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Sareı· ve Başmuharriri: ETEM iZZET BENİCll 
' 

Guete;re pnderilen en ak iade edilmez. 
• iN SON TILGBAFLABI VE BABIBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

ÇÖR ÇİLİN 
Nutkundaki 
bir nokta 

Bu harp hakikaten bir 
gün Amerika ve lngilte
renin tahmin ettiği müd
detten daha önce bitebi
ftr. Bu bakımdan A~ 
mnn • Rus cephesin,deki 
harbin büyük dhemmiı
yeti vardır. 

• 

Ya:aan: ETEM iZZET BENlCE Şar.k cepheslıııin pmal bölgesinde Fin lat'abın ileri hueket haıtucıc 

Çörçil Avam Kamarasında yeni 
bir nutuk !Öyledi ve harp vwye. 
tini, Sinı;aı-ur inhizamını ve se
beplerini ı ukça anlattı. 

İngiliz B•~vekili hakikatli sak.. 
lanııyor. Jaı·onların iyi hazırlan· 
dıklarını, ha.kında muvaffak ol. 
ciuklarını, 26 tümenle harekat yap. 
tıklarım, h:naya h~kim bulun. 
duklarını söylüyor, ve daha bazı 
mühim ml!~affakiyctler elde et· 
melerinin de mümkün olabilece. 
ğini işaret t'diyor. 

İngiltere Jrnzırlanıncıya, Anıeri· 
ka hazrrlıkıaını bitirip düşma.. 
nın bulunduğu noktalara gelinci. 
ye kadar hı..kikaten daha bazı acı 
kayıplar ka)dedileb\Jir. Ancak, 
buna rağm 2n dahi gerek Ruz ve it, 
gerek Çör~il zaferin behemehal 
demı>krasiler L. plıe<ınde tecelli 
edeceğ'ine '"•111.Dlrş b•ılunuyorlar. 

Çörçil, za1.rden ümidini tek İn· 
gilizin bil.ı kesmemesi icap et!~ 
ğini anlatııken l>ir nGktaya da te. 
mas ediyor. Bu nokta, gözden kaç· 
mıyaca.k katar öncıut•dir. Çörçil: 

- Belki cie bu harp talımin et. 
tiğimiz müdıietten daha önce bi. 
tebilir .. 

Diyor. B•• iht•imal Sı>vyet • Al. 
man ceplıe.,ndeki harbin iktisap 
edeceği m2hiyetc naımran yerin. 
de ve hatt~ muhakkak Jı;ir ihtimal. 
dh, Sovye'leı şlnı.diki halde iaar. 
lllı,larına devam edi)orlar ve ye. 
ni yeni mu\ ~ffaıkiyetler haber ve. 
riyorlar. İlhlalıa .. Alınan taarru· 
zunun ba~lamasına kadar Ruslar 
Leningrad'• lmrtarı:r, renuııta Har. 
lı.of'u söktı:rür, meıkezde Smo. 
lens.k'i düşi.rür ye ileriye doğru 
aWabilirlerse vaziyet Alınan or
dusu aleyhine ilkba.t,ar gelmeden 
önce ç<>k drğişebilir. Bu takdirde 
Ruslar m'1:•madi taaıruzlarla ve 
irade teşebhüsünü elden bırakma. 
mak şaır.tile Alman ordusunu la. 
arruz ve tefevvuk kudretinden 
mahrum edeb.ilirlene tedricen 
İngiliz v~ Amerikan yaroumnın 
artması, orounun manevi kudret· 
)erinin yükselmesli, i§ı;al sahasın. 
da kalan I:ı.slann vazifelenmesi 
ve karşı C"t-phe ge-ri!ıinin silkin. 
mesi ile Aln an ordu":ı11ııu mağlU
biyete doğttı gijtürebilirler. Al. 
man ord11>t ı un mağlUbiyeti har. 
bin pirdenbire bitmcs:ni ve Avru· 
ıada omhıı öteye harp sonu nL 
zammın k:ın.lmasını ve buna da.. 
;yanan tas!i,·e hareketlerini ortaya 
çıkarır. Bu vaziyette Japonya ile 
de harp şclJ: tamamHe değişebi
lir. Ba!jta Rusya olmak üzere bü. 
tün ınüttPL kler yine bütün güc. 
lerl ile Jaı.wnyanın üzerine saldı
nr ve Gfü t~İn oğlu İmpa.ratorlu.. 

!Devamı 3 üncil Sahlfede) 

Şark Ceplleılnde 

RUSLAR; Fon 
Busch ordusu
na derhal tes-
1 im olmağı 
teklif ettiler 

• 
Ba teklll kabul edil· 
medlllnden ili cuma 
geçilerek Almaaıar 
12 bin gaip verdi 
Mookıova 25 (.A.A.)- Bir Soov

yet huısusi tıeblıiğıinn b'iM!irıdiğine 

göre Sovyet kı1'a,Jarı Leninıgradi 
bölgeshııde Staraya Russoda Forıı 
Busch ordımunu çerrıUleT i~ine ab. 
mışlaııdır. F<m Buısclı teslim ollı. 

mayı re<ldıet'tiğind'<'n SQIV'Ye-t kıt. 
al.arı hücuma geçm.~1ıir. 

Allmanlar 12 bin kişi kayOOt.. 
(Devamı 3 \lncü Salılfede) 

Yunanistan dan 
çekilen Alman 

kıt' al arı 
Leningrad bölgesi

ne gönderilmiş! 
Moskov& 25 (A.A.)- Sovyet 

keşif biT!llilderi, Alımanla.-ıın Le. 
ninıgrad böhgeffine takviyeler 
göıııderdJ'<tlerini göıımfu;lıerdlı. Bu 
kıt'alar arasınıda oon 2'amanda 
Y'll'nandstanıdan gelen kıt' alt .ı' bu. 
luınduğu da anllaşıimışnr. So<vye• 
kıt'al'arı Lenrlngnadı kurtarmak 
iç'in büyük taarruza şid:d'etle de
vaım 'f'r:,.?f,,...ı,.,,. Dü·n. Alımanlatdanı 
taik\"'.iyıeli 12 mevzi alnıışl'ardır. 

-----<>---

MAREŞAL 
KEİTEL 

Dün akşam Slo• 
vakyadan ayrıldı 

Pres1ıurg, 25 (A.A.) - Mareşal 

Keitel Slovalıyada iki gün kaldık.. 
fan sonra d:.in akşam hususi tren. 
le Pre.sburg"ı'.an lıarnket etmiştir. 

--lliFILIPIN 
Adalarında 

CASUSLAR DÜELLOSU 

1111111~~ 
Türkçeye Çeviren: 

1111111111~ iSKEN DER F. 
SERTELLi 

DÜNYANIN EN HEYECANLI 
ENTRiKA ve MACERA ROMANI 

Filipin Adalaı:ınciJı. İngilizlerin, 
AınerikaWarın ve japonu;.rın ca
ou• teşkll~tlaırı - Malalc•lı lı:adllll4 

av.ia.mak jStiyen casuslar - Mey
hanelerde gaTSc>nluk yapan Japon 

ctllatları - Devletlerin milyon
ları buralarda nas:ı:l harcancyor?
hcr.şeyde kadın parmağı ... Kan1ı 
ihti!Aller ... Japon cellatları iş ba
~ındai. .. 

CUMARTESi 0'01''0 BAŞLIYORUZ 

RUZVELT'ln lla 
ııbalıkl beyanatı 

"Pasif ik'teki 
kuvvetleri
mizin 2 vazi
fesi vardır,, 

• 
Amerika sahilleri-

ni topa tutmak 
bir netice vermez 

UZABŞABB.TA 

Japonlar Ran
go n sahilleri
ne asker çı
karmağa de 
vam ediyorlar 
Rangoa mlıtalakem 
mevki haline sokul· 
da. Taarruz maka· 
vemeoe bekleniyor 
Larıdra 2~ (A.A.) - Ra.ııgon• 

da Ja,ponla.rın yapma.ğa hıazır
lanfl ... ". ı .. ·· .. , _ taanroo kat'i 

. bir mulk<JJvıeme-tıle behleı:ıcmeıktedb·. 
s:ıvi'l !halk şehiroen çrkarıl'.mış\ır. 
Şehir hiI ımıüıs1.ahkcm mevk'i ha.. 

(Devamı 3 üncil Sabifedel 

B. R.uzveıt 
Voşington, 25 (A.A.) - Bay 

Ruızvelt matbı>at toplomısı.rııdı< 

ıo;;zeteci!ere şöyle demiştlcr: Al.. 
mo3'!1-l:a,r, denizaltı~aTiyle Acmer.Lkıa. 

sııhllmı topa tutmakla si:Y""I bir 
telSiır hasJ,l etmek isUyorlaT aınrnıa, 
bu; netice vermez. Bll§.kis düş

manı yenımek azmi daha çok kuv .. 

Cava son ana 
kadar müdafaa 

edilecek! 
Vaş.mıgtoı; 25 (A.A.)-B-a!Y Ruız.. 

velt üe görüşen Holanda Haııici
ye N?~·-· "·~ Vlofens mat/buata 
yapıt,~- , __ .,..,, Oavanın içinrl~ 

buılunıduğu; dıı~Pma rağmıeın son 
an.a kadar ımful'afaaı edileoeğini 
sö,Y'lfl'IY1~~ ırn ~~ ....... , :latve e1ıır.rlş-t:ıir: 

Holanıd.ıı hı.,. Amıerika ve İ!ıııgi~ 
terenin Holamda Hinrl~sta-mnrla 

yaptıkıla·rı yardımdan l!IlJ€ımnuın
durlar Van KJ.efenıs lııınrlraıya 
dönecektir. 

vetlenımi~ir. Pasifikteki Ameriı.. V • V t 
k•n ıruvveııerının şim<l'k; halde I enı I Unan Or 

A 
(Devamı•3küncu s.ffhlied•> pito muhrip/ eri 
merı a ar-

b• N Kral Jorj 4 muhribin 
ıye azırının denize indirilmesinde 
bir demeci: hazır bulundu 

"Japonlara karşı üs
tünlük günümüz uzak 

değildir,, 
Vaşinglt•I' 25 (A,A.) - Biırle· 

şik Ameri''" Harbiy~ Nazırı Al. 
l>ay Knox, llirleşik Amerikanın ' 
!:ütün harp gemilerine ve deniz 
üslerine ra.I~ o ile ya~tığı demeç. 
te, Amer'ik• lıların Japonlara kar-
şı bava ve dı niz iisıünlüğü temin 
edeceği günün uzak ı>lmadığını 

vlidetıuiş ve şunu ilave etmiştir: 
oıSizc n.crı.lt> bir toı.çu 13.zı.msa, 

bunun ycrİLe liki tar.c alacaksı-
nız.n 

Londra, 25 (A.<l.J - Yunan 
Kralı Jorj l unanistım hesabına 
denize iındaiilmiş olnıı dört tor
pido muhri1inin adlar.nı koymuş· 
tur. 

Londradaki 
Sovy t sefiri 
Rüştü Aras Şerefine 

bir ziyafet verdi 
Londra 25 (A._A.)- So~>yetler 

Birlıiğinıiı:ı Londra sefir' Maislky 
\Devamı 3 üncü Sahl!ede, 

Mal saklıyanlar yakalanıyor! 

Bu sabah Uç cürmü
meşhut yapıldı; 

26 Okilounbulundu 
Eıımiyet ~.eşkilatıııa ınrensuıp 

memurlar bu S<l!bah yaptıkları 

cürmü.m'e~hud netces.inde ıruıı;_ 

yıetli gul.a madldesi saklıyaın ili; 
şahsı yakala.mışlandır. BUıIIilal\dan 

bini Mecicliy·e köyünıde Eski06-

manlı scikağında· 13 nınmarah ev
de oturan Ha""'1Jı Hoca adında 
bi,,:d ır. 

Hasım Hocanın evinde anühim 
mık~aııda un ,;akladığı tesbit e. 

lDell'B.mı 3 üncil Sah.i!ede) 

Ankaradaki mües

sif bomba infilakı 

hadisesi önem J e 

tahkik ediliyor 

Milli Şef ve 
Devlet erki· 
nı Fon Pape· 
nin hatırını 

sordular 
• 

Büyük Elçi ve 
refikas;na tev -
cih edildiği zan· 
nolunan bu kö· 
tü niyetli tertip 
yurdda büyükte 
essür uyandırdı 

Fon Papen 

24 Ş•ıhat 1942, fahah sruı.t o
nu on d•kika g•çerek Aııka
ranın Etı•niyct nıcydanilo Ka .. 
vaklıd.,ru ara<ıında Atatürk 
bulvarı üzerinde bir bomba 
p&tlamış ve blir ı.dam tama.. 
men par~alanmışhr 

O sa·•lte bir allanım kuca· 
ğında 1 ı.maş parçasile sarılı 
bir cisim olduğu halde ı>ra

dan gittiği görülmüştür. Vü. 
cudu paıcalanarak ölen adam 
budur. I .tlıyan !,ombanm da, 
kendisi:ı«n kucağındaki cisim. 
olduğu 7annolıınnıaktadı:r, 

tDcvamı 3 itncli Sah.i:tede) 

A vusturyadan Ame

rikaya iltica 
eden maruf romancı 

StefanZvveig 
karısile birlik· 
te intihar etti! 

Rio de .• .. neiro, (A.A.) - Ste
pban Zweig, karısı ik bera·ber in. 
tilıar etmişhr. İll'tıiıharnıdan evvel 
Breı!ilya ınakamlMuı o gönderdiği 
J-ir mektupta. kendisine karşı gös
terilen misafüpervedikten dolayı 
Brezilyaya teşekkü•lezini bildir· 
miş ve 70 yLşuıda yeniden başka 

(Devamı 3 ilmü Sahlfede) 

KISACA 

Ağlar mısın 
gO.ler mısın 1 

11ısırda Nahas. Paşanı.n iktidar mıev
kilne gelmes~ dolayısiyle yeni meb'uıs 

seçim! yapıley-or. 
Bizim mahut arkadaşla biT arada 

~va·a1'1ere göZ altık da· 

- Ağ'lar mısın, güler miısln §U haie?. 
Di.yerek devam ebti; 

- Nahas Pllşa seçim yapıyor, diye 
mı.dıa!H' pa:otiler seçime *Liral< etıme. 
miye karar verm.işler. Alman ve İıtaıı
yan ordularmın l\.iı:sır kapısında bek,.. 
lıediği ve ,b~r an önce K(thir.f-ye girme. 
yl gözetlediği bir dev~rde böy'le bir 
seçim nıüc:ıdelegin.in görü'1ebileceği 
te-k yer gal~ba A1ısır oluyor, Mısır ola
cak! .. Bütün bunlar, haxpten ve l\.ilsın 
kıırn.roıktan soııra dü>;ilnülecek ve 
ycpılacak ~eyler değil m=?. 

/1.. ŞEKİB 

KARADENİZDE BİR HADİSE 

Çankaya Motörü 
Bir Denizaltı Tara-
fından Batırıldı! 

9 kişilik mürettebatı sandalla 
karaya çıktılar ve başka bir 

motörle buraya getirildiler 
Liman Reisliği tahkikata geçerek bu 
sabah Kazazedelerin ifadelerini &ldı 

istanbuldan blcr Bulgar limamıııa 
ınüiLvc:.ccihen yola çıkan 200 tonil:uk. 
Ç•ıı"aya motörüniln İ.stanbtıl B<>ğ""'
aa :.yalan Tfuık kar;ı. suıı..ı.rmıd:,ı bir de-
D!i.zh'l'tı taırafınrlan batır1Mtğ~ ve mü. 
rettebatının lruı'tarıldığı haber a.lJıı,. 
mış\H". An-k~ra, 24 (A.A.) -
So~ Telgraf - Çankaya motörü Fa.. 

ka Mebmede a<lttlr. MolörU,, 9 ltlşideıı. 
mil.r~kıkep mürettebatı saudaJ.lıı.r[a K ... 
rabuınm sahiline çıkm~la-r ve bir mil~ 
det •= orad:m geçC'n diğer bir ıoo
törle Kavağa galerek vaziyeti Lhn.an 
Reis-llğine anlatmışlardır. 

