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'l Sahıı ve Başmu harriri: ETEM İZZET BENİCfl EN SON TILGRAfLABI VE BABBRLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi Gazeteye ciinderilen evrak iade edilmeıı:. 

İNGİLİZ 
BAŞVEKİLİ 
Düşecek mi? 

Çörçilin düıeceğini 
tahmin etmiyoruz. Belki 
kabinesini kuvvetlendi
ı ecektir. Çörçil lngilte· 
reye her lngilizi tarih 
boyunca minnettar kala
cak derecede de hi2n\el 
etmi~tir. Eğer her İngi
liz mes'ulü de ayni §eyi 
yaparsa yapılacak başka 
§CY kalmaz. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Singapur hezimeti, Brest lima· 
mndalı.i Alın.an d<!nanm.asmııı. 
Manş ınnhasarasııu ) anp g~işi, 
Romel ordusunun L.byadaki mu.. 
vaffakiyel!i İngilterede yalıuz ha
yal sukutu ve tee,.,;üt ihaıtı yıuat. 
ııı.akla kalmadı, Bıaşvelıil Çörçil'in 
şahsı etrafında da bfr brtına ko
pardı. 

Avam Kamarasında Başvekil o 
günden bugüne iki kere üstüste 
izahat verdL Gelc.:ek hafta i!jin

RUZVELTIN 

BEYANATI 

ljaponlar 
Nevgorku 
Topa tuta

bilirler/ 
Amerika Cumhur 
Reisi; Panama ka
nalının da bomba-
1 anabil ece ğ ini 

söylüyor! 
Va~gton, 18 (A.A.) - Bay 

Ruo:.,,ıt gazet.ec;lere yaptığı De. 
mec;tc, japoır:ı1arı.'1 Nevyork'u to
pa tutabileceklerini ve Panama. 
Kanalım tayyarelerle bomba.lııya'
b!lecekJerini söylem·!) ve Am1J:rj .. 

kan don.anımasmın ve hava ktW
v<;tle.rlnin <tüşn ımn Alaı.itaya ta-

l arrm etmesi.ne ınfı.ni. olamıyacak.. 

Jarım il!ı.ve etmiı?tir. -- ---

Amerikanın 
de de izahına devam ve gerek şalı· R • 
sı, gerek kabinesi hakkında itimat us yaya yenı 
1'.C..) ine mürn-caat edecek. ı d 

ilu ıecssür, hayal sukutu, zafete mali yar ımı 
erişmenin t<:dbirlcrini hıtemek j 
hakkı Ç<ir9il'i düşüucek mi?. Bu.. 
nu t11uuctnıiyoruz. Çorçil İngilte· 
rede gü.nün t!D kuvvetli adanu.dır 
ve 1~18 - 1939 fasıl.mnı gaflet ve 
rehavet i~inde geçiren İmpatator• 
!uğun bütün hatalarını en kısa za.. 
mnn nıesaicsi içinde ve her türlü 
imkanı kullanarak ıdali etmek 
mes'uli)'ctini sı~tıııa yüldenmi~ 

tek şahsiyettir. 

İngiltere 1939 da bi~bir ~eysiz, 
ınaz;siniu gururlu haııral.arına gü· 
vcnerek harbe girnıi~•ir, Ilakıkat. 
le, hasınuıı kuvveti ile ancak rü· 
yalı bir iılcındcn ayı!ıı gibi Flfuı.. 
der ve Manş taanuLu ile karşıla~· 
nuş, kendini lopaılaruak, ne yapa. 
cağını hcsav!amıtk yoluııa girmiş· 
tir. O gilnde" bugül!e Çörçil İngi. 
fü lml'a:raforlui'Uruı 1arilı boyun
ca hiçbir ingili:ı~n minnet borcunu 
ödc.ıııiyeccği niııbette hi=et et. 
uı~Lir. Bu hiunetin lıaşrnda ken· 
disiuin de çc.ıçevclcd;ği gibi Ame. 
rilıal ı r~tilakı.wı aıhuıık, hıu·be sok· 
m.ık \'c Auglo _ Saksou dünyasını 
vı>hdct halinde harekete ve faali
yete sevkdınek vardu. Amerika 
ş<ıııdi haırbin >çi>ııdedir, bütün im. 1 

kiınlaı•ı ile İngiltıere harbe hazır
lanmaktudır, Rusya ve Çin Anglo. 
Saksonlar h•s,.bı.ıı.a ha·rbin kaza
nılmasında, ~aı.tiın kazamhruısın.. 
da, hesap ve hazırl,ga dayanan 
İı<cşeyin kıızamlmasında iki bü
yük amildir. 

Çörçil harbin başından Japon. 
yanın harbe girişine kadar İngil
tcreye hiçbir şey kaybettirnıe.ıniş, 
bilakis koskoca ACrıkayı kazan. 
dmwş, Negiisü lmpaıa!oduğumm 
ba~ına döndürmüş, Y•ıırawnama-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ruzvelt bunun tesiri
nin müthiş olacağını 

söylüyor -
V•şing'lon; 18 (A.A.) - .Bay Ruz.. 

velt, Berlinin .Aımerjkan1ı11 Sovyetil.ere 
J'Cnl bir n}all yıa-rdıını kabu.I e1rniş ol
duğunu ve Almanlar 1çin bunun tesiır .. 
lerinıin miıttuş olacağını söyil~"ti:r. 
Az sonra Swyellerin kavuşacakılan 

lıarp malzemesi, Almanları bü~< bir 
et.dlşeye dii§'üıııniye sebep olacaktır. 

• 

Şar.k cephesiocle bir köye baskın 
yapan askerler 

FILIPINLERDE 

Amerikan muka· 
vemeti zayifla

yor mu? 
(Yazısı 3 üncü Sahifede) 

FILIPIN 
Adalarında 

'CASUSLAR 
DÜELLOSU 

1 

ı Japonfaıla mücadele 

ID!tlilll eden m< şhur Filipin 

- )ıldızı 
~-------

Türkçeye Çeviren: 

iSKEN DER F. 
SERTELLi 

Dünyanın en heyecanlı 
entrika ve mac~rll romaıu 

• 
Filipin Adalaı·ında İngillzleri1ı, 

Amerjkalıların ve japoruc..rın ca
su-; teşkll3tla•rı - Malakc.Jı kadını 

uviamak istlyen casushır - Mey
luınelerde garsonluk yapan japon 
e<lla.tıa.rı - D••letlerln ıni~cm
lıtrı bura.laxıda: nasl'l harcan,ı_yor?
Her§eyde kadın parmağı... Kanlı 
llıtilaller ... ja;ıon cellAtları iş ba-
şın-da!... • 

PEK YAlllNDA 
SON TELGaAF'ta 

1 

Şark cephesi lıarekalına ait resim terden: ;Şiddetli Mr ta1yare bomba rdıma.nı neticesinde yaııaın ibir 
kasabanın hali, karlı bir ormanda bir Fin sıhhiye kolu 

UZAKŞARKTA 

Hay Phonga 30 
hin Japon 

askeri çıkanldı 
Japonlar Birmanya • 
nın istilasını tamam· 
lamıya çalışıyorlar 

Çung.!Kmg 18 (A.A.)~ Malez. 
yadan Biııınanyaya getıirfüın ve 
mevcUıdü ilki tüme.ıı ()]a.ıı kuıvvet. 

Ieri tak!viye. için Jaıııoolar Hai.. 
Phoınga 30 biın Japon askeri ç1-
kaıunı§lardır. Amerikalılar Çine 
çok miktarda tayyarele;r gl'.ind-e• 
rıY<ırlar. J&pOıllann Sirııga'Pwra 
glı'd!Merindenıberi, esas gayret. 
]erini Felemenk Hinıdistamna veı 
Seleb .adalarına tevcih et<tikleri 
fakat Hi,,diıçi"de'ki kuıvve~erinıi 
ıınütemad>yen taJwiye ederek Bir. 
maayanm istiifısmı tamamlamı.. 

ya çalışbk:lan d~ aşikirrdı.r'. 

Birm.aı1\}l'ada 

mt Oerjn i ve 

jSpon taarruz istika. 
Suın.1h·a Adasını gö.s-

!erir ha!lta .. 

,_ .--- ·.·-:--·- --
1 • _, 

{ HA;Rf>,L VA Zi Y.E ,T.i ~ 

j SOVYET TEBLIGI 

Laharova şehri 
Almanlardan 

geri alındı 
Sovyet taarruzu Smo
lenskde tehditkar bir 

hale girdi 
M-ow, 18 (A.A. J - Gayriremı1 

k<ı:ync.kttan bildirildiglne göre, Sovyet 
'k!t·a;arının '-·aarruzu, bili:ı3S6a Smo
Jın..<>k bölgesinde gittikçe tchdil!<aır bk 
hle gclm1'lotdir. Alman<ar bu teh!likeyi 
kabul ediycxrkı.!t' ve n1~""(1bil taarruzla ... 
rmı a11.tır.ly(llli1arna da muvaffak o!a
mıyorlaı·. Sovyet kıt'al..ı.rı Lah'D.tovo 
şehrini işgal etımişlercHr. 

Mo•kava., 18 (A.A.) - Suvy"1; tel>. 
Jıfi: 

17 ŞLibat güınıü k~t'al:a:rımrz bilhas
sa Şjrcai ve M-erke?. cephelerinde ta. 
arru-zi haı~kata devan1 etani.şler, düş
manı geri atarak ve ağa kayıplar 

verdir.erek b.iır çok mesk(in yerlerJ ele 
gednnışlerdir. 

Hayat pahalılığı ve Denizciler 

Münakalat Vekaleti 
·vapur müstahdemler· 
nin ücretlerini arttırdı 

-

lstanbul şehir hatları va• 
purlarında çalışanlar ay 
başında beşer lira fazla 

ücret alacakla.,, 
Müınakala t V ~küliği İstanbuıl 

şehir haHarınd'a işliyeıı vapuırllar. 
da çalışan loStrcııno, gemci, ateş. 
çi, köınfucü gıilbi bütün gemi mü
ııettıeootına beşer lira zam yapıl>. 
ması haklomd'a b;r karar verrm!iş. 
tiır. Bu kararın tailbıikıına önümüz.. 
doki ıınaıl'1ı ayman i.tiba;renı ba:ş.. 

la.nacaktır. 
BİR TAYİN 

A!ııJ<ara 13- Kabutaj m~ 
muavini olan Bay Newat KoruT, 
Münaka!liit Vskıalet.i beynelmilel 
deniz işlei'i müdürlüğüne asaıle. 

ten fay in odibniştilr. 

Mısır' da 
Meb'us 

• • 
seçımı 

İntihabata 24 mart
ta başlanıyor 

Mahkum olan 
muhtekirler 
Çarşıkaaııda. Yeniçeıilcr soka. 

ğıırııda üıç ınıuımarah tafücı Meıh
ıınedin evinde gizlienaniş bir çu. 
va!l mısır uıııu il-e kırl< ktlo tatlı 
:yakala.nııruştır. Meıhımet ha!kkm .. 
da dwhal kanuni muarr.eleye ba"
lamnııştır. 

K.ası;mpaşada kömü'1'Cü Rru;it 
:trok kömrülııü, Zeyrekte Hahi vı 

(Devamı 3 üncü Sahif<d•l 

Boğaz dışında 
fazla sisten 
karaya oturan 
Bulgar şilebi! 

Rodniçar vapu -
runun vaziyeti teh

likeli görülüyor 

Pasifik ve 
Japonların 

Uzak Şarkta 

Sumatraya tak .. 
viye kuvvetleri 

çıkarılıyor 

Kahire, 18 (A.A.) - .. B.B. 
<.: •• Y · mel> "" ınulıabalıııa 
yirm1 döri Marlfa başlanıL 
ması kararla'°'tırıinuştn. Diğer 
taraftan Nahas Paşanın dün 
söylediği bir nutuktan anla
ş.ıldığına göre yeni Mısır hü. 
kumeti İngiltere hükCımetile 
olan müııasebetlerini eski hü
kumetten ılıılıa fa:ııla sılıfaş. 
tıracaktır. 

Dün akşarn saat 17.30 rDddeı<ıp<lt> 

Aınadoh.: Fenerine bağlı Yon.bli.rınu ;.; 

hllierınde .Roduiçax isimli üç yüz r l :1 

1ıorı·luık bir Bu}ga:r şilebi fazla ::.i6 Jti

zfuıden karaya aturmu~tur. Mür(,.ı.t.te-.. 
batı tem.iyi te11kedcrck ~and;;lla {eh· 

• 
yenı hedefleri 1 Holanda kıtaları Ja

ponlarla adım adım 
döğüşüyorlarl 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri · tlmize gelmiŞfu. Karaya o~rırııa e:c~ 

nasıınd-a gemi dibinde-n b.ir rahne a. 
mı.ştır. VaziyetJ tehlıkelidir. 

Yazısı ikinci sahifemizdedir Loııdra. 18 (A.A.) - jaı;onla·r Su-

KANA DADA 

300 bin bahriyeli 
hizmete · alındı 
Ottava 18 (A.A.)- Kawadaıd~ 

100 tayyareci ''alim görmeıkıt«Er. 
300 bin b<a!hriyc 1i donanmada hiz.. 
mete ahrunıştır. Kara oııdusu bir 
çok yeni aJa\]'llar teşkıl etmişıt:r. 

--~ --

Amerikan 
harp tebliği 

Curacao 18 (A.A.)-,- Salı günü 
Ar,iilbaya ka.!'Şı yapılıan dıü.şma.n 

taarı'll!Zuna ait re.sıni \eb1iğ şöy. 
1.o cle<mektedir: 
' Aır.üba adtı,ı;ıırJdaki lagp tasfi. 
ryehanesi bcımlıalanrlığı zama.ıı 

Amer ka taıyyareleri derhal ha.. 
valarunı~lar ve top ateşinin ay. 
dınlıklari1e yorlarını bufarak sür. 
a1ıle d~a.n. gemisinin ü.z.erine 

(Devaını 3 üncü Sahifede) 

Müttefiklerin ge
mi ve mühimmat 

ihtiyacı 

Amerika mümessiller 
meclisi 32 milyar 

dolar ayırdı 
Vaşington 18 (A.A.)- Miiımes. 

sidleoıı mecl'.ısi Birbeşik Aımerilka 

için ticaret gemiler!, mifuimmat 
ve mahıcıme alıııması ve mü1 te. 
fiklere harıp 1çin 1üe.umkı mad.. 
dcle-rin tecfa1•ild makısaıı:J.e 32 

(Devamı 3 Unoil Salıitede> 

me tra Ad'3.sma takvıye kuvvetleri çı
karı)O'fıar. Bo.ı'flıeo·ya da baz. müfre
ze!c" çı.k.;;ırnuşlardu'. Seleb Adal3'Tl ls
tikarr.<etinde japon 1tışın1a geJnıileriuin 

Gürültülü Bir Toplantı LiBYA DA 

Geniş bir harp 
bekleniyor 

sey .... ettiği görWıniL,~ör. Holandalı kıt- Be r b e r 1 e r c e m ı· yet ,. al:ar Sumatrıada JapoularJa a-dım a-dım. 
db\' Uşiı,.orlar. · 

Kahire 18 (A.A.) - LiJbıyadG 

yamız kıeşi·f faaliyetleori olluıyıo.ı:. 

,Fakat lııakiloatte bu faaıliyetller 
iki tarafın da. asıl harck.,.,illerini 
ve h:nplaıın1alarını saıkl<ımak içiın 

:yıaptıkları anlaşılııyor. Ylakmda 
geniş ölçüıde m'lllha!'Cbetlerin baş.. 
laması mümloündiir. Toplanma. 
lar başl·= Timimi ve Mekili artı. 
sınrlaki bölge--rde yapılırnaktadll'. 

Çan-Kay-Şek kongresi mUnakaşa l 
Hind müslümanları . ce- bir hava İÇİnde ya pıld 

(Devarru 3 üncü Sahi1ede) 

miyeti reisiyle görüştü 
Lcındra 18 (A.A.) - Mareşal 

Çan.Kay.Şek, Hind miifilüan<ım. 
lan cemiyeti re.isi ile bir sıaatten 
fa>!la süren bir görüşme yapmış.. 
ıır. 

Cemiyetin varidatına haci"' 
konduğundan fakir, muhtaç 
azalara yardım edilememiş ! 

İRAN - ÇİN 
niünasebatı 

/Vali bu sabah Cerrah
paşa hastanesini gezdi

1 

Vali ve Beluliyc Reise B. Lütfi 
Kır.dar yan>n:la eski İ<;tanbul 

Berberler Cemi:1<'tiniu yıllık 
kongresi dün saat 1t de cemiyc. 
tin Cağalolğundaki merkez bina
sında çok münakaşalı bir ha\'a 
içinde yapılmıştır. 

Kongreyi açan cemiyet reisi B. 
Mustafa Tımm bir kongre rdsi ---•--- m•eb'·u.su dı~lıh-ı~ıor A;dnan olıdıu.ğru 

İki hükumet birbirine halde bu sı>bah CoıTalıpaııa ha.sla
nesini gez.mi) "" ye ıi looyanan la. 

ciplomatik mümessil- lboratuaırı da tetk:k •tmi§ttr. . 
-

1 •• d ki Vali ve B. Adnan Sentabip E. 
er gon erece er sad Duru.so}'a teşekkür ederek 

CERÇEVE 

Çung _ Ki•r>g, 18 (A.A.) _Mareşal saat 10,30 ci•a hastaneden ayrıl. ç•• •ı d•• 
Çaıı _ Kay - Şek, ffNlistan ile Çin a. mışlavdır. orçı uşerse •• 
ra.sırıdnki dostluğu a·rtıtırmak ve ja .. ı--------------
pon:orm ilıe,dc teşebbüs cdob!lecekle- NECİP FAZIL KISAKÜREK 

KISACA 
rı her tü.ı,lü harekeıi.'e karşı iki milJlıe'tiini 

işbhl!ği yapması i~in görü•melerine Dün gece telgraflardan 
clev•nı etmekted!ir. Diğer cihetten, Çin 1 Dostluğa dostluk öğreniyoruz ki, (Çörçil) İn 
v.e Iran biriblcıine diplom11tik mümes- 1 Jrl:: - Bulgar dostluk ve bitaraf.. B k'll"kt k.l . 
silier gönderecekleı'<lir. Cin ile Irak a§ve ı ı ·en çe 1 mesı 

lık ot:klarasy0l1u11u!ı yıld.önümünıdıe- d" b" 'ht" 1 b ı· · arosınd .. bir ti.caret mtıahcdcs! ka.ra.r- ıye ır ı ıma e ırnıı§-yi.z. Bu mü.nase-bet1e komşu millet.in 
Jaşhrı!mlş.tl!r. mntbuot1nda TUr'x - Bulgar dostl~ tir. 

