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\.. Salcı ve B&prıuhırrlıi: ETEM lZZET _BENİCl: J EN SON TILOBAFLABI. VE llABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETES i 

lienüz kıvamına 
gelmiyen 

içten kaynaşma! 

lngilte re'de 
neler oluyor ? 

lngilizlerin bir yan· 
dan hadiselerin cebir ve 
tazyikine, bir yandan da 
Sovyetleriıt zorlu taleı>
lerine maruz bulunduk
ları muhakkakhr. Bu 
vaziyetler içinde lnııi
lizler icteniçe bir k&y· 
naşma arzediyorlar. Fa
kat henüz knrnmına gel
mit bir karar aafhası 
bulunmar..ıak gerektir. 

1'.!:ıan: ETEM iZZET BENiCE 

Japonlor Hindistan ve AvuS
lı-:ılya istikametindeki taarruz ha· 
lırlıklarını diizenleınckle meşgul. 
ltr. Her ik.i cephede de Japon 
haınwsinin dı kulaı;ında. AvıL•. 
ltalya herhalde biitün imkaıılan . ' ile kendi•İni korunu~ a gayrd sar· 
ftdeccktir. Amerikan ~ardınmııa 
hıı ınemJekcte ne deı< ceye kadar 
~ri bir ıniıe.ssiriyct tcnıin ed~c .. 
kini hadiseler gösterecektir. Hin. 
lfistanın hcnfrz karaı · ıL bir halde 
"l.ıılıındui,'ll ve Mihve~in her türlii 
Ranctle ll hıdlileri İn g'ı ltero ve 
~\lkavtm1et aleyhine tahrik etti
ği de g<izden kaçmıyor. İngiltere 
de Uiııdistan hesabına ne dii~üıı. 
diif:ünii heuüı. a~ıkç'\ ilfın etıne .. 
lllh.;tir 

Tic a re t Ofisi U. 

Ni üdürünün izahatı 

• 
Almanya, Is· 

• 
veç ve lsviçre 
den gelecek 
MA LLAR 

• 
Kurulan bir komis
yo n taraf ı nd a n 
sü r'a t le nakilleri 

temin edilecek 
E vvelki gün A!lmanyadan 

şehrmizc dönen Ti.:::ıorct O. 
fis; U. M üdföii Cemil Gook 
Erdüaı; tcmaııları halıkınıda 

şu · z~hatı vcı:m!ştir: 

•~ 1lcırJeket.Hntl<n bun.. 
dan u-; ay e vvel, kawunıuev. 
ve! lpt.dalarnıda aycılmı~

tım . 

Arada ·geçen müddet zar . 
<nrvam 2 ~Uı""il S:-h~ fede ) 

Binnan~: ada J apon t dar ruz ist ika_ 
metini ve nihayet i ~gnl edilen 

Rangon ~ehrin in uıevkiini 

giisterir ha ı ~ ta 

Rangon şehri 
nihayet 

ı;,,p~ratorluğun Garp P asifik': 
'1e Asya iizeriııdeki haya t temel· 
leri bıı şeldlrleki tehlılıelerle sar. 
~·lnıak istenirken Sovyct Rusya 
ıı.,. İn&ilt ro.. ı;e ıet.:1'a ıu:ıo t 
~a lıenii z toın bir ıı:~~ l:ı~.J. i 
elnuını1ş bu1nndu~n h«'r rır~ntla 
llııl asılrvor. ('iinkü Sovyetkri n 
lııırp . iri ne ve, harp sonrasına ait 
lal cple~ i , ·ar. Harp ~oııra. ına ait 
1•1eplerinin ne olahileceği frzcrin. 
de bugünden müta1cc1 yürütmenin 
mana sı J OktuT. F:lkat, h a ı l)c İ<" İ n 
dek i talrpleri asik iı rılır. Ru,.lar 
~1Üıtcfikler inin Alnı aı.:.yaya ka r\ • 
A.\·rupad n [kinci b ir cephe ac:ına . 
1'l'ıı ısrarla i~ ti'.'-· otlur \ 'C b n nçı1. , 
lııadıkca k<· n rl ' lerini ku vvetl i , .e 
h<:' t a b ('~ dilvii -.;en ıniitfrfiJ,;fen 1noh
l"tır11 od ve ı l an e(li yorla r. lla tt ll, 
htı '-iizdt•n Ru"ıy a:.111 ;1 Alnıanya ile 
bir n11Ja.,.n1 a" a ~ar ın'.\ "' ' i lıt i-~1alin. 
dl'ıt hile lı • h"'4lenl <'r »r. Riiyle 
~r '.ht i nıaliıı ta~akk • .• k elme'Iİne 
'11lka n , ·oktur. Zıre . AJmanva nın 
lttts,· nrl~n : stiyerrklc ı ine Ru"i:va. 

~·~ nıu\"nfnknı edchil mes in., ıı:ö z. 
"••ni hnı- n ta vummadıkca ve her 
~tirlH ınnkave.ınet h1ık it ~ını kay .. 
~Nııı edil• ~e imkan J·oktur. Ancak, 
'f)\rl,·ct Rns~ıan ın Alınanya kar~ı

'ltttia erinı cc,i ne Ye 1943 yılına ka
dar ınuknvenıetini d evanı t>tt irt' .. 
h<tf'nıe~ ine İ"lı;iltcrcnin de t <Jh aın .. 
~lilü yol.'t'.'" İııgiliz ve Am cnka. 
ıl;ırnt hntnn h~ab l Rus nıuka .. c .. 
~"ti ne. Cinın ay•kta dıırm a~ma . 
"'1d·jsfan ve Avustrnl .r a nuı elden :rl tn n nıa'."ınn dayanına kta dır. ın.t3 

'1khahar ve Jazı l!"elrnpden bu ba. 
~.islf'r kavh(!dilir. RUS.\ a, Çin isti-

1 işga edildi! 

f\ ohı nnın..;: Hindiıotnn \C A\'ns .. 
1tn l\"a dii"nın s bul u11nr'ia nıiittc .. 
~hlr r l\yrnpu: ~~~~~ .Siınal i J\fr! -
n, Cı-nııp Pa.,fık ın · k a \"hctmıs 

ı \'<' •.:ı ı-h i krızanınak h a 1Jrnında n u .. 
~·' 1 rı yı ll a r, roımiit l' ll ~. hı en1 ek \C 
ı.tıl\ruıl rı r İ '<f ı ,· rn bir d urınn a di.is
t'tt i i c.ı olurlar. .f 

Rl'nıın i('İ ndir ki , bir ~· enrl n n Ja .. 
~o~~ a.r fng i lız sernıa~ert~rlarını ~ 

<1\:· f ı k , .e alclum11n1 Sarkta can 
~\· Jt•rindcn yurur \'e in;parntorlu .. j 
tın l'?ak ooe-11. As~· ll, Pal\ifik te_ 

'ııolJerin i kiikiinden de,· irnıek gay· 
~ti,,; ııiider. bir yanılan Rn•lar 

. 1 'lıanya karsısında ~· alnızlıktan 
~kft:vei edrr \:e İn~iltcı enin Rus 

1 
11 ka,· f."'Tnrtiııe da :vanan hesabı 

;'•ddiit arıederk<'n İngiltercde 
h~ iç c-fk;\rı 1•n1u111l,redc i~in i~ iu 
f'~~ ka,~n a~nıa ba~l a ını,tır. l~t~ 
ı.'1 l' <: il ~ K ri p~ etr n fı n rl a ki \; a, ·ia. 
hij t , talı n1 i nler \ '<' ın ii l.ılca l a r d.:ı 
!i~~ ıl:ı n il"İ) c gclnwkte dir. Çör. 

1 ilc · ı '· h ıı•ıtt '-lllHt-! 

......., l!cn ne ~apj l ab iliı-s<." o kalla .. 
"l>evaını J WJcU Sahi!ede) 

Say n 9 (A.A.) - J apor.1ar 
B:rmar,;ond:ı t:ükC·m-et rr rxrz• 
Ran~on ~12hr:n: 1 .şgal et.m <;~ll'rciır . 

İNGİLiZLER TEKZİP EDiYOR 
Lon<lr:ı 9 (A.A.)- Rangondan 

b"~!c± r ·~, ıJ.P .. göre Japon~;ır P\;ı_ 

gunuın 16 kı[ rr.re.r'" ~ mnl:rn<lc bu 
lı'4nan h'.r "" , ~ ·a~'~ z.aptıct..m1~·1·er_ 

C.·J.4. J n~:J1arın R angonun ir· 'ba .. 
t ı nı kc !11Cğe çni 1 ~1rr:ıaktad a·I a r. 

Racgnr·u' 'şga l cdild'ğ' hnkkm 
da Jap<"r,~ 1 '·!.n nrısıııe1't:~!cıri ha .. 
ber t")~ t ect•Jm<'miış·ı ır. 

KISACA 

Ya esnafı tanımı· 

yoruz, ya bu 
işi öğrenemedik r 

Dün j,ı anlıulda •igaıa bulmak 
bü)iık bir meseleydi . Bııgiin de is. 
tenilen nr\;ileri bula hilıntk h cnıen 
hemen dünkünden farksızdır, 

Neden btı t.öyle? .. Çiinkii, dük· 
kancılar elin~cki stoklar hakkın. 
da bugiiıı ilan edilen beyanname 
talebi daha cumartesi günü şayi 
oh11uş! .. Ondan sonra, sigara bu. 
labilirscniz bulunuz! 

n:zim m,1hut ark adrşla bu va. 
ziyeti gHrü :: Uvorduk da: 

- Ya esnafı tanNnıyoruz, ya bu 
işlerin nasıl tedvir edileceğini hii. 
la iiğrenemedik. 

Di)·erek, ilave ettı: 
_ Bu ne\"İ vaziyetlerde sıkıntı 

~eken elinde parası ~. duğn halde 
saılccc ortadan kaldıtı'ıveren ihti. 
; .ac m~ddeıiini bulanıı~· nn halk 
ohıl ot! 

A. ŞEKİD 

JaponJnnn kuvvetli ihraç yaptıkla n Yeni Gine adasile vaziyeti her an 
tehlikeye giren Avustralya nm \'a:ıiyetini gösteren harita 

Amerikan TelJUğl 

Filipinler de 
1 Japon alayı 
imha edildi l 

Dlşfirlleu tayyareler 

1 Haftada675 
Mihver uçağı 
t ahrip edildi 

B unla r 9 0 kam• 
y on içinde cephe· 

ye gidiyorlardı 
Vaşıngtoı1 9 (A.A.) - Harbiye 

Nezarct.n'..ıı pazar tcb"iiği: 
: ıFi1iı;fni1e ııc!c: Bataan yarıma. 

dasında ydl koJ.UJl<la Abu cay şL 
mıaline çıkan b'r di.!~man alayı 
m<>s'ıı; meV7..lera. b.ılu,ıan to;p
çı.ııın uzun ba,ıinn ta arı uzi1e ağır 

zay ata 'Uığramı:;tır. 
J apon hatları:ıı talniycye gıt 

ti ği mu:.'ıakıl;::ık olan tıu J apon a. 
layı, 90 kamyon i~hdc cepheye 
doğı'U gilurn: kte kl". A;ay mewuı. 

dü 2500 ki~ kad.ır tahmin olu:ı.. 
mıış: .. r . 29 kc.rnyonıa içlcriooe 
bıilunan1arın büy'ik kısmı yok 
ecFlan :;lerdil' 

laf.!_on kııvvef .. 
/eri kumanda .. 
nı intihar etti! 
Vaşington , !I (A.A.) - Şayi o. 

lan haberlcr.ı göre, F ilipinlerde 
J apon kuvvetl<:ri kumandanı, em· 
riodcki birlik lerin sa~ ıca üstün 
oltn :'l sın a ruğn1c11 G enera l l\lac 
Arth ur'ü ~: cr.<:ııı cdiginden iiıni !_ 
sizliğ e dü~,.ek lıarokir i ynpmok 
suretilc int ihor etmıştir . 

Yenil[ine'nin 
işgali 

nasıl başladı ? 
S4lney 9 (A.h.. ) - Sıdnı v H<>

r akl gnetes'·n!n Pru• l\1orcs.by. 
deloi mtthabiıı n ıı b'cdırd •. ~ne gö. 
r e b \r J ap )n ask.,,: r i k uv'\·ı;;.•:t m.a
nal :i ;ad 2 de Yrni Gıned, Sa. 
l°"'"'<uava çıkm.- \"e yedı sa.at son. 
ra f'1o tc.p arı:.,·r. J,ı msy12s.intle 

ıFğ•,r Joprn kuv·:ft'.c~l de L acye 
l>'o· çıkış :ıesebbC,siı yapmı§'lardır. 
C amlı0rra 9 (A.A.) - Resmi bir 

tcblti.ğ ~ylE d emek tt aL.; 
P<ıror sabahı ~rk.on saarncrde 

dlü >man kuv~t>ri \ 'C dı:>nm tc . 
\Devaınıı 3 üne ..:ı. s~.ti!cde ) 

Cavadan haber 
ehnamıyorl 

Londlra 9 (A.A.) - Say.gondlan 
b'~ldı~11~~clj~~ıne göre Cavada m.u .. 
harebe de,·am -e tmekt.ecill:-. Cava. 
dan C"UJIT'·Jr'.c•c gıiinündtnlbErU 
doğrudan do~ruya haber alına. 

m a·m~-kta.dır. 
--~· 

M üttefiklerin 
taarruz planı 
Döminyonlar konfe
ransında hazırlanmış! 

L oodra 9 (A.A.)- B.B.C.: A. 
v.ustralya harp kabinesi, J•apon. 
Jarıı A\•uoıtralya ıoın m.ındası al.ı 
trndakı adalara 1sker çıkaoıımakı. 
rı na karşı t'Cdbcr al:ır.ak için tııp . 
l all'tıı·a çağırılmı~tır. Yeni Zelan. 
da Başvekı!lt Fı-.-zer, müttd.k1t'. 
r:'ıı la:.rrruza gc,;!"'leleıf iç.:nı i<ıap 

cd·~ pla1,ıarı h~zırlıanımı> old .• 
(D" amı J tine Sahl!ede) 

Bunların 314 ü 
Şark cephesinde 

düşürülmüş 1 
Lona'Ta 9 (.'\ .• , )- Hn\'a m u.. 

hıab;r.crını:kn b ri 1ın öi,'len~iğ:. 

ne göre, m hver hava kuvv,tlc. 
rin)n gcı.ıcn hafla zarfında Av. 
nıpa Orıa Doğu, Uzak D~u .._.,.. 
Ru.>yadaki kayıpları 361 tana. 
ı·e<lir. 

İıııgillterc iizeı'lrcd ve etrafında 
iki ve batı Avrupa üzE<r'.ınde dr 
b'r Alı lan tayyares' ıl<iişürüılmü · 
tü-;.-. Ort a Doğı:.da ddkc.7. mihver 
1ıayyarcs i tahrip o1uınmıışt.W'. De" 
n iz kuvvctl<'r de ;ki tayyare d'ü. 
şünnilşlcrdi r. Uzak Doğoııdaki 

mi.Wtefik t eb1ıig!ıeri 33 Japooı tay. 
yarcs;'!in tahr p cdild!ğ'.ni bıil. 

ıf.ıd 1i ,ı.b. Swyctkr de 314 AL 
man tayyaresi diı~.üırmiişlerd ·r. 

Yeni Zelanda 
Başvekilinin 

Beyanatı 

Avustralya kesiminin 
miidafaa ">J için Ame

l rikahlarla işbirliği 
yapıldı 

\fdil:ını;ton 9 (A.A.)- Yc'!l• Ze. 
la.nda Başv..kil Frazcr, Birle~ K 

Amer:kan.ın, Yı ni Zclancm • A. 
\'1.1.s!Taly ke9im'ıı'·n IT'<Üdafaasm .. 
da .şbirl~ği yapt ı ğını d ün söyle. 

(De\'amı 3 üncii S::ıhifcdc) --1
GÜNÜN 

(ÇİMDEN 

Şoför belası 
mı? şoförlerin 

derdi mi? 1 

NİZAME'l'TİN NAZI} 

ll en,en hepiınlz, lı~rgün, yahut, 
h ergün degllse bile hat l~ içındt', 
a~· Jç.:r.'Clc b.r g ün tuksilcrc bir k ü .. 
flır ı;;)vurmaJd:ayız ve orl:Ad:l bu
< ~lıför belô.sı't göı"Jlılktcyiı:. 

}i ... ıbu ki «'bcll, dediı:ırr.::- bu 
~' y bı:k:katte b.r <der~> ta- F; ... 
kal ·~o!or d.e rdi• değil, cşo!öriln 
cit: rC11- dir. 

.Acc io jşleri olanla r, lıt...ı:ila olan .. 
kr vey ıı <l(:e le dok~ora gC.Etel'llc .. 
cek b ı r h ast:ıs ı oıa..ıl..ı't' ortoda bir 
ta~ i bularr.aciıho r rr.ı . y :a.hıJ1 lsaret 
ctüi~1 t" rı t ak:si,yl ciurdurmnathl.:ıf" 
1111, hemen fO (Orle re d:.; gıcı rdat ı 

)'C.!lar 
İ !ı2- aslın ı bilmc<l:kleri için bu 

1ar::.da ha.!'eket at:nektıt, elbette 
h nki.dirlar d ~. ZLra tak:;i sad~ 
bır tı<:~rct vasıtası dcğ'.ld ı ı-; t aksi 
r.rhk bir fChrln can dan~uı·Iarın
d'.ln en nıUıh~cnıTj halini alnuştı • 

:ür Ş("hir, taks~l~r nCl ·ı a.lediıt1 

üncia azacı • i dcN;:ıc:?cic iSt:füdC' ede .. 
nK:ol mı. helleY felce uğrar. Hele 
bu şE"tur. u:2w İst.Rnblı 1 umu:- gLbL 
n.1.1J .. telif,. m'tt•kczlerl binb!mdc:ı 
ıerfl.rlıisrt"a 1Pak ve dağrı· · · bh· ee-

' ~i ohma . 
I 

· (Dev:ı:te• ~ U..c~ S. !.de) 

" .. "D um 1upın a r1 a,, 

gelenler anlatıyor : 

Yunanistan 
mezarlıkla· 
rında ger 
kalmadı I 

Açhktan ölenler 
şehirdeki boş 
arsalara göm ü-

1 ü yor l a r I 
Yunanislona yardım eşyası 

götüren Dumlupınar vapuru. 
nun evvelki gün. şelır:imizc 
döndiil:.inü yazmı~tık. Vapur 
ikinci seferi için nuıl yükle. 
miye başlamıştır. ·Dunılupı· 
nar• vapurile Yunan.istana gi. 
dip gelenler şunları nnlat. 
nıaktndırlar: 

~ Buradan hareket ettik
ten 4 giin sonra Pııe limanına 
vardık. Yolcuiug,.muz norma l 
geçti. Yatım: Çanak.kale Boğa. 

zmdaıı ç ıktıktan sonra bir 

(DevJ.ııu 3 ünC'J s .. Jjfedc) 

Eyiip pazarın .. 
da ihtiyar bir 
kadının başı .. 
n a gelenler! 

Bayan Emine tanıma
dığı kadınla Ji o :lUŞ1.lJ'· 
ken yetmiş beş lirası 

nasıl aşırıldı ? 
Eyi.Lp.<. Ak.orçcşme mahalle . 

sinde Baba.haydar caclde'1nde 
19/1 numaralı haned~ olman E.. 

