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gönder ilen evrak iad e 
-

cdilnll'Z. 
-

l 
J 

Singapur'dan ·1 
sonra 

Japon hedefi 
-

Hindistan
Avustralya 
Eğer İngilizler Hin

distanı Amerikalılar A
vustral~ayı tutabilirlerse 
japon hamlesi durdu
rulmuş ve davanın en 
karanlık ve korkunç saf
haaı önlenmiş olur· 

Ya:ı:an: ETEM iZZET BENiCE 

Japonyanın yeni hedefi J apon 
&şvekili General Tojo'nun ~yle• 
vinden açıl<!;a anlaşılıyor. S.uıgıı. 
pur kalesinin üzerinde dalgıalanan 
J aJlön bandırasının lm11rıntıları 
arasından güıreşin oğlunun istik. 
halini sczmiye çalı~n General, 
Birnıanya v.ıı Hindistaııdan, Avus
tralya ve Yeni ZeHinoa'dan tesl.i.. 
m iyet, işbera-berliği, İngiliz İmpa. 
ratorluğuna sıtldırış istiyor ve .. 
tehdit ediyor: Eğer, bu yapılmaz
sa onlar ve oralan da Singapuıım 

• 
Iktısat Vekilinin Beyanatı 

Halkekmek karnele
rini göstererek bas· 
ma ve bez alabilecek 
Kömür Darlığı Tekerrür Etmiyecektir 

"\ 
Romanyadan direk getirti- ' 
lecek. Zonguldaktan İstan
hula kömür nakleden şilep-

lerin sayısı arttırıldı 
~========================J 
Bu yll şehrimizde 
ne kadar kömür 

sarfedildi ? 
ikusa·t Vekili B. Sırrı D~y dün 

Mıntaka İkıt.ıısat Müdüriüfilnde w 
Sürı'€r Bt:n-kıta tetkiklerde bu1unm~ 
tuo.·. B. Sırrı Day nluhtelit jşler hak!
k.ı.ıırlü ~u beyanatta bu1ı.mnnışluır: 

- SWner Bank mamul:lt ve mas
nuatının ha}ka 13.yık olduğu veçhHe da
ğıtı1mcısını temiın ~Çin b:ııshyan teıbkik
J.er devam etmektedir. 

".t"e-kclle-tim1i2in büti.in dikıkat ve hüs
nü n~ye..gue ragmen Yerli Mallar Pa
zarl;.:rrn<da devlert mrunulM ve mnsnu
atına ıkar~ı halkım121n gösterdiği rağ

betten doğan bir izdihamla kaJ1:ılaş
tık. Bunu tıaruıim C"tınek içı.n buından. 

sooı·:ı halkın ekımi!k karnelerini gÖS
tercre:k bu pazaırlardan bez alınalan 
iç;n emh· verdim. MÜE'rsesclerimıizin 
i!stonbulıdalri müi'.ir ve şetlerinden 
memnunuz. Btmların bazılarının de
ğit;lırjleceğine dair olan şayialar ise 
şinınilik doğru deği.~tllr. 

J apmı ıehd\di altında bnlunan Avustralya ile l'asiiİİ< adalarllll 
gösterir harita 

Ja p on İstila 

T e Iıdidine Karşı 

Avustralyada 
bütün kaynak-
1 ar seferber 

edildi! 

YENİ JAPON 

Taarruz Hedefleri 

Evveli Ho
landa Ada
ları istila 
edilecekmiş 

CDevanu 3 üncü Sahifede) 
akıbetine uğrıyacakıır. 1------- --- ------------------

Baş ve ki 1 K Ü r tin g 
harp meclisinden ba
zı mühim isteklerde 
bulunarak bir de-

Pegu yolunun da ke
sileceği ve B i rm a n· 
yanın tamamen işgal 
edileceği tahmin Jap<>nyanın elinde iki bayrak 

var. Bu·nu.n birini:isi iyi b32lrlan. 
mış, asulık J ap<>n hul:va·larına gö. 
re idealize edilmiş ordunun ban
dttasıdı r. ikincisi aurlardaD!beri 
kııl'tııluş arıyan milletlere haki. 
lmile bir esıır<>tten k'tr tulup öbür 
esarete kapılmayı J· Ü\•iyetlend i. 
r en ve fakat zwı irde istikla l ve 1 

kurtuluş vadeden bayrak . .Japon
ya Fransız Hindi<;önisini işgalden 
bu yana adım a-ttığı her bölgede 
bu bayrağın birini Lidİrıİ·p öbiirii. 
nü indiriyor. Yeni hedef karşısın. 
da semen direkte dalg~laıııan • maz
lum milletlerin kurtulıı şt1> ban. 
dırasıdır. Bu bandua inanma, 
kanma ve aldanmamn forsunu 
karşısında bulamazsn öbür bay. 
rak çekilecek ve l:.pon ordusu 
Birnuınyadan Hindistana, Snınat. 
radan Avusira~yay ~ d<>ğru ileri a
tılışına koynlacak. 

General Tojo'nun lıita+bı ha.ki. 
ka.tte nasıl bir cevap b1ılacak·!. 

Bunu Dindisu n kapısında savaş 
başladığı gün göreceğiz. Fakat, 
şimdiki halde Hindistan kadar A. 
vustralyanın, Avus1ı:alya kadar 
Di.ndistanın Generale müsbet bir 
cevap vermediği ve kaTşılayıcı çı
karmadığı görülüyor. İngiliz wru.. 
n u Av ustralya k.~ndisini son 
damla kanına kadar müdafaa et. 
mek azmi isindedir. Hintli - Çinli. 
BörmanyaJı Japonyal a kapılma. 
nın .kendisine İngiltNeye yardun. 
cı olımıkian daha acıya, daha pa· 
halıya nıalolacağmın idraki için.. 
dedir. Birmanyalı, IUndistanlı ve 
Çinli J apon esirliğini değil, kendi 
hürriyetini, kendi J..urtuluşunu, 
kend i istiklalini istiyor ve anyor. 
İngiltere bu isteği ytrine getire_ 

(Devamı 3 üncü Sahi.:fede) 

Malezyadaki 
İngiliz Valisi 

Japonlar tarafından 

Singapurda 
göz hapsine a 1ı n d ı ! 

Hindiçini ve Filipin adaları He 
civarını gösterrn harita 

Loııdra, 17 (A.A.) - Malezya 
iı<ığazlar idaresi Valisi Şenton 
Toınlıas'd an İngiltcredcki ailesine 
geleıı haberlere göre, kendi ve 
zevcesi Japon·lar tnraJ'ından Sin~ 

gapurda göz hapsine alınmışlar. 

dır. Her ikisi de sağ ''C sılılıattc. 
dirler. 

ZAFER Pl!LU ! 
Vişi, 17 (A.A.) - Singapur za

fer i dolayısile Japoıılnr hususi b ir 
pul bastıracaklardır. 

• F İ L İPINllll~ill CASUSLAR 
Adaların da O Ü E l l O SU 

fuedlıahlarla mu. 
cadele edeıı meşhur 

Malakalı kadı.n 

Türkçeye Çeviren: 

iSKEN DER F. 
SERTELLi 

Diinyanın en heyecanlı 
entrika ve m acera romaw 

• 
Filipin Adalarında İngiliz~erın, 

Amcrikabların ve japoı11arın ca
zuo;; teşkil5tlaı·ı - IYialakalL kadını 
a"Viamak ,i.Stiyen tasuslaı - Mey
hune:lerde garsonluk: yapan japon. 
ct1latları - l)evletlerln nıj~an
h.ırı buralarda ua3ıl harcanı\)'or?

Hcrşeyde kadın parmağı ... Kanlı 
htila.Her .. . japon cellatları iş ba
.şında!. .. 

PEK YAKINDA 
SON TELORAF'ta 

t 
J 

Filipinlerde 

Japon subay
ları teslim ol
mamak için 
intihar ediyor! 

---llı---

Bataana çıkan
lan Japonların 
son kısmı da 

püskürtüldü 1 

meç yaptı 
Sidlney 17 (A.A.) - Başvcl<il 

Kürting, memleketin müdafaası. 

nı temin makısadil-e Avuıstralya. 
nm insan ve ımalzcıme bakımın.. 
dan bfrtün kaynaklarının se!er-

CDevamı 3 iincü Sahifede) 
--~~--

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

Mookova 17 (A.A.) - S r )et 
tebliği: 16 şubatta kıt'alarımız 

Alman faşistl<?rine karşı taarruııi 
hareklita devam eıtımli·şlcr, ağır 

kayıplar uğratarak bir çOk mes
kün yercri e:lmışlardır. 15 şııiliat. 

ta 11 A1ma'll tayyaresi d~ürül. 
nıüştür. Bi:ziım kayıbımız 7 tay
yaredir. 

12 sı.ıba·bta Mlo.<kO'lla böl;gesink:!e 
3 A~an tavvareııi d!ii§ürülım+fu;.. 
tür. 

olunuyor 
Sayıgon 17 (A.A.)- Sing;uıurım 

düşmesi fc~dasmda askeri ımü.şa. 
bitler, Japonların esas gayretle
rinin şiımdli J3innanıyaya tevcih 

(Devamı 3 \incü Sahl!ede) 

Japonlar Singa· 
• • • purun ı ~mını 

değiştir iler ! 
Baleye Parlak Cenup 
Limanı adı verlldı 
Tok)·o 17 (A.A.)- İmıpara1or. 

lruk umınn! karaııga!ıı bill:ll1·iyor: 
Sinıgapur bundan Iıöy le yeni 

bir is>m ·taş;yacaktır. Esiki İrngfüz 
kalesi bundan sonra Şonankıo 

• parlak cenup !imam • iSmini ta. 
ş:ıyaca.k<tır. 

'' .. ,... . . . . - . . .-· . . ' ._. ,• _--· '~ • .: ~--,~ . 

·.· ~ Jf A _R·P\ .. ;VA-Z .. I YE:Tl-.~.; 

Singapur mağlubiyetinden 
alınacak dersler ve kuvvet 

AlmanlarOde· bölümünde yanlış zihniyet 
sa ile Bordo 

Ya:ıan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
arasında bir 

Vaşingtoıı, 17 (A.A.) - Ge
neral Mac Arthııı kuvvetleri; 
Ba:taan'nı garp s;ılıilinc çıka. 

rımlış olan bütiiıı .Tap<>n ku v. 
vetlerini piiskiirtuek tutun
ııııya m uvaffak olmuştur, Do. 
kuz J apon askcd jgtekJerile 
tes-lim olmuşlıu:du. Düşman 
askerlerin.in şefi teslim olduk. 
!arına işorct olmak iizere eUe
l'İntleki r:a·bsi eşyaların ı ver. 
mişlcrdiı·. Esirler S<>rgu]ara 
cevap vermemektedirler. 

(Devamı 3 ilııeü Sani.fede) 

Yazısı ikinc i sah i femizdedir 
otomobil yolu !~;;;;;;;=;;~;;,~;;,,_;:;___;;;:;,;:_ ~~ ~-=;;::;;:;::;;;;;~fıj 
yapıyorlar! 1~. 1 

Bu y-oı_v_e~-e-dl-k, Bel- ~~, . · ı 1 

g r a d ve BG.kreştea \,_~ .... "' .. ı-,;_~"""'. ...-ı. • : 
geçecek! ~~~~~-/-ff 

Londra, 17 (A.A.J - Öğrenil. 
diğine göre, Vişinin tekzibine 

(Devamı 3 ünciJ Sahifedej 

KISACA 

Budra meydan .. 
Bizim m-ahwt aP4'adaşla ıkon~uyoı-:

duk du. 
- İngiliz ma\buatııun Çörçil had<

lµttdakl hiddet ve o§İddetjne sen aldırrış 
etme .. 

Diyerek. devam etti: 
- Çörçil, Rusyayı Almaınyanın kar

~ısma dik.t1m, Anıer.ikayı müıbtefiık 
:yıaptım ve harbe . ..;oktum. Cini kuv
vetlenıdlrdim. Afrı1j{<1y1 Libya.ya. ıkadaır 
taırıa.mjyle tenıizl~dL.,ı:. Ben 1939 dan 
19'12 ye kada•r bu kJdarını yaptıın, da.
ıha çoğunu ve daha jyisini yapabilecek 

1 
1 ' 

1 
1 

1 

ı 

Ollaın var ise çııksın kLır~ma, hudı·a ) 
meydan .. ." Diyor. _ M.\, 

liak!ka~ten 1939 dan bu yana İngiıl· __..;.. :.-:•;...::-::;;-.. ...,=-.;o..;,...;;;;;;;;§ı=iidi==ı:i!!'!!!oö"" 
terenin ık.ayıbını ve kaa.ancmı ölçenteı· ı G t.el ~ _.ı _.. ,,.P ~-'·lar b"I · nu B:,"dig" ı"m . . d , . · . . k .. _,_.. , - m:e erın uıugru ya- yaznuı..,.. ıoı ı mıyo ıı. ,, 
ıçın ı:ıua lyLS1nı yilpma muııW1-Lln ~ 

!diyse hudra. maydan.. 1 [nr şey varsa, o da hu sene Balkanlarda da biiyiik tamu·a tm vuku 
A. ŞEKİB ı bulacağıdır, 

BU SABAH SAAT 4 TE HASKÖYDE 
--- - ---
BİR YANGIN F ACIASI OLDU f 

Evi alevler içinde ka
· ıan bir baba karısını 
ve çocuklarını pen
cereden sokağa attı ! 
Bunlardan iki aylık bir cocuk ka
fası taşlarda parçalanarak öldü 

Beş kişi de ağır yarah bir halde Mu
sevi Hastahanesine kaldırlldı 

Bu gece sabaha kar~ı saat 4 ü 
10 ge<;e Hasköyde bir yangın fa. 
ciası o.lmr·tur: Hasköyde Deriei 

'f. ren bilet Üc
retlerine 0/o 20 

zam yapıldı 
Davlet Deın.il:'y<)Uarı İdareııi 

ydlcu tren bilet ücretlerine % 20 
zam yap.ıliınasını kararlaştmnış. 
tır. Bu karar 2.0 şıılbat cuına gü.. 
:nürrden iti'baron tatibik olu.nacak. 
tır. 

Banliyö bilet ücretleri zamma 
dahil d~ği!rlir. 

Kasım sokağında 26 nwnı.ı·ada 

oturan Bılhur oğlu Mişon ve aı. 

(Devamı 3 üncü Sahife~) 

Portekiz'de 
otomobiller 

işli yemiyor! 
Halk elektrik yerine 
zeytinyağ lambaları 

yakıyor! 
Ixmdra 17 (A.A.)- Titrncsi 

Lizban ırnuiha biri diyor ki: •Par 
(Devamı 3 Wıcil Sahifedel 

MAHALLE BAKKALLARI TOPTANCI 
TÜCCARLARDAN ŞiKAYET EDiYOR! 

Bakkallar Cemiyet 
bir kooperatif kura

rak mal tevzi edecek 
Cemiyetin yıllık kongresin

de münakaşalardan 
sonra bu karar verildi 
Bak:k.alar Cem1y~1inin yJ.liıık: kongre

si dün Cağaloğlunda.k.i cemiyet mer
kez binasında yapılm.ı.ştır. Kongrede 
evvelf· İdare Hey'etinin bir yıllık ça
lışına ve bes<.ı.p raporları okunarak ka

bul edilnı!ştir. 
B'.lfı.hate dzaların dileklerine geçil

mi~tir. Bu ara bir ~ok bak1k:allar ve bu 

meranda milteaddit mahalle bakk.alJa
rı bazı toptancı tüccarlardan şik3yet 

ederek kendilerine b<'l ve çeşitli mal 
veRTiediklerini süyJP.mii>lerdir. Bu 

mtvzuda mi1nakaşulardan sonra cemıi
yct~ı bir !koopcra~if teşkil ederek bil-

Ç E R ÇEVE 

Yeni (Çörçil) 
NECİP FAZIL KlSAKÜREK 

(Çörç il) yeni bir konuşmada 
bulundu. (Singapuı )un düşme
sile birkaç Alınan zırhlısının 
(Manş) denizinden sıvışıp ka.. 
çabilmesi gibi, lcgiliz umumi 
vicdanına ve İngiliz dostlarına 
hayli giran geleıı bir havada, 
( Çörçil) yeni bir konuı;mada 
bulundu. Bu yeni konuşmanın 
arkasında ilk deh olarak yeni 
bir (Çörçil) görüyorum. 

Her zaman kenıl. kendisini 
tenkid kuvvetini ı.östcrebilen, 
acı bir saminı.ililtle hakim tin 
içyiizünii deşmekt~ıı ÜJ1kııl!İyen, 

-böylece sahie nikbinlikler yeri
ne hakiki ümit ve iti:ınatlara 

yol asan yüksek politika ada
ıru, bu defa da her zaınaııki ha.. 
line benzemclııle beraber, hc.r 
zamanki halinden 'bir parça 
farklıdır. İşte bıı fark, yepyeni 
bir (Çör çil) doğurmakta ... 

