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' iKİ BAŞLI 
Taarruz VeY.a 1 

TAM TERSi 

Manştak i büyük 

deniz harbine ait 
müte,mmim tafsilat 

ilkbahar yaklaşırken 
Avrupada genit ölçüde 
bir siyasi faaliyet batla
dı. Bu faaliyet neticesi 
itibarile ya bütün Av
rupayı harbe sürükliye
cek, yahut da Almanya
yı Sovyetler, İngiltere 
ve Anıerika kaqıın!nda 
kendi göbeğini kendi 
kesmek mevkiinde bıra
kacaktır. 

Yazon : ETEM iZZET BENiCE 
İlkbaha-r yalonlaşrrken Avrıı

pada siyasi faaliıyet geniş ölçüde 
artlı. Berliıwfe Alman De<V'let Şefi 
Romanya Başvekil 'e Başlm.mıan
danınm ziy~~etini, No-.veç BnŞ
wıkilinlıı mülakatım kabıd edi
yor. İsponya v ~ Port.ekiz iki taraf 
Devlet Reisleri ve Uoriclye Narıır
lan aras ında vukııa gelen bfr an
laşmayı ilan ediyo?lar. Amerika 
ve İngilterenfo Vişi ile olan mü· 
nasebetleri her an daha gerginle. 
şiyor. 

Bütün bu faali) etlerin içyüzüne 
.. aı.ıt olmak güçtür. Fakat, iki İh· 
timal Ü2"1.'İnd4' d uru!Jibilir: 

a - Alınanyanın ilkbaharla be. 
nber bütün cepheleı·de taarruza 
geçmesi ve bu ta<ırnzda &tı Av. 
rupasmı da y~eğine alması, 

1
3 Al)TI~n kru· 
· vazöriine600 
lngiliz tay
yaresi hücum 
etmiş! 

• 
Jnglllzler; u M a • 
vaOaklyetılzllllte 
sis Amil oldu,, 

diyorlar ı 
Londra, 15 (A.A.) - 1ngiln 

basmı, Alman gemilerinin ka. 
çışını m~u mak"td>l.e b ütün 
tedbiderinin alınıp alınmadı

ğını sormaktadır. Almaınların, 
bu gemiler; kaçırmak için u.. 
zun zamandanberi fırsat k<>I. 
ladıkJarı biliniyol'du. Birl<aç 
defa çıkıııa:k istedilerse de İn
giliz hava kuvveHfri karşı. 1 

sında bu harekete girişelllAldL 
ler. Bununla beraber, Alman
farın Brest'c!>e w sahil ıb<>yun. 
~a takviye dükleri hava defi 
terıtiha tr , İngiliz tayyareleri. 
nin işini güçleştiriyordu. il 

CDevamı 3 ü.ncii Sahife<l(:) - --

b - Alnıanyanm bütün faali· f 
yetleriıı.e nğmen tanı tersine bir 
netice ile ka,rşılaşması gerdc Rus.. l 

~·lllıa l4l~t1' fklt ilfl ... ya, gerek Anıcrlka ve İngiltere 
karşısında kendi gi>b•ğini kendi 
eli ile kesmek me-.kiinde lıııılması. 
Almanyanın arzusu gözönüıı

dedir: Rusyayı yenmek ve Rusya
yı y•neırkm de İngiliz Orta Şark, 
Ya kın ŞAl"k, Akdeniı; ' e Asy a İm. 
paratorluğll'llu çöker tmek. Bunu 
tek başına •·e bi-r Çl'l"Pıda yapaıbil. 

nıesi imkansızdır. Kendisi Doğu 
Ve Orta Avrııpadaki bütün insan 
kaynaklmcını Rusya karşısında se• 
f<rber hale getirebilirse İngili:ı 
İmpamtorlu/::'tlna karşı o,yni za. 
manda mücadele için de Batı ve 
Cenup Avropası devlet ve insan 
lı.:ıynakıla·nnı topyekun ayaklan.. 
dırmak zornndaıhr. Böyle •bir vıı
ziyctin husırlünde kafi ve niılıai 

neticeye vasıl olabilmek t.eşebbü. 
sü ile hem Rus ceph<sind"e, hem 
Akdeniz ve Afri-ka cephesinde ta. 
arruz topyekiın bir lıamle halin· 
d.e başlıyabfür. 

An.:ak bu hir arzu ve tasavvur. 
dur. Fiil hali ne çık:tbilmesi için 
herşeyin başında Vişi _ İspanya· 
Poııteki:<in ~n ; t\;fakıııa giır. 
mcsi ve deıılml harbe hazır olması 
lazımdır. 

Vişi, İngiltere n Amerika ~a· 
fımlan MiJıvere yarılım iddiası ile 
itlıaın edilmesini dmıııadan ya. 
lanlamaktaılır. İsJ><1nya • Portekiz 
arasında illin edilen anlaşmanın 
Mihvere iltihak ve beıabeTI:e har· 
bo girmek fikrinden mülbeın bir 
anlaşma mı, yoksa bilii.kis Mihve. 
rln tazyikine boyun eğmemeyi 
ve tarafsızlığı her hususla muha. 
fazayı sağlıyaıı bir anlaşma mı ol· 
duğu henüz belli degildir. İspaıt
Ya yorgundur, PorteJ,;z kendi ha. 
liııdedi~ ve iç durumu rle İııgiltıe. 

(Devamı 3 üncü Sahtfede) 

' • ' ;"ıı..,; 1 
... j 

Leningrad 'bölgesinde 
Afınan askerleri l 

Bitler; 9883 ye· 
ni Subaya de· 

meçte bulundu 
Belriın 15 (A.A.)- Füllırer, ka 

ra ve havaı ordulan yeni suıbay. 
la·riJ.e, den•z harp namzet SUıbay
Jarın.a Sporıpaılasta bir demeçte 
bulu'Ilım\llitur. 

(Devamı 3 (Jncü Sahifede) 

Hırvatistanın yeni 
Berlin sefiri 

Berlin 15 (A.A.)- Hırvaıt.ista. 
run yeni Berlin sefiri doktor Bu.. 
vak Bay H ' illere itmi ai:ııamesini 
takdim eitıniştiT. 

KOVUK PALASIN 
E S RAR il 

Blr gUn. belkı on beş, belki ylmıi giin son.ra, bakacakısm1z lti Ko
vuık Palasın pek acaip, pek esra rP.ngiz "Sahibi sizl re ömür!. •. Fakat bUı
na hemen Alla+ı rahmet e,ılesiın.! Demeyin, çüınicü zamanın bu en tuhaf 
~damiyle asıl ö~ümünden ı;;onıra kaır§ll~şacaık, öldükten sonra onu daha 
~Yi taınıyacak, a.sü maceralarını o mezara gi.rd'ikte:ı sonra öğrene-
cek-sjniz. 

KOVUK PALASIN ESRARI 
Yarun başlıyacak olan yılın bu en acajp, en garip, en tuhaf l'omanı 

için romanın mııharırl ri Osman Cemal K;ıygılı şöyle diyor: 
_ iılın daha g~ribi, daha tuhafı ou ki bu rrunonı y•lSın bl!ll oldu

ğum hakle bu çeş:t ve btı tıpte b ir rom'°nı okuyucuianmlo:1 ıbl-rlikte beo 
de .tlt defaı c.kuyacağım! 

Onun ic;iu ya :-.ıın başlıyacak olan K o,:uk Palns'Jn esrarını kaçıır-

nı~mıya dikkat cdiruz! • _ 

Yarın Başlıyoruz 
~::======================="" 

İktısat Vekili Bu Sabah Geldi 

Vekil yann Sümer Bank müessesel~rinde 
tetkikler yapıp akşam Ankaraya dönecek 

Mal~yada bir Jimanıfa kayalar 81'3 s111da oyu:aırak ya.pılınış sipel'leıin lalıl:iyeılen soıı..alııi hali - Şazk 
~ephesinde bir köyde ka r lar aras.ıı: da beyaz iinlforma!larile ilerliyen ·bir Alman kolu 

İlııt16a t V e.k:.iıli. Sırrı Day bu sa. 
bahki ek>ip~e A'nlkaradan şeb.. 
rimize gelm.iıştlr. Vke 'l istaıı~ 
da alak.adaırJar taraıfuıdan k.a.rşı. 
lamnış ve İstanbul tarafıruı ge. 
çere!k evine gitım:iştiı-. 

tetkik etıınek ürıere geldıim. Ya. 
rm sabah SUıner Ban!k fabnk.a.. 
larını gezerek faaLytei yakındaıı 
tetkik edeCEğiııı. Bıugünku dürııya 
şartları.na göre fabrikalarıımıma 

1sthiısaılatı azami hadde ç11<amıak 
preooipimizdıir. Yarın akş~m .'\lı.. 

karaya döneceği!m.> 

YUNANfST ANeA 

Sa/amin ve 
Heraklion 
Bombalandı ! 
İngiliz tayyareleri Si
cilya adasına da bü
yük akınlar yaptılar 

Londra, ıs (A.A.) - İngiJiz tay
yareleri, Sicilya adasındaki askeri 

(DC?Vanu 3 ün• il Sahifedt') 

Amiral Dar/anı 

Tunus ve Fas umumi 
Valilerile görüştü 
Vişi 15 (AA.)- Am1ral Dar. 

lan Tı.ıtrıuıs uıımırn1 Valis.i Arnilral 
Esteıva v~ Fas um umi Valôıı ' G<:. 

• 
Bir A me r i ka n harp 
gemisi dün tam kad~ 
ro ile filoya katıldı 

Nevyork 15 (AA)- 13 milyon 
dolara ıınal'Olaaıı yeni bcr haıfü krıı. 
vazıör düınkü cuımartesi günü A.. 
merjka ıiJosuna ka tıllmı.ştır. Bu 
yeni ~nin tam kannuıflajla 
lhirımıete giren ilk Ame r ikan ha<rp 

olduığ.uı sanıJı.yw. 

MACASSAR 

BOGAZINDA 

Yeni bir Ame· 
ril(an muvaf-

f akiyeti 
Bombardıman 

taıyareıerı iki 
btlyOk Japon ge
misini batırdılar 

VaŞngton, 15 {A.A.) - •B. 
B.C •• 12 Amerikan ağır bom· 
bardıman tayyaresi, Seleb • 
dası yakmmdaki Macassar 
boğazında yıenJ biT mıwaffa. 
kiyet elde etmi§lerdir. Bu tay· 
yareler bfr J apon ~mıi kafi. 
lesine hücum ~tıniştir. İki 
büyük J a.pon genıisi tam isa. 
bet alarak batmı~r. 

10 Japon tayyaresi -
nin indirdiği para

şütçüler imha edildi! 
Londra, 15 (A.A.) - J aponlar 

Singapuru almak için bütün kuv
vetlerini kullallll'ken Amerikalı 
ve Avustralyuh a laylar F ebemenk 
Bindistanına çlkarrlmaktadır. Bil,. 
hassa Cavn ve Sunıatrıı adalarına 

(Devamı 3 üncü Salı.iıfede) 

Singapurla 
arasındaki 

Yeni Zeland'a 
ta biyeler 

Yaz:an: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Ya z ısı i k inci sah i fem i zdedir 

SINGAPURDA 

I• •1• I • GÜN Ü N 
ngı ız er gerı iÇiNDEN 
bir müdafaa 
attına çekildi K A N AL 

Su hazineleri hala 
İngilizleri nelinde! 
Londra, 15 (A.A.) - Dün öğJ.ıe 

vakii Singapur ıradyosu bir defa 
daha işitilmiştir. Şehre 8 kilomet. 

(Devamı 3 Unctl Sam!ede 1 

• 
lngilizlerin 

bir mukabil 
taarruzu! 

Londra, 15 (A.A.) - Singapur 
harbinin yedinci giinüd~. Röyte. 
re göre İngiliz tanklan harekıo:te 

{Devamı a \lncll Salıl!tdeı 

macerası 

Nizamettin Nazif 
Fosifilı: harbi b~adığı günden,

beri Artı.as Okyanusunöan ilk defa 
ol a rı>k evvelki gün mühim bir ha
ber geldi. 

Öylesine mU!ıim bir haber k.l 
Slrıgapuır'un sukutu dahi bunun 
yilJ>;nd.D. bir urnumı heyecan mev
zuu sayılamaz. 

Gnayıcnav. Şamhorst ve Prens 
Öjeıı adlı llç Alman zr.mlısı ile bk 
kaç torpidodan mllr<>~kep bir Al
:rrı.an filosu Manışı Kanalını ZO'I."la
yıp geçmiş ve Şim..'1.1 Denirıine açı

larak Heligoland'dak; Alman de
niz üıssüne va:rm.~tır. 

(Devamı 3 üncO Sahifede] ,_ 

SOVYET TEBLIOI 

Leningrad'da 
1günde32 mev 
ki geri alındı 

• 
Almanların yeni ihti
ya tlar]a yaptıkları hü 
cumlar püskürtüldü 

Moskova, 15 (A.A.) - R esmi 
tebliğ bildiriyor: Sovyet krl'alan 
ça.rpışınıya, düşmanı geri atmıya 

ve ilerlemiye devam etmişlerdir. 
Gayriresmi kaynaktan öğrenildi. 
ğine göre, Ruıs piyadesi Lenin.. 
gradm şimali gaıılıisinde Rus sÜ· 

(Devamı 3 ü.tı.cü Sahifede) 

Kll!l"lı bir sahada siJiıh eJcJe, 
bekliyen bir F in nöbetçisi 

1-~~~~~~~~~~~ 

TiCARET 
ÖFiSi 

Sermayesi 10 milyon 
liraya çıkarılıyo r 

Memleketimizin m uhtaç olduğu 

V!ınKİLİN B®YANATI 
B. Sırrı Day kendi6ile görüşen 

b'ır mu!harnriıınize §1llllıları söyJe.. 
ııni§llir: 

•- İırtanbula Vekalete baığlı 
teşekkülllerin uanıuımi faaliyetıin~ 

Şehrim'İrlde.ki hUıSusl faıbrilka w 
imallatiıanele"3.e de istih.salat sıiır. 
aUe arttırılacaktır. Vekil bunlar
la da yarın meşgul olacaktır . 

lneboluda Büyük Bir Yangın Felaketi! 

Ticaret Odasile bir 
çok evler, mağa

zalar gece yandı! 
Kastamonu ve Küre it/ aiy eleri 
İneboluya gönderildi. Tevkif
lıane ve Cezaevi talı/iye edildi 
Ateş geç vakte kadar devam etti 

İnebdlu 15- Gece Ticaret o. 
d~mda bllr yangın çıkmıştır. A.. 
teş sür'atle 'büıyümüş, hava çok 
tierl ol\f.uığuındaıru de:dlıal etrafa si. 
ra~t ebıniştir. Bir çok evleır, ma. 
ğaızalar, diil<ıkıanlar ve maruıf tüıc. 
carlardao Çolalııların ticar et/ha. 
!lletsi, bi'ı· ihanıamı ve bir eczane ta. 
mamen yaımu.ştır. 

Kastamonu ve Küre jt:fai e!eırı 

saat 21,10 <la imdada çağırıhnıs 
!ardır. 

Yang>n sahasının yakıınında J:ı.u.. 

lunan cezaev i boşaltılan.ıştır. lVlilh
'kıimilar yangının sö•ndfü·.ü·lmrni 

i,şiıııtde kullanılmaktadır. Buına 

rağmen yangnn ,ge; vakte kadar 
dev-am etnniştir. 

Lalelide bu Yeni tren, vapur 
sabalıki tram- tarifeleri bu sa-

vay kazası hah başladı 
Bu sabah saat onıda Liüelide 

bir traımıvay kaızasl olıınuştıur: 

Vatman Afıoneıdin idaresinıdek~ 
YedJ.k,uqe • Sirlred tramıvaıyı. Lô. 
lefü:leırı füer'kenı ka:rşıya geçmek 
istiyen on yaşında Hamıdi :SU:Oin
de bir çoouğa ça rıııımtş ve çocu.. 
ğuın biT ayağ• He kolu yaraJan.. 
mıştır. Yaralı çocuk hastaneye 
ka1dml'ınııştır. 

Yolcu tren sefcrleriııd o .· apıla 
cağın1 dün haber ve:-diğinıjz hc.ı. 

r eket saatleri tadilatı bu sabahtan 
itibaren başlJmı~tır. Bu nı ~un. 

da Toros ekspresi 8.3•l yerine 10,25 
de hareket etmeıkk, Konya tren.i 
d.e 11,15 de kalkmaktadır. Ankaro 
ekspresi saat 19 yerine· 18 de ha
r eket edecektir. P a>.artesi, çar. 

{Devamı S ünc ı.i Sah.i!ede:) 

maddel~rden stok yapaırak bımla- 1---------------------------• . 
rı za~~=v~.~a;~~uçZa~:ı:ı· Bir Cemiyet içindeki ikilik ! 
Birmanya' da 
muharebeler 
şiddetlendi! 
Raıııgon 15 (A.A.)- Bl.mnany a. 

da Paan vıe Martaıbanda ıınufrıa. 
refoeler tekrar şiddetle-nırniştir. 
Hintl' kuvvetler şididetle da,yan
mış1aroır. Salvin nıeihri ağzına bir 
çok takv1ye kuvvetlen çıkaran 
Japonllar, Ma<rtabanı alrnağa mu.. 
vaffak olmuşlardır. 

