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-~~~~----------...-----~ Turk Mahkemelerinin Adaleti 
Türt Adllyesi vicdan istiklal~ şeref ve haysiyet bahsinde 
bütün hür dünyanın Adliyelerlyla müsabakaya girişebilir 

8011get matbuat ve ajansı, hem halıllıat ıJe ahl~lı namına bir cliriJm 
lşllgorlar, hem biitBn gllzlerln Tilrlı polltllıaaına çeorllmlı olduğa bir 
dalıllıada Tllrltlge ve !Jovgetler münaaebetlerlnl thıaı edebllecelı kaba 
neırl,,.t ile cllrllmden de fazla bir ıeg, slgaai bir hata lrlllıAp edlgorlar 
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•illdiıw "-tru .. dod lcol••lı i.teria. B• n•fri••'• 
••~ ol .. lı••ıud:lona liç I• elcıllıca olınıgan ,irlcia 
luıreWJ.ril. R• •ili.tini •••• t prmelc l-'••••iz 

Adapazarmda okuyuculan- ıı Türkün vakur aesi ve heye-
nmdan Kubain Yüceil, Baş- canına tercüman olan bir tür 
muha~z Hüseyin Cahid i11ştirmiştir. Okuyunımusun 
Yalçın'a bir mektup gönder- mektup ve tiirini aynen net-
miş, buna bir de netri rlcasiJe rediyoruz: 

Muhterem B. HÜleJln Cahid Yalçınra 

tUşlk yazımı sizlere, babasına hediye veren bir çocujun kıakanıtlJe 
veriyorum. Sayın Harlcb'e Vekllhniz Şükrü Saraçojlunun beyanatı 
ve sizin baımakalenizden ilham al.ırak takdim ettltlm bu ;razı71 "Yem 
Sabah,, ın köteafncle etkin uruum~e an ıattunda bulunuraanu 
bence ne muUu... Hürmetlerimle elleriııi2den 6perim. 

Adapuara: MUHalN YOC&IL 

Biz ı Bize kim yaa bakarA 
eaaa Jıarıı•mdaki .. ıta varız 

Siytn Hariciye Vel<lllm'd 
ŞQkrQ Saracoiluna J 

Bb ne APlmı'• kOfU atlan, ' 

.. ele kapitalimtJeriı 
Altınıan 

Onu, .,. t& ....... 

Ne Macar aypıym; 

Dlllmaa da bilir! •. 
l'akat, onda ne Ağabaa'ıa kara atlan tatar, 

Ne de Macar trMin•1trı geıal>AUr .. 
Biz, anceık, Saıkaryamn bulanık satan IGlD. 

lıleriç'i kana boyana! 
Alıelıt, yurt için ölmek olduğu yerde. 

Ve yurt için vana. •• 
Bizim. tranwnıs,, Petrol kdmlu, 

Gına JliıYla lrant*. 

C.H.P.Grupunda 
Hariciye Vekilimizin iki saat 
siiren beyanatı tasvip edildi 

Ankara., H (A.A.) -C.B.P. lıleclie Gru
pu Umumi Heyeti bugün 1114/ 4/1942" saat 
15 te Reis Vekili Trabzon Meb'usu lbsaDı 
Saka.'mn reisliğinde toplandı: 

de iki saat devam eden izahat ve beyanatta 
bulllDdu. Ve bu izahatı müteakip Umumi He
yetin stlrekli alkı§lan arasında kilrsUden in
di. Bunu mUteakıp ruznamenin ikinci mad
desinin mlizakeresine geçilerek bu mevzu 
üzerinde söz alan hatiplerin mütalea ve beya
natları ile Dahiliye V etilinin cevabı dinlene
rek bu lm8usta huarlmıan mubatanın esas 
prensipleri Umumi He~ tasvip ~ldtkten 
eoJU'a hususi idarelerin deruhte ettikleri hiz
metlerin karşili.Dmalaıi için yeni gelir kay. 
naldan arqtırmak mabadıyle Partice bir ko. 
misyon teşkil edilmesi haılrlnndati teklif ka
bul edilerek saat 17,40 ta celaeye son vel'lldl. 

Ruzname, Hariciye V etilinin beyanatı ve 
ilkokul öğretmenlerinüı husual idarelerden. ala
caklan hakJwıda t.etıkiklerde bulunmak üzere 
teokil edilmlt olan Parti Komisyonunun ra
porundan mttrekb!ıpti. 
~ 8Çtlm981DI mtlteatap geçen top

lantımn zabıt hiilleam. okund1*tan sonra: kür
süye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
son dört hafta içinde Türtiye Cumhuriyetini 
ilgilendiren harici hldi8e ~ maeleler tbJerin-

Mırıldanmalar 
tekrar 
başladı 

ilkbaharla beraber 

- Sulh tarruzu 
da başlıyor 

Al1111Jnga, BulJIHJ 
111 ezmekle 
erbed llrrallıl

ma•ını lngllte ..... 
ge telıllf elmlı 

MuhtetH suallere 
cevapW vedyor • 

Riom davası 
dün resmen 
tehir edildi 

Adalet Divaaı 
harp •••aliyetl 
itini de tetkik 

edecek 
Ytıit, t• (A.A.) - D.NJL rt 

jaUı bildiriyor: 
14: Niun t:arihJi r-1 guete 

de --birbrarname ..... oe-tadn.tet mSuUerinin muba 
..... yeal bir Mrara ıtacıa.-. 
Jair eclilmi ... 

Garip kusun yuvasını 111811 yapar . 
•••• 

Belediye 480 bin liralık bir 
vaTidat temin edi;yor 

Hindistan 
meselesi 

• 
Nehru "Biz Britanya 

hOkOmetinden 
hiç bir tepbbQa 

beklemiyoruz., dedi 

ı••·········· anDld MecU. lçtl•aıacla teıldl la 
haaı•ıa ikinci mlsake .... ı yapılaca ....... ~ ......... 
Soikast muhik na lnigUn ba 

l"Yeni SAbAb,, m Ankara mubablrinden:f 
5 





(ANKARA HABERLERİ) 
Veter· 

tat r 
* Ziraat Vdkfiletinoo Mayıgta. ihayvan ürcıtme ve hayvan has

talıklarını incelemek uzere Veteriner mütehassısla.rda.n mürekkep 
bir kongre toplantıya çağrılmıştır. 

Orta Ticaretten ezuu ·ız ar mız * Orta Ticaret Okuhmdan mezun kız talebesinin Kız Ens
titfileri özel sınıflarına kabul E:dılebilecekleri Maarif Vekfile
tince alakadarlara bildirilir.istir. 

Maliyenin bir tamimi * Maliye\ ekfüeti lıa.rcıralı vPc ycvmiyeleııL öğle yemeğini 
ımat 12 ve alcyım yemeğini de Eaat 18 olarak t.esbit etmiş, bn 
esas üzerine muamele ;y -ı.pılmasım vekal tlere tamım etmiştir. 

7r.i mma '.I'abi 01,llQ an ybr * Bazı vilay~tlerin Anadolu otu, Adc1.pazanotu çayı gibi otları 
çay nddedero.c zamma. tabi tuttu.klan anl~ıldığmda.n B. vekfilet 
yaydığı ta.mimde bunların çay addcdilmiyerek zamma Ubi tutuı
nıazmsım bildirmiştir. 

Fransız filosu Vişi'nin karan 
8u,Darlanınelinde Yeni temellere da 

iyi bir kozmuş ! yanan ir b~kfunet 
Yeni Dclhi.14 .<A.A.) - Hür kurulacak 

Fransız bahrıycaınden Kontra-
miral Philippe Auxtynea aşağı
da.ki demeci yapmış .. ır: 

- Vişıııin Frnnm:G filosunu I 
Almanyaya teslim etmesi pek 
muhtemel değıldir. Çünkü bu fi
lo Amir.al Dadanın elinde bulu
nan en iyi kozduı'. Darlan esa
sen kendi ri olan bu filoyu 
teslim etmiyeeektir. ı 

lnoifferaya yardım 
Am~ri a bunu Ayda 

IOO bin steırtine çıkardı 

Maliye Nazırının 
•Özleri 

Londt'U, 144. (A.A.) - Avam 
Kamarasında beyanatta bulunan 
Maliye Nazın Kıııgsley Wood 
beynnatta bntunnrak Birleş?lt 
Amerika tarufmdan ödüncr. ve 
kira namı altında yapılan yar
dımlarm ehemmiyetinden n: 
yardım milctnnnın ayda 100 bin 
Sterlini bul~'lllldan, bahsettik 
ten sonra 8iiainü memleketin ik
hsadi vaziy.etiııe çcv.irmis Ye 
harp başlndığı tarihten ıUbaren 
geçen seuler arasında .. mukaye
aeler yaparak bu Nisanda bas
lıya.cak otan mali seııe içindeki 
masraf yeki.&nunun 5 milyar 286 
m ilyou lirayı bulacağını bildir
ini~ ve bu masrafları karşılaya
bilmek ı.çin al~ şarap, tütün, 
sigara ve lüks eş_ya fiyailarırun 
arltınldığuu söylem.iştir. 

