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Bozak 30 tramvay 
tamir edildi 
• 

Yeni bandajlar Pazartesi
den başlıgarak takılıyor 
ŞehrimiJ:de hirkaç gün devam eden kar fırtınası yü. 

zünden bozulan 50 tramvaydan 30 ta.nesi bugüne kadar 
tamir edilmit ve itletmeye çıkanlmıfbr. 

Mojaisk 
Ruslar 

tarafından 
geri ahndı . 

L-Ondra. S ( .ıl.A.) - Rus cephe. 
~inden alınan haberlere göre SoT. 
'.'t et kıtalnn yaptıkl.ırı mukabil ta. 
orruzlar neticesinde l,enJngrnd ke. 
'.> iminde lı:ıkrlben bin metre murab. 
lı ı genişliğinde bir sahs:n geri :ıı
ınış'ardır. Ruslar Kırımda da SO 
kilometre kadar flcrlemişJcr ve bir 
ı.:ok g:ınimetler alınışlıırdır. l'ıtoja.. 
ı k'in ı~AaJ edildiği Ruybişelten 
lııldirilmektcdir. 

Geriye kalanlar allratle tamir edJlc. 
relt çalt111Daya çıkanlacakt:ır. Diğer 

tara.ttan tramvay bandajla.n pazarte • 
Biden itibaren takılmaya. bn;,Itı.nace.k 

bu suretle, araba adedi arttmıac:ıktır. 
İdarenin siparl§i olan dlğer 77 ban
daj bu lkt güne kadar §Chrtml.ze gc. 
lf'.cekttr. Bundan ba.'kn TUncl 1;1ıı.re.ııl 
Ç&bşma saaUerlnt tesb!t ct.ml§Ur. Tll. 
Del sabah 7.30 dan 8k§am 21 e !tadar 
fuılamz çalt§&caktır. Bu aaaUcr yazın 
değl§Urllecektır. 

Japonlar 1 , . Macaristanda 
S ha Tavland ın Yahudi düşmanlığı 

••• 
Londra, 8 ( A.A.) _ ~ n~ 

dılen Sovycı tebliği: 
7 sonkGnunda bnzı kesimlerde 

kıtalerıınız düşmanı garbe takibe 
t.lcvam ederek ilerlemişler ve Maşo. 
'ek şehri de dahil olmak üzere Lir 
kuc ınskdn mahalli işgal etmlf)er. 
dir. 
AlmanL'ır ağır znyiata uğramı~lırr• 

dır. 

6 .,nkJnund• 'ft A lman tana. 
resi dOşür1UmQ~tfir. 2 SoyYet tay. 
.} aresi kayıptır. 

6 sonkAnunda ?ıloskova clvannda 
hava mfidafan bstarynlanmız iki 
Alman t ~") nrC!'>İ dü,ürmüşlerdir. .... . 

Loudra. 3 (AA.) -B.B.O. 
Sovyet t.ebllğtnde zaptedlldiği bildi. 

ıilen llılesimosk ,ehri Moakovaıun 200 
kilometre cenubu garblslııde. Kal~ 
dan 60 kiıomctre meateded.lr. Slvaa • 
topoı mtıdattıert tedricen taarruza ge. 
~yorıa.r. Bunlar b1r gOnde 5..8 klloınet 
TO llerleml§lcrd!r. 

Barltof §ehrt t.cbdit edilmektedir. 
ttareud& Fin cephealnin cenup ke81m1. 
Ilfl tıacum cıdilml§tlr. Burada f gflD 
d:nbcri nıUharetıeıer oluyor. 

Londrada -.ı.tblyett.:ır membalar 
Almenlnrm ~rk c:epheatndo 6.7 blD 
~yyarc kaybettiklerini. bu yQzden 
btlt.lln yedek uı.yya.rclerlnt kullanmak. 
ta Oldllkla.rml blld!rlyor. 

Amerikan 
devleti eri 
Mihvere karşı 
bir donanma 

hazırhyacaklar 
Lonma, 8 (A.A..) - Loııdradan alJ. 

91.n bir habere göre Japonyanm harbe 
'1nnes1 Uzertue mihvere harp wm e.. 
den Amerikan devletleri araıarmdan 
birine deniz yolu l1c yapıla.ca.k olan 
b~ tilrlU taarruuı. k&.r'§l koyacak bir 
donanma vtlcuda getirmek !Çln ene • 
Fınde bulunan bütün dentz kuvvetleri. 
:ııt blrl~k meacılcsüıl tetkik et • 
:ınel<tedlrler. 

Ribentrop 
Budapeşlede 

lstUJODda 
ba,veldl 1arabadaa 

ll&r11laadı 

Hükumetle 
görüşmeler 

yapacak 
Budapqte, 8 ( A.A.) -

Von Ribentrop luı.ui trenle 
bu .abah saat 10,()4 te bura
ya gelmİ§tir. Nt1%1r Baclapq. 
tede iki gün kalacalrtır. . ~ ~ 

:8ııJda.pepe, 8 (A..A.) - Alman ha· 
rlct;ye nazın von Ribentrop, Mltanat 
nalbJ HorttnlD )-azlık Skametgb.!unda 
ik1 gUn ml&\fir kaldılttan ~nra bu 
sabSh Budazıe~t.eye geltni§t!r. 

Nazır, garda bqvcktı BardMey !kı 
Ye bütün hllldimet erkA.nt Vfl üçlü 
pakt& dahil 'ffı Jntıtte.t'fü memleketler 
diplomatları tanı.tından kat"l1tanmt§ • 
Ur. 

Von rutıentrop, 8!1Am böl!lğü erleri. 
Tti teftişten geçirdikten sonra Buda. 
peştede bir ot.ele ııım!§tir. Bugtin na. 
zır Macar devlet adamlaril" millllkat 

yapacaktır. 

Tokyo gazetesi 
Japon yanın 
kuşatılmak-
tan kurtul
duğuna . ' 
sevınıyor 

~o, 8 (A.A.) - Uzak§ark har. 
bfn1n blrlncı ayı aommda Japon bamnı 
elde edilen nettoeıerln bir l&ll!l.nçoaunu 
ııqrctmektedlr. Gazeteler, bu lo8a 
mtıddet z:artmda yalnız Japonyaıım 

..Abcd,, snıpu tara.tmdan ku§atJima. 
m projelerinin akamete utram&Wa 
kalmadığmJ. fakat PM1tik doğu cc. 
nubunda Blrle§lk Amerika ne İııgllte. 
renln tam bir hezhneU de beklcnebllc 
ceğinl bellrtmektedlrlcr. 

