
.. 
Zabıtaya rüşvet . teklif1 KARNELERiN j D~~~·~:p

e randevucu kadın DAGITILMASI- 1 

hesinde 

emurlann kurnazca bir plam sonunda /tf::!!.~§..!::..1-,.~ fl!_ 
1 0k:~a~~a~a~~~tu 

Stl.d. ,.. •·aıaaıp =t;:!:~~i~ı:.tlmakt& ve her vat&ndS§tn ~r aylık y eni bir 
.. Ekmeğin kame usulüyle t evzUn.e ay bıı§tndan itibaren ba§lanaeaktır. t 

Halknı karnesiz k&lmak k orkusuyla teflt göst.ermcs\na lllzwn yoktur, a a r ruza 
adll'.'e •erildi çllDkll ka.nıeıertn ev1enı dalrtllması ışı bit tikten sonra. karnelltz kalan va.. • 

• tandql&rm müraca&t e tmeleri Ub edilecektir. J36y1•'Cr :ıy be.şma kadar g e çt 1 
kanseaiz tıek bir vatanda§ b\miyac&ktır. 

Ekmek kame!erı ber ,erde muteber o1acağI içln, yaı.nı.: §fthir dahDfnde 

Pansiyon olarak ku 1 !"andığı 
işletiyC?rçJu ? bınay ı nasıl 

değil blltun Tllrti~ herkes rltndekt karneyi göatcnırek 18tedlğt yerden 
~ek alabllecekttr. 

Halkın eluı>ek ihtıyacmı ko&a.yca t.e.mln cdebllmcsı için ie&beden bllton 
tedblrl~ Rlımu.ktadlr. Her tırm. en u Oç ten:ı yeri açacak ve Uç seyyar 
tablekAr lmTlazıecakttr, Bun~ befb aemtlndekt bUtUn bakkall&ra da 
ekmek Tereoektlr. _.. Devamı: nd • yfada 

Almanlar 
müdafaaya 

.... 
ugraşıgor 

Bugün Beyoğlunda zabıta memurlan tarafmdan mühim bir rütvet cürmüme§hu. 
du yapılmıştır. Hadise şudur: .9aglalll Uk 

lilaçları 
Ruslar 
Dentz'i 
geçti 

Araksi ~dında bir kadınm büyük Parmakbpıda tuttuğu bir pamiyonda rande. 
vuculuk yaptığı haber alınmış ve ahlik zabıtuı memurlan \arafmdan takibe baflan. 
rnı tır. , . 

Uzun bir takipten sonra, Arabinin pansiyon ol~ kullandığı binada·• bir Çok 
kadınla erkekleri bulu§turduğu ve bazılarına randevucul~.ık yaptığı ~bit ·~dilmi,tir •. 

1 Bunun üzerine A.rakal ~ç' ~ Vefa Taksimi, Fenerbahçe Sü
leymaniyeyi, Beşiktaş istanbul 

sporu yendi 

; ~VV"""""""""'""'""""""""""""""'"""" Yakalamıuı ft kara.kota ge~. 
&ıı!Lıl \C umum N~rlyat MUdörü 

ltakkı tarık us 
Bamldığı yer 
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Jaoon 
askeri 

s6zcOsO 
diyor ki: 
Son harekat 
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Tel: 23S72. Postn ltutusu: 214 si: Amerika ite 

Hınd denizi 
qapur 1 arasındaki 

1 Birleşik deniz 0a:l:ra kuvvetini ezdikte 
başka 

müdafaa ı 2 mühim 
edi ecek okyanus 

-0--

İngiliz 
kom tası 

uzakşarktada 
harp taliinin 

Avruoa ve Afri
kad'a olduğu 

gıbi 

~1"·ttefikler lehine 
d·· 1eceğinden 
ınin bulunuyor 

Loııdra, ll <A. \,) - E B C: 
Ma.ı zye.dan son gelen habcrİere 

[ re· İngiliz kuvvetleli Kuala 
""'lınpnr'un Fimalindeki Yeni milda

n ,, . mı 2 11(') !lal fada 

kapısının 
ô.kimigetini 
kazandırdı 

'.l'ukyo, ll (A.A.) - D.N.B: 
Ytızba§ı Hlrade İmparatorlult bab. 
riyesi umum! k&rargAJımıı:ı aözcüsO 
sıtntıyle btıtUn §8.rki Aaya radyo mer. 
kezleri tarııfmda.ıı YllYilma.k Uzere 
söylediği bir nutukta aakert vaztyeU 
izah ctml§tir. S6zcil e.zctbnle demtş. 
tir ki: 

Birleşik Amerikanm Havay üzerine 
blr taa.r:nız yapılacağUU beaa.ba. kat..._ 
maması vo Japonyaya karşt 8iı1§Ueu 
kuşatma hareketi için yegbe ~ 
noktası t.c.'kll edebilecek Perharbour. 
da donıırunanm tahrip~ de 
tabiatlyıc hesap etmemi§ olll'.IAII ha.. 
rekltm cereyanında lw.t'i mah!Yeti 
haiz: bir Mcilse te§kil eder. Blrm&D~ 
da ve Malczyadaki lnglllz tehdi&ne 
kar§J Saygonda \'O Bangkokta .ı,yasi 
ve askert L\ıtinat noktalan tHla et .. 
tlkt-:ın sonra cenuba doğru yapılan 

~ Devamı 2 n<ıl sayfada 

• 
oş eve gıre11 
hırsız kadın 

k özlüğün cezasını görüyor 

Ar&lul yaka.mm kurt&rmak i~ 
keııd1a1ni yaltalıyan mem~ r!lfyet 
tekut etlrüf Bu. teklif Qaerjno zalılta 
memm1an tıtr c:Gmı~t tertip et. 
m\ftir. 

COrmtlmeaimdwı t.ıertibbıdeıı ......_ 
Ara.A81ye Tereceıt paramn kAlıt ol.r 
m&llDU, Çllnldl paylafmanm daha ko. 
lay oıacacı ta"l'Stye edDuılft!r. Buna 
bl1ıaeD kadın bir elli ~k • ve dört 
ta:oe Od ~ JJrahtt, memurlara 
?erlrba o ımada g!zli baluDaD :me_ 

murlar ~ ortaya • çılttvennl§ " 
paralann numarala.mu ~· 
Bundan soma haZJrWw:ı za.brt v~ra. 