<Deva.m ı 3 üncü Sahl!tdeı 

L i BY A 
Harekatı 

ROMEL KIT' ALARI 
BOMBALANDI 

Kahi~ 9 (A.A.)- L ibyada ke
şi! kolları arasında faa~ yet oll
muş'.JU~. İngiliz tayym clel'i, Ge. 
neral Roımmıelm toarruz maksa. 
d':Je topladığı k:~'a tO"p,uhı:klan. 
nı bomballamışlardır. İng,liz ve 
rrJ hv(. ta)yarereri .ıraw'xla sıkı 
tem·aslar oJ.maktadır İngiliz ha. 
va lou \"ve1Jeri TralXus ve Bin:ga. 
z-jyi lxıımbalaımışlar ve blr mih. 
veT gemi si batıı mı~ardır 

Deyli Mey! gazetrnL'lon L ibya. 
dak: ınwh:ıbiri İngillzlerin CICP
h edek.i duır.umunu anlatm akta. 
dır. Bıına göre ili< hatta Hür 
Fransız. Çek ve P dlanya l<jiyruı . 
!.a rı , Kanadalılı-.r, Av.ustralyalı . 

hır, Y.ıını:ınJıJar, \'u~o~Jav1aı·, Ho
andal;ıh,,- -bu;u"llln.ıklad ı r. 

13 ekmek karne· 
si çalan hırsız ! 
~ -tın~ • '15'! sa :. " T .. n a. 

prı rtın1an ı k J>ııe ı :; ı Balıı:'J bu sa. 
bah z:ı.bıt• ·.ı müracaat edenık 

a~lli apartın1an;..ı1 in~c...u!.ı.n<lu t;t..
Jıqı :\!ehmcl ad.nJa birin!ln aile. 
s·r' aıl 11 ade• cltm, ~< karnesi. 
ııı ça:dığ>rn ikicl.a (liml\;. karne 
hırsızı ,;~aka.1 arın1:.ştır. 

Garip Bir Dolandırıcılık! 
----

200 kilo mangal kömürü 
al ak istiyen bir kunduracı 
saatlerce iskelede bekletildi 

• 
Delalet eden hayrıhahadam (!)para· 

1 
1 • 

.,.,..,. cepiles"" 
deki S<J.:: hare
t:flt cı : •. : I'C"':m
'~wn. B ir köy
de ot~rı.. satı;. 

i~ .. · l•::tf if bir 

Cp . 1$3 ... .ı.t 

!k ,,,... et:erl .. 

• 
Timoçen
koordusu 

---ır---

KIRIMDA YENİ BİR 
TAARRUZA GEÇTİ 

M0>k.ova 9 (A.A.)- Kızı l Yı'. 
dız gauteshıin h aber verrlı~ tılı? 
görc :M.arcşal Timoçen~o Krmı 

(Devamı 3 llnrü Sa!ılfe<!d 

Kadın Kah· 
ramanlar ! 

• 
Müfreze kumanda
nı iki Sovyet kadı
nına nişan verildi 

Bun lardan biri 
300 işill mal· 
,-etlle cepbaı:e 
dG:u 11· r treni ber-

hava etmiş! 
:\1oskova, 9 (A.A.) - iki ka. 

duı kahra man Sov~el ni ~aı.. l a

ril talt if eıfilmj•fiı . Bunlardan 
birisi asker ve c~phanc ~·üklü 
bir tr eni l:crlı a rn <den 300 ki
şilik b ir nı iif rczeyc kurı,ınn cla 

etınck tcdir. D iğe4· ~ ise 3 ta nk 
\"e 21 otomob il afo ıı bir miif. 
rczenin kı: mn n d.ınıdır . 

BİC TOPÇI ' K ADIN DA;, ıo 
AL:\lA .• ÖLDÜIDl'ÜŞ'. 

Ji:ızı l \"ıldıı: gı.zclc . i grup 

lı nliıu!c 5 J ;;n d ı n t ::ı y yarcci3 le 

top~ u ol a ıı hir bcl ın ın fotoğ

ra iln ı n~~tclcıi ı.. tir. ll u toı u 

kadın rsenıen tesui t edil diğine jl 
göre ~imılhe karla r 500 Al. 
man öldürmüş.tür. farı ahp sandalla kayboldu 1 

Dün a.K~ B.Jll ıjehrin1ızdr gar ip bir IE~~:E~~iSE~~~:::=:sS255~~~~~§~§~gS 
do:mulırıc ılık lı iı ıl·i~csi cere yan et- ı 
mi~tir. Nuruos.nıaııiycde kundu· 
rac ı l ık J apan ve Eıliruckapıda o. 
tu!"an Alinin bir ,nüddcttcnbcri 
mangal küıuürünc ih t! ;yacı vardır. 

Bu ntak~au' sağa s<>~a ba vtıraıı 
Aliye dün tonımndığ · bir adam 
gelmi~ . kendisine i • lediği kadar 
rnaıı.,.al kih11iirii il"rniu edebilecc. e 

ğini söylenııstir. 
BundD'J\ son derece ı11en1nun ka

lan Ali, haJ~rhah (!) ıata cık~rıp 1 

200 kilo kömür parası elan 16 !ıra. 
yı verıni~ vo bcrabcrt P Kilrkçü-

(DevoınıJ 3 üncü Salıilcde) 

Paris'e ikinci 
hava akını! 
Vişi; bir çok kişilerin 
öldüğünü bildiriyor l 

Londr a 9 (A.A.)- Bomtıa tay. 
yarek r inden mürekloep küı;iik 
b'.r teşk ;li•n dünk ü pazar gunu ı 
öğleden sonıra Faris civnrında 
Pahıay<ic b" fabrlktaya tıaamtı~ 
e'.tikler. L()llc!rada öğrenilım~'f. r. 
Bu fabr: kanın dijşnan hesabına 

l l . ' r ça ıştıgı ma uma u . . . 
K uvvet:li bır ha\'a teŞkıhrıın re. 

fakatiırde bu1umn başka bomba 
tav·yorele~ ı de Y.'ransa ş:maımdıc 
b,~ e1J:ktri1K s;ıntralına ve deır.ir. 
yo'.u depo!arı~a taarruz etmı+ 
~ı ur 

(DC\"amI 3 ü.ııc1I S•hi1•d•ı 

CERCEVE 

EFENDİCE • •• 
i~.iulı:tcıufı Selım ~.;uı.h~~ Gerçek; 
E~e-in1 hı:tkkında (Ak!'<.ım) gazc ... 

U 'E'inde tıkan tenk.ldini2den sonra.. 
a y<J gazetede b ı· k;.ı.ç Eahrla \.'(' 
LU)l.1' b. ncz..\ _tfl.le bana h:tap edi
;) Ul \e a~::ı~ı yukarı diyq~ı:111~z ki: 

- (Cu:-ı 1ur:yct) ~~z.r·tcstri'd~ ç:
kr.r ı;liz!~r\nlz ~rft2Jı.1a ,t;byle bir 
~Jtır v. r: ~ou zaın:::n~ı k'-"'\ü. ~

r iuü e!cnd;c:e teo1kld C\.ienacrden 
hlç blrısı, t nln1 bJ t.~Prlt• ne df .. 
n.'E'k ve ne yap t•! .... j.llll i.Ull .. -
man! .• , bıç tit;&• ~ .4)..;;ı._ nı~ g.bi glı
ııl!}n "'"" :ra1 ıı~t ok ı ka n .. 
a. ~ '• F...::er zt eıfenıti.lCC ten-
4c d ıe:m·ve e\ ,. en :ı-is· o,
ctugum irj-n. ben m hnıgı. noktaları 
u::un1t\<llHWI, hangl nôkta·la rı ıın- • 
ı .._:n;!n:: ~t-r{!~.6ın~ \(' h:illg: IJQkt.;\
J ;ı .. xi; an 1 ay1şs:tlık gfu.tcrdiğ.a1i, 

cler.d.ice b}r cevaııla bildJ.r..rr.entz.i ııs- .. 
t t:rnn. 

EM için bu davettcı1 daha b--C-
ı.cl b ır şart ola.m ıy;ı_cağın ;ı göre, 18-
tr·ğı ı .!zl ) erine ge~tn:neyi bor1.,· b r-
1.yoi. ve siu 1'1..v ıl' b ir efıt."l'K?H1k e 
c.e\ abirnl t.:4kdiın et.nıck i\:\'kJ.ıı.i du
y uyorum: 

(Para) y dar tenk'.d . ~ !n1za
r..zı.1 bC"'ahcr l.a:T 11 1 rnıırch.r. Bu 
2 J ı s.:tlll'ın 95 satı • ben·,, (To. 

• tıum) ve (B'. • Ad Ya:-atıınolt) 
V! :oı:.M iki lı "J~yesırr. .. ~jt, m~ 

ce ret ve ... l rı:ı 1t1;1 ıealaretan fb:ı 

rct Bu mitccrı:et \'e ~a~'i rnUta -
lt , t'l>'-',. p ~· 1P le CFH"ar p: .. 
ye .... Lr s rA.... mt ..... u • .r .... ve i:J:Ye 

NECİP ~AZiL hl~AKLRl:J{ 

lakınıından h iç bi t• n.~ .... y~h'C)e 
yanaşrr ıyor. Yalnız s~ı.ce folıunıl 

, _,.. h<:.·b Yt!rlı \o e (Bır Au~ .. ıı ')-ara• 
tı,~ ) la (P.:ır .. ) nın b~r yc.r cc-
çl b .Lecek vak1a ..a 1 iht!\·J lle:.: 
bo.K n ıxıa.n, ~aı.iba 9.-, s u lık .r.u
kıaddP'J"'len r~. mrı ki ~,. yf;"'li n 
h a ~up ;ıdde~nxmclc te :ıy u 

ii·l'ur.u çc "Ç('\'Cl .. '"'ltk.ll' .• 
Durı<lan sonr.ı cflm:I p._,,. ya t,;c.' 

li,> !' ını.'> diyor \'e 9!"ı s~ .ır · ?\. Uı 

tnu aoor .r:e içinde h b -+aıı1 l 
\ıt: tt~E'Ihinl :ya.pmtıci•.,, (P~ 

}· ı:ıı d ' y(I 1?. 3:? $ '· ı b .. 
kyas 'nde Pl i\ miı: '~ısc·.-

"" ' . 
- (Para) iÇt invl h&) 1•n ız4d p -

: .ın n n~\"ktı.ı. \·e :.hlft-ki rol.i he -
kr::-.J: J'ük:oe.>. s.e b (,lJ ,ı. t e<l - ~ 

1' ·ftı.n mevzuu, t-:ı.t~'~· an:ı 

~ . :y t; l, J!r\Ş&Sı, ır imarf.;: 1 ı..Ju 

( f,VE:Sj ü:t.crinde ) :llo l 't y ı ı d~• ... ı. 
şu-ttra b.ağ!ı b:r .c.;rıh;, e: c. rE> nü/ 
E!dllcı.ıf:.n i gösteri • IT':·.1• Bu, Werırı 
de y;a~ad1ğ1Jnız naı'°lı.i.tenalı ır 1 .-
1· tt!~mhlı dUcya. (J>« r! ı • ~ .. -
lın<h'd r) tn.rıında O'r l .. itıc !a-r: •• 
l .rr.:dı:? . 

(Po.ra) nm m i.•-b ta.hl, e .. -
h i.S ie ait sadece 3 1 tlr I• Z lJlT S 
sa t rtuıdan soID'\Sl, Y Le E oak,. ... 
r::; ncl;:;.n eSCr .1 -»"4 ... ~ı •ht ı..1. • e -
l .. l:J.11 dc:;ı • l\IC\ lU CRl l.(• yrr , 
<: iluk.\ h y .. .ıt µ· . ' ' u1n u.,. -
) o. ve J:'li_!""iln r.:l e ~ n 
l.i.ı, ... n da cyyalı1:ış, bu ylt?.• t n.ıcv

(Dovıı.ını 3 Uı::rü S. ı!' el 
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1-ALK FiLOZOFU 

İKİ AN ZARA •• 

Biı.Uc. sahcı, nornıat :Laman... 
laıd.a. cl.s<ti)eılc sırna~k ve 
yapışknndı. Tabiri ıiıniyanesik 
seksen yalana bir oıçak ~a.far, 
malını sntınnk içl11 n1ü.ştcri kar~ 
ıısında al.ıl \C ha)ale gelmi.. 
yen şaklıth'11.lıklar yapardı. 

l\lahmutpa~:ıd.ı, yu! ke:.en, in. 
•nı zorla dükkıinuUl gütüren 
nıüiriı ~·apışkanhr bile \·ardı. 

Bu, ahlaki !tir zattır. 
Dünün sırn~k adaruırue 

bnn u, buı;ün Kal dııı-;.,ndadır. 

Suratından diişen bin parça 
olmnkta<lır. i'flii~t:ıori) e dün gös· 
terilen Jüıum.\UZ 'e yersiz. il.ti_ 
fal, şimdi, nczaketsülik hatta, 
kabalıkla mühnd~ıe edüntı. tir, 

Satıc~ o~rde~·ı;e, mib;teri •i diik .. 
kanından koYnrak. ıcr.Jiy,.c~k. 
çılm;acaktır. 

• 

RE$.AT FEYZi 

Şi:nıdi, onda O hB \'anllr ki, 
elinde para>1 olan nbıswlaşa, 
her ne satarsa, lutfon, ioa~ eten 
~ahnaktadır. l\füşfcri onun 
minneti alhnıla<lır. Biııbir rica· 
da bulıına<aksınız, müşarüu. 

ilcybe iltiCat edeceksiniz. gönlü 
ola<:ak. istediğiniz malı, para. 

nıı mukırbilinde '" eski fiatının 
en aı iki mislin~ •. <ize J<alacak· 

tır. 

Bu da, bir alılaki zôftrr . 
HalLuki, bi•, ne ı.ıinün sınıa.. 

~k ,.e yap..,,kan satıcblllı, ne de 

h·u.güuiiu 115.dan satı<"ı.sın isti.vo .. 

rıu. 

Saglanı J..arak-tcrl• •• dıi.riist ı 
ticaret adamlarHe alı.ı;•eriş et
mek h;t.i~·omz_ 

r;;;;;;;;;;;;i-;fı İki ekn1ek kar
i ' nesi alan hilekar 

W:~=~~ I bir kadın! 
MODER. · 

ZİHNİYET 

Bir nak,l J.Sılası idaresi, geçen. 
lerde gazetelere Vt'rdiği bir tekzip 
yazısında şöyle d.iyordu: • .. Hayır, 
·bu hftılise bl\ylc •leğil, şöylc-d"r. 
Çünkü, bu hal , [iliın m«-Selelerden 
münbai5ilr.• 

Artık, yukarıdaki cüıulen.lın son 
lı:elimes'ini kullanan ..Iaredeki mo· 
dem zilıniycti dü~ünwı! 
•KILIÇ•IN 

KIYMETi 

Gcçenlerrle, bir kik. kılıç balığı 
iki yüz yirmi kuruşa kadar fırla. 
mıştı. Balığın , bilha<sa, kılıç balı· 
tının bu yük.>elişi hay:; manidar. 
dır. Biitüu dünya .ılıihlanıyo.r. 

Harp vasıtaLtn bir taraltan da 
muharebe mcydanla:ıııda zıyaa 

uğruyor. 

Bu variyeti.,, kılıcın kıymet pey. 
da etmesini elbet!<> cabil görmek 
linm. 

TARİH1 

ARAŞTlR!\lALAR - - . 
Yunıwıistanda tarihl eserler haf· 

riyalına devam ediliyonnuş. Ge.. 
s-Jerde Jüpiter'in de bir heykeli 
•uJunıın.ttj !. 

Zavallı Yunanistan .. orada gün. 
ıle 9fl0 kişıi aç!' ktao ôlüyor. Tarihi 
fl9erler arayacaklarına, hnlka gıda 
maddesi bulmanın yolunu arasa
lar, daha ycrind.e bir ~ gürmüş 
olmazlar ııu?. 

ARSLAN - --Btzlz 
Dostumuz Selami İzzet s~des, 

ceçenlerde yazdığı bir fıkrada, şe.. 
liircilik mütehassm Prost'u ar .. ı._ 
na, şehrin ımarı etrafında mütalea 
serdeden hcm~erilcri de kaplum
lıafaya benzetıyordu. 

Asıl arslan bizleriz ki., Fraıısa. 
nın malilm akıbetinden sonra 
Pro.sru bağnıu12a baslık! 

AHMET RAUF 

22 top keten bezi aaklamı1! 
Soı.larıhamaomrn<la 2/5 n'Utna.. 

racl:a Kiryeko Pamtılroğlum.ıın ar. 
ctiyesiııde 22 top keten bezi bu.. 
lımarak sahibi. aı.lliyeye wrıım·ş 
tir. 

Üç ay hapse mahkum 
edilerek 

derhal _tevkif olundu 
İzı.'Tl'.r 8 (Hıısus'l- Ha~•ce ıs.. 

mimt. b'r kıadm nüfu.~ kağıdım 
ka)"'bet1lğinl idd;a cc!erck ycnl 

bir hüvyel oü:ııcfon: aln:ak üz.ere 
;ıı.uf·us da r~·S . .ı>(' '>Ür'.ıc-aat dm:.S 
ve k~n.ı· !nıe \'t:r.ılcn mik'aca.ai 
Iııağııd;.e yeni b(:- clı tk kaıneııl 
alı.rken yakıTa 1l' st r lla~iccr n 
eLOO.ck.i niıfus kiiğ.d:Je d. br 
elom -k ka.nn~.. "· l•ı':ı ı e : t o. 
lunmıq!ur. 

Hile.k.i1'ık ) upmak suret.le 
böylece ılo. kctn'' almağa kal1.'1.. 
şan Haı:ce ııdt'ycye t<slim olun.. 
muş!'uc. J';h i k«:uııma k>a.nuııuna 
göre herrcn ;öıülen mruhakeme. 
si net" C'.siOOe üç a.v hapst! malı.. 
!<Um ~d'hniş ve derhal tevk!f o. 
lıınmuşltn:. -1·-
Kamyon ve kamyonetlerin 

yıllık lenni muayeneleri 
hatlı yor 

K«ı.m~ ve kamyonefü~r ıı yıl. 
tık fenrıl mua}'tılC'lerine bu. ayın 
16 ınct pazarıcs gÜ!rlÜnden m. 
baren baş1anı}acak:tıır. Fenni mu. 
ayen<>ler bu asın 27 inci .:um.'a 
günü ınhayet bulacaktır. 

Belki, bayırlı olar 
E~t" h.;ıber ç~ı. Cay ve kah\•E" at.JrJ;a,

n•. lnhis:ırLa.r tda.res.i i.i:ıer1np alacnk
nus.. Bu ıneY"llU. esaslı tetk le.rden 
so= .lr.ara.rl&şt.r>lma.k şaırt:yle. mü. 
hlmdfr. İnhisarlar İdaresi., l>ertıalde 
ıcaı> eden tedbirleri alınışu: Çay ve 
ki bvc, kim ne derse deoln, b"1!n, bir 
;Mi,yaç haline gimıı,,.th-, Resnıl bi.c dar 
ı,·cnin bu I,i elice alması ve l.)-1 !da.re 
e•.ırcs! elbette tıı,ydahtiıl'. 

Çünkü, bu t"*<lirde, iÇ'l'iğ~mlıı kıdı.

v<ınin, çayın ne kalitede olduğunu, tl
ıt ,,.ı bilmiş olacatı>., 

Fevlca!Ade zamanlarda, !e\'ka!Me 
Jo:arada~ ve tedbirler !azım. Böyle 
''nla<da bir kaç ki~nln detfl. tımu. 
t:rıun ır.tufaat.i gö:zıeülitr. 

BIJRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 56 

Seni Unutmadım 
REŞAT F YZi 

İclll, l1,10rl ıınr..ıv. r:ıerdi\Ctıl"1'• iki. 
eer ıK"*' çık_ :,y- batlamı,tı. Kapıc,, 

9'1 e:.ken düşe:lı zıya.:.E.Lçuun CW'k, ın. 

cUrn. taş.iDi.. iki tarafa. aallı.)'a.rak h:.ı.y .. 
'teL<· o.ıc • .ı.erd.vene dv&•'"l se&ı.eIY..ı... 