ğwıun sarsılıııozlı.~ını teyit ve viide. Şimdi, tepeden İnme, 
Ruzvelt - Halifaks 
görüşmeleri 
V•ıinglon, 18 (A.A.) - İngildız El

çisi Lord Halif-aks, Bay Ruzvelt ile 
uzun bir göıü,mc yapm:ı:tır. Sefirle 
RU2velt1ln Singaplırun di.IŞrr~~sL netıi. 
<'es: ha.sl'l olan vaziyeti gözden .geçir
dikleri zannıedlliyO'I". 

elen r,cşriyat yapılıyor. fikrimi söyliyeyim: 
Bizim ınahu.t arkadaşla bu balısl Eğer bu ihtimal gerçek-

kıvnuşU'j'orduık. d.a: 1 
- Türk _ Bulgar dostluğumın de. leş irse, ( Çörçi ) İn yerine 

vanı ve temadisi y~hm.da bizdlm cıe geçecek olan politika şiarı, 
aımi hararetll '"" haEs temtnniler... berşeyden evvel hususi bir 

Diyerek :ıave etti: müşahede hassasını temsil 
- Tö"k millet.i muhakkak ki dost- edecektir. Eg- er bu hususi 

luğ;; dc.Etluık, d~e diş verir .. 
A. ŞEJ!.İB müşahede hassası Önümüz• 

ve iki zabıt katibi ıntilıabını tek. 
lif ettiği zaman üyelcıdeıı bazıJ,,
u riyasete talip olım.şlardır. Di. 
ğerleri blllla itiraz edince daha 
toplantının ilk daki;.olarında mu· 

nakaşalar ba~lauuştır. 

(Devamı 3 üncü S ... hiiL 

deki ilkbahar ve yaz ıne.;
siminde Sovyetlerin bir 
hamlede devr~ldiğini tes
bit ederse, mihverle İngil
terenin bir anlaşma ve 
uzlaşmıya varması son de
rece kuvvetli bir ihtimal 
arzedecektir ki, bu da iki 
gün evvelki yazımda Hl42 
yazına ait oiarak tasarla
dığım neticenin üç büyük 
rüknünden birisi ..• 

Alman • Sovyetler har· 
binin bqmdanberi ortaya 
attığım, Anıerikımın har· 
be giri§ine kadar vazge!,'· 
mediğim ve hala vazgec· 
meğe taraftar olmadığım 
bu iddia üzerinde, zaman 
hükmünü verecektir. 
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y ALJC FİLOZOFU 

GECELER 

Allah bil~, aylar \ar ki meh. 
tabını göslcrmiyor. Gökyüzü, 
kah kar fpi?eri ile sarılmış, 

kah, alçak, siyah bulutlarla ka.. 
panınış. Birçok ili) arların ma
nevi soıaıasm<la pmldayım tek 
bir ışık dahi yok. 

Dünya iızeriude, gttclcr lıii.. 
küın sürüyor. Ka~kı:ııç, karan.. 
Lk, istikbali bclinı~ geceler .• 

Bir hriayin :raııar ciıbi, İs
tanbul soı•aklanıııd~ pınl pırıl 
ı:w,balar yakma.1.ta elbette' bir 
nı.iına yok. Fazla ol~r.'.k, birçok 
diyarların kararmış ruhbrına 

kar~ı bclki de hır saygısızlık 

var. 
YarJn ne olacak bi!iyor mU

yuz?. Işıktan, ntıtl~an h!!r~y .. 
elen tasarruf etmek mecburi.. 
yetin.deyiz. Bugün tasarrul c.. 
deeefinJU ı~ığı, )atın damla 

IlA B~ 

so.·u 

S~yasi muharrirlerin son zaman. 

)arda yazı!Jklan m~kal Jcre bakı

lırsa, harp, soauna ıı!nııck üzue. 
dir. Önümüzdeki yoz ne olacaksa 

obcak, ve sonba1 ı r ·a iş n ticele. 

ncce-k.. demek eluyur I.i, yü:oe yü

'" kuyruğun& geEu:riş. .. Bu tak. 
dirı!l'. bu seferki dün) a harbi üç 

yıl sünuiiş oluyor, tkmcktir. 

Allah, öınriinü ındzdad etme. 
sin! 

czL.·noYLu 
KIZ\ DAİR -

C nu i Arocrikada, zavallı bir 
gen~ kıxın boyu, mıltrmadi) en u

za) ıp dur1fl·onnuş.. ~iındi)c ka. 
dar iki metre on sallluni bulmuş! 
Bu zamanda, insao.ın ~klı uzun oL. 
malı .• 

Fakat, diinyada Ö) le hadiseler 
cercyım ~yor ki, en üstün akıl

lar bile şaşırıyor, Amcıikalı kız da 
ne y ın?. Bar~ '>oyumu uıata. 
yını, denı4tlr! 

BEI!EKET 

\'E İ. • Ki 

Gcçcnlcnle, çekisi ""• on iki li. 
ra) a kadar odun salllnıı~tı. Bcre-
1.ct versin ki, havııln ırçtı. Ei;cr, 
Ciatlar Liraz daha yül.!.clseydi, o. 

dun t cırleri birer htida ile mü
racaat edip: 

- Diz, Jii madde satı) oruz, 
y il:r.de yüz n.bbet.inıde J.ıir · teriz, 
diyec.klerd.i. 

BAfiAR 

OLSUN DA 

Bülıln radyolar, gazeteler, ilk.. 
bahar taarruzlanndarı, hazırlık. 

!arından bahsediyorlar. Ba.lıar ı:e

tince şöyle olacak, bahar ı:elince 
böyle olacak.. 
Aklıma, çotuklu~mwda mek.. 

teptc söylediği~ bir şarkı geldi: 

Bdhar olsun da seyreJlo 
Nasıl süsler bayırları 
Ziırmilt 1"-bi çtJırlan llab.. •• 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

damla kullanın.ak ıonında ka
labiliriz. Hiç tasar~ıds= ,.arına 

çıkarsak, bir dantla ışığa dahi 
hasret ı:itmek, o uman, ne acı 
ı:clecek, · 

Dünva ibütün ölçüleri ile 
J ' • 

normal olmaktan (ılmır~trr. Bız, 
hayatımız, §<lhirlerimiz, utan.. 
bulum.uz, dünya dışında bir 
varlık değildir. O halde kendi
mizi, anormal şartlara uydura.. 

coığız. Gündüz gibi aydınlık 
sa!uılJırrcla değil, illarılık so
kaklarda ~ iirümiyc alışacağı%. 

:taruri olmıyan, fayclasn lı.er 
elektrik: ampulünün düğmesini 

ç~virelim. Tasanuf edeceğimiz 
Lönıüı-, aydınlık enerjisi, ya.rm, 
çok ınaV•.le ı;cçccck.. 
Yarın, hep yamı ... Diişünce. 

miz bu olmelıdır. 

105 T" caret oda
sı için bir tekaüt 
ve yardım sandı· 

ğı kurulaca}{ 

Zahire ve hayvan bor
salarında da aynı 
teşki.at yapılıyor 

Tlcırrct \'ekaıcti; mem~kett. 
mi:ıxle ackd ytiz be.şi bu::m t ca. 
rr t \'.(! S;J&r.yi oda..al'lJlln ~ md ye 
lmd'ar tacb:ka:ta gerilkn aıksak. 
hkiara g.. · &.fe sa.Uııhiy'l •. 
!er ııi ~e çalıçm.ı ta.rz..ır;m ).JI! .• 

cY..C tay n ve tcs • '1 bir r.;,. 
z~mn=e rs:rr.· 

D t;: r raita:n v~~::h· k t '.mı.! 
·caıret \"e !.ıruyi oda'ari! zJ.hi're 

'e tayv:>n al:ı:rıı:·:h ça' ı""1 
momur ve mlis' ahdaınJc.r iç·n b!.
u.b:ıit ve y:ıroC'lı sa' ğı lruru~
m.ı!ll ü-,~r:ııı:ie ir.c-elam<:. :- yap. 

maktadı::r. Bu samtk saye3'.T!lde 
tica:rct ı.·e s~n:ıtJ·- c:ıd·a!1ari."e bor .. 
s:ılarda ça~ıtjan m ımuır ve mü&. 

~ah.demkırin r r.1ı. ve istfkba . ·ri 
sağf.:rmr..ış <;.;ıcaktır. 

lnönü posla pulları 
Posta ,şlıeni umııım müdıla"Miğü 

el!ı mih-cn adet yıe!"j p• 1 2ı!:ıc.t. 
rnıe"' ·r. ,Elli Şefiıriz İs:net 

1ı < .Cr.(;n rE'S!m'.cr • l,ıFalııta 
olan bu yer.! pullarımız üç <JJY 
soı. a çı'·arılacakt~r. 

Suıtanah et 
mey anı 

194~ b~ e, il•lodlyen.:ı yapaca.. 
ğı L~iet ara:;af:ı, Sulbnh4lll~ mey
dan·::ı.n t.:nzimi de var. Burası asfalt 
oluyor. Eski, yaaan adiıYe bınası 7ttl 
tem z •nl.Yor. Dcn..ze doğru bir teras 
ve ;·rşı1 saha vücıtde get:rUiyoır vesa .. 
ire .. 

Sorm:ık ayıp olm.1.!ın amır..s, eatıl 
adli.ve sı.rayınıın molozlat'ını, Be:.edlyc, 

b.ir a,frrii. ma9r'af ederek ke . ı mi 
Kıa.!drracak-=-. Hani ya, bu et..&.az. sa
lı.cn!.n tc·tn'.ı1onrnesi ş<.u"t.ıe. bır yıkıı.. 

aya ve .. ilmlşt{. Arada it'lti!Ular ı;ı.k.

tı .. 
5-0.< .. a n~ oldu bu işi! _ 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 37 \ 

Seni Unutmadım 1 
REŞ T FcYZi J -

- Haydi ıı!deı:elneıı, çabuk ol, Nu
r., ôedL Geç kahyo:::nm.. 

