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DENİZCİLİK BAHİSLERİ ( Ş EH 1 R HABER LE R 1 ) ~ests~ 
,. . k ti . . k ŞEHRiMiZDE Beledı·ye bu··ıçesı· Hususi 
uanız uvve erımıze arışfriı KOKKoMoRo iHTiKAR 

AIODA VB 
iNSANLAR 
İmtanların Töcuüanm ~ 

lerl hakJcıDda iki nazariye ~ 
dır: yeni gemilerimiz SARFIYATI Geçen sene bütçesinden 3 MAHKEMELERi 

• • ıımdt•e milyon lira fazla olarak 
Birinci nazarb'e, • ..__ 

lan tarafından öne ... dt 

Danlar deniz tarihimizde hangi şanlı " ~ 
.1J,e11klbe ve hatıraları canlandırıyor1 bar dolman 1 az ı r la n l g o r 

• )llr hin tonı:ı ------
buldu Eski "Demiı-hüarn neler yapmı§tı ! tstanbul Belediye3i tktmat Masarif at fazlalığı temin edilecek 

> m - =~::U ~:ı~=ı yeni varidatla kapatılacak .. J ngBterede fnp edilme!kte pur gördü, biraz yaklaştı ve bil- bu sene şimdiye kadar 91 bin fstanıbul Belediyesi yeoi 11e11e dımlarla karşılıyacaktır. 
ton kok kömüril istihli.k ohm- bütçesini hıwrlamıya beaLemıt- ~ Vwtaıan 'l.'arifd& .. 

Şehrlmlme 
Gnmrft ..ahkeme

slnde faaliyete 
-~k 

ikincisi ise ilmidir. • 

olup bir taneli geçea.lerde ~ C:= ;ii~u~~M=~ muştur. Halbuki geçen eene tır. Bütçenin varidatı._ murat Yap•IMM Zem• 
ka.rasularınuza gelmiş olan ye- -~n di Verdi . ühle bi ---iyatı ır_. sonuna kadar an- kısımları üzer.inde yapılan tel- İstanbul Belediyesi, Belediye 
-ı muhıip1-rilni7.den '"..:-:- de naa yesıy · gı m t • acu .ı. A"ll k"k dili - ak 
i:ım "Demirlusar'' dır~ıuuw. tince "Demiriüsar" dÜ§man ge- cak 74 bin tonu bulmaktaydı. ı le ve ta e yakında ta- bütçesi açıguıı ka.ışılam i.çın 

• Koordinasyon heyetinin ver
diği yeni bir kararla İstanbul, 
tzmir, Ankara, ve Zonguldak 
gibi büyük sanayi merkezlerin
de ihtikA.r davalarına bakacak 
hUBUSI mahkemelerinin kurula-
cağını yazmıştık. 

Din adamlarına göre, ~ 
ile Hana cennette çın! ~ 
bir vaziyette idiler. Malbı w 
bn.hatleri sommda .Alltah onıan 
dilnya yüzüne atınca yaai c.ıa,. 
netten .kovulup bug'ÜD mim dm 
üzeriade yapmğmns pm .,. 
kasavet dolu d~ ~ 
birbirlerinin lyıp yerledni_.::; 
diller. Ve oraknm kapatm.id 
hissini duydular. İşte ilk eJ1ı6..! 
ae Adem ile Hay raua &JIP ~ 
lerini birer yapra.:üa. kapama.. 
lan suretile vilcuda p1di ve 
yavaş yavaş tekimiU etti. • · :.ı.: t 'do ttı. M' --·'- Bu itibarla bu sene normal sar- mamlanacak ve büt,..enin bu ay şehrını.izrle nakil va.sıtalan ta-ur.-~:..-~· yme· bu sntun- m sıne nu orpı a mnl:M;.l.A :.- if le ·'---'- mlar hak .vcuun~c Tüı1c torpiddbotu torpidolannı fiyattan 17 bin ton fazla kok I aonuna dogru Belediye Daimi r e rine yap.t.aM;&A za 

ltrda kahramanlıklarmı yamı- kö:nüril istihlfık olumn .. -+ur. Enci.ı.rneni tarafından tetkikine kında tetkık!e.r yapmaktadır. nnız eski • Sultanhisar" torpi- atmadan gemideki duşman as- 149.. h ak . 
dobotunun bir ..mydi Yani "9'1" terleri büyük bir paniğe tutu- lıktısat MüdürlüğU bu rakamın başlanacaktır. Diln öğleden aon- Bu hususta azırlanac proJe 

...,,... '--'- ... _ _,,,.:ı • • d · tmı kış sonuna kadar 100 bin tonu ra Belooıye Reis Muavini B. yakında Da:hiliye Vekaletine tomlitoluk mini mini bir tekne. ...-.a l\ıc:uu.uennı enıze • ya 
başla.mJeht'dı. Llılrin ne talihaiz- bulacağını tahmin etmektedir. Rıfat YGlal'ın riyaseti altında gcn"lderilecektir. 

~~ai9~ :~~~~~ ~~~~ liktir ki torpidolar lstanbuldan Diğer taraftan Etibank tara- yapılan bır tonla:ıtıda yeni ae- Ôb'Tendiğimize göre nakil va
dilnya denizcilik alemini hayret- lzmire trenle gönderilmiş oJcluk- fından halka tevzi olunmak il- ne bltçesinin esaslan bazırlaa- sıtalan tarif clerine yapılanı::
lerde blrakaıı büyük bir muvaf- larından trenin sarsmbsı ile zere kendilerine verilen kok kö- mıştır. 1ar mali sene b3§l olan 1 · -
fakıyet kazandı: Çanakkale bo- )'Qlda bozulmuşlar, hassasiyet- mürlerini yüksek fiyatlarla ba- Öğrendiğimize göre bütçenin randan itibaren tatbi:k oluna
tamıı 800 bir abloka al- lerini ka;yibetmişlerdi. Binacna- zı hususi müeese3elere eatan masaı if t kısmı, fiyat pahalıh- caktır. 
tında bulunduran dlinyanm Jeyh dll§lllanın bonlasma isabet kömür bayileri hakkındaki tah- ğı ve memur maaşlarına yapılan -----------
en kudretli ve şöhretli donan- etmeden yan yolda batWar. kikata devam olunmaktad1r. son umlar ve Belediye hizmet.. Boğaza ilAve vapu: 
nalanın aldatarak bu aıblokayı Fak.at w müddet zarfında Fatih bayii Burhan dün bu 8U9- lerinin ifa zarureti nazarı itib&- seferleri 
pnp Adala.rdenizine akına çık- '-ılaıütu" bot durmMD.1§, telsizi- la adliyeye teslim edilmi~. ra alınarak geçen aene biltçesin-
ı:auya muvaffaık oldu. Bu yUzden le imdat istemiş, hücuma uğra- .....-- den 3 milyon lira fazla.sile 13,5 

;;.~~~~=fjr~~ r~~~=yy~:uu~ Bakırköy cinayetinin :r~raM~~=t ==~ 
-- aa.ıu ı:s.ı.ıwı.u muu görülen bu .fazlalık Belediye wr-

!!1!~ b&hıVeainde yeniden :i~f1~~~~~: mah"nmtJol gi ve resimlerine yapılan ve .. 
,,._..ı;.uu.ı. buki di1§lnan muhrlpleri saatte ;lu ~· kil vuıtalan tarifelerine J"&Pl-

Cür'et:klraae Bir Çıkıt (30) mille seyreden yepyeni, lacak zamlarla önlenecektir. 
a.n..ın~ ~-ı 1 rdi Bu - Belediye, ayrıca, memur m....-

1 914 dunya harbinde ·~ 1 ..,...,, ....... UCD royer e · . na~- Suçlu hAdisenin cinayet 1anna yapılan zamların .Beledlye 
. ,. . men 80nuna kadar mücadeleye 

mlrhiaar torpidobot~ yüz- karar veren ce&Bur "Demirhi- olmadığmı söylOyor bütçeaındeki bir milyon üç yüs 
"8fl Uıtfi Bey kaptanın idaresi •ar" ıki düşman muhribinin ken- Bundan bir miıddet ev\'el B~ bin liralık aksi mali.slııi h~ 

Şırketi Hayrin görUlen ltl
zum üzerine bir Marttan it:ba
ren Boğaziçi vapur seferlerine 
yeniden bazı ilaveler yapmıştır. 

Puardan başka günlerde Ye
nimahalleden saat 19,20 de ve 
Beykozd&n saat 20 de Köprüye 
tarife harici birer vapur tahrik 
edilmektedir. 

Pazar gtinleri de Y enimahal
leden 20,20 de, Beykozdan da 
20 de illve vapur seferleri yapıl 
maktadır. 

Adliye Vekaletinin verdiği e
mir üzerine müddeiumumilik 
eeJırimime kurulacak mahke
meler için müsait bir bina ara
makta.dır. İhtikar mahkemele
rinin eehrimizde gilmriik binası 
dahilinde faaliyete g~meleri 
lm.rarlaştınhnışbr. 

Yeni kurulacak mahkemele -
rin hakim ve müddeiwnumileri 
Ankaradan tayin edilecektir. 
Maılikemelerin pek yakında a
çılmam muhtemeldir. 

Fan FakUJtesi 
yangını f ahkikatı 
Don Fen FakOltesl 

dekam dinterıdi 

llmi nazariyeye göre, 80fuı.. 
yağmur, kar, fazla sıcak gli 
haııci tebeddüller insa.nlan. 
vücutlannı bu gibi lfetlerdea 
korwnağa eevketti ve elliı ım 
ilk b~langıcı böylece oldu. 

Gerek dint ve gerek ilmi na. 
zariye münakaşalarına bir tara
fa bırakalım. Şuram. mırhakhlr 
tır ki ilk insanlar viıcutıanm 
harici af etlerden, soğuklan, sı
caktan muhafaza etmek iste
miş olsalar bile elbiseniıı. doğu
şunda en büyük imil Süstür. 

altında bulunuyordu. Çanakkale disine yetismış olmasına ve il- .. .. Fatma S . met tarafından yapılacak yazı. 
harbi en buhranh ve ateıgli gün- çiineüaünün de önUnü kestirmek kırkoyünde k~ .. .. enı- --------------------...... ~--94 

,_..;_: Y'""1yordu. Gemide üvari . . Sa'-- &.-. - • • l bayı tabanca ile ölduren Meh- B • ı • k h d 1 k 
Geçen cumartesi günü akşa

mı, heniız sebebi aydınlamnıyan 
bir sebeple yanan Zeynephanım 
konağı yangını tahkikatına d~ 

Başkasında olmıyan bir oe -
yin kendisilıde olmasını iste
mek insanların ille ve soıısuz 
arzulanndan biridir ki; süs, ih
tişam hep bu arzu neticesin
den ibaret değil midir? 1§te 
ilk insanlar da belki ayıp y~ 
!erini kapamağl. henüz ~ 
dikleri, soğWdıaıı ve sıcaktazı 
vücutlarını muhafaza etmeği 
akıl edemedikleri bir devird9 
süsJenmeği biliyorlardı. Bugün 
art Afrika ve Avustralya yer
lilerinde görülen tatouagea'ler 
süs değil midir? 

muavini sıfatile bir .Alman de- muma rağmen Sa.klZUl cenup met .Alinin du~ına a~ ~1&11 - JÇlD .. u. vugazma gulnll 
0 

- . . ~ 1 r 0 CB 1 ovar a 1 
Dis suba.yı da bulunuyordu. t>unıunu dolaştı. Likin, abi gt- ceza m~hlı:~eeinde ~Un d~ de7 
"Demirlıisar'' Boğazı sımsıkı bi (Kalamata) koyu önünde vam edilmi§ ve vak a şabıtlen 
~ olaıı uyum düşman ~nesi de bozulmaz mı? Bu ile ~~ adli B. ~ver Kru:an.ın 
llarp pmileriniıı abloka zincni- vamyette artık {'..eşmeye kadar verdıgı rapor tetkık edılnııştir. 
nl geçerek bir çıkıt yapma em- gitmek, gidebilmek imklnsızdı. Morgun ve ta.bibi adlini.a verdi
rini aldı. Mevsim kıştı. Şubatta .Aı1radan gelen düşman muhrip- ği rapora göre hldillenin b'r 
"Demil'hisar" gi.Li "97" tonluk lerinden biri ateşe başlamıştı cinayet ohnaaı daha fazla muh
minoacık ve yorgun bir tekne ıbile Bu Umitsiz dunımda "De- temeldir. Bunun üzerine rapor