Bu gazeteler, bQtün Japon milleti. 
ııln fstikball l9arSllma.z blr ltimntıa bel• 
Iedlğtnl ııöyllyorlar. 

imoarator 
3000 Japon aske

rini teftiş etti 
' rokyo, 8 (,\..A.) - ~ ıscnclerdc 

olduğu sfbl. imparator, bu sene de 
Tokyo clvanndakt Toju manevra ı;a.. 

haaında kıtaıan tef~ otmt~. 
30.000 aakcr, zırhlı teakWer, ve mo. 

törlll birllkler, Mikadonun hu2:Unında. 
g~t yapmı§lardır. 

Japon ve yabancı mtıteaddit §Shsi· 
ycUer, muhtelif memlcltetlerln aakerl 
ve deniz al:a§elcrl vo 100.000 dezı faz. 
la seytrcı geı;ıt resminde h:ızır bulwı. 
mu1'1ardır. Geçit cmıasmda manevra 
:!aham Uzert.noo 500 tayyare ucmuştur. 

Beşiktaşta bir ev 
daha çoktü 

Bu devletlerin mO§terek vasıtaları Karla.rm erimesi >ki yeni t::.ökün. ı ld 9 DUlllaraJr evin arka. tal'afmda 
müttefik deniz kuweUcri ic;in ktYnıet tü hl'uiisemne da.ha sebep olmuştur. bulunan mutfak <?riyen kaı· suyu. 
lt bir yardım te§kll edecektir. Beşikta!}ta Tesvikiyc mahallesin- . nun du\•arlara ııUfuz etmesi yüziir.· 
---------------=..:;.:.:::..::~-=...:.;~:...:..::;:.::..::......____ den birdenbire YiktlınL5t.Ir. Mutfak.. 

Bir duba bekçisi zehirlendi ta.ki eşyalar kurtanlaınaml:i, fakat 
;nsanca hiç bir za.yin.t olm m ır. 

Beykozda kalafat )e~e ba~Iı ~Jert lsma.ili baygın b;r ,~ı:rettc / l'-IDCI bir ç•kant• 
buluna.n duba.da dün gece hır zelur· gormüşlerdlı-. a V il 
lenmc hidisest olmuştur. İsmail, hastahaneye kaldmlıruı;sa ı 

. Bu ~ubanın bekçls.i 1smaiı gece- ôa biraz sonra ölmfü:ı cesedi muayc. I Küçiikpazal"dn Kcsercııer cadde. 
~-IOğuk geçeceğini dil6ilncrek, ne eden ndlive dok~rıJ Hikmet Ti:· sindeki 6 numaralı dükkanın da ça. ~m üstU bir miktar kok "•ömürüj • · 
aı- - .... '"t·'·•-- _, ner öllı.rnün karbond'oksitten zehi;~ tısı çökmUı; ve bu dilkkanm yanın :ı ._... ...... ,,.,.,.. ......... ı N>nra. n13.ng<M1 • • • adasına koymuftur. Ancak, &hah. lc.runek ıı;urctiylc,ı ileti ~kliğini tc!I:. j ulunan M:ırdıro un da hurdacı duk 
leyjn S~Orine dö~ı dubanın diğel." bit rlmjftj~. kinııun <la dttvarları catlanu::.ttr. 

... angc • merkezi 
dan Budapeşte 

çekildi llk defa beledil]e 
olarak meclisinden 
İngiliz 

-0---

F akaf şehirde 
Bulunan askeri 
tesisleri tahrip 
ederek gittiler 

Şa.ngbay. 8 -(A.A.) JaJ>OQ 
kararglılıı tanıfm4aD :ne§red!len bir 
tebl!ğde Japon kıtalarmm Şaıı8'§ayı 

yeniden tahliye ederek hareket Oslerl. 
oo 2Cktldtklerf blldlrtlmektcdlr. ŞNı -
r!n l~H esnasında Japoiılar bill\\n 
mtihim a~kert tes1ıslerl tahrip ctmi • 
!erdir, 

Janon 
tebliili 

tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

o 

Şeblrde 
yaagıalar çıkta 

T ayland Birman
yadan toprak · 

istiyor 
To1'-yo, 8 (A,A.) - İmparatorluk Singapur, 8 (.\ o1\.) - !ngııız 18.yya 

umum! karnrglhı tcbllğ ediyor: rclc:rlnlD B:uıkongu ı;iddctJe bombar. 
4 son.ka.nun gOnU vo 6 sonkAnun ge. dnnan ettikleri blldlrllmektedlr. 

cesı, Japon tayyareleri, Ran;;onun 10 Bangkok, 8 (A.A.) - Domcı ajan.. 
mil şimallnde M.lngaladon tayyare sı bildiriyor: 
me~danmn hOcumlar yapmışlardır. Tayıand hUkUmct merkezinde dllD 
Garlara, depolara t"C d:ıha ba§ka he • alqıaın !Ik defa olanılt h:ıva tcbllkcm 
deflerc bomb:ıl:ır dUı;mll , bUyUk ;>'8n. i§areU verilmiştir. İltl İngiliz tayya.. 
gml!U' çıkmL,br. J'C l §chrin ba§lıca mab:ıllcainl bom. 

4 sonkAnunda yapılan nkın <'Sll:ısmda bardmıan ederek blr kalJ 61vUln füme. 
Japon tayynrelcrt 6 tane Spltfay tay. , 6lnc scbeb otmu~lardrr. Hasarlarm 
ynres!nl muharebeyi kabule zorlam111. zayıf olduğu zann<:d.llmc~tcd!r. Hns:l. 
J::ır ve 6 sını da dU~rmUşıcrdlr. ~ Devamı 2 nel sayfft.da 

(lıızmmmmmlJ 
Rusya -

Jaoonva 
Yazan: Bir Muharrir 

\"s.şingtonda. inımlanan :::u de\ let 
(>a.ktmnı gaye'5i ınalôm: .Mllıveri te
peleyinceye kadar harbe de' anı. 

