
mekler 
gama 0necek 
Bu suretle karne 
nisbetine göre 

.. sav~ oarçalar a r 
Ekmeğin karne ile tevzi edilmesine ait ol 

lar süratle ilerlemektedir. Karneler talebe ve 

ece 

( Japonların 
üçüncü 
bozguııu 

Lrutdro, (A..A.) - Röytc.r ajamı.. 
nm aakerl mUfei!.'!tri Aluı.Ust {}Oylo ,.. 
zıyor: 

Gilniln en a.:yl ha.bert Japuııla.ruı. 16 
ay içinde Şangsha. önUnde üçünctı de. 
ıa olarak bozgun14 uğı-ndıkla.rma dıı.fr 
nJma.n halx:rdır. Japon taa.rruzu ce • 
sa.ret verici bir ooy olduğu muhakkak • 
trr. ?.ıaleeynda İngillz kıtaıarm.m tak.. 
'iyoye muhtaç otdukJ rı pek açık bir l 
hakikattir. Kula.. Selangor sahlllııln 

Japon 
efkarının 
tehdidi 

o 

n 
r 

Av upa 
merikada hazır kıt ın n 
lanan Mihver tanzimine 

düşmanı blok için Sovyetler birliğinin 
Biigük bir 

Japon 
gazetesi 
diuor ki: 

a gr11p uaım a 
bir kns111111m 

yalnız ismi var 

ötekiler de 
hayale 

kapıhyor 
l'oiıiyo, 7 ( A.) - .Mihvere dü§man 

memur edil esi 
ha adisi k rsısrnda ... 

lspangol 
gazeteleri 

ateş 

püskürüyor 
Ya mı ver 

ka b erı 

Avrupanın hali 
ne olur ? diyo ı ,... 

ava meyda
nına 9 saat 
hücum edildi 

~aırafmdan doldurulmaktadn 
Ekmek tevzfıı.tmda. irıa3.n b:ltıma 

miktar ağır lıılcrdc çatı:şa.nıara 700, 
talebe, memur To hııf\f iş Bahlplcrino 
875, vo 7 ya~dan l<ll\,-.Uk çocuklara 
187,{i grıı.m ekm ... k wrileccktlr. 

Ekmeklerin de ltolayca bu miktarla 
ro. Pör-0 nynlmıı.111 i,.ln i50 gram so 
munlu.ı.- hn ~ ok"nıına.m kararlaş 

1 
te 

n a\lısnıa. 
memurlar 

!.nıalındckl Perak nehrine kndar ~ 
irca b3taklı aıırlıı. doludur. Bunlar i:zc 
lmraya asker çıkarma ha.rekeUeri ı . 

1 !iin tabfi birer cnccJdJr. Fnknt Kula • 
Selangor flo Kualalumpur blriblrJorin. 
d~n takriben tiO kilometrelik munta. 
zam blr yol fle ı:ı.ynlmıotır. Bu lki ma.. 
lıaUin zaptı Japonlar lç!.n gerek Bt.ra.. 
tcjik gerekse ekonomik bakrmdap pek 

mlllıiındlr. ~imdiye kadar bu kesimde 
yapılan taarruzların rın f]iddctllslydl. 
HrırckAta 100 bJn Japon ~Urak ctmı,. 
tir. Çin goı:ıcra.ı Hsue • Huch "lmdiY'J 

oıan ımmlc etlerden mllrekkcp b1r !lııdrhl, , (A •. \,) v •. 
blok teşkil edildi~ Vaşington hll • Bu 63.bahki gazeteler, Teym 
k-Qpıetmce büytlk blr gürilltu ne nan ga.z:ctes!nin Avnıpn JaWmı yenJ. 

edilmesi kn'l"§Ullnda. "Japon Taymts den tanzime Sovyetler Birliğmir. 
And Adverttscr., gazctesı §U eokJ Ja.. harpten oon:ra memur edile~\ 
pon darbı meselini hatırlatmaktadır: meselesi bakkmd:ı.Jd Jnakal tnf 
"Feaket aklı :ıeJlınl zaafa dllşllrllr.,, ~ahls mevzuu etmektedirler. 

Bu gazete §UDlıı.rt UAvo etmcktodlr: "ABC" ga.zeteal yazryor: 

Lo.u~ 7 < \.. \.) - B. B. C. 
Ona Şark l.ngt!iz kumanıiwılığı. 

nm bll s:ı.bah Kahirede neşl"('{} len 
resmi hava teb ğine gör" pazar 
;..1inu Sicilyn.da K t l Dctrano 
hava nıe~druı.uu agu· -ve oı tıı bU .. 
ü.klilkte İn.,.iliz bombar nnmı tay 
a.relcr.ı t.arnfmda.n 8,5 t üren 
gır bir hava hUcllD1u y pılmnıtrr. 

tJnl tır. 

Bu mmıuo:ı. dmı klcr .kolayca !kiye 
ve dörde aynlı.ı.bU Ctıktir. 

Bu l!ab:ı!ıtan fUlr.ı.rcn ekmek fiyat. 
lan 1 kuru inı:H.rilerek satılmaktB.dtr. 
Ekmcğm 7,...0 gTam olaralı: sa.tılmıu;:ı: 

halinde fiyat1l\r da otırırk nlsbctiııdc 
indirilecclttir . 

Ekmek kanıelcrlnm doldunılma.ıu 

ı. ı bu lı8.!ta nihayetine bitirileceği ·ve 
şubat b3§mdnn ftibn'l"C'n tntblk cdıkıcc 
ğt anlaşılnı:ı.lttadlr. ----o----

ı~ın, 7 (A.A.) - Alman ordulan 
.oo.şkumandanJığmm tebliğ\: 

Kmm OP.Stroia.d harp g ınil rl • 
D.."l'amı :c! net ııayf~<la - Thh am ı 2 .nflf ytll<'b 

Motörle(ne kar girdiği için 

a 
fJk İngüız tayyare dal , t üc 
tc meydanın lızeriııe eclmi , yerde 
duran JUJikers 52 tipindeki Alnuın 
Ve B. R. 20 tipindeki İtalyan tay .. 
Yarelerlni bombalrynrak birçokları 
ıu .. taıırip vcy. hasara uğmtnm~tır. 
Mutcakiben ha.ngarla.1-. benzin de-
Polan tutınıturulmu: tur. ı Pirinci 4,5 kuruş 

fazla ya sattığı için 
l°'arlnrın cıinıoye ~lam sı UT.erine kapauan ı.r~ınva.y lı.a.tıarınm hemen 

hepsi acıınuştır. Yalnız Bebe~> lıatt:ı elAn kapalı bulunmıı.kts.drr. Tramvay 
idaresi l>urn.d..ı. l liO nm,,le <'a\ı_<ıtrrma~ ve hnttm bin:ı.n """\"Cl ıımlrna.~ fçtn 
Uğıı:ı.şmakts.dır. 

