
BAl'I: 

1775 

ftLEFON -' 

PEBŞlllBE 

19 
ŞUBAT 1942 

BENS 

5 

Tl!:LGBAP 

bıanbııl 

Son Tel&'nl 

-
'l'eelıı Tarlı! 

1936 
AD&llll: --

C&talollu 
Nuru ot~ 
Cad. No. 54 

.. - . ">: 

BAYiSi Pot ıı:utusu 

No. 

5 ABONE: : --
SeneUlt: 1400 

KURUŞ e ~!ık: 750 
3 Aylık: 400 

EN SON TELGBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi Gaute:re rh<failn enak iade edilmes. 

Anlaşılmıyan 
tek nokta ve 
en korkulu 

buhran bölgesi 
İngiltere için Britan

ya adalan kadar ve h"'t· 
ta ondan daha mühim 
olarak müdafaası iktiza 
eden bölgf' Birmanya • 
Hind bölgesidir. Bu nok· 
tayı belirtirken doğru· 
sunu söylemek ıırerekt·.r 
ki bala anlqılamıyan bir 
sır noktau da vardıt'. 

Ya:san: ETEM iZZET BENiCE 

lngiliz ga:ıeteleri arasında n.ik.. 
bin olanlar kadar b.,tllıin bu)IJBQll 
ve Çörçil'd"n karşısında bulunu· 
lan 11a:ı'iyetler" göre tedbir alma. 
yı istiyenler de vardır. Fakat, biç 
bir İngiliz.İn nihai z~ferdm ümi. 
dini kestiğini gösteTen bir delil 
hcnü~ ortaya çıknıamı~hr. Geniş 
ve fakat iilçiilü bir müna~ 
hürr;yeti içinde iugilizler vatan· 
larırun ve İmparatorluklarının 
korunmasını, zaferi tahakkuk et. 
tircbilmenin imkanhrmı konuşu. 
yorlar. En çok ve cı> son güven
di' !eri Amerikanın hanrlığını bi. 
tirip lıarbe fiilen başlaması, en 
iinuc ve en başta güvendikleri de 
nu~yanın ve Çinin Alınnnya ve 
J a po.nya karşısında rl:ı:vanması ve 
'bu iki hasmı yıpratrr,asıdır. Bu 
.u.rada kcndilcrit1in de elden geL 
diği kadar haı.ırlandıl< lurı; 1ayya .. 
rr, tank, zırhlı top gibi kara siliih. 
1urına ve deniz harıl '\asıtalarına 
snhip olmak için mümkün olan 
hcr~eyi yaptıkları muhakkak. An.. 
cak, harbm başından bugüne ka· 
dar geçen f3'tla içind • insan aklı. 
11 ın lngi:Itere hes~buıa kavnyan1a. 
~·~ı trk sır noktası 'ardır: O da, 
lngiliz adalan d;~ında üze • 
rinde durula~ak elıcmmiyette bir 
kara ordusuna veya ordularına 
hala sahip görünme) işidir. İngil. 
tere Yun:ınistanda 30 • 40 Jnni ı;cç· 
ıniyen bir kuvvetle çarpıştı. Mı. 
sırdaki rakamlar 35 • 45 in üstiiue 
yükselmedi. Singapurda 60 bin 
kişilik bir müstemlche ordnsu gü. 
tündü. O halde, İngiliz adaların. 
da bulunan 4 • 5 milyonluk halis 
İngili-z ve bir kıeını Kanadalı, A.. 
vustralyalı, ll'CJıi :z •:andalı ana. 
vatan ordu~u dışııııta İngiltere 
yüz milyonlarla sayılan insan kay
naklarında 1939 da•.beri hiçbir 
kısmi seferberliği dahi lüzumlu 
görmedi mi çe h'iç olmazsa 2 • 3 
milyonluk bir ordu yapmayı dii. 
şünmedi mi?. Bunu mü.~tenıleke 
ve Dominyonları as.ker vermek 
l5temedikleri için mi yapamadı, 
onlar vermeyi istedıler de İngil
tere bunları teçhiz tode<:ek her tür. 
lü harp vasıta ve malzeme ini 
!imal "dinciye kadar silah altına 
almayı bir veya birkaç noktada 
toplamayı nıı lüzumsuz saıydı?. 

Yoksa kendi Dominyon ve müs. 
(Devamı 3 üncti Sahifede) 

FiLIPIN 
Adalarında 

ı·°il.ipinJerac mıiea· 

delo ecleıı m şhıır 

Malakalı kadın 

Dok~ma Sanayimizin İnkişafı 

için Yeni Tedbirler Alınıyor 
• 
/ktısat Vekaleti 
her vilayetten altı 
tezgah sahibini 
Ankaraga çağırdı -İstanbul Dokumacılar Cemiye· 

ti mümessilleri bu 
akşam hareket ediyorlar 

El tezg4111arı ıma
litı tlpleştlrllecek 

İktısat Vek31e<.i dolmnıa sa· 
na~ iimizin inl<i~:..fı isin yeni, 
miilıinı tedbirler almaktadır. 

Bu malı-:ıtla; yurdun her ta. 
ralında el tczgiilıları işleten 

dok11ma0>larla tezgah sahiple. 

rinıi t<'ınsil etmek ıizcrc her vi .. 
nımda yapılacaK t.ir toplantı-

ya davet olunmuşlardır. Bu 
1oplanttda; ima1Gt10 tıipleşti. 
rilmesi meselesi de görüşüle. 
eektir. Ş< lırimiz Dokum.acılar 
c.,miyeti Reisi B. Yahya YıL 
maztürk ile mümessillerden 
B. Mustafa Kurtuluş, Yusuf 
Aydın, Mümtaz. ve çorapçı· 
lardan B. Kemal ile diğer bir 
kişi, toplantıya iştirak etmek 
üzere bu ıı.kşrun şehrimizden 
Ankaraya lıarek~t ed<ttkıler. 
dir. 

Çine yardım ve yolun kesil
mesi için muhtemel hareketler 

Yazan; i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Yazısı ikinci sahifemizdedir 
--------

Şark CeplıesiDd 

1• •1• 1 R Bulgaristan ve 
ngı ız er us- • 

1 • 1• k Macarıstanda -
lar ahır ı te k• M El ·ı•v• 
harbediyor ! 1 ısır çı ıgı 

memurları. 
Mareşal Timoçenko 
yeni muvaffakiyetler 

kazandı! 
1'k kuva, 19 (A.A.1 - Ccr.upla Ma. 

re~a. ·rırnuçerWto, dUşmana ağır kayıp
lar verdirınek suret;ylc ctogun, gii:nU.. 
nil te~·'it etmiş ve Tacanrog Şimalin- 1 
de de bır çok_ ını~,'Jf!a~ıyctl~r k~zatıı.. f 
mı~tır. Şimdi bılincfıg:ne gorc Ing!. 

şehrimizde 

Bunların Kahiredeki 
Bulgar, Macar ve Ru
men diplomatlariyle 
mübadelesi burada 

yapılacak 

Uzak Şarkta mu.hru:ebe bölgele:rinl gösterir harita 

Altın Fiatları Üzerinde 

SPEKÜLASYON YAPANLAR 

Bu sabah 30 kişilik 
bir şebeke adliyeye 

teslim edildi 
Tanınmış banker ve sarraf /ar
dan mürekkep olan speküla-
törler nasıl hile yapmışlar? 

, ' ~anbul zabıtası muıv:t.ffaki, 
ye'tli bir cünnümeşlıud oonımda 

spekü~on yapma~ kalkışan 
30 Jdşid'en mürekkep bir şooeke.. 

yi y.akalam:ı.ş, bun!aooı mü..lklc n -
m=ıiLğc teElllm e"!nıiştir. 

AMıın fiatlanrıı sebepsiz nlara>< 
(Devamı 3 ime il Sahifede J 

Esrarlı bir hadise! 

Gece yarısı Feshane 
BIBMANYADA. LIBYADA caddesinde bıçaklan-

Jap?nl~r ço~ şıd· General R~mel, mış bir genç bulundu. 
detlı hır hucum taarruz planını · 
hazırlıyorlar ! değiştirmiş ! Gureha hastahanesine kaldırılan 

• 
Bunun en büyük taar-ıMihver hatlarının geri 
ruz olacağı söyleniyor alındığı bildiriliyor 

Saygon, 19 (A.A.) _ Kalküta Londra, 19 (A.A.) - Libyada, 
radyosunun bildirdiğine göre Ja. büyük bir Jıareket yoktur. Gazala 
ponlar Birmnnyada •im<'liyo ka. tarafında, Mekili ve Tmimi'ye doğ· 
dar Uzak Şarkta göTiilen biitüıı nı. sinüleıı keşif kolları, Alman. 
taarruzlardan ilaha ~iddeU;. bi~ ~a- ı lann ilk lıatlarını -terkcttiklerini 
arrıız hazırlam<ıktadırlar. Ingılız. görnıü !erdir. Generııl Ronımel'in, 
!er J~pon kara ve deniz kuvvetle. İngiliz kuvvetlerinin hesabından 
rıw Birman:v.en merkezi ve 
Vraouaddy Ddtası 'stike.nıeti.ndo 

mü ·tereken harekete geçecekle
rini zannetmektedirler. Bu bölge. 
deki nehirler bu mevsimde Japon 
kıt'a!armuı geçmesine pek miisa_ 
ittir. 

Japon tayya
releri Avus
tralgaga hü
cıım ettiler ! 
Port- Darvin şid· 

detle bombalandı 

daha biiyük oldu •ı.n ı göttrek 
hatlarını geri aldığı ve planlarını 
değiştirdiği zanncdihnektedir. 

Londrada şayanı dik
kat bir muhakeme: 

Hitlerin muavini 
Hes Iskoçyaya 
nasıl inmiş? 

Bir yazı üzerine haka
ret davası açan Dük 
dö Hamiltonun avukatı 

yaralı ifade veremeden öldü ! 

LONDRA 

1 
HALK~ViMIZ 1 

1 Bu gün büyük mel rasimle açılıyor 

I General Deedes 
Türkçe bir nu
tuk söyliyecek 
Londr.d:ı asılması kararlaş. 

tırılan Halkcvimiz bugün me. 
rasimlc :ıçılat:alttJr. Bu. tören-

i 
de İııgilız biikı'.tınet daire.IerL : 
niıı bütün şefi r: 'e mümes. 
silleri de dahil oınıak iızere 

400 kişi bulunacaktır. 

Törende Rüştü Ara., İnı;.-i.lte .. 
re Hariei~ c Nazırt l\olr. E<len, · 
Brilish C11ndl Rci i Sir :Mal. 
colnı Robertson \'il Gen<>ral 

(Ue~ .ırnı 3 Üt.Jcu Sahiıfede) 

1 
Zabıta ve mü.diricıumuım ı k bu 

sabah e1ırarlı bor nıl'Cii8€nin tahk: • 
katma elkoym.u~ bulunmaktad,r 

Eyüb bekx;<ileriaııdıen :!\lcvlu+ 
dün gece yarısı Feshaııe e1JJt
sina r. gEçerk.en, yolun tenha b:ı· 
yer.nde bir goııciıı ba,ygını 'Ji:: 
halde yatmakta oldı.:ğuınu g;r _ 
mü.ş, vak'aıdan mahalli zabıtas·. 
m hahendar ei.'lliştlr. 

Celbolunan sıhhi ımdat oton: -
biJiloe derhal Gureba h.a~ta'lcs ıu 
sevkolunan y.aralmın i8 y~l.ırııc. 
da Fahreıdldin aJında b :ri 1l:l • 
ğu anlaşılmıştır. 

İfade vem:eğ muktedi:r o!, -
mı:yan Fa!lıreıddin bir m'Hdet 
sonra ö?düğimden hadiS'e rr ü ,_ 
deiıımuımiliğe bild rilmi'itir. 

Sirkeci&e kanlı 
bir vaka oldu! 
İki sarhoşu ayırmak 
istiyen bir hayır sa
hibi ağır yaralandı ! 

(Yazıs 3 ünci.ı Saılıi!ed~) 

Sydney, 19 (A.A) - Başvekil 
Curtiıı Japon tayy~rclcrinöıı A.. 
vustr.alyada Port..Da.r\\jn üzerine 
birçok bombalar attıklaruıı siiy
lcmiştir. Hasarat nıiktarı henüz 
tesbit edilememiştir, 

muhaken1ede ifşaattaJ=:=::==::==:=:=:=:=:=:=:=::=:==:::::-: 
bulundu 

Londra 19 (A.A.) - Düık de 
Ham"ltıon tarafı.ıı<laıı lmmüıu.s.t 

CDevamı 3 üncü Saht!ede) 

CERÇEVE yolun hangi i oldui;unu du~i.i .. 
mck mi, dti ·ünmeu•ck. nıi? ı~tl! 
bütün ıncsele! ~ 

liz ac.kerleri, Sovy~t klt'aları ile be .. 
rıaOcı· .Amınnlaro kaıJı h. rp etmekte ve 
Sovyct askeri müt.ehassıslarıylc gö
rıü:şmckt(·dir. Me!.rupoJit Sergie! yap. 
tığı biı· beyanatta düşman propaganı

da.sına aklan~lmama~ını tavsiye edi
yor. 

Sofya, 19 (A.A.) - D.N.B.: Sof· 
yadaki :Mısır Elçiliği memurları 

Budapeşledeki Mısır Elçili rne. 
rnurları ile birlikte lstanlıula ha. 
rekct etıni~lcrd'ir. Bu memurların 
Kahiredeki Bulgar, Macar ve Ru
men diplonıatlarile mübadele,J 
İstanbuldn yapılacakt.ır. 

1 

Garsonlar Cemiyetlerinden no istiyorlar ?I 
Bar ve gazinolarda 
hela ecnebi garsonlar 

çalı t rılıyor ş ! 

İşte Bütün 
Mesele! 

NECİP FAZIL Kl!>AKÜREK 

(Şcksıur)in (Hamlet)deki 
meşhur sözü n1ali11!l: 

Hıtler - İlkbaharda bu t u 
kuvvet.imle :::,oVl-{.dcıc yun.it· .. 
nirkcn, kazaı-a bir kt:tc daha 
ayagnıı takılacak olıı.sa, art.k 
bir daha ycrıınJ<n kalkanı;. 

)·acağınu he!-aba kat.uıa.k ıuı, 

k.alınamak ını'. l~tc burun 111<." .. 

sele! 

CASUSLAR 
DÜELLOSU 
Türkçeye Çeviren: 

ISKENDER F. 
SERTELLi 

Dünyanın en heyecanlı 
entrika ve mac:ı:ra romanı 

• 
Filipın Adalannda İngilizlerin, 

Amerıkalıların ve japonıc.nn ca
""" teşkilAtl;m - Mala.khlı kadını 
avlamak JBt,iyen casuslar - Mey
hnn~lcrde garsonluk yapan japGn 
c~llatları - Devletlerin mili)lon· 
ı~rı bw·alarda n<Liıl harco.nıyor?
llerı.:(>yde kadın parmağı ... Kanlı 
ıhlilaller ... japon cellfttıarı iş ba· 
sında! ... 

PEK YAlllNDA 
SON TELGaAF'ta 

Ziraat Vekili 
Arl,.p, zarrı, 19 - .l.. ü. , \'(..JdJi B. 

MthL Eı'kmım dün şchrım.tl: gcltr.~ 
ve d•.:m!r, araba tn"brıkısı:n ~"ı.mı:şt.ır. 

""./( !<il !VIısı:r ve pa<J~""' ;. r,1:"t! yapan 
nni l3t".siJ1.e dıe gOrili;ınÜilt r. 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Bulgaristan 
Ve Biz .•• 

Nizamettin Nazif 
'Iürki.ye efk3rı u.mumJ.~esi, 

Bulgarit;tanla oiı-l.k~c yapmış ol. 
duğun111z mühi1n s.yasi deklciras· 
yonun yıldönüm'lnde Sofyu ga. 

(Devamı 3 üncü Sah.i1edel -

r Kongrede, Taksim Belediye Gazinosunda""\ 
bile el' an ecnebi garsonun çalı~ hrddığı 

söylenerek tenkidler yapıldı! 

Garroıilar cemiye\tıimn yılhk 
kor.ıgresi dün öğleden sonra Ca. 
ğaloglu'nlda'ki cemi~·et"n mttkrn 
bir.asın-da y&pılmıij• ır. Kongre 
ccm!!Yı>t re:si B. Mehıned l>i1ınan 

tarafından açıLmış ve ~""'1'1iı bir 
yıl1ı~ JJare heyetin,n çal:~ıma, 
hesap raporları okunup idare lıe
yeıtın<n muvaffak.ye<tlı çalı,,ma-

<Devamı 3 l>"cü Sabitt'del 

11~1~111 ı. 
'--------------------J' 

- Vat olmak nu, olmamak 
ını? İ~tc biitün ruc!\Elc! 

(Haınkt) n y~rıııc salıneye 

güniin kalıı-amaıtfaırı çıksa: 

Çoı·~ıl - Önumaıdclı..i aylar. 
da Almanlar S.:>'l etleri bir 
haınltdc yere sert·ı ,.c İngıliz 
İıupa.latoıluk ınaıı:twnc~ine hi
k•n1 bir vaLİ)·ctc 1:;cçcr~e, uz. 
la~ırusa r&ızı oluıa ıuı, olma. 
nıak nu? İ ·te büttiu mesele! 

Ru-ıvell - İngılızler • mil. 
yond:ı bir ilıtimal ile de olsa • 
Almanlarla uzlaşıuıya rau o. 
!ursa, baştanlıaşa harp sanayii· 
ne çcvirdığim sntJayünıiJı ve 
kaybi<d~eğim dfüıya pazarları. 
nın zararını sineye \'.ekmek mi, 
çekmemek mi? işte bütün me. 
el<! 
:talin - Alnıaııl:ırı zayula· 

\iP da yer~ serilsenı parsayı İn. 
gilizler toplıyaca;iuıa, zayıflat. 
nıadan yere serilir>cnı Alınan
larla Ingilızler uzlu acagına, Al. 
manları tek başınıa tepeliyebi. 
lirsenı belki İngiliz orduları 
Alman ordu dökiiııtiilelinin sa· 
tında dövii§cceğine gör•, çıkar 

'l'ojo - l!.i;::cr Alıua.nJarla in. 
gilızlt.:r arc.ısında bır uıJa .. ıu.ı 
olur~a. J1ıgihzleru1 lnıaııl!.ar 
Sovyet 1 u:,,y .a)· ı; \ c A ın ıl ... 
rın logılızlcr 'c Anı r .h .. ıı.arc.ı 

Japonya)ı pi kc1 ~ ,..1111 

pıanınıa c~as tutliı uu, tuuna .. 
nıak ııu? I tc bu uı ı ı se.1c! 

i\lusoli.ıu - ı. <..J.ı.l h ... .ı.11.;tlcrin. 
dcu, ltaly::n nH:11 n.uu •. u.ıı a, lıı 
giJiı ve AJıuun zaterlcrtodl a 
lıangisiııiıı duaya layık oltlugıı. 
nu sorm.a.b.. mı, :.oınıamak 1111? 

