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BOGAZLAR 
ve .• Türkler 

Niçin sabırlı 
VESOGUK 
kanlıyız ?. 

Boğazların atılınaz 
ve geçilınez bir Türk 
geçidi olJuğunu her ta
raf bildiği kadar yine 
Boğazlar ve lıtanbulun 
lıic.. bir zaman ve herhan
gi tart altında olursa 
olsun biç kimseye pitkeı 
çekilıniyeceğini takdir 

edemiyecek derecede kıt 

1 Yanan Fen 
Fakültesinde
ki Enstitüler 

• 
Bu ıallab baş a 
yerıerdct açılarak 
derııere başlandı 

Yangın tahkikatı
nın yeni safhası 

Evvelki gece müessif bir 
yangın netkesinde taınıımen 
yanan Vcmecilerdeki Zeynep 
Hanım konağında bulııınan 

Fen Fakültesi Enstitüleri bu 
sabahtan itibaren başka yer· 
!erde atıla:rnk tedrisata baş. 
lannuştır. 

='°"•KYN'' < 
" ?~ .. ~ 500 t ./iri> 

l<ıHJHET.RE 

... 
GECE TAVUK HIRSIZLIGINA ÇIKAN 

SABIKALI BİR ERMENİNİN AKİBETİ 1 

Vartan ismindeki ihti
yar hırsız köpekler 

tarafından öldürüldü! 
Bir mandra çobanı da yamağile 
kavga ettikten sonra can verdi! 
Ku~gımortk polois ınmGwzine 

dfuı. b.r Jhba.r Y'!.f'OOrak kadiye 
deresi ruı.ın.ile maruf yerde iJıltii. 
yar hır adamın yifı.ıükoyııın yat. 
mış bi.' iha:ldl? ölü ol',ırak bulun.. 
dui,"ll b,°"ô.~ri1ıiı>t..r. 

Öhln iJ n sa M!cı ~ ta ,.ıılk ur5ıız.. 
1 

larınc.t..n ve eshl ~hrtirlıeıüen Var. 
tan isminde 70 ya.şmdoa biır ;Jııt«- , 

(D°'·an'.: 3 lincu SahJfede) 
'\l . 

dütünce erbalıının zu
hur edebileceğine inan
mıyoruz. Bu maksatla dünkü gazete. 

mizde bildirdiğimiz glibi dün 
Ünh·ersitede bir toplantı ya
pılarak yenli yerler tesbit o. 
Junınıu~tur. 

Cava adası ile diğer Pasifik adalannı gös terir haııita 

P.cmı n poJ:s kn.'TJSCTi Beh;;ct 
ıle KaJ·köy mıiddcumumisi SJt. 
kı ve tab:b·ıaıı:ı; Sa!ih II~iın M.. 
d·ise n,:..iha..1f! nıe :;:t.nis~crdr. 

3AYLIK 
maaşlar 

r-: ETEM iZZET BENiCE 

Hu vesileden istifade edile:rek 
devamlı Wr halde Boğazlar ve ls
tanbul nıesıılcsinc temas ediliyor. 
Bu temas yapılırkc'tl hH; şüphesiz 
bir hedef güdülüyor ve .. müfo .. 
madi bir iskaudı,l bu bede( üz.erin
de tahrik ediliyor. 
Mevıua temas \:esjlolcri \-e ne 

:ı.anıaııdaıı lıu yana hangi fırsat· 
larla yapıldığı hepimizce ınaliıııı. 

l\tolotuf'un Berlin ziyar«ıti esna. 
sına atfolunmoJı:tan başlıyan ve 
Eden .. llolotof mülakatına kadar 
götürülen &ğwar ,·e İstanbul 
DIA!Sıılesinde Mihverin daima ve 
ısrarla )aydığı, netice itibarile ve 
toplu halde, şudur: 

- Rusların Boğazlar ve İ~an· 
bulda ı;iizü 'ardır. Çarlık tarihi .. 
nin bütiin ,eyri içinde değişmiyeıı 

u Rus nrzusu iklnô dünya harbi. 
nin vukuu ile t<:kr.ı: diril~tir, 
Alıuan - Rus harbi başlan1a:ıdn!l 
önce Ruslar bun1t tek ba~laruı:ı 
yapmak istediler. llcsarab~ aııın 

ilhakından sonra sırada gelen Rus 
hamle nıcwuu bu idi. Alman. Rus 
harbinden sonra ise ayni mevzu 
üzerinde İngilizlerle uyuştul:rr. 
Her iki tarafın tokzibine rağmen 
bu nu1~sına vanlır ve fngilizler 
Ru~larJa.. aTt1a~n1ak irin birinci 
Bii~iik Harpteki Rm • İngiliz an· 
)aşmasını hu defa da kabul dmiş. 
!erdir. 

Buna karşı yine Almanfarın 
Bı>1kanlara knrşı taarrıız harbine 
ba .. I::rınalarına tckaddiinı eden 
gii;ılrrden b•şlıyarak bııgiine ka. 
dar So,·vet RııS\·a Ye İn!;'iltere 
toplu hi-r.haldc d~iınn ~unlan sliy .. 
)crniştıir: 

_ Alnıanya Boi:azları da almak 
ve kendi tarihi bvh·ası olan Şark 
yolu siyasetini tahakkuk ettirmek 
arnıindedir. :Rusya ve İngil1ereye 
atfolunan emt>llcr hıı maksada 
vannak için &öylcncn sözler ,·e or .. 
taya ~karılan bahanelerdir. 

İngiltere ile Rusya aTasında Bo. 
ğ:ı1'1ar ve tsUıırbul lıakkındn vanl
ınış bir anla~ma olınadığı gibi ko .. 
nuşwmuş tek kelime de y<>ktur. 
Mihver ve Alman kaynaklarının 
söyledikll"li tammnile yalandır ,.e 
Türkiye ile dMDokrasilu ara'<lna 
brr nifak kımdağı "°kmıya matuf .. 
fıtT'. 

111İLL1 şEFınıtzlN 
ALAKASI 

Bu sabah Rektör Ceıılll Bil .. 
sel bir rnubarririınize şu &a
batta bulunınuştur: 

(Devamı üçuncii sahilede) 

Vali hu sabah 
Ankaradan 

döndü 
Bugün iaşe işleri için 
büyük bir toplantı 

yapılıyor 
Bir haJtarlanbcrı Aoluırada bu .. 

lunan Vali vo Bcle•J;yc Reisi B. 
Liitfi KıTdar bu sab,lıki ekspresle 
şehrinıize dföm1üştiiY. Vali bir 
arkada~ınıı:za Ankarada bilh3'oa 
iaşe i~lcı1ilc meşgul olduğunu ,.e 
bugün bu hususta Vilayette bir 
toplantı yapılacağını •Öl lcmi~ir. 

IOVYET TEBLIGI 

Mukabil Al
man taarruzla· 
rı püskürtüldü 

• 
Harkofta buzlu sular 
içinde döğüşülüyor 

:'.Vloslwva 2 (A.A.) - Sovyet 
gece tebliğı. 1 Mar~ g'mü kıt'a.. 
lanıııuz d~nın n-wı.l,a~eiil... 
ni 1k11'rn;<, ccphNl:n muhte-llf kc .. 
s·l!TlJ\:rııı.de katı;>l:k tau-ruıılanr. 
piiıJ<.üıc'..:rn•ü., w ;,;r çv.k moeskiın 
yeı.·le,; işgal -etm~~ir. '1:1 şubat 
günü :ı5 d;cğil 47 düşman tayya.. 
resi ve 28 ştıbat ı;iinü de c<ma.'l 

tDovam• 3 ilnd Sahifede> 

APman!ara göre: 
Berlio, 2 (A.A.) - Rusl<ırın bü .. 

tün taarruzlan piiskiirtülmüştiir. 
Almanlar h&r<>ket te~ebbüsünü 
muhafaza ediyorlar. 

-<>---

Batavia açığın-Bu toplantıda Vali leni direk.. 
t'ifler nre~ektir. da yeni 
Üvey çocuğunu bir deniz harbi 
kızgın maşa ile 
döven kadın 

tevkif edildi! 

zavallıt:ızcağız baı
tabanede öldü ı 

Suçlu kadın 6 ay, 
20 gün 

hapis yatacak! 
,;a~.1 c:ı\·arJnda otuTan Enıinc 

Tı.ııL!:noğiu iın1il1ML yet....-Uış yn. 
şın<la Jı,;r ka<lmm; i).-.;ey k.zı scl! 'L 

ya~ında Ay.;2~~~ kıZ6•n m~~ i1€' 
ctövert..·k vücudlinili.. muht~ilif 
ycı'Je.M.ni yaktığını ve bu ruçun.. 
dan dolay> ar.ll!·:yey·' wc:.Jd:Jlncl 
"t zrr.J!ş.~.ık. 
· ·· A · · 'l'..Jt,.n ka' Za\~ ..;.l yşN].ın J-an:r...ı-c ' · 
d'rılağı J'.as'antd'e iyiloşm•~ dıe 
\c:zc;..ğ'Z b rız S.)nra haS"l~~3ııtır.ı.ış 
yirre hasta.neyıe y~'.>:·:L'1uştır. 
AyŞü bu E~fcr has!ar.~dıe ö!ırr·:.is .. 

tür. C.c~cı' mooy.nıe eden tab·ı~; 
ad~i öiürn·tin zatürtr-ic-d~ P r: 

(De-ç-&mı 3 üncD. Sahifede) 

Llzakşarktaki mütte
fik filosunun hepsi 
Japon donanmasile 

çarpıştılar 1 
So.:,r,on 2 IAA.)- Ba'avya a.. 

çığ:nci.:ı cc·reyan eden ik:lnci ye. 
ni bir sav:ı.:ı nct.ıees:n<le Japon 
1.::1'..lru"J Cavaya <y.ak banmr;lar .. 
dil". Hasının vcrdiğ.: hal:ıcrlere 

göre, :;;a\•aşta J:ı.pon fİ106una 
(Dcvatl~l ~ lirı"ii Sahi:tede) 
~-

Bütün dünyada 
mevcut asker· 
lik yaşındaki 
Yunanlılar 

I' ecburi hizmete 
çeğırıhyoriar 

Cnrdif , 2 (A.A.) - Yunan Ba.,. 
vekili M. Çuderos, pazar günü 
Cıırdif"de Yunan bahriyelileri a .. 
dına yapılan bir ayinde, bütiin 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

iki bu~ıık ~,1 boyunca ik'i ta.raf 
arasmdu ık oık muhtelif istiha
leler ,·e ıuulıt"lir nsilder kay .. 
ded~rek asaf:ı yukarı bu şekilde 
karsılıklı lthıım, ifşa ve tekzip 
n1~~1.tnı olan bu bahis iizerinde 
t.1zzat kendisine tn,.lliık etliği hal .. 
de en ı;;aki.n, en sinirır,iz. en sabıYlı 
bulunan Tiirkhe ve Türk efkarı 
umumi~-esidir. Galiba Türk devlet 
ve efkarı umumi) cs\nin teşkil et· 
tiği milli birliğin bu sarsılmaz sii .. 
kiın ve sinirsi2lii;;i ikı tarafı daha 
çok tehii~ ediyor ve bizi mutlaka' 
taraflardan biri leh \Cya aleyhine 
konusmıya nıetbur < tmek istiyor. 
Bn b~••P ve miilahazada. yanlış 
ölcüye nımlan tek bir nokta var. 
O, da, biıcc Türk mi!lcliıı.in dün .. 
ya hiuliscler'i içindeki görüş ve 
düşünli~ ölçül~rini, ruh \:e iz'an 
varlığını tam kıvamında kavrıya• 
nıamu~ bulunmaktır. 

Galata'da Bu Sabahki Kaza 

Bir araba parçalandı 
arabacı ağır yaralı! 

! Ga1·atadn ahırım Ali ad.nida b:X 1 ba parçalanm"l, Aili otcımd>il!rı 
aı\lbaı.-ı '!ıu sabaıh tek atlı araba.. aJit.l!'lda kalarak ağl!r suıreıte ya .. 

İsta~bul ve Bol:azlar me,·zııun. 
da da Tiirkiyenin tamamında oldu-1 
ğu gibi Tiirk mmNi gayet s"kin, 1 
•oğnkknnlı ve mü tc. "htir. Çiin-kii, j 

ıDcvımu d .:n l S•hifede) 

~ile R hürn cadd~sinden geçer.. ra1amn;şt.r. Yaı-alı ted'av edil .. 
ken şaför Kı>malın ıdaresındd;J• 
2.~54 r.uımaralıı taıkSi ile l,'a-tpı~ 

1i'11 c<' ır. 
Bu ı;ı~demc nc:oicc,:oo.: ara.. 

mek ü<.<>re haSlıan-cyoe kafüınhnış., 

~O'f&r yaka aııoa.rak hllkkında ia. 

k:'i>at.a baş!·anım~:ı::-. 

BUSLABA GÖRE 

ALMANLAR 
hep ilkbahar 
kuvvetleri· 
ni cepheye 
sürüyor! 

• 
Alınan esirler, as
kerlerin aç 1 ık tan 
öldüğünü ifade 

ec1iyorlar 
:\Ioskova, 2 (A.A.) - Har .. 

kof ci,·arında il<i Alınan piya .. 
de alayı imha edilm;ştir. İl
men gö!U bülgc~'nde 16 ncı 
Alman ordusunu çember içine 
alan Sovyct kıt'aları Stara 
Russa kJpılarııııı vannışlar .. 
ılır. Dün So\şet ala) !arı yol. 
!arın başl.ea dilğ(nn noktası

nı nln1ışl~rdır. E:-..ır edilıniş o .. 
lan Alman askerleri, 16 ncı 
Alntan ordusunda askerlerin 
soğrıldan rn a~lıktan öldük
lerini söylcm!~lcrdir, bu as· 
k"rlerin ilatlesinc göre, tay .. 

(Dev'lıl'. 3 ünf'ü S.1.hifede) 

Amerika Hür 
Fransızları 

resmen tanıdı 
Vaşington, 2 (A.A.) - Birleşik 

Amerika dö Gol hiiıriımetini res
men tanımıştır. Bundan sonra A.. 
merika yeni Calcdoııic'dc hür 
Fransız JıükUnıetini lanıyacaltlır. 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Bulgar kom
şuluğuna dair 

NİZA"1ETT1N NAZİ} 

'rürk - Bulgar deldiırll$)'oll'U... 
nun yıldöoı.imti. mi.ı.n ... sebetiı.Yle 
Ti.ırk gazc1ele-rinde ç-ıkan yazıles, 
Bulgar basınının konuyu bir da
hil ele aımasuıa sebep olmustur. 
Sv!yvtnn hemen he: gJze~Cbi, is.. 
t.anbul, Ankara ..,~ İzn-Jr gu.zetcle
rlnln siya.5i sütunlarında çı:kmıı 

oloı.n yazıların d:k.kt.tH ve sadık 
tercümelerine uzun stitur.lar ayır., 

mı~l<.a'T'ıdı.r. Sofy:ının rr.illelıeraraeı 

yarı resmi siy.asi organı olan tLa. 
Parolt Bulgare> ilk sahifc~lnde üç 
sütı.mu Türk 9iya.sl n~uharirlerL

r;,hl yaa:ıl&rındaın alınm1? bu.J.isa .. 
lı:rh doldumıuşıt.tlt. B.1~ stıtunla
rmOO liaric)ye Ve-k!J;rnızin ve 
ELi'gar HariC"~e N<lzırınW'l resim .. 
leri gôrillmekıtcd~'t". 

Bu hal, deklarasyonun ;,·ıldönü., 
nıililde Bulgar gazeteler~€' gö
:ülcn yaızıla.rıttı cYasak savmak• 
Jçin gelişi güzel Jrarcıttmmam~ ol
Cuğunu haha iyi f·l-s~ett!rmekt.ed.ir. 
Bulg;.xlar iyi olacağıru k('stirebil.. 

(Devamı 3 ün<ü S"t..:ıedc) 

CAVA ADASINDA 

Bindirilmiş J a
pon piyadeleri 

imha edildi 
• 

Diğer kıt'alar adada 
50 kilometre ilerledi! 

Lon.dra 2 (A .. \.)- I!olan<la,' .. 
Jar ve Angio : $akson.ar Cava 
ad.afil'llda Japcı.-ılara rnukıw<':net 

(" ... m~1- e-ô.':ı·kr. Aa-d·nıP. Rembanıg 

meı~k.iir.<1' 11 50 k! .:c<ı11c1n m(SJ;,fed 
1nüf..e!.k: · i.1 Blı !'a~la_Jı; ırrrc,··.ı: .. 
ieriooeıı süı,ülanck ist:yrn Japon 
hücUJ'l; kı\'al.an, motoo!<let.lı ve 
b~ıxiir~1tnı~ p yndc hir} k'-c:-i im .. 
ha e:t1 m:şur. 

Japao..ıwrm d '1'.zd bulunan 42 
gem~:nci.c-n 27 s: rnü~"tei~k to.pç."U 
.atcş!-cc.k ootıfılmıı;ı veya hasara 
LLı."ratıJ.ıırı~ır. Japon kuvvcıier.ı.. 
n:n büy.ü.k k19mı Bantan®Jır 
Eor:dın Ja;ıan'..n 1a;.•ri\:-c-=- an 

(Dcvar.ı1 3 ilncO gohifedt:) 

Japonlar Cava
da görmedikleri 
bir mukavemetle 

karşılaştılar ! 
Batavy<. 2 (A.A.)- F<'.om1enk 

kıt'aJ.arı Ca\·:ı.da müdafaa savaş.. 
Jn yaP"•amkt, belki j!ıraç hare .. 
ketı:cri )"pılan her yerde J apoıı.. 
Jam kur;?l tıaarruıa gc~~~ bu .. 
lll'nıma'<.tadır. B r btıSıtsi muha .. 
bir, d~m.şt.r k•: 

FJ:ıı~kü.:a orad:ı pantalOl>U aya.. 
ğınd;:m ~lokarıl.ınış bir ıx""'1.n y ü. 
zükoywı y•aıtmakta olduğ.u gö.. 
:rü"mıü~tür. 

Yap:i.an mua, "!'OC1> nde dizle .. 
rinde ve ,~ü.cuı& nim mı:ht·l.'lif 

y~'l'lerinee kiipe-k di<'rru lzı!eri 

gö;rülm J.stür. 
Ev\·~ıa l-ı-scd~~ hüviye-t.' ~er i.s 

ı luııoa.r<•·mş. fakat bı!•iı'h~re ko .. 
1<< 0 r At.1, ı;işc-ci Le<.rı isimlerrn .. 
<ic ;k• h"1 bu ada.rr,, tarı.ını.ağa 

muv•;:ı'fok ıımı~laı•chr. 

