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iN SON TILORAfLABI VE BABBBLBBI VEREN AKŞAM GAZETEii Gue&ey• ..-.u- nrak W• edilme%. 

"Bitler Çörçil· 
den ürküyor!,, 

Amerikan mümenili· 
nin bu sözü fahuıların 
birbiri hakkındaki ür· 
küntülerioden ziy;ade 
milletlerin ve takatlerin 
kar§ıla§masını esas tu· 
tan bir ökünün sembo
lik ifadesidir .. Hitler ür· 
kebilir, cünkü İngiltere 
ve Amerika henüz ta· 
kaderinden zerresını 
kaybebnİf değildir. Hal· 
buki... 

Yenan: ETEM iZZET BENiCE 
Anadolu Ajansınm Londnıdruı 

naklettiği '>ir haber var. Bu ha· 
herde Ruz\'elt'in İngiltere nez.. 1 

dinde.kıi hususi mümessili 1\.1. A. 
very'e §U hüküm atf ve izafe edi
liyor: 

•-Bitler, Çörçil'den ürküyOlf •. • 
Hiç şüphe yok k'i bu hüküm ljllh. 

sın şa!ustıın korkusunu ifadeye 
tahsis edihnış değildir. DaJıa ıJiya. 
de, milletlerin milletler karşısın· 
daki takat, irade, imkan ölçülerini 
muhakc.ıneye tal>i tutan bir sem. 
bolik ifadedir. 

Alman~·a, <imdi iki buçuk yıllık 
baştan başa istila. işgal, _şaşaa, kud. 
ret t~ıran bir nı afe fas.ılasından 
sonra bütün bunları topyeklln ye· 
lll!İ bir nıuhıısebeye an.eden devre. 
.n.in eşiğine gelip g'irmiştir. Bu 
devrede herşeyi kaybedebiltteğİ 
gıibi herşeyi de kauınmayı perçin. 
liyeblJi.r. Almanya ile mukadderat I 
birliği etnıiş bulunan devletler 
için de, uziyct tıpkı hpkıs11U1 bu· 
dur. Çünkü herşey, hatti Japon. 
yanın Asya ve Pasi!:ik'dekli mu. 1 
:ı:.ııffer ve galip bir hız içinde iler· 

1 
liyen durumu bile bu devrede alı. 
nacak neticeye bağlıdır. Bu devre 

1 
(So\ yet • Alııuın) ınüe:ı<lelcsinin 
alacai:'l ı:clişim ve netice devresi· 
dir, Almanya Sovyet Rusyaya 
harp Han edıinciye kadar yalnız 
malzeme ve vasıta harcamış ve fa. 
ka{ külli insan takatlerini mulıa. 
laza edebilmişti. 1941 Rus müda· [ 
faası ve ~ekilişi, 1942 kış.ı Alman. 
ya için bir hayli insan kayıbını da 
mucip olmuştuT, Halen de Sovyet 
taarruzwıun ş}m.alde ve merkezde 
devamı, vardığı. neticeler herhal. 
de Almanyaya kayıpsız günler ge. 
çirtme.mekt...ıir. RuslaT ne kadar 
yıpratırlarsa yıpratsınlar mu· 
hakkak ki, Almanlar da inoan ve 
vasıta kayıbına uğruyor, tutnıı.. 

duldan hattan elden çıkarırken 
veya çıkarmamak için geniş öl. 
çüde uyiatı göze alıyo!' ar. 

ilkbahardan itibaren bu vaziyet 
tam.ıımifo değişecektir. Almanya, 
ölüm kalımnu tayin edecek bu 
devre içinde bütün insan, vasıta 
ve malzemesi fle Rusyanın üzeri· 
ne atılmıya mecburdur. Bunu yap. 
mazsa, yapamazsa Rusya onun ü. 
uıline atılmakta devam edecek, 
kış 6aıırruzlan ile başladığını ilk· 
baha- ve yaz taarruzları ile ta. 
mambmıya gayret g>iisterecekıtir. 
O halde, Almıanya yaşaması, neti. 
ceye varmııısı, ufer anahtarını 
emniyetle ele ıtlabilmesi M;m bü· 
tün kozumı Rusya karşısında oy. 

(Deva.mı 3 Oncll Sahile~ l 

Cavada Son 
harp durumu 
F clemenk H. Baş
komutanı u vaziyet 
c i d d idi r,, diyor l 

Adada lllnlerce 
lnglllz, Amerikan 
aıkerı bulunuyor 

Bandoeng, 27 (A.A.) - Ca. 
vada Brrtanya İmparatorluk 
kuvvetıcr;ıe Aıneı'ilm kuv· 
vctlerinin mevcut bulunduğu. 
nu muharebeyi bııradan idare 
eden Felemenk Hindistanı 

ordusu Başkumandanı Gene. 
ral Terpcoortcn dün radyoda· 
ki bir hıtabesinde ilk de!a ola. 
rak ihsas etmiştir. General 
Terpcoorten askerlere htaben 
demiştir ki: 

Cavada binlerce İngi.lli., A. 
vustralyalı ve Amerikan bt'a· 

(Devamı 3 ü"eü Sahifede) 

• 

B'ır Alm~n kumanciam emir 
verirken 

Ingil terenin 
iki yıllık 

harp masrafı 

iki senede 26 milyar 
800 milyon Dolar 

harcanmış! 
Vaış~tıon 27 (A.A.)- Lafot. 

lebte perşembe günü ayanda söy. 
led ği nuıtulkta 24 şubatta haber 
verilen tn,gLJıiz. Amerikan 3nla"
masın.ı bahis mevzuu ederek bu 
anlaşmanın v<ı Atlanıtik bcyar-. 
namıesini·n •'Bi;"·tik Bt·i~anyadan 
ve ödü ve k'ra programı gereğin. 
ve ödünç v<ı kiıra prograımıı gereği.n.. 
rin heThangis:nden tediyede bu
lunması ist-enemiyeecği h. " " 
suında ken<l sine kanaat verildi. 
(Devamı 3 ü.cdl Sa.hliedel 

il FILIPIN • Adalarında 

CASUSLAR DÜELLOSU 

111 
Türkçeye Çeviren; 

• iSKEN DER F. 
SERTELLi 

DüNYANIN EN HEYECANLI 
ENTRiKA ve MACERA ROMANI 

Fillpın Adaı ... cıda inı:u:.ıerıa, c<-llltıan - Devletlerin ml17aıı-
Aıntr~kalılann "e japonu.nn ca- !arı buralvda nası.! harce.n.ıyor?-
&u"I teşkılfıtlan - Malak.alı kadını Hcrieyde kadın parma&ı ... Kanlı 
a'VlS.lll.ak iStiyen casuslat - Mey- ihti!Mler ... ja.pon eellAtl.arı İl. ba· 
hant:lerde prsonluk yapan Jipoo &ırıdal •.• 

YARIN BAŞLIYORUZ 

• 
Şank ceplıesm. 

deki sıcın ha.re .. 

ıkAta ait t"esia.,.. 
!erden 

Smolen..~k cıva-

rın<la bir kö;rde 
bir Alman el 

bombaSl müt
rrzesi .• 

• 
Polonya Başveki-

1 inin Beyanatı 

ALMANLAR 
cenubi Ukrag
nadan Kafkas· 
yaya taarruz 

edecekler! 

General Sikoraki, 
lraka ve Süveyşe 
de taarruzu muh· 

temel görüyor 
Londra 27 (A.A.) - Polonya 

Başvekili Generol S.kornki Loııd
rada söylediği bir nutukta Al. 
manlarm Rusyaadki kayıplardan 

(Devamı 3 llncil Sahlfede) 

Bu sabahki Sovyet 

HARP TEBLIGI 

StaraRussada 
290 nıncı ve 30 

Alman uncu 
tümenleri çen
bere alındı! 

16 ıncı ordunun 
ihatadan kurtul· 
ma teşebbüsleri 

de akim kaldı 
Londra, 'l:1 (A.A.) - Sovyet teb. 

liği: 26 Şubatta kıt'ıılanınız düş· 
manın mukavemetim kırarak Her. 
leınişler ve !'eni.den birçok mes. 

CDcvanu 3 üncü Sahifede) 

Esrarlı Bir Kasa Hırsızlığı ! 

Hata oteli sahipleri 
dün tevkif edildiler! 
Emanet olarak otelin kasasına 
konan 8900 lirası ne oldu? 
bınir 2'l (Telefonla)- Basma.. 

hane caddesindeki Hatay otelin. 
de bir ihallL:ı evvel cereyan eden 
bir kasa >hırsızlığı yeni ve şayanı 
d.ftlkat bir safilıaya giıınıiŞ\•t. 

Bu <ıtele mtiil\eri sıfatile gelen. 
Görde~i tüccarlaroan Nuri mez. 
ikfu otelin sahipl>"rinden olup 
katiplik "'ll'Z !fesini de ifa e1mek.. 
te olan Abdülkadir Kuıikuıda e. 

manet olarak sekiz bin altı yüz 
lira teS!iım c1miŞ:ir. 

.A!bdül:ılı:ac! ır Ku'l1kud da miiş. 
terisin.in gözü önü..'Jdc iki gözlıü 
kasanın en iç tarafındaki göz~ 
kilitlem ştir. 

Biraz ~"~~o Duım1upınaıiı Alıi 

isminde bir tücr .. ı• da otele geL 
m ış, o da üzerinıdeki üç yiirz li. 

(Devamı 3 üııcll Sahltedel 

Hakikat mi, Kıskançlık mı? 

''Para,, Piyesi hak
kında bir iddia ve 
müellifin cevabı 
Guya "Para,, Piyesi ltalyancadan tercüme 
edilmiş, Muhsin Ertuğrula verilmiş, o da 
Necip Fazıla telif eser gibi yazdırmış l? 

YeniLondra 
B~ Elçimiz 
Bu akşam Adana 
yolu ile Londraya 
hareket ediyor 

Milli Şef Raaf Or· 
laayı akşam 1eme
tıne abkoydalar 

Aııkaza, 27 (Telefonla) -
Reisicumhur İsmet İnönü, dün 
saat 16 da, yeni Londra Bü. 
yük Elçisi Rauf Orbayı kabul 
buyurmuşlardır. 

Bu kabulde Başvekil. Dr. 
Refik Saydam, Hmdiye VekL 
li Şükrü Saracoğlu, Hariciye 
Umumi Katibi Numan Mene
nıencioğlu da haz.ı.r bulun. 
muşlardır. 

Cumhuneisimız, B. Rauf 
Orbayı akşam yemeğine alı. 
koymuşlardır. 

(Deva•nı 3 üncü Sahifede) 

Ladoga eivannda bir Fin kayek 
müfrezesi 

MİHVERİN 
UGRADIGI 
deniz kayıbı: 

• 
45 Harp gemisi ve 
350 bin tonluk ticaret 

DZAKŞARKTA 

Japonlar şi
mali Birman
g ayı işgale 
hazırlanıyor 

• 
Taylan d'ın şimaline 
yeniden yetmiş bin 
Japon kara v~ deniz 

askeri ihraç edildi 
Çı.nıgking 'I/ (A.A.)- Ç.n as. 

keri söczeiisü, şı.mali Taylan<idaJt; 
J ar,cm 'kuvvetleriııin arltırıldığ;. 
ru 'E 70.000 e çutarıJ<lıi(ını bun. 
!arın da başlıca grupum:n Bang.' 
kok de.mieyohınıın şimal son n~k.. 
tası olan Şiengrnaiye yerleştiril
dJı!lerim ooylemiş'tir • .An!aşıldı. 
ğına göre Japonlar, Şiengmainin 

(Devamı 3 ünc!I Salılf<ıde) 

---

• 
Uzak Saı1t lıa.r· 

bine a1t re.sim.. 

ıenı ... : 
Pnsifiltte bo$31· 

tı;,.,ı bir adada 

tahrip edilerek 

btrakılan harp 

,,,..ı:r.emesı .•• 

• 
1 LltYlnol'ua l!emecı 

Müttefiklerin 
garple hücuma 
geçmesi lazım 

ve zaruridir 
• 

"Eğer ilkbaharda lü· 
zumlu yardımı gör
mezsek Hitle; her şe
ye hakim olacaktır" 

Ni!vyork 27 (A.A.)- M. Li .• 
vınof, Sovyetler Bir liğı elç!~i s;. 
fafle B.rleşik Amerikada bulıını. 
duğundanbet'i i.lk defa vcr<lığL 
bir deırneçte A:nglo • Saksonılarla 
müt filtlerine hitap ederek ılk.. 
bahardaki Alırnan • İ1alyan taar. 
ruzuııda kendi!erinıden azami 
yardım istemiştir. 

\Devamı S OııoO Sahifede) 

Şehrimizde Yeni Ekmek Çeşnisi 1 

Bu sabahtan itibaren 
, unlara 0

10 7 nisbetinde 
.i Nohut karıştırılıyor! 

Bu suretle ekmek renıı daba 'beyazıaşacalı 
Hem nohudun gıdai hassalarıaıdan Wtıfade etmek ve hem dıe •• 

mek reııg:nı beyazl~ırmak üzere Belediv<'Ce veni bir ekmek c:cşn~ı 
yapılmıştır. Bu çeşni, şi.mdi:ıt, unlara yüızıde al!tı • yed: y.isbfı·n-:ıe 
nohut karıştırılımak sureh1e tertip ohırnnaJctadır. Yl'n ee,n~n!n tı" .. 
bil< edil:mesiaıe bu sa.bahtan itibaren başlanıı.lmı,<otır. 

• • 
Yarından İtibaren Ekmek 
10 Kuruşa Satılac·ak! 

vapuru batırılmış Büyüklere 300, küçüklere 150 gram ekmek 
Londra, 27 (A.A.)- ingiliz Bah· verilecek ağır işçiler aynı miktar alacaklar 

ıüye Nazırı Lord Alcxander, l\.lilı. 
verin uğradıı;ı denız ka3·ıplarının Yarından :tibarcn e.kmeğ n ~Wırl mi.zrle 10 kuruştan sa.ılır.ası vL bu 
bilıinçosunu yapmıştır. Bu hitan· münasebetle ekmek şekille-rinde baı.ı tadiller yapılması Jroil"arlaşb· 

ırılmıştır. (Devamı üçüncü saı!ıife mıizde) 

çoya göre, Mihverin cem'an 45 '-====== ==================== harp gemiSi. ve cem'an 350 bin ton. ı: iiii 

luk ticaret ı:ıımisi batmlınıştır. 

LİBYADA 
Londra 27 (A.A.)- Lil:ıyada 

değ,şikli.tı: yoktu.r. İnginz kıt'a. 
Uaır düşmanın bütıü.n .teşebbüs. 

CERÇEVE 

YERLi MAL 
'l'tffiCİP FAZU. IUSAKilREK 

Arkadaşımız Nec·p Fazıl Kısakllre. ı ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ll~le~rı~·n~:~boşa~~çık~ann~~ışl~a~rd~ı~r:_. __ _J 
j:in ay1ardanberi ll:\n edilen '\1'e nlha
Jet Salı günü ak~arr.ınCanıberı Şehir 
Tıyatrosunda. büyük biı· r0:1ğbet gö.re
re-k oynnnrneya ba~lıyan «1-'ara, actl'l 
piyesi bazı lddiahırı göz önüne çı., 

k< ı~ıştr. Şehir Tiy.ıtrosunda fe-vka
~~de muvat!klyetıe temsil edilen ve 
har&ı:etlı alkış tophyan bu eser hak-

GUNÜN 

iÇiNDEN 

Kumaşçıya sorarız: 

- Bn mal yerli mi? 
Cevap voo: 

Halk tercüme romanlara Iıa,ı. 
byor. 

Neye? Çiinkii keııdlmi,e, 
kendi öz tt\·hcrinıjze itinıadı
mız yok, 

(Devamı 1 ünc1l Sahifede) 

Çankay'a motÖ· 
rü tahkikatı bitti 
Dosyr din all,am AD 
11ara•ya g6nderlldl 

tk· gü>n evvel. Bulgaristandan 
lianıınımıza gelirken. Karadeniz. 
de karasularımıııda bir dooizalltı 
~araDıından bartnrılan •Ça1rocaya• 
motörün<! ait tahkikat dofıy,ası 

dün a~aro Liman Reosl.ği tara. 
tından /ıınkaxaya gönderil!mi.şl.ir. 

Fon Buch'un 
cevabı 

NİZAMETT1N NAZG 

Bir l<aç Siln evvel Almanlar 
ınUhhn bir Rus kuvvetini imha 
eltt.ıınrioi bilıllrnıişlerd~ Şim<il 

de l\uslaz, ~aal&:ına oldukça 
mübm bir zac...- verebildikletinl 
ı13n edlıyorlar. Rus ovahırma 111ı:. 

baha1m ne k&ıılllı vaedlerle yak_ 
la~ olduğunu bi~settiren bu 
Noberler, adriz aylık korlrwıç sa. 
vfl'Şta.n 60nr.a dahi ilcı ta.ı-al.-ı. sink 
6Bğlaınhğıını Yıe 1kavgı. .lbti:r~mı 

muh;faz.a edeb'lmiş btılunduğunu 
a öze vırrm;;l<ıladır. 