(Çörçil) şiddetle müieessir, 
muz,tarip ve kendi kendis ini 
tenkid kuvvetine dahna sahip. 
tir. Çizdiği karanlık vaz iyetin 
tek tesellisi ııl~tak, geıınıiı 

hassa küçük esnaft-an sçyUan mahall 
bakkalJarına çeşitli n-.al temin etme 

<Devamı 3 iıncil Sahlfede) 

Defterdar Ankara 
ya g itti 

Defterdar B. Şe" l..ct Adalan İ 
tanbu l maliyesine ait bazı işJ 
hakkında Vekwetle temasta hı 

lunıııa.k üzere Ankaraya gitmiş · 
İşleri DcfteNl.ar Muxvi ni B. Vah" 
tedvir etmekiedir. 

günlerle bugün aras>nda m 
kayeseler belirtmektedir. 
cak, İııgilicrcnin altı ay vc. 

bir sene l'Vvelki \ aziyeti b 
giinkünden belki fenaydı; f 
ıkat herhalde o zamanki ınaz 
reileri bugünkünden daha m· 
essir ve makbuldü. 15 ya~ı 
kckeliyen bir adam için, 1 y 
şıntla konuşıruya hiç m.u.ktcd 

olmadığını diişuncrek te<e 
bıılmıya imkan vaı mıdır? 
nisbct oyununu ht!rkcsten i 
bilen yüksek ııolıtika ada 
maziye doğru so,,ouz ınukay 
sclerle, ist:I<bale dc.ğru üıni 
düşiilmiyeceğini )İne herke 
ten iyi kestirir. 

İngiltereuin harp azmini \eı 
sil eden, bu bakımdan , . .,, 
unvanından üstün b ir rt•ı 
mahiyetinde görlınen (Çörri 
eğer şu veya bu tnrzda bir ı( 
matbuatın konuşınasmdan ııı 
hem olaralr iktidar makamı 
.küsecek olursa, b aıın İngilte 
nin zfıfına değil, fakat harı.> 
nılnin daha çok kuvvet ve is 

dat kazandığına. hamletmek 
zımdu. Fakat, Çiir~il Yeni h 
viyet.inde ve yenı göriiniişii 
d e de isti J<.b,.Je doğan yeni l 
azim ve kuvvet ı şıg ı gibi par 
ılıyor~ 
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P. ALK FiLOZOFU 

ÇOK DAHA EVVEL •• 

Daha, l!t.!\t .Eylulü gelmeden 
,;ok evvel, kooperatif d il 

müessese üstünde ıhırmuş, biL 
hassa, lstanbul Belediye Koo.. 
pcratilinin ı:enişle1ilmesi, tak
\iiyesi ve ıslahı menuu üze.. 
rinde müteaddit yazılar y-.. 
nuştını. 

1939 Ey Iüliinden lııu tarafa, 
Jacle, hayat paha hğı ...c.tık.ça, 
bu mevzuu kaç defa tekrarla· 
dım. 

1942 sen esi Şubat ayı içinde.. 
dir ki, nuihiın, çok müh'm bir 
b.ı.Mr lı: ğıına aksediyor: Be.. 

Jcdi) e Kenı~r:ıtifi Vila)-et Kco
peratili olacaknu~. ş·· le ya 
cak. lıi ı.. cak, ŞÖ\ le { Y• 
dası dokur.arak. şu işleri, bu 
i)eri göret-ckmi . 

Da. fikd ele abr i i y iit-

KADL~ 

ÇORAPLARI 

Kadın çnraplan mtselcsi uuı

lüm. u çonrp .,., tui değil, 
daha zfywle yılan hikaye.i demek 
137.ım. 

Gen~ bir bayan, g!!en gün, 

tramu-yda bir arkaG"-,'<lD& şOyle 
dert _yanıyordu: 

•- Bir g""e e aktı, kardqim...• 
Öte dalgındı. Ce,:ıp verdc 

•- Gönül bu ... Akar, ) a._ Cn·a 
gibidir .. • 

Ü Binbir rt~it maf::ızası 
yazılı J,. hi.r d.. ·na 

gır !erdi. B iki şey •ordular. 
Hep: 

tı:k elmiyor, cevabım al. 
d lar. 

- • "erede binbir ç it, öyle i:il!, 
dediler. 

Dük.kan sahibi "hle dedi: 
- Bir kere aduııa çıkmış ef< ıı.. 

dim. 

Gİ7ı1 

S'IOKLAB 

Geç n!ttde, şehrin m h telif ı.uz
hanelcrinde binlerce teneke J"ıY· 
nır, y • bulur.m ve •unlar d. r. 
hal s:: .a çıbrrlmıltı . Halbuki, 

pry ııircilcr, y ağrılar ı yok, di· 
ye, bagırıyorlardı. 

Eğer, d~er her ne' i madde de 
böyle · e, ..mnelmı .. çü li, gİLli 

ki var, bir gün 1 olsa 
m y dana çıkacak, denıekt.ır. 

TASARRUF 

DOLAY İLE 

Tasarruf ıııak. a« le, tl"niversıte. 
de ta eye ttilcıı ~ay ·ıl 

tckrarlamnıyacakmı~ p:uıtekr 
&"'Ç 1 lııöyle bit yaz
ıwşlardı. 

Ilr:mf!n ertesi güıı, her ne ile 
yapılmış olur a olsun, bütün pas. 

ta s:rt ımn 7asalı: oldı:ığn .b eri 
verildi. _ 

Eh ... İyi raym Jôlom. da 15 lira ..• 
Üni crsiteıldi f•:rl• '-ruf. 

tan dobyı değil, imkansubktan 
•oıayı verilf!miy.,.,ek!. 

AHMETRA.UF 

REŞAT FEYZi 

miye ca!ı :ınların bugün belde.. 
dikleri takdirdir, değil mi? 
Hayır •• bence, ~n sual :;oroL 

malıdır: Bu k:ıdar faydalı bir 
· i neden bugüne lı.adar gecik
tirdiniz?. J\ladeın, büyle n:ımü. 
~n:ıh.i ınuhll6Senatı olan bir 
teşebbüsü daha "' ul yapmak 
neden hatırınıza ıtelıuedi?. 

Gazete yaur, hi~ muharrir 
yazar. Kimse alGınş etmez. 
Hatta, yazdıklarıruız için: 

- O:ılar, boyu.ea yazadar, 
düşiın.ne<lcn, sonunu L.esapla. 
""'dan )"22.uLrr, ruevzu yoıklu
ğcn a her hatırlarına geleni 
)·azar iM .• 

Denir. 
Halbuki, heyhat, elimizdeki 

me\"zuların ne k•dıu azını ya.. 
ı.ıyornz. 

arne • e Un 
750 gram un 11 kuru

şa, 187,5 gram 
6 kuruşa alınacak l 

Diin.. 

arzu 

( 750 ı gr=ı ekmeğe mukabil 
t.aıhısi s <J. Gl1 l 5.> l) gram urun 
fa ı (ll) kuruş. (3'i5) gram ek. 

kaışı (:IW) gram U'1 !i.. 
atı (6) v (187.5) gram ek;;r, :'ğe 

• b (132.5) gram ımun r:,~tı 
d':ı ( 3 ) kuırtiŞ!ur. 

Tevz a.t h r p:ızart<si i;:.:ıııu ya.. 
pıla.cak:..r. __ _,, __ _ 
Tü ün ikı·ami esi yo lam arı 

bir martta ba lıyor 
Tu·· 

ı-.ail> 
n"r y r r: nıı 

t.a ba 'a~ 1 :u 1mrarı.a:ş• ı , 
t r. B:r hı. 'UI.'{ ya rr u !.le de-. 
vaım celr.ir. 

A '·aG:ır olan.ar an beş n , na 
kadar ytıklalna.!a.rım yaptıl'abil.e. 
celdutlir. 

Ziraal selerberliii için vila· 
yelimize talniıat gönderildi 

Zt ai seferb r. gın ı~ sonuçlar 
verm • ~a sarfodi' k ti
ze e tı:.'1sis c. u n pamlıır ~ 
kal Ja kr • açılmak sure ıı>e, 
dılıııl it haren Am ;ı.ni ,,:.., 
liye· 1-ere g rıdcr .ır. ne başları.. 

, muj' p Ş hr ~· d k p;ır1ii 

a t gelm' ·r. Avr. zrun2nıda 
t t !ı.c;ı; luldar da sc~· ko.: wınıakta. 

1 

d.r. 

1 
L.--tan ıJ. tc TI lı: ame ı k dro.. 

su.. ~rr.dıYe .kr ;ra.nız yu aytarmdıa 
buhr n gcç1.irC. Ç k ... , y zm. ele, 
!ııırl<a y e dıılıa '! prtı r!a il 
bu'ar, ıehrl teın.zlemege kı i! ceı

meı:d!. 

Bu Ytl, ddetıli :nş_ nbclt.."U te-
1'ler1 k.adr ~'.J me l.l.ll!JUI yine 

ortaya attı. Haber vtr,jdjll.oe. g&e, bu 
i.ş, c5's.ı dan hall"'<fjlecck. gelıc!, ge. 
çicj clm ·an te!ll!ı'Ut amelesi teaıtn o
lu!ltı.cakrntş. 

Inşa • ı: !ı!_ ~allah. diyor..,, çiln-
ldl MICıJt 1"rt!a..1a bLilr'Jl)tıır, bu, 
kabfi o!::.bilecek mi' .. 

BURHAN CEVAT 
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Seni Unutmadım 
L ŞAT FEYZi 

- l • nete bt:nda mı yem<'k 
yı.;yccrrı:. r y a uıonı..n te :n r.:lı 
te t c ecet:le:' ••• 

G mç k dın, hırı!en ı::ırsona dilndü, 
lı 

Lo& ıotenemz, canınt ~ 
bi. .y ı tc ""'1or. 

V;Jı va.ıı - I"ı'.!:Ddlm.. llamme· 
t a ıu ed z, oıiln ba · k<>-
nu sıze guze1 b p n. a ha ırlı,>a-

yıı .... Ocnlze kar, .. belki iltJıaı:ıız aç~ 
lır. 

t" in baııını .ulladı: 
- T bil.. Şl t>7nıiP aşııtwa fl-

l!ıcı . em. •. Ba. <>da masa haeırla. 

G cl.ıpn çtJUrlten, Neviıı UAve 
ettı• 

E r e de >k hıra ıstfyorum. 
-r eıeodlm ... 

vn 
A ~ n Su:ıd yeye ıı 'tikitrinitı ...-

maz,. yanındaki oo- karyoia:ra b ktı. 
S.Jnn, b rd yatA.,!mdtıın dogruldu 
\:e • dt; 

- !';evm .•••• N 
.. sel!.. bir daha bağı.rdı: 
..... evin! . 
sonra k•D• vurı.lda. Nu· 

ri Yı'. 
- G 1... Dedi. 
i-;er:ye İ<-•l g!rm"şfi: 
- ı . u= Be;ıı tendi.. .. 
_ lllıdar. ner d• .. 
- Banyoda e! :nelim ••• 
Nı::! Yılm3z gen ş bir nefes aldt; 

komodlı:iıı Ozerlnd K~ sa te bakarok: 
- Çok uy :nuş d:ye, sl>y!endi. 
Tekı-..r himmçiye dClodil: 

- Benim ııı•yomu tilln hazırla· 
yın. Buı,ıu.n deJL.ze gitmek nfyetlode
y!m. • Çolı:t;inber, e>en e ııa.reı ·ol
dı'r. Sil e yt y '<le o\uruyururz. 

İclC. dı;aın. çıkm1 t; hemen arka-

ş mcil, lllr t a ro 
J pır amaz 

Butıün, kzyme\ll oostum Seill.mi İz
zc+ Eedes'ill ba.m.tc.tne basa-cağ:m. ve 
bana kızacak. küp...cre bi.necek... Hen:..en 
söy ii:rY= ki; esa>!a; anunla berabe
ı:iını, ona. yenieo ı:ö.1,e kadar hak. ye
tiyorum. 

Ee lm', Uaobuida, tiyatroya ka1"ll 
ha!lnn gösterd:iili bılyti.lr. a:Wtayı. k.at'1 
r.-amlzriyle ileri sürerek. ve t..yatro 
mılşt.e.rJ.erlnin nıü.him bır k.J.Jm.mm. Te
pcba,ıına İs.tmbul tarafından &eld::ğin.l 
idd.:~ ecı.erek. Şehz.adebaıında hemen 
bır yeni tiyatro oln::ısı yap.ı.lırıa.sm..ı ve 
bu. iş ıç:IL de hü.;.~ü:nelin Bcledi.ye,.e 
,.aordıın. et.mesUl( ~ilyor. 

&emmiye nazaran ... bu i,l içın ıtiha

.J"\ 400 bın lira k.Midir. Şiir.dilik ırü
tıevuı bır bm.a y:ıp::I:!.tlk Laz.ımdu. 

inşaat deı1:ıal bJ~tamalı. çiAlkü, ti
ya medeni bır l}ıt ya1;ttr, bız de me
deıu. !......anlarız. O h~ de bize de bir ti
;rairo b1D.st l5z:ındır. Aynı zamanda, 
boy c ~1r re,ebblE, I-telcdıycyc yeni bir 
a:e....: byn !ı olac:ıkttr. 

~.n,d!, ben, söy:iy<'yim: 
T.ycıtro mcJenl b·r iht yaçhr, İstanı

b a bir de , on tane, ;ıı1!z iane \.yat· 
ro b!n ... ·ı la ,:rıı1J.r. l\abul, Fzkat, bu 
biı nı.ardan blrl d ğ..l. yar!mı dahi. 
s=d yapı;_ '1%. T yatro medeni lh~
yaçtır. .f a.Jrnı, ha :.tn.:.na kad~r uı.Uıll 
boyiu değil .. Yarııı, tlahu fazm h a
ba..'leYC ıh~ yacımrz olabik Biimem 
a:ı.J ' u~~:yor ı:nuyu!ll". Fakat, yarın, 
t.y "b.n-.....11 ne y a.:a.tJ.l.? .. 

ı6n. efzem ışl.e;1 gunnt:k: z:ıma
nmd :> 1L. ·riyat:-o hinası elzem değil
cr. • Iltı yıl da.ha Ly .... tro bı.DLSf yapıJ... 
maısa, k:yamct h.oprnaz, Sc!Am. izzet 
Sedes d0&I 

m İzzet, scvg:&l
,.e·ı,, a;rıı z uıanda 
'<! t rn h ı o ur di-
z. Fleled ye, he; yıl 

ne b r p:ara ay p bu 
e harcamO'"I: mcc-

zaı=ıO!Or a V'det et•!ll. ben, 
se "' ha gende kaim ya.calc 
birse 'c· 

• T y.tro !J "'"" !hını., tiy•tıro me
d ' b r t ıya =tır, t yatro elzemdir, 
dly" ~ykı~ öun .... 1a.h.:ı C!VVE.:len ba
ı?miııtmı. ııJl>I • 

R. SARTT 

Edirnekapı - Top karı 
asfalhndan burun tı- ı 

kanmadan geçilemiyor 
Bır sahait mat.lıa.a.mı;za grucn 

bazı okı n.:cu n:rıuz şehri<rhin 

el!. güze[ a :ılt cadd ' ri!nd n o.. 
lan Ed'.r. kcpı 'le 'I1 pltapı arıı

&rnrd ki yolu sol tarafmdal"< ira

le'cr.n d pl€nn·n b:ı· tak..ım 1 aıy. 
1 J dold ru < · 

O!m~"tll::ulart~ 

göre Laş -rö 
!eri bile r lZ t>lm ktc, burıı.n 

bm'3d:ıtl ceçr lnrr-'.ık cfın 

m k"' d r B ye "'n nazarı k. 
kat ce:'.heder.: < d dıa. 
elr.'!T1 · ı ,.c- s lo<p olM>la.rı da 
ce:ral3'1lcfrnmh-ınt n::a rocrlz. 

Muhasebei hususiye 
müdürleri 

Mııhasdbei basu&>ye m üıdiir Leri.. 
tin ao;ı.-ru:yat işlerin& de mufıasip 

olarak ta-n~rın lltu.a.rf.aş.. 

tırılli\ğı Dahiliye V'Cr.<ale rır.:kn 

Viia.yoete tc.blig .olwım~tur. 

d\Uc11ıeı<k i~cr! slrd': 
-- Ne uykusu böyle Nuri, bu za

man .. a kadar? .. 
'url Yılm z g!Ildıi: 

-· K ç ı'.t:ı.dur tıyk• ... ya b· ·e ~ 
k..1r1c 4 .. m •. Uy· ya fu. mışı.rn .. Sen he 
\''lk t kalkt :ı:ı, be. j ya gittn~.. liiç 
duyrrıam~ım .. Kna ı ettin n1 ? •• 
-· T•b•i ... H- de bah,ede... Ça

nıtr, a 1 ındn .•. 
- M.şaeilah.. Şey, karıcığım, bu

gün den"ze gitmek ı.ılyonun.. Haydi 
geıi.· , sı ·" 

J\"ev n, b"r Wıza c ilndü: 
- Ş mdi, bu sı.c:ıkta ı;. lja kadar yu,. 

rüyeırıerrı. 