. Arko.dan gelen ik ne l 
dalsnEı, çıkn.n ı.n; 

hOdefJertnf kola) lrkl bu 
1 

dır. Havo. nıc3dn.nuun ) lan • 
rnasr 8,u t Urın t· 

lııoiliz ta.yyarcl ı Lit> • 
:Ya.Ya na.kledJlmck i~ Orada t.op. 
!anını olan Alman ·erlerini de 
tnifl'alvöz a.t~· c tut 1 ıillr. 

Son gUnlerde s ıl d \ cenU
bJ 'İtalya.da Afmanlarm hümmalı 
b'r askeri faaJıycti go.ı..t: çarpmak· 
tadır. Şinıau Afr:kad ki muvaffa
layctaizliklerinl t J fi için bir . ej. 
lcr hazırlad·klan istidlal cdllmek
tcdJr. hıgiliz askerl muh Tirler n
don biri, Almanıaı'Ilı Mal ta:, ı zap· 
tetıncgc tcı ebbus C'tnı erini muh. 
~Jllcl gorüyor. 

K rının ga p 
sahili de 

asker 
cıka ... 

Vk :vna. ceph~i, 7 C \. !\. > -
Otı· . 

licrç Y8nnıadas1 SoV)et krtalan 
tal'a.fmdan tamnmiyle · gal edil. 
tni tir. Alın u kıunruıda.nl·ğı bura. 
c:h bulwı:m ku\.·vetleı · külli kis.. 
tnnı.ı no.kliye tayy el • ile tahli
:Ye etnııı tir. Yarımad 'ye ha .. 
r~et.inı örtnıeb memur birkaç 
dtınıda.r birliğinden ba 'm kuvvet 
lıalmamxştı. 
Kınının gcıi kalan kısmında 
~ semilertnin rekafatinde bu • 

gcmf ka!flelcrl Krrmıtn garp 
thiline, Öp::ı.torinnm. inıal ve cc

tıl\btın ve :Peı-elropun ~l:NndJ. 

ü kanı 
bı·r hafta 
ao tıldı 

YkozJıı. li C\ Zi.E>aı....a. cıı.ddCSindc 82 
num:ıralI dUkkıınnı 88.lıCbl bakkal Ze. 
ki birınci 4, > kuruı.ı f~.lıııınuı. sattığı 
ı<'in ndliy y .. vcrilm~ 29 lira para cc 
z-OSina m hh'i.ım edil rek, dill<k(ı.ıımm 
bir hafta hap:ıt1lmııs.na ltıırar vem 

mi§Ur. 

bulunan Pcrılt,"'8.t& kütle halinde 
eı- «:..tknnn.t§Iaroır. Sov:rct ku • 

m3ndanlı :nıuı ynlaıımda bir kaç 
nokhmn ~ rıma<lanın topogıufik 
\ e stratejik merkezi olan Simfero
poh kanıı mfü terek bir harekete 
~eçcceğin • UphC' oktur. Şimdi 
Öpatorın kO'rfozinde muharebeler 
cereyan ctm ktedlr. Takriben bir 
lı'ift:ıdanborf R~ i ıı.U altmda bil 
lupH.ıı Feodosyada Sovyetıer kuv . 
vet.li bir hava ilssii · 'Wsi etmekte
dirler. Bu na~ ede knn y:ı ~!kanlan 
kU'l."Vetlcr pike bomhaıUnrıan t.&y -
ya.relerinden yurdun görmektedir· 
ler. lndol nehri kesiminde vaziyet 
ceğişmemiı;tir, Kuvvetli Çeteler 4 "' 
sonkfuıunda Çelebi bölgesinde cep. 
heyi yarmaP"!l TJtU\'affak olmu lar. 
:.,:ı. da nradan yirnıf dört saat gC(1-
mecien v r.l\('t C!!ki or.:cklini alımcı. 
ttr. 

Ruahnn Kırıını:ı. ~ ptıkla.n ihraç 
hareketinin muvaffııkıyeti bır ta • 
rııfta.n Alman kumanda.nlığınm ~mı 
rlndo bulunan kuvvetin zsvıf ol 

Ko.ı·ıar 50 trnnıvay arabasmm bozulmasuın scbob Olnıll§tur. ?ıduhtellf 
hatlardtı. ça!J.§8.n 50 arsb:ı.rım motörllnc ko.r nilfUz: ot.mi! v,., b6ytcec 'ttıJ :ra.. 
balar ec.fcrdcn çıkml§tır. 

Jzdihamm nrtm:ı~ ,. lı:ı.11.m duraklarda. f~l:ı boklcm bu yUzılcn üe. 
ı1 gelmekted 

İdare bozuıan arabaları at.ölyeslndo eUra.tıc tamk otmaktcdır. 

m:wı, diğer 1..nrofta sahi.la~ batar .. [ 
yalar mevcut olma ·~~ izah ediJ.. l:<•ptı•·d n ı;o,;flrilm15 olaıı Abu 

:ınclctccli.r.. . ~;: ........ _, ..... .-.. ~~N:l.ıl~-l:l~d.Wtmııiaı" 