?-.: :-i Yılrıaz· e\"d('n ç:ık:ır çtlcıaz, 
~~~v :1 tc.eto. a sa • .:h. Ote•ı ar -Jı.. 
s v! ç!.kmış, t. aba.la inı:-.JŞtt ı-aı

n~. i . c b:.r ı e . dı.. Sı.ıav'" bu
g_,, Lt- .lıula mec k IX'l ı<i? D"'1 A

d .i.ı.rı kenti' .L.- .-r;:ı_,.ın Nevin, Sı.ıad1-
yeye r. çt. ini f y~ı.: ;;-i zan1 n, 
&'!'~ adan cY:ınn t r\..,ıU!'UZ> dc.me
m..ş m;ıdı.,. 

l'r v!n, dakikalar-:ı blJDU dCiŞU.ıdU. 
Elin alnu:la do~ 1ırdı. Canı sıkU... 

II"..;.Şt' 
:Cu esnada İc~il ı-.:ri ıt.rm4ti: 
- ILıımndomL, ded~ bir çocuk si-

zi r,l!nek N< .. 
ev ın tel"S teın ~np verdi: 

- K mm.Lş. o c'lJl.l: .. ı :•. 
... \" lab. bi "D 'c:-um liunm!'fen .. 

d \"a'.n:z elinde iJ!.r mektL1p vıır u·l
z.ı ktnı\.91 s ze vere kmis. ııon ı.s

tec.ı. m. verme(ll. 

Ne\ n. oturtlı..ğt.t koitukto..n oı.rden 

I< lk ı, b r ım , rı k:ıldor-:ak, 
me1 .. kta· 

- C.~ .s!n. b· ~ lı ·n, d:.Jı. 
İc!Al ik tLit..Xa t:c-cmedcn, en Uç on 

dbrt y .. : a görJnen, mtü ba$ı ts
k ' bor çocugu od . • a "'1k:ıı ı;. . Ço. 
cı.h. J. ı :ı:~ın, etralı.n:ı bak- k 
klkc!eJ.,; 

- !:t.\ _ı Hannn sız~". 

C J...-ad n ı;ocu~ do6ru yiiru~erek 
ve er den uzattı!ı zarf· alır-iten cevap 
'ere.. 

- ı:: çoruğur.l-. Vex mektubu .• 
ic . e döıııdü: 
- Çocu!• 25 ku~ ver, hemen 

ıav .. 
Onlar dışarı çGcm~lardı. ~evin he

ye la peC<:eremn &ıündckl koıl l!a 
ct...:r ı. Lat!ı yırt..tn::ısına t;;•ı. G5zü. 
dedl:ı .... yı an... Süa\·t 

Ge~ kzd.n•n ·r: .. ;y&h g5z?er1 satll' .. 
la siir'aU- k~uyorall. 

s ;. .. .ı:I:\: illw 

Deviet, buyük ın, g~tt.r t:;;. hır 
Sll'l müe.sseselıerin tal19~Lrdok.ıo.ın mı.IS. ı 
taJ:ı.ck"mE:lere y •P.ıJ.m;:l..:.J. ic:a.p edc:n zam 
işini, kcnd1leı: ..ne lıU"ak.tı. ldrak SQh.bi 
h•ıııt"'> <i"4 b.wr "~ kabul ede1" ki. 
~yatın bı.ı deı:cce pahalı olJ.IJ'ğu b.:.r 
de'vi..rde az çok m.lllYYl.:!u Ct.:i.i_rl~ val.:.ııı
da.$a l;ı..ı.r um J'a.p<:n~ za.rul'W..r. 

Z.'.Iten ma.as.ı az ve. ciı..!l zoc ıeç.i.net:ı 
bir :uıan, bug~ nanı &•~dl"?. Dün. 
eitl ı.:w.usa aldı!ı.o:ruz b.ır ms.:lde bugllllı 
,..Uz ı..ımıoa-

e;, <1.ootumı.a var. Eusuol bir mı.. 
....,.>ede çabiı.for. Mü...eser.;n sahibl, 
z.am nı:e:&e~esioıi so :.:kJta.ıılıl.U:•3. atla.t
mıya n:i:.~ bu.ı.wıuyoıcm\4. ve 
muc " se~p olar al< ta ~Ö) ıe diyar
ım.~: 

._ Her şeyi pahalıya m•l <dl:Yoruı. 
E.ik: nıa,_yet f:.r.t.i neıede?. lleır ıeyi 
b:r ~ alıyoruz. M.ısraiı.ıruıı daha 
~çak. E1..~ mukal>.U. ı.cb!"et o.z. P .. yasa 
malCrm: Durg ı. A!.:c1 lldZh ve az. Ka
za.'fJn: .. yonrz ld, zam > ı,alJm .. > 

l:iı.., ıı,.ug fıtadır. Bir i:u.su:;i nıües

sett:nhı mail vaziyeti. muv::Jtkat bir 
zarr..ın çf'Tçe\!c.-s]. lç41.'le müt.ıla eciiJ.... 
mfı.. Bi.r mü CSl?'.l umwıU. ViJ,.:.;:..yc-
ti ""un at~ alımr. Bir .bt!, lılır 
milF"..t:ıbdcm., bir m.ern...u-. bır müessese
nin az veya çok kazanc,yla afiladar 
deitld..r. 

S<·yle blr vu!yet c.le alaJ:...~: 
Bır hususi mü~~sc, normal ı.a

maruon'a., çok fazla kazanc".ııiı aylar 
ve seı'.-t:..erde, hatta, baı.ı h[u: .. ;.;;elCT ve 
tesadot.erlc ftılertn çok crl g.ltıği <J<>. 
virlc::ndıe, o çok !&zb k:Bzancmı mUs
ta'hdE:uıJeı, iŞÇiler ve m murları ara .. 
su.da t.rl\..Sim t:d,y)r uydu?. Bittabi 
hay;.:-. Ç'W:ıkü, mile.l&C!ie bir veya biır 

kaç k:µo.ndlr. SCrn· ... ye oclaırmdır. 

Batiir lm:anç ta b tı..ı.ı: ker.dll ... ..nin
dir. Oı..-da ça~:ın'l.a ... ·~ bö)ie fevkala
de k~ ıançlı za~a:da f~a bir para 
lı:ı-1.eml)"C asla h.J( :..ı.~ı yJktur. 

M<'mur, 1niist:ıh..'..-n1, ~şçl, mCes:sese
nin iy. zamanıın3, ra Ja k_,rı.na n.J.Sıl 

lştlıG.ık clrn.yor ve c .1nezse. oynı mii
eze cn1n fena v3:;: yct.1: .e, az k6zançlı 
zar. .ı.?JLJ.a da b:tt"ut ı..t·:-ak etmez. İyi 
ku..ulrrıuş b~r m:ı ·""S :1 ln sahibi. he
sapt:mnı iyi yapar Ye J.erin k~n ı:I.. 
d~ğl zam :ı.laT13. !>:ı gi.bJ tevkaUde-
1!.k!e ko.r Uyacak b'.r hesap ayıırır. 

B r h<:;ı;u.-1 nne;o 3e s:ıb!b_ >şlerln 
fe\·Jaı!c de iyi gitt ıti. za.nıar.lar müs.. 
tahdt. ı:nler n! ça.!:ır!p: 

- lı er pek cilıcl, pek yo!ı.ırıdo.. 
Diye, neş'es!ni dahl dhar etm.ediğ4• 

için, !en:ı gün!crdc de1 n~·eslzlif:ne 

mıl;tahdemlerinl =-şti. e dave~ etmi(fe 
h21d<: yoktur. 

R. SABiT 

izmir ı,İliiyeti bütçesinde 268 
bin lira açık var! 

İzm!r 18 (T~lc'c la)- Memıur 
ve mü5ta::ıtlcmlcr'.n maaqlan:na 

yapılan 60n za.mlarm karşılan
ması için v Uıye~im,z uııntJmi 

mu:'1 csı; devlet biıtçesbckın iki 

yoüz alı'ımış se'<iz b:h lirab'< bir 
yard:m y;-ıpilır.<13.l htE'U19unda An. 

karaya müracaat o.i:unmasuı• ka.. 
rırrla:şl mnşt.r. Bu açığm kapaııı.. 
ma.sı ancak bu yarrlıımla kabil o. 
labi.Rce kOi"r. 

Univeraite profesör ve doçent
leri Bursada konferanslar 

verecekler 
Ünwer.;ite Hukuk Fakültes: ta.. 

lcbeleriıı.den y<>tmiş kişilik bir 

gtup bu cwnarte.>• günü saat 14 dıe 
Et.ııüsk vaıpuri1e Muıdanyaya gi. 
dretklerdir. Gençler oradan BUT
ı;a v!il.iyeiliıin misafiri olarak 

Bursaya gecocıekle.r w l.k:i gün 
ka.ae2<klarrlır. 

Bazı profc:sör ve doçerrtltt de 
kııJ le ile blrl>kte giderek Milli 
Koruırım& Kan uın·u"' un 1ad ili tı 
hakkında Ha<lke\";IKle ve beledi. 
ye salonlorıı::da k.onieraP.slar \>?

;rece klerdir. 

Merak etme. :MlHıim blı- ıey yok. 1 
Fa~at, sana diin a!~şam d~f1tlen 
verdlğ:ın tözün az 1'ı:ıı çc-ku·orum. Be .. 
nt afftt. Jia.'.!H..:k:, buıur.. çoıı. mul m 
bir d .... \:::-:r-..;,n dw-u.jnız;1nda Mzır bu.
lur....Jlrı.JyG.mn. DuWJ, socıra. oteldeki o
daa:.a dônünce, cet dc.Ctfrlrue b .. bira 
a~ m. IIa!ı.ı..ı.n::ı ı:.. \·:::.L::ığına ,-e 
b~d•·! lf.ırr.a yan.~"'-:-um. Se-dcn af 
d!lnlm. Nevin.. 

l\..t:c: nın evde ~ ~ ı !ht ... x .. ı;.t::n dil.. 
şıı. . rt: rabahltyı.n te.:.efon etmed~m.. 
Fır .. bul • an, öğ'ed~ scnrcı lıeni 
yazh: 1en1 l tele!o:ıu ile aTa, 

lludaklarından üperim se\·gIU Ne-
v1.n •• 

st-1.nt 
?ı1(·k:ubu b.i.t 1rince, Nevin b.r l!ı:.'lı.za 

d ücdG. Hemen yer .ndc:ı ka:k~ı. Te
le! no. k.J;tu. Y ... z .uuı )'i aradL. Kar
IU •.!14.J{. SUa'\'4 I • Ne\'l.."'le ıoyle de
m.4.ı: «Ben de ı!J:r.di nı ... h.kemedeın gel
dır.1 D3h:l, nlı3Sütr..l.n basına bile otur
madın.> 

l'i~vin·n zihninde.. an1 bir şimşek 
çaktı. Adet bağır1 ·c:ııına ıöylldi: 

- Dicle, Sü:ı.\'L •• ~en· öğ!tden son
ra yazıhanende karşında bu~- . nn oaş... 
rra. T .. L!t, tab 1.. ( :aclt ~~ D-'OlU.:n. 
Be~ .. ik~ buçuk v "ru i' 4!. 001.ı 
in.yor·ım Haydi ı"mdi oru..-ar. , 

Nee- r tt'l ... ! Ol.i teap hr k tmaz, İc~ 
lJ,;j (.·'!ırJL Kız l!;;erl a'.r~rken; 

Pa 
8 

ve 
nlar n 

zak Şar ta 
he efleri yen 

\.. Yazan: J. S. Es.d Bükrcş Ateşemiliteri 
Cenubi Pasifik'de Japonların 

henüz ayak hasmadL..ları üç bü· 
yük ada kaldı: Yeni Zelamla, A. 
\'ustrıtlya Ye Cava adsları. Japon 
Eaş,·ckill Gerıcrıtl Tojo, J aponya
nın bu adalar lıaklı.uıda beolcdiı]:i 
niyetleri $On c!emec:ndc anlat. 
nuştır, Bu demece ı;ore, Japonya 
huliıl siyastilc bu aduar h.al.lonı 
müttefüı.lcrden ayıramadığı tak
dirde taarruza devam edecek ve 
bu adaları da işgal edc.rek Ameri. 
ka ve lngiltereyi Pa 

0

ifik'de tama
milc ayıracal<tır. Şimdi Japonya 
taarruzunun birinci safhasındaki 
işleri bitirmİy<. gay1'e! ediyor. As.. 
keri hareketleri gözd•n geçfrrnek
le bu işleri daha iyi kanamı} olu. 
rnz: 

1 - Japonlar, Çinin şalı damarı 
olan Birman) a yolunu kemıck is
tiyorlar. Bu maksatla bir an ev. 
ve! sahilde mühim Lman olan 
Ranı:on"a Yarouya çalışıyorlar. 

İngiıa!er Japon batkısı altmda 
Talon bölgesini bo§"ltl<Cak mevzi
lerini Bilin ırmağı gaıp kıyılarına 
al~lardır. Acaba JaponJar Pcgu 
yolunu kes.ekr ve lt:..ngon'u a L 
salar, in;;ilteıe ve Aruerik.a Çine 
nıalzeme göoc!ermek ı~in başka bir 
yol bwup kullanamazlar ıuı? lllüt
tefil<ler, bu kötü ih.iu.:ıl ka.r}ısın. 
da }imdiden Hindi ;tauda Kalkü· 
to'rleo yola çıkarılacak malzeme. 
nin yukarı Birmanya yolilc Çine 
göuGeri.lme>ini dü~üniı) orlar. E
ğer Japonlar yukarı Bırmanyaya 
da taarruz ederler,,.,, }Üpheı.iz Çin 
ordularının önemli ıı:ou.kavenıcti. 

ne çaı·pacaklardır. 
2 - Sur...ıatra atlas na inen Ja. 

pon para§iıtçiılcri, adanın cenubu 
şarki parç •ı orlasında bulwuın 
Palembang'ı alınışlaı, buradaki 
hava meydanı ile petrol saha>ıru 
ele geçirmişlerdir. llu muvaUaki.. 
yet devam ederken Japon 1İfosu 
yine adanın cenubu şarki kısmı 
parçasuıa binlerce nıs.kcr çıkanlll
ya başlaıuıştır. 1\-Iüttc[ik ta)yare.. 
ler Japon Cilc~una Lücuın ctll1ii, 
2 muhriple 5 nakliye ı,emi.sini ya
ralamışlarsa da asıl h<def olan çı. 
karına)ı durdurıınıanıı)lardır. Su
matranın cenubu ~ılu kı.,ıııuıa çı. 
kan Japonlar, şüphesiz Cava ada
sına dıılıa kolay atlıyabilirler. A. 
danın önce '"""P p~ıçasına çık
malarının bir sebebi de bu oba 

_gercku~·r~·~~~~~~~~~~ 
Adaları güzelleştirme ccmi

etinin umumi heyet toplantısı 
Adaları ı;üı:cll-ş'irme e<ttn.ye. 

tinin ) lık kL•1;gres... önüımüıxie. 

ki pazar günü saat 11 de Bii!yiilk.. 
aıdad:ı. Par.i merktıı: bla=ııda. 

al.-'dolurnıcakıtıır. 
Dlğu iarı:ftanı cemiyet yaz 

mevsiminde blr paa:ar gü·nü Bü.. 
yükada& b~ii!< bir eğlence ter. 
t· 'P ederek bumıııı ha.sılai..mı A.. 
daların gılze1le~tiriliıne.;tne sar. 
fedecekt:r. 

Diiftü ve... öldü! 
Bcarof!}urıda Ltiıl<Irıi. ca<kl.Sh. 

den ge-çır,ekte olan İranlı Mtıh.
med oğlu Meşhedi Ali ismi-ııde 
elli yaşında t;.ri birdıeııibire fena. 
!aşarak yf.'<'e dıüışm üş '~ öbnü.ı
tii r. Y~ılen mı.rdyenes!ntie kalb 
sektes.-rıc.l.ın öllc:fa~ü anlaşılarak 
cescıdinin .ıetr>ine ruhsat ver.iJ. 
·mL ir. 

- ı-.• µ.yı kapa ... T>edi, N<Wn. 
\'• u • uoul, ke.ıik k srıc. heyecanla 

kan~ıştu: 

- Dıcle beni İ...l l . nen. öğ!c®n. 
sonra C\de yok:ım .. Buıllo Per~en-:Le .. 
Be'l;m günlım .. Kt'Tl gelirse, nrzo.kctle 
özU:- d:Jer. halasr:ım WA b.r ka.za g<' .. 
ı;:rm!ş, telefon cttCPr, or04y:ı g~tt-ı. 
dersin .. 

İc Ali-:1 kolunu 
ıü:ıdtto 

tutarak, blr Arı dü.• 

- Kocama. d:ı 'böyle söyllyeceğlm .• 
S 0 n, fL iCare- ed ~'.ı... Ak;:am... ıra 
Akş rı: be ı. ee'm yeb.l!rım. Gel
TT':CZser:n, ha:anın kI:t.ır.d.1,yını, dfye 
te•r. "n edecefJn_ !'rn N:.h ·y! avut~ 
SU3 .• I yli, g:t Fil ::rt.'.1 Ifanr-:na söyle .. 
Ym,t":ti< '!. ç..;.buk ha:.:ı~Lı-ın.. BeJci, 
?.J'u 1 pl <l.ın geç dBn~r.. Be:n, arı~n 
C'\vc' yerhn .. 

İcl ', harumı.ıı dlkltJl!e d:nl:yordu. 
Fakat. yuzi!nde sin.'5t b!r m iııa vanlL 
Gi>zlerımn içi gül~i.yor, yutkunt:yor, 
d · ~~ r~. bir ~.oya.er aornıak, söylıe-
rr..ck tr g·br kımı.'da)-ordu. 

f\evı·1ln bi.:r an soluk rı~t;ını fıma.t 
bild Eoyn: u u="t ... tıtL.:f:ı, g~ 
ka.i.u- n kuta,ına fı ·!! ı: gibi: 

- li,:ılaruz k •ı <:•·k' :ıtır ba.'ita .. 
~ec.?-, t:.bH htr kıp gelem·.r.cteksini.z, 
det·, m hanı.mefcnd...cl~1m .. 

Böylelik.le General Vaveıl'iıı u
mumi karargahı buluruın Ca va 
adası ciddi bir tehlike karşısında 
J.a~tır. Uzak Şark müttefik 
umumi karugtıhının bundan son
ra da bu adada ka.hrıa~ına ihtimat 
verilemez. Cava ada&ı mü:ticfik. 
!erin tutumııak istedik.leri Yenl 
Zelıinda, Avustralya edalan mü. 
da(aa grupll\la alınarak umumi 
karargilı AYustralya<la bulunabi.. 
lir; veya bunlar yenı blr kuman· 
elana verilerek Gener:ıl Vavel ka. 
rargiıhını Hindistaua nakleder. 
Bütün Lu değişi.kliğe sebep, şüp
he iz son müttefik nıüdafaa :r.inci
riııin garp hıılkasını teşkil eılen 

Suınatra adasının Jap<>n!ar eline 
ge<;mek üzere bulunmasıdır. 

3 - Seleb adasınu:. cenubunda 
rnulı:ı.rcbe durmad:w. devıım edi
yor. Yeni Gine sık s.ıl. Japon hava 
hücumlanna u!!ramaktadl!r. Fili. 
ııinlerde Amerikan Generali l\lac 
Arthıır Japonları oyalıuıuıkta a
zim ve sebat gösteri:;oı. 

Denilelıifa JJ, J aponlann şiırı. 
diden Yeni Zelinda, Avustralya 
adalarına taınruz etmeleri be} le
neınez. Bunlar daha sonra ııla:da. 
cak hedefler olabilir. Japoularm 
§iındiki hedefleri, Siııgapur deui:ı 
