
!IHTIYACINDANI 
.FAZLA EKMEK 

iran 
Rusya ve 

Ingiltere ·ile . 

ALANL·AR 
' Muahedesini 

Ad 1 i·yeye 1heniiz ~lama 
· ~ ~ · · 1 Hükümlerde 

verı lecek değişiklik 

~ 

Şimali Alri.kada ltalyanlard an alıncm gcınaimi İngiliz subayları gözden ge~iriyor 

Bazı mıntakalarda halkın bir kısmı ihtiyacından 
fazla elaDek alarak lüzumsuz yere, darlığa sebebiyet 
vermektedirler. Vilayet, fırınların önünde bir zabıta me. 
muru bulundurarak . hem intizamr temin ettirip, hem de 
fazla ekmek alanlar hakkında takibat yaphrrnaktadır. 
Bu gibi şahıslar adliyeye verilecektit. . 

---~-=~~~~~~~--~~~~.::_~~~-=-~:----=~--=:.._~_::_:__.:--:,._ 

~ &ıhit.; \(' llDlll!ll N srl)'ılT ~iiltliirii i Ameri kahların 
Bundan bqlta Fatihte l>ir fırının camlarım kıran iki 

kiti yakalanarak' adliyeye tesli ... edilmi§lerdir. 

~ hakkı tarık us < 
~ na~ıldığıyer <.I Langlev ~ \ \lH l' ı fATDA.l\SI ~< 1 
,. Ankar.ı Cadı.le ı V ~.l' Yurdu 

~ g f tayy~r~ 
~s 4 942 1 eması 
f M A ı: batırıldı ı 
:L..~--..:=:,..._~_...._.. __ ~< L_ ı 
~ Nunıara 844 Sene: 3 < Tokyo, 9 ( A.A.) - .l.lllpa. 
' 'I'eı· .. 38~.~ Posta &utusu: 214 ~ ratorluk wıwmi: karargahı. 
~ · ' '· · ~ nın deniz ~ube.si bugün tebliğ 

ediyor: 
Birle§ik Aıuerika. bahriye .. 

1 

sine menıup J..~ley tayya
re gemisi Jolınston adası ci-

JAPONLAR 
MALEZYA 

CEPHESiNDE 
-----<r---' 

Tel örgüle~. 
mayiRter ve 

tankla,r.la 
müdafaaedilef7l 

italyan Hariciye üç sıra hattı 
:ırı da ~~dapeş- 1 geçerek . 

~apon 
Hariciye 

Nazırllğı yandı 
---0--

1 BUYDven 
vang'n 

6 bin metre 
rnur:aoba
ıha yayıJdı 

ırıma 
Yeniden Rus 

kıtalarl 
çık~rıldz 

1 varında batırılmı§tır. teye gıdıyor f -• • 

S j ~_:,:A.:.,;,0~~-.. I An!-' . . 1 . Sebep ovyet • apon t:U-afmclan "Ski olan davet üzerine a. mevzı lerı ı J l d 
ı.andı-a, 9 <A. A.> - B. B. c: münasebetleri ~:e; ::::::~~= ~11e~!!ı::: ı anıaş~0 ama z 
Rua lrJtaatr, Moskova, Kının ve maı.."tadır. Çiyanomm husu.a.t bir ıua.. zorluyor 1 

~\~xceı:=~~"".~ '"~:. hakkında =~ ::::::.::'.::.:t Kurtulabilen 
,zı:ı.:'11U>lif bölgelerde tıı.arruuı. geç- Budapeşbede l;a!ncağı söylenlyor. Tokyo, 9 (A.A..) - ll.a.l.eıya ~phe.. b ı b k ' "lnişlerdjr. Dtln gece ~.Ios:ıtovada ! ç karılan .slt\den NL~ • Ni§i. e-a,uteS.ne geleD şu e er aş a neşredilen Rus tebliği, so,•yetlerln l Riben\rop neler görü§üyor:? 1.ılr haber'C göre yaı-.wxı.a'1.'.ıııım ,arlwl.. · 
~ ınmüıkala.rda daha fa.z.lı .i. { Budapeste, !) (.A. A..) - Baam, <.ID. 1'™"lil·ette btılune.n Japon birlik.. 1 ki d .leı-letJ.iklerini b.ldirmivoraa ıla dili;. şayia ar l Alman hariciye nnzınle Ma.cal'.' ha.. leli -: SQllkln~. Suııakai'll.i.rı 10 nazır 1 ar a 
tllanın Yeni hı:ıtta yeı-lesznC'f>ine mfi rieive nazırı a.rc.smdtı. teati edilen kilometre cenubunda. kAlıı To.rorak-
ııi olunduğunu, nıeskl'.'in bnzı yerle. 1 nut-~ tefsir eyleill<'ktedir. Bu ta.ki d~riıan mevzJJerltıe taanı1Z çalışıyor 
~ geri :.ılındığuu kaydediyor. 

