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Yazan : SADRI ERTEM 
BERLll'.rI>EN gelen bir ha· 

ber JQDl&n bildiriyor: Al. 
maıı propsganda nezareti iktisat 
nezareti ile anla'6rak, 1942 yıh 
İçinde sergi ve fuarların kaldırıl-· 
nıumı kararlaştırmıştır. 1'. N. D. 
nin verdiği bir haberde fuarlaa·ın 
ve sergilerin kapatılmaın !tehebioi 
JÖyle izah etmektedir; • 

"Almanyanm bü.tun ikt.uıat ve 
~ kuvvetleri istisnasız ol~ 
rak Alınan ordula.rmm 7.&fe.ri 
hizmetine konulacaktır.,, 
Gazetelerimizde mlite\·au bl.r 

kiiçtlk haber halinde yer alan bu 
hidise mabiyeU lttbarllc ~ dik
kate layıktır. 

Almanya.da, veyahut dünyanın 
herhangi bir yerinde foarlann, 
sergilerin kapanması her zaman 
ekonomik bir hidi9enfn i~t 
noktuı 11&yılablllr. Sergiler \'e fu
a.rlQ iktmiadt propaganda dUinde. 
Yani reldim edeblyatrada~.ıe11• 
rm elden çdranlmaeı için vulfe 
al?-• birer uzviyettir. Gerçi ııer
gderln ve foar1arm istihsali art
tırmak için bir rehberUk ve t.erbl· 
ye \"&Zifeslnl gönn*ri de mtlın
kiincliir. Fakat ha onlann tali hl7.
metlerlcllr. Rddam için büyük 
lnMl'aflar ancak büyUk stoklara 
sahip olan, büyük ~dilstri ve •~ 
t:!blal memleketlerinde yapılmı!'i
tır. 

İngı1terentn, Amerikuım, Al
manyuım reldim itin yaptıktan 
n:aaraflan senelere göre hesap e 
dıo«'e in11an, stoklarla rekl&m ara. 
sındakl nlabeU daba iyi idraii 
etler. Satılnı&nıak, elde kalma)• 
~?'11Şeı! büyük stoklan türlü tür. 
lu reklam asullerinl ortaya ~ıkar
mıştır. 

Stoklan mevcut olmryaa yerler. 
ele rekliım ihtiyacı da doyulmaz. 

Almanyada fuarlarm, 9ergilr• 
rln kapatılarak bütlin eşyanın Al· 
ntao zaferi emrine terkedilmlıJ oı. 
ması bir yandan rasyonel çalışma 
nın bJr zarureti, bir yandan da lh
tlyacm nckadar geni bir çerçe\·e 
içinde hl.i".cllm sUrdüğUnU gösrer· 
mektedir. 

Almanya. 1985 t.enberi harp eko
nomisine göre idare edilmektedir. 
Harp ekonomısı büyük mikyasta 
~arp ltayesı için istihlak ,.e batta 
nnh~an baıJka bir feY olmadığ·. 
na .ı;?rl', bUttin memleket kuV\'e'• 
Jerının harb entrlne terked"lmesi 
tabiidir. l"alnız harp denml~ bir 
hal aldığı ve lnıha, sürtlp gittiği 
için harp gayeaı İçin yeniden bü· 
~ilk mik3 :ı.sta l.stihs:ıt yaptnak za. 
rureti 'ardır. Bu nokta bütün 
memlt'kCtlerl dll!'lindllnnektedir. 
1.oodrada hep brct:ı demir top 
lamak meselesi ehemmiyetli bir iş 
halini almı!ftıl'. 1 

Demirin vatanında demirin azh
ğı lnsanlan merdi\'en flenarlannı 
kapı kanatlarını. su hoıııJa.ıını: 
köprü korkulnklannı sö"ımıeğe se,.. 
kediyor. • 

Bu harp, malzeme ha.rbf. maki. 
ne harbi oldup l~ln ancak insan 
kellesinden ziyade, ham madde 
ile t&ayytı, ediyor. 

A\Tnpanrn mnh~lif yerlerinde 
g"ozüken hadiseler harbin ekonn
rnik ku1'l·et1 için olllla8a bile merr
IPket stoklan hesabına iyi alimet 
Sftydmıyan bazı noktalan ortaya 
r•karmaktadır. • 
• A .... yada faarlann, 9el'ghe -
r~n kapatılnıuı da bövle bir mi-
11"Ya del&Jet etmekt.d: 

ır •. 

Şimali Afrika harbi sahnelerinden Yugosıavyaaa 

Atman 
Askerierınin 

T1>k70, 11 (A.A.) - Slngapurda.n 
alman .son haberlere göre, Japonlarm 
sUraUe llerl~yifl, ııehlrde büyük bir 
f&flunllk tevlit ebnlftlr. Kaldı ki her 
dakika yerıllml§ ~killer tel&§la kaçı. 
prak sokaklardan geçmektedirler. 
.Aakeı1 makamlar, ıehrin flmal kapı. 
larmda aon bir mukavemet hamrla • 
mağa hUmmalı bir faaliyetle çall§l • 

yorlar. 
Bu arada Japon hava kuneUerf dof 

rudan dotruya ,ehrin 1.stllık&mlanııa 
ve kaçmakta olan lngillz tetldllertııe 

hOcumJar yapmaktadmar. 
Loac1rs. 1 l ( A.A.) - Lcmdranm 

saJAJılyetıl bir kaynatmdan bildtrtli • 
yor: 

Singapur adaamnı batı ke8bnlerinde 
İngiliz kuvvetleri karplık taarruzlar 
yapmakta ve bazı muva!fakiyetler el. 
de etmektedir. 
~~.1 ... ._,..... 