FILIPIN 
Adalarında 

CASUSLAR 
DÜELLOSU 
~--

Çorapçı ve Trikotajcı
lar Dokumacılar ce- . 

miyetinden ayrı l dılar 

Uzun münakaşalardan sonra; 
bunların ayrı bir teşkilat 

kurmaları kararlaştırıldı! 

Çorapçılar ne 
diyorlar? 

DokuroacıılaT, YazmacılaT, Trikotaj
cılar ve Çonıpçılar Cemiyetinin yıllık 
ıJcongr-esinin diln sabah yaptl<lığmı ve 
idare hey_'eti ile hesap raporlarının 
kabul edildiğini yazmıştık. Bu hU5uı;
ta a•ldığunrrı: mütemmim malümata 
göre raporlann kabulünden sonra korı: ... 
wre ünakaı;alı bir hava için.de de""-"' 
etmiS1iT: 

Münkaşalar; cemtye-t niza ıı _,1 ~ı ·('l.i 
nin yeni Cemiyetler Kanooun~-ı g\ire 
yefll baş.tan yanlışın!ln okunnıası ~ ....... 
nasında başlamıştır. 

Bu meyanda çorapc11lardan B . Zeki 
Davran kongrede sôz alarak dCnıiştl ir. 

ki: 
- <Biz ı:orapçı ve tr&o~ ., 1 c.ı. l.ru-1 

ku'l'rnıış olduğumuz kooperatifin :Çtn ı 
baŞlnda bir çoraptılar ve trikotaj • • dcır 
cemiyeti kurnıı:ık mecturiye tiııcleJ• ·1 . 

Ddkumacıla.r Ce ır.Lyetinden ayı·ı~r.ak 

istıyorwz.> 

(Do\'2.mt 3 Uncu Solılfeuc) 
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PALK FiLOZOFU 

B A 
Bu sene, hemen bütün balo

lar, gar.ip bir talihsizl1ğe uğrn.. 
dı. Gün geçıniyor ki, gazetele. 
rin ilan salı.i!elcriııde, tehir e. 
di ıniş bir baloyu haber veren 
küçük brr ilan çıkınasın! •Ha. 
vanın muhru..,feti. bir kısım 
baloları geri bır2klırd1. •Fev
k;,lade vo mücbir ""bepler. bir 
kısım SUVMCkrİ yaptırtmadı. 

Diişüniiyoİ-t1nı: Görülüyor 
ki, havanın muhalefeti de, fev. 
kalade Ye ınüebir sclıepl.er de., 
hep ayni lcıpıya çıkıyor. İstan. 
bul sokakforı mü~•ui bekliyen 
taksi ırrabalım ile dolu olsa, 
ha\'anm muh<>lefetioo rağmen, 
baloya gidilebilir. C'arşıdan. pa

zar.1an., piyasadan her islcdiğL 
mizi d-,rhal ..ı~hilsek, bütün ha. 
zırlığımızı henıeıı yapıversek, 

fe, kalade ve miidıfr sebepler 
ortadan kalkabilh-, 

HERŞEYDE~ 

TASARRUF 

Geçen gün bir mecliste, kömür 
tasarrufa i~in, Boğazjçi seferle.. 
rinden bir kumunın kaldınlması 
nıeY7.UU iizerinde göı·üşülüyordu. 

Blr arkada, dedi ki: 
- Herşeyden taııa:rnrf ediliyor 

da "'Ç'cne•den neden tasarnıf ediL 
mi ·or?. 

Herkes, •ne çeıııes\? .• diye sor· 
du. O, şu cevabı v1_rtli: 

- v~purd2, trann·a:vda, yolda, 
i le. t planhda bilir bilmez, mü. 
tem"divcn aı..mi. si:;·osctten_balı.. 

scd n!erin çentti .•• 

BOSTANCILARIN' 

Hll..KKI VAR 

Ilahrlarııuıız, bir zamanlar, bos
tanların şehir haricine çıkarılma. 
sı için çalışılır, durulımlu. Yine 
d<ı muvaifa1ı: ohınamadı, ya ..• 

Şimdi, görüyor ve iş"tiyo"'°"u:z 
ki, ev leri.m.Wn t.abçe~imı IAhana, 
pırasa, fasulya gibi sebuı ekece. 
ği-ı. 

Vaktile, lıostan.:ılarm balda 
varınış! 

KÜÇÜX --
HEDİYE 

Habeş İmpa1"atorıı Haile SelL 
si) e, İngiltrreye, oğhmwı kuman. 
dasında bir liva h<!diye etı~ LL 
n. yenıi tabirile tnğa:v oJ,,.,ak.. 
Doğrusu, Saınajeste İmparator 

hayli cimri imiş! İngiltere, ona 
kosknca bir tike ve taç, taht he. 
di:ve etti. Bu=n karşılığı ha a.. 
ğ:ıy mıdır?. 

AHMET RAUF 

Üniversitede bir spor kolu 
teıkil olunacak 

üınNe.rs.:tcde spor teşk:ilıitı oı. 
marlığı için talebelerin spor :ilıti. 
ya..,lal'ının lavıkı1e tatm~n olııına.. 
madıığı gözönüınd'e tutularak ro
Jebe }>;y;liğ'in in bir <-'ilpOO' kolu• teş.. 
kil etınıesi kıararlaştırılmıştır. 

lnhiaarlar tütiin i,leri müdürü 
İnıhi=1ar tütün işleri müdürü 

ömer Rıetik Y altka,ya m ünlhal 
bulunaın umaın m üdiir mua.v :ııll.. 
~ ~ne 13yio ohırımı.ırıtur. 

15 Ş U B A T tıl-1! 

L o 
RESAT FEYZi 

Balo, mademki bİr içtimııl 
hadisedil', elbette aocadığı bir 
vasat, hususi şartlwr manzu
mesi vaTdır. Bu prtlar bugün 
bulunmuyorsa, hadise de, eL 
bette tahakkuk edemez ve ni. 
tekim edemiyor. 

O halde, mutlaka. bal<> \'CTe· 

cc-ğiz, diye, kcndiınizi. ne djye 
zora k<>ŞUyoru:z?. Bn ı.. tertip eL 
mek, baloya gitmek bh· z•nıret 
midir?. Giiri.ili.iyor Ye anlaşılı.. 

yor ki, 1942 senesi kış•ndn, bu 
gibi ooplantılarm yapılmasında 
büyük ınüşkiillerle karşılaşıl· 
maktadır. Sonra, hatırlamak 
gerektir ki, bütün tasarruf pro. 
pagandalarına roğnıen, vatan. 
dastarı baloya da\ c-t ehnckle, 
onlara bir isTa.f ''~ilesi vermiş 
oluyoruz. 

Şi:n·dilik, bu sevdadan vaz
geçsek! 

Açık Hava 
ektebi 

Bedenen ve ruhan za
yıf çocuklar İlkbahar
da Hususi bir mektep-

te okutulacaklar! 
heri derececfo bedeni V'e ruhi 

zatı görıülon ille tah.sl ça.ğıaı.daki 

çooukla.rıc faıydaJ1 bir t;ekıilde 
yet~til"ilrnelerin.i istihdai 00€n 
bi:r caıçuk bava ·Jk mekt.Gb"' a);.<L 
mı;.sı k.ararl:ıştırı:Zm~tıır. 

:İlkbahıı.r iııı~!.das:.ı-ıda tOO\" ala 
ba,şl;yacak ve oonbahar ıtihaye. 
tinde derslere nih31Yet vcrec<)k 
cılıım bu mDktep talcl:ıehıri ders. 
leroni açık haıvada yapacaklardıır. 
Oloul l""Y'li ve güııı.dıüzlü olmak Ü
zere kuru1acak ve ]•eyli talebeden 
bıııgü.nkü hayat ŞM'tları göıı&:ıüa>. 
d:e buluırıdwrul'.ımalk ve mi.Dmkün 
old<ıığu kadar as,gari h1't' kı.ıy.rne~ 
fa .. 1od il' edilımek ııa.rtile €11ıvcııı bir 
ücret almacaıktır. 

Birı.a..ı, kadrosu ve Uıffimalı ta
mamen ikımal edilmi> cilan bu 
mektep mart ve'ya war.da küşat 
olunacaktır. 

Gümrük ve lnhi6arlar Veka
leti Müatefarı geliyor 

Gürmrük ve İııohisarlar Miis'tıe. 
şan Mahmut Ned:im G-Onıd!iza.L. 
pı'll bugünlende şehrimire goei.ınıe. 
3i bekloeııımektedir. 

Bn;ıada bulunduğu müddetçe 
güm rukleroe esaslı tetkikler icra 
~ktr. 

Maarl! VekAtetl, Orta Tedrısat ta
iebesi-!ıln geceleri si.nema ve t:7atroya 
g~tmcleri~ ıncneli.L D:rha evvel de 
balo ve emsali ye.-lere gidJ.lmıc~ ya ... 
sak edıhncytL Kan,·ahaneler zaten ya
sak.. 

Sc>n verilen kar1t1l da iştirak ediyır 
ruz. Aı:eo.k~ bu. kars.ı·Jar devaıulı kon-. 
trol edildiği takcilrde ır.il!ibct neLce 
verir. Talebe ka.iıvehaneye gitmiye
cek }ı-a!'~rı, acaba, iYi. tatbik cdıllyor 
mu.7. Gündüz ve gere, bir kıAım k:apr 
ve·hanc1.erde talebenin oturduğu. h.il!a 
g&ir!üyor. Ai~. mddep, ı:at>ıta, bu 
işleri r~ele vererek daha sıkı kontrol 1 
etmelidir. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 34 -.---.... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- Bu adam açıkg.jzü.n birldit'. Sa- ı 
ına açrl:taın &Ç)ia şantaj y ıpamaz. Se
ni tehdit edemez. FaJG..t, belki. sen. 
onun bir tuıım lrnalı söz ve hare
keı.i.erini beyle teC->i.r ediyor.sun. O, 
as~i d:.'ha i:ıerl ı;id~iyecr-kti-r. çu..-.
kü srnt bi.i.':0 1..i!ltun kııdırnna.lr işine 

ge1mez. Senden bek!ed~;iU menıfautler 

var Sor. a, bw. ~ ne uı.:ıcak?. G-elen 
paralar 1 ·e.:ı:ilect-k, tabıl.. Fakat. serı 
de, o.Tiı.mı yanı:t'Cia, <.ı;;la kendıni hafit 
il tmeıoc in.. DO.ün kl, biı.li<is 
onı. n h .. fif tarrr!la.rı var. Sen,, bw-Ua
n a'; ga vw-ursın? .• Sonra, Şabao, E.. 
fen.el:. ne olw·?. 

Nuri Yı1mazın bazı geceler ~e 

ge ı ry"şi hadisesi ise... Bı.ına.. hiç 
al<lı"ş etme .. H•tıa. kahkaha ile gül
mek li&z~ .. Gelıme<liğı geceler nere
dedir!. Ho\ardalıkta ın.ı?. Onun V1! 

on! r gib.lı>cinin nasıl he>val'dalılı: 
y~t·itlJrnu bılsen. gili€·r ve a<:ıı1iın .. 
Dur.ya buhranı dola.ytsiyle, i~slz ka.. 
lan. budala avlı.yan l>iı- baı· aı tist.i i:e, 

gözden ın.ak bir gazinoda karşı karşı.
ya bır iki kadeh ıı;-ki içnıek .. Ve e
min ol k.l Nevin 11epsi bu kadardır. 
Nuri '\'.11.n.az., belki C.aha Uerı gitan<Ek 
jsU:JnE'ktcdir. Faka.t, kurnaz ve pro
fe;-ycm-el kadm bu hususta .-la miısa
ad;::lt5r ve n1,üsan-.~ha..lcir 01mıyacak

tlr. Ç~iııtl-:ü. milteak.p ak$ nl<!rın ye
mek.-etini kim te.nin edecek., hediye-? 
1er1 klnıc aldı.r~ıca!:, pcıraları kimden 
çekecek?. Emin ol ki, Nevin, bulUŞ"
tuklaruım. be ki üç~ncü, di.irıdüncü ge .. 
ces11.de1 fı.cieta ctudağ~ nasırla.smış ka
rı uı. Y.en<i!sinin bir kere Qpülrneslne. 
Jütft!n n1i.ısaade edt?cekıtır. 

!sn n~iisaade sahnesi mii'thiş bit' ko
medyı:odır. Henüz hiç bir tiı;'at.ro m"U
harriı1. İ'!'tanbul Komedyaları ku.vve
tınde bir eser yaratrrıya mu"-·a.!fak o
lamıaırıl§iıır. Kcımedya.Lar karşı.sırı.da 

ne yrrıl>r?. Sen <le öyle yap, Nevin ... 
KahkabaJar.ı.nı esirgc-me .• 
Ad>d,kı otelde ka•ı.şların'<ı yedinci j 

günü $.d'ba.hı idl. Nuri Yılnl.A!Z. vanu.ra 

Ballı tür ileri, 
esnal destanı .. 

Bir muharr.i.L arkadaş geı;cnle.rde 

7aııdığı bir !;Jcrada, halk: şııirlori.ııJ.ıı 
ya.zdığı manzu.mcle1'} mevzuuba·hs edi
yor ve bu eeerlerin i~ınde çok kötıür-
1erı de bulı.ııı:ıduğunu şöyle ifade edi.
yordu· cHer gördü!!üıı<ü saıkall! b<l'hıln 
zannetme . ..> 

B•ı n:alürn bir hakikat .. E.ibette, her 
halk manzumesi güz.el olamaz. Eler 
&aın·z.·tıcann her ~cC"in.in güı:ıe:. otmı... 

""'c~ğı 2:bL 
Fokot, bir de, b:iyük şehirlerde, 

ba'.kır. ağz>nda dol.işan blı' !akını güf· 
leler, bEsteler vardır ki. bir tt.kım za.
m.a10 k ... yıt ve şartları a"!ıtlflda. bunlar 
güzel. layme-Ui veya fena olabilirler. 

Sızlun, bura.da kasdettiğiaıiz ha.Ut 
giltıe ve besteleri, Foik lor zııAı>asıma 
değil c:ioe, sehh"le:rde_. halık arasında 
multbe:- ve mergup olan p:y85a tür
küleri \'~ şar.kılarıdL:'. rı.1cseliı; 

Aman kasnp, canını kasap 
l\riı!:iraıie me hur olan ha·ı.k ti..ı..rh.""Ü6~ 

belkı e:;.kl ır, çok 1E'krarlanıın~lır. Biı

nal:!):Jleyh kı;yınet"n duşınüş!üı, zanr
neriilu. Hallnık_:, lı;.k:ıka t, bıç te öyle 
d:eğ~ 1 dir. Bugün kas:.:ıp tW:kü u, en 
k...-yrrrtli eser er nıo?y.uıına giruuşıtir. İ
yi c-1;.n kilosu yüz kuruşa olduık!taoı 
sonr:ı. k<isabıın ti..ırküsünü çağırmaz 
muıc.;.z't. 

Hele, bazan old ~a g~bi, toptancıJar
kızıp hiç et kesınedıkleri günlerde, ka
sabın ş.<i.ı:k1ıSJau sü.vlcrnez m.k;iı.ıkı?. 

IIanj, biz de b:r .,.öz vartlrr: İnsan 
kınün ar&basına binerse, onun tür
kusifr..ü çağırır, de:-le=. Tıpkı o hesap, 
me:;el:ı, bir ka.sap size lıem ucuz, hem 
yağt~ tarafından şeh~rde elin bulınr 
ma<lığ. bLr g(l.n, iıl;l, bU% gibı bLr kilo 
et tı:ırtiıp verse, onun şark:ıslll:.l söyle
meı: misiniz?. 

Siz, daha fazla derinıere dalarsa .. 
nız:, kz.ısap tü...,k_üsünden başk:::, diğer 

bütün esuafın hayat ve aşklar.ıını te
rennCı:m eden şarrk.ıları..n da şu zaman
da kıymE.t bulduğunu göriirstınüz. 

Vı:ıkt!yle, sokaklarda şarkı ve de~ 
tanlar salan seyyJr şarkıciLar van:ft. 
Rnnh:.r1u güzel şe.ili olan!arı .• dav-udt 
b r sa_ 13 Jle, eşn.:ı:C destanı okurdu. Bu 
de~t· ın iç:nde, l;.ısa.l:nı~ bakkalın, 

wan~a-.n llüh .. rıdı geç-erdi. 
~uglm,, bu tiliküt,,.r, muhakkak ki 

büylik bir krymet kazanm~ vaziYet.te
dirter. Galiba, b~r de: 

Entarisi al basmadnı.. 
Diye bir şarkı vardı. Evvelce basma 

deyip geçerdinlz. Bugün, ba6ına blr 
nimet obnuırt.-ur. Blit:m. şar1tıJMın ta
rihi ve hayatı rolleri yardır. Zamanı 

gelince i:;e böyle meydana çtkıyoır. 

R. SABiT 

Sebze fiatlan 
niçin pahalı? 
Sebze ve meyva haline 
bu yıl. geçen yıldan 

yüzde elli nisbetinde 
az sebze geliyor! 

Bu yıl kışı.n şid<letli c)lm;ı.sı se. 
'bebile şehrimize Adwa, M nı'u, 
Aıntalya ve Ege mmtakalanınıd.an 

g'eÇen ylllara nam.r.an çok oız seb. 
ze gelmiştir. Setn.e ve mıeyıva ha. 

Jindi! bu me'V'S'im şimd ye kailar 
sat.la.n sebze m.iktan geçen yılın 
.;ııyni aıylarma nazaran yiWd!! elii 
dereoesilld~ noksanrlır. Bunıun iı

çin bu yılki bze f.;.tları geçen 
yıl'.fan fazladır. 