1ai8i ve ~ i'mıdevuea kadmJ 
Beyoflu cQnftthneput m&bk41DM!l8bıe 
ıııevketmi§lerdlr. 

Havalann karlı olmuından dolayı iki haftadır tehir 
edilen lik maclarma busün Kadıköy .atadmda bu lan. 
mntır. Günün birinci müaabakaıı Vefa . Taksim geneler 

klüpleri yapmlfl&r müsabaka~ Vefanın galibiyetiyle 

:st.okholm, 11 (A.A.) - Sovyet kay
naklarmdan gelen haberlere gl:Src sav. 
yetler doğu cephesinin cenup keslmle
rindc Orel'l v.: Harkof'u ku§&tm&la 
matuf yeni blr taacruza geçml§lcrdir. 
Orel ile Blycıet araamdak1 Ok& ya.. 

dtsinde iki tepeyi aılu surette~ 
kadar tutmakta olan Almanlann blr 
gok noktalarda. mukavemeU gev§et. 
mek mecburiyetinde kaldıltla.n eö;vlr
niyor. Ruııar bu ~ri Miyenak hi 
zamnda Gol§Of istlkameUnclc açtıkla.., 
rmı iddia etmektedirler. '\ynı zammı. 
da Sovyet latalan Orel'ln 70 kllo
ınetre doğummd& bulunan NO"fOlüı 

kupt.ın$ğtl ç~ıkları da ııöylen!ltf''k.. 
ted!r. 

italvan 
teblilli 

Boma, 11 (A.A.) - 1taly&11 or.. 
dWan umumi ltarmphımn 588 nu. 
maralı tebHği: 

Solhmı ve halfaydaki mevzileri 
mbe ~ at~ "" bava faal'yetine 
§iddetle devam cdı"lmektedir. Batı 
S1ronaikte dtlşmanm, keşifler ya. 
~ zırhlı birlikleri, pü:S}tUrtUJ:mü.~. 
tur. Tayyarelerimiz. ~ıan cep. 
he gerisinde otomobil Jtolla.rmI ve 
orduga.hlan mitralyöz at~inc tut. 
ı.auşlardır. 

8 Sonlinunda, Ageda.bia tizcrin 
de cereyan eden muharebelerde 
b<!i§incl bir CurtJss tayyaresi dil. 
~mUştUr. 

Sb-te ilzcrincde yapTlan bir ha;·R 
aikım ncticesindeı 4 kişi ölr.1Uş, 5 
kişi yaralantn'lll\bı'. BiT1&lar hasarıı 
UcCPraml'Ştır. 

Malta tayyare nıeydanle.!'ına. 
,fün de defalarca, türlü çapta bom 
balar atılnıŞ?r. 

neticelenmiıtir. 
:tlaıic\ rntısab8ka enerbah~ • SU. 

~finiYe atumd& J'&})Jq, maçın 
blrfncl dnreat '1~ Ferierbelıçe lehbıe 
bitmi§, ~lnd deTI'ede de 7 g ol daha 

· yapan .F.en!r~liler m11sab&kayı 
8-0 galip bltirml§lerdlr. 

OçUncU mu.baka Be§lk.t&§ - utan. 
bul.spor araamda yapılmqı mflsabaka.. 
nm birind dev:rut ~l ~~ lehi• 
ne neticelenmi§Ur. 

1kJnc1 deTre Beflkta§lılar 5 gol daha 
yaptılar ..-e milsal:ıayı 7-1 galip bitir
diler. 

2 Fransız 
Gemisi 
Ba.itz 

~larsllya., 11 (A • .\.) - La mo. 
riclein isimli 1'lımsız gemisinin 
battığl Ba.lcar adalan crvar:nda 
yaptla.n a.raşttrmalıar dUn akşam ve 
dün gcec hiç 'bir yeni netice ver. 
nıem~. Bir fırtına csna.s:rnda 
kaybolan Jumiege isimli Fnı.nsız 
geınjaJndcn ~ hala haber yoktur. 

Haber 12 yarında 
Ha.~r arlt&da§ımız onlki yaşmn 

girm~Ur. Tebrik eder ve n~ir ha;-a.. 
tmda muvaffakıyetle dcvammı dJlc.. 
Jiz. 

Esrar dolu veni bir 
Zabıta Romanı 

Soaıaz Tolcalalı 
Yazan: Çeviren: 

Agata Kn.ti M. Acar 
• "Sonauz yolculuk'' içli bir aşkın heyecanmr ta,ıyan 

zabıta romanıdır. 
• ~'Sonsuz yolculuk" kadın intikamının dehşetini 

gösteren bir maceranın hikiyeıidir. 
cı ''S 1 l·-1-" b. k 1 . onıuz yo cu UA ır ço muamma arın ıç ıçe 

gecerek okuy~ulan meraktan meraka düıürecek bir 
rÖmandır. 

inqiliz 
Amerikan 

tebliQi 
Londra, 11 (A .A.) - Ordu ve 

hava kuvvetlerinin m~terek teb
liğinde deniliYor &i: 

Dün akşam bir Amerikan filo• 
su kumandanı idaresinde birlw] ~.a 
ne av ve Baffalo tayyaresi, Japon. 
la.mı tayyare meydanlarm.a hücum 
etmişler ve yerde ilç bomba tay • 
yaresi tahrip etmişler. diğer bazı 
tl!yya re lcrl hasara uğra tmışiardır. 
Bizim tayyarelerlmlzin hiçbirisine 
za.rar gelmemiştir. 

Bu sa.b:.ih BuffaJo tayyarclcrl, 
bir Japon tayyare meydan-nda. 
yerde düşmnnm iki avcı tayyaresi. 
nl tahrip <-lml§l~rdlr . 

Müdafaa nazırbğuun dUn akşam 
ne§?'Odilen tebliğindec cınna.rtesige 
ceyarısı, Birmanyanm bazJ şehir 
le'riııde bava tehlikesi işareti ve -
r'Jdiği bildirilmektedir. DUşmanın 
hava fııaliyeU hayli geniş olmufi" 
tur. Bombalar. Rangoon etrafın -
d3.ki t.ayya:r~ meydanlarını hedef 
tutuyordu Fakat hiçbir bomba, he 
defe isabet etmemiştir. Ne tele • 
fat, ne hasar vardır. Dalla başka 
noktalar& atılan bombalar da isa. 
bet ctnı~. 