1 Japonya tefsırlel'de, nutuklann A1maıı,,. 
t' l lir tt~~- \w,,-;.

1 
•. ot.tıı~erdir. , ~.ar, m e "'-""tile 'beraber !.'O Macar dostluk ~armdaki aagA DQrt; aaat BUren §1.dôıtW .1JWlıarebe.. 

Alınan tankını. 7 töpu, hir lı:..rp k • d • lrunlrğı bir kere daha gösteren de ı..-.rden aoııra taıı.k ve iStihkAm mutre-. 
lllahenı0"i deposunu ve daha l_13ı• te zıp e ıyor liller olmakla kalmayıp Ma.carista- ?.elerlDden m.UrekJıtep Japon kuvvetleri 
~Yayı i.mba eylemişlerdir. n.m yeni Avru~yn elbirl:ği.ni ar • tanklarla 

n.""lar Kmmda \•enı· ıhro lı t~- tm . :-- - 'd ı.;.. tel ö~r. mavnlar .. \'e , · 
...,, J) ze e& ..,,~ginl?l tezahilrll OJ u6.. mu.a-.a..~ edl'-- \'e n.-. aua hattın ar. keU"""' \'e •--- ı.ı.~ıe'r ~nvdetmislcır- Tok~ (j, ') lA •. \..) - om ey ajar.. .. 1 ekted· ............. >lri.L -

'-"-• u:ı"i:i.tJUl """'J • U soy enm • ır. .,_
6 

_ _._ bulunsı:ı. d"a ...... an. mel'aile-rini 
uir. liarr>li ceplıesinde. f!u.<;laı:n ~n~ı h rlirl;)or: Badapeste, 9. (l\ •. A.) - Voo "'~ ...,,-
tazs".iki bü•. ukttir Ruslar bazı Fın Salfiliivetli mahfillerde- lı.lU::ıa.he.. Hibbentrop, cıı.nıartesi glinil Al ... zorlamıı;':ırd.'T. 
~eV2.i.ler.ini ule geçirdikleıfoı bildi· d1.• edildiğine gc.ır<;>, &n.·yet - Japon n:uuıynya gidecektir. Von Ribcn • ••• 
ı:yoı-lar mtlnesebP.tleri .?.ileri. za?'Uzi değişik. lropun Macar ricaliyle ya.pt:gı gö.. •ruk.yv, 9 (A.A.J -- Male7.ya ~p.tıe. 
U~) a <.':C•ııtu i. 9 (A .• !...) - Ofi: ilklere ut"rramn,.nıştır. 7.ir.1, bu mU.. riLc:ımelerin mevzuu lınlrkıtı.da hi.ç • ıı;itıde . oı:smei ajans:ına verilen b1r ~ 
l~rım.ım VüZlyet aY.dmlaw:ruığu de.. r.asebetler iki mernle'•et arasında blr haber neşredilınem.iştı.r. ~re g,;jre .Jnpon kıtal&n s sonkinw:ı.. 

var:n. etmektedir. Yarunaılada. şimdi me,•cut bit~naflık Jın.ktıun .. ~ore, idn Verilen bazı haberlere göre, Av ı!.:ı. saııt l'i,3l.l da. iBtni benl.l2ı zupıen 
iki o.yn cophe vnrdır: me ı?dilınckte lıcrdevarndw. Son nıpa.nın umumt bakını<lan yeniden if!)3 edilmlyen fakat gönderill!ll, na. 

..... _. zcrn..<ılllardrı. Japon - Sovyet dalynn •-a ... .,.: ... ın· e l\"'ft-~-:.,.•ftntn ı"ctı·--,ı.1· berde Sctangar de_vleUn.l.n. tnerkeal ~ı.uuııruan şark crphesi lızcrı.nde ed u ·~ ~ • .,..... "J ı.-
tuıunan llkt .Auk <ı·niZinden ba!!Iry.a. muaııedcsi ıçin c.ereyan en mti2::ı. Ltı.kkmdalti noktainazar tenrileri ynnl ı.,:ııalampur'a. olduğu bUdl.rll,.n 
r~ '- ı;ı,,,_, kcrelt>I:' eSn::ısmda. elrlc edikm ikr·_ j'r>prlmr<ıtır. blr a.•J:ı.rı inal etml§lerdir. 
'""' --6•1' nehrinin aşağı mecrasına ~ · t k lm " "" "" 

""" lemeler nazan dikkn c oııu :ık- nerıın, 9 (A.A.) _ DUD • • De .Hıı.~rda du,manm dağmık bir şe_ "; nu'""' do:rru, bUyük karasu ııehrl ile ilA edilme 
AnV~k nok :ın l .. dr.r takib ettik. 12.ilrr. narocr...sy ile Fon Ribentrop aras.md!ı. kilde•çeklldltl \'El kted.ir. 