yoluna tamamilc hakim olmak 
için Suına!ra adasını almak ve 
Ca\-a &dasına hücwn ct.-ktir. 
Fakat Cavayı ucuz ve kolay bir 
teşebbüsle i.}gal etmelPti beklene
mez. Bu adaııın müdafaa pliınını, 
belki de bizz~t General Vavel ba.. 
zırlanuş ve mevcut kun·etleri 
kendi kun:•'ldMnlık görüşlcri."le 

göre tabiye dnıştir. Oniliın, iyi 
bir müdafaa tertkbatı .:nıulabilir. 

Pasifik'de ınütteCilderin !:ava 
kunetlerinde hissedilir bir fazıla
hk hala görülmüyor. Bu sebeple, 
Japonlann dnha bir müddet bazı 
muvaifakiyeiler kazanmaları, ya. 
ni aradaki küçük adaları birer bi
rer işgal etll!eleri bel<.lcnebillr. 

vaktiyle boyıu.. bosı.ı de--.-rilc idi. bo)'nu 
attında ka."a idi, cc.nazc .. inlrı ö.nu.ı.-ıde 
akr"p:er ı.urna çala idi, rnez:..w::ında çı
y an:S.r Çari.eston oyı~a icil . Kırnmi§ 
bu zfhir zık.kLID oğlu zehir zıkkunı 
lc~t eden? B ktisımü.ş'.llay tdemc-ı. ola. 
id:, h: y onu."1. ~rap kaz:mmırı yılanlac, 
rakı küpüne zeh..lrlı solue~ar Oola idi 
de şarap yerine rrJdesi y:dnn. r ... Ln ye
rine uhirli solucan yuvasına döne ldJ. 
Cı.;1nşit, Baküs .. N1,;rctle biUnl koca ö
k'Or. !\er-ede olac~k. ya cayırda, ya ha 
yırda .. Çayır ııizi.n, boyLr b.•İlm.. Şer 
sız.!n., h~ır btzıım... Tırıs siz.de, rahvan 
kuz.de_ Şeytan sJıd.e, rahman blzdE! .• 
L.~r.e: Şcytanrın, ıahn1f't l~ch'ln'"1nın.. 

Voyvo Şey1an.a, boyn'.J k<ıytma. bin
dik f,~1aooı, yallah Ii•yınan~ .. Nenle 
göıilnıce, n<?I'dc kayrıana? .. Yaa .. Ev
ıat, ıı.erecie hani bi.~tm o eski günler, 
eski lılemler, bak bir kere şu halimt
ze, dim ne idik, bu,.pin ne olcilll:, daha. 
kimbiUr nc1e.r olac·ı~!Z1. Senin anlı
yacağın yal\Tllm, bu dünyo.da benim 
b~ıına ıeIC!llcr pirn4 tavuğ!Ml ~ı
n.a gclmeniştlr. Ne iı::e açtırmc kutuı

yu, s<iyletme lı:.ötil)'•i.. Şımdilik bu ki.
dar. ycle-r, b~ını f;.ızla a!rıhl'ak ı..~~

mE:m aı-tılk bıra.kallın z-ırzırı, kızdıt"'

mı:y:ıhm. hınzır da b:raz da k~·yfimize 
bakalım! Emredin c!endun. r.e arzu e
dcırs ınız, X.aragöz rril, hokkab:ız mı.. 

canibaz mı, peren4lt1;.ız mı. kukla mı, 
parırlommıra mı, vodv~l nYi, kcımedi mLı 
dr :ıı mı, trajedi wi., slr.enı.a mı. d.:ns 
mı? Ne arzu ede:-sr·niz, erercd:n he
men ta~!asın! 

-- Lu.nJarm. hiç l;.ı-L1i isiemem, fa
kat ! ı. ·~ yaillu. bir ric.:.n1 YE.X. 

- l\ed.ir, bu.yururı! Demin l.ikırdt 

ar:ıs:r.d11, re-erhumı \..? m:ığ!ur e:nı:ıh.

taç ilEı R. bbtl1il3af.ıt-, piriınıiz, üs~ .... dı
rnız lJ yoien Hazretler! ıı;ye bir ll"Y 
buyurm unuz, D..:. n<"k k: sı#<O DiyOJ'Cn 
I I;.ı.z • t:tlt.: r Aıı.iın tart< lİ ınc. ::-c::;u. ıız?. 

- l.~ct !alı'n.z, hnii:tm olm.ıya
re.k !.şte o heı<fi nl to:ı!.n t .. rikuı.md~ı .... 
nlnı.. yani sizin a,ııl ı.y:c:.::ı.~ınız Ke-:.biy

yı.ıı.10Ana1\! Keilii ve Kc:b~yyunu.n ne 
d· "'i ... ı: oldu.~u b:lirs.ıniz t2bii! Tü.rk.
(,.'(El 1·.örck g!bi, k0p~ğe malı.sus, k:ö-. 
pek1 mensU?. ki...:; .. :..-:: g • ..,ı 7a:ı;ya.n 
dı.::I:JE"'klir. Frausı: :-.ı .. ı d~• Sın;zmc'dir. 
B• rnes~eğ:.:ı, bu tarik 'n piri, i1stad.J. 
ol ıı D;,sojcn-O k _ıd'j oı.;incc de buna 
Kini I<\:os derler. 

- l-I:ni bazı hll h.l.ı. tat1ıcıl2'lrl, ~ 

la!r l erine t~llılara \ar1'jtı.rdıkları gli
~oz ır.u? 

- liD.y dilin! bal arısı sdksun, se
nin. glkoz c:tettı ca"l ."Tl, Kin.i Kos, K1-
ni K~! 

- Ha, irrKli llllladun Kİl:ikos! 
n1 1':~ı»t 

ı 2 ka ':lınla 7 er
i keğin kurduğu 

h rsız çetesi! 
313 parça eşya çalan 
suçlular sahte sıhhat 
şahadetnamele1' de 

tanzim etmişler! 
İzmirde Çuk.rçeşmede bir ev'!le 

ohn-an Gillşen·~ Emi Nornıal!lar 
;;,, ımdrinde i:k:i kadıının eviııde 
yôl)luan bir .aır~ınmada m'Ulh~ 
fü evlerden çalınmış üç yüız on 
parça eşya ele geçirilmişt:ır. 

iBurıd:m ba.şka Kırıııll.c~·ö he. 
yeti ıill>'.i,yariyıes.!llıe ait çalınımış 
reeıni melhürle kırk dört adet baı 
ha,yrnn sıihıhat şahadetnaımesi ve 
mıulhtelıif yerlere alt hayvan sı}\.. 

hat t.:z-..okcrcleri r.uluoırnuçtur. Ka.. 
d:>nların, S.ktı1, Haımd'i, Murad, 
MUIT.ıaia ııe Aziz, Tah.i<r, A~l 
'5imıJ,er;ncı.. yedi erk ck'1e mii~
rek~n bir hıNllZ çet€5i kurouklara 
w snılıte hayvan sıhhat şaJıaıdetııa 
ımasıı c!c tanzim cd·ötrok saCtılkla·rı 

anlı.şı 1 m ıış tır. 

İki :kQ'dı,n ve ycd'i erkek yaka. 
lanarak adliyıeyc teslim olunmuş. 
}ard:r. 

K'OÇtlK 

ViLAYET V• BE!:EDlYE_!__ 

* EkmekçJJe,, Şıı·kelinin yeni bir 
şeki.do kuruLması için tetkikler T<ll»l
maktadır. * Bl!ledlye yeni varidat mıerbalan 
bulnıa:k üzere bir proje haıır:amak.tıa. 
d>r. 

TİCARET ve .'iANAYl: ··-+ Yirmi Şuıba~!.an tt:ba·ren 
Fabı.k,c.:.ı.u<l:ı tcslln1 sartiylte 
nıe ·• m!k!ıbı oks!J on toptan 
yutffiış kuruşa srtı.ı.acak:.ır. 

+ Bt~·1inde buıun!n!llcta olun Ti.. 
caret Ofls Umum :.föc!Wil ll C"'1l/U 
Gcr.>k bll h:ıflaya kadar ~hrianc g•. 
Jccekt!r. 

MUTEFERRIK : 
* Y•l! aı.m ve satllltl iJl<rl seroest 

bırakılmıştır. * Yunıı.nh<tandaici. Belea:ye me. 
murla!"ın:ı şcbrlmiı Bel ... "<iltyc-,t me. 
murları taratınc'an g&xlerilecek gıda 

ına<iıôed paketlerin<kın bin taı>e bazr
}; ıurn ı~trr. 

naıncads.kl adıl 

- Sı.z bu 1'1'11'..sle~. bu tarUtate, ne 
,.ak.t girdinlz, ne va'-t:t baG:i.acıd.ıı:ıız? 

- Onu ş · xr.dl ne s.or. ne ben söy'lıı
ye>· m. ı;Wi:u o biz cıza.m, hem upu
ZJ.lll efsacedi:rr Sana kısaca u kadar 
söyJiyı..:.ym ki pirim:rz, ustadJıin..:.% m.cr
f;um vt m:alflll" DJ.>.ien Hazret.ceri bu 
meS.:t .. ~ bu t<ır.k~ı h:uıg., scl:c.p!er al
ı.tda i:lıtl&'ar etm",..,'ı!r::;e btz de aynl 
scb p ve tesirle bu yola d lüaı a.ı
dür. 

- n::vojen HazreL~<:ri acaba haıngi 
oe~p • tesirlerle :şı bu yola d!ık
nı~ ıe::~. 

- O da aırrı bir 1LZUn, heın de upu
Zuıt?ı t!.s:J.nedlr! Sen~ anl!:raaıgrn, her
şe:y:n b:ışı ve ""1lu ~11< 111dufu gibi. pi. 
rırıılz tadunız n:ycjcn:n dt benim 
de l·u tarikaıti Jdıt;yar ctmcıniLio :teUe
bi de b tter qk:tı.T. 

-· Ne söylüyoı-sırıU'Z eanım. Diyo
J«lı, a.;kla meşkle aUıJr,., olcmğuou 
ıJt defa ı~Men ci'uyııyorum! 

- - Eer:dcn duym:ıy·p ta 1ncyh3necl 
Aplısto!dan ~acak. dcj:ld:ı: a elbet 
te benim gibi. onun.&erÇtic: çöm'.ez.J.eri
~ hır-inden clu,yac:-1::.tın! 

- V!yojen klme i,ıktı, kimi ~ 
)'ordu aacba?. 

- Kime aşık de-gı'di kJ. hazııetJ. mo. 
ruk? Öı>ee J>;,, balıl<;ı kınıa a~ 
yakır.ıı~tı. MalUrıı ., k"'1d'3.: yalı -
ı,:.u.hr, yah tlL'Ş&kla.nııın çoğ- da baJ.ııkçı. 
ka7okçı !filındır. İ•le bWm Sinoı>lıı 
hazı-ctı. m<>ruk t~ llnce Sinoptaki ba
bkçılaıdan birin:n E!".lio kimli krzmı 
sevrr.!ş. sonralan da b~ica!anna fer
Y"'dl verm.!ş ve bu yir.ıden bı.zinı Kel
biyyu;n roesleğl denUen m .. lelderiQ 
c.ıı şahe er~ni kurm~tur! 

- Diycje.J zengln bir ailenhı evlA .. 
dı 1T'tdn~. 

- .lı.nasını tanımıyorum, zaten bu 
ha tW1cağızı hiç t<:.nzyan. bilen. yok! 
Fa: • .:ı~ ~basına gel!ı.(•e ... 

- Ey bı>basına gelince ne,.. durdlP 
nuı:!. 

- N..?sıl dl.m'Ulam yahu? 
- ~t·:·lc, söyle r;ck'.nmel 
- Sı.:r· n an!ııya<.·="..,i:!.:.n bizim hazreti 

moruğ,un :b:.e.s!yas !sim:i bab:ı.s1 kal
pauır,ın biridir. 

- K<iJpaız.anıın biri mi?. 

- }{<:m de dan:skJsl! Onuır:ı. için DL-
yojeuc buc· "rl<U Rumca Ue bil soyadı 
veıt<:el~ olsa1

{ onl şbyle demek icap 
e<lı..~r: D!yo)·C'nis Sfn 'PC'lsi Kalpazarıi.

dL-: HC'H~ bab.J'Sınrn s·ı:f)pt:.k· kalpa
zanlığ-. meydan.-ı ·~ıkı.ora hilk6met 
oğ!t61..:U da blrllicte yakabrnış, fa.kaıt 

Dıyojcn ~i bir- mt .. "lJ get,rto oradan 
YL- 1En '":ra cizdam et~lti , bBba$ı .Lse 
qrada temize havale olurunu.ş .. 

ıoevann V<ır) - l:.:\oct, yani Oizi...n mesleı:;:o Yıw. - (Devanu Var) 

ÇOrç:ı ine tenkid 
rşııın a 

Yazan: Ahmet Siikrii ESMER 
İngiliz k<JJ\;ltn.es:nde yap.ılan son 

tebeıddiiıi:lenkn sıonra inıgıı'i.z ga. 
,rete'l>erinchu Çörçi:oe ka'11Ş> el'an 
tankitlcrin a.r.kas1 alınmadığı gö. 
rühnekt-edir. 
Evvela ŞUDU ha W-lama.k lazımdı 

ki, haITP içinde bir hükCımetin 
politik.ad-a m:uvaffakiyetıi, askıcri 

b.aııulo9.ttaki nıawaffw~;,_;"Cfle.r le 
öLçü'lür. Askeri harekat iyl' geli.ş.. 

Ukiçe, hükimıet '"'tiyetten eıırn:n 
oahlilir. Asike.rl harekat i,yi git. 
.mEl1JSe, tenkitlerin önüne geÇ'C'-'

mEız. İşte Çörçilc ve hük(ıımtö1c 
karşı yapılan tenkit:eı-i.n başlıca 
amili de buıdur. Başvekilin Aıme. 

ııil<.ada ~ulı.mduğıı ısıralard.a ya. 
pı.1an teniiıG:r, şimal Afrika ha. 
rck.a.Ll-e Uzak Şark vaz'yct:,rim 

dm doğmuştu. Her ıki cephede 
de harclrat, İng;ı:zı.re eh·er· Ji 
olmıyaın bir geL~rnede devam c'
ımekOOal"r. S'ıııg,apu1:' dıilijtü. Ja.. 
poıılar BirIPanycı.da ierlijl'Or;,,.r. 
Rommel, :!dl$lra doğru ycnı b,r 

harnc-1 yapınıya harıırlar.makıt _ır. 
Bunlardan baŞ<a, çıkaTılabikc k 
n<ıtiıccler b ar:k m.ira' 1:: r htı. 

d'se olmak Ü'Zlere, Gneimıau ve 
Scılıamfıo,rst nıaın• :ırlaki Almm 
zı~hlılaı>ı Brcs'..ten kalkıp İngi:!z 

luyıı!arından g.çerck ana vataııı
larma ger. döııımü..ılercf.r. ncr.·ız 
lıiJk!mıyetini biıt wn Yarlıık!aırının 
tx.'meli say,an İng .... Z'ler üıze,-,ı:ı;d' 
bu hadise• l>üyük bir ıes:r hac.;ıl 

etmi~tır. Dalı ı ikı ay ~v,-el, • yr.i 
şartlar aJhn:da cl.nize açılan ki 
lngilz zır.ı'ıs• J· <ın a;r tar~f- . • 
d.ın batın.!'. •ıı tı. G ı- i >ki Jr • 
ı:z zııı:.,.~ "Ilın neden ba ..rıu!l\-;r 
ve Zkı A rrı.an zırh" ı3nn n .i ı.'l 
l:, ı,.cıerlamaci ı, i>ıah -ed'bri • r. 
Fak.1t her şeye rağmen. deniz. re 
hak' .n olmaları liizım gelen i nı. 
g · .;r.:1'1ıı .ki zııı!ılı kayl::r:ıttik1eri 
ve d~'T"ımt aym dcrecc:le ai;.r 
kayıpbra u~ratımak fli11Sa..• çnk.. 
mL~ iken, bıı fırsatın kaçınkllığı 
da b!r h.akikıtfür. 

\ ·ı al. 
tır.ıdadı'l" ki son bir ka'ç gıün i in. 
de ha.:'b"n s<?v'k ~ idaresi e'ra. 
f,- :.ık tenkitler scrt'leşm' "r. 
G -rtfler d:yorlar ki Kuvvetk
r:irr.:z, dü;ı!rar!a dfği'Mkt>r· az 
ge!ıyor. Ya vaıd·mae yetfşcı.,.,()r. 
Ye:lınt da liizııın geren ı;eş.tte s;. 
UULar!a toçbiz od .!.n:iyor \ n . 

ruy'1rlar: Acaba ne z-ıman, lc.:Z·:n 
<>lan ncv:den, lazıırn gehn ı:r.- K

tarda k"Uvvctmı:z vak :nd> b.Jr 
yen yctişrn~ oıacaktır?. Trnı::t 
acıdır ye şur.u si,yliyoel ım ki ln
gfl!teredcn bac.ka !>Crlıanı;i lir n "• 
,barip memloke te böyle bir t::ıı

·kı: ;n yr ıhna~ı bahos me\"":llu <'• 
lamaz. İtalya. donannı:ısr.::m bü
yük b:r kısmını i!r;:ıara• ır'u. 

ğunun a lArnaM • ı k3yh<'t~ ' r 
Faka' .Mcısolnidrn bıo.m h -,. 
b.nı sormıya c<eısarn edecek ~ r 
ckaıhraman• çıkmamıstır. A ~n
ya ve Ruısya:da da hal.<, hcsa.p m'r. 
ırnak yazifesile eleği", rtaat e'trrr·k 
vaııiiesile rrükelldtir Fak.at bu 
tenkit hak'kı kcı:ıd);:r.- rn a.J:ıdı. 

ğı gün, İn;:iiiz halkı, gfrif!iği m ü. 
cadelen!n dcvam;ırla bir mana 
görmez. Bu se.veplE:chr ki 1ng ı. 
'!~rede büla1mee!er ten.kide kat. 

Yaramak zoruııııdadır!ar. Bu d, f2!tt 
te-n'kidin ~n IJ.Y zarfıt~da!<İ 
tenkitten b ' r farkı, Çörçill hedel 
olacak almasındadı r, Gerç Ba'i' 
vekil C-Orrıil de~il, Müdafaa Na
.ur~ Çörçil t~n.kit edHm1'ktı> ,·e 
~absında JıopladııZt hu !ki vazife· 
den il<:inc"sir>i bırakması istcıni L
m~.kıtedir. Faka: böyle oJ:,...a da 
Çörç'lin ~:'nın hı.his ınıevzu.ıı 

oldıığ·U da d0<<rtı.dur. Ba.s..-n.:n · d'
dias• ııuıdur ki, buıgünkü ~anl:;r 

altında a vrn :ı.daır"ll, ha,"'"~ i''· k 
~ miiıdafaa nazırlığı gibi t<i 3• 

j!ır' 0 ·r }i ~·m~si mü.mkt:aı de. 
P.:Jıd:r. Başva&.I Çörcil, bı.:Jcmmc.z 
bir şeftir. Fa.kat ırfıla(aa n~llr• 
lıı~~nı bı:rakaraı·~ Yill<iin':i !ı ai f 0

• 

time, hem kenıdisi, !ıem lT' ın• 
leıkct için daılıa hay'1rlı olı:caktır. 

Yani açılan bu ten!<> t at!'l>!n;n 
neticesi neı olacaktır? Bu suıle 
keshı bir cc,·ap veril~'l'.cm•kle 
beraber, r.~ticenin bira;z da hal'!' 
s&lınelerill'dPki hardditın gel'ış
rnesine bağlı &du•Eu söylenoehi1if 

Çung-King elçiliğimizin 
başldıtipliği 

Çunı IKing c~çilıiğl baııkıHipl:• 
ğ!ne Kahire sciaref' ımtz i n başkJ. 
I• bi Mennan Tepeqelen tayin °" 
lunımuşttll'. 