İşto bütün nıeselc: 
Peten - lill\ er zafcrile de. 

mokrasyalar zab.t ibtunnli a1·a
sında, )·iizdc cUi c\·ct, ~:tizd" 
elli bayır, son. uz sabır tcsbi_ 
hini çekmekte dcrnm etmek 
mi, etmemek mr! işte bütu 
mesele! 

Ve ı.onunda (Hamlet) tekrar 
salıooye çıkıp ı.~.ı.si ııanıına 
tekrarla a: 

- Var olmak nlı, ob11an1nk 
mı? İşte bütiln me,clc! 

Dünya ınesckleri ne kaılar 
çapraşık ihtimallere bile 3 er 
vcrmiye b~şlaclı_ 
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HALK F.iLOZOFU 

A B İD E 

Ne zamandır yauyun, diyo
rum, vazgeçiyorum. Darılan o. 
Jur, güce~n olur, kızan olur, 
çi:mıeden yukarı laf ettiğim te
lillisine düşcn1~ı· olur, alaka. 
darlaruı, mütehas:uslann işine 
gil<:üne miid:ıhııle sayanlar o
lur. 

Fakat, irim ne dıerse desin, 
bugün yazmıya karar verdim: 

Büyük Türk der facisi Bar. 
baros için, B~iktaşta, mezarr
nın hemen önündt bir ah.ide 
yapılaca.it. 

Barbaros için, iha.ttı edilmiş 
bulunan 30 bin li.r-.: 7ık tunç abL 
de değil, ~00 bin liralık abide 
~apmıya değer. 

Fakat, bu abideı:.;n yeri, aca.. 
ba. mutlaıka, mı.!7ar1ııın önil 
müdür?. l\Iczar <iııünde abide 
yapılrr mı:-. 

ÇOK :UÜllİAI 

MİKTARDA 

Buı iddialara göre, Fransa, ŞL 
mali Afri.kadalıi J\li'ncr kunet.. 

!erine müılıim mikt:ırda tayyare, 

tank, top V"sairo v ..-rucık suret.ile 
yardım ediyorlarnı.ış! 

Halbuki, Frııru.a harbinde, Pa
ris hükümeti elinde hemen hiç 
tayyare bulunmadığı söylenmişti. 

Bu !<adar mühim mil..•arda malze
me> i, şimdi nereden buluyorlar?. 

TRfü\IVAY 

HASRETİ ----
İ staırbııl dışında ola,. bir İstaJı

bu J:u vatandaş, bu ~hrin hasre.. 

tini çekerken, rüya«na boyuna 
tramvaylar giriyornıuş. Buradıı 

bulnnuı bir arkadaşa yımlığı 

meütupta: 

- Ah, bir kere tramvaya bin· 

sem, diyormuş! 

Beyhude heytcan! Sanki, İstaıı.. 

buldakiler, lıalı.balık arasında, 

tramvaya kolay bııwbiliyorla.r 
nıı?. 

YEŞİL 

SAHALAR 

Ayazpaşada da bir yeşil saha 
vücude getirilecekmiş.. şehrin 

muhtelif yerlerinde vücude ge
tirilmtsi kanırlaştırılan bu yeşil 
sahalar epeyce masrafa bağlı oL 

duğundaın, buraları peyderpey 
tanzim ediltcek, şi=lilik yeşil 
çimen d~kmiş! 

Yahu, çimen dikec~ğinüı yıı:rcl.e, 
sebze diksek, ya.~ 

YILLARCA 

SÖYLEMiş •• 

Selılm.i İzztt Sedes dostımıuz, 
gc\"nlerde bir yazı.suıda: • Yıllar· 
dır söyliye Miyliye ağzımda tüy 
bitli,, diyordu. Anlaşdan, )·in.e de 

sözı..inü dinletemi!mİ~-· l:'.~Dıe hiz~d: 
k• ndi i, adıl.. ihtiyar 1adığını bir 
başka yazısında ima eanenıiş nıiy. 
di?. Sakal b u aksm.! 

AHMET RAUF 

RE$A.T FEYZi 

Şehirdik mütehassısları, es
tetikçiler ue fikirdedir, bilnıL 
yorum. Fakat, bir büyük in.sa

run abidesi, heykelı, mutlaka 
mezarı başında mı olur?. Batta 
ve dalıa doğrusu, mt'Ull" yanın. 

da abide yapmak doğru mu
dur?. 

Barbarosun alıidesini dik.. 
mek için, sanırım ki, cfu:el İs
tanbulun geniş snlıilltııi kadar 

müsait b~ka belde yoktur. 
Sonra, Sin.anın harika stili 

ile vücut bulmuş, o küçücük, 

fakat çok muaıı.zam ve manalı 
türbe ile, dikilrcek tunç abklc, 
nasıl bir kompozisyon mey
dana getirecek.. 

Belki (ı.cn, geve7Clik ediyo
rum; biitün bunıat çoktan dü.. 
şünülmüştür. 

Sulama işleri 
Bu•·•ada K.ocaçay ve Mii
rüvvetler deresi civarında 
yarım milyon lira sar/ile 

kanallar açılacak ... _____ -----~ 

Büyü!:~ stf.oaıma p · ~ıonın 
tat~• ı 'atma d, vanı edı .ıme-kı:.ed r. 
Bu cüınlOO-en oı.ara.k Bıms:ıda. K.o _ 
caçay üzeriıı.ıd'e b"r r gülz~r in. 
şa cı..umoa.sı vıe ıı::ğ sahille ı;ula. 
ma kanalları yapılması kararlaş. 
tmim:;;ı>r. 

Ayrıca Mürlwvetl'er deresi ıae 
474 bin filra sarfxılunı>rak ıelıı!ı 
edi !«: ek't> r. • 

Bu ~1-ere martta başlanılacak. 
tır. 

Cumlıuriyet Merkez Bankası 
memur alıyor 

Otırrılı.u ı• ly .e t .MC'I' ki' z B a.!lkıısı.. 
na <>n SEC.rz - ()tuz b~ arası?lda 
buJım~n li'.:-e mezuıi:.ım araam. 
da.n ıınonmrlar alınmaık uzc,re bu 
as~n yirmi üçür.cü ulı 'V~ y;°r"ni 
dö..-Jüıvcü ç~ryz miba gub len b r 
nırih-;ıba,kt. lnı'.ihcm k:-a cfun-:ı;. 
caktı.r. Müracaa:: müdbtri en ~ 
yirmi b!r ~ubat curnaırtesi ~ü 
akşamına kadardır. 

--~ -
Demiryolu kenarındaki yer
lere telgrafla resmi muhabere 

yapdmı.yacak 

l\fün~at Vok U:ğı dev"°"t da. 
ireler.me yaıpj:ğı bfr tamimlıe ö. 
<>Cm!i ve ace-k i.şler dışında tıeı.. 
grafla muhabere- yapılmSrmasını, 
<!.m1ryo-u kenarırdaki ye.rlıere 
de telgrafla ya.zılımamasıru hi·L 
d'rm ":ıtir. 

Bayat pahalı ise •• 
Normal senelc:\.lı?, şchrın çbp!~ıi 15 

bi'l lira beOOlle to;.>:aıup den.ize dÖKü
Jayordu. Bugiln, 150 b;n Uraya eynt i.11 
}apıl-o.m~or. Şimdi nelect.ey.e bunlar_ 
daı1 gabre t1kaımı.:ık İ.'it:yor. Bu Jyi boe 
amma İstanbul.un süprunıtful• mu a.rt.
tı kı aeni.z.e, dtAi<TI'l'O masrafı çoğaldı? .•• 

B"JYle pahalanan bir çok !ş.ier var. 
O O.hld~. haıya.t bir h.ayli pabalan.-nış.. 
ge~ m b1r hr\yli zori,1 .n~ denlC:kt:r. Bu 
hal de t.tbU "" zaruridir. Dünya ha.rp 
!çlndedır. M•d•m ki. bu k-;,u 1şler ço1< 
fazla bedel ı.tiyen meselt>ıtt olmuş
tu:, o hı.ilde, wtiml~k., .in;-~t gibi işle. 
rt tamcmgn bw..ı.kııi ıtk 1~ n.. 

Bu RHA' ...:~VAT 

r Edebi Roman: 38 ' 

1 Seni Unutmadım 1 
\.. R~ŞA T FEYZi J 

:r·e, ~ dud.akl.ırını ı.s:ıra:ak. İclllin 
go ... c .. 1n!n ıÇine bilk.~ı. Soıli"iJ, göğüs 

ıı:cç.- rt i.: 

- P tn t.:moı::m. mı İr.!~l'! .. 
- H-t' mera.it etı~ury!..n, h•r.ıa:.cfen.-

dic,,·m .• 
N t•\ ir, b~n sa.ğ elinıin şehadet 

parır: ... ğını kaşwı ı 061.une götucdü: 
_ :i'lı.1m-...~)'"\) Le ... (on c ... nıcLy;,m •• Ne 

olur -:.e u..:m.u., bo~ ouıumr:::;s..n.. Ba ... 
kaı .1~~ .r.. açar tckfoı.ıu, hatır so.ı:

m11• k&&>r .• ı:vde :Cl'.p eden terilbal> 
o (. alıın .• 

ıı.: .~• b01sıını sa <lı: 

- Ya. ya ... Ha-.1tınc!e-nıiiciğim.. Ben 
de ,.. rrxl1 Bize bumı soyliyecektim ..• 

Ncvjn tel.etona gıderk.en cO:lerek: 
aoykndı: 

- Ah ..• Sen. nıe tok bUmii kilir 
kJZSJn!.. 

Nt vln Kamileye telefon ettikta> 
sor.. a ,icU._ı_:n ,.,antna geldt: 

- Anladın ,ya?.. apartın..ı.lllll nııer. 

cfivt·nınden ayağı .kayarak düşmUş .• 
VücudJnı.in her taı"afı yara, bc.N: i~ln.. 
de .. 

Sc. r., b~ ha:w"" geı.,~ ıf.b< 
SOr'Ot.;: 

-- Kınum İcliıl, Şaban .,erelerde? .. 
- ' ıalI'"hi bJmem, h3Lımefe-r:c ... O, 

zaıın?.:ı:iyo~ um. istar.bu.a. lncıl. O.;; 

Btye!uııai ı>ı.iia g.cı.,.ken, b.!ıı;ed.e u
Zl41 ' UZ'..ın n.onuştular, ŞJ.'buo, Ueyere~ 

dı ne Jx>raber asfalta kııdar g •• tl. Son.. 
ra, .ce.e dilndcl, geııJ' Şap>k •• mı aldı: 
•Ben İ3t nbu!a 6~dı,..orwn., muhak.e
men1 var.> dıcd1, glt. i. 

!1t:v.ı.n ka.şlar1111 ç3tarak sordu: 
- l\ettye gider, bu adam böyle?. 

Ne mub:..itcmesl vırmış?. 
- V .. :.aııı bi.lıncm.. Bundan bir .,. 

kadar eV\·el ete. ytae, boyle. bir gün. 
eh uh ke:mem \a.r . .> diyerek, ooun te
ıasld 1,,tanılnta .Lnd'ğ n hat.r!ı_y(la'u.nı..... 

Nevin. duvaTda ası~ı bir resıne &öz.. 
let!ı.i dJterek. ~nii k~r.d.ine: 

.__ - G;ı.ı :... we mır1ldö.11<U. 

Bu l;•rblıı içinde vuolı:ubulmı zayiatı 
dü:ünı.ıneniz, zilıniniz epeyce rneşguı 
olur. Ko.ybolıw:ı can, mal, mal:be.me, 
ser\'ct ilfilı .• 

l:h.ın!~rın ıklat'l ra.k:unlam ve hesap
ları, bü. abi ha.ipten sonra belli ola.. 
cak. Du arada, en çak yüre1cler acıs.ı 
o.."'1.n hf.diseieidcn b.iri de, ~u meşlna' 
F11·rırul7 Tranasat..:ınü~ Normanıdi va.... 
punnuın, Ne\'7ork Umanı rıhtımında. 
b"'ğ:ı olau..OU halde, 1anarcık batmasl. 
o!Qa. 

Bu tşte i_hma..l mi var, kasıt mı \'ar, 
lodlüsizlik mi >-ar?. Blr güc, b!ıtün 
bur-1.ar e~bc!.te meydana çı.lwca~?. 
Koca at-minin kayboımasınd.an m6e'ui 
kll.'l'tlır?. Bu, b" •• ı: m~sele ..• 

NOTını ·di vapuru, ta.bir caizse. pisi 
plSlDe gi~ı.i. Malli.rn olduğu üzere, A
nııcı ~a.ıı.ır, bu ge:n,.yi tadil ve &e.tı 
ed.p uli.E.ri nı&k..!.yaUa ku.üünacaıc.:.a~ 

dı. R..vzyet.e gor.e, vapura tamam bir 
tüıı ı<:n bindiri.ı.ebileeekti. Bli" t~ 

15 bın Jnoo.n cian.<.·,ıir. Ağı.rltgı, maı_ 

.zıeu~es~ 911.a.b!an da ayrı .. 
:tğcr, Nonnandi gem.fısı. blr yere 

askc-r ç:ölünn~ ve dOnüşte tcrpıine.ne
rek: v<..-ya ha va h cumuna uğ.nuraı-ak 

b.:ıLsAyö1, bu kadar U:zllLal'iyt:?cc.kt.m. 
lllilı:dlği üı:erc, NoI'IT'.O:ndı Fransız 

Tl·t.JJE,& tl<Ltltıgi, dür.yanın ]ıt(:ınci büyük 
v.ıpuru idi \·~ 83,423 Wnluk..l.ı.. En b~ 
Y~ vapur İnıgil::Llerin Kwn Eliza.bet 
isLJnll TraıoG:ı.~:gıdir ki 8:> b!n ton. 
luL..-tur. Zaten, 80 b:.n to;. sularında, 

dunyada yain~ üç bJ.yük vap..ıT var
dır. Dı!t-r ~\.ıi.lI' Transatl&nLklerU:ı 
hı.!1nt:::ı tı<-pm. 45 b~n ton.ta 55 bin tıOc a
roı.:;:rııek:.:!ır. 

Dıişu.""""li ki, normal ılleplerin, 
yolcu \·opurla.rnuı ekser.si 5, 6, 7, 8, 9 
l:tıa tonl~tUT. Nonnand.luı.n ne kad::ı.r 

maazzam bir şey oldug1Ml-U artık ta. 
SB\'Vur ed-cbitlrslnlz. Bı.m~dan başka, 
Nor.m4ndi, i~in:e yapıla.o masrat itiba
r(ybc, c-n kıyır.et1i vapurdu. Fransular, 
bu tekne icin çt1k uğraşm.ı.şk.r, v<ı.pu-
n.-ı tcıylı>:it "~ lüksii.ne son dıcrece e_ 

lwmmJyt't \'er:rnş!erdi. 
1939 J:zyluıtinc!e, Fr=a Alman-yaya. 

h:trt_ı 1Un ectlnce, NarınG.ndi, tclıl'ke
den ıızak bı.ı!ı.:.nduruıl'US.k makr::ad<yle, 
g;"zlic<' ve aro.ızıaı Amcrilı:~ya g~
rf'mJC", NC\-yoff-ıe l.ıınc..nındb ctemlrlerı_ 
nn.,,-t" \·aı:ur, Fr.ln!rın:n çökmesi ve 
mütteriık.lcrle ıras.ı.ıı:n nçı\Jna'Sı üıze:·i
no, Amerikalılar tar&{uıdan 4gal edı.l
m!~. 

Ktca Nomı<ındi, koca Fransa gibi 
tıısızın çöUü, gitti. 

R. SABiT 

KU 

ViLAYET v• BELEDiYE: 

* E<oğaziÇi va.pJ.!'larmın h.öprüdcn 
son. ~ it.:-Jeı-.ıın:n ak<Ji.in"\1=:.rı çok erken 
yapıx.lığı bakık.mıda §tkdy~L·r tevali 
ctımklı.d". Belediye dilu Ş.rkeli. Hay
r ;e İ·d~ine bir ıc.:zkere gOııdcrerek 
son _ı.xı!a·tıleMll daha geç sa.ate alınma
'1ll! t .. · cp etcni.şti'l'. * Yem akmek karneleri C-ı.ımarle

gW;ı..ır.dcn it.b.arcn ~vzi c. ı.;nacak,. 
tır. T~:ciat üç &ünde :kmal oluna
c8Jttl1' 

TICA!lf:L!!..• SAN .A. Y l ı 

* I'ün bic al'lın otuz dört liradan 
ral. m tu. Yiınmi dör; ay;u· kLiıçe 3!hı_ 
run f:t't. ise 430 ku!'"·ı~tur. * 'i ... kı!lar Ida:c 1 ~apalı ve mil.· 
h\.irıü p&keller tenc-k~~er içinde piya_ 
saya ıabı.:.n ve zeytinyai çıkarmayı 

kararlaştı~. 

MÜTEFERRiK : 

+ Bır müddei nvel Fer'köyfüıdl> 
enişıesl llü::iırıLiO-'Ü tiljQr(:n Hi.ısıcyin..in 

Ağ1l'CC.t. ... d~ki muhaken.c."'9l di.m bit
mı;,ıır. M~ ı<kem<; lltc.eyl.ruo bu ha
reketini nel'.sinl r1J.d.lfaa ir;ln yapt~1-
nı tÖ'Z öuC:nıa aiara.ic hakkında beraet 
kar:.rı vcrmi .. fu. * B<yoğluoda Hamalbaş:nda blr 
e\•d"' t?.ıld.cvL1C1Jluk Y'dpan Nıınet i.S. 
nL.nd-e b:r kadın d:ın A.'illye Sekizinci 
Ce~da altı ay ha?$.? ınahkC..n edile~ 

rek c!oerbat k.vki1 o!unrnu§'tur. 

