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Saluı; ..,. Başmuharriri: ETEM iZZET BENİCJl EN SON TELOBAfLARI VE BABBBLEBI VEREN AKŞAM OAZETESi 

Şimdiki İıalde 
İngiltere ve 

Hesapları 
İngilizler, dünya ha· 

diıeleri kendi heıapları 
dahilinde inkitaf ettiği 
takdirde zafere kavuta· 
caklarından emindirler. 
Fakat bugün ve hemen 
farkta ve garpta geni§ 
ölçüde bir taarruzi bam· 
le yapabilmek imkanı
na ıahip olamadıklarını 
da açıkça itiraf ediyor
lar. 

fason: ETEM iZZET BENiCE 
ilkbahar yakınlaştıkça günün 

fiili harp hadiseleri ne olursa ol. 
ıun insanlaıuı burnuna yeni yeni 
lı.aııı kokulan gelmektedir. 1942 
herhalde in•anlık için en geniş öl· 
çude kan •kılacak, beşer saadetini 
bugiınedek olduğundan daha çok 
hırpalıyacttk bir ilkbahar ve yaza 
ı;ebedir. Rusya, Alnuınya, İtalya, 
Japonya bu muazzam ve tarihte 
<~idi görülmemiş mücad..., ayla. 
rmı koodi lı~~plarına mümkün 
ı.lduğu kadar en aı ıxtıraplı ve 
fakat en çok kazançlı Jııir şekilde 
geçirmiye hımrlanıyor " doVu
dan doğru)a auşin içinde bulu· ı 
nuyorlar. İngiltere Asya.ela ve 1 
Cenup Pasifik'inde menfaa-t, an. 
zı, hayat 'e maden laynağı, pns.. 
tij ölçüler: içinde dövüşmekte bu· 
lunmakla J.eraber ne doğrudan 
doğruya Almanyamo, ne de doğ. 
rudar. doğru) a Rusyamn bu dev. 
rede maruz bulunduğu ölüm ka
hm müca·ı.Iosi ile haşhaşa tieğil. 
dir. Bunun !Çindir td, 1942 ilkba. ' 
bar n yazı blılrunından fıırciltere 

. . "' . 
EKiM SEFERBERLIGI 

Yatılı köy okulları ve 
enstitülerde talebe 
kendi yiyeceğini 
kendi ekip, biçecek ,. 

Cuma günü vilayette büyük 
bir toplantı yapılarak geni, 
mühim kararlar verilecek 

~==============================='J 
Şehrimiz Lise, Orta ve ilk okullarında 
zirai içtimalar yapllmasına başlandı 

Ekim seferberliği lıakk:ın<la Ma· 
a..rif VekSlcti tarafından mektep
lere gönder,len emir üzerine lise, 
orta ve ilkokullarda müdür ve 
başöğr..tmcnlerin reisliğinde top. 
lantılar yapılarak zirat iş progra. 
mı tanzim olunmuına başlaıııl
mıştır, 

Diğer taraftan l\fa.uiif Vekaleti 
köy mektepleri ile kö) enstilüle· 
rinde kümes hayvanı, etlik hay. 
vanlar, daru•zlık hayvanlar, ko. 
~um ve hizmet hayvanları ile ba· 
tıklar yetiştb ilmcsini ve buralar
daki yatılı talebelerin kendi yi. 

(Dcvnmı 3 Un~il Sahitcde) 

Ruslar,· Bit
lerin bir gün· 
lük emrini 
ele geçirdi 

• 
ve Amerika ayn biT busuı;iyet 

ifadesi içinde bulunmaktadırlar, 
Bu bmusiydi İngiltere hesabına 
ıu şekilde l'cHrleblllriz: l 

Bunda; her ne 
pahasına olur • 
sa olsun muka
vemet edilmesi MüdafaaYl her imklndan lstiİa

de ederek ı;eni~leten ve uzatan, 
oiıtün istihsal ve kuvvet gücü ile 
ha~bt hazırlanan, zaferi en kuv. 
vc<li halde gözettiy'!n ve ele ge. 
çumiye çal:şon bir durum. 

C,.örçil'iıı son nutuklan ve yeni 
1•aziyefi ile Krips'in dünkü deme-

il.mm muhnebeleriııde Periloop· 
da alman Rus esirleri 

Batırılan Mihver 
denizaltıları! 

Vaşiııglıon 26 (AA.)- Alba~ 
Knoks Amerikalrların şimdiye 
kıadar Atianıtikte 3 denizaltı ba. 
tıroı·klarını ve 4 tanesini de ha. 
sara u.ğrattıklarıru ve düşman 
gem'lerine kıa~ı 48 hüc11ın ya. 
pıldığını beyan e1ııniştir. 

bildiriliyor r 
Moskova, 26 (A.A.) - Savyet.. 

ler geccleyjn yapt;h lan sessiz ve 
son derece seri lı!r yürüyüş saye
sınde 111.mcı Alman ordusunu bas
lı!ma ujjrat:ınışla.::-dır. Bu onlumın 
imhası devam ediyor. Bu sabah 
sem derece şiddelli muharebeler 
cereyan etmektedir. Sovyet kıt'a
Uıın, Hltlerin günlük bir emruıJ 

ele geçlnn~lerdiJ'; !!itler bu emir. 

(Devamı 3 ilncü Sahifede ı 

ti bu yönden İngiltereyi iyiden 
iyıyc anlafmaktadır. İngilizler, 
diınya hfufüeleri kendi hesaplan 
dahilinde in~af ettiği takJ.irde 
zafere kavu?caklarmdan emindir. 
ler. Fakat, bugün ve hemen şarkta 
n garpte gı·niş ölç'i de bir taarru.. 
zi hamle Y•P&lfılmek imkamna 
•ahıp buluumadıklannı açıkça it:İ· 
raf elmekterurler. 

İngilizlerin dünya bildiseleri il.. 
aerıodeki hesapları açıktır: 

Rus • Abnan müc1dele.iude Al· 
manyanın muvaffakiyetsizliği, Ja. 
pon akınıoıu Çin ve Hindde dırr· 
durulması, Avustralya ve Yeni 
Zelôndamn elde kalması ve hu 
vaziyet •içinde İngiltere ve Ame. 
ıikanın 1943 Ü bulmaları. 

Güler misin, Ağlar mısın ? . . 

He belide bir adam 
biitUn paralarını ku
marda kaybe ti ve •• 

İngiltere ve Amerika şimdi bL 
ıer isthisal ...e makine verimi 
memleketi haline girmişlerdir. 

Her türlü istihsal ve sınai verimi 
har11 ve zafer gayesi üzerinde ~k-

Sonra caket ve pantalonuna da 
oynıyarak don gömlekle kaldı ! 

1.Dn-&ml 1 tlnc8 SahUO<!ı) 

Dün gece Ileybeliadadn çok gü. ı 
lünç bir vak e cereyan etmiş, ku· 

rında 

CASUSLAR DÜELLOSU 

• 
Türkçeye Çeviren: 

• ISKENDER f. 
SERTELLi 

D0NYANIN EN HEYECANLI 
ENTRİKA ve MACERA ROMANI 

Filipin AdalanıMia İnıllizlerin, 
Amerikalıların ve Japonu.nn ca
ıu. teşk!l,\tla.rı - Malai<•lı ltadıll!ı 
avam.ak iatiyen. casuslat - !rı-te,.-

haııelerde gacsonluk yapan Japon 

ctru.t!arı - D<'Vle!lerln mi~on
lılrı buralarda nas.ı harca.nl\J'Or?-
1-lcrşeyde kadın pa.rmaıı.. Kanlı 

lh\ilmer ... Japon cellMları if ba
ıında/, •. 

CUMARTESi Gtl!IO BAŞLIYORUZ 

mar iptilası yüzfuıdeıı bir adam 
üstündeki paraları kaptırdıktan 

başka cakı:t ve p~ntalonunu da 
hu uğurda v.rmiştir. 

(Devamı 3 Ülıcü Sabl!edel 

RUZ VE L T'i N 
Londra'daki mü
messiline göre : 

Hitler, Çörçilden 
endişe ediyor! 

M. Avery; Ruııarıa 
lllyftk 61ç8de Ame
rikan maıze esi 
llallacutıklarını da 

sö ı yor ı 
Loıııdra 26 (AA.)- Bay Ruz. 

veltm LoOOıtıda hususi mümes. 
(Devamı 3 im<:ü Sab.lfede) 

-

ara Sularımızda Babrılaa 

''Çankaya,, kaptanı 
bu sabah hadise hak
kında raporunu verdi 
Tayfalar meçhul denizaltının mo-
törü ve sonra bindikleri filikayı 
nasıl topa tuttuğunu anlatıyorlar! 

Motörün mürettebatı limanımıza gelir
ken ikinci bir kaza daha geçirdiler 1 

Uzak Şarkta Birmar yadaki hare kfit salıasınt ve Rangon şehrinin 
mcvkiini &iisterir harifo 

Amerika üze
rindeki ilk 

hava hücumu! 
Hadise; esrarlı bir 

mahiyet aldı! 
Nevymık 26 (A.A.)- Amerika 

kıt'ası üzerinrle yapıldığı haber 
verilen ıik hava hücumu bir es.. 
rar'la örtülüdür. Batı kumandaıı. 
lığı tıarafın!dan San FransiS!ooda 
neşredilen resmi bir demet;'le 
şöyle deniliyıor: 

Habel'ler tezatlıdır Ye o.Jayfa.. 
rı meydana çııkamnak için bütün 
ga:yıre~r saı>fedllmektedcr. 
Vaşi~tan 26 (A.A.)- B~IU'i. 

ye Nazırı albay Knoks, dün gece 
Loo Aıııgeles bölgesinde düşman 

(Devamı 3 üncü Satıl!~•) 

İngiliz kıt'a/a. 
rı Nevgork'ta 

Nevyork ,26 (A.A.) Bir İngiliz 
kıt'ası Nev~·orka gelmiştir. Bu İn
g'liz askcrlerııılin nerede kııllanı.. 
Jacakları mdıim dcl:ildir. 

- --- •r-

Bir Amerikan 
gemisi torpillendi 

Bogota 26 (AA.)- Amer.ka. 
· nın Atailla petrol gemisi tayfası 
noksansız Olarak Bahyahcmdaya 
gelmiş'!ir. Tayfa 30 kiş'den mü. 
rekkeptir. ~mi sah.iden 50 mil 
açıktan torpinenmiş "" ba tırıl. 

Rangon'da 
muhasara hali 

ilan edildi! 
• 

Şehirde ışıklar kami
len söndürülecek! 

Çankıtya motönir.lln sahip ve klptanile tayfalarından tıazılan 

Lonl?ra 26 (A.A.)- Binmanya. 
da hava faaliyeti ÇQk ş·ddetolid.r. 
İngiliz tayyarele-ri 30 Japon tay. 
yaresi dü~i.lnınüşle-rdir. S ttan.g 
nehri üzerinde İngiliz kıt\ılaırı 
çekilmi}'<! devam ediyor. Rangoıı.. 
da mıJhasara hal' ilan edilmiş ve 
..şık'ların sönıfürıi:mesi e-m'roluıı.. 
muştur. İngilizler d~ana yarı. 
yacak her~vi sistematik bir şc. 
kildt- •,ahr1p efımektcd r!C'I" 

Singapur' da 
Muharipler 6 l tl ve 
eırrler'n lsimierinl 
mübadele ediyorlar 

Can'berra 26 (AA)- Sfn.ga. 
pu.rda esir alınan İımparatori.uk 
kıt'alıarı arasır>da 17.000 Avwst. 
ralyalı bulumııyorou. Avustralya. 
lılaı'C!an pek azı kaçabilmiştir. 

Son günl-erde savaşlar esnasında 
uğranalan kayıpların sayısı bi. 
ıimnı:;'Qr. Şimdi Japonya .le ölü. 
Jerin ve esirlerin isimler. müba. 
dele ed·Jld:ğii samlmaktaclır. -----o---

KaradeııİL Boğazı dışında, ka· 
ra6Ulanmızda liir denizaltı tan. 
hndnn bırtuıldığı.nı J>az<bğmını 
•Çankaya> motörünüu sahip " 
knptaru bugün h5.ılise ba.kkında 
bir rapor lıaz,rlıyarak Mıııtaka LL 
man Reisligine vermişlerdir. Kap· 
tan ve müıeıtebatırun lifadelerinc 
göre hadise şöyle cereyan etmiş. 
tir: 

Çankaya mıotörü, Zongu:ldlaktan 
225 ton pik demir ve İstanbuJ. 
d·an da 30 ton kendir 3Jarak on 
beş gün kadar evvel Bw-gaza 
g trniş ve oradan 170 ton demir 
su !borusu ile 30 1lon tuğla yiik
liyerek 23 şubatta İstanbu.Ja ha. 
reket etmiştir. Çlankaya, deniz•n 
fazla dlmasmdan yolda Sezebo. 

Balıkçılar ve 
Terzilerin kon
greleri yapıldı 

Azalar, cemiyetlerin
den daha fazla me

sai bekliyorlar! 
1 T / c Şehrimiz Balıkçılar Cemiyeti. Japon ar ava- nın yıllık J.ongrcsi diın öğleden 

lide dıemirlemiş, eı.1tes' gün öğ. 
leye doğru te.k.rar yola çıkaralı: 
sa!:ıile 2 • 3 mi.l m~afeden $<!Y• 
rebneğc Jooyulınuştu:r. _ 

Geoe aaat 22 de Kusııkaya el. 
(Devamı 3 llııcü Sahifede) 

Pazart si 
• 

gecesı; ay 
tutulacak! 
Saat 24,31 de 
başhyacak olan 
husuf 4, 11 e ka-

dar sürecek 

Hadise mcım -
leketimiT-in 
her yerine" en 
görülebilecek 

mıştı. 
da ag'"'ır kayıp- (Dcv~hı!ede) 

- . Gece; Mahmut !~~~~~~ /ar verıyorlar d k l b" 

Baz• gazeteler dün; öntı· 
nıüzdcki salı rünii gecesi a~ 
tu!ulat:ağını ya~nıışlar a da 
Kandilli Rasathanesinden al. 
dığımıL ınalfunatı ı:;örc bu ha. 
dise san gcce··i de il; 2 1\Iart 
pazart•si günii akşamı gece 

yarısından sonra !"aat yirmi 
dördü otuz bir lıııruk dakikn 
geçe vukua gelecektir. 

G Ü N Ü N Loodra 26 (A.A.)- Daily Ma 1 paşa a an ı ır 
lçl.N DEN gezete<;i teknik bir yazıs.ınıc1a ıa.. aı"le facı"ası oldu 

ponların almak ümidile Cavaya (Devamı 3 ürıcü Sahifede) 

yıapınağa karar verdikleri taar. (Y"2ısı 3 üru:U Sahltede) 

Stephan z.vel•g ruzırn seb€plerin. anlatmak!ıadır. '-======================= Mi1'!1tefik hava ve deniz ku~'Vet. ı: 

NİZAMETTİN NAZİi' !eri adada mevcut hava ve deniz C E R ç E V E mecbur odluğu acı, cehmn~ın 

O kadar ;usan <i!Cyor iti ölüm 
karşmnda a.rUl< nasırlandık. Acı 
Ouıyamıyoruz • 

. Eğer !cıaketlerin ·ve Metlerin 
her türlüsli ile tehdi; edilen mil
yonların her gil.n yüz b:n!erce flı'e 
verdiQ bu devirde değd de .in
z:;:..ırların i,Q.SaJlCaı ya~adıklaı·ı gün., 
leıdm birmde Steph:ın Zveig'i.n 
böyle feci bir tıand:ı ı:öçG.p i'itti
ğın; haber a.lmı§ olsaydı.!ı:, hlç 
şıiphesiz. .ınillct.lerarası bir mAtem 
olurdu bu. 
D~iiniinüz btr kere. . Kalem 

a 1 E.miııin en zarif p:-easledodcn 
biri yctmlı;lmıci ya§ında Azruili 
beklemekten usanryo.r ve karısile 

ko~ ık.ola, ıelmiyen, aı:ciken ölümü 
lll'•yıp bul~or. 

Eğer iDS8Dlıl<. geçen her sani
Y' Yı bundan çok dahı> korkımç 
znr.:..rl:ır örlem.e.k!~ alına.saydı 

S.ı:ın•aıt düny:ısından elasileu bu bol 
ışlkiı yıldlz için czun bir mersiye 
)t.ı.rn.r..ıt hak!kını kalcmim:ıde bu_ 
J, bUecek~ik. 

1- o.kat, enıır.ıı bi:r i\·sızı~ı derya- . 
rınci.& kulaç arlrınıy3. öy1esine alıştık 
kı Stepha.n Zveig'a hususi bir 
d. 'lrkat göstermek b ze n15.nJsU 
bir üzenti gibj geliyor. 

üs-lerinden mükemrm?! bir tarı. azabıdır. l\lih.-erlc dcmokra"-
da istifade eylemekted r'ler. İşte Af f yalar uzlaşmasının en yaman 
başlıca bu sebep dolayısiledir ki La ırtınası muhallifi ohu Amer:kayı, ken. 
müttefikler, düşmana ağır ka. disine sc~tiği yold.ı dolduracağ; 
y1plar verdinni~eroir. NECİP FAZJL IUSAKtlREK korkunç çilelerle işte bu söa 

ISPANYOL 
Hariciyesinin 
Tebliği 

"Her hangi bir lima -
nımızda muharip bir 
devlete ait üs tesis 

edilmemiştir ,, 
Ma&rid 26 (A.A.) - İıspan,ya 

hariciye nazı.rlığı ta-raıfından ~
red .len bır beyannaımede, bazı 

Amerika!' ~em.eketlerinde or~a. 
ya çıkan haberler. çok kat'i bir 
şek'lde yalanlandıktan sonra de
niliyoır k · 

<lle.amı 3 üıml Sa.hif<><Je) 

Son gi:nlerde, arada bir ko. 
pan say•'ı fırlınalar c:iinsinden, 
bir laf gürültüsü koptu. (Sta
lin), (Çöt~il), (Rıızwlt), (l\lu. 
solini); komüniznıa liberali2. 
ma ve fn~izma cephelcrl, tüfek· 
}erine siingü yerine Iakırdı ta. 
kıp birer geçit resmi yaptılar. 