Musolini Macar Kunnay 
Başkanmı kabul etti 
Roma, li: (A.A.) - Duçc, 

Macar Genelkurmay Başkanı 
General Szomba.Uıelyi~ Vene
dik Saraytnda kabul etmiştir. 
General bundan evvel M. Ciano 
tarafından kabt.Ll olunmuş ve 
müteakiben General Cavallero 
ve ordu, milill ve hava genelkm· 
may başkyanlariylc görüşmtiş
tUr. 

Vişi, 14 (A.A.) - Mareşal 
Peten, Amiral D:ırlan ve M. Pıer 
La'\; 1 toplanmışlar ve yeni te
mellere dayanan bir hükumet 
kurmak isine karar vermişler
dir. Perşembe gtinil Unrcşal Pe
ten, Amiral Darlan ve Reis La
va! yeniden toplıınacaklanhr. 

Bir habere göre La.val b~e
k:ilet mua' inliği, Dahiliye ve 
hariciye nazırlıklarmı deruhte 
edecek Amiral Darlnn da kara, 
deniz ve hava. kuvveUcri bas-
kumandanı olacaktır. · 

Roma, J4 (A.A.l - Radiurbe 
İtalyan Ajansı bildiriyor: 

Son J...aval - Pcten - Darlan 
buluşması hakkında Vişiden ge
len habt>rler burada hiç bir hay
ret uvandırmamaktaclır. Esasen 
bu buluşma l<'raıısız siyasetinin 
gereklerine tamamile uygun o
lan mantıki bir olay telfi.kki e
dilmektedir. 

Yeni Bulgar 
kabinesi 

Roma, bulıranın 
hemen halkmasını 

alkışllgor 
Londra, 14 (A.A.) - Eski 

Filof hükOmetimn istifası, Lon
drr.da, Almanya ttırafından ve
n1en emirlerin eski lıülnimet a-ı 
zam tarafmdnn kabul edilemez 
teHikki e<lildff,inin bir delil ola
rak tefsir edilebılmektroir. 

/taıya 'Na..'>-ıl Kltı-şıl1ym·, 
Roma, 14 C A.A.) - Bulgaris

tanda kabine buhranının hızla 
çözülmüş olmam Romada ::>evinç 
le karşılanmıştır. 

Hariciye nazırlığı vazifesinin 
başvekile venlıne.i ve başveki
lin dış politikada Mhver devlet
leriyle işbirliği, üçlü pakt mem
leketleriyle dostluk ve Türkiye 
ile barış ve samimilik müna.<;e-
betlerinin idamesi prensiplerin
den mülhem olacağı hakkındaki 
demeci ittifakla tasvip ve clve 
rişli bir stırf'tte tefsir edilmek
tedir. 

AFRIKADA 
---·-o---

lng· izler Simal e 
harek ta o ct:ler 

' 

Corr gi~or ümit ·z 
muka t ed·y r 

Almanlar mukabil taarruz Mareşal Çan-Kay Şek'in 
larda bulunduklanm Birmanyadaki teftışleri 

bildiriyorlar Çinlılerin maneviyatım 
[A.A. tclgraflarından yOt<seltti 
JwUisa. ccU,m;,şt;r] [A.A. telgra{larmda.n 

İngiliz Orta Şark tebliğinde huldsa cdılmi§t r] 
deniliyor ki: "Sa aş ko hırımız Birmanya teblibinde şu malfı 
ve devriyclerirni?. bil ass şimal 1 mat venlıyor: "Dtin biıttln ccp
ke. minde düf'man h:.icum ara-

1 
hede Fı.:cıctli savaşlar devrun 

bal trl.r e topc;u u a l arşı har.~; ctmı ı..ir. Dı...şman M:.gyaumgye 
kete geçerek tekrar fo.alıyet gos kasa.nasını i3galo muvaff· k ol
termişlerdir. '!'emrat çevresinde muş ve baskıyı art..tınmştır.,, 
topçumuz d ~ to~u ve j Çwıg Kingdcu bildiı ilcligıne 
zırhlı otomob~ıl~ııne tam ısabct- röre Mare. al Çankayşelt'in Bır
ler ~e e~r .. Uçaklarımız manyadaki teftişler~ Japon iler-
Tmim çcvr~m~ .ta t toplu- lemelerinin durdurulm için 
luklarını, Bı:n!mZl liman ıtcsisle- lıükfunet tarnfınd n slı ted-
rini bo:mbalann..oı.lardıı:." birler alınacağı hakkında Çinli-

Alman teb iğindc şu malfımat ler tarafından beslenen ilmidi 
verilmektcdı.r; "Mr.ika şimalin- kuvveUenclirıni:stir 
de önemli İngiliz kuvvetleri ta- Mareı,a.l Bu:ına· dakl ç 
rafıııdan yapılan ileri hareket- k ti. .' . ,_ nya . ın 
1 • • h · ti 1 ·· t .. 1 .. t·· UV\ c ennın ıuımandam ıle Ja
.c:rının epsı P s mr u muş ur. ponlan bilhassa. İrravadi cephe-
Ka.rşıl.ık. taa.:z·uzlar Y~P~n ku~- sinde durdurmak için almabile
vetlerm:~ız ~ .mana buyuk zayı- cek en iyi tedbirler hakkında 
at verdırmıştır.,, görüşmü~tür. 

İlkbaharla beraber 
<Ba.ş tarafı 1 im:iae) 

man ve İngiliz mümessillerinin 
şimdi Stokholm'da. bulundukları 
ha.kı,nndaıki şayialardan haber
dar mısınız? 

- Bu hususta hiçbir maliı
matım yoktur~ Bu mesele Birle
şilc Amerika hü.kfunetini hiçirir 
sw·etle ilgilendinmeme.ktedir. 

- Bulgaristandaiki kabine de
ğişı1diği ve Bulgar:istanrn Rus
ya .harbine iştiraki mcs~lesi? 

- Bıı hususta. yalnız ilk ha· 
'berlere malik buluııuyorum. Bul 
garista.ndaki durum hakkında 1 

sizi aydınlaıta.ınam, faika.t son 
•kabine dcğişikillderiyle bugün 
Almanya ve Bulgal"Ü>'tan arasın
da yapılan müzakereler arasın
da sıkı bir münasebet var gibi 
görünüyor. 

- Sir Stafford Cripps'in yap
tığı müzaSrerelerin a.kim kalma
sına rağmen, Hinclistanın Müt
tefik devicUeriu har.p gayretine 
asla engel olmak arzusunda ol
madığına dair Nehru tarafından 
yapılo.n son denleç hakkında fık
ı·iılizi SÖ}'ler misiniz! 

- l!..Wcice söyledikler.ime hiç 
bir şey katacak dcğilin1. Harici
ye nazırlığı Yeni Delhi mıiz:ıke
relerini yaıkın.dall. tııkip etmiştir. 
Bu milzaıkerclerin kesilmesi Bir
leşik Amerika igin derin bir in
kisarı mucip olmu..<rtur. 

Sulh Şartları 

Vaşington, 14 (A.A.) - Sulh 
şartlarına göre, Almanya isgal 1 

altında.ki memle.1ietiere tavizler
de bulunnuı.:k Jca.rşılığında kcııı
disinin Rusya.yı e:.mıekte. serbest 
bırakılımasını teklif etıriekt.edir. 
Bu takdirde Almanya, ruU\·affa
kıyetleri Berlınde endışeler u
yandıran .Japon emperyalimıi
nin durdurulmasmıı da ta-a:lıhüt 
ectecemt.ir. 

FiUPINLERDE: 
Amerika Harbiye Na.zı.rlığı 

8Özcüsü bir avuç Amerikan as
kerinin 250 bi 1 Japon tarafın
dan yapılan muhasaraya. ümit
sizce mukavemet ettiği Csrrigi
dordaki vaziyet ha.klunda.. demtıf 
tir ki: "Mesele on güı:ı. i~inde 
anlaşılabilecektir. Batnan da~
larındaki topçu kuvveti milstn.h 
kem adaya fasılasız mermi yağ
dırıyor. Hemen lıemen bütün i
aşe yolları kontz·oı alimda.dır. 
Uzun müddet mukavemet ümidi 
pek az olduğu intilını var.dır-· 

Corrigidor kale in da.ha u
zun zaman mukavemet ctmeııi 
bUSUSWlda za: rıf bir Ürut bes
le'?-ebil~ccği Vaşing:tonf .ıt b.h-
mın edılmcktedir. '' 

*Tokyodan bildinld 'ille go
re askeri nl'•"'·~keme F uılcr
ce beş kon . y~ı· g..ıı çı~ar
ma.k, yai!ma apmak rle yirmi 
zengini o1dürmf}k suç~l~ltp ölli
me çarptırmı~ ve kar. _, 'erli.al 
llifaz edilmüıtir. 

