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İki çeşit istik-) 
lalden biri~.~ 

-

Hindistan yeni 
tarihinin dö

nümnoktasında 

Hindistan iki teklif 
karşısında: Ya japonya· 
nın uzattığı, ya lngilte
renin aya(;ma götürdüğü 
iki istiklal nevinden bi
risini terdh •ecektir. 
Hindliler yeni tarihleri· 
nin bu dönıim noktasın
da ne yapacaklar, hangi 
yoldan yü.-üyecekler?. 

Hind is-
• 

tan harbi 
başlıyor! 
İngiliz, Ameri
kan, Hint, takvi
ye kuvvetleri 
Seylan Adasın-

da toplandı 
'-~~ ~~.....J 

Heranfapon 

, 

raon: ETEM iZZET BENiCE 

Hindistan yeni uuihlııin en 
bt'I karar istiyen dönilm nokta
ııı.ııa gelmiş ve girmi~ bulunuyor. 

lıücumu 
bekleniyor 
lllttellk bava ye 
deniz llavvetterı 
Seyıu civarında 

Se11iu aclasJ dnnııcla tısla JmrmMıta olıfıılu bildirilen milttefik filomıı11n 'bir C'IWitamı 
Uııalt Şarka hareket halinde 

İki teklif '" bir vaziyet karşı· 
aındadır. Vaziyet şudur: Japon is
tilası tehlikesi. Teklifler de; İn· 
gilterenin ayağına kadar götür
düği• istiklill ş•rtları, Japonyanın 
tekli{ ettiği i•tikHil tarzıdır. 

'Üzerinde sık sık ve bir hayli 
samandanbcri durduğumuz bu 
mevzuda şimdi aydınlanan vui
yetc göre her iki tc1difi de ayrı 
ayrı tahlil ve mütalea etmek ge
rektir. İugilterenin teklifi, Domin· 
yon istlklalidir. Yani Kanada, A
yustralya, Cenubi Afrika vesaire
nin içioıle bulunduğu tarz ve şartı 
Hindistana da teşmil etmek. Ja
ponyanan teklifi şarta muallaktır. 
Hindistan ayaklanacak, İngiltere 
aleyhine istiklalini ilan edecek, 
Asyanın yeni nizamı içinde istik· 
lalini alacak. 

T~kllfler sarih ve aşikar. Mu
kayesesi de basit. İngiltere, Hin
«istanı benilz kayıt.;ız ve şartsız, 
bağsız ve ilgisiz müstakil bir dev· 
Jet halinde değil ve fnkat Domin· 
yon halinde İınparatotluk birliği
.o ve tacına bağlı bir istiklal ile 
mukayyet görmek ve tannnak is
tiyor. Japonyamn teldifi ise Asya· 
ya veri1oeek yeni nizanı Japon ar· 
ıularına ve dilı:tesine uygun tam 
Jıir bayat ııalıası nizamı olacağına 
göre düpecl:iz Bindis•anı Japon 
11üfuzuna ve Japon istismarına 
bağlı Mançuri gibi "'üstakil bir 
•evlet haline ulaştırmak gayesini 
güden bir tekliftir. Filhakika, 
Hind nnlliyclperverleri için ideal 
istiklal, kay,tsız ve ŞJilsız tam is· 
tilı:IM ve hakimiyettir. rakat, Bin· 
•isU:n bugtln bu istilJali kendi 
kudret ve kuvvetine güvenerek 
talıekkuk ettirebilec•k bir halde 
Oıleğildir. Bu halde olabilmek için: 

a - Japon istilasını bertaraf et
ıınek, 

b - İngilizleri Hindistandan çı
brmak, 

c - Hariçten gelebilecek her 
türlü taarruz! ve tecavüzi tebll
Jı:eyi meneylemek, 

d - Milletler arası münasebeti· 
llli derhal tesis edeb!lmek lnıkan· 
lanna sahip olması Hizımdu. Bu
günün şartl.ıri i~inde Hindistanın 
bunu yapabilmesine ve binneticc 
Jı:ayttsız ve şartsız istiklal ilan ve 
hu istiklalini müdafaa edebilme
aiae imkan yoktur. 

O halde, Hindistan bütün bu 
yaziyetleri muhakeme ederek 
kendi hakkındaki en iyi kararı 
seçmek ve icilen vermek dum· 
muna girmiştir. 

Sir ltrips İngllter~nin Hindis
tan hakkındaki karar ve teklifini 
berlıalde bugiin yarın Hindistan 
liderlerine u•aşhrmış buluancak
hr. Japon Ba~velı:ili Tojo da tek
lifini açık söylemiş ve ilave et· 
ınlştir: 

- Eğer Hindliler Bilyük Bri
tanya boyunoduruğundan kurtul
:ınak iç.in bu fırsattan istifade et
lnezlerse Allabtan gelen bir talih 
eserini ebediyen kaybedecekler· 
ıılir. 

Tojo bunu söylerke!l Japoo ve 
ll1ihver kayııakları da fngiltere
llin Hindistan dansını halletmek 
hususunda grç kaldı f; ını tebariiz 
ettiriyorlar. Bu isi yani Hind ka· 
bilelcrinin harekete geçmesi, fab· 
tikalarda hiidi•eler ~ikmıu;.ı, Gan-

(Devımu 3 üncu S.rutede) 

tlıler kardular 
KOO>mbo, H (A.A.ı - Bazı &. 

13metler j":ı><>ı>la.ı"" pek yal<lııde 
S.ylfın Adasme h!lcu m edeeeJtle.. 
r·Jn i gö$ernod®edi .•. qu iıilcun,g\ 
Hındiıfta.ıı lı ı>lıirıe b • •. ıar,gıç ol
mı«ı llll>ht.,,,,eldlr. jopc.cıl:.• Hm
<IMıı.n.d an 1 rıoo loilo!nctre t:7a9<ta 
olun N.ik.obo ve Andaıban ı el~ ~

çırirlerse vaziyet mil~küUeşe..._. 

ti..-. İJı« ifü, Hint, An.<'r&an ve A
\'Urtmiya kuvwtleri §imdiden 
Sey !An Adasına gelmişlecdlı.-. 

Müttefik ha\.a ve deniz kuvvetle
r; rle Seylan civa:ında ilsler ltur
TT: oşlard ~ !". 

Hindistanı 

MÜDAFAA 
Hazırlığı: 

tahkimat işlerinde 
her gün 24 saat fa· 
sılasız çalışılacak 1 
Yeni Delhi 14 (A.A.)- General 

Vavcl Hiııdistanın tahkimi faali

yetinin ve hava meydanları inşa
atmıın her gün hilatasıla 24 saat 
!devanı edeceğini söylil~te-k bu 
hususta emir vermi§tir. 

ITALYADA 
Adam başına günde 
150 gram ekmek 

verilecek 1 
Londa, 14 (A.A..) - Stokholm

den öğrentlcliğine göre İtalyada 
günlük ve adıım başına ekmek ih· 
tiyacı 150 grama indirilmiştic. 

AMERiKA 
nereden taarru
za geçebilir? 

Bir Çin yarbayına 
göre yalnız Siberya 
ve Havaydan taar-

ruz edilebilir 
Şanglıay, 14 (A.A.) - Yarbay 

Akiba, bir Amerikan kar§I taar· 
ruz inıkiıularını tedlcik ederek 
böyle bir taarruz için yalruz Si· 
berye ve Bavay adasının mevzuu 
bahs olnbilccf'ğini söylemiştir. 
Şimalden yapılacak bir taattuz 

için Kamçatknda Am~rikanın bir 
üs kurması lazımdır ki bu da 
Kam~atka bükumetile Japonya a
rasındaki anlaşmaya hittabi mu
haliftir. 

Nevyork'ta 
HEYECAN 

Hava müdafaa batar
yalarından yanlış atı

lan bir obüs t~laşa 
sebep oldu 

Nevyork 14 (AA.)- Dün polis 
imdat arabalarının canavar d'ii
dü!kı!Gotini öt~üre!ek arkalarında 

·bir kaç it.faiyc arabası olduğu hal 
ıde sokaklardan sür'atle geçip 
Bı'Oaıdvay cad:ıdeôinde Ekuitai>le 
binasının önünde durdıtkları gö
ırülü.nce bütün Vallstrcet mahal
lesi !halkı teliiş ve heyecana dıiiı§'" 

ıımiştür. 
<Devamı s oncn s.ııııe.s.1 

Tıbbiyeliler Bayramı 

Bugün 
simle 

büyük mera
kutla n ıyor 

Bu sabah Gureba hastahane
sinde bir tören yapılarak cer
rahi ve kadın hastalıkları 

klinikleri açıldı 

Radyoloji Enstitüsü de tevsi edildi 
Bugün Tıbb~yeliler Bayraım>

mıdıır. Memlekete binlerce güzi
de doktor yetiştirmiş olan •Tıb
biye. mizin tesisi yıldlönöanü bu 
gı.in Üniversitede bti!Yük mera
ısi.mıle kutlanacaktır. Merasime 
saat 14 de konferans salonuıırla 
lb~anıılacak ve Reldtör Cemil 
Bi:lselin merasimi açış nutkunu 
müteakip Tıd> Faküitesi Dekam 
Profesör Kemal Atay, Profesör 
Muzaffer E:sad ve talebelerden 

Osman A:rın ile Necati Vural ibi
rer hitabe irat edeceklerdir. 

Gece de Şehır GaZ'iırosun.da 
bir balo verilectıktir. 
Diğer taraftan Gureba ıhasta. 

nesinde yeni te;ıs olunan cerra

hi ve kad:ırı bastahkl.a.n kliniğinin 
açmnası ve radyoliji enstitiisi.i
nün tevsii münasebetile bu sabah 
saat 11 de mez'kUr hastanelerin 
ikinci cerrahi kliniği anfisinde bir 
tıören yapılnustır. 

Avustralya 
Başvekili 
DİYOR Kİ: 

• 
Müdafaada kal
maktansa taar-

v. 

ruza geçmegı, 
tercih ediyoruz! 

"Bütün müttefik 
mifletler yanlış ha
rekette bulunmuş
lardır. Düşmanı ne
rede bulursak te-

peliyecei-iz 1,, 
Camberra H (A.A.)- Rad-

yoad bir nutuk irat eden Baş- ı 

l 
lvekil Cuı-t'in bi!nas::;a şöyle 
demiştir: Mü<lafaada kalmak
tansa taarruza geçmeyi ter--

1 

cih ediyrouz. 
Curtin Amerikaya, Avust.. 

ralyarun selameti, Amerika
nın garp sajhilinin scrameti 1 

demek olduğ: nu hatırlatrruş- i 

tır. (Devamı S iin•~ S• UJede) 1 

Avustralya 
Ordusunun 
Kayıpları 
Uzak Şarkta 17 bin 
Orta Şarkta 9305 
asker ölmüş! 

Melbarn 14 (AA.) - Uımı:mıi 
karargah 1arafından resmen bil
dirildöğine göre h..,ustralya oırdu· 
sunun Singapur n ? Malez:yadaki 
k:ıyııplan ceman 17 bin 31 kişidir. 
Orta Şanktaki za;:at miktarı 930.3 
kişidir. Bazı tayyareciler Siııga
purdan kaçınağa muvaffak ol
muşlardır. 

16 bin 744 kişinin de akıbetin. 
den henüız bir haber alınamamış
tır. 

KISACA 

Bu ne bazın likaydl 
Ei'z·im mahutla konuşuyc?ldllk da: 
·- Bu ne hazlın !Aka;ydl'., 
]).iyerek devaın ~ti: 
- Beıı çok sal>M"b «lan""' amm.:ı. 

bl:r hadde lkıadaır. Sabır !a;;ı yalamm
clını. &r mearoua çıkıyor. tEc:r,,ebi pa
rası alı.n Tiiı1k ınuh<ı"'.tr wy" m.ll!i., 
yetperverleriıı<kn> b.thsl'diyor. :S:.. di.
ieri bu i1hamı !sbata çcğırııyor. it.ham 
ed.en1" iısbaot ..,...,.anın Dil'<l'5ma tıiriıYo
rorr.. Fr.kat, Ol.ı.ada. blr eğıc ;tııam var. 
Cümlt~rlyet Müdd.eiıl.ml'Um1:4.ğine, ve 
nlh•ytl blltün alAı."&hlara bh- ""lliır 
vasıt.a:sı :ile dı.ıyurulmuş b!or ltlıcwn. Bu 
?lhalr.ı tetkik e~k, ne dwnııeic iı_ 

tendiğiı:ıl ıı.nlaom&lk; iftira isa ı!lira(Yı, 
hak;kıo.t .iııe hakimli •ydırJıl'lmıak ııe
rel<. l'<lkı>t, l1ll dakikaya ka,;,., b!ı; bir 
resrr.l -- böyle lrlr ~ ""
raırının sad ıT aldulunu görmE"<! ·m. ~ 
te, bu tıallJın Uıioôİy~ı :şar~t •lrr.cl< ııı-
""°romı A. l:lEK1Jı 

JAPONLAR 
Rusgagahücum 
edecek mi? 

General Vavel bu 
takdirde Japon ada
larının bombalana· 
cağını söylüyor! 

Yeni Deilıi 14 (A.A.)- Gene
ral Vavel Uzak Doğudaki harp 
'.haldkııı.da şunlan söylemiştir: 

Japonların neye karar ~ecek
leri henüz. malılm değildir, Ya A· 
vustralyaya yıürıiyecekler veya 

11.>evamı 3 llııcll Salılfedel 

ROMANYA 
Hükumeti 

Brezilya ile siyasi 
münasebetlerini kesti 

Boenos Aires 14 (A.A.)- Bre
zilya Hariciye Nazırlığ1 neşretti
ği bir tebliğ ·•e Romanya hill<fı
metinin Brczily a hülkfınıcti ile s. 
yasi münasebetlerini kestiğini 
Bülcreşteki Brezilya elçisine bil
dirdiğini beyan etmiştir. Brezilya 
hükf:ırneti de aynı şdkilde hare
ket edecektir. 

Fransa 
ispanya 
Portekiz 
Üç hükumet ara
larında bir Latin 
·memleketi ittifa· 
kı vücude geti-

riyorlarmış 1 

ltalga bu itti
hada dalıil 

edilmiyor! 

rrapllo, Madam 
P eten waııtaılle 
11,1. Petea•e bir 
meıaı g6adermıı 

Kabire 14 (A.A.)- V?şi, 
Madrld ve Liıborı. hilkfunet
lerinin bir el .atin memlek"t· 
!er itithadı. vıicıııde getirec<>k 
!eri haber alınmıştır. 

İtalyanın bu projenin mü. 
zakeresinden Ullak tutu~ 
olm ıs 1 kkate değ,mektedir. 

Projenin esaslarına göre, 
F • ,11•·ya ve Portekiz 

( De\'arnı 3 üıı :. ...ı s :- ~ 1 ,."d e) 

· Atina ve Pire EtibbÖ 
odaları doktorları

mızdan yardım ist di 
İstanbul mıntakası Etibba 
odası; Yunan meslektaşla .. 
rının bu müracaatını hemen 
is'af ederek giyecek ve 
giyecek gönderecek il 

ODA UMUMİ HEY'ETİ TOPLANIYOR 
Atina ve Pire Etibba Odalan 'Üçüncü l\lıntaka Etibha Oda•ına 

lrir müracaatte bulunarak Yunanistandaki gıda nıLddeleri ve giyecek 

sıkınbsını bildirmişler \e bu hususta yardımda bulunulmasını ric• 
etmişlerclir. 

Etibbn Od3sı idnre hey'eti, Yunıınlı nıe>lekda~arının bu ınüraea 
atlerlni is'af ederek ;;iyecek ve ~yecek göndermeyi kar9rla~tırııuş• 

tır. Keyfiyet doktcırlar.ımıza bildirilmek n kendilerinin de ~-ardım· 
lan ıica edilmek üzere oda umumi hey'eti bu aJın 28 inci eumartesi 
günü saat 13,~0 da toplanacaktır. 

Doktorlarmıızm yardım kolileri Dumlupınar vapurilc gönderile
cektir. 

Fethi Okyar'ın Çocuk düşürmek 
bahçesini soyan istiyen bir kadın 
2 hırsız tutuldu! gece öldü! 

BüyUkadada Yüı>ü.kali plajı ci
varında oturan eski Adliye Veki
li Fetlhi Okyara ait köşkün bah
çesinden su boru larilc bazı ewa
lar geçenleı-de meçhul hırsıziar 
tarafından çalmmııt. Hı.rsızlık 
vak'asınm tahkikatıı.n elkoyan 
zahl.ta dün b ı meçhul soyguneu
ları yakala"n.~. 

