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~ u si ara 
arşı 

aDonlar 
ııslar U1.a.k Şarkta çtka.n ba.rbe 
~irak etmediler. Et.miyecekleri. 
i de söyledil~r. Fa.kat Japonya 
ki bir bs,§vekilın ağzından baı& 
\.'Yetlcr Birliğl.ni tehdit ediyor! 

:ğer Sovyctler !ngf!iz • Amer!
~ tarafını tutmu.-.ı olsalardı 

di) e kadar Tokyo &ehri bir 
gın harabesi haline gelirdi. 
l~ılıyor ki Sovyetlcr Uzak 

arkta h~rptcn içtinap etmek i.. 
'n ne yapsalar Japonlara yara. 
ınıyacaklardn·. 

Yunanistanla tren 
münakalatı başladı 
Türkigeye ait ithalat 
mallarının karQJan 

nakli mümkün Otacak 
-

Sovyetler 

Ka~uaavı 
aeri aldı 
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Kara llış 

Diyarbakır- Cezre hattında 
85 kilometrelik 

kısım nakliyata açılıyor 

Rus kuvvet~eri ._. 
~~1!9iiıiıiilllml ~ ~:..ı:.·---

bl. r çok 1 Dl~n ciğledı>n sonra bııo:layıın !mr ;;ocıı t;1ı,lıalıo. ı ,au.ı.r ıuu.htelli fı:ı.sılalarıa'. 
·, tlevam etmiş \ C bSba.hlOl 'ill bütün şelılr beyaz hk örtüyle örtlllnıll.,tür. Kar 

~-:ı B maouuasm.ı görllyorsuııuı: no. ktalarda 1 fa!!tla.lnrla dev:ı.m etnıel,tedlr. r.esimdc bu sa.balı bir soka.ğm 

Edirneden lıabcr- v~rn.diğine l Kuleli ~ ~ tren ---------
Ynz.fln: göre Avrupa hattı .ürerindeki irtibatının ~temin edildi• · •ı r 

llseyinCahltYaıçıa ~a::~:=:ı: ı :~~~": l.o~.:!<~~.?~ s.s.c: 1 VASFİ RIZANIN EVİ SOYULDU 
t ki Japon ba~n~'Jdllerinden Hn- başlıyan trenlerle Meriç kÖJ>rü. sml ~tlteaki'I) ~r.r. Bu ~akşamki R us tebliğine göre l 
i ~a:ıdrğı bir makalede. pek U.. süsü için maızeroe. t.aş~akta- ı l«)prüJlÜD .ŞUbQ.t sYt ıçınde ta: si~ kuVvele.ri Kalininin g_arp ke- 1 ~ • t . . k d k b. 
olarak Japon noktalnaza.rmı dı:r Maraş köprüsündeki lnŞaat manılana.bll~ JtUVVetle tah- -ıllld b k h ırs rz hızme çıyı an ıra a 
dafaa ediyor. Tez maliım: A..-- faaliyeti so~a . erdiğinden .. m~te· min edi~. . . Sinin :ir::n~e~ml~~~~~ü:~ I' r . ır gece 
~:ı. Almanyayı ,.e ttalya.yı, ~ / hassıslarla 1~çil~ ~~'!k<rPru~ Bu itibarla ~~ ~e _Pire~e ~la muharebeler yapmışlar • t• k ld T f 1 • 
- !iiarkt~ Japonyayı çember i~ı- geçerek Merıt; koprusu ınşaat.ın.. <'..?karılmış ola.ıı 'fül'k ıdhala:t ve ileriJemeğe devam ederek bir evde llllSa lf a 1.. ele 011 te11 n de kesti 
almak ıstlyorlar. Onlar da bu da cahşm.ıya başlamışlardır. maIJarrnm kata.da.I1 ınemJ~keti· 11 ~k ~rleri ve ezcüm' . Moskova 
beri parçalamak için siliıha Diğer ta.raftan Dedeğa.ç ile 1 (~ 4 üncüde) (Devamı .ı üncUde) (Y:ızısı 1 üncüde) 
lmnk med.mri;retini tluym1!;;1ar· --..::....--- ..____ ___ .....:.:::...:.;:.=:.:.::.....:::....::::.:..::.:..:.~------------------...;._----~ 

l>oi:,rru,,unu :SÖ) temek lizımgelif
• harb1n sebepleri hakkında o 

r ıııuhrelif tezlere t.esadüf e• 
oruz ki hangisine iruıuacağonı• 
kesfümekt.en aciz kalıyoruz. \J9 
misnl;:mı kru"&D del'letlcrin mü
aa ettaüerl clavatar 3.1".ı.sındn. 

rtik f rkla.r «örülüyor. Daha. 
~ o, zıuııan zunın.n, bu di.·ri· 
değisi:t or llal 'e zamana. göre 
t · dôiıili!.iibm blrlnl ele lt .. 

lnr 'e ooılan dolayı miiea.delc
giri,miş gibi görünüyorlar. 

llalbuki bu Uı: dedet bir üçler 
· kı imzalamrJ:ır , .e bütüıi si· 
etlerinl bonoııia. ı.esbit ,·e iÜlıı 
şterdir. tl!;lCr nıis.:ılnnda isl' 

ber içinde kalma. şl.illyetine 
C ~adüf etmiyoruz. 
ıfaronya Uzl'.k Şarkın sevk 

idares"ni bu mi:-aı, saye • ! 
e dcmlıfo et ti. tir. Hnni çen.- ı 

r.emc n~rede kalclı '.' 

Japonya Uzak Ş:.ı l•tan bütün 
Yaz insanları 'koğm:ık politikasr-
çoktan benin emi5Hr. Çember 
de kalını.; 3 :ıı • t kalmaktan 

rko)a diisruür. biı dc,·lctin ihti• 
t tedbirleri ile bı1 ?'ıô.lilmiyet a.. 
·mııa uo bh;t üh bir ı.ezat ,·art 
llayaşln!.n Jaı>0nya.}', mazlum 
\'kide gösk>.nn ek kın ileri sür 
ğti ~berlcmc nı•ıs·ıJuıın h:ıki· 
ini bütün C'fü:>?ı nDhum ~trr, E • 

r tngilterc ile A•ne lı:ı J:ıpou. 

:rr c;cmhcr i<::ne :ılı :J.K isteseler. 
bu yolda yaptlmL5 bir h.azcrl1k 
ı olm:ı.k icap cderdl. B(;yle bir 

Y düşlirunedikleıi o kadar muhal;: 
ktır ki Japonların adeta davul 
tna ile tertip ettikleri baskın 
reketlne bi1e mukabele edecek 

ı ar haztrlıkb ~ıJuruuhla.r. ı 
llayıı~inin sözleri :ı.ra.smda. Rus 

taalliık eden kısım ~.ok dlkka
§aya.ndır. Eski Japon bn.şvel\i-

e göre, So,·yetler BirUği ile 
Ponywım ~ı kart-ıya. gelmt:

mnhakka.ktır. Çünkü Mo..,'ko
hOkümeti a<;ıl<ç;l. İngiliz - .-\.me ı 
n tar.ıtmı tntmu_mus! 

Ruslar Uzak t':ırlıta ~ikan J1ar- I 
1 iştirak cunerlilcr. Etmiyecek

lini de söylediler. l'ıı.l<1ıt Japoi!
eslki bir bn::-,·ekilin u~-zmılan 

la Oljetler Birliğini tehdit c· 
~or! Eğer S•J\yetlcr lngili:t 

eril<an tarafını tutıım~ ols:ılar
inull've kadar Tok) o :-ehri lıir 

ııgın · h.a.rabe-..i haline ;;-elirtli. 
ıııa~ıhyor ... i So\·yetler ULak 
tl.;{a harpten içtinap etmek i~in 

n yaıı-;ala.r J:ıpon]ara. ~·a.ra.ımm r. 
caldaıdrr. lfoş:ı~i hunn a~ıkça 

'ra.ı ediyor. 
''Japon~·anm ha.kiki ve tek ht:• 
fi bütün Aısyo.ldarı İn;:,11iı • A· 
~rikan boyunıltmığundan 'kurtar 
aktn· dh:or ı·aı.:ıt l·u :-.özlerin ,, .3 • 

md& Uzak ~arktan Hu ... ları u-
kla!C\tınn:ılt em:!lioi de oJ.:uma. 
k imki.nı yar mıclır'.' U:cık Şaxk• 

ll A ,·mpıılıl:ırı tanı:ımen k°' a • 
rıl J aponlar Rn..,ları bir ~ün ora.. 

il bmılm-Jıı.r mı? Buna hiıinı hi•; 
~ 't>lı emb:. yoktur. H:nı.:-.inin ...Ozl ... 

hi.~c ~ f'lli Fr ~e~ iii! ı'<'t nw1ni ... ti r. l 
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Luzon 
adası da 

Lingayen 
kesiminde 

Japon a ın 
saldırısları 

.a 

püskürüldü 
Japon tayyareleri 

A~ şeını r h2n 
e~ ilen m an Uayı 
üonıliala ııfar 

Loııdr.ı , Jj (,\.A .) - B.B.C 
Anıcriknn haı·rı tebliğine gore Fili_ 

pındc, Luz::ın adrı.smd:ı, Lingnyen kör. 
!ezi k iminde Japoniarın mUtcaddit 
sal.dırı)arı püskilrUllmU.~ ve diğer kc
sinılcrd.ı cıu.::mnıı taa.liyctl topçu dlL 
cllosnunıı. ınbisar etmiştir. 

Amerllmn kuv\'ctlcrl Manilladan 
100 ldlonıı:tre uzakta Allgo nehrlnd<: 
ınevzı alm•şlardır. Aıı.timona.r mmta.. 

(De,amı 4 üncUde) 

Malezgada 
po şehr ındeki 

kauın ve çocu:dar 
uı aklas ınldı 

~ 

Rangon üzerinde 17 Japon 
tayyaresi düşürüldü 

::,,iııg !'ur, 2 ·; (:\. \ .) - J apon Uerı 
hareıt ıniıı tehdidine maruz mUhim 
b.r .ehlr olan Malezya ka!:ıy cnd!l.stri. 
sının ın rkez lpohdaki lmdmlar ' " 
çocııl<lll" talıliyc 1:ciılmışlcrclır. 

l..umlı •' · '?i' ( \~\ . l - İngiliz ve A . 
mcrık:ın t ;yarelcı ı Ran:;-on Uzerinde 
17 J:ıpon r yy::ııC' ını dU~UnnUşlcrdir. 

!ngiıızlt.ııln k ; yı!Jı :.ı tayyarcd!r. 

inr ilız - Aınerikan 
konf erar.sı 

Kt-nra, deniz ve hava 
stra ji eselele· 

r le u""raŞ1J• 
e&rc;l Kmıe.da,a ~ 
~ J 

gidecek 
(Yazmı 4 iioriidc ı 



Jltısralardan -

Böylssine can kurb n ! .. 
:vq eski çağlarda da bugün· ' de ;yurt faydalanır. Fabt~ liıı;ı.t 

gibi, f ecl ve korJ.."llnç oİmamak maaasmdaki desiso ile, plinm ma.. 
berabc1' nüıayet eonmacı. ölüm nasını a,ırt etmelidir. Di!.:ıiin de • 
l@!t:la oWuğu • i~ln yine kOl'kunç 6IMıye veıdill manı. bugünün plS... 
fecidi Tayyare, deni7.&1War. na verdiği minanQl ayni değı1.dir. 

yük bÜyttk ar..-•::ar, bJlmenı Desise, malİlm ~ bir miniJB gil-
hk toı>lar, tnsanlan orak gibi re de hDeUrbk, ,..a.n~ demek.

en mltnlykler, tanklar falan Ur. Yüı"e'Dm nnnn• Jtie, yataly& 
ktu amma, oklar, m.ancm.ık.l&r. lmıfar ,..,.. 
~lnr vardı. Kalelerden, blllhua-
ordusDD- 111t1N sımk ..ıar. 

ytinyailar dGllllltir. laflar J'U'" 
rla.umh. it.iyem toplan. blnlet-
imu öldtrmes. falıat epey .... 
Jayarch. 

O devirlerde de, bog\inkil ıfbi, 
nsm patlalI ~·ermesinde hi~ 

H olmJJ'U alaalar, na&d alda • 
n, anlamadan. bilmeden sava.Şa 
dP•Jcr, sımrlarda boğuforbr 
' ü:jOrlerdi. l' e eıonunda., ortalık 
t liman oldup amaıı, ıra:ıal'lı 
nTnr çıkar, ne oluna onla.ra o 
nlu. 
mr devlet, bilmem bu.ngi devle· 

kmDJ , hiddetlDf ondaıı değil. 
şlmıundan ~.tJı.anrdt. Cepheler 
kıldr.kt:An &:>nra~ kli.sik telihki 

eıtiade san." dediğimi% \-aka-
• bir nutfum ~jnda "hodat «lı. 
da" Myılsbfteeek a..tıkle-r gibi, 

hemen hemen ~ taallfik 
ez lşlerdf"'t s:>-yılrr, ya.şm ya

mda knrunon yaıımasına kimse 
emmlyet YermH ,miibim!Sf'ftlez • . 
Eüi ~rda, iia.\"&.5 pli.nlarmıt 

esise derlerdi. Plan adt, pek 
Uamlmazı~'· O 'Zllılll:an, orduınm 

ifa bulllllJln pafllşahJar, kral 
, ~nlarlu,, desiseler hanrbT· 

r. Bir kııJep nasıı za.ptedl!\..>eltfc· 
ni düşünürler, içeri adam &Ok • 

çareslıd an.rlar, dü..,man 
emlekt>f.1ertne fedailer yoll.ıular-

t. 
Bugb de ayni f~I genel L<ır· 

aylsr yapıyor. :Plinla.r ll&m'lıyor. 
örlilöyor ki, her şey teı;errUrden 

baret •• 1.'alnı:ı:• tekrarlama işinde 
~im df'ğlşlyor, desise, plAn olu • 
·or. 

Hayatta munffak olmak l~ 
·~-~ J;.--..L..4 ...-....ı. ıa..-n.ı-. 
>tan:ı. eheff'.mi;vet vermiyenleJ"ln 

~. tietis on lri:;:l 
idcllaya bıtvşma.!ıolar; dcsieede lıt 
rtbiıteriae ~ çı:kart.mak, ,.aya. 
bmLkmak için paçaluı ıııvanutlar. 
Ve bulardaa biri btitfi:a arkada' • 
laıındaa ~ttln çılmuş. 