Bu blok ru:amım btlytlk blr Iasmı Qiiclerini kin bUrllycn demo'kr.ı. 
yalnız jsmen mevcut olan memleket. ~i mem16ketlsrlnin Sovyet yardmlı 
lcri tem811 ctmektcdft'. Haklktıtto bu m bu kadar pahalıy:ı ödem 'ı · 
bloka mfurtakfl b!r ha.klm iki devlet ~ınk&.nEiz gibidir. İmka.ıısn: -:-
tıtırak o~tır: !ngtJtere llc~rlb., fukat hakikattir. Bizzat \. n nı 
nu iki devtet hayallere ltapl'ldıkla.n milletlerinin hayatmı tchdid ede 
takdirde mıhvcr dcvlotlerfnin pek ya- bu tebliko ka.r§mmd3. bu milletıe.. 
kıııda bunlarm gözlerini nç:u:.d: nn 1 l ı 5cltilde t:chdid cdilesı blıı yıl 
f.tlphc yoktur. Billın.ssa Çunh"iDC '\"C ., nledeniyetleıini elbirliğile ~ 
Felemenk Hlndlstanınıı. ı;cllnco bu lld. wıe1.1e müdafaa etmekten 
memleketin bnrekct scrbestillklcri da.. bir eey knlmıyor. 
ha .§imdiden Hongkong ve ManllArun -Ya" gazeteıii ı:ıöylo yazıyor: 
u~-mesilc ı;enJş ölr.lldc t Mit edil Farzımuhal himver memle:ketJe 
mL~ bulunuyor, ri ltomiln1zme ka~ zafer ka.z:m • 

'•Menfacl ., oldul~Iarı Göyıcmen ta.b.. ın.ıya.cak ohırlar:m. Avrup:ı iç n na. 
".Menfad.ı,, oldukları s6ylcncn on ml bir istikbal hazırlanıyor? Va • 

hllkUnıetin oynadığı role gelince bun. aington ve Moskova gôrilsmelcri • 
d:ın bahsctmeğc bile dcı;"lDez. ne nnmr:ın me9"' n :-ı - d lti ..:~ltil 

Jaoon 
tebl Qi 

dedir: 
.Alms.o .l.uV\ eu ~ ooı... -.. .no-

mUnist ta.hn.kldlınil ka.nbr içinde 
ve CS..'lSIZ bir halde Moskova.nm Q.. 

3ia.klan altnn :ıtılacak olan • 

ı:ıingapur, • {.\ . •) 
gilntı nc,,,~len tebliğ: 

Avnıp;ı üzerinde arltı..cs.kttr. De • 
mokrasJeri.ıı .Avrupayı komUnü: .. 
min bir makbıesl haline getJrmeyj 
tasarladıklaMu ooylemekle müOO. .. 

ra~mb:ı. 18.ğn etmediğimizi e:mıyorru: • .Ara.. 

DUn şımııı ceph nele :ı~ l \ .r • 
ta d~mM gcnlıı okUJc taall~cttc bu. 
ıunmamı ve m vztlcrtmh:d" htcblr de. 
ğişiklfl{ olm mr lı". 

m zdn tam bir ittihat mevcut ol • 

Bu sabah erkenci n du nmn zırh!I 
1 

nrob:ılnrnı lıtmııycsinı::Jc l>ıı C'• p. , 
J 

hede şlddclh b.ı· tao.rı·uz sc~ :n.k l> r 
ooktada. bir "'C<İik arrnRfl:n muvatfnk 
oımo tur. 

Dllşrıian pek bU~llk ı:ı r lıavn tııalL 
yetinde bulunmaktadır. Selangor böl. 
gesin4c kayda del'I> r bir y ~oktur. 
f'ahtıngda kuvvcUerımlı: plArı mucı. 

hince c ktlm"ô~ de\-am <.tnı ktedırl r. 
Dil! man tayyarcıcrt dlln muangn 

bUcum ctmlı=\ "d r. Ha ,.. ' :z:::ı t 
yoktur. 

Diln gc<-~ S!ngapurJ hu\ 

si ı arct1 '"ct!lmlı:tfr. Hiçbir 
at:rımruıuşt.1:-. 

ırakta 
karışıkhk 

ı:;of~a, ; (.\..A.) - Ofi: 

traktruı buraya gelen h:ıberlcro go. 
re 80tl znnıanıarda lrakta b lh3ssa 
Kı:rkilk. Azbur v SüıoymWl y bölg • 
ıertndo luuı~ıli.hklar <'Jkmışttr. İrıık 
nalbl prens ile hil:1' ckU se!](' 
halka atl~t ta.vsıyo ctmclt ürer 
Kerkilkc &'itmek mecburtyetındc kal • 
mı§!ardır. SöylcndJğinc göre lngUız 
latnıanna. karııı bir çok suıka.suar ya. 
pılmz~tır. Birkaç gUıı evvel ln"'illı Ju. 
t&larmı ıınltıeden bir tren geçer~ 
dcınlryolu ~en biri h wya 

1m ._.,, ~ öbn~r 

Malezyan111 
garp sahiline u11 

ser 
1 ardı~ar 

1 oııdra, 7 C.-\. A.) - B. B. l 
Jıı.pon1ıır Siyamdan kilçük geur.

lcrle Malayanm earJl eahlline n. • 
kcr crk:ırrnI§ln.rdn·. 

lngilidcr Mala~a.nm garbmda·ı 
.e ı-rı.ık:ndan biraz daha gerJ çe .. 
kilm $;Jcı'<iir. Filipin clvnrmda, 1• 
}JOn gomilerirıe Anıeri.kan tayya:c. 
lcıi tru'L.fmda.n ~apılnn taamız 
nasmcm J:ı.ponlarm bil"den fazla 
torp·to muhriplcrinin lxıtmı.ş ol
ffi!U ı kuV\ etle muhtemeldir. Ame.
rik ~ ?esrrıi tebliği Japon gemile 
ıınc bire.ok tam · betler vukubul
dugunu bildiriyor. 

\ i i. 7 (A. .) - O. • t: lıll;.. 
ptn adalarmd:ı Japonlarm ilerley;.. 
ııi devam ediyor. MaJayn.da İngi • 
iizleriı: '':!Ziycti mUşkUlleşnlleti?-. 
Kun.nt.anm Japonlar tarafından 
gal edilmesi, ehemmiyetli b1r h&
d.sedir. Zira bu yer, Singnpunm 
isti.h.klı.m1armda 200 .k.ikmetT'f' ıı
., ~<!D·. 



S - EN SON DA.K.lKA - 1 SONKANUN 1tH2 ÇARŞAMDA 

n 
e 

Ml'lbrun. 7 (A.A..) - lnı;iliz hava 
tebliği: 

Jnpon ınyyareleri dün gece Yenlgi . 
rı.ede Rabnuı. Avustralya hava mey • 
danını bombardıman etmiılcrıJlr. Ha
aarnt ehemmiyel8izd1r. İnsanca zayiat 
yoktur Bu Avust.ralyanuı kontrolU aL 
tında bulunan topraklara yapılan U. 
çünc.ı Japon bUcumudur. 

