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Bu :ıa.bahld ga.zcteJcrdcn bazı. 
lan gaz'n bu sabahtan itibaren 
l:e!llldiğlni ya.zmı:llarsa dıı bu h.e .. 
ber do!;TU değildir. Gaz ya.rm da 
normal şekilde verilecek, ancak 
öbilr gün kesilecektir. 

Amerikada 
memnu 27 

bllkenln isimleri 
neşredWyor 

Vaşinoton, 30 ( A.A.) - Müddei. 
umumi Bldlc, mihver devletle r i !<"
baasının 24 şubattan evvel San 
Fransisko ve Los Angclos bölgele. 
rinf terkctmclerln i emretmiştir. 

Harbiye nezareti bugün 27 rucm. 
na bölgenin isimlerini gösteren hir 
liste neşredecektir. 

r 
Nası'onal Sosyafizm:n 

S u ~cu yıl nönümU 
mlinaseba ile 

• 
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" Bu harpte ya 
Cermen milleti yok 
olacak yahut Avru· 
pa Yahudilerden 
temizlenecektir, 
Alınan Devlet Reisi Hitlcr ik.tı

dan ele almmuı 9 wıcu yıld5n.Umu 
münasebetilc bugtın *'u nutku eOY" 
ll'mi tir; 

iktısat Vekaleti hususi müesseselere 

Malin, 30 (U.adyo ı.aat 17) -
"B11o"il.n .n.a.syoruı.I • sosyalist Al

ınanyanm. 9 wıeu senesidir. Bu 
l!a.rbin ikinci c Jıan harbi loduğunu 
söyliyenler var. Bunla.r, bu ikl har 
b. bir tut•ıyorlar. Bu harbın de 
b1rinciye lıenziyen tnrnfı bUtUn 

----~------------ ' d!lnyayı s:ıl"1nl3 olmasnıdadtr. F& -
kıı.t bu harbin gayeleri ba kadu'. 
Geçen harbin en büyük kundı?krl,. 
sı olan Çörç 1 \'C o znmanki Ruz .. 
Velt de imdi yine ı!ttld.ar mevki. 
U!de bulunuyor. Yani o zamnnlı:l 
kapitnllstlcr şimdi de idare başın• 
tmqırlar. Faka.t bizde vaziyet bil 

gönderdiği mektuplarda 
.. ÇOrçil M 1. 1 . Hayat pa/ıalılığı karşısında 

. . ec •s pazar esıye / ·ı . 
464 reyle ılı- tatil yapacak ŞÇl erıne za a 

Makassar 
boğazında 

~ ~ Del sayfada 

mat kazandı -o- l b .ld . d . 
(1 aeıab 111.uıesı nıa arını ı ır ı 

Avam kamarasında rapora tat1111ea 

• 

Ja onı 
u 

söylediği nutkun evvel okaaacak 

tam metni 
Ankara, 80 (H11S11Si) - tkt.ma.t 1 bahltğı ka.rşısındn kendi ndamlan .. 

VckAletJ hususi milC88E!Selcrc b!4' na pahalılık zaımru yııpmaJann: 
rer mektup göndererek hayat pa. bildi.rmlştir. Bd.zı mUcssesclcr ve. 

orneo a a a 
Yeniden bir şehri 

işgal ettiler T.ondra, 30 ( .. t.ı\.) - Cörcil ta. 
ı·afınd:ın soyleııen nutkun metni: 

Çörcil Avam füırn:ırası nn girdi. 
l;i ı:rım:ın şiddetli alkışlarla karşı. 
l ınmışlu·. 

Ha5vckiJ ı)crh:ıl nııl.kann haşl:ı:rn
t k demiştir ki: 
Hayatı lclo müccıdele eden hiç 

Jıir diktator şimdi Avam Kamara. 
ı;ınd:ı ccreynn eden müzakerelere 
Jıcnzer biç bir müzakere yapılması 
u~ müsnadc ctmi~·e CC..'>aret edemez: 
l>iklatörluklo idare edilen mernle.. 
l.ct]erde haberlerin verilmesiyle 
menedilınektcdlr. Ecnebt radyoları 
dinlemek menedilmiş bulunmakt.ı. 
dır. Halbuki memleketimizde bun. 
farı serbestce dinlemiye nlışık bu· 
laııu~ o:-uz. 

K UIARAJ~IN ME..'i'ULİYETI 
BUYOKTOR 

Av:ıru Kamarasının mcsuliyeti 
lıüyüktür. Sımdiki dünya v:ıziyeli 
lrnrşısınıla l"n krı:ıliyet hükumetini 
ınUcssir bir hale selirccek olan 
haşka bir kolıJne teskf] etmek ,·cya 
şimdiki hllkönıctl 'secirdiği imli. 
lıanlarda 'C hnYfik vnz:ifelcrdc 1ut. 
m:ık Avam l\omnr~ının kendine 
karşı ve imparatorluk millet!crioo 
karşı vazifesidir. Müzakereler es
ıı:ı~ında ileri surülen faydalı dü· 
F,üncclcrden muarız mah reııcrdc11p 
.,elsder bılc tanıamıl le ıstifndc cı. 
ıoc~e hazınm. 

Amerikayı ziyaretim csnasınd.ı 
.biı- islihs.ıllit neznrcti kurulması 
ltlescıesini kat'! surette değiştire. 
<.et ınahhcllc bazı hlıdheJcr cere. 
~·.'.in etmiştir. Ruzvclt Nclo;onu biitün 
Amerikan istihsnliıtının idaresine 
memur etti. Ticaret filosu, ccplınne. 
iptlcl:ıt ınaıldelcr bu usundaki im. 
liün ve ka:rnakl:ırımız şimdi nıuş. 
lcrekcn idare edilecektir. Sümulü 
:llnı derecede egniş di~c·niyeccğim 
f kat Amerikada ~apıl:ın teşkilata 
benzer bir teşJdlı'itın da birde ku. 
rnJması lllzımdır. Ye bu işte yopı
Jocnklı r. Eı"ter Büyfik Brflanya .l! 
Birleşik Amerika arosındnki tam 
\ e ahenkli i5birliği Jl<'k yüksek lılr 

l)e\-aınr ~ neı aayf!ldft 

Sovyet lıaıasl 
tebUllae gire 

An.kara, 30 (Husuııl muhabiri • 
m.izden tclcfot?la) - Meclisin 
pazartesi gimU kı§ ta.tıU yapması 
muhtemeldir. Refah hadisesini 
tahklk eden meclis encümeni de 
tetkiklerini bitirmiştir. Encüme • 
nin hazırladığı raporun tat lden 
evvel milmkercsi muht emeldir. 

Blrmanyaya 
glnderllen 

k8.letin bu temennisini naza.n iti· 
bara alarak nıcmur ve işçilerine 1 
znm yapmayn b:lı ladıklannı, b.:ızı
lan dn icap eden tcıdbirlcri ala • 
caklarmı bildirmlşlerdlr. 

10R~~~~e ŞARK DE.MiRYOLLARI 
100 kilometre ALEYHıNE AÇILAN 

l' azısı 2 ocl t>a) fndıı 

KETi Japon ka v t l'I 

Singapura doğru 
akın ediyor 

Çin 
kuvveti.eri 

Henüz Japonlarla 
temasa gelmediler · 

~·uııld11u. SfJ ( A.A.) - Perşenbc 
günü ö~Jcdeıı sonra eazctecller 
toplantısı~dn .. hcyanottn. huhınan 1 
Çin asken sozcüsü Bırınnnyoya 
gönderilen Çin kıtal:ır:ınm hcnü~ 
düşmanlıı teınn a secmedik}erinl 
söylemiştir. fngilh: kıtaların ın Cine 
selip gelmh cccklerine dair biı· 
muhııbir tnrafındaıı sonılan su3]c 

sözcü menfi cevap "ermiştir. 

ilerlediler 

400 den fazla 
meskon yer 
geri ahndı 

--0--

Alman zayiatı 2s:ooo den 
fazladır 

l'işi, 30 (.4.A.) - O. F. 1: Jlolı.-1 
cephesinde sıfırdan aşnljı 30 dcreec 
soğuk ,.c şiddetli kar f ı rtınalan nl. 
tında muharebeler dc,·am cdb-or. 
D. N. n ajansı müdofnıının ınüş. 
küJatındau bahsediyor 

_.. De\'&llU % net • .>fada 

Cinayete mani olmak isteyen 
Bekçi MevlQd bir 

genCin kurşunile öld0
1 

Bugiln l3eyoğlunda 139 numarol: 1 Tam bu esnada ~dlseyl gören 139 1 
bekçi .McvlQdlln öJUmUylo netıcclcncn 

1 

numara~ bekçi Mcvıat, bir cln3)etc 
bir kaza olmuştur. HAdlsenln cereyan nıya mü~ bir kauı.ya mlUıf olmak 
fekli §Ö;>1cdlr: için tbra.hlmln üstüne atılnuııt.ır. tato 

lbrahim isminde bir gene blr mu~ bu esnada İbrahim elinde bulunan 
dettenbeıJ a.rumın açık bulunduğu ba. taba.nea pa~ Hı çıkan kt1J'§UD 

baslyle ııokakta karJ!lB§ml§tır. Baba bekçi MevlQda isabet etml§Ur. Kan. 
oguı, bu knraıJqmadan sonra §lddet ıar içinde yere yuvarlanan MevJQt 
J.1 bir Dıllnakqaya bqla.mıgtar, bu kaldınJdığı Beyoğlu haataııaneslııde 
mUnakqad& .sinirlerine hAklm olamı. biraz sonra Dlm(lşt.Ur. 
yn.n İbrahim ccblndc tn1;11dığ1 tabancn.. MUddclumumUUt hAdis..ı etrafında 
.mn çıJiYm.l§tır. tahmata. devanı ct.mcl\todlr. 

Bu günkü celsede ehlivukuf 
raporu okundu 

. 
Şark sahilindeki 

Raporda şirketin memurlara yüzde 50 'Lazminat 
verilmeıi icabedeccği bildiriliyor 

vasma a n et. 
ı rl ka,atııarak 

imba edlll!I 
'l azısı 2 ncl 81lyftt4a Tasfiye halinde buıunıı.n Şarlc De. ~~~!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!:?!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!~~= 

nılryoUarı TUrk AnonJm rıırkctl alcy. 
Wne memur \'C JllUıımhdemıerı tam. 
tnıdan BQılan tazminat davasına bu. 

Devamı 2 Del 88.) fada 

Mabıln l rtat ral · 
Almaayaya gitti 

üç günlü 
Zengi 

y 

bir tatil de resinden sonra 
n ricatla 

1 R 
Hü•eyin Cahit Yalçının keıkin kalemiyle günün 

siya.i hadiselerini talılil eden makalesini her gün Haberde 
bulursunuz. Bundan baGka Kadircan Kallının· lıô.diseleri. 
tarih gözüyle gören ya;ısı, Lô.edrinin mısrala1·dan ilham. 
ları, dünden bugüne sütununda bütün siya.i hadiselerin 
hulasasını Haberde okuyunuz. 

Günün en son haberle;-ini bütün talsilô.tiyle ve1·en l-h::.ber 
gazetesi 

Her k r 
Ayrıca en kuvvetli m ıharrir ve mütercimlerin ronuınl«ırını 

Şehir Tiyotrosu rejisörü 'Muhslu l da llaberde bulabilirsiniz 
Ertuğrul, bu snbnlı beşte Alman. 

ynya gitmiştir. Rrjic;ör ornıln bir ı· Yarın 4 kuru veri bir Haber abmz 
müddc: ı,nlarnk tetkiklerde ~ıuluııa. 
eaktır, 
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2 - EN SON DAKlKA - SO SONKANl:TN UN% Ct1MA 

Çörçilin 
nutku 

Japon tahşidatının arttıit nisbette Yqkua gelmcmcsı mümkündü ve 
artan bir endişe)Je hlidl e!erin sey. zannederim sadece Tokyo kabine 
rini takip etmek zorund3 kaldık. si bir darbei hükUmet neticesinde 
Fakat diğer yaptığımız cephane dedili için patlak vermiştir. l'a. 
yardımını azaltmadık. Avam Kama- biatlyle bu bir mutalea meselesi 
ruının le memleketin bQtUQ kı· dir •• Llbyada taarruıa geçilmesi 

_., Ba~tarafı ı ncl sayfada sımlarında büyük bir ekseriyetin için haykınnış olanlara tahmin ve 
smyede tutulmak bteniyorsa bÖ)• kararımızı, ciddi neticeler verdlll- hazırlık noksanlarımız üzerinde ıs.. 
&e bir teşkiltıt yapılmalıdır. Evvel- ni görmekte olmasına nıltmen, ev. t 1 • · ld rar ~ me e,nnı tavsiye ederim. Bu 
ki sün yaptıl)ım beyanata bir ı;o!.: ve en olduğu gibi şimdi de itimat• lizerınde lierhangl bir kimsenin ·fi· 
~c~Icr ilave etmek istcnllm. Fa.kat la tasdik ettillni znnnedlyonım. kir edinebileceği bir meseledir '\'e 
huglin üzerinde duracasım mühim Rusyaya karşı siyn<;elimiz Alman hadiselerin cereyanını öğrenm~den 
noktnl:ır \'Ordır. Ounlardan birin- ordusunun ıı{fradılh kanlı bozgun. enel fikir edinmemiş olanlar bah. 
dsi km\'ctli Amerikan Jatalnrının da ve bu orrludan istifade eden Uyardır. ''Gülüşmeler ve alkışlar . ., 
'e tııyyorelerinin lngiltcrcye gelmiş felaket reJfminde maneviyatın Malnyar.' gelince: Johor eyale 
olmasıdır ki, bu yalnız Bil~·!ik llri- muhtemel olarak bozuluşunda kat'l lfndeki muharebenin yahut Singa: 
:ınya için d<'~il bütiın imparntor. delilse bile pek büyük ve pek mü. pur atlasına yapılan bir hücumun 
lukı (çın faydalıdır. Esasen lm kuv- hlm bir rol oynnmıştır. nasıl bir şekil alacağına dair bit· 
\etlerin gönderilmesi iyi talim göı· SİNGAPURDA Btn KO?<."FER~S şey sliyllyeme~. Fakat tayyare ve 
mıiş 'i!! tcchlz edilmiş hfr•·ük kıta AKTEDtt.Dt a ' b k d " S' • sıcer a ımın an takviye kU\'\'CI• 