13u arada en kalın sesli, en 
az heyeu r.h ve en çok hesaplı, 
(Stalin)dir. 

(Stalic), Almanların, safla. 
rında dövüşen bir sürü mütte
fike malik bulunmasına karşı. 
Irk, Sov3 c ilerin tek başına ve 
miittefiks-z okluğunu •Öylüyor. 
Yani (Slalin), Amerika ve İn. 
giltereyi, !;ovyetle: safında dö
vü ·en tauı birer müttefik ad. 
detıııiyor. İşte (Stalin)in sözle. 
rinde miıııfonccek tek nokta: 

(Ruzvelt)e gör~ dc-ınokrasya-
ların koflanmı}a, yeumiye 

hnliisa ~ı:ebilir. 
- Ya Avrupaya bir ibra$ 

yapsaydık halimiz nice olurdu? 
Diyecek kadar müthiş s•nıL 

m'iliğini ileriye götüren (Çiir. 
çil), ·başlıca dayanak olarak 
Sovyetl<>rin muazzam kU\·vet· 
leriui ve Amerikanın tilkennıez 
menhalannı uzaktan sctiımla. 
maktadır. 

(J\.lusr,lini), henüz (Hitler) 
susarken, bugünlerde sulhtan 
bahseden her ital!'aıu vatan 
haini div~ gösterecek kadar İ. 
talyan ihtiyaç .-c !alıammiilün
dcn şüphe etmekte ... 

Bütün bu HH ııat,.dı.muı özü 
şudur J;.:, koınünizn1a, i~inde.n 

duygulu \ c hr~ ... canına hoikiın; 
dcınokr:ı;~ nlar, her '"•1111:.ınki 
gibi arı atı ~aıııinıı, !\1ilı\·cr de 
kendi Ul?lsıııc- kar-\ı ... iiphe iı;in

dcdir. 
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HAI.'< FiLOZGr-U 

YOL, VA iT A, TEŞKİL.~ 

l'ıleınld:etin birçok iklt!'adt 
meselelerin.de, L Jıtı noktası 
ayni ı.akl.:at üz~ iı::d., toplaw.. 

yor. Yurdun bir l.iı esinde y:ı. 
lı:acak crlun yoktur, bir kilo 
odunu he; kuruşa kadar salın 
nlmıya tttlip bir~ok U1sanlar 

vardır. o:ı:cr bir ~ urt köşesin
de, otlun dağlar ı(bi yığıhdır. 
Aloc-ak miişleri yo!<lu:r. 

!Uncut olmıyan •ey IC§kilat• 
tır. Tcşl6l~t bir ı;'Jnde, bör ka.. 
rarla \"Ürnt bulan kıymet de.. 
ğildir. B'r lcşk:ilin mazisi, an• 
ancsi, t~cı übesi olmak !azım. 
dır. Odun mevmırnn bugüne 
kadar dıişünmüş <ı"!:iliz k~ o. 
dunun, kolaylıkla ve otomatik 

lıir surette ve ıı.cuz fiatla ayaiı
mıza gelmesini istemek hakkı
mız olsıın. 

TUNUSUN 

SO(.;UKLUGU 

Tunnsla müthiı bir soğuk dal· 
gasının hüküm süıdüğüııü, kar 

yağdığını gazeteler g~\enlcrde ha-
1'er vernıi.~lerdi. Tur;LLS, evvelce, 
sıcak iM.limı [le tanılan bir memle.. 
t.etti. Twıu~un, şim<li, ne kadar 
&oğııkluk ydp!ığnu ı;örüyor mıı. 

suuuz?.. Tur. u ·, bir müddctt.!n
beri, so/:111. , .• gariıı bir hal aldı, 
Tessel3.m! .• 

SÜS IÇL'i 

KÖPEK 

Bclediy) vergilcrı ntfınlırken, 

ıüs köpekler;nin yılda bir lira o. 

lan vergisi do beş liraya çıkarıldı. 
l'ılaJ.sat, b~lediye 1·aridatını ço. 

(ialtma.k oltlcğuna gi.re, bu arttı
nlıştan, bckdiyo büıı;esine aasıl 
lıir büyük yekun temiL edHecetlni 
cıdden mc«k ediyorw:. 

ECNEBİ --
GARSONLAR 

Halil, bir kısmı gazinolarda ec· 
nebi garsonlar kullruuld.rğuıdan 

§ikayotler oluyor. Bu arada Tak.. 

slm Belediye Gazmo.mnda da ec. 
J"ebi garsonlır varını-:! 

Fakıtt, bu şikayeti.,., Jıal;srzdır. 

Kimbilir, ııclki onlar, mütehassıs 
adı ile çalı,tmlıyordı..r. !Uütcbas

fl.5 çalıştırmak rurucnu değil k.i .•• 

AVLSTRALYA 

'.IOPRAKLARI 

Japonyarun A•nstralynya hava 
hücumları ycpnııya başlaması ile 

Avustralya Başvekilinin basla ya

tağına düşmesi ayni .:amana tesa. 
liüf etti. • 

Zavallı Avustralya!. Bir gün 
dünyanın bu kıt'asının da harp 
Jalıası ola~ağı kimi:ı hatırına ge. 
hrdi?. Şimdi Avustralya toprak

ları insan oğullan tarafın.dan keş

fedildiği.ne ne kadar nadimdi:r. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Dağlar gibi odu!lun yığılı bu
lunduğu bölgckr<lc, rual sahibi 
ili şey ı~tiyor: Y ~ı ve ,·asıla .• 
Deuizaşm yerlerdec gelen malı 
bir taraf.. bırakınu. Fakat, ka.. 
ra yolumu-~ yok. Ki:ylü, dağdan 

k"'tiği odunu kasabaya, knsa· 
hadan şehre getirmek için ha
vanın ,ıüzelmcsiui bekliyor. 
Çünkü, )ullar çalliuı, bataktır. 
Fazla miklarda mal da sipariş 
edenıezsiniz. Çiink:.i, istC'<liğ'iniz 
azamet!Pkı malı nakledecek 
\•a.srta yoktur. 

Normal zamanhıın a\·detin.. 
de, yol üzerinde, nakil '~ıtası 
üzeri:ıı.fo '" t..- .Jriller üzerinde 
çok dur.ılım. Her iktrsadi hii.. 
dist>yi ınaholli seyir ve görcne
gıne •er~etnıiye't. m, bıilün 
memleket ölçihüııde mütalea 
edelim. 

GAZETE 
Müvezzileri 

Kendilerinin ağır işçi 
zümresine ithal edile~ 
rek 750 gram ekmek 
verilmesini bekliyorlar 

•Gaz.e.tıe ıın.iiveıaleri. nin da 
ağır işçi sayılarak günde y~-di 

yüız el'U gram ekmek verilımesi 
ha.k!uma:ki müve1Ziler'.n ricası 
ıınırta.1<a iktısat :ınüdürlüğilnce 

'telliik oluımnakaı.dır Yaz. kış 

geoe giiııdüız ılıeı- gün O'll sekiz sa. 
at ayaklla durar;ı,k, ;;ı;eye beriye 

l<Q<;uşarak gaz.ete sa.t•p hayatia.. 
rını kazanan bu vatandaşların 
göırdülderi iş bakı. katen çok m.e. 
şa.ltkat!i ve yorucudur. Binaena. 

J.eyb. cağı.r i.şçılet'> zümresine ·ı. 

hal edıJerek gazere müvezzi feri. 
ne de ıgiiOOe ~ yüz elli gram 
ekmek ve~ilmesi çok yerinde bir 
ha.re.loot olacaktır. 

Alakadarların müvc=iLerin bu 
n.ca.suu kabW. ederek bir an ev. 
ve! icap edıEaı emri vereckleııini 
ku'V'VC~ .ümit ederiz. 

Üsküdar. Kadıköy tramoay
ları şirketinin umumi heyet 

toplqntuı 

Üsküidar • Ka:dıköy ve havalisi 
haTh: tram~·ayları ş:rket-<nin yıl. 

lık L!lmumİ heyet top' aııtıs' mar. 
tın yimni a ıncı perşı:mbe günü 
saat ontda icra olunacaktır 

saaıamlık derecesi 
!<adıu çoraplarının sa.~1anılığını te

cr.JT. için bazı ymJ •S3sb ı. ,b>t edll.. 

dl. Blr ince tpek tor J p ı.u:. wur edıi

n ı.z. Bı.:. mackle ÜZt".o;!ı.ıdc bı..Lıln '.ıUmü.. 

r yet;rıa1e- çalışınız. Fakat. nih.J:ret bu.. 
ıplner-<::k bir ~eydk'. Siğiamlığı ne de
l'eccYe ka<lıır temin olwıPbJir?. 

Bu levk~l~da dün.ya §D.rUan fçinde, 
kadınlar bü.l~ bülün ipek çcrap ı:lır. 

rM.·kten va:ıgeçseler, acaba olmaz mı?. 
Otıilı.t" vazgeıcemez.IC'nlie, bu nevi ço-

ıapların yapılma.ı bütün bütan mene. 
di.lse olmaz m~ diye, dü>ilnOyoruz. 

BVRHA.N CEVAT 

Edebi Roman: 45 

Seni Unutmadım 
R ŞAT FEYZi 

- Güzel. O halde mesele yok.. Be. l 
ıı:m Y&n.n irım.eıme mi.lsae.de edıyoraun 
d.ei~l mi1 

- Pek tılA ••• Sıra..ser\·~lerde evvelki 
c\i.n b::ı~·t:.:ıı.. .rz. 4>artımana t3ş:nı:yar--
8ll'l1. aeğll m.:.! SU.av:?_ 

- Tobll... Öyle hr•rla:;tmnadıic 
p:ıı? 

- U J1.--ec .mel... • 
N"'ln oıoznc:,·ıın cam:nda.'\ uzakla,. 

r1 doğru uı.a.nıın y~ni sJru.:ın.ye baş-
1"1=~ tad:ılara bü.tı. SOI>!a SJtıv.ye 
dcı:.dU. 

- Ben ne zam .!l get,yorwn o eve .•• 
Suav. J.;_ ; ya vurm .. k. istecll! 
_ Set: n e-....ın c mt zo!e:ı7. Ne 

z:ı:nan is er.,en o zaman ge!eb.lecek_ 
ılzı- An.nh rJın biri sende durt.e~ bı
ri bende 

Nev""!n go.leri )ine da::dı: 
- Öyle de=k ı.tcrı:.yorum.. Btı

daha hl~ b ır yere D<mm<'"1< k 112ere ıııe 
~ak11· getiyonmı. 

bu•vi, ııenç 'kadının ellttL'll avuçla. 

rkla •ldı. 
- f;>~nlldı 1 açma bu bahırf.. Konuştuk 

Isı:c.: .. E,bctte b.ır gıın ge!erfk~n .•• 

Yakacıltta hiç <Jrmad.ıo dondr er. 
G~...,eş ufU'h."1.a. eaı :ıefl.3 tabıo.unu yar 
pı) o~ı.ı. Tarla.larıa tz• J.r>Cle ki.lmf! 
kumc l-"&J'&~T uçuşuyJrdu. Ta uz..Jc,.. 
lr.ı.deıı. Gü.rl.ı..erın çıngırak sesıerı ge
lıyordu. 

01.Nırobil hızlönmıştı. 

Sa:ıdıyed~. Nev•zıin. evine sapacak 
tvpı aJ~ yola ge d.Jk:.erı za.~:ııı. gece oı.. 
JU\J.i~U. İlı:i t<nııtı ağaçlıklı yol. kııp
k.,anlıılctı. Silavi: 

- Sen bu..""ada inıyors:n:::ı, Nevin .. de.. 
dl. 

- Tabii.. İsters.,., sen de in- B:zlm 
br.hçe bp11ma kadar beraber yü.ril
rüz. 

Genç adam güld{l: 
- TehUke • bi.r ı, ... Nuri Yllmauı 

eve cı7:niiş saati ..• 
- Belli ol:ınaz. •• 
- Ş•baıı ı;örünıe ~ 

,' ~~[l~r!~i~J 
l ft l~IJE ·~ 

Unutulan i'arlı 
ne a. emde?. 

Bir zamanlar, kenctsırvlcn .).i.X sl.k: 
bahsettiı-en, belki düny~nt:ı en güzel 
~t-hri P::ırli, bugihı., Meçhul, uzak b:.r 
d yi:lr glbi.d:.r. Pilirlsin aaı, blndf: biır ga.... 
zeteierde geçiyor. Ora.s. be köy mü
dur, kU.Çiık bir kBSJ.ba audıx?. İçinde 
nuJyoııJarca inıs.an var mıdır? Ne ya .. 
pıyorlar, nast.1 ya§1yoı·tar1. lilpsi meç
t utdür. 
Eğ'ence, lüks ve se!ahet ~ehrl olan 

Pa:ıs şimdi ~ 3l~:n1edir. Alemı 

yin~ ol &lem, <levran yine ol devran mı... 
dır" Böyle ohn:ı.Jın:ı. tabii imk.'.in. yok .. 
~~AY.at, herh::ılde, Patis, bı.:gün, e.ik. ~io_ 

den dcı.h::. çok, merakı, ttCE'$Sl.ı.sü frze
r:n<lc lo!'lıyan blr şehrrdir. 

Pn-r~. bir eğlC"ilce ıehri olarak ta... 
ilıtlıdığ» kadar, bir kü!tür merkez:cı.tr. 
Esk Franısaıan bir cok Ünı\·t·rsiteleriı, 
:nUz.eler., kütüphane!er:, san'cı.t eser. 
leri bu nlCrkeul.c toplanm~ır. 

C·cçtnlc".'Cl.c, A\TUpa gazet<.·le-rI yazı
;oı laroı Far!ıs.n m .;ıhu-< kı.ti< kcşllilt oka 
d .. m~s:i. bugün h5.15, h,,.ft.,.i.rk. topla.atı._ 

lcuına devam ec...;yvr,. calıtıyonnuş. 
rrar1ıl!ız Ak •• dem..si al:nyaya ~hıret 

s .. hrıı;ş bir kOtJr knru!u o!duğu ma

lı..~. 40 Azada.o. bıızılan bugün yok.. 
Hünha; ere y<n! ir>Llıap y:tpı:amadı. İ
şln gür.hl, akademi, iı;ti~l.;;tını bil... 
ttin b.z~nın ışL:!a.k.yle yapan:.amakt.a
dır. Çliıiktl, Fran,ız Akcdeml Azas;n. 
a~.n ır.ühım bir kısmı, Cenuba hicret 
ttru'.•, jşg:ıl ~tında olm.ıyan J.ı'ransad& 

;erle~ttr. 

Haber verıldiğıne göre, bugün, Pa. 
r:!.te, ancak beş 3ltl Ak.ıaemi azası 

,·:rd.ır vt haftal~k t.up~~ntı.la.ra yalnız 

bunlar ~tırak etmckiedrr. D<t:er ha, 
i.;laı altında olmıy:ı.ıı Fr&Jli!:::ıda 1lım! 

me-ı31Ierine hususi .ii.ltttte devam ed.iı

yvrlJr mı. yo.:t:sa, g~i.r.1 ve l:.ayat der .. 
d !ne mi dUşmuşleı·d ır?. llu nolo\a, 
bittabi meçlıtJlümu:<dOr. 

Fraıısıız Almd•ınisı.."t!n U2UIJ yıllardan 
beri üzerinde çalıştıgı o~ lf:ga.t ki-tabı 
\!'flrdır. Henüz bu muazzam v& büyWc 
luuat~ın A harfinde b..ılunuluyor. Daha 
k•~ yı.! ÜZ<'riılde çalışılmak icap ettiğ!. 
nı !11 hc~a.p ed.in, 

Ho.ber verildiğine göre, Pnrjste her 
ln!to tvpltmmakta olan be$ altı Aka.
deml Azası, bu !QgJt çal~~rın• da 

dcv:a-m etmektedir. Bu sırada, işgal al. 
tınd~ bulumtlli)'an Frarıs<ıda oturan 
C.:.iğcr .fı..kc.demi Az1sı ~ m\lhabere ve 
irtbat temlın. edlşorl:ır mı~. Burası bi
I.ınemez. 

İşte, d{in,yaya §Öhret t:&lm~ bulunan 
Fraıısız Akademisin 1 :ı !lalı bugiln bu 
vaziyettedir. Parls §t'hrl, a'rtlk ikinci 
pl;'\nda bir mUess~ olmuştur. Fran,. 
sayı meıe:gW eden, Akademi mesalstn.. 
de-n çok <iaha mühlm b!.:r çok t.şler var. 

