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Sulh Havası 

Yazan : SADRl ERTEM 
B ULGAR gazeteleri g~en 

sene imzalanan Türle -
Bulgar <lostluk anla.smasının yıl
dootimii lllÖDMebetile Türkiye le
hinde yazalar yazıyorlar. Zora ve 
Utro gazeteleri ba anla§IDADm iki 
memleket arumda devamlı bir 
dostluk mlhwıebetlerine temel 
tetldl ettllfne kanidirler. Bulgar 
ark:adqlarm teşhisini hem baklka
te aygan bulanız, hem de bizi an
lamak hususunda gösterdikleri .. 
'Mmdan dolayı lllftDDunqetimlzi 
blldlnneif yerinde bir hareket sa. 
yun. 

FIBtaldka wn aman 'rllrkf
Ye ile Bulgaristan arulllda bir 
mesele vamut gibi göstıeımek is . 
tly•ler ortalıkta. dol&pr. lki 
......ıeketi blriblri aleylılııe tahrik 
~- ftrltl, tilrHl rivayetler ._ 
.... ... ... ., .... , - 111ıtl W' 
~ --.el hep ...... Jlari. 
eindedlr. Tllrktye ile Balprlstan 
U'••wd•kt mthıuebetlert .tanzim 
eden eaular :iki t&ratm tabiatına 
ve hakı1Eate uyan vaziyetleri, diln
V'Mlll bugtbt geçirmekte oldup 
bahranm sebebi, ve nihayet Tö"" 
ldJrenia tstlkl&I harbindenberl dt'
illmlyen poUtlk ve ll08yal pren
üplertdlr. 

a.ılU"istAmla Ttil'kiye anamda 
blitin IDMele'eır 1914 har!Jinden 
evvel halledlbntıtir. Balledllecek 
blr 'l'lrk ve Bulgar meselesl lral 
lllalmttır. Netıeldm Biiytlk Harpte 
bir .ıtır. laarbetmlt olan l'lirldye 
ve Balpmtan aıumda lsdkl&I 
harlıl fWDeeıaıJa ela sempatik bir 
anlaJll rah ....._ obaattar. 

TllrldJ• Loaa ......... .... 
l'Üİ ~ içinde de~ 
cıo.tluğuııa idame etmlt, ..._ 
uh..,..eı hüküm stlıdlltl ve 
Drldye onan bir uzvu sayıldıiJ 
amanda da Türkiye ile Bulgute. 
ta. &rMmda i)'i bir dostluk hava
.. ~- Ttll'k AiyueU Balkan 
antantı ldnde Bulgarjstanm bir 
..ımyet 9lllalbl olmasuu istemiş, 
hatta ~ Dobraca me
Mlesini halletmest b11S1191Ulc1a icap 
94- hllsııtlJdYeti göstermekte as-· 
labi ~tlt etmemtıtır. 1989 har. 

....... kVe ve Bulgartstanı bu 
~~içinde wdı. Harp bU· 

N 
._, _ _._._~da oluyordu. 

e - .... --...._ ne ile ....,, .. ı.ı.. • ba lht" .Aua-.;re 
nın ıllf Vffilesile Jıalled~ 
celderl bir •-le vardı. Türkiye 
açta ı.rp ~i vaziyet aa
rlhtJ. Türkiye ile istiklalinden, ne 
de topraklarından bir fedakirlıkta 
bulunamazdı. Bu fedaklrlddan is
tem.iyen her devlet eli sıkmak- 1 
ta tereddüt etmJyordu. Türk • 
Bulgar dostluk anlatması böyle 
bir anlaYlllJl tabii neticesidir. 
Ttlrkiye her mllletfn oldata gibi 
Balgarl~tanm da müstakil olma-
8181 ister, bllh1188a Balkaıılal'lll ve 
kom111 memleketlerin mlst.akiı oı
muı arnıınına siyasetine mihver 
Y&pan bir memleketten baskaları 
ancak dostluk ' 'e samimiyet göre 
bilir. 

Bulgaristan Türkfvenin siyasi 
hedeflerini olduğu gibi gördükçe, 
?na kar1t aaıayı,...1 ıhakh surette 
•5'111 ettik~e biz ona ndeee d.t
lldda mokaheJe edeceifz. Bizim 
tarartan<fa sulh , e dostluk havaau 
C'Secektir. 

kilinin nutku hakkında 

120 senedenberi Bulgarca 
ingilizhAkimiyetinin "Utro" nun 
kurulmasına yar- - A 

Bır deniz 
döğüşü 

- .. 

dım eden bu üssun samımı 
düşmesi makalesi 

Bir Alman 
karakol 

-
D ünqa 

tarihinde bir 
dönüm 

noktasıdır 
Tokyo, 18 (A.A.) - Si.Dgapunın 

zaptı ,enllklert dolayıalle yapılan mu. 
azzam bir toplantı eenasmda bir nu • 
tuk ırat eden Tojo harbin devamı ve 
p.rld .Aaya.da yeni bir nl.zamm kurul. 
muı: için ıİıilletln bUyUk gayretler il&?' 

tetmeai llzmı geldiğini kaydetml§tlr. 
Tojo demlftlr ki: 
Yüz milyonlan:a AJlyalmm t1Jıer1n • 

de lngUl.z hAklmlyeUnlıı teeşa1laQııU 

tembı iGfn 120 Mmedenbert. bir U. va. 

8otya, 18 (AA.) - 8Cıefaal: 
Bütlln p.11eteıer blı§yazl1anm Ttlrk • 1 

Buiga.r dekl&raayonunun yılcl6nOmQne 
taıı.ta etmlflerdir. 

Bu arada Utro pzete.t fUDlan dl· 1 
yar· l 

"AJ1keı1 hldüıelerin te§kil ettltt tır. 
tmamn orta.anda iki kolDfU mlllet 
kaJFlıklı güvene dayanan dostluk mu. 1 
nuebetlerine devam etm1flerdlr. Son 
yıl içinde, Bulgar • 'l'Qrk mllDuebet· 
leri daha ziyade dbelmlftlr ve demir. 
yolu mllnakalltı tekrar bqlaymca tk. 
tladl mllnuebetlerbı gel,iftml bekle· 
nebllir. TUrk • Bulgar ekonomik mn • ı 
badeleleri, 'l'Qrklyenbı mihver devlet.. 
lerUe tmzaıadıfl Ucaret anlqmaları· 
na uygun bulunmaktadır. 