Nnil ve N .. red!ain ~ dında.ki. hg. 
sııı:lar dün Süyük-.ıca &ulh ce-::ı 
bakiır.Jiğine te;lım ulihn~ler ve 
tevki! olunn•<'§la1< r. 

Vapur yolcu 
ÜCRETLERİ 

0/0 10 zamlar 1 Nisan
da başlıyor 

İstanbul şehir hatları hariç ol
mak üııere diğer hatlaroa yolcu 
navlun üeretlerinc yapılmas1 ka· 
rarlaştmlan % ıO zammın 1 ni
sandan itibaren başlaması karar. 
laştırıl:ınııştır. ..;._ _ __,,__ __ 
Arsada eroin 
deposu yapan 
bir sabıkalı ! 
Küçükpazarda oturan sabı:kab 

kaçakçılardan Kel Abdullabm bu 
sabah şüpheli bir halde Unkapanı 

<Devamı 3 Uncil Sahifede) 

-
CERÇEVE 

Cür'et ve basiret · 
NECİP 'FAZIL KJSAKtlREK 

Napolyon diyor ki: 
•Akıl v.ı zeJ<iinın ne demek 

olduğunu ar~ırdım, durdınn. 
Nihayet bunun basiretli bir 
cür'etten başka bir şey olma
dığını anladım.• 

Bence Napolyon'un bu SÖ• 

zünde sade askeri değil, C9 , 

umumi manada ner baclisenin 
nıbunu izah eden §aşmaz bir 
Jı.anun gerçekliği vu. 

Basiretle elele vermiş cür'et; 
lşt<" her teşebbüsün anahtarı! .. 
Kazancın müsbct riyaziyesi 

basirette... Kazancı peçeliyen 
menfi engellerin de\Tilrne sırrı 
da cür'ette ... 

Bu, her işte, amma her jşte 
böyle ... 
Kadın, para, şeref, mevki, e

ser, sıhhat, yalnız basiretli bir 
cür'etle elde cdilelıilir. 

Basiretle dolu cür'etia için· 

Ramide Yenimahallede Numan 
Efendi rokağı.nda 25 nuıınaralı ev
de oturan Abbar;n 40 ya~ndaki 
karn Nazife dün gece ölmü~tür. 
Yapılan tahkılrntta kendisinin 

çocuk eldımıağa kalkışarak ne
ticede hastalandığ~ ve öldüğ ü an. 
laşıhnıştır. Talık.kata devam o
lwıma.ktadır. ---
16 MART 
iHTiFALi 
İstanbulun i.şga1inin y 1Jönii· 

münc tesadüf eden 16 !\!art pa
zartesi gıiinü Eyiiptcki şeh i!lerı .. 
mizin makbereeindc yapılacak 

ihtifalln .program! ha.zırlJıuı1'/i

tır. 
Köprüden saat 13,15 de kalka

cak bir vapur kıt'alan, saat 14 de 
de bir vapur dwetlileri alarak 
Eyübe gidecektir. 

Merasime saat 15 de ba;Janıla· 
cak \'C Şehir Meclisi, Halke\·ler;, 
Parti, gençlik n3mına 1ıutuk'lar 
ısöylenip kahramı:.n şehitlariıni
zin mezarlarına çelenkler konu
lacaktır. 

Ekmeğe Bakla unu 
da karıştırılacak 

Önümüzdeki pazartesi günün
den itibaren şehrimizde ekmeğe 
bir miktar b•kla ununun da ka· 
rıştırılnıası için tedk<kler yaıııl· 
maktadır. 

den basireti çıkaT~c?k olı;r,;a. 
ruz, geride sadcc.· ~ılgın lıl<: 
cür'eti çıkaracak .,Jursanız, sa· 
dece aciz ve akim hır müdufaa 
kalır. 

Böyle bir çılg-ınlıgm. kendi
sini yangın kulc,inurn fırla1ıp 
•tmaktan farkı yoksa; b:i~k lıir 

müdafaanın da en hü. lik eser 
namına e&c,di bir sıikuttan far· 
kı yok. 

Bugünkü düny:ı kıyametine 
bir göz attığımız uman, de
mokrasyaların ba>hcttc, • lilı
verin de cür'ette •nübalagayla 
hareket ettiğini gorüJoru~. Fa· 
kat bugüne kadar Mihverin 
cür"ctten elde ettiği mül..üfat, 
demokrasyal:ırın pjsireUc elde 
ettiği karı çok gcçn.ıstir. 
Denıokrnsyalarrn <ür'ete ilıli · 

yacı, l\lih,·erin ba iıete ihtiya
cından daha fazla ... 

Net.ice~·i kim 1<aıanaeoksn, 
göreceksiniz ki, ya ciır'clc, ·a. 
hnt ba!itiret<' olan 11." i~ neını' tai" 
nl:ıtnladıktan sonra - kıuaua 
cak. .. 
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HALK FiLOZOFU 

ş KIN TİCARETİ 
RE.SAT FEYZi 

Fal.! ltıfkı tay, ·BirliJ..•cle 
J azdığı bi; fıkrada, ~nrktakl tı· 
carct ahlakını ne :;ıızrl te ·hıs 
ve te~hir ed:yordu. Daima eğri 
yoldan gitmeyi di1şıtneıı bır ti· 
carct a.hli.l;.ı .. Sa\ ın muharririn 
dt·diğj gi".11, C!UJlİ)ct \"C ftin1at, 

ı:arptm arka doğı-u gddlkçe, 
zayıflı~ or. 

c<ğim bir ticaretten bahsede· 
y~nı .. h~p biliyorsunuı .. İstan· 
bulda m1,.;nb:ı. sn)U ticareti., 

Allah, ye•yüzünün bütün iyi 
sularını, en bol miktarda İs· 
rnnbula bai»etıniş1ir. Fakat, bu 
~ehirde, su dalaveıesi, en kor· 
kunç ~eklilc hüküm ,ürer. Çiin· 
kii, lstıınbuldaki tkaret ahlakı 
şarklı zihniyete dayanır. Her§cydc lıcr m•ddc üzerin· 

de mutlaka kolay w çr.k kaza. 
narak mü~teriyi &ldatmak bir 
aç1kgözılük, bir ticaret sistem.i 
midir?. 
YnıL 

.ı\Jıcmm ıti at·ııl ~, artık o 
dereceye varmıştır kı, herşey· 
den şüphe ediyor .• 'e hazin bir 
halk septitizmi! 

Siz~, korkunç sıhtı ile ünde 
etmekte a'lıi tereddüt etmiye· 

NAZAR 

DOODİ 

Apartıman sahibi c.lmak, bir va· 
kit!er pek gt•ıde bir 1 tL Şimdi, 
berkM onlard•n şlküyetçi. Kiracı· 
)ar lıiitüıı bir kış, apartımanlar iyi 
:ıaıımıa.dı, diye şikfıyeı ettiler. Şim· 
di de aportıman knpıc.iarı mal sa· 
hiplerinden ş:kayet cdı) <>rlar. 

Galiba, onlara naznr değdi. Bu 
bdaı şikfn eti üzerinde toplamak 
için, npart..nıan sahilli olınamak 
daha evla gibi geliyoı, insana.~ 

Mcnba myu, satan adamın 
a\ ucunun içine aksa, o, avuç
l:ırını yere boşoluıtak, kalka· 
c3k. yanıba,;ındakı terkos çeş· 

wrsinden '" alacak \'e onu bi· 
ze satacakhr. 

Bu hal, onun zt\ lıi, itiyadı, 
lı&yatı, alılakı, her~eyidir. Doğ· 
t:u j! yapar~a, içi rahat etınez, 
lıer1 ·es açıkgöz, demez. 

O, enayi mi?. 

Prof. Dr. Kazım lsmail 
Gürkanın bir konferansı 

Bu ayın 16 ınc pazartesi günü 
saat 17,30 da Prof. Dr. Kazun ls
ımail Gıl•kan tarafm.dan Eminönü 
H alke\1nde • 1 ·~ saf'amlı,ğınıın 
esaslan. ımevzuunda bir konfe
rans verilecektir. 

__..,..--

Telefon memureliği de yap
mlf bir genç kız İf arıyor 
Orta n:ektep tahsili olan, ya• 

zısı, ifadesi diizgün ve hesabı kuv 
veili, referans vel't'bi.len genç bir 
b:ı.yan y:ıziliane, tl.carefaar.e, bü
ro ve eıınsali mürssesekt"de i§ a· 
aınaktaclır. Evvelce telefon me. 
mur !iği yaptığr:.a dair bon.seı-
vis de Ine'IX:uttur. Ktııdisini tav
zif etmek istiyen muhterem iş 

sahiJ>lerinin Son Teij!l'af Halk 
sütununda cS. A • ya bir mek
tupla müracaat eı.rrrlcri rica o-ALTIN 

YOLA DAİR •j lunur. 

Gtçenlerde, İzmir nrlc.di) e<i ta· 
rihl bir yolu meydana çıknrmış. 
Altın yolu acııu alnn bu mermer 

dö~U bulvı:r, \0 aktile, bu civarda 

yaşı}nn bon~al lıu tarafından 
pek makbul t tnlan bir ôşıklar 
geçidi im· . :'evi~ ı 1 r, bu altın 
yolda dob,ır, birbirlerine aşkla· 

rını söylerlermiş .. 
Şimdi, bu yolun taıruımen mey· 

dana çıkarılması kar,,rla tı. Fa· 

kat, eğer, sc' işenlerıu nerede do
laşacakları rliişiinüliiyorsa, onlar 
için, bu zam:mda yet çok •.• 

SIK SIK ---
DE<.işlK 

Şekerciler de bir nizamname· 
den şikayet ediyorlar. Tamam 16 
yıldır değişıniyen bir nlzamname 
dolayısile, ıekerciler çok mağdur 
oluyorlarmış! Fakat, hen, bu iddia 

karşısında hayret ettim. &izde, 
beyle uzun ~tiren niıomname, ka
rar, talimatname \"Dr nndır?. Sık 
sık dcf:iştirir, durur112.. 

AHMET RAUF 

H~a memurlann tedavileri 
ve maaralları 

Hasta memurlardan b:.Uunduk,. 

!arı viiayet, kaza veya nahiyeler· 
de tedanleri kabıl olırnyanların 
7ri yakın vılayetlsecl tedavi etti. 
rilmeleri kararla~ınlmıftır. 

Tedavi masrafüın; gittikleri 
yerin hastanesine yattıktan SC>n
ra verilecektir. 

1 • ~ft::-..r,.; ,;.. cezalar ta.8dilı 

olundu 
Mabmutpaşnda Çol'apçı banın· 

da 6 numarada manifatura tı.c:a
retı ile meşgul o!an Artin oglu 
Mihran A!yan.a.k ile ayni hanın 
17 numarasında 5:ı&nlfatuı:acılıık 
yapan Halıl oğlu thsan Mutlu ih
tikar suçundan aslı•·e 2 inci ceza 
mahkemesi tarafın :ın 50 ~er lira 
para cezasına. 15 er gün mü.ldetle 

dü!r..kanmın kapat•'masına ve bi. 
rer hafta müddetle de hapse 
malııkfım olummışi~rdı. 

Bu kere; Temyız mahkemesi 
lhükümeri tası:lık etmiş, ~zalar 
infaz olunmuştur. 

htant .da taksi neden buluı.rnu
yoı ?- İtdam ıe! 1 z. b~ r. ~eyı 

1 

ince ele<!,. Sık doku u, c.dıı; ga<Zele

de b; şo!Jr-ln bu ;z.u .. ı ~~
llnl >'1'Zdı. Ortada ••bep'...,. vu Fa. 
k:aı. bu vaztyeUe Jc.I n ~ pŞgı • d ~

ıı:: •. Ilalbu ki, ai.lo ve "~. bı.: menı
ltabe, IOhrl ~ bı.; ~ n; c1aıı ın.ta

racaldır. Bu wzlfo k l>T. Bilmıl

:vonu . .f'e.lıı:tl, h<ırhalchı, bil' r=I ma.. 
.... mıcdlr. 

_Otomobil sabi~ri. fôrler<!en, ld;. 

ı,,,,.,tre boşına otuz kurut net b11B1la.t 
f...-.tJyoriarm.ış .• Ve şot·'trler, bUDu temm 
ııe <cllıl<eneı. Ari±, sız cel.:n de ist ..... 
b:J.'ia, otomobil bulun ... 

Ne wjıjı: kanlJ\YIZ. 

BÜRllAN CEVAT 

Edebi Roman : 61 

Seni Unutmadım 
ŞAT FEYZi 

ntız rm;rur..JmlŞ!!n.. Becl duşün .• Ya. 
hu • B du-ı BPI1 m:ım. bıiir

y .. ı· mıı>u:. .hey g;di ' er hey •• l a, 
laL tır. ~ a.!L.._ Bu k<?lLI:la • t af. 

ve Lim! ... Ne 4>. 
lıı;l loden_ 

K rı <> d dakı!a.rTnda d=ı.I bır 
bt;f:i,.'>\...ll, ~ v yı J. .iyor1u. Genç a.

d<r'D, g ıu. "Yo . .ı.l.n:w;.;.1.4. ly.ıe.~ sa~ho~ ı 
ç}mu;+- J ~ i d!!s.c:ıı:ıi ~7a daya. 

s:><;'a:rıru lı..."tlit..rdı. Sol 
a.erl<i" ay~:;,.,: J., bird~ 

.. 'Udlnı g ,. • u. K =-il bl!lc., a.rım. 
• .ı:._ ~en bJr korku lJ.e. seyreth. 
- B.ı. ben miyim, .:.,ye, dÜŞÜ!loQyor. 

<'.u • Bu, ıwi ha... Amma da suııo, 
c!mu;ıwn.. 

Uzun W:UD, ıı,ynada kendi y;Jıtüno 
b:.ktı • 

Car.on gelm..ş t; 
- Bır P!e clab<L? ... 
- L>yJr ... Hc:ıabı getir .• 
Yulı;ufu, bir eri;>. bır sola ,.a.1pa ,..,. 

a& cılarordu.. Baııı dönUYor, taL 

dır mlax a.ıtııst ol .yor, apartırnıısıaar, 

OlltU.l C.Zerkıe :rıkıu,r rdu. 
,- • '• bh iç.inde ill. <O y ' ı&. 

ıeır n., 'ta:neosurıu ın..:.lkianJyordu .•. 

Su.avı. erl= ı:.m. ıo...ıer •çll!ı 
vakit. s at dok:uz b~u.a:!.J.. B .«)da 

\.o-.l br .. b~ d~ Ll~ zem -a.. 
rr:.a~ .lZ -Y.la c:.j:u 1 .ı!k. vaı-dJ.. 
!'tlltı.~. t,;.ClZ. a..;z.: p:ış it!ndc idi. 
K•nd...1ni, Meta. h:ı..t.> g;b~ , ed!i,. 
yorau. 

Dür. seceJI dtl:;llndil. Y.eytra.ıedeo 
ç • "'! nı ~ordı. Soura, e\e """" 
11 felmif, lk&pryı na:sıl ı.çtı.r~. 11:ısıl 
y a b.ılır ve soyıum,ı ~ ya.bm§. 
tı. B .. lw l>lmıa.rı lııi.'-iaınryVi u. 

- Dıin gece, benue lilro to-. 
dl;ye. •qyl<!ncı... 

E4eıiyle ı:&Ierlm oğuşturdu. B:ış;nı 

;.. 'drrma.k istedi. Etr-.tma bakındı. 

Gü>mekten kendlı:ııi tutam<ıdı. KU'-

yolamn -· elblSC!ll, pat<lesü&il 
ı..:.c. UPlEUQ yatvorch.ı. Ş:..pbE.ı. yenlıe. 

(Crs aöııın11ıı dut'u7~ 

1 . @(~:& : ~(!Jfm 
~hıi =f~ t ;~fj'iJ] 

l k ,; .:ıvı tı~arı 
Esk. blr a le do, .. wn, ıı..,,;, Fenoer 

yoiur.ciaki kl:~une ciao..:et etti: 
- Eıı Cwnatr~i g:lnü gt:l.ır, ak an1 

blzde kalırsırı, dedi. Tallin v"1"Sa, ha
va •tık ve ıı.ıııeşl.i ul•rs>, b. az i<"Z. 
m~ye çı:k&ı.'IZ. Tenha. yc~Urrötl yUl"tl
rll..l. Toprak kukusu du~&r, çı.yır, Ç)
men ye~ua g<.ltiınün •. 

