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Ç.- İLKBAHAR 
BOGUŞMASI 

-Litvinof 'un 
sözlerindeki 
hakiki mana 
ne olabilir ? . 

Garbte mütte· 
fiklerin bir cep
he açmasını 
Rusyanın yükü· 
nü hafifletmek 
için mi istiyor
lar, yoksa haki
katen buna muh 
taçlar mı?. 

•• 
Oz Türkçe 
Terimler 

• 
Felsefe! komisyonu 
dün Maarif Veki
linin Reislij'inde 

toplandı 

Komisyona §•hr~ 'ff 

diğer yerlerden giden 40 ilan 
fazla profesiir, doçent ve 

muallim iştirak · edliyM 

Ankara, 28 (Teleionıla) -
Orta öğretim felsefe terimle.. 
rin.i tedkike meın ur koınkıyoıı 
dün Dil ~ Tarih. Coğrafya 
Fakültesinde l\.laa.riıf Vekili 
Ba•an Ali Yücel'in başkanb. 
ğmda toplanmış ve Dil Kuru. 
mu üye ve uzrnanla.rile Ord. 
Prof. Şeldp Tunç, oro. Prof. 
İ. H. Baltacıoğhı, Bay Halil 

{Devamı 3 üncU S.hlfede) 

r-:ETEMızzET BENlcE' Boy acılar ve 
" Sovyet Rmyarun Amerikadaki M •• k• A · ı 

Büyük Elçiııi Litvinof bir deme• US ırat mı • 
ôıı.de Garp Anuvasmda :fttıi bir J C 
cephe a~ılınıası lüzumu üzeriru!e eri emiyetleri 
dikkate değer özler söylemi bu. 
iunuyor. 

Bu sözleri şu şcl.ilde lı:ıı.altacak 
lıelirtebiliris: 

•- Garpte muhakkak bir cephe 
açılmalıdır. İlkbaharda bu maddi 
yardnnın büyük fa)das.ı ul:ıcıık. 

tıır. Cephe açılmaz, Rusya mağlüp 
olursa Bitler zenı,"1n. ka)ruıklara 
güvenerek dünyaya h&k.inı olur. 
O v.alrit, garptelı.i müttefik ordu
ları da mer yoluııu aç~r .-e 
ltatti mağlıip olurlar .• 

19'1 Alman taarruzu esna.oında 
Stalin garpto ikinci bir cephe açıl. 
ması yönünden ısrarda bu:luıun~· 
tu. İngiltere bunu yapamadı ve 
Çörp& ) pamamak sebeplerini 
uzun uzun muhtelif vesilelerden 
istıi.fade ederek anlattı. Son heya· 
nıatında dahi, 

1 
- Görüyorsuıru:z k!i. garı>le lıir 

cephe açmamaılda ne kııdıar i.abet 1 

etmiş buluouyonız. Biih~, Ja. 
ponya ile haııbe tulwjtuğumuza 
ıöre .. 

Deiti. Hakikatte, Britnnya ada· 
lımnda, Şi.mali İrlandada, lzlan. 
uda İngiliz ve Amerikan onlusu. 
aun bir müdafaa için nı1, yoksa 
herhangi bir vaziyette Garp Av· 
rupasına bir çıkamıa yapnıak için 
mi tah'iit edHdiği hakkında bu. 
günden bir hükme varmak müm
kün değildir. Almanya, Sovyet or· 
dusu ik ilkbahar çarpışması.na 

haşladıktan ı.onra muharebenin 
.ıacağı seyra göre İngiliz adala, 
nndaki ordunun da rolii a) dınla. 
aacakbr. Almanyanın muvnffaki· 
yetsnliği takdirinde bu orduların 
bir ba:nçer hızı ile Almanyanın ge. 
ftlerine a.ktanlacağı , aksi halde 
lıli.r müdafaa harbine :hazrr tutula
cağı ıı.çılııtır. Aıı.caık, Sovyet.ler bu 
noktada lngiihlerden ayrılıyor· 
Ja:r. Bu ayn görüş ve düşünüş Lit. 
vinof'un demecinde de bütiin vu. 
auhile bndisi'lli gösteriyor. He
saplaıa ayn ayn görüş ve ııeti~e. 

CDevamı 3 llncü Sahifede J 

Yllhk kongreleri· 
ni yaptllar 

Şehrimiz boyacılar ve sıvacJ
lan C!m'yetinin y ı Dık loongresı 

<iün öğ-:cden sonra )'3.pıl~tı r. 
(DC V3"11 J üncü S.hl!ede) 

AG 1 R 
işçile.r 

Ekmek lı:arb aM!ıktan .soonı 

vazilelerinden •yrilanlan 
müesaeseler Vilayete 

bildireeek 

Ticaret Vekıi ı e ııı.ıyle Vıl.1) ele göı>

del'!len bır emiı.·.e t..ı.liılı~tn·cı.nıede 

tcsblt olı.man •i» iı;l•rd<> a.ogorl bir 
ay cı e\'~lm·lı BUrettc çaL.şmı~ veya ça. 
l ..,..a<..c.k olanl•ra 3.,ilr ~\; İ ::ı.artı ve .. 
rilmes' <tensip ed Jld : ği ve ağır l;<:l 
ka:rtı aldıh--tan so:ı.t Cl l. yrıl=ı.c !ş(ilCTiJı· 
ı?1rrindck i kaı-tlat'l n geri a li nubi.iaTı~i 

i~<n bu §çiler! k ul '.'.l n an müessesele
r :n f<.: r ilerhı hüviy et~e:iylc ayırıld ık_ 

lan t.ır ihi zamanında nıahala n1aDl:am... 
:ara blldi rn1eleri liizuntı l tcb1lğ oltm
n.11$11?1\ 

Belediye vergi 
ve resimlerine 
yapılan zamlar 

• 
YARINDAN ITIBA· 
REN BAŞLIYOR 

Yeni tarifeleri bildiriyoruz 

Şehir Meclisi karade b<>l ' · ·
ye , ergi ve resimlerındcn bazı

cı>ev&mı a üncil Sahifede) 

CASUSLAR DÜELLOSU 

il 
Türkçeye Çeviren: 

1111111~~ iSKEN DER F. 
SERTELLi 

DÜNYANIN EN HEYECANLI 
ENTRİKA ve MACERA ROMANI 

Fil!pin Maıaı·ında lıııilizl•rin, 
AsnerikalıJ.acm .._.e japonu.nn ca-
111"1 tetkilAtları - Malak-.lı lı:adım 
avjamak ıst.l1en c:aııı...slat - Me7-
haneler<ie ıarsonlıılt yapan Japon 

<*llltlart - Devletlerin ıni>yon
lwrı buır&la.rda nasıl harca11J1or?
licrşeyde kadın pumajı .. . Kanlı 
ibtilfıller ... Japon cellalları İl ba
ıında!. .. 

8 U G ON B A ~ l A O 1 K. 4 üncü Sa~ifemizde Oknyunuz 

Şak cephesindelıi Jı.arti<Ma ait - ı·e&halerdea. Karb yollar tberinde bmyonıana ve nelDrler tzeriıı.de 
lıiiçiik vaat alada Alman la§" \'e ceplı.aıre ııek Kyat k!'1Jan 

UZAllŞABKTA 

Cava denizinde 
büyük birdeniz 
harbi oluyor! 
Japonlar her ıeye 
rağmen Cavaya 

ulaşmak istiyorlar r 

Bii~ ük im deniz harbinin cereyan ı 
ebnelote oldı.ğu Cava deWzi.ni ve 
Pasifik adalanıu &'ÖSterir harita 

Londra, 28 (A.A.) - Daily .Mail 
ga:wtesinni Batavia muhabiri, şu 
telgrah gönderiyor: 

Japon filosuna mensup bir1ilr.. 
ler, şu anda müttefik deniz filO'la· 

(Devamı 3 Uncil 5ahitede) 

AMERİKA 
Vişige kat'i 
bir ihtarda 
bulundu 

Eğer Tunus yolu 
ile GI. Romele mal· 
zeme yollandığı ta· 
bakkuk ederse 
Fransa düşmana 
yardım eden mem
leket addolunacak 

·• reıml 
teltlli' ne11redlldl 

Vaşington, 28 (A.A.)- Neş. 
rolunan resmi bir tebliğ Vişi 
ile Vaşington trMındaki mü
nasebetlerin §eklini izah et. 
mektedk: Amiral Lealıy'ye 
ı;erilen bir Fransız DOta.sııı. 

da, Frııırusamn bitaraf kaldığı 
ve Fıansamn mütareke şart· 
lan dışında A.lmaııJara bir yar 
dımda bulunmadığı ileri SÜ· 

rülmektedir. 
!Devamı s liııcll Sabl1ecl•l 

Kripsin; işgal 
altındaki mem
leketler işçileri· 

IOVYET TEBLIOI 

ALMANLAR 
ağır kayıplara 
uğruyorlar 

Muhtelif yerlerde 
bazı meskun 

mahaller işgal edildi 
Moskova, %8 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 

27 Şubatta cephenıin muhtelif 
kesimlerin<le cereyan eden şiddet· 
li muharebelerden sonra, kıt'a.Ja. 
rmuz bazı mesk:Un yer lfll'i işgal 
etmİ91erdir. Diişman ağır kayıpla.. 
ra uğramış ve bilhasa çok miktar· 
da insan kaybetmiştir. 

26 Şubatta hava muharebelerin. 
de 3 Alıruın tayyaresi düşürülmüş 
-.e yerde 16 düşman tayyaıresl talı.. 
rip edilmiştir. 27 Şubatta 3 hava 
muharebelerinde ve 3 yerde tlüş
man tayyaresi yok ediılmlipr. 

·yaz yirmi tonluk Tepe 
motörümuz Kara

de nizde kayboldu! 
5 kişilik mürettebatile Bur-

• 
gazdan I stanbula hareket 
eden motörümüzden elli 
dokuz gündür haber yok ! 

Alakadar makamlar ehemmiyetle tah
kikata geçerek arattırma!ara başlad• 

İstanbul ve Karadeniz llman!-n De Burıaz linınJY arasında sefer. 
ler yapan 120 tonluk •Tepe. mıotllrii elli dokuz gündenberi Kar.ıde. 
ııizde kaybolmuştur. 

Yapılan tahki.kata göre İnebolu limamna .kayıtlı olan bu motöril. 
müz son defa beş ı.işifik müretteba tile 30 Kiııunuevvelde Burgaz U. 
manmdan İstanbula harebıt elımİ§, fakat ondan S<»1ra hiçbir h her 
abnamallll§tır! .. 

Alôkadı>r makamlar larp eıiell ~ 'ff a:raşt.aınalard.a bulun. 

m&ktadırlar. 

Yirmi beş muhtekir 
Adliyeye teslim edildi 
Bunlardan üçü tevkif edildi. 

Diğerleri de muhtelif 
cezalara mahkum olundular 
Bıu sa,bah ve <iün &&iyece yir. 

mi üç ilıtikar ma:munu haaıkın. 
do tııhbata ııeçilıereık mahkeme. 
ye ver ı Jımi.:ıludir. Buruardan faz. 
ile. fiat.lıı m~l satan Rumeliltava.. 
j!ında bald<Al Hayri 20 llra pare. 
cezasına \"<! 28 gün dmJı:anım 
c.çıırruınuya, F<ıtibte oduncu Be
kir 10 Ma para cezasına, 14 gün 
dük). anım a93maıruya , c t>ang1r. 
dıe cıdlllllflU Hasan ve Fatihte ıro.. 
müreü Atıf beşer lira para ceza. 
sma ve 7 şer gü:n dükkaır&rıru 
açamarmyıa, şeker ooyaıaıernesi 
venmyen İJvbal, Çarşolropıda Di
yar\Je.Jm kahveleri sahibi Abdu.
la.lı 25 \ira para· cıezasına mahklım 
ed i lmişlerdir. 

IVAPUR 
ücretleri 

c eşya tarifelerinılc 
ğişiklikl.er ve zamlar 

Y111>ıldı ----

Japonlar yeni 
Britanya at..a -
sına da taarruz 

ne hitabesi 
Karpit füıtilannı yükııe-l'!en Ga.. 

-'-""""..;;.,""""""°"""~~:oıı ı la,ta.dla Muıilıafa ve Na:ı:mi i1'e Kur. 

Devlet Denizyoiları ldaresiırin 
yoku ve ~-a ta1"fı>Jo.r 'ilde bazı 
değişikJik.ler ve :.amlar yapılmak 

üzere l\fünıakallıt Veka1eti ta ra. 
fı.nrlan te'!kilrler jcra r.lu'J1m8k.. 
ta idi. Bınıla«"dan umumi yük nıw· 

luAarma ait olan tadilat Wkan-ür 
e'lımiştir. Y armda:n ioUbarE!'Il m €r'I 
olac:&br. Ydlcu üc!'etleri haiclıı 
da tedkıilder devam etımektediır. 

edecekler! 
Londra, 28 (A.A.) -Avustralya 

tayyareleri, İngiliz kı•'alarıoa yar. 
dım için, yeni Birtanya adasında 
toplanm~lardır . .Japonların bu a
daya da bir taarruz yapmak niye. 
tini gösterdilderi anlaşılnıa.ktadır. 

"Düşman istihsa
litını duırdurun 

veya ağırlaştırın,, 
Londra, 28 (A.A.) - Eı.ki !\fos. 

kova Elçisi, Avnm Kamarasının · 
ycııi lideri Sir Cripp,, radyoda iŞ
gal altında bulunan memleketler· 
deki işçilere hitaben dem.iştir ki: 

<Uevamı 3 ilDcü Sahl!ede) -- -----

Kınm eephesinde bir ııehiro 
keııannda Sovyet nöbetçW 

Harkof'ta üç 
Alman tümeni 

dağıtıldı! 
~Mi<ova, 28 {A.A ı - uı..ra,.,:ıda, 

M.;n·c ıaı T~muc;'('nk.o, H ar kc.!"un da-In 
n .Lirlafan hatlarını t uiP:J t ç ADrn.an 
t ilır.Prıinı d.ağı~nııştır. K!7.ll Yıld12ın 
-.ş..ı.re t e1t!ğinc gö:-e, Kı~ sk bölgesinde 
d u"".1Jl"l Sovy e-tlcrin !eh.ı.P d önmekte
di 

GECE KADIN YÜZÜNDEN BOSTAN
C l DA BiR CINA YET iŞLENDi 1 

• Amerikan tayya· 
B ı r Ada m ı ; Y o 1 u 11 u relerinin 
Bekliyerek Tabanca batırdığı gemiler 
·ıeAvırYar ıar! 

Dün gece •• ut 21 d~ Bostancıda 
bir adanun ağır surette yaralan. 
masile neticelenen bir cinayet iş· 
lenm~tir: 

Bostancıd:ı Koruyolu sokağında 
10 numarada oturan ve inşaat 

KISACA 

Narlı o amma .. 
h.0?TI3l~ narlu do-k. lJo7. kutı.lfU yükael

tJ.:miş . Bwu ıarett:d.ekl ha,v9().isten 
öğ:enen biozlm m.ah• ı.t : 

- Gürıel ve ımti.kemmel. 
Dlyeıek Jave &.;: 
- Mangal köm U.!1.1 öyle b i r şey oldu 

k ı gaI ba narhı var, kerıdi y ok. Bu:la.
bilcnler za~ dolrnz~ ona t:ıkmı(Yor, 

p..ııcY vtr.p aıl.ıy ,>r.aT. & r: bu yaız 

nah ne oı. ... sa olsun İ1-t3nbu!a ihl~ya.ç 
rıısbcünde odua. ve kömlir y:gilbi J ~ekJ 1 

A. ŞllKID 

ameleliğ i ) apan Şe,·kct adında bi. 
ri diiu gece saat 21 de evine git.. 
mck üzere Koru pa rkı n1evl~iin. 
den g.-.;er1<cn , bir kadın mesele

sinden dolayı arası açık olan ö. 
mer isrııinde birile arkadaq Ke· 
mnl yolunu kesmişler, Şevk~t kaç. 
mıya teşebbiis edince Ömer ta. 
bancasile birkaç el ateş ederek 
Şevket1i ağır yaralamıştır. Carih 
ya.kalannuştır. ---o----
Bir anyada 
durum fena! 
Loııdra, 28 (A.A.) - Çin Sefiı; 

Koo, Çııng.King hükiımetinin, 
Çinlilerin miiltt·fiklerle irtibat ve 

(Devamı J Wıcü Sllhi.fc:de) 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ameri. 
kan ordu una mt•nsup he\·a knv. 