S"cra, ııoı ıa,...r.alti etajerin ilo1iiD
deii.ı bıbloları düzel1.ir gibi yaptı. 

1r:ı.aı:r yüzüne bakmadan: 
-· Ii:.ydi, sen git, dedi, belki i§ıin 

varcirr. 
Nuri Yıl7 az'ın, :rTcvinden gizlı bir 

çok m<-sel •~ri, meşg'ul :retleri vanh. 
Bll'f'lıı rdo.n bir kısmını yalnız kaırlisl 

blljrordu. F ~kat, mubakıkak k~ bi.r 
k1Snı•n· da, Şaboo b,liyordu. Genç k<L
dın, t.:.ı.vn, uzun Nuri Yılmaz'ır. bu ta_ 

ra1J:ırın~. iç! khı.le, ı;efrçUe. düşm~ 
J.ık:a bul1kll:a.rak dü~ı.;.ndü. ..• 

* İkl buç~ vapu.rn Kadıki:, i.ıkele-
sinrlen 'ka tığı vak~t, Nevınin heye
c.:tnt bir k :t daha o..r~m~tı. i~ele ö
nur.oe, t.Qpiftn sııi.&ra bakarak Süa.. 
\:ıye ynı,.ll~ı sÜt'prl.l.•n te.:)lr~cıini d~ 

nü:;- ordu.. 
Vapur kalk.u .ka1 ~1113z. scr!n bir 

rlı:;:g:.r başlıyor. Güvcrted-c:ıtl lüks 
me\·kidc, ~k.i buçuk \ apurunun ancak 
beş on yoıcusu var-. Nevin. Süa v1 ye 
g.ı.liyor. Oyıe heyecJ.ch ı~!. karyıswlı'.la

ki tınta ~ .~:..::ırda y~t:ır g:bi uzan. 
m11 otU'fan şu iki ada:ıı ın dahi, genç 
kadınr. heyecanını yüzünde-ıı anlayı

verecek!er saruşor. Gözlerinin parı.lıt~ 
sı bugün her zam.an.dan !atla mı?. Bu 
parı!i:ya dkkı:ıtle bakan bı.r insan be. 
z.ı §('Y ler sezebilir m•?. 

.Nevme, ııa.r'ı> ırelJ.tordu. Bu adaım. 

Çine yardım ve yolun kesil
esi için muhtemel hareket ler 

(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Uzak Şarkta Japım taarruz ha. ı Yunnan bölgesbdek' ordus .nu 

reketleri bugünlerde en çok Ce- kwvvetkndı.rmeltedir. Yol (,...ınin 
nubi Birmanyada, Suınatrada ve bu eyaletinde sarp ve yi.ilksek 
Cava etrafında gör .il~yor: d:ı@.ar araısııı:l.arı g~ekt<'d:r. 

ln,giliz :k:u"ret:leri Ceı:ıtıtbi Bir. Japoıııl&rm H ndiçini hurluduın.. 
n:ıanyada üstün Japon *'askısı ö.. da-n ş!ımalı gar'biye doğru kolal}'-
nüııde aya.lama muharebeler.i.k ca ilerl-emel.-r ve y<,lu kesmeleri 
Bilin ııımağı garlıine çek.ilmişler- b<t<fon.:ımeız. Bunun için J.aıponı. 
di. Japonlar bu .rmağa ~n !ar, ilk hamled~ ş:mali Biııman. 
islli<.aımetı.r:ıd~ ulaşmL)•a.r ve lngi- yada ııl'erlemeğe ve Çin _ Birma'11-
lizlerin karşılık taaıruzlanına rağ. ya hu.dutlar= ~tırnağa çalı. 
men ımnagı gwbe geçmi.ışludir. şaca.klardır. 
Malezya v-e S.ngapu•o.a.n serbest Görülüıyor ki, Japonlar cımıı.ıhi 
kalan Jaıpon ool""ltri, daıha ge. Bimıanyada ih:r'ledikıçeı, Ç.'Ilıİn. 
nıiş bir ölçüde ta~r! uz için Bir. şaıhdamarn wan yol dalbuıdaık sa-. 
m:ıınyaya s:vkcdilru<~tedir. lıyor ve müttcf:kler yeni is::ika-

Japonlaor Ş.maıli B'.rmanyadal:ıir metler buJıduıklarından bu .uğur. 
taarruz yapmıyorlar. Bu bölgede daJd mul!ıarebe:er Japon - ç.~ 
ÇJ>n knvvc\lerile ka~}ıJa..=lan ve haı'bİile- kar~yur. 
çetin mı;ıharebeler v«meleri muh- Ya•kınıda Jaıpor.:arın ve Çinfile. 
temeldir. l'3"<"l Hindiçinide Hay. rin şimali Bfnnaııyada ve Hind'. 
long'a 30 bin Japon askerin.:n çı. çini şlmaünde y<:n ınulıarcbelere 
karılmasuıa ve bunları.n Baı!>ama- tıı~~ma.sı çok muılı~ekl r. 
ya yapılaca.!: .Japon barektın< J<a. Swnatrada duruma Japonlar 
Waca.klarma bakılrsa, J~ lhiı.' 'm olmuış1an±ır. Buraya d.._ 
Raı.,;on - Çııng-Klııg yal.una karşı niızıden .Japon kı.ıvvetlerli çlkar. 
daha büy(i;;: l>ir taarruz pL'.uıı ha. rruşlar ve Pa.lemban,g bölıg.eısirıe 
zu·ıudı..!<lan anlaşJı,or. Onları U:ım.ö1mile yerleşın>şlerdir. At'tık 
böyle büyiik Lbir te~obbüse zoxlı- ıınüHcıllkı!cr:n Japmılan bu ada-
yrn sebep ~u olabilir: dan çıkarmaları beklenemez. Bu.. 

Jııponl:ı.r Ceııı..ıbi Birmanyada na, ka.ra, ha.va ve deniz k\WV"Ct-

1 Çamlıca Kız 
Lh esi ~ u3llim 
ve talebeleri 
Belediyeden otobüs 

istiyorlar l 
Çamlıca kız lisası.ıııde muan.mı.e. 

rin ve taleoeloerin .loolay.lıklla g\. 
debilmel-erini teırrt..n içirı Ka.dııköy 
vapur iSkelesi ile Acıb,<l.emdeki 
mektep arasında .-aba.iı!ları ve 
·akşamları o(obüs işleti'iınesi Be. 
led!ireden rica ~dilıniştir. Keyü. 
yet tetkıik ohmmak:tadıır. 

SON TELGRAF-- Mezkiır li.. 
sede kızlarını okutan baızı aile. 
leııden aldığıınuz mok1ıt.qıa1rda 
da bu r.icll()'a iomaıs edilerek me. 
saffill. in ouz:ım}ı.ığu yüzünden ta.le
'b<>leriın çok mı.iı;ık.ülitt çektiklkri 
'bilcliri!ırrıekte ve şöyle deın:ilmek. 
tedi;r: 
•- Birkaç aile bir ar~»a geµe. 

rek 6-7 ~ lira<Ya arama kirılla.. 

ıd!:ık. ÇocuJdanm>Z böylece .mas.. 
rafü, fakat ra.l1'lıt g'tlebiliyor.iar
dı. Lfıkıin arabacıiar h€11" vakit ge1. 
nli.y0ır)ar_ Yol da çok bozuk oklu.. 
ğıııııdan havalar biraz bozuk, he. 
1e karlı oldu mu mekt€ıı>te rae mu.. 
allim ve ne de talebe bulu.na.bi.. 
ı:.. 1 ~,"Uf' .. 

O~dbüs işle' .. lirre hem talme. 
ler, hem d-e muallimler ralııat -e. 
dıecek.kv:l.r.• deııümekıted!:r. 

Bt.Ledı)uıial ııı~arı ıd'ildkatioö 
celhederiz. 

Rangon ve Pegu'yı.ı elde etseler Je~ s.imd'::JF.< !cifi değill'.i "°· Su. Kuzu liatları bir aünde kiloda 
de, .mültefikLı-rdı ÇiLe malzeme ıınaı'r~ adas.ının bu kadar çabuk doksan kuruf birden düstü! 
göntf.eıırnesin< engel ckımıyacaık.. Japonlar <:!!ine g~esi, Cava~ Bir kaç giindenberi ınt:>tıah:Jö'a. 
tır. Çünkü mütt.e!iklerin, Hind.is. tdhl.keye sokıını.ıştur. .Müıtıtclik.. fazla ıruzıu g.eJrn-eiiıe başlamı.ştu-. 
tan kıyılar,ntla•ki fünanla.rda.n ve lc>r, Cavaya Japon askeıi çıloa- Ouıınartesi ve pazar günü kasap. 
b.llı.-ı.<;sa şi:mdiıik Bi::ıga.le ıkörfe.. nlrruıdığını bildiriyorlarsa da, larda kilosu iki !ıra y rmi kuruş 
zindeki Kalküte limn.nından fay. böy!le lılr .Japon harcikcli artı.k olan kuzu fiatları dün yüz otııız 
dalanarak yukarı E.•manya üze. ihtiıral ve :rr.ik1\n lçindedir_ Fa- lmruşa d.üışmü.ştür. İlk fiatı pa... 
rindı:n Çung-King şosesile Çine kat Cava adascnrn işgali loolay halı giirerek !ruzu alınııyan ka. 
malzeme göııtleıımeıc:i mümkün.. olmıy~caktır. Eı;ıraya daha iyi saplar da kf.Jodaki bu dıoksan ku.. 
dür. Şu b.aldP Japonlar, yalnız ba~ırl:..mnış '"" daha büyii'k lruv- rııış su.kııt. üzerine ku.:zu alıp sat.. 
doıniryolıunu kesmekle vıe Rango.. vm:erle taarı uız liızırn<iır; çnkar- nıağa bd~lamışlartlır. 
mı almıılda hedefe \..i<.şmış olmu- ma b!r ııdklaya d.fl''.l, b.,. kaç Surpagop mezarlığının arka 
yorlar. Şiıına!i lliıımanyada başlı. nokt..ya ayni zamanda yapıldığı kı.~mı duvt!Tla çevrilecek 
yan ve Çung.King'e kadar uza- takdirde ne.ilki hır ki.iprülıaşı tut.. BeledLye R~ sllği. Su:rpagop 
nan as!alt şoseyi :l'e .kesmeleri maık müı:rr<ii·n ol,ıb: ı r. 1Yl!Cflarlıi;·ıır;.;n arka k!Gmlna faa'a 
icap edlyor. Japonlara göre bu işin Fllasa, B'rınanyd ve Çinde dll'Va'l'lar:ı ya,pmaıyı kıaradaşl:,r. 
lwlayı Ş:.msli Bi:rmanyayı i.stilA yulun kesilmesi meselesi, iki ta. mıştır. Bu Jşe bir> Ura sarfo:ı.ma-
edercık, Çin • Birm~r.ya hududu- raf için de hart•k.Hı büyü.lım<ıkte .... ~ır. t,,,....ata. yirmi beş şubı:tta 
na hakim olırnaık v~ ~seyi taıma. ve gen~;;letnrnkt<:!d.r. ba_.fan"'1acaktır. 
mile ılres~kt.i.r. Fırkat böyle bir /============================= 
harclret iç:.O Ma~al Çaırıg-Kay. 
Şek'in Oe'l>Ubi Ç:nde buılunan or. 
dulanııa karşı 'kuvv~tl' bulwmıak 
Jazundır. Mare-şal Çang.Kay~k 
yolun Şimali fümıanyada 'hulu.. 
nan parçasının müdafaa ve n:ıUılıa
fa:zasmı da ü-.erine almıış göriinü. 
yor. 

En iyı kıt'alarmı bu bölgeye 
gönıdnınekte ve J8')l0nların Hin. 
d'·ç'n'dcıki hırııırjıidarına karşı da 

Kızıltoprakta her cuma 
günü pazar kurulacak 

Kıınltıoprak halkı belıed'.}>-ye 
müracaat ederek se-mtlerinck her 
h""'rta bir •pazar, kurui~"r'·' • ·l 
müsaade iıstıcınü~lredi. B ı.ı müsaa. 
dc vcril!miış ve curn a güttı ü ilk 
•pazar• kunıılımuştur. 

KızıLopraklılar bu miina90bel, 
le Vaii ve B~d(yoe Reisi Lülfi 
Kurlara kşokkür ctmşlerdir. 

~---
Ticaret Odaları muhaJlebeleri 
yeknasak bir usu!e bağlanıyor 

Tic&rot ve sanaıyi odaları m'lll
ha9<>beler'lni yelrnasak bir usule 
rıoptebmcCr Ü'Zere Ticaret Vokale. 
:n tarafından ye'l'1.i b[r ta1iınama. 
me haııı.rlar:ı.lması.n.a başlamdmış
tır. 

!ar. neden mülem•dtyen, onun ıııııe.. 
rlnin ıçine balı:zyoriJr<4!. 

Vt-pUıt', Köprüye yaraştığı zam~ 
içi içine sığmı)'Ordu. Elinden gelse, gi.1-
~ı·tec~. i•elenin Oetünden aUayL\'e
recektl. Buoı:üıı. de, vapwr, ne geç ya.. 
t\t.Şl)"(J rdt.ı?. 

Kövrl.iınün al.tından hızl.:. htzl ı yürü
dü. Zire.at BüırJkasının bn'ii.n'li blx so .. 
luıkııa tı.ıttu. İlki daldka soDrC, KarakÖT 
Pa.1:ı~ın esan:iörün:le jd.1. 

Çrıı:.:t:ık ~ye bilı.Sıı. Nevin yük

set:yor. KctAl.3'.ni bir kuş gibi hafit 
hls<eti.yordu. ruonsör du«ru. Cocuit 
camlı kap:yı açtı: 

- Bu katta ineceksiniz, efendim. 

N-(.;vin. dışaırı fır.adı. Tas koridorda 
ildel& koıuyordu. Sola s2ptt. tekraT sa
ğa d~ndü. Yi.:.rCki~. ;_.Jı~üdü. Kapı!arın 

Uzerindf.k! kuç~ r:.ırr:ara 1.1vhülan yıl
rlJf1"ın1 hıuyle göz.le:inla Cmüoı.len: akı... 
yordu 

8 Nı.trl*'a ... 
fµ 1:.lJl'aS1-. 

Kaı- .1 l vurm~a lii'lum görme~ 
tokmağı çevirdi. Bir &n 1J()Cll"fl, k<>rıcll

sini Silavirrln oda:;ında buMu. Gcuç 
adam., ay-akta. başında beyaz hasır 

şapkas~. çıkmak üzere olnn bir hali 
vardı. Elinde beyaz ipekli mendiJJ., 
glir.cş gözlügiln\iıı c2ınlaırır.1 siliyor
du 

l'.Devmu varı 

- Peki ama banası kalpazan!Jk J&p. 

mıs ise buıodan otlana ne? 
- (..,;ınım, meş!t~r bir söz varo.. 

hani: Asıarllla bak tezııni, &n<ısma. bok, 
kızını al! 

!Jeırkzler rıi!?. İş<-..e onun gJ>t Di
l oıcooe da.ha tOC'.lkkon babası gibi u
fak tefek kalpa:ı:ıanlııklara kolkışırmıı;. 

- !'ve ıı'.bi? 
- Ncglbi olacak':' Daha tocukken 

Jsk.~·l<J kı..ışllrrnL:ı. b.::ı.}larını kımuzıya,,. 

kahve rt'ngine ve gerdanların! da be
yaza l>0ynr. D'I'kai:ıslarına. sakakuş.u. 

diye satannı.ş! 

- Demek ki on;lı antikalık çelcir. 
dekten t.:ışlam · 

- Öyle! 
- Pckı, n:ycı ~.., Sinopta.n Yuna-

n.i.9t~1<' k!~ı.n.c;.ı ~ J.'<i-k. sevdio;i ba-
lıltı.:ı kn.ı Erc...to ne r .1ıu ? . 

- D.yojen Sin~,ptan kaçlığı zaman 
Erato u:tcn ba ·kıslyle evlenmişti. 
- Nır;in? 

- Nıçın olacak, J.;ız Diyojctııden çok 
!='og-.ı,m;;.~. ond~n yüz çevirm.işti. Çüın

ku k<r.odisi bir balıkcı kızı olduğtJ hal
de burnu gı>yet büyük, gözıl yüicı.ek
l<>t de lmif .. 

Jl.-ta Erato DiYoıenk seviı;dlği, 7a
bı..ııt <ia. scv41r gi!Ji gürUndüğü mman-
1.arda Dlyojenıden fizli oı.arak ,.me 
oradaki zeng.Ln bir cczac.mın oğlu ile 
de scviştrmis ... ha::ır sı rası gc.hnişken 
size burc.:da Dişoj.?nfn t\11181 i.jlerin.den 
bı.:i:ıi anh;tayım: 

Sevaill Eratoya o zergin eczacının. 
gayet ş~< oğlu bir gem goyet §ık güzel, 
se\imll, ve boynuzl.ırı altın yaldızll, 

gü:mU~ tasmalı bir kuzu hedıyf ctrn.iG .. 
Erte.s! tün kız da tu'ımu~. Di,!ıojeodcn 
de bir hediye istemi~: 

- Ey benin1 az!z ::ııcvg:lim, Diyojen
ciğiın, senin beni C"an ve gönü•den $ev .. 

·cili;;n~ biltyim ki, bcma gayet güzel, 
se\·l"T.li, ayni za:n:t:ıda canlı ve dört 
ay~ k:ı ta şey hed~e ctı 

F.ı".l.ln maksadı böyle'ikle Diyojcn
den de ya. bir kuztJ, ya bir dana ko
parrr.e.:1tır. :ı.. Fak.at DiyojeL. bu, hiç 
ku' uya, danay yana~ır mı?. O da tut
n1t ~. bi1· i:k bahar günU, kırlarda ya
knbdığı bir k~plunhağa;ıın boyrıuna 

bir fp geç·rerck ~tızın yanın.l gitmiş: 
- Al baka1ı:m ôa:11lş, sana {.ayet gü

zel, gayet sevbı"lli ve aynl zamanda hem 
nanlı, hem dört aya~lı bir hed!yel 
Kız ş:ı»nnış ve güler~k demiş ki: 
- A~\sı.m sana D~ycıjen b::ına. lL 

yık cöre göre burıu ntu gördün? 

