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PERŞEMBE 
Sene: 3 

Japon 
tebliği 

Hong-Konk 
bom-•• 

uzerıne 

ba v 

gagmuru 

Nişan 

haıkalarını 
müdafaaya 
vermenın 

Hata 
devam 
·edivor Şimali Atrikada lngtUztcrin ıtaıya.nlardnıı sldığt bir tayyare cbtl 'topu .• 

Banun fl3kh bolanduj;"tl çukur; 110nradan tn~lı: ımbaytsn tarafından • 
tara sut mc"Ç"knıw. c:--e~rtımı tir 

yıl dönümünde 

Muso ini 
bir nu uk 
sövledi 

"2 
sa 

milyar fn
ın sürük-· 

e diği bu 
harbin 

net~cesini 
Son nıegdan 
muhare esi 

tayin edecek,, 
lloma, 18 (A.A.) - llı!:cmıekctin 

l':ecrt tedbirlere kar§l iktisadl mukn _ 
"<-metini kuvveUendirmek llze.re bU • 
lUn lt.nlyan kadınları tarafından nişan 
lla.Uml.annm tcbe.rril edilmesi günU o. 
.-.zı "lman günU,.nUn 6 mcı yıldönü -
tnQ mllruıaebctlle Musolini, Venedlk 
•o.rayında müteaddit kadm birlikle -
rtn.ln mllmesslllerini kabul etmi;}Ur. 

........ -

• 
... 

Terllls ·edilen · 
·yedek subaylar 
Kayıtıarını yaptır, nak 

üzere 
en kısa zamanda 
şubeye çağrı· ıyor 

Kadm Haçyola.n mtifcttişi Duçcye 
bUtUn ltaıyan kadmlarmuı scJblml 
hlıdtrm!§, lt.alyan luı.dınlarmın za.te • 
re kalben lnıuıdıklanru, bu uğurda 
tnahrumtyetlero ve Btkmtıla.ra kat1an. 
<ltklarmı ve evlll.Uannm ceaarctınl 
?e kanmı uo!er uğrunda verdiklerini 
aaYledlkten aonnı "ltalynn kadmlan 
Cec!a.kArllklıırmm wcrc uı~ ic;in 
btıtün 1mUhanJ.n.rn göğüs ge~ 
, 1. Tüm. Aa. D. Brukanlıg·ıntlan: ınadcdlrlcr ... dcmı§tlr • "' 

Bunun üzertne. Duı;e SÖZ alarak da- 1 - Bütün yedek s~bay ve "memurlardan ~imdiye 
~tir ki: kadar terhis edilip de ... .,belerine henüz müracaat ederek "lman günU,, roliçedcn en naçiz :r-
ltöyıu kadma kadar biltun ttaıyan ka.. terhia keyfiyetlerini yaptırmamı& olanların cok kısa za-
<laııan birl1ğinln remzidir. ltaıyan ka. manda esas kayıtlı oldukları subelerine müracaat ile ter
<lnuıın, dlln lt.alyruun aleyhinde bu • hislerini kayde'Ltirmeleri. 
11Uııı.n. bugün dahi ltaıya aıeyhJnde Ve bu iııı zamıı.nmılıı. yaptrrmıyanlardan 1075 No. ıı kanun mucibince p. 
<>lan dUnyayı çıııa.nlnra kSI'§t mUcade- ra ceza.at nltmlca.ğtnm bılgl cdfnitm~ı. 

· Batan ) 
vapurd.an 
·300 kişi 
kurtuldu 

Hadise köpek 
balıklarının 
Kaynaştığı 

bir oölgede 
vukua geldı 

Manllla, 18 (Aoi\.) - Corregidor 
vapurunda yolcu ve mtlrettebat olarak 
800 ki§tnin bulunduğu tabmin edil • 
mektcdir. 300 ki~! kadar kurtulmuş _ 
tur. Vapur pek derin ve köpek balık. 
ıarmm kayna,tıtığ'ı sularda battığı için 
çoğu yaralıdır. Fllipln!n manıt uiyU1 
~etlerinden bir pçı kayıptır. 

. . 

ingiliz 
tebliöi 
Kedahın 

Daha emzn 
mevzıler de 

yeniden 
kurutUlJOr 

Singapur, 18 (A.A.) -
Uzakşark lngiliz umumi ka • 
rargihı tebliğ ediyor. 

1 Geceleyin Kedahm cenu -
1 bunda ve Velleıley eyaletin
' deld kıtalarmuz, parlak su. 
, t ette sıyrılmağa muvaff ıık ol 

ı mutlardır. ve fİmdi Singei 
Krian cenubunda tekrar te
tekkül etmektedir. 

_Japon 
sözcüsünün 
bildirdığine 

göre 

Bazı 
noktalarda 

Hintliler 
Japonlarla 

el birliği 
yapıyor 

.Bankog, 18 (A.A.) - Japonyanm 
Ba.ngkogdaki eözcüsü !vat.ağ bum 
toplanttsmda şu beyanatta. bulunm:ıl§. 
tur.: 

Hongkong adası kar§ısmdakl Koulu 
nun aüratıe l§gali, mnw kıtalarm 
çarp1§Dlllk istememclerindcn ileri gel. 

ml§Ur. 
Diğer taraftan Bangkog Taymis ga.. 

zcteai diyor kl: 
Hintli vatanseverler, Malezya ya • 

nmadasmda Japo::ı ordusllc clbtrllğl 

etmektedirler. Bu hMl.senin. HlnU! 
kıtaıarm durumu Uzcrlnde tcs r yap. 
mıı olduğu :nuhakkaktrr. -------

111 hususundaki Vakarlı kararlannı t.e. 2 - Yedek :rubcıy okuluna r.evl<edilip de ora.dan lota hizmetlerini yap. 
~t et.mi§lerd.lr." mak üzere birlik ve müeııaeselere verilecek bu ..kere terb.la edi~ kayıt 

Duçe UAve etmıgtır: numaralı yedek subay ve memurların gerek er muamelelerin\ takip eden 
"Şundlltl haıl>, §lddeW ve U%un bir 

1 
esaa §Ubcır'ne mUnıcantıa er k :rıtıarmm kapattırılması ve gerek Jkamet.gft.. 

harptir. Zira, ba§ka hıırplere benze • hmm bulunduğu §Ubeye yedek ırubay kaydının )'llplinlması ve bu l§in 1075 
lltez. Bu hıırp, beşer nevlnln mukadde numaralı kanunun 10 maddesinde tasrih e'dncn mUddet ~r!mda yapt.ırmı. 
ta.tını tayin eden bır harptir. Bu har. yanlardan para cezası almacatuun bilgi edl.nllDl~I rlca olunur. 
he, doğrudan doğruya 1'eya dolayıaile • 

Talebe . cemiyeti 
intihapları başladı 

ltı mllyıı.r insan aJı11klcnmişUr. 
lıleyd3.n muluı.rebcdnin ı1kibetini 

:.stı son tabur ta)ln ederse, zaferi te
in c~en d meydan muharebesidir ... 
Musolini, bundan sonra, ltaıyan mil 

ne tıı.hm1l edilen har,> mahrumiyet 
•erıno bu milletin mUltemme.ı bir d1 -

Pllnle ta.ıuı.mmUl ettiğini bcllrtml§ ve 
llll.şUr ki: 
lCo.rşılll§UğınıZ dU§Dlıın kin besle • 

ıc' llıez.scnız, onu yenemezsiniz. Normal 
~anda derin bir hUrmeUe tatbiki L 

~· P eden bazı ahlAk dll5turlan vardır 
., kt, harp zamanında lüzumBUZ ve b&-

<:an da zararlı olur. Harp çok sert bir 
ha.va ve çolt sert insanlar ister, tek 

~ kalb olmak ıa.zımdır.,, 

Aman 
eb ii!i 

Anı.er ikada 
kuru/, cak 
mültefık 

So'·"·et 
tebli~R 

Oniversitc talebe blrUğini tcdkil e. , niıı dörtte UçUnden !azluı i§Urak c~ 
decck olan fakülteler cenılyetlcrin!n m{§Ur. 
kurulmasın" bugUnden iUbnren · füll Son mnıftan 4 aza diğer mufJardaD 
bir 11Utette ba§lp.nmı§tJr. 3 er aza seçilm~tir. 

1lk olııratc hqkuk !nkUıtcsı ccm.lyeU Aı:a. seçilenler aldıkları rey derece. 
atala.nnaı intihap ctm~Ur. SabablcYtn !erine göre qağtya yazıyoruz. 

_. 1'&7.18ı 2 ncl sayfada yaptlan t.ntJb::ı}>a. devam eden tnlebe. 4 üncU sınıftan : 
Semih özmet, Neslmt Ergenç, Sabi. 

ha Ate§. Rıza Dllycer, ' harp meclisi F • · M k b 
v ............ (A ..... , - T .. bir • ıgat ura a e 
:z:E:=:·::s komisyonu pirince 
dan bl.rln1n Va,,lngtona göndcrileoeğL 

ne da\r Terilen haber hakkında Kordel h J d 
Hal gazetccllere bu hususta maıama. nar 1(' og U 
tı Ohnadığmı ııöytemıvur. '-

Nasır, gerek bu harp mecliıd, ge • Fiyat murakabe komisyonu bu· rm ilan edilecektir. Pirinç satan• 
~k bu mccliStn kuruıacattı tarih hak.. gün saat 18 c kadar stlren uzun bir lardan istenen bOyannnmeJer veril• 
kmd& hariciye nezaretinden ~eğil bc. I i~tima akdctti. mektedir. Mühlet cumartesi gUnll 
yaz &.rayda_n ınalilmat ,·crılcccğlnl Komisyon, bu içtimada her nevi bitecektir. 
UA.ve etmtatir. pi.rinçc nark koymuştur. Nıırk, y&· 

...... De-\ fllUf % llt'i ı.a;rl~ ıİİiİiiİiiiİiiiİiiiİiiiİİİjİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİiiiİiiiİİİİİİİ;iiiiiiiiii;::İİİİİİİıİİİİİ-İİİİİİ 

3 UncU sunftan 
Kemal Kut, Necdet Ölken, BU!cnt 

Tuncay, 
2 incl sınıftan 
Halit Elblr, Orhan Ekinci, Nilzhet 

Ulusoy, 
ı lncl sıruftan: 
~ Altay, Ferdi Çapanoğlu, Ce. 

nan Ozgören, 
Hukuk faldlltcat ccmlyetinln tnmıı

men te~kknı etmesı içL"'l azalar nl • 
zamname mucibince ~ saat zartnıda 
toplanarak pro!eslSr veya döçcnUcrdan 
birisini reis intihap edeceklerdJr. 

Re1s vekili son mnıf talebeslnd n 
cıllııealrtır . 

liral Boris blr ge!;lt resmtııde 
~ 

Bu1oar istanla 
Türkiye arasını 

Hicbur ev 
aça z 

--0--

Urro Bulgar 
gazetesinin 

dikkate değer 
bir yazıs • 

-0---

Bu gazete diyor ki: 

-~ Japon harbinden 
· f. ~sat bu;arak 
Bulgarısta

nın Tü kiyey 
saldıracağı 
yalandır 

--0--

Ankara 
ergüzeştıeri 

sevmez 

Sof ya 
asla ı,, 

Sofya, 18 (A.A.) - Stefcr 
ni bildiriyor: 

Büyük bir gazete olan 
"Utro,, yarı resmi bir mem
baın ilhamile Türk - Bulgar 
münasebetleri hakkında bir 
makale yazmaktadır: 

"Gasıb Anglo • Saksonla · 
ra karşı nihai mücadeleye gi· 
rişmek için Japonya ile diğer 
devletlerin ltalya ve Alman
ya ile birleştikleri şu sırada 
lngiliz - Amerikan propagan 
dası Türkiye ile Bulgaristan 
arasında ihtilaflar çıkarmak 
için büyiik gayretler sarfet
mektedir. 