Yabnki re.lmlenle Dlmall Afrika har 
hindetı iki lntılıa göriUmektecllr. tlııt. 

te tngUJzJerln "Bardtya Bil,, adı ver. 
dikleri 155 M.~. ~pmda btr t-<ıp.. 

Aıu. tabrlp .eDmlt bir Alman tanla.. 

Tevilli edilen 
mebasaa 

mallakemesl 
Evrakın tetkiki için 

Ayın 16 nez Pazar
tesi gününe kaldı 
Aakara, 11 CRuusı mallablrL 

mlzdea) - Ttlrk Maarif Cemiyeti 
eski relai Una mebuau Refet ttı . 
~en.le Yeteni ve maarif kollejinin 
:e1''. veme<ları Zeki Ülgen hakkın.. 
aa.kı hazırlık tahkikatı bitm"şti 
Refet Ülgen enınlyeti swiati~ v~ 

evrakta sahtckirltk, y<'ğeni de em• 
oJyeti suiistimal maddesinden maz 
nun olarak Ankara asliye UçilncU 
ceza mahkemesine verilmişlerdi. 
Maznunlarm duruşmalarmm mev • 
!ıUfen yapılma.ama )Uzum görilldU. 
ğünden Refet Ülgen ve yeğeni hak 
larmda ceza muhakemeleri usum 
kanununun 104 UncU :maddesine 
uyularak dün aJqam t~vkif mil • 
zekkeresi ke6ilmiş ve kendileri tev 
klf edilerek Ankara umumI hapi.S -
hanesine götUrillinUıderdlr. 
muhakemeleri, evriı.kı iyice tetkik 
etmek ve müdafaalarını ona gör<? 
iıazrrlamak il:zere ayın 12 ncı pa
zartesi gUnUne bırakrlmıştrr. 

İngiltere ve 
Yunanistan 
yardımı 

iktisadi barp 
aazırıam 

Dikkate değer 
beyanatı 

Lonclra, 11 (A.A.) - lktı.sadt harp 
nazın Daıton bugün parlAmentoda 
yaptığı bir demeçte Yunan milletine 
yiyecek gönderilmek karannın bu • 
gtlnkU durum için kaU bir deva olma. 
dığmı söylemi§ ve kendi ııezaret:l me. 
:nurlarmın A vnıpanm dlger çevrele. 
rtnde nıaziler tarafmdan tııgal odilen 
yerler halkIDm mUbrem lbUyaçlan ı. 

çln yiyecek ve diğer maddeler tedarlkt 
mak.sadile bu memlekeUer hUkQmetıe. 
lerfle devamlı tema.ıı halinde bulunduk 

W"" Devamı 1 DCI •)'fada 

Baskıya 

Verirken 
Japon tar 

Martabanın 
işgalinden 

sonra 
Biımanyanın 
merkezınin 
düşmesınden 
korkuiuyor 

Helvacı Sıngapur 
cir.ayetinin 1 Şehrine Girdi 

h k • l Tokyo, 11 (A. A.) - lmpara. mu a enıesı- ı ~rluk umumi karargahının tcbli· 
gı; 

ne başlandı Japon kuvvetleri bu sabah saat 
8.3Cı da Singapur şehrine glrmlş-
1 erdir. 

Çin lideri 
Şanka,,şekin 

Hindistan 
ziyareti 

ingiltere Krah naibi 
ile yapılan mülakat 

Çinliler, müttefiklerle 
eibirl ığınde devam edecek 

Yeol DeUı.I, 11 (A.A.) - Hindistan 
kral naibi Lord Llnllthgov, Çankayııek 
§ereflne verilen bir ziyafette .slSyledlğf. 
nutukta deı:ni§Ur ki: 

Marep.lln Çin harp sabamnda hare. 
ket yapan kuvvetler 'baııkumandanh • 
ğını kabul etmeaı üzerine kendlalnin 
ve zevce.sinin yapbklan hareketlerden 
!lk bir tane&inln Hindlatanı ziyaret eL 

mek olmıuıı bl.Zc iftihar vermiştir. 
Kral naibi, Blrmanyaya Çin kıta.la. 

n gönderilme.sine tema..s ederek §Öyle 
demiştir. 

Bu, bir bUytlk müttefikin ve bir kar 
deııin yapabUeeeğl harekettir. 

Kral naibine cevap veren Çankayoek 
demJııtır ki: 

• • 
geı ını 

Bulgar 
kıtaları 
almağa 
başladı 

Fakat 
Şimdiye kadar 
gelenler kafi 
görülmüyor 
~ 

Yeniden 3 
tümen 

isteniyor 
Bana temin ~ çla 

Sofya hUkQmetlle 
görUşmege askeri 

bir heyet geldi 
Beni, 11 (A.A.) - Brltuıo• -
1niçreyc ı;elen haberlere söre. AL 

:maıı .lut&larmı cleflf ttrmek o.re Yu. 
goelayYaya g&ıderilımf bulun&D a.ı • 
gar askerlerinden bQytık bir kısmı ge 
neraı Mibalovlç lruvvcUerı.ne lltıbak 

için kıtalarmdan kaÇIDl§lardlr. 

Dlfer taraftan, Çetnik .satıannı lnıv 
vetlendlrmek için BUlgariırtanm bqka 
Bulgar mutrezeleri de Yugoelavyaya 
gelmJ§tir. tyt haber alan Balkan kay. 
ı::alüarmdan sızan başka haberler, Ru.s 
cephesinde vücutlarına acele JUzum 
gösterilen Alman blrllkıerile deflıUril. 
mek üzere Yugoslavyaya Uç Bulgar 
tümeninin llAveten gönderilmesini te. 
mln maksadile, Bulgar hUkQmetı üze. 
rinde azamı baskı yapmağa memur 
bir Alman askeri "heyetinin yakında 

Sofyada beklenmekte oldutun11 bl1dlr 
mektedlr. 