\·etl<'ri nin t"a rruzları neticesin. 
d e tl üsmanın gemi kayıplorı §ÖY• 
ledir: 

l\luhtemel olarak batanlar: Bir 
r.ırhlı, bir kruvazür, 2 muhrip, 3 

lDevamı 3 ılncU Sahı.lede) 

Feci bir tren 
müsademesi 

5 kişi bir vagon için
de yanarak üldü ! 
S!oklıolm , 28 (A.A.) - Sodcr 

Taljo garınd a nı l; ua gdcn bir tren 
<; al'pı~n1asında 5 ki~i hir , ·agon 
içi nd e ;yun nı:ı k sure tiic ölmliş, 6 
k;~; y arn l a nnıı ı tır. 

ı (Devamı 3 üncü Sahlfede) 

Necip Fazılın ilk 
ve Tam Ceva 
''PARA,, Piyesinin müellifi, 
iddialara mukabele ediyor: 

"Fikir ahlakımızın misilsiz bir tezahürü 
karşısındayız. Bana iki eser arasında 
tek satırlık alaka göstersinler, intıhal 
fiilini bütün zilletile kabul edeyim. 
Gösteremiyenler de, sıfatlarını l ii g at 
kitaplarında arayıp bulsunlar. Belki de 
bu kadar adi bir kelimeyi biç bir 

liigat kaydetmemiştir.,, 

(Babıali), san'at ve fikir haya.. 
tı-mıroa uhrnerıın E!'I1 ulvisi ve süt. 
lilerin E!'I1 süflisi<nıi l<oynıında 
barınıclıam bu mooit, bir kaç 
gündür yine en eşsiı: ul'Viyetle en 
lroı>kunıç süfliye•ini b r araoo 
şahlandırıcı bir !ecelli içinde ... 

Şı>hi r Tiyatrooımdak · (Paro) 
ısimH piyesim hakkın<hı bir ik ' 
gün evvel yettcnik>n Ye maale. 
sef bir kaç masum ve habenı z 
ga~li!dc h'?kayesine ye; bulan 

•eşclıbüs, b ' r veya bir kaç insan. 
da fıi<.r hayısiyet nin ne n!Sbette 
•'~labilrec~ine. dün:>a du.""ll uk
ça ~a!1ilik edecek eıı yaman ve. 
sıkaclı r. 

. 
Şhuın lka~ahk mcyd n.. 

dan geçen namusiu b ir adam dü. 
şününüz. Bu insan meydanın or
tasındayelm binlenbirc üzer nc 
bir adam hücum etse ... Örnekle. 
rine her köşt-de, her bucakta r as. 
laııan, yırtıık ve rezaletten kolit.. 
maz bir adam ... 

Yırtık ve rezaletf<en korkıt 2 

adam, namuslu insanın yıaıkaşı oo 

yapıŞ1p avaz avaz haykırs>a : 

- Hey ah.alil. T.ı!ıun bu inse.. 
nı! Dem n onu alı.ş'lleriş et i ği 
bakkalın çekmecesinden p, nı 
çalarken gönlüm!. 

Namuslu •nsan i9:n koı:ikac.ık 
(Devamı 3 Oncil Sahi!edt) 
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• 
HALK FİLOZOFU 

KENDİKENDİMİZE 

Halkevlcrlnin onuncu yıldö. 
ıı.ümünü kutladığımız günlerin 
ferdasında, aşağıda canlandır
:nuya ç.alışacağım manzara, 
belki bi:raz nıevsimsi2 görünür 
mıma, l>ir faydası olur, kendi 
ıt:endlmizin noksan t..ttaflarımı .. 
zı görerek telifi ederiz, müla. 
haza~le kaydedip geçmekten 
kendimli alamadım: 

Bir dost hana aynen şunları 
anlattc 

Bir gün, bir yurt köşesinde, 
yolum bir kaza merkezine düş. 
tü. Bll?ada bir rış için, günlerce 
k:ıı!dım. O havali, soğuğu meş• 
hur bir yerdi. Bir tesadüf he· 
ni, Halkedne götürdü. İçeri 

girdim. Gemi5 bir salon. Bir de 
sahnesi var. Fena değildi. Fa. 
kat, etrafa dikkat edince, Hal. 
kevi salonunun herhangi bir 
teshin vasıtasile ısıiıJmaınakta 

GARİP BİR 

l\1AHLÜK 

Gazetelerin haber verdiğine gö· 
re, Karadenıı &alı.illerinde bir ka· 
&abamızda, bir inek, öyle bir yav. 
ru doğurmuş ki, bu ga.r'ip ınahlU.. 
kun başı, yüzli. karnı, ayaklan İ& 
şana bmuiyo,muş .• 

Bellibaşlı, başka bir uzuv da 
)<almıyor J<i: .• 
Eğer, bir de. bugün söylediğini 

;yarm inkar ediyorsa, muhakkak 
iıısand.ıı-

İSP ANAK 

'ÜZERİNDE 

İspaıınk üze"indc ihtikar ya
panlar da çıkıyor. Zavallı 'ispa. 
nak.. zaten; eti nedir, budu ne?. 
,Zerrevaıtçılarda, bol su .iile müte. 
madiyen ısla.ılır, ve bmıun için 
ağır çeker.. kurwnuş, bozulmuş 
taraflar.mı dR atarsnıız. Pişirdiniz 

mi, bir lokm«cık bir şey kalır. 
Bir lokmacık şcyfor üzerinde de 

ihtikar! Ne b • zi:n.~ 

BANGlsİ 

DO{;RU 

Uzağı gören siyaset muharrir· 
leri h.arbi, önümü:zdeki yaz so
ımmdn biriri701lar. Onlaııa göre, 
bn yas, ııe ol~caksa ola<:ak .. d!iğer 

taraftan, demokras• cephesi kay. 
na.Jdarı, Amer'ka vı> İngilterenin, 

1943, 19'11 ç:n hazırlandığını ha. 
ber veriyorlar. 

Haaı;g-isine :nanmalı?. Bu harp· 

te, okuyucular da, um1llllli efkar 
da neye in=<:ağını şaşırdı.. 

ANLAR MI 

ANLAMAZ MI? 

Genç üstad tanburl :lles'ut Ce

mü,_!1alrang& musikiden, bilhas.. 

sa operadan anlar mı, aııJamu 

mJ?. Son giinlerde, bu, mevzuu. 
ba.lııı oluyor Anlar mı, .,Wama:ı 

aa hilm!yorum. Hüküm vermiye 
.ı&hlyctim y~ fa.kat, Mes'ut 

Cemil, haılden anbyan mükemmel 

- insandır. 
AHMET RAUF 

li.EŞAT FE. "f 

olduğunu gördüm. Etrafta ku
rulmuş sonı. filan yoktu. Booa 
yol ~steren zata, burası soğuk 
olur, nasıl topl:nulıyor, hem 
memJeketi11iz ~le meşhur, 
dedim. Cevaben, soğuk h.ava· 
larda toplanılmaz, dedi.. dü. 
şündüm. Hayret ettim. Ha.tbu. 
ki, burada kaş aylar ve aylar 
sürüyordu. Demek, iriitün kış 
toplanılmaz." Yll2ın da Halke
viı>in pek üızla reaı olduğu 
me"6ım değildir. 

Acaba, toplanmalıır, lronfe
nmslar, irşa•lılar, n-0 vakit yapı.. 

lıyor, temsiller neredo ve ne 
Eamun veriliyor, diye boyuna 
oiiıştınıdiim. 

!Soğuğu mesbur bir kasabada, 
ulonu ısıtılmıyan Halkevbıin 

)~llık fa:ıliyet raporunda aca. 
ba neler yazılıdır, dersinlz?. 

Sekiz kurusluk kalem uçlarını 
on beş kuruşa satan bir kır

tasiyecinin dü!?kcir.ı bir 
halta kapatıldı! 

Kadıköyü:ıııde Altıyolağzııııda 
13/160 numaralı dillikii.!'.ıda kır. 
tasiyecilik vanan Ali oğu Muh. 
sin sekıi z lrurtrşluk kalem uçla. 
ıııu an bı"l kuruşa saf:tığıntlan 

Üsk:Jdar aS'.iye ceza mahkeme. 
sine ver'l.rn ·ş ve yirmi beş tira 
para rezasi!e d''kkarunın bir haf.. 
ta müıdl0~•1° kanatılıması kanlt'
la.."'1:ırılımıştır. Karar La"1dı"k olu.. 
r-arak koobi ''•!'!yet etmiştir 

Patates ve nohut liatları ~için 
yükseliyor? 

Patates ve ~""ut ,fiatlannıda 
görülen tereffü Fiat Mürakabe 
Koın:isvo.numıın nazarı diklk.altnlİ 

cel'be'ımıiştir. Bunun sebepleri 
tetıki.k "''""'<maktadır. 

Yardımsevenler Cemi)leti 
Sarıyer ıubeai yarın zengin 

bir sergi açıyor 
•Yımirm.•e-venler Cemiyeti> 'Iliİn 

Sarıyer şube<ıl içtimai vazifeleri. 
'!l'İ tahakkuk voh.md.a çalışırken 
iheın muıhitin muhtaç &ilelerine 
~ş temin etmiş, hem de bu ailele. 
r'n yül<Sek san'at eserler·~e kar. 
şıla"1!Tlıs bu.luır>l"'".l''ktada. 

Bu hayı'!'lı i~leI'in sıemeı-esi o
lan nefis saa:ı'at eserlerini hem 
yardım.sevenlere, hem de san'at 
wen·lere ,,.... eıtmte'k üzere mez.. 
kı'.lr şube tal'afınılaın yarm\:i pa. 
zar gii-l'Ü sa"t 15,30 da Büyükde_ 
re Ha <t·evi sa:l!aıı.larında b ... sen. 
gi açı lacakhr. 

Acaba haksız mı
dırlcar? 

İst.inılıı.alım et mcse~esi, hakl.iltclen. 
b:r kı..«..ırn topla.nC'ı ve e;eleplerı.ı:ı kcy. 
fınt kalmış b:iır .ıŞ haline girdi. Et ke
sip kesnıemek: onla::.-ın ~linde Kasap... 
ta, krıywı. eti bulup hu!arr.~ınak bıır 

ta];lı piy&ngosu. Fiatıcı·~"l narha UCY. 
gun olup olınayı.ııı ehemm~elsiz blır 

dnva. 
Yıne zam i.oliyo,lar. Acaba haklı 

n.ıö.ırlar? Bunu etra!lyle bilen yok 
ırnu. Geçenlerde d• bir kere lıal<S11t· 
dır1-ar, u;m ya<pUnuyacak denildi. Zam 
yapıJdı. Şu davayı her t:l!rı tazelenen 
müzm.ın et meselest l:allnd•n çıktı.. 
?'acak tarzd'3. halletrnı:nin "hnkaıru 

yo!-: tr.u?. 
BÜRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 47 -----

Seni Unutmadım 
R AT FEYZi -----J . . . 

atıl:ınıştı. İçerldeld masalsrdan b<rm· 1 
de, iki ga.n;on olut"rılll::i, yemek. y.yor. 

iaı-dı. 
Bütün bir yaz bir rüya gibi geç

mişti. t.1Ulh.4 · .r s :z.: k v<:ırdı. ı..a."n. 
zrıalm:, bu lb"' "':n d.ı.!1 .. sor .k yanıyor, 

dcniıin hış rtısı hti~ı.ln v~r.yordu. A:r
trk, yt"t'ın, SUavl buraya veda ect.:yor. 
dı.A.. I<cn&ırdak.1 be~n ;.cT s-:. çıktı. De
nize bak11, Adalıra. t k 1, Ad~dakl 
otc-1 oda-sını haıtıı1l"'dı. !:.O ıa.ü. g .. vnoya 
b:•ktı. Or.kı....:. ... ....uı n ... ş s:..hnesı bom_ 

b ştu. Bı> o g· .n. h&lırl~dı. Leyi! 
ııe. şlll'.ada dans ctmtşı•. Ncv!nler, su· 
raca oyn · b. Onun iri s y~h göz_ 
k>t~ brsla kmdtruıe b K'yor glbl gel
dL soma. bu hay l k y. "du Ley'1 
ile dans ederken, onun ye~ıl göZ.leri_ 
ııln bü; il hatu·:adl. S"n saçlaTı·. 
nın çcr<;evded ğl blr yllz .• !ııcc blr bu. 
roo Açık alın- konu n, uz:ihlaxa 
bı:llt:yor g!.bı da.lan y .L gôz. r 

Elle · pantaılo.ıwıutı ceplerlnd:e, 

ağır agır yürüdü, yUrUri·ü... Eıra:t:a 

d }.ık tle beı.kıyord.u. Bal) gecesi, şu.

ı·&.tia, şu ınase.ua oLu.rm.~lant.. Nevtıni, 
s~.r~ tl6 bır haıd.e, bur:-tda bulmuştu. 
'L!:yW:, ıııasanı.n şu ıaraı1n<ın ot~ 

}U.J.dU 

Dın·du. \.. dan blc iskemle çel<<±. 
otu. u. B r s.gara yaktı. Menballlll 
bu ,i.1.ul0 • ariP b·r h!s yiı.reğiı:ıi e... 
z;youlu. Bu •J«ıa.ıu. lçJıde bir öksiliı· 
.J.ük. \ardl. S iavi ık de!:ı romantik. 
lıır ~lem lç·n-cı.e yaşadı.ğını bissedıyor

du. Bu h..slıer ll'8l'C eu. nlç n tei:.yor. 
ciu Yar.uı, artık bu_rayıı Veda edcce

!ı ıci.n nı.i? .• 
Leyli, b!r yeni mllt<ıalL. t·bt, dü.. 

~nc."E!lerinl kensj.L!i.ne <l• gru çeltcy-or. 
du. Ona. bir ~am, K;ı<·Hcoyüne dö

ııerlten. vapurda rastladığı günü ha
tırı Jı:tı. Genç kızın -eli!lde. Selda. 
pirlı- sco; lmlt ese:rl.erlıtden mürekXıep 

mev~ atlas lkapa.lolı., lılıy\L< ve k1lın 
bir c1h v.a.Td. Ley-Ll. Ue, bt!tun vapUl' 

b:ıiı-

"a~rrr~. · ~-.~-t~~lm ~-·-~ 
Bir taşla l ı kuş 1 
Alilko<la.rlarla gilrüştii.I<, aıı!lııdık iti 

hUktımet, yen.1 zirai seiert.erlıkte. i.s.. 
:Ontnıı. Tralcya ve civa.r• il;ln daha 
ziyade Mı.sır ekimlni tavs.!)e etımc.k.
ıtedı.r. BllllUn biır çok zirai. .ıktısadl se
bt.:pıe:ri vardır. Bütün vilıl)·et..!erde o-1. 
cıuğu gibi, istanbulda da, mısır '*.i
mi içYı. geni~ bir raalıyttt vuTd.ı.r. 

Billu;;ssa Trakya $eb4 ve kasaba
larllld& =ır ekimi ile alhıl..ab ktm.. 
Eı?lt-ı:. gözlerin.in örıilnoen §unu uzak 
tw:.mu.;rorlar; Mısıııa mü.thi~ biır düo
ınıı.~nı vıı.rdı.r: !ıtJmuz.. Trakyada, do
muz fazladır Mısır tarlalarına bir ke .. 
re clud::ındı mı. bi.it.00 emek~eri. mas
rtı.f.lırı b.ir kaç sa:ıt içiııde h§:k ile 
yeksan edor. 

Hatta, sü.rü sürü gezuler. Nerede 
m~.sJ.I' tarlası va.r, nrarJar, bud.lll"lar. 
Bu düşmanı evve~ lmt.a etnıekı ~ 

dan sor:ıra ek.lım.i ya.pm:ı.k hayırlıdır. 
Bu. sene, en ez. geçen yıldan iki 
mis1, fazla mahsul aım.ır kararwda_ 
yız. 

Duy<l'uğwnw:a göre. bir çok böl
ı.elc.ı'Cie, mısır ekP.c·.;:-t. kCiylG?erin iş.. 
tirak'.'YlC geniş ve devaroll 9Urck avı 
t..rt.p edilınci<'tedir. Bu suretle do. 
muzlar vurı.L.ı:ı.cak.1 n;J.sırır. bu baş 

dtl§ın"1nı ol·tadE'!l kaldrrıbcak'll.r. 
Bizıın köylülertmi.z, ek.:ie:rlya do

mınun bi:r iktısadi rno.dde olduğunu 

l:i.!meıler. Öldürdükleri d.ı:-muıu ya, 
bL· tarafa ata!llar, ya, bİT.i6~ne verir
leı·. Halbuki, bugün, dolTlU'.l, ht.'i" za. 
n•aocan fazla kıymc-t peyJa etmiş!;'r. 
Gıda nısıddesi, bilhassa domuz eti ih. 

