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Son hazırlıklar 
"Ye 

İkinci cephe 
DENİZLERDE 
FAALİYET 

Suikast davasında ~E iŞLERi~ 
r 

Böyle olmakJa her'abert zihln
ler aeaba Milt1ıeftlder 'farafm
claa ildnd bir cephe ~ 
11Hchr'l cll)ll8 dö§tbWlü.p clur
lnıRlrtan kerunterinl Jrurto.ra
nuyorla.r. Çünkü herkes har 
bin müzmbı haberlerine, ezber 
bilinen resmi tebliğlerine alış
tı; yem bir şey, heyecanlı ve 
harbi bitirici hareketler isti
yor. 

--40-- dinlenecek şah·ıtler BAŞVEKİLiN REiSLIGINDE 
• . MÜHİM BiR TOPLANTI YAPILDI 
Istanbulda bulunan dokuz ... . . . ................. lngiliz Kornval, 

Devonşayr ve bir 
ltalyan hruva

zörü ballı 
~ Umumi iaşe vaziyeti, yapı1acak 

şahit kimlerdir? mübayaat ve teşkilat meseleleri 
Bengale körfezinde 

lngiliz ve Japon 
donanmasınm 

~-------... ----------- k d müza ere edil i 
rvrakrn Rus maznunlara tercümesine başlandı (diinr=.: ~~-:: ~ıı:::.:···::~·~'=reı~:::: Yazan : Hüseyin GahiJ YALÇIN 

fE5lus cephesinde, iki taraf çarpışması bekleniyor vv-vv-vv-vvvvvvvvvv..-.,,.vvvvvvvv"""'"""',...,,,.,,...,,,.,~""""Aj~~ lkışv~il Ref"ık Sa.ydam'ln roisHğinde Genel Sekreter, Ziraat 

~ ordulan, buzların çözül-ı Tokyo, 9 (A.A.) - Umu-
miye ba.'}lanusı yü:ıün- mi kaıargii.hın Perşembe 

Ankara, 9 (Yeni Sabah Mu- 1 haberinden) - Atatürk bulva
rındaki · suikasta ait davaya 15 
Nisan çarş=ı.mba günü devam e
dileceğini dıin bildirmiştim. Bu 
celsede şahitlerin, dinleneceği 
anlaşılıyor. lstanbulda da dokuz 
şahit tcsbit olunmuştur. lsinıle
ri şunlardır: 

şunda 90 numaralı evde oturan kağında 4 nwnaralı evde tütün- ve Tİıcru'et Vekilleri, Medis \'e Gnıp Reis Vekilleri, Müstakil 
Kadostro müdürlüğü memurla- cü Ataullah oğlu Yusuf Ata1a Gnıp P.eis Vddli , .e alii.kalı meclis f',ıu•imıenleri reisleri bir top-

den, büyük hareketleri tatil et- günkü tebliği: ' 
!Diye mecbur kalıncaı, bazı talı- Japon kuvvetleri, Hint de- ! 
ıninlere göre, beş alU lıafd:a bek- niz.indeki deniz hareketleri 

1 

lemesi ica.beden büyünt faciaya esnasında, 7 Nisan tarihine 1 

nndan Avni oğlu Seliimi Var- i BeyoğlUBda, Sıraservilerde 58 Jant. yaparak meoılekeün iaşe vaziy-cU, öııüm\i7.deki ~,I mah
dnr, Beyoğlunda 1<>tikliıl cadde- numaralı Sekbanbey apartıma- ı sul mü~yaat ,.e se' kiyatı için )'&&nlaoak tet-kilat üıerinde ko-
sinde 439 numaralı evde kapıcı 1 nında ı numaralı dairede ber- nuşmu.~lardır. 
Tatar oğlu Kirkor Takoryan, ber Malunut oğlu J<.,ethi Kuru- .............,..._..__... ..... ...,...... .,,....,.......,.. ....... IWI' 

başl-amak üzere son hazıl'lıkları-
1 

kadar, London tipi 9850 to-
ru tamaml::ı.makla meşgul olu- nilatoluk bir İngliz kruva- ı 

Beyoğlunda, İstiklal caddesinde çay, Beyoğlunda., Asmaluneecit
Yardım apartıınanının birinci te 29 numaralı dükkanda manav 
katında Öjeni Abdullah, 1stan- Halil oğlu Mehmet Göç.men, Be-yorlar. İki can clüşmruu biribir- zörü ile Komval tipi, 10 ! 

lerine hangi noktalardan saldı- bin tonilatoluk diğer bir ln- i Gedikpaşada Balipaşa yo:ku- ,bulda, Çar§ıkapıda, Hattat so- (Honu Sa.~. Sü. 7) 
ra.caklar ve öldürücü darbeyi giliz kruva:r.örü batırrnıı;ılar-
nerden indirmiye çalışacaklar? dır. Bundan başkıı 44 tica- L d d ' 

Buna dair verilen haberler alel- ret gemisi batırılmış ,·eya on ra a 
ide tahmin mahiyetini geçerek hasara uğratılmıKtır. Hindistan'da 

Türkiye 
Bulgaristan 
münasebetleri 

ideta kat'i ıbeyarıat §&.ıuını c.u· (Sonu Sa. 3, SO. 1 de) 

yor. Sanki gazete ve ujans mu- 1 esra rl 1 
ha.birleri Alman ve Rus genel----------
kunnavlarınm mcdisleı ine da- R LJ SYA ı DA ------
hil imişler g.bi, hücumun ner- mu·· zakereler Umumi bir 

anlaşmaya 
varıldı 

<len ve ne kadar kuvvetle baş-

rfovogrod 
yakınlarında 

Amerikan Kurmay 
Baıkanı 

lıyacağını ta:rin ctmckte hiç te
rrodtit göstemıiyorlar. Mesela, 
Rusların Haı-kof ile Taganrog 
a.ı asınd LJ paı çada birkaç mil
yon asker bırikfü dıklerini ha
ber veriyorlar. Alınanl ilfi:Aa 
şimal cihetini ihmal cderok Har
koftan ta Libyaya kadar uzaı-
nan cephede hücuma geçecekle- Sovyetler 
ıine emin bulunan muhabirle-

Hopldııs, inglllz 
Bqveklll ile gizil 

kODUIJIDBlar 
yapıyor 

Fakat Müslüman 
Cemiyeti lngiliz 

teklif erine 

Balgarlar9 

İstanbul l~ln 
harp etmek 
lstlyorlarmaş re t.esadilf ediyoruz. bir §ehiı· içgal 

Bütün bunlar her günkü lıa- 1 
vad's makinesini işletmek için etti er Londra, 9 (A.A.) - Ameri- h rf Londra, 9 (A.A.) - Times 

kan genel Juu-may Qaşkaniyle 1 mu a I gazetesi, "Bulgaristan ve TUrki-behemehal teoariki icabed"'n [A.A. telgmflarından 
mahrukat kabil nden 15eylerdir. huUisa edilmiştir] Hopkins, BaŞYekilin yanında iki --4H>-- ye,, başlıklı başyazısında diyor 
Tamamen doğru olmalarına im- Stokholm'den Ofi ajansına şu 
kan yoktur. Sadece birer tah- malümat veriliyor: "Ruslar 
mindir. İki taraf hazırlanıyor; Novogrod'un şimalinde l'Ôd-

selelcrı muzakere etmışlerdır. 1 .__ ... :~ .-. ı Mart soııl&nna döğru, Bulgar 
saat kiliıu'!1aı· ve gizli bazı "\ .. l::·laln ..,.enlden ki: 

bu, muhaı:<kak. Son derece şid- (Sonu Sa. 3, Sü . .; te) 
detle biribirleıinin fu.erlerine ------------

Bu konuşmadan sonra General ..-m .... laa-.ı,-~ . .,,,-,11 !ffikümeti Rusyaya karşı önü-
Marşal, gazetecilere demiştir • .....: ' milzdeki Hitler taarruzuna as-
ki: "lngiliz kurmay şefleriyle l ker göndermekten imtinaını ma-

atılacaklardır; bu da muhak
kak. Bundan sonra ne olacağını 
ancak olaylar bize söyliyecek- 1 

tir. 
İngilizlerle Amf>rikalılar Al

manları Ruslarla rahat ı ahnt 
boğuşmıya bırakacaklar mı?. 
Bırakma.maıları lazım geldiğini 
hepimiz biliyoruz. 1ngiliz ve A
merikan genel kurmaylarının ı 
da. hiç olmazsa bizler kadar ~s
kerlikten anladıklarını !kabul 
edersek, onların da Almanların 
başına iki, halta d ... ha fazla cep
he açmak lüzumunda bizimle it
tifak edecekleı ıne şüphe etmiye
biliriz. :hlğer herhangi bir sebep
ten Almanlara hticum etmiye
cck olurhrsa bu, bir hücumun 
lüzununu anlamamış olmaktan 
değil, icrasına imkan buluna
m-ımuktan ileri gelmiş olacağı 
t.~:k.irdır. ı 

Böyle olmakla beraber, zihin
ler aca•ba Müttefiklcı tarafın
dn n ikinci bir cephe açılacalk 
111 cıır? diye düşünüp durmaktan 
kcr.dilcrini kurtaramıyorlar . 
Çünkü herkes harbin milzmin 
haberlerine, ezber bilinen resmi 
1 'bliğleıi.1e alıştı; yeni bir 
şey, heyecanlı ve hal'bi bitirici 
hz:rekeUer istiyor. Bu, bizler 
için ne .cadar tabii ise askerlerin 
de, bizlerin tclkinlerimize ku
laklarını ttkayarak soğuk akıl 
ve mantığın icaplarını yerme 
getiımiye ehemmiyet vermeleri 
o !kadar tabiidir. 

Y:aJnız, neşredilen bazı mallı
.mat. !ngili:rJerin ikinci bir cephe / 
vücuda getirmek vazifesini bü
tün bütün müphem bir zamana 
1>11 akmış olmad.tklarını ve bu 
ce1 henı.1 adeta ıaA;ılmış bile sa
Yıla_ağın. gösterir gibidir. Çün
.ı-ni cephe, yalnız ıkara kuvvetle
riyle açılmıız. İkinci cepheden 
ın:ıksat A!m~ların bütün kuv
"Vetleriyle Sovyetlcr Birliği üze
rine yüklenmesine mani olmak
tan ibaret ise bunun hava kuv- . 
vetıeriyle de mühim bir ölçüde 
temin edilebilmesi mümkündür. 
Paris civarındaki Matford, 
Bcnault fabrikalarının tahrip 
edilmesi Almanları bir 'kısım 
kuvvetlerinden mahrum bırak
tnJ~( değil midir? 

Londradan verilen haberlere 
bakılırsa, İngiliz tayyareleri 
bu son zamnnlardaJti hücumla
rına birkaç hafta da.ha devam 
el~k fırsatını bulabilirlerse 
Almanya i.i?.erine İngilizler ta.ra
fından ü.1.llmış bombaların ağır
lıih harbin iba.şlangıcındanberi 

Almanlann İagfüereye attıkla- ı~Jrüşr.ıiye ge'dim. Harp başla- Yeni Dclhi 9 <A.A.) - Cripps zur göstermek için Türkiyenin 
rı bombala:rın ağırlığma müsavi m• : zaman silah 1lltınJa bir mil- ile Kongre §Cfleri arasında.ki ı bulgaristanı tehdit ettiğine dair 
gelecektir. Anlaşılıyor ki İngi- y~~ sekiz ytiz bin askerimiz var- müzakereler neticesinde başlıca bir takım manasız şayialar ya
lizler borçlarına yalnız ticarnt dı. Bu'llliktar bugün çok artmış.. n<iktala.r hakkında umumi ma- yıyordu. Derken, bükfunetin kon 
aLanmda sadık kalmakla iktifa. ı::)C)nu: Sa.. 3; SU. S de) ' hiyE.tte bir anlaşmaya vanldığı <SHu ... ı, au 5 ile) 
etmiyorlar Bir muharebede-bile öğrenilmektedir. --------------
borç1L1 kalmamayı tercili e<li- AFRIKADA Yeni Delhi, 9 (A.A.) -Hint PASIFIK'TE 
yorJar. '.ı. abıidir iki faiz bahsi meselesinin halli hususunda dün ı 
asıl bor~un ödenmesinden sonra gece beliren ihtimaller, bugün 
gelecektir. İngilizlerin yaptıkla- bir dereceye kadar iyimserlik u- I 
rı hesaplardan, öğreniyoruz ki, Mı'hver faalı·yef ı' yandırmaktadır. Almanlar en şiddetli bombardı- , J:ı\lkıat, l\lüslüınaııhLr KabW 
manlnr zamanında İngiltere ü-ı Etmiyor 
zerine -ayda altı bin tonilato a- " 1 k rtt Yeni Delhi, 9 (A.A.) - Müs-
ğırlığında bomba atmışlardır. an 1 o ara a 1 lüman Birliği kabul ettiği ka-
Ingilizler bu ateş ve felaket rar suretinde diyor ki: 1 

Bataanda Amerikall
lar teslim oldular 

yağmuruna g~rçekten hayran Cripps, Hınlli Müslümanların 
kalınacak bir metanet ile kat-ı R 1 emellerini tatmin et.nıemekte- Fakat Ko I• 
landılar. Muntazam sığınakların Om ID e dir ve değiştirilmediği takdirde ... rreg or 
bile me\'CUt olmadığı günlerde OrdU8U genı, kabul edilemez. 18tlhka•IMrI 
tepelarinden yağan bonıba ka-, mlkyal!ıit& takviye Tasarlanan Hint birliğine iş- mukavemette 
sırgalan altında sürdilideri feci ı· tirak etmemek hususunda vila-ı 
hayatın tafsilfttı şimdi şimdi ha- edllmlş ·yetlere verilen haok ta yerinde devam edeeek 
ber alınıyor. Şimdi ayni hay:ıta: [A.A . telg1af!.arnıdan değildir. Çünkü Hint milleti ve [A.A. telgraflarındtuı 
Alınan halkının maruz oLıcağı hulasa edilmiştir] hususile Mfu;lümanlar için Hint 1 lw.l<isa edilmi§tir] 
düşünüldükçe beşeriyetin geçir- Kahire<len şu malümat verili- dayanışması, bütünlüğü ve bir- Amerika Harbiye NazırıBa-
di~i bu müthiş savaşın a.cıbkla- yor: liği esastır. 1 taan Yanm Adasında çarpışan 
rını kalbte duymamak imkan- "Neşredilen hususi bir harp Seyli.oa Yeni Hücumlar 36.800 kadar Amreikan ve Fili-
sızdır. tebliğinde denıli)or ki: Kolombo, 9 (A.A.) - Seylô.n- pinli askerin Japonların sayıca 

FaJcat bizler insaniyet na- Son iki gün zarfında, düşman daki İngiliz karargahının tebli- ezici üstünlüğü karşısında tes-
mına ne kadar müteessir olur- ileri bölgede faaliyetini arttır- ği: j lim olduklarını fakat Koregidor 
sak olalım, harbin amansız ve I mıştır. İki ·veya üç düşman kolu Japonlar, bu sabah Trinko- ile Satila koyundaki diğer istih 
insafsız mantığı yürüyc.>eektir ve Tmini ile Mekili yolu ve Gazala mali üzerine blr hava hücumu kamların muharebeye devam et
artık Almanya ile t-am manasın- cenubundaki me,·ziimiz arasın- yapmıştır. İki düşman tayyare- 1 tiğini g:ızetecilere söylemi,tir. 
da dövüşmiye kudretli bir hale da hareketler yapmış, fakat ile- si, Kolombo üzerinde uçmuş, fa-ı Resmi olmıyan kaynaklardan 
gelmiş İngiliz ıtayyareleri düş- ri mevzilerimize kadar ulaşma- kat bomba atmamıştır. bildirildiğine göre Fılipinlerde 
man ülkesine musibet ve fela- mıştır. (Sonu ••· a, su ı d•) (Sonu ••· a, ıu a de) (Sonu sa. ı, su. 4 d•) 

ket saçnı2ikta gecikmiyet..-ektir. --------------------------------------
Kolonya şehri üzerine yapılan 

