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, EN SON TELIBAFLABI VE &ABIBLEBI VEREN AKŞAll UAZETESI 

Hangi nokta
ya kadar? 

• 
Hind · istiklali 
tehir edilemez 

japonyanın iki nokta
ya kadar Aıyada ve ce
nup Paaifiğinde yayıl
masının ehemmiyeti yok
tur. Ancak iki nokta iyi 
tutulmu9 ve Hindistanın 
istiklali behemehal ve
rilmit olmalıdır. 

r-: ETEM iZZET BENiCE 
Japonya Singapuru düşü:rdii 

düşüreli iki istikamette hazslık 
göriiyor. lliııdistan ve Avustralya. 
Buna karşılık İog'iliz ve Amerika. 
lı.lar cb tedbir alıyorlar. Avustnıl. 
ya yelm:ııM ilk ve son lwlesi gibi 
görünen Cava harbe ba7.ll' vui
yete sokulduğu, Avustralya ve 
Yeni Zclanda takviye eılilclJiği gi. 
bi Hiodjstan d.ıı Japon akım kar. 
§lsında müdafaaya sokuluyor. Çin 
de bu arada kendi payına düşeni 
yapmıya çalışıyor. Sel hafinde 
Çang-Kay.Şck kıt'al&rmı.n ~imal. 
den cenuba indikJori haber verili 
Yor. Bütün bu tedbirlerin gerçek 
bir takatle ,.e vaktinde nlınıp alın. 
mauıış olduğunu Japon taarnr.m 
başladıktan •oora g-öreceğiz, An.. 
<'* ve nıub:ılkak ki İngiltere ve 
AllM!rika iç4ı J apt>n istilii. ı kar· 
§Lo;;ınd.a sahrıo \'e fahammiilün 
hududu bu iki noktaya kadar ol. 
nıak gerektir. Avustralyanın i,,ti. 
1"'1ı, Hindistanırı fngilizl.-rden his· 
fiycsi İngiltercnin Asya, Orta ve 
Yakın Şark müdafaasının sarsıl. 

nJOöına büyük bir tesir hn~ıl ede. 
ceği kadar Amerikanın Pasifik· 
lerdeki müstakbel tıısavnırlarmı 
ela altüst eder. 

İngilizlerin çekilmek.ta olduk lan Rinnanyayı gösteren harita 

DZAKŞABKTA Şark Cephemde 

Cava adasına Ruslar merkez· 
Japon ihracı de geni bir ta -

devam ediyor l arruza geçtiler 

Btlylk deniz har
binde 1 Japon kru
vazörl ve 3 muhrip 
muharebe harici 

bırallıldı 
Londra 1 (A.A.)- J aporJa.r 

C;ova ada.sında Suııabaye c:vann. 
00. Rıepaka ve diğtt iki ~re askoc 
çılkarnıışlartlır. İngi ·ız, Hü'.!mırla 
ve A.ın-eril-a Otııt'alan ,,:ddetıi mu.. 
haı•>beyc tırluşmu. aru•r. 

Repaıkada petrol bölgesi vardır. 
Cıwu <-.:larınd'.ı· der·z mubruxbc. 
sı d"E"v:ım ediyor. Jaıpon kru•:az.ö. 

rü Magıuni ve 3 tarpito ımııhribi 
muiharebe ha::<cl bıırıtkı•lmış'lır. 

Şimdiki haJ<ic bu deniz mulıare. 
besinıc aıit haber'.er müplı-cmdlr. 
İki tarafın 'lıaıva k'lllVV~tlerf ıı::r. 
birine taaTruZ ctımel;ıt'ed! rl€r. Th?. 
nil<cbllôr ki iki taraf k.ıw,ıetlari 

birb ri.ıe güııni\11erd~. Buıımnla 

berabur müttefikler' n J apoııılara 
karşı ~ büyük mukavemet gös 
tenL'Xl'E<t"i kabul edi•l:meMeclir. 

• 
Mare,aı Tlmoçen. 
llo orduları da ce • 
napta hızla l '.erUyor 
16 ncı Alman brkası 
Jlyecell bulamıyor 

M<>SKO'llt> 1 (AA.) - Sovyet 
tebJoiği b1diriyor: SC'v,)"eıt kılt'aiıa. 

:rı ta•:lif'J"uız hareketlerine dc'Vıım 

eclıerek i?erl~ımi;ler ve bazı m\.'So 
kim_ yeııleri ahnı~lard.ır. AJ:ımanı 

+ n arclcori İ1mı:..rı ı;rölü yaikınm • 
<la ç-evribniş olan 16 ıaıcı .Alirmı"" 
orou~unu tayyarEleTle 8liC etme. 

(Devamı 3 üncü S3lill<de) 

Bir Rumen ve 1 
Alman tümeni 

imha edildi 
7500 Subay ve asker 

öl d ül 

Maliye Vekilinin 

BEYANATI 

Yeni bütçe 
384 milyon 
35 bin 101 

lira 
Milli müdafaa tah
sisatına 120 milyon 

lira ayrıldı 
Maliye Velrili B. Fuat Ağ· 

rah 194.2 mali yılı bütçesi hak. 
kında beyanatta buluıımmı ve 
yenli bütçenin mnumi yek.il. 
nunwı 384 milyon 35 bin yilz 
bir lira olduğunu söylemiştir. 
Vekilin ô1Jllhatınıı göre bu ınik· 
tar, içinde btıhınduğuıııuz sc· 
no bütçesine nazaran bu ye. 
kilo (74.294.705) lira fazladır. 

Fazlabğ-.ıı bir kısmı, başta 
tasarruf bonoları olmak üze. 
re, nı.illi müdafaanın fevka· 
lido ilıtiyaçları için yapılmış 
veya buııl:wa karşılJk tutulmtL' 

(Devamı 3 llrıcll Sahiiede) 

İNGİLİZLER 
Fransayana
sıl paraşütçü 
indirdiler ? 

Bir dinleme merkezi
ni tahrip eden para
şütçüler Almanlardan 

esirler de almışlar 
LoOOra 1 llfaırt (A.A.)- Frarı.. 

sa §fmal.'ııııc!e, Haıvrdan 20 k.iJn. 
metre k"tlda.r mesafede Alınarıla 
rm Bırunf:V'nlkroki ro!srı:t.e!greıf 

ıme:ri-~ne cuma. gecesi hücum 
('Üı(<n İngiliz paraşütçüleri, Al. 
maınalrm tahmin e<l'.1en şidrle1Jli 

mu-k.Y..-emetine n/;'llneQı bu rner. 
kezi tamoomle tah11ip etmiŞ!en'l:r. 
Zira bu ımmikez h büyük önemı; 
ıra:rdı. Pa.t1aŞ'iiotçülor a.l<kklan e. 
siTl-erre, 'lı.a.r.p gemilcnin;n hıi:ıruı.. 
yESi a11.ında ııaıhile lnmif.eT v-e 

(Devamı 3 üncll Sahltede) 

.. Iriodi tan Japon ~galine düş.. 
tiıkteıı sonra Mı<ır hududımdaki 
Mihver ordusuııun da ha~kete 
geçeceğhıden bir an şiipbe edile. 
fllez. iki ateş a-rusmda kalacak o
lan İngilliz km;vetleıi Ahnan or. 
dusı.mun Kaikasyaya karşı yapa· 
cağı taarruzda muvaffak olduğu 
takdirci<> AS)&, Arap Yannuıdası 
"ile Şimali Afrikndan çakilmck 
nıeeburiyetinde kalırlar. Ve bu va
ziyette (Asya • Orta Şark: Şhnali 
Afrika) İmparatorfokları bi'l' ha
tıradan ibaret kalabileceği gibi 
Amerika • İngiltere Okyanus mu. 
Vasalası da A"ustrırlyamn i tilii.sı 
ile mümlriin ohnaz ve hat"p bm:ı-
dan öteye l\lihverciledo Okya- ı---~---~-----

Looıdra 1 ( A A.) - Moolrova 
raıd~u, cenup QEfllıesh:ııd~ 
Sovyet krt'alanının bir Rulll€n 
t Wrıı:ııile in Alman tümni"'i im. 
ha ottlklcrinıi hlidiriyor. Dİ11;mlın 
ınuıha•ı:ebo m(i)"dııı.ıııııııdı 7'500 sıı;bay 
ve ask= i:Jlüsü bır~kımı,,t.ır Ruıs.. 
J:a~, e<ıirler al:m ıışl ar, 3Q • toİ> ve 
büyük miktaırd:ı ma.J.zemıe · ğılıinam 
etmişleTdir. 

BİR İNGİLİZ 
Petrol Gemisi 
BATIRILDI 

buslarda saldırımı ve geliŞişi, de.. 
nıolrr;u;ilcrin ıle kendi ııdalarnıda 
kendilerini müda!aaya bazırlMı.. 
il mücadelesi şeklini alır. Japon· 
Ya • İtalya • Alınanyaıı.ın plıinı 
hudur ve bu ilkbaharda bu planı 
tahakkuk otümıiye ça).ııjacM<lan 
•~kardır. Bu vaziyeti bizim Uık. 
11'1-inıiz kadu İngiltere ve Anıcri· 
knnHı t:ıkdir etmiyeeeğindcn şiip. 
he edilemez. Ancak tai<dir kadar 
bu bölgelerde Japonyanm taaru
zınıu önliyebilccek bir duruma 
da gelmiş lnılunmak !azını.dır. İn. 
giltero ve Amerikaıun Hindista· 
na, Avustralya, Cavn, Yeni Zelan. 
daya nettden ve ne kadar Hker 
getirmiş buhnıduldannı, ne ölçü 
~mde müdafaa harbine h8"'U'lan
dıklaTını bilm<yoruz. Sadece Bir. 
ıuanya "" Hindistanın müdafaa· 
~ında Hindistanm büyük rolü o. 
lacai,;'1 muhakkakhr. Hindistan 
harbe hazır dcğild'ir. Siliıhlı de· 
ğiJdir. Fakat, kendi kendis!fü kıır. 
t..ını; azmi ile Japon esaretine 
düşmemek kaygısı ile behemehal 
nıudafaa edebilecek jktidan gös.. 
terehlle.,,ektir. Bıtnuu için de her
fO:t'İn başında Hiııdi•tana istüda
lin; venn<'nio zamanı gelmi!!> bat· 
ti, geçmiştir. Filhakika Hind is. 
tiklilô ve bu istiklalin şekli orada 
Yaşıyan milyonlar arasında.ki din, 
tı:k, karakter, sosyal ve kültürel 
((\zadlara ve mihracelıklere ve hu· 
susi menlaallere naz&rao pek ko
lay değildir. Muhtelif cereyanlar 
nıuhtelü tezadlarla biribirini ko. 
'1alaına.kta rn yine bu tezıulların 
talırilıSndc büyiık menfaatler ve 
faydalar ınülahazıı olunmaktadır. 
A..ııcak, ae olursa ol.sun lkitanya. 

(Devamı a üncu Sahilede) 

P. Harbur baskını ; 

1 
tahkikatı bitti 1 

-~-------~ 1 

. AMERİKAN ' 
---+---

Ruzvelte verilen 

Porto-R<igo, 1 (A.A.) - Carri 
ere isimli İngiliz petrol gemisi 
torp;ıJenerek batm~tır. 24 tayfa. 
sı büyük bir sandalla sahile ç.ı.k. 
mışlardır. 15 tayfa kayıptır. 

Komutanı 
AdaletDiva· 
nına verildi! . geniş salahiyet J;;;G;;;O;;;_ N~O;;;N~~~;;;I 
Havayi fi7osu Ami- 1 Balkın elindeki mal- iÇiN DEN 

1. d K ıara eı konacak ra ı ve a anın o- k 
mutanı tekau .. de Vaşington, 1 (A.A.) - Parla. Mani Ür alet-

mento, harp dolayısile M. il.uz. 

sevkedildiler velt'e halkın elindeki mallara /erine dikkat·' 
vaz'ıyed etmek salf:hiyetini ver· 

Vaşington, 1 (A.A.) - Ha· , 
kim l\I. Uoberts, Pearl Har. 
bour mağlubiyeti buL.kındaki ~ 
tahkikatını bitlirmiş ve rapo. 
runu bildirmiştir. Bunun iize
:rinc, Havayi deniz filosu ko· 
mutanı Amiral Kinsmel il-: 
adadaki Amerikan kıt'alıttı 

(Devamı 3 üncü Sahifede) ---

Birmanyada 
• 
lngilizler 

gen çekiliyor 
Saygun,. 1 (4.A.) - Aşağı Bir. 

manyada Ingil.iz kuvvetleri Şitang 

1rnıağından ı:eri ç•kilmiş)eOOir. 

Rangoo'daki harp çok şiddetlen· 
mi~lli. 

nıi~tir. NİZA,,IETTİ.~ NAZİ} 

KISACA 

Kimden ıormalı'l 
Bir muharrir: •Agaç katlı &nı:nın 

ıbesa.bı sorulnla:lıdır.> diyor. Bu mu
l:aı.r1re göre bahçe!erdeki nıeyva, me .. 
2nrlıklardaki serviı1 c:ımi aYlula.rındıa.., 

k• çi"tlem,;k, Şişli caddçsind<ki ıı&açlııl" 
katli tırna dahl:ldir!or. 

Biılır. mabuda, 
·- Ne .ıers:n wtad?. 
Dtdim c!e. gWerok: 

- Bu hesap !tlmdt"!l '°'1Jlacal<?. 
DiJ·crek, devam etti: 
- V:>l.-tinde kömür getınn!y•n kö· 

rnfrrcLden mlJ od1Jn ge1 h•mf.ven odun
cu<!an mı. kömür ve octun bularruyan 
v~y'l 'bulmu:şsa yaşlığına, kuruıluğı.ına, 

ı>ah:u::n:J baık.nu.yan halktan mı, b.in 
b:r dert c.Ta.sında ve içinde 1ralö.n Be .. 
~ô.ycdro mi, klınden ve n~~ıl?. 

A. ŞEJUB 

Bu hafta içinde dost:arıından u .. 
çün\dı evler:nde m.:uıHtii: cU!erdcn 
e;ık:..yel edildiğ;nt du~·dlım. Dün 
dt g<!zetcci arkadarlar.mızd2n bir 
bayhn, bileğine kadar E&.rıl: elini 
uzatarak bana den yEndı: 

- Dört gündür yc.z1 yi.ı.z:ınu .. 
y{1rınn. Evvela b}.r p<ırır?JK..imın u_ 
cunda bir sıcaklık hisslhim; e ... 
henmıiyet vemı~dim. Sonra tır. 
nağ?mln kenarı zonklıtmıyrı baş. 
!adı. <Galiba bl.· dolama çıkı· 
yor~ diye diJşündUm. Fokat dok
iora gOst!!rince gıttiv..çl! şiddeti- ar. 
tan agruıaı sebebini öğrecdim. 

' - Ne oımu.ş?. 
- Manil<.ür yaptırırken kız pis 

ma><a> kullanmış. 
- Ne olacak iiırd? Müh;m mi? 
- Müh.im şüçııhcsiz. Doktor ıa-

nıanınıcia müdahale etmcmi;j oı ... 
Eay-dı bu .ilin ucunda her.;ey var. 

.<I>evıı.uu a üncil Saloiledel 

Fen Fakültesi Yangını 
Koca,tarihibinagıküledenateş 
2 milyon L. zarara sebep oldu! 
Yangın neden ve nasıl çıkh? - 3 gece bek
çisi ve müstahdem bu sabah nezaret altına 
alındı - iki itfaiyeci hafif yaralandı- talebe 
dosyalan ve malzemenin mühim bir kısmı 

niçin kurtarılamadı? 
Atefla ıır•atıe blytmeııne terkoı 'borlllanada tazylkU ıa 

· 'balunmamaıı AmU ol••• ı 

Sinesinde büyük hir ilim yuvasını bıınndı.ran tarihi Ze)-ııep Jbmrıı Jı:ona(lnm - daki.kalarındJm: 
Yaagın bütün binayı kapbınu,, her taraf kızıl alevier araıilOda yanarkeıı .• " 

Rektör-''10 yılda 
yaptığımız bir saatte 
mahvoldu!,, diyor 
Bey~ta V.-ı:necılcrdeki .Zey. 

nep Harum konağı. nami'le manıf 
Ünıiversitc Fen, Edebiy~t Fail<ill. 
teleıWıin bclımduğu blıııaıyl bi4ıkaç 

sa.at X;inde kili eden gecdti Wyük 
ya.ngıı.n tahlrik3!tıııa adliye ve za
lbıı.ta tarafından bu sabah dıa devam 
olwııınuş1:ur. 

Şehrimizin en eski 'bir ilim ve 
irfan yuvaısınm tamamile yaıırna. 
sile netiıcclooeıı bu müesm.f hadise 
haıkıkmda gece ve bu sabaıh yaptı
ğuruz talıki'ka<tı okıuyucuılamn'1Za 
sıra.sile biidiriyoruz: 

ATEŞ NASIL ÇIKTI? 
A1ıeş, •hlım dahJind{·ki fuıik lli

bo.ra tuarıır.<dan 9J.l<ırruşt ı r. Fa.kat 

se beb· bmill tesbi t edilEmEm~
tlr. A:reş başladıktan bir mi.iıdd'et 
saııra bilrd rlbire hfryümüş, itfa. 
iye, ;>-mıgm yerine gerd'iği va. 
k"t, binenı.n Alc9aray tramvay 

yolu ciheGnoe müteveecih o.lan 
kısmınıOOn yiikseolon bir alev sU. 

tımi1e kaırırnlaşın~"tır. Bütün red. 
birler, büyük bioonm draiuıdıa 
bulll!Jlan konferans sa'!om~e diı;'ET 
müştem liitm ve maıhıılleilerin 

kurtarıJıma!.aır)Jla hasredflmiş, bu 
ararl'a !aboratuardaıki e§Yanın 
kurtarılanıas:na baş-lırnmıştrr. B:. 
narun yağlı boya olması ve ll!k 
at.eş Çlkan odaya dumandan gin. 