Bir gün önce, kıza zengin e<."Z&cırun 
oğlu t.:!rafmdan gayet güze:., seviJNL, 
ve f"(imüş tasmalı altın boynuzlu bir 
kıı.rzu hediye edildi..?i'rl bir arkadasın
d&:ı auym~ olan Diyoi•n d< kıza fil 
cevabı vıenniı: 

- Ne yapayım, eğer zf'11gin eczacı· 
nw çapkıo oG"lu gibi param olsa id'i 
ben ae gUunüş ta::ıımitlı, aitıu boynuzlu 
bir kuzu g,ctiıird~, fckI.r otduğwın 
için a.r;.cı.k bunu &:t1..tr<.t,J!dim' İşte o 
gWıdıen it~barcn Dıyojenle k.ız1111 arası 
açtlnnş, daha do:;.·usu Diyojen onu 
çıldır.,s~y& scvdıği bald.e kız, o günden 
sonra Diyojendcn yüz çcvinni$ ve bu 
vak'a pek g(!nç y<l,)wda Diyojcnin 
yu:-E·,ğın. yak..lnış, k!z:n ba hareketi o. 
mı 1 •:b!llğe sevke.ıen sebeplerin bl
rJrıc..!>i olmuş! 

- L1t..rcncnize ki her~yd.e kadın 
parrnlllğı! 

-- "Yahut ta ha.nınıelı! 
-· Ey aonTa ne olmuş, o:yoien SL-

noptan Yunanb.tana .nasıl kaçnıı.,ıl 

- Yt.·•naı .. .-,taır;.a nJ.:;ıl ktı.çmış. ilk 
güul.f't ~ crada nasıl bir b~y&.t geçi.ııl:liş. 
b~kı.-rı bili.ueı:ni.yoı-. F .. kat onun Yu.. 
nac.istaL-daki maceraı.:.rı. bellci de b.1-
Lr:iatiZ. pek öınür ~~yi-erdir. 

- &ı.ur•nı isi~m-•şimdlr. 
- 4ilınccLkleri.U, bilmediklerini de 

ben ıı;...na birer birer a.olatayım da 
dinle! 

- Çok teşeldkür ederim, takat buı 
aık~fi.m c;ok gwÇ oldu, vaKlt hayli ce
cikh. Gideceğ'.m yer uzak, hEı.va. bet. 
bat, yollar ıssısz, onun ıc;in bana mQ. 

saiJÖ!' buyurun, ar~ık g'dey~~ baika 
vakit T.ne gelıf.r, sizi rahat-n:ı eder. oo-
ları da dınlerim! 

- Ba;ka vakit ne zaman? 
- U~, beş gün SOUNI, yine blr eık., 

~ın! 

- Mutlaka gelir n-ı.isi.a!. 
- h1utlaka &ellrim! 

- Gelirsen plşm:'l.~ olmaz, tok mem.. 
11ur. !<alrrsın! Çüninl ben de yalnız pl
rin.ıiz, Ubtadunız 1)~yoJen li.ı.zre.Ueri,. 

n:ı~ hiki.:yeleri tlt!ğil, kendlm-c alt 
öy1c hJkfiycler. 0y1e ask m~ccralan 

ı.~tı:ilıt ki bunlar Cylc .kolay kolay a
raın~kla buhmmaz, nıeğer ıc; rasfgehl 
ciru~n<lcr.d:r. 

- Affedersiniz, son bir i"l' soraoa
ğJm! 

-Euyurun! 
_ Kıminle şe:-cfyap olduk bu *

şam?. 

- AşJt Oi)'<>jcllie! 
- Hayır siıAn kim olduğunuzu ao-

1\lyotum~ 

- Söylüyorum 1a, benden:B iş* 

DiyoJcn! 
- Canım efendim., Dlyojen slzıı.ıı. 

plriniz üst.adınız dc~U ml?. 
- H:ı<taa .. O ba..-ka D'yojen. !a.kiri. 

n,i.ı. başka Diyojen.. Ona dc.rle.r mer
hum ve mağfuır Diyoyenis S!nopeM 
Kctlp:ıza.nidi!f, Jlaz:-clleri, baa.a da der. 
ler: Aksaraylı De!"vi5 Hacı Balaban, 

<Devamı V&ır\ 

Japon anın sonraki 
actımı 

Yazan: A hmet Süluü ESMER 
İngiltere Ba.şvek..i. Mist€r Çöc. 

çil, e.vvdki akjam ııöyledıiği nu.. 
tokta, J~ zaierlerıııden baıJı.. 
sıc-de.ı{;:rn, Anglo - Sakoop. dıoaı;ın. 
maıumın:ı bir su scddine benı>2't.. 

mlştıir. Bu bent, Beljvelo le göce, 
l.J"lfAl'Il .!ııı.ıvro•1trin;Ln yaıyı'lmaısı:. 
na engel tıeşkil ed:iyordı. Fakat 
7 ilkkanuntla Amerikan dtıruı.n. 

m""'ma ve b'.:r loaç gün sonra daı 
İnglilz dkmar.ıma.sına indirilen ilki 
~ır dıaırbe i~c bu set yılkılınca, 
J"tPOn kllVv«ııleri ıakan su gibi, 
etrafa yayıl!mışlır. Bugüne kadar 
«SU afünda kaloo. Anglo _ Sok. 
oon 'VJe Hlolanda meımleke.le.ri 

şuıila.rdır: Hang - Konog. Ma· ~, ... 
ya. yaırıırnad:>sı, FiHp'n atlala!':ıle 
Hol<:m<da H 'ı-.distaııının J:myülk bı" 
kıısmı ve nih.aıyd S' apur. B.r 
haritaJ"3 bak11ı'!11Ca yc1ıınş güo 
g;b; kıE3 b'.r ZMl'an içinde Japon. 
lar ta:raobnıdan ;.;azanılan bu za. 
:f-erfitmn ne dereoe elıemmiy~ 
o. t.ıı~u anlaşılır. 

J a;pcmyanın y-eıtmiş gün .çindeo 
kazam:hğı zaferler, kend's:r.e oo. 
mııp Çİ'n denizinde hak;miyet te
min et.mişt . .r. Yalnııl bu hB.kiını<. 

yt'tin taım olabilmest için iki i~ 
dırha başarması .izımdır. Evv~ıa 

Fıilip in 1tdahıırınciakii Amorikao 
lkı.vvallerini tas.fiye eb"1<eli. ve 
-&iınciıSi ~ H.olanrla Hrıd.S:.anı:nt 
taımanıile eline gıeÇ' rmeılid:r. _ 

Ffüpin adalarmı:!aki Amerikan 
mtJ.1<;ııyemeti, beklendiğinden çok 
daı.'ıa sert olmu~tur. Bur..da Ja. 
-.l1'lar, G ""'ral Mac Ar.burun 
kt3mandası aMında bulunan kuv. 
v€ıtleri bir t<.ilür !adiye edCTT1e. 
mi.~erıdlr. Daha 'kıötüsü, 11an11lU .. 
yı eller .:ne geçiTI:iik.ui lıa.kl.c hu 
lL'manın c:rgzınıda. b un~~ı t.Tllü.>. 

tahkem Corregador a,dasıaıı ala. 
m:ıd,k arınd:ın ~·iaııl~a ii..:;$ünU'Cnı 

d:e i>~ .J:aıc:le odt:ır.<ırrJ2 k't'Eıcil. ne.r, 
Corrcıg&•dor ad:ıısınıı.n lııgu:·nde 
lm kadar zorlukiara 'U:ğrıyan J a. 
ponla.nn, bu adaıdaıı. Q<:L< d~ıa 
kuvvefü ola.n Sıııga.pur a<lasmı, 
bi r h aıf a · ıçtnd e .ıııı.,>l "ı aıhüd'.'.<.-

1~ri, hu harbin :.n u.a.rr.malarmdan 
bircni •c--{kil ebmc:kted'ir. Her ne 
Jıa: i9C, FiLipi"ni.n temirııler.ımı:.tii 
hpc.nlan ks:rşılıyan ehcm'!'niy.c't.. 
1 • "erin başında gelmekte.ı•-

F<Blka<t a·y.ni ~rıa:ede ıeheı.ıı.~ni.. 

yo'.I. lir ]:j , ı.o,ırr. a li.n:J:',ta.. 
nı.mn işga.f.''d:r. rloilanda H'.ndc>
tar.ı bir çok adalardan terekküp 
.:dil}'or. Fakat as.krri ha-rekat baı. 
:kım;.rJfan <:ııı. thEınımOy~]j a;d"' 
Caıva.dır. 

Japonlar şimdi Surnalra 
.aıcl.asıının iışgalirre ~mı.ş'an. 
dır. Suımaiı.'a, anca.k. S'.n.gapur> 
d'ü.ştiiktrn sonra işgal edilebilirdi. 
Bu sebopkıd r ki Scngaıpur düşer 
d:~z, .fapınlar bu i:;i e;Jı::rine 
~lmışlar \'C pa~ütçü kı.'duile 
Pa,!embaır-.ıg ş;ıhrıni ~<ıl cim o
lıerd r. Se!ep, Borneo ve Sırrı"'
r:ııloo sonra Cavaya gel<"Ceı.'<.tir. 

Holanda. Hindistırrumn ~e İn .. 
giJ.iz Malazyasmı.n i~i, Japcıru. 
1arın yrulnı.z stra!.Eji bakınıından 
dıımımlarım düzeJhn ;ş oLınat<l!aı 
kahıııym, kr.ncberi.ooo büyi:k :k
tısadi menfaat.lcr de temin edi
yor. Mıı.alzyar..ı.n ve adaların ta. 
bii servet •kıryna.idan mc<iJ[lurdur. 
131'.ırneo ve Sumatra adala;ronıda 
Japoı:ııyanrn en '°"k ılrt>ya.cı olan 
petrol vaııdır. G erç'· peotrol kıryu. 
lan v e tesisk:ri yıkılmıştır. Faka.t 
.Japonlar kısa bir z.aımı.mkıı bı.ı 
lıeıs'i'S1.erden istifade edebilec<kle
rini ummaktadtTlar. Bundan haş
ka kauçUik, ştlker, pi:riinç, Jrnılıve 

,gib~ ,o:ı~ddeler boıtlur. Holanda 
lfüı.'Ci:sta.mnın ele geçirilmesi Ja. 
pcmlar için ne !<adar bii(Yiik bir 
kaza.rı.; ilse, Anglo _ Saksonla.r ~ 
çin de ayni derecede büyük b r 
zarardır. Dünıya kauçuk isi ihS".l· 
llnin iıııhisarmı eller rıde bulun. 
dıuran A~k> _ Sakoonlar, sun'l 
kauç'Ulk imaılini düş,ünrnektes:;':r. 

1ıer. 

F 'liıpinler Wrrıizictı.d]den v 
Holanda Hindistanı .da ye e. 
dild:ıkı!en sonrıo acı:ı.ba Japon!a 
lhangi 'lı.edMe dbğru yüI'ii)"E>C r
lerdir? Şfilıd.tik mahim oiln n bi 
ih€tlef, j~nJarın, ,B'iıımanıya jj,, 

zerin.e yürüyüp Çine giden yol 
krnmiyo çaJışmalandır. Esase 
böyle b'r Jıareket de QOka'n ba. 
laımıış bulunuyor. Fakaıt bunda 
sonra J aıpon lıamleıs · niın Av us 
ralyay'). Him1istanaı. Çine yeV 
R~yaya db~ru mu te-vc.h eclıle 

~E>ği bugün<l <n kesıtir:lemez. 
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İııciliz umumi efkarı ve 
Çörçil kabinesi - Müt
tefiklerin deniz progra
mı - japon bayram• ve 
Ba§vekilfo nutku- Fran 
aız hezimeti mea'ulleri
nin rıuhakemesi ba§la
uı - 1"b.reşal Çan-Kay· 
Şek'in Hindistandaki te
masları - Öld'üğü ha
ber verilen Amiral Hart 
yaşıyor - Şark cephe
sindeki muharebeler -
Libyada vaziyet - U
zak Şarktaki askeri ha
reketler. 

1 Anlaşılmayan 
ı -tek nokta ve 
l eın korkulu 

ı ... ·--~ •rıılft ·- ,. *'" ı Garsonlar Cemiyetinin Kongresi 
(Bu yazının mll!t..nleri A.ı..acıoıu 
AJa.nsı bühınleri.ndcn alınmı~lıt<) 

Telhis eden: A. SEKJB 

UZAK ŞARKTAKi ASKERİ 
HAREKETLER 

hubranbö gesi 
tB. ijııı~kn:eil!n .. t-·~amJ 

temlekelcııinden hi> t1Sker alına · 

mayı ve sadı.ce müttefiklerini nıi 
leçlılz edİp dö•üştimı:ı.c) i teı:cilı 

etti!. Yoksa harhlu AV1'11Pa lıül. 

gesi dışına laşabi.l~-cci:ini mi he. 
saplamadı?. İşte bütün bu mıkla· 
!ar hala bir sırdır ve !.ıya.katle çö.. 
zelenemcıniştir. Eğe;, lngiLtcre 

s matra hallcı 
1 

düşmana kılıçla 
karşı koyuyor ! 

Soygun, 19 ( A A..) - Sumatnıda 

a.u.n1.~oan tclcviye <.:dilen jo.pon kı.1.'a... 
lar.ı ı :..lembang'da.n ~danın Cenubunn 
cio~ı·u Sonde BoJ 11.ı istil..-anıc\.i.n:dct 
ilerkrr.cktedir. RaUivia'den veı-ilen 

b:X hubere gö.re ad1nı11 7erlileri · ş~d,.. 
d:Jtk· n.ukavenlC't et..n.ckte, l.ilLek bu.l&
mıytınlar tabanca ve kılıç bıllanım~ 
fadır. 

Dcyli Mey! gJzcirni, yaxdığt 

bir makalede ş:>;:c dcyor: İngiliz 
umınni clkart A..rnan gen.;ltr -
r-n kııo;:ı;şmdan tc<lıli';<~ duıymış 
ve aso..ıbileşrn;..ş~ır. tng:ı:.z rr.ıIJlıct: 
kabahati miilc.mad yen üzerine 
yüklenen adamlar arıy<>r. Fakat 
i>;krin lrl:-.""''nd" iyi gi.tm yen 
baızt .şej"ler ol.ılcğu ltanaatirnded r. 
Bu gamilerin kaçı:ını!'t Singapur- j 
la dü::;mesinin bir araya gelmesıi, 
sıra il-e dovaan eJen kö oÜ ha 'ise
Iere b'r son vcrmt k Hizumlu ol. 
du~u i!l",ıbaınc uy rı.clırmıt:r. 

B 'lldan sonra mak:ı!. de, Hintli
k::"n s'.yasi ~~k;._.,. .n.n mür.>i::ün 
o uığu kadar çabu\ı: ycriııı~ gcti. 
I\· 1 ıne)·n. \TD İmpa!" orlt.t~a tam 
r 1.T.at te&n e.iecE 1: srrctte Çör. 
çılin idQC"cs. a,t ı ia İ-·ıgl:•:Sz hiü
kümcth>in b·· an I! ~ı deği§t''· 
r i Jonı rn ni · tm o.n e:L· 

J'aponlara giire, Birmanyada Ja
pon kuvvetleri B.Jin ırmağına u. 
la.ş.m:şlar V"e dü•.,,anıın Jaorşılı.k 
taa.rruzlarınL, ttl<ldet:nc rağrr:en 
bu ırmağı geç!T'iye rr,u'Vafiak ol. 
muşlardır. Shgrupurun. düşmrs·n
den sonra ser st blnn kuvvet. 
1 r geni~ ölçi;de b'r taarruz için 
Dir.many.'l isbkıı:mct>OO.o sevkcd!l.. 
mcktedir. 

sadece bir fabıtl:ka v• hayat nıad. 
desi kaynakJ,ı;ı rolüudc· kalıp yal
ruz mütıefi.klerini ılo\ üşlürnıcyi 

s<nıuna J..adar düşünmüi ·bulunu. 
yorsa ınuhaJ<kak ki en Lüyük ve 
en gerekli Itır tedbiri kentti seli. 
mcti hesabın& ihmal etmiş ve sırf 
bu )·üzden İıııparatorluk menfaat
lerini tcblikc-)c sokn.uş bulunu.. 
yor, elemektir. 

Sovyct Rusyanın .11-lm:ımya ile 
dövü.,'1llcsi leh veıa ah yh!c ne 
netite verirse vcl'5in ilti tarafı da 
yıpratır; bıtndan İnı;:illcrc fayda. 

Hitlerin muavini 
(1 oı.ci Sahifeden Devam) 

1 dC'rleıtnedn Polhtt, Bramley ve 
d.ğı..r b~ kimse-~~r alej:ıir..dıe a,. 
çı!an hakru-at dı.vaı>ı dün haki
m:n tas'\(bi ile nct...celen.i'rktırı 
1941 senesi mayll>mja Hcm'in İs
lroçyaya ne surdte i.nd'iğ. <re ta. 
mam.:Ie anlaşılmıştu". 

Dük de H<ıanil"..ı:111un a'VU>k;atı 
Holmes dcm'.ş.ir k.i: 

111ÜTI'EPİKLI·Rbi DENİZ 
PROGP..M>ll 

Lonrlra hab ı · ' ) e, Birle~": 
Amerika için 17 \~ 1 , .. o.ere :ç n 
de en az 6 zı"'h 1 .. y ~ a.l"tadır. 

Alman M.bcıf. • n d :rulu;;una 
göre 1 Japcn tczgiıhla.rır ıa i.n~a 

haK'nde 4 don faz.a zı.hlı ydktur. 

JAPON BAYRA! I VE 
BAŞVEKiUN NUTKU 

Tokyt> haberine göre, Sillga. 
purun za.ptn şcnl k.eri d<:ılay.,.Ie 

yapılan büyük b.r t:>plarutı es.. 
n;ısı da ~'\·c <ll Tojo, harb n 
devam• ve şarki Asyada yrni bir 
rr:rzı::•mın kuru:rrası i\:n mille.in 
büyü:k g;.) retl,r sa:fc.:nc,_ ıa.. 

Z!m geldğini k:) dec'.m:~ ve de. 
nı şl r ki: 

S ~ ~a.purun d!4.rn'C1S dun ya ta. 
rfr •'.-le bir dt _ ilin n~ 0'.:t" >ı. ayru 
za .a.nıda Jaıpony211rn } Ciks ·M-

nı gös~rcn b r hadise '1'. Ja_ 
prnya Büyük C ~nu.:: ~ Lpon
yanın ikı:ısad: >ı.r ll!b!W<a vaya 
s.':Jıiı bir mı.fta ,ara ile itru:! al
tına alın:mııyaı. "ını gösterecek. 
tır. 111 hverin ci" mıınlan ve b:z 
çöküncire 'kadar Alıman ve İta!. 
yan mutef:klcrı.:niz'.e birl.:"kte 
mücadeleye d vam edeocğtt. 