General Rumel 
f rikadan ayrıldı 

bievyork '1 (A.A.) - Nevyork Tay 
mis gazetc!ine Bemden blldlrillyor: 

Tropika hUmmaamdan muztarıp o • 
lııİl general Roınel Avrupaya 1:eJmif • 
Ur. 

Konferans 
İstanbul tapu grup mUdUr11 OeW 

.AgAh, yarın saat bet buçukta Emin. 
önU balkevlnde kadaslro ve eakJ ta. 
aarru! Ue, yeni lapu ve a!cil hukuku. 
nun t ees!Us ve neticeleri hakkında 

bir konfera.n.s verecektir. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupowa eklooerelc ırönılcrllecek 

le arama ve ~ verme llllnJa.n E.tı Sem 

Dakikada p:ını. u ııeercclllcoektlr. EY. 
lenıue teklifi ı;önderea okuyuculanD 
mahfuz kulmnk Uuıre rU:ı aclrealerı 

nJ bllılirmelerl lllum.) 

Evlenme tek/illeri: 
• Y~ 27, boy 1,73, kilo 73. orta tah 

sllll, Licaretle meşgul, bekAr bir bay, 
sarışın, 20.2~ yaşlannda, g1.lzel yüzlU, 
mUtenasip vUcutıu, lyi bir ev idaresi 
bUen, orta tahsilli, dJndnr bir bayıı.nla 
evlenmek istemektedir. DuJ oluna 
10.000, kız olursa l~.000 Ura drahoma 
\stemektedir (K.T.) remzine mllrL. 
caal . S9 

• Yll§ 28, boy, 168, kilo N, kara 
gözlU, kara ka§lı, yakı§ıklı t2 Ura 
ın.ıaşlı blr mUeasesede uat.alık yapan 
• r genç, kazancma kanaat edebilecek 
ıne .sadık, güzcl bir bayanla evlen.. 

'll"k istemektedir. (Cllı&ıı) rem.z1ne 
nUracaat. • 110 

• Yq 30, boy 1,69, kllo 18. JÜJlık. 
ı, ciddi utak bir lokanta ulılbi blr 
g~. 20.3~ y~&n araamda güzelce 
bir bayanlıı evlenmek ıatemektedJr. 

Biraz sellratı olıın tuclb edlllr. '(Şa
hin) remzine mQracaat • 9J 

Aldırınız: 
~:ığıda remlxlerl yaaJt olaa a.. 

lmyueul:ırımn:m aamlanaa plea 
mektuplıı.n ldnrehıınemlzden (PQ.ar • 
lan hArlç) berı:Ua aııbaht!ln ö&leye. 
kadar ve saat " den !Kinra rtlclınna
larr 
(Pembe zarf) (Y. Akm) (Se) (0.K.) 
ı(Emekll) (Aktatay) (61 It.) (Leman Y) 
(Mu.habcrat) (R.P. M) (Denk)(A.aıiJ 
ifM Aydoğan) (27 F.G.) (F.G.D.) 
.(H. V.) (Kardeşler) (Bahar çiçeği) 

ı{PJ. 34) ıstar) tT.R.B.) cs.a. 12) 
(27 F .A. ) (Akytlz) (S.T. 2) lH.N.) 

(İ§ anyan) (A.nl4§alun) (C.T.201 
(A. Bay Ahmet) (M.K.) (NadJde) 
(0.R.K.) G. Mlne) lL.K. 79) 

Çılgınlar Klübü 
Yazan: lSKENDEB il'. SERTELLi 

-42 
Skıan omuzla.rmı kalıbıarK; 

- :t.rı ama., dedl, bm De mldeıllm 
4D.şkiln. ne lrl gövdeli, ne de eakl ta.. 
birle olkemperver bir ln•nnn. Bö7le 
olsan1 bile, ıstedlklerlnJ möylealaler. 
bana vo: gelir. Saddeye gelince, ead.. 
nim ki. ben111evtyor. ll'nkılt, 4lllD ka 
lilptm teluU& ,, 

Bundan sonra lı •ek IJ&ye 
P.ttl: 

- Nllzbet ona zorla almak latt7or. 
li.D.cBğm el blrllfUe tehdit ~7orJar. 

- Zorla gtizelllk olur mn, a im. 
rom t Sııcldenbı ııende cönlll ...... 
mmı.nzlarına ve raldp1erlne kaarp bir 

keUme De eeVl\p verir, ~I keatırlp a.. 
tar. Dağ- ha§rnda değWz ya,. !loda P.. 
lıt blr yerde aorta evlcnmftk olur mut 

JDınyager Sabir o gece evete mm1 

taporlar yazacaktı.. Çok işi '9U'dı. it&.. 
rıam.ıın l!r&rla vaki olan rlcuıD.a ftllS.. 
declemecll.. telefonu ellne aJctı: 

- Dur bakAlım, bWm ı.t.abalma 
!itarlok Holme!!lnl bu ~ nttMDt'f 

Vf'tf.e bulabilecek mlyb' 
61na.ıı sevtndJ: 
- Vallah1 mahcup ohmyacaksm.. ._ 

ıt. 'ıe ? Bu (ta.but ~l'eld)nlıı. ~ 
.l..'l. Fw Lir bak ne cabuk oğulluı s;?ka.. 

l"~.- '!MI itS"'im dıl.ıı gOOf: eve gl 
•ll<t 10Q5'-Jll'UI lrj'!,İ it' 

Toprak mahsulleri 
ofisi müdürü 

değişiyor 
~nkııra, (H~usi ruuhablrlmlı'· 

den) - Öğrendiğime göre toprak 
mnhsulleti ofisi umum mildllrU 
Hulki ofis mUdürlUğU vazUt'!b\c\,cn 
bankaya dönmektedir. Yerine ki • 
m:n geleceği ht'nllz ınaJ.O.m deği.t.. 
dil'. 

