
) azan: 

Vin tabH'Yalçıa 

zayıf noklalarınllan bl 
r;at'~ ortak tc~ 
yanm Auu~ müt· 
yardunı hemen hemen 
• Japony3. harbe ka· 

mücteniJJ d:n rannıası 
llltlttefikleriııc lan f;İZDÜı, 

de onlann galebelcrinc 
iını zımnen "Ö~terdi. 
YSa Almanya bütün bü· 

kaldı. İtalya h11rlıe ka
mttddet4;c ~ii~ le lıöylc 

kııluk !,rfbi Itlzınet gür· 
ha.rbe ginlikteıı bir 

Almanya iç!ıı ciddi bir 
Olanuyacağı ıueydnna 1:1k· 

beeeriksizUğj ile AlnıaJJ· 
btı- engel olmağa ba§ladı. 
hıı§ka İtalyanın yersiz n 

btiyiik hırsı catn İtalya 
o kadar çok hissiyat 

etti ki bunlardan İtalyanın 
~m da zarar gör 

hbuz ~ma bütün dünya 
meeburiyetinde ka• 

ya hemen hemen altı 
son derece oecfit moha. 

içinde biittln enerjisini 
or. Elinden geleni hiç eslr-
li'~vkalidc gayret Ye ım .. 

~iisterdi. Fakat Almanlann 
l:ıaaU oldoJdan \e jnsa.oıı:. 

leri bizza.rure mahdut 
h bir Jıakf'.mttir. İşte Al

\:.-~ bu hakikati anlaına
~or. Almanya kendi inden 
L"'Wk mllletıcrle çarpı..,-tığı 

insaıllığm üstünde, ef 
bir m·lhlük gibi gorünmek 

....,, bulayordu. Ruslar onla
"'Qtlln faniler gibi bir insan 

ispat ctmeğe muuffak 
• 4bnanyaom tılsımı artık 

eııer BirUğine son 'kahir 
lndirileceğini hemen be
buçuk a\dıınberl bekler
·s Cusıa.i-ın metanet ve 

tini arttınhklarma şahit 
Rostoft:ı kaznnılıkları 

tesmfüfi, arızi bir ıoey 
gUn gc~tlk!,'c meyd:ına ı;ı

-...~,olmu gibi tas,·ir edi· 
tı~"'1n !.İmıU '.\ eni len diril 

lıir lınH(•rl ' r ki !';Cni• 
~· birço!; uoı.tnlıır•nclıı \J

ırıt ılurdı•ru or. 'kırı'.\or ve 
0 r. I'al: 'ılha~ h~ 

llıtfı, cı·c p rl ı, bir 1 Hkbal 
~l\ceğc bcuıı:İj or. 

SCN A V .. A O i S L E F 

MAN(". 

re uzveltin 
nutku 

Almanyanın 
Türkiye 

Bitarafhğını Uzak şarktaki 
yeni ihtilafa da teşmile 

karar verdi 

-<>---

Mlcadele çetıa ve 
azan olaJJtU r 

Ankara 9 ( A .A.) - Türkiye Cumhuriyeti Hiilriınwıi, 
Türkiyenin bitarallıfını talacultlü• etlen yeni ildilMa 
tq mil etmeie harar vamiıtir. 

, Hamlet Davası ~-_,.,~o---

Tam XO{•ve kaı'I bir 
zaferden başka bir B b h hl. ·. .J..;. · , ~ 

şe~ kabul usa a e lVUK.UJ 
etmiyeceğ 1z gemin etti ----Guam, Vake, Midvay adale... iki taraf da ehliVUkUftan 

rındaki ü8lerin İfgal edildi. 
ğini İ!İtmeye hazırlanmalıyı~ birçok noktaların 

Londra, 10 (RIMJ)o ~·t 7, l:i ~') - 1 • t d•ı 
B!rle§Ut Amerika cuınlıUlTClqi nıız • soru masını ıs e 1 er 
velt dün a.k§llm radyoda Aınmlknlı • ı . 
!ara hitaben bir nutuk irat cc!cr~k ek. Hamlet temsilinden çıkan kaı • 

1 
Ur ki: ~ılt.ltlı hakaret davalarınm rüyeti· 

m :._ Japouyanın lmlıp cc J. ptıAı bfv.• P.e .hu sa.balı da saat 11 de. birinci 
km taarruzu. bcynclmflcl :ı.hlfık kal • ~:ı:.,e ceza :ına.hkenı~ce birinci 

at:lığmı gösterir en mllhlm cmarclt!l'. 1 llf:,'n'ceza ınahkemes:nin salonun.. 
: blrldl önümüzclckl büyük vaz! : ı c:ı devam oll..-ndU .. .t\dliyeniıı kapısı 

n r. (De,'8111• 2 ncide) 'lluc ~crl-en saatlerdcı~ ,itibaren 
_ ____ ___,..-------dolnıa~a başlamıı; Ye polıs kordo;m; 

kurulmuştu. İçeıj~·e ancak, adli 
yede işi ola.nla.rla. 63loaun kifayt • 
t• kadar dinlc)ici alm:yo~u. 

(Denınu 4 llnetWe > 

Lihl}.ada 
İkinci 'neydan 
muhare.besi . Almanvada 

Balta ile kesilen 
Casusun başını . 

· 1 sona . er iv~r 
Loadra, 10 (A.A..) - İngi.ll,ıs kıta • 

lnrınnı Llbyad&kl büyük meydan mu. 
ba.rebesiDJ.n lkiDcl .aafban eonuna yak
lllfllllf bulunduklan ve dllôm•nm zırh 
1ı kUvveUerini tahrip ettudertııl bu • 
gQn aaWıiyetıl Londra mabtlllert be
yan etmektedtr. 

Garip bir Amertka.Jı aedea 5 b 
Dolara saba aldı ı 

Almanlar Mu•oliniJen Markoıtfni öl. üm ........ _ • 1 _.ıil 
G
!_,. k "l "h J• n .. .._.,, u eu er 

mi? - ı.uı ara., a 1 ne"ır? - Polonya harb"'nJ ·· 
heli ölümü bütün J~nyada alrialer yapan ge,.;,cıl e -;:;. 
Fritzin mücaJelelerı - Yeni derıizaltrlarr yapacak Al 
-nühem/İ6İ neden cılJrrJı? man 

Troçlll Mell ıllrada'lı mealaa· ada 
alç a lldirUmtilJ 7 · 

Avrupa harbi nasll bilecek? 
ıngiliz aoalarının ıs: i ası nasll nazı land 
Nlahiyet ve sebebleri ~izli kalnııa bütün bu hidiıe ve ıu. 

allerin düğümlerinı ~özen l?iinün bu en heyecanlı 
tefrıkasma . 

BUGUN . BAŞLADIK 
Üciinc:ii •avlaJa balaeakaınız. 

oo,Dıan zırhlı kuvvetıeri.çok cldd! 
bir darbe yemlfler ve yeni bir moda• 
fu battl aramak 117.ere garbe d~rıı 

r1cat mecburlyettnde k&lmJflardır. 

Amerika 
Almanya naro 

ilan edince 
Rus yada 

J apon1Ja ıLe 
harbe girecek 
Çin hükUmeti, Japon~ Af • 

manya ue ltalyaya laorp 
ilan etti 

('l' um 4 BMıii*) 

ı•••H Maıezraa 

ingiıiz ve Japon 
ku~vetleri arasında 

Şide etli 
çarpışnıalar 

oluyor 
B~lin ~apontarm Singapur 

uzerme yUrUdUkıer .m 
bildıriyor 

L<mdra. ıo (AA) - B B O· 

=~~~~1~ 
JDW:ı~beler cereyan etrnektedi.r 
t~iZler l>8Z8rtesi gUnU öğle 
.ıamanma kadar vaziyete haJrim 
baJunuyorlardr. Öğleden sonra 
Japonlar. yeni noktalara. asker 
çıkai'DU§lar ve ~ Kotabaru 
taYr8:~ ~eydanlannı işgal et. 
~ ı~ın şı~detli muharebelere 
ginşmışlerdir. 

!ngiliz kuvYetleri mütemadi. 
<DeVB1111 4 tincüde) 

Toı<youan bııdiri,iyor 

Malezya 
açıkıarında 

ikı inail iz 
zırhlısı 
batırıldı 

---o-

Bunlar Repulo ile 
Prens of Vale'dir 

---<>--
Bir Amerllıa• 
1oıca ıemııı de 

zaptedltdl 
TGIQ'o, 10 (A. A.) - Resmi bi" 

teblfide bildiriliyor: 
Pren" Of Vals zır~ ve Re .. 

pulee kruvazörü, Japon ta.Y)'M'elc. 
n ta.rafından Malezya ya.n:mada • 
ao:nm §&Z'k sahili açJğmde. ibatml• 
m.J§Ur. 

Tokyo, ıo (A. A.) - .Amerika. 
nm Pre&iden Harrison y<>leu geftli 
si zapt.ediJ;mjşUr. 

İngiliz Ameri
kan firoları 
birleşiyor 

ıapon gemileri 
Siyam körfezin& 

hapse dilecek 
<> -

amerikan 
llarp gemileri 

Açık denizlerde Japon \ay. 
yare ve denizaltılarını arıyor 

o·awsı 4 üncüde) 

Ja11on k ıta/arı Sovyet tebl iği 
Guan ad~s na çıktılar ı.ondra, ıo <A. A.) - Sovyc 

Luzon adaıma çıkarılmı§ o • gece tebliği: 
lan küvvetle taarruza 9 1l!dwnun günü, kıtalarınuz b' .. • 

geçtiler tün cephelerde düı;.ımanla çarpu; 
1.'okfO. lD (A .. ""·> - Jııpon unparıı.. mı§lardır. 

ıorl•k umumt ltararglln tebll~ cdi • 8 t!kkiınUD gilnU zarfında, 6 A • 
yor. "' man tsyyaresı tahrip cdilmi! t~ 

Jıı.pon lutalan, Guanı ada ına rık. Biz 3 tayyare kaybettik . 
ıruşl:ıı'dır. 

• IAndra, 10 (A.A.) - B.B.<.'. 
FHlpın al:ialarnıın en lıUyUğU oıa.n 

uzôn at:laınna çı1'3rılmı11 olun Japon 
~ara kuv,,.eUcri , taarruza gcçmi .. Icr • 
dlr. Manllaya hava taarruzıarı ~a.pıl· ı 
maktadır. Oradaki Amerikan kumaD
danı, pazar gUnU yaptıltları t arrul.'• 
tarda Japonların pek büyük za.ylnt::ı ı 
uğradrklannı bild!.rnıi§Ur. 

OatDID 
anı kloped si 

Guam Adası 
ı• ılilfılHc i~gnl P<l"l<ltı;ı ııal~r , , -ı 

B rll •ıı (iuaru ııdıısı !\larynn t;tı.krııı ;ı. 

l rm Q n ya cJalal1 pııTS."Blarında.ndır. l'cai Ol.ne • 
aln ı;lınsllode 'e Japonl:ıınm Z.5te 

IJ O/ U kJfoınetre reuubunda.dır. Fllipiıı ada.. 
ıımnııı d:ı '?200 kilometre §lldkınıta-

Japonlar tarafından kesildi dır. 1898 acneetndc bpaaya tanım. 
Vt.,ı. 10 (A.A.) _ Son alman h:ı- dan Blrletlk Amerlkaya ~ 

bere göre Jsponıar Blrmanya yolu. ı tir. Bugilnkii askeri deniz 89llÖ om-
nıı k(lsm1!71erdtr. ..r_ak_ kullalld __ mak._ ..,... __ . _ _ __ .. 



Benzin yüklü bir 
motör yanarak ba tı Milli Müdafaa! 

ve Maarif 
Vekilleri 

Barpkarba ı 

Bandırma önlerand o,an bid'steln 
Jllr kaza eseri o!dutu. anlaşıldı 

istihsali 
artırmak için 

Tasarruf 
hafta3! 

· dan biri dalll 1 

Moda ... 
Her yıJ J~ me,·.ıim y~I 

moda gö7e çarpar, ortalığ'a ' 
3200 kli.aur teneke benzini• .:r.iraat 

bruıknsm.a alt 1000 teneke kada.r pct.. 
rol ytil>lil olan Orhan motöründc, infi. 

Vakıt 
ABmı Us ''Yüz n ilyon nüfustu Tür

·iye., ba§ltklt makaleleNıin ikincisini 
yazmı~llr. • wıa:rlr bazı Avrupa 
memleketlerinin nül'UB arttırmak için 
evlenmeyi teşvik ttlklcrin!, halbuld 
bl.zde §imdllil~ böyle bir tedbtr alin • 
mağa IUzum otn..a.d;e""mı, çllnkU Türk.
yede doğum n • J:;ctınin uu memleket 
ler'le kıya.s l.tııbul ebniyecel( derecede 
o&duğumuuılatıyor ve köylerdeki ölüm 
"3k:ilarmm &lUnc geçmek 11;ln !ca.p 
eden tce:otrleti smı.lıyarnk şöyte di • 
;,or: 

Köy ıuhluı.t haberc.ilerinln l"e• 
ıreccldeti maliinmt fürerine süratle 
kap eilen ôtedhirleı: clmır ~c sa.de. 
ee bu te~kilii.t ,.e tedbirler ki;yler
de bugün doğunila:mı ytizde ellhi
ni, batta yüzde altını mı alıp gö
t.üren ötüm vska:lannm rmilhiın 
nlsbette önüne ge!Dlt-.ğc .kafi ~e. 
lir. 

'"6oan "öy1ddelü il J~'UD.l ve ö
lüm nkal:mndan b.ıihscderkcn bir 
nokta ılalıa göz öııiintle 'bulon
dorulmalıclır. Medeni l'anuu liir
İlell 'fuzJa kadnıla edcnmeyi ya. 
8&k ettiği için bazı köyfillerin i~i 
lldı altmda aldıkları kadınlar "ken
clllerindm om ~omıl.-Jann 1m:.toni 
lıaklucl.an mahrum bulunf'iutiln.mu 
dii!Unereli ~oettk dü~ümıe fOl 
gittikleri ve bu halhı yım~~ W:\"a§ 

köylülerin ~ ~'eti)tira:e mı'a.
ı.clcri üzetiııe tcSir etm li'te 'bu-
lunduğu ıı;öyleniyor. Hu !!ibi içti. 
ıuai hasialikların ~g:tct& önü
ne geçilmezse Qmıı,nta tcda'i ka
bul etmez dereeede vahim ı.cJôlJer 
alacağı L!:ck bir hakikattir. l·a
kit geçmedeı.ı bu a<>ı hakikatin 
icap ettiği tedbirleri de almak ~
l'ekti.r. 

Yeni Sabah 
HQseytn Celıit Yalçın, İSveçiıı bu • 

gllnkU VRZ'~etınl mUtalea ederek ez 
ciimle şöyle diyor: 
"Avnıpanm kB.,nk devleflori bu uğ. 

nı.drJd:lrı mrutmeleye ~.oktan 1.ll.yık ol
~lardır. Nazileiln: "'Bu kii1!\DC Av
nıpa. de\ietlminJn artık hL'<motl \iİL'A
dtı blm!ımı.~... dedlklcrinJ oo1aı' 

~ktan bllfyoriaıilı. Famı.t miSkinlilt 
Ye koıkn, kaıdilerilii. ~oarmm ~a • 
lT$nl ~ "'!M~ 
IDODlllÜL J!Httllaıılar y1l&ulııila. Sat' i1:L. 

tıltlal da ~ lı6yle taeyDı; olmıılıcıa1ı:. 
tncı;l:a nz:tye&i ML":llaıti!a llkm

tılr g8ı:Od7er. Çiiııkii her tarı:~ 
mili erm ~- ilnglltere ve 
ltdi~1e tlımll5 bllHın4c c1eil1 .. 
dil'. IUnwwt•leytı llOhverden t.uyik gö. 
:ı:i\nce i1ıe tan1a lltilmk eılip bir b-u..-
1 • il§ ç&1'llli ara,,.amıaır.. \'akelulitt ted
bil" almAtaD korkaaJ&rın ve kura Jil. 
lam u-aJann. laali lıafkn. tiirHi ~ 
1Zıa zdıı.,. 

!ilk vukua gelmiş ve motör yanarak 
tıa.t.:nıştır. 

B:\ndırma öntermde vukua gelen bU 
.ştial h2.kkmda Ankara.daki allikadar 
maı~araı::ıra gelen malümattan mot.6-
riln bir ka7.a eseri ol:ı.ralt yandığı an-
ıalJilım trr. 

.Benzin tenokelcrlndekl SJZllltuım 

baş::ıltmn aktığı vo yatmak lçin bM. 
altına gıdc.n tııyfadan Yusufun sigıı• 
rasından bu stzmtıla..'"lll l§tial ettiği 
anlaŞiltll!l.ktadrr. Yusufun cesedi he • 
nilz bulunanı::ı.llllfiB<l da bu sırada m.o. 
töre nı1 afır ol::ıt".ili gelen Mustnfa Off• 
Lu Osmannı cesedi bulunmu.~tur, 

Benzin ve petrollerden bir kısmı 
ı.:urtartlm tır. 

. Ruzveıt n nutku 

i 

Bu sabah ıehrinaize geldiler tınlı. Bu sene yok. Elbet . 
Alınacak tedbirleri teBbit C U m 8 Q Ü n Ü va ·: herkes harple uç.~~· 

l3:ıı sabe.bki eksı>reslc MilU Mü.o kt•i1 etmek üzere '1af&a Ve.kili Ali Rha A.rtunkaJ'a ı a·ı.armdayız. Modanın çı ·. ~ 

Ankarada M8&rif V~i HMan Ali Yücel Maliye vekili· ~t:.!ıaan:ı:: o~:~~ 
şehi'imiJlO ::'.-elnl.lşle'i'dlr. ' 'e tatsu ~iyeceklerle ~ 

• k nin b'r nutkile bi~iklet \'eya atlı ar.ıbB I~ 
bır omisyon Hamamda 5C 1 k :!ie~ıu:.:~ıa;::trp ~11 t k ld açı aca lcallmın.k moda. olmuı::;; f~ 

uru u kadın bayıldı Anlta.m, 9 (A. A.) - 12 nci ta. ı ~~.: :ı0!:.ı"~o:; 
Ankrıradan verllcn maımnata. göre 1 ---O-- sarruf ,,.e y-eı•li mallar haftaö!ı 12- ı }"orfllr. Zorda olmıynnJat JıK 

gelecek sene iStllı8&li arttırmak ve e. Haınamcı, müfteriler çabuk 12..194:1 cuma günU saat 16.30 da dmnıyorlar. 111 
idm salıasım geıü§letmek üzera amc. çıkanlar diye lrilham Ankara Halkevinde An:karo ses ve Harpten evvel nıodanl11 ~ 
li tedbirler Uzert.nde ç~ışma.k: için fa• alabildiğine doldurma§ tel birliği korosu ta.IT.fmda.n oku· yen sebepleri yoktu. Ba~k~Jı 
§C mfuıte§an Ş61'lk soyerin, ba§l~an naca.k istiıklfü marşından sonra hafiflik merakı modayı de>~~ 
uğuıda. bir koml.eyon tegkil eılilm.ijıtir. Geçen cuıınartesi gW:ıü, Balatta başvekil adına. maliye vekili Fuat du. Bnna yapanlar da ıru ' 
Milll müdafaa ve genelkunnayaan de.. rahta minare caddeeiın.deki kadm. A,,,~lı'nm bir nutku ile açılacak - tikim olan bir ~i terzi ve~ 
ı~eıertn de bulunduğu bu komisyona lar hamıı.mmda, elliden fazla ka • tır. da sanatkinydı. Bo.zan öyle~ 
2lraıı.t vekaletinden, devlet l§letmeıerı cimm ve çocuğun bayıtmasma se.. Bu açış nutkunu ayni birliğin lar icat ediyorlardı ki ~ f 
umum tnUdOı"U. t·ombtneler mUdUıiı bep okın bir dik:ka.taiz1ilt ·'8.ka.N armonlzeleŞmiş halk türküleri, Roeanın kar heh·"&SI onl•"" 

(Bas ta.rafı 1 incide) ve orman l:§letmeler'.Jıd.en blr 2'.ltt l§tt- olmuştur. Türk maarif cemiyeti lisesi ilk kı.. nmda ge~ekten icat !'ill},tırd" I, 
fcyi yapmazd:ın evvel kendimizi ha. rak etmektedir. Koml.eyon, çalışmaıa. 1 cııma.rteei günü h~.mda. biri • sı:ın talebelerini!1 t~sil eJec~k_le.. Dn.ha. eski :r.amaııtardıı~iİJI' 
yal ta ltapt.ı:rmamallyız. nnı l:>ur;t.tnıımlc bit.irece!:t.lr. Alıtıaco.1t ken kadmlarm ye}t-ünu 150 yi q• ti piyes ve Gazı. terb1ye en.<ıtıtti.sü bir moJanm ~danasına t~ ..... J' 