Bo adam, pzct.eJere ~ bir 
iJb venat,ı '4En !ri pe:tat.esl gefl.. 
ren ~jff;çiye oa beş fiilin hediye '\·~ 
ree>eğlm !,., 
lsk~yada ~lftd !:Ok, öyle be,. 

on, ,.ırmı. eut dclD- lle1e btr tek 
~ oo ~ ,m. ~eı>i, 
hasisUğiyle ün aimı~ İskoçyahht·• 
nıı göztinu fal ~ gibi ac,:.mağa 
sebep oJ1tıC.'atl önemfi ''e ganlce hir 
para. 

trl pal.atesi olan berk-Ob mabıu 
ı:;etfnniş, iddiacının evinin önünlı, 
hnni eskiden adak adanır UirbeJer 
yardı. e\-~Ta derl~i onlara. 
m1JDJ1a1', zeytiııyağln.rla. tilrbeleriu 
önü_ iı;i tı:".dmı tı?tlnn dol:ır. JK."llc<"• 
relerine bczh•r bai(lanrr<h, işte Jıl 
diacmm evinin önü de övle olmuıı. 

Niha-yet hiiconmn a.rka.-.ı kesil· 
mlş, paates gelmemeğe ba~b
m1ş. Ehram eeklini aln.n patatefı.. 
leri tarlnı~t:ı.r. K~ kilo gelse be
ğeuln;iniı:? T2m dol.'tl~ bin sekiz 
yüz yirmi yedi kito .... 

Bu kad!ır patatese, en irisine 
\erdiği 15 ~iUnle h8Jüp olan Jddl
ILM· lddiayr 'k'An.tmn':1, Tt-:kOT'U 'kır 
mış? 

De8ise amma., kimin ne demeğc 
hakkı ~ar? Baha .. -ın-;, hı~lre"t 'c-
rildJkten ~ra ... 

Böyle desiselere can Jmrban ! 

El elden Ustündür arşa <_:lkmca ! 

Pirinç narhı 
tasdık edildi 

Pirinçlerin aatılması 
serbest bırakıldı 

Dün kısaca. kaydettığimiz 
gibi fiyat mural<abe komisy, ·n u. 
mm ge~ hafta kabul ettiği pi_ 
rinc: naıiıı Viyalina cinsi pil'iı~ç 
hariç obna.k Uzere Ticaret Ve 
k!letiııce tasdik olunmuştur. 

Bu cİn11 pirin~. Bursa. \'e civan 
mahsullerincl€ndir. Lüka addedi
len bu pirin~ler yavaı7 yavaş pi
ya.sada.n <:ekilmektedir. Diğer 
cins pırlııı< narl{latı, şunlardır: 
Kastamonu, Maretclli toptan 
·H kuru..~ 72 santim. ııerakende 
~9. 5kuruş, Antalya toptan 38 
kuruş 4 7 santim. Pôrakende 
42,5, Seyhan Mar::ı~, Hatay top· 
tan 36 kuruş 40 snntim, pera. 
k€'_rıd~ 4C,J 5ant;m, perakende 
40.15 Jrnru~. 

Beyannamesi v~rilmiş pirinç· 
terin, bu nark ti7..enn<1cn satılma
sı ~rbe~t b-ralnlmı~tır. ----o 

Basma tevziah 

Yılbaşı 
• 

gecesı 

Eğ; ence 
yerlerinin 

yeni tarif esi 

De;izyolları 
idaresinde 

Yedi memur mUdür•Uk 

.Japonlar! 
lfananm 

yaptıkları 

Amerlk~ h:ıhriye 
bir notkuııd:ı. Jıı 

emrine alm~ı adetlerine t.clQns et 
.,...._ , ._, 1,.&n 1 .. :ıdalnrmda.ki donaı 
.ı.ft'..nlzya,ı:ı:n umum mliuUr ,ı"' , ıopı ,.. h t' (J ua eye ı 1!.pon .. 

rü • Haydarpaşa Jı,tltında. bo:u ıncınur 1 trrl 
0

,, 1 .... 
ta anns ..... a ıı.ruı 

larm b~:et n\•Jameııı.:mı UBUlUııe uy~nl ba.<.ôl&rma." J:f'lıniycce 
bir 11ekild-c vnpm:.1.dtl:l'I rı teııblt edile- ~· _.,.. 1 ( , ·· 

• ..,aID~ nfJlf'r&~ 
rek tnlıkil~:-.Uı giri ilmi~ ve bu talı.. ı · · , ~ 

UllJn ı.~:OIR.ı,, ,_ 
ktka.Ua. all!.kRsı gö.dilen yedi memur (.Tapou . ı.us) 
umum mtl:liirltik emı-ine almmrştır. ::er.tine pek benzer 

uğrcnı.ilğimlze ~öı-e, üzerinde tahkL Rusya, .Japoııy 

BEiediye reis kat yaptlıı.n hU.StL'i, bu mcın.ı.ırla.rm n.. kaı.andı~ı ıaferlfon 
boneman .k&rtlanru zıı.uooıamamak 1 ~ıne e1'1gel olmntit.t 

muavini izahat -ç-e toplantın biletleri tek;--n· satmakt.a.-! rn il7,erlnde ha.kimi 
drr. l 'a.şıyor; Port. veriyor koz sene müddetle 

1 N t ı • k rır.l.ryo:rdu; o.mda 
Noel ve yılba~da. M.baha kn.. 0 e 1 kcri Uman 1mrm115 

dar a.çı:Jt bulunacak ~o v-0 et- k d J:ıponya, doıı 
l<ınre yerlcr~nin tarifeleri beledi. an unun a ıcaıdlrmlı:ti; J90:l 
ye daimi e.."lcüıneni ta.raf:nclan fa~. ~ık dmlzde mane 
oik olıınmnstur. Bn milue$ebctle ta o' ı• la"' t yordu. Ruslarla h 
belediye -reis mua;-ini fü{at Ya '" ·• lince onbı.rw nıUtt 
nal demiştir ki: -o-- lamı iac lumş 
•·- Noel ve yılbBf! gE'celerindl' HükUmet Meclise yeni bir liılerle hlr it:tfüık 

ötedcnberi adet olduğu \"'eÇhllc ba layiha verdi pıldr. l~?-1.. ~cneı;i 
zı. mahdut eğlence Ycrleıi. eabciın nnwı on uı;unıle Jıı 

Yılbaşı bilançosu dolayısiJe !<adar açık kaJmı:ı1'tadI1". Bu &enı> An~an bil.:llrild!r,'ine göre, adli.! hnr~ sefiri !'on t 

d ld de bu müooseseJ .. r, belediyev. e mü ye vckaıl).tl nokrllk kanununun tlı- lfarp ha.ıırhldarı 
satııı.lar dur uru 11 ' ok dd l ln.! d ~0tırc bi lA.'-"lb:ı ~ racau.t ederek rast birden 8oru11 ç ma. e er e,,"' n r " · lar lıaıcır değiUe "' 

lkUsat vekfiletlnd.:n gelen bir emir cnlrşL"'l'aca.klnn, mut>'ki hcretleti· bazttlıyaM}k DUyUJt Millet Meclisine mnl< i~in lifı uz· 
le dUnden itibaren Yerlirnalta.r paz.."l.r. r>iu mas::ı.rifine. bu hıı~u.~ için te<l.j . verm~tir. otuzunda Jııpen 
l:ı.rmda istiy..:ınJerır her ctns kum!l§ta.n ~eye meclJur olılııklal'I vorglye Bu lt\yihaya. göre, her asliye ma.ıı.. metinden nota <' 
.!13.trş yapılnuısma bllg!a.nmıştır. Evvel n.ü.stı-rlleriıHı bu geCclerde dıı.tJhl l>enıcs:lntn bulunduğu yerdo ihtiyaca rrum \·erllccıoğini 
ce yo.p.l§tmla.n fişlerle ve soyadı b;ı..:JI. masr ınutat olan l<OUyon v~ E'nl göre bir veya. biı"lcaı; noter bulu.n:ıcokl nnıayy<'n bir ~ün 
na dörd.-:r metreyl gaçmcmclc ~life sali hc<liyelet'e ve salonlnrmm stiıf ve noterler Uinı ve hayır mnease:ıeforiı ~ubatta :ror Art '" 
"Çerllcn pe.tuıırn .. pazen, AIX'lernuı.n bıı7.1, knmcsine ihtly&r Cliecek1cti mas- rei.'i ve azalıkları nı.Uııtcmn., a"\"UkııL ı d!!'ni1-e çıhtı: e 
'1:-:ısmaya ilW.ls:ır etıneltteydl, DUn ge. rnfla'ra k<:ı~ılı:k olllrak tarifelerin:• ltk dıı. da.ıul olma.k 11.ı:erc Uçlıir bi:tme.' O ~rrnua lmp:uııtQ 
len cmirlo tevziat §llınu!lc!1Ci1rllmlstir. zam !stelYınde buJUll?ı;uşJardJr. tc girem!y .. ec!rJert gibi ıı!yafil parti. tmdııki , ak~ck 
Nutus tezkeresini g~teren her vata.n. Bv.ı müe:sscseıcr, h•l a!:.<,;;ım mü· ıere do.h:.l olam.ryacak, ıı~lm ~eriyle ı~rln ke>ilmP.Sino 
ta~. istediği ktımM,tall v~ya. maldan tenevvi tablciötte?l murekk~lJ Yi! UğraJIIUyacııklıı.r, borsa oyunu •"- ı\ym a!h"irm.la lll"k 
~r metre alabılccektir. Bir evde kıl-: n.ek lıcreti 0 Jara.]{ 715 lir.ı \"erll.ınc- mıyaca.klar, tlcanıUe meşgul bulun. gemileri do 
nUcuırı varsn, berlte:ı, nUfu:s tezkcrel -ı si l ve ırkiler içfıı de Ryt'Ica hu mıyacaklardrr. deub:e !:fı~tı. Pet 
nni ı;-östcrmek şartııe ooııcr metre ku- r.ısbotte ·zam kabul edilıne!:ıini is· Noterler, bıtmakt.a. oldukları d~'fter I Jtererere devam 
ma., alncaklardır. Bu .suretle, hnlk·n temişleı'dır. K~<fi)'ct iktrsa.t mti· lcri harico ~ıJuı.rmıya.cakl:ı.r, kcndllerı. 1 nuındarıl!Jbruı, m!.l 
:rerllr:uı.llarmdan Il\.yikUe istifadesi te. aürliieünce t et!illt olunduktan son· ne verilen em11netıe: Uç s~ne za_tofı.n.., ..,,. taarruz ,.alil l 
mln edilmiş olacaktır. Bayramd.:ın son ra d~.imi encümene ııc,·kolunm~ Yf.' da almmıı.dı;'tr veya. masrafları öden., huekette bu unm 
r'J. i!B mc.haleleree ve ıremUerdc hu - cnci;mcn C9 c:u sureue karar >er· mcdi~ takdlrde bı.ınlan nıliaayedc ne J!IUljtu. Hatta Po 
El'Uni tevzlat yerleri o.çılacaktır. mi§t:r: 11:ıtabilecckleı-cll.r. Öl Um hn.llnde mi • ! marunda rlemirll o 

Ancak, )-Crllınallıır pazarları mlldfir 1 _ Yemek için istenilen 7•5 li- rasçılanna, yaş tahdidi veya mn.ıo.n .. ı bıı<ıkın yn.~ılınam 
lllğtı yıUm.~ mwuı.sclxıtıı-0 . ~npl~r ra ye ·n !W\nıl 6 lir:ı. ka.bı.ü ewt- 1 yet veya dairesi ı~olmak eureUylol ı~ıkga .. k&l'a40J _g 
totıu1<. orlthırok b!IA.r.ço tanzıını ıc;:ll . ..., ,_ 0 n ,..ıı .. b .,.;ı..: m""""'- vail.felerinden ıı.yrıJe.n noter ve not.er lılle duı;ımam ı:o 

l tnıı~·. eç:: E ı .. u "'",,, u.,.,,.. • · • 
.ııatışıanıu muvalfkaten durdurmuş. ectielcrde ta.bldöt iiya 1 5-ü lim muavlnıerin"' yardımda bulunnıa.lt \L nilp • ami~gı: 

Altm üzerinde &pekülisyon tur. Yıltıqmdao sonra t.eısrar satı§ - . idi. zere An.karad:ı. blr yardım ssndığJ tenşb~ ~ti.. 
ıara. ba'lanııca~t.ı:-. 2 - Yemeklerle birlikte içilen kurulaca.kt:ır. Bu kanunun tatblkat.m.. ~w. rn se zın 

yapanlar TPJtekku'"r fçlo!Ar için J:ıiç lir t.'.l.lXI kabul olun. oa Mcdre3etutl.."llZllt ve Nuvab mektebi relsligı altında :V 

ııe Ud yakut bir araya gelir, ne 

lahlh -. ~ mezunları, ?nkuk !akülWsi mezunu dan l')OUfa Ruslar a ~ ı.a .. n ., n.- Borsaya yazılı olıruyaıı ve e.ıtm Uze. Memleketimizin ciddt ve mllkemmel tnam·ştır. u • am.Iral Al 
~,..,.,.._ ~ • ·r , sayılacaktır. sı e 

rfnde aıpel<UlAsyon yapan bazı ldma&r- bir aıbha.t mllcsscscsl olan cerrabp~a ::: - Yemek Yetneden ı<) en ıÇ· mfüü ohınamaz· 
!ar h&kkmda kanuni takibata 00.,la.n. ha.lıt.aneırinde tedavl edildiğim müd- kılercle rakı ve blradr:. .}'Ü7..de 25 -- --0 mal kısmmdnJJ• a. 