·t!.yac-..!ıyle kıvranan bır çok Avru,pa 
.n:.mılekctleri vardır. Bu sene, tertip 
ed;!Pcek sürek avlarında, vurulacak 
C:.omu:zlaı· pek m. ıneıolekete fayda.. 
lı bir ihraç m:ıdde;l h•line getı.-i[e_ 

bilir. , 
Ha.ttA, bizce, domuz san.."lyj!ııe Tür

kiyedc geıniş miky<lsta yer vermek u.. 
zırrıdııır. Domuzun fa.zl.3 pı.Ta ettiğini 
göı en köylil, hem mısır tnTlasmı ko. 
rumo 1'. bem de bir kat kurut olmak 
içhı m.utemadiy.en domuz vJTacmk!tır. 

L-omuz avı memlekrte yayılmalt. 
vurulan hayvaınlar, bı.r te~k;ıatıa. bi:r 
ruE:rl::eıde, mesel§., İstant-uld;.c toplatıtı
rı'lmalı, btttada ihraç <dillır hale so
!nılmnlıdır. 

Bl r taşla iki kuş vtrru lması lazım 

Büyük çiftlik 
ve 

Uzakşarkta Japon ta~rruz erazi sahipleri 

ları ve Hindistan müdafaası Beşten fazla amele 
çalışhran yerler 

Yazan: t. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) beyanname verecekler 
Uzak, Doğuda: Japonlann durd.unrlarnıyan bu 1 Ticaı;et ye~a.Icl'i Ege mıııtakıa. 
Cnva adası üzerinde, hava üs- üç koldan hareketi iiurine Hin. smdaU<i buyuk çı!lfltik ve aı:azı ' . . .. 

tiinlüğü l."1!zruımak için iki tara. distanın Birmanya hududundııld sahiplleri hak:kıııtda bır em .. gonı. 
fm uçaklan arasında §iddetli mu· yerlerle Şitagong limımı. boşaltıL deıııniştıil'. 
harebcler oluyor. Jaıpou:ların !id. nuştır. Kalkütede sığmaklax ve Bu emre göre beş1.1'n faZla a. 
di.:ısma göre, Cava adasında 450 siperler hazırlanmaktadır. Hlndis· mele çalıştııran l>üyük arazi ve 
kadar müttefik uçağı vao:dır ve tanın tehlikeye girmesi dolayısile Ç'ietlik sahipler; ÜÇ gün zarfıntdıa 
bwmn hemen yarısı bir hafta için. İngiltereırin Il'intlilerle bir anlaş. birer beyamıaane He ma!hal.lıin 
de yok edfüniştir. Bıt iddfa doğru ma yaparak müşterek müdafaa <E'1l büyük müllılciy.e 3imi.riıııe şu 
'ise Japonların hava üstünlüğünü i.çin mmlk gördükleri söylen<.. hususları b 1ldireceklerdir: 
elde etmesi ve Cava adasına as· yor. İşte meselenin can alacak Çalıştırdıkiarı ve çalıştıracak.. 
ker çıkarmıya girişmeleri pek ya. nokatsı nıütte.fiklerin .bu hazır. 'lan amde miktarı 
kanda mümkün olabilir. Bununla lıkta da geç kalmış olmalarıdır. Bu ameleleri ne kadar miiıd!. 
beraber, ada kıyılarında .Tapon. General Wavelıl çok ön<:e Hindis.. tl.,tle ça•lıştıracak'.lar.ı 
lann çetin mukavemetle karş>la· ta!lıa gitmişti. Fa.kat şinıdi au.la~ı. E!1o0<r,ma hükmüne dahil 0<1~ 
şacaklarına hiç şüphe edilemez. lıyor ki, Japonlara kar~ o zaman da hük0met1' teslim ettikler! ve. 
Mfütefikler Cavaya takviye kuv. bir müdafaa pianı bazırlıınma.ııuş ya tesli:m e'.ttne""' mecbur bulun.. 
vetleri göndermişlerdir. Bu çıJmr. ve tatbikine de ba~laıımamı~tır. dıul<!lan mikltaro3n fazla aımele 
nıa işinıle doha faU,, gecikmek, Hindsitan •n sağlam olarak Si· iht',yacı ve karşılığı olarak elle 
Japonların aleyhinedir. yam • Birmnnya bududur.da mü. ~in;de mevcut buğday, çavdar, 
Birnıanyada Japon krt'alan üç dafaa edilebilirdi. Bu hudut bo- arpa, mahlı'.rt, mısır w bımların 

k-0ldan ilerliyor',,r. Birinci kol yunda MiitteUk • Çin kuvvetleri ur.Cal'ile darı gibi diğer ekmeklik 
Rangon şehri kaırıla:rına varmış· omuz omuza vererek Japonlan llıuıbulbat roilı!'.an. 
tır. İngilizler şehi.-deki sivil halka durdurabilirlerdi. F21k.at bu..'ldon 
bc~altmı§lar ve Japonların işine sonra muharebe Birmıınya • Hin· 
yanyacak hcrşeyi tahrip etmişler distan hudvd ıma dayamook üze. 
ve yakmı~larılır. Bu şehrin bugün reıHr. l\Iüttcfiklerin iravadi neh. 
yarın düşmesi kuvvetle muhte. rinfı tutmalan ve burada iyi bir 
meldir. İkinci kol, şimalde Man. müdafaa yapmaları kabildir. 
dalya'ya doğru yönelmiştir; bu· Yıtkarı Birmanyaya gönderil. 
rast da demicyolu ü.zeı'irule önem. d!iği söylen<-n Çin kuvvetleri h3.. 
li bir istasyondur. Üçüncü kol SL Jii büyük bir baıreket gösrerme· 
yam'da Şingmay'dan Birınan'Ya· mişlerdir; bu sebeple Japonların 
nın Şan vilayetine karşı ilerlemek. batıya doğru ilerlemesi şiıualdeıı. 
tedir. Japonlar bu kolu Şingınay. bir yan tehlikesile karşıllaşmış 
da 70 bin kişi toplamak sınetile değildir. Japonlar bu durumdan 
takviye etnıişlerdir. Bundan an· faydalanara.k şimale ve batıya 
)aşılıyor ld Japonlann hedefi Bir. doğru htzla yiirüıniye, Çin ve 
manya yolunu kesmek ve Binııan. Hindistan hudutlarına ulaşmıya 
yanın Hindistan ve Çin hudutl.a· gayret ed""eklerd'İr. 
rma dayanmaktır. l\lüttefiklt>rin Birınanya ve Hin. 

Balık konservecilerile tuzla
yıcdar Ticaret Odasına 

cağırılclı 

Ticaret Odası ~ehrimiroiek.i ba. 
!ık kooıserve ve tıuzlayıcılarıt11. 

~ki mart salı günü için umumi 
bir tqplantıya çağımu~. 

Toplarıtıda bıınların teneke 
ll:ıtiyacı ile baı,ı,. kıonseT'V'eCiliği. 

tnıin in'kişafı ted!birler.i görüşüle. 
cektir. · 

gcler_ b~ devirde ynşlyoruı. Hem mı. 1-------------- · distnn miidafaasında da geç kaL 
dığını bilen Japonlar hiı; şüphe 
yok ki tepeden inme h3.1'bediyor
lar. Miittel"ıkler ise bu müdafaa 
için hıila müzakere ile vakit ge. 
çirmcktedirler. Şimdiki halde Ja. 
ponlan ancak cenuba doğru sar· 
kacak Çin kırvvetleri onliyeb.ifu. 
!er. 

Açık iş ve memuriyetler 
Matbuat Umum Müdüırlüğüne 

umrlü defter.ye ve ambar hesap. 
larına vn;\,-u;fu olan ticaret mellt .. 
tebi mezunlarmdan bir memur 
<araıiılımaktadır. Talw dlanfann 
beş marta kadar mezkUr umum 
müdü.ıilüğe müracaat etnneleri 
icap etırnekteüir. 

sır 'tô.r1asın1 korı.ımakct hem vurdu ... 
ğırmr- domu:OOan faydalanmak ge-

rek! 
R. SABiT 

Profesör doktor Mazhar Oı· 
man ve M. Hirschin 

'konferansları 

Ün<v<>ısite Tıp Fakültesi Pro. 
fesörleriııtden doktor M. H '1'l9Cdı 
tarafuıııdan pazar".esi güınü akııa· 
mı saat 17 de Üniversite lronfe
rail.S" sabıunda ctütünün vii<:u. 
de yaptığı büyük zararlıırı• hak 
kınıda bir k.onfe<ram · verilımesi 
kararl~mhnıştır. 

Salı gü.nıü akşamı saat 17 de de 
Profesör dokıtor Ma2ftı.ar Omnan 
ayni mevzuda bir konferans ve. 
recekt:T. 

---<>---

Yeni ekmek karneleri 
Ş.,.hrim;zxle ~ 3rt ayı.na ait 

ekıınek karnelerinin tıcvzi olun.. 
nC'JSl ,;.şi d>iiaı akşam tamamen :k. 
mal oluııımıustu:r. 

Karneler numaralı olıLğu için 
şehr!mıızıd<e ka<; nüfuısa kame ve. 
ri!c>iği kat'i olarak tesbit edile. 
biJe<:Pk! t", 

Diğer taraf-+on ia."IC meımurla. 
rının sa,·ısı ~""•ltılacak<tır. Bu 
sureUe. beher bin nüfusun kar
ne işleI1ine bir iaşe memuııu ba. 
kacaktır. 

Üniversitede aömeııtr tatili 
yarın akıam nihayet bulu.yor 

ÜniV<'rs t.ede sömestr tatili ya. 
nn akşam nilıay<l bulaca,üır . 

Öbür günden !tibarC'!I her fa. 
kü:i.'.ede muın!aza.man , ted'risa ta 
ba~lanılacaktır. 

::.ctn1;,ş!erdi. 
G-en~· 'kız ne güz.'.'!l konuşuyordu. 
Suavi., o ~ Leyli ın nüsıl hara.. 

retı~ .a.rıla.tt.ığını lıatrr!ıyordu. 

.daşır.ı., avuçlarının c..r-... ~~na aklı.. 
$-Of(r~. blrde:ı yerinden kalktı. Otele 
do.;tu yt;;,rüdü. O:l;ıs;rla ç.ktı. Hiz
!1lf!tçıyi çağl!'d1: 

-- Bana bı.r ş~şe KlfJp gelir, dedi .. 
tı.a .... un, m~yva, b~·}•lZ peynir filAn, 
• ;iLC ne var.sa .. Buz da lsttrim... Sı_ 

cak lr·tzc o'!:masın. .. Bugün, canım 

sı,.ak :,ey yemek i ·tem.lyor Faz'la ha
roret;m var ... Anl:ı~ıldı mı·! .• 

ıx 

&.ın gece, buhrRn!a.: iç!nde geçil. 
S .avı. sc.:.bahleyin k.:ıl.k.tığı v.ak.it, uy_ 
4ı:usl..II1<W, rüya~da yaptığı n~ücade-

1,ılerder. ~ .. deta yorulrauş olduğunu 
bL d.yordu. Ba~ı a.ğrıyı:.r, ı;akı:.k ke. 
m kleri sızlı..yordu. Ağz·nın lçı paslı, 
m1dtsı bozuktu. Bir gozoı getirtti. 0-
:ı:.u içtı. Canı !kahıaltı yapmak kıte. 
med, B:r Su<le kah"" içti. Çabucak 
hazl!I' <lı. Bavu'un:ı topladı. AJk amr 
dan ter.b;h ct!·/h nda n g leli. K ndıi.. 
sine SJr.:ıservtlerrleık adresi v~rdl. 

.i\.r ~a ·ı™ a.n, Sü.ı.vl <ıL otelden çık-
t.. AHa 1.a kad< >1121ı hl,: yü.-.Udü. 
.. ı r:ı nv 'Y da.1 YeoniIT'~ah.ıileden görün.. 
müştil. 

tkj dcık~ .sonra, a .:ıbanrı:ı iç.nde, 
tex: ık.!~il~ kana.pe~erdcn b.rinc otlllt"-o 

Petrololia U. Müclürü 
Ankaracla 

Aro.rra 28 (Telefonla)- Pet. 
ro]ofis Umum rnüdfuü Talılıa 

Sabuıoou Ticaret Vekaletile te. 
maSlarda buhınma.k ü:zere şeb. 
r .mi-ze eelmisNr. 

K'OÇOB. BABt;RLER 

ViLAYET v• BELEDIYEı 
* Şehrimiz Bel'>d'ye•l memurları.. 

nın Yunan BeledQ>-esi mE>murlarıın.a ye
niden erzak ve yazıdun koHie:rJ gönı.., 

6.1?ı.ı.roeri içlın A.'lk::u-ı:ın itin isten·il.. 
mi~!l:-. 

+ Belcl;ye ReiJ; Muavini B. Liltfi 
Aksoy dün muhtelıt semtte~de tcıtlş-
ler )'af'mı:ştır. 

TiCARET o• SANAYlı -----+ Dl.in bir altın otuz dört liradan 
1nu.::ımt'le görmüştür. P.ir grum kü.l.çe 
altın i.se dört yü'Z e!.li kuruştur. 

+ Şehrimizde ?frlrol \·e bE'nzin tev. 
z:a·Lı işi yarından ıtibarcn ı•etrol Ofi
Si. yerine Mmtaka İaŞ9 MüO.ürlüğü ta
rafından yapılaca.kur. * :ı:._quı.fLn i)ltiya~ları oian madde. 
lerl lı.şe Müdürlü~ Fs.naf CemiyeUe
rine v.:-rerek dağıt!lrtı<"aıktH". 'J'evziat
ta yolsu:zlnuk olma.rrıasL için l\1üdürHlk 
her cen1i)·ete biır konh'o1ôr lkoyacakıtıır. 

MÜTEFERRiK: * :E;vvelld gece •-:ıat ikide Fethiye.. 
de ş~deili bir fırtına ~rusın.Ga şiddet
li bir zE'.Jzele ol:muGtur. Hasar ve ka. 
y.ıp yrıkhll'. * Yeni Londııı ~~imiz B. Rauf Or· 
bay dün akşamki Toros Ekspresiyle 

An'k.&radan Adana7ac hıt.reke! etmiştir. 
Orcı:dan yeni vazil-asi ha§ına gidecek
tl:ı. 

ın .. :.ş. dırfeğini pen:r.-renin kenarına: da
y~ıın~. başı a·vucunda. g!dtyordu. 

K6prtiye çı:klnca, doğ"ru yazıhaneye 
[".idccrktı. D<ııtgıın ve pcrışand1 Etrıı.fı
I!l f'.Örrr:·i.iyordu. Kalaba!ığın aras~ 
bi1 • ıkolU:nu tuttu: 

-· Bı.:: ne dal.gınlrk Süavi.. Nereye 
boyte tc·ıaşıa·ı. 

Bir rf•yadan uyanlr gibi sl-kiıncti. 
M·c-l~~~P ar'k' -ı . .,larınd<ın K1tıdretıe bu_ 

!'un buruna idil-er. Kı•dret sordu: 
- Y~hu, ne fıl::mırtesın, nE"rele-rde

sitı, b~rsder?. Ortalıkta hi; görüınımecz. 

old1m ! . 
Süavl başını salladı: 

- Sorma, birader .. ~ güç. 41e ... 
ır.alüm... Göz acı~P saftı solu gördilo. 
ğiı!rı.ilz var mı?. 

Ecr.ıber, Karaköyc doğru yürü~or
la;n:iı, Kudret sord·.l: 

- Pclci nerelerde-si 1? Ycızıhanoeye 

kaç defa Ut7r-tdmı, telefon ettİITl. .. yok, 
yok .. her gun inmiyor, dedil.er. Bu 

ne ı~n 1.ı torluk yahu?. Erken değil m;ı. 
Si.dl v'"' Nasıl işler, çok ks.zt.ıııyorsun, 

tal'ba".'. 

İsleri sorıma .. ben tie;.ret dnva
J.arıni:ı. b~ık1yorum. bl1iyorsun .. Ortada 

şırrd; t'oaret kaldmu ki, davası kal.. 
sın. tiıcca.r ağ1.yor, esn~f şikdyetçi. .. 

(Devamı v..-1 

İs'.aıib••l «ürr.rilk ımu'lı&faza i. 
daresiıı•e ÜOTetle sandalcılar alı. 
n.acak'tır. Talıp olanlar Hasköy. 
dek'i idarP. merkn.ne mıii:racaat 
eyl.,mP.l'd':' Ar. 

[KOVUK PA~;~R;~~I 
Yazaı:ı: Osman Cemal KAYGILI 

d<ğerii~1' ka'l'Ştsında şoşnmı:ı ve bir 
aralık 01csürüğü tutunca ili::tüıste blr 
ka' def;ı; Okısü.rıdükt;e..ı son-:& boğazlllı.. 

d'in gelen şeyi ya'l1nda.k1 dostunun 
yi~üne fıırtaimı:;.. şi.ıwlı hem şaşıran 
ve. nem hiddetlenen adam b<" ğır!n.l§: 

- N!! halt ett;.n be heri!'! 