Denizyollan Umum Müdürü 
değiıti 

Haber aldığmııza gfire Derı1zyo1. 
.ar: umum mildürtl tbrah:m Ba~ 
ııı la tU a etmiş tir. 
&yborannı Yl'rine emekli de • 

niz albaylannda.n Halil Veb.bi ta • 
yin cdllmlştit, 

Harpten sonra Avru~amn 
tanzimı 

Jluet.a.ral\ ı od •yfada 

mazsa bu bal vukua gelebileeek 
znJd.r? • 

Falanjist part.l.si organı Antba 
gazetesi de diyor ki: 

Samiml kanıuıt.!miıce ba işte 
fngilterenin hatası o kadar büytık 
tür ki Londra siYa.set.rıin bugüne 
kadar yaptığı vahim hatalardan 
hiçbiri ile mukayese edilemez. Ko. 
mUnizml hareketlerinde aerbeet bı 
ra.kınağe. mntuf bu proje karısam• 
aa tngıJtere dUnyanm onun za!e • 
rinl ak.im kırakmak lç"n ~ yapa • 
bileceilnl biliyor mu! Kıztlla.r da 
ha gecmeğe muvaffak olamruia.n 
:ıokaklıır kalduım.ırz, Avrupa ha • 
vas:ız kalacaktır. Bu zafer ve bu 
yerleşme anca.k bUtlln Avnıpahta.. 
rrn ölümü bahasma mUınlciln ola • 
bilee~ktir. Ve o zaman artık bizim 
t~in hiçb:-t eyin ehenunlyett ka.1 • 
auyaca.ktır. Harbin bidayetinden. 
beri !ngiliz hUkümeti hiçbir za • 
ııı.an bunun kadar ihtiyataı:ıca bir 
harekette bulunmamıştır. 

Japonlarm UçDncu bozgunu 
tarafı ı Dd •)'fada 

kadar kendlslne iki defa zaferini ıe. 
m.J.n •tını.o olan uauıe mOracaat etmlf. 
tuo. General dUımanm Şang8ha kadar 
:ralclqmaaın mllsaade ettikten eonra 
üc; lattkamet.bl birden ta&rl"U&a ce; • 
m ;ıtf'r . 

Fıkra 
mmnı: 

Gramofonda ses 
lfiieıu.laln biri mlaanıde eDD •· 

kudu.ld.aa 110•ra inip kOtıDa7& ~ 

Dbf: 
- Ne Yar JÜU. •~ iluıtUJ'OftWl; 

demlfler. · 
- na.na eeııta uzaktan 1.J1 ırellyor, 

dediler de cllnlomttte aiıllJOl'WD, de. 
mlş. 

BJr •netHr, ~. ırad)'oda 

haydi aeyme ne; fakat pWd.a meslıU 
dlnllycmııdlflndıen amkh ~ dert. 
yaı11yord1L Biraz daha py.ret e&ee 
ınlleuha ... aöyt~-ec:ekl 

- Ne J'SllllJ'Ul! birader, -1me &. 
şılmn; hl9 olmaz.aa ..r bana betW.. 

yen. blrt okma da de . ~ 
atlaa&m! dJJ'eoektL 

Necml.ye ~ atzma sltGre.. 
ftlk: 

- Sua da k.omıpwı ~l 
l>.l,J'e nunt~dl. &alllr eewanır. """" 

ti. 

- Aalamcılmlo - mllılDP ..._ ... 
.ldtsl& kC11U11U7onım -. kulıara 1ıü. 
.... dalre19 ctııdıerdltta fll7lert tallW 
.ıthn. raporlAnm da laaıudadlllL Düa. 
dmheıt l&boratuıu'11a llellllJor. 11.eaa. 
llklırma4ılar. Yarm mı T pekAIL h.. 
ka&. ttmd1 ben -.n1 -.o lıAr .... 
nbabız ettim: Blıdlll Modada lılr 

(Bolı9ılller lmlUbO) Yar, -aa.. ,._. 
ı,ee ondan .... _. letl.)'Wllm. o.. 
ıada bktalam ~ lloa.plar 
dönmete .......... Da h ..... -an. 
ıe söriifmek ı .. o&mqıM9k.. mı._ 
°ki. böyle bir lllÜ?llUll! ile •ltkadN 
olmak .... mlsbll'- o bide,.... .. 
na d&lrtıye utra)'Wel', elınaa au r 
. Shıaa bu konu:pnaam tusuMIM pek 
ll'H1Dlll111l4a. 

8ıı.ldr telefoa muaı;Nw.aı1ı· • 

l'IHI: 
- .Ne ......_ 1111 ı- mit hbt 

tat.a1ıılll4ıta - .... ttea llOUa .. ...,.._ 

fa pimek ..... lcla "°° .....,.._ 
mır PekAll. - 1ırun1a.. illa 1ııer -.. 
,am ea aptt • l1d3'8 1aM1a1' ..- • • 
~Vpı9enek1 ..... JJO)a•. 

laJ'odlUL. belderb... 
Sabir ba.yn&Je ....,._ bpmotı.. 

lianama dılilldft: 

- l"ou. "1 ite bl:rfmc ıfbt 4'V'tı9I M 
k:JJmnt- bam llabllr me.!ttuplm ald.r 

ftnt "' 1tfitılm •m WtM$~ Nler. 

Roma, 1 (A. A.) - İtalyan or. 
dul.arı umumJ ka.rargü.hıom 581 

ingiHere ve Amerika 
Rusyayı tazyik 

ediyor 
numaralı tebliği: 

\)Uıı Agedabia bölgesinde kay • 
da değer bir gey olmnmışt1r. Sol. 
lum • Halfaya kesiminde mcvz le· 
rimize karşı giddct,ll bir topçu ah.• 
"; aı:ılm ştır. 

Londra, 7 (A. ı\.) - Cardltde 
çıkan Vcet.e"1 ~o.il ~~ ~ 
yor: İLE SABAH, ÖGLE VE 

lngiltere ve AınerlQ. RWIYnYI 
Japonya ile ınll~cbcUerinde bir 
değişiklik yapm:ı.sı lGin tazy k et. 
mckted.irlcr. Rusyan!J) nazi ordu. 
sunu ezmek içJ,n bUtUn Jsuvvetle~ 
w toplıunası müttefiklerin tama • 
ıniylc i§ine gel.yor. RUBya nlacolc 
lıir intikamı olduğu için bu işi da. 
ba lyi yapacaktır. Bununla bera • 
bcr netice hcnllz pel;t uu.k da ola
bilir. Alman ordultın henüz çırpL 
nacak ve çı:ı.rpışncak bir vaz yctte 
bulunmaktndırlal'. l"ntiha.r luıbllin. 

den bile olsa mceclA la~yada, or 
ta şarkta veya şiı:nıill Mriko.da 
knt'i netice alınmadan evvel daha 
lıir<:Pk sergtlzcgtleti be~lcmek ll • 
zımdır. 

lleı ~ soma dede tl'ç defa munt.11.amat 
d41orbılzl fırçalaYDUa. 