--... vam edilmektedir. 
~ Dün Fen Fakültem Dekaru 

Süs olarak başbyan ilk vti -
cut şetri yavaş yavat insanlan 
harici afetlerden koruyan bir 
vasıta oldu ve iD&IUl vi1wtlan 
ona alı§tı. 

la ~ yapmak her bal>ayiği- mirhisar" da (Kalamata) ko- lara itiru eden auçlu: 
6ı Jt~ ~am.a!"ı. Lakin 'l'l!rk yuna girip sol taratma döndU l "- Ben her akşam ufak bir
'"*:"~belki yUz ~·imkan- ve geminin düpıan eBne gecr kaç kadeh i~. Vak'a ıece
am imkan çerçevesuıe sow.-nuo memesi için bütün mahrem ev- . de . ··.,,.Muım.. Karım S&-
~wa yiğitlerdir. "Demirlılıiar'' ra.k imha edildiırtm llOlll'a baır 81 gene ı~.>"'6"" w 

tıkıl emnni alınca teredd t _et- tank:ara kayalara bindirdi. Ge- n ·ha da berum aag tarafımda o
medi ve şubat sonlarına dogru mideki bütün kıymetli eşyadan turm~ gazete okuyordu. Bir
bir ~~e Boğazdan çıktı. . yana.bilecekler yakıhn1ş diffecrleri denbire bır ses işiterek kanma 
~Uç~ • torpidonun vazıfesi, de denir.e ablmıştı. Müretteb~ doğru balrtım. Karım ıbu esna

Bogaz onünde yatan düşm n karaya çıkarak o vakit henüz ---·'- -:ıa 
Slr'hlılann:ı torpido hücumu y p bit.ara! olan Yunan hUkümetine da kapuun aı-kaaınd& -... auw-

maktı. Ll:kın Boğazdan çıkar misafir oldular. Tekne de duş- tıımı almMJ, bafUla doğru tut
~az ilk kara.kol hattı o!an man ııwhripleri tan.fmdaD. ta.b- uıuş, intihar etmek tt.reydL 
düşman mayn tarayıcı gem~e- rlp edildi. Hemen yerimden fırladım, sili-
ri tarafından görülen "Demır- . . . 
hisar" tam yolla .Adalardewzi- AG?ÇI dükkan 1 ~- hı elinden almak ıstedim, fakat 
ne. irili uf.a.1dı düşman gemi!~ ,. :bu esnada patladı ve kanının 
rinin içjne saldırdı. Mini mini rında yeme~ ölmeaine sebep oldu.,. demiştir. 
TUrk torp'dosunun artık ana Bundan BOnra dinlenen plıit.. 
lale &Wtası kesi.lmiş, bu ceesur teşhiri ya&ağı 1erden polis Osman aidise ge-
semi tc;in şerefli bir akın n ma- 15 Martta yOrOrluğa · vak' t+;ıw o-cen. hayatı başlaınıştı. oesı anın cereyan e ·"'61 

girecek uya ptüğinde Mehmet Aliyi 
Avlar Pr"5it lataııbul umumi meclisi tara- biiyiik bir 80~ içinde 

D emJrtıi8ar Adalardmtsine tından lokanta ve qçı dilkkin- 'bulduğunu ve silihın ayağuım 
çmnca Ltmnl'nin fbn•lir>- lannda yemek teşhir edilmesi- yanında durduğunu söylemiftir. 

.. (Halkik) yanm adpwv ka- niıı yasak edilmesi hakkında ve.- Tabibi adlınin ve morguD. ra-
*r aitti. erteal gib:ail (Yuııgm) rilen karann tatbWııe yakında porLarma söre 8iWı 60 ant.im 
civarında pçirdi. Gece olwıca pçilecektlr. önden atet abnış ve kurşun Se
on.dan kalktı. Limni'niıı cuup Belediye daimi endbneni bu· nihanm iki ka11nın aruındaa 
tarafından dolqarak Bojum huauata tetkikler yapmaktadır. ı girmJttir. Dunışma, evrakın 
&ıflne geldi. Fakat dilıJman u • Oğnndiğimbe göre karar 15 tetkiki içia bqka gine bln.kıı-
JUIDlllb. Çok sıkı t ruaüt ya- Martta yörilrlüğe girecektir. m~. 
pıyoıdu.. •'Demiıtıiaar" da binJ- m __ __ ·-

------------
Kendini Zaloğlu Rüstem sanan 

sa1'hoı bir ay bet gün hapse mah· 
kftm olunca birdenbire ayılıverdi 
Aralvında m balle bekcW .,.. 

pol s memuru da bulunan bQtQa 
phitler aleyhinde oahadette bulun
dular. Sultanahmet ttçllndl SuDl 

ceza hllkimi bir dıyece!i olup olma
dıgını sordu. Suçlu &ecen.İll letd 
mahmurlUi"UDU lıenüz il dererne
nuşti. Cıpil gözlerini kırp~ 

- Ben, dedi, ınkAr ~ 
Hakika~n burnumun ucunu t6nnl
yecek ud:ır sarhotWm. Bu --u 
her zaman kullanmam. Bo da9t Mit-
"lk ettiler, eby&e kafıllan bir du
ınanlayalım diye ısrar etWer. D9-
)'8naınadun. Dilkklnm üstGDdeki 
odada kurduk ııofr&l'l . Balladık 
tdtift:lnneye. Bütün bunlar ılot-

rudur. Pakat daHıayı yara1adıtun 
tan m le yalan ve ~nlı!J. Polisin 
)'ilztine kllT'f! kapıyı kapamam da 
kült yen uydurma' Ran1 dı1ecejba. 
ben belki matizlik arasmda kapa11 
hızla ltmhimdlr, ama bu, ba7 poll-

R hakaret olsun diye de!UI Jltaml
na kartı gelıneıı:n D8 demek oldıa
tunu bllemiyecek Jrlıd• cMil .._ 

tn:m. 
- Pekı bu adua aedftı ..._ 

)it ,,..& '* ltiruda .... ...__ 
rak dedi k1: 

- YJ.De tekrar ecli7orum. :e.ı o
nu vumuıdun. Yalnıa bir ı~ yap
tın1 o da sarhoilUkla olacak ıkt ta
ne tokat atıverdım. Hatta aradık
ları zaman il.zerimde çakı bile bu
lamadılar. 

HAkim ııohit bekçiye dönerek 
aıçlunun üzerinde hakikaten bıı;ak 
bulunup bulunm:ıdıtını tordu. Bek
çi suçluyu ııöstererek: 

- Bu efendi blzlmle kaıakola 
&elmelı: istemedi, dedi, polise kar
ii gelmenin dopu olmadı ını llby
led m fakat bu anbmadı. Ne ~e 
efendimi Bu efendinin üzeri aran
dığı zaman oı çıkm dı. Bıçak 

~ ında çıkb. Çıktl ama bu efen 
dJ Y ıım11br bu ilL. 
Dur~:na b tmenıifti., D"Dlqiciler 

llNl mda ka mlı erkekli auçlunun 
eşi d<X'!tu da bulunuyor, netkeyi 
merak ve endişe ile bekliyo l rdı. 

Kı.: b r fııaj .. dan onra kar r bil-
Girildi· Sarho luk aaıka le davacı
,.. yaraladıiJ sabit olan aaçlunun 
bir ~ bet ~n ı Oddetle hapse ko
nulmaııına, ve df"f"hal tevkif ne ka
rar verilerek b.r gecelik hovardah
lm tn ce21UIUU çKınek (Dere poliae 
1aliın olunıcN. 

re kadar gidip dütman &vma - Reeminili yaptırmak i~in .. ._ "Ymi Sabala" m aWll Remua •EElflHIBIEm--IEilBHIBISli~-E-llııı.. 
pkmıya karar verdi. .t ! Bu elbUıe ile mi resminızi ır 

O sıralarda yahm Çanalrk.- Japtıımak iatiyoraunus? 
le bo~~~·~ m~tbali dei'il. ı. _ BveY, Ywlnamıyor mu" 
mtr aaımnaa ıtarayerd8n- ve _ Çok ja.kıflyor Ama b!D 
Çandarh da tarwl1t aJhnchr- .azla 9., halile yapdacak bir res
dı Buna rağmen HJ>emirhiaar" miniz lçn böyle br tunlet ~
tcımeeye görünmeden İzmir .kör- c:eğhıisl ummiyordum. Hele ba
f e :ine girebildi. (K&Jten) adam )tiki bir portreden ziyade şöyle 
6nünde rastlanan bir dilpnaıı bir-• ........ , .. ,..-. ... göre. . 
pmiaine torpklo abldı ise de Gal~ "';roo-.;;-günUmltz 
pmk1e buhman 1*ncı deııls vu. Deji1 mi! Bizim güsel Pa
abltlnin tdralthb yldnden bu risUlerin bqiln aiadesı kopya et
torpido 1x>ea gitti. Llkla diğer meye bqladıklan nineler·nııuD 
bir torpidosunu baPa Mr c1iil-- arif kost&ma ile, tiaonolarla 
man gemiaine i8llaet ettlnli, son- reeminili yqtumak istemez 
ft biiain ıJnl. milı1İnis ! 

jJdDei ~ Hemea hemen kapenm14 Pbi 
dun.il g& kapaklarmın ince ... 

D mdlfd&ar İsminle lla ı.. raJıiından garip bir bak1f aızdı: 
tanbuJdan ftç torpil g&a.. - Ah ilstad! Bizim eaki 

derildi, gemı 16 ıı.i8anda İzmir.. m< .. dalanmım el& çok seviyol"SQ-
den ikinci çıkı~ yapmak ... ..._ Ama ben babllettiğinia 
re demir aldı ~ dülmaıı kan.- mnelerlmisln kostUmlerini pek 
.oı gemDerlne g&1mmedea Ur- nadir glJwlm._ Evet pek ~ 
laden çıktı. dh'!. 8-ra da kocam bil ka. 

Ertem gttnil ıttnet dojduğla tttmle J&P""'t rwnlml p 
ftldt "Demirhiar" (Eekroa) rneJrteıı hnflanmH .. O bu koe
'lldlılrıun şimali eazidabıe 7als- tümllri pek U 1lftlro ft pek tar• 
hrufh ft bu .da İııgWa ~ me&- Biz, kocam da, - .. 
,. pmBerinİD harebt JIOk1:a.. tamamlle prplıyıa... 
~ l'ela l8l'U' etmiyerek: 

- Pekilll- eledi w .... 
hndtm: 

- lat.ıdili kadar prph ol-
3Wl !_ ll'abt yansı Avrupalı, 
yaı.m Japon olaıı bu portre 
bundan dolayı daha u kötll oı
ıaıyacak. ADahım, Wyle b!r 
portre yapmak ta ne fellket!

Bu mrada Marki• Yo
ri • l k a aı. be...., ta h...... ·m• -- Japaa .•. '" ·---~ 

s v 
bir tepsi içinde bütün te
ferruatile, tam İngiliz usulü c;ay 
ıetiriyorlardı: Çaydan, altta 
kaDılamalı veteriik. kolplu tas
lar, küçük tabaklar, taUı çana
ğı._ 

- Tabii bira& kek aJırmu&, 
deifl mi? Yoksa bisküv1t mi? 
Bırakın çay demlensin - Çay, 
tabit Seylb çayıdır. 

lc"elzt uyll&l: 
- Tabii! diye tekraf'ladı. 
Jıpon kC>yJaiııin ''Cs.va .. ıa-

nnda siltsns ve şekersiz. olarak 
Ye içine Kastera adındaki pa9" 

ta batmlarak içilen o haflf. -
selli ve Yetil çayı atlşilucfü. 
..... lmJU, llwufblnl&a -

gilla ilkim içti w Vi7ena ı--
t .. ndut yedi. Marlda Yorieaka: 

- Demek iri, JVlll .ıs~ 
d, bo,a almn•ıa. .... mı... 
• buraya getirmek lfttfunda .... 
JunacabJnıs Ne zaman ~ 
nts. o ama bqh~ azls 
üatad. fimdl laemaı mlll bir 
pos alacalmu arqbraJua. ~ 
rada, ıeık iyi mi! 