.(De~ 3 Qncü Sahifede) 

ÇOCUK 
SAHİFESİ 

Küçü'.n: okuyucujn.r.mız i~ 

~ı.:ndı.ye kadar her Cuma &ünü 
tc rt:.> etmekte oldn~mu-ı cÇocuk 
SDhf!emiz> ba.-iema do.ıh&. geni"Ş, 

bol bir hacmldc hazırlanmak ve 
hediye kaz&.nanla:·ın li&tesJ, fo
toğraf gönderen.er:n rt:FJmleriy_ 
le brrlikte neşredil•nek üzere dör
ôtincÜ sahlfe müT'\lderec:ıtının ae: 
ve mllsalt oldu~u Pnurles! gün. 
leri tertip eci)lecek.t:r. 

Küçi»r okeyucuL::rm>ııı: 'bu haf· 
t Pazaıi<!sl gQnkü sohltelerinde: 

Zengin lkramlyeU 
bir mtlııbaka . 

ile biır 6\irpır'Jz, caı.ıp yazılar. ~ 

rı!<>ralaır, faydalı bilgiler bulacak
:arıd ır 

- Aman efendim, hiç yerli 
olur mu? Halis İngiliz malı! 

Halbuki kumaş yerU, üstün
deki marka da sahte ... Bir müd. 
det sonra onu sırtımıza geç'lre. 
eek ve eşe dosta caka sataca· 
ğız: 

- Şu kınnaşı görüyor mn. 
aun? Halis İngiliz malı! 

Bu feci hal neye? Sırtımıza 

icabında çuval geçirip onunla 
ütihar edeceğimize, bu feci hal 
neye? Çünkü kendimize, kendi 
öz cevherimize itimadımız yok.. 

'""· Kitapçı muharrire der ki: 
- Bana fransızcadan roman 

tercüme et, fornııısma 15 • 20 
lira verc-.yim: 

Muharrir cevap verir: 
- Ya teliC romana, yerli malı 

e~rc neı verirsin? 
Kitapçı giiler: 
_ Adam. scu de! Yerli malı 

esere kıymet weren de kim? 

Hük-Umct111 ihtarl:lrını din!e .. 
m<"yip bakkallara kf,,ar. evi· 
ruize kurnan ·a ~ ı;!n1ı.va lıa~Jar, 
farkına \.'.a1n1ndan pi,ya.U:\I alt. 
iist ederjz; çünkü 111ahsuJUnıü. 
ziiıı çokluğuna itiınadunız yok. 
En ahmak hesaplarla ııaraınızı 
altın ~e miill..e ~atnır. hiç. ok· 
tnn nıurabahacılarL zeugiu ede.. 
riz; çünkH para-ınızın ku\·,·rt ,.e 
kudretine itiınadınıız yoJ.. , 

Tek kelimeyle, onanıı•a. ba. 
bam.ız.a, e\ liidıınıza , do'.3tun1u
za, muharririJ11İzc, ınü~}Iİflıuİ-
2:~, n1ünekkidinıize, lıotamrza. 
talehemize, ınah•ulünıfac, ıcd. 
btrinıizc itiınad ım·z ~·o!t. ('iin
kü kendiıni1e, kendi öz ~e' ht
riınizc 

0

tİınadın11z )ok. 
İ~tc hı;ı-la tcdn,·i .. i .;:-t·rrlt." 

ha~ilJı;.; tiınız: :\luıltlı ', ... 111.ınr' i 
:letl' mnlııuıı.a ııc ı;.üu ttttfla. 

• caiiız? 
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1 

HAL',. f 1LOZOFU 

SAYGI 

Genç hh aıL:ıııı, Anupaya 
mii-•ik t&hsilinc gi<liJ or. İki yıl 
oraı!a knl·yor, d1in\ip geliyor. 
Ondaki haleli rulıİ) e: 

- Kll~ıik dagları ben yarat. 
tmı.. eda<ldır. 

Yıllar 'c y ar, okuyarak, 
mesl .. -', :-an'ata emek, eser ve
rerek, .an'atkir )etiştirerek 

çııl.ışıı.n, şa>ı iy ı;,,i yapmı bi: 
üısana, Avnıp:>dan diinen ıenç 
adam §Ö> le diyor. 

- s~n a nlaınazsın, sus.. 
Evet, " gencin Jııı.ssaten üze

rinde çalıştığı branş be.klunda, 
belki o denre inca bil~ sahibi 
olmıyabılir. Fa.kal, mesela ıcs 
gibi, ınü:ıifin umımıi unsurla. 
n, küJı:;ıü ve prensip! rl i.be
rinde el!ırtte, d:tlıı geniş bir sa. 
lô.hiyl't hamulesi vardır. 

KALORİFERLİ 

APARTI:'lAN 

Biliyors•ınıız ki, Ş•hir Meclisi, 
k.aloriferli •J>9'1'tıınanb.nn ıo;ınma 
mesclesinu1 ınüzakcrclerini, Ni .. 
Mln devre>'ııc baaklL Bu geri bı.. 
rak.ışta p: ıl-olojik hır •hep var: 
?-; isanda, ~detll soı;ullır bü:ruif 
Dlacağındau, sayın aza ü~üıniye
eelder, ap.aumanlor i~in fazla 
.lıararcte •uzum gör•niyııceklcrdir. 

Apartın an sahiplerinin lehine 
bir karar >erilmesi çok ınııbte. 

meldir, Yok.ıı, Bekodi e ~asının 
Jı;inde, •cslı•bı em!:ık.den olanlar 
mı var?. 

FRANSADA 

.MES'ULL1!R 

Franm: lıczjmetin;n sebepleri· 
ni ara~tırmak, mc' u!Jerini bul. 
mak üııero lı.urulaıı yüksek nıah· 
keme, bu mühim davayı görmiye 
başladı. l'raosa, bjobir sebeplen 
dolayı tozguna uğramasaydı, ga. 
lip gelseydi, bugün mı•zzam san• 
dalyala.rında otU1'8nllOl'lll na.sıl 

kaluaıruın diye, ilan edilecekleri. 
ni dil§ÜDÜy~r mn.sunın!. 

İKTiSAT 

ULE.'\IAS! 

Bazı mı•burir arkadaşların id· 
dlalarına ~öre, ha~ maddeye 

narh konursa, o madde hem piya. 
udan çekil•yor, hE'm de, narbtaa 

daha fazla;a satılıyornıuJ! .. Narh 
u.ulü fena mı, acııba?. 

Yahu, muharrir denen insan, İk· 
t.ısat uleınıwndan daha iyi mi bl.. 
lece!;; ki b<ıyle iddialarda buJunu
)·or?. 

Ilİ.NT 

KUMAŞ! 

Bazı yilhck görilşlil politikacı. 
hr ve siya..et muharrirleri, pm· 
di, Hindis:atın da t hlikeıde oldu. 
ğundan bah\edıyorlar. BU&tin, cid· 
dl olarak Dioıdıieta.nm lrol'Ullmuı 
ve istıAklill mevzuubahs oluyor. 

Artık, Uint kumaşı. maliıuı oL 
ciıığund.an naha faıla kıymet ve 
nedret pe:y1'a edecektir, 

AHMET RAUF 

RE$A.T FEYZi 

Gençleı , ~Dİ yeti"'nler, ken
dilerind<'n evvel yetişmiş olan. 
lan da•uıa saygı ile anınalı.tır. 
Unutm11 •nak lazımdn ki, bir de 
hayat d~o<n mektep •·ardır. İıı· 
sanı mükemmel yapan, olgun. 
la§ltraıı hayat me~bidir. Tec
rübe d~u"n badis.aye, çalışmak
la ceçlr:t~ U%llD yıllara kıy
met veım.flı: lazımdır. 

Bir in"'11lD, kendi keıııdiııe 
birçok e~·ler öfrenelılltte(iııi 
kabul rımek ,.,rutır. Gençler, 
saY1ıh olmaSllll blidik.leri aiin, 
bil&üerir.e br~>ları.ndalı:ilerl 
inandırabiUrler. Yok,...,., Ua. 
ya" 

Ben bılırlın, sen bilme.sin 
tanmda konuşan ·insan, ev•·ela 
haddjni ı.llmiyor, demektir, 
Nerdş kaldı ki başka şey .•• 

lektri ve 
Su saati • 

j 

Fazla yazdığından ıüpl. e 
edilen saatler müracaat 
vııkuunda; ticaret miiJiir
lüğü ölçü ve ayarlar baı
lıontrolörliiiü tarafından 

tetkik olunacak 

Şt-hriıniııOOk! havaga.V abooe
k-rinc.!en bir çoğunun saatlerinin 
fa~ yazdığı, hakkında yapı an 
şikayetler üzerılli? be-~cB.ye .ına. 
k;ne şubesi müdürlüğünün ıe-t. 

kikata geçtiğini evvek gün yaz 
mış'tık. 

Bu .hususta dün akşama k<ıdar 
elliden fazla şikıayet yapılmı.'ilır. 
~i a.boıJıe.ler\n yerlerine 
makine şı.ılbesl mildü,.Jiiığil mü.. 
hendis göndererek ı;aatler4 wt. 
klk E'l't!imıekted r. 
Diğer 'laraetan şebrı.mlz tioa.. 

l'e! rnlJdDrlü~ ö~il ve Ayarla.r 
baŞ!rontrdlOl"ınjtü de bu mt!VXU. 

da haıısasiye!Je durmaktadır. 
Saatneriııı:n !azla yazdığından 

şüphe ıed~ havagazıi, elektrik ve 
su aboneleri eğer ölçü ve ayarlar 
ba41<ocııtrolöraü üne müracaat e.. 
deılle rse şik:fıyetleri bemen ehem 
miye'llloe t.e1lk'ik ed.le:rek saatleri. 
muayE-IJe olı.ınacaktır. 

Kaloriler ve nı maltiniıti 
aranılıyor 

Ço1-lu aılkerl hastanES:i ıçın 
(100) f)l (150) lira ücreıüe kalo. 

r!fer ve su mP;inistı imtihanla a. 
imacaktı:r. Talip olanlann Emin. 
Öil'il asckrı.ik şubeti ~ müracaati. 

Yardım m 
Eınlı>&ıQ Ilal!tevl, ~UT· .<'5m ·ye 

Lı.edttttlcr!ncte işs .ı..ıe~e ı.ş bu ~ma Yl.ll"-
dıınll açmok stıre~le, e>rtaya içtimai 
b(r d:ıva !'1ıır1 &tınc5 oldu ve bu !Ut.. 
r n latb : e bir'.ncı misaJı kendisi 
>erdı. Eugiln rtık lıOttin tem-.ile. 
rlm;.z, Halkevleıinın ela.ha &17a<lt !çti
mıı:, ikllsadl bir yardıııı ve faaliş-eıl 
merkezleri olma6ı şck,llnde<llr. 

HaJ!tevlcri, bu yolda, bır çok im.. 
k~n.er yarr.tablUı'ıar. 'Yeter kı ır>ııtlal<a 
mfubet bi:r ıs c6t11teı.!ımesı ıçın ça.. 
lışılsm. 

Istavbwun d'.t"" Hai.kevlerındo b&y
ı, nıeselelerin göril;!lldüğ!lrıü ~alt 
ısı~ıı.. 

BURHAN CEV A.T 

Edebi Roman: 46 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

SUavl :ııınızıa ı;eldl. 
-- Bo!JIJl&r Lty..:ı Hanın.efendi .• 
c .,,ç k.ıız., binl<ın ltendlne ge' :niş gi

bi O.:perdi: 
. - Ah... Sle mi0ln<1., BcyorCD<fi?. 

J:1o uar efendlm.. 
- N<ı.sll":r.!Z Ranunefeı>dı!. 
- Teşekkür edl."!" ('fenc:~m.. 

Başk" ne icon.u7l'!U ı ı 7 • S;.;avi., b1.1"
nu C:Jşünüyordu. Hav;.d .. u •U1."'1 bu
ır ekten b~ ÇiJ"e yoktu. 

- }iavabr <>peyce bozdu. efec.. 
d :n .• Adeta ı;o,ıluk Otuyor 

Lr ya_ tutu!k b:.r seıl~ cc<ıa p verdi: 
- Evet... B,ilıssa seceler •C ln olu,, 

;ıoo: erendim .. 
Suavı, grnç lo.Zl.n, e:eklrık ı~rfı al

tmda pa_ lıye.n sarı. btJlı:iell l!llçla.rma 
bakly\Jrdu. 
Yım yım.a :rUrüyorlar. Sua vl yul,, 

lcundu. Bir i"Ylet' ı5ylemek ~ot'
ı!u: 

- Nereye böyle hanımefendi?" 
j'..fylA. <lerhal ce. ap \'Mlledl, :a::r Jn 

c.c;:.ııcikten ooo.ra: 
- Een mi, dedi. Şa:kın Daliala 

, kad" g llyorum. Bir arkadaşımdan 
kito.tı a...ıcatıı:n.. 

SUrEr\• gf.llumsemete ç-ıı:ıo.:ıt&k; 
- A. • dedi, Cllin m hur k; taplzı,, 

nn "e çek talıWr e<t.ııı.ı. okuma zev
v .nlı 

Leyi!, Sil:ıvın:ıı ;üzlll:e C.ktı: 
- CJddl ltonu,;uy,nız. deı:ıı mi, Sil,, 

ttl Bey! ... 
Gcnı; adam, sa.m m1 bir ü>.frı>ttı göıt

terdl 
-- T>.bll, Le;rl.I Hanım,... t"'rdon, alzl 

ınllttealr eUim. ıaliba. eıniıı olun ki, 
ı:ayot eıcldl koouşhrn.. 

- Çok tOf<'id<ıir ederlın. 

L07IA, dil; Ü.l'ordu. O do, blhnuka
bele; 

- E ... Peki, &Is nor•:l<'n gellyorsu,. 
nuz ve nereye gidıJ'orsunuz, dlyecelr.ti.. 

Falr.at. vu.ııeı;ı~ SUD.Vi müık!i:I bir 
sual karoısıııda bırakma.Jı: ıstemedt. 50-
a vl. ırenc kıza L<>mO>llrnk> yaomaır; 

Du.;ıyawn en e.:5'-i rasathr.nelerinin 
ttot-1\ eıt:tme ıiire, diıny• Uz«indo 
e:iddeH. ~ar, her oc, c.n ik!, on üç 
... en<.de bir tekenı..ir eder. Böyle, her 
on iki yılda ofr d.?ta ~!ddet.?I lt.ış hü_ 
kı.lm sürmesi, KilrrC"I Al"l.lL. her tara.. 
tındn vuku& gel i:r ve terir1eri, m:>hal~ 
lin iklim şa.rt.lanna göre, yunı:in oh.ur. 
muş,. 

AJ;m!orm iddla4rma göre, bu lı.a~ 
güne,t~kl b&ı.ı lekelerden ı<eri ıeJ. 
ır..'.t·ktt rlir. HaılUkaten, düştin\\l!i,eniz, 

JP~~ yılanı 1929 yılına baj!lıyan ltJt ta, 
tıp.k.1 bu seocld. .tlitli ~o~ şid.;leW ol
ır.ı.ştu. &rada.n on ik, on Oç se°" ceç. 
mlf bıti\llltJYoı-, Vo raeathııtıelorm ~ 
tuk~rı lstatıstiıklore göre, bı1 haıl böy. 
lece tfı. esk.ı ~a.nt kadar dt>Vam 
odip ı:t.ıneltledir. 
Ş~ h•lı!c, b11. halr.lk.alten alınaca& 

bctıt den.J.er vardır. NH.ekim, l>Jcim 
:ı...ndlli: ~sa'hanesl, bu se.oe, klf 

a:::::ıe\. ~mı !llıı şioddEf'.Ji o:a<:ağını evveıl

cien ba~n v~:ıt!r. Jo"'rt-at. her ııe
ocııoe, ls'.::nbullı>la., l~andilli Raıat.. 

b~nemi•ln bu gllı\ haberlerin;., d.ıı. 
ıZiynde fu al .kabfllnden hır id<lia o
ı:ı.rak tel~ ederler, 

Ben, lle:ıap ettim. 195& yılı.na kadar, 
Oi.dd.ı.:tU ~ görm!yeı:tif:z. demelQt.ir. 
BU11u, hwtua kablll!>den b•r tanla 
l<aJ'deımell. 1950 yılı e•rdi m~ il< kışı 
dillaUo. teyıııldruol;ı belr.lemeU, h ... 
nev; trdblri -lı, Odunumuıu, k().. 
rnürür.lÜZÜ bolca t<daı k et.meli, Be. 
led!ye kar temiııleır.e tt~k.ille.rıoi kon
tro: <.tın.eli vesaire .. 

Kış şidde:.ll olursa, gafil avl&ıım.ıı
:rız. Olma=<, ne 41J ... C zaman 19~1 
kışın:. ayni teG>b.rt &me alın= ol.. 
du~ tı•lde bekle:·z. Ayni dll<ltat v• 
te;v•kk.ız.la o Joşı da 1<aı1ılarız. Oldu, 
ne i\.ıA ... BLr..ün. tedbirıt-r~mb alınrru.ş
tlZ O!ınadı. , Koodl bilir .. K•:rb~ğL. 
miz lı·r ıey yokttır Bu takdirde 1952 
luıırıı ıı,yrıi Utn. dıkkatle bekleriz Y1ne 
bir D<7 olmıtzs:ı, artık, ı 9,Z muilal<a, 
fırtınayı kopar ak, Mrı::l'lttlr, 

Bu ırne, bll1nditi albi, ycılnız bizlm 
n.eııı1Pket1e detll, bütün dCnyada laf 
ı;lddeUI olılu. S'0 olmı:yan Y"t'lere 
k. c d~il. Bu yaumı, kuru lftı!urdı, 
l~tife teJtıklr.i elıneyio. Hlik katen, Uim 
boyle aôylijyor, 

Ben, size, ılmdtden lwıbor vwb'o. 
ruın 1950 yılından ıt;bareı>, lld ile' kışı 
llll')'et lyi hll.Zll'lanmış o'arak karşıl.,_ 
yırı. Soma, ltıuı.ııın=. Allatı bepkni:zl 
be:-aber o iiln!ere y~t ıcrin<o: •Ben, 
vkk.U,.I& ııöyleın~• derim.. 