1 

H • 
1 

• • •• 
~~;;~~~~:i~\~~~~~~a=~ arp esır erının mubadelesı· 
hakkında verılen malumat bıze ı 
o geceki cehennemi maJ17.aranın .... ----------

~~~:~~.ı:::~:.::'\::,fi::J in g ili Z ve italyan murahhasları 
;:~s~:~tS~iil~:E hOkQmetimize teşekkDr ettiler1 

şiddetli bombardımanlar Al- • --------
manla:rın hayati addedilebilecek 
sanayi merlkezlerini birer hara
beye çevirirken General Görin
gin bütün kuvvetlerini Rus cep
hesine gönderememek zarure
tinde kalacağı kolayca teslim e
dilir. Demek ki İngilizlerle Ame
merikalılar, Almanya için şim
diden ikinci bir cephe ~mışlar
dır. Bu cephedeki hücumları art
tıracaıklannda da şüphe edile
mez. Fakat bu kaclaıriyle iktifa. 
edecekler midir? Meçhul.. Ufak 
tefelk muayyen işaretli bir takım 
şeyler daha hazırladıkları zan
nını veriyor. 

Hüseyin Oahid YALÇIN 

ltalyan gemisi de hareket etti İngilterede 
minnettarlık 

1zınir, 9 (A.A.) - Müteka
bilen vatanlarına iade edilen İn
giliz ve İtalyan esirlerinin mü
badelesi bittikten sonra beynel
milel Kızılhaç delegesi Kruvaz
ye beraberinde aynı komitenin 
Ingiliz gemisindeki delegesi Dr. 
Vicher ve İtalyan gemisindeki 
delegesi Adolph Peraut olduğu 
halde htikftnı.et konağına g.elerek 
vali Fuat Tuksalı ziyaret etmiş
ler, gördükleri iyi kabulden ve 
kendilerine ~österilen yardım 

ve kolaylıklardan dolayı derin 
teşekkürlerini bildirmi§lerdir. 

ltalyan Gı.,misi de 
Hareket Etti 

İzmir, 9 (A.A.) - Sakat ve 
malüI İngiliz esirlerini limanı- Matbuatın dostane 
mıze. getirip İtalyan esirlerini • t 
alan Gradisca İtalyan hastaha- Def rl ya 1 
ne gemisi bugün saat 14 de Mih- Londra, 9 (A.A.) - İngiliz 
man<lar ve pilotlarımız refaka- Basını; 
tinde limanımızdan hareket et- Bütün basın, İzmirde yapılan 
miştir. Deniz subaylarımız ge- İngiliz ve İtalyan harp esirleri 
miyi muayyen nokt.a.ya. kadar u- değişimini yazmaktadır. 
ğurlamışlardır. .(8onu Sa. a, SD. 2 de) 

=:f HARP DURUMU I= 
Doğu cephesinde 

Çarpışmalar Avrupanın talihini çizecektir 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

R us kışının, hele iklime a
lışkın olmıyanlar için, fe

laketler doğurabileceğini, 1812 
seferinin acı akıbetlerine baka
rak, kabul edenler v rdı. Olay
lar, bu düşünceleri gerçekleştir
memiştir. Bununla beraber, ope
ratif hareketlere duraklamalar 
veren kışın yıpratıcı mahiyetini 
inkar etmek de doğru değildir. 
Karakış, her iki orduya karşı 
da tahrip rolünü oynadığında 
§Üphe yoktur. 

Kış, dondurucu "rüzgirlariyle 
Rus steplerini okşamaya baş
larken Alına ordusu Leningra
dı çemberlemif, iki yanından 
yaptığı geniş ve deria ceplerle 
de Moakovayı sıkıştırmış bulu
nuyordu. Leningrad mukadde
ratına bırakılarak Moskovanın 
kuşatılmasına uğraşılıyor, Ros
tofa doğru ilerliyen bir kol da 

Rus sol kanadını tehdit ediyor
du. Kırımda Sivastopol ınuhasa· 
rası devam ediyordu. Yar:ım a
danın bütün topraklan Rus kuv 
vetlerinden temizlenmişti. 

Kış, uzak hedefli taarruzlara 
engel te,kil edince, taarruz ol'
dusu i!in artık konmmak, din
lenmek, müsait mevsimde hare
ketlere gin,mek la.ere, cepheyi 
kısaltmak, mümkün oldukça u 
kayıplar mukabilinde, edilıilea~ 
leri eldelı çıkarmamak maksat
lannı gütmek tercih edibnifti. 
Kı, harplerinde RuSla.nn ka

zançlan fÖYM tahlie edilebilir: 
A) Cepl>eai&ı ltir Ç$k yerlerin· 

deki akl§lk dttnımdan kurtul
mak 

B) l>üpMaı llayıplarn uğrat
mak. 

C) Anuıi llemn=ak, 
D) İlkb&bw taarruzlarını bn· 

(8-: Sa. S; 8ti. 6 da) 

Hariciye Vekaletinde' 
Umumi katip muavini B. Numan 
Tabir Kahire Elçilipae t.yia e';ldi 

Konsoloslar arasında nakHIBr yapıldı 
f"veni Sabah,, m Ankara muhaltiritMlen:I 

* Hariciye Umumt Kitip MuaviıY Numan~ Seymenin 
Kahire Elçiliğine tayini tasdıka iktiran eylemiştir. 

KONSOLOSLUKLARIJllZDA YENi TAYiNLER: * Hariciye Vekaletinde yapılan yeni tebeddülat kararna
mesi tasdika iktiran etmiştir. Bu kararnameye göre Berlin 
Başkonsolosu Kemal Aziz Payman, Hamburg Başkonsolosu 
Kudret Erles, Vama Başkonsolosu Muhittin Erdoğan Kudüs 
Başkonsolosu Celal Karasapan, Bilkreş Elçiliği Müst~ Basri 
Pe§te Elçiliği Konsolosluk işlerini tedvire memur Şevki Kan~ 
~e~ir, Sto.kholm Ba~k~t~bi Nurettin, Sofya Elçiliği İkinci Ki
tıbı İlhamı Moren, Mıdıllı Başkonsolosu Tahsin Sayatepel Mer 
keze nakledilmişlerdir. 
_ Merkezden Basri Raşit Danişment Berlin Başkonsoloslu
gun~, Galip E~c~~ .. Hamburg Başkonsolosluğuna, Hariciye ka
lemı ,!vfahsus ~~u~uru Abdullah Zeki Bular Cenevre Başkonso
losluguna, Harıcıye Protokolu Umum Müdür Muavini Şefkati 
İstinyeli Bükr~ş ~l~iliği ~üst{'§arlığına, Abdülehat Birdcrn 
~o~~?losluk ışlerını tcd~ır e!mck üzere Peşte Elçiliği Başkfı
tıp}!gı?_~. Merkezden Tevf ık Kazım Kıvılcım Bern Elçiliği Baş
ka"ıplıgıne! Mer~ezden Talat Acar Midilli Konsolosluğuna Mer 
kezden Adıl Derınsu Kahire Elçiliği İkinci Katipliğine, K8ste:ı
ce Baş~~:ı~olosu Fuat Afgan Merkeze nakledilmi~ yerine Bük 
reş Elr.ılıgı Konsolos Şubesi Müdürü Ragıp Arma~" tayin olun
muşlaı dır. 

YEN/ EKMEK TEVZi PROJESi: 
"tt .. Ekmek teni~~nda 500 gramlık ekmek alacak orta işçi 

ve kuçuk memurlar ıçın hazırlanan proje yakında kativet ke"
bed_erek ilan edilecektir .. B~ suretle 300 gramlık normal tevzi
at ıle 500 ~?,'il~~ orta. ışçıler ve 750 gramlık ağır işçiler knl
ı_n.a~tadı:. Duşunülen bın gramlık mnden anıelesine tevziat pro 
Jesı gerı kalmışbr. 

ZiRAAT BANJ{ASI MVDVR MUAl'INLlöl: * ~iraat Bankası Müdürü Umumi .IuavinlFine mC"-l·"•r 
banka ticari kredıler mildilrü Hô.mit Yekcan tayin edilmi!jtır. 



Uza.kşarkta "boy" tabiri han- larmıızı biraz caıılandırabildik. 
gi ihtisas §libesine mensup olur- Herifler para hırsı ile nübctlcşc 

olsun çalışan sınıfa verilen kürek çekiyorlar ve bu suretle 
isimdir. Fakat bu hitaba maruz hem gündüz, hem gece yol ala
kala(n k:imsenin verecegi cevap biliyoruz. 
her U~k memleketinde <le- Adanın içine sokuldukça A
~- Mesela bizbn alezyalı dem Baba devrine nclısus ipti
laıyik.'Çıb:rm vıereceklerl cevap~ da! ve asude bir sessizlik "çine 

-Tuan booar, grosser herr. göm.UlmUş bu cinnet 'gibi iklim
Olur. Beyaz .ırka mensup kim- de kendimizi daha. rahat, daha 

1 
Fiy tesbit edilememesi yüzün 

de henüz 
• Topra~ ve Ticaret Ofisleri ta· Bu hususta, Vil:lyctte Vali 
1 rafından oohrimiz piyasasına Muavini B. Ahmet Kınık'm ri-

• • çılmnla.cak olan yiyecek mad- yaseti altında biı wpb:ıntı yapı-
ÇID eır delerinin tevziatına henüz baş- larak kat'i blı- ka.rar ver.Jccck-

yapıy r lanrnamı.5tır. Tevzintta görülen tir. Fiyatlar ~""ÜllkÜ sa.tış fi. 
bu gecikme, bu maddelere henüz yatlarmd.an yüksek olmıyacak-

• • s 
• 

a 

- FIK A 

s' tada 
' erlerse.-c 

--0-

Yrzan ı AKA G0ND0Z 

eyoğlunun 'I'üncl TaKıl 
sime giden uzun so ~ 

üzerindeki lohantalarındo.n bi-' 
rinde oturuyordum. ~ ıı~ 
daki köşeye de il~ ki i ym-1~ 

itı konuşurken bir nevi Ma- de hissediyoruz. İlk çağla-
a, ~iliz ve iHofüuıda dille- ırın rahat verici sü.kfınetini tkil

rinin .ka.rınalrorışık bir halita.si- rek seSleri ve neş'eli şatkıbrı
le soz söylerler ve bu acayip dil mıman :ba~ hiçb"r şey bozmu
uz tan lmancayn pak ben- yor. Ortada ne kadın. ne şarap. 

Topr.... Mahsulleri Ofisi, fı- fiyat tesbit olunmayışıdır. tır. 
rmcılara tevzi etmekte olduğu ~ ................. ~~ ...................... ..,,._,.. .. ~ 

un.Iaroa çuval başına 7 kuruş Be · • "yu'" k Y • 
zam yapılmam üzer.ine fırıncılar ~nı 
Belediye llctJsat Müdürlüğüne El i iz e rimizde yat 
müracaa.t ederek ekmek fiyat- Ç 

Ünıversitede bir Şeref Defte
ri ve galttisi açılması kaıar al
tına alınnıl§ ve taslaJı hnzırlıul
mıştır. Bu karara göre: 

miş; biri bayan, ikisi bay._ B1' 
rn içiyorlar. Mezeleri y~>şn ~ 
lata ilo elıua. •• Ben içltiy"' ve :ni
znınnamesine meraklı old4,ğlll'9 
için yeşil salata ire elmanın bio 
ra mezesi olmıyacn:?nuı 
dikkat ettim. Y a.nıhnı~ım: ril 
lar bakımın n ma :ı!l bmi11 
bile hıra m •zesi oldu~ ııu tak• 
<lir €dememieim. Ben"'1 n l ıa 
meroklılan cılnp da nsı ıl lur! 
derlerse cevabım hazır or ja
nalden ziyade orijiuallık 1 c ~
ğı için olur. 

zor. Buna .rağmen ara sıra kayıklar-
K . lanm12l tuhaf kimse- d.:ıın yi!kselcn şarkılar hepimize 

ıl 0 u gibi, 1 yıklıır da a- en .kuvvct.li bir eksir gibi tesir 
ca.) um acayibi idi. Bunlu içle- ediyor ve tabia:tlıı güzelliği kar
ri oyulmuş ağaç kiltWderinden şısındn adeta yan sarhoş, san
başka bir şey de; lclir ve sa.dece ki bir riiya illkesinde seyahat 
,.kayıkçıların mahnretlcri ve ha.- ediyoruz. 
riku.lade çeviklikleri &<yesin.de Eski memleket ve deniz ŞSl'
dmTılmezfar. Kfü;ük bir hareket anıannın -yükselip Alçalan meler 
bu oynak tekncl · tehlikeli Ş&- dileri Sınmıtranı:ı v.::ıh i ve bB.
iJcikle yalpa ettirlr ve i<;lerinde dcir omı<!Zllar:ının :ufuklarında 

yutm 1s gt i dimdik otur- '<;Jillıyor v.e bv.zı güfteleri birer 
mak ica'bed r. Di-~ tar. ftan nlcsiscda orman hize 
Sumntra nehir ve ırmaJdamıda iade ediyor. 
timsah, bab.k kcı.clar mebzul bir Balta yüzü gbrnıemiş bu or· 
mı>.1ı1Uk olduğunda.o lın)ık dev- maıılarda Yll8tyan hayvruılar aı-J 
rilip .nehre dök.iiklliğilmüz ta.k- lışnuıdıklan bu şamataya kim
dinie bizi bcldıyen ilibetin ne bilir ne kadar şa.şıyorlardır. 
olacağı kolayl kla tatımiıi edile- A:kşamlan su w 0ırlanrun, ya
bif 1·. Binaenal yh tayıkla:rda b:ı.ni domuzların, Mnlezya ayı
ue kad:M uslu uslu oturduğumu- lamın ve fillerin siirü halinrlc 
zu ve f.upırdamı}"fl. bile cesaret sahile, su kenarına inip su iç
cdemedi!;ıimiz.i, tevazudan .ayrıl- meler.ini seyrediyoruz. -:Bu haıy
m:ı.druı, idd.i edebilirim. va.n1ar ıgürültümüzü ve ş:ı.:rkıla-

Her ir:ıryıkta tki arkadaş yer nmt7J ·.it ru.-e urd:marak u-
almış bulunuyoıdu. Nohiı bo- za.kla~yorlar ve sık ormanlığa 
y_uncaı sahilin at7.cltiğj manzara d .. lrn P-"ô7.den JtaylJoluyorlnr. 
Ustüva hattı meırılek'-11 ıne Sonra gece, knfilı, siyah ör
hüs 11a.dir gorili r m1U17.aralar- tüsiıy.e um ğı ve or.mınu örtü
dandı. Sık - ar üzerinde yor e bizi yalnız yıldızın J.Slğı 
muhtelli c us ve nevide binlerce aydınlatıyor. 
maymwılar dall ra tırmanmış- 13nn, dünyanın birçok yerle
ilnr geçişimizi seyred·vorlar. l{a- rind rkı söyledim, sa.rkı din
y.ıkç.ı.larnmzı yerli §31"kılar ·· yli- leöhn. Lakin Sunıntranın bu 
yerek ve klırek1erini mutlant hücı a nokt.o..sınclı. olufru 'lmdar 
f.:ı;;ıl brl suya daldıra daldı- acayip bir koI".ku içinde, tunç 
ra, su fu:tündc kuydınrlarkcu renkli MnlCZ}\.ll I·ayıkçılarm 
dişi maymunlru· kucaklarındaki muttarit ve çevfü hareketlerle 
yavrularına lk 11"' nı ~·per yn- uyu 1 üzerinde kaydırdikları 
pıyor}111r ve obizl~ ı lebllccek n rin t .. •1 1 rdc yol clırken 
bir tehlikeye karsı miniminile-- yükselen :bi!li'tr n.ağuıelcrin :kalb
rini korumak i tL'<lik'.krıni anla- krde uyı:nduı'.hğı tf.atlı heyecanı 
byorlar. Bir ott'de alı'lin l üzüntü aki ·ı ri dün_ya.nm 
kumluk bir çıkıntı rı<lı. ·m.,,'lh- b h"c;bir yennde <tatmadım, 
lar nzanmıs y::itıyorl ı ·ve biz hı;; ctmeılim. Büsbütün başkn 
-yak• :.ıncn b brre ür rmü b"r rlıyn 6lenıinde :reyalıa.t ed 
gib yıldırım rr' ti~ 'e ruup gi- tayflar gib: kendimizi hafifi~ 
den hr:ı gbmiilüyorlar. miş buluvorduk ve hürriyetimi-

n· rt byı'ktm m~~-'< ep fi- ze tcki:a.r kavuşmuş olmaktnn 
lotiıl ıTl.a ' aç Iidc yol · lı- <l : 1 bir sevinç içinde her kü
yOrtJZ. Iiiı: olrruı7.s~ <1iiil:: lı -, rc:k darbesiyle Sumatru1Dlll cs
gP l:ırmıızı bir tara.ta l>J- r rlı orm~arı.n.a biraz daha 

bfü z. Ç 1 viyf• \·na- ıd hyordıı"k. 
d; t ~ rıe • cr.yAfı ıy:ıkçı- ( -rı. !'11 '\ ,. ) 

r 
f Ü y 

l..uma bir miktar zam istemiş- Bertin Büyük Elçimiz B. Hüs-
lcrd.i. Dün Bölge 1.n.şe Müdürlü- rev Gerede Ankaradan şehrimi

Fen ve Edebiyat Fakülteleri 
dekanları fakülteler:ni alakadar 
eden i~leri görlişmek il.ze;e An
kara.ya gitmişlerdir. 

Şeref Defterine a.dı yazfiacak 
veya Şeref Galer~sine büstü ya
hut heykeli ıwnulacak §unlar
dır: ğünde toplanan Fiyat lurakabe ze dönmüştür. 

Üniversiteyi kuranlar, Üni
versitede tesis yapanlar, Üniver 
siteye para, mal ve kütüphane 
bımkanlar, Üıllvcrsiteye daimi 
burs verenler. 

!komisyonunun eJ.."'Ineğe on pa- Büyük Elçi birkaç güne kadar 
ra zam yapılması kararlaştınl- Alm:ınynya vazife başına. avdet 
mı~ır. edecektir. 

Haber aldığımı7.a göre her iki 
fakülte için ayrı nyrı iki bina 
yapılacaktır. Bunların gelecek 
ders yılına kadar yetiştirilmesi 
için hummalı bir faaliyet sarfe
dilmektedir. 

On Jlil:1"9. :kabili talrnlın olmadı
ğından y.ınm ve dörtte <bir ek
mek a:lanlara. on Jruruş üzerin
den satış yapıl.n.caktır. 

Diğer taraftan Belediye :iktı
sat Müdürlüğü şehrimizde bu
lum.n fırın adedin1 tahdit ctmi
ye bT:ar vernıiştir. Bu takdirde 
ekm.Eğe yapılan :znm ortadan 
kalrl.ınlacaktır. Ayrıca Fiyat 
Murakabe komisyonunda pey
nir :tıacirlerinin fikirleri dinle
nilmiştir. Tacirler yeni senenin 
peynir fya.tlarını öğrenmek is
temektedirler. .Keyfiyet Veka
letten sonıbnUBt;ur. Alınacak 
cevaba göre ba.reketl edilecek
tir. 

Parti taleb~ yurdu 
haz1rhkları 

C. H. P. Oniveraiteliler Yurdu 
p1fınları hazırlanmaktndır. Bi
nanın ynpıldıkt.an sonra alacağı 
sekle göre yatakhane lnsmı or
tada. olmak Ü?..crc yanlara kon
ferans ve okuma .salonlan yapı
lacaktır. Yatakhane kısmının 
arkasına gelen sahada yemek- ı 
hnne kurulacaktır. 

Yurd 1100 ki§ilik olup kız ve 
erkek için olmak üzere iki kısım 
dan mürekkeptir. 

----"4l11&-----
Oniv.ersits dars kesimi 

Üniversitede ders kesimi fa
kiilte! r tedrisab normal suret
te bitirdikleri takdirde Mayıs I 
18 de yaptlncaktır. I 

Arada 10 gfın kadar bir ara 
verildUttcn sonrn eleme imtihan 
lanna başlanacaktır. 

-----,'HU<----

~"'·---
Kadıköyde yardım 

Severler gecesc 
Üsküdar :yardımseverler cemi 

yeti Snlı g...ınil gecesi Kadıköy 
Süre~paşa Sinemasında bir 
müsamere tertip etmiştir. Müsa. 
merede Şehir Tiyatrosu artist
leri ••sözün Kısası., piyesini tem 
sil edecekle.nlir. 
----~wc:----

Bir mavna battı 
Diln Haliçten Beşiktaşa git

mekte olan Ümit romorkörüniln 
arkasında. bağ1- mavnalardan 
sonuncusu Köprü altından ge
çel'ken ça:rpa.ra:k batmıştır. 

Fen Fakültesinde tatbikat 
dersleri ;atelye yangın -OSDasın
dakurtulduğu için normal ola
rak devam etmektedir. 

Yenişehir cinayeti failleri 
tevkif olundu 

· Dün Necmi adında birinin 
Beyoğlunda Yeni§ehirde Kemal
le iki arkadaşı tarafından bıçak 
]anarak öldürüldüğünü yazmış
tık. Suçlular yaknlaruruş ve dün 
ilk sorgulan yapılmıştır. 

Katil hadiseyi olduğu şekilde 
itiraf etmiştir. Mahkeme 3 suç
lunun tevkifine knrar vermiştir. 

e ·ı e en ha gis· 
idi Kadı y na yakıla ölüm te 

altında bulunduğunu aöy!eY ...ı!en 
suçl nun aksini ·dd·a ediyo d 
ll'op enseli, san saçlı, Du:ıasvarı şısıııda tebessüm etti ve CC"Vap Yer

Üniversiteye büyfik hizmet 
edenlerin, tesis yapanlann, mal 
mülk bımkanlann büst veya 
heykelleri Şeref Galerisine ko
nulacaktır. 

Şeref Def teri ve Galerisine ait 
talimatname hazırlanmaktadır. 

Şeref Galerisi için ayrı bir bi