LIBYADA 
Mihver 

kuvvetleri 
cekilivor 
Loo4ra, J l (A.A.) - B.B.O: 
~raı Romelin kıtaıan Elag~ 

doğru çekllmeğe devam ediyorlaı-. Art 
cıiar Agedabyanm cenubunda mub& • 
rebe etmektedir. Aml kuvvetin çekil. 
mesı o kııdar sQratle yapılmaktadır 
kl en ilerideki Brltanya kıtalan bile 
bunlara yetl§erek teması teala etmeğe 
muvaffak oıamamı§lardır. Brita.nya 
tayyarolerl btly11k faaliyet g&ıte.rme"k 
tedlr. 

fllfayadaki mihver mevzileri tayya. 
relerimiz tarafmdan devamlı surette 
bOmbardıman cdillyor. Harp gemile.. 
rl do bOmbardımanl\ t~Urak ctmektr 
dlr. 

Alman radyosunda. beyanatta bulu. 
nan bir general demlşUr kl: "A!rikadıı 
Brttanyalılar tank, top '\1l techlzat 
bakımından bize ~k llatQndfirler. Bizı 
hayrete dQ~Uren ~llzlerln tank bo. 
1uğu oımu~ur. pgcdabya muharebe 
lerhıde 6n safta harbeden kıtalar h• _ 
men kdmllen Brttnya adalarından gel 
ınt~erdl. Bunlar wıudane ve .kahra . 
manca ~ışmışlardır. 

Maaşlara zam 
Ankara.dan bildirilcliginc göre leme geçen pm-a.nm yürıde 15 

ha.yat pahalılığı dolayıslle maaşla. nispetinde zam yap Iaca.ktır. Bu 
ra yapıiaca.k zamlam dair tetkik. zamlar, yalnız muvazenei umumi -
ler diln neti<'.elennüı5tir. Kararla.§- yeye dahil daireler mcmurlamıa 
tmlan e58.Slar dai"reS'nde bir ka• değil, bankalar, hususi ve mlllhak 
nuıi layihası lıazırlanmışt.ır. Layi. t.Utçelerle idare edilen dairelo1 . 
ha yarınki pauı.rt.esi gUnU BüyUJt mUcssescler ve belediye memur • 
Millet Meclisine verilecek ve alaka. lanyla bunların tekaüt, dul. ve 

• "Sonsuz Yolculuk" u 
okuyacakıma. 

h eneUmenlerden geçecektir. yetim ve malUl nıaaşlarına da §t· 
hepiniz zevkle, heyecanla Proj enin esam eöyle hulasa cdi· -mil olacaktır. 

. Yakında HA B E R sütunlarında 
lebilir: Meclls, ı~ tatiline be~l•madıı. 

1 
Asli ınaaşı 60 liraya kadar o - evvel lay1hanm gl5rllş1illlp kanu • 

Ja.nlara. ellerlno gc~eıı paranın :-ıiyct kcspedeceği anla§llma«t.a • 
yiliıde 20 si n!spetind e. asli maaş • 1 u rr. 

:•RW&ZR~BtS·•~•~.n•~~ rm AA füıMan vııtnııeı. oltlnlııt""' <>1· . . ~ 



S - EN SON DAJttK..f - J1 SONKAN'mr lla PAZA& 

ı K..r cı Baslar yeni bir 
taarruza geçti 

l 11it. 2)afUAa 1JaşSaşa 
,.,.. ...... ,,_,, ~ -2~ ,,,_,,,, __ 

c:.1c=:::: •• ::· 

lı ,ıgıı ıııdan çıkmıt 
l>Unl nnm bü~ Uk bir harp lçlnde 

olduğunu. blıtlin milletlerin blrlblrlle 
tutuştuğunu bllmJyeo var mıf 

Pek o kadar değlbe bile Kua • Al. 
man baJ'blnden ve Amerika Ue .lapon 
liavgnsındıuı haberi olmayan blr der 
~'8.dllc rastgeldlk. Fakat zavallı blr 
denblre kulaklarmı tıkadı ve ,o fık. 
rayı anlattı: 

- lllltl.I görfilmeytncıe oruç tut 
tnak cah: olmıyacağnu bilen blr tir 
) :ıld, bllAll görmemek için moll' 
penC('relerlnl kapayıp, perdeleri um 
ınln örttUğli gibi mahalle kalıveslnı 
gldr.rken de ~ını önUne eğemılıı 

Bir g~ gene kahveye l'llerken oaıııı 
sa bir ııu birikintisi içinde ayın aksi 
ol gorllnce: - Bey mübarek, demJş 
glizUmeml gtreoeluln! Anladık, lflt 
rnmıımıı olmuş.. 

Yanı &öyle demek lstlyonto: 
- Evet, biz de anladık! harp ol 

mu,. lster A vnıpsda. tster Asyadıı 
ister Amerlkada.. Bir defa alUUı 

pıı.tlamış, iş Çlğ'ırmdan ~lkm.ıı •• nt' 
yapalımf 

NASRE'M'l:N 

EN SON DAKiKA 
Küçük tlanlar Kuponu 

(.Bo kupona eklooettk ırGnderllecek 

it arama ve iş verme llAnlan En Son 
Dak.l.kada parasız oeşredUecıektlr. Ev. 
Jenme teklifi gönderen okuyucularm 
ınatıfuz kalırıak üzere llMib ~en 
n1 blldlrmeleri IAzım.) 

Evlenme teklifleri: 

• Yq (8, boy 1,70 kllo 83, sanşm 
mavi gözJU, dinç, §en ve 40 lira maaı. 
Iı devlet memuru bir bay boyu ııe mu 
tenasıp, yalnız bir evi, biraz e§YIUll o. 
1&ıı sarı§m veya esmer bir bayanla 
ovlenmek iBtemektedir (Berber) rem. 
ine müracaat . 98 

~ ~ O;JY ,ıo .... ışın, ..>ldukça 
güzel blr te"zl dUk'·Anı bulunan, ay. 
ık k z ncı rl 150 lira olan bır 

bay; lR ~5 aslan11dd boyuyııı. mil 
tena ip mer balık etinde bir ba. 
yanla. ·vlenınck ıstemektt"dir. (Ş T.28) 
renız ne mlll"'lcant 99. 