- Ne olur benim hatınn.1 i~ln .• 
Nt\''n, bornozaau ı;: ~armış. kombi

nezonmıu W-:yordıı: 

-- \"t!iabl Nuri, hiç ca.nım tsıemi.
yor. 

- cNe olur, b~:ı!.ın ıü.zel kancı
ğm1? •. > 

Nt\·in, koır..bincz.ınunu:n a~kıl:trını 

omıızlarma at4ıken, çapkın çapkın gür
li.l!r. edi: 

- Israr e':ue, N'url_ Cidden, hiç 
is. nlıyorum., Bent rahaf.eı.z etmiş o
lıustm Eğer y r .. n, g t.. H:ı,y 

ha.3 Ben a ~.n.ı c!m!Yill'lnı. 

h.oc.: ırıı K3-Y ::ı1Jsmın kec;.ırına er 

Singapur mağl" i etinden 
alınacak dersler ve kuvvet 
bölümünde yanlış zihniyet 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliterl 
Siı>g:ıpur düştüğü ;.an>an, adada 

taluibcu 60 bin asker \•armış; bu. 

nun ancak dörtte biri olan 15 bin 
kişi İıııgilizmiş ve aoavalan kuv. 

veUcrinc mensup iınİj. Uzun sene
ler için.de, milyonlar sarfile tah. 
kim edilen s;ngapura. lngilizlerin 

orasını müdafaa irin anavat.an or. 
dusundan y"lruz İ5 bin İngiliz a
yırn1aları az ilegil ıni? Demek ki 
Siır::aJ.>lırun müdafaa ) ükü, dört. 
tc bir kadar İng"lizlerin omuzla.. 
rında imi~, dürttc üçi.i ~önilllü tcş

killere, AVllitralyaiı ldrliklere ve 
diğer yerli kuvvetlc.·e yüklctiL 

miş. Bizce hata, İngilizlerin yüz 
yıllar içinde a.n"ane Laline getir. 

dikleri bn '!Si.imiş zihniyetleridir. 
İngilizler Orta ve Uza.k Şarkta tu

tuıınıak istiyorlarsa, !ıiyasi ve ik. 
tıs.adi gay.-lcrle yaptıkları gibi 

§İmdi de İngilter<> ıul.a&ında 45 
milyıın İngiliz arasında bir eri 

!ücret yapmolc zorundadırlar. Or. 
ta ve Uzak Şarktaki genİ! b(;.Jge· 

!erin müdafaa ve muhafazası, İn. 
gilizlerılen :ıiyad.e gonüllü, ücretli 
ve yerli lbkerlere yani içi ve dışı 
alaolı olan kuvvetlere yükletil. 
mek yolu tutulmıı~so, İngilizler 

dalıa birçok kayıpla,, bile bile 
gögiislcriue çekmişler demektir. 

lııgilhler, Binrumy a adaıııııı.da 
birkaç milyonluk milli bir ordu 
hazırladıklarını oöylcıliler. Eğer 

bu ord n 15 • 20 tümcni..ıi Orta 

ve Uzak. Şarka göndermiş olsa. 
lard~ İngıllere adasının nıilcLıfa.a.. 

sı z.-ı~ıfüımı mı olurou; Japonlar 
t:z:ık Şar.kta bu ka.d~r çahuk ve 

ucuz m vaffak.iyetler kazanab"lir· 
ler mi)di? 

Singapur, 40 kilometre genişli. 
ğinıle ve 20 kilometre u:zun.luğu:ıı.. 
da, dört taralı denizle çenilmiş 

küçük bir adadır. B'1 adayı lı..ıyı
larında n1üdafaa için tanklara ve 

ruotörlü birliklere çok ihtiyaç yok. 
tu. Ağır topçu ve na rn J.an"r tle.. 

rile desteklenen birkaç İngiliz fü. 
meni, bu adnnw ı!öı t tarafında 

maktan ihar.,tti. Ada ve kıyı mü. 
dalauında esas, düşmanı karaya 
ayak bastırııu:.nıak, Wı tığı takdlı. 
de süngü hücunıil'l denize dök· 
ıuektir. 

Biz şuna kauiiz ~i. 60 bin kişi 
Sin;:apur içın azdı. Fakat bu 60 
bin IUşili.k Jı:ın-vet k·yıwa iyi ta.. 
biye edilseydi ve cür'etli bir sevk 
ve ida:re ile kullaıulsaydı, Japon.. 
lar Singapuru bu kad~r ~abuk dü
şürcmezlcrdi. 

LıgWzlcr, Singaptll un en zayıf 
ccırhcsi olan ~imaldcn yini kara 
ccphc..iııdeu truırrnza uğradı!Pnı 
söylüyorlar. Harp Ialez)·a'dan 
SıngapUTa gdinci)e k:ıdar epeyce 
zaman geçti. Bu miiddet zarfında 
Sıngapurıın şimal kı) .ları da, .k:ü.. 
çük dcn.ız vnsıtalarile çıkarına 
yapmak sur ·tile la•rruz edecek 
btr dlişıuana kar~ı pı.·' aıa talıkiıu, 
işgal ve müdafaa edtlchiliı:di. Dört 
başı mamur muharebe şartiarı hıç 
bir yerde bulunamaz. Japonlar 
Ilmdiçiniye girdikleri zallliln, in. 
giliz Geııclkurnı.ayınu .. , Siu::apu
r en zayıf c:cpbesı oı- . la: z.. 

yad.an taarruza hı.....;ef olabileee.. 
ğini d ·· ü.nm.esi ve b".tna göre, z.a. .. 
.ınıuıdıın iı.zami isi.ifade ederek ter. 
tibat almas.ı lazım.ılı.. 

Bunun Dulas ı JUdor: İngiliz.. 
ler, ne Libya a, ne. laılezyada, ne 
Birmanyada \e ne d~ Pasiiik'dcki 
adalarda kendi milld!erinden ye.. 
t..,ck ka lar kuv\'ct bulwıdurmu. 
yorlar. Bu bQlgelertleki İııgijiz 

müdafaa ı dörtte bir kadar İııgi.. 
!izlerin ve ''·rıte üç k:ıdar da üc.. 
retli ve .}Crü ask~ricrin sırtında
dır. İ,te İngilizlerin &:>keri kuv. 
vet böl" · de takip ettikleri bu 
hesap bizce yanlı~tır. Başladıkla.. 

n bir mulıattbe)i muvaffalci)ete 
götürürken ~arıda hırak.ıuaları· 
nın \'eya totuna.,ak bir yerde mağ. 

liıp olarak ıic'at etmelerinin hep 
biricik sc-bcl:i bu ~ı:.kcri hesap 
,,..,,,.ı,.,._uığı ır. Bu ~in p•ik loji ta. 
rafı çok mühimdir. Bununla bera
ber İngilter., için telafisi ınüm. 
kündür. 

Türkiye - İsviç
re ticareti 

Yeni bir anlaşma mü
zakereleri yapn:ak 
üzere Cumartesi gü
nü bir hey'et geliyor 

Müddeti bı lnriş olan Türlciye -
l:tsviçre ticari ;:ıiıat:ının yemleıı.. 
meısi için ımü=lrerelıerde bulun
ma.ıt malcsadile c:umart<Si günü 
İsviçreden şehrimize bir tıcari 
heyet gelecektir. Bu lıeyet aıza. 

!arı lnrratta-n doğrllea Anlca.raya 
gJd ıeeklerdir. 

Bu ayın yirmi üçürııcü p."1Zarle<. 
ı;i gümü Aır:ıkarada mü.zak<!retere 
başlanT!aca.k.tır. Her ilci ım'-!mle. 
ket aırasındaki ticari mUbadeie. 
lrl'de ımümk.ün okı.n ~ııı!<ıişafı tıem.in 
edecek tarzda yrni bir ticari mu. 
k.av-e1-e in:-zalan.<Icaktıx. 

Orta mektep ve liselerde 
<:h-ta "!leıktep ve lisclerd-e ikilıııci 

kana.at df':Vr•si ·:ot!arı atılmaktıı
dtt. fümlar on mart•a talı!'belere 
l> ildir"ltt'dt t :.t". 

K 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ S:ı.hne hayatından ayrılan. fakir .. 

muıh ~ tiyatro san'ct~<c'.l.r" rı için S~ 
lcymAr.J ~k! m ~resclerdcn birin.in 
tab. !s ohıa:ıınıtı.sı d·uı ;ichir I!lcclis.ine 
tek.ı.f edı iştir. 'fclWf .E.ınclıın..ene ha.
va:e oı..:....nmuşt.ur. * t.ttı.sat Vekili B. Sı.rn Day Vali 
ve Be led' ye Reisi B. Lut ti J.\.ırda<L z.L
y:ıreı etın~. 

TiCARET V• SANAYi: 
* lıun bir Reı>dl.Ye altırıı otıı& 

M:ı • l!r.ıciın muam"ıe gomıüştllr. Kül· 
ce nltmın iiat~ ise dort.. yt.l.l. ıı;cksen 

MÜTEFERRiK: 
+ I:nnll' Sw·'at PO".Altsını y .. pan va.

puır . .ır gld ve geliş seferieı·ıudc Ge
Hbolu ve Çana!r..ka l ye de uG:rayacak
latdır. * llfoar ı Vekili dıır ak,ı.:m rad
yoda bLr kılr11lŞm& 7apmış vt ilk, orta. 
tsc, mt'!tleki ve t.ek::ıik. öğreU:n ıneıt
W:bt t..ı.lebelerinin her nere~ olursa 
olsun. s.:gu-a içmelerı:ıı.a uıen..Jlundu
İt\ll.u b;Jdlnn1$ır. * Pend·k iSta::ıyonunda lokomotif 
çaTparıık ökHltünil C:.ün yu:a ımrz za
bn ·fur rett anla~ıl,.nı.ştı.r. Bu; Haricl
y~ \'lk ıet Md'ıasebe n·crnur~arından 
B. ŞLh'tj ya Pozand;:.r. Kendisı mezuni
yetie şehrimlzc gel'lli$ ve t:ene bin
ırek it.terken bu k.ıı.za <>bnuştur. 

kale niza.mı alır ve Japonlara kar. Edebi Roman: 2 

~.:'.~·;:,.,:;:-,;.·;::·,;::,:~::: fıKOVUK PALASIN ESRARI 
tanklarla ve zırhlı birliklerle çı.. 

.luıımızl d.ı. Yapacakları i~, küçük yazan: Osman Cemal KAYGILI 
mavuııalarla ,e kyık'rla kıyılara ı 

ayak basmak ve köprü başı.lan tut· Dünkü kısmın h ülasası: - Dalıa jjoceleri nerede oturuyor-
dwuz:'. 

ipekli kadın çoraplarına 
yazılacak vasıflar 

Kad on oo.nıplan hakk a İktı-

B~r sonbab t.ı k ~ arası. gimeş 
l:a c iı y lcı. Mod <kapı ile 
7 pka:pı ard.sı.ıd ,q \·iran ka.Iele
rtn !'b r .çen bir yolcu ve 

.,:enha yer:ie .. ac s .. a kaJ."v,t

m yarı se~. ac lp b r a ::ıı~ 
l:ot k .. ..yor. Or;J.... L r le 
t. ı.md n ç ....ıı. \ e y ...rı Zl:-oba 
LE:, ,._ yen bu \.; .ı.m o ya c y ne-
r<c!en & n r""$e gıt ı. ;-

d tan a on yar .. ckI.ce, y r1 

- Çeıtbeı-litaşcla ..• 
- Çt-ınberlı taşın neresllıde?. 
- Tepe ... mde' 
- Neyi~ tepe inde? 
- Çembe ·•Iı ta ın! 
- A y n ed yorsunuz?. 
·• in =n g.t, Kızfapndan sor! 

- Ney s yım.,. 

- B ,... Ut... ylL on"C"e b(ıUın Cem.. 
lıerllt ' tepe .n:ıc otun:p oturmadı
ğırcı? fi ~a o :dlmanlar, Kı.z:t ı be-

mer ııa• ın barpte 
roıa 

Yazan: Ahmet S:ikrü ESME/t 
Geçen llk.kanuınun yedtısindcı:ı. 

beri, ı.laıtJOOya mihver de,,:lctkıp 

l'i·nin, Birl~şiik Annnrkada. da İn. 
&iilterenin yaııonda. ha<ibeı katıtı.. 
mıış J:ruluTll'.ıyoclar. cı..rQi uımuırı.I 
""'1.llV3Cler.ı...ode Amerikanın d<Jıa. 
büıyük b::r kııvvet t~il dtiğine 
ş'iiıptıe yoktur. Bu itibarra İnıgil.. 
t-cre mihver d"'1Tletlcrtnden daıha 
kazançlı olmalıdır. Fa.kat İngıil.. 
teren1n bu meseledeki kar ve za.. 
ra-r biUuıçasu yapıl.ıııken, bir i\kıi 
noktaımn ~ür.daı 'kaçırılma.. 
ımnsı lli\zımdır 

Evvela, Amer.ka hııgü" oldu. 
ğ".ı gibi, harb~ ginnezıden evvel 
de b.a.rp sana1ytlinııı.. kendi illıt:.ra
eınıdan artı;.n bütü-n veriımim ln. 
g.!!lteT"l)'e tahsis etmekte idi. Yanı! 
.Aıme rika hlaı"l>e glııınt>2rl n evvel 
de bu ncılcia-da lnı;:iltere>n;n iş or
ta)!ı ıdl. Şu hairle bu 00.kımdoo, 
İngil c-re hesabına,, Amerikaının 

fili ola.rak l:ıar:bc g'.'rm ile g'.rme
rnmi ara; rula b:r lf'ark haGt! ol
mannş, belki Amerikanın kenıd'İ 
'tlıUyaçlan da a..tt:ğrndan 1 "liı;.. 
!-er, biraıı: zarar da görnııiı:şlerd.r. 
Fakat l>u urar, Amerika sarut)~h. 
nin harp zamanlarına daha çabuk 
tııyıması ·e daha verim.ili ça sına. 
sı Tı>e:ı.ce&n.de kol.l!t)-ca teıl • 'i e. 
dilebilir. 

D' ğer taraf:':ın J ap:>ıl(Yaıım:ı har • 
l>e ka tılmruıı, mm ~ iÇi.n büyük 
askeri kıı.za rn; olmuştur. 

Yal'llız < ra•ej ookunırıdan mü.. 
talea edi nce; J2ÇC1Jy-a:ıın ml1.. 
v€re \'C Amtcr"karun da İ'l!'J'İl ere 
tarafına k:::tıı:rnalarll1m ııııetce. 

sinrlc mihverin İ~iltcrey< naza. 
ran daha karlı • 1dıığu gcir !I>€ k
trdir. BcJıki la.sa \ a.de · Ç"'n bu, 
doğnırlıır. Faı.1<at uzun v.ınc ile 
c· runül'Jrl" ıı zaman, İııgı erenin 
k.Uıık olıdu>lu'tla Ş.:. e Y' .UT. 

.Aan .rika :n askeri ·,u kat ii.. 
zer'inde em olarak a"ırlığo.ııı h'G. 

'" ;nmeı;i. de Amerika Ganayi'. 
n 'n harp sartlar:rıa U"!Tta• ka.. 
da• zor bir iştir. Bu. Amer''k" ın 
.b.azıriı.ıımzl>ğından Zo! v a.tle ~· ·a. 
tcj' dmı.ıımunun icaplarından od .ğ. 

ıına.ktadır. Gerc;i krrrerUrn. a....k ıi 

b·tk:rnd:ı.n. hazırlıldll sayılama."l. 

F.ıı.kat •kat üızeriıı.d~ tes'rli 
rol <'!j"Dıyabileceık sa ı'ı.da askeri 
varıdır. Yalnız miiı:adele sahnele. 
~' Amer'kadan çok 'l.lZakt • •. 

Bu.ımnJ.a beraber, Aıınenbn 

ku.vvetlerin:.ıı gr.:eık Pasifik saha
sına ve guek A \Tupaya doğru a. 
km et:rr:ekte olcl.ıııklarına dair hıı
beı!ier gelmck'.cdir. 