YBNI GİNEDE: 
Neşredilen bir t~de leni

liyor ki: "Dön Mütte.1)\l ~ya
releri Yeni G·nede Lae ve Tim 
adamna taarruz etmi ı nlir. 3 
tayyare düşiiriilmü."J, bi isı de 
hasara uğratılnııştır. 

ÇINDE: 
United Prcss'in Çung Kiugden 

verd~ bir nr.ıliımata göre mev
sim gelir g dmez bcldenen Ja
pon ha\Ta akınlan ihtimalı kar
iWUJtda hiilrüıl1et son iki hafta 
içinde 60 bin .sivil boşaltmştır . . 

Londra matbuatı 
ve halkımız 

l..oıMn.. 14 \A..AJ - İngiliz 
lı~ı. lmıirden lskeııderıyey" 
gelen İngiliz yaralılaruıın mudi 
hakhnda t:aisilıi.tl.ı. haberler ncş.. j 
retmektedir. Mübadel edilen c--1 
sidere yemişler ikram eden ve 
ı:;evgi g.fü:;ter ıı Türk halkının 

imafd im ıar 
Soy t uTİ ç .. virdi 

Ruslara göre, Almantar 
bir ayda 1203 tayyar 

ı aybettıler 
[A.A.. tclgraflarından 
hul6.sa edilmi§tir] 

Sovyet tebliğinde şu malfunat 
verilmektedir: " nlinin cc he
&in n bir noktasında Ru ker
IE:ri A iman mevzilerine girerek 
dlifmana. binden fazla kayıp 

verdirmiştir. Alınan hava kuv· 
'\etleri bir ay r.arfıııda 1203 u
cak kaybetm· tir. Bızim kayıbı 
mız 314 uçaktır.,, 

Alnı&.ll tebliğinde deniliyor ki: 
"Doıfu ceph~·nin merkez kesi
minde Alman kuvvetleri bir çok 
me. '·fın yerleri işgal etmişler· 
<lir. Cephenin şimal kesiminde 
biı: Jüşman kuvveti sarılmış v ~ 
yok edilmi tir. Şimal buz Okya
nusunda Jt.fourmansk Iimanındw 
ayrılan bir ·afileye taarruz edil
miş ve iki Amerıkan gemisi b:ı. 
tı rılnuştır.,, 

Hindist n mesel si 
(Baş tarafı 1 incide) 

!beklenebilir. Bence, her Hintli
nin vazifesi, her türlü tecavüze, 
eski ve yeni hcc türlü talı~kü
me mukavemet etmektir." 

Cr:ipps'io Sözlen 
Kar.ışi. 14 (A-A.) - Cripps 

Karaşi'den ayrılmadan evvel 
şöyle demiştir: 

Hint mfüetinin giinün birinde 
bir anlaşmıya var.masl hususu..-ı
daiki ümidinti kaybetmedim. ö
nünde sonunda bir anlasma sek
füıe nasıl olsa varıla.c~r. Bu 
Hfo.tlileırin kendi elindedir. B1z 
mümkün olan teklifi yaptık. Ar
tık yapıla(.'alt lücbir teklif yok· 
tur. Benim fikrimce clrncnyet 
İngilizlere harpte yardım etmek 1 
için elinden geleni yapıyor." 

TEŞEKKÜR 
&>vgili ped crı ınız K üı k '.l"t.i.rcart 

MiHRAN OHANYAN1ın 1 
veratı mUnascbeUİt!' bJZZııt ccı1~ze 

1 
meı·as.imint• ıştırllk etmı 'c.va tel
grm ve mektup gondC'l·mck sııretne 
kl'derle.riml.7e ortak ulinuş bfkurrrle 
zc1o:aw oyrı ıı~Tı t<'ŞC.kkurc tc·cssuriı

müz mfırıi bu?undu~undan g.ızctaıiz 

vasıUısiyll.:! lbtiıtuu rlc.ı t..'<'fcrı:ı:. 
Bay ve Bayan Mıırvarı- Otıany;ın 

..._.. ............... . 
VEFAT 

1'~lektrik İdaresi MUdürlerirı
den Ali Vahap Gür ve lnhioa.rl-:.1· 
Doktoru Süreyya Kadri Gür'iin 

davılar 

Abdullah Cemal 
Gür 

_ _ _ ___ giL-rel mmı.ınck!si, Turk t 1emur-

Kısa bir hasta! ı ktan sonra vef 1 

etmiştir. Cena-zcsi bugiin öP,-lı· 
nama.?.ı Cilrnngir C'amiınde kı· 
Iıııdıkta.n ı:;oııra F..<.Ifrnckapıdalc: 
aile kabristanına defnedilecektir 

M. Z'Et<ı ) dedılmekledir. 

Hiisnü ahlak ve ne?.ahet er.
babından olan merhuma rah
metler dileriz. ...-l~;;;;.~H..._A...-...Z..-ı.R ........ E~T,....._le_. M .......... U ...... S ..... A--;;;;;~ t~~~ü~~~i~~!rif,' 
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1- - - - -- - - - - -ı N k.I •kt"ba h-Lk hf d ı- -- ~ -lwı-- -- ııııııı - - ı San'af 8.leminin. a.rtt-..t kudretinin en hii, ük ıs+. ....... faciası· .uıuur<UMZUa>ar a ı ve ı ı s 41\ ı ma uz ur --.rw .r47<4nat#ll .• • ..., ..... "" • 

----------------- ~~'.)le, l~nnklada. seyrı·dik.'8lı ha.kiki bir ~ 
Sizin vuüeıuz, kabul edip etmi
y<.ı.ceğini düşünmiy«ek onu ve 
ona kulluk edenleri imana davet 
etmektir. 

Hazreti Musa, artık bir §eY 
sorup istemedi. Ayadtkaplarını 
eline aldı. Yalnız alevler arasın
dan sesi yükselen, söyledikleri 
duyulan Ulu Tanrının huzurun
dan aynlat"ak silrüsünün ve im,.. 
rısınm yuıma. döndü. 

Safura, kucağında ~uğu otı. 
duğu halde, dört gözle kocası
nın dönmesini bekliyordu. Haz
roli Musa.mu gelmekte olduğu
nu ayaık seslerinden anladı. 0-
ıturduğu yerdaı kalkıp biri:aç a
dım ileriiyerek onu karşıladı. 
Bomboş dondüğunü a.nb.ymca: 

- Ateş getirmedin mi Ya 
Musa? 

Diye sordu. Hazreti Mu.sa, se
vinerek: !f11 cevabı: verdi: 

- Sana; nar y,eı·i.ne nur getir
diın, Ya Safura ! Öyle bir nur ki 
aydınJ.ı&1 bütün nurla.tnn aydın
lığından fiazladır . .Sa.na ateş ye
rine güne§ getirdim, Ya Saf ura! 
Öyle bir gilnez iki ışığJ. bütilDı gü
neşlerin ışığmda.u, sıcaklığı bü
tün ~ sıcaklığındarıı zi
yadedir~ 

Safura. bu sözlerden bir şey 

anlamamıştı. KocrdSlna ne de- j 
mek istediğini mer.akla sordu. 
Hazreti Musa da nasıl peygum-1 
ber olduğunu başından sonuna i 
kadar anlattı. Genç ve gü'7.el Sa
fı.ira., bu muthı haberin verdiği 
sonsuz sevinçle soğuktan titre
meyi unuttu. Kendısinden geç
miş bir hıa ki ~ 

- Peygambertioö-W müba.rek 
olSun! dedi. Bir p ygamber kızı 
olduğumdan dolay;ı. kenclimi çok 
bahtiyar savıy rd'ı.mı. Şimdi bu 
bahtiyarhğım bin kat artmıştır. 
Simdiye kadar ynlmz peygam
ber kızı idım , bundan sonra. hem 
peygr.ımber kızı, hem~ pey
gamber karısıyım. Be.ai bil sa
adete kavu..crt:ural\ Allaha ne ika.
da şükretsem yine azdır. 