O da su kar~lıgL vcrmi§: 

- Bu kadar güzl:!lliit, ternjzliJ;; aca.. 
sıı.,,ıJ.c.. tlıkürrnek. içln senin yüZüın.dcn 

cı,ıJ.a Ul-Eun bir ye-r buiamadım!. 

Ihtiyar, der'.aı bir kaç ah, of Ç<;'ic
ı.ikıen sonra: 

- l<;er.,.U, !kaldı bu kadın da bu 
c.k.şam'! 

Liye kapıya doğru giderken ka
dın d• hafü i:lkısü"üklerle ve üstübaşı 
,ben1bey"1.ı, k.a.r içinde içeriye danıılaı

dt. 
·- Ncre<l~ kaldın bu v.,kte kada.r. 

haın.! bu akşam erık.en gelecektin. k.al" 
:yağ1~or görnıüyor n1usuın" 

-- Hem de ırıe kar, hC;m de ne kari 
B~a sordum: 
- Fakat ihava yumUŞak değil mlf 
- A1m;n ne yumuı;ağı, çıkın da gö. 

rün, bir saat kadar önce yumuşakıta. 

s.ımr•a, simdi ~le ~ert ki nerecLe Cıe 
!il2>gar lnsaını uçurncakl 

Bir de d<.alkı;ıı rü,garın &ks>I ta.ra
fına düşen 1rnpıda.n dışarıyo çıkınca 

ne görsem beğeıı'ıı:inız? Ortal.ık b~ 

~rı:ba.şa bombeya.z, deh;etlı bir ka.ra
ye: '1e d<>hşetb bir tipi dlşarıda kapa" 
cak yutcıca.k insan an:yorl:ıı-r. Geriye 
aiindlJğUnı zaıu:.n bl.zim arko<iaşa: 

- Aman dcd=, blz Yiirü:Y•liın dı
~Rcsı çok fena., biraz tlaha geçerse 
şı .. radan şu;raıya bir adım atama.yız! 

İht·yar gillmüslyerek: 

- · Ne ziYa.nı var, Lu gece bura.dal 
i·rıLl"s:nızl 

Arkada.~: 

- Nerede kalırız.? 

- Burada işte!. 

- Ayol, bııra<ya siz ik'. kiş: güç oı. 
f:ıyorsı.muz. biz nerede kalacağız? 

TE:.m bu sırrada, önde ~oför, arka
da kaO:n1 daıha rırkad~ sporimEn k1_ 
Jıklı adaım olaTak uçil lılrden 1çerwe 
<ialm:ı-s.LT111ar mıT Halbu.ki bi?: onlan 
çoktan ~ gibiydik Öııd<>ı gi
ren şoför yan aıfili blıır sel<lımdaıı SOQ.. 

Ttı.: 

-·- Sizi dedi raiı..ltsız edeceğiz am-
1na!. 

Biz de hep bh"""len estağfirul1laıhlan 

bo~tınç ktndi'!cr.m.e sözde yer göste .. 
rerok.: 

- Şöy'e bı.zyurun, §öyle buarurun! 

Şoför bir kena.rı:!z tersine çevrilmiş 
küf.1.ü, pasla. biır g:a"?: tr:rıPkesinfn üze
rir.e cebi~ııden ç1kard1ğı bla" Köroğlu 

.-.zcl<Wııl yl!(Yaralı: ~llı; kadmı =ı:ra 

c.turıthı. Sportmen 2d&nı Kovukpalaa 
sa·hibınin gO..-iterdlgi hasırları döküı.Lmüı:; 
hl.r ay.&jp k'ırık bir yer iskemlıeş.i:ne ku,. 
ı-ulôu. Şoför yerd*i yırt.J.k bi.ı ha.sırın 

ili:trinE çöküp bag-J.ai kuniu. Buola
r:ın geJmesi KoVUJqJ&ıla.s salıJbinin can 
yobdueyı olan ılo.lık:sıı., bitkin kadku te. 
ua. halae şaşırttı ve onların giırmesJ.. 

h~le girdikten sonrn n kadının, kendi 
yüzüne miıınalı Inarıall bc.'karnk gü
lünx;emesi, .ı.ar\.0allı Ç tknl:lik. Nigfıın, 

yatıuı da Ka.ranfil Perihanı pek tu_ 
haf<~ıı::m .ı.~Lı. 

M-erhabaLa·rdıan, Enfa gcl<lrlniz, sata. 
bu!<luklaırdan sonra, bir muddet her 
kes nered-en söze başlzyae;:ığ.ını düşü
ntir gjbi durdu. Yl"flı gelenlcrın bcik.i 
olzd<>n çekindiklerıni düşünere!t ben 
r~rkadaşa iŞ!llıChl' ettim ve Eki!mi2 bir. 
den kslkttlc 

- Artık bize müsaade, biz kaç:a.-
!.ur.!. 

İlıtıyar, önee kaş ve: göı.il'f: ga.yet 
ciddi birer olmaz ışa,reti verdikten 
$Onu, başını bütün k•billyettte geriye 
\l'ıa t.aı"-a.k~ 

- Oiamaz deıll, i.ınl<anı y<>k, sis 
bcnım has, gelenler de halis misatıc. 
lf'!Tl'ınısiniz. Bu gece burad:ı muhabbet 
tekmil olmırymca hiç birinizi bi~ ta
.rafa salıvermem. 

Dedim ki: 
- İJ'li a.rmna, belki gelen hanımıe. 

fenıdlnin ve beyle;Ln sizinle ıkonuşup 
gOrüşecekleri gizli bir şeyleri vardır. 
Hı.zim yaınımızdı:ıı •.• 

- Haıyrr, ha;yır, hayır... Bıırada 
gı,.li, kapo:klı, ıı.laverell, dalaverelıl. 

zl.ı!kıal.kılı orostopolıluk.lıı bir şey olamaz. 
Buu:aGı ne Beyoğlunoo bilmem nıe 
g.ız;nosu, ne Galatanın bilmem ne mey 

ıb1;1.nesi, ne Şi.şldın.ln bilm.em ne salo
ru, ne de Fatihin ·oilmetn ne ıka.Jıvesl. . 
B!ll·nsı yirm!nci ı;ısrın ~şık D:ıyojenL 
n:n ve yahut Aksaraylı Hac1 Derviş 
Balabanın ımeşhttr ,_.e n1arut Kovuk
pa1afıdır. Yiğ?~in rn:l\.t, r.asıl aşlkAt" Ze 
buTada her şey a-şikfı.r ve apaçıkftıır. 
G:ı.li sırrı olanın .saklambac oynamak 
ist'ymln bu dergahta lşl yokıtur. 

Bü'raya gelen yü1;1C~inde ne vaırsa 
but·c:ya döker ve bizim yVreğimJ.2'Alt 
ne va'l"Sa onları a.lrr, ı&.Ldıer. Burada. 

her şey sçık ve saçıktır. Çünkü bu. 
ırası ıJ1 insan:laır meskeni. b'~ insa&
laT yatzğıdır ve merhum ve ıma.ğfur 

Jı,irim, iist.adı.m gerç..,.k Diyojer:. cenap 
1ar1r.ın, yani o kalp.:ı.zanoğlu ikalpa.Zf!n 
berilin buyım:!uğu gibi. lyi. insanlar 
da bu dmya yilzilnde Allahlann bl. 
rer resmi., birer gö:gest, blrer lrliçülı: 
r~mrl. b!rer ötvreğiıliT. F'ak.a.~ d&kat 
edilsin, ~i lmandan balırediyoruımı-

'.J)evamı Va.r) 

Eski ve yeni Japonya •• 
Yu-: Ali Kemal SUNMAI 

Avrupalıl.andaın bazıları şöyle 
demi,,: 

c- J a:ponlar Aı;yanın İngib 
lel'idir. Zaten m-em:leket!leri de 
Asyanın ingilt.ıresi dıemektir. 

Çünkü Blt.itanya adaları nasıl 
AVTUIPll kı~'asının yanıbaşıırıda 
ise Japcm adaları da Asya kıt'a. 
sın.n yanındadır. Japonilar da İn.. 
gifüıler gibi denizcid r ve saire . .> 

Yine oıılal'd an bazıları da şi.)y 
lı! söylemiş: 

- J apıml-ar Asyanıaı AlJman. 
'<arıdır. T1J>kı Almanlar gibi Ja. 
panlar da aSkerdir. Almanya Av
rupa kı~'asıııtda ııskeri kuvv<!ti ile 
ne yapacaksa J aparular da As:fa 
kıt'asmda öyıle bir üstıiinlük te. 
min o€de<:eklerdir. 

Her 'kıeyi ıye1ıi muayyen biıt 
çerçev<: '~·n- •lara.1< tarif eiıınek.. 
t... ısrara kaTh.ışınca verilen hü. 
küınler kat'i ol urmuş. Fak.at heı
vakit bu hü.küımler tatbik edile. 
ımjy<ır. J;ı,ponlar ,\ç,ın kaç senedir 
A~a.da, Aımerikada ka t'i olıa. 
rak sövıl<'lm''- bazı müıtalealar 
vamır. Bunlan:n vctkayi ile her 
va-kit ızyduğu nJ.nıuyor. Bunıların 
doğru tarafları var, tamam!~ 
ıması lazıım ""len cihetleri var.. 
Japon .Aısyaının İırıg..Jdzi midir, 
Mimanı mıdır?. 

Tet'kıikata 11öre Japon adalar. 
da ya~ama•kla beraber d'<!'tlizcil:iğl 
ÇQk sonıra başlamıştır. İnıgiliı:in. 
kJ eslüMr. Ask<erli.k cıhetine ge. 
faıce Aıvru.J>& cml\ıları ta=nda 
yetişmek i •i &e şe.yq.e gözönfüıe 

getirile bili>-· 
Uzak Şaı<kta b'l" gün Japonya.. 

nm ilerli~eı1k. A'Vnıpalılarla boy 
öltçüşeeeğin:i ilk keşfedenler de 
az oJımakla beraber yine y<:l1c de. 
ğilldi. Gilçen asrın c-rtaıarında J a 
poııyaya giderek o memleket.n 
gfrzelli.kılerini sa)"Illakla bitire. 
ımiyen Avruıpalılar arasında b;r 
de Fra.nısız Aıınirali vardır. A.mi. 
ral Bergas 1868 dıe Japon suları.. 
m ziyarete giden Fransız gemi. 
lerinJ götü:nmiiş, J apanıırayı. gör. 
mü:ştii'r. 
Bu Amcralin yazdığı blir seyahat 

namede şu trokta vaııd.ır. Fransız 
~ilerini g=eğe gelen, yahut 
onları limanda görerek u-ıa.ktan 

seyreden Japonların hepsinin 
sözlerinıden ,,..nı•;ılan lrenıdilerL 

ırin de bir giiırı. böy1e gem •lere 
saJıip olımı>k istedikleri idi. Fraııo. 
sız Aımiraı: Japonlardan kimler. 
le görüşmüşse onılardan şunu 
dinlemiştir: 

- AıSkecl:il<!te ileı'i gitıınelL 

Avrupalılar çok· .!erlemişler. On 
laıd'ın öğrenile<:~'< çok şey var. 

Bu böyle o'makla beraber Ja. 
pon a)'lli zamanda ne 3~"l!dı. 

ğiıri gizlemeyi de, buru:lan icap 
ettiğ zaman istifade etmevi de 
bil'ir. Onun bu halin Fransız &. 
miralı anlatıyor: 

J apcmfar keııdileııne ver len 
malumatı saııki bit çvruğun eğ. 
lenımeS'i gibi bir vaz yet alarak 
d nleııl<>T. Onlara bir çok şey an. 
latırsınız. Pek h-0<;].anıyormu-'i gi. 
bi d'inlemekı1e berab€r asıl merak 
ettikler: cihet herşeyin esasıdır. 
H€'p bu esası kavramayı d~ 
nıür'ler. Gemiyi gezmeğe geliyur. 
!ar, öğreımıclt için gel'iyorlar. 

Yine Amiral anlatıyor ki J a. 
pc:mlara askerlik san'atmda mu. 
vaffak olabilmeleri için şu nolıı. 
taya dilruratleri çekilmiştir: Ta. 
lım ve terbi_ve olmadıkaç asker. 
lik de olamaz. Emre itaat esas 
oMuğu gi·bi iyi emir veren ku.. 
mandan da 'herşe;ıdeıı evvel em. 
re itaat etmeyi iyi öğrenmiş o
lan kuıınandandır .. Japoncvada ye. 
·'il !arzda bir ordıu vücude ge. 
tirm<>k büyük bir inkılap demek. 
ti. Fakat Fransız Aımiral'inin o 
zaman edin<:ti.ği kanaat Japonla. 
r.ın Avrupalılardan herşeyi öğ. 

renebi~ekıleri merlrezinıdeclir. 

Herşeyi öğrenebirece!Uer ve ler. 
hyecckkr ... 
Şu var ki y'ne o Aımira lin fik. 

rill'Ce askerlik san'atmı Japonla. 
ra öğretımek arıların eline <YJle 
bir kırbaç veıımektir ki bunu bir 
gün geecek Avrupalılara karşı 
kul!lanacakılaT.d:ır. 

Frall!Sız AıniraLtnin ıseyııhatna 

m~inıde vaııdığı netice burlur. 
Her şeyıi eğlenir gibi dinliyen, 
iakat h.çbir noktayı unutırnı~..,._ 
rak d'ntledilderinin hep esasını 
kavramak isti yen Japon. Eı*İ h8' 
l!inıde ikalmıyacabfü. Framaz A. 
miral:nin kaç sene evvel söyl~ 
d'iılcleri bugüın dü~ündürüy-or. 



\~ı.l yazının metinteri A.ı..octoıu 
Ajansı büll"'11erinden alınmıştır> 

Telhiı eden: A. SEKİB 
Riomda celse açılınca, muMe .. 

fü sıııç'.iıiatr tarafmdan öne sü.. 
rülcn ickiia.lar ha.ktlunıda mahl<:e. 
rne kararı okundu. Rms Daladi.. 
er n oorgu0011a başlanacağını bil.. 
d.rdi w eski Baş\"•k1li: 1- Har
be hazırlıkı>ız ginnckten, 2"- 23 
ey.iı, 1939 tarı.hiDCleki toplantı. 
smda aldığı durwndan su~lu ol.. 
c~6"Untı hatırlattı. Bunun iiızer:. 
ne Daladier, izahat V<rrnek iste. 
<ı , ni ve kend;sınt! sualler so.. 
ru masını bekled . nı söylemiş, 
'herşı.yin, bütün ha kat•n ve ek
s" ya matbuat sahifelerinde tas. 
h he .ığramış teknııl rakam 'arın 
b 1 nmes.nıi istivoruın demiştir. 
Suçlu bu hp&11sta bir çok rakam. 

lar verdikl<'n sorrra, as.hri lah
~ısata ait o13ra'< z:.k.rcdilen i•la. 

Fransız harp nmı'ullerinin 

duruşması - Silııttya Majiııo 
hattı - Şark cephesindelr.i 
muharebeler - Uzak Şarlr.la 
yeni askeri hareketler. 

UZAK ŞARKTA YEN1 
H.AREKETLRR 

Japonlara göre, Japon kuvvet.. 
leri Suınoatra adasının batı sabi. 
:iiooe Benkıoelonu alımışlardır. 

Müt:efikle-re göre, Birnnmya. 
da Japonlar hava akınlarında 18 

tayyare kayıbetıınişlerdir. Külli.. 

yem Japon kuvvetleri siTOOlden 

gellnekted:ir. Ranııı<m boşal'tılrnış.. 

tır. Ş mal'I Siyamda Japon kııv. 

vetleııi 70 bin ki~Y'? çıkarılmış. 
ır. Japonlar yukarı B'l'Jılanıyaya 

halc:m o'.'l"llağa ha:zı:ı<lanıyorlar. 

Cin kuvvetleri İ3e henüz Tunıgo-

da gelm.e-m.~et"d.ir. Cavada bin.. 

!erce İngiliz - A vusra 1-yalı ve ~ 
m<>r.lrnn k:•·· '1rı buJ.urıımalcla. 

dır. Cava ·\'.!' '·anı~ruı muıharebe 

hanrlanılan pla'.n. mucibince ya. 

Sovyet harp ge· 400 Japon tayya· 
mileri T eodos - yaresi düşürüldü 

b b d Vaşingbon 28 (AA.)- Ame-
yayı om ar ı- rkaJıların harbe ~ eıtıtikle. 

• 1 ri güındenıbel'i 400 Japon tayy<ı.. man ettı • resi dü.şürübnüş veya muharebe 

Mooloava 28 (A.A.)- SiıvaS!n. 

po.1 "-" Kerç bô'lgelerinde SoV'Y"t 
kı·t'alan Almaırfo.ra karşı muvaf. 
fakiyetwr k>aıııamnaktadırlar. 