Bulgarisfan
dan kömür 

geldi 
Oğrendiğimi.ze göre, bugün ) en.· 

den 108 ton mıı.nga1 k&nUrU gel
miştir. Fiyat 8 kuruştur. Yeni ka
mUr narkI, pazıırtesi günü~ 
edilecektir. Bundan evvel '*1 
318 ton kömürle son hafla i~dc 
Bulga:ristandan şehri:ınize 426 ton 
'""'7?ml1 lromttrii -~1mis ohna'k'taihT. 



me~e:esinde ai'eye 
."düşen vazife 

B:ıstn birli~ t:Oı:ket'111 klıetflrme mevma etrafmtla ,..._. t.op 
lantmm vcrlınlnf gazetelerimizde ~kllycdnmlım: blzce. konu,maam en 
mWılm tarafı. okullarla bayat arasmılaJd dil a.Jnlııon clelcNnDak Ur.en 
Deriye ıUrtuen lUdrcli kJ, b ımW!de yalnız mtıllarrl.rlenı cletB. bettıo a 

- babalara ayn ayn 'nlZlteler dU,m~ktedlr. 
Tllrk lhallJDJ ..:lt'leftlrme ft azı~tırmo, 8\"flt.. •• Beplmlzba nlllfest. 

Fakat bu iS:rl ~tlr:M, bl1baeM Utm ve fen kcllınelorlnıte yapılan &zleşttr 
me or .. ktd:ı. clU:t duVan aruında kalmaktan; M"de be omuz sllldJdlk 
tea ı ço=ğn. ;reni 6freaı1Jft kellmelerle yalnız bıraktık. (hem de n.uı 
J"l'lnı:r. bu~c:nak! ••• ) KJtapta bafka ha~-n.ıta ~ bir dO vehmini ayan 
dınlılcbn BODD 11 .. .)'e J"lH'W!!" işba daha bakfkaU ıu ki blDuı- gene bu 
Dili w fen DtıbM!U'DUla T'Ullauh OOCOklanmm kontrolclea çok, öz 
leştırme htlSWSUIWa om'!:arm emrine gtnmek Te getaç dbnatlarda teredd 
.. nrUJğ1 arim3!dır. Olmlı.rla ~arasındaki dıl bağlılığı ... buna ber v· 

ldltal ~ dikkate ııııııecbw-. ! 
BN SON DAKtKA 

Am r·kanın 
Fransa ya 
t minatı 

!fe•Jodl. 11 (A,.A.) - Nnyorll 
.ierald Trlbwıe yuıyor: 
''Ameıika barbe girdikten eonna 
~ mıUctUıln harp hakkmdaıc 

d~Unceainln cicği§dl~ muhakkaktır. 

Almanlarm Ruayadald ı:nuv&tfaklyet 
er en kötUınaer FranıııZlara tıtle menı 
ıekeUeriıılD JatlkbaH hakkında Om.it 

venntııtır. Vlfl Juçb!r uman Pariate 
ki k11çUk balnler aomruı gibl tama 
mt,ıe mWeUn dıfnıda kallDJf delfldJr 
Amer:lkaıun barbe ctrmeatle Fraııaa 
um latikball dalla ümit vertcS bir bal 
aunı,tır. Peteıı bu umum! tıilıeri be 
saba katmak me.:burtyet.tndedfr. 14 
repllD l'ıanaayı ''fent nizam,, tehl1 
ke.ine 90Jmıatı reddetme• için ıtm 
dl birçok aebebler vardır .. 

:S .MSll 

4n0ıus memuru hak- Baskıva.1 
kında acılantahki atıverirkenl 

BiRi BERAET ETTi Bingazl 
Bir mUddett evwl Şehremini. ntıtua 

memuru Abduhab Ue Samatya nutwı 
memuru ~vflğin nutu.a cll&daDlan" 
defterler 11.7.erlnde tahrifat ,apmak w 
reUle bazı ldmaelertn )'&flarmı kOçOlt 
tllklen \l'e Fatih ntı!u• memuru IDk. 
met Demlrln de blr ptuıı 3lm0f &ile • 
termek aureWe )'Ol8uZluklar yapt.ı#I 

yapılan ihbar ut.emle aıılaf1Jmııtı. 

Bunlar hakkında yapr'lan tah'.ldkat 
netlcelenmtf Ye 'f'Q.yet idare he,.U 

&ılgar gaıetellala 
ma•alell 

bu memurlar hakkında lllzun:ıu mu -
.bakeme karan vermlgtlr. 

Ôğreııditlmlze göre Şebremlni Te 

Samatya nutuıı ntcmurlarmm yolsuz. 
lukları aynı dıı.Jrede çalr§lln arkadll§. 
ıarmm yaptıklan llıbar tızerlno anla. 

cıılml§ttt. 
Diğer taraftan ~!c.ı olan bir L. 

il 7&ptnak IÇin ~vct almak Lstedlğl 
iddia edilen Ş~U nutus meınunı Baba 
!ııe muhakemesi sonunda mıgu sabit ol 
madı#mdan beraat etmlgtlr. 

şarkında 
mihver 
kıtal arı 

' 

Tam bir ric~t 
hal!nde 

Kahire, 18 (A.A) - Orta ~ 
İng11iz um.umt k.a.rargihının pcı
§elllbe gilııkU tebliği: 

oon e'J iğ• 
'l'okJ o, 18 ( A.A. > - Domel ı.,v; 

~un.ıan bilalrl) Ol": 

.Jap:>n hava kuvvetleri, a.flr topı.ar .. 
y&rdımile llonglıongun bombardnna 
nına bu aabGll tekrar bqlanu.,ı.ardn 

2ngil12!er, teslr:is bir ·~ mllAbe 
ıe etml§ltrdlr. Bomt:ırdnnan emıaauı 
da, Hor.::koncr umum! Yallllll blnll8Ina 
w mUtc:ıddlt rc.mıt tı!ruı.·ara isabet 
ı.r oımu~ ve mühim ulırert temler 
larap olmu,tur. Hong adaıımm prk 
Jmmı, btı.ştruı b4p alel·ler !çlndedir. 

1 Zirai istilısali 
arttır nak için 

-- Battan.b 1 ad _,.o.dl' 
Birkaç gündenberi lnı:liz 

ve Amerikan radyoları Bul · 
gariılanın Almanya ile mu
ta~nk kalarak Türkiyeye kar 
fi bir hareket hazırladığını 
iddia e'~ektedirler. Bu rad. 
yolara göre Bulgaristan, in -
giltere ile birleıik Amerika • 
run Uzalqarkta meıgul bu· 
lunmalanndan istifade ede
rek Türkiyeye taarruz ede · 
cektir. Bu propaıanda ma • 
nevraaının hedefi açıktır: 

Malezva· 
daki 

Jaoon 
iferleviŞi 
Amer kan as~eti 

maofdlerinda 
endişe uyandırdı 

Blngui şat'kmdald mihver kuv
vetleri, ıfmdi tam ıicat halindedir. 
Beş gUn sUren şfddetli çarpışmalar 
esnasında Alman ve ltaıyanlann 
ellerinde mevcut kalan bUtUn ku\
vetJeıi !lerl harekctlmi.zi geciktir
mek teşebbtlslJe muharebe safları
na scvkedilıniş olmasına rağmen 
dil§l?lan cephesi ya~r§t'T. DUn 
Jot.alıırmıız, d~am gayri musa·1 
'hava şartlarma rağmen takrı1ıen 
50 kilometrelik bir mesafe dahJliD"" 
de amansızca takip etmişlerdir. 
A kl}am üattı piyade külli kuvvetle• 
r:mlı. Tmlmi- MaldH Yoluna ulaş 
mış bulunu_yortmVt. 

tedbirler 

Bera, 18 (AA.} - D.N.B. 
Evcbıı.n:e Tc!egraph, 15i.ngapuıdaıı 

haber alıyor: Jtıponlarm. ~nang l8t1. 
kamet.ındeld ileri banketleri teraltld. 
ıer kaydetml§Ur. ~ mtlda.faa çembe. 
:rt, Japon l:incWcrlne ate:ı &Çml§tır. 

.. ll'aponl:ı.:o, Tay"andm bet tıMtındea ba

nket etmektedirler. 
Karada, bilh~ ~ g5~se mu. 

llarebeler olduğu bber veriliyor. 
Kedah eyaletinde Japonlar, ta:ı.nıı 

%! harcketlerlnc. mUteaddit 11&•8§ tan... 
Janm yardımını da ckleml§lerdir. 

lng1l!z aj3tıS!, lialezyadakl durumu 
"pek v::ıhlm., diye vaszflandırmakta 

ve sıncapunm bartcle muva.aal&!l ke
r.iJmesi ihUmalln1n bqlrc:a t.ehliby1 
t~ll ettlğlnl ıoöytemektedir. 

ıtalyan :ebliği 
Hama., 18 fA.A.) - İtalyan ordu • 

'ın umum! ka.rargt.huım BM nmna. 
Talı te bllği: 
DOşman piyade kıtaları Ye ~ı 

-t.:ı.nklaıı, ~dlya mllltabkem mntd. 
ıne bo~ yere hllcum etmı,ıennr. 

Sollum ecphealndıe, kul! topçu f&. 
allyet.I olmU§t:tır, 

ltalya.n ve Alman zırhlı blrliklert, 
Ayınel:;-a::.ıı.la blSlgulndtld mOdafaa 
hattımıza hUc-.ım eden kuvvetli zırhlı 
tqkllleri kaU .uratte durdunnuşJ&r • 
ır. 

Brcscla tllmenlne men.sup mııtreze. 
lı>r, ııidGctll mukabil taa.rnuııard&. bil. 
J...a,.,ıı.:ı. kendil!rlnl g15stermlflerdlr. Dil§ 
'1!anın motırlU UlL!:Urla.nnm eokulma 
;tetcbbtl31eri keza akim bıralı:t.mımq_ 
tt t'. MottlrJO va81talar Ye mllrett.ebat 

Giral letihla.lltı arttırmak &Çin atıkQme 

un bUyUk Millet Alcc:ilıtnde g~ sa.. 
UUılyetler Istlyeceti Ankaradan haber 
verllmektedlr. Bu gııycye "8rmak 
maksadUe 18tlluıall c;oğaltm8'a yan • 
yan her tUrll1 vasıtadıı.n Utifade olu. 
r.acak ve maluıul fiy:ıtıarı arttınlmak 
15Uretfle köyll! rar..ıa lBUhsal• tepik 
edUeccktır. Bu makaU& ht1knmetln 
w-ant scfcrberlftl ve meebuı1 ektm 

Sovyet Te '~ liği 
Loedra.18 (Radyo 17.'l!S) - ~ 

yarw lloekovada Defredile.n BOYyet 
t.eblfıt: Sovyet kıtalan ilkka.mmu:ı 

oo yedinci günü bütiln cephelerde bar. 
betmlflerdlr. Kıtaıanmız KallniD, 
Koskova, Doııeç sahalarında ilerle • 
ml§lerdlr. Serpulıotun oonubundald 
Alka!n. Tulaıım oenubunda Çekbı ge. 
rt al..mmıftır. 

Yalnr& b1r sahada Aımanlardan _ 
tank. 119 kamyon, 89 sah?'& totm. 48 
maktneUttıfek 21 mayn fırlatıcı ma. 
kine, 48 bin menni, 130 bl.ıı §arj5r ele 
geçlrilmf§Ur. 

Lonclra, t.8 ( A.A.) - Mo&k~ 
vadan bildirildiğine J?Öre Rus 
ileri harekAtı Kalinin • Mo!kova 
yolu üzerinde devam etmektedir. 

Moja.isk etrafındaki es.bayı 
Almanlar tabliye etmişlerdir. 

Moskova ile Leningrae arasın.. 
daki demiryolu yakında yeniden 
tesis edilecek ve iki şehir ara.sın. 
da münakalat baslıyacaktır. 

