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Sahı.ı ve Il&fmuhlrrıri: ETDl tzzr:r BENİCE 
. 

EN SON TILGBAFLABI VE BABEBLEDİ VEREN AKŞA GAZETESi Guc(e1c ıöııdcrUc,. nuk _ latl~ edilmez. J 

Yakın ve Orta 
şar k'ta harp 

Yunan adalarında Al
man tahı;datı, Balkan 
ataıemiliterlerinin Hit
ler nezdinde toplanı§ı, 
Mısıra taa,.ruz hazırlığı 
hakkında çıkan haber 
!er karşısında ne dü~ü
nülebilir?. 

Ycıscn: ETEM iZZET BENiCE 

İngiliz kaynakları ilkbahar ya· 
kmlaşır ve beşeriyet yeni yeni 
Jıan fedak3rhğına hazulanuken 
sansasyonel haberler vermiye 
hcışla.dılıır. Amerikalılar da İngi
lizlerle adet" yarış halindedirler. 
Bu haberlere göre, Rommel, Bit
lerle görüşmtktedir. Balkanlarda· 
lıi ataşemilitcrlcr de unıuıııl kn
rnrgaha çağınlmışlardu. Ege böl
gesinde ve Yunan adalaunda çok 
miktarda Alman tahşidah vardır. 
l\<1ısıra karşı taarruz, eli kulağın· 
da bir haldedir. Suriyenin dahi 
yalau zamanıla harp sabası hali
ni alması muhtemeldi. 

Japon kaynaklarına göre de, Al
manların Celıelüttarık'a mütevec
cilı taarruz hanrlık!ıın gen.işle
mektedir. Ve .. kısa bir :ramao me• 
safesi içinde Japon • Alman ve l
talyanlar Hind deniz.inde elele 
vereceklerdir. 
Ayrıca Japonyanın ilkbaharda 

Rusyaya karşı taarruza geçmesini 
de Amerikan kaynakları sıhhatli 
bir görüş ifadesi saymaktadırlar, 

Bütün bu haberler, tahmin ve 
müt:ılealar ancak bizim dün ele 
tahlil ve iznlı ettij::iıniz gibi J\lih
verin 1942 ilktbahar ve yaz harp 
planına ait görüşlerimizin muh
telif parçalar halind.ıki birer mü
eyyidesi sayılabilir. Filhakika, 
bütün bu haLerleri nsılsız addet
meııin imkanı yoktur. Dilfık.is her 
birisinin harl>in geli~inıi ve ilcritJ 
balonundan ayrı ayrı aslı olmak 
gerektir. İngiliz A•l:a. Orta Şark, 
Yakın Şark İnıparatotluğunu yık
mak ve harbi ı942 yılı ıçiııde Mih· 
ver hesabına Asya, Avrupa, Şi· 
mali Afrikadb ve buralann hava 
ve clen;:ıJerindl' bitirnbilmek için 
büfün sııyılan yerlerdeki haurlık· 
lara ve hamlelere ihtiyaç vardır. 

Ancak, herşeyin kilidi şu soru 
noktasındadır: 

- Alman orduları ve l\libver 
Asya, Avrupa, Şimali Afrika ka
ra, deniz .-e havalannda harbi 
kendi lehinde bitirebilmek imlııi· 
mna kavuşmak için tütün hu cep· 
helerde birden harbc•lebilmek ik· 
tidannda mıdu?. 

Bu soruya eğer budiseler: 

- Evet .. 
Cevabını wrebilirsc budU"dunu 
serçevelediğiıni:ı sahalarda ger· 
çekten bu yaz harp Mihver leh 
veya aleyhine kat'i nttıcesine ,.3. 
ııl olabilir ve her cephede topye
kfuı harp y&pılmış olur. Hakiki 
ve kat'i cevabı olaylar verecek 
bulunmakla beraber lıid.iscleri 
görüş tekadcli>mü bakımından 
Mihver orclulon her cephede harp 
açabilecek ikticlarW. hulwıuyorlar 
mı?. Suali de yerindedir. Nihayet 
bu sorunun cevabı görüşe, tahmi
ne l'e muhakemeye, bir de İtal
yanın ask• d durumuna bağlıdır. 
Şimdiki halde Almanyanın şark
taki ordusuna daha 110 • ı20 ka· 
dar tümen ekli~·crl'k ilkbahar 
hamlesine gl'çeceği tahmin edili
yor. Bunun d>şırıda Almanya Nor• 
veç şnıalind~n itibaren Cenubu 
garbi F,raniası sahillerine ka~a~ 
herhangi bir çıkarma hareketını 
karşılnnıak için en u 100 tümen 
ve yine oıı11 göı e harp vasıtası bu
lundurmak mecburiyetindedir. 
Ayni zamanda i. gali altında bu· 
luııdurduğu ve bulunduracağı 
yerlerde de 70 • 90 tiinıen arasın
da muhafız 1<Jt'alar buhınclurnıak 
zorundadır. Görülüyo• ki yalnız 
şark cephesinde ve diğer emniyet 
bölgelerinde "" hizmetlerinde Al
nrnnyanııı ;)00 - ~50 tümenlik bir 
kuv,·et tutnın-a ihti~ acı vardır. 
Kendi kııv.-etleri ile lıirliktl' miit· 
tefiklerinden sark cenhe<i için gö
rebileceği) ardım t! ı • ncak 550 tü
lhl'nİ doldınnhilir Bu VP'lİyPte ~ö
re Almanv aı•ııı ~·eni eephl'lerde 
döviışnıt>k için kendin-len ayırabi-

{Dcvamı 3 üncü Sahifedeı 

JAPON 
Harbiye 
NAZiRi 
diyor ki: 

• 
-"Müttefiklerden 
210 bin Esir ve 28 

bin Tank aldık,, 

Cler>t.ral 'l'OJG 

Tolq)To, 13 (A.A.l - Harbltfe 
Na=ı Gen<ml 'l'o!o ParU.-.
toda; ımubaeımUıtln N~~ 
d:uıbed ıırOOıet!kienkn 210 bin -e
•i.r aldık. Aar:ıce 1600 ta;ryaıreJe

rltrı tahr)p elılllGt ve 90 bin meldı
nell tW:elt ile 28 bin -.nk, kmıılron 
li!tine.m ebtıllı:. Raııeoo'Oo.k! -
im buıııd:ıt> tıaırit'tlu d•mlştır. 

Avustralya ve 
Amerikan 

Tayyareleri 
Yeni Ginedeki Japon
lara bütün gün bila 

fasıla hücum ettiler! 
KambeıTa 13 (A.A.)- Avust. 

rruya ve Amerikan tayyareleri 
dün Yeni Ginedeki Japonlara bü.
tün gün bilafasıla hücum ederek 
ağır kayıplar Yerdim1işlerdir. ., 

Karaya asker çı.karmak isti)~n 
Japon gemikrin<lcıı 13 ünü mu
attal bir hale getirl'1i~lertlir. Bu; 
Yeni Gine ve civanndaki ilk Ja
pon i:;tiJ.a !ilosuna in:dirlen en a
ğır bir darbedir. 

--~---

Seylan adası 
boşaltılıyor ! 
Vali sivil halka 
tehi ike halini 

bildirdir 
Saygon, 13 (A.A.) - Kmdistaıııın 

en C.:enabUD'3. dü~n St'y]jr. A<iaeı Va.. 
ıL~i bır beyanname ne;rcclıerek hail
ka ~hli'kc halini bildL"Ttl!ş ve kadın_ 
ıa.r:a ~ocuıkiarın ta.iı!iyeslıı~ emre~

tlr. 

A 

• 
Uuık Şadota 
mu!trlpleı· ve 
la!)-y<ırele< ve 
dec.'1aHJan bb.. 
n:.ayttindc m~ 
ho:t"fbC m~ksa

d'i;ylc ...,·rede • 
Tek düf.-ıncn ge .. 
ıını1c-ti:ıı anyan 
l>ir fito .. 

• 
Gaadlaıa lleyaaatı 1 Şarll cep be ı ı a de 

Hint meselesi· 1 Ruslar doksan 
nin halli için tümenle yeni 

1 

artık hiç bir bir taarruza 
ümit yoktur! geçtiler! 

"İngiliz emperya
lizmi Hindistana kar
§1 bir cinayet teşkil 

etmektedir ,, 
Bem, 13 (A.A.) - Nevyori<tan is. 

viçre Telgraf Ajanowa b;ld:,-! .yor; 
İııgili2 Hlndistanı,,,U kain Vart.ııa'. 

dan &lwon hatıe«kre gör~ C<UU iiiııt 
mes<>lesinin haleclller>ğlni llrn1 elıli
reıı b>ç b>r !JelJl'li n.evcııt -0Jnıa~>ı.nı 
6öyleın!.9Uır. Hilld ~!c-::;irJn halli. 
için İng;ıtere hük.üm~tinhı va.kit ge. 
~ "" yıı.pın:ı.ıi. ı.ıu..n ı:ek1113iıııe 
dair sorul'44 b'.ıır &u.ı.lc: cevaben G;:mdi 
tunları söylcnRftlr: 

Fek" naz.i'k ~r sa:ıl .sort1)"0rmll'NlZ. 
Buna cevap VCJl'JT\:e~c :lmkMJıslz gibi'
di.r. Ben.'.m sah&! karJt.ıatleriın vaır. 
İng!'Itcreyıe mcyyo.l ol:r.r•t.!ıf;ıma rağ .. 
men İ..ı,.;ili.< eııvperyl~:Zınlıı111 Hlııdis
tan> k•l'fl büyillc b;r C!naye\ te;idl et. 
t'.-ği )lan:tatind("Jim. Şiır.-iı Ir.r.. tere 
için yapılacaı:t en ):yi i.ş b .. 'ta.amı V..i
raI ve Laı:.r.u- ~eklli-. F ~ü.t \ı!ukf.3 
töy l• b)r fey ı;öremiyr.rurn 

Asi kabileleri 
etti! • 

ıs yan 

---aı---

Harkof istikametin
deki bu hücum; şim
diye kadarki taarruz
ların en mühimmidirl 

Moskova, 13 (A.A.) - Sov;yet.:cr; 
son y.iınni dört saattcnber! tekmi'l Ce
nup cephe-. b,y..n~ v, !'.Gri<of-Sta
I•no - Tagaorok lıslL'lkametinde 90 
ı ... mt'n::~ yenf 1nr taa::uza Ç"E'~l'!r~";~er .. 
U)r. .Bu hu.cuıuj şi::muiye ık<.<la.ı. görü.
len kr; ~a.ı:.ruı.lo:.ı;rWUJı e.ı\ n1üil:ınnıi ve 
Giddctl!slxlir, Bu brt'gcdel.~ Ahn<ın 

miıdaiaa ha.~1·1 g.;ı)'ı.,;l ,;,_;,L ~\'Jn o-
lurnıu;~tur. . 

KİROFTAKİ MtZı\LUl! 
Alınaniar.ı.n Doneç h:t\"2.fıf"lndr... K,;!1-. 

rot k~~en çckll.:liklcri bihi!h~
m.t>kted!r. Bu çekiliş ee.nz.sınd:ı. baz:ıı 

m<.'Zalhn yapı.Jmıt ve lı;r çok bin<ılar 
Jı>kılmlş'lır. 

8 İngiliz askeri öldü
rüldü. 14ü yaralandı i ı. 

I'<şavo:-, 13 (A.A.) - REmı<'lı bii-1 
d;ıilc.ı"iği.r..e göre Hımizada O.si kabi.Je. 
terle hilkÜmct kuvvetleri aras_mda 
yapı-lt.rı bir çs.rprşma esn-3~Jnda Ing:,... 

fu ı:.okerlcrin<len sel<ılzl ölıııü,:;, B ü Şark ecpMıs:nde b:X istlrı~at Anmdaı 
Y3rs.l~mn1<ıtır. İng!li:ı (kuvvetleri as- l ",__ • din!<nn ,,.,.~n askerleri .• 
kertrricn ba~a Btu~laTdan ve bi-'r bu.. 
dut polis mül.rezesh<len miireklkeplıl. 
:K:.ıvvctli mC'\-.si:ıl.cr işgal cd<.n 60 )--ıeııliı 
~iı tesli.m olmadan b~·r kaç san·t mu
kavemet etnıişt~T. Asilerin 'kr.'Yıpları 8 
ii.i orr b!r ara!'mda b1U ve blr :kaç ağ:r 

Fabrikalarda da 
karışıkhklar oldur 

BİTLERİN 
HEDiYESİ 

Berlin 13 (~.ı- Führer şarıl< 
cephesindeki Ispaızyol gönüllü 
tümeninin kumandanı General 
Munoza demir haç madalyasının 
~valyelik rüıt.besını veııın~tir. J\ladras, ı3 (A.A.) - Geçen per

şembe günü Madras'da Bucking· 1;~;;;;;;;:;;;;;;:;;;;:;;~ 
ham ve Knrnatik fabrikalarında 
vukun gelen karışıklıklar esnasın· 
da 8 kişi ölmiiş ve 21 kişi ciddi su· 

GÜNÜN 
rette yaralannuştır. (Çİ DEN 

Rakı Aleminin Sonu! KADIN 

Taşralı Bir Tüccar 
Gece Sirkecide 170 
Lirasını Çaldırdı! 

El çabu~luğu ile paraları 
aşıran 2 garson yakalandı 

Sirkecide Meriç otelinde bir 
müddcttenberi misafir olarak bu· 
lunmakta ~lan taşralı tüccarlar· 
dan Mehmet adında bir zat dün 
gece Sirkecide Ankara caddesin
de bir içkili lokanta)·a gitmiş, geç 
vakte kadar rakı i~nıiştir. 

Burada bir hayli kafayı tufau 
tüecar bir ara, gazino gars<>nla
rınd•n Ali vo Mehnıctlc ahbaplık 

peyda etmiş, hatta onlara içki de 
ikram etmiştir. 

Bir nıiiddet sonra .;arhoş bir hal
de gaziııodaıı çıkan Mehmet, ote

le döndiiğii zaman cebinde bulu
nan ciiıdana bakını~, içindeki ı70 
liranın yerinde yeller estiğini gör
mil!:liir. 
Ciizdanmın gazino r,arsonlan ta-

l • (D•vamı 3 ünrU S•hifede> 

NİZAM.ETTİN NAZİF 

Cc::etcı!erde, sık s;k k;ıd.in kah.. 
rd'll1•.nlaır<ian ba·bsedild~&ini görü ... 
yort1z. Sı.rb'.st.anda iili:1 koprUyil 
bü kadın beıtıava etın;,, İngl:l.te
redı: biJ kad1ın haı-p tc.oryareclll.i
ğindı: mÜ'hJm hiıımetlC4' g(irüyor
llll"JŞ. SovyOUer Birılği oıôı:Iann.. 
da bir çok genı: ka.d,nlar, Alman 
..,til!;sın<ı Jtar~ı lc~al1'8'lca a~e 
• ulıyorlarm~. Dunlardon bir! üç 
)"ti-?. ki.şitik bir müC:'czf'ye kuman ... 
da e<liyormu;:;, bir um!ı treni tah. 
r;;. etmiş. Blr diGeıi batarya.sı ile 
500 Almandan mürekkep lıOr dii§.. 
m::oır. ·ınüifrezesbi yok. etmiş 

/.r:ıba kadının b.ı h•lli C('miyeti 
kaz~;ıı<lır)')"or mu?. 'Yok:ı:a k:tdının 

bu tanda da erkekleşmt?si cemiye. 
tin bir yenJ .uırarı mıd.r7. 

Bi.r ba.kmını ev kadının oldu
tı'!'• göre dilşırnıaıa karşı saldırış 
!<:ıdınm vazi!eei olmtk gerekt.ır, 
Yavrularını "" lıııinl d'şl kapla<) 
muddan etmez mi?. 

Blr dılı~r.c. balama. gör~ kadmın 
h<;rp cep.h~ ve ha:p h&ıvııst dışın.... • 

(Devamı 5 üncü Sabi!ede) 

"' Mareşal 
Çan-Kay 
Ş E K'İ N 
mesajı: 

• 
-"Harbi kazana
cağız. Çünkü hak 
için dövüşüyoruz!,, 

Mareşe:J Çaııg • Kwy • Şek 

Lond,ı:a, 13 (A.A. ı - Cin Lide
ri. Ba~umanclan M....,ii,l Çaııg -
Kay - $<.'k gece radyo ılc Ç'.cı tıal
lı.ıfla bkr ffiei;tıjda bu·\."fıınllflur. 
!{uma!ıleyb bu mesajıııdJ; eimdi
Y<' ık<Yl::ır okm ve olD.<':ılc vı~r-a-

(Devamı 3 ünr:ı S•!Mede) 

Alman fabrika
ları durmadan 
bombalanıyor! 

Gece; Essene çok 
şiddetli ve büyük bir 

akın yapıldı ! 
Londra 13 (A.A.)- İngiliz ha· 

va kuvvetlerı, şimdi artan bir 
şiddetle Almanyadaki fabrikalan 
gece gi.L'l::l.ÜZ ro::r.:balam:ıktad.ıır
lar. G€Ce Essene )apılan taarruz, 
AJmanlıum evvelce Loncil'aya 
yaptıkları taarruzdan daılıa büyük 
ve çok ş:dldetli <olmuştur. Şimdi 
roller değişıru..q\ir. Bundan başka 
.Alınanlar İngilter~yc taarruzla
rında çok tayyare kaybett.Ier. 
Halbuki İngilizlerin yeni taa=· 
lard:ı kaybcttikkı i tayyareler pek 
a>ı<lır. İrı,giltercdc fabrikalar bir· 
birinden uzaktır, Alınanyıırla bi-
1ak is fabrikalar toplu ve grup 
ilıaliı:ııde bulunuyorlar. 