1 
• • gem ısı 

Bir ingiliz 
denizaltısını vurdu 

Berlla, 18 (A.A.) - Alınan radyo. 
llU blldhiyor: 

Bir Alman karakol gemLll dUn Oiı1d 
fimalinde bir lngillz denizaltıama. ta. 
arruz etmlfttr. Denizaltı kuleeindell 
ve ancak t&ratmdan Jaabet almqtır. 
Su yUz1IDe çıkan yat lekeleri den lzal. 
tmm battığını tahmine mUaaltur. ..... , ...... 
••ıalladea ıoara 

zttest g6rmtlf olu Stnppunm dllf • -------------· mıe8l dUnya tarihlnde bir d&ltbn Bokta 

ıaııteslal 
ildlrea ada• 

MADRAS 
Hükumeti 
Şehrin 

tahliyesin i 
emrediy or 

• aynı amanda .Japoll;J&IUD yQlc8el. 
d1ttn1 göReren bir JJMleedfr, .Japcm or 
clul&n usun blr saman abırta tabam. 
mm ettllfmlz tncnm • Amerikan tas· 
yildDden tul kurtarm.tftır. Ş&r1d A.e. 
yada dtlfman imparatorıutunun lıltL 

fa.de ettJtl. bUtUn n.ıer pek 1ma blr 
umanda eltmbıe geçmJf bulunmakta 
dır. 

Dltw ~ Tojo IUDl&n .ıDJ'9 • 
ndfUr: . 

BüyQk Okyaııuta barbln lnldptı 

İngiliz - AmerUran baUana .TepaDJa -
nm bak1ld kudretJnln agnpeem.,.,.., 

lbmıgeldllbd " .Tapoa:JUID :iktlmdl 
blr abluka .,.,._ all&hlı bir muıw•ra 
Ue itaat altına &lm.amJyaCalmı ,es -
terecektil'. Klhnrln cl"p-enl&n dta 
ç6ktmoeye bdıar AlJDaD ... 1'ta11an 
mtıttemu.rtmtsle blrUkte m.....,_ 
devam etmeUytz. 

Bu tıaplantıda Allllu ... ltaıJaa .. 
tlrlert de buır bulmnn111>ardlr. 

Jaoonlar 
Cavaya 
Asker çıkardı 

' 

AMERiKADAN 
RUSYAYA 

IHHAT YARDIMI 
Amerikan 
halkına 

uslar aleyhindek · 
propagandadan 

Korkmamala 
rı tavsiye 
ediliyor 
~ 18 <A.A.) - Nevyork 

doktodarma tetJdl etutt "Ru8ya1a 
mhllll.t ,ardmu,. kcatt.-ı 1400 kJPdn 
lfUnk eWl1 bir J9DMk vemdftlr. 
Demıımat pll'tlllııda lllrt .... ,.ı. 
~ ...... ı.-~ 

Muhakemesi 
sounnda b.eraet etti 
Nefsini müdafaa için buna 
mecbur kaldığı sabit oldu 
Bir mllddet Wftl rertk6y:Unde bir 

cbla1'9t olmtlf, Jftı.e)'in &dmda blrl81 
fti1tt,eı1i HQantlyQ brçakhyarak öldUr. 

m8ft'İl. 
CinayeUn aebebl Hü.9eyin1ıı kanııı 

ile HtısııUnUn kaıumm dedikodu yap. 
Jmlanyc:h. Blr nce evvel Htiaeytn • • 
nlfte8I ile kalıvedc kavga etnü§, Hüs.. 
ntı buna .ımrıenerek •bahleylıı ken.. 
dielD1 yolda bekl•mlf. Uzertne bıç&kıa 
htlcum etmııtL ÖldUrtlleeettzu anlayan 
Hll8eyin de bıçatnu çekınlJ. eıılftealııl 
öldllnn~tu. 

Mahkeme, kaWln, enlştealııl netalnl 
mUd&taa halinde öldUrdUfUDU kabul 
et.mi§ ve hakkmda beraat karan ver. 
mı,tır. Katıl suçtu derhal aerbeat bıra· 
kılmııtır. 

M t ı, 11 (A.A.' -~ aııL 
kGiDlb,, .. 4 wa •"t , ,Olta -. 
ra Vadruaı dentıdln 1111' tMnW 111-
ralbUI tMJDıM et1'afmda ..-ı n t 
Deıfl"ettili bir 1-blllde '61'8 &" • 
tedlr: 

RGkamet, tMHkentn, ıel*dm lııer • 
kellbl usakJapne mıı lOsumlu. Jalea9k 
derecede olclufana 1JGkmet:memetin 
beraber, blr taarnuı vukuu takdlnııda 
kargqa1Jla .,. tebacllme mahal JmL 
.......... JÇln ,.ıdrit• Jfl O'im)la"""N 
ant blr tehlike BllUıDda felılrdea cdr
mata karar veNDıerin bu m&ır.tıan
nı ea muvafık zame.nc1a yagmaJanam 

• mtbwdP olacafı mlltalnemılMllr. 

Roma, 18 ( A .A.) - Stelo: 
ni a;,,,..,..,. 6iltlirtlifine oe 
,..,. ,.,., etlilrniyera Sc· 
1aay lwılHrlerine wöre, Japon
lar fimt/itlen Ccıoa,ya Mker 
çıkarmtflartlır. 

Şehir meclisinde bugünkü toplantı 

TürkigedenAmeri
kaga mektup 
nasıl gidecek? . . 

Bugunku 
cürmUmeşhutlar 

Biletçi ve vatmanların 
Amerikanm harbe girmealnden llOD. cenubt Atrikada.kl YobellubuJıca u . 

ra bu memlekette posta mUrael&tı ke. dar tayY~ tıe oradan da e.dl nata· 
sllmiıtı. 'Fakat Kahire • Cenubt A!rl- larıa cenubt ve orta Amel'lka,a poeta 
.ka a~da yapılan tayyare aiet'erle. mUraelAt:ı tekrar b&fl&mlf bUlummık.. 