(Dewmı 3 üncl Sahifede) 

A 

1600 Azası Olan Kasaplar Cemiyetinin 

Kongresi Otuz Kişi İle yapılabildi! .• 

Kasaplar narhın kal
dır imasını istiyorlar 
Şehrimizdeki lokantacıla -
rın bir çoğu Pendik ve Çek
meceden et getiriyorlarmış 

Kongrede gizli rey atan bir çoban yakalandı 
şe-hı in · z Kcı~pla~. Sak~ç1lH ,-e 

C:iierci1cr Ce;ı::.iyetint."'l y1llı'ıt koneıre
leri dün cem:yelin Siılücedc -Mezba.. 
ho içindeki merkoz binasında yapıl· 
mı§'fır. Fakat toplantıda cemiyete ka .. 
yıth 1600 ttz dan ancak otu~ kişi bu .. 
lw~! ..• Bı.:.nun da sebebı. hem 
rn:izt11<crenin küçük b:.?" odac!a. yapıl

n..a~ı vf. henı de bir ço!ır. esr.afın dün 

koyun ıtes~!:l için nıe.baiıaya 
ielmtmiş olmalarıdır! ... 

K•ıcııre Cemiyet K!tlci Umwnıst 
Bay ömer tarafından acılmtş burulan 
ıonra İdare Hcy'etinin bir y.o1hk ta
lışma ve he~p raporla:ı oku"!lım.ış \'e 
Jır:'ltul edl?m!)t!r. 

Bı.l~h<ı.re he.men yeni İdare Hey'eU 
IDC\·a:nı 3 uncü S..hliede) 

Univet6'sitede 
bu sabahki 

TOPLANTI 
Fen Fakültesi talebe" 
lerinin yarın nerede 
tedrisata devam ede
cekleri tesbit ediliyor 

Bu sabah ~oru~cu· ~ • t n, , . ·• 
Ikktorii B. Cemil B. s l caıetc.,. , 
!zalı•tı vı:ırm:ştir: 

- <Yangmın Fıı k Eı t. 
lator:ıturuıı:dan tılct 1< b.t " 
m~tw. Adli t:ı.hJı: !t t ı;.et,cl'~ r 
t4·1.e tavaezı. h edec ... kl r. T 'tb va
%jytt'.nl lesb;! ~ n ~lmd. {~., \'c ı e 

(Deva= 3 iiııoil SaW!edel ---...----
Ekmek kartını 
1 liraya satan 
biri tutuldu! 

İzmir, 1 (Telefonla) - R.r a· 
manuı Kıırtulu; nıahall inde 11. 

turan llasau Jlü eyini n ·n;ie bir 
kendisin<' ait lıir aylı."" ek ıc1 .ka .. 

tını bir ba~lrnsına bir lir .ı u ,. 
tarhn yakalan rak 1i1'ı }{o m. 
ma Kanunu ahkilını-na horc adli .. 
yeye verilıniştir. \"arın ını:hakc 
nıe edilec~klir. H»an ili> e~ "o 
sorgusunda: •- Parasız kaldım. 
Kartımı sattım!. dcmi~lir. 

Bir amele taşlar 
altında ezilerek 

·· ı d .. ' o u. 
Büyükçekııı<>eede ta~ OC~l!ımı. 

çalu;an amelelerden :\lehmcı tlıin 

ocnktaıı ta~ ~ıkarmakfn ikrn ıoıı. 
rak· ka3-·nıa~ı ncticı~sin<lc t ı,,Jaı·ın 
altında kalarak 02Bnıislü. Cer. 
rabpa~a ha. fane-iııe kaltlı :lan 
:ta\ allı amrlc ıl.crhal ölnıiiştılr 
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• 
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Ukalalar med.isirıde bulun· 
ılu;:ımı; mu?. Dün)ada ukala 
~ktur. Fako.L nevileri ,·;ı.rt!ır. 
Echol'in ukırl • ı olur, miinev. 
ver geçinl'nin ukalası olur. 

fı!iinevvcı;in ukaıl3s1 ohnaz. 
Çitnkü, zaten münc~er, ukala 
Dln1 1 )·an adama d~nir. Elinde 
her diploma hulw1an adama 
münevver dcni!emiyeceğ'i ma.. 
lUmı.:.nu bit k.,..., ıiaha .ilim et
tikten ,,.,.,.ra ıkde gelelhn: 

En tehl"keli ve çek'ilm"" u. 
lı:ali, münener geçinen uka. 
ladır. Bir mcclis la&av\ w- edi
niz: Bir he . bir mrıhendi5, 
bir e<lebiyatçı otuıuyor. Yeni 
tam nıışlardır. Üçünün de ga. 

yesi, kım<ı ındakiıı.i epal.e et.. 
mck .or. Ile im, miibenılise mü
temadiyen ) e:.ıi teknik üıkişaf. 
lanndan der. B irta.k.ım g:ı.. 
zcte, ınc.cnıua, ansiklopedi ıua
!Wııatıoı parlak cümlelerle 
karşısındaılci= aıılattr, durur. 

SANLAR •• 
RESAT FEYZi 

Bu sur elle, erba hı femlen oL. 
duğunu isbat etmek kaygusun. 
dadır. 

Mühendis ise, doktora, mü
temadiyen, yeni tedavi usulle. 
rinden dem vurur, bir;takun or. 
ta .malı hakil<atleri, yep>"enİ 
keşülcr imiş gi!ııi ballandırır. 

Biraz sonra, bekim, edebi
yatçıya bitap etmiye başlamış. 
tır. Nedimden bir ,gazel okur. 
Namık Kemalin tiy~tro '.Saha. 
mvlaki hiıımetillden bahseder. 

H ulii.sa, münevvc-r geçinen 
ukalalar meclisinde, herkes, 
mııhatabınm iMısa•tı:ı.a taalluk 
eden bir mevzuda biilbül kesi
lir. Hepsinin de gayesi ayııfdir: 
Bilgiç göıiinmck, hm·şcy.clen 
anlar ootunu almak ... 

nu, düpedüz u.knl5lılctır. Bir 
m«liste, en müz'iç insanlar bu 
nevi ukalalardır. Eskiden •mee. 
lis ara ..• , •hoş sohbc!...-. dediği. 
ıuiz insanlar, ha.niı nerede? .. 

r:==~~-~=ı;K:ı;RİMİ OLOJ-İ 

KUZU 

DOLMASI 

Bu sene bıdırellcızde bol bol ku· 
:ıı;u )'İ)"'miyeceğiı, galiba_ Bizim 
Osman Cemal, bundan dolayı pek 

hayıllaruyor. .çünkü, diyor, etle 
benim aram iyi değildir. Perhi. 
:ıı;Dn var. Kuzu dolması istemem.• 

İyi amma, yeni iınar planında 
Kağıthaneye islı.ele, ç3y1r üstüne 
de Şarliiri bir lıahve yapılacak-.. 

Kuzu ılol.maısını riae aramaz mı
sın?. 

GARiP 

BİR İDDİA 

Bir mıılıMrir aıbdq, bir fıkra. 
smda şöyle diyordu: ·Geaçler a. 
ırasıodan artık san'atür yetipıi
yor. 18 • 30 yq aramııda bir tane 
edip v• mı?. 

Böyle bir hüküm vermek, doğ. 
ırusu, garibimize gitti. Filhakika, 
bu iddiada bulunan muharrir ota
~ &.,G1111Ştır amma, insaf yahu, 
tiiraz da geridekilcrl düşünmek 
l&zım! 

A(';IB 

lşçt -Berberler ırğ1T işçi o1dukı.nm 
tılcli.a ederek günde 750 gram ek. 
ıınek istiyorlar. Bi-z, diyorlar, hem 
ayakta d1B"ara.k bedenen, hem el. 

lerim.We, hem pamıııklarmuzla, 

hem gözlerimizle çalışıyoruz.• 
Eksiği nr: Ekserlsin.in, tcnele

ri de çalışır. 

ŞAŞACAK 

NE VAR Kİ?. 

Bizim gazetede, g"etenlerde şöy. 

le bir serlevha vanlı: •On beı ya. 
f'Dda ~ olup sevgilisi ile uçan 
kız .• 

Benoe, bunda şaşılacak ne var?. 
Bu gibi işltt, zaten bu yaş1ıa yıı
pıltr. Büyüdükten sonra, aklı ba. 
.,..cı.ı olaıı kıı:a, nııbat bııl>a evini 
bırakıp aşık olur mu?. 

AHMET RAUF 

ENSTİTÜSÜ 
lJ.rıiverı$teOe •l;i 1 O- c:ı· ııımga 

karar'aştı.nlan clcriın !>O oj ensti
ıtüsü• nün s\ıatü•ü h;ız.rlal1II'"I. 
tır. Bu yeni e.cstl.ünün tedlrs he. 
yeti O'll m:>rt sa:ı günü ::ııat (l!J 

yl'dl Üri...ersi:t<? Rıektöcünüın 
n'bllğ~ ilk topkıın!o:ıı.ı la'}ııte.. 
Qxelrtir 

Daman Cemal Kaygıl nın 
konfercuuı 

Ga=OOmiz muharr!ı']l,rinden 
"'1'~-..ır.Iaşı.ımz mua!lm ... -e rnaıruf 
ıroma.ncı Osıruıo Cooıal Kıııygıl4 
düıı:ı vaat on beşte Elmin1>nü Halk.. 
evmd.e clC'Ski dıevllrinr tdlıtJm. 
booılık· tıaıokmxlı b'.r kxınfcrans 
vemt.sti:r. Konferans kakf.ı.a.lık 
bir d"iıileytti kıü.\1cs.I t:mıf.lııdan 

alaka ne taJtjp oltnıın1lŞtur. 

Bir kilo kılıç balığı iki yüz 
yirmi, aalramra yüz karqa 

.atılıyor! 
Son günlerde :,ahk {ıaıtlı:rl1 ~ 
yükse~. Bahkhane~ de az 
bal* g~ 1:. Dün perakcn. 
de olarak bir kilo kı.lııç balığı üci 
•·üz •ılıımi ı...·-·- · ·· , • _ A~~ yuz 
g, uruşa. t>aMrl~ l<sc<ıı ktcıw;ıa, 
küçük 'kefallaır el.li kul'lıRa, kü.. 
çi.i'k h3ırıdler kıırk kuruşa, mer. 
can ''" kayıaı belıkla.rı ,.:& • yüz 
'Yİnrm kuruşa sa.tılmışlır. 

M" "C ve isilıridyel tt<ın beher 
adedi ottl21, kınk paraya satı1:malı:
tad:T. 

K ğıt 1"san-u!u ~ n, bır kısım ru;;ı:nf 
Cll ~ t'rin tık:archkl.aıı DU"C'IDUalaır ml.P 

v :!tka en ta.ti! ed <iL Ea "rı b ilqp
tlıri!<>i. Geçenlerde. gaz ttlerde küçüle 
bı• lo.liber gtız!imuze ıı şt!. Mektep. 
!erde t:>lebe t:ıraru n çılı:ıırtı!aı 
lile=mlanıı koalınılil !çın b;rer ko. 
nueyon kurulacnlc. 

Bu haberden, Mld, rot>ktqı!croe ta-
12.be ır.ecmualan çıkartıl!J'Ot" neticesi 
OIW§ı b!lir mi.!. Biz. bö)'1e anladık. 

Ve tMioe cı.. baim """"'ıtımız g!bi 
lst, Webe mecmua:lı.l'ln.ltı yıne mu. 
va.kkat bir müddet içlaı nedf'n tatil e
cıJ'hr.E:rllekte oldui•1na ş:neyorc'l.. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 48 -----

Sen İ Unutmadım· 
ŞAT FEYZi 

Her1ta b!roirindcn alacaklı. . Emn.i)'M \ 
itlmot kalır.ıdı.. Krediler nafile... Bu 
lıarp daha ne it d suı<cel.. bıradc<". 
Herk!Suı 1.şı ~hüst o • u.... Ne var ne 
yok pol~:L1c.a. "" e.m nue. c phelerde .•• 

- Gaz.ete o 
- Yuk •• 1 

mağa ' 

Karar.. 
d.i. Suav : 

- C-e'. 
tandır {: 
lan<. Zal 

r k hve ·çelim. ded . Çolt
:YOı:'U7.. B raz çe:ne ça. 

bı.ıg ı;>lışmaia h.İ9 

l<a<UıııJ.lll ~ dl-lı:k.:ıtle bakılı: 
-- Sah1 ıSelDıl biraz üztif:ı4uulU ve 

yı:.rg &:lirüyorum. 
-·Geç ... 
Ka<lret g!ildil: 
- .1\şık mı.:..ı.n. neıs.111? 
ı:o doru ceçülcr, yı,ııı. eye glnli,. 

ler, S vi k :b\ne 8"-len<.1.": 
- Kmu n a.n Bey. sı hadc: .eye 

b.z"' ,çin ık; kahve söyler misin.. Üç 
si)y , b r de srz ;çJıO İ n Bey ... 

Eüav, roasasR'lln b lna geçti. Kud
ttt, kıtr:;ısındaılG k \ltub r.mnüldü: 

- E .. Anlat ba«alım Suavi.. Bat
ka ne Alemdesin?- Ne y p,,-orwo•. 
H.1 ••• 'ı:&lıu, &ea o1eı1 eyb:ca kaldıa... 
!J.Ml b r ay için '(iiın~ Fara y!ıTor. 
sııoı lı:Atir ••• .A11ııJa versin. İşlerin yo
lunda. a•llba ... Çat" " bir ik. lt'1 36-

tor tueccl'a galiba .. Pek~ amma. yazı. 

han ye de pek "* uı. ... ınıyorrun.. N~ 
ııl çı.iıııyor, ne lıı*" yapJyoreun b!n,. 

Her ,eYe ra!:men. kadın!a: ı.ı,_• moda
sı, efuiscleri, onların ~ıklruıw temin 
iç;.n c~,ı~an mfiess~">le:-, yine faaliyet. 
ier ne devam e<i.Jıyor!ar~ &ltl Avrupa... 
lı n.c.d:ı ı;::azctelerln;,u son ge~cnı nüsha.
ıarın.." nazaran. bu sene, daha doğTı.su. 
\Jı.: me\.,,..m, adat. t:i:rusrle:·lııdc şaya. 

ı:.~ dikkat değ4*1ilt Yarmış. 
!: :b,~eier~n ve ~t~kl xlerın. beldeıı 

ili8ğ!6ı bol oluyor, türı·:i ~<'kil ve bi
çam:cıle. bel il:UrJ.n.&.:e bollıJk vücude 
fC't.ıil'Joonnu.ş. Bu t:ırz. kadnılaruı ze. 
yı!ildik aTıııı giı..1 n kt:r. Zaten, yent. 
mod.aoıt:ı muc.:tlerl d:!, l:uld~rı usu
:ü şôyle ifade 'C'~•)rla.:; B·ı yen( mo
danın heticI1, zayıfhyan kodJıları top. 
1u gö::.tı,;rme.kıtı.r.• 

Yeo. ha.-p, kadıoian değti. bütUn 
ın iz.n z:::yı!latıyor. Dert, ~ilnıtü. ve 
~ıct:ı.sız. k .. llele çoıt ve mütenevvi ye. 
meğe a' ıışrnış bLr çoK. mcm:ck.etlerde, 
nısanL. ·, bırdenl.> ·e •-ı.~nı.şlerdil'. 
il« h ed.ği ve ,.,~ :lig. m kt:>nla ye
m<'k, bugı.n, her.._ s :ç!n müml<il.ıl 
r.;u!. 

Bm, geçen Harbi Umumiyi hatı.rla.. 
rı~ llarpten evvel S!.şman, eUl. butlu.. 
canlı bir çok i!J'.::."'an .ar, harp içinde ve 
b . · ... ~· son senel~ .ne dot~ küçu
cü~ ok tı:fck kalmış >Tdı. Ş"'1Jıııı.. 
l ... 1!'.tidad.ı olan bu .-ıs;ınlar, harpten 
h.::ı bir zam,a.."l sonra, tekrar e.skl iŞ... 

m:.-. h.al:e!ıu aldılar. 
ı.ı .. ıum ya, doktıJ-!arın ü&..ciesjne gö .. 

TC, hlr dirhem et bin ayıp urlet', söıtii 
doğru <!tğı.i ve ,.. adıdır. Çüı>kiı, şış
n..W-..k b · nevi hastalıkt r ve faU& 
t>c~·e....,mc··ıen i!e'!'ı gelir, FLka.t, gıda 
buhranınıaı baş gOsterdıi:i ş~ z.arr.aru. 
dö, ş~şınan ol;m.lar, n;;sbeten karda ad. 
dtdi'ın<'Lidlr. Çünku, bU1' 1ar. ı:~!Yrl 
ırad! L<Cfç;lerdır. Evveld<>n, ella-indıe 
olrr.:ıdan, vücııtlerine fozla ır-ktıa.rda. 
et v~ yai istif e~e!dir. BJbranılı za
n.:mıaroa.. bu stoklan yavas ya.va, 
sa:liederle<. 

ı. '•at. vücudünde es ... en bu stok.. 
!ar bulunımıyan kimseler ne yapsın!. 
Kıdınlann zayıfia.xruılannı t>rlme!< için 
Y'-Ci çık&nlan mod • z.ahirt b:r tedbir 
olmııkla beraber, luılı:!i<atte ilm! bir 
kıyın<' yaklur. Kai•n, çok zayı,f ise, 
yml· zeyı!tır. 

Fakı>t. UDuL'Il"m>k L\zım ki. dün
) ada bJ:" çok Mdi.se1er gi;z lçınd;r; gö... 
u. tlbP eder. Yeni mod!l. elbiselere 
büı !nmjjş bir kadım g&ılerımiz top. 
ıu. balık etinde göruyorsa, g:ıye, elde 
e<\Ü!n"' l!llythr. 

Yr!ıarca zayı.flamsyı ~ fa.kat. 
ı. r -tnrıu t?MZYaf.f8,;ıı;.: olanırvan bir c;ok: 
kaciJC,lııc", timdi. bimZ ince!mişlerdir, 
se.nırmı.-

R. SABiT 

l•tanbul - Edirne otobüsleri 
Edlme (Husu.si)- Koordinas 

yem ~yeüıı.i.n lroyduğıu benzin 
t:ısaımıfu 1"ı>)-d:ma uymak iç!h 
Edit'nc • isı.ı.nbul aııaımıd:ılü otn. 
büıs senhilıeri bwıdan altı a:y kı3-
dar evvcl kıaldınlmı.ş \-.:? bıu t._ 
rlhıten sorıro halk İstıanbula :&a.. 
baeski vıe Alpullu yolu fle gi!ıme. 
ğe başlıamı '.ı. 