Dalma şunu aklımızaıı. tutmaltyrz tedbirler tıııorindo lıazrrUı.naca.k p'l"O • ) ınışttr. _ . tale~in muh~elif halk oyunla. ve tanmınış büyük adaınıeı-
ki Almanya Ue ltalya harp ıın.n et • jc hilkf1mcte veriıecekUl' Te er • Bu StnMia mu~eliler ~ ~ n tski'P edecektir. reketlerl sebep otnrdo. ~ 
memlR olduıdıın Jıa.ldc ke.ndllerlni b!• j <len, btıgllirldl mel'ZWlt ~airesttıde a. kanıp erJıı;sınlar diye hamamm ıuıı Tasarruf ve yerli mallan hafta• 14.61 d:? Eyi Filip ağır . .,d ~ 
zimle hal! harpte te18.k!;:! cdi~orlar. Al. lmması milmkUn o!.anlr.rm ta.tblkah • hanları- adamAkıllı doldurulmuş ve ı ~ münasebetiyle memleketin her c:I.ı. O r:am&n QZUD tç n~ , 
manya, blltUn garp llllJI! klirc8i cum.. hararet t:a.bammül ed='--- bir bal ta.mfınila h.az:ırlıklar yapılmı\ltı:r. vam CtÜ'"onJq, Hekim tıas~~ na hemen geçilecektir. v.ıuc:L " 
burJyctletlni kendisine dtl.~man telli.it• alm?Ştir. 1armm ke&lm.si li.zm'ı~ 'il 
ki ediyor. Amerika. bu meydan oıru. H8ml ota.n bu Çekilmez bava !'ôyletli. Ihtiy-ar dükün ~ 
mayı lmbu.l eiiıyor. neticesinde sağdaa soldan ~ğbık _ Ya rd 1 m go·· re- ıan kesildi. İyi olunca o '-· 

.Mihver devletleri te~riki mesaileri- Para· lı bı·r ıar ~ımcye ve biraz şişmanca herkesin ıaırsr.sma f!ıan.ı-~ 
rıl o katlar tıı~e ıı:esa.p etımıflel'dir ki, o1a.ıı ooyanlar baYılarak d~<\lileğe ı!ı. Herkesin saçlamu ke-. ;,f' 
bU!:lın klbı ve Okyanusları tek ceph~ lokantacı baştamışla.rdlr. HA<iise bununla da cek talebe emretti. İtaat etmiyenkriU 
a.ddediyorl:ı- Mücadele çet!n Ye uzun kalmıyara.k bayıla.nJ.a.""m imdatla • nnı :ıorla kestirCll. ~' 
ota.bilir. Ona göre tıazu:lamnalıyır.. l'1Da y~leıin de ~e --o--- Dolrnzunc11 l.Qiıtbı ka ~ 

Bundan sonra Ruzvelt Pasifik Ok" ba.şlamaliırt tlzerine, tahammülle .. Universite rektörlüğü yaklan pe'k bü:riiktii: bil ~ 
yanusunas aslteıi vazcyete n:ılill k'.e. Pend"kieki euinde ölü ri biraz tazla olanlar peştemalla '" vaziyetlerini tesbit etti Ci örlee..-'.k şekilde nnn ';,. f" 
IAm ederek d<'mi.1tir d: bulunda rma !l8l'flara.k h~ yan baıh.. etekli elb;~der Qydfler; 

- Ha.vıııdc ağır bil." da.r'be yedik. çesine frrla.mI§la.tdrr. Yoksul ün1versitelllere yardnll içf.n 'll~Oll moda o1'1n. -~ 
Pendi!'te lokanta.cılrk yapan ve oı- 'Cin: .... :ı..m ı.~.ı- - t•·~ i •·~-•• ~..;, Filirin, ta.arrnzıara hedd: o u ı ııa.ı. -ye .J._ -uu ve çoeugunı yapılan tt>plantıla.r sona ermt!7 ve rek. N:iC Fran"tıaDm ....,...... ~ ... 

de şiddetle mukavemet ediyor. Guam, uukça para sahibi olarak taı:ısna:ıı Ali ba.~ hamam se.bibi.ni teıaşa törlilk yardım ya.pıla.bllt-cek talebe • tü. Herkes h"lll11ml bilyil!i '*~ 
Vake ve Mldvay ad 1.mnılın gel<.:n md"' b!r ihtiyar dUn dükkllnma. gel. d~;, '\: e halnamm ağır lıa.vası tıin kimler olabllec<!ğin! bır !ormUle mek 1':hı yastık koymağ'ı\ ~ 1 
!ıaberlCl' kan.sıktır. Fıilro.t bu Uı; iloıi tneıni!iti.r. Bunun Uzarüıe jandal'ma • değiştirildikten SOnra soğuk su • bağlamıştır. Bu .formüle göre, Un1 • Kad •• hi' gerl mi kalırla.r; • ili I 
mcvziin f§gal cdilcli •. illl f~itmeğe ha• la.r tahkikata bB.§lallll§ ve Aliyi evin" 1a.tla haytl.cuıla:r ayilttlmiya baş • verı:ıiteııin ilk sıntl' veya sömestı·cde-1 nrkalannm bliyii!ic o aaı K'l~..," 

de ölli olaralt bulmuı.t-ur. Öliimün ee. • ._ • h k ..,,"'.,. ~ Ztrle.nmalıyız. .oaJlml§ı.u-, • .~. kilerden lisey~ en az ı.yi derecede bi • ui şek&l e ~?e ·et e .... 1.1'>" . tll 
Ruzvclt, Amerika.nm tıı..arruza. uğ • bebl &.ra!Jtmlmaktadır. Korlcu ve telaşın verdiğı !38-S.. Urml§ oıa.n.ıarla öbür aınrf veya sa.. blr moc1a ohr.asma nığmen 

ı:aymcaya ltadıır arada geçmiş oısn O lmılık yüzfltıden uıun bir müddet mostrclerde üniversitedeki !:;S.lrştna. ve li!: dJrt sene sllrclii. '- ~ 
zamandan hazırıanmıı.k için iyi istifa.. Bir otobüs garı yapılacak ba.ygm kBlaJ1 bazı baya.nla.ı- ~ ."' derslere gelme durumu geM en a.z tyt Bu şeklide ı:1kan moöil ~ 
de etm.i!' otdub-unu söylemi§ ve deJX\i!ı'" . 1 dJktan sonra ta.inam!yle kendilen.. di!recede bulunanla.re. yardım yapı • ol:mları da. varou-: :.\ııt.rl ur-, 
tir kl: Şeh1der' a- sı lıatl&rıudıı çall§a.D ne gelemernişlet'dlr. ~ B~ yüzden, t.'l.eaktrr. Yardım gllreceklerln aile • uct 1778 de "'Cbc olinu"t~· ~tifl' 

- İStilısa!atnnız. ,g-czı41 b!r ölçlide otobnslei'ln tyJ. bir şekllde çalışma.ııı.. hama~ ~gı birkaç ara. sinden başka. yerden yardım gl5rmc • \'e i~Jemell clbiselerlnl gi!""~ 
~tır. Bu müddet zarfında tnnk. rmı ve halkı İstanbul. Trakya yol • ba, yuruye:ın~c~ . ~-samı - m.csi, talebelikt.en başka i§i baluıı . dn; onlann yer'.ne pat1ska \1'~ 
tayyanı ve gemiler in.,.-ı ettik. culuklarmı rahat yapınalarmı temin j ?anlan cvlerıne götürmuştur. maması, iyi ahlı\klı olması ve şimdi • tü fmma.~lnr 1.-ullınuyo:rtTu. ~ 

Peare llarbura kar:~1 yapılan ba • etmek lçin ~e modern bir 7e kadar ceA görn:ıemeai ~ttır. Du. kadınlan ve haJk hemen J)l1 ~ .. 
!mı Okya.muılarm herhangi~ blr (-0toblls garı) -yapıı.maaı dü§t1rt111nıe'k. (~~~ I'} lJ 1 rumla.l'! böyle oıanıar, dekanlıklara ya uydular. Blr daha g-ebe ~ 
tnrııfındıı tekerrür cdebilil'. Sanayi tedfr. 1 • - ~ ~ardım isteme ı:ııaztıa.tası verecekler. zamo.n \;enlerini ()(ık YuJt~ 
l.6ti.hso.1Atımm 2 .ha.tUı. 4 mlBU arttıra.• Otobüs garmın yapıJacağı yerde Bü dir. Mazbatalar ctün verilmeğe baş • memeletiıı:n alhnda.ıa ~ ~ 
cağtı.:. Gece .gfuıdUz ça.UJ;mıalıyız. İ! .. dn.vendigü eaddOl!ll - deml?yolu - 1 t::ınmıştır. Bu ~~klldo yardım görecek •as1n.<lt; et klcri kısalttı ,c ıtt )"' 
t.ıhsalatımızdan yalnız b1Z değil, ına• Dl!mirknpıdakl purıar müseUeei ola• 1 .,_ Şirketi MYt'iye ,;a.purlarmd'l çr.• tal<-bcr.!n ayltk istihkıı.la 20 11.ra<lır. lal'mt meydana ~ıbrdı_. B~ ,ri ,; 
nterc v.e .Japonla.ra. kartı-ı .barp eden mi~ ileri SlrWmekt.edfr, Fakat başka 1 ı~an kaptan ve memurlarından bir men ol't:llığa. ya.ydclı: f!'iİ JI ;.;,; 
bUUln ~tler istifade etmelldir. hir gö~ g6re yapilac8k otobüa gtı• 1 grup umum ııı'1Clürl~ müracaat e dmlıtıır. A O derece kı l\rl1~. ~ 

Bllnun lc;hı 7 gUD.llllt ~s.lr~ma hafls- nnm Topkaıpı ClLcıtnıaa 'Olmalıt ~ımn. • 1 derek maa.şlıı.rı:na za.m istemi5tir. Me- p artt grupu l~r :?.defa çqtl:ı.k lialryord:ı ~ 
smı ıra.bul etmeli ve S3D&Y1 tes!satı • gelmektedir. ' murıar, m~t vckA.letine de mu- ..ma!lll tOpl&nall nn ~ıı~:ırı.ra. do~ı ~nptığ t aJI!' 
mm arttırmıi.1Iy:ız. 7~.ıimiZ çok. acaat edecck\erdlr. URaı• U t<m füıl~, eh ~ığn.. ~.ı\ c 
tur, hem bizl:n hem de hllT milletlerin Ege tütün piyıtltlaS( ~ılıyor ~ :tngnteredl'n Mersine Uç vapur ve dolı::nn g6rünliyordu. · ud 

do ... _ .................. uk cpnM gelm~tiı·. .\n)uu:a, 9 ( . • ı\.) - c. H. P. tıuparatod•·e JozelJniu .. cır~ 
fhtıyaslar:ıua kifayet eder. Ege mmta.ıma: tütün i>fyaa.sınm , ....... .,_,, ... _.... ~ ._ - meclis grupu unıu."lli heyeti J:r.;. " re ~ 

Tekrar ederim ki AmerilUl., tam ve yarmda.n sonra nçılacağ-ı bildirilmek• Bıı ma.llar şehrimize getıreıecekür. gUn 9_12_1941 &ıa.t 15 de reis ve. çfrÇtim1i; bir ri':~~-~te ·~ go öt"/ 
katı bir zıfcrdcn ~bir §"Y kabul ted!r. Ticaret "~eti Ziraat bQnk~ * Elektiik"Ve tramn:v idare!!inin kili Tral>zo!l mebusu Has:ın Sniı:a• d.'\ kok.vdı. . ~·~kinlı.ı.;l11i jiııİ . ..ı. 
edemez. Japon t:ehUkeslni bertaraf e- emm ~tirakl ve yerli UrU.nler ı:Jrketi hazırlam13 Olduğu bir statiStıke göre ııın re'·<;Jiğinde toplandı. \ e ko! lınun ':ı.~ ı.nl~ Oldi.I ~ 
deceğlz. 1''tıkat diliıya.yı lifitler ile Mu- 'lı'8Slt:asile hfısn'tı:kl&rmı yapmaktadır. eiekl:ri.k aaırfiyatı acm yılla.rda art Cdsen:in a:eılıruısınt müteailip m:ı.k i~n :?;f>n1s dante~li m:ı t"'~ 
sollnldeıı k.tırta.rmazaak bıı k0.1'l df:ğfl. Marma.ta ve IC&n.denizdc tiltiln mm nı.ı:stır. 937 de evlerde 9,5 mil:?&n kilo. g\."Çcn toplantıya ait zalJit hulis. - l~rınıaga ltıll'ar ,·cnll; :Itı ~ 
ılir. Büttin dllny.a. hıup halind dir. BJz ta.kalarmda Tll.rk Iimitı.:d ~1.rkeli ya . Y&t yaJD2rrkell 940 yıunda 13 'ınil,an 81 <Nrun.ara.k kabı.ıl edildi ''e ruzn!!. ~"TI 'nız l;;cnı1i ·i yaps» güıı:e ~.S 
ftltlcı değil, yapıcıyız . B'1günü.ıı lro. • ıımda. yerli tirBnla- §irketinln de mü• .kllcmı,t yakdııuıtn-. Tramvay idaresi mede müzakere edilecek l>i'r mad- d .Rumm irin ::-:ar.ay kadı ,UJJ! 
r:mlık saaUcrlllde ~iyet n.ilC8inin C!ahale mftba.yansı: ya:pacağt blldirll de 940 yınnd.a. 'l9 mtı:yon. yOtcu ta~ • de olmacliğ:cııdan icl.lmaa. son veril. lıe-pstnc bn ~layı l<abul 0 t "/.' 
ekser a7.ası: blzimle berabcTülr. mektedir. DU§tır &. hafü iQe kendi 1 ::uHne p.bG~ 

• ht&ıa 'kullarulım d~ntcut 1l1B , I 

EDEBi ve HİSSf R0f'v1AN .mişti. Geceleri )'a.lrw kahn.ca uyu. 
yunca;ya kadar Ollla.n oılmyOrtium. 

ki ba ııa.ya.~ Yollu.lan, mutlaka 
moaibet ve ugtlrSuzJ.tık dolu bir iki 
bete ıııa,b.kiim.durJer... K~~ 
m&kinenJlı bbtmı ~ teadi .. 
mi topla.nıağa çalıştım: Deminki 
temiz ve ciddi ses tımllr.ca bir ton. 

verici değildi.. ilk sözü -bu çocuk 
bü.tıiln gayretlere rağmen okuma. 
Ill.IlJtı:r-- cewbnu vermi,.~.i. Acaba 
a.llkol maJlısgfil olan bedbaht yav• 
nı bn- lne2lCll.P, ib.i~ s.ptal ın:cytl1 yok. 
ea.? •• 

o mmandan kalrufülır. 1~ ~ 
man bu nı~uuilleıi W:ıima. .,..._,, 
veya dudaltlara. ynlcm tut~~ 
değilse kon~lll"ke!t unun~ .ı I 
örtmek adet olmuştu., Dfillil:i 
zel olıı.nlarm ~·esi de, bo,..;I 
ri!'CJ'e \"c saray lauJm.1~ 

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

41 Yazan : NEZİHE MUHiDDiN 
Birden ona iÇİimi !Jwıliren dert. 

lerimI dökınek. ha İyi luıykı kadın
la. dertleşmek iı;in ~ili bir ib. 
tiy.ııg duydum,_ Uzan meseleler! .. 
~öylemeğe ih&lim yollt!. Yclnn iba.. 
~mfa bir lıa.r.cket yaparak: 

- Yok ...Jcilim •.. Kimsem. yok!, 
H:ılhuki Jrartleşimi bulmak için 

!:areler dfuı.)inüYQ?du.m, O giin V.idtt 
'ar teyze r-:1ıh yıı.mma gelerek şn • 
ra.dan burad::ı.n konuştuk, g-.ilı o 
mutf .~ta t.ahştı. 'ben yalnız otura· 
rak öUwndUm. .• B::rka.ç P"...rea eş • 
yam. ol•-ı.:,dı da yerkıştirseydim o
Ü'lJDa hfuı:btltiin mnaca:xtmı. Ha.lbu 
ki bir gÖ!!l.lr,ğlm bile 1-aktu .. a:k • 
ı;;aaı üstü hıu.trla.thğı !lcüçücii'k sof. 
ı ı.d::ı. kru:•s.hfı:lı yemıeğimi1.i yedik ... 
Suat yediye gelince Vü:t\"3:1" teyze 
siyah es.ki ID2.ntOıS11I1.u girerek <·a. -
Jıştığı loi:aı;ıbı.y4 aitti- l'a.lmz k:3".I 
~ ar evde tek ~~Al .. 
-.& ~ ... laald6 ~. ~ 
ruip bh> ~lro. da. .-u.. E'apı:mı 
sıii~ Nr ~t odıııd:ı ~o-

·ı~tını.. sonra yorgun a.rgm y:ı.ta .. 
~:ı. d:ü~clt uyudum.. Saıbahleyiıı 
dinlenmis olarak uyamnıştmı .. mut 
f.:;ktan tıkır tüo:r hafif sesler du -
~1111ca. sevindim .. oh yalnrz değil • 
ö.:im artı:k .. kalktm doğru mu.t.fa~ 
gitUm.. Vi.ktvar Teyze hana bh • 
vaıu luı7.IrlamTfitı. Mütevazı. faıkir 
J~ya.tım bıuıa pek 'rabat, pGô: ho:J 
gelmiye ba. tamı.sn . .Aıkamda. ht -
ıakt1ğım içkili, sazlr ve sözlü, gi.. 
~imli, kııganılı fakat her Ge}i sa.iı
te, içi kirli fılemdcn li.dc.ta neıfret 
duygulaıile uzakl&§I)"O..""duın. Fa. • 
~mt bu hayatı htr 7.aznan de~a.m 
ettircbilcl'"k miydim?'. .. Ne-yle'?: 
nunu <Iii:indük<-,e ka!bimin srkıstı
ğınr Jıi..;··cJ'yordum .. İki :ı.y1ık ha. 
! .1.tım tPmin edilmisü. Bil ka<! ~t • 

ıRtn <J:ıbı> 'aHlr. Fı:ı1kn 1 ii~Uim ha -
:m •,;:o:rl{.ıpl~tı. . 
'O'~..lıı.a ~nı= .!l&? ~ ~ 

ıh'nllıtL: Jutdı: ~ U: 
~rkmuv.:ı'?'dın:r:.. \ıtkt-".a.r teyıe U.. 
Jll'l hiı iki eı:ki !'<'msn bulup ver-

O luı.ftll. ~ ke.n.dime lAzım o
la.ııb&l şe~erl alınıak iimere ilk 
defa so\ağa. çrkum. Çünkil tek 
gömleğimi yıb.yıp karu.tıılp llR'tT.. 
ma geçiri,yorUıım. •• Fabıt Mil maJt 
sadJm bir~ bularak b.'rôe • 
simi görmdı:ti; ba. az-.=. ~c 
iıjJDde bir atef <Wyardu. K~.ük 
bir ma.ğaadaA aJJf ~ ettllttelt 
r.onra telefonla. öksüzler ytııUuıı.u 
a~.hm. Mağaza nhibindea 
nıiiaadc ietiyen'k teıefoamı bu.bm 
d11ğu daı: yere geçtim ve ka.tnloğn 
11~rnk yoksul ~ yurdı:mu a... 
ram.ağa beşlad:mı. Bu müeeeeeenin 
Ortaköy tara.flarmda. bulunduğu 
l~~ ~1. Anıştndtğım 
uzun sürmedi. Kalbim ge.rparak 
nuımanı.y:ı cevrl"dhrı .. . Dirlı:~ ~ı~·e 
sonnı bir ses: 

- Kirnııtintr: e.f~? ~~ ~ 
vap v.omi. 

Anlattım: Mfrm:kih1 olduğu ika • 
&\!' net i7Aha.t eımıcğe <;a}N.nn. 
Kanjmırla'ki :t'.at: 

- Biraz: hek1eyiniz ..O.ed!. ·ya -
hut nnmıu-::ı.m.zr vcrm~ de sl:!e ma 
!für:.at vereyim.. uwn sürme:~ .. 
certf'rictiurlz <>ok munrazam.cJn·. 

- Tes-rekkür ederim, bC'kli\'o
rum •::lec.dm •. 

Ve ~.yoı:-a;ııb. bek!~ı.:ı b:i.~'il • 

~ ... ,·~~~ 
d6rltı nefes ~ ,_. ~e
ğun f~WC&tli bir ha:beri ba1'mı de. 
ne d°"e b~li3·ol"'lum .. hmyord~ım 

- tonuşt-ı: -
_ Seyfi oğl:ıı ~ değil mi .,. 
~! 