Meyva ger~·inde bu k.ada.r büı. 
yük lJir fark yn.k ur. Yalı:ıaz son 
zaınaınlaııda mandalina gelımeme. 
ğe ba:;la.mıştır. Bıı yıl billh.a.ssa 
Ala.ı:J)' parta.kalları soğuklardan 
zarar gömnüş ve bura)"a. gömlıe. 
rilmek üzel'e aroba,laj )'•91lıll'llŞ 
olan portakalların bir kınmı dıon.. 
muştur. 

y<>t4nıek ikıere k•n•mdan Q.yrılıa:ltenr. 1 
- Cürel kancığım .. Dedı., Bü.tiln 

)'aıı •ıiııda geçiıı:-eceı:iz, galiba ... Palı& 
kalauya nl;Ye't~ va..· Jnı"!. 

- Arldı: evimize dönsek. dellll m! 
Nurt?., RaılıatsJZ oluyoruz. 

- Yt ... Benden de al o kadaT .. Ev 
başka canım.~ Ş~mı!i Suadiyeye döne
linı .. Göreceksin, evlaniz, bahçemiz, 
çiçek.!er, Adalara karş maınzo.!"a, gö
zfu".e ne hoş görünce-ek .. Fak;.t, bura
ya gel-imiz iyi oldu .. B.:.r ha.va değiş
t1rdilc, mı..Jıi:t dcjiştirdlı.:. Doğrımunu 

isıt.er.::en, sa·ba!11arı dokuz v:..purmıa 

yetişmek biro.z zoruma g;diıyor. Aksi 
gibl, ge:d ğ.:..ıniz güntlenberi de hemen 
h~r g .:ı tııınek nıeclıuryC"li hasıl oldu .. 
.Bir cok jş ç -:L. .• llele yeni bir dava var, 
Datunızda .. Sorma ... Şu hLD.2:1;· avukaıt 

Süavb"i arııı.dıin .• Hı.:rgü.n telefon edi
yorum. Yı:ı:z.ihane::;ln:.lek1 K:"ltiıpl «E
fendim İstanbula inm:yor.> dlyor. O

tele telefon ediyorum: c-İ9ta11bula m
di.> d;yorla-r. Nc.rt ye gider bu çocuk, 
b~:.rr.em ki.. Hovardalığa mı gidiyor, 
yok~a, başka hu:>t1si i~ierıi mi var? .• 
D::ilia rrıa;lk.emeler de yaz t.atiliniı bi
ti.rmeciil-er, 

Nevin, kocasını dikk.at ve alAka ile 
dir.llyor görünüyorJtt. Nuırı Yıl.maa:; 

sa.at1nt' baktı: 
- Aman karıcığım vapur kaçacak.. 

J:I:rydi Allaha ısmarladlk .. 

~~ -.---.-, · ........ . 
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Singapurla Yeni 
arasındaki 

Zeland'a 
ti biyeler 

Hayvanı 
Sergileri 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Vilayetimizde yalnız 
altı kazad'a sergi açı
lacak. Mükafatlar her 

Singapunm bıı kadar çabuk ıı
ınulmaz Akıbete düsm<sinıin biri. 
cik sebebi, askeri 'nıırharri.olcri.. 
mizin birleştikleri kanaate göre., 
İngilizluin oraya yetecek kadar 
kuvvet ayunıamalarıdır. Hazer
de tahkimata sarfedilnı milyon. 
lar, seferde milyarlar iktısat etti. 
rir; fa.kat o t•·hkimatın içine bil· 
yüklilğü ve eh emmiye ti nislıefuı.. 
de mütenasip kuvvet koynıal< ve 
böylelikle ondan i"tifade etmek 
şartile. Eğer İngilizler, İngiltere 
adasındaki 1 • 2 ınilyon1ıık oldu
ğu söylenen milli iiimenlerinden 
birka~ tanesini Sin~pura getir. 
sdrrdi, Japonlar Singapur adası· 
na bu kadar çabuk çıkmoazlaır ve 
müstah~m mevz-ilerıle ilorliye
mezlerd1, 
Şimdi Sin·!apurda Japonlar 

şr ·hrc garp.ten ve şimalden girmek 
üzere son sirer n1uharebcl ... ri ve
riyorlar, a<la kırısmda Selelor 
harp limanım işgal ~W.lr:r. İngi. 
lizlerin son anda gö•terdikleri mu. 
kavemct, belki de Singapurdaki 
kuvvetlerin çoğunu gı.:ınilrtrle kur .. 
tarmak maksadile }apılmaktadır. 
Fakat hava ilstiinlü~ii Japonlar. 
da olduğundan bıı nakliye gemile. 
rini Japon bombalarından koru
mak çok güçtlır. Jap<>r.lar 11 İngL 
liz ruıkliyc gemisini batmhklannı 
iddia ediyorlar. İngilizler ancaık 
gece kannlığından istifade ede.. 
bilirler, 
Singapunın son sanfleri yoldaş

tığı şıı sırada, Japon!rr Ilirman. 
yada Çinin şah dam2rc olan yolu 
da kesmek üzrre bulunuyorlar. 
Yolun bir ucu Hint Okyanusu kı.. 
yısmda ve Binnanyar.ın merkezi 
ola.n Ran:gon linıant, d:ğer tf-CU 

Çinde Mare~al Ça1'g·l{ay.Şrlk'in 
umurn1 karargahı vo hükumet 
merkezi buluııan Çur,g..Ki11g'dir. 
Yolun yarısı Raııg1>n'dnn LaşW.'ya 
kadar deıni:ryolu Ye bu:radan 
Çung.King'e kadar olan kısmı ı 

son sistem, geniş b\r asfalt şose
dir. 1166 kilıı>metre U'Tumnğunda 
bulun.an bn şooe 2000 metreye ,.. .... 
kın yiiksek ve arızalı araziden 
gEçnıektE<lir. 

,Japonlar bu danıa:ın Birmaa.. 
yadaki demiryol kısınma t3'arrııza 
geçmişlerdir. Çiinkü burada hem 
hedef ya.kındır ve hem d·e 1ıc.,.,,,ıa
rında Çin orduları ;ıoklur. İ;ıgi.. 
)izler, btıradn da müdafaa hazır. 
hklarmda gedkmisle<, bundan is
tifade etm<ısiıM bilm .Japonlar 

Salvin nehri geçitlerine "'1'ttllŞ
lardır. Eğer J&ııonlar bu L hri ça.. 
buk gcç'<rlro-se, b.,lki de Çin kuv· 
vetleri çoğalmadıın f'.nee wl:ıığu 

Rangon'da alacaklardır. İngilizler 
bu \ıaynti mesele Ü?.eriııde Mare. 
şal Çang.Kay-Şr'lı: ile daha yeni 
bir anlaşma yapaıbihrişlen:lir. Bu 
anl"'ima netic<si, l\lezcşı>I en iyi 
kıt'nl8'J'ını Blrmany•)'a gÖ<Jder. 
m.iye haşlamıştır. 

Japonlar Hint Oky;;nusıı.ııa çık
mak istiyorlar. Böylelikle, Afrika 
ce1mbundan yap.lacak mtittrfik 
deniz ruıkliyatına da ta.arru:ıl.ar 
yapabileceklerdir. Slngapuru aL 
mış olmakla Japonlar Singapur 
yoluna tamnmile h.:.kim olmuş 
sayılmazlın-. Bunmı için Stmıatra 
adasını da istila ve iscıa'l etmeleri 
liizımdır, Bugünkii lıabe.rlero gö. 
re, Japon.la· bu maksııthıı Sımı..t
ra adasına kıarşı harekete geçmiş. 

Kapıdan çt'karken dbı:ıü.p sordu: 
- Ha, Suad.iyeye ne zanıao daa.ü

YOT'uz?. 
- İstersen bugÜ'lı .... 
- ııay aığzlllll öpeyim, karıı:ıtllllt .. 

Akşama o halde ben SWldi,l'eye gele
yi,nı, degil mi? .. 

- Öyle yap, Nu;-i.. 
- PEkt ?\<vln .. 
Nuri Yılmazın bindiği vapur, Ada 

L"Ütelesinden ayrıby."lrd:U. Nevin, bal
koı~a ç!:kmtışı kar,ıı sah.ıUıeri sey.redi
yor, denizin üzerinde uçuşan marhla.-
1·a bakryordu. 

Sonra, sür"atle odaya d0ndü. Sobah
l~ğltıl çMta.rdı. Gc-cı:ti~İ!lli glydı. Kapı

yı kilitledi. Yata.;-a gırdı. Deliksiz 
bir uyku uy-uyaca.ktı. Dün gece, s:ıat 

Hd buçuğa kadar poke-r ma-s.a.sında o
turm~. üııtellk yllz elli lira kaybet
millti. 

Süavi, bugün Ad•ya gdemiyeeei<Jtl. 
Kaç günd1.i:r yazıhaneye uğraıruyan 

ıerı:ç avukat, Ne-ı:ln.c!en müısaade ala
rak:, i ınrinin ne Alemde olduğunu bir 
kere gi<:iip öğrenme-k iaten işt:, 

Nevin, U)'Umrya çalışıı·keııı, kenııl.I 

kendine bir ilki dakika d~i.ınrnüştü.. 

Nuri Y1lına.zın de'.liği g'bl, arlık eve 
dönm-ek lfı.zmndı. Yat~tan tekraır flr
J.adı. Fve te:efon ettt. Ögled:tn sonra 
Şabn-nı.n Adaya g<!lırı.esini ve P.§ya ları 

(Devamı var) 

le.- ve adanın cenup doğtE .ında 
bulunan P"'lan.bang dvarma pa• 
raşiilçüler indirmişlerd.ir. Para. 
şütçülcxin iştirak ~.tt.iğl bu lıücum, 
avcı tayyareleri himayesinde bu
lunan 100 den fazla tayyaTe ile 
yapılmıştır. Paraşüt~üler 3 ıwk. 
taya indirilınişt.ir. Japonlar Su. 
matrayı ~al ettikten sonra, Ge
neral Vavel'in umuınl karargahı 

bulunan Cna adasının da tehli. 
keye gireceğine şüplıc ~dilemez. 

Bunuıl.la beraber, l~aıdy-0 Gaze.. 
tesinin verdiği haıbfre göre, miit
tefikler Cava, Avııstral~·a ve Yeni 
Zclanda adalaTında Japoıılara 

klll'şı tutınıınak niy<•tindeclirler. 
AmcriJrnlılıınn Mar~I ve Gilhert 
adalarına yııpiıklar• ta nrrnz. bıı 
adabra yakın l:ilgelere asker çı. 
brınakla alilk2dn görülüyor. A.. 
ınerikaılılar şiındiden Avustralya
ya Lleri ıııe\'7;İ\er teşkil eden ada. 
lara asker ~·karnıışfordır. Cava o.. 
dasına da asker çıkardıkları bildi· 
riliyor, 

Hulfisa, Japonlar s;ııgapıır yo. 
!unu kontrol alt.ma alnU>k üzere 
yeni bir harekete Jı,şlaınışlardır; 
hu rnJ>ksatla Sumatra adasına ta. 
arruza geçmişlerdir. 

5 yıldart,beri ders kitabı çı• 
karmıyan profesörler varmış! 

Üniveırı;'ite proJ\:!;ıörlerirıden ha. 
zılmıınıın • mukavelclcriue rağ. 

man • k.1fi mkkırda dcııs kitah~ 
çıkanmaıdıkırarı an.,aş.ıumış'.l'r. Tıp 

fak'ii! trı; ''!lı'.ielö maruf m w~ ve le. 
H bir ıprofeıo-ilrün be~ yıldanberi 
henüz t-ek bir ders kitabı çıkar. 
maıd>ğı ıgür"''mü.ştür. 

PQmlara kı,a,plarıın1 sür'atle ha:. 
zırlamaları bil<lirilmı~tir. 

---<>----
Kız tıan'at enstitiilcrinde 

ucuz malzeme kullanılacak 
Kız san'at eınstihülerile .a,kşaım 

kız sm'at m<ıktcrprerinde talebe. 
!ere müımkü'n o1duığu kaıd'a.r ucuız 
levazım a~ıiırırm.ası, pahalı ku. 
maş ve saire kullanıhnama.sı teh. 
lığ o1ı.mıınuştur. ----

Cibali kutu fabrikaııında 
İnJısar1arıın: Cibalidek'i ku'lıı.ı 

fabrk>asıının nakliyat şubeSinde 
ça;lJ!ian işç:lcre ıpara.soz öğl'e ~ 
meği vevilm&Sirıe geçilımifjti'r. 

yıl arttırılacak 
Şehir Meclisi chaıyvan serıgile. 

ri• için yeni bazı eSaBlar ~ 
etınşi'tir. V.lilyeti.ınıiz ıd'alhıi.llinde.. 
ki ehli ha;yvanı:'arını ıı;lıulı oLuıru. 

ımalarıını ve çoğaltılırnalarmı OOş. 
vik eumek ınaksı:dile tertip olu,, 
nan bu sergiler şi:mıcUik yam 
Beykoz, Kart'al, SiLıvri, Çatalca, 
Bakırloöy ve '\;alov.a ka.zalırınıcla 
açı1acal~-ır. İca.p 'ettiği talkıdi.rde 
ınaı!ıiyelerde ve hatta kö)'~"'E!'J1d,e de 
.hayvan f.eııgc1'eri açılacaktır. Bir 
hayvan bir yıl zarfında ) al'nllll 
bir. wrgi)"C iştirak edebilttcldir. 
Para mükafatları serginin -'<•a>~n. 
"''asını ınüteakıip verileeekHr. Bi. 
tirı.ç ilik ve :.kinc)1ik kazaın'am 'bo. 
!{aların so1 ta ·af 1 arı blrJnciUk ve 
'kincilik tlam,,.alar.Je da.mgalana. 
caktır. Mükfilat ve derece kaza .. 
ınarlların bir listesi de &erg'krıde 
müınas'.p yerlere asılacaktır. Pa. 
ra mü.loafatları her yıl bir miktar 
dıııha arttırılacaktır. 

KOçü 

\'/LA.YET ve BELEDiYE: 

* Çöpl<>rdcıı gij'bre lstiihsa ı t>luna. 
rak zlraat 1.şleı·inde kullanıl:na5J. iÇin 
tetkikler yapılmaktndır. 

+ lJelediye Rei~ J\luaviru LCit!i Atkr
soy Toz.koparaın, Fcı t:h 'e C": \-..-.. rı~ıdaı 
tetk:kltr yaparak buralar,C:a ağ.açlın

dırılac&lt mıu1<ıkala1·ı gı;>zroic;1ir. 

TiCARET ., • . ~ANAYI: ,_ 
+ Bazı İtalyan flrroaları memlcke .. 

tim:zden milh.iun rnik"kırda zey~inyağ 

ve filtik alnıak tste.miş1erfilr. * Ticarl:t VekaleU h.ftl.en gWıı.r"i.ik-
1.cre gelmLş elan ithalat eŞilasik! g~ 
rükJ-erde ihr.ııca hazır duran mallı:.rm 
miktarını sommştur. * Altın fiatl .. ri düşmelııted1r. Dün 
bir Heşadiye <!.ltmı otuz döıi. lira.d2n 
ve bir gram külçe aıltm da dört yüz 
sek:;cn kuruştan muamele g.örnıü.şti.U:". 

MÜTEFERRiK: 
* Kadın. hekimleri, O.ı:taköy Ştı:a 

Yurdu Reisi Dvkt.or B. AsLr.ı Onunın 

R~islığinrle top~ann1tŞlar ve tıbbl g~ 

ı:ilşme~er yaphkt:ın &0111'8 lkı ;mıı film 
sı:yretıni.flcrdlır. * Ankara Radyooun<la bugündttı 
itibaren ~i bir program lı~nJllilr, 
Sabah ve i.iğle vakitleci. çalsne.ıı pWt
!Mm y•nından on beş dalı:ikas1 k&lıh· 
rılmıfjtu·. 

EDEBI ROMAN No. 74 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

la k<ı•n beynine hücum etti, başı 
oonuzunun iih--<tüıne bir yük gihi yı. 
kıtdı, yavaışl..a.n ya•vaıştan söyl'C'll>. ı 
meğ., başladı: 

- Neclava .. Bu haine bana i
han-et -et .ği idn içerli)'l:lrum. Nec. 
det hem booıi bu lıale ~ü ı-dü, 
hem de taınıımaz oldu. Tan:ııma. 
mazlık halh .. hah .. hah... (~ı, 
koxkunç blr kı.lıkaiha, bir Ç"ğlıik) 
ya buna ne diyelim. Kimi, ney; 
taıumıyoıısuın Neodet Bey, Mual
layı mı?. Öyle ya... Öyle ya. ... 

taI>Iyaın1a2filllIZ ya.. Bu kadın; ee. 
Iiı, haıs.a, sürtük kaıdm. tamınıır 

mı ya!. Nerede nerede o günkr, 
nerede paşa k.onağı ki, bep.m, 
bütün erkekler pewarıe gibi et. 
raıhrıırla do!~asınıe? Şimdi ben 
o kadm değilim değil mi?. Oh nıe 
ala .. Ben sürüneyim, ş'md' &iz 
böyle aıha.t ve mes'ut yaşayın 
ha.. Bu olıtr mu, bıına i!mkfın :ım 
var?. Mual'la unutulur mu? Siz 
de sürünürsünüz, si!ı de çekersi.. 
niz. 