Fakıat yarısı otobüs vıe yarısı 

trenlıe alıman bu yol, yolcıuhığuı 
zıxr!ııştırdığııwfan alfiloalı makam. 
laT tar lınıd.:ın son günlerde ye. 
pı'un b'r te:ıcbbüs üzerine Elds. 
ne - İslan!:ıtil v lst:ı.TJbu,I. • Ecl'ir. 
:rııc ='l"'ioa otobüsJıerim yine es. 
kisi g;bi · .. mnc-S:ne roüısaa.dıe ectn 
miş ' seferlere baş!.am)mtştır. 

Yetmiş yedi yasında bir ihti· 
yar m<'rdivenden diiferek 

ağır yaralandı 
Beyoğ]ıt.ınOO Faldır sdkağmdoa 

otuıran ye1ımış yedi y~mda Mı. 
ğırdıç tsmônOO bir adam CV'\'<'i!ki 

akşam evmln mcrdiven~ıl'!Jdim 
foeı'ı<-en d~~ baıpndan tehli. 
k.eJli sı.ı.re\ltıe ya.raJamnııtar. 

S.ıııhl imdat otomobiI.t:e ·haa. 

taneye kaldlrı.lan '11.ti:yarın sıblh! 
durum'U ünil1siızdiT. 

- Sonna, blr..ı .... beo 00 kUl"U!I çı.
luyor amma, <zy:e fazlı değil .. Piyasa 
ınalürn .. Neı·ede o f'S.k:l j~ler.. Sen ne 
a.c>:ıı:!e!lııı?. llukuit davalorı iyi mi, 
(,"('çtı>Cir1yor nru illb"anl?. 

Allah bertkct versin. Kankoc& 
ci;.v:ılarma bak.ıyW-ı:m şi:ndL Kuıko.. 
ca k::.\-g<.ısı eks k o1ur rrıu, birader?. 
llcic bu zama."lda?. Hayat pahalı. Ba
yan yine kilrk ıu:ınt'), pek çcrap is
ter .• h.r.v•ga ded!t n d• u.md"'O çıkar ... 
Ya.iDr: W.eri..'1.lde ~y:ını d~kıkut bir da· 
vcı var. Hani, b;,.r köıza .. cak oluna~ 
evvel ABaiı.. vUl'dum tL ınayı gözUDı

dcn .. Zengin b r mltf'.atırot var. Nuri 
1:- ıbnrz .. Belkl duyınu ··undur. 

bı!Lvi, olw:dugu ıs:. e<!e doğırul-
d~: 

-- L ... Evet.. sonr.> •• T"1!'ıırun .. Ş6';1-
1c t..,..a-ittan ism ·nı d~um._ 

- 4te bu adam:n bir davası va.r 
bende ... 

-- Ne da.vlliı o! .. 
- Ereı:ıd::m, bu zat, vaktlyle ev!..,,. 

ml§, bundan iki buc:ık. !LDt! k.._daır cv
\'ei l:o~ar.ımış: .. Kadın tıı.ır. mı-l . Am
tna, gLt'Lel noesne .• Ne ıse. Nuri Yılma
zın lddiııısı i yle: iCaiın, :;cre!imi !lı!AI 
etti, bnna ihanet ettı, d.:yor. Rarıı ta
ra! "ks! iddiada .• \pe n:ı.fak.a, zarar ve 
ziyan talebimte bu 1 unuyı:>r. Yaln.12, or. 

: Kad:m10 bir d'::-gtt 

Cephelerde harp durumu ve 
Avrupa b .tı kıyı

larında ikinci ce he meselesi 
( Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

1) Uzak Doğuda: 
.Japonlarla ınüUefılı.Jer arasında, 

Ca,•a adasının şimal açığında bir 
deniz • hava muharcbeei olmak· 
tadır; Dolanda teliliğiı>e göre her 
iki taraf da kayıplar verıniıştir; 
fal<ırt Japon filosu geri püskürtül. 
mü tür. Buna rağmen JapGDlann 
saat 13 de Cavaya ask.er çılwrdık
ları haber nlınmıştrr. Bir gün ön.. 
ceki yazımızda, hava ınuharebele. 
ııin;n mü ttefikl"r aleyhine geliş
fiğin; görerek Japonların bir çı. 

karmaya girişecoklerlııe ihtlıruıl 

,·ermştik. Bundan sonra Cava a. 
das1nda .UddcıUi kara nu rebe
leri de beklenmelidir. ç.ı.anna 
)·er'nin neresi olduğu bi1~nu ·,·or; 
takat deniz ve han enıniyet.ıi ;.çili.. 
de yapılması kap eden bu çıkar
manın, adamn · 1 doğu kı)'lla. 
r1n a olmnsı muhtemeldir. Böyıle. 
"kle .Japonltr müttefik kuvvet

leri önce adauın şark kıısmuı.a çek. 
m!iye ve &OHra Sumatradnn da Ca. 
va ...ıa..ırun ban kısınına ç.ıkm•ya 
te.;ebbüs edebilirler. 

2) Do;?:u ~eplıcs>nde: 

lru: ağır kayıplara uğraımşbr. 
Iş~ görülüyor ki, Ruslar lıemen 

bütün cephe üzerinde taarruz ha. 
fü.ıledirler ve harcıtet teselıbüsii.. - , 
nu elden bırakmamaktadılllar. 

Böylolikle en iyi müdafaa y&ptık
Iamıa şiiphe cdiJomcz. Ancak AL 
man müdafaasını belirten ve ek 
noktal:ı.rmı teşkil eden (T.a.."'ML. 
rog - Harkof • Kıırsk • Orel • 
Viyam:ı.a - Rejew • Novgorod • 
Şlussellnırg) gibi önemli şehirler 
A.Nııanlann eli~ bulu11makta
<lır. Ruslar bunları alııı.adı.kça, 
scvlmlcenl onemde taarruzlar 
ya;ıtık!anruı "" muvaffak -Olduk· 
larına hülıımedileıııez. 

3) Batı eephcsinde: 
İııgiliz deniz, hava ve kara l..'llv

vetleri, Frnnsn efımal Ju:,ıııında bir 
bava ıliııfome •istasyonuna pau. 
şütçüler indirmişler ve işleıı1ini 
gürdüJ..-ton ı.onm deniz yolW: çe. 
kilın!işlerdi.r. Bu gösteriş harcke
tiain büyük hlr önemi ~oktur. An· 
cak, Sovy.,ilerin Amerika Büyük 
Elçisi Litvinof son demecinde Av. 
rupada l\füıveore karşı iltlnci bi.r 
cephe atılması lü.ıuımunu ileri 
siir.müş; ve Anglo .. SaksonJarm 
dikkatini çokıniştir. Bizim görü· 
şiimılze göu, çok önce incelediği
mh bu i,şte, Sovyeile hahlı istek. 
!erinde g~ ılnvraııınış ve Anglo. 
Saksolllar da böyle l»r harekete 
giripnck için hazırlıklarında geç 
kalınışlardır. Almanlar, Norveç 
ve Fransa batı kcyu.ırında, askeri 
kuvvetlerden biıiktirme !için bin· 
lcr>ee işçi ve asker çalıştırarak kuv· 
vetli U.Jıkhnat yapmışlardır. Müt. 
tdiklıır bundan sorı.ra, doğu cep. 
lı<$ııde Alm<tn taarruzu başladığı 
zarua.n Avrupa kıyılarına bir çı

karma yapmaık zonmda buluıiu
yor!M. Fakat bunun faydalı oL 
ması için 40 • 50 tümenin çı.kanl
ması JUznndır. 

1 
l 

-Uç çocuğun 
kurduğu 
ırsız çetesi 

Al>aUL5Jah, Ali ve Reoep ıı;;rn. 

:i-er · nd<" on - on üç ycş a.-= .. ıda 
.Uç çoouk sinema ıır.m;erin.clom 
akL.darı i.lh-..mla (!) aıı;il.a.n.ıırlıı 
b:r lo :r.ız çetes' kuı-mus]ardı,.. 

İlk iş o1a:rok '.Ilaksiındle Ehna.. 
dağında kömürcü Mus'.atarun ~ 

li lir=>ı çal.an aç küçüllı: lkafü. 
dır );ıııe Tuksi:mde bir ~rta.. 

manılan OOz.ı qya da aşıımışliar. 
dJr. Mütcak.ibsn de locOO:forioe 

b•r i'çki ziyafeti çekmek ü>rere Be 

yoğ:"Ul!Jda 191d.<li 1:llr !dloarıtaya 
g'l.ımİl'?lardir!. 

Fak>at huo:ıadıa ,;ıııiyoe.faribdo<ln 
§Üphe ed"lıniş, yaloa1anrnışhırdll'. 

İstlovıa 1 amda ııuıçl.a~ı.n.ı itiraf 
etmiş; r ve aclliy'ey'I! vffikırek 

te,~lö! ohınımuşla.rdır. 

Fahir Üniversitelilere para 
tevziatı yarın bafiıyor 

Ünivc:rn:ıtıede ok>uıyan tatkQ)e. 
lcrdıcn f.alcir ve yaııclılT':ı muhtıaç 

o'oobro Cumlı.unyci Halk part;:ı. 
si 't."tmfuı<ian \-erilen paıııa'lmım 
hazıra n listclı:'.re göre tevzi 
olurı'1"Gsm" , . ..,:mı bah t.arrı •tü. 
baren ba.<;lıaımlrn ası ka rar1ıa.ıştıı:ııl. 
mıştn". 

TlC:\RET ve SANAYlı - ________ ;.__ 

* Bir altın dün otuz dört liradan 
ve bh ı:ram külçe altın 1ört yüı< Bek.-

sen !kuruştan saıtılmışttr. * S nayi Umum Mildüıil B. Repl 
febl'im~.ıc gelmıiştir. * İs!onbw Vilayeti hududu dalıJ. 
lendeki on bil' kazada ~ lı.mirld.kıled 
tesıs o:U'Mc:ıktır. 

MVTEFERRIKı 

* Sirkecide yem İzmir •nt>..-ında 
187 tweke .sakılı benzi"!. m.?ydana ç:ıı.. 

karılrn;.ştır. Bl.mlan Çic;ek I·alas 0tıe. 
li sahtbi Hasan Eseııttpe !it tıruıeı 
Şevl<etin saldatııltht~ tesblt olUl>Illlll
tıır . * Ün,versite çayl&n bu yıl yapıl. 
n-:.ıyacaktkr. 

scı .. yet o.rdulaıu ~iınalde Lenin· 
grad çevresinde, merkezde Smo. 
Ieıı9k doğusunda ve cenupta Bar. 
kof ile K.nmda taarruzlara de
vam ediyoı'11ır. Londra radyosuna 
göre, Stanırussa'da muh11S1>nıya 

..ı....n AllDMl onlllSU Ruslar tara
fından gitgide sıkıştırı1malcta<k1'. 
Alnı nlar tayyarelerle malzeme ve 
kuvvet göndermek istemi 1"rııe de 
ağır kayıplar vermişlerdir. Ru..Iar 
bu ku,-etleri ~ ağw toplarla 
dövmektt-dir, Mr Alman tabnn1 en 
aon neferine kadar imha edilmiş. 
tir. Ayni radyo, Leııingraddaki 
mnhaı.aı-.ının kaldınlmış oldui;'UD
dan bahsetmiştir. Bundan doğu. 
dan ,gelen Rus kı.rvvctlerile Lenin.. 
grad J:11.l"nİ"moımn birleşmi ol
dukları manası çıkar ki, bu, Rus. 
br içôın büyük bir haşan sayıkr. 
Merkezde, Rus1a.r Bejew şelrriDUı !========================• 

---------Edebi Roman: 14 demiryol irtibatını kesmişle:nlir. 
Viya:ana ve Rejew fChttleri tıılııi. 
ke geçirmektedirler. Ceırupta, bir 
Rumen piyade tumeni bozguna 
ni:'l"af;ılmış ve bİr Alman piyade 
tümeni de matlup olarak çelcil
mi~ tir. Kınında Ruslar tanklann 
ve hava kuvvetlerinin ~tirBlıile 
$jva topol önünde ve Kerç Ya. 
rnnırdnsında taarruz yapmalrta. 
chrlar. Alman tebliğine göre bu 
taarruiliır püıJWrtiilmüştür, Rus-

Bir h::ımal demirlerin altında 
kaldı 

M(."ICADida R üş' üpaşa barurıdaı 
hamal B:ııyııam, O bal.ide Kmma
'llrn de:;- ıınıen;'ıııde ~T nı:ilde. 
d~ daniillıerin e.lwıd& kal. 
mıı;, ağıır ııure'J\e yıara1mmııçt\lr. 

Y rah tedavi Erl!l.mak üzere 
-8 M.1ı.mesine kaldııroılımış, 
k~ etrafında taıbk;:ı.ata ba:;.lan.. 

mF· 
inhisarlar iıçilerinin 

yevmiyeleri 
'trnsa.-lar tdaıreıı.'rlin mırlıtıeU 
tabı~ çalL~an işçiler.in 
-yıevmiıyeleTi yar.m&an ~nem 
!:cm oiıınan fla!\ zımıl.ar rıilebelUo
de arı:tml.a:rılk lıediye ohınacak. 
tıu.-. 

tabal\('a h tebdl' e~lflir. Fal<M, 
bıltiın bu Mdisel«iıı orıada ne şahl
d;. .,.. delili var. Ya.lııu. Nuri YJJma. 
zm ev.00.e uı;aldılı: yapan ~acı ı.
m.nde blr şahı! var. ı,te bu kadar. 

s~avi. arkada~ınıt> verolt; izahatı 
d:kk•tle dioliyonl•. Meratcıa sonlu: 

- Kt"Ciret. bu Nuri YU.ma.ı nasıl a .. 
Qrur, :". H<>k ·katerı. ıettfi'li.e bu derece 
ıdilj.kün 'birisi mi?. Yokdi. 'karşı tara. 

fın tddi....laruıı çürütmek ic;1n ve bir 
1T' bı.J. dava nteV7.Uıl Ort3)'~ tıkar

rn<,k çin b3;rle bir hadise mı tam! e
d:J"o"". 

f:abveler gclmiştl Kudret, bir yu. 
dum içt en SODr'l:. cevap v<•rdilo 

- Zannetnıeın .. D<1la\·rrerl bir he

rit .. Y'" ız ben m fa~ l k.1'! aL,:n f\J 
k. , h k.ka ~ bir t .. banta t~hiri ~ 
ı, b:xca ile teh<lit Md es' olmuştur 
F•kat. bu, dtıha 'yade. Nuri Yıı!qna. 
zın ık.. r:ıc-cıa bLr b la nre. e·e:ıen çer
l:;ı,> oı un g...: n.ı ko::ıkul;n k ıst.-. 

meı:ıi ZEkl nde izah oluntbıllr. Ychı.S 

ta, aut b.r tehevvuı.'" ~. t rant -.s nı cf'k.. 
m;a, sonra. der kap ltendinı:ı gelerek. 
sı1ahı ceb"ne koymuş oUıbil.:r. ' 

Süavl ayala kllkh. Aıkadaşının 

yı.nına geldi, 'k.'climeleri tane tane te_ 
!;Ulu' eoerelı: sordu: 

KOVUK PALASIN ESRARI 
'----Ya.zan: Osman Cemal KAYGILI 

l?Uahra sözüm y-01d. Oııı.ııı içSı eter 
ı;z ı;ımdi mut:la!ra buradııc. lru iy; in
sanlar yuvasından g»ır.ek i>-t;yo,....._ 
n.ız, şu halde burası sizi açmvor, bu
ranın bavaısL siz.i sıkzyor, su hakle siz 
fen< 4ııJ<;oaılla.raınız. buı:adıi.n Oeıiıal 
.. dcbılınilnlz. 

Akan slJlaraı bile dı:racosı bu s!lder 
Ya u;ında <ırlık yelk<nleı:t indirlı> 

olıiuğ\Mllm ye!1lere çöktük.. Gerek bu 
sözlerden, gerek bizim tcıuar otur
rnmnırz:dau pek m~nun olmadıiı .._ 
J:ışıta.ı otomobi.lli kadın wa k.:ırıe'ı: 

- 7.r-l<n canını, blzi.n de öyle gıZU 
bpaklı bir !ş;miz yok iti... Konııp.
c.."'klJ r muzı beylerin yaıı.ında da koo.u.
li\IP göı i:şe!ıil.iriz. 

Iblly::r: 
- h.ı dchlmlz olmadıö için heplniD 

:tyrı ı.yrı ıkraım edemiye<.('ğim, iote 
rnkl ve ~er art"lda. uzu buyunm 
kendi elceğiz.iyle, ısledlii gibi dolcho. 
l"UI> <loldııruı> içeri 

Şo!ıir bixaZ blr limoni l:lr eda Ue: 
- Biz ıraıkı. ;ı.ımfye gel..-ne<Ük bur

'LabJ"lı'-tı 
- ~;roe blzlm b&n-:&ıtız .,. 

kahve pl1jlminl 
Sportmen kılıklı adam: 
- J..:ahve1e de baret yok, hiı; ..ı.

mei e!l:m&:rirı biz zaten şu ha.nıda. bir 
!cııc şey gor!lşfip gulı!eeği2. 

- Bır:rurun efeDditn. arad.ıı- lıL 
rum 1.1 kendisidir, cııı g!lıll@<~ 
eörüşilnl 

Oloınobilli kadın ı•~ tatlı bir ..._ 
.ıt! 

- Puib.alı caııum. bent buıdın mıt. 
lleiiki dikkatle onu stızeıck ve du-

tla!.: blik.erek: 
- Pf'k. tanıyaım:ı.dım gibi!! 
- Hele hele, iyi b•k yüzüme! 
Beril< dll<.katııe bı>k•rak· 
- Eiraa: tanıyar !'(!bi oluyorum ~ 

rr~a bılm~m kil. 
- Ben •enin eski arnnda~-n (kula;. 