- EVet-. 
- Sn ~bir 'buçuk ~ 

.,:ııasm:rn ölümü ~ baıbasmm ma.h. 
bus bulundui"ll z:anwı müessese • 
tJıize alı'Cif .•. \Te ~ bdar 
cm. hlçbiı' ı..1mse tvaf:mda:a. :anı.n • 
w.:ı.tmŞUı" ... 

Y-uzü.x%Xiin ilk defa h.ir.:a.p denilen 
~ a.~ ynndrğnıt duyarak fx>ğnlc 
~e kcltelediJn: 

- Çoetlk (.imdi nen:de? 
- ÇocUk lıQi bııl'acadrr ... 
- Oh! dem.ctt sağ?! 
- Sa-..~ . .. P...c.kat btı COCiUk bü· 

tün ga.yreUerc ::ı;;m.cn okunıaım."
m-. Şimdi s.rakk.ahıctlık a.tölyesıin. 
tle rnı.ıkayyiddir ... Si~ bn <,"Ocuğur. 
l'ıesi<siniz? 

- BEJJ •.• hen.. sey.un, onun: .. 
w::.iktan bir 11krnl):=.ısınm .. ::ri:irmC'lt 
r;;::tiy-01ıım bil' keıl' .. ·Miim'-iın rı ., 
a~a? 

~es. ])İtf!Z dur-ı!uktrn rn.: 
-· J\Tünıkündiir -]edi. hu;iiıı z·

v~t ,.)i~:.. roteı;Sezıi'4 ~~" 
- !şti~. it~!. ~l-e 

e&ft}) veMlırı• ~mdi .r~~~8f'~ .. 
Telefcınu k"rt4ı!n ., <ıh. ölmem.~ 

ti! .. Jl't>!kat ~Afıln mal'\AAI hiç umıt 

Honen d~dan mlıya.~ bir 
fle!ketci di.i:kkinıaa f;iroiın. Küçük 
kardeşime sekerler, pastalar, al • 
dmı .. o kadar hey~cnnlıydmı ki, 
trm:ı:ı:vaylara. binip vaaat kaybede • 
tnemi:m. HdllC bit' ~ atla • 
·Jan. 

Biı:- Çeyre!k: :saat ooura milesse .. 
~tln ınüdürile ker51 Jmrşıya idim. 
Oria. yaşlı', cltldi tavırlı müdür yü. 
ziline bakmadan ldlçük kardeşim 
h:uckmda da.ha. gen1'i fsila t veri
yo.niu: 

- Bu <'.OC4ik, dima - en malıll de
r; ·t.. but& non:ruı.lin üstünde bir 
ztıkkt var .• fa.ka.t oku:m.uyor •.• Ye. 
ıii ;r2şrun. kadtı~ onun hu.sunetli mi 
zacm1 tetbiye etmeğa calıştrk ... 
Bunda da muvaff~t slfmn üs
tüne geçemedi .. iki defa duvardan 
atlryarak yurttan k~tr. Onu köprü 
nl tlsnnda. se:ı'E'eri dolaş:rken. yajca. 
1:.,ttık ... Eıır.~clal;:j h:ıyat.I cürüm -
'...:rle doludur ... On sene içiııd\'.?, c. 
1 uz dürt tkfa dö,r.ili-.,;Ynekten, ~n 
• !f.ı d fa hıı~ıztı:k1nn, bin:.o1t defa.~ 
i r d·ı. vw·ifclminc kBl'ljI kayıtt.ız.. 
i-ıktırı.ı:ı ,_~ ~aen a~ ee.. 
~- $iıııa: ıf&.& ~ w 

~(lft-.ıt". bir ~~t.arlıı u'lwhşla. • 
mıda:rı b.ırıru.tı b~ıru ya.rcll .. 

(~,,..j 

ıemekti. ~ 
Moda. JuvbiB lrutbea1"' ıııf 

biridir. Bwur. se'Viadtet t1Iİf 
met: mi lkmı !... 1) 

KADIRCAN~ 

Yeni Udiitlar tnıai/ıİ 
c.!miyetinden: 9".. 

Yıllik kongremiz 1 u:rı~~ 
:ıar gUnü saat ı O do c~iYet t.t • 
amda toplenacrukbr • .Aa1Jllll ./ 
rifleri. ___.,,,, . 

-1 



'Trakyadak i 
«öprüJerden 

bjri bitti 
--o-- • 

llll6ilıt JHıtında miinakal.enin 
6ııı!iı,,.ctıiı umulcı-yor 

Balkan haııbi ıı6l?'alar.mda. yw .. 
'1. Bulırar Jmdudu cls:ur.ındııkl 
~l€1*ıt birisi tama.men tmrur 
11\tlJm:i§lir. Bu ltöpr.ü~ Türk - faı • 
tar lrndudunda. buluna;n KıiçW• -
~a ,pa§adaki :\!ara-; kot.wil.S:,_ 
~-
i)~ tı::ıu.ı.t.aıı J{.:ı.w{.a~d,• Ne 

~iç iiu.riııde bulun:ı.n~ ikinci .köprü. 
ile'kj n.melc Jniktan )'m"l yarıya 
i.ı1:mış v.e inş.:ıata 1u7. v.er~ti..· 
~ı lNi'k.:l .ı.\.lın::1J1y:...ıla.n gcti -
l'ilxnc1tt.e olan ~::ı.iyc DU!zeıne=i 
~ ~anış :köpn.i9lin®n geÇcrclt Ku 
~~'l gelme:kledir. ::bicıi;:; i;
~:'le:ki ikinci köprüye ait tam -
"atı;, da şubat ayına lı:odar l.Knuı.; 
~eceği kun•ctJe .?1tnıin cJil ... 
ın,ktedir. 

J3u .suretle önümüzdeki aydr.n 
~ra. Avrupayfa. miitcka.hil ticari 
~eleler fcvıka.Hiilc .art.ıı.ca.k '\.C 

'tiirıt1wye da.ha fa::da mal ithııl c
di~i.İccektir. 

Boş çuvallar 
iade edilecek 

ihracat tacirleri bumı 
taahhüt edecekler 

1'i.ear.e<t vekaleti, jüt ve kwın -
\~en :m:!.mul <"Uva.llarlıı. fürilCat 
·~enlaı"l?. do.ir • ı;önclcrdiği yeni 
Oit emirde malla...'t"'.mUZI alacak menı 
leıretı'!'rin bu gibi jUvaHarı boş ole
~-Mt bhc göndermelerini, yahut 
ltlctftleketimizden dolu olarak gön .. 
QcrUecek çuw.llar:n ithalfı.tçr me'll 
~etlerde mnva.1dmt lmbul mun .. 
~lesi görerek tekrar boş hlr su.. 
tette memle~eti:ınize iade edileee -
r.:iııc dair TUrk ihraeat<;tsr t:ır:ıfıı.
'ian laahhüd:: gi1·i~ilmesini Ral't 
~u.~tur. Bu suretle taa.hhüd~ gi 
~n lılrk :ilıro.ca.tçrsr, çuvallar iade 
"1ilrnediği takdirde günırüi:"e )":lt· .. 
~.lğr dlpozit.0 akçcsiııi :ka) lıl:de -
Ctfi gibi ikinci !bir lisans istonede 
'ie h•ı vazh·ctl gihöni.inüe tutula· 
~tn-. -

Am~rika Bahriye 
Nezaretinde garip bir hadise 

9ugiınkü harbin hu~ıısiyetlc
l'inden en mühimi ı:udur: Crayet 
esrareı-ıgiz tarafları oluşu. 

Bu muammalar, QOk defo, dü
~nen bir insanı bir kabus gi:bi 
lto,,alıyacak kadar <la mUthiı; 
ŞtyJerdir. 

Mesela, yeryüzünde kim hali 
ı.itlşünmilyor ve düsündükçe 
rJeııfret hissetmiyor ki: 
..,.TJUnyaya Napolyou gı"bi en 
uu.~ı"Uk askeri dehayı yet~tirmiş. 
i~en 1914. cihan harbini 4 yı' 
Çar-pıştrktan sonra mucizeli za. 
f'erforiylo sona erdirmiş, <le~iJ 
"'-lmz Avrupanm. bütün dÜllya. 
r41n en yüksek kara o.ı·Juları o. 
1a.n Fl'ansa. orduları, nasıl oldu 
d~ bu harpt~40 ~ün gibi tarihi'\! 
lllıs]i görülmemiş bir müddet zar· 
f}nda bellrnmii!i kırılırcasına czi. 
1"ermi~ti r? 
Avrupayı temellerinden E::ı..r. 
~bu bMh~11in hakiki t:sı'armı. 
.tıe Yazılan, rıe söylene ~ylc:r. bii. 
tii.ıl iddialar lııla.fma. hakkiyle 
~erdir ve c.-öı.emiyecek
I~ Bu korkum~ hezimet. tar.
~ kanuılığı i1;inde, hakiki ka. 
~ıu muammasını ııaıa. yı:val'-
1~ dwııyôruz. 
,1~~ne meselft. nasıl olmuştur ki 
~~ Almaııya$I Avrupanın orA 
~ ve kendine ra.kip büYÜk 
~ gözlm ;;,,ü.,<le 7 
~ muazr,a.ın aske..tı hazıdıklar 
~· 00 t011lu.k 3ıi:rr' taııklal"~ 
~QOO t.anw"e. ser.eterce harp 
~ inşa ve imal etmi:ş. mo~ 
~ize fırkaları para..,.-.iltÇ,ii tü· 
ll'ıenleri meydana ~tirmiş, yüz. 

-" ' 
•sABER-MBam~ 

.ibret alınacak levhalar 
Casusların Hiç Hoşlanmadığı 1Wemleket 

EVET veHA.YIR PAF. 

JAPO NYA l tiazetcleı·, 17 yCC§ında ol- Pa.t'a"?:İtl ortac'!an 
Huğu haUle IJ.'f/' ÇetJ soyan bir mak .için işlenen cin • 

'

gencin itiraflarını :yazcyor - bel'i yeni bir ~y de• ı .... 
1ar -ve ilave .eJiyarlar.: ".Suç· meselenin mahkeme ·c 

Japoııu.talı r.üyasmda lıiıe cas>..ır
i:ırla. ~e eder. 'l'.oiı;yodn Yo • 
kohamodn, N~ide, Kobede c~ 
tumn l\jr Js.pon CClleOinin saıdec .... 
is ii;m ynihut eğlen~ içln b:lluı~ 
da Japonyzy.a g~leceginr} İtL.'llllü:ı..z. 
Japcma. .göre. ilıer Yn..1>!1.n<:ı Yıırtlu.ruı 
:Wzmet ıetmck .i9in Japooyaey:n .gelir 
Te yıı.'baAcı yUl'tlara. ..hizınet .m~ait 
ikak Jn.pooynnın ~-ıley:hinedir. oımn 

~ için J~~'Bllll:l bütün >nti!.um ca 
• ..:;uslarla ın:rii.aıd?lc t~kiJa:tında .... r: 
: ııtillü merdlı'. . .. 

JapoDy.a;n. giden •'S:e.YYailılar Ja .. 
-pon oteil~de ific-rw.i:Sn ~k mtı. 
z.aımaız oldugun-d.ıın i~-e-t cil . 
.B .......ı......ı.: ~---·u· ~ el. 
ım.wı ~ ı...::..:.,~"1r: Ja.pan <>tc'-

lef'inde ga.rııo~, hizmetçi kadır. 
lzı.r, a.lı~. bı~ ~~ itle heı~es 
cas~ları. g_w~~~ mes:;nııı.:~~k'. 
Asıl işle!"lm .}~;c tjıı vak::t bu. 
ıa.mazıa.r. Ywb:mcıı::.mı yn~u~ı .. 
ieri hıııt:ru' ve~.eı: ~ük !;"(ıoeu:t1:.; 
polıs da.ı..m3 .nıükafat Yerfr; ,.eni" 
leri .ha.ber<ler oo;nı ~ ~1~-" 
De ... altr sene evvel, :kilı.-üiı- b•p r- e. 

~ ~ • -6...i. ~o • 
cul.c bh· Japon por:s mct~inc ı.~ . 
Ytrr:ırak lki A vru.pah c~usu.n .f"""• 
toğraf alclıklamn 1uı3er Yerdi ; : 
1:is derlınl kan koca l:ti Alın-."n" l 

" oan ibn.ret olan bu 8<1 Ya'bai1• n-ı ,. , 
~ f "-~ - • J O.it: -'ia.dr, fotog-ra TılU:ı.J.ıırıletini • 

k d·ı .. t. •t• ·~ o.kır, en ı erm1 Jı&p;c# ı . .r uml~r u , . 
• .-'l:ı.ı· l .. . • 1;:\ c.ope c;:\U u.ı Ye >U :ıı.ıa Hbııc.c n 

1
,:: 

- "- • l •. ı -ca 'IJ:tnyo yapan msanıa.ra ait · · 
t!m reeimleri ç;elı:tiklcri an]~ .rı_~. -
a. dil . •..: d•] ~ •Ol J'l.etl cnne l w:?.ar e l tTe'lt 'S"'J'beı , 
:nr~ıl.dılar. 'Çoc11ğn yall\n 1~ahs, 

.ı.: • ·t _, er ver.un ttıye sı em C:uoen pl~dı B' 
Jakid öı>W1cr, se,·di~r ve elin~ 1 ~ 
.rcu '\"ererek b:u:ladıg1 m~lekte · 
vanw. tcşvi.?ı: etliler. t1e 

Aıtkeıi sırları anuiıafaza ı.: ••• u 
1 ~· lıll Japonynda alınac:ı.ıt ıot0ı;t·~"' 

;> <Ul!\l' 
haikkında birçok kayıtlar kJvırıuı 
hn·. Mesela 16 ~et.reden YU.kse~ 
bir yerden _fotograf .almak ~~
tır. Buna ciiret edenler bir eerı 
ha.peedilirler ve 1000 :reu Paı-a. c •C 

zaAI verirler. Eğer bu fötoğrar~; 
lıalka tc:şhi.r edi1mi,ı veya ba&J.mı. 
ra 11:ıJ)is iki seneye ve ,para cc7.a~~ 
dtı 20~0 yene çtka:r. Bu ~?toğı:"aflar 
~hı ~keUere gon:1eıildıği 
takdırde lın,pıs cezası yedi ı<eıw<ln 
ve para cezıı.sr <lı 3000 .renden 

3 
c;ağı olarruı.z . .A'r;ıllı lıir ecnebi Ja • 
r-0nyaya gideııken fotoğrn.ı: D1akin -
si götürmez. Çünkü Japon P<ıti.3: 
her fotoğl'af ma:kinesinin arka3ln ~ 
da. bir casus arar. 

Japonyn.da, .z:n.ten c~u&iara :ka 
~ uyan~ ol9:n. ha.~t ~ir k:-t <lalı-~ 
uyandırmak ıcın 1ııobir ,·:ı-"tı.:ı i'ı 

• . ı -
mal cdilmemı~tır. 

Şehir duv·arla.rı ba.ştanba;ıa iV . 
i:ırln daiudur. Bu ilinlama eb~
yetJe .Tapon evlcrJni, pcnceı-etcr • 
den gözetliyen Avrupalı ktbğnvJ~ 
iruıankı.r ıa.sv;r edilir. Kmr.tt kutu 
ıarrnm tizerinde haEk:ı tavııiveıe; 
yazılıclir: "Casuslarn dikkr.t · ~
:Jz!'' "Casuslarrn kacması.ı:ıa mi'. 

binkrce nske-rin bu ye~i. sili.blaı _ 
la talinı ve terbiyelerını hazırla. 
mış da. kimse farkmda hile ol
ma.ınıştır? 

Yiıı<>. meseıa, nasıl olmuşlar dn. 
Nazi Alma.n:rası. donanmas1 da. 
hi olmadan .• di;Uıya.y~ ''<! a:wı~'n 
denizlerine bakım . b!_r}ng-rltere 
imparatorlu~iylc bır olum ve fü. 
rim hattine kalkm~tn·? 

.i\"as:l oluyor da bülQ"l felsefe_ 
yi inkar eden, yalnız müslx!t 
ilimlere dayanan tekniğin mad. 
eli refahından başka. hic: bir ha . 
Jrika.t .kaJbul e~yen N~ İ\1. 
manyası (Yeni nızam) ?:ibı b('. 
nüz doğı"U.luğu veya ~lrşbiı 
hi(bir tecrübeden g~ırilnlenli§ 
bir ideoloji u,irunda. muazzaın 
kütlelerle, cehennem .. ke~ilecek 
bir düşman dünya.st üstime n. 

tılmaktadır?... "'tün" d"' 
Nasıl oluyor da. biı unya. 

yı: bir .AlD:ıaJly.&. harita.Bı h:ılin'! 
getirmek dır.Yam~ tek bır a. 
dam, bütün dUnya ~etlerini 
bir ölüm ka~iyle: sarsı:yur? 

Deşitinlş Iramijle ~rlerde sü. 
rünen dünii!1 muzaffer hürrh"t 
FransMı arltRtımdan 19+0 bar .. 

raı:ııde cl.Iooyiniz ! ,, J ~po.n r:ıdyO!'tll 
rast:slarhı. :.1üe:ıdcle de~led ve 
rlr • .Bu titoıı.fcranslariliı.n batj.ka raa 
roda s!k su c:ısııs lar .aleyhinde 
yıı:ır •mıı; rrn:.r...,'Jar Y .'.! ı;::.ı.rkılar oku -
nur. 

Bu tecl'ilbclc.rd<: .Jap<>!l>n. iızerin. b.ı 11 ev değil, tıncalı 6 ev soy kali bu havadisin ~ 
de uça.n dil~ ia ,.,,·erdmi mu. duğamu itiı4l1 edeı·e'k 'Üstünü tazelenmesine sebeb~Y-- :o;, 

.kaı .. ....,·:ıdı:m bomb!ilıır ht:ır. Bu bom• inkilr etmi.ştir.,, di. 
bn.la.!" .renk .r.:mktir. Rmnr.-br ynn Cinayetin paraziti o · 
,gın :ı'arı:tn ufuk homl)P..larclır ma • 1n!Uirın sucu 'kabul -etme-

·ı o •-'t v 'k ~ kaldırmak için iJen ·ı n er, ı1 11'1 odrm dahıı. agrr yangın me demek 'Olmasuıa göre, 
hom.lıalarıdr.r. Sarılaı· b-az qJOmba • h tercdc1i.'~ edilemez.· a .Japo!1yalı ber!rnsten 'e her ııey 

o: n $.'.l}:ihe eder. MescUı. s.:ı.hildc
:rnşıyaıı ti:.r Japon suların derinli -
fi:'ıc ®•sorulan. bir .sunle k::ı.liycn 
çov:\p Vl'rmcz, lln suali ~oran blr 
J:-ı•.ıorı lı:ı1!ltc;ısı 'bile olsa niip1ıeli 
bir .,.. ~um f.emcktir. 

12.ı:dır. S.'yah1ar Ol. .~x:in; \:ok gcr;r; u·s~z~n! all.ısım kcJ:ul ten ortadan bir para~i :n - · 
soıır:ı gö.,,tcrn ""''Z ımr.Jınlnrıdrr. <edıp, ger.ısım r.eddetmetnne i ~ " ..ı ·"' 

,,,~ l._ı • .:ı•-=1 racagı anıaşnıyo't. H .. c:ı. o 
.Bu bcmlxı.lı!..r uü."IBl· d\Jfmlez civn.Tua ıM:lRU eruTnueme= • 
bulunan .in.sankı.r <lerluıLsu teookc j B .· • mın kaikmaSJ, bir zav 
'!eri ve kum toıilalan ~le ~!ie ba.-.... • aı ı onları da kaoul etsey. ö1ümü yüzünden... pat 
ls.:rlar. Her tecrülıe';:ı!u nctieesi gn. ılı de, kahrtımanlıf-l llendi1ıin· .şüphe ';)-"-Ok ki cemiyet i. · 
zctelerle illin edilir. V.azifcsini. 4.',, de kalsaydı. rarh bir nesne ... Her .!:ıulrle oralara '}'l!baneı lıarp 

::emiic. · m:ı~rnm:k isti. en b.T 'M'kfı. 
I•?Oarh.'.! r.ıcnsup ~>ısa. gcrektıı· • 

yııp.ıı.n önı:.;onlnm .mü:kii.fct'ar '\'C..""'illl". ============================::::=::::==== 
Ev.le ~cuğunu ölüm döşcğ·ir.de .' ı- ı 

Sir.c::n~!ınl::ı. d~ casusların 
mırıl c·:ı.1ı.stikl::ı.mın dmr kroa filrr. 
'•"r gü~teıilir. Se11enin her günüıı
cll· ca~uslu!!a dair konferanı;lar ve
ı-Hir. Oa<iusiarın n~-:rl ç:ılrrtıkları 
ımlat1ln-. 

