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RUZVELT'in 
NUTKU 

MİHVERLE 
karşı karşıya 

Ruzvelt kendine, ha· 
zırlığına, kuvvetine, 
müttefiklerine güveni· 
yor; zafere İnanıyor. 
Mu\'asala yollarını, İşti· 
rak noktal~rını elde tut· 
mıya muvııffakiyet ha· 
111 olduğu takdirde Ruz· 
velt bu inancında haksız 
çıkmıyabilir. 

Yasan: ETEM iZZET BENiCE 

Ruzvelt, beklenen nutkunu söy. 
ledi. Amerikanın hazt.e girmesin.. 
den, Japon 1'tilisırun Uzak Şark, 
Garp ve Cenup Pa,;üik'i, Hint Ok
yanusu ve Biı"many.ı hudutlann. 
da alabildiğine hu.laıınıaııından 
sonra Cunıburreisin'n bu nutku 
muhakak ki hususi bır ehemm,i. 
yet ve merak uyandırarak bekle
niyordu. 

Ruzvell, büyük iuı)ıplar ve Ja.. 
pon istilıisıuııı hırslı 'e iHzlı geli. 
şimi karşısmda asla sar~ de· 
j;ildir. Biliiki•, çok kuvvetli, çok 
güvenli konuşuyor. Kendi,,ine, 
hazırlığına, kudret!lıı<, müttciik.. 
lerine güvoolyor , .o zafere inana. 
rak konuşuyor; hasınılannm elde 
etmiş bulundukları ınuvaffakiyet
;cı.ri, telifisi mümk-ün birer avans 
sayıyor. 

Henüz tam metnini görmemiı 
bulunmakla beraber, ilk aldığımu. 
hulıisadan Amerikawn bu harp 
içindo nasıl bir hattıhareket takip 
etmek istcdiğiDli l•svramak güç 
olmamaktadır. Bu batbhareketi 
şu şekilde belirtebiliriz: 

a - Amerikanın bütün kaynak. 
larını tamamilc seferber ederek 
harbe her bakımdan üstün bir şe. 
kilde hazırJaıınıak, 

Ruzvelt 
Diyor ki: 

• 
"Her yerde döğü
şeceğiz. Almanla
rın ve Japonların 
bulundukları yere 
kadar gideceğiz. 
zafer bizimdir,, 

Mlllvertn, Mit· 
tellklerl ayırıp 

birer 1111'81' mao-
11\p etmek ııte
dlQlnl ıiyUyea 

RUZVELT 

«Baılangıçta belki flaz.J 
yerler kaybedeceğiz. Fa

kat onları yeneceğiz» 
dedi 

V~ton, 24 (A..A.) - Bay 
Rıızvc~t bekleno,n konuşma· 
sım yapmıştır. Birleşik Ame. 
rika Rehıı, bu kontL'j!D•Yl L 
deti veçhihı ocak başında 
söylemiştir. Amerikan mille
tine ve bütün mHletlerin de 
dinlemesi i~ demiştir ki: 

•Bu harp, şimdıye kadar 
vukubulan harplerin hiçbiri.. 
sine benzemiyor. 

(Devamı 3 tlncü Sohliede) 

Uzak Şarkta Son 

HARP VAZiYETİ 

JAPONLAR 
Sumatrada 

Labuanı aldı 

,... 

• ...-1< ceplıeııhıdeı! soıı lı...Sata ait resiınleroen: Karlı bir orman 
isıindelııi çıplak ııaılıaiarda ile rliyen Alman keşif kolları 

Orta Şarkta 
Müttefik

lerin gayreti 
• 

Şimale asker nak
li için lran ve ırak
ta yollar yapıhyor 

Londra, 24 (A.A.) - Orta Şark.. 
ta Aıııttikahlar tarafıııolan yapı· 
lan işler hakkında tafsilat alın. 
mı~t..r. Şimale doğru ~sker ve mal. 
zeme naklini teııniu i9in İrııo'da 
ve Irak'da muvasala yollarıııın 
ıslahını temine çalışılmaktadzr. 

Daily Telegraph g82et.ısi:ıı.i.n 
muhabirine göl'll General Whee
ler'in vazifesi hergiin yeni bir e. 
heınmiyet abnakta ve Genemlin 
faaliyet sahası genişlemektedir. 
Çalıştınlan yeı'li. ameleden başkıı, 

Wheeler hey'eti beş binUil fazla 
iekıı.isyen lrullanmak tr .!ır. Bu sa.. 
yede Rusyaya yapıhn "'ŞYa na.kli
;<atı geni§ ölçüde artmaktadır. 

Montevideo 
parlamento

su dağıtılıyor 

Yerine 40 izah bir 
şura ikame olunma 
s ı kar ar la şt ır ıldı 

Montevidoo, 24 (A.A.) - Reisi. 
cunıhur B:>ldomi.r ParJ.anıento

nun yer.ine bir devlet şUrası ika

me etmiye karar vermıişti:r. Ş\i.ra.. 
Dm 40 azası olacaktır. 

Reisicumhur diin siyasi zimam· 
darlarla istişarelerine devam et. 
miştir. Cırınhu.rreisinin en çok ta.. 
ııınnıış Siyasi şahsiyetleri bir nra· 
ya getireceği ve hül<ümettcn ko. 
münistlerin infiratçı partiyi ve 

Herrera'nın partisinıi uznlıılaştıra. 
uğını söylemektedir. 

Askeri kıt'alar lu~alaruıda bu· 
lunnınktadı:r. İzinler .kal.clır.ılnnş.. 
tır. 

• 

Holanda Hindistanı 

Valisinin Mesajı 

Cavaya umu
mi taarruz anı 
yaklaşmıştır 

• 
"Biz bütün kuvveti
mizle çarpışacağız,, 

Ba-tı.v.yaj 24 (A.A.} - Ha.kıı )titı!. 
ber~ RadtYo vaısıtasiyle r..eşrettiğ1 bir 
mesajda Hollanda Hlndistan.: Val;,;b 
bilhossa şöyle demck.tedir: 

Cav6. Ada.sıına llinumi ~aırru.zun ya
pılııc&ğı zama.n yaklaŞ!!lal<tadır. Filo. 
muzun ı>reııııibl taarruz.• geçrr.rt.ti<". BL 
zim Ca.va'da k.uvwUi l'-.ir ordumuz ve 
hava ~tnruz v!ll'dı!·. C•v&'nın va. 
z.iyeti ~ toprakJarımü.J.n vr.'Z.iyetiDr.. 
den bC<ıbütün başkadır. Dü~manı b u. 
roda dcıılıal bizim kuvvl't!o:im)"le ü.s· 
t ün kuvvetlerle ha.rok•te gcçme•i güç 
c.Ja.caktı r. 

Vali, halktan, klt'alarda~ ~tin ol.. 
mnlaTın' istedikten sonra sö2Jleıılnl 
,öyle billraıiştlr: 

Çetin muh :>reb>ler bizi bek:llyor. 
Falıot bl7 b ütün kuvveUerimlıle ça.r. 
rılfiacağ ... 

Almanlar şark 
cephesinden 
Libgaya asker 
getirmişler! 

Londra, 24 (A.>\.) - Libya· 
da İngiliz keşif kollan, AL 
manlann Thnimı. ve Mekili 
arasında prk cephesinden 
ı:-ehniş lat'alar builunduğunu 
görmüşleı dir. 

• • 

Yeni Mülıim Kararlar 

Devlet; ithalatı bir 
elden idare edecek 
İstanbul, Mersin ve İzmirde 

müracaat ve 
dağıtma büroları kuruluyor 

Tekmil ithalat eşyası nevilerine 
göre bu üç şehirde merkezlenecek 

Bir komisyon teş
kil edilerek faali

yete geçildi 

lerek dağıblma . ı ve ihtiyaç 
görülen maddel eTın toplu bir 
•u.rette ithali iç ı !l Ti~arct Ve. 
killiğince tok öııcmlô kararlar 
alınmıştır. Yal<ııı giinlerde 
tatbikine geçilecek olan bu 
kararlard~n ticaret alemi gi· 
bi biitün nıüstohliklcrin de 
memnon kalacakları nıuhak. 
kaktır. 

Aldığuruz maluma.la göre, 

yurdumuza getirilen ithaUt 

maddelerinin vila)'eÜer ara· 
sınıfa tam bir müsavat göz.eti. (Devamı 3 ünc:U Sah:feC:~l ....___________________________J 
Bahçıvanlar Cemiyeti Kongresinde, İdare 

Hey' eti İntihabında Yolsuzluk Yapılmış! 

60 imzalı bir istida 
ile Ticaret Müdürlü
ğünden seçimin f esh 

edilmesi istendi I 

b - l\lihvercilcı-in ya)"iliş ve 
r,clişimini miittcfiıklerin hayati iş· 
tirakine zar&r vcrdirmemck şar. 
tile iırı.zi bir yayılış ve gelişi ş 
ı..aymak, 

• ı ı 
Haiti'de umumi se-

• 
ÇÖR ÇİLİN 

Staline tebrik· 
TELGRAFI 

Cemiyette aza olmıyan ve okuma 
yazma bilmiyenlerin de idare 

hey' etine getirildiği iddia edi iyor 
e - Çin • Rus • İngiliz • Ame

rikan kaynaklarım ' "' her türfü 
harp kudretlerini b ir anda işlet. 
nıeyJ asla ihmal etmemek, bu bir· 
liğiıı partalanmasın:ı imkan hı. 
rakıııama k, 

d - Hazırhklann tamamlan. 
ıııasından soı:.ra Amerikan harp 
kudret ve vaMtalannı hasmın bu· 
lunduğu sahalara intikal ettirmek 
ve oralarda dövüşın"k 

Bu lınkföılan elde tutabHmenin 
blirinci şartı da herşe) in başmda 
(Çin • Rus • İngiliz) kara ve (İn· 
giliz • Amerikan • Çin • Rus) de· 
niz ve hava mı.vasalasını elde tut· 
maktır. (Çin. Rus • İng'iliz) kııra 
nıuvasalası ve yekpaıeliği (Mos
kova. Çııngtung. Kalıire) mfucl. 
les veya ehramı içinde sıkı sıkıya 
ve iınzasız dı.>makla mümkün ol
duğu gibi bu müsellesi Şimal, U. 
zak Doğu, Okyanus dediz yolları 
ile her bakıından t akviye edebil-

(Devamı 3 imci! Sahliedel 

ferberlik ilin edildi 
Vişi 24 (A.A.) - BirmalllYada 

İıııg Jiz kıt'aları Sittang nehri J:ıo. 
yundaki müıdafaa hatl arımı çe. 
kiliyorlar. S umatra adasında Ja. 
poııı!ar PaJembangın 120 kiln. 
metre cenuıl>um.da Labuan şehrini 
de geçiıtrnişlcrdir . 

Port • Au • Prince, 24 (A.A) -
<naili> Cwn!ıurreisi EUe Loscot 7811'"" 
lfJTı ıe ile 4.0 arasında olcın biittin er. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Raboldaki]a
ponkuvvetleri 
bombalandı 

Mdbowne, 24 (A.A. ı - Avusfırııl.. 
y a tayyareleri dün Rab~l ve Yeni Bri· 
t::ıf!..yr.'da bulunan japo!'l kuvvetlerine 
şiclGe'tie taarruz etımlşleıdir. j apCll'.l ge_ 
nuh .. ı ine ve hlva. mey·dan!<0:rına isa. 
betler kaydedilmiştir. 

CASUSLAR DÜELLOSU 
Türkçeye Çeviren: 

~11~1111 ISKENDER F. 
SERTELLi 

DÜNYANIN EN HEYECANLI 
ENTRİKA ve MACERA ROMANI 

Filipin Ada -•· :ıda inıilizlerin, 
Amerikalıların 'Ve ja poruı.rı.n ca· 
SU1 tepkll&tları - Malalı:•lı kadım 

a -..;amak iS'&i1en e:a.suslaı - M~y
han~lerde garson1uk yapan jap()?1 

<*lLl.ları - Devletlerin m.İ.lyon· 
htr ı buralaııda na3ll harc&.n.cyor?
Iı crşe;rde kadm parmafı ... Kanlı 
ihtil~ller, .. japon cellAtl'1rı if ba
~ında! ..• 

PEK YA INDA SON TELGBAF•ta 
~=========================:J 

İngiliz mayn tarlalanm t.eınizliyen 
Alınan mayn tarayıcı geıni:leri 

Amerikan 
harp tebliği 
Voşbgton , 24 (A.A.)- Hatbiye Ne

zıneUon tebliğinde bilhassa ~öyle de. 
rıl!mektcdir: 

Londra, 24 (A .A.) - ,f . ÇörçU, M. 
~ta1 in'c b ir tebrik telgratı gbndeıımiş 
ve K;zı) Ordunun k:ahrameıW.ığı hak
kL>da dıqru(;'U minnet ve ttk<lli" iılıı.. 

lf'riTi izhar elml,tir. 

Un tevziatı 
D Ün bazı fırıncılar 
niçin Un vermediler ? 

Her pazartesi günii istiyenlerin 
ekmek karnesi ıtıuka bilinde fırın
lardan un alabilme•i hakkındaki 

.... 

Bir meyian muharebesinde 
tahrip edilen bi· tank 

• 

Gec;cr. hatta yapı.lan ••hr;m!z Ba!ı
.;ıvanlaT Cemiyeti Kongresinin çok 
mwokaplı geçtiğim ve İdare Hey'etl 

Galatada bir 
j 1 kahvede geçen 
meraklı bir ba

his ve iddia! 
Bir adam 5 kilo plav, 
6 kilo kabak tatlısı yi
yip üstüne de 3 sürahi 
portakal şerbeti içti ! 

Bu sabahki 
Rus tebliği G aLatada Kem er aLtmda 37/39 

Moslwva, 24 (A.Al - So•:reı teb.. numaral ı Kerı.m EJ<.;cininı kalı. 
lllii: vesinde fazla yemek }eme balı. 

scçın-ı ııde bazı fız.ı ., ın •• • .. 
djclar:.ıu yazmıştık Dün 1 ;.: • ı~ 

dilrJüğOne &ltm..1§ ıl!".Lilil b-~ J6fıda \r,,. 
rilf'ı rk kon: rede İdare ı-r '-~ St: ! .. 
m iode yolıswzh.ık yapıld;.~ı .ı.; ;.ı ı...Ull',, 

muştur. İddJo. ısahiplcr1 k dal l!l.d._ 
ezr.üın~c şöy;e deme'.n:.t<'c!irler 

- t D40 kongresinde: c r:ı1 b·r 
k~ım ı:-ara.smı bo.nk:ı.da J:y congreyl 
!~al eden ve l 6/6/rn41 tar le h. 
t a ııt ıı1 Mtnt!'kası Tıca~t :rı.ı u ı....i. '..I 

tnrafınıd;ın hesaOrı.tın tozı ~ .. 11...t .... yfi ... 
::-1\irden istlfay.a mecbur bırak ılan b r 
%&! bu se!erkj kongr~&n l~t:Jade) e 
l<alktşnuş, )>eillle t;;ktıiı kırk xişJ Le 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

t HARP-', 
Vaziyet! J 

A-ikerj mub.aıri ri ıniz es. 
ki Bükres Ata,cm i litcrı 
İhsan SeZl' Rİn )· azısı 
ı nci salıifenı i zdcdir. 

B l: sene biır SonkAınmdaoberi A
Dl'f.-.1. ıkan hava k uvvl"!'tl.erlnin Hollanda 
H in<i·stuunda gö3ı.crd~J;Jeri f aa'1.iyet 
r.-i!ticc.e:inde en aşağı 9 d:.iş.n:ı a-n gemiı;i 
batırılmıs ve 24 geml has~ra u,b~atıil. 
n.-;h". Ani müdd•t içinde 48 düşman, 
to.yyarcsi düşü.rübnliş veya ;yerde taıh-

kararın tatbikatına dün geçilmiş
tir. Fakat f>eyoğlu, Aksaray ve 
Beşiktaş ile diğer bazı yerlerdeki 
fırınlar •- Bize böyle tebligat 
yok!• diye dün sabah müracaat. 
Ç"ilere un vermemişlerdir. Bu hu. 
~usta ıılB:kadcr mem urlara yapı· 
lan müra~aat ve şikay etler de he· 

n Şı.rbatta Jul'alar>mız düşmanla (Devamı 3 ilııcll Salıltede) 

ş idd-etel çarpı~arak yen!dtn Herlemi."- I============================-= ]er ve bir kaç mesk11n mclla lli Jşga1 et. I• 

<Deva.mı 3 ilncO. S ahi1C'de) 

n'1~1er<l ır . Bunları'l arasında Smo. 
J.ı&'in takrlben dO kilomo1re Saıkın· 

(Devamı 3 üncü S..hliede) 

~;' .~:~;;n~'.~.!~~a d~:::t~~;;;~ Bu sabah Beyazıtta bı· r 
rı hi'.Jkkıında yap1ları tarr.emlanınanuş 

1 t a~~r~~:~!~~:;:.~:uğr~t ılm~ 12 Mu- ka d 1 n b 1 ça k 1 a e n ı• ş 
:'.:~'b!'ı~ r:;;~~;~:'~~i:~~ı :.::: ~=: 1 • 
tır;inı* 8 nakEye eemisl, b '.c t.ayy a,rc t es •ı n ı• a gv 1 r ya ra 1 ad 1 '· 
gcın~: ve iki muhrip ho.sara ugratıJ.,. 
mı~ bir muhr ip bal:r ılmıştır. Bunda.n 

(Devamı 3 üncil Sa!ıl!eck>) 

KISACA 

Sallatan balasetmek 
Bizim mahutla D>ıçeniu maka

lesi üzerinde konuşuyorduk da: 
- Sulhtan bahsede" adam düş. 

mana yardım ediyor .. demekl!ir! 
cümlesini gördiin nıli'!. 