~" <. eğıl rek) ...... değ!: miyim?. 
- E\•et. evet şimdi tanıdım. takat 

buraya niÇin g<"ldiınl%' 
- Seni götwmeı';e geldik! 
- ·ereye gö lltmeğe'. 
- B:zlın eve! 
ç· Lkr ·I< Nlg~r. yab0>! Karanfil P<>

riharı bizim eve söz'ln;i dU'Yunca fenaı 

hal<le yüzünii eks\t'i: 
-- HJyır, gitmem ber, b<'nim bura>

da fdh tıım J'.mdl prenslerde yol«u.r. 
- ffra.k mdl µ>\a~ı CLnan. balı: 

ben ı:oyet c;ddl konvşuyorımı. 
- Ben de ga;-el c'ddl konuı;tıy<>nllD 

kı 1:ıf'-.n buradalı ?>!r yer~ giGememt 
- Bak, kız dışarıda en gil2el, ta 

fi'< "" lfrks bir ol<>mbtl seni bckllyor. 
- istene. en l!on moda ta,,..,. 

h~~fn. yine şvrad.111 şua-aT• h4r .a-

- Pekı, laıl>ııl cuel!ın le! ıimd.I aıa.. 
rnaoZSuı, yarm, öbürgO!ıı veya bir kaı; 
gün ı;oma gelsen! 

- N~ vaklt ııclırse<ı.a gelin. bent 
bura<l~n a;yxra.m.aısı~l 

- Kız. ooo ne kadar dt>~i~ 
- Ben biç değişmedlm. eskiden ,. 

tsem Şimdi yine a:rrı<n oyum! 
Kıidın bu •efer Kovı.ık P•las saiılbl

rıe dönerek: 
- Babalık, Perihan ~m 1d bt. 

zim!e gelmıek istemiyor, iU hailde sen 
or:.u brze sat ta kendt!rlni buradan Wıl""" 
!a eıtoD""..obile b!ndirıp gatOtelunl 

- Koyun mu bu,, e~eY m! bu ki ta.
t:ıymı, s!ı. sapıttıDl'L mı yahu.. ~ in
san satılır 1111? • 

- C ım ta.ma.miy1~ satmezsan bile 
onu ba.e bir kaç günlilk ödünç ver, 
şimd.l götüreli:m, bir kar: (im aoıra da 
yıne buraya getirip bırakalım! 

- O cihete ben .);.~. onu * 
kenciisioc sorun! 

- Ktt Perltı.an. muvakkaten de ol-
CUA, b:ztmJ.e gelmez misin?. 

- Gelemem! 
- inat etme, sonra p'sman olunuııi 
- Hiç te plşnan olnuarıl 
- Anıma biz gcl.ip buradm. ... 

~or~• alıp götürmesini ete b111.rk. 

- Eliniıııdecı pl.eıoi -- lııD7"" 
nuıyml 

Bu t~rs '"''"'" lkııerlne misafir Irada 
,,..,,,~ dllo:IO: 

-- Aniaı;ı14ı, bu ;:.kıam on1111 ....-. 
..., '"'1<J domırz ma.iı wttu. N• tte. bls 
timdi gidelim de b!r bal'k• gün ,.U. 
gelıriı.. 

tlcU birden aıyıı~a k>Mı. Kadın -
u•· nd., bir oaruk 'lclğ>t çJkar.,ı bbıe 
gl'•sterir bir ta'VU"la Kovuk P:;las.ın rat 
g~i bir yerine bıraktı. Sonra Aşık D'
yolene döndü: 

- S'mdillk m{i><ı:ıdenitle babal*. 
biz yine bir g.m veya. h;r tece celiıı\ 
sizi blor daha hem ratıatsrz, hem d'e 
memnun ederiz. 

?" f.:l~ kovı.ı- .ırı kepıs:na doj!nı 
adt 1lnrını ata~ t't\:P-n fış'k D:yoJen ete 
C-D,.«Tl say!~ sel~"TIP l!yo-rd,u: 

-- Gü1" gü!e gidin, yine b!ır glln ve
ya b. gece b1trtı:)-'a gü1e güle gelin! 
Buı .. s: blz"rn değil, sizin l'ntU ne 
tlz\nı, n~ ~iztn, bu.ra!'l bütür. tcrni'Z yü· 
re'kl , ark alınh :nc::"'n."arın.. Bu:r:ıyaı 
<icrıer. Kovuk ?:ılas, relen 'k~, 
ı~·m'yen kalas .. Kim Y.i bı.rraya ge1iır 
c!e,'lk ~ D"yojcn, yallı" Al: 1raylı Hı· 
cı d•rv'ş Balabanın gönUinü vf" duası.. 
r.ı a lırga btttün de-tıerinde"I"\ olıır ha.-

1115!. Gidin, fakat yine geı;,. eğ~r bu 
ge<"c bttradon m'""mnun giıtmlyorsac.m 
bir dahA gelln:şin 7 rl,... .ım1!l:ıka me~ 

"110. ve ;nes'ut olar:ık döne?'3!n1z. Eğ~-

Japon e netı .. 
Ya.un: Ali Kemal SUNMAl 

Bu ha.np ç.lkıt.J;ğı zammı dıüınya~ 
dtniz kuvvotme güvenen •ld• 
de v1et .b."13vgaya sey>rci l<ıa.ltma~ 
daha ~y,; buldu;lar: İtalya He Ja. 
porıya. Haa'bin Hk 91Jl"alıııruııda 
ne ııcttıiği bir mo.k!ailesi İngi!liz 
ımalibuıatıııda ha)<l<i söz götürmüş 
dlan 'tJir Japon Arrl ırali dle 1939 
AW'U!'a ha~binin i<ıtikbalinli aşa
ğı yukarı şöyle giiırüy-O!l'<lu: in. 
~·t>ereııiın, Fraınsıanm dC'rl:z 1tuv
ve.tleri mük!eımmel. A im anı yanın 
deniz 1ouvvet\ kafi değM. Dcniıt 
kuVV1'1ıine maJ'k olıa.n İtalya .se 
bu ha~be qımym. Den roe 
loııv\-e\li tir ckm ananası ol run J G

poırya ela uoıaıktadı.r. A1ma.:ya 
A~TUpa l<ı>t'aısmda gar:p gelse d<! 
deniz lruvvıebi olımadı.ğı içon ha.r
b ka;r.a r.ıt_!!'"ll~"\-tır. İsparo-.ı da 
bilar.aftır. • 

J apaıı A.ırom 1:"1in bu kc'\rnet. 
Uın çıkarmaık islediği 0011 n<ıt'ıoe 
su id·: Bu harbin soıırunCa Anog. 
İo • Sa.kson a'k~mi Alamınva Je 
hesıbını görerek Japcihyayıa dö. 
n"bllir. J a.ponya ne ,,ap:ıca 1'53 
yapmalı., bu harp litmederı vnzi. 
yetini düşüıımclı .. g"lıi. 

Japon Aminılln;.ı d".!dfül.l'rj u.. 
nutuhır söile-rdoen OOğiJdi. De-
cf'll'lerurôn bir k.rnmı çı.w.., b:k" 
kımnı çı•lomadı. Tuk.at ad:o.<ıdllıı 

!,,'i Japo~ ~n bu harbe giı:1ıney< 
göııe almak ötedenberi dü~ürü\I. 
mü.ş bi:r keyfry.etlıir. 

».iki dipJ!amal•..anaı QT&stn•fa pek 
meŞhUT:kı>aından hiri olan Jü\ 
Kam'broı geçen u.muımi haııp baş. 
l.ayııncııyıa kadar OOW• za.man 
Fııanısamıı Bar& elç:>si bu!lun"'
yardu. Bı.ı diplomatın gördii><ü, 
bildiği çıak şey vaı:ıdıır. En naz /k 
zamanolar~a müş;tül lş}er ı::&r.ü.ş 
olmakl.a edind'.gi kcrübe de ayrı. 
Bu harpte Fransamn fdH.ket ~ 
g&ımoed . FaJoa.t, µmi yaşan 1a«ı 
v<.>kayi< tak'io ed'e-rken ro.1d s fi. 
Tin bınart<ımııs olduğu y_,ıar.a vıa. 
ktit v-Arit göz a1dtlak faytlas;z ()].. 
muyor. Bugün Uzak Şarkta Ja. 
panyamn tamamıle ke-ı:ıd• h.:s~bı. 
m düşüroore'< har«ıkıet .f! m~'.<l<! 
beraber .Almıaıııyıa il<e 1 blırli~ 
y.ıpımş o.ld-uğu da aş.kıiırdı c. 

Bıerimdıe J:ıuluııı.a:rıak WlJUn ~3' 

mım eSkıi Kayzertın bale1ıi r:ı hlı
y.a!ıini, düşiincek:riııı.i, ıinwc.ra tor. 
hık dıı>v'let ıadamu oıınvı fikiırkri. 
n'. öğrenıebillmiş &an Frallfilo: d
çisi'ıı:iıı şöy~ bir de<:q!'i var: 

- hnpanrt,oru,, ruh ııma bir 
emıel "" h.uı)y.a vardır. İster lıi 
.Alımanyanın emri aJ~ında Av,..,.. 
pa b~ alooı:ı. Bu birkşmct 
kuvı...,t •1<' cSaM tıehlıik& yıe 
Aı:nıeriloaya karşı m üıcıı.cie !.ey"' gi
r. şsin. cSan tdılik.e• diye Ka 
Ul'Jak Şarktaki Çl :ndıen.. J ~a 
ko1'ktu~1M11 sakl.armyc-du. F 
~ri.kayı d-.ı ayru deJ:"C<:'Crle 1ll" 

tkıe-!i sa~-eyuıımuş. Geçm 
harpte Jıapaıııya &ı Alm.a .. we 
l.cyli.nıe oıl>aTIBık k.avıgaya gu.-m 
Uuk Şariı:t.a ve Okyaın ı.ıstıa bul 
llJl A"lman rnÜi9'.'€'mlekelıe:rlnı. k 
laY'O" ctııdıe etrrfı-ştıi. O xamen K • 
zer Ahna.nyaısı şüplııesız k1 JB 
lann da kendine düşman o.im 
sını iSti)'OOlezdi. Fak.a.t A.lm.an~· 
ya karşı dıüşımau, İngıQtere, Fra 
sa, Rt1!9y'a ve ııı:ilıa,yıet Am<ıri 
ilıe de ımff.ıt.efik oJ.meyı k.eoclıi 
sabıııa Qdk uygmı görefl 
bükilmeti Kay<Zerin boşuna 
g-JIJ)l'UJl!)'l diiı;üwııl!Wiştılr. 

.Bilik'is Frarısıız d4ıJ<ıma 
aıda.thğı blir fıkraya göre o 
maıılııi Joa,poın impanıtbrua"~ 
Alman Kıry28Dine k.a.n;ı lcrgı 

~ de vardl. Rıiveyme g6re 
kıı:ıgmkğı İmpaıral~ yeneroom' 
t:.r. Hikaye ıkısaoa şb)"l.fdiır: 
ma<ı~ytııda ser>clerce çoıkamlı:raş 
lan Go1a taJ<ıviminıe J aporı İ'll'1 
rator a.t"loeaônıe dair tars:%t k 
muvorrnuış. Hıalbukı; J-.ıpon i 
paratoru !rendi teirasına gö 
güll'l!Ş u oğl:rlur. Koca Çar 
R"llll\''"""' yernnilı o1a!!l r J• 
yaınm İı!npar •oru~':l da?r o 
hm· sa Joname a<:ı Jd /tı 2!amı"TI !"" 

1Urnat btı' .. 1~m~z;ı:::~ mc:· oı,,ırrf 
J al)On İMJl ~ oru o 'Un 

Kavrere h r ~önd m- ' 
'k · · &1""rn--anı1 f Kı er 
ıkCTe emrcd' <>"'o ta ·vme N 

pon İT""""o!~ ! r · . r.e • 
Efrc'r.d'. u~ b tıf'ı>e' v ·ı, 
bL'ffi lF l:ıiT tut! Ü ya.pm • ış. 1 
de Avru ada ha;rp c;-c tıınca J 
lar da Ka.'V2X.'I" ite Go a sa•11 rı 
s' ı< hatn•kmı ~1ard,.-. s ) 
l<;rn•nde 1 öy.e ufak l'f""""· <>!ıC 

.,U)cv~-ıru 3 Wcü SahlfC 
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.HADiS ELER~.?· 

\ 
(Hu 7azuun metinler! Allaaoıu 
Ajaoaı bültenlerinden aJ.mmıştır) 

Telhi• eden: A. SEKlB. 
Tdkyo h'alberine gö~ Başve

.k!il dıeııniştir kıi: İngı.ttıere ve PM 
mertil<aya vw-ulaın da~ o ka. 
.ıar büyiilctÜT ki bu mağlubiyetin 
ırıetice9.rrde tekrar doğruıllmal<ı.rı 
ımkôırımz olacaktıır. Ş."nıaldt!ld 
müdaJ'aamıı: o kadoar kuvvet'!idiı' 
k'i mffiet:im.z bu clh<tterı geiebi. 
ı.ec~1< d\oan hücumlara kaırşı k~ 
di'9'ınii tamamen eınınıi~tıl'e hisse. 
ıieb',ill.r.• 

Bıl\şe:vlcil, dünyanın şiımd'i bü
vi1.<: bir dönüm nü<:tasmda bu
luıru®ğun'U ve Doğu Asy>ad'a ye. 
,.; ıı!izamııın kııırulması için ancak 
100 m.lyıon Japonıım halciıki dla. 
ıanımasüe '\.'e i.rnparatcırnn ida. 
resine itaat'le mümkün olabi'lece. 

ğlni beJ.rtımişl> r. 

İRAN KABİNESİ tsTIFA ETTI 

D.N.B. Oeıııevre<lıc:n biid ı:tildiği. 
"" göre, Taıhranda biT ·kıabine 
'buhranı çıkımı,şl·ı.r Bütüın ınıaz.ır. 
lar ist:.fa e:ım:ş.e,'<lır. Tahmin e. 
d'ird.ğine göııe, bu"1Wl sebelbi u. 
anumi siyasi dıummduır. 

. FRANSA • BİRLEŞİK AMERİKA 
MÜNASEBETLERİ 
GERGİNLEŞTİ 

Vaşing11on haberime göre, Franı. 
>a • Biı11e~'lk Aımerika miiıJ>aııe. 
betten <ıazik b-r duruma giıımiş.. 
fa·. Vaışi•nog>tolllda e~ 'll'Yandıı
ran baş1ııca mevzu~anaı Fııansııı: 
f:l09UI!uın çok yakm isti•kbaltloekıi 
durı.nmu ile Madagaskar, şimali 
Afrika ve DaJrnır olduğu zıaııare. 

dl'meJctedi;r. Bu müanselbet'lıe .A. 
ırn<eri•ka ihoükf.lınet.i bütün önem'li 
:ınesel..,.Le:ııi tenvir edio' mahlyet't<> 
i2'ahat beklemek:tedir. 

JAPON. SOVYET MÜNASE. 
BETLERİNDE GERGİNLİK 

Tokyo hal:ııarme gi:ire, J apcmya. 
ıııın büyük C~QİSL General Taıteka. 
va sı;hhl sebeplercı...Jl d-01-ayı :isti. 
fa ebm:.ştir. Yerine Lmparaıtorun 
>tasıv'i'hi.le Hm- .ıciıye N azu'lığ\· mü. 
şa viri N amtaJre Sato tıay"in ed~'I. 

mişt:x. NeV'j"OPk haberine göre, 
Soovyıe't ıtopra.ldarmda bulu'!Jaın 
Japon ırna.J ve mülkfl'e:Ii zaıpted!il. 

! miş ve yabancı mü:lkk>:r komisar. 

'l'lğinfa ikon'l!rolü altıma lromfunuş.. 
tur. Oklhatsk denn' istikametin. 
de bazı s'.ıııa !>ejik noloaı:Jara doilıru b 

genrrş öl-çüıde Rını hareket'.lomıi ya
pıldığı vıe Saıkalini karadan ayı.. 
ıran Tatar kıörfezirıri.n son 48 sa. 

~t'i:e ımayın ddkülerek kap.atıldığı 
lbıl<l!iır~ktecfü. Bernd>ekıi sal1'. 
hi-yatJ:i ırnÜŞ3hi1ıler ya km da biır 

Japon taarruzu !)eklemekte, bu. 
na kaxşı Ruslarıın şi ddef:e "" dıer. 
!hal onuC-oabele edecekleri bi'lıdiril. 
rnekl'edi r. 

ŞARK CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Allmanlara göre, <lü.şrnı:ım Krım 
yarıma<lasmda tank ve ta)"Yare
le rin kuıvvet.lri yard>mı ile hem 
Sivastıopold.a ve hem de Kerç 
yaı:ıııına<±w: ıııda hwcuım etm'i.§"ilir. 
Bu düşman hücumi!arı püsküır. 
tülırnüıştü.r. Doncç lı:ı'Vzasında 

c(;şmaımn yaptığı bir yen: hücı.nm 
ıcla akoinı ibmıkıtırılmıştıır. Oeplıe. 
nin diğer kıeısimlerhJ<ki<oi dü.smaın 
hücıınriları da düşmana ağı.r. ka. 
:yıplara malclmuştuır. 

SovyeUere göre, cenupta J:)ir 
Rumen Fliy.aıdle tümen ta<ma:nen 
bozgıma vıe bir .Alhınan piyade 
~eni ıınağlübi yete uğr'atılm1ş.. 

lhr. Düışman. muıhaırebe meyda. 
tırnda 7500 ülü bıralkınınışl.tr. Lo.ı:ıı::l' 
raya göre, Aıma.nlaırm Stıararuıssa 
>da çevuıilııniş ohn 16 ıncı A!lmıan 
oııdueu.nuın 96 bin ıınıevıoud ünden 
llıiç ol'ma?Sa b.r k1Sıınım k>urtar 
mak :için j'aıpt!klan bütün gay. 
ıretl~r aıklm kalmıştır. Çeni'len 
b'rliklel"n hiç lfrisi ~'rm<h·c ka. 
dar ÇC'1Ili1:>P.rocn çıkınağa muvaf. 
fak olamaıınıştıır. 

japon 8afvekilinin har
be dair sözleri - İran 
kabinesi i&tifa etti -
Fransa. Birletik Ameri
ka münasebetleri ger
ginleıti - japon • Sov• 
yet münasebetlerinde 
gerginlik - Şark cep
hesindeki muharebe • 
ler - Libyada askeri 
durum - Uzak Şarkta 
yeni hareketler - Fran· 
sa §İmal kıy ısına İngiliz 
paraıütçü~ri indi. 

UBYADA ASKERİ DURUM 

Li!byad'a büyük bir d'eğişik!l'.i'k 
yoktur. İkf tarafta da kıeşif ilro!Dıa 
n faoalıiyeti olanu>!l;W" . 