Ja.no.u ve Suv\'ı>t latsbl'l urssuı,. teatı edilen nutuklarm UçIU paktı ım. 
ten aor:ı.ra bu nehr1.n boyunca I~rasu da son :zamanlarda ,uya. hudu~ ru:ı. 7 lay:ın bUtUn devleUcr araam.ua.ki 
p. Ulrn:ıa l.tıd r gitmcıtte \'C 1.ıuraJtı. lık} .1.+.F·,.. ' ' \ erilPn 

laşnıaz nrı q .... .....,. .. ı illlJ.l' -. s.la.b tırkn'1""lıihru ve bu devletk>rin arka cJo.ı-ı dönerek Ktırodenı.z sa • • rd b" k Umesı· --.: " 
<>•• yaoo.ncı haborıe en • :.r e_ • :zııter1 kazıınacaklan katlyetinl açıkça 

hlllne kadar Karasu pazarı Kislııvosu- n'u bile do~"I'll ol.ı:D.edr.h harbıyc Ul• ifade ~ttıgı Alman bariclye nemretw.. italvan 
tebliği 

•ı·w.~·o, 9 (.! . .-\.) - Sa.baba karşı 

saat !?,50 ~ harlciye nezareti bln.a. 
lannda. ~rddetu bir yangın çıkm~tır. 
lti'aiye yangml .!!Öndilril.nceye kadar 
binalarm hemen :rıuuı yannı11ttr, 
Yangı.n G bln metre murabbaı g~. 
U~ bir $3baya yayılmışttr. Yan. 
guun aeb<.'ı:>leri hetıll.7. malQm değll 

i~ de ateı;ıL:ı elektrik tellerln!n kon. 
talı l·apnıa..,ınclan çiktJğı aöylonmok
tedl.r. 

Hariciye ı:ıazu·ı muıwini Hıırulka 

yanan blns.la.rdakl serviıleı1.n muvak • 
Iı:ate.n maliye nezaretine nakli için 
tedbirler. almdığuu beyan etmışUr. 

inqiliZ 
tebliği 

~ıııır.ıpu.r, 9 (A~"'-·> - Cuıua tebliği: 

dak Ytılunu takip <'tlncktedir. zırltğı mahfillerinde ~yler~te .. I de sl.iylenmektedlr. G&.:d~n kaçmaaı 
1 İkinc.i C'Cpl..! ynni ga .. ., <'t·pheı;i dk Bu rh'llyetlc-r, s.gleıblıhtims1 mUmkUn, takat llgi verir teferruattan 
'ıtıototia•nın ccnubundn b:ı;hnır•l, Japonln~ tarafm~aıı bır ~kcıiUfunel ol.ınSk Uzero AvruP.'.l caınlası Çt>rçev,.A 

ÖPatoria • Perel:cıp yolnnu ı.ıkib<:·u lıaı'eketın. to.hrık ga.y~ıle uydu.. ~ı ıçmde keııdJ selAmellcri ufrun~a 
---;;;.;;•~De\-;_~ __ 2_n_eı_s::_:ıyr_a.ı_a _ _:ı:,:u:.:,:lm::.::ıı";;:.:' t;:tı:..:r·--------- mUca®ie ıt>~1en nı.llletıerin Macar batı. 

Sllıı:ı nehri bölge:ııinde kıtalarnnız, 

t;.1.illJI., !t (,.\_A.) -- italya.n ordiıl&rı dITn bl1U1n t:Un tiUjilllirın. k:lr~ı c1dı:U 
uro.ı.ı.n:li 1.<araı-ea.hmm tet.l.lği: ÇSrpı.şmalsr yapııı..ı1lardı.r. Piyadenin 

BiR AOLiYE BAŞKATiBi 
vazife başında öldü 

.Adliye mutet~lil';"i ba~tibi Fehmi, bugün öğle Uzeri pul Wmak 1',.'izl CiUIB

- Yenin 1l3t katnıa çıktığı Sll'Sda birderbire üzerine feD.:Wk ge~ Ye dil§_ 

Alman 
tebliği 

mllştUr. Adliye doktoru Enver K&mt1 
d"rhı:ıl hr1Stamn yanma. gitm~ do· 
Fehmi biraz sonra ölmU§ttlr. •Jlll.tnUn 
.sektelltalpteıı ileri geldlğ1 yapılan mu. 
ayenede aıılai~tır. Bu bymetli 
adliye memu.ruı:nm ölU.mtı ,adliyede ta.. 

~-x-. ~ pıe.t -~ ....,. Pl'lıw.Wm;rpr. 

