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Gazeteye ,-..ıeriln nrak iade edilmez. EN SON TILGBAFLABI VE BABBBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

PARİS BOM
BARDIMANI 
.. 
lngilizler niçin 
Bunu yaptılar? 

İngilizler bu işi yapar
ken Fransız milletinin 
ainirleneceii:ini, hadise
nin mihver tarafından 
istismar edileceğini, Vişi 
Fransasınm belki Al
manya ile ac;ık i,birliii:i
ne kadar gidebileceii:ini 
takdir ve muhakeme et
mi,lerdir. Fakat .. . 

ra:ı:an: ETEM iZZET BENiCE 

İngilizler Fa.ris kMannda Re. 
naut !abrrkasmı bt>nıb:.rdmnan et. 
tiler. İki saat süren b~mbardıman 
sonunda fabrikanın İ§<: yaramıya
eak hale geldiği ''e fr.kat, 600 ölü 
ve 1000 kadar yar•lının mevcut 
bulunduğu aı>laşılıyor. İng'llizlere 
göre bomb;;ırdtmanın sebebi Re. 
naut fabrikasının Almanya hesa. 
hına çalışması •2038• adet tayya· 
re yapması rn ayncd kamyon, oto. 
mobil, tank. u~ak ınotörii imala. 
tmıı Alman ordn5una göndermiş 
bulunmasıd>r. Bımun için kendi
lerini bakh gösteriyor ve daha 
önceden Vi~i'n'in Fransız fa lıriku. 
Jarının Alnıanyaya yardımı tatkdi. 
rinde bombafanacağından hıtber· 
dar edilmiş buhuuhığlmıı söylü. 
yorlar. Fromnz halın hadiseden 
müteess'H" ve mütehe.niçür. Ma. 
reşnl Petcn ölülerin kaidmlau
ğı günü •milli matem günün ilan 
eıtımeyi kararlaştırmıştır. Alman 
gazetleri İngiltereye hücum halin. 
deıtrr. Billün Mihver radyo ve ba. 
~m1 Fransız ır.illetiniıı teessüTiinıi.i 

istismar yolunda lıummalı bir 
gayrete dtismüşludir. 

Muhakkak ld, 1rıgaizl<!r Re. 
naut'yu bombardmıan etme kara. 
rını vermeden önce bu neticeleri 
gözöıriiıw getirip muhakeme et
mişlerdir. Herhalde, l'·rensada te. 
essür uyanacağmı, bu teessü,rün 
Mihver tarahndım en gen~ş ölçtide 
istismaır edileceğini, lıaıtll Vişi 
Fransasm.ı Almwnya ile daha a.;ık 
işbirliğine sevkeyliyel>ilmiye da. 
hi sürülcliyeceğifli takdir ve tah
min ediyoo-lardı. Fakat, hımu yap. 
mıya mecburdular. Çünkü: 

a - Fransanm hııkıki durum ve 
hüv>yetlııi öğremniye muhtaçtı. 

lar, 
b - Rusyaya yardnn etmiye 

mecburdular, 
c - Almanyaya her türlü yar

chmı yapahilecek en hü~k Fran. 
sız fabrikasının faaliyetini dur. 
durmakta menfaat sahibi idiler. 

Amerika ve İııgiltereye göre 
Vişi Fransas1 tam tarafsız bir du
nırnda değildir. Almanyaya her 
bakımdan yardım <ıtn.ektedir. Şi
mali Afrika yolu ~le Libyaya as.. 

(Devamı 3 Cncü Sahifede} 

Son 1 ,elgraf 
Altı Yaşında 

Gazetemiz bugün intişar yı
hnın be~incisini biti.rmlş, al• 
tıncısına gjrmişfa. Beş yıllık 

neşriyat hi:ıımetinde yaJn•z 
Biiyiik Türk nıillctiıı.iıı ve 
Cumhuriyet Türkıyesiııin yük
sek menfaatlerini ve vatanın 
umumi selametini kendisine 
şiar ve a~ık gaye eilinen •Son 
Telgraf. bu bizmetıni ila ede.. 
bilmek için okuyucularından 
görmüş bulunduğu biiyük rağ. 
bet ve tevcecUhü miD'lletle 
yiidetnıeyi bu mes'ut yıldöııü
münde en başta bir vazife sa. 
yar. Hakiki, sıamin1i, halis dn... 
kılapçı ve millici •Son Tel
graf. Allalnn yardtmı ve sa. 
yın okuyuculaonııın rağbetıi ile 
bundan öteye de yine ayni 
hizmet yolunda devam ede. 
cek; &yrı.a en iyı, en ol.gun 
'r" ilol!{Un blT tilcir. :vazı ve 

r - .• • 

da yeni yem tekilmüller kay-

SUMNER VELS 

DiYOR Ki: 

Fransız Fahri· 
kalarının bom· 
bardıman edil-

• A 

mesı meşru 

bir harekettir 
• 

., 

~ 1 Amerikan tay- j 
yare/eri Sahici 
şiddetle bom
bardıman etti 

j , 

Bu taarruzda üç Ja
pon gemisi batırıldı 
Vıa.('ingtoıı 5 (A.A.)- Gerı<eral. 

''Çinili b11aıar 
Almanlar llesabı
na harp malze
mesi yapıyorlar ı 

BmMANYAD.& 1 Şark Ceplleılnde 

Mac Arih uır kuV\'\CıtJlerinıc m"rı.. 
sup Aımerlkan tayya.I'('leri Balta. 
lltil ya.rımada&JJn.1n &u b:ic ikör.fıc. 
z ınde Japon ~.t gemilc.,,ini bas.. 
kına uğratmıştır. 3 gemi batıı-ll-. 
mış, bazıl-arı hasarıa uğ:ra.tılmış, 
depOilar bomlbardıman e~i1ııre'k 
büyük ya.nıgııııllar çL1<>arılıınıştıır. 
J aponlıar, Luoıon a,dasınıda büyük 
kısın~ topranan ve Ge'Jl'C:ral Mac 
Aıııllhuıru :yenmıeğe mElmur lo1an 
ltuvvct'lern ta-!wiye göndeıımck 'i,. 
çı'n öted>en.beri bu köt:fıezden is',6. 
f.a.de ed·ıyarlaııdı. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Dün. 
kü ,basın toplımbsında Hnici
ye Nazır Muavhıi M. Sunıner 
Wclles, Alınan lıarp gayreti 
he>ahına Alman kontrolü aL 
tnıda çalışa., Fransız fabrika. 
larıuıı tıonıb:ırdım:ın edilme
sinin tamamile ıııc§l'.u bir harp 
tedbiri ol<lıığunu söylemiş.tir. 

Japonlar Pegü· Almanlar yeni 
ye 24 kilomet· takviye kuvve 
re yaklaştılar ti getiriyorlar 

l\Itunaikyh, Alman kon. 
(D vaını 3 üncü Sahliede) 

Libgada · lngi
lizler taarru
za geçti! 

Almanlar hareket 
mevzilerine atıldı 

Kahire, 5 (A.A.) - Libyada ln
gilider Tnıhııi şimalinde taarruza 
ge~mi~lcr YC ilerlcıııe!,. isHyen Al. 
manları ilk hareket mcvı:ilerine 

geri ahnışlardu. İngiliz iay;y<ı:re. 
leri Binga.z.i üzerine ve italya,da 
Palenno'ya en ağır bombalaır a·t· 
nuşlardır. 

ınglUz kıt'aları ır
mak 'bOJDDdlD 

geri çekiliyorlar 
Londra, 5 (A.A.) - Bizmanya. 

da Japonl<ır Wav köJüne 29 kıilo. 
metre ve Bil'Jl!anya yolunun anıı.b
tan olan Pegu'ya 24 k;lonıetre me. 
safeye gel:ınişlerdir. Bu malılın.at. 

tan an.laşılıy<>r ki, Japbular Sltang 

ırmağııu idille hal>ııdıı aŞllllŞlar 
ve İngiJıiz lu-t'aları ırmak 'boyun· 

dan çek!ilnıişlerdir. Dunım müp· 
hemdir. Fakat Raıngon üzeriııddrl 
Japon tehdidi gittmkçe vahim ol. 
maktadır. 

Pirinç tarlaların
da harp 1 

L<mdra. 5 ( A.A.) - B. Iı. C. B!r
m::ı.n',Yada y~ni<len rnuharebe şi:dde\, 

len11}l-ş1ir. Çin'e gidrm Blrmtınya yo

lu )'aılcrunda piırıinç tarlalnrmcla çar. 
pışı1ıyor. Raınıgon etra.!mdak.1 teh
like g~tilrçe aırtıyor. 

Senede 250 Lira Varidatı Olan Bir 

Cemiyetten Ne Faaliyet Beklenebilir? •• 
• 

Saraçlar Cemiyeti idare He-
yeti; bütün bir yılda hiç bir 
iş göremediğini dünkü kon
grede alenen itiraf etti!.~~ 
250 Lira gelir ancak bina kirasile zaruri 
masraflara yettiğinden bu sene de Esnaf 
Hastahanesine ve muhtaç aza J ara hiç bir 

yardım yapmak kabil olamıyacak 
Şehrimiz Saraçlaır Cemiyetfujn 

ytllık kongresi dün cemİıyetin Fa. 
t!ihte Atpazarıııdaki merkez bina. 
sında yapılmıştır. Kongre, cımııi

yet reisi Bay Vahlt tarafından a. 
çılnıış ve evvela idare hey'etinin 
bir yıllık çalışma ve hesap rapor. 

Riza Pehlevi 
Eski lran Şahı Kana· 

dada oturabilecek 
Ottav:ı 5 (A.A.)- Röyter: Ka.. 

nada h :A.1<.ılm,....U Js.11rJa eden İran 
Şehinphı Riza Pehleviye Kan•a. 
daya gelip otuıımaık miliıaa.des'lnti 

vıcnııniştir. -----

alrı okunarak itii(akla kabul edil
miştir, 

İdare hey'eti alenen okunan bu 
raporunda; cemiyete kayıtlı 8za. 
nın 100 kişi kadaT olması ve bıru. 
!arın ekscri9iıılıı de kafi derecede 

(Devamı 3 üncü S1'l:Jfe<le) 

ingiliz Ordusu 
Yeni zabitlerle 
gençleştiriliyor ı 

• 
Fon Baıcll arda111-

DllD 
ller an 

d11ruma 
fenalaşıyor 

Mqikov<a 5 A.A.)- Stam Rus. 
ı;ada Gerrernl Fon Bu.5<!h ordusu. 
nun dınıumıu, saat geqhkce f~ına
oaşınaıktaıdır. Alman tayyWl'e»ed 
bu ar<luya asker \'e cephaıne ta. 

CDevaıru s ilııcU Sahi(edel 

Rus Filosu 
Efradının sün· 

gühücumu 
3 Alman alayına ağır 

zayiat verdirildi 
Loıııdra, B {A.A.) - Dün gece Ber

:l!:ıı ; '1dyosu ltır.mııda SO\"Ye1l<rln ~id. 
detli bücurdlaırda bulundu!klarım .kti
rıı! etD:ıŞlr. 

-

(Devamı 1 llııal Sahitede} 

Fin cephes;nde bir ol'nıanda 
yaralı nakleden asker !er 

•• 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

CAVA 
müslümanları 

NİZAı.~TTİN NAZİi! 

İki gün evvel, fıaigo11'dar. gelen 

Honolulu'ya üç bom
ba atıldı 1 

Honolııılu: 5 (A.A.) - Askel'I rna. 
k amJo:r dünkü ÇaTŞ3"lıba sabahı bir 
ıtayy<:..':'f'cien <Wtıln1ası mubtC'moCl olan 
ortz. ~.ıpta üç bornı'ba Gü.şt J.P,ünü bil
dlırmcktedJr. Telefa.t "" ha-sar yoktUl"". 

Cavaya 100 bin 
Japon askeri 
hücum ediyor 

• 
Ada' da mühim demir
yolları İşgal edildi 
Loı:ıdra. 5 (A.A.) - Cavada, 

mü~tetikller kuvV'e(J'i mukavemet 

sayesindıe karşılarındll. 100 bin 
Japon aske.rini tu>tmaık'<.adırlar. 

Bu mu.kavema! olıma.sayc\1 Ja. 

1 

poırıila.ı· bu kuıvvem fürl"NUlyaya 
gönderecelreJı:d,. HoiJa.nd'a·lı lar J a 

' , porı1arın dine geqebilerek bölge. 

J..rde sL:."toın>Jd bir ~eık ilde tahıı"~ 
lbat ya.pmıağa dewı,m ed'.l)"orlar. 

Japonkı.r adanın yukarı kısın.ın,. 

dak:' <l!cınıirya1 şebeıkıe hattını e
i'e geç-il"lln.;şl'E"rdir. Meruzdıeık1 

dmtiryol ha t:ııını da ke;;mi';)J:rdı. r . 
HolandalıJoar ve İn,gi1'-zJıer geri 
çekl!ımıektedilrlcr. 

Cavanın geni 
hükumet mer
kezi bu sabah 
da bombalandı 
Bir hastahane ile bazı 
binalar hasara uğradı 

Bandoeng, 5 (A.A.) - Bu sa. 
bah; Cava adasında yeni hiil..'il.. 

met mrckezi Bandoeng'e hücum 
eden Japon tayyareleri Teınple 

hastanesini ~c birçok hinala~ı ha· 
sara ıığrırtmışlardır. Biı: miktar 
yaralı ve ölü vardır. 

KISACA 

Meçhul denizaltı 
'bi.r telgrafta su sat!!'ları okum~. İş.r.ıi. adını, hüvJyetini, bandıTasını 
Wık:. ıb.il:n.yo ruz. Göstc.ı.·m.iyıJr da oı:un için. 

coava haılikıı!lL:l çoğu ?ı/Iüıslü- Fc::i;:;;;t, lJu c]..leç.hıtl Len -zal.u. adını 
n 1aodl:I'. Bir ka.ç :y.Jd3ı11.beri b~ aluıı s<.y.:;.uz kor.:>aın. ~-Şi mC.ba~~ts.12lığa 
lar arasında, Hindh~taı1Ca C!ın.- dbkm)ye basladı. 
n:ı'nın idaTe c1.ıiği hc::rekete (~;<.!aıın> vapu:ru.muz~ın da kaırşı-

b<>nzer b.i.r hareket ba~göster_ SL::ıc. çık.m.ı.ş, bu. yetmiyor gLbi blır de 
mU; tir. Gerçi lio!anda.lJl-Q:r bu toı.pil atmış! 

holka k.aırşı dalına a.l"l;la'Yışlı ha.. Bizin"'. ımıah.uıt artkadaş1.a k<ir~uŞ1eyor. 

rekct etmıişler.Je de jupuülarln, duk ds.: 

lımdıııa 5 (AA.) - M. Gdyy 
Haı:ib;ye Na.ııırı ta.y<i•n ec!l,d!iğ'iın. 

d:ınbel'i w-<lwmu: zabitan !koadıro. 
suınu genıçelşliirmeğe ve ymı1leş. 
bi•ı:neğe çalışmaktadır. Bu mak. 
safla emjrJer vermdşfü. Bu '9moia'. 

(Devamı ~ üncü Sohitede) 
Birınaırııya. ve MdJezyado olduğu - Kaptan Mehmet Yağlı'nın tec-

Aıman milleti gibi bu tem.,yilld•n i.st'f"de e. rUbosi vr yüksek mehaTet'. s"yesinde 
dcbilecekleri zannolu.r.uyor. Şim._ Ada.n<t ıtorpi.doyu (0rp:l) yemek ve 

KARASULARIMIZA MUSALLAT 

OLAN DENİZALTI! 

Adana Vapuruna da 
kahbece tecaviiz 

ederek 1 torpil attı 1 
Karadenizden gelen ge

• 
mıge atılan hu torpil 60 

yakınından geçti santim 
İkinci Kaptan Hadiseyi Anlat.yor 

Boğaz dışındaki 

takalar da bu kor
san denizaltıyı 

gördüler! 
KaradFnizde karnsulanmıza 

musallat olan nıcçlıııl denizal
tı yenıi ve çi:rkin bir te<:avür.de 

daha bulunmuştur. Fakat bir 
kaptamnıızıu ç<>k mahirane 

ı11ancvrası ve taliin )'ardımı 

ile hu kaJıbece tctaviiz zarar. 

sız atlatılııııştıı·: 

Tecavüze uğrıyan gemimi'Z, 
Sadıkzade Febıninin 1750 ton. 
lıık •Adana. vapuıudıu: . 

Hadiseyi geminin ikinel 
lı:.aptanı Mehmet Yağlının ağ
zından «>lduğu gibi anla hyo. 
ruz: 

- Hadise 3 !\fart salı günü 
:saat 13,45 de vukua geldi. Ka. 

radcnizden İstaııhııla geHyor 
ve Sarılrıım mevkiinden ve 
sahilden 5 mil açıkta scyredi-

(Devamı 3 ünril 5' bifede) 

Bu Sabah Koskada Feci Bir Kaza Oldu 

Bir çocuk iki tram -
vay arasında 

ezilerek can verdi! 
12 yaşındaki yaramaz; tramva
yın kapalı, ters kapısına atlama.., 
nın cezasını haya tile ödedi! 

VATMANLAR 
DiYOR? 

NE l 

Bu sabah saat 8,10 da Koskada 
Hasaııpa§a fnııı önünde leci bir 
tramvay kazası olmuştur: 
Vatınım Bckirin idaresindeki 9 

numaralı Sirked _ Topkapı tram. 
vayı Aksaray istik•me!'i ndcn &
yazıda doğnı gelirken 12 yaşında 

ve başında illmıcktcp kasketi bu. 
lunan bir çocuk bu tramvayın ge. 
ri tarafındaki kapalı kapı basama
ğına atJamış ve o halde seyahate 
başlamıştır. 