R. SABiT 

Sandalcılar 

Ağır İşçi sayılıp sayıl
mıyacakları hususun· 
da tereddüde düşüldü 

Sa 1ar Belediyıe İk.tısat 
Müıdiiaiilğtine mürecaat 00.erekı 
gtmde 750 gııam ekıınek ver !. 

mesi icç eden •ağır işçner> i 
gösterm talimatınamede •mo'.ör 
ve yelkenle mütehıı.rrik blumuım 
deroz ve<..ait!nıdc çalışanlan ın 

•ağır ·~i· ııddo1tmmalan yazıılı 

'bui ımduğunu beyanla loendik. 
rine de 750 gra.m ekımek vetıil. 
mee·..ı r·ca elır"lşı..rdi<r. 

Be1edi.y~ :l:k:.ıs:ıt Müdü'l'lüğü; 
bu mewwda yatn.ıo: bı>malla.rın 

!şile mew;ul olduğu cevabile 
müracaati anımıı.ka i.ktısat mü
aüT1übünıe havale et.m~ir. 

Yapılan incelemelerdle Ha!'ç 
gibi bazı yerlerıdeki sandak:ıla. 

nn yelken kullanınadı.kları, ıno
t&lıeri de olmadığı için aeır işçi 
.acliıllunıu.p al uruı.ın.ıyacııkları 
husuısuma tereddüde d ~ ü.lim üş. 
tür. 

Keyf·yet tellkik olwınıaktadır. 

fıNatını 'kaçırmak 1slt'l'J'\i.1oıdu: 

- S,z! c:dden t.ıl.."<l>t ediyorum, 
Leyla IIanLu\.. ~k ııı: genç kız gö::tterl. 
lelı. lır kl, sizin kadJr lritat\ı sevsin.. 
Ju) ı 111'..lıl!•mt çok s:ımb:l ola.ralr: ka
bul etrr:en!z.i bilhus1 rica ederim. 

Leyli, ıoaUs ııe.;:cdi: 
- F ~k•t. amma. t.Jhrninlcrin!zdo 

yan.!n11yor nlusunw.?. Nel·eden bıJi. 
yortuntcz ık.ltaııp ~v;iltlr.ü'.' 

- DuYtvorur:xı. ıeziyorunı, görU,.o• 
ruın L<yli Eanım.. bu~ünku genç ltıZ.. 
ları en az ır.~uı eden şey 'kıbptıt. 

S:ıdt' i!'C, kitap büt.ln htıyt.ıtır.1zı kap~ 
~ur. Bu. bilyuk lr.ıyme: deıı:ı ınld.r?. 

- LOzwnundan !3zla ilH!a.! ediyor. 
SWl z. Sila'Vi Bey .. 

·- f:.Stdlflruil<;.b.1 .ı ica edco:ım.. Ben, 
btr hs.kJıta.t.. Un.de ctnı-ek ku.ygusuoda
yım, 

- Bilmem, bana bira2 mübaU:;a •
diyorsuntrL gibi ge-'i.yor. 

- A.<11 ... 
Leyla, Süavlyi d•nl~ıkcn, bir t:ınıf· 

tan da Nevini hatırlı.vordu. ıtu'lıakkak 
idi ld, genç adam, 1Imd1, Neı•ln!n z!. 
yaretlnden ec1iyordu. Genç kadsıın 
bu bda.r qırı cesa:et.:rl, nd:eUe kar
c;ılıyor, o kadın. göıUJldt-u dilşü~or, 
oOşüyor, a,ağılaşıyor, çukınlara, UÇU. 

rumlara yu\-a?-lanıyordu. 
f'l:lja sapan yolun ağzına 

lı:rdi. Leyli. iblrdcn durdu, 
gelmiş. 

SüaviYO 

/Tohumluk 
Tevziatı 

Uzakşarkta Japonların yeni 
hedefleri ve Cava müdafaası 

ihtiyacı olanlar ma
halle mümessillerinden 
veya köy ihtiyar hey
etlerinden kağıt 

alacaklar! 

nzveıt•ın "Ocak· 
ı. şı,, konuşması 
Y ason: A.. Sülrrii ESM El( 

Yazan: t. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Uzak Şarkta: 
Cenubi Pasifik'do JapoDAlr Ca· 

va adası üz"'rinde bava üstüııılüğü 
kazan.ın.ıya ı:ayret ediyorI.ar. Bu 
üstünlüğü tooıin ettiktm sonra 
aşağı. y11kım denı;ı; y lan kesiL 
miş olan ada)·a asker ~>karmayı 
cüze alacaklardır. Jşponlar a.ılada 
450 kadar nıiltteflk tayyaresi bu. 
lunduğıınıı vı. 6 fi1n ~rııde buntm 
177 tanesini tahrip ve imha etlik· 
)erini bildiriyorlar. Bu dıa do(. 
rn ise, Japonfor hu işi an derece. 
de ba_<;&rmışlar demektir, Fakat 
bu arada deni:ı: il tfüılüğii kaz&D· 
malarına da lüzınn vardır. Bun
dan Stı1tra adadaki Dolanda ve 
müttefik kuvv.ı.lerln.in mvkno. 
nwtini göze alarak ve kayıplara 
aldırış • ııiyerek kırraya asker 
çıkarabilırler. 
Aşağı Birmanyada ilcrliyen Ja• 

pon kıt'aları Lıgili:derin Siıııng ır
mağı boyundaki müdafaa m<ıvri.. 
lcri.ni 50 lciloınetm ı:~lilitıde 
yarmışlar ve Rangon şehrine doğ· 
ru ilerlemi~lerdir. Japonları Bir. 
manyada durdurmak i91n ..Ueıin. 
de yeter kuvvet olmıyan İngiliz-

Şehir tiyatro•u bu yıl geç mi 
tatil olunacak? 

Şehlr ryiatrosunı.m bu yıl nıi.. 
sanda tıatili faaliyet etmiyerek 
ha.ziran ayına ka.dar temsilleri
ne doevam etımesi is'..enillmiştil'. 

Keyfiyet t<.'tikik olunınak~adır. --
Mecliı Rei•inin .ziyaretleri 
bnıır 27 (Telefonla)- Ş\?hri

ml""1e hu1umnakta olm Bı.iyü.k 
M.ıllct Meolisi Reisi Abd-ü!!halik 
Renda vil.'i~ti, belediyeyi, par. 
tiyi ı-e AQlntı!-anlığı ziyaret etmiş 
ve müteakiıben Kill',ürparka g:~ 
derek kısa blr gezinti yapmıştır. 

Bir yaşında bir çocuk kaynaT 
su ile haşfanwak öldü! 

Karaburun l<azasınm Yen~
pın.ar köyü ha1kmıdan M>e!U; ka. 
rısı Sebiye; çamaı;nr yık.anı.ak ü.. 
zere ocağla lroyıdujtu b iiyiitk bir 
kazanı ateşin iislünıde bırakarak 
kaıııştzya gitımiştlr. Bu sırada o. 
yuın oyma.makta ol.an bir yıaş.ı~ 
dak.i çocul>u Fa •k kazaen kaza. 
rıın içine dii'l!TIÜŞ ve lı:aytıM w, 

ile haş!a.n.araık bfoaz sonra ö1. 
roüştür. 

Kuru iizüm ihracalı 
TicaTE t Veka!E-ti İ.svıçreye ser. 

best dl:W'Zle kuru i.irziim ihracına 
mÜl>uade etm~!r. Bu müs1•de 
neticesi oalrak Ege ü~üm piya. 
sası canlanmıştır. F1.x1ar mü&ait 
surelıte iıı.lcişaf etırrıdcted:ır. 

Elektriksiz ev -
lerde oturanlara 

Ayda 4 litre petrol 
verilec.ek 

.A'nkaradan b Jdi rilldi gine göre 
belediyeler hududu 'çınd·zk. e • 
lektrikıszi evlerde oturanlara her 
ay dört '.Litre petrol verilmcsı ;ç~ 
bazıı1ıklar ikıınal dlunmuş1ur. 

d'lnerek ellnl uıırt\ı: 
- Sls otel o detıl ml, etencllmT .. 
- Hayı.r., tı.yır.. ıöyle y(irÜJ'\!Şa 

çam~ıım. 
Durdu, sorıra ll.Ave etti~ 

- Bir m<ı.h.zwc yok.••, Şaıkınbaıld"'· 
la kadar si.zinJ.e beraber yüı ilmek t>e. 
nhn için lıilyük zevk olacaktı .. 

Lt) ıa, elini, dilav!nlıı avucundan 
çekti: 

-- Haytr .. dedi .. falr.21, raha ız oı_ 
rno r. ız:ı lıırteı.nem. 

Acele ilive etti: 
-- Mt:.s~ade edersenız, ben gldey'm .. 
SUa vl, genç kızı h<mı,Mie selamla-

dı: 
- Rica eder~rn. I,eylA Hcınon .. hay 

hay c!endlm.. güle glüe ~fendim .• 
Ley\;\ yürüyilp g!tm'~l. SC;;vl, kö. 

şe<lek! b it:Cald:m bir paket slgtta al
dt. l'ckr~r :ıs!alta çıkıı. Genç kwn 
P-rkasmdan uzun uzı.ın baktı. 

A:. evvel, onllll yeşil gJ?l<T! içinde 
seyTetl'.C'J ma~il•m gtl?.r'hk, hayallnde. 
uzak Ufl ·!arda gelrUl.eu mo1• ve vahşi 
a~ğla!" c bi nzannct.le c<ıT".l:ınıyordu. 

İlk dm, Nevinin iri s;yah g&leriı:ıO 
unutmlJll'lU. Alır aftr p•A)a dotnı yü. 
rüdiı.. G.ıztnoya ı;ı!"d.1. Kinıff'cik!er 

y~tu. Kenard ki maıal1tt fe:kern!leler 
kalkmış, karşı +:6,ıede birbiri Os!One 

(Devomı Var) 

lerin Rangonıı. bir Tobruk veya 
bir Maltayı müdafaa etmelerinde 
sevkulceyşi biT fayda olmasa ge.. 
rcktir, Kuvvetleıiinciye ıkadar 
eldeld birlikleri to;ıJu tutarak 
oyalama müdafmılarile vakit ka.. 
zanmek ve Çini.ilerin yukarı BU· 
ınanyadon ceııubıı doğru taarruza 
&~mclerini ooklemek bizce daha 
doğrudur. G<irünüşe göre Japon.. 

ların yeni hedefi, orta Birmanya. 
da l'\lnndalny'dır; vo Japonları bir 
müdafaa cepheSi kur.ırak dıırdn· 
nlıilecek olan kuvveller de şiın.. 
diki halde Çang.K:ıy·Şek'in yar. 
dun iç.in göndcı'iiiği tccriibclıl Çin 

kı.t'alarıdır. Çin kuvvetleri cemı.. 
ba doğru taarrına geçerse, Japon· • 
lar yanlarııu temin etmeden Hin. 
distan hududuna doğru sorbcstçe 
G.lerliyeuıezler. 

General Mac Arthur F'ılipinler. 
de taarzuza geçımi' ve Joponlan 
kilometrelerce geri atnuştır; A
merikalı kwnandamn !ıu takdire 
değer mukavemeti, llolandalılar. 
da Cava adasını müdafaa etmek 
azmini kuvvetlendirmektedir. 

Terk'o• fabrikasının su basma 
kabiliyeti arttırılıyor 

Terkos fabrikasının su basıma 
kabiliyeti belediyece yeniden 
ar;ıtırıiına'k!tadır. Bu su.retle şeh
r.ımızie günde 40 bin metre milci
bı.nıckın fazla su venrrıek kıabil o. 
le.bilecekt!r. 

Çok çocukla ailelerin i.kra• 
miyeleri için vilayetlere 

para gönderildi 
Sıhhat Vek.iloeti çok çocuklu 

aileler io;,., ~' 'ıat miidüı'liilk.1 eri • 
ne para gönıei"rm•'ğe ba."Şilamc~tır. 
Btır.lıi.c; eski yıllarda .!kramiy~ 
almak üzere sıhhat müdürliiıJ<:;e_ 
rine müracaat e!;mlş olanJardıan 
'bir kı&ITltl' .. V1! roüraoaat smısile 
tevzi olurı.e,,.al::i~T 

- Estejzllrııllahl 
- &1aııtırullahı, meatafur"1'Jaohı yok, 

mal meydanda ışte, bı.lt.ınıııo:a şu ha
Jıme, ıu kı.ı.ıtıma klJl'afctıme, ou ya.ttı.. 
iiım. kalktıi:;ıın yere .. Ç<>Jı: l<.';i beııt bu.. 
'l'ada bır mezar kaçkııu s&lıııyor, k«'
)1.i.ıı.lan yanıma bı.le sokutamıyor. 

J,;ğer merlıum ve mağfur ıılrirnh, 
üsladımız aerçek: J>i'.Jojea cenaıpları 

11.i olsa idi de geUu beni burada gör
scydı yi:«üme liı.itllrenk: 

- trlan derdi, zı.ııır herif. böyle ıey. 
Jer f~; zamanlarda olurc!u. bıç buza .. 
man<la., hiç y1:ıım1ncl a .. rda d.yvJeınli.. 

ğe ıc,,11tıplır mı? Ben bu ltoYıin baya
tını, huac!a.n b!D:e."T.e yıl ön<:c Yunanla. 
tanda Yi:!Ş3dım amma o zanıan düaıtYa· 
ıınn en büy'(ik. eo namlı_ ::anlı insaın.. 
ı ... ı en b,•yfik, erı rutnı.lı. filoıof baıip 
vr oalrlerı ola.n Solaatlı.r~ PlAtonı.ı.n, 

.P.4"utolılrı, Aristofanldrı. l'enıdarıa .. 
rı, Dim05to1\lcrl .. Uyretlerde bıra~tım. 
.bawn bu hayatım ıcinrle ..ınlaıra kısa 
kısa tı:rçok da ibret derslı:rı verdim. 
bılm<><lllklerl hay1.I .telo<fo.er' öğret,. 
ti.m. ~edOll"(Yalı sarhoş ve kör Fili
ı>ln Cih-it'oğlu ko""oca. i.:cenderi 
bile bt m ay&ılıma goUrdmı, hem de 
on.ı o sefil ve senert bay!ı tuna im.. 
ırendil'dim, Halbuki şur.un şurasında 
aeıı; Jıiın ta.ur, kim anar, klm ıl,yare
ttne gelir, khn yllzUne bakar ve senin 
S.bi bir Ylrmiıır:! ~•ır s~rserıolne klm 
metelik verir? 

Ayu! ınaortba ile okkalı l>lr anıarot 
&h.:ı yuvarhyarıık: 

Tdı.uınıli.ulk jstiyenlere rııe su.. 
reUe tevziat vapılacağı ZJraat 
Vekıiletiııce vi.Uiyrilere tıcl:f.Jğ o. 
luımnuştur. 

Buna göre tohwnluğa ihtiY'tlç.. 
olanller mahaDle müımesı;.!Jkrıne 

veya Jci;iy iıhıtiyar heyetlerine 
müracııat ederek talep ve borç 
'liste1ıe~ine isimlerini ve ih'tiyll{>
Janmn mil<ıtarıru yaz.acakllardır. 

Bu lfsteler alakadar malııamla
ra .ıöooerilecektri. 

Spor ve gençlik bayramı 
.fenlikleri hazırlıiı 

19 Ma.v1s spor ve gençl;;c bay. 
ramı şenılikl<>ri haldkında şimd .• 
den meıkr'.eplerde ha.ırlıklara 
başlanılması l\!aar'f Vekaietin. 
den tebEt olunmuıştUT. 

KOÇ 

MAA.?lF, 0NlVERSlTE: 
* Mai!J !nhid:ı.:n old1>lıı !çın t•h

llyest kararlaştll'ılan \7e-aıec lerdekl 
Zoynep Hanun iwnafı l;o~..ıt~. 
Buradaki Edebiyat Fakill!e$l Pazar. 
te.s.i sabahınıdan ttiho.ren Dohna-bahçe 
U•oim ve Heykel Sergıalnde tedrısa.la 
tnslı:yacaktır. 

TiCARET ue SA.NA.YI ı 
* F<ynlr tilccarları !:aUero zam ıs. 