Sovye<t harp gemileri Teodoo
ya tımanını baınbaidıman etmiş. 
lerdlr. 

------
Uzakşarkta 

(1 hıf."~ S:ı)'-,'.feder Devam) 
rile bir deniz savaşına girmiş bn.. 
luııuyorlar. Japon gemileri Cava 
adasını istili\ etmek üzere büyük 
bir taşıt filosımun geçebii.mes.l 
için Cava denizini temziliyecek.. 
lerdi. 

hal'ici bıraaı:ılmıştır. 

2 Alman piyade 
alayı imha edildi 
Mo.slrov>a 28 (A.A.)- lıenin. 

grad _ Moo.kova arasında bulunen 
müdaf.aa hatlarmda Sovye'I kıt.. 
2ları 379 uncu Aboo.n p'yade a. 
!ayını imha et:ınişlttd'ir. Yroi 
şehir vıe köyü t..,lcrar işgal etmiş.. 
ludir. 

Mareş 1 Peten 
Ruzvelt'e 

teminat verdi 

İLKBAHAR 
BOGUŞMASI 

CBaşm11!~•ı!Mcn de' am> 
ler hakimdir. Ruslara ı:öre, AL 
manya taMnıza başlar başlamaz 
mub tclif cephelcNlen ken.disi:ne 
hücum edilmelidir. Bu muhtelif 
cepheler nereleridir, nereleri ola
bilir?, Harita gözönüne getirildiği 
takdirde bu cephelerin nerelerde 
olabileceğini görmek için uzun 
uzun düşünmiye ihtiyaç yoktur. 
Ancak, istenrleni yapabilımek ile 
düşünmek Mas.ındak:i fark aşikar .. 
dır. Fakat, Ruslann en başta di.. 
Jeklerini garptc bir cephe açılına
sı teşkil etmekıtedit. Sovyetler bu.. 
nunla t 

a - Rus 
b - Trablmı 

~ - s o N T E L G R A F - :.ııs ş u H A I' > ,.ı~ 

Necip Fazıl n ilk 
ve Tam Ce abı 

(1 inci Sahifeden Devamı 

birşey yokbu.r; o, birkaç dakika 
ıçirıde ımnetini isbat edecek, hat. 
ta yegiı.ne şahit olarak bahltalın 
kendisini ~rece-ktir. Fak.at 
yırtık ve rezaletten kxırlııınaz se. 
ciyenin bu müh ş tezahürü kar. 
şısında çekeceği lfltırabı düşün... 
semze!. • 
~eşimdi ben, bu enuiyet, ay .. 

ni zamallda bu ıshrahın iç ndcn 
kcnı:oı'~lTV<lrUm. 

Eserim ti7a1ıroda aztz Türk hal.. 
kının Hltu.tkax tezahürleri ka:rşı
smda yerlere eğilil'ken, biırisi be .. 
nim de yakama yapşp haykın.. 

- Ey ahali!. Bu adamın (Para) 
adb eseri, bior İ'talyan muharriri.. 
nin (Halis altın) s'.mli piyeS'iıı.. 

den aşırı:knıadar. 

Fakat ne bir iSbat, ne bir vesi. 
ka. ne bir mukayese, h.ç birşey .. 

Hiıd se şöyle !:ıaşhyor: 

ndır: 
- Ne<"n zı\ (Para) p:y~~.m 

benim (G~ıerardi) ısının~ki İtal.. 
ya.n mı.ılıarririniıı (Oro Puro) e.. 
ser nrlen çevirip Şehir Tiyatro.. 
suna verdiğim tercümedc'l't inıti.. 
h a 1 e1ıınişti:r. 

o 7;3ll't1.8l1 anlıywm ki, münek.. 
Jcid rolüındleki mt, işote bu ıs.rn&Z 
ve cisim&ız şahısla nı Ü!nase bet 
halindedir ve (Oro Puro) nun 
tek sat.ırı.nı b lrnrol!ği halde, i... 
8'ı:nsb: ve cisimsiz şa:hsın \€sin 
altında, lı:olay bir açıkgözlük <:>. 
yumma kakkışmımır. 

İs:msiz ve c simsiz şahsa gelin.. 
oe, bu adamın iddia.'<!: 

- SlJleyımaniye caniinin pli}. 
m be-nim rüyalarımdan ça :nd•! 

tiııtikler. pırotesJo etm.ış, ki\fi 
11" tarda hyva,.,, ve ıarıJ< oldu
ğu h 0 kikı:rıdak ick! al.rın asılsız. 
lığını yakıooa isbat E'tııııeyi va
deylemişt r. 

r_· ı_·"_.,_ ... ------Amerl an tayyareleri 
Vaşington, 28 (A.A.) - B. Rırz

velt, Mar<'şal Peten'e şahsi bir 
mektup göndermiş, Mareşal Pe.. 
ten de Fransanm bitaraflığı hak.. 
kında teminat veren bir cevap 
yollamı~tır. 

c - Bn tı A vrupası 
cephelerinde dö,iişmek me.:buri.. 
yeti 1le Almanların güc ve kud· 
retlcriııin asgari üç C<'pheye bölü.. 
neceğini ve o nisbcttc llıilıvor dar. 
besini ha{iUctec<'i;ini düşiinüyor· 
lar. Bundaki bmusi hcı.aplanndaa 
birini de muhakkak ki, en 82 za.. 
yiat He ve tam takatlerini tüket. 
meksizin .ı\lman taaırınunn dur
durabilmek teskil ediyor. RURya 
hesabına bu dftşünceler yerinde.. 
dir. Zir:ı, 

b'lhassa anat-eryali:zıma düşmanı 
mizacı.ma kin besli)'1!11 b r gaze. 
lede, münekıkid rolünde bir zat, 
bir yazı upyupü khkhkh yüyü ü 
bir yazı çırıpı'Şlınyor. Bu yazı 
ten1ı.id adına, dı.şardan lı ç bir 
~hire ihtiyaç hlssett.rmıye. 
c~ şekilkie, lror'.n:unç bır yillka.. 
raondır. 

Tarundıa b:r harcket'ten fark
sı:ııdır. İsi1116iz ve cıısırnsız şarsın 
bütün gayesi, net:e<> kendisi çin 
ne k:ıdoar tıaz'in oulrsa olsun ıstın. 

li ve c·s mı; b!r ha 1-e gr 'mdc, 
kenıdi im şOhrei lentn c tm kt" 

Öz Türkçe terimler 

SİEERYA MAJİNO HATTI 

Asah1 gazetesinin muhabiri Si.. 
b•rva hududu borun<la yapılan 
SoV)•et askeri hazırlık'arının e. 
htmıniyet ni be!:rt.mekte ve Sov 
) etinin bilha~a Voroşilof şehri 
'3nün<le hakiki bir .Sitıerya Ma.. 
j:no hattı. vücude geLrdilderini 
1ı ykmek.tcd'ir. .... 

cı 1""C'l ~ıhff('rı:-... nev~TT") 

Nimetullah Öztürk ile Nu.ret Hı

='m teşlôl ettiği komite tar.ıfın. 
dım tesbit ed>len öz türkçe folsefe 
terimlerini in<-elerniştir. Kırktan 

fazla üyesi bulunan komisyona 
iştirak etmek üzere İstanbul 'Oni.. 
vers.ites.inden profesörlerle do
çentler şehrimize gelıniştir. 

ŞARK CEPHES'!:NDEKİ 
MUHAREBELER • 

Al.ınanlara göre Kırımda Al. 
l'llQn ve Rumen lei!lolleri Sivas
t-Opoı! ~ K•rçde :Umar. hatlaırna 
karşı yapılan d'.•:ıınan taarruzla. 
r:ııı SilVye't krt'alarına ağır ka. 
:Vıplar verdirerek püskürtmüşler. 

Basın Balosu bu 
akşam veriliyor 

a·r ~ l • ·-· 

Ruslara g<ıre, S:ararusada n 
lT'cı Alman orduoıınun borzguna 
uğratılan b."rlikıler n bakiyeleri 
<>rmanlara dağılmıs'.ır. Yardım 
etmek üzere getirik.>n 5 inci AL 
man piyade tümeni kendis ne 
yol açmaağ muvaffak olamamış. 

Basın ba'kısu bu akşam Tnksim 

Belediye GazinosundA verilecek.. 

tir. Haber ald.ığmırıa ı:öre Basuı 

balosuuun hususiyetlerinden l>iri 
olıtn hediy.,JeNlen başka zengin 
bir eşya piyangosu da hazırlan.. 

mıştır. 

hr. • ..... _ .. __ .......,...Qıtt 

Birliğin mmtalaı reisliği 10 bı:io
cikinun 1942 için yol.lanılan da.. 

vetiy~erin bn akşam da muteber 

olduğunu saym davetlilerine bil.. 
dlrmektedir. 

Yalurz şaheser filmler yar ..U.n iki büyük sinema yılda. 

ı!:~·:1,':a L A U R E N C E OL 1V1 E R 
. ' 

VATERLO KÖPRÜSÜNÜN v 1v1 EN . E ı G H 
Biridk maşukası 

tarafından büyük bir lkudr et ve bakmüyetle temsil edilen 

iZTiRAB GECESİ 
Büyük bır aşk ~ mırap fil mi oo sah akşaıınımdan itiba:reıı 

SÜMER Sinemasında 
Yerlerinizi !Utfeu evvelden aldırlDIZ. 

Bugün hem ı:-ühncık, eğlenmek ve hem de takdirle 
&eyt"etm ek isti yenler 

s o M E R SİNEMASINDA 
Birçok yıldu:lar ve meşhur orkestralarla bütün Amerikaıııı raıL. 

yosım1>11 iştirakile yeni DEANNA DU!tBİN 

GLORİA JEAN'ın 
EUGENE PALETTE NAN GBEY 

ile benı her yarattıklan 

Yaşasın Saadet 
Fi.imini ~rmelid.irle:r. 

lllve-ten: BAl°;DAT DADISI - ŞARK BALETİ 

~---- Bueün saat 1 de tenz.ilailı mıniııe. 

' 

,._ MAKSİM Salonlarında ..._ 
&er Akşam 

SAFiYE 
ve 20 Kişilik 

SAZ HEY'ETI 
Büyük fedaıkôrlıklırrla hazırlanan 

ve vaktıle !'9t.ınbı.rl halkını 
h&Jir!!ttı> ibınıılran TANASE RE\'ÜSÜ'r- n kvkJ.nde oını>ık üze.. 

re , ...; sahiıcnı'zde JO stcrilm&te olan 60 ki:;.lik. 
,......,~-

r.ı.·vt'st · ı? ye ka r misli görülıniyen muvaffaluyetle devam 
etm k:t · • M hte,cm ·~aııseıı, zengin dekorlar, U kişilik 
orkestra v 500 koslum_ Aile ]erin vaki olan arzu ve talepleri 

üz ne! her puar saat 15 de İÇKIS İZ EÜYÜK MATL'llE 

(1 lncl Sahıferten Devam) 

sarnıçlı gemi, 11 taşıt, bir deci
zaltı. 

Önemli hasara uğrıyanlar. Bir 
zırhlı, 13 lmıvaz<ir, 2 mu.hl'ip, 14 
taşıt, bir tayyare gemisi. 

Amerika v·ş·ye 
ihtarda bulundu 

Birmanyada tt lnr!l S;ıhj~Prfpr, n('vam'l 

C1 inci Sahl!Pden Devam) 

muvasalasını temin eden yollan 
muhafaza için her türlü tcrtıibat 

aldığını beyan etmiştir. Seure gö. 
re Birmanyada durum fenadır; fa. 

kat Birmımya yolunun kesilmesi 
halmde Çung-King hiikiimeti bu.. 
mm yerine kullanılmak iiıere in
şa edilmiş ola.o başka bir yol le. 

Bu tebliğde bildirildiğine göre, 
Vaşington, m.,..,Jenin aydınlatıl.. 

ması için Vişi'den mii~ernm.irn iza. 
hat istemekte ve eğer Viş!'nin Tu· 
mıs yolile G<!neral Ronmıel'e harp 
malzemesi göndermiş olduğu ta. 
hakkuk ederse, Birleşik Amerika. 
nın Fransayı demokrasilere karşı 
düsmana yanlrın eder memleket
lerden bin olarak telakki edece
ceği bildirilmektedir. min etmiştir. ~ J 

' ÇENBERLİTAŞ Sinemasında 

2 Muanam Film birden 

AN GEL • 
1 KA 

(Günahsız Kadm) Frarı=a sözlü 
Baş Rolde: -.• 

OLGA TSCHECHOV A 
Öldüren Orman 

ARI.EN - ANDY DEVİNE Baı Rollerde: RİCHARD 

'---------------------.:ıı--~ r B U G Ü N ____ ısm_ııı:, .. 
TAKSiM SİNEMASINDA 

Bütün gönilllere saadeıt ve ız tır.abı ta ttrraeak, .ht!T" lkalbde ~ 
en .ilahi deStanıııa yaıı:•taca.k a:lıılılJd hay at ve gençlik fillııni.. 

E MACI GÜZELİ 
TÜRKÇE SÖZLtl - ARAPÇA ŞARKilJ 

Baş ~~~!~ s~!~!mrı~ AZl"ZE EMiR 
R ld • rolu alan Mısırın en meş 

O C • hur yıldJElarındaııı 
Emsaılsiz bir mevzu.. .. AhLilıi bor eser... İbret almaca!< sahne. 
!er ... Kad n, içki ve sefahat a loıınleri... l.Jük5 Ve asri ha;yatın iç 
yüzü ... Kahireniı:ı göz lro.maştırıcı salonlarında, cihaıışümiıi 1s.. 
kenderiye plajl.arında gü:zeran eden hakiki bir vak'a ... Herkesi 
tesDir edecek ş,,,,k musikisinial en ateşli şaTkılao:ı. Bütün gönül 
ve kalibleri rnestedecek lahuti nağmeler, I'.ıh okşayıcı bi:r müzik. 

SEANSLAR: 1- Z.30-•.3t-6.30nlda 
Yer bıılmalr icin 1:1\tfen seaııa saatlerinde geliımıesi. , Şelızadebaşı Gedikpaşa ••;.1ıııı. 

TURAN AZAK 
Sinemalarında: l\levıimia W büyülı: f'ilıni binlaı 

1·MIHRACENIN KIZI • 
Türkçe sözlü ve prkılı. 

2 • c A s u s : Lll Dagover 
Büyük c~luk, aşk ve ihtiras filmi 

1 lST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI --,, 
1l1..1IC.clihil;B.Tmda İ:ike p. ba:mda Be r.unıarah aırsa üzerine yapıına, dOk:kan 

b:r Sf-Df:: müddet.e k.i.ray-i veri'n,ek üıcre a<-ilt artt;r.naya l--..onulm.uşttır. Yıilıık 

ı - ı\lnıanva nınğ!Up olurken 
Rus~ :ı da mailüp hale gelmiş ka.. 
dar kuvvetsiz Jrolmaı, 

2 - Almanya ve Rusya ile bera
ber demokrasiler de zayıflamış ve 
geriye üstün kuvvet kalmanıq 
olur. 

Buna karşı fngifü ,·e Amerika. 
lılann da hesabı açıktır: 

a - Alınam· a Rusya karşısında 
bütün takatl~rini harcırnıalı, fa.. 
kat, a~la galip gelmemelidir. 

b - Rusya bütün takatlerini 
sarfederok Almanyayı mağlfıp ha
le sokmalı, İngiltere ve Am<ırika.. 
ya iyi ha.:ırlanmak, üstün vaziyete 
geçmek için lazım gelen zamanı 
kauındırmalı d.ır. 

c - Ilcr kuvvet harcanabilir, 
fakat, en son sulh şartlanru dikte 
edecek kuvvet Am~rikaıı. ve İnıi.. 
Ilı kuvveti olma.bdı.r. 

lngiltere ve Aınerikanm da bu 
hesabı yerindedir. Nihayet, dün· 
ya milletlerinJn insmılık, miilld 
tamamlık, tam lstiklıl.I ve hürri.. 
yellerini kıı.rtanııak ve U%1lll bir 
sulh ve beşer saadeti d..vri yarat. 
mak vadinde bulunan demokrasi
ler için en son kudret ve kuvvet 
kendilerini saymalan tabiidir. Bu. 
nun için de şu ve bu devletin eziL 
mes.ini, batta, hartadan silinme
sini değil, kendilerine hazırlık 

için muhtaç olduklan yıllan ka.. 
za.nınayı düşünmektedirler. Nite.. 
kim, bunun w buçuk yılım ka
zanmışlardır, Rm • Çin mu:kave.. 
meü ile ve Hindistıın · l\1ısır em.. 
niyeti ile 1943 ilkbaharına da çı. 
knhilirlen;e kendi besaplann:ı bü.. 
yük bir imkan ve zaman kazan
mış olacaklM ve yeryüzünün en 
kuvvetli hava, kara, dentz ordu.. 
!arına sahip bulwımak bakımın.. 

dan bir hayli yol almlŞ bclıına
cakla.rdır. An<:ak, Rus ve İngillı
Amer.ikruı hc.s:ıplannı aşağı yu. 
kan bu şekilde tahmin ederken 
bir nokta füerlnde de durmak 
gerçekten limmdır. Bu da gere.lı: 

Stalill, gerek Litvinorun sözleri• 
nin hakikat ölçüsiine vmulduğu 
takdirde ne der"<!e ttel veya pole. 
tfü olduğunu tahmin edebilmek.. 
tir. Rusya acaba, h:ıkikoten Al
man taarruzu ~ısında garpt• 
bir cephe açılmasına muhtaç mı, 
bu eephe açılınarısa Mihver sav. 
ietine kal'§l koyaınoız mı?. Yoksa 
kendi kuvvet ve kndrefine gilven
diği halde sırf poletik düşünceler 
ve belirtmiy" çalışbğımız hesap. 
)M balrunındaın mı böyle bir cephe 
açmanın havasım yapıyor?. 