Aldırınız: 

~'Bzılı olan o. 
ıııı.mlurıııa gelen 

mekt ,ı rı d rchun ıniıdcıı ( pıı:tJır 
lan lıll h) 1 cıgl il ı;ubahtan oğleye. 
lmd.ıı· vc n•ıl 17 d,.n sonra ıddırma 

lnrı 

Y \J,ın;, tSe), (0.K.ı, (Emekli) 
) Leman Y.). lMuhaberat), 

Denk), (35 Aydoğan), (27 F.G.), 
ı<:n d al r) (Bnhnr çıçeğ'i), (P t. 

24) ( S.K.U. l (T.R.B.) CF,A,) (Ak. 
yl.ız) IH.N.) !İş ar )an), (Anlaşalım) 
(A Bay Ahmet). (M.K.), (Nadlcleı, 

(G. Mine), iL K. 79) (İhtiyaç), CM. 
K A.) (FevkalA.dc) (Kuşlakan) 

Rosa) (S B, 12) CT,N,l (Boğaz tok. 
uğuna) 

A.0.), (İ§), (GUne§ll), (M. A. A.), 
S Alt.mal), ($. T. 2), (Vatan M), 

Çılg:nıar Klübü 
Yazan: İSKENDER F. ısERTELLi 

-4) -
- Hayu.. izini bulamadım a.ma 

dllrı gece annesine kı&ı bir mektup 
gelmiş, l\lel:tupta şu satırlar var: 

"Anneciğim! Mukavemet edemedl 
ğlm bir uşkııı esiri~ im. Beni merak 
etmeyln. Birkaç gün için flBıkmıl.ı 

beraber bol;'11zlçlnln münzevi bir kö 
19eslnde ba51mı dlnU..-eceğlm. l.aterı 

böyle bir lstlrııhııte lhtlya.eım var 
dl., değil mı anınooiğtm ! " 
Kimyager Sahir birdenbire durala 

ılı: 

- Kabil değil" Sacfdf' ıuınMlnl' 
böyle bir IV('.ktup yazmaL 

- Mektuptan ııüphe mı edi,)onıun •: 
Evet. gcizUınle görsem, gene inan , 

marn. 

- Fakat, mektubu ben gördl1m. 
- Nnsıl görıJUn mUP 
- Evet nma, ben de ı;Uphelmdlııı 

hu mektuptan. Olabilir ki, bu nwktuhu 

şlnası yazmıştır. 

- O halde yaz.ısını kontrol etDlf!k 
lizım. 

- Bunu ancak Sinan yapabilir. Si 
nanda Sa.eldenin ders nottan ve el la 
r.rlan vnrdır, 

- Fnkat, Sacldooln nnnMl. krunm 
el yazısını tanımaz mı 'l Eğer yazı bir 
ya!!ancı tıı.rafmdıın yazılm•t olsaydı 

tea dace bundan t"al 11Uplıl' 

~ bir tavırla ellnı! •I • 
Uplerl rnamı.:ıın U •on, tı r ıJct • 

- ~ ı .rıe, mııkavı>.met e-cJc~diö• 

..... Bqt.ara.fl 1 Del •yfada 
lılUhlm SovyeL kuvveUeri Alman 
rııı H&rkot'u mlldataa eden 11<>! ce. 

nahmı oyalamak flzere Aflebl lhtl_ 
mal Blyelgorod'un ceıı-ıbund& Donet't 
geçmlılerdlr. Kaluga ile Maloynroe
J&vet.z IU'IL8md& bUlunan De11Do bölge.. 
s '1e . blllıassıt ı:ı ! lr. 

Straıtza ile Rlev'de de flddeUt mu.. 
b.ırebele. cereyan etmektedir. .Aynı 

haberlere göre Almanlar bur ya hıı.va 
yoliyle ........ ,111 miktarda ır· "iye krta.. 
ıarı get'-'"Terd!r. 
SalaJılyeW Alman mahf llerl bütün 

b Sovyet uıarruziarının !un t 

Jeı1D.l Snnnılmıyacak derecede tUket
l'::mt b .Jrt.ll .. r:o.r. Alt '\il lntalarm'" 
dtı.şmanı m.&111 bundan dolayı k"s
medlkleı1 •e muharebe etmeden kı~ , 
talara bundan dolayı çekllaıedlkl"ri 
IIAve edllmektedlr. 

Sveakr ladet'ID muhabtrfııe göre 
Berlınde sözde Sovyet &&ferleri meY. 
cut otmadığ"ı beyan edilmektedir. AI. 
manların 'ıudut ta·hUıl De aynı a. 
manda yapıla.11 bu Sovyet taanuzlan 
her gün arkıı. ark.aya pll8kUrtUtrmık_ 

tedir. 
Bununla beraber muhabirin ocl.rtt.i. 

g1Jıe göre §&rk cephe.indeki muhare. 
belerlıı her şeye rağmen sotuktnn do. 
layı çok çetin oldutu Bcr • le gizlen. 
memektedlr. 

F!nlAndtyada marepl )ılaDJlerbaym 
kıtaıan Rus:.ı.rm uıUkerrer hOcumla.. 
rma maruz bulunmakta devam ediyor. 
ıar. Fakat bU hllcumlardan hlç birili 
§imdiye kadar Stalln l:r.nalı llMrin. 
deki Koventeza bölgesinde FlDland.L 
ya hatlannı yarmağ& muv&Uak ol&. 
m.amıştır. Rualar hem karada hem 
onegı. gölU .uzu tlzerüıde ~ocuma 

geçmektedirler. Bu buzlar dzertnde 
talimli kayakçı kıtalar tayyare per. 
v8llealyle Ye mttratyözlerı.. m1lcehhez 
olup her blrillde lki§er Qçer klfi bu.. 
ıunan zırhlı kızaklar kullanmaktadır• 

ıa.r. - ---cıo----

Slngapur mldalaa 
edilecek 

_... Baowatı ı Del •yfada 

faa hatL'llda çarpışmaktadır. Ja • 
pon kuvveUeri lngilizler.n dört 
misli fazla.dır. Japonlar ilk dcfıı 
olarak orta ağtrlrltta tank kullan. 
mağa başlamrı;lardrr. Bunlan piya
de takip ediyor. Japon hava kuv 
vetleri dalgalar halinde hücum e. 
dcrek bllha.ssa top mevzilcrlnt 
bombalıyorlar. Japonlar şimdiye 
kadar küçük tank kullannuşla.rdı. 
Bunlan ağrr rnak nelitüfek ateşi • 
le tahrip etmek kabildi. Orta 
tanklı\r il"lrı top lazmıdır. 