Diye, bana sordu .-c c:c\"8p ver. 
memi bcklcmcdeu iltlrn etti: 

- Anlaşılan , ltalyada sulhtan 
bahsedenlere rastlanıyor .. 

Gece gazinodan evine dönen 
bir adamın da başı taşla 

yarılarak 500 Lirası alındı! 
Bu sabah Bcya>.ıtıa Koskada 

kanlı bir aile kavgası olmuş, bir 
kadın ekmek bı.çağile eni~tesini 

) oralanuşt ır. j 
Bu sabah İstanbul Adliyesine io. 

tikal eden vı.k'n idd İ:1 )· a nazaran 

Beya:ı..ıtta Koska caddesinde 126 
numaralı evde oturan MuJı tarın, 
karısı ve baldızı !\felekle arası bir 
müddeUenberi açıktır. 

A. ŞEKİB ı şu suretle ce1cyau e:nıjştir: 

Bu sebeple sık sık kavgaya tu. 
tuşan Mulıtarla karısı ve baldızı 

iDcvamı 3 üncü Sab.ıiede} 

CERÇEVE 

MANTIK 
NECİP FAZIL IUSAKtlREK 

-1-

Amerikanın en büyük fi.kir 
dergilerinden biri olan (Rea
der's dig.st) mecmuasında, 

(Freda Utley) imzalı bir yazı 
gördüm. Yaı.ının l:>H~lığı, (Dün.. 
ya kendi kendiisini mahvetme. 
melidir)... Başlı!:rın altında 
ikinci bi.r başlık dııba var: 

(Mantık) ... 
l\tubarrir, yazıd•, son derece 

nazik, günlın eo naıik mev~uu
na dokunuyor. Muharrire &öre, 
dem<rkrasyaların Almanya ile 
bir anlaşma ve uzla~nıa yapmıı.. 
Janndan ba,ka çare yoktur. 
Dcnıokrasyaların büyük me

ziyeti o.lan fiıkir l·ürri eti udl'n 
harilruJade bir örnek belirten 
bu yazıya 
gilterenin 

göre, An1erika, İn.. 

safında har~~7; • 
.· . . : ' " 
' 

mekle; lıarb i geııi,letnıel.. " 
bütün dünyaya .ı""l mal.. la, İıı
giltcreye iy ;l ik d<·jli l, fenalı k 
etmi~tir. 1\luhou·r ir, .A.ınt:rik: ı u11ı 
hö)· lcce İnr;.lllcrr) ., y nptığın ı, 

İngiltcrc ııi r. \.'ak tİ! l' l' unani'>. 
t ana _yap tı~ına benzetiyor, ~Iu .. 
harrir, İngil l ıl c.r in f..at' ında hnr· 
be giren Aın('rika)ı , ne ticeyi 
istihsal edt cck kudret \e im. 
kandıı bulmuyor; bö)· lec~ in. 
gi1'izlerin Alınanl•tla anln1mo. 
sıoa da ıuani almak .. yani İnı;il. 
tereye fenalık cim i~ bulunma~. 
la ithan1 e<li) or. \ ' e ,(lz i<' r ini 
şu hlikn1üo çcrç~\· csinde tou .. 
lu~ or: 

- Şimdi A.ı••cı ôka, tnı;ili>, 
lcrle elci<, )Iİlı\Ch" 3n la~ın .ı 'e 
uzlaşma eHni uz :ıhnoılı dır . 

Ilura)·n Kadu r anlat tJ bllll 
~ey ler, benim ah >i fikrinıle hiç 
al.ikası ohnadan, nıan lığın, Ja•I .. 

ki ir n ·• nuuıtı •ın nıı: r i a .. 
dan gc-Ien ( 1) HUnıaralı stsı.. 
Yarın , kend1 arır.ı. tı ;::~n11 n r ~) 
nuınaralı set i.ııf ~W ,;ı r al•ag ı ı: . 

• 
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1 ALK FiLOZOFU 

i AYESİZ SAN'AT 

İhti -«ıl arnk ••hne haya. 
hudan ~ck.1ılcn ı 'aik5rlar ~çin, 
Bdediyo, h r yurt tesisi teklifi 
tiıcrindc ciddiyeti> durdu. Şe. 
Lir Tiyatroı,u reji.)ijrliiğü, sah. 
neye ent{."k \:ern1'.::? san'atk;lr. 
b ·ı. en nil:nyct, kolundan tu.. 
tup atn1~1n~k i~ti~ 01. 

Ufnktcfck {arJ;l~rıa, lıe.rneıı 

lıüıiin san'atk!lr1nt ayni turzda 
yı tiş.ir, a,·ni şaTllar altında ya· 
~···· ayni atıbct!c basbasa ka. 
lıc, l{ulem san'•ıtkürı, müzik 
san'otkirı, fırça \'f: renk san. 
atı..fırı ilh ... 

Sahne •an' atkılı lan. daha iyi 
idare c~ilen, lıall .. ri istiklıal
leri daha realist bir giirüşle 
hıiitalca ed;Jon bh talih kadro. 
sn içinde !3ll-ı;:ıy .rlar. 

Huı;:ünün [cvka:ade şartları
nı lıir tarafa bırakmız. Fakat, 
dün, d"l•a evvel, geçen yıllar vo 
yıllar i~iı.dı· hususi \ "' a resmi 

İSTİKDALİ 

PARLAK 

Geçenlerde bir gazetede şöyle 
bir erle> ha gözlimilz' ill~!i: 
•- Ilt fiatlarının istikbali .• 
Doğrusu, biz, et fiatların1n is. 

tikbalini çok parlak ve yüksek 
görüyoruz, siz~ ne dersiniz?. Allah, 
bir kere •>üıii ya kulum •. • demL 
ye görsiln! 

GELİR 

KAY.rACl 

Lirçoldan, işl gücü bıraktı, ts. 
tanbııl BelediJes.ine gelir kayna. 
ğı arıyor. Bizim O m.::n Cemal, 
bu bahsi konuşurkc,,, ~öyle dede 
•- O kadaı aklım olsa ben de, 

enclii, keııdiu. e i;v<l bir gelir kay. 
nağı bulurum .. • 

KELİ:\1ELERİN 

MANASI 

Kelimeler de manalarını. ma· 
lıiyetlerini değiştirmiye başladı. 

lar. Geçenlerde, bir giinlük gaze. 
tcnm başııu:kale St'l'Je,·hası şu 
i<li: Yanardağ ... Halbuki, biz, ev
velce, yanal'dağ ismini şilir kitap. 
ların1n iizcrinde göriirdük. 

Artık, dünyaıun haline bakın 
da, ibret ıılru c 

A.HMET RAUF 

Mühendisler için seı·i konfe
ranslar verilecek 

Meml kı~t mız n kalk nımn ve 
imarı b2k mında teknik eleman.. 
lann büyük eh .rrnuyeti göz ö. 
nüm!. tutularak radyomuzda •ır,ü 
hen lsilu ve vaz;tcıeri- mevzu.. 
unda ser: konferans ar veI'ilme. 
ı;i karaıfus:ınlınıştır, 

Yeni zirai işletmeler 
kurulacak 

Devlet z:naat işletmeleri kıuu. 
ırnıına bir milyon lira veri1mesi 
hakikınıdaki k 0 ,.,nctina.syon heyeti 
kararı ta~k ~'"'"'ITlllllŞtuır. Bu pa. 
ra \le çifllildenieki faa.!iyet aı<t.. 
tırılacıak ve yeni zirııi işlet.mel-er 
tesis olunacaktır. Bir mı1yon ti. 
ra k\!l'wn tarafından_ dört tak. 
sLlıte ödenecekir. 

8F'<:.A T FEYZi 

teşebbüs ve gayretlerle, san. 
atkfmn hayatı üzerinde ne va

kit ısrar ve ciddiyetle duruL 
nıuştıır?. 

Bizde, maales~f, sa.n'allclrı 

himaye, san'atı teşvik ve yay. 
ma .fikri bir fantezı hududunu 

hiçbir zamsn aşınaını~tır. Bü
yiik ölçfülc bir memleket kal. 
kııınıası davası pe~indc koşar .. 

kcıı, bıı yurda, ayni znnıanda 
san'atkanu da z..ıuri ve lü

. znmlu olduğunu kabul etmiyor 
muyuz?. Söz ve jddialarınıız 

daima tabii ve evettir. Fa1<at, 
•evet. ile iş bitse .• dava baUe. 
dilse .. 

Tar:hte ve bugiin, diin)·onın 
beş kıt'11sı iizcri de, san'at, 
büyük san'at, dainıa san'atk5.r .. 
brın yiiks~k hiına;vclcre maz
har olu l•rile ıne.vtl:ma gelebil. 
nüştir. 

Et, Meyva, Seb
ze tren nakil üc
retleri arttırıldı 

Süt, yoğurt ve kümes 
hayvanları na k 1 i ya
tında da zam yapıldı 

Devlet Dcımiry<ııl'ları İdaresi' 
tarafnııdar ya.ş, taze meyva ve 
sebrel,r, et, süt, yogurt, k!asi'l.. 
mlş kümes hayvanları ve tare 
balık nakJiv'"""" aft tariftlertle 
de deği.şikli.k '-'apılarak bazı ln. 
sımlurn b'r mih.-tar zam yepılmış 
ve bu tarifenin de t:ıtbi.kine ge. 
çilm:ştir. 

Haydarpaşa • Ankara yolcu 
bilet ücretleri 

Tren.leme. bu gibi bilet ücret. 
lerine yapılan vüzde yirm: za:m. 
lar bu ayın 20 inci cuma gü.nünı. 
den itibaren ba5laınış buılunmak 
!&dır. 

Bu tar.ifey-e göre Haydarpaşa • 
A:rJ~ta·ra arası bil'inc. mevki bi
letler 20,84, ikinci mevki bi1'etler 
14,81, üçfü>C'Ü mevki biletler 906 
kuruışa çıJkımıqtır. 

Müsterilerine karneaiz ekmek 
veren bir ahçı cezalandırıldı 

Anlkarada Taba.k'hane mahal. 
lesinıde ahçı Meh'!llet Kaygı 

ımü;t•erilerine karnesiz ekınıe.k: 
saMığıından milli koru'1l!Ila kanıı .. 
nı.ma göre ı irmi beş lira para 
cezasına ma•tıküm olumm~ur. 

Gazetelerde geçenlerce b~r istaUs. 
1ik g~rzüme iliştı. 1st.ant-u1C..:aki çocuk 
b&hf;eleruıe, ıhi.r 3nlda şu 1cadar b.i.n. 
c \cuk dcvn-m etm.i$. 

DoğrLrSu, bira.z. dü.şt.lrıdük. Çocuk 
1'nh~elerinin faaliyea hatkkında, bu 
b.ahçeltTe karışan maKarndoo, daha 
üstiıJJ bir ma:kaım, bJ.zı iz::ıhat ist~m.iş 
oLıcı;ık kl, böyre bir ısratisUi': yapıl

m~ı zarureti has\l olınuş. 
}'aka.t, acaba, bu Mal!sllk doğru 

mu". Çocuk batıçelN:!ıne bir yıldaı 
kaç tocuğUn girip çıktığl!'lı nasıl say. 
m•ılır?. Doğrusu., uıerak .cdl;rorurı. 

JJ{jRHA • CEVAT 

Edebi Roman: 43 

Seni Unutmadım 
REŞAT 

Dü. U:.nı:eli ve hu~yiıh dı. Daha ~:ıy • ı 
ru d!.l~~at b"r irsan (.lı.ffi ~tll. a ... z.e·l
T,in i~. dalgın "e şi.ı.phe dolu .. Bu
tıın. etraf :na. rUyıd.ı im is g:b. ba'.-u. 
yordu. 

1\-"'•,•n n o c ~ kı\Ju! g .irı:e ~n:n ih
patırd.ı.Sı a.k :ı~n ye-

tı. G k uc, 
( \.i..J r ık 

l"'"rın- rı, e '"c; ·nı ~ . "\o :.tn 1 .ı.~ 
zer eki L-..yh. a ne b.!t 1.1 0 .-a .. 
mıyor<lu. 

Be .a m<!kabil, lı ,,. , lıç g n 
İsi<. 'a ı,.y· , L yıA ı c tah e dcı.. 
var1:ıın · t k <i':ı.n I 
ıerı. c: ye g • 
ıt:ı;rzLn'Cla, ısra ~ b.t' eda e 1! 
l.e;ll l J, 

K in.in, Leylclnın naı.s.rt~"da Z' !en 
bti)' ' b r k~ınet yo ... tu. Or.ıı.ı., her 
tJ.rlı l.adui!:k fa.ztı._t .ine k&rilt fazla. 
lfrk.ayü İ)t1 urdu. ~ kat, •. on gUJ 'cruc, 
0ııııdtın artlic n~fr_t crtyor, yüz~ a 

~da, plcijda, gcıı~ı. 

FEYZi 

noda rastlnmarn::ı!a çah~ıyı•rou. 
EH· sebep te yı ıt.Llt. Ltyıa.ı:.n Nevi

ne aca ... bu hisı.erı L~ e:-:~c:kl.c l:akkı 
Genç h. . ..c: di.<.tUnüyordu. 

ı ..... 1, l; zan \.ı;..n. ? bur , b· .. ·:i'.a-
1-r \•ıcdn.n h rı.y • ıe bır nıüda. 

h: lec gı':> tel>kkl ô .dl. 
len L[yl y ··e-" .. Genç k z, u

z ''"11, l\~v ne kdr 1 d· yduğu 
. , u g:_.. d kı . ·nı 

Ll. Fc,k t, bu dt;.,.;uneelerl de, 
ti,.; .ı..ı. k f sı:ı.d:ın C".k ı: J a meyı.Jr

?\C\. .n, bu kadar k vvet blır düş
n ıı.n _y'<iı~ •. Onan bu. kuvvet nereden 

ileri gel)'O ı 1 

J,.t::yh., gUnicın.1e, bLl d~Gnceıerle 

l!lt.t<;C!dele etti. ..... 
Otel tcnhalaşmt~ı. Ankrır~dan yazı 

1( • ır.; ~ ge.enler:n b r ç ğu g:lrn'ş, 
i •ıb dan bLr ay, on b(•ş gün için 
g l g denler azalın ştı. A~u tosun on 
\1 neler sonra, pl~J da esılti zevk:n» 
k-ybeLtj, Ek.sı..:ri sab~h.ar, dc.ı:;.!z d~ 

B.,. a~zetede, İstanbul Üniversitesi 
İlrtır:.bt Fa•kül:tesi :Voçentlerimden Re
fi! Şükrü Suvla n.:ımınrla blr zatm 
İstanbu.! Beled!yes;nın varicl.:ıılma 
dair yi::.ı.dtğı bir m .. ka.ıe okudum. Ev. 
,·eıa okuyucularıınr.i. n özür dücye
rek, bu doçente aklunırı erd1ği ka. 
<ia.r bir cevap yazınaklı.ğımn müsaa
delC'rjni rica ed.yorum. 

\'c sor.:ra <la lata b ..... ~ııyorum. 
Azizin1 B::ıy Do;,;e41t, biz, doçent de.. 

ğil:ı. !!\.t~at mütı:ht.ssı:>ı değ,iüz a·m .. 
ma, size ce\.·Gıip vc-=.•nt''t arzumU2u at 
'Luyurun. I<.ıyınctli maı.:a:en:zi. oku. 
du'.1" .. İstaınbul 'L!'ı.r.:ıde otuTan hem• 
şe~ır1lt:r4n, d.ğc-r me'ienl A\...,....ıPa şe

h::-ıc.:r.i .:.;,Jo;L'"llcrine nisbetlc1 ço1: az 
l;F.lectı:y-e vcı:ıgisi 3decllklcrJn[ sö~Jı
) or <.lI' t;Z. \: .aptı.g!...11z mı.i!kcyescde , 

İst;.1.nbulla ZUr~h şehrini de alryOT .. 
su· uz, i.1.anıbt un ni.itusu 700 bin kil.
SUT. I::e!ed:ye v .. tHl'.ıtı senede 7 mil. 
yon lira. Adam bJ~,ma yın·~rlı:.:k he
s .... p 10 l1ra \ergi u üyor. Z "t.·.h şch
rlr.!n nLiusu 300 bJ:ı . .Beh.·d1ye vari
cı..tı 30 m.lyım Ura. Setı<'de adam 
başına 100 lira. v ı:ı:t dl.işliyor. 

Zü .: .. sakir:ler.ın,n tıder e kab"l'yct
lr.rl:un d...._1-ıa !ızta c:dıığu malümı. 

Gr~. geleliln, za:tu1~in:z, Zu.'T~h b~ledi

ye- bü.tçts.r..d!tkl SO ıı.~.iyon l!r::ı.lıık va .. 
rıdatın hepsını1 ha;kt :1 aLnan ver.il
le: y k,J71u olm-:.k göst-er yoı-eı.muz. 