Bu esnada vatman Yaşarın ida. 
nısindeki 12 nıınıarlı Aksaray • 

tDevamı 3 üncı;.i S;;hif.ede) 

Beyoğlunda 
bir tüccarın 
1000 lirasını 
aşırdılar! 

Blr müıd.U:ettE"!lber:' Bqyoğlu nı. 

da bir otelde ilrn.met eden EskL 
şalürl tüccarlardan Riıza Ça\•da.r. 
1ı oğlu cfün groe Tepebaşmdoa bir 
~:·notla bir môk:t<ı.r içki iı;-m"şa·. 

Bu s.rada tüccarın masasında 
bir ad'am peyda olmllii. gaz;n" 
sah lbi de bu meçhul şahısla tüc

CDevamı 8 ilııc11 Sahlied•l 

Onıverslte Fen Fakllteıl Dekanının 
Gazetemize Bu Sabahki izahatı 

Edebiyat ve Fen Fa." 
külteleri için 2 ayrı 

bina inşa edi c 
Maarif Vekili yangında ga .. 
rarlığı görülen Tıp Talebe
lerine teşekkür etti. Bir 

memur da taltif edildi 

b
•• •• •• •d• • öllk.i halde HolandaJ,~o: şid.. havaya uçıma~ &kıbetJnde"1 korumnuş. 

ut,ın umı ını Mevsim.in en güze> ve sa"'·- dttli tedbirler ai.rıuı-k zurll?ğuın_ Fakat, bu soysuz 'le kahbc kornanın Yabancı dil dersleri civardaki ilk mek-
o-..ıu d a kalm~dı.:ıa:-.> yUzündeki maskeyi artık aşağı aJımnk 

Su·· ıha bag" lamış KUNDUBALABINI S•igon'clan gel= blı: telgraf el. zaın<><H gelmi~lr • .,anıyQrumı teplerde yapılacak. Talebelerin 
bett<• jc:.•ponılarıın lelıJnde flıkLr ver- Diyerek, UAve otıti: 
melt için yayılıor. Fal;at herkese - Nr havamrzda, ne den:zlımdrme, diplomaları Lise 1 erden getirtiliuor 

Alman hu "--""' 5 (AA) ""''Y Müo:alt fia41lula, daı·ma ye-""-'-~ ki c M' ı ı JI . u-uu.... . . - nıv - Ju:&..111:SJ11t:-... ırr.al-0.nXWrT · ava ı..;s.ihııanı aırı, ne .k.:aı amı'Zda ve sok .... ı.ğtml!Zt.la hiç bir 1 
ter: Rio kıoinıferanııındıan sor:ııoa hoion<!alılaır waru:dan daıma fe. •-ıwr.lı~a ve kamçılı•--· rr.iı··-.~e ~- e- Fen Fa.kültesi ta!'eboeler.ıııin yıı. •- Terfi ed"'1 talebeler:~1 H>.. 

takip eden Yentposı.ane kgqısında r.v e .. ....-.. 'U '".;u ,_ ·~ ta.b 
.Ailma-nyadan uzaklaşan oeoo.bi ıro mu&mele gocm~lerdir. Hola.n- ro<~:Z. Sinirleaııüye görelim, blr ya,,. nan şırlı6i sicil dooya=wn1t1 ye. tcleri tallın u.nmıda m vc.u~ 
Am~ııill<a1ılıar . ezdi~ yapılan ALTJNTO d>lr1"ırın bu adayı wpt içb Porte.. ;abtlk ka"1\ mldK, yoksa ı,,, paılabı- :nıiden ba!Xl>lminıe başlanı!maşiıır. ok!uğu·ndan hu l:stıele.ı:e göı" fa. 
't:a!hki'kler, Alımel\Y"'- d'ah.iai duru, P kiz dononrnasını t<ıhrip ettikleri yık eşkıya nudıır, i'ledlr, lkin.diır bu F°'e'1I Fll'k·ül1'esi IJ<!kanı V'e Üıni• kıliltc dosyaJaırını J>enHc~·orurı. 

1 1_1 • _..J_ .... ı.isttf .. .A ,. ~ günün ili.ıermden asırlar geçmi~- ıkcr.san çarça·buk meydana vu!'uruz~! • .uı.-.-i'te tal.ebe birli~J rei'Si db:ktor m 1 L-l ı· d" 1 mu l'a'""11"""' ..,..e 1 "" 1Da")ll- tir. 1''oltat Holanda kl~reo;i Hk de. On<ian öte-sini dü~tnme'.< kendine ·~,., "' ıa· e"" e:r.m ose 1•P omalarını da 
....., _ _ _ _ 1ı._sa_c_ak_t_ır_.. _______ _._ ....... 1 .. ır ... m ..... al .. tı .. ,ma-..t .. ·aıl\ın=;..:a.;;ık;..:i.;;m;..:k;..:a;..:n.;;'1il'l.;;ı;..:v_~;.:;.;,· _ı.-..L_M_•.;:,ğaozas __ "'_®_;,;n...;t.;.eıd;;;a;.;,r;;;ik...;ec;;;i;.;,eb.;:,ill;;;;.;rı:;;ifll.:;;'~:;;,·w-Ji•Un.wae~ııi..iki!lu1.ı:ru,ıı.lm~u!!ş"'~h~c:!!ıı~o~·y!:\e:.;k~a~!-:_J_.,!!d~t4!!•:!:;r .~--....:-----~-l-:F~a::.h:.;,~r:..,_:Y:.:;ıe<n;::iç:;:a:y_b:_ı::_ı ;:_s:ab;::e::ıh.:._:b:::ir~m;,;:u:-_ı-=mezun o;~~~~~ı .,lı~~~:r~~~ -~~:r-
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'HALK FİLOZOFU 

BÜYÜK HATALAR 
YAGCILARIN 
ŞiKA YETİ 

RESA.T FEYZi Tlc ret apmaktan 
başka çara yok .. Doğu cephesinde harp ve 

tebliğlerde görülen tezatlar 
Trabzon ve 
belecliyeleri 

Giresun 
fstanbu. ' Yeni Belediye Kanııııu çıkalı 

yıllar olmuştur. Bu kanll!II, be
lediyelere birçok varidat men. 
baları temin eb:ııekledlı. Şehir. 
de hemen her nevi karlı işin 
yapılmasını belediyelere inhi. 
sar ernirmektcdir 

tü:rlü yapmanııştır. Eğer, sene. 
!erce evvel, bu iş yapılsaydı, 
hem bugün mühim bir gelir 
kaynağı mevcut olur, hem de 
vatandaşlar, nakil vasıtası müş. 
kül atı çekınezlerdi. 

BE<l(.;d~yemi.z.in yeni yıl büt~;e-.:>1 ha
zır1nnır,ken, a:l.ı.nen ve a 1 ...n•w.:ağındaın 
tamcailen tedbirler oı.rru:ınd~. b~24m. 
C:uha evvel söyledıg;miz bir ı;ok şey. 

ler var. Bi·r kare dah<>. anlaı;.::Jm1~tır ki. 
yeni ve~.ile.rle, İst.ıru.ıulun belde hiz.. 
ııııetlerlln.i 'kaTŞtlamalı: nıümkün değt!diır. 
1'ı1tt·ki.rn1 yeni verı;:ı zı:ımiarı y~ız 

ytlrun mHyon lira. Karlın- lıir tnml.oıhlt 

t~nr.n etrnıştir. l-Ialbu. ki, Etied~yenı;n 
dah<ı bn- kaç ~"'l liıaya ibtlo'acı 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Harp u:oaılıkça, iki tarafın harp 

tebliğlerlııdo göriilen tezadlar da 
çoğa!Jyor; lıugü11lerde D<>ğu cep
hesine a>t harp tebliglecirıde bü. 
yiik tczadlar görülüyor: 

bitmiyor; bir de harp dışında 
kalmış memleketlerin verdikleri 
haberler varoır. tns:ııı bunlara da 
bi.r göz atayım derse 'işin içinden 
çıkaını.az. l\Iescla S1okbolm'den 
gelen haberlerde, l\foskovadan a. 
lımın telgraflara göre şunları o
kırrsunuz: 

la yağ gönderilmesini 
menetmişler f 

'I\rabzon ve GiTesun haV'alfs\lı 
den şel>Piınize yağ göndn·ilmesi 
rıın mahalli bekdiyelm':nce me
i!la1uınduğu şehrım'zd€ıki yağ tüıc.. 
carları tarafındiı.n aiakaıdarlara. 
ışi.kıf<yet oul'ınJIIJ<1<;'tur. Bru mınıta. 
kalardan her yJ! şewimize boJ 
mlJ..-ıtaroa yağ ge!.rnEikre o'.ld!u.ğuın. 

da:n yağ büccarl.arının şiJ<iı.•yet>i 
elwmını.jye!Je tetkik olunımakta,. 

Amerika ve Bir 
rransa .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMA?f 

Sözün1üz, bugiinlcr içiıı de
ğihlir. Henüz dünya süt liman. 
lık, ufukla: pcınl>c, gökler mavi 
iken ve birçok imkarJar var· 
kPn, İstanhm Belediyesi, ken. 
disine vnri<1at foınin edecek o. 
lan bu işforden hiçbirine teşeb· 
büs etmemistir. 

Belediye Kanununu açmız. AW'UpadaJo, Vişi Fransası ile 
ıınilinaoobetkırhıi kesmeme-kile be
raber Ameı'.ika bükı'.Lıne<.ü yeni 
o:r a<lım daha attı: Gen€raıl Dö. 
golü, Hür Fraooayı res.meın ta:
nımı:; o:'du. 0.'<yanoustakıi Yrn!i. 
Kaledlonya ve Tah.'ti gibıi From. 
sı.z miiıstemlekoelerind€ yalmz Hür 
Frnııısı"1ları t"1!J.ı lığmı bi~dind'i,. 
BliTmıssa so.n zamaınla;rda V<şl 

Bu kanunun ne§ri tarihinden 
bugüne kadar, İsta:ııbul Beledi
yesi kendisine ba,bşedilen hak. 
1ardan kaç taneSin.i kullaıımı.,_ 
tır?. 

,·ardır. 

Neden?.. Kiillet ve zahmet 
olmasın, diye rni?. 

Birtakım teşebbüsler için pa· 
ra lfız.ınıdı, cevabı verilebilir. 
Fakat, parayı istemesini blifon.. 
!ere, hükfurıet de, diğer milli 

müesseseler de lilzunılu ikraz. 
lan yapmaktan aslii çekinme
mişlerdir. 

''e bu para ile ancı:ıılr, alf':iade hiz
ınetltr görWeb4iecckt.t~. Bu·nun .kin 
dE. 4iEaTru!, 2Zn.ml t:ı.sarrui zaru..reti 
lıaısıi. oitouştur . .BJr kerf', her nevi in_ 
şaa.t ve isli.nıli« d:.a.,hırtılae'c..ktır. Bu 
i~ er, buglin ıı:~-0cce k~;J"ıt üz.Lrırıde y~ 
pllu.-caık, yOOi planll\ırı, pro)eı~ıi hoe.ı:r. 

Mesela Sov1·etlerc göre, Rus 
kıt'alan Slvastopol ve Kerç'de ta. 
arruza devam ediyorhr; Alnıa·nJar 
ağır kayıplar ,·ermektedirlcr. Al
manlara g()rc, Sivnstopol'da AL 
nıa.n mevzileıini delnıck ·İstiy<ın 

Rus kıt'aJarı >m1ıa edilmiş, 9400 
esir alımıuştır. 

Hava yolile Lmııingrad cephesi. 
ne gönderilen bir Alman tümeni 
Ruslar tarafından inılıa edilm1iş1ıir. 
Ruslar bu ccııbede son ilci gün 
zarfında 2000 Alm:m öldiinnüşler, 
14 müstahkem mevki ve biı·çok 
malzeme almı~larclır. Sovyet lrnv. 
vetleri Stau Russa'd·ı 16 ncı Al
man ordusu mevzil<"?rine derinliğe 
gi.ri~ler yapmaktadırlar. Bu çev. 
rede ~ııber altına alınan 96 bin 
Almandan yalnız 60 bhııi ka.\uuş. 
tır. Şehirde takriben 100 kadar 
Alman lmrmay subayı vardır.• 

Fr=sı ile Vaşıngtan hükUınctıi 
arasınad.<l mi.inasebd~rnerin. ger .. 
glnıleştiği .malılmdıur. Gün geç.. 
,m'•ycııxl!u kıi Arr.<?:ıi.lka.dan geloo 
ha betler :»"asmd a Vişi F1ran'Sa. 

Cevap vennek hayli zordur. 
Nerede kötü giden iş varsa, 

belediycnlin başına o alınmış. 
tır. Haliç vapurları gibi .• Üskü. 
dar tramvayları gibi.. 

Mesela, h<lediye, "<'hirdc ot.o
büs scrvi~ini yapabilecek iken, 
yxllarc.a, bu işi sav5aklamı~, bir 

ŞİKAYET 

MEVZUU 

Ayakkabıcılar Cemiyetinden, 
bütün alakadar e:maf şikayet edi. 
yormuş .. aşağı yııka.rı diğer bir-çok 
esnaf cemiyetleri bu halde?. Bu 
cemiyetler, hakikaten hiçbir fay. 
da temi.ıı etmiyorlar mı?. 

O halde, ne diye de\·am ettiri.
fu?. Bir şi.lı:ayot, bir la! mevzuu 
.. ı. d' .. ~sm, ıye nlı .. 

CEZA DA MI ----- -
KESİLSİN?. 

Bir muharrir, yalnız iyi san'at 
eseri vücude getlreJ>lere mük&.. 
fat verilmekle kalma..,n, kötü ya. 

zanlardan da lııin lira u~a kesilsin, 
diyor. ' 

Bugün, İstanbul Belediyesi. 
nin içinde hulımduğu sıkmtılı 
\'aziyctin inıillerini, yüzde 
doksan, geçen senelerde ara. 
mak doğru olur. 

İhtikar yapan 
hırdavatçı kız! 

Dükkanı bir hafta ka
patılacak. Tezgahtarı 
::e birlikte 25 şer lira 
da ceza verecekler 1 
Mabmuitpa,şada Küçük çorap. 

çı hanın.da hırdavatçılık yapan 
Corci kı.z.ı Haına ve tezgB.htaTJL 
Koço prubıalı ma.l sa.ttı.klan-ından 
asl:ye lk6nru ceza mahkemesi ta. 
!rafından yirmi beşer l'!:ra para 
cezası· öd<ımeığe ma.lıkılm o.luın.. 
muş!arım. Dükkan da hir hafta 
müıcldetre kapatılacaktır. 

--u----

Orta mekteple'!'in de coğrafya 
kitapları veni baştan 

yazdırılacak 

lııınc::caktıT. 

Ba§~a Ça.Tc var mı?. Mun.hal buJ.u... 
oon nlemuri.yet!.e.re yen:-dr.::ı kkın-se ta.. 
yin e:dilnıiyecek. lVlevr-•lt kudn ... ile ~ 
tire. edil 'ceık.. Hatla, daha i«.eri g'.ıll·lıe.., 

rek. evvelce, ba;,1Aa h1 ZıT.,ctlerin gö. 
ıi..i.Hues'. için ayrıum1.s tulu:ı.:.a.;1 para.. 
l ı.r da. y~nl yhl <.çiı..'ld~ aç.ğı ka'.P<:.ttıınak 
içh: s:,rfoJua:ıa.caıktır. Çünkü, b1..41ın lü
zum Vt zaıru:ret va.rd,r. 

E u h~dlıselerd.en, b lz, şu .ne:i~cyi çı.... 
kı:ı rıyoı L;ll; btaobul l:Jalec!yf::s.ıni.n k.a4 
ros.u. büıçesl, mail miıv~~-encsi n:ı.o-
4tm §Ehiırc.ilik c.sas!.tırına dayaıı::ıanıa. 
m&.kt<ıdır. HaIA, bi.r krsı:n ikusat mü
tE:h36S.lsi&rı, L~nbu.l herr~chrisial.in aız 
verg~ öded.iğlınıi :,.c:ı.dıa eaeC...ın:un. Fa .. 
bt. l<'2ın eyağı oyle değildir, Bır Be
ıedjyc ·biitçcsınJ.n bütün ·vaxida:tıru 

ytoJr.n vergilerle temln etmek mü.rn. 
kürı. <1.eğJklı:r' L •. taabul balk1n:ın vergi 
Odeır,"'"k kaıbiliyetı mahduttLı.T, Eğer, 

böyle olması lıdi., yapı.lan vergi zam. 
lar]ndaın baillta. di.ıi;eır zamlar da yap,ı. 
lır, lht!yaç h.i.ssedilen üt dOrt m.i.lyon 
lır.:ı daha temin edillrdi. ll.e.rha.lde, a.. 
lı1•kcıdaalar, btmwı imkiınsı-ı o1d-uğunu 
gör~r<:~ uu zaı.nl&rı yapmam~Jard.ır. 

Beletl'yeye .sağlaırn gelir temin eden 
bir tuk.m işletmeler, .milefSeseler. eme.. 
11.ıl:; VfSBITe litzım, 

St•rua, d.iğer mühim ro-kta, Beledi
ye tt:. ~t.iltlıL ve k.a.dro~unu daha verlın.
li blT .şekilıd.e, yeniden tun'Zim ve ıslah 
etnJek gere:kt!.r. Az nıemurla fakat iYi 
ınemur:a .is görmei.i. 

Is.!..uı.bul Belcdlıye.si, kendir.sine bir 
t~·?c.ım sağlım geJ.jr ıne!lbclan bır.Lrnaik: 

Sovyetlcre göre, Harkof bölge. 
sinde Rus kıt'elan Dinyeper neh
ri üzerJnde Dinyeperpetrovsk şeb. 
rino yal;.laşmaktadırhr. Almanla. 
ra göre. Dmıeç çevresinde düşman 
hiicıımlnrını boş yere lekrarlamıs· 
tır; bir düşman süvari kıt'ası yok 
edilmiştir. 