Ar."a.şıieyN ki, lngrı.tere J8'l'Jn
yayı Bimnanya ve H" rii.9tar.ıda 

karşılıınken. Amer' ka C1a J apcn• 
ya:yı AvuıstraJya önl rinde kaışı• 
lıyuııkt r ve Japon ileri .nl 
tlurdıti'rdu!ruın sonra, tarr 
mek Am rikan stra• r 
cı saf n teşkil ..,.ı 

Öyle ··!"Ü ·· or ki, ikb :ı- t.._ 
arruzu i(ouı • • r d :sünen a ~ 
mz Al.manya Ji dir. Ame:rı.. ::.ı.. 

(Devamı 3 ilncil Sahl!e:!e) 

sat Vekiııt>t::nce kabu! c ı.ırııı:n ~-, 
ni ar ~ r.m ze t.bl.iğ olun.. 

mııı.;tnt" B a 
0

ore ipck!.ı katlımı 
çorab imal -eden er. er l:i.s.. 
t:k kı.;nıına $1_nmı.ecck bir tarz
da kaI!.aıı:rlan rp da.i n:ad!d '1İn 
cın;:n • tam. haf• \fcya zayıf ör. 
gü ke;·melcr ni, c;orabıo salon, 

ince \-Oy& güı:ıch"'.i.1< çorap olarak 
incelik derecesini; kusursuz, az 

k-.ırlu veya lruslrlu ke!lmclc. 
r:r.i, orap boy n.ı.11naras:.n1 ve 
fı rman.m "ni yan.:aktır. Bu 
yeni h .. ·iiı'Tller martın 14 üındcın 

ojtJl>arcııı !albik edilecektir. 

ak,llı ;:ı blr şeyt. ı· sOyli.ıyor ve 
yo;c tam Allal';.i.ısmarla deyip 
or;-ci ·n 3.yırılma;. iSterkcn bu ac:ı 
ıp ü.Ca.nı ona !t"nd1 r1c!k ·ıtl ı.>lan 

kaJE" kovueAı.mu &:• ire:t.t:k: 

n bl,- durur- 1---------------

ooktarıd1'f pl.lja. cit.'Tliyorsun .. 
Nur;. karıısmırn c~ı-tızlar1nda0 tu:ta. 

rak, öı.ti.l-

- ff y 3. bcnrm güzel k&rıcr!ım .• 
Ne c... , beraberi :-ı~'im. 

N't \"11Q boı \Jllu t;;ıktı.., Sl')nra b rden. 
hat:rr a gc :.ş ıf!>i b:tşEnı ka .. dı. 
göı.lr dni aç. -ak 

-- Bugün P rs nbe d!iHl IT!i? •• 

l\·u 1 i'ılrr.az yü-r.ı lÜ e.k:şitt.: 

- S:ı.h.. . Sentn bugt;n k1=1bul g(İnÜllı 
dcğn rr ., _ 

-- Öy'e, yaı. .• 

Genç k m.. bir ok gibi. karyotının 
kenarın !l f r d ; saate bakc.rak: 

- sa .. L g ;• r, dedı, ben ha-
Zll'lanma y B l?r.ı yaptın:nahı-
y:m_ Şu hal ıe bak... Haydi Nuri 
sen kallı: ve h<:-neıo p iıJa g;t.. Ben d~ 
iş , e ıo: 

Gcr.c: k dı1', cda.ıım Iı;:nde dolaşır .. 
ken, ince \'e e koııt.: ·nczo?'lı.mıun 

<;erce\ led gl 01gwı tiı> 1, t:tl.'eX ve 
kCll 1 hart e yap-ıyo ı • Nurı Yıl... 

muz u, uz n, !:"lç bir şey söyleme
der. bu go c b !;. , itini çekti. 

So ra, alır .t)gır l at ğtnCl<..n ka1kt:L 
Penceren n l5nUnt;: do"1ru yüı·i.:.Jü. bir 
m!id 1et d nlze baktı. 

Nııvın, gardrrooo•ıda bir §eyler a. 
rarkrn ı5ylcndi: 

- Lılltfen l~edye buyurup bir 
kıUtven:ıizi it."Dl•.-ı. rnisuı.a.. VilkıA 

b ••• <f>ta:t"ıdan pr.k harap bir yer 
g:b: aöriınürsc de içeride n-eler 
]'<>k, ~ter ,.,1<. .. Hokkabaz, pe
rcr..dtb:ıı:. 'kukla, pa.udoır.· a, vod.
vı;, kcrmed't, 6ra:ıı, hatta trajedi ..• 
Ne. iat.e.rseu.ız 1';ende bepei: t·a.r, 
buyurun da bu:ı ın b'.r gOnJ.n!. 

D~ye yolcuya lalll kovuğundan 
.içt•ri,yc sokuyor ,.e kend.~in<': 

- Merhaba, ~~ gcl.c!;n, sata 
tıtldin, diyor. 

• 
- &fa b .duk, hoş bulduk! 
-- K& ıJ bııra~ı mı hoş, Bey:ı.zıt .kJM.. 

lesinın trpe.sl mi? 
- 'l t l bı.rra..<a! 

- }J.z:; n Kc.ıvu:k Pal:ııı hem yaı:lık-

tr, b=n kıış:Jc.. B '°"' t zm Itubı<tir 
amıra k :a bak.T. yıı:.! 

- K bik m, Bcb kl nıi?. 

-· Eob · ken _.,.yahu,. g3nn0yar 
ki: b u, ra!•tlmt, benden 

tı~ft B. 1
• •ıı olu~ rna" {koca s kalını 

s '" y r <) bol< ı ı sa!r.ala, böylcalı 
han& E<;bst lde var~ 

- Bob5t i I)I! d mel ., • 

- A ı zilppe de-mek' Eskiden b~ 
!ara ırumşer, da.tın e<ltld•n zlbld dcr
lcrdl. 

- Peki amma s?z de bu ded" ler>
n'.'lc bc:n:z bir hal 3·ok, siz b11-ikis 
gaye·t rnt, ka!ender b r adama benzi
~oı'Su.nı..-z 

- F.et ben de rlnt ~ kalenderle
rin P.obst; tylm! 

- Ne v;:ıd:1ıl.enberi burada ika.m.et 
butfuruyors 

. ş gii>ı battal, 
hlıı:.W. bir taşın le;> .ndc C>ll.ll"cyor eli· 
ye tlt'.mtt., b .. nı Ga~ta ktrlesine s;.kA
yet etnuı, c.aıı.ı.ta ku!bi de bsna ceza 
olar•k üç tane Haliç vapurı... yuttur. 
mııştu ... 

- Üç ta?Ie Halıç .-apuru n!tl?. 
- Evet, ben de blJllt:n üzer~ Ha-

yu.-.ı:zadadan \oplamı.ş old14um iki 
yi..i:z elli kilo tahlakurusL11.1u Kaa·ak.öT 
mey h;ım lerinde t!U ı::a)l sarbO§ ettik
ten ıonra Gul.:ıt:ı ko.cs.nın. üzer..:.ınc sıa.L 
dun:uş Y{! bL<.o:-.dan dol 711 bütur bir q 
A..rn:&.\·ütköyU. A.k1ntl6ının tam ~ 
da. bin beş yiı.z.. kille bı.:.yıl' tw"'Pu ren
deic:n~n mc.o:ı.1.1r cdılm.ştim:. H.attci ..• 

s;,:; ı... ıtl<·' al • koqın.dııkl ;aç 
saknla karQıruş, ı;>er·ş n adanlill tavır. 
la.r~ çrhres , göz!e•i de biraı: ııca;pleş
ır. ye b dı. B ınduğınnuz kovuk 
zr:.. 11 ufacık~ darac!k "e luı.y'l kaıro.nr
lı.k r yer ot ı.;u ü;• .. rı, artık ken<linw. 
tet. ... ıır d .. \ e y an kap: t.-ra!ıoa 
b.:ıkm ya ~ ı. Ad:tm, üı;ıeri pas. 
l .. t lce!e!-:e örlulu ra! gibf bir 
Yt C!..ne a !ı koyu men "'e 
renkli bu- ıspı to ş.l~csl.;.i h~na uzaıtıtı.: 

-- Bır foı.nrıoa \bal bu:;.vrı./LtTıaız m..ıı? 
- 1\. ek'Ttnr ede.-lm, pe:rhizlm: 
- Fcıkı,,t hu !a.lıchr, bu l.k..·'1rdir, 

bu, Ad nı o & hay;!'t verir. Bu, pas-
lı l\a.1\ı' ı c r, k!.ıi1G göııW!m Pfr'-
de!W · On i;"n bir yuduın ~ ... 

- s·z i~n, af.yet Oıisı.m1 
Eltndt'k i boyalı ;spi"16dıın okka.4 bir 

yuıt.ı"' çekeel<" 
-- Ah bu Zlkk:1m1 bu ztld:::ını.. Ah 

yerıu d.b e batası bu zöııın oğ'!u 

zıkkım .. YalnlZ bu deiil, öt<J<; bU!ldan 
da.ha zehir z.ı:kk.ım Y.ı.nıız &tek .. değil, 
&:ha Otekr 4:>un1 rı:!cıın cia zehır z klcı.m 
<>B;lu zehir %lldtı:n. Katı•olsun bunle... 
rı fc .. t <'d 1 Ki mm bunLırı icat eden 
CemşU mis! Haıy edeıııez ola 1di, b.aıy 

Devamı var\ 
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(Bu yazının metinleri A,ıaaoıu 
Ajansı bül~lerin:!.-n ... ;u......._.,t..r) 

Telhis eden: A. SEKiB 

YElNl !l'IACAR NAİBİ 
PERŞEMBEYE SEÇİLECEK 

Bıudapeşte haberine göre Bar. 
dwsi mvb'ı.ı.slar roecfa;\nrle Naip 
Hortinin bir me<llubunu okı.nm.uş.. 
tur. Naôp bu mektnıpta halefini 
ıs<çme k hakıkıım kullam:ıl'adığun 
ve naipli'< meıvki"1e getirilecek 
za:!ı layıiın etımek lş'.ni parlarrren. 
'oya bıraktığım lraydetmektcdir. 
Ör.ıümLı2'd ıki perşı:mbe ügoo iki 
meclisin bir araya gelereik yeni 
na;lıi. seçeceği zanneıiilmaktd.ir. 

ÇÖRÇİL VE HARBİ 
KAZANMAK ÜMIDİ 

ÇöIJÇil dün akı;.am rad.r"Dda 6 ay 
rnriı.ıı.ô.a cercıyan eıd·en Jıtıd'seleri 
gözden gcç<irmış ve b:Jlnassa şun. 
ları süylemi.~t·r: 

·ilki millı.m hru:hse rb:ı.u; bun
lardan b'.r; ve en ımillı'tr.ı.'"Ili Bir. 
kdk Dc~·}ctlerin harp sonuna 
kadar yarumıııda yer a"'n-a'~ dL 
ğcri d" Rusların yen"!:mivorek 
memlek. tlerir.ı;!-e- rrru.zaffe"a ne i. 
Ierlemclercd'r. Rı.ııslar lli'.lor ei. 
sancısrnı yıkmışlar, Almanlara 
mil;•onlarca zayiat vend'.rmişler. 
dir. 

Bu paha biçilnıeıı: zyilik1e.r1'D 
kar~ısına konması gereken karan. 
lı.k tara!lar da ı;'UDlaı'!lır: Japon.. 
lar harbe giıım.:ştır. lngi~tere yal. 
nız başına Pasai.ği Japon büıoı.ı,. 
muma kal'Şl müdafaa edemezdi. 
Bize ferah veroce'.r diğer bir ha. 
dıse de Japonları lıa~'al sıukutu. 
na u..,<Tratarak sarsan Çin mrne
tinın 4,5 yıllık rr.•:.kavemet dir. 
Bir çok ağır kayııplar, bır çok a. 
cıla.r b'.zı bekl:y<>r. Haı'b n ta!ilı. 
s:'Zl 1<. ve hatalarını lıül-{time~e 

.ı<:~r. bir sı.ılıh olarak kulhıwna. 
ırnalı, tenkitrer gayeye vamıak i
çin çal aın hüJ.:fımet'n lrud e·ni 
sa "11\..::nalL Mütıtc.fik ordular 
1912.·J..3 d" Japon hezime.ıni ta. 
h:ıJl.ik:ıl'k ettirecok kı..ı.lrete <>r~e. 
ceklerdir.> 

JAFON G~'ERM.İ :'rü.TO 
ASYALILARA TE:\!İNAT 

VERDİ 

T,,;ık)"O habercne ıgôre, Japon 
Başvekili Gcn.ral Tojo, Singapw. 
ı'un <li:f, n / ı üzerine Doğu As. 
yanın a1d>ğı dıu ımu paı.i..uıı.en. 

roda anla lımış, b lhass-a dEunişti r 
k.: 

s· ngapuı un ctu m,si ile J aıpon 
kıt'~l.rı Doğu Asyada:ki bü:i.i'n 
İng· !İZ ye An.er:kan Uslerin1 lş. 
gal eiilTliş oluyıo~' ar. Binnan ada 
tngi l '2 aıskeri istinat noktalarını 
ele geçirmek ,.,. Ar o • S h"SOn.. 
lar-.'1 Çı.nnr..IC" 'i bocled.lderi 
13 ·"manya yolunu kapamak için 
.Japon kıt'alaTı taarru" 'harnket. 
ler'.nP. d-::-vam edec kleııtl r. 

Şıır.rli Hndıs:ana da Buyü:k 
Britsnyanın ııu•~mlü iet bda<lın. 
dan bur a.ır.:-.ı:ık ve Büyük Asya 
rcfalı. sahasın n kırrulmıııs r: fa iş. 
birliği yapmak >ç·n en iy.i fırsat 

çıl.unıştır. Jap,:mya Hı.vf ;Jerin 
ke~dilcri tarafından idare edile. 
cc·k b ·r Hind tanı kırıımalarını 

beklemekte ve Hinıtlilerin va'an. 
,e.vcr gayr°etlerine yaıtlunda bu. 
!unmak azmindedir. Eğer HoJan. 
ı:Ia, Hiı:rdiıstmıı haikı, Bü~'IÜık A;;. 

yanın kuruhıışunda işbi.rliği ya. 
parsa Japonya bu halkın da ar. 
z.ularına ı."C an'anelerine hürmet 
Ye riayet edecektir. Çunıg.King'e 
gelince; Japon kıt'ıııları Bllıman. 

yada ilerlemekte olt:lıuğun.dan bu. 
rası yakında kesilr.cektir. Ceoo!bi 
Amer.ikrıya ve d"'.er tarafuı.z 
memleketlere ~elıııc<'; bunlerın 

ha:kiki Japon n yetler'ni anladık. 
!arına ve İng'ltere [e Birl~ik A. 
mer;kan n baskısı altı~..da ve on. 
lar lıe.oabına ellerini at.eş: srıkmı. 
Ya.caklarına kanıiın.• 

AMERİKA SEFE.RBERLİGİ 

Va·Ü>g'lmı. haberine göre, asker. 
lik d•.- ·eleri memurları 20 • 44 
yaşları ar. • r'>Cla silah altına alı. 
r.a a·~ et~ klf'r~ıı lakr'bcn 9 ınil... 
)<>n kişiye b 1 o o:acağını bildir. 
m: .Ic~dir. Du .• an "Dnra yapıla. 
cak iki k1 rt m "Felesi rni!letin 
silah alt•nda bulunan erkekleri.. 
nin sayı.sı"ı 1~ mılyon ki :;e y.iik.. 
se!tecc~ ir. 

LONDRA HALKEVİ 19 
Şl BATTA AÇILIYOR 

Londrada Halkevinin açılL<; tö. 
reni 19 uba fta y apılacak'tır. Lon<l 
ranı.n 19 şubatta Türkiye saaı:Ue 
18.45 d~kı tilrkıçe neşriyatmda 
limmin tafs1.atı verilecek ve 21 
ŞUbat saat 14.15 dekı neşriyata da 

Yeni Macar naibi per
§embeye r.eçilecek -
Çörçil ve harbi kazan· 
mak ümidi - japon Ge
nerali Tojo Asyalılara 
teminat verdi - Aıneri· 
kan ,,_forberliği- Lond
ra Halkevi 19 şuqatta 
açılıyor - Şark cephe
sindeki muharebeler -
Libyada vaziyet - Uzak 
Şarkta askeri hareketler. 

ŞAıRK CEPHESİNDEKİ 
MUHAREBELER 

Ahnanlara göre, merkez kesi. 
minele çember içine alıımuş hir 
dü:şman te§kili yak cıdilmşitir. 800 
esir ve 42 to.p alınımıştır. 
B~ka bir kıos!mde <fil<'ıman ye.. 

nlden ağır kayııplara uğra:t"1mış. 
tır. 