.it'clerinin Amerikan ordularından ıngapurda bir konferans aktr• 1 r1 h r l d e a ta :ırdıınberl Slngapur ada. 
lınnrn'• lnıkiin hasıl olur olmaz ilmiştir. Bu konferans A\.ustralya, sına sOrekll bir dalga halinde gel 
lüşmanla temos:ı geçmelerini arzu Yeni Zelanda ve daha az &lctıde mektedlr. Oraya gönderilen bülii~ 
den Amerikan milletiyle cümhuri- Birleşik Amerika ile temas halin- kun~tler Japon harbinin 11:\nın-

' et şeflerinin hu istekler-ine uy1oı'tın. dt'ydi. Bununla beraber tehli~e dan itibaren birkaç gün zarfında 
tur. nrdı ve bu tehlikeyi bertarar ede- bazdan da birkaç s:ıat zarfında hrı· 

1kinci nokta şudur: Bu kuvYelle. cek çareler bulmak lhımdı. Bu ifl rekefe geçirilmişlerdir. 
rin adJ'.nrımızda mevcudiyet! ln· ıamam'ıyJe acık olarak mOnakata 
1:1iliz ordusunun talimli ''c nıuharc. etmek istemiyorum. O zaman, ara. HULASA EJ>EYhl 
beye lı:ızır tümenlerine dahn bil dan geçen zaman içinde, Ruıayya Hullsa edeS'im: 
yük bir hareket serbestli~! vere: cephane yardımı yapmaAı reddet. Rusyaya yardım etmek, Libyada 
cektir. ınell:vdlk? Rasyaya gönderlltn mat. taarnıu geçmek n o zaman sulh 
Al\IERİl\.AN ASKERL:t;RL~lN zemenln l}lr kısmı bizi emniyet halinde olan uzak şarktak! zaafımı. 

1NGfLTEREYE GELtŞLERlNlN !cin.de bulundurdu. dcn'.ılyonsm, ıın akıbetlerini kabul etmek hu 
SEBEBİ · çfinkfi deniz harekAlı dolayıslyle susuadakl stratejik Te siyası kara: 

Adııl&rımızda kudretleri ağır ve buna lmktın yoktu. Fakat bu malze- nn iyi bir karar oldu~ \'e bu ka· 
meçhul kuvvetlerin bulunmaıııı Ye me bizim BlrmaJlyada "c Malezya. rarı muharaza etmenin harbin he. 
bizimle yeni dünya 'Orasında en gr. da daha iyi hazırlanmamıza lmkAn yeli umuznlyesl ilzerlnde faydalı 
niş bir köprfibaşı kurulmuş olmım verebillrdl. Bu sözler, bizden, mahı. bir rol oynaftıAı, bu rolün hiç 
adalarımızın muvaUııkıyeUe işgali rum bulunduJumuz malzemeyi bir beklenmiyen deniz felaketinden ve 
ile lam zarere eri~mek ümidi bes.. kaç kere lstiyen Brooke Pepham'ın uzak şarkta ödemeAe meebur oldu 
leyen Hitlcrin i Ullı emellerine pek hotuna gidecektir. Jumuz ve olacaAımız )"'ilksek pa: 
karşı en mühim ve munzam unsuru LlBYA HAREKA'11N) JOAP hadan dolayı kat'iyen tesirsiz hale 
teskin etmektedir. İyi tcchlz edil ETl'İREN S~EPLER VARDI Selmediiıi mütalensında hulunuyo-
miş Amerikan tnmenlcrlnln bu kn: Libyada harckAtı fcabetllren bazı rum. Bu teze dayanar~k itimat reyi 
dar kolnyhkln ve sür'atle adaları.. sebepler mevcutlu: istiyorum .Ulradıllımız aQır kayıp. 
mıza gönderilebilmesi keyrlyeti, 1 - Nil vıı.disini ıarpten tehdit lan telAfi etmek için ne mümkünse 
~eni tehlikelere ltnrşı koymalı: için tden tebllkeyJ izale etmek isliyor. Y84>hk. P~ns Of Vales ve Repules 
~ındl Amerikndn )'apılmıtktn olıın duk. Zannedersem uzun bir zaman uzak prka e~a~ itibariyle Japonya. 
mülıim mlklard:ı silah ve cepbıme. için buna muvaffak olduk. Bu su- yı hariıe girmek hususunda tered. 
yl Avuslrtılynya ve Yeni Zelnndaya retle tlmalden Kafkasya yolluylıı düde düşürmek yahut bu mümkün 
göndermek iıtıklınlannı verecektir. derhal yapılaeak slbl glirOnen bir ormazso Siyam körlesfnP ıeml 1uı· 

Bu işin De Ynlcrayo hiç bir zi taarruza karşı koymalt için mOhlıo fJlesf göqdermekten menetmek il. 
yanı dokunmıyııcakhr Belki d; lnsiliz kuvYellerlni ve daha mllhhn midiyle mak şarka ıönderllmlşler. 
bilı\kls l3ydn~ı olac3ktı;. Ç6ntll bu olan nakliyatı serl>e~t bırakmı~ dlr. Mna}escf o sırada zırhhlnr Ja. 
SUl"Clle cenubi İrlanda ve bQt6n olduk. pon tqıtlarına hilcum ettikleri za· 
İrle.nda hMka s~tle istlf.wie ede. 2 _ Libya düşmana kal'fı ikin. man amlftl Flllps ne ılbl muhata" 
miyeceAI bir muhafaza tedbirinden ci bir cephe acabllecellmiz yegll.ne ralara maruz olduAunu pe'k iyi bl 
istifade etmek fmk6nını bahcalcbr. mnhal glbi Btiı;.ünllYorda. Rusya, liyordu. Bu cl•arlarda herhaoıi 
B()y()K STRATUIK Tıı:DBtB. Almnn ordusunun müthiş makinesi bir dilşmnn tayyare ghıislnln 

LEitlN MES'ULİl'.ETİ11fİ altında eıUl)'Ormuş hissini verdi§i mevcudıycti ihllmnllne karşı ken-
'OZEUİME AUYORUX bir zamanda bizim uzun hareketsiz dini muhafaıa etnıck ve acılarımız 

DiRcr cihetten bütün enerjiaiDi liAimizln bütiln knlpterdc uyandır: tarafından mümkün olan her türln 
\·e şlddetfnl Molezyn ve uzak şarka dığı tabii n tiddctll sabırsızlığı himayeyi temin eylemek üzere ted• 
ceviren yeni ve askeri düşmanın herkes hntırlar. Libyada yaptığımız birlerini almıştı. Amiralın hareke. 
bütün hü<:umlanna kartı yaptı~ı· toerruzun Rm <:epbeslncle cereyan le ıecmeli tasarlndtlı ç~vrede ken 
mu: lıazıdıklıırn hıışlıca BD)Tet.imi eden munzzoni mücadeleye nlsbc'• dlslnl himaye etmek tbare •ve; 
sarrettlm. Kaçınılması mümkün 

0
• le lcQcllk bir ölcildc olmasına ralj. tayyaresi Terilmiyeceği bildirJlmiş.. 

lan noks:ınlar ve hatalar mevcut men bu cephede bulunan bir çok fi. GörO~ imklnlannın azhlfındn.1 
olmadığını n elde bulunan imkiin Alman tayyarelninin muharebenla dolayı amiral yoluna denm.a karar 
farın kullıınılmasında daha büyük• en nazik .bir anında oradan alıno Yerdi. Fakat daha sonra önceden 
bir anlayış göstermlyeceAlni iddia rak Akdeniz harp sahasına ıetiril: haınrlanan pJ6na uyarak :rolundan 
etmiyorum. Fakot büyük stratejik meslne sebep olduAuna ,Uphe yol.- dönmell kararla~tırdı. Hua her• 
tcd'blrJorln mesuliyetini tammnfyle tur. raklaşmala başlııdıih icln eııasen 
üzerime alıyorum. Bu söz~rlm hu 3 - Garp çölil sn~nsında ncılnn buna niyet etmişti. DOşnıan tanı. 
susi şahıslar tarafından yapılmı; bu ikinci cephe Almanya ,.e tını. fından bulundalu mevklin teshil 
olınnsı muhtemel olan hatalar hak- yoya kar~ı bu memleketler icin da. edildiltlnl b\liyoı:du. paha sonra 
kında tahlcikat yaptırmıyacaltım ha pahalı şarllıu- altıod.t bir serer omlrolın ricali ~nasında yarım 
milnnsını tnznmmun etmez. Ehliyet. 11cmnk imkAnını- hazırlamıştır. Bu ndıının daha cenubunda l\lnlez:,·n 
lcrl ikinci derecede olıın bazı hat.ı. bölgede üs!Gnlilkle çarpı,ab!liyo. icin dahi bile clddt bir tehlike 
lar işlonmedl~i hiçbir v~hlle iddia nız. Yalnız düşmanın Afrika ordu· aneden diğer bir lhnıc hnreketl 
etmi')·orum. Bu halalar dolay.siyle sunun üçte ikisini, malzemesinin haberi verildi ve amiral bir keşlr 
hllkCımet tenkit ediliyor. Ben Ş\lra- •e han kuvvetlerinin büyilk hlr yapmailn karar verdi. işit'! nt'tlcesl 
:anı belirlmck istiyorum ki, Avam kısmını tahrip etmekle kalmııdık menn çıkan bu kc..,mcn avdet l'!I. 

Kamkrası, mahallcl'.inde her şey Düşmanın takviye kıtalorını, nıaı: na!'lındadır ki Japonların fl•O ldlo. 
mfıkemmel bir surette cereyan cı. zemcsini ve hir feyden eV"Vel Akde metre meu!ede buhmnn bac;lıca ıniş olsJydı bunun başka bir neti. nizdckl gemilerini de bQyQk 6'ayır.: tıtY)'are mtıydanına mensup hn~ek:ıt 
cıc vereceğine ve Büyük Okyanus lara uğratmağa rnuYaffak olduk. Bu lfnhası bfiyük çifte motörlü oğır 
ta muvakkat bir zaman için deni; gemilerin miktarı mahduttur. Düş. leyyarolerl ımlrahn kuvvetlerine 
üstünlüğünün elden gitmesine se. man ihtiyaçlarını bu gemilerle ıe hücum etliler. 
bep olan ağır lngi!iı: ,.e Amerikan mln etme~e devam elliiU müddete;, . .\mlral karşısındaki düşmanın 
kayıplanndan içtinap etmek mQm. bir de onunla bu usul dairesinde mahiyetini biliyordu. Ye hu toor
kün olncnllına inanmamalıdır Bu mücadele edeceğiz. Dünyanın hiç.bir hler MaJesyanın bütün emniyet 
kayıplara nıtmen başka tarafl:ır:ı kısmında askerlerimizin kanına ve Ye ~elnmetini tehlikeye korabllccek 
tamami}lc ynyılmnk mecburiyetin. kahramanlıflına mukabil daha iyi çok acU ve hayati meseMerle mu. 
de bu}undu~wnuz unutulmamalıdır. neticeler elde etmek inıklını mev. kayese ed111nce amlrathlc ştirasının 
Kendimizi mOd:ıfan hllsusunda eös. cut değildir. Bu sebepler dola:rısh• mulaleuına göre, ıımirnl Phlllips
tereceğimiz mah:ıret J

3
ponya' ile le profesyonel mü5avirlerimiı.in de in göze nldı~ı tehlikeler hnklı ve 

yapılan harbin ı,cndilerinl soktu. tasvip dlill şu kararı itııhaz et. makuldü. Bu mt'l'!elc hakkında hen 
ilu tehlikeden ı.urtnrmak için im· tik: Garp ç5lilnde harekı1ta bnş. bir rapor verdim Amiralhk la lıir. 
paratorluğun muhtelif kısımlıın ta. Jnmak ve muvaffak olmak için de şfıphe yok kendi· tahkikatıftı yol'J.• 
rarından yapılacıık gayelere b:ıAlı. elden geleni yaptık. uk Ye meseleff tetkik edecektir. 
dır. Sirenoikte geniş bir ileri hare- Phllllr>s'tn hareketi ıo,ooo dtıfma. 
MALEZYA YARIMADA81 CJb>DI Htta bulunduk. tik neri hart'ker nı bobbnlrdl. 

ZARARLAR GÖRDC esnasında ciddi hasnrata uframa• Hiçbir &ıtlr dllemtronım. Hlrbfr 
Malezya yarımadası Japonların dan bir ('Ok eılr aldık. "ey vandetmfyonım. ffpnQz manı1 

Fransız Hindlçlnlsine yaptıklan DOŞMA..""lA 80 BtN ZAYİAT bulunthıltmnnı muhRkkak tehlike. 
kın neticesinde ciddi zararlara ul- VERDtBDhL.. nln n kftetnr nya bnyQk rnıthf)·e'• 

ramıştır. ı.tinci harekatta düf111ana AI. tefcl teJAketln meveudlyeti husuııun. 
Ruzvclt ile buluşmak üzere Ter manlar da dahil olduğu halde s« dakl lnllbaım, kat'iyen DZAlmantıf-

re - Neuvc'e acık'arına gittiği~ bin ki~ilik ziyan verdirdik. Bizim tır. Fakııt •Ynı zamandn şunu dn 
zaman bile Sl'-'"m'ı · ı· _._ k ıtlraf edrvlm ki, bu mııh.areh•vl ,,.. n ışgıı ı y..,.ın ayıbımız. ise dü,man kayıbının .. 
''C mümkün "o"ı""nmekteydı' R - t bi 1 mt'ml.eketlmlzln menf•ııllerlne v. c 

.. u • u • uc e r ni11betlnrlcdir. Dll~manla .. 
'eltin alclı5ı tc·'bı'r •ny •· d ı di\nvanın fltlkbatlne tıyr1un ... ı..,, .. •. 