Sovyet arazisindeki 
Polonya askert 

mahkemesi 
Eskı. başveki ilerden olan 

Bir arkeoıoıı 
proleılrlal 

Pasifik harbi ba.§ladığnıdanberl, Çin 
Pasifik Hlndlstam blriblrine cezbedJL 
mıııerdlr. Harp badiresi ortasında ilk ı 

tıraattan lstlfade ederek harp kablU. 
yetini ve müşterek davaya yapacağı 

elblrll.ğinln imklnlarmı görmek Uzere 
Wııdlatanı ziyarete geldim. 

idama 
mahkOm 

etti Çankay§(!k, Çörçilden bahsederek 
ııöyte deml§Ur: 

Bu büyük şet, lkt1dan ele alalıberi 
mesate.nin mllaaade ettiği nlsbette ken 
dlslle §ahsan sıkı temasta bulundum 
ve kendisinden gayret ve te§vlk aldım. 

Londra, 11 (A~o\.) - Hlndlstanda 
Yeni Deıhlyc gc:en Çin başkumandanı 

_... Devamı 2 inci sa,> fada 

Londra, 11 (A.A.) - 1934 MDe8in. 
de 10 ay Polonya bll§vekllllfl yapaıı 
Lvov Unlverslteil erkeoıoji proteeörü 
Leon Kozlovskl, dU~man taratma kaç. 
mak ct.Wnünden Sovyet ara&iaindekl 
Polonya ukerl ınahkemesı tarafmdan 
idama mahkftm edilmiştir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon ukeı1 

mahfillerinin kanaaUne göre Marta • 
banın ltıall Blrmanyanın merkezi 
olan Rangona karfı Japonların yaptık 
lan tehdidi vahim surette arttinnak. 
tadır. 

~lvoen nehrinin teıkll ettltt engel, 
Martavanın ifgall ile ortadan kalk • 
makta ve Japonların M~uımeln Ue 
Paandan hareket ederek iki büyük 
kol ha.Jinde .sağ aahlle geçmelerini ım. 
kln dahiline koymaktadır. lngillzlerln 
\!aha p.rkta ~ kilometre kadar me _ 
118fede btılunan Slttang ırmağı boyun_ 
ca mukavemet battı tealaine çalı§tık. 

lan zannediliJor. 

Evvelki gece, Galat.ada para 
yüzilnden Mehmet Ali adında 72 
yaşında bir helvicıyı öldüren Veh. 
J>l a!imdııki gencin rnuha.kemesine 
bugün öğleden sonra. cUrmUme • 
hut kanununa göre birınci ağırce.. 
~ mahkemesinde ba~lanmıştır. 

Katil suçunu ikrar etmiş, ancak 
ted.vilze uğrıyarak öldilrdiığünü 
~ylemlŞtil'. Helvacının kansı, kız. 
lan ve damatlan da ı:ıahit olarak 
<iinlenilrniş. Diğer şahitler ıçin 
ınuh~ taljk olunmU§tor, 

7'1 ezbahada bugün 
1600 koyun kesildi 

Kozlovskl, Sovyet • Polonya mua • 
!M:deslnden eonra Sovyetıer blrllflnde. 
ı,ı hapishaneden çıkanlmııtır. Kendisi 
teğmen olarak BilAh altına alınnuı 

:.se de mensup olduğu karargüıa mO. 
racaat edeceği yerde kaçmıı ve Al. 
manyaya geçmiştir. Kozlov.skl, Berlin 
de mütAkaUar vermiş, SovyeUer ordu 
sunun hezimete 'Uğrıyacağtnı aöylemı: 
ve. Rusyaya sUrlllen Polonyalı ..-ı. 

c1n,1ara fena muameleler yapıldığını 

iddia etmiıtir. 

Et flyatııırı arttığından koyun ııa. , mezbahada 1600 koyun keslln:Jş ve 
lıiplerinln ve toptancıların §ehre et bunlar §ehlrdckl kneaplnra bir nisbet 
verecekleri anl&§ılmaktadır. BugUn dahilinde tevzi edllml1Ur. 
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Mahkeme Salonlarında 
Evlerdeki fazla un ve hububatm beyanna

meye bağlanması hakknda 
E~ SON DAKiKA 1 

Küçük Uinlar Kuponu 'Sa··s bı·r sı·nema ı·kı· 
, Hu ırupoııa eklenerek cönderllecek 1 1 
......... 98 ......... .......,.... ---~ ... ---

Vilayetin verdiği 
yeni izahat 

:::-::=.::.redll== Çaldıgv ı saati arkadaşına rehin bıraka-
mabtuz kalmak llzere sarih adreeler1 

Dl btldlrmelerl lban.) rak tayyörünü almış, sinemaya gitmiş ! 
Eolenme ıeltlilleri: 

Ekmt'klii ve yemeklık hububat. 
Ja unlann beyannameye tabi tu -
tulacağına daır vil~yct tebligmin 
halk eras'n<.i:ı yanlı~ tefsirlere 
yol açtığı gôrUlmlittilr. Vaz.l)Otin 
tavazzuhu il' n aliltadar makam
dan şu izalı'lt ı1lmmışt.ır: 
"Ekmeğini kart ile alan bıltUn 

va.tandaJ}lar evlerinde veya nerede 
olursa oL'inn elleri altında bulun. 