Hazreti ~[usa, artık Peygam
ber o1muştu. Onun Peygamber 
olarak !rlıs:ıra dcn.an.--si demek; 
Firavunla bir ölüm, dirim sa
vaşına tutuşmu.sı demekti. Ka
rısını, çocuğunu ve sürüsünü de 
gptürdüğü takdirde serbest ha
reket edc•nuyccekti. Onları geri 
çevirmek: lüummıu duydu. Sev
gili karısına., o gece, bu hususta 
b~~ şey söylemedi. Sabah olup' 
guneş dognnca: 

- Beni dinle Safura. dedi. 

Mısıra yalnız <liiıımiye mecbu
rum. Flıııvuu, diişünenıiyece~ın 
kadar 7,alım bir odamdır. Sruıa 
ve çocuğum.uza ~uLınetmiye, s.u- ı 
rümüzü elimizden ·ılnuya kalkı
şabilir. Ona bu 1 ı:ıatı verme
mek için si,..in ~\fodyt'lıe döııme
niz lazımdır. 

Safura, Musa.dan ayrılmak. is
temediği halde itiraz etmedi. 
Cüııkil kocası doğru düşünüy-0r 
ve doğru söylüyoı."Clu. Ya.lwz 
kendisi olsa.~ belki buna nza 
gö.stermezdi. Li.kin. ortada. Ger
şom vardı. Çocuğuıuın. hayatı
nı emıuyet altına. almak uğrun
da koca.smda.n ayrılmıya razı 
oldu: 

- Nasıl istersen. öyle olsun, 
dedi. BWmirimizdoo. a.yr.ılmıy.a
hm diy;e ya~uıı !taya.tını 
tehlikey~ kaynaya .b.a.kk.ınuz 
yol'.ı<tur. 

- An.mm:Ta: tmm mesaft"!er 
bulunduğa; halde: yine a:y:ıılmış 
saryilinayız Safur.a! Madem ki 
karı - kocaıız Te umrtuımaz ha
tıralarla biıibiıimize bağlı~ 
elbette kaiben daima lteraber 
oiuruz. Tanrının yardımı ile 
vazifemi ~ soae. erdi
rirsooı ya ıkcndi;m Medyene ge
lirim. yalmt mi MJSln. ~ 
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Belediye Riyaseti btı tR lif 
karşısında va!';iyeti Umumi Mec> 
lise arzetmicı ve Mecl · ten fil. 
mit Şevket İnce ve Suat Ta.hsin
le yapılacak mukavele için sala
hiyet istemi tir. Umumi Meclis M atbuat Umum 'MlidUrlUğU 
uzun müzakerelerden sonra Bo- resmi daireler ıçinde en 
lediye Riyasetine salfıhiyet ver- talihsiz olanıdır. Zira gazetc'e
mi tir. rin ve gazetecilerin doğrudtı.n 

Bunun üzerine Belediye, Ha- doğruya baglı bulundukları bu 
nıit Şevket İnce ve Suat Talı m- nıakamın bır muvaffakiyeti, gü· 
le mukavele yapmış :ve ihbarın ı-.el bir baş.ansı bahıs mevzuu 
bildirilmesini istemiştir. oldu mu en acarımız, rne lıü-
Şimdi anlaşıldığına göıe ıh· sena.da en cömerdimiz bıle: 

bann mahiyeti şudur: Sabık 1s- - Bak, bak! Şırin goruııın h 
tanbul Elektrık S'rkcti, Hül fı- için hulus çakıyor. Ded rtme els 
mctlE:ı 1923 e inde yaptığı blı için o başarıya hiç t ma.s e o. 
mu' vele ile umumi tenvirat vo m yi tercih eder ve işte bu yU:u 
Belediye tenviratile, hayır mü• dendir ki Matbuat Umum MU. 
~1es1~en. mektepler ve hasta- dürlllğü ağziyle kuş tut 
hr :n- i ·n verece w. c >ey ciz • 'r yara • k lıilr k 
fiyatlarından, abo elet-e u +b· terse yine ga et.elerim· 
ed'len temi at ve ha ayici bey- daa-e b kında bir te c tal<dır 
tıye taı ife · e nazaran y .. ~e el- ve ve taltif cümlesine p k r !:lt· 
Ji tcnz·lat } apmayı kabul bnıs· ı yrunnıs.ı.nız. 
tir. Halbuki mukavele 

0

hi o Vakı: giizel şey, neı e g · 
lan 1923 e.sindcn k tin Na rültltse görülsün giizeld r 'e ıyf 
fia Ve A ti tarnfmd. n s tın a· ı' biı başarı her zaman akı a \e 
lınması tarihi 0 1"n 1938 enesi takdire değer. Ne çare kı ·u: 
ne kadar o'an 15 sene için e ı - Şirin gö-ünmck ı ın 1 'ıs 
El ·•trik Şirketi Bcled yeye 'c-1 çakıyor!.. korkusu ' ' tm 
uıir hayır m·· r ne bu ten yok m ı? !Ştc o umacı b·ı un 
zilatı yapmamış ve normal ta kalemlere zincir vunn · • ~ l
rif il rind ·1at sapmak- b t Umum .M..0 id · ıi u ti, ı ıı 
ta devam etmiştir. olup cib-mi buhınnııynn Zümr: ı 

Bu uzun mildd t ıçmde şirket Anka kuşu hfü fıııa, t· · · ıi ' 
tarafın an Bcletliyed n alınan isını yok bir :rnevcud y-..t h ıl.ıı.J 
fazla para bır m lyon 1 rnyı tc- sokmuştur. 
ca:vtiz etmektedir. Fakat bunun * 
bir kısmı müıiiru zamana ugra- M ethfısena faslında bıı k -
mıstır. dar < imri davr<Lndı ,!muz 

Yapılan etkikl r ve ltesanlar· Matbuat Umum Müdurlu. ı 
dan sonra btlooiyenin 1923 se- bir başansı vardır kı, Ylf • 
ncsı muka:ve esin kı hükümle- de.:ki kaide} 1, bır tartı.fa bı 
re dayanarak sabık Elektrik bundan bahsctmenıek nanı ı 
Şirkaind n 449 b·n !ıralık kn- olur. Ancak bu satırlar 11 0 ı a
nuni bir a acağının mevcut ol· kamı methiı.<ıena ır;ın dı ,ı • b.ı ı~ 
duğu nnlaşılnuşttr. tenkit içın kaleme ah. • , :ıu 

Bu vazıyet ka!"Şlsında 1stan- men söyliyelim: 
bul Bele<lt esi Avukat Hamıt Matbuat Umum 
S \l'k t hıce VP Ruat Tah ine, bir sen alctual te fı! 'H ı .., 
B<''cdiyo> namına bu hakkın a- ettı. Hazıneye yük oi· 1 ..... .ıı1 k • -
rnnnıMı ıçın vekalet ve salahi- dı biil(,jj"sımlen ayırıp ..a ı ı:ı 
Y t vern !ştir. • tiği bir mikt:ır pnra i' \ ifC'l' a. 

Bu iki zat sabık lstanbul E- getnilcn bu oğretı ı, g· s 
lektıik Şirketi tasfiye memur- · barta.cı ve meml"l,etr 1 ı 
lan o1ı:rn De La Croıx. Brllioti kordclfılnr ne ,. ~ık ki iki n , 
ve tsmıııl Pekı>r aJevhf'1de Asli- maralı Cıhan H r1.ıi bas: ı l' ıı 
ye Dot•titiucü T caret 1\[ llkMTIC'- tam üç yıl sonra meyd:ı;ıa çık-
sinrte 480 bin lirnJık hır dnv mıştır. 
a mıq:lardır. Düne kadar Tıirk kızı. 'f'u ~ 

Da..vamn rüyetine pek ya~ dC"lfkanlıaı 'e T irk nil .,ı ı -
kında~ a:caktır. malarda aktüaltte film o., \ { 

Sttst T\lf.k9 n N~ Diyor1 Ji'r-c1.nmz askerinin g ıt resnıı ıı, 
Bu nte n davada B Iedı- AL'lla.n donanmasının mane\ ra-

yeyi temsilen ha~t edecek o- hırmı ve Amerikan lnnklarmın 
lınfardan B. Sua:t Tahsin dün İngiliz limanl:ınna <·ık·mlı •
bir arkadaşımıza şöyle demiştir: m seyretti. hala da seyreJ yı•r. 