Bu 26 dC\ ll't arasında Rus~a. 
1 mih\er devletleri arasmda. Jo.ponya 
da 'ar. Paktın ruhu, bu iki de\'letin 
~imdiden harp Jıallnıle b u lunma l· 
nr emı ediyor. Buna. rağmen ne 
Ru yudn. Japonyaya kal"Nı bir S&\ "a'i 

ı.,ayreh, ne de Japonyn.dıı RusN·n 
kan;ı bir taarruz n iyeti bel iri3 or. 
lliliikf,, her iki de' Jet, hllhas-a ~a. 
}lODJ a, adomit~niiz lln.ktma. sndıl• 
kulacsklannı UkrarlQ orlar. 

llu tezad, gazetelerde lıa~ .ret 'c 
talılil konusu olmaktadır. nu~la ile 
Jnponya arasmdaki bu gayritabii 
barı~ hali de,·am edebilecek mi? 

Ro ya bu~ Alman ordu unu 
duraklamağıı. mecbur eden kı~an 
fa;l dalanmak için hütUn liU\"\ ette
ri) le ı;n.rptcki ılüo;;mamn UstUnc yiil•· 
l"nmektedlr. 1Jkbaha.r gelmeden ev. 

•,el, iiocmli e' JmJoon n 4))rta)eT11U 

elde ctmeğe !ja]ı5ıl or. BO~ le blr an· 
da Japonya ile de harbe tutuşmak 
' o Jcr; mevsimlnin nimt.tlerinden 
nıah~ olm:ik istemez. 

.Japonya da !'.!İmdilik Pasifikteki 
11 Jeri e]eg~irmek ' e muhtemel btr 
auglo sakson tasrnızunu uzun bir 
zaman ~ imliosız bir hale getir
mek üzere: harp edil or. Son hede. 
fi Singapnnı da e10ı g~irmck yo
lundadır. dapon)a da böyle '>ir an
da Rusya ile harbe tutu m k ,.c 
dıi::oıanı teker teker ~ettmektt'n 
h:ııtka bir şey olmıyan mllncr me
f oduna Aykırı lıtr i5 :ı apmak iste
mez. 

rnkııt her ild taraf tu 1-endlleı·i 
itin zaruri olan bu barı anını ge
~hdlktcn sonr-.l. er g~ harbe tu· 
tu.,m:ığıı nnruzed mevkiindedlrler. 
Son ~elen haberler, İngiltere ile .\ . 
ınerik.anm Rosyanı Ja.pon)a)u. knf"!1ı 
lıarekete getirmek i~in yeni bir tc
f;ebbü f;c lıulundukJannı da bildiri
yor. 
}~ğer Rusya ile J aponya arasın. 

<Ia'ki münasebetleri daha düzgün 
bir t.ale so)wı bir fe\kalidellk zu. 
lıur etnıczse, uzak doğunun bu en 
bfiyUk Ud rakibi IU'&6mda, yalmı 
'eya uzak bir i tikbaldc. harbin 
ba~lıyacağmı kahnl ctm~-te Jı:ıfa 
' l)ktur. 

24aza 
çıkarlldı 

Yahudi ohnıyan aza 
olduğu gibi bırakılarak 

Müddetler1 
uzatlldı 

Budapeete, s (A.A.J - Btıa.,..aa 
bclOdlye mecllst azumd&n 2f ,.aııııall 
1941 senesmdc kabul cdUen kauD 
muclblnce azalıktan çıkanJaıftrr• 
Bu kanun muclblnce yahudi olmı7a» 

f belediye meclisi azaJarmm mUddet$ 
yeniden ser;ım yapılmadan uzatılmı§.. 
Ur. 

Rusl}adaki 
· Alman 
kılaları 

Fenamı 
teçhiz edimiş 

Nevyork radyosu
nun çıkardığı 

bir haberi 
Beri in 

yalanlıyor 
• 
Uerlin, 8 (A..A.) - D.N.B. bllcliri. 

yor: 
Ncvyork, radyosu taralmd&ıı. bo 

.ıym 6 suıda n.e§redllen b1r haber, aa.. 
lAhlyctll btr kaynaktan yalanlanmak. 
tadır. Bu haberde, İtalyanca Corrlett. 
D ııa Sera ga.zetcslnln 04rk cephMln 
Clck! Alman kıta.lan hakkında bir ma 
imle n~rcttiği Te bu kıtaJ:ınn fena 
tcchlzatmda.n ve nuuıevlyntmm ~ 
u !T:ıdığmd::ı.n bahsedildiği ~ytenmek. 
t cdlr. 

Ncvyork radyosunun verdiği bu h.3. 

berin ~tan aşağı uydurma 01cıu:u 
beyan ediliyor. Adı geçen gazete, Ne"r" 
york radyosunun Alman kıtalan &ley 

hinde herbaııgt b1r hllkUm çıkarma • 
81Iıtl mlls&t ntı blr makale, ne de ttr 
haber neşret.mJştır. Bu gibi haberler 
neşretmek surctne mihver devletıeri 

arnmndakl 1yt anl8§mayı boZJMk Qaü 
ler al<.Wuyorl&r. 



J - EN SON DAKiKA -

Memur maaşıanna zam 
Anka alan bıldiıild1ğine ptre, 

Maliye V klletı bayat pahalılığı 
kart anıda mcmw maaşlar nm iJı -
tiyaçlan Jwowıl:yacalı bir hadde Ç1ıo 

Ruzveltın 
tenı beyanatı 

VatlnJ;Uan, 8 (A.A..) Rıuvelt 
mzetecller toplantıa nda yeni bUt -

ge hakkında 'u belianatt.a hulun • 
tDQftur· 

'Ha at ~ konımak çin 
Odememlz lhım gelen para n olur 
sa olsun, bunu ödemrğe azmet.mit 
bulunuyoruz. Adama para bulup 
kuvv~Uerfmlzı teçhls etmeliyb:. 
D mokraa ere bir harp tel'll&DMİ 
olmam :s içln para bulm&lıyu, 1stih 
l'tlim ı öyle ezici ol.malıdır ld dilt
ı:nan buna yaldaıamaam, Enfliayor: 
dolayıaile fiyatlann yUbelmeaine 
meydan vermemek için tedbil' al • 
ınU :&&ma.nı selmiotir ... 