R. SABiT 

Borsada Kömür, 
Kumaş 

ve Tütün işleri 
Mıntaka İktısat Mü
dürü izahat veriyor 
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mudüı\i Necdet mui11elif işıl.er 
h.ıkh.OOa şu iza'. atı verdi 

•- Bu.rsanın ılttiyacını kaı:-şı.. 
:ıyac:ık mı.krtarda şehre yenıldoen 
Jciimü:r gefüt.ilcrck kömiır darlı. 
ğı g.d-crillmiştır, Villı:yeti.Miz aşe 

bilıısu; halkımızın basma, patis. 
ka voe yünlü gLbi kuım~an uc~ 
za alabilmeleri için halka kupon 
le~ ebın.ştı..r. 

Buırsa Wtiin ekicileri bir birlik 
~lcil elırn!.şlerdir. Gayesi; tütün 
ekimini ıslah etmek, tipJeştir. 
rru;ık ve tütün fiatlarınıda nd.zını 
rolünü aynıyacak ahn bu birlik 
faaJ::yete geÇ!ll'iştir. 

<Billend Hamdi Erim 

- O, fena işte .. Arnm•. ıı:el canını.. 
Ş~b.ı.n şlmdi odasındl ziftıeı>iyonlur. 

- Kumı;ulavdan kimSO? •.• 
- Kim var ki~. 
- Leylalar f>lan ... 
-- B<:a.It şu Leyiay• canım.. Görür. 

ler!e ne çlka.ı.·?. 

Silavi, ~förWı hesabını ödedi. Ne
v.ne: 

- I''lyd1, ürüyei.!_n, dcdl ... 
Genç k ... Jın, sevdıJı. erkeğin kolı.ma 

G"•ruılşti. Fl..!ı. !lSıl anlatıyordu. 

-- Daha !azla J:,:recikm~ değil m.i. 
Suavi.. Art:.k SLras1::"\·1lerdek! apart~ 
ınar..a taş:ıımr ta~ı.1maı, ben geliYo. 
ıı..un... 

Daha fazla tahammü.Jr.ı kalmadı, 
Sonra da, bu Nu:-i.nln 'uratı çek....Ancz 
blı: hal nldı. Bıktım bJ h •. yG<tan .• 

E çe kap'-'ını.n on!l.~e gelro şle<d.L 
Suavi, Nevin!n el n.:.. aıkJyordu. G('QÇ 
kadın duda.k!a~ıaıı uzat~t. Topu4tla.rı, 

yerden üç p;ırma.< kalknıı1t •. 
Ayrıldılar. Neviın1 dcyuJ~t.aa. 

korkar g~bi: 
- O:ın·a.r Süavj, dedi .•• 
- OrUaT, Neviın ... 

* Gen<;•~=. dU.tlnccll, d•l:ın, asfal-. 
ta çıkan iki t.!=alı ağı:çl', ke.renbk 
yok!.:.!l llerl'yordu. Bircl~n . ..,,. taora!
ta'<i ağaçlarıın aıt:a.ından doğru bir 
ayı.k •esi eeldl Süavı dJı:ka: etti. Ley-

Şark cephesinde Rus taarruz
ları ve muhtemel hareketler 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Şark ce11hesinde: 
Slalin'in giinliik emrinden an.. 

!aşıldığına gore, Sovyetler Lenin
gradı kurtarıneıya kadar ve Al
man ordu•~rmı Polonyaya ve Din.. 
l epcr garbıne süriinc•ye kadar 
taarrnza devanı edeceklerdir. 
Sovyııtleriı.. böyle sevkulceyşi bir 
zafııre eriı;el>ilmeleri i~in eld<.' pek 
r.z zaman !<almıştır. Bwzunla be. 
rabe.r son harp tebliğlerinde gö· 
ıülen şeyin, toınamile Sovyetle
ıın lelıine bulwzmaktadı.r: 

Sovyet hususi fobJ:ğiııe göre, 
ltmeu göliı cenubunda Stararus. 
r;a'da on gün evvel haşlıyan bü. 
~ ük muharebe Sovyrt· zaferjfe ne
ticelen:miştır. Burııda 6 ncı Alman 
ordusunun 3 tümeni çeı~r içine 
alınmış ve Alman generalinin te.>
iim olmayı kabul etmemesi üze. 
ıine taarruza g'irişihriş ve 3 Al. 
ruan tilm.,?ıi imha edilmiştir. Al-
111ımlar 12 bin kişi ve birçok harp 
malzemesi kaybetmişlerdir. 

Merkezdeki Sovyct ordusu da 
kıskacın cenup koliyle yeni bir 
hamle yap..ı nk Smolcnsk'in 40 -
ı;o kilometre doj;'llSunda bulunan 
Doroı:ohu1 ~ehrini zapte1nıiştir. 
Rus kıskacının diğer ucu Kresti'de 
bulunuyor 

Görülüyor ki, Balhk denizi ile 
SmoleıısJc u asındaki Alman mü. 
nafaa ccplıe•i, Stararııssa, Kreı;ti 
H Dorogo!ıuş'da Rus girintilerile 
müdafaaya hiç de el rnrişli olını. 

3 an zikzak hır şekil a!n.rşhr. Rus
ların ilcrı hareketi gcl~liği tak
dırde bu tLphedeki Alman mü. 
dafaası sa•s:lacııktır. Şimdiki haL 
de Ruslar Leniııgrad"n kurtulma· 
s1m daha kuvvetle ümit edobili:r
lıır; kıskacın kolları araı;ında ka. 
lan Rjev ve VJyazm.a şehirlerini 
olmaları i!ıt"mali çoğalınışbr. As. 
tık Almm umumi karargiıh.ının 
hulunduğu Smolensk'e varmaları 
da hatJra ı:<-lt>bilir. Şimalde Şlus. 
selburg ve Novgorod şehirlerini 
ahnalan çok kolaylaşnuşbr. Böy
lelikle Ruslar Dorogobu~ ile Le.. 
ıtıngrad arasındaki Alman müda. 

faa mevzil~ıini Baltıöı; memleket
lerine do&ru yarabilecek dunnna 
gelmişlerdir. 

rı karşısında sarsın'ı geçiriyor ve 
)avaş yavaş harita üzerinde 1işa· 
ı etlenen ve müdafaa edileceği bil. 
<!irilen ilk müdaiaa hatlarını kay. 
bediyor ve mukalfıl taarruzlara 
ıağmen Rus k:ıt'alarını geri atını

) a muvaffak olmnıyor. Bu fena 
dunun, Rusların derinliğine iler
lemesi halinde daha ~ok fcnalaşa. 
ldllr ''C o zaman n1c\'zii ınukabil 
laarruzlarl.ı tehlikeyi önlemek de 
müınkün olıuaz. 

Pazarlıkla satış yapan üç 
Jükkô:n yirmi dörder saat 
· kapatıldı 

Pazaıilıl<sız satlf!j kaınu..-ııına 
ımuha'.dct ei'tı.klcri içın İstan.. 
bul ve Ileyoğlu<nda .ki bakkal ve 
tuthafiyecı dillwtanının yirm. d'ör. 
der saat müddetle kapatı)mala. 
rı kararlaştırıl:rnıştır. 

Kağıt çuvallar piyasaya 
çıkarıldı 

A.'1nanya ve İta1yadaıı· getir. 
tihniş olan ve kiığıt'. an yapılmış 
çuıva•iların mühim bir kısmı P'-· 
yasaya ç•kanlınıştır. Bu çuvaı. 

Jar J.91ak ve riitubc1.~i depolarda 
bne 'bir müddet bozulmamalcta. 
dır. 

Barsa havlucu, dokumacı ve 
örmecileri birer kooperatif 

kurdular 
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de paınuk ipl!.ğ1 tevziatı ıslnh o. 
lunarak kat'i ve daimi es,·>lara 
baillanıllımştır. Havlucucar, do
kumacılar ve örm-cciler ayn ay. 
rı birer koopera\if teşkil ebnc{
rerd'.r. Tekmil tezgah sah.pler.i.. 
111in ortaık bulıındul<ları bu koo. 
peratiflerden J-ıer b:ri b;rcr satış 
mağazası açmıştır. Mağazalardan 
İslanbula da mal gönderilmekte.. 
dir. 

ıldırım 
telgraf arı 
Şehrimizde yalnız 8 
merkez tarafından ve 
teslimleri ihbarsız ola-
rak kabul edilecek 
Y ılidırım 1'-elgraflann.n çoğal. 

ması iızerine bunların teslimle. 
rin; ı u·h•bar olunması kaydının 

kalllırıldrğını dün haber vo;,ıımiş.. 
11 k. Geee, giiır1d üz açık bulunan 
İsı.anlbuıl Telgrafı Kadıköy, Be. 
yoğlu, Btyk07~ Büvukdere. Gala.. 
ta, Şişli ve Ü$.üdar posta telg. 
raf merkezleri, Airva. Ankara, 
Adana, .Adapazarı, Bursa, Büyük. 
<;<:-kmeee, Ço•lu, Çnnakkale, Ça. 
talca, Ç<'rk~köy. Darıca, E&mıe, 
Er-eğ , G5loük, Gebze, Gelıbolu, 
Geyve istasyonu, Hadımköy, İz. 
mıt, hımı r, Kartal, Kırl<lareli, 
Kastamonu. Kandıra, Kon'Ya, Kıe. 
~an. Pcru:l'k; Sılıivri, Sarrıısun, Şı. 
k, Tula Teki-rdağ, ULun~~öprü., 
Yalova. z,.., ;ıuld k ,.e İstan.bul 
şehır dah linıde-ki bilümımı lokal 
merk ileri içın t<?Slimi ihbarsız 
y>lklıxıcn telgrafı kabul edecek.. 
len:lir. 

ABEBLEB 

MAA.7.IF, VNIVERSITEı 

+ İst::nbul ~taar!! l\Hldürlüğüne 
bu v.aifey \'Ck5letet,; görmekte olan 
B. ll..1ahs.n Bin.al asaletc.n tayin olunr
m11~tar. 

+ l'>TA<o.ro Mıı.arif Müctü.rlü!iine Baş 
Müiell>şlerden B. Rasun Arsan !eyin 
cltmn1UŞ~ur 

TiCAt~E1· ., • . <;ANAYI ı -* ~L..""1-;:J.rna ve şehrfye t~rikatör. 
ler, ha-fl:ıda b:.r gün. ınakaı-na ve §eh..
riyeı yapıp S.:?.1ıroak Qzeı-c un verı..ln1e
sin. lsl«mlşlerdir. Keyfiyet tetkiiı: o. 
lunmcldadır. 

MVTEFERRIKı 

* Bclıkesir Mliddelumumt Muavi. 
n~ B. Nail Üzhan İstanbul MücklelUr
nıun~i Muavhlğ\n.e tayin olunmuş. 

tur. * Sebze Halinde k>bzrmel Ali; 
po.tckal sandıklaruun eıltında kala
r;.k kalçası kır1ı\m15 Cernhpaşa Haa
tabane:.uıe k.akiırılmışt.ır. 

Alırumh: ya mukabil taarruz· 
!ar yaparak eski miidafna cephe. 
sıll'i tutrmya çalışaca~lar veya bu. 
nıı yapanıadı.lları takdirde Lenin
ı;rad nıulıasar,,,;ından Yazgeçerek 
Peypus gülüne doj;'Tu geri çekile. 
Lektir. Bö~ le bir geri çcldtme Al. 
manlar içi,• pek fena neticeler do. 
f:urabilir. Yf.lnız Lcnlngrad'ı kur
tanuak bile Ruslar için sevkul
Ltyşi bir :wfer sayılabiliT. 

Yazan: Oııman Cemal KAYGILI 

Cenupta Alman m,idafaası kuv. 
\Ctlidir; l\fatC§al Timoçcnko yeni 
taarruzlara ba~lamış. a da llnrkof 
bôlg~siııde Alman müdafaa 111ın 
tHırsıldığınd dair henüz bir en1arc 
l oktur. Zaten Jfar.kofun kay be. 
dilmesi, bu repbedc'<i Alınan mü
dafaı.sının da sarsılması ve niha· 
yet Kırınu boşaltarak Dinyepere 
doğru çekilıneSi demektir. Fakat 
/Umanlar burada evvelce harita 
ılzerinde i~aretledH<l~r; ve yerleş.. 
ı;k!eri mevzileri mulı&1azaya de. 
vam ediyorlar. 

Hulasa, merkezde ve şim"'1de 
Alman müdr.Iaası Rus taarruzla-

!diorın bahçe kapısı .ıtspım:ıru;-tı. Bir 
goige peyda oldu. Hlü hızlı ~ 
dogru llerJ.ııyotdu. 

Siiavl adımları.nı sılclaşhrd.J.. Astat.. 
ta. yaklaşırken, gölgcy~ bcs on adım 
:1-..n.:mışu. Yoh.m elektrL\. ısığ.l, ağa~nı-
1e.1 sık dalları Masında topraık yola 
suıyordu. Gölgeye <laha. dikkaUe bak.-
h. Tanımıştı: Bu, Lr-yl.3, idi.. . 

Ani karar verdi • .Ad·ml<.rınL derhal 
yavoı o... ı. Geri kalmak ı>tedL Leyla. 
hS!altl çıktı, sola s'1.ptı. Siltı.vi bu se
f ~r ad!ml.annı ht7;l.andı.rmıştı. Asfal1.a 
çıktl. Bvstan.cıdaon do.;,.~u gc·1~olTıLı.Ş 

hL.>.'.nı vern~k ıç n bir~z durak.iJyac:ı.
ğı za'l"....lu, Lt-y.ıl, dOcup arke.sLr .. a bak
m~. az cvve-1 toprak J oltıd.t sarhllUen 
doğru gelen gö~genlıı kı.m oltiuğur:ıu 

•ıı-lam•k lsiemiati. 
Genç kız, 1x>f•'-:ık yok!an azfaıl1a çı

kırıca. l!.L r. ı.r ~ı o k~dır yavaşkıt

n4 i<h k:l., ._ vf, .?"rnlatındnkı wes:ı ... 
leıı.n nnsııl yanı hayret derecede kı
sal:ıa: oldutuııu şa~ır.ır { g nnU;...ı 

l<>ylA, ba.l<ıır b;ı.;mıaz s~ iyi tanı

rıuştı. Hemen ontıne döndü. Ağtr a.. 
~' yL.Tuyüatlınc devam ttt.i. SL.~viı bir 
~ lllşı;,.,, u: Görülmüştil. Gorınemez
lığo &•lmek olonazdı. LeyUloın .ı-rlta... 
atılda.O.. ı.-z adımlıtrlyle gel?yonfu... 
N"Jı.yet b..- dJ!klka ooma. ayni hi2ada 
ldJt • G<-r..ç kız, dalgın gibi g!.dlyor-
du. (Devamı Vs.r) 

/ışık Dıyojen kadııun kat'iyen ~eri
.,,~ {hrmtk niyetlııd~ o: .... adığ•n:ı anla
yınca; 

- Öylr Ee dedi, buyuruu, ;sorunuz 
scra(."a~JUJ%17. 

Kad.ı.rı soracağı ıeyin bizim t:ıraf.ı... 
m 7.ıd::ı.n duyulm;ısır.ı istcm!yN-d.ll, O
nun lÇin KoVUk Palas sahlbini dışarı
ya <;'lğıTdı: 

- S.rz biraz dışarlJ'a ı;tkar ~:nız.? 
Aca!p adam bize: 
- J-iele ett girin içeri..f.e1 yctlc~hı 

yc~!nıze1 

l>ed. ~ten .sonra: 
- Uaş üstune! 

, 
D:yc d !"ı !~rla.<lı. Ö~E"k.!ler onu an. 

beş adım ileriye cektiler v~ ora .J. lı. 
sıh .. .,~mıya baştadJ.lar. A~adJ~la bi.z 
kov utun kapısına kulak ve=iş, gWl 
g':W bu 11!ıltıları dinJemiye uğraş13or
duk aıınma, mes.l!c btraz U".tak old~ 'u için onların ne fwloaşlı.kları:nı bk 
ti.ulıü. anlıyaımzyorduk. Yalnız kulağı_ 
u...:za a-ada bir P-e:;han, !~ıgAı· isimleri 
ça~ınzr gibi oluyoı'<lu. Dışarıdaki fl6ııl.. 
tıJar on dakika ık.ad.ar sürdükten SOM'& 
ötekılet ıı.yrıldılar, geld.klerl yerden 
o~omobiUerine dogr~ yol!andıl&r. Bl. 
zim mvn.ıık da: 

- Fesuphanallah, hayııdıT tıışaanabl 
f.ıye !çeriye dııJdı ve meae!e de -

l•şıldl Me;lense onlar blzlır. Aştık Di.
yoje.,~tı F.i:rin.isi, ve a.sıl ad1yle. n.ıev ... 
lA"ekapıll Çitlenbik: Nigar, ötek.! na.. 
mly'e de .Beşlktaş.ı Koran.11< Perlba
nt a-rıyo-r~ .. Bu kadmı, o giden k:ı.l.

dın"' eski çocukluk, gençlik lllrkad.aış. 
arır.J.:ın ve b)l' za.n1anlar da e-n ya.kın 
do.stlzır.ııdamnıı;, fa!rnt zavallı Çitlen
b.k Nig"1-. yahut K:ı.rillllfll Pcr han, 
geı;!Tdiği bir takım aşk m:ıcerala.rı, 
gec! Alemleri, pokC'r pıırf..i,~er!, !roka~ 

eroin tır,yakil!k~eri yüzl>l'<ien blr gün 
son derece zaruret ve s'!faleııe dilşmüş 

ve sün!hı bulı>de de oriadan izlnı büs
bütür k&)'betmış; nihayet bundan bir 
k~..; gü:ı ünce o k&ch.:ı, ~1 a1·ka.daş ve 
dostu: un burada, Kovuk F atae sahibi 
ile birI: ne yaşadi.ğmı, birl:ndcn öğren. 
:m!e. işle onun 1çln bu •kpm buıra~ 
k, da.· gelm -... B.zL-n fı:;ık Diyojen, ar 
ıradığ;"'l'J.2 'k ~:ı.n binzdan, çok çok ya .. 
rım S!l&t, k sat.t somt mtrt~ •. ka bı.nra.. 
ya ge ır. -.tur n, bc!<ley,n kendlslnl di
ye ·-rar etm' de onla:- buna razı oı.. 