Felae cevap verecektl. Bhda:r 
bire kapı açıldJtı ... vakit ~ 
madı. Markiz: 

- Ah. dedL Sba --~ 
meyi mıuttwn_ Bizim en l)'l 
dostumuz lngnis Jmmandam 
l'erpna bbde tesadDf ebMlıı 
.......... ,..,_ 'fm= 

-4~ 
dan Fergaıı, biailll pek 88 mimi 
dostumwrdur. Bugün bize çay iç. 
meye gelecekti. İşte ko'-1Ull, cınu 
getiriyor. 

• • • 
- Mitaalı:o, Jcumaııdanı JıAe. 

yö Felae ye takdim eder mili-
. ? DiZ. 
Salonun epğinde duran Mar 

ki Y oriaka miafirine yol ,.._ 
.. İÇİll geri çekildi. Omın gırt 
ıaırtaa pime ve ölçülii llelli, ıı. 
llmelerin inceliğine ve nez•keö
ne rajmen ricadaa ayada _.., 
dl1w gıln kil 

Karkia Y orı.ım koetmnm W. 
teğml 1'Jrine gel:lım9den .....ı 
WifQe bquu eidi: 

- Oatad, mU..ede eder llllı
ainis? tngilis KraJı HuretJ.n. 
... ~Kaptan Ben.t,. 
gan!_ Kurundan, J'ranm mı.. 
titflsDndeo. lıllı&JI J ......... 
ooie i'ela.. Çok dA nds. ... 
IUDU&!-

Kpepema c1olna ... 
- Bu gUal h&VIMI& Vi 1*. 

s1ntl y&pbmz mı? 
- 'lWpkkftr edsim, .ıııııu'111·-· 

mel!-
lılarkl, İngiDa gJtittnip ,... 

•oturdu ve: 
- L6tfeıı biat Jlf' ~+.ıWza ....... ~ 

Jeq J'rançoia J'alae bakıyor
du. 

Bu AYrUpa dekont ieınde. 
aa ne de }. vrupelı idi. lngilbı 
ve Japon erkegindcn Japon biıi· 
tün rp d niz uniform la n
dan kopya edılm~ san du,. eli 
b r ·y h ili '"onna g yı 'Ordu 
İngiliz ıse L • da veya Port
aeınonda her h ıgi bır Ladinin 
ça nda giydiği si.al eJbiae ile 
gelm1'ti. 

Uooç .kadın. f!l'f aahibi roltbnl 
•iıkemmel yaparak, doldurduğu 
fincanı zarif bir eda ile egiliyoı 
w uatıyOJ"du. . i'ebe artık bu •M11"'e bir Aayalı 7ibli far.lre
demiyor, fakat Bir Paris elbiSbo 
el ıçinde kısa boylu bir Fransıs 
W97& .İapaııyol ~ldilnUıı c;i.ıgi. 
Jelini ı&'Qyordu. Hayır, burade 
MG 1* fe1' A.yayı hatırlatım. 
)'Ol"Chl. v. hattl camlı peDÇ'!!'eo 
ı.nı.. .... çiy ilik altında 
Jılarkl Yciakan•• daha çok 
Pille an w yayven yüzü bl· 
le. l'alr.at ~nuı- blı Japon y6-
lbe ~ wrmua aıeıra..ıa a 
ldlm1'; saçlarım yukart ~ 
.. tayıklanm bllkm8t Ye bo1" 
....,. yumupk bir 7&b1ık içiJa,. 
., natmıfb. 

lransıa denia mektebinhı -
• taıebelll olan Muid Y orieaka, 
ll•Jreıat - vıı.ıtı ,__ - -ye. .. ...... 

Fahir Yeniçay sorguya çekil
miştir. 

İsticvapta. Fahir Yeaiça.y'a 
Fe3cültenin bina içmdeki taksi
matı, yangında bir kasıt olup 
olmadığı hakkında ne diifündü
ğu sorubnuştur. 

Dekan, Fakültenin taksimatı
nı büttin teferrtiatile anlatmıı 
ve "yangında bir kaait" olaca
ğını tahmlıı etınedigini sbyle
mi§tir. 

.Kayınakamlarna 

ayl•k •••mi 
toplaatmı 

Dün vilayette, Vali ve beledi
ye reisi B. Doktor Lf.ı.tfl Kırda
nn riyaseti altında kayma.kam, 
belediye ve vilayet şube m ·dür 
lerinin iştir.ikile aylık umumi 
toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda umunıl tehir işleri 
konuşulmut ve buı kararlar 
verilmiştir. 

Havagazı az tazyikli 
olarak veriliyormuş 
Şehrin .}:>azı mıntakalarında 

havagazı tazyikinin ulığı yü
zilnden belediyeye bir çok '1· 
kayetler yapılmaktadır. 

Belediye makine tubeei mü-
dilrlüğii bu hususta t.etlrlkler 

j yapacak ve tasyı1ı: as görüJdüğiı 
takdirde şirketler şehre normal 
tazyikte gu venneğe lllı8dııur • 
dilecektir. 

mi§ti. Bugün Rocestvensk; H~ 
ha':"f ~t.meğe müheyya olan Mar· 
ki Y vl"isaka, dünkü profeeör~ 
rine, batta gilnki ~ 
rına ke!ldinı benzetmeJr. içia o 

Bugün insaıun iizerine . . -
di

w gıyın 
gi, takındığı nesneler de o 

derecede bir tenevvü vücuda. 
getirdiğine hayret etmemek 
bbil değildir. Bugün k deği
liklik ve tenevvüe (Moda) di -
yoru&.. 

Moda vahlet b&liade yaşa
yan illiılWın bile '.kendiaim kur
taramailığı bir lrunettir. Bu 
nereden geliyor! Nereye dcığnı 
gidıyor? Nihayeti gelıecıek mi! 
Bu kuvvet ht•nm mlvuwta.k:i 
değışildik ihtiyacından. inaaııın 
ruh ınceliğindesı geliyor. Dai -
ma tekimW ve iaceliğe doğru 
gidiyor. lnsan ihtiyacmııı aonu 
gelir mi? Her giderilen bir ıb
tiyacın yerini derhal w otoma
tik olarak diğer bir ilrt~ aç 
doldurur. O halde iman ruhu
nun değişildik istiyacmdan i-
baret olan mode-nm dalat nlıa
yett gebne&.. ı...... ePı- bU 
değio•klık ihtiyaa ba derecede 
~ olmasa,-ıh ~ 
medeniyete ~ 
kat'iyeUe aöyjel'8ek eld•mv.o 
olmayız. KadJnlan mod••w .. 
aiıi olarak gösteririlr. BabıJri 
moda, kadınlar 1radw -*-idik 
iJemirwle de ıtitkla ...... YM-
ms kadınkr gtbellik ... ...... 
ğe daha ai7ade ınen-1 olduk -
lannden moda kadmblr 1' ı ıia-
de daha sık temeın1içl8I' p. 
terir. l4oda kacbnJarm mh iD -
celiği nolrtısmdaa a.ıderden 
tistün olduklarım ifade ..... 

Bu dencede ._wra Jti.
kim olen w onıu. iDı 'kisi, 

* ifadesi ballllaa -(loH 997fe 4 .._ 4 _, 

kadar cehtetmişti ki, Febe onu ----------
yanındaki İngiliz gemi kapta-
nından ancak ayırd edebiliyor
du. 

Hat.ti tu lagilizLerin ~ 
rmı ziyarete giWği ana mıhaus 
nazikane ve umimi tavru hare
keti bile buranın uzak ve garip 
diy&rlann bir köşesi eimadJiı
w g · ster· yordu-- bu evin iki 
sakininin damarla.rmdıa bir dam 
l& &ri ırk1n kallı yoktu. .Anm üç 

--"' 1 AYLllC 
1 AYLIK 

....... ,. . ..... 
,.. _ .. ""' .,. • 14A • -• ... • 

Juta.<Unda milyonlarca emsaline 1------...----llllllllİiİllllıl 
rutlanan ve aaırlrın devamlı 
mesaisıle blitUn ırk aeciveaini, 
başlıca ga.rabetlerini ve ellki za. 
maıı ad.etlerinin izlerini silip 

1 AVLfK -• -· TAKViM 
K..ı• ll7 G~ 13 AY 3 

süpürdüğü medeni inanlara alt 1~6 t 135 7 
ko:ımopollt bir ev_ 4 

önce Kumudan i'wpa de- Seter llAR Şubat 
diki: 

- Mösyö Felze, ben aisin bir 16 1 '42 l' 
gok tablolarınw hayran hayran 
•yretmek ~ıne nail oldum, ÇADC:.&UD.&. 
Ç\inkü si& Loodrada ParisteD _. ·~ 
ziyade meşhur olduğunum el· GIMt CiN lirlNI 
bet bilirsini&.. Bundan başka 11.21 Ş.2~ 1.33 Emnf 
Markinin bulunduğu 111ral&rda 6.30 12.M IS.JT v....u 
ben de Parıste deniz ataşesi İ· YMlıı 1...-
dlm.. Fakat Nağazakideki ika- ıa.oo 1.30 ıo.4a ...., 
metinizin ba?.lrladığı sevimli 19.3:1 4.51 "••tt 
portreden dolayı müsaade edı- t=a=--====-=:::::ım--ı:J 

.aiz de sizi teb ik ede im. Zan-
nederiR ki J pon ta ·n bu
gün · çi de ~ uadu muz nok-
tasında bize kadın · · n 
reb · en meraklı ve 

.. kadıalen Al'llf.I~@. 

-DiKKAT-



Vo~ Papenle Ankara 
Valisi arası d 

Ankara, 3 IA.A..) - Alman
ya. büyük elçisi Ekselans Van 
Papen ile Ankara Valisi Nen.at 
i'andoğan at asında a ğıdakı 
mektuplar taa.ti cdilm.:_ tir: 

• • • 
~Jorvec'fe 
--00-

Eksclfuı A_1lkara V lisi Nev- Bütan piskoposlar 
e O vamsız talebe 

.zat lruıd~r.m .. : 28 ş t 942 protesto mahiyetinde hep 
Aziz Eks~lans, 24 Şubatta birden istifa ettiler Bira /aşma akti için müzakerelere dün 

Ostüste on gün okula 
gitmiyenl~rin kayıtları 

silinecek 
vukubulan hfuliı-eden, mesut bir Stokholm, 3 (A.A.) _ ı Şu-
tC!ladüf eseri olarak sağ ve sa- batta Trondhnylın katedrali ba.J 
llın lrnrtulmrun dolayısile, ee.. ~ Kisr hük~ 

sabahH aricige Vekalet·nde başlandı Ankara, 3 (A.A l - B1ber 
uldığınuza göre, surekli olarak 
10 gun okula dev m etıniyen ve 
ke) fiyet veli ine bildinld ~ı ha-1 
de bl.4 hus tn kabul olun bile
CGk bir mazeret ibildırmen:ıiş bu
lunan talebenin okul~ knyılla

nab:h:tkka Ye Türk ostl mm. ~ ... ..,posunun 
1
• ıng .. um~ 

mıw ettarlığınıın bir n şane ~ ti tarafından azune ve kılısenın 
olmak üzere lcffen 1 lını. ık kapatı~a ~ ~lık protcs.to 
bir çek takdlnı ediyorum. Bu -ı olmak uzerc b~tun Norve~ ~m- 1 çiz meblağı rjehrin muhta ların.ı. kaJ>?Slan. vtı.zıfelerınden ıstifa 
tevzi ettirmenizi rica ederim. etmiş. erdir. Bun_l~;. Norveç - Alı 

Aziz F.ksolııns, d rin sr ygıla- man ış beraberhgı ortadnn knl
rımı kabul buyurmanızı dılcrim. kıncaya kadar bu durumlarını 

• • • muhafazaya devam edecekleri· 
Almanya Büyük Elçisi F. Vo!1. ni bildirıni~lerdir. 