E~er, t:um<U"bc.9..")i be!cc .. ~Olın. bu, 
o<~ blr ıı4Yango bileti a:.n..;. olur· 

au. 1-:rte..:.j gıaıu havanın j.yi olacağı
nı n05J1 lt~~.:or.ıJıtı:tw:rl°/ Gırzel ba: 
ı: un, ~k yOAJlcluğı.an bir ak.ıa.m. k<n
d ım! Kt:prüden Kadıkey v~uıruna aıtr
tım. Doğru Fene-1-yoıuna. Th:.6:tLtın, ha., 
h"siı< gelen bu Tıını1 m afil'l drar
ıısıcda ev"·eıil ıaıtrdı. Soma, çoik 
mı.."mtlt.ıo oldu. 

Yaz kış, klıolciıe utur&n bu aıtr.a.. 
<i31, her .ine~e gore bütün tedbh 
ve icapları d~Llru .. -n tit)ı bir iosan
dt. İtıra! e<ky;:n, ıelıdn ~·:u:ldd Jca. 
lorllerli 111> rtırnanlardan dolıa &ı
cait ve cana yiJkın bir ııaloDd:ı k~ı.
lık1ı. ko.ituk.i:a.ra yan s<:.ld~k. 

:Zece ratıaı, deltuı>z blr ı."Yku uyu
dwn. S~aıhleyı.ıı kaikt!ğım valit, 
\jUneş, pencere cı:ım;..ınndan baıi ~ 

J y.Jl'G1.!. B~arıın ilk güneş .... Yatıt.ığlm 
odanın ba.J<onu cleruze doğru bakJ.. 
yordu. Hemen karyo..a.mdan fırladım. 
Uz.ı:rnne paıitomu aldım. pencereyi. 
açtlm, balkona çıktım. 

llllsk gibi ""' lı.oıtu.. Babtt koku.-
BU. 

O sabah ıliı: del:>, 1rucJ cıvıliıla<ı 
doydwn.. A.ylar vardı ki, k·ı; sesı auy
ınrun1şlnn. BGı:.Un l'UCucı.üır.de bk 
U'j,.E-Tme h&ett ıı. Gen~ topraklac, 
c. çl:ır, kuş cıV'L\.4 la.n ve güne _ 

Lıı.st.n ~tan çıka<!ren, ne kadar 
çok ııeye buret kalıyor. Uzun uız.un, l 
önumde uzarup gen'!Şl!yen tabi&\i sey_ 
rrltlm. a erlerim, ter.ıa bava iie 
<l<.ıldu. 

A:z sonıra, hlanetçi kıt., b.a.n;yomun 
hazır o!duiıaıu balıer verdL Raba.t, 
genş L..,· ~oda yılı.Dadım. Sıcak 

b!T odada g,y!ırıdi;m. tionra, aşağlya, 

Y<'lllek ısal<>mma mdlk. Tenn. bir 
masa ba~mda., maroken iskeın:lelerde 

otuıı;aTllk, hoş beJ ede ede. ltuvve111ıL 

b,r k>hva,ltı yaptık. Yine denız ta
ra!Jm. a~ı.Lan perlıl."'f:retidcn bıllUn 

balıç<, gen4 ufuklar tür!lnüyordu. Gü.. 
neş, cd"'11n içine ~ır.be btr aydınlık 
dolduruyordu. 

l'u kahvaltmm lezzetb', orada ~uy. 
d~ium ku;ı ~r<.niJı verd gı zn-k:l, o 1 

.sabal'dd ::ıb t gllzc [::n, ISmrilmiln 
sonuna kadar unut3illlıyacağım 

Gcız.etelerrrJoıe, s .,.,, .e bir gi: gez,.. 
ı!hdiJ<. Sonra., Sal: amca g v "er<;k. bl. 
ra.z yttrfiyC:şe cık'tık .. Açık h ,,·ltda bu 
yunıyüıı e.;nasınct;ı kend!ırf bo <l on 
yq genç ve çu1ı: oıhhatll hiotıe

diyordum. 

R. SABiT 

ikmet Canseven 
gömüldü 

Dün vefatım teessürle haber 
iVerdiğimiz İkdam refikimizin 
SermüTl"Wbi. Türk mat.buat ter
tip ailesinin emektarlarından 
Pehlivan Hikmet Cansevenin ce· 
nazC'.si mr.slekda~larının ve ken.. 
dislni seven nr:.. ıdaşlarının gOO
yaşlan araoınd;ı Fatihteki evin
den kaldır;larak M.mazı Fatih ca
miinı::le kıl'nnık•an sooıTa Mevlıi
nekap·da Merk( .r!cndi civarın. 

da.ki ailesi makberesine defno. 
~un""'!uştu.r. Merhuıına Allabtan 

mağfiret dileriz. 

Çapa kız mualıim me tebinin 
son smıl talebeleri dera 

veriyorlar 
Çapa kız muall'm mektebinin 

son sınıf tal bcleri tatbikaıt ders
lerine başlanı!§l:mlır. Bu müna
sebetle Beyazıttaıd 5 inci v<e 6 ın
cı ilk mekteplerle civardaki bazı 
ilk mekteplerin muhtelif sınıfla
rında evvelki gün<l~n itiharen 
bazı deı-~1 cri m~:z.kıi.r talebeler 
veıunektedirler. 

Sortra, cjdd.JeştJ.. B•J h.ılino lçltı.. 
den biır acı.maıc duydu. '!!züi<!i.ı, utan.
clı. Yatlık.tan hemen f..,,Jadı Ü•lilru> 
baş:r.a baktı. ParJesibil. elb~clett 
bı:r~. pmtalonıın.aı poçaları ça. 
In"Jrlmnll.Ş't:L 

Soyundu, pij:ı.malmnı giydi, Masa.
r.ın ıo ı.na geçti. Bir slı;aca y.ktı 

- Ben, bu kııd.., &&r'ıos olıiutumu 
ilk defa göruyorum, dlyc, itondl koo.. 
dine •ÖJl<'ı:ıditi vaJti\, bu lr:ıjtan, 
dcrlo bir acı duyd.,, . • 

lıaltikala.Tca keodi tendlıd anplaıdı. 
S..tnr.a. dün a ~il. kr""r .. .:mın ça:ldıtı 
cO ye g&l~ iaıı'Z"''ımı.. ha.t 
kdı- Şi;,~ adam guze1 Jl4 soyıe .. 
o:ı lı,1:1,. Yokısa, du.n gae; Si:avl.Ye mıı 
Öy"~ gel.nişi... F ~ bu to f,OYU, :;;& 

defa bu !radar l<=eUe diııl=. bil
yilk bir zeW: duym~, !«~ 

"'~ ... 
Eu tanııo l.le, SU~•de, br ~ 

ı.e,•~ lıle d.lruet..,ğlııi hatırladı. Bü.. 
tJıt dans m deiflıoce, kaç t.ı.t~. genç 
kızın gazl- içene b>lar.<&tta UZU11 1 
U?L.Jl. ısrar · e, o, io:rt<-ı lm' ka
rM'l.ı, yeşlıl gözl.er"1i başka tMafa çe. 
v~. Süavı. en ıı:zun, Leyl~111, o 
lmnız ve mi>ılııılı derml.J<\ck; ycı;il 

ghzll"I"'.JM! kaç ıan!ye balctığ= düşl>

n tiyordu .. UylA, soa.vtnın bu b:ılcöla. 
l'cta en uzun ne kadar UJiRi'ade ~ 
ruışt.i~ .. . 

1 

Doğu cephesinde Doneç hav- l 
zasın a yeni Rus taarruzu ve 

Ayakkabıcı 
ESNAFI 

Çiviye olan ihtiyaçla
rını 10 gün zarfında 
cemiyetlerine bildi -Alman müdafaası 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Dcğu ceplıc sinde: 
Almanlar ilkbaharla beraber 

tabiye sahasını aşamı)·an Rus ta· 
arrozlanrııu •onu gelereğini söy· 
lüy~rlardı. Fnlıat kendi tebliğle
rinde verdiklNi haberlerden an· 
!aşılıyor ki Ru• taarr117Jarının so· 
nu heniiz gelmemiştir. Aksine O· 

]arak Rus ıaarruzları (Lenin· 
grad)dnn (Tnganrog)a kadar tek· 
mil cepheye y aydını~ ,.c sev kul· 
ccy ~i önemi ulan istikametlerde 
kun etlewniştir. 

Şiınıaldc Ruslar, (I.~n.ingradh 
kurtarmak için (Ladoı;a . İlmen) 
gölleri arasuıdaki Alman müda· 
faa cephesi.ti sökmi,-.ı çalışı ·or· 
lar. (Leningrud) artık tam.amile 
muhasarada değildir; Ruslar bu 
ehre hiç olm&ısa (Ladoga gölii) 

üzetinden .fİ>ecek ve cephane 
göndercbiliyoriar. Fakat göl cenu· 
hunda ve müdafaa cephesinin sol 
cenahında istinat ooktası olan 
(ŞIW.selbur;:) şehri htıla Alman· 
Iarı..ı elindedir; ve l\lmanlar bu 
me,·kii elde bulundurclukça, (Le· 
ningrad) Alman tcmberinden 
kurtuia.ınıyacaktır. 

(İlmen) gölü cenubunda Stara· 
russa'daki muharebe durwnu, iki 
taral tebliğlerinde görülen tezad
lar clolayısile lı.ila anluşdamamış· 
hr. RtL,Jarın W.diasına göre bura· 
rada Rus çemberi biraz daha da· 
ralmış, 11 meskiin yer geri alın· 
mış ve 290 ıncı Alman tümeni eri· 
mişbr. Fakat mevcudu 94 bin tah· 
ınin edilen 1t' nn Alman ordusn· 
nun hu çember içinde kaldığı ar· 
tık bı.Jıi• mcvzmı deği!dir. 

bilhassa StaEno • Taganrog ara· 
•tndaki Alm3n müdaha cephesini 
şinıaldeıı kttvramak "'uretilc ,·ok 
etmek ve Kınını istilidan kurtar
maktır. Bu maksntid Ruslar Kı· 
rım<:;. da yeniden tac1..' ruza başJa-
tnışfordır. "' 

ll!areşal Tinıoçcnlıo'nun bu ye
ni , . ., büyü it taarruzda hedefine 
eri~ip crişmiyeceği kat'i olarak 
söylenemez. Fnkat Almanların ta· 
arruı hazırlıklarını bo:.duğuna ve 
ge.ciktirdiğine şüphe ~ılilemez. 

Ticaret ve sanayi odasına 
imtihanla memurlar alınacak 

Şet rimiz tic:a.ert ve sanayi o. 
dasının m;:ıhtehf :.ervislerine me
murlar alınmak üzere lise me
zunları arasında bir imtihan a
çılmıştır. 

Talip olanhnn bu ayın 16 ıncı 
pmartes. günü öğleye kadar bi
rer istida ile meuılr Oda Katil:>i 
Umumiliğ;ne müracaat etmeleri 
i.cap eylemektedir Ertesi gün de 
saat 15 de i!ıntihanları icra olu. 
nacaktır. 

lnhuarlar idaresi ilk mektep 
mezunlarından memur alıyor 

İnhisarlar Umum Müd\iırlüğü· 
nün taşra teşkilatı için en az lk 

ımektep tahsilini bitirmiş olan ve 
20 - 40 yaş arasında bulunanlar 
arasın.dan memurlar alınmak ü-
2ere bir mü.snbaka imtiha.
rı nçıılrruştır, İmtihan bu avın 
25 inci çarşamba günü saat 13 ·de 
Sıl'i.ecıdeki İnhi~arlar Meımurln 
kurı;u binasında icra olunacak· 

t.r. ıı.:u.~acaat müddeti ise bir gün 
evV<>line kadardır. İmtihanda mu 
vafiak olanlara 5!) şcı Jıra aylık 
ücret tediye olunacaktır 

recekler 
Şehrimiz kurduracı ve ayalo

kabıcılarının ih\ı ,açları ola:ı. çi· 
vilarin badema toşe Müdlir1 üğü 

yerine cAyakkattcı san'atkiıı!Rrı 
ceıniyeti• •ofıı •dan tevzi olun· 
ması kara, .aşt.ı tLınıştır. 

Bilumuım aya.«abıcı ve kun· 
durtcı esn~fı ayın 16 ıncı gününe 
tesadu'! eden bu pzartesi günün
den iUbaren 27 mata kadar on 
gün içintle bırer liste ile mezkılr 
cem.yete müracaat ederek çiviye 
olan ihtyaçlarını kaydettirecek· 

lerdır Mliracaal!.,ri saat 13 - 17 
aras n<la kabul olunacaktır. 

~\:'.ILAYET ve BELEDiYE:_ 

* I:ün Belediyece Y"ı>tmıaıı bilr 
çvval ı.mda!l kAç adet ekmek çıla>bile

ceğ. ~ teoriibecıe c.oidı;!ııe 

r.azıır•n bJ<; bi.r faırk kÖrülmt mlştir. 
+ Bele:.. . .;ece veru..ı.len Eıyoğlı.aı

dak! 'I cW'ıhl Musiki h't>nScrlt'rini.g ao
D'Wl<'Usu üırl.imüzdıaki ay iı.;~tlBlnde ve. 

r;,lertktir. Bu konserier Kadıköyüınıde 
C..ı:era ve Be-yazı r.a da M.ttmara ~ 
nıalarftıde tekrar olU'lacaktır. 

TICA.RET V• .<i.4NA.Y11 -* P.rtaıbe<ı f>atler!OOeki "'1-ef:fü F!M 
Mtirr.kabe Komisyon...,ca ~>k oluc-
makt&Cır. Bazı ti.lccaıl:rrın l;tihı&al ımıı... 
tak;ıhı.rınıa. te!graf çekerek fazla pata

tes gönıdc-rmeınelcrini bildlrdJtleri. ve 
t.u suret1e fiıa.t.leri yük9ellımek istedW:

let• aacloşıla<a.k ta:hkLı:ata gedlmiştlc. * Dün bir .. ıım otuz l.lç li?ada.ıı ınu,. 
amele gbrm!lştilr, Bir gram kOlçe sa. 
tın 4f0 lruruştı>r. 

MVTEFERRIKı 

* Tophaırıede tütüncil Şültrl.. ve k,a... 

rıs_ ıtk::affer ı99 pa.lııct sigara •akla.
ciığlnda-ı m t. ıcye ve.rlı~Ier ve 

25 lira para cczasiy;e bu Sii<...'l"a1ann 
ını.lınderes;.ne roahktl.m o~tm'dır. * Erzincıın i"bt".inln lmaı lçln 2,5 
milyon llı·a a'Y'J'ılmıştı.~. 

Edebi Roman: 27 l 

r OVUK PALASIN ESRARII 

Rusbl"n en çok ileriedi,ği bölge, 
Smoien.'k şim:.linde Veliş viliiye· 
tidir. General Zukov'un ileri sür
mek istediği kıskacın şimal kolu 
Veliş'den geçen demiışoiunu teh· 
dit cfmckte.Jir. Fakat Rmılar, Al· 
mantarın miistahkem mevki hali· 
ne getirdikleri Reje""i eldıkl,n 
tokdirde sevkulceyşi Nr mu,·af· 
fokivet kazanını~ ,,Jacaklordır. 
Çünkü merkezdeki Alman kuv· 
vetlcri şimalden ku~atllmarnak ve 
geridt"n kesilmemek ı~ln büyük 
ölcüde ric'at ) apmak ;onmda ka
la~aklardır. Viazma 'enup batı· 
sında Dorogobuş'a varan cenup 
taarımı kolu yeni bir ilerleme ya· 
panıamı~ ve Viamıa • Sınolensk 
şıoscsine hcniit ulasamamı~tır. AJ. 
manlar Via.zma şrhrını de müstah
kem mevki haline gefirislerdir. 
Viaıma ile Briansk arasında Al· 
man miidafaa cephesınin çok kırv· 
vetli olduğu anla~ılıyor. 

lazau: Usma.a Cı:maı A\'GILI ---J 

Daha cenupta Orel Kursk B· 

rosmda Alm•n müJafaası delin· 
ıni< ve Rns kıt'aları DimLtrovsk • 
şehrini birkaç giin ev•el işgal et: 
mislerdi. Burada Rusların yenı 
bi; iierlcnıo yaptıklarına dair bir 

haber yoktur. 
Simdi doğu cephesinde en yeni 

muharebe şudur: Doneç ha,·zasın· 
da, Mareşal Tiınocenk> 90 tümen· 
le Ilarkof • Stalino • Taganrog 
cephesine ka•şı yeni ve büyük 
bir taarruza ı:irişmi~tir. Bu yeni 
Rus hamlesi de Rus taorru:zlarının 
sonı. gelmediğini göstermektedir. 
Burada Rusların beddi, Dinye
perpetrovsk şehrine ulaşmak ve 

Tarihl eserler Jtouo<>:·iode i<l!lt. Genç 
ad'1'!ll. klı>s!Jk T~·k ınu.sl;.rlallııı kdıdi: 
U..erlnd{..ki .iın:tfuala..n.ıu ve bu 1~ 
ye &ıit bazı ~t>ra.1.armı aolaıhyor
du. O za:ımın, Leyla, genç 3111m11 nasıl 
d 11<1<.•Je, yeşil gc..ler:nı, Süa""1lİtı bar
k.~ı :ıa ı...ıım ederek, &LSJ.! heye. 
c....::...~, <V.o... .yordu ••• 

f r.ıvi, o günden ba;;ka bir U..-ı<ıa, 
ge.ııç ktzı bOyle uz.un uz:.ın ac-yret.me
n· , t'llllll y ' gözlerine böyle daltt., 
.... .u.rca bakmaxr.:?ştı •• 

Cer.ç ndı:m, becıi.c;.;ıd<! b>T !evlt ;,. 
<I• •k yordu.·- Ç')Ctlkl.a~.m blr 
~ YiU 63.L.ma..tı aitın~a n11 Kil? .. Gon_ 
H.1 ıu1at l:ıG.r taz:> n cı \-eren, d~ğil. 

t.Uı ııı, !ırı><ır.rue veren hc:yec:ırıı 1 
ıçıru!e idl, Du:rı;un ve &<>alş haıvu:olar-

dakl fıskıyel..- g!4ı , y~rrğ!aıX, 11Zar 
c. 8'kaı1 bir su ve bu su:tun ıırı .. ~ISL 
va,,: :ll. SeneJ.erd.:r ki, S illi vi bey le bir 
hts alımda ~tı. Çckı..ı.lır u.. 
n,. u l;;'md""<>e e C&riJl ~ ... bir 
bar'7Iet oJ"e ~ y.ış va.roı .ç.:ıı~. 