1-Ic.klknt da böy.e ın!rc:',r? San~.nı:yo. 

rum. Ağı.z.:ıaa:ı kapına bu i5lcre dair 
b.1raz m;;ı.lüma.t ed1 ...... n·ş~ik. B.ldiğinüze 
göre, büyük Avrup:t ebırlerı beledi
yelerinin .k .. ndi gel..:r k~yıu: .. kiıırı var. 
dır. Yari, f!\.'leri, il.?Etrt1m1ınlıı1·11 han.
lan. hanıa:mı.aırı., şi·l1ket:e-rt, muht.clif 
iş]etınelcrl vesaire .. ve orn. belediye. 
1er~ntn ll'Sıl mühim vari<latınt bunlu 
temin eder. 

Ist<Jnbul Beledfye.s:nin nesi var?. 
Sürp3gop a!"Sa.t~md::ın ba.şka:. 

Acızane kn.."1aati.mi.ı. şud:ur ki. İs-
tuılıu.l Belcdiyesinln umı.mıl te§ek.. 
t..ül tarzı ısl;.ıha rr.uht-::ıçtı:r. 

R. SABiT 

lstaıı~ul • Bandırma, Ayvalık 
ve lmroz ,, --·•r sefer!crinde 

depİRiklik yapıldı 
Devle>\ Den ~yolları İdaresi va. 

pur seferlerinde bazı taıl'lfut yap 
m~tır. ·Çar~amba güaı.ieri saat 
20 de İs\at!\>1ülan Baııdıımnaya 
ı,areket eden ve e!'tesi gün saat 
22,30 da ht,aıııbula avdet etmekte 
oıan aralık poo'a liiğv<:lluoonu:;
tu.r. 

A'}v-ahk: hattına çarşamba pos. 
t.ası icra olwnmıyaeaktır. 

llmroz pcota 1>ırı 1starJ.ın11dan 
pazar sabaMarı yerine sah sa. 
barr1an hareket edece-kt.ir. 
Yüz on üç orman memura• 
nun maaşı beııer lira arttırıldı 

ıorıman memurları arasmda 
yeni bazı tavin ve terfiler y"'pıl. 
dtöı oıunan müid'.ir1üğüne t<·Wğ 

b • 

c.'.u<r.ımuı'ltur. Bu ıni'yanda yetm.ış 
b:r orman mesaha memu,rıınurrı • 
aS!i maa<tları "l'!ar liradan on 
beşer 1 raya ve kırlk iki orun.an 
memba m€murunuını da maaşları 
on beser l:lradan yiıımişer liraya 
yükseltihniş'.ir. 

Açık iş ve memuriyetler 
Maliye Vekil eH merkez teşki

latına d,k:i.o alımr.ak üze-re bir 
irnı:ıihan açı!Jmıştır. İmt 'han on 
ikı martta Aınık.aratla yapılacak.. 
tır .. Qav beledi)~ ayrıca kira. 
sırz bir ev ve fevka!OOe zam da 
verriımok üzere em' lira aylık. 

ücretle bir ma.kinist aram.akta. 
dır. Avancık belediyesi bir ecza
cı ara.rr,"l 1-.4-!) . ...:ı•r. 

Balıkçıların kongresi 
Baılikıçılar ceımiyetinin yıllı:fi<: 

rongresi bu avıırı yinnJ beşinci 
çaıışarrföa günü saat 14 de Tüır. 
bedaki :Ebn.a.f Cemiıyelleri mel\. 
~ •b>nası.rv'ı• •·lodd\allacakltı:r. 

galı ve serin oluyor, sahne, ç.Opler bt.. 
rıkiyordu. 

Ciln"'J d•hn erken botryo•, ufuktaki 
rer.Y.:er, ölgün, ve c3nsız gCrünUyordu.. 

Si.ıav; otelin ged;.:di rnü.ş:terlsi ol
nıuştL•. BWlun seb.;bl', ~evin.d.1 ı.srar

la.·ı ıdı. Genç kadın., 5~ viyi Elenin1n 
ev.ne dÜ')J.11ı·1ttc·n k~! i sur eııtc menet. 
n'tşti. ?\ v.nde, g.ttlt\'..;c &rt .... n biır hu
çı•1l:k vo.rdl. Hı:..fl·.ı.C:.:ı Ci..; gı.in, yazıha

ncd buıLı:Şuyol·~::ı.r, Tar~2bı..~11 J.ak. a_ 
p:,r:rn;rı.a beraber gı<·U.;vurl:ır ve be. 
rab•·r çtlcı.yor ar. 

Ap.al l~manu .... Neçın, Süav:ye yap. 
nıa.: c.nı b1ı ~ıyol''tiı.ı. Bir deli, bir 
ç.J&ın g:bi, ger.;:; .daını p~rça.arc .. s.na 
ısırıyvı·, koı .. yor, Lağ.1rıyor, yü.:.:üne 
tt.rk ı.&r vur ;:,·G1·dt1. 

Hcn·en, her g~d~t~. Nev:n, genç a. 
daıı~ın boynun,:} salı ur yah. uı.r ı: 

- t\e olur Sü v., r:.rt!l~ t eve dön .. 
m"'k i!.te:ı.ı:yoru:n. B-ni bu.rz..d::ı. aJı .. 
ıkcıy .. ELoı c., k: L .. N ... :-eye :steısen 
gtöı , .. Çok az p tc:..~yrırL n. '\'a~;.. 1 k. 
t.::ın b:lttı..m, artık .. Bir gün. kenct:ıni 
ö.d .... l'tbıt ;fm. Beni t..eV.tyC'rs3n, bu ka. 
d;;,ır zavallı olan bir gene; kadını ku:r
t::.nr,::ılı.snı .. Bu. sen!n !çi.n bir vicd n 
borcu de.,::l n1i?. Se:1l11lc btraber ol
m ... k sen.nle yaşama.-c istiyocum. Bu, 
frız!.:ı blr ha·k mı7. Bu, beni'fh hakkım, 

dcğ,ı rai?. Sc\'en bir kzd'.n, sevd:~i 
ın;i:ınlı. yaşcy.'.l.Illaz mı?. Söyle sevgl.. 

Pasifik'te Japon 
Cava adasının 

taar.r~z ı ve 
müdafaası 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Japımlar Cenubi P•sifik'de va. 

kit kaybetmeden biitiın büyük ve 
kliçitk adalar:; jşgalc çolışıyorlar. 

Sumatra'da Palembang'da iyioo 
ycrlc5tikten sonra cenuba doğru 
ilerlemişler "' adanın Cava ada
silc deniz mıı ... asalas•nı kesmişler. 
dir, Burada Japonla' Sund h<>ğa • 
zma hakim olmıya gayret ediyor· 
!ar. 

Suınatı'a'nın şarkıııda bulunan 
Bnnka ada•ına tlen:ı:iu<n asker çı. 
l<armışlardı.r. Adada 170 bin nü. 
fos ve zeng;n kalay madenJcıli 
vardır. Dund&n sou:a Banka'n1n 
cenuıı şarkına ve Cava adasın111 
şlınalin<ı düşen Billiton adasına 
asker çıkarmaları uı ııhtemcLilir. 
Böylelikle Japoııdar Cava deni
zinden Sing~pura ve c ııu·bi Çın 
tlC"ııizhıe giden boğnz!nrı ve yol .. 
ları kontı·ol ı:ıltına almış olacak. 
tı.r. 

Cava ı:ıdasuun hcJ:ıcn şrırkında 

bulunan Bali adasııı• da taarruz 
etnıişler ve ıuüttcfihlcl'in lehine 
neticelenen bir deni' . hava mu. 
lıarebesine rni;'Ilıcn Lıı adaya da 
asker çıkarımya muvaffak olmuş. 
]ardır. Tcbliğ'lcrju vettlıiği ınalü

mata göre Japonlar l>ll deniz • ba. 
\'8 muh::ırchE:.sinde Liı·i kruvazör 
olmak ilzere birkaç destroyer ve 
birkaç ·nakliyl' genıi,ı kaybctmi:J. 
!erdir. 

Japon hava kuvvetleri Cava a. 
dasının garp sahiHnlle Batavya 
ve şark şimalin:ı düştn Surabaya 
üslerine hava lıücunılMJ yap.nak· 
ta devam ediyor. Cav~ adası çev. 
resinde giirillen bı.ı Japon hare. 
lrnHeri, artık Japoular111 Ca\'a 
n<lasıııa karşı yeııi b:.· taarruz ]ıa
reketinc l1Jzıdaııdıkl•rın1 göster. 
mektcdir. 

Jaııonlar, Ca\'& aıfam,dalı:i müt. 
tefik müdafaa tertibat.ru önemse· 
diklcı-inde-n, diğer a·1ala.rda yap. 
tıklan gibi Cava adasına doğru. 
dan doğruya ı.sker çıkarmıya ce· 
saret edememişlerdi,-. Önce ada 
etrafındaki. dığer küçü·k adal~rda 
-,·e Sum.n.tra cenubun.da üsler ve 
köprü başılar temin etmekte ,.e 
);ava kuvvetlerile bir hiildmjyet 
kazaııınıya çalışmaktadırlar. Yani 
kara tabirile Japonlar, Cava mii. 
dafaasına karşı şimd1 bir yaklaş· 
ma yürüyıi~ü yopıııaktadırlıır. L 
şin bu safbasmda muvaffak olmuş. 
!ardır. Adayı şarktau, şimalden 

ve ga·rı.ıten tecrit etmişlerdir. Bali 
aılası şarkındaki boğazdan ve 
Sund boğazından g<·çerek Cava 
adasının C<'l'tıp sahillerfode de 
görünebilirler. Yani müttefikler 
içın artık adanın Jort taralı.na 

karşı müdafaa tertibatı almak za-
rwcti vardır 

Cava adasında 111iidafaa luti. 
batını ve km·vet lıölümüııü ha. 
zır1ıyan şüphesiz Uz~k Şark Baş

kumandanı GeneraJ Va\·el'dir; 
müttefik umumi karargabırun bu. 
lunduğu bu adanın Japonlar ta. 
rafından l<ofayca zap!edileccğfoe 
ilıt.inıal vcrtlemez. Burada Holan

da hava kuvvctierini Amerika ha. 
va ktıvvct\eJ\İ desteklemektedir. 
Avustralyalı kıt'alar bulunduğu 

gibi Bolanddıların öa oldukça 
kuvvetli bir onluları vardır. Bu 
itibarla JapoLdar b'iyük bir mu. 
kavemetle karşılaşacaklarını bili-

Um·, 
Dod.kleriıni kabul etmemek için., 

insanın çok katı yilcekli, çok ınerha. 
nıetsiz olması lizım .. Be.n1 gönderme o 
eve .. Bu.rada blirak .. Ser:nle baş başa. 
kalalım .. Bir evlmız olsun. Kütı:Kt blr 
s.purtır.1an. Başka bir seye ihtiyacım 
;\'Oİ< .. Y.'.llnız bu saadet yuv<l\Slnı ist.
yo;uın .. Bii.Jyor muswı, Süaıv1 böyle 
b.r m.unevi zc-vke duğd~ığtm1 gü.ııden ... 
be;. n.utiacı.m.. Çünkü, bu hJ.zı hiç 
t.Jlınild;ı!1l. 

S ... r.;:. kendimi ve~·di.m.. Her §cylırıl 
v~ıdim, E~ı rn.anevi ze\'ki de bana sen 
t::.t:ır~.ı.:E.k.sı.n .. S<:ina 1namdım. Bana ne 
de . .,en, de ... Mt'l.rı;3İ 1 cınyım, karın O
h:yım .. D<!~n'.a scnl!l y~ntnda k .lü.yıın .. 
NC' ı..·uı, Sua\.l., D'..ıi kıska ı biraz.. 
B..: ı: bır .. k!na eılerc. Eeni bulada alı. 
ko). Et-n sen n k. .tının olı;yım.. Ha. 4 

yu.~ı bE:l" böy!e t n!tyonım. Sc-n de 
bOy .e arıla.. Beni sevme ıs in, Süavi .. 
Seı n sevgine llitly;,ıcı.n yar. D ha ne 
V ..ı:-; l 1,YW";:;l.l!l'?. H~·.Y ıtlcı.rım;zı birletı
tir Da.ha ııiç n bE'kLyoruz, ne 
be . ..:ıl.yv:ı. ı?. Yo: ... ~. ben, sevıniyor 

n1u ı. Sila\.'"i?. Gö~'"lc t.~11a_ Yulva
rır:.:n s:.n~. söyle,. BC'tli al<latına .• A.1.
dal.~nııya ltıyık de~i~i.rn .. Ber:, zavallı 

bu kooıntn'l. Zavallı. olduğumu, seni 
t~nı<lu .. ts.n ~om111 anl rlıın .. Bcnl. ken
diıne sc.a ta.ruttın.. HayJl, Süavi, ka-

CDev~mı Var) 

1 :ıcorlar; onun için bu sefer teenni 
ile hareketi tLrcih ll'li3orlar. 
Şimdiki halde adaıun Sumatra 

ve Avustralya ile d<·nıiz irtibatı 

kcsilmuş gibidir. Müttefikler an. 
cok ada cenup salıi!'erindekıi li. 
ına.nJa:rdan i&ti.fa<ie edebiJirlcr; 
fakat Sund \'C Ba1i boğazlaxından 
tenııba sarkan Japon hava ve de. 
niz kuvvetleri mlittefik gemileri. 
ni önliyebilirlcr. Miittefik.ler ar. 
tık adırda 111<.vcut harp vasıtalan 
ve iaşe maddelcrilc 1arbe devam 
ctınek zontndadırlar. Eğer miit. 
tefikler hıılıumstn iyı haz.ulannuş 
iseler, ..Tapou!ar ada)'n asker çı
k:ır1111ya muvaffak olsalar da, .Ta. 
ponlura Irnr;ı baftahı·ca ve aylar. 
ca iidafaa j apabilirler. 

Bir nohut muhtekiri 
3 ay hapsedılecek 
r'at :müraka!J._ komisyon.unca 

b< ·~~ k ~ .uına 23 kıurus pemken. 
de sat''i fiat tc.l4.ı:: "ed:len !span. 
yıol t0_mmu cinsinden ndlırnicı 40 
kuru~a sa:tm&ıkrtan suçlu Aı'1:ara .. 
da C&ınıkmkapı cad:ic.;-'nd. bok. 
kal Me[unot oğlu Mı.met Çel.lk 
mahkemeye v.erilmliş ve 10-0 lir"' 
ar· 
d 
d ~I t 

para. cEzasına 1 üç ay nı üti .. 
:ne, bır ay mliddet!e 

·~ ·ı opatıurna·•ına ve bu 
rr; !.:: ıe t1caı--etten rnEınine 

ve dJkl~ar'ında ek geçir.len no. 
huı~!.3.'tJL"ı t k.ri'.in:rn mllsatlı-resiı.. 
·ır~ ve lcvk.fine ka.rar verikr k 
k!"Yldisi twk J!hanı:(l--e ydılannnış. 
t.ır. 

---<>---
istinabe davaları hakkında 

bir emir 

İ"tinabe da\'alannıda soı·ulacak 
olan hu:sus1arın rnadıdder hal. n.. 

de \•e ço'k açı.k olarak yazılması 
Adliye Vekaletinde'.!! mü&:lei u .. 
mınmiHkile.re tebliğ c.luınımuştur. 

n..z ş!mdi şunu söyilyeyim k1, bu vak_ 
adan 1 yani FJırinintn evınde geçen o 
plfı.tonik geceden sonra, biz'.m zavallı 
çon1a1:. F'iriniye adomalt'.tllı abayı yak
mlş ve onun aşkı ile fıcının içinde bin." 
h::ıylı All:ıh Allah çek.t~kten son: .. , ni .. 
h:ıy_•. bekled~~i a;;ık. nlmcUn~ c:rm~lir 
ki. n:<1rl.ğu:ı bu vak'ası pek ömiir b:.r 
:cydır. Ne lse, onu da. bi.r bn;k~ akşam 
QJHdtı~ur.. Ş~m.d.ıik bana nıi.ı.saa<le, 

)'Jlll ; -en, şinld.i bir.1z da ke.rıdınıJ. d:n
liy~cegırn, sı.ı. de b::ı.şka .:k,.c:.ın yine Lu.
U:l ı~,.,. üz.ere çekın arabaıı.zı uri_k! 

E..:act Yunanın ma:-uf \'C m hut Af. 
rodıtinP heykel ın'Jstra:~cl:ı C-C.:cc1.:k ka
dar g'...:ı.cl ve ırrü.k:ammel olan Fll'iıni_ 
ır..n l;..k~rdı.:;,1 bizı.ın alaycı \C muv. p 
srkadr.;ır. pek ho:;ıuıa gitmiş olduğu 

içır .. ş~mıdi oradan kol.:y kolay ayrıl
mak i'·teın:yordu. Kovuk Palııt:: sa:b.ı .. 
bının err~ri kat'i idi: 

- Çtkin arabaını.zı arlık 

D.yojen ile Firin.inın ıı.~klarına aaiı?" 

anl tıh.~ hik.Byenin en tat4 yerinde 
çaresiz ayağa kallt:tık. Perişan adam 
ko\·uğı.m ağzında: 

- Slze dedi, ~kidıır biır şcychlder 

ikram edemiyorum, kusura baknıa,.. 
yll:J, bir daha geU:;;ini'Z~ sizi burada 
adı..makillı ağtl'lıy.:ıcağıtnı scruyorı.um. 

fiiok:ıt Lir daha gelil"ken, siz de böyle 
clleı in izi, koll.arıruı.ı salL.ıırak gel.. 
meı.si.ni.oz değU mı.? Aulansınız ya, 
bura~ı ıte'kıkedir, b.ıraya boj. gelnılye 

Ai.lıal; da razı de:ildi.r. Onun için bir 
dııh:ı sefere bi.r.a..z yüklüce teşr!ır eder
ecnlız. mu.."ıab~tirn..iz; daha dörtba~ 

rr.a·mur olu!·. 
Aı:ka<laşla ben: 
- B~şü.::;.tüne, ba5üstüne: 
!liye kovltkl<ln dı,ıarıya fırlaI1ken, 

~"r~ ı.mı~da orta 7a~lı. ztı.yıI, saz be. 
n:zıı. kıl!'k kzyü.1et.çe 1.Hz;11~ Aşık Di
ycıjen, y:..:hut Alts.t~·aylı Hacı Der·viş 

Balr.hwdan daıha dü.şküo bir i<adln 
bclırdi B.:.Zl görÜ.i.1.-ce fena halde ü.r. 
ken kz.dına beriki: 

- Kor1t.ma dedi, crunmın içi, on
lar )<,bar.cı değil, onlar beni-m m1cs.a. 
t:.r:crınıdi. Biraz m 1.1habbrt ettik, şin11-

di cvıerınc gld~yorl::ı~. 
Kndın gülü.mser gibı bir çehre ile 

bizi sDrc.erek i.çeriyc clalarkEn arka. 
daş Kovuk Palas 93.h1bine sordu: 

- Bu da kirn b::ıbalıb.l 

-· O balık başka bolıkl 

- Yoksa bu da se-nin Firinin mi'? 
- Ile şutnl bil~ydin be delikaınlı! 