•eıniııle::ııe de Fial Mllrakabe Komis
;ronu dünkil tophnt•.unda bu t&leb> 
t"€ddelmlştLr. * Dtln bir R••odlye ühnı otuz 
dört ı;t'&dan mua.md~ görn~tilo'. Ylr. 
mi dört ayar külçe altın>n blr gnınu 
l•c dart yüz .Wen kuruştur. 
+ ıoı:w.ı domin;roıı'~rından a:r b.._ 

şında ııchrhıı.1ze lkl yüz bin kllo Me
rlnos u,1;41 ıeleeald:r, 

MOTEFERRlKı 

* Ciball açıklannda demirli buılu.. 
D&~ Sadıluadelere aıt Suat vaptzrunım 
b"lı an·barındr.ı> ya.~~ııı Ç:fton118a da 
ıöndilrülrrrtlştıir, Ato:ı'n; Ahmet ve 
R••·•t ısmlnde iki amelenin 7aptığt 
hytı>l<la:ı llerl ı•Lrllll anlaşılmll]lbr. 

kat O.at fazlö$il• boıı düotilın ve utan. 
nt<:1ı<l..ı n. da adıznı dü...vada kopek1€Şen
Jertn piri olan he,~ırın ildır-1 koydunx 
Aı,,k L"yojenl .Bug~., bir Aşık D.yo. 
jC'Il var aın:ı.na han~ nerde Ar..dlstenıst 
Al!kad~~ aordu: 
- Andioten.iı de .<im? 
- 5cn de anımJ. kara<"t1h!ıhnişsin yar_ 

!ıugu.ı medeni dun,yaıruzw terr:eı ıa. 
ıuıı te:;kll eden Yunanı lrı>clııı tarih 
ve b:I;:.ılE-riıt!ctıen ı;endc zeı resi dabj. 
yok .• eter şı.mdl burada Kadı:k:Oylü ve 
ası; l..oP.rtalı ıı:ıir Salltı Zeki o\s&ydı 
... ,,. yu!ıayı Qekerdl. 

- İsparlalı ıair S"1ih Zeki, AııdJıt. 
tecal tıinır mı? 

- .hnd.lsten · · de tonır, İperıd'.sl 
de 

- Ip<ritils de kıml 
- J,perld!s, DıroJenfo zomamndıa 

A·l nııırun en meşhur avukat ve b.at.lp. 
lerindudı.. HotlA b"' ecuı Atlııaıun 
y:u amaı., ha.prı ı;oeuklcı Dfi)'ojenin 
f1t.ıı6uu pa.TÇ~yıp moruJıCU ~en&lZi 

lıırak.tıl<J.a.rı :<ama..~ ışte bu İperldllı 
&o:'lyEk olmuş ve .l\.t.nsnııı ileri geI.e.n
lerlnden para toplıyarai< on& YOp)'Cllİ 
ve gayet utlaım oır fıçı !fllPlı.rm.ııı. 
lıırdı. 

- 'ı'a Andisleııla l'lındi! 
- Ge~enıde ııaılalıma<lık m.\Ydı, Dl· 

;,ol<'= hocası ve rnCfhur Solıratıo 
talebe.sl., 

- Afledersln amma, bey bab&<:ı.ğım, 
buıııt:.ı-da senin gi:bl böyle hep matiz 
~Jı.yı roıydı? 

- l\.ı.ett..lız alSıy'l mqdı, maıtor aıa,.ı 
ıpıyodı, onu da gidtt, 7& eski Yl.lllani,, 
yRı iı.1'1nlerin<lon bpart>ıh ~ ~ 
Ztkl.c;e.n, yahut da A.qam mu:h&rrir
lcriu<l<'fl GlriUi Ildaii H:ıe..,altlden 
bğreıı:uıs.:n ! 

-- D.yojen lçerdl hel'lıaldc değil mi? 
-- BujllI'.t..ı t<ibii içerdi o1Uruk bul.. 

mRzsa ria içınfr(k'll dalg;,t SC"Ce.rd i: Me

seli c.ınun b~ sarıt.y geınıe tıkra.sı var .. 

Y'1wutncı asırda ne dlyoJ<nlik para 
•der, ne Ezoplı.ılt, ne -""'re<:ldin Ho. 
ca-l>l<, r.A' Şeyh SadiLk, "• L&ıontenliJı:. 
ne Beh!Ul Dana.!ılı; ne Xav.ıklu Ham.
<l!l:k Y'ınnlnıei asırda pnr-.ı eden ~. 

ya'.nız tilk.Jlkl.ir, ti.lkHtk! Tılki olabi,, 
li')·1.:.r u·.usı.m.. ta.ma.:ndU" kcy!1tl! o za ... 
ma:ı Ç•k~ da, ku:du da, ayıy, da. 
Elt~·J,ını da. kupl.anı da, !;li c.c karşır\., 
da rusta. durd:Jr-u:r~unl Bundım yıl:l&r-
ca öı:ce şalr DC!11U İbrrh:m: 

<.Dc.:Lrd~n t~ld1ye PC.i k:.ıra bahtsnd~ 

Dıye tev~e!ı d'-'meınlş? Bu ıaınu.n,. 
da t~lkı isen i.;iın ayna, d.egi~en kuan
d• oyna! 

• dtr Ju, o gün, Atln•lı KuçuvA;;;l.sleı-
dcu bırl, kencllsinı bir mey:ıa&ı.cde :ı;ii 
z~rr:n sıu-ho~ ect:p bırakını:şıı. 

Bl r şmtdi şt..mtı:l eura.s:n1a D1yojen 
rolWıt; O.)"nAnllYP Çıkrntt cn.ı.yionio bi,. 
reyim ~el V JctiJe, İ.slanbulun, Be· 
yo_t!ır;,un, Boğ;ızlçlnio, Acialaruı en 
c:ıJrafü. en pta!ath yul1':ınde link 
Mıp geze~ro ne Diyojenlik, ne kel.. 
bılik aklıma ı:t"llrd?. Neyzen Tevlit! 
J'\8 vokit §Ura'Cia, burada kOprkleşmJş 
b:r hı.ide forsem t(iylNan d.1t<'n dl· 
k.-en olur. ondan fl"!l.4 hı..ld" nc.lret e. 
der, fı•rs:ııh fel"IS:lh kaçına~:: Ls"terdhn.. 
Tevtkke-lJ de-me-miş~9r, bllyil\. lokma 
;re ü bt:-yil.k ıöy'.em• diye. _,le n'ho
:ret 1'evfltın l<C'lbllitin& oum:ı.kii>dcn 

- • KuçavAkls ııe deır<Jı:? 
:- D;;ı·ojenin difüı.ce ltülbaııbeyi. ._ 

\'a<:J)"OZ deıuek! 

- Lillicn onun ıu saray ~tı.me vaııc-. 
asını aı.-lat~ mısı.ın? 

Biı· l..:ıl!a\'i n.kı dzı:ha yuvMrlı;ra.raık: 
- An!G·twyı.m: O z lzuroa s:.:rııo, oı.. 

du&u ıi!n, dostlarıuclan ve Atlııanıa 
hayli kibarlarından bir uı.t, moruguo 
k'li.una a:irmi§.. onu reem.ieketiıı en güı
~'• t"ll ıniiıker:nrnıel ı ay!arııı<tan blr.L 
n& gütılrmQ;, ı.e.ıdlslne sanyı &"2dir
reiyf __ başlamış.. Snrayırı her taralı o 
kaci;n" tc.-ınl.ı, o kacl.lr tE-m.1J ve o ka 
<lar d•!'•rlı eşyala:Ja dolu lınış ki nı:: 
,-o;en. bu 11Lilellllc, bu temlziilt, bu 

tDevwnı Var) 

Cumhurreisi Ruzveltin çetin 
politika me;;eleJ.erini vıı.taırdaş. 
larına anilabması için keonıd>nıe 
ıroo.hııus ~u vardır: Geçen sene 
Amerikanın iha-rp karşısındaJ<l 
durumunu, o zamaııdanberi meş.. 
hu-r olam. ıbir horlum h .kiıyesile 
snlatmı.ş'.ı. Komşunıun evinde 
yangın çı.ıctı.ğı zaman, yapacalk 
ilik iş, su bortwnunu. koodisıme 
vemnekltir, demI~i. Bu hortu.. 
mun J<ı;uneti şu veya budur, hor. 
twn eSki~~cc·!Gt:r. Bun.lan dü.. 
şü."11!Tlek kf.nx;enin aldııiidan geç.. 
n;i>Z. işte RlJZ\oelt, bu basit hi. 
k.irye ile girift b.r politika mese. 
k"Sôııı! A:rnerikaılılara alna1rnı.ştı. 

Evvel'kl gün Vaşıngtoınun do. 
ğuan günü münasebet•le yap-tığı 
bir ocakıbaşı Jromı.şmas:le de A.. 
merikarun harp lç!ndekı! vaxife 
ve rol .iınü ayttti ek c~de bssit 
bir ihilcay ~e vaı ·ndaşlarına i. 
za'h e'!ırttjtür. Reis Rıuzve ~ de.. 
mi<ftir ki: 

- Amerika milli SC'ITIOOI a!aralt 
kartalı al.mı .r. Harbe gim:'C'Z
den evvel, infmıtçılar d~ vekuşu 
~amızı .!Stiyorlardı. Şimdi de 
bazı Amerikalılar kapluml:ıağa 
ohnannzı im=ktediı'ler. Fakat 
bi>z .kar'.al ohookta devam ed~ce. 
ğ:Z. Uzaldlara uçacağız. Yiiksek>. 
!ere çıkacağız ve diÇnanı n°"rcde 
bı.Jl~ursak ona ağır darbeler in<li. 
ıeceğiz. 

Hortum hckayesin!n mfuııasUlıl 
Amerikalılar ne :kadar İ>).ıl an.. 
lam~larsa, kartal hıkayrs nin 
mlınasını da o kadar iy: anlamış. 
laroır. · CU>,,..1tu.rreisi bugünkü 
muharebenin roahiyetıni izahla 
sö.cilnP. başladı. Yeni mı.ııharebe 
dedi, es"<tl muharebı>lıere benrı:emi
yar. Bu mulhar~bN,fn }•nln.:z si. 
!ahları baŞka 1ıü.riü ol!ıııakla kal;. 
mıyor, ffib.iyesi de başka tıirlü.. 
dllr. Bu ba.,<!kalığı doğuran en 
miilıim ıımll coğrafya vaziyeti. 
dir. Yeryüzünün her taraft harp 
sahası oldı.~ gibi denll'Jf>er de 
harp •ah1131dır. Amerikanın harp 
tAbiyesl, bra aroa ve de<ıfıfu>rde 

üstünlük temin ıet.meklir. Bu 
üs'.frn.lüğü toeanin ed'nciye kadar 
nerede yetişirsek, dıüşmana vu.. 
racağız. Dfuırnan•n t!b'"-es!, 0-'irt 
m!Jıt.'lefik dtvlet arasındaki mu
va>alayı kC!ımektir. B.zı b 1 :'b,rı. 

mizdcn ayırarak, mağ'lfı-p ede
cek!leri'nl ümit edi)"Orlar. Bu ııe. 

bep!•dir kl Ç'n ve Rt.."")'a ile o. 
lan muvasalalarımızın kesilııne. 
mesi lfrztmdır. RmUJt için de her 
şeyd'cn evvel dört denk yolunun 
açık lra\rrıası •J.azımc!tr Ruııvelte 
göre hu döı>~ :yQl, şimali ve cemı. 
bi Atlanıtık y>olları, cenubi P;ıı;ifıi 

yolu V1! nihayet Iliıı.dıstan deoL. 
zi yoludur. F-~r Paciik V"e Hın.. 
di~tan yıdlllan kesilir de düı;ıman 
Avllf;lralyaya, Çine, Rusyuya ve 
Yakın ve Orta Şarka yardım gön.· 
derilnıesine mani OllU'Sa, bu 
memleketler di.i:şebilir. Avust_ra!. 
ya <llişer»e, sıra Aıınerika kıt'a. 

sırnl gel<ecektir. Şu halde Aroeri. 

ka dc:nı:.ıiaşır1 memkketlere a-s. 
ker yolılarken., keooi topra.k.ları
ııu tecaviliıden lro!'WRaktadır. 

Brrt.ıııare Cumhurreisı, Filipin. 
adalanmaki mu.'ııı.ttoenin tabi. 
ye sini anlatarak bura.da.ki h•ı e. 
3dtbn. gelişmesinden memnun oı... 
duğuııu bilı::lirmi~tir. , 

Bundan OOllll'a Ruzvelt vatan. 
daşlarıru çılışınıya davet et<ni~ 
ve mılwer kuvveclerinin şimdilik 
1 eşebbüsü ellerinde bulundur. 
makla tbcraber, bu teşe-bbüsü:n. 
uzak dl!nıyan bir istikbalde müt
tefiklerin cfürine geçecel!ım, son 
zaferi bunıların kazanacağını ve 
su1hu da bunların yapacaJırıı 
ııôyliyerek sözlerine nihayet ver. 
ımişitir. 

Ruızıvec'tin söz!Prinde al.du;ju 
kadar sesi'Jde de harbi sonuna 
tadar g<Jtürmek aıırnl seziliyor. 
du. Vatandaslanna an.latımak i.s
t<'diltı en mühım nokta şu itli: 
Btı harp, yalnız Avrupa ve As
ya m;Uetlerinin hürriyetleri uğ. 
ı unrie yapı!'!llayıp, ayni zaman.. 
da Am1'rikanın lıenıdi varlığı ı. 
çin girişilaniş bir mücadeleci'!~ ve 
RumP"'~ T1•·•,ı .. "'"'"l ~"lerıf;:crı bir 
Japon drnizal!ısının da Kalifor. 
niya sahlllerinde..'<i meşhur Sac a 
Barbuayı booıbardııman ı>'.ı:nesi 
haıı:ı atcşhtln ilk d~ra d'~~•'< A. 
merika toprak'larıne ı:· ıre. 
si, Reisin sözle anlatmı) u c;.lıştı. 

lıt bu hakikati !itiyat ile belir't
miş ol'u. 
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\llU 1azı.nın metinleri Auaa.o.ı.• 
Ajansı bül\tnlcrind"'1 alınmıt\ırt 

Telhiıı ed.m: A. ŞEKİB 

Hind • Çin itbirliii ku
ruluyor - Deniz muha· 
rebeleri ve neticeleri -
İngiliz Bahriye Nazırı
nın demeci - Amerika• 
da milli müdafaa plan
ları - İıpaoya ve üsler 
ıncseleıi - Alml\Jllar 
Rusyaya nereden taar
ruz e~ecekler - Sark 
cephesinde yeni muha
r ebeler - Libyad:ı as
keri durum -- Uzılk 
Sarkta veni harek~tler. 

Almanlar Viyaz- Rangon şehri 
mada ihtiyatları- tahrip edildi 

HtOOıst;ın hü.k.ı'.uneti Kalküta. 
d~ Ç rie bır irt:bat meırıu.ciu.ğu 
!hd:ısma karar vevmJ~ir. Bı.:mıım 
vaz fEsi, KalkU.ada "'uru:an Çin 
te•kiıatilc ışoıı'!.6• yaparak Çine 
ma.ztme göıxterilmrsi iş1erine 
a t bıitüın meseleleri tanııim et
me.,! r. Yeni Del.hiyc ve Çuı:iıg. 
Kınıge karşıl~ı. birer e:çi tayin 

· .kLğ rıın yııkuırla b•ltllri1rnesi 
'bekle nümektcdir. 

DEı."{İZ MUHAREBELERİ 
VE NıETtCELERI 

A"ınan dcniz.:ı' ıları Q1'at At
lan .kde try,ıy '.•in 52 b:n toni'.fı.. 
to' ~ • g n bat•rmışl.ıroır. 6 gem' 
d. h.ı Q k d.ır l>asar u>r an- ı;tır 
k. battıkları t2' m e '. <>iıillr. 

tngı.ız P: n r k tcbl· J !l<' gö. 
re, bır İn;! ı i•ısı Norveç 
k.yıS! ııç.' / P Öjcn S1-
ın • n t. " k.TLt•\O a..-.ôr-ürı c 
l:ı • • ı ' t e' ~' <'! r. Bu 
g nın )<~ c ". a\ Tro:ıd .. 
h 'le bu r. " ,. b·ş tara. 
f r.- nn Y" aı o • g-rü .,,ili;. 
t ~ar r n Ş amiıÖ'!'St. ve 
Gmy;: 'l.'V muh rcbe Kruvazör
~crinin ağır hasara •.ı.ğradL<lan 
an'.aşıhnıştır 
İNC·ILIZ BA~-RIYE NAZIRININ 

DEL~~T 

Bah"riye Nazın Alw~nder A
vam Kanuırıısı a b hriye bütçe. 
~. venmiş v b,!lhassa demiş'tir 
k 1 ~il·u~run elinde deniz;t>r. 
de t.hul>elere göliıs gererek çalı. 

gemll'E!'rın sayısı !:i~'.r za. 
sr.ao 2000 den aşağı düşmemiştir. 
Ka! !e halin:'.- g•d n gemiler a. 

r r.lia k.ayı ar da!r'."a )iizde 
:y .m a"' Fiır. 

AMFa!KADA MIU.t MÜıJA.•'AA 
PLANLARI NE OLUYOP,? 

A · crıka !3:ı.hriye N~z rı Knoks 
ç ~ ye kr.d"r ayıca ils'.ıi·:ı bır 

dU mana kar t 1.c ım.ık m<.>vk'
lr.1 kal,.n Amerika kuvv. l<:>r:. 
ın n yı:.kın bir Atide takv yeler a. 
wı.C•K•nl bt mn.ş '"e de..-n ~: kı: 
Şimd:yc kadar yaptığımız çar. 

il <-malar, bıııı:lan smra aSkeri 
kt°V'V'e'lJer ımızın b~:ıracakla rı 
n1Uo • . n1«n vazı f lcr karşısı-:.la ba. 
sıt b..rer müsadt-mcden başka bir 
fey d:?ğildlr. 