Amerika Sovyetler Birlifine 
yeni bir kredi açtı 

Vltl. ı <A.A. > - on 
Amertka bUkQmeU l!l<wyıetlere. aıtm 

kart lıft 20 milyon do artık eni b r 
lrncU açnuı U' Bu ureue a lan \ere 
diAia ye~nu 80 mtJ)'ODu bulmalııt.adır, 

Japonların kayıbı 
Çunking, 8 ( A.A.J - Lao faıod 

8 bın kiti kaybedtıı .laPOnler rical 
çarelerını bulmokt3dırlar. Çin ks. 
talan ıaklrı etmeokteıUr. 

. -,_ - ~-- - - .~- -...-~ ·- - . 

EN SON OAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona eklen rek sönderU~&i 

it arama ve " ftrtne lllaJan En Son 
Dakikada patutt Dt!ll't.'ldllecelrtlr, t..~ 
len~ tekllft gindUMI okuyucuJamı 

m u~ kalaı k llıett .. ,_ adrt' lerı 
al bildirmeleri IAznıa.) 

Evlenme teklilleri: 
• y ' 22, boy 178, kilo • aftl -

nom b atı yt seçlildlreblleeek IUafl 
olan bir bay 18.20 Y&§lartuda aan • 
fU1 zayıfça. temı.. bl.r aile kıar Ue 
flV enmek tatemektedir. Ciddi tıeklıtıe. 
rfn resimle Takel 1"ema1De müraca 
at 92 

• Yaı 34, boy 1,66 kilo 68, kumral 

eıa. SöZlD, güzel bir eocutu olan bl • 
mis b r allı kadını, '°·'a ~armda 
100 lira maqlı esmer, lne dUıkUn 1 
blr bayla evlenmek t.temekt.edlr 
( i'W ı remzine muracaa t! 

Aldırınız: 
Aflltıda remlalert J'Udl olaa • 

lwyucul rımrzın -mlanna gelMı 

mektuplan ldarehunenılzden (pa&ar 
lan hariç) herıttn •balıtaa ötfe7t 
kadar ft' tıaAt 1' ııln !lllllN a1rur.a 
lan • 
(Pembe zart) (Y AkmJ (8e) (OK.) 

<Emekll)(Aktatay)(61 K.)(IAman Y) 
(Muhabeı;.at) (R.P. 35) (petık) (Aart 

(35 Aydo &D) (27 r O.) (J' G.D. 
(iL V ı (Kard şler (Ba.ha.r çtçeğtı 

(PJ 34) ıstar) <T.R.B) (8.B 12) 
(27 F.A AkyU.zl (8.T 1) tH.N l 
(lt anyan) (Anlqalım) (C.T 201 
(A Bay Ahın t) (MK.) (NadJde 
i(O R.K.) G Mine) (t..K. 'il) 

çı·ıuıôıar Klübü 
Yazan: l8BUDD I'. SOTELIJ 

- 43-
- Evet. Aalaa be.re iti lılllller nır. 

dltlmh çok l)'i oklu. Biç oı--. me. 
•eııJıı eerar perdeıd :vırtdrr da Dld 
bU ötnnırta. 

Ba euada tıuılilDIUl&rdu MI bir /M. 
Ja& duyuldu. 

lranlmııın lı;tn bur kanarfara .,..,. • 
mıştır. 

Fı at .atat.lstikleri ilrerinde ya • 
pılan fncelenıeler SGnun-. de\'fet 
memuru ol~ da 100 Uraya kadar 
mau ala.nl!!.ra ~. 100 liradan 200 
hraya kadar 20, 200 li'rndan yqk~ 
n maaş lllanlara da 16 lira sam ya 
pılmuı kararlqtrrılmJŞtır 

Veklletin bu hususta hazırla • 
makt lduğu }ı nun l~yihuı bu • 
günlerde meclis< vertlecAk •c mOs 
ta eli cıt kararll mlluı.kereaf t.t • 
n lec kt.ir Şubat nwı,Jannm bu 
semlarla ~raber verlhnMlne f)ab • 
ıılacütır. 

sıvaı opolda 
Alman mabaıara 

llatb 1arıldl 
Loadra, 8 (.\.A.) Jlaber a1m 

dılma rJre, Sivutopo1 bölge.Mde 
ıiddetıl muharebeler eueyan et • 
mekt.e<t;r, Alınan hatt.nım ~ 
t.olrtada Sovyct kıt.alan tarafaıdan 
• aı-:~j'ı 16ylenmftktedir. 

----~ 
larp ita pfılropoıa 

papadan 
Hıruatiıtandolri lıotlüSnnn 

durJcırulmasını iateJi 
Londra 8 (A.A.) - Sırp ortoduks 

pJakopoeu Lcındra)'a u.un bir rapor 
gön c k HrıvaUst.aııda Suplara ya 
pılan muamele! rt prot•to etını,ttr 

~P opos ııımdı de Papaya mllra 
caat edereK kaWAmı durdurmak lçlD 
papaıun büt.Uıı nllfullllftu kullen•uı 
m latemltUr. 

lngiliz • lran nauaheduinde 
defftiklik istenecek 

1 nhran 8 ( A A.) Bazı melıu , 
lar bugün mecliste mftıakere edil • 
cek olan ln@ilız. İran mu:ıhcde,ı. 
nln lndıl hakkında bu1 teklinerde 
buhınmu l:ırtfır 

Fıkra 
·-11 1111• 

Simide dair 
ı.tıuıbuıon zengia mahalleJertnd 

yeaı yeni bir elmlt merskldır batta. 
dl. Ak§IUll .. t bete dotru ea IUkt 
~ dlkkM ............ ,... 
oerelerln acılarak ..__ .amlcll,. 
Mytı çatnlılıf•r lflteaell, "9 lllmlL 
Olye .. ......,. "• 7atil IDltferllerlm 
ıtlmdl apartımular!,, dlyeeekdr. Ol 
~dük ta§mdık bunu• aebeblnf bu. 
lamıwllıka da l!lalt .,.. .... Nuuı 
ili luabrlaclıkı 