Pnpon ~ 

Anknrn: 2 Murt 942 
13· y Büyült Elçi 
Ei· ;clfınınnızın büyı"k bir lü

tui eseri ola!:Rk göııdermış ol
dukları 18 ubat 1A12 tarihli 
mcldup ile melfufu 1000 liralık 
çckı aldım. 

Çocuk Esiı~mc t\'.urun u na
mına göndcnliğim ve '} oksu.J 
Çocukların derin mmnettarlığı
~ı mncip olacak bu d g rli arma 
ı,-anınızdaıı dolayı g-erek Anka
ra ~lırinin v• ger k kcnd"min 
en rnrnk te ckkürlerimizin ka
bu.Umi rica <' er, en derin say
gtl.ırımı sun ı.nm. ................................... 

• l11gJ.lter •nln 
,.,.uı nl lana 

. .. rdı ı 

Londra '3 (A..A.) - Yunaııis
tana. 8.00 ton buğday gotür
nıek üzer Akdeuız limaıı1arın
d n birindr yüklü ol rak beklc
lınektc olan müttefiklere men -
sup ıbir geminin şimdi İtalyan -
lardan serbest seyrli efer mü -
saade3i ıı Jığı !bugün I..ondramn 
.Salalıiyetlı mahfi terinde öğ -
:renilmiştir. Alman hükumetinin 
serbest y 1lculuk müsaadesi bun 
dan evvel alınmış 'buhmuyoı du. 

'raaı•.c- za - r.ıı,ran 
Norveç _ '-"'ln•i 

Stokholm, 8 (A.A.) - Ste
fani: 

Şiın li Norveçte Vardoc şeh-ı 
ti, dün bir Sovtt tnn'!\reSi ta
rafından hava hücumuna uğra
nu.: tır. Tayyarenin mahalli hns- ı 
t h.nne iizerine nttı;:rı 'bombalar
dan 15 ki:1i ölmUs, müteaddit 
kirnsck ağır yaralaıınuştır. 

83 lgr tarih 9nin 
oHrmediği tahkikat 

1 
( Baştarafı 1 nci :mhif d ) 

Donnld Nellson, Pazartesi akşa
ll11 Amerilta sano.yı alemine lıi
taı> ederek istihs li 19 2 yılında 
l?ıevcut 'ası~alarla vuzd,.. 2j nıs 
"betinde nrtırmas.;ı i ... tc:mi':lttr. 
ıı. N(>Jlson, her makinenı:ı haf· 
tada l 68 saat çalı mıısını ıcık · a 
<luhiJioe koyacak her tuı iı nu n 
~ m 53.iyi sarfctme~ her iş
!:ıyj tl.wct ctmi.ştfr. 

AFR~KA'DA 

Alman tayyareleri 
yeniden faaliyete 

geçtibr 
I<::-hiı e, 3 (A.A.) - Ortnşark 

İngılız kuvvetlerinin tebliği: 
nuşmnn tayyareleri dün ileri 

kuvvetlcrimio:e taarruz ctmeı~ 
sureti! faaliyete gecmişlcrse d 0 

tayJ•arelerimiziıı karşılık taar
ı·uzl.ırına u':,·amışlardır. Devri
ye faaliyetleri hariç olmak üze-
1-e lmyda d ğer ba ka bir hadi
se olmamıştır. 

Ro na, 3 (A.A.) - İtr.lyan 
tebJığı: 

11.3irenaik'ı'da .kesif hareket
leri yapan he!' iki taraf müfre
zeleri, normnl fanli •etlerine de
vam ctmislcrdir. Ila\a tcşkille
r"mıLin ener.Jile surette kolları
na .knt·şı yı.ıptıklnrı mükerrer 
mitralyöz ve bomba lıiicumları 
düşman mi;dafnn kuvv~tinin 
"ddctli miidahn\csine rağmen 

büylık bir mııvaffnkiyet ka?.an
mışt r. 

Alman hav'l birlikleri en ağır 
~pta boınbaiarla Mn"tanın Ma
noel <lcniz assiine hücum etroiş-
ilerdlr. < 

* Nnfroı;, - C'..eneral Kullin
~ rna tes!.im ol n eski Ha~!iis
tan r 1 n ibi Dük d'Aost'un 
old ·, .. haber veriliyor. 

* Patis - Birkaç gündür 
P ri te bulunruı Am"ral Darlan, 
dün. birçok f örJşmel r yapmı~ 
ve bu aı ada basvckilllk mua
vinliği müstesarı M. Benoıst -
Mechuı ve General Br Doux'yu 
kalbul ctmi tir. 

* Tunus - lr n gazeteleri
ne göre, eski 1rnn , ahı Rıza 
Pehlevi, K:ınadaya v.anm. hr. * Nevyork - Nonuaud!e ge
misi _yüzdürJlccektir. Bahriye 
naz rlığ1 bu ic; için 5 milyon do
larlık kredi tahsis clnıi;,tir. * Sofyn - Kah"redeki Bul
gar tlc"si Do1ct:or Denkop • e1-
çil:Jt ırıemurlorı ıle berabPr, So'f
yaya dönmi • Ur. 

Feci kayıp .. ar 

• f 
Ankarn, 3 (Yeni Sabah, -

İsviçre ile ticaret anlaşması mü
zakereleri ibugün Hariciye Ve
kfiletinde saat JIO da başlamış
tır. Altı kişilik İsviçre heyetine, 
lsviçrenin birçok ınühim ticaret 1 
muahedelerini aktcdcn B. Ef
rard riyaset etmektedir. B. l!.f
ra:rd müzakereler mdna..,ebetile 
şunlan söylemıştir: 

"- Biliyorsunuz ki 911 tctm
muzundanberi 1sviçre ile Türki
ye arasuıdaki ticari münasebat 

·o 
AD 

kesilmi~tir. Harp dolayı.sile iki 
memleket nrusında bir kat da
ha ehemmiyet kcsbeden bu mU
nasebatı tekrar ve mümkün 
mcrtehe normal bir şck1e sok
tınak ve ~eni bir tıcaret anlaş
ması aktetmelt için Lu heyetın 
b1şında olarak Türkiycye gel
mış bulunuyorum ve bundan 
çok bahtiyarım. Harp icapları 
dolayısile muharip devletlerle 
~irçok aı 1 şmalarımız vnrdır 
ve İsviçre ibunl ... rın ieüplarına 

a· anl&lda Tamiri hızlandırmak için 
(Oaı tarafı 1 inci sayfada) t Tulon'a Alman teknis-

Crcusot'ye giderek bu fabrika- yenleri gönderildi 
lann millı1eştirilmesi neticesine J B 3 (A A., B ,. · h. 

rdığı _ . . ı eme, . • - ııtısc . 
va m soylemıştır. Fransa hezimetinden sonra Mer 

Daladier, millileştirme ışının sel l{ebir'de tahrip edilen Dön
milli müdafaa içın memnuniyet kerk zırhlısının tamirini hızlan
verici tesirler yaratbğını temin dınnak için Tulon'a Almnn tek 
ebni~tir. ııi~yenl:rinin geldiği temin edil-

M-dd . • Ca mektedır. 
u eıumumı ssagnnu. or- nı,;nkerk zırhlısının Ahnnnla-

du genel kurmayının fabrikala- ra devri matsadile, Alınan de
rın millileştirilmesi iş"nde Da- niz kuvvetleri başkumandanı 
ladye ile mutabık bulunmadığı- Amı!-nl Rca.~lr,r ile _Pran Ba!'ı
na i~aret eylemiş ve Daladier- vekı. mua~•ı•ıı. Aın~~ D~lan 

• • • • f araSJnda şımdıden ıptıdai bir an 
den, bu ışı genel kurmayla ıstı- la~ma yapıld1ğı sanılmaktadır. 
şarc edip etmediğini sormw tur. ____ ;;......._..;;;~------

Mumaileyh, bu 'Ciheti genelJ C 'd b •• .. k 
kurmayla istişare ettiğini hatır ava a uyu 
lamadığını, fnkat k 1'1 !llan hn- bı"r meydan 
zırlamanın genel kurmaya ait 

olmadığı ceva:bım vermiş, biz- muharebesı· 
zat genel kurmayın bu mesele 
hakkında muhtelif fikirlere ay-
rılmış bulunduğunu da. öyliye- baş 1 ad l 
rnk, "fabrilmların millileştiril

mesine ait bütiin mesuliyeti Ü

-zerime alıyor ve bunun, en iyi 
ncticeıer verdiğini iddia cdiyo
nım." demiştir. 

Sclıncid~'in ntlllile§tirilmcsl 
mevzuu etrafında, Daladier, bu
rada alınan neticelerin müsait 
o1madığmı kabul etmiş ve bu 
müesseseyi bir nevi gizli kundak 
çılık yaparak atölyelerdeki işin 
cereyanını baltalamış olmakla 
ittibaın eylemistir. 

(IhştaraJ'ı 1 inciite) 
iki noktayı oombalamışlardır. 

Avustralya tayyareleri de Yeni
ginedeki hava mcydanlanna ta-
arruz etıniştır. 

A\'USTRAL1"ADA 

R.om,.3 (.A.A.) - M. DaJ..,. 
dier'den sonm General Gamlin 
.sorguya çclc:Idi. Gamlin reisiil j 
kuUanılmam1ş malzeme olup ol
madığı, ordu başkumanlığım 1 

aldı flın sonra silfilı imalahm 
konh ol ve ori1mun ihtiyfü lnnnı 
ten·uı edip ~tmed=ği su. lleıine 

{Baı tarafı 1 lncı sayfada) 1 ı..· 
rnr~~ susmu'j, ~ır şey söylem&-! 

İ)ir Ameri ·• 9050 tonilatoluk Amerikan a· mı~.ır. 
llldhı•lbl haltı ğlr Hou0 ton lcruvazorü, 8390 Reis, ~er.i edecek bir itiran. {ll taralı J JncJ ~y:fadft) j 

V tonilf t.ol~.k İngiliz ~ter ağır olup olmadıf,uu sorunca gene- I dar katiller bulunmadığı tak-
. n!}inı,ton, 3 (A.A.) - Bah- sruvazoru, 6830 toıulatoluk ~- mı. ıtahkiknt Eır.asındn lftz.ı.m ge-

uymak mecburiyetindedir. Di- ! rımn sılinmesı Ilımı gc~ği 
ğer taraftan lsvkre ile Türkiye 1 Maarif Vel.illiğince lı c, orta ve 
arasında ticari münascbalı gUç- öğretmen okulları müdürlükle-
lestiren b:r mesele de transit ve _r_i_n_e_t_e_h_li_ğ_o_ı_un_m_u_şt_ur_. __ _ 

nakliye zorluk1nn ve bunların 
iı.tihamı bir hayli güçt""r. Bü
tün bu giıç1tiklcre rnğmcn iki 
memleket arasında umwni bir 
anı ı::ma z21nini bulunabilcceği-
11i umıt ediyorum. 'l'ürkiycde 
çok iyi karşılanr\ım. Bundan 
dolayı çok baht"yarım.'' 

Rus r Simolensk 
va Orel'e ilerliyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
"Kırımda ve Donetz havza

sında, dıi.,,cmıanın tanklarla des
teklenmiş taatTuzları şiddetli 
muharebeler sonunda ı>üski.ir -
tülmüstür. Kerç şehrine yn p -
tığımız !hava akınlarında civar -
daki limanda lbüyiik yangınlar 
çıkmı§tır." 

JiVCUI\IA UGRAYAN ŞF.JIİR 
Berlin, 3 (A.A.) - Voronej

de'ki büyük dok1ara. arka .arka
y ilci gece, büyUk <'.npta bom
balarla hücumlar yapılmı. tır. 
1Ik gece, şeluin cenupp doğu
sunda büyiık bir binanın bir 
kısmına dört &gU' bomba isabet 
etmi~tir. 

İLKBAIIAJt TAAım;uz 
tif.111\IALI..ERt 

Stokholm, 3 (A.A.) -Askeri 
miiş::ı.hitler ilkbahardaki Alman 
taarruzunun Kafkasyayı ele ge
çirmek için evvela -cenup eephe
sinde <başlıyacağı kanaatinde
dirler. 