Sovyetlcre göre, Sovyet kıt'a. 
lan Alma11 ordusunu ~imalden sı.. 
kı.<hrıyor ve Letonya hudutlanna 
varmış bulunuvor. Staxaya Russa
da çember içine alınan 16 neı Al
ıınan ordusunu licslcmek üzere ya. 
pılnn Alman yardnru alııim kal. 
ru1~tır. Alman.Jar bu bölgede iki 
gün içinde 2800 ölii vemııişlerdir. 
Merkezde Kn1i11in cephesinde de 
harekat mnvaffakiyerle gelişmok· 
tedir. Almanlara göre, merkez ve 
şimal kes:imlerinin nıuhtefüf yer. 
leriııde düşmanın yaptığı taan'UZ
lar neticesiz kalmıştır. MeV7.li.l bir 
Alınan taarruzu esnasın.da düş
maın işgal ett :ği yerlerden atıl. 
mıştır. 

İşte iki taral harp tcbliğlerindıı
ki tezadlann kısa bir listCS'İ. Bun· 
lan karşılaştırıp da az çok 
hakiki duruma benıer kaba. 
taslak bir düşünı:e çıkarmak 
kabil mi? İş bu kadarla da 

lç!n nt; yapsın?. Ticaret mt yapsm?. 1--------------
Sümer Bank Yerli Mallar 

Pazarlarında hususi fabrika· 
ların ipeklileri de satdacak 

Bunu da okuduktan sonra, 'insa
nın zihni büsbiitün karışır; ve du. 
rum hakkında kat'ı b.çbir şey öğ. 
renemez. Bir yanı İlmen gölüne 
dayalı olan 16 ncı Alman 0Niusu
mı11 na"ıl çember içine alındığını 
ve 100 kurmay subay la 96 bin as. 
kerin daracli< Jılir şehir çevresin. 
de nasıl çenı her için.e düştükleriui 
insan hir türlü kavrıyanıaz. Diğer 
taraftan Alınanların lnrrtanş ha· 
rekctlerine bakaraık epeyce kuv. 
vetlerin mııhasnraya alındıklarına 
hükmeder. 

Hava ıııulıııuebelerme lıiç bak. 
rn.ıyalım. Çünkü mnhariplc.rin 
kendilcıri de ne kadar tayyare dü
şürüp t:ılırip ettiklerini kat'ı ola. 
raık bilemezler. Bu alanda tayya. 
recllerin görüş ve h~yal kudxe1i 
kayıp sayısı111 çok de~işiirmekte
dir. İki tarafın ayni günde hiç ka. 
yıp vernıeden ayni sayıda tayyare 
düşilı'düğün~ çok kete okuınu~uz. 
dur. 

Bunıııı için önomli şehirlerin 
elden ele geçmesine bakmak ve 
buna göre büküm yürütmek daha 
doğrudur. 

HABERLER 

J:lLAYET V• BELEDIYEı 
* Baızı f.trınların Pa~a.rtesi gilnıleıti 

hnJka un verımedilcler~ hak.kında vt.. 
laycıe ~ik.ftyetler yıa.pürru.qtu-. Bunun 
ti.c:r~nc Vilayetçe a!Ak~uarlöra yeni 
ve >lkı emir verilmesi kararlaştıırııl,. 

ll)J~l1. * '150 gram ekmek alııbileee!< a
ğır i,şçi sını!ınuı di~.)r bazı san'at er
baob;.na da teşmil olunması için V:iJA.. 
yetçe T~caret VekAletir..e nrlıra<:aa.t o-
lımrr.uştu:r. 

TiCARET V• !iANAYlı 

+ S<hrimi-z balık.çılan biır blrillı: 
k.u-nr.ayı kaTaırlıı.ştı.rın-..,,.ard.ır. N.fzam.. 
Nmey~ hazırlamak iiıerl! btı tdı..şaım bjJ' 
heı>'eL Anka:raıya gideceidır. 

+ Di>u bir Reşadıy~ altını a1ıuız fiç 
buçıJk Ura-dan. bir gram kQlçe altın 
cior l yüz sek.5en kur- muamele 
göı'ılnüştür. 

+ Devlet Llman:la.rı İd.or<:.siı"ıe; :flev. 
ko.Hıde baLn devamı rnüdıdeUıoce Yat 
ha.dd~·le mulrayyet olrn.a:kıs.121n me
mur ve tgyfı:ıı aılınabilmes. k&earlaş
trr:.Jmıştır. 

MVTEFERRIK: 

* Şehrimİ'z<I<> ı:.ullmmak:t.a olao 
C'1mlmrıyct Halk Part!s> Genel Sek.. 
'elrri E. Fikri Tüzer dün Va!: Ve Be
lıc<'li:y., Rci•I B. Lıitfl Kıırct.ırı zjyaretıe 
bır ınüddol göruşmU,,tür. * KEidhn hasta:l.ılda rı hckinılerlımiz.. 
dı:~. P.. Profesör Tevfik Reım:l Ka:.. 
z~cıgJJ. tara!ındaızı oniimüzdeki Pa
za.: tesl gü:nü saat 17,30 dr. Entiııönü. 
B.alkev: Konfura.ns salNmnda Ci=l 
Ahli.k mevzuı.ında. b!.r konfer&ns ve.r1. 
lecek.1.ir. 

sile Bi1'l'eŞik Devlettk'l'ilı arasl 
dalha ısq_[iıud•1(ğ unu 1::11:,]ô t1rnil .'Em 

bir t.e-lgraf gcflrncm:ı, olsun. Buı. 

llJtıruıl b€rr:abor h€r i'ki taraf son 
dcreC'e ihtiyatlı davrranardk mü.. 
nasebetl'eı1\nıi d.-,·am e!Hrncğ'e 

çahşmakıtaın da ı<eri duıımam""'ı.r. 
Şimdi Va.şi'nıffrmı hül'<ülllllCtirl:nı 
Hür Flranı;ayı resmen ta.ı.nmış al.. 
ması \n J<1i Fransa sırra karşı e<laın 
ve yen:"den artan ho.';'!Jıuıtsuzıl.uğu. 
:nu d~a b<~~İ ctm'ş al.du. Fakaıt 
di pl'xını '1Jl1kırın ar a'Sı.nıdalci i ...,\en. 
de kııırıgwiJ.k, IJm('O·ul~uzlulk gibli 
<dıuıyıgullara göre müınaoobetıle~lb 

İyi, amma, o vaki... J,izzat bu 
teklifi yapan muharriı 1>\n lirayı 
b'ir araya toplayıp cezayı oosıl 

ödeyecek?. 

I..ı1s€lmn birind\ 2 i<rıci \"<'> 3 ün. 
cü sınıflılbr i\'İn b;rer coğrafya ki. 
fabı ya.2rlııımaik üzere Maarif Ve. 
ka'le!Jlnln bir miisab;ı,'ka aı;<tığıru 
dün haber V<>l1Ip.l:,1'•'k. Vekalet 
orla mektepleı,in d€ ı inic, 2 iınıci 

ve 3 üncü sınıfları iÇ:ın de birer 
coğrafya kitabı va.zdırmak üzere 
~yrı 'bir mi.iısa.baka .açıımstı.r. B'i. 
ormcıl:iği kaa.anar,a 5400 lira, 2 in.. 
cHıği 'kıaz""1tma 1800 Lira, 3 ündi, 
4 üncü w 5 ine! olana da dl::>ku:zar 
yüz lira mükafat verilccek.ir. 

Tt~ii tiıcııa-et ;yal>ôlll.. Bütün büyük 
Avrcı>a ş..w.ı.ıer:ı Be.ed;yelerl t.,.,,.._t 
y.:ı.ı:·=ır. Yani ,b~r tak.un müeseeseler iş. 
!el' "ler Bu gelirlerle b.r t•kım emıa.ıt 
sa1ı:ı &JırLarr, b.J tak.Jm ş~.Jerde or. 
taklırlar. Heııhalde, yaKırı bir ıst..ilk

taldc. İst::ıobul Belediyesi.,~ uıı.numl 
r~cknr..izm.ası daha başk-ı türlü biır 

çelıII< ımetmek iztırır.ındlldır. Akst 
hr.l~e gtttikçe wtan roede!tl ~ebir ilı.. 

tiyo.çluruıı, bugünkU, veya normal za;... 

mnıı!ard.:ık.i bütçe ile k:trş"1a.m.ak 

Sümeı'ba'llik Uıınuan Müıdürl.'ii.. 
ğü Yerli Ma.!Lar Pazaırlıa.ruııda 
satıtwmak üzere ımıl>teU lbıususi 
fabl'ikalar istihsalatmdan otuız 

ıbin metre ipekli lruımaş ~ G1.. 
mayı kara;rlaştırınıştı·r 

--------Edebi Roman: 18 

f KOVUK PALASIN ESRARI 

de bozuüduğuınıu kolayca 'kahtıı1 

etmarrrek gfırek. Bu g:,hi d<UY'f!U. 
la;r dipl'CY.Il'l<atlar aıras1 miinaı;el:ıet.. 

leırindtc de vak.it vakit sebep trş. 
kili cdeırse de ası; diplomat alanı 
iber tiiır1ü hı !lleıri'rti 1üz.umu oJ.ı.ın.. 

ca befü ede'mıiş. Şimdi ye kadar 
Vişi Fransaısınıa kaırşı Va~'.r.ı,,"".on 
hıü!kUımeUirJ in ho.şn.utsuzl'llğuı giz. 

lenımeımiş, hm· vcs.ıle ile Anı>er:Q;ıı. 
tarafı buınıu gös",em>işti r. Lakin 
v.işiye l:iddet'lenerek onııın mu. 
halifi ol'an:ı Geıneral Dögolü tamı.. 
maU< c.fbetine g·dııldl'ği olıına.dı.. 
General Dögolü ve Hür Fransa.. 
yJ A'l'Tı<eri(lca hii.kUmeti ş'.trnd\ye 
karlar filen tıaru..-nııı, :f.a.k at buıııu 

lh,UkuJk 'i1füarilıe de tanıyarak mıü.. 
ınasebotlerinıl onuınla O'lla g;_ıre 

ıresmilyet ve in1ı1zam1a ~ayı 
.anıcak şu sa.n gü~ loeııde dı:ığnu lııul.. 
muş, bu.nıu böyl• yıaıpın,ıştıır. 

Siyaset'te en uygun olııruy aın ~"Y 
hil~dJeıt Jnıliş. Şimali Af:rikada lru. 
g«lilıtl<2rle ımıilıver l<uıvvetloeI1İ a;ra,. 
ıs.ı.nda ,şddeıtH mu·harebeler o Mw. 
ğu geçen aylarda Vişi Fran5a.lı. 
mnı cLa mih.vıe:r ta:raiıııı.a do::ı,J;•.'"'" 
dan doğruya yar:dım eWiğlnc ve. 
ya mihverin ş ımali Af:rikada.ki 
işlerini ko'1.P,vl"-'itınn•ak c:ıheLne 
gi't:!Jğinıde<n .müttefikıl-er jlika) ıec 
etm'itş.ler, Vaş:i4'lgton '"e V'işi ara. 

sınıda oota.lıar ,sualler, cevap:ar 
geli•p gi1rn!şti. Vi.şi hükumeti'. 

AY 

TUTULDU 

Evvelk'i gece ay tutuldu!~ 
Amma ay tutuldu deyince m.~~

nın gal'ibine gidiyor ve şu su..li 
soruyor: 

- O da mı ihtikar yapmış, bu. 

Müsabaka. müddeti 1 kAınunuı. 
evvel 1942 de hitam bulaca.kt.ır. 

nun için mi tutulmuş?. l'lüii~==~====~ii Fakat, ihtikar yapmadı amma, 
belki istifçilik yaptı: Bütün kış 
bizden ~ğını sakladı! 

AHMET RAUF 

Talebe Cemiyetleri 

flirer hatıra defteri ile birer 
albüm hazırlıyacaklar 

cÜ.ıl'iwmıcte tal€be birliği. ni 
t€,kil eden 'h<:r fakülte talebe 
oomiyelllnm birer cha.t.ı.ra defte. 
iri• ile btrer cc<miyet albümü• 
r.ıpılıması ka.ra.rlaştmJmıştır. Bu 
!hatıra defteri ve ·a1büml.e.-e «ı .. 
aebe]eııln yapacak!an S€'yahatler. 
ide :ı!iyaret et1Jlkl>!ri yerlerin bü.. 
3rükl..ruıln ha.tıra.larile resimleri 
lkonulaca.lotıır. Seyahat'lere ait d5.. 
ğer ~a.fla:r da allbümlere lro. 
ııacaı'ktır. 

iptidai zevk 
I.r·ktıN. .ca.mekAnla!'ıo.da p.ışro:Jş, ha

zu·' ann1ış yemek ~eştur C!ınck yaı.sak.... 

I>izce, bu lkcarar, bugfu\'-in .;.cu.plaı.rına 

uyukı.rak ve.riJ.mi.şe Lenz!yor. HaJ.bu ki, 
bu kdl'arın çok dalı..'\ eVl'E:~den alın. 
n:ası l<:lz..ı.md.ı. • 

Ne vaıkit, hangi Ş-3.rtlar aJ.onda oluır-
sa o~sun. ca.m.ek~n~arda ycıntk teyı.ir 

etmek doğru bir ;"/ d~ğ!l<Hr. Zaoteo, 
bu nı::rm&·ra güzel dil değı ltlir. Geniş 
bak..r "'PSi!er içinde pi~r.riş yem<>k 
t~htr clmıek, bizco, iPl!d::ıt tir göste
ri:Jir. 

Bu karar üzerinde t:V&r e\nıelk, lo. 
'kont.a,arın vitrin teslısatını ona göre 
tiıdi! f-~t1ııırnt!k Uı.zımchr. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 52 ----... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

Süavl: 
- B:..r dakika benim yeırin1e otUTU

ııuz hanın elend ... dedı .. Fırladı, g.t. 
t •. Kap:ruın MılID 1CK... J o t:rlt. alA.ka,_ 
dar t-azı k.iım.se1erl.e ıtrlştlt Ne yapıtı, 
y:.;.pu. dravı:.LlyciE:.r:n üz.e:in<l-cki nu.. 

11-.rı~·aıarı g...,.t:1aU. Lcy:.~nın Y«i ba~
k~_,ın.? ver~l.yor, Süa.v;n~~ otım'du.!u 
ıı.·oltuğUn yamnd:li:ı, heou..z ~ahıbi 
ce~n.:C:rr,.!ış boş yar de L~ y!~ya tc.hsis 

ed t;yc.r<lu. 
~u.ctvi, {k; da.k:ka. &om;:ı, hcyecilal ve 

tl!::'ı;iıa gen.( ıazm rıın?na ır d : 
- Ai!edeı:,idılz, dedı, t>l: yanlışlık: 

eılıuU15 .. Si;f .'.l yer:nız burııe!ı, 

Kendi k . .,ğunu, ı;.ıjlu:d:ı.1'1 lı:oltu.. 

ıu &ôott>rd.I: 
- Buyurl.1ll otunıl'.l-

1..ı<'yiil, hala ayiaıda, şaş.rmış bir va
siyette ldi. Ka-şları e.~C:~ ile ça.tıl.. 
JID.l§U: 

- Nasıt olur, Süavi Bey .. Sonra bu 
· elecak ta bil ... 

bliJr~ n:'Z efenıdi.m .• 
Cült.rek. HG.ve el;ti: 
- Arzettlm ya, ef~ndim, bk- yanılış

lıl:: oh:nuş.. SiUn ası.l. yrrinlz bu;ras1 
ıd.ı. 

Leyi~. ıhala, aıya..'<ıt• t .. k1:yor, şoş1an 
~a~kın ctro.fınıı l.ıakınıyordu: 

- Sonra çok nı.3.tıcup olurum_ 

Süu.v.i, ~nç k.ıı.ın kolL.D.•ı. tı.....ttu: 

- !it! ·Jıal<lıe, sı.zi bi>yle b.;...· ntü.:okfil. 
v:ız:yettc bır &mak i!'te-ır.cm, Qeği4 mlı 

bar-ı ı .c enıcL: .. R:ca E:dar.!'.Ill. bı.tyuruo 

rn!i." terilı. ol::lıraık '.'.>tıırun .• 
Genç i<ız, Sü.a\'lnin yııl'luıdald kol. 

tug'.': lliş.:.ir glbt o"b...ı.rdu, Si..iavi de be.., 
men oturmuştu. 

G<>nı; adam, '1'11l gözle Ley lf.ya ba· 
kıyorou. Le~ lull1, eller'yle çarıta
siylc oynuyor, ba~uu ka.ldımuyordu. 

Belki, biT da.ki!loa, •-ü.kıin i~inde geÇ'tl 
Süavi lil:! aQl.ı: 

- Ta.rlhl ko""""1.c:ır çok ~ayam d:ıo
ka\ Leyll Hanım. .. 

münıkiın değlılıd;r. 

R. SABiT 

Sakalar da ağ:r İşçi sayılma• 
larını istediler/ 

Sal<alann ve arabalarla meniıa. 
suyu nakleden suculal'ım ağır işçi 
sayılııırak kenıd'kri!ne gün<le 750 
gram ekmek v€tt" lmes.i haoonda 
sucuJar .eeımlyeti tarafından İs. 
tanıbu.l tdcaret müdilrlüğüne ya,. 
pılan müracaa,ı '.l1ıoaret V€kaile. 
tıine bildinilm:şfir. Bu dfüğin 
.kabul olunması kuvvetle mruıhte. 
mel göriilımek'.edllr. 

Muhtekir bir tütüncüniin dük
kanı bir halta müddetle 

kapa:ılacak 
.Alksarayıda. Kemaılrpaşa cadıd'e. 

sinde tüt!loıcü Mus'.afa. oğlu Tah.. 
ef.n Kuırıuoğhı ih tikaır yapt1ğıth. 

dan !stanıbul asliye ik!:tnd ceza 
ıınaihkoınesi.ne tevdi ollunmuştur. 