---ıı:---

Bu sabahtan itibaren 
tevziata başlandı 

Memur ayhkSarı da 
bugün veriliyor 
Jrl·ülek.:J. "t1 C"Y'\ım \'0 (_~ram Mn \ 

mart, r4~ar-. :rr~y ma::sl-ancm 
te,-,,i ohmcr=ı ..ı bu sab.1'ı•.aıı 

(D.v:mı 1 ıoneil S: !Jfed<') \ 

- ------ -----
Bir iftira davası ve bir iddia .• 

İstanbul halkına, hayvan deri
lerin den istihsal 

edilen yağlar mı yedi~ilmiş ? 
Bütün şehirlileri; safahatı itibarile 

merak ve elikeya evkedecek 
bir dı:vcının görü•mesine baş 1 andı 

A m·t! 6 ıııcı .!eza mahkemesi 
m:ı.11. ,:c!i bak mınıC:ı.n çok d.t. 
kate • <3'.}·an ve İstanıbul hallcını 
merakla taık1ibe 'evkEdeoek bir 

d;;> .r.ın dlU'l.11/m= başlamış. 
1ır. 
Davanın suc1ru.su, S1mon adır

dı. bır yağ .mütehassısıdır. 

Yağ mütebass:sı: 

•-- Ş€hrimiı:d;,. müh•m mıldar 
ve orr,ikvas',•a i< yapan b r yaii 
fabrıkac>ı, s.<:ıııelen:i'<:nlıcri piyasa.. 
ya mu .. tc•:r h:ı.y,·:ı.:"1:ı1"m cierile. 
rind:cn çıkarı~a.1;. )·~ğ~~r1 sünnüş 

1 ve bu amd~ b>r ıak'm 1. .cari bir. 

Bu sabah 3 bin 
ton maden 

1 kömürü geldi 
1 

Bu &abah • y.,ıkenc; vapu:n.ı. 
1Je Zonı;ulidJaJı:t;ın limanomız:ı. iıç 
b' n ton k.tJ< kömürü gelm;;kr. 

Adar..a ~·~uru da ıki bm t"" 
madcın kömürü g t rmC'ktoed, 

Bu könruı,Jer halka te,·zı ok .. 
naeakt.,r. 

(Devamı 3 llntil S< ,froe) -,
CERÇEVE 

Ru1;•nkü pazar gÜ'lÜ muhan-. 
be böJg.,sin<loe Cavanın merkeT.in.. 
de b:r n :aha il z.iyal'Ct et:iğ~-n sı .. 

ı 
rada Ho)aoda mevzilertını<> ku-
manda eden bir subay bana bu 
busu;;~~ t«nma t verd1. 

Japrnlar, ba.;ka hiç bir tarafla 
:g'ö:ıımed'Jki'.E-ri !kadar «fde"I fi bk 
mukahd<? '!le kaıoılanıchlar. Mu

(Devaımı 3 üo<Ü Solı!fedc) 

KISACA 

Kağıt kırpıntısa 1 
Bızim mahutla şOyl~ kc.1.u$luk. 
- Sümer Baonk !<ağıt lmpır.tıla.rın> 

toı:!1*or mu?. 
_ Ka~.rri)'e h'3.l :n..ıl?- 1cpiadıg1n1 

z.;.nned!yorum, çünkti e\-1.frdc ve milr 
e3seselerde böyle bir Rrr.t'1'yeye rast. 
larr.&dım. 

-- MCmkikctte kc\~ıt kıtJ-i1 ve tab
ıdk;~d..'\ ihttmaıl se!.lüloı azlığı var .. 

- T..ı.hmin ederinı. 
- (.l halde clçin kırpıntı k~ğıt1ar1 

• toplamıyoruz.?. 
- Hoklku tte böyle tt>r,Jımmaz da o .. 

n\U! 1~:11, lialka her şfl-l!Irde bir ilü d<:
po gö~~rJ!!r ve mcsA\.A cCcpoya tıee. 
Um 10 - 15l kuru,.a. ~~in pJ-ra ile 
k..rpızrlı all;,yoruz.. Derıi!'Se yalnız İs
~r.bulda. en az a;rda !ro - 20\l ton 
kağıt rn<ıhaloltak rıku ve bıı ııebeple 
l«noli kendine Mitıt topl•yıcı ve •atıcı 
bl:' işe;! sırııh da ba!.ıl riur. 

- O ha.:dc, bü~ü:ı. memlL!i.e.t•e bu_ 

nu yapa:rs&lt sadece kırp-ınh ile mem
l•kcl b:ıcmb<le yan !lıt>yacı. kllf$ıla .. 
rız, c!er:.eh.-t.l.r. 

- :Muhakkak. Fakat, bıır.•ı ya.pabi1-
ntek 1.-:JMl:yle. GÜTlde -en ~z t'ı ı:ket ... 
ce 2Q--25 vagon k.~~rt kıTpıntı.s-101 is
r;: ettıı:0:nı:;z muhakJtak.t t! 

J\. ŞEKİB 

(Gherardo Gherardi)ye 
Açık mektup -

Aziıilm, 
Eski Yunan lraccdyası ve 

Fransız tiy" trosilc epey u&rt-~, 
tın1. fn~iliL, Alıu;ın ve. Rus ti. 
)·atrosur.u da lılı p~rça tanıdı· 
ğıını idtlia edebilirim. Fakat 
ltalya" ü~·:>tro<u adına (Pirnn ... 
dcllo)dau ba~1· rısın1 taumuJv
rwn. Ne yapayım, bilgisizliği
me verebilirsiniz. Bıına rağ. 
nıen birkaç giinacnbcri ismi. 
nizi öğrenmek şerefim kazan
nııs bulun11yonnn. 
Bakın, nasıl bir vesileyle: 
(Para) isimli beşinci piyesi. 

min, sizin (Halis Altın) piye .. 
sinizdcn aşırılma olduğunu id
dia ettiler! 

Size bunu baJ:M,r verirken, 
yalnız saf, Sizin (Saf Altın)ı. 
ruzdan claha saf ve masum 
memleketim hesabına teessür 
duyduğumu itira.[ edc'1ıiürim. 
Zira bu cfsaııe.ııin hikaye.ine 
sütunlarında yer veren birkaç 
gazeteye göre, memleketimi
zin Dircak resmi tiyatrosu, gQ. ya esPrinizi.n terriinw.siae eit 
oıüsvettcleri bana •a~tr!• diye 
vermis, buı de (Para) yı bun. 

NECİP FAZIL RlSAKÜREK 

lar<laıı aşırnıışını! Ne der~ni.ı 
azizim, bu iddiama sahihi hır 
İkl~·an değildir! 

Bu <fayoda o kadar """U· 
mum k.i, Li~lıi:r ~·esıka göcoter .. 
mcdcn bann hırsıı.hk isn ... ıtl 
edenlere: J::ırş1. cc.crııl..Lİ ;ılıp 

krndiııı nkilc ııml..Jye;,<' bil e .. 
dcmedlm •. Masumluk derecemi 
dü~iiniiıı ki, IDC\'<'tıdf~·1.:~·ı.niıden 
b ile haberim yuktıı. lknlm için 
meçhul olan sizinle, l:L11tlinıt'e 
ıualUnı olan eseriıni nasıl tera ... 
~İye koyabilirdim? 

Nihayet dündenbcıj t.• crin1:ti, 
eserinl:t.iıı kabataslak ınevzııu .. 
ntı ökrC'ndinı. Bu, )\arn nıı lia) .. 
bcdc.aı bir bangcrin, l'ebiııdc 

kalan son metcl•blcrlJ tckrnr 
·~ ha)alnrn ot:lı"ı.uı. belki de 
nıiisbct biı· i~ kahran~:u1lıbrıru1ı 
hi1'iiyl'Sidir. Ilcn.mkİJ>e, kok· 
nıu"' , .c cüı iiınii~ l:>ir C("llj)·cttc, 

bju.hir dalavere Çt:\ iren, ahla .. 
ka zıd bir tcrhiyc u~u!li giiden 
bir iş adunıının, ayı'li terbi3 c 
usulü l üziindcn eı: bii ük dar. 
beyi ailesiııden y('ti;kt ·ıı soura, 
eline geren bırkaç parayı bir 

(DC\amı 3 ,;n"u ~ ~~' :!•) 
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HALK FiLOZOFU 

GEÇr.JIİŞ SENELERDE.~ 

Gazetelerde, flttısat Vekaleti· 
nin

1 
ıncnıleketto un1tani nıağa. 

zalua. a<:acağt Jıabc-rıni oknYwı. 
ca, fc\ ka 1.idc zaman!ardan c\·
veıki yıllarda, uzım u-Lun mev. 
zuu.bah• oJ..ıı bir meseleyi ba. 
tırl.ııdını. 

Gazete olleksivonları mey
dandadır. t'şennıiyeıılcr açı!) 
baknbllirler. Nornıal do\· !er. 
de. alalu>lı bazı d~ ·Jet d..ıireleri, 
Türki~'' hayat palıaıılığı .a 
knr tedbir ve ça.re arnmak 
maksadile senelc<rce ctiid ,.e 
tedkiluı.t yapını lnrdı. Bu me•ai, 
akademik bir calı~ma farzı 
mıydı? .. Bilnıi, orıu11. 

Fakat, o zam.anlar, Twki~·c. 
deıki vas:ıti geçim seli. esi di
ğer ınC'lnleketlorlc mukayese 
edilir .-e meml k ti.ır.h.in pa. 
hıı:lı 1>lduğ>: ucıiccsi ortaya çı. 
karılırdı. l\unun içın de, L.r(a-

ESKİCİ . 
BOLLUÖU 

Dünya ahvali dolalısile, c. kJci. 
ler ço~ .. ın halle aralarında, 
hcrgün, düzlı.elerle •eskiler ala. 
yım...•CJ geçiyormuş .. 

Kimsenin yeni ltfr şey alamadı. 
ğı şu zamanda, eskileri verip \·cr
nıiyeceği şiipho!idır. O halde, bu 

işle uğrıı~au erbabı zanaat noden 

çoğalıyor?. 

Galiba, züj;-ürt.Lyenler çok.~ 

iÇKİ 

lUİKTARI 

Profesör doktorlarmuıdıuı bir 
sat, günde ı:; gram ra.lunın vüeu. 

da zarar vermiyeccgini, bir kon. 
feransında siiy lemi§.. fakat, bu 
doktorun Ycşılay Ceıni>eli azası. 

le alıbaplıj;'l yok mu?. 
Çünkü, berikilere nnaran, bir 

damlası dahi müthq zanırlıdır. 
Ayrılan bu fikirler, doktorlara 
karşı olan itiıMm sarsmaz mı?. 

ŞİŞHANE 

YOKUŞU 

Meğer, Şişhane deyip geçtij!inıi:ı 

RE.ŞAT FEYZi 

kım istihlak koopenıt ifleri, u.. 
munıi ıuağazalar açmak tavsi .. 
ye .-e fikirlCJ1i dünu, dola~ırdL 
Bugünüıı fevk,Jade şartla 

rından evvel de, Türk.iyede ha. 
yat pahalı idi. Buuun, birçok 
iktısadl, içtimai sebepleri var. 
dı. Fakat, daha o z:ı.matı, bu pa· 
hnlılığı ortadan kddıracak hiç 
bir tedbir ahnnıadı. T~-şkllat 

mı Jazırndı?. İktı'llldi müt>isese.. 
l~rjulıiz, memleket jçi ticareti .. 
mız iptidai bir farzda mı işli· 

yordu?. Bilmiyorum. Her ne 
iw, yı!Lvca tedkikat ile vakit 
geçirdik durduk. 

Kanruıtiınliz şu.dur: Eğer, \1ak. 
tile, akadcımik tedkikat, işin bir 

an evvel nel.iceleıune'i lçbı ta. 
cil edilmiş olsaydı, zamnnında 

alınacnk tc<lbiTlcrin, bugüne 
çok faydası dokunacaktı. 

Mangal kömürü satışları 
Mangal kömürü nıı.rlııını.."1 do

kuz kuruşa çık.ıırLıınası ü..ertıne 
ŞC'hr.imıı:e kömür sevklya·tı ge. 
çar hafü:ıl.aıra nazara'l ııı'lmşı ur. 

Dün sabah Bcşı."ktasta Hu, ·et. 
t'n Llreleshe Uu mo'.ör dollh>'U 

1tömüır geti.;rl'lani' ve hemen sa.. 
Wmı?(ır. Şı'ledon de iki kamyon 
kömür ge'.i.r lrnıŞür. Buııl'.aNian 

Liri araba vapwrile Kabata'lQ ge. 
t.iri!:C'rek Beyoğl.u.nda sat:hnıştı.r. 
Bugün d'c üç me>tôr Şi'!t>deo kö.. 
mür gıt tireeek11iır. 

Aı;.I: iı ve memuriyetler 
Ünivemı'tıe ilet.sat f.akül'te;lıa 

eli• l:ra aylık ikerUe bir d-ak1ıı"lo 
ahınma}. üz-ere bu ayı:n bcşıncl 
per.;a:rr.bc günü saat mıda l>ir im. 
tihıuı !cra olunacaktı.r. 

Adapazarı:rxfuk'. dcmır \"e t-ah. 
ta fabrlkıısma Y'l:Ulll <iliJ<ümcii., 
oın to.rnr.ıcı, on tcsviyec:ı ve üç 
'DOClıeıcı aramlmaktaıdcr. 

İsta!ıl:ıill Vakıfbr İdaııesi.nln 
men'ln (,Ulan ;,ıeımes;ne amolıe. 
ler arnrUl.maktadır. _ __,___ 

Mezl:ahada pay yerinden 
kaçırılan 615 koyun! 

Sttl<ı ısmiaıde mr kı.lsıaplıllc hay. 
van kom'lsywı.:usu e~lld gÜ!ll 
m€'Zbalraıd.3ki pay verine 615 lro. 
yun gı.ıt.tr>m;ş, fakat deri fiaır., _ 

rmm yuk.seltilıeccği hakhndıa bir 
şayia rlu)'31'ak hanları gece yanısı 
kaçmınıştır. VaJ.".i ihbar üzerl.nıe 

hemen ta ki.bata gcçilt rek kayım 
Jaır ger ge!iictilmi.ştir. 

yokıl§un a ıl adı Şe hane imiş! l~;;;:::::ii~~~iii" 
Yıllardan sonra, isim deği l-irilL 1 
yor. Artık, bu hal, ·~eş·i beş gör. 
düifunüze mi ddiılct eder, dersi· 
ıW?. Bana kalırsa, lkW de müsa. 

vi .. çünkü, yine, Wırkt!ti, bildiği 
gibi söyliyecek.-

YAZ İÇl."l 

HAZffiLIK 

Bu yaz, buzun kilosu beş ıkuru. 

§41 ...alua.kmış.. geçen mevsimler. 
de, 1181'h, fih"llki üç kuruştu, aın· 

ma, bu paraya IY.ızı semtlerde buz 

aJmek mümkün değildi. Narh, bet 
kuruşa çııkarıldıj:ına göre, mese. 
leırin doğrum, bu >:az, buzu yedJ. 
1ruçuk ~ alacağız, demek. 
tir. 

AHMET RAUF 

Papuç ışı •• 
).lem.urlara ve t.ı:1ebeye m::ıhsus ol

mak lkett, mlll1 fll!>r'k. !arımız t<tı: tip 
.şıyala..--ab.: yap&c2kımt,, Eoyle bir h!ld.L
litYi berk"3 memnuniyetle !oarvılaır. 
!la tt;;, nonnııl =nla1'1a dab., t>lebe 

ıçm, 11l'd daha uc;rzıı ç.kan tek tip 
ey~bı kulli:ıulınaz, diye, btr suaı 

ıcn... • b!llr!. 
Ayakkabı va<Jretı m·.tılm. Ate, pa

hnsınıa. "'tem.ur muayyen gelirli v.._ 
t9.nc\o..ştır, Talebe ise tama.men müs
tcl1l! tır 

Hatta. bütün vatdndaşlaır tarafından 
alıuabllir mahlyett.e, lükslerı. o!lat<n 
lrl ·~:ıidtabı yaptırmak fiıcrint iled 
5ünnek, bi..zce, daha maku1 ve tnllc
bu~ olw-. 

Edebi Roman: 49 ' 

Seni Unutmadım 1 
REŞAT FEYZi 

- P<l<I, bu, Nuri Yılmaz n , 1 bir ! 
adlım? Böyle lehevvilre C.iın K P JP 
et!i.h kulj,a--ıan Lp.e bıx.:.s1 nu. 

Kudret i<a.lııkaoha •le gü.dı.; 
- Yok. canım.. :\t' (de o ; --ek. on.. 

da•. O, sade, t..->l bol k ı...ını. .:u b!.. 1 
kn 1'ir ad :n •. Bol bol kaz;ıNt ık, met.. 
rc.5h.'Tiyle v s ı:cit.. işte ou kada.r ııe. ı 
r!f.n geztm:ıe, dibytıd~ ba:l<a bir :;ey 
)"ı .. lt. •• 

ııtraz dı::rJ cı, ;Ave etl. 
_ Bırak ıu herJı be ttndo .. Nere. 

elen açt ı;Jurduı . ,E. Anı~ ba. 

kalıın. ba .. 3 ne VJ1', ne yok? 
f>il•vl. so.uk kan...ı \'e ali'kıisn gö

ı 1nımiJ'e t:l.tıJ31['ak, s"g :!"2"1tn1 taze .. 

~~; . 
_ Ne olaca.k. blroıder. dedi.. Işle 

ı, gllç.. Bıraz nhal.s>zl;k gccırd.m. ü. 
ıutmüşilıl\ .• On bet yirmi goo otelden 
~ı;kemadım. Süzde d n~m.ye ı.!**'

ıN'"" ~e .. 
B~ m-ada teıefoo ça';yordu. Sün(, 
·~ .ı- .ııa'lt.,, Kudıet!Jı eôZQ 

dl4var. X:t saa;;.e il171niştl, Birden ye. 
' dtn kalktı: 

- Oo .. Bır der, saate baı~naı.. O::ı. 
o.ar -'i· ün bJrde ınWulk<"n:.c:-:n v:ı.r. 
fI;.ry ı. L..ı.n.a mil$3.ade .k.ıırdcş•m.. Gö.. 
rt.,ıel , :varu. 

Siı v 
- GWe güle K~C:.•t. dcdı.. 
&. rır..ı, Yltıkrofona ya.Jtl~ştt! 