Londra, 18 (A.A.} - Mosko· 
va radyosunun bildirdiğine göre 
Klin ic:in yapılan muharebelerde 
Almanlar 13 bin ~Ul yermi{jlcr. 
dir. 

~mr edllml§~r. Hava ı.uvvetıerımır Mlttelllder 
ldlln Elngclln yakmmcla d~m as. 
ikar \'e vesnlt toplululdnrmı bombala. llarp meclisi 
~qlardır. _. Battanr.rı ı acı sayfada 

:Elr Harikan ta:nare:Jine 1aabt • Xllttefikler arası bir harp mec11s1 
ki OlmU§. tayyare yere dO~k par • kurutması ihtimaller! hakkında aoru. 
~l§br. . ( ıa.a bir suale cevabe.ıı Ruz..-eıtı.n bu 
• Dt1§mıı.n tayyarelerinin. eebel krta - meselenin b1r mUddettenberi tetkik e. 
tar. !Ucriade yapt:ğı akınlar, btrkac; dllmekte olduğ'W.Ul söylediği maıam • 
lki,1tnln 611lmUne ı;obebl1ıet nrmlftlr. dur. 

15 llkkAnun gcee.n u.rlmda, Ta.ran.. Vqlagton, ıs ( A.A.) - Umum! 1111. 

f.o tı.r.crlne bl.rl:aı; bomba atılımpa da rette tyt haber al&tı "Fore!p ~ 
~lrauı kaımr,,tU". pondance mecmuaaı )'akında bir 
• lcfnde 2! ~!r inr:IHıs eub&yı bulu • "'mUttefi~ mOhl.Dimat mecWd., Ue bir 

ıııa.ıı dcniEaltılumsnda:ı bSrt OaQne •'müttefik harp meclisi., kurulacağı • 
&uııem13Ur. • nı yazmaktadır. Mecmua geçen harp. 

k ceph~ınde ltalyanlar t. Amerik&!lm harbe gfrdltl zaman 
.Roma, ıs (A.A.) - Ste!anl a.jaD. olduğu gtbl uZU?l gectkmeıer olmrya • 

hu.swl bir muhabiri b!.ldlrlyor: ca#ını kııydcylemektedlr. 
&nyetı.rln, Dolleç havzasmm bir Bu mecmuııya göre mUhlmmat mec. 

~mhtde yapt.ılctarı fİddeW htıcu:m - 11a1n1n merkezi V&§ingtoada oıaca.ktrr. raz- ltalyaıt lruvveu-ert Wa.tmdan tek.. 

UüUrt~tUr. SovyeUartıı QOk •adi •.anıt sara .. 
gottrdlklert ku\"veUerle yap & .._.. va 

tıılctan b:o tlddeW muharebeler em&. bir mDb8rlb8 
.->d& :tiaıya21 Jublan f;<>k ehemm.J • 
~ muvuata. ıııolctlLlan ifga.l et.ıııelc 

Ellle mevır..letbU dUzt-ltr.ıefe ımı • 
trak 1!tlmt• l:ı.:-dır. 

3!alyan hAvıı kun·aUcrI muharebe • 
lı.rı mUd~ie et.mı, \-e İtalyan kıta. 
;llt.rınm l!Ccı:r:ı ıarma. }"arttrmda bulun • 
ft::ı,.~. S~tr.nJ a.jan.sı muhl\blrlnin 
~dce1ne gl!rc, 1~;ıın hava kuvv.L 
~ inin ! ·~ U n !Odsr keglf olm~. 

dl~· tevdi ~dilen kesimde 
i.tnlyr-Uııl alll!IIftlr. 

~----

~ !•leli•• 
, xiı1 v ~ t,ıefl Bc~m Uz. 

Loni!rn, ıs <A.A.) - Knıvazôr
:erden ve muluip1erden mürekkep 
bJr İngiliz filosu Sirenaik sahilleri 
açığında Alnınn tayyareleri tara • 
rmdan yapılan üç hUcmnu rnuvar. 
f&kryetıe geri ptlsklirt.ı:21lşle?dir. 
Bu üç hile •m yilkselı..-ten bambar. 

. d.mııın tayyareleri. pike bombardı-
lll'3Jl tay, arelerl ve torpille müceb 
be: t.ayyarckr taro.!ından a.yru z:ı.. 
manda yapıltlll$ ve ~~edl saat sür. 
mU,.tür. 

Y anlıı bir haber 
e 'l't'lrk klı~tt,'1lı : l:ooper..Ufi DUn bir gıu:('lc pa tide )"ll.pılan b!r 
lerlndcn b:ı.Ju. N~r!mamn a • topl:mbda rekttlrün d" ll:ızır bU.lwı.. 

bugtln, 1,11e1ea SO?IZ& l"aUh cıu:wıu va faklr taıeb~yı verllecek kı
evlenme nıMnut'luJu,ııa yaprlftUltır. tap, dert.er ı;e311.f.nı fı;ı.rı :-oı"tl!rımt~ ~ 
~eyntn ıahltl rt Hak'k'ı Tan'k U~ l ııste bazırıanınıt oıduğUnu ya.zmıJfX. 
la C&b.lttell bc.~ka btlj1lk bır doııt rA Bugün rektbrdt-n bu J§!tt mabtyllttm 
ll\ııa~ğı &ı1110e ı:!kAhları kr~'lltn gcM aordug-mu~ vakit böyle bir tGt~n hah&. 
~ ..,.U~r tllltrfz. ri olmadığını blldlrnılşUr. 

mllkelle.tıyeU ve yeni mahsul eer.e.t 
ne kadar lllzum g6ı'Qtecek bUı ıııad. 
delerin laUhllkin! tahdit etmeaı mUh.. 
temel giJrillmektedlr. Bu tedbirlerden 
tıqk& bllk1Unet. hallım" mUD mOda. 
feanm ihtiyacı olan ber tnrıu madde. 
re " yardımcı malr.emeye deter f1. 
yatım vermek surewe el toymaıa. 

bunıan lhUyacı olanlara ıc&nıa da 
ğitmata da 1&1Ahl7etU olacaktır. 

Alman tebliği 
~ 18 (AA..) - Almall oıda. 

lan ba§kuıııa.nda.nlıfmm teblltl: 
Şark ceplıe81.D1n merlrez kealmlnde. 

dek! haYa taamı.alan nellcesln.de, dtıf 
rııaıı dtın de uıcuee çok wıetat ve 
srrhlı ma••m• Ue teftrle!:ll cıalZelDe 
bAlmrımcSan atrr zayiat vermı,Ur. 

Kan•d•l• k&fezt boyunda,. •ftf 
t&yyarelerim.Ja Kurmanak demlr')'oll& • 
nu ve bU' ban. u.tıntl bomb&l&mıf • 
l&rdır. 

lılstlterenın ....... Oll1lllP dala 
aa.billndc, dlln geco liman ~eri 
bombelanmıotır. 

şımaıı .Atr:lkada, diln, bUy\11: ısavq 
faallyoti olmamqtır. 

Bingaz1 8Ularmda Alman ııaW§ tay 
yareler!, İnglllz denh: kUTV.UerindeD 
mtlrekkepa az ~::ı: bOJı1lk bir te§kile 
teadQf ederek birinci sa.t b.r torpl • 
doya iki hava torpili atmf§tardrr. 

Alman avcılan ve tayyare llaJ'§t • 

koyma t:opçu.au. 7 lngmz tayyare.si dil. 
§Urmll§lerdir. 

Türkiyeyi telqa dütürmek, 
Türkiyenin tuzafa dütmeıi 
ve kendini lnıilterenin kol •. 
lanna ıklmaaı için tUpheler 
ihdas edilmek iıteniyor. 

Halbuki herkesçe malCbn • 
dur ki bilikiı BuJıariltan i· 
le Türkiyeyi hiçbir teJ &J'D'• 
mıyor ve iki memleket ara· 
unda hiçbir ihtilaf yoktur. 
Bulgarlar Türklerden bir teJ 
istemedikleri ıibi Türkler de 
Bulgarlardan hiçbir teJ ia\e. 
miyorlar. Balkanlarda hiçbir 
yangm çıkmamaamda iki 
memleketin büJiik menfaat. 
leri vard•r· Bulsarlar tarafm 
d1'n hiçbir tehllke Türkiyeyi 
tehdit etmediği gibi biz de 
Türkler tarafmdan hiçbir teh 
likenin bizi tehdit etmediiin 
den eminiz. Türkiye tim.ıiye 
ke.dar propa~~mda tuzağına 
dü!memil!lİr. ~imdi de düt • 
miyecektir. Ankara aergü. 
ze:'ı:leri sevmez, Sofya ise da· 
h"' az sever.,, 

. . 
Vaşiagton, 18 (A.A.) - Muhte

lit cephelerdeki harcld.t &raamda 
Malezyadald Japon ileri h&reketi 
halibazınla Amerikan ukerl rnah. 
fWerinde bilbau& alika ile tefslr 
edilmekte ve endlıeleri mucip ol • 
dl&ktadır. 

Diler cihetten gueteler Lond .. 
ranm baza mahfellerinde Japon t~ 
arruzunun Singapur !ç:n ciddi bir 
tehlike teşJdI ettiği beyan edf1d1 
tine dair İngiliz gazetelerinde ÇY• 
kan yarlan iktlbea etmektedirler. 

Amerkan asker! ~ilnok.kidleri 
Siıigapurun biiyük Okyanugta bU• 
ttln vaziyetin anahtarı olduğunu 
kaydetmektedirler. Bu mUnckkld
lere ~re, bu U. Japooların eline 
ıevtiii takdinle ll'elemenk Hindia. 
taamm mlldıafwı pe!ı mutldll oıa. 
ca.ktır, Japonlar bu n.dalarda pet • 
rol, kauçuk ve kal.3y b111ac8ıklar, 
halbuki Amerikn harp endüstrileri 
için bu kadar mühim ola.ıı bu mad. 
delerden mahrum blacaktır. 

Amerikan Pasrf k 
donan nası kuman .. 
danı değiştirildi 

Lonclra, 18 (A.A.) - B.B.O. 
Amerikanın PaısJtlk donanması ktı. 

mandam amlral Klmmeltn yerine &JJlf
ral Nlrnlk tayin edllml tlr. Haval a • 
da'an kumandam g~raı Şortun 

yerine de general Emmans getJ~. 
tir. Hava k:ıvveUeriDe <M y nl ku -
mruıdan tayin edll~t.lr. DUa gece 
Vll§ingtondıı neşre4Uen bir tcblifde 
bu değl§iklikleria Havaı mlldatauı • 
anı yeniden tqkU!tıandınlmasmı ıe.. 

mın edecek Perl Harbur btı:ılaru hak. 
kmdakl tahkikatın Uerlemesine de yar 
dım edeceği b!ldlrllmektedlr, 

Amerikan zlma.md:ırlarma gelin. - ı;; A,A 
ce bunlar M&lezya.dnlti vaziyeti 1 O!l SA&C~ 
=r~ aıüa ile takip eımet • I 4onuşafı.Hı 

Zannedilaiğine göre, diln Beyu !._____ ·---•• 

lngltlz hava kul-veUerln~n. garpte 
l§gal altmda bulunan memlekeUere 
yaptııı gece hUcumlan eaınamnda d~ ı 
ma.n 4 bombe tayyaresi kaybetn:ıı,,tır. 

