 
Haberleri, ve Bor!ialar. 

22A.5 Yarın:kı Program, ve Ka-
pc.nı.<5. 

Bu akşamki balo ' 
C.:ı (IJıurlyet I-la k P: ::. istanbul 

te~kiıLtı tarafında"!. H· .l~E\ıE:rinin o
nunc ytldönümü 2nüna .. ebetıyle ha-
7trl<alllrı BALO bu c":kşam Tuksim Be 
~cd Yl G zino@ıı :ai~nlannda veriie: 
(•ekt:r 

f ~l'ı'lllln mÜkenı;ııc!ıyPfini 1PJllİn j('(n 

hY~· t:ri: hazırlık.br y.ıp1ırrıştır. Hal
\cvterl baJ~unuın ınevs mh. en ~l"zel 

eğ~En<'eierinıden bir:ni :".şkil cdccegi 
şU.phıeoıtizciir. 

1ı
:11F ıııı::il Şehir tiyatrosu ' 
" i Hı,: ·ı;~ TEPEBA~I DRA!ll 

ı.ıı ,:,, ·"JI KJS ,'1JNDA 
1iı;~ıı !!il. ; Bu akşam saat 20,30 ,~a 
RÜZGAR ESİNCE 

iSTiKLAL 
KOMEDi 

Jf 

CADDESiNDE 
KISMINDA 

Bu aksam '3at 2ı• 30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

ZAYİ - Üsküdal' Kısıklı 13 cü ilk 
okt: :dnn. 1330 tar:hin'ie ııl1111.ş olduğum 

mf'zı.W'.:-·eL şahadetn;ıı~n.i zayi ettim 
ye-nisint nlacn-ğ'lmddn esldsinhı hük!mü 
otmad•f.ıını il5.n ed~!" 1 m. 

ti~küd3r Kısıtk.lı Bnlgurlu Sarı gazi 
yar; sckak No. ı Mııza!Cer Gilrel 

Tarihi Tefrika: 21 ·----"'\ 

Ehlisalibe Karşı Kıl;ç Arslan l 
Yazan: M. Sami Karayel _J 

Ağanın karşısına çıkan Arslan ilk 
bakışta derhal onu tanıdı 

Zi ve e\'lıerile bt'TaJber Ak Şıeın:sct

üniıı idi Buradan gdip geçen ker. ı 
wnlar onıun ç:f.tl\ğinde k.onak.lar. 
d.ı. Aık Şemsettin, Arslanı tarunlı , 
Arslaın ŞaJ'kışlaıya gE'lix gelmez 

doğruca 'hana indl. Bir paırça isti. 
rahat ve yemekten >--onra etrafı 
kolaçana çıktı. Elinde bir •:ııwaJ 

DuT'O!UŞ ag,1 ıı~u k.ü, v.aııi:yc~te 
kalm.ı,;tı .. Yfrdiğü ı,.ıı,mı~tı ;.,.,. 
kin n' söyli~·c-bihıdı·• He'l"n ıJde 
Sıva. Atalbeok'inin bu ı~te yen b.r 
oyunbazlığı ı·ardı Dul'!T.llt' ai;" 

• > ' 
SMnan a],acakmıış giıbj, Aık Şeımsct. 
tinin oturduğu yere yollandı. Ko
nağ:n kapısına geldiği zmrr.:n kr. 
naık mıııhafızla<n Arslanı önılemiş. 
lerdi. İçeni girmesine müsaade et
miyorlardı. Arslan, agalaıra fakio:
olduğu.ıu, w.un yollı.rtlan geldi. 
ğin;, Ak Şemf'ettin hauetleniırıden 
yardım dilediğini ''"arla söyledi. 
Muhafızlar ·bu baıbay;ğite acıya. 
rak, başağa) a hab<·r ilettiler. 
Ba.şağa yolcunun hurnTuna gir
meçiru emretti. Ağ·an.n huCl.'Uruna 
çıkaıı Arslan denhal "ğayı tanıdı. 
Bu, Ak Şemset11inir. eski ağası 
Durmuş ağa idi ... Ağ., talb>i, Ars.. 
lanı tanımamıştı. Arslan d öptıük.. 
ten sonra ha.Jini söylıyeceğindcn 
yalm;«kaJ.malu·rını :rıca etti. Başağa 
muhafıızlara dışarı çı kımalaınm 
emrc:ti. Odada kiımse ka•lma<mış-
1 ••• 