11ekill tara!mda.ıı bellrt.Uen istikl!IJ i 
meselesi Clkkate konulmaktad.Er. Bu 
hususta. d,)nlliyor ki: 

Eu V3.~i.Dgton beyıuııuu:ııeaı ııdr ve.. 
rilen ve .AlIWJ,nya ile ortak deVietıerln 
hD.rriyet ve lstlklAllnin Almanya tan.
fmdan ayaklar alblıa almacı:ığmı w_ 
d.Ia eden tıeysmıamedekl &ö::leri tek. 
:ı:lp mahiyetinde teWcki cdllebtlir. 

MALTA BOMBARDIMANI 
r.a va.ıeııe. 9 (AA-J - &m 24 uat 

lçiııde Maltsda ıo defa havn ~ı 
i~aretl verilc:tiği bir tebliğde knj'dıcdU. 
tnektedir. Sem telılil:e i,.cıaret! eaıasın. 

da bir dtışma.n ta)'YUeill bava mtıda.. 
taa batarya.lan ~ ~ 

... hilP'ftlı, 

DünkU tebllğde blldlrlle:ı. v~ l:ıil.c""'1 lll; l:ılr hücumundan sonra dUşmnn 
vuıtalan ta.ra.fmd&ıı 'lakenderiye r il. &.DA yol Uzerinde t:uıkla.rıa meVZllerl. 
m&l1Dla kartı yaplle.ıı hareket~ mi.re hllcum etm!~ bunu kamyonların 
dıı. V:ıliand1d&D. bqk& Barbam tipinde nakledilen plyad~ hilcumıı t::ıkip f:L 
b.lr Z.&?.b.lı da MrUı mlloabellelerle ~. ral§Ur. ÇarpJ3lllA}ar jltddeUi oımuş ve 
btt edildiği tW.>re bua.ra uğraımabr. ı hrr ild tara.t lmyıplar ve~tir. 

.... Jlewama 3 Dd Myı.da --·Ilıenm.ı 2 IK'.l •yfada 

Bir bekçi zehirlendi 
BugQıı l'e.ıı.i bir ~l.enule ~.ıi 

clo.ba almqtur. 
'l'akalmde 16 .ıı.w:ıwnu evde·otma.n 

Bekçi Ht.tse)'1ıı cece »1ttatma gi.rme. 

den eY\'el ~ ~ V• ,.t. .... 
~i.imllrler iyice yazı~ olıluğuı:ı.. 

®D Hibe)'iA saba.ha kaciu :ıehirll 
haY&)'l teııettila etmi§ ve :ı.clılr~.ı:ıerek 
ölmfl3tl1r. Ceaedi JD.uayene eden ad.. 
111• dOktoru ~ TU.ner defıı.f.Dıe 
~t TW'*''tfü. 

istiyor --
Yabancı memleketJede 

münasebetlerini 

Serbesce 
devam 

ettirecek 
hhra.ıı, 9 (A.A,) - !ile._~ reg. 

m~ bir tebliğde !razı hUkimıetiadelt 

henUz imza edilmemi.' olan 1DcilJr.; • 
!nı.11 _ Sovyet muahedeai hWdlmlıel!a 
de 1ıazı ~ği,tklikler yspumumr ie.. 
temı.,u.r. 

1rarı parlil.m.mtoswıun l!<m toplaDM~ 
smdA birkaç mebuııun bu muabectrzıb:ı 
tadili hakkmda be.zt teklı:tlerde bs.. 
lunduğıı hD.tırlarda.dtr. Yapllına.m il... 
te11llen. değifikUkler bllh•- ı..... 
eenelı deTletlene diplomatik mUaue .. 
beUer ldaıne etmem huawıu""•k.l .._ 
be.8wgin.e :ıı;ıtıtoıül\lç ~· 
&WWJdD'. 

Finler 
Karelide 

büyük bir 
taarruza 

aeçti 
30 Sovyet 
sahra istih
kamı yıkıldı 

Bir Sovyet 
müf rezest de 

kzışatıldı 
Berl.l.o, 9 (A. A.) - D. N. B. 

t\jansınm iyi haber alan bir malı • 
!llden öğrendi~inc gö~. FinWıdiıt 
krtaları, son günlerde ~li cep .. 
hesinde veniden bihiik muvaffa • 
~~etler ~lde etm.işl~. Er.cibQJe> 
bJr Finlandiya piyade tılmcni.nc 
trıcnsup kıtalar, La.doga. gölü ile 
Oneoga gölü ar:ıs:ndı:ılcl bölpde cc.. 
rcyan eden mevzii bir xnuba.reôe 
e>ınasında tekrar arazi kazaıwııış • 
!ardır Bu muharebecle Sovyetle • 
tin 30 tane kuwetli sahra Jstib,. 
kiimr tahrip edilmişt.it. AYDi ke • 
sbnde düı~man bir tabur &!ikerle S,. 
ki muk&bll taarruza geçmi6Jse ~ 
blı tAalT\War Finlandiya kıınetlC. 
ri tara.fmdan muvaffakıyetle plMt,. 
kilrtUlmüştilr. 8<>\•yetler, bu h.are't 
ket esnasında 400 telefııt vermfıl. 
ler ve birçok tank kaybctmifler .. 
cilr. 