Sarayda Ruzvelt ile harbiye ve ı 
bahriye n.e.zrrlan ve CUmlıurreJaI. 
n·n askeri müşavirler! aıu nda ya 

•·------------.. pılan toplantıda yalnız Malezya 

"lstıdat,,m ttlrkçeıd n<."(lld Eı:ld 

cıep kılamzunda "anıklık,. karfllıjlnl 

görtıyoraz. Tıvııms Dergisine baktl. 

frnıwln bunun "Dh-anU 16Kat • ft. 
ıurk,,tNI aJmGığ'ııu anlıyoruz. Fa.kat 
aynı delrglnln TUrkçe clldJndfl "anık,. 
şu manabira geliyor: "Amade, bazlr, 
mevcut, m~yya?., 

10 llkklnun~an 18 Ukkttıuna kadar · 
A.lman tnyyare tqldllcri ve Almaıı 
bahriyesi blrllklert 7' lngiJIZ tayyare. 1 
sı dU§Um:ıtlflerdlr. Bunlardan 62 at 

Akdenlzde n §ima!! Alrlktlda dtl§U. 
rtıımtl§, &J'!U :mtıddet zarflnda BOyilk , 
Brttanya De yapılan Ba"la§ unıısuıda 1 
17 Alman tayyareaı kaybolmuıtur. 

M1lvon
larc1 
Çinli 

Sf ıaı-. ıandırı· 
ıa·rak Boaı • llongta 

topça dlellon 
Londra, 18 (A.A.) - B.B.C. 

Honkongde topçu dQel1MU olmak -
tadır. Japonlar dlln Hongkong va. 
llırine mUraeaa.tla yeniden · tA!ellm 
olma.mu teklif etm~erdlr. Vali bu 
na red ceva.bıı vermif •e bundan 
böyle bu mevzu üzerinde hirbir mu 
habere)i ka.bul etmiyeceğlni bildir 
mittir. JIU5temlelit num Hoaı 
Kong T8llshıe teı,rat çekerek bu 
haı-ckctin turlp edilctiğini bi!a.ır .. 
mi'3 ve: ·~" ~tir. 

••• 
Vl~, 18 (A.A.) - Ofi: 
Hongkongdan s-eten haberlere 

göre, :-dddet.H bir topçu dUeU~u 
devam edlyot'. Ja.ponlar ffcl\rhl bir 
Jmniınm ~ta olduğun11 blıldı 
riyorlar. 

ALl\IANLABIN HVTALEA.SI 

Berlbl. 11 (AA..) - .Tapoııı ku'IJ'ftt. 
letinln muvaffakiyc.Uer\ ba.kkmd& tef 
ırl11erde bUlınıan. vmıtlj}cl" Beobahter 
g•zıeteet ezcnmı. §ISyte yaamaktadır. 

"Bir oo~ Amerikan ha.l1t genılleıi.. 
n1n tahrip edilmlf 01m1UJt doia.yısUe 

Jnpcms~% knt'ffl bit hava taarnaıa 

yapmak lmkA.nlan sitWcçe •almak. 
tadır. ~lhaktka mrltlılar tarafmdaıı 
~ ._.,. edllmeda Japoa 
ad&lanü :ra'lh•pn•ta tef'btiaa ~ 
~ ta:nue ~ f!mdldea 
denlzln. dibinde bulunan d.lfer AmerL. 
Jrıu mrhlıtarmm Aldbetsne uğnımak 

~ brştW9l'hı 1M!~a!'181r.,. 

inoiliz:erin 
. emr~nde 

döğf:jşecek 
Lond~ 18 (A.A.) - Deyli 

Sketch ga.zeteıalnin bı1dirdflbıe :ö
re Uzakşa.rfma Japonyaya ltar§J 
müdafaası için Çt.nhı muaa.a.m f:D • 
san kuvvetinin lngllizlerl:n emrine 
verilmesi teklif edilmiştir. Tellllf• 
te Çinlll~rln. ln~izler t.$.ratmdaıı. 
teçhiz edilmeei derpfe edilmette • 
<lir. Bu pW.mn tef errtı&tı iki hfi • 
kfımetin mDmdllilleıi atam:nda 
milzakere edilmişt.1r. Ç'ıntilerin e • 
12M:!e Çin toprakları dıpda çar • 
ıqmağa burr pek ~ miktarda 
MkerJer v:lrdır. A*eri kuwetle -
ıi:n mlete!'eten Jru11amJmea' ille • 
se~ aamıedlldıp... f(Sre. :vQ • 
f'ek millt.efikler harp mecliııinin 
ilk t.opls.n'fmmda ınfbı.üeN edile • 
oekth'. • 

Tetellklr 
Kızım.es N cte umar sıe tiamğmeıı 

Necdet Al,pulanm OrdDHtllde yapılan 
nlp.n töreni.De bizzat veya tıeılpafta. 
rlle ffUrü eden lılltla 1ıb4 ........ 
aı.:ı. t.eoeltlrtır ~ c1eitn ~ 

meısel~Bi görüşUlmillftilr. 

1 Bu hususta" resmt bir habc"r mev 
cut olmamakla beraber bw mah · 
flllerde Malell}·a)·a. seferi blr kuv. 
vot gönderilmesi ihtimalinden :ıp. 
rarla bahaedilnıektcdir. 
Hongkon~ gcllnec, bu İngiliz 

wes"nin daha uzun mUddet muka 
vemet edeceği pek Umit edilmemek 
tedir. Bununla bera.bcr yap·lan tah 
minlere göre Honkon.,,"llll elden git 
meei birinci derecede mühim bir 
k'ayıp teşkil etmiycce:.lttlr. 

• c: * 
Londra, 18 (A.A.) -.B.B.O. 
Delhlden Röyter &j&ıısma blldlrll -

, diki.ne göre, Hilidlııtan bqkumand&DJ 
ıeneraı Vavel, Jap::ın t.ccavll.zlllie karıı 
koymak 11zere tJza1cıark ve Hind kuv. 

1 nUen arumda birlik tetnlııl için mU. 
. saktreıertn bltUğtnl söylemlıtir. 

Baıveıt dlror ld: 

Harp uzun 
sürecektir 

Vaetnıtoa, 18 (A,A.) - Ba.rp za.. 
m&nmda grevlerin esıu... ~k ca
relerlnl &ra§tırmak ıcın toplanan en. 
dtıırt.ıt n lf konferan...,,. bQu&tt& 
btılwwı Ruzvelt dem!§tlr Jd: 

Harp uzun llllrecektir. 
aeJaicum.lnır Jaloblr anza,a uflama. 

dlA mlldataa t.tilı•lltmm tacl11 ıgtD 
oama gQnllıden ......ı lttaralda .._., 
ft111ı ı 18'1Jd latendfUr. 

Ra:lrnlt 1ılljGk 61t)Wldta .,,_ ..... _ 

,..,..,.. llllfttle brbe Jdlla:Jd ..a. 
.... lmUm OIMlll ....... Mmaıeptn 
~ taftl3'8·~ . 

' 

''Halk e.t"mıdan lıiÖ11 derleme cler-
1>l1I,, bize btiıınn asıl ıaır,ılı:-Uır "9r· 

mektedtr: Çlwıakkale taranarmda 
'eflm - lıtıdat" ~mekt!r. Kayllerl 
tarafların~ "lstıdaUı, bünerU,, Jeri
ne "etimlJ,, dendlJl.nl ötraıtyoruz. 

Slllfkede bunun "eğllm,, ıekU ve P• 
ae Kayserlde •'ntidstlı,, ~ ••eu e. 
flmll.. deyiml de vardır. .8lze pre 
~ıtm - htiidat,. nı "ettmıl - mu.. 
ıaıt., olablll.r. "Anll&.,ı da "imaclo \'9 

mttüeyya., ~ saklanr.. 

Efer befenlrJcrı!le, huka.k t.ıe:rlm • 
dlerlae Antakyadaa blr kelime ar • 
ınafan f.ldeUm: "elglrtm,, ''Wllayet,; 
demektir. 

...... " dolaJ'DDe ........... .,. 

...... .... "" ()enwnbea ..,. 
~ • ., derlllabf AB9do • 

llllmD '* ~ yeılerhtde lıa Mlla ... 
dl ~.dlr. ~ • l lıaıap,,m 
• kik kell.me ~ lıolıdukı 
etreıtl! Ml8al ele pı: ...,.. et' efreltl 
4111rUJO!'J &amir ........ ,,anlıLMkı. 

* ..... ~,...,..... 
..... ......... b&ltMMll.r mlybı, (d.. 

r• ., IJ•• ....... .1 emılJ't!,. 
... .............. ~lıdll 
._....,.. • ~.,d.lr. Ru 

lııellme de............_ ltl!MI Y"· 
ft1Mlllr, ftA!IMı lelt) ~~ 

Mr lrıellme: "enek - ~ 4ötktbl, 

Bir m~--..&&.. ............ ö. .. lstlı9 bılla,. - •'eneat"k .. 
umuu "S--O- w,ya ._ g , * .,. _..,..... T:ır 

&raDIJ'OI' ruat "1llltUls •a.M. ta.tımu 
Dl ile raf.cm pıee _,.,.. -- -
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t-1ahkeme 
alonlarında 

Erkeğini garali
yan kad .. n ! 

Arbk doijru nikah memu ·uğuna gid·n. 
Bir daha mahkemeye qeıirsenız 

. 1<arışq1am ha ? ... ,., 
~ phlde 110ruyord11: ' - AdDJeUe oa.rqıuruz mı T 
' 4.c1ın ne T - Çoltt.an... 
' :kakt>We. - Ya sen ne diyeceksin Adalet 
' l'aom ısacr - Ben vurmadım, efe:ıdlm. dışarda 
'a2 nasrt.sa kolunu blr yere çarpmış, ya.. 
' ıcocaa nr maf -·--.......... m~. 
' V&r. Hlktm bu. 30 yavmda otma.'lpı& 

·[ şç ·ıerini:ze • 
ll 

1nııaı 

lıçilerinü insandır; onlara insan mua. 
meleai yapmalısınız. Onlar, birer makine 
değildir. Gayeniz onları te,vik etmek, on. 
ları memnun etmek olmalıdır. 

iki cinı elendi adam, yani İ.f sahibi var. 
dır: Birin, adamlarında düfünmek kuv. 

• _ eıesı z 
vetini öldü .. ifr; onları, makine haline geti. 
rir. Ôteki, on!arın inki-:af r.m ve yli 'ıselmc. 
lerini kolaylaştırır, yardım ~der. 

Patronsanız., ikinci sınıf patronlardan 
olunuz., menlaat:niz bunu emreder. 

ad m.lar 

Albay 
'Naeıı koc&T rağmen küçtık blr gene kız gibt t'Ö -

~:~~"" _ =~Adale~ dikkatli dikkauı baka., ''B·ahriqe nazırlığının böy:e tat z ol uğu U 
!ıôyıe aöylememdc:ld maksat baş. H mahk nıeml.zln yaban h d b d h k b l ~Zira §imdild zamanda lkt cr;dc;::.n~anncdc~ birkaça; ılmigor um,· i.l.seq ım da a evvel a u 
koca n.r da. B1rtal mkWı. biri. 1 bu etmıştln r • 

~ e:edalet~~~ı::tı: ederdı·m AibalJ ı·ık defa hır haıp 
'11avacı erkekle. llUÇlu kadını _Evet. o zaman Ne§lt bıçakla e.. • ' ' 

~~:~:~lçlmkarıkocnsmtz.Mu. gemisıne çıkarken böyle sÖ1jledi 
temadlyen bh1birln1z1 mi wrursunuz! 
Ne ise Adalet bU seter eenln suçunu. 
kM delU olmadığından teablt ede • 
medik. Zaten Nt!§et Do de barı§tığrıı • 
elan beraatino karar verdik. Haydi b:ı. 

ll1 da nr. 
l;n ama, kanun bıı gtbllere e.U 

l§te. QocUklArmı da tıabaaız 

kalım. 

9 rıenellk metres hayatı )'n§lYD.D ve 
1kl de çocukları olan kadmla erkek 
seTlnorelt mahkemeden çıkarlarken 

ha.kim Rc:!t Nomer arlt'\la.rmdan §öy. 
ıe bağmyOrdu: 

- Artık doğru nikG.b memurluğuna 
g'fdlD.. Blr daha mahkemeye geleyim, 
dcmeytn, yoksa kan§mnm haaa! .... 