- .Mlo ••• Bl.l)'Un" e!encum.. Avıı.. 

kat Sı.ıavı •. 
ı.uı:d ki - Nevın<li. Geııç oda. 

mın, bırden rene\ detıştı: 
- Bomıır Nevın .• 
-1 ...... 

- Teşekkür ede:im. canım.. Sen 
oı~3:sln?. 
-? .... 
- Ya, b~tiıı. ~<Um. E.ııyala.n a. 

l·:ırtımacıa yolladım.. ht::n ae burada 
ç• •ııyorum.. Sonr;ıı.. Öyle blrİlcmıif 
~rıır. var ki. Nasıl .., ındıuı kalka· 
cı~m .• blmıiyorum. . 

c.:rasın· 

., a . 
'Y .. 

Japonları Cavaya ·ta.a~ruzu 
ve Müttefik aası 

Esl~i Bükreş Ateşemilileri 

Uzak Doğı:da: 

·ı al alma 
Talepleri 

Bulgaristan, Sur iye 
ve Filistinden 

müracaatler yapı 1 dı 

::.ı;.ı • .:ı.k~bc B~J.: . ..ı., l.ı,;e reşıt:ilatı ... 
na, s .. ır milk.unla a ~c n z..:.n-<ın.lafda 

y"pım ihtWr ve ı... ,;u ı:t 1hLac.ı.arı, 
baZ! şıkuyetıeri mul~? o.uyor. Evvela 
b~ ıhbi:lr.arı ;y pan.ıarın nıUhim Wır 
kısmı, adıru ve ad.r". nı bıAi:n1en1ek_ 
t r. DtıŞiJ:J~. U ay i wurU.>L bir iş 
);:.:.,µ t._.~ı lı.bt.'t' V(rln b!: adanı, a
l!Hıı s~ ... ~ ~ 5Utı..:t.;:c, bizzat 
&cnJ ~ı de g .. y.:·ı t ıı:-üsl Jir hareket 
;) tıpu, .. ş O .. U.) Cır, 1 

Bu ı.ıb~r . ...l'W1, ;o!< drit!taıı~ ve til.hı. 
da;.·r4ı-.n .... i" ı cjuı1yct • .adc3ız. ııer 

\ La..'1ıd ... p derhal :nah· .. kı!' ve ..s.!ifçi. 
da-u:og aı y~p4t!r1..::ıma1. l'.!.ıkü .-.-et.n 
t:ısrıh ve lld..ll eı.tı.ı.!i gibl, istifçilik. 
Y~ıız, devletin el J.royouğu mJ~cler 
U ,erlnd( n:.ev:zuulıa113 olab~la·. ~ 
hnl-ctt. bır çok v&~andaştatı rahat.sız 
c.J.ı..:ş oluru:z.. 

Japonlar, deniz • lıa,·a nıulıar:ı.. 
bclcrl,nrle uğraılı Jarl kayıp'an 
göze nlnrak Cuva adasına .:::sker 
çıkanıııış!ar, Bautonı, R~nı:b:ıııg l.i. 
n1~nlarıle İndr2nıa~ u körfezindcıki 
L)·ı<L. bi.-er köprii b• ·ı tutmıya 

muvaffak olmuşlardır. Dünkü 
mulı'1rebelcrde ruüıtefi.kler, kara. 
ya çıı~an Japonları denize dök· 
mek için karn ve hava kııvvcUe
rilc hücumlıır yapnu~larsa da, Ja. 
ponlıır dayanmışlardır. 

.nıadığmJan Japonhr çıkrmada 

ınilrnfiak olnıu~la.rdır. rlwıdun 

sonra, daha lıırkaç ~·er<ı çıkarak 
nıiidaf.aa J..uvvetkrlnı daj;'ltıp par· 
çal:unıya. böylchkl.> zayıf kalan 
ıuüdafutt grupları kr..rşısında ada. 
nın n1crhcz.ıine do~ITu i!erJenı.iye 

çlışacaklardır, Surabaya ile Ba. 
tavia ar,.swa çıktıklıırına göre, 
)uzla cenuba )iirüyeıek adanın 
doğu ve batı kısımlatmdaki mü
da[na kuvvetleri11in .birl·irile irti. 
batını kesır.iye de teşelıbüs ede.. 
blilirlcr. 

Hari~ memleke1lle.r~kın ırnıal al 
:n.ak ;in ticaret odaaıuza ve di. 
ğt>r ticaret od'alarına müteaddC;i 
•ıı!lepLer yı>p1Imaktıaıı:lıır. Bu me. 
y;mtla Sofyaoa maııuf biıı Bıı:l~ 
fkrrr•as ... İznı.lr tç-aert odasvntı rnil
ra-s•:ıt ederek her türlü maılısul. 
lerimiZ.: ootıın alınağa taıliıp olıdu 

ğumu v~ li\!jll.'.13311 bak'liyat, pa. 
mu~< ve 1.· ~mk almaı.< istedt,ğirıi 
l>i ldirn>i'l vıe bu roaksa'!U.a !ibra.. 
cat tüccarlarıımzla mulıabere ve 
tcmıas tesis elJnek arzusuıııdıa buı. 
luınd'U:ğUT.u füıv-c eykm,ş"Jir, 

B •. oket \'Crs:.ıı ki, a:ôkndarlaır, bu 
:tb&.. J f' karşısında ilızııu gcldıği k.3 .. 
~::r t~·J.r,:k \'C d~ ~ u:uir1et. !r-Iaale
ser, şah hıslC'~·c :kıpı :.ıra-k, ya.hu.t., 
sırf ~<:.~ men.Lıatler, k nler, garaz.ar 
c:.o·- .r~ y.ı.e de bır t kı;ıı cy..:lu:ma 
i.a~-!l.r!'l vWrl o;.du_g ı anJaş.tToakt:ıdıc. 

Bu ic:ab!l muhb!rllkıcr. k•.naa~ ,..:n.ırl.
cc iht.kAr sutl.IZYla'l, ıstl:!ÇJJ..Kıcn da.. 
ha n;en!ar blr ~!.;.r. Gel! 1 .güzel her 
'-.ıta~nı izzeti 11rf,şl, v~ zcrefı i:e 
tıynsrrd~-k., elbette m<'!nlf'k~t kmll('»;arı 
t-ar.ılaıc.i:ın mfisaade cd-lır:uş bır hare
k~~ oı;ıma.z.. 

NOI1r.ıal zarnanla.:d.ı, evinin g1da ih
tiyacır.ıı toptan alan b:r çok i-nsaıM.ar 

vardır. Jlr1esel~. bir U>neke y ... ı; alınış 
ve 1:vine koymuş blr v .. ta.ndaş neden 
ıslJçl ol>un?. Bu,, i•Y•ı tabi\ bk h&\. 
<lır. 

Hiç bir vatanda~n şüphe etrniye 
h:ı.kk ::rr.ız yoktur. !ier v& t~nd~sın a,s... 
gnri bıum, kendi:miz kadar hU-::.-nü ni
yet sahtbi oldu~wa inJnrr,ak bir 
prensJptir. Kanun. ü.ncak, ortada mev. 
cuı b: suçun !a.l~i ('('71~3ndır1r. 

Goru.yoruz, duy·ıy-Jrut. okuyoruıı ki, 
<erek ıhtikAr, geı·ek ist !çU'·lt suçuyla 
r.ıahktnırye verilen rr.P.znuırJardan bir 
k:.)o....,.ı beraet .etm(lkte:lir. Bu, sevinile.. 
cek bir hcidisecl ..... Dcme'c k . ortada. 
;.an"-edJld.ğ! g.bl, bu yola dökulmüş 
bı.r çok vat3Ddaşlar ) oktur. 

BiT taktm y;snlış .hharlar. şüpheler 
a~,:ayıs1yle 1 bir lqsut\ vataod::ış-1a.r sor
g.ıya çt:ki.!mekte, haklkat n~e:ydana çı.. 

kı"lca, tu.mamen 1>e:ht.~t bır.:ı:t:ılm:ı:kta
dır 

?r!uhtekiri nasıl in::-3f$tZca ezmemiz 
l;lJJcrısa, suçlu olmıy:lnı him~ye etro-e
n1!ı de o derece e1z :~ b:r key!iyettiır. 

R. SABiT 

Barut dola kuta ile 
oynamanın Akıbeti 
izma. (Hususi) - Bexıgwıa 

l..azasınm Ulucami malı:a.Jllesin. 
de otur""1 maruf avcılıarunırlJC!aın 
Hıı.san'n. oğlu HiJmi,nin 15 yaşıırı.. 
da~ oğlu Sedat, ıtvde bulduğu 
bir kutu rıe oyn.ırh"Cn birıkmblre 
kıttu i::ıfJak ctn,;ştir. İ~i l>arw.nıa 
001.u olduğu -an~aşıı1a'n kuturruırı 
in~iM.k'iıe C>dada buluoan Eşref 
T:..,.~n ile kı:z kardeşi 7 yaşında 
&.l'vct ve Sedat \'Ücul.'lannm 
muıhtcl.t yerlerinden ~ar~anmış.. 
laırdır. 

Karadeniz Boi?azı radyolar· 
ları faaliyete geçti 

Son şidlc\et;l · kış es!lll8ını<!a bo. 
zuimuş otan Ka.ra~-z Boğaıl.l 

\"e Ru..rnelife=ri ı-:ıdyıofaırları l'i.. 
man ida~e ! tarafından tanın· o
luınrdk dli.nıd'eıı it lb:m-en tel<ırar 
f12•. yete geçırıı:şleı.ıdir. 

lskenderun limanı için yeni 
bir ücret tarifesi yapıldı 

TJM·:e" Liroonları İşılet.me,;i U. 
Müdürlüğü İsl..-enderun llimam 
ıç .rı J ı:. b:ır - eım..: lıcret turi. 
fe5 kı:.brl etmı!.~.ITİ. Bu y=i tari. 
tenin tatbik ohınmamı:ı.a bu ayın 
on beş'1l<l'en itıibaven başl.arulma. 
sı J<ıararlaştırmııştıır. 

- Si.ı. mi?. Y,. tın mı tq.ınıyoreu. 
ouz''.. lyl, mUk-er..-.ınel. 

- ? ...... 
-- eu a.kşam burd.yB mı g~lmeik is-

t~·oı Iı'). İyı arruo:~, ço" g~~ çıkab!li.. 
riz I\,·\'Jl., Af~aın sa.al yeJ:y< kadar 
buı:ıda çal~.ıtr.3.k .uıec-b1.:rl3et:Cd-ey.!ım_ 
-7 
- l.ıeyır .. Şi!ke:ım .. Neden ıstem.l-

yryım?. Yarın ~La:ıbula geçecc-iıtsin 
na_ıl olsa ... 

- ? .••• 
•. ı· sta mwn? Vah vah.. Geçmfı 

o!.si!n y.:ı ... ·rwn.. Nen var. Nevin? ... 

- ' .... • 
_ ŞıdaeUl °'J\ll-ııtk mi?... Aman 

kend-ne d.k.ltat et, kızıru .. 
- ? .••.. 
- '\. ... tıyur mus.ın'.'. Eyvah ... 36 a.tcı 

:aıl.ı r.;evın •• FoıJcat, ZU(:r.-IJ.k etme .. İn_ 

s ..ıllth art-na-z. Peki, yarı.:a."' nastl ee
çc:: ıt: .a i~arurul3 • Va!l. vah .. Büyük. 
g~ olsuu ıekerirn. Sent yo..nn, sap 
sa.t.:ım bu:.Urunı. Sıvic. Üzi.ı.me .• Y 
TlOO k 'lar birr &cy'ın kalrr.az, g(.'çer .. 
Kcd:ne iyi. bak, Nevin_ 

- ? •.••• 
_ Orc.,uar, can un... Dudak.arından 

öpt rim 7avrum ... 

* Doktor reçelesinl yazarko:ı. ba:;uu 
Skllıyordu: 

- Colt büYillc tedbirsiz~ llanııııe-

Cava adasına çıkan Japonların 
4 fümen olduklan tahmin edili· 
yor; eğer ilk hamlede Jaııonlar 
bu kadar ç.ık kuvvet çıkamu~lar. 
sa, epe)·ce bü~·ük lıix ııı göımüş sa. 
yılırhir, ]<'~!;ut bi-. bu kadar kuv
vet çıkardıklarına ihtimal vcmıL 
yoruz. Cavnnın dü~mcsile, nıütte. 
fiklcrin Sumetra • Cava • Tim-Or. 
Avustralya. Yeni Zelfındadan ge.. 
çen son müdafaa zinclı;nin mer· 
kez ve batı halkaları kopmuş ve 
Japonların eline geçmiş olacak. 
br. 

l\1üttdiklcrin elinde Avustralya 
ve Yend Zelanda kalacaj;'lna göre, 
Paillik'dc sevkulceyşi durımılan 
epeyce zayıflıyor. Bununla bera. 
her, bol hava lrnvvetlcrHe takviye 
edilen kuvvetli denfa filolm-ı, Ja· 
ponlann Cenubi Pasifik'de 'ıstıilii 
planlarını ıı.ltüst cdı.bilir; bu s~n 
günlerde Amerikan drniz filoları. 
nın ciddileşen hareketleri, Japon.. 
!ara güçlükler ç;knrmıya başla· 
mıştır. Amerikalıl:ırın Valre ada. 
sına yaptıkları taarruz, Japonla. 
nn anavatanla adala• arasın<hk5 
deniz biilgelerinde henüz serbesti 
ve emniyete kavu~adıklannı 
göstermektedir. Vake bir harp iL 
manı değildir; fakat Japonların 
if~dcsine göre, ideal bir hava üs. 
südür. 

Cava adasında mültefıklerin 
şiddetli mukavemet göstermeleri 
beklenebilir. Adanın çıkarmıya 

elverişli kıyılan ku"velle tutul. 

Bir polis memurumuz fehit 
edildi 

M'ard:n (Hususi)- Müteatl:d \ 
hılrsııJlıklaırdan suç1u ve firari 
okın Ha\:! Mıtnbi ile karoeşi 
Abdülkadiır Mıtnbi ismıııde ü'Ju 
azılı şerOı-in Gül mahane~ind-c 
bir JE~"Ce saklı olduklıa."l zıııbıtaca 
h:ıobQr alıaıaırak bım!a.rı.n .y•aluı.l11n 
malan içm a1:.ı ki~i \k biır zı::bııta 

kuvveti evi s"'1"ImŞ\ır. 
İkıi t<ztlı -kardeş 00n giimlel--'Jle 

evt!~n hrlıyarak ı.:ı.bıtaya atıeş 
eçmıı;laır ve polis mıcımU!1lım.n 

dan Ko .. y>a:lı Salih Öı:selç ıAt k>aJ. 
binden yaralanmış ve biraz wıı. 
ra da ö.müıı ür. 

Vtrmie kurb:ını şehit poliSi:mi. 
:dn een2·:ııesi halkın göeyaş an a • 
ı·a=da gömü'hnüştür. 

--~--

Şeker ıaklıyan bir kadın 
bakkal mahkum edildi 

Y ed!ikul!ede İstıasyon caddesin 
dıe bakl<allık yapan Fıatıma .sın.in 
.. e bir kadın dükk:a:mııda h<>yan.. 
r.amesiz Şliıkıer sakladığından as. 
l~ i(kinci ceaz mahkemesine 
1ıevdh o.lımmuş ve neti~ 25 1\., 
N prra cez.a;ıile ımeı..kiır şek.er. 
!ennin müsadeıııc dlıt.ınmasıına ka 
rar verfüniştıi.r. 

f~ı?. 38 derece ateşle sol~ağa çıkı.. 
l!r ını':. Htl'Valar da bug:Unletdt"t ne l«r
dar sutu.'k .. Elter, üç gi.;n e\"Cir kslm.ıe 
o!sJ.ydı'llZ, ateşiniz de-rh.1 1 d~ecck, bir 
~cyiıt.z kalnnyacadth. M•ş,.füh b!iD.. 
.;,•cnız çok sağlam .•• 

Gtilcrek iifı.ve etr.i: 
- Bu ~porWnenliğ!rJ/.rlt..n cesaret 

alc!Jnı_ ga!ib:ı .. F.ıkot, has:~';k. y•~ıt. 
lik ute~nez. Onun kC"ld · seyri vardır. 
'.Mhlhlkıt, l>u cyri l.ıklp cOeccktır. 

ne~etcyl, kı:.:ryolan;n b>, uc .n<:.ııd 
kon dlı.ıin U.zerine .nc1yc..u; ayaga 
lt:;'Jr.tı. 

- ı-dnn değil, öbi.irgUrı &.ll>ah ben 
tekr!\ r uğr .:ırım.. in !l .. o \ 1! kte ka. 
<!ar bir ıey kalmıy"cak·ır. Ya2ldıgım 
ü ç1;r• derhal yaptıı·ır, hemer. kutlan... 
n .y ~şlars nız. (tı.inde ilç dc!a.. De. 1 

mlıı cyledığ m & bı.. Aman, söyled.1-
ğıı 1 1€ylcrden başka 1.ıı.r ıcs a~ı,ya_ 

c-..k "'· Yo.lnız pe>rlRkaJ şerbeti ..• 
~c rıkı elini rıkıyo~u 
- C..: bir kere ıy[ oh.":ı. kalkın, ba

kın s1ze ne güzel yeme1''<'r t:ıvsiye e. 
d.cce6 --:ı-:. •• 'Merak etme!•;n .. 

N~.ı Yılmaz dokton. oordu 
- B.ıgiln üçüncü gün dcklor. Hat

ta r.ihtyetinde ge~er inı;aıHiah değil 

mi'! .... 
Dokıor, Nevinin kocastna döndü.: 

(Devamı Var) 

Bantam, Cava ada51nm batı kı· 
yısında ve Sumatra i!o Cam ara. 
sındaki boğ:ız üzerindedir. Jaı:on.. 
!arın Cavaya a'ker çıkarmak ıııak· 
sa.dile Sumntra adasında önce ce. 
nuba ilerletlikleri '"' hıı kıyıdan 
askCT cıkarmıva tM~hlıiis ederek. 
!eri e;velrc ~n-las;ı ı• l ı. Fa.kat 
Bata\.~ia'~·a y:ııkın cı!mxc;ı <lolayısi

le miitlefi !erin C •: batı kınla. 

nnrla sağlam ve kuvvetli müdafaa 
tertihatı almal:tt"ı limm gelirdi; 
Japonlal'ın Bant..1"-.-ıı'a cıkınalnn 

müttefikler için ii•"it kırıcı bir 
Iıarck<>t olmuştur. 

Cavadn Hol anda, lngiii?., Aıncri. 
kan, Avustraly·a ve ye.rlilerden 
mürekkep kıfalar bulımınal<t•dır. 
Bu•ılann şimdi yapocnğı bİT •t 
v•rsa, çıkan Japon kıt'alarına, 
• köpTÜ Jıaşlarında kuvvetle-ıııne. 