Da.hn. beşka muharebelerde i"i»ı
laruliya .kuvvetleri bir ~ 
bir Sovyet müfrezeslni lmptmtıf • 
lardzr. F'lnlfll.lıdiy:ı ~mı Wr' 
noktnya milteveecih ateşice tu.tal.. 
TDUj olup imha edilmek ~ 
ler. 



1 - 801t U•&JB• - , 

iman tebliği 
&-rfuJ. 9 (A.A.) - Alman ardulan 

ı:ıa., um.aı:~lığmm teb t1 
n 0ıtp f'J'IUJbı merke.z '"' ima 

lkesım nde ıidd U ı.nUdnfaa muha. 
:reoeleri dev1Lm i'tn•ektcdlr. Bu muba 
ırebeler naaınJa dU .. manm bekleme 
mevz len topçunun ~eslt bir ateşme 

maruz tutu muş ve mOte ddlt dUtı. 
man hUcumlan pllakUrtUlınUştUr- Pi.. 
ke bombardıman ve avc tayyare teg 
killeri. ordunun mlld:ıf a muharc • 
!erine yardım etm lerdlr. 

Şimalt Atrlktı.da man Solluındll 
&1 Alman ve ltıılyan mevzii rint top 
ÇU at in tutmuştur 

Aced bia böl sinde her iki taraı 
keşı.t faaliyetinde bulunmu;iltur. Al. 
man savq ve pike tayyareıen 1ngillz 
otomobil knfllelerinı bombalamışlar 

dır. Alman avcıları, bir hava 811V 

unuında kendi erı l;b r kayıba ııuı. 
ruz ka ını- 1an ti dllşman tayya 
tlştlrmU erd r. 
:u&lta nıJasmdaki lngıllZ 

meydanlaı'l, tekrar gece ve 
'bom bnlanmıştır. 

BAY ANLARA MOJbE 
Bu tasnmit d vrinde k dl, boya 

aoldu renginlıı tnod eı geçti dly 
kıymeW 

EL ÇANTALARINIZI 
bir k5 ty tıp terk tmeylnlz. 

Atölyemiz l.stediğiıılz renkte b.
iselerUW:e uygun olarflk eeki ~:atala 
mıızı fenni surcUe bOyar ve te.tntr 
edlllr arzu edilen oeknde model de. 
tııır. 

Ure9. 
Moda Bo.)aewt nıkö 

caddesi Hasanp:ıp han 

EN O A iKA 
Küçük llanlar Kupo.nu 

(Ba Jktıpoııa doJen eli g<1Dderil li 

arama ve iş vemıe Uliulan Ea n 
Daklknda p rosız Dftredllcııcktlr. Ev 
lenme teklifi g<ınd rea lmY1Jcuların 

'loab.lu& kalmak iiz.en Mrlb adftııllerı 
al bUcUnneJerl HWm.l 

Evlenme teklilleriı 
• Yaı .&5 boy no. kll a, etb:ıer, 

ür& ka&lt kara ı ~U. 9ert;bt ille 
meşgul, temız ve kJmse.ıı bfr bay, 

Ue ı:ıı ıwı p maw teını.ı. Wr 
evl olan, blr tiilyania 6vlenmek ı.st.e 

mekt.edlr. lç gUveyıl ~dt-bWr ve dul 
da olablllr K.K.H 83) remzine mtıra 

bOy, l,Gt, kilo W, bir mü. 
ı ra maa la ~lı3mı r 

y, aı 20 21 araıımda, ı a.z tahlsl. 
u, temiz karakterli bir bayanla evleıı 
mek tıtemekt dlr. (Hayat 4) remzine 
mllracaat . 95 

Aldınnız: 

Çllgı r 
~azan: 1 KF. DIIB I', ERlEUJ 

A4 
Sahir ıupb l ıinl bl r birer ruılftl 

tıktan nra ll \e tU: 

ılllr-.e, döJ toı 
1 1 h .ıt ıı,tıll 

teyuw, kttro.ıu biz erlı:c.ı.."1lr. ~e ilııu. 

ingiliz tebliği 
B:ljtaratı ı Dd aayfaclıa 

Male"yanm başka yerlerlnde vErlle. 
::ek haber yoktur RuNa. ~ (T lefo la) - Bu sa.. 