- !ı Nı.anııra. •• 
İclal, so!uıt soluğa, s ~ralı ııa. 

1:-eınn önüne ıewiQti. Hc-yec::ından 
yu l'8 ç&-ıpı:yor, hu:.1 h~ı ı<'lea atı... 

yordu. Elini zile göl'lrdü, tıa.tı. 
iki d;;.kıl<a ıe<:mem;.şli. Kapt açı.ld.ı. 

İcJılin bTll ~. h«ıı.n l'C>p dö 
~ambr ile SOavl gorU!ldü. Geıı.: ıı<lam, 
f· ... o.etçi k .ııa göı göıo gelJocc, bin:t.cn 
•tn!:ıım11tı. Ga.yrı ib.l.y&ri, b!r adım 

aıri a'lı.ı.. So:>ra, bcrd•;ı ltecd1'11 topar. 

'""'* gi.a.u:ra;emege ça.lış'.ı' 
- Buyu~·un. •. 
İcJ,l;, mL .. e~lt adLmU.ruo İ';crl g;r. 

1111ttı. Süad, lc&pıyı Jıap~rken sordu; 
- Nevm nasıl .. Ah.. Ço:C nı<>ral< edi.. 

rorum ... 
İclJ\lin ıöiııü, ba!ec nJln dı.."ıa hsz.. 

h hızl· inil) kB'lkQ>on!u. Neıcs ndeoe 
~ - ~ -·- . - ~ - .. 

- Beyeı~. M bu1vtım- Slıd 
r:.(aı.esebetısiı bi.r sıatte r-ahat:ıı<z et
tıaı.. Fıı.kaıt .• Evet. } ıı.ı.:at., u1ecbt>T. 
o.um ... 

Sıia\'l, İclAlin aöz:ln.ı lte.tı. 
- B!lılıkı.. .. Colt iyi ettin.• l"ldlti

nl.ıır. Ben de, Nevıni müthl• ınerıık 

ecı..y().[', .-;[;:d~n bir haber bek.;)yorch.11n. 
NMSf. kı.aum?. İy!ce, )&. 

- I.• ·. Beyel<ndl. Ha•blııı o1Jla:t.. 
tı.. f"akal. bir hatla. col< uap çel<:.i. 
At•ii çok yiik>elm~I. Ş:d<ll"l!i arip 
!ın'f .• Gecek-roe aayıkıadı .• 

- Vth 1"\"lUllt .•• Şhıdt nml?. 
- Jy:,... A!"'ll. di<11ll Fokat, tok 

ha-lsiz "e bitkin .. 
- Ah .. Görebilııeyd.m Ne\'İni .• 

Suavi, holde dolaş,n.:ya biı:ladı: 
-· Afl... Çc4ı; ,örm..ıt 1$1i,yoruım. 

V. ıl.ab görmeliyim .. Nasıl ı:.enı ııorı>,. 
yo1; mu'? .• 

- Her gfuı Beyefendi! .•• 
- Canım N<!Yin.. I!aı:talı&""' \"<>it 

ıııtıuii>-or. deiU mi?. 

Beıabını, llltabını 
bilmek •• 

H.i:" &~, ~öyle s rU.Jt aı bır 
i~:\n göıUme il~i 

•AnaJ.•1·, l\db 'ar, \.'\X'Uk.i.<truı12.. ınek
tep.ı.erdf: hesap~ ı.orıuk çeı.ciyorJıar. 

5 tt:ı. S yuş_ı:n A >lan C' ... c..Lkkırını· 
2ıtı. s~ır..ra s.ıkılırn ..... ını istCml.10r:t.9Al:l2: 

O.YIJl"..la ruhi b yokin adet meftlu.. 
·ınun:l& :kavratan he.s~p etlenc,ttri.n.ı a. 
l 8)'Jl1l'Z . .t 

J..lıi U~nı ''c-rcn ı.:a~. bü.~1.n ç...çul~.a· 

... ır~ııı.ın hes.ıptan zor41k. (,-tk~ k.lerinc 
-na::ıol hükıned.LYOL'. Bl)~·I.. .. un umı t>tr 
k3ruı.r..te ~u \'~ıl oltıyoı Bu ~1.ı 
u?.Crlndc· ctursc:ık değil m. Garibelcrln 

.aıe !90.:ıt.a k.Jlk....şrr:ak t ... bir 1\Cvi 

~ar&bet .Mı.ar et.ınek ol'Jr. 

Fıks.t hl'S p mcf'1umur.'.ı k ... vratln&\" 
t\" •:, ÇO<·uk.ı..ı a mutl~:<a, 1.esap eğlen
C'e!<-r· n· ıazm1'. He$ap rneıl1· ır.u, bl. 
.tim bild~.ıılr., en ko.ay tc..:1"2:c\a ka\'ra
nan bir !h .r.ndur Bak.K::~ıu hes .. bı, 
ka..roın bosabı, <letlt<.ml ·ele >•ı.ılı <Ji. 
rr.. a c!. • k.ı!.un 1d,a •• :-K cd.ilıniştlr. 
ı:orçhmun he-'Jbı, .llo.'.11,t:t:ın ı.,,.abı 
kı.. 7 •• L, J.yni .t1Jh ı!;,e;, Z !lıJ ırri.td'E° lklk-
• <!ilne~tir 

B ~ ya: it~: r k.., ıhc;;ap ır.<·fhuınutıu 

l •r~k !>wusunda mll;;kl)l6t c:e1ten 
<..:ıast,,;.PJ. 1~ yotwt•.1L". Fakat biitıün 

b•tf bı.;$..>bi.!U kİ~{ILIJl .p..ş •. ~:an . •n,.. 

sc t , b •t~ bi rnevzuu:ı uı. h~rlcaıde-

. t .. lla.h ~ı ~ .. ~!..!"lm~sın. Bu 
g.bfıeı. diırı:yayı da ::ı.şırmışlbrdar. Şu 
ı_rr.ı..nrl l)esabını. ki..abı.rıı şaş.ı:nna

Jn11 J*lr ır.ı ia ~ v:u-. derlerK. inanı
r; ,z, F kal. bımbr, yine-. htsap met
-thtr.ıı.ın~ı 'ı;.,a:vneya:nıa.cruş i:o.Mouia.c oe ... 
ğ!t.ıu. Sad...."'Ce kavramış olduıklan 
hf:'o;;.ı. tı 1 . .- 'mlŞlarJtr 

l'-tf'c:t· lft.. bugün lçin, t•t he!'r.-bını ."Jll
Eırmamak mli:mkUn ..ıegild·r Çünkü, 
byie biı hes:ıp kl, ue:ıılin degi~iyor. 

(.'.<' t·b.u k-a.:>a.bın, topt.a-ucwua keyfine 
ve ze, t- .. ne k lmış bir hesaı;> meı-elıcsl.. 
lJi.l.'l') ı.nın erı Alım rlyazlyl-cil«i dahi, 
I.-t&rhıı~u.n et hC"SC&l.H!Ll. ı lctl, fikir er
d'·emiyorlar. Nlce, hes.ıhı kuv\·etll a
i<!!l:hG..t tanrrız ki, bugO.n. hesabı en 
t.arif ln38nlar n><-.'kl·ne d!lşır.üşleordlr. 
tı.es.bı kuvv.,tll olmak b:C ı.:ı,.ıewr. 

He..abı.nı bıLnek we, bambııel<• b"' la.. 
z!..:.et'. Hesabmı bilint,.en l:9e 8.hmaık.. 

lft·s~i olmak, yıJne apayrı bfr ,ey .. 
rlt..'S:ı.ph oınrak yine bır başka san'a.U 
He aptou anlaır.:ı.k. bir A.Yfl tut'l!l mee
:ek .. 

(~öt.üyor:uım k r, hesap uzun bir 
b"hL~lLT. Bu t.at.silılltn haddı hesabı 
yok.tur. Bir gün. sizd(?n hesabını eo
rarlarsa, h<"sap veıınıye mecbur kal1r
sınL7- Hesap vermek de ham Wleteo 
b·r 'key!i,yetı'r. AUabtaıa başka kiın:te-
yt. "\t"l!ııtcck hıe:;sıbı olmamak.ı~e se.adet! 

f:ıJ<al. bugiln için, bu, nılmldln 

nıa•. Uç-on kuş:ı hl'9:ıp ver.niye borçloı 
o~wıl&r n<.: çok! 

Hesap ettlm. kita.p ettını, Bu besa-. 
bın ellını>on kalkılır gibi değil.. 

De.ı de. besal:ıı burada lt.e6iyoruın. 

R. SABiT 

Çapa kız orta mekUbi 
tamir olunacak 

Çapa krz orta mekteb! bınası. 
ının 2000 lira sarf Je tamir olun.. 
mast karara!'!l~l'ıMlıştır. Tami.. 

rata bu ayın on b .şi:nden itibaııeın 
baslanılacalctır. 

Peynir amilleı·inin iki iıteii 
Pleynir ıiınillıen mevsiniiik ih. 

ti y.acı loarışııh.)ııwa.k m. kıt arda te. 
neke temin olun1T>ası ve ki1'1ı tuz 
yer:ne fıat fark: gözetilerek t<e. 
oniız tuız ver hnes' n · aHlkadar ma 
krunlıardan rica etmi.Şlerdir 

Halk Bankaaında 

Bankala,rın yı lıık umıııni he. 
yet tuplımtıılarıına başlam.lımı,ştır. 
Hafi< Bankası h ıısedarlarmın yıl. 
!ık 'Ul!T'Almi heyet içtimaı bu a.yın 
2!ı inci ça;ıışamba günü saat 15 de 
.Aloıkarada icra Olurııaca k.>ttr. 

-- Sormayın_ Kaç drfa ... ~.vet kaç 
defa alladı ... 

-- ~ ... vnun Nevin .. o aJILmamah.. 
İcl.61, Gyakta, P1Jt g~b~ dur...:)"ortlu. 

r.ıış.n, önUne eğdi. Btr lA.tız.ı diı'iUn. 
dukten oonra; 

- Faka.t, Bcy.efend'. siz c!.ı· hiç :ıra .. 
u-.adın::ı:, dedi, ar.om..;<yl.l$nıza. <. ka.dıaır 
üıi;ldü ki. .. 

Ger.ı; adam eoı c11:.l p!nınıla g<,z
c ırdi· 

- 04llnnıez olul· nllıy 11n h-ç. ller 
gLn onu düşUnüyoru'Tl... Bütün saat. 
leı.ım ve günJerlnı O'l"I dUJUP.mek:e e;e .. 
('·yor. Onu görm..y.:lf, yaşadığur.3n, 

t:ı>yaıh olduğumun !arltıııda deği

ı.m .. F~-t~, nasıl ve nt;rede ~~~ .• 
bu. k.abU mi?. 

- AP"rtun:ma cclcbilln!i~ Be. 
~t enci .• 

-- Nasıl~ .• 
- Su1ulzyedek, k~ geldliinız gi. 

bi .• 
- ?\o!t.i.ınküc ınü.ydü'? .. 

- St;phe yok .. Dı>lıa •'"""! teldun 
ed•r<imlı ..• 

İclJ.l biraz dlll"Cu~ Jn SC·nra H~lve 

elotL: 
- Tt.!'leton.la da hiç anmıııdıruz Be.. 

yct<ndl .. Halbu k.i ... 
Sliavi ba-şını sa~hıdı: 
- Anya.billrdlm, dtg•l ıd•. Ah .• 

it3tıjmkl ınüUıı~ aaflet .• K<ZLI\\ ne ·bi-

• 

işçilere ucuz, 
yeknesak elbise 

Avrupada ikinci cephe kuru
lamazsa ne olacak? 

Etibank; 7000 takım 
elbise ve tulum 

yaptırıp dağıtacak 
Ya.zan: l. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) Kömfü" ve bakı;r macJeoııl<rın. 

de çalış:ın işçıleıimiz yelanesak 
\'e 'UICUZ e"lb.'.se giye<:<k.lerdir. Bu 
maksı.tla Eltilxırrk irk partide 
5000 takım .şçi elb>;e•ı ile 2000 
t:alkun iı>çi tı.ılwna y:ıptırnrak iş.. 
çılere teni edec .. k•:r. Bu lbfae. 
leT haki ketrnd~;ı, tuılwn!l-ar ise 
h~ ve lacivert ketenden yap. 
tırıılacak~ıır. 

Dogu ~cph<:.oinde: 
İktısadı v" ı.trateji i.ıakımından 

Alınanların Kafkasya} a kadar U· 

ı:anııcak biiyiik bir taarnız ~ap
ınak ·için hazırlık gördüklerinde 
artık kimsenin şüp!.esi yoktur; 
Tnganrog • Hnrkof . Kursk cephe. 
sinde bir adım gerıl<•medeıı gös. 
lcrdikied mnk avcme(, Abmın Baş· ı 
kı;mandanlı];ının Kafkasya lslika
metinde yapılacak taarnna ne ka. 
dar büyük !ılı öıtcbl ~&rdİ'ğine açık · 
lJir dolildir. 
Hıma mırkabil Ruslar da, laa.r

rıt? için çıln• mevzilen olacak hu 
Almaıı müdafaa cephesmi yıkmak 
1~·in Din~·eper nehri üzerinde bü .. 
)'iik sPnayi nıcrkezi olan I);nyc... 
ııerpetrovsk ~<hrinc ınan'ltllya ça
lışı) otlar. Bnrnsını >l&ınasnlar da, 
bu cephede devam etr<k.leri sürekli 
tnnıruzlarla Alman kuvvetlerini 
yıpralmıya ve büyü..: talll'T\lz ha. 
zırlıf·ını bozmıya gayı·et ediyor. 
!ar. 

Alınanlann bahar b:.şın<la tııar
rma ba~lıyacoklnrı söyleniyordu. 
Biz bunnn müınkün nlm.ıyacağınt, 
biraT daha gedkeee!\ini yazmış. 
tık. Şimdi, Alman taarnızUJtun 
bahar sonundan önce başlıyaca. 
ğma ihtimal verilnıemckt~ir. Bu· 
nun sebepleri ortadadır: 

Lokanta vitrinlerinde yemek 
teıhiri yasağı 

W<aıııla \"Minltr ı:ı.cJı:, yemek 
tcş'.1Jr ohanmaması hakltında Şe
h:r ~teclisi taı•afından veril.en 
karar Belediye ne·ıfüğ'i tarafı.ıı.. 

dan kaymakaml:.Cılıara bildiri!. 
mişfu. Kararın tatb''loatına önii
.mtwkkı hafra çerisirıd-e başla. 

ml:aca kl>r. 
Bursa fehri telefonları 
otomatiğe çevriliyor 

Şelı.rini.uleki c<ııtama.tı:k teJ..e. 
flcn. sisteminin peyderpey diğer 
bii.yıiı.k ı;eh ·.-ıeri!T>;ze de teşmil o. 
lıuımnası karar1a~.ı nlmşı.tır. 

Bıu cümlden olmak üzere Bui. 
sa şehri telefonlar> o1anatiğe 

tahvil. oiu!mıcaktu. Bu mak~a& 
Bıırnada 11 bın 609 l!ra sa'l'file 
bir ct.rımatik tıek,to.n santralı n. 
şa o'ııınaoa.kt .. :. fın.,aa ta bu 'ay içe. 
:ris~ baş1.-anı.lac-a1ıtttr: 

Karnesiz ekmek •atan 
fırıncılar 

İımir (IHııısu.si)- Anııfartalar 
.:adrl'es'nde !ı.nmc Osman cğiu 
Mii'ırl'in kıartsız ekmek sattığı id 
d a•iJe tuı.tlmu.ş "" hakkında 
meşhut suç muamelesi yapı~ 
tır. 
Fmncı Osman oğlu Mehmet; 

Ahmet oğlu Cemal, Miımıı:ikema. 
klıtiiı ~dıks.ind• fı.rm"ı Maz.lı1m 
oğ'l.ıı Ragıp da kaı:-'..sız eicmek se.t. 
t>ııklurı idrl.'Las;Je \ u ıu mıı~ ve 
a.dlfyeye ver l.r. ş!erdic 

Memle'·e!imizde ilk ziraat 
ecza .. esi açddı 

:mrac.~ ''{ ·::1'c1.i m'Omleketim:ıZ 
de ilk ·Ziııaat ecı.aı>ZSİ• ıtııi İ21m".r
dc açmıştı.r. 
· 'Meyva.. 'bağ ve sebrııleıtle ç. 
çekl<r>e merakı ol'llnlar bun'l'ara 
arız olan her nevi hastalıkların 
tedavisi ve lek.r:siz meyva, çdk, 
'temi-ı: mıa.hsııl yet.i.ştirm€k (,'<lire. 
lt'l'i !ıe.k'kıında arza edenler !mı:r 
BanJl'cvnclak' bu müe!l>escye 
rr.-ek.i< a müra,,aat ederlerse 
kenJi ler!ne ceva!J verilecektir. 

b:y.m·: .. Aklıma bir çok çev-If'r geldi .. 

Rus taarruzları dolayısiJ.e Al. 
manlar bütiin kış dev2.1nınca, cep. 
helerde fazla kuvvetler bıı.lwıdur
nuya mecbur kaldılar w şüphesiz 
istirahat edecek yerde yonıldular. 
Artık Almanya, ltusynya karşı 
yalnız ba~ma bir sefer açmaktan 
vazgeçmi5tir; bu sefer Mauris. 
tandan, ltalyadan, R"manyadan 
\'C hattii Bulgnristandan büyük 
yardımlar istenıişlır. Almanya 
Rusya~· n karsı yine basta kentlisi 
olmak iizere daha huyÜk mikyas. 
ta bir mültdikler sı>Ceri hazırla· 
ınolrtadır. Axtık Aluıanyanuı müL 
tefikleri Rusya seferine her birisi 
4. 5 Himcnlc de~!. 30 • 40 tümenle 
iştirak etmek talepleri kar.<asın-
da lmlıınuynrlar. ·· 

nu sebeple bahar bııjındn büyiik 
bil' Alman taarruzu bekleoemez. 
ı:;imdiye kadar Almanya ile müt
tcfi~leri arasında böyle bir amell 
i~birliği ~'Oktu, Rusya ..,feri kendi 
menfaatleriıdin temini maksa· 
dile Almanlara gü,;el bir bahane 
teşkil etmektedir. Üstelik bu Al. 
man seferine Bolşeüı.ıııe karşı 

mi;cadele ~ekli \'erilirsc, miittc!ik 
tümenlerini ~oğırltımnk iç<in !.un· 
dBill daha ku,·vetli lıır sebep ola. 
In.ı.'lZ. 

Demek ki, Rtıs}a seferi yalnız 
Almanyada değ'ıl, ayni zamanda 
MihvN müttefiki ~mleketlerle 
işgal altmda bulıman bölgelerde 
de geniş öl~iide hazırlanmaktadır. 
Rusların. AVl'ıtpada ikindi bir cep. 
he 2<;ıl11uısmı l~temeleri boş bir 
düşiiııce değildir. Bu sefer işin 
daha büyük tutıılJuğumı dbet 
takdir etmi.ılerdir. Onun için 1ılir 
taraftan cephelerde hareket le· 
~büsünü oırııkmak islcmiyorlar, 
diğer taraftan da An;:lo • Sakson. 
!arı Avrupuda yeni hır cephe aç
mıya ve Rus}anm vükünü haf"ıI.. 

letmiye <Lıvet ediyorlar: bu ııe.. 
heple İngilteı-e ve Am<' ilra doğu 
cephesini birinci plana amuşhır
dır. 

Yeni liman daireleri 
Liman da .rel<rınin yenileştL 

ı·llm~l :çin bır ka<; tip c'lirnıan 
!!:e .:>i1iğ~ ':;.;nast• ~roje~ haıı:rlan.
mw:ır . 