.............. ' ......................... . 
Yirmi, yümi beş dak.ka geçtıi.. 

Necla çabuık çabuk rneııd1venleci 
iı:i.yıcır. İçinıde katılan bıir s"kın4 
var. Dogru odaya ~tu, kapı~ 
açtı: Mualla başıını kDltuğun !re. 
narımı. dayaın:ı:;, heıın. ağlı!)'or, iham 
baykuş mıers.(y€€irui anıdırı.- bo.. 
ğuk bir sesle inliy'<lr: 

- P aışaım.. paşam. . • bu mdru. 
vım.. geliyorum.. dur.. dur .. se.. 
ronki gibi.. sı;ninki g·!Ji yeşil .göm.. 
!ek giyiıp de geleceğim. Biraz, b'. 
raz .. on dakika .. on dakika .. peki 
razı değil misiın, beş dak:ka .. asy .. 
yıavaş sarııdalcı batııyorurı. P~a 

paşa .. yol arkadaşıyııı:, o da var. 
Necla, birdenl:ırie aptaıllaştı ve 

fenala.ştı: 

- Mualla .. Mual~ .. 

Diye haykırdı, Mualla dırymu;. 
yor, işilimiyor hile. 

O, yine kenıcii iıleqnirııde. SükO. 
nu muvakkat, dün gıeceki hali 
cill'll<'lt nöbeti imiş. Necliı: 

- Mualla.. Baksana .. Hişt.. kar. 
deşim bana bak ... 

Dedkiçe, Mua!Ja "'buk sabuk 
sözlecine, '"'iltisine devıam edi. 
yor. 

- Hılıftı.. H•hlı .. dur, sen geıç.. 
mc, ben geçyiorıım. İnan bıma. 
Herşeyıi biliyıcımın. O da bera
ber, Necdet de beraber. 

Necla şaşlunlığı.ndan ne yaıpru. 
cağını bilımez o1du. Odadan fır. 
ladı, ımerdlveııııden yııbn bağırdı: 

- Necıdet .. Necdte .. çabuk gel. 
MuallA femt 
- ...... 
Tekrar odaya ~tıı.; Mııalli a. 

yaığa kalkıtı, devrile seın,cteli:ye 

Çll'pınryor, son bir taka t~e ooçla. 
rını :ı-ıoluyor, ı;ıukurUJtıdaın fırllıı. 

yan, hendek gib: del'!nl%en ve 
parbyan gözlerile Necll'.ıyı sü. 
züyor, mh ~tilebilen, kah iş.iti. 
leıniyen b r "'Dk şeyler daha söy. 
liiıyor. Necla: 

- Allı ... çıldıııınış! Kardeşim. 
Diye boğUJk, yürek sök1>n bi'r 

feryat kopardı, oda kapıısım he.. 
ıınen Muallanm üıstüne kapadı. 

Tekrar mrediverııl.erıd.en yuka,rı 
titrek, ölü bir sesle bağıMı,: 

- Necdet.. Necdet .. Koş .. Mu .. 
alla çıldıI'dt! 

. . . . . 
Necdet ses veıııniyw, Neclli 

tekrar tekrar haykırııyoııdu: 
- Neodl!t .. Necd"t.. Koş;ana .. 

SON 
' a1e§rini~ıı.i, 1919 Ca:Utıloiilıu 

Bu harp ve BlndistaQ 
Ya:ıan: Ali Kemal SUNMAM 

Hroistanda nele:r olkl.uğuına 
dair arasıra geleın haberlerfo bıı 
hat1p za.m.amnıda ayrı b:r eheıın. 
rniye1ile karşılanması taıbiidir. Bu 
kere verilen ıınalUınat a'lldJ.r. Son. 
ra Hıi1JJdi.slana dair söylenenler 
tüırlü mıenba.Iardan gelebilr. O. 
·ı>uın için o haberler merak uyan.. 
dı~d>ğt kadar ihtiyatla karşılan.. 
mak lazıım gelen mallı.mat sırası• 
na ginmiş oluynr. 

Ye'!li gı:;len lellgr~flara göre 
Hiınt'l.iJ<clli.rı re.sleri ndeın PaO'.ıdi t 
Nıfurunun halkı bozgUll".culuktım 

korıııımıağa davet ettiği anlaşılıı. 
yor. Pandis onlarıın dilinde oku.. 
muş adam demek'!lliş. Nchrunu.n 

okwnuş olduığuııa ~üp'he yoktur. 
Fakat bu ismi ta~ı..van heır ·kıi 

kardeş dl? yalnız okumuş, yetiş. 

miş birer Hintli olıınakla kalma. 
m~lar, seıııelerdenberi meıınlekct. 

}erinde siyasi faalıiyetler:ıc ayrı.. 

ca eıhcmmiyet kazanmış simalar 
olmUıŞlardır. 

01JJ'arm buı siyasi Iaaliyel\eı:i 
mllli kongrenin tarih rJdc birer 

fasıl teşkil ed'cr, Vakit vakit de. 
ğil, sık sık bu yi12ıden İng.lizlerle 
ne kadar mü~kfüata rasgeli'ııdıiği 

dÜ!l'yaca ma.üımdm. 

Fakat o müışkülat bu harp baş. 
aıdı.ğ• zaman hem daha başka. 

!aştı, hem daha arttı. Hiırıd.i:stan 
kendi anukadd,,ra tının açık bir 
su.rette tayin edilmesi ve hakla. 

rm>n temin olu.nına.sı emelinde. 
d r. Bu seforki Avrıu.pa harbin-de 

de cırudan İngiltere ile i;ş birliği 
etmesi istenrli. Fakat o da böyle 
bir işb' rliğiniın yük!leteceği feda. 
karlıkların k~ıhğı.nı istemekten 
geri kalmadı. Bu ciliet İırıgiltere 
,ile Hi.ntWer .arasında kDnuşulur. 
!ren çok defa müzakerellerin ne. 
ticesiz kalacağı yaulnda haber. 
ler de yayıhycmhı. Şu var lci 
Hinıdistan ıınesel:esinin 939 da Av. 
m:pa lıallbi çı.kt1 çıkah şimdiye 

kadar geçiTdiığ; bazı sathaları 
gö?Jd.erı. ıkaçar gibi ol!ınamıŞ'.ıır. 

İıik zamanlarda Hintliler Avrupa 
vekay.ini büyük bir dikkatle ta. 

k.p etıo:ıeğe bıu;lamışlar, küçük 
mille1l10re, istiklal davasında o. 
l.anlara bu harbin S':lllmıda ga. 
1iplerin ne taınin edec-ekle-rini 
soruştınıınuşla:ııdı. O saflhada Hiıy 
liler 'il aldı,ğı vaziyet pe'k dikıka. 
te değer bir ihti7atkarlı.k ollımuş. 
ttı'r. 

Şim'diki safhada göze çarpan 
ise Hi.nıdistarun müdafaasından 

bahsedilmekte olmasırlıır. Bun'u 
d.aha evvel İnıg' lizler söylemi;şlcr. 
di: Uzak Şark harbinin icapların. 
dan biri ohrak bırgün HizııdistaDJ 
bı.ııdu·tlarllllda da ça.:pışına olur, 
4ı)Yare, sesleri Hind Ma.nıda da 
&uyulabi Jr; demşileı:ıdi. Bunla 
da Hind.istanın mürlaiaaııı lü 
mu bi!r netice oJarak çıkarılma 
istenım:.ştir. 

Geçen ®.iın Paınıdis Nel~runu 
yeni 00zlerlie, Hintlilere bozgu 
cu olmal!'.ay.ı. tavsiye etmesile 

Hirııdistanın müdaiaa.sı keıyıl'iyet 
arasında nasıl bir münasebet b 
luınıdııığu belli olu}"Or. Öyle anl 

şılıyor Jd ş:lındiki saflıa yam .. 
bü>r gün Hirıd'istan ülkas' de h 
riçtcn, yani İngilteıe. ile m 
rebe halinde buluınan Japooy 
tarıifınıdan bir taarruıza uğrars 
bırrııa ka!'Şı Hin ti ilerin k 

yurtlanm k=ı.mıak iç;n müca'd 
leye ,giri§ffi'eiktoo geri kal:mıy 

eakJ.an yoluma bir işbirl1ği 
doğru gidild;fifdir. 

Maarif müdürlüğü körler, ı 
ğırlar ve J ilsizler için bir 

mektep açıyor 
İlk tahs.il :ınecbuoc.ycti çağın 

hıı.hıınan s2.ğır, dilsiz vıe kör 

için bütçesi belooiıyoce temin 

dilmek şartllıe İsta•nıbul rnıaar 
ıınüdlirfüğü e<mr ndıl! İ11!llirde o 
duğu gibi b:r meık tep açılını 
karariaştırılıımştır. 

Ev.vel!ki gün bu smaıda ihtisa 
otaın zatflardoo müteşekkil b 
komisyon maru:ill' mürl[iTJüğün 

toplıı.narak bu melct,;bih dah 
t:ail'nıatnamesi ilıe müfrıed'at pro 

l'amıır ın vıe karlroouınuın teısbit 

ile u:ğ,raşrnış1ardıır. Mekl'ep; 19 

1943 ders yıl!ı.nd'a faaliyete geç 
rekti.r. 



(Bu 7at.!nın metin1erl ~a<l.OlU 
Ajansı blllt"1llerinden almmı;tırı 

Telhu edt?n: A. SEKlB 
CRPPS'İN NUTKU VE 

TtlRKtYE 
Tro<?! a}a ı!" ,.. Londra muha. 

biri, Taymis gazetesin:n Crippsin 
ı.u~.n. ,,.du.J .ı -ı..ı ~ oa:..nü.lida LIJ'ar:. 
ıdıroığı akU.lel'daı baıiıGedcre'k 
şöyle diyor: 
~Bu nutukta 'l'i.irlciyenfa en zi.. 

yade aıa~wıı çek~ kısıım, 
RusJ'lya avant-ajlar verilıınesine 
ve Berl.:ıin Rıııs orduları tarafın
dan işgal edila:nesiııe ait olan par. 
çadır. Türk umumi eıfkiın, RLJS
yanm geıışilames.ne a,t cıesele
t.T.:ie ~r zaman biiyilk bir has.a
s·yc>t gösteııınşit;r. Tüt"..< g=te. 
!Er nın ihtiyatilı yazıl::ır.nda c,.;p.. 
ps~n Rusyaya tam scı:bestl:k is
te=ş o"lıııasııı»a do[ian oan sı.. 
kıntısını olcuınak milmll<ilndrür. 
.Ilöy'lıc bi rşey n Til'r.klye de dc.hil 
ohtıak ii:rerc bir 1;ok Avrupa rr.ıeıın. 
le ketleri iç n h:ıya~i memaa' -
r:n · Rusyanın 'l.'l ne lt?slm e:m<'k 
minasıııa ~imek ihtimali var
dtr.> 

ATLANTİK SAIIİLİNDE AL.. 
MAN MÜDAFAASI VE 

MAJİNO HA'ffl 

Bcr1in GoSkcıi kaynaktan bil:d. 
rild"gine göıe, =ı aylar zadınıda 
Majino hattındaki mal:amıod.n 
büyük bir kııaını i;e 'stihkiıımların 
bazı parçaları Atwnl.k saltilcoo-e.. 
ki ;.; ıhki'm:ların v<> bıih....sa .ka. 
nal ~Gilımerinin t.akv»ycuıııle kul.. 
larulııuştır. Bu m.llzeme, sahile 
nak\Eıd.liın4 ve AtJ:iıntik sahili bo.. 
yumıc:> 1000 ki1mno!roocn fazla 
me.saicye kadar uzanan ır.üıdafaa 
to:satııııda kulhnılmı.ş<.r. Dı>niıze 

oo~ru tevdh edil.en isti hkıiımlar 
w topçu mvazilerJ düşmanın ka. 
ra.;> a çıık:ınak iç n yapacağı her 
türlü teşebbüsü daha do{:ınadan 
öld.ürl'cektir. 

MANŞ DENİZ MUHAREBESİ 
İNGİLTEREDE ASAıBlYET 

UYANDIRDI 

Tayımjs gautesi başyazı&ında 
söile diyor: 

•Bundan 4 asır e1tvel yeni 1mez 
•nnadanın heıı:Lmetıe uğradığı yf?r. 
<lıe Ahnan donaımıu• Amirali bu.
giin muvaffak olmuşt11r. Bı.aıa 

1<:m inanıl'dı? Alman Aım'ral4 

fiioswnu bir A~lantlk liımarundan 
alarak Ma!llŞdım ~irmiye ve o. 
ııu sapasaJ::lım bir A"lıııan Hma. 
nır.a götürmiye muvaffek oknuş.. 
tm·. 12 ;ncı asırdanbeıtl anavat.an 
sularında deıllE kıuvvetlerimizin 
şerclir>e bmldan daha öldürücü 
bir daı'be indlrilmemdŞtir.• 

ŞARK CEPHESİNDEKİ 
HAREKETLER 

Almanlara göre, doğu cephesi. 
n.n muh14!Iif lııeslımleııınde ~ 
m<n muvarraıtaıyets!z taarnJ1Zla. 
rıma devam etmiştir. Bu taarruz. 
lar pü.~kürtülmilş v.e dilşman bil. 

Crippa'in nutku ve Tür
kiye - Atli.ntik sahilin· 
de Alman müdafaası ve 
Majino hattı - Man~ 
deniz muharebesi İngil
terede asabiyet uyandır
dı - Şark cephesindeki 
hareketler - Libyada 
askeri vaziyet - Uzal· 
Şarktaki hare1cetler. -

haıEa ağır kayıplara uılramıştıı. 

Sovyet hava ku'71!'e"tleTin n düı" 
.uğradığı k.ayıııılar 39 tıryy·areye 

yilc:sdmiştir. 
SO\·yetlere .göre, Rus ln.1'\-velle.. 

ri çarpıışarak lıerlerniye devam 
tcmişlerdir. Ceıphen'n bazı kesim. 
!erinde dfrşman tarafından yapı. 
1'311 taarruzlar AJımanlara .ağır 
kayıplar verd rilerek püskürtül.. 
müışt:iir. 

Meışrrniikn bir k.ararr.'31!!\C 16 
yaşnn-dan 55 yaşına kadar erloek.. 
lcrle 16 yaşmdan 4;'; ynşıoo kadar 
kadın.lan seferlıer e'.mek'roir. 

Bu tedıbi'r yalnı-z şeh:rkr halkına 
ımahısu ur. Bu ruretlc 1ıaplonan. 
lar ha~p sana(fi!ncb çalıştmla.. 
cak.ardır. 

LİBYADAKl ASKER! VAZİYET 
İııgifi2llere göre, Ga~alaru;n ba. 

trsındaki bolgooe k~.Jf .kıolları fa.. 
al yeti olıır.ıştur. Büyük b.ir de. 
ğ:şiJ<.iik yoktur. Nouıv·ei<C' Gazette 
gazet.s..n.n Lcındra muhabirine 
göre, L<mdraya gelen ıhaher.Jerde 
mühim takviye loU'lfVetlerin:in ve 
büyük miktarda nı a lzcuu:nin 
milıver dcı.lleden tarafından M.. 
r.kaya göml:cı :J;J ğL anla.şı]jıı· ' 
tadır. Diğer taralltan Geme.ral 
Aııclıaslck de kendi oniusuınım a. 
cele takviycıini hız.landınnakta. 

dır. 

UZAK ŞARKTAKİ 
HAREKETLER 

J~lara göre, Japanı deniz 
kıııvvet:e.rl:'.e m=J!P bir grıııp 
S.Jıgapur adasının kıyısında Se. 
letar harp limanını işgal temişltir. 

Müttefiklere göre, son 24 .saat 
zarfında Filipinl.erde Bata-an böl.. 
geısinı.:ie ~!clcletli b r 1oj)Ç'll düello. 
su ve piyade ba~kmlar• olmtış.
tur. Singapurda Japonlar bugün 
de taarruza dov'1i!I1 etm~tİT. İrı.. 
giliz, Avustrdyah, Hindli ve Ma.. 
!.cııyah kıt'alar şeh'X'n orta.sına 

ooğru d:aha fazl.a iterlelneık için 
dü.,<manın yaphğı bü'ün teşeb. 
büslere karşı \royu:Y'Qrlar. Japon. 
\ar ~i!Wn $İm.alde 3 ve gaııpta 
6 kiLometre mesafede bu.tuoınıyor. 
la.r. Demt!k oluyor ki muluwemet 
aıitık uz,un sünniyeoektir. 

Avustralya ku'll"\-etler .nin Fe. 
lemer.'.k. Hindistanına gıiııınckte 
oldukları SÖ}'leniyor. Dalha ba:ıka 
İmpaı:ıatoduk ve miittıeıt'ilc kıuv. 
vetleri de Felarnenk Hindıs:anı 
lruvvetleritıi Wı!ovıiye iç':ı gekrıek.. 
tedir. Radyo gazetesine göre. A. 
merlkalıların Maraşal ve .Ti1be~t 
adalar;na yaptıkları taarruzlar 
bu adalara yakın bö4ıelero .aslror 
cıkr"'~ k 'a a%kalıdtor. Amerikalı.. 
lar s'-rdi<k-n Avusıralya\·a s p<'r 

W.n . cal:ıra asl<er çıkatUnıslardır. 
Cav<l. ad< ,ma da ask«- çıkardık.. 
1~rı 1 1:~c·ri 1 ~·or. 