ADLn"F. IUHABlRt 

. . 

oıınnn en !;Ok adı~ ad&mlann.. 

elan biıtal de Amerika ıı.lart?e Dar.in 

albay Nolaıdm'. Noks Anıcril<a balı.. 

riye nazırbltm 1941 tı:ıı.ln•n aymda 
kabul etmııtl. :Soksun bahriye ınum 

tayin edlJd1l1 gtlalla akŞMDJ ŞUcagoda 
tıkan noyn Nlyua. gu.etesı mııJılUTlr, 
lerinden Mrkaçı bir &ra4a ~lar 
Nolam ~Urtyortarct. Bu matuurlr
lcre gtirfı mmhu~ llrkalarm en 
ku~tll llderlerlnden bh1 olan alba • 
)"Dl Rusft)t bt1kametlııde lıir ID(;'Tki 
.ın- b0,)1lk blr tlllç1U. Oomlnırlyetçl 

larin rebler1 de böyle dftştıatıyortsr ve 
xı.ıaıo ptd::rtte mnabeUJ fldfyortardl. 
Nokaı lııu. lıarekeUal lalcııu. edem binler 

ğı b1r gmı; kWa evlendi. Noka daba 

gazetede muhbirlik ya;nı:koo elya&et.. 
lo utra~ıya bs,ın.nu.,tır. Az mmau 
içinde ntaııpervcr bir hr.tlp olnnık 

tanmdı. Onmhut1;re-t!;llcr Noksn Oe • 

giinlin r yıl <fü .. -ılı:nUnde bahriye 
ruı.zrn n.rm ehriu ayn: yolundan al • 
ili u;ıL ol :-ak geçmeyi tızyntu..:ı uğur 

c;aynlI'-ıUr, 

·oks 1910 n Jaubr -~-ıuJ fnaUyö. 
tine devam etti ve Oo.m.rmrlyoı trrkası 
nm rcblll,-lne ka r )"Ükl!l.!ldi, 

1917 de Amerika bW..-fttoctl dilnya 
harbine kan tıj;"l mltlt l\oke 48 ya. 
mdıtydı. btcseydi bu IW'ptcn twı.lrta 

kalmn.k m~lmı.tlndil, fııkat ltovboy nı. 
ho pleyam goldJ -çc caın!u.ııiyct tu. 
kB!ll rcbl g"uufillü nefer o>nral' tTaıı.. 
nya git1L Harp blttnce~ c lw.dıu nefer. 

ilkten blnba~ıırga knı1ıır yllriimU.5«\. 
MUt&rekodeb sunm al y ohtu. Sulh 

Ntj :~digorlai _ 1 ec ~ a141, Büttbl ba tıelCft1lun 
\Ordltl oe.&p Mdeae f1I olmbştur: 

IW"nelerlnde albay lfoks mtkadcleci 
ruhuna bybctmedl, pze de bara. 
rotJJ yazılar yaı.cb. Dalla hc)-ccMıa go. 
tlrooek serlC'\1ıalar 1 oymasnu bDsı 

bir muluuTlrdl. Meseın ''Amerika yı. 
lalclı mı!',. "Amerll(llQIIl an:n ola.il 
istlkW ve ocsa.rct nıbıınııan eser ' 

lt ufa>c tefek. tombul btJ' kah 
e1t f1bl, ş~ca, çikolata 

bıı- kız eocuğuydu. 
,,..~ en-ıA keııd1e1ne YA§IJU ııor. 

ı~t.. 
'41~ 

llk ve!'dlRI ttadUlnl okuyan 
~.kaldırdı: 
~ .. ll? 8,6 &7 evvel pollltek1 l • 

l6 y&;mda olduğunu llÖJ' • 
t Bö,Ylıt 1,6 ayda iki yao ktl· 
korkarım. gelocıek 11eııe bu 

't>ok oıacaıuımı 
~ ~ 15 diyecektim de P§Irdım. 
'ti -= ne blllyonrun bakayım? 

~' "1ı hlo. 8eD1 buraya ne diye ça. 

ı., bileyim belı. 
~ wWı htçbir oeydon ba. 

~--" Y'n-, 
~:'11.. A.dııletin NcşıU vurduğu. 
."ltı.l.yomın demek? 
~Yn-. yaımz o gece N~şet nbl 

tıktı, gene geldi. bir gttrUltU 
~t bon gidip bakmadun. 
~. lahltıer evvelce dtnlen:!lğln 
·~keme b1tmtııtı. H§.ki.m dava. 

h::: döndl1: 
~ söyle 0 gcec sarhoş muy. 

" ~ defo. pıırnmız yok <ln o. 
nlkA.h ynpamıyoruz dedin. A
a para bUluyonun. Bir haf. 

1 lıkıp ıemc3Cıı pekAlA nlk"h 
tıı ya ... araınıı.. N• i.M. uı 

>ltaıaııcİıgını da uUmJyor mu. 

~~ et, 'P'akat Ada.1et "l\ıı'lll4dI, Her 
ltlzara sokakta yaralandım. 

. -

M m:ar Kardqler 
Bir mtlddettenbcri bizim Ma.ca.r 

kardeşlerin radyosu A'\'l'Up& mede
niyetine yaptıklan himıetleri mm 
etmek lüzumunu hissedfyor. ?tia, 
oarlaı' blila bala Deri silnlükleri 
gumr ''e iftihar ve.Ueaiui de bizim 
!ıırtmuzdan çıkarıyorlar. Şimdi bo!· 
~'1kJlğe kaı,ı mücadeleleri nasıl 
büyük bir hlmıet ise "handan ev 
\'el de kahraman Macar milletinin 
150 sene gibi uıun bir :ıamıın Os. 
DL.'Ullı ordula.rma briı A''rapayı 
mlicfafııa etmiş oldu~'llnn" tc,~rar 
etme?d:en bıkmıyorlar. Bugttn Av. 
nıpa ldiltür ve medeniyetinin mU
dnfaa...~ iı;:n Oennenlerle elelc '\"er. 
nü nlıoal:taa pek bahtiyar görft 
nen bu Macar liarde.sler pek uzak 
addeılilcmiyocek bir mazide Cıer • 
men zulUın '"C lı.tibcfadmdan J..-ur • 
tulma:k iQlu nt:ınlımndan ~
ken imdi istihfaf ve tahkir ettik 
leri Osmanlı imparatorluğunun 
hudotlarına iltica sayesinde hayat 
ve hürriyetlerin! kurtann1'1aıdı? 
Türk topraklnrmda bu Macar mUl. 
tccllc:rhtln kemikleri hlli yatıyor, 
Bugiinkü Maoarlarm gösterdikleri 
nankörlilk onlıın meıarlannda h'le 
nt:ı.ndrrnc.:ı.lc bir küçüklllk t'.eskiJ e
deceği şUphesi7.dir. 

HU!:eyln Cah1t Yo.lçm (Haber) 

- Ben de gördUm ama. insan 
hali bu Bir saati öbUr saatine 
~muyôr'. Dlln iyiyken, bugün 
hastalanıyor. 

Sahirin ka.f a,ı bu mesele üze 
rinde durma.dan isliyordu. 

Acaba doktor Cemilin bu bas. 
talı~ını yeni aeı ile tedavi etmek 
mümkün olabilecek miydi? 

Sahir: 
- Ç'A>culda.r. dedi, öyle sanı

yorum ki, Sacidenin babasını 
ben bu hast:üıktan kurta.rabile. 
cetnm. Fa!,nt. her şeyden önce 
son denemeJ i kendimde yapma
lıynn, 

Sinan ~ldi.i: 
- Evet. Eğ1.: r ağabeyimin kü. 

Gilk parmağı hnrekete ırelirse, ya. 
ni c~nlantr!!a, o zaman mCS(!le 
kalmaz. Doktor C-0mal üzerinde 
de bunu tatbik edebiliriz. 

Sinan sevincinden c:ıldırac.'?.k. 
tı Kendi kendine: 

·..:.._ Bobsti1 olmad.ı. hedefime 
vare.ca....-"rım. SaddE'yi bu suretle 
nvucumım irlne nlmağa muvaf · 
fnk olacaj!'ım. 

Dhordu. 
Necmi)

0

e, Sinanrıı sevincinin re. 
be'Jini öj?renr.ıe!•:.C tı;ecikmedı. 
r·::at. l·~ ·· ..... "r ,,.··z ıeonr~tivle 

:ı~se~cyi l:c-;-a::ı. . · ~-cmivemo 
kocası, Sinnrun S:ıddeye tutul
duğunu bilmh--ordu. Hatta SacL 
d :den bahsedildiği ZJ.man : 

- Allalı aşkına bırakm şu 

HBm evvcl& Ame.rtkalıyım, 8Gflra da 

~ 
O gllılclonberi mcvldlnl tamamlyle ,._ 

doldııraıı Noloiııon babası Bo&ıonda ça. 
ır,... bir hUrklyeclyCll, l&lert l:J1.att.~ 
medl, 188lde - O tarlbte .Frant: N oks 

yedi ,..._ıaydl - tclDll lımlktl, 
Miti.-~ ~ lılr bak. 

lcal cftlld*u aota. Bo dmdWi sıo• -
para ktu.W'ılmyordo, onan ~ Nok9 

Jl Y8flDA '9llr gclmel: beq8ll -- • 
bm Oçünde ka1kmaP ft mektebe git.. 
medeD evvel gazete satarak para lat... 

mnmaya ~ladı. 11 Y~dakı ~ • 
tun haftalık kuancı lkt dolar ~ eent 
tl. Annesi oğltmUD bir protestan TL 

hl olmumı ıau,onıu. ba ttllı&rla ldl
pWt Frank bir mlddet Alma ko1ejill. 
de okoc!o. hp&nya • Amerika harbi 
~ladığı vakit Noks bir delllmnb ol. 
mu3ta. 1'b ldJoı:ıetftı 1'0I yıutiyettık 
Ml~Jga.n ,.antınlletlne DUbak etU. A. 
layı De beraber 'l.'ampaya gtinderlld1. 
\.'e Küba ıtcla•mda. adanm tbılventt.eU 
kovboylarma verDea lıdmle meeınn 

ohul &Jlderlerblden lılrltaçı ile tanıe. 
b, Dellkanlmm mlzacmı OOk ok,ıyaıt 
bu ba,at mum boşuna gtttl, 

11a1'p bitti, o vakfı Noka Amerikan 
~in blrtelnO batta.da 10 do. 
lar Ocretle muhabir olıta. Annesi bili. 
oğlunu papas görmek timldhıl bmı.k.. 

mamıştı. Fakat Noks papaz oım.ya 
~msdL \'akttyltı A llDA(b tam,tı. 

züppe kızı, diyordu. gardUk~ 
sinirleniyortllil. 

Sacidenin tavırlarmı ve sO. 
kaktaki ylirliyileilnU hic; de be· 
·ğ~ıımiycn Sahir,, acaba kardefji· 
nin onu delice ecvdi(.;nden ha
berdar oteaydı ne di)•ecektH 

Sahir ka.rısma döndü: 
- Kom.;ulara şimdiden bir 

şey söylcmenı istemem. oıabiliı 
ki yapaco.~rım denemel<lrde insan 
üzerindeki tesiıleri beklediğim 
neticeyi vermez.. Mahcup olu
nız. 

Sinan: 
- Öyle yn.. d~. henuz ağa. 

bn imi.ı kilcijk parmağı dirilme. 
den. bôvle bır teklif vapıh mı? 
f\la .. m"lfih ~n slt!"d;ıiPn sizi ~
mm r~enm n • '\hevimın kU .. ük 
oarma~ birkar ırüne irndaı dil· 
zelecek ve canlanacaktır. 

Necmiye güldü: 
- Haydi, gevezeliği bırak. 