!\e be, siz şimdi güle gille gidin de 
b:r C:.ahtı gelişinizde sizi benım F1ıri.ı
n1, nc;ını diğer Mevidnekapıh Çiıtloe11ı.. 
bik Nıg rla da ta~tH·ırırr:. Siz.den 
iyi olmasın,. çok i.Yi hatuıncağız.d.Lr. 
Vakı ~ bLr zam.onlar beni ccnınetıten 

I:-ovdurmuştl.lr a.mma nlha"Yet ken<itiı 
~ o;;r.a dömnüştü.r. 

İMAR 
iŞLERi 

Dahiliye V ekfıleti; 'imal' 
faaliyetinin durdurulmıya

rak yeni ·'11 bütçelerine 
muhakkak tahsisat konul· 

masrnı 6elediyelere 
ı--- tebli~ etti ___ , 

Nüfus sayJSı on binıcle'll faziLa 
olan şEhir ve 'ı:asabalann halı:
hazır haritalıa.rile müstakbel iı. 

mıar p.l'iıın1arı ve iı;ııne sular11 spor 
sahaları, kıınalizasyon işleri i~ı:'ıı 
beled.ivelcrin ... ,,i yıl büı.ıçeleri. 

n-e muıhaklkak tahsisat koymaları 
Dah 1iye Velkaletiııden bir ta.. 
tamimle tobliğ olunımuş'JUJr. 

Bı.cgün içiın bunların yapılma. 
smıda güıçlüık varsa da hazır ol. 
masınr'wa bir engel görülımanek. 
te<lir. D.ğcr taraf!= tamimde, 
bu kabil işler .'çin Nafıa VeJ.."1ı.1e. 

ttile d'eğil; beled'yeler imar fon 
heye1ti ~efliği ;"le m11habere o
lunması da bildiriltm<~tir. 

H.l!BlRL!R 

ViLAYET va BELEDiYE: 
+ \'"aH ve BelcJiyc Reisi B. Laıtıti 

Kırd:-ır ile Eınnlyet 1-lbdiiril B KW... 
ran dün akş~m Ank<:raya gitınişleT
d:r. 

-J, Lokr.nlalar.n vitrlıı!.f.rinde b.!:r 
?o•Jar\.~ it. b:-~ren ~Cn").ek teşhiri 1neno .. 
Jıu~aç2ktır. 

TİCARET V• 8ANAYI: ------+ Di.tn blr altın otuz Lç lil'adan saı.. 
tıi!nljtır. Bir Gr:ım külçe altın dexrt 
yüz e-llı kuruştur. 

+ Kau ·u·klarına el konan kaw;uk 
fcl.>!·j;ç.::.tbı:~eıi bu nıalların hükı.lmetıçe 

s:ı.tLl1 ıııi.i.IlJr.ası iç:n verilen bit· aylıık. 

ıı.Ll.1ieLn çol:;: az olduğunu, bı.ı n'l!üddt>t 
zz.rfında .;,·~l!şamıy.1.ak o!an fabrika
ların ı;,.,-.k mi. kUl b.r v.s.z:yete dü:.şece
ğin1 h;ldir re\t müddıet'.n bh h .. ftaya 
t-:nzil oltıırtınD ·ını i.s~~;:lerdir. 

MÜTEFERRiK: 

* İki gU.n C\'\"Jl J{oca l\Tustu!apa
r;:-)da Al~ F::..kJ1 m:.h'.1l:esinde Benıli İs~ 
mJU sok<:~~nda lı.:~ r.u.n)<arc.ılı evden. 
b1r yı.ngın çıkınLc: Hat!tc isn~nıde bıLr 
~>.~L ...... ~! kızı Selime mtclıtellr yerılerI.n.. 
der. yan1nı.;1ardı. İki yarah da kaklı.
ııldık1arı Haseki 1Ias.lD·hane:sin<le dün 
üln.Ü; ;erdir. 

Ihtiy<.'.r~· A1lah t·ahatl:k versin! de
yip :y J,rünüyc ba.;ladığımı:z ~amaa:ı 

ortuılık zJfi.ri ka:ranl1~Lı, göz gözü gör. 
lnUyordu. Öyle ki rıercye bast1ğl1Ul21 
gOrenıctien adı.nllaruTızl atıyor ve her 
adnırla bir k::ıı·ış ç?.nıı.ıra, :.;u;>·a bah-
yoıciu!;. l{ovuk Patu~tarı. yl.ız adını ka. 
dar ;ıerl-ey!p de b•.ı ıpıstız v.:ı kapJ.\:a
r:ı~ıJJ yu~.ı~ı orta~nıa y=.klaf;ınca kas.. 
k;;c;ı i'•i ı .. v1.>ek ac1 l"'a\.:.ı.n~<:ı.larla üze
ri~ııze ~ ru Oltılaıasınhır mı? Be-re. 
!.:et k. 1-. vclt Pa. !ıi.:;ın pC~t. ·u2aklaş
ırıı~ırıı tık. I~öpeıkle .. irı korkunç hav .. 
laı.ıal. ır·ıı b .!:n ho;n .hoşt! dl·ye b:ı.
ğ,nşıı:ı._. · l'JJl1ı.lJ. duyan Aşık Dıyojcn 

.k,o\ u.;•ır.un kapısı.atim bağırmıya baş.. 

ladı. 

- h.nrabaş, Kara~a~, Karaba:;;, Ka
rnlon,..: S u:.·1uz, Saınurk:.z, SGmu-r_ 
kız! Gel og .. um, gel, geı kızım, gL""ll.. 
Gelin y'-lvrul:?.rım, gelitı.1 Gelın cicilc
rirr.., g-c·J111, geli:n şek.eı.·1erLm, gelLn! Ge.. 
Jin, N:gar ablanız bakın si2e neler 
getirmiş, koşwı, geli'l.! 

İhtiyt~rın sesini cLuyan azgın köpek
ler, lH:•m(;n havlan1alar1n1 haıfiflete. 

ı·ftk ~atıştılar, yumuşadılar ve bizi bı
rakıp hızla o taraca yollacdılaır, hiz 
de hayli koııku lçınde c•d'deyl tuıt.. 
tuk ... ... 

t)çt)Ncü KISIM 

Karlı bir akşam.. fakat !®attan 
yağan seslz, tel.işoız lapa Ulpa bir 
k.1r .. hava o ıkadaT ywnuşuk, hatta 
o k::ıdar ılık ki, göktc--n yağan k.a.r 
nııJı.r, çiçek n'l'idlr, pek belli değil.. 
·ropkapı dtşı.ndakl bahçeli kahveler
den bir:rdn önünde simit satan simit. 
çl Köse, tıpkı yazın sinfk veya kele
bok tutar gibi, c.vucile dtişen ka.r. 
Jn1·1 avlıyor vıe ikide bir: 

- Yağ ~}barcı·., yağ! Bıraz da 
ağııına y'1ğ! 

Diye arasıra ağzını havaya açıyor

du. E:raz ileı·~dckl meyil<Jrıecl Zeno .. 
bt•.n küçük ve ba~ak m-eyh&nesiııin ö
ni..;.n<le huswt mal'kalı, gayet ~l.k bU
otomobil dur1')'ordı.t. Ar~barun Jçin_ 
d~ l:ışlık1ara bürünmti§, orta YJ9lı.. 

na.:n, az esmer, fnknt çok güzel bir 
kadın 1ı1~. sportmen kı:yafetlt, tıknaz
ca ve gençten z.iy'3::!e orta ya,,<:{;ya ya.,. 

kışan bir erkek vardı, Şoför yeri 
bl ştu. ŞoCör, orad.ı bir şey almak 
icin, galiba :.ı.c:a.ğıy::ı 1rnnlşti. BunJ.ar, 
g-ltiba bu gL •.. elj·ın karlı akşamıckı.I 

hem bir kt'i s~ fası sürmek, h~ de 
r,e~en yazDn tatlı l;atııalarıru bu k:Iş 

akşamında1 ar.:ıbanın içinde co;nlaru:iır
n1ak lçin Floııyaya glciiyorlwrdı. Aır .. 
k~daş, sigara, kibrit fi!An alm k 
için .l""t-nobun yarı meybaıne. y::ıırı tü
tUncU dti&kfı.nma doğru ilerlerk<:-n bok.. 

(Devamı V"4") 

Çine yardım yerine 
Çinten yardım 

Yazım: A. Şükrü ESMER 

Japonaynın İngüıere ve Ams. 
r:kaya karşı harp açınasından 
ve harıp başlad1lttan soınra Çnin 
Aınglo • Sal<SC>n.lard.an daha bü.. 
yük ya~dım <'öreceği zanınedihr. 
ken, harbin iki bux;uk aylık ge. 
lişmes; karşısmda, Çinin Anglo. 
Saksonllara yaııdımda bulunma.lo 
ta a:duğu görülmek.'.edir. Japon. 
!ar Makzya ve Singapuru i,gal 
ettikten sonra Birnnanıya üzerin., 
nehrini -geçmiş'erd r. Şimdi ro
başlamışlardır. Siyam hU'dudu 
.le Biıımany ycılum•:n başlaıııgı<" 
olan Ranıgon arasındaki ba5l:ca 
enrreli te<f<il eden Salvin nr'ırile 
iki~ci derecede engel olan B ,1 n 
nehrini gıeçınişl'E!'lldir. Ş n • so
ı;urr.u ve daha kıüçük Sitling 
uehrinıin geç lmesi kalmıştır ki 
bu soınuncu n'thir, Rangondan 
lnıJk kilometre kadar urıaikt.•dıır. 
İ~te bu zor dLırum kar5ısmdadır 
ki Mareşal Çan.Kay.Şek, Çin as
kerlerini Siyam ü:zer ne yıolla
mhŞtı•r ve Japonya, dıoğudan ba. 
tıya dıoğru B'vmaeyayı istilaya 
çalışıı1ken. Çin de ''malden ce. 
nuba dıoğru Siyam1 ,s!Haya uğ,. 
ra şma..k>tadır. 
Çan..Kay.Şekin bu teşel>büsii. 

karşısınıda Japonların bir ay k21-
dar evvel, Çangşayı almak içın 
giriştikleri taa.rmzum, hedef da. 
ha iyi anlaşılanakladır . 

Japonya beş senelik mıücad-ele. 
den son»a Bıncak iki buçuk m l. 
y.oo:ı ka:remile baliğ olan Çin toıp.
ıoklarının )"ÜZ e!Li bin 1<aremilini 
işgal etımiş bulunuyor. Y.-n: ja. 
pon!ar taralmdan işgal edilen 
toıpraklar, Ç.n topraklarının an .. 
cak ™' J""didt bırine bat.iğ olmak. 
tildır. Japonya Amerika Ye Ingil. 
ter<>ye karşı açtığı muharelıc<le 
Çinde.ki iwıal kıt'alarını azalt
mıstır. Fakat şgal allhndak;i böl
genin g~nişllği kar:şısında J a. 
ponyamn Çind1l alü yüz bıinden 
daha p • - bırakabıleceğ: şüp 
helidir. Demek ki, Japonya lfo
landa H>ndistanında, Filipinler. 
de., Binıuınf'Fn<la dbiii.işü.rk€n Man 
çııeya sınırlarını Rııısyaya kaı'ŞJ. 
Jroru.rtkenı, Çi.nd.e de y~rım mil. 
yondan fazla as.\<er bulundur. 
ma.kttadıır. Bundan b~ka Çuııg. 
k:ng~n nüfaz ve hak.iııı.iyeti aI.. 
tında bulunan Yunnan vifüyetı 
Birınanyanıırı huduıt komşusu ol.. 
<ıuğu gibi, Siyama giden yol u. 
zerinde de bulunmak.tadır. Bu 
sebepledıir k: Japonya Çan.Ka) 
Şek ile anJaromya çalışırnş(ı. Si. 
yam Başvekilinin bn anlaşır.ada 
aracı olıınusımn ;niı.nası; Ç.n kıt. 
aiarın.n Çinıg.May frzerin, yüıii
m~lerile emdi ılaha ıyi anla<;[ 
ro.ı 'JT. Faxat Ç<.n.Kay.Ş<Ck bey. 
le b:r anlaşın>) a ) ana m ım. c. 
1.ndeki biilün vasıtalarla A D· 

Sak ,oıılara yardıma koş.mu.~\ r. 
s:y .. mın ,çcrılerin. d\ ;rı.ı ya. 

pılan bu Çin ıaarruzunu11 ıı~sıl 
gelişeceği <:tlındiden h-1:n1 -~ın ~
mek1e bernb€r, muharı:b~n n Bır 
maıııya ve Hindis.tana dogru kay. 
111aş> üzıerine, Ç .n:n İngil~ere ' . 
çin çok kı~'itnetli bir :tıüttcfü< o. 
1a~!koeğinıden şür,ihe edilemez. 
Cin'n s.ow.ıuız i ıısan kaynaj'iı ,·~r

tltr. İnıgiTtcrnin ve Ameribııııı 
da te9hizat\an va!'dır. Dö[.ri.'e;te 
rnsanla silah birbir'ni ne kadar 
tamamlar<a. İTl'giliz. Çin ilt!fakı 
da o dorece b 'ı-bir.jni tamaımlayı. 
cıdır. Bıu seb8p\.edir kı Çin ile 
Hindistan arasındaki muvasala. 
mn kesilımemesi lazımdır. Bugü. 
ne kadar bu m=asala B rmanya 
y10lu üezrin.dlen lem n ediliyordu. 
Rarugonun tehlikeye düşmesı ü. 
zerine başka muvasala yolları a. 
ı ar.ı.'11~ ve gazetelerde çıkan ha. 
\>erlere göre, üç yeni yol açılmış
tır. Demek ki B.rmanya yolu ke. 
si1se bJe, Çin'n Hirufülarıla ve 
Anıglıo • Saksonlarlu r:ıuvasaıası 

ke'; lımi y<>ce kt. r. 
J apo;nya iki bm;uk ayd~11b, rı 

ksebbüısü elin.de tulma'.-'<1d1ü. 
Dl~"Illıunlsrı 1 • - bir saf- ada lt: -eb. 
büıs~ geçememislrrtl r Japonya. 
ya karşı ilk t· şebbüsün ç:nden 
gelnl<'si, Anglo • Saksor lara 
rr "~rf'kler'nden ~!eb!lecek yar 
d l\ırn dei!eri hakık 1 nda ünıi~ va.. 
d den br be!irt'sid'.·· 

Pastırma ve sucuk liatları 
Past·ıma ve <ııe.ı.i< fiatllarmda

ki yüikıseklik Fiat Mürakabe Ko. 
mis~yonuınca~ tc-ı~k k oh..;~· nakf.a. 
dı~ Bu madn !ere navh konul 
ması m uıhleınıe:kL.r. 



1,,t:Hl yazının r:ı t nlerl A~ad.oıu 
Ajan ı lıu! :nlerınd -n alınmıştır) 

Tellıfo ed~n: A. ŞEKiB 
Mu Avr..ıı, a Üniversıte. 

lcrı @'J>.' ı "h r.-1'1 meamııası 
o.a 1 ı... .. rıı L;r 1/ı.; ,.ı\.t'\rrUıpa• mec-

n .a r.uJ "'J c ~azı; : c\"acan 
r. ' . 
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~ERtKA rfq' T)() \Nl\L\
S!N'DA.N E.1'<DİSE EDIYOR 

\'aş.ngıonıda resmi mahf ll~r, 
v hut~iıme i r i1t::ın ve b.l. 

1 a sa C<ı:aird n Tu.booıa gelen 
DürJkerl< zırhlıs•r.·n ha:rek~tı 
ha o:G<mda enchşe g··~tcrıwekAedır. 
Su .. ner We , bu.rt.ın basın top. 
krJ ında Bir.' e .k Arr.crika~ı~ 
J'l':ll olZ hükfun .nin gemJer:nın 
k . rolünü idame ,.,, muJıafa"" 
c:r .n. kuvv t -e manı aJmak 
ır.a ,a ·ıe Fransız f 1 uınım du.. 
r '1lurıu bizyti:k ber d·kkatl'.' ta. 
kp e.ı:nekte bu ıırhı.gunu soyle. 
m: t'.r. 