Ruzvelt den 
Kalinine 

uurdukları buğday, ça•aar, mah • mayıp 7 kilo.su beY'llJ\na.meye tA.bi 
lfıt ve mıınr gibi ekmeklik ve ye.. dtr. 
:r.ekl k hububatla bunlardan yap!I Vaktinde beyanname vermiyeıı• 
mıR olan unları mcm leke tin en bU· lcrln, noksan beyanname verenle. 
:-;ük mülkiye amirlif.ne acele birer :fo evleri aranacak ve te9bit cdl
he~annamf.'vle blldinneğe mecbur- len miktarlar haricinde fazla un 
dur. bulunduranl.arla nekadar olursa 

n &k yukarda sayılan hububa- olsun hububat bulunduranlar mUli 
tın tamamı beyannameye t&bl o • korunma ksnununuıı 55 nci mad • 
up, yalmı hun lann beher nUfwı desine göre ~ liredaıı 1000 li • 
IJfiEıuıa birer kjJo unlan bey&11na. l lV& kadar ağır para cesuı ıle üç 
meye tabı degild'ir. 1 u.ydan birer een~e kadar hapJs 

Mesela b~ nüfuslu bir evde, 5 cezaema çarpılacak, elleriadelrl 
kilo buğday unu, i:k.i kllo mısır u• maddeJer d~ müaadere edilecek • 
nu 5 kilo da çavdar mm mevcutsa tir. 
bunlarm mecmuu ol8Jl 12 kilonuıı Beyannıımoye tAbi tutulan un _ 
nilfua bqma. birer kilo heııabile lan toprak mahsulleri ofisi satm 
bcs kiloeu beyannameye tibi ol - :ılacaktır. 

Londru, ı l (A.A.) '- Moskova rad. 
.} osu l{allnınln Ruzvcltin yıldO:ıUmü 

mUnasebctile g!Snderdfti tebrik mesa. 
jma Ruzveltten aldığı cevap tclgTa. 

tının metııtni De§l'etıni§Ur. Bltle,tk Alman 
Amcr{k& cumburreısı, bu t.elgt'almda 

Çank•r••lıla 
Bladlıtaa ıı1aret1 

diyor ki: T bl • v • 
Değerli t.obrikleıin1"en büyük bir e 1g1 -- .ea, ..... ,. 1 inci •)'fada 

cesaret aldım. Zira. bu tebrikler, muş. marepı Çaııkanek, Çln ·..e R!ndlatan 

terek dllgmanuı hllcwnunu çok mu - Berlla ıı (A.A.) - Alman ordulan allkad&r eden mUlleler b&kkmda eö. 
vaffakiyeUe ve çok ,erene tanlcdcn t<fl§kumanda.ıılıfınuı tebli,tl: ril§meler yapmlftlr. Delbldeki latalar 
bir devi.et reisinden sadır oluyor. Sov Şiddetli ııotuğa nfmen dotuda s&.. ma.replln ~reflne blr geçit resmi yap 
yeUer birllğl mllletlertnln mutaarrız vqıar devam etmektedir. lJUfl&rdlr. Tayınla bu ab&h netntU. 
ordularmı pllakilrtmekte göst-Ordikleri Doneç cepboalndc, dUtman yalnız it mak-1ede diyor ki: 
aziıiı ,.e muvaffald,Jet, kendi iatiklAl. bir Alman kolordusunun lgal elllti "Bu &iyaret Japonyaya k&rft barp 
lerlni korumak Uzere çarpı§an diğer Nr kesimde, 18 llOJlklnundan berl 1839 ıtrat.jlainde S,birlıtmln e11Ulı devre. 
milletlere· ilham vermektedir. Şuna c. cflr, 7.300 den fazla ölü, 8tank, 19 top 

1 

lerlnden birini tefkll ediyor, 
:mbı olabllirsinlZ Jd, bizler kendi hesa. 184 den fazla mltralyl!ı: ve bomba to. Çln ukerl lhUyacmın tesbiU ve Bir 
bmuza mUtecaviz kuvvetlerin yenil • pu " ehemmlyeUi miktarda harp ma:ı. manya yolu biç fQpbema ~ 
meal için ve devamlı, b&k~te da. zemul kaybetmı,tır. l lfler aruınd&dır. Çin HJndlatanı prk 
ya.nan bir 8U1lı yarat.mata yardmı et. Dolu cepbelılnln cenup ke81minde tan ı.uıa.ya kartı lcoJ'a70r. OllDQ :JÜ
mek illin elblrllğl yapabilmek Uzere ' muftftaktJetle yapdazl taarrusl&r ea. &apıa mtltterlk kup taamuıuDd& Çin 
elimir.de olan bUtb gayreti arfedece. ı numda Rumen kuvvetlerbıe memup mtlhlm bir rol oynıyaeaktır.,. 
tiz. bir kayakçı teıkiıı mu.tıcsna yararlık Karepl dl1D buraya gelen ıeneraı 

Sovyet göst.rml§Ur. Vavel ve Hlnd mtlllyet4:iler1 relal Neh. 
Lenbıgrad önUnde düpıanm muha • ru ile görOtmll§tUr. General Vam 

ara çemberiııi delmek için yaplıfı te. tekrar Cavaya dönmUıtUr. 

• Yq ıs, boy lGO, balık etinde, 
cıl gözlü, kumral, orta tahstlll, temiz 
btr alle kw, 25.83 )'&fmda dOrGmt 
tahail görmllı, ciddi blr bayla evla.. 
mek iatemektedlr, (18. ~a) rem -
Zine mtıracut • 189 

• Yq 18, boy 170, kilo 70, orta tab. 
allll, Al'lfln, ye,U gözJQ, bir b&JU; 
uzun boylu, kara kapı, kara ıözaO ıı;. 
tlmal mevkl aablbl. 200 lir& maaıh bir 
byla evıenmek istemektedir. (Nadide 
79) remzlno müracaat. HO 

Aldmna: 
( Jıl. JCLKAR) ( J'raumca de:r9l) ( , . ) 
(BJ.Ş. 1302) (Zaran) (GW) (T)f.) 
(Vatan 65) (!ıl,K. 122) (QDI yapralJ) 
<A. 6) (F. K. 11. 8) (11. Sema) 