ı·a.karak ,pasif ko.ranmada.ki va.:dc. 
sınc ko,-:ıan ve eve ıdön~sü.nde o~ı •• 
ı.u.n .cenıı.zesmi bulıı.n bir b"'h.'1 lıir 
kahram:ııı .gföi ~azet.elerd.:ı teşhir 
edilmiş Y.e Nr nişanla miikiifaUau. 
urr.ı~tır. 

Dir tecrübe esnasında bir Ame. 
rikalr Yokoh:ının.ya. git.mok iU&C 
Toky.o is'tasyonımciaıki gişcüeıı b!r j 
oilot aL-ruştı. Gisetlen a~:rılmken 1 

\rurn:ı. bit'.iısi ymuş~ eline kn• 1 
,m17..ı bi.r mukavv~p:ırrosı n~ 
tu· . .l.1 . .JJ1eı·i:talı mur.av\·~yı atuu~ yil 
:rlimü.'> ve txcnc biner.kea bileti1c 

H abeşistanda 
iki Livrens 

Terli vücudünü demir fırça 
kaş1yan qngiliz yüzbaş1sı 
altmış yaşında lhttlalci 

ile 

Bir- c<·n:;-bi Japouyada. rahat ytı~ 
:;auıak ·~in muhakkak .scfar<!tha • 
nasiniı~. semtine ıı.ğra.mamalıdrr. 
Japon j)Ofüi rn.ktiylc bir Amerikıı. 
l.::ım c·:ırus olduğuna ~:maat getir
m·ı;.u. bu ı\mcriktı..lıyı tevkif ettiık 
nıck ir.;üı tlm!rlnc bir ı·apo.r verdi. 
Bu ıs.porda. Amerikalının c::ısu.c; oı. 
<luğmm h'ÖSlC'ren §U !kati dehller 
vardı· 

Du An1erikalı sokaklarda. kısa 
l~Jlu Uıir gömlekle dola.!}ryordu, A· 
I:lcrik~•lı seyya.hlarla yemek yemiş 
ı.ı, /1Dl rt:.ianm Tdtyo sefö.rctinde 
f'.'llı~·m l:r kU.tibin :ııkada'.;ty<lr. 

~~tc~~:~~:.~igös=~n~~ iki italyan subayı 1939 ha -
yoluııu kC$11ı.5tir. 

Japonca bılmiyen .AmC'rikııJı ve j 
ingilizcc bil.miycn memur nrasmda 
işıı.rctle bir müııuka,.,<:a. ba."l:ınu.'i YC 

bu kanuş!lla iıı~iliz.ce bilen ll'r mc 
mu"?' gclincel'•e kadar devam elln!~· 
ı.ir. luöilizcc hilen memur .Amerı • .:<:.ıpo:ıya1ı,:ı. ı iım·a .hücıımlarlllll 

,._ rıas"f korunm:ı.ya. alL.;;.lrrnuık .ıçin 
tlc icap <."den bütün ted.birler alnı -
uır!}Ur. JapoJıyalı 1ıaftada ibl:ş gün 
il.:!Z!l"l1k temı-inlc-ti ~-~tadrr. 
.1.1.porı;11.Wı gece Ye gündüz sık sık 
teiılik.e j~cUeri \·crilınektedir. Pa 
sif .korurun.u. gönüllüleri bu işareti 
_">!tJir i.şil..ıncz so1'a.klara fırlarfar, 
tuhı:n.ba.lar Ye hasta arabalaı-ı biı. 
tüıı lırrJaıiyle hücum yerine Jmşaı·. 
So:it.'.ı.klı!n gc~en ''e pasif korunma-

bini ingilizler eline esir 
düştükleri gün öğrenci· er 

. ·~ . 1m halk . ı..u vazı.esı -0 ryan ıse ~·f'rc 

oturm~·o. mecburdur. Bunu <lerbnl 
yapmıy:uılarr polisler veyılhut gö
Tiü\lülcr ite 'kaka oturl'qrlar. 

.J aponyada her CY yirmi teneke 
suru daima hazn· bulundurmıya 
ınoolıurd.ur. Ka.pt ru·kasmda yan _ 
g;u bombnl:ırma. k:ırşr kullanılmak 
iizere üç cuval kum buiunacaktrr. 
Ate~ ul1'n her şey emni)·etli ımat. 
zenleme saklar.acaktır. Kapılar ve 
penc-crcler l§tk 51zmryncak şekil_ 

de m9..,:: el<'ııecektir. 
Ca.'Ul.var <lüdüklcrl ötnıl~ c b:ı.;,. 

!cu· .J!3Şlan1l.Z .k.:ıd!Illar ,.e eı'.kcklcr 
en ya1mı y&'drrll m~rkezinc gitmek 
mcchuriyelbdedirler. Mancvralııı· 
.;;rn.smdo. lıayv:ınnt b::ı.hçelcrinin 
h~çile:ri 1ıayvannL lıalıçesil".i <lolafi 
mry'a "e icapı tnkdirlndc h:ıyvan • 
lnrı nn i•a<lar mi.i<lde-t içersinde öl
ıl ürc bileceklerini hcsanlamı) n mec 
burdurlı>.r. 

kalr3 a, .kendisinin hava ııucıımu Mt\ \. ~:ıt vö Dan.} :'ll ~~t. 
csıınsıru1a et.ılım lıir bombadan Y·· fıı~ Habeşistan livr~nsi a.dı:yle. 
rnlan:-.ı.n:~ olduğunu ve cıı sa.km Jıa.; r:.ıuimı} a IU.yrk ı.l~i İngilizdir. Gölge. 
truıe:ı c g:cüp yarasını saro~p de t:!!.lt"ııı b1: ild a.drmı Hnbe",İSUm• 
c:a yolun:ı <lC"ıam edcıniyce"ğiııi an daki i ııgiliz st>frrine <'.ok ~~~ 
latmı.~t.rr. Ve Amerikalı ~ncak il'• ctı~lel'dir. 
tr-")·011 ltapısmın ynnmd:ı durtm HaM!:.i tan seferine iştirak et
.seyyar stiıhl imdat mcır.kezincle kol ırıi.ı:: olah lıir A111erikalr gazetec.i btı 
hrmı ''c bacakln.rau sa.rdrrd:ktc.n S"f:;'r "~ bu ıki insmı hakklnd:ıki 
sonra yolıma dcmnı edebiL'lliştir. 1ıatırahı.r".nı !JÖ~ le nntatnror: 

Japon resmı m::ı.kamlan bu tr.c- \ ·enga.üt mı: <lcfa oıaraıt 1.ngilli• 
rübelerden <'-O-k rnemııundıuiar. Ve I~ n iı>gnl et1 ı'"t ve ktlra"Tgiıh kur. 
.her tecriihe~~j m\itcaki1> mi.ibalM • riuğıı bir 1t:ılyn 'nle\-ZÜnde tesadüf 
lr rai:tnnılar ııoorede"["(>,k h·ılkr bir ettim. 
kat daha koı1kuturlar V ngat.) tagı üzerine otunn~q,. 

Gene J.ı.üyl-0 biı' pa~if korunmıı tu; Vücudunun Ust ıbl.~t tama • 
tecrillıCGindcn sonra Japon g:ı.zefc• ı mıylc cıpk'"Jkt.t ve bol bol terliyor. 
ieı-in:n yazılan ş .. olmu;jtu: "Dün. du. Eir elinde madeni bir fırça :tu .. 
kil hücum cok JJ,ılıtılıyıı ınaJoldu. , tuyor ,.e. <leris.irıi hu fırça ile ka-
10278 ölü, 17691 )aralı verdik. Kny sıyoı~u. Öteki eliyle de üstilnc k'> 
hol::ı.nla.rın SU)"lSt ~56 dır. 8391 ev n:n sınekle:.i kovmıy·:. çalrşı,>·or<lu. 
tmnamen yrk:ldı, 2593 ev de zarar B~ok slneKlcr ve boce:Xler terli 
~tirdü. vlıcudt~~a yn.pışrp kalmı.~larclr. 

Bu :ıı:ı.tırfa.r, w .. garph~a. tuh f • 11~ m,,~ en adarı1 i~i.1 V~.ngat \Ah. 
gürüııebilir, fakrıt h;ı· .Japoıı icın .1 bır halele : ~t~an Ve <'cklrgelor. 
o;o'lt ciddirlir. Jap:m.j~a uzu""' sene• ~ be l '1en b~: c~kı ?..amı:ın papa. 
lcı· yn..'iamır-; bir Fran.<>rz ıalı'bi bu z,ıın bcn~er. 'ü&ü z:ıytftır. Sa.çlntl 
memleketten b h.s-xlerken ö~le u_zm~ v_;; ,rn,ı naknn<,:ık, göz.lerinde 
cli\·01 : ın~~ hır ı.-ı~k parhr. R:ındlıurst ııs .. 

. "J:ıponsr. garip bir memlcı<et • k:n mektebin len dlpiomalıdır. :Bu 
tir. Durn:fa iki kere !1ti hi<ıbir ıa.. gun otuz ~u~ııda oln.n bu suba,• 
man dört etmc.z. Faika.t be~ w,y·1 Al'aplnım Filidtin ih tilüllnde bir 
r.ltr d 1 yapmaz. Euradn. iki kere • I ~ec~ /~üc~un~t muvsfüıluyetlc 
ki baza.n beŞ YC ~Js.rnn a.ıtıdrr." i kal ilıln J70• ıQın nı~an :ıJm:tılltr. Hrı. 

ra.fmd n da·y na lıiraz fazla deliş. 
men .tııı ı~dıı."llm;-. hu1cle, yeni Al· 
mn~ ~r ~ ıbi hi<' de büt.iin fcl ı.;. 
r.-.yı ınkar P.tıniş <loğiliz; 

Bilakiı; l\1od 'l'll f('lş ~nin b1l. 
ha s~ l?heno!nenolo:ii dediğimiz 
·.-c h_a~ı~el<'rm dE'ğiru11ez sırrını 
1;ok ıyı ı~z.ah c·d1..'n kanuna sıkı ı=r
kıyn. lı g-lı:nz 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:l 

.. onun İQindir ki hudisekrin 
..:o~ca kl.Ç{UlJ ~!rarlı ve karan .. 
!ılı: tar~flarını nra.11Jalda herkes· 
t(·n_ fswı. nıcral1.h davı unma}tfa 
lı:ıkhyı.z. E::>ascrı bu harp cndı. 
r, kt bır suıc.tte \merika ldtı=t 
m da 1.C'hdit c.tın Ucdit< binin ~u ve bunun irili ufaklı sekr, 19-10 ha.zira.mm mtıteakip. 

karanlık muammaları, bir kabu· bedbaht Fraruıanm Yrldırıınh· 
sun devleri gibi, insanın gözlen "urulmt.L<; rr~bi cökcrtiıilırsi aka· 
önünden geçip ~urur. bind(', Ingilterenin hiç bir ııaııı · 

lşte 1940 haTibinin birc;ok !ıa. lı~ı bulunm~dığı srralnrda, a~II 
<liseleri ~yle gizli, ekseriya ka. en l~iiyiik şans:ı s.:ılıiptiler, o v,n· 
ti! ve tra.ıik esar icine gö.'llülii- kit nidn hiicum etmediler?. \ c. 
diir. belki clünyayı temellerinden aar7 

Fa.kat ~910 harbi, nihayet "ıtbilecek olan böyle bir l:fıdise~;ı 
bö) le garıp, macer.ı.h. dE'h~etlı. mçin geciktirdHer, nicin ~cc.iktı
kabuslu sıl'larla gelip m büyük rıYorlar? 
bir mnamnında düğümlenip dur. ·o halde.bu harp nan\ bitecek? 
du. ilir taraf ezilmedik~. bu lınrn 
Don:ınmas~. gemisiz Alman dünyanın sonuna kadar mı uza

ordularınm İngiliz adalarını is- yıp ~decek? .• Bu felaket nasII 
tilıi ta.savvurlan ~ibi bir dev bitecek? .•.•. 
muamması üzerinde! Bugün, bu mua.mma. etraf~r. 

Hl40 l. bi· ı'n d'"ınI ·· b •· 
M t .u. ugun-

ım v~ yarınki hadiaekı ini had'. 
selerının dcföfl'mez ve dcği~tinl· 
n'!ez s~~·mı kavrayabilmek, h<>r. 
bın mm~1ki.in o1dus1;u.kadar ~ıh. 
h~tta bı_r .fenomeno1ojjsinf yapn
bılm13k JGm. k~fçi pilotlnr ı::ibi. 
1941) h·ır+.ıinin mümkün et•::C 
kadar Iwr:ıl'.'th'• ool.t..,l, • 
k:ılmış t:ı ·:- ~ rı r t 

takaları ı .,t\ı .. d~ r 
mak aydrn!atı<"ı bombalar 
gerektir. 

rn10 harbinin mtıa.nın1..aların. 
d:ıkı •. akiki esrarı öğrenmek, bil. 
m k. <!ÖZ~bilmek hakikaten ve 
t"nVı"l"'iv'E' ..,,iimldin mü lt'-'? 0-

L>eGL-.iruıdn. dn .gece :mac, ı ;ı a.n3·l 
ro~şguldiır. İt.ulynn kararg· lı • 
karşı yapılan gece hücum! r nm 
i>ir çoğunda Vengat tıilf'"l Jrnma.n
danltk etmiştir. 

Vcngatl::ı ko:ı.uşurken t leton 
çnıla<lı. ctva.rda buhınıın \'" 1 Uz 
ltıalyn.n if,ga.li o.ltmd:ı. olan ır 
?iden tclefoıı. ~-o:rdu. \ 
..,aınxı, dedi. nizinı il l'l'l a o 
nıuı:u henfu: bi.1n1h'\lrhr ' 
lıD& yeıoi bir filtdr .gclıni 
döndü: ''Siz ital.yruıca 
telefön başına ge<}iııiz Hı 10 
fngilizin buraya hücu."ll c t c. c 
zere olduğunu söyleyiniz. Ki-n <ıl -
duğunuzu sornrl:.u-s:ı Dr. Dıgrı oı. 
yo olda.o~nuzu söylersiniz." 

Veı:ııgattn. söylC'di.~·h•r.ı.ni kel e ı 
keltın<:\Sine yaptım. Telefon b stn • 
:!a:ki ltıı..tya.ıı 7..n.biti fe'r~ ut cw . .ıor -
tıu: .. Ne ~"3.p:ıcağiz? Aman y ab. 
bi ! Ne yapa.ca~ ?'• I\: ndilerin 
ecvnp vcnllın ~ "B::ı.n~ 'ilmi .. a ) 
t'3ğın~ en <l~iinL i~ dcr1ıa.l :rr. c 
tc:ri ıboşaltip lt~m~trr." T , ~ t; .. 

tn1 dinledller. Mcvzii.:nizd n deı 'ıa 
h:ı.raket eden 'l'OO H::ı.beşll son de • 
rt'Ce km'Vat.le to.ııklın Nlilm İm .. 
.1llll mevziine va.rdtklnrı: 'akıt ora
~'t bom~ bülm:u~ltı.r<lr. 

Habeşiıot.anoı ikinci Lrwr~ ns 
Uanyel Santrorttur. Bu adJ.m 60 
ya.srn<ladlr. Cençliğinde memlckoti 
ola.n Glaskodan aynldtğt vakıt be 
p::rn!:rzdı. Zcn"rinUk ve D1nccrn. < • 

ı a.m:ılc için Hab...."Şistnna 'tti. O •• 
da 30 sene lS'parutlt ve soban t' - reA 

l•:t)~tınr knzal).dı. ımrt!ı ı fi.;.! ler· 
Ariisn tı:ı.bad.ı.ki hıgiliz ~ ,. 1 .. 

rıcsiı tn l k gfü:1Uklll di Io 
n:ı satryordu. :Su :ı.d mı n l 
jiWaŞ closıtugı.mu Itnztıficlı 

ti 1dct so.nm çift~ili~i brr;k ak 
tic:ll"t"'t i~l crınc bıı lryau ,'atı fo~t 
He.be ist.an htikfnnetlııin ı c 
bnyn.ntnın müteahhit o.ar. : i ı 
~tmlyc ve Habe!·liler ar J.:ı b 
cok dostlar edinnıi}•e nıu·. . ak oı .. 
ı:ıu:-.ıu. 

İtalya ile Iııglltcrc um h 

ı!lrnınd:ın bit rril Jet e\vcl .. 
fort Ha e is "nI t "' 

ıı lcıı H•ı1}e istnn 
pina gırn:ektcn ':: 
Geçen :raz Dntruı\ 
Santfortun H~b .. : "l 

ley hine b1r ısYun Ul "n 
K<:b!llye:ttc birisi o~· ğtt ı 

ınu~ ··~ ltc'l~! l e l u "" 'f ı , . 

;ren IIaile Sel3. 

Bugünün nla.lfun .''tekniğinin da. yalnız ~rika değil. ve .. h!!~
imkan veremediği bu iıstila.yı AL zat İngiltere adalan değil. but•ıı' 
mıuılar nasıJ yapcbileceklerdir? Avrupa. bütün .Asva ,bütfın Af. 

Bugün, l.e:ı:ı.en bütün dünya, ıika hatta Avmtralya. ıosanl;a~:ı: 
'belki bütün diinyarun mukadd • bevaz. sarı, k:JrmIZI. siyah bütün 
ratıru tayin <:decek olan hu hücu insanlar bir sinir harbine tutul
mu, da.ha d~-nuru hu n büy"' 1 ınr:;ı hılunmaktadırlar İtiraf et
kiı.huslu muam.ma.nm nasıl çözti~ melidir ki, bu büyük ~el~n 
leceğini. adeta puhratı!r bfr hav ortaya çtkmasiyle sinır ha~·bı.ma 
rette -u~r . ·- . l..:".,4.,~. d.. dra'l'l;tille mu. 

Fakat Amerikada uallup cnı... "' ·• c. • ıı . niı kıt.d!!.rd 
titi'isünün rey toplam~ma hiG \'e Santfortun himmeth le hr.r 
lüzum olmadan verilerek k:ıt'i te ge~en Hn.beı::li vatanpc:n·c 
lıükü.ıu şudur ki bu ct:~m·ı.rı en I den mürekkepti. Bu kıtal::ı.rm :ı.. 
mühimlerinin anahtarı bu~ıl ı:ında ise Vengat '\·e Santfort 
biz.zat Almanya.nın i~inde yat- ınaccradan h~Iana.n 50 lnJil'z 

~,, .. ..., • • • · • • uw.u,lJ. unya.Ya ~ _,, 
Halbuki. 'Yine herkes· p(;kalii vaffak ohmmuatur. 

bi'hrıektedir ki Almanlar eğer Falr'..a.t şıı muhak1.akLn· ki; biz 
~ lbiıı.: .istila lıuırlamıs idfy. Amerikalılar. bütün mi~ctlcr ta-

iiıakf.adır. bayı vardr.. Bu in.s:uılar en t 
. Bu~ünki.ı Alınan_ı,.anm. cerar;: li işlere gdnüllü alarak a.Ub} 

lçine girilebilir ~? ttalyn.n hn.Uarrnın ar.kasmcb."!t' p 
· (Devamı ıınr) ( Der•am~ 5 j,11,Ctd.l}ı 
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tl'ftJ o6re dünya vaziuefüre blf 1 rta. dün sa:bah neşredL 

Beş hükumet 
daha Japon· 
yaya harp 

ıla etti 

'bır te'bliğde bilhassa şöyle 
d ·nHiYor: 

Kong • Kong,da gece sa.kin 
eçmiştir. düşmanla temas mu.. 

hafa7.& ol~ ve her iki taraf. 
ta keşif m~leri faaliyeti ol. 
fllUltur. HarekAt esnasında bW 
Çinli istihkim .bölüğü çok hakiın 
bir rol o}rnamış ve vazifesine 
takdire l&yık bir surette dovam 
~ bulumnuştu.r. Bir lngi-

Von Klay_.ıt kur•una dizilmit liz ist:rhldm bölüitl de bir Japon 
3' mangasına. mükemmel bir pusu 

- Şark cephesinde 6 milyon kurmuş ve ~yı bilkuvve 
Alman askeri ölmüı - Lib. imha etmiştir. Bir Japon keşif 
y.ada ıeyyar kuvvetler çarpı. erinin küçük bir tepe tl7Jelinden 

işaretler verdiği görülmüştür. 
!fYOr • Tepede bulunan gizli mayinler 

Japonyaya .karşı yeniden bazı ate§lemnil ve Japon m havaya. 