Singapurn'It dü:,mcs günü tob
cl günü olması rr.ünasebetile u. 
mumi surett-e bütün cürumler i. 
ı,in umuıİııi af Uiın eıdilm!·~ r. 

~-RANSIZ HEZİMETİ MFS'UI-
LEIUNİN MUHAKEMESİ 

BAŞLADI 

Vişiye göre, buı:;ün ba.ş!G.makta 
olan Fransu h-z m i m~s'u!le. 
r !'.'rn mu.1-ıakel!'cs! d>olayısf'c IU
on şehr~n·n po1 s ve emruiye! ma .. 
kamları büvii<. öhHc -emniyet 
tedbirleri almJlilm-dır .. 

MAREŞAL ÇA'<.KAY.ŞEK'İN 
H.t:.;'DİSTANDAKİ T&'wiASLARI 

Koalkift.a ve J..ondra lıaheTleri. 
ııe göre, Maresal C'2n-Kay.Ş:k 
Gam. '"' Ulnd müslümanlart ce 
m )"t"ti rc:Bı i e bfr saatten l8"'la 
s• ren bu gönü~ yapmıştır. 

ÔLDÜCÜ HABER VERİLEN 
AMİRAL HART YAŞIYOR 

N C\'yorılı: haberine göre, .Amr
r l:.a.nm ~ fikıc;umıı:ı ~ J•t 
ku: arıcil:ını Am:raı Hart kend!i. 
• n!.n hl.ı- denlz muharabrninde 
al-düğüne dair A.,,an, Japon ve 

İtalyan rad~ları taroUrl:l':m ve.. 
r len haberkc hakkında sorulan 

bir so.rguya •.lrendinii şimdiye ka. 
dar hu Jcada.r zyı b;BJlıınıeııi:m• 
cC'\":1.bım ve~ir. 

ŞARK CEPHESr.DEK1 
MUHAREBl!:LER 

Almaınlara göre, m-eı:1ııez kesi. 

minde başka bir dıişmauı teşkili

nin irtibatı kesilerek imha edil. 

mştr. Birçok esir, 11 top, birçok 
m3k:neH!.ükk ve m'ihim .ntiık.tar
da diğer harp malzemesi elimize 

~ir;ıt.lr. liarp sahaG'.ıııda düş
man 1000 deı, fa2lla ölü bırakmış. 
trr. 

Ruslara göre, SoV'\ >et kıt'alan 
b.Jıassıa şiorral ve 'lr.~-<>Z kesim. 
!erinde taarnrz harekel'lerine de
vam et.m.şle ·, düş=a ağır ka. 

~·ıpı..-ır ver<lirenık !}.L atmışlar ve 

bırçok meskıin yerleri al:ınışlar. 
d.r. 

LİBY,\DA VAZİYET 

tngiliz}cr-e cöre, kejii ve S"'yy.ır 
k~ -r Tomı.m!.MPklli hattın;r: ce.. 
11..:.ıı.;nda gen· b:r bölgede hiçbir 
nıukav mctc uğramadoıı faaliyet. 
w bul\JNDUŞ!ardır. 

Müttef'lkl.crco göre, Bmneo'da 
b"r c ,ı. rr 11 n ~ ar ı.;l'.eı'" 

devwm etmeı..t .<'lôr. S<:le:b' n şima
linde Mhı.<ı~«1'da yapıla"' mu. 
hart•b sona eri!: ': cizeredir. Ja. 
poıılar Cavıoda Sur:;hay:ı ş:-1 'l'ine 
ha\"a 1'üc.urnu ~·arım c:lardllr, Ca
vaya bir J"P'C'n ç ·l:aı ırası henüz 
y aptlmaoınıştır. 

AL 
Deniza tıları 
Akdenizde top~ 
laıuyor.armış 1 

Ldııd:ra 19 (A.A.) - Am'5'1E<'• 
d<ımdan öğıc•J",d'.ğ.r.ıe göre Ami. 
ral Lu.l:zıcv, Atlonı ikdc dola ıan 
Alınan denimltılarının ço.i!;u:nuııı 

G001.ıral Ra.n:nele göad:rileuı. 
kıt'aları ve malzaıneyi huna.ye 
makc;u.lG~ geri roğır~ar.ak Akdıe
rl.!d.> tqp;a ti.lci:<: ıu-ıını lo:ııb" cl
n:ıek:ı U.'r. 

Tunusa kar yağıyor 
Vişi 19 (A.A.)- Tunusl.a soğuk 

dagaSl ihü.k:üm sürüyor. Sfaks 
:ıcll'lfoe ~ mii«aro11 kar y,ağ. 
mı~tır. 

·---~~---

Sirkecide kanii 
bir vak'a 

Meruned ve İsmail ad'larırıda 
ik'i ~ahıs di1ıı geee Sirk.."'Cilie ç. 
kili okantalard«n b'rinde kafa. 
!arı çekerlerken b'r mooekden 
doa1yı ara:a":ın.da kavga çimıı.ş, 
U ı:'bide.rile döğii,<meğ-e baş amı.ş.. 
lardır. 

Bu sırada lfı'.r hir ma~aıda o. 
turan Ma~mutl oduıda u:~ gc.ııç, 

birbirine g· ren sa ı1boşll'?lrı ayın-. 
mak t.:.ı~em~ş. fakat bun ardan İ 
ma 1 buyük b:r nr!n Ş-:seşi!e Mah
mutlu ba.ş:.ııdaıı:ı :.ğır surette ya. 
rahıım:ış' ır 

Londra Halkevimiz 
fl inci S::ıh!fedPn Devam) 

Deedes birer nutuk söyH~·ecck

lerı!ir. G~nt·ral D~edes nutkunu 
türkço söyliy•c1>ktir. 

Bu nutuklardan sonra R~lü Aras 
HalJı:eyutl resmen ııçacakbr. 

Tören filme alınacak ve ayni 
zamanda radyo ile ıle ..-mltcclrtir. 

Londrs radyosunun t.u akşam 
Türkiye saalıyle 18.tS deki tiiTk· 

çe JICFİyatmda törenin Wsilitı 
verilecek ve %1 Şuhaı saat H.lS 
deki neşriyata da bir ilive yapıla.. 
caktır. 

RAUF ORBAY AN.KARAYA 
GİTTi 

Yeni Londra Elçımiz B. Rauf 
Orbay diin akşamki eks}ll'~le An. 
karaya gilr."~tir. 

19 Şubat Pcrşembr güniinden ~ 
itibaren be" alşnm 

laıoır vt Ruı.) anın '<JÜeri bıı.1<ili.rin
de de ınııznfier olur. 

Yine Çinin Japonya karşısuıda 
dayanması galip ve n.ağlüp farkı 
hesap odilnıcr.c L'llc ıkı kuvveti de 
biribiri alcylııne ezdirir; İngil!cre 
bundan da faydal.ıwr. Ve .. en 
sonda şu yıprana bu d(;J..ü le İn. 
g'il tere ve Amerika unde knlabi· 
lir ve tam hazırlıkları ile yeniden 
dünyaya meydan okuy .. bilccek 
hali iktisap edinebilirler. Fillıaki. 
ka, bu güzel \ e İngilzler için öte.. 
d<nberi ekscı:ya şaşmıyan bir he
S:!plır. Anrnk Rusya ve Çin ne ka. 
dar Japonya ve Almanyayı yıpra. 
ürlarsa yıpartsınlar bn.at ve bil
fiil İngiltcrenin de lı.un·etli bu. 
luıınuya muhtaç olduğu noktalar 
vardır. Bu noktaların en ba~ıuda 
şiuıdi lfı!;ır ve Birmanya • Hin
distan gelmektedir. 

İngilizler l\lısırda vnziycti idare 
edebilmişlerdir ve edecek gibi de 
görünmL 1ktcdirler. F3kat, Dirınan
ya • Illııdistr.uda no : aJl"caklar?. 
Günün bizce en ziyat!e clikkat ve 
merak uyandıran sorusu budur 
ve .. yine insana: 

- İııgilterr-n:n şimdiye kadar 
anavatan ordusu dmrda ve bazı 
noktalarda hiç olm;ısa 2 • 3 mil
yonluk bir ordusu 3lmak gerekti •• 

Dedirten de }~ne bu soruya bağ. 
lı duygu ve stzi~lerdir. 

Hindistanda 1 • 1,5 milyonluk 
bir ordtmun yefiştirilmekte bu. 
hıoduğu g•~n sen<> söylenmişti. 
Bunun bir haldlı:at olııp nlm:ıdı~<ı
ru bilmiyeru:ı. Ancak, Birmanya. 
daki vaJliyet, Hindhtmııı aruz 
bulunduğu a~ık tehlike artık bu 
ordunun var ise orh.:ya çıkması 
18zıın geldii(i hakika!ini gözlerde 
belirtnuye ba.•lamıştır. Çin Milli 
Şefi ve Başkumar.danı (Çang. 
Kay-Ş<'k) Hin-tlistand:t iki hafta. 
daııhcri Bjrn1anya ve Iliud1n ve 
bu ınünac;ebt>flc de Çinin cmniye .. 
tlııi l<0nımai< tedbirleı'i ile meş. 
gu.ldür. Sad~rr, ~imdiye kadar c· 
ğer burada İı.gifalcr ı . 1,5 nuL 
yonluk Ur orcln \'licl'dt gctirrme-
mi~lcrse bundan öt..,. r \'e ..... Jete 
Çang.Kay-Ş:·k ve b.tfla henüz ne 
mevkide bulunduklorı ve ne dü-
şli_ndükleri iyice belli olmıyaJ1 
llınt riicsas1nın hi:ı1n1cti jle blr 
anda böyle bir orıbııuıı teşkili 
nıfrmkün değildir ve çok geç ka. 
lınmıştı.r. 

Şimdi eenuplaki bülün kaı-a 
kııv•'et ve kudretlerini Bkmanja 
cephesine tahsis edebilecek vazi. 
yete geçmiş olan J'aponyarun zor
lu bir taarruzu eğer Hint infirad. 
c.ıar..._.. yanl.Bmaa da prurse 
batta ÇUıia kaybedildiğini ve bu. 
nıı ı.akibe.ıı de Orta ve Coouıbi As
ya İmparatorluğunua yıkı.ldığmı 
ve hatla zamanla NH gerisine ka. 
dar sarsıldığı>u İngilteu içön gör. 
nıek nıaatlee"5üI kabil olac&ktır. 
Ye .. bunun lck sebebi ise bir ta
raftan Afm,.nya ile Ru,·ya~ ı dö. 
vüştiirür ve bir taraftan da Aıne. 
rikayı haı·be ha.zula•.kcn İn~ilte.. 
renin bir ) andan da hiç olmasa 
harbe yüzde yüz giw ·eği muıba.k. 
kak ve a>Fkir chn Japonya kar
şısına 193!1 • 1912 fao,lası i~i<ıde 

Z • 3 mi!y~nluk bir ordu lalışit 
etmemiş bulunması ı,i'-ca.ktı.r. lli
naeıııalc-yb, İngiliz bulıran1 bugün 
için ne kabir.enin tı dilinde, ne 

AVRUPADAN Th'Nİ GEL:.""N ~ 
Amerikan eksantrik dansörü _, llfanştan kaçan Alman dananma. 

• nıesinde ve bütün Pa,ifik adaları-

c- Mı:rvıısın 'C'11'un.d'a Gf<ŞOOn 
Dül!ı: lngiİ rz hava kuV\«?t:erinin 
huslliii kıwmının harukö.. sa bn-un. 
da nöbe11e iken bir dü.,=an tay. 
yares'.n"aı dfrşti>ğü görüırı:ıüş ür. 

Sonradan bir Almanın tayya. 
retlon paraşütle atladığı ve oe.s'lr 
cd ld'ği haber ,-cri:ızr.<ııı .r. 

Dük saat b:re aoğru yatımrş ise 
de bir saat sonıra hare!~t salonuı.. 
na davet ed,lmiş ve kc-nc!i.:ı:ı:c paı. 

• '1(1e athyan Alman p :otunun 
isminin Anfrod Horn o duğuııu 
s.)ylf-d'ğt ve mıı.tıa!ırzlaı'i.a po!:se 
hınJsi b r vaıı'fe il<:! Dük de Ha. 
mil'tcırıu giirmEl< üızore görıJ l·ıl
c:ı ğini \"C paraşüll-e Dükün drn .. 
mcı>giıh' üızcrine ir.mck st.diği. 
ni Udfa ct:•,ği bıl<l .riln4".":::. 

Dük refakatinde pi;oıu Sorgu. 
ya ç-elren subayla liırl .k<te Almaın 
tayyaroc A\ııJıı ya nn.na ,gl~ın'ştir. 
Dük esim o za.rr.ana kadaır gör
memı'ş i"" de esir DüJk de Harrui.l. 
tonun karşısında bulunıduiTunu 
öğrrıı.inlC'C onuaıla ;'alnız kıonuş. 
ır:ak 'i.st,ıd',ğ.nli söylem'1J!r. Bu. 
mı~ ii-ı:erine öteki stıbay !ar ~-c.kzi !. 
m io::Jerdll:r. 

K'i'ir pi'lot şunları söylun <;1;r: 
Beni tanıdınız mı bilmiyorum. 

Foı'cat ben Rulolf Hess'im. 
Ve bıınıu n üzerine Diıke ba.zıı. 

şeyler si;y!em;...t-ir. Av.uka' sözle. 
rne şöyle d-e\~am e1rn<'şlir: 

•- Dük o '!'.aman vav.if · ha. 
şıoa dönmüş ve derhal hükumet 
maka.mlarll-e temasa geçı:mJJ;.r, 

Başv e k:liln talebi üzerine Dt.k 
J.azım gelen :zaha.tı venn~k Ü7.e
re tıayy~re ile ceı:ıu'ba doğru ha.. 
re k eot e trn i ş.lıir. 

B'ili r.d'.ği g>bi Har dye Nezare.. 
tnden KırL--pa-trick bu.ıııdan 90nra 
Hess'i Uı7l'l'is etrn-~r. Ba~·vekil 
davacı Diik de Har.n:ıtonun bu 
(t·!c•ki harr'.kot !.arzının taım·"T.lle 
ş·rcfe tty.gun ve muvaf;.k o"-dı.t

~unu bı-yaın etmiştir. Dl>kt.n "'
k3yet noi mucip olan ha:fise kc.n. 
dis:nı:n r11emteket1n d~nıan!'ar!le 
tfı1;~kte faa1i~e g~ğ ıni lni 
~en h-or Mcntr&küc irr.zalı bir 
yazı.n•n gawted2 ç kmış olma:ıı. 
dır. 

Dük il ıııarları kabul C'tm't'e ve 
m::ı'1ka.'Ile mosra1ı 01ar2k ırnıav
yen tir meb~5ğ llc ik'iia etmeğe 
hazır bu lunı:luğunu b'Iıc:l mJ ş<Jır. 
Pol!' t, mec.klır ya.zrnm h;.zırlan. 

ması w ı:ı~r '11" hiçıli r ve h\1-e 
alilka<lru- o lmado;'iMı ı 'b' ll:il'ırneSI 
Ü2>Criıne Dük bu beyar.aıtı kııbui 
elmiş -T. 

imkanım ve miittefilı.leroinin sert 
yardımını temin edere\ bir muka. 
vemet hattı yarıkuya ınecbur 

haldedir ve imparatorluğun Lou:" 
dra • Mısır • Ilindistan ifa.lesi \e 
şümulü i~inde bulunan selıimet ve 
akıbeti mulıakkak ki buna lıağb
dır. Bu miinasrbctledir ki, biz 
şahsan İııgiltercıl'in bcgüne kadar 
geçird;ği buhranı izoh ve tefsir 
hususunda mN':elii: 

- İngiltere ayağının altın<laki 
toprağın ka:;d!ğl!ll artık hissrdL 
yor, 

- Sin"'ap11nı bırakr..n İngiltere 
için artlk Sii\'t'V~i de tutmanın 
nıfır.ası katmaını,tır., 

- lııgillerc galebe ümidini kay. 
bedi~·~r. 

Gi.bi aramızda bedbinlik veya 
mes<'rret gi)Stl"rcnlertlen avrılıvor 
ve İmparntorlıık için - uttl~ai n~li.. 

I

• ~~~ K~~nc~~I~Ro·r I; sında, hatla ne Sin~rpurun düş. nın elden çıt masında değil, sade. 
cc Birmanya ve lliudistailın kay. 
bedilmcsıi ihtimali füerindedir. 

1 
Bunun irindir ki, rğ~r İmparator-

01,.~ ~sindRek,.vi Ol'kıesA·traS :,
1 

Iuk bugüne kadar llindistanda Ja. u«n • pon taarruzunu önliyetek bir ordu f 
vücude getir111cn1·iş bulunu_} ar: a 
ne yapıp yapıp orada her türlü 

ceye miicssir olacıı.~ını wnnet.. 
'!)lekle tcreddiit etmekle beraber • 
sarsıntılı bir buhranın başlaması. 
nı veva La~laıtıaına$1r.a.1 işarc-t et. 
tiğimiz noktnlardaıı itibaren ara· 
mayı yerinde bulu~-cruz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bu sabah'ki 
Rus tebliği 

Smolensk 
Korief 

yakınında 
alındı 

Moskava 19 (A..A.) - Sovye't 
teblig,i: 18 şuıba.tta Sovyet kıt'a. 
!arı taarruz harekcıllerine deyıam 
emilşlıır, Al!m'anların karşılık ta
arrııızlarıru püskü:ı1ım.ü.şler, ıağlir 

kay>plar verdirerek bir çak mal. 
zeınc alımı.şiar ve bir ço~< meskı'.ın 
yu!-eri i?gal etım'şleııd!:r. 7 şubat. 
t.a 35 Alman t·a.yy.aresıi düşün~ 
müştür. B'z;m kayılbunıız 9 ta'Y
yaredir. 

Moo:'°va 19 (A..A) - Gayri 
re:Jıni k:aymaJctan b .Jıcb-i'Ydiğ;.ne 
görc>, Sovyet kıt'aları, Baltı·kt.ıan 
Krr.r.a kadar uzanan bü•. iion cep. 
he boyunca, dü~mana karşı şid.. 
den, anıı1-ıarobeler ve'l"r)•.>rl:a.r. 
Dü '"!ll.t,ııın Leningrad:a Mas.1="' 
gaı•:.ıı'l:daki Sıct\')'<'t hatları ara. 
swda yaptığı karşılık taarrllZ 
g•ıı'i pU.skıür.ülmüştiir. 