Havo. şart.la.rmm mllsaadC$lzllği 
Sircnaikt,e ve Akdenizdc hava fa.. 
aliyetin n geni~ ölçUdc azalmasına 
aebep olmuştur. Bununla beraber 
hava teŞklllcrlm.lı nl~aktan ucmak 
sure-tiyle dti§manm zırhlı birlikle• 
rirıden m~ep kollarına tnnr • 
ruz ct.mlşler, birçQk araba.lan yak 
mışlanlır. 

~ ••~ll!!'l!l&rmlllfilg&lz:m-.amm1mmw8 

şirketi 

Malta hedefleri üzerine ltalyıı.n 
ve A.lman tayyareleri yeniden bir 
kaç kere hUcwn cl.m şlertlir. 

Diğer nakil vaaıtalıınnm çok sekteye uğradığı §U g1lnlerde ayuı yoı. 

oulanmıza kolaylık olmıık üzere tnt.rı lk mcvkllnde bulunı:uı tarıicm~in 

Bebek Köprü anun gidi§ gelme seferleri gııze~elerle de ayrıca WUı olunur 

Sim.kusa Uzer.nden uc:mağa tc. 
ıebbiia eden bir İngiliz tayyafcsi 
hava bn.ta:ryalannm isabetli ate.,f. 
\e ynralan:ı.{1Lk Augustanm cenu • 
bunda karaya inmişlerdir. MUret • 
tebatmı teşkil ('(fen iki erbaş esir 
ed. tnUştir. 

Molotof 
Bitaraf devletlere 
bir nota verdi 

Londra. "l (A. A,) - B. B. C : 
Rua hariciye komiseri Molotof, 

bitaraf dcvlet!er actirlerlne Al • 
manlarm h~gal ett kleri Rus top • 
raklarmda yaptık1ıı.n meuıllm, tn.h 
rlbat ve yağmaC'lık hn.k.kın<la bir 
protesto notası vemıiı~tir. Molotof 
bu notada bu gayri inso.nf hare . 
lr:ı\ttan Almanyanın mUcrim hiikfı· 
met:lnin mce'ul olduğunu, geri alı· 
nan Rus şehirlerinde bUytik tahri 
bat yapıldığını, blrçko yerler n ha 
rabeye çevrildiğini, elde edilen bir 
Alınan VC!!lk03mda, Alman askeri. 
ne bin köyil tahliyeyi mfiten.kip 
tahrip etmeleri emredild ğ'ni be • 
YJUl etmektedir. Notada Rusynnın 
J'a.lnız kcndJ toprnklnrmı g<'ri al • 
mak için değil. milletlerin hUrriye 
t! için barbettiğı ilAvc edilmekte. 
d.ir. 

Am 
te 

n 
• v. 

1 1 
...... Bııftıu'BJJ 1 Del ııayfadA 

nta blmayeatnde karaya çıkarıla.ıı 

dtlşman kuvveUerl ıı.n1 bJr manevra 
ile evden eve yapılan muaıınldane blr 
muharebe neUcesinJe yok edJlrnlşler • 
dJr. Fcodoayıınuı cenubu gnrbla.lnde 
karaya çıkarılan kUçUk bir kuvvdt 
KU'll~D te~killert t.aralından aıır za. • 
ytata uğraUlmı..şlır. 

Stuka bombardıman n av tayyare. 
lerinden mllrekkep Alman tc;klllcri 
Kınmda karo.ya çıkaruan Sovyet kuv 
veUerile bu kuvvetıerı.n K.ıı.raJenl.z.le 

muvaaıı.ıa yollarına muvnftakJyeUe ta. 
arrus etmJşlerıHr. 
Şvk cephealııtll orta n ıtmaı kesi. 

miDde dtlşınanm blr çok laarruzlan 
90ğUğwı daha u bir §lddeUe hUkUm 

1 
stlrdUgü dUnkU gQıı de akamete uğra. 
tılıııt§llf. 

1 Harkotun atmaıt 1&rlo.ıılndek1 blllge. 
de dllfmaAU1 hatlarımızda açtığı mev. 
sil blJ' gedJk blr muknbU taarruzla ta. 

Hamlet davası 
· kararları 

Uzun blr müdde.t.~nberi devam 
elllıektc olan Hamlet davasında bu 
snLah ka.ru.r verildi. Maz.ııur.larırı 
hcrısi ıruı.hkcmcye gclmlşlcnll. Ev. 
veıa bir dlycct-klcri olup olmadJk. 
.an soruldu. Yaln..z Ziyad Ebli.zzi. I 
ya son müdafaada bulwımad.ğı i.. 
ı;in mühlet istedi, rt'ddedildi. Buıı• 
ıtu.n sonra karar okundu. CelAJed • 
'\\n Ez nenin Tasviricfkiı.rda yudı,. 
ğJ yo.unın ten.kit mnhiyetinde oldq 
ğu elılivuku.f raporundan da anla
ı;ıldığında.n kendisinin beraelinc, 
l!:rluğru.l Muh~ni.nae Celiıleddin 
C:ziııeye "Türk Tiyatrosu'' nda 
verdiği cevap hıı.karet. mah yetln -
~fo görllidUğü anlaşıldığından Er 
tı;ğn.ıl Muh.ainle netıriyat mlldüril 
Ncyire Ncyir ve mecmua l&hibi 
Emin Zeki eoı,kunun altışar ay 
lıap~e m.ııhkü.miyctlerine ve 100 li• 
ra para cezasına mahkfun edilmiş. 
lerd.r. ı 

Ancak Mulurinlıı sanata Ul'lf o.. 
.a.n bağ'l'lığr dolayı.siyle bu yazı 1 
karşısında heyecanlanıp tahrik e
·:Ut.llği tAh!if ıcbcbi giSrlllerek ce- j 
uw 2 ay hnpia, 33 lira para ca • 
ı.a.siylc 30 U:ra avukat param 6de• 
meslnc ve crimd Ye kadar b.lç ınah- 1 
kümJycti olmadığından ceıumın 
teciline karar veril,ıı)iltfr. Neyire 
Ncyirle Emin Zcklnin ceııalan d~ 
ayni ,c-k lde Jııdlr.ilm.q •e tcd1 e. 
tii.Jmiştir. 