Rttsyaya yardım için İngilte
rcnin Şirrrnli Avrupada bir tnar
nı~ yap::nası da muhtenıcl gö. 
rülilyor. 

1 

Vavel Hindistan baş 
komutanı ol~u 

(Bru t.anıfı 1 incide) 

cektir. Müttefiklerin Japonynyn 
knrşJ harp stratejisinde bu se
bepten dolayı hiç bir değişiklık 
olm1yacakur. 

Londrn.dn bildirildiğine göre, 
bu yeni tedbirin alınmasına se
bep, Singapurun aüsmesi, Sıı
matranın k ybı \'C Birn anyadn 
bazı mev ·1crin elden çıkmış ol
ması neticesinde doğan yeni du
rumdur. 

llnmr Anıen1aıda N sıl 
!Knrşı1ruıdı f 

Vaşington, 3 (A.A.) - Wt.ı
vell'in Felemenk Hin listanı lm
mruıdanlığından alınması ve bu 
kumandanlığın bir Holla.ndnlı· 
ya tevdii karan, Amerikan si
yasi rnahfıllerinde kuwetli bir 
tesir yapmıştır. Bu karar etr.ı
fırıdaki rc ... mi sükuta rağmen ~ 
askeri mü~ahitler, Hollandnlı
lnrın Cavn muharebe.sınde en -
ihr hisseyi yüklendıklcrine gö
re, kumand!l.Jllıf.ın da onl:ı.rn ait 
olması lazımgeldiğinı lcri sürU 
yorlnr. 

"Bir ıuuıct ı·al ı 
• vre 

Sanfransisko, 3 (A A} - Pa
s"fiğin bi.itün kıyı çevı si "Bir 
numaralı <'e\Te" ismim almıstır. 
Dilşman ımeınl ketler tebC'alan 
ve Amerika mCJışeli Japonlar 
buralardan çıkarılctbilecckler -
dir. 

Tarr.fından ilahi bir surette ibda edilen 
!:Ye nC2nretınin bıldirdiğine gö- \•ustralya B"'rth hafJf kruvazo-

1 1 
:l • .. lcd' w. • bild" . dirde başl.a 20 komünist ve Ya-

·~. "Jecob Jones" Amerikan .. 6%0 tonilatoluk A\'UStm\yn en sey en r.oy ıguu ırrmş hudi daha J.."Ur7una dirilecektir. A ş K R u·· 
~Ultıibl Atlantik denizinde tor- ~~bert hafif kruvazörü, 615!) tir. Gamlin, malzeme noksanl:-1 Alman askerinin cenaze rnc- Y A S J 
) lenın12 ve batını tır. tonilatoluk Hollanda .de Tiuyter ğı, istihkfunlarm kifayct'3izli!!i rasiminiıı unpılacagıw y:armki 

1 
I · 

llıti~ sla dolu çılgın ''e günahknr bir aşk romııu 

L f f 1 C"'"70 t ·ı to J ~ 1\1 T E 1'1 E .Z Z O "' 

Hırs1zhk mı, yoksa 
vaiancılık mı ? 

--o-

Ya.zan: A. C. SARAÇOÖLO 

Bir muharrir .baş'kn bir ml}• 
hamre, o arkadaııın muvaffak! 
olmuş bir eseri ha.klrmda. inti· 
hal ısnat etti. İntihal deme'l( 
ba.<Utasının eserini, altını üstüne
getirip, kenclinemal etme.:rr, ya
ni açıkçası hırsızlıi;"a çok yalan 
kötü bir rm irtiküp etmek de
mektir. Bir meslekdaşı bu kadn.r 
ğır bir suçla suçlandırmak 

için elinde da\ asını isbat edecek 
lbir delil bulunması lazzmgt'len 
zatın yalnız intihalci)i susma
ya medbur etmek için değil mes
leğin serer ve haysiyeti namı
na da de~lini ÇQ'ktan ortaya nt
ması icabcdcrdi. Halbuki §imdi
ye kadar: 

- Mahkemeye gidip hakh-ımt 
nnyacağım! 

Yol undaki iddia da henüz bir 
gazete dedikodusu ohnaktan 
ileriye geçemedi. 

Ortada bir intihal vnr mı ve 
Necip Fazıl Kısakürek "Paraya 
İtalyan muharririnin y.azı ma
sasının gözünden mi aşırmıştır! 
Yoksa birçok alkış toplıyan bu 
eser bir Türk dimağının mahsu
lüdür de Ankara caddesind& 
başka bir muharrir ıbu rnuv.af
fakıyetl Türk mcsle'kdaşmın ka
lemine çok görmüş ve ortaya. 
kuru bir iddia mı atmıştır!" 

Laf1n kısası bir hırsızlık mı, 
y lSa bir yalancılıkla mı karın 
lk:m;ıya bulunuyomz? 

Yalnız tarafların .değil, mes
leğimizin ı::eref ve hnjsiyeti ua
mına bu suallerin cevabının bir 
an evvel verilmesini istiyoruz. 

~ısır carşısında 
1 

Enkaz arasında 
kapalı bir kasa 

bu undu 
(Bafjt:ırafı 1 incide) 

sanın n.cılması çok mü ;kül gö
rUlm ktedır. 

Dığ"er taraftan bu şel.ilde bir 
kasa bulnııduğunu h ocr al.an 
ve Mı<:ırçnrşısında bcledıye l!l
ı nf ından istimlii.k olunan bir 
diıkkiinı bulunan bir Alu c\i, 
beledi_yeye müı. caat ede~ ka
sanın kendisine aıt oldU:;,fıınu id
dıa etmiştir. 

Kasa anahtarının kendisinde 
ohm olmadtğı sorulan bıı va
tı ndaş, an:ıht rı k } .xttı • ni 
sbylcını~tir. 

lkl~ye bu v ~·y t kar· 
da kasa kı o ' dı 
ııu kenfu ne so • u 
vatandaşın ifad si b;r 
t bıt ed'lmiştir. R s m .m
l"rd a ıl· cak \ e · ınJe buluıuı.ııı 

. 1 r bJ vatand sın • wled k ·· 
lerı ise kasa kendısine v •ı11et .... ::I, 
P.r' i takdırd • a içindcıa. :rı~ 
belediye ,. z ryet ede .... ekt!r. 

Sanayi mensup' rmın 
ordumuza yard mı 

Sanayi nıensuplarırun 19 ~u
battnn bugt ne kadar hudutları
mızı bekli en kahı aman askerle 
rımizc yaptıkları tcberrü rın 
miktarı (6800) lirayı bulınakta
du·. 

M&sut bir doğum 
ontl n, 3 (A.A.l - ran da- h i { m ... u om• -j hakkında r.e·s tarafından ilc,.1 Çarşamba giliiu ıbiltün tiyatro, ' 

bıb 11
1 

aı k sahilinde bır limandan lu .. k .. Hollandn Cnva lınfıf kruva- ıStiıiil..... soı'2'Ula.rı da sükunetle F.i1min ııefıs müzik paıX!nları Amerikanın verdtlwan 
ı · ._.. ~ sinema ve ec;.ıence yerl ri kapa tarafınd l kt d ıriliyor: .zoru. k 1 tı '"' an ,ça mma " ır. D nlz yftzbaşıl:ırmd:ın Rıfat Gcn-

'k llnaıı bir lngı1iz gemisinden Bir Japon mayn gemisi ba- aı~ı runış r. 1 nacaktır. Lokantalar saat 20 DiKKAT: l>u gece i!)in J..oca kahnamıştu-. "nıı.nra!ı kolt.u:k- co lu'nun bir erkek cvllldının dlln-
lı: Urt.arııan 14 ikişi di.ın .burada tırılmış ve torpido mulırlbinıiz (;else saat 17yt5 te :kapanmış- elen itibaren kapanmış olacak- iar crl,;cndcn laldınlm.'llıdır . ~el : t!0868 yaya gcldii ni memnunlyetk haber 

11.tayu çıkmışlardır. 1 haf,fçe hasar.a ıugı:amıştır. tır. 1 Ur. '-••••••••••••••••~l'mii••••ıtı••••' aldık Yauuyn uzun ömürler aılcrlz. 
-......=:~-!3!!~~~~allmlll!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:!::~~~~--..... 
de ~u_sanı ı dalgalandırdığı kan 
d ııızınde sağa .sola bocalayıp 
Uruyorı. rdı. 

h l'!ittnbi kurtulmak içın bey
e ub~e çalışıy<>rlnrdı. 1 endileri 

ı zalim insanlara siddetli e -
lbırler vererek clöktiırdükl i 
:asuın kanlarile Mussnın yıldı
~tu söm üı ebileccklerini ı -
~ tlardı. Musnnın yıld zı · on-
detla ala · eder gibi ~ 
ita ki ınil) rlarca ~ ı "- ~e 
et raret v rmekte c~ anı d . .> or-
\t, 

'C yt)Nct} K1 iM 

lla~ reli Al11sa 

gtindüz uyumayor; hep dışnrıyı 
(iinliyeNk daım a). ı k Abulu
nt\Yordu. Onun ycrı!1dc b:ı ·ka 
birısi ols ydı, bu azn. a ~~a~
mjl edemeyip nıutl im olurdu. 
G inlerec, .ı;cccleı cc uykusuz 
:kalmak, Juı~e. ye) "p içmeden ya
~L.ı.AA- k ~· bir ış dcğıldi. Mu
sayı d · ,:nnnlarmın şerı inden 
·oru.va.n Ccn:ıhıhak, Musanın 

annesini de muhnfa.za ediyordu. 
O i~ kir ve "'cikatli annenin 
çektigi !\l) kusuzluk nz~bına ta
iucrımfil ed iyerek ölmesi, bü-
yük nm pe!k küçUk ya~ta 
anne siltün n, anne şefkatin
den m brum kalması demekti. 

Fakat fed kir kadın, sevgili 
yavrusunu mun müddet giz.li
yenıi}eceğini Enllllediyordu. Evi
nın bru: rnzir Hnman ve o.Yenesi 
tarafından bir gün mutlaka ba
sılacağını düşünerek dalıa ziya: 
(le ü.-mtüyordu. Allah, şefkatli 
annenin ka1binc çocuğunu bir 
a ç dık "çine koyarak neh
re bırakma!:: ı ilham etmii>ti. 
K ın, Hatiften · yle bir ses 
du:')ar gibi o ya başlamıştı: 

de.m ki ,çocuğunun .z 
ı l • eı.ıne dıl eccğuıdon kor-

ku~ r~wı. onu .cmzırjp Nil nclıe 

j
•NJd!U4bQJ4.Faıu.xwr4JWl4.xwaz.vcva K$>~-- --- - _.....~~.,......~ 
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~----ı N .. kil ve ıktib .. s halcicı mahfuz~--__ __J 
rine .bırak. Böyle yaparsan, yav ki dülger Benüsraüden değildi, rumun zalimlerin eline gcçme-
I'"'&.UlU ~hediyen kaybetrn1ş olmaz- yerli Mısır halkındandı. :Aynı siııl .istemiyorum. Diğe.:- çocuk
sın. ileride biribirinize knvmmr- ızamanda Bcımsrail dıi~aruydı. lnr gibi onu de öldürürler. Çow 
sunuz. Çünkü ıscnin çocuğun he- Doğan erke'.k çocukların katle- cuğunıu bu sandığa koyup Nil 
lak .olmıyaoak, .büyUyoo& '\9~ Fi- <dilmelerinden memnun oluyor- ınclırine atacağım. 
ravunun saltanatına nihay t ~<e- du. Dülger, son derece sevindi. 
r.ecclctir. K-orkma! :Oiişiınme! l.'Iusanm anası, i5te bu dülge- Hakiks.tcr. çok :nıuhkenı olan 
Ya,TUnu, senin lkollann kadar ırc gitti: lıa2ır sandıklardan birisini satıp 
şefkatli olun Nil sularına 'teslim - Aman usta, dedi. Bana od parasını aldı. !{adını dükkfının-
et!.. sağlsm bir sandık yn,pıvcr. e- dan selimetledikten soııra koşa 

Gün. ı--.:ıen1'--~ ne uapacaihnı rece sağlıını olsun iri gün1Cl1ce • 
cıu :u\:n .1 ., - _,..;1 · • koşa s!.raya gitti. B!l§Vczir HA-

şaşınruş halo gelen zav Hı ana, su içinde kald~rı hwue ıçme ısu 
h ,_ rd" 'tl..'T sızmasın. nınnın luauruna cıktı. ~·czire 

m nyet narannı ve ı. ~-.e pa.- r.---tı ..... 1r meseleyi anlatacak, ibu .suretle o 
hasma olursa olsun. sevgili ynv- Dül ... er, lbu mu.1~ JA.A hı- - M 
rusunu bir ağaç S!Llldığa koyup !1af buldu. Merakını yeııcıniye- çocugu, yam usayı ele geçirdc-
nebre ibırakacnh.-t:ı. Çocuk nehir- rek sordu: cekti. Fakat buna muvaffak o
de ya ölecek, yıiliut suyun cere- - !çinc su sızmasını isteme- humıdı: Dülgerin dili tutulmuş
yanına kapılarak iyi insanlarla d\ğin bu sandığı ue yapaoaksın? tu. Musanın yaşamasını istiyen 
meskun bir dıyara giderek bir Saf kadın, ınünn.sip bir yn.lan Allah, onu miızcvirlı"k yapmnk
hayır sahibinin eline geçecekti. söyliyerek herifi meraktan kur- tan menetmişti. 