Nuruomıanlyede tUtllntU Mu.tate... 
nm ,eker akl&dılt ihbar edllmı, em.. 
niyet tef)tllAtmca yapılan anı ......_ 

elbiseleri kendilerine 
bırakılıyor 

rtnden istifade edilerek TUrklyeden tadır. 

Bir döviz kaçak 
çıs" gaka/andı neUcealııde bodrumda .00 kUo tos ,..1 ı.taııbul ~ mecllal bugtlD 1 mcı 

kerle 50 kilo un bulunarak, :1Uc;lu l'&.. toplantısmı yap11111 ve rumame81ndeki 
kalanıp ma.bkemeye eevkedilml§tlr. bGtQn maddeleri mtızakere etmlttlr. 

Ekmek kartlarına 
• • 

nıçın numara 
konuluyor 

tık olarak, Tramvay Jdarulncle ça. 
lıpn biletçi, vatman ve lfÇUere verilen 
elbülelerin, kendilerine btraktJmuı 

kabul edilmt§Ur. Bu auret1e, yeni ve · ı JDmniyet k~k ıubeal döviz Suçlu, Galatada Eeki sUmrllk ced. 
men elbiaelerbı muhafazuı kolay, ol&. k~çıllğt ve aabteklrlığı yapmak ' dealııde 46 numaralı dtıkk&nd& toten· 
e&ktır. Aynca çanta kaYJft vesaire gL 

1 
auretlle kendislne kazanç t emin eden 1 cü Yudabe.kardır. 

bl verilen techıza.t geri aımacaktrr. bir muaevlyl yakal•m11lardır, Yudabakarm pul •tm.lt Pili 11eDet 
Diğer taraftan bekçilere ve poetacı. 1 • • yaparak falzJe para 'N1"CQ1 w dOTla 

lara da pabuç verllmeaı. de kararJq· I 111 • • , , kaçaltçıhtı yapbfı baber a1mmJ1 d1lk. 
tmımııtır. ır.1 uso l. zn ın l n klıu burlmıı, yapılan al'Pfbrmada 

Kibrit imalinde kullanılan ve BUyUk 1 müteaddit e§hua alt borç -.etleri 
dere fidanlığında yetiftirllen Konoda ! Başkan J ıg""' ve bir JDUf cllmclanJ bulunmuttur. 
Kovağı fidanları lçln 7,5 ve ıo kuruıı l. ın- Bu mut chdfı•mm rehlD olarak 

fiyat kabul edllmift1r. 1 d T l .1. almdılt anlllfl)mıftır. 
Aynca ağır hapla oezaaı gören to! a 0 p Q n C l Suc;lu~ bugün geç vakit ftya ,_. 

förlere de, ehliyet verllmemeııt az ce. • mabkemeye YerllecekUr. 
Bu abahkl gazetelerde mert ayı ek ı nln ilmi bulunacaktır. Bu .numarada za görenlere fae vertlınesl kabul edil. Boma, 18 (A.A.) - Duçenh bq. 

mek kartlanntn ia1m ve numaralı ol ekmek alman flnn tarafından k&ydo. m{Jtlr. kanltğında Pazarteat gtlnQ Venedik • - 1 'T9 
duğu yazılmaktaydı Öğrendiliıİüze gö 1 luııacak ve kart kayboldutu takdirde, Diğer taraftan Floryadakl batma· rayında flyaUarm teeblti ve 1qe ifle. 1. etanusa 
re bunun aebebi ıudur: yeni kart çıkanlmaar tçln psetelerle halreatnln 7.erlyat için Yeıllköy tohum rinln lnceteıuneat için yapılan neza - V •t A 

Şubat ayı kartlarmda isim ve nu kaybolan karlın numarası W alt Ol • ıslah istllsyonuna verll~at ile köy . reUer aram meclisln1n toplantısında n arşı l a 
mara olmadtğınd&n karUannı kay • dutu ldımenln ismi Ulnedllecektil'. ıuxe tevzt olunacak tobumluk patates orman ve Ziraat nazırı zahtrelerln de. I' 

:'1..-1 , • y 
bedenlere yeni kari verllmm ~k mtlf Bu nretıe kayuwan kartı bulan bu - lerln, btltçe kararnamesine kaydedil • polara konuımumm memnuntyet n . B J d 
klll olmaktaydı. nu kulJanımryacak Te blr mU§kUla.bn muine ve diğer bazı maddelerin en . rtcl bir tarzda devam ettlıtne alt ra. u 1. un u 

Mart ayı ekmek karUarmda, bir önüne geçllml§ olacakbr. Bu ay §ehri ı cUmenlerc havale cdllmeainc karar ve· , porunu okumu§tur. 1 ~ Y•Zlllı 
1 

llC!I .,..... 
kart numaruı, ve bir de kart ısahlbi- miae gelen kartla~ adedi 900 blDdlr. rilmi§tlr • ..-:_ Devamı S aci sa)'fllda 1 iiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ 



ima BiRMANYA 
CEPHESiNDE 

~mdc bl• e 1 ToiQ·o, J8 (~) - Bırmanya cep· 
!JI ~aruıaen bUdlrillyor: 

ı iç şu l'rlin, ft (ı\.A.) - Alınan ordu• Londra, 18 (A.A.) - Dün ı;eceki Dügmaııa. taarruz; eden Japon kuv. 
1_111 x:ı ı.rr ~dsn.bjml1l tıebligi. Sovyet teblfthlde 'tittdtrildft1ne ~. vet:tm1 ~lveen mnafı'nı r:eçmffler ve 
uzumblil ~ cepheeini mm-kez 1C"e!!tmin• Rını kunetıeri 'bllhllasa garp kemmn • §ima'le· doğrtı 'flert lıarclteUerlne de ,_ 
3 1de ~ blr dümnan teikf'lhrin de :yd'lifden llertemlJ ve iıüı :mdkb vam etmekte btıltmmQfla.nbl'. l6 fU • 
e 1 l bat öMeden sonra .Japon kuvvetleri "k ırtibatı keailcrck imha cdilmi!'tir. yerleri geri almışlardır. eı• 