V c./nt mı~. detçe sayın ve hazlk asabiye mUteal'..s. l erli r;.n.rap1arda Yiizde 50 zam ka- Belediye kooperatifi OO.liU: ederlerse 
.A.srm Us •'Beyaz evde taribl bir b3. EvvelkJ g11n dördllncü VakJt barım. sıaımız doktor ŞUkrü Ha.ztın, kıymetli bul olunmuştur. geni1letilecek deniliyordu. Ayni 

sm. ko.:ıteranm., ba§lıklı yazmnda da.ki boraa ııaıonunda sa.tışlıır devam profesörilmtız Bahri ismet, asilıtaııl 4 - F..<:ncbi i~Jleri diğer za. Belediye memurlım k.oopcratüi pon doneJ!m.aır;ı p 
ı;<Syle diyor: j ettiği bir sırada h\l.kCmetin emriyle! bayan Saliha tıe bana pek ihtimam ve ma.nlaraa olduğu tıbi serbest bıra- ni.n mevcut t~'l.ıl.tml geniı;!letmck 1 DR gelmiı-:lf. Anıl 

Ç-O~il Rmtyanm nıiidafaada mu I emnf~ memurları salona girerek bor 5efkaUe b&kan hasta.b.'ıkıcı Hatice ve lnlım~trr. üze.re tetk!ltler ynpılmaoktaılır. Bir j (322 • 81.3) t.onl 
\--affaP< olduğunu kabul ediyor; fa sa.da muaıne~ yapaı:ııantı h1lvlyett4lrL Fab:na ve Mehmedo derin toşekkUrle_ 5 - Diğer 1!iınsomasyoo iı:'io milyon l'ra. t~il!atm meclist~n muhr!blne baslaıt 
icat Almanysnm taarruz kabiliyeti nl 1nceıeıntı1Ierdir. Borsaya kayıtlı nmt sunarım. g~n sene 200 1%ıı.s almrnışken şubat devresinde istcmne& muh • Bunlar kaı"anlıkta 
t:ı.m:ımcn yo:ı otdu,rana bwıar!t- olmadıklan g6r(llen bazı: .simaa.rlar 1f- Muharrir bu sene azami 250 k ·ru~ a.lmması· temeld;.r, Yeni teşkilılUa muhtelif l.ar; hicblr engel 
·or. Almanyanın en bUy1lk ihtiyat' ten menedUmtıtlr. Nezlbe Mohtttın na mü:ı~de edil~i'}tiı:.,, semtlerde Şttbe41it~ kurı.İ"lac:akbr, J vilı; yardaya. ya• 

vetrol olduğuna söylüyor; faka\ 't.nl"ptncriul dil!-. 
bundan sonra harbe devam etmek attılar. 1.1ımi to 

~c;in harp nuı.Jıeı:ıelerfnin un im- - insanın ~ tane evi olur? hüda efendi hrtT..retlerln-c!., t.:ın~i hedefini 
unmamasmn. lht mat vermiyor. En _ Böyle işlere burnunu sokun. _ ., ,, hkta ve derin 

mühim bir na':cta olamk Almanya. ca.s ayda bir ev almahıım a.hba.r! · · ·• ma.nd:ı yükselen 
nm lçer~den bir lhti11ll~ yıktlnuya. Rem i.<:izane söylcyim: BunJa.rm Olaıı olmuştu~- ArkıısI da ne oln. ve dmnan sütunla 
cağı, mutlaka ona msğUip etmek sonu nedir bilirsin? - MAYfLJ1(:1 ,...aksa ob.r.ıı.k. rr:.r m-a..':>aya. a&dık. larmdlln uy:ındrrd 
~ dışarıtl ddabun ~rmaıı: icap edeceği - A&lmak mI? , .. - . lıi IJ~b Zavallı Gülya•ı kıınter içind<.>ydi: 1 Ekrt~fı ~in h

1
• J 

""'na.a. 0 e ıunuyor. - Assalar tak almlarmdan öp. - Kn•k gıine k:ı.da.r ölürsem bil ''~ eşı ıç 1 

Harbin bü,)llk okyanusla Ameri t~inJ o~lar, derlne saman dol. ıd ~ndeud;,_ "E.ı:en.köyünde l.ıoca !111 ba.forya~ 
kaya lw".ıtr aıanmumdaıı BOD.n d caklar yazan: Mahmut Saim Altunctağ No.42 :~t pişirm"ş" <leyiı:h:CS ne y:ıla:n laf ··~ldu. ~ tiç bınc 
rnüttefllder :mıs~da mllştcrek ha.- ura ·•• ooeyim seni z::ı.n:nclt:.m. Ecre.ket h:' la yedı bin ton 
ı-eket n kumanıla birliği sün.ti• Doktorla bel"a.ber dağlardan aşrp Olan olmustu ! Arkası da ne olacaksa olac .. lt. Bir ara.baya versin ki lli!.11 kertc:-'n<le hocn.nrn ıiin y:ın y&tm.J~ 
halll ISmn ~c!en bir llte8ele olma" şoseye indik. Sepet.in i~lndcki ço • atladık. Zavallı Gülyan kanter icindeydi: ''Kırk $lÜne ortadan kıy;;-o:Juğu ağna.sı l.:i1. 1 h:ı!~~mı!'!i:ı.nb; !: 
tu. va.,~ngtondıl l."TI.u.lacak bir yük· cuğ-.ın sesi çıkmıyordu. M.aaza!lalı kadar ölürsem bil ki sendendir. "Erenkö)'iltıde hoca ir.i - Yaln~ noca nu? tle ' dl. 
sek harp mecDsi vasıtaslle bet lo ~Uphelenip de b1r ltarakola ~ğir • - D<.~•to-:· da beraber ... :\Icrak R;u~ g~f!eri.ni 
ta üzerinde cereyan eden ha.relcet &ı:ıla.r ne derim? piıirmis., deyinces ne yalan laf edeyim se!li zannettim. ~tme. Bi~ de öyle 01acağu. Za.tcn mı .:ı.rdı; .ıa,onia 
Jertn dUzenlenm"si dü§UniilUyontu. Glllya.n Efendi: - Bereket versin ki lafın kert~sinde boc::D-1\m ortadan be.n bugün ~aya u;:t.medeıı vesi • vıırdular. 1ll~ bas 
İngiliz Başvekili böyle blttiln dün - Yumurtla bablım, kulağım kaybolduğu ağnasıldı. y-etnarr.emi ~·::ızıp ev~ hıra.ke..cağmı .. I ını~ ş,!mlak ~ 
:.rn.ra ~~mil olan harp• harEketleri- sendedir! şim<li bu ~:x:ui: ne o:.ıt~ak? 

1 
ıar~ &J..'Ir ha.."lllıll 

ahı rcüttcf11der arasoıda bir td - B:-ı kara.koldan ft......:•'rlenıc... Faltat bereket versin ki bir an. efendim .. nh ef~:ıdlın .. vah efen • Ba.ks.ann a'"·L'lmafa .ba.-ılıor Se. rnnştu. Bun:Ja.ıı it &...~•-an.a-- ,. __ • d•• ld--• """ 'W"'H.. • ' .., .. • .. "" t1 • .ıı __ , t 
ıu;a.,ı.uu• .._ ...-.u!ll - llK"8I' - Şom ağzını ~41.-,n& •• şeyta.n he- . da düşünmU.ştilm: Çocuğun denize diın .. meğerse b~ doktorla lcorular· refn içine ~c-.ızik de koydukr. Ai~- · .'l.r . 18 u•~e c 
!:Ok zor olacağım a6ytemlfttr. "'Böy. nim a.kbnıa fena bir şey getirdi mı at.ılmaaı bizi daha büytı.k bir felfı· Ctıl go:rJyormuş .. \l'ah vsh efend·m... bar her ş~:ıi ııwe'den ha.zı:rl:mn~ - ~ md• de Am~rJI 
le bir llti Nıı!>Olyon da olsa Yİ.. Uçdefa: Htist.O!I, Hr'.IY..os derim •. i. kete sUrükli .. ;ebill.rdi. Aroevu ) J.• va.h Ya.h ::-fendilll., hocs. i~i pJşirm..i§ !ar. Bar: cnı:--jği ç:C:nr da ç0cuğun !ltuıızrıı -..:e mtitbl. 
~:u .. , demiştir. ~i iyiliğe n:ıldeder·m. Sepet kolla- JJı:ıntz::ı geldi. Bana dikkatli dk.kat.. ertesi sabah boCa da doktor da yok ~ı?zma ko:; ... l!enıc,;i cm&:n .. .iıki ~al~ıı.n sonra 

va.,ingto•dan bu bahse dair ge- l":mı kcameğe ba...,ıadt. li baktı: old:q? ellerini aç.sın .. b.izbn glol ena~ il ere tlen.Wcrde serbes 
lea dl4'er ~rler Bttzveltl~ Çörç.I - Aklma Hazreti !sayı getir! - Sel.A.müaleyküm hocafcndi, Güly3ll yan f:t~ıe be.na bakıyor. dua okusun!. 
lin Va~ln:;tvnda bir yti.Jqıf'k l:arr - Namı ~Iha gerild.ğini mi? dedi. du, ben de Gtil)an.a, ikimiz c!e ter. 
mecll<d teşkil ed~klerlni, bet bo ç t tu'-··- Zat bu A'• Al k"-- T.~- HU ttin lemi"c ı..."l:'.llll~ttk. t.a llz<!riııde ~v:ım eden harhiD 1>0- - enen u ~. en ~- - ey wu~eıı=. sanı.e ,, IJ~ 

şanı benden aldığın beddua sana ağa .• 3C.n miydin yahu? - Ne olin1JŞlar, rıereya git.rniı:. 
yük stra~ harekctlcıt ba ~ ot~ eene yeU$il'? - Mori vallahi sizi hızlı hızlı (". lcr onl::ı.r? 
u~ t.a.rafmdan li:ıırarlaştmıac:ığuo, Oç beŞ 3dmı daha atbk .. deniz derken çöroiim. Zalli.lettlm vallahi - Ya MarıJ'.llll'a denizine. ya Fi. 
: ko\:l·ntU bf:oı~~f-ı:.'310 göre be'J tene.rma gelnı"ştlk. "Sepeti bir par brğız ... Hem n" oldu hoca b lir m·.. Zil.na! .. 

mm. :unu .wresı altınd:ı b~ L _, da ·ıı l Um" ... B' . ğ" ,.,,.,clıl Gill"an §.dcts. ııendcl-"'ı·. ha.l"(J cephesi lı:urulacağmı bildlıt. ça §Ura;;a aO)eıDD o "lene sı.n: ızım eşe ı :._... ar. J cu 
d'yecolıtim. ArDmnıdan bir 8e6: - Ya!.. - Hoc.aieııdl .. tut baluıl-m .• a .. 

yn-r. Fa!:a.t bize öyle geliyor l.i .l'f~! e1·-..1: -"--... ı• - ''lln ..... ~am sa.1..-'-a kadar '·at rn.ba'ra -.,·etiseılnı .. •:°li'"&blldi. İngiltere ve Amcrı..:a.da bugün eD - =nu..,, "'"""""·· ~ÇUU ·- u .,.!\: .ua.ıı " J -' - " 

rl Diye Seslenmez mi? Inll.d"lJl. Kırl.ıu'tla bayırlaWa cc:eğj Çocuğun cln CfVıI cn.'Il eğlrunesı 
yad~ oodi1'e nyanclmın Japon ctıp GUlyan bitti Ya.nşça: arndn. Sizin sultan çok bağırdı :r>itilmeğe lıa§fı:ıııaz JnJ? 

he.sld!r; )a::ıj tn~tcre ile Ameti• s· ,_ _ _,_ 1.._ 1m •- h dah d d'"· ı 1 k Bereket vetslll hemt-n "'-simi yü!t kınım 07.Jl~( dl)~'"tldald scmiir ..... Jarlni - ız~ uaoıs· rvna!".,. r-· ~ o au. ocam •. az a Ü İ.ıA ça acaıt o. - ~ 
rnüdafaa et~~D nno. ln ,_

0 
Sinn-•. Arkana balana Demin ooykdtğ·m tııcula.n ayağa kıılC:ıracaktnn. selttim. 

run .?n~:>n t.a.arruzlarma kal?'~~.;;~. gibJ Uç defa .. Hristoe., d~ sepeti - MI.de& ağrıyormuş ds.. - Alla.hııı!llllarlndrk Hll.<ıemct • 
batam.<1•dır. denize at:ver. 'Om:nıa.. yalcalanıo. - rck mideye bcnzen-f3ordu 'n ab.a.. ~ saraya gel de bt.. 

Uzak dofroi'a Avastra-yı. 1 .. eni ruz... diyebildi.. hocam! Oç eene evvel Erenköytin • rcr kahve içei.İ.lll, 
"
3

""' deydim. Orada da bir sultan gece. - Güle gillC hoca.m .• aJı.şıaıuı ge 
Zeınn1a11, 1f'JD~~<1tam tehdit eder SULTAN HAMtDtN TOBU?\"U yansı böyle bağmnağa b~lamı§tı. kmem. Biziın tSJtke glinüdür; tek. 
tcI•ildc ~cl":;m~te olan ·la'lOn U~· rm: d 1 l ? kcye ı:idcce~111. 
• h:..ır~~/:t•.:::::1 dnrdDl'Ulm~·lık tn. ~yor .. murun ~nra ne em§ er. ., .oti~ ' 

Meddah J{!zrmı buhnrun ic;ıp e .. 
d'yordu. 

:Mediha mıltı:n n s:ırayına gittiJn. 
&.ra.y tel."ış ~<·indeydi. BcrJ. hemen 
BU.Jtanm y:uı::ıa götUr:fübr. Sultıın: 

- Hocam, i~ittiıı :mi ba.şmııza 
gelenleri? •. wdi. 

Aca.ha b~ da :ıra bir gocu:k 

Ziraal 
Dahilde imal 

yapılı 

ma::erası geçnıisti? Ankara.dan h 
Boreket. hemen 'hl.ve otti: ~re, ziraat al.fit 
- GetircI:E;'in kahya ile tiç baJ-. dahilde lm:ıli •i"!'n 

çrvan erte.si gtl.nıü b·r ~n<fala binip tarafından tetkf.: 
gitrn..,ler .•• Blr daha. :meydana ç~. clrr Btı mııksatla 
ıruı.d!lar. 

1 
fnbr :kalamı:ı da 

- Allah a.llııb!.. ce bazı direktifle 
- Giderlerken .asç~rru:n çıra. nilm.Uzdeld s::n.e 1 

~ görmüş. "Bal :k tutmağa g;diyo- araba.lan. b!F· 
lıız" demişler! Gid'ş hii.l:i. o giflj..~!. 

- Peki.. han i sandalla •ltmir• 



TAYFUN 
DOROTHY LAMVR - ROBERT PREST<»i'an 

sinema dUn~ ~ım bir aaaat IMWıllr. 

LALE 
Kuınar yalnız yüksek ta.\.ey,a gazino ip
tilası değildir. Montekaı semboJüdüı·. 
Fakat genis halk kütlelt!in kumar oyna· 
dığı, iscilerin islerind~nnda icerek ta .. 

lilerini denedikleri b ve dumanlı 
gazi-

Bi\tibl lgtanbalu yarm nk,am be şn.he.<ıerl alkqjluan.a.ğa da.vct Nk\r. I 

DMKAT: Pek ıız kalan lltllDBl'a.lı yerlMtallll 1Mfılıın l!lmillilon ~ 
kapalılltt. Tclet011: •18595 ' 

OGnnlyenler acelo ediniz, 
sa.oaıııı bh' mooiu:ı;I olau 

Düşündüğüm gibi 
10aOL ----

GüliVER 
üCELER üLKESiNDE Yazan: DOKTOlVI ADASAL 

ıı kazıları .E."'n norm.al ve ba.hUyar in."lan. ta. 
bin.tin öz sucsindeki lıak.iık~ zevk. 