Sovy<'.IC'r Almanları Domf:zıo.. 
vo sevltulceyı; mevıiıin.dcn çıııkar. 

mı<::ırd!r. Grnoeral Guşofin siiva. 
r: kıt'sları. hu mC'\"Z J tekrar buıt. 
ma.k iL<l:'ycn Al:ncn a:aylannı fü. 
rara mE'Cbur <"Lmış!ir. 

Merkez bölgro'nde Sovy'et kıt.. 
alan SITl'.llcr.al<dcn uızak olmcyan 
Koriefü al!rmş!ıarclıır . ----
Şimali Birman
manyada harp 

başladı! 

Çinliler ilerliyorlar l 
Saygı>n 19 (A.A.) - Şimali 

. ffrmanyada Çur.king ra~u.. 
rnın b jidı rdl:ği ne göre Çin kıt'a.. 
!arı Jarcn kuvvcürrile iuvası. 
temm co:ımı:~l-erd:ir. Bu bo>g.-de 
ıımılıarcb'el'er şlmdiıclen başlaın 
1ır. Sölrnd:t;tine göre ç:nı !er 
T.a•y1and!·n ş1,11al~r.de Chiang-n1ai 
>st Jk ameıtinde Uerleıınelrtedirlcr. 

Rangon şehri 
süratle 

boşa 1 t ılıyor! 
&. ygoı:ı, 19 (A.A.) - Blımaıı;ya cep... 

hes.iCAien alır.an 30n haberlere göre 
BiLn nehri üzerindeki İngil'z :mu.. 
ka.w!"l"ıet hattı japorı :ır tarafından ya
rılmı, Göğüs 6ö.;:1lle yapıJ.an şid,.. 
dct:lt n.;ulr!lD(.-belerı:!en sanra jaPonlm
nE:hl:io ağzJıod.a \'e ?vtLtlnte!.n in 100 ki
lox< 1J c Şl.ıualind<! J..iıin Bilir şetırlni 
e.e l cç.r.n1ş!c:1d!r. 

A:üd<'f.k. k.ıt"alarm Rar.go0n'u.n mu.. 
h&J'az.as! it'n e!lenn.de bulundarcluk
ları yrg1ne t.J.h:i h::ul S:tWm ncbridl.r. 

R&I!goon"dan b.tldlr1ldi~ göre ıetı. 
rin L al' ı :ısına tU.r'at.le dc\'a....'ll ectil.
mE.ktE'Wr. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Bulgaristad ve biz ... 
( 1 inci Sahi!eden Devam) 

zı;tcle:rır..d-c-n ikl.il~e gö.ri;.j,J\,i~Ü 
bıh .• !ri.len yazıl;,.r :n saruirni. t!ine 
ş:.phc ile OCkmam.'k, ve bu yazı_ 
.ror3 lıftk:m olan d~Cinceyc uygun 
bU· tahas: fuü. ben!m&eınck. dikka
tını g5:Jteı·rcckte-ıır. 

Bu:, ris~nd.a \'e Türki.)·ede, ~ 
li b!< !cvkallıdoillt suret.ınde ıe.. 
lAkk.iı edihneınç-ktc olan bu hal 
heı- Jkl etphcye Oa~lt yaOOncıla.r
ca da !ev1uı•c1eı!ıı: suretinde le!
~,., ır.\J<ia;t değU.i:r. Bu. saılece 
tabii bir oeticedi-r. 

(1 ine! Sohıfed•n Devam) 
lan takdirle anıl:!!ı.i;;tır. 

Oum ~.e; oor yilia haıf.a.neye 
1100 ve mu1:ıl·= muavıeıret gar. 
ooll'1ara 324 lira yardımda buaıın. .. 
mı.;~1ı:r. 

l Rapcırhnn bbulünden OOD'l'a 

yeni cariıyc~tlcr ka.r.u.n1Una göre 
değlşt.ri.kın C<>miyet mızamnarno.. 
sinin değ>ş:k madj,,ori okunmuş.. 
tur. Bu d ·~işcımeye göre s.nıe. 
ma ve tiyatrolarla plajlardaki 
bü1·cile.r, sinema ve tiyatrolar. 
daki ;ı:ıl göster:cı1:er garson ola. 
rak kabul edild'kileriııden cemi. 
}"Cl'C ka:;tlol Unal' al.tlaMır. Cemi.. 
ycl'.n idurı l:ııeyetnıfoo altı a.:&a 

bulunacaktır. 

Bilahare garsonların cemiyet. 
~erinden diılc.klerine l)leçilım r. 

Azalaı:ıdan Vthbi. ~mır; 
tekmil rnillet'lıeıfo d llenirDe ar
rt ayrı ve kendiler;ll'e maıhsus 
b'r •gar9()n• kel'm si !TllS'\"Cut ol.. 
du(,'U lıal<de b rzdıe fransı:zca cer. 
kek· manasına olan •r.amon. ke.. 
I:mıes'nin hala kJllanılmasına iti. 
raız ef.mli.ş ve bu kelhnm'.n öız 

tür-\<' b r rnukııbifaıin bulwmıa. 
sım talc>p etm'ş!.!r. 

Bu ş~-:anı dlk\at ve çok haklı 
d:kk ittifakla kabul olımmuş',ur. 

B!i:i..1-ıare; azalardan bir ("d<i:ı.rı 
garsonların ezdi b.r derdi okın 
cecıio:;bi tab!iyetlı garS('n:ıann ça. 
lıştırılma-st• m::seles'.ne temas €11-
mişkr ve b.'lhassa By"Oğlundaloi 
nıfr cadd t bar \it! içkili gaz:no... 
!arda hala ccrıebi garsonların ça. 
1ıştığıru i.dd'.•a elrnişlerdir. 

. Bu iddialara göre Takr.'m Be.. 
'leıLye garzinosunun bar kısmı.ıı.. 

da bile üçü Rumen birli Yunan 
tebeasını:!an olanak fuıere el'an 
dlört ecıı ebi garsıon çalıştınlmıak. 
tadır ve K'ri9taı ilıe diğer bazı 

ycı-lerde d-e ecnebi garsonlar rnev. 
out bulurıma·kt2dıT. 

Arnlar bu harelrether' tenlc-t e. 
d-crok crcnebi garsonlt!r• mese. 
!esirin t::ı'öp ve hal'll içi.n )"erJ 
dare hoyc1ine salihlyet v~nniş. 

kroor . 
Azadeaı Hü<ıeyin Çağlıyan as. 

kere giden garson~ann aile!~r:ne 

yım:hm l\'İll şt'fga..;,n, garson ve 
namo:ct g:.rsorf.aI\Jtl. c:eaı:~-ı,te v r-' 
d'kleri aidatı al':tırmalarmı tekı. 
lif l:'lroliş w hu tcltlif a!kı"arl 
ka.bul o1umr.uştJr -

Bundan sonra yen; idıa.Te i.eyP. 
:ı int.ıbaılıına g<:'.:; lını'~ ve ç< k!!e,,. 
üç az~ yarmc• Zo1<i Tunalı. F ~ ı 
Taflan ve Ganıi Ö:osaya yel'\: da 
re heye'linc iı.ı'.ilqı olunrr...F or 
öır. B.ı surc:>tle ;erli !klal':' ht!'y~ 
tıi ceııniyet re!.s1l,?.ni U2lll!ll' yıilu 
dır m=affak;yetle ifa C'Clc~ 
M~Jımrd Dilmnnın dyas 't'n:l< 
olarak teşr'1<ıloül ctrnl.ş'I r. 

Altın fiyatları üze· 
rinde oynıyanlar 

(1 lıoci Sah:fe<iE.U Devam) 
yUkselmıekle keıxl!J.erine 'ha~ 
mEcla.at temb'ne yelteıtcn bu 
yarr:an speıkül\itörlerin cf.cvu da 
clır.mr.'Z n tanır.rnı,ş mnrur ban. 

ker ve 6arraflaroır. 

Para borsasında bir müddP!t~n. 
beri faaHyette bt' '•.nan bu adanı. 
lar, lJ'.tıdikleri r;at.lart bors:?.ia 
takarrür "ıın ş rcsı:ni rla!lar g'bi 
göstermekte ve bu Slıretle .ra.'ıl 
olan sun'i fia'l fa~andan j 'fade 
edErek miilı"m miktarda ~o;!l'faa~ 
tcrn'!n eylcmek'e ir!iler. 

ZıN>ı am.ıızın sı.ı:ı tak'p ve koı>t. 
rolü say us nde n h:ı.yE1 sl)\"Üs' ü 
yakayı ele veren bu adamt"arın 
iizerlrıde mmı..'ın mkit2roıa altın 
lira ve ecndbi parası b;_ı~uı:ımuş 
V'e müsıı<k!-e ol"ı ~hır. 

Türk uarasını koruma kıant-ıu. 
na .ınuhalt>fot suçundan müddei. 
ıırmrmfl"'i:e tesH;n ntl len bu ot u1 

maznun haıkkuıdiaki taı!ılkıkat ev
rakı bu sabırh oorgu I:ıa.k":ınliğine 
VU'ilm ştir. 

~--

Filibe panayırına gönderile
cek mallar yola çıkarıldı 

Fli'llbe pa· <::ıy"'·-na i;t:r:,'< .nlı 
kaT:ıım ii7:eriını~ gt"m:·ı: :-:ıaUarıı.. 
m 1 z ~/02..a çzkarılmı.;;, heyo4' aza. 
sırdan olııl'.si Fil'bo'Ye hare-ket 
clmi~l;T. 

·-- -
BU AKŞAM Bir tiyatro kulislerinde ~~en şeyler .. 

ŞARK Artist hayatı ve . ., 

Kadın 'lıay&tı ... 
S i n e m a s ı n d a Asi'! ~:klar ... 

Beğımdiğiniz kadını nasıl seçmelisini:z? 2 :ı:arafe~ kraliçesi 

JIİLDE HILDF.BRAND - LID<'İ llVUlEl BACH ve 
IJANS SÖHNKER bunu s.ize 

• 
istediğim Kadın Sensin 

Filminde ı:österecekl-erdir. 

HER KADIN ... HER ERKEK~. Bu filmi mutlaka görmelidir. 
Biletlerin ıi evvelden tedarik ediniz. Tclefrın 40380 

. 

1 

-· 
r121m::ım11:1mı:a1ıK••rııt İkinc.l Alkış Baftu1~ 

f ELHAMRA'da~ 
f.~ ıııeninı.in en büyük filmi 

~ A~"!"~A .. !~«• }~~~.~A .. !~R ~ 
~~ film göriilmedi. ~ 
~Besteler: AHl\fF.T YAT~IAN - Okuyanlar: NEVZAT ALTINOK. 14 

~~SUZAN GÜVEN. GÜZİN ARKIN. SEMİHA - NU:'llAN lÇLİSES ~ • 
!~ Otuz kişilik saz hey'eti ~ 
~~ Sennslu: l • 3.30 - 6 • 8.30 da ~ 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

H:/401 
Eıruıöyet Sandıt:na borçlu öl.ü Helil Yaıisleı-ine ilan ;rolll'/a tebliğ: 

Di,i.nya. poliUkllsı11ın Balkan1ar. 
ö.:ı en kritik tezo.hili:ler göstercLği 
b~!' C.:Lvirde ne,=cJllcn bu deklii
r=ıfyor. Tüııkiycde oldujtu gibi Bul.. 
garistanda da bir sW:priz sayıl

T! am·• tı. Bugün tıyni koni.D1Lm ay. 
nl t.~ .. roa kabulüne ,.e de\·nmma 
ik! t .. r<;.Cın göste:ınl5 olduğ..ı ılgi 

de ylııe b:r S'0.1"'JT'Z ~..:yJiın:~"ta
dır. f\İZi çok esk:d~nbcri ve 3 .... eta 
t- tr.rl;n1:z: bildi,l:"":l~Z derec-OOe ta. 
n.;yun Bu:gar'lar, i"iz:m, d~..an.-
1..:~:.1r:ı nas!l \;:a!.racrlj b!r duş ... 

tı'.41nLıkla ka.rşı ;;:-:ıyar.-..k dost4ık

Lı.rı da öy!ece .k:ıtmerll 1;,.r d~t_ 

ltık'.a ödcdlğ!.mizi biLrler. Türki .. 
ye, yer/frc. .ü.n en hassas y.:ınkı 

d·~;ı 'dır. Buraya tei.en beı se. 
ayıı1 gam ;ie, ayni lea-ıpo ı'!e iade 

ea.'irr. Sadece to:ıalitest yüz mis'li 
artt.ıı.fr.rn~. 

Bsy Hnlil, sa.ğlığında, Beşik.lafta Abbasıaga mahallesinde ".!eniçeşrnp roka
ğ;.n.d:t t-skl 16 yeni 5! nwnıarah bir ev ve l'~ m&•W'a 5u.yu biri.r.c1 d· :- ~'ie 
ipotek gfu--tererek 27/5/931 tarihinde 272/lOd:-.ı brf;:ıp numıras. y:e sandığ•:""'!IZ.. 
dLn aldığı (1500) lira 00,.,,U 30/6/941 tarıh;ne kadar ödcıncdlğ.ndC'n fa:z, kcr 

m On \·e masarill ile beraber borç (!646j lırı. (20) Jrur:ı,ia \'"tlrTnlJt .... Bu 
s~beple 3202 numaI"9.h kanun mucibince hakl:.~ndC1 icra Laklbi ba ·!:ın1ak t.ı.cre 
tanurn olunc:.n ih.bar:ı3me borçlunun muk ... ,·e·cn:..mcde gQstor .ifu ik .. ""1 tgt. ·.a. 
ı;ondc r!lrr i: iEe d~ burçlu Halli..n Qldüği.l ani..... n:aış \'e tc-b:.:ğ yapıl.. •• -r. .• 
I.lcz.;;.ltr kkll\lnWl 15 !oci madde.si vefat hJ ·c tıc'bl:~atm Ujn s c-:. ,:t y pl _ 
rrı.&s:.n· fu:".rdlr. Borç':ı ölü Ira~i'in :nlras ı'Jrı i- bu Hin ıa-·h !':d~ :ıt ... ren b r 

'l'ı.:ı1t - Bu.!gar dostluk ve bita. 
1nf1ın~ Cck1f>rasyr.P:1unun yJdönU,... 
ınür.ıde a·~lgar elk5.rı W1:Wl1i.YesL 

ne efkArı umum ·y~rrjr;:n mtr\'azi 

bit" hat çiııınelot.e olduğunu söy
le~r hata et..-ne.:liğlt'ıiıe kı.an... 

nıı::kt.: yız. 

NİZAMETTİN NAZİF 

buçuk. ey çinde S.:ndığ•mıza müı caatl3. ~e!':..'1-·n bort'unu bd nrelcıri 
k~nllr.E:n kü.bt:i1C ş~yan bir it:Z.ıızları var ı b. J ımcl'Cri lizı.ııı.dt!'. "\ 
teli b.-uır!..ı.rır.:ı.zlar v""'y:Jn:.tt baş'ryan t.e.k~ bi ı.;: ulli da.Lrc~~c dL~-d 

ıpotekli gayrimemrul ?!?czkUr kanuna gôrE> S· nd:kçıı s:.lıla':'"·.kil:. Bu r.-. 
al!J.::G.darlarca bil!ntp ona göre harele~ edi_ ... ek 'e her birlıe zıy·ı ._.yr 
n!lnıe- tch~jğ1 makaroı'la krum ot.-na-k uze r .. k y!:yet i 1 olunur. (24 .. .;l) 

Şclızadcba§' T U R A N Sincınnı;;.n<la 

Mevsiımin ik' btlv"k f:lmi birden: 
Şarkın Ses Kralı ABD ÜLVEllAB 'ın en so~ eserli 

1 - MES'UT GÜNLER 
Türkçe sozlü \'e Ata;>ça ş:ırklı 

2 - YAŞAYAN l\IU!llYA 
DİCK FORAN. WALLANCE FORD 

1001 heyecaıı - Korku ve tiiy',r ümc , c• r-;_ıaızam !Jm 
11 den ilib:ı,.. n dcl·aıulı nı::ıı:ur-Jer. 

veya 
l,,('I. 

•• 1 

e+·er 
bar-



4 - 5 O N T E L G R A F - l 'J Ş U B A T 194% 

İngi li zlere parmak ısırtan Japon casusu ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

YOKOHAMA 
'-·---------------------------~o. lOq......,, 

Tiırkç~ye ~-:.ren. lsKENDER F. SERTELLİ 

1 - "Aradaki komisyoncuya 500 dolar verirsek 
pasaportlarımız 48 saat zarfında ayrılacaktır,, 

- G.ol)'et ba&ıt.. l'J.adem k..ı siz.ın ıçSı l 
tt-h.t.Jtc vaıw:r. Nevyorkt::ı blııbirım.i.ı.

dıcn •:>!tılalırn. Ben, ıınsıl JilporııyJdoo 
yal"lı"' ge~. •>ylecc An.erik.adaıı. j 
y.ı~ .).ı.ın12 gtderim. Sı.:: de k'Jrtt.t®uş 
ı.ıl~"?:Wlu.2! 

11\.sso birderıbrn, gt.Werını stuerelr 
ıı.ilı..;u.f:.cdi: 

- A;kolsun ıııze. Çod. gU;<eJ, mJıkul 
bir bu.U{". M<.ın1lekctc :ıyrı dön.:nemi.z 
~a.il;)t..t!slz da.ha az teh.!~keU olacakhr. 
lkJılizin b.iıroen y<1kaıanm11..sl dJh re
Clo c.1ur. Ayrı ayn yola c.;ı:k.a.ı·sak, blri
bı.tıı-ı1ı?e da.ha 1ayrJa. ı ol.ab1liı k. 

- Oh.Jde iJ.11: yapılacak ı,, pasapor
tu ~ ırm:ılctır. 

- Bu mw-ı.wırtiır ... \.radaki .koın.ıs.... 
yorıCı.ıY~ beş yti.z do ar vt:rir.:itK, k.rt 
fl' .. l:iz 11<.ıat .sonra. pa.>nportlaı am121 ay
rı.lnu.~ a1arak gelir, 

Jlwıa ~--evirldinı: 

- Uyk;vı;e heıncn bu işe teşebbuıs 
edıniz. 
- ~·JrJn sabah Uk ı:1m bl.Jl'J:J yaptlll""" 
~t ... j,acak. 