ŞAfRK CE?HF.SİNDE 
ASKERİ DURU'ıM 

:naıfttra gore, diisman cep. 
h~ :n bir çok kocs mıe~ nde kuv. 
, et er nıi hiç ~ rg mcd n ateş 
ı:a ı 1na siiımt'k 5"Jl[l(Ü e faydasız 
J.ii.ctZıı:larına devam e•mıştır. 1 
s~ . 20 ş t 1 l ye ka. 
dır 56,806 e r :ı ı ~ır Düş. 

rı' anın 1\,1\ıı d ı kan ı ka)'{p ar 
bu esir say ının bır b u.k mis 
liclır. 

Sovyetkre gore Sovyet kıt'a.. 
lar> dıiıpıan muka metni !o. 
rarak ilen harekete devam etle. 
rck bir kaç mesnın yer· a m:ş. 
laNlır. Merkıez eephes:nd Smo
l€'1llik uımınluğımca şiddetli mu. 
har;ebe}er cereyan etımekteclir. 

klına11ilar muhaNbeye yeıı-i b.. 
tiyat.la- ve tanklar sürerek mu. 
kabil hücwrllar yapıyorlarsa da, 
Savyet ~ıt'alıan burtları geri püs. 

kıürfüyorlar. • ---
LliBY.AlDA YENİ HAREKETLER 

Milwere göre, Mekilide keşif 
lıı<iOan çaoıpı;nnalan olmuştın. 
AC<lr<lma hava me)'danındıa 15 
İngiliz tay;yarcsi tahrir edilm'ş. 
tir. Maltadaki booefler sık sık 
bambalammştır. Aktleni2ıcle bir. 

b~k, di~eri C!!'!a fıcnajdla i'lti 
dü man gemisi hatırı mış':1r. 

İTI€11 il ere göre, clü:n keşif ve 
seyyar k· 'a ar diiışman kalinrı. 

nın daha bliyük ö;ı:-oa.e b:p mu.. 
kavcm e karşı] RilID ı !:ardır. 

UZAK ŞAH.KTA YENİ 
'MUlIIA.RınELE:R 

.Taı;onlara güre, hava kuıvvet. 
Ieri 2l \'\'.! 22 şu.batta B nınB.ll(Va. 
da 49 d !ıfün ta~ . arcsi yeroıe 

tahnp ecDın.iGlir. Ca\ a adıısına 

1'ava akını yapılmıştır. 'l' mor 

adasmıda Por.!ekize aıt Dlli ha. 
va :meydanı i 1 ><~'l;:n'şt'r. A.. 

daının Holar. a kısmında karaya 
çıkan .Tapc ı.-t'aları adanın mer. 
k ı:i d!aıı Xooıpa"W rzap!elım'ş. 

lcnrr. Suınatrada, Pa nıbang.. 

ın 100 kilometre batıısınl:la sev. 
ku'oı:e) 11 b r n f.<l':.a ô.an Laıkat 
• ıeçiri:lmlftir. 

Musolininin bir maka· 
lesi - Mııırda Vefd 
partisine kar!1 diğC:r 
partilerin aldıgı vazı· 
yet _ Çan-Kay-~ek'in 

Hindistan seyahatı ve 
islam birliği - Harp 
işbirliği - Amerika Vi
ti donanmasından endi
§e ediyor - Şark cephe
sinde askeri durum -
Libyada yeni hareket: 
!er - Uzak Şarkta yenı 
muh uebeler. 

·-·· l'llit E:'lci'l'.Crc göre, Jaıxm :ay. 
yar kr Ca\'ada!ü hava ve deniz 
ıi. ~ı T'I!" _ bir , 1

.:, ~1 a ·a ak:r arı 
• rymısJ ru r. .Ba'ı aı!asına cı

kanna yapan Japrm.ar adanın 
L''r kı !l'l'll is'.ı va :n:ıvaffak o1-
rr · r • ha\ rr c:>' 1 r.rnı le 

• [ n:l . Ye Gene i=-
~ , J. '1)1) va fa 'yet hafif 

olnw •ır . . 

Avustralya 
üzerindeki 

Japon emel eri 
Tokyo 24 (A.A.) - l\Icb'uslnr. 

da1ı Kİojc, Kumin Sin1bon gazete
r:nd<> yazdığı bir ma\,aledo Avus· 
ralya adasını:ı Jnııoıılaştırılına~ını 
ta,·siye etmektedir. Kloje sebep 
olarak Avu;tral~·anın aldığı d~ 
ms.n-ca tavırfl!rı \'C Ş0 moli AıncrL 
kanın burasını yutmas• ihtimalini 

1 ileri ~iirüyor. l\lulıarrir dj.yor ki: 
·Avnslralyn, Japoıı ır,uhacercti 

için mühim bir saha olabilir. Her 
yıl 1 nıil~on ı.ıtaıı Japonlar nere· 
~:~ gitmcJ:rJirler? Frau5.1z llindiçi .. 
nisi l\lalezya, C:ıva doluduı·. Bor. 
nco ve Yeni Gine mı.hacerctc eL 
verişli değildir. Uallıuki Avustral
ya mutedil iıiıınl'dir 

Ku ar oynatan bir 
kahve baslldı 

Balatta Ayan ca.cıdesiruie 52 
nuı"r,arada kaılıveci1'ik yapan T\Jl\. 
hanın bir 1nildd ttenıbcri bunda 
loırmar oynı:,thğı teFbit edilmış, 
zabıtaca bir ı.r~ırma yapılmış.. 
tır. Yapılan t.aharrjyat netices.n. 
de kahvede kumar O).-ııyan ÜÇ 

kumarbaz yakalanmış'.ır. 

Bir çocuk otomobi 1 
altında ka:dı 

Beşfki!aş' a oturan 11 ya ~arın. 
da C mal adında b'r ~uk dün 
akşr.m Kabul~" cadd'"s·ı:" n ge. 
c-e~k n şoför se~:· ..son ıdarzsın.. 
deki 3700 sayılı o:>tı:nobil:n sad.
mes'ne ugramıştır. 

Bu kaza ndie"8inde ot.amooi. 
lin altına dii en Cemal vtkuım. 
nün muhtelif yerler.nrl'2411 ağırca 
)'·ara 1ar..mıştır. 

Yenişehir'de bir 
adamı bıçakladılar! 

T rlabaşmda outran Kemal a. 
d:nıda b..ri yanında rnet.r Sof. 
ya olduğu halde evvelki gece 
Yl?l'l'_, :r cadd'<','n.d n geçerken. 
)101da b!r<k>nlbire pevda oluve. 

ren iki şahsın taarouzuna ıı.ğra. 

mı•lardır. 
Bu meç:bıil müteoavlzlcr, kcn. 

d.'.ier!oe mı:lkabele e<ien Kemali 
bıçakla vücudünüın muh:eli{ 
yerlerinden a~ır suretıre yara]~ 
ınışlandı.r. Zabı tıa oarilileri şid. 
detile aramaktadır. 

-·---
Un tevziatı 

ntlz kendilerine emir gelmecliil 
lıeyımUe ls'af olu-amışbr. 

VAU MUAVİNİN!N BU 
SABAHKİ İZAHATI 

Bu hususta bu sab ıh Vali Mııa. 
'İni Ahmet Kınık ile göriişlük. 
Vilayetin un tevizatı lıakkınd:ık.i 
tebliğinin paar günkü gnetcler· 
de ~ntişar ~ttiği \'C o gün tatil o]. 
ması ınitna~ebetile Bdediye İktı. 
•at l\Iüdiirlü).lii tarafından aııcak 

diin halı fırınlara tebligat yapıl· 
dıibnı s<ıyliyen B. Ahmet Kınık 
dedi ki: 
•- Diln öğleden oonra fırınlar 

cnıir nlır tılın;_1z halka un tc\.·zintı
na hn laı ı<laulır. Bu ilk haftadır. 
Her pazart~sı un fC\..:iatı de\:am 
edecek. ve i~ },emen :ruluna girrnış 
olacuktı.r. 1'u verıncJ" istemiyen 
fırıocı olıırs. derhal 1akihata l(e. 
~ilıncsi hakkında k•r kollara da 
tebligat ikmal edilmi~tir .• 

Uzak r::.ırk' a 
<1 inci s h t ~en n vam) 

k k'er ord• da hbmet Ctm<'k o'ıtlma!I-
n\! karşı, de~l k vd.ecJtJ.mclerlııi emı. 
ı<thıl\ı t:muınl se/erberl!Jt iliın olıızı. 
rc.uftur. 

~1ibver de\~letlerinln a ıac k1 n doo
durulım.ış ve Mıhver t~cı:-ethanelcr.) 

l<•I>atılm.,tır. 

RUZVELT 
DiYOR Ki: 

(l lnr: :;an·!ı..:dc.n Dc\ ... m) 

• Bu ~ıar;rı, i'•te' !emen yalmz. 
m'lil'ıı:.rebC> uısu. r·ıe d ... d 1, &)~ı 

r. · , ... · ve \azı .. 
zanı.:ın·Ja co !rP ı a ' ..... . 
y ,eı· dolav· ·ı d C.amba._l{a 
bir ma112ara g' , .• rm•ktcd r. ı::un 

·· · -e " alar yanın k.t'il ~· ı ·_ ı · · · h 

uz:: nd'"", d .. :zlerin aı.ııııd.a \'e 
ili:;.'ü~·aı havalarJa 1™Accıdt.:1\; yn .. 
pıh .. r. 'n n;ı v kar~ üzer;,1:-d.?': 
kı y•o:ıların k.s· ır n tc • 0 , 

C::: .lıyor. S m i tı 
tık hayatı bir ''ı rr ·•)et l.a..an. 

· r • Mu f k. r ancak bu mı., .... 
· •a s ndc A nri' Y""> c:ı r "' 

Ç n·n, R·;ıyanın \'' İ ~ l; 
~ aralnr'uğımtın '.ıiı. cn'T. 
:t ' ,J ' iT ,. }1' r:.ak ~rıY"J. bır ar ... '\IS. 1 ·"" a 

ct"l:'.end·r. 
H·r ye"dc döi:,ü•E!:cö'z. F-cr 

y_ıde .,..a~"a . w ... 1.ele ci .. 
cc .. :z Na i A1.m:ın,:ı.:n Ye \..7':1 .. 

p rva ·sı Ünponıarın .s ..'ıcı kuıl
rct. r n 1ahr p ~c~e ,z. On arı 
bulac" 'lız ye bulundukları yer
lere ka 'ar g.d ~ğ z. Zaferi an. 
!ar d ı b'z kaza naca iız. su.'
hun şartlarını onfar dcğ,1, bız 
dikte "'tt receğiz. Enl, ba lan. 
gıçta bazı yerier kayhedı?.Ccğ~z, 
evet mi:t,tefikleromize yapacagı. 
mız yardım ))e\ki hazan biraz ge. 
cikece..1<1tir. Fakat saat gcçt .kç<? 
kucfretimiz ar'.ıyor. Düşmanın 
malik olıchığu avan,;ı, saat.en sa
&te bız ycn\dc-n kazanıyoru:.z. 

Dür;manm, Almanların ve .Ta. 
panların pWın\arını t.amamıle • 
kavrad 'k.. içyüzünü artık tama. 
m.L bılıyoruz. Bu planın esası, 
mu, ef ;itlen 'birbır,n<kn ayır

mak, RoUıSları, İı il!zlcd! Aıtnc. 
r:.kalı~arı, C.nl'lerı, b r.c:k yem. 
mek ümitli olarak ayrı ar-1 ve 
birer bırer mağ'ltip <Etm ktır. Bu.. 
nun iç·nd r k aradakı muvasa~a 
,'OJ.Jarını ke!lmeğe çalışıyorlar. 
Fa.ka plana \•akıf olduğumuz i. 
çin o ]arın bu p!fınını boşa çıka. 

ra.cağız. .. . . 
Haritayı açıp harp bolgelerın<ı 

bırl kte gözden geçirelim: Rus. 
yada, Çir.ıde, İngiliz İmpara'or. 
luğır.tla, şimal, mı:>rkez ve cenup 
olmak üzere üç Aırner:kada mıl. 
yoıial'Ca insan ve viıs: kaynalc
lar 'arl,.lır. Dieın.anın planına 
kar:;ı kıoyrnıınıız · çcn, bu ,.asi top 
rak ar milyonlarca insan ve zen. 
gm k;ynak1ar arasındaki irtibatı 
tenı:n ( 'uncmiz lazımdır. 

Kudret o:arak Ç 'n n, R..sya. 
nın, or:a Sarkın. Afr'kamn, in. 
gihz in p rakırluğu111ll_n ~ç M.;· 
rka. ın ne ifad· et' a·ıı.ı ı;ny:e 

b'r g" "ııii':ıe gcfa·;rseııiz, derhal 
Almaıf.arın ve Japon'ıırın bez·. 
me c ve tam b'r •ıra lı'.lbiye <' u;'!
r vecak~arı kanaa~lnıc vnnrsınız.> 

Bav Ru'.':'Velt ,C;rleşik Amerika 
kll'VV •ı r'nin yalnız m·m :rr.üıda. 
faa'. tem ne has.rcd im s'ni ilerı 
siı.I"'rJere ka 1 kuıvvctlle kaTŞı 
durrr ...,ı.ı. Bıı meV'Zlla t mas e. 
den Ru.zvc.t yine demiştir ki: 

cBu büyük bir hata o1urdu. E
ğer donanımamızı ya nız kendi 
sırlarımıııda ve a dulaımızı da 
kendi m<mlekctimiz topakların.. 
da toµlasa),"cJ.ıık bunun sonu ne. 
ye varoı? Bunun sonu şöyle o. 
hc:tlu: Akmanlar ve Japonlar, 
mfütef itleri ayrı ayrı yenmek 
i~ıııde onlan birbirindrn ayır. 
ma.k pl:iinını ba•amnak için bir. 
b!ıiler le mU!remmel irti-ba'.ıta bu. 
lunacaklar, ve biz de milyonlST. 
ca Rus ve Çinliyi, milyonlarca 
tngmz·, l<endi aralarında bir 
berabeırlik ve bizim hükumeti. 
mizle de onlar arasında bir işl:ıir. 
llğ; d>madan Y"n.ilırrı.cler:n, yenil. 
mcmizc s:y;r-~i ka1L':c.::k!ır. Eğer 

onların ve bizcm harp cehdleri. 
nıiz b'.rlcşt rikıemi.ş olsaydı, 
bunların netôcderi şunlar olur. 
du: 

1- 5 sell'C<l n"'e:·, kendi bac,. 
iaT'na Japonlara karşı koyan, 
er.{ ra yüz b·nıerce a am "e 
biil ·ü:k •m'ktarda harp malzeme. 
sı ka, ıp~arı \"'e :i ren Cin ·1ere 
,. ' un ed:me:zıd;k. Ilay•r, böı le 

b:r ha1a asla af! 0 d 1 m i. On. 
lara ) ardım edec ,iz. O. ra bol 
m •arda harp ma em >i gön
der c ·,. Ç ·~ m · ı arc:a in. 
san vardır, ki hun ar si laoo·. 
rı ğı zaman J pcm.ların ·· un. 
d yU:'.ecek rd'r. 

2- E;er rrUı. rfi1\1cr ara arın. 
dal<i irt bat \e teması .kay d,r. 
!erse, önce Uzak Şarkta mağlup 
ola~ak!ar, Almanlar, Rusları ye. 
neccltlcııdir. Bıım.ıfoıı ~'Onra her 
taraftan seırbrst kulan Japonlar, 
kcnd. bpır k!larmuza kapanıp 
oınJarı beklımı.rk gibi bir hataya 

Yeni, büyük 
bir Rus taar
ruz başla·"ı 
I.ondlra 21 (A.A.)- !>lo9wva 

~ . 
ro ~u rr_c,·: .., ecpht ' ıs.. 

m• \ c: , .'yen b:r · rJ.. <Hi.'l sa. 
balı Lci' i'1' bor 0 arroı 0 ": başla. 
nı: ş o.'ld ığı.;.;ı u b: l Jt:n · i r 

1 RUZVELT'in 
1 NUTKU 

<I.l • e. , 
111cniu iktidarını da ka~ tsız ve 
şartsız elde tutm-.k ı:crcktir. Bu. 
nun d1ş.a1da Brltan~·a • Aın~rikan 
ıııı.··vusaiasıııı, Atlantik, Ok~ •nııs 
'.\·ollarını emt'iıiyct a'tında bulun. 
durmak rn d< v adunbrı ile :!eniz· 
ık, karada, hamda ıisıiıııliiğü clde 
etınek şarttu. 

Ruzvclt. bı:tlin buul; ı-daıı ,·e g:ı. 
lcb?yi tcnıiıı cdi!cck insan, \.asıta, 
ınnizeıne ii:;tiinliigtine '\·arılaca

ğındon eınin görl.iniiyor. 

Teymis'!n bir yazısı 
Aaıcriknn Cumhurr~isinin üıe. 

uı:dc durduğu en önemli bir nok· 
ta da nıüt!etiklcrin biı!iin gü,·en. 
lerini ~o:} n!da ve nefsinde toplı
yan Aıncr ..kaıun har.oi • .1 seyri için.. 
de pasii d~ğil bi:ak!,; cktif ve ınü· 
tearrız bir rul ifa l'dcccğidir. 