• . gnzoi.csinın" nf·-•- b" İ.'.!l' Jıaricfade zev.k ar:.ımı;•an Ve il:-
.Bif ul•NlDI ..... u· •"1"1 • t l l · d "' . ~ ol.udnk. Memlc!.tieti.ntiı.- ~ım arın _m::u~zı es r arm -:'ll uza. 
(~~ ,ılmıJa •1600 is lm.z::.ı 1 ne. ltalabılcn ırı~.undır. Berra.k ve 
•i.c lOS• ~940 da. yedi bin 

5~<~·; tatlı suyun,_ huzlu ayıa~ın, kokulu 
ınuş.lien, :1 • knm. - elma .şeı'ilielınin tadını bılen ve rs· 
~ ~ bel~ ~{;' fıkra~a l:nı:;··· yihalt çic;ek ile yc§il çlmC'n veyn.hııt 
Q g~cte ka;!.!ıl:ı.rm miıs ~u.. da kar maıızarasıudrm hO§lanan ve 
har:ır ~~ .,.elınzd"bini s~~ ~ 1 neşelenen lir Jnsen Uılıil bir mnn -
m~ ~,~{bu artı :n scb:'..ı,· Y .. ' zara lmrşr:mıdıı duygularını ve mu· 
dori yı genlşlemcsinc m1:i !: hıyyiles:ni hamcılarn:ı.k. için ımn"i 
haya.~ ~ bulunmw 1~ ~A.-.! ZeYklerc ve · u arads ıçkiye b:ı!.'1 
Qen,iJl ..... ,.uus aHQU.1• Ylil"lllaz. M:ı.:ıttcessüf birçok iıı.sar-
yo!';,,._ ba knznl:ırqı sebeplerjru i.-: hı"Clıı. t:ıbb tın cennet gibi ycz.lcritı. 
~ • 1 • <le dahi ir.:ki q~c zcvkleı:me!t ve gil. 

hay:ı.tunJZIU gcnı~c:ııesme r..tfct - zelliği ruıcı:ı!c !bu vasıta ile .sevmek 
ırut&r pek i'iab-tll bı.r <h.~<tnce gilıi b:r itiya~ Jıükınündedit·. An.ynfüı 
~ebrıedl· bunun gibi bütun cemiyetlerde -ı:e 
DliD~~ iki, iki bu~uıc seuc;\'i lıu cemiyetlerin biitün ta.bnltnlarm. 

ha.rp ~rtlan i5}!.llch g-e~irmo!rtc .. uıı de-reee uere<:e ,.e muhtelif ibti• 
dfr )Ja rnUddct ı:::rrt..e iş lıayı.ıtı lfil:ıra tutkıın <0lan heeapsl'l; iooan~ 
:ın~eıretimiztle ne k:ı.dar da so !ar göriiyol'UZ. J!1n doğru tabir lfer 
nı~ıenıe i<rttdnih göstermıı:; olsn ınsanı ·bir clerecoye kadar blr ı;eyin 
1ı:ı-rçıen ı:;etiri.lmic; maldnclerin mübtcliısı tcltt.kki ctm~tir. Ancak 
1937 yıJmd..'l mevcut olnnla.rm bu tutkunluklardan bir kısmı ferdi 
mikUlJ'l nispetinde olma.sma im- mahiyetted'lr ve batta o ferde dalı; 
ltin yo!.-tnr •• °. lııı.lile m."'•inderiıı hir za"r::ı.r \•ermez. Hatta bu ma.nı .. 
ha scn~Icr ıı;ımle i 1J m .. lln~ çı~- Jerd~n bazıları :ıym zamanda. fay 
rn.a.dJ~L lı:ı.bu.l ctme!i zaı-m-ctin· dalıdır. Ifor gün çıiuna.kta olan c • 
do buiundll! :umwm. • üre, lta.zulılrnı debi rom:uua.rr, i1üt.ün memleketle. 
1 ;nı tki mi lini faı u5 olnmsmı ~~ eski. v~ Yeni pullarını, nadido 
başka b1r _sc-l>obc ntJctmck mecbı:- sı ıaıı veya. böcekleri, ~eserler ne• 
r'h·etindcyız. vinden tabı~ bfr a.._.cdt ve hırs ile 
~Sebep ne ofurs.ı. olsun J:az::.ya toplı.ıynn lmlok~ insanlar blr 

uğnYall is~crimizi l•oruyucu ma- c4ereceye ıkad:ı:r içti.mai bir hizmet; 
ru"y~tte ort.:ıda. bir sigorta bulun· de görUrl~. Çü.tııkii günün birince 
ma.dıi,-nta gött. bu r::ılmmın artışı bunların tar.:ı:ıt ves:ikalrı.r l~'lllctini 
bUtlln memleketin dikka.tini üzerl· ald!klan gôrUlmcJr.tedir. 
ne ~.kecck bir mahlyct ta~unaJc Fakat bazı ibtiWar vardır ki uı· 
t•clır· vi ve ma.nevl Sllbhatiımizi allkadaı: 

Bil tnırısda ~tU t<:ı lrn!.ıntl~ sa• ederı bhı-.t~ buınlaro. marazi 
.1r;atlımıuı ,·eyP. luı.y:?.tlıırını lıaybc.. ibtila YeyahU:t 'da.ha şüımullU. bir ke
<Jenlerln J;.:ec.clile.rinin 'eya. l'alan • lime ile (mani) diyoruz. içki. esrar, 
Jarınm buı.;fuı ne \'n~dyctto bulun morfin sJşka.nlan gibi .• Bütün ibwı,. 
doğunu sorm~~ isfomiyonız. r.u 13.r ı:ı.ynı mma.ncıa fenlleri vo dola. 
,·aziyetin no kawn· foci o!du~'Ullu yrsile t:ıbalıetl, kütleleri ve bu iti.. 
talun!n etmek pcl' kolaydrr. Fa • tarla ccurlıyeti slilcadardır. Genç 
:ıcaı artf.< olan olınustıır -ı·e v; h11.- ler arasında. b~ lbWAsx i~tJmal 
yatı de\1l.o."11 ettiBne r.öro simd!· bk- f§clad:rr. 
den sonra olnerut im neti kaz:t.la. Jnsanı:n ze~k?erinden ve ibtilA.la .. 
na önlbıe ~mek lçin i' ) erlerin· ~dan biri de tali ini deneme te • 
ae 91kı edblrler :ıln:m~sınr temine ~ebbUsiidür. Bir hesaba ve ~ 
~malryrı. Bn d.-ı ibnsnsi 1., mü• t-ir maıksada ~olan şans dene
esseselen"nl gayet Fiddctli kontrol meleri f~; ve haya~ bu 
~ ınUmkiln oln:r. kabilden _teşebbllslerle doludu:r. 

Bir da ınocburi i ı,:i s;gcrtası u.. Tayyare pıy~ alan bir !nsau 
tl!IJ\M blr nn ~'"'el t tb~ geı;lr hem milli bi;r vazife ifa etmi!ı olan 

.l'lekle bu tedbırlere ~ğmen \"Uku• ve Jrnv..·etll bir ihtimalle bir fJl!!Y 
bvlaesk ka7.alaroı ki.itülü?.ferini ; ımzanan bir in.~. Birçok bonıa 
tahfif etmek tarafmr ifa düşün- oyunlan, tiea.ıi ve iktlsa.di taahhiU 
•• 1&mndır. ıer, iş p~Wan da bu k&bildcon :zanı, 

JierJıalde i~i kau.'!3.mıtla göri!- ri mesleki tali denemeleridir. Bazı 
le. k yilliscl'ş uzerinde büyük ueva.mlı borsa Bpekfilasyonlan gibi 
bfr diklmt!c dunn-:ı:r Te i~B.eıimi ibtila dereeesbııde olanları varsa da 
.d koroyı.ca.k ~arc~ blr CD ev • bunlar heyeti, mtnnniyeeüe cemtye
vel te\-essill etnıe1r mecburiyetin .. tin dilşm.aııı olan ha.kiki ibtiliUar • 
de~;ı. dan biri muhtelif §elrillerde oyna. 

SUAT DERViŞ ıaau ve en ziynde vasıtası kağıt o-

YBlıuz paırAI' akpnıuıa Jmdar g~. 
ftnall ~J'mı>'~ 

lan kwna.rdtr~ da anlaşıımıştir. Kuma.mı ya.landan 
ti.rahat eğlenı ve uzaktan fcrdl ve içtimai fetaket
<iomino, fitil.'. !eri çok da.lıa büyük ve acıdır. Ai· 
hi oyunlar do le ilımalleıi ve taıakla,rr, memuri. 
mar sayılmUz, yette fena siciller, irtişa mecburi. 
ferdi pek at: ı yeti namtL<>a karşı lAkaydi, yalan
bi nihayet SeJ cwk, llastalJ'k:, kendi kendini ö!dlir
na oynanan bı !!'le ve nihayet cinayet bUnyclerc 
da.n ibarettir. ve istidatlara göre muhtelif k\JtU 
l·ı.lkatinde Jıir ve devamlı kum.ar oyunlarmm intaı; 
linde mevC11tt ettiği facialardandir. Birçok edebi 
yerde oyn:ıD.a . ~ler ve fi1mlN' kuma.rm bir ge
nm tahlili lnlJ co za.rfmda mesut ve zengin bir n· 
-;ilzel izah <:'le ile reisini namı mahvederek uçu • 
lıer gün b!r lo ru.mla.ra eevketıtiğf,ııi gösterir. 
:-otet ve h:ıWi Frnasız §3iri Alfredde Musset'nl'l 
ve pmfa oylla "Bade ]tuma.Manelerinde köylüler'' 
ınt.ilı-ôaf eden, P-iiri ır.um.a.rm fecaatini gösterecek 
rece d~.rooe SU İcadar çok eanhdır; bir gece za.r
~Iasmr kamçılı fında blltiln im' een.eUk g~ :ıru. 1 

tr Türk Musikisini Sevenlere maj:\ 
Zamanımuan en tNylik Tllrk "6'1t.e'ki.r1 ;,;,~ ; 

dir. Jna.rhaned.e kaybeden ve der.ın Mv-
Kumar ya.1ıNi znidJ ~ bulunan J.töylUler.i mu. I 

şılt klüp ve)'$ ı aavverdir. 
•1ir. Monteılı:a.rlo Kumar oyn.ıyanların yala.nc:ı keyif 
bolildUr. Fabt verici zehlr1e'ri kullananlar gibi ga
riııin de bütil11 ~.tip bir bileti rohlycleri vardrr. 
işçilerin işlerhı( Ba.cmaıarmı da bu ibtiWara alıştır. 
manda içerek t tna'k i~in uğra.s:ırlsr, teşvik ederler 
bodrum kahvelt ve hUelere baş vunrrlar. Kuınartl:ı 
nola.r vardır. :bt kazanan ve bunu blr geÇiınmc "·a
ahlil: mbrtaa srtam ola.role bayağı bir malek e • 
bu tehlikeli kUl! fünen profesyonel kumareila.r vaı .. I 
dana ~<ltr. Fakat bunların bayatta başka 
1:ırea yemek d:ıdil.~ünceleri yoktur. Bugün kaza.nU" 
oyna.nan kuıruı.rilar ~·e yarm kaybederler. Kmna.r • 
biyeli lnsanln.mdan z~ngin olan ve fakat sonunda 
ve !btiIA gilnlerbunun saadetini idrak eden in5an • 
ettikçe de hakttlar bir isti$1.3. teşkil eder. Kuma.mı 
tuldu'.kla.rı görillen ha.kik! vekayesi, diğer lll.8J."8Zi 
ruüddet evvel Jtıibtitala.rda olduğu gibi itiyatt:ın Çe• 
kalb bnhranile ~kln.mek ve fırsat aramaktır. Etek 
km münevver t:dtu:tuştuktan sonrs ~u. oı..n 
ee p6ker m:asa.'!!intıaİıı söndllrm-!k çok ın~ oldu .. 
ktısuzlnlda. ~ gibi. ibtila <Ierecesinde ktımarn 
oobep olarak shıôü§kün ohnı kuı-ts:rmak da çok 
r...i h~ ind!rdiğl f;(üçtur. 

,~ ~ ~elerdea lttt•ren_, 

su M AKSiM§in~armda 
~llUtuJma71 laı.lınımıını 

ABEHAB'ın 
rır~ 

A1E Günler 
TO\R.APCA SARKILI 

.Aitkm erişUrt astuap ve 11evglnla aönmiycn, 

·~ edece\.: ve şarkm yMt 1 
.ne .:.:i !. !!~ !!.-,., 

SAD~'!r!!!.~ ! ~ .!~'.'1K 'ını 
· Tilrkiyentn en tatlı l!f'fllııe ınlblp olmt ~~ < 

MÜZEY1:',~ SENAR 1 
HARUNURRESiD'in ~ 

1--GOZDESi--i.'«, 
l\lubıe,enı fJ&rk tnmlode olauama.kta.dır. 

Bayramın birinci pazaTtesi günü matineleı·den 
itibaren · 

Beyoğlunda iPEK - lz:İnirde El.HAMRA 
ı•mı.•• .. -ıılncmalarmda ımnn· 

/"".~arkın "n bUyü!ı: mu~nnlye!tl metJmr Ml!llr yıld~··"' 
UMMU GULSUM 

HARUN UR EŞ i O' in-
r-..----o Ol O ES i 

TO.rk~ si;:r.m ~eserinde 8 taııe blrllıılrtlllııleQ gtlıılel .......... 
tiliyUyeeekUr. 

Bayramın birinci pazartesi pnü matinelerden 

itibaren 

SARAY Sinemas!nda 
' ' ' T ' 

~ ' :. ı' • . . . ' . 

Aydın .A.Jiye Halnılı Mahkemesinden: 
&H/179 
tnclrti o•;a.dtıı1 Halıl :ıuzı cevrty.e Sa.vramu k.oca,s.t olup ıkamıetgA.lu me1t-

biil buluııduğunuıın lllinen tıebllgat. ifa edilen 1zmiı' Efretp&§a ~ DU 
ıınııesimle klre<;ll sokakt11. 3 No.ıı evde duvarcı ustası Abdullah otı.a Ş~
kct al~ hine aı;tığı ııo.:ı.nını davMmm yapılan muhakeme.si smıunda medt;_ 

. ka y un 138 v. 150 el m:ıddeleriiuı tevfikan t.atafb.rm wpnm.asraa. ~c 
nı nıın - . ... k-.. •·imJ tah k tin bir sene C\'l-011ememesı.ne ve ınn.bkeıne maanı.uanmn ,......... 
şenll~ e 2A " 94 ı to.rllllnd'1 karar verilmiş olıluğunda."\ mUddeialeylllıı kalr..ın~ 
ı ınc ,..~. - "'",.. rlll 
mtlddet ~indo tcıny'.1! etmediği tntdirde hUkmll:ı kn.Ul~~ te..-.., ~ c 

l '\zere ilin o!unur. (lHSi) geçme t' 

Molh ... m".' •. di"<'e kekelcdi~n. . rikD-aliedio.mlm. ayışmıa. ro\ltceesifım! •• 
d" bu mu.azıam i§e kalkış. .... .ı -~-": " ~{olham hiq cevap veru~:_ 

ı.ak akıl kin olmazdti Tecrüoo Fakat viskiden. ka~!aruruş gO:- Mollıam beni, samimi olup. ol· .. Ad J le tama.zni:yle fos çıktı! İngilizler lcrini ı:ıüthiş bır 1;:upl:.eylo ~~ madrğmu anlamak isternıis gj.bi, a a~eitn ı:nayinlerini nakavt e- , ··mde dola!':tıraral• tel-rar ebru, tek-rar süzdü. 
.Pı-ek. bilm~~~: m~thiş bir ~la- ~~min tetik şakırtısı: işi~ğ'iJ? - Siz demin de •. Bazı lafları. 