Kadın, usta bir dülger tanı- .tara.cağı yerde bnkikatı söyle- Bnşvezir Haman, kendisini o 
yor ve bu dulg rin Bcn.ıisraılden di: ~adar zorladığı halde soz lc-
olduğunu .r:annc:dı~ ordu. J:I lhu- - .Bir oğlancığun var. ~v- atiye milktedir olaınıyan d · eri 

huzurundan km du, saraydan dı
~ attırdı. 

Dü1~er, menhus maksadına 
nail olamadan dükkiinınn dondu. 
Dükkiınından içeri girer gırmcz 
dili çözülen diilgcr, tekrar dışa
rı fırladı. Bu.sefer dP. evlen bm~
m1ya memur edilen adaınlnra 
başvurdu. Fakat yine söz yle· 
miye muktedir olamM!ı. taba
dını işaretlerle anlatmıyn çalış
tı. Memurlar, bundan b~y n· 
lamadılar. Üstelik, dülgeriıı d • 
Jirdi,ğine hükmettiler: 

- Defol be adam! Delilerle 
:u~k vnktimiz Yok! 

Dediler. Dülger, mecburen U· 
zaklnştı. Başka bir kafileye mü
racaat etti. Tam söze başlıyaca
ğ1 sıradn tekrAr dilı tutulduğu 
için meramını aıılatamndı. Bu 
sefer dülgerin yalnız dili tutul· 
mamış, gözleri de kör olmuştu. 

Bu kafileyi teşkil eden adam
lar, dülgeri dilenci .zaıınettıler; 
halmrctle ynııillrındnn kovdular. 

Dülger, gtizlerıi görmediği ıçın 
ne tnrafu gideceğini bilmis ordu. 
Bıl c bile n:ısıl gWc-b lirdi . Aw 
y ki ğı yeri o 
y -· 

boşladı. Çdk geçmeden pis bir 
den.>-ye yuvaı·landı. Derede bir 
müd let baygın yattı. Ayıldığı 
znmıı.ıı hayııetinden donakaldı. 
ÇünkU artık kör ve dilsiz değil .. 
di. 

Dille:er, dilştilğii is dereden1 
çı!:tı. Dükkanına gitti. Tezgihı
nın b na geçti. !ılı.kat çalışmı
~'Or, düşiınuyordu. Muhakem 
ni -i leterek başına gelenlcriD 
sebebini ııraştırıyordu. !Kısa ii:ıir. 
düşilnnıed sonra hakikati an
ladı. lnsnnlıırın aadelerini hiçe 
indiren gizli 'e her şeye muk· 
tcdir bir kuvvet olduJ'.:'llDa ina
narak imana geldi; Jıomen sec
deye kapandı. Şimdi dülgerin 
dili ezbere konuşmuyor, kalbi
nin ve vicdanının tercümanı O• 
larak söz söylil) ordu: 

- Ey her şeye kadir olan Al
lah! Bıltiin varlı<-ıml1 iru J m, 
iman ettim ki Fir~:vunun ı-una. 
rına haber vermel: i: ~c -·m ro-
cuk istıkbn.lin p ~ a ciır. 
Yıne iman ettim ki Pir nu 
bu ç cuk h lt.k e 

o ' 
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Nakil 1'e iktibas hakkı mahfuzdur 

Yörük Ali, manevracı ve ya· 
ratıcı ku\'\'Cte malik bir deli
kanlı idi. En ufak şeylere dik
kat eder ve rnuknbiller bulurdu. 

Yôıiiğün bu lıaıeketi de Caz
gırı hayrete du1un11ı.i.ştü. Ça
lık a a.önc ~u: 

- Hey arslan bey! .• Ne güzel 
mukabelede bulundu. 

Çalık t:ı begenmişti bu, muka 
be1eJ i .. o da: 

- Dur biraz sabırlı ol! .. Bak 
daha neler olacak? •• 

- Anlayorum .. O knnbura 
k. n kusturacak .. Fnkcıt iyi yap-
1nad m mı O~m.ının. tuttuı du._,11 
rna H:.ın i mh l niyordun !. . 

Yok <·aınnı!.. Ne> siııiıleı 
ce~im? .. 

- Sinirlendin }}(kala! . Fal.at 
lap' ığ m doğ tıchır. ı; nb ırla 
ıı.~Jl t nu-li bu işı.. So.ıı aFı ko-I 
Iay. 

Rabul dtim be 1•• Haklı-

Ama, jmdı cooylüyorsun .. 
Yorüfi, hakim ı,uHştikten son-

ra. 1 - T:.ırnk ı;imcli bunları .. Gü-
rf seyred.:-Jım .. 

Yoı iik-; hnsnunı bastıktan son 
s:a çeviıır.eğe ım.vaşh. Kanbur l 
da bütiııı ustalığını ku amyor- ı 
du. Müradc le :-.oı hı oluu. Fakat 
Kanbuı ağır olduğundan saıma 
b::ı•:mı çözme~~ ınuvn n. oldu. ve7 doğrulup kln<fni kurtardı. 
Uı.lı:in yine sarmamı kaldı. 

Yüı tik Ah, bu sefer hasmını 
kuntclc<Ji. K:mbur künte'\ ı sök-
1li Dıiı ı<'k h mı ın ard kı~pet 
k sına •ın. el ltı ve, ten; dön
mek ted . Yo ıl. d ı·h, l muka 
b<'lc et ı. Az k. ı. 111 K· ;ıburun 
ıki eli de ' •r <.le t•'kl ıc eh go
be cı ac ı 1. a t ı F-;rı bı. l aJ va
ki \}Mil~ ~)~, idı, flll h kl:~k 
nı ·ıup ~ddohrnrrur,du. nl rcket 
·ı.:1' '. l h men tek i tk c~ile 
tt. io, r veı mc gelıii. Oluyordu 
yol ..,,1 •. hatta hnricten bagm.:ı
.malaı •>'du: 

Olrtu. \e:ıldı !., 

Kara Mehmedi toplayıp, topla
yıp altına alıyordu. Mağlfıp et
mesi yaklaşmıştı. Pehlivanlık 
bu .. Demek açılmıştı. 

Kanbur Osman, yan gözle To
sunköylilnün ac,:ılclığım ve ha6-
mına güred bindiroiğini gür
müştü. Yörük te kendisini dur
madan sıkıştırıyordu. 

Yörük, Kıınbur Osmaııı tam 
yarım s:ı:ıtlik güreşten sonra 
öaha ziyade sıkı ~tırmnğn ba.şla
ınıştı. Kanbur Osmanın ustalık 
laı ı boşn. ve hiçe gidiyordu. 

Bir atalık, Kanbur Osman 
Yo, il ( Aliye boyunduııık vur
rn,ı"itll. 

Yori k, boyunduruktn.n kru;n
ca, ına l ılakis ha. ımnın uzcrine 
sı:,! ulu ·ordu. Bwıu gören Caz.. 
g-ır, dıni dh.<>ne 'urı mk: 

- Bak, şu ı enin oğlana, o de
li mi oldu ne? Üzerine gıdiyor 
lıasmmm.. BJk ~unn 1•• Şimdi 
yiyeeek çengeli. 

Oiye ı:ıöylendi. Çalık, oğlunun 
bu mannTalannı bildiği için gul 
ÔU \C: 

- Dur, biraz babırlı ol usta! 
- Bmıun nert'Bine sabırlı o1a 

)im be? .. F'cna olacak .. 
- H~u'. .. 
- SC'n de güreş bılmi:ı, orsun 

öyl<> ise . 
Dur dedim YP ! 

Derneğe kalmadı. Bıı·den Kan 
bur Osmıının boyundnnığu çö
?.Ül rek dönüp yliz ü~tt\ kendini 
) eı e ~ttığı göriüdti. Pak at bu, 
nasıl olmuı;.tu; 

Cazgır, ısin f 1 ına '\arma
mışb. Ka~ln · z. ara ındn bir 
ştyler olmm;tu : na, nasıl ol
mu~t u? Merak uie>rc·k Çalık'a: 

Nar;ıl ol<'lu Çalık be? 
- Yoo .. Söylemem!.. 

- Ne ,·ar ki ı;öyli:yec ksın 
b(':? 

- Çok c~lEr \nr .. 
- Y~ı iik bik bılc> mi yaptı 

bunu? 
- - 'f.ıb'i bile bil(> yc1ptı .•• 
~ Nnsıl yaptı mıl:ıt! .. 
- GormedH\ ıni? 

Seır..emcdım. 
- Bu, bir sırdır. Oyun swrı 

Para piyesinde rol alan 
köpek meğer çalınmış 

"Para,, piyesinde oynadığı 
rolle seyircilerin alaka ve tak· 
dırini celbeden köpeğin sahi
binden ~alınmış olduğu anlaşıl
mışbr. 

Şehrimizin tanınmış eczacıla
rından Salih Necati bundan bir 
müddet evvel köpeğini kaybet-! 
miş, uzun araşbrmalardan son
ra $ehir Tiyatrosu sahnesinde 
bulmuştur. 

v 'l'EKt SABAH 

Serbe , süt ün 
(Dai tarafı 2 inci cııyfada) 

imzan aksi tesirler de göste
rir. Fakat dikkat edilirse bizi 
incelik ve nefasete do{;;'Tll gö
tümıesi icap eden moda ancnk 
!bazı gayritabii insanların e
linde bazı bazı su1mt eder. Bu 
cümleden olmak iizerc Fraı.sa
da 1815 sıralarında. bir da 
türemişti. 

ÖGLE ve AKŞ Köpeğin kendisine n.it olduğu
nu ve çalındığım isbat eden S. 
Necati k'ipeğin rolüne piyesin 
sonuna kadar devam etmesine 
müsaade etmiştir. 

J{adınlar şeffaf etekli <'lbi
selcr, erke.ltlcr ise o za.rr .. "llla 
göre bir ne\i frak olan elbıse 
giyinirlerdi. Pruıtalonlar dardı. 
Ayakkabılar ince ve çok umn 
bwwıluydu. Fakat bu moda 
taraftarlaruıın en bariz v tf-

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diş lerinizi fırçalaymız, 

Köpeğin kimin tarafından ça
lındıffeı polis tarnfmdan aı'B.Şh· 
rılmaktaclır. 

Kız 1iseleri arasındaki 
voleybol m Osabakaları 
Dün E..minöni.i Halkevi jimnas I 

tık salonunda yaınlan kız ok ul
'arı Vole} b'>l knrşılaşmıılarınd ı 1 

lstanbul kız lisc-ri Boğazjçi lise
sin., J<.;renköv lisesi de İnönü li
sesini yenmiştir. 