"-Eski Ele!rtrik Şirketi tat- Matbuat Umum Miıdür iı tl-
bik ediJaı normal tenvir.at ve nfin, Sinea..c;t geçinenlerin 1c·ı ık 
ha'\.-a.yici beytiye tarıfesine na- bir yardımı olmadan. öz kay k
z:ıran. ~Miyeye ytime elli ten- ltı.rma dayanıp kt-ndi r - ' -e 
zuat yupn:ıası icap ederken Be- kavrulmak fllTrebyle vücuda !'0-

liyeyi bu halrt.an m::ıhı:um bı- tirdığı kordelufar her Tür cıiıı 
rakrnıstır. Belediye ve Beledı- gciz.ii öntinde öz varlıi!inı can .ııı
yeye bağll müesse..'leler takriben dırınası ifbariyle en gtimralı hır 
30 senedenbrei bu h~ istif - hey('('an 'VP C.."1P.1Jt k ı}n:ttı vazi
de edememiştir. Müruru .zaman fesini görehilırler. F·'le yabtrncı 
b ddı, bul:akumuzu tahd. et:- ellerin yurdumuz hakkında yap
memiş olsaydı bu miktar birkaı; tıkları mütekamil bir filıtti ha1-
milyona balii olurdu. Biz ancak ka gösterip mukayese im.kanı dll 
biı- kaç seneiik kıstml ra ait ol- bahs suretiyle: 
m k. üzer bu da:vavı ikame - - Başlangıçta bunlıın ~pa,
tik. Davaya yakında b~lana- biliyorum. 15.kin şu gördü fü!'\ü:ı 
caktır . ., nefas tte ve ayarda eserler :tm-

şat:l'lıı leeeğime imanım \rar. Dc-
Mes'nt b• d " nıektan cekinme.'Tlesı de .;bnt 

ır ogum edıyor ki Türk zeki..cn az ~.d.Rtta 
Yuksck M:ıden Mühcnd1S1 Bay ile ~ok seyler vermek ımkiını 11 

Bedrı Bekınıglunun bır zı düny,1- bula hilfrol'. 
yu gclıniştb· Ya1o<1uyn U7.un ömmle Ilık b

0

ir salonda rahat b r k · 
ıhhut ve _,a:ıdP.tıeı dıleı. elıevc.yrı·ni tuğa gön1üler.ek Tiirk vıı dunu 

tebı lk ederiz. yaJanda.n tanımak. Mcillr:•ı>tqVit 

Düı:ı. ~ Iayik oldıığu 
muvaffakıyetle gijster:ilnllş

tir-_ Baş rol~ 

Lucien Barronx 
enevieve Gal ixl

1 

o yağrz ,.e nurlu yüzünü RPyı· ·· 
dip inşıralı duyma.le. dible hu 
günü nııılmyese fırsı.tınft J..: v . 
nıak. yabancı propaganda. kor· 
delfı.lannın her metres b·r 
te daya~mı aldabanhk rl' :1 
elbette daha zevk vene·. f · ı 
ve iııı;zirah y ratıcı, nıkblı1lil 
do~cu bir· tem ~adır. 

Madernlr.i bu mUmkürıd · e 
neden ·· yıl kaybedildi? N · n 
bu pek az masrafla çok venm 
veren yayma V&81tasına bu ka
dar gec ba.ş vuruldu ? 

Matbuat Umum Mtid:iı·riğ;'in
den işte bu geçikrnenin h~ 11 

eoruyoruz. 

İstan.bulun bıer semtinden Jwşuşan 10.000 lerce sUıema severleri 
emsa:ı:.iz rağbet ve takdir, işitilmemiş ve görütnuımiş muvaf.fa
kıy.et tesaihüra.tınaı tmhnc olan İstanbulun en büyük ve en. çok 

fuz:la sevilen : 
• 

'1Jı:RBF.dlLITAŞ Sinemasında 
BUGtiN MATiNELERDEN iı'lBAREN 

Sayın ha.lkım:ızda.n ahua.ktq olduğumuz ve ~yısı binlen aşan 
sU:rekli müracaat. ka.r§ısıııda: senenin en heyecub, 

acıklı, ahliıki, ~ 

ZEBlll.~I Çl(JHK 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ARAPÇA ŞARKILI 
HARfKAT~Alt IU.JtjKASt nm llAJITA DAHA 

GöSTEJUiFJC})J{TlR. 
ilivetıea: ~kır.ildar. gözyaşla.rdaıı so~ bqtmibaoa k:aıhlrahe 

dolu. seaeaizı en gü3d filmi. 

? SElYB BBDBA.BT (THEO LİNGEN) 
Bu sene Şark smema.smıfa 2 hafta üstüste ınazhan takdir 

olunan Şen ve komedi fılınlenıı en nıukcmmeU. 
YER BfTLM K lÇlN 

l..utfen bin.,.. :llerialle ~ Mffti. T ..... on. 2?513 
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YAZAN ı M. S. Karayttl TEJ.RIKA 

YÖRÜK 
Kudurmuş mu? 

Adanada çocuklara tecavüz etmek 
iateyen bir aoyauz, zavallı 

Qopa.r, çengeli yeyince sırtüs
tü uçtu. Müva.zenesini kaybetti. 
:Mağlubiyete gidiyordu. Boyun
duruk tabiatiyle çözülmüştü. 
Bir anda olan bu hal içinde Ço
pe.r, kendini kurta.muya muvaf
fak <>ldu. Tetik daıvra.n.a.rak ye
re attı kendini. .. Yörük Ali de 
tizerine çııllandı. 

Çopar, nihayet yine yere düş
müş, ha.eımınuı eline geçmişti. 
:Fa.kat herif derhal toplandı. Diz 
çöküp e.yakla.nnı be,ca.k1a.rınJn 
a1tma aldı. Çoparm bu ~~ 
atta düşmesi binlersee seyırcryı 
tekrar harekete getirdi. Bağırı
yorlardı: 

- Yaşa Yörük! 
Şaka değil, Yörük boyundu

ruktan kurtularak hasmını alta 
alım.<?tı. Güreş bu suretle altta 
başla.mı~ oldu. 

Yöruk Ali, evvelki gibi top
kman ve. büzülen Çingeneyi a.ç
mıya çalışıyordu ... Yörük Alinin 
boyunduruk manevrası Ca.zgırm 
ve hakem heyetinde bulunan 
Ara bo<•Ju ire Mollanın gözünden 
lrajmarnıştı_ Çngenenin en zi
~ :ıde üvendiği boyunduruk bir 
manevrada bozulmu~tu. Üste de 
az kalsın mağlup oluyotdu. 

Yörük Alin in boyunduruk. ü
rerine yüriiyi.;.şü evvelemirde 
.Mollanın <la , Araboğlunun da 
ca.nmı sıkı.uştı. Hatta Molla: 

- A rat<>ğlu, bu çocuk deli 
ruj oldu ? 

Dediği zama.n Aı·aboğlu da: 
- Çuk fena hareket ediyor .. 

Şmıdi <;t'ı~cli yiyecek .. Hiç \:». 
\'1.lndm uk üzerine gidilir mi? 
• · lJiue cevap vermişti. Ve, ara
larırıda şö~ le konuşmıya tt.rtul
m u hrdı: 

- Bu 'kadar u.<Jt:ı. bildiğimiz 
<0<·uk neden böyle ya.pıyor? -

Çin~enenin zoruna ~ 
gaJıba! 

- Ovle ,olacak .. Boyıiiıduruk
t..'Ul Y.n~ııca.ğma U .. <rt.e gitmesi di
vam•Jd, tir. 

- \ enilecek ... 
Ca;.~ır da, Ça.hğa: 
- Calık, ne o, Yörük ne )"ll

oıvor be? 
- Ne vapacak? 

- Ü Bte l{idiyor be! Çııea~li 
rıy(>(!('k şimdL 

- Korkm.ı. .. Biraz sabırh ol!. 
~en deiir'(fo: mi ? .. Nesine 

ı>:..bırlı ol:ıc .ğ'ım be? Yenile
cck.. 

- S:ıbı rh ol! .. Yörüğün bura
da o:n..:iln vardır. Bak, tutarsa 
şimdi kim mağiup ola.caık görür-.. ., 
su.ı · -· 
Demişti. Seyirciler de hariç-

ten baFınyorlardı: 
- Yöri!k .. Gitme ü.r..erine! 
- lH~lk dur, Yörük! .. 
- Gitme! .. 
Deıniye kabnam.ıştı. Çopar, 

allak bullak olarnık yere düş
müştii. Eğer tetik davranmam.JŞ 
olsaydı, yüzde yüz sırtı yere vu
racaktı. 

Çopar d:ı bu ~ ışa..ıpnuştı_ Fa
kat nasıl manevraya geldiğinin 
farkınJa değildi. Çopar, çözülüp 
yere düı::tükten ''onra Molla: 

-- Araboğlu, gıirdün mü afa
canı. ne yaptı·: .. 

- Olul' şe) değil.. F'evka.li.de 
mükemmel... 

-- Arnavut.oğlunun da. böyle 
oyunu vardır .. 