Arslan l;u fır"'1it.an bıl.ist.>fadc 

baıbası Şt!iıit düştiiğü zaman par. 
mağından ~lıp saklad.ğı yiizfrğü 
haşağaya verdi. 

Aga yfuo.ügü alır aJmaz tanıdı. 
Bu, Şah Süleyımaınm yiiruğü idi. 

Llkın bu yolcuda ne i~i vardı? 
Acaba Sıvas Ata.bekı ba· kıumaz. 

Lkla kendiler:niıbir tuzağa mı dü
şürmek i~yonlu? 

Anlımıamazııktan ı;elerek yü. 
züğü ~öy.Je ,bir ev,«İ!P ccvir.p bak. 
u,·:an wnra şunlar.. söyled i: 

- Ayol... Ne demek istersin? .. 
Hru:çlığın yek da ;a,1mak mı di
lersin? ... 

- Hay>r, satmak değil, size ya. 
digiir olmak üzere veriyorum. 

- Bunun ne kıymtti wrdır?. 
Nesi yadigar l'lur? .. 

- Dikkat ederseniz değeri ol. 
dug·unu görürsünüz. 

Ett.m. Alelade bir yüruık ..• 
- Zann€'!ım, m, da.ha _yicc ha. 

fornnı:zı y~Jayınız. 

siyaset ık.ulwnw-ak • 
- Ta:nınıam; ogul d di. Nt' rl: . 

Jen;en onu söyle. 
- Beni t4:..n1m·adır1·1 ml? 
- Sen nerelisin k· 'C'ni tamv .. 

hm'!.. . 
- Süleymarun oğlw Arslan .. 1 • 

nikiiyim .• 
An1an allah. Durmtı~ ağa r. j r 

i.ş .. ti)orıdu! G:ttiık<:(' 1:-- r~n~ '"aZl 

yete giriyordu .. 

Swl<>ymanın uğb l'.ı slan ... \" . 
:tiik. .. Bu d~ ne )ı, ı itli? Ku..~ku 
korka e<:vap verdl: 

- Süıleym:ıın da k·n • İmıuc ·ı 
reısi, btırası T·ıt.res1ı"t 

- Süleym11n Şal,: oğlu Ar>-
}an ... lşU> elinizdeoki '.· tizük ba-0:·. 
m•n ... Kork·r.ıayınu, ..ı_g.J"ll lıt"n 
Arslanım! Tobriz kai,sinde, ka:
deşimle kıaçtım .. Bı,ıaya ,~.lı:.r 
geldim ... Yolvma ılev<;rr. etli.~•> 
ru.m. Ya·~nız ~·na yurdl!mu hiT e ,. 
ti:rmek, Türklere topluluk ' ı ı • 
iç~n ba,barnın sadıık 1....t:JN.leg-.; nınııı 
hizmetleıi hizım ... iv d;kkat t'dı. 
niz, ben Arslc..n.an. \l.dip Ak~ rr· 
Se'tlin hazrt'tleriırJ<, <le h:ıb<:r H'T • 

ni:z ... Jm: paıçac;k k• n aLm, sor 
ra sür'atle Kaysıerh-i tutm , ı,. 
zım ... 