(Bu yazı.nın metinleri Aı.ı.aaoıu 

Aja.mıt blılt'!Dlerind ... n ~w.:.r~ tor) 

Çörçil Alman gemileri
nin nicin batınlamadı· 
ğmı anlattı - Avam 
Kamarasında Uzak Şark 
işi ve harbin idaresi µıe
~elesi - Türk • Bulgar 
<lo.:.tt:.:;;;,ınun yıldönü· 
mü - Norveçte müda· 
faa tertibatı - Hindis· 
tanda Kalkütada bir 
lronferans - Nahas Pa· 
fanın beyanatı - Şark 
cephesindek i muharebe
ler - Libynda vaziyet
U zak Şarktaki askeri 
hareketle<'. 

Telhis ed~n: A. SEKiB 
ÇÖRÇİL ALlIAN GEMİLERİNİN 
:NİÇİN BATIRILJ\ıM/IDIGINl 

ANLATTI 
Aiman ge:nı.ileriri'n Maıış deni-

11in' ge.çrnesi oolayısile iı;aıha t ve.. 
ren Çörgi! deımı.:ıtir ki: 

"Bu gemilere 10 ay içir..de 3200 
defa taa:ln.llZ edi !erek 4000 ılıoJl 
bomba atılmış, bu taarru"Zlar es. 
nasında İngillı hava ktılV\"C l""'r' 
43 tayyare V'e 247 taypred ka~-. 
betımiştir. Boımbal'dıımanlzr o ıra. 
dıaT şiddetti olmuş 'Ur ki Alınan 
gemileri Brestte daı.l:ta fazla n..-.u. 
ihafaıı:a ec!ilom yı:.cckkrmı anJ"
m1')2 ardır. 

Anavatana a\"Cll'ıt kararı veril. 
mi~tir. Bunun ıçin 11anış j'\Jlunu 
seçuni,Içrcf;r. Faka. bu yol ayni 
za ro<>nda 24 saat en daıha 'kısa 1. 
di. EğEr İngil rz < n:z ku.•v'lretleri 
bul::oouıısayıdık, g.mıleri.'l1iz Al. 
.man'arıın Bres'..cte maııuz ka'dıok.. 
lan öl ,;;,:re .bcr h va hücum:!~ 
karşıla~aeak ve i.u gtbi tc.:ll'>rk• 
ka!ilelev rrnizı Ş .al de;ıiz'mle 
hima)'"f. e!J:nek k'n akm' ol Iu. 
ğumw. koruıyv.cu tcdb'.r'-eri teh
ükeli surette zi'ıfa dibürmü.ş ola. 
cağı gibi biz" Almanların Tirp.its, 
Lut<ZOW ve Scıhcer gibi büyük ıl· 
mi}erile meşgul olmaktan mene. 
decekti 

Daha sonra C<irçiı. bu mesefo 
hakkında bir t~hkil· at "'Çılrlı-ğını 
bkl rıniş, sah1i seıv's k'llrrnand,n. 
l!ı;-,ı tle d:i?.'CIT ku.r:nanıd .... f'ı1 ı"~lann " " ve Aımirallik Da ı=n'.n n · c'n da. 
has~" bir terr.as ve irt J:ıat temin 
ryyı-edi•k' er'.i!l:.'n bu tahk1k:.at so.. 

n unda anı\~ı.lıac ağını i 1'.ı vıc etııniış.

lir. 

AVAM. KAMARASIXDA UZAK 
ŞARK tŞİ VE HARBtN 
İDARESİ MESELESİ 

Çörçil Avam Kaı1nara:iında;ki 

bcyanatmda <;,r. apurun sukucu 
rntın s be iie y~cr :Ia mecl :Sin 
bu huauısu. etrar · sek: ide müza.. 
k. re i.ın:.<kmru bu 1 ab'lleceğini 
wyle~tir ve demişo r kı: 

•- Müzakere ıı;in !her türlü 
kolaıylrldarı göstereceğim. Eı:,~r 
mecl's hükı'.mıete i,ima:duu bll. 
d:ıme1BC, eğe-r harb.n iyi idare 
edildiğine in.anım.arz.sa, eğer d~ha 
ry i b r re n.n ....Kc0<k tedbir. 
!er .nlab'leceg:ni di.L~ınıl' i'Orsa 
müta!casını söylenıek ~."~"Z~fctlır,> 
Lor.dranın iyi haber alan malı. 

filkrinı· göre. Ba~ekiliın •tr.'1.llh. 

temel görü1ımPyen i5tifas.ı "ıa.k:d·:... 
r~nıJe par'ıaan.m~cnun mıu., .. afaka.. 
tifo kabinevi yalnız ü.ç kişi !~kil 
ed'b;ı'<X!ekt'r. 

Bur.ı'ar Lo~d Beaverbro01<. b'n. 
h<C' Mlee ve Bay Eder.ı::l'r. DL 
~er taraftarn parldmentıo aza1~·r-r
nır. bor kErnı Sir Cı'p,.,,,in g(' ün. 
ad:-ımı o urıu ka:r.aar..,~~ d" '. r. 
'!ÜRK • BULGAR DOSTLUOU-

NUN YILDÖNÜMÜ 
17 şubat 1941 tarihli Tünk • 

Bul:,;ar mÜı l erek beyaııırı.amesi;. 

n~n ~tnzası birl~i )rıld.önüımü 

münasebetile Buılgar basrru i•k.i 
k~a memleketi b rbiriııe bağ. 
hyan ebedi dos~huk paktının ö. 
n< mini be!Klımket.edir. Zora ga. 
zctesi d:yor k : 

•İki m0<mlekci ar.asınd.alçi ·iıyi 
münasbetiler ileride de d~vam e. 
decektir. Geçen ""ne bu müna. 
sebelleri bmımak ı.ç·n yapılaın l:ıü. 
ti.in gaoyoretler n~icesiz kalını trr.• 

NORVEÇ"l'E MÜDAFAA 
TERTİBATI 

St:cıkı}ıolun habcrirre göre, son 
haftalar i,çiııdıı bır kaç bin Nor. 
veçl' amele memieketi•n ~i'nalin. 
de başlıyan tahk'mat işlerine i~. 

tirake daıvet edilımı;\ştir. Bu su. 

rı;ıt1e şimale gönderilen aımelıe. 
n\n m ktan 5.6 bm ve garp sahi. 
linde kullanıılan ame

0

leııCn mitk. 
tarı bir kaç bin olarak talımin e
dilmıekledir. 

HİNDİSTA:NDA KALKÜTADA 
BİR KOJ\TFERANS 

Lorndra ııadyosum.m bildirdiği. 
ne güre Mare•şal Çan..KAY.ŞJk 
i.e refika,;ı Kalkütaya gelııniştir. 

Gar;di, Kalbübya glımdk •üzere 
Varo<~adan lıarok:t e~mi.ştir. 

Çan.Kay.Şek ile btı'.oU~acaktır. 

ş:m:li KaU.ütada bu1unan Nch.ru 
n-un ba.~kumarndan Çan.Kay.Şeik: 

.ıe b'r kere dalıa görüşeceği zan. 
n .ıdilmek'.cdir. 

NA.HAS PAŞANIN BEYANATI 

Rady'O gazetes>ııe g-O:re Nahas 
Paşa bir nutuk söy:liyerek, Mıısı. 
rın İngiltere ile beraber oltlıuğu. 
n1u ve beraber kalacağ1'nıı anlat.. 
mı.ş ve .d•miıştir .ki: 

·Biz Ing !iz • Mm_r mualhooe. 
s: ne tarna'11en Lağlııyız. Bu mua. 
hetle-yi taub'k ' ·n hiç bir şey e. 
s· a ıniyecr-ğiz.. İng ltE:renin mu
vaffak o'lab!! e i ir: n bizim elit. 
mizden ge:wı hc-qey_ yapa.cağız.> 

ŞARIK CE"IIESiNDlEKİ 
l\IWHAREBELE'R 

Almanlara göre, Viazmanın 80 
kilametıre ceırııuıp doğuı;undaki 

hatları y T.rıağa CfV\~eıce mu -
vaffak di:mus o!an dü.~rr.211 grupu _ 
çember içine alınarak yok cdil
m;ştiT. €{8 kişi "' ır ~di 1m:ştır. 

Sov~'etleı·e göre, Sovycı: kıt'a

ları taarruz ve kri hareketleri. 
ne devam ederek bazı meskfw:ı 

noktaları işgaıl e!m'~ler ve <Lüş.. 
mana malzeme ve iruan bakı. 
mmdan ağır kayıplar verdirmiş. 
l erdir. 

LİBY !> n ~ V AZİYFJI' 
Viş.iye göre, Orta Şark •etkiık 

seyahatır:deu dönen Düllit m \h. 
~'>'r kuvvetler· n•n Libya V'e Mısll!' 

yene Sü;·eyş kan...ıma karşı müt. 
h'.ş bir taarrU'z .)·ap.mağa hazır ol. 
duldarım Reis RUllVeL e bıJdir. 
m:ştir. 

UZAK ŞARKTAKİ ASKERİ 
HAREKETLER 

Aske.ri müşah:tler Japonların 
esas gayre~ıer:n~·n şiI!'ıd.:i Birnıan.. 

yaya tevcih e<lileceği kanaatini 
göstermeıklcdirler. Japorfar ~'mı.. 
dı Singapur sular.uı<la fazla mi.k. 
tarda bul.ıl'!an mayıılu. tenıiı.:1€. 
me.kle me.!;gul<l ü r le r. 

Tı.i•üttef.kltre göre, asker ve si
vil yük:ü bir cok gcmi1rr S:nga. 
purdan Cavaya k çına ~a mu,·ar. 
fak olmuslardır. Ho!<.ıııda mo.'.ı:am. 
ları Japor.ların C:ıva?a çıktıkla.. 

rına da'r •·erilen haber' kafi &u.. 

·rd\>e yalanlamıljlarıdır. B ı1'l1anı

yada yenl B ilin cephrısin<le va. 
ziyet değişmemiştir. 

Odun yüklü bir 
motör hattı! 

Hal iskelesl önüne yanaşmış ,bu. 
lul>IMı Yattl\'a iskc!<Sine kayıth 
Ademe ait ooun yü!.ııi Hüdavcn. 
di~8r ınotörii dün gece yarıst bir. 
deııbire batnuşsa dd l;,yfaJar kuı:.. 
tarılmıştır. 

•=ıa::;;mmamı---.ıımıı:ıııımımmmmDICl'lllmallılll'I~ 

ÇENBERLi AŞ 
Sinernastnda llugüıı Matinelcrdeu itibaren 

s:nemac>lık alermnde daıima bü~'Ük harikalar yaflfon m~hu:r 
ar:istler laraf,ndan oynanmış 2 §ahese-r film bird<'!l 

1-CHARLES laOYER 'in 
NI AR GAR ET SU L L AVA N ire 

b .raber yaırattığı en son ve en giizel aşk fı.Jmıi 

l:Jir Hint Mih· 
racesi düşman

la birleşmiş! 

Japonlar şim
di nereye 

hücum edecek 
Yeni Dclhi, 18 (A ,\,) - Resmi 

bir demeçte bildiril4iğinc göre 
İmparat<>rlllk münı&•ili son gün. 
Jerde Rc\'a l\1Hv·n : iJ-' .fiil~J'la.n· 

la iştirakini isbat eden şaılıadetler 
elde clmişiior. Bu ıne""1e bİl' talı. 
kik.at lııomsiyonırna ı,~"a.l" .,.._.,,. 
cektir. !Uiitmnmim incelemeler 
yapılması lüzumlu görüılınekte. 

dir. 
Demeçle şunlar ;ıave edilmek

tedir: 
l\Iilıracc bu bbll incelemeler 

yapılmasına razı oımadığıın bil. 
dirdiğiıuleıı iınparntorluk mümes. 
sili, J'tlihraeenin id.aTi salahiyetle. 
rini, adli tahkkatın sdamcti bakı
mından, kruldırnıak lüzumunu 
duymuştur. Bu itibarla ve İmpa
ratorluk müırtessilirı tn cınrjyle 

işlerin da.re i nıu\"akkaten siyasi 
bir subayın uhdesine tevdi edil
ınıiştir. 

Torpillenen ltaı
yan gemileri 

I.ıondra 18 (A.A.)- B:B.C. !ın. 
giliz tayyareleri ciün Yonien de
nizirı.dı; torpit-0 mulhripler: hima. 
j"€Sinıde l>u1ıınan 3 İtaJyan nakli. 
liye gemisine taarruz etımişlerxLT. 
Bu gemilere bir çok boım!ıalar 
ve torpi11er 'sabet etımiştir. b al. 
yan 1ıorp.to muhriplcri hüeum• 
dan kurulımak için yalnı.z ıiağıl. 
ma.fıla ik,ifa etmişler ve tayya. 
relere k.arşı ateş açmamışlardır. 

Kuba s:lahlanıyor 
Bem 18 (A.A)- Küba oro'USU 

locımutanı cm b n kişinin derhal 
s:Jiilı altına alın~c~ıru iıfıja 

et.mt:tir. Reis Batis' a huımsi du. 
rtll-nl.ar vukuu takıdirinde asker. 
lik mükeil'efiyct.ni meobıııi kı.. 
lan bir kararname neşret.mişti<r. 

Gürültülü bir toplantı 
(1 inci Sahi!edcn Devam) 

l\Iiişterek Esnaf Cemiyetleri 
bürosu şefi B. Kaz ·.m Yorulmaz 
vaziyete müdaha1c ederek ıiya
set divaııııun gizli Teyle jntihab.ı. 
nı yaptıruuş rn bu •ııreUe kongre 
rcisliğh1e B. Asım ;._ tihap olun
muştur. Bundan so ıra idare hey. 
eli raporu okun.arak kaJml edil
miştir. Hesap raparu da üç kişilik 
bir lıey'et tarafından tedkik ve 
idare hey'eti tebrik c'ımmııştur. 

Eski cemiyet rcısi B. İsmail 
Hakkı Sım ı:«;en yıl•n bütçesin
de nıuJı:aç e:;nafa yarcım için 275 
liralık bir talısisat me\ cut olduZ'U 
halde bunun ancak <'~ksan iki İi. 
rasının saricdilıniş olduğuna işa

ret etnıiş ve ı11 iitc.b:ıki paranın 
n irin har~enınadığını sormuştur. 

Reis B. .Mm.lafa Tur.an eevabeıı; 
c.:tki iJ.ôl'~ he) 'etlerinin '.ıl:anıanın_ 

da yapdan bir hesap yan.J~lığı sc
bebile verlhn 1yeu kaıanç vcı·gisi 

için ceıniyetin ınevcut paraSJıı.ıın 

lıa.-czcdiJ.m.jş olduğu•ıu, bıt yüzden 
nıuhtaç es:nıafo yardıııı yapılama. 
dığını söyleıııi~ \'e: 

•- Haciz k:ı.lkı.nca bu para da 
esnafımı:ı;ın yardııııma kona~ak

tır.• demiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Japon.l.aırın 

Hiındiçillide haıJ.en ilki hıka askeri 
okluğu ""' mütemadiyen takviye 
edilen ıbu fır.k.aların <vvelil. Baıha.
maya taa.ı-rtrz edecck!cri anlaşıL 
maktadır. 

Dığ<r 'oarafian Çinliler de, Ba.. 
hamamn mill!Jafaası iç.•~ büyük 
ha.zırlııklar gijnme!:cıtıdiıf.er. Yum.. 
nall!da büyük bir Çin oııduısu .mevı. 
cutiur. Bunlar, ,cabmda takviye 
'-'lfilE•Cek!ir, 

Ayni Çin sözcü,ü, Aımoer'lkıı.nın 
Çim· !ıayyare göıı<lermek Sillre:iie 
yaıidıı:rıCıa bulun~ağuu V'iiıdeıCti. 
ğini bi:d!mıiştır. 

----....--
Bir Bulgar iktisat 
heyeti Romada 
R{lltna 18 (A.A.;- M. l''·:( ,ra 

Ge~f Sumelofun başk~nlığında. 
bir Bulgar iktısat heyeti bu

0
,J/l 

Romaya gelun;ş\ir. 
--~--o----

İngiliz Hariciye Nazı
r1nın Rüştü Aras'a 

veda ziyafeti 
Lonrln, 18 (A.A.) - cB.B.C'.> İngi.. 

liz I-Iaric·iye Nazırı. B. Eden dün Ha
riciyL Nczaretinde1 yakJnci:t Locıdra. .. 
rlan o;y:ılacak olan s.ıbık Tüd!jye Bü-
Ylik Elçisi B. Tevfi•k Rü-ştü ATas·ın :ie. 
refin.e t.ir ziyaf.et \.ermiş, bu ziyafette 
Levazım Nazırı Loıj Beaverbrook Si:r 
P~rcy Loı·rarrı, Haıva Nazırı B. Sitı~lair 
v.e D'lhiliye Nazr:rı B. MQrrison haz.ur 
buh.mrr:.uşlardır. 

M·hrn, 17 (Telr.fo•ıla) - Lorı.dtt'a 
Büyüık Elçiliğine B. Rauf Uf'ba.ymı ta. 
ylnı YW<sek Ta9dlka iktiran elınıiştir. 

Avustralya Başvekili 
hastahaneye kaldırıldı 

Sydney, 18 (A.A.) - M!cles'nden 
ha.!ı\;ı. olanı Başvekil J\i. Curtin bugüın. 

ha.st~lıı.ncye k.aldu·ılrnışiır . Dün ak
~am r:ok ratlıats1'l. olduğu l.çir.. Ca.nber .. 
ra'ya dönememişSe de yarıın. seyaillati
ne de\·eı.m edcbi'lcceği sanılı>·or. 

-<>-----

Mart ekmek kar
neleri geldi 

!\fart nyma ait elrn"k karnele
ri dün 80 sandık içinde şelıriınize 
getirilıni.şfü. BU'111ar yok:ınıda tcv. 
zi olunacaktır. Diğer tarafta n kar
nelerini. kaybedenler hakkında 

Vilayetçe tahkikat >•ptınlarak 
bi;r defaya mahsus olıııak üzere 
bunlara kanıe verilmesi takarrür 
ctıniştir. 

Karne nsulile şelaimizde 
sarfiyatından günde altı yüz 
çunl un tasorrui edilmiştir. ---·-

FİLi .~İNLERDE 

un 
elli 

Vişi, l8 (A.A.) - Öğrenilc!Oğine gö,, 
rıe l."~) ·r ·nıe· de Gcın...,rn.l ::ır=.c Art:1~ır'wı 

tr:lık~\· n-:.~ti zcyıfl~nııya b:'",;ıl"ınıştlll". 
j3iJOnıcr topçu trıkviye kuvvetleri al_ 

dık.l.ar ... dan, araz:yi altüst eder topçu 
a,tç ~ ... r:ru mütck3ip ArrıEri.kalıların ilk 
hht: rm3 :;'.dJctle bücwn ediyorlar. 

Mill:ıacbe şun.dl, 1JH4 - 1~18 

ha:rb1nde F'rıanısrada cereyan etım.d~ o-