Soyyetlere göTe, kıt'alar taar
~laxına devam etm~şlerdir. Düı;
man cephen:n mıbteEf kesimle. 
r:ne ;ııı· iyat kuvvetlr·ri sevkeL 
miç\ir. Alımanlar karşılık laar. 
ruzl~n yapnıt:;:crsa da kerdileri 
için ağır kayıplarla püokürtül. 
mil§ tür. 

LİBYADA VAZİYFT 
Mihvere göre, ~:ın.al Afrikada 

Alman • İtalyan kuvvetle-rinin 
me·ıt ii iılcri !ıarekctk ri muvaf. 
fakiye.ni neticele.r vermiştir. 
,Kab:re hab2r'nu giire, General 
Auıohinlcck'in ~imdi kuımandası 
altında üç ordu bıiunduğu açık
ça söylerumcktc·d'r. Emri altııııda 
bulunan 8 inci ordu ıle Suriycde. 
ki 9 uın<ıu oDdıUıdan ba~ka Irak;l.a 
ve iranrlaki 10 uncu ordu bulun. 
maktadır. Tii1Ill General Gunian 
bu 10 uncu ordUJya kumantla et.. 
melJ e<d:r. Lon 'ra rad<yoouıı.uın 

verdiği malı'.lma '.a göre Malta a,. 

daıst 10 saattrnbe»' A:man - ita!. 
yan tayyareleri !araf;rndan bom. 
bandıman ıd lmc'1 riir. HenüıL 
netice mali'ım de. i'd'r. 

UZAK f'A ıır.: \K' ASKERİ 
HAREKETLf.R 

Japonıfara göre, öncüler ve tanı.k.. 
!ar rdcı'rntinıde hulunan Japon 
kuvv~tl,ri ' sabah saat 8_ de 
S~r.ıgapura g'rm: lcrr~4'ir. B·u anıda 

S'ngapur>da 15 b n. in ··'liz, rn bi. 
ni Avuıslralyalı ve d!"cr yerli teş. 
killer olmak üzere 60 b'n kişilik 
bir k-uvvet bulunu.yordu. 

MüLt'2fiklere göre. Surnatrada 
para<ütr:-üılcr tarafu:ıdan J,·ap.ıian 

taarr.uızu mü'ca' ~p PrfrIT.l:ar~a 

binlerce Jap 'n as'-ter:n. n.akled!ı.n 
gem;ler karava d<.rhal çıkaııını~'a 
baslam'ifo rdır. ' • 

Çörçi 'in nutkunu 
Berfin nasıl tefsir 

ediyor? 
BerLn, 17 (A.A.) - B. Çii~ç:J'in 

son r.utkun m tovek1.-i; :w edası bu
rada dik.rkc.ti çek.tn~ .t:r. Derl'n 
malı fillerinin <lüşur.r esi şudur: 
•Çörç 1, haqıçi siye• Ue 1ngiltc. 
rey.i tarihind<> bug'·:'lc kadar gö. 
rülrr.err.ş bir rr:eiğlfıb~J ete atT.15w 

İli'. Amerika ile yaptığı rnla~m·a 
ile lmpcrator' ugun B ı !e<ik Ame. 
rikaya sııtış'f'l kabul ~tni.ş, ool'e
viıklere akJı,n a1mıy;ı.cagı tadzl;r
de bulunım u~-tc.r. Ayııı zammırla 
İmparatorluğun çel:.rdeği olan 
H'ndistanı teraııiye ~!mışt.r. 

---v--·-

iktisat vekilinin 
beyanatı 

(1 ine! Sahifeden Devam) 
Eümer Barık fab;:kal..ır1ı11 1".l. muıhlaç 

oldugL' hanı nıadde, n:.ai.ıeni-€ \.·e yede-k 
akı.<:aW'l. dahilden te:n1ini için çalışma

lara dE-\."3:M edilr:nek'ted~.r. 

Az zaınanda koaıoi.·w.la.rLrrLa harici 
bJ_.;. b·r siparişe n:·.ı!1taç oLnada..ıı isıtih
::a.·at:ı devam cdeb.lc1.:ek \·a.z:yete ge
l«f'ktir. 

Sürner Barik i;sçl.Cl'rnın miJhim bi:.r 
kıs.mı ağır sanayide ç:ılJ.Ştıkları için aı
ğu· ~tiJere Yel"~len ni:sbelt€: e-kmek 
kanııesı tevzi edLecelctir. 

Mac!er 1kömüı·ü :s:tihs:ı!ini aı·ttwmak 

ü:7Err. icop eden t~ lhirlc:r al1rııntl'Şt!ıl'. 

.JI<ı'-2' nın ihı.t(l'acı ~lan rrıaci.cıı d;rek
lc~~ni kch:ylıkIJ L::!n:n elıT.;.:.,~ üzere 
50 - l50 ton ar'l,,ı.lıllaLl ır.-otörll:'re 
dı.rck la~ınıa mükcll fiyeli. konmuş.
tur. 

u A vrupada baş
l<a bir harp cep· 
hesi lcurmalı •. ! ,, 
İngiltere Tekaüt Na
zırı Rusyanın 

yükünü tahfif için 
bunu tavsiye ediyor 

Londra 17 (AA.)- Dün a:.:şB."1l. 

Staffuırlda 'bir dcmec:e bulunan 
İngiltere tekaüt nazı~ı Womuıst. 
Jey, Avru.paının l;a~ka bir kıs:1'r:ı. 
da bir harp ctıplıesı kuruJıınaı;ınt 
tavsiye eLmiş :r. Bun.dan mak·ot 
Rusyanın yfü,ünü hafifletmektir. 

M<Uımaileylı, şöYle d_m(;ştır: Bu 
lüzumludur. İklbaharda yemden 
bir l::askın yapılacaktır. Rusya, 
harp malzemesi verilmesin.den 
.maoda daha ba-J:a sur '< d yar. 
dım edifilıck mecburiye ind.dl'.r, 

Sovyet filosu 
Finlandiya körfezinde 

Alman mevzilerini 
bombardıman etti 

Moslmva 17 (A.A.) - Sovyet 
destroyerlerinin Finlanıdiya kür. 
fezlnı<le Alman meıvzt.e?'inı mu.. 
vaffakıyetle p ateş;ne tu..Luk.. 
lan lı"Ld:rilmekt'Cdir. Yol, bera.. 
ber:erinde bulunan buzkırıcı ge.. 
miler va.sıtas:ıe bu har-,> gemıle. 
rine açnk bulu,nUıyordıu. 

Singapurun su .. 
kutunun İspan .. 
yadaki akisleri 

Matlrid 17 (AA.)- St:>.fanı: 

s'.r.gapurun dı.iışmeif.ndrn bah .. 
seden gazeteler, bu lıJa..s. nın va .. 
hamıetinj ·ve nı vdan.ı gt:l~rec:eği 

ak:sleri b l'rt.rrck <lrler. 
M. Çörç.J.';Ji. nr•!:k.u ı~e.ziırn t:zı iti

rafı ve istfüb. le ait b,r körumserlik 
g;::ı: teiıı'.<ki C<J Lmd:!:cci-.:. Bıırı.. 
don b. ;ıb İr..g J"z .Ea,vekl'.n-n 
Ak:rieniz<Lı rrıürakc.be} i lamamcn 
ka}1bet ği:ni kabul el'Tlck1c ita!. 
yan f] u hakkında en bü.y>i.iık SC

naıyı ya}TıllŞ ol iuğun:ı da işret 

edilml'kted'.r 

K nada ve Amerika 
suıaı·ında dO.şman 

d.en:zaıtııarı ! 
Londra 17 (AA.)- B.B.C. Ka. 

nadanın dnğu snhilirıde .ikri denlız
allly.a l1ücwn eıd.:lıniş~ r Bı:.ın\:ı ... 
r n batırılmı~ .> 1 ~ası mt.±.tcm 1-
d:.·. Bir denizaltı da Aır. r .. a «o. 
hı 1!eri yak.nında bir pelrol \"a. 
p;!"'~ ı.ına taarrll..l €. : rken (()ruL 
rn üstür ,.. 

S"ngapurun zaptı 
y arın Japon yada 

tes'it edilecek 
Vişi, 17 (A.A.) - Tokyodan 

bildirildiğine göre Si.ngaııurun 

zaptı yarınki çaryan.h günü Ja. 
ponyada büJük mcrfü.Jmle kutla.. 
nacak, resmig~it yapılaeaktır. 

A(man ar 
(1 ine! &.ni!ed<n Devam) 

Nğmeıı Fransada oto yollım. yıı.. 

pılınaktadır. Alınanlar P=ls - Ca.. 
!as arasında bi:r yol yapıldığını 

ve bu yolun Bruges ile Aix.La 
Chapelle'" bağlandığını söylemek. 
tedfrler. Komadan hıldirildiğinc 
göre, Turin, Milaıı, Vt"r.edik, Tri
yeste, Bclgrnd ve Bü kreş 'ten geç. 
mek üzere Bordo ile Odcsa ara. 
sında bir otomolıil yolu yapıla<'.ak 
ve bu yol Akd~nizıkn Orta Av
rupada İsviçreden •t> Alplcrık 

Senbcrııard geçidi yakınıııda Fer. 
rcx'dcn geçerek Alnıan~·a ceııu·hu. 

na ve Fran:ta şiınalınc uzana~ak 

bir yol ile bağlanacaktır. Bn yol
da kışın da ku lanmıya elverişli 
dört tünel buiunacaktu. 

BakkaHar Cemiyeti 

B:r n·lPtehas- s 7;-!\:ır:da R.ırranryaya 
gı.dertl- orJdan da t.lirr:k. ı;r. irilınesi 
iç·n icşE;.bbU:s!c~Je ou un c:-ı....ı _ Kö
mür c1 :ı.rhğı bir dah ı t.el .. P!"l"}r eUnJye
cekti!". Zonııı.ı d;\k~n i~tanb la k r.nür 
rı:.ı~aen ·kL vapuır k favJ:t C;tnıediğ:n
den bu dörde c:·kar~·rı).Şt • --- -~';yatı 

Dc!"llzyolları Umum .rı:IıJdrtr·· ğtl ide.re 
edC!:tkt:r. Her yıl bUtrii', b"r .... lş meı-·
fİı'!liı.öe İ;;tan!:.ntlda seksen bin 1rın 
:: • .ade:n köıniirü s::~·'" "'1ı·"1ce:-ı bu ·vıl 
kinı.:ri..lgan: sontına ı-aj:ı.r de ksan .üç 
bin ton maden kömürı.i ~sUlıı .. k olun,.. 
r.ıu~tur.Jo 

1 

(1 ~ci Salııfeden Devam) 

k::ı~·•a-:a~t:.rıl r.ı..;l r . .ô::t kaoperatıf or

taklarına klia '\ ild~tı .. le, ö<liln~ para 

ile ma1 \·erecektir '\"eri ce!r!iyet ıda. 

ZAl.i - 1332 veya 1334 yılında es
ki Sultan Mustafai Saıts cı-ktılundan. 
a~mış olciuğum 520 Ko. lu ta:"d.lmamc
yı zayi ettim. Yeni ini çıkaracagımdan 

isiJ".J.n hüktnü yo-ktU'r. 

re l~ey'ch koopera,ir:n 0izaın.ı10ımes!nl 
h<i7.ırlıyacaktrr. 

Bili·h:-re; yapılan seç·rnde İdare 

Ue:; 'elınCen çııkan üç ôzanırı yerine B. 

Kemalı Salim. v-e Kaı.1nof stçllnıışler

dir. Cemi.ret.in yenı yıl bütçesi l)n üç 

Birmanya harbi 
yeni bir 

safhaya giriyor! 
Rangon 17 (A.A.)- B:mnanıya 

mı.nharebrni yeni bir saf'haya gi. 
riyor. İn;;füzlcr'n Dilin mmağı 
üzerine yeni çekilişleri neticesin.. 
de Japonlar, Martabarı kıörfezi:ııi 
tak'p e'nnı:." sure'.ile Ranı:ıı:ı!l'dan 
kl.l.'1bakışı ile 120 ve kara yıC>lu ile 
yalnız 170 kilıometre mesafeye 
gelmiş bulunmalHadırlar. Bilin 
şe-lıri Birmaırya yolu üzer:ndeki 
Pegıu mııkadıdes şehrinden ancak 
90 kik=etre uzaktadır. JaponJar 
altı gün zarfıı:d:. 'ak.riben 10-0 ki. 
lcmetre ilerkı:nrşlerdir. 

--·~-

Ruzvelt, Cenubi 
Pasifik buhra

n:; n ı halledecek 

Yeni Zeranda'n·n 
Vaşington Elçisi 

böyf e söylüyor 
Vaşington, 17 (A.A.) - Reis 

Runelt'e Beyaz Sara) da ilimatna. 
mcsiui veren Yeni Zdanda Elçisi 
l\L Naslı basına şu h':yanatta bu.. 
lu:ıımuştur. 

Cenubi Pasifik çe\ :esinhı ilıti· 
yaçlannı en iyi tak,\'r eden Reis 
Rmvelt'ten haşka hiı; kimseyi ta. 
nınıı)·Gnuu. ll,İi.le y~ptığuu gö. 
rü~edcn sonra, C;t.nuhi Pasi.. 
fik'in bU"güuJ,.ü buhranının ınu. 

vaiık şcki1Ce haiıeiliııncsİ için 
nıaddcten nıüm!~ün l•!an her.şeyi 
yapacağına ka.niiın. Singaımrnn 

düşmesi YeLLi Zel.1nd~yı güç bir 
duruma d~ürmüştür. Ycııi Zelan. 
dalılar böyle bir , in mümkün 
olabileceği ihtimalini hiçbir za.. 
ıuan urutınaTnışlard..r. .Japonlar 
bize doğru dönmüşl•rdir. Fakat 
bu, kendileri için kolay bir ~ey 
olnuyacaktı.r. 

Portekiz'de 
C l fnci Sahifetf,.n Devam 1 

tekizıl10 ikt;.;ad.i hayat pe·;, güç. 
le-ş.n;.ştir. Yağ ve petrol sık:ntıısı 
vardır .Ot'Oır:obiller a rtı.k scyrü. 
sefer yapamıyurlar. Yakacaı."\: şey. 
ı~.r. ekkl.lik ,cueyaı:ı \"e su bu. 
lıunamıyor. Zeytinyağlı lamıbalar. 
la ışi< \(min cd:l'yur. 

Japon is Ua tehdidi 
{1 incl Eani!eden Devam) 

ber edilmesini ve lli-·ı-ı:nlu led. 
b:rler almma<ını hükumetin harp 
kabines'nrl m bt>gün istemiş bu. 
1urır:uğuı11u b!Ld:rmi .... tır. 

l\hııınarleyh, bu ta eb'n memle
ket halkın<dan hev1'esirıı ister is
hıınez ıneml<kd mi1dafaasına 

iıs• rak için ~ıükı'.unet hizmet.ine 
gırmek mecburiyetinde lıukındu. 
ğ,ı n13-nasını ih~iva ct'..iğini ilave 
~IY leımiş tir. 

-~----

Hasköy deki 
yang:""I facıası 

(1 incl Sahifedpn Devam) 

lfsi derin bir uylwda bulııaıur. 

larken akşamdan arka odaya bı
rakhklan ımangahdan ısrçrıye.n 

kıvıılcmılar harap olan du"ann 
kaplamaarını tutuışturmuış ve yıan. 
gın çıkmı.ş!ır. 

Yanıntlaki evle odanın duvarı 
müşterek burlunduğıından bu su. 
retle yanıdaki ev de tutm;muş ve 

alevler kısa bir zamanda her a.k.i 
l!'Vİ de sarmıştır. 

Evdekil>er neden sonra yangın.. 
dan haberdar olmııışlar ve kaçış.. 
ma~a ba;;lamıslardır. Fakat alev. " . , 
!er Etrafı sardığından ML~on, ka. 
rısı Luna, kızla~ı 15 ya ın a Su.l.. 
tana, 6 ya~ınd'a oğlu Nc~:.ıu .. 1 ya,. 
şında Liy-on, 2 ayhk Avraıın a. 
te:şlErden kaçmak isterken yara.. 
IanmLşlardır. Zavallı M'şon ka. 
rısım ve ço"uklarını kurtarmak 
üzere peııcer~ıd,;n b~ıe!' birer d~ 
şaı atımaktan başka çare bula. 
mamı.ştır. 

Bu sukut neticesiıııde iki aylık 
Avram taşlarda C,.,yni akarak öl. 
ırnü•, d;ğerleri ağır yaxalı b!r hal. 
de il.' ssvi hasta~ tsine kıaldµ·ıl. 

mışlardır .. Bımlardan Liyon ve 
NE'S'm'n hayatları tehli'.keded'ir. 

1!ioon·un evi tsnıaımıen yanmış. 
tır. Yandaki ev ae kısmen yan. 