Salt bey - ld ........... mttteaktp 
yetllf'll Dllk..,.._la,...r, - Bir 
nlmA7.aıı, cila., lf!lcb Oll ıdmltle ~ 
•lmJt•erı 

- lalt 1187 .. luldar ...... - ,. 
puakaınP cll19 ............., waldt tltJ 
led9mlf: 

- Ran-.zanda ıtbnlt .....,...... 
dao Al& ~ olmıil&, 8allurda illa 
na aka bua sötden allp bertılt' 
de bir aa. laotat .,.,.._, all_.,... 
her biri luarllıBda balep ..,,... ııııa. 

dar OluJW da la- t9m ~art 
.... tok tatuJ'or. 

flmdl R•m.• ..... ,...,. .. ._.a 
•na. lllillblllr' 

................ ,_,. ........ 
- <hıcıUunlt "79 alclınmauş oa.1. 

dık, Ylc4aa a:ııabl ~ecelcUlc. alabe1,ı 
'hllarrl llondaert .... , .... eeddı .... 

Körüne. amanm ki bu ite cıaalıe 
...... .anlıMü ... _.. ..... ~ 
Yanuıütlr 

Neomly peaoı!....._ pıldldl.. 

Haykırmalara •llııQet 'nrllılL 
i\"* M bir -. • lılr ..,...... MI 

"' te1 duyulmQordll. 
Odaant orta...dakl me••• etrafa. 

4la UIUrdulaf, Blrlblrlertlle lıMlfUü 
bir ..ocldet .......ıı bir -1&1111 tem. Neomlye peaoereJe -...ı 

- Ne var acalıa1 
- Ne var acaba f 

• .. bqlannı .ıtachlar .. •tlıaldanlı 
llııWctaler. SID&am ..._... OOk *'111 

lllllalr arkaauulaa kalak "'9"11: 

- Sa.km doktora bir ıteY olmum1 
:Necmiye biraz llOIU'& batını ~>"' 

""11'dl ve )'&vqç& faalldacb: 
- Doktora en,Jekslyon yaP17orlar .. 

..._ yala.ııdan bafınyor. 
- Ya!andıuı balmhtuu .w.rt. aa. 

..... f 
- itte odada dolllflYor- ;rttdbtcle 

ıee.tlr Ye .. tll'ftptan eııer 7ok. Faka" 
ara 11ra baJınyor. Bo aa.bteld.rbktan 
'-ika bir teY detu. 
Aynı_. dalla Yulla 1111' tekilde dlı.. 

JUlda: 
- Zavalb llCM!MJlmt, .., .. blclr 

cörecek miydim' 
Buta doktorun: .. 8aclde .. ladde..,. 

ti.Ye baykı~nu du)'8a ~ !ıahl 
... """" " 5 & 

- B O... ...... lıazJlu e&tı"'111'. 
Tam Tf'"1hldft ~ baber ftmlltls. 
~llllel'QA ............ lılıılclııı 

- Ben IVU Mr IUAllnl, cllyo .... 1111 
te 141yler .... - dokullur. Efter aıu 
kaclmuı Y•P'-ldan •te ol9a. IMıll .. 
dakikada laeaaJddan nefret edlyoram. 
Böyle hasta '"muztartp bir adam, 

bJ bobn luı:ıaı ~tınP dunutl-. •· 
aan bnm '.ki .... ...._ ıRDnlllal lteldl. 
70r ckmels. 

Jfeoml,-e «lslertnl aotn 
- Ne audaa J9 f l!:llıette llDIOlflıı8 

be1dl1or. Doktor biran °'""' lltlree. 
baıinild~dl te ldran ~ ...... 
klJllM!ak. 

- Allab kahreU!n blSyle Yl'nde•lan, 
flıtlllr .. ,.,...... :plrtıı 

- llaU bir latıktım ftl"lnele plmes 
Her .. )'! aJalctan ~rhorn-R•le 'bir 
u bebrrlı o1alna. A91an ~ pllne. 
.. lbn. bu anf!fttn ftwlb::Bnl lllf'Ydana 
~ artmasını da ı-t•He. rica etin ve 
,...,.,.., .. ayn •11'1 du,......_. *· 
kıria. Aa.aM. menn'elr•tlınlsl• • ..... 

1\ic Val ka 
... ...-------- - ---

itimat edilir 
bir adam oln11ya 

çahşınız 

~--

( 

itimat edüir adam ••• l§te, muva/lakiyet arlarıntlan 
biri tlalaa .•. Hayalını~da itimat edilir, bir adam olmaya 
cal1fına. Ve bu meziyeti kazandıktan aonra, hamı, .,. 
ıtıymetli bir feyiniz gibi mııhalaza etmeye gayret ıö•te. 
riniz. itimat kazanmak güc, Fakat itimoJı kaybetmek 
kolaydır; itimat, yüzlerce denemeden •onra elJe edilir, 
Wr tlelcula Ja laıı olup acar. ----. . . . 

Alman 
te.,ıiöi 

11erUa, 1 (AA.) - Alman bqku. 
maad&nlıfmDl tebJllt: 

fark oepbealnln merk .a " ıtmaı 
ke91abade,d11fman dOll de bUcumlaruıa 
1wW ka7ıplarla devam etmlfUr. Muh 
telli aoktaıard&, çarpl§malar henllz 
deftDl etmektedir. Hava kuvveUerl, 
TeodoQa llm&lımd& rıbtunlara Ye ıe 

uıu.N muntfak119Ue hUcum etmı, 
U.. CtplMDla cUter kea mlertnde, tay 
,....ı. Mkial J1bl muhaclm bolpvlk 
1elte t.1111 p.rı>lfSD&l&r yapmqlar ve 
dlll"'"9 prı.ıJe olu frtibatıarmı 

bomb&lamııtardır. 

takoç,>a eahlli açığında, savq ta) 

yarelert, güodtlzden 6000 tonluk b r 
ticaret PtlJlal batırmıo ardır Diğer 

tıtr senıt, bombalarla clddt buara ut. 
ra tııqtır. 