UZAK ŞARKTA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlıaıra gCıre, Oa.va sullarınıı. 
da Jarp:on filıo.m müttoefiklerin 
onü~ filos.le ·temasa gelmiş 
ve muhareıbeıye 1ıul-uşmruştuır. 
Çarpışmada 1 dü.şınan kruıvazö. 
rü fle 3 tarp;to muıhr"bi batmış.. 
tır. S'll:mıa.!ıraıda Hotall'd+a den.iz 
üssü olaııı Ko'.aıng-Sen ıişga.l edil. 
mşi'lı'r. 

M.Ubtefikl-&re göre, J apoın. filo. 
su ile mut'.clik deni"Z fi1osu Cava 
sulımında mıııharebeye gi;vişımş 
bırlurı.uy<J<ı'lar. Bıu deniz muftıa.re. 
besi hakkında hen.üz t,afailat yko. 
tuır. Saa;t 13 doe Jap.oına'ID:ın Cava 
ya çıMıldtanı haber aılınmış!ır. 

Aşağı Birma111Yarlıa Şi1ltang !ili". 

mağı cl!oğusumıda ger.; ik> :rtoiba'I.. 
!al'l kesilen mühim İngiliz kıt'a 
!arı, ardooun külli kı.smıın.ao i'l'tli. 
haık €1d'emem i;Şferd')r 

FRANSA ŞİMAL KIYISINA 
İNGİLİZ P AıRAŞÜTÇÜLERİ 

İNDİ 

İn!J'iHz Amira11ik tebliğinoe gö. 
re, Ingili'Z deını z, h"l!ra ve hava 
kı.wvetl1eııinin yaplıkkurı mü.şte.. 

rek bir hareketli'.) Fransaıruın şi. 

mal kıyJ!Sındıa buhıın·aın müh;m 
hir tayyare dıinley> ci me1·ekzine 
indiriJl,ım paraJşütı;ü.Jor rnıu"'a.ff1a. 

k'(Yet:ııi bir hücum y-au:ııll'mıştı!r. 
B1.Prl1&r" vaızifelıeri111i m·tııavveın za
~a •biti'l'!llnşler ve de~ıiz \'"Oli'.le 
gfil'i almımş!ardı.r. · 

Kesaplar Cemiyeti 
(1 incl S~hifedPn Devam) 

int•habına geçilmi~. fcl'kut azalar ev 
velA düeklerini.n <'J"."llC"'rııreşini iste: 
mışlerse de Reis: 
~- •Ruznamede bö,vle bir şey yok

t~>:> ~Eklinde garip bh· ceva11 ,·eıınıiş. 
tır. Azalardan blor çoğu kongrelerden 
maksat; üyelerinin dı?ı·tlerırıi dakınıek 
olduğımu sllyUyerek: 

- «Nedc-n reis e~nata söz veıımek 
QJJeklermt dinlemek 1.-rl('mfy l~r!> 

Demlşlerolr. 

Bı.mun üzerine reis zapta geçmemek 
frzere (!) dileklcria teşr1hinıe müsaade 
etmilıtir. 

MU.teakibcn bütt.l!ı 323.Iar narhın 

lu...ld.ırılmasuu. et 9atış1le hayvan cel
binin serbe9t bırak lmcıs1nı istemişler ... 
dir. Azalal'd<ın B. Kemal: 

- ııNaıh ancl:lk stok yapılc.ıbile-cek. 

rnnddelere kQnabi"lir. Halbuki bizim 

hPyvanJaTımız sakılaıra.ma% ki. .. > di. 

Yf'.tek kasapl84"a az koyun verilmesi
nin ıJ«ı.ndilıeİ-ini btiytik zararlara sok
tuğunu söylem.iştir, 

Diğer bir üza da bir çok: ~ebırimiz 

lııkrınfacılarının Pcndık \e Küçük.. 

ç•km<>ceden kaçak cı getirn:.elerinden 
şikiı:l"t etmiştir. B. Sırn d;,. al.lkadar 
ına.kamların kendilr.:riyle daM fazla 
meşgul olmalarını talep etrrı!ıSti.r. 

Bu konuşmalar yapılıken bir takım 
fıyeler ıand1fa rt!)' :ıtmıya baı;olaınış

lardır Bu esnada A:zolardan B. Cevdet 
sandığa rf!T atan bir çobanı göstere
rek: 

-· cBu ade.m oemiy""' ka71t4 de. 
ğllrur. B1r Om:ıım esnaf:n adamldır• 

de'l'lllştir. 

Esnaf Cemi7etieri Müralclbi B. KA
ıım Yorulm.az Üsküd.arda B. Ha"San.ın 

Ct•b~nı olan Bekl:r ı:::.ı.minde-kt bı..ı adaımt 

y~kal&.m:ış ve cemıyet cüzdan: olma. 
dtğı aı11aşılarak zabıt varakası tutuıl

ır.u.ştı..'Tl·. Bu varaka Tlcare~ Müıiüırlü ... 

ğüne glmdertıecek \e icap ederse İda. 

Te Hcy'eti seçimi yMlidı::rı yapılacak

tır. 

YECAN ••• SERGÜZEŞT •• 
HAİLEYİ BiR HAREKET 
SİNEMADA VAR YETE 

p R A 111 Aş K ve KAN u·N 
Canilere karşı Polisin mücadelesi ... 

Canileris şer1ki Liikı;. kadınlar_ 
Feci blr Aşk-

BugÜn Ş A R K Sinemasında 

RUS-JAPON 
münasebetleri 
Moskova radyosu 

gerginleşme 

haberini tekzip etti 
Loırııdr.a 1 (AA.)- B.B.C. Rus. 

J apcın münasebetlerinm 'gergin-
~ei(tıiği.nıe dM.r Nevyork 'Diınes gaı. 
ze',esiınıde bazı haberler çtlmnışh:r. 
Dün gece Moskova radyQ5U bu 
Jıaıberlıeri yalanlamıştır. 

LİBYADA 
~ahJrıe ı (AA.)- Libyadla İın. 

giEzlıer el<lle bulumıdu·rdıulldan 
mevz',loeri. daha ziyade tak'Viye 

etırı:ü~l-~'ıcl!iı·. 
D~oqrnaın t·ayıy·a re.ileri düın öğ1)2 .. 

dıe<n ak~aına kadar Mal'l-a adası. 
na ·hüctum•Jaır j1apmLşt&. 4 düş.. 
ınan ta,vyarcsi mulharcıbe harici 
bı'l'lllkı1mı"1"r. f'ii"lllan adada ba 
zı hasa·r ••rn sebep olmıışlwr 

Almt.21 donaamaıı 
Ror.cıçte toplanıyor 

Lcmdlra 1 (A.A.)- BB.C. Al. 
mantarın Nôır\"eçte Tronheiıın d'e. 
n.i2 üffiilnde kuıvvefili b ır fıilb top 
lamıağa b~~dıkları ve bu fü.loyu 
ilkbaharda yapacaı.<llan t-aarru.,_ 
<la kuıl!laanııcaollirı bildla·iliyor. 
Şimd. Alıman dor!amnası, His. 
maırkın eşi olı:ın 'Ili.rpitrz z:ıırh lıSo! 
J1e Schar1>horat vıe Gnei&enau 
zırlı"nlarm<bn 2 cep zıPh1ısın<ian 
2 a.ğur, 4 ha•fif kruvaeöıı."dıen mü.. 
ıek.l<eptıir. Bir ağır kruvazör dl;. 

ha vat:'4'•1ıl'T)"l°"'"::ı~ır. 'rorp ıtıo muıh
ripl-m-i az. 20 kadaııdır. 

Cava deniz harbi
n·n tafs"latl 

Vaşington, 1 (A.A.) - Joponla· 
rın Mogami llnıvazörü ile 3 torpi. 
do muıhrihj1riu Cava önünde harp 
harici bmrk•ldığı haber verilmek. 
tcdir. Zaımedildigine göre, b.ir A· 
mcrkian denizaltı gemisi Uzak 
Doğuda 5 gemi lıatırınıştır. Ame.. 
rikan kııvvotleri Japonların lıü. 
yük sayı üs!üıılüklerine rağmen 
el'an zarar gör-ıncmiş bir haldedir. 
Japon kuvvetleri 40 taşıttan mii· 
rekkrp idi. Bunlara hücum eden 
Amerikll'n kuvvetleri, bir ağır kru.. 
vazör ve 5 torpido muhribi idi 

Bu sabah yolda 
bir adam öldü 1 
Bu sobalı saat 8 de Beyazrlta 

Veznecilerden geçmekte olan Re. 
cep isrui.n.de bir udmn yere düşe. 
rek knlb sektesinden ölmüştür. 

• 
İngilizler 

(1 incl Su!Uf<oea Devam) 
ıgemilere binıeı,,;,k ·bir giiıç~üğe 
uığramad2111 İcrı 1gil~eroye d<lnınıüş
lerdir. 

Filoya kuıına.nd:an Cook ve ha. 
v'a filoouını:ıı al.ba.y S"r N=ıan 
'lmmoanıda ediyo~laııd:ı. Hücuıın, 
a,ıbay Di Kaıı'd tarafmdaın irlare 
e<'l;]lm'~fü. Kn;'J.dıa ool'lllll<l.n A1l. 
.man miidclaa ha~.llıarı, geırid'ellJ 
pa'ra.şii'tçü'rarin baskıınıoo ve cep. 
heden J;.loya ıın:eaısuıı> müfı<ezel'e. 
~in hücumı:ma uğraıınıştır. Hiç 
'blr İngi1ıi; gemisi ve ta.yyıaresi 
hasar göıımemişb.r. :t.ıgilizller az 
ü:ısaon loay'betmişl"roir. Haılbuad. 
A!lınıaTilhır paıraşütçülerin alld:ık 
lan ~ başkıa ağır lm}"l;ll
lar veTmi~lm'<iir. 

.Japon kehaneti .. 
(2 inci Sahifed"11 Devam) 

m.'ly.e'tsııi göı;iınen netice hadise. 
}ep n sorur:ııdan bii.)"ük vıak'alarn 
yol açtığı görü1:müş. cGo:-a. taik
viımin-de kıwdı:sind'en balısedil. 
:nıivoıı: driye Japon İmpa«'a.\omnun 
Al;nan-;ıa i~e !ıarüe gir'P giıımi.ye. 
ceği bohsinıi bumda münaıkaşa. 
ya ,,.;•bep de, lüzıwm ııa olmasa ge. 
.rek. O zıııman Japon•lar ~lmanyıı; 
a'e muharip v<>'"l.'ivette bulu:nımayı 
daha k"~;ı gönn(ıışlt>a·<ltir .• Gota. 
salnam.s LkırasL da ka,y0d!cdiL 
mekle berabeır. 

Siyasetle hakJm bulun·an enıdll. 
şen'in hıep mıcnıfaat r:ı:ri o11cluğıu 

nu yine geçen ıh'1rpte İtalya ken. 
di mü1t>Efik1 -01an .ı\~~n~nij'~'Q 
k~1 gOO'.trın'sbi. AJimanya haT. 
be girinc<' İta va b:•'ar?f ka'~mıış, 
ar<ı<lan bl'l" zaman gec:ikt.?n san.. 
ra da Alımanya aley*ıJ.ne kavga .. 
ya karı.;:rr:ıs • 
Beırl~n ile zaten bir 'ttifakı yok. 
tu. On'lllll 'ç'1n i. <ı~ ~:v,Lnc, 

Yeni Japon 
ihraçları 

Nevyoııik 1 (A.A.)- Coloıınlı\ia 
radyosıınum Cava muhab<iıi, Ja.. 
pon1ıann cumaırl·ooi akşamı Ban. 
dcıenıg bÖ'lg<l'li batı cenuburrı>d:a "" 
İı~ramayumın dloğUGundiaki böl 
ge<J.e 3 nok'ıada kanaya çı;ı.:.tı.klla 

lrll!lıl sö;·~= 1;ıtlr. Bu muhabtir, 
kuvvetli bir Japon t'lcnınu"' A. 
raın1l:taırugın 30 kilome>h·e ıkadaT 

doğuC>"Ul11da Semarang ile BanOO.. 
eng ar.asında 'ıarı yolıda kefn sa. 
hfün büyük bir klı9lllına askiır çı 
karmağa başladığınıı Hl.ve ed!iyor. 

h porı'ı:ı rıın ilır aç ha.ı"<' ket'; ııes 

men teyit OOilımcık:edffr. 

----o-----
Maliye Vekilinin 

Beyanat. 
(1 inci ~· ı-oıfc_·cltn Devam) 

nıuhtdif istikrazbr mürettebatı· 
na kaı·şılrk oLlrok düyunu umu. 
miye bütçesine kmıiılan miktar. 
!ardan ileri gdmekfodir. Fa-kat en 
nlühiım fazl~ltğı, ücUncü senesine 
girmiş ol:>n Avrupa harbinin ik. 
tı."'1di tesirleri altın<la gitl1·kçe ar· 
tan hayat pahalılığının umumi 
Mznıetlere iıı'ikası neticesi olarak, 
Şubat 912 den itibaren maaş ve 
ücretlere yapılmış olan z.1"ınlarla, 
muhtelif kanunlar mueib>nco ınuı. 
aş ve masraf tertiplerine ve iaşe 
ırnasrafı başta olmak üzere alelu
mum •stilılak ınaddekrinz ait tah
sisata 'yapılması zaruri göriilen 
ilaveler teşkil etmektedir. 

M.illi müdafaanın fevkalade 
masrafları, umumi va7iyetin in
~işaf seyrine uyarak alnnnas.ı ge. 
rekli tedbirleri karşılam<1k üzere 
ve ihtiyaca göre yine tedricen ve
ı·i!ec:ek olan fc,·kalude tahsisatla 
tenılin olımacalctır. Bunun mikta
rı şiıııdi.Iik ızr. milyon lira olarak 
tcsbit edilıni~ für ki, gcı;en sene 
ilk dcla verilen mikıtarden 37 miL 
yoıı lira fazladrr. Yeni menbalar. 
dan elde edilecek varidatın bir 
kısmı fevkalade tahsisata karşı· 
lık tntuldu/;'11 gibi, uruwni vazi
yet doJ.ayısile müsait 1işletnıe sa. 
hası bulaınıyacak tasarruflara ko. 
lay, emniyetli ve istüadell plas
man salı.ası olınak ti:ıerıe, bilhassa 
hallumızın fevkalil<le rağbelıİlli 
kaza.ıımış olan mulıtcl'if dahili İS· 
tfüraz tabville:ri ihracı gibi Uıd.. 
birlere fevlGılade tahsisa.t karşı. 
lıkları arasında taleple münasip 
bir yer ayrılması da ilııruıl edilıne. 
nıiştir. 

Üniversitede 
bu sabahki toplentı 

(1 .ır.ci Sahıfeden Devam) 
Dckat1 ve P.ı:ofc-sürlerin işt1rul-::yle bir 
...oplarıtı yapıyoruz. 

TedTisnt dwmJY3<'a:dır. Ilemen ya_ 
rın mür.aJıp bir yer b~1arak derslere 
dev(;.m için bugünık:il toplantıda icap 
eden kararları vereceğ;z. 

Hangi_ nokta
ya kadar? 

(Ba.şrn.aka!ede-rı Dev.anı) 

da da matbuatın ve siyasi mahfil· 
Jerin ekseriyetin ısrarla ürede. 
rinde durduklan bu Jıalısin kat'i 
bir netkeye varması ve: 

- Hindi15tan Ilindli!crind'ir.. 
prensiphıin artık tanınması ve 
liHln edilmesi günün BdtMJya İm. 
para.torluğuna cntrettiği selamet 
şıı'Ctlarından biri olmuştur. Mu. 
hakkak ki, Japonya.ııın Asyada ve 
Cenll!p Pnsifi.k'inde Hindistan ve 
Avustralyaya kadar yayılmasıının 
büyük elıeurnıiye11i }Oktur. Fakat, 
Hindistan ve Avustralya da elden 
çıktıktan sonra büyük demokrasi
lerin dünya satlıl!ldaki dtu·uuıları 
çok değişior VP zafere vıırıı:ıak ümi
di bir hayli uzun ~'lllarm emeği. 
ni ve nıücadcles.iui davet eder. Bu. 
mm içindir ki, llindistanın ôı.tik· 
lali, müdafnas:tn1n tan7hnıi, Avus
tralyanın takviyesi İngiltere ve 
Amerika i~in günün Asya ve Pa. 
sifik mücadelesi bakımından Jıi. 
rinci planda hayati bir ehemmiyet 
aı-zoden meselesi olmuştur. l\'laa· 

• haza, Avam Kımıarasınıda yapı· 
laıı ınüzalcerelerdcn. Krips'in Hin. 
distan hakkındaki son beyanatın. 
dau bu yolda gizli tutulan ve fa· 
kat yerinde bir isabet ve takdirle 
gereken bazı tc0birlcrin alınmak· 
ta olduğu anlaşılıyo!. 

Japon savlet'inin Hind kapıla. 
rındaıki en büyük tutucusu her. 
halde istiklaline kavnşmuş bir 
Hindistan bütünlüğü veya ayn 
ayrı tatmin cı.Jiilıniş ve her biri1ıin 
istikllili verilmiş federe bir llin· 
<l!>stan biı·liği olacaktır, 

!:.TEf.f iZZE'f BENiCE 

P. Harbu baskını 
<ı iı' S:ıhıf den DE'\ - n~) 

kumandnru General Sort derhal 
tekaiide sevkedilmış ve ayr1ca va. 
zifede bulundukları bir sırada bü. 
yük bir hata işlemiş <>lmnkla it· 
Jıam edilmi~lenlir. UunlaT adalet 
divanına sevkedilnı:eklerdir, 

----·----
Şark ce he sinde 

( 1 hıci: S.:ı.hifl•den Devam) 

ğe gayıoot edi~"Orlamsa da Sm·yet 
tayyareleri bu1 lıe~t·c,;,ii.sic.ri boşa 
çı.kamı'1U<ı\'acbır. Diin b.r <;>'.lik Al. 
mıan tayyaresi d.i~üıroü'i'!TIÜ<I üır. 
Cenuıp'tıa Mareşa'l Timoçcı l-o ·r. 
ı...-lıiy02". Alımanlar dün 7500 ölü.. 
den baıŞlm i]Q" ı ..,wa.rda 400 ö'lii 
daha veırnıü;let'clir. Kızıl Yıklız 

gazetesine göre, mcnlrnzdıe Geırıe 
ral &ı.ılkof 0?"d uısu Altrnaııı ha"tarı. 
na kaır~ı biT çok l~ı\'alarla yenn 
.bs •;a.a.rru.ıa. başla.m:oştar. 