Şoförler Cemiyetinin Kongresi 

ÇOK HARARETLi OLDU 

Kilometre başına 30 
kuruş istiyen 

p~tronlar bile varmış 
Bu güzden işten çıkarılan 
bazı şoförler cemiyet idare 
hey' etini ten.kid etti/ er I 

Bir patronun kongredeki itirafı nasıl karşı
landı ? - Şoförler bir yardım cemiyeti kuru
yorlar - Yevmiyelere zam yapılması istendi 
Şehrimiz şoförler cemcyetinin 

yıllık koıgnreleri dün Beyoğlu C. 

Heyelan! 
Trabzon - Sürmene 
şosesi büyük bir tepe
nin kaymasile kapandı 

Telgraf direk(eri 
de kırıldığından 
mu ha berat bir 

müddet durdu 
Trabzon (Hu•ı:si): 
Sürnıene ile C;\'cra arasındaki 

Kabak mevkiin1e ve Sür.mene 
kazasına 2-2,5 kilüınelre mesafe
de bir lc<fe kayıma n<.'ticesinde 
yok obnu~tur. KJy-an topraklar 
şoseyi 250 metro w;unluğımda \'e 
15 metre yük<ckliğinae kaııat• 

miştır. Şose üzerınde hadise es
nasında kimse bulunmadığından 
insan~a biı· zayıat olmamı~tır. 

(Devamı 3 üncil Sııı:.ilede) 

2 Manifaturacı 
tevkif edildi 

1 ki muhtekir de 
adliyeye verildi 
Sultanlıamamın:la Katırcıo.ğlu 

hanın<ia manifaturacı, Agop Çok
cıyan ile simsar Avram 1884 lira 
kııymctinde 73 top basma sakhya
rak bunları 115 kurnşa satı,p 77,5 
kuruştan fatura veı:mck istcdlk
krintlen yakalar>.mı~lar ve asliye 

(Dcv~mı 3 llndl Sol:ifede) 

H. Partisi binasında yapılmıştır, 
Kıongre cemiyet reısı İsmail Hak
kı tarafıından açılmış ve çok h~
traretli omn stur. Ev•,.elıi idare 
heyetinin bir yıilık çalışana VG 

hesap ra,porları okunarak a:zalar 
topluluğu tarafıpdan kabul olu:ı
muştur. 

Bu rapordan anlaşıldığına g<ı· 
re eımaf hastan~ine 645 lira ve 
muhtaç esnafa 13l lira yardıın<la 
buımulmuştur. 

İdare heyetinin taksi ücreti~ 
rinin arttırıhnas; ve benzin temi. 
ni takdir olumr.uş!ur. 

Bundon sonra hemen yeni ida· 
re heyeti intihabına geçilmok is
tenmişse de azal~rın ısrarile ı·ı· 
yaset divanı azaıarın dileklerini 
dinl8lliye mecbur kalınışlır. 
.u:ılardan B. Ziya; com.i,yetin 

~·ard:m taıhsisat:ıı:n bütçe darlrğı 
dolayısile az oMuğundan, T'CS• 

IE!kte yıllarca çal.~arak ihtiyarL'-
(Devıırıı:ı 8 llııdl Sahifede~ 

35 kuruşa pata
tes satılır mı ? 
AksaraYda sebze paza!"lnda Zi

ya adında bir dül.l:fuıc·rn" kilostr 
36 ık!ur\l§tan patates sattığrm 

tesbit eden zabıta riıiin bu rnu!ı. 
tekir sebzeciyi yak:ılan~ır. Ki~ 
loda 13 - 15 kw·uş ibtik5r yapar. 
Ziya, milli k.Vrunma kanununa 
tevfikan mü&leitunıımiliğe tc>s -
lim olıınmu.ştw·. ·--

Yeni bir ofis 
Gerek resmi, gerek husl'Sİ İıt· 

ıaata malzeme tenıinı için hüku
met taraflndan nıütroa' il serıııa· 
yeli bir •De ,r]et İnşaat ;\JaJ7:<"n1e5İ 
Tedarik ve Tevzii Of;,;., knnı!· 
ması takarr;;. etnıi~tiı l!ıı te~ki

lat İktısat Vckiill'tine hağhna· 
uktır. Malezga'nın 

kayıbı için i=C=E=R=C=E=V=E== 

Eden ne diyor? 

-
J°aponyarun harbe girişilc in·· 

raber yazdığını bu ~atırlard~ln 
hayli en· el ve scnra, bir.kttç 
kere, Jpoııyaıım J\nncr km· 
vetlerile birleşmek iizl're, }a 
İngiliz İnıparatorlıı.k lemdinc 
(Hinclistan), yahut Şarlci Siber
yaya (So\•yet Rusya) saldırma
sı lazım geldiğini 'e benim, ı:a· 
lip ihtimali Sovyet Rus~·a ,aJıa
smda bulduj;'lınıtt kaydctmi~
tim., 

Londra, 13 (A.A. )- l\1alczyanın 
kaybcdilıne;i haklwı>la bir demeç 
yapılıp yapılnuyacağı Parlamen
toda bir meb'ns tarniından IIari
ci~e Nazırı l\f, Edcn'den sorul
muştur. M. Ed .. n; bu hususta Ge
neral Gorde.ı Benctten yalnız kı
sa bir telgraf dnu~ olduğunu bil
dirmiş ve binaenaleyh şimdilik 
yeni bir demeçle bıılunamıyaca
ğını beyan etmiştir. 

Brezilya Mihve· · 
re karşı 

harbe giriyor! 

Arjantin Hükiimetide 
buna iltihak edecek 
Vaşi11goon 13 (A.A.) - Dört 

Brezilya gemisinin milbver dena 
altılal'ı tıırafında. ı batırılması ü
zerine Bl'0Zilya hükfı.meti, Japon, 
İtalyan, Ahnan d·.yc bir fark gö.. 
zctmeden Brezilyada bulunan 
milwer unsurları.1a karşı ald.ı.ı;rı 
tedi:ıirlcri ge11işlelmiştir. Dün Bre 
z:ilyada milwer aleyh nde l>üyiik 

(Devamı 3 llndl Soh!fede) 

JAPONLAR 
NECİP FAZIL RlSAKtlREK 

.Japonlar, h:ıkiki gayelerine, 
yani Sovyctlere dC'jru değil de, 
gayelerinin manii ol~n Ameri
kahlara ve lngilizlere doğru 
harekete geçtiler. Çunkü Japon 
t-opraklar:na yak:n Sovyet ÜS• 

!eri netamelidir. Faıkat bütün 
g~yeleri • b:ışta Siberyamnı ha
kimiyeti l ulumnak üzere - U· 
zak Doğu h:iıkimiyeti olan Ja. 
ponlar, demokrasyaları Uzak 
Doğudan kovar kt.vmaz Sov· 
yeti ere yükleneceklerdir-> 

14 Bir;nclk!ınun 194ı 

Çerçevz - San Telgraf ... 
Okuyucularıma, bir marifet 

gösterir gıbi, yukandaki satır· 
lan hatırlsttığım için af dile· 
rinı. Siyasi kehanet modası, 
başlangıçta belki bende en ha· 
raretli ınt'rnklılarındıın birini 
bulmuştu mnın.a, hPr moda gibi 
bu da ayağa dü~tü düşeli ben 
ona uzağını. Fakat yukandaki 
üç ay evvele ait <ahlarla bugü
nün tahmin nıütl'ma~ illeri ara
sındıı öyle bir uygunluk var ld, 
bir kere daha ,.e belki bir ke
reye mahsus olarak eski zafınıı 
teptiriyor. 

Bir iki gündiir Çin l,ayııakla
nndan gelen ve Japunlarııı <• 
dnsından da sızan bir lıuhcr, 
şimdi çekik gözlii l<ahrnınaııla
nn yakında Sovyetlrrc yükle

neceğini 11österiyor; '" poli(ika 
nıuharrirleri tehlikenin bu u
fuklarda belirdiğini ifade ede· 
cek vcsik~l:ıra kavt>şnıuş bula
nuyor. 

Eğer önümüzdeki a)·larda, 
benim kat'iyete yakııı bir mik
yasta beklediğim bu harekrt 
olur da Japonlar So\'yctlcre 
saldırırsa; elindeki l 1zak Doğlt 
üslerini Aıcerikalııara ve İngi .. 
!izlere kar~ı kozun birfüi ~ibi 
kullanıp Jı.ponya~ ıı ha laııgıcta 
harp ilan e!mi ·en <:ovlet sl~a

s<>tini, onların 1939 da Alm:ın• 
)arla an'-:~ın ınİ :ıkı imzahYan 
politikalarıııa eş lnrzl'dchılir
ıiniz! .• 
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HALK FİLOZOFU 

u y 

Felsefe terimlerinin tesbili 
.r.ünasebetile, ortaya çıkan bir· 
takım uyılurıua kelimelerden, 
yine §ikaycı for l tü<seliyor. Hal· 
bııki, artık, öz türk~e ıstılah· 
ları tesbit ed~rkcn, hiçbir anor· 
nıM düşünceye mahal olmamılk 
13.zımdı* ÇWıkü, bazı esaslar 
belirmişti. Dilin içinde lnılla· 
nageldiğimiz ve herkes tara• 
fından bilinen kelimelerin hep
si, kökü ne olLrrsa olsun, türkçe 
addedilecek, bu şekild" !Uga· 
tınuza girecekti. 

Mesela, hayal kelimesinin 
u>-uk. sınıf kelimesinin top· 
lum oldnğu kara haberi verili· 
yor. Kara haber diyorum, çün• 
kii, ha):ılin üirkçe olduğunda 
kimsenin ~üpl:Psf ur ınıdrr?. 

Hayal kelimesinin güzelliği 
karşısında, •uyuk•un uyuza 
benziyen suratına bakın .. 

Sınıf d> böyle değil mi?. Sı.
nılı bilmiyen, tanımıyan var 

FABRİKALARIN 

HİCABI 

Amedkadaki daktilo makinesi 
fabrikaları, şi.ndi, tayyare yapını· 
;ya ba~lar •. Anıerilada ne de 
çok daklıilo makinesi fabrikası 
varmı~?. 

Vaktile, .cemiyeti Akvam- de· 
ıoen müesseseye makine mi daya· 
nırdı?. Habire yazı, çizi, b.abire 

:ııutuk, k.oııtNans .. 
Şu fabrika!ann ılüştüğü mah· 

cup vaziyete La.lan! 

HİNDİSTAN, 

AVUSTRALYA 

Cavadan sonra Hindistan mı, A· 
vustralya nu•. Şimdi, bütün dün· 

ya p0liti:kanları bununla meşgul
en iyisi, fala bakmalı, niyet çek-

meli •• 
Ya §Ulldadır, ya bunda, helvacı· 

ıım kumda .. 
Hangisine rastlarsa, odur. 

CEMRELER 

ŞAŞIRDI 

Birkaç gÜıı evvel son cemre de 
toprağa düşiü. Artık cemreler 
bitti. Baharın müjdechi addedilen 
bu cemreler, lıeniiz baharı getir· 
nıek şöyle dvrsun, kışı bile kova· 
mada. 

Kımbilir, cemreler de, gökyü· 
ııiinden dünyayı <ey :etmiş, düşe· 
cc!Şi zamanı ve yeri şaşırmıştır. 

YEDEK PARÇA 

BULUNUR 

Hamallar, yeni tabirle, yiikçü· 
il.er, fıatlara zam ~iyorlar. Nakli· 
y t fiatlanrun arttığı şu zamanda, 
elbette, bu vatanda.~lar da zam 
görmiye mıistehaktı<. 

Zam gören vasıtalar taş atıp 

kolları yorulmadığı halde, bu va· 
tandaşlar, sırtlarında yük taşıyor· 
lar. 

Yedek parca belki zor bulunur 
amma, kaybolan vataıwlaş hayatı 
hiç hulunnıa,;. 

AHMET RAUF 

- Raıkı. 1cer ml6in '? .. 
- M.r:nti .•• 

Ga:rson yenıı b.n b1.eıb. :cl.ı.ı.-di. 
poı .....,u. SJa'-'l eıı<wekı kadeh: kal.. 
ııtıNı: 1 

- H.ydi ba.lullm. •• Şerefe ... 
Şi:şmar_, ,. n, gt>.ı ıkı:ptı; 

- Ben de 5i2ltl s;ıa-:ıet.:niz.e •ÇiY<>-

rum . 

BPZtyl1rau. 

c!üoy;;u11n. en boş 

ılı:ruıdan b:ri 

Süa-.-1 ile aiıb"P ı lkT elmiçl<>Tdi. 
Knf'~;l.ık.u. dur.ınada.a ·çıyerl~dı. Şiş.. 

4!\iln adam, n.:ıayet k•yt ge\ll. 
- Sile b' r piı.rç t 

le bir parça le 
Yem.den ık.,Jl<tt. ' 

asılı dllt'an kit .. r 
ıan1n yaın! g 

u z 
RESA.T FEYZi 

nııdn-7. &ıl merak etıif;im şey, 
bu acaip kelimeleri kimlerin 
U)'durduğııdur?.. !Ucseıa, şu 

uyuk kelimesini u)duran zat 
kimdir?. (idden tanımak, gör
mek, bilmek isterdim. 

Ben 939 yılının son ayla. 
rında, bir ba.şka gazetede, bu 
uydurma kelimelere dair şid· 
detli nesrıiy~t yapmı,.undır. Bu 
sütunlar:.h da, fırsat düştükçe, 
konwıtuDL 

Henüz aklımı kaçınna<lım. 

Makul oldıığınnu sanıyorum. 
Dilin türkçeleşmesı yolunun en 
hararetli taraflısıyım. Fakat, 
aklımın almadığı, makul ol· 
maktan. aklıselimden, zevkten 
uzaklaşmaktır. 

Kullaıulması baklanda ah· 
k5.ın çıkarılsa dahi, lıen, daima 
hayal kelimesini uyuz uyuk 
uydurmasma tercih edeceğim. 
Allabaşıkna, •hayal-imize ol· 

sun el sürnıey·in! 

A 
Yolları 

1 milyon lira munzam 
tahsisat verildi 

Ankara 13 (Telefonla)~ Viıa.. 
oretimiz umumi meclisi son yıl 
toplantı.sını evvelki gün ikmal et
miştir. Yazın yeni azalar mtihap 
olunaca ki ardır. 

Umumi meclıs evv<!lki günkıü 
celsesinde vilayetimrzin 942 yıU.ı 
varidat bü·lçesi 2982813 lira 40 
kuruş olarak te.;pit ed.ilm1ş ve 
masraf 695,242 lı•a 92 kuruş, yol
lar kıs:nm~ 616,2J8 lira 18 kuruş, 
maarif kısmına !198,359 lira, zira· 
ate 75,676 lira 32 kuruş, 'eterine
re 33,033 lira 71 :!rnruş, stadyorn 
ve hipodmma 182,621 lira 11 kıu· 

ruş, sııbıhat ~erine 89,543 hra 88 
kuruş, mııhtdif ve müşterek mas 
raflara 292.108 lira 28 kurıış ki 
ceman 2,982,813 'ita 4-0 kı.ı.ru., o. 
lırra k bağlanmı.şttr 

Bundan başka vi.layl!t ~Harı 

için 941 bütçesL-,e varidat fazla· 
lığı karşılık gösterilerek bir mil· 

~n lira munzam tahsisat ver!
miştir. 

Mtlzmin mesel ıer 
He:: ,-ıl, e.maf' ~L,yet!erinin ko:nı.. 

gre me•·siır..ı, bir çok """eleler <>rtaya 
Ç!kar_ Garip_. tuiıaıf, güHı..!l'Ç n~se1eler •. 

Bunlar, bi.:r zaman yazı!;'", ç:-ZilıT. Sonr

ca, •ur.ıuL•.ı ur. TA, W y1·a kod.ar, bu 
rı.~Jererle mıse m.e~ul ohraz. 

Yi.noe, kı:>nıgreler b<.ı,lar, y~ ~ 

.m:ese~:er ınev-Aı.l.fuaiıs ohl :. 
Bu me&ı>leler haılled' 'llez mi?. Hal

lıed JnlE:k ~ç.ıo.ı k-c ·ı edil.n s m:ldiır?, 

B.ıa '.arı, şoy-le etı f:; e b.ı. en kimse 

~(:-k.tu: . Gem yeUer·n ;r .•• ~;tııen otnev .. 

cutlur. Yılda 250 1Ta \a•~dr.u <lian Sa
r -~lar Ce-m~yett g.bi . .Jd ı kirası veri.
llyol· o 'kadar. Ce:niyel olır.atd, oda 

ilciTasmdarı. da kurtuıs.:ak~;.ıı·. 

Bari, böyle olmo\oiıa.1 ar, cıtmlye-ti 13.ğ. 
,,~ksebM" . 

~c rr.iimn.in ~im z, 
r!n :ı. vAr. 