.. !" 
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Singapur'dan 1Urfa Mebusunun Muhtekir bir 
sonra 

Japon hedefi 
(Basın"'!:a!e'ien ·ıe·.am ) 

bilir ve demokrasile"in nihai za
feri bu içten ıLleği ı;aıan!i edebi.. 
llr. Bımuıı iç.in.dir ld, Birman~ada 
ve llindistanda daha ziyade lngi.. 
]iz . Çin işbirliğinin hakim ola. 
cağı ve bu i şbirliğinin Japon is. 
tilasm ı karşılıyacağı umulur. 

Bugüne kadar Japonyayı kolay. 
cacık kazandıran selıeplerin bü
tün bu miinasebetlcr!e bundan ö.. 
teye dalıa çok znda!jllllş o>duğu 
muhakkaktu. Bu ı:oıluğıı bizzat 
Japcn Başvel<ili de itiraf etmekte 
ve milletine Singıapm fethinin bir 
gurur ve rehavet ka.>nağı rolünü_ 
oynamamasını tavsiye eylemek. 
tedir. 

(Birmanya • Çin • Hint mııva. 
salası) ve A•;ııstralya'ı•m enıniye. 
ti İngiltere, Amerika, Rusya için 
hayat da\·asıdır ve nıiıttcfıJtlerin 
harbin bugünkü sathts1 içinde en 
buyi.ık dıkh·t ölçıi>'i ile Üzerine 
titrıycccklerı alıınıaı dır. Burala.. 
rın kayrbı ne Uzak Şaıkm, ne Hint 
Okyanusu adaların•u, ne Hong· 
Koug, ne Q.c Singapur'un terk ve. 
ya l..ayıbı ile olçiilcm,•. Asya da ve 
Afrikaıia he~ey.i.ıı tel.aur kazanıl
ması veya hcr'j<'yin.k.uybedilnıesi 
bu ııokWarıu el.U tutulmasına 

bağlıdır. Eı,;~r İngi!tero• Hindist:uıı. 
Amerikalılar Avnsttulyayı takvi. 
ye edebilir rn elde ıutabilirlcrse 
Japon haınl~s.i durrlt!ru-Iwuş ve 
davanın en karanlık ve korkunç 
salhası önlenmiş olur. Bu devre 
içinde eğer ilkbahacda başlıyacak 
olan Alınan taarruzu kırılır ve 
müttcl'ikler Rusya ile bir arada 
Anupaıla zafer yolunu kendileri. 
ne a~abilirkrse bir med dalgası 
halinde mJ.tıefi.hlerın Avııstralya 
ve Hiu.distandan, halta Vladivos
tok \·e Doğu Sibery dan terk ve 
kaybedilmiş her n<>k.taya ve Ja. 
pon} a üzeriııe uzanmaları ('ok ko. 
laylaşahilir. Esasen ç,;r~il'in ümi
di de soıı nutka h~k·nı olan ru.h 
\•e inan ile hu üç ı.ıoı taya; A.ıne. 
rika ittifakı.na, Rus ı:ıaıkan,metİ. 
ne, Çin insan kaynağına ve zafere 
inanış şuuruna dayamıuyo~ mu?. 

ETEM İZZET BENİCE 

YeniJa ontoarruz 
hedefleri 

(1 inci SohJf•<len Devam) 
ed&ıceği kanaatini gfa,t-ermek!.e 
ve bmıun i-çln iki seıbcp ileri sür. 
mekted:rer. 

Bu sobepl-eYln birincisi şuıd'Ur: 
Birraanyanın ;ı:.gali IIinıLJ:;tan 

içen daimi bir tehdit tq;kıl Ede. 
cek'.ir. 

İk'ncisi, Jaı;onların ilk hedefi 
Çin muı~arebcsini b~t:ıımek o~du .. 
ğun.a göre, bu neticeye u'.~mak 
iç:n en iyi çar .... Çun ,1:crıg ord~ 

lar·nı bcsl'yen yıclıu kesmekt:r. 
Müsa.hi 1er. Tokyo genelkurma. 

yınm ıın"1J:ni plan na dahil oldu. 
ğu mulıakk·ak bulunan Holanrla 
takım ada 1 arı taa rrı.ıı?unun ulaşı. 

lacak ifk hedcıf oimadığını söy. 
lemcktn:l'r1er. 

Bturudan ba.Şka, Japonlar, Pegu 
yolunu k=eler ve Ranıgonıu al. 
maığa muvaffak olsalar bile Çinin 
kendine Iü=lu malzemeı;·i al. 
mağa d.E;vam edeceği söyler.ımelr. 

tedir. Kal'kiitaıdan yola çıkarıla. 

cak büfüıı roaızcme yukn Birıman. 
ya tar.kile Şana gönderilecek ve 
oradan Mandal•y demiry<>kınun 
batı ~ube hattile yukrine ulaş. 
tırılacak:tır. 

Gerek ik'.ısadi bakımdan, ge
rekse Avustralyaya taarruz mak.. 
sadilc hiç şü.p.'ıesi;, Holanda H'ın.. 
d'stanının evvela zaptedilmesi 
Japonlar iç"n çok lüzıumlıııdu,r. 

Bundaın başka Sureba<ya büyük 
dell'İ.Z üssünün eMc edilımesi 

H:ni Ok) anıUıSu;;dan batı Pasifi. 
ke giden den'.zyollarının miiraka.. 
beo'İ iml<anına yol 2lçacakıtır. 

RADYO 
Dini eyicil erine 

tavsiye 
F.3ı:iyo dinlemE:k icin en müsait 

mev!'"mdeyiz. 1!.fak'n~ni:.:.den. beklenen 
randımanı alabilme:ıı:z itln R:.ı.dyonun 
en has.;:as noktası obn LfimbaJ.aır~n. 
zay1İ olrnr.rnası ltızı:ndı.r, :Sunun için 
fıı!:attt:n istifade ede-rek LfunbaJarını-
21 ücrf'L.ı:.l':l olar k l';n.lat.ada Banatalar 
Ca.dde~i General H:ı"lı aHmC:.a Türk 
Philip~ Liıııitetl Ş"-keti Sat., Salo
nt·•1d:ı Phillps Fab!"'"k:ılarmıdzı husus! 
s 1 ~•-ettc get~ı Iın:ı·ş ~·on sı:;tcnı li..mba öıl

cU 5..letleı:-:Yle koot.ı.ııl ettiıebilirıSi.nlz.ı 

muhakemesi dolma kalem 
Ankara, 17 (Teıleior:Ia) -
Maarif Cami'Yetinde yapılan 

y-Ol:s.u.zluktan d'Olayı eski Urfa 
meb'UıSu Refet Ülgm. He yeğeni 
Zeki Ülgen:n muiıakemesi:ne dün 
devam olundu. Evvela idtlianame 
ok·urn:Uu. Bu iddianacr.ede 1938 ve 
1939 yıllarında ea tışa çıkarılan 

Maarif Ccımiyeti p'.yangosuır.dan 

iikra:ır..iye çıkan ve satılmıyan bi. 
Jetleri tanııdı.klarına ve yakınıla. 

rına vererek Refet Ülgenin bum.. 
Jarı hôn::.oaye et',iği ve bazı bilıet. 
lerin nllIIJ.aralarını 1ıahrif suretile 
ikranr..iyelu aldığı ileri sürii.1ımck.. 
te ve Zeki t.l'l.ı!en:n de talebe tak. 
sitlerinıi. Urfada bu1unan ailesine 
görııdemır,k surotile zimmetine 
geç.irdiği iddia edihnektOO:l". 

Bunun üzerine Refet t.l'I:gen ce
miyeb· n nizanmam<sinden bazı 

maddeler okızyarak sözlerıi.ne şöy. 
le devam etti: 

•Para almak ,veıımek VC'Zll>eye 
yatırmak. hesabı açıır:ak ve ka.. 
pamak gibi i·şl-crin ben.'ırn}e hıç 

bir a!iıkası yoktur. İleri sürülen 
bu g'bi barnk«tlerle bana !iftira 
e<d.l'!llr ktedir .• 

Ref t Ülgl'n bu iftiraının cemi. 
yetin eski muhasC,.,ec•si Lı'.ıt!i ve 
Altmdlş Anı.i adlı bir ır:>U.ail!ımin 
de bu ift'rayı yaptığını söyle-d•i. 

Hak!min 20-00 lira ve 500 lira 
ikramiye k.vanan biletler''n satıl. 
mad1ğı halde satılmış gibi gös'.e.. 
r'l<rek hu bil>etlerin tarudık ve 
akrabalara ı;;a'ıl<l1ffe1na d"ir cı11aie 
bunların iftira ve yalan okluğu 
şeklimde cevaıp t>ertli. Bul!'.dan 
sonra """'1fyte;n e'5E<ıi V<".ID,d>rı 

Zeki Ül.g<nin wrgusu yapıldı. 
Tahliye talep'.eıi red·.lolunarak 
oova Ağrrcezaya 1-:arnle etl :.di. 

-- -o---
Fiiip!nlerde 

(1 ;~ s~?b!fr.:!en Devam) 
Bu askerleri men,up bulun. 

du an birlik evvele~ sarılmış \'e 
su ylarrnın büyilk ı..mu intihar 
ctmi~lcr ·;. Japon kuvvetleri bun
lara yiizerek hatlarına iltihak em. 
rini vermişC>e rlc Aın'°l'ikaltla.r yü.. 
zücü!erin biiviik kı<mını öldür
mü;;lerdir. Eot:ıan Yarımadasının 
batı kıyısırun ınuht<"l aoktalazı. 

na (ıkan Japonların son kısmını 
da püskiirtmiiş olan Amerikalı ve 

F ilipinli miidniiler, harbin başın. 
daııberi J"aponlarııı iutihar ettik

lerine şahit olduklaroın fulınt cesa.. 
ret ve kahraınanlıkl.ı yararlandı. 
rılnca.k hiçbir örnek görmedikle
rini söylemektedirler. 

1' .. \.Ti - İ t"nbul Beled:yc ·r.den 
aln lş nl<lug .l!n 7515 ~o. lu şu.för- ehli
yetn~nı.e:n! zayi E:U n. Yer.. ni alaca· 
ğın:dc:.n c~~{i r:1'.n hü'mıi yukt ·r. 

Recep oğlu IlaMd· YAl.'LAZ 

satıcısı 7 yıl 
sürgün edılecelc 
Sultanıhaımamda Havınılıı.ı han,.. 

da kırtasiyeci Filip Le.vi sattığı 

5000 adet doluna kalemrden 5008 
lira fazla kar temin etın~ ve bu 
suçla Ashye İkinci Ceza Hiık'on
liğine vui!miş'.i. 

Filip Leviı:in OO:ııu.şması dün 
bibmiştir. Mahkeme s.uçu sabit 
görmüş ve Fil:p Le\~ni'n 7 sene 
4 aıy Petürg0y' süııü:ın:ıesine ka. 
rar veım'ı;;t:r. Ayrıca 2500 lira 
ağır para cezası ödem!ye ıre sür. 
gıün kaldıığı mü;;id 0 t ti.oare.le m~ş.. 
gul olrnaınıya nah.kum edi:miş. 
tir. Kalemler de müsadere edil. 
mi~tir. 

Yolcuya sa'cf•ran 
kuduz kepek ! 

Bu saba.h saa 6 da l\l <: diye. 
köyünden geomel ~e olan J!a~im 
isırindc b'rın, k• • b_r köpek 
hücum ederek sağ bacağ> d n 
ısırmı.<tır. Azı:ın h&} an bılo are 
o civc:r.rdaki vE'dı .. s :z ··r.~ ~ de 
ısı.rd.ı.ktan sonra o: rü' -0:;1 ür. 

Amerlka'nın harpte 
ro10. 

(2 inci Sah.feden Devam} 

!ar da b' r iH:b.ı±>ar laarru:ru ta. 
sarlaımaktad•rlar. ' ma:i İr'ar.aa 
ve İzlwdada top 2n:ın Anı r'.kan 
km·vetlerirıi n N. ·• çe aoker eı. 
karmaları mülT'kıir:dur. Herhalde 
böyle bir i!';t'ma'ı be<a1>1amak 
zorunda ka. ,nn A:ıman~yonın. gar. 
ol A\TC, ~da L• kar; lYa"ak 
sayıda a~k 'r bu'."L'!r.J ·~ırr.."sı 1a .. 
zıımdı:r. Br( t ınl&n ı sıitır::an 

Alman harı g • "n, ı " · 
manı:ian çıkarak ana \"a'ana a;.:n ... 
meJcri b- Jc- b r • • ! rşı 

a'.ır.mış bir t db r o ak g r K. 

!.r. Çunkıi hu gen' 1<• n A · k 
d€IllZ!n·e ac1·11· k ni .. ~ile I' ... . + 

ten kalkarak Heligolanda gitr'k. 
!eri iliia et:lilern('Z. Alman>Va bu. 
gün iki ccrp.l-ıe.d.L: d-0.'Tü7n.:ıkted:r: 

Şarkla Rus'ar!a. Cenupta da İn.,. 

gilizlerle. Ş rr:a!de, AmerfilrnlıJa.. 

rın da üçüncü bir cephe açmak 
iıç' n hazırlı ki a bulıııı:ııınak1a ol. 

duk!arma deliıl 't ede" bir <,'Ok 
belirtılu vardır. Bu belirtiler bi.. 
Le Alımanları tedbir aknağa sev. 
ketımke'e oldu(<u~a göre, p··r• "'k 

Aınenka şiandırlen ask ri ı:a~ ~<lt 

üzerinde tesi ni d:l'\"l1i'I111 2 r:: -
lamı~ d-em .;..t 1r ve bun·un • ·n r, 

haftalar ge t kçe artacaJ.,-ıa da 
slip.'- ur. 

Bu Perşembe akşamı S A R A Y Sineması 
Aşk ve Haydııt>ıık Filımler:nm Kohramanı ... 

Bütün kadılliarı büyüleyen ve erke-kleri kw,<· r.-1.raralk 
g?pta etti ren haydut ... 

CESAR 
EVELYN 

ROMERO (C"rco Kir')i 
VENA B LE ile hı>rcber y-ar 0 ttı;jı 

• 
KID'in CİSCO ş Si 

Hart-ket .. . Aşk ... Ve Mııcera Filmini takdim edecektir. 

w 5 2 

Bu akşam SOMER SİNE~. ASI 
Herloesin. ağmıda dol,aşacak nefis şarkıları heı:ıl<es tarafından 

dans edilecek mükemmel danslaı:ile bütün rekorları ve bütün 
muvaffakiyetleri kuan 

!REN Yıldızı AN N A NEAGLE 
ile ıneşhur Rus Daıısözü T A 1\1 A R A 

vıı CORDEl.. WİHTE Raleti tarafından yaratılan 

Nefis orperot filmini taikdim cd"yor. 
'ııtıımıaınıBu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Seveoeğin.iz k"dını intihap etmcs'ni b'l.aiız, 
Her kad nın kendine ma:hSGs cazitesi varıi.ı" ... 

__, 
Fakat ooun farkına vara:!: !mek l' ·mdır ... 

PERŞE.; IBE AKŞA.VII 

Size 3 Yıldız 

Takdim edecektir. 

HİLDE HILDEBRAND LENİ lUAJ Ee'BACH 

ve HANS SOHNKER 

ISTEDIGi ~ KADI SENSiN 1 ZARAFET .. ZEVK ... NEŞ'E ,-e Çl>k l:oş bir mevzu ... ' ~ 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-·~----------------------~ ~o.108----

Hiso kapıyı 
girdi ve - "Müthiş 

Türkç<'ye çev'.ren : lsKENDER F. SER'l'ELLİ 

açarak bir az hiddetle odama 
bir gaf yaptınız ! .. ,, dedi 

Isun.!iı otu: od;· IJ bel} kat,;ı bir bi
na. Jicr ıkatında bir c;ok yabancı p~ 
siyon var. Mli§trıJ~rin hiç '>irisi di
gcrir ı tanımeyoır 
zat~n Ameri«ad;:ı p;:.nsJyun hcıyah 

cok ga:::;pUr .• İnsan il" burJıd<J ~ bir 
zam;.ı.n biribiriy1e 1 anı;;tp et ~! ulanıe.ı..- r 
ıar. '\'2kıill. vc.R<.ıto:iı. gP.lip s: .. oerler. IIc· 1 

Je bı,. kısmı gece c;~!ış,r. sabahleyin 
gelir )·at;.rr, Tam <:ıı.ın i§e g.dcceği.n:i;l 
ıa.nı· n. 
~ lr.•Zl yı.iıiim.U.tt.i y•adık . .ı\J"ada.o 

yo.ırı1:ı ~;:ı~t geçti .. 
<Jrtahk. iyice ka~·Jıdı. 
~nundan bakıyoıum.: Nevyortr c;olt 

DIJ\l'Uk, ç<* Jşl<'lk. çox kalabalıit lıtr şe
~ir. 