ıın yapılıncya kadar büst veya 
heykeller fakültelerin münasip 
yerlerine konulacaktır. 
--~ 

alide E i 
onfers.nsı 

Edebiyat Fhkültesi Prof csör
lcı'inden Bn. Halide Edib, dün 
akşam Beyoğlu Halk Partisi 
konferans salonunda (Yaşıyan 
edebiy.a.1:ın lk.ayııaklan) mevzuu 
etrafında bir -konferans vermiş
tir. Halide Edıb bu .konferansın
da ilk olarak zamanımız da dn
hil olmak üzere bir asırlık Tü~k 
edebiya:t:ınuı ilk dcfıa Şarka dön
düğünü ve Şarkın .kl!ısildccinden 
istifada ettiğini söylomiş ve de
miştir ki: •ırrürk edebiyatı Şark
tan Garba dönerken eli ıboş ola
ralk dönmemiştir. Ve bu edebi
yatta oo çok bir şeyler götürü
yordu." bıyıklı, .zamruıırol7.uı tam züppe ıdl- dl: 

ye ta•ısit cttl!i tchdJ.tten 5'Uçlu genç- - Altı ay konuŞtuk bu kıı.ln. Bınıu müteakıp Bn. Halide 
le e mer tcnlı, lıknoz, oı ta boylu Sonra ben kendisini istedim, Bcnı Edib, alemşümul cdEfuiy.aıbnı e-
V:ıııgclyn, Sultnn:ıbmct Birlneı Sulh tehdide ba.şhıdı. 1şte bUUln m ele le ala.m:k bu edebiyatın kaynak 
Ccw l~ldminin huzurunda nıev'Jtl- buradıı, ben dciil, o bcnı tehdit ve önemlerinden bahsetmiştir. 
lcr.uı :aldılar. Dcllknnlıdn davayı etti. 
kazanacagı kanaatinden dolan bir HAkim ;ıııhiUeri diıılcmet:e bqşl<- Çay ve Kahve tevziatma 
umun;uzluk, kadında i ilk de.fa dı. Bunlardan üc tan i Vangetya- baş!andı 
mahkeme huzurun., çıknıaı}ın ba- nm ~lıştı!ı kutucu dukk6nının 
tiz heyecanı \"tır. hlpleri .ld.lor. H~i de Ywıufun bir Bölge İaşe MüdlirlQğU t.ara-

Sult:ınahmct SUib Ceza Muhk~- gün dü~Iaruıa Ct"lcrck: "Söyle- f ından idare edilen ça.y ve kah-
ınesi bugün ı ndlr ~dQf edilen 'Yin 'Vmlgelyaya efer onu .ııllı ay ve tevziatına bugiinden itib.!lTen 
kalabalılı:: b"r dinleyici Jdlllcs.i ara- .lınpishanede yatımnızgam -adum do- ibaş1anac:ıktlr. Tevziat ilk 1>lara:k 
,:anda bu üaı.aya b:ılct.ı. Dlnlcnen Ci.Unı,. deditlııi soy'eô ı ı;. Diğer resmi müesseselere, hastahnne-

l{ÖmÜr nakliye yedi ~ahit te MUse\1 vnt-.mdaŞlar- ooıhiUerden bir tanesi Altıncı Dal- lere ve rnemteplere yapılacak ve 
dan terek.küp ediyordu. Her şnhlt renln önünde Yusufun bir gün 'kcn- hususi eşhasa. pazartesi güniiu-

·iya la 1 8 zam hemen hem n bfitün eilc efradını d lcrini çevirerek Vanr,cly~: "E-
1 

den ttilrorcn başlıyaca.ıktır. 

ıd mahkemeye ııetırm13tt. Salondaki ter beııbnıe geunczaen, senı wdura- Bir eroin kaçakcisı öldü 
yapı 1 ııvulaıtlara m:ıhsuı; kan pe dolmuş, rüm .... tehdidinde bulunduğunu, di-

Zonm•ldak kömur·· s..-,.,.na•.... ayııkta kalanlar koıurora kndar <>- ğcri de bir gece saat iki raddelcriıı- Kıi<,"lİlqnı.zarda Atlama taşın-
""""- ıtıı:.~ d ld .......... ôa oturnıı K'urt Yusuf adında dan kömür nnklooen vapur ve lan dar antrcYi o umıu ı.U"UJ, d Vangclyanın evi zaııniyle keııdi 

'Yeni hfıkim Mehmet Ali hfldise- k -~,dl;)" ,..-.ncd.i 5 1 birinin eroin k~r.akçılıi:;'l yıı.ptı-
motörlerln nakil ücretlerini tes- epmuıa &L:.< guıı "'".1" • uç u ğı haber :aiınmıştır. Emniyet 

nıukavf le, ınfiınih etm;~~. bit etmclc üzere Ankarada bir .Yl davacıdıın sordu. Veııgelya aya- bütün şabitleri reddediyordu. Hü- k ak l k rl . 
"S'-.u . ......_:_ ,_ •·~ kalktı, hev. e<:nndnn tir tir titri- k. lmi ahlU ı ·'bi . in aç çı ı mcmu arının tertip -t-'-·n 1 ediy . bu s,....e .nuUUO)yoıı ~Akill etnıiştir. Kcr .... ım e yen § er n ce ... ıç ett -· b. .. -· b t . 

uua """' . ....-da. Dertı:nı ..x,.le mılattı: "'-ı·- ib~" b. .. b ıgı ır curmume$ u netıce-1'1o'°'""' p AJ""rmt y.enı"den ı.:~. mısyona 'davet olunan Mmtaka :rv..... 'il"" mUU4M:meyi ~• ır gune II'llktı. . d ~ ...... "'" y suf .. . 
·~- ııu AU<.t. Li R . - N ..... n ....... .u,.ezeyim, bay ekim. K d ta !t ı k' tı h s·n c nuı ı. u suç ustünd .va veı ··ektir. Bu husu ... .,n lazA ...... ma.n cıs Muavini B. Hayzi, ...,, .,..,,., .. ., rı ının ra ar nrı ·u e allu- k l f ğa 

"J ......... ....... A-1-~..t d" ö Bu 'Ym-uf bent ördilrezckmiş. Ma- d 1 d k k 1 y l'tl a nnmlij, akat knçmn. te-r-elen aıne ~ pro:...·eıer f .n.!UKQ:l uuan onmü.:Jtlir. ğren- ... e sa on an çı ar en suç u U.'!Uf, bbl" . t" 
b ·' .~:-· • - _.1.1: m .. - ne k•ıdnr dcsse 'Hc>"..,..ur böyle .. ~ ... , k şe .ıs etmı-ş ır . .... rlanm··ı...._~,·r. uıgımt7.e gore. nwuiye ücretleri- ..,,. •· :r up• yanın-u.ın..ı gc~ .ar ooruşma B 
'" tı.ıu.nu.ı _,.._, N .__. ....._ 1 n .... - U sırada bas.mı orada buln-1 ne i>lı· miktar zaın ;yapılmıştır. DU..uer. nto r'>-.UU .... czcy m, umu- - Bak Allah aşkına .şuna .• Neye 

Be etliye pli'lJ"ları .mü;-ayedel Yapılan ıbu zam dolayısiyle Sö- rezey.iın: ynhut tıı 'Mntmaıeı Van- dönmuş. 'İftira delil ne YDP!ln bır nan yapı dircfünc ~::n;ıarak ya-
yoluyla ve Uç ene müddetle mlkök fiyntla.nnın da bir milt- gelya b:m.u dost olnuık. d."\hıı 'J'ilzilne baıtncak dt-lltUm, bU- ralanmış ve tedavi için Müriiv-
ıhn.lc ıedeoektir. tar arlması muhtemeldir. Suçlu Vııngelynnrn bu idıiiaııı kar yük yeminim v:ar.,, diyordu. :vet eczahanesine g<itUrUlürken _____ nm......,_-= ____ .__._....;._,;;.;;...-ı.;;.;.;;;;,;;. __ , ölmUştUr. 

Çünkü üc kafadardnn su 
bana dönUk olan elik se ı, ~~ 
mancası ---kendi gümbür · u ı-1 

fadesine göre- orljin<ıH•Juı ve 
dahiliğin ta özü idi. Sırf oriji• 
nallik olsun için olacak, Biikiı 
nin bir mısrauu Nedimin ı.hye 
-okudu. Bazı cümleleri 11.ğ"Zlllt n 
gür:üJtüSündcn anlaşılmıyor -
du. Biı' güzel sanatlcr b'lhsi a· 
_çıldı. Yanlı§ söyledim. .!l..Q, dı. 
demek üçü de .konuştu dem I~ 
manasına gelir. Halbuki llayan 
ensesine dökülen taraldnnma1 
mış saçlarını sağ, sol omuzun~ 
çarparak sinek kovar gibi scs
mz hareketle.iden başka bir şey 
yapamıyordu. Köşedeki bay ise 
b:raz eaşkın ve daha çok hny· 
ıran dinlemel.'ten başkn bir t}ey 
yapamıyordu. Çilnkii sırtı bana 
dönük bay kimseye söz bın:ı.k
mıyordu. Derken derinden 'deri~ 
.ne gürledi; 

İşte böyle, dedi. Ben ~ v 
resimde klfısizmi yıırtım ! 

Alnımın §:lkına bir b:ılyo-;. ye
miş gibi sendeledim. Şiirde vd 
resimde kliı.sizmayı yıkan bJ 
dehanın kim olduğunu öğı:en .. 
rnekle bahtiyar olacaktım. 

- Ey renk ve nıh gazanferi, 
:nasıl yıktın ? 

Diyecektim ama, kimseye .ke• 
lime söylemek imkiı.nı bırakmıı
dıi; için arzum içlmc gömi.ilil 
~:aldı. 

Başta Çallı olduğu halde he
men bütün tanınmış ressamlard 
tarjf ederek sordum. 

Hiç biri tanımıyordu. 
Başta Y.ahya Kemal olfüığo 

halde pek çok air.lere sordum. 
Bır tütlil hatır1ayamadıl:ır. 

Yaz tatilleıinde iknıille 'ka'am 
talebeye yedek dersi vP-ren H 

sayıs z 'kişiler tanzynn bit' dos
tum var. onu ~a.5 ''urdum. 

- Böyle birisini ne gördüm, 
ne işittim, dedi. 

Cifte klitsizmayı bir .hamlede 
Siııgapur 'kalesi gibi yıkıve 11 
dfilıiye htr1ms defa nıstındt 1. 

Her seferinde de a.yni .sözleri i· 
'Ş!ttim. Soımı. ur.un, -:u:uuı dfl8Ün· 
düm. Ne mutlu insandı Y mbbi' 
Derin bir cezbeye ka: ılmı -gli 
gib1 ya.şıymdu. Y.er yok, !(·ıı 
-yôk, deniz yok. cihmı yol, ö 
çl1süz bir !Stratc>Sfer ve kaynn: 
bilinmez bir tmosf er içinde ~ u 
kendisi vardı, J.ki de yıkılmı · 
1diisizma. 

A u:r.r.ı Dil 'l'aıih lı.,a.kültezin- !!:~~=:~~==~~7~~:!!~~!!~!!!!!~!!!~!!~~!!~~~~~~~~~~!!~!!~~~~~~~~~~;;~~~;~~!::~~~~~~~ 
dE' lLr "'.l~lmit Uu7 ·,, knral- Bununla bem00r, en kupalı -- - -

Sonra şu kararı v rdim. Her 
hangi blr gün veya her zanıa~ 

0-Setsu e~ıkte bana: n.ıa tadır. Falfillte;..n 'talebi üze ruhlar çok defa, giZli }'Rylarrn- ~ "Yeni Sabah" ın Edebi Romam.;ı:-~m?~~=:ı:E:~~L~-= kaydı '<e küçilk 
füz çöktü: 

-Hei! .. 
rine ı:;ehrimiz· bulunan gerek dan bırın birdenbire dokunuve· 
~ll .lllÜC8' ro n, gerekse -rince .faTI açılırlar. elze SÖ7. 8.-
plu;aJ.ardaı:ı ..Hılmid.> ait hatıra- :raSl d Y ult yatının altı ha:f
lar ·n ·cr.ılme.ktedir. Bu meyan- ta enrel durduğu O a a şehri
öa fu:ı.rif Müdürl""ğii '1 sandık :nin adını zı1<reılıveıdi ve o uslu, 
resim göndermiştir. tetıikinU küçük kız, yetinden fır 

tJ8küdar Hal1Ufl1ind layacıak kadar kendini ıunuttu: 
llcimi' Gecesi 

Osküd:ır Hiükcvinde önUmüz
C1eki Pa7.ar günü Abdülhak Ha
mit günü yapılacaktır. 'l'oplantı
d:ı. :lsma1l Hami Daniş.met Ab
'tlıilhak Hamit mevzuu üzerinde 
bir konferans verecek ve -şairin 
~irlerıinÖ"'n bir knç tanesini o
kuyacaktır. 
----~ı·ıc----

lHTlKAR 
VAKALABI 

- Te? Osaka mı?_ 
Fcize onu gözleriyJ eisticvnp 

etti. Kız biraz ~m bir hnlde 
izııh ctt.i : 

- Ben O mektebinde i~ 
dim 

.sonra lnsa bir · klltun arka· 
mndan: 

- Annem beni ttığt zaıuan 
çok kederli idim.. 

'Yilzil takallüs atmıştı. KUcük 
göUerde bir yeis ve aizının kö
şesinde amudi bir bw'U~uk pey
da oldu. Fa.knt hemen Ryni za
manda acı yüz ifadesi yerjno 

Galatnda. ı: ca.ti"'-• Cailifesin- fevkalade bir cehtle cesur. dU-
228 n~ MWte Rakı rllst b·r gülümseme ~eçti. 

f..bril..-ası m.hipleri:lden Agopla Fenc çocuğun çirkın -01mıyan 
Karin!losi A.lekmuıdr, bundan elini hürmetle öptü ve dill;ilnrlü: 
b·r müddet cwel Avrnpadan ge- - Ben eski .zamanın Çin t'.CÇl
tirdildcri 8000 lira loymetinde- nesi denilen bir ese.ıini :törmiiş
ki deniz motörünü motörcil Sa- f:!1m ~i, on?11 ilzeı_"iı.ıde on St:ne
dullaha 13000 lir.aya satmak is-1 lık bır san atlrnr 1şı. v~'rdı. Onu 
temlı;lerdir hayranlıkla eeyretmıştinı. Fukat 

• • . .. :çu kliçtik hizmet<:i kızın vtızt•n-
Hcr ~i suçlu -hı cürmum~ deld bu gülüş k hramnnlı va ve 

hır h.ıılmd<. ,yalmlnna.:aıt M~llı zerafete ,.akfedilmif? bir rnedPni
g~~m:1 Mclık mwne teslim yetin kaç asırlık gayretini ifa.. 
edilmı.,t:ır. <le ediyor? * I•""riköyilıide komütt'J 'Şev- Beyninde cıi d"' reler bir-
et kil ')SU 15 .kı.rru.,.<"İ.!l.D .kömür birine bağlandı. .H.emen hemen 

sa.tarken ya.kcl:ı.'"""lll ve ıo lira yük....c-ek e: 
para ce.zasıııü ma.hkflm eclilmhr - Çu-Pe-1. belki de bu med 
tir. niyetin, 'hangi w ta ite olu 

~ Yazan: ClhLnde Fa.nere ;;:c;.;c:::E~:!!!?!::ı.::~:!.!Elt:!B~ 

olsun knrtanlmaya d~eceği 5ca· 
nnatindedir, dedi. 

• xn 
Zarf ~k uzun ve çok dardı; 

balmumiylc kapatılmıştı. Fe11.e 
mühürü açtiktan sonra on iki 
belki on beş defa katlanmış i
pekli bir kfığıt çıkıırdı. Bu kağıt 
bir .papirüs açılır gibi çılıy~r
du ve mektup fırça ile, Cin m1l· 
rekkebi ile, garp alfabesinden 
ziyade Kon!üçyüs'ün harflerin
de mahir ibir el tarafından Fran
sızca olarak yazılmıştı. '.Boylu 
boyunca açılan garip mesaj, yün 
kurdcla üzerine basılmış amiy:v 
ne kasidelerin na.kar.atma vo 
kıtalarına 'benziyordu. 

Felze, 6kudu: 
"Cahil Çcu-Pel'den, iilim Fu· 

Lang-Şe, Krallığının meşhur a.. 
kademisi yüksek azası Fen·'l'a· 
Jeıı'e mektup. 

'"Küçük karoeşiniz Çeu sizi 
yerlere kadar selRmln.r. Binblr 
hürmetle sıhhatiniz hakkında 
malümat aldıktan sonra size hu 
mektubu göndermek hususunda 
yilksek cürcti istihsal eder. 

"Müritlerden Çcn ?Si, Konfüç
yils'e cevap verirken şu temen
niyi izhar etmistir: "İlkbaharın 

sonunda, mevsim clbıscleri örül
düğü zaman, hayallerimle git
mek, 1 çaymm ılık puıar.ıucla ,a
yaklarımı ve ellerimi yıkamak, 
Uiyu'nuu açağları .altında taz.e 
hava almak; şiirler okumak, 
sonra geri dönmek .. İŞte sevece
ğim şey budur.,, Konfüçyüs içi
ni çekerek dedi: "Hissiyatınızı 
kabUI ediyorum.,, 

"Bu "yılan yılında (Çince Şa 
yılan demektir. Ve 1905 yılan 
yılıdır] ilkbaharın üçüncü ayın
da büyük '.kardeşim Fen-Ta-Jen 
dini vazifesini gördükten ınmm, 
hayalleriyle b"rlikte ılık pınarda 
ellerini ve ayaklarını fükamaya 
ağaçlar altında. taze hava alma.
ya ve şiirler okuma.ya gitmiştir. 
Mürit Çeng..Si'nin basiretkar 
sözüne uyarak şimdi geri dön
mesi muvafık olur. 

"nkbahann tiçüncü ayına mah 
sus ni7.3.?Dlara yazııı ilk ayında 
tnbi olmak lftzımdır, 

"L'ikfide verilmiş olan malU
ma.tı bir kere daha ıolrnmak i~ 
tifadelidtr: "Yazın ilk ayına 
bUYfik insan lrlitrelerinin hürri
yetine kalkışılmaz. Çünkü h8-
khn 'Olruı hükümdar Yen-Ti. ateş 
imparatonıdur.,, 

Oh:ııııi • fa :ı-_ --
••sunu ·dilF?ilnünüz, orada .s&.

ğı, orada solu düşününüz. Kapı
sının ii7.CI'inde üç .nıenelv)e fcncr 
asılı olan sefil eve, denizden ha
berler getiren b"rta.kım habcı:
ciler gelmiştir. Diifor hnbcrci
ler de bekJenmekteclir. 

"Siz.e daha çok şeyler söyli
yecektim. (1) Fnknt size hissi
yatımı izhar edemeden bu mek
tubu kcs:yorum. Ve kiiçücük .u
dam, çolc sabırsıı.lıkla avdetini
zi bekliyor'"" 

Pençere kanatları ardınn ka
dar ıwktı ve r!izgir serbestçe 
oda va giriyordu. Körfez batak 
ve koyu görünüyor, dalgalar da
ğılıyordu. 

Felze, dü~ünceli bir halde, gn
rip mesajı iki defa daha okudu. 
Nihayet gözlerini knldırnrak. 
denize baktı. 

- Kötü hava.. Dive dil~dü. 
Bir tay'fun lruyru~ geçiyor ... 
Çeu-Pe-l'nin takvimine rnğmen 
yaz daha çok uzak... fJenUz 2S 
Mayıstayız. .. 

Parmaklariyle savdı: 
- E-.ret. 28 .. ~ 

yıs 1905._ Va'.!lahi 
28 Marta bP_nv.yo 
çıkmak 13.zım. Her 
lıınması gerektir 

Ellerini ~. 'O ı-h ı ka• 

Uç kere yirmi dört saatten
beri Ne-san nazile lir ?.evce sı• 

- Mes'ut .adan1 kim? 
Derlerse mı> diye cevap ver"' 

ceğim: lşte bu! 

daka iylc her gece Felze~in ya..- ---------
n'ntl geldıği ve her türlü karı r "' 

ilene 1 -

koca ma11rcmivetine t:csaret et
tigi halde, ya.ciktan dışarıda va
zı esini bilen blr hiT.ml'tçi mev
ldini aSla bırd.kma.nuştı. Hcıncn 
ilk çnğınlışta çabucak, gülilm
scr Ye emre hazır bir 'halde idi. 
Feıze: 1400 Krı. 2700 Krı. 

_ lsteriru "ki.. dedi. ı e AvLıK 750 " 1450 ,, 

D "lk eli d Ik SAYLIK 460 .. aoo .. 
J • atfo kilen yiı:: c i he- • AVLIK ,_ k" 1 • 1so ,, aoo ., 

yecam gözetlemeıı: mera ıyle ıı-mıı:ıı-K:ııı----=a..-_,,,...., .. l 
sözünü kesti. Acaba bu kill"!tik 
kız birdenbire il.şı.kının gidece
ğı ni duyncak o1ursa meyus ola
cak mı idi? Yoşi ·ara kızları.. 
hattı lakayt olsılar bile bir ,ge
cclilı: ınisa11rleıiniıl koTiannn is· 
teyerek 3.Sliırlar . .Bu uezıiket i
cabıdır. Felzc tekrarladı: 

TAKViM 
Ko•ıın 154 GÜN 100 A. y 4 

~361 1 
R.evvel 

23 

'1358 

Mart 

- İki kişilik koşucu He bir 
kuruma istiyorum. Hemen. Çün-uı----~ 
kil hemen Nagazaki'y d'"ncce- C U M A 
ğim. G O~ 

J0.'16 S.33 
6.29 13.lS 
AU;~.ım Yatsı 

12.00 1 •• 15 
19. 3 21.18 

lkindl 
9.15 

16.51 
bmö: 
9.01 
4A4 

EzanJ 
Vasati 

lUı::i~.e :dfü-t; ayak üstfüıel 
gelmişti. Fe.17.e':i yere kadar se
liimlaına.k iç.in başını o !..atlar 
çabuk cflmi i kl Fclze birden 
irap:ıruı:n g""zleri okwnay ~akit 
bulama.dl. l .~=======-:-=ıı--=1 

i Arkaıı• var) -DiKKAT-
Gazetcmhe I!11ndC'l'lıe.ı ;yuaar 

n~cdiJs!n ne:retfilmesin iade 
olunmaz ve ızfyamaan mes'uliyet 
k!lb..ı Cdllmez. 
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Denizlerde 
faal· yet AELEİ~ 

ulları 
andırılıyor 

a 
Suikast dava
sında dinlen 

(hl tarafı 1 inci oayfada) •• y PAS IK'TE 
(Jlat;brafı 1 incide) 

taarruz eden Japon kuvvetleri
nin sayısı 200.00U i bulmaktaı.lır. 

ESK} JıJISIR 
BAŞVEKiL/ 

Londr&, 9 (A.A.) - Ami
rallık dairesinin bildirdiğine 
göre, Dcvoıışayr ve Kom
val krnvazörleri Hint Ok
yanusunda yapılan bir Ja
pon hava akını ııatioesinde 
batmıştır. Her iki gemiden 
süvarisi dahil olmalt üzere 
l.100 den fazla kurtulan 
vardır.. 