Uman Reisliği tal:lkikata başlarmş. 
tır. Bu sabah !kazazedelerin ifadesi ,._ 
lıncrr.o'!llır. 

Oniversiteli 
gençler Bursadan 

döndüler 
Cunıralesi günü şehrimizden 

Bursaya gid•n Üniveısitc Hukuk 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Marangozlar ve Otelciler Cemiyeti 
• 

Kongrelerinde Neler istendi? 

Bazı hırdavatçılar 
kasten diikkenlarını 

açmıyorlarmış! 

Bu yüzden marangozların mal
zeme temin edemedikleri ileri 
sürülerek Ticaret Müdürlüğü
ne müracaat kararlaştırıldı 

Hariçten getirilen iç ton Oomalaka llllA 
niçin eınala tevzi edilmemiş 1 

Otelcile:e lüzumlu 1 

eşyayı 

Cemiyet dağıtacak 
Şehrimiz Marangular Cemi. 

;ı etin!in yıllık kongresi dün öğle. 

--
CERÇEVE 

MANTIK 
NECİP FAZIL IUSAKÜREK 

-2-
Anıcrıkalı muhnrrir, manıtığı, 

demokrasyalarm Mihverle uz
laşmasuıca buluyo~. Çünkü de. 
nıokrasyaların Mıhveru yene. 
bileceğine kani d•lfildir, 

Bense, mantığı, yine demok· 
rasyaların Mihveıle u:zlaşma. 

sında buluyorum. Fakat onla. 
rın l\lihvcri yenmekten aciz ol .. 
duğuna inandığım için değil, 
bir gün kendileri için en sela· 
nıetli yolu, M!ihvcrle bir uı.laş· 
mrula bvlacaklarını sandığını 
için. 

Nitekim Mihver hesabına ay. 
ni selilmelli yol, (Hitler}in in. 
giltere üzerine gök.ten diişıne 
elçisi (Hes)in mahut teşebbü· 
sile çoktruı açılmıştır. Ve bana 
göre Almanya, sadece bu teşeb· 
büse gü>enerek, bir iki miLyı>n 
çocuğunu şark cephesinde is.. 
kartaya çıkarmıştır. 

Aillıanlrrın şarı< :iı<tikametine 
yüklendikleri ilk giin, ille defa 
ortaya attığım ve 24 saat ilerL 
sinden mes'uliyet kabul etmez 
birtakım başmuharrirlerin lü· 
tuikiır alayların:. şahit oldu· 
ğum bu mevzuda, Anıerikadan 

elen sı>nra Y• pılnuştır. İdare lıcy
t tı \le hesap raporJaıının okunup 
kabul edilmesinden sonra azala· 
ıın dilekl~rinin tesbitine geçıL 
miştir. 

Müteaddit mar~n~rnzlaı·, kafi 
miktarda koııtrpliık hulamadıkla. 
uru, üç ton gomahka g<>tirildiği 

(Devc:ur..ı 3 üncü Sah· l:dC) -
gelen (1) ııuıııaraıı mantık sesi, 
beni mu; !p sebep ncğil dt., ııc. 
tice bakırı.ından k;ıid ediyı>r. 

Ben dedim ki, Mihverle de. 
nıokrasyalar artı!.. uzlaşabilir; 
şinıdi diyoınnı ki, eğer Sovyet
ler ilk teŞt'bbüstc ı~sfiyc edile
bilseydi, şimdiye ka·dar Mih. 
verlc den.okrasya'.,,,. çoktaıı uz. 
!aşmış b1mlnacaktı. Yine diyo· 
rum ki1 eğer önün,üzdcki iJk. 
bahar ve ~az ayların.da So\'l et 
Rusya tasfiye edild:ıiliı-sc, ~lih. 
verle denıokrassa.arın, hcr5e. 
ye rağııı·~ll uzlaştu~ ilıtiınali en 
kuvvctlisicir. 

Benim, (uzlaşın: ları lazım) 

fikrile alfJ:am yok; (u~la'"cak· 
Iar) ta\n,:nile aHikan1 v;r ... 

Bu tahmini isı:nad cttirdL 
ğim gönişü ve ıııtu·ip sebepleri 
de artık sYz. tahıni11 ediniz! 

Hakiki ına·ntık üç yol gö;.te. 
riyor: 

Ya Sovydlerle deınokra,ya· 
lar arasında tanı vr saınjıııi bi.r 
kaynaşma ve işbirJ iği olacak ... 

Ya de'ltGkrasyahr. So\ yelle
ri, sonun.•. kadar tek ba larıua 
Alınanlar< karşı h'ir yandan 
harap olmıya ve bir yandRn ha. 
rap etmiy~ menm;, bir alcı diyp 
ku 1Lanu. .... &1i. lar ... 

Yahu; :\lih\·~rle uzla~atak. 
!ar ... 

Bence Uçüncüsü.n. 
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/.tLK FlLOZOFU 
-= 

NE. "'SİNİZ?~ 

r:.kişchirti lububat taciri 
Süleyınm Çakır rdıııılaki \'a• 
la nıla•ın, fü·enJ,öy Sauatoryo. 
muna hl,.· pav)on iliı,di için, 
100 lı'in lira öde üğini okuılu
ğuın zaıu .•. "l.n, SC\ hıccck ~:erde, 
için1dc bir sızı duyiunı. Cıt n 1 
,.e [azilrt sc:lıf!'ıi ':rlirk ~or11ğu, 
içimizdeki bir yaranın rleşil. 

nıc ine sebep olılu. 
()nnn hu oiiıncrt h=t-t'C>keti, 

sanki, suntımıza \·urulmnş bir 
sille, kul:Jkl:::rıını:11 uğuldatan 
bir ha~·kırıştır. S!.ilcymon Ça. 
kır, in-.ni hisleri en knn·;tli 
olan Tiirk ırkınııı civ&nınert 
kalbini, b!i:r hami. ile ortaya 
attı. 

Hani, n<.rcde Siile~man Ça
kırların ~leri? .• l!ani, fU"rede, 
hu foıırakiu saye>lrulı-, hu )~r-

TÜRKÇE 

Ilı\KK 11''DA 

Bir ıuilli n1ücssesr, gazetelere 
verdiği ilanda, iri lıar{lcrle şöyle 
diyor: •Bir de3İnatÖ1' aıanıyor!• 

Iley giJl tiirkçe h~y! Ressam 
kcliınesiniıı ne ILusu.tu, ne ayıbı 
,.·ar?. Bmıj, öz türk'ieyc ehemnti. 
yet ver~ektik ?. Bir taraftan •O

l•r• di)oruz, öbür yandan desina. 
t .. 1 or. 

KADIN 

l\IİLYO. 'ERLEllo 

Bir gazetede okudum: Ameri. 
:kıtt!a kadın milyo.,erlerln sayı ı, 
erkek milyontrlerden daha fazla 
imiş! 2951 kadın milyonere karşı· 
Jık, 1998 erkek mily<mcr var. 

Bu milyonları, biuo.t kadıııların 
çalışıp l.azandıklarıuı zannetmi. 
)'oruın. Demek Amerikada, kadın 
t•ğruna milyonlar yemiş hovarda. 
lar çolmıuş: 

HARCANACAK 

PARALAR 

Ad&ları Güzell"'ıtlrnıe Cemiyeti, 
bu yaz, fc,·kaliıde bir eğlence ter
tip ederek, Ju.sılatıw, Adaıun ima
rına saı:federekıniş! 

İyi anını.a, bu eğlenceye gidip 
para sarfoderck eski hovarda ha· 
ba)iğitlcr, nerede?, l:ine vaz llll, 

dersiniz?. 

O.'DÜLASYON --- -
ÜCRETLER! 

Kaılın l>erberleri, oıulilla~yon 
ücretlerine sa kuruş kadar bir 
zam istiyorlardı. Gesen nln bir 
kadın berber., şoyle di) ordıc 

•- Ne yaparsın, bir dakiluıda 
yenip biten kuzu etinin kilosu 22(} 
i<uruşa olursa. bir gün, bir lıalta 
devam eden bir ondiilasyon için 
50 kuruş faLlı> alını.ız. çok mu?.• 

AHMET RAUF 

Ticaret Vekaleti teşkilatlan· 
dırma umum müdürü geliyor 

Manisa 25 (H!lSusi)- Ticaret 
Vekfilet.i teşk Jfı.Uandırma wnuın 

müdüxü Avni Sakman E;ge hav. 
za&mda tetlkikler yıap'ıkı.an son. 
ra Manisadan İstanbula hareket 
etmiştir. 

REŞAT FF.YZI 

dun istikL"ıli ve kuvveti saye. 
sinde zengin olan diğer vatan. 
daşlar? .. 

B.•ika memleketlerde bir tek 
ıuhınıu hnıini taşıyan mektep
ler, h•.;•aneler, fabrikalar, ge
ınilcr, h2)IT rcn1iyctleri var. 
dır. Süleyman Çakır, 100 bin iL 
ra ödemek sıırctile, gönlümüzü 
{erah1attıi?'ı kadar, ~a~lnrımı.210 
dibine kadar, yüzümüzü kı· 
zari tı. 

Süleyman Çakır, bu asil Türk 
çocugu, mahcup etti, bizi .... 
Gözlerin! devlot<', belediyelere, 
hususi id>relere tl.laııiş, yar
dım, hnıni~·et dılc~ en yoksul 
vutnnda irıın uzanan ellerini 
kenai lıal<'ll'lan iiurinde toplı. 
yncnk Siıle~·ınan Çakırlar ner
dcshıiı? .. 

Mısırdan 1 mil
yon liralık mani
fatura getiriliyor 

Mıs:n!au ve İng.J>teredcn kü'L. 
liyetli m.Jt . .;ıl'da manifatura eş. 
yası celbine teş~bbüs O:u=uıı
tc;r Yakınıda Mısırdan b.ı.r ın.:l. 

yll'll lira kıymetınıfo man.fatu.ra 
eşya~ gel.irilecek'!r Bu malnar 
arasında jspC(llya lll<'tııŞ<'li ol1up 
İsi<'rndC'l":•e transit dcpoounıdıa 
muhafalla eod· len pamd:lu ku. 
maşlar da vardır. 
-~-

Belediyece yıktırılan Valde 
hanının •ahipferi bulunamadı 
Ça~<;Llar yokuşımdaltı Yal. 

dch2nı bdediyc-ce ma.li ırıihJ.. 

<!.:: görü'erek 1926 yıl,ıııda yJ;;. 
1ınlmcytı. 'Bele<l.ıye yıkım içfa 
1139 lira 77 kuruş b r masraf yap.. 
:ın~, fulmt o vaınttenbcri bu 
masraf ,parasım.ı hanın sahi.;;ı1f. 
rınden tahsil edem~~ir. . N • 
hayE-1 evvelk. gün Şehir M~cli. 
si~ wrll~ bir ıakrirle han sa. 
h.ipJoe11nın on altı yıldır el'ım bı.ı .. 
1'1.llll'(lmadığı biJdir im~ ve hadL~e 
de müruru zaıman o1duğu iÇ'in 
takibind.e bir fayda gtırülmiy,,... 

bu alacak i.şınin teı<klıtıi ··t<'nll. 
miŞl.ir. 

Şc;hir Meclisi bu talebı .kabul 
t:derek dosyayı chıfza• yollamış. 

tır. 

Odun kesen bir kadın ağaçtan 
J;;.:;n öldü 

Ödemiş:n Beydağı nahiyes.nin 
Kıi.;e köyünd n Meh.me<l karısı 
Hatice Tek•n dağda odun keser.. 
ken ağaçtan düşmüş ve b!YWli a. 
karak ölmüş'.rlir. 

K dınları ku a ı rı 
Ilır .. !S ::ı 'k..;dm 1..-u.._'T!aŞl .. tUlldl lyi 

dckunlli.ad·gından \eya ivlıkleriıı.n 
çü:iik olduğ ıı..;;yrtlrr yopW., 
TOr. e liradan tulun da metresi 12, 15 
liraya kadar olan bir k131m kum~
clıı bu hal , .. ar. Bu para az rrııdJır?. Bu 
kuır-ş'ar neden iyi d<rkunır.uyor Ta.. 
s:.trru! devri1ldeyiı.. O h:ı.ld~, yapttğı

m ız. m:ılırı sa~m ol.ı.r..asına her z.a... 
mandan fazla bugün dilılkat etınü 
mecburiyethıdeyiz. 

F.admlarm tabiri ile lrurr.aşların t,._ 
buk torozlanmasırun önüne ge<;"ecc k 
te<fb1ı.ler alalun. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 44 ----.... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

ı:ır ver .• D edKck: ı; vt .. cn ı... ::ızı .. I 
du- Seü:ı..:l &:.tı. t o~du~:,;::ıa L anıyo

tuın. 

Beni di •• , elinle, SUav!.. ~ r. 
bu.:ıu ya, 'mo:man. bir tiı...-,, ben ayni 
karan ve ec m. \ıc g.tuı .Y'(."ıeeg.m. 

Burada k .... m.. A ·-;,, ı.. d '~:ıdan 

ltı.b ... .ı.en, la t Ill"tınaL:ı~ 
rı fiU anu... "-4 n 
n.ım.. D;.. d 
re;y )rt.mi. ?
Sen dı..w 1 ~Y r rn .:ı". Bır giln 
koc.:..mı.n evinden keç8Cağım .. \re Ecn, 

buna r ..,. c l, burad:ı bir y"'rlm 
c ur.adı:- ı a ;n du.. yada b~ sa-
nı ye tW.ı durm.ık.ı cnlr içı · bu o.ı.i:ı. 

1 
lık olur. A.z. pı .,na, lztıraıp.ı:ı.r -:ı • iç 

e. ı.l.J.rın:. , ı u .:ı r ~ ıbt.t.."ır runa 
t:"n<li c _,,, wtu.y•t ver .. ın. b!Je
cc~ 

SUav~ son zam nlarda ı Sdaşan, 
•enç k:ıdının bu u::wı ve heyecanl> 

ıJUarıru, n..ı """' hidwn ..-e ao-

ğukkanlı tıarekctlerle \'e söılerle k;T. 
~ı .dı, g..ıı.al kadının s&'Çlaırını o _,,ı
yarak, oı u, alnından öperek kuvveW 
b.r k· ç c0m1:eyi btrıbı.1 a~r..suıdan sı
ralar, c.ınu yat-'ŞLmıya. tatmın et."J1 1ye 
u ,.trdl" Nev , dolu gözkr,c_ ona 
b k. r, soora bat.ışlarrıı, odanı:. iç~ 
<!e st.blt bir nc:Kt:i61& d e-rck, uzun u
ZIJD du,ü;nfuciil. 

Silavi, Nevini. &ev.yordu. Kaç d"cfa, 
~uu:-uT'un der!oi JCer nae bu t"""dis 
rıu.:ıak:c:lY'e \; e mLA..ı::ıfuışası;.u y ].An~. 
Gene k. na kar:• z:.tı va.rdı. O lan 
1-~!.lmyorda. O!ıu d.l tmUyordu. Onu 
ar.ıyoıdc Onu i:rtlyoclu. Bu, BC\'nldt 

değ ı miydi? 
Faka\, SU:wl, hiç bir g!in, Nevinin 

bu kadar ileri cid•blleet>gini d Ül>
m~mıı;, C:.'un!n et!DOlll•ş\.. Genç ka
dı:..da Meta g;ltıkı;e fazlal.a<._,. bh' a· 
salı! bubr.:ın, ga-r19 bır hırçınW< gi>ıe 

çarp..7ordı.ı. Ve aşk. ,.-::r:v.._"':ıl\a sah:ıele'. 
rl, tıynl ha.ra.:et ve heyecan!y1e, haf'ta
n:.n üç ı:""ü:ı:ide. Eleııın' ıı rnd&b sın-

indiıtan'ıu 
cırarll ta 1rı 

liındi.Slô!ın, Ort.a Şark~:l otUTanl.ar 
i.;uı d'-h. esrarlı blı- mem?cket te:.ir ve 
lnLl'ô'..ln.ı. ır~lnr .. "-r:ın. Garp~ilc-r ic_.·:~ 
H nt a.1em .nin na ll bir h~yC;ji.hancue 

:;.aş•o.,gır.ı d~.ın.ıı:u.ıl.. liüx: stan. bl 
z.;ın n <m.cket ıçın peri. yJb3r.cı s. yııl

n~'::. Çurrl~ü. \ ~kt yı·~. Il ı.ııch~tiı.na gltr
~. )"~ ;.ı ili?Jo:ilst.J.na uı;ramı~ b~r çok 
ı.rıiat-.ar vardı. 