~~ddei1.11numi Bıdd.eyc göre, 
llııfü müdafaa esrarına, bi~assa 
.Aancrika hava kuvvet~e,·ı plan.. 
lar•na da ·r bazı ı4aat olmuştur. 

Matbuata m-lUnıııt vcı1ilmiştir. 

la.rldır . .Aruma.n kıt'aları ~e<;hizat 
ve blihasro ınsanca ağır kayıp.. 

lar vermektedir. 
LIBYADA ASKERl DURUM 

LLbyada kay-da değer h <" bir 
değiı;!klik olımamıı,<lır. Yalnız 
M<!kilıye İtalyan kıt'aları gelct~ 
ği söyılenihnektedor. 

UZAK $ARKTA 'fEN1 
HAıREK.ETLER 

Müt't.eiiklere göre, düşman ta)'" 
yareler. Cava adasırul.aki liıınan. 
!ara ve !hava alanlarlna baz• a. 
kıTh!<ır yapını<dır. Fi'Jp'"'~ı:ode A
merikan kuv.~tleri büıtüaı cep. 
he bQrr,ını:a şiddetlı taarruzlar 
yaparak düşmanın ileri m.:n. 
ler:nd<!n bır kı""1ını zaptetm:Ş.. 
!erdir. ~ağı Birmarıyada Japon
ların Sillang ır.ınağının dQğu kı. 
Y!Sl boyunca şimal $.ikametinde 
i\eruedikleri sanılıyor. Bıüyiik 
meydan muharı-be5i için Çin 

kuvvetleri sür'alle B.1manıyaya 
gönderilant-0<,tedir. Rangcm önüıı.. 
de gcciktirnne rou.Jıarebeleri ve. 
rilirken Çin kuvvemer'. dalgalar 
halhıde cc'Tluba dQğru ilerlemek. 
tedir. 

Singaı:rurun düşmesinden 36 
saat evvel, General Vave-lin ada. 
da buluındu~ f•a edflıniştir. 
Vavel !hareket ettiği zaman bir 
,tayyare ka"ll3Sı net ceslnde ka .. 
burga :kemiklerinden biri !kın!. 
m1ştı. 

Japonyada göz 
hapsine alınan 

harp esirleri 
Vaştrı€ton 27 (A..A.)- Krctll. 

haç A~c-r·kan şubesi Japonyada 
göz hapsi~ alının~ <>ian harp 

esirlerne s.villerin iyı muamC'le 

gördüklerin• dün marn bildir. 
miştir. Jap= hü:Cumtti BrleşI.k 
Amcr kanın Amerikan c-s!rlcrine 

gönderilen eşya ile yiyı:ceğ!n tev 

7.İini temin etımek üıu re beyne!.. 

milel Kızılhac cemiyeti tarafın

dan b:r murahhas tayinini kalruıl 
etmiştir. To >"Vareler hı.lııkında ecrebi ajan 

lara b!rçok lŞÇ lc:nin maJı'.imat ver. 
~den c1e amaş_ıL>nışt?r vuııee Lastik fabrikasında 
... rııkalnruııda lstihsa:l program- 1 

Ja..., kııyooıı:- :tıır : bir kaza 

nı ileri sürıniişier 
Me~ı·~··o ?7 (A.A.)- A'l!r.an.. 

!ar, Smolell5k ve Viyamıa ara. 
şındakı mı~har .. ·b~lcre ~lıruk et 
tirmck üzere ihtiyatlarını h!.eri 
sürüyo:~ar. - - -o---

Cava hava meydan
larına t aar ruzlar 
Londra 27 (A.A.)- Japon tay. 

yareleııi Cava<laki hava meydan. 
lanna sık sık taarruz ediyorlar; 
Fakat şimdiye kadar t>;r "TlU"ıaf 
fakij"!!t eled ed.,m.•mis1eıxLr. 

--.c.>- -

Arjantin, İtalyan 
menfaat erini 
temsil etmek

ten vaz mı geçti? 
Bu .rns .. Aires '2:l (A.A.) -

Resmen teyit edclm!ycn bu- ha. 
bere göre, Arjaı:ıtiın, İtalyanın 
Meksika ve Salvador hü.kUmet. 
kri nezd nde menafi ini temsil.. 
den vazgeçmi(ltir . ._., 

Sevyet harp tebliği 
(1 !net S•hıfedım Devam) 

kiln mahalli işgal <.'tmişletdit'. 20 
değil, 34 düşman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 25 Şubatta hava savaş

ları esnasında 17 düşman tayyare. 
si düşürülmüş ve dü~m<ın hava 
alunlarııııla l tayyare tahrip edil. 
ıniştir. Yekun 21 tayyanıdir. Biz 
5 tayyare kaybettik. 

Moskova, 27 (A.A.) - St:ıraya 
Ru,s:ı'ıla 16 ncı Alman Ol'dusuna 
ılı.arşı yapılan bücunı esnasında 
hiırçok dfü1rnon esiri alınmıştır. 
Bozguna uğratılan J;irlikler baki
ycl<'ri onnaıılara daı:thı14hr. 290 

ıncı tü ıneno yardım etmek Uzore 
gdirilen 5 ınci Alman piyade tü.. 

meni bu yardımı yapmak üzere 

kcndiı>~ yol 11çmıya muvaffak o. 
lıınuı mıtiı r. 
Kuşatılan bll§lıca Alman tü men-

leri 290 ıncı '"' 30 ımcu tümenler 
olup her ikisi .W. harbe alışı.k ef.. 
rattan mürekkeptir. A}nuınlu, 

hareket noktası olmak bakımın. 
dan önemli olan bu stratejck ınev

:ııii ilkbahar taarruzu için tutmak 
ümidinde idiler. Ve bu kıi'ıı.larrn 

şimalde Tikvin'·in ve cenupta Kıı.. 
linin'lıı knyıbını büyük ölçiide te. 

liıfi edecckleı1iı:ıe intizarda idiler. 
iSPANYA VE ÜS.L.ıill Eyllpsultnnda Kunıkavak lastik --n--· 

ME~ ELESİ fahrikaı.ında bu sabah feci bir ka-

l paony.ı H rıı.:.ıye • - :d • ta. za olmuştıır: l\le•!•ı'.ır fabrikada ça 
.-n!mıclan r .r< n l lışaaı işç'lerdl"ll Ali bu sabah ta. 

de baı:ı A:..: nKan idket-
•Cl".nde ort<.ya çıklin ht"ıcr'er \'Qk ban makinesine sağ elini kaptırmış 
bt'i bir • Y• '.:;n.Jn<! ktaıı ve pıınnırkları kesilmiştir. Yaralı 
SQnra d , li: · k.i. L,>lllllya, top.. 1 işçi bı•ygın bir halde hastaneye kal 
raık.lan u:..!l' ~ tam hi.ıkıim;ycte 1 dır.ılınışt.ır. 
sac.ptır. HC'J!ı,u:ıgi l:iJanr~ı !:ima. __ _,,_ __ 

Diş tabipleri 
cemiyetinde 

nıll<i> mı..lla !! bır devkte ıı..t üs 
veya İspomyol oı.mıyon hıı,,r ~"elıre 
a..ı !böyle bir mevki n-.eov<:u:t de
ğildl.r 

ALMANLAR RUSYAYA NERE
DEN TAARRVZ EDECEKLER? 

Diş Tabiblcri Cemi~cliinin yıllık 

ummni hey'et toplantısı yapılnıış

tır, Yeni idare hey'etine Profesör 
Kanın Esırt, Ziya Cemal, Suat is. 
mail, Doçent Feynıll.ılı, Nerlma.a, 
Halil, Hasan, Nihat, Hul.Usi, Ke. 

maıl Yüce •utilnılişlercfü. 

Yeni Lon r 
yük E çi 

Bü
iz 

cı inrı S:ıh redr_n D~vam) 
B. RauI Orlıay, bu akşam 

23,55 de A.ııkaradan hareket 
edecek olMı Toros ekspresiyle 
Adnnap gidecektir. 

Bilyiik Elçıi Ankar:ıJ:ıki te
masları!'• tamamla.ınıştır. Ra. 
uf Orbıyın Adana tarikilc 
LonA'aya gideceği tahmin e. 
dil.melttedir. 

.-ŞARK -.., 
Siıımıeaısmda 

RUDOLF FERNAN 
ve 

KİRSTEN HEİBERG 

Büyük ölçüde bir ha· 
va muharebesi oldu 

NEV)"Ol'k 27 (A.A.)- Ma:ıııda
Jaydan Amerikan ajanslannıa bil 
dir liyor: Japonlar Rang'C)l'.a kar. 
şı yaptıkları büyük ölçüde hava 
taarruzu neticcsınde 18 tayyare 
kaybetmişlerdir. 6000 metreden 
fatla yüks klikle blr hava muha.. 
rebesi cer'~,·an e'.miı§, Ja.ponlarla 
In;g llz ve Amer; kan avcıları çar. 
p:şmışlardır. Hiçbir zarar gıörıml. 
yeıı Japon tayyarel'eri yaııı yoi.. 
don döııımeğe m<?cbur kalmışlar
dır. 

Bu lıava muzaJfer'·vet'.ne ralt
men Rangonun kurt.ılması içm. 
pek az Üdn t vardır. Ja,1c.., ra 
kuvvetleri, '.hilkı'.ıme1 merkczire 
doğru gi~gide daha fazla ıierli
yorlar. Şelı.\Moeki siv· ı 'halk!!' r;o. 
ğu tah.'liye edilın'.Ştlr ve şehirce 
Ja"Xmlar i~ n az çok fa~·dalı o'a. 
lbiıleccl<. hıer§ey tharip ed'lrr~ ve. 
ya va.kılım~. 

Filipinler de 
Japonlar 

• atıldı gerı 
Lcmdra 27 (A.A.)- Fi1:p!nleT

de Mac Ar1ilnrr şi.dıdefö bir taaır. 
ro-ı: yaparak Japoniarı ger! atmış 
ve Bata:ı.nıda bazı Japon :mevzile. 
rin işgal e-tımlştir. 

L"tvlnol'un demeci 
( ı lncl Sa~.ı!cdec De\•am) 

Lıtvim>f ezoürnle demiştir ki: 
Ili tlerin ardularo., ilci cr~e 

birden, tıa tı:a daha fazla cephede 
yapılacak taarruzlarla yenılebi. 
lir. 
Batıda bir ıınahakle 'yi te<'hi.. 

'Zatlı büyük oroular bulunması, 
e~r bu ordıll"r do.ı~udakı kat'i 
mı>harebe esnasında faaliyete 
geçmezlerse. kafi dei!ilı:ICr. Bu 
m ı.ııharebe bitt; kten son:ra garp 
cephesi ordulan ·çln hedeflerini 
tahak'.kuk e\Hmı-ck lhus\1$unda 
be !ki .işi <tfeoıı geçın.l.ş olaealrtır. 
Sovy,et zarerleriı:ıi rnl!umısarna. 
malidır. Düşmanın louvwU sar. 
sı1mıştır. Fakır! henüz :mıhn edil.. 
miş değikl!r. El7er flkıbaharda lü.. 
zumlu cılan maddi yardımı gör. 
ınezsek Hitler eline geçireceği 
bütün SC'!'VC-tqerle '.her şeye hiik"m 
&acnk ve o ?"•nan :müttefikinin 
mağ'lıibiyetben kurtulmalan ih
tiıınali pek azalacaktır. 

UZAKŞARKTA 
(1 incl Sahifeden DC".-am) 

24-0 kılome\re doğus,;ndaki Tun. 
gQt ile !'<-gu arasın.da!<i drnı.ryo
iımu kesmtğe ve yukarı Bir,T an.. 
yayı ~ale hazırlanmaldadır'.nr. 
Geçen hafta Ban.glroktan şimali 
TaylanJa yeni Japon ta:kviyrleri 
ge'ımc.;e d1"vam EtmİŞLr. Şicn.g •. 
maide 3-0.000 ve Şicngscede 
10.000 aSker tahş t e<lilmist r Bu 
son nokta, Birmanya ıle Hindiçi.. 
ninin· ve Taylandın m~<tcrc•: ı ıı. 
dutlara sahip okiuıkları Mekong 
iizerl.nd"dir. Japonlar, Şien.gmai. 
de Luangbankta ve Şiengrayide 
tayyare ııneydanları i'nşa etmekte. 
<lirler. 

Sözcü. Çin kııvvetlerin:ın Bir. 
manyadaki durumlan haklkınrla 
90rulan bir suale Çin kuvvetle.. 
rinln !henüz T unroda gleıned.ik. 
!eri cevabını vermiştir. 

"Hitler Çörçil· 
den ürküyor!,, 

(Bll<Jltlokalej.., Dev .m) 
namıya ı.-burdur. Arttk, Alman.. 
1ar 'için bir müdafaa b&l'bi yap
mak imkam kalmamıştır. İşte, 
·Bitler•in Çörçil'den ütküntüsü• 
diye sembolik bir ifade ve işaret 
taşıyan Amerikan ınümessilinJn 
sfüii bu noktadan itibaren ehem. 
miyet knzannıakt:ıdır. Bitler ürk.. 
melı.te ve endişe duymakta haklı
dır. Çünkü, 1942 ilkbahar ve yan 
kendisine •ya hep, ya hiç• ded'ir. 
ten bir hcmleyi emrederken İn. 
giltere ve Amerika heınib talıJı t. 
lerinden zerresini kaybetmemiş 
olarak geride sapasağlam kal.ı)·or. 
lar ve her geçen gün onlar için ye. 
ni bir lmvvet k:ıyna.i':ı oluyor. 

Ilitler, Rusya karsısında mn• 
vrlfakiy~tsizliğe uğr;dığı giin bi. 
liyor ki lngi.ıterc ve Amerika haL 
ta 1943 - 19·14 - 1945 i istihdaf eden 
hazll'lrklanna bile lüzum ve ma. 
hal kalııuıdan Almıınyanın zayıf. 
lanıış bulunan iktidarı üzerine 
çuU~nacaktır. O zaman Almanya 
için herşey biterek, Naı!izmanın 
baş döndüriicii ınuvafüı!ıiyet ha
yalleri sönecek, faşizm en tı:!ıraplı 
baya:! su!mtuna u1"nyacak, Japon. 
ya biltün ıniittcUklerin biilün ta. 
lı:ıı!leri ile kıtrşısıııa ilikiliverdiği
ni görecek ve Mih,·er i~in 20 yıL 
lıK kin ve hazırlık •·e 2.5 yıllık luın 
ve zafer dolu hayat fa ıla5< hir 
tarih ve ıneuı.r Uışı hatırası halin. 
de kalacaktır. işte, Jlitler'i ürkü
ten ve cndiş<>ye diişilrcn böyle 
müsbet ve menfi ihHnıalleri avni 
zanıanda içinde derleyen bh- d~v
rjn e~ğinde bulunnıosıdır ,~e c;ab.. 
san Çörçil'i eleği!, Çörçil'in t;,...
sil ett!iği takatleri ve içinde bulun.. 
duğu dun-..n1u muha1·eme etmesL 
dir. Bunun irindir ki, 1942 nin 
ilkbahar ve yazı yalnız l\tihveri 
ve Ililleri de~11, a~ ni ~unanda 
Stalin. Run·cll, Cörcil'i dııJıi Ur
kiilcn ve "11dişc\:e d:!-;ürcn bir 
ın<'\'slındir. ~'ünkii, l>u devreye ait 
olarak bilfarz RıısYanın nkılm:ı.. 
sını, Çinin tecrit L~ilnı~n.i. Ya. 
kın Şark ve Orta Sark ln«İliz lm
paratorluğunun s;rs.ın1as;n1 der .. 
piş cıd.-hil.-eck ihtimaller de de. 
nıoJ<rn,-,iler iç1n az iirkiintiilil .-e 
cndi~cli olmasa gerektir. 

ETEM iZZET ENICE 

Cavada son 
durumu 

harp 

( 1 tnel Sa.hi(edt'tt Devam) 

]arı bulunuyor. 
Terpeoorten önce Holanda Usa. 

nile konuşmuş. 50nra ingi!izce ve 
nihayet Makıya dili kullanmıştır. 
İngilizce hitabesinde Gcnf'l'81 §Öy. 
le demiştir: 

Dıı.nı.ın cidılidir ve iyimser ol
mak için sebep yoktur. Fakat kö. 
tiimser olmak için de sebep mev. 
cut değildir. Düşman w.un muva
sala hatlarının nilıaycıtinde yiye. 
cek ve petrol anmak içiıt ümit.iı 
ui:'l'arwor. lblbııki bh ha atınıız 
ve ailele.rimi7 için snvacn)"OTltz.. Jıı. 
p<1nların yen; niz&mı hiçbir taraf
ta çok mtıhl~ oldn'!u m:ıhsnlleri 
elde ehncsine irnkiın vermiyordu. 
laJ>Olllar dmnanlıcrı tlitcn ytkıntı.. 
lar ara'1ndn açtırlar. er.va iç111 ya. 
pılarak olan muharebe. hazırlanı
lan plan mııcilı'ince yapılKaktIT. 

GÜNÜN içtNDEN: 

Fon Buch'un cevabı 
Cl !ncl Salılieden Deva.m> 

Leniııgrad bölgesinJe h&rp eden 
hw. k.ı.vveUeri G.meral Fon Il...ch 
ku~ında.ki Aln~an ltuvıret_ 
!erini çenber lcine ılmlya mu
\'atfak olunca 11us Kuınhndanı 
Almen Generaline habtt ııalı,yor. 