1 r 2.; (A.,\.) _ T rr<' .. gazctL"St 

Y' l ,, Kc:·lo d ~ 
r L 

a~tay 
akın.arı 

va 

, • • ug· "UıırJÜZ tak\ rdc. bizc!TI ü. 
Ol'1, ' k nıd 
zer.m,ze )'lJciı) erek bıze « . 
rr.cmlekMimLde lııücu"'n cdcrnk

lerd:r. ı. 
3- Eğer baııp planım!llı, ya 

nız kendi topraklarımızı :müda
faa e•.ımek esasına gere k~ay. 
dık, ve k1IVVetlerim:z• rr. :!!l!l<Un 

cJ'.ıduığu hdar kcr.>d• memlekctı. 
Mizde toplamak yoluna s.apsa~
dık bu.na .nazaran nm·vet.'C'r .mt
zin hcps ni mantıl;.ı"l kendi nıem 
lekctimizd-e bulu:n-ıur:nak !hım 
gel'rdı. Yani fo:; '· ler harp 
malz m si giindcrmek.t'"• onlara 
bıiv' k ö u-de ynrd:ım etn ekten 
ıa,,.,amile va.zg0Qmck kap e<lerdı. 
lfoy'le bir tedl»r -SC, A "'"n.ı.a. 
rın • Rıısları münf r'd n mağlup 
c'.ımeğe ırnuvaffa'< oıhna lar• hs
Hnd • fngllh,rc adalar r.a tnaı. 
rıızunu kola)•laef.1rmış ölıı.ıroıL 
Böylelik!le bel.·ı de A1m· n'.ar 
bi!hassa b .zim mifü nıü.daf<ıamı. 
zın Jleri Jnevziler,n' tesk:J •de~ 
lng !iz adalarını isfla cdcrlerdı. 

4- Eger yarnız .ku>di toprak. 
larımızda ve sularımızda ha1 b~t.. 
mek istejiinc göre hareke' etsı:v. 
dik, donanmamızın ~imali Atlan. 
tikten, Pas fik orlasmdan ayrıl. 
ması ve kendi sah.l'lerimıze alın.. 
ması la ım gelirdi. Bu takıdiroe, 
Jngilizlere, RUGlara ve .Ç'nlllere 
cl<ılİru irt bat ve :muvasala yol. 

~ 

ıarı 1'ahrazdı. 
Bundan sonra Bay Ruzwlt 

fe\•kalade bir az:imle şöyle de. 
vam ~tm; t'.r: 

cHay1r, d:-manın b'zc kurdu
ğu bu mu•zz m (uza~a dü;ımtye. 
cc~:z; }·a:nız mi li ırr.iı<iafat!mızı 
Len n etn vı dii "n.n bazı Arne. 
~·kalıların dü •üı?ü g bi biz bu 
tu ·~a 'y c •ız B':ı: böyle 
muaxzt1'.11 \ ö ür" il b:r hata. 
yı irt k!ıp e<l<mley'z. Harbi da~ 
~an topraklarına ve d · an su. 
iarı!?a .gO.'-ürece"' · z. d aı, J. tı'Z'1k .. 

ı a arıyııcng z. Onun ;ı ncr v r:le 
dögü ec ğ:z ve '>mı maglup ede. 
ceğiz. As°kerkrim z ve ~mYil~ri. 
nıiz, arl!ar ne kadar iyl sak1a1unayı 
rnuwaffakiyel bilse de onu bufırp 
meydana çııca:racaklardır.• 

MÜ'J'TEFİKLER ARASINDAKİ 
TEMAS 

Bundan sonra RU2velt, Peari 
Haı'bour düşman ilstünruğünii 

kabul e~ımekle beraber, A<meri
kalılann binni~b<:: az kay·~, ver. 
diği w Fil p,nl~ Japoırüara 
karşı Aımerikan askerlerinin mu.. 
kav~t etti iğini söylem ş ve 
şunları i\ave etmiçtir; 

cHer neye -ınalolursa o!sU'n, 
ır.ütr.efikler arasındaki ~·.rliğ:ıı.i 

ve teması idame etmek r.izıın. 

dır; m i.i'*efik fabr'kııları, b~ün 

Aman ve Japon fabr'kalarmm 

:.·aptığı malzrm n'n 4 misi. faz. 

lasını apnak'a ırlar. Gün g·bi 
aç, k gö. i1y,.;rsunuz ki zafer bi. 

z'mdir. İr. an hürriyet içtn, ada

let ve hak ç:n, k- i kcr.ıd:m i. 
ı:iar e k ,. k .J muksdrle • 

ratlanra sah ·p olımak hakkına 

.!"' n z1fcı kavuş c 
l • t.<n hılı P.s:i 

r bizm ol cak'ır. B·y. 
k n h'ç b"r i ' ı{J/r. 

lık bü k sayılarnaz. 
Aım -an anı Jeti har, rn ı.'l! 

diıtıı\,nıtı en hür m ''1i oJ rak 
tanınan tır. Amer·kan m· ileti 
n .una söylıiiyorum ve d yıoruıın 
k. .. ı " bt - ıik (nl rr/inmek 
ıç;n harbi urıağa göfüreceğ1.i.• 

Runclt, 
- Her :rcr' c <lovüşecei;)z. ller 

y c d.. ı· ıı.l:ı ıııücaddc cd re.. 
ğlz.. :ızi. lı1 .. 1. r,n \'C cınpcrya-
1 t a cnlar..,., i l' I:ı ı kudr llcrl. 
ni ~ Lrip edcecbiz. Onları bt laca· 
i:ız 'c bwu ldul<lan ) erlc•e ko. 
d, r ~it1 cce"' ·z. 

D<rken •• ıııcıikmıın ~imdi COŞ· 
J..ıı. bir şcliı!., i'nlintlt• dolan dü!l. 
~·a lı eminde Lir kap lıuliude bu· 
lum'u~wıu 'c bir ı;iın bütün bu 
dolgımlırk.la Alııınnya \'O Jap<ııı. 
ya s::ıt1Lfarınıı. ho':ı; le.cağını lı:an 
etmek istiym. 1942 ilkbahar rn 
yazını Sovyet Rıll\y::ınıu ıPukavc .. 
metle gcçırıncsi, Hind:stan \'\o Mı. 
sır kaı>ılarmaıı sök.illcıneıncsl, mu
,·aso•a yallarının, işt:rn · noktala. 
rınııı elde tutulması takdirinde 
ltuzvclt bu inancında l1aksız çık. 
mıyubilir. Çi.ııkü, <'nd::ın sonra 
gcrçı ktcn Am ril.:nı ,.eli her ~ :ıaıa 
bir tufan ı;ilıi ko ııp ak.mıya baş· 
lı> abilece \ c Ruzvelı düşınanla· 
rını buluııdııklan ycrforde r a. 
mak ve ) ennıc!c inı.kanrrıa s.ıJı;p 
dacnklır. Al.,,; lınldc. bell<i Amc. 
rikn yine bu iktidarı kendisinde 
}ulacak, fakat. düın ny:ı çıkı~ ve 
<'<ıvüş şuı lan daha guçlcşın.iş. da· 
ha zoı h ... ş. n~~ '-'C uıüttcfik!e:den 
~azılan belki de knybcdilınış ola· 
caktır. 

Herhald<', 11.uzvclt inaru·yor, 
- Sulhun şartlanm onlar de.. 

ğil. biz dikte ettireceğ:Z; zaferi on. 
!ar değil, bh kazanac•ğız ... 

Derken zindeliğin \e rakamla· 
rın belagati.:• de krndi hesabına 
ayrıca btr kuHet k~> nağı ve gü. 
,.enci sayıyo,. 

f 7 EM iZZET BENiCE 

Ayakkabıcıların 
yıllık kongresi 
Topfantı çok mü
nakaşa.ı geçti 

şch ı 

i~ .n un o ç • ı.v rn .. 
kul·\~ çe~t .eriru v b ''1Un c m·yet 
tara!ı.nd;uı tc.mınıı:, .ş.t .-a. r. 

C'Ln :vet llei'St Ab~uun ı çıv ledar!
kl Llı.E.' .. !lda \il ı) et n:urercL.at ed.l... 
d.ğ.n! \'il yetin de lJu holklı lkayeti 
nr.2.nr: itıbara :?.!ara'c te.eyf yetı. \·ek -
letc Li:di~ old'.lglmU sey:c m.1şfr. 

MütC'ak.fben; ey .. kk ıbıc1larıo ağ1r 

!.şçı s&yılaır k gtinJe 7f0 grarr. ekımek 
ver:ı.~nesi jstemnl;1~Jr. 

Relo; bu IJ:n de takip td:od4 ğlnj sby. 
lemişlir. 

Billhare cemyet!n faolıyt.ti hakkın
da. l"ilnıtkaı:ılar Y•Pıhnış ve fıııla fa.. 
L)et &üstennesf iıılC'n:lın'~t:r. 
Bwı<l~ $OCU'a Yen1 İd.ıre Hey•e-ti se

ç1mlndt B. Abduılla:ı, JiıiFC'y~n Söza_ 
lan, Nur? ATısan, HU.q]Q PcTan, Naşi'L 
Gclışen. Sait Bezm ~z in-1ih.tp olım.

ınuş~ardir, 

Galatada bir bahis 
(1 !nd Sah;fcden Devam) 

s ÜZ<Orin,d.:ı <ayanı dil<kat bir id
diaya tu .'UŞıh."nıı ~r: 

Kah\'~deki mii.ştcrilcrden Sev. 
dalı n.arıde mamf Hal.z Uyanık 
b'• otum ta be~ kil.o pi ·, a ı 
kilo lhe:vacıkabağı ia r ıs: iyiye. 
b kC'eğ.n; idd a etm t r!. 

Kalıvcc· Kerim ise bunu ır.:ı" 
kün giinr m's \•e beş !ıra bahse 
tutuşmu Jard'r. 

Yanda'ci s!Itı,>iiden l::ü~.,;·k bir 
tepsi i~ .de ır.. k.!o p"lv \"C 

mil! eal<'bcn de 6 klo he ac1ka. 
bağı tatlısı getirılm:ş, JI&üz bU!ıt.. 
!arın hepsini ycn1 şt:r 1 • 

Kerim b.::ş lirayı ver!'CC"i za. 
man rr.n ~~ri.cndcn Su'.ey an; 
H·fız:ıı; bunların ilit.1ıne uç ru.. 
ra'ıi pc>"takı>!I şerbeti içeın :yee'l!. 
ğini idıd;a e1ım!ş ir. 

Hafıız .. büyük sürah · şerbeti 
de a rkanrnaya ağzına dıkerek 
hepsini içmİi', 5 lirasını alırnış. 
tır. 

:c -- S o·' T · 

BAl1~l VANLAR ( E ; .YtTf UE 
(l :. ·; . ı ., ııevaml ı Ha a .ımız b y ı< le:iıer. 

lğ'miıde bız b h~. an ı.h m ö-

y 
t 

r. 

h.·ı .. ı G r 
cı 1 'Clt-n 
iç.1 "e .me ny \C: 

m!yrı:.trin buluındui;11 
ft!. C' ktır. 

BlR Gil.llABı;T DAHA! 

Ccr ... k t h&O.p e1cn 'e gc.e-k..;e inr 
t , 1 cd '. J ; ce y t· 1 e ,... ve ycn.i 

E 

mc 1 mur e cc '.y-=~ ka... 

i tesini 
ıv nka 

e:-Ic .~. ha de 
doı tıza olmı

. garabeU gö· 

bıçak

ın 1 
, l l h f ae D an\) 

l\Iclck, bu sab:ılı da birbirlerine 
gınuişlcrdir, 

Bır ııı! dJ t dc\'nın eden bu dö· 
,·iiş sıras,ın 'l l\tulıtn,. et.ne gcçir
<l iai bir u ., ile haldız11w1 Ustüne • 
)iirunıü , • leıek de ckmc.k bıçagı. 
nı kaparak rni,te ine ı.1uknbcle 
etmiştir. Çuk asabi lı r k dın olan 
Melek dana atık danoıınuş, Mulı. 
tarı bacagnıdnıı yar'!llantl~tır. 

Bu kanlı ,·ak'anın tahktikırtile 

nöbct[i n1üddciı.u1~1m.i i meşgul 
olmaktadır. 

Sirkecide i\ledrc>J çıkmazı 6<>

kaı;ında oturan \'e o cıvaı da k'tln· 
duracılık. npao l\lelı•uet Salt &dm .. 

da biri de "'' cUıi (;t•tc aa t 23 de 
knh\'cden C\ c ;:eıır . n Çilingırlcr 
sokağında t"niı.nc nıcçr.ul L'r ııdıun ı 

çıkını~. kunrl rn-eının itztı-inc ata.. 
lar"k bıi) itk b:r taşla o u •• ııı· 
dan aı:ır su n.t tc y nılanu.~tır. Bu 
.;arbcnın t~ ıilc krndıntlcn ge
çen Jllchmct Salt 3 uc dıişıniiş, 
mutera,i~ ndı;ın bu dda kundura. 
cnın rehinde bıılıınan 500 lirayı 
çalarak ka~nuştır. 

Ynralı kııuduracı Ccrrahpaşa 
ha tanesine knldırılmı~. meı;.lıul 
~arih ve so~·gı ncunun araştırıl. 
masına başlnnnıı~tır. 

-o---
B 

cı lncl <-i.l!.:Iedeıı De\·am) 

dovler düşmektcdi ··. 
R !bu ki le ekk 11 eden i "re !!ey', 

c• ... n ı~ • f ve t :cft....-U ~ .e h·z.. 
IW:t edec t ni h c ( ·n·t c.tır.-yoruz. B\ 
r.ae91& cyh b dC.a... .,,_tn tctldJclylı 
ycrı. t1en seçim yap•lroı s1ı11 r ca ede. 
r z ~ 

'!'Icaret ~Iüdurülğü bu ıect::ıları e. 
hemrr.'yetle tetk!k ct.t• r:~kttdir. 

l:OLSUZLl:K YAP~'i İDARE 
JIEl"'ETİ 

Geçen halta Bah,1'1QU r Cemlye!L 
nin KC'ngres~n Dahsedf'n ya.C?.tmJ?.. 

d:ı Cf'Jn!yet İda.re .Hey'ft"ınir Y'" suız 

oorl.y<tı g5rüldilğu ıçln Müddelumu.
m!l te vcr!ld!lin; yaz:ı ıştıl» Blr !. 
basıı. mahal kalm.ınlak üzeıe .Müddei. 
ıınıuınl iğe ver len bu h -;' tin; B. Ilü • 

aamedd n ile fır..ah :n ve .. .:.odıışların. 
dan mUrtkkep ldl"'1 ll<'y'ctı olma)itp 
1941 de B. Alı B i n Rds btı 
tlu(ıu İdue !loy'et <>L mu knyıt •• 
ta-.:z.h edttlz. 

b ;1cn 

y ni, mü k rar 
(l . ~ • Dev 

i.tanbııl, İzmir '~ l\ltrsindcn 
Anl<nra\'a gl<len itlınliitç1 lıcy'et. 

1 ri ile birlikler ıım~n i kıitipleri. 

nin iştirak etlikleri ı planhl rda 
şu esaslar ıe bit olıınnnışlııı: 

J - Tiraıet \"ckilligi it!ıaliıtı 
teşkilatlandmnı) a 1 aı er vermiş.. 
tir. 

2 - Yurda gfr,,.,el illınliı~ eş. 

) ası bir cldrn, d dclr • getir'le

cektir. Bu !şle itlınlat birl°kl ri 
, nı:üclcndiriktel Ierd r. 

:ı - İtlıalôı eş' e ı , ıı,~r eti 
naznra .. lıııarl ]·norm l l>·r to ı nn 

rnı!e k~r hı d ı 1 ' ıı o • \C p 
lunaraktır. 

4 - lthaliıı <s~ ••r.ın İ tanbııl, 
İzmir ve l\Icrslr.de r•cüforine gö
re ınerkez.lenın~:s.i ~ a.3 itibarile 
nıuvafık göri;JnıüştiiT. 

5 - İznıiT, İstenbttl ,-e Mt>r~in. 
de müracaat ,.e dağıtma bütı>lan 

kurulacaktır. 

Ticaret Yekilliğin<le se~ilen bir 
komi )'On bn kararları: alt talinıs. 
tı ve .formaliteleri tamamlamak 
lizereöir. 

dn b~1mnn D0<og >buzh şehri de bu_ 1--------------
L r ..... tadtt. ~üdar icra Memurlu~uooan t ~ 

AJ•r .. n. s ... h berler~ göre, 21 Su
t " evvelce b d ıid it g.o: 16 de. 
w 22 Alrn ~ ıa>7,re<l dııtOrülmO..· 

hin ılflnı: 938/21 

l' aya çevrılmeo .ne k•rar """ l<iiğ! 
Sun Telgraf gazetesinin 22/l, 942 ta.
r.h \e 1749 ·o. lu .nQ.shcsınııı 4 u cil 

•·hl! ınl<ı 6 ve 7 :~cı •iltunuLde ilAıı 
cd ş olıııı gayrı menxU:un 2 nol 111'>
t!"m ·~ı 16/3/94° tor:.lı.!ncı• ohr.ııy p ıı 

::.ıarı 942 tarılılrıe ınU...r t Ferşc be 
r i1n · aat 14 Ue 16 ara mda icra e.ı;,.. 
1 t:ceL tashiheıı il!ın ot~nur. 

ıtır 

22 Şt"b tıa b"' a ını::hou'l.-eleıinde 
20 • c y rde B o .><: re :8 Nman 

p e1 J.ır. il r 12 Sovyet 

2 • Şubat.a 1'.1 ova c v nda bir 
An •ıı li..JY re t d ılrCln !• tfir. 