111 n lur ve biz, bir "l!at s<>nra. tek. 
r:rr gelir, kcnı:ııs;nı ı:örihilz. Deyip git

'" .şlerdlr 
İhli>yordan bunu öğrmdiJttEn """"' 

ded.m ki: 
- İyi "mma ya onu alıp buradan 

ıkatırırlarsa". 

İhtlyar bir gözünil kırpıp ala~ eder 
i:ibi: 

- Ne ya;>a:rlaTsa, neye yuparltll'S&?. 

- Yar.l burada.o al·p tem<>llJ götüı-

rüt.-~eırse ! . 
- Onll'Jl urık~nı yokl 
- NX,~n yok! 
-- Çür..ıkü b;.z.hn Firiw, n;,mu diğerl.e 

McviöJ.>ek"1Jılı Ç:tıonbı.ıt füg~r ve :;.mı. 

d1 i..tı enıdig.n-ı. U\;ı"lcil c.cLyle Bcs:..k.~ 
Jı J:a-:-ardil Perihan buraya öyle bağ .. 
a!mı;if;tı ki buradan. o gitc gfıtbe B.111.. 
ca'k Alo.s Koı.rro~ gıdcr. 

·-- A;os J{oz:ruLJS ta ncili.ı?. 
- I-i.Jm ..... ü:.• ı.n~ Diyojeıı Ce

trapJilrıuln t.ıı.:ı.urı c, yani az.bu.lbeyaıw, 
Y Lrna :7ke öbl..i' ct .ınya. demektir. 

··~ Ş.:.r. i Sllin pirm.z, üst.ad.mu asıl 
n;yojcn cenapıa ~1 öbür dü.r:yada ne 
yoıpıjioı ac-... tıa?. 

- Geç .ıı erde r!\yada gördtıın, Nas
red.cıın lloca 1 Ezup, Borazan Tevfık: 
oordO bir olmuşıar. h:ı.!lall blc- m-ı.oh 
f&zetı.."Sı çıdt ... rl.Yorla.rmı~! 

- Bonların dürdU de kokOZ<tu ~ 
ho, su-mayt=yi nereden bulmuşlar?. 

- Sermayen.in yans.ı.nı. Pl.iton, :ya,.. 
ı·mJ.nL da rahmetli Şair Fitne~ Hanım 
vermış. 

- Gazetenin adı ne imifT. 
- Ham Hum Şorolop! 
- D~ada çıkacO!k bir ı:azete içio> 

bu isim gayet 'IYllUll bır !.sim amma, 
a.brette nasıl olur ham hum şorolop? 

- Anlaşrlaın, orada da l;ıler. son .,._ 
manda. burası gibi ham hum eorolop 
olır.ıya başl:ımışt 

İhljyar ş!mdl bir ta.ratlan keyUlli 
!ceyi!l.i çene çolıyor, lılr Yandan da bl. 
z:m getirmiş oldu~"""uz ycylntj ve 
icin'tilerle sözde akşam sofrııısı .batı:ır-
lıyordu. B~r ara kapıya ba.kt!rak IÖJ". 
lendi: 

- Nerede koldı bu kadın da, bari 
erken gelse l<li de :;unları kend.l ele<!. 
ğcz.yte güzelce yoluna koyse<ydı. Bu 
.işlere onuın eli daha yatkı.r.dır. Ne de 
c.ılEa va!<:tjylc böyle ne so!ralar ıör
uıü.ş, geçtırmi-ştrr. 

A rk&daş •ordu: 
- Si2 g5rü.p geç-lrmec\iniz mi?. 
- Ben de çok gördüm, gcçirdhn,, 

hem benim çörllp ı;eçi!"dilderimi bu 
cüny•da pek ıız k•şl görüp g~ 
tir. ·ve yine bu kahbe dünyada ben.im. 
başıma gelenler ne pişnıiş t&vu~ ne 
de başlanmış horozu.n ba~ına gelmle. 
\iri L.<>ki bir teneke ~rabaya bo
ııa!ltığı ilç. dört kııdeh .kada: <a1<.eyı b1': 
yuclumda d:kere!t: 

- Bu zıkkımı iC"Al edcniırı~ TUi.. er.
vııbına! İ~e bu zıJ.ckun oğlu zıkkım 
değil mı beni bu hale koyan, bu kıt 
gOınJerlnde beni böyle ka 'e kovuk.la.. 
rında inleten ve d•li ı;bı söy'letaı.ı 

Siz bllir misinlz 'ka.TŞın:zdaltl bu setil, 
ge~erı. ~açık herif kimdir? 

.(Devamı Var) 

Rlom muhakemesi 
Ycuon: A. Şükrü ESMER 
Fransanın yıJnlı~mdan mes ·uı 

Cl'lanların muhak"mcsi Riomda 
başlamıştır. Aylardanberi bu mu.. 
hakeme lçim hazırlanıl:makta di. 
Suçlu sanıJanlaroan b~ka bın 
kadar şahit dinlemniş, bu Hadc. 
!erin wbı ti arı yüz bin sah fe \ u.t> 
muş. Müddeiuırnıınıi üç yüız sa. 
hı!elik bir itlhamn,,..rne haızırla. 
mı.ş ve n.hayet muhakeme baş. 
lamıştır. Doğrusu şudur ki Fran. 
sanın yıkılı,şı g.bi, büyük bir si. 
yasl ve içtimai hadise, yfrz bin 
sı.hifuye varan ifade zabıtlarının 
bir kaç misli daha sah'.felerle 
de izah edilebil<?Cek mesele de. 
ğtldir. Faka• bu kadar tnhkik ve 
tetk.k:ten saııra :ıuçun ikı •abık 
başwkil il<! b'r ba~kumarn~an,n 
omuzları fuzcrin':) yük 1ıe~i -:- :\,,'< is. 
tenrnesi, en !.af' f tabirle aykırı. 
dır. Fransanın vıkılışı mes'uıl ye. 
ti üç noktadan mütal!ea 'Cdilebıfa: 

1- Franısanın 3 eylü! 1939 ta. 
rihlnde harbe girme~i mcs'uJiyet'ı· 

2- Fransanın bu tariht~ ha. 
zırltıksız bulumnasınıdan doğan 
ınes 'ı.ili yet. 

3- Ve nehayc1 harbin sevk ve 
':d.arcsi ııol<rasındaki yanlışlığtn 

mes'ıılieyti. 
Riam crna!hkemc-sinin birinci 

ooıkta ile meşgul olacağı zanıne
d.lmiş'li. Eğer öyle olsaydı, mu. 
hakeme büsbütün aykırı olacak. 
tı. Çünkü Fransız devlet adam
larımn haııp~en kaçınmak için 
ne ka<lar ileri g!ttiklcr; heıfres!n 
maliımdur. Hak!kat şudur ki mih 
verin klş;kırtma politikası karşısın 
da frıanı;a !ıar!J,co gi=e~te geç bile 
kalmıştı ve Çc:'koslovakya anese. 
le-s ·nde birlik'.e yürümek istemi. 
yen İngiltere, Polonya ıınesel<'Smı
de birTitite y:ilrüır.lye karar ver
dikıten sonra Fraooa harbe g:r. 
melde tereddüt göstermedi. O 
zaman Fransız hükUmetınin VET. 

diği karar i&abeili id.: ve bu ka. 
rarın isabeti F.ransız 'Parl3ımen.. 
tosu tarafımdan da tasdik edild::. 
Tarih de Fransanın bu noWada 
hal&ı oliuığunu kaydedeeekıl'r. 

Riomda bu moes.,leye te-nıas edil. 
memesi anuhakemeyi :J:jüsbiit. ün 
b.r lromedya olıına.ktan kurtar. 
mıştır. Fakat diğer iki noktanın 
in<:elenmesile de Fransanın yıkı. 
lışı etrafında bir hakıkate varı.. 
lacağı şüplıelidır. 

Fran.;a haıJbe hazırlıklı mı .di? 
Şüphesiz hazırhksızdı. Fakat bu 
hazırlıJmızlık, Riom ın.üdl:leiıınıu.. 
misinın üç yüz sahHelik itJham. 
names.nde aaılatırnak üt.ediği gi.. 
bi, yamız silf•h noksanlığına in. 
hisar E>tııniyordu. Fransa her ba. 
kıanrlan Qıazırlıksızd.ı. Silahlan 
amı. Askerleri yeni harbin cap. 
larmı anlamamışlardı. Tayyare 
ve larlk yaptıracak'ları yerde b r 
Maj.nıo ı!-at!ı lnı;ıa etıtirdiler. O 
da tam olarak inşa cd:lmedi. ı.ıa. 
ve'i cephedeki hazıriıksızL.k da. 
ha büyüktü, Fransa sağ ve sol 
zümrelere avrılınış, her bir• bir 
tarafa çekiyor ve isti:.Orarlı bir 
hükUınct lou:rulamıyordu. Hatta 
Fransız milleti. ôlUın kalım mü.. 
cadclesine gir.~ikten sooıra bile. 
bir takım bouguınaular yıkılışı 

kxılay'laştırdılar. Eğ<'r muhake. 
me altına alınmaları lazım ge. 
lo;,n bir zümre varsa, heri<:estanı 

evvel bııı:ılların sorgızya çekilıne. 
leri yerinde olurdu.. Fakat ga.. 
riptir ki bunlar, mli Pariste 
F.rans~ düşmanl.arile temas. 
lann.a devam ededken, mem'le. 
ketleri için güçlerinin yet'tiğ ka.. 
cıar çalışmış olan insanlar, şu ve 
bu ihmal balıanesile muhakeme 
altına alımnakta.dır. 

Ger ye bir üçüncü moes'uliyet: 
noktası yani harbin sevk ve ida. 

resi meselesi kalıyor l<l, bu, ha. 
Jtikaten talikik ve tetkıka değer 
b. r iştir. General Gamleı aske. 
ri bilginin, akıl ve mantığın ka. 
bul cdemiycceği bir takım emir. 

!er rni veııınıişt.r? Büsbütün yan. 
lış bir tab'ye mi takip etmiştir? 
Verdiğ" emdı'Jer tatıbik mi edil. 
moemiş'tir? Bunlar hakikaten ü.. 
zerinde duru'1acak ıınooelelerd'r. 

Fakat bu nokı'.a:an Riarn rr.ah'ke. 
mesır.den zıiyade tekırı k bir as. 
keti mah.'kem<min incelemesi ye. 
rinde olımak gerektir. Çünkü bu 
sıyasi bir mesele değ 1, askerl 
mahkemen.in işidir. Anlaşıldığı.. 

na göre Riarn mahkemesi böy'le 
bir anıalikcrne deği:ldir. Diğer ta
raftan 'bu mesele ile en yakından 
ilg:si olan General Gameln, mu.. 

(Devamı 3 tıncil Sahifede) 



\V.U y~ının mcJn.eri Aı..acıo1u 

Ajansı bült :nlı rındtn ahnınl;jtır) 

Telhis ed~n: A. SEKiB 

Fillm:r bı.i,yük elçi M. Fooı. Pa
pc K b:r tejg<af çekerek kencı.ı.. 
s r.e tebr.~ler nı b.ılcLııınışı;r. Al
man Har.c:ye Naz.n M. Fon Rib.. 
b n'.mp da büyük ekiye çdk ha.. 
rare lii bri toelgraf gi.:r.d. rmı~ır. 

AVAM K.~'1ARASL"IDA S. 
CIÜPPS'İN BEYANATI 

':ri!JPS Avam Kamaras· nda 
y. ı:ıııı <l~meçte b hassa şun.arı 
~·, • :şt;r· Harp ga)Tct. a1anın.. 
ci ..... !...ialin c :wrl ve hızlı ol.. 
n · a zarar ver lmEs l)C mü..<:G. 
a' •d'lcmcz. Harp ı;ayret mlz"n 
tur•posu brdi menfaatleri hesa. 
ba 'rn1ıma~rzın ~aııdınnarnız 

l~zımıdrr. 
tükUınet H oo:stonı şlınd kh

d '. edan tc<hl'kerer örilıııdc bu 
n m F ket' n birliii,. ve k.udret; 
m Cn~ml surt'tı! e meş. 

ı.1 , ' ,,_ ·~' , g· du .. r. ... ı.n;~wuuLı. ~ar ~ar ve 
hıılı<r ıı;.ndc H' ndis\anın bırl ğ'. 
n \3manc :ıe yaı•iım iç'n elndcn 
g ~eni yapmak'la't chemm:yc•i ta 
mamile müdrik bulll'l'lmaktadır. 
Ş mdi bu haya•i mes len n mü. 
z:' ercsi uygun nlmıyacağını zan 
erl'v-0rwn. Öyle bir mü.akc1'Cııin 
y2kıııdıa miiımkÜ<n olacağını ümit 
e''Tl'leklteyi'l'Il. 
HİTLERİ'N NAZ! PARTİ ERK.İİ.

NINA GÖNDERıDlGi MF.5AJ 

Raczyo gazetesine gôre, nazi 
paı<tı eıfu:anı yıldönü:mü miınruıe. 

lı. t l<ı Münilrlıek.i birahanede top.. 
l2nmış. fakat kış mevsimin n so
r.a yaklaşmı~ olması ve ilkbahar 
ha clıltı için umumi kr.rarg<ihta 
b ..,,ayı tercih eden Fi.ihrcr io'k 
d fl cıiarak bu iç; maa ıştirak e
dı~!ll"...miş, fakat hır mesaj gön
cb u:ştir. Bu mesajda ezcü.ml.e 
şöy ıe demiştir: 

clOU scn<?<ietib~ir görülmedik 
b r ~iclı:k>l!te olan bu kış bizi da.. 
ha 1941 someş;ı-;nıde bastırdı. Kar 
~'>;;' buz tarilıte .comali görülme. 
ır-,; b;r şekilıd.e zafere doğru ko. 
•an bir oıx!1Jyu dlll'durtlu. Düş.. 
' ır ~,, Franısız ord.usımu:ıı ~radığ1 
fı'::betıe Almanların da dü;;ece
v~ zaneTıtt. Fa.kat bu tasavvur 
lp ~':':1'!Il a.ki.:n ka\mıştır .. 

1 !tt!ler b ll!Illda n ron.ra bu h a r. 
l.'1 niçin yapı\mal<ıta e>Murtunu 
aııla1makta '"' -ıa'>yMal eosya. 
liz:'lin Yahı.nd' kapıt:ı.liııt uıısı.:r
lara karşı mücadelesine işaret et
rn k'!c "' sö~er:nı şö;·le bitir. 
rr k'ıedif'. 
', cMukadd rat >meli bu sava
ş·~ı.zı :kaL'i o'larak bize kazandı. 
r~ nktır. O z=ııın b!r parti prog. 
re !Tlı olan sey, bugü.n yerıi bir 
ri "varı n d, ha iy bir dür.yanın 
t~n ~Ln te .~ıı c.fiyor.> 
GE:-."ERA::;.. W A \ ELL BİRMA.."f
y A ORD' S ; K;ll'\l'A.'YDANLL 

ÔENI BIBAKTI 
lX iden h lx>r verık: ğine gij_ 

r ş;r- d..ye !.adar Genen] \Va. 
v il n cmr nıde bu\ınatı B nnan. 
ya c..tl ,u 1: .m nd'nlı H n !is. 
ta ba ·up.a ~ı G~ ral lJe
a" ley tarafından ele a '= ~tır 
Delhn ;rad)''GI\ bu de" :şiiLğıaı 
Pas f'.ktdti askeri durumda hu. 
sule gelen dcğ"lşmcler neticesin.. 
el• liiızumlu görüldüğünü ilave e. 
diW'f'" 

ÜÇLÜ PAıKT DEVLETLERİ 
DAİMİ MECLİSİNİN FEVKA. 

LADE TOPLANTISI 
Beıitin haberine göre, üçlü 

pakt devletleri daimi mi!<:Lsi 
di.ln Berliııde fev'ka1'"'de bir top. 
larltı yapmı.ştır. Bu t-Opl.anLıya 
Alman Hariciye Nazırı Fon R:b.. 

Hitler ve Fon Ribbent
rop Fon Papeni tebrik 
etti - Avam Kamara
sında Sir Cripps'in be
yanatı - Hitlerin nazi 
parti erkanına gönder
diği mesaj - General 
Vavel Birmanya ordusu 
kumandanlığını bırak -
tı - Üçlü pakt devlet· 
leri daimi meclisinin 
fevkalade toplantısı -
Şark cephesinde yeni 
muharebeler - Libya· 
da askeri durum - U
zak Şarkta yeni hare
ketler. 

nıınde Alman, Rwn€'n ve :Macar 
kıt'aları düışmanın .hücuımı'.arııu 
tekrar püsıkiir1ırmi.~ılerd 'r. Mer
kez ve ~·mal kEsimlenıı.de sa\'oŞ.. 
lar de,·.m etmekte ve müd fa. 
oda.n taan·L7.a ve taarr ı:dan ınU.... 
ciefa.ıya geçmektedi.·. 