Ben seni ağabeyinin 18.bora.tuva-

Franlt • Noka 

retli batlp olanık kallaııdılar,. Da aa.. 
t.uldAr a.dmı hant arasmdn.·tamamlyle 
yaydı. 

100! c!e Nolm bir Dl3ft>M.eı Qe blrlc. 
terek Salil • 8e1n • Marlde yerl~ 

w blr gazete çıknmıaya b:ışbdı. 

Ar: mman ftlnclo pddetU blr polltı. 
klMll olaro.k tan~tı. Bir taraftan 
otordııtu ııetılrde ~brct yıı.pm:ık için 
gnzctesı llo ötekine berlktne müterna. 
diyen •ldırıyordu. Rlr berber a1ey _ 
hlndo yıu:ıba yazıdan BturO ?löokııla 

ka•ga etmek lttem mntbnn.ya geldi 
Noks berberi blr yumnıkta oıecdlwn. 
den a~ğıya yuv~ladL 

Nolall\ Jm.gm obıD bir l.-ab.3m mu. 
harririn calıştığı od3nm pencc.resin • 
den altı el kur&mı sıldı. Fakat kur • 
;,mılnrm hlçbhisl isabet ctmedL mr 
serseri Nck&a bir mektUP giSndercrck 
e~I gUn saba.hm e:ıat onblrlncle r.ı. 
\"erıJirltldcn ~ kendlstnl üldı.i -
reooğinJ hal>ı'r \'e.rdi. Noks ertesi m • 
hah 1>11Abaız olarak o sokn''t::ın geçti 
fıı.ka.t; bltbir htlcwııa oğram3dL Bo 

m::ı :Jttr.,, "A.ynn korlnı;)'OJ' 

a.ıf .. 
Amttlka4a HCyrst lsmlncle bir gıı. 

r:ete kra!s vardır. Bu r.:ı.tm s:ıJılbt ol. 
dnfu ıao ı;azete günde ıo.000.000 elan 
fazla ııüsh:ı. b:ısar, 1921 de allıay Noks 
155lode 5l!OOO dolarla lıcı ga.zetclere mu.. 
hanir oldu, Berst, Noksun hlzmetfnJ 
bei;ren<U. ertesi seııe seneli ini 160000 
dolara ı;ıkardı. 1930 ela Noks b!ılA an.. 
lafılaımynn bir eebebten 8tllril bu \1l.. 

zlfeden istifa etti. Krs:ı. bir müddet 
soara Nokiı, Şikago Dcyll Nlşuz p. 
zeteslnln b:ışmabarrirl oldu. 

1939 da beyaz sa.myda vl:!rllen bir 
7lyafet esuasmda reb Ra..--veltle tanış. 
tı \'O Ruzvelt Noksa blrderıblttı b:t.b.. 
rlye nuırhitJu teklif etınekfn t.ered. 
dut ctwcdl. Nob cumhan"CWne ken • 
dislnln cumlwrlyetgt ol :faııo ve de. 
mol.."1'8.t bir lroblnel'o cumhur:ll'etçt tek 
nnzır olo.rak glrcm!y~tnl llÖyledi. 
19-10 yılı ~lnngıcında NokfJ Şllm{;o. 
dan tcll?foola tağnldı çc geae bahrlyo 
nazırlığı tokllf edlldl. Ttlmır ~det .. 
ti, Mayıs ort1ılarmda ynnl Almruı or • 
dularmın Gelı;l.l.."lly:ı işgal edip Fransı.. 
ya gtrdılderl bir sınub Uc;:ltıcO defa 
olarak bahrfyc DllZlrlıb-1 tckllfl lmr?iL 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

tına onu bu ~lcrc teşvik edesin 
diye mi gönderdim? A.ı;;kolsun 
Sinan! Ağ-abeyine, parmağmı 
kt!rt~ rayım derken canını kay
tY.,ttircccksin ! 

Biraz daha ciddi 'bir tavırla 
ilfive etti: 

- öv'e V:1. komşul!ll"Imızı se. 
vindirmek gerek .• 

Sin •• ı 'e<ı~isiyle konuşur. 
kcn. Ea! .• r ertesi g\\11 kendi Uze· 
rinde tecriilY. 1cr yapmağa karar 
\"Crrni~ti, *. * . 
BiR TECRÜBEDEN SO~R \ 
Kimya.v.er Sahir bİ'"kaç gün 

sonra h~yvanle.r üz.erinde yap
tı!? tf'crUbeJerden mfu!bet netice
ler a 1·nca a vnı te •ri bevl k0ndı 
vU('udur:da na van-: a'· istedi. 
Ger~ karısına söz vermişti. 
- Eminol ki, bu i~ kendimi 

tecriihe tahtası yapacağım, de_ 
mi§ü. 

Fakat, dünyanın han~ k<Y.ıe. 
sinde, bir fen ve ilim ada.mı, 
kansrna verdiği '"Ö::Ü tutmu tu? 

Sahir de tıpkı onlar ~ibi. ka· 
rı mı tatmin ettikten scınrn, .ı· 
rnştırmalarmn ve tectübelerin" 
dt. vam etti ve bir gün lö..boratu
varmda hazırladı.ı!ı aşıvı ke. i 
vUcuduna da tatb·k etmcl.ten 
çe~:inmedı. 

tik 1ğne\ri Uc ınusavi kısma a. 
rırnra.k. ıkisini baldırına ,.e iı. 
cuncü bö!ümiınU de sol elinin 
kÜC'Ük parmnh hizac;:na ~ rntr. 
Asmın U.siri ile gün sonra 

- eğer müsbct netice veri~e -
t.esırinı gösterecektı. llk birin· 
ci :,antı tblikelivdi. zira kanının 
zehirlPnmesı ıhtimah v::. .. dı Ma
sanın üstilne saatıni kovdu bir 
saat 1-)c'.;lcdi 

- tste bu bir saat benim ~ 
bir asm:lan uzundur .. 

Diye sbylenerek, ba.~a bir iş. 
le meşgul oldu; o i8t! o kadar 

l!IA.'1'11'4_3 

-~---.., 
Fıkrf.l 
:ı:x::=c r;ı = 

ki 
? 
• 

HIX"~ blr ı;im ~t!oo ~y& 
l'dt'rkoı ı: 

- Onun koln3, var, ll~n!şll'r; b:!l: 
t m ki 3 tir'.ımUyor, blm:ı. ncll3'llfiı -mı. 

IJ\°"er ! 

sko:ıl'Klnl 

Hoca balaır Id olar.ak '1bJ 
ralııruıdııh"l mosate g'fttlkçc a!)lh _ 

r. ~llnUr t ~; nlbııyet tıtr>i 
cb ke.n ~r, a 

ı:ı.r S d a bir ~ gibi d 
il'\ Jcnır. tutusur. Bir tn:aftıuı 

kıır.nrken t.ıır tanıft&n dn tend~ ta.. 
ııar reryndı.. •• Bu ei\ıruLcb yol fl;:cr!r,. 
:ı blr kab\-eıtc ~ta.r ftrJa • 

l"!Doc: 
- ~'Uuaa ıunMt, ~ ha 

'"!ıkm siz onu.. alıı.nn J'Olıunı bWr 
~lz beni tutun, beni tutun!~ 

Zavn.llı h rp, gcliba 1!811a da "6y!• 
bir lıııl oldu. 'bııa:ııyaüa Po1oııyrı 

-ılJ"3, Fnuıea :tngııtue~ 
llasy~1a TC Afrlkaya lll~ y '
tqınlyonnu;ı gtb1 fi1mdl de ver c • 
hıl Amaika lla Japonya dedla! BaJ."

1 
11 Nltl!?'etttn horonm *1d Do :k8nıM'
IDll tAcak bir lmbvebnııo ~ 

k cıtamş; fı\kat sf'!l1 kim iıısla • 
"ak, lmnler mııbalua edol:ıcık' 

NAsnırt'TtN , 
www: *MWW,... 

611lda knl:ın Nol-"'8 bu tekrut ~ • 
medl sen kenılisl gfbl cwı:Qaııı1yf. t. 
~ tılı.n " mlt!Kuı ds. harbll e nıwn et. 

rntlfcdc 

olnladı, otllrltM" ıı:ıtnır u.. 
ıntmnerilo pek nıll!ir.nm(·l wı.~ 1L 

Noks Jıarcl,ct \"e st\r, t ru'lıımıdır. 

Ua::p hl.3• r lnşbnı 7: ıı 1 
do gl°ırlllt"k U;z"re H:na\ • 
eeyaba ynpmast ·nıuıı ~ 

ddllldlr. 
67 yn 11~ olıuı N'ok." roı.. s; nç gö. 

rtınnr. Adamakıllı )etrıcJ, :ı r , ... 
alullı c:alışır. IW!btn(' ı;ıl ll ~ği mı. 
tuklan dfltkı edcrl>en ~ ı t'.A-1 
d:ıya çmı:ııı ötumkr. Çalış 
munYJcndlr. Sa.b.'\hm sıınt oolammda. 
ba!<w, nı· mm sant ttltısmdn. bltor. 
Der ııkıı:un onclan on ikiye lmdar ::rs
tnğuıd3 ya Şckı.-plrt ~ nhut Şupcnhavn 
ol.'1UI18 , iti,} t oolnml flr. 
u~r 6llbalı bilro runa gitmrdı"ft ftn<\l 

ji.ıımastDi ya.p:ır. • bol-.lc•l ~ 
s1 o.r.rktu, ge:ıJ gmL, nt'fcos alır. Naim 
otuz ı;cncden~ bn lı '-n.t proı;rammı 
lmt!yen dl'~1~nncml1'tlr. oks verdL 
ğl ı;oztı tutan bir adamdır. feadeıti 

hay:ı.tmıb iki dclıı. \Ndlği 6'll'Al 1ut • 
mamıştır, 

Nokıı hllırl:ıe nazın oldi\ğo "l9ld1. 
bir harp gemisini :d)'aret eML 
GOv~ c nnık basar tııa..•Jtmıı. lhtlnım 
mlltrc7.oal hazTl' ol n:dyeC l , lteı. 

nıbr çaldı WI gcm!nlu ti>pb.'"'I l 7 c1cla 

patl:ıdı, 

EsL."i kovboy lın ıııeraslmd!n ~. 
llic:le mlltt'heyyiç olnıu,tn. Yruamclaki. 
ne dllndll ve: ''Rahrl) ımuriığmm 

boylc olduğunu hllmlyordmn. ~ • 
dim daim. <M'Cl lmbal l'dmdim,, dedi.. 

dalmıştı ki aradan :ikl saat geç_ 
tfütf'll sonra J.. nd'ne gcl-di, saate 
baktı: 

- Yll'kit Jtlzumw dan fazta. 
cçmi!:ı. Ço'• şühilr ki ~rlerun.e

dim. Artık neticeyi cım:ı.ey-eüe 
bekliyebilirim. 

Dadi. s:rtından beyaz gömleği 
ni cıknrdı; ceketini. paltosı,ınu 
giydi .• Ç.anwını aldı. 

Ve gümrük 18.boratuvarmdnn 
evine döndü. 

Yolda gelirken. icinde derin 
bir se\ınç vardı. Ona dünyayı 
bağışlasalar bu ka~ar sev.lnmi
yec-e>kti. 

Evde ~emrk yiyÔrlardı, 
Her akE;am - nL.sa.fir o!maz. 

sa - sofraya üç k•Pi otunrrdu: 
Sahir, Sinan, • • c-cm:) c. 

Bu ak"'am wır d knnkoca 
kal'f;ı kaı Fıya oturmustu; Sınan 
mevdar.dn yoktu. 

5.:-ı.hirin gözlen ~lıyordu. 
- :,in n g lmiyecck mi? 
Diye w -du. Neı:!n :)' : 
- Bu ak .. m }tmPgir,j ıbir ar. 

kad~mm evinde l,;) e-ceğini &ôy· 
ledi. Gece gcleceir. 