lan kan'1! şckLe gi.rmi~tir. 

Müttefikler 
( ı inci Sahi:!eden Devam) 

milyar dolarlıık ta.hısisahn sarfı. 

na müsaaıie e<len kanıun laıyiılıa. 

sım sah günü kabul. etmiş't.ir. 

Bilillıare üyelcrdmı B. İhsan 
bir berberi.,,. mektebi açılmasını 
istemişse de kimse buna taı:aftu 
olrnnıuıştır. Azadan Bayan Şekil. 
re; permanant makinclerlnin ·111u
ayene için muhenılis mektebine 
kadar götüriılm~si 111(.cbıı:r.iyetin. 
den ke.ndiforın.i kurtaran cemiyet 
Hare hey'etine t~ekkür etmiştir. 
Bundan ~onra: ceınt}ctin açt·ğı 

kıtn'tan ve eh-li:ret in~tibaıılaruun 
faydalarından bah,edilerck idare 
lıey'e.U tebrik olunnıusfnr. 

Amerikan harp tebliği 
{ 1 ine~ ~anifcder. Devam) 

-ulaşm1 şlaroır. Tayyareler tenıvir 

f:~ekleri ataı:ıa<: dü~an gem'si. 

ni aydınaltmışlardır. Düşman d·e

n izaltısı derhal a(Eş k<ıSmis ve -0 

d&ldh•ya lrndar tesirs'z ke'an a. 

t~i hiç b r zarar veı-m'3diği için 
emniyette cuJur.ınoak mci;:r;ad!le 

hızla sı.nya. cb'.m"itır. 

3 - SON TEL C il A. F - . 18 ş U B A ·.r •:;a 

l~gi!iz Başve~i· (MAHKEMELERDE Ymn: -1 
lı Duşecek mı? \.. HüsEY!N BEH:_rj 

( Baş nr1X.a! e'ien ~.e·. amJ 
sına kın~W< Almanyaırnn 'bir hayli 
yıpraııdığl!Dl görm•i§tür. Aneak, 
.Japonyaıuı1 harbe 'irmesinden 
sonıadır ki, İngiltere İmparator. 
luğunun bir kısmını kaybetmiş 
bulunuyor. F ıı.kaıt, bu da yine can. 
kudret ve t<>plnluk k:ıyıbı değil

dir. Bwn.a mukıııbil A•"erika3•1 hM. 
be sokmuş <>imak, Rıı.syayı ayakta 
görmek, Çini organize edobilmek 
kazan.cı terazin.in kclesinde en 
büyük ağl'rlığı teşkil etmektedir. 
Bunwı içindir ki, ~u hakikatleri 
birer birer görcın ve muhakeme 
edebil.en İngilideırin l\Ia.nş taarru. 
zıından Jaekal 3 üz defa daha kuv
vetleıınıiş bulunduklan bir sırada 
Çörçil'e itimatlarını kaybetmeleri 
beklenemez. Bilakis ileri:ki hadi. 
seler lııglizlcri Çörçil etJ"afında 
daha çok toplıyacak ve belki Çör
çiıl kabinesinde bir ikı şahs.ı dt>giş. 
tı.rınek ve daha kuv•<11i şahsiyet
ler almak yoluna gid"<ektir. 

Çörçil'in nihai zaicre varmak 
için ne gibi imkanlar lasavvux et. 
tigi.ni ve neye doğru eo büyük dik
kat ve önemi muhafaza ederek 
hazıılandığını tabii yakından bil. 
ınemize inıkiıı ynktu.r. ii..ll~.;::.k, 
kendi dilinden ve ol.ay !arın duyu
ru şundan şunları seziyoruz: 

a - So\•yet Rusy•nm Almanya 
karşısında 1942 ilkbalıarında ikti. 
sııp edeceği durumu giırmek, Rus
yaınııı aşılmaz brr muk..aveıııet ar. 
zı takdı'rinde Avrupa lat'asıııa 
müdahale etnıc.k. Buoun içuı de 
Bcıl.=ya adalarında b.a=lan.. 
ınak, 

b - Mısırda ve Hint kapıların. 
da tutunmak, Hint - Çin muvasa. 
!asım kestıırnemek •e .Japonyaya 
karşı Hınd.ıstaıuuı, A\'llSiralyada 
hazıılawııak, lngilız ve A.ııı.cıri. 
kan san.ayiinin kara, hava, dcııız 
sılahları bakımından verunıui 

beklemek ve bundan sonra Japon· 
yaya karşı taaı-ruza geçmek, 

c - Za1ain anahtaıını cıı önce 
A wupada arıuıııı.k, Ahnanyayı 
ma:;ıup edebılıııek, 

d - 1912 ılkbahar ~e yaz Iıaın. 
lesi sırasıııda Auupad;ı Almanya
yı mağluıı etmek >.ını;anı hastl oL 
nınuıgı takdnde harl,ı ı~.ıa . 1\146 
fa.sılasına bdar s.aıh satıh mü. 
dafaa) a inhba.r ettirntek ve 1946 
dan ı1iba.reu Amerikan • lngı.lız 
bırJiğinin tam h<..zıc''i:ın.a ve umu.. 
nti sclt;rberJi{;i.ue guvcuıe.rek her 
n oktada bizzı;l Ang lo • Saksım 
nıLai haınlesıne atılmı.k.. 

ı,·ılbakıka en s<>n hkra en son 
ilıtiımıldir ve öyle biT nziyclte 
Mılıveri yerltştiği ı\>rupa As•a 
Af

. ) Jt 

rıka .kıt'surrmda mağJ ~ıp et. 
nıe.k çok güçtür. Fal..at o zaman . , 
mıly-0111::..rca ınsan d~ğ.tl Okyanus· 
!arı geçı.'<ek ınilyonlaı ca tonajda 
gemi, ınilyonla.:ca •ayıda tayya. 
re, top, tank doruşeo~ktir. Ve de
mokrasilerin en binncl vo cu son 
gii\·cnci de harbin başmılaııberi 
daima ve J ahıız buduı·. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bir ~r~zilya_ yolcu 1 
gemısı torpillendi ı 

Va.~inıgton 18 (A.A.)- Bahri~ 
Nezareti b lldiriyor: 

6152 toııila.ıo.bk Bargue Brezil. 

ya Y'Qlcu goemisi AUantik kıyıları 
açığında to~,pilelnmiştir. G.ımi. 

dı:m 79 k'şi kıurtal'ılım~u·, B:r ö

~ü vıe 12 kişinin nokısan odluğu 

bildirilmektedir. Bargue, muıha. 

rebe yüızündo!l batırılan iki ce.. 
nup Amerika gemi'S'dır. 

Mahkum olan 
muhtekirler 

( 1 inci Sahifeden Devam) 

Ş~liıfo Hasmı ıcıaı1(:Sa! l<ömü.rü, 

Beyoğ:u~ıda şekt)'rci Tarığın tez. 

gaht'arı Gulam fundan, Beyoğlu 

Balıkpazarmda kasa•::> Suzan sığır 

Eti vurg;unu~.ıdan bc~er lira para 

cczasıı:a ve }'edişer gün nıüdd·et. 

le Cıükık~:11ar:nr a0111ama..ğa mah .. 
küm cdilm şlerdir. 
Zeytirıbıurnunda. bakkaıl Muıs. 

tafanun C\<ıtde ıki yüz k'lo şeker 

ve üç ten<ı1."'8 petrdl bıuJuım.nu._, 

tııır. 

Ayrıea Siıfueeitle otoıımıbil maL 
zemesi satan Koço vurguno:uluk: 

Senin dediğin Çin bayrağıdır. 
Japon b grağıiıda3gıld'zz var. 

Au.ıe.i.c ve rençbı.;r k~LkJı adanlilard1. 
Beı; ®·~i idiler. M•hk•mede. hiik ınlD 
kar.şısrrda bir sar r~ .... :ıde durdular. 
SıTa ile Jıüv~ıi h.-::;b .. t edildi: Ya
k.ııp, "-·bınet, Ceınil. R,z.a. ve Y~-uf ... 
Hep.,i bir fabrika.ılı 41ı;.-c;ıe i~::er. 

\ .:kupla Ahm~ ::l-g~r ~çiu:dıen,, ö
bur Uç tanesi de onla•·ı..u.n <4.vaeı idi
ler. Dav;:., adi dövme d.avasııaı. Hcp
Si un şurasurııda bur.~·~ında, ufc:ık tefek 
d.t'vlış. izleıi. bulı.mdu(f•.ı ı.abip n .. l)Orun
da:n anl;:ı.şılıyoı.-du. Evvc.:ı \:okup d11.le 
gelciJ: 

-·· İurisin k.aıhvcsınde vıuruyo:rduk. 
~ıyı aklardan lM açıl·lı.. Hı nı.ıu çok o
kuyup yazmiLnJ. yoktı•r anıma. böyle 
şeylere uıerakım VJı~d•.:-. tj.apln bny
rağ~ n;.sudır?• diye soı"du .. ar. Tophl!
nede: bi'r kahvede bir .hadtan:n kena
rırıda görmüştüm; ııradun akl11ndaı 
ka:mış. 

- Ycşll l>ir bayraktı.r; decilm. tlze
rlrı.de bir ay, üç tane de beya: yı:d:ıa; 
vardır. Riza. 

- O -senin ded:~:rı Çin bayrağıdır, 
ded; japon b::ıyrab'n.da üı; ytldız var
dır s<ı.CE. .. Ary yoktar. Ahmet beniım. 
ciı::d:t;.iır.i kabuJ etti.. Öbür1eri Rızanın 
d-ed:ğin'. ... Bf:z iddLıy:ı. başladık. Ben 
bi.'ö.;).!rn şeyi iyı bilirim he,3 Bty .. 
B:.:.ıned'ğ!T. ~eye de hjç ka~mı.am. iş
te kapga burad:ın çıktı. Üçü bir oldu.
tar .. /ı.h•net:e bi7.İ dövaüler. Biz on!arı 
dÖ\.-ırıedik. Zaten, iki k!.şi üç kı~i.yi na
sil dbvı:bilir ki? .. 

Ahn-:et te ayıti şeyleri tekrarladı. Ö
bür üç tanesi de va.k'~yı ayu1 sekilde 
anlaltı~~r.. Fakat, Ahmetle Yakubunı 
k~iJeriııi dö\td~rini söylediler. 
Rlza, 

- ik; kişi üç klşiyı dövem"7l1Tlolş 

,. -

öıy1\rla1·, dedi. Öy i.e ;.;.dam. vr..rdu- ki, 
tek buşına on k-~• ..ı.e b~c. çıki:ir. Bl'~ı

lar .ikis1 de. gü.-çu.i. ku\.·vet1j_ aciamlar
du. B.zi dövduıl-cr. 

lI~k,m, sulh tc:~!'f eiti; iki taraf ta 
mll\'-faiJ.\:nt e'.:t:ı-:r.:-d:l, 

Kahveci İdr:s, ınls1.c:ri!erden Seyifı. 
NacL }iolit. Ruhi, l"h.1.m şahit ola.rrık 
dinl-cnildiıer. Hep ·i!liıl b:riiJjrlcr'ni 
dö-. <lJ.klı.::r.in, yacl t raün t.ım ıniina

S.:yB dö\·~tü:klcri.ııi sJy~e-dLer 

N.;;hkeme, hı7psiııi }lrmj bc;ıer lira 
par.: cez<:1sa:ıa ve m&hkı..:me ır.asraf.au 

öcL. mrlerine kar::ır 'e!ı:i;. 

~tahkeırnedcn çı.:.<:ınca, ~nl bir ıddi .. 
ay.:.1 t~ıuştular .. Yakı;,1, lLzaya dedi kl: 

- ltcpimiz y:rmi bı r lira verece
ğiz. Ct.in ldd:<....ya gırt:L ... ı •. Eger japon 
t yı~'tl üç- yııdız_., !e, bıi:.un ccz .... arı 
.:ı...11 1 et.e ik.:,71 z verelim. Yok, bir de 
ay varsa, heps:cnr sız veıın .. R::ı.zı mı.:.ı
nlZ?. 

llc.psi birden, 

- R ... zıyı.cz .. Pek iLa.. Haydi, sora
lım bB.kalım! Dedı:~"". 

bu Dl.alık. day;.ı,._ı,a ıadını , Lda berı 

de kurışi:!m: 

-- Ya Jcisi de d:t ' 
Hep.si ba'den dOJ p u<:1na tu 1af tu~ 

!}af bı:ktılar. Yak~, bauz di..· L: lt. ik
teo sonra. 

-- O zam:ın, herkes kendi cc_ 
verir .. !Jedi. Aır.rn , b n iyi b !y 
ki, beOJm ded1grrr g-

,ı ı 

Bu sbzleri öyle k t .yctlc \'e Oy::l 
b:r emniyet!e söyl~;Y 1u ki, ha..X..:.-ti ja
pon b~yra~ n::ı~ıl olduğunu söyl~ 

sem. br'k: benim.le de kaYga ed ,cek 
veyl yenl bi.r iddiaya tutu; acakhırdı 
Ses.'..m! çık<ırm dım.. 

Siııemasında 

Tek .fon: 23542 
Bugün Matinelerden itibaren 

seneU.:n en fü\'•kalıi de 2 büyüık filmi biraım 

-1- -2-
Buıgüne kadar <lüıııyada en 

çok okunan rom.anı 

GÜLiVER'in 
SEYAHATi 

Ycli yaşından yttmiış yaş:na 
kadar herkesin aJaka i:le sey. 
:redebiıleccği emoolsi.z ıbi;r san
aıt kudrctile vücude gelen ye. 
lllİ ıbir delıfuun biıyük eseri.. 

Baştanbaşa renkli 
Sinema san'aıt ve taka.ııiğjnin 

en so.n Iıarik.a.sı, fennin zaferi, 
höyaz perdenin m .büyüık mu. 
cizesi. 
Bu 2 şaheseri sayın lstanbul 

HeyccarnlM v' l:ebcaınlar 
süper fi}mi 

YAŞAYAN 
MUMYA 

(DİCK FORAN) 
SE'I'enin en büyük korku ve 
dehşeti~ filmi Tuy ler ürper
tkıi sahneler, bugü.n• kadar 
göıri.ikn filmJ<"rin en heye. 
canlısı başta.ruboça görülııne
mi:ş ha,.=ketli macera sinema 
romanı. 

hal kına hararetlıe tavsiye ederiz. 

Ali BABA ... ~~.~~~ ~RAM1ER ' 
ELHAMRA'da ~J 

ALKAZAR 1 
t . j fı~ BTTGÜN ~ 

'~I=~. : ~ l.tlslhllı ua : 
Sineması l\lüdliriY"Ü 

İstal'l/bı.ü'un her semıliııı.den 
koşan binleroe s ·n'CI11a sever
lerin göst<rdikleri müstesna 
rağbet karşısında: 

MASKELİ 
KARTAL 

eınsa.Jsi.z heyecanlB!'. harikası 
Amerikan si.nema ıromaru 

12 d<vr~ 25 kısım 
hepsi birden 

Bugünden itibaren 

BİR HAFTA DAHA 

Gösterilecektir. 

YET bulmııık içın Iı'.ı lfon tam 
seans sa" tlerinde gelinmesi 
rica o1Uıl1ur. 

Anın e5i görlilmemiş en 
büyük ınuvaffakiy.eti 

KARI LA 
Evleniyorum .. 

Ytldızlı:T: 

TOELL MAC UEA 
NANCY KELLY 

Ayırııca: 

Blitlln dünyaya heyecnnlar 

vermiş olan 

Kara Bela 
~ TÜRKÇE 

Sahip VE Başm;.ı!l.arrlri Etem İzıze-t 

Benice - Neş:-ıyot Direktorü 

ce,·cıet KARABİLGİN 

SON TELGRAF l\L\TBAASI 

. ,.. 

lstanbul Asit 
iLAN 

e Dördüncü Ticare 
mahke n esindt: n : 

~ 

~ 

AC RE 

MüteakibC'O yeni idare hey'cü 

intiill>bına geçilmiş~iı'. Bu esnada 

grup grup azalar rey ssndtıt~ önü~ 

ne toplu'ta gelerek ... ~y atın.ak is. 

temişlcrse d~ nıi\dalu:.Je olunmuş 

ve grup.tar .arasında nıiinakaşnJar 
olmuşlur. Yupılaıı rq tasnifi ne

ticesinde şimdiki cem!yct reisi B. 

Mu•lafa Turan ile cemiyetin eski 

reislerinden B. İsmail Hakkı Sun, 
Vabj Acar ~eni idare lıey'etine 

seçilıııişlerdir. Birbiriııe nıııarız o. 

!arak tauman iki rei,;n bir iıUıxe 

hey'c!ine seçilmeleri cemiyetin 
müstakbel faaliyeti bakımnıdan 

faydalı görii!ınüş \'e tekmil ber
berler bıı intilıaı;taıı ıneııınuıı kal 

Gün dl.>:;urkcın Amor'kıı. :a.''}'8. 
rel·eri dıü...c_yman d-:niz""l!ı ını huL 
mo.k maksad. 1-c gen:~ ölçü:d'e bir 

ar~~~ııma }'l&prD"ilard!r. Bu ha. 

reket b 'r çok s;rm,Iı gemilerin 

tahrip ed:Lmoesinin önüne geçmiş. 

tir. Aımerl1:a boıır.ıl:ıa. tayyareI-eri 
bir çok defalar hedefin yanında 

pa'..lıyan bamiJJa'.ar atınnğa mu. 

vaffak olıımışYarıdır. B ıibi.ri ardı

sıra iki defa su yÜllÜJnde yağ el. 

keleri görillmüı; ve bu münooe. 
bete! ha\1a lıa.bb !'criıoin yüksel. 

• ettiğinden tevkif ed !m;ştir. 

TÜırk Tkaret Bankası Anonim Şirketi vekili avukat A tı.f Ödü 
taraf:ndan, Galatad~ Voyvoda ca.dd•sinde Şark han btşinc-i katt 
1/2 numaTada SAM OVADIA akyhine tütün işlerinden müte.' lli 
zararı: bakiyesinden hiss<slne isaıbet edm (48030) lira 162) ku.rlll:'u 
faıiz, masarifi rnıılıakeme ve avukathk ücr ti iJe hirhkte tahsi!1i hak 
kında açılan davadan dolayı müdd eiale) he gönderilen dava arzuhal 
&UXeti gösterilEn iıkamctgahını terkettiğı ve halihazır i!rnrr.ctı(.1-.. n 
belli olmadığından bila tebliğ iade kılınmış oldııeur~ian eh- ay nü 
detle ilanen tebligat 'la:sına karar \•Qri!r ·' -0hnıkla keyfi:y Et t '.ı_:"a 

2 - Baştan l'ilıayete kada- aşk ve sergüzeşt mareralarile 
dolu h• )' ccnn filmi 

Deniz Fedaileri 
RDON OLİVER - JUNE TRAVERS 