(Şen 28) (Y&nr) (11'.0.D.) (H.N) 
(l'.Z. 38) (0.P.K. 20'72) (lıl.K.A) 

(A.AJımet) (O.K.) (Nadide) (Akta. 
t&Y) <T.RJI.) <Mehmet 36) (0. MIDe) 
(PJ. 24) (8.B, 12) (Y, Alan) (IAmlla 
Y.) (Denk) (Şe\'kt Şu) (Babar 

~ 1) <tı ~) ( Akytla) (had) 
(M Aydofan) (Göl) (lmren> (lpk) 
(Güneylinin denlzdsi) (0.S.) <N. t.97) 
CR.K. 14) (Şeretll kıs) (N. 28) 
(N. 10) (Y.Ş.) (2& Sedef) (R.P. 36) 

(A.B. 8') '(B.A. 32) (Çalqkalı 

Akamel) (0.11) (Ç'uJca)'a Kemal) 

Yeni oa...ı 
••tll•tla• 

Bir müddet eYWl Xuım,..ada bir 
hamam ktllb&ıunda, bir ..Wçballa bl. 
rtktlrdlt1 maliar bulunmufQı. BulUI 
yapuın lUlkletçt Ali Kemal lmDiDcle 

bir1 oıncu uı·~·· .... ad1Q979 "· 
rllmı,tt. 

BIBikletçl dOn T ıtm b&p1a DO Ura 
para CQHID& mebkQm olmUf, dllJcU.. 
.nı 15 gün bpatıldJlr glbl •ladılr 

800 kilo ııeJter 27 teneke yat ve 20 1iQ 
, .. , patates müaadere edllmlftl.r. 

tebligi =~~~Alman cephe&lnbı a~De kr. 
Bwıdan bqka Sellmi,. ıu,ıuı el. 

ingiltere ve Yunanistan varmda a numarada bakkal ıbrülın 
,_. Rıl•tarafı l ncl ııayfada l Bozkurt 24 Jdlo tos teker aaJcladıtm. Moekova, 11 (A.A.) _ Sov)'et teb. Afıika §tmallndo mühlnı dttıman 

kuvvetleri pllakllrttllnıtııtUr. Stuk&lar. 
lij1 eki: 

Cenup cephe.sinde mühim takviyeler la taln1p tayyareleri dU.§lllarım mnto. 
a11m Almanlar, bir m kaı)ı1lk taar. lıarrik ma.Izcme.!ln"' mUhfm kayıplar 
ıv.lar yapml§1&n& da, alır kayıplarla verdlrml§lerdlr. 
pllllkUrWlmUflerdlr. Dtl§man aav&§ Tobruk flın&l doğu.unda bir Alman 
meydanmd4. aralarında aubayl&r da tayyarellbatn bonıb& htıcumuna utn. 
bulunan 850 ölU ve J'&l'alI bırakmqtır. yan b&r tngll\s hatif kru\tll!lftrll yana 

S5 incl AlınaD piyade aJaymm blrtncl yatmaya hafl&ml§lır. 
tabur komutam subayla birlikte 20 Dün gece bomba tayyarelerlndcn 
Alman askeri esir e(llbnl§tir. mürekkep kU<;tllt bir İngiliz bava teş. 

Yalnız bir günıtık saV&§ta Almanla. kDI Almanyanm §imal batr kıyısında 
rm mU.tahkem bazı mevzflertle 46 Jru!9kb mahallelere taarruz etml§Ur. 

~loklıa.vzmm tahrip edlldftt Leningrad 
cephesinde, Rus kunetlert Uerl hare. 
Jcetıerlne devam etmektedir. Alman -
:ıar l,500 aakcr, 3 tank 6 ll&hr& topu 
ve diğer harp malzemeat kaybet.mi§ -
lerdlr. Aynı zamanda birçok ganimet. 
ler ve 6 ııahra topu aJman merkez cep 
hestndc, Rwı kuvvetleri diler tkl yeri 

daha i§pl etmi§lerdlr. 
Londra, 11 (A.A.) - Moekova. 

den alman :p;berlcr, Sovyctlerin 
yeni munffUtyetıeımi bilılnllek· 
tedir. Merkez cepheainde Sovyet 
kuvveUeri yelli bit ilerleme kay • 
dederek d6rt .Mun baabayı ge. 
ri almışla.rdrr. 

Kalenin clv&nnda ,nrtetli çar • 
p~ar okluğu ve AlmMdarm, ye 
ni ihtiyat kuvvetleri öne silrmck 
mecbariyetinae katci*lan blldiril. 
mcktedir. • 

Slagapar barbl 
~ Bat-...ıı l tacl •Jfllda 

Tokyo, 11 (A.A,) - Domel ajıtnsına 
g5re, Japon hava kuvveUerinc men • 
sup kuvvetli teıklller, 11 şubatta Sin. 
gapura kar,ı mUleaddlt §lddetll hU • 
cumlar yapmışlardır. B"r Japon bom. 
bardıman tayyare teşkllı gara ve 11. 
mana hUcum etmı,, daha baıka tay. 
yare !llolart §'bre ıııkı bir taarruz 
yapmtfl&rdrr. 

- -. • dan· Ş1fl1do baa&t oaddelllnde b&ldc&l 
lanru illft etmı,tır. Alman Bl7Mell. 1 ....... "° Jd!o ._...,.. .-1d•71P ._. 
fşgal altmdald memleketler halkına ~s ku tan tt ·"'""'d adU 

ları ,. nıı sa r6~. an yeye 
ancak ;rqıyabflecek kadar ve Alman ı rtımi ti 
halkrnm aldtlmdan tok daha qağı ve ş r. 
miktarda gıda maddesi vermekte mUn 
demlç bulunmuıtur. Fazla kalan yiye. 
ctkler Alma.ııyaya gönderilmiştir. 