Japon kuvvetleri Kııala Le.mpu• 
ra doğru ilerliyorlar Dün gece 
Tokyo, bura.sının işgal edildiğLnl 
bildirmişse de bu haber teeyyüd 
etmem'ştir 

Singapurda bulunan general Va. 
relin genel kurmay re~i general 
Povnel dün gece Slngapur radyo • 
sunda beyanatta bulunarak dcrnig. 
tir ki: "Si.ngapur sonuna kadar 
müdafaa edilecektir. Malczyada 
.:ı..a vaziyetin Avrupa ve Afrikada 
olduğu gıbi leh'mlze döneceğine e.. 
rr.inl.z. Bizim ve mtltteff.klerlıni.2 
için zafer mukaddP.nlir ,. 

blr Aşıklle başını dinlemek uzere Bo
~ıızlçlnln mUnzevl bir köşesine gllmlf., 
Orada birkaç gUn kalacakmış. Uııyır •. 
bayır •• bu m ·ktup sabte, uydurmadır. 
\'e blllınssa ıılzln taklbatınıza engel 
olmak, fasıla ve~k l!:ln ırurulmutt 
bir tuzaktır. 

- Ben de böyle tnhmln edJ.)·urum. 
Faknt bir kt:re ıu el yaı:ısını Sacide. 
nln denı notlarındaki yaı:ılarla karwı. 
J.aııtrrmnk •~terim. Binanı olm<ll nerede 
hulablll rlml' 

- Onu ak,am llsttl evde bulııbDlnl.. 
nlz. lsterııcnlr. btı akpm yemeğini de 
bizde l1yellm.. 

- Pekdll. Şu halde beol larkbeıJ 

ceçe Moda vapurunda bulu,unu:. 
- Görllyorsun ya .. elinde iki mek • 

tnp var. Blrlblrlne tezat te8kU edeli 
iki vesika. 

-Ben, bana geloo tehdit mektubu.. 
ııa kıymeı vermiyorum. Hele bir kere 
"n SIU'ldeden gelen mektuptaki yazı. 
nın kime alt oldu~unu tesblt edellm. 
Ondan sonra Of! yapacağunıu dUtlL 
nUrlh: .. 

SlNANIN ŞÜPHE UYANDIRAN 
SÖZLERİ 

Ak~am vapuru.oda bUlup.rak MOda. 
:va gidiyorlardı. 

Komfqer Aslan zihnen ~k metgul 
göriinllyordu. 

K' · • "'l!lr Sahir, Moda burnunda 
~ISrltoen bir kob'8.yr göııten:rek: 

·- Çolttanbcrl druılz gezintisi yapmı 
• •ruz, dPdi, ~ı l<ntramn sahibi doa • 

tumdur. Kend' ine geçen sene yılbatı 
tayyare pt~n~osurıdan elli bin Ura 
Otkmaştı. hk lin<'-4! hlr apartunan al 
rnn '1' lndll, aonm caymıf.. otua 
bin lıı1lyaı bu k• rn,, :tlım~. M-nınta 

işinizi can 
sıkıcıhktan 
kurtarınız 

Kürk mantonurı 
açtığı belalar .•. 

Her in•an iyi bildiği oyr.rnu oyn~ak iater. Yeni öf. 
renmeye b~ladığı oyunu oynamaktan zevk ve tat almaz: 
ba lıendiaine tataız ve hüner11fa görünür. 

Şayet. uiniulen zevk ve tat almıyor .,. ba siu pelı 
yekncuak ı:>ek can akıcı görünüyoraa i$inüi iyi bilmeJiği. 

Bopnma 1§leriDe bakan &aliye ~ . din de bilnıiyonrun. Kıııl.<&llÇlık.. Bat
tmcı hukuk ma.bkemesl.Dtn kapıaında, ka ne olacak. F&kat ~ da haldu 
bir arkad8fmı yaluı.lamq d.el't yuı. var ya. Karımla evlendl#IJntz sam&n. 
~: d&nberl kendlalııt §Öyle blr 1.damakıllı 

• • mze ınanınıs. 

isinizi ne kadar iyi yaparaanız, o i. üzerinJeW ala. 
kanız o kadar artar. lıi yekncuaklık ue can alucılıktan 
krırtarmak sizin elinizdedir. 

- G6rtımce gemial yür11mtlş de elU giydiremedim. Ne zamandaııberi "tak 
pmltıl )'Urümemif birader. Nereden stM makaitle bir kürk manto aı., dıye 
bel•dan lıtendf8inl aldım da Burııad&ki tutturmll§tu. oıur, molur diye aav. 
llard.,lme g6tllrdllın.. Kanmu görür . ısaklıyontum. L&Jde öyle fazla uılmı. 
germu b1zim de u.&detiD köktıne klb.. yordu. Gelgelelim, eltiıılnde gqit ç.eriıt 
r1t auyu döktll. n:ı&ntolan, elbUıe~rt görllnce: 

Eb ne kadar olıı& bl.a mahdut ka.. 
ançlJ ada.mlarm. Kardeflm öyle ek. 
IU. kL Tüccar. Bug1ln bin lıtu&n.ıyor, 
yarın 10 bin. .• Karıama aıra mra altm 
bUulkler, kürk mantolar alm.tf. Evi 
balı dola. Hele o ef)'al&r hePıli blr1. 
birinden JGzel ... 