- Vardır .. Hatırladım ... 
- Tam aynıru yaptı be! .. 
- N erden öğrenmiş a.eaba.? 
- Kim.bilir!.. Belki ba.b881 

öğretmiştir. Fakat çok çalımın
da aldattı hasml1'U .. Çingene, ıu: 
ki.Isın ın.a.ğllıp oluyordu. 

- Aferin Yörüğe .. Şimdi da
ha ziyade gözüme girdi be! .. 

- Çok pehlivan .. Bu, çocuk 
tvi bir lıe..şpehlivan olacak .. 

Cazgınıt da gözünden kaç-
tnamıştı. O da Çalığa hita.ben: 

- Çalık, bak hele ne yaptı? 
- Ben, s<!na sabırlı ol deme-

.tiin mi be? .. 
- Demek sea. biliyordun ne 

va.>"Sleağını !.. 
- Evet.. A.Dmıa., anladın mı 

ne yaptığım! .. 
- Anlama?. olur muyum? 
- Fakat biz yapa.nuı.yız bu-

tıu ... 
- Katiyen yapamayız., Yenik 

düseriz .. Her pehlivanın kin 
değil ... 

- tşte Yörük bu, oyunlan 
miikemmelcn yapıyor.. Mapl
lfilı çelik yay gibi.. 

- Allah ~Dışlasın! .. 
Çopar, azılı ve manevracı 

hasmının altıda bu, sefer daha. 
ziyade derli toplu oturuyordu. 
Büzülmüş köst~ dönmüştü. 
Elinden gelse toprağa. gömüle
cekti. 

Yörük Ali, Çopann altta dur
masına razı değildi. Onunla: beh
hude uğraşıp yorulm.alkta mi.na 
yoktu. Çopar, dinlenecek, ken
disi, hamle yaparaik yorcla<'.ak-
tı ... 

Yörük Ali, ha.smını açmak 
için bir iki uğraştı. Ondan son
nı. kema.neye ~ durdu. Am-

bir babayı öldürdü 
ma. nasıl dmmalt? IDç bir b&mle 
yaı:-namak şartile durdu. Aptal 
gibi uğraşıp kendini y.orm•kta 
mAna yoktu. 

Yörük Ali, da.kikalarca i§le
meden kemanede durunoa etn.ı.f • 

Mana, (Yeni Sabidı) - Bü
yük .Dikili köyünden kaaap Ali 
isnrinıde birisi Şehrimize gelerek 
ma.nav Mustafamn dükk8.nı.na 
git:.mif ve burada iyice sarhoş 
olduktan sonra Mustafamn üç 
yaşmdaJri çocuğunu :kuca.kla.
ma:k istemiştir. 

kek, diğeri üç yaşında kız ço
cuğa raat~. Ali çocuk
h.n para ile kandırarak bunlar
dan Nuranı kucağına. almış, 
Hayrettin.in de elinden tutaranc 
Y eniyola doğru yürümiye baş
lamıştır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
tan bağırmalar oldu: 

- YörWt, işle.. 
- Bam\e yap! .. 
Bazıları da. §Öyie ~ Ikı sırada. o cival'dan g~

te olan m:ı;ıcinist Yahya. ıhiclise
ye müdahale etm.iştir. Bu yüz. 
den çıkan &mvga ueticeslııde Ali 
bıçağmı çekerek. Yahyanııı ü
zerine saldırmış, fakat manav 
Mustafa hadiseyi önlemiştir .. 
Ali, biraz sonra şehirde gezmi
ye çıkmıştır. 

Bu sırada Nuramn babası Be
lir, çocukbmnı:n bir yabancı ile 
gitmekte oldukfannı görünce 
arkalarından yetişmiş ve çocuk
ları bu kötü niyetli adamdan 
alroa.k istemiştir. Ali buna fena 
halde kızarak Beşiri bıQWkla. 
dört yerinden yaralamıştır. 

NeDralji, Kırıklık ve Bütün AIJrılarınızı derhal lles~r 
lcabmda günde 3 kaşe almabUlr. 

du: ~· ; .... :.~ .-' - ·"' • # •• ~. - ~ • 

- Çopa.r •. Bu.."Ühne •• 
Yörük Ali, hiç aldırış etmi· 

yordu. Çopaı- da. olduğu yerde 
dttru~rdu. Ne kurtulmak için, 
ne de l:Jft.§ka bir oyun kapmak 
için hareketlenmiyordu. Ahali

ln;tere Başvekili W. çÔ;çlL'in Harp Nutukı:'4 f RADYO PROGRAM! 1 
BU HARBiN iÇYOZU :-p,~~.~,s~~,.1~!~, nin bağırtısı ÇQğaldı: 

- Ne biçim gü.reş bu? .• 
- Bıraktırın güreşi ... Asfaıt yolda giderken yolun 

kenanndaki çimenlerde oyna
makta olan biri a!tı yaşında er-

Son vurduğu bıçak Beşirin o
muz başından 19 santim içeri 
girerek c:ğeri parçalamış ve Be
şir ölmüştür. Serseri katil yaka
Jıaınarak Adliyeye tesliın edil

1938 tarihinden 1940 yılı sonuna kadar söylenmiş muh- 7_33 Salon Haberleri 
19.4.5 Serbf'>;t 

Bunun üzerine Cazgır, meyda
na vürüdü. Davul zum.alan sus-

telif nutuklardır. Bugünkii harbin, W. Çörçile göre sebeplerini ork.estı· ... ttl 

miştir. 
anlamak için bu mühim eseri okUma.k şarttır. 7 .45 Ajnns . 

Aslından Haldun Yaşaroiflu tereüıne etmiştir, Ha berleri 
5 clakika 

1 Hı.50 Fası l 
Pıugramı 

20.15 Rcıdyu 

tw-du. Pehlivanlara hitaben: ===============================.==.============= 
- Neden güreşmiyorsünm K 1 o e 

Trn~si 100 kuruştur. 8.00 Salon 

be? .. Ne bekliyorsunuz?. ayıp arın nemı 
ne~~~ü~~ ~~~ma- KAVGAM -MiSiN KAMPF 

1 
ı Alman Devlet &isi Adolf Hitlerin bütün dünyada. miJ. 

Orku:ı rası 

8.15 Eavin ~ati 

12.30 Pro~r:ı>n 
1'2.33 Ş;ır ln ve 

T ur Jw lcr 
lı.46 Ajans 

Haberleri 
13.00 1'atııl 

Ga:r.ctc-:i 
2ôA5 Biı- H.ı1k 

Ti.ırküsii 
- Yalru.ı ben mi güreşeceğim 

usta. be? 
- Yalnız sen, güreş demİYO· 

rum.. 
- E ! .. Ne yapayım? Büziil

mP duruyor .. Oyun venniyor .. 
Ben, oyun alacağım, hasını a
çac~öı.m diye mi uğraşacağım 
be? .. Hep böyle yapıyor., 

Bunun üzerine Çopa.r: 
- Ne yapacalc mııJlDl ? .. Aç-

suı. .. 
Dedi. BunU11 ö.7Jerin,e Yörük 

Ali: 
- lstemi)"Ol'Ulll.. Kallrma &• 
- 1 ya."'fl ..• 
Çopar da: 
- Neden ke.lk.~ mışım be? 

Ben, merhamete muhtaç deği
lim .. Kalkarsam kendim. kalka-

(B•ı t3rafı 2 inci aayfacbı) yetmezse, nihayet bir cephede ! yonlarca satılan ve Hüsey:n Cahii Yalçın tarafından terl.Ü-
C) Aşına.n, miadını dolduran, çöküntülere Y~~ açar. , me edilerek az vakitte me"•. udu tükenen bu meşhur t>Serin 
D) Karakteristik bakımdan Malzeme, sılah ve vasıtanın 1 yeni basımı çıkmıştır •rarıf'3i ciltli olarak 3 liradır. Taşra~an 

diın bir duruma düşen, ikmali, ınenbaın zenginliğine te- postt. parası alınmaz. 
E) Mayi mahrukun azlığı ve- vakkuf eder. Almanya, hemen A l · l f 

ya yokluğu dolayısiyle ha.re- bütün Avrupa müesseselerini he 1 \ı.• AHMET H L T K TAPEV 
ketten kalan sabına çalıştırmakta ve harbe 

1 
______ .,. _______ ,.. __________ _ 

~)EJ4d:':ç~:ıp~~raklann b~~iea;t;~~:ı:.a!~;~~J:: j OKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
bütün hayat kaynaklarından yanın sılab ve cephane anhan - 1 
mahrum kalınmlŞ olur, idi. Bir çok da.rüssınaalar harp 

B) Bu yerler, zenginlikleri ihtiyacına uydurulmuştu. 
derecesine göre hasmın istifa· Bliyük Britanya, hava ta.a.rTuz 
desine yararlar, ları kQl1lısında ıztıraplar çekti. 