--~--

L[BYADA 
(! ine! Sahileden Dev3.ml 

Dün liıııgi!iz tayya,.eleri, biitüh 
güm diiışınanın m'U<vasala yollları. 

nı ve topluluk'Jarım bo"1bardı.. 
i 1 ıı . · 'tmına k.ııim olmak ii2ere ıliin oltlillur, 42/3 



4 _-:: S O N T E L G R A F - 18 ş U B A ~ ~-

5. Telgraf Gazetesi Sayın Müdürlüğüne 
6/2/942 ta;rih ve .205/20ı sayılı ruhsat.aanı'? mucibince ı Fu1ir mek'lep ço

cukl<.ırına ya.rdın1 cern:yetiJ u.n.vani;le M~::ses cemlyetimiı:n ana nizam.uo.-
1neti ile ccrrııiyet merkeıinln ve idaıre he;t'etl azalarmın llfuıını cemlıyetıer 
ka!lıınunuın 5 inci n.~dde::d ıkl.za.sınd'1n bulunmakla llilfen öYnt:n gazeteniz.de 
ne~ir ve ilünmı ı:....ı.ygılarl'mızht dileriz. 

İclarp Heyeti namına: Reis İs ak NJ) ego 

CEJUİYET İN ADJ: 

Fakir Mektep çocuklarıııa 
Yardım Cemiyeti 

Cf:1n1yetın merkt>z.i: Beyoğlu İL!aiye karşıs.ı.nda Şişhane :;ek.ağında 47 .No. 
lu 'Ya.rıciını h<tnı nam:ıe marui hanın alt k.ıtı. 

ı-lııa nizamname.;i: Mak'2nu v.ilflyet~e tasdi!k edilmiş olmakla aynen ia.kdinı 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçal:ıyınu:. 

Idare lley'eti itza!:'.lrı: 

1 - iısaıt Njıyego 
vazi!est 

1 io<"i R-eis 
Jl1esleki 

Tüccar 
İkametgahı 

_, '. - >...:. .. ~ '' • ' ·_ - • • - ~. -.,t ... -. ' • • . , . . ,., ;· ı. .:· 1.,. /"", . • ·- ,: . 

ı - Daııiel Bahar 2 nci Reis Avukat 

6 cı D9.lre kal"§liil Daire 
Apa=t. 9 
6 .:ı L'airc k~f§l61 Saa

det Han. 10 
u.,,urnı katip Avukat Tozkopa:rar. Mektep so. 

Güııl'ş Haıı a 1 4 -- A vra.m Ta.ıa.ries Veı.ı1eılar 

S - Bohor Pl.nh;;ıs 

6 - izrael Mena:.ıo Mı.ıha.<; ip 

1 - Re!ail Ka"" Müşavır 

8 - Ma.rlto Mişulla,_n vek.ilhaxç 

9 - Re!ail Menase Müşavir 

10 - Sami Miıırahi Müşavir 

ll -· Rabamim 1'0.:iti Müşavir 

U - Rafail Jlfünhl Müşavir 

Muhas;p 

'l.'ütcar 

'l'liccar 

Tüccar 

Tüc.ca.r 

Maç-!ra l.;'.'ığ1t.hane ta<:!. 
No. lOi! I~ 

Tatımhane 

cad. ;:o, ısıs 
Ta1imhaoe ~ehitmıı.htar 
Cad. Giilea Apaırt No. ·l 
Ma<;ka va'i Ji"ooağı ca<l, 
No. 5 Refah Apt. 
6 cı Daire M~eCj;f Sa. 
No. 12/l 
Talimhane Cad. Aıtıl6s 
Apt. No. 5 
6 cı Daire Saadet Apl. 
No. 4 
Talimhane Şebitmubtar 
Cad. Taı Apt. No, 3 
Taks.ım 'Iallmhane Al· 
im Apt. No. 4 

KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Sılıhiye Vekfilıetinio ruhst.ıru haizdir, İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

21/2/914 tarjhli ve 205 No. lu ruhsatname m.u.eibince Mi~na Tora !smlle 
!aalıyette buJurımıış i.'ten bu kerre (Fakir Nt-ktep Çocukla~·ına yardım cemi
Y1'Ü) ı,SIJljni alan h.ıyr ~etinin 3!il2.ııyl)ı cemiyetler kanunu a!ıkiımına göre 
5/3·939 tar.ib!.i tC1plaatıda ı'Ullıın...i heyet~e ta.dil edilen nna ıtltan:namesidir. 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve As· 1 

keri Malfillerin Nazarı Dikkatine 
.t.1<.dd< l -
Cemi)et:n Mlies.sisler1 

İsni Meşguliyeti Tabi<Y"tı
Alberı Devida.s Elektrik Ş. M. Türk 
.l!kan1etgahı: Beyoğ:u Yeni Çarrı 
Boi_or Pin:ha.s :\Juhasıp c 
Jl<oın<tgiıhı.! Tak,;i.m Liımartin Cad. 

FaJyon Apt. 
Oanilt? Bahar Avukat TÜıl"k 
.İk<rr.el(ah.ı: 6 Jl<:i Daire kar,ısı Saadet 

Han 10 
Türk is.ık Nj-ego '.fücc.ar 

İkarr.cte5b1; 6 OC.l Daire ka.rşı.51 Daire 
Apl. 

JO.)~f Levi istitahat.~e Tüırf'JC 
iık=etgaru: Şişti Bomonti Siilıül Han 
La.zar Kalma Tüccar c 
il<amelgiihı: Bel'edi,ye karı;ısı Beleqe 

.Apt. 

t:EMİYETiN ADI VE MERKEZİ 

M•ddc 2 - Ce:n yetin adı (Fakır 
mektep çocuıklarına .:rardun ceıniyet.i) 

ve rr.erkezi Beyoglunaa Yemenici soka ... 
gıııda 9 nwnaxa1ı b!nadu·. 

<.:~yet. diğer mi!ıtakalarda. ıubeler 
açt:.c;;k salftlıiyetıni nulhafa:ıa eder. 

MEVZU VE GAYE 
Müdde 3 - Cemcyetin goy<0i meıı.te

boı? ~t voam eden muavenete mWı.taç fa.~ 
kir 've öl..-süz çoculdarıo tahsillerinj ik, .. 

mul ıt1n günlük gıcıal01ı:1 ile eJbjse ve 
sai: iht .yaçJanwı temin etmek suretile 
me:.d<~.i ve mti.BJ.evi ı.o.uo.venette bulUlllı'"' 
makı_r. 

t;e.mryet di.n ve sjy:ı,.:.et iş.lerile l§tigal 
e'tr.ıc:.ı:. 

AZAi.AR 
Matl<lc 4 - Cemiyet azaıa.rı, asli ~e 

tanıi clınak: ürı.ere iki türlüaUI": 
a·) Alili azalar, teahhüt e-tti:kleti aida.

b n.wıtazam surette ödeyenlerdir. 
b) Fahri azalar cemiY~tiın mev-ı;u ve 

gayes! uğrunda m,ıdı'Ü ve m~nevı de
ğerli hlzmetlerde bulwıan k.lmselerdıira 

} ~hrJ. azalık, anca< idare heyetinln 
kar~ııı ve umumi heyet:n. ta~\~bile tev
cin edilir. 

AZALARIN EVSAF VE KABUL 
ŞARTLARI 

.l.1adde 5 - Cemıyete aza kaydolwı ... 
mök j(n. 

a) lt yaşını bıtirmi.s olnuı.k. 
b .' ıı.tedent haklJra S<:ı.ıhip olmak. 
c) SU: şöhretıl..e tanınmış olnı<ımalc 
~ j lığır hapsi ınüstebm bir b-Uç.tan 

dol·ıy1 :n;ahkW:n olmam2k. 
d) A~datını ;;erebJ.~ce1t derecede mft

U ıktuiarı mils:ı.it oJm&.k lfı.zı.mdır. 

?/!adde 6 --- Cem.yet fuıaları sebebini 
orildiı rrıtğe mecbur olmaks.ıızın idare 
heyttlne gönder~c~:i bir mektupla 
Cen::~ctten ist.L!a edebiur. An'Cak istifa. 
t-0 1~.ı aı.~ Cenüyete k·ır.,.ı. o güne kadar 
taL~uk eden borı;l:.ırını ödemeğe m.ec 
bu.o.·dut. 

CEMİYETİN VARİDATI 

!.!adde: 7 -
'l' Aı:alarl.Q senelik ai<laUn.<la.n, 
b) 11. yrr seven k;rr.._elerm yapacajı 

tebı:?rn\ ve vasiytt .. erclCn, 
t) t!uküıneti:n mu.:;3.des!le tertip ed.i

lec.!r:. rr.i.ıba..u ~.ı.er, egleııccler ve iane ... 
ler h.;tSJlf.ı.t1111d..ı.n ibaıeltlr. 

.!'r.:l;:dde 3 - Sen.Elilt aidat en a:;ağı 

bi.:: ve en f3ı.las1 120 liradan ibaret o
lup ~di.re heyet:n :ı kararı vcy::ı. alaka ... 
dJr iız:ının at""i.U ve n1uv'1ıakatLle mu
ayyerı. taksiıtlcre b<.glanabilir. 

( DIÜ:ETİN İ.i>ARE TAKZI 
I,1addc 9 - Ceın,yel utnw11i toplan· 

tıdn. ;cJ.kh reyle yapılan inıtihap neti
ce: in..:lt Js;i sene milddet ve ekseriıyetle 
seı.;1ier 12 :izadan te~ekkı.;.• eden bir 
lıd.a~ c hf yeti tarafından idare olunur. 
Bu 1:! Lzadan altı.sı behen:eh::ı.l çıkan he ... 
yet fızdl~rın:dan jpk:ı="l jn'li•ha.bı ş.art;tı:ı.·. 

l\laade 10 - İrl>re heyeti ilk top
lant...aa kendi aı.aları meyanında bir 
Re~, bır reis vekili, bJr umumi katip 
bh· veznedar, bir muhasip, biT mü.ra
ki~. b.r vel<LllıarÇ toyin eder. Kalan 
Aı.a:uı· mü.şaNir nanıın1 alırlar. 

.Maılde lJ - İd"re heyeti Cemi,yet 
ioşleı .nin tam bir nizam ve ln.tizam cı.ai ... 
re.sındl· cereyanını temin Çin kendi me 

suliyet ve mfuakabes~ altında daimi 
ve~a. muvakkat o!~uak H~um görc-ceR;i 

Bu J.r.om.ı...")'ooiarn1 adedi ve gCreceğ~ va.. 

:,e1:~.:e~:yin°1ı:::1~ Emlak ve Eytam Bankasından: 
nur. 

Madde 12 - .idare heyet1 her on 
beş gtinde bir, fıdiyen \-e reis veya üç 
azanın bteği üzen.ne hi.zum gö.rüleccgi 
ı.aınan !evka.15.de olaralc içtima eder, 

M;ld.<ic 13 - İdare heyeti mürz.ake
relErht.ın muteber ohnası için her halde 
yc?d~ ftzan.ın bulunınası şarttır. Karar
lar hazır bulU11~11lar1n ek&Crjyetile it.ti
ha~ ohmur. Reyler müsavi olduğun.. 

dan Reısin .ilı11iD:ıak ettiği taraf kazanır. 
I('.adde 14 - İ'ltilıap devresi içinde 

idare heyeti azasında.'l her ho.ngi.sUıin 
1-stıt..:ı. etmesi halinde umumi heyetin 
toplantJya. davetine luı.uıın gösterilmir
yerek heyetçe diğe.ı.·lcrioin tayinj mümr 
künclür. Bu ise anc:ıa umum\ heyetçe 
intihav e<iliılen aza :;ı.ıdan adedi dördü 
te.:avüz etmemek ~artı.le rr.uka.yyet.tir. 
BiPaen:.ı1eyıh gerek n1Urrı.feriden ve ge
rek müçtemian iSti.fa edenlerin adedi 
dördü te-cavü2 et.f.igi t::ıkdirdf' wnımıl 
heyet' fcvkal5.tle vıarak toplantıyn da.
vet edilerek yapıtacnlt yeni inbiıhaıbat

la ae-vrenin bakiyei mi.:.dd.ttı iç.in fıı.a 

aded: 11.mal veya lüzum gOdllürse bü~ 
tUn idE.re heyeti (9 uın<'u nıadde mu
cibince) değiştirilir. Bu yc-ni iotüıap 

yapılıncaya kadar istıfa eden idnr-e he
yeti rnuvaklkaten vazi.fesinE. devam ve 
cari .mu.ameleleri takip ve .i,d,are ile ınU.. 
kelleftL.·. 

Jı.1Hdde 15 - İdare heyeti· azasından 
biri rr.a2eretsiz olarok arka arkaya üç 
celsey~ gelmeı. ise lıstifrı etmiş nazari.
le bakılarak yerine başkası tayin edoİ" 

lir. 
Madde 16 - Iiey'eti .idare reisi ve 

onun bulunmadığı za.man reis vek41i 
resmi ve gayri! resmi metkamlarda. ce
miyeti. temsil ve ıçtima~ara riyaset e
der, 

iDARE HEYETJN!N VAZIFE 
VE SAL!\.HİYETi 

~ .. ıadde 17 - İd3:e heyetinin ,..-ame 
ve sal!ıh!yeU aşaSıda gösterilmiştir. 

z) U.tnwni heyetçe v~riltı ... k.ararlMı 

M>;aşlonnı Ban.'<a.m= temlık ettirmek sınetiyJoe alan emekli, dul ve y"tiın.
lerın Haz.İran - Ağustos 942 üç ayhikJ.aı ımn tedi)esinıe 2 Ma.!1 942 Paz:artesi 
gününden itibaren başla.nacaktır. · 

ı - Ma.~ sahip.!erinin temılik mua rııelesi içjn, bil" devre evvel Bankam.ıız~ · 
ca kenctilerine YEriJ.m.i~ olan hesap puslalarındaki izahatı na~ll'l diJclrote aJarok 
mezkUr pusl.::ı.la.rln aJıt kısmıına. lşaret ed:ilmi11 gün ve .sa.aıtle.ı'Cie fotoğrailı nüfus 
cüzdanları ve resmı &eneUeır-jyJ.e Banıka.mıza 1nüracaatle1'1, 

2 - Kupoularıru vize ett.innEk suıretiyle muam-ele yapacakların ve JJW.aşla .. 
rm.ı ilk deia olarak temlik etmek isliycnl>er.in n,uı·acaatı..a.rmı.n 5 Mart 942 tari
hinden itibaren kabul edilebileceği, 

3 - Askeri mahl.Cerin rnüracaati a- Mart 942 Faı.artesi günü sabahJeyin sa
at sekiı.den on jk.iye kadar kabul edilecektir. 

he1·hangl bJr .. -tar.ı§ıklı.ğa mahal kal mam3k iızere aSke.rt malılllcrin M:ıJ .. 
müdürlüğüne D32ıar:ın müracaat sırası asağıd.c. gösterilıııiştir: 

Saüt! 

8 - 9 arası:ıda 
9- 10 • 

10 - 11 
11 - 12 

> 

• 

Eminönü ve Beşik.taJ 
Fatih 
Üsküdar ve Kadıl<öy 
Beyoğln ve .diğer Malmüdi1rlüklerinde 

kayıt.it m.;,.\lUllere ted11at yapılacaktır. Yuk.a'I.ı.da bl1ıdli..ri.len gün ve s<:..at:lerd'cın. 
sonra vf.ıki müı:ıacaa.t~erln diğer maaş .sahipler:: gib.i muame1:?ye tabi tutudacağı 

ve n.alUHerin !atoğraflı Nüfus tezkerele riy1e ikrami_ye tevzii cüzciarılaı:mı blı
llkte g~tirme1eri, 

4.- DİKKAT : Maaş sah iplerinin rahatça muameleleri
ni yaptırabilmeleri için gün ve ~atleri haricinde müracaat 
etmemelerini ve bu gibi müra ıcaatların kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. (2421) 

İstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 
İstanbu~ Bölge İa,e Miidürlüğü lııadrosun.da münhal .,Jan 100, 14G llralı.iı: 

merııı.rrluklarla 170 1 jralık Ruportörlüılclorea 
Y:.iksek İktı.sat Vet Ticaret Mektebi, liukuk ve İkrt.ısat Fakti.Lteleri veya Sl

ya.sa.ı e.1:giler okulu n:ıezuDları ara.smıdan imtih~nla memur alın·act>:ktır. 
TcıHplerln flill a~keı·llk hızmet1erinl üa etmiş olmaları .şartth'. Lisan bilen

ler tercih edilecektir. 
Alikaciarlarm Bö~ge İaşe M·üdürlüğüne iki fotoğraDariyle beraber müra. 

ca.at edetek blrer talepname doldurm.alar.ı. ve tesbit edilecek imithan günlerini 
anlamfllc.r1 lüzumu Hfın o.UDur. 

NOT: İstaı>bııl Bötg iaşe Müdilıl'lüğü Zat İ~leri Atab<k Han üçüncü kat 7 
nwnaradadır. c23aı~ 

tatbik ve icra. etmı.?k. hizrnc~ edecek bir ga~ri mer.kulil te ... zıahıTın beşte biri tarafından lüzwn g&. 
terildiği takdirde u~numi heyet müsta
cehyetıe ve 19 Ullcu madde mucibince 
:tevka;iı.de olarak ıçtimaa daıvet edilh-. 

b) Cc.-miıyetin .:ıuk;ıt ve mevcudunu f.crru;; ve ıştira için idare heyetine sa
emiıı bir sw:-ette ın:.ına!nza ve sarlet- lUhiye:t. vermek. 
mek Hulüsa: Cemiyetin mi:V'lU ve gayesi 

e/ Cemiyetin mevzu ve gayesi ve bu ve bu nizarr.ınamenin a:bkfur.ı dairesin
nizamnc.menin ahkamı daireli.inde mü- de ınLna~ip görUleı.:tk. he-r türlü. husu .. 
nasip gö:reccği tedbirled aiıno.k. satt n•üzakerc ile k.at'l'l' vermekten iba.. 

çl De\"re içinde-Ki nıuamclelere dair rettir. 
id~~-ı VC! mali raporlarını ve ikı senelik J.\.1'cıdde 19 - Cemıyet :!z::ı.ları umumi 
bütçE:1f:r1ni hazıırla•.nilk. ve bunları um'l..L- top~antıya muayyen olan tarihten en 
mi heyetin tasvibine arzetrnek. aşağ• ü.ç gün evvel lıusu-sl d2vetname-

1\1.~yzu müzaıkerc olan husus. ana ni