- ~rıJdJotZ. bcylıude k•n drlr.. 
md< h.temjyoruz. Tes'.ım ohınuı:! 

News Clıronicle fngi:h gazetesi 
.ask<"t"i muılı=ir.ioe göre, Aımııan
ya:nın kıcndi.sıne snn derece 1'ürzıurn
hı olan petrolleri ele ~nnek 
ii7.ere ilkbaharda Kükasyaya kar. 
i)ı büyük oır taaorru-ı: y aıpnı.a&ı muh. 
teımcld ir. Bu a.rada R.u;;!ıtl' ın Kaf
kasyay a karşı ol:ı.n Al.ınan pi.anla. 
r.ını oıl tüst e.,.'OOk içhı Ba · tı•k .noern. 
.ıcketleriındcn geçerek Ş•rl<i Prus
ya ts';i.'<zmot.: de saldıırmak arzu 

Ekmek 10 kuruşa 
satllacak 

Para ••• Aşk 
ve Kanun~ •• 

Tramvaydan düştü Alman Genenl:i Foo Buoclı'tan 
gelen cevap şu c;!uyor: 

et.mtıkıu varıdtl:r. 

ŞARK CDFl.ES~'<D'; YENİ 
MURAREl:IE'.Ll.R 

Allrn::.ıfıar« ı;ıire, dü?ranm bü
~ ... k 'kt.ı. 3 haf.f kuvv,tloerle 
~ aıp ığı b m }> ,,; .ı< ,..ımüştür. 
Nt' C. . r • un rın[usu yok 
t-"u --. ş •. 1', ~ G .. Mil Br1ıc.. 
htori-U11 ' ,. J •r~r n 'te~ ':ti~ 
ıe .. , '!\";Jr.. '.ıı ..mde kaçrr.ak 

~ı ta bı Ji.i. !I11 tır. kZnan 
\:ay ık!arıma ı;,,. ıdi.alar mili. 
v '.v<.'tErn:ı büyı:ı< muvaf. 
fak;yefürın kuç•'11.-n~ıt içın baş. 
tanb:u;a bırı:-r uydurma dlarak 
laV'blf edilmektedir. Bo:şev kler 
~ oziann dcı$lan tr~ilizler 
'k.m!crln kım !l onündc kııçacak.
lött'1ll :yakında gorccelderd' r. 

H..zlara ı;öre, Sovyet kıt'alan 
lleı'lemeğe devam etınıişter ve 
bazı 'Illi:SK~ ~erleri geri almış. 

(! inci Sahifeden Devam) 

VALİ MUAVİNİNİN IZAHATI 

Vali Muavin B. Ahrne.t Kımk 

bu sabah bu h'Jsuıı:ıa bıze ~-u iza. 

h:ı.tı veıım~..r: 

- •Yarından ıtibarcn ekmck..'er 
600 gram üzerinden 'mal o!ua:ıa. 
c-"' ve busüklcre .300., küçül<Ie. 
re 150 gram ('knnek verilec<:ktir. 

Fiati un kıı:ru.ş olacaktır. Ağır 

işçı.Ier şfandik roik'.arın ayıııim a. 
lacak"ar<lıır. Bun'ara 600 gramlık 
bır eJtme.k ile dörtte bir ekmek 

venlec ''tir. 

:t.AYİ - İstanbul Kadıköy ASl<erliit 
fUlıe<;.ııden ı»dıP,'1\ Diitııs ctı.:<J:ı,ıım,. 
la tıiırljcte Ka.dokö)' A!k<>rl!k. Şube

.~ akl$m aslı:erl lerlus t..zikett
mi z.:ıyi e'lllcn. Ya.ı.Ueorinl al•cağımda.n 

e>kilerllDln hü!anü ~oıctur. 
!3T ı!olımılu Yen>ant tihı Arlin 

Iü.upoilu. 

' 
Filin.ndc 

Biifün seyircilerin Uıkdiciııi 
kazımınaktadrr. __ , 

BU 
GECE 

Yedi.kulede Qturan altı yaşın.. 
da Fahrıi bu sabah Atikalipaşa .. 
dam gecen b;r tramvayın basa. 
mağında giderken vere dü~>iiş 
ve ba.o;.ınadn yaralanınıstır 

Sinema
sında 

En gfozcl aşk filmllll'min en güzel yıklız• 
l\tAGDA SCDNEİDER 

seyircilerini c~tıır acak, hey~anla.ndıracak 

SEVMEI{ HAKKI 
Deıı!ın b~ aŞl;mı, aıteş · bi,, sevdanım hi:ldiyesidir. M A G D A 
SCHNElDER ile bembcr VICTOR STAIIL ve PAUL WEGE.. ~ 

1
• NERL.'l de ıaınsil etti'.<leri bu blmi ölüım brhasma aşkına sadık ı 

lralaın 1:ıU kalbm romoo:dır. ~ 
~ tBBAHİ!\I ÖZGÜR ve ATEŞ BÖCEKLERİ KONSERİ 

Filme iliıve o.lar.ık renkli M.İKEY !ltA VS 
~ Saat 8..30 da gişdler kapa:ııır. Yerlerıiritzi evvelden tutımuz. 

- Hayı.r! 
Ve Rus tebUğlrn> lıaklıı,..a bu 

ch:ıy1r!> tam on fkl b~n kişioıin 
öfilmWıe sebep oluyor. 

FoI1 Bll'ch\m hu ~:l!('ketiıı.1 

tnsdp etmemek im.1<1US'ıdır. Ger
e! 19 ı 1 sonb ... "" ınd 'l R ..ısı.ar. çok 
deıu, çenbero di_: tuk.rwc: tl:slim ol.. 
ır.i!y• tercih ey._e;n~r. Faat 

bu hal A ~ kwr.:t.Xanmın ayni 
t •• 7.d h :elret et.c1' ., l aotru ve 
ha& • g terecr-k bir seobcp değM... 

d,ı'. Zh-~ biliT!z ki rn.l<er .,. vazl.. 
yc.~1c blt!un.1.1 .. -a i:nılu:o6un harp et.. 
melde ;rnil.kcllettir .. 

F c..kat b!:ı. burada Hw - Alın.:ın 
ccı>lı<•ind•k! her hangı b'C hAdf.. 
ı:en'.r. tenlı::ld:::ıi y:ıpmak n!:rct"r:de 
cle& . ..ı .. B:.Z s..ıdece ba ha.rp lıWilltıe
sı.:ıde s:ıt "'Z 6';'1ık ı:ava~tan ,.r deh. 
c;et4.ı. b!.t kı.11"-ın KflMJ ık! hO. lHl 
b:.. t,ar&:; .btr!b ·r~ni kahret.., ek ann.ı: 
ni n ..-hataz.a edeı"t: k yakla11tık1a.rı_ 
nı l:.elirt.mek ist~~ ~. 

Btt ılltbahartla, 194 ı unuttura. 
c~',:: bır kO k ·nç BBVd.fUl p.hkti 
cıacfğıı 

NİZAME'rTİN NAZİF 

3-SON l"ELGRAF-~ 7 ŞUBAl' •A.? 

HAKiKAT MI, KISKA 'ÇLIK MI ? 
(1 lnd Sahifeden Devam) ı su:ıxb oyrurren~ır 23 Ilunc.leJrln 

kınôa ortaya at>lan !ddi• bır lıak!lta. 1941 de de doğrudan doğruya İtal7an 
t.:.n ıfadesi mi, yoksa bir kıS'.n...ınçiık ye m1ı.cllifi Ue bır mıık:ave~e knı1.al.aı~ 
çekemern""1i.lt t.czahütil mUT. Bu hıı- \'e tserl TO.rkiycde ter. umc <"-"1l<-k, 
&JSta lnıgurııdon blr hükme var..ı.cak. oyn un.tık, ıdapte et.:uek vıe i.f'.:t.iba... 
değ::liL Sadece bu nevaat müın&SE- l~kdi'r4.nde ıt'L<-"ı.!li!'l hak rı.nı korı.r_ 

- rrı:ık s. .. l.Ah:yeıt ,,~ vaz.:( ~ı beş ene bet..ıy~e tamıarn;:.yle obJPktif ve t;;.ra! 
sı:t oinrak. ~ucıtlarımm dUTwnJ.an ~ç~n l.ıhdeme :lldıın.. ~tı.Jıstn E.:rlU!,mıl 
b..ıoe.rciar etm.ek: jçi.n hAdiscyi aniata- Ahnmyaya g!d\'rken "'°'·" ilınemı \>:.na 
cağız. iadP eıti. Para p•yesi o:rn.Jnd'Ik+ 
Hadıse şudur; Para. pı:yesl lemsil sonr:ıdr .. kt bC":ı.lm verdif'tn: eser bazı 

E:dildikıen sonra cTaa> ,cu.et.tskldıe t1:Hlkr\c vaz'ı saboe o.unn•ı:.ştur Pi-· 
mulı:u,rir U!ı.mııy bu· tenkit makalesi yes aslında ttc perd,.lık1fr Be:ı; pC'Z"de-
tıPşrHlerek t.Pa.ra> p:yes!tı}n bazı ye çktatılmıtUr Aslın.da banker ıki 
nok'..::.lz:-1Jlm. iWy.ı.a muharıiri cChe. i:i.rviy~tlidir. b~ benzeri vt:-dır. 
rank Cherardl• nıo (Hallı altm - Şııh..W., --. hat:'i b:;, çok cilml<>l"" 
Oro puro) piyeslne çok berıtredı.ğlni. b>rdır> 
f.aydetm!ş ve: cBa ;k! e!ler &rasmda- A:ritadaışJ.mlz bu ıckli .. k;...rpsmda 
ki n.Un.ıseb•\1e mııı.U.!in Lrlii!oi. elbett<! kt ktndirlnl ve cs•rı.n! müda .. 
d~~ü:rı.erek. t\ıevarüt di)·<:cetım .. :t de. ~aa edecek ve haldkdt tamam!yle 
ınJştlr. eyıiınlanacaıct ... MJol.'U (lmdlki lıal-

Bunu taı<:.ben, Vata.ı ı:azetesiml.<o d" bu haklı veya hWı< olduj!ıımı 
bu sabah ll!Uddeium.nn!l!ğe yapılan e.:ıcak ;lınl münakapı.:ı.rm aydınlata.. 
bir nfüara~ bahsedUmek(e ve c•ıt bu lddıalarn vord,:i cevapta 
taisilfrl VC'Tihnıek~dlr Bu t<l!sU!\ta b~şeyin baıtnda ıunu söyleme'ıdledir. 
gOre Yaşa.r Çimen admua.~kl mUn. •- İk! eeeI" aTB.ı."1.WiEtki rne,,,'ZU.. en.. 
c•"t s•hiblnJn ldd'LJHnl şu &clcilde trika. f.'kiJ' w ruh yakın!ı.klarını he-
hUlJ.:s;ı etı.-nok nı;(Jm.\Lindttr· 1'(1.ett lsbat ediai1--. 

•-- Cn~rardo Ctı.-ardi'rıön eııeriıı1 Bu mUell.fln ŞC'hlr T;ya>trosı.mU 
1- tercüme eder"k l\tuhsln Er!.,.,,- çınlı.tnn .-ı ksdır ;dılla sahipleri.-
la verdim. Eoor 1939 da yazılımş 19U n'n kulaklarındaki • rı patlatacnk 
de 11&lyada Eli.sea T y•tr<>•wıda ve cı.ıec.-tde de cısb t d:wctln! yapanll 
ayni ae.oe do Berlinde ş ·er Tiyat.;o- r.Q: btr ses ve meynan ı..ıkuY~tur 

Esrarh bir kasa 
hırsızlığı 

(1 lnd Sahlfedtn Devam) 
ra}'l cmarıet olarak A':ıdi.ilkadir 
Kur'kuda vermiş ve ;ı.yrJ ı.ıısaya 
kili t'.ıoeııml!?-tır. 

Erteis gün kf>'ip klısayıı açtığı 
za!JMlll para.lann ym: ot>de dl.ma
ôığmı gönm~ w hemen lı,i po .. 
1ıse haber w.rmlştlr. Bu anda her 
iki tüccar da W.tipten paralarım 
ıstoo .ı.Jerj vıaklt: 

•- Kasadan çalmdı!.• cevabi.
le kal'Şll~ardır. 

Polis tarafından •cra o"tınan 
tahr><:katıa kasanın b~ bir a. 
nahlarla açılroasına iımkan olma. 
dığı gibi, üzer nele tazyi.k eser. 

lPri görülmed' ği de anla lm1$

tır. 

Kasanın iki anah"'.arının mev. 
cu1 oldı" ''lınlıı.rôan birinin 
'kaıtipte; di"'erınin de h€7n kat\. 
dC'ŞJ ve hem ortağı olan Beşirdıe 
btı.lundu.~u yine tahkıikal1a tebey. 
yun eıtm!ştir. 

MEYDAiNA ÇIKARILAN BİR 
HAKİKAT!. 

Kami Kuıfitud polise verdiği 
irw:de: 

•- B<ın p:ı.ral:ırı kıı.saya k•ı!.it
ledikt.en sonu eviID<l git'tl!D.. Sa. 

bahleyin gelince de kasadan a. 
~ırılmış d!rlıuğıınıu gördüm. He. 

muı sieoe haber verdim!• deınoir 
t.r. F.akat kenkiisinln o sabah sa. 
at d'örtte <)'.ele gcld:ğı ve erl<en. 
den gid~k nlan bazı müşteri. 
'.lerin hesaplarını ı;öııdiil<ıtcn. ııoııı
Ta e'Vfoe diındıüğü derın}eşen taaı.. 

lngilt re ·n harp 
m sr fı 

<I inci Sohıteden Devam) 
ltlnf sôyle=iştT. Lafollettc. B.ıı. 
yük Britanyıır.·n lk harp sen<'5i 
:z.ariında ta kr:i.ben 26.800.000.000 
dıo1ar sarfett.ğını !it.ve eylemi:;tlr 

Polonya Başvekili 
(1 !nd Sah?l<den Devamı 

<lıi.ayı Lenıngradt, Moskoovayı ve 
Katkasyayı bir hamlede za.pfeL 
ııneğe yetecek hücumlan ayni za. 
manda yaparnıyacakıanru ıınüıı. 
rık olduğunu söyleırr.şllr. Gem!. 
ral Si.lmrsk:ye gore Almanlar 

Kafl<asyaya karşı eeı:ubi Ulrray. 
n.:ıı:lan ıbaşbyım bır taarrU'Za ge. 

çece'clc.I'<iir. Afrıka ş!malinden 

Süveyşe ve Ira.ita karşı, Alman. 
ların gitgide aı'l.111 petrool n<»<. 
sanmı icm.m gayesile ikinci bir 
taarrurı: yapıhnası da muhtemel.. 

dir. MOıver devleotlerinı ve üçllın , 
<.'Ü reiohl yakın b:r istild:alde tam 
ıhez.metlten kurtarabilecek .>lan 

§1!!Y bu J.stikameLkrde yapı13cak 

muvaMakiyetl.i taarruzlardan iba 
rertir. 

kikaıtla meydıana çıkarılıınıştı.r. 
Beşir :.ee ifadesinde: 
•- Benim b!r •"1'1den haberim 

)"Ok!ı demiştir. Hadise o vakit. 
tmlberi esrannı muhafaza etmek. 
ted ·r. Dfr.ıı müdıdeiumumilik otel 
sahiplerinden ikisinin de tevki. 
fine lüzlllll j'.?Öt!mn:,tlir. Bunun ~ 
zerine her \kisi d<> tl"v'.lcif ec\wı. 
muşlaroır. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı N üdürlüğünden: 

Andon, ~os \e EICDi naınlarzıa blh·e!.,ye 1<e:>di n ,,.. :ıa !c"" 598/ 
13~\3 h<Sap :"o. ·.y.e !f'"J,nm::; :ıdığırııız<ian a.dığı (1400) lm'-1' .ar;ı AY'o· 

sorayda Alllt Mı.ııstıc ·:ı mal! Ucslzl<!e Lonca ve Sinan ç~J•.ıe ş:,ko ~ 
3 - ) yen. 15/3. 15/4 No. lu rc..ıı. ~ kagir evi biri:ncı ~ectd• ;ı• tek el-

mı~t ·• 
ıx.zy t'\'Nt T pu lcydı s"rct!nde "-"'ıı<'ır gayri mmku'.ln (•Y'lt •emC 

ve fi'_,. -ıa etle Lonc3 soka~ınd.h nyn• kapı No lu 1 .u<'udu saC,ı Kosti a J.Sl solu 
li:ıs .. ..ı a-ı: ırlkaıı Ç eş:ne sokağı UDU Lonca cS<.kteSiıyle nuı.ndut 118 ;ıw mu.. 
r•bbaı r :!lı:Uı·ııl<\a maa dUkUn J:ı.:::ne oldui!" bıld r .:ı,tır. (Ge1*ı> tıopı.; ıu<vr,.,
dan c~lır gayriJnı n3tµ1 \İll 724 liraya baışka.s.ına ~..ncl dereC'cde lpotel: oİt.. ıf\.I. 
ar.Ja;ıınıış~ır. Bu tputek Sandık ve müştcri:!erhı n!Atukll!DS. ır. c .r). 