=:ı. ~lan~=-: ~~:ii.cu/ere eJilJi 
ceıru.bi Amerika birlığı, Meksika Tokyoda resmen bildirildiğine 
ıukmetıeri vardır. Kolombiyada göre, TopyekQn 80 bin tonilato 

Japonya ile münasebetlerini kee_ ı.acminde 200 dftıpnan gemisi 
ıniştir. General Dö Gol de harp zaptedilmiCtir. 
ha mevcut olduğunu ilin et. Japon tayyareleri Hong • 
.ınf§tir. Kong'u bombardıman etmişler 

Almanyamn vaziyeti hakkın. t ve bir İngitiz torpito muhribini 
da Japon s<W.cüsü dün demiştir hasara uğ;ratmışlanlır. 
ki Almanya.dan da .A.merikaya. Yine resmi bir kaynaktan bil· 
harp ilan et:mes:ini tabtatiyte dirildiğine göre Honolulu ~ık. 
bekliyoruz. larmda bir Amerikan tayyare 

Japon resmi 80zcüsü Hori, ba. gemisinin bir Japon deniz.altı~
am t.oplantısmda, Sovyetler BiT. misi tarafmdan toJ'pillenip batı. 
lJiiyle mihver dt'vlet.leıiniın du- nldıir teyit edilmektedir. 
nm:ıu hakkında söz söyliyerek İngiliz radyosuna göre, dün 
-=iim1e demiştir ki: J&JIOOlar taqfmdan Hav4y a~ 

l"ikrlmce Japoa • Sovyet mllnue,.. lan~ ba.tmldığt bildi. 
1leGerf. 1ıtt&raadr 111118bedetrlne mo. rien Amerika tayyare gemisinin 
ı.ıt lm1•caktr. ll,t500 tonilitoluk ~ley oldu. 

86mctl, eeaup Amertk& devletııerine i1ı anlaeımqt.ır. 
dm be.118ederek f1l 8'1zlert 86,ıemı,. 350 ~erikan denizcisi 
t.tr: OlJü 

Bunlana. .Tapozıyaya harp ilAll et Man.iUa koyunda bir .Ameri-
IMk delllt#fnl yapmıyaeaklarmı zan• kan nakliye ~l batı:nınuetır. 
eed1yorum. Uzak§arkta hlc;blr men.. Bu ganinin 350 kişiUk mürette. 
rutlert Yoktur. 'batı 6lınt1fttür. 
:Amma devletleri Tahrip eJilpa Amerikan 
Toplantıya ~afnlıyor T awarJ.eri 

Amerika 21 Amerika cilmlnırf. Tok;yoda ~rluk umu. 

...,. da ... , •• ,. 
ile llarlte girecek 

LondN, 10 (A. A.) - Yeni 
Rus aeftri Va.Pno"İ.ona 'V'8l1lll\ltII'. 
Rusyanm Japonya.ya haırp ilAıı 
etmek hususunda gö&t.erdiği te 
reddtlt, Amcrikanm yakmda. Ai.• 
manya.ya harp il.An etmeai llUl"etilc 
ortadan kaldlnJacalrtır. 

Çang • King, 10 (A. A.) - Çin 
hariciye :naz.ın M. Kotqi, salı gU. 
nll &kşamr bMm toplaııtınıda iki 
vesika okumuştur. Bu veaik&lar, 
Cinin, Japodyaya, ~ya ve 
İta.lyaya 11.-p :HAn ettilJai bildir. 
melrtedir. 

Birinci ve ! e-ia Japonlann ma.. 
zfde, Çine br'I' yaptlklan teea .. 
vUslcr bulba edildikten 90Cll'&, 
ş!mdi Japonyanm. Çin dıoetu olan 
Btr~ik Amerlm tle BOyQk Bri -
tanyaya kartı haince l:ılr Moamda 
bulunduğu eöyleımıektedl:I'. Bu ve. 
aJka ile, Çin lıtiıkftnıeti, Japonya.ya 
resmen harp l1in ebrM!kıtedir. 

lıdncl vesikada, Çin h~ 
bir taraftan Çtn, diğer t:anttan 
Almaııya ve İtalya arasında, sah 
~ MAt 24 ten it.ibaren Mzp 
hali mevcut olduğuırıG beyan et. 
mektcdir. 

Lo1M1n, 10 (A. A.) - Ymıan 
hftkfuneti, Japonya i~ diploma.. 
tik m4lnaeeobetlerini keanlş ve 
Toityodaad Yunib elc;ilinin paa • 
portmıu i8temeei cmrt verilmiotAr. 
Diğer taraftan P<>kmya. b.blnClli • 
nin yapbfı bir ~n 8allJ'a, 
Polcmya da Bll)'tWt Britanya ft 
mlltteffklerie biriikte Japonya a. 
leytıine durum aldığı ilin cdilmit
tlr. 

Vqlngtoa, 10 (A. A.) -Arjaa. 
Un clçilJi, hükQmetinjn '1ı:arpl*h 
yardım ve m9dafaa. birliği,, taah• 
hlldilntl ihttn. eden notaamı, Bir. 
letik Amerika hariciye m419t.ef}ILn 
Sumner V el'ae tevdl et:mlltir. --o-----
lagUls - Amerika 
iDoları lllrl•tlJ•r yeti barici;ye nazırlarmm rio d6 mi Jmrardlµmn deni kısmı bil

Janetroda istiearl IJir toplanma diriyor: LolMl.r8. ıo <A.A.> - Dem& atrate. 
yapma.lanru Uıklif etmitf:ir. Bu Dün Fw.:>in adalarmda lbo. ve Jial glzll tubJlm&kl• beraber, Amer1 • 
toplantı esnasında Hımma mu,. Qarkfild ti8leriDill bombardı.. ka bahrlyeslnl.n bedeft St.np.palda 
kavelesinin 15 inci madııleamde mıam esaamda 20 .Aııneril·an tay. ıft..411 .. babrlyulle blrt8f11Mk olA ce 
derpiş edilen mütebbil yardımm yaft81 dUEürillmUt w. 71 ya- re~-; HareWI ı. PDlt n .mn a.. 
M&Bları ksıı'l'AP'le.n-1 .. ,_,.._ re ..-a... ..... __ edilmiitiı • .) Ja. '8D td&M ..... mQtt.eakı.r, .Tapcm .... 
•n..,v9"~~ ... ~ nal~ ~Lı:-...,lo· 3 _ _.. -~ 

,,....,._ .. uınn • •uuııı..n )1ICll1 t.}ıJtiıesi nolalandir. mJlerln! &yam Jrarfelll:nde bıqıeedelıl 

Yerler Gece. mühim askerl hedefler ıecekler ve §bndl .T&pOD.J& tem belli 
Hareki.t kanına gellnc6 .JIL w hava uımmıl karargihlan -ti. bqlı milt.e&ddlt ma4delıel'tn ~ • 

pcıolar Guam adasını abluka .ı. lllriDe yeni taarmzlar yapilmıl- naklan o1&n· uıMıçmı ·ye TaJ)and De 

tmda bulunduımaktadır. A~ tir. laponya are~•lrt muvuala71 b11 • 
ralyanm mandası altında bul.. Batrnbnq olan Amerikan mek Uzere b&rekAlo pek maıam oıua 
nan a.<lı>lara da hücum ..tiJmi& ZıTltlılıırı bO,JQk yoıa ıtadar derece dereoe ıı• 
tir. Bir Japon milfre:1Jesi FUipin. D&nei ajansmm gayri resml nifJetebüecelUerdlr • .Taponlarm, bu • 
de bir çok adalara Japon aaker. kaynaklardan öıj(mıdiğine göre, na ne babuma oluna olıND me)'daa 
eri çr.kıınlmDJtD'. Japcn beıtinei batınlmış olan iki Amerikan eli. vermemelıerl lbımdn''" 8iDppara 

kolu burada bQyUk faaliyet gö&- ritnotu 914 martında denime indl C!enl.zden htıcum etmek bnkAru olma • 
tenniştir. Japon tayyareleri de rilmie 29 bin tonili.toluk Okla.ha. ciıtma göre, Japon ordwdle Amerj.ka 
Filipin adala.nnd:an Lujooda 00- ma ve 1921 aonteşrininde denize bıılırlyeal uumd& s1.ııppura 1lkönce 
hm.an Amerikan ordusu umıani indirilmit 31,800 toniH\t<>luk •armak IQllL 1ılr 7&nf nrdr. TaJ'laD
~ bombardımaa el Veet. Virginia'dır. dm kayıbr,, aıo.lıQttın .urprS& tetld1 et 
m.işlerdir. l\1anillaya da mGte- bi haıber alan mii§ahitlerin memekle 'benl»er, cldcJldlr. 
adcL"t hava hücwzıları ~ ittmat olunur _ _,_rlara dayana. Aleual adalan clvarmda .Tapoa. Uıp 
tir. 110 kişi ölmUıştür. lba. ada~ rat Dömel ~a bildirdikleri. gemileri g6rtlnmıtııne dair olaa llablr, 
amda ise 102 kişi ö1.milştilr. Ma... ne gan. Havay sularında bulu. Kanadayı tebdlddeD sly&de, Uakpr. 
Dllllda .5000 Japoo te."ki:f edil nan Amerikan --nen, Japon ka Amerika taJr.viYe kuTftUerl pı • 
miştir. hilıcnmnndan e:;;;ı: Amerikan ıneam. manı omıaıa matuf yeni bir 

Sıın Fnuısiakoda e"> ld gece bahri!rMinkı yCm1e altmışmı "tet- Japon tefebblJlll\ hı.l vermektedir. 
w dlln iki defa ha.va t.elılılmıi kil ediJıordu. ilk kayıplar netiee- ae.ıue 1o (.t..A.> - PorUand. o. 
feareU veıilnıie. yabancı tayya. siılde, Ha.vay IJUlarmdald .Ameri. regoın • dan hareket eden fllol&r, • • 
N1er göıiilın&.qe de bomhl atil- 1 Ull-yare j(Ellliaine ve on bin to. bllden 800 mne kadar açllara.k 'Japon 
DUU'llli ll'. kan donanmasını, iki dirltno a, tanan w delmltı p:mJlertD.l araı-

Japan tayyareleri Ner,w-ka · t l mftan 6 kruv.azı5re in. brm&ktadlr. 100 mfllfk ~ il:!Ddeld 
ti saat ik ~ ar yat. i 
Jepnııpa.rdn'. ·..-...n,,. g!J~ oemiler oeri bO.tan radyo~. tefttf tno 

_,,_,,_ .....,. e e lan blıtJn•mendam gwr&l car)1ie 

TG1cyoda Dt9ıectilıen . ·r Wi
ae göre Maiezyaya Çlkanlan Ja.. 
PCID Jatahrmm harek:Atl d8nm 
etmektedir. ~ askeri .. 
hemmiycti haiz bir ru>ktaın işgal 
etmifJlerdir. 

lıı,dJ.is uzat eark 1nnmnl ka. 
~ dün öfleyin fU tdJlili 
~: 

Pazartes! ~ü gece yamm,. 
dan sonra saat 1.30 da lı • 
miJeri hlma}"Siııde bo1unar.ı. 
ticaret ;i, Kotabahrau 
limalinde .ıanlen ırmağı ags. 
na yak]~ "' harp eri. 
nfn ateşi hlınas es'.nde kaıaya 
uker ç!kan.Lnuttır. Kıtalanm!z, 
deıiıa1 ateş açı11J1 ve bir.? soma 
layı ilzerinde ve bilh~ Kota.. 
bahru tayyare meydanı · arla,. 
rmda eiddetli çarpışm ar 
muştur. Çarpış1nalar. 'k sı 
~ bir mahiyet göstuın . 

Biraz sonra, on mil 'bdar da. 
ha cenupta on ticaret niıı 
balunduğu bildirilmiştir. tıgiliz 
bamba tayyarelerı, layı ~kla.. 
nnda. hücumlar yapmşlardır. 
lngtliz tayyaroetri yük dUfJ. 
man gemilerinde yangınlar çı
kanml}lardlr. Bu ~Moo f'!l 
as ldsiııe fsahetler olmtl(ltur. 
Saat 8 de düşman gemileri, ~Jn\
.... Mkerleri karada bırak:aı 
.... doirn çekilmişlerdir. Ka.. 
raya ~' olan askerler, 
kam kıtalannuz taraf i1<lan yok 
edDmittir. 

Cafrrlclı tarafmdan emredDe .o6ba llUIWaı9 
'tna.mlsr bir kaynaktan alman za etmek Gırıen t9Hmat .aııaq1araır. 

bir alJme göre, Birleşik AmerJ- Genesı demıeth" ld: 
ka ba,YJ'llODI C:qey-an VC' & et.. Vaziyette hiçbir delifDdlk JOktllr. 
1er B:idiliain Sibfrya salııline Blr bava hOcuJDU 1mkinr clabna mev. 
doinı JOl almakta lbulunan bü.. cuttur. 
tQn aemter, geri dönmek emri l§ıklan llilndtlrme tedbllt ... ~_..____ .. 
Japon·~"-' J'eul 
Pıw BJp.c;lı1 Kunl mill! mü· 

a..faa umum! karargAhmm vef
utine ve ~ Kobayashi Ja. 
pon OldmAı pnelkurmay reisii. 
i'oo ya eıliJmiıılerdir. 

eqltNinde 

~deeıektJr. 

lnciliz futholcaları pldi 
lngillz tulbol katlle8l, buCOn "l'lıl 

üzeri ADJcaradan f8luimbe pJmlftlr. 
Kafile, Baydarpef& gannd& TOrk ..,.. 

eaıan tarafmdan kal1da1Jlmlbr· 

Sn • ı' rt • r;nre !1lal1 

tt1t1 ~ ~ Von Klayst laaıana flailınif 
t.tsi de beıf ay mrfrncla mania- StoJdıolmden gelen ..... Jere 
rm 6 mü,oııdan fala ölü ve ~AJman~~n· '-~ 
yaralı \"el'dik1erini bildirm k • a.u.v~ ·-~ ~...,.._ 
dir. Y'tne PrMda gueteaine gem: da ~iee içeri giren Rm donan
'8- tunetleri, TIJla bölgeeinin ması tarafmdan at.eş altında bn
en mflıim keaimi de yapb1clan ıunma.lrtadır. Rm kuvvetleri Ya. 
kanp]a taarrumn muvaffala. ripold2.ki Alman ~ 
yet.le fnk\tef etıtınnişlerdir. Yal- da ateş etmil}erdir. 
nız bir h91bada AJımaıılar :mu. Fon KJei8ti'n öldiki''?:ji te .. 
ıı..-me,ünmda 508 den faz. mUı edilı,or. Mir h uakn NdJO 
J öM1 b• b • rdlr a-... t ile biWhri'm tir halıJer. Fon KJe.. 
a 3 8 

• ""'y~e iılt ile bütün kunnaY he1eltnin 
~e =:. ~ Rus ceplıeekKie öldüklerini ı.,,it 
mil)erdjr. lıfOlbva uzaldannda etmektedir. 
b U4ta Alman kanetleri, Moskovadan aaen iNuJka bir 
bir b( ~ tamamen boılgaaa haber, Fon Braucbhb'in im. 
ugnıW ya• v& ~ tir yere mandayı deruhte etmeainl mütıe
(1.tit.ıle nwdJur obnuf}lardrr. -a1dp Fon. Kleist.'in ~JM) taııL 
Almanlar tııanda takriben 800 fmdan kurluna 41:1iklifi bilcliril. 

mekteclir. 

İngiliz ıı ... u. 
1 Garp 

tayyare eri cephesinde 
lld ıate gemisini 18 · ·ı· 
bombala!lılar I ngı iZ 

Londra. 10 (A. A.) - Bava ne. tayyaresi 
zaretinhı salı aqamı tebliği : 

Sa.bil aerviai.ne mensup Hudaon du•• şu•• ru•• ıdu•• 
ve Bcaufort tayyareleri, bugUıı 

lloılıovau ur 
ldll'HI alt•lla il 

Londra, 10 ( A.A.) Londra-
da söylendiğine Köre Moekovadl 
20 santimetre kar ve 20 dertee 
soğuk vaMir. 

Moekova ile Kuy.b1,.ef aralılJl.. 
da Penza'da stlırd n a~ 34 6t
rece soiuk kaydedılmiftir. --

Hamlet davası 
öğlıedm aonra, Hollanda l!IB.hili a • llerUn, ıo (A. A.) - lngiliıı 
tıfmda, kara.kol gemileri re1'3.ka - havo. kuvvat.leri, 8 11.k'kanunda ve (Baş tarafı ı malt 
.. ~.. ........:ı '-ll • ..ıu. bir dn--- Geçen celsede mahkeme. fll/IJ'I• ...uue ae,..~en u\&,.'": ~ 0 g!lırün .fıldndfslne kadar yani .......... 
~isine bilcum etmişlerdir. Ge • •-ı....:be:n 20 saat zarfmda .-1 .. JZ zubahe maıkalelıer.lııı hei'haagi psr 

m.l '--'-- .._-..:..ıe aJe..t-- • ,_ ...... u: _,....... &ınde. herhangi bir ph11& JEaıfl 
• uuauua ~ .... .,.. .. "CT ıc;...... garp cephesinde 18 tayyare ve ___. ... 

de tnra.kılm.Jgtn:· bunlarm mürctteba.tmdan takri • lıa.karet kasti bulunup bulw:ı..,...... 
NorYeç 88hll! aç~nda. Hudson ben 40 kişi kaybetmi9lerdir. ğı ha.ktmda bir eh.lh'll'kuf heydei -

tayyarel.erl., diğer bir iaşe gem\et. Alıman askeri kaynakla.nııda nin mlita.ıeumı almağa b.nr nr 

ni tıoml:ıa.lamışıa.ı::erind lı: • ! söylendiğine göre, bu muvaffala - ~t tam. 11 de tanllar saJoll' 
Şimali Fransa e e§İf ta• 1 vetl•.,. zayıf lııgiJiz bava tetellil • almdrlar v -

a.mmı yapan aver eervlsi tayya - i .. ..:.-.jn yapOklan hareketler eena. .aNr~ye yalnız .&.-
_,__. bir f-ı....!ı. ... ~ hU~um •-'- ...... v.iriefklr paetwl aehti Ziymd 

r\i.lçu, &IU~ Cwuu:• &znda lmzanıl~Ir. Bu ~ • 
Jer ve b~ clıcidi surette hasara 1 lcr, Alman gece ve gllııdilz avcı. Llli:ziya plnwmlt-U. Mablresne 
u~: lıu1lc to.yyare ka.rfı koyma topçu. r..e reis Cemil GUze,y ve mil 

Sahtı aervi&ine meDCJUp bir tay. !U ve 1:-eılıriye topçusu tarafından ~W:,:l Oman Könl'den 
yare, bu Iıanklt netJceainde ka.. düşürübnilştilr. lngiiis uyyarele • Bina emıra, bir hatatd 
yıpt.ır. nndeııl 5 i gece, 13 U 8 Ukki.nwı lıııılntleri bilyQk bir ketumiyetle 

Langley tay
yare gemisi 
batmamış I 
.. ..... u. 
ll•••••dalbr 

ı gilnU gllndüz d~Uir. Jaııan vukuf ehli de ealona aıoltl' 
Bunlar edebiyat fakUltem TUdt 

Felemenk Hindistanının debiyatı tarihi profesorlHiıı" ,_ 
vaziyeti Ahmet Hamdi Taııpmar, ıi~ 

BerllD, 10 (A.A.) - Felemuk Hlıı. fa;klllteaJ. idare hukuku ordi1111' 
lll!tanmm üzak§ark harblnde beynel • yil.s profesörü S.'ddrk Sami 
mitel hukuk bakımından durumun& Ve edebiyat fnkü!tcsi Alma.a. 
<!alr aonııan suale Alman barlclye na- ~tı doçenti Burhan Batan*'..,. 
sımtr fU cevabi verml§tır: Ehlivukuf hAJdmle maznun 

Pulfikte top gUrJed!Al ve Londrada lt.l"MID8. oturtuidu ' • hilvlye 
tnılWlD.ll kuk'a lıl1kflmt-tler, .Japonyaya birer birer teabit ol.ı · .ıktaıı 

• -1a 11 (A. A.) Am.....a ha.rp llAn etlikleri tu anda, bu me • ra doğru oıarak mu• :ı bey&D *" 
ku::~ tayyare -;etme;; ~le beynelmilel hukuk bakımmdan deceklerine dair yemin Wri1dL 
Jı...ra ufraıdJlı lıaldanda.ki haber, değil, sadece kuvvet ıılyueU bakı • Ahmet Hamdi Tan.pınar, mazıud! 
ordu. mabmatlllcıa tebJp edilmi• mmdan ~kik edllcblllr. lnn giiıatel"erek: 
ve bı cemkdn Manilla lbnanmd& - tçler'.ude dostum 

aıal'am olarak du:rduğu bildirilnili!· Lı·tv·ınof Ruz- vardır. lt~ fikir vmtlainde ~ 
tir. Salı gDnil, gOıı dof.madan ev • luğu bittali nazara. almıyacaJll'• ; 
Tel ~ kaleeinıe yapılan bir y emkı ederim. Dedi. 
haft h6cumeıpda bir aateıin öldü. vel re ne dedı• Sıdd* Sami ile Burhan 
ğ6 ,. 12 ldııinin JValandığı ve mar mazmmlan Ş8h98.n tan---.a..r· 
ViJ1am Ve.tinle)' kelealne yapı • \ "8flqton. ıo (AA.) - LltvlDol dı. OnMr da ~emin et.tiler. 
lan. bOcamda dld ~ yara1arull. 1 tlmatnamealnl nrdlti .,.ada, '" Reis, mazmmlara hitaben flit.tt. 
ğı da habeı- vetilmektecUr. Bu ktt• mlerl 96y!emiftlr: ~a bir itinzlan o?up o 
'-' d u ... -.1.11_ • gmı &ordu. Peyami Saf~: 
.. erin iktai e • ........,. ~ Şu anda Sovyet milletinin, Ameri" - Her Uıç aat da memleket _., 
dr. ka mllletlne brp halen ~ekte ~Unda mtımtu mevkileri-" 

. lllglllı·lapoa 
ll•Wetlırl aramada 

9arp ... aıar 

olduıtu lmtlh&Dda en iyi temennfleriıd şa.baiyetlerdir. Rapot' veriliac6~ 
ve harar~tH eempatıaınt ifade Ue lk. kadar itirazım yok.tur. Ancak ~ 
Uta edeoetlna. paıNa.n ....., itiraz beMrim 
·auzveıt, bu l'ÖZlerf. oe'91lben Bir • tımdur. Bu cihetin zapta ge 

1ef1k Amerlka.nm SovyeUer biıtilin• ili rica ederim. dedi. 