Betr.m bııyuk: balıaın. muı:JJFmd.i. ~
t..ı:ı JUı !\Ju~ m l\1 ... ki.c..i.ı.hcı1:u çık-t~ 

10!:!1 aor.ı·e, iJt \'az.ıte 041.rJ.k Ba ... r~ ya 

Lv n cu ı ~ti. na :-.. ya vaın.."fla g!aen j 
bfrv,;11 peder, gldİj!e ve danıiıl!e Hin.. 
C.i'"U."."'a ugra.~tı. 

<;.. c ~lu~ı.möa, Vız.er l,,u uzun deniz 
)-O'd;u:l l!IH.l, Hi!wı.sıana aıt garip hi
~..;.yc:.er t..~al.;,...,jı, O.mı.n.n1 ı i.1.pı::rator. 
1ı!t rı ll"lı 6un dc\•irleı ıntie dahi, Hi.n.
a-sılll;; gld~p ı;e.cn Tti Klcr çoktu. 

D ıL3 ·e ,,n z.anı.JL-.~ .• ~.a. llınıdisla. 

r.a gıl.mıl bi.r çok T'.ır:ı:..er t4t.IWll.JTI. Bu 
'ı<ıt :-::iaşlar Htru.J;:1t· a değil, .t:J'ga
ı. tıt.ı..a 'idip gek"ı,iş dl. '\ıJ.;..a.rl lı. tJt 
}·o~u ıdi. Yan.1 llinJ• ;.J1~ t.a.-rtttıle g~tlip 
ge :r. Yı. lı>-rc.h cb .c~dl. 

ı;: nu tan ;i<e' ın'--.>ın • • lk: def;:., ço.. 
cı.; .... ut.ı..aoia, pa:ı:. !" y .. rı...rindc satı.lan 
Hln~~ıan cev.zı.~den ı. n:,n~ti.!.1ı. Bu 
g:ı.riı:- ğ;'<la nudde- i lıc;....-.ın& giderd.L. 
l.•' -Onürdilm. KuçJ"ilk z.!uı'md• Hın.. 
d:Sl::r.ı <hı.:;unilrC.ım. Orada hı>r şey 

b••vle büyük olur, <11ye d!lş0nürdüm. 

Cevız~ bu kad.ı:r ol .. · .-ıa .. 
bcnn., Jiiadistana <ıit tanıdLğı.m »;: :n.. 

cı ş~y f:licrdi. Vakl.Lylı;?, i..tanbuida, 
Hi,ı.ciisl.:.ridan gelın~, 0s~\lnlL sarnyı
ı.a heCı:re edilmış t.Uer ,·ardı. Bu bü... 
yük hc:yven da, Hindi.st.9nda ber~eyin 
My;e büyW: old•.ığ·ı hııkk.mdaki kanıı

a.tur.i kuvvetlerı.diır1rtli. 
lfa8'" d31ıa büyüdlığürı zarr.an, Hint 

ku'T\$ı: .Vzünü !ş<tt'ın. V"1tt'yle, bü.. 
yük annelerimize, !!lndıstendJıı Hiı:ııt 
kL>mt.eı hedi')'e geti:irlerrci.ş. .. Sonr& bir 
takım buharat, m[sk!er, mizva-klar, öd 
•D~ları vesaire de Hine isl;a;cian ge
ll"n meddeler ımısl!lfla >dl. 

sonra: ba:ıan., İsbnb11l SC>kalda.rın.. 
da, k<o= au:ık:'.ı, cllbbott Hiııl:IJI A.. 
r~p.lnr, hoe:a.:a.r :o:ürlijk. EunlaT da 
P.ı.c<e gelm:!ş Ilin'lilerôec. İ.Uooula 
utr'Y'lnlaTdı. 

Hulf :ı 1r:....'1dt:st.J-t m{'rak1ı bir ffike 
ol:rrtk he:rt..esin zihnind:> b:r yf!'r et
miştir. Bugün, Hindistan, "" çok ko
nuşı.San mühim b;.r mevzu .•. 

R. SABiT 

Karaköy asfaltı 
tamir edilecek 

:Ka.ral<Öy köpıiisıüı>dc'n devloet 
l.IDıanlan işlelmffi umum müdür
lüğü binası önüne kadar u-zanan 
asfalt caddenin döl't bin lira 
sarfle tamir oluııınası kararlaş. 
tırılmıştır. 

---~--

idari teskilatta değişiklik 
nasıl yapılacak? 

Dah.'1iye Velci!etinc<' bir ka.. 
sabanın bir v !ayete ıatıak ollUJo. 
ması, köy'ler'!l ayrılması gibi i. 
darl lteşkıla'tlta değL;ikliğin na. 
sıl yapılacağını gösteren yeni 
ban u:aslar teshil olıı.."l!n~ur: 

Bu esaslara gö:t' !.:.· ve i ha. 
km co,,"rafl idari, sooıral, ekono.. 
m k, zirai durum ve !"'!1ııasöc'!.. 
len etraflıca ıncel- cekt r Şo. 
se, dr:u.inc ..!, arava ,..,ıu clıı .. 
rWTiları goo ,_,.'ne alındık•an 
roııra de;,.; kl"kler yapıla::aktır. 

---o---
Yeni kuralacab kaza ve na· 

hiyelerin isimleri Öztürkçe 
olacak 

DahiLye Vekilctı Y"r>İ teşkil 
o:ımacak kaza ve nahiye1erin 
ısimlcrinin muhakkak öııtü.r&çe 
clması \'e hüküm~ konağı ile 
m1ın1ur a.lelerinın oıuırabileceij'i 
binaların bulunmasına dikkat t
di lı.mesi Dahiliye Ye;ralcl.i tara. 
tınıdan vilayetlere tebliğ olun.. 

ınıu.,..tur. 

1 
dok! aparlım•unda de;am cd;p gidl
yordu. 

Sua,·i, bu mevzuu daha cfdd1 bir şe.,. 
k' 'c!e ır.frtalea ctmı:-k lüzıımunu hls
&el'llfye b~!ıımıştL !\evin. bir g!in, e.. 
'\"!run k.D.p•mı " ... pay~? yeni bir ına<.-c
rGya a~ mıydı?. Söy!-ediklıeri S3mı.. 
m~ m dl.,. Genç kadın, bu isi yapa.r, 
ynp ... bı ı· m.yc! • .':". 

~ zaı ~ Süavt. urpereı<"1ıı. ii-
ycr, yeuı, y pycn. bir haıyatı.r, cjliğ.n

OP tJkiı.:.gunu an;~yord ı. O Vcll t, Sıl. 

:-t\o.y<: d en v;ız J.~ ne ol:ıc: kh1. Ne
vnı. Su.c:vinin e\·mde ne sıfat~ otı..:..a.

c:2kt.ı". :r.ıctrcsı d~re ınl~ karısı d:ye 
m.t. 

Suıavi, bu su.alj.e:-•n. lıiç birine k:ı.Ia... 
$.nda cev p bUlamıyontu. 

Ya~ız genç kr.tdı.nn g.ttikçc bilyü
'1eI. bır tehl.IA.e g1;,t. uze::-ın.e .ıj, J:"U 
yek!. .. şt.>Çım b.lssediyoı·du. Bir gu:ı, bu 
tehl>Jı:e, !plili kop ·1r-,a, !ılıdı""" n !r 
de, ~u...~yedl!kl kü~kte ak'slt!ı:i oı.ı

e>kt.ı. 
Nın:I Yılmaz... Heoüz, saı.vlnin 

kan hükt'lın ve not 'ert"ne<!.:.il bi a. 
<lı.m .. rı.1w ';ili! ftn ve hfıd. eler kar. 
ı;"'ı!ML!, dcği.'.k t"e;>lıele o"~ bir 
s:ıo. Karıs.>ı lkıe! · Jİni bıraJtıp kaçat'63, 
ve b!lh ::.;a, SUııa:v .ye 1taç:ı.rsa bunu na... 

sıl . ı ~aktı?. ı 
DU'ün b'J r.oktalır ır.eçhU:.. iü. SL.a... 

vL el ni a.l.'lu:ı.da ı;ozcırjyoı, l dofa. 

Asker gözileRuzvelt'in deme
ve Stalin'in giinliik • 

cı 
• 

emrı 

(Yazan: •• tı. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Bay Ruzvl ıt•in sun denıcciııde 

l'C Bay St,\liıı'in gün:ük emrinde, 
rsker göz ile incclcmi~ c değ"r baş. 
i;ca düşüncel~r şunlaıdır: 

Bay RtL<\elt, müttefiklerin ay· 
n, ayn ve biı er bir"r ciilmeınesi 
~çiıı işbirliğine, İngiltcre)·e, Rus. 
yaya ve Çin" yapıla« k harp yar· 
,ı,. ına büyi:k bir öııem veriyor. 
liu i~birliğiııin dcvanu ve harp 
mahemesinin yetişfüfılip vaktin. 
de kullaııılması için, mülte!iklcr 

arasındaki d~niz ve kara yolları
nın müdalaır.<ı ve muhafazası lil.. 

zımdu. Bunu temin için, l\Iihve· 
re ı .. nrşı nııtü.n ba\·a \'(.. deniz kuv. 
'\etlerinin !ıazıtlanıtı.ası ~arttır. 

•Son T~l;;raf.ın 23 Şubat ta
rihli nüshasır.da \iC •So;yctlcr 
Jlirlif;ine ve Çine )Urdını ~çin kııl. 

bnılan deniz yollan tehlikeye mi 
gir<yor?. lıa~l.ğı altında çı:kan as
keri yazımı1da, biz bu n1c.sclcy.i 
} eni.den in~c~l"nıiş ,.a ~öyle bir hü. 
küm vermiştik: 

•Görülüy •r ki, garpte Almanya 
ve Şarkta Japonya dtniz ve bava 

J..uvvetlerilc Arkanjelsk liimanına 
ve Hasra kör{cz.ine uz.anan dent2 

yollannı, 'anki Ön<Lden müşte
rek bir phlı.ı hazırlan:ı~lar gibi, 

ılbirliği He kesnıiye Rusyaya ve 
Çine harp malzcm~si, yiyecek 
gönderilnı~-.;iı.e eı:ı;cl olmıya gay. 
rel ediyorlar Çinh dununu da 
Husyanın duı umuha benziyor.• 

Bay Ruzvclt doınecinde bu nok
taya işaret t.diyor. llunuııla Jı(>ra. 

her Mihvere karşı ü.stün hava ve • deniz kuvvetloıi hazırlamak kili 

taarruz burgusunun ucu Alman 
mnmni karat giihnıa 80 kilometre 
mesafeye gcltniş oluyrr. 

Sovy tler Lenlngradın kurta· 
11lmnsına, Snıolenslt.'t• varılnıası

na, ve AlmtJ·n ordu:;unun Dinye. 
per g:>rbine &tılması:ıa pı;,k fazla 
ve lıaklı ')larak önem veriyorlar. 
Çünkü bu l.u.eflcre c;işmekle baş

lıca dört büyük fayda kazallllllf 
dacaklardu-

1 - Al '.nan • Fin ordularının 
birleımcsi ılıtiınali büsbütün aza. 
la.cak ve Ahuun ordu!-t•ııun Arkan. 
JC!sk yoluna olan 111"-'afcsi büyü· 
~oceklir. 

2 - ~lcrk<.·zde l\l'lskovanın cm· 
.ııiyct ınes:.ı{esi uzayarak, böyle
likle Alman ordulıııı eennhlarda 
da geri çekilmek zorunda kala
ıaktır. 

3 - Cenupta Dinycper boyuna 
':ırılmakla Kafkas yolu mı muha. 
faza için b.ı nclıir bv) undan mü. 
dafna için j\7;,ıni bt;fade edilecek 
'e Kırım bı••hiilün kur.tarılaeak
tır, 

4 - Böylelikle as·ı Rus halkı
nın bnluııduğu ıncuııekctlcr alı. 

r.aeak, Almnr,ların bcha.r hozırlık.. 
.arı boşa çÜ.•rılacak\,ı. 

işte Le!lir.gradın kurtarılması, 
fmolensk H Dinyeper boyuna 

'arılması, bu bakımlardan Sov
yetlc.r çin ~tk önemlidir. Yalruı; 

ru planı bı.t•rmak i~ ın ellerinde 
rck az zamaa kalmışlı.r. 

Pendik ve civarile Siteden 
getirilecell kömürler 

Pendik ve civar;nda bol, mü.. 
lı Lm mik1larda kömür ve odwn 
mevcuıt ol:dı.rğu hı>bcr alınarak 

humarın ş<>hrımızc getirilmes:. i. 
çin belediyece te§ebbüsJ·ere ge. 
çil:m!ştir. n .. ğer taraftan bazı 

kömürcüler Şileden mangal kö. 
mürü getirrrre-k üzere Şileye 
gi bmişlerdir. 

Floryada yeşil 
saha haline 

konacak erazi 
Burasının teşçİr edilmiye
rek ehim için tohum ıslah 
istasyonu emrine verilmesi 

daha lüzumlu görüldü 

ViliıyeWm:.zde ~iııaat seferber. 
liği hus11GU'l11Cla başlanılan faali. 
y<>:e hıo:la d<·vam olumnaktad ır. 
istan'bulun tekmil kazalarında 

bu yıl en az geçen yilldan iki 
misli fazla ekim yapılacaktır. U. 
muımi bahçeler:n bazı kısunlarııı. 
da oo ciçelk ekilm 'Yerek sebze 

yetışliri!mesi düşünülmekted.'l'. 
Kağıthane, Darüliıce-ze ve F!oryl' 
sırtlarında da ekim yapılacaktır. 
Evvelıdcn t.:şçir sahas na ithal e. 

demiş olan bazı .usım'.ar da şim. 
d'lik f'dan dik 'mlverek zer'iva. 
ta ıt ıh!:~ olu aca~.ı!'. Bu ara 

F'oryad.ıcki lıağ mahallesı de zer. 
iyat iç'n Y şilloöy tohum ı!ilah 

istas:ronu cmrônE' yerketktir 

TiCARET C• .<;ANAYI: 

* Ticaret \"ekA.!r-ti .keçi kılı, keten 
ve kt!ıcv i:r elyaila!"1 ile rantuk. döküo... 

ti;ilc.,...min f.i.at'ıer.ini tcshıl etnH:ktedir. 

+ ~1~yl rn.a.hrukatın tcVZii için ye,. 

ni csa.~lur tesbit clunm~kbdrr. Dün 
bu maks:.lla ?,.!ınl.':k.ı iktısat b.'Iüdür .. 
lüğilnde b!ır toplantı yapılm~tır. 

MVTEFERRIK: 

* Küçükpazarda oturan Semiha 
Kom.cum Fa;t:manın evlııin OOdrumun.. 

d~uı küıni.ır a.şırdı~ı jçin Adliyeye ve .. 
ır:rın:$tir * Su'ttarAibnı.ette te\·killıane önünde 
e~ı ıı!:sanlısı Muz!\!!( rı on sekiz ye. 

r'nden btr .. klıya.rn.k öldüren B<"hzat 

ısnı1ndEki g~n.e~ dü.n .1\C.u·eczada mUt
h .. !-r·mf'C ne de\'ı:tm c ~urın.uştur. Müd

de>iumurni gene kat!En idamını talep 

etır.ıştrr. D .. \. , nnldnfauya ka~ır. * C.ilıat isınlnde biri kentlısinc roıa. 

li)c mtmuru sü.c;il vcrerf'k üç dülcltfm.. 

crdaT\ 400 ltra dolandırmış ve iki ay 
011 gün rnüddeUc hapse mahkOm ol~ 
rr.uştı.rr. 

değildir; bunları Ok) nıı11.>lar o~
tasuıda yiım Rusya ve Çine tıLa.. 

nan deniz ) ollan üz.-.rinde kul· 
ianmak için bava ve deniz üslcd 

de liuınıdır. tı tlantik'de Amerika.. 
nın izlandaya yerlcşın.esli, İzlan
dada hazırlawnak istemesi gibi 

tedbirler roütte{ikle-: için ne ka.. 
dar isabetli bır i' oı:uuş ise, Pasi· 
fik'dc biç nlmazsa Suınatro • Ca· 
va • Tiınor . Avustralya - Yeni 
Zelanda adalarında son bir mııka.. 
vemet hattı teınin ed;ıcmeınes.i ve 

bu hattın garp kısmındakii bazı 
adalann şimdiden Japonlara kap· 
'tırılınası o kadar taıarlı olmuş
tur. Burada1<ı üslerin Japonlar e. 