!erine m«ydan vermeden • ta.arrtrz 
etmek ve denize dök111<-ktir. Bu 
yapılamazç:n, Cavnnın fı.kıbeti ka.. 
r;mlıkbr, rn u · a''""~ r ırzun süre~ 
bib;r. Faknt kurbrılma;-ı belki de 
miimkün olmaz. 

Cerrafıp~şa lıasl<!nesi göz 
kfo:iği tamir olı·:n ıcak 

Cc rnLpaşa haS-m:'atS: ı;;oz .ır; 
n·;; ıı n t<ımir oJ..wlln2.sı kc.ı.n.ırr~ 

t.ırı nr-.ar. Bu lş<:, jk;u r00ıı !ıra 
~rfolıurıac:aktır. 

Suriyulo ve FlWt!•ndl'li de 
bazı fj rmaı'.>a.r tiftik, z<.>ytı:nyağı 
yumurta ve kuru yeııt"ş sa~ı:n ll!. 
rnak ı.."' ecL'klerino, bildir~-erd'.r. 

12:!E; RET•'• SANAYi: 

* h=ıbulda 120 ltişd.il< bir mer
kez ıa~ .... tc;lkı.l!ıtı k1.1rulmaıs.ı lkaırarla$. 
tır;.ıır.~tır. * Fia.ı ?ı.il.in kaıbe Ko~7onu b!.19 
gilr tc.p!&ınacaıktır. 
+ Uz1.111 müdd.et vehr'mi:: Tica-ret 

ve Zahire Bur>ası 3o~ Kfmyagcrliğınl 
ifa e\m~ olan k!ymdll ll1üdcrr1" B. 
:\tır<'dd1n :r..ıür..şi dün kalb ha6taılığın.. 

don vtiat et.ıniştir. CenazeSi bugün 
Ayosp~dakl evinden 1t...ıcı11·ıimıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* Tramvay İdaresi bu sabahtan lU
bJ!etı b.rinci. me'l.ki arabala.r içlo iki 
yüz, i1dnc1 n1evki n.rabalar lc;iıı 125 ku., 
~usa y·rmi alU,~r yapraıklı yolcu bi
let krıt~elerini satışı çıkarınışbr, Bu 
su:er r 5 - 8 k111"'4 arasında biır- ten. 
zilfıı yrrpı:lnıı.ş otm:ıktadlıI'. * Samacyada ~'c'd:kule Trıımvll.7 
coı:IJc. ı:<lc yüz otuz beş rmnı.ıı.ralı B. 
A. Ln t:vinden rlUn bir y:ı~ın ç~ 
ise de ··r.dürülnıü.~tür. * DL'n O.küoar Halke-. ınde Hay
a: ırp~a J_,ıs M;.;.diirü P.. Se·frct ş,;ııv 

t:ı.11f'1r:da..11 İ-ıl ' • Harb! hctırnkırı 
UK.. uu Uz ••...ıe cr.'eresau bir kon.... 
fe":'a:ı.>; \'eri :-ı\. aı .. ~ :ır. dı::ı~nil.'lıiti .. 
tlr. 

---------Edebi Rc.nıan: 151 

IKOVUK PALASIN ESRARII 
"- \ azaıı: Udwua <.:ewal KA 'i l.lLi J 
bfz z:ı C•t~eıu.b~ Nig-ir bu :ıkş.tım size 
tJl11 dll \'O gu.er yüı Co~ıc.:ı;ı.:dJ.ySC, 

kus~a b....i\...;.ı..:ıy &:.ı, li.CT.!1 t. 1.1 J ~n1 

nEdcı~e b~ Jaz.Lı sı 1ır6 aır. Dok.'ktr 
?ı.,.ı.- .l&t' Ü_,.Tii:l.11., bu IS ı klC"n klıT.,. 

tu. .. ı.ak iı;ln ona ka; dc:t.J. sc:r,rJ ı~oza· 

• ...;.varuJJ l<y.ett y•ır.J.ur ıı.ı bu..:..-ıyıp 

on·•~r. gLi.ne-~.e kw· tt11ktau socıra bir 
l:tı\•anda dôv de toıJ.rıu, tıp~{\ enfıye 

Çt•ker g,bı bol bol ııutn ın 'r ! f c.:di 
we de o inat edip bunu ya1>nu:.dı ı .çuı 
bır tUrlU bı... b nır 1alıats. < ında.n ka:.
tu :ın1:.ıd ~ Onm iç:.n ku - b:ı itte 
n;. ... lur goı·ün, fa;kat h'.ır a · a tc ,1r1L.:nıız. 

d~ o~ s,ı:uı k~ını.ai..l bL:.j,) .: k1.:~L.ecek 
ve .. tti son derece ıev ı .ctırccek ~ir. 

AllEcıf.r k dm aW.u... n<:ı."- l.ı. t;u.ILim ... 
~!yerek· 

-- İn:;a"1Ja.!ı. inşlallahl 
Dt.d:klen :>anra J.ç.l de ı..:ışor :Ya çıktı

lar ve onları teşyi icin. ~~apını.n dışına 
k.ıdar uzanınış olan sık Dıyojen gc~ 

rLye dOnünce kolla.ı ı.n.ı kavuşturup d1ş.. 
!cr:n1 gıC'ı.rdata!'tük: 

- A.nnnuı dedi,, toeu~lar, ~ar~ı 

pek ftna, pek yamnıl, }ı:aı·, fırtına , tipl 
dı~rıda k11.pacak ;-:ısan anyor. Kara. 
yelın dcJ~ct~n:dıen mcıaı ltktekl sc-rvi
lerin k.imi rük.üa vanp kalıtı.Yor kimt 
ele bir daha kalkmaın::1k üzere çatır 

çatır ebedi secdeye yatıyor. 
Bizim arkadıt,ı bird•n afall"dı: 
- Aman. öyleyse biı cie bir an önce 

fıT.4.ıyıp yolwnuz.a düzUlelirr.! 
İhtiy&ll', her 11e kada.r, Qıll<a.rin oto.. 

n:ob:Jıer1 vn.r, gidebl.lirler, k.-ılt~t. siz bu 

lı.avada g:demez, yo.i.rla ya bunalır, ya 
donar, yahul ta kurtl;:ır tar:ofıı1:ian par. 
~a1arıırsıuıı. vaz.g.?.;!n, g ııuey.:, de bu 
geceyi ille bur.ıcıi<.ta gcç;iri.n! diye ıs

ıJr c.·tti ise de biz.c d!ir.leteır.cdı. ve ö.. 
teki1erm gld~iındı>n bır kc<; d.ılcika 
soDra biz de ··tn.di:nJ .... d:şstıya lU"
ıaır~k. !!' · lat~llt aa..tnJ. G.11~ a•abi1ene 
a~kolsun! Eşl görüime:niş, pe!< liddet
lı, pek dehşc-tll, pek ko~lı"unç ve uğul
tusu k ... 2kla"'ı &ığır C'den v•· tnsanı zı
var ... C-ı çat ... :* rlf'ijl:: /. "ürW:süz,, 
kerl€ttiz. ok:ka ciu:-t yiJz dirhem, tam. 

L.r k:ır~yel orta-!: "t a • ...i,;t eci~or, bu 
rtiz"'arıar ifrıUnin uç;juz. bu-oaksız 

cıaıiaıar hali.llde sa~ soı:ı.. 5-' \"Uıı.""tlutu 
tiyHe: bu aµaçı:k, ıpL'il:JZ yeı .crde t~ 

ka:yocak, bob-acak, hııt!3 yı.ıtocak carı.-

1~ nıablük arrıyordt.ı. DüL ye:""~de kaf' 
bı:- a ·ına > k.ı.a;J:n1$, t!pdE:rin olanca 

hırs.1.ariyle- yültlcncHk.('r.i tu1turca ve 
kuyıuca duv&r dipl:)?'İnie b;.rer buçuık: 
nıoctrey• llŞ!ll~iı. Fırtınanın, !1pln.iın t:J. 
r~re sığmıyaıu dehşetinden ıinsan, 5.de
ta soilltuc !;;ırkında olamıyordu. A
d:M at.m:ıık pek zordu, fr.ı.ka1 nefes M. 
mo.:c daha çok güç, daho çok yorucu 
ve b!t;,.ici !di. B!n ezly•tle ild. !iç )"\il< 

adım krıdar yürüyebildlk.t~ aonnlı ar
IQ<lııı;a ııordıım: 

- Ne yaııacağı.z?. 
O, benc~t:'U daha genç ve dinç oldu,.. 

~ı..ı. tÇ.Jn: 
-- Nt ynpac.:ıgıt Jt..>dı , orsa huca git_ 

GEl'C't:tZ: 

Lı..o söz, b-an01 b~n~z ct.sa.Tt."1. ve kuv
ve~ v1.•1:ciig1 ıçln y ~nı lıLı: t.tyretle ve 
tek ı~! eLıhedeıL ~eli:t«tr bir kaç yiw:. ... 
1 uu C:aha a 1.ab :ld 1'k. 

Ben i<;nnd(r: ah d!yordum, Topkıı. 

ç.:ı.·. tı.r tutubit:.ek ölesl kola')'dır. 
1\ Jıı~ ... pı demek J} iıü· demektı. Orada 
kal1velc-r, b~-...l.LJ.r, &.1çı?ar yani ~ığı· 
n.c_.c ... k, d!n...(:j, ec·f;k, hattit k-ap eden;c 
&fl•clenecC'lt ;,ıerlcr c.l<lcı~u. s·bi belki 
otad.:. ka-p~ı~ ir aıab:ı, b.r otomob.u 
bulıı,.:k ta müf"lk.ıUıdU .. ra!;:at 1'opkn-
pıy L . r-run l\1.rırnetre ~r vaıOOı. 
Yo .r k om bre yeri hu haJde yü.rU. 
lt\Ck, r'ı..m-a·iii;ıdakL Nl)· a;.,.'3ra ça.g'.ıya

ıundı:ı ıu~ar1n aitıtıtısuıa karşı yani 
terfuT1E. ıkür\hf. Çt1k.:nekte·1 deha güçtüı. 

Yar1 bı.;.rı.tlma ve tıX&nmalar a.ra6lllıda 

bı ~az d.:.ha llerliycbtWiktP--n sonra, 
b.;ktı.k k' aıs"l.-,Itın ortdj•r..,ia \•e bir oto. 
m< b~lkı yant.ndn üt tŞi bır şeyler lko. 
:nuıuyorl'B.l'. DJ:clc.M ettik, bunlar, b1zr. 
der~ b•r<ız öı:ıce KoviJ.l::. Pal.astan aynl.. 
mış o!an m1safirleı·.ii. 

Yolt.n tam ortasında , •• bu kıy~ 
te ar:-.b.Glarıntn bir ~eri boı.ukluğu için 
orD.da. ıo.!mışlardı. Bizi göı ıınce 

- An1an dediler, araban.az bozu1clu. 
buradd. kaldık ne yapacacız. aimdı? 

.ı\.ık::ı.dli;} cevap vcrdj: 

- Arabayı bura= bıral<ıı: bizlmlle 
lıi1·Jı.kte Toı;>l<ı>pıya ka.Csr yurii:yüınJ 

!"•kat, kimde yütüyeı:ek hal vaırdı. 

Şciör d~. sportmen kıya!etli adam da_ 
so!uktan, tiplden LihnJ:!eı\ hele k:aı
dın e:a.bilnın içinde be!kl de heyecan 
v~ kt,tU::uda:n yarı baygm bır ha:!de 
ııdı Bu n.ralık. o ferman. dinlemfQ: Cır. 
!ına vt tıp. de o ~ale gelmı~. ki, ar. 
tık rıu öne, ne at'k.ıya te-1': adun at~ 

n, nın bile im6clnı Xaln:.a.!llış g~i !dl. 
B · r kaç ouh.-1.ka içinde otorr..obihn ka
re.y('ıT; rasthyam tarafı, a·rabc.ı:ın ta.va_ 

nı!'t~ k<dar karla l·rttilrr.ti.j, rıerde ise 
bu ka:r yığını arası.nda, ar;ıba tau,a
nıiyle k_.;1:.ıolacak bir dUTınna giri
yoniu. ll~ç ardı arJ~ı ke~ll:rııyen kor .. 
\ttınç servi oğı.btuJa::ınwı arasında ua
da bır ortadan lkeye &yrWın nsırlılı: 
seı;d <~n yıncttler oynata,,, çatırdıla.rı 
gcLyC1rdu. 

fportmen kılılııh genç tize :raıv
dı: 

- Hep bir o\up §U kadıncotı.zı Top. 
ıkapıyn bır atabilsek~. 

.A t:ı-bil-s.ek anıma, ıimdı ik.1 insan be .. 
li .ı.~aj:nılığındHi asırltk servllC'rl bile 
;,sf-e:diti gibi haraca kesen ve bunlardan 
d:!edWnl en dehş.'l:!i çalırdılarla llt1. 
ye biçen v• ortalığa tam mll.na&l,.ıı.11 

(Devamı Varl 

Hind ballılnl!I 
tarllıçeıl 

Ya.san: Ali Kemal SUN 
İngilitue şwru düşüıımüş: H.lll 

distan~ sa.hep olabi'..mck 1çin e--; • 
wla onun yollarını elle geçir. 

mek liizı:m. Daha 130'7 de Lıktn. 
derij'\:)"C çııkaıınıı.ş oldu.~u as.ker. 
re Kah ;rey IL;ıgal efırl'<>k is' ~ 
t•.kat a:ltı ay kadaT u~'r1l.Ş. p 
buna muva!fak olamaymca .r.i 
çekihnıekte gtcıknıcmişt.ır. Uı..un 
?aırnan "'°A>kkmeyi göze aL I ~ 
gilte.ı:c n]ıaye'. malüm oklu u ü
zere 1882 de Mısrrı şgal et" ~e 
vooile bulmuştt,r H n1 yo ı. ~ n 
muhafaz.ıısı mc :"sr valcit ' t 
;ıek har.lJ'Olli bi-r h:ı.hs \ •uu 
'>1:'1'11s, dünıya malbuatı bu ııı 
etraf:noo tü-rlü ı'llzıılnr nP." !" • 

m \t.·. H nd yo,t11ll.i.ıl e ..... rrıf ... 
yet b2hds me\'ZUU o!dv,.. f. 
"'1.~la.r htç şüplı<>siz bü ·k -rp. 
le<•'n ceno·an "'L;. sen l ~ ve· 
o iıa.r))lcrıin ar·f<sndcki zı:, •· · 
.ar olmıı.şkr. Msda 1904. 5 f1,·;s. 
J:ııpoqı bırlı: sıra!aI"11d' H'ncfü;.. 
tan mcselesın..'n de Avrupalı' ın 
pcık mc•ııul ıeı:ıt:ği görü'mü• l>u. 
nun etrnf>nda Ç'•k yaz.ıı:ar y •ıl. 
mııştır. 

Sebep ~ beU : Ç.0.I'lık Ru•ya. 
sıının Hlr-.distana. immk için (>le . 
doobori bir çok emelleri o<'cluğu 

söyleniyordu. o <ad.ır ık; Hi r s.. 
taııııın müdafaası lazım ol~ınu 
<li.şü>ncn İng'11zlcr ~ Çar':-,k 
Thıny.ı.~mm yul<&rııdan ge!~cck 
ardtılarına k.a.rşt ne sure-t'llO he.. 
z!r1'•nmak ~ap edeceğ' mesele. 
6i!oe u.~aşırıı•lard·r. Llkiu Rus-va 
~ =an Japonya ile Jı.arıbe 1u. 
tu~ fa n!hayet mağliip olurnru 
ır.<"Sl'lt' de ba~k'.a bir hal arzetr-e. 
ğe başlamı<;t.ır. ir_,g ltıcre ille Ja. 
ponya o zaman müt'.e:Lk bulu~.,. 
yurlaırdı. Hiç l>lr ta.raftan yruıcktn 
p,öı.-mi yen Rusya o harpien ma<ı:-
1lip ç•kınro artık Hindist.aoo do'· 
nı so r!mıak cmf"ıi<-"1ıııe de vc.Jiı 
etm(si ınzun geliyOl'du. 

H1n<lcstan ·meseie9ının et< ın

mıyetlc ;ınevzuu ba.hoolıılugu <.<f:. 
~""· seneler de goq.:n u.ımımi tu.•: p 
8E!Jl<'lıo-ti olımuşıur. Ş'ımch , .• narıp. 
~ de ;~ne Rina "r:an m~sd,; · 
tin nasıl blı: eh.errmtıiyeot k::;.;n.. 
dıığı görülüyor. 

B:-., en Hincib--!anı f.e.hdıt ""'-"'11 
Japonı.ır oluyor. Lakın dIJ<ı:<ate 

Jegor bı:r nıokıc.a vaı'Ciıır ki c da 
H'.rıdiıst;ı.ru.n ha.D.coc.ıı bir .eh~:.. 

.keye uğraıchğı zaman o koro ul. 
.<eyi nn.sıl müdaf<>a cdee<?~ "ini 
dii?ünıın~ olan bgiliz.!eınkn ~ ır 
.!ili'.mının pek büyük f..-d;;.k.'..rW:c. 
lara kaı:.a.ııarak çekil.r.ıck ve g.ı.• • 
le;,ek düşma'lllara büyük bl'r k'.. 
s;m arazıyi bı.rakmak Y<' 'a 
razı 01.•1.sl<ırıdır. &m.na b:r c<e 
;,r~n~ :ıı:ı.n ictn d&.ima db.nen b'.r 
çok r:v11ve~loer arasıını<Uı l.'llf'.U-n < 3 
Lı.n: nduğud.ı .. : Hariçten Vr dl:v. 
let b·r h~-e Hint hudut'arı .a ru;.. 

kcr yol..amo:sın, o ıum~n H ... f. 
lcr h mm ayaklanat'ak, İını • 7-

ler cıok müşkül l>r mev.ıw.Jıe !rn. 
Jaca•k, dışarı.dan gcle~rin de · tl 
ke>layJ.a &<'ak. 

Bu \'CD; bir hll deli ·ld:'.r. r. 
lı k 1.amamnda V<.' da4ıa J a-p,1• r '· 
ra mn.~lüp olm<ıd.:uı evnlk. Ee. 
nek!rde Rooyanın Orta Afı>"t!da 
ile rled kçe ilcrPodiğ'i görüJ ü,·o.rdu 
İşte e> zaman Çarm t"tra.fı:OO;ıkıi. 
leTd-en bir kısmı dah.a büyüll< e. 
rneikre ikıaıpLlını.ş, Hıilrıd;,,ta;na 

doğru hır haveke~i. de göre al. 
mak istemişierd:r. Ancak buın;o 
te.sel>büs ed;.n,,,,!l'iş11'.r. Şu kadar 
k; bunun bııhııi de u.ruın süım.üş, 
ancak Rus • Japon harb r.d'en 
saırra kapanabiluhıtir. 