Badema liman dairel<>ri 1xı 
tlp1ter \'C' nıı:ıvıki!erinin ehemmi ... 
yet •ne gör.e küç:ik ve bu cüm.. 
le<l-eıı b'i~·ü•< u' "ak inşa ed le.. 
c.-kt.L 
Egenın KüUük ıı.a:hıyesuıd~ 20 

brn liraya ye D.k.J kaza mcrke.. 
z.iıııde 17 bin liraya ~ni iki nıo. 
dcrn 1 nıa.n da er;, yaphrıfaeak.. 
tır. 

RfJÇ'OK 

TiCARET v• !iA.NA. YI: 
~ ~~~~~~~~~-* F.dimcde bir Yerli Mahar Pazar. 
lar: Şu:l•c'i açılnc;ı.!çtır. 
+ i ı;ıot Müral<&be Koruloyonu bu. 

gti1ı d{" toplc.d1ııcııkt:r. To~otıd 1 ~i 
mese-lesı gOı·uşUleı...~kW.ı-. 

+ İz1nrtteki '1.dnct Sl:'Pülo:1: Kiltı:"ıt 
F:ı.brlkam1tJın bir An e\'VCl iş'e.mi,ye o
çıl:rna6\ için <:"l~.,iU!ı:ı~tldtt. * İstanbul maıth.1..ı.c:ılıtrl biıı.· bi.rli.ik. 
f.. Ul'luı2.yı kara-t ~~l'"lll!ll'I:trd,; r 

MUTEFENR.IK: 

* nn.:, İ tikdtl L;.ı.crl.ın~ 'iOn liınıl 
ta~OeJerl blr veda mür~rt~'tesf vcr
mi ~erdir. * 1\l~Ly Vel<'l.i Fu.t Ağralı ıetm
ır~:zr.ea A.rlkuaya dc.il'Hnilştür. 

+ h.a!~aşada oturan lrd.n.lt Hay
ddr .. ı.'.ı::..1p Burgaı Ai3sı:ı i ın getirdiği 
iki çı.;val kömürden birin[ kilorunu 15 
kur ~tan saıtaTken y;ıkalanmı.:;, Asliye 
~ lo<ı Ce-za l\lalıkemo.;. k•r•rlyle 25 
lire ~ta cezasına ve kllmiirlerin:n 
ınüs.adere ol....-nesına kırraıı venhndş.. 

t&r. 

(ı Edebi Roman : 22 

KovuK PALASIN· ESRARI 
Yazan: Osman Cem:ıl KAYGILI 

öntlncle elli:;er derecelik birer şişe 
n.kl ve bir sürü ala.tu rka ıtte.ze var
dı. lçi hayli geoiıf ve ıµy<t urtıaı o· 
lan bu içkili lok.an~da kal&bacidan, 
l~ne a·t.;.""3.nıa. dür;;e<.:ek yer yoklıu. Milıır
t.cr. lerlıfl dört.te üpuniı eJ."kek~· ~ 

kil e<icn bu yeme, ıhcrkes ı·s.okıyı Sll 

s; .. b1, ~(rbet gibi ve k~V5er yerınıe içi.
yol'du. Oyle ki b'.r buçuk dc:.ılJnedoo 
tuzla aarsoo. etraL.ı. nda. ve tDe'Ze ye
t:ştjı-.ern.tyor, btanbulu.n etlcl kiııhuır
lt:>y ierındc-n, hatta nıeıcliks~ k<>pr...ıic.

la·r:na.<tn olduğu aolaışıla.a. çeli.rnti.iz 
y1pılı, !o.kal kalaın.tor kı.hk:ı p;;:..tron bir
le anı.sıra hatırlı m~terlierc, tııicl 

bJ.L' 1ıarM>n iLbi rakı.. nıeze uk.ıştLrey-o_r. 
dl!. 

Hattl 1anunızdan. geçeric~ bizim 
Aıık Dııyojene bir temonn•b ederek: 

- Sdlfa ııeldınız Beyb..tı&cıgunl 
Diye tlti!at edeu bu eski küll11ınb<>· 

)'İ, f19k; ıkopllk. biraz .soora da keodi 
elct'ğ1'.;,yle b~ziln ma.::ıaya koc:ı biT ka .. 
7ık lı>ba.k lçlıııde bol pelomezıl bir J.tov
r<k haflaması getl.rdl. 

okudu, An1'3rl elendim, lllmln. sen mi.. 
sin bu kİLÜsl~Cn külüslürf.ı şe,; O· 

kuyan? Kadın aesici kes .. r kıesmez ko .. 
ı>a<ı alkış !u·lına.>L üç, durı d;;.iı: ad.:ıı:ı 
: ... zıa si.Jrdü, hatta. alkış sırasuı.do. 
kE-L-0 ncien geçen !>azı fazla olgt.9ı....ar 

J.YJ~Oi k~lkıp hem otanca hıZJ;,Yla el!.e
tinL çırpar, hem de ayakariyle dö~me 
t..ı01taiarıında tepi.zıior.le.ıık.en. bü· kaç maı. 
sayı < lduğu gibi şangır fru"ıt:lr yer(' yu

var .. u<iılar. Fakat bu k'4dar alkışa rağ.. 
me."l kcıd.n, a.yıai şeyi bir tln"lü. t.ekr.ail"
lnı.ık ıstemlyor, oldugu yerde pl& gi_ 
bi. G orcyord.u. lnoe .vapw, uızL.rıca boy. 
lJ, karrı yaiız. gür so.çlal"l &(XG.leırirı.in. 
burnunun ucuına dü~tiıL'fl.i.J.ş olan Sl.lı4.lt. 
nun b .. rı, bu kadar .:r!kı.sın lkzerlne al"
füt kadının ayağa kalkıp e;J"lli ,..,.ı tdl<.. 
TM~rr.aınasına pek ıcorlft.tli olmalı it} 
bln:lcn masasından fıriadt, SD.ta ıolaı 

bir, iki yalpada,u sonra balı·Nh: 
- Patron buraya gel.meli. yok.sa .. ~ 
Y&nl!lÔ(lkiler ken.ci.h.l'lli oturtmak ve 

auslurmal< için ne kadar ub'aştıJa.rsa: 
olnıodı. O, gözieri X·ıya.n kıaclınıda ol
du&'-' halde boyıma ~J3'urou: 

- Ya pa!:ron buraya &'Clme~. ya bu 
kacitn şimdi sahneyi terke1melll.. 
~ık D•yojen N;gıl.rla Selm.ya: 
- Tanıdınız ya ôeclJ, hlla us1aoa.. 

mı.mı~. hlJ4 o «lkl ıulul:.ık. <> eski ta· 
murluk, W:orka.-un, yıloıe bir pa·lwlt 

çLk.ınası.o! • 

BİNDISTA.1' MI?. 
AVIJSTBAL A Mı?· 
Yazan: Ali Kemal SUNMAli 

Japonların ile1'1eyiş1 ou kadarll 
kala.cağa hiç benzcm.yor. Kendi· 
]erince bu harekatta no gfüi gaye
ler. vanmak ı.sLıyorlarsa ona çal'
şacalcl.ar. Cavamn OlJilÜt\ yarıJI 
taınaroile eıe geçeceğ"r.i söykmei' 
bü)"Ük bir k.ohanet ıı.teımiyordıı. 
Japonlar ü&tan bi:r kuvvette oraY1 

zaptc"!l.ebilecek.lcri g<bt keıı.Jiılerı· 
ne gösterilen mu.kavomeı de u.ınıt. 
siz surette bit day.mrr.adan ı:barel 
kalmıştır. Bununla ınüob\.efıklcr 
tanfı l:içbir yeri ooııuna kooat 
müdafaa ebr.edım b.ı.ak.ın.adıkl"' 
r;nı göstermi~ dı:.obil rkr SoııtJ 
da Japonlar:. \'ct-,:Fril•n zayiat da 
az değildir. Bö ·le her su.retle ınıaS" 
raf.ı b r IMLdbin ağ;rlığau dü~n..ıll 
tarafına ne kadar krbilse o 1<3• 
dar tluyurmuş olma'< müılıtefhl<l& 
rin ist.iyeccği guylerdend.ir. Şu var 
ki, ne o ağır zı>)'iat, ne de ins3nc• 
verilen telefatın dü ;ilr.cc5i Jrp:ııı• 
laı" dün daha ba-•.kıı lnraflar• l>U
güm Cıwayı, yat'!~ öb.i.1· yerlcrl al
m&k iç:n uğrs.şmaiida'D ve damı• 
taarruz halin.de bulunıruı;kıtın ~JJ: 
'kıoyma.mışt• r. Bu b" r her. l l"di.r j;J 

daha da dı.ıraot'ağa lı<>nzemiyat· 
Çünkü duıımamıya ·mecbur· P 
rünüyor. Durmak bu Japon har? 
hamlesi için teliıfisi i>ek müşkiil 
bir sekte ola~•k.tır. O zaıman har• 
bin bütün a~rl ğı ·'.t~n.dini du>'11' 
raoağı için herhangi ~ir durguJl' 
ltrk bugii.ıııkü J ,.pcn taarruz ruı.'ıtll 
na aykırı geleccl<tir. 

Geçen Rus - Japcn haıil1ininbi<• 
çok seobcpleri sayılırdı: S ;v.ısi se; 
bepler, askcıi sebephr, tktıs8d 
oobcpLer ... Yesaire .. Llkin bu11ıar 
a ·a~r:<1a b r d <,; s be;>ler l>J• 
lunduğu anl.ışılml'Şt.r. O ruhi fi" 
bep de Japaııun kendine kaf~ 
be~lemi:ş olduğu ;ti.m.~ttı. Bu-nOeP 
otuz yedi sene ı;vve; kenclisiır>O ~ 
Jrndıır it1mat eden ve l·er göıiİ-i' 
tüğü Avruıp2lıya Çarın ordıusuıı>l~ 
mutlaka yenileceğ m soyl.iyeıı b" 
Japon bun~ öyle ınanm:ı;t-. ~~ 
nl~.ayet v-e.1<ayi de. ke'ldis'm .teY~ 
edınce kenet· kendtn> olan iıt>rıı""· 
daha artırıı~ttr. Ond~n sonra J~ 
pon hep rnuvdfak ·Jlmuş m(!\111'1' 
dedir. Geçen harpte g&hpler :;.r" 
smdadır OnC:a n s ,nra CenevfC' 
dcki MiİletleT Cemiyet ni bir gıi1 
lbırnk.m ş, çekilmi<tir Deniz d~ 
Jetler; arasındaki anbşm.ayı ~ 
rnadığcnı da bir gün :;i;y,Jfvrf 
!i::;kdiğ' giıbi donarıma yapaıbiJeC' 
ğini iliın etnıL~tir. O haide Ja.r" 
nun bu itimadı dahr. artım ş ıl' 
mektir. 
Şimdi Japon g{'nerallerinôın °~ 

dunı:n bund2n ror>r•k; fütulı9 

iç'n h odef ol' rak ner~yi göster<' 
ceklerı nu!tı>le ecfürr.ek.tıed:r. ~ 
hatıra gelen ve .;cı'< s~ylerıe'rt ~;1 
Hindistandll", Genero!!er hemsi.~ 
Asya lat'asmda ilorlP.ll'ek ·,-te<Jı 
teri için .beş sene evv•!! de Çini tıı; 
def göstermişlerd . lliın daıl-D 

zı>m~ ~ğrenil~i.şti ki Jal'?"' .. ~I· 
:ralli>rınon dedıg ba;ka tüırlııd /1 
OnJar mutlaka cenuha inercl< ~· 
vustralyayı almak ıstem;,ıerd ~ 
Ş''!""'~ik" he.rekat ise hem g&Id'~ 
ı-:r:~ ;1r"t'. ai1TI'ira!lerin dlij,qü.ncfi ~ 
krı r oi oıdu. Yılni J~t'C'lllar r 
rada da ilerledikır, adalara ds r, 
yıld .Jar. Llkin bu kadarla dtı' 1 
la<:ağa hiç ben:zemiyor. Hiaıd ,.µ 
üzerine karadan, AvustralY8l~ 
d o' ~ der> ~i ,., nerl'vece~_.:,, 
görunüyor. Japarı <UıramıYıı<"'" 
tır. hpartımanıruz.ı.n içini h!~a J,: .. 

iCinJ.<-r vaTCi.ır, hıH1gi i'~l:&tt~ t<'~fon et... 
fl.l iıc. doğrudur. te~el.:-nda klm k.ar'Juna. 
ç.·k~ca-ktır?. Sonra.. Ap&r1lıtl&l11 7.lyo. 
re . :. P.llinU da d~1Ü!l4 .. Hem çok 

<fü~ ... rtdi.nn .• K-ç deia.. 6izin S(ılt1.ğın ba
tlil:t !;;1da.r geldim.. Apit.T1.m81:un ö
nunde uola;;bı~ı. Fakat, betlinı !Çin ta. 
n.tır:-ten nıeçhu. bi.r w Lçi,. l:h.~ilk.. cl.o.t

r.~ buyUk oo.-s .. ret lıizund:. 

Lok.41.ııtanı.n şanoırunda pıyd~anıo en 
c~zdc. saz t&ıkımlarınd;m bırı çalıyor 

ve bu pek lll'.'llhur .a:ı: ıakımuwı onurı.. 
de ~:ızc:ı.ıarıırı say.ası kadK-r yani tam 
o:ı iki izne &ayet alımlı. ça.lınıil, süe
lıi, ı•i.Jslü .k.aduı oturuyor v~ -btml&r çrr_ 
ilıwr.a. ş~ylere ara sıra hep bin:la2t:ı, ara 
5lra Oü. yalınız o~rak: iştlrc1.lc ediyor
.. 41Jd1. P;;ıtıronı..m önümüze koymuu ol. 
C u_Ju rol pok.ıneLli levrek lN§tıunasın
d:ın b.ı· lolQına. a.Laın. bi.4in... aı·k~ctaş: 

N1,,;~ cevap van:ll: 

- Oodan pek l<oL"l<..tmu amma, ali 1------------

Sü· vi. holün ol'talındn-ki h&.t'litt' kol. 
tı;ıkıardan birJloe .;ök~ g.;.b~ ohr<hı.. Ba..
sı.nı a\"uç!.a.rwın aras.ııııa ulıüt. Bir .rr.....ıd. 
cıc~ dı~\.cndü.. Sonra, birdeıı b~şmı k.al.
c .. ru.rııtk: 

-- Oh.msana Iciiıl. D!yP, soylt:d.i .. 
k~l. bir !sk"1nle çeı<t!, ,Hşt. Genç 

~-o • ke"'. .ube p;"ı.: eı.u ı:bi ağ.xı· 

ag:r kanu$!u: 
~- ill":')'frk hata yaptırı Ah.. Çok 

buyc4<. h• ta. .. 

i~t!lc döudü: 
- T elefon.a 

sor1ryor muydu.? 

-· Herg(ln ..• 
- Z val:lı ~evin .. Sen "1e cevap ve-

1·.y-0rd ı.cn? 
- Her gi\n bir ilci defa telefon.la 

ıı..r<"Wl:unuıu söylüyıJ''th.ıın. 

~Ü•\ ('"l.1Jr.!!Jl gibi yı.;1 r..d-4,.<n fLi-J.ad.ı, 

icı:ı:c dv~nı ko~k: 
ll>ovaını Vl\I') 

- Bu da nc,şı ya~m'!. dedı. B~ıo 

m!aem.ı. si.Jprü.ntü .k.ü!:.si nıi~. 
~ll: Ui')'OJcn gü.Jı;~k ctv.ap \'erdi: 
- .ayıci.ıır, t.Qtlıdır, cJ.il vetir. keyfi 

aırttıı .r. 
C.,:.o.ı.l·n.b:k N';glr, Dş;k D:yojenJ;-J ha. 

pı..H~ne ;şi et-\ n ~b~i<a. u.ııd .... :ı. kaılın 
b•r eı.c;di.'a a•~t"..a.K b.r tşını g~tNraeft için 
) .. . ...tuan b~r m1..ı.u c~ çın~ ı.:J.ı. ve 
g..:ı....ı.&1 zr.man bo~ pekrı~~Li le\·rdc 
h;..ş.""masır..a uy~e bir ctaıı, daldı ki. 
lı.r.~r, lk.1 OQ.k. .• ı:.e:: i\·iıvie labo..6ct<l i.dcte 
ı><kmıc:t<ıf:n t;>er kızlm:;ı.dl. 

br.h.:.cc.iekt f:.·a gı eı kL•Ü!'t Jt ha:\ aııa ... 
rı çr.lctı~ı \C Ôl'Y..1C:k.! ok.uyur J k~dı'll!lar 

Ln şarkıların büsbütün ktfa1a.rını. 
auz...e1 ·n. y ..L.kktrı lıal:d~ ·n.Lşbcriler. 

b~ıujaır, dcr.ıı b:r hay.:ınhA.,, dinliyor 

ve her farkırl:ın 1-011ra aikıfla-rı ayyu_. 
k> çıkaı:ıyorh'roı. İçerisi dehşetiı sı
r.'lk ve sigara ı.iumö..ıından gö7 giJzU. 

ifnınliy»rdu. B~t c;..ı·a, saJ:uıcn.n Öltl.İl\.. 

QP~! l®.dtn!at'llJn lı~ı·ı, ya.lııız bir ire
JTıB!l1.tl bW.iktc ağrr ezgi, fıstfkt nlıil_ 

kam U..l'afınd.ıın !kıntn, bi1kU. ~ ve ay

gın btygın bir ı;a.'1u, i'U'k• da değil. 

şaı+.ı i:e gazel ve gazel ila keeik ke. 
rerr. \'C ke6iık. ~em ile mavt· ı ve ma
val ve ruwaoJ. lle martaval arMt bi< şey 

yaııdakl masada ondan to1' "'*3n 
var. 

- Kin: var'/ 
- GöııınUyor rnu.:nın. iki. ro- il.e. 

fi.dek!. ı\lb.nıb<ıi R.iı:zayt?. 

- Yok.sa bu cakalar on• mı? 
-· Üylc z~ıı:ıedıcı-ırn., çüı:ııkü. Ou. oku-

yan kaa1.1a Riz.a bc.ıy&lrtm.:j! 

- Öy<e ise çuıg;r )'Ql<mdırl. 
Derikt haı.1 ay.ı.k:t3. 

-· llle patıron buı·..!ya gehnelı, ya.. 
hu.t b.ı l<•dın "8hneyl teıotcet.ınen!. 

D.i.ye söyleruyordu.. N..ba~ı ctl.ız ya
:ııılı pal.ren eri.ada lıt>licl;. Sulu he. 
rJlı1 kaa1Şısına ciıhltt rek öı.ııce ywnu 
\,.!<, bir dl! kul:aı><li: 

- Buyur aTSLl.nırn, gl"ld!..k. Q.te, ne 
en·ı.l'fdiyorsunuı? 

- Ne ititiyeceğlm". Bu k::.da-r in
san o.:.)ınl ş.aııkıruo.... t«*.r.&:rlanma.s.ı.. 

r1ı .• arıu eııtğ1 ... hu~l:c ..• (Si4ıneyi i
;a•l't ed"rek) bayan buna ıı.içiıı aldUllf 
bı.:e.. etn-.,yoc?. 