BURHAN CEVAT 

lt;ıır.. t ,~tttı di!lt'ti. &ura. ~.aılm.ıya ve 
eoy <ın.yc başlıa:dı_ 

.. t.>'J. tıanedc, SSIDi: klrn&e nefes aıl. 
l1 'Y u Ki1a.ra çalıyordı.ı. Yaı:Lmzı 
(!.ıj,~ .. !ı11 Se"Jl .•• 

,il' m:... a.larda otı.·• a :.nsanıla.:, ~ 

sts · r.-ck baı ~:ı başl\.a ff"'Y•et' d~lİınÜ.. 
yf)r, başka IJ ~~ hay..ı...ı.er gorüyorlar .. 
dı. S 2vı., ua.lınış, tayin edE;med;ğ!l., 
t= ~ka b:r it.$ lemi 1Çiro<ie kil. O 
da ck.:.şur.ı'UiYordu Kafasında, rr.ücade
lıe ettlği korkunç ftj(ıı-ler, t adF.:>c:le.r 
& :?~k Şı1.ı1.ı.ş; fırtına.l rda.n .. oııra.., 
s cl;; loeşmırı derurılerd• :vaıl: aşııkça da. 
ha ıyi çı ebrlen beyaz ye'1<;.eu!Uer g:i.

b ~Jtt.U:. keıxl-ıs.nıe doğ! .l du.ha ziya,. 
de y~l;:ışa'D ır h yıı. gUrcyortı:u. 

Bt hayale c'..tdka;tle bU:ıyor. bakıl

y(ırdu. Onu ı>eçırn~tc.? guçl~t.lc çekmedi. 
I*yav. yelk:enliıier k'd.dar aıtır Gitt' sü

zil1m bir hayal.. .8ey01Jı.z m•"'lrhla:r glbj,/ 
t~rn z bi"r b.ıyaıl.. P.-'la.;.nıav. den 'Zle.r gi-

'iıı ır hayaJ.. .. Du u, masum, 
l.Lce bi.r ha.val ... Sanlvo erce. bu ha .. 

·~m11~ ~ 
J, ... ~~ . ~ı TALEBE 

Lokantası 
Z11uılyeoırımızde 

14Alba11Uk 
Zamaın a!ltllldır. Hele ŞU zııma.nda.. 

','ıdı:lin kcymeti ne biiıYükLürl. MuııU-
zam, .sc:.atle iş yapan clddl iııu.ınlar, saı. 
at dırnen-bh" Alete mu.aia.ç:tu.J.ar. Bwıun 
1ç~ de giderler, iDeselerı..'l.in eılvenijği 

nts-bt-tte. uc!lZ veya pana~.ı. b!r saaıt a,.. 

l.rrio.ı:. Saat sa.tın g, Un:ıkta.n mabaıt, 
doğru o!Mak vaılııtl bilıneklir. 

r 1.aa.iıeset) Şa.s.-ki.aı ı:.mu.n:·~yetı.ıE: v~ 
tin iuymıeti miibriım olma.dıgı ıçin, ço_ 
ğumuzi.lll :Hiali de bozuk.tu.r. Yani, cep.. 
~1 :nıf'Ldek.i saaıtltr d~. meyı..Jatıl.a.M.a.Kıi 
ll'll1Ll'ln saaıtılere bem.ôr. Her bırl bir 
b~• telden çalar. Ta.ın aya;Iı, daki>
kas! Ca1kı.1k.ası..nıa işu;yl?tı-ı fütç k:şinin sa.... 
atı vıxrdıır.. Hcle, be-,s d.<.kiıkaya kadar 
lled "" geri oıma..., lııç ~len bı.Je .ı.... 
trı.<Y.'1, 

öyı..terioi taııı.>r.m, günde bei oo cı... 
k,k.a koŞôll veya geri, kal:ın sa.at kuJh
nulıır. 

'!H,,:l, zamarunda 1~ yapıı>Uıru se.. 
V€2ı bir &d.aıı:n. kl.lllaonıak. üzere .i,yi bir 
saat alır. Para.yit kıy:ıı·. Arzu eder ki, 
vaıı.tiru lam olı>rai< Iıllsın. Ewuıı:ı için 
ele n·ıeşhw- oLmuş, şuhreL kazanıınıe 

fJrrnalU!r~ tercih. eder. Bi.r saat aıceme
sir.t glcler. Me.ela, 15 sen ga.ıontı.ı. bir 
i;ta!: alır. 

Fabr!1Jou, bunu iyi ;Yapu:ış!Jr. On 
t,n serıe de gaıranti et.mışı;r. Bu mı(ld.. 
det Zdriı:rJıd,a, ufak tıef.e-K ftr.w.:a~arl 8.CCO.

tC'lerınıe bedava yaıptır.mayı taahhütt et.. 
m,.ıır. Saati a.l.u&ıea.. elıı:ılze b.r de s<r 
net veı-!r.Jeır. 

! ~h~, bu. taahhüt işı, f..lbr.ikaıdıao 

ç>kıı bizim ~lerimiı:a ge.linclye 
l<ad..- cidı!itYetloi kaybede:', l.,; J.aWıaıll 
bJr !u.J alı.r. H~ mue - nizde obo
maıti.k ~ bir mesai tanı varcl.Lr?. 
'{;"·um! bJr lakaydi, aerl-ederlilt, la~ 
b•illil< lhkıleııtlmize ~ir. 

Al<>ığınız bıı ııa&t k(içill< l:ir arıza 
:yapmıştır. AceııtesLııe götürüraüııiliı.. 

Oııı beş gün beltlel>rlec. '"ptılı.. dıer. 
*'>r. F'at.at. bıı yap~ta, bÜEı::~eıt 
yoktU!l.'. Baştan savma bt' had. vardı.r. 
Şark tican-eti 1lilın".:Yeli, o acentede de 
ıp:evcl.ittu:r. Fabrika l>ôyle d°'\inlme
m,şltr. Fokat, fabriıkanm .ktanbııld&
ki '.<.'<ıK"6i bıı bale gelmiştir. 

Eüe-ruıden gelseler, sat.4ınl%i hilç 
yapm-am.ıŞa kaık· -ıl'Ja.r. Y<:pııaır. saati 
al.tr<Sınız, ık.ull.anıı'LYa bJ.şlıt:~ı:.nı.ı. Fa
kat, o. a.rtlk :oı.zm eSk.1 S:tatmr:z aeğjJ_ 

Uzak Doğuda Japon I-lareket
leri ve Birmanya'da 

Yeni Muharebe Durumu 
(Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Uzak Doğuda: . 
Pasifik'de Yeni Gine adasına 

karşı Japon i.!.ri!a hareketi ı>lduk· 
ça büyük öl~üde de\'aın etmek· 
tedir. Müttefik hava kuvvetleri· 
nin şiddetli hücumlarına rııJ;'lilen 
Japonlar çıkarma hareketlerini 
dur.Ourmanı.şlardır. Arlık Japon 
kıt'alarının Lae ve Salamana li· 
nıanları civBl"ında karaya ç.ıktık
lan ve birer köprü başı tutmıya 
muvaffak oldukları teyid edil· 
ınişilr. 

Japonlar Yeni Ginede müttefik 
denrz' fifosımun henü~ hikumuna 
uğranıadtlar; yalnız müttefik ha• 
va knvvetleri ile döviişınek zo. 
runda kalıyorlar. Dem.ele ki, Yeni 
Gineye çıkarmada lrnr~ılaştıklan 
güçlük Cavııdakine nisbetle daha 
azdır. Bu sebeple Japonların Ye· 
ni Gineyi istilii etmeleri uzun 
sürmiyecektir. Kara muharebe· 
leri haklandı< henü2 bir haber 
yoktur; Japot.lar köprü başılann· 
da Jı.uvvetlendikten V<' Cavada 

yaptıkları gibi hafif motörlü bir· 
likler ç:ıkardıl<tan soııra taarruza 
başlıyacal<lardu:. 
Artık Yeni Ginede müttefikler 

için kıyı möadafaaSl balıds mev· 
zuu değildir. Çıkan kuvvetleri 
tannuzla denize etaınadıklanna 

've .1"1JOD çık.ırmalanna man.i ola· 
"nı.adıklanna göre, müttefiklerin 
şimdiden sonra yapabilecekleri şey 

Japon filosu tarafından tecride 
b'1ıjl&nan adada menut hafif lruv· 
vcfürle bir müddet mukavemet 
ettiı..tcn soma teslim elmaktrr. 

Aşağı Birmanyada Japonlar 
ilerlıyorlar; rncak İravadi nehri 

boyuna varınca belli hır tevakkuf 
devresi geçireceklerdir. l\lerkez.. 
de ilerliyen Jap,ıın kolu Manda· 
lay'ın 2:10 kilo,ı;,_e~ doğusuna 
varmış buluıınyorou; bu kolun 
da bu önemli demiryol mevküne 
birnz daha yaklaştığına şüphe e
dilemez. Yukarı Birmanyaya_ ge
lince, .Japonların hedefi Birnınn· 
ya ) olu üzenı.de S<>n demiryol is· 
tasyonu olan Laşio'dur. Buradan 
sonra Çine giden asfalt şose baş
lanu.ktadır. Japon tebliğine gö· 

re, bir Çin kıt'ası Şiııgrnay'dan 

Siyam'a girmişse de ) apılan mu· 
kabil taarruzla geri atılınştır. Bu 
faaliyet, artık yukarı Birmanya· 
da da .Japon Çin kuvvetleri•ara· 
smd~ muharebenin b~laıhğını 
göstennektedir. 

Çin k:ıt'alarının taarruzi hare
ketlerde bulunması, cenupta oya· 
lama muhnrebelerile çekilmek· 
ten başka bir şey yapamryan İn· 
gifü ku vvetleri.nin yiikünil hafit· 
letecektir. 

dlıt' Bln bir fırıza· pc.ydaJ.cıın~t..ır, Da- l•••••••••••••••••I 
rur, Beri gkl.er, geri. kahı·, ::.~l deg~ 

Diğer taraftan .Japon Başvekili 
Avustralyayı harbe nihayet ver

miye davet etmiş ve Hindistam 
da i•yana rnşvik edid sözler söy· 
!emiştir. Bınıdan anlaşılıyor ki, 
.JapG1>lar hem Avustı~lyaya ve 
hem de .Hiııru•tana doğru ayni za· 
manda taarruza devam edecek· 
lerdir. Amerikalılar, Avustralya. 
ya tamam.ile yardım edileceğini 

hatta bu maksatla, birçok harp 
genıilerinin ve harp malzemesi

nin Pasifik"de toplandığını iddia 

etmektedirler. Bu iddianın ne ka· 
dar doğru oıd uğu nihayet 1 • 2 

hafta içinde anlaşıl.a<aktır. 

nıl~fu·, vesaire .. 
Artık, blr kaç <l(Y'd.a b[r acenteye uğ

Tat'SJll'lY.L, Her dıetasu:ıda ~öı.de yapal" .. 

ıar. 
Fakat, ili adamlığı ve t ·aret ~ 

yeti, Şarka maıhsw .şekJiy1~ ca•rt otd~ 
ğu ~ia:.. skl., saaıt i~u tü:rli,ır.-'en bir 
tıirlü !rur\1.1Jamaızısunz. 

R. SABiT 

Acı Bir Kayıp 
"ikdam,, Refikimizin 
Başmürettibi B. Hik
met Canseven öldü 

Defterdarlık tarafın
dan müzayedeye çı
kardan lokantayı Ta
lebe Bir.iği alarak 

işletecek 1 
Üniversite talebe birliği riya. 

set divanı evvelki gün birliğin ~ 
isi Üniversite Fen Fakültesi De
kanı Dr. Fahir Yt:rı.içayın riyase
tinde toıplanını.ştıx. 

Bu toplantıda Defterdarlık ta· 
rafından müzayedeye çıkarılan 

cTalebe kı'kantası. ve •Talebe 
kantini. nin birlik tarafından a
lınarak iş.letilmeei için mü:zayıe. 
deye i'Ştiı'ak olunması kararlaştı-
rıhnıştır. 

Anharada yeni et liatları 
Ankara 13 (Hususi)- Beledi

yece dünden itibaren perakenıdıe 

kemikli sı,ğıır eti 80, kemik&. sı
ğır eti 90 ve koyun eti fiatı da 
110 kuruş olarak tesbit olunmuş
tur. 

UÇtlK HABERLER 

TICA.RET .,. SA.NA.YI I 

* Diin bir altın otuz üç blll\U< li
radan m"""""le görmJ,ıür. Bir gıram 
kU.çe altın 460 kııruşl.uT. 

* Şehnimlıze 308 otomobil 1As'Jiği 
!1Clıı>.1$!tr. Bunlan iaşe Mü<ill<"lii!tıl 
tevzi eaecekt:r. 

MVTEf E .. RIKı 

* Üçüncü Noter HWAm<.»!tinlo k> 
yın vumeol 55 yıaışlarnı<Ja Buıyan Mü,. 
l.ır:ı'l"Hya. La.ielli:iıc bi.r lJ·amı,; :ıy ça1"l»MC:i 
ve zavc:!h kaıdınc.ağız k:ı.ldırt1dığı has
taha.ncde vefaı.t ebınşlir. * &ıhbiye V"1<ıi\i B. Dolc!M HıııJj}s!, 
Alo-tı;' dün İzın.i.nd'l>n Aydına getmıı>
tiır * Mısır Çarşısında duvar ara:sn:ı.a. 
illılıtezıd~.ıt kasn)a.r buluı:rım~tuır. Bir 
.çoL kim6eler bi.mlarLı. kf'Dd.iler.ine alt 

t.1 lci u.ğunu .hddia ctm t,ıerse de Beledeye 

Reishigı Jna:l:Woemoye D•'Ü'r<tCUatı&ruıı 

bi.ldimrıo,,trr. * Yen.! kl.ll'Ula~ak hususi ma>lıike. 
melezden Ü9küdardaki aç.~ak olanı. 
Üski.;.dıır Ac:UJye!:li blına"'u ·ıda .fl:a·Llyete 
retecekti:r. 

Sağır, Dilsiz 
ve Körler 

Tüırk matbuat aleınl bugün e
mektarlarmdan birini daha kay· 
betm~ olmakla müteellimdir: U
zun yıllardanlıerı muhtelif gaze
te ve ıırlatbaalar beyeti tertibiye. 
sinde çalışarak hayatını bu m<ıS· 
leğe v&kıfetıniş beti wıan cI.kdanb 
refi klınizin senmfü ettibi Hik:ıneıt 
Canseven _.~re vefat etmiştir. 

Yazaıı: Osman <.:cwal h.A YGiLI ..1 

Pazar günü fevkalade 
toplantı yapacaklar 
Türkiye Sağır, DilsirL ve Körler 

Tesanüd Cemiyetuıin f.evkalaue 
'.kıongresi bu ayın 15 inci pazar 
günü Emınör:ıü Halkevmde aı'.k. 
dlolunacaktır. Ruzname şurluır: 

1- İdare reyet.ooe değişiklik, 
2- Bı:>ş senelik calışına progra· 
m111Un kabulü., 3- Yeniden açıla· 
cak şubelerin idare heyeti inti
habı. 

Yeni maliye tayinleri 
İstanbul maliy<> varidat ml'd& 

rü İ'hsan Gürsan Mal;yC' Vekaleti 
Varidat Umum Müdürlüğü sube 
nrü.düırlüğiine layin <>luıı.mu.;;tıır. 

Diğer taraftan Maliye Vekile. 
tinde stajyer ca,,.: İren şcllriıniz 
kambiyo müdii:rl:iğü memurluğu
na, hukuk mezun larınd'an İsmail 
Riza Devres İstanbul ~ıazine avu
katlığı vek.aletinc tayin olunmU§· 
lardıx. 

yel! heY'?caıı.ıa, zevkle gôn1ünde ya
ıattı ... 

Kr.arıı stıJm'U'Ştu... Süavi. daldığı 
ı·lryadnn uyant.r g1bi başını silllt.t1, ş:ş... 

n c.n adam, gekrıiş, masayi'!' oturJnuştu. 
Slıavi grı.rsona .9E'.'slendi: 

- B.r ;jİ.,~ daıha g"'th· .. 
~1'cra, şa.tıkı.c.tıYa döndü: 

- Çok güzel ... Am•·ı.o. o kadaır gü.. 
zeı kı .. Ç<>kt:ınd>r t.öyle t•.ırll biır 
nıUzik <tirrJ.ememiştim .. Vaır ol... Seın 

bi~·yitk saır:aUkfırs.ı:n. ~ OOtadısın, biır 
dahls.m, sen!. .. 

G<.<S<>n ıkadeıhlerl doldurmuştu. Sü.. 
av! kadebmô iG<klı:rdı: 

- ic bakslım ..... 1"LI21laı cr.;,,ünmeğe 
ge!mez d€ğll mi. doetum? .. 

Şı~ın.m ad:ım adamak;ilı oeı;'elenı

mışt.i: 

- Değmez bayım ... Değmez. Genç. 
Iı~!:ıı va.r. Ü.s.t tı31llaiını dlşı.inme •.• Biır 
ık>dr.ı, genç biır eı<keğ'n, Lele s•niıı gi. 
bı bir erıboğin 8a.çu>crı hlr !<,ti kada>r 
d<:ıhı J-nyır . .et.li değildir. N~ d~cek.. 
si.n?. Onlar dlişlm>iln?. .. 

Yava<ı yaıvaş, .iidsi de sarhoş olırrnıD-
1.ar, bunu, nedc-n sonra, runl,;mı]Şlaıı"dı. 
A~'lık. Sü:ı.viınln söıJ..er, in~icamını 
l..~ybe nı!ışti. Cüım1-eıt:r, ~ınc n daha 
1 ;übcııl\ ve kı.r~k dOk,i.ik çıl:.ıyo-::du. Anıı

dn bi1", masanın üzerindeki sabiıt bit 
rıokt~ya goo.ler"ın.i dik.erek de.1ryor, son
ııa. cor of ... > cL'ye ictni cc.\ı.:lY()JdU. 