Or. sek:. yaşmdaki blT çocuk gitılı 

dl~ ~ av ..:nm•k. his ve lııl;yaı! a
leırnndc yıışa.mak ih'. :Yacıru duyu.yor. 
du. D~ ....ıı ıı-..ı mı olınu:;tu? .. Bir 
m<>lônkoli mi gelmlo;tl, ona.. CGnler
dı.r, cima OO!rusu, lıon.• l'<fM ııorırttt 
gıı:ı- e.~e·Jb..,,~ böyle k r '· henüz 
tayin ve his edc:no<:. b. hAl~ 
• .ıt"'1· ... itinde yasıyı>td>ı. {De; ıuıu varı 

taliızca gıbi i<'Çtl. İkinct e1'ttl&ımh 
t• ı:· ı gııt<lno, bCT,lm ıçın b~rdan dar 
ho k.yolclı. Fak t bur:ıda: çıJtaıı ~.ıx 

da S<lt:U<l<: lı;ı '"'"' a<yr.""1U-.;ı>l'dl- Ü
çilnci.ı. gıttiğun.12. Y1.:rdf:n ise. doğrusu. 
ben pek bıır Jf'Y aıılzy JtJl.>dıın. Buır.:ısı 
bir S(-ialı.iın meyhane rn:f, yoksa hat.ı.t 

lertip bir !im ri>O.ne mi yahut tv. bir 
ta~tıaJ Yısl.ı bo:s.!1 ııı.: ...ı dtı:.:lıc-ı . I! 

n .. u t .... µlmm~ olu ı .ı b?r ı.ı.lenıalac 

nıcc:r~ mı. tdi. Pek """' y .. ınaa n. Heıe 
o t.~vuz başı.oda k&tu•g:'1.ııta b .. :ıdo 
cı:;Zllo8 ç:ı.JG..rdtgını ı;6y;.,-;ea, kat;~< h•:
r!!e hlç akıl erdlrem•d:. l. cıttı. 

Şofor Dayı Kenan,_,, 11u • .ı.erı 11.ızıiı 

en acrın .:t .. .ı.ı·Ll.rk.oıı Aşık DJ,Yoıeo.: 
- Sen.ıaı o .K.<l.Ç' her...: dırd ği:n a-

dat.ı, awıyanın en buyu.< ad· ,,.._ 
da>: b!cidlr ve bug~11e bllifl_-, c.e be
n ·ııı. pi mı, üstadun·iır. Una d6 uz:a.t
ma, kJ.rışmıt!ll soru~ ~:IJ'Pl]Jırsın 1"14 
Oru adl.a, ::nla D-yobrms KA!patZaO!i. 
c1i.s funopefal dcrll.r. 

- Pekl., oı"""1 b.uıı.wı o Uç taııe 
ayn lı 1a<:0 kjmdl öyle? 

l'en kızı Selma a.tıld.ı.: 

- K1aı e>lacalı, yabaWll ıılhlolo.NI 
Aşık I>zyoj<>n nWıa4 mi>rMıh ÇU. 

lcnbit Nıgaraı bakarak: 
- Evet amma onlar öyıe 1ıezt<.eo1n 

bi!.<iit'. ;.eli .ı.ıLıU.aroan <k&il. 
K"""'1 eill«ek. 
- y ~ni ıb.a.ntor ~ıJ:lıklanıBQı dit.,,,, .. 
- Rem ltaiaııto<', hem de pelt faı.. 

rih!! lla.tta bunlard'1cı Fitini <1eoiion 
kadn ~. boy. bos, ta-vır lıip 00.. 
kımıncbn buım Çiti.ootıı>k l\ıııara ne 

k;.c.lar bru.ı.l.Yordu,, <Lkka.I ete~ 1 
n-.... r 

Selma: 
- :1\. • ..-.ııın yüzünü, göı'Cnl! bma

lı:ım kta"I:, saç.ıarwı yol.n~kıso yılz6ı.. 

ne c..!ldt<ı.tle ba:lcnıya va.kıt b\.!;;mıad:ım 

kı: 
- ScWn yüztm, gözun ve saçJ..:.rın 

da hayli hıırpıouıaı.mışa bcmlyorl 1 
- O;al:ıSl:ıt Fa.kat .•• 
Nıcar söze .<:.."IŞlı: 
- H'1e b:ı.nt. sak :m., b.,-_n!e ı;li.. 

d:;ien kumm h:;; e= tutar :ren ıca.L
ıma:-ıı,. • }J3.H1 bJ!" araılık. Ü 1 diş-lcrile 
baıilT'· burn u ısu•1Tia ı:st<Tken. bun 
out..-n et.ıha öoce da-·.-ran.;,p onun sol 
k" ğınm ~ JSlı!'d ,;ı VP k".la. 
~ r"'· ı pan it.ipe at;<ı:r.a di.ı.,'UllCe, 
o .karg. ;a, teliş, atele ve ~ 
le ~_.,.,ey, de yytuVordlm ga.IJblj j 

Scfllr Keoa.n! 

- Ooh. iı!lyet olsun! 
-- 'I l~tkldlır ederimi 
- KUpe ac<ıha pır!.mla mıydı, J<Jlo. 

14 yııktrl tn ·? 
- Aman •iz de, 1.yie arrtıı:.tılarda 

pır .. y&ıkut ne nr<>r Lydunmısi,. 
yon ...ıcuz bir sey olma.W 

.Aıiılt Di;yojen: 
- ÜDu B:.Z af!ed~r3İ>IJ4 0-..C "'"<i 

/l lAlıôllllc; en y-llk,. ek ve GOZ~le aılüft.e. 
itlrı id.ı. OQ1&roak.ı pı("~t.-ır..ın. yatw
ıuıı.. zı.>nrflodün ıı.a,ı<t;, ~a<>ı yoldu. 
So:<ra onlar öyle ~ açı.k ı,; d.ıııılar. 
dı k,,. 

- \ alı, vaıh, VB'1! Acaba l<.eııdi;e. 
rine gece ~ .i.4lZ1.ın de~Ll niydll·! 

SLhrm; 

- Tod<:ll <icylnce '""lıma geldi, bi
zin:!. B!"4'ba nar.ede ş-...;.-ı.ı.:ü ac .. ba. ! 

f..t:J..ar başlıll.l kaşıy~ıak. ~ra.z dü_ 
fUnd Jıklen 

- E-z. oore:..~tL ş~ dl ac ... t3, &:t 

oncc btaııa cevap ver.u::• Bız. neredeytirz 

~~4 ~xian lnra::z öne... nf're.i.crae 
•d,;ı:: daha Gnıoe nerelerd"!l~ i~ 
ı;c:çt... 1.:.1 ı:ıe zaıman. ne v;:dtit. nerede 
o c=şet.J kar ~-3lne tulu !uk 

Efdal yorgun ve b•1kl.n bir eda ı:ıe: 
-- Bir ll!l'J.ü zltırılm.I topJ<eyıp dün 

et<şııımd:ınben 11<>ç!.:·.lığbruz mccera:a.. 
r& ~ıl erdlıırıeımiypNtlll 

B...ı..im ~ hfıla Yıtn u..tll y..ıı. 
muı.ıa olduğu yerde.., :a!• ilurı,;tı: 

- Kim erdi,ı-:7or ki sen ordınıcek,. 
""" hW"WUn adı Kovuk palas amma 
baıı.ı kalırsa doğru!:ı;u bı.ırw.>a Ko~ 
Pal:ıs değil, sihir pala. demeli! 
Aş;k D;,yojen! 
- H•yır ev~ luııYır, •izltı bu 
gördW~ ne slhlı:dir, oe kera.. 
uıet. 

Şoför Kenan: 
-- E.l çabukluğu maritet1. 
- Hayır, o ela değil, el çabulcluğu 

rı:.Ti!e•. de değil, çünkü s1ııin lıa.-ı;1rU2.
d:ıkı ad::ın ne slliir"J:ud.ır. ne bok.,. 
kaıb:r,dır. ne de nıa1raba.z! 

- o halde nedir bu bar®- ,eıe.,,. 
ler bu gece, n«llır o ı:ör<il!lilmüz, ıı<e
c.Lıg!ır.iz yerler, manzıı.raJat? 

- liau... onlaTa t;:elince: e>maa-a za.. 
mnn iç<nde zaman, mekllıı itinde rne.. 
k~>t <i<or"'1-. Dua edin ki bu ııece ıita 
t{:dwb1re daha ba,Jık.a %3n~nlaır, ba&
k~ n;ck~. ba..'*• başlı!ı n>a•~ 
iç!nde 1.-zla doiaııtırarok ~rı;leriıJi;ıi 

lı ~litllıı:ı ~ 
Eld:.l: 
- Pek! emmıa, bımu n:ısıl yaptı,. 

mz? 
- Ha:ı.<ıa .• bunu na&ıl ~ptıjımo 

ge!!n<'e, onu ıiınd;. sl2C söyi.yeme'Il.. 
şım<!..>k y~ :ııı k ld"1' .ı,~ey;m 
kl ben bu ilın!, insa..:!ara zı:nım ~,,.. 
de z;:roan. melıfuı ~l:nde m<lt5'n ya~ 
ııatma ilmlıı4 v~ktile Hiıı<ili'......a lf•P. 
Dlli oldu-tmn blr sey.ı!ıat~ OYadıa H.m.t
lö faltirlem en YIJiu ve en ~ 
larınd:ın olan Ya.taharo M..t·bO:ro Pa. 
döjola :ııampo.:&a li....U b>r ~en 
ö.i!ı·enmistlm. 

Yazan: Ali Kem•l SUNMAN 

, ilaha 
·ek .. 

Artık H!nd denizi J~ponların 
taarruz sahast ol?.hilir d:ye düşü.. 
nüf.üyor. Lom.ra~an ı;elen malCı.· 
ımat g'.iöteriyor ki İngiliz mlıea.. 
fili ve matbuatı bunu .aklanıağa 
lüzuım gorınıeme:.tedir. Siııgapur 
dü..<meden ovvel m:lıvcr tarafının 
beklediği ne idi?. Singapur d~
cek, Japonlar da Çin sula, 1<.a n 
Hind sularına ko'ayca geçcb le· 
cekler, daha ilct"yerek Kız' e. 
nızden vıe Süvey}den geçerr, Ak· 
den,ze va~acaklar. Orada itlaya 
;ı münakale teır.ın edilebilecek. 
Sın &pur cfüşcl: ~nler oldu. 

Mıhver tarafı Av.upa ile Japon· 
ya arasın.ela böyl~ bır münaseb€t 
ve irtibat !eı;ı.i için artık \akit 
gelmiş oldu;;'Una hükmedeb.lir. 
Lond'radakilcrin yi:rutt:.ı;tii ihı;,. 
mal budur. Bun:.;nla beraber Ja
ponlar da!:a k~r ılarına nP gibı 
engeller ç kacz"ını da dfü .'!l"lez 
d~,.: 1 'erdir Hınd Okyanusunda 
Seylan adası var ki orası İngiliz. 
]erin elinde bir mudafaa üssıi teş
kil etmckıtedir, O u da l!.de ef:. 
tikten sonra anc~•< yollarırıa de
vam ıcdebilecekleıini hesap eden 
Japonlar Hind denizi - Kı.zıl.de. 

niz · Akdeniz sahasını daha ken
dileri için emin görmemektedir
ler. Şu var ki Jaııonlar duracak' 
değildir. Durınarr.ak. kendilerin. 
ce en UY'gun görec"klcri istika
metlerde ilerleın~k için onları 
me"bur tutan sebepler vardır. U
zun ve muvaf akiyeili bir il.el'
lemenin dur::iuğt'. gün yorgunlu· 
ğun da kend:ni ciuyu."Cluğu tarih. 
te görillmiiş misallerle de anla· 
şılmıştır. Bugün is~ Japonlar bu 
hamlelerini deva!?' ettirmek ve 
vürÜ!mek için kendilerinde n"i'e 
buluyorlar. Gird,J:leri, zaptcttik
leri Y<!Tl<'rde pek -;ik sil~ ele gc
çirmişlerdlr. Harp malzemesi ve 
yiyecek sıkıntısı çekeoek değil
lercfi.r. Onun içiıı Hind sularında 
Seyl8n adasına !;.adar ilerlemek, 
~·ahut Avll.'ltralyu,;a karşı taar
ruza geçmek, dij'!er bir ihtimal o
larak da daha şarkta kendilerini 
Amerika k•t'asına biraz dWıa yak 
Jaşııraeak adaları ele geçirmek 
isityecckleri ileri sii.ı1ülmektedir. 

Japon donanması zayiat verdi. 
Bir d:onanrnan•n verdiği zayiat 
kolay kolay yerirıe getirilemiye· 
ceği ise eskidenberi maliımrlur. 

Japonlar da kaybettikleri gemL
krin yerine yenilerini kıorabı.I. 

mek için çok para ye uzun zaman 
ay ınıak ıınecburiyetinde kala
caklardı.-. Fakat asıl dttıanma 

öyle cidtlt bir darbe ycıncmi,tir. 
Anglo • Sakson tarafı için bu 

merak pek tabııclir. Her ik, rr .ı.. 
harip 1aı·nf birb:r r'n harcl<:'.!""11 
dikkatle takip ed~-rken yekriiğeTi
nin hatasından lst;fade ct..nek ci

hetini dü,-oiit' cıek ir. Dü.şmnmn 
yanlış attığı ad-mdan kar ct.rnok 
ıse iharbin ötcdcnbcri ilk .k ;de
ler'ndendir. Bu: ıa bakınc<ı f 
1o • Sakson taraf·nm üdebir J a· 
pon harekatından b:ıhscderk~n 
tlıemen her vakit Japonların bu
gün burada, yarın orada nereleri 
almaları ımuhtemel olduğunu sa· 
yıp dölınıeleri bir de şu mill.'iha· 
zaya yol açmaktadır: 

Japon taraiırun bu ilerleyişin 
verdiği neş'e ile daha nerelere 
kadar val'dığını görmek Anglo • 
Sakııc>n tarafı için en mühim bir 
nokta loa.c:ak. ÇünJcü harbin bun
dan somaki sathalan için ona 
göre hesaplarını yürütecek. 