ıa 

Halledilmiş bulmacası 
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A N O N I M 

ş 1 R K E T 1 

DoiAN SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 
&-..rmayesi; seo,ooo Lira 

İSTANBUL • BAHÇE KAPI, Taşhan üçüncü kat 

Kısa telgral adresi: DOOANTAŞ 

Bulma<:ayı çÖ7ıenler aırıısı nda, 16 Şu!ı.:ıt l!M2 Pazartesi saat 
ıı.3:0 da, ~yoğlunda İpek sine.'llllSında, Notıor huzurunda, kur"a 
çekilecektir. Herke.s scrocstç.e gckl>ili.r. 

~- :o~, 

:~ Bugün S A R A Y Sinemasında ~ 
l ~ 

! Aıntrikan s!noru:cılığının bütün güze-iliği. Brodvay"ın en güzel 

1
1 

ve en şık kad,nları... En '"'" ve en canlı g<mçlığ;ıı iştiraki.le ~ 
~f L A N A T U R N I' R - L E W A y R E S ~l 

tarafından c:ııliliıi dik' al bir tarzda yaratıl.an !ı 
m ~ 

ASRiG ZELLER 
~ll 
~ 

~ 

~nçlik, eğlence ve zeolAt filmini ıootlaka görunüz. Eu filmi bü.. ~1 
4ün İstanbul gençHgmin görmesi lazundır. ~ 

'1ı:rGm••- Bu&tia saat 11 41• lıemilitll lllMiae. 

Hindistan Nazırı r~anş 
hadisesi münasebetile 

ne diyor? 
Londr a, 15 ( A.A.) - Şarnborst, 

Gna~en:ıu, Pı'f!'f'.fi Öjen ZL!~t.ı.ıla
rının Manş kaı:ıalım gcı;.ımcğe mu
vaffak o1malarıınm eyandırdığı 
ha~al sukutur..:.ın akiskrı İı:ıJ•··Z 
matıl>uatuıda haU oova.ın mmek
tc<f.r. Bu ı;cm.krıin kaçıı;ı birçok 
m rın.akaşalara nwet;,LI. 't~e kil et. 
ın:;t..r. 

Hir.d ;;;tan nıa.zırı Lord Eıme.ry 

d.amiıştir ki: ·Bu hiıdlse bize şu.. 
nu ha.ırlatır. RW:gıir ve lıa~·a şe. 
ra fı fena olara'< 24 saat devam 
edeme biz h~k'miyctfı kay\b :i..,_ 
riz v~ bı.ıınu~ ""''ic-es:nde adalarıın 
istilası i.mkiın dıı.lıilin"' girer.• 

Aı.'m~n gemilerinin hareketleri 
ciir'e:.karane v mahiranıı olarak 
telakki edihnektedi.r. 

Yeni Britanya kı
yısında görülen Ja· 
pon harp gemileri 

San Fransisko, 15 (A.A.) -
Melburn radyosunun bı1dir.d ğ'ine 
güre. dün gece japon haııp bir. 
likl-eri ve Ticaret gmniJcri yenıi 

Bri!anyn kıı 1S1 aç$nda böriil.. 
an üşlerd!i r. 

jaıponJar Yen: GiM!'nan D.:>ğu.. 

sun.da bulunan bir aıdayı imal et.. 
ımi;; J.erd i.r. 

Hitler 
(l Uıcl Sahlfeden Devam) 

Mareşal Gör;~ genç s.ubaylar
la. 4Jo33T,ıt.et eu.baylann ~)'"'J;ııntn 

9.883 °'du.ğunu Fllırere i}j!ağ et. 
rnl-ş'ir. 

F""u!hrcr, AJ:man tarihinden balı.. 
scderok .Alınan m;Jlctindn zaferi 
ııı.asyo ıı,al Jl<6y a list ha rıeılret i;nrle 

bulduğunu. söv!iemis ve nasyon8' 
S03)'a.list müsell8ıh loıwvetlerini.n 
su.'.bay w şefleri o"lmaları müna.. 
sebetll-e, genç aı;ke-rlcre mi.is:a·k.. 
bel vazi!ekr!lni ~n ır-re'lct. 
tifkr venmişt.ir. 

Man,taki büyük 
deniz harbi 

• (1 !nM S,b·f·<IM ~vam) 
"Üç Alınan kruvazörü drnlııe a

çıldığı zaman önce üt yüı torpil 
tayyaresinclen ve bunun ~nden 
yine iiç yilı tayyareden mü-r.c.k.kcp 
iki b:.va kuvvet~i dalgası h<'dcf. 
leı:in üzerine atıldılar. Fako·t sis 
o kadar kalındı ki, gi.örcr.k imkanı 
yoktu!_ 

Tan·arcler, yelpoze şeklinde 
bom!mlarını rthlar. Fo.kat ıisi gO.. 
ze nlan torpido ve muhripl.,re ge· 
lintt. btmlar Alman knıv:ızörleri. 
ne cesaretle hiicum ettiler. Bunbr 
Şimal drnizindcn yetişm.işler •·e 
Almaalonn looydulı:ları mn:vn ba. 
rajlDJ sür'atle ceçmişit'rdi. "Üç Al
man ln-ırvazöröne 350d ınc tre me. 
safrden torpilltt attdar. Bıı ,,..,,a. 
fe ile torpidolar Alm•n kru\"aZÖr· 
!erinin ağır topları menzili i<'İnde 
kainrak büyiik bir tehlikey~ gir. 
mioı buluııuycırlardı. Hatta bir tor. 
pi.do terpil.leriıııi. .zseo met.re mesa
feden atıno!tır. 811 loı1Jiıdo Wor. 
chester adlı olup Pı•ou Öjen knı.. 
nziirihıe hlimm etnıôştir ve bir 
tek ı..._.. afny.., da bu ..,rpi. 
dodur. 

Yeni tarifeler 
{J irıc-1 S:ı.hiCı•J~ro Df'Yflm\ 

şanı.ha, <Um.a ve pazar ı:ün!rri 
Haydarp:ıpclan . E•ki<;efıiTe saat 
11 de bir tren hlkac;>ktır. Yeni 
K"öpril • llaydarpa":ı - Kndıköy 
vapurları tarifolcri de bu sabah 
ba§lan11ştır. 

.......... __ _ 
Ticaret Ofisi 

l' l !"! oı::.hr>Q,, ıır· 'l'I) 

caret i~lcrimi:zdc nazını ra!ünü ifa.. 

de eden Tiurt-t Ofisiıı<n sermaye. 

sinin h.ş mily~n liradan on mil. 

yon liraya çıkarılması Koordiııas. 
you lley'cti tarafındlin kanrlaş. 
tuıımıştır. 

Tevz!at Ofisi 
&lllba§lı gıda ve mensucat n'"d· 

dderinin fok elden id...,...i gibi 
müb im bir vazifeyi ifa edecek o. 
lan bir Te.-zi Ofisi kutulrnası hak. 
kındaki kanun yakuıda Vdtlllu 
Bey'etiııe vu:iıec:ektir. 

Gasmata'da 
Japon gemileri 
bombalandı 

l\lclbum., 15 (AA.) - ilave Ne. 
ureti ltildiri-yor: 

Avustralya Kraliyet hava lruW'• 
vetlerine mcusup b<l'ıılıa tayyaııe.. 
!eri Gasm.ata'd.a y<>rdeki diişman 
tayyarelrrine ve limandaki gemi. 
lerine taarruz etınişkrdir. Düş

man av tayyarelerinin lmrşı ıı...,.. 
masına rağmrn hiicuma tl:l\·am e.. 
dilmiş ve büyük yan;:ınlar çı.Juırıl. 
mıdır. Avustralya tayyareleri 
dü5mana karşı koyma ateşinden 
kurtulmuşlu ve hepsi üsLerine 
dönmüşlerdir. 

GI. Mak Artür Ame
rika orduları Başku
mandanı mı olacak ? 

Bcaltm 15 (A.A.) - Wa "J ·,.1 
WiCl<il', General .Mac Arthuı'lln 
Fil:p"ci ~111 geri çağm.'aorak 

der<''al Rr-is Rııızvcl'\in c.m i al
tında Amerikan ordı.l~rı b~
marıd"aniı·ıma tayin cd ımeos:ın.i 
teklif e.ımiştir. ------
Ruzvelt ve f: aken
zi birer nutuk söy

liyecekler 
Ottava, ıs (A.A.) - 600 ıoilyon 

dolarlık yeni Kaııad. i»tiıkran 
münas.ılı<!tile pazar akşamı Kana
da B~vckili M. llfokuni Kiııg 
radyoda bôı- demeı;t~ bulımacak. 
tır. 

Reis Ruzvelf de ayw a.lı:şam bir 
hitabe irad tde<0ektir. --- ..---~-

Libya harekatı 
Londra, 15 (A.A.) - Libyada 

yalnız l<!<'l:C kolları ~rnsında te. 
maslar olmuştur. Bununla brra
bor İngilider Elgnzaia garbiııde 
Si~nik'in merkezine doğru kuv. 
vetli bir baskı Y"Prıtaktaılırlar. I 

lngiliz tayyarckri düşmanın 
monsala hatlarmı ve Trahhıs.. 
garp limanım l><rmlıanlunaa et. 
rnişlerdir. Tra"bluspıpC. J811g111. 

lar çlkmllflu. 

Adana Meb'usu B. 
lbrahim vefat etti 

Ankara 15 (Telefoııla)- Adana 
meb'usu İbrahim M.e<te kaıtb stk.. 
~inden vdat ctın4tit-. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Kanal macerası 
(1 lınol Sohır <len Devam) 

Em>da pşılac:ılı: Clhet blr değil 
en aı iddir. 

İKİ BAŞLI 
Taarruz V ~ya 
TAM TERSİ 

(Başmakaleden Devam) 
re ile &detA mfittılik halOOdir. Bu 
nıamvf bağlılıkta hır ihi yürüyü. 
§Ün ve beraberliğin zaruretleri 
vardır. İspanya ve Portık.izin bu· 
~il dururnlıı.rnıdan ayrılınala.. 
rı ve Almanya ile biı liktc har he 
katılınaları anuk bir şart ve bir 
inançla vukua gelebilir: O da, 
Amerika ve İngiltcrenıin zifına 
v.o yenileceğine inanmaktır. Baş. 
ka, herlıangi bir saik ve tehdifiln 
iki devleti <le kımıldatması muh
temel olamaz. Bilhaı.sa Amerika 
ve İngıJt•rcnin kuvv~tine inan.. 
mak fikri Por1eltizi .-e fspanyayı 
b<hemelwıo! harbin dı<ında bulun. 
mıya scvkeder. Çünltii Amerikan 
v.e İng'iliz darlı..sini ilkönce yiye
cek olan devletler ara~ında bu ikJ 
komşunun bıılunnıa•rndan daha 

- .; ON T it L C RAF- IS f u B 4 T •:ıa 

e:n CEMiYET iÇiNDE İK{LİK 
(1 lnei Sahtt'eden De\·tnl) 

DiJöcr b:r &ra da Cemiyet İdare Ue-
7tttnin; çorapl::trJQ ,.e tr!kotajcıl:ulın 

rııtiyaçlarını lc:nın ~lmedll:ini sÖyle
m:ş ~yrı bir ceıni.yct kuralmnt de.mfi
tir. 

lllüteaki.ben B. Zeki Da.Tan kooı:re
nın bu d.araclk ye:rle yapılnu:.sına i-=a-
re~ cderEk: '" 

- •Blzbı bC'j yıı, ~zaın.ız var. Ar 
cab.·:t.. bı..m.larm. hc~"n'L gelmemeleri 
için koı::gre k:ışlcn mi burada yapılı
yor"> dcniş!ir. 

C<>m1Y<'tler Miirak.bi B. Ktzım Yo- j 
rulmz7 bu HdJ..ı.)71 reddet.ın~ , ... n.
u.nıname mUC'ibince- her kt'I":'!renin 
cenı.iyet mer1ce-zinJe yapı.1maıl icıp et
lığ~oJ sı.,kmiŞ,ir. 

Eoodan sonra salondaki tekmil ~ 
rapçılar ve trrıtotaiC1lar: 

- tBfz ayn bir cemiyet kurm.ı:k Js
tiyo!ın.> dem'l.ş.it>rdır. 

Tt>krar s5ı a~aıı B. K zmı Yoru1mıaz 
yool bl.r !'em'yet ku 1nl!ıun n1"' raflı o· 
lacajmı Wy!c!"DJs;. Dı...kwnacılar Cemi-
7etl Rct.ı B. Y•lıya Yı!maz'\uirl,;; de: 

- <Ayrı!.ına.k L-t:ye:ı:cr ekscr'.yell 

So yet Tebliği 

tc~' l etırı iıyenlerdir. ?ı.Iaa mııf h b .. 
bun!arı.ıı d.1' Rı\iya; :·ını teırin etmek 
için ç:ıl.~Ot" ..., çabalıyoruz.• dern·..
ıı~. 

ll: .iılıare Milrakip B. Ferit Cemal 
~ Mr iş ıiimres·nın kmdi boşma bit' 
c:e.,..Iyct kurm::ıkta serbest b:.Jundu.gu
nu St'ylen~ Jr. ilu!lun üzerine Udil 
ol!.!.n:ın n.!lz:an:ırıarueden ctıritco'tajcıla 
Ye C:l'\rtpçılnn ket'meleri çıkanlar 1t 
bu iki 2lM'rlrenio. bir cem:yct ku.nna• 
1arı k:'"<!r' •ınımı~hr. Bu • vrılıştm 
ton.ra her iki zum reni:ı. •"1 ayrı b ret' 
ce~yet Cul"ID.&k tstc<lik1erm.1 !dd1a e
de-eler de o1muştu.r. Fakaıt: çorapçı1M' 

'" trkotaJcılar konıırcden sonra V l.\• 
yete tr.-ürac13t ede?"dt }·eni teşeh1tül r 
ri lcL• resır.en mü~ ~e lstem!{krdlr. 

"fF.Nf fDARF. DliT'F.Tf 

DDn!dl korıgre sonunda yar.ııln.n yeni 
İd3re Hey'et1 !nıl!habıı:ıda Duk.mıaoı
lDr Cl!"mfyc-1..i Rei•!i1.i:ne- t' •lti Re'. .. B. 
Y•hya Y&!ma:ııWiıit seçllm4tir. Aza ık• 

lar dn n. Niyazi Ö ... ·pcic,. H~ry;n Poı;r 

f.!lZ.. 1'1us~ra Kurt.ı1 • Ş1 l Ori.:.~ 

te H.. n Fikrl ınt h· ~o ~. ~ 1a;d r. 

SUMAT AD 
tah:ii ne o1ab.'1ir?. Fakat, Alman.. 
ya icin hesap hu tlrği?ılir. Alınan. 
yo, İsııanya - Portııkiz. Vişi Fran. 
sası - İtalyanın bir arada <"rkara. Cl '..-cı c 'ifedeu De\'eml 

varisinin Alman hntlarında at-tı.. 
( ! f. ' (" f - ı.,. .. .,, ' 

takviye lmv\'< tleıi ı;ündcr'lrıi<t"r. 
Suın.ıtra adasında nııi•tcfıkl r , a. 
%İlete Hl-"mt!irler. J&p nloı n 
Palcmbang"ı ~gal etl[;tlcr'ııe .t..ir 
-!ikan lıırber t• .")i"d rtn:en · ir. 

cakları .-e Akdeniz • Şimali Afri. 
ka e•plıe•lne tı>!ısi• ed""eklcri ~ ycrkrde ileri harekete gcçn•iş. 
9 • 10 n.:lyon1uk biivük bir ordu. tır. Birçok d mieyol htas) o ı' m 

t · alınmıştır. Almanların veni ilıti-
~~-nd ~g~!fa Orta ~e Ya.km Ş.ırk, yatlar kullan~rak ynpt kİan bütiin 
nA cu.ız Imparatorlıığıınu )·ık.ahi- ı 
leceği kanaııtindedir. Ve .. bu ka.. karşılık hücumları geri püskür. 1 
naat pek de boşuna eılinilmi• bir tiilıniiştür. / 
kanaat değildir. C"helüttar' 'ın Beyaz Rıısyada Ruslar Alınan. ı 
ve Malta'nın d""sürübnesiııdcn ları yıpratmıya de\·am ediyorlar. 
Garbi Afrikadnki üslerin eWe ~ l'krayııa'da l\fareşal Timoç. ııl;o 
tulma:<1Ddan ve Norveç - İspanya kıt'aları, Ilarkof şim•li garlı· en. 
sa.hi!lorinın konmnıasrmlan ..,.... dı ki Alman müdafaa hatl.ıır-na 
ra Simali Afriknda har""1ttl' sev. kar~ı ta-ıyiklerini arltırmı~la~dır. 
ke.dilceek 2. 3 milyonlıık hir ordu Ruslar ayni ile T:ıganrog şömnl'n. 