I•·sıı·ıası nasıl hazır:f ~~l~: d~=~ O!i~e~l ~:j;~i~~~I ~~~t~~ışlarm! mt\thli; :~~~~~~adi~;~~=~~:~;. 
1~ olmuş ve bır nevL mti. Ben adeta 3ııkln~mıştım. musunuz }"Olu;a? .. 

'fJB 
am almış gibi tekrar kaba ka- ~für'atle arkamfl. dönüp bak. - Yoo ! .• 

'R ?4 J7.%HfJ.,~~aı ~1! .. ~!::l'tı.a;.a?:r.::yle~~.: .. tım. ·· .. ·· l r-~. • ni'-~~1:~~~~,:1~"c~~iı~~~~-~·a· .D,,.1 'U.1: 4il.IA.s b Filhakika gornnunıe_ ~s .. a~ • 'L!j,,~ bir gülüşle gülmekteyken ır ,.
0 

... 
1
.t 0ı~ı)·1 ı..,..,.ı- hl" kımse yok G~irdiği heyeeandan ~iıudı 

. '9 .-.. Senbire bu ({illüşi.in yüzünde ~.. ... ""' i'-~" " daha ~ok kan bUrümüş <1lan ~ö~ 
:>nduğunu görünce adeta iirk.. tu Ren;m tel~ elliği.mi gören Ierini garip bir i.irh."'Cklı1de etraf" 

YAZAN· CLIFFORTD HOOK JT!1 d. · elinin parmağım ta dolaştırdıktan gonra: • · Js .. ·ccıı· mühendis, acaba ar- mühcn 15 801 
· ' • - Budala. Dorııi.ıeim bu ~ldi. 

v aı;tD1a doğlı.ı. uzatarak, sert .).! 
_ (Dewi da.ım) 11 mayinler diyen hareket ~rek ve gidil) ran ve çaresi keşt;mıda:· Gestapo mem~lannııı harı>..ketle beni durdurd11 ve adı:· <le öldiirüldü!.. ded·. 

mi?.. Bunu hi~ iı itmemiş-tim?.. gelerek tek ınayınfe biiyUt; ru Dornhcim planı irdenbire -peyda oldugunu mu ta boıruk bir se-.;k: . .•. . - Dornheim mi? 
_Ah! Daha basit bir oyun- sahayı batta1 etmek imkfuıı ve- olsa:ydı, o ilk del>ımi.iştü?.. _ Sizin .. ~ diye kekeledı_. _sız~n - Evet! .. 

cak!.. Fak:ıt da.ha tuiı::ı.f! •• Size riyorlar?.. donanması felce ti Onun i~. istifimi h:>ı;ny•m~ık- de, ön di>ılerini7.d<' tokmn. nır d.ı!' - Hangi ~kikle ik?ıne. istı-
... .,..,1 anl<>•n ......... ? Bı"lırs· ;.,..,;.,. ... ; __ Evet, vere<:ekk. -•lir .• Fakat caktt! .• İngilizler;\'. beraber, ne yal:ı.n soylıy.~yı~t' ""'f nu?. . vorsunuz? .. n....... ..........,. ..... • • • w.ı..uı..<t _,_. ... ...,..,,. telaŞ '~ • ... ç· b1 . l ı r • 

denizlerin satlunda 7. g metre miknatıslı ma,yinlerın alQbeıti. :iş.. ceye kadar iş ~'}te~n de 'oirdenbire .....- . ~ii: _ Hayıl'!. . . - -ok ı ı.c;ce .l'!" um .• e ... 
derinliğe kadar daimi pek çok Ieri altüst etti!.. naca.kıtı!.. ış, gülmemi hemen kes..mış.. o- :Vfühendis inıı nmamıs 1.1ıb1 ba- Oh!. Dost~-n bu (lfüıyad:ı nt· 
-ı·-tı1~ ... 1 vardır .. Bu mayı·s:.r _Demek "'U m.ik.natıslı m~vni - Ha. Şu itwtendisin fena 1rnlde degi~ış 11 d "1Uthis se_, l· i. duyor! .. ~ """" ti' ~t '-1 • i ""' h tle b:utmIY:l. '<)Jftl ı::a n. ı. . 1· ı t O . • l , ı t • 
bı.ı a.kmtılar sa.ycsm<1~ otomatik ilk açarken ıhir ha.va vıa.n,, fakat - Tabi ! .. O i•ın :vüzüne avre _ Havır mı de.3.ı. ·a,rn •.. mm H,:ın, ;en ı) rı-.ffl n a11· 
~urette hareket ediyor, muayyen bu mayinin es~ ~lanuya :Mayin dökülen g~lanuştun. _ .. , di.9 Demin siz gülerken b'ln:ı. <;in d_i.ş: lı<> e<lıvorum ! .. 
bir müddet akıntıyı takip ettil\ muvaffak olan lngilız mühendL halar İngiliz doıFakat ne ~arip kı n~ühc1;\aıı: lerinizc":-n birisi ta\..""I?la dm v,ıbl - Çürük t'iH~"ı n · k rlrn~<w 
t"n sonra telrrn.r aksi istı"l•.am....ı"' s" kat'ı·y~ ha.beri olmadan t--:l yal'3l!lU ve müdıniın ark::-Jna. arkam a 8~-- .• ··n<l"t"ı v • sunu.z? 

" t)~ • ~-· ~~ • • zannettıgım goıu .. •l•. v b'lh - , ı:- . tt 
tcl<i akmtzyo. takılara.lt bu sefer terevi J)ornheim pl<UU ~re fa• bir hale koyabilitrını çektiklerını değil biz· Gülmi)e baş~a~ı~: c ı ::ı.~- - .v~ ... • . : 
istikametini d ;:-istiriyor.. Bu tiladan kurlarmJş ol~u?.. Ah! Buna Dornhcll?sta.J)o memurlarına. ,. •ta b:"ti.'n di~lcrımı rt~teı-ecek ?l'.:ı- - Fakat, hakl.mı:r. \"ar, azız,rı 
s-.ıretle denizin içinde kenj'i lsvcçli :ınıiillıendis güldü: Domheim nazari~ benim ağzmıa, kHat ıyen 1~~ ~~ki \i~ sır~tmay!~ gi~lüyordum. • lollıam!.. Çürük fil<; ~nkikater. 
kendilerine zikzak bir şekilde _ Eh! •• Aşağı 'yuk~!- dedi. işin aslına bakarsıtmna bakıYordu. e~ yı bo: '_ Oh?,. Vakıa, ~.vgili ba\ korkulacak se;'d~r~:· Bi_r <'.O:k ~ 
gidiP ge!crek adeti!. mua.vven sa. Vakra. :milmatıslı ma.:Tlll ilk bu ibu J>lin yalnız n~ gibi gayet fena ena :Molham! .. Bizim .Amerikada. he. s~arm .. sı:.f çu:ük. di;'}l.e,rı yır 
halard:ı. bir nevi devriye mayin· şekilde ıtecrütJeye kalkl!9mak kemmeldi, yalnrz nşlarla. A ... ik men berk~in diı:ıi t;akmadrr. fa· ziirukn oldüklerim tıılirim .•• Dr 
&i teşkil ediyoı:lar ! .• . müthiş bir ha.ta oldu! Nitekim erkanı hariMüheİıdisteki bu an~ degış ~ ket benimkiler"' tabiiliğini bir mek .. Su nwl~ Domlı81l e 
AJılata.bildlın mi?.. _ Neden? ~veneınemekte hak ve vahşeti birdenbire anlaya. uaTl\yam ağzı g-tl>i bütün van~i c;i~ı ük dh~ yüıUndm öl~ ~{" 
_ l!ayı-et!.. Valua pek basit Ned ·? dewı! Takdir (ldcr9.dı~ım. i~in, herifin yüzüne be: _,_ w• • h~'a una.faza cdı JIU? 

--~Ltı11W..1.iı:ı.ıili.lf.~k~· wı..mı.ı··~mıı~1 _JJıu-~ıı.m:nıeie:nı:...J)mıOOllı. ·o..· wrnaç_.ın::o:!........!!n~m~lLI .!lm~a~· ::le~n:!.· ~hrak~::.:..= -----...::....~J...t~_.:taJ>Dl'Jıl!!i!l_ig_]ıtıJnıiLcl~~etım.!m ba.Jiika;~~·D'!t ~: • •• (~1 i " 
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~ qi>re diin~ ,;o:dtı"tim 
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27 !LKKA...1'ıü'N - 1941 

eden General Dougle.d Mac aı t 
hur, V '"'yen körfezi kesiminde 

.ı tuttuğu mevzileri teı 
lı 1 tanzim ve takviye ettiğini 

ildirmektedir. Bu kesimde düş
manın mükerreren yaptığı urnr-
ruzlar muvaffakıyetle geri 1 ü. 
!{ürlül.n:ıü1?tür, Alınan lıaberlerd 
Japonların bu bölgeye bir c: k 
takviye kıtaları ı?önderdikleri n 
laşılıyor. 

Lüzon adasının tliğer cephe t; 
rir.de -pek şıddetli muharebclt ,· 
cereyan ettiği haber v~rilmekte
dir. Bütün Filipin adalarında 
ha.va faaliveti devam etmekh: 
dir · 

General Mac Arthur tarafın· 
dan Manilladan harelietind-n 

1 ·vvel neşredilen tebliğ: 
Düşmanın cenubu şarki cep· 

• Li'byaua harekat lıl~ılJ7 .. lı.,ı· , ; 
1 ine d~v:ı.nı ediyor Orta ~at k 
tnr,ilız km-~·etleri kar°<tn'!ahı tar~: 
fın~:-n • eşredil('n tebliğde şöyle 

inde tazyiki anmaktadır. E,,. 
,.(.>Siminde bir tank muharebt>si c ı 
revan etmektedir. Her iki tart 

€nI;>-0r: 

O a. ~· rk ingiliz kuvvetleıı 
umumi lmrargfilnn ın tebliği: 

Barce etrııfmda ve Bingaz• 
ı•em•rmnJ1 muhtelif durumda ın· 

:rn.ı lwl1 ııd · münferit dü~man 
mrfrt: ı~ rini!l vıkudunn - rağ 

en, ı:;e i ç~ki'cn düşman büyük 
"'Enli Jeea ya bölgesinde bulu
llUVor ~ibi ~öriinınekte<lir 

fın da zayiatı ~ırdır, , 
Düşrnan hava faaliyetine ~1 

\•am etmektedir. 
Şimal cephesinde Japonlar t 

GU ateşlerini muayyen nott 
da. teksif etmişlerdir. Bu J: 
d kara hareketleri ,şimd'l 
him <lc~ildir 

G:ızcteler e"alPt Ş€1ı:ırcrinı:: 
k::tNI '<>pıl:ın hava: ta<Unıziıııı 
neticesinde 100 ki~ de11 fazla 
ük1ii,::,unü bildiı mt'kte<lır. 
Hongkong nasıl teslim olclu? 

Hoıı~koıwdan bildirili~ or: 
Honıv :on gıı.rn.7.»PU dün •0 arn 

·:ı t 19 o::; le l< sll'll rılnıu~tur. Hona. 

.Tcclah~ a ~imalinde kan~ık ba 
7.1 mııl ~r 1:>0 '.er olmtıştur. Bu ar,ı 
ria l· l\"V tlerimiz. ::er:tLba doğ-nı 
l~i'c:.ma~a t~bbiis ı:deı1 dü~mann 

. Z'3V;at Y"rd'nn."tiı· Bu mulrn ı., ... g ...-aı;,, ""!r M:ı.ıi< Youn~. r fuku . 
' belt>r n<.'tice.·inde,· dün G Alnıaıı 
tankı mu.hareht> harici cdilmiı>. 

undan b ı...r.;ıkn 3 1t:ı.lyan t..".U1kt, 
· J1 lta.iyan 1.Jrhlı otomobili. 11 

ljJ.!~ İ'l""l'tZ n•uniz~nu ko ııut Ut ol. 
du .·ı hı!!•• ı;::ovıun" gltmlQ, orn 1 

v ı 

p 11 m., mınlarlle saat 10 rıo d n 
19 05 c im ır m!l-.<tkcre et nlşlıı· 

Alman lıa.fif tankı, bir kaç Al Sir ,. u• .... •• sır srfatiıc teslim cıı. 
nı:m ve İtalyan tayyaresi ve Bar nı k ve b•i · n lııgil 7, gnm:.zonunıı mu 

"' bölf'>'esinde tcrkedilen mühim 
nıiklarda ·rnrp malzemesi ele ge
c· ·ırr iı:;~ ~ 

Bu ,bo C:edc ;~Tıca esirler alm· 
lm~ v~ ltulyan hastalıanesind~ 
d~ blf m•lctnı- yaralı lngilız as· 
·,.,.rleri b ı un~nuı:-:tm 

Hudut bol t.sinde·, Sollum ya
mnda münferit bir <1Ü$?UO.ll 

gar:ı·wm nn n~ensup bir müfre. 
z yıyeGek bulmak ıc;in bir st'kı~ 
te"'-ı> büsü yap:nrşt.ır. Bu reşbbü-.; 
ncü .iürrülmüH ,-c hA.fif dört dUc;· 
m ın tankı manart::bc h:ır1ci ooii 

l:o vem de ıı.h yet vermesini emret -
ınek tize· geltllm ... <lenııştir. 