ö .. .... e .. ın e JU rımızın ıecen hnrta kazandıkları .. ,.. .. """'' 
taarruz tehlikesi bu kudor uzun bir tabiye muTnrfakıycllerinden sonra ~Jdrıte hltlreettllmlıı h:ıkkındRkl .ı·. 
ıamr . gccilcml~•lr. Bu tehlike bel. bu araslyi r8er bir kere ~aha ıre- mıırlım hl1rftn her zıımnn1dn~en '1n 
ki de la~~ml~le izale edilebilecek çecekııek bu harbin isllfadeli ma• hn bOvftktQr. H•hı nılf""' o1du. 
ti. Hl~dıcınlde Japon . taarruzun; hlyetlnl muhafaza etmemesi •• Ar- Jhtna bnaet 1Jetfrdllf 19eklld•. lratbe 
mukn\Cmct edecek v:ızıyctte değil- rika doğu şimalindck! hıırbln Al ve Yfedıına nvlftln '1ırtltet efıln. 
dik. EBcr o z m n Japonyaya k:: • man ve ftnl;>'8n ~ kaynaklnrınn k;. MO'ltalfbel hel partl!ıl h:ıın, ti'• 
~ı_ hıı~be sırmış olo;oydık hu şnrik 1 panm:ız bir yara açması ,.e clü·· ınaıhn ref'e Jıonm~"'"ı fııledller bolgesınde hafır b:ığ'nrln birl~miş m:ınl:ırımı:r.ı tehlikeli lıir gayreİo Rey netlcHI ııOrelıll alkışlarla kar~ 
bulunan müesseselerimize ve lop. sevketmemesi i('ln bir stbep yo~. ııı]andı n Çörcil meclb ııalonı:n
raklnrımıza karşı yapılac:ı.k Japon tur. Biltfin bunları rcıhedlp batı ~~:ndı~ynldılt :r:aman t~rar a1kı!'!. -
tıı rru:wn tek başımızıı belki ~c çöliinde tenbel tenbcl olursaydık wz~ın bir zam, n knr,ı koymak mev. Te elimizde mevcut bOtün ka ·nak ~ .. ~m Knm~~ıt'!ı !ll!n'lı:ıdnn rlc-:e. 
~ınctc k ltı<' ktık. Almanya, ftal:ra tarı Jnpon harbine ka ı k ;. • • ~üıı 1f('i ~r!ısıne mon1111p falı:ıt 
Ye JnTJOn"t:ı ile )'Olnız ,.e O} nı za mııhnfıı . . M rş en. ımızı ırlerlnde bırkar. mn~ı kil Vf! hf .. 
m:ında cı:ırr'1'~mnk iktidarında f • na R~n;• ıç'.~lk ~l~~ya parn1ıon•- ı mibfıf.cil !iberııt mrhmı h11l1ınıın 2.ı 
ildik ve bulunamazdık. Bunun için 0 Japo:r;::rb" ,_.° hlı .. ':

1
1 

olurduk'! kişinin müalcıakif kaldılı tahmin 
1 a.ı ~ r zaman edilf)'Or. 

Hitıerii1 
nutku 
~ Batfarala 1 net -~ 

bütün Qa.ş.ka türllldUr. B~ o za • 
bıa.nk..i harbin mee'ulfyetiode bil • 
sesi olmryan ve 0 zaman tuımnıa. 
nuş ada.mlardik. O .zamanki Alman 
rada monarşi, demokrui, parJA • 
mento. vardı, şimdiyse nasyonal _ 
sosyalızm var. Şu halde mevzu • 
bahs olan şey devlet şekli değil • 
dir. 

Harbin .sebebini devlet şekline 
tahmil etmek lstiyenler aldanıyor 
tar. Harb~ sebep olan şey o za • 
man oldugu gibi bugUıı de dcıvlet 
şekli değildir. Halbuki harbin Be• 
beplerl bfüıbUtiin bqkadıl". tnean 
ekseriyetinin bir aJı:alliyet tara .. 
fmdan tazyik ve istismar alt.mda 
tutulına.smdadrr. Hintliler Londra
ya gelerek İngilizlerden kendile• 
rlni idare efmt'!inl fatemediler 
İngilizler bu işi zorla yaptılar. B~ 
suretle İngiltere birkaç a8Ir evvel 
dünyayı isUJA etti ve bu Mlc"ml • 
yetini idame etmek için Avrupa 
muvazenesi için gayret etti yani 
onlar hiçbfr Avnıpa devİetinln 
kuvvetlenmesini istemiyor, Avnı. 
payı parçalamak· t..tiyordu. Bunun 
I~ de İngiltere A vnıpe.da müte
madiyen harpler ac;tr. 

1914 senesinde Al.manyaya kar
eı o.çılan mücad~lede Almanyanın 

~!~'Z.eri.nden lturtanıması icap et. 
tiginı ve Alman mllitarizmJnin Al 
m~ mılle~nl ezd1ğinl ve lngiilz
lcnn her türlü tazyike aleyhtar 
olduğunu söylüyorla.nh. Muharip ·• 
lere karşı harp şfarlyle ortaya 
çr.klt, Ha.rpçlliği bize yüklemek is 
tiyorlardı, halbuki kendllerl harp 
ta.rafta.nydı:, Ve bu suretle Hcödar 
sahibi olanlar kendi iktidarlarını 
muhafaza etmek letlyorh\r ve biz 

• ı~timat bir değffiikllğe taraftar 
değiliz. Zenıin yine zengin, fa.kir. 
!er de yine fakir kalmahdırlar di 
yörlar. Halbuki naeyonaI • eosra • 
!!:mı prensipleri bUsblltlln bqka 
tllrlUdür. Bu premlplere göre mil 
Jetin içtimai nizama esir olma.rnc~ 
111, k~ndi bayat hült1na Nhip ol• 
ması Jlzlmd:ır. 

Harbe °"" harp taraftan olan 
bu dev~tler Jıarbin b!tilfnden son
ra Almanyayı silAhlal"mda.n tecrit 
ettikleli gibi kendileri de l'ililısnı 
lansayddar hakikaten iyi olur ve 
o prensip muvaffak olurdu H:ıl 
buki it liyle olmadJ, bir lki~cl har: 
bin huırlamnan için onlar bUa • 
bütlln slllhlarım art.tm!ılar. Jıluh.. 
te11f memleketlere rrarantı vaa • 
öettiler. Hattl bat:rrİadııar. lngiJ. 
tere dört :\Stl'da.nberl mevcudiyet~ 
rJ mtıhafa.za. için 'blrQok millet.le .. 
rin pto.k çok kurban vermelerine 
llebep oldu. Bu arada Abn&nya -da 
pek ~k kuıban verdi. Din harple
ri Alman milletine pek çok zarar. 
lar verdi. Alman° milletini parçala• 
dı. Nihayet 1914 harbhıden eonrıı 
Atman milleti bb-çok partilqe ay. 
"~ parça.landt, yanm ftllzline 
buquva; yarmı dUzUne proleter 
ıııırtisi Alman vahdetini parçalı. 
yordu. Bu suretle Alman milleti 
1918 de mutlak bir fe!Aket kaıır
smda ve ona çok ya.km bulunuyor• 
clu. Ve b4rind ha.rpte mağlflb o1 _ 
mamızm sebebi d~anhırın ku•· 
vc:ınde değil, bi.Wtis Alm.an mıı. 
letınin alyut vaziyetinde~. Bu 
harp. Almanyaya bUyUk zararlar 
verdi. Eler Almanya ıil&hını br. 
rakrrsa meseleler :rulh yoluyla hal 
l~~.ıecek: müstemleke "meselesi. 
butiln milletJerin mUşterek men • 
fa.a~e uygun d~cek oetilde dü 
zeltileeektfr. Dctliler. Bunlann ba· 
ı,mda Ruzvelt vardı:. RU%Velt reL'> 
seçilmeden evvel harp aleyhtarı 
olduğunu söylMiği hıı.ld~ seçim ~ 
:Jen tonra harp tarnftan olduğunu 
itan etti. Versay muahedeeinden 
sonra Alm~ya silAhlarmdan ~ • 
rit edilere-:t beynelmilel ma.ıt ger. 
mayenin soygıın objekti haline gc.. 
tirildi, Almanyanın mU.steml~ke • 
lerl elinden alındı, hfçblr valt tu· 
tulmadt. Ve netlıcede Abnan mil • 
leti derin bir Umitstzllr ve sefalet 
içinde b•rakddt, Her ıteyln mah • 
volduitu böyle bir zamanda bir kı• 
snn hoyun eğfYol'du. Bi:r kwmı hat 
tA bizim bu harbi esa.sesı kazan • 
tnAmrz l!znndı, dediler. Böy}t ya.. 
r:ıalı bir halde ve dağm* bir' Al • 
manyaya artlk blr 90n •ertlmeei 
Iaznndr.,, 

HiUer bundan sonra iyi taıudığı 
Alman tnUletıle ve arbdqlal'lle 
A lnı&nya.da part.Minln nasıl iş ba· 
ı:ına ~eldl~ııi, k!Syden k&Ye dola.. 
şarak mll~I blrlitf teme mU'Yllf • 
fak oldugnnu, o zamanki r.f>irttaç 
r&rli Azbnı.a mukab&l ~ımdl ıntl • 
yonlarca Ahnanm parti bbı ana.. 
sında yer aldıfmı eöylel!tW. der 
muvaffak olmasııydmı rülf)lerim 
beni t.qlaı-tardr. dedikten 80llra 
sözlerine eövle tlevam etmffftir: 

"VelhU?I bu ha~ gfnnedl'n 
evvel f!08Y'fl.l. flrtıBNJt mt'lfl!ftft'I bir 
pJ'Of?l'&mhl hıe b:..,Jad'!n ve hmn 
t•ıamt it'hırivle munffe.1' nM1'm 
F"nlnlt CISreO ne "ıtpb! AfmdJ r",ıs; 
oil beniin llM9n ı!u, lsadf ...,., 

olduğumdan bahsediyor. Bu harp 
oJmasay(ir acaba neden bahsede 
CEktl '? • 

Mösyö RUZ\Pelt Yeni bir dilnya 
programı yaptığmdan ve bu pro • 
.gramda herkese iş vereceğinden 
bahsediyor. Halbuki biz bunu Al • 
ıuanyada çoktan temin ettik. 1tçl. 
lere !dn vereceğinden ba.ha"ediyor. 
Bu bizde çoktan cari olan bir 6ey 
dJr. Bllttın bunlarI BlSyliyeeeklel": 
n.e b!zim parti programunızı elle·. 
rme alarak içindekileri tetkik et 
selerdl böyle ~yler eöyliyemcz: 
Ierdi. 

Sosyalistler in~nlar arasmda 
mUsavattan bahsediyorlar Halbu • 
k; bu bizde tahakkuk ebniş bir 
şe:Ydfr. Biz 9 senedir iktidarda bu 
lunuyoruz. Rusyada BolŞev'zm de 
2:5 ~n~ir iktidar mevklindedir. 
Bu iJd sıstemin ~ler va.pmağa 
muktedir olduğunu mukay~sc Ruı:ı_ 
yayı gören arlcadR§lanm iç'.n ga.. 
yet kolaydır. • 

Ben muayyen bir harici sh ~t 
ta.klp et.meğe gayret ettim. Bu İn 
giltereyle, Ja.ponyo. ile dostluk te
miniydi. lngiltMeyle yapılan bU • 
tün !ecrüiıc ve gayretler ilkim kn
lı_Yordu,, onlar Almanyayı kendile • 
nne dtişman tel3.kld ediyorlardı. 

Yahupilerden bura.da bahsetmek 
fmemJ~rum. Onlar bi!lın can dUıt 
nıanmuzdır. Bu harpte ya Cermen 
milleti yok olacak, y:ı.hut Avnıpa 
Yahudilerden temizleneecktlr 
Harbe sebep olan da. esasen bu ~ 
hudile~. 

. lagilizlere yaptığım biltıln tak.. 
lifler hop. çı:ktı. MUnasebet bağla 
ciı~ ,ikinci memleket de biızn.: 
le tali ve akrbet J§tlrakiyle bağlı 
o1a.n İtalyadır. Bu iki memleket 
ayni gaye uğrunda, ayni inkılap 
için, kendi varlığını korumak ıçin 
çarpı,ıyor. Her iki inkılap eosya. 
list nülllyetçiliğln ortaya ı;rkmas1 
için uğrqryor, ayni beynelmilel 
t.artlar altmda bulunuyorlar. ltal " 
yaya kartı mil§tcreken çarpı~ak 
mecburiyetinde bulwıuyorlar. Her 
1Jd memleketi de mllletin jçlnden 
çıkan Ud adam idare ediyor. Ge • 
çende İtalyan fq;st pa.rtlsine alt 
bir der okuduğum zaman kendi 
p&rtlmln'muiaini ve hayatını ha • 
tırladım, o kadar blıib!rlne ben • 
zfyordu, Şimdi de mti§terek düş _ 
manı telef edinceye ka.dar bera.ber 
çnrp?§acağıı. ü'çUneU devlet de 
her ıaman büyük bir sempati bcs 
!ediğim Japonya.dır. Velhuıl bl?' 
tarafta kaybetmiyecek ve ead,.ce 
kazanacak olanlar diğer foraftH 
da sadece kaybc~eğ,. mııhküm c· 
lan'-" V&I"! lne\lt.ere ve Amerika·
nm ka:z;am.'Cıı,ğı n~ vardır? Onların 
o kadar çok imkA.nlan vn~ ki ne 
yapa.caJtlann1 bllmiyorlar. Bir ta • 
rafta her §eye sahip ol::.n diğer 
tarafa d& hemtn hiçbir eeye ma
lik olııııyan iki grup devlet kn~ı 
ka.ııpya bulunuyor. Bol15evizm se 
~ 1?1a.ııyaya v;: A vrupaya ynyıtmn!t 
-ıstiyor:- Fnkat o Almnnyayn s •Jf'; 
mlyecektir. lngiltere~·c gelip gel. 
m.iyeceği de ayn bl.r meseledir ve 
bu olursa kendi kabahatleri olacak 
ltr. 