ArnaTUtk{l~~en K8pr0yo: 

Ortaköyden Köprüye: 

Be§iktqt&n Köprüye: 

• 

KöıırU.derı. ArııavuLkö.YUne: 

PAZAR 
Bebekten Dprllye: 

Ama 't'Utköyflnden K8pru,rr. 
Ortaköyden KoprUye: 
Betik~tan l{öprUye: 
KöprUdf:n Bcşiktaşa: 

KGprQden Ortakllye: 

K1Spr11den AmavutköyQ.ne: 

KlJprtıden Bebefl't: 

Zablta b1r mUddettenbert aramakta 

Peyami Satanm bu m•lnakap • • 
nwııncJ.ıı ya.ıd,ığı yazılarda hakaret kaa 
tı görüldllğünden Ta.svlri E!kAr neı • 
riyat. nıfltlUrll CıJıa.t Babanla Zlyat &. 
bUzziya ve Peyami Sa.ta da albf&r ay 
tıap.se ve yüzer Ura para ceuıuııa malı 

küm edllmltlerdJr. BwıJana da ceza. 
ları tecil edilml.§tlr. 

ı>ldı::U 12 sabıkalı buaW 'yaka.la.maga 
ouıvat!ak. olmuştur. 

Bu hırııızıar Deli Cnat. lılııhı!l.n. 

lbrablm, &:hat, bmet, Necdet, Muııı. 

tala, A.rttn. Numan, Arap HIWıU, Ke. 
mlr edllmlıttr. lk! Sovyet taburu a. ıanıı Altd!.11 
fır saylata uğ'ralılJll.lftır. Dell Ce'l'det; Vefada lılolla Hll.sreY 

lngllterenln lftrll ahlll ~ mahlllleatnde SabrinlD odııaından btr 
f bın tonluk bir tlcaret yapuna batı • prılto Ue eldıven, MuJıs!n, lbrablm, Se 
rı1ml§tır. Oldukça mUhlm blr fabrika. um ve bmet ıı.tmU bınıız çocuklar, 
ya bombalula birkaç tam L!Jabet aa,. a1A.t Ye edevat ve Yeşllklıyde blr bl. 
detlllm~Ur. ııtkJet. Muatata, EyUpırultan mezıı.rlık 

Şlm&ll Afrlkada ukett ~;veU lanndsn kurşun, ArUn: Bebekte Ame. 
tıaa barekcUer olmam~t.ır. r!k&n kolejinden 34 parça n1nrıuısoz 

Alrı:ı&D bombardıman: tanaz'elerl &J&t ve ednatı. Numan, Sirkeci uta.a. 
MarmarlktAt ft Matta adamıda ~ I yonundaıı bohça, Arap HUsnll lkJ çıtı 
l.l.a hava meydanla.rm.a muv&t;ald.feU. l.lkarpin " H metre pat.Jaka c;alnu§. 
taarruz e~lcrdir. ı Jantır. 

eWttml .OyledL H 1 t 1 K .. ~ o nı açarak aklı başında bir nda • Sblıua ıaaynunmlMfı: ~ y 1 e e r o e mm bura.dan ne alabileceğin! 
- nu ~ mi ıc.Uyort U U \J düştınmiye koyuldum. Bu her· 
- EYC&. Bu ile ~k ehemmiyet ftl'- halde küçük çaplı bir şey olacnk-

& Ve luımen 101A çakıyuruıu. c1cıU. Çeviren: MUZAFl'EB P'..sEN tı. zira büyük eşya yerinde dunı. 
- O 1uı1c1o bt:k1J.rcllm, Uca 91zc ba - 51 - yordu. Gazetelerde mnJızen lerde 
~ ~cl~= :;:: Köşkü kiralarken bu eşyayı mu. hazan büyük krymcl.i haiz tablo· 
alla mUT ı. uıı "" WJımID ecUld.l""ft j ayene et.memiştik. e!imjzde mun· lo.rın yahut krymeıtli l:ıazJ vesi!\~· 

•- • tazam b. listesi de ....... ,... Şimdi larm bulunduğunu hatta vası. 
chl ook daha ehamml,yet.IJ lılı' -.naa ır .7-.-.. u. '--eUerin de meydana çıko.rıld·ğ&. 
-.tıueto bqladı. gece bu kadar eşyadan birşeyin J 

~--ı-·. çalınıp ...... tmmadıgm~ 1 . nuıı nı okumuştum. Yav:ı.ş yavaş bir 
a---.,- ...... düşO.nce diğer düşU.ncelerime hi· 
_ lctmde "" )'eDI ıtıpbe 11aaı1 o1dD, kcşf edecektik. Jak §Uur altı na- lcim cldu, 

rtıeaba s.csc1e JaaJA kulllpte mit za.riyesine güvenerek muayeneye _Jale. dedim, burada. yapacak 
Slaaa lıafl8J alladı: devam etmemiz için .asrar et.U, '....l-: .. _..k, Kimse buradan bir 
- J:wet., eftt.. biç 1Uphem )'ok ld Q &rtist gÖzilnfin:, ld.i insan '9A'UMI r 

ıroıtıp&edll', g&ünden başka. ,eyler görebile· teY atmadı. 
- o halde ... 1mltlp relal (lok ceğine kaniydi. BtraJalmış eşyayı Jak daJgm bir ba.kişia hına 

1ı1m W!" adam.. bir a.ya.ğt kırık bir koltuğu, bir döndü: 
- 8adeoe milhlm detfL A..JIU sa • kalesi, e!ki ampuller dolu bir - Vallahi bende simdi aynı 