P.a·t.ron İik.i. ınasa ilerldclcı ınu.,tes·i 
lerden birini.n, yani A1tııntı:ı~ Riun.ı.n 
yi.ızunıp buk'tıktan sonra: 

-- Eder arslantm, "'der. Sen meoı:ak 
etrne, beyan ~imdi b~ra-z yoreundur, 
sonr.a .ıı.ırıası. gelinco ylr.e ,tıf-..k.ror eıti. 

ri.ı1ı:. LDevaau Var) 

oırımixın0· !'"" 
ttepimizin Cw 

Mektup kağıdı "~ 
zarf fiatları 

10' Topkaptda oturaı. oı..uyu&ı.J ,. 
rımnd:m Bayan lftet ve Şıile yJ 

zrvorlar: - v· 
- •Mek!tup kiığnlan ve ı.oı: ·[il 

ırti<!ri.rule bir ıı.ucıdetlir ıer< 1 <' 
°t'&,!jlı.mı;,Ur. l?iz muaUimlerJıı er· 
t~lıcbclerin iht:yar;:arı olan d~~ 
d{•sya k!'ağıdı \.e renkli clı.: ~ı1' 
malzemesi de çok pah•lı •• _,,, 
ır.zıktadır. Fiat ;\fi.lraıkabe J{o~ 
yonuınLWı bu .rr~•;"vzuda da h~ıf 
ye'. göstererek narlı koymak~, 
rctiyle d&ha f:n\a lerelfüiı " ,ı' 
mesl hususunda naza.rı diJJ' 
celbetmıenlzi. ri,ca eylcrlz.1 

SON TELGRAF - Fi.ti ?Jilf~. 
kabt KomL"'Yon.un~ bu m~l'-~ 
ıa!ınd.a eıhcmmlyeUe ıcttc 
yuJ)t:r..astnı rlcaı ederiz. 
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Jo~ -24.la;ıt 
İÇ.İNDEKİ~,-ı . · 

HADİSELEli ···-· 
\.tSU. yazının nıetlnleri A.ııac:ıoı.u 
Ajansı bü1tenlerinden alınmıştır\ 

Telhis eden: A. SEKIB 
Loııdra 'ıaO.r;ne göre, az sa-

'y la :i1~1il.z boıı>ba layyıl'rrlc11t 
Pa •• , <}<_..ayın.da Polıscte dü.';man 
11: ıı çalıştıgı b :men bir fabr:ka.. 
~a hücun1 e-tı:ı11·~ r Krut\'··vetıı bıt· ı 
~\Cl filıo9u hımaycsinde uçan ba.ş 
k...ı. baıllJ... tayyarclerı ~~malı ı 
Jo'mnsg üzt""iı:ıde faaliyet•., bo .• 

lU.>IDU\i uır. 1 
RUSYADA ALMAN ZAYlATI 

La S.tı$t.. gaz~lwlıı:n Bcı l 11 

nıuha.b r" örc, AJ!nıan a.keri 
rr. 1fif , .ı:\Jmanyaııın FJt.:.:ıyada 
ül~~ v ... saru.ı 1.5 "Tı:lyo.n k~~· ka) 
b._ :r ~ dı 1 0 ı.:ı u _Imd~ :tu :ıf .... t-
n"' kteG Y •ıal' ·rın bir kısn::. 
n ıhab!ıc ghre ,,cnidcn e;r<lu 
l-.t ısabilet.:ek!JlI' 

iRAN KABiNESİ YENIDE."< 
KURULUYOR 

Tahr<ın h'ber:ne göre. İran 
paı•lamm'ıosu g zli bır toplan1!. 
'<la rnlc har;ciye n!azm Siihe)"1i 
rfn ba~~l<ıföğe getirilme;; le. 
'1 'n~e blr karar a'mıştır. Yakında 
~nb mes'~ı· k'10lrara1< Şahuı '"" paır. 
l&meı:ııroıııun i<ıo,,.lJ.ni istiyecek. 
tir. 

HİNDisTA~T M'ESEL'ESİ 

Stıak:holım lıa bt..-ıııe göre, İngil.. 
tere hü.kwnc t• Rind.is\an hakkın,. 
daki b yamıamen n neşrini gay. 
ı-, ırıuayyen bir z-.rr. ... na kadar !.<!. 

h'r elmi.şllr. Bır AL>nan gaz~tesi 
de şöyle d ) rr: Lond'ra bülkı'.ıme. 

tı nııütead::!lt vat1erine ı·~en 
Hinici;tan halııkı<1dak'i deıneoi.ni 
hen'üz yapmamışt.ır. 

AVUSTRALYAYA JAPON 
TAARRUZU BEKLENİYOR 

Sydıır.·y hı;ıber ue göre General 

Bt rmet t>LJlı>ları söy.J.eıniş.br: Ja. 
pcnlar gal;p b;r ihtimal ile Bı:ıo.. 

oıne, Virıllham V• Port • rıarv.n 
glbi işine ya.nyacak olan hava 
ii>«leı-ini ve Gueenslarudın şimaJ 
kıyısını ele ge1; mııeğe çalışacak. 

hr. Bı.mıdan oom-a üsten üsse at. 
lıyarak meınl:eketin. içine doğıı:u 
ıkrtlemeğe başlıyacaktır. 

DOGU CEPHE.SİNDE YENİ 
MUHA:al'lBELER 

Allınanla.ra gö~e, Sovyetler İl.. 
men gölü cenup '1oğwımda ve 

ıcKğıer kesim1e~de tae rruza devam 

elmi,<;lleı'<tir. Gölün ş'mal doğu. 
surrda Ruslar geri atılıın~tır. Şi.. 

mal ve meılkez ı.:es.ianJ.erinıde mü
dafaa mulıarebe!eri yapılmakta. 
dır. Dü.şınıın b'ır çok 'stinat ncik. 
talarıodan çrkarıknış ve şiddetli 
ımLlk>avemete Ta.,'mıen arazi ka.. 
zanılımı<\fl:ıır. 

Pariae ikinci hava hü· 
cumu - Rusyada Al· 
man zayiatı - İran kabi· 
nesi yeniden kurulu -
yor - Hindistan mese
lesi - Avustralvaya ja
pon taarr •zu beldeni -
yor - Doğu cephesinde 
yeni muharebeler -
I ibyada ac11:eri durum
u~~k Doğuda veni 
hareketler. -

.So'" ct1ı.; rl ~1e1 RUG ku.vvet1c .. 
rı taarruı m harı:beleri yaparak 
bazı kesi-.n-thxi-e i ~edem· ş:-e:ı: ve 

·b'lr ~"(:'k ne,;kün )·erleri i,\l_gaı et. 
-1nı\1,erJir. Son ~tunicrri.e, Ltnın .. 
gırnd cephes nde 6000 A!.ınaıı ~". 
bu~"' ve c ı~: öldüı ülımlıştiiı 

LİBYADA A.SKERI DURUM 

Ceph'Cdc kayd., ch>ğer bir deği. 
s.klı.k yok\u-r Yaımz keşif ha.re. 
kc .. 1 ~r- d 1 nu· tur Bir A"ınan ha .. 
ı· .. t t~ ..ı bctı 1\i•sır ycil'llna taar. 
rıuız c ı·s, yol tn't..'liılelif yerlerin.. 
den ~ı!lrnuş. cephane vagmıları 
m~1'zeme ,.e petrol depoları ateş 
aJtm 1s~ır 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Japoıılara gör~, Cavallın cenu,p 
kıyısmda Yqg' acarla zaptedi!L 
ım~ır Holareda makamları Ho. 
lallda Hmd staııınıda bir Japan 
asloel"i idaresimn k'uııu1ma<lığın
dan habeıtla.r edi!miştir. Japo.ı> 
ba.Şlruınanıdaıu vaJin:u sa1\iliiye. 
t:irn üzerine a.hna.k.tadır. Romıı 
'haberi, Hol .. nda. başkumandanh. 
ğının J olanda Hı.nıdi:stanmda mu 
hasamata son veıilmes"ni istemiı; 
tildu~unu bilrlim;ek1.odir. 

Müttefiklere gtire, Japaın kuov. 
vetfori Yeni G nen n şimaliıııde 
Salamruıada ka. aya çıkmışlar. 
dır. Bu ilk. çıkaııma hareketi<l:ir. 
Bu suretle J a,pcııüar şimdi A vı.ıst 
raeyaya en yakın. nı:iklta ?1ıın 

Yoı-&:a bur.nmıa 650 k"lometrelik 
bir mesafede b"..ılıuınıınakt>adırlar. 

Holanıda louvvetlıeıfnin Japonya.. 

cl'an mii'tareke istediklerine dair 

verilen haber tekz·p edilm~ir. 
B'irmaayada Japoonlla-r Pago:no. 

yi'yi ;~al etımi.şt:r. Batııya doğru 
iledemek n·yetiııde olduğu sa. 

mlma~r. Amerıikan hükıl. 
mıet ıınerkezmek· müşahitler, 

.Japcmların Hi.ndisfıaın ist:kame
tinde mi, yıolma Avuıstralyaya 

doğı'll mu i1erl harek>efierine de. 

vam edecekler ni veya mütlefik 

'kıuvvetlerin tflbiye değiş1:irwek 

tııarıuzda bulunup bu1ıwtııuyaca. 
ğını soru:ştıııııınaktadıı;ıar. Bir 
QC)k uçalclarla berabet: muazzam 
bir Amerikan gemi lkaf le&i ıı.in 

PaSifi.kıte ha"P -~hıne-lerine git. 

mek iç.n yola çıkmış o'l:ması ta. 
arııuı 1ikrıni teyit eder gibı gö.. 
rürınıektedir. 

Saıı:ı.'at ve aŞk abidesi... Ağlatacak ..• İhtijamire g~ier kiaıruı.ş.. 
tmcak Filin .•• 

• ARA3ACININ KlZ l• Filminin Haile Yılciızı 

HILDE KRAHL 

KATHE 001'.SH HENNY PORTEİN 
l\luazzam Temsfü 

ARTİST İZ Ti RABi 
Beji: G. W. P A B S T 

Bu Potrşembe akşamı Gala ınlisaıneresile 

ŞARK Sinemasında 

Orman F aküaesi 
Başkanlığından: 

Alım Satım Komisyonu 

CJNI :Muh9n:ııme11 Tutan. 

Tı>k.ın Elbise Dlkl1i 126 Ta. 15 L. 1890 Ll. 
~ıuv~'ldtat teminatı; 14:2 Lir.e. 

!hole: 19/3/1942 Perşembe Suat 1~ C:e. 

1 - orrnan Fı>kiUtest T2'Pbesi için 126 Takını eıı:.;...,n;n iınal! lP/3/1942 
J'rrı;ernbe gün~ Beyo.,ıu L1>:eleı: MuhasebecCl[ğı Df,iresinde s""'t 15 ti<> eksiltmeye 
çıl-.at Jrn,..ı.,.. 

2_ - Kum•o. Cebak ve ku! a&dnr FakillieCP verllecektır. Diğer m&lzeme ı 
terziye alt olup ~m.,-ı göt'lt!<itı: l!lli;ı' e"ltrlu Büyjlic.dere - Bohı;<;köy Orman 
Faku:tesine m(ıraoa11>ilan. (2988) 

i L A N 

Seylaıı Adası 
tahkim ediliyor 

'~~i 9 (A.A.)- O.F.İ.: Looıdrfl
dan ·bild ı,.- Jd: ., l!:ıe gfü·e İıng:l:l;z 
hanp kabine~· Hıı-.dfo;t'aoo istik%. 
v-,_r·m~s rr. s 1rs ni miFzake~ 
~çıın top~a11nıış~ı.r Çörç:'l, H't'li 

~L'-ij,: nlC..,Cı.c-..~ 11..aıkkındıa haf. 
ta va Avam Kam· aca,;ır>dla be ya. 
ı;atta bulunacaktır. 

in~l"il.or, mu~·l 0mel bir Japoo. 
t-::ı· r"ı.'u-zvn,ı ~Nil 1-Iind:!starun .ce
m: p t>Cıı<n da bul una..,_ Seylan a. 
Q ,:-;,nl ~Ua.··at.tı: ~.:.JıkTm ebmıekte. 

acil<; n.n sah •.ll.erıııe ve mııilite'U 
yel'ltı::~tne agu· ve tal}")~ savıaır 

topları y rlc.<fr.ı.ek~{>d!'.r. 

Yeni Portekiz Cum
hur Reisi seçildi 
Li!Zbon 9 (A.A.)- Curn.hurre. 

igl~ği seçiminin tasnit sıcmunda> 
General C:ııl'm<'n<ının 1937 Jntıfha. 
buıa n:ibc-tle 22:.ı.058 rey aldığı 

an1a~ı1mışlır. -----
lsveç Kralı 

ameliyat olacak 1 
Sto~holm 9 {A.A.) - İsveç 

~-rah böbrek başı ameliyatını yap 
trrmak fuıel1e bugiln bir sağlık 
y.llI'Ci\ll1a girecektir. 

~ Macar kabinesi 
çekildi 

Landra 9 {A.A.1- B B.C.: ~ 
t>eden Visiye gei ın ihıaberlere gö. 
re Macar kab'll1ies' iıs\ıifa etıuiştıJr. 

Paris'e ikinci 
hava akını 

(1 ine! Sabıfeden Devam) 
Vi~i 9 (A.A.)- Poissy)"!! y>apı. 

lıan lıll'gili.z hava taaııruz1arııııda 
bi'l" çok kiş.. öhmiştıüır. 

Müttefiklerin 
taarruz planı 

(1 ine! Sahifeden Devam) 
~u·nU ve bu plaınlaıun dam:İ'll\Voın
lar konıfleransınd~, İ!llgill.iz \'le B:ır 
1'eşl~ Aıınrt!'ilm muırab'haa'.aıılile 
ırnkı.ştıktarı soıııra ter1l.p edlilmıiş 
bu'.'U!nduj;'Ultru, YeDi Zebı.ndaya 
müftl'm ıni!ktarda haııı ım<ılrzEme.. 
~' ı~ln geldiğim vta hala da ge~ree. 
ğl•ln ooy.Iıeın:ştır. -------
Tica-::-et Olısl Ua:um 
lllldtlr8nln lıabatı 

(1 inci Sabıfed.., DevamJ 
fıncia Altınanya, İsveç ve Maca.. 
ı·is.anda salahiyettar makam ve 
şahıs1arla bir ı;ıo'" temsalarda bu,. 

luınarak, halihaurda, pıyasamı.. 

zın şiddet!1i b r ihtiyaç hisseı.tiği 
şyaları tem.n imkfulilannı ar.a.ş. 
t!ll!1Ciını. Bu temasiar.dan müsbet 
nt.ticder aldığımı ve meırnııu.ıri. 
yetıe avdet ettiğimi .söyl.yebili. 
rim . 

Hat.dar.dadır ki 9 te§~İmievvel 
1941 ta.rihin€d Alınan hük:Uıneti 
ı.c, hiikıirrıetimiz .ırasında .mza. 
!anan 96 milyon 1iralvk ticaret 
anlaşması 2 lii;ıtıeyi iht.va ediyor. 
du. A\man~au şimdi yaplığ1;. 

nuz miibayaat b.ı 2 ~lırteden ı;er. 
bwt dlanm-a dar:ildir 

Allımanya ve Macar stanla ya.. 
paeağıınız ah'f"e~iş kileri~. İs. 
veçle olacak ticari münasebet 
ta'kas esasına müstenittir. 

Burnian ıı-ruı-:c~. m'ibayaa Jııa.. 
dar, A'W>tlpanın ahıva!i hazuas• 
dblayısile güç bir şek1 ar.zeden 
nakil keyfiyıeti de bizi ıme~~u! 
e1>mi$ r. Müıtıayaa edilen eş;ya. 
yı, mem!eketimb:e nakil işinin 
süır'a\J.ı.> yapılmasını temin iı;f.lıı, 

eşyaııın slf şaı-tile almmış olma. 
ııına rağmen na!clıyatı daima ya. 
kından 1akip ed:'cek bi·r korıüs. 
yan kuıduk 

Macar:stanla <>lan temasları. 

mızı neticolıendi"lnek rnalmad:C" 
ithalat i~ri ııı:ı.U.iü.rü Paşteclle 
1"a1:ım\!;tır. 

Tütün ve .içki Bayilerine 
9.3.1942 Akşamında elinizd~ buluna TÜTÜN ve 
İÇKi mevcutlarınızı bir beyanname ile 48 saat zarfın
da en yakın inhisarlar idaresine bildiriniz. 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
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nu sabahki 
Ru~ tebliği 
Mookıova. 9 (A.A.) - S.ov:ret 

'ebliği: 8 ma~~ta Sovye. kıt' al.an 
)1~n: taarruz hacck<tlerirııe giri. 
~ı'.;rEk. A mrı.n n1ul<aven1etı nı~ kır ... 
mışlar ve b.u· çok meshin )-.erleri 
i~gaı f',m '>ct·dir. Yuikn!ev §ehcini 
a.:an Sov~·et kıt'aları tıakviye oe
cJ m:ş ve lallilk ctt1klteri tabiye 
us"ün1üğü sayd ;ndc Viyaıırna ve 
Rej\'v arasında buhınan Alman 
i:ilaj lar.ın~n gE:'l·i irtihal' ınu kese
"' k vaziyet~ gclınişkrdl'r. Viyaz 
ına Savyet topçu ale~leri altm, 
dadır. 

Çember içine alınan 
Alman ordaıu 

Lonıdı·a 9 (AA.) - Mo::ıkova 
raa'yoou dıünkü p&zar akı;amı A'L. 
manyaya rnahsın; dlara!< yapuğı 
neşriyatta, Stm·.,ya • Rıııs:s~ çev. 
rcs'rni<> çember ·~ine alınan on 
alttncı Alıman ordus.unun a kıbe. 
tiniın taayvün ebm.ş bulımdıığuı 
mı bilrlirıniştir. 

Leningrad' da ki 
Almanlar 

muhasara edildi 
fon Bacb Battıktan 
takviyeler getiriyor 

Mıoolrovta 9 (A.A.)- Stara Rıııs
sada.!d 16 ıncı A!man oraueımun 
mulloadderatı artık imoo e<il lm€lk 
ten ibareJ'Jr. Dün ıUmanı:.ar bu 
o:rduya yardım ;eşebbüsü esna
sında 700 k"lşi kıaybetın(Ş:erdir. 
H>&tlta Genıerel ~·on Busch, ı.ur. 
tarım.ak ü.mid le Ba1tık alıaylarw.ı 
muharebeye ooloma.!ı: iSteniİ,'5>e de 
İlmen gölıü şimaT: nd toplu bulu. 
nan Sovyet lmt'aları bıınFaırı y.a!L 

~ . ge:m1yen 
içten kaynaşma! 

(Basnı lt~le• n Df'ı. n 
rını yaptıın. Amerika)! kazandım. 
Sovyet - Alman ıııücadclesinln de. 
vaıunu teınin ettinı. So\ıı-·etlere 
eldcıı gelebilen ıııaddi in1ki1nı gön. 
deri)·oruın .. b11ndan ötrsi İ•ngiliz ... 
A,n1(•ı·iknn n1üştet'ck g,uyrctinin 
ve Sı>v~·t:t . Çin mukavcınetinln 
eseri olacaktır!. 

Demiştir. Çörçil'in lıuliısa etti
ğimiz bu ana !i!..Ti İn,:;liıleri tat. 
min ettiği k~dar t~tn1~:1 edifnıcn1iş 
olan zi.iınrch:rin de mr--çc.ut olduğu 
h3d!scJcrin g-rli5!nti1ıdcu anlaşıl· 
maktadır. Çörçil. iyi n- kat'i dar. 
l:ıeyıi n•rncnk kabiliyette bir ha. 
zırlık göriilınedeıı lngilizleriu 
garpte l>ir c<'11he a~ı,.,aJar.ına ta .. 
ra(~ar g~iırünu1emcktedtr. Ilizim 
a-n!adıi{un12a göre Çörc;'il, hatta 
Rusyanın mağlıibiy•li pahasma 
,.e daha birçok lıapp!ara rağmen 
dahi şimdiki halde tedefiii vuiye. 
tin ve hazırlık devrcsnıiu mul1a. 
faza;ı kanaatindedir. ,\ksi kaııaııt
tc ol~nı .. 1· bu kadar iıı.:e efonip 
sık clnkunıtlınaktan ?ıgeçiln1esi, 
gorpte bir <.ephe a~ılmnsı, C·nııp 
Pa,ifik'inde , .• Uiırdi:.tanda daha 
hareketli da\"ı·anılnw.ı ve halta 
taarruza gc\'Hmcsi, R Loty:ı ile ta.ın 
aulaş1lıuas1 \-C onu-.. l~eht:ı~ıl"hal 
n1ukayen1ct ıedehilme., i~in elden 
g~1en her-seyin ~:Ho1t 1na~ı ve Al .. 
ıınanyan1n t,arple ~·n'1at bırakıl. 

mama" ftkriııdedirlcr ki, Rusya 
ile tam a'1la~ma ve Ru<ywnın 'iste
diği cepheyi açına mul&lcasmıu en 
başmda geleıı de herhalde lıarpteu 
öncewi hüviyeti ile dalıi en so11 in. 
gilizlerden e>İan Krips'<lir. 1\1ih. 
verle bir an!Mına sulhu yapmak 
[ikrıne inanan fngilhleTin 11 evcut 
ofohilei!eğioi talm1in etmek ise 
bilhassa Amerikanın •·e Jırponya. 
nın hnrl1e gi,..meıs"1<1e-n ve 1t3dise .. 
Jnı<bı bugiin1'ü şol<lhJ iktisap et. 
m<>siııden sonra pek gil~tür. 