Dtl§Dlan hava kuvvetleri dUn ~ bnh 6.15 de Bursadan kalk n Mu. ·. 
Uzerinde ·enJ tıır akın yapmljlardır. danya treni Mudanyaya 20 kilo.. 
tnıı:ınca zay<.at uctır. metre m afedc Koru tasyonu • 

Dün ce Jııp:r.ı ıay relen Sınge dan 2 kilomctre ilerde yol :ın <: ~ h 
pur ad,p.ıı llzerın® bombalar atmış ar m13 ve ıkl lokomotifi llr f rgonıı 
b~ bir. l\r& lıa:fJf tuısarllU' vermll. devrilmi tir. Yolcu vagonl:nından 
1 rdir Yed fil inın 6ldUğil hnber ve. hiçbirı dovr lmemiş ve ha.sara tt •• 

rlUyo;. Ta.Y}'are tna iye f hn: 1 ram rr Yolcu! rd!ın ı t ve 
ytlzUn ..ıı az olm tur. 

Tayyare.erimi% Anambaı! UnCJe e ur ar z m 
biJ dUşman g mlslne hllcum ef.mlı; 

terdir. Q mı~ birkaç mba tam ~ 

rAk ıaaı:ı.t e~Ur. 
Bu sa b tayyıuelerlınlz. ŞuantaD 

ma.nsabınJ ikJ dllıman ttcar-et g 
misine hllcum etmiş erdir. Bu gemi.. 
!erden 4.000 tonluk olan b r taDealııe 
doğrııdıuı doğruya ı.aabet vaki olmuş 

cmıdcn ka'ın ve beyaz bir duman 
yU l ı g UlmU tllr. BUtUn tııyya. 

rclcrlmiz l1 rlne dönmll !erdir. 

JönwU:tUr 
Tayyare karJtkoyma topçunıu&; 

uımun tayyaı Sini dll !lrınll v 
yare SollUm clvarmda yer<kt 
anmıştır. TOrp tolllnı.nızdan 

• dafaa yar-elanan iken 
Ve 1 t p ter bir tayyare, 
Trab tıs nçığıuda denWı d Uşt r 

Akdenizde devam etmekte olan f 
havaya n ta) enmlz Malta 
ada ma brtı :ıi!deD hücumlar yap 
mııtu. 

Fıkra 
ı•=f•ı:ntl 

Ac leye lüzu y k 
B&kı totmıu hıııtlcmü .ayıeuen 

rıkmlardrut hl Hillr: 
Blr dellkanlı mı.sll9 ~ ut.uıeğe 

1.nmif. eneil ~; evnlA --
lhat, S011m f.ı.>kdlr etmiı; fakat bBk 
mı ki r k pı,ı fiş haba ına 

"8_. lenıı:-k, çlrıtlıldön redd ~tttnne'k. 
le tehdide imli ı . Drllkanlı 1 : 

j~1. Uu-l 
!Fakot 1-.Ir 

bir .«ımlyet ınceel~dlr · zle.r. 
e goır .. Jn ahl kını, imanını lt t edl}D 

bit t bllkell odıımdlr Bence f'tı &P.tiU 
kell!lt odur. 

!'er. 

ı rak etrneyf n ? ~ işimi blU 
rlll'l. AJ bu h hitblr rorar g.: L 
ılte2' 

lı ırı 

dir 
- Enıt. Bir ti maoom ı .aımı t~. 

4" rR.blr ve tehdit de vardi?' 118,DJŞO. 

nı.nı. 

- l hdtdl khn yapab111rt 
- Uıılilıı rel!J 

- Bu ı .. ım });t.luı ynban<·ı gelmedi. 
Bny \ci n bir mUl1dct lnl r;akı\ğ1 

u;ı k r.ık li üıı d: 

An aradan baber ve11ldığln göre, 
hayat pah rl do ayı e man ıar U. 
zerinde yap lan tetk~k er henUz bit. 
medlğın ~ bu yolda ıılmdil hiçbir 

karar ıı.ımı:ııamıştır. 

Bunun ı in mub l.f hesap•ara glir<> 

.era 
'Or 
~ 

Lond.ra, 9 (A.A.) - B.B.C. 
lııgUlz llu\tV u f'i Agedab dan 

rrnb u rp kame •™' an gene 
ral Romnı~I kuvvetlerini takip ed • 
yorlıir. Bu efa da hava mlbVcre yar. 
ann ctml§. n nın özlerini k5rl ~ • 
ren flddetlı kum tırtmaaı mlhv r 
tuvveUerinln arkasma bir perde ger. 
m!JUr. Agedablaya giren 1tıgıt~ kuv. 
vetıert hnva meydnnmda 20 mihver 
)'}~ bul atdll" 
~lıdd ye kadar h!teye 14 'FOO 2taı 

yan ve fi.600 AJman askP.rj. eslr olarak 

getirilm Ui'. 
tngltl.z tayyarelert. çelt11mekte otan 

dllşmana ıınUt m.ııd,lyen ııucum etmek 
tedlr. 

.. 