Öyle bir sırada HlndiS:•ana ta.. 
a~ruz için beslen.en tasavvurlan 
i'!.keri b'r E&ISl istinat eİın'l'L:'k 1-i
ZLm gelyordu. Onun için bu yo 
da pllınlıar haızrll)'an Ru.slar dıa 
ııörü'lımüş. 

Hi'rdistan hududunda y.ı!prları 
nüma}~şkrf.e Hinrlistıanda ha ltın 
ay•a.kla!>acağm; ve bu ~ur •tle 
Hirıdis:.anın istilası ko1•ayı'1 ceıa. 
ğ;.nı zan!' deıf-cr bunda yar.O.:<:! k.. 
'.arıını anl?..ını,;tlarc!ır. Çünikü Hllıı . 
d 'salının .i.ıceı:isi'ne gJ:JebiLın~l< iç:n 
b• r or<l . .m pt k çnk ta\1 [ ""·nı.. 
a'a:rı a~nası vıe türlü ycrg. r.üt "<. 
iara dayeıııabi.imes:., pek ço!< 
:masrafların göze :<lıım:ı:ısı • '!1 

gelmckted.T. O z• . n lııi Çarlık 
de\ rinde bu ka.hıl p}frn:arn k ra:ı: 
.do< nJ~t böyle Jj •r ıhartf. n QOk u. 
z~yarak Ruıs;ıaya µ:ıhaiıt1ıa mal:. 
oracağını ilı2ri süıııni>. ~cr<ir. 

Her yerde her zaman hayal .,) 
uğ'rnşan1ar vaırdır, ber i.Ş1 
d<:'rfadcn i!x&ap edenler vardır. 

(Deva011 a iiccü Salıl!ede) 
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HADİSELER;,:· O!;Jillflllfti"" 
Sumatra ve 1Haftada270 

tısu :yazmın metmlerl Auatıo!Q 
Ajamı bültenlerinden alınm1$tır1 

Birmanyadan Hindi.ta
na muhaceret - Mançu -
L, nun t~iainin onuncu 
yıldönümü - Yunania
tanda yeni eserler bu
lımdu - Şark cephesin
de yeni muharebeler -
Libyada askeri durum
Uzak Şarkta yeni hare
ketler. 

Timor 
Adalarında 

Mihver tayya .. 
resi düşürüldü 

Telhü eden: A. $EKlB 
Yem Delh"idıen gelm. bir balıe. 

~ göre, Bıirmanya bükı'.imeti hal.. 
kın Hınd !füıına taşmma.ı;ı içiaı iki 
yı0l aı;.ıııaştır. Bu ~ otıo.. 
17' ol)i) ve <Ytobüs na.lci'iy.atıaıım tıe. 

minıittıe çalışı.Jmatııt.adır. 

MANÇUKO TESİSİNİN 
ONUNCU YILDÖNÜMÜ 

Bir Tokyo ba.beriıne gfuıe, Man. 
QW:m!1u11 10 uncu yıJd001üımünü 
k uıthımaJı: için Japonoyadıa ve 
Mançukoda bliyük tören yapıl. 
rn~~tıır. 

Genemi Tojo, Şa1'ki Asya'!lm 
~rn<mn.n ancak :!.foın~u.h."OOU!ll tıc.. 
rtı.~kfsı.l~ kıabil <>hlc~~ın\ söy'le. 
1"' is. veı.i dıevletin ~imdı'ki fabırtl. 
Jrnlar:.,a sah:•p olmas> 1çiııı başm·
.ır:ak romnıda kaldığı gi.içl!ü.:clm; 
arJ:ıatımı.h V€ cbu müşk.ül~1t·r bin.. 
l"etice İll'gili'l'.ka- ve Amıerikıalıılıar 
t~rofmd:m çı..1<arılmıştıır• demlş.. 
tir. 

YUNA."llSTANDA YENİ 
ESERLER BULUNDU 

Yunarıı:st>a.nıda Qfjmıp.ıya~1a ya
!Jldmakta olaın hafriyatta )ıenıi
dcn b~u eserler buluırmıuı;tuır. 

B unfJann ar3S'.nı.hl bilhassa J üıpi
ter rınabed'n'ın lıat.ı e<0plte6i.rı.de 
d•:ıran t'Skl. bh: kafa zikrediliyar. 
1939 da. bulıuıno:ııuş 0:-.n bu WU4l
' & Jüp'ter Ganimed'i, y-ak:al!ama.. 
ğa ba.zıır bir vaziyetıtıe tasvir e. 
d;])miş'.:ir. E<ıer cşs :Wir. Bu se:fe.r 
oııllunaıı bwı Ganimed~n başıdır. 

ŞARK CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Almanlara nazaran SOJ1 gıüWer
dek' savıı.,/lard!a düşman Keırç 
yarımaıiası.nod>a 4 linden fazil.a 
&lü veırmiştir. D'.lneç cıepbeGınılıe 
d:ıha baŞka :;i'<ld<'tl! sa\'a.Şl.ar ce. 
re.,..n et.me-kte<lir. Şark cephesi
n';, mı.ılhtıeilf kes1m.'<lri !rııdlo düş.. 
manın zı!fuih -arabalar yardun'i'.le 
ya~~ hücumlar pii$ür'-iümüş
\i.:r. 
• Sovyet'Jere göre, Ka !'inin cep.. 
1' csind~ dört gürı süren ef.Jdcletlıi 

Bir iftira davası 
(1 lncl Sa!Ufeden Devam) 

lik ve teşek'kiiıller de işin içyüııü.. 
nü billdi'k.lı€>ri halde fabrikanm 
ıbıı fa.:ıl ıye>tiıııde ı;cıl almıŞlardır.• 
İmüa ve iftirasında buhmınak. 

la suçlı..dur. 
Yine ia:dia ve muhakeme sa. 

fah~tın11 ,....,..,.an'. Siman, bu fab
rikad.ı. kısa bir müddet yağ mıü.. 
tı,hassısı ,;, fat:-le ÇAlışınış, hny. 
Van de:rilerin<:l~n yemek j'ağı ds. 
\ih'Sıı:l oluOOı.ıı.<hı.nu gö.."IDÜS, me. 
seleden a uakadarlan noter vası. 
tasile bir >hbarname günıdererek 
ikaz e(l!?'ek .etemiştir. Fakat yağ 
arıüıel'-3.SSısı, o~ava attı~ı bu mü.. 
!biM ~ayı '.isbat edemiyeceık 
bir .ıı.ev'kioe dü.;mı~ ve a;}.eylııine 
bir iftira davası .aç>lııııştır. 

mılha:-e beleT emasıırırla liır çcik 
sBlıirler ~ işgal oe<lf.1mitf-tiır. 
Leıntln,ıf'ad ceyfu.esh:ıde S\ı<vy'et-
1er Ahıanl<a.ııı mütoeadl&it müs.. 
ıtahkem anev~ Qoe-{"'iınldıem t.aııd'1L 
mıt'!]·erdir. Cenıup ~hesindıo bi1r 
.AJımwı ve bir Rııırrıen '"iiım-eı1i' 
imha edi lml'.şl lr. .Düışman mU>!ııa
..-ebe m<>ydanınıd.a 7500 suhay ve 
.wker blüsü bı.ralıırruştır. 

LİBYA.DA ASKERİ DURUM 

Mihvere göre, Timri:nııi d<>ğu 
~-en'lllbunda keşif lro!Jarı ·arasın. 
da ;! d·l:et)~ muharebeler yapıl. 
mı~tu.. Aclı::n 1ıı!yyare meyıdan•
na l:>ir .akın yapılmıış ve yo"de 10 
tayyare tahrip eciilmiş'.ı :. 

İn>ıilizlıere gCıre, her ikıi t=ft.a 
mühılın keşı'.f fa&1:1ye.ttL dlmUJŞtur. 

UZAK ŞARKTA YENİ 
HAREKETLER 

Jlap<,nJ.ana göre, Amerlkalıil&
r:ın V ake ad.asını l>elcrar ele ge
ç-irnıek Jıususııındakıi bütüın üımit.. 
leııi boştur. Am'Erikah.lıar her
halde denıiı:ııden çete muihaehes'" 
ne devam ~. Fakat Pa
sifik dP.n:i.zine artık J apanllar ta.. 
r. amen hakimdir, 

Müt~ef.lldere gör.e, Japonla:rm 
Cavaya 4 tiimen c;ıkaırdıkkın 
tahm.n edljJ:Lyur. ÇıJmrma yerleri 
Bant.arı;, Ranbang limanlllarile tın 
dı·a.mayu körleııııdir. 

Bantam Oa~ adasuıım batı la.. 
y:sında ve Suıınatra adası k3rşıı. 
.S:J.ndadır. 

Anfaş-,Jdığına :,öre,, Japonll&r 
Magaıu, ağır kr.:rvazörü.ııü kay
be!Jmıiı,;ılıor, 2 Japon k.-uva.zörü 
cidld'l h3Sara ıığımtıJmış ve 3 mıılı
ınuılıır'.jp ıis~ 'fadan evve:llr..i deniz 
muharebesiı:ııde l.utl!,\ltunfım~ 
tw:. Miıt:teI.ikıer iki kruıv·azörle 
bir muhrip lııırybetmiş;terdi'r. Bu 
81'1ıdla 15 Japan ~· batınlınnş 
ve 6 sı oidıdi hasara u;ğraıtıhnı.ştır. 

YANGIN 
(1 ıncı Sahl:!edeıı ~m) 

- cSabatıı.n sailt ~inde kendisi.yM 
k•'na~tuğum Maarif Velı.lllmıı B. Ha.. 
saıı All Ylloel C•Jmhıırreislmlzln ,.._ 
kın Ugllerini ve Cumhuriyet lıükılme
ti:ıl~. binayı bu :yıl yemden yaıpmııılı: 

k&rl!TmJ müjdelem.!4~-rd.i!r. 
Yaz stımes1ır der.ılerın.. bwıdan al_ 

d:&ıruı kuvvetle bu sabah başlamış 
t-Wunuyoruz. Tüitt milleti vt- on.un 
taşır.da bıılımaın Milli Şdlmiız sağ 
OktBl. 

Etiebi:yat Fııidl.ll'es.I Dclmabahçedıekıl 

:yeni biıı .. mda bu .. balı IPorısala b,.._ 
iumı.şlır. Yangmı:la.n z>yanı ik.. boı do
laptan ibaıretıt.it. Yanan F-eu Fakülte. 
&:nci( on döııt enSbi.tJ. vat'dı.r. Boo:la1"
dan se:kiı..i ayn ;y.erded'c. Zeynep Ha. 
ınını kouarğındak.i altı eıı.st!1i.LnUn bu. 
c:Urakü ıınuvakk.Jot •edrisat ye-rlerl şun
!aı dır: 

Holandalllar mev
kilerini muhafaza 

ediyorlar 
Vaşington, 2 (1.A.) - Sumatra 

ve Timor adalarındui vaziyette 
yeni bir değişildik yoktur. Bura.. 
!ardaki Holanda kuvvetleri :ınev· 
kilerl.ni muhafaza ebınektedirler. 

----..~--· ·-

Libyada son 
harp vaziyeti 

L<mdra 2 (A.A.)- Lil:ıY"bda İn.. 
gHiz ta~-yıarelıeıııi Mek:Hi bölges.ihJ.. 
deki mihvec kııt'alaıunıı, Tra.bıkıs 
ve Elir.gao:i')'e f'dcre.fü hü.cumliar 
yapmışiaııdı.r. Şimdiki l!ıaldıe tiki 
<m:!•uııııc;n durumu ve tertibatı de. 
ğişmıe:ımşti'r. 

ltılyanıar Aden klr
lezlDI bombalad:lar 1 

Be>'l:in 2 (AA.)- Bir İltal)l6n 
h'""a filosu, Aden körf€'lli11de bu.. 
JUJn<an düşman gt'!mll1erim bom. 
ba.ı:ıdJınıan e :ımı ışti r. İlta ly ani.ar hiç 
bir 1ıayya.re kıaybelımeındşlerdlir. 

Tramvay, Tren, 
vapur Ücretleri· 

ne zam yapılacak 
l*'Itd.lyenln rarıdat mEnbııJ.amu 

ertlıtnuric: az.ere ,ehrıırJzdc 1sli'Yeıı 
naaci'!. vasrt:aıa.n ~etıerizle muayyen 
bir ı;lsbct dahlllnde wmlar yaptlınıası 
için bu aıyı.n 16 sı.ruda ttıplıa..ı:ıucak olan 
v,m...ı Meclislne bir ka.,un lllyllh
""er.ileoektir. --
EDiP AYDINEL 

Hazine Muhakemat 
Müdür Muavinliğine 

terfi etti 
YıDardmberi ha1JiınEde mulaıyı. 

yet ıavukat a>up ..ıcra iŞlerindle 
yüksek al&loa ve ıhiı.:ıııoeti buılu.. 

ıı:..an Ed.ıb Aydım>!, Hikıınet ÖZ. 
de.ş\"E-n iııfü;JJfil e-::taıı hııı;i:nıe muı. 

ha·kıemat müdür muavi:ndiiğııııe 

tayin olımımıışt·ur. Bugün yeni' 
vazif€f.me ba.şhya.ıı kııyıınetllıi ar. 
lkadaşınıırııa muvaffakıiyet!.tt di. 
lertız. 

Bir saraç kuyuya 
düşüp boğuldul 
Edlmekapıda Sulta,, Sel"1ı mahall,. 

ıcsinde Kaı.ra Davud sc-k=:,!t!OO 3 nu
nıırad:ı otura'O 45 l ::ıısında İ~ınaU is... 
n:i11de biT saraç ltaza.en kuyuya dil:se-
rek boi:ulmurtıır. Cesedi itlaG.ye tara_ 
tından ktJ(fudan ç>kı>rıkmş\ır. 

---0---

Lanıdna 2. (AA.)- Geçtn haf.. 
ta zar.fınıda mihver, bütün ceplhe. 
:sd <·n ıız 270 tayya!l"e ik.aybr-1-
mişt;r. Büy>Ük Br.ıtanya iiz<;rirırle 

." Or'td Şankta 12 Alman tıa.yya.. 
resi d•:ı;üııi>lmi.iıstiir. Detiız lruv
vE'tler'. diğıer bir t.a,yyare dı~-
1nıü<tl.'1dlır. Rl.lı9.Yaıdıa 168 A.lltman 
1.avyıar sinltn taın:rlbi haber vu:li~ 
Ji~r. üı.ak ş,l!rkta muttefik nı
porlarına göre 87 Japon tayy.a.resi 
tahI'ip ed'i.lmiştir. 

İr.giJ:Z hava lruvvetlıeıi batı 
Avrup>. ü:zeriOO, 15 tıayyıare, Or
ta Şarkta 25 tıayy.are kaylbe1:ttn!Ş
tir. Uz:ı;Jı; Şaııkta İngıJ'iZ hava 
kuvvetieri ve A \'U9tralya lıava 
1 Ull7Vıeileııi 6 tayyare kıa.yi:ıe"..roiş. 
leııdir. 

Şark cephesinde 
kullanllan 

lngiliz tayyareleri 
Loaııdra 2 (A.A.)- Sovyet cep. 

hesi:nde ~ m'.k!!:aroa tngiliz 
tayyareleri kıillannl:maktadıır. Bu 
yeınıi ıtıayy.a.reler .n kıu.l'lanılıınasım 
Ruı;ll.aro öğootııniş ol.an trıgiliz 
tayyarecıilıeı:ıi tngUt&-eye dönmüş 
ler<lir. BuaıJıar, Rusl11n11 kullun. 
ma ıısıJllerirı.i hayrete şayan bir 
sür'atile ôğooDdik.herini söyleımıi.ş
krdlir. R'US t.ızyyarecileıri Hurıi.. 
ca.nıes ~:ıp tayyareleri çok beğe. 
nı ıyorfar. İııııgil:i.z Rus tayyoarıeci
leri a.ııasmıdakıi müınasebetller mü 
kemnnel ve .lo8'tıdeşçeıiır. 

Kırım cephesinde 
MoskıoV'3> 2 (A.A.)- SmotenSk 

de Sovyet baskı.sı gjtıgide art. 
ımak<ta.dııır. R' jeıv dbrttıe üç tıara. 

fmd!an mılltasara obnmuştıwr. 
Kınıımı:l1a Sovyetler mu.lıarel:e. 

yıe büyüık t&kvtyc kı.ıvvetleı:ii süır
mıiiŞ!eırdir. Mulıareb<' !er bütün 
cePlıede dı:mmu.ş <&.n .Amk de. 
nizine kadar deva.ın e~r. 
-ıı~ llodıır ı.a a.r.g2 t"k ıııp:ıd 

Bütün dünyadaki 
Yunanlllar 

(1 lncJ Sahlf•den Devam) 

dünyada me••cut askerlik çağın.. 
daki Yunenhlar için bir mecburi 
askerlik ·projesi haırlandığmı ha
ber vermiştir. Başvekil, Britanya 
bükUmetinin Yunan bahriyesi.ne 
bwka<; gemi tah.ıis ettiğini ve bu 
gemilerde Yunan aenizdlerinin 
tayfa olarak çıılıştırılaeağ da 
ııöylemif tir. 

Japonlar Ca va da mu
kavemetle karşılaşh 

BOGAZLAR 
Veu Türkler 

(BaşmakaJlede.n Devam) 
Türk milleti Boğazlanu ~lmaz 
ve geçilmez bir Türk geÇidi olıiu.. 
ğunu iyiden iyiye bilir ve bunu 
berkesin de böyle biildiği.n.den şüp
he etın.,... Ve .. yine Türk milleti 
Boğazlar ve lstanbulun hiçbir za.. 
man, herhangi bir şurt akında o. 
!ursa olsun biç kiın•cye pişkeş 
çekileıniyeceğini takdir edcnıiye
cek derecede kıt düşünce erbabı. 
nın zuhur edebileceğitı<> asla kani 
değildir. Tarihin beş yüz yıllık 
seyrinde ve Biiyük Harp sonunda 
da gör-iibn~tür kli İsta<ı:bul ve Bo
ğa:zlar ancak Tiiıık milfotiniıı malı 
olabi.lir ve Tiirk mU\etinin elinde 
bulımnıa:kla beşer saa-detline ve 
dünya milletlerine faydalı olabi. 
lir. Bunn.n dı§lnda miidafaa edile.. 
b;Jecek ülils etmemiş tek nazariye 
mevcut olmadığı g!bi yeryüzünde 
tek Tlirk da !ı,j kaldıkça Boğazlar 
ve İsianb11 iden Tiirk bayrağının 
indirilebileceğini kendisine muba
kmne ve inanç mevzuu yapaMle.. 
cek tek kimsenin mevcut ola.bile.. 
ceğine ina.ll'ltUlk gü~tür. Tarih ve 
realite herkese bu hakikaıtii böyle
"" cmrot!iği kadar her birisi mil
letçe ve crevletçe ayn ayn sıı.mimf 
ve haJdiki dostumuz o4an iki taraf 
arasında hakikatlerin zıddırula ve 
gıyabun,.da bu mevzu üzerinde 
karşılıklı biı· çekişme ve miiım'ka.. 
şayı faaliyet esası ittihaz etmek 
de beyhude bir z.ahmet, nefi.le ve 
faydasız bir gayret teşkil etmea 
mi?. 