Lcmdrn, ı:; (A.A.) - 10 Ja ın 
tayyaresi Sunıatra ad· sıwn c:lJ a
Jiııdc ııctrol snluı ı.ıı d" ge "•nı•k 
mak aili'c l'nl. ın~ tı""a p . '"!. 
~m r inJ"rıni•!İ:r. l\I it•eıt;J. k• v. 
vctler bu para ;ıtrül rin <;r,..,ı; ıu 
temİ7.lcmişler<lir. 

unani and 
'1 ·. c " .. \ lllısırı ••kı bir suretw tc-lulit ede de ele sürekli taarruzlar ~ apmak-

bilir ve Joponyaclan Kafkasya: tadırlar. hd flcre biiylik al m 1ar ~·apm ş. 
dan, Mısll'dan bir anda ve tonn• Lenir.grad bölgesinde Silıirya. !ardır. Cataw' .. · , Hl\"~ l a 
kı1~ gelecek laarruzl:ır ka.rşıs;~:la dan g<Jen taJn·iY" ktn-ve-tl~ri iki nıeydanrnda büyi'k hsarbr ika 
l~ı:ıltere ve Amerika çok bunala. giin içiııde Almanlard•n 32 mevki olıını:ıu<tur. \"tııı"nisU.na da ltd\8 

bıhrlor ve Hint • Itafkas _ lllı•ır almıslıwdır. Bir küyde Almanlar taarruzl:ırı yapılnn<hr. Bu"""" n .. 
mü-.•ılle i irindcki durum biiyük 500 ölü bırakmı~lardı". D" ...- bir da :"alaın'ııı1eki in an dtı i Hı-
bir buhrana ınnruz hlabilir. "sa. köyde Sovyct ktt'aları 18 top al ları ü ii, Yunan' '• "•' i ,•·- •r 
dece, Almanyanın ve ~lill\"erin bu mışlar •·e denıit-yolıı üıcr"nılc i\l· asl:cri lı'.dc(L r, b"Jl-r n Ilo>·a! li. 
tosan"Urıı lıakikat ha~inc inJulap nıanl:ttın b:rha.-a l'tnıesinc ın.)·. yon n lıa\3 mqdanı bom' •la ı. 
ettikten sonra bu do•·anın tahak· dan vertn<:deo 5 köp,-üyü elr ge. nıış. burarla ·ercfo G, iman ta)\a· 
kııkuna onıu7 vermiş bulunan ~irmi§lerdir. resi tahrip edilnıişt;r. 

de\·htl-.-in hnli ne olur \"C istik. !==================~-=-=-=- -
bal hu de,·lctlere ne gdirir ne 
vidcd<r?. Bizce bugün yalru~ is. 
panyayı, Fransayı, Portt.kizi de
ğil, bütii.n Avıupa v • dilııya mil. 
Jetlerini d!i~ündüreıı en ha~·alf 
nokU. ve sualin tam kendisi bu. 
dur: 

- Amrrika ve İngilterr ade!arı 
dıfU>Cfa ltlUfla dU..ya milletlerfaia 
mt>k:ıdtleratını Berlialn eline , .• 
idaresine mi bırakacr.ğız?. Ak.ı! 
halde hırngi kudret ve lruvvde 
dayanarak Almanyayı Avrupada, 
Afriknda, Asyada hakim ve islik.. 
!illerimize el bymaktra mcnr de. 
cel'iz!. 

Bu ~il!" •·e idrak ile beraber Al
mtııyanın körük miittefikt.rinla 
maruz bulunduklan vniyetlt'l'dir 
ki herp ılı~ devleti~; ib:erinde 
.,., ikazkiir n.lii ifa ~ykm.ı..te ve 
onları şi11MIH<i halde pnlhı mu. 
vakiuıt zaf~ SMÜoşluldanı. var. 
maktan alıkoyınakbdır. .Ajansla
na iki gündlir n.Kle c.'lrvam ettik. 
leri haberlcr dahi M:ar~I Anto
nts.ko'nun ,.., Macari<lanın tered
dütlerini gii1öniine ~ıkanrn.A VL 
şi Frnn..,sının, İ · panya ve Porte.. 
kiziıı Mil>n•rin onu, luırw ve tah
rlkillf' rağmen 11'..giılter ••e Am.crL 

-·•••••••••••••n•ıı::ıımaımmıı we••• c; 

TAKs·M Sinemasınd 
Senenin en hissi. içt.:n:ai büyük filmi, Türk Dui:laJ ve M'lli 

musi!RmiLin bıi.ı"'ik zaieri. 

Zehirli Çiçek 
Türkçe Sözlü - Şark Musikili 
(Ttlrlrçe ve Arapça Şarkal) 

Şimdiye kad:ıt" gôrÜ!J işlt.ik:ı bütün fimlerin mu\•::ffa.Joiyetmi 
gölgede brwyor. En katı yüreklileri bile gözyaşlarına garkeden 
bu büyük filmı büt.ün ailelere bilhassa gençlere tavsiye ede-riz. 

Kemani SADİ lşılay, Tanburi SELA
HADDiN fINAR ve Kemani Nubar 

idaresinde 30 kişilik büyük 
KÜME SAZ HEY'ETi 

Kadın ve Erkek Koro Hey'etini icare 
eden Üstad Eyyubi ALI RIZA 

'-••••• Bugün saat 11 4e Cenıııilitlı matln... 

l - Kana.!, o tine kadar ir~ 
rcııi.n tam kan.t.ro.ij altında s;ıyılı

yordu. A.:Jı:.eri mi.ı.tchas:us1.tra gö
re s:ngapu,r z •. ·µt~~lileb::ir, Malak.a. 
Boğa-undan g<>;i:ebllıNI. ııatt.l 
CeUcliltbrıtk Jtu:.ıyl~~ ei.de edi· 
llb·liıdi. Fc:.k:ı.t :c--ı· ... nsız kıyJı1ı.:.ı.ına 
k(ıyÜı.J.k:la.rı uzun rren.ıılli çok at.il" 
A~n~ b_at:rrya!arna rağmen ka
noldtn, Inı>l*ere mW.aacte eeme.... 
.e ku' uçar.=d~ 

ineFJh ka,-na.k!i.lrJn:n da teyit 
~ıtiti l:ılr Alıran •<onıl ıebl:ğl i>;te 
bu kt>na.ldo:ııı k1J..t L.çurtulabi!d.ğiıol 
izah ve ~at etti.. 

~ - Düne kadd~' kanalın Cenu.. 
bu Ga.bi.ye ve Şimal; Şarkire L._
kan ik! ucı.mda da İina:iliı donan
n.J.~,~ı;ıı:ı pek ~l l;r kOlıtrol tcsls 
"'1nlş oldıığu söyl<n!:Y<:>rdu. D~ğ
nı çıkınadı. lşte Alınan filo61.1 
ka.""!a ct.redtea de iuınaldaıı ço
karl<en de ıkuv-•etli !ngUiz filola
rına teşadü.f edf'IDC!l#ir. 

1 ka ale)Aine harM süt illıienmded 
alr.ıl ve iz'an noktası?Oılan olduı':u 
kadar düırva n>ill<ıtlerinin miistak. 
bel istiklali ve kendi bntlilerim 
idare şuuru "bakımından 4la çok 
şüpholi telakki ediJt.lı:lir. Ancak, 
dünyanın öyl., bir •eniıtde "b..ıo
nuyoruz ki, ne akıl iWilerlae, ne 
Wtmuıl hesaplara in..;.... ve !Nıi
lamnamn imkinı kahnaınıt ve 
herş~yde veltayii "be.!<\,mek en lre. 

Varlıklanıu orduya, hayatlıırmı vazifelerine vııdı::fcdcn, ııışıklarm.ı 
unutan ... Öliime karşı koyan kahremanlar Nnııi. 

DAGLAR KRALI 
JEBO NiM O 

PRESTON FOK~ • ELEN DBBN • &ALPll MOKGAN 'ıa 
büyük kudreUer'1e yara.tt>ğt epi.z bir eser. 10 binlef'Ce Yftli ile 

çevrilen büyük mm. 

Sanra baurlano.cak üçlltıcii 
b~r c.ı.het te şu.n....ır: 

S,·n on eyd.a Cu az yfnn' defa., 
İngU tcbliğleri-v!e Bre-.:.t l!m:ıru ... 
nıın şic."1 1 · iN' :-bar .aman ee..:L:d1-
"nıi \·e bı.ı Lınn':>, ~iın.:ml r n( l!
c s.r. .. e Ilı c-.t'\;' iltica etn ş olan 
Alrn n ağ·" g l<rmln !d.q> o-
1.ındu · u Lok· n şttılı:. be. re""·· 
lr:- 1 ıı le ;.dl n cu b3şt ıık!""Cdil
ı:ırktı::- olan Ut" .j Cnttyz.en...,v· i.ı.."e 
Şa :"f 10:1f~ de ,..il ıı.~ydi ".'. 
ı\c ba bu mu ,e r.e old ·".'. 
Br! y Ad•s . da kMi h va 

kll\'V tt bu .. ~ ... c .. ~ i n m-t" İn
gil z den 'r.: .·r.ı k· n:ılı .~..ınıl 

etl tek eerecedı.: r~ in: J e~ı v.a. 
2·rı;.:er . ·!"Ui •)lrn~ ınd.ı :::nı?. i:ı
g.b '1 · ':<l ve hele Dı.n d
van.Bda ı~ zye ediL111lş ola.n ıığı.r 

ba l~ry.' rın k.!ny !tıizlf! nde mı•. 
I<. :..ı'C. ·kı L1 ıa rru.::ruı t;!l'la

ıar .. w ldtai~ tararunı$ omta
sıı:.da nu!. 

Bu gem !erin Hcligolaı>da ,..,.. 
mlş o m 1 hcrhd.lde At.&aı te 
deniz miivazene<lni Almall'.)'t le
hirıe tashih eWıı iye kafi g•lmn. 
Fakat bu hiid~, herhalde 1942 
nin bii7W< ve m•v•ffllk biı- cilı"'et.i 
a,., u: 1ta3.ı..diJml1e dejl..-

sin iilçii halini almıştır. 
f:TF"' 177FT fJt:"~/t('F, 

lngi'rzıer"n muka
bil taharruzu 

C ı f71c! fan4 !r:d~n llevoım) 

geçmişlerdir. İngiliz icpçusu ateşi 
mütlıi~ r:ı~ded.dir. Ş<nirde mü· 
him tlepchr hiıLi lnı:ilizlcriıı din.. 
dedir. İrıgiliıler bir nıuknlıil taar • 
ruza gcrınişL . .-dir. Yeru bir müda
faa hattı tesis edilmi~!İT. Singapur 
müddilcri son r.efere kadAr çar. 
pL'j.1Cakiardır. Şıhir •alc"'ler için.. 
de bir cl'hcırnem• olarak tııs~ir 
edilmcktcd:r. Yiik9•Jrn hlın du
nrnn siihuıu kilomdrclcrcc ınrsa.. 
f.<den görülmektedir. 

-·-u---
Singapurda 

(1 inci S··hUorlen Devam) 
re mesafede idıkdi bir ımd>M'elıe 
olmaktadır. Görüniişe göre, İngi
lizler yeni bir wüdafaa hathııa 
çırkilmekle "beraber su ha,._ıedııi 
hala ellerinde "bulımı!urmalctadır. 
lar. 

Bugiio LAL 'niD gösie-receği heyecan kaynağı.dır. 
DİKKAT: Programa ilave ol11Talt 

VALT DlsNEY'ln yarattığı 1t11 IOll nnldi Mitd 
Numaralı yerlerinlııi li)tfen evvelden iııapatınn. Te!efoo: 43595 
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BU SALI AKŞAl\11 o M E R SİNEMASI 

Bütibı dünyayı c-czp ve trshir etmiş, ş~rkılan hl'l"kcsin ağzında 
dolaşmış ofan me\"simin neş'eli ve ~n fazla n.usikili 

(IJ,. ti ~kEi f"'f 1 
Op<·ret filmini takdim cdeeektir. Baş rollerde: 
ANNA NEAGLE ve İRENE ·~ Dilber yıldızı 

B O L A N D Y O U N G ve Meşhur Rus DansözU 

TAMARA ile CORDEL VHİTE 'in BALETİ 

't 

1 
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----------------------------~ lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
1 

:~~:,~;~G;;.~~~~yla, F. Bahçe j :çiAfı~d !i 
Tarihi Tefrika: 23 

Ehlisalibe Karşı ~ ~'·' Ç Arslan 
Yazan: r,ıı. Sami Karayel 

Sünbül bu emir üzerine artd~ ken
dini tutamayarak hıçkıra hıçkıra 

"-------------- l\"o.10'--' 
Türkç~ye çeviren : 1SKJ,;l\DEP. P. SERTELLİ 

de lstanbulsporla karşılaşıyorlar 1 
18.00 

1~.J.~~:t M~: s •. ,: 

0 Ah acaba ana vatana kavuşmak saadetini 
g ö re b i 1 e c e k m i y im ? ... ,, 

Yazan: ADNAN AKIN 

i.STA 1'.0NDAKİ AFİ~f,Eıt. 
CASUS VAR! 

Mey\ldşiylc nt.~ur olan J,Stasyo
nur~ lt'tkarrt.ı.sma. ln.mişt;k. İstazyon ır.e
.muı'larından biri .ı yaz1Eiylo y-lıruıı 
şu Jroco:ıman ı1:inı duvara asl(Yo00u: 

cGfnç ~ gU.ze J bir J.'.lpon kUllJ'l 
gonJ.Ugürni:l. yc:-ıie o:.abı!aya haber 
ver,;.r.iz. Ve .~ı:ndinlz: japcın co.
ııtql:-ırıntlau konıyunuz! Y<*o
i'iltra ismind!:'kı Jal>C'·n kadım. 
AmE'ıika CuınnurrtIBin.lıı e\Tak. 
ç;ıntat:nı calı:nJŞt.rr.> 

Vaı;~ı.-tan ıel;.al!a -belli ki
butün i.!U"Yool•r tobUgat yopıl:nJli. 
Ve lş nıeydana çıkmı~. Şu halde dır 
rwnırrr r.. na.tlkJe-ıŞ>yf'.'r. 

1 
Hele bir kcı·e ••Umen Ne»yant.> 

varabı.bek .. 
Ontian sonrası !rnlııy laıacaıı:. Kahve 

çU11allonıun :içindeki "rakımnı alıp 
biır VO:JJ1.4a atlamak kilJacak •• 
~!a5yon l-tasmın bir k~ 

sıcak yomek y!yı.>aız .. Yani l;ıze ba.. 
.!Jlı:. • 

Ga!'Sanlar çok .sür a!11 hiı.a:et e~ 
yorlar. 

D;&üalar çabtik ı:eçı:ı>or 

Tren ;yirmi t>., da:iukad•n fazla 
lı• llm)' <oCalı: •• 

r.:amı:mıo:ı doı7urnıalcla meşgulü&.. 
l3Jr y- da ı.~: 

- Nev:rmka vanı- vanmız ne ya-
par.atız?. 

- Bir ııansiyona mece;i:z •• 

ısti.ko .. 41a pcyl.em ı. Bu ınegclede en 
büyük n:ahcub.iyet \7iJısona. aittir, Sen.i 
gı-mlcrce m('Sai oda~1n:ı kabul e*f,i .. 
Sana rnühiro ve n~~!lrcm hizmetler 
ver<I: 

Bı l~de Bc-y z S:.···aydı..ı rr.~ırıl'nJn. 

o'.an btr k};;i vardır. 
K mdir o?. 

- ''ilsonun çoc~Y.!arının ır.ürcbbi
yt"f'i Mi .. ~1ery. 

- Ne diyo~uc .. •1 kaôın ~PTı; h!.ç nllı .,, 
&evrr.t"1.o ••• 

- 1\:-:ka:urdı.. l\..E"nd.isinC. Tom&OOıla 
n kAh1arunca K<.ı.!itornıy~yil gczm ye 
gideccgjrclı.ı. viıd~tmiştım. Saraıyda. 

')raldığ:.mız iet'-"°me?di. 
- O hald~ ~\mdi- ebediyen ur.akla§· 

tı;:.uu anlay.1DC3. meydan yine k.mdi.!i. 
ne !<almış olacalı: .. Kiınbllir ne kadar 1 
~..necektir. 

f.iriI:d sirl(Yal çald: 
Hlsso portakal soy~rken car,onu ça

ğrdı .• hesap gördü. He<r.~n kaiklılc. Ma
am..dih ben elime bir kaç port.ıkal ve 
:rrnrı a.hr.adım ,.UrWtıednn 

'!'ren(' dar atJ.adık. 
Arlram:zd3n Jkincı dildük çaldJ •. Ve 

kalktık. 

* Kompart!nıa.ııdald ~mekll dmie. u.
bni de ;.;uı.yon lokantasına inmişti. 
Lo!umadon avdetiıı:le, yanıınııl~ ihti· 
72' lrndma ımiatı;yor 

- s.iz 1-yooa ıntL<:dlaız, deliı 
mi?. 

- Hayır. Rahatı.mı bozımıya lüzum 
göırnıedlm. -· Fans17onda ıı<>k .kalacak ıımya? 

- Zmme1.ııııeıın. İlk.!usalıta ;;na va- J ________ <_n_evaını ___ v_u_ı_I 
laıııa doneceğiz. 

- Ah, o aaadetl cörebikcek mi- 1 
yim?. 

- Nf o?! 8er:ıi bu üautsizliğe <lü-. 
ıureu sebep ne?. 

- Hıç .. İtımdc bu- s!km!1 var. 
~ Haymbr deyıp geçelim. S1l<ıJar. 

caı. b•r ~ey yok .. Jy:ın:Jc buılurımalt, 

i.bıLya!lı davraD..."Il.Ü1a ,·a1anımw.a 
l-f_·J.iı.metle er~bil.ir;z. 

- N\·,orkta trt"7l yolc.ularmı .a.rflıC
.Jarga? .. 

- Vqiııgl<ıoda bon<>rkeıı aradım_ 
Ne elde ettiler!. Nevyork.ta arala.ısa, 
ne bulaca'lcioi.tr .• Ne Lğr(!necekler?, 

- Milkiyajlarımızı mullJ'en<> eder
Jene? ... 