İkrazr1 csu olan muh•ımni:n nporu~t: meıJ...-ür gaıyrl..-ne-ntuliln . eınedea 
ıo-.lsahası 116 arşın lt'ı:'bilııde ve tamamı Ü<; bcıçıJk lkaUı !ı:l,.<T liJr.• ı;, ""'t:ıııi 
o~ halen "i>artıman hallnde ve lloç daireden ıoo.-~t olan mczkôr ara.~ anın 
bır dUk'<fıı• ,.e beher daf.r•rinde Uçer odıı. birer antre birer mutfak birer l:.o'.A bil' 

tu:i.~nb~ıı ı..-uyuyu muhtevi oldu,iu beyan edllrniırfir. B!nade halen e1tktr•k lc$1.
salı ,·araır. (Taraça kapılan boy:ık üst kat tsvanı atışap\ır.) Vades;:nde boret> 
vemıedıklerinden haklar.'1da yapılan ta kip il.erme 3202 No. Ju kecıınun 46 cı 

1,'\addesinMı matlıfU ·~O cı maddesine göre Sft~ılma!ı icap eden ma&di.11Kkn k'&lr 
n~.ıtür apartımaııın tamamı b\r bw;:ul< ~Y müddeti() açık artt,rmı.ya kor.ırU>tur. 

Sat1Ş tapu •:cU kaydma. göro yapılmal<\adır. Aı<tlıımUIYl' e=ıeJc Lt.yen 
nnı Jj>'a 1>•1 ~· verecel.lir. Mil11 banlı:alarmıııdan birinin tcminnt -nck
tubu dn kabııl olunıı.r. Btr!l<miş butün vergilerle b<lodiyc ı·eslm.ier~ \'&lı:ıf jca
roo:; taviz tut.an ile tellüli(.ve riisıı:mu borçluya aittir. Ar\t""'1a pruıe.ınsl 
41a;~~2 tar!hlııdCf\ ltibare:ı. tetkik etme!< istıy•nlere Sandık HıJkuk i 1ıer Ser
visinde aç:.k bulundurulacaktır. Tapu .sten kaydı ve e:atr lil%ııımlu rrD!{tm ı ta 

~m<de ve takip ciooyo-sıında vıırd?ı'. At'Urr!l12ya gi-mlq c.!an!lır; bunlıırı tet
k'k ederek ntılıi:> Çll<an!an ıayrlmerıl<ıj. bal< kında ~· <>Sr=n!J ad ve te
i!l'kk_ c~Jnur. Birinci art!...nna -1/5/942 tarlhtne ru~d.if P· ıarl i gün ı '-"'"atat.. 
oıtı.ınd:ı kAin Sandığ:--ntzda saat 10 dın 12 Ye k3dar ya.pı;1c1ktır ı\fw - t 
!hale y1'ptlalnl.-nı!SI için telth! edileceıt bcde[n t~.ı:<:ı.'un oluımıw .icap 'e ~n 
ga)'Timenkul mUkeUefiyetij:iC b!-rrkte Sandı'<. al:ı.catmL ta:...-uanen t • ,.., 
ma.sı şarttır. Aksi taktirde son ~ :-:m:n tA..... hüdı.. - • f~ rıı:rtf] '0 2 

tar:hin:- mWad1! Çaıt:..-ııba g ü ayni tnahaldof' ve a)"DL "la:l '"" ~ 
y!:ı.p~ıaı.:.ık~ır Bu a.rltır""'lada ı:-ayrı~ en ÇıO'k artt.tı"'B.Wıl ut e brr t .. 

Ur. Ua:ıut.n tapu slcı'lerlle sabit olmtY"" aLl.ndAıfar ve lrW.. k b•«kı • h.p cr!
rı....!n bu h:ıklıı:ırını ve hustistylf' fatz ve ması- · !a. i tıdtalarnı U!ln r 'TI "'~ 
ft;baren ~O gün içinde evrakı mı......>""te•C!'iy~e berber ia cır. 7:~ bıld.ı..-we 1 _ _,,_ 

z:m.d~r. Bu sı:rlle hıklnrını bilC'..rrr,-c:ruş u..sn1a L;. h - t: pu sıcı c. ly 'lbit 
olrr.ıyanlar a:;atış bede'!nlu. po.yta:nna ndan h!:I'" ... lı' 't1'!ıtr na.~ııt t , r,:; 

1

t"ırr t 
alır.ak ı.st'.yc:ıle-rin 0~012122 dO!'Ya No. sl'o E nd.ğı.Ir.tz Hılk .rt t. eri ScrvlGina 
n üraci:o.t etmeleri ltizumu ilki olunur. 

+ 
DlK KAT 

Emr:•yt't Sandı!' Sa .klan alm:ın g ;-r' t 'ıl iP<' - goi' 
yenlere nıuharr 1un.lcr1r.lı.ı.n k"Y~ oldl kıy t \ 

c 

ıi:e:e ıh<. bc:lelin::ı yansuıo ka.cıar txı<ç vernıeı;: •ure.ıylc k. .ylık ıo 

t;)cl ır <::sası 

$11-
lc 
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r·~---------------------------1 n g ! J izlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"---------------------------No.116---' 

Türk.ç.ye çev.ttn: lsK.ENDD P. SERTELLi 

büyük 
idim 

Hissodan ayrıldığım zaman 
ümitler içerisinde 

UtrtadJm ve .,efım Mu.ter HlMll ya
va,:ı j'OV3" anlauy'lf; 

- Bu Jalıloyu neden dolt·ıı ldal gö
tilrı...-Yor. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
- 5<Dlrı bu m:.vaf!Jlci7et.;,, bana 
ıkbal bakitında çolt mühim ı;oy~ 

v~dcdiyor. ŞirndJ, i•poryanın c~ 
ba at> saıbat;ında dııı dıser dt:vlet'le~ 

den u.<!Un bır tejjk.ilt.ta ve ı~ e.H!
man r• mallJı. olduğuna b!S'. daha iruırJ. 
dı:n. Eğer ,,arın Amorik= ile h>:ıtıe ı..
tuı:a.:ak oıu-k, em:n;m kl, on!lac 
ır.•ğl(ıp """4tilode alacalı: ve öyle bir 
liS'rJşta biz mu1lab galip olacagız. 

- Çüoi<ü (Yokoham~) dukuz k..-e 
öldü, Ukru: c:N-il.di. 

Ber :r-stıeıı -a cilade 3 defa munfavıun clitlcriııizi fırçalayın12. 

IJ s.so baoa bt.ıyok umıtler verdi. 
D.yt.l,.ll.irim lt.i.. bet.ı1 ~:r.r .. v.. KMt.un.41.1 
uo>ya> hAdiseslrAen çok daha mı;lıilr. 
ye khlikeU .iO!ere atı mı:ra sev \'e 
tt;vil< eden on.., bu aözleridir. 
His~odao i()"rl]dığım zaman, ıüver., 

lede. oı::u:ı b.ir lkaç gı.ln cvvi"l bana söy
lettığl ıu sözleri .nlla hatırlıyorum: 

<'Bir kısan, kendı mt~eketl ııa. 
mına castlllı..ık yapar \·e muvaUak: 
oluna, bence br~ ön~ o m,.. 
&nın heyke~in.i dik.rrıeli, Zira, 
bilmek IA<ını<hr ki, lıoyk? lıir Jı:ah.. 
ra.m.an: Bir Kralın tacını, bir im
pa,r:ıoton..ı tahtını seo iZ<t devıre 
bilir.> • 

................. ' ............. . ....................................... 
•Yokoha.ma> ıı.ın llabı·a!arı burada 

tltb-or. 
• Onun b"'lıra.lcruu yaı,.,, mubaıu-Jor, bu 

1'.idiseden bir kaç ytl ~cnra1 Tokyoya 
g lt gl Mr gi;n caddeleıılen birıııoci<> bü
,.uk bı.r .k.alab_.bk gOn!u. '\.'anı ba..ş.m,,. 
da GW->u uıun saçlı bir Çını 11e scr
ı!u. 

ı.:z .. lı:tan bir ceruız n ~ c•Urıldl.. 1 
1 nl 'orli;ronım. K'1n vldıl acaba?. 

U:.ıı.n 8açlı, ihliy"'" Ç!.ııl · bazin b;_,. 
tt-be&E:i.aıile bu yalıanc1y1 cevap verdi: 

- Yokohama ;,!du .• 

- Ne diyonıun?. Su Ine:fhur casus 
Yo..kclıema, öyle mi.?. 

Çi:!Wnin ;rarunda durı.ıı bir kaç J&
pwı genci, kouJa;ını çatarı.J: bu Y"I. 
bo!'loC';ya ~: 

Sonra acı bir tebessümle ili.ve etti: 
- Yu.rduıum ael3metı için hayatını 

d<·kl!2 lı.ere tel>l\lıeye atr.ıı;ıtı. İmpa
ra-tor.., emriyle bu tab"oyu dokuz (l) 
f~dak5.t' genç ta-şcyor. 

fl:'okc.harna) öl:ıric.en: 

t;-- Ben, /azla al:ıy1~1 sevn.em. Be
nim heykelimi dJrnıek ı•tilenlere de. 
rırr. ki Sa de bc1üm C:bl rernga1ile ç,._ 
lışıntı, Jdüsbet ı~ler<ien daha canlı 
htykcl otrnaz 1 ,it.ı11 yo.pı~.nış bır ci._ 
s:m, hi~·bir şey fld., etmez. Haltı.iki 
V<ltun için yapılmi.') bliyult ve ta.ydah 
ı&ltr, mWe!inl.İL yo,adıkço hf!r ferd:in 
hatıras;Dda ve harız ındJ ya,ıyab.i
llr > 

Dt·m,ş, (Yokoh.:ln.a)nı:ı §ti~ olan 
'fakyo emniyet mudürU, onun mezarı 
b'Jwda bu oözler; te~r:uladı. Mezar. 
lık.ta derin fcıka.t çok mfuıa-lı bir ~es
•illJo; h xı:m oldu. YO!<clıame gerçek., 
ten her z.1.irln kalbinde y:ışcyan blr 
fahs!yclti. Omın ya~tığı , •aynıak-

1a bitm;yece:.C. kad.n- toktu. Böyle bic 
Jc:adını yelı.$liren bı.r mtılct §üphe yok ı 

kı. !n;k.ballnden 'e yaptığ.ı ~ET<kn 
emin ve mu ıerıh ola.lak ya:ıyabilirdi. 

(Yokohama)nın oltim'l, yurdUllu se_ 
"ıen her japon k' dJnm k ... l:iJıde ebedi 
ve \.'Dl...4u.l:rr..;z b.;- sevgi \'C "' 5ka uyar..
dtrd.ı.. 

~tıar:ıktan donerken herkesin ağ.. 
zında (Yoltolıamıiının yaptığı hlzmet
lPJ ve fedak lık mcn.k1bekri do!a.§ı. 
:rorou. 

Tokyonuo. gewş cadde.erme büyük 
levh~•r asmışlıı. lı. Bu le ha:arda ja
puoc .. ~a keli.-ncler ya211ı~dı: 

•"Yck()h.ama blmed1. o, japon rniE.c. 
tinın kalbinC!e yaşıyor ve YL:ıyacak.
tJr . ., 

-SON-

• 

........ 
T - O, memleketiınlzın en bilyük 

kah,4mi1Dlarıodan bıri ıdl. Dok,.. ke.. 
14? l~atmı tehlikeye ıkoyar01k. yW'du
n.;ı .S.&'YJ.SU yacarlık.lar .:dsterdi, Or:rı.m 

yaptJJ:l hızmetler\n netJce~ı ~ak 

ıe:ecek nesiller idrak edecektiı. 

(1) Moğo!Wd:ı, (9) rakamı p<'it mu· 
kad<lest1r. KubıUıy Han dcvrmde Çin-
de bir çok evi"" dokuz odalıydı, En 
hayırlı ıaydık:..ı?"rı .~ler:r.c saat dokuz
d1 ve bllbössa ayin dokuzuncu aürıü 

ba.şl1tr.Jardı. Dokı.ız rnk.~mınuı kudsi
yetine 1nanma Adet: Moi;ollstandan 
japc.nyaya. da !nl~a. etınist1T. H&la 
Cinde ve japooyanın c..•:r-e yakın şe-h.ı.r 

ve köylerinde b;.ı rak, ın ku<lSJyetinc 
ııı:ı&n~nlar çoktl.J[', 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
!'r!uharrir cenaze alo;rına kuıa(ı ve 

b erce Japon aancinı"l omuzlarında 
gıd (YOO:oharna) nın gerç<!kten bU.. 
;r-.lk bir kahraımaın olduğlJllll hıanıdı. 

ve Bütün Ağrlları Derhal Keser. 
Sıhhiye Veniiletinla ruhaabaı haizdU. icabında günde 3 kaşe alınabillr. 

i. F. S. 
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Jarını veren kahramanlar n.tzarbtm.a ı 
cM!lr~orfard.ı. •Kabili tebdil "" pa,ç> annın aiuıa-

Tnbııtısı a.ııkasında göz.ler~ ı.slamn.ış, nıt nıünfer.deSJDı t~ ! otJer. masta!'. 
&ty ·ek saka.Ilı bir ihtiyar vardı, Her. l:.ırlr• vaız1yeUe.in m::ı .. ;>" !t" ve tesvı-
ke rna: ;yelerınin temini.ne t US\.'..ı ve ter .. 

- Eaşlll.llı sağ olsun. .• Faka!, kızınız t>bat> haJok<IMl k! bt "' için İktısat 
öınıot.dı. o, bı.n:lan. sonra ynı . .,.acak. ,T<ktıletind.en istihsal rdl1rn!ş olan lG 

D.yor ve kend_i_,lni teıelll ediyordu. Şı.rbat 1938 tarih V" 254:: , ~ . lu ihtcr:ı 
Schi.r civannda eıtrafl duvarla or- 't:erotmın l.htL\'a ett ! !. bu kerre 

tülnıti:s ktiı;ük bir rr:ıez..ı.:tkla dııran bu ba kas..rr.a devu- v~yah ıt iladı Tü.Tki-
cen ze ala:tmııı önullde dok= ırenciA yed~ mevkU !';Je i!<O? n ;;: ç'1. saliihl.. 
<'Inı.ı::.1 :..rmda a:ötürülen b(eyOk bir tab- yet dahi Yer;lebileC't.-"ğ tt kl i cd ln-_eJd.c 
10 vardı. Tablon'Wl e•r.ıfındaki çe.rçe- o!makla bu b us ta.::.· malt1maıt. e-
ve "Y•h tüller.le örU!lmü~til. dimnelı: lsliyenloer!n G:ı at.:da, Aslan 

Bi,.. yabancı, yttlllerd<'n bırine ıor- Han f jllci kat ı -- 4 r: araolara mil-
du: JG.cöaıt eylemeleri ilôn ou>nur 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu Baş
kanlığından: 

Okuıumuz talebesi ilitı,acı olan 5723 Lıxn en Km:uo U.bmin bedelli 349 çiti 
W...<t>'1ll.-. G!lmüşou;yu Yilks<'k MUhendia Mektebi Mma.;ebesınd<> !opU.Dacak 0-

ıan 1'omizyoowmızda 2/3/942 tarihine rastlayan Fazartwl gilnü oaat 15 de lha· 

lesi yapılmak llz.ere kapalı zarl urıuliıY!e elaslltme7e ltonulrnuş!ur. İllı: teminat 
429 27 Llr&dır. 

Istekl;leri.11 ~artnameyl görmek ve ilk teminatı ,.a.1ıınnak i.'<tere eksll1rn<>dcn 
bir atin e"""lıne kadar Beş!kiaş Yıldızda bulunan Olrulumuza geı.melerl ve ek

s~< günü de Yüks'k Mühendis M-bl Muhaııebesiı>de bulumnaları lAzıındır. 
2;9~ soytlı kanun!a şa!"bıamede ,.azılı abkAm ve be!gelerı ihtıva ede~k o

lan tl'kllf mt>lı:luplarmın m'ltmeden 1 s::at evve!lne kadar makbuz mukabi

linde Knm;,,yon Başkanlığı.na verihnif bulunm<ıs' ıarttır. Poalad:ı valtı olacak 
~~cıkıneler kabul edilmez. (2212) 

Cumhuriyet Merk ez Ban kası 

AKTiF 
Ka<a: 

AJlın: San .Kilogram 72.GO!l.WI 
Banknot ••• ••• ••• ... ••• ... ••• ••• ••• ••• •.• .•• • 
Ufaklık .................. ••• ......... ••• ..... . 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Uram. ............ ••• ••• ... ·- , ..... ••• 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: safi Kiloıırım 15.788.078 
'1ltmı tabvill kabil ıerbetı dövizler ••••.•••• 
Di&er dövizler ve Borçlu lı:llrinıt bakl;releri ... 

Ua,ine Tahvilleri: 

Deruhte eıdıl<!n evra ı ıız.kdi?e kazıı;ıJ>tı •••••• 

Y..anunun e - 8 tnc=i maddelerine tnt1ka.aı 
tıozıne t.a.n:tından vlki tediy1t.t ... . ......... .. 

Scn<dat Cü,danı: 

Tıcar1 $ftletler ............................. ••• 

Esham ve Tahvilat Cüzdam: 

(D<'ruhte 
A - ( karşılıgı 

edilen evra.ltl nakdl7onln 
..ııam "" tahvillt (ltlbart 

kıymetle) ............................ .. 
h Scrbe~t e.sham ve tab.vlll.t .............. . 