SovyEt,ere r,Ore taarruz.ıar şıd. 
~t, devam e.ıınek\eu:r. 
LİBYADA ASKERİ DURUM 
M hvere g<i!"e her iKı taraf ke. 

~ f faaliyetinde buknımuştur. 

Ililkliın süren şi<ldctH kum fır
tınaları her iki ıaraf hava ku'V. 
velfl:::r'!tin faaliyet.ne ern;el ol.. 
mil!;tur. 

Viş, l\fokili civarı:ıda nıLh!m 
!ta,van Kıt'aları fahsi< edilrl .. ııo 
Lı;dıı:nıdctedır. İııg Üzlcrc ı;ore., 
düın ~·ddetli b:r kc;m fır\ır.:ıs. 
karadlı. ve havada bütün hareki. 
ta c!lgel olınuştur. GJ.-ü şarl'l:ı. 
ıı çok f"'no ,....1ıdu~um:dan clıü.,.crman.. 

la temas tes:s o1 unamamı~t1r. 

UZAK ~ A. RKT A YENİ 
HAREKETLER 

Japcmlaııa gbrc, ,Tapon denlz. 
altıları dün Ka)!forn ,;a ~ahilin. 
de bu.lwıan bazı ;sk ri l-Nlef'eri 
mırvafiakiyetle borr bar.d;man et
m işlerdir. Timcır adasmda KOt'
J.ıaQgın 15 kilomc•re ccntı!p cu. 
ğusunda bulunan rr üh!m bu· ha. 
va meydanı ışga: cdiirnişı :r Ha .. 
va kuvvet1cri. d~mana taarruız 
e1mişl.€r harp ve ~ayyarc mey. 
darıkırıııda topyekün 68 fayvare 
tahrip ed'hniştir. 

Sumatrada Lahat üssü iŞl.'al e. 
di1lmiŞtir. Dan.ka adası tamamile 
ele geçirilmiştir. 

Mü.ttefiklere göı:e, 1ngiliz kıt
atarı B En ırmağından geri çe. 
kilmişler,~'r. Yani mev~iler Sit. 
tank nehri gerisinded·r. Japon. 
!ar Cava tavyare meydanlannıı 
hücuma devam ed;yo!'Jar Su. 
ınatr.a. adasının :rner~~ Pj Jnpon. 
!ar tarafın-lan ;şga! cd.'.miştir. 
T m:or adasında Kupa!l\!( ve Gali 
Japonların cllne gcçmLştir. Japon 
tayy lL ]eri A\•us' raly• Ja P<>."'~ 
l\foresby'ye taarruz etın. !c1"1;r. 

nıom muhı!"..,m .. sl 
(2 inci SaJıdrdcn J)evaınJ 

h=ıkernenin önün~;:ı },le a~1nı a<: ... 
n.,yacağını ve •orwan suallere 
CC\'3.P bile verunıyceeg ııi si:ı) le. 
rr şiir General Gamlen, ke ' • 
s!ıli ~m süJtüta sevkedcn .,.,bebı, 
coııclı n rcfcne ve .IY'CS't i> et. 
lcrinc ,_,~rm-et ct~i~ olıır..1.:• C:U.. 
şünces '' izah etmekted.r. Do • 
rusu bu kısa izah, Fransız ord1.ı.. 
ııu iç!n en ağır bir ıtlta"'1ı ıfade 
eöınekrtedir. Fransız başk.omuta. 

ıu bu iııahı ortaya a•:uı:tan sor.ıra 
sükutu ilit:yar e.ıınekle, Fransız 
oıx!ııısıınuon şerel'ini koruyacağı 

yerde o şerefre oymuyor. Bu SÜ. 
küttan çıkarılaoak :mii.ııa, Gam. 
lenin, ordu şereblni koruımak en. 
dişesile b.ldiği bir ta.kını şeyleri 
söylemek istememesidir. Doğru.. 
su bu, yüz bin sahifeyi doldura. 
cak SÖ'1Jdle'll daha beliğ b;r sükilto. 
tur. 

"Nihayet top
g ek iı. n 

harp başlıyor!,, 
---·---

Kripsin nutkunu tah
lil eden bir İn~iliz 

gazetesi böy!e diyor 
Lcmd:ra 26 (A.A.)- Gawterer, 

M. Sta!hrd Cripps'n Avam Ka
ma~ı l.<leri oılatik su:ı kdiğı ilik 
mJW<Ia büy111< b:X )<.C &ywyol.ar. 
Times gazetesi, bu nu:'!.u '•eşvik 
<E'd ei olarak vasıflarıG11'd.J:ıtan 

sanna şöy'ie vazıyor 

s:r Sta!fo~..ı Cr:ı:r~ n muvaf. 
fakiyeti, b:ışvek !. yi>"-İ.!iı>Ün bir 
kısmırdan kı.t a~n yen: şek!.n 
kıy!'letın. g;ı; ermektedir 

News a-ıronic;e şOylc> yaz.ıym·: 
Nihayet tqpyekı'.ln Jıa1ıp baş!ı. 

y.:ıır. F.Dıakika b11 can~anıd,rıeı 
nutuktan ir;!işar e<len direktif 
budur. 

Daily Ma 1 de diy.ır ki: 
N uıtuk. memlek<.te her eıike. 

ğin ,.e her kadının <leriıal t.oşıı. 
na gidecektir. Bu v.ı.ttılk, Avam 
Kamarası lideri sıf•+ le Sir St.ııf.. 
forouın vükse.k saıalıiyet.ni gös.. 
termi~ir. 

Rangonun şima· 
linde Japonlar 

püskürtüldü 
Landra 26 (AA.)- lngııiz kıt.. 

aları, .şiJnakicn Han.gem üz-cr;ne 
yürüyen Japonları geri atımaı;-a 
muvaffiak o~uşlnrdır. JJüı man 
ağır kay:plar 'rerm ~~ r. Japo~ 
lar Sfttang r.elr:'ni blr kaç nd<
tadan geçn:eğe muvaffak alttnuş. 
lıars da bu rnın·at!ak'yc>ti daha 
Heri gıötilrcmemi..,!rrd r. Cenup 
ve cenup dıol!u bölge!;ne Çin tak... 
viye ku.vvetleri ~lmekt"edir. 

Japonlar Kteda'ya 
varchfarJ 

Tdkyo 26 (A.A.) - Si'\ıtang 
r.elır. üızerindc<ki İn,giliz miiıd.a. 
faa hatları 50 kilom<1.re1ik bir 
cep.'1e •İiwrirı;i., yarılmış~ır. Ja.. 
pon öııoü!, ı-t Rangona 20 k•kı.. 
:r-etrc mesafc<le olan Iaeda'da 
görürıımüŞk neli r 

Bombalanan hava 
meydanları 

Londra 2ô (A.A.)- Japon tay. 
tare:<ıri Cavada Ta ıja~ • P:aıı.g 
hava m~vdal"'' rına bir l;ıaç defa 
taarruız C'tırn t.ir Aı hasar <im • 
tur. B r Jl4l0!1 av ve h..'ırr':nıd:.. 

m~ıı t.ı:ı )'.'.!resi dii;;ü.ri11ımüşti.ır. 

Dığer 6 Jap ı' tay, ı .,.sı •n ai;ır 
ı.~sara uır a~d • na htin J ve. 
rilmekıtedlr. -.., __ 
Bu sabah bir 
kömür muhte

l{iri yakalandı 
Bu sabah Gafatnda Kalafatyc

'inde zabıta bir kömür mnhteki. 
ı-ini cürmü meşhut hafmde yaka. 
inmıştır. 

Suçlu, o civarda köm.ilıcülük 
yapan Mehmet adında biridir. A· 
rıkgöz köır.im:ü Kalaftayerindc 
kalıvccirık J-apan Hnydara bir çıı.. 
vol mangal köıniiriinıi kıil<ısu 20 
lmnıştan 'alm1ya kalkmış, bu sı.. 
rnda memurlar tarafından suç ÜS· 

til tutulmuştur. 
--o-.-

rıı~'rqp relslik etım:ş \'e İtalyanı 
büyük clıçlsi A!fieri ;ıe Japon 
biiıyıük elçisi OŞ:ma ve diğer kü. 
ç-ük pak!t de-Vletleruııin siyasi 
IT'Üm•~:fü~ri hazır bıılıııı-mud.'llr. 

SARK CEPTfESlNDE • 
YL"'İ MUHAREBELER 

Aft.,- g lal'\3; g;re, celll\P r;esi. 

Söziliı kısası Riomda yapılan 
iş Fransızlar gibi olgun bir mil.. 
Jete yakışmaz. İnsaf sahibi olan 
he~e.~, haklk"le, hını.da kökleri 
geçen haı:'be kadar geri gidm 
bir siyasi ve içt'mai yıkılışın me. 
su'iy'Ctini, üıç beş k'şıyoe yüklet
mek gib.i bir teşebbüs sezecek. 
lenl•r 

Urfa mebusunu muha
kemesine 

Her ka-lbe "TJ. büvük heyoe •·am veren .. 
Hc.r dı>cfaMa ne~'eleri soldma.n ... 

Her göze ııt:r.;pJa yaş doıchı:-sn .. 

Seu~nin en gü..zel aşk roınnm 

Bu Akşam l Sinemasında 

E 
BAr:BAll.A STANWYCK - FRED MAC lllURAY 'ın 

1911 senesinde yarattıkları eşsiz film 
Bütüıı ı:önlllleri dile getiren en ı;iizcl eserdir. 

P-c.ıgra:ına ilaveten: V ALT DISNEY 'in en son şaheseri 

l - HOLLYWOOD 'da YILDIZLARLA l\rtlı.AKAT 
Lütfen ye.·lcriruz.i erkea:ıdaı i<ap;ı,t= Tol: 43~95 --· 

bu sabah devam edildi 
Ankara, 2fi (Telcfoııl~) - Mııa. 

rif Cemıycı · ndeki yolsuzluk.tan 
ınawun vo meı·kuf bulunan Ur. 

fn Mclı'usu P.c'f't f 1lgen ile yeğc
Lİ Zeki baJ•kmdaki ınuh.ıkemeyc 
bu. sabıı'ı Ja A<!ı.rceıada d vam o. 
lımmuş!ı:.r. 

Halen l\I;;ddc'ı,mnıru iddiana.. 
mesini yap!l'aktodır. 

Diinkü crJ ede \•erilen k...rar lİ· 
zerine her ı1'i nıe\ kııf da gere sa. 
~t 24 de tahliye olmımmilardır. 

Dün şahit sıfntilc dinlenen Re.. 
(d Ülgenin çvcukl:ı.rı tahliyo ka
tarım öğrenince se\'İaçlc babala .. 
IJJllU yüzünü ı;ü,ünü ö,pınüşlc.rdir. 

Şimdiki halde r-----------------------------
• 
lngiltere ve 

1 MAHKEME LE RD E ttüsE'~~za;·Erıçı:ı 1 
~---------------------"---------.J 

Boşaltılan 
H nd şehirleı·i! 

Hesapları "Sanki bitten ne olur ki? Pire 

Loııclr.ı, 26 (A.A.) - l\Iadras 
rcıdyo .... u Hiudist-anın Dirnıanya 

hıdııtlıınd·ı Clıitıagong ile Hint 
hududmıd•k; hazı yerlerin boşaL 
tılııcağuıı bildinniştir. Radyo bu
ııuıı hnl':ııı menfanti için yapıla. ı 
tn~ını, prıniğe mahal olmadığını 
~o)·lcıniştir. 

(Ba n ';. !c1cn t:.e·.am) 
~i! ecen iki c!e,ktin de amacı 

Jl1ih,crin bu çalışmıya engc! teş. 
kıl cdehilecr.k bir dunıına gireme. 
mcs:dir. G!rt'memcnin şartları da 
l:clEdir: 

itle, bit gigitfe bulunur!,, 

İngiu~ politikasında 
Hind"slanın ro.ü 

Le Zô (A.A.)- BIB.C. & 
vam K. ar<Wında hiıkı'.ıme~ ı a. 
nıına ı· ~ı:r .iyen Sır Cripps, inı. 
ı; ". ren n H ndis'ar~ karşı poli. 
t.k ı i ;r. k y~!<ı 1a Y~" bir 
gel me o' e il 'r.J.nden l:tı.lı. 
se'm ş ·•. Na.z.ır her ne şekilde 
C'lura ol&Jın. <ah;i i>raf arın, u. 
zuı ·uz P' :ıfl·rın tr.rn~men or
tadan !Galdwhıının• i:;teınlştir 

Bir İngi!iz Generali Ja
ponların elinden kaçtı 

Londra. ıs (A.A.) - Singapu. 
nm kumnndanlanndan General 
C.ordon Bennct Jnponlraın elin
den kurtulmıya muvaffak olarak 
Batavya~·a ı:•lmiştir. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Londra, ıs (A.A.) - l\fosko\'n• 
d~ neşrl'Clileıı Sovyct tebliği: Rus 
1:ıt'aları h-ırhederck ileri barekii. 
tına dernın ~tm'İş, biTçuk yerleri 
.geri almı~tıt Almanlar İnCian ve 
tual?:emece ceır za~·iata tlh"Tnnıış. 
!ardır. Salı l!Ünü 5 So,·yet tnyya
" sine muhabil Almaulann 20 tay. 
ya esi imha edilmiştir. 

Almanlar baharda 
Kafkasyaya 

taarruz edecekmiş l 
Lo.'l'CÜra 26 (A.A.) - Ncws 

Chromck gazetesımn ~ı;a.....,ri mu.. 
harri.ri, Almanyanın kend sine 
son derece ~üzumlu olan petrOO.. 
Jeri efe geçırnıek üzere tııkıbahar. 
dıa KaOwı)ıaya '<arşı yapacağı 
bü)"iik bir taı>rr.uz ihtimalinden 
bah6ctınıektedir. 

Los Ancelos'ta ışık
lar söndürülecek! 
Vişi 26 (AA.)- O. F. İ. Ame. 

rikan.ıı Kalif,rnlya sahil1eri üze. 
r ıııde tayyareler uçması üzerine 
Los Ar 1c1e.; e ışıkların karortıL 
rnası 0 mrcd:km'.-c;~:r 

l';lcksika hiüi:m<'ti P~ir k sa. 
hiPP,de bul~.,a büt 1n Japcır .a. 
nn 160 k.1o:ne<tre · ç ,,-.ye çekil.. 
meler m emrctırnışt\r. __ ,., __ 
Ruzveltin mümessili-.. 

ne gore: 
cı tncl c.;ahJeden Devam) 

s·li olan 11!. Avery, Çörçil.n nıü.. 
kımımel İn.gilız seciyesine sahop 
fevkaıa.de enerji \'e de:,cre malık 
bir adam cılduğunu söylemış ve 
~uııları 1ave et~t·r: •NEtice ı. 
t. ,;ırile Hitler "iir.;'d<ın endişe e. 
el. v•or, hatta naz! olınıyan aL:.1an.ar 
bıie Ç&çile karşı bü.yük bir ara.. 
ka du')'l!?laktadırlar. Dığer taraf. 
tan M. Aıvery Aııner kan harp 
mahemesinin bü.yi!k ök;üde R'US- · 
!ar tnrafından kıillanıld.ğını söy. 
!emiştir. 

Gece, Mahmutpa
şnda kanii bir 

aile faciası o 1 d u 
DÜ!!l gece yarısı Mclıımetpaşa 

hanında iki ki.şınin agır &u.e~te 
yara:anımasıle ncLıcelenEn kanilı 
bir vak'a o'ln11.lŞ'u.r. 

Ta\ .:!cır.ozarında Mes:h &.:>ka
~ınıda :.\lehr-'dpa;a J-..anııııda 14 
nıırna•a. dada otı.:ı·an Ş ql:>et
tın, d ..ıın gece eniştesi Neşeti!\? bir 
rek.ı • 1e'Y1İ tert p etmiştir. 

Gec~ •'CÇ vqkte kadar c vam e. 
r; ~ bu "ki zLyqfe.i sırası ~ e. 
n c .le kay;; Jirader • r· ıııdla 

• h•r mes~:eden ürıı 1<.aşı 

cıkıı kafa :ar aua.mW<ı ı ~t. 

s lü o n Şahaooctınt Ne t bu 
y . t.ruırkncıe ı;.r.IY' --c r. 

Bu v , L.n<: ır a Ş2 a.b t.. 

tın b c1 a er -t.es n !:a ıs n. 
d. n, b r ça s !' .c t !li 
lıa ır :i n oı,:r suret >"3 'am+ 
t;r. 
Gür~ ı•.ıy gcl'll'.' zabıta memuır. 

lan, her ık' yam.ı'fı ıia has: ane. 
Y" kald rmışlar, lah ıkat.a b89-
lam ,la~dır. 

:ı - Alnı:ınya, ilkbahar saldın
?nincla Ru~ya karşı~·ndn knt'i za. 
feri kazaııamamalı ve ·bitkin hale 
dü~melidir, 

b - Almanyanın A'Tupadaki 
nıütkfiklc!İ Rus cephesindeki 
ınu\·uffa!dy<.•:siz1iği görerek ~özül. 
n1cli. \.'C 1t?nd: başlarının derdine 
ıiuşmeUdir, 

c - Jnpcn~·a llindistan, A\·us· 
trnl)·a kapılorında kalınnlı ,.e yo. 
rulınalıdır, 

IJii\..-.ü, Sılnt,t)C, ffilSJr•.O kı)::fetli bic 

odc" 'lı. Pislik, yüıiinde~. gt.,üodeıı. 
ilstuıldcn, ba9ınd<.ın ~k ıyoıdı.. 