Yiıımi beş lİT;> para ceza.sı"le 
7 gün müddefle düık.kıanınm ka. 
pat11ması:na karar ve.nllııniştiir. 

Hükfun lc~i kat'ij'et etııniştlir. 

f.' un.işlerdi: 
-- E\·ct efendim .. Çok cnt•r<!Sm... 
L'uı<iu. Sonra ilivr? etli: 
- Een, tık defa pli)rorıım .. 
·- O !ız.lde sizin :,ın bUyük süc

µ·z .. 
-- Tabii ... 
- ŞaTk musikisi veya &.Jelômwu a. 

latu11ka musiki hakkıNa t:t.J.rleriniz. 
v&.rdır, tabii Hanın:ı.r~{en&. .. 

-- H~~yır .. Hayll' ... Hiç, Bn't'm.aıt hiç 
btr .tıkr;m yok .. 

Lt:yla, yilvaış yavas u~ı~ı:yorc.u. Ye.. 
ŞLİ. .!)zlcrln:in iç• -::ef~ it~ ı:.arlıyordu.. 
b0zü.n.e devam c<t.tı: 

-- Hi<; rneşglll olrnlıd m.. FQkat, 
c1.t!..Ce11 ır..era.k. ediıy·)rdu·n .. I>u yaz, tıa-

rıh1 erer konserleri b~)a-dığ\ vak.it, 
m<rokim, bir kat :ttitı. N.h<:yet bu.. 
Elin .•• 

SUovj, genç kızın .Czünü ta.room
ladı: 

- Ftrsat bulup geleb.'"dinb;, et..... 
dirn .. 

- X::vet öYle olıdi.l .. 
Süavi ala.tw1k~ mus:k! .r.a.kkıı:ıdakl 

filthlErlm ı;öyle i.fade et:l: 

- B<?nlm biraz alAka~ı '"1"d.ır. Fa. 
kat, bu aıl!lkamı, benim milı.;k küJ.tıı.. 

rü:" 'ardır, şakllndo tetslr etmeylrı]L 
T3r!htc :ı>aşa.ıruş büyük Tilrk beste
Mrfar· va,r. Sa:rılı olan bu i=fı/lar 

· i.reır üostad<!ır.Lac. Deda • 

Y alovada Sl'eni~ ölçüde çay 
:ııer'iyatı yapılacak 

Memleketimi~ ça.y ibfıiyaca.. 
nm tamamen dahüdeıı temin o. 
lumnıası için yenı' tdhil"ler -alrm. 
ma.lı!:ıadır. Bu meyaıntla Riıze ha. 
valisinde d'loi ıınisline Qiikarılacak.. 
t>r. Ya.lovıada, da gen>ş ö}çüd~ 
çay ,rer'iyatı yapılacaktır. 
~-

Limon Fiatları 10 karaşa çıktı 
L1mon floatia.rı binkaç gü.nıden.. 

b€ıci QOk yüıkınılmişt.ir. Küıçük :W 
ıınımlu 5 • 6, büyü.klen 8 • 10 
kurwıa satılmaktadır. P~ 

ve ıına.ndalinalar ;se geçen hafta. 
ya nazaran a.zal:rmştır. 

Adana ve havalıeinden bu. haJI.. 
ta içerisiınide büıyiik bl .. parti li. 
maıı gelımosi beklenilmekılıedT . 

Şark Demiryollan şirketinin 
kon' resi 

Ha1i tasfiyede olan Şark dem;... 
yoTuıını ŞJrıket'inin Jroıııgre9i mart.ıo 
Y"'nmi ooki:oinlc l(ünil. sab:ıftıı:lyıin 
saat ®lmı.zda Sırked<ieki ida.re 
merkezinde icra oluınacakıt..r. 

Lfendl, IOrl gibi.. Bunların mühim l:ıld" 
bıım besteler! dJin.I 'yinledn tempo. 
sımu t..şıdil eder, dey-ebil,..iz. Yahut ta, 
bır il.c.ı~ du:ıılann notasını. Fakat, bu 

ıney3.n<\a. ıtıuilı:ula.rle güzel olan şar. 
Jula<· d> vat>dı:r. K.llsik Türk muslllti 
t:e piyasa ·mtısikl.;'ni ayırrınlt lA:zımciıır, 

Saıtk rn~isl b<:1.9lca şeydi.!". alatwik.aı 
ı~:•.!sik1 a<lı.nı alan ı;alg.:lı g.l(Zjoo mu
~,.:ds.i. yıLc başka şeydir. Bu tıpkı. Ha_ 

r nleC<-ndl, zenc.11.!ri.n Ru:nhası. ile, 
Yclıar, Stral,JS.s'un eser~er.i ar6smda.k.i 
fark .ı:::b!dlr. 

Leyla, Sü.aviyi dikkm ve ııUJro ;.le 
Cinliyorau. Genç adamı sCi.z1crio.Jın te.. 
sı..rin~ gözünd.<n rcaçu·n'>)Cırdc.. Dev--.:dll 
elti: 

- Eöyliık babam Şark fi'u.sliı:lı;ine 

b."halcltı 11 vakıftı. 131.!tUn ustı'l~rinl anr

tn ~nl, havasıını, Lnrllu:c·.t;ın! bili.rdi 
Tiirk klilsklerlniın vını po.rçalaırını 

yi!ıT!.i Yo'S~nıa kıadar ondan c:llnı:i.emıiı. 

~hndi:r. Kendisi nıs!iy~ ve ney çala.r
dı. Ne giırlel "" içten ç;ılar1ı, Leyli 

Iinn .. m .. Onll -illn.Jıemr-l:, hı. kik.::ten bü
yfrk bir zcv'kti. Be-.ıim yetj,~ıtlm u,. 
rr.'VJıiı-. yıı.şı çok ;ı:eçkindı. Fa.kal:. dlınç, 
neş'c"!i ve öZlü. adamdı. O:Jı -sene ev
vel, se!ı:ıse.n yaışmda, n!~;yeı;:jrı• üll.mı

ıkrn öidü. Kı>lb ~s:ndeıı ııitmlşti. 

..(Dev•mı v....ı 

\ Yazan: Osmau Cemal KAYGILI 

- Geçil> bakııl.un birer bırer safra 
başına~ 

İt1Taz edecek o.ldı.U.. 
- Haaayırl Da,U. Bu 1,ıın artılı: 

JJ.mı, cımi yokt Madem ki sabahı bu
rafJ&. edecek.::iini.Z, çares!Z sofranın da 
başına geçe-cektsin..:z. M;;JWu a, burası 
tıcJ<;tecllr, sofra tekken;n, tekke eren.. 
i<rlıxlir. Eren:leırhı. sottasW<lan yüz 
çevlı·mek, aşk. eb.11.'lin ba;s1'IJtı çam de
vjr.rrJRktir, VA.kıa biz Kt?"lbiyyunıd.anız, 

insa.nizıt.tan çıkıp ·.ıt.Öpe.klPşmiş:iz. fak.at 
~ı.nız yine o aşıt., meşkhr:ıiz y:lne o 
m~K.tir. Piı•iım.i.z, üst.adını.z Sınoplu D.i,. 
)oJen., yu.nl. o Kalpazan(·ğlu Kalpazan 
ber!.r: Atma sok.aklarındJ. köpekler 
gi.b dolaşırken ve onu çocuk1ax geJ. ku.. 
tu. kuçu, kuçu! DIY" çağıT ve hoı,<tl di
ye kova:rkıen, o, içLnıdeu. ~k sayesind'e 
Köpek tc olduk, buna da ş1.lıkür, buna 
d> 0ükür! Ve ne mutlu bana k'. şu ço
cukl.arm babaları gibi ınsau olm.ak_ 
tansa köpek oldum! Diyordu. 
Hazır smı.sı gelmiŞ!s:en bı.rad& size 

moruğun çok giizel bir hi.kil;yESinl an.. 
latayJm: 

Mo=k. bir gün yolun ortaru:nıa çök_ 
miiş; SQğan e1mtelt ytıyormuı. BUDU. gö
ren birçok k1,ı.I hemen etra!ına top. 
larup omaıla. a.l:aya baş!:ıım=: 

- Kbpe~ köpek, köpek.. a ~ kö
peğe bakın, yolun ortas11ııda ye:neJı: 
yiyor: 

Morı>k da onlara dilı>müş, demi;ş loi: 
- uıaın. asıl köpek liıızsınlz, çtinkil: 

ben yemek :r~orum, si..: de köı><*iler 
glb! et'a:fızr.a topLmdınız• 

Ne ise, ı;inıdJlli.k bu bahsi bıra!talıın 
d&. muhabbellinlze bakal•.m, h:cy<ii ııe. 

çlıniz sotra başına! 
I>ışm"'.!da çe.kileo ez}yet, vaktin ge

ci1çnıot;si zaten bazımn.it.ı k&!rIJıoı ac.ıık_ 

tı.dığı gibi, .ağzuu da su?andıJ;'nu~a 

bUşi<.HD'.:ilı. Aş.Jc. Diyojer.in ve Çitlcn
b:UC 1''.g,;1rı:tı 1$,I"al'l..;ı.rlle sofr~·b<.ı.şı d-enıi_ 

l;,;n i.k! pasjj yoğurt tent>kE$Jcin clca,,.. 
!mıa dfa: dlrze, omuz oıTıuza sı-.r.cıJ.nndık.. 

B:z..i.:rn r.n1k,:?Jd.aşı.n 2ıkso.m~an geti.rmıi§ 

olduğı.1 ev lışi ınevai~j~<it'"u başka ar .. 
t:.d;o y(..pnir, zeıybL."'1, ıpo.stıırna, balık. 

tı.ırPı MrlŞl!k. ıtw~u_ ıahan bE:.!.vaısı., bu
l.'.i'!rıa ve daha bin;İ..at şeyler v~ırdı. Biz 
sofraırıın clraiına !.ır.<>·bn.tnC'a, Ni.gir 
kv~'Hğu.r. bir Q{öş.es:r...deki. çuvaıl.c.t<.r:ı:ı 

ııerdeyi ;r.ip hhr, ikı da·klk; gözden 
} ii.Yb.Jldu ve oro.d.:Jn eı:.ncic koca biır 

tab.:ı.k n:!k!1yc, 1cri:1i ufaklı b~rıkc:.ç kadıeh, 
~kl su b3rdaığı ile çıktı. &üa~ılan bu.. 
rası Kovuk palasın nıutfağı itli. $İ!md.i.: 
sofrnda sal<illJk işi"li Çfüımbik N.ig~ 

gı'ı uyıır ve ist:y.eıc.e rak.i.. ~tlyeoe şa
rap wm.ııyorckı. 

İçer:delti aeaip ve J:nsanı :ran ""4\. 
J:ı~~. y&.rı sensen\ eden kokıı, l'ttıkı., şa

rap ve türlü ~ler.in kd.tı:s:fil.e ar .. 
uıc !ı.aütoloomaz bir hale gohni,ıti. Faı-

kat nedıan wnra ayn.I koku, öncokliı.. 
der., yiıni. biz, i\ıO<iY• gird;ğirolrı; za.
man:!Gruien ruıılın !a:ala kendini ~ 
t!rı'ı;ye başladı. Bu ac:Qtp ve anlaşıl
ır.az kokunun ne o.ldı..:.ğuınu. Dered.enı 

geldiğini mcrıik eden bizim aııkadaş 
s.ordu; 

-· y,aıhu, burada bir ti.Jlıaıf, biT acarip 
koku var, perd.enin aı'.lta.:>tnda güolük 
mü.} bd~ğacı ml. adcLÇ.::ıyı mı yanıyor, 
ne oluyor? 

.A§.ık Di.yojen_ gülümöiyeıek: 
- Evet dedi, perdenh1 a?k&S.llld.a.ld 

.rr.ı.".l.ı1gai..a a.ras?!ta tütsü ı:rttırıyorum k:I.. 
bur3l. Jfi havas.lılll degiitL"Shı dı~! Me_ 
rak etmeyin. tütsü.m H!nd~ta.nı.n. Hiı
n1aiaya da[:latu:ııda.n geJ..ni~ bir çeşiıt 

çlı,t'ktir iki buınun du.,uınını leneffiis 
.ıcdenlcr ~kın sırr:ına ererler. 

Bır dalci)<aLık bir t:u"guııluktaaı ron.. 
ra ihtiy~, NjgA-va d.ön.dü: 

- Haydi yavruıın., doldur blı: taoe 
daha m'Li.htcrem .m.i<>af;Tlerimhe! 

Nlgllır lcaxlehlere, !in<-aola<a, bllldalo
laTa. yen:i.dıen rakı ve şarap doJıd:uırur. 
ık.en, :h-epim.i.fllı.n de Oa~iarı döner, g&&
.leri bulaınır, kuı.ıJı:lari hı>t!f hatJt ve 
tü'hı:.f tuha;f ıWuldar gibi oimı,ya bacı. 
lrunı.şh. 

D:tlkıkalar geçtikçe, Kovuk P<ılas11> 
sefil k.ıdım Nigar, g<iı.ıerınıilzde bq
kalaı;ır ve gittik:ı;e güzellkıiT. glttikı,ıoı 
cr.ı:bell bir lıll<l a.lmıy~ baış:.ı..- gJb! o. 
leyord u. Aıkşıtmdaıı eski pllskü. :yaı
m-a!ı, yU1tı!k s.iorah bk çar~ana atramınaı 
1""1.;şmış olan bu kadıo:ı tl.ındl çarı;Mı 
filan <tJtm.Lş oJdı.ıiıı g!b~ çuvaldan per. 
der,fo .mkasıına her dolıp ç:klrkça baş
ka tnşk.a ktlı1cla.Iıaı tı.lrünüyo.r, gittikçe 
temiz tırao:ııdlliZ biT ev hı>"mn şelold. a.. 
l:yorG.u. Se1nıa, sofra ba~1ın.da pek az 
söz söyl()yor, hattA kenoJ,s!ne bir şey 
ooıulrnaruk:ça pok G,,"ztru açmak ıste. 
m,yo:: ve gözle.ı:..n.i Ç:ii.le.-ıbik. NigaMıaıı, 
hiı.; c.<y.1<t1m1'yordu. 

Neden soma, Nlg:\" İ><>rdenın axka. 
sımlan iÇ.i y<ınzyeşil biır su ile bir k!ilo 
luk k~tiar obiT şişe çık.arıp ortaya da_ 

y~dı. \"t bh da•ha bu ne~ diyP- sonnıaı
da.~1 Ai.k Diyojen: 

-- Bu, dedi. ha.lis muhlis pelin su._ 
yudur. Bunu yazın, burada ıkendlı el
ceğizirr.le y~pmış~mri.Jr. Fr":tSı:ıl:aır bw,. 
na Apstnt derlor. 0.qıarın apsentl.'C.
de belki başka şeyle:- de vardır, belık,i 
c..n~'lr1n a.p3ent fol'millü dôhn. ba§'kıaı.. 

du·. ıı·akst bhılan arscnt h[!.lis muhJıiN 

pelin suyımdandı.r. ·.te D\Übarek rakı 
ile ş~bm. arasında- insana öyle cila 
ver11· ki bu.. olllt' c:;ey dıe {:J :&1·. 

_l\'1ıgtr kadell.Lere, tincanLara b~ 
:~ra bu yemyeşil pelin St."Yundan dol.. 
dunır!ten çuva1 perd~::un BTk.asm.dının. 

tın. "':lr·, tm.! ~ blr s:ız sesi geldi. 
Şoför ba.vretle o tarafa bt.ka<ak sordu: 

(!>"nramı V'4) 

d:ığttııdan dcığ>ıu)ia mlhwr tara. 

fıına heı!hanıı;i bir yanhmda buı. 

1ııımııak iıonadını kabul et:mrnnı'ş, 

~aka'1: .Aımeri'kıa hükUıne1i de lYll 
Ecvalbı kfııfi bulmamış, diıpl:omeıt. 

lar ar.asın.dal<ıi nez.ake<t kaidel-e.ri\. 

ne son d>c-n::.ce x:ayet edı:1:ırl'l'eh-lle 

beraber bu sualloe.rle oeva,pl'.ram 

dol'ıclılınduğ:u no"-alaır ıı'rltınaı.lc.1a o
lan soğukluğu ortaıd.an ka.ldJmıa,. 
ğa l<a1ll gelememişti!:. 

Şi:mcl!l Geneıra l Dögl'.ı,lün f.rn<J. 
rikıa 'lı:ü.kı1ımetıirıce tarumnıış e<l. 
ması. .karş.ısmda: büiiin bu sa!h'll. 
!ar l:ıatmra gıeJtmek±edir. Yıufilı.ruia 
!işaret edilen b'.r nıondıa va'rdlı; 

IMeŞ!wrr Bl13maTk:m deid'iği gibil 
Siyıase'l!te h.idkiıet en fena bilr na,. 
si ha tç.i mııi.ş. Ame:ik.anın san ka. 

ran111 da v·~iye bfdde Uen €11'€k 
vevı1ım~ gibi saynıağa yer olroaı. 
ııa g€ırek. Çüııılkü iki taraf arasını. 

dla 940 senıesi yazınıdanber>i çıkan 
öYie ılı.acllseler O'ldıu ki eğer hid. 

idet, ıkır"gınJ.ı.lc, dargınlık ve saire 
birer 3.rriil olsaydı Vaşington hü.. 