Olüm 
Tophane Ktlfiri Fet.h!. Ahmet pqa 

ve sır kfltlbl Kuatata P&f& bafldl Be. 
kir Sıtkı mahdumu eskt §Urayl dH' • 
Jet memurlarmdan Mehmet ~din 
Sert.kaya mUbtela. oldıiku haatalıktan 
kurtuııı.mıyarak vefat etmJıtır. Cena. 
:r.csi 12,2.!J42 pe119mbe gUnU 1aat 13.30 
da Tophane Boğazkesen Tomtom ma. 

SOMERBANK 
F abrikalan Müe11eıeıi 

BAKIRKOY· 
BEZ F ABRIKASINA 

Kadm. Erkek 

DOKUMACI 
hallesl Hu.:ırbostan sokak 2 numaralı ve Anadolu fabrlkaıarımız için 

hanesinden kaldırılarak namazı üs • tornacı. teavlyccl, dökümcU. m-OOCL 
kUd&r yeni camiSinde ikindi namazını el, plAD)'1'CI .. U8t&lan alınacaktır. 
milteaklp blledl Karacaahmetteld aile ücretler dolgundur. İmtihanla ll. 
kabrtatanma detrıedlleccktır. Allah 1 yakate söre takdir ediUr, lstekJL , 
dan rahmet dller kederli ailesine tazı_ !erin fabrikaya mUracaatJan. 
ycUenml~ ırunanz. • ......................... .. 

Beri.in ka)'Daklan. c.wp keli. • 
:cinde Mareta1 Timoçenıko kuvvet. 
lcrlnin Hadda bJ'll blkıyl ariır
rlıklarmı ve bu Mlgede dÖl"t gf1n -
denberi şiddetli ~ cere. 
yan ettiğini itiraf eycJndtlerdir. 

MarcŞal Tfmoçenko, bu b&lgede 
Alma.nlar tarafmdaıı vücude geti
rilen mayn tarlal&rmI temlıJemek 
te ve Derlemektedir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağ~lları Derhal Keser 

Fıkra 

Tuzlu yemek 
tand ••deniz., ol• bir lolmlltada ye. 
mek yiyen arlcacl&t: 

- Aman, dedi; •ms Nik a.ınel 
ama lıa kadar tosla bir lokanta cö. 
rülmü' ~Y delfl! 

Bunu dlnllyea bir cllj'er •luıdat 

dl\: 
- A&lalml dedi, deD1z yoluyla ııe. 

~abat edeıı bir •t gmdaln kamanl. 
amda aub bulanan 1--" llat.e9iııle 

~öz .~- ııoara. kamarota: 
- E;r otaJ, clemlf, )-eaaekl4-rlnlı; 

ne kadar tuzlu! 
Kaman& cıe.ap nrmlf: 

-zz ·----: --tınee..-. ............. . 

lc:abmda Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararla Jateyiniz. 

1 ~ı lgmlar Klübü 
Yazan: bkender F. SERTELU 

-'7S-
- \"allahi dofru. Bu Şina!ll bey de. 

nllen adam Amerlkada !;Ok para ka. 
unmı, diyorlar. 

- Bu da yalan. Çok para kazanmış 
da kamndıtr paraları ne yapmrıt ~ 

- Kumarda ycmlıt diyorlar .. 
- Belki doğrudur. Fakat, ıı buruı. 

nı da Amerika ııa:ımı,, Ha\'adan pam 
kazanmak iııtlror. 

- Kazl\nıyor )K. ('ok akıllı bira. 
damm19 doğnıııu. Aydn hı"5 nltı ~ U:ı: 

lira kulüpten alıyormu •. 
- Bunl•n een de mi du)dun~ 
Kayıkçı içini ~kerek tıA\·e cıttl: 
-.\b b&~-nn, biz daha neler duyu. 

yonız, neler işti~ onıı. H"p~lııi sli~·ıe. 

1e111 .aklını oynatırsın! 
- Hf'le anlat bakalım, Recep! sen 

&jabe) imin e11ki adamıaın ! Ben yaban 
"'bir mü9terl df'ğUlm. Neler duyuyor. 
aun ! Pek merak edlyonım 110 kulüp 
ctrafmda dönen dedlkodulan dinleme. 
) ı.. 

- Fakat, benlaıkller dedikodu de. 
~il. Kendi kaJ ılımda gezmeğe çıkar • 
dığım (bobstll) mUoterllerden nell"r 
ıluyuyorum bllsenlz !.. Bunlar gençll' 
rtn alılılkmı bor.an bir takım moıır 

mahlaklar. Geçen akfaln zabıta, bhtlm 
l"\ in, arkıu.ındıı bir ba11kın yaptı. Gfi 
~a ııarho,un biri onıya bir kachn ka. 
pahnıı! Bundıtn ne ı:d.ur? (Bot.tll) 
kıılöbll Modaııın gölM'ğlnde aleni bir 
fıdıuıt oca •ı. 

Kırmrzı kotra bu sırada Kıalamı 

lloyundmn ~odaya dotru bir yanm 
ılalre c'i7.err.k doııü)«•rdıı. Kl\.yığın dil. 

menini kullaııan Sinan, kımuıı kot • 
ranrn geJdtli tarafa HıDııa IA.. 

\'e kaYJk!:lya eevap Tttdl: 
- Mahalleli neden olkA)-e' e1mlyer 

bu ademi! 
- Bu, yıuıınn lılr adam, Bayan! 