Biz· şöhret için uğra.şnuyoruz. 
Ben:m bir O()hretiın varstı. bu yap_ 
ttğ6n bliyük cacrlmle berab-: r ) u• 
ı;:ıyacaktrr. Bu harpte ve sonund::ı 
da blitün mes'ullyeti ıfm:lirc k~
dar olduğ t gibi ben tiıf'I)i&.c:ığnn. 

Hp.rbc dair f2zla bir §cV s6ylc • 
miycccğim harb1n tarihi b•ıı.u k'. 
fidir. 

·sovyet tebliği 
_... Ba§tarafı ı ncıl a&J'tada 

Londra, 30 (A.A.) - B. :B. C: 
Ukra~'nttda Rusl3r hü~ fik muvaffa· 
ikıyeller ka&anmı,lardır. Moskova. 
dn ne.şrcdılen hususl htr tebliğe gö 
re mareşal Timoçenko kilaatı ıs 
sonkAnunda bu cephede taarruza 
başlamış ve 27 sonkAnuna kadar 
ıoa kilometre ilerllyerck 400 den 
fazla nıeskfln yeri ,.e ezcümle Har. 
keıf'un :ıno kilometre cenubunda .·e 
llıırkof • Kırım şimendifer yolu ü. 
zerinı.l~ Lozovny:ı şehrini geri al. 
mışlur ve bu on sOnlük harekiit es. 
nasında Almanlara 25,000 den fazla 
ölü znyiııt ,·erdirilmiş, y{izlerce esir 
alınmış, 40 tank, 080 sahra ve ha. 
van topu, 6000 taşıt, mühlmmatl.ı 

dolu 8 tren iğtinam edilmiş, üç A '• 
man tümeni mağlQp edilmiş, hlı 

Macar süvari alnyı da imha edil 
mlştir. Şiadctli Alman mukabil ıa: 
arruzl:ırına rağmen Ruslar merkez 
cephesinde ilerlemeğe deYam et
mişler Ye Kaluganın cc:ıup Te ı;c. 

nubu şarklslnde JıAln Sohinicl 
Nnklnvoyu, cenup batı cephesfnd~ 
Bıır]enovoyu geri almışlar. Mosko 
vn.. Smolcm:k yolunun cenubund; 
açmış olduklan gedil! daha ziyade 
genişletmişlerdir. 

Ayni mUddet zarfmda qa.fıda:ki 
tıı.hrlba.t ya.ptlmttttr: 

28 tank, 36 top, 47 siper havan 
topu, 1 mitralyöz, 133 vagi>Jl, 4 
&arnıçlı kamyon, 12 lokomotif • 
1071 kamyon, 713 araba, topı-.k 
·ıe ahşap 50 tane istihklm, 25 tay 
'a.re, 298 iner, 78 inci ve 257 nci 
lümenler, 23 inci tank karşıkoyma 
nhyı, 179 uncu piyade alayı 257 
c.ci piyade alayı kurmayı ve ~vra. 
kı ele geçirllmiştir. 457 net. ve 516 
ncı piyade alayla.rmm b&yralüan 
almmıttrr. 44 ilncU ve 295 nd pi· 
ya.de tUmenlerile 62 N:i 46 ncı ve 
94 Uncu piyade alaylarİ çok alır 
kayıplar vermişlerdir. 18 Son.U • 
nunla 27 Sonklnun a.raamda Al • 
manlar 25.000 dm fazla ~lU ver -
~terdir. Yllzlel'Ce eeir aJmm• • 
tır Tuğgeneral Gorodnianeld kor 
general Riablfeva ve alb&y Gret • 
ko'nun kuvvetleri bHhUB& kendi 
lerlni göetenDJtlerdir. 

'ark Dem117011an 
~ Baıtarah ı net sayfada 

glln blrln::i ticaret mahkemeainde 
dcmm edllmtıttr . 

Geçen ~lsedc tazminatın verilip 
,•erllm<'mesl için ehlivukuf raporu la. 
tenmtıtı. Bu celsede ebllvukut taraful 
dıı:ı tanzim edllen npor okunmuıtur. • 

'Buna göre §trl<etın--mcmura eon m•. 
nıSlarma göre yüzde elli nisbetinde bir 
tazmln&t vermesi ieabetme'ktedlr. 

l{&rJI taraf mUddei vekilinin rapo. 
nına 1Urazı.ru okumuttur. Yapılan iU.. 
razıı göre ehlivukuf raporunda ş!rk"t 
nlzamnamcaln n kat'iyen nazan lt 
ra alınmadığt bellrtilmlıttr. 

Bunun üzerine mUddel veklllnln ya. 
zılt cevabı için mahkeme 23 ıubat 162 
pazartesiye bırakılmıgtır. 

Japonlar SlDgapaN 
ıs lıllometredı 

• 'J'tıkyo, 30 (A.A.) - Dö:n&l aJ&n. 
ııı, Japonlann Smgapunın 18 kUomeL 
re g!mııllntlekl Kultl.lyl ifsat ettlklt\iftl 
Mnlczya cephcainden bUdlriyOl', Japon 
kıtaıarı timdi Singapur'a dolru ~ 
etmektedirler. Dlğu bir Japoa JIOIU 

22 hazırı:ındanberi Almnn ~. rlcr! }ark sahilinde Avuatraly& klrn'eU~ 
fllrk cephesinde döğUşilycı ıQr, bl::'.n i..-Uf&tmı§ vcı lnftıa etmlfUr. 
denlzaltııarımız Ruzveltln b ıtUn tch. Tol~JO, 80 CA.A.) - D.N.B. 04Nnel 
dltlerlne ra~men kemo.11 cr.ııarct'e Ok. ı aj nııı. Malezyadakl dilfman hava tıa.. 
•ıµıuıılarda muva!faklyetıe çnrpıı:ıyor. !~rln!n hepsi şlmdl Japonlarm ellı\I• 
lar, batmlan gemilerin ı;nym bunun lnı~duğunu blldlnnektedir. Bu na1'r. 
blr dclilidır dcırı blrl Johor eyaleti cenubuııd& d6r 

Şimdl Ja~nyada harbe ı;lrdıktt'n dil Sıngapuı' adasmd& buluna.n 1 ta: 
sonra Okya.nuılarda vn~ıyctı bUsbtl'Un neııl bunlartlar,. hariçtir. Bu 5 baYa 
tcnnıaşan· bu dc\•leUcr tlz!m d<'n .::ıl· ııssU de Japon tayyarelerinin blrllllrinl 
tılanmıun nasıl iş 1;öroUldertnı anlı · tııklbcn ynptıkları h&va hücumları ne. 
yacaklardır. Biz buglln muıızı.nm b r tlcesinde clddl bau.r& utramıtt.&t. 
kuvvet temsil ediyoruz Her tarııfta 
muvatlaldyetıer kazanıyonıı:, R\IS)'&d'\ M k b 11ıo1 d 
ki aoğuklaruı h reUta 'c.-rd ği gı ç . 

1 a asar og azın a 
tük ve değlılkllk karşı. md:ı. aakcrln I· 
d&re•lnl bizzat ben elime aıdım, Şıırk J.cındra, 30 (A.A.J - B.B.C: 
dtlfmanıarımıza klm olduğumuzu ı;öe Japon!ar l\lakassar bolııından ... 
terec:eğiZ. B1Z dört ay i!lln<k Moakova çerktn lmrtulahllen Tapur kalilt:.ı. 
ya kad&r gıttlk halbuki onlar birkaç nin hakayasi~·le yaptıkları ihraç 
kilometre uerıedller. hareketi yflzünden Felemenk Bor. 

Fakat bunun için birçok kan döktU· neosunun merkezi Ponllak ..aıri 
ler, Fakat bir kaç hatta aonra artık tehlikeye düşmfi,tilr. Japon taS)'iki 
cenupta k~m hUkmU ge~.ecck \'c Al . artmıştır. Mşkassar boiazınnı ce
ınaa alken lcibUiyetlnl yine g:öatere . n_uhunclrı, taarruza u~ramıt olan ta. 
eektlr. BUt11n meeele taarruzdan mU· fılcve mensup 30,000 Jmpon ukeri 
dafaaya ~ gibi bir değl§lkllk olma bo~ııl':"uştur. 
aındadır Ruılarm tıraı ettikleri yerle Vlııı, 110 ( A.A.) - o. F. 1: Jı1 
riıl blzlm tatııt. ett.itimize naar&n ponlar, 8orneoda Kuşlnl'i almı .. 
.ıı.e ehemmlyetı vardır. ve biz yine ba }ar, taıytkltrinf arthrmı,lardır. No. 
harda. kendlmiai ... ısıt..recell-l• ııvelle Bret111n~ adasından haber 

• o-· )"Ok bu 
Bllllln aakerler ve bUllln Alman mil ---·----------

letl beni takip etmektedir. Bu aene 
harbın bıtıp bitmlyeceğinl bilmiyorum 
ta.kat dtıpan nerede k&r1nnıu. ç1k&r 
1& onu orada ezecettz. Bu aene ek za 
ferler 9ellNi olacaktır, Ar,kenıızda :mu 
ıa!fer bir tarihlmls vardır. Dünyanın 
eıı kuneW hava ve kara kuvvetlerine 
l&hlb bulwıuyoru& 

.uman mUleU U&ml hda.kArl&ld& ga 
ll&fca.kbr. • 

• 

BazweltlD mımeıılll 
, Ortaprktan NeYyorka 

döndü 

Nouork, 30 ( A.AJ - Runeltln 
orta şarktaki şahst mümesılll Vil 
)'am Bulllt, sekiz ay süren bir <ıe: 
yahatıan 10nra bir Clipf)er tay)"•• 
resJJle N..,orb dhmllftlr • 
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ah keme 
alonlannda 
Deli marifetleri 
Kilisede ezan okumuş, camide de 
" All h b . ı d. b ... ? ' a enım . ,, ıye agırmış . . .. 

!Bit Zlalıiluı .2JaşSaş4 - __,--., ,_ ,_ ~ .-

Manasız korku ve his•erinizi 
islaha çaltşımz ! 

/ NSANLAR ne katlar cesur, atılgan, 
göz.üpek olurıa olsun hayatında 

muhakkak korktuğu, <;ekindiği • ulak 
telek de ol•a • bir ıey mutlaka vardır. 

Bunu önüne geçilmez bir his •anırız. M e. 
•ela baz.ı in.anlar fareden, hatta küçük 
bir böcekten korktuğu halde geceleyin 
Karacaahmet mezarlığının ortasından ge. 

SAYFA: 3 

IKfa 

M cktup nümuneleri 
Bizde en fazın s:ıtılıuı kit<;plardruı 

biri de .u m ~tup ııU.muneJertymlf. 
Birime en bır bu rnevr.uıa 4alr 
J •l ~eni klt.a.plan ~l tığına coro 
dl CT"U or. Dem :, o ıyor !ki 40tıtı:-.:ı 

ı,onuıınıa.sını bllnı ~ımlz 1."ibl dost. 
ça )ll7.m:ısını d ı bUmlyonız; b<'rckct 
bu kitaııl:ırn! Anın bUtun mekn.pıa._ 
nmu:. il."\ blrlblı'.lnln r.ynı olu3 ormuş. 
'ile rl~atı \'tl.r'..' 

Bir h<•y, bir t:ınıdığından uld&l'ı 

mektubu akudukkı.rı onra, !Uz.umu 
kalma lıgı iı;üı ~ ırtm k Uz.em iken 
L~I ııWmış: 

- Aman ~Jlm, dcnıtı:. nlçlıl 31r. 
tı:\ on1mu~ bana ' rin de 'lllemleke. 
t goodere)1m .. 

Orta ho)lu, aert ft abminh bı
yıklı, ayaklan, yemenW hir b:ı. 
maldı. Parça pnrca olmut, kaskell
ni ıki cli)le birden göJtsiinde tutı.:• 
lor Ye sanki gırt}arğını yırın yırta 
konuşuyordu. 

ıınl:ışılruı,ıır. Kcndf~i cneıa, Kuı°r.
kııpıdoki kili eye gitmiş, burodıı 
vcır k1t\'YCIİl le lı:ığırnrnk c:r.an oku
muştur. 

Tabii herkl'.'s haline giilrniı~, fıı. 
k:ıı kımsel e bir zcırarı dokunmııdı
sıııdnıı kili~eclen yine geldiği sihi 
cıkmış. ı;:itınişlir. 

· çip gidebilir. Bazı in•t.ınlar i~e aksine 

mezarlıktan geçemez. Fakat yılanla, çı • 

yanla oynar. Demek ki üuanlarda mu. 

hakkak böyle bir 'ltiı vardır. Bu iris yeni. 

lemez mi? Pekala yenilir. Ancak., bu in~ 

sanın kendi kendine yapacağı telkin, bu 

hiHi giderecek surette tedrici bir alııma 

meselesidir. Bir tecrübe edini;. Mııhak. 
kak muvallak olacaksınız. 

lla.Umiz M.llil DJ nı hal? 

NASMT'I1N 

suçu "mabette hınmlık., tı . .dir 
<'amiin pervaılarını ( 1) 5Öküp gö. 
türmck ısterkcn ynkalıınmıştı. 

- ı:rendimc söyliycyim, C\'Velil 
Kumkapıdnki kiliseye giıtiın. Ornda 
ezan okudum. 

- Nac;ıl? Ne dedin? 
Suçlu gayet ciddi: 
- Kilisede ezan okudum diyo

rum efendim. 
- Ynaaa? E sonra? .• 
- Sonra da kalktım Dolınabahçe. 

le gittim. Maks:ıdım cnmide namıız 
kılmaktı. Cami k:ı.lab:llıklı. l'cııcr
reye yaklaştım. Dayandım. Blı
denbire nasıl oldu, hllmem, per. 
Yaz]nr Sokfildu, 

Nah ellerimi şöylece açtım, ku. 
enl;ımn clüşlüler. Kucakladım on-
13rı ... Şöyle bir kenara koyaraklım. 
Faknı ... lmam: 

- Hırsız Yar., Yetişin! diye h:ı. 
ğırmağa başladı Polisler geldi. Be. 
nl yakaladılar. 