ıfı e 1Bir çok esir, 11 toj), !bir çok ma.. ~kert liarck!t ba'kkmda Jıılulınetntıı ıoo kilometre llftlaltnde 
·abası kineli tlifetık Ve mtthim tniktarda vadan verilen diğer haberlere • göre, Bilin ırmağlna ulaşmışlar ve dUşma • 
Müş'baı:ıka. harp malzemesi elimize geg Beyaz Jtusya~a Yaf>ııaı'ı şiddetti çar. ıım ttai?ılI?k tail'l'UZ'tanımı d{dlİetine 
ının ırişLlr. Ha.rp S&haıımd.a dü.sman plfl'Illla'r netlCCMnde 5ovy~t t~p~ nı.rrncn bu 'ırrnlğı geçmc~e muvaffak 
ıuhak 1000, den 'fazla <51ii btnıtnn~tır. 21 Alman B!okhavzunu tahrip etml§ • olmuşlardır. 
dalar Alınan hava kuvvetleri bilhassa ı tir. Almanlar bura'aa, •ub&y ve er ol. ~-V-.--.---.-.--------

def "rk cephesinin merkez ve 'Ş:Jllal mak tızenı sdo 8ıtı bmlJ.."lnlJlafdır. ~ 'Offtflr 
unuı esimler.inde orilu~ a yanlmı Jcin Sovyet Ukert 'lrlabfllleri, .Almlnıla .,,. • 
u~le muharebe, stu:ke. ve av tayyare le• rm Harkofn tahliye edeceklerini tah • , 'L ·~ı. .LMf-Jıı 
elıl'C :İnden mtırekkeb teşkiJlcn hare. I mm 'etmektedirler. ft~• g 'I. 
)Tel ltata gedrınitıcrdir. AJ.mah tayya. l nttn gece l.roıkova fadYoau, 'Smo - •s ı\.• 
ııpm :eri bir kac dilşman kolunu dağıt- , 'laı.sk ahıut.ı1ıne htta1'en btr ~yat Uf f flSR 
ah:ı "ıUŞlar ve rok inittarda ıınütehar- ~ .. pmt'" ' h"tımyet nattntn yatıa1-

k ,,_ " J!:mnıyct tc ikıa.tmee. k6mlh'ciller 
~ u ık malzeme titlır b etmişlerdir. 'lnı!:! oldugunu btldtmılştlr. 
ılen Dllnkü çarp~alar esnasında kontrol eaıımektcdlr. ntıgon fl??lt: Ua· 
.uha ••Uemanm 28 tankı 1.a.hrib cdflrni~ !Jmııpanmaa Kereırtecflcr 'fçerlstnde Ui 
ır. ve 51 tayyaresi 8~lmftft.il:r. numarada k6mUrc11 'M:c'b'met Yendl?ı 
o. on !ngilterenin ., .... tr sahili açıgm" da , tle 'maden ktımunı tozuntiıı kfloıronu 8 

ı ~,.. 'Y kuro§'tan 50o 'ldlo ııattr'fı babcr atm. 1:~ m~.are~ tayyirelerimıtz gündüz 1 tferllh, l ( .A.) -Völktıer Beo. rnıı, ytttirıan cnitmttmc~utla suçlu :ya.. 
1'Uçü~ bır icaret va.mıl"\Jlltı hasa. babter guetcsı "Suıtonamlde., l.inniy ka!ilna:ra'k 'ınabkeliD<eYe vel'nmt"ttr. 

arkıt ra ugrat.mlRdır ...!'. 
lnı Simali afrika•dft ıNeHcllfnih garb le taıımm11 olan Ulçlai'dlln alman 

npo csi.m.l 1 d kes f 1" t' 1 meımıa'.nlyete ıayan netlceıcr hilkk'm. 
l:.ı ı e, k 

1 
er. "ı: J...~ aa. ~~ 0

1 
~zl°:-~ da. uzan 'btr makale ne,retmekte 'Ye 

da ur. "?! '4..,,,..-.n on m•~n& yo u ~yte demektedir: 
otornobilı \ahrib eliflın~tJr. Alınan .. Bu nıç sa~utnde p demlk Teta.. 

tıı~tc ve 1talya.n hava teşkilleri tobru• oı vakalan yttzdc eıu:en yt!Zde ~'Ve· 
.. ku ve lıfr fogittz 'hava. 1neydaıiınt :ya bna ve ~·aelı haııtalarda zatttnie 
U'IBc bdmbtı.J9211şlar. ,.e ?~ kotım. , vak\ıan yttzde ylrmt tietfctt takriben 

ıUL bombalar 'c mıt~>"otlerle ta- '1IZde tie dtt '"'tllr J!iJ!ka h'uta. 
olu 2.t'l'tlZ ~ltrai Gtridtiı Jdlrl. 'Btı- :> ıe P- · ~ 
a 1 cuıııı;ı • 1:'· . ı ıarnı ted&Vl Jnllddletl de lmalmıştrr. 
3ı .armıla htr :fngıliz denıi.altiıehrınh· • .-ı...-ı saıroııll.mlde Aınltıo Jı\'. t 

·ene temi!l olarak bttb:ı&ictn ..,. .. ~.. - c 
a a 1i>.ğil1'; 6dDifll ta~t · • 'dü hYfo. Benzole 1ıımtntfc yeni bir 11ıc; 
·aık P'e~ ~ya •nın efm 1f 1 i:i fı~ bd!mnnQftur. flu '.lllç ~ayeslnde açık 
alı ~'hm: il~~ ~c~ejlz Szt Y*~ 'intani haaöllıklann tedavi· 
öne hiıfıpalanıe. f.ümıit ~ 'Sttmn stııde mttkemmeı ncUceTer elde 'iıdtl • 
em ~ a - mektedlr. Bu fllç bir çok vakali\rd& o 
erl • kfııifar korkutan aepti8cmlnl!ı önftne 

ge~'ektedlr. :Bu yeni ketl!Jerle inta. 
nt Wtiiıklann 'tedavtaındc yeni bir 
~ ~ıyacatı Umlt edilmektedir. 