- 114..ıtiyajımı:z ı;üpbe çek.el ma
lı.cytotte ııı:ld ..... 

- Hooyır .. 

- O hB lde Amerll<an klll>llllWırı 
fc.rain masunlye(inl 1cmın eder, Her 
memur, önuııe .ıelcnl b~ebep mu.. 
~yene edeme-ı. Hiç n:.erak etme! 

Sofrada elma, "'mut ve portaı.al 
vard:ı. •. 

Hol bol yemiş yiyardok. 

Mıstcr lllsso J~in irin gülüyordu: 
- ls1ıtSyonlara kadar teblıgat )'11P-

mı;,Iar •. 5imdı (Beyaz Sru'oy) da klm
b!lir neler dönüyor~ 

- Dönen dündü •• Olan oldu. $imdi 
rasws aramakla meşguldürler. 

- Ya T"""'®? . O ne Jıaldedır a· 
oaba1. 

- Y;,nıJ.dığıru söyli;yere!ı: yaı.;wnı 

lrurunnıştır •arurun. O zate.ı k.en<ll 

frskildar Sulh Hukuk Mahke.. 
mesinden: 

ÜShidarda Murat re.is mahalle· 
sinin Çinili Hımıaın sokağında 9 
No.lu hanede saki.n ıkEon 2/2/942 
tarihinde vdat eden ve terekesine 
mahkememizce vaz'1)"E't edilmiş 

bulunan Seyit Yahya kızı Naime. 
dEn alaoallc ve borç iddia ed~ınle. 
rin bir ay ve verase: iddiasında 
bulı.mmıla!l'ın da üç ay içinde ve
sa;k ve seDEdatı kammiy<!lleriyle 
mahkememize mür acaa !.lan ve 
aksi ta.1<dirde Kanunu Medeninin 
534 üncü maddesine tevfikan te
rek.enin ılıazim!ye devir ve teslOm 
edUooeği ilan olunur. 942/110 

e TAKViM • 
Rumi 1357 Kasım Hicri 1961 

8UBAT 
100 

Muharrem 

2 29 
Yıl 942 Ay 2 Vasa~i 

Vakit 
Fıar.I 

ŞUBAT 
s D S D 

6 57 Güne• 115 

15 
12 28 Öğle 6 46 
15 22 İkin dl 9 39 
17 42 Akşam 12 00 

PAZAR 1913 Yal.at 1 32 
5 17 imsak 11 35 

Tut.anbul Fu~l AjanJıi:ınJn 
teitip ettiği futbol kupa maçla. 
rıııı.m dörn!iiir>a1i bugün Şere! S1a,. 
dında. oyııamyor. 
Kara~!l bütün· şiddetil'e de

vam ettiği ı.ıı.un müdklet iç.nde 
futbol ıneraklıla.rının haı;ı·et çek. 
\!iği maçla:-111 miihim b;r kanı 
teh;r edüın~ bir kısım da geı\en 
haftadanberi oynanıınağa baışları.. 

mış bulwıınaktaı<iır Geçen hafta. 
ki 1ik rnaçlarırular. saıır;,. bugün 
de kıııpa ıma.;larmın. dômifinalinoe 
kalan dört maruf takımııınıı> ~ 
ref Stadında birb:r:l(' 00..; ölçü
şe<:ekJ.er 

Gütı!Ü!n ilk kat'§ılaşması Fener. 
bahçe ;:-,o is:.a;nbuispor arasında.. 
dır. Bu maç da ik.nrisi kadar a,.. 

'.akalı ve hoy ... 'Canlı geçeceğe ben. 
z>yor. Fen~·rlikıin ıyi çalJtitı.rıl. 
mı.ş i!ıırtlı tak1nıı İstanbuılsporun 
nerjik or.ıbiri önürııde ımutlaka 

muvaıfiak olabilım<-k ıç:n bir hay
li terilyerektir. Vakıa kuvvetle
rin mukayr<;c-.;indı ağırlık Fener. 
bah<;cJillcrde kaı.<.y'ı-sa da y!i ter
tip ve :dman ettin mış bır İslam. 
bu'lspor ekipi de o kadar kolay 
~Nl-ıır blr .ioltmaya be-moo:ııe... 
m<'ktedir. Bu müa 'lauırmıza rağ. 
men bu maçın Fener lclliııc bit.. 
:ınesi noııınal bir çal"3Jlıımın ~e.. 
mel'E6i olacağı kan:ıaündc')'.Z. 

Galatasar.ay • Bcşikta§ karşı]~ 
rna-sına gelince: Her iki takım da 
geçen hafta rakipleri önünde hiç 
de rammıanlı bir oyun O!)'nıya
roamışrardıT. Galata.;araylılar En
ver ve Mu~adan mahrum o'ma.. 
lan berta~aıf e<lıl'rse mufı;;cmı. 
ncri pek de 00cerı1ı.li bir oyun 

göster~iştir. Geı~n ha!lak:i 
rakiiıin bu hafta.kino nazaran da
ha kuvve1ti'z olmaısı onünde iyi 

bir mııv..rtakiyet elıcle edem yen 
San Kırnuzuılar bu.gü'l aı aları. 

na Enve: ile Musayı :la alacak. 
!arına göre yine al•l. tutukluk: ve 
ayni b'cenkısizlığ~ g·h<ı(?f:rlerse 

bu seferk' azılı rakipleri ör.üııı.. 
d<!n b:.yuııları bükük, yıldı>.lan 

sönnk b;r halde aynlırlar. Ma1. 
mafi.h Galatafiaraym bu maça la. 
znn gelen ehemmiyeti veıerek 
çaıl:şınış olduğuna ve ona· göre de 
oynıyacağıın umuyoruz. 
Ireşikta§lılara gelince; on1ar da 

geçen pazarı çok düşük bir fut
brule ka;padılar. Hele rnuiıacimle. 
rinden Şeref, Şükrü ve Şakirin 
beceriksizliği • bellki de takınOOa 
Hakkının ohnayışı ooları kamç~ 
lıyamadı • bek haltmın gelişigü.. 
zel oynayışı seyredenlerin nazar 

. . . ' 
l . ' ~ ..... • "- • :· . _.. ... . • . • 

BAŞ, O i Ş, N E Z L E, G R i P, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcabında güıı<le 3 kaşe alınabi fü. Her yerde pullu kı. Jarı ısrarla isteyiniz. 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
YA Z A N : C c tı i T e n : 1, 

\.,-.....ı~L~ou~i~s...;;,T~ho~m~a~s._ __ N __ o_._3 __ 8 __ ..!._ı:_s __ A __ c_ı_T....ı---' 
Eğer kendimi tanıtsaydım, ga· 

z.etec!leıe bir polisf.n ıeceyı buırada 

geçirai,:nt söyl~din'.z, bu f:Yi bir şey 

"lmaııdL Şlımdl mil..terib ohınuz. Kü
tııphaneye 1..ıirdi(linız ölü adamın, 

ı.aıvwrt1iğ1m kimse clmadığına seı,·.in

cUm. 4icr yakma clreblllr. Ben Loor 

drayr. dön (O'a:-um. Şu duvardaki si~ 

yah kJpm111 sırrını ılı. de bilrniyor-
&LB'lUZ delil mi?, 

- l!aqi siyaJı kapı1. 

- Demek hiç bilmıyor.ılJllıız, 

ın. 

odadan çıkarak 

evdıen. ııyrııldı. YoKla şen adımlarla 

;yuru:yoı-do. Hcrşey mahvoJrnam~. 

Tekra.. buyi.iık. bir üauae kapı!ı:ruflL 

Yalnn bir te.Y oou fil:tla alil.kadar e
diyordu; Acaba katıI Thon'un Dav~d'ıa. 

lr, du u olü ad.Mn kandll. 

u 
ÖGLE VAKTİ SAAT 12 Yİ t7 

DAKİKA: 

c.Bn~rr.iliııtiş Torkanay'a; 

Şupb<«erinlzi anl>mıyorıız. Mongo<
ya vnpurunda·ki adam Ouann Thon-'
dur. \\.' jlls'in bu ~Si beceremediğine 

esef cdl>·oruz. Bu odamın Mongolyac 
vopıırur.da bıraktı~ı bagaj E§yasıncla 
ara~tıTma yapılma.sın\ talep edlyoru:z. 

S!d!>ey'den Rudge> 

Polis Mac • Colny açtığı bu ~ifreyi 
bir kaç defa Dluub. Rudge·u değil 
Wı.lls'ı ho.klı buldu. Telgrall zarfa 
koydu ve lizeriıı.e •Saat 12 ;y! 21 da
kik•• yaz11.ra.Jc llhe etti: Bo§miifet• 
ti;, Torkall1'Y'•· 

Bu sırada odaya bı.r adam &irdl. 
Polis haoktı. Bu ad•m, Saint - jaıııaı 

hastahr.nesinde AdliYe Doktoru) 
Coınptoıı'<iıı. Cİoıii.Jei l~lerlade oto~ 

hiz.m gtldığı zama11 Eınniyet Müdür· 
luğü bu d<:Gt.taı'a vaLıfe ·verirdi. 

_ L>.şmiifL'ttiş burada nu?. 
- ll.:y:.r 
Doktor başıru •all:ıdı: 
- D..-ld'ln cesedi llzcTinde ,ap

tıiım 1111lil')'enoııüıı :neııcelııl ııel.ir
dlm. Torkanay'ın raporumu r..asıl 
ka.r:ıli'yacağmı biz7"'"'1t gOnnek ;'$fer
d.Lrn. ?-.\adem ki yok .. 

- Raıporunuz bazu- mı?-

- Evet, işte. BıJnu mıiCett~e ve .. 
rtn!z. Y<-ml.>k'ten sonra kıendi.aine te
ıefon eeı.eceğim. neticeyi tij::rcnmdt 

!.çJ,n Müfettiş Muı':>a'run da biraz
c\.an bana telefon cdeceğinı sanJŞ"o
rum. Be sabah o ~k: hayınıı görü
!lüyordu .• 

- E,·et. 
- H&.s\ahaııeye g:re:ken rastladım. 

Arli!W:da kals111, J:iı.e) delikanlL 
- J;.vet. 
- Bu iş tok ga"iP değil m.i1. He-

le gazeteci Lornms'uaı makalesine 
ınanm~k 13.rml: gelirse, mesele bilst>~ 
tiin ç;ıtallaşıyor. Siz ne düştinı.liYor 

sunuz?. 
- .Hen m.i?. Evet. Bana gör<: Lom-

ıns un rookalesi oldukta müballığalı. 
- Mübalağalı mı?. 

- Evet. 
~ iy; :ınıma. tı.ı &ıız.cteoi Lomms, 

lanru hq:ı aralara ~~kti ve ilıniL 
si zliığe dii§ürdü. 

:l<'a kat Beşiktaşlılar muılıakkak 
ki bugiln ezeli ve Jruıvvetl.i rakip. 
]eri önünde derJ; toıpul ve bütün 
ıgayret.1-erini sarfederclı: ooyınama.. 

ğa mecbur olacaklardır. Rakip
leri onları bu tarzda l:>ir oyuına 

mecbur edecektir. Beşiktaşlılar 
ara;larına bugİİ'll belki Hakkl~ı 

ua alarak en kuvvetli kadrolarile 
yer alacakların göre rnao; olduk.. 
ça heyecan4 ve o nisbelte enlere. 
•~n bir mama.ra arzetnıekt~dir. 

Bu ona.çın sanunda ik: takımın 

b;r beraberlik le sahadan ayrıl. 
mas1 ıınüıınki.ln görünüy"On:a da 

daha. enerjik ve akıllı oyıııy anın 
gü'.eryiiızlc Çmığanlfl kapısından 
ayrüması da i.mktaı dahilinde gö. 
rümnektedir. Bakalıım talih bu.. 
gün hangi tarafa yar olacak?. 

ADNAN AKIN 

Güreşçilerin tartıları
na saat 11 de başlandı 

Bugün Beyoğlu Halkev:nde ls. 
tanlbul Vt> Aıı;kara gllrc9 takım. 
forı arasında tenslli bir güreş 
mooabakı;.sı )agJılacaktır. Bu nıü
sabak:>lar serbes: ve Grekoromm 
taı-.tnda yaf11bcaktır. Güreşlere 
saat 14 dt> b~naca;;ından bu 
sabah 11 dt'lll ıtbıar€'11 tartıya 

ba şianı irn"l tı.r. 

G. 0. L. T. A. Ş. 
Güzellik MÜ stahzar atı 

T. A. Ş. 

ş.,.zeUmi~ alelMe Heyetı Umu.
mcy.,,;i 2 Mart 1942 Pazartesi günü sa

at onda Gaolatada B~er sokağıoda 

7 nımı~rııda lofıin reerkezinde toplaoa
cağından, tf>plmıtzya i.,ı!irak etmek is
tio'~n ve en cız Qn hisseye sahip olan 
hiı"cdarlarm 23 Şubata kador lılsse
lerini, Şirket veıaıcsine yatınnalan 

lilzumu ilim olımur. 

Ruzname: 

1 - Mecllsl İdue ve Mürakip 
porlarınm okı.mrr.ısı ve kabulü, 

ra. 

2 - BBlnço, Kar ve 7..anr ve Mev
cudııt hesaplarır:un okuı:ım.ası ve ka
bulti, ve Hey'et; İdarenin teklifleri 
hakkında k.ara.r ve!"iJnıe:;i, 

3 - Hcy'etj İdartıırn ve MtiTnkibi.'"l 

tbTaısı. 

4 - Müra!dp :ntihabı. 

5 -· Hey'eıi :i.cJare intihabat.:.. 

6 - Mem\Jl', Mıi.dı1r ve müst.ıhdcm

lıcrin tayin• ve ücret ve mai.:şla.rınm 

tesb'ti için Hey'etl İdareye sal;llı~et 

ver!lmest, 

7 - IIe-y'eıtJ İd1re fız.a51nı.n lüzu

munda "Birltetle ınuan~e~e ynprr.al.aruıa 

mUsuade verHm«si. 

~r, ııIDID. ~ Şehir tiyatrosu 
r'.~ '.Willj"~ TEPEBAŞI DRAlll 
I' i ''"'."I !lj l<ISMJNDA . 

.likı!u,, Bu akşam saat 20,30 "" 
RÜZGAR ESiNCE 

ISTiKLAL CADDESiNDE 
KOMED! KISMINDA 

Bu aksam saat 2c1 30 da 
KİRA L-1 K ODALAR 

Mo.rib!t gibi bit a.dJmln David"ln ka
tili cl3bile<..'<'"ğinl n.astl düşüneb1id~?. 

- David bakaa.nı ÖlaÜıl"Üldil mü? 
_ Evet, illdilraldil. Aımr.a yeP'Ye- j 

n1 bor ul ile öld riildli. Zavallı e
Jektril<k> öldiirU1miiş. 

- N&stl olur?. 

- Gözlerlnden rlektrik ı .. ir'yl" 
öldUrülm~;. Od ı:inııyLtin nas."' yapıa

d.ı.ğ:ııı ve nn~ıl bir :'.ılet kullan.ıld!gıru 
tan.amiyle blıinıiyoru ... ı. Şin1dilik an.-

_(iığı."n ıu: FaırzcdL,tz ki gözlcrin.i:tin 
~Une kutru bir sa:1tin1etre o:an ba
ktr bır yu'\'ttriak komnuş ve yüksek 
bir elc-k1rik cerey;\nln~ bağlanml§

tır. 

- Felaket! 
_ Şüphesi& bu korkunç bir oina

yetıt.ir. Davld'in b:>yle öıdürüldüğünü. 
2.al'lr'led:yMWU. Ra.porwnun neticesi 
budur. Bo ihtimal tahkikatı kolay· 
laştıra<'ak1tt Katiün bir mühendis 
o1.reası varlttiı". 

- I'vet. Vey~ umunıl elektrikçi
likten anhyan bi:r c.:n1. Bunu bir aı.. 
ev\oel yakalamanızı ve görıneyi at 
zu ediyorwn. Can!:t'T bı7.e daima. cl.l· 
ka uy:ındl!f"ırlaır. Ruhlarının borıuklu
ıu onları cinayete s;Jrüklüyor ve 01»

larıl türlü ölümler d~ündüriyor; ta
kat bı ruh bozuklui,-unun sebebi fiz
yolojik bir nak..~an1ıic neticesidir. Bu 
nazariyenin. dotru olduğunu tecrübe 

18.0Z Milrl.ik. Hadıyo Dans Orkestra-

"' 18 +o Miızlk. }'asıl ıı.,-·eıı. 

19.30 Memleket sa.al 11y•ı ve ajana 
h•berlerl . 

19.+5 
19 ~5 

Eerbcst 10 Da~dktıt 
MüzıJı:: Mejiıur 

(Pıl 
Violon.ıs!'ler 

20.15 
20 30 

Konuııma (Tabfaot Anaı 
Miizilı:: Karı~ıJr · Şaıiı:, \'e 
killer. 

21.CO KonUŞma Zir~a! Saatı. 

'.l\ir-

21 .00 KonUiln.a (Z.roatliııe -~ a 
!?l.10 Müzik: Şa.riiı.:ı ve TU.rküler, 
21 45 Mll>.iiı:· Dans Mtizlği (Pi.) 
2:. .30 Memleket sast llJ'•rı. V• a!aıı.t 

H<ıberltti. 
2345 Anudoluu Aja.,.w,, Spor 

Servi9i. 
)J.55/23 00 Yannıtı Procram " Ka. 

p&nıe. 