- Bu eur ... taıa karıya. karde§!lı de 
ıııuıkl ne diye ııe.·Je ,.U. Yeriyor. Kürk 
manto onun nesine. Bu debdebeyt, bu 
bollug-u rUyaamda mı g!Srmllf acaba 
Halbuki -.ıı benim gibi bfr kadma 
kaı: senedir, bir kUrlıt manto al&ınadm 
Hem de en k6tGl8ndeı._ Kardqlnm 
eenln kadar tabaQl 7N. cGrsıı.su 7olr 
aına, b&Jt o maymun karunna naaıl 

bakıyor. Sen saten bana .IA.yık değil. 
.sn. Ke§ke beııl 1llıt l.8Uyen ba§mak!.. 
nJatle evlell8eydlm. •• cUye bıı.ııladı v~: 

Japon ıözctısı 
diyor ki: 
~ Baotarab 1 .ad •;rfllda 

.1apaa ilert !wnkeU hazırl&ııan plAn 
muclblnce TU.kua celmi§Ur. Hong. 
kon'uıı. saptı cenaht.aıı gelen aon 

tehdidi dt UUkla.ftumıftır • .Uzaman 
artmd& -.tıllln muhtelif noktaıannda 
ihraç mevkUer1 elde edılm.1§ bu.olar 
hareket noktam oJ&ra.k kullarulmlf ve 

dll§maıUD Kanlllt. körfezindeki kara 
n den1a kuvveUert llç hatta gtbl kısa 
blr saınAD u.rlmda kup.t.ılabilmlftir. 

ÇeaberdeD kaçmak için Felemenk 
Hlndiltanma veya Havay'a doğru u.
aldaımata teşebbll8 eden birkaç ge. 
mi meael& Hebron tayyue nakliye 

rem111 L&ngley tayya.re gemı.at ve iki 
denizaltı Japcın den1&zltııanıım kur. 
bam olmUftur. 

.Japonya dtı,mam hllft.tma hudut.uz 
lbUyatı temln edebilecek durumda.dır. 

tnrtıterenln ve onun yardımcı kıtaııı. 
rmm kat1 mafJQblyeU muhakkaktır. 

tngUlerenin ,,. Blrlqlk Amerlkanm 
yenJ bir mUdataa cephesinden bahM.. 
denler tnglllzlerlıe Amerikalıların Fe. 
lemen>t Hlııdlatamna yerltl§?Dek •e 

Malezya ile 1Fllplnlerdek1 kuvvetlerin. 
den arta kalanı orada tekrar blr are. 
ya toplamak için yaptıkları Umitıı!.zce 
tetebbU.leı1 dllfUnmektedırıer. .Japon 

~kuma.ııdanlığınrn hedeti ıarkf .AA. 
yadan ne mahiyette' olursa ol8Ull her 
torıo yabancı nntuaunu kaldırmaktır. 

Bu düşmanın Çungklngten göreceği 
yardımla yeni kuvvetler eeferber et.. 
mek hususundaki ber ttirlU te~bbU. 
11Unü tmklnaıs bırakacak manlalarnı 

Blrmaııyada Hlnd denLzinde ve Btr:

ne!a Hindlatanda teaislni le&bettire.. 
cekUr. 

Amerlkaya gelince .Japonya bu 
ınemlekeUn yeniden uı.zızlm edilmiş 

bir ııarki, A.lyada her hangt ,ekllde 
mUcadelede bulunmasma mll.ııaade et. 
memek uminde oldugı.uıu zaten göa. 
terınlştir. 

YUzbap Hlre de.lözterlne §Öyle de. 

vam etm.lJtir: 

Htil!Ua denileblUr ki Japonya Ame. 
rika Ue Hind denızı araawdakt muaz. 
zam barekM snba.stnda lngill.Z • Ame. 

rik.an denlz kuvvetlerini ezmek .sure. 
tiyle yalnız denizde mutlak btr hA.kl.. 

mlyeı kazanmakla kalmamış aynı za... 
manda. Havay ve Singapur gibi Paal 
flk'in kapılarını da koııtroıUne a.lm~
tır. 

blzlm lOln tena olmadı.. Blrkac kere 
gezinti yaptık. 

- Çok ıUullı adamnııt. Apıutıman 

alıp \/Cr&'i11lle, kapucuınıyla. kulörllerl. 
ıe. klruclslle, tamlrtle. algortaslle utt. 
raşacağına. böyle blr tekne alıp ı;ez. 
mek elbet1e claba akıllıca biz hareket. 
tar. 

- Senin paran ohıa - ,.apardın, 1 
Aalafıcıtım1 

- Beınlm param olııa, o zaman it 
değ~lr. liuhalde ne apartı.nıao ali 

nm. ne de kotra. Hl'm kel başa ılmşlr 
tarak yakı,ır. mı f Blz kotrıı~rla, de
nlz eğlcocclerUe bü,YlUDÜf laıw.nlar d6. 

twz kL. 

- O baldef .. 
- mç bir knramn yok dojtnım. 

&ı lylaJ ıılmillllk \luzlfe Ue metJgld 
olmaktır. t'ııra çok defa l.n.!ianuı kanık 
t.erinl bozuyor. Ben açıktan gele.> pa. 
tadan blr ıı:evk duyacağmu ummuyo. 

rwn. 
- Sen -de ama tuhafsın yahu! Benl 

gönnllyor musun? Bir tayyııre piyan. 
gosu Adeta bayatun_ı değlştlrdL. Uc 
odalı köhne bir evde otunıyontıık. Şlm 
dl Modada ctlzel ve zevk.lmce biz n 
yaptırdım. 

- Veriniz vardı. Piyango da yar. 
dun etti. 

- Para olanca iman Jateclll'I 9eDlt. 
te yer alabtllr. , 

Aalanm J'Özlerl bozaldo.. ba.fDu yere 
ltcll: 

- Şimdi bo anan bırakalnn, Şo 

kızcağız hakkında bafka duydukların 
var mrt - ili•_.,_ 

1 

ae, ive giren 
hırsız kadın 

Ha.!köyde Haakö7 cadderdnde 47 au. 
marada oturan Te içinde Undtaiada 
ba§ka iki kl.racı daha. bulunan Mwıta.. 
tıuu:n evine aynı mahallede oturan 
Firdevs IBlmll bir kadı:n ceııoıt ,,. 
evde hlç klm.senln olmadıtmJ ırGrUııce 
ortada ne bulmUfs&, hepsini derleyip 
toplayarak götUrmO§tur. 
Mwıtafa, bunu görUDce poUe9 gtt,. 

mlf, Ftrdevslyt yakatalmı§tır. Kadın 
suc;unu evvelA IDklr etmtıee de, blraa 
ıııkrştrrılmca hakikati aöylenıif, çaı. 

dığt eşyaların bulundufu yer.! aöyı.. 
mlştlr, 

Bu eşya bulunar&k P'l.rden eftrmO. 
meşhut ma:ücemeslne nrilml§tlr. 