!ı13znım, tiç k:.ıi jri..: Yorganc1 MLE.. 
tafa. Jiuxş!t ve Ahmft .. 

:O...vacı O:ıınan ayağa kalktı. Dava
s.mı ~öyle anlattı: 

- B.uıh-..r;n hiç bir.ni tanıımam. 
Gece. bi:lnt..'cLğ:.m lıir ,kahveaın önOO
de:ı gt.:'ç-iyordum. Üşüdüın. İçeri girip 
ınmak !çlın b!r ç,\y ıçeyim, dedim; 

g!:'Cliır.. Bwılar, şOyle bir mas:ı:ıın ba
şıı~ oh:rn.ı,yurlaı·dı. Ben de y.:mlruın
dak; ınas .. ya olurdun1; ç~y ıçiyordum, 
BITTtL...nia.n b ri, hacı;:.,:J:. :U b<ı.k;ı.ym::ı.. 

galib ıu beri taral!okı;·:\L 
- ~e kaşını,y=un, bitil ı-1!!. 

D•dı. 
d - l\lihur ordusu l\lısır kapı.. 

»ııdn tutulmalı<lır. 

Br 'l ka:ş:Jık İnailfcre ve Ame. I 
r<kamn Ru' ve Çi.ıı müttefikleri 
Lı.1Ürnd•"'l('11in sonunda ne kadar 
) ıpramnış lıalc gclirlef'e gcl•~n. 

1 'er nlakta kalnıolı VP fakat •ın.. 
~an, ınalzc't'..e, \':?Stt3, her ttirlü 
lıar!l ı.i!L.lıı ı,nkıınmd:.n taptaze 
\l' eıı çoğ.ı '5ahip İnt;i1tere \'C A
mcriknııııı ~·anındn 1943 den itiba.. 
r<'n her &ahada ha"ını.laTa kat'i 
darhc~·i inJu·mok "-~z.ifccoinc hazır 
r.lJnaltdı!'la:. 

- Sen onu nUodersln, efeOOJ, de. 
el m Gel de GU ı;nına;j>.r' nn::ı baki 
Ilcpısl s kız gıbi. .. 

- Haydi or.ıdan .. Çık glt k•hvedeıı.! 
Kııbve paranı da b~ verir!.z! Dediler. 

0:11 Tuma doli:undu. Artık iyic.~ ha .. 
k ret ediyorlardt L;.,_yn, mad1.m. bit 
il .. ac 'z sl\yledim. Üçü b!rden ll2A!
r sal.c. dı r .. Dô\ra.ulcr. Üçünden 
de ... LJ.\d'ıyı.:.. 

Şimdiki halde İngiltcrenin en 
f·z.iıs ve samimi vaziyeti mu. 
h<1kknk ki Ludur ve .. bunun için 
de hcrşryin başmda bu diişünüş 
ı·!iuıınuı taiıakk11k !IS-: 3"'ındn ken.. 
d;sinc en büyük ;,,uvaffakiyet 
~n.usı ile yardnn etın~ ~ 15.zın;dır. 

ETEM 17ZEf lJENıCE 

Pangaltı büyük 
bir yangın 

tehlil<esi atlattı! 
Paı.gal'ıda Tay s '·;;ğında 216 

nu:nara:ı be!l'Z,., v• yedek nıaL 
zc"ll1e aı•di vesind~n dün ö~l~den 
sO'flra bir yangın çıkmı~Lr. Ateş 
bi~işik 214 nunıaralı v!n l'anını 
saıımı~ ve kil~.~ir ard y~nirı ç-atı. 
sile bu evin yanı yandıktan ron.. 
ra itfaiye t1:ıralın.:ian söndlinüL 
mü.~tür. 
Yangının k.-him yapılırken ~ık.. 

lığ1 eıJa ıimı-1'.ır. A~şin vaktin. 
de &:;ndil~üirnesı.~ sı..rnt bi.ı,vük 
b.r lehhke at.;,.;.mı~1ıı. _..,. --

Güler misin, 
Ağlar mısın? 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Hcybeliatla<la seyyar balıhçılık 

~·bpan Veysel adında biri dün ge. 
re Abıliilk.ıcliriıı kah\•esino gide. 
rck burada lı1»a, l\Iehmet ve lb
ıahim adındnki ~~tlıts!arla zarla 
<.ıımar oynamıyn başbmıştır. 

Birkaç s~at dcvom eden oyun 
nctlecsindc Voysel füerindc bıı.. 
!::nan 10 lirayı ka~l1ctmiş, faknt 
İ.;t!OO raCnıeu kuınarı ter~ etıniyc. 

rck bu dd> ceketini ~,karıp orıa
Ja koymuştur. 

Ve~·sclin « kotine de zar atan 
diger kıını:•rhazlnr, caketi kazan. 
d:ktan sonra büshüliin h<>yecana 
kapılan ve 11~ağlndan paııtnlomı.. 
ııu çıkaran balıkçı bu sefer panta
:cınunu da J. unıora vermiş, don 
giimlcklc ... .Jı111ştır. 

Bu feci vaziyet kar mııda aklı 
başına gelen Veysel o halle kalı.. 
v•dcu çık.tmş. zabıtaya müra<:aat 
ederek baş.r.dan geçenleri anlat.. 
truştır. 

Kahveci ı\bdülkadirle, !Uusa, 
~lchıııet ve İbrahim adındak!i Ş&• 
hıslar yakulannıışlardır. 

----------

l 'k n. yorgant"": 1\1:u:.t.J.faya söz ver
d .. Mu t fa anlatrr..ya b<::~!<:dı: 

'lendim. srz uç ortağız .. ~ 
dü.k. nı !taııadt<. Goçcrkec Hüsni! E-

Batırtlan Çankaya 
rnotörümüz 

(l inci Sabiledon Devam) 
varına geldiği sırada vardiya & 
1, gcmınin bird•mbine önüme çı. 

kan b>r dcnizaı:tı görmüş ve he
men arkad~larına haber ver.miş
t!r. 

Dcniza?tı, gt'mınin 2Q • 30 met. 
re .:ıçıg·pda <1 -rarak ateş etımiye 
ba; ıs"" ~ ır. Kaptan ve 9 tayfa 
dC'ı'lıal fil kayı indirerek b:nip 
gemiden açılını•' -roır. DenizaLtı 
o sı•ada gemiye bi.r torpil atmış 
ve gcmi yanarak batmıya baş. 
lamı:; ır 

BL11ndan ııoma, geminin d'ğer 
torofına geçen deniza1'ı, bir tor. 
p!l dalıa a.Lmış ve gcmidt'n filika 
,]. kaç:ı.n gem:cılerin oıı.1<asından 
30 • 40 defa ateş etmi<tir. Fakat 
gece oldıığmıdan ve d;;niz fırtı. 

nalı bult:nd !!undan !!likaya bir 
'Jf'.Y olno"'nıştır. Kazazedeler iki 
buçı!k saat kadar den :ııde boca.. 
ladıktan sonra Boğazdan !ıstan.. 
bula ge''<0n Cemal kaptanın k!a. 
res;ndekı Hüıda,·erdi nıat<irü tıa. 

rafmıdan kıırtarılmıı;'ardır. 
Fakıat Kilyos öcüne gdince i. 

ki~i b r k~za geçiı•nişlerdir. O. 
rada Hüadve!'di ~tıövünün per. 
vanesi dü<mü.ştiir. Tayf;ı,lar yine 
f:lıak~ar·na binerek denize açıL 
m~3ardır. Bu sefer doe Osman kap 
tan:n har, mo'iirü tarafı;:ıdan 
~:..narak Bfv",kdcreye getlrı :niş. 
!erdir. 

MOTÖRÜN MÜRETTEBATI 
M !öı K2Ia M hmet is.rr.i!lde 

bir, • ail't r ı 9n de d,nizc ,ıırli. 
r bniş olup ç:,..; : •• rr aI:ann de. 
ğeri yüz t n lira k.ad,m:li. Gemi. 
ıı.~ k ;T!ul2n tayf~I~rı şuıılard r: 
Kapüm Ma!k ·~'t, Makinist mch. 
met, Los •·cr~o Hamdi, tayfa Hak 
kı, A:'ı Şıl'k..c ii., Ahmet. A!kif ve 
ahç· C'CV'le'tir. 

Ekim seferberliği 
(! !ı:ıd S•hif d''" D<vam) 

ycceklcrini kendileri ekip biçıne.. 
lerini karnrlaş!ırnw;tır. 

MVTEDAVİL SEllMAYE 
VERİLİYOR 

feno....om k.ahv~ıne ... gri.ld~k. Iler ak.. 
Pll! ugro..r11.. Birer kahv~ lçerf.ı::. Kah ... 
veler!..a:ıjzJ yaptlrdlk. Daha bırer yu... 
dum aRnadan bu içeri girdi. \':ınım1Z,, 
d,kl rr.asaya oturdu. Affedersiniz. 
b.!lemnjye başladı. Göğsündcr.. enr:;e. 
sinôen,. tutup tulap l·ere at yer. Ben. 

- ,\z.izıın, ded~m. 1lc yapıyors\al Ö:J"

le? Jirp~m:.j bite ml '-1.0!Jı.:rc:cakslll.? 

·- E;tten ne olur ki?. dedi. cPire it.. 
te;, bi:t ylğltte bulun·.ı:.• bit p!s bir ~ 
mi sanıki? İn.sanın pıs kanını ('e'ker. 
~!a.yw tıyında sülük yaptt;tır~p kan aı
Cı!'"!r~r, bllrneı. m:.suuz?. dedı. Yine 
de\' ;n etti. A.l'tr.k daya GtınaC .A, ılçü
mu• uroen, 

- Çık be adam şu kahvt..-den! dcxl!k. 
Oıı.ın üzenne ağız dOl..su kU!ür etti. 
iJz rlır..ıze yürüdü. 'J Oıze \ u:"d ı. Biz 
<le bır ik! saınar ona , .. ı.ııduk. Orı ı da 
brn \ urauın; ıı.rıkad~r ay :dılar 
Diğer ilq maznım da aynı ~eyleri 

tek:Nı.rhıdtlar. 

Bir ikJ ııahlt dinleniidi. Gehni,yeu 
bir ıkl § hlt daha vı "'1ı. O<ıların celbi 
l~<ı n.ı>bakeme başk ırnno bırakıldı. 

n:ıv•cı Osman, rn.ah!kemedcn t' kın. 
<"a kendf kendin~ söylendi: 

- Bende bit va;orı'\ış... L5.f:ı bak:!.. 
Hem de, olsa da ne olu . Her zımwı 
söylc.rim; bu., ~OOc:in b 1 d1ğ1 §C'y: 

<-Pıre itte, bit v1ğ1.tte bu 1JI1· ,, 

Pazartesi g esi 
ay tutulacak 

(1 !=! Sohıfrden D<v•m) 
Ay, sall't biri otuz üç geçe tam,._ 

men kararac•k ve saat üçü oı 
geçe açıhuıya başlayıp saat 4 ü 
on bir dak:ka geçe tamamen ka. 
ranlıklan sıyrıla.:aktır. Bıı hadise 
memleket;mi:ıin h<'l: yerinden, 
Annpa, Am<>rika \e Asyana 
garp kısmılımndao görülecektir. 
-~-

lspanyo 1 Hariciye
sinin tebliği 

(! J:ı<:ı S•h•leden Devam) 
İspan!jo'Q, tO"<l"aklanı üz.erinde 

tam !lılikimiy<ete sahlptir. Her.. 
hangi .fııpaD<.-ol limanında nıuıha.. 
r p bir devle'te ait hiçbir üs ve
ya tesis yahut münhasıran İspan. 
yol olınıY'an :kı.r:vetlere ait bövile 
bir ımevki meVcut deği'lkl'ir. " 
Tebliğde modern denizahılann 

balhls mevzuu bölgeye A~ımt 'k 
adalarında üs ih'.iyacı du)ımad.an 
ulaşabilecekl~ri ila\·~ edilıne:k,te. 
dir. İspıın:Yll aleyh!ntle or'.aya a.. 
tılan . tllıam1a-r abes oldul!~ kadar 
da yanllıştor. 

Ruslar, Hitlerin v.ün-,, 
lük emrini ele geç· rdi 

(1 inci Sahıl<'den D v m) 
de Nmım Generı::.c Fon Bu.< "'l'o Sta· 
rMLISUl'da her neye m&l oh... oı.sun 

mııı.:avrnıet elln<>s:nl e..r..X.y rd 011;. 
rı:n.Jd·fıne göre H ı.ler ılk de-f olm<.ı't 

LZ""c Alın<ınyada "°'zJ e ·k;i nır tep. 
l:ııDt.1sına lşt.r ct;norr. •ır ilun H,t,.. 
:ı'.er, bugünkü ah\·a.l idı)ol:! :ırk cep.. 
t.esir.:'c umumt kara.: g!ü:.• ':l ayrıl...a. 
madııtını oylıwekle ız. ı elı i• " 

Gezici başmuallimlerin hay
vanlarına günde iki kifo y~m 

veril ecel:. 
Maarif Vek.'\' ~ ydru. .ki 

yitz ott12:a baliğ o1:ın c:gezıci 'aş 
mualli.rrileri> n LaV\'2.~larıra d 
giiın<le iki. kilo hcsa b e ycıın1ik 

v< rilıınesiıni '.ka.rarla..ıtınn~t.·r. 
--~·-

Gümrük memurları 3•ardım 
cemivetirıin kongı·esi 

şehır.miz giiıınrü1'ı1eri m€mur.. 
lan yarıdını ~cemiyetinin yıl'lık 
lroı~ıesi bu cumartesi günü saat 
13,30 da gümrük başmüdürlüğü 
binası.uda akdohımacaktır 

BALIKÇILAR 
(J :nr\ c.Dhtf~deil ne\•am) 

sonra yapılmıştır. l!:vvcla idare 
lıcJ'eti ve hesap ropc.rları ol,una
rak knbul edilmiştir. Bilahare dL 
icklcrc ge~iimi~tir. Ilazı iızalnr bol 
nıazot, ağ y;,ımıak i-;in lfıum olan 
iiJlik ile dig-.r bazı ınaddelcrin tc
n1 ini husu<;.111.wla cemiyetin esaslı 
faaf·iyet ~ö.,tt.rnı<>sini ist<:mişler ve 
balıkçıların ihtiynçlarile dalın )'a· 
J..ın bir sek,Jde aliıkadar olarak 
bıı hıısı,;t.ı da daha fazla me•ai 
güstcrnıc~ini temenni etn 'işlerdir. 

Bu maksatla cııstitillcre Hazi. 
randan evvel mütedavil semuıye 
\·erile<:ektir. Vilay>etimlz Ziraat 

Müdürlüğü de Zirai seferberlik 
mcvzuund.ı faaliyctlo çalışmakta.. 

dır. Cuma günü Villi}ette Ziraat 
l\Iüdürü, l,e~·makan1ların iştira

kile büyük Lir lo!llantı yapılarak 
vılıiyeÜmll: kazalanndak:i ekim 

•dcrberliği hakkınaa yeni, mü.. 
Lim kararlar \·erileocktir. Pazar. 

tesi giinü de Valinin reisliğıode 

''iliiyette ayni mcvzu~a ikinci bir 
toplantı yap:lacaktır. 

A 

Basın Birliği Azalarına 
Türık Basın B:rliği lstanJ:>ul 

Mınıtaka51 Reisliğlnıden: 

Ccıniyct reisi; bu islerin en ~:a. 
kın bir znnHınıda hallolunnıası için 
icap <>dım tl'<lbirlcrin :ılınaea~ıru 
söylcmistir. llliiteal,ihen yeni ~da. 
re hc~"eti te~inıi yapılmıştır. 

Yine diin yapılan Terziler Cc
ın'iyetini.n kımgrcsiııde de azalar 
kendilerine liı:zım o!on bn7.I ıııaL 

zemeyi tedarikte nıiişkülata dii,. 
tiı;.;.]crİni söylem.işler ve ttnıiyet 
id re hcy'c-tiııden C>~Slı yarılım, 
faaliyc-t J,cl,,lediklerini beyan et
mişlerdir. 

Amer ;ka Üzerine 
f ı ınrl S:ıhlfeden D~vam} 

ta)•yarelerı eöründüğüne adir ~ 
!arak l"'eooisine \'eril•n haber n 

beyhude teli."' muıc:p :>anlış bir 
haber d!ıcY ;ğı;ı.">1.1 bı?,.,..;..:.nlrü basın 

tx>p:antısın.Ca söyl.emiş ve demiş
tir ki: 

Dün gece Los Anıgcles ü2'er n.. 
de 1ıayay're uçmam tıır. Daha 

doğruıru biz bu kanaatteyiz. Çak 

g niş bir lreşif yapıldığ"ı halde 
hiç bir tayyare görülmemiştir. 

YıJlık SUVa!'UJ"l..Z 28 şubat 1942 
cl!!!lar'~si gimü a" mı saat 22 
de Taksim Bekd.yc g~:ı:inosu sa.. 
l:onlaruııda vcrilccclctir 

Birlik azalar;na aynca daveti. 
ye yoDaııııııamıştır. Basın kartla. 
nııı almış o!anlar bu ker:ılaı'ı ı;ös 
tercrek eşlede birbk'• balıornu.. 
za gelel:>ılirl<"r Ka'111ar ı alma.. 
"""L'I o:an ar Vmtaka darı: heveti 
k!t l:ine ımüracııa! e, - k kart 
yer ne b'.r~.r bı:,]&c almal -< ar. 

B d .k azal2r·n ' r;lc o ge. 
ce gelip ev ıib. s,fan •ın. 

davet 1 ı · -ıizi karşılamalar: ı 
rica <'deriz. 