~~~~~~~-ııı:ıııı~~~~~~~~ 
Vaşiııgtondan Röytere şuma

Ulmat veriliyor; Tevkif edildi 
Kahire, 9 (A.A.) - Çar

şamba akşamı Nazırlar Mec 
!isi tarafından neşredilen bir 
tebliğde deniliyor ki: 

Devoııııayr kruvuörti 9975 ve 
~mval . kI vazörü de 10 bin 
ı.onilitnluk bimr harp gemisi-

Köy çocuk arına da tahsil 
mecburiyeti konuluyor 

"Üc; aydanberi (>zici lhıtüıılilk· 
te bulunan Japon kuvvet!erıne 
k:uvı Bataan Yanın adasında 
Amcrikaiı ve Filıpinli kuvvetler 
tarafından gösterilen kallraman 
ca mukavemet:n sona erdiği sa· 
nılmaktadır. Y~'!li Amerilmn hat 
tına karşı yapıl.ı.ıı diğıır bir ta
aITUzdan sonra General Wain
wright, kumandasındaki kuvvet. 
ieı'in tam bir bitkinlik içinde 
bulunm:t!arı yüzünden nıukab'l 
t'l:ırnızun akamete uğradı~ııu 
Va."<i'1gtona telgratla bildirmi 
ve Japonların müdafilerin do
ğu kanaUarını çevirmh,ı oldukla
rını ilUve etmi. tir." 