- Ya ka.hvcler'!I. •. 
- Onları da s.ızin nıanı..nl2'3 Cl!'O e .. 

deı lm. Meınloltetinı.le düoer.ken
1 

he
dlYt! olar\>.k. bir mıkt.ır .Amerikan kah
ve.si <! mış olı.ırswıuz. 

- MUkemmel . .l\illken.an~~ .. 
- Ne o? S..',Yahate ya!nn çıkmak 

ı..: şU!Jıuza mı Pfu?. 
G· bir k-•~ık ı!ade eden bu 

,..,~,_., lıl%deobire hır m&>a çıluira

mad n. 
.1°'..cc..b::ı, M~ter H.ı.sso be.n.ı .sevcyor 

mv,y<.!u) 

j,Jc de1a o gece kımc b .e blr ıill>
b ctUştu. 

Hn 1>11n kalbnu yoklarnolc: ı..ı.,,ıirn: 

- fıeyabat hakkında bır fikrim yok. 
Ei!e »Z yanm:da " aydıınu, ş~ 
kı <!tıha f;;ız.a kend. J. ecml.>ettc bula,. 
t."3k ve ı:evlııeceık.tim. 

H :SSO gözlerini yere jndirdi: 

- Z•yanı yok. Siz, kı;ndl ı:;mız• 
ker.<!i ka!anUJla görınıye alışrr.ış zeki 
bt~ Y<ıa:.nsınız. Yard.ınıcıya ihtiyacınız 

yok. Eger bukUmeı int-ae.n, .:;Ll.t her hıır 
s ıa yardım etmek ı~im için. UstUısıte 

lk• emJr bın:i n alrı~mış olsa.yd.un, ye.. 
rimden bile Aımıldaıneıdını.. Sirı ki, 
b'..lt r~ Aıner~kalılar~n ~-ekindi~ bir 
Ot vlft Relsınin ıa~·aytna k:..ri r giriıp 

on yed1 gün orada ınisaf:.r kallll.ey'a ve 

nı<lt.Tcm ça:at..ı .. ınd. i<"i doeyaıarı a~ll"

mt):t n.uva.rtak ulı:nu~ V.i..r kc;1dJnsml.l.. 
B n <ıt• her :sah<lrl • E' her ıarrYan fi
kı:- verf:t.'ek, yol g~.t.cek bı.r ınev

k.:.<l<; deı::uın. 
::;orra budcn yt4 ııı'c baktı· 
- Ben T<*yoda bıılıms•m, ür.nıyct 

Jwfi.ıcii.ırh.ığu:ne SJ.Zi 0-"lı.;k..ı türlu taı ye 
edcraim. 

Ne derdmiz? 
- Ne mi deru·m · b ı!nm.ı ... kJ, bJ. .. 

zan. o:;-, da bir çok <.:)SUS şeockrleriIT' Z 
\:U!:'dır. On a.ra bu so.ıh{u.lo. ba:1.1 denier 
~.n:yc zi 21.erT"?' <>tJYıe ·~rınJ ·~· .. 
lt-Nlım. 

Nt bllyUlt ilU!l 
- bdyJ:, bu ne hır n.ıfat, ne de cı ... 

yaKı.ı.·l · • • r. Sadece bir hak.ika.ti go
rür F.öyicn.e-k:. Si;t;ın a.& ZJu1;;ında edin.. 
dl ·niz tecrüıbelerl.t~il di~er mt'ml..ı!")Qr 
da jstilQ<fe etme!idir~l'r 

. .. * ERTESi GUN PASAPORTLAIUMIZ 
AYRILDI 

.t:lısso ertes !abaıı crı.ınoçhJ.. ve 
M •. d•m Timoçi») adıyla iki pasaport 
alılJm~ı için mabı.ı komisyonc1J6'a 
bc·:s J1il7 dolar verdt. Ke.ııı.Hsinin bir 
muddet daha Ne\yuı·ıtta kr.lacağıru, 
ku. }ardeşıniaı ha.:i- alandıgını. Mogo
lıst~•na gitrniye mC(•lıut ka}d.ıgını söy .. 
ledi 

• .\tadan lki gün bilt' gcçınedi. Pasa
port.kınınlZ a.Yll"Jim15 o ak geUtildi. 
Jl bu müddet z.ar.lmd::ı. yuz çuval 
kajl\·eyl d booa cıro edoıclt güm%ıii< 
m.u.:.ı.mcJesinı y<.ıptrrm.ışu .. 

Tokyonw.1 eı~sı olan Yc.ıkob:ıma-
ya •·ğr.yacak tran 1 nl:lt aııcak beş 
gUtı wrrra Nevyorlc.t:ın kfllkac:ıktı. 

Bu vapl.lr;:ı gitmı)e ha.zu·lasuyoc
durn. 

(M~vı kartonlu d y yı kahve çu.
vallarlnı.n Jçinıde bır~ıştı.k. 
rti.t;e gitti. ka.hve ~·u.\;;ıı.hulllı gozdt'n 
geç"rdı. Kendince işnrc~ koyduğu çw
vaJ ok!uğu gib1 yer;nde durıeyonnutw·· 

AV'delte bana müjrlt• verdl. 
- Herşey yohm:la gidıyor. Beş goo 

wu:ra Nevyoriwtan cıyrı!a~aksınız! 

O Eiin öğle yem.e;r ni panısiyOll.dak.i 
ocL:umzda yiyorduk. Risso gelirken bir 
kar gazete alınış1ı. 

Yeınttte gazeteıoı·e i<i.Y le bir göz 
att.ık. 

(Devamı Var) 

Sııo: Ntl, ~""<iı ve Soyııtl.ı. 

At-met GıiJ<>r 
2 Q<;man Atalı 

3 husey.n Ö,go"ç 
4 ''~1hı·~n 
;; ı na ! !:ja11n::~ı: 

ti 1'CıJtil Atay aıı 
~ ı~..ın Oı,:. liti&:'yJn 

a &;im Gungönnti.ş 
9 li;,ı,'ık 

C Alı Riz.a 

11 Ahmet ScY.tel 
ı~ :;.>linı Gllng.;rn.ıµ 

J :i Ah nte t Sv.ı.c l 
l-! jı ı·cty ır 

lJ 1ırayı.r 

16 jj1clyır 

17 HaçıJı: oğ. Şabt.ılı 

18 v:.,em Tutyan 
19 ,\ li Şanlcr 
2<! ll•yiok 

21 H•rç ı-:en;esy.ıu 

•~ Yako Ozıibay 
2 l B.,lıri ve Ahn t 
2i l\.!;:ın 

25 H.nsto 

26 M>.Sok AiıtmY "" 
27 l!o)dar Kiks;ıl 
W Yuou! Oğ. Veyn 
29 Mehmet Emin 
30 Ali Oğ. Ahmet 
31 Melımet Kanalı: 

32 E.~rc! Naci 
33 lbrahlm 
24 İlya Yanİ 
3J ı,t.:ccp ve Ahmet 
36 JJtlnıi 
37 ~Iıg;ı.rdıç MJnus 
38 Memnet Niyazi 
39 Ali Pehlivan 
40 0...aıan Parlay:ıu 

41 Omwn Parlayan 
42 lil ry·n Yavaş 

.ı:.: O. ı Ywnuk. 
4-l Ismail 
45 Zclıha Ergün 

46 Y.:ardbet Yeremyan 
47 l":lcmettin 
48 J.fcilmct Cav1.13 
49 Ardaş Kz. Rebeka 
50 Bciı<ıttin 

~l Vartakes 
52 Rahime 
53 Rahime 
54 Kırkor 

55 Cemil ve S~= 
56 Cem01l 
o 7 Ali Hiçken 
58 l\.bdulvehap 

59 Js-tcpan 
60 Istepan 
61 Şaban ve Süreyya 
82 Ş:>ban 

63 B .. drik Acıyan 

lışJ 

h.. 1.IDdUCiıCJ 
Bakk2l 
Aı;<·ı 

Kuy,P."'llCU 

KwkiuracJ 

işkembeci 

Berber 
Korrn.frch 
1'.'l<ıtı-l'I/ 

Bı..i.et lı~yıl 

Ya:t.lık. s..nem.ı 

R.örrıürc\.ı 

Sıncnıacı 

KlJ~<!ci 
Kll!iıeci 

Kli~eci 
Kuyuımcu 

D.\kumu imaL 
A·.obıl)'ilCl 

Kll)'lm)Cu 

Ktl)'lV»CU 

.Kunduroıcl 

MMangoz 
K wxh.u t.-c ı 

Kömürcü 
Eoy:ılıane 

Manav 
.Kunduracı 

Kunduracı 

Ktınduracı 

Yorjlaı.DCı 

Pa.stxmuıcı 

lhıdavat Dep. 
Kahvecı, Berber 
Kwıdurr.cı 

Bakkal 
Kun<iuı.acı 

içkili lokant .. 
Bakırcı 
Demirci 

Dem;rci 
KunduracJ 
l\..undurccı 

Manav 
Ahçı 

Doktor 
Mar~:ıcoz; 

.!....n"ı 
Kuywııcu 

Kahveci 
Ku.ywncu 
Bakkal 
Batl<kal 
DogrJmıtcı 

Leblebıcl 

Kır kahvesi 
Tcırzi 

Diıçl 

Kuru kahvecl 

• 
Komisyıcnıcu 

Aırzuha Jel 
Kuru kahvect 

Menall<Osi 

lif. Feno.rl 
TiHbenlçl 
s. Ahmet 

1\1, Paaa 
J.f. F-enari 

M. Feneri 
M. Paşa 

M. Fcnari 
M. P"9~ 

B. B. Direk 

T. Taşı 
14. Fenari 

'l'. Taş> 
.M:. Fenarl 
M. Fe:neri 

M. FCflarl 
Jt~. Paı;a. 

Be lır anıt; ;:ı v llŞ 
~. Frnari 

M. Pa~a 

M Pa~a 

M. Fenı.ı1 

M. Pa~a 
M. Fenari 
B. Çavuş 

• 
Cankurtaran 

M. FflHtli, T. Pazarı 
M. Fenari 
M. Fenari 
M. Kemal 
B. Çavuş 
M. Paşa 

K. Ka:;ın• 

Alemdar 

B. B. Direk 
M. Fcnar1 
M. Fenar.i. 

T. Taşl 

M. Fenari 
M. Fenari 
M. Fenarl 
M. Fenari 

T, Ta~ı. 

B. B. Dırek 

Sarn~iı>hak 
:M. Pcµ 
İshakpaşa · 

M. Paşa 
M. Kemal 

M. Paşa 
C. Kurtaran 
C. Kurtaran 

M. Fenarl 

B. B. Direk 
C. Kurta.rau 

T. Taşı 

Alemdar 

M. Hay.ı-i 

• n. B. Direk 
Alemdar 

M. Hayri 

Küık~Wer P. 
Keıntt}pa§a 

l'.'!<neydanı 

<,~.ıl1 .·1.Jhao 
Yenıçeriler 

\'ezirban 
Kürkçüler P. 
Çuhocıhan 

Ceş:ır.c 
KUı·k~ule-ı 

Çeşnıe 

Tuı·oeda.r 

1.'ı..it r.:ıcdar 

Tünbt>daı:
Çuhochaıı 

k.lJ)'ulu 
1. Pazarı 
Çı.ılıacı:lıan 

Çuhacıhan 

Eileyicller 
r:e;(·ilcr 
Xi..ı.rkçüler 

t:,·apuriı 

Ç .1rn1'"k.taş 
Alemda.r 

5/1 
39 
10 
13 

1/1 
16 

82/1 
17 

12/tı 
91 

39 
17 

109 
r;/2 
5/2 
5/2 

16/11 
27 

21 
16/2 
16/Z 

58 

J3/35 
20/3 

10 

33 
38 
24 

Yenfçerileı 

Kurkçiiltt P"2arl 
38/14 
13/5 

Ordu Cad. 
ı\ı·ap~acıe 

C. H. 
Ka.Td'lrol 
Div.Jr:ryolu 

l'iyerlo\i 
Ycnıçcrileı 

). e-n!çeriler 
K~lı:.ycı 

M~sıhpa:a 

~tts.ihpaoa 
.!Ekilip.hanı 

Yen~·erilcr 
Oruu 
At nwydanı 

Şakır El. 
Nuruooman.iıye 
Ka~cci 

Çu!rncıhan 

Oı<.i.u 

ç u h& c than 
Koırat.:e~nncm 

.f\.nracebennem • 
:·.l vulk.pa2iar1 

Dh .. anyolu 
I~ı <ıcchesmcm 

Ordu 
?";'uruosmaıaiye 

C·edikpaaa 
Gedikpa.,"'1 
Divaııyolu 

Dıvanyolu 

Ged·J:pa~a 

179/181 
59 

16/14 
7 

34 

46/1 
38/8 
30/1 

35 
10 

10 
6 

42/14 
63 
10 

3 
100 
229 

45/46 
179 

4o/46 
1/1 
1/1 

19 

143 
51 
85 
25 

40 
40 

167 
100 

40 

35-
90-

2'i0.
l8-
45-

63-
100.-
00.-
27.-

180.-

1000.-
90. 

1200. 
45_ 
45.-
45.-
90-

l Terr-zyiz 
360.-
36.-

27.75 
90-
36.-

135.~ 

40.50 
00.

Ul-
48.-
45.-
20.-
60-

90.-
oo_ 
24.-
76.50 

135.-
120.-
22.
IH-
45-
54-
54.-
54.-
27.-

180.-
220 __ 

36-
108-
120.-
72.-
90.-

72.-
120_ 
120_ 
144.-

180.-
72.
oo-

100.-

90-
00-
180-
180-
90.-

.. o 
~o 

'.~'J 

25 
!!O 
~5 

25 

4ô 
~o 

4f 
:iO 
;o 

6.43 
ıı.c:; 

6,24 
7.15 

10.2) 

8.o5 
47.25 

9_.,;4 
2.15 

44.20 

49 93 
3.45 

68.S3 
1.33 
6.-5 

liutu~n. 

1.05 
3.02 

l.-
1.H 
l.J6 

1.39 
7.56 
1.51 
0.34 
5.89 

6.66 
0.55 
9.17 
o.2:ı 

0.98 

3C 16.87 2.70 
4~ 18 .. 1 2.91 

Komi<yunıs>un 15.11.941 T. ve 2765 No. 
4~ 100.53 13.40 
45 

J.5 
6., 
3U 

30 
~·J 

211 
40 
21 
30 
30 
3Q 
25 
2~ 
45 
2~ 
ıs 

25 
:.o 
3l 
30 
30 
l>(J 

ıc 

2p 
2!i 
~ 

2t 
41 
31 

41 
2~ 
23 
Si 
2l 
4( 
31 
<I 
2! 
2l 
:ıc 

:o 
~3 

8.21 

22.~5 

13.:ll 
3.32 
40.50 
12.15 
J3.'.>7 

23.41 
13.60 
13.50 
6.-

18.-

13.79 
il.% 
ıo.ao 

33.16 
12.'/3 

30.-
7.79 

33.31 
13.50 
8.34 

20.~5 

10.71 
5,_ 

51.15 
67/50 

19.--
33.~5 

36 57 
13.76 
7.51 

19.b3 
16 !ıl 
22.&a 
17.87 
15.-
31.~.J: 

27.
ıo.-

22.ZO 
22.50 
15.69 
38-02 
22.50 

l.31 

0.3ti 
2.13 
0.76 

8.10 
2.43 
2.16 

3.75 
2.19 
2.70 
1.20 
3.60 
2.20 
l .IU) 

2.16 
5.35 
1.74 
6.-
1.32 
5.3:.: 
2.70 
1.33 

3.:14 
l.71 
0.80 
8.19 

13.50 

3.80 
5.43 
5.87 
2.75 
1.50 

3.92 
3.38 
4.60 
3.57 

9.-
6.30 
5.40 
7.20 

4.50 
4.50 
3.61 
8.74 
4.50 

Zom C. 

J.18 

8.22 
1.64 

Kar::ı.rt.) 

0.9:) 

(Tcı<ı.in ediı.ll) 

( . . ) 

5.70 
('l'erk.in edildi.) 

lttsap Ihb~ırn ır«. 

Senru i No. C. v Nıı. 

941 249 
• 28 

• 157 
• 250 
• 661 

• 49 
• 35 
• 255 
> 148 
• 36 

• 170 
• 255 
• 170 
• 598 

• • 
• • 
• 330 

036 
90 359 

• 215 

• 313 

• 126 

tl~O 357 
) 280 

• 70 

• 88 
• 6 
> 396 
• 163 
> 254 

> 16 
• 23 
• 251 
• 1 
> 13 

> 117 
• 157 
• 146 
• 132 
; 312 

• 312 
> 48 
• 203 
• 58 
• 157 

~38 58 
941 416 
9~0 8 
~3~ 195 

• 16 

• 195 
937 58 
938 58 
• 352 

936 25 
937 57 
939 67 
935 46/282 
937 142 

• • 
• 35 
• 33 
938 

43/33 
J9/44 

19/35 
~3/9 
.!5/42 
-il;~ 

30/22 
18/48 
35/44 
37/41 
13/19 
:W/17 
39/41 
42/3•; 
42/38 

42/37 
41/l~ 

H/17 
42/3 
-13/22 

i2/ı3 

28ı2<l 

19/7 
29/45 
31/22 
38/26 
19/47 
17/2~ 

lR/37 

29/W 
29/H 
35/4H 
39/13 
39/25 

27/3~ 
17 /21) 

'liJ/3 
6/32 

31/B 

31/7 
38/14 
31/31 
38/23 
27 43 
~r-a 
3/38 
1/3 ı 
7/.Jl 
6/7 

7/40 
18/23 
18/24 
9/1:> 

9/25 
9/5 
9/33 
l}/:ı: 

8/27 
8/..!I:: 
7(37 
U/ O 
aı:ııı 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Açık Eksiltme ilanı 
Alemdar Maliye Şub<-si mükcllefl(!ri nct..:n yukarıda adi'. i!iiJ, iicaretgô.tı aciresi ya:t.ıh ş:ıhuılar, terki tıcarcUe yeni adreslcrını bildirmemiş ve tebeliUga sal.MtlyetU b·r kimse göste.t·nı .... mi, ve l. p l" 1 

araştur.rııad.a da bulunamamış oldUkflarından hizahrrında göstıe-rllen yıllr.ra alt kazanç, buhran vergilen ve za.rrJ.arının ık.enrlilf'rltıe tcbllğ.l mthrık.Un olamoo:ı ıştıır. 3692 o, lu ka4J1711.1ll\11D 10, 11 ,n, 
maddekrınP tevtl.kan 1.eblig yerlne geoın ek U:zere ;L'in oluıur. (2387) 

2()/2/942 ı..rlh Cum• gunu saat 15 de isıaubu.lda YWcoek Mul>endis Me.k
tebı N.uhıw'besinde Ekıiltme k()mj,syOllU odıısındk (749.86) Lira kf§if bedelli 
İstanbul Yılcbzda lıulurıan Teiaıik Ol<ıuiu t-isat binası zemin l<&.tlllda yaptrı
la<-ak tan*at i.şleri açılı: eksiltmeye kon uimu,:;tur. 