B~ytk 3 '·l nn s nruz Ze\'kini.,. 
B y;,ın avııntiirlcrl.n e§S.iz heyccıırunı top! ~·an 

ÜNAH GECESi 
HARP.ABA STANWYCK - FRED Mac l\It;RRAY 'ın 

yaşnttığı en güzel bir hayat J<>manı 

LALE'nin 
bu perşı:mıbe ak.~a.mı göstereceği en müste~na bir fil.mdi:r. 

Bu Akşam SÜMER • 
sıneması 

S.nen'ln ~n büyük artl~tlk ve .mlizlkal eglcnasi ... 
Bütün musikinin filini... Bü t'inı Amerikan radyosu ve en nıo. 

dem şarJulan ... Yeri (DEANNA DURBİN) 

G LORiA J A N 
EUGENE PALLETTE NAN GREY 

ile birçok büyük yıldızlar ve küçük şantözler B U T C H ve 
B U D D Y 'nıın iştira kile yaraı tığı 

YAŞASIN SAAD•T 
iliıveten: Bı\ÖDAT DADISI Ünhcrsal Şark Baleti 

Bu akş•m ~in yerle ıınizi eV'\'elden aldırınız. 

CINAl'L"I' ... ŞANTAJ ... İl'SANLARI MAHVEDEN 
FE TALIKLARDlR ... 

Bir k:ıdm için ne yapılobilir ... 
Haydutlara «arşı pc~sler ... 

11uazzam h ... k 

PARA! .. A 
Oynıyanlar: 

1 b', Film ... 

B.UDOLF FER. 'AU KIRST&"l HEİBFl'G 
Bu Perşembe ııkjamı 

ŞARK SiNEMASINDA 
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'"'\ 
•· İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

~ -.;!"-::;~ .ı.• . .,,-" ' •• -. '·'· • :, .~ ~ •• '::: • - ' ~. 

YOKOHAMA 
'-----------------------------~o.114~-' 

T;ırkçeye ~eviren . İSKENDEK F. SER'fELLl 

M. Hisso bana yavaşça: - "Bu gidenler İngi
lizdir ben onları Stüdyodan tanırım .. !,, dedi BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, HOMATiZMA 

11.İlt •iLozon:lli (;Af;L~LUK 
FELSEFE ·j 

GecC:. Sat Ot.."l buc;ui<. 

u.111ay2na müh.mı v-.:t'!elcr venuez... 
ler. 

-Ya .su sarhoşw.r;.ı. ne dc.ı.-sin? Bw:ı... 

ıa.r !tendi ıne:ı!ekle7:r.cic çok l«:rübc. 
h in.sanlnr olsaydı, kcndiier.İl1i bu 
derece iQkiye verirler miydi"' 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
(Yc·~iJl 1' ... cnerlı Lokatı\:ı) doın 3av;ıo 

)'..ıv: ~ pn.nsiyouwnuza C.ün~yon:luk. 
l\l:stcr Hı.sso yolda bır k~..: ej<ı.J.tte 

.ılc!..:. 

İcabında güntlc 3 kaşe almabi lir. Her yerde pullu kutulart ısrarla isteyiniz. 

Duha vu.k.:t crt:endir, Pa..ı~ıy<.ıııa 

;vi..ncc ~u:ılaYl bıı·er b!rt.r gfr .... cen ıe
\_.relinı. 

ilen. ,o.ida &~e:-k~. Lokan~da hii
kunı, .. ti ve zab1~y1 ~iüJ.ct"..e tenk1\. e
dl'.']ı lki mü.,!cıricin si.rderın.1 düi~e· 
rl?.[ .M::entl.i kend..in•c guJ.üyoıJLım. 

- Kendilerine t:ü\ t..nct.Jderi iç.n 
\'r.~ir.ler. 

Onlarm s~n.ış o·duf::..ınun he
men hemen bizden ba,.-k:.ı. k rr.ıe .fa.r
kJla \:a:ına.nuş gibiyc!J. 

<.>nümiıı.deu p'pok.n... jÇe.r.ek l1ürü.. 
)oorlardJ. Hisoo onl"ı·ın sa.rhos oldu... 
Awıu gcve:.:cliklc-r:nd~n adla~. 
Z:ra 1 btm4.::tln.n bir~'St ~dk hıı;lı k<>
ı:;.~uyordu: 

f Hediye Kazananlar l 
t~nsiyorı~ .}~~~.ış1ık. Bir 

Stıka.k ~mca yerhnize \'Maakbk. 
EJoenbir, ya.n.11111:..:dan sarhoş iki 

İı41ilitln hızlı hız.!ı konuşarok g<çtii<
lf:'ıuıl gordUk. Hisso baa.ı yC!v;1-ç:ı; 

Bu g1drn.ier İııgfJlzdiı, dcdı, ben 
ol.lar.t stü.<1yodazı ~ı.."lı. B:.r a:Un biz 
fil.nı çevJr~J"'ıeen seyre ge..'mi,)len.lı. 

- ı·..;n1 tücc:ur.t 1111<lı.rjaf"?, 
- Hay rr. D!z!m gibi. Anl .. '"'$,;,n µ! 
lil.rretinıJ g~yen1edim: 
- Gaırlp ,ey! Biz.Jn glbL krn:::seler a.. 

JJ. ında demek k.1 kendini kaytedecek 
kadar .çki tenler de \o·or'! 

- ~uphe.·dz. Onloır \'kkı mUpteJJ.
sıdır13C. İçn;cden kar~~::ı.r! ıe!enıcz .. Ve 
bır 'ş &Ü'rl:mcz.ler. 

- Be.c lnl;:ıl!ere L.3cıime~--ı ..c..a... 
b.:z!:u b:r ş:;J nlsa.m,. böy'e 1SR1'~a 
b r dak'Unrn ttr_g; 4:.ni b!lt hava.ıe 
•tmcm. 

- · Jl~ın \"3lr' ı:.n:m::ı., ıeıı bu işieri 
j.:><ın ad -. ndcıı lelllti.!t ~dlyı>..._,! im. 
l:'!'krt·d<! bumın ıe-of•!Si, biz!m dü· 
:ilC~cuk~erJ.ITI..zin \C blkt·klcrinıttln ta
ır...am:yie aks nedi:, Aıc~eıa b:,,;, İngılJz. 
ti'oz~Iu: •C .. ~ushık işi~ , :ı!'UI i..'ta. :r.a. 
ı-eraperest kunselere tt•V\ii etmcl:rfu-.> 
de• iş. İnı:'1lzler.b cas." :uk haldı:ınd.> 
b.r lns4nda a.radıA.ları en biıyl t va. 
~ıtlaTdan bir" de budUl' 

- \'ani :-r...!1-cerapc.rest olmc..k Öyle 
mı?. 

- Şüphe a. 
- Peki an:mı.3, bu ·~in m.ahiyetı 

.z~ter.. bir rr.ace.radan başka bir sey 
dt'ğt!dir. ?.!:M;erapercst ohu1yan in. 
z.ı...,., .:ı·ldığı rrtCSleki terbiye ile bu -i 

.__ İşhn! b~tiırdun. Fakat on beş 
gun <Wıa Ncvyoı .::ta kalaeogım. Ça. 
buk d'jnersem, tU JTlükiifi)t aJJ"ını. 

\'e buı:ıdan scnr3 °ilC.nCf"ll her ~iıı 

bl>ylc Ç•bulı: bftmcslı:>i isterler.> 
rn,,.., ya\';lŞ yan.15 r;üldü: 
- Görüyor musun?. Bu sözd~ hem 

!.:uvvetli iki mnntı.1:;; v.ı.r Jfı:-m de lıh.. 
ti..n:.s g.:Zlı .. 

- GO!'U.;·oru:r-: On be~ gün da.ha 
Nc:vyoI'kt.l kalrnak b'Uretly!c ı.amanı 
ı?t<ı.ıt.m2.k .st;yur. Zamd'.Il. uz.ar.:.;~. mü. 
kl!&l n:iktan da l,üyüyec~k. 

- İlıtiras.a gelirlA:~. onun d.ı ceva .. 
bIDl ben verf'yim: lng.lizler cidden 
lam iı; görürler.. ~·.ıkaı, şahsi mca. 
lu~1!erınJ de v ts.ni vazifeleri gibi 
i<at')oyyen .>bıml <."..,Jetler.. z.ıe.ı ben 
o:ıJan =! bu z.ihnlyeı;\o baLınd'*
ı.c ı Jtln l:ı!ktlir etl •rom. .Amerikalıla;r 
bu hı daha 11iccan:• dilıüneyı>dar .. 
Hımıen hk; te lıea:Ul>e!cri 7ok -.,.,.. 
:rmjbeğC;a t.ı:ı:ı. olmam. 

_... Evet. On!ar .1\.mer :kalılıara &O. 
re Ustad. Fh.k ... ~. bJZC g;Jre henüz ace .. 
;n, ,:Wtirt 'aı.lyetbı.<lcdi.r'.~r .. İşte, ör
rck~cri tr;('yJ:r.ad~ Bir jJpc..n ca~u~-u 

St."ka.kta kendWı! bij.:, h.• ~eşhir' cderce_ 
sırıe tanıtır..::., Hu't.ll bunu y:.pan ce
z.1 gOrı.ir 

- Evet. '-If!:!:eld1 ben siıı bu vo..zi,.. 
yc';le gOriem, hllküınt:ı;me sorma. 
den (Mc,kaddes Bat:aı mı kınından 

'jcarıp, şu cadden;n o nasında :ırke
r.ıza SüpI<.l:nakta bıx ;;ın bile tereı.Idüt 

elJT.em. 
(Devamı Var) 

&Vt'f>C:<U mi?. !---------------
- Bize ıöre g:örl~r. İr:gli:zlcre gö

re _göremez.. İng1lizicr bu Işın -be .. 
r<.!ket venin ki- biraz d11 imini ya.p.
m·;~ü.rdD". ·~{c.ıni bu saha~.-. tecrübe ı 

S•hir ve Başm:ıharr!r Etem İzzeot 
Benıce - Neş~yo.t DircldOrü 

Cevdet KAHABILGİ!l 
SO:>; TELGR.U' MATB.'\ASI 

!ı ACELE SATILIK 
1
: DENİZ MOTÖRÜ 
'~ Çift silindirli 80 beygir kunetınde 
a BOLEHDER markalı çift silindir 
2 Silindlıltr, pestt.nla, granh, ) ataklar, kncı ve kar1ellcr tamam. 

"''-'dır. Talipl<Tin Asmaaltı Ca r.ıbaz han No. 33 o~ m~r~.uatle:~_ 

Mü&.1atlı bilm,cemiz hal.e-
denler arasında çekilen k.ur'a ne. 
ticesiooe hediye kazanıanıların 
listesini neşre de,·am ed yorU2: 

B iı;ı,. roman ka..--nmı.nlnr 

Yusu!paşada KazganiBadi ma. 
hallcsinde Cami wkağında 8 mı. 
ma.rada Bayan Elmine Tanju, Üs. 
küidarda DoğaDıCılar cadklesintle 
101 numaralı hanede Az'.z Mah. 
muclefenıdi sokağıııda hınan Hedı. 
man, M<saray'C!a Muradpaşa ma. 
haTiesinıde Mektep solkağııııda 10 

nuımaralı hanooe Bay.an Üftade, 
Kan;ta General Gazimulhıtar mek
tebi 3 üncü sıruf talebe!lerinden 
106 nwn;ıralı Bayan Enııine Kö. 
sıc<g:f, Tarabyıada. Sardcnya so
kağmd.a 7 numarah hanede . Ba. 
;)'an "Mıii:zeyyeııı Eı1r.ncan, L5.lıcU.. 
de ~ cadd-es nde Şairlıaş.. 
met sokağıma 36 numaralı ha. 
nede Bayan Mualliı Sira1, Aıne
rjkan kız kril'Jeji 6 ınıcı sınıf ta. 

l ulet [ mi ı ı c 11111 ıe r rnlırı iı lı ırne u. i!arnsi ilinları 1 : ~ ~~ 

lcbclerindcn Bayan Zahide Gö. 
ze, Pangaltıda Dolapderc cadkk
sinde 269 numaralı hanede Ba. 
yan Ferlhurıldle Emtl, Şi~i.dc Sağ. 
dıç sakağında 16 numaralı ha
nede Bayan Suzan Bıçakçı, Ci. 
bangiııJl,c Ö-ı.en apart.ıımanında 
1 Dl'.ımarada :tbrahim Tayfun. 

Bl'ner ştLlu bo:ı;ıı. takımı 

ka.::((nanlar 
Devıle1 Dcnriryolları Y ed.ikuıl-: 

cer atöli""~·mle Nuri Soner, Üs. 
kürlar kız saın'a1 PlbStiiüsü 4 ü:ncü 
sınıf ta1ebeler:ndcn 271 mı.ma. 

ralı Bayan Peı:Uhan Uğur, Beşik.. 
taşta Kılıçali mahaHesirulc Der. 
vişmurtaza sakağında 12 ThUIIla. 
rnda Utmi, İıltanbuJ 27 inci ilk 
mektep 1 .'ilci sımf talebelenin. 
den Fahriye Özüpek, Üsküdar· 
1 inci orta me-lııtC'.P 2 inci sınıf ta.. 
lebekrinden A'll'Dı Ergüder, E;.. 
lııişchirdc avukaıt F.1;,ret oğlu Re. 
fi. !Devamı \'ar) 

Türkıycde en az günde bi.: defa nti~. r eden ga.ı.etelc. :n bJrer muvczz.ii 1 11 

~ıa. r:azetenın .mt~3r ettiğı şehr.n en Yil kuı ista.c:-yonıar<laın heı· ıstıJ(üzr..ctte !ızJ.. ~~ 
ır.t yirmı beş k..:ome;;re ır.es.afe!er dahilinde m.Jteber ve 1.v 94.2 'ln'"ıh::ldcn n1er't • ·~ T iŞ BANKASI o!r-..=ı.k ıüzcre üçüncü m'·v\l taylık aborlu man kc1Ttla > tar ~ dns ed ·1mtŞti:.r. ~:4 • 

Fazla lıdsilal almak üzere 16iasyonl aıa müracaat oi"'ı=sı. <1297-2628> :~ h ÜÇ Ü K 'J' A SAR RUF H ES AP LA Hl 
---- - - ~ 1 9 ( 2 i K R A 111 İ Y 1:: P L A N 1 

# SÜMER BANK 1\ :~ lerln~Ş1i~P~~~P.o 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağu.•tos, 2 lkincilcı;rin tarih· 

iplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi !~ t g 4 2 ı K RAM ı y E lı ER i 
BAKIRKÖY BEZ FABRiKASINDAN ~· 

$ Fab,ik:ı.da A....tat D"alumlııy wn ı.naUn<!e haısı. an 3' 00 kilo Sul· 
f;;.1 de Plomp Jlydrat~ 26/2/942 tarihjne müsadl! Pt"r "'-.noe günü saat 
11 de ac;tlc arttırmı:ı i!e sa.tıJac:akt;r, 

Talip ol.l'olıırır:.. n:ai.! görmek: ,.e t r~!ti öğrenme~ iç ı hc,.gtin öğ:r .. 
dln sonra Fcıbriic:ı Ictarcslne mürac&.:ı.t t;hr..eleri. 

r------------------------------B 0 Yü K ZABITA ROMANI 

~~ 
3 
2 
3 

10 

adet 2000 lra.lık.=2000. -lir 
• 1000 • ~3000.- > 
> 750 > =1500.- • 1 

• 500 > =1500.- • 
• 250 > 2500.- • 

tJnrZ .A:kıı bil:Şı.na gelır. Ilı.ittin bun- ı 
Jar bir k >:rıC'dyad:ın ba~n bir şey 
c!oii l. 

m 

40 • 
50 > 

200 > 

2lı0 

100 
50 
25 

10 

• 
• =2500.- • 

l2ôıl.tır ve adamı yaka :J<lılar. Yüz.ürıü 
açıp Luktılar. Fakat bu nda:ı-n Vitc>cha
pe1 Ji blr SCTSC:rl ıdı. Kanıkf.ıpır:ıın 
sırrı )'!ne çüzü'.emt!di. 

24 Şubat 1942 
18.00 Program, ve Mt·mleke~ Saat A

yarJ. 

18.03 Müzik: Radn Salon Orkestraı;ı 
(Vlolonht 1'<cip ~ırı), 

18.•.a!ô z:raat Tn.kvımi, 
18.55 Milzik: Fa.sı! Hey'eU. 
19.30 Memleket Saa.t A,yaTı, ve Ajans 

Jiaberleri. 
1Y 4.l Konuşma (K.ta·p Saati), 
W.55 Miızik: Oyun TUTkükri. 
2C'.li Radyo Gazctl:'Sİ. 
2j,4!i Müzik: Pjaoo Sololaı ı - Scar-

1..ıtl ve Ch•pin'ın Eserleri. Ça. 
h.n: BccUa Dölener. 

21.15 Konu.~ (TÜllk Hukıiı: Kııro. 
mu Adıına). 

21.30 lıli.i.zi.k: Xlar'-ııcı H .Pmw 
Kııaçerlosu - K . .M. Voı;ı Ve

ber. Çal-1'1r: Uuzaffeı· Uz (Kl:ı.. 
r.iiıet); Sabahaddi::r:ı Kait..-n.dcır 
(Pmno). 

2U:l MW:ilr.: Klfts:k Tur!.. Mürıılğ! 