"Şimdiki Başvekil Nahas 
Pa.~a. Askeri Vali sıfatiyle 
hareket ederek eski Başve
kil ve Kralın eski Başma
beyiJı.ci.:;i Ali Mahir Paşayı 
devlet emniyet.ile ilgili se
beplerden dolayı, tevkife 
karar vermiştir. 

dir. Köy okulları ve enstitülerini nasebetiyle bundan sonra geıe.. 
Bir ltıaıyan K"'m::Driı Battı teşkfüı.tlandırma layihası Baş- cek hazır ilfu;lara yuz.de yirmi 
Londra, 9 (A.A.) - Ainiral- vekiUetten Mecllse seviuıdilmi.ş beş ve cczayi tıbbiyeye de yüz. 

ilk Dai.reşınin tebli:t: ve Maarif Encümenine havale de ytiz kırk dert zıı.m yapılınası 
Bir denizaltımız orta Akde- olunmuştur. Bu layiha esaslan- ahvali hazıra dolııyısiyle aliika. ı 

nizde sekiz pusluk toplana ııi• na göı-o eğltmenli, öğretınenli, dar ta.ra.feyn tic.:ırct mümessil
lihlı 1? b.n tenDitoll.ık bir l'tal- pansiyonlu, pa.ruıiyonsuz olarak !eri arasında kars.rlaştınlınış
yan 'ruv.u:örliııli 11.ırpillemiş ve nevileı-e ayrılan köy okullarına ar. 
batırmıştır. Kruvazörün refaka- yanhmcı olarak m&Slek okı..üa- Mooıur Olıln T!OOl>clu 
tindec ma!.ripl ve tayyareler n da açılıı.c Lır. Köy ekitmen * ~faa~ Vt! ilcrot alnn memur- ! 
bulunmakta ıdi. İtalyan kruva- ve öğretmenlerine talebeyi oldu· !arın tahsil müesseselerinde ta
ııörü isabet olduktan l!!Ckiz da- ğu gibi halkı da tenvir etmek iP.be olamıyacakla.nna dU olan 
kika so.ıra gc•.ı'nin parçalanıp maksadiyle verilecek tahsil ça- kanuna 36Gl nuınıır:ılı kanuna 

Naluuı J>a.:/alıın Bior C~mile.!i 

Mısır Bavckili Nalıas Pa· 
şe;ııı.n hasta İngilız askerleri
ne lıediyelcr vHnıek surelile 
göstcrd.ği cemile münaselıc-1 
tiyle Londra radyosu Arap
ça neriyatında samimi söz. 
!er söylemitir. (Radyo Ga· 
zetesil. 

A VUSURALY ADA: 
battığı Jııyuluıuı;tur. ğında bulunan köy çocuklarına tıi.bi subay ve askeri memurlar 

ltalycmta1 Tekzip EdhJor da. talıail mecburiyeti konacak- rın da talebe olmamalarını te-
Avustralya Tebliğinde şu ma

IUıııat vediyor: 
Roma. 9 (11..A..) - 1.0.000 ton tlr. min için bir nuıdda .. kıenmesi 18.-

luk bit ltalvan kruvazörilnlin Alınaııyadan Gelen Tıbbi Ecm yihası alakadar encümenlerden 
bir mgiliz denır.alt1sı tarafın?"n * Tlirkiye ile Almanya ara- çıkmış ve meclis nwıamesine 
batnıldığı ha~ri salfi.hıyetlı 1- sında yapılan aon anlaşma mü- ahnnuştır. 

"Dün, Amiraute adalan üze
rinde yapılan bir kcşıf u~uşu 
esna•ında Lerongau'nun Japon
lar tarafından işgal edilmiş bu
lunduğu görülmüştür. 

\ ./ 

talyan ltaynnklarınca kesin ola· -------------------------
raJ. Y"- an \anmal<tlidır. ı ·ıı ed Türkiye Bulgaristan 

müaasabetleri Bu l'l'ftan hıçbir birlik tnar- noı ar e 
nız:ı u 'rllmıımıstır. Belki de bu 

haher. 2 Nt!llln tnrtlıli ltalyan mı"nn 't riık 
tebll ;.1,,d.e ort< 1crleninle batt•• 1 l 
ğı tıifotnl '11 to:-p:to muhribine (Baı ıa·•fı 1 inci .. ytadal 
a.it' ir. Times gazı.lesi de öteki gaze-
&kn 1 ql~GcMU.c:t ·,, F,mafı teler gibi. esirlerin vapurdan va-

D,ttı •ı lngıliz Amirallik dıtl- ııura götürülmesinde Türk ma
re. ı Ja•>o'llar 1arafın lan batın! k:ıml!ı.nnın seve seve ı,.bmıı;J 
dı> ı bildirilen "Devon•ayt-,. \<t> yaptıklarını ve blitün kolayiık
"I::Ornval~ a.i'!ır knıvazôMeri sı· lan gi:. tentikleri;ıi minnettar· 
rasiyle {1'.12'Jl \'P (19261 yılla· !ıkla Jıaydetmekt..:.'liir. 
rında h zınctc girmiş olduk~a D ·ıy Telegraph gazetesi ~ 
ya~lı tckı•c1 rdi. makalesinde diyor ki; 
"Devon~ayr .. kruvazörü 9975 Bu esir değişiminin kolaylığı 

tonilato, mahrecindc, sekiz tane ile geçen İlkteşrınde akim kalan 
(20) s:ıntinıctrellk. yine ~ekiz diğer bir d:ğişim ta.san arasıır· 
ta:ıe (101 ııaatımctrellk uçalcsa· da göze ~arpan bir tezat vardır. 
var top va kiz l.anc to lııdo Gerçekte. g!'çon ilkteşrinde ln
kovau.yle m~~· Sür:ı giliz ve Alman esir d~imi içııı 
saatte (::2) mil ve murettebatı buna bcllV'.r b·r aıilw;ma yapıl· 
(6::roı bl)idcre ıb:ıretti. mı~ fak:ıt bıı anla~ma Almanya 

''Koro vnl,. kru•..Wrilne ge- sr/i ü tutmadığı içiıı ll saat 
lince ""kil itibarile "Devon;ıayr, içind" 8llya dii.~mü.ş 'i. 
un benzerı ve eşı alup yalnız; ar· "!_~.!!!~"!,.._ .;_"! . .!!!!~~!!!..'!!.-~--.~!!!..!'!'-!!!..~-
kad:upnd hal, ı;e büyük, . (10 !eri iPiıı ltieııedilecek bil' kayıp
binJ toililfı.to nııU mahrecınd" tır. (Yutıi Bal;ıcıJı). 
d. S""" vıı "'"'ım evsat: ~- Kalküta, 9 (A.A.) - İıı';iliz ı ı. I~ ~ h" 
mından iki gemi arasında ıç• ve Japon filoları a."alllırdıı B0 n· 
bir fark yoktur. gale körfez,nde deniz hft.kimiye-

İngiliz bahriyesinde bu ~ınıf tini tayin edecek olan büvük bır 
ve tip gemilerden lıcş gcmı: _A· muharebenin yakıııda Yil!lllntnsı 
vustra!ya bahriyetıiııde de dıger beklcnmcktcdlr. 
iki kmazör dalla vardır. (Y ıı- Bu körfez hakimiy ·ti her ıl. i 
ni .".abalı). taraf için de ~ok ehcmıniv .. t"· 

Balan ltalyan K,.,.ııaWnmw 1 dir. Cüııkil bUtün Birma:ı:ya v 
Bt>•~ Hindistan çevresındeki hareket·! 

İngilizlerin batırdıklarını ha· !eri kolayca yapabilmek hu ha· ' 
ııer verdikleri (10000). tonluk kimiyete bağlıdır. Kuvvetlı Ja- 1 
İtalyan ağır knıvazörü harbin pon deniz liirl!klerinin R:ıngon 
ilanından l'VVel İtalyan donan- ve Port-Blair'e gönderilrı.iR oı. 
masının malik olduğu yedi ta.· duğu haber alınmıstır. 
ne ağır kruvazörden biridir. Btı Bengale körfezinde daha şim
yedi aihr kruvazörden fimdiye dldeu c,arpışmalar olduğuna dair 
kadar beşi batırılmış. ikisi kal· Mihver kaynaklanndan \"eri!~n 
mıştı. Bu suretle artık bu ııı_nıf haberlere rağmen Kalkilt.::.• la öy
geır.ilerden İtalyan bahrıyesın- le sanılıyor ki İngiliz harp ge· 
dP. bir tek ağır ıtruvıı.zör kalmış ınileri Japon filosıınu araşlıı·· 

l maktadır. Bu filoya< Kole>mbnyu o uyor. 
(10000) tonluk ltalyan ağır bombalamak iqin tayyareler gön 

kruvazörleri aı>aUe vasati 30 denn"ş olan tayya.re g~milel'i d<' 
millik seyir kudretne ~p, ~ refakat e1mektedir. 
kizer tane (20) santimetrelık Londra, 9 (A.A.) - Balll"iye 

_....,. ~ıı!lı terfileri arasında '\'is:mı'ral Hir on sekizer tan u.....-var ..., • 
mücehhez süratli, mükemmc Jametı Semerville'in Amirııllige 

-'--ti (7101 terfiı ,·,ırdır. teknc!erdi. Mürett.,.,.. an .. 
ile (730) kiı,i arasında t.eh&luf Amin.! Sf!merTille.DUııkerk'in 
edilirdi. boşaltılmasında büyük bir rol 

!'\ayet harbin dcvmnı mildde- aynamı.ıı ve Oranda F'r:ınsız do· 
tin;,., yeni ağır ıauvazörler in~ nnnmasına kar~ı yapılan hare· 
cdilMemiş~e. iki buçuk seneh(ç keti idare etmiştir. Keza Alınan 
har• •·onunda tıa yan donanma- Bi~mark zırhlısının tahribine ve 
81~t1a bir tek af;!r lh-uvazör ka~· Cenova İtalyan deniz üssüne. ya
mıı< oluyor dem k ·r. Bu gaını- pılmuı olan tEijırnızu idareye 
n:u zi 1 İtalyan denir. kuvvet- memUD edilmi.ııti . 

• 

sa.curanın bulduğu çare ikisi 
t.ırnfaıdan da geıfonilip kabul e
dıldı He" beraber yollarına de
vam ·ettiler. Çok gitmeden bir 
yobu ile karşıl.ıştılar. Yolcu, 
iki ı .. mfı da diiıllıı.ll· 

Cenabıhak tarnfmdan bu işe 
memur edilmişti. 

Yine eski kita.plllnll yımlığı
na. göre, vıı ktiyle o değneği 
Şuayı:ı Aleyhisseliı.ma getirip e
manet eden a.da.m da insan ııek
line girmiş bir ferişteh idi. Değ
nek, Şuayp Aleyhisseüuna Mu
sa namınıı. emanet edilmiş, fa. 
kat emanet edilirken Musarun 
ianıi verilmem.işti. 

Londr da esrarlı 
müzakereler 

f Bas turafı 1 ttıdde J 
tır. Son giinlerde yeniden üç tü
men te,.C.il ettik. Yakında, ayda 
dört tümen seferber edcbilece- 1 
ğiz. Bu döıt tümenin mevcudu 
ihtiyatiyle ber<ı:ber 150 bin ki-ı 
şi k<Ldardır." 

General Marşa!, geniş ölçilde 
Wi.m ba.kımwdan Amerlk .. nın 
İngiltereye göre daha efverişli 
hır salı& olduğunu ilave ~i~
tir. Amerika ordusıınun Avru-

1 
pada daha sıkı bir talim görebi
leceğini ııöyliyen gıızetecilere 
General; gülerek şu ce\•abı ver
mı.,«tır: ''Buray.a. da gelmek isti
yonız.'' 

Alımıııy J"I& Biti Taarruz 
Ra.uiamymmuş 

Londra, 9 (A.A.) - News 
Chrcmicle gazetesi y:wyor: 
~eral Marşa! ve Hopkinsin 

Londrada bulunu.şu, önümüzde
ki aylarda müşterek bir h:ırek&- • 
tin yapılacağuu belirtmektedir. 

Bu gazete, Vaşlngtonda.ki mu· 
habiım.n şu teıgrafuu neyet· 
mektP tir: 

RUSYA'DA 
( 801 tu af• 1 inci uy•ada l ( B~ ıarafı 1 irn:ide) 

bereoje'yi ~gal ettiklt'"rini bil- w ı ve ilham ettıgi gazeteler 
dirmektedi.rler.' • birdenbire Tiirkiy~nın en iyi 

Moskova radyosu <Uyar ki; komru o:duğunu görüverdiler ve 
Peipwı gölU etrafı.udaki demir- Türk . Bulgar miinasebf.Uerinin 
yolu üz.erir.de, Sovyet çeteleri, ruükeınınel olduğunnıi yazdılar. 
Alman askeri taşıyan bit kata.. Buııunla beraber Türkler, Bul 
n havaya uçurnıu$1..UU-. İki 
Yüzden fazla .Alıxıa.n ölmli.,.ür. gar battı hareketinin değ~mc-

~· s ııi izah eden başka ihtimalle-
Pravda gazetesinhı haı-p mu- rin de bulunduğunu düşünüyor· 

h:ıbiıine göre, Kırunda bir Al- !ar. Türk gazeteleri Bulgar ilti
man tank tümeni şiddetli suret- fatlanna ne?~-ıl·etle mukabele e-
te tıırpalarunıı;ıtır. diyorli.~ ve i ·i meml al'ltsı.n-

Ru;; T.-J>llği daki iyi münasebetlerin muha· 
Sovyot haberler bil.J.-o,;unun fay.a edileceği iinıidini g0steri

tebliğinde deniliyor iki: "Batı yorlar. Fakat Tilrkllll' her 1 iirtü 
cephesinde bir piyade bırliği, i"tımale kanıt teükt bulunıı
dü.'jmanı bir mevkiden atmıştır. · yorlar. Türkler biliyorlar ki, Fi
Dü.~"Dlan, kaybedilen mevzileri 1 loff'tan evvel gelenlerin ımwJ:,
yeniden almak il.ın.idlyle bir kar- dıkJa.rı antlaşma ve a.nl::ır,maların 
ııı hücum y:ıpmlştu·. Yollar, Hit- · ne Flloff'u ne de hiiliümdımnı 
lt>rci askerlerin ceııetloriyle ör- Yugoslııvy:ı ve Yunanistanın !s
tülliydü." tilfısma müsa.ado etmekten alı· 

"Bnrentz deıtizinde. geınilm- koymamı.;ar. 'lürkler Bu!g:ı.l"is· 
miz 5500 •tonililtoluk hır düş.. tandan gelen yolcnlat1n ıtl\ •le· 
man ta.~-ıtını ve 10.500 tmıilito- diklerini <fe biliyorbr. O da R'I· 

luk diğer bir taşıtı 00t:ırıxw;1ar- dur: B1'1g:ırlar ancak .. arld Ttak 
dır.'' ya ve lstanbul illin hRrbetmek 

Alnıao Tebliı":i iırtivorlar. 