MISIR KABiNESiNDE 
iSTiFA 

bire, 9 (AA) - şvekll, ma 
e un bdıi :ınııt Bady'ln 1st fa

mnı bellllz kabul etmemiştir. Nazır 

ll' hatta. evvııl IStiftınameshli takdim 
etrru~ o'l:m.aauıa rağmen henU.Z va.2ife. 
ine devam etmektedir. 

lNTlHAP HAZffiLDlLA R1 
Kahire, i (A.A.) - Zaıın~di d gtıı 
ı" gelecek nisanda hUk'Qmel teşrtt 

ı.niUıaplar yap lmaıma ml13aad eL 
mlyecek olursa Vo.!d partisine men • 
up bntun Llyl!Jı Azaları ıstlta edecek.. 
l"d r 
Vafd par'UstnlD ayn mec tr.noo be_ 

nllz M mUme.98111 'bulurıduğ'u ve bun. 
ların ütffası kısmı ıntıhnpra yapılma. 

ııına sebep olacağı m:ılOm ır. 

lsminl ,·crmJ~I. Orta.boylu, favorW, 
kıımrnl bir genç.-

- TA kcndl.!IL benim raklblm. 
ınrmm "benim rnklblm" demesin • 

Mın hldllet enen ahir yıvı g6rJe kıırr. 
ım h:ı.l."tı.. canmın ınkıldı:ı bu bııkı. 
nilnn anlqılıyordu. Faktı.t., ln:ın hlç 

bJr tmlCUmtl ~zlemP.lt t!ıtemlyordu. 
Koıntse? Al'Hlan Bayretı dcllkanlı 

"" brtktı: 
e D f Siz.de mJ C"ld Y' ,1., 

jOl'SUllUZ? 

- ~'et. ı;ııa!M!Q elde bizim kOW. 

,umUUlur. BU onunla çoktnntx?rl tıe • 

,ı honız. Frıluıt sou znınnnlnrdn Nll2. 
hct onun karı;ırnoa çıktı v ona: '.Bir 
bo~L-U kız. ancak bir bo t11 erkl'k 
le fi\ ıenı>bllll' !" dl) ert:k ınzcıığttı tetı. 
dide başladı. Hnt:Ul ~nlJm:. onu değil 
00ııı de whdlde kalkıştı. Bu tebdlUe.. 
re ğııl>c\lm de hlt11r. 

- Slı; ne dcı lnl:z hu trlıcUtlrre ' -
Sıılılr kıırd sin o vnz.I.) otlnl dUzclt. 
ı.: ı ıo, özl rlnı a ~ meı. 

bur oldu: 
- :ı,;lıınnın dt:ıdlldrıi .do.;-rudur llt!ıı 

blJ,. ~n ~Un bu mC'Sele~e dnlr blr 
mzııf>IZ. ıu ktup uldım Bu mt'ktupt.a 
S.lııanm . :ıeldı• Ue derlınl W!lluı mı ki$ 
mestne ~ardım ctmckllğlm yan tt-hıllt 
m:ihh~Uml benden rttenlyordu. Yıızı. 

tetkl!. f!tttk. ve • ilz.heUn ~önder. 
ıll •I Jmnıuıtlne eriştik. 

- O tınlde denin vboltı uıdn 
ll7Jıettn de rotu ve parm ~ ol g • 

d liril~ ğlml7 

(Dl'V<Jmı 1Xlf') 

1 

8 

lstanbul maarU mUdUr11 merhum 
Tuvflk Kut'un vetatnıhı ıo mcı gUnU 
mnnascbetlyle 10 1 1942 tınihlne raat. 
lıyan cums.rtesl gnnu srueymanly 
camllnde iklndl namaunı mUteaklp 
aUesl tarafından meVIQt o'kutuıaca. 

ğtndan nrzu edcnlerln te r1f'l.erl rica 
tımektedi.r. 

BELEDiYESi 
ŞE.HtR 

TiYATROSU 
J'EPEHAŞI 

.IJ1H l\I Ki U O'\ 

Ak :IO.SO Git 

DiN 
*. * 

lnJkUU Uaddet1lDlk 

KOMEDl KISMINDA 
A. cıa ır 2(ı .so <ta 

OYUN tC NDE OYUN 

Çeviren· ftlUZAFFF.R ESF. 

-5~-
Ben rn iddiam dece bir 

ıhtimalden ibarettir Her ihti
mal doğru ~ .. eya yanlı§ o'nbilir. 