SmolıBJwk ızeı·isinde b r çok Al. 
man tahkimatı tıahnpi edHmı'.şt'ir. 

Krırnıd:a, RuıS!ar Sivastıopol ilı.. 

t ka:nı(IJJndıeki hü~mlarıru takıvi. 

ye etrrıı'~errfiT. ~iiın 24 AJl.ma.n 

taıyyaıresi düşürülmü'ı{tür. Kerç 
yan.m'2;b.,:'1Ki+a Sovyct kıt'aları 

şıdde.li ıhücumlac·rla hui!unm&k. 
tad•ırla·r. 

}lm FukültcsLne ait Fizik, kim.ya a_ 
boratuarlan da. maalesef k~s:-ıncn yan_ 
tnr~ bu1u.nmaktadır. F..C.ebfşat FJ·ültesi 1-----------....;-. ___ J 

Dolm.abahçeye nn.k!rdilmiş olduğun_ 
d:.n evrakları ve kitaptan· kuM.arıl. 

rnrştır .> 
Ötrer;diğimiz.e göre Fen F<cltültesl 

nl:o. cc Dolmabahçed kl b~ınLıda veya 
n1'C"rkcz lbin.asmda tedrisata devam et.. 
mesi muh1emcl bulunma,kts.dır. 

--~ 

BASIN BALOSU 
Basın i!:>alcsu <liiaı gece Takıfııın 

ga:ıılno.suırııdla verilmıL.,t'r. Mathuıat 
mensuplar.ile biirçok güzide d<ııvet.. 
'!!isi tqpilıyıaın balo yılın en l1le'&b 
ve şen ~@loeııoes' ol.m'l.lş'bur, 

GÜNÜN !ÇtNDEN: 

Manikür aletlerine 
dikkat! 

(1 inct ~.::ınifeden Devam) 
dı. Paın1ak kesilmesi, el kesi1ıne
si, belık.L de :kan ze:hirlerıımesi, dok ... 
ioı un ıcivayeune bakıhr.iB. .50n yıl 

içindı:::: bu yilzdon döl't t~5 k .Oın öl_ 

ınü,s. 

Gazeteci arkada .. 5ımu.a. •geçmiş 
oburıı dcd1k.ten sl nra kalemi eli
me aldını; bu saurl::ı.rı ya:c:.d!ln . 

Netice: 
İn ... an vücudilne nlakac; VI! nC;:r 

ter dtğdirın ... ;.: ~al •. ycnn1 ver_ 
H .. k ~ıruı bir ope:ati'lrü bın biı- <.1.~

f.. lıııtıhan ve kl·n v~ t'.;:.lt;,t>~ntl:z 
h.t' le JJ:r t~Ltrl tt.:tl'Ube.;;:z ve <l..lk
kal iı kı.:iaı"a nasıl (.lluyor da ra. 
hal ralı.ıt parm .kları;nızı doğ:-ra

nıak n:U-.:ıadesm~ v ... riyoruz? 
!!el!\. 'yenin, en k!sa ztt.r.nin<la 

bLlı.br n1aı::kür kntu:nrın1 kon ... 
trcl etırıesiai ve irırı.ni ~L.ller da. 
İt( -in<le n1a'ı<.a.s:a~·ını tEJ!l~zlernı

yen ın ... ıı.kürciil.cri cezal.ırıdııma

s111~ vı.; nıani}ci.tr ) <•ı>a.n s;,lon;.ara 
n.ı~t: .~ :iiı::tlcri fcııınt tarzda te .. 
n•11·y u:ı, ç k va:.ıtalsr tedarik 
etı.L·n c•- ni :;:t:y?nız. 

Harikalar Haıftası 

GERAMİNO 

DAGLAR 
KRALI 

(TÜRKÇE) 
Y ar.a tanlaor: 

PRESTON FOSTEB 
ve 8 Yıldız 

2 nıci F1ilm: 
Asrın Şaheseri 

Asri Güzeller 
LEW AYRES -

LANA TURNER 
Bu miistesna programın 

son günler· dir. 

lfPB-ID B U G Ü ~ -112111~ 

SARAY 
SİNE!\IASlN'DA 

Mevoim'n en faLla şar'.<>lı ve 
mllliSHtıili şuihe.ser 

HALLOi .. . 
Brodvag ! .. . 

Filmini göııüıııliız ve clıimley>iınıiz. 
Hoş ikı sa:a>t geçire<:ek:&ini.z. 

Baş Rollerde: 
ALiCE FAYE 

BETTY GRABBLE 
Jack Oakie - John Payne 
Bugü.rı saat 11 de ~ 

m.a<ti!le. 
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Fen Fakültesi yangı 1 
(l inci Sahifed<n Devam} 

Jemeıınesi, areşin. Tu: banıiedıe ba.> 
tıırı.Jtrnıa·sıına ~mık5.n vermemt.ştir. 
Yangll1!1 l~a1>er alıp gelen genç 
1İnivarnitıe1i t&lebenin de gayu-e. 
ki le 13'1J':>rat.uoa.rdaki eşyamın mü. 
hnn oir k.ınnu çıkarıılımıştır. 

ATEŞ BÜYÜYOR! 
Ateş ,yaıvaş yavaş bic;_aıın mE't 

.kıwiıre de siraıyet e,IJJlJ , lo•'anbuol 
ve B{l)'<>ğlu itfaiyeler ı n, Bcya 
zıt havuzu:nd~n bol m 'ttardı:ı su 
'temm Nır • ..,loriıre raıgır.·cn a..'ı:;ıa·p 
kısıımların sönıdürülıınrn.ine ve 
ateşiın ıınevzıil b r şekilde tahdit 
ed'ohı-ine üTllkan hasıl dıam..._ 
mıştır. Saat 23,20 de yangın, bıı.. 
nane.n .hıem~n h'tr tarafınıa s:rayet 
etm'iş Wu·nuyordu. K.oca b:ona 
dan fışkıran alev sü.tunllar<, La. 
lel: taraıf.ım~ dnf...,ru esrnıekLe olan 
rüzgarın tesirile kııv1 lcı'.trıı.~·arıni <> 
ke..simd~ki ıev1ıerin üıstünc dıoiru 
fırla'ıym, itfaiye, ateşin \başka 
n'.nala:ra geQınesinoe ın1iı.ni olmak 
ürnre bütün gavretini t-cksif et. 
m ş bw1uırıu:vordu .. 

İNFİLAK! 

Saat 2.3,30 <la bin.a d::>h%iııde bir 
padaıma olmıu'' u". Atc-şın yak:ın.. 
!arına kanar sr'k mu.• olan se. 
yirci h?lk. bu s8'"lm Ü"<c r.e bir 
pan ık ha"r.d~ Be a >d.:ı kadar 
1~cat ıetrıri~/ir. Zo.l·ıta kuvv;et1::n_1 
de b•..,..ıchn soma ha kı: a\ oş civa 
rı.ıı.a sokımamak \''~ t'Crlil:ıtıt al. 
m·1$l1ur. Bu ~ 1 Lflırl'a askıeri tıbbiy·e 
talebeso kafüle ha';"d' g,ı, ·1işti; 
ge<nçl<nıimiz li'ıboro 1 uaıı'.!:ık: eşya. 

:nl!ll1. kuTtar: 1 .I'J'1ô,•sınr:la li.''\."ilık \ "rar 
hk ;..1öst ~··ı 'of:'ı~-rr 

Ateşi evvela yold< ıı geçeniler 
görmıiJş, itfaiye Fki d::ık~lrHda yan. 
gın maıha:llinı~ gr·l-r.·,t'r. Ci-var
dR"ki Üniversit?li ı;rer;le?' rcn~ere
leri 1ararrak içeri:·e gTrr.i«lar ,re 
biıJfıhare gelen bıı Tın Fr kıültesi 
talf!lbeleri<J1i!fl clıe ı~tıiır_ ı~Je ı~~b~ra. 
tuar tT!ıalzerr~inClf'n biır kısmım 

civarda bi<r aparlıma• a na>kle baş-
1.a.mı~l&rdı·r. Fa·kat t<ılcb<:' dosv·a. 
ların·m 1 evrakın bulunı!"lağıu. yet.le. 
re her nedense f,::ın~mem:ş ve 
ders dosyaları, kıymr• !i crcüıtiipha
ınıe tam.anıc-n ynnm1~.t1r. Eunlann 
iknır1ıar1Jamamıas1na Sf bej) O]aırak 
at€'Şn birdeıı·bire binanın Vezne. 
ciler cepheshıe s·rayet etmesi ve 
dosya.Jaırla kiiıtüphaneniııı orada 
buhıınınası gösterilmektedir. 

HALKIN TELAŞI! 

Saa.t yarnu üç ile y'ımıi dört a.. 
rasında at.eş kô'!"kunç L;r hala<}~ 
ve Lfıleli ile VcznecH~rdeki bll"Ç<Jk 
ev ve apavtı.mruı.J.ard2tkıi eşyaiar 

boşaltılrnn~tır. 
lboşaltılmı.ştır. Bu meyanda Beya. 
:m.t Maliye Şl'besi ek tahliyıe o1uııı.. 
muş1ıuır. 
Semayı kı>plıya n kıznl alevıleor 

Beşrk.taş, Üskfük.r ve Beyoğlu gi
bi uzıılk yerler<len b 1~ göıiili!ü. 
ğünden herkes bu kıy metli mü. 
essesenin yanmas:ndan 'büyUk: te
essür ve h-eyecann düsrr.üs:tür. 
Rüzg3'rın L5leli taıd a krvıl. 
CTmları sz.vıırma.sı bo .. .al;alan eı\"le. 
riııı. sayısını arttıırmıştır. Fakat İs
ta:nıbul, Beyıoğlu ve &kırıköy iıtfa. 
iyeleri cans pa:rane b:t şekilde ça. 
lışarak y&ngını.n civara sirayetini 
önılemıişlcrdir. Terkos im/UJSluıl<'la· 
rmda fazla taeyi'kli Slt bu~uıruma. 
ması ateşin sü'l"'atle büyümesine 
amiıl oJorrnış ve bu vaziyet :kaırşı. 
!<l11da itfaiye Beywat haıv•mııumıd:an 
da su almıştır. 

itfaiye gııup amiri B. İsmail ile 
diğer iki itfaiye nderi ailevler a:ra.
=da şecaatle çaıl~ııtlaıiken muıh. 
telif yerlerinden hafifçe ;ıaraılan. 
mııı !ardır. 

Biına yaımndaki ah§ap Gronierans 

sal0ıııu çatJsı bi~aç kere "llıt..;...c;

muş;a da söndürülmüş ve bı · ı. 
sım kurtaırılmışt..r. 

BU SABAHKİ VAZİYET 

Saaıt 24 de ateş azaılmoy a başla. 
mış ve civareı. ,yayıin1a ,teh1i·k ~i 

tamamen önlenım!~Wır. Bu saB~ten 
sonra ateş hafiflem:ş ve sa.baıha 
ıkadar için içın yan.rn:-ştır. 

Bu sıı.ba'lı yang:n ycriT.de Hfo.h• 
efradı hiıliı su sıkmakla ır.~gul 
bulunuyorcıu. Koca bmarun yal 
bI'Z ·kiırglr kıı;ı.mlan b:r enkaz ve 
harabe hal!nde duruyordu. 

ATEŞ NEDE~ ÇKITI? 

Vali Muavini B. A.lı.r. t K>n .<, 
Emniıyet Müdür ;ı,r,·-""nd B. De. 
ımir ve Mil>dd ·.::c ""11; ?.·foa\ ı '1. 
Necati gece ve l u ~cJ'~ ]1 t ı1 -

ta devaım etm:i•J r l'r. At 
iboratuaırdan ~·ıkt jı te!f" 
mu..~ur. 

·1. 

Yaongın çıktığ \'ôk't ilk içeri gı. 
renler bur::- , r :ı~ r.r. n 
~r .. cşi..ıin c.kşa • ~Üfr!'J"· 1-

ğin. ve hal.'i ;. r.. gorır.·_ er. 
dir. Yan.g:nın y-a ' ard.c. ı s crı. 
yan kıvılcırrLrc' n \"eya-ht oea 
ayni biınadc 1 · n Ed<:" t 
F"'külteslıı<le dün \a'1 liye f a ı
yeti esnas.ıı· '. ':. l;.r s ba ·• n 
ç>km~ olm d ço • t h t.,•nd bu. 
lun:.'Tiaktod•r. 11 uc "-Wn gece 
lbe-kçiJeri '"' m ıi ' d•·~ ler rıd _n 
üçü iiad.e-lcri a1:ııı, l< ·n <.-: )nra \·a. 
ziicyi .l'mal suçıle Dl ret a:Hına 
·aılmm~laırchr. 

BİR KEŞİF Y APlLACAK 

Buıgün hac!ıise nı~hal!inde l:ı'ir 
keşif yapılacaktır. Mü<ldeoouncumi 
B. Hikmet Onat da l>u sabıch hiidc
se nı&lıallinde tahkikat yapmıştır. 
Zara ve 2Jiyan iık:i nnlyon lirayı 
ooimakatd:r. IDdeb:yat Fakıiıltcsi 

eşyaları Dolınırbah<;ededci Resim 
ve Heykel Mfüesine taşmrr.ı~ ol. 
cıuğunda:n bunlann C§ya'1aırı Jo-:r. 
tar ılmı.şbr. 
Dünı gece yang:n mahalhn<l e hL· 

uhıan Ün<ve:rE 1e ReMöıii B. Ce. 
mil Wlscl hadiseden çek mütees
sir e>lmuş ve insafsız aleV'lere ba.. 
karııok derin bir heyecan içinde: 

•- On y,ıJda yaptığ>mız ne ya. 
zık bi.r saa<ttıe maıhwldu!..• demiş 
tir. 

ATEŞİ İLK GÖF.E LER NE 
DİYORLAR"! 

Ateşi Hk defa gö~nlcrden b'ri 
de Ünive,--s:ıte bekçi 12rinden Hü. 
syintl.I!". Bekç.L do~manıtrı göıik 

gömıez odav.a kr><'fıu~ıınu, fakat 

kilitli olduğu için iı:;eni giırerrıe. 

d ğin, 1ıeelfonda da ak:saJdık çık. 

tı[ıı ç)ın itfaiyeye• maaumo~ vere. 

med:iğini beyan et.mektıedir. Bu 
esnada ikuUoe ,ı,,, ateşi göıımüş; it 
fa ıy~~e biıliclıiıımi:şt r. 

Ya,nn binamn bulunduğu so. 
ka.Ma Hü.sı2' ın Öz,dh ar <n: "nde. 

ı.; erı.i.ştesine misaf ır ·den tıp 

fc-k··-ır.("9i ıernu.• 21rır.ddn Bava."l: 

Güzide Tugu da r.teşi ilk gö 

r ~n ·"' rdeoo r ve ya: n ü ınci 
ka~tan çıY.ııığııu bP)an e~P eke. 
dk 

NEZARET ALTINA ALINAN. 
LAR NE DİYORLAR? 

Nezaret aıltınıa al ınan Ün ~·cır. 
sitıanm ııece beloçiloeııl o!.oımotiJıı 

Joorllrnl ısaalil'eıfaı.in anah~Lmt. 

nm tamirde ol<:luğ.umu il:ll:l.>a et. 
ır:ndşlerrl'i.r. Buınlaır a~ vak'.:i.ııde 

görmemekle. ihmı>l.le ma.7ll1wn bu 
'bulunmaıı.tadııılar ve bugüın tah. 
~atın tamamilıe n"tiocesiındeıı: 

sonna seıılıest lbıra.kılecakfian ~ 
min olwnnıalk1:adır. 

İstanbul Beyoğlu ve Y eniköy 
Daireleri Türk Anonim 

GAZ ŞiRKE • 
1 

1 Mart 1942 tarihinden itibaren Havagazi ıarfivetı 

üzerine konulan tahdidahn k aldırıldğı ilan oh-.. , 1~. 
~ ~ 

En soğuk kalbleıi ısıtan •mn:ıı=lliliilmı:ı:o~~:ı:ı:ı~::3s.:!~I\ 

En büyük heyecanlara yol açan • 
En derin ıztırnplan yaşatan 

H • 
1 

BARBARA F RE D 
ST ANWYCK • MAC MURREY 'in 

Hakiki hayattan ya rattıldan en güzel film .... 
BUGüN L A L E ni.n gösternı:eği 

Eşsiz bir aşk romanıdır. 
DiK.KAT: Programa ilave oları>k Walt Disney'in en ron yara1:ıtıgı 

HOLLYWOOD'DA YILDIZLARLA l\lÜLAKAT 
Şaheserini al'< ışl:ı,mya koşunuz. 

B .. n saat 11 de tenzilatlı matine. Tel: 43595 
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FI L iPİN A DALARINDA 

CASUS LAR DÜELLOSU 
'·-------- ------ No. 2 

Türkçeye çe,-.ren : İSKENDEK F. SER·I'ELLl 

Filipinlerde aşk aramak, Siberyada güneş 
aramıya benzemez mi ? ... 

- l!t.l'Gi de tüoc.ır o!erak geliyQl' .• 
ı:~ex bu yabancılan çık;ırm<>lı: ıa.. 
.tun gtl:.n.e. Ln:.anın kı:pılarlnl kap.__ 
ır.al< i<"•P eder. 

- A<l•da o Gd"1" çolt cuuıı var 
(.lt'n1ek'?! 
-- Ne dil)'omm u'um. Sokoıkla, 

Çôlr~ı<ia göreceğin heı )'?b~ncıya te. 
ıcddulıBüı. (<a""5) daruı;ıısını basa
~ıliroıhı! 

- Pt:ki amma, bu k&d2ı:' CalM.SW'l 
burada nç işi var?. 

- E:r q kadar burad1 kalın:;;ıı, 
cınl"rın hrpaıın.r blr ara.-fa g\i.retul!r. 
• n. Gtlceek 11.Yl<I sonı:nda Mariili>'
t• ır.tıhim bir <ıi•ke: h:..Sedarları 
top.antıoı) yapılacak. İı;te bu bİ>l5e. 
dar!::ır bence o &'ÜD blr ca€~ rcsma. 
geç:di haliode önümilzden g~e«'k-
ler. Btmla.r arasın.da Aım.ı:nolar, in.. 
tilizer, Felemenkliler Aıner~alilar, 
hatt.l l•opnlıır da vardır. 