Programı. Şef: Mesud Cern1l. 
22.30 Memleket Saat Ayarı. Ajam 

JJ~berler! ve Borf,1lar. 
2L.-4:,/::l.50 Ya-rın!ı.:i Program. ve Ka. 

ponış. 

HER :'IBVİ VE HER CİNS 

8.ASK'ÖLLERIMIZ 
GEL.1\tİŞ7İR. 

Adrea: Asmaaltı Call)baz 
han No. 33 

1 

Telefon: 24681 -~ 

(HALK SÜTUNU) 
1 

(NOT: Bu sütunda ~ araıma, iş 

verme ilanfan paıras•z olaır;tlı: der. 
colunur.) 

J, arıyor 
E~k[ \'~yeni harfleri okur yazar i 

ıntkten t:ıhsilim vardır A.sk<rlikle lı.lç 

bir alakam yoktur, 25 yc:~ınd.a.yım. 
·ra.5r~ya da gldttbn, ve-rilecek ücrete 

de k~raatk.3r1m. ı\;, ni z2mı.r"Cda her 
turli.i kEla..!et de gJ,;-:~bl 1.riır, 

Ad!'ts: Mahmutp.ı,t'a Sr-b:: l\1t.'SCit S. 
}lo Kema ÖZCAN 

Gelen İ § Verme Mektupları 

Gc:_ v• rune meMup~arı: 

Bay A. H G namınıza bir iş ver. 
me mdııtuıbu gdmi~f.ır. Acele 
al<lı?.manız _..,..,. ... ,~..:ıur. 

l\'Teıda ~n:z Ku 1 übi.Jndf:n: 

SATILIK KOTRA 
Kulübümüzün mnh olan 

B 0 YA KOTRASI 
1-tali ha.zıriy.ı.e lruluncluğu yerde 

~atılıktır. İstek1 UC'ri,1 kcs·r. teklif. 
ler jll nihayet ~B Şul);tt 1~42 Cu· 
ın .. -tesi günü sa<ı.! 16 ye kadar 
:~roda Denlz K;,.ı:abüı.e yaz.1 He bil_ 
ciirınel~ri ilfı.n olunur. Fazla ta!
sı:i'ı.t ve kotrayı görn1E-k için ku_ 
!ilbe müraro:ıt ed~lme~. Telefon; 
60052. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

~ara Kapı Cinayeti !< U'I 20 l İ 18 IJAKİK \ GFÇITOR 

- İ.srtıyo. m~ :1UZ~ 
- E\ tt, o-in önu.....-">dc bır otomotı.i:l 

İk: Polis m·Jfettişl, kU.ı.:p!ıf.nede 
J-..-.;tıape tiu.'rıne yatrıi.Jııt'i olan atl~uı 1 
lo.lu.yarlar • .Ba~iJfrtt.i;s: 

y..,LO):r:: 

Bu ak~am saa t 20,30 da 
P A R A 

Necip Faul KISAKÜREK 

\ ı YA Z A N . f N 4~6 Ç e v ır e ıı : ı 
Loui• Thomas o. 1 i. S A C l T J 

il 
SAAT 19 DAKİKA %0 

- /.llo, Mülettif Vil4 mi?. Haydu· 
rlcr, ce-ıtdi arrecich a~!klarmda bu .. 
lundu mu? Pek All, a.zc bır haeia a .. 
r.;; bası gönderLyoru.zn. Evet, Ba,rrıil
ietti.şe de haber v~rec{'eım. 

Nöbetti poH:ol Jones te!efonu blt"a
k::.ır k deftt're k :y<lPtti: cÖğ!eden 
so 'fa s::ıat i dıaki!tl 20 Vills'ten te .. 
ı.r"" h:ı-ber".• 

I :lt k'"~ iırınca ikl poUs aras!ll
da lı . .- kc:dın gör<li.L 

Sı rg ız.a cevap ve :-emiyeceğ~ 
D.:. -ah: 

K-dı.n acı acı ~ktı: 
Nı.ş;;ın:anı Mıu b:t'n .r. nerede ol

e ~unu söyleıniyeceJl m,;,sın1ı.? 
lıa.yır. Slzi bu garip kıyafet 

l«;'nde y~alamıya rou\oaf!a.k olan şu 
lkı ı,o!Jsi de tebrık etmeli. Sokak Sa. 
vc;y rr·l·atrQıg""U sahne , ctcğHcilr Ar-

1 

~I ur k:m öldürmek ~tedi?. 
Ben, İna:nmıy:>ı· nıu.sunu2? i~ 

f-sb.-ı.tı. 

KtdJn jones'in :na!'Asın:ı otomatik 
b!l· t:ıbanca koydu. 

- Demek bu !şL ~iz y<ıt.ptmız, o ha.ıJ. .. 
de Müfeb~ J\!ariM'ya ela sokakla siz 
ate5 ettiniz? 

• Delirdin!, mi. O benhn nlıaıı., 
hmdır. Kirn yaptı bı..ınu?. 

- Bunu be::ı de Liln1.yorum. Tah
k•kat bitmedikçe bLr ~ey söylemcye 
ae mımın değillm. 

Genç kadın Morib.l'ııın öldtiğüne 
oli~helenerek sarardı, ve dil:ştü. Polis 

Joncs, Juıdını a:ötürmeleri iç.in *1 po ... 
llsf" ~a.ret etti, Polis!er ~3~kıu durdu.. 
ı:..-. Kudı.n düştp b3yılrnıştı: polis Jo· 
nes emretti: 

- Bayıldı mı? GritUrüp D hilcre
a:T!e kapatınız. Sirke ile şakaklarını 
ovunuz. İC;.p ed.erto bır k:.ç tokJt a. 

dırrdu. 
hu ber.Im olo:~.ob:ı. )lotOrun se .. 

'rı<'cn t.anıd:m. SI,·ı:ın. kapı açılır a. 
çıhıtaı yakalarız. 

- !\f Ukenvne l. 
~<.1KUt 1 ak.5am gJlgc • .crin.in indiği 

lriıtür·t.<:>ncde derınleş:yor, Duvarları 
ört€n perdeler aPında lki müfctı:~ 
!ı.al\:lı duruyorlar. Kor:dcrdn. ayak 
s€sleri. Müfettiş !\l o:rU:t,'cUl kanJeş\ 
Tt.orr geliyor. KütJ.ph .. uıcnin kapısı_ 

na y;ı.k 1 ;ıştı. Yavaşç.1 ar_-11, dinledi. i
ı;l"ri glrdl,.. 
Kıyafet yine ayal. \'ı.rhk g:ıbardin, 

yiızürıür ... tkt kısmını Oı1en !öt:- şapka, 

e .. mer boyun a.tkı~ı. E.~;ğ· geçtL Süğ 

el'n<lc bir 4banı:a var. Fakat bu. 
'l)ıorı ~ği1 şu ga.;:C'İC!·l bozuntusu 
Lommş'a ~i.yor 

~IG~anın buhmduj:.ı dı.;vt.ra y ... klaş
tı, F;ık.at tereddüt t'diyoı, Rovelveri .. 
n~ bıraktı; :ki cliy!c duvardakl siyah 
}.opağl ~tı. Fakat lçeıde gördüğü 
nınnzara ilıe korka.rJk geri ÇE'kiLd. Ve 
ycrtt )·ıkıla Ba~n1üf('ttiş 'I'ork::ın~y 
ve 1\lüf Ptt~~ Marıba yer!erinden fır .. 

- Bu da onı.m ,pJaıDılnxı.ocian blı.isi 

<'inıolı. 

- İhtimal. 
B'.r&7 sonra doktor çeri girdi. :\Iu.

ayenericn sonra: 
- Bu da David'!ıı ~kıbetı~ uığ. 

ranuş Aklıma şu qeliyı>r: Galiba bu 
aaam da Oa\•İd g:bi k··ra kcpıy1 aç
mak hterken elek.t.r!k C(:re1an.ın.:ı. tu. 
tul"rak öldü. , 

- Bu, kasanın kapı.sı olac~k? 

-· Evet, Böyle bir ŞC'Ydc>n şüphe-
lerıdğhn ic;in ~ki elektrikçi getirdinl., 

- Bı~ nıünf1tün iı~r ~ty. Fa.kat bu 
halde Davd öktüriil'llem•ş demE-ktlr. 

F:-kac kenıdi kı.rrd..ı~u c~fktrlk. ecre. 
yanına nasll oldu da kcı1d~ kencUsitıi 

ktıptıı-d~?. 

-· BeJki o ltndı. ha~1rlı;rarı!2mıştır. 
Be'kL heyeca nlçlnde idi; esrart'ngiz. 
bir ınf'ktup almıştı, 

- Bunu ş!ındl anlar11 
ikL elek ikri hütü· i'an'!yP alındı. 

Adan.,Jar 15 da·k:~" sır GC' santi
n1ct .. :e bUyuık.ıükCnde cürt köşe biı 

(Dc-vam1 \'ctr) 
1 

Güzel ve zari:C olmakla bera. 
ber dakika şaşmaz saattir. Her 

' yerde arayınız. ı 

Tarihi Tefrika: 30 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Selçuk hükümetile kuvvet bulacak 
olan Türkler yeniden Bizans şehir· 

ler[ne hücumlar yapacaklardı! 
Arsl:aııı, bahasının pootwıa otu. 

rur oturmaz, ilk .iış olarak, kardeşi 
T oık.ayı hn ik merkez kumandanı 
t8yin ederek, Kasımı, teşekkül e· 
dccek kUI".ıl\ayd:ı n.ıuhaıkemcye 
ve İzmk:te bulunruı Ke~una taraf. 
tar olanların birer iıirer tenkilıine 
memıuır etti. Kasım \'e ma;yeti 
teşkil o1wııın kurultayda kısaca 
muha<k-eıııe olunduktan oomıı. ida. 
nıa mahkı'.ım oldular ve akı.be'\le
rinc erdiler. 

Arslaın bilumum Anildolu bey. 
lcrine emirnamele-r gönderC!rek 
Türk vatanının yegane varisi ol. 
duğunu binaenaleyh ayrı ayn 
bey liıkler taıumadığuu, herk<'5in 
lznik merkozlııe tıl-bi olmasını em.. 
retti. Giilice h.mıdi adamlarına da 
mahrem emirnamelec· göndererek 
kendilerine sadık olmıyan beyle. 
rin biır fırsat vukuu'llda idamları.. 
ııı istedi. Bir yandan da Bizaoo 
lınparatorun.ı v'e civar T-ekfürlere 
elçıler gö11>lercrek hiJkümeti ele 
aldığına, k:»n~-uulk \"e dootluğa 
ri·ayet edilme;.iru istcd'. O vakit 
Bizans İmpar .. toru b•ılunaın Kıoıın
non, Arslanı" Tebrizden &açıp lz. 
nike hak:® olın<ıSma taıh:ınımül 
ro..miyoniu. Çiin:kıü; Selçuk lıüıkü.. 
meti kuvvet ~ulaıcak, ~ ye
niden Birrons :ıehirlcrine hücUIIl. 
lar yapacaklardı, Bütün bir Alla. 
doluyu yen.id<>n ellerine geçiren 
Türkler, Bizd;:Slıların alp Arslan 
önü.ııde vak; lıozguııluıklaıru:ı.dan
beri, yııv~ yavaş Anadoluyıu istila 
, .,, istirdat ederek Marmara kıyı. 
larına ve Biz~ns önlerine dayan
ınışlardL 

Rzans İmparırtaru Kamnen a
kıbeti şüpheı: gördü!,<iindeın bin.. 
bir hilıe ile, Bursa vesair beylerin 
İznik aleyhine çevirmek için Ana. 
dolu içlerine cruruslaı gönder.ıniş. 

tir. Bir yand<>n böyle hareket e. 
diyor, bir y~ndan da Arslana el. 
çiler göndererek hed:yeler veri
y ı>rdu. 

Bu sıraljrcJa Malatya, Sıva.s, 
Ankara, Eskj~ehir beyleri hep 
Arslanıın emrine geçm.i.şti. Bır 
yandan da diter At~bekler itaate 
alınarnk İznıke <bağlanıı:;lO'J'du. 

XI 

HAÇLILAR Sf"FERE 
BAŞLIYOR 

Tam bu .s:ralarda idi iti, Arsla. 
nınMaJırtyayu gön<lcıdiği Sai mah. 
rem emııi Dendrtaş ağaya verm~ 
ve Malatya beyi katJoJ,ımarak 

memleket D"mı:rta~ \'C maiyeti 

1 
tarafından ~t.Han Arslan namma 
işgal olıunm.u~u, 

işte Arslmu.ıı Sünbullin b~ 
ııa yazdığı ırektup da bu erııirl• 
beraberdi. S~rnbül Malatya-ya ~ı. 
d.iği zaman Bizanolı'.e~, ~ 
Tü.nkJerjnin tekrar kuvvet kazan. 
mas:na meydan vermemek için, 
Bursa üzerine İmparatorlar.le ha
rek-et etmi~ l ulurıu:ı orlardı. 

Avru.pada aa mut•assıp ve a~ 
adamlar grupu Haçl•lar seoferiDi 
tertiolıe başhmışlaıxı" 

Bir yanda'1. Bizans İmparatoru 
Avrupayı k~kırt.yor, bla- yandao 
da Kooüstıc Lristiyar lar k:ı-tlolıu. 
nuyor diye vel\"olcler kopuyordu, 
Halbuki işin ~slı şu idi: 
Şark o vakitl<>r çol. zoogin olan, 

medeıııiyetler ve saa<letlea.· taşıyaıt 
biır yerdi. Avrupa Kunınuvüsta. 
nın karanlık iikirlt>tile, di.n kıav· 
galan ve cehaletleri. yüzünden 
medeniyetsiz biır süı·ü çıplak ve 
açlardaın mür(>kkepti. Şa~ktan ga, 
be giıdeıı:Jer, ~arkın r~fah Ye ser. 
,,etini söy!iye royliye bitiremiyor
lardı. Avrupa halkı V<? hüküm. 
darları, dini alet edereok huıistl. 
yanlan gall'.'Jana g<>tiriyorler ve 
bir 2lay yeripj yurdumı ter kedeıı 
insanı sürüleııni önl~i 'ne k.aotaırak 
Kudüs yulu•ıa dö1tiilt:yorlardı. 

Bir yandan, Bia::ın~ İJ:llfN>l'8:toc\J 
Komıwn, I'üı ki erin anao;·.,. tan:la· 

ı ında yerle,;rrclcrinc 
y or Anad J b' 

dayanam:ı.. 
.. kını.ık 

' 
o uyıu .l:J.' J1JUS e 

gi.bi elime g~ıırmek istiyordu. L • 
itin h>Çbir vakit Türkler Anadıoılu· 
yu bunların eline bırakmanııış. 
!ardı. 

Arslan, bu U.Tihi wkayii iyi bl. 
liyıordu. Anavata:n içi'ı bü.tün dün· 
ya kuvv-etlcıiııi hiçe ~ayıyoTdu. 

Bizans lmpa·rntoru Xomırıen dux 
madan Papaya, Avrupa hüküm· 
darlaırına me<lttll·r. feryatlar yağ. 
dırıyordu ... Arslan, bütün Ana. 

lJ)cvanu Var) 

• TAKViltl • 
Rumi 135~ Kusun J-! icri 1961 
ŞUBAT 

109 
SEFE!t 

11 8 
Yıl 942 Ay 2 Va.->at1 

Vakit 
Ezant 

~UBAT 
s D s D ------ ---
6 44 Günct 1 ., 51 

24 
12 27 Öğ'e f 35 
15 '. 9 İkin"' 36 
17 53 Ak:şa!TI 12 00 

SA l I 19 23 Yat'l ' 31 
5 05 İnı~ak . 1 12 

, __ _ 
EŞYA SATIŞI 

Beyoğlu l örJüncii Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Terekesine m ... hl;crnece elkonulan a.ş'ağıda yazılı ö1i.i~re ait eşya .. 

tarın ar;ı:k arLtı.rmn SLl'retiyle hiz<ılarında giisterilen gün \'t- sa~ttp satıla
c::ıığındoaı istt'k..!iler:n sa'tıj günü n1alu·llindc hn.- bulun:n::ıları ilftn o!un'..:r. 

942/13 ölü Mari terek~i Beyoğlu lI.;ısnü Galip sokak 27/1 satı; 
!!'j/2/942 Cu:na. g.üırü saat 14 de. 

941/162 Re~it Feriköy Avukat cad~<>sl 130 .,.tış 3/3/9~2 Salı günü 
saaot 14 de. 

941 /69 Mehmf>t Şener Ş!:s-li l\ieş!'utiyet Kelek sok.a·k 15 sahi 3/3/9oı2 
Salı saat 14 de. I 

,.. ..... mııı ..... ım11 ........ Dril ..... lliil ........ 

TÜRKlYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, Tarihi: 1888 

Sermayesiı 100,000,000 Türk Lir.ın 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarsu: tasarruf hesaplıl1'lJlda en 
u 50 lirası bulunan1111'11 senede 4 defa celdlecek ku.!"ıo iie aşaiıdalti 

pli.na ıı:öre ikramiye dağıtılııcaktu. 

f adet 1.000 Liralık 

' • 509 • 
' • zso • 

40 • 180 • 
100 • ' ~ • 
120 • " • 
160 • zo • 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

o!KKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene ıç:nde M liradan 
aşnitı düşıııivenlere ikramiye ç-J..1 ıih takd:rde % 2" fazlasiJe verilc
c~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evh"ıl 1 Birincıkiinun, l Mar• 
ve 1 Haz:ran tıırihlerinde çekilecektir. 

~!----------------------~El 