ETEM iZZET BENfCE 

3 ayhk maaşlar 
CI inci Sahifeden Devam) 

"iibaren <>aşlarulmış'.•ır. 
Eml'U< ve Eytam Bankası saat 

~izden Jtfüaren askeri maifil. 
krıi'll maa:;ııarmı vermiş ve ıı.::ıa. 
hoo-e mınnara mrasilıe dıiğer t"ew:i.. 
ata basiam~lı;r, 
Medriır Barik.adan maaş alaııı.. 

larıın yc;di. ayhk paıha'lıhk zam.. 
la<fl ayın beşinci günü:ndeın i'tli.. 
beren malıuüdW<lüklertine v>e.ııi.. 
recekth-. 
n;ğer ta raf'titn :memuırlaıuıı 

mart aylllolarırıın l.oe-vııi o1uaıma.. 

sı:n.a da bu sabahtan Lltilll.ren 
başlanılmıştll'. 

ÇOK ÇOCUKLULAR 

Dört.ten fazla çocuğ>u olan ıme. 
:murlann ıımıaş zamlan dıa bugün 
veri'lmektroir. 

Batavia deniz harbi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

1Il'E!ll!9UP önemli bi • teşkil iiıe U
zaık Şa:ıı\g w roiilıteLl< deınliz 
kuvve.l!eriı:ıiıı heyeti moomuıası 
J.ıu-şıla;m.ıı,<tır. Son derece Ş:rjdet 
li !:ılır mııilıaa-ebe.:l<en soıı.ra Tokyo. 
ya göıe, bir Avustıralya kruıvazö.. 
rü, blir Aıınıcrikan lı:ruVl!l.Ziirü bat. 
mış, ihraç kuvv>etl'e!l'i adaruıı ş-
11nal sabilirııd.e 3 ırıo!<Jtıcya <a•y&k 
l•asmal:a mU\17affak olımııış.1ardır. 
Bu ü c ndk ta !(arp La B anıtıa.m eya_ 
Jct'ıııd<c, N.a.ımket ai(zınea İnrlıra
mıayu koyun·dıa ı·e Sıırrabaya de
n.iz üssünün 'Jakrihen 18-0 kilome't 
T"C bat11Sıır.oo Re .• b.angdadıır. 

.l -SON TELG.KAF- 2 llA~T iMi ... 

DONKO LIK MAÇLARINDA 
Beşiktaş. Feneri, Galatasaray 
Süleymaniyeyi, Vefa-Beyoğlu 
sporu, İstanbulspor- Taksimi 
yendiler. Kasımpaşa ile Beykoz 

berabere kaldılar 

Yazan: ADNAN AKIN 
1stanbu.ı lig ıınıaçlarına dün de 

FenerbaJıçe ve ŞereI stacila.rın.da 
devam edi1~tilr. Kad?köyimdekıi 
maçla.rı takip eden soyirc;i aı:Lğı
na muıkab:ı Şeref stadınooki Be. 
şik!ta.ş _ Fener maçını ta:k:d>e geluı 
meraık.hlar stadın her ıh'ır taınaiım 
:ıtıncaılıınç dıold.umtvı.ış 'bıir !halde 
idl. 

OYUN VE TAKIMLAR 

Saat 16 da sahaya çıkan takmı
far şu ikadrolaııile kaılll ikarşıya 
diziıldiler. 

Beş.iki§: Mehmet Ali - Yani, 
Fey.e.i. - Riıfat, Hüseyin, Çacı -
Sabri, Hakkı, İbrahim, Şeref, lh. 
rahim -

Fenwbah~e: Nuri - Mit.ıaıınmer. 
Muıra.t, - Ömer, Esıı:t, Aydın -
Fıi:kret, Naim, Mel:i.h, İbrahim, 
Naci-

Oyuınıa haikeın Şazill'İ!ll ida.-esin.. 
de Beşiktaşlılar başladıhıx. İlik dıa
!cikalaırda tki tarai da Jta.rşılıkJ:ı 
bücımnJaırla adetıa valtit geçiıri.. 

yordu. Bundan sonra oıyıun çok 
sür'at.lendi, faıkat ilti taraf da ruıt.. 
tol k.aıl.ites: iıtibarile çok ısönillt bir 
futbol oynuyordu. 

8 inci dald!kada Haklkının ara
dan ŞeTefe ve..-diği bir pası Şeref 
sıi<ı bir vuruşla gole çevirdi. Bu 
gol Fener1ilerı hızlandırdı. Fa.kat 

Blnd balll!nl• 
tarlllçeıı 

(2 inci Sahifeden Devam) 
ÇaThk devrıııde ve Japon hıar. 
bipden evvel:kfı parlak zamaııı,lar. 
da da Rus Unpııra torl'll!ğumı. H1in. 
di'1tanıa kadar götiinmendn pek: 
cazıbeli .biT şey olacağını düşü.. 
nıen bir kısmı Rll!Slara mııkaıl:ill 
''akikati hesap eden RuSlar da 
ç.kmıştu. Bunlarm dediğii:ııe gö
re Hındi&t.an gibi b:.'lr yerde bir 
!mpera•orlu.k Iruımıık b'tı- IJruv. 
vet değil, bir z5.f gebelı'i 1ıeşkl.l 
,·decektir. Hindistan gibi ce. 
sim bir ii.lke.Y'~ elde ttıtal:filmek ıi... 
çin çok şey lazımdır. 

Vakt'ı:1e tngilizlerin Efgamstıa. 
!ll'a k:ı.Jar gdıerek orada muhaire.. 
be et~ikleri w Efgan stanı Rıu&. 
ya .ile ffındist:ıın arasında btr 
ooı.ncyet duavn haJ1irJd<1 bu!lun. 
durmnk .ist:edlk1<'ri malı1mıdııır. 

hafta~ıın sonuna kadar ikd taraf da 
başka gol yapM'.>adılar. İkıinci dev. 
rede Fenerliler çok c..nlı çaJ:ştıık.. 
lan halde hiç gol sıtaınOOılar. Maç. 
böylece 1 - 5 Bcşiktaşın galebcsil.:ı 
bibti 

Feııerb~e stadmdac 

BEYKOZ - KASIMPAŞA 

Fen..rbaıhçe stadında da ;Jg '""~· 
l.anna devam edilmiş ve ilk kzır. 
şılaşmay ı Bey kozla Kasımpa.şalı

lar hakem R.o...şadın iıiııresinde yap. 
mışlardıx. BiTinci de vu:e:ıi bera. 
berlikle bitıf~n iıki tabın iliıııc.i 

devrede çek çet:.n bir mücadele
den -oonra 2 - 2 be:-abcırc ikalmış. 
Iar<lır. 

VEFA 5 - BEYOÔ:LUSPOR 2 

İkinci k.ar~ıla,=c.yı Vefa ile Be
yoğl'USpOI' hakem Saımıinin idare. 
simde yaptnı.şlaır, bilinci devrede 

çok çetin oyamıan oy-urı 1 _ O Ve

fa lehine bitmiş, ik5nci de,·rede 
Beyoğluspoııuaı yaptığı yaptığı ild 
sa.yıya mukab;J. dört gol yaı;:!l1"..ş. 

!ar ve bu suretle maç da 5 - 2 Ve. 

fa lehine ni.lıayetlıeımılF. 

G. SARAY 5. SÜLEYMANİ.YE 1 

Bi:lithan yapılan Galatasaray • 
SüleynıatıJ.ye maçını da Gaılatasa. 
ırayhlaır 5 - 1 kazandılar. 

Sovyet tebliği 
(1 lnd !;abUeden Devam) 

68 dü.şmm ta)'Y'8reıi t.ahrlp ed.L 
m'iştrr. Bu 68 tayyaretııin 34 haıva 
mıııhıarebelerıinde ve 1 i 'lıatY'Yve 
karşı ikoj'lma ıt.opla.r.Re d'ii!liirüL 
mi.iş ve 33 ü d.e hava mıeyrlluı!a. 
ırında tabrop ed.hrliii!ir. BiUD 
ka.yıbımız 14 1ayyareı:lir. ı mut 
günü Moskova dO}ıcymda 2 Alı. 
man tl!yyuesi diişiiruUniiştU... 

I.ıoodna 2 (A.A.)- Mosla>v&. 
dan biıidiriliijtim göre, Hıarlroi. 
tan tıimal ha111-a.rına kadBır ı.mıı. 
ınan gonl ış bölgede buzlu yağmur. 
lar yağ'Ill'akıt-adı.r. Burı:lu sulann 
i.~in-e yatarak döf;üşınek ıiı:ıa.p et. 
me-ktedir. BllDllrua beraber Sov. 
Y"'t kı~'a.19n hvek:fıh gevşeıtme. 
mişlenbr. 

Kiralık 
YAZIHANE 

ARANIYOR 
GaJatada, tercihan telel'xıııı.. 

lu, ık.alori:fer]j i.k:i odabk yazı
hane aranıma:ktadır. Mürncaat 

' - Ptı>sta kutusu 2005. 

DEVB.EDiLECEK İHTİRA BERATI 

t;ıı.e. b•ı suretle ve sı.ııçlu sıfa.. 
lti'le mıılhakeme altına alınan Si.. 
ı:non durnşması sı msınd.a ayn: 
fabrikada birlikıte çalıştı'klan bir 
kaç iş;iy: ıxabkemedıe dinletmi,, 
O'nilar da mütehass:ısın id':iia ve 
ihbarına teyıi t ederek 'hu fabri
kada mu'HteJif havvan deril~r"<n. 
den """ cıkanlıd'ıi!ını ve İltanbul 
piyasasına rirü.lıdüğünil söyle. 
nı~roir. 

<Gök Mckatıi&i. saat t da. Küıırevl, 
Astronomi 10 da, .A:ı.1:ro F'!zik 11 de 
Ct>~el'\"&.Luarda yapıl!n~tı.:-. ı::ek!!.rik 
10 dz. Mckaıtik tatbikatı 11 de, Analiz 
!it,;. T~tbbtı 12 de, İsrt!~!ys.ri kinl.. 
ya<U. yapı.lnuştır. Minen.ılo;ı 14 de, .İı.!ı
pençıyaı: Kimyad:ı; F K. E Ki.ı:nya.sı 

10,30 do, Analıız I. 14 de konfeır""" 
sa;onundadır. 

ı'.\NGL'I ELEKTRİK KONTAGIN. 
DAN nu CIKTI?. 

t'ıtit. İtfai\Te Grupuna a\' bir ekip 
dün <le geı; va.lııfıe l<adar :yangın ma.
hallln<ie k:aıla.rllk ahıap eıı'kazın 6ÖIJı.. 

dDrlllmeD:yle -ııl okııuı;, aJ11i ı.
a.Uyete ıece .,. bu sabah t:ı devam o. 
lumnuşt<Jr. 

Sabıkah tavuk 
hırsızı 

C1 !ncl Sabırelen Devam) 
~a:r ok!ızjlu a:ırl.aşıLnll!ştnr. ıBiıtaız 
.sımra <l!a Vlartıanın pa.ı:ıtekınu de.. 
1-e l~nOıe bll'luınımııştu:r. 

(1 l:ncl Sahifeden Devam) 
ilııarelbrnfün geHşmes> ve .karaya 
;;ıkar>lım d'ÜıŞman kıt'al.arının 
rnfktarı !h:ı<1<!kmda henüz hiç laf.. 
slli!t )'f>k"1tr. Cuınarlc-Si günü a.J<.. 
şaıını başhyruı ihraç ha!1'0ketllıeTiDi 
paıfüı.k bJr ı.ay IŞJğı Jrolay1.aştwmış 
tır. 

Cava adasında 
(1 lncl Sahifed<n Devam) 

k:Jııınctre kadar iler11emeğe ~ 
vaffak olmııışlarmr. Görütniişe gö. 
re, Japonlann pliım Oava adası. 
nm petrol bölg"6ini ve bilh._ 
Djehoy<> .i.fgal -elım'fak:tir. 

ÇERÇEVE 

(Ghcrardo Gherardi)ye 
- Açık mektup -

KraHçe Vi\Q'ı-0r")'a zaoruı:m.ııda 

Efgan seferine g!lımiş ve lrondll.. 
rin-e K.ondahar Lordu u.mraaıı da 
•·cııfittn'' oiaın kumanıd.an R:obert 
Hl.ıı>:J!s•anm ist:kbal'iıııi, müı:lafa.. 
asını diıı;ü.nımiiş olıınal<!la ıınıeşl:ıur 
!ngiliıılcr arasındadır. Lord Re.. 
bert1in ileııide H'.ııd'slan R'll<.1lar 
tarafından bi'r taamına uğrarsa 
11e yap!lacağına daiır pre-mlan 
kdmıştır. Bugün ooI·ann mmam 
geç .ıp ge9m<Cdiği a~ bah!is. Fa. 
k.at söyJeaı.rıOC'Sl lirzım gelen cihoet 
(>lldur: Lord Rıob;ert lcabılnda Hin 
~istarıda büyük bir 'losmı a:ra:ııi.. 

<Kı!bilj \eOdil ve pa.r~aı ... rmın ak
l&lill oıüıı!erldeoini teşk!l ed<en mıas
ıtal'la.rın vazi,yetlerini rnuaycnt: ve tes
v!yelerln!n teminine maotu! usul ve 
tert!bah b-.ıtdaki ihtıra için ikt""' 
\" e!tfılel'nden ısWıaal ediJmjı oları 11 
Şııba<t 1938 larih ve 2543 No. lu ib.ti. 
ra beratm.ı lhtl:va c ttiği bai< bu kerre 
bqluısma dowlr ve:yah,•t ıoa<!ı Tarw
:yede meWıil fille ko7m* için ...ı&. 
hi1.!!., dalıi verileblle<ell -.ı.ıu edil-

Si-.non ideli .. ~ ,.,.ıa '.l!ll'ar oe1ımekte 
'ft ıııahkemede: 

•- Bu 'lııban yapacağmu 
enlıyan fabrb .lıtaree; bana or. 
taolı:hk bile teklif etıti.. Fa.kıat ben 
'bu teklifi şidıletle r~cilkderek: 
işin aç:yüzünü alakadarlara: b'.'l.. 
lıil.Nfım. Mdiamı huızu.nınım!a f&. 
bat edeceğim!.• demek'ted'ir. 

Duıruı;ırna, S.ıınımım ikame et. 
tiğ' diğeT şırhitılıerin celbi ıçm 
,b;•ı':a bir giiıne bırakı:Lmı.ş'tır. 

Bak8'1ım bu şayanı d lkk.at id. 
d:am1• Bay S'mon mahkeme Jııı.. 
2ıırurııd·a isba•t ed2bilecek m'?. 

f}ÜNÜN lÇiNDEN: 

Bulgar komşulu· 
ğuna dair 
il inol Sahifeden Devam) 

d!:k1erj fS.:1>:.aıt ne dereC"Cye kadar 
iyi ve f87d61h oI<ı.Oiı~eceğ!nj tah
min ede?ned.dkl~d· d<:kl.:l-rasyonuııı 

her ümıidi e.ş~n ,&iizel netfr·elerin
dc ... arlıık bir !levlnç dwır.aitla.. 
dı.rlar denilcb'.lir. 

'l ürk - 13ulga.r dek'Hlr.::~yonu
nun Ostiltnıden g~ecek yen1 yılın. 
iki t..,.,.fça daıha parlal< tez&hürle. 
lt' deierll sıryılacağmı bugüınd.,.. 
•ô.vlemelı: bize büyük bir k~hanet 

..clbi ııozükmiiyor. 
_ _Ntz ..AMET'.l1N NAZIP 

l\efik>erlm......._ ba%Jıarın1n yazdılt
lım gibl herıüı :yangı., Y"'t"ınde aIA.. 
~·.adarl;;.rca bir lrıei!f yapılmş delil
dlr, 

Çilken ve 1tii1A için için )'Unan ~ 
tamamPn söndürüldük~en sonra hı.ıra., 

ca esaslı bir kıeşJıf yapılmoı.. imkanı 
ba6ı! c-la.c~Ur. 

Uç güııdenberl g'l'1'"!i gtlndfizl\l tah
ldk.-1ı ;--., ecBı Mildd•iumımıi Ne_ 
call Kirtülreüoğlu b~ s•balı ta Beyazıt 
l!.mın.iye! Komlsarlığlııde tctkilderine 
del"~m etmtştir. 

lltiddelıımınnt. bugün Üniversite 
R'c..kül'tes! Doçent ve: Df!kanlarından 
bazılanıt.:ı.ın maılüm«'Ja~ına rr.üracaat 
edecek. ·miibehaası.sla·rla y~ngın nlli.l
tı.: .~ nıdc yapılacak tlan kt:şf~ nezaret· 
eyJj)·ecckt.r. Afıeşin dAha zıye::de elek_ 
ır:ıı: kont.-:cğında.:ı tılı:tıifı <anılma!ota
dır 

''anıgı.nın IAboratuar tavanından 
haşlnmı.ş alınası bu zannı ılı::uvvetlenı., 

c!.rmflttedir. 
fü,d<Onıelerin Mılddeiumımıl fıa.ra,. 

tıı>.ı..n Jstlcvapları yapıdıı!.i ve seo:. 
besi birokılm~. 

Maden kömürü geldi 
(1 inci Sabıfeden Devam) 

Mete vapuru da Lıınire beş bin 
ton maden mnürü gölıün!cekti:r. 

Ma,r.ıı. başmdwı 'itıilıeren şehri.. 
rr.ıi:lıe cWııı fazla mkıi.ta.rda kok 
1tiimiirii plıı jı bqlı:yacıılıt1&". 