z.anı11&moesinin tadili Uı\! bu fevka1.5.de 
toplac.tıdu mti7.akere ve ınukarrerat it
tiiıaıL i<;rn her halde cen1iyeli teşkil 

edı'!r. az.:iların dörtrtc bıriniıı huı.wru şart 
olup şu kc.ıdür kl c:c·n-:iyetin feshi hak.

kınd~ aktoluınac<ık ı..ımumt i.çtirnaıın mu

18 Şubat 1942 
18.CO Program, ve Meınleke; Saat A-

la.o:ı 

18.25 

18.4[) 
19.30 

19.45 

yarı. 

Müı.ik: Radyo SaJon Orkestrası. 
Kon,oşına (Dı~ Politıka Hadi
seleri). 
Radyo Çocuk Klübü. 
Memleket Saat Ayarı, ve A.iaıuı 
Habcrled, 
Serbest 10 Daklka. 

ıo.s:; Müzik: Hic:ız Maltanıından Şal' ... 
kılaır. 

20.15 Radyo Gazetc::;i. 
20.45 1\-Jüzilç: Bir ?Ylarş Öğı·eniyoruz-

Haftaruıı MarŞJ. 
21.00 Zıraat Takvımi. 

21.l:J MUrlk: Dahar Şar.k.ıJan. 
21.30 Konuşma (S•ğlık SaoU). 
21.45 Miltzik:: Rıya1!.ctic~.ur.ıhu1· Bando .. 

ını. (Şef: ih.5an Kürıçer) Tarilıi 
Türk Ma:r~ları. 

22.40 1'-1-emleket s~at Ayarı. Ajmıs 

HaıberJeri1 vt! Borsalar. 
22.45 Yarınki Program, ve Ka .. 

1 MOVADO"' 
cronoplon 

1 Güzel ve zarif olmakla bera. 
ber dakika şaşmaz saattir. 

Her yerde arayınız. 

fııım~ıııııı:m 

~\~!:~:~!l!li~ 
Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
RÜZGAR ESİNCE 

:Jf. 

lSTlKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

e •ropJantılarda n1üıa1<ere ed!leceklıe: gfu.dernıek ve mahalli ga.zeteterden 
m<!cid.e eri haz..ı.•rlayara.i. u1numi heyt"!ti .Ln rı~ iı.klslnde Jfı.,ı cd;I.nC:k surctıle llu-

tebı.:l' o!ma.:;1 için ceıniyet azasının enı----------------·I 

.i9tırrıu;. <is'vet etmek. ıvct olunurlar. 
ci 1 Uın•.ır ve muamelfı.tuı tam bir nÔr .Maaci~ 20 _ l1nıun1i top:antılarıın 

zan1 ve int:.zam da re ı1<ıC cereyanı-. mlÜ(.İ.JCı olrr.ast ic,:in t"enıiyete kay.nl.il 
nı tem'n i<;in lii.z:•·tn g~rcceği da.iıı1'i 1 :ızı.la!'Clc:..r: en az sekizrle bitın·n huzuru 
vey.ı. n.UV3k'!ta.t k~i"'Y !arı teş;k:il et-ışac~·n·. Kararlar i.e ll!fVCUt azxı.lrı ek-
mek. ~e ·.yctile ıltıh..:.ıt. olunu~·. 

1.t 1-lemleket.in .d:::.er mıntak:wrında r.ıadde 21 _ Um:t.roi heyeUn i1k top-
şu.bcler açılınası 11alınae husu:ıı n.!.2.a.ın lanL. ;.r..cia 20 nci nı: ddede gö terilen 
naın.€..lE.rıci tawz.ıı:ı v~ _d ... e heyetlerini ,-1zı n·iicları bulu:ı::.ma7. ise içtiına ayni 
tay ~ ctn:ektcn ıb::uettır. . ruz.n<.ınıe ile on beş gün sonraya talik 

1 <:\fliJ\II llEYETIN SALAHiYETi edi!!.. İkinci ktimada I.atu buluızınn 

Madde 18 - az~, ud-cdl ne olursa olsv~ ccise: açılarak 
~ ; İd: re heyeti ıarafmdetn tanılın alln<ıcak kara·rb-r mutt"?ber sayı.lıır. 

ol 1..ı.naH idari ve mali r;.ıporl.ırl ile mü- !Aaddc 22 _ Un1umi heyet içUmala
rakq;> tarafından verilen raporu letk.k, rında valnız ruznnmeye konnıı madde
tas"·jp veya tadil ctmLK. ıer m-Üzakere olunur. Anc:ı·k mevcut il-

b) Çıkan heyelln z.inunetlıu ibra ey- ı.anır. en az dörtte bLri tarafındaın m'Ü
len·,ek. ı.akere:si ısteriilen maddelerin ruzname ... 

c) Ycnl idare hf>.yctlııi iıntiha:p et- ye konması mecburtdir. Kararrlar mev-

mek. . . .. . .. cut uzanın ekseriyetiyle itıtıhaz o~un.ur. 
ı;) l:enı senelere :;ut butçeyı muza~ HEr ü.zanın yahJız bir rey; vard!!l". 

keı·c ve tasdik etmeı.;. . . . 
d) Li.tzum göreccgi taıkdirde cemi~ l\(a~~ 23 - Umwmı he~et ı~tJmaıa.:~-
t
. · . · · tact·ı •- k da ltt1naz oluınan karar.ardan cemıyet ye ın ancı nıı.arrmamE.:•nı ; ewu-e . . . . 

e) Ctmiyetüı fe.3hlne karar vermek [ıza.ar~nın malunıu olması _1çın bu bap-
. - . . ta ~'lTI.Z m olunan zaptın bır sureli top-

ve rrıt:vcudunu dıger hayrı cem1~etlere ~.. · il 1 b- h ft 
devir ve temlık etmek. l:ınıtıyı takip ede~ n ~~ye , 1r ~ a 

f) Cemiyet besapların!n teftiş ve mü- ı.aı11nda on beş g-~ mu~detıe ce-mıye
rakcı.be ve tetkiki ile mükellef bi.r veya tin n•erkezlnd-e talik cd1l1r. 

1k1 mürakip Uııyjn etmek. 
gl :rı.ıemleketln m:.ıhtelif mıntakala

rında şubeler acln:tğa ve o şubelerin 

.sureti idare ve temsili. ve dcrecei sa ... 
lahiyetleri haJQkında. karar vermek. 

ANA NİZAMNAMESİNİN TAD!LI 
V:E, CEMİYETİN FESHİ 

1\.1ac!<l-e 24 - Ana niı.anuıamesinin 
ta.6111 veya bazı maddelerin i15.v~i, be .. 

· c \e' re i ete mettSl:P a.. 

az Cçtc ilclslniıı huzuru zaıuridir. Fa
kat bıi ibi hu~u:s hnkk:nd:.ı. verilecek. 
ka.ıu.r.iarın i{,1.b11ada hazır btıltu1an fıza
nn: i.'.';tf· ık .. :..n:rı reyi.le ıtlih<.:.z o1Wl4na~ 
.sı ş.ııttır T-fer Jki !.;;kdirde ılk ve jki.n<:l 

l~m.aao l.nı maddL"".ic gö:iterilen nisap 
terrıin cdile-nıe7..se uçenc.ü defa. olarak 

roc bir ıçt1ma. aktec.._ie ek lı..ı.zır buh.ınan 1 
Uz.."! :ıtic...di n.c o .. ı.tr a vısu11 celse açıla

rak itçte i.k:.s·o·.1 reyıl·~ !tt haz olwıacak 
k<ır:trhtı· makbul ve nıuteber olaı.:r.ktu-. 

!•ISu-de 25 - C-.·.uıy-t"n tımtrmi he .. 
yet i<,.1;n.-alarınd::ı. hiiktımet konıol.ıserinı:.n· 
hazır bulunn1.as:nı :t·Pıi.n il;in tarihi iç
tiıı,.ad<'!r. en az bir !:alla e\"ve: k<.7CıyeL 
~h:.d'.in en bü_yült ınü.lkıye thniriue 
bilair.lccektir. 

Küçük Mahfel 
Hey'eti Umumiye içtiıı.ıaı 

J' üçük 11Jhfel':n sene!,;.:- Umumi 
Hı·y"etı 2.5 Şu,bat 194.2 tarihli Ça.r,;;am
k gu-ni: saat 18.:30 da l>f'yo~ıı.."flda, İs
ti].-· Jl C>.ddcsindc 187 nll 11~1 racia, Haz
ZJ!;Uic> .:\partı.nı.ınının 4 No. Iu daire
s~nd2 toplanacağınd;:ı.·1 ilz~nır. haı.JI" 

buhtnnı. ı r:ea olunttr. 
MÜZAKERAT RUZNAi\IESİ: 

1 - ~ıeclisi İdı.ıre raporu.nu-ıı Ok:U'I]... 

nıafı, 

2 - 1{)41 de\.·rei hesabiyes~nc ait tııi
}:iıu~'O ve kfıru zaraı· hes;.~.Plarının hıs

dıki ve Meclisi İd:ırenin ve I\IIüırtLk·ip
lerin ibrası. 

~ -- Meclisi İd.ır~den çlıkan a~nrun 
yeıinc y(;<Uileri:n:n intihnbı. 

l\'It:.dde 2G - Ce1niyet!n feshine ka
rar vcriidi -,i takdirde ct:;m·yete ait pa
ra. tah\'ilflt ve hisse senetleri, ınal ve 
eş;>:,, ve mevcut ıs,• g&yq I'?",en•kulieri 
wnumi heyetin krıraı·ile tensip edile
cek bir veya bir t:aç hayır c..-cn1iyetleri-J -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::):::
ne devir ve temlik ecti<ecck ve cenı.1- (HALK SU-0 TUNU 
ye~c •it evrnk ve d<ltcrkr muhafaza 
rdJm-ek içi.ı1 mühüricntrek kezalik u
murr:i heyetin gö:ı.1erccegi bit· yeddi e ... 
nline t<:sH:rn olun:ı ....... ıktır. 

Madoe 27 - Uınumi heyet her sene 
ad:.yt:n N.srın aıyı :ı;i:ıde toplanacağı gi
bi 3zad~n beşte biri taraLından talep 
vukuunda her ı.a.ma:ı toplanır. 

Y:~·n i yedi maddr.den ibaret olan bu 
ni.zarrın<:ır.en·n m\l\afıkı kaoun olduğu 
la;<i·k· olwı.ır. fi/5/939 

GELEN İŞ VEUlE MEKTUPLARI: 

B::ı.y G. H. A. nam~n:ta gOn<lerilmıiş 
bir iş mektu·bu vaı:dtr. Aldıırin-a.nız 

mercudur . 
ACIK KONUŞMA: 

Bay Asım Tüzetn<en: Postadan bir 
şiktıyetlııiz hakıkındıı ızah:ıt alınını.ak 

üıf!rc ncE:le idarehd.nemite gelmoenıi.z 
ric;.. olunur. 

Tarihi Tefrika: 26 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel _ 

Arslan Şarkışlaya gelir gelmez doğ
ruca hana indi. Biraz istirahatten 

sonra etrafı dolaşmağa çıktı ! 
Aırslan işlerini biti! dd.k\en son

ra bir sabah Sivas yolunu IU'ttu. 
Artılk lıwuk dıilii<en gidiyorJarıdı. 

fık gün füvaıs yolu üzerinde Ha. 
san'l:>adrık ve Ra.sanıçelebiyi ge~
rek Hekimhana gelunişlerdi. He.. 
k'mıha•n Sivaıs yolu il~erind" mü.. 
him bir mevki olduğundan Ma. 
hırya Atabeğ.ilniın muıhafızJarı ge• 
len gideni bir tarassut altında 
bul U nJd UI'IJY".)rlardJ. 

Çüınkü bir parça ileride bulu;. 
nan Kangal mevkii s;vaıs Atabeği 
n" tabi olduığuından bura'1an iki 
beylik arasıılda. huıdut sayılıyor" 
du. 

Geceyi Hekimhanıda seıısizce 

geçiil'diler. Sabalh erkenden yola 
çıktılar. Meramları sıkı bir yü.. 
ı üyfü;le Delik.! ta,. mevki.iıni ge_ 
~'ip Kanıgalda kalmıryarak Sivası 
tutmaktı. Nitekim bu yolculuğu 
böy l'eee ıbiıtird'iler. Akşam ezanın. 
dan bi:r parça soma Sıvastaııı içe
ri giıım iş!erıcl'i. 
Şehre gir€lll kerva•nlara ka.rışa. 

rak hanlardan bir.in<> gi..r<liler. 
Aırslan çok yorgun oldll!ğu hal

de uı;"uanadı. Handan hana, kaıh. 
veden kahveye d(lllıı,arak '"'hrin 
halkını dinledi. Herkes miiış~ki 
bulunuyordu. Sivas beyi sıkı bir 
tarassut ve istiıbdat y.aıp1y<ırdu. 
Halka göz .açmak fırsatın.ı wr. 
mryordu. Malatyada Demirtaş a
ğanın declğii gibi burası korkıu. 
lacak b'r yerdi. Aı'lllan kimseye 
açıllmadı. Yal'n:ıız, babasırun zama. 
mnda tanıdı:ğ1 beylerdeın ve eıı-

ra>füıa:ı bir ikisinfa Il'e olrluığunıı 
elalıtından anlıyabtldi. Sıvasta, 
babasımn zamanında bü\Yük hlli.. 
metleri görlilen A:k;;emset'tin'n 
sağ olkluğıuın u ve çi!ftliğinde ke
naıre çe.kıll.mıi§ biır halde otuxdu
ğuınu öğrenebillrni~Ll. 

A:ı:Slan ihana dc1rıdüğü zaman 
gece yarısın> bulmuştu. 

Herkes yatmış, yairuz Tokay 
wpdiri d~ıy<ırdtı_ Ağabeyisfulin 
geldiğiıni gören Toka} derin bir. 
sevinç nefesi alarak güler yüzle 
onıu karşıladı: 

- Ağabey, nere<leydm? ... 
- Şöyle dolaştım .. 
- Nasıl, iyi ·mi? 
- Feıı.ı degil. 
- Yarın yolculuk var mı? 
- Hemen saıbaihtan .. 
- Öyleyse btr parça kestiı'elirn, 

o1ınaz mı? 

- Fena olmaz. Çünkü fa!llla yor. 
gtl'llJUZ. 

- Oktaya halber V'!r<yônı, erken 
kalksın, hayvıı:nlan h"ırlasın .. 

-Pekala ... 
- Sabah eı'.kendei1 yola çıkı•ldı. 

.Ar.slan öntle giıdiywdu. Kayseri! 
yolunu tuttular. Ak Şemsettin 
çiftliği. Şarkı§lada i>di . burayı an
cak yarım günde kesebilirlerdi. 
HIBlı bciır yiirüyüşle öğle fueri Şar
kışlayı tuttular ... 

Şarkı.~la ova iizoerindc ağaçlık, 

zümrüt g;,ı,,;, yeşillik küçül< bir k-
za idi. Bu kaza hemen bütün şrn • 

(Devamı Var), 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beklenmekte olan 

POKER 
Traş Bıçalı lan Gelmiştir 

Dİ.KKAT: POKER TRAŞ BICAKLARl 
Perakende olarak bütün Tı.irkiyecle 

5 KURUŞTAN Fazla so<ılmıyacaktrr. 

Belediye Sular İdaresinden: 
' 

ld~temize lüzuını.ı olan matbu evırals ve defterler kapalı zarfla münak<.1~aya 
konulmu)illıl". 

1 - Eksi'ltmeye gırmek istiye.nler İdareıniz Levazun Şefliğine miiracaat...:ı 
par;.ısrz olarak ~rt.n:.tmeyi alaıbilir ve ntim,unPyi görebilirler. 

2 - Taldpleı.· 1eklif zar:fl:..nnıı 24 Şubat 1942 Çarşamba gü.nü sa.at 12 y~ 
kadar Taksimdeki idare ır .. erkeı.i.nde Mıu ameJt..t Şefliğine vermelidirler. Bu ~t-,.-
a~n sonra getiri1eock zarflar kabl.il edil nliyeccktir, t2425~ 

j t ıılet t ı m iııo ilan ve li11anlaıı 1 ılellıe U. İdaresi İlinlaıı 
J.11ulıamm€n bedeli 34.000 lira olan 2 adet dırsekli perçin makinesi 30/3/ 

1942 .E'ıızartesi günü .ı;ıa,at 15 de açık eksi11ımf- usulü ile Ankara.da ıdare b.İ.nQ.S11ı, 
da toplQ.\Ilan ~ıerkez 9 oocu Komisyonca satın alıınac.ıktır. · 

Bu ışe girmek istiyenlerin 2.550 liralık nıuvakkat teminat ile kanunun 
ta::yin ettiği vesi.kaları ve tek1iller1ni hıl millen eksiltme saatine kadar adı geçcıı 
Koınisyan Reisliğinde isbatı vücut etmeleri lazımdır. 

Ş:ırlnameler Ankarad::ı. Malz.eıne Da. iresinde1 Ha.ydarpa~ada Tesellü!n ve 
Sevlt Şe!liğlıı.de görülebıliJ:, (2189) -------

?4uhammeıı bedeli 20.000 lıra olan 10 adet elektrikli bagaj arabası 1/4/191 
Ça·r~amba güınü saat .!6 da kapalı zarl usulil ile AnkaTada İdare b.i.nasın<l· 
toplanan Merkeı. 9 uncu Kom.isyoo-ca sa tın alınacaktır. 

Bu i§e girmek jstiyenleı·in 1.500 l.iıra lık muvtıkkut temi!').at ile kanunun 1J 
yin etUt;i vesTkaları ve tekliflerini ayni. gün saa.t 15 e kadar adı geçen Koni.!> 
yon Heısliğine vermele-ri lfızundır. 

şartnameler parasız olarak Ankarad:ı Malzeme Dairesinden, Hayd~rpa~a· 
'Iescllüm ve Sevk Şe1Hğinden te-min olunur. c2191> 

Her nevi makina, değirmen ye
dek parçaları, tazyik makinaları, 

el aletleri, manivelalar silindir
ler, her nevi otomobil yedek 
parçaları, çelik yedekleri g ibi 

,ihtiyaçlarınızı 

SAGLAM UCUZ ve ÇABUK 
olarak gapmağa amadedir 

Adres: Mercan Yokuşu Üniversite kapısı karşısında 
Fuat Paşa caddesi No. 50 Kahraman Bar•baros 