Eğer. gerçek bir ihtiyaç Rusyayı 
garpte bir ceplıe 11~1lmll51 talebine 
se,·kediyorsa o v•kit Stafüı'in de, 
Litvinof'un da hokkı vardır. Çilıı. 
kil Almanya Rusyayı yıkıp Hint 
şimali ne, Irak sah i\Jerine, Orta 
Asya i~lerioe yayılmak kudrelin.i 
bulduktım sonra müttefiklerin he
saplan da bir hayli sarpa sarar. 

FTEflf l?ZET BEN'CF 
klr'\ ~dc-ll muhamıneuı 96 lirn ve Cık !tmin~j 7 lLTa 2{) kurtı'1t1t-t' Şa.rtın.aıı::ne l============== 
Zı-bıt ve ?ı.Iuameıaı ).lüdt.tlüği' ka.J.~minde gCrrllit:bi!iT. İhale 11/3/?42 caı-P.mba 
g"·ııü 1:aat 14 de Daimi Encümende yapı •<-1~8ktll'. Tölli)leriıı ilk tt•mınc.ıt. malcbuıt 

veya md<ttıplaorfyle ihale güı.O muayyen saatte Daıml Eııcti.mcuoe bulunma-
~ı:..ıı... c2695> 

lstanbul Defterdarlığından: 
De!lerda.rl:k İrat ve Sfırvet Vergile Müdür!ilğü ile t.ahsll kı.eomında mev .. 

cut doı.ya oo >bı rıı.l ve b L•ın (69 2 H) ili". ke:c ~; tan:ır ıJ! 0/3/94~ Pa
z:ırle günü .rat 15 de Deıl<r >..k M ı ı Jr. Mud · ili ııde rnülq•kkil k<>
rr.ı..-yoı:ııia açılt c:ts" • e "" ihWe e<L.:c<:okı'ı· Huv..ıd<•t ııem o.At (518.ff) ı.ı.. 
radtt 

ısteld,ilerln en az bır taahhUtıe (3500) l!Ttlık bu iŞe benzer iş yaptıklar
d•ır fd:m!lerlndcn •lm!J o'duklan vco!Jı:a a<a ısrinaden lstanbul \"ıliyet;ne m(l.. 

r..caı..!Ja eks~ ~ne ta ih icrı •.._ tfl gü: ~e- rl hm-iç 3 C'Ull evvel a lınnn.ş t:.blıyet ve 
9-ll yı:f'lr.a ail '!'icaıret Oda•ı ve "kaluı iıb .ız etmıP1eri rnıutdezl.diır. ı 

Krşit, şarlnarr ""~aır n~lin.akasa evr~tkı ı.ıınt Emltik 4 Cloeü ı.-:a.lem..ude &ij.. 

25 muhtekir 
(1 fncl S3hifed~n Dcnm) 

tultırl!a Vasi! •e\'tt!f rd !m!.ş,erd.r. 
Bunlardan başka on seldz Tl"'llh

tekir de adliyeye '-erilmiş \e mı.ıh.. 
teLl cezalara ça:ıptrrilnr~!ard..-. 

r.Uebillr. (2612) ı:-~---"""" 

Hemen iSbat edey'm: 
Yazıda esere ait, escMn.in 

mevzu, erıtriloa, mimari. ruh, fi.. 
ıkiT, üı;;l\ı,p ve gaye C<'phelerine 
a.t, te.k hüküm, tek teşhis, tek 
n.ak:1, te'k te.hHl, tek terıftdd, tek 
satır yok!tı.ır. Mür>cl<:1ı.id rolümk
ki zat, evvela (Para) isıhiııdeki 
kupkum delaleti ele alıyor; bu 
meovzuı.ın harcanmış. pörsümüş, 
aşınımıs b.r zemin okhi;unu, ese
rim;n yüzüne bile bak!nıadıan tel. 
kine çalışıyor. Satırlarla devam 
eden bu hazırlığın bütün gaye. 
si'lli anlıyorsunuz ya: 

- İnsan ne yaj)6!1, bu mevzuda 
iyi bir eser vücude get.remez!. 

Ve münekıkid rolündeki zat, 
buradan biroenbire şu lrorlrunç 
hülı:me geçiyor: 

- (PaTa), (Gheraıdi) ism.İndl! 
bir İ1alyan muhanririnin (Saf 
altı:ıı) ismılııdeki piye6\ıen ;ot.ibal. 
dir. 

Münekkid rolündeki zııt, .itııtL 

hal 'snadını, ikide birde (teverürl) 
peçesil-e ör1ımeğe savaşıyor. Di. 
yor ki: 

- Haydi, biız onun ~tri.i ği:ni 
düşünerek (teverüd) d yelim!. 
Ya~ şairliğim dü.şün.iiJmaıe 

de, yegane dikkat edilecek no.lrta 
olaırı tyiaotro muharrdliğ m d'Ü
~iin ülse, yaptıığım buz gihl inıti.. 
tıalıdir. 

Aym rnünek!k<d rolündeki zat, 
bir kaç satır sonra, dünyada bir 
eşi, benzeri, menendı olrnıyan ve 
bütün lçyüzünıi ifşa eden bır gaf 
Jete düşüyor. Eser min mahtı<i 

füılyanıra esere mevzu ve entrJ<a 
bakımından bettzcm>ed:ğın1, be. 
n.m o ~rocİC11 \ıır şeylcT alnLş 
olacağımı uloorla iddia edem.ye. 
C\!~·n- fak.at ib:r (rrüşahede) yi 
ka~tığini b ki:riytt". 

Aman Alla'hım, ii(yleyse müşa. 
lıede nerede?. 

İşin en feci tarafı şu ki, ne iı.tL 
yan<:a eserin mevzuu ve ruhu on. 
taya dol<iilüyor, ne de bcnimk'. 
nin ... 

Münaldkid rolü.ıJdoe1<ıi zata, oo.. 
,ğuk:loanlılılda, lizyık olkiuğu ce .. 
vabı y-anp gazetesine gönleri~ 
rum. Gazete, matıbuat loa.Il'll.nu 
hükümlerim! göre cevabımı aJll. 
nile ve ayni yerde neşretıınege 
mec'bu:rıken, yazımın şu:rasıııı ve 
burasını s.Hyor, kare.lıyur, çıka.. 
nyor; griye ltalan k.ı.sıınlan da 

ter1ıip hatasma boğu}arak m&ııa. 
dan aciz bir ha.le getiriliyor. Yaza 
mın iifl'. üne de şu kaydı il.We et.. 
mek nı.1alığı gooterilıyor: 

•Necip Fazılın cevabını aynen 
neşred.yoruz!. • 

İşte ceveb.ı.mda.ıı çı'kanJımı 
bir ciimle: , 

,fddia.ıı.ızı <isbata muldtro;r e>. 

l11I'Saruz, us al>lcla isnada çal:ş.. 

t>ğınız iiiühal filin• ben, bültm 
vlizuh ve z!llclil.e ka;bu'l edece. 

ğim; lsbata mı.ıldedir o1amazsa.. 
nız, siz de sı.iat.ıruzı ·fade edecek 
kel .m'<'vi lügat kitaplannda ara.. 
),p bu"aookısmız .• 

O anda uınl1'imuş bırlwın.ıyor. 
duın '.ki. "1iç b:r ı,gat .k tabında 
bu k ad bir f.: ili fade ede. 
cck keHme yokll.ll'. 

İşin an b<ış tara1ı, evet katıla 
kak-la gülürec"k.lmdar t;oş tara.. 
fı, mü:;:, ·krd roliind;Ju bu tın 

aı:ıkası.ııdan is!msiz ve r:s:nıs:'.2 
bir şahsın. bir bli..-.ka ııa2'<'tcye 
başvurara.Jı: şu iddiada bulmıme.. 

Allalıım, ben bu kaoor s 'l 
b!r davaya }ı(oodef alacak m1)~ım. 
bu kadar S<:fil b· r da,"aya katıjl 

Jı:cndimd itn'Üdoafö.a k~iı':<lüğüııe 
dfu;c-cek miıyd.m •. 

DüşiinÜ'tı, Şehir Tiy.ıtıro<;uııa 
talyanocadan tercüme bir esere 

ait müsveddeler vooicyor, sonra. 
Şehir tiıyatmsu onu beğenmey.p 
sahiblıre carle ooivw ve rr jısör 
esen giz!i<kn gi.zliye bana vcnp 
aj"llen ya2Xlınyor'.. Böyle bir na. 
mwsuzluğu Muhs 11 Ertuğrul na.. 
sıl yapar, ben nasıl kabul eder'm? 
Yani bu iftiıra ve c:mıe•in. t;!r 
müfteri ve lll('cınun naza;r:ında 
b.le, bir an ma.n.tık ifade e'C!ccc-.k 
tarafı var mı'.'. 

U znn ?ahn kısası: 
Tek kekme, tek satır, tek nok. 

ta, örnek g-Oıs!ıermeden bana, i. 
simsiız .,., cisimsiz bir şalı'Sla, 
miinekk;d rolünde b r zat, inti. 
hal isnat <'divor. Üstelik bizzat 
beniım mah'lrom,,ye müracaat 
ha!Ckım olan bir m.-vzuda hakkı.. 
mı .ııalibs mahk~me ka1"1'•""'rla 
ara·ma'k fikrinde olmad1ğırm 
b !dikleri için. ıscırrısiz ve ciSlrn. 
S'!Z 2"lt. miiddefıımumiliğe mü.. 
rat>a.a t e1ıti ği nl bilct::r. Yor 

San sözüm: 
Ba,,. ömrümde \\srn'n• ilk de. 

fa uyduğum mahut ttalyan mu. 
harriri ve maJıı.ı• Halyanca esCT. 
le cseriım anısında, herkesın ma.. 
lı .um ımri nıevru J ardan başak, 
tek kelim..tlk. "ek satırlık tek 
Je.,halık, hakiki bir itrt ha! vcsı:. 
kası g- erene 1<arşı, in•itıal fi. 
tini, bütün vüzuh ve zuıeı;·~ ka. 
bul ~m. Ve.si1<a gôstoTTn _ 

yenleri d• Türk uınwııi v <" ru, 
layık o1 uklar• 'm' ansın' 

NFCİP FAZIL T{TSl\KilBF'< 

Boyac1ıar 
(J tnc: Sah;Jedl!r! D~ım) 

.l!.'vvelıl. ~are hevet v hcs ra.. 
pot'lan olrunaTaK k& buıl c ş, 
ınüteakıib<>n diloe:rlere gl'Ç'I m..ş. 
tir. ~acılar kend r n'!' C<'m·. 
yet 'l bezir ve hm·a t nı n .,, "
~ni iste.nrişler, bu maddeleri bu.. 
lamıyan ba'lı e61!1 arın :;siz ka dı. 
/iını söy1emişlerd•r İdare heye. 
tinin bu işle meşgı.ıl olm!161 ka. 
rarlaştırılınıştır 

MüSkirat Amilleri korııgresi de 
di.i>n icra dlımınus• ır. 

Kripsln hitabesi 
(1 cJ ~ ' r1,., ftrrı.) 

•Sizi kendi menfaatleri !ç!n ça.. 
hşrruya zorlıyan Alınanlar, bütün 
dünya işçilerini esarete alıruıyı 
mnuyorlar. F.aiutt İngiltereıı.in A.. 
merikanın ve Rusyımın i çiler!, 
Alınan müstebitlere karşı miica.. 
dele cruyorla•. l\lakinl'lcri siz ça.. 
lıştırıyorsunuz ve heı-!ıangi ufak 
bir irızanın büyük J~r nııddncyi 
durdurabllereğini 1-.ilinlniz. Di;~
man istih•alahnı dardunnak \•cyn 
ağırlaştırmak çarcle?'i bulma'< içi» 
güzel fırs:rtlar üniiııiizdedir. Si:ı 

siiJ·ı1n içinde şimdi duı-mıya çalı. 
şınrz, biz shin.Je be'"aberiz. İnO'L 
liı'er ve Amerikalılar So' yeller• 
olall'Cn kuvvetleri! yard•-n cdi· 
yorlar; çünkü biliy ruz k'. P.11 •Ş. 

çi!eri iyilik içhı fonalı;:a r, 
mücadeleye giripııişlerdir. 

Bel 
ver 

<1 

vergi 
1 ri 

) 

.ır r 
mart pauır •· u n n 
J'ınteber '>l.acalııtır F l" ' r 
ve .; enn • d ··,., 
tere CE•"ve döm~ 'l' z. 
ırt'i'~ Oku)"ucu' 
r t""r 1 l', n ~rr'an'?'Dl b 
cek1e$. 
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CASUSLAR DÜELLOSU 
l'fo. 1 

Türkç<'Y• ç• v""'21 : lsKENDl!>ll F. SER~LIJ 

Amerikan Hariciyesinin istihbarat Şefi Ma
nila limanına henüz çıkmışh ki birdenbire 
müthiş bi r infilak oldu: Bir bomba patlamıştı 

- ııa1:ı bu viB rle'Yl va.:.:.geı;rıl"dirı 
ır •• 1 A.Jircd? 

lstanbul Belediyesinden: 
l .. ı • ~rJ M~!ı .in 19 "2:U42 tc>ritı ve 71 " ;:vJlı )t ·~ l'\";e J -~A rı 94~ tari.hın 

den it Ja~ m1.ı"tc-1ıe olrr. Y ü:.('re tteler1 ·v. ··trıı. ı~in1 ı~ı1ntıır-n b<1zıl4:1r~ 
Y•\J.ıı:oın ... ,;oın: ~ea ' Yf"Tl '.ı r:e · :ı. ğıo· ı t(ec: .. :· :.- ı r 

TANZİFAT \ ERGISl V l. TENVİRIY.t: IU.'SMİ 
.. r h: ·~·tı K. X· ·!..r Sf;OO ,.. , k.e.<. ·~ 1'V.İ{'rd1-11 ~do 2,5 Kr: .

1 
> > 5Ct!JI > IOOOO ~ > > > 5 
• .) l 00f)J > 2()000 > > 7 ,5 

' > ~00111 > 300il0 1 
> > • .) 10 >> 1 

' 
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> 
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• 
• 

.,.ijl~·I) 

ı JOOOftl 
> 2CıOOul 
) 30\>001 
• 5000ôö 

•r .a .} 11"n11 pa :-a , ~ 
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> 

• 

l nh.1ıur 

40000 
~l•OO<ı 

100000 
201)()()0 
:woooo 
5000UO 
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• 
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•• 
' 

• 12,5 

' 
> 

• 
' • 

ıa > 
17,:i ) 
20 J 

:!2.5 .) 
25 > 

-1-
MANİLA SAHiLiNDE 
PATLIYA.t"l BOMBA .. 

Aıueri:kd llar4Ci.j·c- Nel.l.Lrı..t. İ ,tlhba. 
;-.t Şute1i 1932 yı.lının .1\~·!o~ •')·wıda, 
Jr>.pcrıya<iıa&i l'C&l:n1 aJ;;r.»ı<!~: :;;oyI-e bit 
baber akil. 