•imalt Atrlk&d&, 8olluın cepbeııtn 
de, dttşman topçll8U ıtddeUI ateş aç 
m11tır. Cephenin dller kealmlertnde 
ebemmlyeUI blçblr bareket Olmamlf 

tır. 

14aıta adumdaki tng1U. tayyare 
meydanlarmı bedet tutan hava bU • 
cumıan, 7 aonkAnun ııahahı erken aa. 
atlerde muvatı&ldyeUe tekrar edilnılt 
t.&r 

Birkaç tngtJts tanareııt b&b Al 
manyunıda ve ıtmall Almanya l&bl 
ı nde m .. kan mahallere nuıtgıle bom 
bAlar almıftır Hiçbir haaar yoktur 

Sarkta 
Alman skerleri 
henüz kış hattına 

italvan 
teblıöı 

Boma, a (A.A.J - ....,_ .,... 
llIDUml karar~ IU _..... 
U-bıı:ı: 

17 llkk!nun geceırt, İtalyan babrt,.e 
ııi hUcum vuıtaıan lııkcnderl)'e Uma.. 
uıa girmS,ler ve Uınaııda demirli bu. 

ıuaan iki lnglllz harp gcmtalne hUcum 
etınıııerdır, Vab ant aııutmda.D bll' 
zırhlının afır hasara uğradılJ ve ba 
en bir tamir havuzunda bulundufu azı 

cak olmdi ~yit edUmektedlr, Blrl!kle. 
rlınlJı t.ıı.raCındaa topl&Daıl eııku. ~ 

numaralı tebliğde de blldlr1'dı,i O.re 
robruk önllndı torpU t.ıı.Y)'arelerimi

zln attığı 8 t.orp!Ue )'aral&ıwa lqilta. 
lertn Phoche kruvuörUnUD battıl'JDJ 

nnlatmaktadır. 

Şıddetll eamekte olaD Sam ,.U, SU' 
bl Bingulde ebemmlyeUt b&rekeUer 
yapılmasına manı Olmllflur. Dllfma 
cm, Sollum ve Haltayacl&kl mll.lt&b 
kem mevkilere yaptıtı taQ'1k tJ4deUe 
dovııın etml§Ur. 

Her lkl t.ıı.raı ban lnıYVeUer., ıerıa 
bava ile ııekteye uğnyu. 1a7et malı 
Jul faall)'8t a&rtetmlflerdlr. Tayyan. 
!erimiz ia141 merkezlerine bUcum et. 
mfl, buralarda birkaç JUSID tıkar. 
ml§lardır. Dllfm .. han lıuw.tlert, 

Trabluaa bombalar almlft ehemıalyet. 
sı:ıı buar "nalfUr KUaver kuvvetler! 
n1ıı Katta adası.na karfl JB.pbllları 

bava h&rekeU devam etmektedir. 

Malezyada 
Ja onlar 

şiddetli li4QT

ruza geçtııer gelmadiler 
Lonılra, 11 <A.A.) - taveç ıa • Vltl. a (AA.> - o.r.ı. 

ıetelerinin Berllnden aldrklan ha· Maıezyada Japonlar ılddeUI bir ta. 
bE'rlere göre, prk cepheırlnde Al • arruu. geçmlfler •• Perak nebrlhln 
ma.n askerleri hcnOz bu kıt tuta cenubunda tngwa cepba.Inl delmlf. 
c:ıklan hatta gelmemlşlerd 1'. terdir. Jıılalbya yanmadunıda buı 

Tidnlugeıı gazetesi diyor ki · noktalara yeniden uller ~ıkanlDUf 
''Sovyetlerln taarnısu ya Alman • bunlar lnglll.'.I kuneUertnln '1cat bat. 
larm beki medlıkleri r..amanda ol • tmı kcamlşlcrdlr. 

m114, ya.but k gm daha orken ve Borneo adaııınnı l'elemenkltlere alt 
ber senede1l ıiddetll olmuı neücc. prk sablllne Japon parqUtçUlert 111 
elinde AlmuıJar maddi va manevi dlrt1ml§Ur, ~unlar petrol mııatakaaıa. 
:alfa uiram11lardır." da tahrtbat ;yapılma.ana mani Glacü-
Almaıı Brandrnburg f:rtuı ku !ardır. 

mandaıu General Br:ıun cephede Londra. ı (A.A.) - B.B .(l. 

ftlmUıtUr. General, 1940 ta Fran • MaJezyada tqllla JcuvveUerlata oe. 
lada Möa muha.rebeııine ıttirik et- nahını çevirmek tqebbUstı, mukabU 
mi§tl, taarruzlarla netice.~ blr&ktırdnuıtır. 

Ziya Günün miru davaıı Slnppur ı (A...A.) - .llalayum 
DUn UçUncU ul ye hukuk mah • p.rp salı llnde taa!lyette bul'1D&n Ja. 

kemealnde, merhum Doktor Z!ı."ft l pon kuvveUcrt ufradıklan atır •yl. 
Gün t• heyetinin &etrlt tealıun ata rağmen ilerleme~• devam etmif. 
te.cfU davuma bak lmrıtrr. ıerdtr. 

a lılr .....,.11 ıısomteertcllr. lleadl91 A• 
....... bir llayU e&lldJrr yapmııtır, 

llaqt Jtl panna,tına takııııpa, o lflD 
"61dcm-.. plmltUr. , artıtoe, feda. 
k&rlrklarlle cidden lttlllar tıdlleeek 

lllr zabıta memurudur. 
- O baldf! ltekllyelial. afabeJ ! 

Hayal eller KOsU 
ÇeYiren: MUZAFFD ESEN 

-~2-
- Sizi sebepsiz yere telAllu-

TAHARRl KOMİSERi iŞ BAŞINDA dırmak ıstem ... m. fa.ltat açık 
söyliyeyim ki bu kilidi açmak 
çok kolaydır. Sonra uzak ve u. 
pa bir kÖi]de oturuyorsunu.ı. 
Mi.sters Kotamq'ın ölümü 1ae 
meseleyi halletmemııtir, ötakiler 
hala ya.,ıyorlar. 