Kııv:m ,.uruldu. Ki.rnonemi gıydi.m: 
- Buyurl.JllUL .Ml.>te-r Hisıso. 
H :!ıf:.c. kapıyı dçardk -bınr.ı.. bid

:loell• · odam<> gird'· 
- Sizi denenıe;c .çjn yanınna. ıe~ 

di.ın .. M:i..tthiş bir gaf yaptırdz! 
Birdı:>nbire ~ırdım: 
- Ben mi? ... GJ! yaptını, öyle mi? 
- ı-:vet. Evet .. Buyi..ik biT hata .. Bır 

daht. yapmaysuz! 
- linta. mı ögrencb~Jır nUyim?. 
Hısı;o pencerenın jç tarafında dur-

du: 

Silın ı~in bOyi'!.. ı>ogu söyllir
yor~unu.ı. Zira fi•Z Lir k;..dJllbUHZ •• 1\la
kiyaj.n1zda da çaıı:: j'j uv. rr t\. uldunUll. 

F~ka! bcrurn cÜısbı!tn değ ın:yor. Çok 
uı..:~t tt>lek bir adı.m1m. Boyu.mdm 

ŞuphC'yr dti..'it'rl<"r'Se dıye korkuşorum. 

- Bn-yle bft- ihtirı l \~"' mı?. 

- <>labilir. Ya ~:ıkalı.n.ı ır.Ui.ı.J'ene 
ederlc-.ı:.;c? .. Y"a tut··p (,"Ckcrll:rse.. İ.şt~ 
o ıarr.aıı her şey n1cydana c;:ııkaıca!-.: .. 
Taıkma .sıakıllım aımıırlartu elinde ka
.laı~ak. 

.Bt;, ihtimaller benı ka.t'i)yen :yeni 
bir cOOi~yc d~ilrmiıyordu: 

- Bo. yere inıJ!Jyorsı.mu:e, Mister 
Timuçu~· 

Hisse. tekrar gö.t.!c:rıni açtı: 
-· 41c bir gaf daha! 
- !\«:oldu yin~'! 
- BLJ.'Uk bir ha.1. :wlogollara •lttis-

ter' C<1r.ek, büyük blr ıhıiyalıızlıkllr. 
Banu --madem ki kardeşiz ve ~ 
)"3;,t.ıy ::- sadece: Jd.mlo hi.ıaı;ı e<le
cebinjz. Bınıdan :ıonr~, UJnuml yer
kn:ic iki kardeşin biribıriyle konuş
ması gibi, etiketsiz konuşacagıa:. 

- P.!fede~ini2, btmtı dü.şünerne
m~tim İhtarınIL;.ı '~Ckkü.r ederim. 
Fak<:ıt, benin1 a.k.1ıına bir çare gt:ldı: 

Şı.ı lk'!2portlart bitibırinden aykra-
mu mıyız?. 

- N• dem<S istediğiniz! anhtya-
madm, 

-- I~apııyı vu...'"du~um zam;;n· cBu
yururruz Mi.ster Hi.s..io> dcdiındz. Ya ge
.ı.ıı b<!ll ~dım p:ı?JSİ.Yon sahibı 
olsaydı .• ?ıı!üetear Lir nam kUllandı~ 
mı:tı oğ cnecctct:. Zaten Rej• ör Mis- J (Devamı Var) 
'&ıcr lı sso:> nun ,-'.a \').1ct<!J)})c>1 ort:ıd ... n '================! 
.kay o ogmnı r:+ Jeı- ya:zır <lııruı

yar Iile, .zabıtaya bir JP ucu vcnnl§ 
oı-.. d:ız! 

Hakkıntz. var.. Benı iıffedinız. 

Bu ııot.ya l>i:r dalıa ctü.<ımlyecegımden 
eını.n o.labilirsirıizl 

-·- Duranm defte .ı...~e Mogolyalı Ti
mu~ın ailesi adını yaıx:hrdnn. Zira e
lin.o-eki yedek pas:ıı-c.rt böyledir. 

- Tekrar ediyorum, Bay Timuçin, 
bit dOOıa şaşrrnıy:ıc:ı.ğwn. Fakat, bu 
bilc;.nın üçüıncü katında <>turnıak t.ı 
biı.nJ azap vl'll'iyor ... 

- Nıçin' ••• CaJjeye daiı<ı yalcın 

de~il ır:l?. 
- '\"akm. amma, kaTŞHnıızdaki birı&

lar o kadar yüksek ki, adeta üz.erimi
ze y .. kJlacak gibi görılnüyor. 

ruister Hisso sakınleşioce ka.r.ıı.ma 

atuıdu. 

- Ş.mdi en büyOO< ~ıniz, Nevyork
tan japon sularına 1.1ğrcryacaık blr va. 
pura b.nrniye muvaifak olmaktır. 

C:ı.ddtdeki elektrot hiımbaJa rı göe a
lıyordu, o kadar ayduıJıktı kı:. 

JJ:ssuyu dikkatle ainliyardum .. 
- buradan kaı;m?mız o kada.r bü

yı.ık bil lş mi?. Dedim .• 
O, Oır.ıJt dolu göı:ler.İ!ıi yüzüme çe

virdi: 
- Evet. Blll"lldan ltaçınaıımz bir 

hayli gıiç olacai<. Öyle sanı.Yorum ki, 
hükumet biilikı nakil vasııtalarıoa ~ 
dct.ıi emırler verecektir. 

-- Bun<lan ne çıkar?. Madem ki ar
tık 'Inm.rçin ahl.e!be memubu2.. Pa
ıaportumuız Mogolyalı olıduğ:u.murıu 

göstcriyor. Ya.şlarunı'Z!Cla da, sim&mlZ
da cin büyük deıliJııkliıder var. Bizi 
t1m tanıyacak?. 

Bey. ~ bullı M>Wlı:.,,,clerı B şka-
tip' ı:imı<-n 9411".;~ 

Suyı izale3i z.ın.nında bilrnı.i-
zayt:dfJ g;tılması mukarrer bu~unan 

Gal2't.-da Topçular cuddc::ı.inat.: 239 No. 
lu aLık.koi'Dın e\.-sa! ve s:ı.Lş 1,;1.:ıaitinı :h
tiva (:den ve 7/2/~12 1. ve 5/1763 sa
yı.'ı Son Telgraf 6J.zek..,inde münıe

§lı o.çık arttırma 11.anmın tebliğinden 
evvel boğularak oldurı:UmG.~ olduğu 

ar.!:ışı1An Helvacı ).Iehrr.ct ÇeliğJn va
rl~lerin<.len Kar~ı Hatict· kız; HJsrıi
ye, oğlu Kftmilden b.._ı<a m.ı..rascl6ı o

Jup olmadığı anll~ılo..madığınd.an vat'
sa birir.ı.ci aç-ilk arth1'!11,t gür.ü olan 

28/2/942 tarihine tesadüf eden Cu
martP.-:.i günU saat 10 dan 12 ye kadar 
yapılacak acık artıtırın~da kar.ooi \."e
saıiciyle hazır bulıınrna!ı ve gelmedigı 
ıak<ilrde: satışa devaın olun~cağı 11;\n 
olunur. (242) 

• TAKVİM • 
Rumi 1357 Kasım Hicri IS61 
ŞUBAT 

102 
SEFER 

4 1 
Yıl 942 Ay 2 Vasatı 

Vakit 
Ezrtnl 

~UBAT 
s D S D 

(> 54 Günes 1 10 

17 
\2 28 ÖQle 6 44 
15 2;~ İkindi 9 39 
17 45 Akşam 12 ()() 

SA l I 1915 Yatsı 132 
514 imsak 11301 

/~Afl~~ı 1 

1 17 Şubat 1942 
18.CO J>rogr.., l?, ·c MeınJeke. Saat A

yaırı . 

18.0~' h-Ilızık~ R:ıdyo Saıon Orkests'ast. 
(Violonist Necip Aşkın). 

19 00 Muzik: Fas\I Hey'etL 
19.30 !\ter.: 1flke-: S at Ayan, 'VC Aj~lru< 

liabcrle-ri. 
19.<:. Kcmı.şm; (Klt.ıp Saati), 
19.5!: J\.. u.tık: Fa~;ıl Ht-ye-ti Progrcımı

nı.n İkinci :Kısmı. 

20.15 Hadyo Gaz<.·'P.Si. 

20A5 1w1üzi: Oda :,ıu.'-iJdsi. - Mozart: 
Obua"lı Kuartet. Çalnr.lar: Şa-

1dr l'olac ıODuaj; Orhan Bo

r;:,,r (Kuıııaıı ·'; \. alter Gerbardt 

(Viyolp; Enver Kı<kıc: (Vi<>
Jv~cl), 

21.00 Z 1raat Takvııni. 
2l.1C. Mul!k: K.lov&en v.e Pıano Eser

Jcri rPl.) 

21.20 Kon~ma (Tti.rk Hukuk KUT'\.llo> 
mu Adına). 

21.45 M üz;k: Kl.i:.ak Türk Mı.iz.iği 

1 :·og:-amı. Şef: Mes'Ud Cernil. 

22.40 1'.Ien1 ~et S.·o.t Ayarı. Ajans 
Habrrl..!ri, ve Borsalar. 

22.45 Yarırıılu Program, v<ı Ka-
paoJ!i, 

''TRAK ,, 
Türk Anonim Şirke

tinden: 
ı\ş. ~ıc.lak..i. ışlcrı torup konlltjır.ak 

\.e k~r<ırn btıglaroalc üzere 19/3/942 
I' • n:o &r.rt 15 de Ş t'ltelıo Mcıt<e
zı ldaıt ı. olan istırıtıuı Balıkpa'Zar 
Mak u .;ye lL.dııının t5/66 No. lu da
irt-le.roc hisst."tlı:ırlaı.· wı1um hey'etin.i.n 
seı~t.:.i!!<: lllel5de topıantı~ı yapılacak'll1". 
Escs n, .. ;cavelenıizin 48 incı nıadd~s.i 
mı.ıc.bince yapılaca!c olan işbıı içtima
da buhmacak olan h!ssedariarın esas 
1nuko.ve1enin şg \M'lcu maddes. hükm~ 
ne tev!~kan hisse ıen~atmı b!ımil bUr 
lıırwn hissedarları.n. hisse senetlerini 
veya bunu müsbit vesaiki içtima gü.
rıü.•,den blr hafta evvel Şirket M""ke
zine te'Vdi ederek ıııuk.:.ıbilLnde hi,!se 
senetleri.ilin adet ve nmnaral,:,rını mü
beyy!n birer dühuliye kartı almalaxı. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 
ı - J..Ieclisi İdai.·e \'e Mü.ıakip tara

f ınd~,11 verilen raporların kıraati. 
2 - Şirket Mevcudat ve dcitcrleri

lc t.U!.:1'.Çonun kür ve zarar hesa.bırun 
ve t€mettü te\"Zii haldtınd.akL tekllfa
ıırı tr.!dik veya tôdilen kabulO. 

3 - • Iuddeti miı.ık.azi olan milralci
biıı tokrar ıntihabı veya yerınc bir di
jc-r .nin tayini. 
~ - Mürakibe verHece-k ücr_.in ta

yini. 
5 - Esas mukavelenı!ze il~vesi icap 

eOCl1 8 Madde üı.er:ne kararlar ..ıııı.

ması. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA ~ıı~~rn~ tıı.~ı:t 'ıı·ı~ 
'lil'ıı i !'~ 

11 ıO~llHl 1 1 ıııı Bu akşam saat 20,30 ıla 
RÜZG.11.R ESiNCE 

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

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz.. 

t ·l~ '•/ .. ·' : •• ·~: ...... . .jfı' 

• 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

~ara Kapı Cinayeti 
1 

YAZAN: ı Çeviren :ı 
Louis. Thomas No. 40 t. S A C İT J 

- Sızden bir hasta arabası gönder
menizi ıstiYen ve Müfettiş Mar!b<i'nın 
a.partırr.arurtda bulunan adamın kim 
olduğunu söyl-e-mtio.im. 

- ı::vet, kor:kıııç!>ir vak'a. 
- Matlıuata hiç bir bUg! verilrniY~-

cck, 
- Ba~ üstikıe. 
-- Gazeteci Loınms hepsiııı blJJyor; 

bu kadarı kati. 
- Nasıl olur?. 
- Yaıacağını sanmıyorum. SU&a.l"Ba 

orıur.. ıc;in de iyi olur. Müfetti~ Mari
b5'yı mildafaa maks•dlyle bir makale 

ya-zaczğını aöyl~ordu. Bundan da vae 
geçecl:fini aarııyoırU[rr, bımu da yaz ... 
maı:."a i'Yi eder. 

- Ben de ayni fikirdeyim. Gazete
ler bu vak"a,.1 ııe kadar az yilZarlarsa 

olursa oJısun, Müteıtij Mar;.b3.'yı buıl
m hyız. GörünUşe gOre. katı: Th<>IT 
kend! müfeltişlmiZ~ tevkil cttinnek 
için ellıtd-en geleni y;:ıpı.yor. Bu bana 

zait ım..zin yak.la.Jtığını haber veri,-or. 
Müfctt ı haydudun pe;indedlr. bunun 
i-çln ?t'.tUfeUi.ş Marib.l'yı yakalamak 
fayda.!- olacaktır. 

- Anla.ınllfot"UfiL. 

- Yaul, Miifettiş Moriba nıı: tevkif 
edlldii!ıni yaymalı.yı7.; heı1<es onun bir 
delikte mahbus olduğunu bilecek, boy-
1el•kle daha iy.iı çau$3.cak.tır. Matbuata 
sÖ)'le bi't' bilgi verelim: 

cMUiettiş Marib<i, Amirlerinin emir
lerin..:: boyun ejmediği.nderı .. > yaol bir 
Qjsiplın tedbif'l uyduralım. 

-Ala. 
- Böylelıkle Mü!ettlş Mariba ser-

btst c;aı.ışmıya. fır!f.it bU>hır. Yabuz oıut 
·afeUni değ· t.irmc~ini,, başka b.Lr & ... 

- Sızin Mü:fet.tı.ş Marlb.l'dan şüphe 
ett ğlnirı~ ctii5Uncnler ePeyce budala a
daınkırdır. 

- Ben ga:z.etecıl~rin hücumlarına 

karşı adamlarımı ilk defa müdafaa et. 
mlyorum .. 

Bu '61raıda tele!on ı;aldı: 

-Ailo cl11rt.iyet m.?. Ben Dally Sta.r 
gazJ:tes; t.obilyim. Birisi bana biraz ev

ve telt:ıoe etti ve .lsmınl söylemek is
temedi. l\.lülettiış M<ıribA'nın apartı;

manJl"lıCia pek vaıh.fm h~disele-r o!duğ~ 
cu soy ledi.. 

Poli.<ı C~ mikrofonu BaşmüfeL 

t;,e verdi: 

- Başrnü1et1:i"li mi?. Arlhur'u, Mü.. 
fetti<; Miiibii'nırı apar<ımaoında ölü. 
olarak bulduğı.muz doğru mu?. 

- Tabı. şunu biliniz ki, David'ln 

kah': Müfettiş .Marıbi'ı'yı le!<Clemiye 
ve şüpheleri onıın üıerınde Loplanuya. 

çalışıyo:-. Bizim gı.inluık r~ponmnu~u 

bekleyiniz. Yalan habericre nasıl .iııa
nabilirslniz?. Akşaına raparu alırsm.ıız, 

sin1dillk ŞUllU töyljycbi'.lı·im, ki MU

feUş l\1arib~'nın apa~·tımanında bir ci
nayet olmam.ıştır ve Arthu.r•un ba

şından. geçen vak'n<la ?'-ılü.fettiş Mari
bci'n•n parmağı yoktur. 

ı ı r Tarihi Tefrika: 2:> 

TaksitİiE_m_Ia_k_S_a-tı-şı-s-ek-iz- Ehlisalibe Karşı Kı~.ç Arslan 
[ EMNiYET SANDlGI LLANLARI 

Yazan: M. Sami Karayel -senede 0/o 8,5 faizle ödenir 
:w .. ı.ammon "Bilhassa S!vas Atabek'i hH'!Ztrın 
Kı __ ;ynıc_ti_ 1 biridir. Adamları herkesi tarassut aitın ( ıns~ 

Kadı:kOyundt! Catı!raga ınahalleı:;indc 

Cem ve Şaır Nel'i ~okağında ~i 23 
yt.::11i 22, 21, 22 No. l~rj N'o. lu 
K;.sırııp;..şo.ıda• Ka<lı Aiehınet J{uJ:c.ıkf;ı.;;:. 

rnoh:ıut' ınuc Kulaks 1. fı>ka~ıııda ~ı 
43, 95 .;c:nı 75 No. h . 