Mtihenıd.16 ~ün b"lk~Iar.yle lı,,~ ı 

:-İ.c''Yt memu.rl.lna b..ık tt 

cEyJIL 90D'Un.a"'-. ı•rııp.r Adala
rının nlerkezi c,i.;,ın Man:ıa jehriri
dc no!Jıhteli.f bUk..C.me1 1ere nıcfi9UIP 

ca~uslaır t.opl.:1.ı.ıaca:,c \ie ::'dUslil. 
.ı.nıanlaıı _..yak1.::w.tJ!l'.:ı. aA onJara Jı.s
t~kl~ w hürr:ye; t.t;l.k .1 e~-nek 

mak.sadiytı· bcya tr . ..ı.meler da;ıta
r. \ ~-IIT'.JSJ 

Amtrik~ hük.Wneıi, bu haberi, b.i.r 
b. .a dt-vletin ajaru taratn•<iaıı uçu
ı·~:ı\.C- bit bak>n ola ·:ık tel.akk! e"WM!lk ... 
le bttaber, hcrn j\'!"'1iladaki valiı:ine 
clıli bir lalimM coudermiş. hem de 
Cuk Şaıtcta ço!t b:>yilk rruvau~ 
W.r temin et.rr4 olan ll~ricjye İslih_ 
b;;r•\ ŞdlerW<len 1\liste• fuıber Be

ne\ (l) i Fllipiıı adoıla.rına '<JDd<>rmeyL ı 
ll'"""'1 O'l:ınemişl!. 

Mıster Beneıt, fen.1 bir tesAıd.Ud' eee
rl r.!arak,. Marula ..»naTiın& ~ık1.,ğı gün, 
ıahllde patlıyaıı b r bomba kaz:u;ına 

ıahıt oldu. 
Bu -a,yı lııiıruu koydu;;u bdı dr. 

,tild. Adarun va.llsi askeri bir lr.uma:.
daDd:ı. Zabiılllır ve d<layı nl\Jha!l.UIJ"l 
mP.mvr .Amer~tı1:.r derhal faali1ete 
c c.."(e:rek bon:.ıbıa.:Jrı l.ta.n cdan.ı uaml)8' 
taıl.ımıvtı. 

> r 1a. -maıbaıUind~ yedi sek z yi.l.Z'3lı 

1'f' yınn~Jıeu fa21a -yer!.lerJen- ölü 
vMrdı. O saaile aak"?'r1 T.umandCdlUl tef· 
ıM$>ten ecı;;eccği umu!uyw:d..ı H:ılbtai 
Ko~ Vels (2) yolU'1U değl'Ş\irıni(; 

uhiJden ceçececl y..,-de $e-hr'.n Ç"'T. 
111ldarı ceı:ııniJli. 

o glin adaı.Y• QIOn .Mıo\er Be:ıoel 
cloıiruc• ..ıci ~ dos\u oian Amerıı.a.b 
Mü-" N6...ı Kupeor'e (3) mlsaflr 
;ndl. 

MWıemm AıHrtd Kuper U7Un za. 
~ınnd•ııbtt' y· 'pinl<m:le çalııaıı bir 
m:ırlcn şiıtreıt1ırtb çok lrazaıı.;;.n h..~ 

d:rlc.nnd&ndı. Mühend\s, e.•ki doetı!ı 
Bt.ıeti ıörünoe tok sevimnişt!. 

AJJred Kı.ıper vatanını aevM, ~ 
di::iş)a.r.na daima madd!, manevi yar ... 
dlln;•rdıı buol:ıoon eli 8Ç".)[ biT a<lanıdJ. 

0oon en bü,yillr. zMı. i~kıye ol:ın 
cıı~i.iıruütu idi. o, ""'1alı viski içme. 
den duraıtnıaz., haitl ı:a!Jeama-zOı. Her 
o:ı bf$ rüode bir kere ge-lcn yolcu v.a.
J>JTlaıi;yle M:aıil&ya sand:k &andııt ııo
da ve viıti ıel.irdl. 

Mıste-r Benet Mamh'ya C•ldJii -
matı da n\ühendil anko:ıdasmJ kki ba-
6tıda buldu: 

- Y<ıhu nıeroeın çıktın biıylıe~. Ncr. 
at>y$P &en1 :;:;nımtyJC'aı>;turı. 

Bt>nf't ~c.kncı bir ;!d~nKll. 
- ~··~ a nıya &:rld!"TI. Ntvyohla 

gdtir.t c"t'g n. dt."di 
MıiLeıırlis K~per guldu. 
- Beııı Şimdi Aınrııkan fil06u geL. 

se b· adan kakiır-.maı:. Ben F.J!yıiıode 
tı <-<"l'ğJ..."T• a.7.:zin ' ~ 

- ll.lla bı.;c_'°\'1.l':l :-r ı bu iptdai 
"'""!n!e.k.et:.~ yaşarra1t :ır/' . 

- Btl!'lS1 bıt.::!.a:ıttc. b.ı: yer olsoy<lı, 
.>Cn de gcl'l-.'C'l:d.in .Fll'.pinc. Ey. söyle 
b;;Ialıan ne iş~ var btııtd~? 

- Caırıım, ben sc.~ lıer zan1an.: cHa
:-.cı,e nllts.\t"ğ'.ndtıın ::ıyr.ı.Jır5<ın;. senın 

yarıln:1 ~lıp. Ç~<.ıılğ!r.ı.~~ demez. m.i:f
d ·n .. ~e ııeldim .. 

)\e d;yorswı., JrJrk:-iyeden aynl
dm mı?. 

- Şupheetz. O kaıdı.r •ıkıcı bir 
me..<J<kte ben d.a!ıa fazla kalabiljr 
midim?. İst.i.f.:ı.mı vertll!n .. Ve hemen 
ycıln çıktrak sana geldim. 

Maden mülıesıdbci ka<relıleri doJ.. 
dLlfdu· 

- U.yd.!, bır viakı lç ı., ak.im. b&
flll• ıelaın. Mad~m iti benı,m miı;a. 

fir'..nıs..m.. Bundan sonra sro de be
r.!m gib, bol bvl vi•kı içm •ye -.:
bW'2iun! 

- İyi Wlru.&, bu.gU..ı ıehre çıkaz 
ç·kı-r.ı-Q"Z can s*-ıcı bır t.~Jl&e ile kar., 
ııla!-tım .. 

- Ha., Şu bombada" mı bahııe
oeceiu3:io 'f 

- E\·e\, O ne müth!ş b;r i\ir(ıltü 
xli. Bir çok kl..'TI.Sclcr oim4., Yuri
laıın.ıo .. 

!\100\encbs omuz.tarını kaldJ.raraic 
,uı.ıu: 

·- Ölenl~rln hep.;! yerlilerdir, Biz.. 
dm .k.lnıse yok... M-.:rJ.k etme! 

-- Canım, ölenler ir.~ıı değ:i;l mi'?. 
Kitr. •trn-ış bu. bombayı acoba? 

- Adam &en de. Merak ettiğin işe 

bair. Burada her devletln cas...ı ... , 
V<....tır. Aradan h:lf'.a eeçmcz, bU, 
bilyle hiıdiselere sık sık ıab!I oluruz. 
Boou yapan ya japoıı, ya AımlUl ca. 
&U!lanaır, 

~ japonya buraya y&:kın dlyelır.n... 

FWi, Alman cL'5uc:unı.m burada ne 
işi yar7 Askeri valimiz onları rıe dl
Y" :ıe. la.da tutu.rm:?. 

(!) RobeM Benneı .• 
(2) A. B. veııo 
(3) Al:fred Ooopar. 

Tenzilatlı Tramvay Karneleri 
fst~nbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet

melerı Umum Müdürlüğünden: 
., ~~yın Y°*'IJla.ra bir lı:olayiılt olmak ürere l Mart 942 ıa.,-.Jt,ndeıı ılibattn 26 

bıietı muhtevi tenz:ıauı tramvay ka.me!eıl sah~a çMcanlnuşt.ır. 
~r.M.ci Mevki 2:.ıa lı..Utı.2$ 
liıirlcı Mev'.od 125 K~ 

Bu lr;ınıeJerin platıtonluk!anl111:1 V" TUnel kilele.r:ıı.cı..n t<dar<i:. cd.lıebıleceg·i 
eııy., hah ll!n olunur. <2880> 

Deıfet renizyollan işletme O. Müdürlüğü ilanları 
Denlıı;yolları. Umumi yiik navut lorlfuniı<de bazı tadil.1t yapı!mıştır. 
Muaddel tarif:~ 1 Mart ~42 taTıbinde n ltibarer, İstıa.nbuldan kallıacak ola..'1 

vaıpur-~la ,.-apılacak nakJiyat:ı tatb-İK. oıw:acaktl.J:·. Acent ·larımızdan '-ha' 
&lıııobmr. (2877) • "" • 

f stanbuJ Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
1lb No. oı l U : 
Bır çlPYll! undan % 40 rüt,rhel:K H7.~ •det ekmek ima.! olunan 600 -•ııc 

tar :ıder elomokın fı.o.t; 10 kuruştur. ..-.. 

Şube "'satııı maSMtL:ı.rmn bu tıal:inlçind• bıa:wıduğu Hin oıur.ur. •288~ 

BRONŞiTLER E il TR H HAKKI EIRE 

PAZAR YERLERİ i "GAL RESMİ 

Üdua: l!er~~!erınm l ınci sınıtınd.an beher •. ~.r ... 
2 > > , 
3 > > • 

P"zt.ır y~rl&ın.i işgal eder•1erUen a:~S6t!'ViYt 
r.r ... '.)"l'ıaP; me1a'!: ve . ;K:Je mahıı.}~eriniu ı .l11ei s.uıııfrAlan bebCT rr.ctr.t rr.u. 
M ... ydan; rrıezat ve i:::hele mcbaUerj,nİ.n 2 -.. > ., > 

&.&hildc bostan sa-ta.nı:ırın ~al etıtikleri ycılCJı•n beher~~ murabbam,. 
dan ) evm.ye b.İa"İllef !ırultan 

> lkl:nci • 
> üçüncU ,. 

HALLERDE İSTİFA OLUNAN ARDİYE llESl\Iİ TARİFE.Sİ 

PARA 
jQ 

20 

10 
10 
2 

lQ 
o 
2 

Kılclar 

l;ı.. Lıı çok 
Resim Milata.rı 

K= 
A - Kırtulaır, ~k.euor, ısandıkl-r 
l - Kı.-tula,. 

2 - Tek por1.ilılı:al paketleri ve saıwlık'P'"l 
3 - ~E'i'~e=- saDdJıkla:-ı ve en:ııe::ıli 
4 - Urt.ı s.ııı.d.ılWt.r 
5 - bj> ült •-..ıdar 
6 - > ) 

7 - Yumurta '""1AıO<ıan (720) lllr 
8 - > > (1440) lıJ. 
B - St r-et.Ler ve kü.fıeler 
l - K,'1.İ>k çildt "";ı<-tle:·J 
2 - Kw.<AııCicwz 9'-lek ıcpeL ey: "'e ben.1lrri 
3 - K-elet kcbır Adl.na \'e ufil'K hmir 
sepetleri. 
4 - 'l'opeaç "'e ya.rım aı'.ka 
5 - Arka ve loapel.1a 
C - 'J'orbalat' ve çuvo.ılla::-
1 - Kuru yem:s ıo . ..-bala~ı 
2- > > 
3 - > > 
4 - Kuxu yemiş ıo,balıın 
5 - Kiıçi.lk çuv"1.lar 
6 - Btryük > 
7 - Har.arlar 
D -- '.!"e~keler, tıçı.lar, varJller: 

l - 1'.Uçük yoiiLZ!'\ W>nekelerl 

1 
11 
21 
41 
61 
81 
e 
o 

l 

i 

18 
ar. 
61 

l 
d 

11 
26 
•ı 
66 
uı 

o 
2 - Or~a > , o 
3 - Büyük > • 4 
4 - Yl.>rım gaz "tıenek:f'let-I O 
5 -- Bütün gaz t.eneke-ıer1 12 
6 - Tenekele'J" ~1 

'1 - Fıçılar !\l 
8 - > " 101 
9 - Yariller 151 
B - > 301 
E -· Ka\·ım. """'"' bal vo !ıt:hacı k.O•kları: 

i - Bir tonu (Kıl$uratın ~r 100 k.iloou 
t.~bakk.11.ka e<"...as tut.ılur,) 

10 
20 
40 
60 
80 

100 
o 
o 

s 
15 

35 
60 

150 

5 
10 
25 
40 
55 
90 

15() 

l 
3 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

' 
2 
3 
5 
7 
9 

12 
e 

12 

2 
3 

5 
8 

10 

2 
3 
4 
5 
7 

10 
12 

l 
2 
s 

" 5 
8 

10 
12 
18 
30 

100 

ı - Hale g:i.recom. e~ya.cian 7Uık.arıdakı t.arlf~ mucJıbince ardiye rc!.ml alın.ır. 
Bu resiır. unıumi. hu..;;usi pazar yerlerinin ı~gal ediktlği müddetle mukayyet de
ğ:\dir. Bir ay iıç.ind:.Z.. Bu m·Jdde~taı fa.ııa dın·a.r.. ıh.er a,- çln ayrıca t.o.rilede ya .. 
z!:ı m!kto.:rların ,arısı kadar <ırdıye resrnı a1 ıntr. 

~ - lllcyvalar 100 k'lotia, .. set>zcı..r1so kılcdan fidlla Jw,>lar !~inde geldiği 
~kdirde bu miktarl·J.'.·1 ~erav\Jz eden kısrrtn heo 5-0 ldloeu iÇin ayrıca (5) kuruş 
aMıye ttsınl alınır. (Küfurat 50 kilo addedilir.) 

J - Ardiye rt>ıt•nı kabın cins ve e.b'2oına ı:öre taıbaldcu.ıc ett;riU:- ve eşya_ 
nın 113..le getirhtrııc...ı...ı~ı ıııttc.oJdp tahsil. eiiljr. Kabın ci.Mi tıaTjler•n h:ıngi mod-
dE:sjndcl.1 kab isimine UY<!:rt:iB bu maddede gü!lf.er:ıen resim tahakkıtka ('Sas tu
tu1ııı. Kabın cGsi J ı»:o.r1·laıfci maddelerde yaıılı isimlerden h1c bitine uyma. 
dığ~ tdkdirde bUyl.lk!üJ:li ve ığJıl"hğı tariceac yaz.ılı kablardan ha.ııg !t.lr:in vasati 
oüyü!clük ve aığırlıi;ınll uy<lrsa c madde •jztrir.den resme tlbi t1ttulur. 

4 - .... 'lrıs.i "e ..... 1Clınin husu.!iye"ti dolay.:..s;yıe yuka:rıd3kl tc:.rıieye göre 
re~mt tabi tutt.Wnası -ı. .t.lltı 1a.ıı: ~ya vE-sai:reden yu«.arıdPki. htrifedcki 
siklet mH~tıa.nndan h&D2!'S•ne Jııl o nisbettıe resim a1mır. 

5 - lldle ıum~si mecbuı1 olmıiyan kuru T.t"eyVa ve sebze ı;ibi meva.ddın 
Hal oalıllinde boı; yer bulundcğu ve Hal. İdur.,.! bu ınevaddın lçeti kzblllüne 
muvafa~t ettiği takClrOe bu gibi mevartdan da 83"'fli resim all.nır 

LEVHA İLAN RESl\Iİ 
Talık mecburi Javhaların asılı bllluııdukları -hallerin varıd•tı gayr; &a>tl

ye:erin.m beher metre murabbaı için iJd ikadan aşağı ve altı yilı liıad::ın farı.la 
oirr.amad< üzere bıı>rie (4J de 

K~ğıt \'e muk:ıvadar.. gayri mevat Uı..:rlne tertip edllen Hanların beher 
metre nuı-rabbaı.nıdan (5) lica 

:t.ltktrik Uilnlarla Pr'1je-ktör •siae sı.r.ema tuasında teşhft" f'dfıen rı~ ve 
re~in~Jerin geceleri tlelttdklj l8ınbalan veya saiı SU'retle aydınl;\\lhn okt.mabi 
1eC"Ck biT bale getirHJ?rı i!L'lfa:dan senevl (tO) lıra • 

~inem~larda gö:tı.erilen J18n ve rdt1An1h:ı.rın beherindeo ha!tacı.ı (t) ltra 
Kfiğl\ ve mıJkavva \i7.enn< \ertlp edilen el ıı.;,,ıarındııo (10) para 
Duvı..r il4nlarını· n C40) para 

s-Os KÖPEKLERİ RESMİ 
Süs köpeklerin dm Sonev' (5 ı lira 

KUNTURA T RESMİ 
Senelik bedeli icarı ı:;.(10 ı:.raya kadar olar. mUkavelelenle ~ t kunı..ş 

, , dah;- f.;.ı:r.la oJanı.cın!an 3 2 kuruş ' 
An<"a.k 4109 nuınara.lı kanun mucibiıJCt.! ~ttJa edilnı("kte ola"'l muhttç &ISk.er 

ı a!lelE>r}n(' yc:.rdım z1n1ml1'Jn bu kararla 'kul t1 ırz..t resmi tarı!'Pshıin tf:zyidi,nden 
ı rr.Utrvc:ltt farklaıra sir<.iyct ctti-r!Lm~yecek (2878) 

1600 

B0:1 

IR ' 
lR ... , 

J9 30 

2('.J ~ 

204~ 

2 l,:ıo 
:!l.45 

28 Şubat 1942 
l'roC'J"aTn \'€' Memle-kec Saat A
~uı. 