Kendisi wn zamanlarda hasta· 
lanmış, fakat .;dik bir yapıya 
sahip olan bünyf'sinin mukave
metile hastalığı a, akta geçi:rmeğe 
çalışmıf..:ı. Lakin bir hafta evvel 
kardeşinin ölmc•i onu büsbütün 
göçürımü~ ve nihayet bir zatüır. 
rie· meslckı:lao;ları arasında • Pehr 
!iv~. diye anı.lan bu levend var. 

lığı dört gün ev'. el yatağa dıi1-
q»-:-m<lf ür. ZavaU. a.rkaclıı,.~ı= 
bu aın~mwz dert.en kurtulamı~a· 
rak l:ıu gece sabaha ka"ŞI Hakkın 

rahmetine kavıışmı.ıştur. 
Con.az.eı;i lrugun Fa tibde Çl.I."· 

çı.rda Fenaıi sokak 6 numara.dailti 
evinden kaldırıhca:kıtıır. 

M~uma Allahıtan mağfiret 
diler ve kısa bir zaman içinde iki 
mkınünü birden kaybeden keder
di.de ailesine en derin taz\yetleri
mizi sunarzı. 

----1-----ı 
Jl'r aralılt, Siiavi •O yeşl. gfuile,. 

tin ... > tanıgostmu çaldrrm!ştL K.U.aır~'
cı. ayni zwma.rıda. bu tar~oyu pek. gu... 
zel s0y1eın - l. SlL vi, yüK.Sek scs:e: 

_ Bu ıaıııgo Qaı.00.L ve onun yeşhl göz... 
ıenıne b ki:Ura<k dan;settirn., dıye bi>Y. 

le..'lrii ..• 
ş:ışman atlam, tekraır masaıya otur

r.:ıt.~tu. Sltavinkı gOı.!r!'i donüj.·or, haıt.. 
ta, baııt .sö:zlerinden m&na. et.ahi ~ık
ım vvxu. A<l makıllı sarhoş olmuştu. 
ı·~~;~ı. aıtrbabın.ın omuzuna kOyıdu; 

- Onu all~ta.ca.ğun.. B(Jyle olmak 
ı;zıır.. Dedi: .. 

- 01<.lml.. 
- B .. ı:isl. .. Amma, sana soraırım, bu 

t.Şte bıa.· kalleşlik va.r mrdır!.. Açık~a 
iC:yle ... Ştiyle mertçe, erl.:ok.ı:e söyle ... 

- - '\'oktllfl· Neden olsun?. 
- hay yaşa. Öyle ya, ""den <>!.. 

6\10?. }lem ben onu !evmi)vro.um k..iı.. 
Sen yrıbaıncı dcğ~lsin .. La! ar,;,;,ITTuzda .•• 
Hoş1anıyordwu kfıfi-rden .. Anm1a, ta
tlına b:ıli~ık. doyduk. . Y'etnsır a.r:t.ık 

değJ m!.. İşi uzatmanın n,.a'.?Xı.Sı var 
mı" Ys.kat, o, ne bi'!eyim., azıttı, mese. 
lenı.n tadını kaçırttt .. İ.§hı buTaya v~ 
ı.a.cr:ığım nereden b~li.rEin. 

Bo ka.dıınlıa.ra. aAcıııl ti'ki.!r eım~yor. Benı 
ki, c~ı taırudı.ğlill11 san1rcı1n1.. Bak-
İlk c pfa ıtira! edlıyorum k~ yanılmı.. 
5ırn • K' ıl.:ie dı.ıym.a...'im.. Ben dahi he-

IDev&mı V~ 

Bu arallk yuvaırlak maEaıtıın elırafın· 
da.Iulerı,, sesleri Yi1k•e1ır.:.ye baııla. 
nlJ~u. Süzle.r.iıllien ah.ilk ve .fatıJıele 

d.tl:lı• bir müıbaha.seye gir~ti!ıcleri .an
asrlrycrdu. He~ı o;.rer bire!' ve ayn 
ayrı Lık;;rlıericl ·söy 11-1.;for, ~onra hepsi
nin hocu.ı.sL okıın. SokrJ.l onL.ıra. cevap 
veıJyordıtı. So.kıraıtııı tam: 

- Fazilet öy~e b~r şeyillr iki çoeUık
J.aır!. . 

D1:re başlıyan sen sen.il i:uerute Dl. 
yojen ~ biuıQ ı,;uınu sOy!(dL 

- .A:hl!Ucl.aü. f<.:tl.i:l ~Ll;!a b~·ı:QederıJcr 
.1.ıp.kı kıe.rnaına., .m.an.do~ ne, ut.!a, k~ta..ra-
ya t.emxr:er. 

Çlni.iKü bu gü.zel sc. lı ça.lgılaı, na., 
sıl b:.ı.c ,n_ı;:tUkJe.rj ·çok gu.zel ha·va
lırrı..r1 l~:n1kınıda de~·· -~Eı·, onı.ar da ay
nen Oyeclırrler. A~ız; · . e bi~ çuk ~ey
ler dinıetU•lo.r, Laka.t ııe .>llyledU.ıklıeıri. 
nin lkend.leri de iar.kınd.a. dt'ölkl.i.rler. 

&.kr:>tla ~beler1'rıe ka<oı e.tıımış 
olan bu taış )"uvarlak m.'lşaduJtileti,n 

bazı.lan tarafından dıııyıtlmuş olıruılı 
k;. f..:;enofon hiddı:tl-e kalkı.p bi2im 
masqya ge.l:cti. ve klht.!ma da-yanarak, 

Diyojene çı.kışh: 
- Be adam jjkide bir, §Ul?ll buna t8ıı 

&tmalctan, lıırvlamak:\an, h ırlıımaktaıı 
ım.a~ nedir sen.in'/ Te\'ekk.eli ..,. 
n1 herkes köpek! Diye çağnmıyor, 

Di<yojn gilleorek: 

- Evet dedi, hence. b<oi köpek dl
ye çQğırmaltla h-..ıtlıdır. Çunl;.ü ben, 
bana lı)tfedaalerl ok:şarım, etımiy<?ıı>

lere havlarıım, fenata.ı-ı da 15!.rı.rım! 
ls..senofon ıbh"den ytmıu.ş.cıdı, kılıcı.. 

nın ucunu yerdeki ır.ıermaır taşa vuıraı
ra.k garsonu çı#ğtıxh: 

- Baba n_;yojene, Diyoı~~ı..ootaı, ya
ni ~aır.;ııp ilahımız Ua.k.Usüo hö şaraı
P~tl b1r v1;ı11.1iıl. gc.t~r.i.nı1:! Ta•l:JiJ mıe. 

zele.r;: le beraber! 
Dedi1cten OODra blzdor. ml'sa:>de ;,,.. 

l'Y"rek yanımıza çi:iktü. Omı böyiıe 
kılıçlı, apuletlj,, ün.iformaıl.ı olara:lt ya.. 
ıumıızda gören peri kıı.ı ~W\.ıa, bir, ik1l 
~utıkuodu, ve kenı:i1.s1ni. ~df:'l.a g&lo 
ih&ps'-..ne ak.il.. K.b-enolonun. b:2..cln ma:_ 
sacta fazl.ııca kahnası ve sa:;:d4:1~yesinib 
perı kı.zı Sofilı..a.nın tam yanıa:ıa rt.siüa.
ması, yU'\ ar lak masaılLll etrmmcı.aW
le.rden Fi·riıni ile A...:ıµa.9yan.ıu dfük!kaıt
le_r iru çekmişt.i. Şiındj (ltJ].a..ı.· ikide his: 
kulok ıkul!aga bir ~'e)'~er f1sı1daoŞ-LYo.t' 
v.c ıık.de b~r bizjm· ınasayı sUz.Uyorl.:i.ır. 
d:. Ü<'t:i.ya yerı.i. gelen şarap ,..,.ili IM>
nliz boşaılrmua ba.şlamış1.ı ki Fn1ın:L ile 
Asprı:;yetmn ayağaı fır.l.aımalıwrı ve elıre
.rinrieki şarap bsaıd:ıkla.r'il~ b;.zhn ma.. 
saya l>ü.cımt e!mekr.i bk. oldu. Ş;.nı:ı> 
:Eıtrion! ile peri kızı: Selma v~ h~a. 
le Çitl•ııl>ik Nigar meyhaneıJcı orta. 
sında. saıç- saça, baş başa gelmL51er. 
kerke'! oe yaoocaiu» ea&U"tta5. masa.-

:.ar altliot oiırn"1o. başlamıştı. Dört ka
dınır, acı çı.ğ..Jk:J.an k.wakıa~. yırtıyor ... 
du. µ;in ga.rib.ı., bu;J.Jarı ay. ".meık: için 
Wmse de ara:ya &ı,ırınıyc.•rıdı. Zait.en 
ıl.ril:'.'g:ınırı ·b~ma.sııy ıe b.:.:.Jlk:t.e mey. 
C .. arıd:ı d:J meyhaneci b~bad(l(ı ~ 
khnse tk<ıılrn.amış gbb.i. idi. Kf<d ıf!Jaır saç 
saca, baş bLıŞa orı.a.d.a yu\·o.r19.nırl.al"

krn barba da tezgfilı ba;;:noo polj6, 
pujs, nldaıl, imdat! Diye avaz a.varı 

tı.::ı.yık.11 ıyordu. NStiıl cldu ise okiu., tam 
bu s;.raQ.a cereyan .kestl:ince eh:kldik.,.. 
le-.ı.· sOnüverdi ve 1toskoca., aıp<l)"dınılık 
s~·liıtlı1 meyhane gün g(i..ı.meı ıbia ... kö
:ı.nurliı e döııdü. DO ıor U.Jnmez de y..b.. 
ne ın hut ııorık öttü: 

Da:Htn~ 

Al1"1l Alla>lı, şu ha.le bakın biır ......,, 
lıtır kaç ~aııiye once rıercde ve nerelf!<r. 
<l'6 !diık, şimdL ni..•redo?? Ne olmuştu, 
rüya ını görmü.ştük., fakat ne 'I'ÜUMı? 
B~r ytrcie, b.ir ı~Uste bu.lunıa.n y.edi, 
seKı;ı; k~inlın hepsi de, ayni Z'<l:lmll..Dda, 
aynı rüyayı hilrfi harUm~. eliti e.lıifine 
gOı~ınezdi ya! Bu. kat'iyyen hnkfwı....:;.~ 

bir şeydi. Son gonk ilzf=:'r.l,ne hepimiz 
d• kendimici, yine olduğımııtll g;bt 
Kovuk PaJ.a::ıta 1:ıul:ınca öyle a~ 
m1:;111k Jci lıu hal ~sııula del,; oı.. 

mak işLeı:ı bile değildi. Şimd'. ft9llt 
Dlyoımle Çjllefibik Nlgi\r ınwteso., 
olarak, hepiıınlz de wn derece saıı'kıtnı 
bir holde bir.ob!riımize biık>yor, fııJo.'Vt 

hiç bh'.imi:ı de durumun bu derece 
garabetind:en.ı esra.rengJrT.lij:°inıden, k;in
den çııkıılmaızlığından dol.ıyı berlıbiır.i
ıwze b!C" şey söylenuye, b•ribıiTJınfa... 
den bir ~ey sorrruya cesar~ edemi .. 
yor, ŞOf>kıt1 §aıikm, afal a.faJ ne ya~ 
cağımttı, ~ diy~eğ!ımizi dt~Un:ıfı~oır
duk. Ni.lı..>yet :işı.i< Diıy<ıjen lrizr bu 
içın<i.eu çı:kı.lmaoı Pak. &uç okm bıı 
dı:rumdan klll'tardı. Bit mi>d<iet !ııiı. 
zlıu bu f;:a\.c:·Ju.nJ.J:grıruz.ı kesk~1 baklş

laTi;yle süzı!i,p .bizi brr kat daw ~ 
lJltııJ<.iaı sowa saze tı&Şladı: 

- Nasıl, bu gece giıttlğiill.ı.'tz, gezdi.ı.. 

ğinL'? y.erierdıe yedi.lt.!eırin.lz, )çt:k,ılıer.t. 

ınlı siz:n olsun, şimdi baııa ya.lırııı:ı oraı. 
larda gOrdüık.lerinhi, d~11Ll2ı 
ar. hı. tın, yeter! 

Buınl~n anlatacak kinıde h·an. vaot:dt 
Ş:~n:cli?. O koca sakalını sl\ıoa.zlayıp 

!Yizı.,,-ı o keskin boluşl:ı.ı~ Wkır.., 
si.Pıerek: 

-- N2Sl'.I dedi, g>füğhıi'ı, g>e2d.~iz 
yı10lero<' 'Yediğiııı.iı, ;.çilginu. gördii.ğ(>. 
nl,, dızyduğwı= şc;yler. 00.un.wza 
g~tti ro.i?. 

Bu sorguya önce .şoför Dar- Kenan 
cev'.lıp veırdiı: 

- Bazısı giıtti, bazım ~. Me. 
•• ~ iJk gi!ıtl~ b&.-dııılD ıı:IEU>. öruce· 
ileri pel< ıı.tu.. fabl: soıııl<ıa:. blıraıı: 

U))vamı Vaıt) 

Fr2nıa'dall:I 
mulıa eme 

Yazan: Ali Kemal SUNMAlt 
Uzun süreceğe benziyeuı ınu

hakeınenın ,. erakJ.ı safhal .. raan 
geçeceği g'®ü.;cü;,ror. Framanın 

hezimetind.en mes'ul olınak ürze
re muhakeme a~tına alınan eski 
başvekiller • sol cenah başvekil· 
leri • nin daha söy liyecekleri çoJo.. 
tur. Gelen malun'.at bilhassa bir 
no.k.tayı belirtmektedi:r: Harbin 
mes'ullerinin ba~ında h~ cep
hesi ilıtiıkfunetini kurmuş olan 
Blum ile radikal sosyalistlerin 
reisi Dalad!ye gö, üniiıyıar. Bunlar 
!Dlemleketin müdafaasııu hazır

lamamış ohnakla ve daha buna 
bağlı işlevde kusur isna<lı ile it
ham ed~ktedir. Bunlar da ge
çen celselerde mevcut olan miiı

dafaa vesaitinin kullanılmadığıııı.l 
söylediler. Yani artık harpte işin 

sivillerden çıkarak harbi idare et • 
mekıte olan kumandanlara geç 
tlğini, onların ne<len dlola.yı bu 
vesaiti kullanın a dıkları kendile
rine sorulması Gzım geldiğıni ;. 
leri sürdüler. Fakat hıırada ba,. 
his deği11i)'or. Harbe karar VEll'

mi~ o1an hiiklımı't ile ondan ev. 
velki Blum hükumetinin başın.. 
da bulıınmu~ ob'.'llann muhake
me edileceği, harbi idare etıroş 
olan kumandanbrın bu mahke
meye çağırılmasına lüzum olma
dığı cevabı veriln:işttr. 

Eğer mııhakem"nin geçireceği 
safhaların türlü şekiller ilıze.ri.ır 

de durulacak olursa daha !dm. 
bilir ne kadar dikkate değer 

nok'ialar göze ç~rpocaktır. Fakat 
asııl üzerinde dur<.tlacak mevzu 
şu olsa gerek: 

Neden bu harbe girildi?. Blum 
hükı1ııııeti memleketin müdafaa· 
sını ihmal etmiş, bir tarafa bırak
mış, Daladye de müdafaa isleri 
böyle bir halde ıken enini, sonu· 
nu düşüm:meksiz.n 939 eylillünde 
ha-rhe girmiş. 

Keyfiyetin bu kadar basit ol· 
madığı ru;ikfırd.ır. Onun için ne 
Bluıın ne de Dala~ bu ithamı 
kabul t>deceğe benııemiıyorlar. Bi
laıkis onlar da daha söyliyecekle
ırini bazırlııyorlar. 

Lfikin ne ohıl'$a olsun işlerin 
bir de içyüw armrrıak gerektir: 
Gerek halk cephesi hükı1metinin 
başvekili sosyalist Bul:ın, gerek 
radikal sosyalist:erin başvekiline 
sorulmak istenen ,ual şu.dur: 

- Neden İn.gil tere ile o kada:r 

s>kıfıloı dost oldunuz?. 
Bilhassa Daladyeye sorulan su· 

alleri!ı asıl man~$1 •ti oluyıor: 
- Neden 939 eylı1lünWı 3 üncü 

gü.nü İngiltere ile beraber oldu
nuz da A.lmanyaya ka~ı Fransa· 
nın da ha.rp halinde bulunduğu· 
nu ilan ettiniz?. 

Bu sual mıı.hh--emede açıktan 
açığa sorulmuyr,., Fakat mahke. 
meye gelinceye ksdar geçen talı· 
kikat sallhaları esnasında tabii 
bir çok vesaik göriilmüş, göııiişüıl· 
müştiir. Daladyc hükumeti veya 
hel1İlangi .bir hükumet göeü kır 
palı olarak mı İngiltere ile bera. 

lber o0ldu da bu harbe gi.ıdi?. İn· 
giltere ile olan o saırnirıııi itilaıf, 
sonraki ittifak ne o1du?. 

Geçen umumi harp Fransa ile 
İngiltere a<rasında.ki dostluğu 
ikuvvetleooi.mniş olıclu. Çünk.ü 
müşterek bir zafer kaza • 
nıldı. Lakin İng:l.izJere karşı h~ 
nulsuzluk besliyen Fransızlar yi
ne vardı. Geçen harpl<! Fransuzı

ların çok foclakarlık ettiği halde 
İn,giliı>lerin kendileırine kıyama
dıklanna dair ağ,zdan ağıza söyı
lenen hilciyeler <.ie bunu göster
nıeh'iedir. 