!ine geçmesi, Pasif•k'dc İngiliz. 
Amerikan LHa ve ılı niz kuvvct
lrriııin huckat sıı11r,sını epeyce 
daraltacaktır. 

[KOVUK PAL~~;i R;~;:RI 
Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Bay Stalin'in günlük erorinde'1 
rnladığımııa göre So\·)·et ordula
rı taarruzıı devam edeccJ;Jerdir; 

Sovyet Gcnelkunnd) ı balıara ka. 
dar Baltık n.emlcl ~uerinc ve Be. 
yaz Rusytıy& girmek \'C Dinycper 
nehri boyun~ı "·;ırnı"k unıudıınu 
henüz m11lıalaza etmekted!ir. 

Sovyet ordıılan Laşlıca Lenin
grad çevresinde, ıııctkez.do 81110· 

lensk umu·ni istiknınetinde ve cc. 
ruptn Harırnf üzerin.! taarruz et. 
ıuektedirler. Kızılordunun kuru
luşunun 2·1 üncü yıldönümü olan 

23 Şubat pazartesi günü, merkez:. 
<leki Sov)Ct orduı;u yem bir ta. 
Q!rl'uza girişmiş ve Smolensk'in 
80 kilometre şarkında bulunan 
Doragabı"'k §ehrini işgal etılliş
lerdir. Böy leı:Jtle m~rkezdek:i Rus 

h:ıili nrl.iış!:.Ul mese!cler karştflınde. ol. 
dC~unu itlr&f ediyordu. Artık, bu dil.
şlincclcr, günün ına!lt~h.f saaUerind~ 

f"t nç oda.mın zihnini meşgu1 eder ol_ 

muflu. ... 
Havz'.:ır bozmuştu. Akşamları yağ

nıur sc-rpiyor, kurll yap:-akıa!', rLJzga

rın tı 'JÜ.;de uçu.şeyor e .. -Jı. Ey~ülücrı or 
t ı c TI u. I;. ~ gün, Silavı Nevin<::· 

- Y ın İst.anbula iır.r iye: k~ar 
\·ero. '"l. D~i.. Günl r Jt& .oı. İşlerim 
<le öyle çogaldı t.:L. ?ıılcrburum taşıu

ıu..'.}·a 

Bıınla.rı, bı:r .n~"' n Yrkacıga gidt;_n 
asi;. il\ ü:?tünde, oloır.ob;ıde sôyıle. 

rn,ş!i, 

":urı Yılmn:z da S'ln günlerde d ha 
g r4p bir :.ıdnm olm·ıştn. Sık sık, :Ne
v•..nin k 'Jinl k1rıyor, oltll' olınaz ee-y_ 
lere ;sal: • ~·yer, bağırıp ç~ğı~ ...... 
dıı Ik rle '>i.r: 

- l A ne a.nlıyoı sun bu sayfiye_ 
den. l k. k..; .:old!. • o.ye, lto.rı-
sıoa la ç-ü<ıı;:yoTih. 

1'l~ it .. de, ev'..n ·ç n~eki bı.ı. :ı,ı;.a.bl 
J- v an h 1 .ışlı. S a~I, e tcı günü 
i: tu bula in ok ka n '.!l.!1 bah ' ti 
,, -

1 t ':'iÇ' kadın, herr.cn atıldı~ 
-~ iki gil:ı sonra da l·i: iniyoruz. 

İyı tesadU değil mL, Süavi? .. 
(0<:\'ıtmı Va.r) 

tını k!, meşhur romancı Mahmut Ye4 

sari il~ onun en eikı, en s:.dık cao 
~·oldsşlarınd.:l.n rnlunetll aktör Baıbaı 
Sı [fet kale kapısından Zenc~bun mey .. 
hanesı:r.e doğru gcı!yorlaırdı. Ben. 
oradaki kalmca bir a~a!"l kendime 
s;r,c!'" almt.Ş oldugum. iç·n berikiler 
b<>1rl görmcd!Ier. Arabanın yanına. 

ı:eiınoc ikisi de lç~r.deki k•dını şoy
le bir ıü:z. Uler ve M3hmut ağ'Llru 
b,lc: ı:çmz:.d-.n rahır.çtJi sarıet, ksdı.nı 

kostcder< k: 
- Ti.1.r.Jrım d.edl, fa:tancarun kaı, t:l

lknc3ntn ton::nu. fa 1 nı n geL n(, !ilanın 

c:ı.ızdcsi. .. Blll'Y.l adı ile, sanı ile ~!ilıt
klile gl"izlü meşhur Scınra der~cr. 

~!3hmU\:ı yarını. s('ll vaziyc·ttc geriye 
donüp §eb.15. göz?eri.n!n bi.rlni arabanın. 
içine k.ıyıplarak cevr.p verdi; 

- • Kc:dın da •enı tanıdı galiba Scf
fet! 

- 'Tanımaz olur mu? Elimde bü:yü,.. 
dil )&ıbu! 

?ıt!J.ılnnutla Bab:ı Saffet Zenobun 
meyh&.neslnc dalark'-1 biz de Mevlfl.. 
neka.pıyll. doğru uzanan asta.lota dô
aeııdt.k. Kar yine ayni iıos edJ. ve ayni 
f15i:ııki maknm1a yağıyor, inbat hava 
y;nt ılıl<lıl<'a blr Mayıs alqamıru 8lJt. 
<iırzyordu. Bu akşar:ı iı.ş.tık: Diyojne, ya.. 
bul Aksaraylı Hacı Derviş B&laban 
deniltu bu garip adama ellerlıniz, 1rol.. 
tarı-mız dolu, yüklüce giC.iyordı.ilt. 
Hatıiı bizim aıik.adaş, evde yaıptırmış 

oWu!u hll'il.JSl börek.ten blle gCtlil'iyor
du. J...ovuk PaJa-saı yaJcla,..<dığınuıı za. 
uıan. anlu.ıdan şid!4!Ui bir klsıl· on se
si geldL Döndük, baktık ardıanwclan 
h~zltı. bir otomabil geı.yordu., pek az 
sonra hu ot.-:ur.ob!J:n denı:n Zenubun 
:rı1eyiıanesl önün.de duran otomobil 
olriuglmu anladlk. Ar.sb:ı bızr ya.ııla .. 
yınca rı.p d:ye d-.miLı ve u!ak tefek, 
!aktıt t~n ~. pfilt giyinmi~ olan ~oför 
biı.e sordu: 

- AL;:>( crsiı 'z atabeyler, bura~a.r .. 
da bır kai.e kovui:;und:ı ohrran ~4t p~ 
yo~en. y<.ıohut P...ksar.-ıylı Hacı Balaban 
is'. nlı blri vann.ı.ş, b ·~yor ın\;6Duz, ne. 
re..:. dlr bu herifin yori'!. 

Bu sefer ben ı;orı..!.um: 

- Ne yapacaksınız o herifi. 

- Biraz bize lfa.ıın da ... 

Yüz e1li, iki yüz a.d:m ks.dar ileride 
\'e so! tn.T:ı.!~·~kl Kovuk P~lası eliınle 
g kTC ·ek: 

- He dedim, şurası, önünde ulalı: 
b:r ta'S y;ğuu ve .sar::ı .:kla.r v~r. 

f-\ ft.r mersi! L>ly·p arab .. !nı yQırüJ. 

tükt.cn sonra bizi bir meı- t • sardı. 
B r.az <.}nce Floryaya gldet<ek orada ge
çen, yazm hatıralarını can:n.r.dırac··'k_ 

l ır.1. nr1ı.klil:rı.111z, acaba şimdi ne 
!çı..ı t!.acı Diyojenl ı:ırıyorlar.:u. ArkadaJ 

huna türlü türlü n1fuJalD-r vermek is
t11rkcn araba Kovuk Pa:a.,ın tam kar
şısnxt:ı durdu. İçindekiler indiier. As_ 
f'i~!la Kovuk I'nlas aras•ı'Miaki hende
ğe doğru yılrü<lü:..r. Biraz soma biz 
de kendllerin(' yetlşt:k VP herıdcktcn 

ku::.ı taraf birl.lkte ı;ık!.tk. F&\at bu de
fa da onlar bW!on lruş!ru!aıdılar. Ka.. 
ciır .. erke:e U5Ulca b r ıeyler slzy1ed1 vıe 
craek b;zc dönerek: 

- Af!edersıruz tied!, slz nereye 
beyle: 

- B:z <le •izlr> glttlğlniz yl.'TC! 
Adam daha faz.la b~r eilphe ve ~ 

ku)lıkla sordu: 
- Ne münasebet? 

.. O.i ay:ı gitt.iğ niz için biz size so.r .. 
du'k mu ne nıürıaaebet diye~. 

Hi2'm arkad:ışın damda<ı düşer gibi 
cr.vurdl!g bu öz Uıer.n• büsbütü.n a
fallıyJn bc-rikilcr t:m Kovuk Palasın 
önünde durakladılar. Kır.na.z ı;otötr 

benım k.u lağın1a eğilerek: 

-- Galiba dedi, siz buraya eğlenti,. 
ye geliyorsunuz?. 

- Nereden bildin E'ğlenU;re gekll.. 
limııi1. 

- Ellerinlz!n kollarııwn dolu .,._ 
masınd~n? 

Bu son söz!<>r ve şoföriln gülliıme.. 
mesi kad"'1Jl eılke~ı ~üpbe, f8Şkılıl:ık 
ve ho.fıtA üıiı:ünt.üden ıru.rt.>nıı. Dıışıır. 
dakı ay:clc seslerini ve konuşmalarınur
zı duym Kovuk Palas tahibi kovui?llllı 
ağznıa gelerek bizi ka:-şıladı: 

-- Ooo, Mopalla..'>. m:>şnllah, bu. 
yursunlar eiendlm. buyursını)arJ Fa... 
kat bcr. sizi iki kişi gelecelr diye beic· 
l~r~en, ütnidin hi.Lı!ına, siz böyle be, 
kışı birden ~askına kalkışt>JUZ hal 
V"i.tkı;\ K'tivak Palasımu. pek ufak, pek 

dardır amına1 ye!.t."t' ki gönilllerim.iz 
geniş \"e !aralı olslın! 

Ari< atlaşla biz, otckilere saygı 
gerWed:k ve eılıni!te onlara yol 
teıd.k: 

- Eı.zyıırun efcndirrd 
Her üçü dıc tereddüUıe kapıda dur

dular. Sportmen l..'t:lıklı, tıkı:'12Ca ve 
orta l'"~~ııya yakın acırıır.: 

- s~ buyuru:::ı efendim df'di. biz za
ten içerlye girecek değiliz. Biz bu a 
dalncağLZa b:.r şey son-,, döneceğ:Z! • 

- Aşık D~yojen ısrar e:ıt. 1 : 

-· Aman c" '!ld!m, buyurı..:..nurz., ıat.. 
fen, t~·-ezzü.len içeride hem b1r acı 

Y.ahvPınlı.1 1çlnlı, h('m de scracağınız:ı: 
sorunuz! 

Şotor ı:Lrmjye tararlar bir tavır tao
kır.ır".r>en kadın: 

- lt3y1?, hayır dedi ıter!de ne lşı... 
m!z val soracağuuızı buri'<lan. t;Ol"'cı.r, 

döner:.z. 
(Devomı Var) 

Takvim lle harp •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAJ'i 

'. Takvım ile harp biı'lıirinden 
ay'ılılmıyoır. Elıkiden muharıp. 

kr kı~ gel'it>ee zımni hır anı1aşma 
ile döğüşmeyi bırakır, her taraf 
kcndı kı}lağına çekillr, bahan 
beklcrm ş. 939 da harp başladığı 
zaman sonbaharoı. Mtrlıaripler 
kışı h<?p hazırlıkla geçi,.._; !er. On.. 
dan sonralti bahar Avrupa kı.~'a. 
sır.do. büyü:k muharebelerin n·cv. 

sirr.i o!mu.ştu. Fransa ın:ağhip 
düŞ'Ai. Lakın İngmcrey: isti'\A 
tasavvurları hakikat <ı.Lamadığı 
için tekrar bir duı-gunlu..1< g6miş, 
tekrar bir bahar daha bcıklen.. 
m:ştf.r İstiia edi'crr' yen İn;;i. 
ı,ı l'lnpararorluğlJl'lun yol' arın. 
da Yuıımak surtti'e onun ha'1> 
l<abılıyetirw felce ujratmak ıs. 
tc"lmiş, bu .,ure~le geçen bahar 
Akd<!niz mü.hm bir faaliyet sa. 
1ıası o;."llu~ur. 

Fakat .geçen yaz Rusya ile Al. 
mımya arasın.aa da ha.ııı ç;k'.l'\. 
ca şarkta yeırl bır cephe d~ha 
açılınış oıdu. Bi<roa!"'kın vas.yc. 
tine rağmen Almanya iki taı-af.. 

ta, garp'.a ve şark1a harbedıyoır 
demekti. Halbu.1<i meşhur devlet 
adam• ım<'!Tlleketin:in böY'le bir 
tehlikeye dü')!l'l.ernesini çok ev. 
ve1ıd-en cIDşi.imnüş ve söylemişti .. 

Eğer Almanya 'orr gün Fransa 
ıle muıha.r€beye tı.d!u:;ursa ş~rk 
tarafını, yani Rusyayı mut.!.aka 
temin etmeli, Rusya ile dos~ ol. 
malı; demiştir, Geç~n 1914 har. 
b nde Kayrz,er Al::nan'Ya" Bis. 
markın bu vasiyetını wnulmuş 
göründü. Fakat 93'ı harbinde bi. 
!liikııs Bismarkm dt'<fığine harf• 

harfine riayet e<Llı; gib. olmuş. 
tur. Çünkıü harp uaşla-nadan ev. 
vell Almanyanın "'1l1k tarafını le.. 

min ederek Rusya ile bir doot'lulı. 
misakı akdctt:ği daha umu~ulma 
mıştır. 

Hakikatler birer şekil alaralı. 
kelimelerle cümle !er halinde ifa. 
de edildikten az sonra da tefs:n 
!ere uğrarmıış. Onun için A1manı
yanın istikbali için B.smarkın 

söylediği bu hakikat de oorrra.. 
dan tefsire uğramaktan kend nı 
kurtaramad.. 

A'lımanya garpla Fransa ile 
muharebeye girince şa110.taJd 
Rusyanın dos!Jouğunu heı'halde 
temin etımiş dlmalı ve y:ıhuıt şark 
ta R115ya ile uğr:ı.şacaksa ganpta 
bir iş' kahnamalı. Bu seferlkf 
harpte Fransa maglii:p edili!llC"' 
artık Alımanya ;çin garp tara. 
fında bir endŞie kaJıvıamış olduı. 
ğuna hükmedi!d.ğini gösteren a. 
llınıetler belirdi. Kıt'a üzer;nde 
bövle bir endişeye sebep j!Örü'l.. 

mü'YUrdu. Fakat kl'l'anm karŞ'. 

sırnc!aki İnıgifüre harç'e1ı vaıogeç. 
mc:iikçe, silnhını tesllm et.ır • 
dikçe Almanyamn g•rbında da. 

# 

ha iş bi:ımJş sayılawazdı. Fakat 
B smarkm dootııruınu tefsir e. 
denler bu kadarını dıüşüınımeğe 

lüızum gönneınişler olacak ki 
nihayet Alırnam·a ik' cephede de 
hatbe girmiş bulundu. 