Alman tebliğinde de.:riliyoc ki; 
"Doğu cephesinin ıjimal "4) ruer
ke7~ kesimli"rjuda diiŞUJMOlO }·ap
tığı şiddeUi tııarruzlflr pü.<k.lr-ı 
iilmüşlilr. 

Finlandiya körfezinde Sov-ı 
yetlerin .A.l"*1 ve Fin kuvvet
lerinin işg-..U altında bulunan 
Tyt:ı.crsa.ari adasını karşı Qı.a.r
ruz teşebbüsleri kırılmıştır. 

V a.şingtondıı:ki Amerikan mü
ı<ahitlerinin fikrine göre M. 
Çırçil, Ma.rşa.l ve Hopkins, AJ. 1 
m. 'lyay1 karşı taarruzda Anıe- j 
r ıı kıtal:ı.nnın kullarulması 
plcmını incelrunişlerdir. Böyle 
lıiı ta.arruzun he.ıııen yapılaca· 
ğuı& dıı.ir hi'<bir belirti yoktur. 
h'e.kat Ame.riliıarun A.vnıpaya 
bir ordu göuderm.esi beklenili
yor. 

Kafk:ııı IJoymında A hnvn ta.y· 
yareleri gündüz ve geee liman 
tesislerini bombalaınışla.rdır.* 16 ncı Almalı orduswıuıt 
Sovyet çcmberindim kurtuldu

(Baş larofı 1 incide) ğu ve duruma hfı.lfün olduğu 
Yeni Delhi 9 (A.A.) -Crippıs aııla.şılınaktadır. (Rlıulyo ~ 

ite Kongre anısındaki milzake- !!!"tes~I)-'"'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!! 
reler hakkın~ dlin ak.şanı hasıl l-;mdaıl'berl daha fazla iyimıı.;: 
olmı eı_vcr~lı mt1~ıt bugun da- liğe meyleden büyük bir cıe«i· 
ha bariz. bıı: xua.hiyet almış~r. şikUk olmuştur. Miizııke•·elerin 
Bu_gunku goru.<;ı:neler N~ ı.~e kesilmesi ihtimallnıu yerine şinı· 
Cripps '.l-1'asında yapılan bır mu- di mr anlaı;ıına havası eı;iyor. 
~ere ıle b.~.la.mı.ştı.r. Bır B<l:'lt Bu değisiklik çanµ.mbıı. a.kşamı 
suren bu mul.iib.tt:ın som _llfıs: geç sa.ate kadar devam eden ha
~- U>nson Sura.;taford; Crıppsı 1 rereUi mW.al'.<eııeler netioeainde 
zıy~ret .~erek on dakika llradar bulunan bir formül fu-.eıine h:i.-

Bern 9 (A.A.) - IUiyter: Ta
rafsız diplom~tllt mallfill("rio 
Sofyıı.dan aldlklan l:i~rlere gö· 
re, Alımıny&, Kral &rıb-in Ber
lini son z;iyareıt! esnasındı.., Bul
garistanın Rusya Aeferine faal 
surette iştirakine elde etıniye 
muvaffak olmamıştll'. ÖğrenİJ. 
dii:"ine göre. Kral Boriı<. Bulgar 
halkının geniş taball<>ıı.larmın 
Ruslara lı~ 9'211pıı.tıııı bulıın· 
d:uı'tu i~in Rusya.ya kat'!'I bir 
fenle Bulgar ordwmna muhıt.e
m1') olaı-ak itimat edilemiyecaği
ni ileri sürerek, Alınan <\ıaleple
rine mm"iliakıyetk mukavemet 
eylemiştir. 

Öğrenildiğine göre, Karadeniz 
fünruilannda buluna.o mühim a.s
kerl ve bahri koıniayonb.r dıfın
da, Bulgaristım, bugün Al
man kıt&ları.ndan temir.lenmiş 
bulıın:maktadır. 

göruıııınüstUr. sıl olmuııtur. 
Hindisiıua Verllıııoak Statü öğrenildiğine göre te.'<hit edi-
~ 1'clhi, 9 (A.A.) - Mfa· len formiil fündist:J.fl için A· 

ter Cripp;ı'in müzakereleriyle vnııtralyanınkine J).&nzer ir an
ilgili va.ziyetıl:e çarşamba ak~- lıı,şmayı derpiş !'<liyın-. 

Sofyarln dala.\l&D şayialara gö
re, Almanyanın Türkiye biiyük 
elçisi M. Von Papeniıı., B.:rline 
yaptığı son ziyarette, 'liirklerin 
mıılıakk.ek surette mukavemet 
ederek bu stıretle Almanyaya 
karşı M'l.ltte:t'iklere Hiliıci bir 
cephe temin eyllyeceğini ıımırla 
bildirmesi üzerine, Almanlar, 
Tllririyeye hücum pliınlannı ter
ketmişlerdi.r. 

.. f"'"""-, "'~"'~ .. ~·~· ... :K"'~""A ...... _ .... H,,,. .... -... A ........ ._ ... z ... ·-"'"' .. R ........... ,,.E ......... -..."".r' ......... _.. ... 1-:;--·-·n, __ ,_s_·:·-~-~-;-J-i-;-~-L~·ı 1 

>-----\ Nakil ve iktibas haki<ı mahfuzdur ı--- ..... -\ 
zı ve ha:kemlik cd~ ,volcu oldu- ı 
ğu halde, şehre dondu. 

sürüsünü, soğuk rüzgara maruz 
olmıyan bir yamacn yanlıımı~· 
tı. Bu yamaç, $ilniyü. arka la· j 
raftan >'&lccek yağmurun şidde
tinden de korumıya elverişliydi. 1 

-
ce şa itler Afrika' da ( BOf ta,..,ı 1 kici aayf•dıı)' 

yoğlunda. Asmalımeıritte 29 ntıl• 
(~"'11 t ncı aalıifeda) manılı dilkki!nda Bekir oğlu En. 

Kuvvetlerimiz dlişman!a tutuş ver Baydar, Beyoğiımıla. .B&tAr 
muşlardır. Dliprnan•n hareke ·e- ............... _ .. _ 21./3 ıwmııraJı eYdo 
ri yıılundıuı takip edilmektedir. --Londranın aaJahi.yetli kaynak lokantacı A hmıJt oğlu Ahmet 

lannda.ıı denildiğine gWe Libya- ~Bey~ 
da düşmanın faaliyeti artmıştır. partmwııta 2 nımıııra1ı dah-ede 

General Ronımcl'in elinde iki Aron oğlu 14oiz öziler. Bu şa.
zırlı.lı ve l:ıir hafif motörlü tü- hitler ıımım görWdügil taııdJr. 
men bulnnduğu tahmin edilmek· de .Ankaraya oo!becjjlerelı: dizll&. 
tadir. İtalya.ıılıırın elinde de6 neccklerdir. 
tümen kadar bir kuvvet va.rrlır. J1ııa •-whn lil'mıJnıt 
Libyada. yeni arhlı tümenler Temıııı l=t Y: or 
bulunduğu doğnı değildir. llamun1ardan Pa.viof ve Km--

Alman TebUği; ııtıot bugün (diln) lllı3.t dokua 
.Alınan Tebliğinde fil ma!Qmıı.t buçukta .&dliye Sarayına gotı.. 

veriliyor~ "Afrika ııiıııalinde Si- rilmişlımlir. Verilen karar mıı
renaika'daki Alman - ltal)·an cibince kemlilcrin t doa 
mevzilerin& karşı lııgilizlerin ö· ywnda.ki lüzumlu evrak ve g&
nemli k f kuvvetleri ile yap- çeıı oehıed ki Abdurr:ı.hınıı». ve 
tığı taarruzlar neLıcesiz kalmı.ır Süleyma:nın ~clcri t'U!:Q:lıY&. 
Ur. terciime edi.lmatiııdir. !')ruııt. i-

Hav kuvYetl.enmiz. Malta A- l'Jinı ve adreslerinin ıii!n teblığ 
dasına karşı olağan ilstün lruv- edilıni~ o!mu uıa. göre kea<t;ıe
vetli kütle taamızlannıı. müe. · rine yeniden tebJiğırt yapılma.
Bir !mrette devam et.miııtir. sı mevzuubahs değildir. Dos-

Bu gece İngiliz bomba tayyıv yanın nIBÇ& tercilnı in bOI 
releri şimali Alınanyada bazı h~ UıaıMula.nması müıu.k1.iıı
kıy1 şehirlerine taarn.ızla.r yap- dur. 
mışliı.rdır. Mli.nefrit tn,niz tay· ~~---
yarele · doğu ve cenup Almau- 1 R A N 
ya tlzerlnde bu-palama uçuşla- fsy A .11.:ı 
rma teşebbüs etmişlerdir. .H:J, 

Bastırıldı. Elebaşısı 
teslim oltJu 

Amerikan gemi inşaatı 

ttalvan tebliğinde deniliyor 
ki: "Slrcnaik cephesinde son 
günlerıie tarafımıW.an işgal edi
len me\·zilere ke.r.'!ı düııman ta· 
rafından yapılıın karşılık ta.ar
r=lıu- akiın kalroıı;tır . ., AıOOı.Ta, 9 (Rıı.dyo gıı:z .• 

Harp durumu 
(Baıı IArc/t 1 Uıoide) 

!emek ıçın l.ııı.zıdıklar ifa. etmek. 
E) Müttaf"ıklerUıin yardımını 

sağlamak üzere z.a.ıı.ı&n bulmak. 
Fl Gerilerde t.ıeıok.l ve talim 

edilen kuvvetleri cepheye kııy
dırınak, 

G) H8Mll yıpratın k, kanat
mak. 

* 

- lrandaki kıyan hareketi halk· 
kında Tıı.liran radyosu yeni ma
lfunat vermiştir. Bu malilm3ta 
göre isyan Honıs:ın ve Mt>!;het· 
te çıkmıştır. .Asilerin blŞllda 
da Y usu! Hezari ile kardeşler! 
bulunuyordu. Gönderilen hükll· 
met kuvvetleri çeteleri tenkil & 
derek clkrh1delti silahlan alınış. 
!ardır. Tahrnn radyo.."ıma gön 
Yusuf H~.ari teslim olmuştur. 

Ka a.dad n In~ il 
tereye güne~ 25 

Şimdi. ün muhasım. 80n silfı.h tayyare getiycr 
!arına da mllrüacıı.atle yeniden 
!•anlı bir denemeye giri,,nı.ek Vaıj!ngton. 9 (A.A.) - I<ı:ı.
Ü7.cre bulunuyor. Jllfkfı.rı umu· nadadaıı İngiltereye gönderil, ıı 
miye, Almaıılarııı in.syatit'i tek- büyük Amcrilc:ın lıoınba ta.yya.
rar ele alacaihna kanidir. İta!- reltriyle uzun meıurill.i .keşif tay
yanın 10 tümen ve dört dağ li· y.ırelcrinin ııüktım günJe Yir· 
vasl. Macarların 25 t\iınenle mi beşi bulmaktadır. 
Romenlerin de. bemıut:at, bütün Vasingtoıı, 9 ( A.A.) - Birle
ord.ulurıylo t:ıaITUza iJıtlrfilc !'d&- şile Amerika deıuz lmn•.i,> ·' nu 
ceklen duyuluyor. Bu. defa, Bul yen.iden 163 ticaret vapuru ı ı
ga.r!arın da s:ı.vnsa i'iilen katıl- ııası iqin emirler vermı~tir. f;u 
l'.ıa.kla ıtilli.ran borçlanın ödlıye- suret.le A.nıcrıxada iıı.şa eJıl..n;.t k
celtleri söyle.runiştır. Ancak' et olan gemilerin adedi J 00 il 

• 

Bulgıırla.rın nereye yonelecekle- _b_uım __ &Jı_tad_·ı_ı. ______ _ 
ri ve ne-rol al 11&1'1 henüz ıın· 
Iaşılamamı.. r. 

Kıııın donmuşı arazide maki-
TEŞ 

neli ve zırhlı vaıııtaların kulla- E>•mtn atır "" ııu~ do 
nılm&BI bir raddeye kadar ınüm bliyUk bu: b11.1.akııt a· 1

""'11 \ e ı 
!tündü. Şlttıdi, l>w:lar çözülmlif. salt oım.y" ı ııa ti:« allı d.ı • ı 
harekat icrası büsbüt!L'I güçl04- rak bano ref,l&ımt!.• h..-..boo •Orbı • 

bı laW QOımJ kua.udu·aıı. Oı·tuk ;J 
ıııi~tir. Rucyamn şima.J ve mer-
kez bölgelerinde. Mayıs ortala- Şita Yur<lu ...ıtibı a it D•.ğ ''n 'e 
nna adar, önemli teşebtlüı>lere Kadın lio.tl lıkbn mOu'1ıır ' J\ • 

· Ce tor ABun (~n.ur' Vf" Uu 'uı ... V:ı ,.,_ 
girişmek imicansrz gibıdir. - mu-.· ı•nsı ıııı.ı..,.. dor •t 
nupta biraz daha erkence taa.r- w ,tıt .....,..d n dvlM ' \ " ıa ' ., 
ruzun başla.ma.& belı:lent'billr. 

bak.ıc·ı l!Pn)firel~·iıw ..ılM<ı L 
Rusların J?onetz ceph"'."lnde kür< ettn<QI bir \"a?lfo bl , nı 

70 tümen yıgdıkları ve hınter- .j v-0- Muhon<I•• Gv , Er m 
la.n ile cephe ara:mıda barı.retli J 
yolla.malın· ya!l1lcb1l haber \·eril ,, ______ ______ 1 
mektedlr. Almaıılıır. ln~ i~md . l A ı I i ! le ri 
memleketteki kuvvetlerinin ö- f. 
nemli bir kısmını dlnlendlrmiş-
le!", yeni birlikler vücuda getir- Beyo(ltu n.ıı As. ş. e•~k"'''~'""•r: 
mişlerdir. Bütün bu ihtl~t or· P. Ağm. ıstalıı oııo N ı • i 
dulannıtı şimdiden oephdere (19lillaı, TM ~<:is. 8 H•~kı o~ ı ı 
aktlkla.rtnda şilplie yoktur: mhim (326-711). TW. Ytm. o 

Do.'~ndEki Çllt'\)t~mıı.lann V"· Nurt Oi il r:.1>.n S h~t '" J 
rupa liarb'niu talili.ini c:ir;ooaği~ ın Ot(''-'ı~ uuheye n ıJ 4{.:'iOllial'J n 
ne ina.nılllbillr! olımu.r. (511· .ı:r<ıı 

koynunda çıkarıp vucli. Verdi 
amma. htusıırun büt:Uıı gayreti 
bo,,._ !(itti. Ne çaJ/ırr:'..kt:aıı attı4 
çıklı, ne de o kupkuru ıkav tu. 
tuştu. Sıığuğnn !ddeti iJı& git· 
tikçe a.ıtıyoroıı; 

-lfıiphesiı; ki ıyi olurdu. ı--.... 
ka.t çakm:.'k. atıeş aımnna cliroiz
dım llD galir. 

- Berı vakit muhtatı olduğu
muz eairgulni)< n c;atw:>a.
ğın ..ımıli atat alınlly~ r· 

'OaŞIVOl'Wll 

- Saışına ?ıdlıaıa! !na ki bıı:ı
da. Allabın bir hilıımeti Vardır. 

- , dt'ın kl. eledi, bu değ
oeki<ın i:Ciniz de vazgeçmek is· 
temi vorsuouz, o halde değneği 
.. eı e bırakırsınız. Yerden hangi
niz kaldi.rabilinıe değnek onun 
olsun. ~u 1f1U1Ja ki ilk olarak 
boy sınamak h kkı ihti.yarındır. 