!kUmetini Vişi Fransasma gıil.ee.n.. 

d)lreııı vlik'alar tabJiıl b'ırer vesıile 

o1nı:rdu. Böyle. o1ma1m.ı.ştır. Görü. 
lıi.iıyor ki Vaşingroo tarcfı Hür 

Fransayı ıroomcn tanwmalk için 
bu. zaırnam seçmış btilum.ı}"O•. Bu 

da OkY'anu.sıtaki F:ransız müs
temle.kıeler'nin Japonfara kar~ 

müdafuası z.aru·re"" ile oJ.uıyor. 

sıvaneıt akımifuie Bılsınaııkııo 

d'ed:ği çok doğru. D iplomatıar i. 
cin hiddet fena !:>';r müşavdr ol. 
duğ.ı.ma güre ~inırll Arnerılkaııun 

Gcmıral Dögo'ü tanıması da Vi.. 
Şiye ıinat cılm~n d:ye öflce ile ya,. 
p1lın.ış bir hareket değ n, b'ilakis 
buTucl:an mü tıtefikle:rin i!UÜJşlıırek 

rlavas1 yo1•uında ed'ilJ.ecek isttfa.de 
!hesap edh'2rek a~ılmı.,q bir adım 
ofarak sayıJ.ın.aktadır. 



\!1U yaztnuı metınleri &aaoıu 
Ajansı bülttnlerınd·~ alınmıştır} 

Telhis eden: A. SEKlB 
Lon<lrad n ~lım haberlere gö. 

re Fransız h~rp gcm:.l<l'I'i Tırlon 
J,ınıarunda tc.p. .::nınak adır. Bunun 
Vişini.n Anıcı.kaya verdiği teıni
n"ta ne der ,•; 1<.ı<:aı" uydu;:;u 
araştm.lıyor, loplaruın ı:<='~-= 
ıır. \darı şudu.r: ~tl ş· r -u;n tv::.ıu« 
DLinkcI1k ve Str...:bu:ı ı; saff.lı.ar_o 
hruva..örlerL 22 bm ton!-~ eski 
b:ır mıJı,arebe gomisi, 26 tayycre 
t<lli~ .ın b>r gemi, 4 tan<> 10 b:n 
ıtı... .. h.i{ ağır k-'1 v ~ , S tsıne 7600 
truı1ulk ha!i! krı. vazıır, 20 mwırip 
''" 25 den za t g ..;ı'1İr, 

PAhİ.:) lLK DEFA 
BOMBALANDI 

Dün bu h ye ı:11i.r oJruyucu. 
larun= en ) n h.ı!l:eri ~JDLŞ· 
tek, bugilrık.ü '!?' m~ ,,.,.ıliı
ma.ta gc.re, t liz tayyareleri ge-
ec lıey ... n .. enık, eyr~e 
y ~ptığı idd < l n '3.rnaul t fab
r kaları.rı.ı YAF mı~'.r. Ta~rnız 
ı. ı ttıın v. b mürldet de\·am 
<ıtmişt.tr. insan ıray p ıb .;;nçosıı
nun 1000 den faz!.ı J. ailı Ye 600 
i}ılİ olduğu s'ıylenmokt~. 

iRLANDAYA MüHl.M BİR 
ASKERİ KUVVET ÇlKTI 

Londra h:ııbcrine gôre, Büyük 
Britanyaya vt:sıl oLru. müıhm bir 
o.s.keri kıuvvet Şimali İr1arulaıda 
bir fünanda k.J~'l.Ya çılom~ır. 

HİNDl.sTAN MESELESİ 
Delarcs'den gelen bır habere gö. 

re, Sir Cripps Hindis1aın meb'us
larından ald.ğı •bir telgrafa şu ce
vaıbı ver.miştıir: 

cBıtt.ı,n.ya ''C Hı:ıdlc.a.m ilgL 
'Lc.rıl:liren rrl.-"lc1crin hal..ı.ııe eL 
d.n ı;ıJ!li{li \<!adar gayret edıece
~'m. HiııırlCc'rı tatnfn c'd.eek 
rna11tiki ve l\ıL b:r ania.,<ırnıya 
va rnnak i <ıi n b ü lıUn lfün t.lıi doot.. 
'iarımızın da yardımını iiJrilt oed/I.. 
YlH:uan.• 
FRANSA HARP MES'ULLERİ.. 

NlN DURUŞ~I 
R.iom adalet C:ıvaruıırla F'Iıanısa 

iharp mcs'ut«:.nin dıı.mı~asına 
dün de deva.m ed1'ırnişlir. Suç. 
hılıarın miivaa:h~e r·kl.• hava 
naz1rı Guy Lacahaımbı.,'nin """"
•gusu yıapılnuff..ır, Bu zat sere.-. 
be.r'li'k esnasında )'llbı.rz 50 kadar 

Mahdut Mes'uliyetli 

Elle Çorap ve 
Trikotaj imalci
leri Kooperatifi 

Hey'0 ii Umunıiyeslııe: 

ı.ooperattlln>..zln tehire u.,"myan 
Fe\'t.olı.dc Hey'eti U-nu:nlye toplan... 
tı~..n1 20,3/942 tzr~ı .. ~ :ı:ü..~if Cuıına 

gu ü aoat 10 da Em' ı;_ u H.Jıevi Sa
lon.!l>Cla J'•"Ptlaca.ğtı ,da:ı hlr orW,ğın 
ı: •'CIP"rırtif oetterı..r,,le tlrlikte hazır 
bı:lunaml:arı ehemtyctle rica olunur. 

RUZNAME: 

Fransız donanamsı Tu
londa toplanıvor - Pa
ris bombardımanı tafsi
lah - lrlandava mühim 
bir askeri :cuvvet çıktı
Hindistan meselesi -
Fransız harp mes'ulleri
nin duru,ması - Doiiu 
cephesinde veni muha
rebeler - Libvada as
keri durum - Uzak Do
;:,.ucla veni hardretler. 

boınb:ın-d.rnan t;yyıarcm mc\•ouı'.· 

olduğu~ıu ilirnf e·~~T. 

DOGt: CEPHESİNDE 'r~"'İ 
MUHAREBFLER 

Mıırnıial!'a göre, Sıvastıopolia 
rne'V'21:1er! dclmeğ'e t~ ~ bb.tt._ ~u"C-n 

S~\"Yet 1:ouvwtlcri çevr .:trr•ış ve 
mha cd• orek 94fJO e iır a !llllış. 
tır ?.ad}ıo gB.2!1'tcs. y:ı.barcı kay. 
n.alı'0ra atfC'll 5'ara. R ıssıa şE•h. 
<rin :n AJın·ıım1ar Lnrnf•ndnn al·n. 
ct!ğıru '"" 16 ıncı A'man crırlu'1tı
ınun aklı~ı l•kvıyefıerle v ıiyell. 
ltl"'.n blra:z d:::reldiğ 1 b 1ıci! rn-4-
t::r 

Rtr.J.ar:ı g >1'1!, Ru.s kur.;-ve11-err1i 
ceµherin muhte';f kc>ef.m'Ier l'Cle 
liı ı:ı!= :!r ,.., -\lmıı.n kıt'cları 
1ı:ır:ılmdoo toes w:ııen mUıkave
ımet ıncrlrezlcı'irr louşııtıp tahrip 
ıetm işl"'1ı:h 

LİBYADA ASKERİ DURU'M 

L.byada yaıruz kara .kı<.şif :ta. 
aHyc11le hava hücwnl~rı oılmuış. 
't.ılir. Kaıyda değer büy•ük bliT d>e. 
g \{kt:k yoktur. Mihvıcr t:ıııryare 
k;rl Süwyş kıanalı w İskı::nderiye 
.,,c'l<'"l!lc'r1nl{ bcımb~' anGhr. 

UZAK OOÔUDA YENİ 
HAREKETLER 

Japana:h-:ı göre, 4 jlllbattaııı. 1 
marta ka.dar olan müddet :zıarfıın 
da düşmanın topyekiın 44 harp 
geımsi batmhnıştır, Ca<va adoası 
sab:rnnın şimalincb bulumn çok 
öncml<i üS1ur1e mavasala merkez
'.leTi ~ga,l edı1ın•ştir, Sumat.rodia 
Jaıxın'ar Palemban.gm 280 krl'lo
metre şimal dıoğooumıda. Muara. 
Bun.yoya vaırmı:şlım:lır 

Mütfıcıti;kil>ere' güre, Oavadıa 
mü tı~N< kııt'alar düışmımı dıuır
du:rıma.ğa çalışmaktad1J'llıar. Düır 
maın !ıillıaoısa ha'lııatarda ve aıyı. 
nca da kanada saıyı ilotıili:>l üğü 
sayesinde bazı )"erlerde teraktd. 
ler kayde~ım.ğe muvaffak olmuş. 
tur, 

Iliııman'Yada Japonla.r Pegw'yoe 
doğru llı>r!clTl<!ktedlr. Japonlhr 
Sitang ıı:mağını bir Ç'dk noloiıa. 

qardan geçnf'Slıerdir. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 

P A R A 

Yazan: Neclı> Fazıl KJSAil.tlı:EK 

PARİS 
Bombardımanı 

(Baımakaleden Devam) 
ker, harp malzoınesi, tank, top, 
zırhlı nralxı geclrl!rne,,Jne müsaa· 
de etmiştir, Eli~deki harp vasıta. 
lnrını Almanlam talısis etmiştir. 
Hindiçlniyi Japonlnrn venn"k Sll

retile Uzak Doğu ve Pasifik fel§.
ketini kolaylaştırmııhr, Donnıı. 
nıasuıı heniız lıUi.n;niycn ve fa_ 
knt Alm:.ınl:ıra verileı:r ğinden şüp
he ctii:en bir durn.n1la kendi su .. 
]arına \'e üslerino gc!irınişt'ir. Bü. 
tün bunlarla bernbı r Fransanın 
en hli ;ik otnm bil ve motör en .. 
diistrisi fa ıri~ası olen Rennut Al. 
manlar hesabına ç•lı~mıya başla
mı"'t.ır. AJ.ına.nya-nın foı.ovyct Rus .. 
yaya karşı taaıTuz~ hazırlandığı 

ve öliint kal!ıntnı orta:ya c;ıliarrlı~ı 
bu devrede İngiltere kendi ölüm 
ve knlLnıı ile sıkı sık•ya alakalı bu. 
lunduğıı Rusynya karşı Rcnaut'· 
nun 203R t.ayyaıre imal et,tiğiıni, 
ka.myon, tank, otomobil ve zırlılı 
hikum arabalan im1l:itına gemıi 
verdiğini ve manıul kı51mlarm. 
Rus ccphesiooe harekete bile gL 
ristiklerini öğrenmişt'r. Bu va:ıi.İ· 
yetle İngiltere başka ne yapnuya 
knrnr vereh;Jirt'i?. Hc~yin ba. 
şmda Almanların R1'11aırt'dan istL 
fade edebilmesini önlemek zonm
daydılar, Rcnımt'nun yıkılması 

Almanya enırindeki Avnıpa harp 
sanay'iinin en az yüzde 20 :ıayıfla. 
ması idi. Ve .• yhıe bu Sovyet Rus. 
ya mukavemetinin yüzde 20 a-rth
nlnıası demekti. Riıtüıı bunlarla 
bir arada Vişi Fran<ıKımn hıtk!iıld 
dınuınu iizcrindc bunrlaın <inha i.yi 
bir iskandil olaımazdı, İşte, lııg>L 
lizler Renaut'yu bombardıman et. 
melde bu neticelere vasıl olmak 
lstemi~U.r ve a}Tıca Almanyıının 
garp cephesindeki hal<ıikl kuvvet 
ölçüsünü de esaslı bir deınem.eye 
tabi tutmuşlardır, Almanlar her 
vesileden ıı;tilade ctl~rek garhe 
taarruz cdiltıuiyecı~inr Norveç şi .. 
maliııden ıtibaren biitün gı>rbin 
tahkim ve her nru..taya kuvvet 
tck!.if cdiLd'iğiıu iliııı ediyorlardı. 
İn~lizler Norvcçte iiç, şimali gar. 
bi Frımsada l>i.r çı)\nrma yapmış

lar, hepsinde muvaffak olmuşlar. 
dı.r, Renıaut'yu iki sqat bombardJ.. 
man etmelerine rağmen bu iki sa
at içinde kuvvetli bir Alman hava 
müdafansı ile karşıia§maonıı.ş ola. 
caklar kıi ancak iki tayyare kay. 
bederek üslerine diınnıüşlerdir. 
O halde, garpte pek >le Almanla
rın iddiasına uygun kuvvetli ve 
kuş uçurtmaz bir ınüılııfaa hazır. 
lığı yoktur, işte, İngili7ler bu ve. 
sile ile bunu da öğrcnıniş!CTdlı. 

Bu hareket sonımda Fransızla

rın İngiltereye kar'i' hakiki ve ha. 
Hs mahiyeti ile alacakları durum 
da şüphesiz çok entm.,snn olacak. 
tır, Eğer, FranSttlar lluııu bir se
bep telakl,J, ederek A.wanlaı:la a. 
çık işbirliğine sürükıenecek olur. 
kr ise Amerika ve İngıllcre içti 
arbk Anupcda \'C lıattiı dünyada 

111J•••şe1ızad.,başı ı•m••• şüııbeli hiçbir un;ur kalnııyacıık. 
,.. tır. Dost ve dU .• 1n~nhtnnı ıjyiden 

T U R A N iyiye görmiiş bulunarak Ye dün-
S i n e m a s ı n d a yayı zchirliycn bütiln )'aralan 

Mevsimin iki bü)·ü.k Cil.ıni deşnıi~ olarııl· ne ) aııncaklal'ınt 
birden kcstireceklerdir, 

CIIARLE.S LAUGIITON'ıın Filhal;ika <u sırnda '"işi Fransa. 
çevnmiş olduğu harikalar sının Ahnon)·a ile birlik olması 

filmi İııgiJtere için valıim •ddedilcbile. 
1 ·Kanlı Meyhane cck ınahzudann ortu~a çıkmasını 

Türkçe sözlii bü•.;;ı, icııp ettirir, Fransız dt>nanıruısı, 
J ~ Şimali Afrikada~ F'ransız üsle-

maceıralar f[mi ri, Pasifik'dcki Fransız ınüstemle. 
2 • hk Göz Ağrısı keleri lugiltcre için çok zararlı 

IREN DUNNE _ neticderin ortaya çıkmasma &mil 
GARY GRANT olabiUrler, Ancak, tngiltere ve A. 

11 den >tlbaren devamlı ıner'ika için al'lık bu zararl11r1 ölç-
ms.tineler. menin ve bu çeşit z.ırnrlardan çe. 

ı - Hey'eü İdare '• MurM<.p ~ 
n1i; 2 - Mcrmırln k\lıdrosu Ye ücret
;.,, 1zı.,,, lesblti, 3 - Ana mukaveleruı. 
rnen)n bcşiınıei moddcs'nin şu ~ekJlde 
ısl::.bı. l~ooptratilin i.S~ Orl&ıkla1'ın.uı 
l:alfurıum iptida! macidelerıni ve heır 

türlü ihli;yaçlarını tern:n ..c ortalda,,, 
nnın mamullcırhıi c:.-nak ve &ıe.tmak; 
4 - Evvelce nlzaırrnAm•nln yedinci 
m ·ddeGI abidımıt bılUıM ortw kabul 
edilmiş olao eşhasın Koopenı!ift.en çı. 
lcaTıimeoı. 5 - Koopı>rat!t ruer.faaue. 
r'n~ ıı..ıeı ceıır- bu: .,.JıaEm koope. 
mtıı:ten ~1'rılması hakkınd• ka.raır. • .. •••••••••••••! klrunenln yeri veya faydtısı kaL 

manuşhr, Nihayet :·U%lerce mil
yonluk hasımlar !.arşısında ve 
bütün dünya sathı ic:'ioddci ka. 
yıplar aııasında eğer zaferi kazım. 

nuık Amerika • İngiltere • Rusya 
ve müttcf;.klcri iç'in m11kadder o. 
lıı.ca:ksa Vişi Fransası da nihayet 
Almanya ile hirlik c.lmal<la düş. 
tüğü yer katlar İn~ltoreyi ve ar
kaJaşlarını J"okabilctcktir, Fakat, 
hetıÜ'ı: bu Uıtiınal de kuv\'elli ve 
galip değildir, 

f ARTiST iSTiRABI 
( Kom etli.anten ) 

Reji: o. v. PABST 
nlLDE KXAIIL - KÖTHE nor.sH - HENNY PORTEN 

Is tan bul Terziler Cemiyetinden: 
1\1'.ıntaka Ticaret Müdürlüğürıiin l'ens.i:hi vıeçlrilc eısoof.ı.mııza 

malzeme tevın.ne başlandı. Aliılcıadıwlann 'behemeb"l 9/3/942 
akşamına. kadar Cemiıyet Mee~ müracaatl.an 

ETEM iZZET BENiCE 

Rus Filosu 
(1 tın.el Snhlteden Devam) 

topol ctvarm.r.hki Alman mev .. 
ZÜCI !loC • .,.. ,13i[' 26 1-.{ıcumda, bL(1ın

'I'I'! .ıs!a1" ·ve blr yeri ele gcc;Irrr,işlc rdiır. 

ı ... a,adPT.iz Rus t;Jw.u efradı S(lngü•leır .. 

ı.' hDcU'l11lırda bulunmuş v.ı Dç A.l· 
mm alayına. afar Llyia.t verd1~·erek 
ı::tr:ye e.tınıştır. 

Smolenılk.te "ğır çarpışm:ı.lar vukua 
gelmektedir. 

L0C1iııgradda Alınan ıbatla.rı iltl n.._ 
taıde dcll!ıııınlfllr, Açılan ged!kler ge
ni~~elilmektedil'. Bkr Alman p&.ra.iiitcil 

tümeni l:ır.ha edlln#4. 

• 
lngiliz Hava 
Münakalatı 

• 
Harbe rağmen 1942 
de 13 milyon kilomet· 

reyi bulacakmış t 

Jlfuır, Türkiye, lran ile Bri· 
tanay arasında da ser~isler 

yapılıyor 

Lor.ıdra 5 (A.A )- Hava Neza. 
o-tC rr ~lcşarı Balfııır Avam Ka
ımar'1Slll>da. muharebeye rağrrJJn 
havn münalı:ai.1'tının .aıftu,ğını ooy 
~;:ım:-ş ve Bıı) ıoh Ovemeas Ai.rway 
k·u.mpa.ny>tsının tayya:re r'nitrı 
1940 serJ S:ınıde 9 mıilyoıı lcilornet
reye yf.'kıın mesaielLor •katett.kle
r;rn, 1941 de bıı memi1'.'J'i arttır. 
d'-lcl':lrıını ve 1942 ılı:! 13 milJon 
ıklilomı:Uı'e'}ıi a,,<nealdaıunı l:lildır
m·~ıtıi.r. 