C) Düı:sman ordusu, harbin Adanın büyük şehirlerindeki 

Hava Gediklisi olmak lsligenler 
Taşradakilerin bulundukları 

yiilri4ıü hasım topraklarına yük- yığıntılar dikkati caliptir. Ara- racaaUarı. 
ler. daki kayıpların 100 bine vardı-

mahallin H'7.VQ Kwumu Şubelerine mü
f 4.-495) 

Programı 

18.00 Program 
18.03 Thuıs 

Orke~tra111 

18.45 Ziraat 
Takvimi 

18.55 :Konuşma 
19.18 Saz et;erlerl 

ögr<'niyoroı ' 
21-00 Konuşma 

( Sağlık 

San ti) 
21.15 Şr1rkı ~e 

Türk\İlf'ı' 

21.45 Riya~tici.iın
bur bandosu 

22.36 Ajans 
Ha~rlE'l'i 

22.45 Kapaıııe 

a.hlbt A. Cemaleıhlln 8tır90oflu 

Nctf'lyat MUttOrG: M. lelftl Kar_,,.ı 
llMtld•ı yet": (H. leklr GU,...yla,. -
A. CeılnalHtHft ....... ,_. tNtltauı) 

İki bu<:uk yıldanberi devam ğı temin edildi. Avrupa, Afrika --------
eden harpte btiyilk kayıplara ve Asya topraklarında ve Okya- Yeni neşriyat: ı ,aMmm-llmlDH&• BAYANLAR katla.nan ordular, Rus ve Al-· nuslarda verilen zayiatın da 100 

nm .. DooL Caz0"1.r, YörHini" bak- man ordularıdır. Bu kayıpların binlere vardı~ anlaşılıyor. 
"~ · --.,,~ hakiki miktarını harp taı:ihle- Asıl İngiliz zayiatı, deniz va- Foto Mağazin Az nwnıdla şık gö:rüıımek tstmwı.is 

h olma<.hğına taraftardı. Niha- rinden belki öğrenmek kabil O· sıtalarındandır. Bunun 7 :nilyo
yet altına aldığı pehlivanı onun lacaktır. Faka.t, bugü:Qkü siHih- nu aştığını İngiliz basını da. tcs
a.çması 18.zımdı. Açamıyorsa ların tesiri ve muharebelerin Jim ediyor. 
kalkmasına ınu.s.a.maha etrneliy- arasız ve son dehşetiyle devam En önernli silahlardan

1 
uçaklar-

di Bu sebeple Yörüğe hitaben: edip gı'tttgıv- dUşun·-nı· un" ce, mil- dan verılen kayıpların, gizlen-
- Oğlum, &enin çalışman yonıa.n çoğum~a.mak gere- mekle }')J':'aber, tutarı çok kaba-

li.zım geliyor. İşine gelmiyorsa kir. rıktır. r . .:ilizler Mihver zayia
bırak hasmı, kalksın ayağa. İlk yılların muharebe unsur- tının ~ m vardığını söylemek 

Foto Maiazin 'in G8 inci nlishası ka-
pağında sinema y1ldızlarımn resın 

ve iç kap:rkta Tarsus Şelalest ve Ber
gamanın fotoğraflariyle süslıi ola r ak 
çıkmıştır, 

Şapka, Çanta, Eldiven ve Şapka 
Levazımatmızı 

Yalonz ŞEH ŞAPKA 
Mağazaamdan alınız. 

YAZLIK AÇIK RENK FôTR VE llASIBl.AJI. GEUdŞTJ.B. 

Bu ~yıda: Büyük Sinarıın ölüm ;>•ıl 

dönümünde., Sadri Ertemin Süküt \ "
tine dair basbibali, Şiirler hikiıyt:. ~ 
Sinema - Nüshanın yıldızı Tyron~ 
Power. Moda, Fedai Ca!<uslar, Bol 

Sözler o kadar uz.adı ki, her- ları, uzun zamanın yetiştirdiği tedirleı ~ ~U yekfınu inceleyen· 
kes kendi kendine binbir nıüta- değerli subaylar ve muallim er- ler~ ima. vf' ikmal kabiliyetini 
leada bulunuyo~u. N'thayet lerdir. Büyük harbin son ytlla- de ölçel-~ıHrler. Almanlar, Rus sinema resimleri. 

, Taşra için sipariş k.a.bul edilir. 

"4ııl------ SuUaohamam 44t --llDllibll!LD1~rll-' güreş tekra.r başladı. Ve, Çopar rınd.a bölüklerin çok genç ve uçak •·;....pıarını 30 bine kadar ---"*""'======,,,.:;=====
a.ltJı. büzülüp ve ~len.ip otı...r- beceriksiz ellere düştüğünü her çıkar . lnıaJadırfar. Şehremininde bir 
du. Yörük kemaneyi bağlayıp memleket bilir.. Talim ve mil· fntt:.?ilizJr, havada en büyük 
durdu. esseselerinin tez elden ha.?.J.rla- kayı ı ~lan aııayurd sema.lannda tabanca düelloau 

Biraz sonra Yörük Jıarek~te yıp cepheye sürdüğü birlikler, ve~llşletair. Fakat, ne de olsa, 
Münakalat Vekaletinden 

Münhal Liman Reislikleri geçti. Haamını da.ğttip oyun hazerin bliyük itina. ile tertip bu ıt UVVederini de korumak fır- Şehremininde Araplar soka-
kapma.k. için uğraştı. Falka.t Çin- ve terbive ettiği kuvvetlerin ye- satlaı"! OOlıriuşlardır. ğında. oturan Sadettinin hırsız. Münhal Liman Reısliklerine tayin edilmek üzere emekli7e a;rnJan wcra 
.,_..e bir tlirlil <M'ıhruyor ve, 0_ rini tutamaz. Vakıa, ordu; kuv- Riom muhakemeleri safbala- lık yaptığı haber alınmıştır. istifa edeD güverte deniz subayları ile Yüksek: Deniz Ticareti .Mektebi me-
l9~·- ~ ı 1 An 1~ Komiser muavini Vahdet po- 1 d tali la ,_ ha' ...... --"'ed , __ ,_ bul _ _.~ -f yun vermiyordu. Yörük yine veti>ti mil etten e. ır. caK, yıp rındiLıı, harbe başlarken Fran- zun arın an p o n ... r ~en .ar VtLt.U e ....,_,.,r u......._arı vuı e ~ 
durdu. Ve, kendisini yorma!k is- ratıcı bir harp, hele sinir gücü sıziarın İşe yarar 1500 u~P,a lis Kema.l ve Halit SU<(luyu ya.- ikumels(iblarının sarih adreslerile dotum tarihlerini gösterir bir istida,._. 

b k) lamak ka.lamak üzere evini basmak is- aşagıdall:i evrakı müsb.itelerle 9Xl4 (kart postal) eb'adl.llda yeni çık.arıı. ternedi. Hasmını mahsusan da 

1 
1 s8.hip ulundu arını an - temı"cılerdir. 

a..n.Ir b aktı B k p kalkabı' A L llk i J i tayız. Bu, er, g""' 'II'---sanın su- " m,ş birer adet boy 1ot.opaflarını ilıştirerek Münakalit V~letia.e müı"a· ~ev:. :rr . . n-a 1 
- 3 IC er .Q e,., "" s:' L a..u Bu vaziyet k .. '"l"lSlnda evde 

1•-ru Çıngene Y kuta - ... hk"'·- olabı'l~ ica. ... .. l caat etm~~ri ilfm olunur. (2Ml) (4483) 
au ··- ı.u.a. wıı ~~b·~~ ~ -- 1 ·1ı bulunan Sadıkla Selahat-
F~ 1-....ı Çı"ng ... "·e 1-w-ıyordu t 1- k öst 'lı'v;or' l:SCS.ll YUksek Deniz Ticareti Mektebinden çıfu•fl•r ı~hı: 