Bununla beraber belki de Rus. 
ya iş. 1oamamile sona bırakı:lmak 
istenmiş de olab:Jir. Bu takdir

de de vekayi in evve iden öı>iiıne 
geçilemiyen bir cereyan oldu.. 
ğunu kabul e~ek gerek 

Ne olursa olsun bir bahar da. 
ha geliyor. Takvimde bundan 
soma !ıer giliıün işaret -edılen 

bcr hususiyeti olduğu göriil!ecek. 
Her gün geçtikçe bahara, oon.ra 
da yaza yaklaşıhnaktadır. Rus. 
yatlaki "'"~ ·~~ yaz m<vsiınininı 
başında, yand hazir.an ayının son. 
larına doğru başlamış, şimdiye 
kadar !ı~p ckvam cdiyCYr. Bahar 

aY'lan gelince Atmancvanın tek.. 
rar taarruza geç~ceği her taraf.. 
ia tekrar ro:lmelıitedir. Ortada 
bir ço.k tahm nler var. En ziya.. 
de füri sürü1en ı.ahm n eski Rus 
yanın takvimine de U)';,uın ge. 
li'!ııdir. Rusyada kışın şidrlcti 
her yerde b:r ol'l'adı~ı iç n n•s. 
beten mu1edil olan cerupta ha. 

reka~a da~a evvı?! 11t lansa biie 
kışın şidıddle 11 • ;;Um sürdü;';ü 

yerlerde harck'i. a g:r:şebE'!lelı: 

iç'n herlıaltle daha ferah ferah 

iki ay bcklem<>k ıazım gdeceği. 
ni söylüyorlar. 

O halde A'lmsnlar nisanda ha. 
rekete geçecekler dm:ıyor. De. 

mck k <'<k ta'-v:min m~hur 

aor;l ayında. 

1 



\bU yazının metinleri &acıoıu 
Ajansı bült~erinden alınmıştır) 

Telhis eden: A. ŞEKİB 
D.N .B. ye göre Bu•lgar Kralı 

Bor.s. Macar Genelkurmıay baş. 
kanrnı kabul etmiş "" kcndis ne 
salip nişanını vcnnişlir. Ona re. 
faka' e-d~n .ıv1acar suıbaylarına 
da n.;an .akmıştır. Harb.iye Na
z.ı;rı Daskaloi ?ır!acar m safıı~.er 
şcrefıne söylt'<ii~: nutukta cı
ci.· ·ıı e d~rr~;~ır ki: •Htr i1;i mil.. 
l.et·n m·L...;.!!°Jatlerın.in Jı ~bir za .. 
ma.n aykırı obrnaması, htr iki ta .. 
ref ir"n gerçok bir wade'.tir. 
G., ş\<! na.>ıl ~!liıh arkac'.aşlığı 
etıt ,ı.:-.::;e, § n1ldi d·e ccplı. Je yeni 
n m talıakkuku ugr.un<la 
011ı..o. _ € _ •k . .;:.ı dost bw.ll-
r.u·,.i'Oruız.• 

)'ı_car Gcne:lmc'l'.ay l)a;ıkanı 
da her iki m ll'"tin yaptıkları 
müca l .-cde h<p a -nJ hürr yet 
V'C' ;t'kilUI hcdeLr.ı tak.p e~tik;. 
!er i 'hat . . "'. r. 

AVA.'\'1 KAMARASINDA 
ÇÖRÇILİN DEMEf:İ 

Harp <luı·umu "a k.lanıda A'Vam 
Kc maras.nıda verd gi Demeçte 
Çörçil demiştir s: • 

• Vaziyetim izin s:ın iki sene 
zarfında değ.! son aylar :z.ar!mda 
çok fazla dmeltl'.ğ!ni gayet açck 
ı;ıör..,biliriz. Bu dü:lelışi ehbette 
Rusya.n.ıın muazza.ın :kuvvetine 
ve B rleşik Amerikanın öl<;üsüz 
kaynaklarile beraber müşterek 
davaya .girişine oorç].uıyuz. Sar
fedr~er,'~'· faaliyetlere V"- tuta
cağımız gidişe göre daha kıısa 
veva da,ha uzun o:ab Jcı.>C-k btı 
talihsizlik ııafbasınclan snnı-a in.. 
.gil1l'renin, BırleŞ'k Amerikanın, 
Rmvanın ve Çin n hakikatte bü. 
tüaı. birleı:dk ımille~lerin son zar-e .. 
ri bize hücum eden bG.tün dü:ş.. 
:mcınlara karsı ka2!.wılaoak oloan 
tc zafer k~ndisini göstenıne1;;.. 
tı- 1' ... 

L"IGİLTERE - A.."\/!ERİKA ARA.. 
SINDA YENİ BİR ANLAŞMA 
Vaşington ha.berin.e göre RUız.. 

veh bir ~iliz _ Am<r!'kan aıı.

ı.aşmıası yapıldığını b.ldirrniştir. 
Bu aııılaşınanın ;stıkbale ait he. 
defi, dıüıı>)"a iktısadi münasebet
lerini dÜ'Zeltımek, milli ve bey
en.~milcl tcdb rleri hedefe ulaş. 
tırarak is:.ih>ııli, işçi if:' MlNllli!ll, 

mal istihıakin arttırm,.,k:, beyne!.. 
milel ticarette ayrıluk güden bi1. 
tüın Ş'tıkr.Tier cıNadan ka}dınınaık, 
gü:mrük tarifelerini ve diğer 
gümTülk enge11er.ni azal'tınak ve 
umumiyet itibarile At1antik be
yannamesir.de deroedi1miş bulu
nan iktısadi hedeflere vasıi ol.. 
rnaJ{tır. 

SOVYETLERE MALZB~~ 
NAKLİ İÇİN İR.J N VE IRAKTA 

MÜ'ITEFiK FAALİYETİ 
Lorıd'ra haber ne göre, Ameri. 

kalılar, RÜsayya do 1ru as~ er v~ 
mal-zeme nakl' ni temin iç.11 İ.ran.. 
da ve Iııalct:a muva,;ala y-0! arının 
ıslahına çalışmaktadlr. Çab.ştırı. 
)an yerli ameleden başloa. Gene
ral Whe1er 'heyeti 5 binden fazla 
taknizyen kul'larnnaktadır. 

Aııner .kan heyeti, iıWJiz - R~ 
b"'yctle'!'İle <•1<ı temas halinıdroir. 
Yo11ar ve deınü••roI1arı inşa edil. 
mektedir. Limanların geırişlet'ıl.. 
mesine başlatmıı~ır. Bu sure>tie 
Or~a Şamkta müttefiklerin ktw
veti gitti.kce artmakıta ve ga.ze. 
t" lerde ıbiiyük harflerle •l·an edil. 

miyen lbu mütevazı oalışına heır 
veye rağmen ırr.ii.ttefillı'lerin .umu.. 
ıml planıı:ııda büıyii:k: bir yer işgal 
ebmeğ" namzet bwımırıııakftıad:ı:r. 

AMERİKA SAHİLİNDE 
ALMAN DENİZALTILARI 

Alman tebl'iğiw> göre, A!lınan 
<:le.niza]' ıl-arı Atlan<tiık deniziıııde 
ve Amerika sah li önüınıde sey
red n topyekun 63 bin tonH3!1o.. 
luık olup ıçkr.nde 5 i petml ge
m'..oı olımak üz re 8 gemi dalııa 
bat rımc•lard·T. 

RUSYANIN TOKYO ELÇİSİ 
MOSKOVADA 

T kY ı-,~..,... ne göre, S01')·ct. 
lerın T .-yo 'iyui< elçi-sı Sınel<a
n. n tl;'n Tc'w"" m Moolrovaya 
geı.r .;t..r B yıiLk c1çi peK yakın,. 
dJ1 T , ... n[!"ni basıın mu.. 
he'J rler' 1e bıltl;rmiştir. 

CENUP BA'l'I A.FRİKADAKİ 
ALMAJ\'L.AR 

I\!aptan b lrli ıld g.ne göre AL. 
r'.ka balı ce.ıubu. 'a.1;.i Alırnanla 
:c.n sa1ı p olchııldarı trubl.ıyctm 

ka lırılmasına dair Dahiliye Na-
2ı'rı tardındıan b'r .kanun projesi 
v r mı·~ r Bu projede cenul:ıi 
Atıdoanı.n haııp halinıde buluın.. 
duJ[u memleketler meniaatine 

Sofyadaki askeri temas
lar - Avam Kamara
sında Çörçilin demeci
İngiltere ve Amerika a
rasında yeni bir anlaş
nıa - Sovyetlere ma ·I 
zeme nakli için İran ve 
Irakta müttefik faaliye
ti - Amerika sahilinde 
Alman denizaltıları -
Cenubi batı Afril<adaki 
Almanlar - Şark cep
hesindeki muharebe -
ler - Libyada askeri 
durum - Uzak Şarkta 
yeni harelcetler. 

hlzınet eden A.ma'1' rm da tiı
bii;-.ıtten dü.şürülmes istenmek. 
d!ir. 

ŞARK CEPHE.SiNDEKİ 
MUHAREBELER 

AlımaııJara göre, ordu ve hava 
lıeşl<illeri dlın cıe cephenin muh.. 
t<lif :,csinıler . ..nde dt mo.n lıü
cum'·arrnı akim bırakmışlardır. 
Sovyet birliMerinin Rigıay-a 160 
kilanc<>l.,-e me<»'"~? buluır.duk'la
nnı bild:.ren İngiliz • Sovyet pro
pagandasının yaydığı haberler, 
sa!iihiyet:li Alım-an mah:fi'lloe.rinde 
başl<anba><ı uydurma telaJoki e
d.ilme.\.:~,,,ı.;,. Si'!" al lros ımJude ce
reya<ı eden çarpışmalar Rigada.n 
450 ki1mne're uza.kıta yapılımaJcta 

ve Sovyetlere ağır bay>p~ru-a mal 
olımakbadır. 

Sovyet1ere göre, Ruıs kıt'alan 
çar1nşaııa:k y-enıiden ilerkmaŞ!eT 
ve bir kaç meıikı'ln yeni geıii al.. 
mıŞlarıdır. Bu.nların araısmııda 
Smol=kin takriben 80 kilomet.. 
re ş:ırl<ınıfa bulunan Dorogabuısk 
ş<ilrri de bı.ilunmakı1•adır. 

LİB'Y.AıDA ASKERİ DURUM 

tki faraia göre, ik.' waf k.e;Jif 
kıdlları faalıiyette bulwmıı.ıı;; ve 
ha\'a ku vve'tlleri askeri hed!lere 
ta:arruzla.vda bu.l'Urmıufaroır. 
Lonıd:raya göre Rom.mel kuvvet. 
leri'lin Liıbyıa muharebesinde 
Franısız 011ah tanklar kullaınıdık
larıına dair delı..l :mevcut O'iduğu 
haber verilmekted1r. 

UZAıK ŞA!RKTA YEN'İ 
HAfREKETLER 

J apcınilara gö.re, Suımat.ıı'.a ce. 
mılbı.mda butltmıaJl Garan,g şehri 
işgal edrlmi.~.ir. Aıskeri ma.bfil. 
lerin müıta~eıası·na göre, Cava, 
Sumatra ve Balıi ad.alarmın cşga
l'i <l!aılay>Silıe şiımdi tamaırıi lıe ku. 
şatılınış ve garp'.an, şarktan ve 
~imalden ,gelen, hücumlara ma. 
ruız bir vaziyete g nrnii;l:ir. für 
yan<lam Aıvuslma]ya ile Hirndlistan 
al'asında, diğer tarafları. da A
vustraJıy<a ile !.ng; :tere aras;nıJ.a. 
kıi mu\'asala hatları kl'S lımiştir. 
Şimdi Japonıyanm Hind dmizl
n<0 gi1'mes'.ne llı.iç ı:.:.ı:ryey ~nge1 de. 
ğil<Nr. 

Şükrü Kaya'ya 
şantaj y pan adam 

mahkum o;du 
E>ki Dahiljye Yekili B. Ş\N<rli Ka.

yz<inu b!,r şantaj me>k:tubiy~c 2500 Ura 
tloh:.ndtımıya kalk1şan eski Nahlye 
?:Iildi.irl.eri.nden Mtfimet Ali dlin üs. 
lküdaır Asli.Ye Ceza l\Iahkeır.es:nde bir 
yıl hapse m:ıhküm edilmiştir. 

ALKAZAR BUG ÜN 
Matinelerden iti-boren 

Fev.kal!>de !edakllrltkla<rla 2 
Film b ird<n 
-ı- ~ 

Şöhreti diieyanm her tarafında ~~ 
dillere destan olmuş cinai, heye,. ~ 
c:ı·nU gangste-r !:l·mler!nin en me- f.~ 

f. r~klıst, en müthişi, Amerika R. K. ~~ 
f. O. Film Şinketinin 9H -- 942 şa.- ~ 

~ heserleri<n.d<;m.: ~~ 

~ Ganvsterıer Katil! f.i 

l~ GEORGES SA..'IDERS - . ~~ 
f. • VENDY DARRIE f. 

Bütün Ist.anbul s.ncın'l se\·er.. ~ 

~ l<'ri.nin bn.yret; heyf'can vt koırku ~~ 
~ 1<-irıde seyredecekl<'!"'i en büyük t· 
~ cinai s!ne.ma romanı, Amerikayı f'4 

~~ llh r.ten me-~ur poli.::. hnfiyesi ~~ 
~ «R E ~ T» in cmsalsız rraceraları., ~ 

~"' tüy~<er ürperti'o!i vak'al:-.rı. ~~ 
! ~ 

~ ARSt.N LİJPEN - NİK ! 
~ K.\.R'rEıt - NA'l' PİN- ~! 
! KERTON ŞERLOK ROL- ~:!~ 

'{..._ lVIES Se-rglize~1.Jerini göL :oı 
~~ gede brrak:ıcak. 1ne1'cildı 

ve heyeean!ı bir mevzu.. ~ 

-2-

f. korkunç ! 

Baştan ba~a hareket ve 
m::tceı·Jlarla dolu 

ÖL'OM K TARI 

~ EmtS&ol.siz Aı:merikan :-<:ovboy filmi. 
~~:.; ~~:.;ır.:wo:~ 

Cavada şiddet 
li hava harp 

/eri oluyor ! 
Lontlra, 2f• (A.A.) -
Cavada ~iddetli hc::\a nıubare~ 

belori olmaktadır. Japonlar Ho· 
landa haya meydanlarını tahrip 
etmiyc çdlışıyorlac. Tim<H' atla· 
•ında Japonlar çok rr iklanla pa
ra§Ütçiiler irdimıliy"> devam edi
yorlar. __ ,-,.---

Taymis'in Rüştü 
Aras hakkındakg 
sitayişkar yazısı 

Lanrlıra 25 (A.A.)- Tayrrl s ga. 
ııetesinin diplomat'.k yazarı, TiID
kiye büyük -e:çisi Dr. Tcvfi!k. Rili;
tü. Arasın İn,giltere>d·en ayrılışı 
münaseb'etile bir makale ya:ıımış
tı.r. Mufuarrir, Rü.,tü Arasın a'Y
rılışı.nıdan do1ayı İrngilteredıe bis
sed ~en t·e-M<i;,ru kaydettikteııı 

s001ra diJ"(lr ki: 
- Rüştü Aras, Londraya tayıi

ndnrlen 'eVVEll 13 OOI>e 'niJrkiye 
Oü:mıhuriy~.ııfa Hariciye Vakil.. 
liğıini yapmış v<e Ulu Ata·tü .. lciin. 
fü.rrmdını ~anın!§ olan bir şalı. 
siyetJt:r. 

Rii§tü Ar.as, 1939 senesinde 
Tüııık • İıngiılıi2 itıtJf.a1<cırun imza
lanma~ı ;,rn de canıdan çah.şrnış.. 
tır.:1o 

Mulha.rrir, yeıü tayfa edi1'en 
'I\fuıkiye büty,ilk elçisi tc.>in d:e, 
Lontlrada bir itimat voe sempaıti 
muhif.nin .ha:ı:ıır bek.1.ediğini ila.. 
V'e etmekıtedir. 