M·tıınafleyh, Mısır, Türmye, !.. 
ran ve Avust.ra}ya ile B:•:taaı')'a vıe 
İsvoç arasında ve A1ıa'1ı1!ik cien.ı. 
z'lr.rle .Juı,-a :rervısleI1i •iıhda.s ea.ıı.. 
diğinı ooylıi)"Cl'Jk demiştir ki: 

cRuızvelt, °'1'.ıa ve Uzak Şarlt 
öle Mavarı>,vi A!'rlka büyük yol!. 
laırı içlıı PaınameırJCR'l!l Airway 
tanaiınıdıaaı hava servisleııi kıır
dıııımak suretile b;ze yaxıdıım et. 
miş'Jir. Bu teŞk.i1 şimd 'Ye kadar 
çalıştığı gibi, buınd:an böyiıe de 
muharebe ga•ıret.i baJumırııd.an 
İngihere .00 Birleşik Aımeıtıka e,. 

:ııasmcl:ak>i işlıir1iğı S:gtcmile çaılış. 
ma.kıta devam edeeekt r.• 

Amerika da 

Yeni Zelanda
da endişe! 

Parlamento acele 
top!anıyorl 

Vel:mg.an 5 (A.A.) - Yem 
Ze .ı:ıııda B~v'ekıli Fra.s&, c\'ar
ddd va'Z:')"QI dr.ha ı,;dl:iıe'tıl'eşlroo 
pa!"lil;mc11>1.onıun 19 marttan evve-1 
topla~c~,;mı ve Jıarıı ka.bines:• 
taralınıdaın alınan tedhlı:'leıf.'~ ye. 
ııı:, va:O:ye:ıi. müzaıkfre edcceğ:ıııli 
söy"'ıem~ lr. 

Japon tebliği 
Düşman tayyareleri 
Marküse taarruz etti 

Tokyo 5 (AA.3- imparatoorlıuk 
umwni karargah.:mn liır tll71 ğı:nı. 
de şöy.le cknıyor: 

Dün sabaıh g:Lı dhğarken 30 
lkıa.d.'.lll' düşırıım tayyaresi B°'rih 
ve Ot.o.ri ceski Vake> adalan ara. 
smda Maı:küs a'1a.•• ccnu.bunrla 
giirümnüşlercfir. Ya.ıııuı-n ha'VU. 
savaşında düşmamın 7 tayıyansi 
düşüııifünıüştüT. B.ır l:ıiına yanmış 
oev sekıii ldşi ölm üşbiir. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Mo.ıkıova 5 (AA.) - Sovyet 
tebl:iği: 4 mart gür.Ü lut'alıa>-ımız 
düşmaaila ııtdrlet:lı sav:ııŞI:ıır yap. 
ma.ğa Oe'ltaım e!ını'..şler w cephe. 
n in mı.fu'..elif k!,;<;nılıcri,nde bazı 

ıneskıin yo:'ln'i işgal etmiŞ:'ero:r, 

Londra ve lrlandaya 

3 -SON TELGRAF- 5 MAÇ T 1~12 

.................................... ~~~~-------~ 

Kara ları 1 
Cl lrc1 'l • c Dt ) 

yorduk. Sa'lıil tarafındaın ıhir tor. 
piıı:Lcmun (torpil) sür'ı.Ue ·üzerimi. 
ze doğru g~ld.lğh>i gördüm. Var
diyada 1:1ıi.nci kaptan olaırak ben 

vardını. Esasen sersen mayn ve 
torpillere karşı dilok~tli lbulıun'll

yor ve denizi daim! bh· ta'!"assuıt 
altmda bulunduruyorduk. &Nar 
iı1<ıi mil sür'~Ue akıyc<r, torpirlo 
sıçraya sıçraya geEycrdu, Deı'ha:l 
tEJbir alm:'ık, torp;ıcl<'dım kudtia
bilmck lmkanını temin iıçm ;k,;;,-a,r 

alınzk lazımdı, Bir daki'kal.ık te
ahhü.r bizi bi.r anda havaya uçu. 

taıbifudi V ırpııra bu tün sür'ati:nl 
wrdim ve iskele alabanda ım.a. 
nevrası yaptım, 

Bu suıı-etb 'lorp'.do v.apu:rur. kı. 
çından 60 saıoLmi l:lir m~afe 

I:·~ geçti ve., lnwrtu. -, Bunıdruı 
soma bütüın sllr'atim'Zle ve sa. 
hili takiben yolLtnuııa dc\mtı ~ıt. 
mekle beTaber torp:rlonwı neıre-

Saraçlar cemiyeti 
ti 1 r.c~ Sahi"ed~1 D'"'vam) 

cemiyet işlerile yakmdan alaka· 
dar olmaması sebcbılc idare hey. 
etinin yıllık ~ahşınafarmda maale. 
sef bir 1ş görpmiyerek bir rendı· 
man elde cdlmediğini açıkça itL 
raf etmiştir, Bu ithaf; şhndiye 
kadar icra olı:nan cemiyet kon. 
grelerinde il.k defa olarak bir ida

re hey' etinin yaptığı a~ık ve merd
oo bir itiraCtır!. .. 

Raporun kabuliindcn eonra kmı.. 
grcde dileklere gcçilıniştir: 

den at.khğını le kik ' tır. 
rr.aya koyıı~. İ.sk~J.e «trl'f rc:z. 
dan b'tı;, tıol'P'~l"'\ C!1 vı:.:. arım 
Oıe-ıiz çİillrl'C bul.ı.;r.an ve y;re dt
naz iç\ıııd= larp'. downu gÖ'nld• n ııı 
meçhul lıiI da:: •zlh ~ğtmct 
teles.1<apuınu ~.mi~ J;<i defa 

gö.ımoek su' t..Jlc 'eshıt et. 'k Bıu 
meÇhııil dcn.lmltı lkı.nci bir +:e~ 
vüz yapmadı '-e foka\ su üs'.üne 
de çılonıya.rıı.k b t: a1"::ıarr 1an 
yarım saat kadar t:ı.kip ctt:l • 

Öğreııdiğım:ze göx bL k~ c•an 
d DımJt, a)m:İ gL 13<> • z 1.. n. 
da bıı2ı 'tka a.rım·z Qr;lf ne .. da 
görıiBmıüıı ilr :a-... t.:ı''ı?ılardım ba- ı 
zılıa.Tı evve\9 derıı:ııa ının pP <>. 

'.kıqpuımı gör.müşler ve bir üı"'y~ 
olınalc Ü'Z(L'10 rn· ka larıru d'cıı!:re 
In:dırmişka'd)r Faka>. lı.ur.fura hiç 
b'•r tatrruz vakı OOrımnıştır. 

SON TELGRAF - Bu ksıbll 
ka'fuece temvı(iı:"\erirı ,ver.i h('!r. 
halde Türk suLarı \ Tüırlk w. 
pur.:ıı.rı olmamak g::'.:ek'ilir, 

ren Fak ıtesı 
(1 kel 5Jh.!cdcr Pcv•m) 

troeğ'.'Z. Yangm e.s:oosınıda büyii.Jı: 
)-:ararlık ye çalışrr:Gkırı goruıro 

s·vn ve aslreri tıp tateocaoerile 
diğer fakü]'..cler talebelel'inıe Ma. 
ıo~ ıf \'~:kiUmiz teşekkür ebn.iş ve 
Rek<töt!ilk taraf1nd.a.n da resmen 
1ıeşeloküırde bu lunulmuştui:'. Ay. 
rıac ytne Yanı:ı•nda yıuıarllıldan 
görülen Ünivtcrsi1ıe rnıı:murlanıı.. 
dan bir iloi kişinın para mükL 
f,a,'.,'j]e tattif olunma.lan Rek'tör
lükçe V ~ te k>lii e.ıı r.!llliştir. 
Diğer a.raftan Fen ve Eld.ebiyat 

Fa.Ir.ültelıeri için a)vı ayn iki Nı. 
na yapılması muvalık görüllimüş. 
'!Ur, :bıaata bu yıl ~anacak.. 
tır.• 

her gün bir ge- gelen Amerika kıtalan 
• J Loıı4ra ::; (A.A.)- iHan.doaya 

Azalardan birçoklnn saraçlar 

koopera:tÜ'in'n daha faal ve verim· 
li bir hııle gctirilme•İı>İ isteımiş. 
!er ve bilhassa işçiye malzemeyi 
daha ucuz, bol tedarik etmesini, 
fazla sipariş elde ederek ortakla. 
rıııa yani cemiyet üyeleırinc fazlıo 
iş temin etıuesini i;teııı.işlcrdir. 
Bilahare; cemiyet nizııınaamesl 
yeni Cemiyetler Kanull'llna göre 
tadil edilmiş ve cemiyetin yeni yıl 
bütçe taslağı i.ki yüı elli lira ola. 
rak kabul olunmu~tırr. Bu para 
da ancak cemi:l"'tin yıllık ·bina ki
rasile zaruri maı>ra{iarı lum;ılığı 

olduğundan cemiyetin bu yıl da 
Esnaf Hostanesİ'll<l ve muhtaç aza. 
!arına yardımda bulunamıyacağı 
..Uaşılmıştır. 

Yamın Fen Fa 1o!illtıes:lnde ya. 
pılroa.Irta olan va banı'l etil dcırs.. 

1el'i esJd:, gün ve saıı.tlerinde bu
gün'Clı:m i tll= 6 ııncı ~ ine! itle 
okıı.ı'hrda ve l1I ·ca t ·ı,•xt ı d3 
DGhııa!:ıaıhçednki F}jı(,Jıl~~t Fa. 
küıte inde yapılacaktır. 

mı yapı ıyor çok m)ktaro:ı. Aın!Eir'1kan kıt'alıa.rı 
çı.kanl:mıştı<r. Bu kıt'.aları get:ren 
taşıt g<"nı.iler,'lli İ!'lg·illiz ve Ame. 
ırik:ıın -harp gemileri h'\moaye od!i. 
yordu, 

Lonıdra 5 (A.A.)- Am'iı>a1 Vic
lııy, Ameıııikan deniz tı<ız.gıih'ların.. 
da her gün blı' gemi inşa 'Cd'?kı:~ 
ğ'ini ve y;ı= doll'<u her güın :!kii 
gem; yıı:rıı1acağnu ve 1943 efe de 
her gün 3 gcımi indliri1'eceğfnıi 

OOy'leıın~. ------
Sumner Yeis 

diyor ki: 
(1 inct Eantfeden Devam) 

trolil altında bulunan bM:ı Fran
sız faiırikalarıııın Alman ordwın 
içiıı harp malzemesi imal ettikle. 
ı!iııin iınkar götürmez biT hwkikat 
olıduğıınıı ilave eylcımlştir. 

M. Welles gazetecilere, son ha
berlere göre, batı yaıun küresin.. 
de hareket yapan Aut.an denizat. 
tılıtrının akar yııkıt ihtiyaçlaa-ını 
ba:ı:ı Fransız üslerinden aldıkları 
hakkmd&ki malumattan bahset
miş, bura1nrda bulunan Amerika.. 
lı .ır.üşahit!crin hnna d:ı'ir malfı.. 
mat topladtkbnnı sö)·lcm:ş ve 
şimdiye kod:ır gelen hıı haıberlcrin 
yaııhşlıi(ını ~nlatmıştır, 

M. Welles'in bu yalıınlaması, 
Guadclopa, l\fartiniqııe ve Fran. 
sız Guyanncııa aittir, 

-Alman milleti 
(! 1ncl Sahifeden l>e\•aro) 

Bu !haberler, Alman ha'Jkınıırı 
roanev ıyatınm gıttlkçe :zıayıfl:a.. 

m~ta w- mahrutnfiyet.1erlk1 çp. 
ğalma.kta olduğuna ıılt J:jitaraf 

mem'!eket!cııden gelıen lrabeıı'lari! 

1ıeytlt ıtl',mdkıtedlr, A!ltnan mfıerlle. 

:rin 'in l:i.'r1'Jrini takC!p etımesme 

roğmeıı Bcr'Nnde hıalkın yüııde 
al\.mı.şı ha.I'bin mes'l.tit bir netide. 
ye varacağı.n.a emın<iyet etme~ 

te ve Almaı>Ya.nın mu!han:ibeıyl 

'.ka,y'berllioğ'ın .• sanımaıklta.dır. 

A~man ınillefü büı!iin ümidlin! 
ti.- ruıtla,şm,. bar şına dayamakta. 
dır. 

GONON iÇiNDEN: 

Cava üslümanları 
<ı inci Snh.! den Devıım) 

rr.ışl:r, bunun lçi..ı Can Mılslü • 
ınralar1 HLılanda.lLhuı BC-\'mc.'ı. de
rı :ce bıına ln.3.1 ııı.ek: it< ektir. 
r ...... t da.iırrıa cahil kalm:y;.ı zor. 
lGtlm ı.ş ve her zam.:ı.n siltıldız bı .. 
••. kıln>1<&ı.na dikk•I ec!i!rrAl olan 
Cov .. M slüma.ıı~rır.ın Holo.nda-lı.. 
ları trı'kadan \' l1t abilec€'k.lcrine 
inaculamaz. Zira bunlar ga!Yet 
lCTJ';ıv: rn.!zaı;lı, kuzu gibl n1a9UD'l 
,.c ~ zaır&ı.:sız rn.Jhlôkl ... rdır. 

f.aason, japOnla.rıc.ı, ÜJVb
1<i8 mu_ 

v~ffll'k olmak içb bur:ıdair, MOs,, 
l!!nı&olxrd:ı.n istliadeyi hesaba 
katmıs oldulı:lan lddla edilemez. 
Zira onl&r, ö,le bl<- ıidrt<!ti taımnm 
tlc- yo!a c.ıkmışa b«.a;f:yo .. lar kl. •• 

NİZAME1.'TİN NAZİF 

LoOOra 5 (A.A.)- Amı ır;kan 

eskeri ku'\'vet1cri'llden ınüTeklıı> 
kLt'alar dün Londraıya varmışlar. 
dır. 

Koskadaki kaza 
(l Jncı S;.ıh;ff'de.>n Dt-vam) 

Harbiye tramvayı Bt-yazıddan a. 
şağı doğru inmiye !,oyulmuştur. 

Çocuk tramvayı giil'iince at.. 
laınıa.k: .ıl"."emişse de rrı.vvaffak o. 
lıamı:;..;ırak ~ki 1:ramvayııı:ı art.Sın. 

da kalın~ ve kafası e2'ilıerek ~ei 
bılr ş<'kilıde can venn!ış<t'lr. 
Yapılan taıhk'katıl'8. çocuğıwn 

Kocamu'!t.afapa.,<:::da otu.ran bak. 
kal İsına-11'-ıı oğh: Abdurrbman 
iliduğu anıl~şılmıstır. 

'' A T'\1A 'IT.AR NE DİYOR? 
Meııkfu' &~'reci _ Toıpke.pı traıın 

va. ı !.\ m. n. "ek:ır 1>.ır muhaııri.. 
l':mize demlştfır ki: 

c- Öhü<r tramvayla :ı~mıızrla· 

ancak 20 - 25 m~ mesafe var. 
dı. Ka1~a-!ı.~an ~.v,;-ela çocuığu 
göremcd 1ıl". Sc<Ma frnn yaptım. 
Ezen be'r>im aralıam değil, Y ~a
rıın arabasıdır,. 

Va<bman Ya•a<r da: c- ÇOC\1',~ 
gaı•ı1lnlzamt bir ~ıekiJ.cil? ve asıl. 
mış o1arak karşı aırabacb 
glrti ffeüoce dNlıal !rem ya'Ptını. 
Be'!oire de bağırlım. Flı"'' fr<"· 
ler imiz yaıruşta çabuk tutmadı" 
dtnı•şt&r. 

Bundan sonra l·apılan ida-re 
hey'eti seçiminde esk\ reis B. va. 
hit n arkadaşları y~niden intihap 
olunm~Iardır, 

lngiliz ordusu 
(1 inci Sah\lcden Devam) 

'.llero göı~, k1>ma·nıdıankır emr<n
de buılunr.n '~~fınen rüt ..-.ıt'I\! ka.dr 
olan suiıa,r1arın ı-ı'ıha!i, tıekınlik 
W ıji ve nıı.0iyet.. r haldmılla 
rapor vorerekled•r. 

Şark cephesinde 
(1 ine! Sahifeden Devam l 

şıyıotlaroı. Fa.hı' Sovyct 1o;:ıç-u.. 

surnın daha »le. ı;!dı .rnk Alman 

ha-va m~ydnnla.rını ate~ a.l'tma el 
dığmdanıbel". bu şe!-J'lde yardtnı 

daha gü~ıir, Bi.ilün cephe 
üzer! • ımuharebeler d"""llm e. 
diyor. Bilhassa L~n.ngrad cep. 

he>ir.ıde ve OOıni:ryo< bö'ırest:de 

çek şid&etl!d'r. Alıınwı.iar bura. 

laıra anü·l.ımad!lyen alkv'iye kuv. 
velılıeri se,•kıe'lıınektro der. Hava 
düze1"yw. Bö)1!'elıkle Sm')'· t 1a.y 
:ı:ıa.-.:•~eri !aal;yct.\! ·:11 a.ı-'.1ımıınk. 

tadır.ar. 48 saat z:ı:rlında 51 Ywı.. 

kC""l t8'"j'D, ?f dti~Ürıilm\j,,'1Ur, 

8 güın çi.ırde A!:n=lar 200 tay. 
yan: ]<a:ytıu.mi~~ c:lr. 