0eoe .. ,.~. 
'l'allarrl komJsert A-. polb mo&6-

rlle Modaya Jl"llyor. Sablr oau Pf'11Cl8· 
nıdea arördDt 

- Burau.. bu ...... Çoktanberl pi. 
medln.. kapımm unutmllf9Ulll 

Sokaktan tert fakat tllt'al& bir ... 
Jak cevap verdi: 
- Bu ötekilerin Lora ile be& 

~vap ftl'dl: den korkrnalan için acbep yok. 
- llu11Ura lıakmm.. eamıu .. ;,ı unut. n,z onlardan niçin korkalım! 

llJGllllll W, peacıerelerl nw•kte.g _sö-
- Hiran Daml~v'ln katili, 11· 

rftnt'le tuıctun, zin kend sini bildiğinizi fa.rzede. 
A.aan ıtertye strdL bilir, Vakıa elz bunu bJlmıyorsu... 
Bir lloltup ohırda. nuz ama, o bu zannı balivebllir 
8ablr llarımtı, urdeflıtl ,e.te .. re1r: Yalancı :r.ıenci de avın eevt dfl. 
- 8aDlal' beni sorladılar, dedi. ae. oUnllr. Binaenaleyh bu adamla. 

.. bu seee rabal:81& ettim. Fakat. tam rın sizi ortadan kaldırmak iat:e· 
nktlnde telefo• ettlttmf eö.)led tın meleri ihtimııl dahilindedir. Bu 
lcla. Hlmrmım bir ite mlldnhnlt1 e& • adam)ann böyle d~Q~Qklen 
medltlnılM! bal olarak mU.tertb 01 ya!'lız benim hayalimden tbaret 
elam. d ğil Bu kötü adamların avak 

Slnaa ballt 1111' JGID9 ~ izi çamurlu U7Jel'lnde dfı>dJri 
._ eoara: · 

1 
duruyor. 

.... BaJ'llD, dedi. Mn• daba enet t.et Ani b·r karar verdim: 
rlf etmlt oleaydınn Borada gecen bir - f.ste, m~,e~i kE'eecek bir 
llOlllfll •hn,. tnı blltftn ftcA&ttle illa karar Bunün :ak"'am fl~en ,,""' 
de •1::1m flbl Jllreeelct'alt. Ynnrmn.. tı .. ~nıV nız l'n~kvav bu t,."f\V' 
ılald llomta doktor be)TılndPn tıl\8ta • wnımu ar. k bir ~nunlftt!e 
K• • Dd paedlr .nada yok ı lcıu~ılndı fakat JA.k'm Jı()lflın-

~ ,d>WGıu iHllJ mamıa qliluğımıa yHgıinden ula. 

Birçok dtlkktn ve depolarda o • 
dun ve komUr bulunam aktadfl" 
Jl'uattan .ilı ade etmek Ült D 
l,irta.knn klimllrcOlerfn. halka, kflrı 
au 10-12 kunı,tan k&ntlr •tlnal 
uğraştı:ldan ııöylenmektedir. 

Amerikanın 
Ankara sefiri 

değişiyor 
v.,1nrtcıa a (A.A.) - Haber aım. 

drtına göre fimdlye kadar Amerika. 
nııa AoJcara &dı.rlltmde bulunan llac 
lıfurra7 btlyü bir tecrübe ubJbl oldu 
tu için Amer cumhı.ır rel81 endi. 
ilinden Vqingtonda laWade etm ge 
karat ftl'lllı,tJr. 

• • • 
V•nıt.on. 7 (A.A..l,. B1rte§I'« A. 

w rikanuı &\'yeller birliği lçl.!I 
8telD Hart, M c Mu yerine Tür 
ldy elçtJlflııe taybı d lırılftlr Her 
iki diplomat. h len Blrle~lk Am rlka.. 
~lı.ıruıı.k t.a.clıJ ıar. 

Çungking 
makamları 

Japonların selairll w• lıııl. 
lGnmalan ilatimalintlen 

Wıediyor 
........_ ı (A.A.) - Çunktns ma. 

kaml&n 91D bal ıu. Japonların ıu 

kullaDmaJa" tlmau oldutunu bil • 
dtnnlfler " balkı pek bll)'Uk bir zanı 
nt ~ kalmadılcça Japonların 
tumaswıa Utnf&I' balpltrde kal 
mamata W'9 buraların mtıdafHIDU Çlll 
lutalanaa bll'alcmata dan& •t.mıeıer
dlr. 

t111tır ı ltlr ••oUı 
ll•ralda 

Qıallmı. 1 (AA.) - ÇuDldqcle la 
tıprt bir mec:Ua lcuruldutu NllD•• 
btldlrtllaektedlr Bu meclLa birkaç mil. 
ıetm mtımeMUlertDdn alreklcep ola. 
calc we Çin l.tllıb&rat nazrraun rtya. 
eettnde toplanaaütır. Loladn. ~ VL 
ıln&'tOD4a .. nJanda lıull& .,..... 
medl•ler teşkU edtıecekUr. 

ZA Yl - t..-ı. 1nlldOrHıttbıden 
ald fmı muhacir klPfmıla, tram.. 
vay !S187 nwua.ralı pe.eosnu ve için. 
lie !lıDa ...,._ bu1wn oU.rdannn• 
lsa.Ybtttim. 

Bu cbdam baJu» rt"th1!al mtlll
nun edeceiJm. Lntfea IU adre9e 
müracaat edilme&!: 

V rzrıeciler Zeynep K.Ami1 dall 
No, 26 da Kebtr Kanblr 

Hall:>uti hünbu1 kfttfl t'eki d-. 
polarda hrin Uç a)' k lhtı 
•arıtrlayac:ak miktarda odun ltu m-
ouğu ve ne ,ehre yetecek m.JJr 
tarda cıvardan klkn l' plmek~ e • 
duğu da haber verilmektedir. 

Bu me!!cle etratmda vaU mtt ,,.. 
nl Ah.met Km.dr fWll&n eöylen ~ 
tir: 

.. _ Nakliye YUJtalarmm matml 

fın-n artm" olmuı, oeıır. gelen <-
dunlarm da fiyatnu artınn trr Bı 
vüzdcn narJn VWraeltınelr ~in 1't • 
caret Vck etine •Ura aat ett k 
Gelecek c vahı be~z" 

Yeni narkm çckid • O tun 
bir fazlalık temin edcccğ1 anı 1-
ma.kt drt Fiyat yllks lince te r
de o:fun mmıı.. da kalnuy 1r • 
~nllmektPdJr. 