RAUiF ORBAY cuıvrAYA 
HAREKET EDiYOR 

Yeni Lan<lır.a elçimiz Rauıf Or. 
bay cuıma gümü Ankaradan Lonıd'.. 
ray-a l!ıarekeıt edece.kt.ir. 

_ ____,,, __ 
Ylldrrım telgraflar 
ŞehThndmden çekile!Dıı yıldırım tel

gr<lf'hlr- çoğal~ olduğundan teslimle .. 
rın~n c:bbaınsJIZ"> olar.ık ahnm.z:ısı ka.raır

loştır!lm1~ ve me.nkez.leor de ta1ıdiıt e.. 
dll.mlştir. 

Kerestecilerde bu 
sabahki kaza 

Kasımıpaşada oturan Em'in.e a 
clıınıda lbir ka<lııı:ı. bu sıabah Keres.. 
teciler caı:Jıd,es;rı.den gcçttıl<><."'11, 

şoför ŞeT.ifin ld:aresioo.cki 3/17 
numaralı o':oınobilin altında kal. 
rn4, vüx:udıümoo mufutelif ye,,loe
r.:nd>en aıı,,. r,.-0 fte yaralanmış.. 
tır. 

Ruzvelt'in bu sa~ 
bGhki beyanatı 

(1 inci Sahifeden Devam) 

lki v-t!tz.ifcsi vaırdır: l:Hri, adalan ve üs-
leri z"'ptetmek stırı:-Ule kend,i etra!m.... 
d:ı bir hiınaye çemberi kı.;rm-ak isti.
yen jf.lporııları nğraştınnc::k d~ğeri mü_ 
salt zamaıı gelince kuvvet..!i: daııbeler 

jnd•t\mek için harp goeınılerınr to-pla
mcı1-tır. l{e:ı1bar ve Marş?l addlanrıda_ 
ki j.1prın Usler~n!;n t~hriv eililmiş ol
ınas., Amerik.aD donanma~ının miis. 
tnkbel hnreketlerini çak kolaylaştır
nıaktadu·. 

Amerika; Fili .. 1 

pinlere hava 
takviye kuvveti 
gönderemiyor! 
Vaşington. 25 (A.A.) - Gazete. 

ciler toplanmınd:ı !\I. Ruzvelt Fi
!ipinJerc hHa takviye birlikleri 
ı;hnde:rilnı• si münılcün olmadığı· 
nı söylem;s1iı. Hav• yolu ile Lu.. 
zım'a b<>mbn tayyareleri göııder
ınek kabil dup olmadığı sualine 
li.cisicuınlwr bu tayyarelcıfüı ne· 
1 ede kart.~ a inebilcc(Jdcri suali 
ile ıuukabuc etmiştir. 

Sumatra ada .. 
sının yarısı 

işj!al edildi I 
Loı:ı;dira 25 (A.A.)- Japonlar 

Suımatra adasının yarısını almış. 
lar ve Ba'l.i adasının 'şga-lini ta
mamlamıolardır. 

Struma ta" uru 769 
Musevi ile nasıl battı? 

Ana·dıdlu A)aınsınııu bil!diııdiği. 
ne ·göre 769 Romanyalı Musevi 
Jle 15 kanunuevve1de Romanya.. 
dan limarrı"""" .. ., .... c.lpn. PtPıarrıa 
bandıralı Sll'lllOO vapuru 23 Şu. 
batta Karrc.roıi2ıe bı.de edililmıi.ş ve 
er'vesi günü sabahleyin Boğaz d'l
şı'!lıd'a Yönbur.nu açığında bir 
iınfH8.k1an scmıra !J'E'lllin.İn batma!k.. 
ta olduğu haber alınarak mahal.. 
Lne tah'liıiye gönderilmiştir. 

G'emi limanımızda bulunduğu 
müdıd<tt 2arlmda mak'nesirırle 
tamiri miiskıi.i[ ve h.atta 1<asden 
oldum, ~,...,....ı,_,.., ...... ~- ... - ... .., iı:rrzoaJa-rın 

tamiri bahan.esile ikametinıi ıı. 
za'1ım~ı. 

Hii!k.ı'.\meti.ıı:ııiz; bu Musevileıri 
ka.bul etım'<'Q~.rn ihtiınafc olan 
dev1'et1erin Aaıkara<lakıi müınes. 
sillerine bir kaç defa arıüracaa.t 
'e'lım1ş, fakat l<"ımi alaka gOOter
memis. kıi.mıi de kaıbul edaıniyıe. 
ceğini hildiıınfst.'r. 

Anlk.aradaki Rumeıı seföıi ise 
bu f.iraı'llerin Raman;yaya 'kabiıtl 
edil'elJliiyeceği'ni bi1dıi.ıım·iştir. 

N' .ftıayef; alaka göl'Ece'ldeııl 

.z.amıollıınan ıdevletlm'in ımiiımes.. 
si]lerine haber Vl?ııilerek gtmi 
23 şubat'ta Karadenize iade olun.. 
muıştur. 

Şark cephesinde 
(1 inci Sahı:!eden Devam) 

m11Ieııdir. Ele g'eÇİllilen malxem.e 
henıüz t,2Sbh -edı'lmı;m.şo.e de şiım. 
diye kadar 189 top, 135 ha\"an 1xı.. 

pu, cephane yüklü 125 vagon sa
yıJımı~ır. S'erono Russo, LeLooı. 
ya w Eston\)'a hudutlarına 200 
kıilometre mesafede mü1'1m bir 
i~tasycıru:Iur. Bu So.vyıE<t :zaferi 
I,ıenin~"!"a,d.1,,., 'kı..ırtaı1ilın1asın1 kıo. 

1ayl'aştıııacak ve Alınanların $tn(} 
lendk•dc 1-' ·- ·· ' - '., a m>CV11:leri ü .. 
zcrir.de de tes;rlcr ~'apacalohr. 

YARIN AKŞAM SARAY SİNEMASINDA 

l'IUSi:KI, ŞARKI ve CAZ GALASI 
Şark.ı Kraliçesi 

ALiCE FA YE'nin 
!.i.ÜYÜK YILDIZLAR ... MEŞHUR 

ORKESTR.ALAıR ;ştiraıkile 

BETTY GRABLE • JOHN PAYNE 
ve JACIC O.AKİE ilıı beraber 

yınattığı 

HALLO! 
BRDDADVAY! 

Mevsimun en fevkalade musidi!l şarkı filrncni takdim edlyıor. 
ALİCE FAYE, bu filmde 14 güzel ;;ar!.ı söyliyecekt.ir, 

Y&rın akşam iç1n yerleıi:ıuzi evvelden aldırıru.z. 

K~dınların, erkekforhı, hiiyüklerhı, küçiiklerin 
elhasıl büt'in İstaoıbul sinema severlerinin görece. 
ği, beğcneccğ~, alkışlıyacağı alıl:iki biiyük aşk ve 

LM 
gençlik filmi: 

CI G 
AZİZE 
EMİR 

Li 
Jin en son yarattığı 
emsalsiz bir 

Ç5rçilin nut· 
kundaki bir 

nokta 
(Başııı1'.~a!e-tcn devam) 

ı;unu kemli adalarıı:da ınağliıp 
ederek diir.·ya harbini sona crdiire. 
hilir ve ist.\ôya ınaru". kalnuş her 
yeri kurtaı~lilirlcr. l~ıe, bu iiııut 
ve ıahmirn!:ı· ki Çör~a'i bu nokta 
i..zeı~indc ı1u nuya sev.ketıniş ve 
fakat, om, bu izabı yapmaktan 
{imcilik ~lıkoyınu~tur. Ancak, 
şimdiki Ru,; muvaffıJ<lyetlcriniıı 
ve ilerlcy!.;/ı:in durdurıcl..rnası 're 
Alınanların lGkrar irı.de ve ieşeb· 
büs Jcalıil,' <!mi ele alarak ilkba
har.dan itlhaıcn Ru~lara ağır dar. 
beler iııdLı..elerli ve Rus ordusu
nu intha e) ıcıııelcri taktliriııde ise 
lıarbin İng,Utcı-c ve Anıeril~a he.. 
ı-abına çok L2.~yacağı da aş:ili:iırdır. 
R.us mukavemetiu .. tt y1k1lı11ası, 

Japoo:ıyanın Cenup Asy:ıda yeni 
n1uvaffaki~ r tJer kavtletnıcsi 1\Iih. 
,eri Avrı.pa, Asya ve Yakın Şark 
bölgclcrinıle hakimiyet tes'isine 
sevkcd~eğ: için bö~le bir vnzi
)Ctle Aınt'r,!lli ve İngiltere 'ile harp 
Okyanuslor ),arbi n·obiyetir.i a.. 
laeuğ111a gün iki büyük dcmckra. 
sin~n mü tl(.IJ aadan taurruza gcçe
blilecck i ,,,_kan ,.c zamanı bulma
sına kadar t:.lbette ki bir lıa~·li va
kit geçecek 'e ondan öteye de yi
ı:c nihai nrrlceye v.ıı-nıak için bir 
hayli boğı:şma y:ıluun vücudu ge.. 
rckecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankara'daki mües·sif 
bomba infilakı 

u l.nd Sahifeden Devam) 
O sırada o.radan geçme.kite o1an 

ilci genç kız m u!lı.telif )-edenin.. 
<lıen hali! sutrette yarai.anıınışlar
dır. Taıkriben on metre kadM 
önd~ refikasile b:.ı,lik:tıe 1'itımekr.e 

olan Allırnıan büyülk dç:Si V Cıttı 
Papen He refı'.kaları, sadmenin 
tesiTile ye·re d~ii~lerse de kerı. 
dı.lerine hiç bir 21ara.r olmiırruş 
ve sefarcth=eye gibmişle1'dıir. 

Dah.;n: ___ .......... ,_~ı; ve .An1craa va.. 

lisile adliye ve zabıta memurları 
deıılı;ı.l vak'a yerine gidere'< talı. 
ki.kıala 'ba.şlaıını.şlardır. 

Reisicumhur, hususi kal"'1!n 
ımıüıdürJıexini gönıdererek, biiıy>üık 
elçinin ve refikasının llı.atırlarını 
sormuşlardır. Başvekil de hLPSusi 
.JoaJ,cm müdürünü görıdemııişler 

ve Hariciye Vekili!"' Hariciye U. 
mııımi Kilt'i.12' sefaretıha.neye ken.. 
direni giderek hüyüık clçirun ha
tı.Tım sonınw;lardır. 

Bombanın, Alman büyük elçi. 
sile refikasmın yakınında patlıa.. 
moş olması, 2labı'.ayı bu kıötü aı.;ı. 

yell'i tertibin büyiilk clçi'l1ıin şadı. 
sına ımüteveccih o1ması i'htimalıi 
üo-ıE r :nde c:d!dl suret~.'C dumrııya 

sevketmek'.oedir. Tahkikata ön:l!Th. 
le tlew.m o'lunuyor. 

Hadise ger.ak hükumet merke
ziıtnizde, gerek bütün meım1•ekel.. 
te derin bir teessür ~·a.ntlımıış.. 
tır. Ankara 24 (A.A.) 

--~'--·· 

Londradaki Sov
yet sefiri 
(1 inci Sahiieden Devam) 

Türkiye ısefirininı arznrnıeı; .W1a. 
yı.si1'e salı günü sefarette şereJJL 
ne bir z'i•yaiet ver:m'ştıir, 

Diğıer davetliler al'aSınrla Çin 
ve ŞUi büyük e1çileııile Yun<an 
ve Su'lidi A'rab:stan elıÇ'ileni bu. 
iu,nmı.:ı1 t'l l.~_ 

Japonlar Rangona 30 . 
kilometre mesafede! 

Vişi, 25 (A.A.) - Rangon tehli
kededir. l•pon öncüleri şehirden 
30 ld!-Ometre mesafededirler, 

. " 
T ~i~ası~a J M 1 
ZEHİRLİ 

ÇİÇEK 

1 Tiirkçe ve Arr.pça ş:ırkıh • 
Tiirkçe sözlii filmin yalnız 

iki günii kaldı. Acele ediniz. 

SuJtanahınet 5 incl Sulh Hukuk Ha-
kimljğioden: 94~/133 

Lalellde Li>leli caddes.inde 15 No. lu 
evde ikamet eden Emc-kli süvarl Yaır. 
bayı Abdit'rTalhmanın Ta·bibi Adi.! ra
J?Or:iYle seklei dimağiyı?den münbels 
teleyyiiııü dİm<ığii hal.;y•itfe müpt.clA 
o'.duğJ!lldan ehliyeti hııktık.iyesioe sa
:tı:p olmaıı:llğı anlaşıJ.dığından hacrile 
ker.d.sln.e ayniı adreste ıkamet eden kıa: 
ıkarctcş...t.run kız.ı Fatma Zehrarun vasi 
tayin edildiği i!An olıınur. 

!i S O N TEL GRAF 

MARAr~GOZlAR ve OTELCİLER 
(l inci S<ılıifedeıı Devam) 

,.e bunu Riza isminde bir tüccar 
•ldığı halde bunların el'an pıiya· 
•aya çı.karılrnıyarak esnafa tevzi 
ed ilmediğiııi 'öy !i;•er. k keyfiyetiıı 
'Jıcaret llfüdiirlüğünden sorulına
~ını iste1ıı:ş1~rdir. 

Bazı azalaı da; bau lıu-davatçı.. 
iarm kasden düllıiu1arııı.ı açma. 
dıklaruıı beyan ctırışler Ye bu 

yiiıdcn birçok malzeme tedari· 
kinde nıüşkiilata ınatıız kaldıkla· 
rını söyleıni~lerdir. 

Bu husust:ı yeni idare bey'eti_ 
:mn Ticaret l\füdiirltlğü nezdinde 
tcş,,bbüsle"de bulıırması kar.ar. 
laştırılıu.ıştı:r. 

Üniversiteli gençler 
( l inci Sani! d<.:ı Devam) 

l"akültesj te!tbe kafılcsi diiıı ak.. 
şanı şehrimiz<' dömuüşfür. 

ÜnivcrsiteU gençleıir.ıiz şerefi. 
ne Bursa Vdısi U. Faılı Güleç ta· 
zaiındaıı p.ızur günu Bursa Bele· 
<iiyesi salo•ıunda bir çay vm•.ilıniş 
ve bunda iaıc-belerl;ı doçentler ta. 
nfındaıı i:ıtl,ikata ait sorulan su.. 
allcrc Vali cnap v.cıcrek toplan· 
tı ilmi bir J, ashibal havası içinde 
geçmiştir, Ç<-; da eski Bursa Va· 
hsi J\lcb'us E. Refik ICorant:ın da 
l azır bulumnuştur. B l'ıalı Giileç 
{juiversıitelil<ri bah&rdn Burs.aya 
davet tc111i~tu. 

Kafile Demirtaş istasyonunda 
Hukuk Fakültesi mcmnlarından 
Bursa İklı>at Müdürü B. Necdet 
tarafıııdan l uşılnnıınş ve Bursa. 
da bulundug ... ınii<l'1ctçe şahsi a. 

liık.asile d~ ağırl:mını~tır. 

TEŞEKl{ÜR TELGRAFLARI 
ÇEKiLDİ 

Hukuk Fakültesi T> kbe Cemi· 
yeti Reisi B. Hıfzı Tinım tarafın· 
dan bu sabah Bursa Valisi.ne ve 
l\iud:myayı< kadar f;clorck kafi. 
leyi uğurl.\an İklısat Miidürü B. 
JIOecdete teşekkür iclgraflım çe
kilmiştir. 

Uzak Şarkta 
(1 !ıncl Sabı!cden Devam) 

lliıi alını~ır İngoiiiz kıt'alan Sit.. 
tang nehrinden br kaç .kllarnetre 
da:ha geri çekilmi~l~<rıcj,ir. Jıapmı.. 
lar sahıile affi<er çıkarınıya de. 
'Vatn ediyorlar. İngiB:z tayyareleri 
düşman kıt'a toplululıtlamnı mü.. 
tcakip da:l~alar halind.e uç;ırak 
bombalamakrte"·~ı.,., 8 Japon 
tayyaresi dü,,üırii:!ıı:nüşlıür. 