7.,\1; - İstanbul HoU~ l''oner ~ü!uo 
crrrmurlı.ğı:ndll> a~ ~ır:; ır f t ~-te-
rı-nle b. lJc:te Fat .. i- A. .,.; k be-
t;!'lC~ al:dı.ğın as._:.c l t r _,,, ·amı 

zay; ci:!m. Ye.-"' o:'ıni awr .; 
k n n hülk..7U ye'• -

13lf Dollumlu !'ôuzım GÖKBİGE.' 
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RALCO 
' A CVATIC 

. .. "' 
iLE SABAH, OGLE ve A KŞAJW 

Her yemekten sonra ı:iinde 3 defa ı.ıunwaman dişlerinizi hrçalnym•z, 
lşvlçrenın PRESIZYON saatı 

Dakik Zarı! 

.: • . . . ..:,.ıı ........ --:·~ . ' ' ' - .. . ,. - ı y • •,,;,~~ · ~ -".J-'':o-•.•' •:c'•':-;~.' • .ttER YERDE ARAYINIZ 

SATI L IK EM LA K 
Emlak ve E y ta m B a n k asından 

E'$.s ~. ,_fe-V'kL. ,.e Cins! Kl,J'meti 
T. L. 

X :SOC. ÇengeE<.iy, Keldu.trr. yokı 41Yeni Ya-.Jıuz Servi> sokağında 

eski 37, yeni 37 numaralı 183aJrı.4a m«tı-e muraOb11 tarla. 3677--
700 Bugazada, Gc'kdem:r aralıığl, pa!l: 1, ada 12, parsel ı kapı 

eskı 2.f:. yen·i 4, taJ 4,4/1 num'.lrJlı 58.50 metre murabbaı ah. 
pp cm 6/24 hissesl. 112.50 

835 Ak.>aoray Gur•b• llüse:rln Ah m:ili. Şekerci soka~ında. ı.at-
ta l~. ada 884, p:.rsel 14: kapı eski 10, yeni 17 nW?laralı 
118 mtere ntı.:rabbaı bahçeli ~h,ap cvin 1/2 hiss~i. 450.-

ll'IS Pa;ıııaltı ınahalles;, Dolapde.-e cad. pırlta 65, ada 632, par-
sel 8, kapı e~k~ 2S6, 258. 200, :::'i:! mma.ralı 200 metre mu_ 
rabbaı arsa. 418.-

1176 Bc.·ya'k:ı...:.. tG.ı?a!a> Şcı.hkuiu !\lalı . <rl\.Iüeyyetz.adc> Sr ~ as .. 
serci çıkr:ıa'l.lnda cTopçl.:b;ııel çıkmazı, pafta 37, ada 28~. 
pa.rsel 43, ~2pı esk:ı 21, yeni 21 numaralı 81.25 metre mu .. 
rabbaı arsa. 

1$.5.9 K.ullköy Has:..npsşa mah. eekı ~·a.k Bey yeni: Kurba'ğaiıde. 
re sok:~,nda. l):.lr.ıiei 1, ka.pı e.;;k\ 5, yeni 7 en yem 25 nu
maralı lf.<6 rr.e•re rr.urabbJı ~rsa . 

l56t Kad!kôy, .iias~11pcışa. mah. etki Fe·ık Bey ~ni KurOetalı. 
d.,.e solmğtn<l;. P'll'tl•l 2, npı .,ki ~ mük. :renl 25/1 nu
maralı 202 82 metrı mur~bba1 arS«. 

l~~I Kedıkös, H>r-'ıpa•a malı. esk· f211t Bey, ye.ıi Kurboğ"1ı-
dClrr. soka.Vnda pJ.rsel 3, kapı c: rki 5 mük. yeni 25/2 nı:. .. 
mur .. lı 210.29 netre murabb aı ;na. 

1582 K:ıodı.küy, ııa....,.paşa mah, es:<ı Foik Bey, yenj Kurbağalı-
derc .soko~.ı..'lda p<.in;el 4. kapı e!::U 5 mi.ik. yeni 25/4 n•.:. 
ma.ralı ıoa rrıf"tre murabbaı an.~. 

1563 Kadı.köy Ha-sar.p&şa mah. e.!k ı ı··ıtk Bey, yeni Kurbôğalı .. 
dere sok.:ığnl't.i..ı parsel 5, kitpl ~sk ı 5 mük. yeni 25ı5 nu .. 
ınarah 1:?2.~!J rr. c!rc n~u.r~bbaı arsa 

\~54 Kadıköy, HAsarıp:::;-~ malı. eski ı;oa : k Bey, yeni Kurbağal:. 
df>re ıok.ağınd;a pc-.rsel 6~ kapı eski 5 mük. yeni 25/6 nu
maralı SS.24 metre ml.II"aıbbaı o.r.;.:. 

118' KadıköY, H3s;ınpa$a ır.alı. eski Faik Bey, yeni Kurb~galı-
dere sok;:ığı_r1da p."lrsel 7 kapı e.~k! 5 mük. yeni 25/7 nu. 
maralı 98.82 metrf murabbaı arsa. 

1587 Kadıköy, Hasanp•y;ı m.a.h. eski Fo·k Bey, yani Kurboğalı-

We .sokağında par!el 9, kapı eski 5 mük. yeni 25/9 nu
maraııt 538,35 metre murabbaaı .lrsa. 

1588 Kadıkö:r, Hasanpa1a mah . ..,k, Faik B"l', :rem Kurbağalı,. 

dere 1<>kağınıiıı ptuel 10, kapı "'ki 5 mük. yeni 25/ 10 nı;-
mar:in 267 .74 met~ mW'atıbal aTSA. 

1~6~ Kadı.koy, H;:.anpa~• mah. e1ki Faik Bey, yeni Ku~b•ğalı
d ·e w~a.;:: ı:ıda p;.rsel 11 kapı e!k . 5 mUk. yeni ~5/11 mı. 

100.-

:ı.H.-

263.-

250.-

147.-

118.-

119.-

538.-

321~ 

maralı 267.17 mE"tre mw-:ı.bbaı C.l'sa. 321.-
1170 Kıı.dtltöy, l!Jeanpafa mah. eskl l"oU' Bey, yen! KllI'boğalı-

dere oolt•tın<la pa:r.ıel 12, kapı •ski 5 mülı:. :reni 25/12 nıı-
maralı 267.17 mt'tre murabbaı a.rsa. 321.-

1571 Kad!kö;r, H>sanpru;a m.ıh . ..,ki Folk Bey, :ren! Kurhağalı-
dere 1101<atınd<> parsel 13, kapı eski 5 mü:lc. yeni 25/la nu_ 
"""1Llı 22113 met.re murabbaı m;a. :ıes.-

1572 Kad*-ö;r, H3':>np&şa mah. uki Faik Bey, yeni Kurbağalı-
dere sok;ığında panel 14, kapı erki 5 mWc.. yeni 23/14 nu .. 
mara.Jı 293.77 !!'etrr nwrabbat arsa. 359.-

1573 Kadıkö;r, Hasanpaş1 mah. eeki h!i< Bey, yeni Kurboğalı-
dere wkağınd1 parsel 15, kapı eski 5 müık. yeni 25/15 nu-
maralı 235.56 metre murabbaı aTs•. 283.-

1574: Kadıköy, Ha.~anpBF:t mah. eskı F:ı!k Bey, yenl l~urbaga~ı-
dere ı;okığı~cıa pal"'!el 16, kap~ e5:k' !'\ mük. yııeoni ~5/16 nıı-
maTaılı 223.49 mttrE' ır.UI'abbaı arsa. 268.-

ACELE SA TILII< 

DENİZ MOTÖRÜ 
Çift silindirli 80 beygir kuvvetinde 

BOLEHDER markalı çift silindir 
Silindi.rler, pest<,nla, granh, 3 ataklar, kave1 ve karteller tamam.. 

~ dır, Te.liplerin Asmaaltı Cambaz han No. 33 e müracaatleri. 

"' 

Sahip ve Başmuharriri Eiem İz:& et BENİCE - NOO§riyat Direktörü 

Cevdet KA RABİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

1590 BcıkınfıtQy, Kartal'tt-pe mah. İncjt"lı a~ ... -:t harita. •a9 kapı 
eski 15, 16 n--ıük. No. lu 4524 metre mW"abbaı VsJ. '452.-

1675 Tatavla mah. Muhtar «Muht~r Sadett.:n> soka~ında eski::. 
yeni 3 numar.tlı tahminen 77,57 metre mtuabhaı ma~ .. 
br.hçe bir bap mcnzf!ln c:ahş<ıp evin> 2/5 hJssesi. 259.-

~0C2 Üsküdar lcadi:re rr.ah. eski Do{:rama<:ı Simon, yen- Saatçi 
Schpus «l\.Iuocccim başı> sok~ğıüda edti 51121 yeul 12 kapı 
oumaralı 281 1."~ ır.ctre mu.rabt:.oı BTSa . 2'25.-

224( Beyoğlu .Kota1epe m~ıh. Kuzu.ku~ağ1 tHayriıye> sokag;.nda. 
paıfta 52 atla 535. parsel 4, kapı eski 2,14 y<ıni 2,14 nume-
ralı 281, 75 metre murabbaı aısa. 845.-

X 2281 Bey'Jun, KllvôÖ<derc cod. Beykoz M.,cidi ook:ı.k osıc '2, "5 

229~ 

ll30i 

2:;04 

2314 

2318 

248a 

2501 

~667 

2745 

2787 

,.eni 61 1 63 kapı numa'l'3Jı 81,58 mE:tre murabbaı dükkAnı 
müştemU evhı 2/3 hi<ısesl. 285.-

Bcyol!:lu, K•lyoncukulluğu m•h. Y.ordela ve K1ılı,y• Bey so_ 

ka~Tında p;..ftel 18, a<la 446, parı-:el 24ı kapı eski J, yrnl ı 

numaralı 4.7,50 metre muırabbaı an;a, 
Üsk:OO.ar, Yenim1lhalle, yeni mt\hn!Je cAJlfrm.e> caddesinde 
eski 55, yeni 51 numara.J tahminen 2i,67 metıre murabbaı 
Berber ııediğind"'1 milnl<&l.lp <lükklm. 

ÜSk.i.Kiar S ıJmi AıJ. MaJı. Selilms.•z. cad. c.....c::.eu.ır.f Ali Ef. 

sokağı> eski 3t.:.: 1 yenj 272, kapı .oumarah tabmınen 85,68 n1<>t. 
re murabboı bert,._ ge<llğiııden münl<a:llp dükkiın. 

Beyoğlu Kııloğlu mah. A.llıpa tıa~ 60k•ğı.ı>da pa.f::t 24, ~" 

488, parsel 27 kapı eski il, y•nl l1 rıwnaralı 62.50 metre 
murabbaı ;ı;ı.ı 

Bcyoğu, Kuloğlu mah. Çu1ruccııına sok&ğmda p&.tta 24, ad3 
438, parsel l'i 1 kaıpı eski 11 3 nurr.arnl: 120 m~4"e murtlı_ 

bat n.rsa. 
' Beyoğlu, KalJponcuJru,llu.ğu mah. ômer Hayyam ca<l. pof_ 

ta 19, ada 45ö, parsel 6, kapı esk! 35, 37. yeni 31, 39 nıı .. 
marah 174 pıetre mu.rabbaa arss, 

Beyoğlu, Tonıtom m;:ı!h. SelA tin odal;;.n ç.ılkunazı pafta :i5, 
adil 325, parsel 116, kapı eski l'i, yenj 5 nuımarah 'i7.50 •ne;.-
re murabbaı arsa. 
Beyoğ~u KmlyoncuM.uiltığu mah. Beyaz Ya.semin sok<Jğır.._ 

da. palıa 18, ad:ı 451, p;ıırsel 16 kapı eski 4, 6 yeni 4, 6 nu_ 
n'.aı·"11 49,50 metre mu.Taıbbaı a.r..:a. 

Üsküda.r Sclfuni Ali Etendi mah . ?.iektep svk.1ğı esk.i !J nu. 
ma.ra-!ı 838, 7" n·ıetrc murabb~ı arsa. 
Ahır-kapı Canln..a'1.~~ m:ıh. Cz.ırkurtara.n caddesi tSey:t 
lloıea.n sokagı<) :.ı<i:.ı 72, panel ltt, k.:.ıpı 9 ırwna.ralı 29C~ 

metre nrurabb~ı bost..an. 

Beyoglu, Knıyoncı*ulluğu mah. ömcr Hanam sokağın. 
da pafta 19, aria 454, pan;el il kap: eski 23, yeni 25. 2~ taı 

132 numarö'lı 72,50 metıre muru.bbaı düidk.!ln ve a.h~ep 

143.-

609.-

1043.-

938.-

1200.-

348.-

233.-

H9.-

503.-

8706.-

ev;n 2/4 his;,,.si. 276.-

2814 Hasköy .~bdüsseltını mah. Tosun Sf'k3ğı <Kaıl:fa> yo.mağı 
sokağı eskl 20. numa'I'~ taiıminen 100 met:e rnurabb~ı 

ev.in 5/8 his. 120.-

Yukar1da ac:lTesl: \'e t:l!s!l~tı yazı.11 gayr•rr.enıkalier ~i.n para ile ve pa:zaırhk 
usuli:yle ııatıla.caoctu-. 

liüzaye<lcye işlir:ık ede<.l'kl-cr mukadde; kıymetin 1il.zdc onu nhbetlnde 
teminat yatrrmal.a.rı lfız~mdır. 

İhale 12/3/1942 Perşembe gü.nil ""'1t cndedır Satış CS!l'isında. verNen bedel 
mukadder kı}'TI'}C'U ge\,tığı t...ikdirde temi na~ akcesi derh..ıl a'l"Jrttı :-11.nıyarak ihale 
kl!'nin uhdeshıe iıora edLn:P teminat ak ~c.:; i ona flm-.al etti.rilecekt..r. 

Lteklilerin ternınat aık.~~1. nü!u.s tczke~·esi vıe üç kıt'a fotoğrafla birlik.., 
te bil<hrllen gün ve saate kadar 6Ubemlz E:nl!.k &rvislr.oe geltueleri. 

NOT: X i~aretlL g.'.lyr)menltll'll~rin ına ·1 csi Umuın Müdü.rlüJü.n ta.svihine 
srz.ed~1dik.!en sonra yapı1t<'c'khr. c!J~l - 2763> 
~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• TAKVıM • 
Rum! 1257 Kasım Hicrl 1961 

8LBAT 
111 

SEFER 
13 10 

Yıl 942 Ay 2 Vasatı Ezar.' 

~UBAT 
s D 

Valı:it S D ---------
6 41 Güne~ 12 46 

26 
i2 27 Öiile 6 3l 
15 31 İkincil 9 35 
17 55 Akşeı.nı 12 00 

Perşembe ı9 25 Yatsı 1 31 
5 02 in-.sak 11 07 

- İyiyim? Ba.,11nı2a n-e1e:- geldi?. 
r:aşnıüfettiş. Thorr1cn t.;ına fena JJac 
ıç.rd .ğini söyledi. 

- Ôyl• b 1r şey olmao~ 
- ?\~reden b!liyo~unuz? 

- ThoıT ölnıu~ .. ü. Dcr.Jze atladığı 

HER NEVİ VE HEP. CiNS " 

BASKOLLERIMIZ 
GELMİŞ7İR. 

Adres: Asmaaltı Can:ıbaz 
han No. 33 

-Telefon: 24681-md•I 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam snnt 20,30 da 

P A R A 
Yazan: Necip Fazıl KISAKtlREK 

iSTi KLAL CADDESiNDE 
KOMEDi K ISMINDA 

Bu ak~am saat ~. 1 30 da 
BİR l\IUIİASİP A~ANil'OR 

1 ı---:--~;>•.'.':~-. 1 F --·-- -.··fi.~~-·· .. --
-9-_.. c • o 

ı . 
26 Şubat 1942 

18.00 Program, v~ M<mlek•• Saat A-
yarı. 

19.03 ll!üzrk: Çıtte Fa.ıl. 
18.'t5 Z.raut Takvım.i. 
18 ~5 ?.-Iü.zlk: Kar;sık Pı·oJ.!r;..m (Pl.) 
19.30 Memleket Sa-. t Ayarı. ve Ajana 

Haberleri. 
19.4f ]rfüzik. J{;1lkrvl~"- :t•v:ııtıor sa-

ati. 
2( .l 'S Radyo GaLCl.l'"S• , 

20.4.; Müz>k: ~'ihn Şorkrl&rı • 
21.cn Konu,ma (DerUeşme s"o1J). 
2~.1~ 1-lliı i k: Şarkı ve TGı·kül~T. 
:ı.co Konuşma (H!ka,;c Soati). 
21.45 Müzik: R~dyo Sıerfcnj Orkee. 

ıra.,, (Şet: Ferid Alnar). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, ~"" 

Haberleri ve Borsalar. 
2:Z.4!>/2:l.50 Ya-rınki Program, ve Ka. 

ponıs 

Devredilecek İhtira Beratı 
•Seri h.ıb.ıde iırn:ıliıta mahsu11 

yoMann drığı uM·ulması usuil'Ü> ·baık
kındaki ilıt ra için İktısat Vekale. 
tinden alınır.ış olan 16 Şwbaıt 1938 
tarih ve 2544 No. lu ihti.-a bcratı
nııı ihtiv~ eWği hukuk bu l=c 
c.aşkasına devir veyamut icadı 
Türkiyede mc1'kii fille lroym<ık 

için dahi •. ali:hiyet wrilebileceği 
t<klH edilırıektc olmaklıı bu hu
~usa fazl~ ır.alfrmat eciınmek isti. 
yenlerin G"iaUıd<ı, Aslı>n Han 5 
inci kat ' - 3 nurnaralaır:ı mi1ra
caa1 eylemekri Han olunur. 