Du-rmıu;; ağa tcııp:ı. ı,....,~ı~'ı 41 ...... 
tırasınt iy:ec canlaıı .l.rdı ... Hak. 
katen karşısmt!aki At. Jı • 
Maamafih, yııne evef ve hayır dt. 
meden Arslana şunloıı '"' n' l.n
dı: 

- Billınem ayol... Ben tıüyle b, 
.~c-yler bilmem.. artık iihtıiyarla. 
dı!k ... Llklıı, hir kere Ak~~ 't· 
tin hazretlerine haber ven.~411. 
Ayağa kalktı, efendısfoin va'l • 

na yollandı. 

Arslan odaca hekliyortlu . Aı<
ŞOC<msottinden ve'Durmu.ş ag.dan 
kat'iyetle oıniındi. Arnclan °"' d .. . 
kika geçmişti. Durmuş ap. Ar 
lanı efendUn1n uzınııııı;: 

ediyordu. 
(Devar:: ~ V;,,. 

f Hediye Kazananlar l 
Birden ona kadar olan rakam. 

!arla yüz t.<.şkıl dLtm.es!· ~ •Soo. 
Telgraf, i<sm.n.n bulunması hil
mccclcriır.iızi doğru ha1led'enler 
aıraSYnda çe];J i!dn klru'ada namla 
rına hed'ıye isa bı:ıt eden olkuıyucu
Jaruml2llın li<S.teslni bu:giittl ne'iJ"" 
ba~lıyoruz. Ycr'ımzirJ da.rlığı ve 
yazr!arımı•zın çokluğu yüomııııden 

:..;,ı'.\.: n;.n tamamı ancak dfut ıııüs.. 
hacla kamilen ~şre<JıilebileC'ek.~~. 
Hed··ye!ctlıı:ı tevz.i olunmasnna ,s.ı.. 

lı gür.U başlamlacakıtır. 
1 mciliğ•i kazaımırı: (Beş liıra 

nak<iıın ve ,yahut dıa o n.-!lbetlte 
gııda maıclde~i almak haldkı) Be. 
~ikla~· a Yerllır.ahalledc Kuıyulu. 
sokakta 28 nuonanılı hanede Ba. 
yan Neşl<dc Tortqp. 

2 Jni ·liğı kazanan: (Bir ~ılnema. 
mn b'lr avlık meccani dühu:ıty~. 
kartı) Ü·f<.ütlı;n::la Nuhkıuyusuın.. 
da K5 ' ·'P" n~n ınkağınıda 64 mı. 

maralı hanede Üsıküda·· lttırl san.. 
a mc klebi son s.nıf talebelerin
den B:!yan Şi.iktri•ye Ülken. 

3 ü.ncüfüğü hr;tanan: (Yüz 
manwra fatograflıl~ o!I" afüü<m) 
Haoc<ki ha<rlan~ı. hastabakıcılLa.. 

r• ılan Bavaı:ı Ş:ikraın Dırı.,. 
4 1 nıc~·üğü kaıaınan: (İ~i adet 

M'"i; Plyango bildi: NuımaTaları 
4Jnl~. 2111~) Bcı ğlu 22 ·!ilci 'f.ık 

m.,k,.cp 5 ind sı.ınf tnlobc~rm. 

d'l!n 167 nt>ma.ralı s.·•mh öngö-
1 ~il. 

5 lociliğll ka'z.Gınan: (B'Jr kt."kı 

Şamf:st.ıgı): Kadriga ta leh<> y.u.r. 
du mül'rta'hdemlerin'cloen Avırıi oğ. 

lu Şefik. 

Maruf tı._r s'ınemanm on beşer 
günfök düılm'l•ı1~ "kartı): Kumu. 
lm,1 a Tramvay caddes1rııd.e ·A

lem apaortımanında 4 üncü kat. 
ta Sıen ;, .• , li..'fesi talebelerm<Jen 
Anıtın Gülbenokyan, Gafatada. 
Nat'lıbaın 2 inci katta aıvulka't 
Lema Call'er katiıbi Baayn Fikriye. 