Biliihare; cemiyet i<1arc lıey'e

tinin çitvi •.cd:ırikinde gösicrtli~i 
faaliyet mcvzuubahs edilerek bu 
me\•zuda Ticaret Vekiılcmru; de tc· 
~ekkür telgrafı çckilnıesi ittifakla 
kabul olunmuştur. 

Bundan s<nra yenı idare hey'eti 
intihabı ) npılınış ve eski idare 
bey'eti aynen ipka <'luruııu~lur. 

Otelciler r·e1ıtlyetinin kongresi 
de dün yJtpıılmıştır. Kongre nıü. 

ı.akaşalı geçmiş ve azalar ~ n.tak 
;.3kınu, bavıu gibi otellere lüzum. 
lu şeylcriıı cenıi)·eı t:ırufından 
1 emin ve te,·zi olunmasını iste
mişlerdir. 3u talep kabul olun
muştur. 

Mal saklıyanlar 
(1 lnd Saıuleden Devo.m) 

cMmiş, bu sabah yapıian araştır. 
ma sonuınıd.a evinde 2600 k.lo un 
bulU!llarak müsadı&e olwıımuş. 

tur. 
SU>Çm Hasım, s"ok nptıgı ıı. 

ıııun hcr1hangi bir arama it tima. 
'line bi:rıaen e!e ~~çmemesi iç ın, 
unlaruı i.i:zerinoe mühim miktar. 
da k.epıc'ıt dökrrney'i un_µıt.mamış. 

tır. 

İlo:nc; ve üçüncü taharriyat da 
Unkapanıntla yapılımıştır. 

Uınılra'Panında Demlryolu soka. 
ğ.-ııda u...ı; numaralı çiıııi fahri.. 

kası sahibi Abd: Öztaşın yazıha 
ıresin"' ,_ ·' -·-- '·atında 3 çuval 
buğd:a'Y bıilumnu.~ b'.'lıişiğindedti 
Eşrefe ait di.lk.ka.nıdıa da 5 çwvai 
a)"lli cim bt>>'wl '" çıkmııştır. 

Üç suçlu da bu sabah mürldeı.. 
uımı.mılliğe teslim edilmişlerdir 

Maruf romancı 
(1 !'il<'! Sahifeden Devam) 

Mr hayat kurmak için kendisi'lll 

fazla yorgun bisseıtiğilli ilave ey• 

?emiştiir. 

Reis Vargos, cenaze töreninin 

Brezilya b;iıı'.\meti tarafuıdan ya.. 

pılncağmı bildi.rmi~th. 

Son Telgr.J - Stcphan Zweig 
iünyımln en maruf roman.cıların.. 
dan biridir, J~81 yılmla Viyaııada 

doğmuştur. A vusiury:ı.nıu ilh..kın

dan sonıra N evy<>Tkta yerleşmiş, 

sooıra da Bre?ilyaya geçmiştir. En 

.tııanü eserleri aras\nda crA.ınok•, 
•B'ır bdmın yiırıııı dört saallik 

lıayntı., •Korku• bulıınnıakiadır 

lllJ•Eaııma•EE Mevs.imlıı 2 Harikası: •nı:ı1m:m•••llllı 

, 

BUGONIMiLLil=I ALEMDAR 1 
Asrm heyecan abidesi tstani>ulun unutamıyacağı 

Dağlar AS/ 
~~'!- 11 Güzeller 
Yarataular: 

TRESTON FOS'l'ER -

ELLEN DREW 

Y aratarJar: 

LEW AYRFS -

LONA TURNER 

ÇENBERLİT AŞ-.ıı:ı 
ı·-B-ug--'ü=-n 1 SiNEMASINDA 1 Bugünl 

~ fevkala de gü zel fi.im birden: 
1 - İhtıyan sUk.ı'.\t etmek me! buriyetinde kalan vto b u yfuıdeın 

bapiShane k~e sürünen ·lnr annenin a~ık:lı ve 
ımıUessir romanı. 

ANGEL i K A 
(GÜNAHSIZ KADIN) 

Hissi olduğu kadar feci o!ı.n bu büyük filmin kahramanı 

OLGA TSCHECHOVA 
emsalsiz debili san'at:karaınesiıe size bu muammayı halledecektir. 

il - Ôldiiren Orman 
RİCHARD ARLEJ\ - ANDY DEVİNE 

tarafından yaratılmış bll<jlan nihayete kadtr kallıleri lıeyecna-
~ıı:ı::::zmı::Eıı:ı:ı dan titreten aşk ve n.acera filmi. ~ 

Şöhreti düny nları aşan büyük 
\ 

ARTIE SHAV GAZI 
Pek yakında LA LE '~e geliyor. 

BRONŞiTLER E KATBA 

.. 
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,-------------------------~-----"'\ 
lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"--------------·- No. ı ıs-

Türkç .. ye çeviren : lsKENDEK F. SER'fELLİ 

Hisso bu yolcuların peşine takıldı ve okadar 
çabuk döndü ki ... Ben bile şaşdım. 

l:ren de s~ btiyl~ bir cevap 
ııcJtlcııciim, Timucin! 

C.addcdcn S<J.kaj'a sapınca ortalık. 
trnıı~·l:şmştı. İlti İngiliz halfl onu
rııiiıden -konuşa konUı.Şa-- yü..rilyOIT',. 
d .ı Bu adamların g<>vezellklerlne o 
k::ı t...:ır sini.rJenmlşt.im ki.. 

ır, ·st1 si.nir1E:ır.ıdlg\.'lli anladı: 

- ~unlara biir oyun ap::ıiım ıru?. 
- Ne gibi? .. 

- Bu sokağa sa:rıt:.kl.arma bnkıhr-
sa, hu tarafta bir yCTde o'tul'dllkları 
i!ıı!<ı.~ııryo:r. Yatt.J.klan yerin aOresWlı 
al~u!.:m .. Ve keııdil~rıne posta ile im .. 
z: ;ı b!!r m-ek.tup Yi'Za1ım. 

- Mühim ve heyecanlı JŞter a.re .. 
sn.d... enteresan sürpr!zler iı:ısanın 
7ek:lsmı kamçılama. b;ıkımmdan hiç 
tc fena bi:r şey de~ildir 

Derljm. Faızla ko:1uşmam12a mey
dan kalmadı. Yü.rüdilğüınüz sokakta 

l: r.ı.."l'fl"leralı. ve ka-pı~ı a<t"ıık bir apart.ı ... 
roma g.i!rdller. ın.so bu yolculaır ın 

p~~~ t.akı.ldı. Ve a kad~r çabWt dön. 
cıu k ... Ben bile oaştım. 

H;ıreu yavaşça yanırnn sokuldu: 

- .Adreslerini ve hüv;yeti.~r.i.nı öğ. 
crOOim. 

- Askolsu:n size. 

- 17 rıuma.raıı .ı.ı)artı:nanm. üçüncü 
ikolmd• :i nwr.ora.4 dairt·ye ııml.i.Ier. 

-- Bu aOres kati mi7. 
- Sözümü bili.~~dbn: 5 numaralı 

cl"a ·-r<'r.in lkapısıı»da küçük blr !ka.rıtvia;.i.t 
\''1 r tizeriM.e şunlar yaciı: 

V. N. Thomas 
Ingıl!z - Amerikan Petrol Şirketi 

seyyu müm.es.c:'ilıer.iOOen 

- Demek k:l bu, Eıı te!1iccıı• Servi.. 
sn N&vyork ajanıdır. Öteki arkadaşı 
d.:ı. bu z.attı:ı paoı.siyonunoa misa!l.r o. 
la.ro .... lr .. 

- Ben de böyle tahmin ettim. Eve 
gi-::iınıce hemen bir sürpri:: mekrhibu 
y .ı:.alım ve sabahleyin postaya vere
lim. 

Bôyle bi:r sürpriz kaTarh.ıştı.rdl1ctan 

sen ra paınsiyonumuza gcld~k ve o ge
c-e f~~ aturmadan yattık. 

ACELE 

ı .. kat ben~ yatakta htıl:i düşünüyor. 
dum: 

- Şn İngilizler ne soğllk kanlı in
saül~rdır. Sokakt.a sarhoı:; giderken 
bil!', COrt r;e\'Teden büyük zırhlı drit. 
ııotl~ırla m'Uhafaz31 artında bı.Junduk:

larmı snnIT1ar. Fakat, bt: fazla i.ümaıt_ 
b4!na öyle gellyar kis günün biırinde 
oırh.ırı aıldatac~ .. Ve Brıt:ı"'l!Ya impa. 
ratoo·!uğı;. bu yüzden bir sarsıntı dev-
res geçirecE'k. Ne.f.slne i .. mat, şliplhe.,. 

siz ki, çok iyi bir ıne·dyet. F&.kat, et
raf· gözetrne-k ~artiy1e .. 

+ 
J<EVYORKTAN l\Jl'ZAFFER 

OLARAK AYRILil/ORUM 

Er~i sabah Mi~ter Hisw sürpriz 
mektı::ıbwnu yazıp posta~·a attı. 

v günden sonra.ki günlerômlz -ta1. 
nx.n:. dört gündü-- bar.a biT asıır ka
dar uzıı.n ge1di. 

.l\:iha.yet beni Yokobamaya g6türe. 
cek transartlaotif'.c ll!nandan &ümırük. 
Onüne geldi. 

Kahve çuvallarL'lUZ a11b&ra yerleş

tirildi. 
·ve birinci mevki yolcular arasında. 

~. r.ltmaralı kaımarama seJfunetle gire .. 
bildim. 

•rcmuçin beni vapur limandan aynı
lı!lc;ya kadar gü\1ertede bekled'i. 

l'iak bix axızaya blfa rcstlarnadao 
kamarama ;yeııleştim. 

A:r!ık !çimde biç blr :üphe kalıma. 

dı ... 
O kadar müsterih ve mes'udUln ki.. 
Nevyork limmıından ınruzad'fer ola.-

rak o:yrıldlğıımı düşündükçe .. ,,,;_ 
ciyoıum. 

Güvertede yolcu.arı te~y;e gelcnı 

m:-safirler yavaş yavas vapuırdan a.y
rıbn;ya başla<lJ!ar. 

Saat dört .. 
htincl kaptan, saat dört bc>çulııta ha. 

rekct eciileceğiıni söy leı.li. 
(Devamı Var) 

ZA'Yİ - İstanbul KuıUkapı Nüfwı 
rrıemu.rluğunda,n alınış olduğum nüfus 
tukeremi zayi ettim. Yenisin! alaca
ğım:d;tın eskisinin hillan;J yoktur. 

K"stantmya Yuanidi 

SATILIK 

DENİZ MOTÖRÜ 
Çift silindirli 80 beygir kuvvetınde 

~ 
BOLEHDER markah çift silindir 

~~ Silindirler, pest.,nla, granh, 3 ataklar, k.avei ve karieller tamam.. 
du. Tnliplerin Asmaaltı Cambaz han No. 33 e miira.:aat!eri 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
,2.:'i.942 Perzembe günü saat 15 d-e ktanbu1da Naı!ia Müdürlüğü eksiltme 

hmiey.:nu oda!Sı.oda (1100.9C) liTa keşit bede!Ji İstanbul Gelenbevı Orta Okul 
taorojrat' açık eksiltoneye kor.ulmuştıır. 

~lı*.avelıet :Eksıltme Bay1ndırlık İşleri genel lhususl ve :fel'Itlt ş:..-rt.nameleri 
proje Vf! lieşif hAlhasile bo.aa mUte.terıri diğer evrak dairesinde görü.Jt:cektir. 

liırvald<at ternınat (83) liradrr. 

l•teklilerin ne az bi• taahhütte (1000) li:ra:l:ı!k bu iŞe benzer JŞ yc.ptığına da. 
lr ltlare!ttinden alın~ oldı..ğu vesikalara l9tin~den İstanbUl Vilaye"::ne müracaa~ 
!a eksiltme tarihind~ ta·1H günJ.-erı hariç c:i> güın evvel alı!lmlş ehliyet ve 942 
yılıTia a.lt Ticaret Oda.ısı "VE.sikaiarb"le gelmeleri. (2440) 

r nlet n 1 m iıy ı 11 ırı ve [i[ an lııı i ı 1 etme u. ldaıesi ilanları 1 
Beher metre ımildbı"ın muhammen bedel! 70 Oruruş (Yeım•~ kuı~) (Bo:; 

ok:sıJen tüplerin.in ldarenı:rı nak.il vasıtası içinden :fabrikaya. dolu cksijen tüp1e
r~t"Jn fabrikadan id~nln naki: vasıta.sı içıtıc kadar naıkli masrafı kar.şılığı ola. 
Tlillc: beher metre mUcf\bı obijen iç:.n atYrıt:a ~ kll'I'U§ muhammen bedel konul
muştur.) olan 15.000 met.re mi'k.Abı oksijen .l.2/3/1942 Perşmbe günü saa.t 15 de 
kapal~ zad usulü ile Antarada İdare bl:l(:SıTt<i&. toplanan merkez 9 uncu Ko
o .isyoc.'UIJIC.a aatın aJınaC&tır. 

Bu iŞe giıımek isliyen\erin 843,75 (Sekb yfrı lm'k ilç lira yetm!ş beş lruruş) 
hr~·-Jık mı:vakkat tıern.kıat Uı: kanuın.ıır:ıı t:ıyin ettiği vesiknlar1 ve tekliflerini 
ayn: {l!iuı sa.at 14 ~e kadar adı g.eçen komisyC\n Reisliğine venn-eh:ri lfızımdır. 

Şa't'tnalrte.lıer parasız oJaraık AııD:tuada Malzeme daiıresin:i.en, Ha:>"'darpaşada 
TeseHüm ve Se\tt Şe!liğinden temin olu!'.Mll'. c2700> 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

~ara Kapı Cinayeti 
1 

YAZAN: 1 1 Çevireıı 1 
Louis. Thomas No. 47 1. S A C İ T ~ 

d!:!Lk açıçtıla<r. Fakat i-çerde bit" ceset 
~O!"t>rek hayrete düştüier. Başmütett.13 
sOT'<:Au: 

- Dısa.n çekeoilir m~iniz:'. 

-- Bir lı9kelet ile iki bü;yük 
v:.r. 

A.l"<ı ba öklürülen ve cesedi 
tar:ıfıncla.:n Londraya gc tir ilen 
ka<!ıı:.ıın iskeleti mi,Yı.li?. 

Elektrikçilerden '>iri anlattı: 

v:\llz 

David 
Hlınlıll 

·- Şimdi anladım. İçeroe bir elek. 
\tık. cereyanı veren bi.r <\let var. Am
p·.cl!e:r iskeletin kafa tası icine kon
mu~. projektör olarak göz çukı.ırların ... 
d.ar. istifade ed.il\m!ş. Bu1·:ı.da bekı;-i va

ı.~f esi:ni gören iskelettir. Kapzyı aç~ 
açmaz, elektrik m;ıkine.~ı şlo:ıyor, h1· 
sanın gözleri iskeletin elektrik dolu 
giJ:z. çllkı.ırlıaırı ile 'ıCar~!:ı~ıyor. Böyle. 

' 
da ye.re seri'yor. 

- Tiller.iıni kesemez nıts;niz. belki 
kap1;yı açmak müm..'<.ı;.·1 olur'!. 

- MUmıktin. 

Elektrikçi bir dakika soma: 
- Artık tehlike yok, aedi. Dinamo

yu tecrit ettim. TeUeri kestim. fika.t 
112.sıl açtlıyor?. 

Bunun Uzera-ıe bu sefer Marlb~ yak.. 
l:ıştı ve haydıtıduri y~tığt gibi kapağa 
dokundu. Kcsikbaş duran kapan ya
v&şç~ aç.aldı. İçerde iskeletin alıt:ında 
b:r cesetle iki büyliJt valiz görüldü. 
c~scde baktılar, yüzJ. gözü kan içinde 
idi. Fa.kat Başmüfl'ttiş lıu adamı tanı
dı ve: mırıJdanclı: 

- Za\•allı Lomnli. De~irm~ sanı.. 
yC'rdl!'k; demek o da. kurbJ: l g:trniş .. 

v 
SAAT U i 10 DAKİKA GEÇİYOR 

. ' 
• • • 1 : ' - .. ,;.. • - ... - • ; • :·· '. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalııymız, 

KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser 
Sıhhiye Vekil.etinin nıhstını haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

,BUGÜN, boş masraflardan Kaçınılabilir. 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı lam• 
baların yerıne Tungsram lambaları kullan• 
makla olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık vermekle 
kalmaz fakat cereyanı çokça ıdare de ederler. 