(B9f tuafı 1 ID""W 
yen talıHye eclilmekt.edir. ~ 
1er, eti...,_ mukabele edecek 

yardım programını sıkı lllll'9tte tatble QeWecMtn Ezlneain veld1i 
Juı. devam arzusunda olduğunu bildir. Mahmut Karakurd da: 
ml.§Ur. - ŞabsiyetlerJne karp bir 

Ruzvelt, Japo~aya kaqı J&Pd• yeceğimjs Yok. .ltıeak bQAhıre 
tan.da muhtelif ııoktalan tut.. 
llW!lfiıa,rdlr. J..,on taarruzıan ki.. 
mllen tardedilmi§lir. Müttet"ıkin 
kuvveüeri arasında tam bir iş 
birliği mevcuttur. 

ha.rbe temas ederek demlfUr ıct: ra& heldnmm mahfuz olmak 
rurıe§ik Amerik&ya tahmil edilen rapora tnUzar ediyoruz, dedl 

mllc&delcnin d~ tutuhatı ve dtblya Diğer mamuııı... ehılivulOS!! 
ııtı.kimlyeU ıuna ne y&D&n &JJU eoy • Gı'ŞI bir diyecekleri olm 

H~ • Koqt lhnanmda İng~liz 
ietihkimları ea.ı>aaağlamdır. ln.. 
gi1ils ~ Japonlarm Çin 
topraktarmdıım yapmak ist.ectik. 
leri taarruzu pUskürtmüşlerdir. 

daıı tecavüz kuvveUeri taratmd8n 85)'1ıediler. 
ta.hrlk edilen dUnya ölçll8'Undek1 mue Sıddık Semt Pc~ ama Sat 
uzam mUcadele ile aılu bal'ldıklı bu. lı&lerine bn)I: . • 
lundutundan ~phe edilemea. Bu .mu. - Eter, dedi, l'8.pOr'dan 
cadelenln ~sut ve atıraUl blr neUcCP §llhsunt7.a. herhangi bir 8ÖS tl1iyllfll! 

Lersc biz şimdiden çddh=ele ~ lnKilis ~" bir Japon Mfil ye varması, taarruza karşı koyan 
Jliinil baı*n• dOşUrerek ;ırMa memıeltetıerin faallyotıeı1nl taıısıme, 
etmiştir. kaynakle.nnı uygun ve makul bir t~ 

BBrliıa, 10 ( A.A.) _ Tokao. kilde kullanmap ve aralarmda tam 
dan aeJen habedere g&-e Şimali ve tttmada mOsteııit bir anlqma mu. 
Malaya,ya _..,.., olan Jape>n J hatua etmete amade bulunmaları sa• 
kuvwtlerl Si~ ibJerine YÜ'. vesbıde ,1Dllmldln oıaııtıeceğtnl ben de 
rQmekt;edirler. 1 ırlz1:ı gibi «UiUDDyorum.,, 

YARIN AKŞA~'\ 

SARAY 
SID _ _..tala 

Kahlıaha oe ıarln kralı 

EDDI KANTOR'uı 

ALi BABA 
KIZLAR 

PANSiYONUNDA 

"roıt.KÇE SOZLU 

EN 3EN ve EN GUZEL 
hmeJilerin lıalaramam •••• 
HANS RUHMANN .•• ve 

JillHr •.. zari/ 
HER'f A FEILER 

BiRLEŞEN kalpler 
. ( ...... tırllıl~) ftlmlaıle 
~ AalrOL. lmlYal>IYOL. " BIJL~UYORIA1',. 
~ AmılTAU& ~ AŞK... MŞD0N91)&C)<JG 

illa ~ "1Pf' ML'r. "'~ t l'lfR FIUI 

m. 
Peyami Safa taahih etti: 
- Hayır, gahJs mewu.bahtı ,p;, 

maz. Fab.t raporla ehlivukuf 
'1lDdalt1 münasebet haömda J,ij 
razmıız olabilir. 

Müddeiumumi muavinı de ebl 
vultufa tu ooktamn ııonıımallll' 
fatedi: 

- Tenktt olduğu :iddia 
makalelerde.ki eüftı1eJeri,n teııır;t.t 
JtuJJamlmaet :za!Vrl midir, ~ 
midir? 

Karaılmrt buna lraqı: 
- Ayni MIMllCI&, dedi, ~ 

Ertuğnılun makalcahıdeld ~ 
lerin de kullanılmul lbmı ~ 
değil midir. Z&rurl midir, değil ,.d 
dir? Bunun da aorolmaaıru ben 
termı. 

Muhsin ErWğruhm Tekili N""" 
Nuri i8e .eu nıoktamn da ehi~ 
fa eonıJmumı ~_._.., • -l.CIUI. • 

- Ehlivukuf ayni zam•nda e 
deliyat ll&Il3ıtI lle ;jest • yani ""' 
tarWk • 118natı arasında bir f~ 
va.r mmr, yok mndw? Bu ~ 
1ardan biıiııımdo thd- olama • 
lerinde de ihtiauı ollnuı kaba1 -' 
dilebilir mi, edilemel m1? 

Peyami Sata da elılivt*ufa ti! 
~et!n hatırlab1me911:u ınzum19 
gördü: 

- )ı(lkldeiumumf ...... eı.at -
vakufun m•hleterdeld ~ 
tetkik etmeeirııJ a.tedi. Ben de .-; 
c:Oımlelerfn bJ}anılmaeınm ~ 
defli, eat& olup olmadatwww tet .. 
ldtini MıtJyorum. Zira benim .-.. 
lamda Tüft ~ ··~ 
n" cienilmittir. Bil '.bwsuna # 
ebliwkufa b!!d:irBmeai M Y 
<!edi. 

Bmultm 90ll!'& hıUdm ......
tetür•ını hemen limdl lllf, ~ 
haft& içinde bir &in llltl ~ 
:istediğini eorda.. Dı»vubf mıllil ,, 
det iDdl. Bunun llll'line ellll• 
lmfun tet•r+t yap8rak ~ 
Wtnneef i~ mv!ıalreeıe &timi'" 
deki ~ gQn4l saat 11 e bt.. 
nlE!ldı. 



No:26 
lzzc.•.: p:>.iaJUll kona::. ônünde durdu. ...abat bir ne. 

'1dım. Belki bu yolun münt.laumda da bir "ila.,,. 
emi vardı. F dcat o müntehadan evvel, hert.alcle. 

'Misafir 'takını; karsısında avnen kendi sistemini tatbik 
(Dünkü nush~ooıı devam) la ~ıkacağrm. eden, üstelik fevkalade bir en~rJ·İ ile oyımu sonuna kadar 

C 
. . . . 1 Kız, bir y-e.ndan gözlerinden ;:, _ • _ ..ı_ L- k 

OCak, 1stihıa ı!e: . y~lar aillırkcn: QCV&m ettıren Galatasaray kanıaıoua ,.,_, :a .ey 
- Merak e?na, de~ı .. Çok _Acımıyor muamı... Bana yapamazdı 

SON B:JLUŞMA 

aeçm~ baekasıyle ev.ewrsın.. deal. Yazan: SACJT TUGRUL OGET 
lllilnkir, nekir bulunaca!:ıır •.. Sırat köpr:i:;:.;nden Kız. .. . I Çocuk, yine alayl• gülümıdye. ~ ~ 4 üncü ve I d.Caa. mat.emini pek güzel tatbik 

..k .k 7" Allah ~?-~~~sin: . dıye rek: 80ll ~ P&&ar t;'üDü 19 Mı.• Cde:-ek devre ~nu:ıu bcklCTMBeY• 
seç tı ·· b~~rdı .. Evlen"; mıyım? Kinu:e. _Acının, acırım, decli. O be-1 ym ııtadındQ Galataaara.ya kar§ı ı di sayı adedini daha da artt.ıraöi. 

~en timdi hocam.. 8Clli raca~. (1!ererc fıdiyo?'tl:z: !) Fa.. Y1 ~~'Orumt. 
1 

• kl nim bile~im i§! yaptılar ve ~-2 mağlUb oldular. lirdi. T .. un ı.tiııci devre tam m.a .. 
riar. nt.. b:m o tı:: tabeyi hAyalımda - ·~~.nenme~ dftıyece er •. sen ı Suda km n aksini )('61ity0l"C1u. ıs Maya 8tMh (iğne atJıen yo. I \'B.f olm.uŞtur. Aya ıoekilde bir 

: EbUlhild:m:D dediği t.ilılerce defa yapmış değ l l!liyia? de ev.encceksın. Na ıl b21mnlc Kız eJ erini yu .. zilne kaJ)amış )IIQ- Te düsmez) ~~- . 1 1 
ak 

1 
•--J·-1 r lstanbuld& d!l 

C "'tllr n zebanı... ...,_, e"le ne mil•"' .:ı t d'kl" · .:_, __ ı ~ nusa o ac oyuna .ı.ıl.",.; ıu.ıe , e~~ruuıaıe gv e ve ....... • nm~ ..,.a;..ıe eme ı .. -.rı kıra hı :ıra ağlıyor, omw-u derecede .ka.la.baJııku. Stadın c:evrt>- pek fili mağlfil> edilebilir. 

~\lınAblID"X BOMD.l 
KOBKUısU? 

~~Ye a.ramıı:la aıüe if:'nde 
~-~una ii.Jeta ölU:n gi U'Ol' • 
~ ...!.!ıt.rb::.z IJIY.ilhüda t_ndı· 
~nnneurken s~i Yahud ma • 

L -.a gönder~~! <k::nfttl, 
..:fhno lı;iı) adam GldUmı.ek 
lı-a eniüne atmak, Fiza.n 

._ııe yollayıvel,'mek ıı~ et san. 
...__ lta::ıb ve gayrı 'mes'ul el!er 
~ \'atandai lıayatm "ll kly:mc

... ~tcn [baret de~ l miydJ? 
ı~t Ne vatıt b:ı Qda.rnm 
hatırıma ge!sc b'r büyil me • 
~ Xml Sultana: 
~C\"ketlim .. Bu bilyi!nün yıı 

için nn cm~ on ı!ti kız 
yüreği jster ! 
batınıma ~·yo~ 

bu görillmeımiş cl:ıa.yete 
di DllQl te§vik etmişti. 

"lll tilerine ta3lar::rıı t:ıtarak: 
~htnamtyaett!t b'r !CY!.. d·. 
"'11 sılta.na gUler bir }11zle: 
llııhıD~bit §CY mf!. 
~ iltpenah i~ bw:mn 
~iyetl var? .. ~mıdJ aabti
~ emir v~r·~. mah!ı'!. 
I~ yo!tlatır. •oca fstaD • 

1., Btr b&ftada elbf:ttf> otı t
~ dof'a,r .• bcld bir g1.in

- anasm n ru.hın'!'ftden dU. 
et bir kundağa sıe.np ıı •• 

'b-1aı-
~ naStl alırlar onu" 
~i pe4!~1 Ue ! 
1-& tml sultanm b'I bir ... 
' dUf etmıe: beflDJ ..ıı:ı • 

perdel()raıi indir• 
Bu gİ.cÜ , lıakikaten 

m•tlığma bir ta 
itiade b1r gidi e bcııaı• 
ta.rı.-ıı. bot 1 ~ek için 
tena doj:muo ıı vaadı anııe
katblerinden ~ ta\-si.}:e 
~ tı.a b&!aanc ve gn.<ıdarane 
"\llQ de k:aıl 1>\Jltaıı& ~'Ol gQa.. 
~ Bihiı'bu baAikateıı d. 
~ bir m~~ gömemu .. 

ırıı.:a ne hacet? Dalın bir ay ev 
~ behi diri diri meMra göm

bıl~'fil? A<tet."i: S.keratı 
~ gclınemie mlydjm Btni o;. 
'::tarmauu..~ mıydı? 
&.il.elim! •• 

@r. Yılaıza gelm iz. Ara. -
i.Q • 

. Sen o earark~;in .. öaleri 
~~nıyor musun, Tahir? 
~ı kandine damat yap • 
lçtn hergiln bir türlü 

;ı •Ciylüyor, hor dakika 
dolap çevirip seni avla 
~ ~iyor. 
hnı de söze karıt tı: 

d Çok doğru. l§te ben bu
> "tUnememittim. Nurba. 
~lda bu haberi verirken 
~ile nanmııtım. Fakat 
1 ha'tfüati anladım. O " 
~ ~u yaıta bile hila fa

t>. çevırmcğe ?hııyor. 
"'an emmi baıını sallı" 

~ f\~ n ,ı:.'l hakkı var. de. 
fbnba kızını cok sc,·er. 

:ı huni r ailec~ ı.ındık • 
• l ndıklat kizlarına l• 
~!~. On•nrı a~cc.k kc!!di 
~~rl k~u r!a evbn..!1 • 
" ll&l'J onlartn ..,_ .. 
~u h.nırrrr-. Nur'baba bi• 

sorulur mu, _ zaman ıtB;a~ ettı;..te,. b::.f;kasıylc ka.lktp iniyordu. Sonra yavaş ve l'Mndelci tl"l>ıtiriJer baştan arağı do. İt•.,"l iz halteminlıı diırilırJ.üğune 
Ar3.b6, luct P.a.c:an~ kon .. a..,'l o . :1 e~ len~erıı. ısterlıltlen 2'aman da hızlanan bir ağlama duydu. San.. !ı.ı ... 30 bin ~ llbihaikka'k var ve mı de.N!CC seri ve 8Cı"t tiıir- o• 

nü::.:!e durdıl. Ra.:!:ıt bır n ·• al .. J yıne oylıe ıtaat ~ecelmın. G!!.yct ki altı yaşrnda bir (OCUk ağlı- 'tngillzlerl.n Anka.rada akla · yunda göırterdiği mülıemmel ida-
'1mı. 8:~~ .. bu yolun roün~Mm<ia j tabii ~r ~~- Merak etme, yordu. - ı;on oyunun hirçolt ~=üy-0t~ re k ~llyetine hı:ynµı olduk. 
da b r o.un':' cehcnn~ ' :tx'lı. kedenn U;-"UD 8~~. • . Oğlan dişlerini al1:ı ve büyük noktalan "hi.ı'dl. lnS'Mhler bundan fngıl :zrer yapüklan 3 maçla u. 
Fakat o mUn ehad::ın evv~ı. her - Pcltı, sm nit"•'n Jrd•tıorsun, bir gayret sarfe<lerek dönüp kı. cV\·elki oyunıa:rdah mtis'hl k • mwnl futbol seviyemiz hekkmda 
hıılde. :ıfui.:;ı.r n ' ~ b" ... ac:ı!cb... Stoµya '? Bari bu.ı atfa kalc::uı git- 1 z..ı. bakmadı. Uzun ~Uddet hiç mlf}liıl', Feneric bel'aheh! k::ı~ı.r.. bir 

1 
;Jr edindiltleri.:li zanncdC1"t'ik, 

Sırot koprllsl."ı<l~n '; eıı.. ik, Ce. nıeae~ ~.t! •. se~ hı~ O fl:lazsa uzak. 1 v~, inden kım:ldamadan oturdu. !ardı.:. &Rı <>YUn, İngijizlerfn karş'.t. cıaıa.t :ı:roy ma.çmı ucwıa savu; ... 
bcnn~e Yll"·crlc.ımı. ,.:ı. n \:VVcl ka. lan gOt'u~ ~ç.un bıraz raba~ Kız m:!tcrnadiven hüngür hün. laştıgı te.kı:ın.Iardan en kuvvetlisi tur caklannt umuyorlardı. Fakat 
;n.c<>.k n:~nfwr ve ~~r ~::ırdı?. ed~r ..• Şımdı ben .ne yapa~ '?f gü.r ağlıyordu. olan Galatasarayla i<ii. ~te biıtiliı ı.. l!l.l'mda umduklar:ında.n fazla. 

lzzet Pa..s:ınm ynn nıı <: .t11,. Be. I . Çocuk kısın saı~larını dm· Nihayet, yine arkasına dön bunlar • .Aıık&rada büyük a1'ka ımu bulvaca ~ 
u iğ:l'. Yan ~:ın lr..nn b.r mUcJ.. lıyordu. Sonr~, acı acı gülümsi. meae: yandrmı:~ 11ıo Galeıta.earayı bu :ın.oia fevkıılr 

<ıet bakt·. SoJU'Q. yerek. kı.zın yuzune baktı ve de. _ Yeter artık, kes ağlama ! Oyun~~ • .ıı dakiıra de ııefdll. hatta bu. nefesin (>)'1111 

_ HOCI geldin 1''>'2 efendi .. bu.
1 

rm bır ı~ Qekerôk: dedi. i~ k&l"5llıklı iki 'SIOl. ~un devam et.tikge ~adeleftiğini p 
yurun o .. U'\ID. -:irJi. - Burada k.:ayını da ne ya_ Kız duymamıştı veya duyma. hayli ~Ilii olacağına •}k işaretti tel' n bir ~~ bulduk. l'ribin-
Otu~. Payım dedi. Gitme diyoreun mwıktan gelmişti. 0 zaman Birinci del.-re bu lhtlıruı.Ii dü üne. !t:rde ikinci devrenin sonlarmda. 
_ Benc'!eniz ~..,·mut ·"m ho- sen bana ama, Pelagiya, kala- oğlan birdenibre kıza döndil· rü Galata .. ~ray daha JliYade gerl ae~~lelin heyecan iıc.inde kaç da. 

ca Pa: .. H:w- tlerl !.. 4lam kı. §imdiye kadar burada kuvvetli elleriyle k"Zl yakaladı, yi Jroll3m3ık mecburiyetinde kaldı itin ~ ..atıerinde kontrol 
_ ı: n:te.-m U:ı' ~at astnı it(). kaldnn, <:ilnl:ü ra§ m daha kü. kuca,::ma vat:rarak. başuıı ona &ı vaziyet İngilizlere niSbt b ir hio~ eaerkcn ,gördji,k. Faka.t bu, aeye. 

ca paza Hazretler' . c:üktü. Sonra sen vardın. Baba.. doi!'ru P•d1 ve, öfkeli 'bir lıalde: ~t ltunnat lnikbnu vereli. can ,.e k<>ntrol nekadar yWlliacli: .. 
_ MUnasip efen :..rn. zatıaı lcri n!n ~t. eaece,iini bilmiyor ~eği1. - Yeter artık! dedi. lc:ftt!i De~. :: .. ı tn ... ..Jzıcr lelıfne neti. Ben tendi hee&b~ oyun1111. 

•1 .ıırem konu~~1t 1ç1'ft bititaç dım, biliyo~um ama belltı. di da~foms! Ne ya'D&hm'! Etdeti. ~sı ~tı 'tahmiiıİeri 'bo§a ~ bu ~ 15 • 20 cb'kı"'ka daha 
ı:e ~ rahats~ ettim!. Yordum. nihayet razı olur •.. A... miz böyleynılı?! ~ be ltadlt. k&rdik~ sabra, Gaıe.~~'ı !kHı uzanıa.mnı temenni eaero.ım. 
~.a va m !.1f·.r ına şimdi artık h!c ümit kalma- Havdi ka1k gidelim. Yahut ben ci ıdt\Te daha Ziya.de taamız eder Sön 'Dıı..çta mtiıhnn lir id[ta <ta." 