~ ~WA:Uf~~n 
~ +n; malttilöi 

J.ondra, 'IS ( :\.!\) - Uc~li ~ft')I 
gazetesi, 'e.:.'lnlcrinc nısbeUe dn'ha 
ı;cı tıJir ~rsnnln ~1ı-zd1~ 'hır mabk. 
de ezcümle şô)1e dcmc'ktcdır: 

1nı;iih: umumi cf'kfın Sc'hıırn'hol"'St 
'c Gneisnan'un 'knçısrn<'ı.ın tchlik~ 
duymuş ''c nsnTincşm'i'-tir. !ngiliz 
miltiıti k'llbahnti miH<'mıur~ en uzc • 
rine ~ilklmccck ndamlar aramı~or. 
Fa\ııl işlerın 1(Hıresınde :i)i gitmi. 
yen bazı şey'Icr oldu~ıı \:anaatındc.. 
d:r. ~er zırblılann kncı!;-, mftnfe 
rid 1bir hadise olsn~ dı 'Om'Umt er. 
kftr 'bu kader he~ecnna ı!dş'mhe • 
c'elcli •• ~nca'k bunun Sıngapo'nın 
ililttmesilc bir nrnya ıge'lme ~. sıra i
]c devam eden kötü l1Adısclere bir 

I' 

mı:\ 

Amrittllft lustlJa 
sın11a t JIİ'İllifi 

W" Batta.rafı l ncl •Y1&da 
lerinde.ıı -..lıör ~ M ~ekte 
söz; alarak 'bnhıuıııa §lırillrı s8yleıni§ • 
tir: 

--~--=~~=~~~--ı -ron 'ermek Jiizumlu ol~\ 1nlih!t. 

1aaı 

ronl 

Ge1eöü bltt d~ hr ltnAıbıar 
S yqa.dığmuz devrin t&rihiııi okuduk -

mı: !arı zaman Ru.yaıım allI en parlak 

cn'k 

me bır !ecirle ı:evrlınil§ Oı~. 
.-in Pcpıper, .kom!lnilt tehlikeli Jıdkiıı. 
şfil ..ıa f~ pr'OPiP*\dUı til:rltm&h e • 
ym 
rna 
teb 
le 

kilen her tUrlU tereddüt ve §Üpheler • 
den v~cliitteliili Sır Ofi&li Eden 
tara!ından yapılan tavsiyeyi destekle· 
ınif, bu ıiiphclerin na&Oen ~ 

ıne haldı gilstermek için lııiıı:oktarm& Jitll.; 

met etutial ~. 
Ja P4ipper ~ 'fÖYle den.m 9t • 
mi mfftir: 
ni Fe Komint.ern aleyhindeki pakt y1lftbl 

l ola ~edilen bıir ~ br)ı 

~ tertip edilınJe otan auikub <gizlemek 
ıı;in mükemmel bir perdedir. 

Sil Daba .onra 'Plpper f1Dl}an eöyle • 
mi§tir. 

Tarih, Raayanm Hit.Jerimıin men -
fur vuıtıarmı dalma.~ BUNlte fark 
ctmif olan 1.ek :memleket okfulUnu 
~.Naziler komtiniat aleyh. 
tan kedmelerdcn o kadar maharetle 

lngiliz elçiaile iki saat 
görüfeü 

\'aşinotorı. 18 (A.:4J - twaınc:. 
re büyük elçisi Loro 1Tallfaks l\cı s 
Ruıveltlc öğle yemeğinde bulunmuş 

ve tal.:r1ben iki snnt sfircn !liir gö
rüşme ~mı~tır. Görüşmelerln 11. 

mumt harp durumu ,.e bllh:ıss:ı 

Singapıının dnşml'tiinden sonra h:i 
stl olan vazil t ctrafındn 3·opılii1~1 
sanılmaktarl ır. 

uollllllllll 
llliai •it a 

bir toplaatı 
tatlı rı l ıt\:I ııa;fiM 1 

Duçenln teklifi üzerine, meeliıı, har· 
bin c'lıC'ri11nı ddetin&ı bazı ~1yecek ı 
madeie1erinin i§ miktarları, 'tizcıiniİcn 
alman vergiden mua! tutulmalarına ı 

karar verml§Ur. Bunlar, zcytlnyağı, 
piıi.Dç, munr unu, baıleylcl hamurlar, 
yat, peynir ve patate• gibi tok aranı. 
lan ve istenilen yiyeceklerdir. Vergi • 
nin kal4mlma.sı bu maddelerin daha 

!l,U,Aldind,ı.rw1 Wr es 

Eki g~ gelin 

ZElliK 

ol fa,dlcbunuş!ındır id, 1ıddact1r. -nı ~. 
co ufnyan demokrat deTletler ltıl ucuz ııatıımumI temin c<:recektlr . 

rt Oı---

~Ancnln çirkince bır uzvu 
teliı.kkl olunmak!İl be'rb.'ber, 
bıitün iım!diml kaybetmiş
ken otuz yaşlanmdn c'ilch
dhn zevcim diyor ıd~ Mu
vh.ffaktYetımtn ve onu tc's
hlr c<!ışımın ~ne amili 
~~yanı M~ct tenim oli.10. 
Onu i.1a cvknmct!ch bir tiç 
h~rta 'Cm1 kullartnıa~:ı t;tş. 
l:ı.dıtfim Clllcyaz 1renkte yat
sızı Tokalon kremine ttied
yunum o çir n Vl' donuk 
cıld!ml t\dcta yeni bir şekle 
ifra~ ''c bana ytnl btr se 
vlmlılik bahşetti. T<>katon 
kreminin clldlm uzerim!~ 