Tasfiye balinc!P. bukınıan 

MAJiK 
Sinema ve Film 

T. A. Şirketinden: 
Tasfiye halinde bulunan şirke. 

timiz uımuı.ıi hcy'~ti 31/3/942 tıı. 

rihine mi.ısadif Çar,aınlba güna 
saat 16 da ;:.aık<>!. Mt!r1wzi o-lan Ga
la tada esk Gümrük sokak Kürk
~üh3,'iı han No. 15 de fx>pları-aca~ 
tır. En az 2C hisseye mal kolan ve 
asaleten \·C) a vek.lleten iştiırak 
etmek ist', tn hisscdarlann top. 
!anmadan evvelki 10 gün zıarlınıda 
saat 10 dan 12 ye kada.r hlsse sc
netlüriırı.i ş:rketin İdare Merkezi
ne tevdi eduek muka:bilıimle du.. 
huıliye val":"l.alarını almaları ıa.. 
~ımdır. 

RUZNAME: Tasfiye muamela
tına ve hef:o·ba tına ait tasf!iıye rnc
mUTluğu ·, e mürakip raporlaırıııım 
<' Jrur.ması. 

?vl<ıda OC'n;z h.ulfibundcn: 

SATILIK KOTRA 
Kulıib·11nw.U.n n1ah olan 

BÖYA KOTRASI 
lial! hazıri,)·lc bı ıunJuğu yerde 

~fi. tı lıkt;.r. İ.:rkk 11lerin kesir~ teklif_ 
ı...~ı. ııi n;ıu1:yet 28 Şubat 1942 Cu
ı n:l rt.csi günü saat 16 y:: kutlar 
l\.1"'d;a Deniz l{<.1'ı.ibüue yı:ııı He bil. 
a : ın1eleri ilfı.n olunur. Fcızla tnf .. 
su ilt ve kotrayı görmEk için ku_ 
ıübc müracaut ed:Jınc '· Telefon: 
6C!052. 

~------' ZAYİ - Haydarpa~a Gümrü
ğünden almış ol<luğurn 1108 N<ı. 
ve 21/ 2 r.ci Tışin/ 1941 tarihli 
bcyanna.me ıle gümrük mu<ımele
"1ni yapn.:ş olduğum 60 Patlak 
Sulycn Boyaının 2/12/9411ıari'h ve 
'16463 No. makbuzunu zayi etti_ 
ğimdon yepJ,,-inJ. çıkaracağımdan 
esJlliinin hükmü olmadığ' iılan 

olunur. 
Ahmet Yorgancı 

r Doktor -
Operatör aranıyor 

Ana•fohı'da, bir ma<len şir
ketinde çal~mak üzere bir 
operatöre iıhtıiyaç ,·a:rdır, talip
lerin :y ... zı ile Galata Posta ku. 

Tarihi Tefrika: j2 

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

"Bizim öyle s3zin gibi zırhhH a sak
lanmu, uzun kargllı a kerlerimfz yok,, 

Arslan, kadının hcyscanıru tes
kin için bir iki dakikd süılrut ede. 
rek kaldı. Omı sakinleşın~ göııür 
görmez adamlanmn birine seslen
di: 

- Mehmet. 
Hemen iri gövdeli bir siliıhşor 

çadıra girdi Arslan şunlaı, em
retti: 

- Tcrcü.manı çağır·n! 

TeTCÜman gehni§d. Yer öpocek 
el pençe divan, Arslar.a karşı va.. 
zıyot e:lrnı~tı. Kadınla kQnuşınııya 

başlamıştı: 
- Kimsiniz? 
- Geneıa! Oierkn(sun zevce. 

si. .. 
- Zevciniz nerede? 
- Bilmem! ... 
- Neden böyle dağıldınız? 
- Hiç akıla gelımez bir şey!. .. 
- i&mıiıni>? 
- Mina ... 
- Ordwu; kaç kif, idi? 
- Elli bin ... 
- Size lıiıcınn eden Tıirkleri 

nı> kadar !arzedcrsiniz? 
- Yüz bin ... 
- Yedi mısli fazb roylüyorsu-

mız ... 
- Nasıl o'ur? 
- Öyle ... 

- Ellı bın Bızaııslı böyl<> bozu-
lmr mu? 

- Bozulur ya ... 
- Zc\•cı:-n Ofer Bcr.osun bu ka. 

dar değersiz bir ku:(landan oldu. 
ğurııu xannetmenı... L5.k:n, siz 
klrns.i:ni;z_ Sizin sulta, w ılouman

dan; n:ıız nerede? 
- Bura<la .. 
- Nerede? ... 
- Ben ... 
- Siz mi' !llas:l olur? 
- Neden? 
- Onun sır.rnası, altın mücev-

herleri, tahtı yok mu• 
- Hay•r, işte böyle ... 
- Çok :;ı,d~ değil rr.i? 
- Değil, ı>ihayet, h"1'lıe geldik, 

aüğüne dej;:i) ya! ... 

xn 
OFER HENOSUN' KARiSi 

Kadın hayretten byrete dlüŞ}• 
yordu. Demek Selçu:r Hakanı Ars
lı:.n bu ha! ... Bu ne k<idaır sadıel\k 
,;di! ... 

Arslan, kadmm bu lıayretiJıl 

ı,eı;miş idi SC"zılerinc devamla.: 
- Of.,,- E nos büyü·k bir aııtku 

midir? 

- Şüıphc dme:ti!'liz kocam di
ye söyleruiycnım, büt:'n ıbiır hıl'U. 
tıyaıılık aleminin lil büyük ~ 
ırandanlarından biriô.r. lmpara. 
tordan scnra mevki H·barile o g .. 
lir ... 

- İmparator Alclm Koıımen de 
bir asker d• (;il mi? 

- Evet. 
- E1• i:'liyp Joondi~i bana karşı 

ı;clmedi d!! Ofer Benosu gönder. 
di?. 

- Saklıy.:caık •bir ~ey yok, zan• 
ncdcrim, sizP o kad•' ehemmiyet 
'ermemiş ol~o gerek ... 

- Ya? üogru ... B< ıunız bir.ıı ne 
kadar sadey>ı!. 

Sonra, bizım öyle s zin gibı zırh. 
lara saklar.rr. ~, uz.ur.:. kargılı as. 
kerlerimiz ~ok... G<irüyorsWlf\O 
:,-a, hepsi kcçc:rüllrh, yalm Juhç ... 
Dertlerini çe;ik zırhh.r içıne ııaılı>

!an1.a.s1nı bu--ciyen ac'amlar ••• 
- Ll:kiıı böyle iy. mi? 
- Şüphes-1. çok i.1'1 ... 
- Neden·ı 

- Canını dü~manıdan saklıy~ 
d orsini ve kaibini korkudan ç.e. 
lik tııbakası attı na gız.I ıyc·r., :rııi. 
hayet, yan~ık ve gövde gövde. 
ye dü-şmanla gelmemek için ı»o 

zun karg•lar kullail'an bir ask.e!r. 
den noe beklenir? 

- Bu, korku alameti midir? 
- Bellt ~~ğ·il ... Lakin, bb 

Türkler ba ~·a )irlü dovüşiilü& 
El.inde uzun kıargısı, vüıcudlü'l'ri' 

örten zırhh olan asker bu areıt. 
lew güvener~k ve bunlara ;mı.. 

nat eder<>k harp etımn mi?. 
(Deva!TU Var} 

--~------ - - - -
,. Reklam Değil, Hakikat: 

Yurdumuzun he1· köşt.o: incl.e dürüstlilj(l, 
ucu1luğu ve bol çeşiUeriyle tan..nrntş: 

Aırl Mobnya 1\.tağaz ııaı 
gf'1mfden ve bir t:k~: alr.ıadan başka yerden 
il O B İ L Y A aJnama:larını tavsiye ve 
mutıuka salonlarımızı gczmeierini rica ederiz. 
F.· 1 h<.ı~a İnglliz karyolaları 'e Avul'lturya san
dr.ll ~lan mevcuttur. 
İ5~i.'".bul Rıza Pasa Y"kU..."l..1 No. 86 Ahmet .Fen:l. 
TEL: 23407. 

Beklenmekte olan 

POKER 
Traş Bıçakları Gelmiştir 

DİKKAT: POKER TRAŞ IlICAKLARI 
Perakende ola.Tak biittiu TJrk}yede 

5 KURUŞTAN Fazla so~ılmıyacalı.tı.r. 

[e•let [ tnıiı} ~ ltuı ve lin;anları f tlctnıe U. Maresi İlanları 
Mulıammen bede.i (3t64) lira olan 7660 n-.<>trc Pijemai1'< Kc.n.aş (Dlrll). 

(9.3.1942) Pazartesi ı:ünü saat (15) on beşte Haydarpaşa GJ< bina" dahW:ııdt>, 
kı. konıi.ryon tarafınd:ıı1 açı:k eksHtme u;ullyJe s;:;hn nlına~--ık1 

Bu i~c girmek istiyenlf>rin (229) lira (80) kuru.'lluk muvakkat tenıinat Y• 
katt\Dlll$.1 tayin etti,U vesaikle birlikte ekf;ılt.ıne günü saatine ktıdr.r komisyODA 
müracaatları lfı.:umdu. / 

Bu ~e alt :rart.nameler komisyondan \)arasrz. olc..rak daAıtıln:<ıktadır. ~ 
(2541 l. 

tusu 1014 adresi'le müracaat. Tevtıı<len taınzlm edilen 111ahat mes aft °"d'veller.&nin 1.3.1942 tarit;nden !it 
ları. bartn tatbik ed.il:ınek fu.ere islasyoolar.ı m:za tevzi ediln1ioş olduğu !13:. olunur, 

••••mmıs:••••••ıl' c1J~4> t~741> ~a ra Kapı Cinayeti 
-ı YAZAN: Çeviren: 

Louis. Thomas No. 48 1. S A C 1 T 

z:ıman, siz or~..ı. sandalı alu.eaktı.n.u:ı, 
bu:ıu on<ı \"r.d(·:ır. t n'.z C.eğ' mi?. JI&... 
hrh1rs;nı.z. gemi Harrecı~ ac;ıl.n.a yak. 
taştığı zamar~. 

IS TANBUL DEFTERDA RL IGI N DAN: 

Otomobil ~t önlinde c>wdu. 
B~üfetti41 Öl1Ce müfettiı Viılls JI• 
._ar-.Qı~aştı: 

-- lluı&ol:ra vapurunrlakj :r~ 
bııldı.rmn mu? 

Avustrab'ah müfe~tiı;· 

- :f'.yet, dedi. Ho.rreeıoh ~:klarıııda 
Qulundu. Görmek Uıter mısı.niz? 

J\dnmm üzerinde duran örtüyü kaıl
dudil.a. 

l\li(ett4 MoııiM bit' an y(;züne bale.. 
h, ve se\-d!ğl bu yüzü tan;ya.rak ör
ı;,,u tekrar kapadı. Ba~müfettit aor. 
du· 

DU,üıudilğllnt>z ııbi decıı nıl?. 

Bu •iZın ka"1epı!z olsa ıerek. 
Jı1ü1Pttı., :ıta.riba cevap verdi: 

- BUTada 01ti yat3n adam, benim 
irardct:nı olan Thovr'duır Dıf;:erine ıe 

llnce onııoıı da !ııiın olduğunu bitl;,>o
onn. 

Vl 
S . .U.T %2 Yİ 45 OAKİK'\ GEÇİYOR 

- Müfettiş, Arthurun görmke is_ 
ttt D:1isin)ı.? 

- Eve\, yalnız ıörmek is\eldm. 
- F.ıitat ı.ıyuyor. Mühim l>lr se-

bep ;yolısa .. 
- \'ar. 
Bütün bastahallA! derin uykud,., A.. 

ıistan doktorla Müfettiş Maribl'ouı 
ay2k ı~er~ duyuluyor: 

- Buırada. 78 n1ımaralı oda. 
- l'ck ala. Siz artık gldebiliıııiniz.. 

-- Fkk<l.t?. 
- Teşekıkür ederim1 yalnız konuşa-

c:ağı.m.. 

Mislin dol<ıtor uznk:01tı. MaribA 
içeri ı:lroi: 
·- Bu saatte sl:t bur:ıda:. 
~.ıarıb~ odada. nöbet bdtli;yen polisi 

de d:ışa.rı çıkardı: 

- Nasılsı:nı..z?. 

- Bıı söylecl"kl<"rnı.den b~r ft:Y" an ... 
l;mıyorınn. 

~- Bllflkiıs, hepsini iyi anlıyorsunuz; 

beikl s!rz.:n sandalu11z cıtğildi. Suç or
talı olarak seQtiğiniz zavall:. Buggle'in 
s~ndalı idi. 

- s~~ ortağı mı? 

- Evet. Aı"thur, yalnız bit' ie'y an. 
lıyamadım: Geçen gece han11.·er1niıl ni
Cin ka}b:me saklam:ıdınız.?. 

- MaribA .. 
Blt sv.-ad.-:ı dışarda duı•n pol~ kapı.. 

y: vurdu· 

- Gi:ebilir miyim? 
J.o:üJetti.ş Artıh11r·a bakarak ceva.p 

Vf!"rdi: 
- Haıyır. 

ı::O'!lra AI'Uıu.r"n ıöyliye?"en devam 
etti: 

- Size hik~·eyi anla::ıyım; Su..-rey' 
de cok zengJı b:r ihtivar adam vardı. 

<De,·amı ''at) 

SU'a No. İsmi 

1 
2 
3 
4 

6 

~ 

9 
!O 

li 
12 
13 
11 

15 
IG 

Osman Vamık Gezen 
Reşid 

Osmi'.lın. Vamık GezE:n 
Hil>•y.in Avnoi t·Ju<laji 
K.ristot Sipret 

Ko~1.<.ım.1n Hacı İlyadis 
Nevze:ı ~ Bür;..ıı· 

j~ Kom Flfrl varisleri 
Krigtof Si·p1·et 
NecmeVtin Sunat 

> 
K!"}stor Si.pret 
Zü.rnrüt rorn:k 
Din1.t.rl istelyauos varisle!'i 

> 
> 

N ıkhyat Komisyoncu3U 
ı.,:ılmi~yoncu 

N•kliya\ K om. 
ı-;aibur 

Kı..ınisyoocu 

• 
Avllka.t 

Kom!f.yoncu 
Komisycncu 

Kornisycncu 
Kom; syoncu 
Ctei.cl 
ll:ı11cı 

H· :ıcı 
fı .~fıCI 

M•haJlesl 

Yenı!cam'i mGh. 
> 
> 
> 
> 

;td. Zade 
Y. cami 
> 
> 
Y. camıl 
Y.cami 
Y. cami 
l!. Mimi 
M Zade 

M. Zade 
M. Zode 

Sokağı No. 

Sigorta Han 2 - 3 
İlyadi Han 1 - 2 
Sigorta Han 2 - 3 
1 ersane 81 - 83 
Hokltı Bey H:ın 45/4 

A3'1'2 lı Lokanta 23 - 25 
Slgorb Han 3/5 
Voyvoda Ha:ıı 20/I 
H•kkı B. Han 45/~ 
Ko!eli Hüri(yet Han 21 

K•fclı Hiiri3et Han 21 
Hokltı B. Han 45/4 
Vekilharç 22 
Gulip Dede. 147 

> > 
> > 

Muhtelif 
> 
> 

2199.44 
Mubtelı! 

> 
> 
> 

2000 
Mı.ıhtelı! 

Muhtelif 
10/2/41 
637.50 

1200 

Muhtelif 
Muhtelit 

Kaz;..nç 

?.ı a on 
t2.[·0 

32~•.92 

22Y.45 
210.4~ 

l."'.J ı 
ıuo.4& 

240.00 
WS.~6 

!!1 Ni 

BuJıran 

43.62 
16.58 

65.98 
45.89 

42.10 
3.05 

37.29 
48.00 
51.07 

4.39 

Zarr Sertı11 

93!1 
]4.!l~ > 

lO -- > 
725 p~ > 

• 
• 

7 r2 941 
93.24 • 

28b.Gn 940 

• 
• 

tarılıl ve 6242 No. hı ter."'y'1 layihası: 
:ll.7~ 6.96 17 40 940 

1.4·1 ZB.80 31ô.&L 941 

:G.2G 3.24 r ın > 
9:'l~1 t~·kvin1 yıl Uelrl dt"ttr ve evra~ 
kı n1 frcbttele-ıin n 15 g~ın İi·;~ ' e 1b• 
razı. 

"\~ır.itarıda 1.sfm \'e u:d:·csl-:!ri yaıılıı Galata ~1.:liye Şubesl müke:1efle:inden halen t:-ulundulcları ika.metg.\h ve ticaretgili a.iıcclllerl m.eçhul bu:un~uğu rr. luui.erı 
y,~ ,~ t ... r - k t nl\tl,. .... .,de 2nlaşılmıs \'t- mt>zkllr nıükelleft.er Lrcıfuıdan başkaca da adres ver.iJmemiş bulunduğundan naml~rma matruh Yl~ktt!'l~:ı l'i..Zl 1 yer .. 
g· e1 ~tl9Z ~c:ıyı!ı ka.n1;n ·:r; ... r.;.bınce UB.nco. teblii; otu.nur. c2752t 