.Misttt B<net hayretini ıiriliye. 

med!: 
- Biribirine düşr..o..n okn bu a. 

d;:un~:ar nas.ıl olı.J;r>r d.a iJlr araya ıe.
lebillyorla.r?. 

- ş.ıı.ı memaatı..-; oo!.uı biır • • 
ı,ıy:l ~aıımya sevkE>diyor. Bu ada.m
l~r bur.ıda -madenler yirzimdEO
o kr..dar az ı.mnanda zt:ngiL oluyorlar 
kL. Sa,rn.a.maJc kabJ değil. 

- Şu halde satıllde bugün p.-ılıyao 
t.orr.'b""ı da b\mlardan biri ıı.tm14 ola
CP.~?. 

- · Biç şüphesk. Blll' ;m n""'1ası ada. 
inıın:.n<!aru Ko!onel \'els'l telıcl\ten 
tı:şka \ı'ir şey ~ği.l:lir. 

* A.m:ıtİK.-\LI MC~nis~ 
FİLİPİ. 'LI ~EVGll l SJ 

Aradan il<! gün ~·~tı. 

• 

M.tıht"lldi9 Kuper, Amtrıkl<lıen gelen 
.e.r.k<td;tsına. koodi çalı,-tıl;ı ,şl.r'k,"('t1e 

•M.JX!••P .Mua.v'.nl> ad:yla bir v:..ı:!:!e 
lu!r.ıuştu. 

te o kO?dar Tahkikat ve taKıbai bU(l... 
dan ileı·il'C gidemez. 

- Çok g..-ip §<'Y' 
Jl•hc;l<lis Kuper okj " k: d<>lduc· 

dn: 
- Eveı.. Bı.arosııu ~nıınz..>an k.irnse. 

ler için P-e'. k garip görllrı.;r, Lakin bi- ı 
z'.'1n Amerikalı kllll"..and3na sora.I\9ı3~ 
b ır.,e; ... • pek t.r.ıbit hldif4?ic."rct:r. 

- F:lipi.nde bo~a a!'-.-k'k tabll b!c' 
had:se mkllr?. 

-· Lcvet. Biz. bu'l.cra alı{.Lk af"f.W:. 

- Kr.r!c.Jl('l VcJ.S ncdt:'n ıak:jp etitıir-
nıiyoT bunların :Caiiler;nl·~ 

- ~:::ıc gf•!m!yo.:.·. FJz::ı tazyik ya. 
pactk olurs01 1 bu!".rJ..-1 h t; b!r c.:ısus o
turmı.z 

- D:ı!>a ;;rı ~a. Ada sükCnete b
' ~ur .. 

Kupexlt birlikte ı,t::cc. 
!.filhel.Kiis ba:m.ı ı311:y<>.r.:ıic aöııilnıe 

dev:ım etti: 
- Kolonel Vcls c<AıS"'ı.shı:rm .ad&dQn 

v.....aJcıai'.tJt.ım .İ9teın<:z \'c4'1n de bu ca. 
suslr..rdo;n öi,renc.lili b!r çek b:ıldtatler 
v11'Ctır, Her devlet?..n en n~i.t.rJm entr!
k:a!Jrı bu:-ada dö~. 

.f.lilttı>d!s Kuper ou b..r..!l ıac;a 

Xurca.?amak isteme.!: .. :EIJerir.J birib.i.. 
rin<; vurdu: 

- Sen. hm.im Se''l/fidn;i 'örmıed.io, 
aeğJ mi?. 

- ~ dedin.. sev:ıi;n IL17 !. 
- Öyle ya Böyle bir yerde benim 

Cib'. ~nç bL· adam k~öısız, ~ıı; 
ch.:.ıtb;l.ir mi~. 

- Kadın.<ız .. Doğ'.":u. l'ok1t Filipind<l 
a~k. Sıbll'yoda gtlnt>Ş aram·ya bc=e
nıez rni? 

Bu s'rada uzunca b<ıylu iri ıiyab 
g<z~u. uzun kirpllld, dolı;unca ka.lt,;a. 
lı, ır .. t ttnk!i g"1lç b'r kodın ~iye 
ı;:roı. 

Kurt:r: 
- İ~~. ded.. Yerli t;'çc·klcr.n en ne. 

!!.;!. 
M ster- Denet~~ -:tın kl'ndl ID3lı o1acı 

llh•! <:kl b!nasında yeni,,,~ .. ~- 1----------ı_nev __ a_mı_v_u_>_ I 
ır.ı. lıulllnuyordu, 

M .i"".-cnd.i.s K upe!". ark:!d.1~1JL.n ı« .. 
çf'ktr-n hariciye me31.:;m tt:tketrn.io 
oldug-..ıına inaıım.ış'r. 

Mister Be<ıet, Mrl!.>.ya g<oll;inlın il
cürı.cü gl!nü, şabjılde dlıcğe bailıana
I".;,,k, ba manga .AmPr!kan ~keri tara
~.<'::: ırmun& d;z!lmlş y<rll l>!r a.. 
dam ı;ördü... Yaoınd.>ki Amerikalı a&

~,., e .mıu: 
- Bu. !tur>ıma d1ı.llın ad~mııı suçu 

ned.ır'?. 

- Geçen giln pat!rr.ı~ bombayı yo
lıııa üstüne koyan hain bu ~. Tııll,, 
ltll<at octicasloıdıe mese!e D!">dona 
çıktı .. idama m:ıı,;.am edilcil. 

M'ster Bene! bu hildı.<eyi petı: mA
nasn bulmu:ptu. ~am U.Hi eve ı:e-
1.!.oce, a:riloı.da.;1na sonlu: 

- Azlzim Kuped Euc,1n ~ 
d.ıilen adimUn bos 1•• e ic= edil<Li. 
g,n: saLJyGl'WJl. Hiok.ild l\JÇ!u o oime
ıa cert:k. 

h UJ)er Cillilırmedi: 
- C'ok ııeç M>lı.m!iSln dootun>! Bir 

)"'.'.'1 ıJ.ı...'u blJfada bol~ at:r.ası kadar 
;Ulibç ne olabilir?, ŞCphesiL ki bunu 
~kı;l:ırı yaptıınh. 

- li:"kild !a.il a.ramn.u n:ı?. 
- Şoylece bir araştırma yapılmış 

(HALK SÜTUNU ) 
(Karilerimize bir h'zmet oJ. 

mak üzere iş arama \"€'iş veııme 
:me&t.uıpları bu sütlli1da ıparasız 

olarak neşrolunu:r. Her Wrloii 
m~üllcrc v<ı sorgulara cevap 
ver.krek şikayetler ta~p ve ~
tıice1endin1ir.) 

E•ki yazıyı bilen ve yahut da 
yeni yazısı düzgün olan bir 

bayan aranıyor 
Teın.<ze çc kan ek v<ı !stınsah iş. 

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

icabında günde ı kaşe alınalı! lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isleyinis. 

. . ...,. . ·. ~ .. -~ . .. ~ - - . 
• ' ' ' 1 • • .... ., < ... 

1 
3 
5 

40 
80 

120 
800 

1200 
4000 

80000 

86249 

haıtmi;ye 
Miktarı 

Lira 

25.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 
3 

Yektln 

lkramlye 
Tutarı 

Lira 

25.000 
30.000 
%5.000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 
40.000 

240.000 

720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 lira 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

1Mart1942 
11.ao J>rocı'aın, ve Meml•uı Saat A· 

7 a:r1. 
!.l.03 Müzik: Radyo D<.ns Cıkeı:!ıraSl. 
J .~.4.S Konuşma: Ziraat Saa~i. 
ıa s:; Mli<zii<: Fasıl Jiey'•ti. 
U .30 Memleket Saat M&r~ ve AJanıı 

Haberleri. 
1(1 4ö KonUillll!. (Çocuk Es3(eme Ka

nımu Adı.na). 
l~ Si :Miiz.lk: Meşhur Oı:kesti'&!ar 

(Pi.) 
20. 15 Konuşma (Tabiat Alla). 
20 rn Müz.ik: K&rıfti< Şorln ve Till:

kül('r. 
21 15 Temsjlf, 
2ı.~:; !4il7.ik: Dans Mu.tik.isi ve Çi

gan havaları (Pi.) 
22.30 Memleket Saat A;yarı, Ajam 

Haberleri ve Borsalar. 
22.45/22.50 Yiinnki ProiTam, ve Ka. 

" PaDlf. 

USküıfor .Sulh HJ1<Ul< Molıkemcsiıı.. 
den: 942/86 

'l'crekesine mahkJrıH.'llriıce vaz'Jyed 
e:l.ihn!iı bulun n bakkal Yorg• oğlu Nl
k.ol~ Hir i..~dlsi.n Çenı;:elkijyi.ırxlc Üztlıını_ 
czil svkağmda 11 No. lu b~llkal dük.. 
ka.n;ncia mevcı.rt jemırb~ş l' ya \'e er. 
2ak1 açık arttırma JJe 3/3/942 ULrih.!nc 
.ır.üsa'Cli: &l!ı gUnü saat 10 d:ı düıkık.fın
d;ı açık arttlimla ile sa.t!larak paır:ı~·.'.I 

çcvr1JeC'"l'ğindcn talip okınl~z-ın &14!$ 
g·r..\il nı.:Ula-ll!nde haz!r buhrnrnaJarı lıi. 
::;:urr.11 i:iA-r,. olum.ar. 

5.3.942 Pcr,cmbe günü BBat 15 de İstor:bıJda N•fia MCdi.riil&il ekısiltımc 1------ - --- ----
komi,yonu odae:L'ld~ (9899.41) lJTa keşif berteı:i Taksim Erk<'k Lisesi tomıraı ve 
inşa•: lıier; açık ek;illır.<?yo kooulmuştur. 

Mul:;wele, eaunmıe, !3::ıymdırl.ılk İş:!eri gene], hus~t ve fl"l1.D1 şartnnmc!eri, 
pro!t- k~H hul~~le bın:a mütef'erri d!{:t-r ~·r3.k daireGi.nt.le göct!l<cekLr. 

Muvalclı.at temin•! (743) liradır. 

İstekl.~Jcrln Y. Mühet.ı.diı veya Y. Ml nl&r olmaları ve en az bir ts:ıhhütıte 

(~00~) liralık bu işe be?-2cr iş yaplıfına da'r ldareler!n<IM .ımıs o:..ıuğu vesi
kalara ı.tin.Wen İstanbcl Vi!Ayetin~ mürac:ınU:ı ~llm<! 1ıarihiııckn tı.tU gün. 
!eri ha.r.iıç (3) gıiıı evvel alınm.ıı; ehliyet ve &42 yılme ait Tiearot Odası wsika-
lar!y'lc ı:e:Omelerl (2184) 

1 Devlet Cenizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 
Den~zyollirrı Umu.-rl yük nıa.vuıl taT"i:temlzdc ba:zı tA<iililt yapılmış"ıı-. 

:ı.ıuao'dcl ta.ri!e l Mnrt 912 tarihinden ilıbareıı İstarlbulda<> kalkacak olan 
vapurlorla yD'1)11aeak nakliyata ta1.biic: ol •ınac.:.khr. Ace.nta.!arımızdan izahat alı._ 
nabilir. (2877) 

Vakıf Menba Suları işletme Müdürlüğünden: 

AMELE ARANIYOR 
JşlettnenJ.ZC ı.n> le alııı.ıoaknr. İstek ille n Çeııiıerlitaş!a V'k'f Mmba Su-

DL\'REDiLECEK İU'fİRA BERATI 

c.Scrj hainde imat t.ı mah~us yolLaı.. 
rm C.oğrıı.ltulrnası usulü> hc.ıkıkmdaki 
ihti~ ic;lı;n İkt~at Veka.:..-t.inden alın
m11 eıl"n 16 Şu.bat l0;j8 tara.11 v~ 2544 
No. lu lhtir.:ı bera.t:nu1 ihtr-.·a eWği 

hui<u:t bu kel.'l'e Eaşkasuıa dwiı' ve. 
ycıhut jc;:.dı Tü11klyPrle mevkii fiile 
koymak iç n dahi talah;.) eı vttilebile
ceği tl'"klif ediimckte olmakla bu h~ 
su.o fazla malfıma.t •.lirunek istyeıı.le
rın Ga!atada, Aslan ilan 5 inci kat 
l - 3 nı.rmaral'.ııra. müraca_.t eyleınc .. 
lcri. il~n olı.mur. 

i~
ı ~ Şehir tiyatrosu 
. ~~ TEPEBAŞI DRAM 
ııı nu ,ı KlSJ\UNDA 
ijiııJI Bugün 15,30 d:ı 
Gece 20,30 da P A R A 

• You:n: Necip Fazıl KJSAKÜREK 

okhı ğ.ıtlu ta.bmlrı edlyonım , Fı:kn t, lş.. 

J.erinıde çalıştırılmak ü.ztre esli 
yazı.yı bilen ve yahut da yeni ya. 
zısı dfuı,,"'Ün, olrunaklı o!an bir 
bayana ılhtiyaç vardır. V<'rilccek 
O:an işi C'\'lnde görerek zamanın.. 
da müsveddeleri ve yaz.ısını tes. 
!im ed.ecclırtir. Şimıdilık cüz't bir 
ücret venl~ı-kıtir. Talip olanla. 
nn kendi el yazılaııilc lir meık.. 
tupl.a Son Telgraf halk süiuınun.. 
da <Bay Hilomet. rumuzuna mü.. 
racaat e!ııneleri r ica olunuT. 1:.n Işlelme Mildürluğıine ırüracaa~ları bildi.ôlir. (2805) 

iSTiKLAL CADDESi NDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bugün saat 15,30 da 
Gece saaıt 20,30 da 

r Hlet [ ım irı c llırı Y8 li ~anları 1 ıle ime u. idaresi 11 inlar ı I 
Muhoımnm -il (3C64) lira olan 7660 n.•t:-e P:ieın:ılı.ı: Kuma,; (Dir'..l) 

(9.3.1942) Patıa:r!esi tıüTiii saat {15) on beşte Hay<larp;:şada Gar b"ı""ı dahi
bnıi-tki korııiBJ'OJl. tara:tınd.an açık tksiltn:e usulü i!e satın alın~co:.k!lr, 

Bu iııe ıirm•:C istiyenlerın (2.."9) lln (eO) kuru,!ı>lı: mllValııkat t<.m.inat ve 
kamımm \alı'in elıtito vesa ikle biilllcte <itslıtme günü $aatlııe kadır kom;syooa 
rui.:.raraotlaTı laı.ımdır. 

Bu işe ..ıt ,..,ınarr.e'.er toa: .ıyoııdcln P"I"'""IZ olarak dağı!ılrn.-.:ktadı.r. (2541) 

r 
BÜYÜK ZABITA ROMANI ' 

~ara Kapı Cinayeti 

'

YAZAN: ı ~ Çeviren·ı 
Louis. Tlıomas No. 49 1 t. S A C İ T I 

.s:~2 c:noo yeğf'n! idiruz. Siz.e ço::C it.ima. 
dı \'ardı. Onu aıra sıra &C!iJyor, ondan 
par; kopacıyorclunuz. Şatolo:.rınrz bor
ca yatırılmış, çıttlik:!eıl.,ız .atıımı.."-ı... 

Sı:c ~aTı. ıt.z.ımdı. B1..!ll<lan soraa. ak
ı.uza b-ir a.i.l.e rezaleti ı;~~annak a:e-ldI, 
Zeng n adam Hintli ka.rısını açlıkt.2n 
ol<tıJrn;;ıştü. Bu hikAyeyi iki <>iJ:iun.a 
aıJ~trr...ak ve onları bab•leama kmı"l 

k11Lonrı;ı;ık cüze! bir fikirdi det.ı mi? 
Be "'i bu itJi. e1Al2.tt.::ı. bir, Mı0ı.6ını:n. iıD. 
t:kan..-ıı almak hırsına kapı.!abGlrdi. 
Si.z. ne yardını addeWyonloou:z; iebu
ze ~ar,,..., adaım buraya g•tirltirıl:z, iç 
iyJ t<·rtip edilmişti, İbti:yarı s."ı (lld(l. 

reca-tiniz. Gtolıeo çocuk ta derJz.cle üle
crkı'; o bı.ı!~Jcak böy'<likle ci
r..ryel ona atfedilecek., srz de n1ilyon
Iara k.ono.:rak ra.ha.t ve n:~s':.ıt bir ömür 
gcçircceldirın. Diğer ev!Ma geı;zıcc o. 
nu c1a ölıcliirecdı:tiniz; faka~ i.k.i,ne.i ev
:W t ak>iıı1' olarOJt b8'öanru !ıimıı\Y• 
iç n Lotıc."raya cekil. P ub IU:ıımeliJıe 

ffrc ve cZi ı.ııoııU. .Silh:e 1:.ır ioim ta.. 
' 'yordu. 

Bı.n;.·.ı::ı ü-ı.orine Arthur, ~Iarlb;i'nın 

sözun'i kCstı 
Mırrlb~. ınağ:U,.> oldu:n, isted;ıı: . 

nız oı.sı..n. 

- Demek itlıra! ediycrsunuz?. 
- l.vet. 
Bu anda odada b ir t•b:ınca patladı, 

bımu bi< iJdıxisı ~P ettı. Kapıda 

dı>ran poliıs içeri koştu , M'1rib1 kol
tu'kt.a Ollll"\llfoırdu,, !ak:\I y üzü ear .... 
ın)!ııtı: 

- Ne: oklu?. 
- Üzerime ateş eıh. 
Arthı;ı· yat.ağln uzcrindc hareltel6lz 

yaıtıycrdu; o d a ölmüştü. t!"zerine ör
tü çektiler. 

Poljs mırıldandı: 
- U~~ taoanc~tıı almış, De ... 

min içeri g ir.ip size s(wylen:ıek istedim.. 
hk~t .. 

BJ-c;z soma içer} >lci hem6iı e ile a. 
si~tar. doktor &iMl. B!.r h!'~:re Ma
Tib:4'ya sokuldu: 

- Ntt.i'z var". 
- Z&r.noder tab>nra lu<;ımu ;le 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
"Eksiltme Kom:syonundan: 

Arttırma ve 

D•kırl<öy Emrazı Akliye ve Asııbi;ye H:.stabanesinio 350 kilo idro!il pamu
ju acı« eksiıı.rneye konulm~tur. 