U1'G 
BUR LA 
BfRADERLER 

STANBUL ·ANKARA• Z M R 

Sahip ve BaŞmuharriri Etem İzzet BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Oevdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 

bfı susuyorlaır ve Da.vid'in evinde gÖT. 
dtil<Jer;ni düşiln(lywlardı. 

Başmüfettiş söyle d~ünyo.rdu: 
«David 'in öhnünd~ııoi su- niba!.YE't 31lı-

1aşıki1 Bu işte bir cinayet J- ok. Maıri
bfl hc~<rb.lılla ınemou"!:l.urr.. De. vid, he. 
yecar. fı...'"llll'.lda elekıtr:k tehlikesini ı.m.u

tarak kapağı &ılgın1 1kl:ı. açtı ve kendl 
kcndlni ölüme götürdı.i. Fakat evde 
buılı.man son mektub~ ldm k.oydu? Şu 
h&.lde evde bixisi vardı. Acaba kiındi, 
Thorr mu? Ve su Vitchapel'h ser.seri
nin Dc:vid'in evinde bulunmıtısı ve ka_ 
sanım yerini bLhrnesi garip değil mi?. 

Betki de vak'a şöyle olmı.ıstu: 

Thorr, Daıvid'in evlne girdi ı'lek

tuibu ere bı.rakaraık: ki.ı.tüph~nede bi'I' 
perdenin aııkasınıda sakla.ndı. Daıv1d o
d MHudan kü.tüph.aneye geldi, fakaıt. 
mektubu görm<ıd.i. Ve so·bah kalı.vaJıtı_ 
sı yem-eğe b21Ş\adı. Biraz sonra hiZ
metç: mektubu yerde görüp elendislne 
v-c.rdi. Da·vıid m.elclubu okudu Be~ki de 
ı;:r"yle yii:ZılmtŞtt: cBen bulunduğun o
dadayım; arkanda saıklı duruyorum. 
Sana Otı.•kıyoruım, ve sen 1 öldürmek ü. 
2ereyin~.> 

rna:vmız. İsterseniı: parayı şlmıdi ve
ririın .. > 

ihtiyar kara kapıya yakl2.şt •. Fakat 
k:ı-r<:ı~ı muhafacıa eden ele.k:tiTikit Is... 
kelet. unuıttu. Kapıyı açtı ve elek.ti.rik
li ıskelet onu yere serdi. BöyJ:cce, kUl'_ 
banı c::an kadın, haydudun huzurunda· 
ic;t]ı."l.rretkıi allnış oldu. Bu manzara. 
kar~~mda haydut rrhonı deh~e:t içinde 

k,ıl3rrak firar etti. Fakat günlerce sooı
ra. babasının milyonları yine. kafasını 
kl.rcalc:.mağa başladı. bab::::.c::nın ölü,,. 
rr.UrıL Ô.uyunca, tekırar eve geluneğe 
l;;c.rV'' verdi. Bu servet, artık onun ka. 
faı<:mda hakiki bir k~bus olmu.,><tu . 

İ.şte bu serveti ele geçirnıek için., 
Arturrun araba.sile eve geldi ve ATt
hura k21rS1 kin ıbağtadı. Yold:. b.m- k:ıaıza 

oldu, Gazeteci Lommsu görmedi. O. 

nu çı,ğniyel'ek ö1i.lı."Ui.ine sebep oklu.. 
ATabe.yı bir ağa>ea doğru süL-du, araba 

yru-.dı. Lomm.s'u ?ir ağacın dıbLne bı
raktı ve elbiscleri1111 çlkaırdı. 

Eve girıdi 1 fa.kat karrieıi!i Ma.rdlb5.yı 
crc.dn ·bir koHWcta uyur görünce, dı.., 

sarı çıktı. Lom.'Tu:iuın yırtın gabardiı

25 Şubat 1942 
18.00 Program, ve .Mem.Jet.e; Saat A-

yarı. 

18.03 Miizik: Radyo Sa!i>n Orkestraı;ı 
18.<±5 Ziraaıt Ta..kvJm.i. 
l 8.55 Konuşma: (Dış Polit!ka Hadise. 

'.!eri). 
19.J O Mfrzi!k: Şark! ve Türküler. 
19.30 ~emleket Saat A,yıttı.·ve Ajan.s 

Haberleri. 
19.45 Seı<best o Dakika. 
llı.5(1 MüzLk: Beraber Şaı.'!o:Jlar. 
2C .1 ~ Radıyo Gazetesi. 
20.t.5 Müzik: Bir Halk Tiıl'tküsü Öğ

Teniyoruz. Ilaftanın Ti.irküsü.: 
Genç Osman. 

21 00 Konuşma (Gfrzel TUI1tçelniz). 
21.13 Müzik: Fasıl Heyeti. 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur Bando

su. Şef İhsan Kür.çer\. 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajane 

Haberleri ve Borsa!ar. 
22.45/22.50 Yaırınld Program, ve Ka,. 

panıı;. 

Moda Deniz KulübünCen: 

SATILIK KOTRA 
Kulübümüzün mah olan 

B 0 YA KOTRASI 
Hali hııczıriyle trulunöqğu yerde 

satıl:ııktır. İsteklilerin kesir. teklif. 
!erini nihayet 28 Şubat 1942 Cu
rna;rtesi günü saat 16 y~ kadar 
Moda Deniz Kulübüııe yazı ile bil_ 
dirmeleri il3n olunur. Fazla taf
silat ve kotrayı görme:k i(in ku_ 
lübe müraoo.at ed.Hmes;, Te1cton: 
60052. " ., 
SATIŞ ILANI 

İst. 5 inci fora mcmıurluğun>tlan: 
38/1349 

Bir borçtan dolayı m~hcuz olup pa
raya çe\.ırilmesine karar verilen Yazı 

rnak:r . .ası, demir •kasa ve sair 18 par .. 
çc. eşya açlık: arttırma s11r.etiyJe Kuru~ 

kal':.vec~ haı:ııda satılacakt.!.r. B.trhıciı aırt. 
tırına 28/2/942 Cumartesi günü saat 
1:? dr: yaJ;>ılacaık, ver.ilen bedel mu
harrJmen kıyrnotin Cfo 75 ini bulduğu 
takdirde ih~lesl icra, aksi takdi,rde" 
ikinci a.rtıtırması 2/3/942 Pazartesi 
günü saat 16 da yapılacak ve en çok 

aı:'ltıran2 ihak ed.ile.,ektlr. Alın.ık lsti~ 
yenle1i.n me21kô:r gtin ve saatlerde gös
terilen ;y<.roe hazır bulumrnı.Jarı ilin o. 
lttnlll'. (482) -------" HER NEVİ VE HER CİNS 

BASK0LLERIMIZ 
GELMİŞ7İR. 

Adres: Asmaaltı Ca111baz 
han No. 33 

-.__Telefon: 24681-

;ıııın~ıımm 
1~ 1J11ıı~ mıını:Jw 
Yazan: 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

P A R A 
N ec'1> Fazıl KISAJttlREıı: 

iSTiKLAL 
KOMEDi 

• 
CADDESiNDE 
KISMINDA 

Bu ak<am •aa t 2·~ 30 da 
BiR MUHASİl' A'lıANIYOR 

Buır.un üzerine korkan Dc.ıvKJ. bey 
iroihığundan kalk.l,.li !ı~yduda şöyle 

ya}\ '"rm1ştıır: 

n,inı, fört şapkasını ve boyUflbağıru a.. 1----------------·I 

Bar.:ı ac:yinJ.z, beni öldürmeyiniz. 

Jn:-"k Londraya dörıdü. 

P_undan sonra haydut Thon, .gazete
ci Lnn.ı::sun kryrı-f'etine ı;irdi ve polisi 
:d:..tn~~ı::a a·lı!';tı. 

ZAYİ - Yııs'ufeli A..-.kerlik Şubesln.. 
den a "ldı,ğım aıskerlık tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alarağını::ian eskisinln 
hiikmti yokhlf'. 

Tarihi Tefrika: 31 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Arslan; kadının endamının gü~elliğine 
hayran olmuştu. Çok cana yakındı 

dıolu beyılerıni !daıııesi ı;ltma aldıık
tan sonra Suriye, B~ğdat ve ta 
Kudüs ve M.s:ııra kada~ u.zaıııan ve 
yaıyılan Tür.ıı:ieri de 'hıl'<'r lbiTer e. 
!ine al tıyordu. Bi:zan s İmparaıto. 
ru Aleksi K<nnnen, 'l'Uırk'leri.n bu 
lmmlda11>m.aJarına meydan ver
meden evvel İ2l!lliıki ele geçi.rip 
Anadoluya H.kim almaık için Ars. 
laaııın aleyhine •hın-p açtı. Oferla.. 
nos namındaki meşhuır lkıunı~oı

d<ımılanııdan lbiırlıı.in emni aitıonda, 
eHi bin Jdşili•k hir omu ile Miu. 
da•nyadaoı Bursa üzerıinoe yürütlü. 
Apolyxınt g3liılll'Ü geçerek Bu.rsa 
luapıları önüne geldi, ıa:kin, Kılıç 

an, ksırdeşi Tokayı İ2n.iıkte 

vıiıııil b:ııra.kavDk, ()111 beş !bin at1ı ile 
Bursaya yeli§ti. Dıthl muılıarebe. 

Yi'l başlaıınadav evvel ruık..-iıne A· 
pcılyont gölü.nün sağ ve sol yall!la. 
ımdaıkıi g~itleri tıııtmmalkla ıbe. 
ra!ber Oforlencsım ica!bıında geri 

çekilme yollarım kap:ıdı. Bir gece 
E'lliıde kaılan seJOiz bin süvari ile 
Oferleoosun ordumı.1·, amsrzın bir 
bask.m yaptı. 

Adetleri ,ok dla'll. düş:rnaaı ordu.. 
BU bu ani baı!kın k~1sı.nıda peri

şan >Cllaraık dağıldı. Ofrrlenos kuv
''etleııini toµfay:ıp Mtıdanya üze.· 
21ine &'Çmek istedi, lakıi.rı göl ge
çtileri Türkler taraiından kapa.. 
tıJ.ımş olduğı.mdan dunrm!)'a mee. 
bur oklıu. Nihayet ask~ıılerini sal
lara ve salapuryalan ıbinc1irerek 
göl ta'l\i'kile V• 'Tu.rklE:l'.i eli bağlı 
•bırakarak Mudanyaya can atmak 
istedi. Nitekim •böyic yaptı . Hal. 

bı.vki, gölün Mudanya tarafı saılıi.. 
line geldiği zamaon '.[\[örk süvarile
rini karşıs;mia :buldu. Bumıınla 

her taraftan kuvvetlerinıiın ıbağlaıı.. 
Glı.ğın:ı gören Of.erlen<ı.; aSkerleruıe 
gölün üstünde bir nutuik söyliıye. 
rek .muharebeyi kabili etmeleri
n.in zal'Wri olduğımu a·nJattı. Tek. 
rar geri dfü:ıerek geldıği yere çık. 
tı, ordusunu tam.iane b3§ladı. Ars
lan sür'atle louvvetkrırui tıopladı 

'"' Oferlenosun toplanmasıcna mey. 
dan vermc:len tekrar Ur gece ıbas. 
kını yaptı. 

Bu muıhareıbe o gece salbıılıa !ka
dar ve gıüııdüzden akşama ok.adar 
devam etti. Nihayet zafer Arsla. 
nın tarafında kaklı. Vüşmaın peri. 
şan olmuş ve dağı1mr:ıtı. Kadın e
sirler meyarunda Oferlenooun 
genç ve güzel biır zevcesi de var. 
dı. Oferlenıoıs biın mü şkülaıtla k~. 
çabilmiş ve canı:nı kurtarmı.ştı. 
EsriJer seçilirken Ofeıl€:llosun gü
.zel zevcesi do ayrıldı, Arslaının 

'huııuruna göıüriiklü. KadJın Joor. 

:k"USUoildan tir tir titriyordu. Hal. 
·buk.i ka:rşıııa:ıa götürdükleri da 
kim idi? 

Açılı: ve sade 'bir çadır l.ç!lnde, 
bir ceylan posfıekisi üzerine ·baığ
aaş kurmuş, zıynetter. ve herşey. 
den ari, sade bir adamdı. İri göv. 
deli ve kemilrli, ıkara, yağlll., pala 
bı:y•klı, cam gibi parlıyan kara ve 
iri gözlü bir adamdı. Sırtı.ııda l<Eçi 
'kılından yapılmış siyah bd.r saka 
vardı. Bu adam, kado.ıı içeııi giırer 
girmez, ayağa kıılkaıak bu~ et
mişti. 

Oferlenosun karısı bu adaımı ıbir 
çavu;ş zannetmiş ve a!clmş etme.. 
mişti. 

Arslan ka.dımn endamına, gii. 
zelliğine ha:yran olmuştu. Çok ca
na yaıkın idi. Dı.ıııu •beyaz, lmrr. 
lı.&şlı, kara gözlü id \. Ya.na.kılan 
gamzeli, Jcirplk ve kaşlarının si.. 
yaıhlığına muF;aıbil gözforinoin içi 
havai oınaıvi itli. 

Kadın, Bizans debdclıesi iç3Iıde 
mücevherlere gaı:ikolunarak büyü.. 
mibş ve yaşamış, ayni zamanda 
orduJanrun Zl<bit ve ku;n%l!lldan
larını a11ın maıhmuzlu görıniye 
alışmış olduğundan kar5l.Sındaki 
bu adaımın sadeliğine hayret edi. 
yor ve şunları düşüniıyordıu: 

•Demek bdzi.m lmc:ı. ıoııdwlıııwtı 
clar.ına<lağın:•k eden adamlar buın. 
lar?. Bunların nesi var? .. Uıkin 
ne güzel ve iri yapılı ıbalbay]ğil: 
adam!. 

(Devanu v ... ) 

Zühreviye ve Cildiye Mütelıassw 

Dr. Bayrı Ömer 
Öğledeıı:ı sotıra Beyoğlu Ağa Ca
mii karşısı Hasan Apart. No. 133. 

----· Tel: 43586 ----

ZAYİ - Eminönu Kııynıcta.mlığın-
1-ın aldPğım asker ailesi"e a:~ maa;,ın 
ta-ibik mühürünü zayi -c.-ttin1. Yenioinl 
kazdırı;eağın1da.n eski~lnin lıllıkmQ 

:y<>ktur. 
DURUK 

• TAKVİM • 
Rum! 1357 Kasım Hicri 1981 
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, SÜMER BANK 
İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi 
BAKIRKÖY BEZ FABRiKASINDAN 

Fa:brikadaı .Ase-tat D'alumiJıy wn imalinde ha-ısıl o.1an 3500 kllo Sua, .. 
fo.ıt de Plomp Hydratce 26/2/942 ta1·ihine n~üsadif Per~embe güt•Ü saat 
11 de açık arttırma· ile satıJacaktır. 

Talip olaınların. fl".'ah görmek ve feraltt öğrenm~k içi!l hcrgün öğle,. 
den sorııra Fabrika İdaresine müracaat etmelerl. 

KUPONLU· VAD!;LI · MEVDLJAT 

VARLl61NIZI TE iN EDER 
~ 

HER·AYIN·BJRINDI:· P.AAANIN; !:'Al ZI ·VE RiliR 

T0RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

7.AYİ - İstam.buJ Beyazıt nüfus me
mıırluğuod:an aJ.dı!ıın nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alilcağımdan es. 
i!cislnin hül<iınü Y'OkıtW". 

_______ __... 
• 

L-AYİ - Beyşehir nüfus rn.emurl't.I"" 
J,undan .. Jdığım nüfus cÜ7.{h.r11n-:.ı z~ 

yl ettim. Yenisini al::ı.rag·ın{~:l!' e .. <.isi:,, 
nin hUıkmıü. yoktur. 

Mustafa AYlL\.Q 