D i C E ••• 
(1 1nct Sa;~i!edeıı. Dr.'i'~ınl 

:t:ı 11 y.eL•1 olm.::ı.n1:: ını unuttw."-t--
/l' \•f b,. · 01.H (; C l tııaen: 

((' tLtiJC k;.zpıl(.lıgıın belli olizyor-
.t • 

ı.t.a,,d~..ı.ı. sn1 ı ... yat.1.1ıızm. !00 iatı. ... 
n ·."C 

<'t' ~t.. • ı n. · ·J.rına geç.yor; Y& 

;.rlt<'la ıb.r d ilj,ı ... ık ıd ... 411 anla
t. !ı hJil·:..yenın lozı li.U::in-Ja.rtuı 

{l ' ı.: i~ b g Ol, d.ıu iyeıne
u .0ı k.ı~Hmlı:•rlu n·:ınhti " .. ı ...... 

~· Ç ~·ı O ı.: ...,,, gel \'C blı-

Lhı S b"; h~ .n..K ... tu <.:tc•ıa. tılr nıu.. 

nt''t..:kide y.c:x ŞJı'ıy.:ııı bLL· t ı.tıJ.3 so
l .. ·ut unuı: 

Su ... iniz - J'..k.lı bun derece iti.. 
ını.flt ecitn 40» nasıl oluyoı da ınce
tcJ~k lı.ie e-Lın yec ğu1e kan.: oldu .. 
6ıı u fı.kL1; l,,ı..;nz ııl c ltu1daı 
ı.,4{ .. :.< u. .;: !ikrl.ıi \ ıt ... : edebi~ 

·'' 1 .. 
ce,· bın1 - An1 .... n cı r c.1 n' Bll 

O l'fl hU3 i katıbin , r::r r de
• lıi'' U• n ·n ıı. tip'"ttl!ı bır berr 

..,ı::_·t: k.tır;:.ı ~\' nd-c :r .ro.e,ak şı.ya-

!.;: ır.ad r hı anı b:r zAı;ı! <--ephes.1 
\; ıl"'. 

~l "'İ ıiL - Bc.-n.;:.ı_"(ln r_("; pu·de 
tı ,\ -<l:ı k°'-'ltc ne ı. i va't', KatJt>ln 

c: ;a:ı, scrduğ'u d:t:n\t:ırı dt'"'!l"e &u

. ı a !' ; L'ynr'L 

C1.. \ bıın - Axı. ~ıı eft-:t0'1n! Bu 
.t,rıJ.t:::.y1 o ... , aile-, ne Us.1Listc oyna ... 
cngı oyunlar :t.raet:.ltia izah ctıniyo-r 
ınu. Aın.au eCeıl'i.i•n! Hu6u.::'i kaLJ;;4 
r .. t:;.h ·r .su:ıli sonn..ı.ian, hit·a2 <:vvel 
bah<ede benzer:ı in Lu şeyleonlen 
bah.:etliğisni süylP-miyor mu?. 

s·.talh:ıfz - :Bf'>nz.t.•r, ÜC'ÜltıciJ. pet'

·i€1Ul\ sonunda, y.alnız b:..:.ş.rne., linÇ 

di'ltceğ' yere gidecek yolu nasıl 

bu 1r,ıb!l)yor'. 

cev2bım - .. ı\ın:ın efendim! Ak. 
tôıi.Jın sa!uı:eye gl.ri5 tarzından oı: 
suın on·ı "'"kası00...1ın. bh·· ittiğini 
'1n 1 am.ooı:nız mı? I><trdlınci'J. perd·e.. 
de <-0>, bonzerint nıaı~ .a.vil.ey'& 

~f' ,;,et.~iğ:ni. e.nl.aı1nııyor .ınu? 

Suu liın.!ı - Mir:-ıs tnıffE]esl, ne
.rede olursa okr;un. casıl b.iı· bs.ftada 
~ llcdlleblıllyor?. 

Cev~b1m - Aman oe~ Bu. 
n<rkto.y&. itiraz eb:ıneden hiç bi:!r a. 
vuıkr-Un konuştunuz; mu·:. Ben en 
e.~ağı on a\·Woıt ve Qç \leş hakim. 
ı,, kon~tum. 

!lfECİP .FAZlL KISAK{;RU~ 

~· . ·._ ç. 
t~ı:" cı~ı ~e;,:...ıyet n~n1 
lıh•ern \.,tdesıbr 1· 
.nıı 

Cc.v~ bını AU-.;.1 

\.'f'IUT~yv · nl'i.l? 

!::ıJ lmlL - Dord:U.Ocu peı 

01' p3-r<JY1 alıp .ro U.ı~L ?:. 1 
ye tı, · nı. o uuy ~: ınu 

C.t'v .l.>un - .A.ın;uı efoodııuı 

\ .l."ııit o b.oı.ın.1ti", ne (!.e ..,o,. nun M 
';ı.1 .. c:-Uan Sl nıra \ .. rd~~ ytnı 
tl')'-t'ı. belJidir. Pıyı·si bu J.·en~ şaı 
s.){;tin ~A.Su [;.:·ncl•" .. 1 ü,;w ya~J.n 

cı€gjl uudı.r?. 

StıQlll..i..ı:ıtt; - t.O~·, · -a.1· k>A-n\' 
r .sı~ bul-uyoı:'!. 

C \ ~bıın - AnıuU, .i*JT'"J.\I• .:.f: 
c.:ırıL ll\.lo$1.bi k;l:ıb!n<len ve c "' 
e>w.ıa.u.rı '.:k ·>le tı_ıreı : lal 
. ·. 
~l· I.nı.L - o 

.. çıt. ık...1 1 t.clnl 
<Jl 14 le> n 
turrü değ l ki') . 

:ı ıH.h-kcn ııo 

ıi r ı ae , 
Of L' da b·ışt 

Ccr-....b:.:ı1 - Ama. 
-roar ı: Ana ... b r «o."..e bt:.ı lı 

t;r wn pc y L ki. a ca~ .. .ınt::ha 

ı.ı m~ ., Liıtie.ı., 1eı L~ öl 

J eu ~ n w~u.ınü orHll ı k çı.n 

t~a. ·bi.r goz SJ..s?ruı.a! Mütıel 

bıızı i1\e-t:iı1cleti .anl.an1 ··K. Uıze 

ın ... atbu. k~taba ela brr gOz &ıtını 

borcun .. :ia. <ıe-.,:il m:d.L.r '· 
~ıc, eserin esas ct'p'.lc ve sec 

l tlf.l'Jl1e b.Jç göz atn1aıJ.;,,ıı. .mantı.il 
sız teiaik!ki bı..tYu~duğunt.z yegaı 

ı:.rç~lar ü.ze.r.ind~~d n..cuıı.k. y 
lı)lG'l'llUZ! .•• 

Neticede ~u "ıukın•.ı \'~riyorsı 
r4UZ~ 

- Büti.in san'atıfuıl'.~, eseri vt 
Kın·,etıeriyle müJ..ıiaa e1tii-er! 

.Burada da yanlu;,mız vnr <!fer 
d.m; di>ye~ lü; 

- Mu.ilsin Ert"ğtuı lçm yazılm 
<'lLr e.;er, MıtlıJ:nin elo<ik>liğ~ 
ır..:' t.n:ren. var kuvvetleriyle did1mc 
F&;•'aıtkA.rlar elm.-le, kt-ndis!ni vı 

i<uvvetiyle m!idafaa eıtll 
Nasıl azizim Se•lm ?\t.'7t.et Ge

çek: eseri anlamı' ve ..,ıaı~ O> 
du~ll!l'UIZU iddia edebi!~r mie.iniz7. 

Saygı-Ja,rırnı kab'1l edin;,• 

· mz duırdıurımakla k.ahn;;n:rışlar, 
aynô zam·and.a taa:mıırı:a gfJQ<lrek 
Leningl'adla Mask.o.va arasındııı. 
ki dıuınm>u sür'~ ıJe değ>.şb':rerok 

Clıı.wı.ıma eııişmi<;lcrdir. Bu cephe. 
de Alrrtaıılar ilk hatta mü:t<ımad>. 
Yl!:D ihtiyat lruvvetleıı sümıege 
mecbur edi'lmişl•!rd'i r. Lerıtngard 
la Moskova arasuııda y'1l·l2 ınf.Ş 

Herhal<lo İııı!iliıleroıı bir yan. 
dan hadiselNin cebir vo tazyiki, 
bir yandan Sovyetleviı• zorlu ta. 
1eııleı·ine maruz bulundukları vo 
bu ,·aıivetlcr ki do •(t<'n içe lıir 
ka.vnnsmR VP. ·kat'ıır aln1n safhası 
ya~adıkl• • r>ı'thkkakbr. Fakat, 
hadiseler,. hohrnk henüz kıvam1;. !============================== 

Eyüp pazarında Parti Genel Sekr& 
terinin bu 

sabahki ziyaret 

"" ırebnis t.,t'i bir karAr safhasına 
girilmiş olduğunu zan11etıniyoruz. 

r"rr."~ l77l:'T ,,,...,.,,,.... 

c>En Savyıet lr.ıt'a!arı, ·ilıbyat kuıv. !===============! 
vetlle~'.ne 'tiiızuım görmeden Le. 
niı:ııgr.ad üzerine öy<lıe bir baSkı 
yaıpmakatıdı.rlar kt Almanlar bu. 
rada muhasara e~rke:rı muıhasıa. 
ra i.çlııe düşırıti§lff ve gece gün. 
düz dwııma-dan döğüşınek :roruu. 

Dumlupınarla gelen
ler anlatıyor 

da kalıınışlardı •. ., 

lngiltereye hawa 
akını 

Loıııdra 9 (A.A.) - İngiltere 
Hava Ne21aı<etin:n tfil>t:ği: 

Pa. miktarda d-ii.şınan tayyare. 
si, pazar g:ünü öğleden som-a İııı
g ·ileri!' cenup k•yısı iliıerirııde kısa 
bir uçuış yapmıştır. 

Garip bir 
dolandırıcı ilk 

(1 inci Sahifeden Devam) 
kapı iskelooine yollnııre.ışlardı.r. 

Meçhul adnm sahilıfcn biraz a
çıkta bıılunıın kömüf motöderini 
gösterm!iş ve: 
._ Sen bınada be.:ıi bekde, ben 

gidip çuvallnrı motörden doldura. 
yun. •• demiştir. 
Kunduracı 112hUde bekliye dur. 

sun bu hayırhııb ( ! ) adam ha:k ika
ten bir sırndala atlaıruş, ınotörle.. 
ri.n bultmduğıı yere gıbniştir. F.a.. 
kat aradan uzun h<.o.tlcr geçtiği 
ha!ıle iyilik •ever ut bir türlü or
talama görülmemiş ve nihayet saf 
knııdnracı dolaııdınld.ğwm farkı. 
nn va1"lll.1tır. 

Alinin mür&eıı:ıti iizPıine zabıta 
bu meçhul dolandirmyı aramıık.. 
tadır. 

ZA1.'J - Kt.çükp<.r?.:.ı· 1':ab·~ esin>daı 
alrrıış o'!<il.ı.orwn Marl. G.:ı-2 ayına ait 6 
~det ~•k kartınu c;aldm!ım. Yeni. 
s~n: ;?]fl('Rğunda.n e 1\.·ıer;nhı hüıkmil 

J('lkh.ı.r, 

Kl:~i'ıı!.:t')AZ41I Hacı Ki?rl:n Me.v·ıalı 

BO" '""" sokak lh. 8 dr Htlzı 
tİ-t(rnd~i! 

DE'l'Rt~DİI,ECF.K 1HTiRA BERATI 

C'f"Jft"k flısıkesin.i idare eden moe\;.a .. 
ı1:zrnP.dc l'Slaha.t. hakkmda1ci icat !.çin 
İ1' "•Ut Vekil le\·n<l<n al mm., olaı:ı 21 
ı..risn':l l!\~8 t; r;h ,.e 1405 l".U!r.ö?\.~l ih
tira bl'ratının JhtivR ettiği hUkuk bu 
kı::lı·" başkasma deviT vey<ihut iradı 

':'ürk.yede nıev'kil fi!.!e koymak ~in 
.,,:aıüyeL dahi ver'.le?lloc.-ğ! teldif .,_ 
düıncktı... ohu-akıla bu hususa fazla nıa
Eı·n.rıt eo ·rıınek lsLyeıı-}erln Gaflatadc, 

A.slıın ıran 5 inci kat 1 - ~ num&rala. 
.ra rr.Uro.ca.~t C"'.V'lemeleri Mfın ohmtl!'f'. 

<1 !nf1 ~ıhtfedpn Devaml 

hayli dalga yedik. Ege denizinde 
hiçbir şey görmedli!c. Koca deniz.. 
de teknemiz tek basına yilıüyor

du. Yunan ~ularında ara,ıra AL 
ınan tayyareleri lepf>ınizde dola 
şıyorlra, Kızılay i~aretiui gör~ 
u"!aklaşıyorlaı dı. 

Gece seyrederken geminin bü. 
tiin ışıklarını yakı,·orduk. Gemi
nin ildi tarafmıda bulunan Kızılay 
işaretini sekizer projektörle aydın. 
!atıyorduk. Saat 17 sularında Pire 
Fiınamna girdik. Karada binlerce 
Yunanlı toplanmısh. Bizi sevgi 
ve heyecanla karşıladılar. Duııılu. 
pınar için: 

- İkinci ll'iristos (yiıni ikinel 
Allah) diyorlardı. Gem• mürette
batına göstcrileıı misıı[irperverTık 

cidden büv!iktür. Türk olduğu. 
muzu anlıyao YunanWnr ııe ya. 
pacaklarmt şaşmvorlsrdı. Bütün 
vesaiti nıddivcde narnmızı kabul 
clı'1ed!iler. S'-nemafor ve diğer eğ
lence yerleri de bnim için bedava 
idi 

Yuııan'İstandald vaıiyete gelin. 
ce, bıınu anlatmak ııek güç ey ... 
Orada kaldıi{ımız mild!'et zarlm. 
.ıa lıcr biriııırz, günde Jedi sekiz 
kişirin ölümüne şahit olduk. So
kakta yiirilrken kıır§mtızdan ge.. 
len ada.mm birdenbire diiştliğünii 
ve on.da ölüverdil!ini dehşetle gö.. 
ı-ih·nrduk. Ytınaıtiiı;tllill1laki ıınezar. 
hlrlarda artık yer kıılnııunıştır. 
Öliiler iein ho• arsaiaıda 60 • 70 
metre mmabıu yer kazdınakta, 
ölüler hurolara sıra sıra ve kal 
kat gömiilnıektcdir. Sinemalar, 
tiyeh '!ar. baTlaT ve meyhaneler 
ııcıkhr. Fal<at i~lôden başka bir 
şey bu mok kabil değilıdir, Bizim 
götürdüğüıniiz gıda maddeleri, le. 
sis edilmiş oı.n aş yerlerinde pişi. 
rilmekte ve buralardan tevzi edL 
mektedir. 

Bu tevıJi işin.U., faku, zengin 
herkes biT tutıılmakt.P, halk inti.. 
zı>ınla hi«esiıl<! d~en yemeği ııl· 
maktodır. 

Gidisinıiz Yıınnıı.btanda adeta 
bir bayram l(iinü oklu. Mesela, ya. 
şanıak üınidi11i k<'SCll pek çok in.. 
san, yeniden hayata doğmuş gibi 
sevindi ve gelirken biıe: 

- Sizi ~1ne bekliyoruz. Siz bi· 
zlm ı.urtanc•mızımuı, dediler • 

{1 incı Sahifedtn Devam) 
ımme ısmi.nde futıyar b"r kadın 
Eyüp ... c=-.a güııü kurulan pa.. 
z.ara ötıeb"ı~ al.ınağa çıkııruş, fa. 
kaı kal;ıbalı.k arasında yanına 

yak;Ia,an tanımadığı b"o: kadın; 
yo1 sormak babanesile lafa Wt.. · 
mu.: ur. 

Ba.yan Emine 1u kadınila kQ!liU
şuttt<en bir adam yıınlıırmclan hız 
la geçmiş ve ayağı taşa çarp:ınlŞ 
•giM smdeliy•arek üırerine dü.,<;. 
müştür. Meçhul adsım özür d ·.u. 
yere k yol uan dernm ettikten bir 
az sonra öbür kadıın da Emir>e
nin yanmdan aynlıp gil:m'iıştir. 

Bayan Emine b liııhare bir yağ. 
cıda-n ,\'ağ alını.ş beddini vermek 
istediği zaman kaynunıdlakıi bir.ün 

p>arasını tcşıkil ed!:m '7G lttnıın 
yerinde ye!leT esıl;iğini göı:müş 
ve zabıtaya başvurmuştuk-. Bu 

parayı meçhul ::ıdıarcla kadrnm 
el.çabukluğile aş<rdı-ğı and.aşıl'a. 
rak her -1k!ist.nm de aranı1ımasma. 
baılla;nı hnı~lır. 

GÜNÜN tç1NDEN: 

Şoför belası nu t 
Şoför derdi mi? 
Bu .hadise tı>ltkuıda bır çok fl

iciTler ileı{ye aürilldll. cŞoförle

,.in 2o;.ıbıtn ma.l"ifetiyıe u ... ı:.aıııma.. 
1'.rı> dil.umildil.. MUşteri aiınalı:

tııu çeklnen taksite:i'l ll"'"llara 
çeltllmeııl, iııat.çı 50föı-1'•rin !ilen 
menedilmelerl d!lfUnüldü. Fal<..C 
yalnız bir ,ey dihı•lıt.ılmedl. 

'!"ak...ıier!n """""' bu h•l• girdi
li" ve her hüclt.e gibi bunun da 
bir ek""""11.İI< sebebi o!Mıilece

ır.. 
r;,·..t .•• Bu ııne:ıelen:n b.'T eko. 

rom:'!t tarafı vardır ve. bu taraf 
§C>!örltırin değil, taksi ıı;,hıp;erfnlo 

1ı1111nfa.aıl endişeleri. ile ı.eınberek.. 
lennıE-lrtedir. 

Ac·b3 bu vat.and'1.;1.ır. bugnkQ. 
f3rt!rr~ uygun olar1..~ tak ilerini 
i.ş-JetJ11i"'ldl.e zaNU"a :nı uğrL.mak.
~ı;dıılıa·ı Yolıısa bugüaıkU .iı;lei<M 

ıarUarı ille loa~ıııı:tdtklamu ıız IDll 

lbullll)O'l'laT'I Daha ~ k.ızanma

ı..-ı h~ ooyılal:ıiJlr mi?. Yabui 
löyle -bir klor J'E'Iİ de kcı;malan 

bir vurgunculuk suret!nrle !of.sin 

ln~~t miıd:.ı.·?. i~te ce .. -.p arana;. 

cıık •UAller bunlaı'Clır. AI ~yacal< 
n;ilf>95e.::;.eye gellnoo bt.aUlıQ da a;. 

d1rıa <Belediye> derler saıu ... 
,.ona. 