K;,~ıırıpiiı;acla Kü.;lli<.pıyale ~rahta Ka
dı mt:halh.-.si~ ·r~h a Kadı ~okağır.~ 
d.., eski v.: yeni 24 I,ı.;_ Ju, 

Sfrtlüc:e Abdü.<;.SP!J,111 5i.i:lUcc: mahalle
s:ı•de Abd~ el:i.m !'Okağ.nd:. e5'ki 25, 
27 :verı 1 ~~ 27 No. h "rsa. 

Uç buc;ı..wc ka'Ota on ikı odalı fth
~a.ı> bi:- rvin yarım J•isse!"İ 

Uç k~ıUı yedı <•dalı ahı:ap bir 
evin t(.1rıamı. 

ilk. u&J; ahşap bir evu) tan,<.ımı. 

6250 

500 

600 

&O 

· -· Arttırma. 27/1./942 ttıribine ı-astJ;:ıyan Cı.mıa glloii yapı.lac;ık ve lt ten 16 
ya k1dar devan, edı->cctttir. 

İh~.11..· o:ı:-:hrnıa ,ı,mıwı.-ia eı.: yilksck bedel verene yapılır. 
2 - Artt1rmaya ~lrn1ek lçir! ınuhanınıen kıyımeti0 % 15 ~i nıabetınde pey 

aktt;t:ü y::.t.:-nG-.1.t liizu~tr. 
3 - Arth.ıma bc..>d~Hn:n dört.Ce biri pl•şll1 g<:rı 1kala.nı sekiz. senede sekiz 

musc:.vi tc.ksıttc öden1r. Tak~illcr % 8,5 f.,, 1tc to:U.diT. 

4 - Tak .. Jtler ödeuinriyc kadar gayı-lmenkul Sandığa birinci derecede ipo
~: J..:thr. 

5 - B}naJar.ın f<ıtoğrallaı-ı Sandık dahıJiudekl satış salonunda te{ııhir 
makHıdır. F:ızia bf:;;Jfıt al111ak için salona nıür~caat edilir. 

alımr 

Emlak almak ve Satmak isteyenlere 
lstanbulun her sen~Unde heı 

şatış salonumuzu ziyarct!ir. 
~-e,it emliı.k .:.ın·,aık ve satına'l;c.: jç:n en kı&a yol 

İ<ilenil<iiği takdirde ~.:.tılıg:a konan crrılilk mukaıbilie-Je n~ mıktar borç p&
ra ,-eriieceği to.l'yin cdilerl'>k allkadarlan bll~Jrllir. B1.111Lm iı;-in iki Jjra ücret 
abn?T. 

1·c§hir ucreti: Bir 1iradan aşağı olınaıııak w.cre Uç ay için bın luc.ıda oo liri 
buçuktur. e satıcıdan ne de alıcıd<ın başka b;,r ücret alıruııa7., (676) 

~ • ~ 

~AAT.~ff42 
J&bJ_.Ş _ Lfo\.N 1 

İkram)ye lkrnmjye ikramiye 
Adedi Miktarı ·rut..'lrı • 

Lira Lira 

ı 25.000 25.000 

3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 ı.ooo 80.000 

120 500 60.000 

800 100 80.000 
1200 50 60.000 
4000 10 40.000 

80000 3 240.000 

86249 Yekiln 720.000 

Tam bilet 3, yanın bilet 1,5 lira 

Ayakkabıcllar Cemiyetinden: 
Evvelce ilô.n cdJlcn ve ek~;criyet hası. OL.. . , Jıgnxian W.lik t 1unan y • .ı.k kon

grem:z Ça'I"Şıkapıda 72 nuınaralı Cemiyet Mr k~.ı: mde 23.2.942 I ;.;.:;art~ günü sa ... 

at On da tcrpl~nacak.hr. Cemiyetimizde kayıtı. {!1..anın geln1eleri ilıln olı.ınur. 

r..UZNAl\ı.c:: l - İdare ve J\1üra.k be hey'C'tlcr.anin rapod..lrı.nın okuınması. 

2 _ Nizaronameye göre İdare HC',Y'eti ve J.rürak:p intiha:bı. 3 - Cemiyet ni
zamname-sinin eem:yt!tler Kanun .-..'"kuklar.:ına uygun şekilde t.1diH. 

1 r Bilet r 6ffiİf)D11 arı 1 e l İman! arı İş Jı ime U. İ ~aresi ilin Jarı 1 
n.D/101 No. lu yolcu tar!tesi, ücretleri yüzde yinnI radd('sinde arttırılmak 

suretiyle değiştirilmiştir. Yeni tarife 20 ~ubat 1P42 tarihinden it~ baren latbik 
<'dilecek.tir. Daha fazla izahat için istasyonlara D!\İTacaat edilmelidir. (2337) 

Sahip ve B0§1Jluharriri Etem İzzet BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Oevdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF .,,f fBAASI 

- Şu gaz.eteci Lomrns yine geveze
lik etn iş, alacağı olsun. 

Fakilt. yine •e1ef:m çaldı. Bu sefer 
ba.ş.ic~ bir gazote t:ıbit ayni meseleyi 
sordu v~ l:ı:ı.h:rt istedi. Derken bir baş
:ka. 13azetc daha ... 

b;..şınuiettiş dört gazeteye cevap 
veıci.ikten ı;onra poll~ co:m•_ye: 

-- D~ğerler:.ni de r.ot ediniz, d~d1. 
Raparu haztı;!ayı.ı:uı, malümat sor:ın
lar gn.zeteler olur.;- bir tane gönderi. 
nlt. P,enlnı ba~ka işl.eriın var. 

B11~mütettı.,-, polbin cevabını bek
lemeden, dokıtor C':.)nıpton'un raporu
nu aı.ıra-k nd~da.n ç.ktı· bu rr:.poru he
nüz okum!lmLcft,J. 

* v 
SAAT 13. DAKİKA: 50 

- On dakika evveldi, Kaldırım ke

narınd•. si.yalı bir otomobil içinde du

ran bit ada.m, y:ı:uba..;ıında yine oto
mc-bil içJ.nde bekliy""n Müfettl-ş Mari

bf'l'ıı.;ın üzerine iki dera tabanca ile a
teş elti. Otomobil kapısın~ penceresi 

parçalandı; Miifett!ş ölllmden kurtul. 
du. 

Polis Cojny, va~'c.yı telaşla an.latan 
polıse bakıyordu: 

- Snforürıe- •bir 
otomohıl ı.at:;p el) 
Şolo g"tmek 

ey olmadı, kaçan 
diy en:ı. VC'rdL 

m ynrdu" M Uleliiş 
onrı P0 \"esik nı gösterdi. 

- S z n!çkl tevk ! eta:ıedlnlz". 

- 'l't ~ne yapac iımı .şaşm:d:ım; 
JJC Y .Pm k l.izm:. ~"'..idıiJın,. h ... tırladı

ğın. Z:'.t:nan da ha,.-•'ut r.rtık uzaklarda 
idt, r.ıuıı tJrl.as~ncia, Iv.ı.üfet.ıişın Uaıerinc 

bi.>Jle bıl' caddede rıtcş l!tınt-s! ~Jşıle.
cak şey, bu haıydut ı•ıuh kak ı;ıhlır
m~ .. 

- Ben de q,yıe dilşlinliyorum, çd
dımıış .. 

- Bı.ı hacydut Thuı-ı· okınasın?. 

- Ü)-le .saınıyors:ı.'1ız ifadenizi ala-
yu,ı; n.usıldı?. 

-- fJırhında bir gıhardın vardı. ŞaP
kasınrn ün kenarını yüzüne iı:ıdLrmis
tL Yi}ı.ün~i.n aıt kısmını esmer bir atkı 
Ue Ortmilş'i.li. 

- Tuha! ti&Y, Oıı .sOyled:klcrlnizle 
gôı::umün Onüınc gaz<:teci Lomrr.s geli ... 
yo'" GOzlükleri de var mıydı'!. 

- Evei. Fakat bu gözlüklerin ~ 
la.ıı ne renkte idl, bunu söyliyem:iye
ceğjm; farktında olmadım. 

llu sırada Mis 'f<>dge odaya glrdJ, 
- Boşmü:fe~ buıada mı?. 
- });>yır .• 

(Devamı Var), . 

da tutuyorlar! •• Aman dikkat ediniz i. ,, 
şor ve ce:ngfıvcr bırcr adam ol. 
dukJarını göstermeITK'k, esnaf ve 
tücear g'.bi köyden köy-e dolaşan 
adamlaT im~ gibi hı.:eık-et ··dip 
kimsenin gö?Jiinü üstlerhıe k.on
durımaımaık lazımdı.. . H e!'§Cy em. 
ndil<liği gibi oldu ... 

Tekrar atlara bi.niluı,. arlık Ma
latya kak:ıinin kaıpısu:a gelfon,oş
ti ... Kale muhafızları !rapı önün.. 
de bir aşırğı, biır yukarı dıolaşıyor • 
!ardı. İ(.'<lııi giren kervaruan ve 
yolcuları tek>rr teker süızüyorlar
dı, Önde Aslan, a-rkada arkadaş
ları, bozu,k düze.n gelip kapıdan 
g;rdilcr. Muıhafızlar bu kafileye 
bakmadıla.r brlıc-... Çünkü tüccar 
takımmdan adamlar giıbi haıl al. 
mışlaırdı. 
Artık :memlekıetle:ine gıirmiş-

1-erdi ... Arslan ma-iyetile MaJa,tya.. 
da iki gün kaldı... Malatya hü .. 
kfı:metiınin içini dıııım tetkik et.. 
ti. Babası Süleyıman Şahın s~d1k 
adamla:rile gayet gizlı olarak te
masa girnnek fırsatım buldıu. Bu 
adamlar, Şahrn hükümeti <1ağıl

dıktan sonrıa yeni hükUıııctler 

tara1ınılıın kimisi katledilmiş, ki
m sı ıirülmüş ve kim.isi de ya.. 
kasını kurtararak bir ~c çe. 
kilmiış bulunvyordu. 

Arslan, gizlidc-n gızdiye oo ser. 
gerdelerle anlaştı. Şüpheo>iz bwı. 
!ar sevinç içinde ·düer. Yarın 

Aı'9lan Selçuk hükı'.ımct:lııi eline 
nlırsa hcıpsi yine eski debdebe ve 
sa lta.nat1arcna nail olacak1aırdı. 
Bu SE"beplc A'It;]aru bir an evvel 
meramına na 1 ırtmek için bü. 

tün maiyetlerile çalışabilirlerdi. 
Malatyaının en jJeri gelen eşrafın.. 
dan Daınirtaş ağa Arslanla ko
mı.ştukları zaanan şunlaın söylc
m~ti: 

- Sultanım, :memleket harap 
oldu. Görüyorsıınuz size ıll:ıanet 

eden beyler hıepsi lıirer vilayeti 
kcıııdileri,ne kaydı hayatla malt
tiler, İşte Malatya beyi gözÜJrl'ü.. 
zün önründte 1 bütün ~üh ir pederi
n ziın varisi o!du. Bizler hepimiz 
bir tarafa at;1dık, Ne Cı.'llriniz o. 
lursa hazırız. 

- Anadolu 3elçuk hükumeti
ni yeniden ku.ıımak ve bu bcy""ri 
ortadan 1'.;;,l<hrmak, Tilrklügün 
birliğini vüc ıı.clc get'rmek hcpi
mızin borcudur, 

- Siz ş'mdi nere)"C gidiyorsı:
nuz?. 

- İznike ani?. 

TD'.A iM1'~-:"~· . -
i-,;.".-

-1=k~, 

- 1Lmike n1i? 
- Evet 
- Lakln; çok dikkat bıi,ıiz BilO. 

Jıa.ssa Siv~' Atabı,ği hın.zırm b . 
ridir .. Adaanlan tla herkesi taras. 
sut altın-da tutuyorlar. • MaaJır.. 
za sizın 
derlersı; 

lu:r ... 

mıevcudiyetinizı Keşfc-.. 

damınız muhakkak o-. 

Arslan Malatyada içtc-n ı ·k .• 
latım ya:pmıo; bulunuyoıxlu. İz. 
n.!k<le ·htiküme:i ele alır almaz 
:11alaıya<la bulunan Deımirtas h 
n1cn n-ıaiyehle isyan edeceS. \"e 
Malataya Atabeğin i dev·r p c&ı<i 

.A:nadolu Selçuk İmparalol'hı" 
na tabi bir Malatya vücud!" ge. 
tirccekti. Tabu, bu hareke'.· büı.. 
yük bir mülo.'ıfat ve pfıy~ ik kar. 
şılanacaktı 

(Dcvan:1 Vo.r) 

Bu genç gelin 

GÜZELLİ~< VE 
BAHTİYARLIGI 

bulmuş 

~Ailenin çirkince bir l!ZVJ 

tel3.kki olunmakla hera:.:ıpr 

blitün ümidimi kaybetm: • 
ken otuz yaşlarımda evle . 
dlın Zevcim diyor ki 1\ • • 
vaffakiyctlmln ve rınJ t~~ 

htr ~d!ş.min yr·'t31lP. in~ı:ıı 
şayanı h?yret tenını oldıı 

Onu da e:~e~mteıerı b ". 
hafta evvel l:u~\.ı .• ı-ıaf;:a ...... 
ladığırn <Beyaz re ıLı-.tc Y~<S

sızı Tokalon kremine med· 
yunum O çhkin ve donu'c 
clldlroı adeta yeni bir :_,t.r.:c 
ırrağ ve bana yeni bir :,e 
vlmlllik bahş0 ttı. Tuk~io: 

kreminin cUdim üzer1ndckl 
tes~ri adeta nıucizeye ben· 
zer.> 

~ .- ---- - ---~ · --- · En ~on rr:.odaya 1nuva:!ık 

1 
BÜTÜN MOBiL YALARINIZI~ . . ~ 

Çeşıdleri c;ok c:.lan, ı.,tanbulda Rızap::-ş~ yokur::unda (16 No. ~ 

AHMET FEVZİ'nin ASRİ MOBİLYA : 
~~ .. ~~_,~,.""--:.: :-.::- ,,, ... ,,... ,.. ,.. :a.: ~ ~ M~gazasJndan alın1r. u~ :a.:u~u ..... :z,..:.:~~:~ 

Otelciler ve Hancılar Cemiyetinden: 
.2t/l/942 tarihJnde hey'eti umumiyetle elo::-"eriyet ha. ıl olmadığındaırı kı Jtı iı: 

t~maı. 2.J/2/:142 Paı.a:1.e~i glinU saat 14 ten lfl y;.ı kada Tür:;,eJe ı::.- ı,t cerr• 
yetlt:f birıasındo yap~lac.ı~ıMan azayı kiran ·1. 'ıüviyet < JZ !unla iy c h.ı. ıık1ıe 
gtlırr.C';l.t .tliın olunı.;:.r. 

Çok Kıymetli Tek Taş Bir 
Pırlanta Yüzük Sablıyor 

~~ Maruf bir aileye ait on iki kıratlık tek ta~ kıymettar bir 
~~ pırlanta yüzük 19/2/942 Perşembe günü saat on diırtte Sandal ~ 

Bedcstenıinde Belediye Mücc •herat salonunda açık orttırnıa ile 
satılacaktır. Müeevhemt meraklıları ve iyi bir iş yapmak İs· 
teycnler için l>ürlik Crrsattır. 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu Baş
kanlığından: 

Okulumuz talebesi ihtiyacı olan 5723 Lira 60 Kuruş tahmin bedelli 3~9 ,,ırt 
1~ka:·p:nir Gümiişsuyu Yüksek Mühendis Mektebi Mı.Jhasebesınde topl<inac.. • , 
tan koıni~yonumuzda 2/3/942 tarihine .ras.t.layan Fazartesi günü saat 15 de ... • 

lesi yii.pılmak üzere kapalı zarf u&ulişle eJaslltmeyc· konuJ.rrn.ı~tur. İlk te...-ıinat 
429 27 LirGdır. 

I~tek!ilerin şartnamerl görmek ve ilk t.eminatı ya.tırmak i.Wzere eksiltm.etl<:fl 
bir gün evveline kadar Be!ilktaş Yıldııda bulunan Okulumuza geimelcıl \'P t•lt,.. 

sitbmc &;ünü de Yüks?k Mı.ihendl~ Mektebi Muhasebesinde buhmmaları ı zın1(, r 
2'.90 suyılı kanuıı.;a şarrbıamede YIU\ lı. ahkam ve belgeleri ihtıva e<i('t.-t:k 0

" 

lan tekili mektuplarının eks;ıtmcden ı s<at evvelhıe kadar makbuz mul<~~ 
llnde Korrili;yon Başkanlığına verihnia bulunması ~arttır. Postad3 vrun ola<~ 
geı:ılrm<ıler )ı:abul edilmez. (2212l 