Mukavele, eksiltme. Bayınd.ırhk: .iŞleri genel, hmust ve Femıl aartnamelcd, 
I'ıoie ı..-eşl.! bü!Asasitle buna müteferri diğer evrak Yıldızda Okulda görlilo
celıı\ır. 

Muvakkat t.ominat (~7) Liradır. 

İst<klilerm en az bir taalllıüılıle (50 O ı Lirn bu ;ıe benzer JfJ yaptığına dair 
idıı.relerıncen almış olduğu vesikalaca Jstlnaden İM\aulıul Vilayetine Müraca
atlP. eksiltme 1.arilıinden tatil güıııled hariç «3> gün e,,...J alıımu' eblıyet ve 
942 yılına aıt Ticaret Odası vesikalaTiyie gelmeler!. (9911) 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞJ DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat Z0,30 da 
R Ü ZGAR ESİNCE 

iSTi KLAL 
KOMEDi 

Jf. 
CADDESiNDE 
KISMINDA 

Bu ak•am saat 2•' 30 da 
BlR MUHASİP ARANIYOR 

BAŞ , Di Ş, NEZLE, GRiP, ROM ATiZ M 
Ne vralji, Kır ı k lı k ve Bütün Ağ rılar ı D erhal Keser 

İcabında günJe 3 kaşo alınabilir. Her yerde pullıı kutuları ısrarla isteyiniz. 

r 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara ı Ci a t• 
1 

YAZA'I.'; ; Çevıren 1 
~--~~L~O~l~Jİ~;;...~~~h~o-m.•~·!ı~~~~~~~~ı-._s_·_A~C·~l-'_r..!....,, .J 

- Ne v it gOreD ~ırl.01?. 
- B~u b1lemeın. 
- ~enlek yemrt,e mi gitt~?. 
- l'.vet, l.tilimal. 
_ N< miiı.emm. 1 t•:;kil!ı.t bu e:,..ı... 

yet Qajıes!.. 
M.s Todge çıJc:ıcagı sırada durdu ve 

ger~ te'crck devam etti: 
-- ?v!..;fettl\S MarıLı.l'nın derhal tev

ıuı edilıne>hı. tedığ:ni Başmü.!l!'Vtl§e 

ııoyJer ·n l&inız?. 
Ne demek IstiyclI·sunuz?. 

- Boyle b"r cinayete sebep o4ı.n o .. 
dur. 

- lii.ngj c.ı.ne.y~t'?. 

- Sözıi mti kesmryinlz. Bu MUfet-
t1$ !tI rıba, İngiliz poll::sj iı;in bir leke .. 

GJzeteci Loınms h•klkali yazdığı 

ıha.de ::lliıribi hala til.!rbP:St dolaşıyor. 

Bll hususta baı de bır nı.Jkr.le yu.a ... 
ca,tıın. Ben de Ma .. ba'yı adam öL. 

M<s Todgc odaJan çık\~ !O!.kat :ırka
swdan polis Colny'n~n bU' kahkaha 
kop<Jrdığını du;ym.a"lı. Arka.aaşına dö
oe~ek· 

-- Duydllm!Z rnu, decU, bu budala 
kadın ne1er söyledi!. Bu da çıld1mll.1, 
hcr.ı de snbideı çıkhrmıf .. ... 

YEDİNCİ KISIM 
1 

AYNİ GÜN. SAAT H ti 3Z 
DAKİKA GEÇİliOR 

- O halde doktor, netı.ce·t 

- Tehlike]] de:;il. Iıısan oımızıına 

bir kurşun yemekle Olıneı. Şunu da 
aöylıyebilirlm ki, bu zavallı adam 
yaph.ğı işten d~ayı n1es'ul değildir. 
Eğer 1ntıhar etmek iSıerrJşse .. 

- Neden m .. ·uı değllmlş? 

-· Bu lşe sebep ~.nritudur. 
- Onu ne vakit görebilirim? 

kunet buldu. 9 .uınara.ı.ı oc;ada. 
- 'Ic tkkıJ~· edcriın. 'Jerhe~ hasta

g!deceğl 

t.elc-' n t bırakt ve o-
Beki e !o umdo. ge-

b \:ar mı'? 
tt ı Ma ıbii tevJQ

en ırlc ın, • b: diıdırr.. 
- A .;ı Aı:. l u r ıey olur~'l~ Roımd-

1iııg hR~tancs ne telefon edıniz. 
- Eafüstllne 
Bir~z sonra l'ork::ınay hastane ö-

niınde otomobilden indi. 
• n 

SAAT 14 Ü 48 DAKİKA GEÇİliOR 

Arthur 9 nunıara.iı oaada. yatağmıo 
ü.ıerıncie uzanmış, harl.ketsb. duru
yordu. Gözleri kap111ydı, takat uyu.
mu-yordu. Biraz so:-ıra kendlae geldi. 
PcrMCll"<'dcn bahçede ik~ ada.mı ses.ini 
işitti: 

- Rurada biraz gczınebilu mıyim? 
- E.bettc. Ziyaretçiler b"hçcd4 ge-

z neb!Jirler. 
Çol·. ge9meden oda' l<apısıoda ayak 

se.ııi dı.ry<iu: 
- Glrebill.rsin.z, yaralı bu.radıa. 

Geırecı:-ksiniz, sııhhati 1ena değildir. 
- Belki uyuyor. 
BLI seter odadan Artbur cevap ver

di: 

19 Şubat 194'.l 
18.00 Program, ve Meınleke: Saat A-

yarı . 

18.03 Müıioik: G~t Programı. 

19 00 Kot11J:1ma: (Der\ıt"fmc Saati). 
19.15 ll!üzik; Dans Müz,ğ! (Pl.) 
19.30 Memleke<t Saat Ayası. ve AjanB 

liaberleri. 
19.45 Müzik: Yurttan Sesler. 
20.J 5 Radyo Gazetesi. 
20.45 Mü'Zilc: Mmııplı Sazlardan !;az 

Eseiilerl. 
21.00 Z.raat Takvımi. 

21.16 Miız!lc: Hic~:kar Makamından 
Şaı<ıuıar. 

21.30 Koouı;lllQ (Hiköyc Saati). 
21.15 Miliik: Radyo Senfoni Oı'n;cs. 

U'.run. (Şef: Dr. Pra<lorıus). 

22.40 :P..Y.emleket SJat Ayarı, Jı~ıs 
H•berlerj, ve Bors:ılar. 

22.4.5 Yarınki Program. ve Ka .. 
Pidl\!I . 

S\.:hit VE. Ba.şm:.ıharrlri Etem İzzet 
Benice - N~1yat Direktbrü 

Cevdet KARJ\BİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

ğunı~ nıemnunum. Bil._,tma gelenlere 
ben ı;cbe-p oldum.. Mülebtis l\olariba
nı,1 OgudQnu tut.madım. 

Başmi t ·~ Toclwnay biraz tOk bıı· 
s e· 

t.:.m bu sırad~ gene, yaralı 

ad 111, pencere kenarınd· blr tabanca 
na 1 u:r.1uın '"-7.andı ını gorerek ba ... 
ğıı UJ, Torka.nay şiddetle döuıdü. llay
du~ ilk n1ermiyi savurmuş ve. kurşun 
duv;.;.rd:ı dur;,ı.n bir pan parçalamış
tı. Ba~mi.ıfettiş haydudun p~ine d~ 
tü Fakat geçti. Hayd<tt artık bahçede 
yoktc. On dakika sonra başmülett!ş 

od.Jya döndü: 
- Yaralandınız nıı? 
- liayı.r, 

·-· Burada kalamazsınız. Sizi yukarı 
kata bd.Şıta bir odayc.ı götürecekler, 
ben hemşireye haber v-crdim ve emni
yet! de telefon etıtiı'll. Yanınızda dai
ma bir polis m'Cmtrru bulun.ıcak. 

~cmra cidd1 bir .sesle HA.ve et~i: 

- BU\lln 1ıedblri•rl almak lllzım. 

Dütmanlanmz pek ""'ur. 
- Bılmem beıl.\len ne istiyorlar? 

Neden dl]fmanlarm olsun, ben kimse
ye bir f.enah.k ya..pmadım ki"! 

- Sb: David'in b!riclk vArisi değil 

< DPvamı Var) 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

30 İlcindteşrin 13~') tarihli •Ecnebi Anonim ve Se.rma:ıeSıi Eshrurna 
Münkasim Şiıılı.etleı· Kan.ımu. hükümlerine göre 'l'ü.rkıi'Yede iş Y""Pllla
sına izhı verilmiş olan ecnebi şirketierinden (Krdak Ejipt • Kodak 
Ecipt) Şi:rtketi bu kere~ nııürooaatla Şirketin Türkye TJmımı.i Vcltili 
Kennctn B.rocc Sutherland'a, Beyoğlu Altıncı Noterliğbın 7/11/1941 
tarıh ve 8750 nwnarasUe tasclt.ilcli vekaletname ile, vıerilmiş olan sa. 
lalıiyetleri, 

1 - Şi.rkt<t nam ve hcsaılı.na paralar t:ıhsil ve ımı!<abilinde mak
buz ita etmek taaıhhüt!ü mektuplar, para havalcnmrderı rosta çekıleri 
ve sair her türlü • tavhhilıllü olsun adı ol.sun - paketleri ah.zülkaıbzile 
rnaıkbuz 1ta içın Şirket memurlarından münasip görec~ği ıkd.rn.selere 
sureti uımuırniyedc t·eya hcrI'.angi iıfrisi.ne muayyen ol.-.raık z;ı.man 
zaırnan vekalet ve salalı;yet vermek, 

2 - Şiı:iket nam v.ı hesaıbına Şirket malları.nm sa<tışında teklif1"re 
ve münakasalara işlir<J< e~.;; hu;u>uı;da Şirk, t memurlarından 

münasıp göıeccği kııns..yc •bu ..eklifleri kabt:l ve ıcd ve cı'ğcr su,,: tlc 
bu teklifler üzerind~ rrıuarnek icraşına vekalet ve sala:lııyct ita et.rn..:k, 

3 - Kennc1·h Bruct• Sutherland Türkiye'den ir.fi1<iı.k et,igi ta>kdi.rde 
münasip göreceği hcrh&ngi ·bir kimseyi zaman zaman te\··k.il etmek, 
şu kadar ki Kenneth l'rl.l(lC Sııtherlancl kaıbil oh"rsa tevkil ve tayin
den evvel Şirketin re} "rui a~m:rk zımnında Şiırketle vey.ı Jan Henri 
Decnn:ık'le tdgrafl.a mı.tlı.ıııbern etmcL<lir. AnC'>k herhangi bir üçün. 
cü şahıs alakadar >bu[ı.;nursa mu.rnai:.l<yh Kcnneth BrıllC<) Sutherland'ın 
hakkı taıkdi.ri (Şirketle veya Jan Henri Deenfük ile mı.;lıatbere ede. 
lilsin edeınsin) loat'i olacaktır. Mumaileyhin tayın cdeu:ğı kiımseye 
lşbu v-okaletnaıne ya:mt Jan Heııri Dceıııııik. tarai'ndan ~eıilmıiş vcıka

letnamıe ile verilon salaıJıiyetlerin tümlcsini veya bır kı>ınım verclıil. 
mek şu ıkadar ki Kenneth BPuce Sutherlımd t;;yiın ettiği vı<•kılleri 
ken<li B0lcdobilec-eği g.bi, m<ı;maileyh tarafından Şirket ro.eımı.rl:ırm
cian hCThanıghiine wya ·b%1L bir kimseye vcrilnıi~ vekaletname yü
:z.ünden üçüıncü şahıslaıtn kaz~rulmıç haklarına h::'el gel·nemck ş-rtile 
~irket Umu:ın 111.üdüriınün vey~ Jun He,ıri Drennik'in de :..zlE'dobı mek 
hakıl<I olmııık, 

Üzere tevsı etti:ginı blld rmrş ve hizıırı gelen 'c.si'kala.ı ı vcrn ıştir. 
K.<yifyet ccdkik ro ıcrek kanuni hi kü 1"re . <cygun w riılmüş ol. 

madda iliın e>lvmır. 

elediye s~ıar idaresinden 
İ.:la~ın ze ~üa..wnu olan matbu evrak ve dcfl-erltt kapalı zarfla münk.a&aya 

konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye glm><>k iııtıYenler idaremiz Levaz>m Şctllğlne müracaat. 
la parasız olarak ş:ırtnamtyl al.:.bi::Or ve rtimll!leyi görebilirler. 

~ - Talipte: tektir zarflaıını 24 Şubat 1942 Çarşamba günü saat 12 ye ka
dar Taksimdeki idare l\1erkez,nde Afuamcıat ~<'f~iğine vermE'litUrlcr. Bu saatten 
sonrn getirllecc-k zartlar kabul edihniyecekıtir. •2425> 

İstanbul Vilayeti ve Belediye Riyasetinden: 
KUçükpazar 42 .nci J\olektebin tevsU jçin Klıç~pazaroa Yavuzsinan mahalle 

sinde Çeşme wloagında kadbslroı>un 554 iincu adasında 7 parsel 23 eski 19 ye-· 

ni kapı No. lu ev, 1295 tarihlt menafh umumiye için istimlit.~ kararn&mesin,<e 
tev!ıkan istlmltıkc tfı.b1 tutulmU"Ş ve bidayeterı takdir olunan (7500) lira bedele 

muta arrıiının iıtirazı kar.~mameniıo 11 Jtl"CJ. maddesine iStlnaden Şehir Meclisi 
namma n.ıyabeten Dalmt Encümence te\kık edilmiş .i5e de iddianuı kantm.! 
müddetin mürunından sonra vukubulmn...ı ş oln1a.<:1 ha~ebiyle esasın tetkık.ine im.. 
kan olma<iığma. kar.:ır vcrilmiatiı·. 

Bu yerin müstacelen alınması zaruri oldtiğundan hemen vaz.'ıyed edilece
ği ve keyfiyet mutasarrıf:na iht.ar edllmekie bU'JunmQk.Ja kararnamenin ı2· i.ncl 
mad~sjne tevi*an kcyfiYel tebliğ nıııkaın.n.a I<oim olııuık Uz.er e il~n olunur. 

(2517) 

Üsküdar icra Me
murluğundan : 
Kı.ızguncukta ölü Muslai; l\a_ 

min te<rekesi olup izaleı şu, u su
retile paraya çevrilmesınc kaı· r 
verilen 1:)2 hra 30 kuruş kıymeti -
de yataık, halı, kifur, &aba, ve k.ıp 
kacaık gihi sair mulıtPlıf ev "'iY·
sının 23/2/942 tarihine müsadıf 
pazartesi gürü sao.t 14 den it l.i· 
ren Kuzguncukta çaı~ıda açı;k art
tırrr.a ile •paraya ·vrilect-ginclen 
ve teklif olıınan l>t,deıl mU!lı:: ı:
mt•n kıy.rnctlerinı ':ıulmıyatıların 
25/2/942 tarihine mi.»<tQ.1 çars-" _ 
ba günü yine sa<ıt 14 cir a,yn 111<1-

halde en çc.k arttırana ihaıe ,. _ 
lccegındcn talıplilerın ayn n 
\'e saatlerde mahrJlinuc ha r b _ 
lunacilık memuruna .. ural' ... a ı ı 
ilan olıunur. 941/Iı39 

İs!:ıı!'tul İkinıcı lora ~Ieı:c ıu 
da 41/3533 ·-

lJ;r borçtan dol-ıyı hacız ıı~ı 
lup paraya ÇCVTilnıe~ine katar \' 
Bavu1, tıTaş takımı; 15*'-arp!n, kı ı,,: 
erhck kostiimili pant..'llon ve rl'cien 
1barct c~-ya 3 Marıt 42 S81ı güıtu rı.t 
on bırric EnıinönUnd~ ~i ı~uC.yc ır. 
nu:.da alt kat1a. 3 ., :. j nıa~~z~ ıa , 
arttırm{l jle satılac· Jı 

~t~ıhı..mmnc krym~tinın yti'? 
mlş beşıni bulmo<l•oı takdir 
art! rrwsı 6 Maı1. Lı·12 Cunıa gıln 

n5 rn., U de ve tayı ediıcn saa 
ed ·ıcc ·kt r. 

l. t kllicruı maba .. n 11' 
nal ... k rr,~mm1Jı0a m öı.: . 

junur. 

~----mıı:ıa .. 
Zühreviye ve Cildiye Mütehass;.aı • 

Dr. Bayrı 6mer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağ, Ca
mii karşısı Hasan Apart. No. 133. 

---- Tel: 4S586 ----

Üsküdar İcra M. l"ğımdan; 940 rn~~ 
Ta-ıdıih İlfuıı. 

Paraya cevriJn1esinc k:ırar veıiı.<L 

Son 'l'elgraf gazetesını.n 13/2/942 k _ 
ıd.h ve 1.,"69 sayılı nüshosın.n :i 1<·t 
sahl!esin.ın 6 ve 7 incı s~hınlarmd \ 
ila1~ edilmiş olan f:o>ayrimcnkuh.ın .ı 1-
detlel'c Dit kt&runın 3 ı..irci.i. ılladdc ır:_ 

del•i müddetin 20 'ün olmayıp 15 gün 
o'cilığu ve 5 ci rr.oddede tasr:h edl 
ikınc! arttırrr..;ı müd1•titlln 15 gün 11 • 

mayıp JO gün oldu~u ve 6. ıncı m:ıdc 
de ı;ti.stcl'ilen müd.J~t:n de 15 gti 
nı&yıp 7 güO o1dugu taWhen il3n t • 

lunur .. 