Tarihi Türk Musikisi 
konserlerinden altmcısı 

Taril i Türk rnus"kisi konscr
lerir.den altıncısı diin akşam s:ı.
at. 21 de Fransız Tiyatrosunda 
vPrilmiştir. Bu konserde "Haf1z 
Pm t., \"e diğer Türk bestckfırln 
rı un eecrleri büyiik bir muvaf
f akiyetlc çalınmıştır. 

lan kanbur vaziyette d<>la.mıa- 1 

~:ı:u~~ ~=..:dı. ~~t<>; 1 RADYO PROGRAMI pelerin ellel'ıiııde birer el göz- · 
lüğü ~~tlun_ur: ~ır şey.e .. bakar- - 4 MART 1942 _ 
ık en gozl l" ıyı gormuvonnuş 1 
gibi go~ kupaklnnn kıS11r ve 7~'l0 p,·cn:ı•.1 ıa.:ıs .Kor. m:ı 
goz ad?lel.-.rinı yumarlardı. Bu 7.33 H-.f.f p;.ır- 19.lO !"ası hcj<'ti 
moda a:t. b r 1.am,m sonra lmy- ı çnl:ır (PJ) Hl ao Ajans 

boldn. 7 45 AJ:ın~ H:ılıo-lıı , 
B.ı~l; ı Bob SfJ) nam ile ve-, Jı.ıbNlc-rJ 19 45 se~br"t 

ni b;r ffil•l ' taı'7..ı hiüciim !iÜr- 8,00 Hııfıt ı !'> ıl;ıkıka 
:mckt.- dıı. ~ ıl klen dahn ziya-1 p:ıru l:ır 19.50 M mk. 
de ıuh hıı._t .... h:nnaan ıbar<.'l 8.15 Eıuı •-r:.t.i 2015 JL:.d,>o 
bulunan lı.ı r li am.n ceddi her ı2.:ıo Proı;ram GnzrtC5i 
h alde yukarıda tarif olunan ve 12.33 Saz c.rıGlsi 20.45 Marş öğ-
1815 ta.rilı1erinde Frnnsada hü· 12.45 Ajans renlyoruz 
ldim süren moda olsa gerek. h:ıberlcn :>.1 oo (S::ıi:lık 
Evvelce de izah edildiği veçhi- 13.0fl T nkulc s .... tıl 
lo bereket '~ıı;:in hı .modanın rn.oo Pror.-:ır 21 ı:. Turkıılcr 
sukutu fin1• olu' c r. Jı""ak t ha- ıs.os n .. ı '_1 4'1 Hı~ a f\t'" ın ı 
kikn.tte lıx: w.od

0

a tldima insan cır! < t :' ı hur b ndosu 
ru'11aıının ince VE vü11~ek ıfa- ıs 45 Z11 at 2:... c Ajan~ ı 
dc.;i olarak d<!\·cım ~liyor. ı T:ıkı Jrr_ı h:ıbr1lı rı 

Alhn1.L..; ı 22 4!' Proı.:r:ım j 

KAŞEL 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, G 
. R . 

P ROMATİZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ıı.ıhsa:bnı haizdir. ! .lbmd gfüıde 3 kaşe nlınabıllr. 

- -----------

Karar hülasa ıdw 
c. 41 
1156-ll58 

. . .. , 
M.ill! Korunın:ı Knmınttna muh:ıUfettcm tst:ınbul '.'AnkI!l". C'nıltlc~ı 25' 

numar:ılı dukkfındn b:ıkl.ollık tic:ırctile me~guı Ali oğlu Mtıhm<'t Suv:ırl 
•,e \ti oglu H:ıydoı ~eyh::ın h.ıkh.rıı ,ı:ı lstaııbul A!:liye ııuo{j n~ı.a mnh
l<Lın<'.:ılııdc cc r<'ynıı C'<lcn muh, •< nıe:'c ı ı netice. ınd<' suçlunun J .IJ :ıblt fll
du~unc1::ın !l.1illi Korunm:ı K:ımınunun 31 ve 59 uncu m:ıddt'le11 nıucıhmr·e 
<?h er lira µar:ı Ct'Zası ôdcrnc!'lnc 'c oı. beş gtm mudde1lc dııkhı'ınının 
kar'.ltıln ı ım ve hııkıın J;.nt;ı~ı.t;ıııde Ü<'rt'li su~kıyn :..ıt olnıak uıcrc kn
rRr lıuf:"ı!"w'lı-ının Y~i Sabah •:ızde lmlt: m ı cdılmt: ine 13/8/~'11 1 •• uh ndc 
t.ır, r \ rıılciı. (!/,9l f J ----'----

Fabrika satış ilanı 
Sümer Bank Un111mi Miidürlüğünden ı 

ı - Banlrnm11a :ııt To-y- d. kMn (°t'ltık l'.,bıikosı. pqın p:ı • ıı. ~ ap:ı

lı .,:ırf usuJ>lc oı ttıı ın::ı;) o 1,ıknrılmıştır. 

2 - • Sntı~:ı r ıbıikc r. Si il<' b rı. 1 \•(' b n.ı cl .. hıliııddu r .... ırnı• 1"'· 
te~· ııt "" tcfeırunıı l3 ünui mnddC'I ,ı m,ı m:ıhfuz. olm:ık uzcre) Cl.ıt llrllı 

3 F:;;br- knd.ı buluıı:ın ı--ıetrnc r nb:cmc"ıle ycdt kkr ve u ııht lif 
maJz, mr dcftcrl~rlınlzdc nıc ·rut kn;> ıtl.ıı·ınrı \ t: <le\ ır t::ırıi ıııdc kJ ı :ıyiı o , 
rıorc le bıt cdılcc-Pk hlı fi:ıt 111Pdndc'l • hcıyn dcn·edılcccktir. 

4 - 1u akat lemimıt G250) ıltı rirı ikı yit elli Jırr.dır. 

:; ı .le IG ::\1, rt 1942 t ırhuw •nlh· dif P.ıwıtl'Sl glinu ı::o.1 J5 '1{ 
Ankm .ıd.1 :->uınt'\' U:ınk Umumi J\hı.t ıı lııgıı binasında y"pılacaktır. Mu-
' ak kat tı:nin:ıta • it nı.ıl, lıtıl '<''i l nr u tcır 111. t rr.c .. tubunu muhtt>:vJ 
\'e •ı-.ıl' da.r ... ,ı. d. \,:pıı•ılı ıı frldıf z.ırflm ının. ıhalc !:..ıntınd•r. lıır ı;a:ıl 

C'VVel ll'"N1 ml .rı l!'hirlu •ı ıruı. ın • hl' ıt ~Ube<;lne tc\f)j eıl lm1 c lrr ~ l~- l 
zırndır. 

f.I - Sat ~t::ın mı.'" elit bıkl 1 11 ıın m. •C \C bc.ı(uır, hu .ı •ltır. 

7 
8 - Aı ıu~n• ~. ı ı.ar 1. ı e •5rınek \ cva bu husu tr f,;;!J, ız1lı,ıt 

:ılnrn1' l"Üyenle'in TıY.' :ı C' l'il• F, Lıı 'k, l l\hıdur!iı•!t.mc mıır::ıL";;...tl,-n. 
{i6<l ) 

B ROHŞİ T LERE K TRAN HA Ki EK RE 

1 - Con md:ı do··um Vt' ı nı:ul( ur ı.ım cyındc y:ıpıt;-,, tfım ı :.t k.ı-

llalbuh olmamı lı. Haksızca 
f!lll b~ ~ı ıycrl. rc.lı. Çnlık yine· 
ol lıı~u .}t:!'dC!' ayağa kalktı. He
Yt' "•n ic:mdc idi. 

S. yirı.: lcrrlcn h< .... ıhırı miılter
r• r !;ut<. LtP ba ~.,rı hl" ı : 

-- ülı.. ı . C'a7. "ll oldu! .. 
< az :!ır. ol lugn ~ e elen hıc ı·ı

ııı ı 7..,mı,,tı. Çfl'ık·ır. rte-;n
dı.. 1 ı..'ckerı•k olduğu }dı..' otm t-

söylıyC'ıncm .. 
- A ımn. ) aptın lw ~ ! 1 1 
- - Eıbf't t<- hir ı t.. Asıfıerlik işleri - B:ık helt' .. Bızdcn g;iires _,_,,.,. ____ _____ _ 

g(,ti b<> '·· 

1 LA ı • 
EYÜP .Sl U f Hl IH K 

HAJ 11tnJm ... nı-4. 
J 

ıc-I 
Yeni neşriyat : 

Foto mağazin 

p. lı ı.;ıl'f uşulıle tksıltnıtY<' im ıulınu tur. 
2. fnrnıı um k(" ıı be<td 1111 ;) cdl 1:-ln dokuz l ilz f'llı 111; lır:ı yı·tın.~ 

~.n u. tm. Mu • kk:ıt trnım tı tın uç ~ iız lc.ı k nltı )ır. ellı u ktırıı~•·ıı. 

3. Hu l"C .ı el C\ r. J, ~ :ml.ırci.r. 

L:>!::~ d·. 
ı.~ ·h, O ın::ın, kuılulup aya 

fa 1 ıı ktığı Y.aman çırpınarak 
bır • n tı\UHlu: 

H • ıla Yorük be-! 
ıı rıı , rı k mukabe-

• 

Si>) le sem <le y: ı • .ımayız .. 
Mrnf'I~. ben, yapnmıyorum .. 

- ı:-<.ıyle. • 
l hı ım boyunduruf,a. girdi- ! 

tyi zaman .. katıın~·a<:aks.:ın, bilii
kis "zeı ini' yilrüyerch;in \l' b;r-1 
dcnbiı•t: doğrulup c·rngelliyecek-

1 f)ltl 

- Nı..! .. Bu olur mu? \ 
- Oldu ya h;te~ .. 
-.- Oıomanın aptallığmdnn ol-

du öyl, ise.. 1 
- Ne! .. :Ne yapabiıir ;in? ı 
-- uayet kolay. sokulur !:okul 

m 7., boyundurukla beraber çe:ı 1 g{ .• er etti. urünım. Zatc>n ıstroı- ı 
ğım de bu de~il ıni ! 1 

1E;te .. A~ ı l ır,;ın puf y ri bu
ra 1 • f::eu, <'eııg le hn:z.ırlanırken 
o senden e\'\ el dıkılıp zaten ccn-1 
&eli vl n u. bulurı •yor. 

- \' rtlıhı li uklım ermedi. Ni
hay l ~Jİr ff'I<?' V8fc b"hr .. 1kmİC 
def. ııı<.1t yapanı z .. 

Dedı . ı 
, f'akat Yöı iik, bunu her Ya.it it 

yapabilirdi. O dt>rccc :rnü~are~ 1 
ernur:-ti ki, bozulmasına ımkan 
yol tu. 

Arnavut oğlu .. kii.c::lik ortayı 
dikkatle scyrl'diyorrlu. Bilhassa, 
Yörük Ali i!e Ifanbur O.,,rnnnm 
gilre.,]erinc göz dikmi.,,ti. Yörii~c 
Alinin boyunduruk muknbi'1e.sı
ne bayılmıştı. Ehle Ka,·asoğlu
na Yörüğü gösterlrek: 

- İbrahim! Görclün mü bu 
kiiç iiğıi? .. 

'l'ı u , ı.o,, it\ Kadri, bitik ol- - Gör diim ... 
duğu hald ı · .. lıgına giivene- - N" giiz<>l boyunduruk mu-
ıek haf.mı K. ı ıı. Mdımcdi idare kabclesinde bulundu .. 
erliyordu. - ~ann benziyor usta.! .. 

Çalık, Toa· .n koyliinün yeni- - Bu da benim gibi k\iç,ük \IC 
leccğinc kanidi. Fakat Cazgıı·1 hafıf ... Fakat ne güzel tutuşlan 
Kara Mehmcdin, hasmını mcy-

1 
var. Baş pehlhnn olur bu deli-

dandrın çıkaracağına emindi. kanlı. 
Neteklm E; ü r c ş bidayette _ Sana benzediği için methet 

bozuk dÜZ"?l giderken birıknbi- b k ı a a ım .. 
re '1 osunköylü Kadri gürefji biıı _ Ne reden öğrenmı bu, bo-
oilTlC'<Tc başl:ıdı. yundm uk muknbelesini acaba? 