tesiri adeta" mucizeye ben-

dtıı'lllken nuiler mtuh&t ptADlarmı 

~ teiiıi1&t1a tittılk ed~dir. iu -
gün, Ruaya tarat'mdan dünyanın geri 

t: kalan kıamı Hitler malriJMM!ne karp 
ayaldaııdırdk fç1i 7ajtlım iıofü'cit 

r retleri an!amb ~. ~ • 
t 

rek menh•tfmlı: adma., flmdikl bb11. l.ondra, ıs (/\. 1.) - n.H.C. 
~ çıtimJnez 1'lr tttifak lıaHDeıte. "Pazartesi 11ecesi, Orta .A.kdcniz:d:ı 
vinıcek bir ~tbik peftmm ıniziıln ilngtttz tayyareleri Jan-l'etli bir ltııl. 
11zrmdrr. Amerika, İngiltere, Ruaya yaıt filosuna hücum etmişler ,.e iki 
ve Çin gibi memleketler bu ittifak İtalyan kruvazörüyle bir muhribi 
ôncllleri alacaktır. Hitıertmıin tecZi· 1orpiJJemif}erair. İkinci bir Iıalyan 
ye9l vuifeatnı ~ daha iyi hiç riuihribine de torpil isabet etmiş ol 
biridmıle :t.p amaz. nuw muhtemeldir. Tayyareler, ııy. 

-ıer .> 

Peppcr, ılÖZlerini. SovyeUer blrl.ili • rthi'ken ltalyan kruvaz:örlf'rindcn 

~~;~~~~···~~·;~·- Çılgmlar Klübü o ı·a,an• bkendc< F. ERTEU.l 

h~ ti al ndı Şlindi ~t d\i:9t>hfügıı halde, ~il. 
7 li.n~n '-cHlı_-n h·rcrotı liabUibdo de 

J~ ol*rllk be.tamalifi~ 118 kilo 
Jiıtt8ıa kltfdı, T tol' !kaput ~ •e 
·U çuttı NJtuti bUlunfntııtur. Suç. 
Iular yaka.Janank mahkemeye aevke· 
dılmlılerdlr. • 

kuny~er Sli'lurtn ı t1ı i ~n :1ranıl . 
ma111 Wıiiırııı~ ordu.t~tQ biı ıı:ıier inıl. 
nı ileti ehril~ti. r.t\n~ ~fp ede'ttl~litinm 
~PCrJcrfntfPn i>lti olılİı Jı:mll 7,(118. 
ıım ( ~ıenl\) 'l\dlı kltJltKtıı lildı. iter ~ı • 
man bu eıı;erorn ı:o"k 7.Cl'k dıı~ ıln, ortu 
bü~·ilk bir dikkati!' oku~·aıı ~lnhn ~im. 

Köm ii • is f 
1
• '-salı• !) ııı tiU '"'ab\n 1'İ•.' 1111ıı.rıaı °ftfit"ta h6m~ I R gönt3or ı;-l~ıll, o l<ıhıar ~~mle. 

nıı,u ki.. 

l 
Bu arada !SiıU\.rlın L•lhıı· , merlkan 

b • l b ~ebiyahttın •Rh~rlrtlnlten f\\ttil' .' ı· 
ın onu u il 1'1 o r teh:IJhıi, liO!;n!C bir kitap geçti. ftU 

.,,..,., r<ltap, iiı~· tafunmallfo• 'ifır itıııhar0rlıin 
Anklll'lldan bildirildittne J&re mi • 

len kömürü iııtrti881Atıtnız 7 bin tonu 
srçmlgtir. Allh"'ldar makamların ti. 
min ettlğlııe g8rc bu miltar blr l&C 
hafta zarfında P bin tonu bulll.C&ktır. 
Bu, iıılihsalft.tın ı ııtan ~elkı il9tye. 
'e ı;ıkmaeı dem('kUr. 

Dıter tuartaıı ufak tadillerle lin. 
vıt kullı:ı:ı bn l t>k afılYt 1liMIRft: 

rl de teabıt edı!mlıUr. Yakmda bu gi. {qk) hakkında ıwı~·lcnrııi~ "07.lcrlnt hlr 
bi mUıesacaclere tebligat yapılacak ''c 1 ora~a fopl&inr,tı. 
teslalerlnl ona göre dUzenlemelcri is. ~ıtan: 
teneeektlr. Maden kömUrU lsUhlA.ki - i.tiiklon i:cİHIM .. ltu hıml ıiı. ctı ra 
yüzde 350 :rılabetinde arttığı için bu 1 ciuyuyonntı. Adiiırl!dilılİır hu ı,ıtot,ın 
tedbir mu•afık gfSrUlmÜ§lUr. ~o ama . · ~mi 11Ctlen "şalie!'l!r,. Arml•l"r. -: : 
fi&, 11on .aenekr zarfında lstihııal de Oly .. rek, ~o' le<>"" hir u~ ruını te\lt. 
~ 87 ~ile trtmııUr. ) .a .. 

Okıııııuğa tm,,ladı: 

KüÇlk Ulntaf Kupona 

{Bu~~ sl"ılM ..... 
.. waıM ft .. ~ llllllan Dl ... 
f)Ndkwlıt .......... il •. •Mir ••• 
lemDe 1teld'Iİ! ~ ~ 
....,... ~ \bift \ulll W'6. t • 
111 lt1llb'melert ..... , 

Bir Sabıkıh. ahit yı adliyeyi 
taç sene uıra hrabiltr 1 

E~~~ıa."::iiei ~ s 1 Bir Mkim bu hesabı 18 yif ında bir blr&IZ 
devlet memuru, ~ m~, *. İ.ı. l~ 

=~e::~.~~-~ r! uzetlt11te yapu. netice 41 sene ... 
zine muracaat ıea. Vu &;yıu, pat§ om'*1u. k\ımria1 

• Yll§ !'s, bôy 1li%, 'iSıink~t.m&, •. -~·-~ ,akl§lklı bir deliblıllI)'dı. 
'rışm, ev i§lerine ve dikite bl'akkm 'Uııir:6ıaa ·~ag\ \bı !IC!'ftrt 1lir 411 • 
vAkıt, gt!Jı'el bfr. ~ôi ~. ~ ça. 'bile, ayaklarmda vıcık V1C1k çamurla· 
lıgkan bir bayla evlenmek Uıtemekte. 'l'a bulanDl!P, ayaltk\\)ı)ar vardı. 
<lir. (İlk ve aon pna) remzine mtıTa. 1g ~· oldul'uıu .lsy,~e 
caat ıs\. 7\, r&giıeh *° y&f'mdak'ı dbacm l,dDı 

" Yaş 2~. ı;oy "170, -kılo ~. • M. da (~~k gibi kalıyordu. Gti&lıeri ~: 
maqlt devlet memuru, aa.nfU1 ma.vi ~ :it\'ki'ııiin YDQMı k~ 
gllZJQ, çM«ilt ~-~:ı, lliıİOl1 ~ M~v~uftu. s;.mifncfen tfe utl9D;Oildu. 
tıay, Iy'i ~h' aııe kııl .ne ~ 1•. Hikial: 
teroektedır. •(5. T. •2) remztne müra. _ E ilelik&nlı nuıl ddu iiıQ i; ba_ 
caat 165. 