Onu bk. ldmse ~yet edemez. Qedrıe. 
ııln gözUnU J,ldrrmJ!.. ~ akflllD 
bir •eaç kızla bblm kayıta ....... 
FMerbü~eJe götllrdüın onlan. Yel. 
<la genç kıı.a neler eö$'1edi .._,.,., 

Sinan bu macerayı merakla dtall19r 
du, 
Kayıktı aöaüne devam ettlı 
- Öyle kudurmuştu, öyle ua:uetı 

ki,. :ranmdakl &"enç kızı bir 81> kart 
ıtbi ) lyecek aandım. Ona .ervetıer, 

ı.aadctlcr, kif&neler VMCledl)'Ol'du. 
- Gt>nç kız M yapıyordu! Bu eöz. 

tere k•nı.)or mu3dup 

...... Kanmamak kabil mi 1 --!' 
Hen bUe kilnk r.ekerken hıanmıttDD 

Suçlular lkl genç kızdı. Btriai 16, dL 
fert de henüz 14.JS yqmdaydı. A.ı 
sucı11 lnltol1tldtl. 

oavacn mnldbtde cnuran adamın 

evtnden btr aaatıe blr yQztlk ÇalJJU§, 
öteki de -.ati -..ıQ'&rak 7&takllk et. 
mııu. İki.si de gtızel ve utan~çWar. 
Adı Mediha olu kllçtık, ataktefek 
boylu, krnıldl yanaklı, lmmral aaçu, 
daha uzun6& boylu olan Şükran da ııa. 
rln vUcutıu, d&lplı .san ııaçl17dL 

Birinci 8Ulh ceza hAktml :ıtept No. 
mer .ııözU evveltı davacı Hayriye ver. 
df, HQl'l fU?llan .CSyledi: 

- Mediha, bir mUddet evvel bUıe &.. 

nuı taratmduı. getirilerek hizmetçi 
~ &ıtrakılDuftı. Mediha bir hafta 
çal!ftı, kcd\llbıden memnunduk. Bir 
gtın: 

- Gidip anamı görecelfm t df7e lztn 
iatedl •e gtttl. Bir aralık, kU:ımm Oda. 
sına girdim. Komodin 'UZerfndc duran 
30 lira deferlııdeki ııutile 15.ZO 
Ura .d4119l'!Jldek1 tek t.,.ıı ytl.zUğtılltbı 

yerinde yeller eetJttni gördilm. 
~lkl kman takip mektebe ptml§. 

tir, diye kendislııi bekledim. Gelince 
sordum, F&k&t a1*'1 ;yokt.1&. Bunlan 
l(edlhanm çaıdııma kanaat gettrdlm. 
Jlediba o akpnı gelmedi. Erteal gU. 

ntı öğleden sonra geldi. 
- Mediha kIZrm bunlan çaldmsa 

söyle, yo1ta& pollııc haber veiirfm! ~
dim. irlvvell inklr etti, fakat polis &'e
lince, korktu. 

- Ben çaldım. diye itiraf etti, YU. 
zUg11 numa Terdltını ve aaatı de bir 
arkadqm& bn'akbğınr ntve ettL 

Hlldni Medilıaya döndO: 
-Y&~ı;llkba.nım?~n~yundM 

bUyUk lfler k&n§bm'lr§BID ! Söyle b&. 
lcaynn nuıı çaldm bunlan? 

Kedlb&.nm aten luz&rmlf Olan yUztı 
blliıbfltQn kmll&flı Te kekeler gtbt: 
blr ııeldlde: 

- Doğru, dedi, Saat ve yUzUttl ko. 
ınodinbı !berinde bularak ald1m. YU. 
zUğU anama, "k11çtlk ha.mm bana he. 
diye etti. S&ltla!,, diyerek bıraktım. 

Saati do arkadqım ŞUkrana. göture. 
rek: 

- Kardet bu llllDde rehin ıw..m. 
Bana bUgtınltlk tayyörthıtl ~r. btr ye_ 
re gtdeeeftm! dedim. 

- Nereye gtdecektln? 

- 81Dem&J9. 
- r.eıdı flmdl 1UDllllll ald&kı bozan 

hep - .._. Jlar& oaıan oraya, 
saat çalan oraya, yllzUk çalan oraya 

ıtdl1'11'· .. 80Dl'a? •• 
- ı:..t efeadlm, tayyöril giydim 

ve ıdnemaya gttttm. Döntlfte gecik • 
mlftlm,, Şükran evde yoktu. Saatl ala. 
madnD. Erte.I gOnQ Ham beylere dö. 
na.. ... u. yOsQO ~ oatmadığt. 
mı sorduJar. İnkAr etUm. Fakat ııonra 
poUıılerden koı'kturn, doğnl8Unu söy -
ldm. 

Bana saati getirmek için izln verdi. 
ıer. Fakat Şllluıuı saati Makbule a • 
dmda bir vkadagına Yerdl#tnl o da 

bir hafta 114mra PUıeoeibü aöyledı. 

Sonra pollaler sldlP &ldllaı'. 
- Ya ııea ne~ ŞWaan? 
Gözlerı bir :rv• dalmlf, dllfürımek. 

te ola.n genç m, birdenbire sarsıldı. 
-Ben mi? beD lıtr 197 yapmadım, 

efendim. diye kekeledi. Bir gUn öğı • 
den aonraydı. Kapı çalmdı. Mediha 
gelml§ti. 

- Ne tstlJomm? dedim. 
- SlDem.aya gideceğim ne olur, tay. 

y&-lertnl aqama Udar 'bana ver! diJe 
yalvardı. 