Dedi Sonra m. 
vQ:süne ~: 

~lt~W'l". 
bir! Gözlerinın içj ·· ·· ... ~-
le 'bakalım ne vn.r 

... 
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ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

- Fena ve c, n sıkıc.'J bir - Halli bizim err ·yette dır, benim üşüncelerimi ken 

ş, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZM 
NEVfiALJI. KIRIKllK VE BÜTÜN AGijlLARINIZI DERHAL KESER 

vaziyetle karşılaıışımzm Ü • ya~ayışrmızı temin edecek o· disi anL .. mıık ister. Bu sefor 
zerinden daha sekiz gün bile lan bir meseleyle alakadar de öyle yaparak sözü ağzım· 

labmda Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla bteyiniz. 

geç?tledi. Kendinizi topı'o.- olduğumuz için bizi muaheze dan kaparak: 
mak için bol uır uuykuya ih- edemezsiniz; ara§•ı:ırrnalar - Lola yalnız tahkHrn.tm 
tiyacmız var. Şu suratmıza çok fena idare edildi; \>u ak· fena idare edildiğini bir rui. , 
baksanıza bir kere. şam JaJda bu tahkikııtta adı &aile göstermek için Loradıın 

Beni bileğimden tutarak hiç gcçmiyen birisinden hah. bahsetti. Eğe Lora Hiram 1 
ilave etti: sediyorduk; Lora Tivinink. tanımış olsaydı, o vakit Fran 

- Hele zavallı çocuk sen. Fransız polisi onu da sorgu· sız polisinin bu kadını sor- 1 

Gözlerinin kenan çürük ieç· ya çekmeliydi, drğil mi ya! guya çekmesi muhakkak la· 
risinde, nabızların hızlı hızlı Doktor Rarıt a l ylr alaylı zımdı. 
vuruyor,, daha yirmi yaşında. giildü: - Fakat bu lüzum necI.en 
sın, böyle iken renginde kan - Bu tak.dirde emniyet 5.- ileri geliyor? Polis Hi -ın 
kalmamış ..• Eğer her gece miri Lora} a iki sual sorduk · Darenley)e uzaktan yal· ı · 
böyle uykuauz kalırsanız, tan sonra kulaklarım tıka· dan münasebeti olan hel .:esi 
yaşımın yarısına gelmeden maya mecbur olurdu. sorguya çekmeye mecbur mı 
ahreti boylarsınız. - Burası doğru, kadınca. dur? 

Jale ğız ço!c: gevezeydi, ikincli Ü · - Demek Lora Darnleyi , 
- Bu aksam erken yatma· zerleri bize gelir ve olur ol· tanıyordu öy!e mi? 

yııımız bir bah•dyarlı~tır, de· maz sözlerini bize dinletiı di. Doktor yan öfke yarı kı :-
di. Zira bu akşam birçok iş- Onu çok esl<iden tanır mı • gın cevap verdi: 
ler becerdik, ve gecenin kah· sımz? - Nihayet öğrenmek iste 
ram<mı o!mak şerefi de Lola. Doktor b- nn dik dik bak- diğinizi ağzımdan kaçırttt· 

'' Zevc~m 
Gözlerine 

. . ' ınanamıyor.,, 

Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

~~ .......-

ya nasip old".l; Hiran .E>arn - tı: ruz. Evet Lora, Damleyi ta· ı z· evcbn "'bu eki· ~kınıı naaıı 
k d G f d 1 d Z . L · t der> bir tıan· 1T1uvııffalı ıeyl·n }ratlı"ne dair aya ta u· - ene ka an a ne er var nıyor u. ıra orayı mıa crs 

.. kadır,. dl"'°" An· "lldum? 
ran bir faraziye bulduk. küçük hanım? Lora Tivinin- Kotesnaşm evine yerleştiren ~:ı.Jt ıkı ""' kadar .yveı elnımda \·e 

k R • • K · D J d. fak t b •• ~ r,özlenmı~ e!zmıın ttrafmda elı.gi-Birdenbire onuşma ~nt gı mısters otesnaşın evıne am ey ır. a unu og - ,p
1 

.,. '>u"'SukJuı.ıarun vıırdJ. Ha. 

için bütün alakasını kaybet- geldiği gündenheri tanırım; 'renmek için sabahlara kadar , ld"kaıer- ·vnşb. <örünuyordı.mı. 
tl•• on ıenedcberi de bir türlü uykuı;uz kalmaya lüzurr Bl~•· •R "111uıı Du cız:mlı?rlzV ltay

t>o' ııLo .,. u1eaııaşıanm bir genç 
- Kahvenizi içtikten ve e· geçmek bilmiyen bir burun yok. Köyde kime sorarsan• 

1 
ıuzm ı:ıı"• dm parlak, nennt.'l "·e 

d d k · · d • • J t b"I' d• J"Uirıuşall ôlan •ık!tTJ\I! tak-dir naza. viniz e ısın ı dan sonra sızı yarasını te avıye uğraşını· sıze an n a ı ır ı. i rıı., onlt.l'l'Orw licr ~am yatmaz· 
tenkit ~tmiye hakkım yok a. §ımdır. Bilmem ] 927 de bu Ayağa kalktı: j -sar ~ eııo cıdası olan pembe 

1 • • •enıttek• Tôltalon ıcremtnı kullim1-ma, il•tiyarlığım sayı ı ımtı· kadının sfanaya tı.ıtulduğu· - Ben kaçıyorum, zira bir ı vorom T•:n~ Viyana O'nı.-er-
ynzlaı-mdan birisi de genç- nu da anlatmaya ihtiyacınız az daha oturursam bana hü- 11tc5• urotcsnrıcnnden biri tara!m-

d kı · k" · ? dar ı;:eştcdllı:n gençliğin la:nnctli 

Meşli aatlerlnl 
1942 Modelleri Gelmi!;!tir: 

En dakik, en sa{!lam, en has
sas, en zarif, en ıuçuz. 

Çcllkte.n mamul ince modern saat.. 
lerlmlz ıız miktarda geldlğ'.nden. bu 
aaUerl .,..ırı •lt !Çin muhterem mil§. 

terllerlmlzin mağazamıza bir kere 
uğTnmalarmı hass:ıte:ıı rica tFdCrlz. 

--· Si 
, SA T ağ azası 

İill---~ 11 Istanbul Eminönü Cad. No. SlmmlilBill..../~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
Şubemizin ın;ıh.elıf scrvlslerinde 50.120 lira. kadro tahBlsnUt ~ııı 

v.?Uere bllimtihnn memur alma.cııktır. Bu mllnhl!Jlcroen 50.120 Ura 
atlı olanlara tl:;c ve 100.120 1lralıkl::ırı:ı. d::ı. yük.sek mektep-- mczuıılar' ~ 
,•mo göre allabıl o:.:.tlcrl ücretle tnyin <'J l"oeklerdir. Aşağıdaki kabul 
.ı.rını haiz taliplıin 25.12.941 pef§Cmbc gllJl.U .saat 14 t.o yapllıı.calt l.J1l 

9tırak etmek Uzeı·c 2f.12.0J1 akşamına kadar luzumlu vcsalkle blrUktl 
l:,<ımıze mllracaatııırı llM olunur. (11144.), 

Kabul r;ıartlan; ~.x 

1 _ En nz lise veya bW!& muad11 blr mektep mezunu butunmel<. 

2 - Askerlikle llt;Dl t'lmam .k, 

s - Y~ı 18 den a§!Lğı 40 tan yukarı olme.mak. 

lere i:;tcme i erı '' ıt nası· var mı. tün meslek sırlarımı söyJ,.• c v,. eazıp CC\'tler ol:ın "Biocel,, var· 

hat vcrmekt~r. Biz söyleriz, - Anlatırsanız çok mak· ceksiniz. Fakat hakika'ı: ~'.l ll1' Gurıdlttlen cıt cildi beyazlatııı IST #\N8UL BELEDiYESi 
d• l l · d" nanUŞ3tım. ısıyııh ~talan gideren onlar İs'.cr ın er er, ıster ın bule geçer. dur ki Loranın Damleyi ta- .,. .çık mcısanı.elen aıklaşUraD tıe-

olsaydım, vakit geçirmek i · kat kalbleri kıran ve insan ne hiç bir suretle yardım ede· Q.O'Ol'1.ID. TIY ATROSU 
lemezler. Sizin yerinizde ben - Tecessüs meşrudur, fa· nımaıı tahkikatın yürümesi. ,..., reıııtıeıa Tok:ı?on 'kremini kuU. ~l~llrıl~ ŞEHiR 

çin daha ef!lenceli bir iş arar ruhlarına derin çukurlar a. mez. Aklı ba!l.ında olan her :l'EPEBAŞI 
K 1. b f

0 

T ~ DIRAM KJ~!tJINDA clım. öy amatör po 
15 

a 
1
• çan bir beladır da. Lora Ti- kes bu noktayı benimle bcra- 11111 &kpm ıo,so da Kürük ılialar kupoo&l 

yelerile clo!du, hepsi de sual vininge dair bu suallerinizle her kabul eder. Fakat sizin r 

5oruyor, g·;zetliyor ve uluor· hangi noktava varmak iafr aklınız bir ba"ımzdan ir Müthiş Aile <Ua ııı:u.poua ~ gOnd,,,,.,. 
d S• d J T i\f llJ1UDa p iş Yerme tlaıılrln r 

ta g~·ıezelikkel iyi or. ız c yorsunuz? Bu11 k~ru kadının j karış yukarda dola~ıyor. Hc.rkvay çıkageldi ve garaj. httkıtı Oaddeelnde Oaklkada pamıın eeor00.1ıeoeııdf· 
ne uıye bu u a a.a~ a~asınk~ Damleyin ölümü üurine biı Doktor.ın neşesi, benzin ih da bizi buldu. üçüncü bir KOMEDi KISMINDA l~ ıekUD ct;nılereo o1ru,.u 
kat1dıyoJ·::ı1un~z, ik~ımz. md 

1 
yo · şeyler söyliyebileceğini mi tiyacmı unutturmamı~tı. Jak şahsın karşısında sual sorma- ,, ~cıaı 20,30 da aıab..tm ı.aımaıı uure aarttı 

• nk ""'-
1 mıye oyuı u: umuyorsunuz.? otomobilimizin haznesinden mak için sadece: ,. AADET YUVASI o.ı bUCUrmeJen ~> 

- Fakat unutuyorsu!luz Jakın fena bir huyu var- benzin cıkartırkcn Lester ·oN lIAii'TA /f ve İ§Çİ arayanlar: 
ki c. ! br b~ni yapmadığım ·nr) ~orta.mektep a Uncu 

h
0

-cin_ye·t~d~~ıruçl~·~--------~---~ı---------------------~ u--~-------------~~~~n~~~d-
ı~~:~~.~·-hapseatmakisli· Hikaye r.ocuk dogvumunun arttmlma- Ru:=~~A=~:.ıLünel ;;:~:t=~=:~ 

- lı.n} di canım, buclalacu ıı--~- ~ sesedo veya ucareUıancıcrin b 
sözler söylemeyiniz. Standis h btr ücretle çnllşınak ı.steaıeı; 

:;·~~;;k:.~ı.~':td::n~;~: //} ~~'g'sW~;';f~~~f·•m) sına m a sus a li mat name c,.;;; c~J:r· çocuğuın yok. Ko- ~;-'-~::::.. ~"'::;"' 
h l)OÇ'EÇUl EV'/,\' E\'f"J)L' Ço ~ ı. ., ı.raı muhabo- dosya vo 6 vra.1' m1s olurdunuz. Dürüst are • - " c:, - cugunuz Y<>h mu. -ı • mu~ .... , "' 