1ı arı~lırr 
* Türkçe, fra.nınzca, aınıanca ve 

daktbo 'titıen bir IS&'j\n il ~. <ti) 
rcmWıc nı~i. 

* Eski ve yenl yazıyı bilen cenç bir 
bayan, avatiı\ ymıiicf& e ı.lefmi !§. 
ıe~&e ~nfriJU ratemektemr. <Ş&rt 
18) ~'IDZ'tİ:ic btl't'i:eut. 

* Muhasebe ve mahi15etıe !Jlll'IM 
\'A.'kıt, 'eslı:l yb:ı~'l l>tıe.n, uaı~ıe,e 
devam eden bir gen11. maJıelinı tcmbfl 
maksadtıc ~c&ıı 'Aönra iaQaUjt ve~'a 
remıt bir fiil~e \.eya .lttcantti&. 
nede t>bvett ucrette 1§ uıunaiı't&4Jr. 
(Gttney~) 're~ muı'il!Ut. 
* Die 9 eli ôfcuy&Yt, eiıkı tbrk~Y1 

mlll<e'tılnıel biten, heiİp !ıjtertn~ 'alı. 
!ayarı 'blr \e~. '&De\ot \>Ulye'tt ~yı. 
elle 1ier!ıant11Slr ~re eıi\tlfl 11~ 
öğfed'eıi i!6'tlTi be~ taJıflblk 18~ • 
mckt:edır. 'Dlvanjıiıu Nô. u b ~ıı 
Kens.ft Yett~ m~~at. 
Altlınnı:z: 

'kalım? der demez irkildi ve omuzlan· 
r6: ilitiı'ek: 

- frllniı. l'urııızılk debtnet 'k\ efcnınM 

-<lftd& d& U'mZbk Y*l""'fM"· 
mm$ 'ient 'da.l'WUı İl&'tier ven:nt~. 

- Orada bir bltmzlık yapmadım, 

efendim. Bura.ya i"1~ Yol pa· 
ıı\m olarak ~ 10 nn. aldım. Bu 
da mı hırmzll'k? 

- H'lnıibk ya. Hem ne ilıyi bati& 
nm yanmdıtn kaçtm bakayım? 

-1"~~. 
- !bıÜa ~e Bb'e:cuıı. ~\ıe.n tat 

iİ y&pU'? 
- '.Bır"falıl1kada ~. 
- Ne m&8f ahr. 
- '390 nn.. t~ ~?& ~\" cttot... 
- Gördün mil :ı,te b&k. Baban bu 

kadar ~ göre elbette aenl 
de b&1tudr. Blm. ,snma da~. aa. 
M A~ bir. •erlr'di. 
~ orua a ~r. 1dnema ôn· 

da da var. Halbuki sen htanbulda 
bir aeraeri, bir hınız olmak, 19 ~ın. 
d& olduf\ıÜ gore, \'aatl ~b O 
'.kabul etaek tam tı acne, zabıtayı, 

~andarmayı, adll~~ kl'nd\,'11• uğr~. 
brmd~?abdta.ıı~ 
'rumin çekilecek, parmak izlerin alı. 
:nacak h&!-. ııöyle bakayım bunun ao· 
~UM bıiCak .. 

Dellkanltmn yU.zü lopkmnızı keail • 
lm'IU. Eeılelem: 

- 'Balla.mm ')aiımdan ıcqmu•• ~
b.i ~~ 

- Bdt Üf. 'Ovey antlelUft!'n 'aan& 11e? 
b ııenm dtkenti lift onun csntCDi.. o 
be.hant~ 'l!aıi baiJur, Rll ?* 

bil!Jıi, Mutlillhıi ae~ cım. 'kat· 
iaiomn. Hdı sen'!~ ıgıneıı alqıima 
gelli', 88.bah tı'khiını. u-.., anntli ~ 
yaua.o rör'mCSID. 

il'\riC demdD\lı ve~ 'cevap bu. 
tallb~. Rnni -aon .-ana *c)ratJ~ 

- Ht~ ~ "dıııbmı tecU ctaeııtz. 
dtie yat\~. 

NcUcedc hakim kendisini 6 ay mlrd. 
deUe hl.pııc :malıkbı etm!ft1. .AbUk 
Çaldlğı para.'tm az obılaln dotaytsue 
'beayı 2 aya, 'Y&§t ~den l2e 1 ay 
20 ktinc 1n41\"41 ve ftllllart 1!18yled1: 

- 11ana U'brbn ~dıfibdiuı as. 
~ıt.rl ~ "ftdlln. '11'&1tilt tiııa bu kıl 
b{l auçtuıan tecll etmcdJliılld• bu cc 
Zaiı1 Otk9'ıel0\n. Ccie akdlıumı~ ba. 
:raya ~ o ltirıan ~mal .. 

~ifuiı'ut'. &zörn't6 WJ:tttma ~ fçm 
ecVTftıtıt~, 1'akat tietı\ tbneb'ı tl. DŞhı 
çıkar çıkmaz smttı Te ccblı\delt ,,a. 
'.kett ç_lkara~t: ~mi!aki 'Dq1<t 1:i r 
mab'k\'.ımi uuttı: 

- Yak fı&k hm adil§. 'l ay 2ll ~· 
le atlattık, dedi. 