NİZA~lE'lTİN NAZİF 

Par:ti Genel Se ..:rc~n B. F J;ır 

'l1üzer bu sabah ,aa t 10 da 
yete gererek b.ır sa.a.t kı:ı<lar \o) 

ve Beledıye Reis: Lütfi Kırdar~ 
g&ıüşm>iiş1ıür. __ __,,,_ __ 
Yeniginenin tşgal 

(1 inci S•ht!eder Devam) 
şıtları. Saqamua açıklıırınıda g\,. 
ıühnıüışl.erdn-. Bh az saı.ra bu.-ıa 
beııızer di1şına n ~ıkıanna .k.111vv"t. 
leri Laeoyıe bir çıkış yapmıştır 
BUk"ada çıkışı. k.OO'Uyan dıüşınar 

laıuıvazör ve torp d'o m'tl!lırlpleı 
şeht1. topa tutanu~lardı.r. 

Timoçenko ordusı 
(! inci Sahifeden Devam) 

yıarımadası-ndıa yenıi bir taarruıı:a 
başlamı$ır. İki gimdıenbel'i p ya. 
de vıe süvari biı'bkıleri Alman 
mevzik!r'ine hüeum etmektcdl r. 
ler. M>erk.eı.de, şi;maflie ve ce. 
nupta A1man hava kruvvet1eri 
mir-ElllW.di kayıpl.•r verrneıktcdir. 

--~ 

Yenizerantte 
cı inci Sal\ifed"" Devıı.m) 

miış ve Btrloeşik Amrn•Jkadan gm 
derilen mühm mi.k'.arda haırp 

malzemesinin .ş.r.ıdı:'rlen Yeni Ze. 
!anda.va g<&cı:ğ>id.. yeni teslfimııtıı 
da yota çılomış bu1unduğuaıu il.1. 
ve eyl~tı.r. 

Erenkly yangınınll" 
1araıanaa itfaiye. 

cllerımız 
Dün öğleden sonra saat 1(,55 dı 

Ereııköyünde merhum İshak Paşı 

refikası Bayan Nigh Kurtarır'ı 

ait 10 nınnaralı köşkten ya:nguı 

çıkmıştır. 

itfaiye hemen ynngmı söndür. 
miyc gelmiş 1'e bu faaliyet esna. 

llllda Üskiidar ıitfaiycsi grup funiı 
muavini B. Mu..>ta!a hacağmdu 
ya:ralamnıştır. Kad1köy itfaiye 

grupımdan B. Niyazi ve Rııınııızam 
ile Farık balkoııu söndürmiye ça. 

lışırlarken balkonun çök~sile 
yere düşiip yaralanmışlar ve Ray 

darpaşa Nilmune hru.tanesine kaL 
dırılnılljlardır. 

Ate§, köşkün üst kah tamamen 
yandıktan >onra siindürülruüstür. 
Bina 8000 liraya sigortalıdır. • 
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\.. - No. 9 I 
T;ırkç•ye Çf'\'rren : fsKENDEK F, SER·n:uJ 

Mühendis Kuper ile Benet, maiyetlerile 
birlikte madene doj'ru yol alıyorlardı 

Lı \. A.;.Jyt L Ut, Ye~ -
ı .. nll.'hafıız .• iki ık.işi- ;;le ıu~ndileri ol. 
111uk üzere yedi ynlcu ~ehl'l dem ayrıl

uılcr 
Dar tı §(_ISl."Yİ tuWh·~.lc. ~arım sa<ıi 

t;:~a:ı. s-..,ren .wmenı.t Lir yol<i&tn geç.. 
ii<tn sonra M.aıJı.lanJn arkae..nda ve r 

~:rr-k~'!!da baş.!verı orman ıkf'r.~rııı.c:kın 

" I« ı;ı;e bıışladılw:. 
lo teı De.net YJVO.:ıı ~a sc.rt.u 
- Acl;.cr.Mar~ .emin m1l!jni?. 
- H<pol b<ırunJ fe<Jair.-r>m<lir, Öl 

det .~ı,,, yerde -.ıı ölm<'kttc tere~ 
d t tımezlıer; 

- (ol< ~A. YoJlar r..ıısıl? 
--l\l:.<iıme ')ıdııl:ıatıl;Lnız :oı;rP..:ı.11 6aq> 

bı< ı...y~ ıeç=J:iz 
-· Yrr eJISWyet? ••• 

- Bi:ıe Jııç kimıoe dokunmaı. El_ 
\(T~r k.~ yollaızda rast.lıyaca'1~mız Me
l!ıı ka<lıDlao"ına ;yan ıozle baimıqa~ 

llm. 
- O clva.r<la. M1J'llt1uıan kobilclerl 

\iar mı? 
- Başlanbaş:ı Müsıtiman kabik-leri 

~c doıudıs. Zaıt.en cngollt"rtlı:,. birl de 
b dt'ği! mi -:t ... " 

- M•d<'n lşlelmesLıe mAni ııri olu
,,,-dar7. 

- Şı.:phe ml ed.iy1J"~1 dostu.nı?. 
.Madtnc kazma vurmak \C toprcı.ğm 
6!'t-:ı1 -kjle-ri üstüne f· -iıtanrc!t günah 
b•. Ugndıtnnız güçlüklen•eı biri 
do b..m.r. 

- r UL'Un ı;ünaıh olın:ı<lığını, İsl;i.. 
.vı ıe-:·e. C.u er1 gilmü.ıcl\. ~\in b.1e top. 
zağ .);..zmBk la=> ;eld.iUol onlzr"' 

'a' Tıa..'-t IlliJ.mküru:!lr s;;Jl1)"1..•T'.zm. 

- Delk. rı1unikünaı.. • F· 1~ bt.mla
rı b zlm Qğ:'-ıııJZ.d~11ı. Qcgıl, 1--:t· hocadaıı. 

" eıı::d< ıa.rı.yle. 
(Jt.ınan k"""UWBıdan geç~yor~ıı.-dı. 
tl(' moden ~ı önMn gkiiyord 

t 3er., mllbat.o.ı. atız:r"JU .t.!.h sa~. 
k"h s<>ia sürerek ve Aenrli diilerin<:e 
ı r"ıel styl:ye:.rdt. g;diyordu. 

ldu...- Kuper il• Ser.et, beyaz a~ 
ır..ri.Y 1t bl..Ll!Mı.... aras:.ndii. ılk bakıstJ, 

.go·!.·~ c,;:l!'PlY'"'- ı. 

Yed yolcu b<>Yl«e so t «n bire ka
ı rır"'l!an kenaır:ırııJ:ın yuruyttek. ni

ay._ ~ tzy~ıfa \".ardılar. 
MUher.dıs Ku.per r:.<-ş'ell bır sesle e-. 

luı uza.tarak haykır'1ı: ı 
i,ı.:, bl%1m maden uza:ctan IÖIÜ>.. 

dıt ~u tepenin yarıı.'1t'lndalıJ ıarı k~e 
y1 >tınJannı görQ:for musun1 

- Gt'•rliy°'rı.!1"11 .•• 
_ O';.ya gide«~ilı. YJrun sa<ıtlık 

b!T )'O.lJlltljl kaldı. 

- Or- !şlconi' bir b•yll yer Viiit, 
deti; mi?. 

- t;\'et. U'8lı!lan da belli ya. V:ılı:. 

tiyle çcA< çaiıuınışlrk crada, Tam iııll· 
!"de ~ecetimk suııda adıımlarırnıo: 
0ı1ğı1dl. 

- l d. • ' ... ,, ı 11 •••• 

-· Hliyır. 
- Ya altınlar? 
- Daın-~rları klmoeye ı:ootanıc_ 

m ~t:-n-. Bıt sırada z~hirli sıoekleritı 
tLre1.ıe m-ev&imi d.:- s;.ıiml:;ti.. Döorruye 
nJt. ... üac olduk. 

- Burooııu başk.> madendltt bll· 
H.e!. mJ't. 

- Bilı<e dıe ne c>-1<ı<'?. Bu 1:17a!la 
Ctıı.~l ediJ.mi• bc-kçile:L"'Tllz var. K.imr 
5~yı 6C'kl~. 

- hu bekçilerin ı;ad:.knt•nden emin 
u.ı.iı:in~. 

- Maı:lenl itle'lmed;gim müddetçe 
t: r-..in ıru. 
U;- glirüooo mader.c 1alclao.. 

ını~lardı. 

\;~ surı at üe!Wl.dc ciden ma<fen us-. 
t~wrı önden yarüdJl~r.. İ.k.' mu!:ı:d.ıı. 
("!ıidc kalıh4 

Jlli;h<ndis KtııPer arlta<<tıno dön· 
d~. 

-·Saat yarım. Tam üç bll\Uk saat1e 
ge.Wi.ıc. BU'rada ancak Uç döı·ı, sat kıil. 
Uıb:ı. . .ıJr.z, Oı"1.alık. kar~.ı. .... nad.an Manil11-
;r~ dünme~i)'iz. 

- ~uphC3.7 Hatt!ı 4!:.ıh:-ı c.'ken dön.
m'y\! çahş.ırız. 

_ Ş.cndı zehirli &inek me\'slnı.i de. 
i~lJir. Serbestçe maden havzasını ce .. 
zt:lı.Lırs.in! 

* - ].1 • .ster Benet ica.yalıcrL-ı. kt.1Mrın
aıa at• ..:n »ıd.1 . .Muhafız.l;ır a~rı or. 
ıman~ doğru çektiler. 

.ı\.Tflt:.rllialı ustalar a beraber iti aır
ıl..?.daş madEn ocaklarına doğru yüırü-
dülcr. 

Bu !iıırada ilti 6ilanıı bekti göı·~ 
tlU. hı.au;.r Mühen1is Kuper.iın aıylıkJı 
iJ.&ın!:i.TJydı. 

!'<:<çiler 
- H~ gcldin!z. 

Dediler. Ve ma<!enlerin h.kr *1.e. 
t~~PC'Cf,n..: zahip olarak rur ... ~;eırı.n:ı as
trla.r. 

r.~i:hem:iis Kuper: 
-· Ne var. ne yok?. Dedı. Maden ... 

l~ı·!m.ze t<ca":ü.z ediyorlar nıı' 

- Hayır. Bt>1<üne kadar ufak bir 
badkie 'blı:e olmadı. llazan rt-!ıs:ler so. 
rL-~~or? cı\mer..kaWar nıadcır!erı işlet.e

~k!er mi?.> Ben hayı!, diJ'onm.ı. 
1fen111\Jrl ol.L!ırak gi.diyarla:.. 

Kuptt, bekçhıi.n ŞÜf\h.C::crlnt u·yan.. 
G.ı.nnıımıı.k !~in, yüzüne gü.len!ık: 

- Blziın de bu maOcn!eri .liletmlyc 
ruyet:imlz yok. F'1kat bir kette açınlf 

biJl~uk. Sonuna kuda.r ba~ında .a. 
dam b<kletın:ye ınero.ınız. 

DJ:yoıvlu. Bu sırada Mister Benet O• 
caklaft inerek ufak sondaj~ar yapı,.or 
""° aıtu madmtni.D ı.ok ı..eng;n okluğu. 
nu giirU.yoıxlu. 

(O..vaını vo:r1 

Fayd'lh Bilgiler ve 

Küçük Tetkikler 

DEVELER 
Sıcak JnMJt,alraıarda, nıh'<lyetsi;z 

~fame en mükerrnııe\ bir nıakil 
\~ıtası rdeve• leı-o~=:r. ~vc-1er 
üç cinst'.r; 

1- Tek höııgüçlü (Hecin) de
vesi, 2- İıki höıgüÇ'l ü, 3- Hiç 
hörgücü ol.rmıy.a:n (L:ııma). 

(Lama') cinsi c<cmıbi Ame:ıii.. 
lı.amn yıı,yhılarııı<ta, Paudruı A.. 
teş .aootarına kada;r bu.luıwr. 

İJk; hörgüçlü dwelcr Silıery&.. 
nı:n cerıublJllıdan lrana kadar (Mo.. 
ğ-0füt.:ın), (Çin), (Efganiıııtan) ve 

Türıki~ buia.ıwıı;'kır. Bu yer
~-" •ba$lı.oa nakı1 vasıtası bu 
develerdir. Oobi ÇÖi'Ü buııl.ırla 
geçil.a-, Çinin ça;ları, A:;yarun 
pamrnkl:ar.ı bunlar ıa sev.ked:i!ir. 
He<:lll> cinsi develer Are.bistanrla 
bulunur. 

Deveden, Moğollar ve A:NıpJar 
pek ziyade etifade etmektedir. 
ler. Zannedil;r ki Cenabı Hak de
ve)' bunfar iı;in ynratmıştıtt'. 

Çünkü sürülerle yetişi'ri:cler ve 
deıf..sinderı, Uiylrr'ndl'.:n, etinden, 

ru~ünden pEk ~"k oııüfadc eder. 
J.er Hatta tezeğJıi bl!c ~M et.. 
mez1er, ağacın pe>t kıt olduğu· 
1ru yer.trdc, tuj;.a gioi yu,ğu up, 
kıur.uıtup yakar ve ısını!'lar. Sü.. 
tünıden peyn.r ve bir nevi içki 
çıkarırlar. Dtveter susurıl'uğa ve 
açhğa pek çok da;ı:0ıurlar. 

Sekiz gln nasıl aç 
kalabilirmiş 'l 

Çetin, Tosuna sordu: 
- Sekiz gece uykusuz ve SElkiz 

gün aç kalabilir misin? 

Tosun bir wırça d~ükıten 

sonra cevap verdi: 
- Kalaıbiliriım. 
- Nasıl kala.bilirs:n? 
- Kc·lay. Geceleri yerim, gün-

düzlerı uyurum. 

iyi akılı •• 
(Tramvayda.) - Bu bJetçiyi 

gördün mü? Ne ukala şey, bıiıle
tim yokımuş gJ>i yüzüme ba'klyor. 

- Peki, boundan ne çıkar? 
- Ben de ona •biletim vıarmış 

gibi ba,\ayQru'll'l da., 
====== 

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

leabuıda :ünde ı bp alma1ıl lir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyinis. 

Memur alınacak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı -- İdaıremizde mimMJ rr.~aı;h, O<:ret: v•ya muvaJ<ikat memuri)'~t:ere llee 

Yt.~ Chtwrıtktlı> rnEzunicırı mfff"&baka ile R r,l'öc&ktrr. 
:: - Mü-sabakadfı. rrıuvaf!iık olanların lcftrer..1n tdclif edec~ı!i ,erde hiz.md 

tabut etrr.eleri faıotı.ır. 
1 _ Müaabaık:ada rr.uvnüJ:. oltn lıife meı.unl:ırma. 20 llı·a a:s!l n-.a:ış veya 75 

Ji:ı-a, (\,.'ret~ Ort.a.mektt-p rr.eı.ı.ırıl..trına 15 li:rt a:;lt nt:"iaf veya 60 ı:.ı.a hcret verile-

cut 
4 - ist.eklilerln '188 scıyı!t :a.temı.arin l\..ını;n;..mun dördünra JY>ttriOesinde\c;l 

p .... aı l ıw...:.ı. ve devlet nıen1L.--rlyet:nc tM-. c!E.!a gfreceklcrin 30 ya~:nı ıeçme. 
IU!;j ohrAl:ırı lhımdrr. .. ,, 

~ - Müs:>OOk .ya ıf•me~ ı..t.yen LL<.em<ıuru•»ı 19/3/942 p,~embe gunu ve 
( ı ta..m"tep rnezlJl1ları 23/3/9!2 Paurtes: ıc,,ı.; akşaınına kadar dilekçe ve 
rvra..:t n . .t!"lı.teteriy!e bı~~ur.:..a '-liidür!üı?U:rrr· ... e n·,frrac;aıt etmelictlr!..?r. 

6 - Müsr.baka L:!.ie meıunlan için 20 1'.1art 942 Cuıma ve Ortı.m~kiep ınıe-. 
ıı.n:a" için de 24 Mili'\ 942·sa:1 günil &aaL or.<la yapılatıılııtır. •~t60> 

• 
lstanbul Asliye On birinci Hukuk Ha-

kimliğinden : 

9 Mart 1942 
11.00 Proçam. ve Momlelı:et Saat A-

,.uı. 

13 03 hlüz!ık; Radyo .r:ans Ord:estrası. 
J:l.-15 Konuşma (ZirJ .. t Ss;ıt' 1 

l~i 5'.i I\olliı.:k; Fasıl Heyeti. 

19.30 M•mloket Saat Araz~ ve AJaa. 
H~berleri, 

lMJ Serbest 5 Dak.Lka. 
1:.S.5"' ~Iüz.i~: Pe,n-cv, Senıat ve Şar

k>lar. 
20.15 Radyo Gazeleö5i. 
20.4S Jllu,lk: B:r ildik Tiırkiısü Öğ-

ranltYoruz - HJttanı;ı TU·rtcili;ü. 

n.r~ Komı:ıma (Ögrctnu!n Sadi), 

:!1.15 f\.'iüz]c: şı:trkı ve Tü:T.:iiler. 
lıtarJ:ul - E.mirvjnj kazası Kalııende rhane. n;nhallesi Şehzade Mi>ktebi ıolc:.alt z ~.~(> 

haM 14, 80/81 de ölü Abdilllr~dh' kızı Zeynep"ten doema Falına Ne,id• Koşacir 
kaydııoın cKe!t.adan doğma jozef k:.lfll A-Iargrit> c:ıarak tashihi hakkındaki h\Jku .. 
k.u amrr.oe d&va~ı üz.eri:ıe yflpılar:. duınJilllada; ?vlüddeialeyhİll IS'tanbv~daki ika
nx-ttl.ıbını terkle Alrn,nyayJ gittill'l ve h.ctlErı orada builnldt.t..ıu zabıta Uhkilt&.. 

1\1'\JL'.k: Radyo Senr<ınl C>rkes. 

tr:.sı. (Şef: Fer!J Alıı~l) 

U30 Memlekel 3aat A)·arı, AJ1"1111 
Haberleri ve Bcn;;~l~ı 

"-t ·- 22.45/22.50 Yarı.nki Prog,.2:11 ve Ka.. 
Uy e i\ttlaş.ıldıgından ve ecn.;lıi ırıt.':Ttllek<:tt~ \.isı.rli.ı tlaireSı'.nde t&b ... ,. icrt..61 m_ 
k ,n o arrni.m&aına b:n1e.1 ~rlhi um-can ~tibaren bit· ay müddet taylr.l suretiyle pan~. 
l.!3ncn g:y.ap karorY'lın tebliğine ve dur·.~~Mm 18.4942 C~11artesı ıenü saat --·-· ·-··-·------

10 n:ı t~ıiık.ne ka:rar v~rtlm~ ~lcluğund~~ rı~'.~\df•lo~eyh F':i.~ma ~C?V!CJf·. bizzat r --. 
ce·,,-..eo..~ veyahut bır vcK gr.ındermed.gl t .rde gıyLbm m_hlleıncsı yapıla- 1 Zilhreviye ve Cildiye l\Ii.ltehoıss .... ı 

.g H!ırı oi..nuc. •3 !
41> Dr. Ba~rl Ömer 

Sahip ve Bll§muhaıriri Etenı hz et BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF. MATBAASI 

Öf ed<c &onra Beyoğlu Ağa Ca · 
nlıi karş ı Hasan Apart. No. 133. 

l;mmm• Tol. 4S5SG •••=• 

Bug'in .mıc üç i:ıi1m<: cc vet' yo.. 
ru":. Bu'1larclıaır> he~hangi iıkJSinıi 
hn:lltdeııh .. 'l' dıc kur'aya i~al edi 
ll'wk rea•ye kauınabiJecekkr. 
d'r. 