Jlvau lar: 

Altın ve dOvbı: ttzerlne avaııa ... ••• ....... .. 
TahvilA.t Uz.erine avana .... , ••••••• ·- •••••• 
}Iaımeye k:.sa vadeli ava.na ................ .. 
l z neye 3850 No. lu Kanuna cöre açılan 
a U Ka~ lıklı avans ....................... . 

Hi' edarlar: •.•••••••••••••••••••••••••••• 
)Julıt~lif: ••......••....••.• ·~· .......... .. 

21 Şubat 
~· 

1 
LİKA LİRA 

102.125.059.59 
8110.668~ 

871.436.82 109108.064.tl 

51.574.96 51.574.96 

22.207.195.10 
-.-

83.662.323.63 85.889.518.73 

158.748.563.-

1 
22.227.905.- 136.520.858.- 1 

1 
324.765.BG0.39 324.765.860.39 

45.501.881.93 
8.996.454.71 54.(gS.334.64 

4.906.19 
7.806.690-

1 

167.500.000.- l75.313.59il.19 

8.112.561.1~ 

1942 'Vaziyeti 

PASİF 
Seruıaye: ................................ . 

İhtiyat Akçesi: 

Adi ve tevltalAde ••• •• • • •• ••• • ................ . 
Hu.us1 .................................... .. . 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı na.kdl7• .•••••••••••••• 
KanUDun 6 • 8 iDCl maddelerine tevfikan ha• 
z.ine tarafından vW tedlyat .•••.••••••••••••• 

Deruhte edilen evrakı nakdl7e balı:iy .. ! •••... 
Ka~ılığı tamamen altın olart.k Ulveten teda-
viıle vazedilen ............................. . 
Ree.iı:ont mulı:alıill ilaveten tedavüle vaze-
dilen •..•....••••.•••..•.•••••..•..••.•••..• 

Hazineye ,.apı1an altın .ıt8J1ılıkh avaruı mu .. 
kabıli 3902 No. 1l kanun mucibince llAveten 
tedaville vazE.Uilt!n .......................... . 

Me~duat: 

Türk Lirası ................................ . 
Alim: Saf! klloııraın 817,100 

3850 Na. lu kanuna &öre hazineye açılan 
avans mukabili ~vdi olunan altlnlar: 

san kilogram 

Döviz Taabhüdatı: 

15.541.930 

Altına tahvili k.ab11 dövizler ................. . 
Diler dövizler ve alacaklı klirlnı baki7elerl 

;\lubtelif: ... ... ... ... .•. ... ... ... . ..••..• 

LİKA 

7.822.01 9.15 
6000.000.-

158.748.583.-

22.227.905.-

136.520.658.-

17 000.000.-

263.500.000.-

115.000.000~ 

95.334.392.06 
J 233.782.03 

78 124.167.90 

-.-
24.026 642.74 

Yekün 1 

.. :;00.000.-

8.98.140.170.44 , , Yekun 

' Altın üzerin~ Avans % 3 

LİRA 
1 

15.000.000-

13.822.019.15 

53J.020.658.-

96.0GB.174.09 

78.124.167.90 

24 C26.642.74 

139.178.Ş()S.56 

898.740. ı 10-44 

----ıı- -
ı ~-~:f.oı ! 

27 Şubat 1942 
11.00 Proıram, ve Momle!r.el Saat A-

l~.01 

1a.~s 

18.55 

19 10 

19.30 

1945 

2C.U 

20.45 

21.(ı(• 

21.15 

;yarı. 

111üzilı:: Fasıl Heyeti. 
Z~Ta&t Ta.kvımi. 

Miiıllı: ~a.n Havaları (Pil). 

Milzik: Genç Bestekı:rlarımız
Sababaddin Kll.U'nder. Kendi 
Besteleri. 
Memleket Saat AJ'rxrı. " AjlLJl.9 
Haberlert 

Milzik: Kla;iJı: Türk Milı<iğl 

Prnçamı. Ş<f: Mos'ı:rl Cemil. 
Radyo Gazet.t:Si. 
Müzik: Ka.rı.;ık Şo~ı ve TU:'kü
er. 
ı<onuşma (ikti.sa! Saotl). 
Termil. 

22 00 Miirıik: Radyo Salon Ork~strası. 
(Violonist Necip .A.,<kw.) Sop
rano Bedri:;~ Tilzün'ün işiiıra... 
kiyle. 

22.30 Memleket Saat >cya.rı, Ajans 
Haberleri ve Borsalar. 

22.45/22.50 Yarınki Program, ve Ka. 
plllJ$. 

Fatih Sulh ilainci Hukuk ını. 
kimliğinden: 1940/185 
Tebliğ edilecek k'ımse: .Abd'ii!.. 

kadir: Ereğli mahallesi Kireçha. 
ne sokak (13) sayıJı evde sabıık 
İs. an.bul oolıcdiyesi tahsildarla. 
rından. 

1937 yılı mayıs aylığından faz. 
ı.a mc'huz.unuz olan e~aıyr' tev. 
kifat (otuz bir) lira (dok.>an üç) 
kuru;>un faiz, avukatlık ücreti 
ve 'llıasarifi mu.hakeme ile bir. 
l.k'lıe tahbili hak.k.ırııda belediye. 
:ııin a•ley!hınire açtığı a.lacak da. 
vasının ilanen yapılan gıyap ka • 
rarına rağm<.n bulunmadığınız 

(10 ılıaziran 1940) tarihli icra kı
lınan ıınuıhaıkcme netices:mc: 
Temıylzi kabil olmak üzere meb.. 
lağı müıclıdeabihin (yiiızde beş) 
faiz ve (yürzde on) nisbetinde üc. 
ret, vekıii:le~le birllkrt>e tahsiline 
lloarar verilldiğindoo tch1iğ m"" 
kamına kaim o1mak üzere oın beş 
giin müdckt~e iLi.n olunuır. (5!>1) 

Sahir VE Başmuharriri Etem İ:zze{ 
E<nice - Neş:1yat D!rekliırü 

Cevdet KAHABİLGİN 
SOS TELGRAF MATBAASI 

Tarihi Tefrika: Jj 

Ehlisalibe Karşı Kılwç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Arslan bu sözleri müfiyemetle ve 
sükunetle söylüyor sanki hiç bir 

şey yapmamış gibi görünüyor 
- Ne mı ol1.1r? B;;y le bi.r asker 

da.ını.a CE•hbe del>İ6ile glıl\IDİye alı.ş
madı~ ıçtr. lbozulmıy a mıaılıkUm. 
dur. Bi'ı Türkler d<>rim<İ"l ve ka1bi
roY.< a~ı\ darak hiçbir örtüye ha.. 
cet görm<.CfJ: ımeydana çu;karız. Bu 
i.şkr& •·li ııcnı 1ciım iyı idaıre eder 
"\"e k;iın d;J;.:ı oesux dö~se ka
zanç hiç şüphcsi:ı o taraf.nmr. Ba.. 
k.ıııı.z, lrocaııJz elli \ıh .kıişllik faiık 
ordusuna güveooı"e~ w ü...~ de 
urhlı ve k~ı gılı ask~rl..rine da
yaııa:r<llk hiçbir askerlik ~era~1ıi.nc 
istinat et:ıwd~·n ellerini, kxıllaıı:ını 

sallıyaıak geldı. Llkin, lhi.< on beş 
·bııı kişilik urhsız ve bıırgısız as. 
kederiımizıc onu perişan ettik. 

-Tali 
- Tal:i ıl<•ğll, tcdl:>lısizlik. Bir 

ask>er, bir kumandan hex iliti.mali 
ılüşü.nmcli. Siz zırhlaır.ımza gü
,-enıci>ni:z, ~'Okluğunu2a baıktıınız, 
hiçb;r tedbır yapmadınız. Netice 
aksi <>ldu. 

Aıslııııı bu sö.cleri müLl.yianetlc 
ve sükı'.ınet;e söy1üy,ndu. Saınki, 

hiç büyük bıır şey yapmau:ııış biır 

aıfam gTh'. 
Ka<Ln, <!;ıha h5.lii g;jzlcriaıe illa. 

:wıarnyor, ka.ışısııı<la bwuınan ada
= TW-k Hak.mı ol<iıığurııa hü.k. 
medcmiyordu. 

Mina bir p~ça durduMan oon
ıa şüphoe-s;ni ı:·dcrnı2k içiın şu söz. 
leri söyleu 

- Çok • ıca eder•m, söy'led:iıklc
rinizi doğr:ıh: !da kabul ederim, 
lakin sizin lmpa.ratomnuo: nerede 
acaıba? 
Arslmı, hdmın tereddüdüne 

ha.it veriyordu. Hiç lknzınadı. Çün. 
kü, Bizam İmparatorlaırmın deb
debe ve saitıi!!lıatın.ı yııkındaın 'bil.. 
diği i<;in bu kadnıın kendi haline 
inanam:ı.yaeağıını hoış göruyur.du. 
Yuımıuşalk bir cevap verdi: 

- 'DürkJer yalaın söyleme2. İşte 
kaırşıruııda o1 umn ben Selçuk Ha
kam.ıyım, ö:yert"k bir parça da 
ka.şlarını çattı. 

Miına ar.ık karşısındaık.i adamın 
Haka.n olcwğuıııa iman e'1ıınişti. 
Kell'<liru c_r parça topaırbmıya 

sav<J.itı. 
Arslan, 'kadının bu toplan.ışının 

farkma vaıa•ak şunları söyledi: 
- Niçiın serbestin; zi boruyors u.. 

nu2? V aziyetiniızi hiç bozımaya11z. 
Bizim saray !arıırruzda böY'le adet
ler yoktur. İsti.rahatinizi tem.in 
lçin şimdi sizi ·bir çadıra göndere.. 
ceğıi.m. En s~dık bendegiiımı:mdan 
C'lan kadınlardan hir ikislıııi de 
h.ızmetinize vcreceğ'.m. Ne a.rıı.u

nuz oh.ıırso hlç düşünmeden, evi. 
niıııdc i.mıiş gibi emredinıi!z.. Bakıma
yınız ki, d~ğd&yız, v~ hlçbiır şey 
bulımıma2, si-z eınredi:ıriz, bizim 
l:ıdir elimıi.z guu doğımııunda, biır eli. 
miz Marmua ve Akdeniz sula.rın
dadm". Buyuı un istirahat edıiniız. 

Tercüman, M.iaıa'yı &slaınm hu. 

ı :nırundan Çıka~, hazır laııımı ça. 
wra guiü ·m4tü. Çar.lJda jşl.mell 
mi1li elbis,.;; ıile çalışan ve b~ 
eden ilci güzel Tiir.kımoo. ılııızı v&l'o 
dı. i\foıo ç~cl•ra '."> • t>ı,· göz ~ 
Gözlerine im>.:namır<' du. Çadll' 
ağır Hin• h;m:ı:;lannd?n astarla 
ve i:n"ill 4ıtımel.i idi. Yerde en na.o 
dMe Afg"n ve Tü · lcistan halılan 
serHi idL MiMcr ve ""dirler ıı. 
ağır Şam, Bağdat ku~aırile 
lıaplannuı, alt·n ve inci pıuıllarla 
nakı lı bu.;unuyordu. Fevkallde 
Ye yorgan!<.r örtülü inl"i ile işlen. 
rr.~ bir yntak da v .. rJ . Leğen ve 
.il:ı<r ki takı?l' 1 arı yakut işlemeli 
idi. Türl<m<'n kızlan şalvıarl.ı ve 
tertemiz g:yinmi bıuLu.nruıymılar. 
dı. Gözleı·;ııi11 içi gülen bu 'l'üdE.o 
men .ku:laı·, r.e de can.ı yak:ıaı şey
lerdi! 

Mina hayretten hayrete d* 
ınıüştü. Hi\kanm oturduğu çadJr 
ne kadar ,_ade ve alelade Wi! Pe. 
halil, bu iht ~arm orad:ı yokıtıu? Mı. 
safir ol.duğ•J çadır o k~dar muıh'e
§em 1"i, adet& bi.r ha.Llı.c idıi.. Sade.. 
lik içi.ne gömü1ınüş bu ihtişamı 
ve güroll ği Bi:zans :;a.-a,ylaırında 
bile gören.<1mi~ti. 

Deriın bir düşiın<:e içinde bulu.. 
r.-uy<:ırdu. Türkm<>n !azlan hemen 
ııl'\m taslarla nar ş~rubuıru.ı ge
ti.rmişlerdi. Biıraz sonra Mına'ya 
legcn ve ib k tatkdım ederek so
~unup yık:ınmıı.sını \ e çaıneşıı 
değiş!iıtıoo,,-ıni söy ieJr..işlerdi. Mi. 
n.a esasen ıhaTp ve yol yoırguıııluğtı 
<iolayISile pe1·.iş:m ve dtirli .ifil. Kız. 
lar.ıı 'bu tekilliırn kabul etıtıi, 

Mina el'.:ıisel<'rini sırtmdaın ıı&

nın;, yalnıı ince Venedi:lt ipai~ 
den yapıl:ın:~ tül bir gömlek ile 
kırlmı:ştı. Türkıın<.>n kızları bile, 
bu ·Iuıdıımn tüller i:çınde y•uıınııılan 

(Devamı V•) 

Zühreviye ve Cildiye :h-lütehasslıll 

r. Bayrı Ömer 
bğ:edeo soııra Beyo~ıu Ağa Ca
mii karşısı Hasan Apart. No. 133. 

il•••• Tel: 4Sö8G ----

MOVADO 
aonoplan 

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

Her yerde arayınız. 

lstanbul Defterdarhğından: 
D<>SYa No. Nev'i Mııhamınm 

Bed~J T ....... 

5ll!rll/26 Karadenl.% Botazında Bü:1ilk Llman önün.de 
batık bulmı.ı.n Nev~lıir ıambot"nun enkazı. 15~0 30I 

51196/2~ Fındıklı dniındc batrlc bulunan I:us Romoı:t<ö. 
riinün cnka11. 400 eo 

51196/5 Toplıa.nerle Salı Pazan önünde b•llk bulıman 
Varangel yatı en.kazı. 2500 600 

511P6/2~ Anado!uiı:"avacı Bil,Yök Liman önünde batık bu 
luoı:ın Yıman vapuru ooltazı. 800 160 

Yıf.:•rı.da yaızıh batık vapurla,rın enkazı :6/3/942 Paz!l4'\e ı rnat :5 de Def" 
te1'd3rlık Mill.1 Em1ıık MildilTliltünde ıt"üteşek.kll Komı:zyon<la ayrı ayn \4 
açık art!ırma ~le o;at1lac<1ktır. Umuml ve humcl ıartnamelc-;,i Mil!t Eml!k t cıll 
ltalemlnde. görillebillr. 

Jt..tekl.11erin ayni gün ve ayni saa•tte teminat makbuz.la-rly1e RomiıS~.·ona mBc 
raci:lat1an. (2839) 

~,------------·------· IST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 
.. ....................................................... J 

Bc'ylerbcyi tahs.Ll ıubesinde yaptırılacak Uıdilat aç.k ek.:ıi\Lr.cy nubnUO.. 
tur. Kt~lt bedel 151'3 Ura 2' kuruş ve ''k teırıln;;tı 113 lir:ı 71 J:urı.J W'. Keşif 
ve şarlnMne Za·b>t ve Muamelıl.t Müdürltigö kaleminde görulebi. r. İh•le 2/3/ 
942 l'azartesi günü saat 14 de Dalıni En<..'\ .. ır-En<lC' yapılacaktır. T2lir ıhı jJ,1t 
teminat mak·buı: veya mtktuplan; ihale ta:'hındcn sekİ'Z giln ı.. Vt·el Belrdi,.e Fed 
İşılerl 1.1'üdürlüğtine mtJracaatla a.Iacakkrı :tC"Ul.1 ehliyet ve ~.ıl y•!ına a:t Ticaret 
Odası vesikaJariyle ihale ~U muayyen sac;tfe Daimt Encthrf'.!nde bul·ımn~ 
laırı. c2294., 

lstanbul Umum Bahçevan, Setzeci 
ve Manav Esnafı Cemiyeti Umumi Ki .. 
tipliğinden: 

19/2/942 tarihinde toplanan Umumi Hcy·eı.nde yen.d"'1. mt<h•b:·I !cl'asıııf. 
karar v<::-Um'.s ve teçim n<·tic~! Mınıtaka 'f1r'a ·et MüdürlügU..11e BT ,Cü m şti·. Ne-' 
tic"E! nizamname hükiimlertne uygUD gör:..:.ınırd'f:nden seç :n )en n icra.Si 
emrolttnmuşiırr. Cemiyete knyıllı Bahçevaıı ~l"bzecl ve m n v esn ! n. hüvl:fcf 

v-;: nru:ı:rf>De cüzdanları ile b~Tlikte 3 Mai''. 9-1::! Salı günü sa:.1." 10 ı.ı c k 
dar reyler!n.i ku!lanmnk üzere Türbede Bıtııl caddesinde tO n Esfl.;J 
Crın;Jetlcr1 Bi.r1eş:k r~1erkezinde hazır bL•l· mc:l:ırı rica oı t". 

l _ Rt"Z..~Al\tE: Altı !k.isiden m!irek,<'o Idare Hey'eti tı.zaı:ını :sernıe1' 