Halbuki İngilil C.Ostluğuna çok 
ehemmiyet ve kıymet veren Fr 
sn.Jarm .filori de başıka lüdü.dü": 

- Her iki taraf•n birbirine sOi!l 
derece ihtiyacı vardır. Bu h:ı.rıp 

başladığı zaman F'.ransa yal 
kalamazdı. Çünkü Almanyad'a 
emin değildi. İsler istemez İn.gil 
tereyi takip "derıek harbe girm· 
tir. Ba,;oka çare y3ktu; di:tıcıdar. 

Fransızla11dan btedenberi İngi 
lizlere karşı hoşr.utsu.lu.k göst 
rı:n!cr bu harbin Avrıı,pıı<la 
Fransaya 94-0 haziranınu·a ha 
lad.ığı akıbet karşısınd.ı: 

- Biz domedi k !rt'l.İy-di? Biz bu 
nıın bö;,le olacni(ın• .biliyorduk 
d!er gibi ve sanki göğüslerini 
rerek ellerine kalemi almışlar 
yaıımışlar, söyleın;şlerdir. 



(1'U yazınm metinleri A.ı..:acıoıu 

Ajanaı bült"'1leriııden almrn1'tırı 

Telhis ed~n: A. SEK.18 
Vaıjingtıon haoerine göre Fran

sız sefiri Haye Amerika Hariciye 
N"zırını. ziyaret ederek Fransı.:ı 
filosunun mıhvere teslim edilıni· 
yccl'ğine da.ı- kE. disine yeniden 
b. teminat vermiştir, 

FRANSIZ HAR? MES'ULLERİ· 
NiN DURUŞMASI 

Riaın lııohet:IU! göre, evvelce 
m·.li müdaf • mwrlığı wnurnl 
ktıtlpliğini y l'l!"l1Ş olan Fa.ooınet 
in Rioım adalet divanında muha
kcmeshıe başl:umuşttr. Faoomet 
demt,ottr kı: Teessür edilecek bir 
nokta varsa; işe ~ geç başlam~ 
olmaml2Jdır. 

1~AN KABİNESİ KURULDU 

Tahran •h.ıberil"e göre, Başve
k. Süheyli ) cnı .ıtabınesini Şaha 
ve =lise talai..:ıı etm ::tir. H~ 
kümctin progr&mı gelecek hafta 
meclıı;te okı... 'lacak ve Sillıcyli i
t.mat Wep edecekta. 

HİNDİSTAN M'FSELESİ 

I..ıandra : a~erıne ,g :re, lngiliz 
'hnrp k&bİI' ı H ~ista .ın bülün 
taleplerini yerine. gc' .ek r ısu
sunda tam bir anıapmı vard.•r. 

JAPON DAŞVEKİLİ1 . N 
YENİ DEMECİ 

'ful.."JQ ilahcrlne göre J apoııı 
Başvekili Tojo, Avustralyanın 
•nıucadeleyi ter.1tctme!:' lazım gel
diğin!. bu takdirde hürmetle mu
amele gö.rcccğinl anlatmı.ş ve 
Hint oınilletinc hit~p eden ihtarı
m esklsindcn <!ahı ısrarla tekrar 
ederek demiştir ki: Eğer .Hintli
! r Büyilk Britanya boyuııdurı.r 
{\undan kurtul-ar. içın bu fırsat. 
tan istifade etınPılenıe Allah tan 
gelen bir t cscrıni ebediyen 
knybedecok' .c."Clir. 

ATL:\N11K VE ALMAN 
DENİZALTI FAALİYETi 

Berlin <haber 'le gi!re, Alman 
d nizaltı.l:ı.r:ı, şi:r.'a1I \ c merkezi 
Aımerika subrıı. la yen.:den top
yckUn 109 bın tc ·;oluk 17 ti
caret gemJSi lle bir 1'iıy • :O.ara
k<ıl gemisi ve l-'r de'liza.lt.ı avcısı 
batınnış!arcl r. 

ALMAN • tSV'EÇ 
MÜNASUETLER1 

Stokhohn haberıne gare, Al
manya ve İsveç arasında vahim 
bi• gerginlik mevcut olduğuna 
dair Avruıpada ve Amerikada do
la"an şııylalara İsveçin siyasi 
= f"ıllermde inııruhi-ıaınalctaclıır. 
Bu iki mt'llI!lekl't arasındaki mü.
nascbetleor Wrıit edildiği kadar 
oormaldir. 

O izi goruyor ••. 
O, sizhıle F.orr..ışuyor ... 
0, sizi SL'Vıyor ... 

Fransız filo>su A lmanla
ra tealiın ..-dilmiyecek
Fran•ız harp mea'ulleri
nin duruşması - Iran 
kabı , .. ; kuruldu 
Hindıs•a.12 meselesi 
japon 88'vekilinin de
meci - Atlantikde Al
man deni .. altı faaliye
ti - Alman • laveç mü
nasebetleri Doğu 

cephesinde yeni muha· 
rebeler - Libyada a&
keri durum - Uzak Do
ğuda yeni hareketler -
Görice pol:a müdürü öl
dürüldü. 

J)()C;U CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

A\ınanlara ııöre, muhtel.! lce
siııclerde düşman;n mıikerrer hli
cuınları dün de muvaffakiyctsiz 
olmuştur, Alınan h ü.cum kuvvet
lerinin taan·uzları cmusında bir 
~ mahal ~gal ~d-lmiş ve düş
mana önemli kayı,plar verdiril.. 
miştir. 

Ruslara göre, cenup cephesin
de !'ki A\man piyade alayı boo:;;u
na uğratılmı.,;t• Harkof ve Do
neç ke= nlenn' 'en~n bir kaç 
köv geri ahtım~ rr Al"l'aı,lar 5 
şubattan 8 mar!a kad'ar Kalinin 
eeıı~csinde 49,70~ ölü vcmıişler
dir. 

LİBYADA ASKEI DURUM 

Libya cephesinde kayda dl>~er 
hiç bir değişiklik oln1a,,.,ıı.<tır İki 
taraf arasın.da kı'5if kolları faali
yette bulunmuşlardır. 

UZAK ])()(';UDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre, Japon k'Lt'ala. 
rını.n 8 martta Ye1i Gine a.dasıın
da Lae ve Salar'arada karaya 
çıktıkları teyit wilmiştir. Yukarı 
Binnruıyada bir dÜŞl"An müf~ 
zesi ŞinllIJlayın ~:m~liııde Siyam 
arazisine girmiş, yapılan taarruz 
ndiresinde dü:şnıan ölii, yaralı ve 
J:ıarp rnalzeımcsi bırakarak geri 
çeki1ıniştir. 

Müitefik1ere göre, Amerikan 
bcmıb~ tayyarelorı Y<0ni Ginede 
Salmnana limanmda düşman ge
milerine taarruz ~derck 18 ton 
bomba atmı.şlard'l'. İki Japon ge
misi bal.mı.ş, 4 gemide yangın çı.k 
mıştır Bir !l'-'mİ sahilde karaya 

1 oturmuştur, Japrm hsr.·a kuvvet. 
leıri de Moresby'y~ hücum ctmi~ 
lerdir. Sımıalrada Med'an mlltte
frkler elindedir. 8urnda Japonla
ra mukavemet e(!Jmektedir 

GÖRİCE POLİS MÜDÜR()' 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Tiranadan bilJirılrl~~ine göre 
Görlce şehri polis müıfürli İsk=
der Hacı sokakta me9hul şahıslar 
tarafından atı.lan tabanca kurşu
nile öld.ür.üimüşti.ir. 

Fakat, 
si% onu 
göıımüyorsunuzl 

meyenKa n 
Sioomncılrk tekniğimn zaferi, görülm~ t=z:da bir 

B'<lŞI' Rollerde: 
'\'İRGTh1A BRUCE ve JOHN BARRYJllORE 

Film ... 

MAK S İM'de 
Her akşam saz hey'ı...tile beraber 

SA Fi YE 
Ayrıca her akşam OOlııişililı. lıüyiilt Bevü 

.__Her Pazar saat 3 de içkisiz matincmsı:~ 

"Taymis,, e G"'re .. 

Yeni bir harp 
cephesi hemen 
açılmalıdır ! 
Landr.ı 13 (A.A.)- Bt>yaz ek

meğin ortadıın kalkması ve ben
zin ile spor işlerine i;xınulan yeni 
tahdidat Jıaltkın<la tt'f>irlcrde bu· 
lunan Taymis gazElesi dlyor ki: 
Vatandaşlar fa;ıdah olabilecek 

her tünı.i fedakiirlı8a kaUanma
ğa hazırdlıtlar, OrJar yaJ.n,ır, res
mi şeflerinden d •vaya yal1<L>m e
decek olan fedwrLğın nedeni
baret olduğunu \et>dilerine söy
lcmnıesini istiyorlar. Devam e
den bir 9!l'i mağh1.blyet aıımimi
zi zayıllatmııını~. lak.at zihinle-i. 
mi•~ ve asabı.ml2:ı öyle bir gay
re• tahmil etmiştir ki bu yUk.ü ha
f'ilctmek için yakulcia bir şey ya
pı..mzyacak olursa bize hA1dm o
lan harbci "Zil r yelin nlha)~t kör
leşmcğe l!l'ahkfıın olması muhite. 
meldir. Gergınlik baıjlıca !rg.Jiz 
kuvvctleririn ha~eketc geçtikle
rini t:örmek tmkanı.n. verecek o
lan yeni bir cephenin ilı.dasile 
hemen kmnilcn zail olabilir. Böy
le bir an Jıerhalde gelecekıtir. 

LİBYA'D A 
Lon<fra 13 (A.A.)- Libyada ke
ştf lrollam faaliyeti vardır. İngi
liz ta~aı-eleri Bingaziyi V'l mih
ver tayyareleri de Tobrulru bom· 
ba lıwmışlardır 

Bu Sabahki 
Rus tebliği 

:M'O&K\i a 13 (A.A.) - Swyet 
teb11ği: Savyet k: t'ala:rı taarruz
larına devam ed•Tck Alman mu
~abıl taarruzlarını kırdıklannı ve 
baz.ı kesimlerde ilcrliyerek bil
lıa:><:a merkez oeplıesinde bir çok 
me"kün ) erleri geri ııldıltlr.mı 
bi\dirmekıcdir. 

Bir iman zırhBlsı 
yareh 1 

Londra, 13 (A.A.) - • B.B.C.• 
Brcsfden k<ıçıp Kicle giden iki 
Alman zırlılıruıdan Gneiı.enau'ın, 
havı•zda lıavrdan fofoğrnfileri çe
kilmi~ \'e bu ıc.-iml~r bahriye ve 
hava mütehftssısları tarafından 
tedkik edil•nıştir. A.nlaşıldığına 
göre, Alman zırhlısı ağır yaralan
nın;, burun ıarahndaki zırh lev
haları tamamen paralanmış ve 
kaldmlmıştır. Zırhlının arka ta
rafından da yaralanmış olması 
muhtemeldir. 

Brezilya harbe 
g·rcyor 

(1 ·nrl ~:ıhiteden Devam.> 
tezahürat y pıln,~tır. ~hali, mih 
ver tarafmdı:.ıı kulanılan bir çok 
müesseselere hücum ederek taıhr 
ribat yuparuştı.r. Telılikcli sularda 
bulunan bütün Brezilya gemile
rine en yak'11 bir Brezilya I.ma
nına G,inmelerl cımrcdilıniştlr. Bu 
gemiler silahlandırılacaktı.r. 

Bocnos - Airesde iyi ka)'llaktan 
haber verildiği.ne göre, Brezilya 
mihvere karşı harp ilan ettiği tak
dirde Arjantin hükmneti de kar. 
deş Brezilya rr.;lietilc birlikte 
mihvere karşt harbe girecelatir. 

Mihver malla-
rına el kondu! 
Rio de Janeiro 13 (A.A.)- Re

isicumhur V ,•rga mihver dedet
leri tebcaiarına aıt :menkul ve 
gayrimenkullere ve mJıver tica. ı 
rethaneler•'le el kttıulr:as: için 
bir karanı ır.e ınnlarnıştır. 

FEVKALADE BİR l\1USİI<I HADİSESİ 
1 y 

Türki}·e Kızıky Cemiyeti !Uenfaa tin.e 
Avrupanın en m~ur mugan.'liyesi 

NA s c 
Tarafından BiR KO SER Verilecektir 

Artist'e Berlin Opcrasınm birinci piyB!listi refakı;:t cdecekt.r, 
San'atk.ir, lstaııbulda lb~ konser vcrmiyeceıctır 

FİA'll-AR: Parter 580 kunış •<. 300 kuruş 
Lüks Balkon 400 • 
İkinci-Balkon 200 • 
Localar 25 ve 20 Tilrk lirasıdtr. 

Cavaya 105 
Japon harp 
gemisi taar-
ruz etmiş! 

Loudra 13 (A.A.)- l! J!.ıııda 
Başve'uii Gc~bra• :iy Cavn adası
na tnarıuz için ra7.urlanan Japoın 
ku,"\•etle'"nin 14 KnJvazör, 5 tay. 
yare gemisi, 6 deniz tayyare ge
misi 55 dcstrcıycr Vt' 25 demzaltı
dan mürekık-ep alduğuı:u OOgün if. 
şa etmıştir. Bili .-kıl demı~ ·• ki: 

J&pon filosuruı karşı yapılan 
muharebe bir dereceye kadar mu 
vaffak olmuştur. Fakat kafilelere 
karşı yapılan taarruz yaln:.z de
niızaltıerın himayesinde lwrekete 
geçildiği için unu\'affak olamamış
tır. 

Avustralya konferans• 
VellingtCJn 13 \A.A.)- Avust. 

ratyada toplanan kooieransa i.ş
tinıık etmiş olnn Yeni Zelanda 
murahhası Kuat'!Z diin Aucla.od
da beyanatta bul.ınarak demıştir 
ki: Muharip servislerin ''~iyeti 
ellerıne almaları ı:.zam geL..ğinc 

knnüın. Biz onlara güveniyoruz. 
Er~ilmesi istenilen gaye yani Ja
tpOnları mağlüp etmek için hiç 
bir 1ıedbirin ağır ve ciddi teıakki 
ed.ilemiyeccğine ınaruyorum. 

Amerikan t~bliği 
Vıışington 13 (A.A.)- Harbiye 
Na~m tebliği: Filipi.nlerde 
Bataan yarunadas.nda sükıin de
vam ediyw Diğer mıntakalaıda 
bildirilecek hiç b'r şey ydlctur. 

Bütün faaliyet 
Avustralya etra· 
fın a toplanıyor 

Vruıiııgtou, 13 (A.A..) - Ameri
knn ve Avustralya tavyarelcri Pa· 
siii!(dc havalara hi\kimdirlcr. Müt
tl'fikler Japonların Yeni Ginede 

1 

kuvrnUer topıamasına mani olmı
ya gayret edi~·orlar. Zira .Japon
ların Yeni Ginede toplıyftcnklıın 

k\l\·vetlerle ve harp malzeme ile 
bir Pn cv,·el A''W tralyRya hikum 
etmek istedikleri anln~ı!mı~tır .• Ja. 
ponlar; Birınanyada önce hareke
te gccınek is tedikleri t•k.dirde A
vustral)·ndan arkadan vurulmak
tan ve miittefiklcrin A\'111tralva
d:ı taarruz ınıı.ks&<lile J.01.ırl aııdık
larından endişe etnuktcdlrler. 
Japonların ~eni hcdP'i l\Joresby· 

yi almak ve müttefiklerin maksadı 
da buna mônı olmaktır. Diğer ta· 
raflan Dolanda adalarında kalan 
Bolnnda knvrotleri, dağınık olma
larına rafmcn muk:ıvemete devam 
etmektedirler. _ ___,..__ -
Japon Filosu 
Yakında Hind Okya
nosunda faaliyete 

geçe c ek! 
Vişi 13 (A.A.)- 0.F.İ.: Tokyo

dan bildiri iğine göre, ya'kında 
Japon !il.osu Hi.rıt Okyanusunda 
mütteo!ik gemi kafilelerine kaş 
harekete geçecektir. 

Hinıdi.;taııda :Kalküta şehrin
den şimdiye kadar 500,000 kişi 
ayrlınP.§tır. Vali, 'calmalarıında lü 
ZUI" obuyan kimseleri şeihirden 
uzaklaşmağa davet ctmişti:r. 

Çin Hariciye 
azırı 

Ruzve t•e görüşü 
Ve~ n.gton 11 ,A.A )- Çm Ha

rlc;. ~ .'o:r.:ırı dür. Resicumhur 
p J7l1 C'lt] "'ÔrU)l ~ 1.1.1'. 

• 'az r bcv a:>ı " Çine levaz.ı.. 
m!"I ........... a )"ı !u j·erıne dıa. ... 

hr emin bir yoh•.ın sev'!wlunaca
ğıını söylemiştır 

---<>---

Birmanya' 
Çung.J<:ing 13 (A.A.)- Birman· 

yada Japvnla~ Fegu bölgesinde 
mevziler yapmaktadırlar. •Bunun. 
la nıooafaaya geçtikleri anlaşılı.