1- KU'l'll ot ve çalıl.ı.rla tama
men kaplı bir waya bır sürü ko.· 
yunla bır çobı;n ~ıkııyor. Adanın 
b;r UC'~mtı.k" çalılar ltutllf,1Up a. 
!~ çobanın bulımduğu tarofa 
dognı. fasılası.z bir bat h>alinıde 
gel'yo!' ~ rüzgar hep çobaının 
ô)U lunduğu tarafa a ı.eı;. süıru:ek 
tanxlıı müttemad;yen es'ilyor!. 

Adadaki tdnıil kuru ~r, ça. 
lilar yandığı baldt. çoban ve 
koyuın'.arı yamruyor. Euırlar dl>
ni7Je de giırupunrşkr? Acalııı n'1-
sıl kurtulmuşlar'/ Yanmamak i. 
~ ınasıl Wr çar<? bu\muşkır?. 

2-- H. Ömer bir gün d+eves'ile 
dıJCaşıııyöl'JTluş. Bal<ıın'J,Ş bir ağaç 
altında 3 kişi bağrra bağını k.av
g a o:liıy<;ı'l:ı.r. J:I emen y aıll!ıa.rruna 
gi'tım~ş, sormuıı. İçle'1 'ilden biri; 

- Ya ömıer demi~ bzlim pe. 
cer vefat etrtıi. (17) dc.-ve miras 
brrak:tı ve bu dewlerin yansını 
bana, üç!+e bin'nı ortanca kar.ı... 
ş:me, dcılmzda birim de küçük 
kardeş•we_ bııralrtı. Fakat, deve. 
lErin kat'iyyen par;.'lllanmıama. 
~ıru v3siyct et~'. Şimdi bu 17 de. 
··<'Yi nasıl takısim ~li:rn?. 

H. Ömer biraz düşündü; ooııra 
bir çare bu].du '\ie haJııikaten de. 
veleri parçal:aıııınadan ve muay. 
yen m'k1.ardan fazla ve ekSlk oL. 
manıak şartile t.:slim ~iti. Sonra 
yine dc'A!<>ilıe bunların yanındıan 
ayrıldı. Acaba bunu nasıl yaptı, 
sıiz bU'lab:l!i.r nisıniz?. 

3- Ç'. Lm. K. P. n. Ç. 1. r'l. r 
K P. ıı. 

Bu darb:ıını.seldcki noktalı yer. 
ler yerme birar sadalı harf koya. 
Tak darbımeseli bı.nluııuz. 

Hediyelerimiz 
1 ill('iye 10 Ira nakden. 
2 hıctye: Beyogkmda bir sine-

Büyük adam olmak 

için büyükleri tanı: 

GALİLE 
Bi!'.ün. iru;;ırllaı büyük olm<ık. 

ı;ôhroel kazaııımak arw ve emcfüıi 
taşırlar. Büyıılt ııdam olmak ıçin 
ise büyük adrunbıı tarnmak, bil. 
:mck Jaz;rr.d!!". (lr.farın hayatını, 

l:ıiiyümeniıı 'Y".Jllnrını, Slırlarmı 

pek :ıyi, pek güz•I anlatır. Genç 
ol.!ı•yuculanmı2a lıer hafta t;ırilı.. 
teki büyük e.dlamiaroan bir tane. 
sinin hayahııdan bahsedeceğiz. 
Bugün Galile'yi aclatıyoruz: 

Gal Je· 1564 yılıının 15 şubatın.. 
da İtaly:wım P?za ~rhrindıe doğ· 
muıştur. Baba.» onu ool<torhık , 
talıs'J .ettiııınek istedi. Fakat genç 
G.al i'J.e fi1ooo.rhı.ğa ve tab.iyıat.;ıl!l.. 
ğa or.ıü'ternayi)dl. Eıvvela Rakkas 
kanwı\.armı neşr~tti. Bu ka·nun.. 
ları <l~ünDn~k de bir lambacl~m 
batınan gelmJS:.ı. Sm:ı1'1!1arı te. 
lıeskoıpa ke~tt . 25 yaşında iken 
Piza tlniversitesi:nc profesör ı01-
~· Gece, gündiiz ~alış.yo:r, oku. 
yurdu. O k:>dar çok meşgul olu. 
yordu ki yemek ınıısasında pe
çeteler yerine ddter kağıtları bu 
lunuyordu. 68 yaşına kadar bil' 
çok 'roü.tmadi keşiflerde bulun. 
du. D~an1ar kazandı. N hayet 
mvalh alim 78 yaşındlı C<llniı.'S
yonun lourbanı ol.nak idam e. 
dildi. 

manın ıki aylık mE:<:cani hususi 
kolt'llık kartı. 

3 üncüye: 5 liıa nakdoen. 
4 ünciiye: 4 tane ııi m piyango 

1'i1eti. 
5 incJy\O.: 1 kilo fonıdkın. 
~O l:::~i)"E': Roman. 
10 k;ş.ıye: B-lrer k!i'loluk iııhitiar 

lro1cmyası. 
J O ki~ye Şık yaı:ı kalem:_ 
5 khfre: Bir<x tuvalet sabunu. 
(B'lro~cem tı:ıin hal müddeti i.1d 

iki haftı;dır.) 

f Hediye Kazananlar l 
Geçen re~;ırkl ınır,~cem;ule 

h.€d;yıe kıa11aın.on ıolmrlanrn•zın 

son E's!esini buglin neşrcd ~l'lllZ: 
li~lrn '.n OO-"' 1 • 6 mart tar:'lı

Ji sayrlarınn,zdadır. 

B.rer 100 mıı~aıııulı album 
kazananı a·r 

Ikşiktaş Vişııezadc mahafü:. 
si'ndc Çıkmaz sokakta 16/18 nu
mıaırah hanede B:ı.l'an MüZ€yyrn 
Şen, 13f:ıyQğlu 27 ';d ilk m~ ktep 
1 ~nci sın"Jf tal-ebt!Ter.ındcn 720 nu 
ma~alı Şü,kı<) Samycli, İlm:r 
'Ziraat mcb.-ıt.<b; s..;ıı_ı s!ıııf la~tLt:e. 
r:l-.J'Cn RClınZ · ··~t. N:şaın~§:n
da Hiilrr;yet cad.dcs)nde L ~ mı.. 
matrah. ku•"'"',.. .. 1 (1 .it1'k5ııında 

Ati,~ f: ti<: N··,bıy ık 

mıaha. • • """ KiıUp sokagmda 2 
L~ l1a.Ic:ıtı hanede Düırdane, An. 
ikanı. üfa-ı.yeciltrunden Şük:ıü 

Tan, Sirkecide. N zam berber sa. 
Jommda çırak Dunmuş Sekban, 
BaJGJ'köyündc Cevizlik ımıhalle. 

ıimfö Aşağıbağ s~ka;jında 12 nıu
ım<ııralı han1Cde ll'iitekait rüsumat 
müdıürlerirıdon Şevtı.i ktzı Nazan. 

Birer şok kalem kazananlar 

İ&~anW 17 "'"' Hk mek'ep 
2 .ınci sınıf ta.Wbeluınden Latif 
Tok, F~ndıkılıda Mcrdi.,,enliyclm:ı 
68 numara·lı hanede Bayr.n Se1-
ma A'kbll'1ul., Ü•küdan;l>a Bii 'bül. 
deresi Çe~. ro·~ağındl 3 nurı-a. 
rah hanede ma.rangı0z Ru~ıı oğ'lu 
Bed'i, İwıi.r hz munrnm bıektebi 
il<;üıncü sınıf taccoc''.er;nac.n ıqı 

numara!1 Ba,yan M ihriye ÖZcan, 
Devfct Demj'ry<>lları Haydarpaşa 
ie!e'lmeS'i. mıüstahdem!erfoden 
Ba!·.ri Özkır, Kumkapı orln mek 
\ebi okcll".C 1 6lıt1 ıi ta leb<·krinı:len 
&ımi, Sü!eyım0n;yede Dökme-". 
ler çar~ısmda d(;l;ümcü İS(ı,pan, 
Gala~atla Kararg•:m rnkağındtı 
2 numarah ha.netle Bayan Natli. 

Yr.mşar didtwı mektep 
drjt.0 ri k12Zanımlar 

Ş'~lı 1ıramvey depo:;und1a toın. 

nacı Kiıımil. K?.stamonu .r;.«sj 

m·ua~ı'm''1..Tjndcn Ri1L::ı kı11 Sam-ı.. 
me, B sik•aş er" m~klcbj 2 inci 
sımf 1 inıc, şube ta1ebe1'er'nden 

FU.ri TJmwr, Eo rnkapı Ke. r;ye 
camii c v.ırımh Ö'<: k se>kağı 56 

m.ımaralı hanede ~eke:rci Fe.iv. oğ
lu Ref'k, İs'anbu! 9 uncu ılk 
ımektep 1 incı sımf A !;'Ubes • ta. 
lebel~rindrn Boy;ın fl,fürvet, Maç 
k!ada Talımhc.nc rnc~·danı karşı. 
sırr<ltı Celep R.aii evin-cd Bayan 
Da1n1e, Beyof:"lu ü.Kf:'lm kız sanat 
mr.üdem 'ta~'l"beler ndt-n Nevin 
Kay·a, Balıl<pa'-"lrı 1ütiin .ı>:Ün''irÜ. 
ğiinde yaj!cı .A!ldtın mağazıısm. 

da Pavli, Ho.rbiyc Notrdam Dos.. 

yon kız lisesi hıl<'bel1>1".nden Ba
yiın Jal<' Nemli, BeyaZ111'a· Tav

~'antaşı mah21i~s'nde Aralnk so.. 
l<~i,;ınct<1 Yeni apartıman 4 ıincü 

kahncl+a &;lçui<+tatun k"' san'\ıl 

m'-'k<lebi \tı.kbeJcr nd• n Ba,·an 
Müfd<., 

:>Un 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltnıeye konula.!\ i, •. 
l __ An·kara !l("~:·nde yapıJccak olan Ankara şehı-1 litğım tcs!~atına ait ima. 

ıat ve in~aat ve tc!errüa.t;n;n muhammen ke;;~ bcdt;li vahidı liat (!ası Uı.erinden 
7,10J,30:l l.irn 37 ku.ruştw-. 

2 _ Eksiltın 16.~i 942 tarlWnc rasUıyan I·.:1zarlesl günü ıaat 15 de Ankara
da Su i;;:eri Reisli~'. binası ic;inde toplo.nan Su Eksiltme KomtS)~oou odasında 

k;ıpalı zar( usuliy~ _:.apı!ncahlır. 
3 - İsU!kliler, ot<slllme şartnemesi, muko\'ele projesi, Bayınddık İlleri Ge

nel ş..""rtnamesi, umumi su İ-ileri f~t şart.n;ımeı::iyle husus! 'e !cnnt şartname 
ve projeler! 50 Hra mukalı:linde Su Iş1er1 Roıvlığinden alabili;oll"r 

~ _ Eks;It,meye gôrebllrnck i~!n i•\eidilerin 226789 lira ıo kuruo:uk mıu
\Pııkknt teır.inat \'erme· . ve eksiltnıenin yapıl;ıc:ı,·.ı gl!ndcn en az üç fi'Ül'l ev\•el 
eiıerhıd bu:unan ve~iit'..41.r.rıa olriikk:! bir dilekçe ıle Nana Vı!.ıt ,ıct·ne müracaQt 
~erek bu i.~e nıah '':''T~ olnk:'k üze.re vesika almalar! ve bl&. vc1ikayı ibraz et.ıne .. 
l ~n ssrttıı· Bu mUdd.,t içinde \'e!i>!ka tak binde bulunnıy.;,.nJar c·kF>!ltmt:yc i,:tinlk 

ccieını('.t.İC!l'. 

:i - iste.klilerın tekli! nıe:&tuplar1nı ,kirıcl madclrctc ya ılı 83.atten b1r saat 
e\.'V"Clinc k<ı.Ud Si..I İşleri ReLs!lğine nıak'ıtız. mukabilinde vernıcicri Llıım-
d: ... l'L'.:;!.ıda olan ııeci:unQl.C-:r. ~rı.' &i.Hme.ı;. .-421 •""" 568' 

\. Yazan: M. San1i Kara yel _j 

Arslan, Kumandanlarını toplayıp mah
sur kalan Doğanın vazıvetini konuştu 

MIJ'la büyiik bi.r t:rıdi';'!'YC düş. 1 
müştü... Türklere ve ordwlamıa ı' 
emin oJ.makla !bember yine acaba 
diyordu. 

Arslan karargiıhtaki çacLnna 1 
sabaha iıkıi saat kıi>la g-.tmiştıi. Mai- j 
yeti vaır:ife başında idr. Vemrleri, 
kumarulanları süvıu:ilerc emıi+nlcı· 

veriyorlardı. A1ilil.ar b.i.- yandan 1 
bi:r yana durnıooaıı enl.irlcr götü. 
düyo1du. Kardeşi Tokaydan süva
~e şu emri yazıp veıdi: 
, cMuJ:ıarebe başlam~tır: Ya,rın 

öbiiT gün scnisı eephende de baş· 
lııyaca:k. Mis:rlirJ.,r oldullGla.-1 'yer. 
de k..Isıclar. Müınas;p b.ir ~:sanla 

• kıendilerine aola-t:ınııı. Vukua«an 
günü giiıWne !beni haberdar et ... • 

Arslan kalede muhasarada 'ka • .' 
la·n Doğandan haıber bekilıiyordu. 
Daha hala sıüvari'.Jer gelımeınişti. 
Yola çıkalı dört beş saat cılmıuştu. 
Artık sabah ohzyorou. N:•hayet 
gü'llCŞ doğumuıOOan bir saa~ sonca 
süvariler gözillwtü. L5 ldn, bunlar 
tıoeş kişi oldukJ.aıı>ı na.Jde üç kişi 
gcl5yorlardı. Süvariler sür'atlle he
men Sultamıı çadırı .;nüne geldi. 
ler. Vezire 15.f kalmadan Arslan 
sordu: 

- Nerede &rkaıcla'.'laı,nız? 
- ŞeJı;ıt diiflüler, Sultanım! 
- Neden ve 'l!CJ'<.•<lc? 
- Gece k~ra:n:lığı :le düşman 

ha11arını gcı;miştıik, tam kıaJcyc 
yaıkUışacağınr.z sl'Ta<la bir düşman 
siivari müirı'zesi ile karşılaşlık, 
bu müfrew yüz atlı .di ... o,,.,.ıj. 
mize yürüdük'.!" ... Kondimi?.!i gös
termemek "" g:ı;,Jenmek k"bıi1 01: 
madı. .. Haı'bi kall>ul mcctbuır ol
duk ... Tehlikeli b:r cenkten sonra 
i1<Ji arkadaşı ~<'hi t bırRlkhk. .. Biz
ler de •binb>r tehlikeli an<aır geçi. 
rerek, güç hJ•l ile, sdlan. yarıp 
gelebild>k. 

Bu sıivarilc;rın üstleri, !başları 
paı:aınparç:ı ollllllL-~tu. Olcluıkıların. 
da ok kalmamış mlıçbrındakıi per
dah bozulmuştu. 

Arslanın fena halde cmıı sıkıl. 
rrı,ıştı.. Vezirleri, kUTJ1ı3·nıdıa.nılan 

toplıyru-ak biT 'IDe'Clis kurou. Po. 

ğ'an n \"[.ı,zıyetJn<lı...11 ır ... ıtım-at .al
nı~·:Lı .. :.Jur <:tU. ..\ı . .., .. un bı.:n<ia 
haklı idi. Eğc>r Doğan mulıa~a...,ıı. 
ya dayan;. bilirse dii>rl'.. r •. n biı kı . 
sım kuvret"rJi de, or<.ı"Ua ·bağılaınıı~ 
olacaıktı. Di.~cr 1talan k·ıvvetinıi de, 
vc,irinin duliği g::b: ~öl c:,·ar..ııO~ 
ayrı ayn baskınla.ı. la p;;r .;::.'.ayıp 
lbuıacaktı. Eğer Dög rn tiuyan:::mı
yacak olırrsa c vakit plf.n bozuı... 
cak, V.azİ(:Yet başka ve hatta tehl'. 
~ ·'i bir şıekil almış ~la~aMı. &ı· 
nu.n i~in Doğr.nm nhı.~~ısara1•a 11~ 
k::.dar müddet d<tya,,~bil,;,ğ.ctıı 
a:nlanın·k JUzJındı. Vt:~ 1 ı·!cı·e \'C k1.ı~ 
manda·nlara emirler verdi. 

DÜŞl\IAN SAf"LAIUNI 
YARAN KILIÇ 

BLJ. gece, ne yapıp y~pıp dlı:.f11:i.'.l
na gözi1kınıeıckn, kal~,.,, adam.kır 
gönderip Doğandan ,;,"ltld'Ylaot a I
m;ı,lıSJlU2! Enu-:m kat'idi,-_., 

Vezi:r ve kumanJar,laT, ihn•'' 
g""'e· Türk o.rdusu·nun en ill· • gı ._ 
len cMl:[!fıverlc·rinden (,~ ·k.. d<.i .. 

ha seç'p, kııleye yolhcl!lar. B , ce.ı
gllvcrlcr, ~rcdan bi.ı- gün g ~t.ı!g, 

halde döıı.ınedHer; tiçüncii gece 
dt: beyhude t ekledHer 

Ars1an sinBıriırı<len oldu.~u ~rc.rtie 
dUTzm.ıyor1 d\.UII1'lf9.nrln,1!~Tı. ve-z:ir. 
leri haşlıyordu. 

Arslan için ıırhk ne 'Mhıarı·n çcı. 
dırı, ve ne d~ eğlene vardı. Rr.
raırgah çadınaı<la, eı1'>i<<ı<' sırt noo, 
gece gündü?. ı;al.şıy<>rıiı' 

(D<'\,.~mı \7~ 

0 Tt.s.v,n: c 
Rum! I35i Kasım Hlerf l.'61 

6UBAT 
122 

SEFE•: 

24 21 
Yıl 942 Ay 3 va, tı F, . 

MART 
s Lı 

Vakii S D 

6 22 Güneı< 12 13 

9 
12 25 öıııe 6 16 
15 41 İ>:irıdi ~ 311 
18 09 Akşa.m 12OD1 

Pazartesi 19 36 Yal;1 ı :o 
4 44 ims.,k 10 35 

ımtm:;m 
1 r tılet [ ı ır iıı ,ı: rn ıe Frnlırı lılıın.e U. ilaresi liinlan l 

~ıuhonNllcn bedcH (4500) lira olr.n 50) kilo kromlu Kösele (20.3.1042) Cv
ır:.. gür.il E;.aat (15) on beşk- li<.;~c.l~rpa.şa.<l;:ı Gar b:n.ası d.'.lhillndckt K<nı.l-i~·on ! .
ra.fır.-0an açık ek.c:~lt.rne usuljy1e t)atIJı a.lı nact~t}~. 

Bu ..şc g:rn.l!. 'sfy~r.ic::'!1 (3:!7) liıra (f>O) ku,.ıı-ş].uk muv~ı:kk t tem A." \e 
kı;.111.1.nun tay'.n ett;[!i ve aikle bh-Lkte ek..;lltnx günü sııat;nc k::ıcku kcı • .-mn. 
m .ıı ~aat::::rı ı:ız;m.ıJi.r 

Bt: lşr nit şartu..:ı.n1eler k. rr..s.yon<ll.ln pCTM-17. olaı-aik dağıtt~'11aktadı.,. (~ 51 J 

Trakya Bölgesi Mahruka t 
Ajanlığını Yapmak 

İsteyenlerin Dikkat Nazarına 

Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi 
Müessesesinden 
Müessesemiz namına Trakya

nın mtAhtelif şehirlerinde halka 
ve resmi dairelere toptan ve pe
rakende muhtelif cins kömürle
rin satışını yapmak ve bu mak
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 etme~eri i~in o lunur. 

"6576,, "3014,, 

• 