- Demek P<'rvaı!ıırı sen söktnl'· 
din? 

- Hayır beyim, hayır .•. \'nllnhı 
de hen sökmedim, billahi de ben 
~ökmed!m. 

- Demek sadece çalmak istedin? 
- Yine ha)·ır beyim, yine hnyır. 

Çalmak nlyelinde değildim diyo. 
rum, size." Günahtır öyle bırakmak 
de~ll mi ya? .. Kaldırdım, bir kö. 
~eye koyayım, dedim. 

- Ama, bak zabıt varalı;asında 
neler yazıyor, dinle! .. 

Hlklm böyle diyer~ zabıt ... ~ 
rakasından anla!}ıldı~ına söre, 
lfilseyln oğlu Mehmet Taki adınd'· 
ki auclu, geçen ramaınnın 20 nci 
{iÜnü, aayrJ şuuri harekellerdc bu
lunarak Dolmab:lhçe cnn1isinin 
ıclne air:nıif, namaz kılmakta olan 
cemaati kaldırarak: . 

- Kalkın, Allah geldi. Ren Alin. 
hım! Dileyin benden ne dilerseniz! 
diye b~ırmağn başlamıştır. · 

Cami bir andı karıtmış, halk 
canını deUnin elinden kurtarmak 
ıçln nıtsele kaçışmııja girişmiştir, 
myıece başta imam olmak iiıerc 
bir saniyede camide kimse kalma. 
llllflır. Bunun üzerine, kendisini 
''Allah" zaoneden, deli, fırsat !m 

H:\kiın znbıt ,·ornbsını okuduk-
l:ın sonru: 

- Ne clİ;)CC'<'k"in hıınlora lı:ı!rn. 
:rım, Mehınrl Tnki'l •. clıyc onlu. 

- • 'c diyeyim, efendim ,hepsi 
C:o~ruclur. O zaman cfen<limc ı..1yli. 
~eyim, beş oıla)ı C\ im bir J;ccedc 
çıılır çatır yanmıştı. Derdimden 
nklımı knybcıtim, hasta olılum. 

Alloh hcninı 1 di..,e bağırmış_ 

sııı? 
E tııhii. Deli) elim, o z:ım:ı:ı 

efcndlın. t c ny Bıılmköyde, hasta
hnneılc ~altını. İşte la,ğıllnrım. 

:'.\fasıının üzl'rini üf!edi ,.e Meh
ml'I T ki hüylc diyerek lrn-;keliııl 
hin lıiı ilıtlmaınln .ko) duklıın son. 
ra celılnrlcn hfiyiik lıir dlzdan cı-
1.:ırdı lcinden iir dört ıııne 1.A~ıt 
ıılar:ık hakime gl'ı terdi: 

- işte hıınlıır cin o zıım::ın deh 
olduğumu ~:::ız:ın lı\porlartlır. Ne 
ynpayıın, ercnrliın ,delilik bu. Her
kesin b3~ına gelir. 

Htıkirn raporları tetkik erlince, 
l\felınıet Tıı'klnln hakikaten, vakayı 
ınütenkip ı.loğruca Bakırkö\' akıl 
hastahnneslne yatırıldıAı ve orada 
üç ay lmlerok tedn\'i edildiği anla. 
şıldı. 

Bunun üıeriııe müddeiumumi 
muavini Mehmet Toktnln o ıaman 
l~ledfıi bu sucıı göre, cezaya ehli. 
yeti oJup olmaclığtnın bir defa da 
.Bakırköy hastahanesinden &Orulma. 
sını isledi. Mahkemede buna kanr 
'ererek dıınışmayı başka bir ıüne 
bıraktı. 

- Mehmet Takt, bir defn da hn -
tııh:ınedcn soıııcnğız. Dunun için 
ınuhakemeni bnşkıı güne bırakıyo. 
ru:ı. OnQmUzdekl nytn 24 ilnde se. 
lecehin. 

- Olur, he~ im, olur. Nere)e is. 
lcr~r.nit. sonın. Ben Mectiı!inl7. gii•ı 
gelirim. 

l\fehmcl Tııkt, kasketini ına~dnıı 
alı:1ı, fiskeyle tozlannı silip yeniy. 
le sildikten sonra b9şına giydi ıe 
yemenilerini sürllye sllrftyf! mah. 
1-emeden cıktı, gitti. 

ADLiYE MUllABIRI 

fınat diyerek camiyi soymağn Beyoğlu l'abancı AS. S. Baıkanlı. 
kalkmıttır. Fuat deli aklı bu işte, 1 üından: 
camideki süzelim seccadeler, halı- t _ 338 doğumlu olup bu doğum. 
lar l'erine tutmuş, pencere pen-aı. Jularl:ı muameleye Jabi yabancı er
Jannı •&kerek kaçırmak istemiştir. lerden B.-,·oğlu ve Beşiklaş semt. 

Fakat dıtanya fırlayan halk he. !erinde oturanların ~ubat ayının 
meo birkaç 't>Oliıı bularak camiye tek günleri ölle:re kadar nQfus 
yollanm1'lar ve Mehnıet Takt'yi ku. cilzdanlan \'e iki adet fotoğrafln 
catında tahtalar ka~anen Yakalı. bulundııkları emnlyetce tanzim e. 
mışla.rdır. . dilecek ikamet senediyle birllklt 

Yapılan tabkıkal sıruında Meb. şube)'e gelmeleri ilAn olunur 
met Takl'nin camb•e gelnıeden e\'. 2 - 1şbtJ llAn tebJll mak

0

amına 
Tel daha ban işler karışlırdıtı dtt kaimdir. 

- Ne c1ıedlll T MJ1ıe Mr tekili ml 
ft.r1 

- ADIM~._ uyuyor 
...... t lıay AJı1aa 1ıoıMa lkea, bQııu 

7ledtm dl ..... Şimdi ortada iki llCD 

kbtJ lılr detDek TIU'. Nea811Dden tut. 
-.uz elbala ldrl.-ecek, 

- JC7ftlaı 41eeıme ki. lııa 1tte.ea_,goaı 
...... ~benim.. ..... ~ ........ 
ır.o. .... .._: 
- ..., .......... lllflJ"ııluda yok. 

......... teaella -- ..,... 
pldL, s.lma IDerak et.1neytn ! 

(BoWU lmllM) NW olan ŞIDMI ta.il. 
ettqtmls luı4IU' U.U.raı... ve tec.. 

lılr .... clelDdlr. Onun ılalaa 

Dert pıecettnı ""' blllwıea bu 
~ roltı olmıyaa •ftllı )°eli • 

-.uma laJ'llMlmı talanla etııd. 
• Çok ......... ki, r-.-. ....... 

--. ........ Ye aıJıhaft yerinde. O. 

11118llrl~. 

8-t lllP. 
llaaa selen rtden yok. 
bet kardeş odanm içinde ıdnlrll a 
nnı~rla dnlıısıp dumyorlar. • 

~ ~ lıalu7or; 

- 4r.ı.a lııa ftkte -- .--01. 
dl. 

- Evet. tk1 Mai .-. lal& mef• 
danda yok. 

- Acalıa oau ela 1ıtr tar.ala mı dtl 
tllrdttler 1 !. 

- Ben ArMYua bu ı,ıc.ı IDQl&Uer 
elaı'ak ~ emin ........ 

- Emla *iti ..... , 
--:. llafll'. lla m e ı lıleJI pollll mGdtlrt. 

"1Uae lıOdlr...a.. n aynca Judalıl la. 
tıemeu. 

- Ba da -al blr fUdr. Bele eaat 
!ld7e kadar~ zteı' plmesııe, 
derhal polla mlldtlrlyeıtne tıeldonln 
ınaıtUnat verlrl&. Bu sece tube m0 • 
llUrlerhıdea biri mllclür17ette nöbetçt_ 
dil'. 

·. 
Slr.aıı fena halde tlDlıtl 
- A~ .. ~ kanlılıf'la da bir 

....... ..... ~il& ......... Aıa. 

:AZE~E KONUŞMALAR! \ ENSONDAKiKA 

Dılencıye, sadakaya, '""~~::.~:.:K;~=-. 
ıı arama ve ı, verme tlAnlan ıco Son 

k a Z• a ve be 1 aA. ya da 1• r Daldkada parasu. neşreclUeıoekttr. Ev. ıenrne Uklln göndel'f'n olnıyucula'rm 

ınahfın kalmıık üure ısıırttı adreeleri 
ol ttlldlnnelerl t:.ızou.) 

Kendi başımıza, evladımızın, cohığumuzun cocu. 
ğumuzun basına kazalar. belalar. afetler yoran •Lü
fcylileri, hırsızlar, katiller ve casuslar szibi takip 

eden siddetli kanunlarla yok etmeliyiz 

Kelımi Hemeda.nlden gU7.el bir söz 
olcudum; şair: '•Herkes herıihı bir 
mlkdar yol yUrllr, fakat sokakların 

tlryakuıl dllencllerdir" diyor. 
latatlstik cetvelleri ne göeterir bil. 

mem; İatanbulcla dolaşanlar sokak bn. 
ıına, kahvehanede yahut her .wq;l lı1r 
umuml yerde otunıp dınlenmek iste. 
yenler de her nefeste bir dilenci ile 
ka11ıl8§ır. Ben lstanbulda, bir dilenci 
lcr çetesinin ve dllenci mekbıblnin 

ınevcudiyetlne inanıyorum. On yıl ev. 
vcl basta.neden çıkıp da memlekeUne 
gitmek için M.la para top11yan bir dl. 
leııei t&ııırım ki, İatanbulda evlenmiş, 
çoluk QO<:Uk sahibi oımuı. ııımdl de, ile 
Y'-fla.rında kadar toaun gibi blr ottan 
cıfm kolundan tutup dola§ır • .Merdi • 
wn basamakları gibi dört kızcağızdan 
mUrekkep bir çocuklar kafilesi daha 
billrlm ki, çakır gözlü, !ett.an ve dil • 
baz olan en bUyUktcrl §U son gUnlerôe 
ortalıkta glirUnmediğine göre kocaya 
gltmi§ olacak, ber ~ ellerinde 
kA,tıUa.ra 1&r1lı nane oeJterleri ile, Bab 
çekapı ve Emlnöııllndeki lçklll yerleri 
birer birer uğnyarak Gala.taya ve Be. 
yoğluna geçerler; nane ,ekerler!, sa • 
ibıtaya karııı koruyucu tıımmdır; bu 
kıalara., birer "dUeDcl fidesi" demekte 
tereddüt etmlyeceJim, bunlar, kelime. 
nin btltUn kuvveUyle küçük prof~ 
nellerdir. 
• Gazetelerden, tızerlerinde yU&lerce 

ııra çıkan dllıencllerin yakalandıkları

nı çok okumuıur.dur. 
DUencilerln beynelmilel bir dU.tun.ı. 

nu herkes b!Ur: "Nerede oluna oıaun. 
ne zaman oluna oı.un, kimden olursa 
ol.un, ne olursa olsun, ı.temek". Şel
kat ve yardım duygulanmıza tecavüz 
eden dUencileriD bilbaua içinde bu • 
lunduğumuz ıu dUnya. buhranında, dUş 
kUn vatand&§lara ağu§unu açmıo ha. 
yır mUt.ueaelerini de dolanc:hrabilec<!k 
ıertnı dUıUnebWriz. Dilencilere ka?JI 
bir zabıta cephesi di!ğll, halk cephesi 
kurmalıytz. Hizmet k&J'fılıtı yardım 

isteyenlerden clıınlzdeki lmkA.nlan esir but kaza ve bel~ tehdidini savurmuş: 
gcmemek: fakat, hJz.metten kaçnralc "Az sadaka çıolt bell defeder.". Derbe. 
uzanan elleri de geri çevirmek ıa.zmı • der mulıarrlr, arka.tlo.,şlarmdan bh1ne 
dır. Hayır mUesscselc.r!nin de yapaca. ~ on para Yerip heritl eavmasmı ~ 
ğı bu olmalıdır. Asıl yardım 1§811..e jf ~o.ret etml§; dilenci uzakbtıırken: • Bu 
göstermek, ıı:ı 'ti ermektir. AUi dil§kün- glbi şeylere inanıyor musun\' .. diye 
ler için, DarW!ı.cczeleriml: vardır. Bu ııormu§lar; Ali gU!mU , ve dUenct)1 
lslm Uzerln:!e durmak, bizi mevzuu • göstererek: "Evet! demi~. on para 
muzdan ayırmakla beraber mı.ve de et \'erdın, bell defoldu!". 
mekten vazgeçemem, ibenlm. bu isim. Blrkeç gün oluyor, bir arkodaf1llllla 
den çıkardığıın rnQ.na, sokakt&c top • ı.ahvede otunıyonrn, ım.rııımıza bir dl. 
ranm~ Alllleri ccmJyetten tecrld eden !enci dikfldl; mUb:ılO.ğa etmiyorum: 
bir yan hapishane ~ğlldir, bir hasta.. Ayağında gıcır gtcır, kunt, sapa.aat • 
ne .• :p3Jl8lyonudur. lam nalı;alı 'b1r lrundura ve yep) eni 