Yip.Jan talıldfkattıa bu adamın 
BaloırköJı"iinde otLJrlduğu ve ta.. 
wk hDJ2llığı yapma.k özıe!l'e m-
veJkl gece K~ ~tılıiği, 
Faıloıııt dere tQined köpeklerhı ~ 
' rrırzıma tı!nyarak d.ıŞ!'eopi öl. 
oorii'l.c!üğü ımlaşıJanıştu-. 

Kö-.:ıe.1<.loer Vıartanı Olld'ilırdü.kten 
sonıra pantıaU(lllllJllu da di$}<iyerek 
11.vaığındam çıkamıışlardrr. Cese
cli:n dıeirl''ıte ruhsat verilan~. 

Ye,l'"Röy civa.r•rııda Ayıamaıınıı 

Ql ~füğ'Mlieikti ~tlhıım ıslaıh ~;ı:·as,. 

yonuııt!la diiın bir ci'nayet iışiıe'nııni.ş 
tlı: amel:e a<rlkadaşını oopa ile ya. 
:ral!ı'.)l.a<rak ıölk:l!i.lrmü,ştü:ı·. 

Bu c;ft!lliğe '!!İt maııı.dııradlaı çalı. 

şan Ü.'lidiıplü 50 ya!jlaırmıda Zey_ 

IJ!I\ oifu Demlil'le arkadlişı Yıusuıf 
<'üıı ls:ah i3:.a'l)'cmı.mclaki y~n .d<

hanede· y,c·mek yerlcni<en aırc.la. 

rınıda bi~ kavga çı:kıml\'i, d'öğüş 

ınetıiresi·n~ix oıı:n _vE"rnliŞ'lk 

Ruslara göre 
r1 tnr! Snhif"dı:ın nevaml 

yareler kfil'i miktarda yiyecek at
mıya muvaffıık olamamaktadır

lar. 
Kitler, ilkbahar taarruzu için 

ayırdıiı kuvvetleri mütemadiyen 
muharelıeya 110Junakta,(1• 

• 

Bertin 2 (AA.)- Ca>Va adııııL. 
na çd:ıarmn Japon kıılt'a.lıar mmm.. 
taz kıt'a'ıardır. Süziüır.e tıfılbiıyea_ 
Jıe J apcmlar daıha şimdİdlen düş.. 
man hoaUarma g\rımis1eI'diir. 50 
kilam<.1ıreden fatl.a bir deı-iııjlık: 
kazan'!ln Japonlar ~ıca demir. 
yo'.ıuır:u ele geçi:mişlıe.ı-d!:r. 

BU GECE AY 
TUTULACAK 

Bu gece' ay tı.:tul-acakıtıır. A<v

cupanın ve Afrikaının her taıııı

f:ınıcfan. A&.yn1111 gaııp kıısınnlarm. 
dan görü}ccek olan bu h"-d"'s'" 
mcmkketimlzden d'e taıınam('1'l 

görülecckt~r. Raısathaıı.ed'e'll. ve
rilıcm rrra·lfunaat gö,e, ay gece ya.. 

rrs:ıod'ar: 31,5 dakika sQ\!lro tıutu!J.. 

·~>~"1 baş1ıyocak, biııi -Otıı.ıız >Ü<; ge.. 
ce tamamen tutulıım:ıı olacak, ·.:ı. 

kıiyi 2L5 daıkika geçe vasa•ti ulfuk. 
tan, yıani gö:hge iQİn'e en çoık gir
me yer! nıden ıgeçerok 2,30 da a. 

C'11nmya ıbaş~calııtnr. Açı.lm11 
sa.at 4;ıı,s da tamam ol-1ttJır. 

(1 hıel SJ r.ıfeder. Devam) 
esrar kahvesinde katil'- buw 
ıııalaıra, yankesicilere dağatmıı• 
ve (Allah, ahlik! ... diye bajı.ra 
bağıra ölmeeL 

Eserler arasmclaki Hırt, bir 
JUVU!akla dür& bir çizci .._ 
S1Dda bi.le yoktur 
D~ü.niln uizim (Gheratnlo 

Ghua.rdi) ki, kabetnlak mev. 
su mukayesesi olarak bile, ha 
vesikayı soika.stçiler göstemK· 
yor da, ben göster!)'Onım! 

Srzi okumuş bir arkadaşımı.. 
dan uzun uzun dinledikrerune 
göre, eserjnizi hiç, ll'n1ma hi~ 
beğenmediğimi söy !ersem bana 
kızmazsınız değil mi? 

- Bütün lııınlar nas>l olu. 
yor? 

Diye sakın şaşmayı:nız! Biz 
bıırada o kadar tezadh bir san· 
at ve fikir 'ikliıni içinde yaşı.yo.. 
ruz ki, i~ımizde sizden yüksek, 
hayli yüksek tiy1tlro muharrir. 
lerj betki bmkaç tane_ 

Fakat 1mde olrnıyan bir şey 
var ki, ben onu size haber ve
remem. 2Jira ben .bir Türldim; 
ve sizinkiyle yihde yib ııWaıııns 
ve mukaye.<ıe kabul etnıiye na 
olma:z bir Türk eserini taşlı. 
yanların seviyesine, bir an için 
lııUıo olsa düpnek iııtemem. 

n>i'ıt bı.ııakılmesı ilıılıza ~ 
flikı'~ ~m.iş. 

Bıııgün büyük fadilar wr: 
Hiı:ııd!stamn tı;(lla lhtimArm.. 
den balısedi.lirkP.n !'Ilfili7lerib 
lı;a~ı:nda .ı-rtıık Çarlık RUByaa 
değil, J apooya ftlllhr. Japon teh.. 

'" di bahis .mevıım.ı olı.ı:ıılııerı de 
H.\rid'iı;tan~lti ~ ba:ı@ıe1'i.. 
ı:.in dahı"'!i btr kıyam haUee gel. 
meiliınd-en J a ponla ıııaı çdı: ümit. 
!er 'beslediği am 1'asılmaldlıadır. 

Çocujunu dağlıyan .. 
(1 !net Sahifeden Devam) 

ge!dlii(in-e dair ra.par veırmişlir. 
Mah~ suçlu Emıirıeıyl ,laz. 

g.n ma~a ile ya.ra}am:ık ve döv
n,oeıb 9'..cun:ııdan alt. ay yıirmi gün 
müdldetie hapoo mahkUm ~ 
ve 70 y.a~mdaki kadın hemen 
1-ev'kıif olurnmııştur. 

-~ oım.Ma bu h- fada m&111.. 
uwt oc!hn• llti:Jenlerin Gal-· 
AslJın Han 5 ı...ı kat 1 - 4 11WD111'ı.'. 
ra mün;oaat .,.ıeın<oleri i!An oı..,.... 

e TAKViM e 
Rumi 1357 

IDBAT 

17 

Ka811D 

115 
Bicd IHl 
SEFER 

14 
Yıl 942 Aor 3 Vasat' Eu~t 

S D Vakit S D 

MART 

2 
Pazartesi 

6 33 Güne, 12 3 
12 27 Öile 6 25 
15 35 ikindi ~ 34 
18 Ot Akşam 12 00 
19 30 Yatın 1 ~l 
4 5~ hn.aıı: ı o 53 

Beklenmekte olan ' POKER 
Traş Bıçaklan Gelmiştir 

DUAT: rom T&AI llJÇAKLAIU 
Perakende olanılı: büt.ün TJrklyede 

5 KURUŞTAN Fazla sa~ılmıyacaktır. 



' SON TELGRAF- 2 'HART 1&4%. 

FİL İPİN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
-------------------:\o. a 

Türk~ye çev'.Nn: ISKENDE.R F. SERrl>LIJ 

Mister Benet, genç Müslüman kadını 
Ayşeyi, dikkatle gözden geçiriyordu 

Son·a birden cüldti: 
- Unu ben elde edip te 7a.'".ln:a a... 

:U'<'. ya kadar ne büyük fodllJ<Arlıklar 
yD;}:'t::rn. bili7or n::.u~7 • 

- P<'lı: ~A. Hemen ~-md1 &·d•p •
J.,ını. 

- Fena olmaz .. 

* - ıı~yır amma. C:ddeu ıize~ sevmı.. FİLİPİN v ,\ u~ı IJ,E 
U b:r ç!ı;U. 

- Oıru llJı: aııce Jı.~tçı olenk aı... 
Ll).Jtmı Sonra kend-s:ni ~vmiye baş. 
!~d.-m. KoyıJum& girmerlni' teklif et
tim. O ı;ür-.., kadc eli elime deı;ıne.. 
mi,.1i. Malm.-d.ıını an.layıuta yxııo.!an 
l&:açı •• 

- S..Ua "" yap:m?. 
- Y..J~ardım. . .Eınnjyel t~;ı.fu et. 

t.i.rn. Bjr &ürü .iDCl ve mavi boncuk he. 
d•'E ettim.. Kandudun. KmdiJ1İfl1 de
Lce a:viliiıfiın.i, söyleJim. Tekrar yam-
11-ı.'l geldi. 

- Dli üç ııimdür rıeroeydi?. Ben 
ı::edf'n gör.nıed.Wn onu? 

- Oı.t!ar yılda bir ke1·P fU arkadaJd. 
d<ı:ır. eleitlnde buluuo:ıı m~be' önünde 
.ıoı. ııuo: dörl ıece yat;p .k.&lkar, iba.. 
det edeı:ler. Bugün mabetten dundu. 

- Yılda biı' kere Allo:t.ı hatırlal'lar 
tkıı.tk.?. 

-- ı: ... et. J.lut>lı.lır..oınıc::tl"ı.ar ~ 

ç.ı. lpLdal ı:.ay .. t.ıan \ardır. Sadece 
(Al!ııb) ve (Muhammed) i tanımakla 
J.•ushm*1 olmllŞ!a.rd.ır .• D4k• b~ şey 
biln· . .ezle.r. 

- N.maı. !alan? .•. 
-- liocaları biie namaz kılmasau 

t.flme:z. Dedim :ra çolı: lı'<!a1<ltr1"r, 

Mill endls Kuper; 
- AJııe. bize ılri ıoda getlr! 

BİB KONlJS)IA 

!l.!:.ı.er Benet o güo çu~:ı:kHı bic çok 
bedl)'elııer aldı "·c n1uhPıı~-:;rı hizmet_ 
c:.- ::.c verdi. Bu suret:.e A.) en~n gö
ziliıe girdi. 
-· Göriıycm;.n ki, ben ı~na bir a

dan' dcl':::m. Bir d:ıha b:ır a tc-na göı.. 
ı~ takm.ıyae&k5Jll, degil .rr.ı:' 

~ 1Jl8''> boncuklan b.,,.,..,.. 
t.ılttı: 

- Şimdi .onla.dun kı. suı dA> ina
be~·rl'.s Kuper gibi 1tmiz yürelcli biır 

erkflı.sin! Buodan sonrrı t"lc.uJime çay 
"e ı\'ki hazırlarıkeo. sen'i d~ ı,."'D~a 
C~1~1m. 

Deai. Jrlister Bect;t o :furcıen itiba
r J.,y~enın h.lız.mehndcn ;.!lıad<> et.. 
rr.iye bü.:lamıştı. Bt.aıu yar..mam14 ol
s3ydı, eYin içind~ki -.hr~cs:zfl.k d~

va~ı e<ieceX ve kendi"! rah!.Uı:ı. ola_ 
<akt:. H:>t\a belki do oradon bapca 
•b::. yere kaço1.caktı. 

* air akşal1'. Filip .rıı Va1i ve Kllll'\l!.Jlloo 
ear.:. Kolonel V~L<~. sah:kter. gcçerk~ 
MJSter Banet'in çahs-tıtı sir~e ug .. 
r~ımı~ı. 

1'.1übe.ıwlU Kupeı:-, 1'1'a1 '.yf"; 
- Yeni muhaseberimıız... 
D'.yerek, M..ter Bene · toktiım e\'11: 

(Invamı Var) 
D ye seslendi. Genç kadın tac.ı bir 

gwuşlc ~mı eilorelı:: !-::;:=====;::==:;:;::;::=::;·/ 
=;~~;·~ .k.A.-.-:::::~fı:: <_~,·:~.=-:·o_: ___ , ~-
- Çuk gllc.:eL. Çoı< 1.erbiyell b:r 1<1%, ~ _ 'fi:: 

Jedı, böyle bir )"Cl'de ona malik ol
ınaklı. kcndln.i balıti1ar saya~;.rsio. 

<k>shırn! 

Ay~c biraz sonra Hci soda ş!;iesi ,e_ 
fuıde olduğu hzlde Jçerjye glırdi. Sı

ıeıu: açıp vıski kadehleri<ıe boıa:ttı. 
l\l!ister Benel i'~ kadın;;ı; d.iktlaCe 

b.ılıı;ı.)·ordu. 

lllaheoda Kuper: 
-· Çok zeki ve çok anl~yışh bir 

kt;r;:~ :·, dedi, bana s.ıbant ... n beri senin 
ne z-l'Dılm geldiğini, burd.da ne zan~ca 
k d r kalacağını, n~ .a gı'.>nitlğilnü so... 
rup dı.:ru,.or. 

- Serı ne dıcc:Hn 1. 

- Bızim !Jlrkette ça•·ş;catmı ve 
n mJzdc ya~1caiını soyJ!'dim. 

- llcmnu.n ohniıldı m!?. 
- ı~tyır .. Kaşla~1nı .;attı .• SwfhJ, 

- Onu memnun etrr:elt ıç!c oe yap. 
D'.:l ., 

- C<ıı:ı;da oir İn;ıFz klOJ)t"l"ati!l 
"V •d•r. Oradan bCr diZJ. rrı;ıv: Ntı~ırk 
& P kendısinc hediy~ etme-tıi.."l! Yok
s burada rahat ede:nez :r.: 

2 Mart 1942 
11.ICI Procran, ve ll•mleu: Sut A-

7a.n. 
18.03 Mlizik: Rady? De.!llS Orlı...,tnsı. 
J.o\.45 Kontı..";'mtı~ Zir3at s~.ıt1. 
la 55 Müuk: Fı>stl HEy'ctl. 
18.30 Memleket Saat .A,ya:rı, ve AJl.nl 

l-laberleri. 

1~.45 St!rbe.9ı. 5 D k.ka. 
JJ !:O M.Uz.Lk.; ·Hicaz. Mıtk~mı. 
2G.n R•dyo caııe:en. 
20.45 A!'ızlk; Bir Marı Öo;Jeniyoruz

Haflanın Mor;ı, 

:ı CO Kon ı""1 (Ö{:rebıen Saati). 
2115 Müzik: HUzzam Maltaırr~ 

Şarkılar. 
2 US M:rz.ik; Ra1y> Stt.fJDi Orkeıı,, 

traı, 

22.30 !.temleket Saat A,yan, Ajanıı 

H<ı.berleri ve Bnrsa.1ar. 
22 45/22.50 Yarınki Proıram, VI Jta. 

P•I?ıı. 

f Hediye Kazananlar l 
Yeni mükafatlı bulmaca.m.ı:za iş. 

tiıra~ edenler ar:ısında ça.ltifon 
!l<m'ada namlarına hediye isubet 
eden nlruyucııJarımı:zm JılstM.nd 
bugün nEŞl'e başlıyoruz. H~·eler 
pe.r eıı>l>e gıinünden itibaren saat 
14 - 16 arasrooa tevzi <iuaıaca!kıtıır. 

1 in..illl- ka:-ıııııan (5 Iıi!ra na:!<. 
<lep •;eya 1 k} me~te gıda mad
de ı.r k • akkı) Bı.ıırsa ui:ıüıcı 
tıok.•t ... aşkat u• B. İhsan oglu B. 
Mı:> tin 

~ fuıılük duıhu:eye Irartanı karLatr.ın 
1aır: Anka.rad.a Doğan'bey maiı.a1.. 
le::;ilıde Çerkeş soka.ğın<la ollllz altı 

No. da B. Akar Dmu, İstanıbul 
Yiiıksc>;.. Ticar~t Mektebi bıirind 
sınrf talebelerinden Dayan Nem.i
<le, S-:Jrec;.cic Afi)"Ot ıokaıl'lasındıa 
garson B. Lwni AI, Srumaıtyada 
Hacı Manav soloağında 20 No. da 
Ba:yan Yüksel Girya,. 

Bırer :M;Jli Piyango Weti kaza. 
nanlaır: :&yoğlunda Ayn:ıJ..ıçeşıııc 

2n·Tği1Qzanan: (M•rui:oirsi.. Süs apaııtımanmd,ı 2 nci ıkaıtta 
ncımamn ii<ı a) lık meccani dulıu.. 

B. Dıtvid Koılıen, Kmtuluş tıwn.. 
liyc kartı) Bey..:z>!ta Kaptanpaşa vay caddesi il No. lu ·hanede Ba-
mektebi sokağ;aıda dört No. lu ha. yan Feriha F.şaıra. 
sııede B. Tırrgırt M:: ün. 

Biırer roman ka'Laruın.'Iar: Kara. 
3 ün<'ücugü kaıxanan: (Mıılatep gümrüıkte DerWş Ali IDahall.eısin-

göğ:· slugti) Kızı1topr~ta Illianrur 
cad slnde 129 No. lu hanOOc Ba. de Kurtağa çeşmesi sokağında 33 
y;ın Meral Balkane-r ' No. 1u hanede Halduın Esen. 

(Sonu yarın) 4 .ncüJüğü kı;u.;,nan: (Ko.mple 
1 
______________ 

1 bir dılu.ş tahmı) Maçkada Ötm-r 
Rü.<;tu •Paşa• SCL1'ağında 19 No. da 
Baı n Ülker. 

,------·-. HER NEVİ VE HER CİNS 

B SK0LLERIMIZ 
GEL.\lİŞ';'İR. 

Faydalı bilgiler: 

Kauçuk ağacı 
Birçok satıa) ive ma·la.t için çok 

lüzumlu bix m.'.l<lde ofan kll'llçuk 
-.e l<htiğin ncrodcn çı'ktığıru tabii 
merak etmi.Ş«ini>ıdir, 

Ka.uçuık bazı sıea.k W!kclerde bu
lunan birağaçtan çıkanlıır. Şimdi 
kanlı l>ir h ruııbe ~ah no olan Malez
y a<la da pek çok.kauçuk ağacı IDC'V· 

cuttur. Orada 'bu ağaca (H<'\.-ea) 
rlr~z ettiğ'i suya da (Lltclu;) der. 
lıer. Bu su ağaçtan toplandlll<ıtan, 
yani ıkaıbuılcla:rı yaı-ılnıak sııo·etile 
ç.ılıaoldıktan soma bi,iyilk ocalkla.. 
ra götüı·ülfu·. Oc~ğa g)t~n 

sonra bi.rço!O< ameliyelere uğn:yan 
lateks sa! bir hale geho-. Ve tek
rar kaııa11..,. vasrtasile filtreye, 
!lltrcden de pbttlanma otclı:ıııcWıe 
ooklediilia'. Bu tekne nıınıetıanilı: 
~hnelcre tclrik edil.mişt~. Böl
melerde mayi safihala'l' haline 
gcL:r. Ve safihalar birl:ııkııın icii. 
çille vagonlaıra yukktilir, v~n
lar aısansıörler Va5>tasile brı:nilara 
çıkanlır. 