Gayri menkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı müdür!'"ğünc!en: 

A,•ı;e Firclc\'S ô37/1383~ H<"'P No. sıyle banô.,ğlmmİ::." :ı.ldıtı 9öJ lu-a:ya 
kar~ı Kadıkbyünde Clf<'r<'l!:1 rea:halle:s n de <'·ki D- ıJoe voni Scltnagacı so .. 
krfi;~nda ~....k~ 35 l\1. ycnt 28 No. lu bahçe.U ev~ bir!nci dı?rere<l ipc.t k e\mi5tir. 

1 ~ pudan tapu tt~ydı ·Lıı' tinde Irf'7..k ü:- ı'a~r. menkulillı '1\ c-enıt ve ,na-
halle \'( so'k kta ayni ıpı N .. ,,ltı bah<:eli ev clduğu ve kadastro<len gc:cn plfuı.. 
da 't;c 21 pafta, 11' 6ua, 23 p:ınel No. lu ohıy uınum .mes•h .. •ır.ı:ı 1&3 motre 
terb::ndc olduğu ve hududunun blr lan!ı 32 dl~er tar...!ı 34 aok .. ı e'"" 6 panel 
No. ı" ın&Jıa!ler cephesi Şair LAllfl sokağı ile mahdut> bulun!~ bildirilmiştir. 
('<-wdo:ia ~rgi borcundatt doia'Yı haciz me,·cuttur. Bu. k.a:yıt .S3ndığın ve müş_ 
teı·t'cı:!n ln.Muk:ı.ına ınti.~s~i.ı değildir.) 

İkr11z.a es:m olan mll'hammin raı>cm.J mu(:!;ıınce u.ın:.ım m~~"'öho.ı;ı 178 metre 
n.;uı·tbba>dır. Bundan 74- metre: mu.rabb.-ı k!~mı iirerine 3 k.:ı..tlı içi ve d~t bo .. 

Bir tüccarın bin ya:, M{ap meoı1tür ev ya~ı4n•ştır. ainad• ı antre, 7 oo.a, 2 sofa, ı mU't!ak, 2 
lirasını a•ırdll ar he\~, ) bOmam elektr'l: VO BU .... tı ve kuyu Vlll'ıiır. n, ~ gok>,Jı: !sml Şair 

Y Llitifidir. 
cı incl Sohlfeden Dnoaın) Vdde..ıntıe borç öOOm...a!i,inden dolayı ha!<kmd& Y"9ıiıan takip üıterine 3202 

can ayın'i ma;:;ada otwrtımuşt.uır. No. ıu kallunun 46 cı rr.addesin.ııı matu!u ~o " maddesine 11ilre 511t.Jmnı icap 
Bliabare içkıı:·i gazi.nodan kal. eden !x;tıçel\ mezkflr ahş:ıp tviıı tamQıra b!r boçuk D!Y müddetle açık arrlırmaya 

kıan tüccar İstik.l:M eadd'esi.ıııdb ko•~""· 
dc;:-aşı.rk'OO, evvelce masasında o. 5atış tapu sicı1 k•w"'a gore yapılmaktadı.r. Arthrmaya ginnek ı. tiy<n 
turan bu meçhul adam gdmş, (~!••)) !;ra pey akç ... i ver«-lh;!lr. MilU banka!armıttrian b'rının temln•l mek-

tubu d~ kabul olunur. Bı:-1kml4 b()l.uo. verglle-rle belediye reılmierl, v&kı! tca
Rironın koluna ıfhım':Ş\i!r. res:; tAvtt tuUl!'ı jle tell~tye rlksuı:r.u ~luya alttır. Art' mıa .şartn:ın~i 

Esk:şehlrJ tüc:ıır:a beş on da- 41~;942 to-rlhinden itibaren tetkik etmek lslıyenl<!rc Sandık Hukuk hler; Scr
ktka dmaşan ·bu OOıım b.·r aro. visi.nde açık bulundurulacaktır. Tapu "'cil ktydı ve ı•lr luıw:n!ı. malümet ta 
a'1ad;m kaybolımuıı, o da vaıf. ş;ırtınıun~e ,.e tııkiı> d0o-yaslllda vardır. Ar· n.ya gl~ ~~anlar; bwı! ı tet
yet·J.ın şi.iphckmırek elLnı içinde klk ederek satıhla çıkarılan ıayrimenkul ~ * ~~ berşeyl o•renmiı ad ve te-
1000 Hra buhınwı oü.zdanına at. litklrl clunur, Blrlııct ı.rtt,rma 4/5/9'12 tar!lı e mlisadlf Paıartcsl g!lrıQ ca~·ı. 
mıştır. oğlunda kltn SanCij?"-:n. v:ia saat 10 dan 12 ve kadar ya.pı'.J.cak.,T. M .. ;:va~""!t.at 

Cüııdoaı.ınıın yerınde ycıier es- ilıale yop.'abllıneol lçln teltlıf edilecek bedel n '<orc ıı elınması kap eden 
t .g:ro g&'En R:>za Çavdarlıoğ'.ıı, gayr;ro<nkul mükC'lle!b'eUyle blrlllc'.e Sand:Jt a'uağ'nı tamAmen ıe~ o'l-

ması şerttır. Aksi takdirde son arttır•ruı ı. h d< k ka:..nıı« ftt!ilo 20/5/4% 
zabrtaya müracaat ederek baş;n. taril. n> mü.."lldlf Ç•rıamba gtinQ ayni ınab•ld~ ve ayn sa tte son artt.,..,...:ıı;ı 

_&_n...;ı.µ;;;...;.e_ıııı_· _a_nıı_a_:.m_ışt._ı_r_. ____ Y"P'locol<~ır. Bu arttırmnda ı•yriınenlrui en çok arttırımın t de b;,rak" -

Df'.\ lffDİLECEK \nTİltA BERATI Ur. Haklan tapu alci'J.erı;e s:ı:bll olınıyan elbkndıı.rlar ve lort f hakkı aaCıip'e i-
nin bu hlıkla::rını ve tıusı.si;r1e faiz ve masrafa dair iddialarını llin tar~ı .en 

cBuhaS&a tayyM":cre pn·il seri ha._ ltıbaren ~O gUn 1çinde evrakı mOsbitelel'iyle berpbf.r d1iremı;-e b!ld..ı .. trr:e)eı:-ı 1 -
l~nde .ı.mal usui ve tert''h!.ı tı> h kın-roıti lı."ıt l"D itin .İlkıttsat \'tkblet:.ndf'll ıımd~r. Bu sUıl"fle hlkla.rı.nı bileirmıemia olanlarlıı haklan tapu ıtcilleriyle sablt 

olm1yanler satış bedel\nin 11aylaşme-.mdan ha.ri" k • -ıar. Dl.bil f:-zla rr,-:ı,,O.rat 
a:l'mıış olnn 16 Şub>t 1933 lacih ve alm:ık ~nlerin 94-0/1716 do.-ya No, sble Sandı~ımııı: l!ıı\<Ul< iıiei11 Scrv; ;nıo 
2409 11u~:ı.Jı Uttira berıl'lıoın lh\\va mUracaw.t etmeleri lüzumu ilkı olunur. " 
etU~i hak bu it......, b&ika6JIM devill' 
veyahut lcadı Tilrki1•de mevkii file + + 
l<oymıık üzere sal.ihlyet ek.hı ve~ D 1 K K A T 

• 

b!leceği tcltllt edilmekte olmaida lıv. 
husuoa !a<tl& malilmat edinn:ek lsö.
yeı!crkı G•l•!Alda, Aslan Han 5 inci 
kat 1 - 3 nl.illll:l"lf\a.!'1> mt:.r..><:a.at ey .. 

lcmc~erf Yln olunur. 

Env'Jy<!'\ Sandı~ı; Sandık'!an al:nan gtşTı-nlrulü ipotek gösterme!< Lı;U
ym:ere mWıamınlnienmlzin koym~ olduğu Joy~in % 40 nı te•avll7 <'t~k 

il2'ere ih•I~ bed<-1.inln yarı.suıa kadar ban; venn•k suretiyle kolay! gösterm<lt-
tedir, (30:t4l 

• 



GAYRİMENKUL SATIŞI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Biır ~ d.oiayı sa'l11.erak paraya~~ '.lııanr >ve
rilmiş o1arı ve yemioli üç ehli vuıkıuf tarafından lamBmma iİıki 
b'.n lira Joıymet k.o.nuWnu.ş ol an ve tapu loAydıına göre Hocapa. 
şada IU.ralri Hüsey<in Çe1eb< mahail1esiııiın Ebüssuut caddesin. 
de eski 41,2 yeni 30 sayılı ve bir tar;dı Servet h&n<> behçesi ve 

~ <bir tarafı ~ Memiş ve Hüsnü veretıesi hane bahçe;ıi ve 
bir taıraf1 cedit ~2 No. lu hane v.ı tarafı rabii ll>üssuut caddesi 
ile mahdut ol.an gayrimenkuhln dört hisse itıibarile üç hissesi 
aşağıdaki ~ar daiıresıinle sa.tı§a ~ır. 

GAYRlllEN KULÜN EVSAFI 
.,.. -

Me7ktır gar-imenkuıl J!Jıüıssuut ...., Mehmet Mura1. so'ka!da
.rınm kö.,«:Sinde 30 ta.j oo.m.arasıru havi bahçeli hane ohıi>, 

Zemin kat: Kıı* bir kaç 'basa.maldı a.h.,..ap merdivenle Ç'lb.. 
hr, biri sooırada.n ilave iki oda vaırrur. 

Bodnmı bt: Zooıirıi kırık 9imentohı ve Adi ocaklı ve lruyu.. 
' yu havi biır mutfak ve mııtfa kıtan bölme bahçeye kapısı bulu

nan bic cıda vardır. 
Bahçesi: Hududu klgir duıvaı-Ja tahdit «lilmiş olüp iŞblı 

gayrimenkuıl kfıg'"' eski ve haraptır. Evdeki od:ılarda.n ayıda 
orı lİl'a ""' bahçe ve mAı;tfokt.:ı ki odadan da ayda on beş lira ki 
cem'<uı yimıi be§ llıra kiıra gc tlrnıeltteı!i.r. 

Hududu: Ksdast.r.:ıımın 13 pafta ve 21 ada ve 19 parsel de. 
rıılk teshlt edilır.i§tir. 

Sahası: Taım~r.ıı 102,5 metre muraılııbaı olup bundan 23 m&t. 
re murabbaı bi:ıa mütebakisJ OOhçedir. 

1 - İşbu gayrimenkıtlün aırttırma şarlnamcsi 9/3/942 ta
rihind.eırı itibaren 941/1454 DAJmaıra ile lstanbul Dö"iii:ncü icra 
d&iresi.nin muayyen numaras Jllda _erkesin görebi:l.ınesi için a. 
çııkıtıır. İl.mda yaıı:ılJ.ı olanlardaı1 fazla malfımat almak istiyen.. 
1"1", işbu şarlınam<!ye ve 41/ 1454 dosya No. sile mcmuriyetimi
ze rruracaat etrr.eJ,;dir. 

2 - A'l'ttorıooya iı;ıbrak için )"Ulkarıda y:rzılı kıymetin yüz.. 
de yedi buçuğu rıisbctinde pey veya milli bir bankanın tema.. 
na.t mektubu tevdi ediıleceid.ir. (Madde 124) 

3 - İpotıek saNbi alacaklılarla d>ğer ı.lakadarların \"e irli-
~ fak hakkı salllpleriıım gayrlmell'kul üzerin<lekl haklaırını .b'IJSU. 

siile faiz ve maswfa d~ olan kldialanıu işbu ilfın tarihiınden 
it.ibaren on beş gün i.;lııde evrakı müsbitcledle birlikte rnemıı.ı
riyetimize bildırmelerıi icap eder. Aksi halde h<ıkları tapu sıicıilli 
ile sabit olmadıkça satış l:ıedclinln J)ayla..:ımasmdan hariç kaibriaır. 

4 - G&st.erilen günde art tıırıraya iştirak edenler ll'l'tt>ınıa 

şartnamesini okumuş ve lüz mnlu mahlmatı amuş ve bunJ.aın 
tamamen ltabuJ etmiş ad ve itibM olunurla.r. 

5 - Gayrime.nloul 27 /3/ 942 t.-ı rfüin.e müsaıdıif cuma günü 
saı<t 14 den 16 ya kadar İ!"t aııbul Dördüncü lora Memuırlll'ğun-

~ da üç defa bağınldııktan sonra en çok arttırana ihaJe edilir. 
Ancaık arttımı.a bed<'li mulıa mınen kıymetin yiliıde yctmiış lıEşi. 
rui billma:z veya satış iStiyen:n alacağına r.üıçılıaru olan diğeır ella. 
cak.lıllar bulunup da bedeli bunların bu gayrimenkul i1e tıemin g~ 
edi.lıniış a~3kiaa-ııımı meoınu undan fa:zJaya çıJarnaz.sa en çok ! 
arttııramn taahhüdü batk:i kalmak üzere arttırnruı. 10 gün daha ~ 
temd!.t edilerek 6/4/942 tarihine ınüsad.i:f pa2l8T'lıesi güllü saat ~ 
14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurh>ğu oda-

~ sın.da arttınna bedeli saıtış i<ıtiyenin alacağına rüçhanı ol:ırn f. 
! diğor alalralrlann bu gayrim enkuJ ile tEmin edilmiş ailacaıklaın ~ 
'i~ mecmuımdıam fazlaya çılomak ve rnıılı.ammen kıynıetiniın yü:ııie \ 
F;~ yetnıiş beşim bııl.mek şarlileen 90k arttıTaoo ?hale edili.r. Böyle 
!~ bir bedel eılde edilmezse .iiıale yapılmaz ve saıtış 2?.80 nımıar.ılı 

~ kıaııııma tevfikan geri brala:br. 
6 - Ga:yrimenlııul ioendi sine ihale olmıan lci.:ınse deriıal ve. E 

~ ya verilen mühlet içirv::!e parayı vermezse ihalle lrarSIM foslıoW. 

1ı naırak l:endisinden evvcl en yiiıksek tek>li:fte buhınan kıirnse ac-
ı zetıni~ olduğu bedelle a1ını.ya razı olursa ona, razı olına2 veya ı 

f) bulımmazsa h emen yedi gün müddetle arttınmaya çılıım'Mıp eoı E 
~ çok arttıorana ihale eillir. İlci ihale aras:ınd8'lııi fark ve geçen 
ı günler için yüzde beşten hesap olunacak f.aiz ve diğt>r zararler 
ı ayrıca hükme hacet kBilmaksızııı. memuriyetimi2ıce alıcıdan telı.. ~ 
! sı1 olUDUI!'. (Madde 133) 
ı 7 - .Mıcı aı Lbnıma bedeli ha.mciıru:le olarak yıalnrz tapu ferağ f. 
! ha:rcım, ylrımi seneiiık v&kıf taviz bedelirıi ve ihaıle ka:rar pullıa. l 

~ nm ve.mniye mıecburdır. 
ı Müt«aıkiın ~.,., ten vôrat ve tanzifat ve tell3:1i.)·e reıı-

11 mindf'!l ınütev'ell>t be>Jedıiye ıı:iisumu ve mütenıGcim vakf lcaresi 
~ ahe!ya Git ol:ınayıp arttmına bedelinden tenızil orunux. l§i>u gay. 
~ı r.ıımdllrul ,.ukarıda göshrilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra 

MeınınıWığu oda5uıda işbu il an ve gösterilen actıtımıa şarlna.. 
ınesi dairesisıde sat:ıaııcağı ilan olunur. 941/1454 ı 

ZAYi - 2/3/9U Wib1 ai<ıaml Til.. 
DClde, iÇillde 13 lira, 2 adet tWlahlar ...... 
4 CÜ ŞU'lıeden &idJıtım 31/ 41921 _.ı. 
ef'anl-p lk:emet vesiJam bulı.oı.o ç-. 
taır.ı ka,t>e1ı1:1m. 

lıle-aw tıun.ıı vesııoanı·.ıı 7..,..mf 

çJu11 tı.c~ eskisinin hlllanü 

7<.ddur. 
YW>Uı ~ E1'Fovet Jure. 
n.<ıt.nı, Küıkçü.. A;yn;ı,lı~cşme Ça'IJ.k 

Koe; aolt. Ceıımet ADt No. 2 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten soora günde 3 clfla muntazaman dişlerinizi fırçalı:ymız. 

. . . 
~. . . ~ . ... ,. . ~ 

~ 

T 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

ve Bütün Ağrlları Derhal Keser. 
Sıhhiye Venliletinln roluatmı haizdir. lcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Hoılü İbrahim Sermet 2\°928 besep Nq, siyle Sand1l;ımıı:Ja,, aldığı (350) ll. 
raya ka<ı;• Ererıkö;)'üorle Sabrayıcedi!t mah:>ll<0nin Elllıem Elendi sdl.·aglnda eıs

l<. 140 yeni 57 No, lu ""'" diıliAoı kagir b ir «>\-:itı 1'oın<ımını blrlr.c. derecede 
jpotel< etınioür. 

Dosyada mevC\Jt tap• 1'.a.ydı SUl'etincı., gaıyr; menk.Ulüın Kad'.Jo:ôyde ayni 
mahalle ve ıoı..al<ta ayn; kapı sayılı Sarkan tarik, Garben Abıdin b:ıhçesl Şi,. 
malc.n. Cmuben K.hyakonuo keresteci v c k~eci dükık3nJ.a.n ile :n.ahdnıt 606 met
re tO desimetre murabba• m:ıtlarıııda bi< dülok&n old1'!\'u bey•n edilmi$llr. 