- Ne ,vapac•kllft? dedim. 
- Sinemaya gldeOelbnl dedi. Bu 

.ııaat llellde rebbı dunull. Tayyörlertrıl 
get1rtnce abr!m. 

eut - ıa-Jdl: 
~ereden baldua b\mu ı diye 80r. 

dum,. 
- ÇabıtJtmı penlaria aldım. ceT&

tııru verdi . 
HAldm .aaanu keatt: 
- Ha;Jrl bQ'lerde 1ılr batta çallpml 

iDsaD bir baft& çalJ§m&k1a bir aaa t 
alabilir mi? Bu .AJDertkada bile .:Ö
rtllmll§ blr aey değlldir. 

- Ama., evvelce de rejide çalı31rdı ? 

-X.Ç para Jcazamrdı orada? 
- Bilmem. 
- X.dib& kaç para almlm rejide? 
- ı60 lwru, elendim. 
- G6rdlln mll? 150 kun&f yevmiye i. 

le evüıe para mı v~k. g1,Jecek mi 
"1a.cak, yo'kııa A&t için para mı blrik. 
Urecek? • 

- :Si~rum, lfte. Baaa. -.tm aı. 
drrn, dedi, ben de ,UpJ>elenmedim. 
TaY,)'(irlertmi verdim. 'Fakat &kpm 
gelınedi. B8D do !ılakbulo &dmd&kl 
arkada§ıma littlm. Saati mua Qae • 

rinde unuttum. 
Erteaı g11nu poU.ller seUp .,,q al -

dılar. GötUrdWer. 
Bundan aonra hAklın. Xedlbaya d&ı 

dU. 
- Seni, yaşuı kilçUk olduP iGbı ly1 

veya kötUyQ ayrrablleoek bir b&1de mi. 
sin, cklll mlsiD? di19 ınııayae lçhı 
ad!iyw doktol'uıl.a göoderec:etlm dildi 
ve mubakemeyt ,a!IStıerbl cellı& Jgi.D 

-- bir ... blrUU. 
HAldm karan, yudınrken davacı 

Ha7l'l atıldı; 
~ d&nor deliltm. tılımdilll. na 

gegttm. 
- 8iZ ftllP09CDÜ'J btlı ftZ19CDMyls. 

au amme daVUl'dlr. 
lfbı bu ~ d6ktllJDeUe •be. 

t:iyet vm!lğlne plpnaa olaa Hqrt 
bu •fer yalfttmafa bqladı; 

- Efendim, )fte, kUçUk. daba. llOD.. 
ra mal Oma ya~ mueıut.. 
H&klın: 

- O tara.fmı gene dUftlnllrilz. Z&. 
ten lrtls bir anema iki.. 

lıledtha tevkif olundutumı M.JUMde.. 
rek korkmuı. aflam&I& b&flamJttı. 
Hlkhn kendtatnl mDbqlre tealbn • • 
derek adliye do~tonina gönderdi. 

A.DuYE MtJllAlllld 

1

._ ELHAMRA Sinemasında -
Mevalaaln en ~ ftlml { 

Ali BABA ve 
KIRK HARAMiLER 

Tllrkee .&dtl ye fllllalı 

----. lıltUa ... ,..._ 1n-.- etlelı e1DM•s1z lfılacıera • Şu'k ~
laroam lbt.&tamı • Maaaam dekorlar • •sttz ıl• • 

BqroDerde: JUH!n en lludletll art.letlerL 

Galam MalwiıınNd - Serdar Alatar - V allidam -
Sıınntlr• Bestekar: Alamet Yalman 

01aa7M1U: NEVZAT ALTINO,K • SCZAN GOVICN • G1'Z1:N 
AKIN • SEMtJIA.lRSAN.NUMAN tQUSJ:&.llASAN D1CB11ANU 

30 KiSILiK SAZ HEY' eti 
y_.ıd ,..._ .......... eaa& 8.IO da 

btar: FlllDln H k111111 Mnlea gösterUeceiladea t.m - -. 
u•cla bulunuJmaılı rica olunur.•••••••• 

oaaa ~. 7Ava11ı körpe, toy kız 
..... lıl'Jle lmpıt ........ tllldle'l1a .... 
,..._ dU,mez mi biç! ı .. 

- Ne alacels11 ötetl ımlbıJ., •• telllz 
palua 16tnrdlm, Sahlle çıktılar ve 
...... Od D&t ...,. pltp • .-t.n. 
blb ettoer. 
~ • tıunııte, gcıeelerl &. 

ıddara -- ... rdmlt ........ tef. 
kD ....... , .. ~ ........... ,., 

defUcll. Gece J'U'ISIDclan •onra banda ''* OINei.tw ..... klm8e .......... .... 
Knmıa ,..... lleba ~ .. _ • ..,.. ,aklat._....,. ............ _ 

l&r lfUJl7oftla. 
Kotnıdılld 1-0 las 1IUllt .... yle fU 

f&rklyt •"9fordllı 
Hteranlan gOmdOk ve unuttuldu bir 

aJıı:pm, 

Sevdamızı mehtapta uyuttuktu bir 
akıam. 

Göayqlarlılm dmeı -- ....... 
:aJdlk; 

Sevdamızı mehtapta uımthaktıa lılr 
üpm.ı(l)j 

Slun 1ılrdeelılnı .... 
Bu prladall llb- CC* -•hr Df]car. 

nal& ra~ kon .cbstle ,_ • 
llU'1lldaa ..... 

şarkQ't .el ... ., ...... SMlıl'mla ...... 
dlslycU. 

Sinan onu ......._ feeh .... 
- ~ ._ c:lb'ell ... ile ~ı J'o. 

u. b..,.. ~ ............... .... 
•1111UD • ....., ......... -- ...... 
clnW .,._..unp dlal'IQ°Or. 

S.Olde bir akl8ID ilnMınltedea p. 
Urken, libıana: 

(Devamı var) 

(1) Bu romanda geoen f&l'kılartll 

beste haltkı mahfuzdur. · 