ı -· :ı;;ı..ıı1ırr., 4/3/942 Çarşamba gUnil !iiat 15 de Clağaloğlunda Sıhhat ve 
İı;tknaı Muavenet MüdUrlüf'ü bına.ında ~oplanan komisyonda yapılac~ıctır. 

2 - MahRmmen fiyat behor k!lo ldruN pamuk içi.ıı 210 lruru;tu''. 

3 - Muv:ıldtat tem:n:ıt 455> li.ra 15 hrru-ştur. 
4' - İstek!üer ~rtııameyi her gün fı:v;-.1isyvr.da görebili...""lC"r. 
5 - ktekli1er 19•2 y~h 1':caret Odası ''<.'$:k:ısiyle 2490 sayılı kanunda ywı.ıl ı. 

v.ec;kaloır Jle beUi gün ve saat:e kom..is,yona g~Bne:eri. c22~0> 

tolum lunklı 
,\!ar:b5 daha fa"1a sôyliyemedi ve 

tı;qıldı. 
vn 

SAAT 23 Ü U D'\Ki KA GEÇİYOR 
- Mer~t etını.eyiniı. Marib.l sal:

dw. l'"'aka.t sorguma C'CV~P vc-rlnJZ: A:r. 
thur'u ne diye ö:d!lr:n•-k istediniz?. 

C<nç kız BaşmG!ett: Torltonay'a 
b .. ktı: 

- Siz b:r ~ey bilm.yomınuz?. 
- Neden? 
- B:z.de b:i' ata sözJ \·arda· cAya. 

ğını sokro-ını ı.lterr.eı rn, yılanın ba
s-m: ez.-. 

- .4.t.c:ı s&zli:ı.Uz :mülc.C!r.mel, M.İ6 Do
rah. Fakat Artlıur bir yılan d<>ğ'Jdir, 

- E\'el yılandı.r. 
-· Nasıl olur?. it.bam mı edlyorsu. 

nuz? 
- liayır etmi\}'orum. Sadece bk ,-ı

lan olduğunu söylüyorınn. 

- Fakat bunu 5öylemck için de eU. 
njZıde i!.ba.t y oktur. 

- Siz de Marlba gibi düı;Unüyorsu.. 
nuz, Cina ktı.(' de!a Arthur'c!:ı n sak.ın
nıtı~ilnı :Xty!ed.im. F-3k:ıt ban-.. güıldü . 

Dür.. akşam onu tiyatroda gbrdtim. ~lis 
Gorclon loc~lJICia idi. GC11C Joza ·b~k1-
yord;.ı: ne kuıvıaz heriftir o. Kızı da. 
ele ,cç~rrne-k hltcdi. 

-- 1''~ırlerln!:z pek ı~rıp. 
-· B.ına frıarımalı;ınız; ArlhUT bir 

)JI&r.d.a 1 crgeç ba:ı hak:ı çJca.catım.. 
Mi, "f'lorence Lotıd:ad.ın ayrılmasını 

b:r ırıUC:Ccl. .ro.7~:w okumo.m;:?:SUU 

ta\'!iyc etmıştım, Artlıur asıldlılttan 
aor.ra yd'Vaş yavaş unutabllir<H. 

- Demek, sl:ıe ıore Arthur a.ınca-
sını ökiürdü?. 

- Buna eminiın. 
- Elnizde delail ~r mı? 
- HayJI". Ben öyl~ b,~~·cd:yorum.. 
Bı: sırada telefon çaldı; To~anay 

cevap verdi: 
- Ne var? Marıbl siz rrJsinlz? Ar

t.nur lnt.:.haT mı ettı? Evet, pek aıa, 

fım<ii gc IJyoruın. 
Bu stler H.in\!l kadın gillcrck sor-

du 
- Şimdi ne cevap ve:-(.'('cksiniız. 
- \'akti.rn yok, Eid!:vorum. 
- Stiyle.meden mi? . 

- ArJaşl'ldı; Uyl~ sanı.yorum, ki 
hakkınız var. Artıhur :intiha,• e-~. 

- · l\.J arib!l orad::t mı? . 

- Fvet. Fakat?, 
- Frikat .. 
- Koiundon ytıralı imiş .. 
- Y'.ubakkak Ar!!ıur onu oldürnıek 

istemiştir 

- Evet öy'le; fakat ya•a fena değil, 
e-:md! &idebilirim değil mi?. 

• - ıra.yır yalnız gidtmcZ!inb. ben de 
celıyorurn; Ma.rfua'nın bana ihtiyac ı 

vardır. 

I~ndın o kadar ciddt sCy1edi kl, Tor. 
kı.n<ıy itira2 edemedı: 

- GelJniz, çabuk gidrJim •. 
::MnribA ve sevgillıi J)ornh b!r~birlnl 

buıdalcr ve facia bfıylrcc: b:tt!. 
- SOX-

BiR MUHASİP ARANIYOR 

İstanbul Belediy&-i 
:Meıııırr ve müstahdcmlerl 

Yardım Cemiyeti 
İdare hey'eti riyasetinden: 

Ccmiyeti:nıiz esas nnam:ııaımıesi
niııı 9 W1cu maddesi muôbmce 8/ 
3/942 P azar günü saat 14 de Bele
clıy e bina.smıdak.i U !Jl'Uffii Meclis 
salonunda seı1elık toplan<tıımın <ıık.. 
tcdec~ğin.den sayın 8-ıa rutkadaş
ların m<ızkılr gün ve saa·tte top. 
lan!ida bulıım'lOOlları ırica oluırııuır. 

Ruzname: 1 - İdnre tiey'etıiniın 
bir senelik rapol'lı. 2 - Mürokip 
raporu. 3 - Eskıi idare ihey' .. tinin 
ibrası. 4 - Yeni sene 'bü.tçecinn 
kabul ve tasdiki. 5 - Yeni idare 
hey'eti ve müorakip seçiırl 

ZA 1·i - İstanbul Bey..;,zı~ r..ü!UG m-e .. 
ını;r:uğ'undan ald1,l1 n r.uf· tezkeremi 
zr.yi ett~n. YC'nlsini 2lac~ığım<ia:u es. 
k".!.iı. ·n 1ht:m.mü yoAtJ.r. 

Zuhro AYKAN 

e TAKVl M . "'\ 
Rumi 1357 Kasını Hicri 1961 

8UBAT 
114 

SEFER 

16 13 

Yıl 942 Ay 2 Va.al! 
Vdtlt 

Ezani 

MART 
s D S D 

6 35 Güneş 12 37 

1 
12 27 Öile 6 26 
15 35 btlnıll 9 341 
18 00 Akşam 12 00 

PAZAR 19 29 Yatsı 1 31 
4 56 imsa1c 10 56 

Soh'r ve Başmııhan-lri Etem İ:et 
Benice - Ne-ş~"-1at Direktörü 

Cevd1't KAHABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

r Tarihi Tefrika: 35 

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

Mina, h iç Türkçe konuşmayı bil· 
mediği için kızlara 

işaretle, tarifle a~latmayı düşündü 
mız çekile çelaile niJıayC't Marnıa. 1 
r.a k;yılaırma karlar gddi. IIaıl ooy. 
~e gıderse Ju:mkıar•m bi.ı: gili> ls
tanbulu da 'füırk:lıe.ı'e hediye ede. 
ceğiz... Tilııkleri .ixnfat:en çıkar. 
malı: ve cnlarl geldikleııi ytte at
ınaık =naaıı gelırniştir. Ufak bi:r 
tereddüt Bizan.sa pahalıya malo. 
laelfktrr. Git ord uyu ha2.11"1a. Üç 
a:y zaa'fınıda h<ırşey taıroaan olıın a. 
lırlır. Yüz bin lııişilik ıbir ordu iJe 
&.ı.rsayı çiğniyerek İznıi.ke v:rraı::a
ğ.um ve Türkleri İ=ikten söküi> a. 
tacafııım. Ayıni zamaında Paıpaıya 
da habcor yollıyalı:ın. H:ıırıistiy3ll'ilik 

aJ.enıJıni llüııkler aleyhine Wııtik 
et.sin ... 

Ofer Benos emri aldlkıtıa.n sonra 
:tmparoot.I'un i!ıuzur.uından çrkıtı ve 
oırıduY'll harurlaın:ik: için tıiiyiiık te. 
daırlk:lere 'baş.lad ı. 

Mi.na çadırına alışmıştı. hadan 
brıik.aç giiın geçmiş okhrğu hailde 
biçW:>ir yere haıreket etanemişlenli. 
Kendi kcndir.c diişiinüyordu. Ne. 
dan herşcyi kazanan Tüıık!ler mey
d an mWıarebcsini terketmemi~ 
buılunuyoıılaırdı? İki hiliIOOtçi. kız.. 
d an ba.,"1!.a k..iımroyi de göremiyor. 
d u. Hatta ç.adınndaın biıle dlşarı 
çıkaıruyordu. Maaıruıfih herşeyi 
raıhıı.t idi. O, .iç-inden ne 'loocasmı, 
ve ne de İmpaıratoru düışünüyor
du. Esasmı. itkisini de sevmermşti. 
Bı.mları y:ılruz ımevki ve paralan 
için sevmişti. Ca.ııı baclıanelel'de 
wkaselik 1le büyüye<n bu lµırlın 
ıruha.'1 <>)'Jl3'1:fa. 

B'7.:ıns saıray larmın içinde bin. 
bi:r ent.rikalara alı.,<rn~ş oı1an Mi. 
na, bell<i de Selçuk sarayfarınm 
içimle oyruyacağı rolleri §İrndİ· 
den ezberliyordu. O. kE'nilisinin 
Arslan tarafından scviJccci,'1ine ve 
Arslandan nüvazi,; göreceği;rı>e e
mindi. Esaret haya.tından ik.ur:tu-
1up kaçmanıaı ne kocasınm, rııe Im. 
par&t.orun ordulınile gelip kendi. 
sini kurtarınanı:n iımıkanı olmadı
ğına da 'kani olmuştu. Üç günl:lik 
!bayatı, çadır pc'Yl.Cerelerinde, giııli 
gizli seyrettiği Türk kuvvclıi ooa 
bu imam vernniye kati gelmişti. 
Şimdi o, yeni aç}lan bu hayatta 
talihini denemek istiyordu. 

Türk Ha.kanı Axolan da sevil
miyecek bir kahraman d('ği!di ya!. 

Genç, b&bayiğit, güzel ve diri bir 
adamdı. HC'm de ·1.Mn mana~ile ıY.r 
erkek, Sarsak i'l'l.paraıtorla, suka 
:loocasında'll yüız ibm kere oovgi~e 
d1'ğer bir adamdı, Yahm~, o1ltll>ı. 
lka:fasını ıkemiren, at<>Şten 'bi:r 1buır. 
gu gilbi içime ışliy<'l't'k düşündi.i:en 
şey şu idi: Güruer geçtiği 1'a·lde 
neden Oldukları yerde \-C bn 
dağlaırda dmuyot'lardı?. Bi:r gün 
luzla:ra bunu bir k"llrnaz.bkla sor. 
mayı, liJcin tül'kçc lronuşınasıro 
bilmediği ;çin tarifle arı ktmay: 
düşündü. Ve wrdu; 

-Llle! .. 
Kızlardan biricıinin adı La·Jc 1<li. 

Mina ~lk tünkçe olara<k Llıle ı..-m -
ni öğrenmişti. Llle henı~n =~
ne koştu . Mina, ellerile, gözler;·JC' 
tarüler yapmıya başladı. Hfrkam 
soruyordu. Neden burada ıke:ld11k. 
laırını anlatm'ya çalışıyordu. Llle 
çok zeki bir Türk lnzı Otlduğun
daın Mina'nın i{arctleriınclen n" 
demek istcdiğir.i ımlı:mıştı. Lllıı'n 
ordunun harck('tiııi biılmek, IH. 
kanın ne yaptığım sczm"k Tür.!<: 
ordusunda ı ıüımkün değHdi, <k
ce gündüz aıhla1· gi.ilip, gcl<yJı, 

ve Arslaaı. !uç uyuımadım, bütün 
mayieti, ,·ezi.r ·ve KR.ınınfld~nlarf.1~ 
durmadan çalı~.yordu. 

Lale, Mina'ya bilrr.«liğ:ni vc
bilemiyeceğini işarcl le an lt 
M!na bu sef P,r <le A•slaııı f:Ö"""'k 
:istediğini iışare>t etti. Miırıa, Ars
ianla karşı kıırşıya. gelip biç oı. 
mazsa bir nefes alımak istl~-crd,. 
Hergün, her akşam zcvlk ve ı;afJ. 
ya alışmış olan bu kadın fazla ~
saıbiyete ve heyec:ma dü~mı.içtü. 

Llıle, Mina'ya arı.ı lar:ru aı-ı.r. 
dcccğini işaret etti ve çadırd<.n 
u:zaıklaştı, Vezire gidİp anlaı'tı. Vr. 
xi~ hcm'E':"ı Arslanın huzuınına gr
liıp meseleyi arzetti. Ha1bul<i: .ıv: -
lanın ıbaşını 'kaşıyacak vaıkt.i yu .• 
tu. Hakoo, Akdeniz sahi'ileıiı rlc 
bir donanma vücude gcliıriyord 
Bu gcmilerle bütün Akdeniz ~(lrı
lar;.nı zaptedip Bizanslıları büsJı.ıı
tün Boğazdan içeri tıkıp herşey 
mı.vasalaı;ını kesmek isti)~"d 
Burada oturduğu işte O..ı i~I Tin o. 
cilen eı;asuu kw ma'k !çiındj. Ar 
lanın vezirine vcrdiği cevap şıı. 

idi: (Devamı \'a.r) 

Lik Maçlarının Mühim Bir Haftası 

Fenerbahçe Beşik
taşla karşılaşıgoı 

Yazan: ADNAN AKIN 
Lig maıçkırmın ilkinci d€'Vl'esi 

maçlıınna bugün de Şerci ve Fe. 
nerbahçe stadlarında devam cdi. 
lceek:tir. Beş karşılaşır.adan ibaıret 
bulunan bugünkü maçlar içinde 
en mıühimmi Fenerb;,hçe ile Be

şiikt~ arası:rıdadır. Bu maça ;iti ta. 
lem da ellerilldcn gelcrıı bütü'I'! im
.kanlarını vererek hazırlaıunış ıbu. 
:ıuın.maktadrrJa,r. Fenerliler son 

haftalarda taolrnnlarıru deııleyiq_) 
toplamı.ş buhınımaJa.r ma rağmen 
muıhacimlcrinin ço.k gevşek çalış. 
malarından 'bir türlü fazla "8Yl 

yap.mıya iımkan ıbulamaımaıkıta ve 
bu yüzden az golle maçlaroan. ga
lip aynlımıla'l"lll'a rağmen ta~r
l:ı.rını tatmin edem<"ll1Ckitedm:Jcr. 
Geçen haftalarda yap,lıın mütea. 
kip maçlarda buna güzel bi;r rrrisal 
olmu:şluır. Feneııbahç,.lilex ibı.ııglin 

lig1n b~ında bulunan ve ıkendiıle
rindcn nıiSbe>ten 1loııvvetli oJ.an Be
şiktaşı yenobilıtıek için muıtlaka 

.ilıidalli ve gaYl'etiıi b1r oyıun çtlka·r. 
mıya mecburdur. Soğulkıka:nlılık 
bu m\rhlın koırşılaşmımın en lbü
yiiık. avantajıdır. Fenerliler b u va. 
:ıılyette :iken Beşlktaşlılax da tbu 
m aç için layikı v~'iıilc çalışm.ı.ş 
bulumnaktadrrlar. Taıkımlanna 

Haıkk ıyı alınış bulunan Siy.allı be. 
yazlı.l.ar ıOOna mukabil lbdlkıi de 
bugün • ŞUkrü ve Şakirden mah
l'lllffi b ir kadro ile çıilınuş buluna. 
eaklardr. Bu vıaziyet ıtahaJdkıuk 
ederse esasen ıbiraz zayııf ıolan mü
daiaa hatlarından smıra muhacim 
hatlarında da bu za.mansız nok
sanlık maıçın cereyanı ve neticesi 

üzerinde çok müıhi:m değişiklikler 
yapmbilecektir. Her rıc oJ.ursa ol. 

sun ıbu mühim kal'Ş'll~ ,::ı:ada >K 

taraf da bütün gayretlerin; H>r

lıyarak, enerjilerini sarfcdere" 
sii11ıadan galip ayrılmıya u~r"• · -
c&ktır. B u m2çtan b:ı~ka yhı.., a;. 
ni rnhada l5t.ol'l'bulspoda Tal' ı 

de lig k.ar~ıla.~mas:nı yap~cw.tı.ı. 

Bu maçın İskmlı;,ıl;por leh ine .;,;~. 
mesi nor:maldir. Ş<>rcf stadm<ia O•• 

O<arşılaŞtlJlalar yıapılırken F~n .-. 

b ahçede de Beykoz Kasıınpa,.a 
ile, Ve.fa Bc-yoglusporh:ı, Gi..1,:rt~·· 

saray da S üleymaniyc ile 1 :g nm -
larını oynıyacak!J1-Uır. 

Vefa - Bcyogluspor ile Ga;:ı.,. 
saray • Sü!cynıaniye .maçlar~ n 
neticesinin birinciler lehin b.t. 
mesi tabii ise de Beykcr.zb KaSl'f -
paşa arasındı>ki ımusabtxanın ı;oo< 

çetin olacağı ve ln. \'Vct ile !rm 

arasında btr bcr&beı !iık erz€ae•ı 

bu iki tak.mın yir.c n:aç somnd-. 
da müsavl ş<:rtlerla sal a<l:ıı ay. 
nlm3'Sının uzak bir ihtimal oh' 
mıısı tahmin edilE'bilir . 

' Kiralık 
YAZIHANE 

ARANIYOR 

1 
Galatada, tel'l:!ilıan t elefol'

lu, k alorifcl'li iki odalık ya" 
hane aranmaktadır. Müra~aııl 
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Z:Al'i - Bey"ehir nilfus rne.m 
iı.mıdo'1l aıldığın1 n~fus tı.zJı:crenı1 

e:t..im. Yents..'"n~ a-lacağ rnUan es.u. 
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