-....... __ "'"' _ JUl..UUIIl • Be,lktat A•kerllk Şubeeınct.n: re Ou..t"a g erı J • tin tabancal.annı c:ekerek polis- ı 
Kurtubı1ak ıçın bir tek hareket Japonya, -ı.rn· dı"lı"k kanlı ~vaş 1 - Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde 7azılı evrakl müsbite. . . .. · - Yd. P. T"m. İsmail Hak'-- oıı.ıu "' lere ateş etmı"şlerdı' r. .,.._ t.e b l b l ~. Hi bö • .ıu 6 ~ d' K 1 Emekli "~Ya istifa eder'ek i1lertnden ayrılanlar' tçln:' ' 1 e u unım.uyv•.,u u. 5 . Y- Naum (~7 _ 453), Yd. p_ Tğm. Se- lara girişmiş degil ır. ayıp a- Polisler de mukabeleten kor- ·ı 
~ şey olur muydu. Yam güre- lim ollu Abdulhamit (25864), Yd. rı de. önemsizdir. Bir çok kaynak kutmak için havaya bir kaç el mar:lR:_ Tiisdikli sicil hulfısaları, bulunmadıgı. takdirde ukerl 11icil nu· 
~~uzamasın~ meyda~ vermek Top. Tpn. M. Ali o~ıu Avni Savaş lar da elde etmiştir. Onun i r;in, silan atmışlardır. Her üç suGlu 
istiyordu. ! 0

rWc ~ı day~~- (oi34.-03), bu üç subayın acele ıube- harbi uzatmak kudretini haiz gürültü esnasında kaçmağa mu- •••••••n••••••••••••••••mı• 
madı. Ve, Çın.genenm ıkıçı dibm- ınize müracaat.lan.. bulunduğunu emniyetle bağır- vaffak olmuşlardır. Evde yapt-
de bekler oldu. Böyle jken Çin- maktadır. lan araştırma netieesinde lastik 
gene yine istifini bozmuyordu. •eyoi~u Yenı Aa. ş..ee.ı ltal)Kan· Anıeri"" ha.l"P ça.bşmalanna. al b 
Yc-·n.ı"k, bu ı..-1..ıe bit ikı· ..ı-'--ı"ka , ... , .... n: >La., k k ve trikotaj gibi ba.t.1 eşy ar U· 

AUUU U4ftA ,.. henüz düzen veriyor ve ayna. -
bekleıdilctlelı sonn. a.yağa kalk- Yd. P. Tem. Halil oilu S.lim Eşref lanrun sonsuz verimine güveni- lunmuştur. 
tı d, ... ı:. (18302) nin acele vube.re murae~atı ,,._ · p ı· k' 1 

• .....uu... yor . .<1.Uglo - Sakson ınanzumesı o ıs va a an 1 

Çin · lduv ~ d ian olunur. (9Z06 - 6364) b d ç· R p-gene, yme o gu ... .,. u- una ayanıyor. ın ve us ce Fatihte bir evden tavuk çalan 
nıyordu. Ahali bağınnıya ~ Beyottu Yabancı A9.. Şut>eet.n4en: hesi de hayatiyetini oradan ala- 1J yaşındaki Remzi ile 12 yaşın- , 
}adılar: taı.nbulda yabancı olarak bulunan caktır. daki Feridun dün yakalanarak 

- Bu ne biçim giireş?. 9e simd.iJ"e kadar ihtiyat olarak celp Dehşetine mikyse tayini bu- Adliyeye verilmişlerdir. I 
_ Çingene, kalk ayağa.. ve sevk olunmamış olan (Trakya gün için imkansız bulunan lıar- * Cağaloğlunda Alinin ran-

Çing_..... C"iir.>oQ tut 1 L--iı;;) 313 il~ 331 doğumlu :ı:ığl:ım bi, kürenm' her koş·· esinde devam - ...... _, b-"'""' ··· _,. devu evinde 16 yaşında bir kız-
y;:...::.ı.. gli"tme u··zenn· e ve •akat ga-i müııfünler silAh altı- eden hmnmalı faaliyetler hazır. 

- vı lO'., • •• ~ J • la münasebette bulunurken ya-
Çopar, ora.tarda. değildi. Piş- na alınacatından Beyoilu Yabancı lamaktadırlar. kalanan Hamdi dün tevkif edil-

kin Çingeueı, bQ.şıı:ıa. geleceği Şube-sinde kayıtlı olılhlarm sevk edtl- Kayıplar önemlidir. Bununla miştir. 
sezdiği için hem kendini yonnu- mek üzere 15 Niaan D42 günU şubeye beraber, kaynaklar zengindirler. * Sultanalnnette oturan Os
yor, hem de va.kit geçsin di- ıelmeleri ve ma.ktır günde gelmi- Harp,. bir makine harbidir. Mu- man Üzer evine münasebetsiz 
ye altta keyfine balkı)'<>r .. Üstte 7enler hakkıftda kanuni muamelenin va.ffakiyet, bu makineyi son kud 
d -· .. - .. - ı,... __ k k · tatbik edil~!;li ilAn olunur. ret"yl · .. ı~tenı mevdudur kadınlar getirmiş ve sukfuıeti 

e yunıgu ı.~ cUVLe yomıa ıs- """"°• 1 e 1~ ere · ihlal etmiştir. İşe müdahale eden 
tiyordu. Yörüğün babası da ba.- ı -•••••••••••••••••••••••&-ı hcl<çi Rahmiyi ve polisi döven ğırmıya başladı : " f 

- Yörük, gitme üerinıe. IWk TÜRKiYE CÜMHURIVETI suçlu yakalanarak dün tevki 
- 1 edilmiştir. 

snıH1~~be::·· üzmnJ ZİRAAT BANKA-Si 
gitmiyordu. Çoparın sırtında., ı 
olduğu yerde a.yağa kalkmış du· 
ruyordu. Yani haamnu. serbesti 
veımişti. İstediği gibi kalkıp ka
ça.bilirdi. Fakat yapmıyordu. Ni
ha.yet ahalinin gtirülttisü fuJ.a.
laştı. Hatti, hakem heyetinde 
bulunan Molla: 

- Böyle rezalet olm.a.z.. Ne 
lllb.i Çingene bu .. 
Araboğlu da: 
- Yörük haklı bu işte .. Çin

gene hiç işlemiyor .. lhtar ede
liın .. Ayağa kaldıralım.. Heri
fin alta. düşmek canına minnet
miş be! .. 

Bu sıra.da Cu,gır, ayağa ıkalk
tı. Meydana doğru koştu. Hallt 
fena halde sızlamyordu. Dövüş 
çıJmıaJc nıuha;kkJdttı. ~r 
meydana çrkmca. seyircilerin 
bağ:ırtı.sı daha. ziyade çoğaldı: 

- Çopa.rı a.t dlşan .. 
- Böyie güreş olmaz.. 
- Pes etsin .. 
Cazgır, Çingenemn lkarşısm.a 

geçti ve ıba.ğvdı: 
ı Azlmw var) 

s--. ...-ı -. -~ ı ....... '1'IDtl; ....... ..... .. .-..-...:-

mr.&Pr' .,.~ ........ -wıı. 1 ... 
•• llrMl ....._..,_.. ... • .... ..,. * lmr'• ile • t .... 
plba "" lkuwlw dald:L.~ ı 

4 .-ıı UOI U.... ._. ..... , 10I ..._ .. UMı1111 .... U. .. - .............. . .... . - . .... . -. . . .... . .. - ..... . 
DtKIC.AT: R"MChmıtftS ........ lllr - Sciıı:ıııt. it ...... ..... 

......,__. lbamf1ııt Clktalı takdirde ... • .... ,, ....... .... 
S....... Hal!ıJe dkt defa 11Jlmt.ll ....... 11 .,. 

ili - 11 Bldndklaıım tariblerlnde ~. 

---~>uı-----

Bir apartman 
katı yandı 

Fındıklıda Mehmet Ali Bey 
Apartımanının beşinci katında 
oturan Yaninin odasından dün 
gece yangın çıkmıştır. ı 

Kat ve eşyalar tama.men yan· 
dıkt.an sonra ateş itfaiye tara- ı 
fından söndürülmüştür. Yangın 
esnasında Yaninin annesi Eleni 1 

hafif surette yanmıştır. İnsanca 
hiç bir zayiat yoktur. * Feshane fabrikasında do· 
kum.acılık yapan Rasim, dün sol 
elinin orta parmağını makineye 
kaptırmıştır. Rasim hastahane-
ye kaldınlmıştır. 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

[okman Hekim 
DaWIJye lf"üteb .... 

Dtvaayolu 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 

hesapları 1942 
iKRAMiYE PLANI 

KEŞi DELER: 

2 Şubat, " ~ 3 Ağustos, 2 tkhl
cltesrln tarihlerinde yapılır. 

1942 IKRAMI YE1 Eai 
1 ~ 2000 LinJU&: = 2000.- Llr• 
a > 1000 > = sooo.- » 
2 > 7~ > = 1500.- > 
3 > &ot) · > = 1!100.- > 

10 > 260 > = 2500.- > 
40 > 100 > = 4000.- , 
50 > 60 > = 2500.- > 

200 > u > = 5000.- t 

200· > 10 > = 2000.- > 

c+fibô2 ?· " 