Taylandın merkezi 
bombalaaoı 
... Baftarall J ad ll&ytada 

ra uğny n blnalar a ıımda T y and 

hastaueıılyle F'r&Mıs Jc laest buıwı 
maktadır. ÇUa maballeelade de aT 
zarar sörmU,tUr 

Yangm bombal&nnm çıkardıtı 7an. 
gmlar auraue töndllrlllaa tür 

81nppur 1 CAA.J - Ba 
radyoıru, Taylandın m ru ııuret 
dlslne alt old tu kaDaaW. B rmaıı a 
nın bazı eyaleUertnl Uh&k etmek 
dlflnl bUdlrmektedlr. 

Beyoğlu mın\akuındalri 
müfterilere 

HAVAGAZIGOTORO 
VERiLiYOR 

Hava&'Ul eaa Ilı unamaı 
vtlz ndcn bllhaua Be ıu mm 
smdalu ha.J;c .ıkıntı çekmekteydL Ha. 
vagazf ldaıul buna b r tlo &)'h bul 
muıtur. 

Elleriııde .. kt abone kart an w 
makbu&lan bulunan mllf teri ore va 
aatJ art atlan b p uarak 
sut götUrU olarak verilmekte '"e bu 
Da ro .. muay7'11l tıtr pan. almmalr 
tadır 

YENi MAARiF MUDVRV 
V az.üui bt11ında 

Y Dİ maarif mildUıilmüs Jıluham 
Bina! bugilndcn Wb&reıı ~es.ne 

-~-ıuc olarak maarif mildtlr v 
Faik Ozle birlikte da.lrcn n b 
ruu gezmıt ve teUdklerde bul • 
m111tur. Bundan lSnce de bir çoJE 
memuriyetlerde Yt eacUmle mU!~ 
t'•liklerde bWunmut olan Muh 
Buıal lataııbulUD eekide oeri &fkı• 
aı oldufwau, devletin , verdiği h r 
n.zıft'YJ ClUllabaşla ve bundan 80ft
rakl ~terinde de aym Yolda ytıreyc
cet nl aöytomiı ve yeni vazitetı n 
dlfttlP.rlnde o1dutu gibi iYI lnt be.-
1:.r!a 'batladılmı Uf.ve etmiftJr. 

Ba,, Dlf. Rede, Grip, Bomatfsma 
Nevralji, ~Idık H RaıOD A~nlannıa O.laal &., 
icabında rGode 3 kafe &lıuabllir. T AKLtn..ERfNDEN SAKININIZ. 

HER YERDi! PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ.. 

dım. Odamıza c:ıktık ve derhal 
eıyaıan haz.yrlıım:rya b~drk. 
Harkvay yatak il%erine oturdu, 
kocam ~nine boyuna dolqtyOI'· 
du. Nihayet bana dönclU ve· 

- Lola, dedi, Grokforda yer. 
l~irken h•reular ..e katıl erle 
uğrqacafmıı.u batırlamıt mıy 
dınız? Biı.e kötil bir oyun oyııu 
yorlar. Lola. 

Harkvay 110rdu: 
- Ne demek mtiyo~nuz! 
- Btı J?ece cereyan eden hAdi-

aeler ibtimalld sizi buradan u.. 
uklaıttırmak için banrlanmı1 
bir pllndır. Fa z~elım ki birı
lrinin bir maksat için bu kökü 
kullanmıya ihtiyac vardı vahut 
kötkte rahat rahat bir şey: er a
ramak istiyor, O halde bu adıım 
ne yapar, tabii kiioktekileri ka 
çınr 

Haykırdnn: 
- Fakat ba adamın ~:ıe 

neden ihtiyacı oıacak ! 
- Sözde ronıancı otacaklm, 

biru muhayyilem ielet. Fars.et" 
ki bu evde c:ok kUçUtr bir şey 
saklıdır; bu feyİn katil IC~in ~ 
~ ortakları için mühim bir 
kıymeti vard r. Katil - akıam.. 
ki ztyantc:imbe bu adI ve~ 
liın - bu eevin nerede saklandı. 
flnı ivice bilmfvor, uzun uzadr 
ya arama!t fht"'"arTY'dadtr Bu 
takdirde k&,l<Qn bot oJmall 4ah• 
fvi fıdne ~ir. 

Homnrclendı• 

- Ne uarsa arumtar, ben 
karar verdim gidecefiz l;nıJ(Un. 

J ak ötkeıne ehemmiyet Wl'IDı8' 
den HarkvaYJn ffkrlnl eordu: 

Pohı ~ap verdi· 
Vallahi bml mtı.şJdll bir vazt.. 

}'ette bırakt·nn. Farazıyenlz ftk· 
a uygundur. Ve burada kalma
nız ha.lckmdald arzunusu haklı 
~österebilir, yalnız bu meaetede 
karar venneyl madama brralcsak 
daha iyi olur. Atıldun: 

- Madam hana gitmek kara 
~adır. 

Jak azarlar ~ bana "8ktr. 
fakat ben valizlerimi hazırla
makta devam ettim. Jak"ı iyi 
bilirim. Kat'iyen zaaf «östennl 
ve Relms. Zaten karanın kat1, 
Bu geceyi lıand& ~. 

Jak: 
- Hayaletler 6n0nde tlrMh>t. 

kaı:acağmız:ı hlc -.ıımudlm Lo. 
ta Gece blm kadar ~le& adam 
Silbtan başkası de~ildir . 

HarkvaY gWerek kocamm .-. 
Qİ kelt. 

- Bunu söylemektm sizi me. 
ııederim. SUAa dUn ~ ııavyo
•undan kat iyen knntldadı. B!er 
rece :rıencınin Oturdutu "DaVVOD 
civanda ayazda nöbet bekl~f 
Fakat atır b r nez)ed n ba l a. 
tir v vakalTVM'ııd Evde r.ö
bet ~· leseydi da.ha İyi Ol" "1t. 
MI$ '8liba. Jale fllesofan~ t r 
dileilnceyte 116ze bqlaıb: 

( DftHlm•1M» ) 