Tol\yocJ:ı Hoıı~lton~un znpt.ı, btlyUk 
hlr s " uç t.y:ın .. ıl"ın~tır. Ellerinde kU_ 
<:ili, bn.yrnl.lar t:ı :~ :ırıt!t ve hey('canıı 

\ rı ::l' eı le hay',ır: ·a.ralt imparator ı:n. 
rıyına do~ru ~d n nlmı ·ık n h· lk 

ı UlUyor. ~l 'lnı fıh rcsın n ltuııı • 
ıar, fer.er nı yl .. rım vasn:{ et ıı~ kr v~ 
bllyiil şar:.t! .\<ıyn hnrbıntn h 0 nU7. 
ba•·ladığmı s·ıyt,.mi~lerdir. B!ltUn Ja. 
pon basını Ho:'lgkongun eukutunu 
memouniy(tl, l<arşılnmakta ,.e bunun 
A .wadald n lo S;ı lt!':on cnıpcrvnı:zrn 

m. tir. n bldUtj,icil t!r dıııbc oldugunu aö)'le 
lfal i~·~ <la çt'nber ir.ine alınan 
ih ı. ti · m , ~lirler. 

nı ~r .r..uvve cnnc yiyecek ge- - ------ -------
tiren J.dicl'lk b'r l!e."l'li sahra top· 
l'11T'l11T7.nn i,.,.a, uın.,na. uSr~l'C'.-
Ir. Gem:·, t •• m ı:::;a'IX'tler olm'iı..c;, 

!.zr, ya otıuının; ve tamamen 

3eneral 
Siko~ski 

yanmı•1tır. 
Ik •a kuv\•etlzrimiz, kara km·• Lo.ııu.n, 2i ( \ . \ ) - Orta şnrklan 

vc.tlcrım.ızi hfanaye ederde hare- l!UyLiJ.: BrıtıınHı J 

~,f..t höL:cmr:dc J;...,~if ta.m-uzları 
:\<J:pmı;:-lar 'e dı.isman kol;:ınna 
J,a..>"Şr taarruzJn .. rnn dt-vam et 
m "';:cı · • 

Y_~nanıstaaıa tren Yunanistana yardımı Japonlar 
mnnakalAtı başladı · · 

.... n•kli .~~'·.~.:;~. Biri~en paketler sevkedi.linci~e _kadar çuaır~:;.!:"'•z• 
~l~~E~'E~ıt:~:1~LL' yemden paket musaadesı verıımıyecek 1 n.:ı.,:;, '!.::.~·~.:: ~::.~:: ... y 

..J -· tah · ~·ı A'·ted' Ankara.dan bildirildiğine göre, Yu- mQ.saadesı. verilmeıneswı karar .ıştır. nrımdan Çunltin:g.:ı doğru tıuırru~ uecegt mm Q..LJ mor. ır. 
DIY ARBAKIR • CiZRE nan mllletine yapılan yarduıtlara illi. • JDJ§tır. l,mı~lardtr. Japon kuvvetleri 30. 
lltlTTINDA NAKLiYAT veten Yunanlstanda. akrabası olanlar Diğer taraftan I<urtuluş \•apuru 'lu tahmin edilmektedir. 

A 1· . a 26 ( A A ) _ Diya tarafından memlılketimlzden beşer kL nanlsta.nıı. beşinci seferin! yııpm:ı.lı: , k:: ~~~e hattinıiı. 85 in~i loluk paketlerle muhte~!f gıda madde. Uzere ayın 28 lılci günU lim9.nınuz . 
kilometresinde bulunan '\'e ou lerl göııderllmestne müsaade ed~mek. dan 7:10 koli ile lıarekct cdecekt'r. 

A'\ inşaatı tamamla.nnll§ olan teyeli. GümrUk ve tnııısarlnr ve.<Aıeti, Kızllay tara!mdan Yunanlstan1.ıkı 
, r, istasyo.uu 1,1.1942 giinün. Rlmdlye kadar müsaade edilen ve mu. muhtaç halka ve çocuklnra. c:lA~ı~ı _ 

th:!ll itibaren yolcu ve her tiirı~ "'melesı teke:mmuı etmiş bulunan p": mak üzere 2 bin kilo, 500 ve 250 11er 
c~va nakliyatına açılacaktır lı.eUer blriktığl cihetle bunların S'.lVkı gramlık paketlerle ıncir gönderilcceıc 

"' • o- • temin edilinciye kadar yeniden pR.ket Ur. 

Vasll Rızanın 
evi soyuldu 

1,; V'\ c 11ti a.k ... c:am Şcitiı· Tiyatro~ u 
n·L1 karlnrındnn Vasfi Hiznnın _ 

"' alı ·r bir hm;rz tarafınd ı:.rı ~ • 
yulnrn!"tur. H:lılise röyle ı) m .. p 

tm-: 
Geç va.kır V sfi !Uzanın c 

ti.-tü ba.cıı tem!z bir n.dnm git r,- · 
v• lıizınetçive Vnsfı 11iznyı sor. 
.. uustur. 

- Evd[l yok, 8uadiyeye g tti .. 
-.:cv:-b:m .!mc:ı, soğuk:,anlılığmı 
hic hozn ..ı;.ın: 

- Ô) c m: .. durun kendisine 
Wr tdefoıı cdevıın .. diye hizmetçi 
ı1e yukarı ç!:kmli', ~,uadi_y r>dekl te
lefonu ccvim'liş ve konuşmuştuı. 
IIir.metd, ı::ıı ciımleleri duymuştur• 

- Merbaha ) ahıı.. Göreceğim 
geldi.. Nn vakit. y<>..rm sn.balı mı .• 
Demek IJCn burada kalaymı öylı
mi 1. Peki mna madem ki öyle is
tiyon;un öyle olsun.. Ama sabah
lcyln erk n gel .. r;o~ı~·rin kn öpe· 
rinı .. 

TolPfonu kapamuı, h17..metrlye. 
- lsmr ettim amn bırakmadı 

l" arm ,tb.Lll gelecek.. Benim de 
bıırncla knlmamı istiyor .. Ren bil
mezsin ama, söyli) ey~m, yakmcia 
l.ems'ıemle d • n'•·an' .. ı>u.ror. 

Hızınrıtd. hemen kendısinc yn
t:ı.kları h•.zırlamr& ve hir müddet 
sonra .. !,r.ı ·)fi ol::ıc'lk \ bancı adarrı 

o la mn çekılmb. 
Ge:!c Y:!IISY, Vo...;fi Rtzanm babu.A 

sı, !lfonda L lcktriğin yanmak' a 
<lldli uı.u öriiuçe ı:ıUplıe'• nm·cı, 1 
~:ıı.'l(fa.s::uı~. :ı.;uv~!'o('n kapıyı n ) -
r~'!c b:ıkny:ı. kimsclm: yok .. Misafi
r.o y;ıt.agma ı ~' , hombcş .. Sa
ğa, ı::ıla bı>.kmısl . ıı \'ar, ne 
cin .. 

Neden sonra :ııılaını,lar, ki kul'
ııaz ve mahir dol:rnıiırıcr eve gir. 
medon önce, telefon hat.tını da kes 
n.icı, :.,dnız bncım l.nlıncn evde> 
) il t • • pahada ğır ne bul-
rouıı " topla) ıp s·rrn kıı .\.ım has
mı; h·. 

\' '7 ııcsl ıçııı zarm1 bir unsur t.ışkıl 

etti 'nl ııoI<tııF<ındR d mutabık kal • 

iKi KARDEŞ BALTA ilE 
PA RÇALANIP YAKILDI! 
r okatta işlenen bu tüyler ürpertici 

facianın failleri aranıyor 
Tokadın merkez kazaswa bn.ğlı Cin.. 

cf!B köyünde mllLhi§ bir cinayet ol • 
mu~. Sder ve Recep ıı.dıntl:ı. iki kardeş 
balta ile öldiirillmll'l, sonra da yakıl
mışlnrdr. Verilen malO.ınata ,ı:-öro vaka 
şöyle olmuştur: 

Sefer ve Recep admda.Jd bu iki kar 
de§ geç vakit iş paydosundan sonra. 
değirmenti~ kalmtşlar, uyumu,şıardir. 

Bu .sıra.da meı;hftl şıüuaıe.r açık olan 
değirmen kıtpısrndan ıı:erl girmişlo;r_ 

dir. Zavallı iki kardeşten Seter balta 
ile ilk darbeyi başına yemiş, kafa.sı 
patlıyan zavallınırı beyni dııva.rıa.rıı 

mçramıitır. İkinci, UçUncll darbeler 
de vücudu dlzlcrlle belinden iM;e ayrıl. 
mı~ ve bu .sıra.da uyanıın Reeep de 

Şovyetıer &alakayı 
geri aldı 

(Baş tarafı 1 inclde) 
nm 80 kilomtre garbinde kain 
olan M:lrofominsk şehrini geri 
al oıışl ardır. 

Rus istihbaııat bürosuna göre 
18 .. 25 birincik..anuna. kadar Le-.. 
ningrad'm 115 kilometre şa.tkın· 
da Volkof kesi.mide ce~an et
mi.cı olan muharebede Almanlar 
hoz~1na uğratılmış, 6000 Alman 
öldürülmtın, 200 makineli tüfek, 
26 ıtank ve 18,000 fi~ ele geçi
rilmiştir, 

Alman radyosu spikeri, Alınan 
halkından Rus cephesinde harp 
eden askerler için yalnız kürklU 
Ye yünli; esya değil, kayak ve ka. 
yak techizatı da istemiştir. 
Lo>ıdra, 27 ( A .A.) - BJJ.C: 

Bu sab:ıh buraya gelen haberler< 
göre Ruslar Kaltıga şehrini geri 
almışlardır. 

karde2ın!n nkibetine uğrıynrak b:ı.lta 

darbeleme parça.lanmı~tır. Sonra da 
her ikisi fırına Ahlmak surotilc yakıl. 
mışlardır. 

Cinayeti haber alan C. M. umumi t 
Ali Ozeren, vfül.yet jandı\rnıı:ı. kmrnt:ı.. 
nt Hulttsl özgen vakıı nı" halllnr;ı rr!t. 
mlşler ve tahkikata başıamı.11nr ır. 

Fail veya faillerin meydann. c:ıkıır:l • 
ınası içln ciı.ldi tedbirler !,11.lmmıştır. 

Libvada 
Ahnan ve İta lyan . 

Kuvvetleri 
birbirinden ayr lld ı 

Londra, 27 (A.A.) - B.B.C. 
Libyada mihver kuvvetıerinın bU _ 

yük kısmr Bfngazinin 150 kilometre 
cenubunda Geda.byada toplan.."tltı1tta • 
dir.Generaı Romelin görünU,.<te göre maı.ı 
sadı burada bir dllmı1nr;mutıal'ebesl ,., 
rerek 8Bll kuvvetlerinin 'l'rablusa rlcl 
ri şarktf\n ve şimalden tehdit edilmelt 
tedir. İngiliz kuvvetleri, Gectnby:ı.nm 
c:enubunda da. harekette buıundukl.a.rı 
cihetle mihver kuvvetlerinin kurtul • 
ınası gUç zannedilmektedir, Alman • 
lar, İtalyanlardan aynlmııılıırtlır. Bin. 
gazinin şarkmda çcvril.m.l.ş olan mUnCe 
rft İt."llya.n lcuvvetlerinin l\kibcti hak -
kmda hcnUz kati haber gelmeml.ştlr. 

Ttonıa, 21 (A .. \.) - O.F.t.: 
Şımali Afrika muharebelel"inde ba. 

şmdan yaralıınıruş ola.D general Bo. 
carelli aldt~ yaralardan miiteessiren 
ölmUştUr. 

ınglllz • Amerlkaa 
konleraaıı 

Londra, 27 (A.A.) - B .B.C • 
.İngiliz • Amerikan ııarp me 

dün de ııuzvelt ve Ç'orctlin iştira 

toplanmıştır. Bahriye nazın al 
Noks müzakereleri memnuniyet ve 
ci diye taYsif etml§tir. Öğrenildi 
göre harp meclisi, bilhW!!S:ı kara, d 
nlz \'e hava strateji.si mesel$ 
meşgul olmnkt.a, levazım ve istihsa 
ta da ehemmiyet verilmekle bera 
bunlar ikinci plAn.a. brrakılm:ık 

Çö~il, An1erikan ka.blnesinin top 
tısmda da bulunm~tur. 

Loncka, %7 (A.A.) - B.B.O. 
Elyevm V&§lngtonda bulunan 

gilız bl.ŞVeklli Çörçll, gelecek 
J"anadanın, mcrkezl Otta.va 
giderek lki gün kalacak, Kanad& 
!isinin fçtimaınd& hazır bulu 

\'aı~ington, 27 (A. A. ) -
1iz .. Amerikan lın.rp korııferaDBI 
:;:u .. "'t, diinJ.ıi cuma. günil, bütUn 
~çtbnn halinde kalmışlardır. 
\'clt öğleden sonra kabilıeyl 
ıu.ış, lord Bcaverbrook ile m' 
faa umum müdürü Knudsen ile 
<'dün'} ve kira işleri relai H 
ile is.tjsare etm~tir. Bunu 
kip. bahriye nazrrı: Knoks, h 
naI.U"ı Stimson ve İngiliz s 
nıütelıasstslan bir toplea tl l 
lardrr. 

Ruzvclt, Lltvinofla gö 
sonra, Kanada başvekili 
Kingi kabul ct:roiP. ~eldl, 
ha evve 1 hariciye Da.z!rl Hail 
görüşmU.~ta. 

.Mak0Il7.i 
hür Frnn.<ıız lruvvctleri 'bu'llftn 
işgali dolaymiyle ya.pdacak 
biitlin diploma.tic 
haırnda hükİlnletinin, .Biztetik 
merika. vo Büyijk Br1tan}"8. il 
mamen efüiıN.iği edeceğimi 
fulş, bu :işgalin k'elldi hük 
rafından n~ ta.bmJn ne de 
1.•dildiğini ~ve etW§tir. 

'-;-'r.ı( ı ~.ooo den fazla Alman 
' • • ' •r ·1 c 'İı'i hasta lr!neyl! ya: 
but rm J, ı ... d .kt iiJera knmpla
i .. n:ı g~I i;;; bu uumak•ndır Di· 
ğ r b ·ıgeleıvJe alman <?Birİeriıt 
.-sr1'm"sI : · henüz bit:n.ıenıistir 
Şa>fl cephesi-rnle - · 

Di!n gece ne.,.redileıı Alm:ın 
Al!\~~..imiiilllll'ıllllllll!;!ll~ll~1!11M11~llı!llllll tl!ll!ll!:ll:f'.l.ılll!lllll-~~llllllllllSlll~ 

~..,..,; nn:mr~~ı~ır.llfr.ıı~.ili\ınııııırı!tlillll!:l.'P..l!lll!'~· . ~~, ~rt~ ' ' ' ' • • ' ; " • ~ ' .' · ~ ' • " t ., • 

t bl~jf .nde deniyor 1d: 
I •ene<! kesi.m.!nda dU·' m mühim 

t.c" m.ızlıırt kendi& <! aftlr knyıplar 
" d.rıJerc..-; pli! Ul"':1.llmU~tUr. tı;;. yl'n i QY~!.!-l~~L§*~~~~Ml~~tb~~A~SES FiLMiN i 

zı ve SlovP k kttal.ırt, !r Lam 

~ r-a Ü Y Ü K M U J DE Si ~ .. ,_~:':::;:!':~:;: :;.: '"·! l>l~<bl<n3kllyegoml•tve , muva1'fak·ycUe ve E> '\eklL 
1 

f'lE! ~tr k etmişlerdir. Aar.k CCkfbCsi. 
; :ııln r.1er-.€'z 1 ~ ı ce ,,iıl ııı mUda 1 

, fan çarp mabrı d~vam etı.o.:."'ktcd·r. ı 
f I: "ÇOl< So\yct ta .kt talırıp eclilmiq t .. .. ' 
tir: Len n~ad n!lt\nde nı ıllarel>E'ye 

1 l!ilrute:'l nı ih!m kuvvetlere ve c:ıx:Om. 
J,., zır:hlı :w arııl;aya ratzr: .ı~rl ır 
bh- rılu t 1'ebbu ..... ıılı:!m ı ıı 1r.1 t r ı 
l''J~man, 1~ d 'l .nzııı Olu \'"rmi, 

1ı nr:ı b'.\ J.. \"t> .1 •• t'· l1J n" dııha 
t ıtu~turulı"!u•.t .. r. 