Ba•~ , Nal1e, Grtp, ~o ati2ma 
NevraJji Ktrtklfl ve Butnn grdatı Derhal Keıer 

rınL Eğer lnMn -.UtUn ömrUndo lttr 
klını Oltlôn h MillLhp tutulmamı!)!lıt, 
~!'lYl ~. dopa btle )&p. 

mam., df'ftlt'kttr.,, 

Süıü IU ~ ~t: 
- ÇOfc cf4Tu' ..... Milli .... 'İi. 

k1rlı_-nmi ili ;, me i3yteHriı ~. o 
benimle alay cclt'r ,.e her :r.aman lıa. 

nn: "SCn do mi bu mü7Jiln baııt.&hp 
tuttilcltın~ .• det-. ii.ı\ltı\t, niılrtk ,.., 

rın rok ııe' dlğl diıhl edip lıakm neler 
ııô~ lüyor ! Sen gel do bu Teıt'lzeye inan 
ına tıalmhm: 

Kir bttı,kıl U)la)a ~L ~z a~ı: 
•·tnıııtn llC\'ditlnl • ka.dm olııun, t<r. 

kek ohmu • bir kere tartmalı.. dene. 
mrli. t:_fı•r o lnıwu\ wi1'r ISıllftD. 
~acak kadar hıudt nı~ Wt) , ~ 
bir kim!I('.\ u ,;öniil ,·r.rmeıneUiftr. <fü. 
ntn, ftfr i:ra ,·crfhtıl!ll ve ,~rti~ n. 
rfl~lt .. ıfıntta8'oti- i rmat: utta~. 
le ğfirttfh·f'li kÖfltH ~rr dhfffı, 'e ~·
mora 86 ihtf<ı he~ktlr ... 

:-;inıifi hfı vct:1r.e 'fit .. rffille a~ ftur1iı: 
- i'rpkı lw'nfriı ifHI. !'anki anı nftı. 

h:th1t M.nk llft:.'lp c'li,-HfMii :ıtliU ,-ıt 
l'ftıti•nıttn ~ttlif.f: iıırt!tıt litr ~me 
d•" ttnın. Çok 'liötfô .. 11i~n. lH~ 

Pullu K.btütin laititi lstiJHiiır.; 

ı;öndt '~• o IJffl li6.•r 
olnıt1' ~e~eltnr. ~t'I ~~ ~din. 
da,~ 116~ ........ lııaiJk& k1ril. 
- yott ya. tıftit ~:ili, 'ilen IMı 
IMt - ~-rtalitl* .. Wi !«hıbette 
litllıı~I fl(t;t.-.tıBR '-la ka • 

~"" ,.. ..... liM ~ taZlla 
tıajtÜ~ ftbt, lıİlllb KÖ1113'Ö -
rom 1'1 ~- 11efiltR a;ıtmii lttfnlllfe. 
ıe f'Clettk \'azl;,ette bir ı.rr. clettL O 
raMcnuıdiy1m Rl&CX'ra arıyor. l!;~r lev 

ıM" 111rar lt~ririem. heder Ola • 
,,.ton •liph~ı:dir. 

Sinan hın entel'ff&n kitabi bir türlU 
dlftdPn •ntkatm)·or .. u, 

lıtt" lir "'1<• injiU!r .• 
"A•k, bir jhtiftıım ~·arattığı hablı 

dun;ııla rdan biri 'ibidlr: Yok•, yük. 
ııa ftıf liı un mah."-llU mtldUr: 
iltma la.ııt~rt t-M< ltolal·dır: Hele bir 
kere nPf~lni.r.l \'P. hay,·ani temayülle • 
rht17l Hıjti~·l rf"ktİtli! ~ fı.1 
dG~i:ttlilrllan hlnif91\.ıe ~wup orclu. 
~u ~I afilil"9lftit!., 

malt ,\ftaltffi, ıfte -~ .. it. ftc 
maltih. !f;;<Mtııı iie ~lr:lıt:ft bir ~
<'tik. lleUt t t •Mftfnl tlidat kolU;je ~
diyorum: i·.t~ ncfııhnl, til~ Hnii. 
3'itlerlnit iii8'ie nı ~ ıllW!tt it. 
bl \iMj;ı. • ~yOifufı. R~ illUlcllp_ 

gtı3i lire.. ~ l~ltt Jitit, ;;c,_ 
~ııhtan\n 'İııblftı!ftlt ~ 1fıi9.uiı 
ııılnft&l~de ftr Ur iftrti6rtıb' '" 
biti& (!iôtfu ilt* .. ) lty.ı .,qm;,.OI' • 
l"r. 

lntiı\ Rıt&'l;I ~ btthrıe •\tı~ 
- Oat1p !ey? ~ ld, hbn -

kl'ril ü llabts ~iimt ~tfitı ihi-
tema31lt~ 6efk& bir ~y ~I· ia 
rrttilıllkemeye Tledannn ~ytiet \-.,!da • 
h~t ~l3or. Şbhdl kellabn4ei. d~ 
nır glbl~fm. l~i ki, SMılcte ~ ô\An 
m6naııeHetinı dotıtltık\Ah ll~nm 
ıt.tDaimıı .• ·yoka qk pefİ'eıil affindi 
ben Ctf'l ke.aill keadlinı ~~un. 

büln fM. ,·eci'u'lerl o'l.ôHc;.a ~kA 
bir tahıt)~ill Alemln" d&Mrılk, ~ı1on. 
ı;-un füıtünde uyuyup tü.ım11h, 

t:RTk8* • ABAR ftt.EFO ztı;t 
ÇAUN~· •• 

• inan o r:ece eezloagta uyukJ:ut.~ıı 
dal~ff. 

Saat dörtten ~ rdi httf"UC°ll kadıı r ıı 

31umıiıt IJ. 

Salleahle~in telefon ııılJI~ ı m.Jııbı .. 
t~ 3wNeil fırl:1t11: 

- Alo.. alo •• kt11111ılM•1: ~ 

Shlilh aldttı cevapta" Kl'm tır•.t •· 
hem -.e(i11ill: 

(ÜCUQ111l ı. rJ 