Yolcunun tıı.vsiye ettJği hal 
~arcsi fuayp Allı'.ı'b.iaelAmın 
re!ıinde, • l•ı. ın e.leylıinda gı· 
blgörlinüyon1tı. Ç""unkü değ:ııeği 
yerden ka.ldırmıık- için ilk te!!eb
büs hakkı ihtiyar peygısnbere 
verilmişti. Bunun mAnaaı ııuY· 

du; Şuayp Afeyhlsselim i1k te
tebbiliı hakkından istifade ede
l"ek deı"Eneği yerden kaldı~; 
M:usa ise kendisine sıra gelıni
Yeceği için davayı kaybedecek
ti. Halbuki hakikat hiç te böy
le değilıli. 

ESki kitaplaroan bazıları da 
değneğin Musaya Şuayp .Aler
hisseHi:ın tıarafından verılmeyıp 
Medyene giderken geceleyin Mu· 
sanın yolunda peyda olan iki 
yolcu; vani Hazreti Cebrail ve-ı 
Mik111 tarafındiı.n verilmiş oldu· 

Sıra MUS&ya gelmişti. !Musa, ih- ı 
tiyar kaynat psının yerindea bi· 
le oynatamadığı değneği bir tüy 
ka.ldınr gibi kıı.ldırıvero.i .. R1lr 
kem, değneğin dıımııdnuı. aıt O!
duğuna tamamen kanaat getı
ttııı Ş11ayp .Alcyhisselama: 

Musa. ile Safura da. yoU.ırınıı 
devam elıtiler. Safura, bir dişi 
deveve binmiş, oğlu Gerşcmı'u 
da kucağına aJınıştı. Fakat Mu
sa, yaya. gidiyordu. Kaynatası 
Şuaıyp Aleyhisselamda.n çeliiz 
karşılığı olarak aldığı sürüyü 
silrme:t" mecburiyetinde olduğu 
için dalma yaya gitmek zorunda 
idi. Yıllarca Şuayp Aleyhissel&
ınw sürüsüne çobanlık eden Mu
sa, şimdi kendi siirliıılin.ün ~ba,. 

Uusa: ,idz. ' ·;.lmış. ne yı:paca. 
ğını ~ımuştı. Kendisinden zi. 
yadıı Slıl'ura. ile Gerşom'u dlişil· 
nüy.ırdu. İ)'I bir koc:. ~ ı;e&at• 
li biı h.dla olduğu için gerek ka
nsının. gerek çocuğunun soğuli:
tan tlll'edlğinı §dnniye taham
müi edıınıiyor, bundan büyük 

Fak:ıt Mırnanın korktuğu ha.· hi1' az...ı, <luyuyoıdu. Ilır zaman 
~a gelmedi. O mUthi~ gök gür- bıt• ça1ru atıış alU , 

- Doğru;.. 1nsıı.n ltıırarıl.*.1'8 
buna.li'.narnu: aydınl.ığa '-'<ur 
maz. Cı.resiz beldlyeaeğiz. Bari 
sabak ç..buk olsa- Bu soğukta 
u ''llmlYll. golme:z.; 

- Konuşa kOllWia aıı.balıı ede
riz. ElverU:; ilri ~ Uşi.l
mmiıı; 

Hakemin hü1'mil wmamen 
:M usanın lehinde leli. Çünkü, eski 
kit:ıplımn kaydettiğine göre, o 
yolcu s:ıhid '.ir insan olI'"!ayıp 
ins.n ı;ıekl.ııe girn ııı bir melekti. 
Dr;;'neği:n hıkikl sahibinde al
lnaaıı-.: teı:::ıin etmek maköadiyle 

ğu.nu kaydederler. 
Unutmadan şunu da söyliy&

llm ki bizim kitaplarımız, Şırayp 
.AJeyhisselimın iki kızı olduğu- nm. 
nu yazarlar; halbuki "Kitabı Şuayp AleyhiSBeiftııı, yolcu· 

- 1tirn etıniye kııf1ııııroa, 
dedi. Hak. yerini bıılmuştur. 
Değnek, bu pri:ama aittir. Ara
nır.da başka. mr dlı.vrunz varsa 
ona da bııll<eınlik etıniye hazı-

Mukaddes" te yedi kızı olduğun· ııun ~k~~~:oğul! Be'l1i bli-
da.n bahsedilir. ......... 

Musa aslını bilmediği yolcu• yük bir kuşku ve llzüDtüden kur 
nun hükmünü kabul ederek elin· tardın. Bana yıUa.rca evvel ~
deki asayı, yani değneği yere net edillln değneği hakiki eahı
bıraktı. li'allre.t Şuayp Aleyhisse- bine tam bir inanla teslim etmek 
lam bütün gilcü ile zorladığı hal- imkamm verdin. Bundan dola· 
de kaldırmıya muvaffak olama- yı rah•hm Şimdi gönül geniş. 

eneli •·-·din !iği-· ile yaslı evime dönebilirim. dı. K ....., e: İki •--~ acıklı bir __ ,_., 
- Galibi. bu değıııeğin sahibi . ....._....., çok .,..,,..... 

Musadır! da tekrar vedalaştılar ..• Şuayp 
D . ·· yleoerek geri .....ı,,ı.... AleybisselAm, yanında diğer in 
ıye so ,.._...... •. 

mydı, 

* Güneş batalı çak olmamıştl. 
Ortaıığm pek karanlık olnuımıı
BI 18.zı.m gelirken lıeır tamf zi. 
fiti karanlıktı. Gökyüzü, llİIDllİ· 
yah bıılutlaı:m eı!ltaııında kal· 
mışb. lfiitlüt gökgürlemeleri 
duyuluyor, korkunç şimşekler 
Qlllkı.yordıı. Buz gibi esen. bir de 
rüzgar çıkmıştı. 

Usta.. bir çoban olıın Mııea, 

lemeleıine, k_?rkıınç ş~~ek Qak· ı ştnı.cli aw.e beınZGI' parıltı 
malann:ı. ragmım yagmur Yal· bile cLıarnuyordu. 
madı. Şiddetle esen soğuk rilı:- s fura, vefakfı ıı--ıırun Ü• 
gir, gökyiirundelti !&ınsiyah yağ züııt.üsünü sezm.isti. Uı.ıı iiziin
mur buhıtlarmı uzaklara sürük· tüden kurtamı.ayı ıı..Main.l va
ledi. ·Biraz sonra semada bulut ıı.ifa bilerek; 
mmm~ esoz: ~dı. Yalnız ~ - Buuda ~ bir şey 
nıyı şıddctli soguk terketmedi. yok, dadi. Bir. gece so,."'iıkt.a. kal· 

Musa ııoğu.lı:ta.n ellerini ovuş- ma.kla her halde <' ııneyiz. Ben 
turmıya, Safura büztilmiye. kil- zaten soğuğa da, sıcaga dJı: da 
çUk Gerşom ise titrem.iye bıışla- ya.ıııldıymıdır. 
mıştı. Bu diırwn karşısında. o- - Gerşoın'u wıub.ıyorsun, 
rada.ki çalı kümelerinden biri- Sa.fııra ! 
•ini ~tan dalı tabii - Ohu d:ı. bağrıma lıastın-
ne olabilirdi? nm. Aç« kalan yerlerini de kol-

Sa.furaııın iherinde cıakınak, l&nınla. kapatlrsam mesele kal
ça.kmıı.ktaşı ve kuru kav vanb. ınaz. 
Musa, ateş yıı.kmııJt lüzumunu - A~ yak..,.~ydık dııl:ia iyi 
duyar:ı.k ~ iatedi. Saf um olıruız mıydl, Saftım? 

- O 11,ı1nwr Safım.! On-
11\l' gfbi vUnl!i yamtünyd:ılı:, ::ııa 
de 90iulltaı:ı şU<&•'C' etmez ve 
•' 91J81" ltaldığıına iııhı ü&t:ı.ın-. 
dik; 

- &il hA!i üzlllmektllıı tırıın
ııed.iyorııun. l3eDi wı \Jl!rşıımu 
hiç ,:11,ıııyw bijyle ııojftrk
ı.u zal:IJA mı gelir. 
Kııa; E!'l"ıır. yı bir. ~ di

bin8 götUrdU: 
- Sllıı. burada oUır, dedi. Bu

rası faırla: ~ tutmuY<J:". Ben 
de ıPW.p slirünüıı etnfında. en
la.RB.yım. Sürikkn ı.~:ır 
- oıı1an BilrUniln IQ!rs sdl..ı· 
yun; 



RÜ 
mahfuzdur , ••••• J •••••• I Nakil ve iktibas hakkı 

Hele, topuk ellemesi ... Sonradan 1 se başka türlü hareket edeoeil· 
ıanl:ıdım ki, kiintede mahfJus ses- ti. Çalık gülerek: 
siz duruyoımu.ssun... - Yörük, gürüyorsun ua 

........... . ? .r 
- • • • • • ~.u.&f;eneyı .•• 
- Pehlivan dediğin kaf asiyle - Ona, ~c:ıka türlü hareket 

güreşir .• Aferin sana!.. etmek ıazım .. 
Diyerek Yörük Aliyi takdir - Ne gibi be? .. 

etti. Ve, epeyce hoş beş ettiler. - Bir sığır zoğlu boymıdu-
Çoparla, Hüsmen dahaı hala bcr rukla nefesini kesmek? .• 
ğuşuyorlardı. - Zuğlu boyunduruk ta ne 

Çopar, HUsmeni oyunla boza- oluyor? 
mayınca işi zora vunıyordlL He- - Eğer Çingene ile kar§ı kar-
le bir defasında Hüsmenin hiç- şıya kalırsam görürsün? 
bir oyun yapmadığı ve, paça.La.ıra - Ulan, yoksa herifi öldüre-
dalış yaparak paça.lan eline ge- cek misin? 
çirm.diği halde Çopann boyun- - Vallah! öldürürüm bu bo-
duruk vurarak haPmmı öldüre- yundurukla .. Nefesjni keserim .. I 
siye ezmesi bütün seyircilerin Ona bir Arnavutoğlu boyun
ca.nını sıkmıştı. Çapar, bu halle- duruğu çekeyim de görsün? .. 
rinclen vazgeçmiyordu. Durup - Sakın ha! .. 
dururken bir hasma boyundu- - Pes eder kerata.. Ölüme 
ruk vurmak, intikam almak a- mi razı olacak! .. Ben, pes ettir
yıp bir şeydi. İyi ve, usta bir 

1

1l'!esini bilirim.. Evvelki gtire
pehlivan hiçbir vakit böyle şey şım<le ne yaptığımı bilirsin? .. 
yapmazdı. Bu sefer böyle yapmam .. Zoğ- ı 

li'akat Çopar, her güreşinde lanm onu ... 
lw.,mını bozamayınca gaddar Cazgır, gillüyordu. Yörük A
harekeUere sapardı. \'e, böyle- linin zoğlu boyunduruğuna o
llkie hasmını ezmek isterdi. La- nun da aklı etmemişti. Bu da ne 
kin H üsmen Çopardan aşağı bir il oluyordu? .. Cazgır, sordu: 1 
o!urnda d~~rıldi. O da onun gibi - Ali, söyle §U, zoğlu boyun-
okkalı bir pchli •andı. 1 duruğu be! .. 

Çopaı. hasmını o uerc~e boğ· .. --:. Usta! .. Yarın inşallah gö-
dn kı, Hiısm~n b:ruz cl..ha bo- ' rur8un? 
y~1dumktn. kalsa muhakıkak t - Bunlar berabere kalırsa 
ııcfe..; ı kesilerek boğulu:dn. Se-ı göremem ki!.. 1 
yirciler, bağırııuya baı->ladılar: - Başka bir güreşimde gö- \ 

- · - Çopar, bırak boyundnru· rürsiin inşallah! .. 
ğu.. . -- Bu dn. mı söylenmez oyun-ı 

Bayramına 

.. cW 

10 NiSAN. U4Z 

23 nisan 1942----.. İstanbul Beledi esi İlanları 
Mahsus 

tkramıye 
Adedi 

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.550 

Fevkalade Piyango Plinı 

lkramiye 
Mi.kta.n 

Lira 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

Yekurı 

İkramiye..------
Tutarı 

Lira 

50.000 t-------
20.000 ı-------
20.00Cl r-------
30.000 r-----, 
40.000 
40.000 t-----
40.000 r----:ııır:~ 
40.000 
40.000 

160.000 

..... ını ....................... 3S.19Dml 
Tah. Jj, 1 lk T, 

1960,35 H-7,03 llısll'ça~:nın 

kilo potreL 
hedmiadeıı Çlkan mu!>telif ebadda seoi 

200,00 16,00 Fatihte Şeyhi Resmi mah:ıllesinin Başhoea sokağında 77 
inC:i adada 20/1 numaralı ve 31,ıe metre ·murabbaı sahalı 

ana. 
4,00 Kumkapı Nitancı 1angın yerinde Kazaanı SQdl maballesi· 

nin İsmail Safa sokağında 111 iftoCi acıada a8,50 mebe JnU• 

:ıw: .ıbaı sahalı arsa. ~ 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdadarı yukarda yazılı ~l kilo 
ı>otrel ile iki parca arsa satılmak üzere ayrı ayrı ~tk arttumaya konul
muıtur. Şartnar:ıeleri Zaırt ve Muamelat Müdürlü&ü kaleminde göıiilcbillr. 
lhale 2'1/4/942 Pa;ı.arf.esj gi•nü saat 14 de Daimi Eacümende yapılacaktır. 

Tal1plerin ilk teminat makbuz Vel'!l mektuplarile ihale günü muayyen sa• 
atte Daimi Encümetırle bulun:naları. (<HOl) 

> • ~-. :,.. .- ~ • .•,. e "': ....::· .. . • .. •. I " ' • ' • ı • " 

Bor•a ve O•manlı Banka•ı 
Komiserliğinden : 

Kayseri ve civarı elektrik Türk Anonim Şirketinin 400.000 lira ser
mayesini temsil eden her biri itibari 25 lira kıymetinde hamil ne at 
16.080 hiSS<! senedi Borsa Mt'clisinin kararı ve Ma liye VekaletiJ'l.n t:ıs

vibi ile 9/4/Hl42 tarihinde Borı;a kotuna ithal edilm:şt;ı·. 

ww 

Maarif Vekilliğinden 
16 Haziran 941 tarih ve -t835 numcralı resmi gazetede n~edllen 

2/15923 sayılı t<ılimatmııneye göre ortcı okullara Matematik, Tabliye, Frnn
.,ızca, Almanca ve 1ııı;ıhzce dersleri için öğretmen muavini seçilmek ü:.ı.e

re tstanbulda Yiik~ek Öi;'Tetmen okulunda ve Ankarada Gazi Terbiye 
En::;tittisünde imtihan açılacaktır. tmtihr.nlar 15/VI/942 Pazartesi günil 
ba lıy:ıcaktır. isteklilerın bulundukları yerin maarif idarelerine bn~vura
r.ık imı!luına :,:irme şartlarını öğrenmeicri ve vesikalarını bir dilckı::eye 
lli~tirert•k en geç 30/V /942 tarihine kollar Vekilliğimize göndermeleri ılAn 

~ __ oı_u_n_u_r. ____________________ ~--~--~~~~--~(2~1~9~3-3__,:~8~09~):.__ 
l 

Topralı Mahsulleri Ofisi /stanbul 
şubesinden 

- - Sopa yersin sonra!.. lardan ve, yeminli? .. 
- - Heyy ! .. Ayıptır ulan!.. -- Evet usta! .. Bu da söylen-- · Çınge· ıe • .. Bır.a:k soyı:uzlu- meı, yeminli oyunlardan.. Bak 

1 

Umum MüdürW:ıiinıüzle şube ve ajanslarımız için kAğıt ve malzemesi 
ğtın.ı .. Yiyc.c 1tsin dayağı!.. 1 adamn. nasıl pes ettiririm ben? "' . Ofisimiz tarafından verilmek c:artile aÇtk paznrlıkla gösterilecek nümune-

~ı ka degıi. Pomaklar ve Mu- De<li. Hüsmen, Çingeneyi ÖY- ; Umum" b'I t t h I t t/ 
60 

'k . 
1 

, . lere göre d~1er ve evrak tabettirikcektır. Talip olanların iki bin lira na-
haci ağnlar ~palarla m('ydana le boğdu Cd, hayır kalm:ıdı Ço- ' 1 1 e sa ış as! a ının /O şı 1 ramıye o araK tevzl edilecektir. . k t veya banka ten in~ t mektublle birlikle 13 Nic:an 1942 Pazartesi günü mı-
yürürlusc Çopar. bir nraba da-

1 

p~rda .. Hüsmen, hırsından ikide - Tam bılet 2, yarım bilet 1 liradır m:m•mamı(iıV' nt ı5 de Liman Han 4 lincn kat!:.kı şubemizde bulunmaları rica olunur. 

yak J rı:-d. Hem liyle hır dayak bırde bağırıyordu: 1 (4329) 

ki, an:ı:-ını lan emdiğı süt bur-\ - Pes et! 
omnd~:.n gelirdi. Fa.kat. inatçı 
Çınge ıt., bırakmıyordu boyu.n- ı - Nasıl, beğendin mi? 
duruğu. . . Üste de, scyırcilere Nihayet Çingeneyi bıraktı. 
§Öyle r •. u!ı.abelc etmişti: Fakat Çoparda hal kalmamıştı. 