\"iı bir kısmı 1 • ·:ı· "r. ı-1• v-1-ı ı 

1 
Alman hnvn kııvvetlerın n>-w p 1 

1 t-eft:ttcr, !'l:ır • <: "'be, n.ıı mc ·:ez k" 
Bimindı:: ve L ~rotl ünU cepı.e~•., :e 

, dili nıan koıtann.. ır.'"N!'"'len: • ıe_ j 
1 mlryolu tcrtlhf!tma onıbal<ır , ni .. 
1'fl!yözl~t1e bUcu • mı!i'f'rd r .:::ıvnş 1 
~'blyyarclcrl :Mııtnıwı k hn•tıo .. n 1 taı, j 
Vi~ kataria.nna doğrudan ,g-ruya 

1 
'bomba isa~Ueıi k v Jctmı :1 

1 t z v s t i y n g:ı.zd 
ge.len bir tehrrafa 

1 gmera1 Fedyunhıski k 
'11nldak.i Sovyet kuvveUeri 
:rrat cepbcsincle muvaffö.'< 
am.ızlar· yapnm•lnwlır .\ ·r. .ıru. 
ıJ?cr Yerde tutunmak ·,,ı !l1ı;;.j·1· w 
i\lltUu yoll!lra ına .nleı ko~ . •n 
~en her ne pnh ~ )ı.ırsa ol. 
:*ıD Rus ileri lı rr -~ !•'ıt d ırdu . ; 
im.ak tcşebbü. leri kim k·~• ' • . 
dlr, Diğ_er &>1.")·et ko'l rı A ·m. n 1- I 
zın yen,ıden toı r~k kaz:ımr '· j(•;n 
~tığı bir cok k~rsılrk ta~rrtı .h 1 
~er defasm<la d ııımnna a~r z \'İ- 1 
~ verdirerek püS:.türtnıiir.:lerd . 1 

~adasındaki haı ka\. 
Saat 9,30 a kadar ( \merikan ı 

n saati) yapılan harekata dair 
c. barl>iye nezareti tarafm·'aıı - • 1 :y.~ 

I
GE.CE.N SENE RÖKOR KIRAN; ARABACININ KIZI-ANA IZTIRABI - KORA TERRY ilh ... gibi ııi~.~:~1:~~:11::;~~e gem 
, S E S F İ L fiMlmleri ffeti.M"rtmiJ Uolan• E S.S ES E S İ orta Pll.'lmk: 30()() bahriye rl.nzının Vakc adasını mUdafaa. 

ı 
rı hnl{kmd'1kl habcrl~r doğTu d 

Bu sene büyük yenilikler hazırlamaktadır. Bu sene sirndi ye kadar cıkardığı 

BALIKÇININ KA~TSJ - BiR ÔM R BôYLE GEÇTi -MUKADDES YALAN - NICEVO - KADIN SEViNCE. 
filmlerinden sonra getirtmeğe mu1Jallak olduğu t;üperlilm lerinden bazılannın i~mlerini bildirmektedir. 

BELAMi CUV'de -NAUPASSANT'ın eseri Vill Y FORST-iLSE 
'ERNER OLGA TCHECHOVA K 1 S MET HEıNRiCH 
GEORG JLSE VERNER MARiA iLLONA PAULA VESSEL Y 

DAl111A SEN Bu sene çevrilen en büyük müsikal 
film BAHA.R KONCASI VJk~l .. ~.,ı:!!Ie~~ · 
KOMEDY ACILAR (Muvakkat ismi) HiLDE KRAHL-KATE 1 

OERSCH- l<R B.LLA DANS· ~~ARıKA ROK KIRMIZI ORKiDE-ANGELiKA ~ 
O~< Y ANUS ALEVLE~ iCiNDE 

Ş A R K ve S E S Sinemalarında 
. 

bu filmleri daha baskaları 
takip edecek ve SES FiLM 

geçecek ola" 

j Garnizonun mevcudu 400 den 
I ~uooydan ve erı.len ibaretti. 

!n,.cmat i~erlle meşgul takrl 
."<ivil buJunmaııt keyfiyeti, dU 
1400 esir alındığına dair ver.ti·, 
ri, izah ctmck~dil'. 

.Şa.rl,ı Pl\sit'ik: D<>nanmanm 
t.leni1.ıı.lt1 g-enııl"rlne karşı yap 
r~kct ı;idıktll surette devam e 

d 

M:ınilla, 27 (A. A,) -
cuma günü ~:ı.at 17 den i 
hir snatten fnz!·ı müddet 1 
J nııoıı tuy~:areı:ıi rkl dalga 
J.fo nilla iizc-r:ndr- u~uşlard 
n;.nl ~i.m zarfında, besinci 
J-iicumu idi, ManiHmıın 
;ine ''" körfez bölgc~no bo 
nt,•m rtrr. 'l'a '\t!rckr alçn 
( uyorler ve Manill:mın ask 
cief olmakt"l!l C':!ctJ:.'hnr bil · 
ııt:ral Mac Arhhn··un beyan 
.:.ı• 'llnlıteY:~:nttnm sıhh& · 
'kikle mccıgul g'!i görilni.ty 

Avuslmlya tayyare 
iş ba!mda 

::\lt-lburn, 27 ( \ .,\.) - Gre 
"Jni!<J. d~maııa nit depolarla 
Aııustral;y tayyareleri 
bo.mt:ılandıldıı rr, bir tebligde 
mc;ktcu r. •• i~·ı ı la;> yareler 

1 - Filipinler : .Amerikanın ~ 
redilen tebliğ: 1 
ur.ak fŞa.rk kuvvctkrinc kumanda ~ ... •• • • ! ' ~I' ' •',""' .ı: ,, . ,. ,; ' ' 

ulastı~ı zafer yo lund:ı d~v 
adıml~rla i lerliyecektir. 

l' dd- l 1 • • r (>, ı nazın E 
~ j ıııı mUdaf 'l tertlbatrnı teftiş 

ı:ııi'P Y.C )'OrtU C'Sll~::;.,ı:nda m!lt.e.Jn& i' 
Rllill!':. j keri şeflerle glSrU§mil§tUr. 



nn kl b. h ·. .... 1 C6r'~~~~:b:n~ri= LV.l el Q 1 lr l .'tage "~etı_n '- nahalı olacaktır. Birçok 

t' Km-"11 Fre,. Aster'ı·n hayatı~· A Ame!:i~'~11:;r~~~ij~Si2 
i> sa ll H ayanı on}!ı~';:10~~~e ı!ar~\~ 
~~ - 6 - ~."' .... '"" ...,. ...... ~ ..t•-a.t ... w a;: :il hı·r n u J h~•kattir, ve hi~ bir zaman )'(!" 

f ı nı~ı;ı l>atlak vermiye"~ii öğreHI 
.erin bir Amttrik3.1I a.r·fl. 
c ikaıtl.e§i At.elin ise bjr 
ile evlenmeleri bır te -
tlcğildir. Çiinkü anne -
'anie;e Oma.ha ::;cJu.inin 
lelerinden ı;elliğ;ı.ni da· 
Ltrdı. nıınun tesirile, 
;iys.tro hn.yıı.tı yaşa.dtk -
çe, hC'r )rarş1lanna çı • 
se~t tesis etmekten. 
Keıı ··ıcıine uygun b r 
düşün ile, ya§ .)Orlar. 

ge d "Jel ri z:ımruı mü. 
ı.lnrla s:örUF.üyor Ye 1ı .. 
:sim! e dolcışıyor la.rdI. 

"nn;hııfazakil' ta.b:ı· 
' \T ~n. bu·uııııyo,.Jer-dı. e 
b • ll • J, uplcrine lm 
llıı"rn{: ti:;:.u·o mensubu 

fo tı.:r tar1..dtı cIBı;elidir. 
tomobill~ri '\-&r<lrr. 
occrs ile !Y'r&ber dar.s 
.da bu 1kı artıst ı;:Wdyo 
.rlerilti pek aı görilr • 
inema mer:ıldıkın, on· 
ni. sonl"rr. tc1kı:nc poz; 
rlne ı: rıt . ıc c.<;~;ı de 
üttiği i<ı''l r-- .tf..yet odi· 
!tat Frcd Aıı:tcr"n Ciı • 
ml,lna.~ebetlcri de bun 
:nem~U. 

r kı.rr,ı:;ı:na çok sadır· 
.a gf'Çen s kiz sene. 
·;: 1.n.,·ıı.tlnrr ıçlıı<le, 
umumİ ycılcrde ya:· 

ıi pek ecyrc.l t r. Her 
a beız,er ı;ider. 
il Adel ile da.ima meık

mektuplannda. ona, 
ındaıı to.tsi IAtiy J e ba.h.. 

s:.ne, birlt:ıı; tane can kurtaran o. •• mışlır ki b ya.nJ1,. oldnmı 
tooıobi.li lıediye etmiştir. ı anlıı.ş·ı unun .,.. ....... -

Fred A.&tcr şimdiki lıalde Hol~ S 0 y t e lı l~ştır. 
ı.-udu bn-a.k:ıp, tekrar Brodvcy t ': K J ~ 1-IAREKF.TE 
!~t.ı:oln.r:na dönmek niyetinde de- avrıa bas 8 Şillldi 1G9-:1~ıkk•(';lZ so· 
,,·L«ir. \ ~J • nunda, ~ ı anununun 
y tca.t ett.lği. dans numaralanm, ve k lın.yat -- .. !ay ola!\. su}h zamanı 
tiyatrolarda. birlbiri ardınca on anca o ~işimi~~:· topyek'";l harbe ge-
beŞ yirmi, 1.ı.a.ua. kırk, aıtm.ı~ &f'- • • miştlr bU~i.k terak~-1er ka~det 
ce lakrar etmekten ziyade, ~ine • veya hızı n b(tliyük' lngdterede ımal. e~ılen 
ma. ıç·n bir defa )"8.pm&ğ? tercih ~ <leı>bane dal~ı şım~den 
cdlyor. Scy8cilcr önünde danıı et. w end~ başlamıştır. .Aw~rıkoı; 
mektcın. cc o kadar hoşlanmadığı ugrama ~l liınıüitıe itı~bak harptt' ~a11~ 
için, sinem:ı ona ıi!mdi pek uygu:ı • ,büyük ı . e ırmeı ~PQ ~. a 
getmeıktedir. b ıtecekllBirl~ lerakki:Ie!' elde emJnuı;-tiT. 

Fakat bir e:inema ytldı:zı oclrak. mroi ile ~rıkanın J.:arbe ~1 r 
kal'§Tlaştrğr ba..5ka gllçlt.Uı:ler de VCJ§ington 26 ( A.A ra.. di·kta. b~~ ~:ene ~eya .. .L3 ay ~~·ı· 
va.rdlr. Mc°'lıur bir ada.n:ı olduğu Inecliainiıı ' . ~ri \"e törlukterın go~e<!ıkte. 
için takdirkiı.rtar her f:l"S(ltla et • smda bir n~~~ irad eıniktarı t.a 11awur ~-n,11Y~e~: 
ra.f::m alır n kend.sinden re~ 1 denıigtir ki· risler lll'dn her gun ~enı s.ı:p, 
1 · · · -1--~- _ .... ut ıı..-~- B: • + s ·ı· \1~l'lnek mümkün oJacaktrr. eruu ım .. ~ı. Y••u •ı:o.'-U-a !1.rleşik Amerika. ,Aııngt ı~ k ·n ti zckfl 
deftcrlcr.:.ne birkaç satır yazmaaı. sl aalonuna ~rm~~!::- l' onuşan D1l ~ ~ . 
nt rica ederler. Kendisi utangaç nin iki mecU;inin ::ı .. ette eU~JY<lıkd at '°ıe meobüetnünı cesaya 
b . -~-- ld ~ d bun c:;.;.. tl , ..... ın en ge en ~ · 
ır -~ ? . ugun an_ u _ yar- ;"' llôyleme~ beni d§e ez:ı ~edecek olurlarsa i942 

maJ .. _ kc.ndısı.n.eı ~ guç gclı:r. . . nı~en dolayı büyült rs~~~l'll sonunda şimdikindeu 
Bir ~ 1husım;yeti de, çok ı.yı du~ ';lYorum. Bir kaç JCO<t ı'·ı bir v;:ızivet~e ·m·;ınaca<r1· 

bir da.nıs5r oınıa:sma rnğmen balo.. ınerıkaıı ecdadının JJilIZI ve ı94... • d rreniş 
lara gittif!i zıı.man da.n81Ardan merikanın he'-"etinde nJnikyıu::•. h-~'· setenesın eek ,,kabı:! 