J ak'ın bana bakışı bu son 
cümlenin altııu cize.n bir ~ 
kadar e:ertti. Bu hakıı> kar. ısın· 
da evden ayrılma karanın arsıl
dı. Herney.d n evvel, Jak'.ın fara. 
zıyesi öo:ıru olabilirdi, Ve ihti
malki bavullarını hnzır.la.riıakla 
yabancı damın ekmeğine yağ 

rmus oluyordum 
Har"kvay ayağa ·kalkb: 
- Ec7er hazırranız size kO· 

ye kndar kılo.VU.7Juk edeyim. 
Şid e cevap verdim: 

u dar aceleye ne Jcızum 
var? OnwnUzde koca ikindi ~ 
n:anı Yar 

- B•ı halde Aimdilik sizi b r 
kryorum, 3Jr am Uren 81.ze tek

r teı f tm e-derı.m Bu akşam 
handa iv 'hır ~ :!e«.;ireceğmizı 
Mnned rım. 

Ccvn.p vt>rmeden. polis memu 
runu u:?urladık. Harkvav çayı. 
mn anında avnı izlerini mun.ye.. 
ne etm le ti?.el'e durau. "F.11 ırazıb 
olan i.zın üzerini mendiliyle ka· 
-padr. 

- Bu z erin 'kal1nm nlmak li 
.z.e.re Blcr'i gönder.eceğmı. 

V3 et j l. 'C!.-
l ar z z dt 

Fly ;.abe BUrosu dlln U~ 
mUblm m e Uz rinde karar verd # 
gibi. ocJun rkı Ue et ııukl.llJ d 

yUkseltm ıtır. 
Zlra on zamanlarda ,ehrtmtzde 

başgOstercn o un darlığının nakliye 
llcrctlerlnln etmesi netle slnd 
olduğu oet ce ne vararak çek sin 
70 kuruş zam yap mas nı kabul et 

iştir Zim uglind n 1Ubar n tatbik 
ııımekte<ilr 

PiRi Ç 1F. S ~..E 

y 

Bundan 10nra kom on et mese 
leSinl tetkik etmiş v kom yon kor 
doruna gelmiş olan elli kndar koyurı 

suıh 
akdelmelJe 

_.. 
ugra~ ıyorıar 
Stokholm, 9 < A.A.) - Sıokholm 

de h:ısıl ol:ın kannntc gbre Almıın. 
lorıo uğrodıklnrı mmnrrııkıyel~lz 

Uk erden endişl'ye dflşcn Finler 
Rusya ile sulh aklctm c uğraşmak. 
ıodır-lıır, 

Dirkıır Fin nazınnın son gOnler. 
de Stokholm'u zl).:ırct etmesi b.ı 

ı:ı laların çlkma!lma l'bt-p olmu 
tur. M rı 1!)40 ta Moııkovııya giden 
Fin murohhııs.l:mnd:ın biri olan 
P:ıslkivl bu nnzıralrıo arıısıoda Lu
Junmnktıuhr. 

Flnlftndıı körfezinde Uln Hoıı

land ıuJ:ı!lına Ru!llıırın skel' tıknr 
d bu udııyı fşg 1 ettikleri 

b lıllı lmC'ktedir. Finl.r 
Oç hafta ıevvel i~gnl vem: 

~·'~.... • • - • • ~ - • ;....- ·' 1 , ... ;~ i'.. .. . .., .. 
' '- . . ,~ ·, ... . ' ~.,;. ... ~ { ~.. . • ' ... l 

1 i' • •,.. ,,,. ...... "' • 'l~J' 

Baş, Di9, R ezle, Grip, 
NcTr ji. Kuıklıt re 85t D A 

btıt1IOa ftedı 1 --.. at bllJr, TUUTL!RINO!H SAICfNrN12. 
tfEI Y tRot PUU;U ICUTl/1.ARI ISRARt.A ISTfVlfflZ 

wr••>mnnıcsm•sts N., 

Bu sözü ıbu izlere biyiik bir 
kı ıınet vennediğini gö reu J • 
.kayt bir tavırla söylem sb 

kadının Harkvav'a e; yJ~ 
sözleri kuvv buldu: 

Bu 18.kavdiye karşı olan lıav. 
retimi glzh\:emedim. 

- Bu ızleri da ha eh mm 
anıyordum dedim ôyl 

ızlerkı. 
Poli . ha vretim bir kat d ha 

arttıran bir gülüşle: 
- Lüzumundan fazla 

dedi Bana öyle ~eliyor 
dolruıan herif gör.e earp m d 
bu izl n mahsus bırakm . 

Harkvay'm ınotosikl i 
reket ettireceği and 1 ~ok t mn. 
mı bır otomobil volda ~ı ·· ~1 • 
otomobilden Anna ella B e 
indi. Yüzündeki bova yığ ı ı ı
na r ;ı;.men cehresi SOP rr V J 

ven yeranı apaqrk ~rUnfüordu. 
Ablfl'an bir 0eı:le ~rdl•: 

- Gaze eleri okudunuz m ? 
LUellanm öldüğUnü bilı~o mu 
sunuz 9 

- Ev t 
- l3ana 8vle 

- G tmek Uzere ld un 
alıkoyru olnf. 

Dal 

ı öfked< 

• 