- Pt.•s etsın be! .. Neden bı- Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Yü
rakacak mışım be? .. Pes etsin... zü gözü zordan şişmişti. İki ta-

Çop:ıT, zorla: hasmına pes et- rafa sallanıyordu. Hi.ismen, çır
tirın<>k istiyordu. Kurnaz Ço- pınıyor ve, nara savmuyordu: l 
pnr. Hüsmeni yencmiyeceğin.i - Hayda .. 
anlarru11t1. Fakat Hüsmen de Ço-ı - Hayda be! .. 
parı yenemezdı. Nihayet Çopaı-, Çapar, bir iki dakika serscm-
boyunduruğu !bırakmayınca or- likten sonra ancak &çıhb.ildi ve, 
talıkta gürültü çoğaldı. Sesler biraz diri tutmıya başladı. lşte 
acaıyipleşti: ı Hüsmen gibi pehlivanların bu 

-- Bırak ulan Çingene! tarafı yoktu. Hasmın sersemle-
- Zorla mı pes ettireceksin? diği andan istifade etmesini bil-
- Kafa.nı, gözünü yararız miyordu. Asıl boyunduruğu bo-

şimdi.. ı pfttıktan sonra Çopann üzeri-
Bunun üzerine Cazgır, mey- ne yüklenecek ve sernemliğin

dana uğradı. Bir fenalık çıkma.k den istifade ederek ~necekti. 
üzereydi. Bunun öniinü almak Yörük Ali, başını sallıyarak: 
15.zımdı. Ce.zgır, bir sıçı·ayışta - Siz pehlivan mısınız be? .. 
pehlivanların yanına geldi. Ço· T~ney!.. Hepten öküz be! .. 
para dikilerek: Cazooır, sordu: 

- Çapar, blrak boyundunı- - Ne söyleniyorsun, Yôrük? 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Su tşleri Altıncı Şube Mildürlüğü mmtakası dahilinde Seyhan 

sağ sahil sulama ve deşarj şcbekesile sınai imalfıtı ve işletme bin:ılan in
şaatı muhaınmen keşif bedclı vııhfdi fiat esas uizerindC'n (5.318.040,. lıraclır. 

2 - Eksiltme 15.5.942 tnrihine rastlayan Cuma günü saat 15 de An- ' 
karada Su İşlerı Reisllii binası içinde toplanan Su Eksiltme Komisyonu 
Odasında kapalı zurt ..ısulile yapılae:ıktır. 

3 - istekliler eksiltme ışartnames( mukavele projesi, b::ıyındırlık i~leri 
genel şartnamesi, umumi Su tııkrl tcnnl şartnamesilc hurusi ve fenni ~art
nameleri ve projeleri (50) llra mukabilinde Su 1t:leri Reisliğinden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklilerin (173,291) Ura 20 kuru~lul· 

muvakkat teminat vermesi ve ekslltınenin yapılacafı gilnden en RZ \iç gu 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe De Nafia Vekale
\ine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri farttır. 

Bu müddet içinde vesıl;a talebiııde bulunmıya11Jar ekı.:iltmeye lştirik 

edemezler. 
5 - tsteklllerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı raattcn bh· 

snnt evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Post.ıda olan gecikmeler kabul edilmez. .... 
(2456\ f423:i) 

ğu... - Abe, ne söylenmiyeceğim 

Deyince, Çopar: usta be! .. Tam kırata getirdiği ı•••••••••••••mmm:a1•m•••1t.1•• 
-- Neden bırakıv.nrwın.mtftl ?.. halde fırsatı kaçırdı 
- Bırak diyo~.~----- - H~men mi? .. ·· I Devlet Demiryolları 
- Pes etsin!.. - Husmen ya! .. Boyunduru-
- Ulan, bana ba:k ! Söz dinle ğu boşalttı!ktan sonra işi nara-

ve, doğru dürüst güreş ya.p! ya ve, cakaya döktü. Tam giri
Sonra atarım seni meydandan!.. lecek zam.andı. Herifi nefeslen-

- . . . . . miye bıraktı. Pehlivan mı bun-
- Haydi, çabuk bırak!.. lar be! .. 
Cazgır, sertl~ince Çopa.r, - Doğru Yörük! .. 

söylenerek boyunduruğu bırak· - Bunlar, eşek gibi boğt.şu-
tı: - d yorlar ... Eger girsey i güreşe, 

- Bize gelince hepiuiz hücum yenerdi. 
ediyorsll'll·~z.. O, bana yaptığı Dedi. HakiY.atoo Hfü~men fır-
zaman sesiniz çıkmıyor.. 

1 
Hüsmen, öldürücü boyundu- sat k~çırmıştı. Nara aıtıp çırpı-

ruktan çıktıktan sonra Çop.ann nacağına bir çift dalıp veya 
üzerine hücum etti. Ve, bağırı- çapraz toplayıp hasmına hücum 
yordu: etseydi, mı.hakkak yenerdi. 

__ Ulan, köp(}ğlu Ciuc-e!.. Fırsat kaçmıştı. Çünkü Çingene 
kendini bir fild dakikada top~r-

~~i~r,et ~;aya girdi. Hüsmen lamıştı. Koca Çingene, intikam 
durmadan bağırıyordu: almak için fırsat bekliyordu. 

- -· Bıra.kın çeksin çekeceği Fakaıt Hüsmen boş vermiyordu. 

Muhammen bedeli (28000) lira olan 40000 Kg. külçe kurşun (17 /4/19!l2) 
Cuma günü saat ( 15,30) on hq buçukta H:ıydarp:ışada G:ır binası d:ıtı:lin
dekl komisyon tarafından kap(ilı zar! usı.:Jiyle satlil alın:ıc:ıktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2100) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiii Ve5lkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayıu gün saat 
(14,30) on dört otuza kadar Komisyon Re:slifine vermeleıi lAzımıhr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak d:ı~ıtılmaktadır. 
(4055) 

/Jıtisat Fakültesi Dellanlığından: 
Fakültemiz tktısadi Coğrafya Asistanlığı açıktır. İf teklılerin ·1/V /942 

Pazartesi günü saat 14 de ynbancı dil imtihanı yapıl:ıcnğından bu~une k:ı-
dar vesikaları ile birlll.."te Fakülteye milracııatları. ( 4378) 

lstanbul Defterdarlığından: 
kadar tx.yunduruğu .. Ben de <>- Kendini koruyordu. 

NEV'i 

Muh;ımme" 

bedel 
na atarun şimdi.. Seyirciler, bağırıyordu: 1 Dosya No: 

Dedi. Ve, Çingenenin üaerine .;- Hüsmen, kaptırma. kendi- F.2/262 Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı soka- 201 

Teminat 

15.10 

yürüdü. Ense bağlar bağlam.az nı ... ğında 43, 43 riı11kerrer No.lu 2 ıır, ı metre ınu-
da bir aşırma boyunduruk al- - Kolla kendini! .. rabbaı ar~anın tamamı. 

dı. Çingeneyi öldüresiye boğmı- Çopar, listüste hücum edi· 
ya başladı. Hem de çekiştire, yor, hasmını kapmıya çah;,ayor
siire boğuyordu. Hüsmen.in gö- du. Nihayet Çingene tek ç:lpraz
zü dönmüştü. Müthiş intikam 1 la Hüsmeni altına aldı. Ve, tet-s 
alıyordu. Seyirciler, sinirlene- kepçeye taktı. Hüsmen ayaki.a
ceklerine sevindiler ve, bağınnı- nru uzatmış, oturur vaziyette 
ya başladılar: olduğundan ters kepçeye girdi. 

- Boğ!.. ( Ark:ı..'tı var) 
- Öldür, ıköpoğlunu •• 

Hal;'.~~:::.::·~ezaletindeıı 11 RAO YQ PROGRAM! 1 
bizar olduğu için Hüsmenin bir _ 
defa olsun mukabele etmesinden 10 NiSAN 1942 
dolayı hınç ve sevinç duyuyor- 'l 30 Pr Müzi. ğı· 
1 d r.· mı . ogram ar ı .... mgene, mosmor o_ uş· ., 33 MUzlk: 19.30 Ajans 
tu. Husmcıı, Allah dedirtmi- · ·45 ~ . d H · eı:· ı· · 7. ,..3ans Haberleri 
~or u. a~e ç .. tlŞ ınp bo· Haberlıerl 19 .• 45 Türk Müziği 
gııyordu. Gureş, gur~likten Çtk . . 
mıştı. Rezalete dönmüi7tü. Hiç e.oo M~zılc . 

20
·
15 

Radyo 
şiiphc yok ki, Hüsmenden son- 1 8.16 Evın Saatı Gazetesi 
ra Çopaır, int:kam aJmıya kel- ı12.30 Program 20.45 Saz Eserleri 
knca.ktı. Cazgır, ~atılasıya gü- 12.33 Şa_rkılor 21.00 (tktısat 
lılyordu. Ve, bir yandan da ya.- 12.45 AJans . SaaU) 
VfüjÇaC'ık söyleniyordu~ Haberlen 21.15 Temsil 

- Aferin HüsmGn O'•r ke- 13.00 Saz Eserleri 22.00 Salon 
r::tayı.. 18.00 Program Orkestrası 

Yörük Ali, hayrcrtle seyredi· 18.03 F~sıl HeyeU 22.ao Ajans 
yoıdı:.. Ve, Çingeneye ~ btli- 18.45 Zıraat Haberleri 
yordu. Eğer Çingane kux'fisin.e Takvlml 22.4!1 Program 
kn:lırsa ve, böyle ha:rcket ooer- 118.55 D:ıns 

:ı 

• 

" 

.. 

n 

" 

Bostnncıda Bostancı mahallesinin yazmacı soka
ğınd:ı 43, 43 mükerrer No.lu 1 ar, 52 metre mu
rabbaı aı·saııın tamamı. 

Bostnncıda Bostancı mah:ıllesinin Yazmacı soka
ğında 43, 43 mükerrer No.lu 2 ar, 3 metre mu-
rablnu orsanın tamamı. 
Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı soka-
ğında 43 43 mUkerrer 2 ar, 3 metre mur:ıbbaı 

arsanın tamamı. 

Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı soka-
ğında 43, 43 mükerrer No.lu 2 ar, 56 metre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

BostRncıda Bostancı mııhnlleı;Inin Yazmacı soka-
ğında 43, 43 mükerrer No.lu 59 metre murabb:ıı 
ars;,ının tnmamı. 

152 11.40 

203 15.25 

203 15.25 

256 19.20 

59 4.50 

Yukarda yazılı gayri menkuller 27 /4/942 Pazartesi gi.inU saat 15 de 
İstanbul Deflcrdarlı~ı Milli Eınllik MüdürUiğünde müteşekkil komisyonda 
ayrı ayn ve açık ıırttırma ile satılacaktır. Fazla izahat için Milli Emliik 
Müdürlüğüne müracaat.. (4376) 

DOKTOR_._ 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

Yeni neşriyat: 

HAVACILIK VE SPOR 

Türk Hovıı Kurumu tarafından 

neşredilen ve bu itibarla hasılAtı 

yurd müdofaasın:ı ayrılan bu giızcl 

mecmuanm (309) uncu sayısı çrk
mıştır. Milnderec tı altıka çekici ve 
zengindir. Tavs!ye ederiz. 

1 

aş, 
ı • 

1 ezıe, grıp, romatizma 
l\"evralji, Kırıklık ve Biltiin Ağrılarınızı d~rhal lıes~r 

katında günde 3 kase ahnabmr. 

Daha güzeı 

g9ronebileceğinizin 

Kat'i DELiLi 
8UGON bu 
TECRÜBEYi Pudracılılcta şayanı 

hayret aon bir k~if .• 
Cildi güzellestıren, Yapınız. 
ona güzel bir cazibe ve yeni bir ha· 
yat veren unsur . . . donulc: ve çirlı.in 
bir cildi, gençliğin tabii renlı.lerile 
aüıler. Pudra yafmur'a, Riiıgar'a ve 
hatta terleme'ye rafmen bile sabit 
kalır ve artık parlak burun bırakmaz. 
Bu cevhrr (~rcma lcöpüfii) namı al· 
bnda beratı ıııtibsal edilmiş ve yalnız 
Tokaion Pudraaında bulunmaktadır. 

CİDDEN MÜHiM BiR TEKLİF 
Yüzünüziin bir tarafına krerııa 

köpüğü sayesinde istihzar edilen 
T o lc:a 1 on Pudrasını ve difer ta• 
rafına her hangi bir pudrayı sürünüz,' 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralaninıı taraf diğerinden daha 
güzel daha taze ve daha cazip 2'Ö· 
rünmez11e Tok.alon pudranıza verdi· 
~iniz para iade olunacaktır. 1 

-~--

8ahlb'= A. Cemaleddln Saraçoğlu 

Neırlyat MüdUrU: M. Sam: Karoıyel 

Baaıld'4ı yer: (H. Bekir Güraoylar ve 
A. Cemaleddln Saraçc:!llu matbııaııl 

r 
t 

HOLANTSE BANK -ÜNI N. v 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI .... HAN 

BÜTÜN BANKA MUAMELE'LERI 
KASA ICA RI .... 

MERKEZi KÜRASAO 
fUllLE'Rt • t.MSTCRDAM - "OT'flAOAM - auuos AIA!!~ 

CAAAc.Aa.- llAAACAıao- HIMA- Wa&.Ulıl&TAO - ORM.tQT&D 
810 oe .UNllRO - Ulf'10a. uo PAUL.0 . 

~----------------------.ı-~ TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
lturvq ..-: ~· - ..... ,...&: 181.ICIMI '1tırll 11nM.. .... ve ..-.. ..... : .. 

...... TIMrl ..... ....,, ..................... 
.... ..,,. ' • · ,.,.,.,. .. ?1890 Ura lr1'91ftfv• 11.r.--. 
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