Dilenci bir parazittir; biltUn para. kalm yUn çorap, vayalt pantolon, be • 
ziUer gibi, muzırdır; ·~ilenmek" ve llnde )'Ün lrupk, sırtmdn mükemmel 
"dilenci,, kellmelerUe mU,taklaruıı bir mintan \'e yepyeni bir ceket, ba. • 
Türk lQgatlnde ölü kelim.eler aruına §IDda, yUn bir §Rpka • kukuleta... sng 
sokacak çok ıiddeUi \'e aüraUl bir te. cJlnin parmakları bir dol;'U~ !elO.keU 
mizleme işine girişmeliyiz. Al.nmuun olarak ltıvnk, bu adam, yı1lardanbcrl
ter1 karşılığı kazandığımız para ile dir, bu parmaklann diyetin! toplu • 
tcnbcl beslemek, şefkat ve merhamet yor .. kolunu bir maldnc ı:a,rkına knp. 
ile değil, yurda hiyaneUe ifade edl.Ur; ltran rnıı.s\µ11 b r ameleye fabrikalar a.. 
§efkat ve merhamet kaynaklarımızı, ca~ kaç lira tazminat verJyorlar? .• 
hayır mUesseselerimlze, yurt imarına, Kapkara pos b:yıklarıle pUr sıhhat do 
okullarımıza, ordumuza o.kıtmalıyız. ıaııo.n bu heyUmnm görebUeoeği bir iş 

Dilenclnln ağzındaki dua kadar kor. yok mudur? .. 
kwıç bir ıey tuavvur edilir ml? Dl- Fındıklılı müverrih "Mehmet Ağa 
lene!, bl.ze her rastlaYl§ında 1lzerimize nakleder: Boluda blr G'eDC!n ba§mdan 
cvveltı. blr ''kaza ve belA" yorar!. Ru. bir kaza geçml§, iki eli de blleklerfn. 
bumuzu bir clebfet bava.sile sarsar ve deıı kealllp kopmuıı, tellketzedo deli. 
bu ruh sarımrtımızdan ı..t.ifade eder.• kanlı latanbula gelmif, za.manmın me: 
Bizi, kaza ve belAdan dilenciye ver hur hattatıanndan Suyolcu Zadeden 
ditfmlz sadakalar aeğİJ, hemclnslml : hUsnülıat dersi alm!J, blr gUn de Dör 
ze yaptığunız astı yardımlar, dllrüst düncU lılehmedin huzuruna çıkarak, 
ve necip inaaı:ılığmım korur. Dlnimtzln keaik kollarile yere bir kA#tt sermiş, 
emrettiği yaı-dun da budur. belinden dlvitlnl alıp karem çık&nnl§, 

Bir !ıkra hal.Irladmı: matbuat tari- kalemi de kesik ltollnrile tutarak, bir 
bimlzbı uııutulmut almalarmdan " aabr sUIUa, bir aatır da nesih hat ne 
Ceride! Hava<lliı muharrirlerinden bir yazı y&Zmlf ve padl§&ha, a:ımca, kc • 
Ali Efendi vardı; !aklr bir kalnrec:inln sik kollaril~ yuıp hazırladığı bir en. 
oğlu iken aırI kendi gayretile okuyup amı §elifi takdim ~lml§? 
ya.zan Aıı Elendi, tahm1neD 1231 hicrl Kendi bafımıza, evlAdnnıun çoluğu .. 
yıund4 doğmU§ vo 1273 de veremden muzun çocuğumuzun baıma kazalar, 
ölmll§tUr. ZarateU ile meıhur olan Ali, beı.ıar, AtetJer yoran tutey!Uer!, hır. 
bir gtln, iki Qç arkadaşı ne tmba bir sızlar, kaWler ve ca.suaıar gibi takJp 
koltuk meyhaneBlnde içiyormuş; bir dl eden §iddeUı kanunlarla yoketmellyiz. 

ıeııcı ka111lanna dikillvermi§ Ye ma. REŞAT EKREM KOÇU 

fon battmm tam bu pencere önünde 
ı,oPIDUI olctutuno gördtl. 

Y&ft!Ç& geriye ~kildi 'c korkak 
ulr AeSlc bağrrdı: 

- Afabey! Ben ~nanyı buldum. &u 
raya gel .. 

Sablr lferlle prdL 
- Ne ftl'.,. Ara.ayı buldun mu' 
- t,tıe .. pmoeremln 3nllncleld hat 

"rman: ISKENDER F. SERTELL' 
ke.nmif~ 

Saldr cevap 'YfJftDeden, peıacereden 

efllcll .. teDert muayene eıtt: 
landan bir.._ çdanadı. Saı.ba kadar 
~ delilb ya, Oörtb'onıan ki, 
... tler aaırıar kadar mmağa ~ladı. 
ZaVllllı ),_cemla bizden yardım 19W. 
YeD lelllnt kulafonda duyar gibl olu • 
)'OnıDl. 

Sahir blr&ınblre vücudunda bir ür 
perme clayda: 

- Baklun var Sinan! Ben de kal. 

ben muztar1b1m. l"llbt elimde bir teY 
yok. l1Wl.,t .,,.. --'lda -1mJ 
arlW'8fDD olan lapletD bir zablta 
memuru takip ediyor. Onun yanlDna 
ıhtiyacl oı.ay41, buna bize de M5ylerdL 
RalhukJ o, kendi itini kendi bUea ve 
kendi sapan bir adamdır, 'l"ardım 1b 
tlyacı duyarsa. bunu bqka blr yerden 
t.elefoınla mUdürlyeto de, Kadıköy me.r 

kezine de aöyllyeblllr. Bö11e bir te)1 
bb.lm duttııımenüz biraz abes OIUJ' a. 
ma, benim de içime birçok tUpbele.ı 
ıtrcU- Haydi, aç ıu telefonu bakalım 

Sinan rehberden pollı mUdUrl)etlnl 
'"-lda.. Telefonda aramala b&§ladı. 

- Oenp \Wllll1.odar. 

- Kabll delil. Polis müdüriyeti e&o 

\ ap vermez olor mu 1 

Sa.bir teıefoau ellne &141 .. 
- O ne? Telefon bo7.uk, 
- Bozuk mu 'l Hanlya blraz 5noo 

kmU§mQltuk. 
- ŞlmcU bozuk. 
- Başka bir YP..rl arayın ho,kalım, 

SahJr 1Upheye düı;tü • 
Elini f&katına koyda.. 
l>öfllndtl •• 
- Salan telefon hattına bir suikast 

)'&pmumlar 'l !. 
- Olabutr .. 

lkl karcıeo oda4a.n rıktılar. 
Sahir üst kata tı:rladı v llOfadald 

(>CDOOre)1 açtı.. evin önftndfln geçen 
tınvaı telefon hattını teUdke bafladı. 

- B~r ısey buldun mu ağ:ıbey? 
- Bayır •. bir tuu..a göremlyonım. 
Sinan da odaamm pencercelnl aç. 

nuştı. 

Sinanm arqtırmuı uzwı sUrmecll. 
Daomı biraz dqıarl)'a ÇlkMmca, tde • 

- Evet. Hem de pek yeni keenmı, .. 
KNllen t.ellf'rlıı ueu parlıyor. 

- Bir tel makuı ile kesllcUtl nm • 
hakkak. 

Sabir pencereye dayandı: 
- Şimdi benim de lçlml korlrunç 

r>Uplıeler earmap 00,la.clı. Hu, ml\thlş 
bir çeteye benziyor, SlnAn ! 

Keıuıtmb:I koruyalım. 

- Dll§maa et~mıı.ı çe,·ırmı~ .. bat 
.Q ldmbOJr, belki de evhrıb.in fçlne de 
glrmletlr. 

- Hariçle lrtlbatmıızı kl'tlmek için , 
telefon battım koparmı111ar. Buınlar 
yaman adamlar,, 

- E'-et. Bu no cUret ! Bu ııo cesa. 
ret! 

Sablr pencereleri lndlrdl , o iç taraf 
tan sUrmelecll. Eline roven·crlol al&· 
rak, 8\in her tarafuıı gözden geclrcU. 
Alt kattaki Ç&Jna§ırlıp, köm\lrlllte. 
mottata kadar gittL. Bahçe kapılUIJ 
da sürmeledi. IDeblr ki>&ede ulak bir 

y&baaca izine ruüamam. 
• (Devamı var) 

Evlenme teklilleri: 
• Boy 1,68, kilo 60, 28 YaflDd& kwn. 

ral ve 60 Jlm maa h devlet memuru 
bir genç: Evine ve e§lne .sadık Te ~vl 

olan bir ba.ranla evWımek istemekte.. 
cllr. (GU\yaprağl) Teımlne mektupla 
mUracaat. 

lı ve iıçi ar~yanlar 
"' Ortamcktep mezunu, eaki ,;e yeni 

Jazıyı okur yazar, on Uç sene mlltead. 
dit yerlerde motllr ve mnkine tamirat 

talığı yapmı~. lstanbuldan ehllyeuı. 
t'lelttrll· tems:ıt tıılerlnden anlaya.o bir 
şoför, herhangi bir fabrikada, ınaki. 

nlsUik ,•cyabut makine motıır tamirci 
hğı, ıoförlUk, tCS\1yecWk, cilA'"11ık, 

traktarcUJUk gibi işlerde ço.Iışrnax .ta. 
temektedlr. Ta:fraya dıı. gidebilir. Ad 
res: Nuruosmaniye No. 78 kalıved 

HUseyln eliyle i"cthi Y.T. n1Uracaat. 
• 18 ) nıında Hukuk takWtesl.De de.. 

vam eden, resim mUeaeseleriniD blrlıı 
de bir seııe ~alı§llll§ bonservloli bulu • 
nan, ke!U de verebilecek ırir genç, bU 
t.ün gün veya meaai eaaUeri hartclndt 
geç vakte kndıır çal.ıpıak istemekte. 
cllr. (O. Nur) remzine mUracaat. 

• 18 yaşmdn orta ikiden çıkmıı. ta. 
nınmı~ mUesseaede, A.nadoluda mUba. 
yacıt i§lerlnde çal.ı§m~ biraS daktilo 
ve telefon aantralmd&n &ril&yan blr 
genç iş nrnmaktadır. Dışarıya da gide. 
bilir. (Muammer) 'NJ!IZfDe mllracaat 

• tyt 1ıı«iJ1zce bilen bir UıılYerwlte 
talebesi, hergUn aaat Ui ten sonra lıeT
hangt bir mtıeaseaede çalıfmak l9te ~ 
mektedir. (Ümit 72) :romztne mllra • 
ca.at. 

"' Ortaokul UçüncU smıtt.a oku,an, 
riyaziyesi kuvvetll, yazısı güzel bir 
gene. mall vutyeUnln boauklqu )'il. 
zllnden bir mUeueaede öğleden sonra 
ÇallfDlak tatemektedir. (Sevim) rem. 
zlne müracaat. 

• Fen faktılt.elll.ne devam eden bir 
genç ortaokul talebelerine, ehnn 
şeraltle matematik, !lzlk, ktmy"' den. 
!eri vermek ıstemektedlr. htenben ya. 
re de gidebilir. (K.S.S.) Tem&lne mu. 
racaat. 

• 16 yqında. Blqam kıır. n.nat mek. 
tep~rl birine! smıfmdan, malt vaztye. 
tinin bozukluğu dolayıl!l\e aynlmı;, 

b r bayan, herhangi bir mUessesede ~ 
aramaktadır. (D. Ku bakan) tttn'ZlnP 
mUrnc nt. 

Müteferrik: 
• Bir Mııkl1'ccl ÇD'&ğı arancyor -

Hali vakti yarlnde, çırak parasma tıı. 
tiyaç göatermlyccek bir all1'den gUctı 
kuvveti yerinde bir çırak aranmakta
dır. lııtiycnlerin TUrklye Basımevı ma. 
kine ustası Turguda mllracaatıan 

Aldırınız.: 
Apflda remlzleri yazdJ olan o. 

kuyucularımızm namlanna selen 
mektupları idarelıanemlzden (pazar 
tarı hariç) hergün sabahtan ötley< 
kadar ,.c saat J7 d n Aonra aldınna 
ları. 

(M. ELKAR) (l<TalU!I%Ca dersi) (Ş.) 
(Beya% gUl) (Znran) (GUI) (T. N.) 
(34 Bol) (\'atcın 55) lÖJmiyecck 
:ışk 113) CM.K. 122) (25 Sedef) 
(A. 5) W. K. .M. 9) (SaaO 
<Günel1inin deni7.cisl) (Ful) (H. Ö 
Sevimli\ (Yarar) (FG.D.) (H.N.) 

(F.Z. 33) (0.P.K. 2072) (M.K.A) 
(A.Ahmet> (O.K) (Nadide) (Akta 
tay) (T,R.B.) (Mehmet 3~) CG. Mine) 
(PJ. 24) (S.B. 12) (Y. Akın) <J..eman 
Y.) (Denk) (Şevki Şen) (Bahar 
ç~eğl 1) (İ§ 45) (AkyUz) (İnci) 

(35 Aydoğan) (O.S.) (Ümit) (l§ıkl 

(Amerikan) 

Okuyucularımıza: 
Bu slltuna ait idaremize gön&ıree. 

cek mektuplarm zartııın u.tıı. pz<
tenin sahip ve yazı işleri mUdUrlerl 
nin §abs1 adı yıwlmamalıdxr . 
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,unkü köpeğin lıulunduğu ~·erde 1 
hanımını oraınak g:ıyel tabii bir , 
eydi ı~nk:ıt köpeğin cesedini lıul. 
mnmıza meydan kalmad:ın evvel 
Ynvallının \'Ücudu kalörircr ocuğın
da yakıldı ,.e lılze ) adigar diye 
hırnkılan lılr kemik ııarc;ası l..Qra 
·ı ivin ingin ölümü Jı:ıkkınd:ı şüphe
lerimizi arttırmağn ) aradı. Eğer 
doktor Hant raponı)·ln hu noktayı 
meydana çıkannatnış olsnydı başla. 
dısımıı )anhş yolda kimbilir ne 
ı,adar gidecektık. llaltiı daha doğ. 
rusnnu illraf etmek lazım gelirse 
şurasını da soylemek icabeder ııti 
doktorun raJ>Qruna un inanmadığı. 
ınız dakikalar olmuştu. 