~z:ie ,~. ~·~00 m·~· c~n dı. tvan amca l:ecden sonra ka~ gidiYonım! ~t:e ~Yon.ız. ltıkllfıl~r her 'ha ieiil"yordu: bii' gan evvel Fe. 
ça~xş:. 1 ·~ .. 

1 
ır Y kere bahettmiıt? Fakat baban Kız kendis?ni oğta.nrn ıronn.rm za,11Nı11tltı • i gol a.de<üıe ba.kmı nei'bahcenin tDgOiz 't:.a't1inıiıı b&)'li 

lt mı çagxrı ır · d dol dınlernek bile istememfa... Siz dan kurtardı G ... ne ağtamuında yaNık 8a.dc neticeyi e<szönünae 'tu• terlettiği '\-c ybrdligu ... 
SiSztl dueddl ~e?c Cll :lftrr • çe>k zenginsin·a ve .anıtinb diye de\-am effivotdu Çocu"k: ı~wıar 've O)~u bu şe'kilde de • :Ankara: '8. ıt. Mı 

dı.ktan sonra dllhtin altında!u sa. de t:öbürle:ı~yorsunua,. Onun _ Siz b0v1~iz zaten. dedi. Vtllll ettil'iitet ı&'llyorıar. Fakat •tt ~~ OiGEt 
km o ~ me~na ~'ftardı.: • i~in, ben c1e gitle<!Cet!ğim bura.dan lnsam zehjr?emesitti 'il~ !JtS(tar ~man.y ~'? 'bera'Jcl'e vaziy('o 

- s:z. P8fll. ile ÇOi( aemımı dost crtık. Çünkü, senin baş!:n.9iyle seversiniz! Hj.18. a.ğbyacak mı- ti taJI edinee, -isafa talmrı der 
bnişsinız! . evlendif{ini görUrs.;m da.ya.na sın? bal ~Ialulı. Hiictım hattının 

- Bi.Wtil paşa hazrctJen .. müt rnam ben ••• Sonra aaten benim 1 Kızı yanından itti ayaia be.men bır gol duba kaz:-~ tek. 
hii dü~-z. F~t kendilerinin ne ısim var bu~ada? ka'~tı Ktz, başt dizlerlntn ara. rar Ol'Ull~-~~ ~~e '<l<iıkmclıinc 
bulund!IP mevk'e g6ro bend~ Kız, yavaş bir sesle: !ır.da ·kumların ustünde otura. ıne~'d~ xamıad:ın Ga.In.ta.s:ırayın 

fierşisf mJa ffk 
lavrens 

blr hiçim .• yine :ı:ıerha.mct bu)ııtun . - &lki, dedi, eeıı de evlenir. yortl~ O:lcu.'t onu bir m~ 3 ünc;ı ve g : • iyet golü lngi!W • 
hıtik.:ıma. tenezzül buyurmuyorlar sua. :ııkandnn !!aih rn. ~ft Kat· ri anı bir ~ w.graıti. 'GoRe <&.,tarafı 3 öactide) 
demektir. - 0, bu olnuyacak bir şey )l 'tmı~ .. 1 • ...... • nr."'kil• beraber Gal ... tasaraylıla.r bUsbil ~ rüle'ri dinamlile uçun.ıyorl:ır. Mik-

·.,..~ ·nı d 1 . d. arını C'A ~. ~oz.en a"'-9 ,-UoD ..,._ .,,...1,h En . 'k .... ..1.:ı.., '-A~ 11_,_ .t.-. -. ... n_ 
- Oyle değil hooaını •• ben hep. ı~ .. ?en.ı ; ~lsav ı ev entr m~ ru rdu Sönra: "~1 

-:: • ve~n merkez muha. tarca ~t'..uut:D. ız4.t ·-t 'UD\A.Uı 
sini bifyorum.. onun ~ 12.in oldu- c:unku sen ırı l;.ı kızsın... lyı YO ~ idi Alla.haısmarladdt! cintlhru;1 ~ . SUZel m"rke cd i ltat· ... n kuwetlerine saldırıp mall• 
tunu _. bilmeııdb. Faıknt ben ve ça.lı~an. Ne mesut yapya.. dedi ~ •·• . ve ~-~ :z iclCfin~ <t? .meıöze ~ 1 mp ctlıyor~-dı. 
"irmi sonecli'r tanrmn. Bütün eır • cakt•k! · pa8raı- Verelnemegı, Inıtlliz hücum. 'B.r {:iliı C6lr edilen i:ki ltatyan 
lMmJ bı1.'dın, Sc-n y.iıne ~lki ba1. Tekl"ar cre:rin bir kini ~ekti ve ~IZ. ~mı kaldınp gocuia !~ sıklet :ıncl'keztni te8kl.i e. r.abt1 ~ karSı1a +mı. Orta yŞ§lı 
k arasmda aolapn .:Szleri duy • sustu. Kız: ba.ctı: .. <oeD bu ceııaM du:rduNtu. y'iızbaşr Vetıl!Jenzo l3ertoco ve gene 
:uşsundur. Ben onun öyle meli- - Allahım! diye inledi. - Güle gule . Ingllizler ~ bir Sol p~de astcihncn ÔJeny<ı Panascil. Bu iki 
netlerini b:liriln ki.. - Evet .•• Madem ne ben ,evle. - Ge! sondefa bır kucaldaşa. ~rlar'ken Yedikleri 4 üncü gol, subay bana 1937 ikincite!lrinin.ın 

_ Bunu ben zatı3.l:i.ni.Zde"D rlea n.eb!ltyonıı;n. !1e SC?n. artık bmbi lım. w Galat.a"Jal'a)'I tanı ~ coş• , edinci cin• mt.alattımı Habetlller 
• Btnlm lcln l)'i bır oot 0 r1rn171e de thlıyacımız kalmaz... Kız ayaga kalkb. Kollarını turdu. Uzun pasfarıa mUteınıadi .. tara ndan Sanla.rak imha cdilmJi 

edenm. • • Zaten sen beni sevmiyordun ki! bovnuna dolayarak kendini QOCU.. yen cenah değişt.ıileret }ıtlJllan oldu ~'lDlU anlatblar. Bu kıt.adan 
hır. . Bir ~okları öyle yapıyorlar: Bir ğıİn göğsüne bıraktı. Oğlan kı· seri hüeu.ınlar kuş sınd& İagiliz yalım hoep.1i yanlı '()inak üzere 

- Hep a.ıbda§lar bu heTifi Yıl kere ~ebe kaldı mı. kimden ~e zın dudaklarını. hararetle öpü- -.nüda.f~ bbCalama.ğa ~la<I. A~ altı ki!ft ~. Üçi erte& gün 
cittıd8ıl atmelt f8t,Jyoru. ~u :;: • kaldıysa kızı hemen ona veıi. )'ordu. Sonra, kendini k:.zm kol. Uk fngılız hilcumia.r sa.ntr çizgj · .. 

1 
olaü. Dördün.cfu\li galip Haıbeşllle .. 

!•ete bir h'21net asnelt ır. nız Yorlar Sen istemedin. Demek lanndan <(ekerek: 'l! aşaJMZ olmnştu. 're kafa tutml)A ka.Ikiş'tiğı içi.n i.. 
efendim.isi de ~ etıntk ıazm:ı.. beni öyle pek s;evmtyorsun. .. _Yarın gidiyorwp, dedi. Alla. Galatasaray .. müdafaa ve haf ~ 'Cdildi ~"alnız yüzAJaşı il~ as -
BUnu cbı ICll mWc~el ya.pab!lır. Kız. gÜzlerinı a~.:ırak ~ocuga haısmarlo.dık! t~ah ıne1ut llattmm ~ ıuz.eı oyunu k~t teı.,-men ha.~&tta kaldı. Bu iki su • 
Rlıi hocam! . • .. > baktı Yalvanr gibi. olursun Şüphoou eıeni Şaşka Ni· -a 1n~iliz~r aynen kcecli ai.,• b y Ur. sene asilerin yan"llda esir 

- B~ndeıuz ~ paşa ha..~cllen · _ Stopya! dedi Ev1enmeden k ll 'a • verecekler ••• lYi bir ~ teınl r~ b~ldular. Fakat bu kcn.. muam lesi gormüştur. Başlangıç;. 
- Evet,~ ;-oca~ ... Yılda: ~h ?lut mu hiç? Günah! Hem ~ana cuktnr. Yalnız biraz aptalca.dır, dı s. temlenn~ deştekU~· fe,b.. ta üi HAbet kumandam bıı .Avru. 

lremeSmde gızlı he~ etı ~~ıkı~e. ôyle bir şey olacak olsa benı dn- zayıf ve iktidarsu.dx • Allaha. l&de ~ ~erJl ~ela ~iu • pe aroı teve6cıidı~n lra:ııaıtmitk i8 
ae oynad fın~ rolle-!t ;;111~~nıın. \"aktan öldUrtırle!'I, i~kencelerle ısmarladık, dedi ve ~ttıldı. t ı,,iyetia !11:11ka.4de-r ~uğun'll anlı t-etn:ş hathl. lbu iki l!Gb&yı lıemtire-
J<~endinılu bUyil nı c ,::tını s~n cani.mı çıkarırlar dn. yine tıana Kız, a~!amakta:n ı:.ışıp k:pkrr. )aD t.ıırilizJer, :ta:z!a gol " nı c-.k 6i v~ h81ft e e't!e;ndtım:!ye kalk. 
haber verd::n? HUnklnn °~ .goı vermezler. mızı kesilen gözletiyle Dğlanın tewttlU ela g\'.S6lA.>rtiıeğt b<u!l~r 

beği ola•ı Ebi\llıikia F....Cen;1i.Y1 .a~ Cocuk, alfikas z bir şekilde: arkasından baktı ~ hfill bir şey Gala~ "nı 4•" · ve ~ • 1ki tıa.lyan aahL)'l ~et.le. 
]arca kon:ı, sen ~Pf>f~tirdıtı. - Bana ne, dedi Senin bilece. Umit ed.:?rek bir k€re daha: ten sOM'& so on be dak Jt l 'lli e t\4 behmdll!ldanm ~Y • in. 
J"im:: nın saru~dlgı 8 u n !ltı.. ~n ı~. Kartt vermek eana ait _ Stonya' diye ba!hrdı. !)eti ye ıuı bir .} ıa r-> ce ta.bite ~. barumm Ha.be.§i"'· 
nı.) ı.arınm nıahremıyc:7in~ sen <la. • bir meaele Fru·at hakikaten ~k ~!an arkasına tlöndU: kollaıula ve gol ~ emeık i n n " ~ .1* imıanm birçok 
hıbün .. BunJııtın M·pD .b rer ieYta. ohm, de.yak korku u akla b;le _ Ne var ! lar ~ye baş' •ra.n l bz mil • r ı ol leeeği ı aı\18.tm , 1taı.. 
ni marirewr .. Biz ecntn bu ~Y"t;a· t;eltnez, değıl mi ~3? - Allahaısmarl.ı.dtk! - - >Ylari bu 'tek11ft Dhul et. 
nı ma.ı·:fc-tindl~'ll · tlfnde etn:ek ıs- Kız tekrar hıekıra hı(kira ağ Çocuk. bıwetlı btr eesle ba. kenç kız görünüy0rdu te ~uew ~en da-
t.iyoruz.. Sana b(!ll )'ita altnı "ere<'~. lanuyn. başlamıştı Fakat bu se. tırarak. Koyunlar lnznı ta }-antbq~na Jroti otiııluttu. 
ğiz, :Mahnrnt Saim ~c dı!.. fer Öitian onu kolİan ara.sına aJ. _ Glıle güle! dedi ve söğfit kada:t ~~r ve i : ı gozleny.. B iM eabav 'dtinya. ahva~n 

- Benı:fenize roı P ,a hallrtt • ma.dt, Elini alnına. ~tl\rerek, ağa~larınm arkasında \ Vbv1du. le. yine " . n h lıtnv kı~ .._~f'dı. 1'939 Mli>ı: 
teri? . . batma.k uxre ola.n gün(\60 bakt1 Kız tekrar k~ndı"'i klımlarırı oaktl ar. Sanki, h\?ı zaman o la ni n k .ıngup;terln elıae oor 

- Evct.. atıilinimc .. bu ~ıısın ve sonra: fu!erine bıraktı ve &ee::ıh: bıçkı- ra elindeki aeğnel\t~ \'uran btt a illeri gttn ôğl-enCıilcı. İngiliL 
ferri.Dden kurt1ı~k ~e' en on - Saat dörde geliyOI', derli. rık.arlt a~la.rnab b8~l~dı. tadar kuV\'~Uı iZ nnSil olu_y r ler d ı o~la. beraber:, ~l 
paş"l aramızda ell;ser lua topla • Bit-az da.ha dural m. neredeyse A~a~larm yapraklan d~ekte da 8'(1I}ıot chye hayret eui far u esir d t iklC'l"me çok sevın7 
drk. akşam ~nlan çalacak. Yarın devam ediyordu. Sakin sular yi- dı. _SON_ d'l ı. Zn .~c se~e sonra mcde'llı 

f Der.amı var 1 Sabah ırüneşle beraber kalkıp yo. ne ~ökyüzü. afaç'.ar kıyı .,,. bu iı n gôrr.ımılerdı. 

ricik güzel (Yıldız)ım ·~özü• 
nün önünden ayırmak ısta • 
mez. Ona Talıirdan iy.i koca 
da b~lamaz. Eğer Tahır Yıl• 
dızla evlenK•k olursa, Nur 
baba Tahiı; belki de kaleden 
dıtarıya çıkaracaldır. F ~t 
mademki Tahir Zühresın • 
den ayrılamıyor .. o halde bir 
az daha bekleıin. 

Sonra birden Tahire dön• 
dU: 

- Oğul 1 acel• ite t•~n 
kantır. Hele şu yaram ıyı • 
le§sin .• ayaia k&U!>o.ayım. On• 
dan aonra yapacağımı be~ 
bilirim. Son merak etme S ı· 
kinizi de buradan kaçttmak 
borcum olsun. Hem de kim • 
ıeye ıezdirmeden.. 
Tahi~n yUıU planei" bafl 

l:ı:h: 
- Yaran 110 faı~ar nı::.;ı,,11 

41a f)f .ı .. 1ı1. Oımıa ...ı? 
_o,. IMt..- ı&rmez. 
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- Zindan bir aaat bile 
bira ır kadar uzun ıeliyor ba 
na. .f ka\, be.tdeıne4ten b~ ız • 
ka elden ne gelir? Yaran ka. 
panıncaya katlar bekliyece • 
iim. 

- Sakın bir claha Y dduıı 
••ni •vıne çalırırıa ritme ı 
Çünkü Yıldızın babaaı büyü• 
den, sihirden de anlar. Belki 
!Sana orada büyülü bir §er • 
bet ltlrlrler.. ZUhrenl \lftU • 

tur. Yıldııa tl:tuluı·ıul 
S.Unın 
- ltee o aman ôlünceye 

kadar 'ka.18.tltleten kuriu • 

lamazsm, Tahir! dedi. 
Oıman emmi bu suretle 

Tahire y4Jli Uınitler veriyor 
ve kendisini teselli ediyor • 
da. 
DIY ARBAKIRDAN GELEN 

MAHKUl.f •• 
Tahir bir itin bluln ~ 

bahçesinde dolatırken, o •• 
bah Mardine gelen ke"anla 
D;yarbakırdan bit milebbed 
mahldimun ıinclrler içinde 
ı: .. irHdiiiıai ıördii. 

S.Um '1Rktan baktn 
- ~e yakrtıkh bir adam ... 

Acaba ıuçu nedir? 

Tahirin içine birdenbire ca 
rip bir feral\lık çöktü: 

- Sevailimin hayali eene 
buıün ıöaümiin oniinclcn git· 
mi yor. 

Dire mırıldandı: 
Selim yeni gelen mahkG • 

aıun yanına so~uldu: 
- Hoı geldin arkadat ! 
Nurbaba ile birkaç mu • 

haf~, Selimi paylachlar .. 
- Haydi çekil ~ı:radan. 

Adat caftızla daha bb bile 
konuımadık. Bizden önce. 
aen mi aörüşecekıin? 

Selim ıuatu. 
D'yarhakırdan gelen n Rh· 

kOmun zincirlerini çözdüler. 
Nurbaba mahkGma sordu: 
-Adın ne'! 
- S.tih Tekindeen •• 
-Salibi anladıl: ama "Tr 

~de~i1 •• de ne oluyor? 
- $oyaclrm .• 
Eh-aftaki mahkUınlar gü• 

lüttUter .. 
Se im Tahire dölldü: 
- YAmin bir l~ama l>en

ziyor .. 'oyadı "Tekindeğil,. 
mif .. 

- Olur ya. Sn as, Erzu · 
rum taraHarmda böyle garip 
tt1ıe st41ft.Htıa ~ol< tesadUF e
dilir. 

Zindan bekçisi leKrat sor. 
du: 

..,.,. Suç .. n ne? 
Salih koynundan bir kigıt 

çikarıp uzattı: 
....,. Bu fermanda htpıi ya• 

zıh .• al eku. 
Nurhaba fermanı üç kere 

öplip ba i a koyduktan son· 
ra açtı, okr;iu .. ve baıını sal. 
lıyarak: 

- V t.lfie. t'll"'- INmt · 
•tf'in . A1\iel;IHtcl ul•• · 
1Hdt liui'aj iiMllllitiı'tUn ı 

(D~ı 1•trr. 
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Muhterem halkımızın naınh Kayserli 

( OGLU) 

ltat buyunııması 
Tel: 21840 tsl3nbul f~nlıkpa:ııırı T:tşı;ılar lloo: it> 

AS 

rn a mak istiyenıere 
Emlak ve Ey am Bankasından 

Emlak sa'Llll almak istiyenlerin bankamıza müracaat. 
la pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik etmele. 
ri ilim olunur. (10151) 

Haraiye Yeoek Subay OKumnJakı Salın alma 1 
.<omisyonu iıanları 1 

--------------------------~ J~:ı.palı zart usul1le 300 ton benz!.n. 300 ton mJt r n, 100 to ı :-
"' 500 ton makine J: ı ınl\nn snyı:ı. konmu!'tıır. lhıılesl 22.12.94 l p· o.ı.r'.c,.: 

.,unu saat 14 to yaı,ııacakUr. Muvakkıı.t temino.tı 15523 liradır. T lıpleı in 
mektupla.rlle Ho.rblyed Yede!' Ruloy okulunda komisyona ınUr watlnrı. 

(10G79J 
~-~--~-~~~~-----~~----~--

lstanbul Defterdarlığından: 
Vilayet hUkQmet kona~ defterdarlık bln:ı arnsmdnhl anhanın 

t'llnz!mi \'C&ı.ir to.mlrnt ve ın t L); kapalı zarf usullle ekslltm ye t•ıkarı•. 
mııJtır. Eksiltme; ZG.12.041 cuma günü saat 15 te D ftcrdadıkda mUtC§el~ 
kll komisyonda ynpılac:ı.lttır. Kc~if beddl (18863.84) lira muvakkat temi • 
patı (1040) Uradır. MUna.lt ıı. evrakı, Mlııt EmU~l: 4 Uncu lmlemlnde görü. 
leblllr. İsteklilerin en az bir taııhhUıle ( 10000) llralıll: bu ~e benzer I§ yap.. 
tıklanna dair ido.relcrlnden almııı olduklan vesikalara istii\:ıden İstanbul 
\la.yetine mUraca.atıa ihale gUnUnden - tııtil gUnıcrı hariç - ltç gUn e\·• 
\el almmL!I ehliyet \C 941 yılıno. nlt ticaret ode ı \·esik 1 ınuva~l•o.t tc 
minatı muhtevi ve 2400 No. lı ıuuıunun tn.rlfatı dairesinde hazıl'lanmıo ke. 
yalı ve mUhUrlU zarf dcnınund:ı teklif mektuplo.rını lhoı.le ı;UnU aao.t l4 de 
kadar komisyon rolsllğinc maltbuz mukablllndo tc\dl tmeıcrı. (lOS!ıO) 

Kazanç Vergisi Mükellefler inın 
Nazarı DiKkaline 

lstanbul Deftcrdarllğından: 
l~nç ,·crgflerinln ikinci taksit tediye müddeti blrinciktı.nun l!lU ayı• 

ı:raluıltlcrln Herde eo 10 zamla ve icra yoluyla tahsiline mahal kulmıı

nak Uzcre saym mUk llcflem vergi borçlarını bu ay sonunu. lmd r bn~lı 

ılduklart maliye tahsil ubelcrlnc ödemeleri rica olunuı·. uosıaı 

, .................................. ~ 
·urk ye ~umburıyetl 

ZiRAAT BAl\JKASI 
Kunılu'j tarihi: 11:188. - !Sermny 1: 1000,000,000 fUrl; ı.ırı"ı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrlltt1rcntcrc 28.SOO lira lkram!yo veriyor 

Ziraat Bankasında lrumbaralı ve ihbarsız t4 ;ırrut hcsapt:ınnda tiO nz 
ti<> lfraeı bulunanlara stıncde 4 defa c;ekJlecek kur'a ile aşağıdaHI 

p!Anıı göre lkramıyc dağıtılacaktır. 