)10<. ileri harl'kete devamdan vaz 
geçtiklerine dair \ıaşka emareler 
de varan· 

YakınveOrta l 
şar ... ta harp 1 

llU 1akml~ıen De,.arn) ı 
lcccği iızan1i ku\' ·et ~e.kün:.ı br.tlft 
10 tuıncııi hile g~çenı"2. Halbuki 
yuk.ar;da çcrçcveledii;;miz hölge· 
lerin hep inı1~ b:rd n hnrbe<ichil· 
mek, sa n ı Cebcliltt nk, Şi ,ndi 
Afrika, Suriye. Ara1> Ya.ıın::nası
na ~ -ni ınmaada intikal ettirebil
mek için en ıızın<lan 120 • l~O tü
menlik bir su' v te ihti ·aç oldu· 
ğu aş" L··dır. 2:; - 3~ 'iimenlik bir 
ıkın Tetle bahis mcnuu olan böl
gelerde harhedcb;lmek için biltiin 
bu sahn'r.rın h<Jmbo~ laılıt'lm:ıst 
lazımdır. Herhalde lııgiliılerin 
Sııriycdcn hP.hvarak l\1ısır garp 
çölil!ıe kad~r hiitiin Y&kın Şark 
hav7as1n1n miirlafaa~ı i~in gereken 
k!!netlcri im ınıntakabrda tah
şit cimi§ bulımmal•rı IAzınıdJr. 
Yine Ccbcliittarık \'C Malta gibi 
havali ehcmmiı·ette hulunan ü•
le;iııdP d b;r ha ·Ii kuvvetli bu· 
lunınnları gen:ktir. 'f:~er, hn saha· 
]ar Ilong-Kong, l\of~lr~~·n, Birman· 
ya, Cn,·a. Sine:apur ,·es.a.ire mL~l
lerinde göriil•lü"ü g'hi znvıf knv· 
vetlerin müdafaasm . tcrl.cdilme· ı 
miş l>ulıınuvonıa l\l \'enn 110 -
ıso ti'nw I'k bir kunct ve bu 
kuvveti horc ·c e gc~İTccek vesıUti 1 

hanrlattıa11an bu bölgelere saldır· 
mag a cnk 1hir n~keri niim!lyİ~ 
mahiyetini a1alıiliT. Bırzırlnn:nnk ı 
şartı ise ''a halynnın nskcri dunı
mnna, yahut da ftnlva ,.e Alman· 
ya lie bera\ı~r Vi~i Fronsasmın 

ve İ•panyanın harekele geı;mesi
ne lınğlıdır. S.mdiki h•lde Visinin 
ve l•panyanın duntm ve bu hnrp 
içinde ve sonundaki rollerini bir 
tarafa bırakarnk ttııı,-anm askeri 
variyetini mülahan edeT'lc • ital
ya harbin b~şır.ıdonı.cr; hali< İtal
yan kuvvetl'rlndl'n Jırmen hemen 
yan,ını bile müu el~\'<' snkımış 
d .. ~·ilılir. 4 - 4 5 mH,c.n asker çı
kıırmnk vazı ·et' de olan lınh-a 
ınüsalt <artlar ı.a · 'rinde Sm·vct 
cephesi~~ tsı.<i< ..cı eı:ği \"ardım 
kuvvetleri, i•o ,·an ,.c Balkan 
v~rımadastııd>H ic.wo1 asını 
bekiiyecek r.-.keri hirliklori dışm· 
da 60 • 70 t\im.,nlik hlr knvveti 
Akd•nh miienılrlesin~ tahsis Cile
bi11r. 10 tilrn<"nli • hh· Tınan oT
dusıı ile hir rırncla har<" ~n.t" g e
bil ek olan bt1 80 tıımcn1 "· kn\'· 
Vf't Akdcnhde Mihver plitninnnın 
te ·ebbüs ·•h~ ·n~ konrlınn na 
fırs&t verebilir. Belki de, İtalyan· 
l onn son g;ın !erde: 

- İn!d1i·ı. lınn ,-atn,..luğttnu Or
ta ı;:arktn ve Aı•tlnnizde yıkmak 
icin Ja!lonlardnn daha Önt'• d r
h~:vi indirecek kuvvetler bulunu-
yo.r .. 

Drmclerine .,.e yiue Japon Ge· 
nerali Snto~nun 

•- Alman • İtftlyan • 1apon 
kuvvetled ıı•l· vnkında Hind de
nizinde bir1e<eC"1'lero:r ... 

Demesine ~eheıı bö.vlc bir gilve
ni c istinnt f'tt;t"ilmtc: bulı.mtlyor. 
F.i'er, ha\-ikntnn Almnn • Japon • 
1falvan h,. alll bn i5'! fnı?illz kay
naklı.rının 'erdikleri haherlt'rin 
bir kısm•na inanmak ve Yakın · 
O•ta Sark fnt!illr. İıu11nntorluğu
na müte\'eccih bir 'fılıver taarrn· 
zıınu da hekl~mek Jıayaldrn doğ
ma bir bekleyiş olnıa10. 

ETEM l77PT l?f:NICF. 

HEYELAN 
(1 lncl Sahl!edetı Devam) 

Civardaki telelon '"" telgraf · 
~·ekleri t:ımamile kınl:mı.ş cJdu· 
ğundan mu.habere kesil.ı!:t,..se de 
bilahare yapılmıştır. 

Blı h<zyeliın neticesinde §lOSe 
.kayan 'tt;penin ıopraklarik !<a
Panm14 o}du,Jıundan karada sey
rüsefer durmuş ve bir kaç gün 
ancak denizden münakale yapı
labilmiştir. Of il~ Rize arasında 
da deniııden aktarona suretile 
muvasala temin olunabilmiştir. 

2 manifaturacı 

tevkif edildi 
(1 lncl Slh-'edt-n nevam) 

2 ind ceza manıcemes\ karart.re 
tevkif olunmuşlardır. 

FındıK\·ıd:ı Atdullah Çaku= 
tel'lg'iıılrdan Sadık Ça:vr pahalı 
pirinç "at'ığından asliye 2 inci 
ceza mri~:keomcs. kara>i.le 5 lira 
pıı.ra cezasına ve 7 gün dükkanı
nın kapat!lması.na mahküm ed.il
m'tlir. 
,. Ka aköy:!e k.ırtasiye:i Cooc 
Taı buriais bir harita ı<tığıdı to
;punu 607 kuruşa satması ieap e
derken 7 liraya ~uttığındnn adli
)'eye verilmiştir. 

Zühre,. iye ve Cild.ye Mutehassısı 

Dr. yrl 6mer 
ötıeden ,.._., :ee,otlu Ala ca
mı! karşısı Hasan Apart. No. 133. 

.. ___ Tel: 43588 _ __ .. 

.~ ...:.: soN TELGRAF- l~ 

förl 
o 

rCemiye
resi 

(1 & h fMe-n De\~nm) 
:,.-an, :malül kalan veya heri>aı ~i 
b tr sa•ctle hır trnstalık sanımda 
çalışarr.dZ hale ı;Plınl.ş olan aza.. 
lar:ı ymrrlım esas•na d'I.} anacak 
bir n'ak.atla. 

, Şc f \l!'ler teavı.in sa~ nırı 

:k.1 rufu!,ası.nı .ctomi~ ve Lunun 
kıı" ıı.;: olarak da aıd'atlara bir 
zam ) apılmasını ıslcmiştır. 

Teklif ittifakla kabul olunarak 
bu sandığın derhal t~ıl olun
ması kararla~ırılıruştı.r. 

Bunıian sonra şı>för B. Arif 9Öz 
alarak: •- Hayat pahalılantl'ı. 
Taksilere zam yı.p~. Fakat bu 
zam patronlara yaradı. Çünkü 
yevrnlyclerimiz ~ • ıtı.rılınadıı. Şo
för yeımıiyelcrinc de Z'lim yapı2-
.malı<iır!. demiştir. 

Mut.eakıbcn Ş"für B. Zeki ?'-' 
förlerin en miiz;.rıın bir dero.ine 
temas el:ıüıştir. t.~ı:n hatta ga
zetemi.zıde de te,rib ettığımiz bu 
dm±ın esasını; 19,5 k~tan is. 
tıenmesi ıcap eden taksi uıeretle
rini bazı patron! rın 
3C kurll§ ı.iZ('ril" 1 n t~lcp etme
len 1.e'kil Pl.m"' l -d.r. B. Zeki 
J..-ongrcde bu h~;. ta c!'."l!'ıştir ki: 
•- Bu hal 'ka ında bı:Uex ne 

yapacağımı.zı Ş8i" dık'. 30 ar ku
ruş WP.rindm patron nasıl !!ıe
s:ı:µ vt'rcbilirlz. tr.are 'he}..,_U ve 
alakadarlar bunuı·la neye meşgul 
olmuycr•, 

Kon;:re reisı ~evaben: 

•- Böyle bir iddia meV"ZUu 
bahsolamaz. Hi~ b'= patron 30 
kuruştan isteme? e n,.,;c de ıs. 
Zeki: c- İ<:mi ..:rad'a söyle. 
mek istcımed.ğ.ın b>r patron bu 
yü..'1len bıLZnt b~ni işten ı.kar<l'ı 
Siz ne )'Orsun uz h de :ta 

tl•d çoc-.tk bab:ıs' ohluğwıu söy
liyen 16 t9 sayılı taksı örü B. 
Kamil Özkan da !ıu mcvzudn söz 
Un.ış: 

•- Yervant ismıned bir patren 
benden 30 kunıştan del!il. tımı 
80 kuruştan hesap istedı. Ve~
yince yanından Çlkardı. Cemiyet 
aylarca bana niçm iş bulır:adı! .• 

D:ını~ır. 

Müiealruıben 30 yrll:k bir şoför 
olducunu söyhyen Niyazi Yı:lmao: 
t!a: c- Ben de 30 kuruş üzmin
den hesap vcrm•dığimden patrc>
nı= tarafından ·şimdcn çı.karlı
dun! • dcr:r. tir. 

Bu aralık Üsküdarlı B. Behçet 
Baki avağa lcalk:nı • ve c- Be
nim hesabmı a atır. Ça.Iıştudı
ğım şo.föı:lerden 30 kuruş ÜZL>rin-

• den hesa,p istiyorum'• demiştir. 

30 lira için cinaye- 1 
te iştirak eden kati I! 

Bergamanın Beytindağ nahiye
sinin Irlıımnz köyündeki ağlllar- 1 
dan birinde uyuy-ın Mehmed Ka
raç isminde bir coban çl!t.e ile öl- ! 
dürülmuş olarak bulunmuştur 
Yapılan tahkikata göre katilin 1 

l\fol=ed Bayraktar isminde biri 

okluğu w 1".'aktuUn genç karısı.
na malik rumak ıçin bu cinayeti 
işlediği nnlaşıkruştır. KatıJe 30 
lira ımuk.ı>bilinde cinayette yar
dan eden Süleyım.ın da tutulmuş. 
tuc. 

Yeni saman, ot ve 
pirinç fiatları 

.Miil'akabe koım ;S)'Q!IU dün sa
ıman ve ot fiatlarma bir miktar 

zam icrasını kartrlaştı'l'lllıştır: 

~ Ot (clökımc) t:>ptan 7,5, pera
kende 8 kuruş at (balya halin

de) toptan 10, perakende 10,5 ku

ruştur. Saman (dökme) tDptan 
6,5, perakende '], saman (balya 

halinde) toptan 3,5, perakende 9 

kurll§tur. 
Pirinç fiatlan ıse şu şekilde te&

bit edi~ir: 
Kastamomı maratelli cinsi llD'p

tan 55 kuruş 12 :;antiın, peır.ıkcn. 
de 61 kuruş; Antalya - Mısı.r cinsi 
toptan 48 kuruş 8 santim, pera
kende M k.uruş; Hatay toptan -ta 
kuruş 8 san.tim, perakende 51,5 
kuruştur. 

Yon P p 
B rlin ey 

'"n 
ha ti 

Berlin, 12 (A.A.) - Yan resmi 
bir l;;ıynalı:fa.ıı bildiriliyor: 

Von Papen Berline yapacağı 
evveke bildil'il • olaıı 11eyahatini 
muhtemel olarak önilıniWleki haf· j 
ta yapacal>iu • 

Bu aç,k itiraf karşısıııda bllD 
patronar B. Bakının ölke ile, p. 
kadan bu sözü •arfeıttiğinl Uert 
sürmıi:şlC'l'dir Şoför azalar iH B. 
Ba'ı<inin s&laTin·n zapta geçlril
me$lnl tstemişleruır. LAkin ba. 
talep riyasetçe ~ul ohnıımamlf' 
t r. 

YEN1 İDA~ HEYETİ 
Bundan 90nra yapılan yaıi ;cıı., 

re heyeti int' · da ZülCii S-. 
ban, Kadri Karat ~·. Saim tpee 
ıntihap olunmuşlıırdır. 

GÜNÜN lÇiNDEN: 

K D N 
cı inci <>at 1ed,.,. Devaa) 

da ~·hnooıı !Uı.m<l>r. zır. lıa1ı. 
ctmi:yet,n bic J:ıastalıfııhr. DllD9 
kaci8" yıı.1nn c .. rı.et; sanın bu ıı.a. 
ıı:ıım: bueüııı k>d.nı da .. ._ 
düne kadar y1iWc d!J hıostalaııa 
e<nııyetaı bı!l;'.ln yf1•'1o yil% haııta,, 
.uınmıısı ..ebcc.;i.n, verm02 ıntt. 
Dli.tı, çep.'ıcde cır&hık~ 

sarpl::şan eıitck, lıarp - .. 
vlne dboilrıtt, .-.aı ırı..t.hta 
ışe!k.::ı:tlı ku~ ., k \} J~u, olar- 1 
ctu. z:ra .k1Ld1:J, cep en ve horp.. 
t<-n ı=lı: mer.tanıeli, 

~lizy'1Şlllrl, m=.. rllll*I kllilıi 
ile ım... yuv .nn1 t.fltüıo .. 
<"tı:r:tW.rlD.l rnuhataı. etrüll bulla
ti'Urdu. 

Ya şimd.i? 
ş· ' i<adm <la ce(>!>eııja "" ... 

\'ISlll çocuiu o=utadır. D
U.tün<ı d~ ve yavr.ı"'"'·' pllı'
çaııyan oo .... nba.!ar ~ da kliİllİllll 

r sırlamaıcıa, onu da bc.7nllılf

t,rmek\adır. Ve biz bı:nu lil>ll 
gcJrmdtteya&. 

Eıu ha:! biç ~ ... i< :raıa.kl -
mi-yetin aleyblnedlr. 

llllfl' SOllU dı.c>,y"W IDC>! dU7-
lar...;::ı mohr ı:. "'"t albi 911& 
iıııs:ınm d.ibl)-331 oı..:c&k. Bu bir 
kazanç m•d r 

NİZA. 1F. 'I"l'IN NAZiF 

R kı a· minin sonu 
(1 ine' " ' f!'<l~n Devom) 

rabndan aşınldığındn fiphe .. 
den tüccarın ~ikliyeti üzerine po
lis, Ali ile :Wehmedi yakahnuftsr. 
Üzerleri lll'>lMn gar\.Oltlann -
blnJcı tücrardan aşu~ para 
bulnnmuş, rahibine lade ..ı
muştur. 

Mare~al Ça g - Kay 
Şel'.'in mesajı 

< 1 ine! t; f en Devam\ 
t:n Çi,nl.:crln ı .. p ..,,..k _,.. 
Wç amnad:~l ve wsmıraaa

fpru söy cd'kten """"'" demitllr 
1<4: 

- <Biz bu harbi ltcu.r.acatıL 
Ç:ı.nku hak t<;ln har? ed.;.<>nııt.• 

Satıhk 
Hatman f\ akinesi 

L<tanbu: yakın k:l.ml•rın ı:ta-
t:k>ı:-Tln<lm b.· r r !cul:..ıuimıl 
vo çalı.; h<ı!dc ô!'ll ile b4--

.;ktc bt.:tJ.:ı ım r tPm 95 -. 
Um bir Be :ı Maaır btıc-
wııan ~ a c e ı e ....._ 

lılctı:r. Gfumek tıyenler!ı. konut-
mal< içi,, C Ul1'8' ve Pear -
t=ıa b -giin 6 aonra Tür-

bede Çember • ~ P::.:as bin._ 
ô:tı 6 No. 113'13 ~ "n Vf'Y!I Yftl 

milrac:ıı".!arı. TFI EFON: 1"4'f. 

KARAR IlULASA!imJJl: 
(' tı:/638 

MIDI Korunma Ka.:ıu:ıwıa !INlıalıe
tetten Balorlı:ey İ..tll>l'"• ...cı.ıes:ncııt 
5~ N~. cta B-.llılı: ~"ltirie _.. 
V 0$!! otlu D ;t.I K •bt1tln!Otıı -
kt:>d~ ictanbt>l A»l/c İlrlnr• o.a 
r..f&hkemesjnde C'C" ~- edc:ı Tr.1Jhake. 
ı:r.esl netloe-i>ıde auçtunun mı Ablt .. 
duA:~ Jl!illl Ke>rutmı:> Klıouuun• 

Sl ve 59 uncu mnıd~c1crı l'rUCfbMıae 

yırmi ~ Ura paıra cez!lBI 6deıc 'M 
''f. lic gün .nlilckk.:":.e c!...ıklumının kac-. 
{llmıı6llla v.. !ıliidirc ı. ıl e ;.ı.ızde llıc

ret. sw;ıny .. ait olma< iızere kant ııu. 

IJEa•·nın SOn T raf g"'""te.ıt>Cie -
rt'L1'ırınloe S.2.942 · r'hln<ie k ~ 
r.ldL <3311> 

•Arabottınn kttı• filmmie 
unuınlmaz Y•Wua 

IIİLDE KRAHL ._ 
KÖTF D"ll'SH - HENNY 
POR Th. ' tie nı üf1ereken 
t~ ettil<.leri 

AR IST 
(ZTIR 81 

(Rejisör: D. W. PARST) 
Senen in eşsi:z er biıyü:k aşk 

ve un'at ş:ıhesen 

ş R Sinemasında 

diln geet' göıi.i l1'lelOİll bir 
ra~etle .ltar~ı. 
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FILIPiN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
-------------- No. 13 

Türkçt>ye çev'.ren : ~ER F. SERTELLi 

"Hartman; Filipinde, ticaret maskesi altında 
casusluk yapan tehlikeli bir adamdır,, 

- lfıoyır,. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
-- lla.ydi bize ~ ,etir , 
Ayşe büfeyi a..~ı. vıM. ı~ııri aldı. 

f:adfhlerc lk~ parn.ık boplttı. Buıı: 
içinde duran .rodadBn iki şişe attı. (O.. 