Ra<.Uo ÇOC\h.· Y. nil"ıtı 
z. .. , ! '13'...:t :ıl. 

.7\i· ~. Jl,ıt y J O:-•..:: 
... Jr...m Hf'r l'c-l·Jen llrc,gramı . 
J>.{en1leket $8-.ı~ As:\X..ı.. ve Ajırw 
liaberler:i. 
t:eJ'he-1 10 o·~Jt.,ktı. 
)Jlt7~: KRrı~!k ~arK~ vt- 'l'ur-

>.:ülr·r 
Iia.d.yl'J Gaı:eıl"!lı. 

Miirı>ic Şarkılar 

KonU4f1Ki (HıJ)Ü.C: An;.;.ınlJ..). 

Kona,ma. (GiınHn 1'1est>l-eleri). 
?'!(.O Jı.'H"-'•<: R. U.v" s.-:~'oı\ Ork 0 sl a~·: 

(\'iolo!li.t:ıt !'lee:p .·\~kıı ) 
~:!.30 "!cıoieket s. Jt Ay&rı, AJw1ı.s 

llaberlen ve Borsa!ar. 
2Z 4;,/Zl.50 YJnnki r~'Ogt"am. Vf Kz~ 

t.l&Jt ~ s ... rı. H.ıkıo .... ?\ol~ 1kernes0 
· -

c.!rn: 942/102 
tlskil<!&nia Terr.>ıcı Hac< Mehmet 

ııı~h:Jll~incle Kaas\nl ~rşıue:-~ .sokağın
d• ~ No, hı hanede sakm ik<>n 9/12/DH 
1arih!Ddtı ve!at tden ve ttrt'k~hıe 
n;Uh.kf"n:emizoe vaz'ıycd t>d.ilırJş bulLt .. 
nnr. Ahm1!:t c.ıglu 05\rnun.cian alGc<ık ve 
bo:ç 1di.:ı edenleri.'l h'İJ· ay \·e vera
set iddiasında bulunanlarır da \iç ay 
içir.-ö~ V<'!':a-ik ve- sened;ı.1ı ": .. ,ı~yele_ 
r;y!c b;rl.ikte mahk~mı.-ınize mtlraca-.t-
1arı ve aksi !::ı.!.;-dirdı? Kznurn: ~Ieder.1-
r.ı.n 534 Uncü m:1dtl~n<' tevf;•kan 1t· .. 
rtklnin hazineye ~e9lım e<iJE"ceği il!"ın 

olunı.ır. 

Doktor-· 
Operatör aranıyor 
Anadohı'da, hır maduı şir

ketiınde çalı§mak üııere bir 
operatöre mtıiyaç \".vdır, taliı>
lerm y ..ıı He Galatı: Posta Jru. 
tusu l011 aıdre'Ji>ıe müracaat.. 
lan. 

F<:.tih Üçüncü suıh lf,~uk JJf.ıkim-

liğmôm: 942/2~9 

Fa1ıhte Fırrn sokağınd"'J. llı nun1-...ralı 

e\~de atman Ay~c- Nebahnrn ana ve 
babtı~mın öln1ü t>lma~ı ve Jı:rndirirun 
de \:eJ;;ôı BeJf.ıh&te n~iiı-teI:ı buluıı_ 

nı&!liı harebile haciT ;:ııltın~ ;ı:!;·."Mlrak bi
h1nnru.1 ilmurn V\.'~ayf>tiııi lf.: etr.•ek. 
üzett hJrtaılı.n ame.lsı Eınrullnhın ka
rlSı Zz.-hiden~n )'tlk~ ·101 ;ıc.lt. geçen AJ
şe l\ebD.hate 23/2/942 tarihJrıde vaei 
tayİJ.ı. -eöikUgi il<in o1unur. 

ZAYİ - Sögın n;iu~ mcm-.ırJuğuo
dan ald~ı.m niifı ! ı t cm' ınyi et
tim. Yenisini rı~rıc r d:'!n ~i!irıin 
hillın.ü yok~ ... 

F<ı ~rmı Pehlivan 

Üı> küd;ı,r S u.l!ı H uk 11 k M •hl< e ITI<'s"1. 
den: 942/93 

tı~klı.daırda Scl.5mi A. JIJÇballesin.in 
Selfmı.et sokağında 5~ 1-T<ı. Itı ha..""M'<ie 
satm iken 7/8/941 taı:h;nde vefa.t e
dfn ve terekesine mahkememirı~ 
vaz'JJ·E"d edilırn1:ş b!Jhı..T):ın Bohor kızı 

''cr.-ezye:ına ve kcr><i' ;Meı e\•\el vefat 
ett'ği blldirilen kocası ·Yaser LQzaiö. 
fcdfn &Jr.cak ve bo .. ç ~üctia~ın-da bulu
n:ın1a.rın bb- aı.Y ve ver:Js<"t iddla•ında 
bu1wııınları.n da üç ay ~f;bıdc vesaik 
ve se:ı~ datı kantuıly<';c·riyıe birlikt~ 
cıahken1emize mürae:ıatla;·;. ve aiwi 
tJkd~rde Kanunu ~lcden.ı.ııi~ 534 tmcıl 
maddt:'."i.ne tevfikan tcrekes'ıJın ha.ı.i... 
nı.:ye t<-slim edilec ğ i!f.n olunur. 
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Cumartesi 1
: ~~ ;:~ ı~ ~~ 

Sahir v • Başın uharrlr i Elem İ2rt<'\ 
Benice - Ncş:ıy~ t Dircktbırü 

Cevdet KAHABİLGİN 
SON TELGRAF MATBJ\ASI 

Tarihi Tefrika: 34---...... 

Ehlisalibe Karşı Kıl.ç Arslan 
Yazan: M. Sami Ka rayel 

lmparetor : ~ "Türkleri iznikten çıkar
mak zamanı gelmiştSr. Ufak bir tered
düt Bizansa pahahya maıo :aco.Jktır,, 

~iicurl>ıma '1oyran olım.ışla<.rd;; ne 
kadar da guzel hatlıara ve e:nda. 
ına mı:ılik b.r kadmdı! Cıruıi.ıııt bi.. 
k şaşırtıcı w: hayran' ğını aılııcak 
bır vık."1<ttu. 

Mina, güzelce Y'Jl<3nmıştı. Krz.. 
~· ona ııaN.:,k1.im amber kokulu 
b~ıiim:ü::c iç çıınıaşıl'kı.rı verrınl5. 
l«r<ii. Ü.stün~ d>t: gayet ağ.r ışleH
m:~ bir giimJ.c.klo..' bir de ~a-lvnr , 
giydirnı;şlel'd .. Miırıa bu k1yaicü
ne hiç de ıuraz .göstermroı. Kı~. 
!ar omın s:ırlanna d• Saıı1kvaıri ör. 
mu;>}&, kokLJla.-a g:ırketmtşlerdı. 

Hcrşe')- bi1~·ti. Köşede bulu· 
nruı dl! var aynasına balkıan Mina 
kr.ed 'Sİ!nıiııı b1'iün bii'"iin deği,«tiği
nıi göı::müştıi.i. Lakin, bu ikııy:l!feti 
ona ne kadar yaraşm1§'h! 

• •• 

Jı ·ıparatı>r iyı t»r askıer olduP1 

..:iılı.etle kıendisine meraıın ıı:ıı}at. 

mak pok mü.şhildiı. Çüıııkü, bu 01• 
le b.ir bozgualı.ık, nı>'ğlubi~ ıııU 
ki, gökten ve tp<"-'<ien iııeD yıldı" 
rı.ma benziyoıııhı. 

lmparal.oı, Oieı- 13, ııos'.u m.r 
runa sükunet.le kabul etti Ofd 
Ben<»;, ay..;;.ra ve el pıoeçe divllll 
cturuyordu. 

Alcksı Komıan:aı illk sözü fO 
oixlıu: 

- General, •bu ne ha!l.? - ...... 
- Niıçiın böylıe ~kllll? 
- Efendiımiz, bunu tablia' eıieo 

miyecek bi:r ınevldde oJdıuğtmJ1J 
bilirsiniz .. l.frlı.i.n ookerlerıiınm, \ıiJ. 
nııeın nedm, sobat etmeyip~ 
düler. 

- On beş bm yabın ılcüıç bit 
kınrvetin ön\ınde elli •bin z:rnJ, d 
k.er nam! çöruliiır ve mahwılul"?· 
Hem de riıc'at yollarımız kesflni!;j! 
- ..... . 
- Nihayet Mına'yı da TürW.. 

rin eline esir vredin ha !_ 

General O!er Benos 'l1iaı. rnü.;kü
liıtla kaç•p Muıdanyadan 'hiT kay;
ğa atlıyaralt L<ıtanbula can atıııbil
mbıti. Kaırı.sı Miına'yı çoık sevdiği 
içıın peK mü.keckler oluıyardu. Mi.. 
:na alelade lıi.t ailen.in •l<ım iıd:i.. Bi.. 
zans'ta Hip<><lıram'oo raılı'.lrasel ik 
:yıapardı. FevJ<alade güz.elliği Ofer 
Beıııos'u ,Jıx.o.Wsi.ne :1ş>k yapmış ve 
ralıayet l:mpantoriçe a~a:ında 
bir kadın olmu,ıtu. 

1 XIIJ 

İmparator Miırıa'y1 çcık ~ 
Generalin karısı Biııaııs ~ 
nnıda btt yıldız idi. Ofa- Bemıos se' 
feı:de oldıuğu za.m.ın ıtıazaın istan
bulda y a.ınız kal.an Mina. ıe kDo 
pantor mab.remaıo<> hayaıt lllİİP!!"' 

dL Aleksi Konme'niııı Mlirıa'ya b 

laın sevgisi kocasından dal:ıa aşırı 
ildi. Bu sebeple 1mpa<raıtor, Mine
run Arslanın el:iınc d~ t8" 

hamn1ül edemiyordu. Oııımı na
zarında ordusun.un boqıutoğU 
ilinci derecede kaLyordu.. Za.w.Uı 
General Ofer Benos da öyie ctiir 
şünmüyor muydu? 

1 

KOMNENIN KARARI 

İşvebav., zekıi bir kadınd>. a
r.al kaırıSllnd:>n biır dak&a aıy da
ma2l<lı. Onun için, nereye gitse 
beraıbeı,IDde götürürdü. En b~ük 
harp se!erl.crlıııde bil C"Mina gene. 
ralle berabec lııulunu•·du. Kansı. 
nm es:lr ol:ıcağı nıe<reden eıklına 
gelirdi? Zavallı General Ofer Bc

oos İstaınbu 1 a gelip İmpaıratoruın 
huzuruna ;.ı '<lığı zaman rengi sol
muş •biır halıcle ooıun söy .öyeccicle. 
ıııii büyüık bir korku iıle dinHyor. 
du. On beş bi.n zırhsız, ıkıaa-gısız 
bl'i ırutlenin önünde nasıl cılurp d a 
t>lli bi:n ki;i!i1< mu:ntazaım !biır lııuv
vr-tin dağıldığına ne cevap VMC

ceğ:ni şaşıırmıış bulwıuyordu. 

İmparator sözlerine dveamlaı: 
- Azitl2ın General, dedi, Tüır)r. 

lede olaın muhardıeJ.eı1ianlirııd beP 
bu 3.n.i baskı.ıı ve seri harı!llııetıet 
yüzünden boruluyoruız. Bloıılıcll 
evvel~ :tmp:ı.ra<tıırrlar da rıyui. şe
kilde bozulduJar. T a, Alp Ars1aıl 
muhaTebelerindenberi onluları-

( Devam& V•) 

GENEL TECiM TÜRK ANONiM ŞiR
KETiNDEN: 

Davet ilanı 
'I:.co.ret Kauununun 361 i.DCi mad.de slyle dahili niz.amnamBrr.lı:in bGkGırn"' 

l't!ı·iı1c tevflko.1 sirk.~tın1;z hi$:iedarlannın senelik umumi heyot.i, ~sal.;d4 ,.a:z.ıb 
;.U231a.mc nıucfuinoe müzukerı:de buJur:ımak L2eıe 17 Mart 19·12 ta-:-Jh.ne ID'Ül&d~t 
Sc::h günü sa.at 14 te Istsnbulckı Hasın!ılar•la 1~ No. da Şitk"ı?t.in Lcıara Mezit:C .. 
z:nde a.dl surette igt.ima edeceğinden gert:k asaleten ve ge-:·'k ~kô:eten bi1 

h·sse ı::eor.cdinc sahip o:an!an1ı nizarr.nameınn.ın 6:. inci mtıd.Jtaine a öre iıotim' 
günli.n<lcn bİr hafta. ev·."'C-l şiTket:n merkez;ne hleeekrini tevdi e(k',·ek rı"lSablliflıı 
d! dühuiJe varaJta.ları alıTM.iları tlAn olı"t?ur. 

İDARE MEcıJıd 
MÜZAKERE Rl"Z>l;Al\JESİ 

ı - İ<lue Mecllı.j ',.. mü.<ı.Aip raporlac:nı:; okwmıası, 
'? - 1941 senesi bıl."111 tj;o Vf: ktir ve zır~lr hesgıplarını.n 1.<:dkik ve t.a.ıti 1• 

İd.<:.rc Mtcl4.i ve m~mkibin ibr~a.rı. 
3 - Tcmet.tüU.:u su~·ct~ ~,.z.if, 

4 - 1"942 ser .. l"'Si iç;n r..1H!'akiıp seçilr .. c~l v<: kendi:sine wrılrcf-k ücretin 
yiri ile M't;tl{'oC(\k rrv~ı:.1k~::l. hlrh;an-gi biir ~bepten dolaıyı v<ı:ı.:iCcsini ifa edemedi
takdirof ~endt~ini i9tihH"ıf eOef'ek ik:inei bir ı.ıfudkibin tayini, 

5 - J i3""l~ Meclisi Aral:trına, şlrketle ticari muamelede bulun·ma.laıına aalAıı 
hiyet verihnesi. 

C - İ-da.re Meclisi Az3 1 arına verH<'CCk huzur ücretı hukkr~da rı.fec1·1ti İcfa.re1' 
sa 1fthiyet vmlımeıııi, 

ı - Müddenlderi hitam kowan iki Met71isl İdctre ftznsının yc:r, "ı~ yen.Berid 
iınüh<ıbı, 

A - Tic:ıTet V~k!ıletinin ~'a;rı mucibince İsl::rıbul Mınkk~ "1 r"\.ret MüdQt ... 
l(igünı.m 7/1/1942 tarih \f IOQ sayılı \ezkerosiyle bildi;i.lm ~ ma<k'ecin §iıriıetid 
e'\aıt nıUi<.a.velenamesuıe Hflvesi hakkındaki tfklifin m~rere.-.i. 

Şehir tiyatrosu ! 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bugü n 15,30 da 
Gece 20,30 da P A R A 

iSTiKLAL C.\DDESINDE 
K0111EDI KISMINDA 

BiR llruHASİP A'tASIYOR 

v~ RIM T1CARET 
1 

Türk Anonim Şirlıe!in denc 

1942 sen;,si adı He '..ti Umuımt' 
ye toplantıısı 17/3/942. Salı ga...,O 
saa:t 10 rla Ga:la:ta Abit han 42 • 43 
nıumaralarda kain mr: <ezinde vlh' 
kub-ulacağ :'llrla.ıı asa, len v~' 
vekaleten en az on h, .;eyi hanıi> 
olanların 9/3/!142 taır ne kada1 
hisselerini Şi ·' vez <llJC yatır 
malan liiLumu ilfın ol .ur. 
MÜZAKERı\T nrz A:\IBSİ: 
1 - 1941 y1lı mı.ı;,n, '.:ıtına dıti1 

hcy'eti iO,are ve mÜT(ll1 
.. lp l13.por' 

l.arıının okll.tll1T'ru;ı. 
2 - İd<>te Hey'eti i>zolarınm -d 

mÜl'akibin ibra<;ı. 
3 - İdare Hey'eti.ndcn bi.ır aza' 

nın çe!Ulmesi üze:vine yenli aza "' 
larak muvakkaten tay;n edlil~ 
Bay Fa!hrettin TokcL'rııln lrat1 AP 
olarak tayinı Ye İdacrc Hcy'etlıJ.d 
yeni bir az<ımn ilavesi. 

4 - 1942 senesi için müır~ 
scçimd ve ücretinin tayıin· 

5 - İdare Hey'eti füoııfarmııın Şii" 
ketle t'cari orııamele ~a ;nal 
müsaade vr-rHm..si. 

6 - Mü;t::..''demı,ı.. Müdür ,-el 
Murahhas azanın 17'G:ıs '-e ücre" 
lcrirün tayinı için İdare Hey'ııtJıl'
saliıh;y.,t vcrilm<!s;. 