' .. . .. 500 2,000 " ı 20 rn 
ü-08 .. 2,000 .. 120 40 

1,800 ~ 

4.800 
• .. ıM ı.ooo • rno " 20 s.ıoo _ 

40 ., ıco .. c,ouo .. 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir a ne içlndc 50' Urndao aşağı 

d{lfmtyenıere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlıuılyıe \"Crllcccktlr. 
l{C§ldeler: ll Mart, H Haziran, 11 Ey!Ql, 11 Hırınclkılnun uırlhlc 

rlDde yapıur. 

Orman Koruma Kıtal an Satınalma Komisyonundan: 
l -Antalya.da. orman koruma kıtalan ihtiyacı için "yirmi yedi bln,. 

kılo sığır ctln!n kepalı zarf usuıııc ihnlesl 2:5.12.0U ı> rşembc gUnU saat 
CH) de Antıılynda ltorum:ı kıtaıarı lromutanlılc binasında satınalmn komla. 
yonunda yapılacaktır. 

:ı - Muhammen bedrlı t9rnO) Ura ve mu..-akkat teminatı (70 ) ıırıı. 
( 75) kuruştur. 

3 - Şartnameler h u ı satınalma komisyonunda görülebilir. 
4 - Şartnrunesinde yazı'ı vcstkn arlı teklif mektupıarmı lstclclilcrin 

lhale saatinden bir L nt cV'.·eline kacl r mRkbuz mı. 'l\billndc komisyona. 
vermeleri 114.n olunur. (10874) 

s tıhk 
18 beygir kuwctinde ufak 

.mıı.gmfia mazotla işlemeğe elv 
~ı bir Pklc nokulı>.bilecek ola 
'!ayet a:; kullan1~ V!ktory 
!lttt'Pkah bir Ufkf petrol motörU • • 

motör 
tılıktrr. Talip olanlarnı Aksarav 
C>rdu caddesi Ye<'i't"'urrıt>a mim~ 
\"tik el apartman 5 No. ~n milrn· 
.ı:ıt. 

R A '9 fi' 9' - A "-'"' ...,,... 

Bana inanını 

Bu Süt Krelll 
usulü sayesin 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
NEV,.ALJL KIRIKLIK VE SÜTUN AGRILARINIZı DERHAL KESER 

50 yaşındaki birç~ 
kadınlar ancak 
yaşlarında görün 

ceklerdir. 
İcabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde PulJu 1'utuJuı brarta isteyiniz. 

""'"""~~-~·:Aft~.-.~..,..,..• .. .--.. .... ~ıı.-.11118 .. illli'-.ııı•-

1 
stannu Levazım ctmırıığmderı t1er11en ' 

ıar,c. asj(er . ıtaaı. .ıan.ar -------------Aşağıda yazılı ınevaddm biuılarında yazılı şekilde ekaiıtmtle:i 10.12. 
941 günü k!U'Dılnrınaa yazrn saaUcrd~ çanakka!edc askeri sauna.ıma ltoml.ı;. 
yonu'lda yapılacaktır. Kopalı zarflar içın ihale saaticrinden bir saat evveı 
lrnnur.l vesikaların tcldif mektuplarının l:omısyona ver'.ırncaı ve açık ek. 
"!itmeler ıc;:ın ihnle saatlerinde l<Omlsyonda bulunuımıısı. tHllS. 1037i) 

<.:insi Mıktan ruuırı reminatı !bale ııekli ve ·saati 
kilo lira lira 

Sığır et! GOOO 3000 450 J{, zart lri 
Sığ:r eti ~5.000 17.500 1311 .. ., 15 
Sığır eti 35.000 17.500 ıaır. ., 15 
Bıgyr tı :;5.ono lı,i.>00 1313 ,. 

" 15 
Sığır eti l0.000 snoo 3i.'.i Açık ek. ır; 

Sığır etl 0000 3000 225 ,, 15 
Sığır eti 4000 200•) 150 " 15 
:-ığır et! 10.000 rıooo 375 ,, 13 

>(. 1(."' 

2360 to.ıı odun pazarlıkla satın alınar.aktır. Tahmin bedeli 4.9.560 lira 
IU< teminatı ::117 liradır. lhnlesl 15.12.9H günU saat 14 tc Mlmnıslnanda 
ı.eker1 sntınaıma komisyonunda yapılııcaktır. Taliplerin belli vak!tte ko. 
misyona gelıueı ri IHGr.ı0314J 

:;. :(. :f. 

200.000 kilo sıgır eti alınacaktır. H:apalı zarfla ekslıtınst 19.12.9.U gil. 
niJ saat 15 te Ynlovada. Tan otcllnde askeri satınalnuı komısyonunda yap:. 
ıacaktır. Tnbmln bedeli S0.000 lira. Uk teminatı 5250 lira.dır. Evsıı! ve ş::ı.rt. 
nıımeın Anknra,Istanbul Lv. li.miı'llkleri satınısımn komisyonlarında cıa görU 
iür. TaılplerJn lto.nuni veslkalnnıe teklif mektuplarını ihale saatinden bl:: 
saat evvel komisyona vcrmel~rl. 05U'.l00Sl) 

~· :(. ~ 

2:ı.ouo kilo sadeyağ? alınacaktır. Kap:ılı zarfla eks!ltmcsı 25.12.IHl 
per~embc gUnü saat 16 da Konyada askeri sauna.ima komısyonundo. yapı. 
ı.ıcnktır. To.hmin bedeli tS.TI5 lira lllt teminatı 3665 lira 63 ltunı.ştur. Ev. 
.:.af 'c ı,ıarı.ruuucsJ Ankara, İstanbul Lv, A.m!rliklert ve Urfa. Dlyaroaltır, 
Afyon bclcdiyclerlnde mevcuttur. ·raııplerln kanuni vestkaınrııc tekJU mek. 
•uplarını Uıale saatinden bu saat cwcl komisyona vermeleri. (1566.10742) 

'ı\."' 
Afağl<la. yazılı mc,·addm pazarlıkla cksUtmcierl 13.12.941 pazartesi gü. 

ISTANBl'L BELEDIYESJ 

~
llf lljılılf il ŞEH I R 

1 1 
TiYATROSU 

1 ıl 11'.l'ı;,ll \~I 
1 1 I UutA~I IU~'IJl."> U.'\ 

ııın ' o\ k_,u I 1 v Qll 

f\ı1üthis Aile 
(<1tlkl. ı ( 'ıı.<Jd••ı-lnı!r 

KOMEDi KISMINDA 
llııgUn GUodUz 14 de: 

ÇCCUK OY 1 1Nt; 
Akşıım 20,30 da 

SAADET YUVASJ 
--0---

Bevonlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gece 8 '.le 
3 bil;> u:c film l>irden 1) Raz alı. 

BUyük rc,·ü, 2) Afli generalin son 
emri. t.ürkçe. 3) Kanlı Tuzak. Ma 
ce ra fi Lmi. 

~<anıje 

Muh!':'" sarası 
narnılt kemal'in 

1\1111rı.ı~u•ı 11,11,: ı ı.uıı. <J~ 

ı<ııdııı. ~ rli f'J,, "uçllıı. rıuvw. ııer 

türt.ı ı~in tf't.nr t •f.-rnr rık\ılla.(':8&1 

tıir ııir:..h 

li;ıt, 

l''";i teri \Ahtı 
rı"r :;\• •tırıdıı ıuılunuı 

d'I Oklarla işaret e ~rıdı 
yerlere tatbik edı jjı 
Sonra da büti.i'1 Y 

ve boynunuza . . .. .. ' .. surunuz. 
B uruşmuş, solmuş \'e gc\~ 

cıldı. tazeleyip genclcştil'W'. 
işte sı7.c baır;ıt bir uı:uı 

OncP Pıınkre3tln ıle haı:ıt> it 
mış bir ınıkdar sut krerna.51 r.1 
mıkdar h zm ,.ttırilmıs ıl"rt~ 
kıırı:stırmız ı·e buna ıkl rn 
sut kreması ilave edinız 611 

cildi nizı hesi er \'<.' llna (ıdet3 ,., 
mıyncak derccedP bir ı:enelllı 
taJ:clik vcrır 

Bır meşhur artısı eençlıl\ ıc' 
rasıru muhafaza ve ıdmne.,0 .-_....,.a.,u 
basit usulü tatbik etmış vr ~ 
da olmasıpa rağmen genç ıııı 
lerını oynarnışt.u Eezacınız ô' 
lıtayı sıze !hzar cdobUır 
ınuhtevıyntı a:r. mıkdards 
beraber p<lhalı~ a mal olur 
beya~ renkte!:! Tokalon 11 ter-kıbtnde cıldlnlz:I besıaı'' ıl' 
haz.m ctt.ir.ılmı.ş zeytlnyatl ~p 

:tU saat 16 da KayS:!rldc aslter1 satına\ma komısyonunda yapılacaktır. T:ı. 
'ıp:crin belli "·akitte Irnmlsyona gclmelerl. Hepsinin tutarı 19.945 lira, katı 
teminatı 29~10 Jlra 75 kuru;tur. Her kalemi ayrı ııyrı t:ıll!Jo vcrltcb!llr. 1 :;-;;-;.-;;;;-;;-;-;-.;;-;;-;;;.;-.;;;,;;;~;;;;;;;;;;;;;;: 

( 15S2.1 O'i{)fl ı 1 Ademl ıktld:ır, Beleoğııkluğu ,·c 

kreması mevcuttur Bu t 11 
din ihtıyaç bı~ttiğl i:ıdanlll ttl 
disıdır. Herhalde mcmnurıı 

1 semcresı garan!llldlr Al\•',.# 
paranız ikı ml!U ı:ıdc cd{leı:'!"...ı:ı 

ll=~~
1 

d~rlsi ~~~arı 13~;:rı !
1 

GLzafAiyeNtl uOmıoı.mlKye~IAta!°§Tf ı~N n I' Alt.ASIZ - Bu gazetenin lı ~ 
Yerli \'akote. lOOO 4.2.51J 

1 

'yucu bayanı, derununda (bt 
T.alınn astarı ''°" 1.520 J>ro . Slclmsch'ın terkibidir. pembe) renklerdeki Tok&loll 
Astarltlt me~ln .,o :.!12.50 R.çct" ile kutusu 200 kuruş rile muhtelif renklerde Tokal°"ıııt 
I\tmıırltlt meşin :.!(} $7.50 1ı ---- - j ruının numunelerini hav! ılll<l .• ü 
Muht<'llf nuınııra yPnıeııl ı.ıılıbt 1 zellfü ımtusunu a.labll!r. Aın~ 

:f. :f. :r- 1 Doktor Hıfzı Bakım 1 sevk masrafı olarak 20 ıwrıw· 
G{)O ökUz 3SO ağaç dl.nglllt ınUstamel ö ;Uz arabası, iki öküz bir araba "\HH,tn•. MC rguAs~ı~ı pul a.~ağıdaki adrese gönden'~ 

\Olllple oıaralt perakende surctuc lıe;rct huzurunda ltomlsyonun takdir ·13 ı.,,fn:: r·•llmtııınC<Jc Hfin or Tokalon servisi • B. p09tş 
.ıymeUer! U1.crlnden sJ.tıl' cal•tır. S:ıtl§ :?O.--· 12-941 cumartesi glinll ıt uıı:ırtınn 11 herı:uıı o~lt>drn ~ıı.3 GZ2 tatanbul. 
ıo da Bnlıkcs!rde hayvan paznnnda satılo.eaktır. Bilhassa ~ııp zUrranın 1 

ili gUn \'C santtc satı, yc:;rhıdc korıılByonn miırocantıeri. (15;i2 lOG!IO) re•-::,~~=2!5:iill, ----
q. ,'[ • • y. 

,15,000 ı.ııo odun a.luıacal\tıı. .ı\•·ılt ckc.ıtmesi 4!:!-12' ~i ı p:ı.zartesı 
ünU sao.t Hi d•? lzmitte ıtsl<erl saunaımn ltomlsyoııundn yapılacaJ.>tır. 
.ı llplerın belli vakitte lst.asyon otelindeki :ıııltert sntınalmn ltortıiS) onun 
ımclcrl. Tahmin bcdell 12,840 ıırn il lttemlnntı 003 llrndır. ı J5vG 10'304 ı 

tf. :ı~ :(. 
4c;,OOO ıuıo koyun ctı ıııın.1caktır. Ke.p:ılı zarrıa ckfiiltnıes ı5.12.9U 

ıarlcsl gUnU saat 16 da Konyada ntıkerl satmalma. komısyonunda yapı. 
,,c:ıktır. Tahmin bedeli 32,343 lira 75 kuruş ilk teminatı 2425 l!rn i!l ku . 
ruştur. Taliplerin l•anunl \'i!Slkalıı.rııe tekllt ıucl:tuplıırı;ıı !hal"' flaatlııd<'n 
ır .ean.t evvel kom;syono. vc:nıeıeri. l!:vsa.f ve şartnamesi Anl\ıırn, l!tan 

> ıı ı.v. flmlrl!klcrl eatınalma l•om!syonlnrında görll\tir. Ofi3.l037:?ı 
.,. ... . . , ....... ... 

~ağıda yazılı mcvaddın kııp:ılı zıu'fla cl:siltm l ri hl::aıarınd y •zııı 
ün aat ,.e maballeroeki askeri satıqıılma komisyonlarında yapılacaktır. 

Taıİpltrin kanuni vcs!kalarlle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
t evvel alt olduğu komisyonu \'Crtnelcrl. (146t'i. lU31Q) 

Cinsi ~Hktarı Tutarı 'rernın:ıtı ıhat gün, .saat ve mnhıılll 
ltllo lira lira 

Od :.ın 1.950.000 ~'9.Z50 :!194 l 2.l2.9U 15 Muğla 
Buğdııl•dan un ımali 4 ovo.ooo ı i l.400 26.160 10 .. .. 16 G<:llbolu 

~ığır eti 50.000 25.000 l 75 1fi " .. 10 ., 
Buğdaydan un iınaıl S00.000 18.0SO 2070 

Sığır et! :?10.000 ,,6,700 4252.50 
Sığır eti 100.000 27.000 2025 
Sığır eti 100.000 2i.OOO 2025 
Sığır eti 100.000 :!7.000 2025 
Sığır eti 160.000 4.9.600 3720 
Kundura çift 12,000 102 000 6350 
Yemeni çift 10.000 5ü.000 37b0 

10 .. .. l(i 
15 

" 10) .. 
15 .. .. 15) 
16 •• .. 16) 
16 .. .. 16ı t~ker.dcnıu 
12 .. .. 15 tzmit 
12 .. .. 15.30 A!yoıı 
12 .. .. 1630 .. 

1 
Deniz Levazım Satmaıma 

Komiıyoaa ılADları , _______ ___. 
~larm:&ra tlıısüb&hri K. SaYnahna KonıiıııYODlDldan: 

Jasaat nuı .. 
ı - Kesif bedeli 12969 lira 43 kuruştan !baro.:t olup gösterilecek blr 

mahalde yaptırılacak olan bir bina. inşaatının ikinci defa kapalı zarf usu • 
ıııe eksiltmesi 16/B. kbun 9'11 aaıı g\lnU s3nt 15 tc l:mıitte Teraanekapı • 
l'!ndakl komtsyon biıla.sında yapılacaktır. 

2 - şartnameei ve projesi komtayonda. görtilt.ıbilir. Muvakkat temlna.. 
tı 974.21 liradır. 

3 - Eltsiltmcye iştirak \;decek tal'plerin bu gibi iglcrl yaptıklanna 
dalr natla mUdO·ıUkler:nden ve ticaret odalanndnn aıacaklıı.rı veslkalarmı 
ve yukardıı yazılı tcmin'ltıarlle birlikte tanı:im edccı:ıkteri tcldif mc''t ıpla
nnr bc111 glin ve snııtten tun bir sut cv,·cllnc ltnder komısyona ~rmeleri. 1 

(10534) 1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

l\~afia Vekaletinden: 
ı ' r .. 1:1ı-n1ı EU lşl"rl 12 mel ube ltontrol mUhendisllğı nııııt&~ 

hiılndc"<I \. zklrt ckre ıırın ıalahı 1~1 muhammen ke~lf bedeli vs.b 6 

, 
esası ıız rlnd n ıs sısıı ıı (60) l\uruı,ıtur. ~ 

2 r~k~11tmc 16.l ~ 941 tnrıhme rasUıyan salı gUnU s:ıaL 15 tc ;ti' 
ıad ı ~u ı :eri ıelsllg"I blnıı.sı tc;lndc toplanan &U iııletıne komlB}'Onll 0 

du kopalı 7Alr1 usuııı, yapılacektJr. 

'l İnt~kl kr el sUtıuc şartmınıcı!l, ınukıneıc prvJeııl bayrodırııl' ~ 
genel ~3rtnan ı, unıumi su i:lert !ennt şartn:ımesile lıusu&1 ve terıııl .~ 
nam Jcr! \'C projeleri '34) lira (41) kuruş mııka.blllnde su işleri ref!11,,,.. 
118.bllhlcr. ~ 

4 - Ekslıt.ıncyc sırebtlınck 1~ln ıstcklllcrın (312771 Ura (3S) l{llG' 'I_ 
ı..:\ •• ~·: t tcmino.t vcrnıcs, ve ekmltmcnln yapılacağı gllnden eı:ı aı 

1 
c.vvcl el',..rlnd bulunan \'CSl ta. arla b!rltlttc bir dilekçe ile Nafia \'"":;.ti' 
mUrucan.t eder elt bu lf'! ınahııus olmal: fü:ere vesika almalcn ve ı:ıu 

yı ibraz ctmcıerı şarttır. ,. 
Uu r.ıUdd t lcln-!t' \·e!ıl'a taıcblnde bul rnmıyanlar ek8Utmeye .. 

edemezler. t>lf 
5 - bteklllerın teklif melttuplar:oı ikıncl maddede yazılı saatten f1' 

at c\•vclıne kndııı:- su lş'e:l reı.:tığ•ne makbu::: mukabllındc vcnneıert 1 

dır. 

Poııtada oıan gecikmeler kabul edılr.ıcz. (SGiS..10255) 

"11aliye Veı< aletinden: 
Glmt\ş u ltlO., • nrqlaklarıa tedav,al 

~alt>rJimaıı ba um a 
°' GUm i bır ı.ralıktarın darp ve piyasaya i':ıifi m!ktarda Çtka~ J'd 

zerine 1.2.fJH tarihinden itibaren tedavllld< n l:aldmjıW§ olan gUmll§ ~>"' ~ 
ruşıukinrıu l 2.941 tarihlndenberi yalnız maısandıkıarile TUrkıye cuınb11 ~ 
merkez :ı'tasınea ve mcrl;:ez bank sı bulunmıyan yerlerde ziraat ~ .,e. 
şubelcı ln ~ apılmnktu. olan tebdil mua.melA.tını:ı. 31.1,942 ak§amı nuıa1' 1'" 
r!lec ktlr. nu tarihten sonra mezkQr paralar no.klt olarak hlçbtr veÇJıll' 
bul cd 1 ılyec ktlr. ııoP' 

Et n.!c h mu ~Uz kunı~luk bulunanı rm 3l.l.9~2 ak.i&mm:ı kadS! ~ 
ııı.rı maısanaıklnrlle, TUrklyc cumhuriyet mcrltez bl\n!iutndn ve rner~1 ıııı' 
kası bulunmıyan ~'erlerde ziraat bankaaı §Ubelerinde tebdil ctıırıneıer 
olunur. (826Z. 3S36) 

M.M.V. Deniz Müıteıarhğından: 
Muht llf c!nate husu!il tip elektrik ampultı nlmıı.cakt.11'. Teeltıtl 

detl u:.un vl1cektır . 
tsteklilerııı lzllhat almıı.k ve resim veya nUmane erini 

mtlslnşnriığımıza \'eya Kasımpqada deniz ltvUlm satınaınıa 
l~.1!?.9tl tarihiftO kndar m<ıracaa.tlan. l8T80.1039fı) 