Köşkten nynldığımız gün hu ilf
ı ııfı doktora yaptım. Doktor kahkn. 
halarla giilerek ccvnp ,·rrdi: 

- Ö)leysc ödeştik, zira hen de 
kocanızdan şüphelenmiştim. Her 
şey onu itham eder gibi)'di: .Ara. 
basında bulunan ölü, ölünün üzr• 
dndckl bfiyfik sen·cı... Kocanızın 

beş parasız bir artist oluşu. Bütün 
:bunlar bana çok miınalı şeyler sü
rünmüştü 

Kuru bir se le: 
- Doğru duşünınüşsünüz, dedim. 
Cevabım herkesi güldürdü. nu 

sahne ılık l>ir nisan sabahında se
ciyordu, !Jütün kapılar ve pencere
ler, ilkbaharın içeriye dolması icin 
ardına kodnr :ıı;ık? Odanın bir kö. 
şcsinrte denkler, sandıklar, havut. 
lar, kendilerini 1\cvyorka götüre• 
f'!ck arabayı bekliyor. nu toplantı:la 
hayaletler köşkü macerasında uzak
tan i\'C 3''akından yer almış herkes 
rnr. Yalnız bir klinikte ted:wi edil. 
mckte olan I.üella Kolcsnaşla, An. 
nabclla lla)•ne müstesna. Fakat 
Standiş hiıl nhıı ornyn kadar gö. 
türecck. 

HvvcJ;i Annııbella Bayııenin ya. 
nına girdik, sanlı omuzuna, keder. 
li gözlerine rajJmen genç artisUn 
yüzünden sıhhat fışkınyor Ölüm 
kadar acı l>lr bekleyişin sonunda 
\ıınııbellanın talibi bir cümle ile 
hulilsa edilebilir: Artık zavııllı ka
dın ne biı· şcı üınit edebilir, ne de 
lıirşcyden korkar. 

Onu görür görmez ilk sözlerim 
şu Rlf.l11: 

- JJill)'Orum Annabella siz de 
lıcniıule Jak'ı suçlu .sanmıştınn:. 

Genç kadın sükönetle ceTap ver. 
li: 

- Sizi hiçbir ,·akıt adam öldüt• 
müş olnr:ık suçlu saymadım, yalnız 
FrankJcn Elyot kocınldığı nkıl 
onu siziıı kocırdı!ıınızı diışünmüş

tOm. 
- Şu halele Mister:; Kotesnaşın 

lrnçırılmış oldullunu bilmiyor muy. 
dunuz':I 

- Jlayır, ben c.lc herkes gibi kn. 
rlikörünc nldannn~tım. Lüellanın 
J,ızrnııı hicap ,·eren macercsını öğ. 
rcndiltini ..,.e kızının intikamını al. 
ınak içiıı Silits vasıtasiyle Darnlcyi 
öldürdültünü düşünmüştüm. I.ücllıı
~ l dün görclıilılim. Znvnllı kadın 
Jnzının fect akıbetini hfılıi lıi1mi)·or 
Ye nmit ederim ki hiçbir zaman d'.l 
ü~renemiyecektir. İlk günlerde za. 
,nJlı Frank' ta, I.ücllanın Fransaya 
gitmeden cv\·cJ Darnle1i öldürmek 
için planlar hazırlamış sanıyordu 

- Ya Pari len gelen mektuplar? 
- nu ınoktuplar beni de nldaltı, 

Zira Lüellanın el yazı ıydı. Şimdi 
öğrendim ki bu mektuplar Hiltop 
llavzın t:wanarnsıncİn J.ücllaya ynz
dınlıyor \"e ornd:ın J.oraya gönde. 
rlliyordu. Bu suretle J.oranın Pa. 
risten postnyn ,·erdiği mektupları 
hepimiz I.Ocll:ıdan geldi sanıyoruı. 

- Peki, nc:ıha Jnn'ın macerasını 
Elyota haber vermemiş miydi? 

- }fa)·ır, Elyotun hiçbir şeyden 
lıahcrl olmadığına eminim. 

Annııbcll:ının yfızünden karanlı · 
lıir bulut geçti. 

- Du adamlar, dedi, gerek Darn
lcye gerek e Hlyots yazdıkları mek. 
tuplard:ı eğer harice ufacık bir sır 
ızdırac:ık olurlarsa derhal öldfirf· 

lcceklerini bildirerek tehdit etmiş. 
lrrdl. 

St:ındiş sozc knrıştı : 

- Jlarkvayı suçlu gösteren en 
ınuhinı delil nıistcrıı Kolcşnaşın 
ıfadcsidlr. K::ırlınc-.:ıijız ..,.akın tavan 
Hrasında yarı lıaysııı bir halde bu. 
lunuyordu fakııt Sil.isin H:ırkvayın 
:ırasında seç.en lwnuşmadnn hlr 
parçasını işitchilmlşti r • 

.\nnııbcll:ı ucı acı ıırııdü: 

Bunun nrtık ne lüzumu ':ır. 
~. lnıı \akıı1 ı kısaca anl.ıtnbilirim, 
l~lyot Lüella imzalı bir ın~tup a'· 
ınışlır. Kadın hu mektupla bir yer. 
de haydutların elinde esir olduğ-J. 
119 ft ölümle tehdit eilildiAini söy. 
liyerek kendikcndine nalliho h:mı .. 
na 108,000 dolar getirmesini emre
diyordu. P.lyot hu ııarn'\'ı bana ge. 
• rerek ,.e ornd:ı hir trlcfon hckli. 

1 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

~·ecekti. Frank Jm mektubu alır al• 
maz bana seldi, beraherce ,·nziyeti 
tetkik ettik ,.e neticeye l.:nd:ır h11 işi 

yapnıag.ı kar:ır 'crıllk. 

mayınız ki bu senç çift hayatınızı 
kurtarmıştır. Sizin uanıııuzda :ıe 
kadar tehlikelere atıldıklnnnı size 
anlatmışhm. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıklık ve Buton Ağrıları Derhal Kasar 

JoL: sordu: 
- nirdcıı im sırad.ı şüphelendi

Y.adın aynı gururla cev:ıp Yerdi, 
- Ben hiçbir iyiliği unutmam 

onlara nasıl teşekkür etmek lfizım 
geleceğin! vasfyctnameml hazırl:ır. 
ken düşüneceğim. 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Ktttutan lsrarla isteyiniz. 

niz dc~il mi? 
Annabclla lıaCifce kızardı: 
- EYet, fnkat bu şüphe çok sür. 

medi, \Ünkii l:asa bir zaman ~onra 
şüphelerimiz }ınşka l.ıir şahı.s üzeri
ne teveccüh etti. I .. Oelln Pariste ol
madığına söre omdaki kadın mu. 
hakkak Lorıı itli. u halde tablath·. 
Jc şüphclcrimir. Lor:ı ile Sila~ iiz.c

Bu sözlerden sonrn cllni uzataroJ.; 
bize ruhsat verdi 
B~ dakika sonra merdivenler. 

den inerken Jrık: 

Şehir Tiyatrosunun I _ 1 
1 lllı j . Y0:u'e':,·drı::~; __ , _____ k_ıta_•_t•-i-Jaa_ı_an~-----
'i 'l"~I Aqam 

20~0 csa .. lstanbul Lnazım Amirliğinden verilen .._. 

- Görüyorsunya Lola, dedi, ar. 
tık sevinmemek için hiçbir sebep 
yok, lstckballmlz temin edildiğine 
göre sırlöstü yatabiliriz, ne alice.. 
nnp kadın doğnmı. 

~.ouo liralık ntır eti almacaktU'. Pazartİltla ekmltme.ı a-
ffl.f KOM~J)J ti..l::!MINDA : Pel"§enbe gitnı> saat H de YaaaıvJ.ra.nda aakeı1 aatın alma koam,on 

Ak§aaı 20.30 da: yapılacaktır. Taliplerin ilk temlnatlarlle bent vakitte 11om1qona rinde toplanacaktı. 
- Siliistan nıçln şuplıelendiniz? 
- ı:rank Ilorson:ı·a Hırıunınun 

işçi kız len. (1832-591) 

••• 
harekeli sırasında oradrıyılı. Gemi 
nyrıldıklan sonra Silasın otorııobil· 
le gittiğini ,;ördü .Olomobil hızla 
önünden seçti fnknt El:> ot bir :..u 
içerisinde otomobilde bir kadın 

ikimiz de kahkahalarla suldük, 
' yaluız Slandiş olduAu ~·erde homur. 

d:ınıyordu. 

ZAYi - Bulgarllltanda ukcrl!k 
yaptığımı mUboyyin vcsiknmm suretl
nl Beyoğlu dördUncU noterliğinden 10. 
ı.942 tarihinde c;ıkartml§ isem de bu 
kere aslı ne birlikte zayi ettim. Yeni. 
81.nl a.ıacagmı. görür gibi olmu,tu 

- Su halde mlst~rs Jfolc nrı~ 
10rla götfirülmcmi~tir. 

Stondiş söze karıştı: 

Otomobile yaklaştık, saat nkş:ı 

mm dördüydü. İnsana ynşamak :.ıı· 
zusu veren güzel bir akşam. 

Jak, hfrdcnblre: 
- J .. oln, dedi. bu akş:ım yemeğini 

:-ie\·:)orkla yemek ister misin? 
- Bu akşam mı? Fakat bu im. 

künsız. Ne cleklrik ne de telefon 

1901 doğumlu BüsoU oğlu İbrahlm 

Flllbe. 

btanbul ~ın·cı km lfemurluğuo. 
dan: 

1 ucretini ödedim. 9·'113900 

- Hayır, bakın size hunu da an. 
lntayım: Zanlh kadın hizmetçisi • 
nln kendi~i 3''crine P:ırisc gitmesi• 
ne razı olarak haydutlann tuzağı. 
na istemi)'e istcmiye girmiştir. Zira 
hu ndamlar kendisine birtakım 
mektuplar göndererek kızının lıa. 

yatta olduğunu haber vermişlerdir. 
..,.c ı.ornnın Janın :rıuısını ,.c imza
götlircceklcrinl ele temin ctmi§ler• 
dir, Bu mektupları gözümle gördüm 
ve Loranın aJnın yazısını ve im7.a
!ını taklit ederek yazdığına kani 
oldum. Bu mektuplarda mlstcrs 
Kolesnnşa çok gizli olarak • 'e\"
hampsir'e gelmesi l'ica olunuyor ve 
orada sevglll kızı)'la buluşacağı 
tebşir ediliyordu. Bu mektuplarda 
kendisinin niçin sizli yaşnmağ.l 
mecbur olduğuna dair hiçbir lzab 
hulunmu)•or yalnız bazı esrardan 
balısolunuyordu, Esasen misters 
Kolcsnaş kızının öldüğüne hiçbir : 
zaman inanmnmıştı. Bunun için bu 
mektuplara kolayca inanıyordu. 

- Onlara Ncvyorktaıı birer çek Borçlu: Moatara KNlllll Lonet: 
göndeririz. Beyoğlunda Tarlab&§. Sa.kızapct 

- f'nkat eşynmız ne olur? caddes.lndo 12 No. evde Bayaa 
- Sayın komiser arknmızdnn nıJ Melek oezdlndo pa.oaJyooer lkcu 

rcsimize gönderir halen lkametgi\bı ıneçboL 
Standiş ntıldı: Güzidenin iki lata senette alacağı 
- Bu benim için hir zCTktir. bulunan 250 liranm !1112 ve 264 kuhış 
Hala tereddüt ediyordum, Jak pul cezası ve mıı.hltcmo maaratı ve a. 

beni kollarımdan hıllu, zorla araba. vukatıık Ucretile birlikte tahsilini tc. 
yn koydu ve derhal hareket etti. minen §&h.8mıza nlt motosikletin lhtı. 
Yüzü hem hcyccnnh hem de mille. yaten haezlne dair Beyoğlu O'çUncil 
essir olan Slandişin eliyle bize se. SUlh Hukuk HAkimllğtnden nl<l·~ 
lam verdiğini hayal meyal gördüm. ıı.1.2.9il tarlhtı ve 41/!?lS n ·· 
Köşeyi dönünce onu tamamiyle haczi ihtiyatı kararı moto 
gözden kaybettik. Düz ve senif yol 1 zı ~ 18.12-941 tn. · 
önilmfizde uzayıp gidiyordu. Göz• 
Jcrimle bir kilometre taşı aradım: 

''- ~evyor!4 102 mil.n 
Jnk ta bunu gönnfişlü, lntlı tatlı 

gülümsedik. Kocam: 
- Sayfiyede yaşamak, dedi, çok 

fnUı ~ey. 

Gülerek cevap verdim: 
- Bundan sonra sayfiyenin a.. 

dını hile I~ltmek istemem, 

dUm.1§ ve tcrn l!IA.s l:· ... -61 
Uncu M. T. csns ha.kkmda nl ı:. ıklı tn.. 
rafından takipte bulunulması tlzertne 
>-ukandA yazılı ndre.sinlzo g5nderilen 
6deme emrinin arkasmn vcrilen meş. 
ruhatta mezk9-T lkametgQ.hta bulun. 
m.adığmIZ ve yeni lkı.ı.metgll.lım.tz:ı da 
bilen olmadığı görUlmllş ounaama meb 
nl len. tıa.klml~ sevkedllcı evrakı 
tetkik neUocemdc nıczldlr melkıunca 

J.ora Tiviningin eski gazele kol
leksiyonlanndan ne lstedl~ini 
oimdl anlamıştım. Kurnaz kadın 
kıun hayattlHI Te öllimüno dair e.
saslı tafsilAt edinmek istiyordu. 

Annabellaya döndilm: _'SON_ 26.l 942 t&rihU ve 4.2/897 CSM numa.. 
- Peki, niçin Silb yanında t>İ• ralı kararla tebllgatm 20 glln mUddet._ 

zimlc konuşurken köşkün periler le ve blr gazete ile Uft.runa karar veril. 
uğrağı oldu~undan hayaletlerle do. m~tlr. İ§bu ua.n tarlh1ndcn lUbarcn 
ıu bulundur;undan bahsediyordu 'l O Q KUMA 20 gQ.n içinde yukarda ynZilı borcu ta.. 