Bir de Japıın Generali Satonur. 
bu harbin gelecek sa~aları için 
yiiı1i.ittüğü ihtimallere bakrnak 
Iaızıım geliyıor: Generalin dediği· 
ne göre Japonya için en birinci 
ımesele .Aıınerika ıle mücadelevi 
devam ettirebilmektir. Sene'e·rce 
sürebi.Je<:ek bir y;ıpranıma ıbarllıi 
beklenebilir. Bu yı.pranma har 
bin<le ıse her iki tarafın düşün
cesi şu olacaktır: 1- Düşr anı.il 

deniz ve hava kuvveti olarak e
linde kalan ilıt.iy •t nesi var. nesi 
yoksa olanr; çıkarttırarak ,'Ok et· 
ımek; 2- AT!'erık~ ile 1r--ıe • 
nin silt.lılall!TI'a programlan vaı'" 

®· Bu silhrılanma pro['l"amla .. 
nın yerine gelmcs:ı için dr ha lD 
üç sene liı.zım. O zaman İf>6ill ~ 
ve Aıınerikanın kat'i neticeyi al· 
ıına:k için J apt>nları.n üzerine ta• 
arruz cdeceirl<>ri göı,ülec:cktir. O
nun için Japonların bunları '<· r• 
ş>lamak üzere ~ı'Tldhlen gay,cl 
ye metaneti eltkn bırakmawa• 

!arı elzem. 
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HADfSELER 

lau 7azuun metinleri AuaQo.Qa 
AJanaı bult=nlerinclen almınıştır) 

Telhi. eJenı A. SEKlB 
Ankara Raılyo gazetesinin ve1'

diği bır habere göre Bulgarlar 
L'1'.ma S ı · · ği istemektedirler. 
Halbuki lta}yanlar da SelAnlif 
talep e"1ıokledlrler. 

Bulgariann bu uzusunu b en 
Abnan hükumeti, ;ggal altın aki 

prakılaıda buluna.o askeri rini 
tıu topralıılardan çekerek ark 
ceJ)heslne gönde. -n iş ve S niğe 
Macar ukerlerı gehniştir. 

İBANDA NELER OL OR? 

Bir Londra haberine göre Tu
luz radyosu Rusy nın İran A.zer
ba)'Carunı ilhak edeceğini, İran 
Kraliçesinin Kahueye dönerken 
Şahw da Palıana gittigıni bildir. 
ın iştir. Bu raayo, Alman radyu
sunoo mes'ul·. e ·nr üzerine ala
m~yacağı h l 1 'n yazıhnasm-

a kullanılm dır. 

A..'d.ERİKA· IL\RBİ DÜŞMAN 
TOPRAKLARINA GÖTÜRE-

CEKMİŞ 
V~ haberıne göre, H#o

biye Müs rı rQyodaki derne
c 'nde eııciıımle şayle demıştir: A
ımerikan ordu ve :!onanması har
bi düşman topraklarına götiJr· 
meğe hazıı4anıyorlar. Kuvvetle. 
rimlzi dağ>tmıyacağız. İstilalara 
karta himaye etmek için bu o.
duyu şuraya, buraya, her tarafa 
ıg'decek gr~ar, taburlar veya 
a'aylar halinde takskn etmiyece
,giz. 

G NERAL VAVEL MÜDAFAA 
TEDBİRLERİNİ İZAH EDİYOR 

Yeni Delh.I haherine göre Ge
neral Vavel bll!.ın toplantısında 
vaziyeti anlatmış, ezcümle şun· 
ları söylemiştır: Maleeyada oldu. 
ğu gibi Bimı:ınyada da kıiıfi de-
recede hazıriı.lı.lı değildik. Hindis
tanı müdafaada büWıı hazırtı.ıı.. 
lar Japooyanın deniz yoli:ırJe bir 
a er çıkarma tehdidlne kaışı 

Selaoik kimin olacak?
lranda neler olnyor? -
Amerika harbi dütman 
topraklarıru> vötürece~ 
mit - General Vavel 
müdafaa tedbirlerini i
zah eidyor - Doğu cep
he.inde veni muharebe
ler - Libvada askeri 
durum - Uzak Doğuda 
yeni hareketler. 

koymak iç.in yapılmUtadır. Bu 
maksatla ~a seyyar ihtiyat 
kuvvetler bulundurulacak, bun
lar her ncıktada cııişrnana taarruıı: 
edeceldeıdir. 

DOCU CEPHESİNDE YEN1 
MUHAREBELER 

.Alınanlara göre. şimal kesimin· 
de .güın!erce süren savaş esnasın. 
da muvasalası kesihniş bi.r d'Üf' 
maııı grupu ve Doneç bölgesinde
ki müdafaa muh~rebelerinJe ö
nemli miktarda düı,nıan kuvvet· 
leri bir mukabil taamnla imha 
edilmiştir. 

Ruslara göre, Stararussada 
çerııber lçind.e Jıırpalanan Alman 
ordusu aç luln11ştır. Burada 11 
jr~ geri alm.'Tlıştır. Cenupta Ma.. 
reşal Timoçenk.o 90 tümenle J:ıü. 
,.ruı: bir taarruza ba§lamışl.lr. 

LİBYADA ASXERI DURUM 

Ubyada kayda değer bir değl· 
§ildik yoktur. İki taraf arasırıda 
Y.alnız keşif faahyetl olmuştur. 

UZAK. ı:xxa DA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre, Japon kı.t'alan 
Suınatranm merkez.i olan Meda-
111 ltgal elıınişie-dri. Avust.ralya, 
Japon BBfYekill tarafından yapı
lan teklife şimdiye kadar hiç bir 
cevap vemıemiştir. 

Japon hava kuvvetleri More~ 
by'yi tekrar bombalaınışlardır. 

Müttefiklere g(i"e, Japonlar a
ıağı Bimıanyada Pegu bölgesin
de ımildafaaya ge'1Ulşe belllLİyor
lar. Taarruz ec!ecekierine dair 
hiç bir emare yoktur. Yeni Gine
deki duruma dair yeni malümat 
ıverilırnemiştir. Çincl.e, Honan • 
Şantun,g ovası bliyük bir muha
rebeye ahae ohnalotadır. 

ÇEN BERLiT AŞ Sinemasında 
YEDi GÜNAHKARLAR 

llABLENE DIETBICR 

BiRLEŞEN KALPLER 
HEİNZ R'OHMANN - BERTA FEİLLEB 

~--••• Mevsimin 2 muazzam filmi birden 

BUGt)N 

T A K s i M SINEMASINDA 
Bfttlln ıeyircileri heyecanlandıracak fevkalade maceralar .. Her 
ııahııesl bir zevk melllbaı olan muıhle§eın ve kuvvetli bir meV21U. 

ATEŞ KOŞUSU 
Şah~seri başladı: Baş Rollerde: 

Sinem<KJD en büyült ve meşhıır yıldWarı. 
FRANCHOT TONE - MİSCHA AUER WARREN 

wlı.LtAM - PEGGY MOBAN ° 

ıaveteıı Tabansız Bekçiler 2 k mhlt 
'lromedl ••••m Bugün saat 1 de temiliıllı matine. 

MAKSiM'de 
Her ........ iN lıey'etlle beralaer' 

SA Fi YE 
Aynca her akşam 68 k.iplik lıCl7llk Beri 

-..Her Pazar saat 3 de içkisiz matine _ _. 

,. ... Gönülleri 'H kalblw ateşliyen ıenenla t-•••Iİl-.ll 
eD muazzam qk ve san'at oerL 

A TiST 
Ara becınm km filminin 

1U1Uhllmas yıWm 

iZTI BI 
HiLDE KRAHL'ın 

en son yarattıiı san"at pheserL 

ş K Sinemasında 
· iıknemif rağbetle devam ~. Sincm.....ııı1r ıı.m;mn bu 
ea büyük hayat ve ıııtarap faciasıııı hararetle ı..iye edtJriL 

Bactia saat ı de teuil6dı ma&m. 

. ........ ~ .· . on Teluraflar 
Fransa gece 

tekrar 
bombalandı I 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz h• 

va kuvvetleri üçüncü defa olarak 
işgal altınılaılı.i Frans...ıa bulunan 
fabrikalan, Hazebrouk bölgesin
deki demiTyollan, lsı.syonları ve 
depoları bomıbalamıparıbr. İnıı· 
liz tayyareleri dönerken Alınan 
av tayyarelerlle h•!l'lapnı§lar, 
muharebe çok fiddetli olmu§, 8 AJ. 
man tayyaresi düşü&iilnıüştür. 5 
lncills av tayyaresi hasara ağra
mı1lır. Bir tayyare assüne dön
memiştir. 

İ.ncills tayyareleri Klel'e hil· 
cum oderek Gneisens11 harp ge
misini tekrar bombalamışlardır. 
8 İngiliz tayyaresi üslerine dön
memiıtlr. 

Yeni Ginede 
Japon kuvvetleri 
mütemadiyen tayya• 
relerle bomba atıyor 

Loııdra, 14 (A.A.' - Müttefik 
hna ka•vetleri Yeni hlneye mü
temadiyen şiddetli hücumlar > &p• 
mak1adırlar, bütün lapoa tetti· 
batı sarsılmıı ve lıozulnıuıtur 
Aicr Aımerillaa tayyareleri Sal.ı· 
mana hava ıoe;rdanlarmda yerde 
lılrtok Japo11 tanareleri tahrip 
~. o-ı.le ltlltlba Japoa 
gem:lerine t.yyare torplllerile 
hücum edilmiştir. Şimdiye kadar 
Japonların Yeni Gine sularında 
kruvMör, torpido Vtya nakliye 
gemisi olmak üzere lG gemisi ba· 
nrılnuş veya muharebe harici bı
raloılmıştır. 

.Japonlar Bakka ada· 
ıına asker çıkardı 1 

Loodra, 1' (A.A.) - Japonlar 
Sııicımoa adalarından Yyıl- Bllk· 
ka adasına uker çıkannışlariır. 

Birmanyada 
Loodra 14 (A.A.)- Röyter a

janmmn bl!dtıdil!ne ~ B~ 
maır,.a<Jııkl Jnglllz kUYVetleri hiç 
;ıir zarara uğramadan Çin kıt
alar;le irtiha1ıı. tesis etmek üızere 
geri çeki'ımişlerdir. 

2 Avustralya kru
vazörü ba\ırtldı 
Saygon 14 (A.A.)- Cambemı.. 

dan bi\diradiğin~ göre Pertb ve 
Jarra Avustralv· kruvazörleri 
Japonlar tarafı.nd'en batırı.hrutı
tır 

Panam• kanallnın 
müdafaası ıslah 

edi di 
Vaş·ngtxm 14 (AA.)- Hanbi· 

ye Na ırı Stimıoo ı Panama kana.. 
lındıa.ıı tayyare il• " imiştir. '8· 

ZDr uca Beyaz Saraya gi.dJe. 
r8k kabine tcpl ntısııııa iştirak 

etımi.ştir. Stlmson matbuata be
. anatta bulunarAk demıştır ki: 

Panama kanalının mildııfaaııı 
sarahaten ısl!lh edilmiştir. Kanal
da daha bazı ;ıslahat yapabilece.
ğimizi umit edioyrum. 

Montevideo hükume
tinin muvasalayı ke .. 

tiği memleketler 
Montevldeo, 14 (A.A.) - Hllkt

met Rio-de-Janelro kunleracısmda. 
ittihaz edilen kararlar muclbinee 
Uruguay ile Almanya, İtalya, J• 
ponya ve bütün isal rltında lıu
huıan topraklarla muvasalayı kea
miıtir. Ayni karar mı.cilıince A
merikan k.tt'aıuım elhDiyetiai ih· 
1il edeeek nWıl:ret:te haberler Hf" 
"'tmek yuaktır. 

Methur bir ltalyan 
muganniyesi tev· 

kit edildi 1 
Bueens·Aires, 14 (A.A.) - Mew

hur kalyaa tnUCllillllilerinden Eıı-
do Bbıaa §i!Peli saşurak ''" ldf 
eılilmiffir. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Moskova 14 (AA.) - Sovyet 
tebliği: Sovyet kıt'alanrun taar. 
ruza devamb garba doğru iler
lediklerini bikiirmişıir. Düşman 

ağır ka11plara ugramı.ş ve çıcıO< 
miktarda harp malzemesi bıralıı

mıştı:r. 
16 ı.ııcı Alman onlusu, lcurtar

mağa teşebbüs rcren Alman kıt
alarile birlikte karşılıklı bir çıkış 
hareketinde bullillmuştur. Sov
yetler Almanları çemberin mer
kezine doğru alarak bu teşebbü
sü kıınn~ardır. i'sir subaylar ü
zerinde çıkan evraktan bu hare
ketin Hitler tarafından emredil. 
diği anlaşıJmıştır. 

Kıızı.! Yr1dı;ı: şunlan yazı,,.-: 

Almanların ilk sü'®kleri ihtiyat 
kllV'Vet! ri, muh.nlp evı;afı bakı
m1ndan geçeoı. yazdaki kı.l'alaı-
dan geıridir. En iyi bt'alarını ta-
8JT\l:Z için ıınuhaf, za ettıkleri va
rit olabıHr, fakaı bu kıt'alar her 
halde çok ohn\)'acaktl!'. 

Rejevde Rus basktGı tak\'ı.ye e. 
dilmiştir. Sovyet onlusunun Vi· 
yazmayı ikuşalım~k ist' en taar
ruz kıskacının iki kolu arasında
ki mesafe artık ~O kilometre ka· 
dardır. 

Kumda muha•ebe şiddetle de. 
vam ediyıo.r. Rusl:;.r Aiman hat· 
larında cepler açmaktadırlar. 

A imanlar şi
malde 14 bin 
ölü verdiler/ 
Moskova 14 (A..A.)- 22 şubat 

ile 10 mart arasında •ımal cep
hesinde Sovyet kııt'aları 84 mıes
kı1n mahalli geri alınıışlar, düt
m.anm 150 topunu, 22 tankın!\ 

63 oii nakliye olmak üzere 109 tay 
yw-eslni ~ahrip efıınişleıdir. AJ. 
manlar bund ~n bR!,ka b11 cıepl:ıe
de subay ve er olmak üııere 14 
b n ölü vc.nınişlet'dir. Soıvyet çete
leri iki Alıman trenin!. havaya u
çur,muşlardır. 

Göbels'in b"r nutku 
Vlfl. 14 (A.A.) - o .... t: Al· 

-:ra Pıopaaa J N-. Dr. 
Gö1ılıeb, Viyanada blT nutuk ııllY• 
liyerek Avrupa orgıınizasyonanuıı 
inümil7ıdekl ilkbahar ve y...da 
bt'i bir safhaya girec.:ğiıı.i belirt· 
miştir 

Vidin Segltihı 
SofJ a, 14 (A.A.) - 'haıanıın taş

masından, sellerin b&J>kınına ui· 
nyan Vidin f8hrinden şimdiye 
bdar 14,000 kişi kurtarılmıştır. 
Viçof ve Rusçukta sulana yüksel
mesı devıwın ediyor. V çofda 2800 
bekltt arazi sular altında bhnı,_ 
tır. 

Rusçuk da su ar 
altında kaldı 1 

Sofya 14 {A.A. l- Bulgaristıı. 

nın bUyıük b ·r nehir limanı olan 
Rusçuk dün gece sular altilıda 
kalm halk 1c.,,,.,, ka~ştır. 
Bulgar aılkcri tayyareleri dün ve 
bu sa.l>alı Rıısçuguıı mansalıı i> 
tika.ınetindekl buzlan bmıak ı,. 

çin boo1baroıman etm~. 

Tuğyanın başlıca seıbebi buzla.r
dıı-, 

Sumatranın mer· 
kezi işgal edildi 
Tokyo, 1' (A.A.) - Japon kıt-

. alannın bu ıabah aat 8.30 da Sa
matra'nm meriıezi olan Medan'ı 
işgal ettikleri reıımeıa lıildiriknelr. 
tedir. 

17 lngiliz vemisi 
bahnldı 

Bertin, 14 (A.A.) - BUIRlSf Al
man tebliğinde tahrip eıHldilııleri 
kayded >len 17 lngiıı.. gemisi Ter
rencu ve açıtmda, Halifax açı!m 
da, Nev-York açığında ve K~ 
denizinde lıatınim&pll'. 

iki çeşit istik
lild en biri." 

(BaŞll111taleden Devanı) 

cll'ye atfedilea beyanata baktla
rak ya Hindlstanla .'hha önceden 
anlaşılmış olmaktan ileriye gelen 
lılr güvencin ifadoi, yahut da 
Hindlileri Mihver propagandası· 
nuı ve tekliflerinin tnin altında 
bırakmama Umidi olabilir. Buna 
karşıhlı: İngilizlerin Hind ricali 
ile ıki üç aydanberi Hindista.nm 
lstikbaliAI ve müdafaasım mlha· 
kere etlikleri ve hatti Çang-Kay
Şek ile yapılan konuşmaların da 
lıazı mOıbet netice!"" kaydetmit 
olması galip l1hlmal rlahitiııdedir. 
Bu iübarla, Sir Krip•'ln bir esas 
ve mutabakat bazırl .. umadan Hin
distana gittiğine pek :lıtimel veri
lemez. Herhalde ve herşeyin ha· 
ş•nda karar ve terelh Lakkı Hind
lilerin olmakla beraber Hind mil
liyetperver !erinden ne bir •tilki· 
karga• ne lı'r •kurt • kuzu. ma
salına kenılilrrini kaptınnakSlZDI 
daha ziyade Hindistanı müdafaa 
eylrmek karan bekltnir. Bu ka· 
rar ise bugUn için en ~alim şekil
de İngiliz] le işbirl'ği yapmak, 
Japon istilasına karşı koymak, 
bu rolda hötün im anları sefer
ber eyt .. mck ve bir Hind bütünlfi· 
ğiir.e sahip olmaktan llıaret olabi
lir. Bö le bir karar Hindi.stanm 
istikbalde kendi haklnuyetinc ka· 
yılsız \'e şartsız hakim olması im· 
kanını gPtirereği kadar demokra
silerin Mihver karşmndaki duru
munu da müşkülleştirmez ve Al· 
yanın müdafeuuu ie teklenclirir. 