J.enn<> ko)"du. 

lJo;-t 2J'(41 beıı:lnı mad<rilcr>ır.., bir 
ka:l:ma vuruhnaırU.jtır. B;.ı ce\.iıerkr 
ö-;le bir fcydir ki, lazo J;!cr.rn:lş ııar
~13!My~ e-.JkılC!'lnl derhal anta<nak 
u><i Ml<Cndllr 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
icabında eünde S b§e almabi lir. Her yerde pullu katuları ısrarla iıteyiııis. 

KU'POI bir kaç kut<> kwıserve açtı: 
- ~ salçail •ııl"ı.r d!JI.. r~ le Toı> 

b :ığı .. Bior.ız da llr#IJ. 
B<'T.el ell:rle i!ıBrel ederi'!<: 
- "l'.cier ati<im, u..cıı. hiç loştilımn 

yok. Fi.Ela açma. Zi,ym oluyor, d~ 
lüyor. 

- Hiımı<>t,.~ bir Anut>";' veya. 
Aır.<:rikalı kadın olıaydı, b.> ıuır ..... -
V< :.::r çoldac b1\tn4~i. N/<ıe PiTİnÇ!e 
kc~ı. f:ısuzye ~•ında..-ı ba$a 
b!r eey :remez. Omm. için a<'?Jan kon-
'erwift- 3eıaue-zse ~iy'ln o~uyor. 

AyŞe odaya clrC> çJ!o;·or, aQlak.'la 
hizmet edi)'ordu. Kuper y<>.ldA JıJice 
açılmış, ııi<lı ı,.,.,.. ıe~u. 

Be.oct: 

- Simıh ~iriz, <i<'itil mi? 
Dedı. Kuper püroGunu 7'*11; 
-· J!D"y h&y_ Selli dinli)'(•rum. Ma

Gc:rlerlmizi ruıaı1 bu!dun ba:k~hm? 
- Çok gi)<el. Çoı. :ıeııein b.,. ıottın 

ma<luı.i. Faka.tJ ne yazık kt, baŞraian 
;...ı!l'a<ie ..ı;;yur. 

Kuııer &Wdü: 
Bıı blc vebEdir. Oray:> lf'Y\au 

•Y•lı• bile ~. Nöbeıç!ıu;m !,'<>lı: 
oadlk k.iınıselerdir. , 

- Maaı-! &lı:1yo<, İ.sbat edece
gan.. 

-- Ya.hu, seıı heışt':rdıcn ve herkes .. 
ten !t:.-.ıne eücıa, fldet.ı keDd1ne bile it.it.. 
ıı1Jd! ohn..eya.n bir adama benz)yorsun! 

Bunu as:08ta kalkışmak çccuklouk olur. 
Çilıtcü araya yo;r-bancı ayağı b~ıaz.. 

B<net cebmden aııtet:.i zaru çmr-
dı: 

- Ya burıa ce dersin?. 
K\qlCl' zaıdı gö.rı.ince &üldi.a: 

- BUDdı&cı ııoe çıkar. Her lim'lııJıaD 
,(ilıplıııde 1anıoıruş bir t:nr.a sab.lıi.. 
wr. Ticaret ~ "1tmd.ı. caısı.ı&lulo 
yaptrğı =-a. 

- Yoni tehllkeli bir adnnı olduğu
nu idclr edemezsin ,.a! Bı.n.ı b8aa 
geçende .... de SÖT~iıL. 

- T~e.li. fai<al .;y...,.,ı saba_ 

amd&. 
- Hayır, A,.U zasoon<J;< da ...wı. 

madenlenini çalmalı.ta d<'Var. eden 
nıuthi§ bir hu'612 ... 

- Yok cinl!D, bu mi'mılaUn değil. 

lienet koynımda s6tkli •.• d.ı&ı b.ı:r cev
her pa.-ç..s:ır.; çık.=!.· 

- Ya bl.Jll'a ne- dersin, dostum? Bu, 
;,eııl mı, ;yok.s;ı eski bir JXtl"Ç>. mıdır? 

Kuııer modeıı p...-ç,..ım elıııe :ild:ı; 

- Ç1Jk ben:ıız, ö:Llü bir cc:v!ıer, He .. 
men henıen J..c:ttık.sız J,ir eıltın ~. 
F:ıta.t )'t.rilı.1.e.n t~ kuı>.;r~. Ya 
en, yahut on beş günlill<. 

- Gurdün ya: fl~j \."f:ttll sem., 
tı:1n! Bu madeni. bc-:ı Lı.ı~un een!Q. o
r•kluıoda buldıım .. (H:>rtın<'.o) ıo ,..... 
lı da ora:ya du~urülmii;,-tü. Aolaşıh;Jor 
ki, madeni Pııll gizli 4!el'JQrlac. 

- Ya oöbet.çi.lerim?! ... 
- CDla.rı da ~ etrn!ş oll<:olo-

lar. Bu kadar :ııeo&i.n b.lr e!tlll .-le. 
nlnl <!tişm3n!"1f: boş b:ra:kır mı ...,,... 
,-orsım?. 

MiıMııdis Kuper bil" ha:ril __,,,. 
leın:ıştl. O gılı>e kadar büyl8 bir ilı1i
mal1 Iı<ı düşiinmüı;, ne de d~ÜlllIJ,İlye 
lüzum CômWalü. 0, D..adoc:rılt:rin vd. 
yeıı.ocıe.ı ve l9Uk:l>l!.ilnden o Ja;.dar e
mindi i<l., Ora;ra. Jr.ıoyduğ" oobe'lçilere 
bol bel aıy)ıılt ı;oeriyorda. Bu adaır.ıılal' .. 
dan lbımeı göreceğ.-ıi kat'iyen aldın
clan geç~. 

- lia!'lrI::ın ber şeyi yap.ıtıilir. Fa.. 
kr.!, Dôbelçilerim buna :ıası.l ıırilsooıl4 

ettiler?. 
Diyerek )'1lCil:'Uk!arını nt p -

ycrcu. 
A:ne bunları duy<>YOrd'1. 
ikı aıkad.a.5 ar3:>ıncL.ı:ki konuşmalar 

çok mülıi;m. çok lı.ey<'!!.l111ı bir :.ıaıOIY" 
girml!;tı. 

AJ'4e bü~ bu m.uhavcrcltri tama. 
m;,,rıe an!ıy ımor:::a <l1. (IIGa"tıman) 

isn:i ı.izc.ıi:lde fa.z!4cu, durmbilarındaQ 

iı.~:ıc:tr .... ı.!.:.ı~. 
N.;s!CT Benet, &rkada(!n~ • 
- Sen bu .'5i bam lıınılr, az1rliın! 

dedi. lleo bu ııar..m=:a leır.ca edece
ğim., Ve yaptığı bı.rsı:ı:l:Jclan çak ça.. 
buk ıııcyd3'W ı;ıı.a:~ağı..,. 

- '.l'e,,oekkür eder?m. Yardımım 
bd<ler"'1. 

- Yalnız, seadcn bir şey Js\jyonım: 
Şlmdılik nöbelçllere ve bu'lı:ma seni 
l>\!GJ.C m~dcnlerdıe saırho~ :y.::pm A .. 
a:.er.tblı us\aolara kat'iyyea. bil' ~ 
10y1"mfyec_,.nl 

(Devamı ftrJ 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇOK TASARRUF HESAPLARI 

ltta iıt&AH iYE PLANI 
llEŞİDELEll: 2 Şubat, t Ma7111, 3 Ağıı.rtos, 2 İlr.hıeilqrln tarlh-· 

leri.ıı.de 1"Pılır. ~ 

1942 IKBAlllYELEBI 

100 • =<AlOO~ Lira 
3 • 1000 • =3000.- • 50 • 
2 • 750 • =1500~ > 

10 > =2600~. 
25 > =5000.- > 
10 • =2000.- • 

SATIŞ iLANI 

1 adet 2000 liralık=2000.-llra 1.1 40 > 

3 > ~00 • =1500.- > 200 > 
ıo , 250 > =250o.- • 200 • 

[ nlet ll 1 m İ II U l lın 11 Li1111nlu1 1 ılıtmı U. l~aresi lliıılaır 1 
GA YRIMENKUL 

Mımrı, İd<lre t.araJından verilmek ,arıiyle M<ri.be:a (4500 - 540'lı Jı.ilo De
lti•lrlr. nçık d<sü4me lle iro;l ettlr:JecEktir. 

Sanyer Sulh İcra Memurluğun dan: 
Kostaki ile İstanbul Defterdarlı ğl arasında cıni muhakeme netice· 

sinde şuyuun izalesine kar~ vl'rilc n Boğaziçi 'farabyada Kostan oğlu 
Zisos ve Mestan oğlu sokağında eski 22 yeni 20 sayılı evin tamamı 
şuyuun izalesi için aÇJk artıtırma s uretilc satı:lma9ına karar verilmiştir. 

M~t.•- bedeli: (Behe,· küo D<kislrm.ic imal ücreti (22) ;yirnı! ıl<l lı:unış 
bcsal>.'.Ylel (1188) liradır, 

Ek,;ıtme (30.3.1942) Pımıı•lesi g\1DıU saat 05) on beşle Haydo'l>",•da Gar 
bi.rıa!ı da.tıW!iırıdek.i kom~yoo. tcra.fından .,ap;iac:aktır. 

Meo:kıir ga)Timenkulün alt kıs mı siyah taşh ev nltı sa•;lı ve sollu 
bir mutfak bir ahır mahalli bir he la üst katta iki ')da bir soia evin 
dışı kargir içi ahşap ve bahçesiz. 

Bu ı.ıe glrmek iSliyon'er<n (89) lıxa (10) kuruşluk muvak.lt>ı.I trn:I""' ve lı:.a.. 
nurun tay.in et.dl.;.ı vesalkle bırliıkte eıaaıtroe güni.ı. saat.tce kadar korr:·~")'one. mü
rac<1·.- tlan lazımdır. 

Bu i:e a.lt şa<'lınamle.r kcr»ısyondıan para'ı:: 9laraJ<: <1.;;ğııtılm:ı~.·adı:. (5352) Muhammen kıyin<!ti 605 liradır, 

Sarıyer Ahk:ırnı ŞaMi.fe HAk;,nli. 
~den· 942/25 T~rtl<e: 

•ı erekt-sine mabk:cmBl't'bzt'e el konu
lan P.unıellhJsa<·lllda Ka!eb:ılı9< sok.11< 
4 .ı.ıumarada ikamet ctmt-kle iken ölen 
~rr:.et Kcca Reşldfn metrük eşyaları 
27/3/942 tarih.İlle m'l:;.ıd:f Cwna gürıü 
aaı.: 1': de mezki>r moh:ılde s:>lılaca
l".ndan Unak lsliyenl.,rin mezkür gtio 
ve saettr hazu- bulunmaları. 

~ - . Y.ioe öluden a.Lacokh .. e bor~ 
larnn bir Bl3 ve kam.ınt ı:r'r<..Eçıla.rının 
illi a7 2"l'fmcla mürac:ıa:tıa j,g\oml'erd 
ddlel'ine 1<ayde11Umıelert, a.ks. taltdir
df Kaounu lialecinin ~34 'P. mıüiLe. 
eJdp maddıelf:r.De tevfik~u tcrdten.!n 
W!ıı~ei ~e devro1Ull6Cai!? Han o... 
J.unur. 

DEVREDİLECEK İllTİP..'1 BERATI 

cMadeı.I islltl-le obuiye in;86ın
<ia l"Jlat>of.> h&kit»ıda.k.i tcat kin İk:t alt 

\-.ek5.1eUnda:ı aılınzru.ş olan 20 Mayıs 

1940 t.: ıh ve 2973 numa :-a ve •Swme 
kapılııonl• ıslch&t> b:lldu!ıdalto lhtirtı 
;~, teıa İlı:tısırl Vek.\leti:ıı.den allll<ln 

30 Mayıs 19~0 tarih ve 2"7-1 nwmu-~ı 
ihııra bt:ra.t.1.arı i.D..""Tir..-ruJt-ki huik.uk 
bıı kerrc bıa4k~·sma devir ·vey~ilıı.rt icat. 
iftrı Tı..;!"kf;y-ede mevkıi f...ile koy•riak 
iç!ıı snlt.ııh.iyet dahi ver'.!ebil(.'ıC('ği leklit 

aıl~ olırd.1la bu husw.&o fazla ma.
lumat e<linmeit lıııtıi;y<nlerln Galaladıa 

i~~a"' han 5 irEi at 1 - 3 numlll'aia.ı
r.a m\ira-caat e')"lemelerl illo olunur. 

e TAKViM e 
IıunJ 1358 

8UBAT 

28 

Kasım 

127 
Hıerı ıseı 

SEFE!l 

25 
Yı! 942 A;, 3 Vas..~ Valtit ;z• 'i; 
MART 

5 

6 15 Gilnes 12 02 

13 
12 24 öııe 6 10 
15 43 İkinci. 9301 
.S 14 Altşam 12 00 

U il A 9 43 Yat&ı 1 30 
iYi 4 ; bl!ak ,J23 

GO G 
İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 30/3/9 !2 tarihinden iti. 

barım 940/715 No. ile Sarıyer İcra Dairesinin muayyen numarasında 
lhet.kesln görobilrnesi için açıJ."'l.ı.r. !Hıılarda yazılı olaııdan fazla mallı

) mat almak istiyenlerin memuri yetimize müracaa: etmeleri. 
Mİ _ KAREM .. b fi ~ Arttırın ava iştirak için kıymeti mı.thammeneılln ~~ 7 buçuk pey 

munasc c ı e i~ akçesi ve yahut mtlli bir bankanın teminat mektubu ;braz etmesi ipo-
14 Murt Cumartesi akşamı tek sa!ıibi alacaklılarla diğer alakadarların irtifak hakkı sa.'1ipleri
S u A Jt E D Ö GALA ~: ılln gayrimenkul üzerindeki hakla rm~ hususile faiz ve masari.fc dair 

• olan iddialarını i;ıbu ilan tarihinden itibaren 15 giin içinde evrakı VARYETE ~: müsbitelerile birlikte memuriyetim ize bildimneleri icJp oocr; aksi bal
• de hakları tapu sicillile sabit olma d.tkça sat'§ bedelinin payla.ş..'l'lasın-

ORKESTRA CAZ ~ dan hariç kalırlar. , ı ~ i 
Sofraların evvelden- aı~·-•. f.: Gaıyrinw!rlkul 13/4/942 Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 

w.ru ' Sarıyer İcra Mcm:,rluğund:a üç de fa bağınldıktan sonra en ço.k art· 
ması rica o.lunur. ~ tırana ihale edilir. Ancak arttlil1llla bedeli muharnmenin ~;, 75 ini bul-

Tel: 41998 :~ rnazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 15 gün daha 
•~ö'i~a~ı:;,.,=ıuQ<'l~~'"'-=!17.lıaı:zc:tı:'l!I~ temdit edilerek 28/4/942 Salı gi.iınü a}'l'li 6aatte icra kılınacak.tır. 

B<yoğlu 3 tiocu Sulh HUJ<t.-k H~-

klml]tiııd~n: 942/36~ 

AU R:za Canteeci vere~e.:. Hayri~ 

Beııct.s ve Naci tora!ı l.dan .. ~1:oy Tan
bur&cıyan ale')~lUoe a-;ıla.ı BeyoğlUI"'. 

aa H<iH7inağa ıınaha llesln;n Tarlabaşı. 

caddHıııde eofkl 9S yen 11 Ko. lu i•Y· 
ri nıer.kul IJe Beyoğ1 u.~tfa 1\.li.!<·yyc-tza.. 

de rr.chclle6inin .!\Iak..."'l'Ojlu çıkma2.1 60-

'kağın<ia eski 15 ve 17 ).en! 21 - 23 

kapı m."l'nGTcrlt ga,yTi rrenrı.ı:u:!t-rin iza,... 

J.ei şuyu dawsının m\JhG~..;:t'mes.km.e 

~.lsS<'dar olduğu tapu !ca;rdııı<lao anla.. 
ıılan v< hallen il<amet.gAhı m~çhui bu
hırı"'1 Yorgt oilu Nıko DlmoEO il!nen 

yap1!81l tebligata rağnıl'tl ır.:ıJrkemeye 

J."el.."'l'!ed}.ğiodcn ;yı.ıkar1Gıa n~ahalle ve 

iiOk~dlJ?ı göstorüen gavri n1eı:kulı:'!.erin 
1-ablliy<U taksimi.y~.d olm. <İığaıdan 
şuyır.ı,n izııJesine 9/3/)42 1.a<ıl>.ınde Ni
lr.o D)moeuıı gıy:ıl:Jında J<ar>r ,...,.ilmiş 

o;ıilığlllllbn tarihi ııa,rla:ı itibaıreı:ı a 
ıiln zr.rlında lerTl)''z:i dova cdcbiol.ecegi , 

,., a.k:!1 'bdrdirde verilen kars1 :.ıı .k&t'i- ı 
l~ccet.i hı..lküım hul .;3 l n· llr"':rr.l.'"'la 

kaim olın<!k İUelle i!An olun (970) 1 

Müterakim vergi borçları his sedaılara ve yirrni sene hl< taviz 
'bedeli ile telliiliye alıcıya aittir. 