Burada kMıÇuk ı;a!ihe'laın aşa

ğıdaki ocaıklardaııı gelen m du. 
ına.ııa ma:mz kalır. Dumanın fzy
dası çokt.ur, İyi bir ldstiğıi husule 

gel:iı c11 bu d'lllnanchr. Bundan çı.. 
lk<arıldıktan soma birt.ak-.m san. 
dıklara kıonularak k:mçıık imalat
haneforme g.>ti:rilir. Ve. SOIJl'Q ora
dan da büyük pırz.a:ı l;<ra getıirllıe. 
rek s.'.l'tılır. 

Yirmi beşllll I 
- Bu .adamı görüyor musun? 

Burada bir yirmi beşlik byıbetl.i. 
Bir saattenberi arıyor. 

- Yöıımi lboşli)c olduğunu :nere
den 'biıl:iyorsun? 

- Ben ihuldum da. 

Bilıınecamlızi halledenlerden fa.. 
11oığraf gönderenlerin ~ 
ıııeşre devam ediyo;ruz: 

En üst sıraıdaki>ler (saoğ'dan so-
la d'oğru): BcŞiktaşta Aşıir.gıarip 
sokağın.da 4 ıı.ınnaralı han.ede Ba
y an N a'hiıde Şansalı, Beşükıtaşta 

Şa!irnedim caddesinde 112 DIJllOO>o 

ralı hanede Beş:ktaıı l inci orta 
mektep bi.· lbe'lermrlen F..nver Ok, 
Ü$.üıdarda SolaJısinan maılıallle.. 
sinıcie 5 nYrnaraıh hanede Fehmi 
Thxıla, Küçi.ikçekmecc F·ıruı eo,. 

fYeni Bilmecelerimizl 
&ıgım sıııc <iiç bilm«ce ve!' yo

ru·z Bu!llnrdaın .!wıöangi 'r.USini 
naı!ledc:ııJer de kur'aya jfuaJ ed'i
len·k hedy.c kaza'llabilecıek'lıeı·. 
du·. • 

1- Kuru ot ve çalıhırla tama.. 
men kapla bir bday•a l):X süru lm
,·uın1a bır (fO'b:ı:n ~ıloyor. Adanın 
b;r uc-~tt!.ak.ı çalılar !11'..uşu.p a
teş r;obanın bulU111duğu taııaia 

doğru. fası!laım: bir hıa:t lıalhırle 
gcl:;yu.c w riDıgô.r hep çol:ıamn 

bukmdu.ğu tarafa a tcş, SÜ«'Ccek 
taraia mü.l'emad:yen es;ıyo.r!. 

Adadokıi tekımil kuru otdnr, ,<:Q

lılar yanıd!ğı halde çoban ve 
koyuın'.arı yanmıyor. B1111jJır de. 
nl2ıc de gi:rnpcıını~rcr? Acaba na
sıl kurtul:rnıışlor'! Yanmamak i. 
Çin nasıl tor çaır~ bu!LmuşJ.ar?. 

2- H. Ömer btr giin dıeves-JIE 
dı:ılla~ııyo.ımruş. Bakıınıı; bir ağru; 
altırıdıa 3 kııŞİ .bağıra bağım kav
ga edi~ar. Hemen ya'111lıa:ııııııa 
gJırniş, sormuş. İ,,JEJt'nidml biri: 

- Ya Öın-er demiş bıUim pe. 
oor vefııt etti. (17) deV'C ııniras 

bıraktı ve b~ develerin yansın~ 
bana, üçte bin.'ni ortanca kardb. 
şime, ddkıımta bhıim de !küçük 
ka.rdeşime_b.rakt.ı. Fa.kat, dew
le!';n kat'iy)"1n paıv;ı.lı:ınmıım.,. 

sıru wsiyet. et~!. Şimdıi bu 17 de. 
veyi nasıl taksim edellm?. 

H. Ö!De4' bir.az cfü~ündü; soıııra 
bir çare bulıdıu ve lıakıikaten dle.. 
velıen p8l'Ç'!lliamna<1aın ve mı.ıay. 
yen m' k:ta!'dıan fazla ve ekSUc ol. 
mamak ~arl'ile teallm etti. Sonra 
yine ~ves&! blllnların yanındıan 
ayrıldı. Acaba bunu nasıl yaptJ, 
sıiz buılabil!iır nt'siniz?. 

3- Ç. Lm. K. P • .n. Ç. 1. tı\. r 

K P. n. 
Bu da.®ıanse1d.,kl noktalı Yo!'· 

den 1047 nımnaralı Saim, Takıs'rn 
e.ı'kelk lisesi VI inci smuf taieb.,. 
!erinden Taredıditn Ö:zıkaya. 

Beşme.! gi k zanan: (Bir aylık 
So:ı T lgraf ahor>esi) Ş!!hreminhı
de 1 · ,l;p ınar caddesinde 44/6 No. 
lu 1 .ıncoe uçuncu katta B. ibra. 
hmı. 

Maruf lhiır sioomanın on; beşer 

Adres: Aamaaltı Cal!)haz 
han No. 33 

-.ı-Telefon: 24681 _ _, 

1 kağınıda 100/2 nuımarah hanede 
Ali Büyilkıdıoğaın, Kabataş. lisesi 
4 iiıncü sınıf Ç ~ubesi tal"bclerin 

İkinci s:ırada (sağıdan sola dıcığ. 
l'u): Beyıkm orta mektebi ikinci 
sıınıf B ıruıbesindeıı. 265 mıımaralı 
Turan Güçlü, Bü:y!ükıdıerede Sa

roz tahlisiye gemisinde kamaıd 
Hüseyin Boncukg&, Samatıyada 
28 .ııci rl'k mdkte.p 5 "ru:i sınıf ta
le!belerinıden Muhsin Malkuıı. Ye

şimköy polis başkomiserıi Haımrli 
oğlu Nureddin Uysal, Di:ıxfar'.ıye.. 
de Medrese srilrnğı.nıcJ,a 7 numaralı 
hanede Omnan Onıur, Kadıiköy 
tik oku;l sınıf 4 Adan 60 n.uma. 
ralı ~1<ıun Çelikıbilek, Yenikapı 
orta mekıtebi 1 inci sınrf tailebe
lcrinden 696 nı.ımaralı Tu~ult 

Al:ıdağ, Peı<tevniyal lisesi 5 İlllCi 
sınıf C şuıbtlb..; talebelerınrlen 676 
numaTalı R. Tenderis. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
U emekten llOlll'a "nde 3 defa mwıtazaman dişlerinizi fırçal:ıyunz, 

Alt sı.rada (sağdan soal döğnu): 
K11zguncukta Delikaç sdkağınlda 

on beş ntıJmaralı i:ıanroe Bayan 
Sevim Buralı;. Işık lisesi 3 ünıcü 
smıf talebeler-rı,den 207 nuımaTa. 
lı ErOı! Serlın, İstanibul cwkek li-

5 inci sınıf F ~ubc ' talc-be. 
!erinden 2fü nıunıarah İlyaıs Al. 
t T T"caıc<' ~isesi k'n· Sl'Jl f 
B ta• b icr; r.• en 131 n:ı •. 

İn~eE!I' Takısiırde 

Meraklı Tetkikler: 

Eskim.olar 
Bızler burrda bararM sıfu .n al. 

tına biraz dü~tıii :ım.i ii~i.r, ooğu•k.. 
tan 1.iT tir titıu-ken dü!l(Yam.n u
'Zak bir üllocsinde ömüırleıri:ııi lhep 
kar, soğulk, buz arasında geç.i!'en 
insanlar .bıuhıİ>.duğunu ıbilmcm hiç 
dii:ıiindünü.z mü iküçükler? .. 

B u:ıı.l.aT; 70 derece a:ı-M şiımall<le, 
kıı.rtuplarda y.aşıy:ın .Els'kimt>Jaır .. 
dır. -

•Kanada• yı geçtill<ten sonra baş. 
bya.n ve delin ıbir sessizlıik .içinde 
uızamp giden buz ovaloa.rında ha· 
yat siken Eslcimolar y<ıZlan Ren 
geyiklerinin, deriler.inden yap~ 
ları çadıdarda, lnşları ise ibu'l:lar 
aırasındakıi mağaralarında yaşar. 

lar. Yaz mevsimi ancak ilci ay ka
dar devam etlii)inden kışlık. yıiıye. 
ceklerini. o v-..ıkıiUen teınıİJ:I eder. 
ler. Ve bu yiyecekleri de vahşi 
geyiklorle !olk balıklM'!ndan ilba
rettir. 

ler yer.nıe biror sadalı harf k<Jiya. 
rak darbımeseli blJlunuz. 

Hediyelerimiz 
1 l'!ll'i,ye 10 ha naı.den. 
2 'İl!C\)"t'.l: Beyoğiıında bir smıe. 

nıanın il<1i .ayhk me<:cani hususi 
kol"bu•k kartı. 

3 ii.ncüye: 5 lira nak-denı. 
4 üncüye: 4 tane nilli piyango 

l>freti, 
5 a)ıc;yı<:.: 1 kilo fonııfu;n, 

20 ki şlye: R'Olnan. 
10 k;ş;ye: BJrer killohıık intriısar 

kO::onyat;ı. 
10 ldşiyc Şık yazı kalem( 
5 .ki~: Blı1eır tuvalet salıunu. 
(BilmeccıritlJin filıl JllÜ<ldeii ild 

ikr haftadır.) 

Derlat Uenizyollarr lşlatmı Umum Müdürlüğü ilanları j 
2 Marttan 8 Marta kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, kalkıt 
ııün 'Ye Natleri 'Ye kalkacakları rıhtımlar. 

Kanıdeai:ı: lıattıno 

Bartın hattın · 

Muclanya hattıııtı 

Banclırma lıatt.•• 

Karalıira hattıaa 

İmroz hattıaa 

A;yvahlı: hatmıa 

İzmir Birinci Sür'at 

11 OT ı 

-

--
-

-
-
-

Paz~ttsı 17.00 oe (Ak:.;1.:), Ferşe-n.Ue 
17 .OCi d~ (K. Dwli.?.) (;:;Ja t~ rıhtımın.-
dacı. 

Cı.m,ö; tesi 18.00 dl" CA.r.:ı!art•) Siırkt>~ 
ci rrh1ırn.ından. 
l\OT: İş'arı 001-rc icad3"1" ha{t~a bir: 
Pcst::t yapılacak ve bu ı•osta İnebolu ... 
ya x.ad"'r gidecektir. 

İ.§'arı ahire kad .... r poeta yapılınıy;.ı .. 
..oıı:tır. 

l'azartes.i, Salı G.5-0 de ç·a.rs;.rrA>a, Per .. 
ren:bc ve Cum:ı l<l.CO da (Marııi<az) 
Cuma,•esi H.00 de (Tn>k) ve Pazo" 
9 SQ de (Mar'll<az), Galata r,htırnıu .. 
'dan 

P•~ı-i<'sl. Ç~anıb.ı ve Cuma 8.00 ele 
('I'ralt) Galata nh!ımından, Ayrıca. 
l"unuırtE:sl 20.00 de (Bursa) Tophane 
l'ıhtım~..o. 
NOT: Çarv:ımba. ıüııleı:i soot 20.00 de 
lsta:)bulda.n Bandırmaya ka.Dc.m~kta 
ve Per~unbe ~ilnJıeırJ saat 22.~0 dn B~ 
dırrrıa<isn İst.anbula dönmekte olan il\. 

r.ılık posta i§'uı alı<ro kadar l~ed?l
nıif!i:r. 

Salı 19,00 da ('Bursa) Cuma 19.00 d~ 

:ıAntalya) Tophane rrlıtımından. 

Sah 9.00 da (Antalya) Topba.11e rıı.t •· 
n.ından. 

NOT: Badema İmroz post.1iarı j,.taıı
buld,ırı Paıar s&balu yerme Salı s:ıba1o 
bı ika lk rıcaklaırdıır. 

Çaı-...,A>a 12,00 ti~ Mer>in. S;rkCCI r:tı. 
tırnmdazı, 

NOT: Cımıa.ı:Wı psoıası yapıhr.ıya
caktır. 

I'02'ir 13.00 de (İııınir) GaJata rıhtı_ 
mından. 

NO'l: G1diş ve dt.inü Gelibolu '\.C 

Çanı:rkkalcye u.ğrıy3cakt•r, 

Vapur ııeferlttl haldunda her türlü malılınat "'atıd~ telefon nu
ınualan 7:wlı Acentelerimbden titrenilebillr. 
Galata Baı Accntelij"i Galata rıhtunı, Limanlar Umı.un 

Müdürlüğü binası altında. 4~36~ 

Galata Şube > Galata nhtımı, Mıntaka Liman RelsM 
I~ binalll altında, 40133 

Sirkeci Şube " - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

<200;;1 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
19.3.942 Perşembe güt·~ saat {15) de İolanbulda Nafia Müdürlüg:i eidltrr"' 

komisyoııu odasında (1105.57j Llıra kt>alf bedelli Şi:ıU Coeuk Ha•1"11''1C • O.·t-0-
peôı p<rvyonu ele~bri:k ı.ıe sılıhl teMsaıt 1$lerl açıJı: eksi tmcye kC'mı .. 1:~·stu, 

Mukavele, eksi\tımc:ı. Daymci:U'lık İg1erı. genel, husu.si ve ft?mıt ş;ı~ tnamC".e 
proje k~i1 hulfısa.siy!c buna lll'(j,te!errt dlj)er e\Tak da!rcslrıdc &ürülerckti 

MU\·~kkıat teminat (8~) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) L r,lık bu işe be.ıı•rr lş yapt.tı•ıa el r 

idarelerlndıen al:mış oWuıtu W!sikalara jstl!laden İstanbul Vilô.vetne n1Urac t1 .. 
eksiltme tarihinden util gilnleri hariç {3) gün e~•l a4nmı' ebliJCl ve ~.;~ 
711ına ait Ticaret Odası vcsikalan 1:!.e gelnaierı. (2631) 

1 IST ANBUL BELEDİYEsi ILA~LARI 1 
Karaağaç mU~sa1ına ait iki &det et ııııkliye asansö:ünJaı cf"r ~au o 1 .. 

om tebdili açık eksiltrneye konulmuştur. Keş!1 bedeli 741 Cir.\ 75 kuru[; ve ~k 

tcm.'na.t~ 6~ lira 64. kunı~~ur, Keşif ve aarl.n: mc Zabıt ,..e Mu;ı-rr.el'lt ~li.id lu
ğa kıl'lemlnde görülebi!h", İhale 5/3/9(l I'<>r:'cn.bc tı\inil saat 14 de Da:mı F.ncc;_ 

mende yap~. "'N!p;erin }~ teminat makbuz veya rn-eık:upiarı ve 9-ll yıi·

na a.'i Tic:ıret Odası vesika.:Ja.riyle ihaJ.e gilnJ. muayyen saatte. Daimi Eoc(l .t'J .... 

yesi saılı.ibl Nıureddi.n Oğurı: yeğe. 
ni Sadet!tin Ôı;yei€liı, Be~luıı.. 
da Kal').ı:ıncu Ku.Uuığunda 135 oo. 
maralı hanede Bayan Anıısyak. 

NOT- Bihnecemizi halleden. 
leı!clen, fdtıoğraf g()ndleırenlerili1! 
:resimlere; ılmnıdılerinc Jrur'ada 
hediye isabet etsin veya etmesin 
neşrolwı1naıktadır. 

Hediye isabet edeıııleırin isi
ler. ise clhediyc kaızananlar> !is. 
tesintledir. Gön.dt'rilecek resimJe. 
rin ki~eye ızygun bir şei<ilıcfe ya. 

ni çak açı.k renkte olı:namasına 

d'lkkat ed'lmeıs.i mercud.ur. 

de bulunmaları. (2HO) 

B.U' TfJY'CNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kescni•e ,.e hem de 

sınııatinize Bir KUŞT0Y0 Yastık 2 Liradır 
fayda!ıdll'. 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakç .. 
!ar, Sandalyacılar sokak Ömer BaJ;oğlu Kuş Tüyü fabrıka•ı. 

• Telefon: 23027 ,f 

j r eılet f ı mirr ı il ırı ıı liıı anlur 1 ıletme U. İlarcs i i ! inları 1 
~her metre mildb~-ıın n>ll'hamm<:n bedeli 70 kuruş (Y.,mL5 kuı ~) CDoş 

ot.ıiJen tüplerin.in 1darenıı:ı nalı..ll 'fatll'laeı içind.en :fa:brlkaya. dolu claijcn iGv!ı."'
r~11!n fab~-adan fdarenJn nakil vasıtası i~ırıe kadar na.kl1 masrah karş.ılı,iı o1 .• 
rf:4t. beher ımetre ml'-ti\bı oksijen içiu ~rıc;:ı. 5 kur~ muham:nen bede: kort:ı.ı
muştur.) ol.alı 15.000 metre rnl!dbı olo&ilen 12/3/1942 Perşıc•bo güne sa•t 15 do 
kapal, zarı usulü ile AıtkRrada İdace bin~~ır.:dt. toplanan nıCrkez 9 uncu Ko
n.isyonunıca ıaiın alınno!t.tır. 

Bu i.ı• girmelt iııli7enlerin 843,75 (Seki·; yüı kıri< ı>ç lira yel.nı!ş heş kmv) 
liraılık muvakkat teminat tlı:: kanunm tayin e~tigi vesikala:-ı ve tekli!!c-ı hıl 
ayn! ılın 1aat 14: de kadar adı geçen koml~on RcislJğ ne ve.m::elt,.i IAzınxi r 

Sartrıame1er parasız olarak Amanda r.!alzune da ,.csin1cn. 11ayt.?srp~ -ada 
resellüm ve SiM< Şe!llğ;nden !"11'..in ol-u!>UT, <2700> 

Sahip n Başmuharrir; Etem hzet BENİCE - Neşriyat Direktöril 

Cevdet KARABİLGIN 
TELGRAF i 1ATBAASI 

KAŞ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, 

E L E R i 
GRİP, ROMAT·z A 

Ve bütün ağrıları derhal keser 