ETEM iZZET f' '~E 

Sigara nevileri 
a altchyor 

Gumrilk ve İnh>.>a !ar V k B. Ba
l! Karodenlz -~ !ere ~ 
bı>lwı ... it: 

• - cS gal'& ve .ıatüaleRıt>iızi biri eli.. 
terimim f ldı olac :k ,.,ıcl e rnııaır· 
yen ve d..: eız tiplere jfnhlısaı e-ttıic. 
melt iıstfyoruz. Sürümu az olatı ciosler 
lı:f< cirrtla ıdctır. Po:-+ "' iti*~ 
esııns çıkareralk k<>loıı,ım ya,ıırr.ek isll. 
yarını. 15 san1.ll;tırelllr. reln tişe!erl "" 

lil<ör, ~. - tlle loio -
..,nen zel'Ul'Mler yQzilT~Pn kaAdın-

-tn-. 50 derecelil< rak r """"" 
50 ...., it ~erde &<.tılaa611ar-
da'.> dt~. 

6 yerinden bıçak· 
hyarek öldürdü 1 
1aınir 14 (Husus) Ho(lseylıl 

isminde tiır genç kı~anlçık ne
ticesinde metresi 25 yaşında Mu
azzezi Al.sancakta İnhisarlar tü
tün· fabrikası ön'inde 6 yerinden 
bıçaklı.yarak öld!imii~ 

Bir randevucu 
kadın 8 ay 

hapsedilecek 
Taksimde Abdulhıılı Sokağın· 

da 10 nı.Jmaralı evde oturan Naz 
mi e smıı de oır kad n buraya 
Hac r Mw. f r e iti 
ge ç ka tır rek g1 lı fuhllf 
yaptırdı ırıdan aıılıye 3 uncü cıe. 
za mahkıeme i tarafıı.ndan dii.n 
sekiz ay müdci tle h pse 'e 66 
Ura para cezasın• maıhkıim olun
muştur. 

Açık İf ve memuriyetler 
Devlet Denizyollarının i t nye 

fabrikalanna 6 .?mi inşaiye us. 
tası, 5 gemi marangoızu, 3 mıodelıcl 
ustası, 5 det:ılz işlerinden an& 
yan tornacı, 5 tesviyeci 3 ele~ 
trikçi. 1 boblııcl ustası aranıl
maktadır. 

İstanbul liman i§letme91 için 
ticaret eş) ası ve 7iimüıı yükleme 
ve boşaltma <şleri"<ie istihdam e>
lwmıak uzere !§Çiler aranılımak.. 
tadır. 45 yaşını t~caVii2 etmemiş 
lbulunonlardan talip olanların 
mezklır idarenin lşoı;iler Servi· 
sb ne sür'atle müıacaat etmeleri 
icap eylernek:tedir. 

_3 -:tON TELGRAF- 14 • Aa'I' ıtıl 

MAHKEMELERDE HÜSE\~~~HÇEl 
• 

Verin Şabana, gitmez yabana. 
Ne verırsen elinle, gi er seninl 

İllt;yar, llllO'tı. Mrll 7il1tt1, kirli eiö, 
kil J.; ellıltieü, ÜIJllÜl>afl ~artı~ ~ 
d ı . .ı\o'aitlanıı.da çanlı: '....ıı. Bırli>ıcine 
karışını' ktri.ı ç sakal ve t~'J.k.lan a... 
"'"~• bonculk gibi mavi, zeki ı,.ıc. 
l.rıyle pat>! pa.nl p.ı.rı'-1~ ilı:i &ö&, 
•Ocat!e etrafı ~. lelltlt ediyor
du. 

hili:ı'e korldonınıla blrH dolafl*.. 
tan sc.ura, bir kfDm'& çeltild~ Duv80ll 
d bine çömelıp nrlıru duvı>ra da:yadl.. 
E mi koyllUDll ookup {ak!oı: t.tr -
:.t :ı: .. , ç-. Dolma 1 b. ~ -
sarıp fosurdatlı. Si&arJS111t bı~ 
•oll1'D, Jıi,ne bet1•D>Rk f.izere hm3ııta
ııan bit· ışçı veya aaıı"lkAr allı( ba&Jr. 
landı. Evveli, Uç dAlrı llı:{fil.ik ~lr lııldoD 
gmpune sokuldu. 

- All6b, QC>kıtuuuzu, ~ 
N.t.ıl m. Al1atı derl, lo:oclts' lillıler· 

- ... Mübardt ı....ıer yilo<Q ıwu 
hörn:etlne ••• • Verııı Şabana.. Gttm. 
:r-....ı. cNe ~ elmle ••. O li
der ••ııiolel.> 

l?ır Aı - iradın, 1aı1<.v. ve ı._ 
Chk>rl& ı»r ... , ~ mım ııe<i çe. 
itil ıer. ti:r.er U>De ıoilTWmı<'*"1m 
it •kı;yorlııc, ~ taa; binz ca 
nıe• !lo mel.le bok.ııJ- !çıeriodEo 
ya~ ıca. 51ı)'aıh baförlila\lldla ~ 
çer.ffiuln altında ~ ~ 
m;ı b.r kadın ç lasıııı açl&. ~ 
lık ltut uı; çılk.acııp '1>1.l;ar.n ılmslı,yatı. 

kirli avcwıa yimıi 7ınnl bef -
kadar yiiksekteo bıra.ııt.tı. 

Bu, biJ nı~ olm•..... Dlier 
k~J>iar da çantaıanru ~- Tırtıılb 
kı.:ru:;lar, oan rnetellltl!r, lhl ,...,., av
""""1• l»rlktl ve ço&aldJ, 
Ih~ar tri ~ .... dUllllıf ..a -

aalarla .......... ;raomdaı er•tlılı. Seç. 
1 il g uı>lK ve phtsıll" önilnde dul'&
rak.. b<psine, J'llflDlt, ı..ııı., layaf.e.. 
tiM ıöre aöıler ~ dllenm;ye 
bql.ııdı. Kimi yil&Qnll ~. 
ltın.ı fena 1-. bakıyor, kkni. cAil9lı 
vetSln baba!• c1na7et ola!> elb! eöz. 
lP.!"i.J sa\,.t\R"U;Jor, kknı. de, elini ce
b;ne veya çaotasına awak bir bç 
para çıkarıp avcıma bıratıtonlıı. ika 

Avustralya aa,ve
kili diyor ki: 

( 1 inci Sahl1eden Devam) 
Curtin Birleşık .A.merlkanın Pa.. 

sifilrtekı nazik vazıyetı düzeltece
ğinden emin bulunduğunu ve ~ 
merikanın haı:be g·rmeden evvel 
ve sonra gö ti i şlcr karşıs nda 
hayrlllillk duvdug ınu ı;Oylemııtir. 

B8""ekil şun! rı ilave et.mişür; 
aıtiln mlit eflk mllletfer yan

lış harek tte bulunınu'1ardı.r. Pa· 
kat şimdikı hald" bu yanlışlıkla.. 
rın seiıeb'nl araşı mıak dioğru de
ğiMir. B ii')'llk Britan.ya belki ya· 
pabilecegi _eyleri vapmamıştlil'. 
Fakat Atlantikte cereyan eden 
muasam muha-ebeyi kazanmıf, 
Ruısyaya sl\ilh ~ eımiş ır. Bu ıti
barla Pasıf kte daıha bıüoyilk bir 
gayret saı'fedemezxii. Bız çocuk 
değiliz. Bu sebep! bütün mes'u· 
ltye-tler bi e yüklenerektir Biz 
b. t ke ımlzi mUdafaa edece
gi ve bı t ı;~a ağırı. Birle
şık .Amerıkadan ~aldım alaca~ 
ve ondan fikir d ru,şaea ~ 

Curfn bun.den ronra Avustral
ya halkının to rP k.larını cesaret
le ımi.iidafaa etımek ve düııtmana 
heT darbeye mukabil bir da:ıbe 
indıl'IT\ek azmin >e bulunduğullu 
si> m tir . 
Başvekil Avustralya hava kuv

ve ler'nin ve ()]dusunun kı,ymet
lerinden bahsed~tek A'Vllstralya 
askedetlnin .dioğma bii6'iirue mır 
hatip. oldUltlarml. lllve etmişitr. 
Curtln netice aLırak şDyie dem~ 
tir: cBlz düıpnaııt nerede bulı.
sak orada tepeliJeoeğiz ve eli
mizde sıatı bulıındul«;a 98J1lı,şa. 
~ağız.• 

Curim Avustral anın Linroln 
ün challt ,rılu icın halk için. ve
cizesinin medeni dliin,yadan kalk
maması için Avııstra}yanın çar. 
pışaeağııu batır! m tır. 

8'.ueUe, Adli7eııln en lla l<atmı ~ 
llP bil.tün orada bıriur.a ı'<iaQ ._ 
,_ r<ıebUecei.ln ıım<krk )ful. 6nilDo 
de, dıır111> he...,ınl b l a c&'1 &e 
koııeıı bir arı llib, • k r teku do*"'
Epey de pa<a lop adı. 

U.. kiri l&maml1>mışt1. Orta ı.-. 
Muad• umumWIJ:lın. ıcrolo.rııı. t.ico.re 
ntalılr.rmelerinl., bul;md f'ı orlıı loda 
iıtd!. Orada da, ııırnl ~ k ve -
hal ~le dolaıımıya t>arladı. ııuııu •
bl.r m~. J""1ll1& IOkuldu. 

- Bal>a, ckıdi. Ne 7"1>!yoroım.?. Bıo 
ram Adlişe .. Burada clllaıllır miT. 

·- Ne 7apa71111 7a.vrum··. S«+ad# 
bırellı:mı.rorlar. B..-ada kim ıörecelıt 
Zalen beDlm iııim bilJ,Jor •• 

Öyle brr proles7onel dilenci idi illi 
bakın llMli bir ıeCil ve ı:ııre bıı!mtıJ, 
111 Demde, Adü7•Yi. bi<' rıoe'men ad. 
dedi)'Ol' ve ~ta dileodi.rmedlklld 
için orada d.ilıeolıyordu 

Aııibat>r. 
- llknaıl, balıa, ded1. Hcıeta. .... 

ıUı>di pollee vennıem mahkemeye ve. 
rırler. BiLVomun ;,-a • Bir hrltıı lıotM 
lı>l<Jutıma BelediıJe lllzmciınde çq. 
moJt var. 

- o ela Qi ... Bir ha&. bolu tcda 
....... bUlmı* 1ıa meııele. .. Bir ...... 
vakltııeçer ... 

- -- Geva.eliJ$ bırak ... ,. 
b'kahm Blawia dılerMrpez. 

Ib1fyar, meıru me ti! miibııtlft> ,.. 
zilne bakla.. Mırıldaııdı: 

cZal!ıa*ı ~ MWiDI b'r Mı -
cManil "* oı- rızkını Allalı • 

..ıe 

Ve~ ..... ı.ııııa -.ıııv..
l'll!e do&ru .-. 

Kıyafeti, ... ,,ıwlııld prılolar, .... 
tuz ~ ve hele bu ~cı bıı ~ 
dil:&Un ve \an olwmau ar-ınddrt 
nmn-belıl. dilfill1dllm clllf(lndllm. bir 
tllrlü bulamadım. 

HilA d!Şün117orum "" haı& ela -
lalrtl)'oruaı. 

Deme1ı: dllene!llı: lıeldkaten bır -
at "" IU edam da haldka\ır!t r -
alltirda. 

Fransa .. ispanya 
Portekiz 
(1 tncl s < D m) 

bitaraflıJdarına isunat ed rek bir 
blok halinde bır eklerdır. Bu 
blokta idareci rol ı İspanyada o a· 
caklır. 

General Frankooun Port ız 
Başvekili M. Salazarla bu me u
da gi>tişnti.§ ve geçenleroe İs
panyayı 1:1Yaret ttınia olan Ma.. 
repl Patenin refikası v le 
de Mareşal Petene fllhsi i> me
saj göndeıımiş ve kendisin bu 
b1 'kun kur.ılma ında i§birlığı 
yapıınağa davet etmiştir. 

JAPO LAR 
u !ncl Sah led Devamı 

Mançuri<kı, Binnanyada, Çınde, 
H nd.stan ve S y liın adasında ıs
till hareketlerin> gırişeceklerd r 
Japon adalan a p4* yakın olan 
Rwıyaya ta...,.uz etmeleri 
mümkiindür. F .ılııat Savye 
haıtıe giııınek r ı g 1 
tak 'rde Japon adaları a a 
Iriicı.ımlarına mar~ kalaca il' 

SO\ etler Almar Jarl 
ğe devam e t'k rı ~et 
poolara hücum edlEtn,ezle 
aksine o2aıııık J a ;JOn 1 
edene Ruslar Jııp<> ra karp 
nriiılafaaay geçec 1 rdır. 
Mii•efıkenn riJıla!aa batlan 

şimdi kMI derecl'dc kuvveti' dir. 
Dfuomanı gerilemlye mecbur et
mek için, niittefi:derın Uzak Do
ğuda ha~bi dÜil" an memleketle
rine götürecek çok modem ve 
büyUk m.ikıtarda hava kuv' etle
rine sahip oknwn lfızımdı A. 
merika ve İngiliz fabrıkalarıooa 
t~!lre imali gec" gündüz devam 
etmekte, tayyara ııotlhsaH günden 
günt: artım akta dır. Bu fabrıkalar 
mihver tabrlkalarından daha çolı: 
tayyare yapacak •ıe aradaki nıa
bet henp edihıılyeeelı kadar bö
~ zam n, harlı n l'yri aca· 
ba ine böyle mi <ıU k? 
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Türkç~ye çev'.ren : lSKENDER F. SERTELLi 

Hartman mağazasında, kırmızı mercan, ham 
altın to:ıu, inci gibi ziynet eşyası sabyordu 

- ~;<;t><ıt.çLcre. ~ · Al<.. f'ak t, w.

1 
t....~r:...r..a masel.e)~.ı aÇS:irıı, l.iC nlQJ:.zu,.. 
ru , .. ar?. 

- Çünkü bu t,ıe 01ı!<\nn parmatl 
"1ciullı.ıou sawyorum. Şimdilik: ı,;,. 
ıey ~ezdh~ hedef.l1W'.ı.e datuıı 
k'Jlay ve \ab!Jlı;. v--~ış olunız. 

- D<taru. ~ı..o\i yupacagım, .Ar..
cak. bt:n de şwıu OO,y'..r.,vey11n kl. bILıı:n 
uotl ar beni çabuk sarhoş y <.p:n;:l(tao 
b~:.ı:ıı:1'8.r. Çi.mkü. ben onla u h4:r z.aı
rnan - ~ ç.ııblJk sa.rlı:>ş okmun.. 
derim. Onlar da bwıun aWlıi llıbot 
erletler. 

- Sen Jıirle bu k.uıaat!e ,.~ 
<iostum! Fa.kat, beD!rn batmın ~ 
ooııli.T• Ôll bir IE'Y .. ııdı.."me! lçİn'I gÜC
}ıeıiı SODnl. 

- l!aydL liiıre7im seni, Bene!! SU 
modcn hı.rsızlannı mcyd""" çıl<arı.r
saı •• ~ de madene hıli.Jed;;.r olarak 
a1:.ca&un. ı..:.ıc.ı. maden lôıi!ed~gı mu:cJ.. 
cc:.e, ocı&1;ııno t>a:ından ~.llıı>oı.ıne:k 
,~ıe. 

O eceyi bqrlece luıouı;arııi< ııı>çinfı.. 

ler ... Ve en bime odalaru.a ç'*8ılip 

""'tıtıki.r. 
ı.ı..ter B<oet ,,,_ cünden ililıe

ren Hor l:lartmaıııa Wm3aa geçecftı!I;. ... 
iıd CANBAZ 
llİA İPTE. 