Evine gelip lrendisinc 1;!., "tıali mi. hiznıdtc bulunan fierit:siz n- şuraya merdivene otnral.m. buki evlisiniz? nno ıamnmıyıe vtı.kıf, daktUO kt.'~ ettikten sonra hiçbir şey· sorduğum r.amall kcndis!ndı..:n dam kapr dışarı, onun yerine - Oturalım. PeJn? _ Evet. Eski "e yeni tıarflert mükemmel-~ 
ck:-ı korkunuz olmamalıdır. ne j~tc-diğimi uzun m"kidet anlı- c:~ritli a,dam, buyur! İşte ben, - Evvela baba, başını elleri. _ Hım ••. Şaşılacak şey. Ku- :Senelerce Mallye şubelerinde çYj 

Yol uz polisin isine karışma}, · yamadı. bunu d.-rlıal tatbik ederdim! nin içine almnlı ve bağırmalı: lağınıza bir şey fISlamama mQ m~. yüksek b1r aileden s2 
tan d. sakımr.aiısımz. Eğer :'\ibaret anlavmca göz!erı par. B ... n onlara nefes bile aldmnaz- ''Bir tane daha? Bunwı sonu saade eder misiniz? (Fısıldar). tık Türk genel, çocuğunun, al1 
P oiisin yarclımmıza ihtiyacı :adı. dım! gclmiyecek!" Sonru, clmde <;an. - Siz, delirdiniz mi, sayın mUessesedc ta a.rnmnktndır. g,t~ 

- Fransızların ~ocukları o!- Bu arada, küçük bir kız koşa. ta bir kadm gelir, sonra ot • ..I.i bay? Bunu sÖylemeğe nasıl .o ,ereblllr. (TnJAt) romz1ne ııı 
olursa onu sizden açkça is ması için ne mi vnı>malı? Gayet rnk odaya girdi: çocuklar teyzelerine gC.~d rilır. ctir'et ediyorsunuz? .:!Ul.t. eti 
ter. basit! Hımayc ve tezyit usulü - Baba, dedi. Grişa, masnytı ondan sonra da yeni coruk. _ Madam! Fak:ıt Kkma.nso ~ Hukuk fo.kWtesl mOdaviıııl 

Doktoru yatıştırm .. k iste nim ıhd. c;ı lazımdır crkıyordu, Manya da onWl aya· dünyaya gelir. Kırm17.I suratını kat'i b ir ifndr ile ilı\rı etmic:ti ctcn btr genç haftada lkJ gUn og 
d" - Ya.nP · ğını <;ekti. o da Fmdık'ın üzerine Rit;İrir ve deli gibi bağırır. kı.. . sonra ve diğer gUnler tam oıar&1I ım. lr:t... 0··yıe· Fnı "'"del· ı·· diiştü, Kolya, rneseıeyı· anlam:ı. Bu fikri <le ne>sredi"Orilun, crE"r- p k. b d b aı .. ıstc-c - Me!.cleyi apaçıl· gorm~ - :ı '". • • • ' M; 

1m ' 1 • _, '"' - ·ı ama. un an ana nıı.ngi b1r 1.§te ç ıpııa... ... 
P ı . b" ndamm bir cocuğu var. Onun <lım, beni ve Lilicka'yı döğmeğe çİ pek kı}metli de~il~ de bu ne?.. dir. (O.O. 9) remzine muracaaı. 

yorsunuz doktor. o ıs ız- ceket koluna, muhal'ebede biı ba.c:ladı. Halbuki biz, hiç bir ~Y can alıcı mesele ilo yakından il- _ Madam: Siz, :F'rn.nsIZ3Jllız' * Unıvcrsıte talebesi bir genç. 
den şüphelendiğinizi lıissetft yara alan ask rlerde olduğu gi- yapmadık; biz. Mu5ya'ya bakı- ~Ii olma ı itibariyle mühimdir. vırmi sene sonra bizim F'raL~- '11 veya busus1 bir mn sa sedc 
tirmi~tir. Bizi ~orguya çek - bi, bir şerıt takmalı Ye bu 'ı::e yorduk... V. [(ENDi KENDIM!E BiR . mı.zm dü~maıı tar~.md~ ~sti~il 1 ~ır ücrcue ~ arama.kt.adir. ı(.rl 
mi•, gözetlemis .. Halbuki mis ritle her yerde :viizdc ni~bet.indc - Pckı büyükler ne duruyor? KGNU.'JMA <':dılmcsını ve... Bızım kafi bır ---•-e mUrac:ı.ıı.t. 

" bir tenziJAt ya imal B .. ı b. Volodva nerede? Kolya nerede? En son olarak beni kendi fik. ı tl d.. k k k ,.....,.,,.... ter Kotesm şla hiç alakadar u . pı r. oy e ıı· rnvve I;! uşmamı. arşı ·oyma "O d ııse 2 ıncı 
1 adam mağ:ıza.lra geldi mi, ıo - Kolyn ile Volodya., sinema· rim alakadar etti: Bu mes 1.. imkamnn malik bulwıaınamJZI lf. .. ya.r,ım a. ..... , 

olmamıştır. HeJbuki pelcn.a frank kıymet.L"ldeki bir mal, !) Ya ~ittiler. Sonyn. da kitap ok-ıı- hakkında hen ne du§Ünüyo... ister misiniz" okuyan, bir genç, tahs!.Wıl m .. .,,, 
on:..ı da Paristen getirtebilh·- franga verilmeli, ti"·atroda. ror. dum? .. :..ıe de olı;a lıavatmda ha- v 0· .... ··ıa·· ·· """' ? temınt ı"m resmı veya husum bı.t 

" B h ti 1 d - - a... nu o uıurı~rı;e . ıı> di. tramvayda ,her yerde ve her ~n a.vre e: zı şe}1ler görmüş, tetkik er e bu- _ Madam! Vatan için ölüm, esse.:: de, öğleden sonra 1§ ara 
_Bu son noh.-'ı:ada ben de şeyde yüz.de 10 tenzilat. İki ço. - Bunlar da kim? diye sor_ Junmuq ve hatt."i tecrübe geçir- ölümlerin en gtiı.elidir. Ana, dır. (X. 4) remz.ıne müracaat. .n 

cuk baba.sına ı·ki r·t b d dum. Bu I\olya, Sonva... ırJc bir insa dmı. bö. ı b. ı· t'nf.:..A:.ı:.ı • • Tr•-ftft ... ~ k bi en" CITr. aunı fi'-ı"rdeyı"m. Egwer tahki- şe ı \'e u e· ., Ye ır ev at ye ı..)w..u.ı"' ıçın * ~=- a:ı er r g v 
J :A fa tenzilat nisbeti yüzde 20. üç -- H )Si benim On tane :va- Koltuğuma rahatça yerleşe: iftihar duymalıdır? kul t'Iltlhıı.nlarma girmek ısteııı 

kat reJmen bana tevdi edil· QOCukluya üç şeıit ve bil fillere ramaz. Dii. ilniin b;r kcrf.'. eger rek: _ Fn.knt, kocam beni bekli· dlr. INıı.plıı.rmın t.c:n:.n.ı ıçto Jo" 
d. bu "c.i 'l.'apardım Buka akıllı davramp ta on çocuk bn Fransnda o'.saydım ... Her şeyi - E, Arkadiy Timofoue\ir, bu k ıstı·-"' rin (Ytlcc1) r ses 1 l:r .; • • bNl 1 kt .; " yor... etme ... ~e 

dmın burada olması lazım- bası oldun mu, buyur! Her şey ava" aca · ım. mesele hakkında .siz ne dersiniz? - :Madam! Varsın binlerce 'llllnl .ıat. 
dır, buna ı::iiphe yok Fakat bedava: Yemek, ıçmek, tiya,ro, ır. /\ÜÇÜK KIZLA BiR diye sordum. koca sizi beklesin, Fran,,,a bek· 

-:r ev, h('psi parasrn... KONU.'5lı1A - Ne mi derim? Derim ki: liycmcz. Bcvvab! Bu bayanın ldırını%: 
merut ve ge:ı; bir )<arı koca· - Peki, far..r.cdeJim ki adamın MerdıvcıılE"rden inerken, kil. Fr~rısanm kurtuld'Şu vatan sev_ mantosunu... A~ağıdn reml:derf yanlı tı~..J 
nın sabahın beşine kadar uy· on iki çocuğu var. O zaman ne çük bir kızla karşılaştım, bu da gisinin yülmeltilmesindedir. - Fakat artık geç oldu... cuyucııınrımız.ın oamıanııa ıv. 
kusuz kaime.sile bir cinayet olacak? Hükumet. her şeyi be_ herhalde PoGeçuyev soyunun bir Fransızlar,• vatanseverlikleriy. - Me.dam! G"ç olsun da iı~ ~ mrlrtuptnn ıdArehlıncmıuıen tP"ff 
mesefosi halledilmez sam d:ıvn verdiğinden maada bir de mümcs.:;ili olacaktı le tanınmış bir millettir ve va. olmasın. Ara~acı!. ku~a, fayton ll\rl ıı.-ın~) her gnn '!!lh:-ıtıı.uı o 
rm:ı. Zira .. iz hll müddet içe. ~iizde yirmi nisbetinde tazminat - Bana bak, yavrum, dedim, tan.severlik onların melce ve hay Allah senı kaliretsın, çabuk. t:ııl:ır \"c s:ınt 17 d!'n eonrn ıcı.ı 

1 ı b. mı ''ermeli? Frans!zhrın ı:ocuklan yok, On- kuvvet kaynağıdır. - Ynrabb! Fakat korkarım ıimnde ak ın n mıyacağı ır kl. sı·z ba11a art .. ı.k hu··rm~ ....ı.mıye :ı.n. 
kt b - Ha ... Hayır. efendim, b..ına lau!l u:ı çO<'Uklan olması için ne Şimdi baloda.. şöyle bir konuş- 'l;:L ""... n?' 

ko.ç faraziye kurma an aç· ne lüzum var? l\fa<lalya ~i°t'i bir vana.hm? ma tasavvur ediniz: ceksiniz... tKırmm GUl) (Y Akm) (t Ust 
!(a bir şeıı· yapamazsınız. Bir ey vermek mtlınkün. o. pannağını alt dudağına ko- _Madam, kendimi takdim et- - Madam! Ben ney:m ?! Şu CSe) (O.K.> (O.P.ıq (V!P-ıl 
ke.tdi bulmak iç.:n ise delil · - Ya çocuksuzlar, ya beki r· yarak düşünceye daldı. meme müsaade bu}runın: Şarl anda bütün millet. bütün Fransa cDenızclJ (T.R.m (G. Mine) (~ 
1 r ı~zımdır. Onu da ancak lar, demek ki biç bir imtiy37.a -P<'ki onlarda babalarla ana- Düran. Sizi valsetmeğc davete_ sizinle iffhar cd;ror. sizi hiir_ C1ı!K5) (M.A.K > (Dcnı.ı .11~ 
p-oı· !l bu r. malik olmı~ ... ..-a!dar? ar vur ~ı :' debilir miyim? metle anıvor... Hey, 1,err: .. n l::ı (İmren K. H) <Y ınız 

D ı . b - Onlara? lmtivaz? Ben, bu - On!ırı 'bulmal~ müm'rnn o - Hayır, tcşekl>ür cclerim, uğTaşm durma, kerata! .. C";...k: .. ıoerdl ,.
0
k (\ıınat 

1
.,) ( u' !.or.ın nlay arı, bizı u ı kl k · - E .. v .. e l·ı • k .. 

n çn arn ·arşı merhametsiz o. IP.bilirdı. ben artık eve dönmeğ<.' hazır. "'"c". a.ansev r ı c 01.wu • (SS Aydoğruı) <27 F.G > (1. G 
P:e-reki 1- 'f!'!rimic:i ona an· luıdum! TTa.ım:ava şeritli adam - E, 0 za.man bu çok kolay! }anıyorum. muazzam, fevkalade bir histir! 
la.tın~· için bize cesnret ver girdi mi, şeritsiz, kalk bakalım - Nasıl kolay? - Eve? Bu kadar erken? • ·e 
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