Annabcllanm dudnklarındn hazin tz ve auı.sraflar vo avukaUık Ucrctl!o 
bir tebesüm belirdi: birlikte ödementz, borcun tamamma 

_ Uşak ta hanımı gibi samimi USTASI veya bir kımnma veya alaeaklmm ta. 
olarak buna inanmıştı. Zira Lora- ldba.t terası hakkında bir lUraznuz 
nın geldiği gündcnbcri z:ı,·allı mis- Te varsa yine bu UAn tarihinden lUbaren 
ters Ketesnnş bana eYine her gece iyi te•viyeci mamyor 20 gUn içinde isUda ne veya §lfahen 
birtakım haynlotlerin seldiAini YC dairemize blldlrmentz lAzımdır. Aksi 
çalgılar çnlındıftını şiirler okundu· Tallplerio Kazlı • Çeemede takdirde icraya gıyabınızda devam o. 
ğunu söylerd!. MENS-COAT SANTRAL LTD, lunara.k muktezi muamelenin ifa kılı.. 

Standlş sözümüzii J.:esli: Şirketine mUracaat etsinler. nacağı ödeme emrinin tebliğ'! makamı. 
- isterseniz size bu csrnreugiı na kaim olmak Uzero keyfiyet 20 gUn 

havan bu klinikte de yaşatabilirim, • mUddeUc na.o olunur. (16S48) 
zlrıı °Şiirleri okuyan musikiyi çalan -----------------------------

eski sistem bir gramofon makin:ı. Kayseri Tayyare Fabrikası Sabnalma Komis· 
smı Hiltop Havzda bulduk. Hayalet. vonundan: 
)erse görünüşe s5rc ihtiyar kadının 
esasen bozuk muh.ayyclesinin ça. ı - Yeniden UAnma karar verilen kapalı zarf usuıııe yaptınlacak par 
bukcıı kııbul odcl>lleceiU b:ısil bir ke yoıun muhammen bedeli 296il Ura 61 kunJ§tur. Muvakkat teminatı 
~ey olsa gerektir •• Mesela bir yatak 2228 Uradxr. 
çarşafına bürünmüş Lora Tivlnink. 2 - tııaıeaı 14.2.942 cwnarteaı gUnll saat 11 dedir. Taliplerin belli giln 

Hepimiz kahkalıalarla güldük. ve saatten bir aaat evveline kadar teklif mektuplan kabtıı edlllr. 
Annabella dalgın dalgın bize bakı· 3 - Şartname ve p!Anı 150 kuruıı mukabilinde komlayondıın alıruı.billr. 
yordu, Onıı bir abla glb.l elim.i :.ı. Şu prtıa k1 pll!.nı almada ve gerek8e ihalede ttearet odaaı ve catıa ehliyet 
zattım, genç Jcadın lıu elı sevgıyle veslkalarmı ibraza mecburdur. (789l (MO) 

sıktı. Standiş te bu mnnznraya bn. 
bnca bir gözle bakıyordu. 

Artık mbters Kotesna.şın odasına 
silmek için hic.hlr m:ı.hzur kalma. 
mıştı. 

Doktor bütün :ıanfıııa rıığmen 
ihtiyar kadının hastahiıını yenccz
gine kaniydi. Mağrur mlsters Ko. 
tesnaş yatağında bile :bir tahta otu. 
rur gibi oturmuştu. Bizi yine bir 
krnlice gibi scllımladı. Jnce par. 
maklan yine eskisi gibi elmas yü. 
züklerle süslüydü. Derhııl hastahn· 
~de kendisine iyi hakıtmadı!lınd:ın 
şikıiyel elti. 

Doktor gelişimizin s<-bebini an-
lattı: 

_ Storm ail~i siıden müsaade 
:ılmağa geldiler, yann Grokforttan 
nyrıhyorlar, Kadtıt a1·n1 ınağnır ta. 
"ırla ce..,.ap Yerdi: 

_ Gidebilirler, fakat kontrat bi
tinceye kudur kiramı isterim. 

Jak ducl:ıklnrınılaki tebessümü 
gizlemezc ç:ılışarak: 

- Onu üderiz dedi. \'alnız lıurıı· 
~n gelişimizin sebebi evinizden çok 
tallı halı ralarln n~ rıldı~ımızı siıe 
öylcmek :ınm uduı. 

lbth ar hadın bu ~özleri tarna. 
mi)'Je ciddh·e ata111k uzun uzun 
methetti. 

Fakat hu kadar surnrıı St:ındlş 
dayanamadı; knllının s6z.finil ke'Sti: 

- Fnlcııt nıist<-rs Koteo;na5 ıırıuı. 

Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satm alma ı 
Komısyonu ilanları 

~-----Kapalı zarfla qağıdn c1na ve mtktan yazılı altı kalem mUtabiye C§, 

yası mUnakaaayı:ı konmuştur, Evsaf ve busuıd §!lrtıan komisyonda görüle. 
bilir. MUtabiye eşyası ıoptan bir talibe ihale edileceği gibi ayn ayn tnllp. 
tere kısnn kınını da ihale olunablllr. thalesı 9. Şubat. 942 pazartesi gUnO 
saat 11 de yapılacaktır. Muvakknt teminatı 8i62 liradır. Taliplerin ihale 
saatinden blr saat evvel teklif mektuplarlle Harbl)·ede Yedek Subay Ol:u, 
ıund:ı koml.syona mUracaaUan. <mS) 

Kat.ana yular ba§ııtı maa aap 
Katana ip yular ba§lığı maa sap 
Yerlt hayvanlar lçtn kıl yem lorbUı 
Katana hayvanlar için Jul ymn torbası 
Gfıbre 

Belleme 

10.000 
30.000 
30.000 
10.000 
60.000 

8.000 

st. Komutanllğ' Satm aıma Komısyonu ılAnları 

Yapılan pazarlıkla talibi c;ıkmıyan aşağıda cınıı. miktar ve muham. 
men bedeller! ya7.Jlı la§e maddeleri 4-2-942 çn.r§amba tunll htzalnrmda 
yazılı saaUcrdc pnzarlık1a satın aımacaktardır. Şartnnmcl~rt tıcr tun ko. 
ml.syouda görUlcbUlr. lsteklllerln belit S1ln ve Matlerdc Fındıklıda sntm 
alma koml.8yonuna gclmelert. {602) 
(Jfn•I :\lJktarı 

Ton 
Patn.tc• 85500 

20000 
K. Soğaa 4000 

.. 69000 

Mub. Bd. 
L. K. 
12525 
4SM 
7560 
6210 

Katn'c. 
L, K. 
1923 6.5 

6S2 50 
1184 00 
!)31 50 

• 

lhale r.amaııı 
:saat Dakika 

10 
ıo so 
n 
11 30 

Ankara ch-armda gösterilecek )'erde bir adet garaj biDaa kapalı 
la eksiltmeye konmuttur. İhalesi 12.2.942 Cuma gUnll aaat 11 da A.D.ııaıı
M. M. V, Ha .... a aatmalma komlııyonwıda yapılacaktır. Ke§i! bedeli '3 
lira ilk teminatı 4413 lira 78 kunı§ltır. Ii:eşit evrakı 228 kurup koıllWı~ll 
dan atmır. Taliplerin kanunt veıılkalarlle teklif mektuplarını ihale aa 
den bir aaat C\'Vel komtayona 'ermeleri. (1880-T.e4) 

••• 
Aşağıda yasılı mevadın kapalı zart1a eblltmelert hlala.rmd& 

gün, saat ve maballerdekl aaker1 aatmalma kom11yoDJ&rmda yapı.-ııaaı'Uli 

TallplertJı ttanwd vealkalartle teklif mektuplarını ihale na~den bir 
at evvel c.lt o:duğu komisyona ~ermeıen 
Obl8l Mıktan Tutan Teminatı 

llDo Lira 
Nohut M,000 115,GOO 1162,t!O 11/21942 11,30 Adapuar 
Bulgur 50,000 115,llOO 1162,50 6" " 115.80 Adapuar 
Nohud 50.000 13,llOO 1162,5" 6 H .. 11,30 AdapaJıar 

Bulgut' 50,000 ıuoo 116250 10 .. 
" 

115,80 Adapuaf 
Nohud 50,000 15,500 11925') D " .. 16 Ada pazar 
Bulgur 50,000 lMOO 1162.M' 9 .. .. 13.30 Adapuar 

20.000 3000 9 .. • 13 KUia 
109,500 6725 5 " .. 16 Ankara iN .. Sığır eti 30,000 

Koyun et1 150,000 
Sığır eti 180,000 
Sığır eU lt!0,000 
I<unı ot S00.000 
Sama.ı:ı ~oo.ooo 
MarBiJya 

118,400 6920 15 .. .. 15 Ankara iN. A.. 
48,S'llS 3315.63 12 ,, 
26.!IOO 1912 IY.l 9 .. 
15,000 1125 9 ,. 

tipi kire. 
mid Adet 40,000 8,000 

••• 

.. 11 .. ıs .. 11 

16 

.... 
Sam1mt 
Samsun 

CeU1da 
Cl---) 

~dıı yazdı mevadm kapalı zarfla ekslltmeleri 1&-2-Mt Pi.at. 
t.esı güDU aaat 11 Te ıe,ao da Jzmir Lv. Amirliği satın alma k:omln-Di 
da yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarlle teklif m.ektupl&nm 
'la&Uertrı.den bir .ııaat evvel komisyona vermeleri. 
Olml Mlkdan Tutan 

Sıiır eti 
Koyun eU 
~l eU 
Prasa 

Kilo Lira 
100.000 TO 000 
100,000 eô.000 

J00,080 70,000 
.Cl.700 15,1138 
41,TOO T,089 

••• 
(118& 

;!5,000 kllo aade yatı ve 3000 ton odan almaeaktır. PuarJJJda 
ıneleri 16-2-942 Pazarte.t gtlnll aaat 10 da Topkapı Kaltepelllldeld 
rl satm alma ltomlqonunda yapılacaktır. Taltplertn JraU temlDatJartle 
11 vakitte komlff)'orıa gelmeler'I. (19M - 918) . .. . 

20.000 kllo 11tır ctl alm&caktır. Kapalı zarfla 
gUnU saat 15 de Geltboluda aaker1 satın alma komlsyoııuııda 7&1•.eaJd'd 
Tahmin bedeli 11,IOO liradır, Tallplerln kanuni ve8lkalarlle teklif me 
l:ı.rmı ıbalc saattndeıı bir saat evvel komieyoına vermeıerı. {19"-908) .... 

Aşağtda yasılı mev&dın pazarlıkla ekBDtmelerl btsalarmda yazdı 
saat ve mah:ı.llcrdeltl ukert 1111.tmalma koml8yonlal'lnda yapılacaktır. 

liplcrln beıll vnldllt'rde alt oldufu koml.9yoDlarda bahmmalan. 
Cim•l Mlktan Tutan Teminatı lllale p. .. t " 

Klo Ura Ura 
Nohud ıo,ooo 2000 ıeo 6/2/942 1e çııırtu 
Kırmızı meı clmek 
Kunı faBUiya 

115,000 4060 803,73 4/2/942 11 QOrtu 
ao,ooo 7500 st2,no 3/2/90 ıı Çorlu 

Kuyruk yağı 10,000 t/tlld 1' Geyve 
Muhtelif nakli;>at 
Dizel molör ve ~) 

8711 J 1"2 13 Çatalca 

ruıı.tı. Elit be$Uk) 17,218,80 2612 9/2/942 15 Çaaak~le 
4/2/942 15 Yalon 
812~: 11 a.u~ 

Muhtelif nakliyat Tma 1000 kara w deniz 
fıabun 8000 llOO 
Odun 684,000 11.Jll 
Odun S00,000 l,T'50 

• * • 

1000,s:s u12;942 ıa Karamlll'lıll 
503,JG 6/21942 15 Qaırba 

(1"0-IH)i 

&1ye ot Balye IAlnıua Süt Yotart KOJU ... 
Ton Ton Kilo Kilo .. 

lOW SG0 1300 900 ıŞ00 
Yukard:ı yıwh bef kalem yiyecek macl.:iclcri ayn ayn pralte 

den pazarlıkla satın alınacaktır. Şart tarı komtayond& görtllelıllll'. Pa!m• 
ihaleleri 2.2.942 pazaı-tesı günU eaat H den 11,30 a kadar Ar•'81* 
misyonda yapılacaktır. tateklller muayyen gUn w aatte ioudlıyanmn 
bulunmaları iltı.n olunur. (864) 

Ticaret Vekaleti iç Tıcare 
Umum Müdürlüğünden: 

Sigorta. Şiı'kettertnın lctt\§ ve murakalııe8l....,.Hfllt 21 ..._ 
tarih ve 114l! &ıyılı kanunun hOlrtımterine ~f r NMatname ...,_ 
uınumı merkezi latanbulda bUtuna.ıı Do~~ Tll'k AJı1i1Wm 
Din Ticaret kanununa. ıevttkf1 t.etek 19'1 tarllıll 8IDlllt 
ret gnzetesllc llA.ri oıılnauıu ,e (~..._,..._ (.a. 
lirası tediye cdIJmilJ bulunduğu e 

1 

enl• ...... lfbr. 
:Mczkör Jcanunun 2, 16 ve 17 J118.ddt1Crı muclblııce nrtımell 

zımgelen evrak ve taahh dnsme.erle ar~fdel 9 Ye 10 uncu 
mucibf:ıcc sigorta mua?MI krlnden nıOte"1Hd ta.ıabtldleriD it,,_ 
~ılık olmak tiz: re verUmeai icap den taıınat tevdi ec:Ulm.lfUr. 
Cumbı,Jriyctınln Jft.CVC1Jd ~-:!~ yenı.Jen çıkacak kanUDlan ve 
Io nızamnamc ve ~ b0k1lmı.t dahilinde lflerlnl tedvll' 
mele Uzc.rc mczkar $11'ketln Jrtye Cumhuriyet\ dahfUnde, -.. 
lcnameslnln 4 uncu maddesinde yutlı aıgorta nevl\ertndeo )'l.DC'lll. 

yat, hsynt vt l<ua sigorta lrıauntarmı ifaya mesuııf~tinl mUbe1J'1Jl. 
My1lı rub.:ıtn me \ ertld!Bl ll\n olunur. 