Erl.si .CW Misler HEııot. Haı!mmı. 
~care!.banesiı>e uğnıdı Burası eaı,;:ı.. 

<le, ti k.apı.h 'Ye camlı lılilmeler'le ıu:t
rıin"J büyill< Gir mağa<ıa idı. İı;ıince 
bi<r çok ;,çiler. te.ıı:.ı.t.ırlll'r 'Y&Tdl. 

H:ıa1man bu matazada k.ırmı.ır.ı mu. 
can, bam attm toz.u, ıMet, iıd. ve 
muhtelit ıı:iıYnet OfY&S> sııtıı;yordu. 

Mister llEDet mağ"2ayı.- bir m~ 
,.,,ıioyJe tetıılı: ederek keodi kendine; 

- Ben b..ı ma.gaz;,yl en ~ag1 'Y~ 
bin st.erln::e sraıtııı aıırun. 

Dedi. \!e bir altın ;Jg,ru.mr .. önüo
de cr.ırou: 
-· Zav:ıllı bhm Kul>'!rln e..lt;ıılerıı, 

burada toz tıaıme getil'Jllp ~tı1-170r. 

1'iai';oı~yıı g>ren bu ;.;b:ıuı o<lım 

da. kinıch? 
G.şt<lo d'.Jr'l<l l!R.."tnX:n derhal ıre. 

nE\'e gbz nttı: 
- Bu, ad:ımı>ıa ;yen! gr.cnı;;; bb: ııı

clıım .. lit:ı-lıa..Jde şil!*ıelid!.~. 

ı::..~cr<'k g'~ k.alkt1, Beoel'io 
yanına doğru yürıjj,dü: 

- B"YU"wıuz M:..ter.. ~ı:.ın.nmE 
satbt .• , Anş veri:}le1ı».nizrJ~ mı.q;t.e.

rilere mlim.:cün oklugu kaa:ıl." k.olatr. 
l.:ık aös1er]3ona. 

- 'l eşekküır ederim. !':ıdw.t, fa.zia 
bi.r l<:Y alac;ık dei:l'lim. Böyle 1ş1...,_ 
D?<'mlş bam aıl\ır:ı 1)1.lddosiJ>j ömrümde 

i1Jı: defa g<iırlqorum <la.. Macımabb 

bı"az reeroac taşı ıle b...- parça ı;edıet 

"1mak oiyeıım.yim. 1 
- Hayho.7 .. Ve~ Mineri 
Hadmaıı lı:llmaz bir aclamw •• 
Sedef ve mercan ı.;ı nC:mur.eileniıL 

çıkarlri<en, önllrle bakarak it~ 
;yoi:du: 

- M8Diı1&7a z<l<>i mi geldmiıo? • 
- Evet ... 

- İlt cle!a pjjyo<Um <la. 

- Htnilz bir hatta oktu, Ya dı?, 
- B:t: buranın ıerllai saıvıkbilllr;;z. 

Uzun zM'nıQDdıaoberl M·aıti1ladayı;ı, 

- Allece :ınıi okm.ıy0l'61..1JU?. bura
da?. 

- Ş\lı>bcsiıı. Karım, boldlElm .. Ço
et*la.nm •• Hep!li bura.la. 

- Çok w Ticaret, lınoanJ;uı da6no. 
vatanınıl>n ~\ırıyor. Ma"'1>1lfib 

(Devaıru Var) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcııbındn günde 3 kaşe alınabilir. Hl'T yerde pullu kutuları ısrarla isteyini~. 

lstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

İl!tn No. 152 

~~uhteıı.t ii.!Mı.l!ı.t maddeler! t;;n 1'c:ıret wUletiınce ~ ~ tesbit olu,. 
nan !lballıtçı, toptan ve per;.k•nde l.....ml k~r hadler; aşağıya çıkanlmıştır. 

MaoıMatura ıtbııU1cı~arı birlikleri iıltıgal mevrıııına dahil <o•cın haml 
kAr 1-.adreri. 
!'.fy& nev11ert 

Pamuklu menaucat ck2 .. 
ır~t bni bıa.ri;ç> 
Eı kek ve kadın 7iinl\llerl 
P;ımul< iıpliSclEri ~ laput 

% 20 
~ 21) 

% 7 
% 10 " 15 % 20 

bezi "-20 ~15 %3 %15 
Yün 6pl..Wed 3 20 ~~ 15 % 10 % 20 
Mıal<8t'elar % 20 !• l5 % s % 15 

? - Deri, lı:ösele ve deri a:ı11a;ri r.ıırdırnc1 ır.a<lilcla:i Jllıa!Atçıları blırlilderl 
lştip.I meımıuaa ıialıll owdcltlerln kimi IWr hadleri: 

Eıya ncyjl...; İtıı.:ıııMçı lı:~rları 
Akreditifli Akred>'ti:!sl:ı: 

H<r nevi 7~ ve lı:uru ham derlic!r ~· 
fııırdımcı maddelet" <;o 20 'll. 1' 
~ deri "" köoe:eler % 30 % 2Q 

8 - Kftğıl, mukavva ve talbbt> tltıalfıtçı·len blı>biiıl iftiral 111eY2uuna 
dahil fŞ)'IBlJll bam.I kir haci'leri: 
Eşya rıC"Y.ile!i İtııaiUı;ı Urlaı ı 

Bi:ılmuır. saııı~ ldaıtlat ııe,aa 
eri, sarı md<a vvalor ,. cazete 
kaitıtlaırı 

D!~r b'lilıuuıın kAğı\lıır 

% 20 
.,. 25 

T~ 
Un 

,. 5 
% 10 

Peralı:euclıed 

kAn 

14 Mart 1942 
11.GO Pro- ve Meml.•ltel Saat A• 

)"Ul. 

ıem :ıııactoo Coet* Klübii. 
ıa .. ıs Kocuııırna (Ziraat Sa>tl; 
l 8 55 Mümik: Raıd3o Dans Orkeslraı

sının H... Teldc,ı Progr aııu. 
lll..'10 ı.ı:emlekel Saat A7ozı. ve Ajlııl 

Hoberler!. 
IC 4~ Seroeot 10 Da.;<ika. 
19.5S MWik: Faml Hcy'ell. 
20.15 Ra<lyo G<ı:>etesl. 
:0.45 Müzik: Kaırırı!c Şarkı .,,. Tür-

killm'. 
21.r.o Kon"- (Büyilk Ad3!111ar). 
21 15 Müıılılt: Dinleyici İotok.~rl. 
!1.45 K""'1ŞIOO (Günün Meı~leleri). 
22.00 Mliılk: ~o Salon on.e.ıır.... 

ıı. (V1okıoiot Necip Aekm). 
ıuo Memleket Saat Ayan, A.!..., 

Hatıe.-lerl ve Bonı..ıor 
22.45/22.50 Yanıık( Pro.cnım ve .ita.. 

P'11lll· 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Tarihi Tefrika: 45 

l Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami f(arayel _J 

Arslan, kumandanlara lazım geren 
direktifleri verdi ve meclisi d~ğıttı 

le :sti.kaıınetinc seV"k~dere'k kakyı 
:ı:orla :lmrtaracakınış:z gibi, sahte 
bir taarruz yapına.h; e<ıasen düş
man kaleye bir kısım kuvvet ayar
llll§ o!duğıından b111 sahte taarrıı

zuırn<rllll ciddi tel§kki ederclk var 
ku V\ etile ·kalenin alırunanınsı :ıçin 

kuvvctile kalen;n alınmaması 
için bu ce.pheye toplanacaktıa:-. 

Dii§ma.n bu şekli aldıktan sonra, 
kısmı l!ciillisile sabaha karııı rol 
cenahına yüklerur, 'hesabını gö. J 

:l'iirüz. Yalıuz, dikkat edin sahte 
taarruzumuz çok çetin ve yıpra
t= olsun ki, düşman kuş.kulan
ırnadan kuvvetlerini buraya Ql"kı

sin? Sonra, sabana k~ yapaca
ğımız taarruz için askerlerim;,, at 
başı bulunsunlar .. Bir de kale fu. 
urine yaptığunız sahte taarrı.ıır

Jar düşmandan ror gö:ri.ip kaçmış 
gibi borzgun bir halde sabaha kar 
şı verilen işaret t.:..erinc olacaktır. 
Tam düşman bunlan takıibe ge
çip de hatlarını açtığı zaman a
sıl taarruzmnuz sıkı ve şimşek 
gibi düşmanın soluna yüklemoo
lidir. Sonra, dü.şmanm merkezini 
vurup haıııru ikiye ayuımak, bo
zulnııış gibi kaçan kllVV'etlerimiz 
de ta .Apolyont ııolünün gar,p ya
kasından birdenbire toparlanıp 
takibe devam eden ve hatları ka. 
rışan döşmana muntazam w serl 
bir ooniiş ve !IJ'ukabil taarruz 
darbesi vurmalıdır. 

çözülüp <l~rma dağ>n i.mcriı~ ge
len diişnıa.na b"1'denbire duı·up 

dönerek muntauıon bir mukaıbil 
taarruza g"çerck ve bu harcıket
ler olurken de as:! kuvvetleri za
ynf kalan dii.,"IIlan h"'Jluğu.ıa ve 
sol cenahına kuvvet!P. hücl.m edc
ro.'ı: hasnn ta:riimar c-dccekti ... 
Arslanın bu sur~tl~ dil.jünrr.esi 

mantıki idi. Çüil!kü; o gece kal~
den dönüşte düşman süvarileri 
lrendis;m takip etmiş ve aral~
rında ~rha mulıare:.~_. oılmu~tu. 

Düşman bu süvarinin kaled€'11 
kaçbğına hü1mıetmiili. Koımnene 

verilen raıporıda ıkaledcn hiır Türk 
süv&risi.ııin hatlan yararak ıkaçtı· 
ğı bilidiriliyordu. Binaenaleyh; 
Aı'Slanın ibu gece yapaıcağ'ı. aleLl
cele taarrurıı imparatora şu illu-i 
verecekti: 

Kaleden Türklere gelen maılıl· 
mat, onlara göre kalenin dayana
ma)"lp diişr.1ana teslim oluyorkr 
ve bu se'lıeple Türkler alelacele. 
hemen bu gec~den kaleyi kurtar. 
mak için baskına g~mış bui'llJ'IU• 
yorlar.Bütü11 lruV'V':!tlcrımizle be:,. 
raya ehemmiyet veımek Iazını
dır, yolunda idi. 

Bu ftktin İmparatorda vücut 
bulması muhakıkaktı. Nitekim 
de lbiiyle oldu. 

9 - Çuval, kanaVM;e, ve ır.t mum1l15.U iı11ıai5.tcılan 
ıı.ewuUD& cı.ınııt madde1"rin fı2MJl1 klor lı""1erı. 

Bu akşam saat 20,30 da 

cİşte, bu .iı.ısa har .. lı.ttle, İmpa
ratorun efü bin ldşiliık ordusu sa· 
bah güneş d<ığmadan tanı<ımdır, 

zannederim... Bununla iş bitmiş 
olmuyor. İınparatıor ordularının 
işi bHer bitme~ dıınnaılan on beş 

Silillilarını louşanıı;. ırttiği giiıı,. 
denberi Arılanrlaıı !ı."ber yoktu. 
Yalnız, iki gündiir, ııec• ve gün. 
dıüz, süvariler dıurmadan bir yer
den, diğer ;..re gidip geli<vorlar, 
ordugaMa he• uınııanl<•r.deil 2;,. 
yadı. bir faal:yet göröHüyordu. l stanbul Fiat Mürakabe 

Komisyonundan: 
İtııı.ıaAtçı kokları 

ı.ı:erıee'lnden anı "'""1ıleket\en 

B>l1lmum m<ıdôeler % 25 ');. 20 

klrı 

%5 % 15 
iı.ın No. ru 150 
I.7\aJbul ..,mı .iahillnrle mulıleliı! .ne!lldi pirjnçlıer ~ tesbll edilen ııop. 

lau vo peralreode Anın! ""4ş tl&Uarı aıo&ı;ya ç:ıkart1iıınttı.r. 

10 - Çay ıuıh7e ;tbaJJ.tç>ları bir1ltı ı.:tıcai UM'IZUtıı:ıa dahli maddelerle 
Azami kk lı&dleri: 
E."'""1D rıovl İlbai.Mt'l lı:ildon Topt,aocı Pera.k-1 

Perak<!nde Auım1 
P't"1cin ~ve cinsi Topl4oa 5zoml sırtış fi&tı sa\,;i !kııto 

11...,.,'lnd•n ..-a ın<!IDlolteUer klı.n l<Ar..!._ 

Çay " 20 3 15 % 6 .,. 15 h ııruş Sanı.im Kuruş Santim 
Kastr.mon1 • M;oralelli 5!ı 12 '1 00 Kııiıve 34 %4 35 'Jf8 

A"·~ - Mm: 4H 88 5l 00 B\• ~"eldo ııöMeı::iı.en toı,t.an;,ı Uır ıı..dlttl, :18lnı% -lAt mımttzle:rl cit
fında lı:alan ,..rleme milcssu ve taa.ıır~n -..1ıec to,>tancıhlı: olan ırala 
va.ıısııtl<U'a v...-tiır. 

ıını.,. 46 80 sı so 
Mor"' 46 80 &! 50 
~~ ~ ~ 51 ~ 

16\oobulda mQeo9ese ,..raıtuıded!tt ~ "1llSllll dotru<lıın do~a il.. 
lıalfıtı;ılardııo ~au. bu fd*de müstehlik ... ıı, flailannıo besııbın. 

Bu ilM>da bDdiriJt>n me.oı.,ıer lıM'I~ yerlerden plrinç &~tirerelt aa
tı~a ....-cdı: olıınla" ~omı.,oııa mürıı.oosı eclerelı: &yrıca fiat te•bit eltire 
celolerd;r. KeY1lıfet ili~ oluımn. (304) d~ a:yuca toptıa:ııcı ün ı.ıtıve ~ılı lliın oltmll". (8416) 

rüa~a.:~1aliF~~~~~ru 1 i s t a n b u 1 B e 1 e d i y c si İ 1 a n 1 a r ı 1 
BOMONTl- NEKTAR L_ ...................... --.................. . 

TÜRK &"ONUi ŞİRKETİ 
1 LAN 

Tıcaret Kanununun 361 ve 458 
ve Esas M!Jkaveler.amesinln 88 
mci maddelerine tevfikan hisse
darlar 30 Mart 1942 pazartesi gü
nü saat 10 da Galata.da, Agopyan 
hanındaki şirket yazıhanesinde 
alelade uımımi hey'et iÇ'tima>na 
davet okınurla:ı. 

!HÜZAKEB.E RUZNA.1\~I 

1 - Tasfiye memuru ve müra
'.lı:iıpler raporlarının okunması, 

2 - Bilanço ve tas!iye hesapla
nnm tasd?ki ve tasfiye memuru
n un ibrası, 

3 - Hesap müfettişieri haki<ın· 
da tekli!, 

Ualı.al 250 hisse ""nedine sahip 
olan hissedarlar Ticaret Kanunu
ı:ıwı 371 inci maddesine tevfikan 
bissE senedlerini ımı.unil hey'etin 
toplanma gününden bir halta ev
veline kadar şlııltet merkezine 
veya Cenevre'de Banque FedC
rale'e tevdi etmelidirler. 

Hisse senedlerinin depo edildi
ğin., dair mali müesse•elerce ve
rilecek makpurılar hi.ssc senedle
rinin umumi hey'et için tevdii 
malıİ!)'etinde addedWp m .. teber 
olacaktır. 

İstanbul, 1 <l Mart 194.2 
TASFİYE MEMURU 

• TAKVi M • 
ll"n!I 1353 Kasım Hıcrı ıaeı 

MABT 127 
SEYE!{ 

1 26 
YLl. 942 A7 3 V&:.il.t~ ü• 

s D Vll<it S D 

MART 6H Günes 11 59 

14 
12 23 ötıe 6 09 
15 44 İkindi 9 291 
18 15 Ak}af!? 1200 

Cumartes j 19 45 Yıt.ı ı ~o 

435 İ:ll!al • c ,, 

Ölçü, tartı ve aletlerinin senelik muayeneleri hakkında 
!782 seyrlı Ölçü.ier Kanwıu ve 1t826 say•lı Ö~çüler NU:.amnamu!\Y".i3 BeDe1ik ~·1.0a.yrneler Belediye grup ntet&ez:f ayar 

mernurlu.kJa.rıDA ;:~! ol•J;> mezkı)r niz.anmanıenin 17 inci maddea1ne Wv'Aao. 1942 sene..,;nde mtKl'Ye:lle'ye tfı:bl ö.çü, tartı ve 

~leı.lerinıln senel:J;: mu":ıtnel<Tiı>e 16/3/942 tarihinde ~ıdaki i<z:ı.bat mucibioı:e ba~laruıc--. A.aka..1ar biçil sa.Jıiplocrl 
r<sml ve buıousl muessese:er:n ellerindeki ınü:racaa.t ldgıtlarile biri:l<le ıaıtıil ed'ı.!t'ıı gUıılerde ballı bu!wıduJı:ları Bele. 
ı!lye ;;;yo.r ınemıırlulcla:".r.a l:aı vunnaılan Jüzıunu i!A,ı o'kmur. 