İkraza esas olan mul\aıı:ımln raporu .,,.,.,;hınce me>J<ür rayrl menkulün 
.n-.E~sha.61 188 metre tuıbiinde olup bu miktardcn 47 mE.ıbre m1.1r;ıbb&l kısmı ça. 
t.ı N1G6i.i. ablap ve es.a!ı klıfi:: olan bimıının ztrr..ınidtr. Esas bi.n:ı 2.5 kat olup 
b'ır11:,c; l.:atııııda biır oda bl: m..Uak bir bel~. ı.lı.:lınci lralıınıda biı oda biT diild<An. 
Lst l<aotla bir odayı ha.vid:r. 5ah.ih zemla """3lw;ı tapu kaydı mıx:ibJDCe 606 
nw'.re 40 des.imetredi.r. 
v~e boroun ödenn,aneslod.<!n dol>yı balo!tınd~ yapılan takip üzerine 

3lG2 Jlio. lu kamanın 4& cı -ddeslnin ınalutıı 40 ıoı:ı ma<ld"Sine gö: e saAılma.. 
ıi1 irap eden yuiranda. yazılı JLe.a dilkk!ı.n k.agir b.iı evin tanı.An1L bit' b~ ay 
ırıid.dc<tle açık artlım"'<Ya konmuc;luır. 

SAtJŞ tapu sicil kaydı:ııa göre yapımtak't.adır. A<rttırmaya gi.nneık istiyen 
(163) bra pey akçe'Ji '\f'rettktir. l-filll bankalarımızdan bj.rinin teminat mclt-
tııbu da bbul ohnu.·. Di.r1.lmUş blitün v...ıilerle Belediye resimleri, 
teDal!oye rOısumu boı-.:lııya :Ut tir. Atıltıırma şaırtn.'lmesı 4/3/942 
taıJıi!lden itibaren tetk.k eUrıElı: istlyenlerc Sandık Rıılrnk İşleri Ser. 

5 Mart 1942 
1100 Proırram, ve lıl<aılelwl Sut A· 

;,arı. 

18,03 Müızlk: Fasıl Hey'eti. 
18 4S Ziraat Takvim:.. 
lUb Müziık: Daru; Musik'ıt (Pi.) 
19.30 Memleket Sut A;yar~ ve Aja"" 

Haberleri. 

13.45 Müz.Jc: Yw-tıt.ın Sesler, 
2C.1~ Radyo Gazete.ol. 

20 45 Mlizilı:: Suzin;llı: Makamından 
Şarkl'iaT. 

21 00 Konuşma (Dertıe.me Sae<i). 

21.15 Müzik: Kaırışık Su.in ve Tür. 
killer. 

21.30 Kınıoma (Hil<Aye Saati). 
21.45 M!lı>ıik: Radyo Sen!on 1 Oı:ıkes,. 

tr ... ı. 
%2.30 Memleıı:eı Saat A;y&ı:ı, Ajam 

Haberleri ve Borsalar. 
r. 45/22.50 Yarınki Proı:ram, n Ka.. 

PIZllf· 

vi<inck açık bulundurulacaktır. Tapu siciıl koydı ve saiı- limımlu m;rl(\mat ta 
ş~e.mede ve takip ö.osyaımda vardlır. AT'ttırmaya gi.rmis Go!a$r; btmla.rı tet
k'k ederek satılığa çıkarılan ga;y.rimeııkıll hak'k~ berşeyi ö~iı; ad ve te
Jakkl 0!1111ur. Bir;n,,; a.rtt.nna 4/5/942 larliıirıe müısadif Pa.artcsi günü Cağal
oğlunda klıin Sandığllnıı«la ••at 10 dan 12 Ye kadax ya;pıbcaktır. l\1uvakk;,t 1-------------
ihale Y"pılabilım.e3! için tekti! edilecek bede\'n 1ıercihan alıruruısı kap eden (HALK su·· TUll'"U ) 
gayr,menkul mükellefiyetiyle b!Tlikte Sandı< ala.cağını tamamen geçmiş o.ı- 111 
ması şsrtlır. Aıksi takdirde son arttıramn IMhhlıdü baki kalmatlc: şartile 20/5/42 
tarihin> müsadtl C•rıamba günü ayni mahald~ ve •Ynİ saoı!te son n•ttıorınaı.'1 T ELEFON MEl\olURELİ~I DE 
y..pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul! en çok arltıranın ilshiııde bıra'<ıkı.,ak. YAPMIŞ GENÇ RİR KIZ 

Ur. Hakları tapu •lci'lerıle "81ıit olmıya.n alAkadaxlar ve ırt;fok hakkı •ahlplerı- İŞ ARIYOR 
nin ba h.:ıklarını ve hU61osjyle faiz ve masrafa dak iddialannı ııan ta.rlhlnden 
1tıbaren ~O gUn içinde evrakı müt;.b:tekriyle be-raber dairemjı.e bild..i.rmeleri llı.

zrmd.or. Eu surtle bakl;l;rını bik!irme~ v12..nlarla haklaırı tapu sıcillerlyle sabit 
olmıyanlar sat]f be.ie':nln paylaşmasından ha.riı; kalırlar Dah:ı fazla malılmaıt 

alır.al lstiyonlerin •0/2230 dcsya No. elle Sandığının H11k.lll< İşleri Servlsiııe 
müraca:;.t ebncleri lt.lzunw il:ln olunı.:r. ... ... 

DiK K AT 

Emnyct Sandığı; Sandıklan alınan garrimcn<kulil !po!<'k göst~rını>lr isti· 
yenle.re ım."'1ıamminlerimizi.n koyn'l'Uf old ulu kıymetin 3 40 nı tec.ı.vüz ctınemek 

tı2ere ih~lc. ~de!inın y3rı~ına kadar borç vennek suretiyle kolaylık göstermek-
tedir (3022) 

1 IST ANBUL BELEDİYESi ILA~LARI 1 
Karaağdç m~tı buz f<J.«i«.a61 ,.e ~oJıck hava tesiıse.h ic;i.n lti:Zumu olan 

ı•;Oıl krlcı (N'. II. 3) n1ayi amc.nyak 2490 rı:ınnor.s.Jı Jc.anı.mı,.-ı 40 ın. ı m.r.cidıesmı.:n 
son fı:kt.'.lGllı.A göre paı:Jırlıkla satın aJınacGJ,.t:r. Mecmu.an.un ti>C1mi'! b<.-deli 10500 
lıri'.1 ve .ilk tem~.r!'aıtı 7;37 lira 50 kuruş!oc. Ş:.ttn;.rr.e Zabtt ve Mu~melAt Müdürlü 
ğü Jo"ci•mincle görüleblU<. İha·le 9/3/942 J·.,.taıtL~i günü ııaa.t H de Dalan! Eııcü: 
met'd<. y.ı.pılaei! :dır. 1'alip1cr .n jlk temin:>.~ 0111.kıbuz veya m~1<;tJp ·arı ve 941 yıılı .. 
n a ait TicM"et Odası vc-s)V;ı1ariyle ihale 11'.Ü"\ii. muayyen .aat.tc Daimt Eil'CUmen-
d~ 00.lunmal<>n. (2ö~6) 

Sahip ve Başmuharriri Etem İzzet BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Oevdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF: MATBAASI 

Orta. derecede tahsllı o, an ya:mı 
C:i.ı:ı:gun, Jı~ı kııVVl tıi genç bir k12 

rn~ttek:rde, ~cır(•thane!erde mü. 
n;:ıstJ,:> b~r iş aramakt·"l~h.r. Evvele<! Tf'

lefon İ da,...-ınJ,e maLahcr~ memuru 
ol:ır;ı'k ça:.ışrll".._,"'t.r. l:kırısen:lı.~ \'at". 

<iri'. h_en~i..ni t.a.vzif etmek isti.yen 
naıtıtı.:rem ili &e.hip1 e-1\."Iİn Son Telgraf 
l-I:ı.~k Sütı.mımda c.P. S.> n.ımu:una biır 

mektupla müraroaıt etrnelE-ı·i mercu-
our 

GELEN MEKTUPLAR 

J;..t,y llikmet: Namınıza. posta ile 
<!'uhtdif yerlerden yl<mi iki tıanc 

m'E'k!ur gel.mii ve 83'rJCa lda.rehanern.l 
Z.? iki mektup blrakıin11~tır. Sür'atle 
u!-r.:a'ntz veyahut ta ı;ODCeııhndc il0e

rt: ac:eJe adresinW bildir oeniıı mer .. 
cı:dur. 

İŞ VERENL ER 

Eli Bonkın D'vrig! =ıden~erioe lise 
r~ezunlaıu .a.raaından ol ad.e-t muhasebe 

mcırr.ıru ararulm<ıkla<l.r. Ye,ıı Posta. 
l'ı~nc caddesinde Mimar Vedat cadde .. 

•inde ylıml aıtı numao.ya !içi bayarı.. 
ı:ı.:· erarulmoiı!tadır. Devlet Liaıarı., 
l<>rı l{letme6ine y02 )"İnr.i J:!Ta a,-.Jıtc 

lı<rf'll<• 'bir tabalıl<wı: ŞP!i ..... 1111m.ak kı.. 

dil'. 

Tarihi Tefrika: 37 

Ehlisalibe Karşı Kıl ıç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel 

Mina bu akşam tekmil mevcudiye .. 
tile gönülleri teshir edecek b 2r 

işvebazllk içinde idi 
Mina, An.lana şarnp içmeyi de 

öğretmişti. Bu kıadın, biır akşam 
eğlenccsin<le, Arslandan şarap is. 
teıni§'ti. .Aırslan şıışıırnuştı. Herşe
yin rnevcud~tiıııe rı.ğman ordu. 
gahta, hatta .kendi saıraymda ıtıi:le, 
bu madde ydkıtu, Mina şa.rabı l>i.. 
9İflline getireı-ek istemiş ve söy[e
m:işti Kendisi gayet güzel '1ııitera 
denilen bi.r çalgıyı çalıyordu. Se. 
&ide g~ .ııüzeldi.. Arsla.ı, Mi!ııa
mn sesine ve ça.l:gısına da aşık 

olmuştu. Mittemı.ıiyen çalmasını 

"" söylemcsIDi diıl.edi. Biır a:kşaoı 
Mina nazlandı ve çalmı:ikıta, söy
leınelot.e arzusu olmadığıım söyle. 
di, Sebebini ııomrı Arslana ı;az ve 
ııözüııı şa.apsrz olınıyacağıru, aııı.. 

ca.Gt bu içkiyi i<;tılkten saıı.ra ~

yordu. Çadırdaııı içeri girer gir. 
mez Miıı.ayı fuvıkıaliıde ncş'e ve şe· 
taret içilıde vuldu. Hemen A.rsl2\ll 
cariyelere meydan V€nned<'n SO)' . 

d u. Köşesiaıe oturttu Kaırşısına 

geçip elpençe kıırıtarak, divan d,u. 
rıvraık şaırabın geirnesınden dolayı 

.miaınettarlığm::ı aırzetti. Arslan üç 
aydır bu Jcadmda bcı kadar ncş'e 
görmemişti. 

Mi!ıa ibiır fas şa.rap doldurnrak 
Arslanın önüne d iz çöküp, §eTefi
nıe kana ikana içti. Kltarns:ru eline 
alıp n.ış'eli havaJ.ar ç:ı.lım1ya başla. 
dı. Hem içiyor, hem çalıyardu. Ar 
tık rnestolınuştu. Ona ilıer ak.,'<an: 
ça1masııru ve söy lcllle6ini eIT..re!Ccı 
Arslan, bu ~am 'hiçbi.- anu iz· 

<D~amı Va-) 

lup d~ giirlıel bir lloC§'e Jile çaıla. ı-----------
bileceğini söyledi o ,. aıki t Ai'S1an. 
1a Miına arasmda şu mük.iılenw 
cereyan etmişti: 

- Şaıraıp müslümanla1":a hamın 
ol&n biır şeydir. Bfa bunu evleri
mize, paza.rlarımrza sokımayız, 

- Sizce haram oloJbiliır. Llkin 
sizin arzularınızı y€rine ge>ti.ı-en 

lbiır hıristiyan için değil ya! .. 
Arslaın bu kuvvetli mukabeleye 

cev.ap vereımamiış, yaıl:nız, şımian 
söyliyclıilmişti: 

- PeJti amma; eviırrıİ'ze de giJ. 
mıesi .haraıın olan bir şey! 
MDına bLrna gayet kest'ırımc ce. 

vap vermişti. Çünkü; Arslanı avıu
cumı.n içine aldığını bildiği için 
kendisini 3oolay lrolay feda ed.eıni. 
yeccğiro biHyordu. 

- Öyle ise, deıni5ti, benim gi. 
bi bir hııristiyamn evinlıdc dur
ması haram olmaz mı? 
Miaıa, üç dört ay içinde fevka. 

Iade :ııekasfile gece gündüz çalı. 
şaırak ve yanında!k.i caı .yclerle !ko
nuşarak tiil"kçeyi bellcmiştıi. BL 
na{!J'}aleyh Ar5laınla nıükenımeılen 
konuşabiliyordu. 

Arslan aşkma mecliıp olduğu 
'bu ka<lınm ven:liği mu kabil eeva. 
b a ne oe\"ap verebilirdi? Minayı 

nas:l azat c<labiliırdi? Nihayt.e •pe
ki> demiye ırıırebur oldu, ve adıım. 
la.rına emrederclk Bın!>:!<lan en iyi 
şaraplaTdıı-n getirtti. Bu ıhal V'iize.. 
ııa ve ktmıa:ıı<lanlar beyıı.lııdc da
ha büyük dedi'k.odulaır uıyaııı<lll'dı. 
Şar .. buı ilk geldiği akşam Mirıa 

f evkalade ne§'eJ.i kli. Dalıa Arslaıı 
çadıra gelmeden şaraplar altın 

taslara loonmıuş, Keşiş<lağınıın br
larile 5')ğutu.lmuış, Mina da lbu ak. 
şam kendiıne üç dört ayd;ır ver
mecliği fevkalnde gili:dl:iği ve ıtu.. 
V'Aleti vermişti. Bütüaı ımeııcudi
yeti gönülleri toohir edici b.iı- i.şve
l:ıazlık içi.nde iıdi Artık Arslanın 
gelmesi yaklaşmıştı. Arslan yaıtsı 
naıırumm k.ıldlkıtan ooııra gelL 

Oeğinnencilik sebat 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlarına ilan 

1'ic<lret Kanununun 361 lıtci \'e D:>
hill 1\.!.z.a;rnnan:enın 47 ve 48 tnci n:.a1-
dcler:ne göıe De~\rmt·r.cil:k SfOOt 
'l'ii•k Anonim Şı.rkt?Onin Hifred.-:ı·dfiır 

Ummui H.cy'etici aşağıda y;;ınıh nwd._ 
de1eri uıüı.akere cı.ıııck \}zere işbu Mtııır. 
tıu 2J inci Cuma~3i gü:lü saat ı;; Cc 
Ş!.J~e1tı. Bc~iı:k.t.aşt.ak .. J\1:erkt::'.ınde ac: .
yen 1(1p~antzya da.volt <:rler:ı. 

R UZ:-JA.ME 

l - 1941 s~De.Si I~tJ:inço ve K:L ve 
zq,raır hesaıbırun ta~itkiyle İ<k.ı:c l\Iel·. 
];,sj !12.ı·lıarırun ibrası. 

!: - 942 senes: ı~;n bıı rr:ürcrJı.İbin 
\&yin;,,ı ve ücre1ılınln t"'uiti. 

3 -- Clkan İdaıre J',ft.•cı: ;ı Aıcsı ;Cıri
nc ;:."'" inıtihabı. 

~ - İdare :Mecli.31 Aıalarmo veril.,. 
cek lı:ıklu huzurun tayin;. 

5 - Ş.ir:ketle yap1cakfa.rı muenH~·la.t 
tıakkıru:la Ticatt-t l<~rıunu11::un 323 iirı.

cil m"'OOes!aıe &öre İdar~ Meclisine 
nı u~ nacW veriJmes!.. 

fi - Sirketıin, ~a.:; .l\oiı:k.avc1eniJJnes.

ne iliıvoe edilecek 8 readJenir. kabulU... 
IJ Ü. 

}{.i)~cdaTJıa.rın hmse sccet~erllli ı·i .. 
caTC:I KôO\Jllunun 371 incı mQdtiefa 
m ucl-bince toplantı gününden en arı. bir 
hMla evvel Şi.ııkele t<'vd! e"tmelert la
ıınıdır. 

.iDARE MECLİSİ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
t K2bili tebdll ve par~alııırının ak-

samı n1ünfer.ldesini teşkn eden m s
ıtmJarın v1.2iyetlerhıi mua;ıtn~ ve tes
\'"}ifelerinin teminine ma1uf usu~ ve 
lert, bat> h~ak! ibtira için İktıs...ı 
Yeklılelinden isUh.>al edilmls olan JG 

Şubat 1938 taırUı ve 2543 No. lu !Mi .. 
r a beratının itıt:?va ettiği hai-:: bu kerre 
ba.şkas.ına devll' veyabı.•t iradı Tilrki-
1edc mevkii fiile koymak fç1n ı;alrı
biye-t d.lbi verilebllcceği !Ekil! cdU

JDl'kle ohn'3.ldla bu hususa fa2la malü ... 
mat edlmnek istlyenlerin Galntnda, 
Asl'lll Han 5 inci kM 1 - 4 numarala
r a mUrc.caat eylemtJcrfı ilfin ohınıcr. 

Trakya Bölgesi Mahrukat 
Ajanlığını Yapmak 

İsteyenlerin Dikkat Nazarına 

Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi 
Müessesesinden 
Müessesemiz namına Tra #ya

nın muhtelif şehirlerinde halka 
v e resmi dairelere toptan ve pe
rakende muhtelif cins kömürle
r in satlşını yapmak ve bu m ak
satla depolar açmak üzere bir 
Mahrukat Ajanı intihap oluna· 
caktır. 

Talip olanların: 
Şartnameyi görmek ve teklifte 

bulunmak üzere 16.3.1942 Pazar
tesi günü saat 15 e kadar Anka
rada müessese merkezine müra
caat etmeleri ilin olunur. 

"9576,, "3014,, 