•roı::unköylii l\ara Mehll"edi _ H .. kes yapnmnz ki, onu .. 
ıkı r efa Ust üste altına almı. tı 
, 0 a~ttkta. tn hfı.kim g!1 eşn e~e Ufak 1~~~~~~ icin ynpıyor .• 
bo~~n~ıştı. \ v b. b·tdi • - Senin ynpugını ız ı -

Gür~!'!. Crı.~rın nazarı drkka gvimiz halde tatbik cdebihyor 
'\.n\\ c~lbH.U. Ço.h'k l\tı.: 

Gördün m\\ Tosunk•>ylü- muyuz.? 
.. .• R\z, \u,\1n ac1amla aınız. 'YU :.. D b' Bö \ .. _ Heı if <1• ıh.h b cw gl ı.. Y e oyunlat'1 yapa.-

• - D.ır b. k a hı nPler ycı.pa-ı mıızrmız •. Hasım taı· r derhnl 
sizı. bo7.nr. 

calt? t 1 f 1 - B<>ğendim bu delikanlıyı .• - • vi ın. )\1 ._.na. . hl' Ha mı u ta bır pc ıvan olduğu 
bn~m3. haldo neler ynpıyor onn ? .. 

- Acaba kim bu? 
- Rupsalı diye ilan etıtler. 
- Lofralı demek. Buradan da 

i~i pc1ıı· nl r y ~i iyor.. B ı, 
u1 • r i ko• ivi bir ba 

n olur. 

i ~.,al E r•a ı • 
.;un a ... a. davet 

Beyoğlu Askerlik Şubesi Rclsll· 
ifındcn: 

J<:t:.nbuJ bölgesinde oturan y:ıb:ııı- 1 
ul m ihtl~ .jt ~oklnmul:ın içiıı ik:ı

metı • h srnctlcı·ı \ c bırer :ıdcl fotoğ
ı·a fl.ır it: :ı~ ·\!:;•rla doğum ve t. ı ıhlcri 
yazılı ı..uıılcrdc Bcyoglu Y.ıbnru:ı 

tubc-..nt' rr.urac-:-nıl.ırı ılfin olunur. 
< 1.-ırt t.142 Ç:ırş.ımb:ı: 313, 314, 

sıs, :na, a11, 3HJ. 
5 :'.VI<.ırt 942 P<'r cmbc: 

321. 322. 
6 Mrırt 942 Cum .. : 323, 

326. 

319, 320, 

324, 325, 

7 M'o.1 942 Cwn:ırtl" I· 332, 333. 
9 M<.1rt 942 Pnz:ırte"I: 327, 328, I 

329, 330, 331. 
1 

1 * Beyeı(jlu Yerli As. Ş. Dşk: 
ŞubL1nfzdc ltayıUı Yedek Tnbıb Ec

zr-c-., Dı Tr-bıbı ,.c Vctcrlncı lcrden 
(3hl ilfı 3C6 .dnhil) doğumlu ı;ubny 
laı ın r.skerl '~ıkal:ırilc lılrliktc 9 ıı 
yokl:ıımıl, nııı y::ıptırmak lizcrc en 
geç ı 4 M~rt 942 günunc kadar şube
ye mur01caafüırı 11An olunur. (3315) I 

* 1 Beyoğlu Yerli As. Şubc$indcn: 
P. Twn. Sami Guncr (51602), P. 

Ttm. Hr.yd. r lrgcn (52430). P. Tğm. 
Nej:ıt Akiç (52082) \C P. Tğm. Nec
det H<'rguncr (51832) in ~ubcyc mti.
rncıwtleri (2242/1880). 

* Ikyoı;lu Yerli Askerlik Şu"Desın
dcn: 

jhdyht e.ı·atm yoklam::ıl::ıı·ına de
vem cdılmektcdir. Yoklama sırası 

ııs:ızıyn l az.ılmıştu·. Bu sırnyn ,cöre 
yoklamal::ıra gcllnnıe<i Hfın olunur. 

(3657) 

2 M::ırt 042 Pnzartes.I: 813-31't-
331· -332 tc\'clliitlülcr. 

3 tart 942 Salı: 315-.116-320-
330 tc. \ elluthilcr. 

4 :\fart 042 Çarş:ımbn: 317-318-
328--327 tevcllüiluler. 

5 1\1nrt 942 Per~cmbe: 319-320--
321-322 tcvclhit.lulcr. 

6 'Mnrt 942 Cum::ı. 323-324-325-
326 tcv<.>llutH\kr. 

tsTANBUL 

Şeh·r 

Tivatrosu 
• 

Teı>elıaşında Dram iKısnuıub 
Bu nk§am snnt 20.30 da 

PARA 
Yazan: Necip Fnzıl Kısa.kürek 

* Kom 

u H .. -

snn Y~r na.n ı... n ı ı :.Y< t F4~ •1 -
t<.' e;kı Şahsult. n ~ c•..ı Gı ı uyu 
n.:ıhallesl eski H • , ı •• < Y• • J !;><:hna 
•okağında eski 6 ~c :ı ıl bır • -
ıatı bir p:ır·e mı ı •• ı.ı Y ~· r o ıu 

Hnı:ı na nit depo , lı n.l 'e hır t.ı-

11 fı Ya~:ır c,&:IJ il • H Krırcıbc.l· 

tt ı rnetrükcn 
hr.rr.ınnı ,.e biı 
rn!ı deniz ile ı '" ı bın de ı t 

ı 

62 ıncı snyı."ı cıktı lçınde ~· dri ı 
Eıtemın (Hı:ıJır) ı ~t E!<r\!min 
ez. lııt ıncktupl.ı ı), R., T<'\ tıgin 
{Olur mu ya" l urı c Ant•nı u ope- ı 
r.u-ı ~ .. n'. t " 1::.rı•.d:ır B, y .. n 5 • .ıdı..·t 
ilke u~ u :ı t po tıt :c l, bıı ıtporkıJ 

\,ırdır. 

•·ldugund&n taliı ol, nl.ırın mulı. m

.. ) l'Uı 1 

b) .MC'tı aj cı +, <>ll 
c~Kt~tlul.ıF cc:-hcii 
dl El.sıl+rrc " tıı n~c 1 

\lmuını ş:ırtnnmf'•İ 

c ) H..-: usı ,.ırtı>, ı le 

f) J\hlhm <·le proıe i 
g) Sıc ılei tlyııt cet ·eli 
t tt-klilcr bu C\I :ıla her 

b y.nd r: le ı~lcrf ccnel ş.~ı tnr mc· ·ı Y·•P ıd• rJ 

mcn bedclın :>' zdc ;ı.-efü bı.çı.k nis- y,, vi • ..lıilirlcr. 
beilı de pe)· akçc:J<rı \.c~. Fi ili b.r I 4. - E :.sılt • Ço uı •<!; do• t "I t' l ırlc muteşeltil koı ıi.~onıl. H M,ııt 
!.>:ınk.ı tur.ınnt mc·ktııbuı u h mılrn 942 Çı..r.,:ımbu gilnu saat 14 le y.ı1ııl. ıktıı. 

ınczkl'ır ı;h'l '\ e f,' ttR t.; y.n roılen' t tcklilcrin yuk:ırdr. y. :zıh r !U\' ıt~ .. t te.ı in, tl:ı ını 942 ~ılı Tır:ı• l. o.ı~
]'C'lf' gt'lm"lC'rı l" md.r. S. tı t.ıpu sı \C ıkoısını ih. le gununden <.1 ı u ·ı..ııı ı \ v~ı \'ıl"ıvct ıı ::;k.aınm,ı ınurn

ld ı J!: rıdC' mevcut tül ı rnlc , ) tl::ıı ;ı cantl~ • 1: <.>~l.l rı e-hlı~ et \ C! ik.ı nı ' • uı u\ m .. ddeciekı evrakın ur• tJcrinl 
\e l ~ ın cd ı huuutl r k. nunl t:ırifat, uygun ol.ırak it J ılı tc·'.lıt 1t>ktuphırıle bırl•kt" ıh.ılı-den 

pılır. ıh. le> bc'O.di JW ınc bir s .. :ıt 1...nce komıc~ on re. 1 wı uuz mu • .ıuıl ııı:le ve ut-l<'rJ vt>v:ı p~n-
mt:r. .,Jı.ıır lh. ı~ t. ı .hm~ dcnnt'l· ı ı lfızımc.lır. 
tc•-. kım erg H.: evkrıf fc rel:ı tcrc.:· ı Po ad:ı ol.ıbik•cc gcçık ltl<' ı. ı ııl 1. t.I lınc.z. 
kcye nıt < 1 •I' ylrmı c:r.clik c\' n1 =====~ -=====- - ~ -------
ıd. '"C'>"'lnın ıst{';) e<:<'gi taviz bt>ddifo 1 •Bl3llili!Blll!•D!!l!l!H=m~~il!!iM 

(?r' 4 

tellfıliye \ e fa-. ğ h •ruı \c ıh.ılc pul· j 
lorı tmnn c ı;.tır b lcumk rtıc:un \c, Devlet Demir Yolları ilanları 
mm;nrıf n,u:; terlyc• m•tır i IJmlmMlllB1a•mı:aw:a•m3t:!i!Bi!E!l'limlBım~SEiil!Bl!l!lil~ Sıl!iı:l:Bf.~~~ t ~ 

Biri.od • ı ıtırmacı. en on 1. lıbin 

1 
, crdığl nııkt::ır rnuhamm('TI bı.:<lclin Muhon ınC'n bedeli (rn 000) ıu·:ı ol"'l r. u~·uk !'!tcriliı.ıs)·or; uh.wl:ı .. 
yilzde yctm4 bc'I ııı buld .. t;u t:ıkdiı-

1 
16/3/1942 Ptıznrtc ı ~·\ınh c;::ıat 15 30 ,ı,ı ı, ip:ılı ;;r rf ıuıulı\ ılc Aul(nr ırı.ı 

de ilahe y, p J.wakhr. Aksı baldl en tdarc bınnsıııd topl. rı .. n mcr.<ı..z 9 u11c-u J.;oın c;ycınc, c:;ıtm .ıhrr:;ı<: ı"-lı 
ron :ırttırmar 111 ıcı. hl: udu bfüd kr.lmıık ı Bu i~e g!rm0k ı ttyenlerın ( • .425) 'lrnl '• mm .u ... t t.t~rr.In:.1 ıle it.ur um.n 

b d 1 kü tr-yio < tilgi \ crıknl:m \'c tekliflerıııl r.ynl gun -; •• ~t J 4,30 o knd.ır ~ tı c-vcy... birim:ı ihııltd<'ki c \ a I 
uımıınınd::ı ıy:ıt nlm mııı ise muh • c;ı:-n l:omi!"yon rcısli ine '"'nn°l ri l i.t1rı'd r 

J k 1 Şnrtn:ır-ıelcr pa ... qz ol. r:ık Aıık:"ad:ı \1, lzeme dııireı;ın<lPn ll. •uaı ı ı-krme , e mur.J ... y~, uzum •• ma• I " 
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talep ve tahsıJ t_'<lllmek huklnrı mr•h-
fuı. tutulrırnk :-ıritJrmn ( J O) giln da-
hn uzatılır. 

Aıat ve TlcArl ttcr MYI bıuıksı '•uıı ma'•lt>rl, 
·w. bll"lktlronlore 28 

dtaa\ BAhlul!mdn t:ıcnbnralı ve Uıbnnm ~u... t. lna.."'lr.4G N 

ez 50 lirna bulunıınlan:ı senede -' ~ çcldlecck kur'a De asatı•.Lıı..J 
plftnn eöre ikramiye da~QCalttır 

4 adod 1.000 Lfrıılık 4.000 Lira ,, 100 adad liO Llraıı>.ı &.000 

4 • 600 ~ 2.000 • 110 • <CD > 4 00 a 

c: : : = !: : \l 1GO • 

CIKKA"r. H aplanndald paral:ır b!r liflle .t~inde 50 Urad:ıb ş.: 
dtlşmiycnlere :ikramiye çıktı!ı takdi!'de % 20 tatl~iyJe .rF.rllf'C'f' ~ 

Kur'alar scneda dôrt defa 11 'Pı art, 11iiJU3r::ı.n,11 Ey· 
lill ve ll Blrinclkllnun tarıblerinde çc;iilt-«ılı:th. 