Par iste 
Garaj bekliyen bir polü 

öldürüldü 
PQl'lı. 11 ( A.A.) - StÔfanl: 
işgal kuvvetler! tarafından mOJa. 

dere edilmJ' bJr garajın 6nQnde 
bekllyen bir polis memuru, dün ıe. 
ce, Qç eJ ruveJver kurşunuyla i}J. 
dürülmüştür. SiJtıh alan Qç kl,i, 
karanlıktan istlrade ederek bçmıt
tır. 

- Allah venin-
- Elbette .. Karde§lm delfl m! ! Da. 

ba 1J1 olmuau dilerim. Ama, vellkln 
blalmkbıe W anıat.aınazıım Jel. •• Yen.. 
gehamm da renk renk kUrk mantoıan, 1 
arra ma clbl.tıelert. ayakkabıl&n gC. 
rflr ırGrmez bir tuhaf oldu. Eakl tatlJ, 
~huylu kanmm yerine anki bir ze.. 
beUA. celdl dikildi Bir surat, bılr bu. 
nın... Hemen daha tklnct gün: 

- Ben burada oturamam da otu.. 
ramam ctdellm. diye tutturdu, 

Kardefimtn, 19ngemln blıı bir urra. 
nna ratmeD kalktık, geldik. Evde 
flddeUl bılr fırt.manm kopa.catım bi. 
ll.70rdum. Fakat .,,. beraber gitmek 
Jaamet olmadı. Kara bulutlar saadet 
utkumua daha 70lda ardı. O annuL 
ne ctttt. ben de eve yalm• befnna dön_ 

dllm. 
_: PeJq soru 1MIYJIÜI 1' 

- Kısma ama. aen de u blm lla.. 
talı detumtpiıı... Galib& lı1ç evlenme. 

Barneıerıa dalJbl
maııaa bat1aadı 

-ve_ 

- Ve, ifte &1h"ll10!1IDIL fbndl botazı. 
ma ma.hkameııtııde blrtblrimlzden 1.y_ 
rılmak için utrqıp duruyoru.s. 

- Azizim, lllLna. bir ,ey ııöyıtyeyım. 
Sen hiç t.e tam 'bir er.kek detllm~i.n 

- Nasdt 
- Na&l olacak. :truıa ı kanama bu 

kadar ytız ~rtr mı ! Usıertnde b1T 
turıu hAJdmlyat t..I. edem•mlpi" 
vuııel&m... 

Beriki, mtıbqlrın: 

- Ahmet. .. Fikrtyeeeee.-

Dtye .Jcortdoru Utret.e Ut.ret.e beğ"ır 
maaı Uıııertne. lcendlainden evvel mnb.. 
kemeye giren eakt r&k&mlarl& •luıeıı 
sekiz kaşlı, oldukç-. güzel, gık giyın. 
mi§ bir k&dmm arkaamdan alon 
doğru yürtlr.Juon iki ellııt dua ede1" ırtb 
açarak: 

- Dilerim Allabtan. diye ııoyledi, 
Mni de yakında bir tueyle b8.f göz 
etlln de Hanya71 Konyayı &D1-ya"'ırı 
Hem de ben1mkl gtbt biı1.aine dtl§ealı 
de. teryaduu yedi ma.tıaııa öt.edelen. Amerika 

donanmasına 
Karae!Jr. taklit. etmek n.taa hiya_ 

ııe..l kadar büytık bir suç ayılacak. 
tu. BakUd .ıutuauodan tuıa ntıtua 

• duyup. haline acrsmlar ... 

Yeni bir kruvazör ütilıa.k gtlsterip hakkın :lan tul& kı.rne aıu.. 
etti Jarla k&rneleı1 tahrif ve taklit eden. 

Londra, ıı (A. A.) - B. B. C: ler Örft ldare mahkemelerl.M nriJe. 
Diln Amer'kada yeni bir kruva.- cekler " gayet &P cezalara ~rpı.. 

zör donanmaya iltihak •uru.tir· laet.klantır. 
Bu gemi, ımırtmm en ı11r8.tl1stdJr ' Karne usuınyıe ekmek l\l.mmağa 
ve 12,5 milyO!I dolara mal olmur bqlandıtı aman ekmeğin r:arhı 
tur. 12.G veya ıa İrul'Uf& lndlrtlecekUr. 

Bav, Dif, Kezle, Grip, Bomatfsma 
Nevralji, Kınklık •e ROtllD A~nlınam Derhal Kaer 
icabında roode ' ka1e ahnabllir. TAKLITI.ERINOEN SAKIN1Nl2 

HER YERDE PULLU KUT\JLARI ISRARLA iSTEYiNiZ 
-. ..... .. '• . . . 

~ay aletler ~u~~ 
Çeviren: MUZAFFER ESEN 

-55-• 
Ad:ımca{tızın merakı meydanda 

tdi, foknl .bu merak Jakı gülümse • 
miye mecbur edecek kadar çocuk. 
ça ve musurnııncydl. 

- Size çok raytlah bir teYler 
öğrclemiyeceltime müteessltim fa. 
kol ... 