~tan.bul Birm.ci itra Memurluığuıı... 
dan: 941/1482 

Bir b<>rçtan dolayı mahcuz olup pa.. 
raya çe\'nilmesine kaTar verUerı Be
yoğhı.nd::ı Tomtlom mahallesilıde Tapu 
kiltüğüı~\lln 36 cı sahifesinde müseccel 
Yeni Ç•rcııı sokağın•la eski 86, 118 yeni 
89. 90 say.Uı ve Şarkan yol Şiınalen 35 
Gaı ben 30 Cemıben 37 pm;ellerle mah
<iul ycmlnll 3 ehil vllİ<uf tarafından 
4100 lira kıyın<>! t.ık.Ji.r edilen u!ak bir 
dü.1-~t.n, miit,-tenıil 82 m<'tre 7~ desi
rrt1re mvrabbaından lbarıe-t 4 kat iiR.e
r~e ınşl\ t"diWiş bodrurn katinda b1r 
sarn117 ve bi:r lruyu lıirirıci ır.atmıda blr 
;,ofa V:zcnlinde .2 oda bir heı.l ik.Uıci k.ı>. 
Lnıda: bit saCa i!ze!"lnde w oda Wr 
heli 3 cü ka.tmda tir sora üzerinde iki 
ooa bir hela 4 cü k.almdo: brr wla ü· 
.zerinde ikı bW.,frk 1kl küıı;-k odaıCıı bu
lu9ın ı;c merdivenleri i.e k.i.rişlerj ve 
tavanı ahşap kısmında baiiQa<ıi il!terı.. 
nt tl\'Blı .K.5.gir evin tama.mı ac;ık o.rt
tınııaya çıkarılmı.şt,: 

1 - 9/3/942 tarihine raotl;,yan pa.. 
zaıtes1 gi.inü sa:ıt 14 ten 16 ya kad:ır 
daırcm:zcie yap»acak olan birinci atık 
antırmasında muh:.ırrımen kı'j'ıne1Jınjn 

% 75 ııınJ bulduı{u takdirde müşterisi
ne 541tJJacak~ akısi k:alde m tok art.1.ı
rC:J..Dın taahhüdü baki kalmak ~artiyle 
ar'tı:rma 10 gı.ı tl'!lldit edilerek 19/3/ 
942 t.ırihl.ne rastlayan Perı;ernbe günü 
.rıynı saatte yapılaca\ olan ikinci açık 
art.tı:ınasJllıda 7inc nıuhammen kome
hrıin ~o 75 ~ine talio ç.ıki1ğl takdime 
en !azla bedelle alıcısına sat.Jacak.tır. 
Aks: lakdl.rde 2280 sayılı lranun bü... 
küır.ler! 1atbik e<iil!!<ektir. 

2 - Satış peşin para ıledlr. Truip
le-1 in mıa:bcuz gayri l'!'lenkuiün ınuhan~ 
:mm luyrnethlin yüıde ye<t; buçuığu 
nıobet.iooe P<"' ~ .. ı veya milli bir 
ba!lknnın bu n.isbettc temina-t mektu-
bL nu il»'ôlZ etıncte...~ı lil.zımdır. 

3 - ipotek sahıb! alaca·!J.ilarla dl.. 
ger a ~aık.<ı.daTLDrın ve ırti!ak haıltkı ı;a
hfplcrlıün bu gayri 11ıenktrl il2.eı-indeki 
ıhak.!iırını husuı;jyle faiz ve ınasrafn. 
dair ı.•'<.:n iddin.13.!:'ını evrakı müsbite-
1er~·ıe tcıriJıi ıtfıru.Jan it.ıbaren 15 gün 
içı ltle da.i.re-1nizc bildi.rrncJidirle-r, akBi, 
h.:ıl:.Ic haJda.rı tapu sicilleriyle sabit 
oln;adıkça satış bedelinin paylaElna
~1!,d<ın hariç k.a•lı.rl~ı-. 

4 -· Müterakim vergi, ''e Evkaf ica
K'E-i ım.tı:i bcdelindl·n ödenecektir. 

Ci _ ::o 6Cnelint r\"k'.\.f taviz bedeli ve 
dellf·.lıyE" resrıHı .J~ hale karar pulla.n 
tapu huç ve ınJ.~'D!ları müşterlyc 

aittir 
JJaha !azla. bilgi edinmek i.stiycnlıer 

11tının neşrl tarih:nde dairede açık 
bı tı.nduruJaeak srt~~r:ı:ua şartrıam~ 

ilt d J..~ada mevcat va.ı.'ıycd ve ta.k.
du, kı:o.-·met zaptını gormeleri JtAn o
lunur. 

f! UOKTOR " 

aF e~~t.h~!~2~ie:an 
1 

r,fi, fEllASSISI 
(B::ıbı<.ı •• .1 Ank;;ra c:l.ddesi Cağa. 

o'-'lu "Yokuşu Köşe başında No 43 

Sahip ve Başmuharrtrı Etem fz.zet 
Benice - Ne:sriyat Direktörü 

Ce»det KARABİLGİN 
1'0N TELGRAF MATBAASJ 

ede ede ben de an.ı.ı<lım. 
- :Evet, 
U~tor bir s~ganı yakarak devarn 

etti: 
-· bun"-n için Davld'; olrl~ od•· 

mı görm('k lstiyo~ın.ı. Bahse gi:rer.Jan 
ki bu adam kaoburdtlr 

l)ayid'ie Jı:anbı.rtdı.ı:.. 
- L\.ct. Fak.at o kıırban. Onttıı. bu 

sek;Idr ir;tiha.r e~tiğ:nl z.a.n0t.t::niyo
rurrı. İntihar lem. c.rtada miHı!m. bir 
~er,e:p yckll.:. 

l'olls düşfrndü: 
- B~!kI de öldllrillmek korkL1ll'.y1e 

intihnr etmiş-tir. 
Fakat fıkrini açıkça söy}err.t>di,, 

111 

Öğle vaki! saat 12 y1 55 dakika ge
cjyor: 

- Bu dogru dtj:il, doğru değil M.a.· 
ribL 

Dorah'm sesi UL"'lyor, bakJJiı nc-!ret
le parlıyordu. Elinde tuttuğu gneteyi 
hiddetle parçaladı. 

- Bu Lomms haklkl biT lıaydu>ttıır. 
s.1vay ljyat,oounun bu küçüle artlııt 

loc."ıında Londraltln her akfam alkıı;
Iad:ğı a\ctris yok gibiydi. Do:·ah'nın 

dudakls.rmda o tatlı gulümıeeme: kal
mamıştı. Doraiı artık bir Hintli ka
dın değHd1, 1-Ii.Dt or:nıan!~rzında dol&
~an v~ öce susam~ bir vah.şı kadına 

be!ızlyordu. .(Deyaını Var> 

ağiamıya başladı! 
güzel bior yerdi. Lfık.iı' Sümbüıl.ün 
rengi ııı;.muş, dudakları morarmltj, 
yeme'kıtıen, i\'t11eklen ~ti. 
Esklden ~bülbül gib.i durmadan 
söyJyh. n Sümbül şimdi hiç konuş
:nmyw, daima düşünüyordu. 
Artık gece aolmu~<tu, mfıhşodar 

yatmaya gidiyorforılı, Hurlut bo
yunda ol.dulda."! ;çın ) arın ne su.. 
:ııE"tle hareket cdecehlerhıe dair 
tafuna,t a.J:mıya gelen sillahşora 

.Mslan gayet ciddiyctk §!Öyle mu.. 
kabele .ıt.mişti: 

- Ba'k ağa; artık biz yeriımi2ıe 
geldik.. Size 1.eşekı!oü.r <'derim. ~ 
na Dcmiı:ağaıııın silahşoı:'Lannıdan 
>kıi '.kDşi :kaM; onlaın beT abc.r göobür
mtk istiyoo-uım, biri DPmiralp, di. 
ğeri ~Oktay. Bu yiğiot.!er benim· 
le gelrn..-k ll;t.-rlıerse me:mnun olu. 
runı ... Diğer Thnıim Riliilışorlınilıc 
sizin maiyetinokoi alıp dörııc:rWıiz. 

Arslanım bu sözlcrı'!l!i dinliyen 
SünbüJ. aısa.biyctinden. Wtrvyorou. 
haoba, kendisi için ne ıemir çı:Jı.~ 
ca!ktı? .• 

Aırslan l:>a.,si]iihşora verdiği em
ı· l'i §Öylıe ta.ırra.ınıladı: 

- Siinlıüfü de ir.ci1rneden ba.. 
baıiına kadar götürünüz. Haıydıi iba.. 
Jıalım ... 

Silılhşor ağa gitınişt!. .. 
Sü:nbil, bu emiır üzeriıoo büyük 

bir .siDiır buhranına uğn~'iı: 
kerıd:isİili tutrunadı ve hıçkıra hıç
kıra ağlaınıya b~laclı. Bu hali gö
ren Arslan ırad<.-sini k:>yllıctnliye.. 

ırek büyüık bh· seliLbt1lc Sümbüle 
şunlıın söyledi: 

- Yavrum, Ti.i.ı•kli;ğıii.n ve Tür
kün va&fesi var. Sen ibu yüce işi 
takdir edersin. . . Ş ;meli sevgi ve 
aşk 2l8JJl>anl <leğiıl; memleketi.mıizi 

Jsıuaotaımıak, anavaılaonı ha:çlrlıarın 
zulmünden tı.Jılis etııne.k J.azınıdır. 
Bıi.nızanslar Bursa ve İm.ilk etro. 
iında at oynwtıyorlar... .'uıadolu 
Atabekler elinde paTçlanıımş bu.. 
lunuyor. Ben, yine senimm. Buna 
Ş'Ü•pM etme .. Karunız: ;tınaıın 'ede
ınn, o vakit yine bırhışuıruZ. Se. 
nin bir Tü.Iık Imzı ok'uğunu btlle.. 
yi:ın kıi aşkınıı ve hatıraolaıııım bağ· 
rına lbn.s ve bekle! ... 

Sünıbül, bu büyük vaıtam söz
ln üııeı:1ine, hıçkınklanm tu!tmıuş, 
Arslanım ~a, hıçbir hiidi. 
s<!ll.in tesiri alo\ıııda değilmiş ~i, 
ıınetanetle durarak sözkrine hak 
vermiş ve wızi.yci alımştı ... 
Arslanın dcdikl~ri dıoğ.ru idi. 

Zaman, o zaman değild.l. Başan
lac:tk büyU!ı: :işler vardı. .. 

1 

r 

Südbiilun, böyle bırdenblıc ha. 
rekıc<tW trodi! ederek göriiıı.n1':si 
Aırslaıııa daha :dyade rnetarıc.t w:~
di ve imdesini 1XJplıyarak şu :;o~· 
~ti i!fl\·e etti: 

- Yavrum ne olacağım OOll.i 
değıl, yollarda ölüıın v..-. B8'kruım 
Atabeklerin elinde dağılan Selc;'\Jk 
biiikitmeotini derleyıp top!ıy'<!llıı.1 
<:ek miytiım? Sonra İznıiğe k:ırlaı 
biır iki At.aıJxlk hudı.ı.du var. Bu 
hooutı.ın aşabiJ.ccek .ıniycın? D•· 
ha, daha sonra da İznıiğe giır.n,ek 
Ve hüıkı'.1meti ele a1ır.ak meselesi 
var iki, ibu hcp.>inden Çteıtıin w <.~ 
lü:ın.le beraber biır meoıele dtğil 
mi? F1arzıedel!im hep bu.nllard.a nııu.· 
\•affak olduını. Bir yandan ci>va:r 
Ataol:>lcleru, diğer yandan E~z.1'116-
lı:laır .kat'iyen biı:ıe w:1at vermiyC'. 
ool<ler ... Çü.nkü, ·benim '1ükihr.ı('ti 
ele almam onların hiç j,;<m: ,:;:ol. 
mcz .. Büwler ki, ıben Sü'leymMıın 
o)':luY' .. m. İs-mim de Atslantlır. Bti• 
tüaı bu:nfa .. dunnadan din!r-. ımc. 
den at ü.z.triıulc, kılıç ve ·k •. tlkan 
işleri... Sen.inle bi.. giin b.1cibaşa 
ver.me1c k.iliiI mi? 

Süın!XH, bu ciddi v" sa;rniım i soz.. 
.leri doğrululol.a piırüız&ürz ~· ul 
e~1ıi. Thıı1n '· 1.en bö ·le idi. Ma
latya lıııımıduna gir<likte. :mı 
her iiiırlıü korıı:•u vardı. Soıır:> d3 
dUTınadan 'bir alay .mac :::- ·ula 
kat-şı karşıyai«ııhnacokitı. .. Büvdk 
bi·r met.:molle ve Ttirh kız n,.. · yr, . 

kışın l:>rr seli>betle şu ccvr ~· vc-r. 
di: 

- Baıbayiğitiım! Haklısın, Tuırk
liı'k sen<len büyük hizmeU"'J" bek. 
liyor. Tüı'kihı diJeği ana\ 1'11un 
p:>rçalanmrunasında \'e 'l'ü, ;, \ur
dunım hlrliğindroir. Alıi2 h yar
d1mCJJ11 olsun.. Tamıdan duam 
Arslarun za:ferl, Türk ytmı.•niln 
istikl~lrlıcfü, Aşkıını, emı.•t!ğin 
giıbi, kalıbiımde saklıyacnğm1 v<' 
sana dua cdeeeğ.ire ... 

Arslan Sünbüliin içten d gan 
bu saımiani sözlerıine sevirum., :mı. 
binde lbüıyii.k bir i.nşiı:ah duymu~
tu. Sürııbülü taılımin iQiın §U'n1~!1 
söyledi: 

- Yavrum; bir Türk kızma 1' as 
olan metanet ve hartıketini tö.k• 
dir ed.e11iım. Sana olan a 0 k. hiç. 
ıbir valciıt sön:ıniyecc:kt. ... fö P
he etme, Taııın çok y"k n t r zE .. 

manda ikirr.izi birkşUr ><· tir. 
Görüyorsun, babanın slah,_.:a
:rmdan >ki kişiyi de yanrrr.,. .,Jıp 
götüıiiyorı.mı, bu ne demek • ' 

(D~vamı \"s.i) 

Bastırılacak bir milyon adet 
"A,, fişi ilan i 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
h5r,tdı tarafımızdan verilmek: :-ıuret1 yle aç.ık p&zar1ı4cl: bil nLiyon .aueı "A> 

fi~i ba~tırılaoeaktrr. Şar1.namesi ütte"t6iz olaruk Şubc:.miı.in levazı-m Servısl'tl

den verilmo(;kedir. Pazarlık 17 Şubat 1942 Salı günü saat 14 de Şubem.i.zd yapı
lacaktı.r. İseklılerin Sirkec:lde Liman Hanınd2: dördüncil kattaki daJrcm.lz mu: ı 
cı:ı.atleri 113.n olı.muT. t2255> 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dantelli bir ~lııklarla brn:ı:: 

on paralıklar darp ve piyasaya kati miktarda çıkarılmış olduğundan eski nikel 
5, 10 ve 20 paralıkların 30.6.942 tar!Jı.iııden sonra tedavülden kaldırılması 1"1-

ra.rla~tırılmı~tır, Mezkô.r ufak paralar 1 Temmuz 942 tarihinden itibaren art.ı..ıc 

tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız m<J.J 
sandıklariyle C. Merkez Bankası şubelerine ve C. Merkez ~an~ası Ş~bcsi ol
mıyan yerlerde Ziraat Bankası Şubeleri tarafından kabul edilebıleceklir. 

Ellerinde bu ufak p;.ralardan bulunanların bunları mal sandıklariyle C. 
Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Şubelerine tebdil ettirmeleri ilAıı olunur. 

•4129 - 5605> 

İstanbul Musiki San'atkarları Cemiyetinden) 
~cnelik Karıgre'11Lz 26/2/942 Perı;- be günü saat 14 den 16 ya kadar Bclc-

d:vı clvarınd3 10 num:ıTada E~naf Cemiyetlcrı b.inasmda CemJyet ).lerk-cz:n<le 
y~pıl~ır;:ıjiuıd...ın hüvjyet cüzdan.iyle gelmeniz. il!tıiı olımur. 

Et.:ZNA.l\lE: 1 - Hcy'ctı İdare Raporu. Hesap BU'tr;esi.o..io tetkik ve l\aı;.ı.ra. 
rapt1 ve H-ey'-et\ İdarcnm ibra~n. 2 - Niz=1rnnamenin UdiJ.1. 3 - İdare Hcy'eıi ... 
nin nısflının tebdili. 

~ 

K ı ·z 1 LA Y .. ,. ,. 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 
Ankara C'Jvarında l:>ir fabrikanın Galvaa:ıqpilfu;tik atöly>esiaı;i 

idare edecek - Nıkelaj, kromaj \"I? bi:lii.ınu.rn Galvano jşlerinden 
anlar 

BiR USTAYA iHTiYAÇ YARDIR 
lstdklilerin şimdfye ·kedar çalıştık.JaT,ı yeri-emen aıldııkıla r ı 

evrıık suore!ıloerini ıbağlıyar.ak bir rnelotupla Büy·ilk Postane cıiva. 
~ rı.nAla Mimar Ve<laıt caddesinde (Kızılay) Hanınd~ Diirektörlü.. 

..,.Y. "" ~üıl.e müNcaatNın. ~~ 