1) !'40 ve d&he. evvelki Uk veya eeoelik ınu.;.yene da11'Jgamru b(ıyan bütün ölcüıer, 
~} Sen•liok mua;y,.,., C:""'!'a.ı ıı:ilHımiı 'Y<ya okunama>;rac:ık kııdlr bozuılnıul blliımum ö:lçüleo', 
3) SıJJlplerl t.ıToJ.ından •yarıııdao veya c;..,,g8&Il<lııo ıüplıo edl.en ölçül.er. 
Ölçü aahiPIA>riınin ıu~kl•ltta ınornz hlmam1.ıaırı ve l§lerini çabııiı: ;yop1mııaları :çın ellermdclııl mil.racası k~ftdı.nda 

~ılı ol:-n Uc; m ... ddeye Ç•>k diic'k;'ı..t etmeler! lA.ınnor. 
Af~ğıda yazılı gün:e•d·• Belediye a11ar n:emur1""'ı mmtakahrı içltıdekl oemllerde ö!çfrleıi mııa.,_ eaEc<klerdir. 

lt/3/942 güıı(lııde ~Oı4·D4~ 
6/5/942 > 28,'!'j,19-12 
2/E/942 > 18/C/9•2 

2211;,1942 > U7/942 
61' ;942 > 30/7/942 
3/8/942 > 3.'9/0~2 
8/P/942 > ~2,'U, 942 

25191942 > 13/101••2 
lf/10/942 • 27/ı0/942 
31/1~1942 • 3J/i2/&~ 

l'S'tib Ay~ Mt'm\Jl".u,u: 

lG/3/042 &ünütıde 16/~/042 
ıe14/942 > ı;; 1.'942 
liıS/t'-42 :t 

ısır,ıe-ı.2 • 
3/11/942 ~ 

1016/942 > 
f/7/942 • 

l~/5/94.! 

lf6f94J 
6'~/9!2 

20/6/~42 
SJ/1,/912 

.Eminönü Ayar Memurluğı:: 

:€/3/942 &ünlln<le 31/12,54~ 
Y..oaJlcoy Ayar M.emur:uğu; 

16/;,;942 gilnı(mde 17/4/942 
20/41942 > 29/~,942 

2/5,942 • ~5/5/942 
2uı:;1942 > 416/94'! 

S/61942 > 1810/942 
2'.l/6/942 > l•l/7/L42 
13/7/942 > 22/7/942 
2317 /942 • 29171942 
30/7/942 > Sl8,"942 
eıo/942 • ~ıe·~42 

10/8/942 > : 4/P; 9·12 
i7/8/942 • 221~. 942 
21/6.'942 • 29.16/~4~ 
31/8(942 • 8/9/94~ 
11191942 , ıe/9/942 

20/9/942 • 31/12/~4~ 

> 

• • 
> 

• • • • • 

> 
• 
• • 
> 
> 
> 

> 

• 
" • 
> 

• • 
> 

• • 
• 
• 
• • 
> 
• 

> 

• 
> 
> 
> 
> 
• • 
> 

• 
> 
> 

• 
> 
> 

• 

• • • 
> 

• 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
• 
• 
• 
• 
• 

> 
> 
• 
• • 
> 

• • • 

> 
• 
> 
> 
> 
> 
> 

" • • • • 
> 

• • 
> 

• • 
• 
> 
> 

• 
> 

15/3/942 t<ırlhlı>dm it;boı en tlsldlder cibetındt Çlk;.cak oları 1anrırılörın U... 
- 1 küc!nT Itf{?!ye gruplll1.un (6C9-15'ı ve Kadıkoy et:nde çık.:.catr yaaı,::ınlann da 

Kcdık(>y İtfaiye r.upu wı (Hıli72) ıw:ıu•alı ,-ıu:g~ı telefonl&nna lııober ~ 
uııeıi lüıumıu il&ı oluu.ır, (3384) 

Jleyogh, Kaşımaıkaanlıiında 
Galata Na!ıjye6lnde 
Şişli Nwi;res!nde 
!ia.sktiy Katıiıye:ıbie 
Y..:ısmıı:"fa Nohiyetıinda 

ll4ık~ K~nda 
Arn•,'lıC:ki:ıy Na:biı;rcsiade 
.Sarıyer Kayrnakamlı.ğıocb 

Yeni!<öy Nalıiy..tode 
Bcyoğh. Ka;ymai<aımlıgmda 

Fat.ıh K Ayar Me. 
Eyüp Ka:ymakamlığm<la. 
Sl!.r.lal;ya Nahi~e 
bakırlt()y Ka!)'maitamU~ında 
'.{('ş'.lköy Nohiye;inde 
Çi.1D.ica Kc~')"1Jkllk.aml1ğM."<J.J: 

Fai;h K. A3ar Me. 

bnlnOrıü K, A:ra;r Me. 

K&dıkay K. A3ar ı.ıe. 
Ert•ltöy Nah ,ESİ!Dde 
(!.;clıd:ır Ka;ymıdtamlığuı:da 

K.ı!ık!ı 1'ıthiyesinde 

ll•yl~rbe;yi Natılyealode 

lleyk•ız K~ında 

ll"yUkada Ka<ymııkBmlı~ 
heytelmla Nal>l,.eaiıı.ie 

Bll<llli.U Adasında 
Kır.alı .il.dada 
Ma ttı.pe .Elel<dlyeıriode 
K::ıtL~~ h:ii.ynlll.kamhğında 

''<nıLk Wedlı;y...:.r><lc 

YalG"a Ka~am~da 
Sile Kw,;ıma. ve Al!va rıah.I. 
Kaôık.<:Yv K. Ay~ Me. 

~ ve Ba:ımuJıa..-rlri Etem izoet 
Jkorıic~ - Neşrıy~t Direk't&'Q 

Cevdet KATI A.EİLG!:ı 

SO;ı.1,TE.LGRAF llATBAASJ 

P A B A 
Yazo11: Ned.p Faz\l KJSAll.tlıtEK 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
K OMEDi KISMINDA 

Bu akşııııı saat ~0,30 da 
ÖKSE VE StlKSE 

Dl:VllFDİLECEK iııTIRA BEBATI 

cTakvdtre1i Putırel Upintie KbprtH.ere 

t:tri11eaıllik i91Ahat> hakkırıd"Wtı ihlira 

için aı!ıruın 30 Mayıs 194r, tar.Ilı vo 

2971 No. ve, cÇerçivel! Kö11ıiı1ere ve 

klıprüye beD<et" :iıı§a•ta milt•ailik lı!

Wıat> haldaı>dalti ılıfua için ke.a İlr. 
ti.at YekMetinden O'lınan ~o Ma.;yu: 
19•0 IDri!ı ve 2972 No. >u f:l>tir<ı bera

larmm ilıllva ettllcleti hukuk bu kıeıTe 

ba.rkıasJlla devir veyahut ılc~t.!a:rı Tüır

k!yede mevkli fille k~ }çir. ~ 

hiY•t dahi verilebllcocği teklıf edil
mekte olmakla bu hu9u.5ao fazla me.lıl. 
mat ed;r.mclt tıtitl'enl,rln G"1:rtad<ı, As
ln11 H&ı.1 1 5 :inci kat ı - ~ Nn. l~ra mu.. 
rlca.at eylcırneleri ııan olur.ur. 

MAHDUT MES'ULiYETLİ 

Elle Çorap ve Triko
taj İmalcileri 
Kooperatifi 

Bey'eti Umumiyesine: 

Kocperab.ti>ni:ııiııı sec.,l:k a.leOMe 
Be;y'eti Umumzye Top'•olı•ı 31/3/942 
sah günü saat 14 de Em ınimü Ha.ıtı:ev> 
Salonunda yapılac-ağ;ndan liza4.a'ın or. 
t.ldık ddterl ve hisse smetler: i)e bl.
likte mez:lkfu- ıiÜD ve u.atte tc::plantıdllı 
haıır bulunmtMran rica oıunur. 

RUZNAME: 
ı - Hey'e~ İdıoıre ve Murakip Ra.. 

porlarJ11ın o~ı. 

2 - Koope:mtii'ib 1941 seneıi :ııaırfıa., 
da yaıpı4.n 1i:Jlerin teılk.!ki, 

3 -· Aştı;. mücldet zarfııxi<ı ~r ve 
nrar hesapJariıyle artan po:uıın taıo
sirni. 

4 - 1942 - i\hsro! b~ 
ta;y!nL 

5 - Yem tSeDe Jçln Hey'~li İdare ve 
Murakip scçmı!. 

'(lSKÜDAR SULH llUKUK 
MAHKEMESİNDEN• 

1/9/941 1arii>iııdon ~OIJ 11142 tal'ihl,,. 
ne k<ıdar Haydaırpclşı Fm<ttı SMiıfe 

lıaet&J:ıe.neslnde vefat eden a_,,.. 

• imdiye lrn<lar ıilın~ oldutu bil>
dlr!lffi eş;yıı:hı.n 20/3/942 Cuma c!kıil 

••• t 1 o da açlık aritırm.o. n. mezldlr 
h:ın-ede saıtılar-Ok paray.a çevrilece#nı
den taHp oıa.ıı.mn satı, ıiıı.il mcıtıo:ı.

ı:c.de h;:.zır bıılıamwan ..., l'l*anda 
yazılı tar!l?l« anıımııla vef.ot elmiıı o. 
im ölillemen ...,.., ve borç !<idi ....... 

do lıuhmacııldwm C..> ;ıao l>r»ı!nden 

rtib2ren blr .,,, 'N •·crase< idci.::sında 

~ ela t ç o;y lçind• vesaJ.
lkt r~~ berabor Ü.küdar 
Sulh B'*1* Mabk 1.rrı.~,izlc re{!Tacaat 
eykı!Df"le:r.L ve aksi. •.a:r.din.1e Kanunu 
McdeohJin 534 üno' ~ıGdı!"s:.,e teıvtı

bn sat14 ııaır-..ıın hll'n"yt devril 
~slin-. ~ al15.!ta<Lrr'arın n"'..;ı:lQmu 

olzıı k ilzero JlfJn ol. r. 942/119 

(Dev<..mı v::ır)' 

bin atlıyı hen:en lzınite hareket ı -------------
ettiriniz. Ben, onlara yetişirim.> 

Kumandanlar, vezirler liizım 
gelen emir!eri ahnış olduklann

dan meclis dağı~tı. Herkes lbıı 
gec~ yapılacak hareket için ha
Z>rfanı!ı'ordu. Arslan111 pliinı cid
den mUkeımneldi, Büyük ve sah
te bir taarruz yapacak, d\Şnaru 
oraya toplıyaralı:, sonra bomlıııı~ 
gibi sür'atle k>açarak ve lıirçok 
saatler kaçtıktan sonı a ümitler 

( HALK SÜTUNU) 
Bir genç kız iş arı; or 

E~buE>ıru ebediyen lraybrt. c..cı:ı C ... (" • 

r!r..c anasına ve kardes'lerir.e b .. kn: le 

iT.t~e ilkmekt.€bin 4 ünc:.i t.H';fır...:.: n 
ayrJl:n. bir g~ kız !abrd:s:<. ' mi'.....,: 

&sesele.rde ~ araıı:n.akt:ıd!:-. Ji:-.y... rr 

iO Sah.l>lerlnin Son Tolgrof ır· !Jc Sıi. 

tunu 'Yi11llla6iyle (Sel.11a) ll<!r<>ine b:\ 
dirrnelcıi rka olunur. 

lstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

itAn No. su 151 
Islanbul daıhüinde ot ve samSE.a t.;ıs>i.ar. ve pmr.Jrendc .:.a:.Jan ~O...: d '.<. ş<". 

ki 'de reılbit ed:i~tlr. 

Ot wtıan 

Dakme kilosu 
ip 1"ıı1Yolı > 
Te: tıa·Jyalı > 
Sunan f.latlaırı 

Dokıme itilo.iıı 
llal7al1 

'J:opla11 
Kuruş San. 

7 50 
9 50 

10 00 

• 
7 

50 
00 

Jıı.-l,.,.._~ San. 

~ 00 
10 OG 
lG 50 

~ 5u 
g 00 

(S~l5) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
l:.vvek:e Boğao;ıçinde Bebek n1'1ııaııe.:rıo._ elild Yeldeğtmıeni '""' Ayıızıra 

mevlıi;. .solcağıoda eslı:l 21 yeni b ııuu--aa hanede laıuıet etıme!<t ilıeıı ht' 'l 
Dt;ımetgiılılaırı :mcıglıul Ko- ve Mvy&cos ve Dome.ıJko FoU ile O'VVClce mez. 
kGr lk<irnel,g~hta ""=nakta llte:ıı ha!eo Ka'ValGdo Miba;J Papathıınas.on Poııır 
Kr.ısopo1''<1e -- .,;tigl a•L"-tılan Sa.lv afor Fo1l'ye ııan 7oluyıa tebW:;. 

h.cnçeta Fotı ve Kater:na ile Yelld1lerle.rJnlze mütese}s.ll ke:i.ı. ve ınü.ştereii 
borçlu olımık 38/12579 Hesap ~le ;yuk<1r;da e<lki lk'1.ııetgoh:.nız

0 

olaralcı 
adre•i ;y~21laın bir ev ve l!!ıır ve ıır.ıtjyi blırinci derecede -16< göste7crek 241 
11/931 tarl:binde Sandığımıuhın aldıiımM (3*0) lira borcu 15/S/939 t:ırilılne kn' 
dar t.-uııaneıı ödeme<ii{tnlrden faiz, Komisy<ın ~ m:ısrır!i;yle betnbH (1438) ll:; 
4~ lru~U<'. Bu sebep,. a20ı numar.ıh kamm mU<ilmre hal<kınmia saııdı~ 
İ.-ra t..'kıbiıne başlanarak >ıJlı:&nda ~ !kametgr.hı<ııria lhb?.rn•me gbll'd<.'l;n.. 
ıti,ş lııc de si<olerden Katerina ve Maıırıınos ve Domeniko ~ lk:mı•l<:~blaırınıı 
ler"ıteder<i< llet'O<le ı>klulrlan öitendlm<mesl ve Sı.lvatorıın oturduJl~ K•vaıla il• 
Jl<Allıi nri1naloalA:ıli olman-..ası do~ lb:lıatnwmo tebliğ edilemwlğ!ı,.;.en ka~ 
nun h!>kmüne tevtlaın fllln 7oluylıa W>!ıgat lroıı ~leınl:ıtlr. İkıımctgahlaı f 
meçhul ı>lao:llerın ilıln tar·h'nden ı-.,.. lr.r l:UÇU'k .,. ve KıwııJac', bulwıan 
Salval<ının da Hı*>* rrsu.ıı Mubaloeme~ 11.Aı>UnllDIJD Hl, H4 <lııc!l maddd~
ri mucibince tıç ay •rfıc<ia .. r.clığıımza tc;rçkorını ödeme~ ve lı:anwıen Jı:al>"'° 
le ,.,..... bk ~azlaın var lse bı'.cilnne<leri lh.ımdr.. Haldvındakl takibi usultl 
d>J'f'5inde duıdurmodıldan ~ .,._.ıı:ıı 1"'1'1 menkıılun m<nl<O~ ı. ... .uno ~"'• 
re ııaıı~ eMllacağı cilıeUf'd boııçloı Ketarilla Fotı, Mıııcyaı:ıos Foti, Donıt>n.ilto 
Fotl, sahıcıtor Foti'oe billnrııi!lr 'M ._n....,e td>lill makamına t.aıbı oJmotı1 
ilH~ l&ı oı.ıı:ıur. (337G) 

Kaptan makinist ve mo
törcü alınacak 

Devlet Deniz Yollan işletme Umum Mü· 
dürlüğünden: 

lfaz a h *'"' 7 P rfn4 ....... -ıt!~ ft motaıttü eJmamıktırr Talip olır 
lıtn:n ~ ' ~ tlza:a M 4 · 7..at i,JU Şnbesfrıe ~tl~rı lü.zu,. 
lllU iUrı ~- c3.tW') 

Deılet Denizyollan işletme O. Mü~ürluğü ilanları 