- Sizi sakın bunun için çatır • 
dım sanmayın .• 1-'anııl her çar,an. 
b:ı akşamı briç oynamak ister. Sh 
de evli bir adumsınıs. 
Konuşma daldan dala yayılıyor. 

dıı, dönmek için mil~aade istedik. 
Olınstid rıızı olmadı: 
- LClıren biraz daha. Fanni der 

ki, ben pek iyi söz söylemeyi bil
mez bi1' adammışım. Bir türJQ mıık 
suctn ıre'eınez, uzun uzun mukaddi
meler yaparmı~ım, maamdih ka • 
rım bu fikrinde pek de haksız de
~ılılir. Size şunu sormak ısliyorum. 
Diin j{ece evinizde bJr sıkıntınız mı 
•t1rdı 4 

Şaşkın şaşkın adamcalıza baktık. 
Jıık ııuali sunlle kı:ırşılndı: 
- Bu suııli niçin soruyorsunuzT 
- Zira köşkilnOziln etrafında bJ. 

rhinin dolaştılfını gördnk,. 
J:ık lekrar oturdu: 
- Bu nıüşahedenill bin anla • 

,lır mı.,ınıı7 

- Peki, anhıta:vtm. Dn.n kemerin 
allına oturmtl'ıtum, gec; \.akıl hl~ 

oıomobU yolun kar,ı tenııfında, tam 
hlHmda durdu. OtomobilJ bir • • 

dom kul'.•nıyordu, yaprıılc ılgarası. 
nın ateşini YOııhan görüyordum, 
fakat ben karanlık ıararta olc.lujfum 
dan o beni göremezdi; adam olo • 
nıobitinde kaldı, ara~ıra başını uza. 
tRrak yola bakıyordu. Bu hareket 
beni al:Uuılandırdı, kalktım n ne 
gllzetlcdijfinl anlamak nzcre snslz
ce llerlcc.llm. Gecenin ko3•u kıtraıı • 
hllı içerisinde yalnız köşkOnOzde 
aydın:tk vardı; adam ınıallne bıık· 
ıı. Uen· ete kcndi!';lnl tnkllt ellim: 
12 ye yirmi Yardı. 12 yi on geçer
ken, her ikimiz de tekrar uatlmlze 
bakmı,tık. edam arabuındnn rık. 
h ve yolda yOrOmiye bnııl:ıdı, ben 
de kendlıılnl ıııklp eltim. hte o.q. 
lut bftctlse Ylkt oldu. 

- Hanırl h6di'le7 
_ o daklka)'ll kadar adam be _ 

nim Tarhltımı sezcmem:,ıı, fakat 
ayattım bir ta:p takıldı; o da der. 
hal elektrik fenerini yaktı •e ışı!Jı 
ürerlme revlrdl. Artık önflnıien ta. 
bil bir ıavırla geçip f(ilmekten bRş 
ka yapacak ı, kalmamıştı. Den de 
öyle yaptım. O, yolun orta yerinde 
dlkiJlp kalmı,tı. 

- Kenctlıılyle konu~adınız mı7 
- Hayır, yoluma de,·um eırr.fye 

mecburdum. YOs yarda kadar yü. 
rn<JQkten sonra ,nyJe bir d6neyim 
deıiim; adam kaybolmuştu. Fakat 
tlh>helerlm uyamk kaldı, sizin kfi. 
~O'k duvann Ozertne oturdum •• 
bekledim. Hava ıoltuktu, buna aldt. 
nş etmeden eneyce bekledim. Git. 
mlye hazırlanırken aclam sizin 
hııhreden (tkh, heni hıt ıı"fer de· 
,ıi\rcHt Bu göro, kendisini lSrkeltn. 
dlrdl, bana bir Jan«ını hatırlatan 
bir batıı.,ıa baktı. hızlı bızb an.b9. 

~DuYI: MUBAB1J, 

Kongreye Jauet 
1'ürkiue mahdal meıuliyetec 

Bmın lıtlhldlc Kooperatif inden 
Umuml be;ret, eaaa mukavelemlzıo 
18 inci maddesi mucibıncc alelAd~ 
surette 942 senesi iklncikAnu. 
nun 30 uncu cuma .Onü ual 14 ı. 
Beyollunda Parmakkapıda lstlk!Al 
caddesinde •0-42 numarada Tıirk 
Basın Dirllli merkezlnd• lelim• 
ede<"ekllr. 

Sayııı ortaklanmıaıa 
· rica olunur. 

t .. rifleri 

• '4/D,tRB 'llBCLISI'-
RUZNAlılE: 

1 - ldare mtıeUal npona " bL 
llnçonun okunmuı, 

2 - .Mümkıpler raporu, 
J - idare mecllainln ibn-. 
' - l>ıhill lalimatnanıeaia içe.. 

el ıuacJdnlnla tadili, 
1 - Yeni lda~ mecllal seçimi. 
8 - Yeni aıQraJdpler aeçimJ " 

Ocretlerının tayini, 
1 - Ydhk risturalana...,.. lıa. 

nırı 

ıma yollandı ,ve d6rdOacQ Ttteaı. 
yola .koyu:du. 

- Tabii bu tahtın kim oldutun• 
bilmezsiniz. 

- lsmini batırlam17orunı. fakat 
kendisini bulmak kol:ıydır. ReımJ 
büliln ıazelelerde cıktı. Son cina. 
yele karı,anJardaa birisi. Nnyork. 
lu bJr banıv, bani canım tifmaa 
kısa boylu bir adıım ••• Kim oldu 
tunu anlııdınaz delll ml1 

Jıık ve ben uzun uzun bfribirl. 
mize baktık. Geceki davetsia mi-. 
flrJmia Franklen Elyol'llL 

:xvuı 

Nihayet Olmstidln elinden tur. 
tularak dolrucı Ballho hanını ııı. 
tik. Oralla Ufak Bil T"iı bize EL 
yot'un gilmlı oldultı haberini ver. 
dl. 

- Birdenbire Nnyoriut ıttmlye 
karar verdi. Bir valize bir te' ler 
koyduktan sonra arabasını ısh:dL 
KAlibi büro~undan kendisini tele. 
fonla çatırmıt olacak. • 

Sıandi,t yemekteyken yakaJadıi. 
Gölürdüğilmüa bu haber onu v.) it 
a1Akada1' etti ki tabalını illi ve der· 
hal hareket plAnı baıır!arnıya ko. 
:ruldu. Bir taraftan da bbe anlatı. 
Jordu: 

- Elyot lhliYar bir tllkidlr. Beni 
bırakmıı da ,öyle bir dDşllne;>iru, 
Sonra size onun niçin bu iti y11,,· 
tılını ı~y)Jyeyim. Fa.kot bef"Jtl) den 
evvel onu yakalam11Jıyım. 

Derhal telefona ıeeti. Frankl .. n 
Elyol Ncvyorkla ko'ıyca bulunun. 
ca hen ,aşırdım. Danger klübünde 
rahat ra.baı Jtmek ylyonnu,. Ve 

1.D•IHllll• par). 