B;.rer roman ka~ananlar 
Yeldeğinmeninde Kahvıe soka

ğınd<ı 89 nt>ma.mlı h~n~e e~k

li G.ı:n•=ra·l Mazllıım km Sarmi!Ye 
İ?'miı'li, &y.,~ltt Ba·hkıpazarında 
süt~ii ve ya.ğcı Llmbo çırağ~ 

Van gel, İstanbw kız he ı , ... 
smrf talebelerindccrı 819 r.u .:ır..:
lı Bı>}<tn Semahat Özde .1 lr~1. 
sarlar Cibali k!utu fabrikasn " • 
)e:.r:ınıden Baıyan !-Jünn11.yıe, Bcyog
lu ak~am kıız .san•aıt mekıteLı· ı.,. 
leb<>leri•nıd~n Baya•n Refl~a GC ·. 
gö.rıen, İs' arbuJ 28 :!ilci Lk :ne ·
!ıep 4 üncü sınıf taleb(ı rırn:lc<l 

Bayan Nef;s<' Şenay, Bııroa k , 
'.isesi edecl~·a· koılu ta' bd<r . 
dc!n 1168 nıuımaralı Bayaı. F· • 
hz·nd"' Gülgıi!n, Beyazı. ı" iJ 
karıdeşler perukar salonun d Ht _ 
bi.i Pakcan, Pangaillı Nlı: • .k r 
DosyGn .kı'Z Jisesi 4 üncü sın r \(1 -

loreleri:nrl'ın Bayan Ma1 lcl. 
(Sonıu y'"' ı·ı.ı ı 

( HALK SÜTUNU) 
(NOT: Bu sütund:t ı~ arama, ' 

verme ilanları paıra••z olara;c d<• • 
colunur.) 

/,. arıyor 

' Eski ve yerll ha1·il;.. i o' ur y ;ı.r 
mt-ktep tahsiHın vardır A~kc le ll ı: 

!Jıu.; ylı 

ore 
bir aliikam yoktur, !?:> y:
Taşr ... y~! da giderlırı, ver.- ecf 
de ı-~:ıraatkiirım. J\.)rıi ~. 1 
tü.rl ü ıkcfalet de g~~"Te:lıiJ. ; 

A<l'rt:s; M{.lhnnıtp ~a Sc·b h l\I 
Nn. Krm&l ÖZCAS 

Muhasib aranıyor 

t r 

!le u:!:i bir tlcnr•·t.:ı;ıne •.. ç p,'• 

ıiı.c~·e bi!· muhasıp nrıyoruın. 
tJstılü n1uzaat üz.ere defter tutr! ı 

ve s..~i Türkçe yazı bi!mes~ ~J.ntt- ı·. 
Mütek;-ı!t olntası dah:ı mttvQ1 :kı.r. 

Acires· Trakıya N:tk1lyJt Ko:nlsycr: .. 
cu•u H TAHSİN 

Askerlik işleri: 
f;eytıglu Yerli A::.. ~u.be,,;ıncien: 

A.!'=k(:rj tam ehliyetn:ı.ınelUt> • l !\olar! 
94:.! de kıt'alarında bu:ı.ınmak ü?ere 
sevkedileceklerdir. ır;tüna güııü 24: Şıı
bat 942 Sa-lJ günüdür. O gün l'VM\ıkl .. 
rını a·mak üzere sube.re n·ür::ıca. i_ 

!arı. (3201) 
Beyo~Ju Yerli As. Ş. B~·k. lı?,ından: 
940 senesi se"1}(Ct"Ll~J;i olup bu d~f.ı 

tcrhıs edltcn ..,ube~iı.c terhıs1r.r:ni k Y· 
dcttirrr . .:miş Sb. ve As. Me. Jtırıu a " 
le ~uheye mürac:ıl-tıa: J i15.n ol· .. 
nur (3247) 