İşbu gayrimPnkul yukarıda g psterilen tariJı.de satılacağı uan 
olunur, (940/715) 
-------

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

K:)'met! Mıiliarrın.enesl 
1 ir Kuruş 

30 

367 10 

!'ey Akçe<i 
Lir;.. K~ 

00 

30 00 

Dayclıa4un mıahanesi.nde Y.:.ıklızlı Han 
u1" l<atto G No. lu odil<lJ,l> lomamı. 
SürUr1 mah-alle«ılnin Sutta~. od.alan 
l 1anı \ii.t ka.tta 4 No. lu odanın ta.. 
rna1r.1. 

Yukarıda maıhoıTic, soka.ık vC' kapı No. s • ~ .211! gayrlmenku~r &fırtn>ak üze
re c.r. te~ gün müddetle a('ık aıı1tlm'l6ıya. ç:J. r.r.hı:ıı.ştır 

lMlesl 20/3/942 Cumo glmii sa~t 15 do '"ra kılınac~~,r.duı tsErlcrin pey 
akçcl~rlyie beraber mıı.h.!Cılat k"1em.ioe """rnc0>tlııırı. (3045) 

Kaptan makinist ve mo
törcü alınacak 

Deniz Y oHarı işletme Umum Mü-
-ı dürliiC-.up~en: 

&itııp Ve Beşnuhırri."i Ete l:r;,.et J L 
Ben.:ce - Neşrıy _t D;re~töru. ·· İdcrreır.J.cı mürih.aU~rlne kaptan, m&k:l:n~ ve nl01.&reü a•ınacaktır. Taljp o~ 

C"evdel KAl'..ABILGIN la ın ştrll:rrıııı a.nizm'it üzere lda.reıniıo Zıt t~kı1. Şu!/Ç&iııe ffifll"<.('0'1t4rı lüzu. 
iON TELGRAI' . JATB.\ASI n:u ilan olunur. c3.lJG) 

13 Mart 1942 
11.10 Prosram, ,,. KmıleUI Saat A• 

7111. 
18.0J M~: F""'1 Hey'etJ. 
ıus K-.ııa (Zinat Saaııı 
!3.&.S M!lzllı:: Ocb Mı.ıoilds; (Pi.) 
19.30 Kemi- seat ~ ... •• A.I ... 

Halıerlsl. 
1us Mil!zilı:: Kı.»ık Tilrk Milıclii 

Progıwru, (Şef: M""ud C'<mi!. 
20.15 Ra.zyo Gazetesi. 
20-45 Müzik: Kllrdilllıicazlı:ı\r Malcaı-

mındao Şaıtular. 
21.fiO Kooooına (ÜrlıJ;aot S®l.ı) 
21 15 Temsil. 
22.00 Mlkzl!c: ~ Salon Orbstroı

sı. (Vlolonist Necip A,.~ın). 
nso Kemlelcet saat A;&rı. AJam 

Haberleri ve Bora..i.H 
22.45/22.50 Yaı-ıoki Program ve xa-

ııaml· 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat %0,30 da 

P A B A 
Ya:uın: Necip Fuıl ınsAK1JBEJı: 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bo akşam saat W,30 da 
ÖKSE VE SÜKSE 

Sizi Saadete Götüren~ 

PUDRANIZIN 
'RENGİ 

Hangisidir .. 

•• 
TECRUBE 
EDİLECEK 
EN SON 
RENKLER 

1 O kadında 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena nntte bir pudra, 
T(lzOnüzc •Mal:yaJlı• ve 
Çlrkln bir manıara Yorlr ~~ffi 
•e sırı daha yaşlı gôate
r!r. En uygun renrı bul
manın yegane çarP.si, yo .. 
zünüz:Un bir tarafına bir 
renk ve diğer t.nrafına - C;. . #. 

b~ka reıık. pudra tecrube • ........... j~ 
~tmel<tlr. Bu lecrübeyl 
hemen bugün aııe para
.sız olarak ıönderllecek 

Tolı:alon pudra.sının yent . • 
't'C ca~lp renklerlle yapı- .._ "~ 
ruz. Bu yent renkler, ga- • • • "' .. 
yet·modern •e ideta slh· ~\'·°";li.. 
ri.mlz bir göz mesabes!n• 
de olan «Crornoscopu 
mak.inaslle karıftın.lmtf- Cf: * .,.· 
tır, Bu maltlna, renkleri ... .. 0 

kusurs\lz Ye tam ol.arak ~ 
seçer. Artılr. •Makyajlı• 

bir )'ilze tesadüf edllııll-

7<C•kt.ır. CUd Ue lmU.aç eden Ye W>il 
gibi cıının.n D\Okemınel bir pudra· 
dır. Tokakm pııd<uı, o&nma köpi· 
güı ile beratlı ve hususi blr usul 
d;nresincıe kantbnlmı;.tır. Bu u, .. 
1cde ril'Zt:i;lı 1'e yatmurıu blr ha .. 
Yada bile bilttln gün v.blt kalır. 
Hemen bugun Tot<alon pudr.ısmı 

tecrübe cdinlz ve t.-erunize ne de• 
rece bir gıl:ell!k temin edec•lıinl 
törün üz. 
~ ................. .-....... ........ 

,...----Tarihi Tefrika: 44 

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

Ordu, Arslanın kahraman9~ğını dev 
m~salları gibi, dilde doleştarıyordu 

dar kıms~y; huzurunı sokmamak - Dağımdan haıbcr var m•? 
Jstıywdu .... 

Çiinkıü, <böyle muharebenin kız
gın zamanında mühim işleri ter
ketmeık ve .lcimseyi huzurwıa is
temem demekte lbir mana yoktu. 
Yoksa yine o menhus Bizans kan
sm;ın yanında ıımydı?., Düşündü, 
(Mulıajrka.k Mina.'nın yanma ıka
pandı, dedi. Öğleye kadar kimse
yi kabul etmek istemiyor. Alı! Bu 
lll<!nhus kan .. ) diye söylene söy
lene uzaık.laştı. Adamlanndan bi
rini l\Iina'nın çadlrına saldırdı. 
Etrafı yo.1<.lattı, dinletti. La'kin, o 
çadırda da ses sada yoktu, Öyle 
ıise Arsla'll ıır.uh:ıilo'rnk ölııniiştü. 
A~ası kıaxg:ışalık clınoı.sın diye 
habex ve.ıtıniyordu. Vezir !hıırsm
dan ÇJldıracalrtı. Elindeki :iş çok 
mühimdi. Dü:şmanın lumt kolu 
Tokay üzerine yürümiış, onıun /bir 
grupunu bozmuş, hnik üzerine 
sarkıyordu. Salballla öğle arası ol
mıya başlamıştı. Güneş birıkaç 
mızı ak boyu yi.iıksehni~tL 

Tam .bu sırada yanında yaya 
cenJcçiler olduğu halde, Arslanın 
uzaktan ord•ıgi>ha doğru at üı~
rjndc geldiğı gö2'Ukt\i. Hemen ve
zire haber verdiler, vez;r şaşırm:.ş 
bir halde çadı.rıOOan çlktı.ğı za
man karşısında SultJru gördü ve 
afallayıp kaldı. Nutku tutulm~. 
kafası altüst o~tu. Ne idi? Ne
reden geliyordu? 

Arslan heınEn vezire ve ma>ye
tine şu emri verdi: 

- Şimdi çadırıma gelin! ... 
Vezir, bu emir 1ı:arşısında büs

bütün şaşırını tı. Arslanın üstii 
ba.~ toz olmuştu, 'kılıcının k®zesi 
ika.ıı içinde idi. Altından çekilip 
götürülen atı soluık soluğa idi, ağ
zı ıköpiik saçıyordu. 

Bütün maiyeti Ars!anın bu ha
line hayretle b:ıkıyor, bu yaıziyeti
ne hiçbir mana -verem~rlardı, 

lkri hatta •bulıman asker, Ars
lanın düşman süvarilerile çarpışa 
çarpı.şa geldiğini görmüş ve onu 
kur!arnınk ıçin, ileri atılımştı. Bu 
asker bile Sulanın nereden geldi
ğinin farkında değiHi, yalnız or
du içinde Arslanın tek başına düş
manla çarpıştğı ve diişman safla. 
n cihetinden geldiği şayı olmuştu. 
Bütün oırdu bu bat 3ğızdan ağıza 
söylüyor ve Arslanın kahraııruın

hğını, dev rr.3salları gubi, söyliye 
söyhye biti.rt'miyorlardı. 

YENİ BİR HAZIRLJK 
Arslan ve maiyeti, kumandan 

ve \"ezirleri çadırda toplamruş!ar
dı. Sultanın ilk sözü şu oldu: 

- ....... .. 
- Neden silkti t ediyorsunuz? 

Demek biır 'kaleden haber ~lamı· 
yacak kadar U;}'tlmu.tunuz. 

Nihayet vezir sükutu lboza•ak 
kendini müdafaa !ç<iıı ~)lnl&rı :;öy-
1iyebildi: 

- Sultanım; dliıjımruı kaleyi sıkı. 
bir tarassut altına almış ... En lba· 
hadir ve en kahraman cengaver
lerimiz; göııdercklı:... Değil haıber 
getirmek, biııisi bile gH i dönmedi. 

- Size öyle geli) uc. .. İş yapmı· 
ya gönlünüz yok da. on<lan. - ........ . 

- Hlç Gcimsenin yapamıyacag> 
Ş. kendinizin yapabileceğini ne
den diŞirunediniz? 

- Sultanımız emretsin, şiııı.di, 
- Böyle mii.şkül zaıwnda emrn 

hıı.cet var mı? 
-· Emirsiz ve müsaadesiz vazi· 

feleriıınizi nasıi tcrl<.c-<lebiliriz ... 
Bu söz doğnıytlıu. Kumandan

lardan, vezirlerden de bu işi ya
pabilecek mahir askerler vardı. 
Llkin emirsiz mC'V'kilerini terke
demPzlerdi. Arslaın bu son sözün 
mantığı üzerine biraz teılkiıı ol
du ve blr parça güleı· yilillc şun· 
lan söyledi: 

- Merak etrr.qin\z, siıze hacet 
kalmadı. Ben bu gece Doğaıııa git
tim ... Hatta, sabahleyin, onuıııla 
kale clı;uıda ko ' ... Daha on 
beş gün mu'kavemc~ edobilece'.c 
zahire ve levazımı vanruş ... 
Kumaııdanlar ve Yrzirler Arsla

ruın hu sözleri :kacysırda donakal
mışlardı. Kendilerini rüya görü
yor zannediyorlardı. Ayn; zaınan
da Aı-slanın bu işi mu"!ı.a.kıka.k yap
tığıma ve yapabileceğ;ne kani ola
rak onun babayiğitliğıne hayraıı 
ohnuşlardı. 

- Şimdi, uzun lafın kısası, lkar
§lllllZdaki düşman n<: kadar çok 
o'lııırsa olsım, :i:ıısan tek başıma içi
ne girip çııkalbil:iym', Bu kadar ga• 
fil ve acemi düşman h~r valkit b'
zi;ın avımız demektir. lzınöt ceph~ 
miz zayıftır. Hemen İmparatorun 
ordusunu bu gece temi.zlemeliyiz. 
Bundan sonra, Ofer Benos İzmit 
cephesinden taarIUZa geçmeden 
evvel, buradtiki kuvvetler:ilmiziıı 
bir kısıİıını T«kayın cephesine yc
"ti§tirerek bir hamlede de Ofer Bc
nos criusuna, daha taaıru:za geç
meden evvel, bir ge-:e baskınile 
ikinci bir dersini vermeliyiz. Ta
&rruz için bu gece bir kısım siiva
rilerimizi Doğanın bulunduğu ka· 

(Devamı Va.r) 

----·------------------- -- ---

Devlet Denizyolfarı isletme U. Müdürlüğü ilanları 

Mudanya Hattı Tarifesi 
Mudan;y<ı bıWtıtmd.a H/3/942 CUma..tcsl güııii'1'den ~en tatbik o;unaca!C 

yeni ta·rtleye ~ !'.ludanıya;ya Oumm:ıte.sl 14.00 de Pazaır, Pa-z<.ıtcsi, ÇtJı. .... 

iamba ve Cwı.:ı ı:Uı>l"1"l 9.ŞO de, Mudno;raoan İstanbula Cum:ırt.<<i ı~.00 ve 
18 3C da Pazar 18.30 da Sa;ı 12.00 de Persemte S.00 <la eeıfer ;yapılacak .~. 

l'•zla ta.ııııllM iQiaı acenttm.--ze müı'ac&at o!umnaısı. '.1.'el~foo: 423G2. (3246)} 

(HALK SÜTUNU) 
~ ara!Yilrl, ıs veıenler!n i:lfııila:rı 

b:ı 6ü1ı;nıda meccanen ne~roi'\.l.Dur, Ve 
ı;omıı.dan geJ4ı ıtta.:.i;y!e bl" ka.ç defa 
tekr•r olu:rıııır, Avukatım.z ve doldo
zun;uza-:ıJ) 601'\Jlac:ıık husu:-~ara ve di
ğer ruüıı!;ü.lltte cevap vtrilir. Adresle. 
ritıc cC'Vap g<illderi.Jmeslnl lsliyentcr 
ır.-ı.ektuplar.ma 4' kl,lıl"UıŞ!ttk pos~a pulu 

. H !cl~Etmellcilr.lor. 

BİR GENÇ İŞ o\RIYOR 
Ve1..a. Lisetılnin onanCLl su.ıır:r.-da idim 

a'lev! va:asb'.etimiz mli~i:"...., .,. vaz'yete 
d~ttiğW>den mek(cbl b:r.:knıak nıec
aurlyetınde kıddıım. Riyaz'yem kuv
veti!., yc..zun da gayet ;şJe!<. oluµ güzel
dir. Herbooııı biır miıı><s<sede ç&lışmok 

SaTıyer A:hk.Amı .~1s:ye Hf.k .ı'tlıtiı 
ğinden: 942/28 Tereke: 

'l'enkesine Dlaıhk'""mem'tc .. cı konu. 
:a-r. Eüyüıkıderedıe P1ytı.s1 c•·<i cs.ı çı~"" 
ma:.ı :! numaralı c\·Uc otı.;r .. •. l~ !ken 
ö1erı. "\ler&yaya a·i:t e-şya.l1rııı 3r/3.'942 

tar'hinc .müsadif Paıa.:-tes: gu U Eaôi. t 
10120 da~ hane tmGnd·.: açık a.Tt,. 
1nm:t sıae~le sa.tılıma:.aıa k<;.:rar \°E'• 

rl'ldlğil>dcn aılaea!clılarm ır.nkuı· gün 
ve !;aatte hazır bulWl1ı1J,&rı. 

2 -- Ytne ölüden al:ı<":tlrlı \'€ borç"tı 
olan1arJn bi.T ı:.y ve miril~·çıJa .n Uç a~ 
z.ariında mi:lı.k~memıze onü'a tla 
loeirr.lerın-1 ka-ydo ı;!I'm1. ler·. Dik 1 vı.:;..rr.-.. 
de Kanunu Medenlnın 531 " mJte:>
klp mevadına göre tcr<"kt>n n ha..:. .net 
mallycye devred;.1ccc)dı JlA.:ı o:ı.mzr 

;,tlyorum. Bana iJ verıne;r lülfunda 1-------------
bulunocalı:laı·ın Soo Telgraf ll•lk Sil,. 
tun"'1do (Teklrıda!ğ) :umuv;;xıa ı:m!:ra
caat etmeleri rica olur.ur. 
Gelen İf ıııerme mektupları 

Boy II. S. G. ~ııl>al civutında bir 
~f 701 iDşaaUnda wC.~tabd<"m a... 
melelere mu.art etmf"k v?2.:tf'&~lc ıBiZC 
iş \·er:lecdattr. Evnütınııı bfnnJ.len Ga
la.tada Cami Han 16 rtm'lGraya müra
caat edinlıı. 

Bayan Meliha ırumıızım<ı; Kend!tılhe 
ıimtler.ilcn l]'J8glt.uplai" ar•~ı)ıd.a yarzı
nwn dl:-zg:üol~ ve d!ğot' şeraite tam 
iJl'lib.lkır.ız itlılı:ıriyle t~rc:h edil<!igi. 
,.,_ <B. H~ rumıızlu J.ş verme oo.
l 1.ce bildirilmli\ır. Ev'nizde beher 
ft m .. b.aşlıllaı 5 ıt.ra. i~1.~"lh ücreııiıylo 

~alıılr.\lyı kabııl et.tiğ!n:z t.:ıktllrde 
ı:r· ,ı ık 20 fomraı,l t.utacağ· tahmin e
d tı1 ,r.ll!Neddeler hat_k.00.a haha.t 
yollxm1".ık. üzere adresinlzl.ıı Son Tel.. 
gr&l llU!K ~tun.anda D. I!ilnr.t:t'c ya. 
zı·ln--~sı nlcl:t.upt.a k.ay!t "e ı.!f.\·~ olun .. 
nıt~ tadır. 

Tasfıı•o halinde ı,ulunan 

Bakırköy Bez 
Fabrikası 

Memur ve İşçileri meı'u
liyeti mahdudeli Koop<!ratif 
Şirketi 

30 Mart 94Z ta.--..il:ıine tesadu! e
den pazartesi günü saat 10 da Şii" 
lı:et;n İdare Merkezi olan Eakırkö"{ 
Bel Fabrikası binası dahilinde' ildi 
toplantı icra edilec!'ğlnden mcz· 
lk:fır günde ortakların hazır bulun• 
malan ilan olunur. 

l\1ÜZA.KI:RE RUZNAMESİ 

1 - Tasfiye memurları raporu• 
nun okunma6ı 

2 - Bila~ııun tedkı.ki. 