,..,.. -. telllikelL kutuyu rasgele a:raladı. Şekil· şevi dilsünilvordum. 'Fakat man. 
SabJr k.arıınlfa deindtl: !erini tetkik etti sonra. onları tıkm bir drışünce. Eğer bir rey 
- A.ıaerlkadan gd.uılş ~ aft&.. aldığı yere koyarak ikinci bir (almına.mışsa. camı v~ rayttlrk 

drlıe bir aıt:am blrook ıençlerl bafma parti eşya aeçrniye koyuldu. Ben OzerfndP.kf ayak izlerini nasıl 
&optamıe. KalUpte 11e 1aptıklıvı belli de onu taklide hışladım. Bir izah etmeli. 
clellL Dqarda tıöyleaeulere bakı1usa. saatlik bir enersi.z sonunda ~ .Tıdr da.ha 85zlerlnf tamıı.rrnl-ıva.. 
ŞlnMI. •nda Uııt.a bir ~ tekke.. leye yüalanma.k Uııere otdtığu.. truıdft.n bir motooild:tt gilrfı til'ıfi 
.. fl!l7hl ftJ'& blr -- localı rdıd mu ve artık ç.ıılışamıya.ca.ğJmı tmttıdi ve biraz sonra I~er 
111ı1 tıareket edlyormut. anladım. Bütnn başlıca eşya, tt• Ha.rkvılvrn ş~ııı.tqr, vUzfi kapmm 

- Baau ben de berkesin ki fonoğraf. an1mıt eeki halı- aralt~1a görllndn. 
llDJU:ronım ama. hJc blrlndeD de btr lar. bir. dişi 1rnılc ~ayır .biçme - Yfn~ ne var, ne yapıyorsu 
lif almıt.k lı:abU olmuyor. KulUJ)e gtre- maklnası, hepei orada mevc:uttu. uz nrada.? ır 
ala atısma aaııkl bir ldllt. .-anıluyor-

1 
Dünkü İnthammzbk hiç ~ Ja.k: -· 

111ç ltlnıM lıh' :renıe atzmı açıp btr memiş! benziyordu. - Ma.htendeki 4"'"~"'!n ı;ste 
1111 .ıs~r. En ~ı bile ku.. Koea.mdan avrr bir ~T-.na. ~nt va~~z. E;?if ... " b'r ~y 
tftbe. ~ ..,u.ra lc.etam oldu. Bil tarzı dü~ün.mek irJn eski bit ~="'~-'"" y.,,,,,tta evd~ bfrtakr..ı 
• muvalfa.ldyetr .. Bu 1 .mart. , h~va~ ocaffl.nm fü~<ırlne otur. h'-·.u ..... 1~ ttef"tf 

( Dı1't14mS var) ı dum. Muhayyelemh:ı kanaa.tla.n-:.. , trarkv:tv ft~le :t'ft,fttn'lTU gele· 
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6 ,57. 12.02, 13,37, 15,25, 18 27. 
7 ,07, 12,15 13.M, 15.50, lS olO, 
7 .li 8,53. 12.22, 13Jı7, Hi,57, 1847 
s . 9,30, ıı .o:ı. ıı .3o, ıuo. u so 17 

. l,7,05, 10.05, 19,10, lD,30, 21,10. 21.15 
8 , 9,30, 11, 11,05, 14.,10, 17,05, 19,30 
21.10, 
.8 , 9 ,10, 9 .30, 11, 11,05, 12,30, H, H ,10 
17 05, l!l 30, 20.10 

7,15, 8, 9,30, 9,45, 10,30, 11,05, 12,30. 
u ,10, 11.0~. 11,2s, 19 ::o, 21.13 

a 
Ke~anlJ Ali fao Taşkasapta otunua 

Ay~cmn elblSe ve çanuı.§1.!"l:ıruu, 01 • 
vanyolunda 6l) ııuma.rnlı evde.o yeııl 
bir p:ıııtalonu, SuJta.nabmette oturwı 
Hed!ytıulD kııpl.Sl.Qa 1lnahtar uydura • 
rak bu kadını.o evlnde bulunıı.n blr ta 
kım erkek elbl&esl , iki kadln enlnrW,. 
kahverengi bir pantıılonu, Zeyrekte 
Maıunutpa§& aokağında 16 numııraiı 
evden bir battanJye bır yorgan, u~ 

parça klllmJ. OskUdarda Mw;Wl\1)4şa 
eokagmaa 18 nuınaral.ı evden bir 81.Q.. 
ger dik~ makJnestnl, KumiulPJIUI. vo 
l<UçUkpnz.ı.rda muhtelit evıerde.c k1.. 
uıu ve ev e,yaaını ça.1DUftı. 

Yaka.lanaıı nırısı.z.tar ,;J..ı.nıu lUrat 
etmıı erdir. Sattakllln ~yaıarm bcp. 
1J müsackre edilml§ ve euç!ular adliye 
ve teaJ il] edllmış•erdlr. 

rck tekrarladı : 
- Bir şey nıi çalm.nuş? 
Polis memurunun bu eski pOs. 

kU eşyaya yiyecek gibi baktığım 
hatırlıyorum. Bu bakışlar r.ok 
öfkeliydi. fakat birdenbire a.çıl0 
dı, gülerek: 

- Zannetmem ki dedi, bu hll'
da vata tenezzül edecek hırsız 
bulunsun. Ne oldu? Çalınan ne? 

- Onu biz de biliyoruz. Fa.kat 
bu gece mahzene birısinin girdL 
ği muhakkaktır. Şu kırık pence.. 
reye baksanıza. 

Harkvay pencerenin yanma 
kadn.r gitti ve bütün neşesi bir 
anda kayboldu: 

- Bwıdan daha güze 
ma.z. dedi. Faka.t nasıl ' 
uyanmadıruz? 

Mahzeni baştan başa açtI ve 
mutfağa çıkan birkaç basamak 
merdiveni tmnandı, ara kapıya 
yap'§tı. 

- Bu kapı dün gece kapalı 
mıydı? 

Ja.k cevap verdi: 
- Kapalı ve mutfak tanıfm

dan si~n?iili.ıydü. 
- lh-srz bunu tahmin et:na'" 

miş ola.bilır. 
Harkvay kilidi mua~ne et

mek için eğildi ve bu manzara 
hafızamda bazı eski hatrralıın 
canland1rdı'?ından ttiredb: Po
lis biraz eonra ban~ dön,.rek !ö.. 
zU.ı:ıe devam. eW: (Dwams var..l 