U ,_.. l"' ~ k d ,._1,.;__ · 01-aı J +Al ::-"<l iS.l~e ~~ 
~ m ... un ~ ~U[:,'U a ar ~esı " ~ an \•ebeni, blr ....... ac..ı.ITT!ıı düşilnmek makul bJ::-
uır . .Bu siliı fn-sa~larda ~ aı: b.r kabul göstererek atı~ (){ur 
daM oder v-e eksenya bir kÖ§cdc Ill~ bana. hayatımın .Nıha:\'M- b•. .z.::- ...ı. n~} 
~ ::..· -· ·"'nl ~- +- ·ı. nakı ·reı '"~ ız u'W•)"a\.U. en ....,. o .. uı:ı.:p m=ız. w emegı ..,..rc"'ı c- .. r. Ye heyecan.it 8,ra?.t .et-den birini :;·alnı.z memle 

der. . . ,, . bmnı yaşatmıştır. Benket;ıerını~ değil diğeı memleket· 
!'1:151.1:1 u.tetlerlnden pı~ ~e ~t'Uınm çocuğu} um. lenn h\i."'liYet davaları besab·na 

~lu.rı~c .. _çalar. Şarkı bestelıYebi • evınde aldığım terbiyevaprken kürtul un 1942, 194~ 
ur. Şnn~ıy~ ~ beş tane şarkı ll'lokra.siye inaınna.n.1 ~~a 1~ de~ eleceği mesele· 
neı;rct:n~t:r ki gayet meşhurdur. BabalU mille'"..e inanını'! ınsa.nltıt tarihi~ .!DİŞ öl~üle 
far. rıaenaJeyh bütün hayatrınde ketıdi l"yik ~lan mevkii 
= "'.'ücııdm;_u ~. bi:r sporcu ~i detinoe Atlantiğin iki 8'Jıyor .• ~ ~n mukadderatı 
.. ııkiŞaf eU:.irm.1,,~J'. Filmlerden hı.. cereyanıa.rıa imtivazlar~tZa ha.~-- 'd ~ ...:1an vazi· 
· · viri -t ....,_ b 1----•- sar1-- , · · 'l.l(tt o, ugurnu;,(A,J , 

nr.ı ~e p o C'A.U•e aş~n «U"a karşı cephe a]temızın "'llvvetl · • · aşmadı· 
öncekl fastla.la.rda golf Oytıar; ka• Gettysburgun "Halk ı:Jmdan \r~ sarreZı'!'"2e:i lizım ~e· 
yak lJPOrlan yapar ve balık a.vrna halk için halk lıükUm.~ ~".lYtetı · e+anetimizin 

.... _ Haf·ıı .1-ı _, ne ..ı... ... •• erln rn • 
Çuusr. a yemeA er yer, az "' .. ~ın-u emniyetle u.ne ÇJ:kaın ağı· .dan emin 
gara içer p~ se~ içkf kullamr. (Alkışta-r). mlunuYl)tııın ıyac- · ' 

ıL!k kI2: !nırdcci de bu . .\.k.şa.mla.rı h'.r.:ız v hn~ oynar ve er. ... llerıC\;şimj hizmetkaı MU8')ı.tNt m--a.~tnEN 
mda f.i:kideıini yazar: ken saa.tte yatağa gıre.r. ~ Avam Ka.marasın! l'liOLiYôR 
ı:üitlerde bulunur. An Buıg1ln 42 ya.§IDda olmasma ra~. ~ıle borciuvum Fakat Kend.İl\i be~ r · · 
dadn. ~n yanın&.. men, "8-?kalı <>lduğu zaman :i2 gı bir gün Avam Kamallden. ~r,encn M~.ını şı·~~ 
"'red Aster'ın ba9bca yagmda gösterir hatJnn nrzus bö 1 tdı\uı tir · 0 · • O artı!: ır uşa" 
n bi,riciir. Harple ya. Yalım: b!r küçük a.nzuı vardır naat ıcet· . u ~ e 0 11li;de saıt..~İ!·d<>-n, efendilerinin 
.dardır. Bittabi Pci.ındl kl, kendlsinJn 35 aenedenberl hiç beni rnn~~=nıkJir şev d~\!Cld" blı0• alke~A"'~~ .. • d ,_. . dan t•ı::· . . hr A ·11 tin """'' t"l" en.:.ı ~ Şl\an da hal"be gırmesı c,• :ıra veıme....,, .z:m s e ~~'lrın 'ı • . vanı Karuarasmmnı e o bu ,·· : . ~ 1 kt" 
i.selerle doğrudan doğ şa.ı-etid!:r· gC(:c uykudayken w!:it huray.ı y t ~ yalı ü Bü:vülc ~ ,i.k _.,,tırap ar çe ır 

-vakit ny~lıım•Wad:ğı sezi• ed~ndap ıgımi ~c. s:~Fr:'·l·a. ,...,.feııalı!;:la.ı:_yap?°· Onun 
.r bulunuyo.r. . let-~ı. ~nem nım ''I""° • ~ ... lbat'atcrlu1ZU clındcn °'"' 
şlangıcuıdan b~d, İn.- lir. • t>lanlf"ı ıle bulu,ınak,lltdı ve ~ b.:,,i~tan kurtarıldı. 
"ldzr. lngiliz mıbhlye • ·-----· SON ve sil~rıınızı o!lunla hafransız ~ıg t~~ esnasında pek -------------------1 ba\TJ &lılı servıslere rnensa.yı:f ve f~a teçhiz edilmiş olan 

t Umum to.1ar arasrnda böl•le ark ordlllsı-~ .. c.=-:ı: Tahran· 
·.vJet Deniz Yollan şletme P antııa k J • Bino -.L:u .... .,..uuuı 

m11.._ _ .r _yapma ,çın an •. ~~·c, ıxaıe.....ıcn ve Kıb 
Müdür) üğü ilanları bi;;--aciesını aldım_ Bıınl~. :NıJ 3alıillerlne"'kada.r bü-

dev rnuv_~fakıyet.lı bir lin bolge11:!tj kontrol e<ıiyorlı:ı.r. 
Sürat Poıtaaı 

•• 
ıyı .babel'lu geliyor. D\\.iimanm bQLUD mtı.st davnınmıı;ra.ıı .ı..- dniiet 
ı;a.yrelerine raıtnıen ıniilcl!;:rimlzl ok_ adaır11armı katletmek suret.iJG arala. 
yan .. sta blribirllle bağlayan bayuti m1t 
vıı.aala hattında durmadan mllhimma.t 
d3J..'"'8.la.rt geçiyor. 18 a.y evvel birçok 
ıarmm yıkıl1!1J.ı' YC ru.aJı.votaıuııı zan • 
nett1klerl tııgil~ tmpart.torluğunun 

oınıdl eeklf:ıl.le muk..i.y~sc edllemtyeeck 
derecede olduğu ve her ay daha ku,·. 
,•ctlondlği bir vakiaJrr. Niho.yet be . 
nıın lçln haberlerin en iyi.si olan b:r 
ftlda da JUdUr ld şimdiye kadar hiç 
bir zam:ın bU kadar birleşmemi§ olan 
birleşik Amerlk& hlirriyet davası u;-
runda ktlicmı çekmlf ve kınını uza._ 
ğa atnuşbr. 

BütUn bu mUhim ha.di.seler Avru • 
panm esaret ıı.ltma ntına.n mitletıcnne 
~şlarmı tcltrar kaldtnnak imki\.nını 

·vcrın~ştlr. 
c::ı.mfü naz! bo~ıındııruğu altında ka. 

ı:~ on ikl. l<adar e~kl A\"l'Up:ı devle
tllı.de her 5f?lJflL •e b.er dine mensup 
halk kOtlolcri kurtuluş sa.atını ~ bir 
kere d~h& rollerini oynıyaırak erl(ekçe 
cıarbı?lcr f "iirmek z:ı.ma.nmı bekliyor_ 
ııır. Uzıın ~aınıınd~noo:-ı ı;!zllce bize 
hücuma tıaZ!rlnn:ı.n Japonya memle 
kcUerlınizi pek mlibım nıı:?selcler kar. 
::ıs:!'c!a bırakmı~tJr.. Bunlara ıkarşı 
tılrnalf!il~ b:ızırlıklt buluna..:.n:ı.zdlk. 

Bana ;,ı!Syle ı- r ..ı.a.I sorulabilir kj 

ingılterı>de bunu bana sormak hnkla. 
na r.ı.tllktirler dencbıllr ki ~:naır.ı olu. 
yo~ _,. Malezyada ı;.:ı.rld Hindi.staadı.. 
çok miktar~ tayyµtmiz ve her nevi 
modem silMılıı.rınız bulunmuyor . .Böy 
le bir sual karrusmda ben yalnız Au_ 
(.']ıinleclt. tarafından Libye ~cftrlu~ 
kaz:ı.nılan z:ı.t:erleri gösterı-hil r!m. 

c.;, Ltilı.,,e artan iml<anlarımı:u i.ibya 
ile Mıı.lezy:ı arasmdıı dağıtmış ols:ıy. 
clık hl'r ikl lu.rseta da il.cız ka.lırı.tık. 

l~ırk;ik Amerika bUyUk okvanusta 
iyi bir vaziyette buıunmıyorsa biliyo. 
ruz ki bunun sebebi kUçtik bir 5IG\L 
de tn~iliz o.dalaruım ınlU:ı.!ıı.ıısı için 
,.c Libya scferl ıçln bızc göndcrdt:L 
:rıız cephane yardmıı ve her şeyden 

evv<il AUa:ıtlit pıuhn.rebesinde biııe 
yaptığ-.naı yarc)ımdır. Bu muharebcn!n 
neticosine her §leY ba!h olduğu için 
muvaUaklyeUe devam ettirilmes1 la. 
znn gelmi§ti r. 

BütUn noktaları azamı derecede si
ıwu.ııdlrmaıtı~ kafi gete~lt memba.la.. 
rnn.ız oısaydı hunun tercihe ~ayan o. 
la.cağını ~ de kabul edıyonuıı. Fa.. 
kat geniş mikyasta tı.azırlıkla.r y:ı.p.. 

mak iç!n ne kadar tercddllUo ve ağrr 
harekete ı;-cçtiğiıni.Z ve bu lıaZII'lıklar 
içtn ne kadar 7.anuuı 1'2:mt olıiuğu dil. 
~üleoek olunıa bu kada.r mUsait bit! 
"'""7.lyct ~klemekte ba.kı:ııZUk ctmf§ 
oluruz. o za.mana. kiidar maııaut oıan 
irnkA.n ve membalo.nınızm tevzii bu . 
E1uımndaki intihabm 1ncilterc taratın. 
ca.n harp zamanında ve A.nıer!.ka ta
rafından sulh zamanında yaptı roası 
ıazım gelm!ştir, öyle zannc iıyorum 
1-d tarihçi hükmilnll umumı h ·c• 
Uzerlnden nrcccktır " bU mesel · 

rım birçok Japon kabinelerine ve par
!Ammıtoıarma. kabul ettırmekteydu. 

Bu ccm.i)..:Uerin kendi ~ 
projl'l~rinhı :=:a.rh~luğuyla w 
r,cri ıa.feıfar dde etmek fünidiy~ 
n1':'.m!ekctlet il1i oebm harl> ~ 
rüklüyerek aklı.selim hruicir.t 
ç1kmf.) olmaları muht.A::rneldi:r. 

Her halde bu..,!a.rm bü~rük oı
G'ıı.ie bir ~ priştikicr-i mu•hak
ka.ktJr. Bize karı:ı Pe:::rharbour 
da, Pasiriktc. Fiiiı.ıinlc:-<le, M.t
Jczyada ve şarki Felcınenk I:Iin~ 
Jistanmda. y<ıptıkları suika8~ler
dn sonra oyn::ımak is.te<li."iclt1ri o. 
~'Uıtun pek tehlık0li olduğmıw 
her hald~ şimdi anla:nw;lar:dır. 
Birleşik Amerikanın ve lngil~ 
imparatorluğunun membalariy\e 
.Japon memba.lan ara.smda. 'bfr 
mukayese yapıldığı z.'Ulla.n isti
laya ve 7.Ulme karşı kahra.mo.nca 
mulrc!Vl"'mct eden Çinin meml!>a.
larmt lıatrrla.dığımız zaman, ni· 
havct Jı:ıponya.nın tepasinde 1.
srlı duran Ru~ tohdidini ~ 
düğümüz zaman J aponyanrn hr 
rekJiyJe ihtiyat Ye aJdı Felimi te. 
lif etmek daha giiqleşir. ~ 
nasıl adamlar oldu~"l.lmuzu 7aJ!.. 
llf'diyorlar? Belkide onlar gı;-rek 
1,endilerinin ~crek~e dünyaıım 
l'nutanıtj-acakları dersi '\"erin.er. 
y~ye kadar mücadelede sebat • 
ı.lece~inıi.T.i ummuyorlar. 

Bir lahza içinde şimdiki gü: 
rültü ve karg~alxklardan istik~ ' 
halin daha geniş manzara.,ma ~ 
~iz. 

Dünya harbinin f t>lfıketi aynı 
neslin ti?..eri.ne iki <lefa çöktü. 
Hcıyabmızd& iki defa talihin u
zun kolu Okyanusun öbür tara.. 
fma umr.arak Birleşik Amerika. 
YI muharebe hattına <;ekti. Son 
harpten sonra biribirimize bağlı 
kalsaydık, em.niyetimiz için m~ 
terek tedbirler alsaydık yeniden 
ii'i"t-rimize r:f•"ken bu feliilcetin ö
nüne g<>-<"ebıiir':lik. Bu eflaketlc 
r:n üçüncü defa olarak iiffi"ümü-
7..e r,ökmemesi için ted.b:rler al· 
tn3k kcndiıni7..e karşı çoı..'U.klaq • 
nuz.ı. kanıı ve insanh~a ka.rşı bir 
Ya~ife d~:ı midir. Şu nokta sa. 
rnha.ten anlaşılmıştir ki eski 
tlunyatla çıkan fesatların zarar· 
lan )~ni dünyaya da dokunu:; or 
v bu !esatir ortaya yayılmc..'l 
ye.ni diinyaya. da bula.sıYQr. Va
~i!e ve i.htiva.t kin ve intikam 
tolıumlarmm- g!dasrz bırakılma· 
...... ,. ~~11)'<.>.T', ~.:;ı.=t. t'.Utl.11> 

dünya.ya yayılmad&n '·vvcl da• 
ha başlanP,"Içta kontrol ~dil~1i\" 
mcsi ıçin icap eden teşk.ilahn 
kurulması bir zarurettir. 

2.941 den iUbııren !ş'an :ıhtre kadar latanbold&n ııerteınbe 
akta olan .ızmır Udncı sürat postası yapılımyacaklı?'. 

ı~ ıçın e1zan olan ~bya.da. ~ geçmek için ay 
onJ Y;ı;a baş1aml§tır ve"1'1"~ 11a2:"'tlatld 1• arnı \'eya bizim ~Çölde aıtt hatt!aanberl yapılan bü. 
~'Vzı~ bitecektir. F.!i.ıd1k muha'°'bcıe.rc de ber Uti ta.rafta 
unn+ .. ~ıngtonda g~ı~11k bir lldd:t göııtenni§tlr. Ç.ölde 
memı.unıaz günlerde ke•e m.Ufk~ :vuztmden malik oıa. 

bakkmda. verilecek buırtım umumı 
heyet ü.zennden olmalıdır. Yapılan 
intibıı.p iyidir. MUJ.etıeruntsiD mQkeııı
mel surette birleşerek mll§terek blr 
azimle tıayaU enerjilerini bir waya 
getirdikleri ıu zam&Dd& rııeptemtzlıı 
devamlı ışıb'l gittikçe yarlayac~klı?'. 

Dört be~ sene evvel ~erika.. 
i!~ tng-iltere bir damla lmn dök. 
meden Almanyanm imza ettiği 
ınua.hed~lerln sllahSlZlarunıya. 
ta&llOk eden maddelerin tatbiki.. 1 
ni Lc;tiyebilirlerdi. Bu a.y1u za· 
manda AJma.n~"'t\ya ipl!dai mad-

2.9'1 tarllıinden tubaren, ildncl Btlrat p).staaımn yapı1madığı 
ıır b!rlDCl stırat poataaı İBtanbuldan saat 16 )'erine saat 13 te 
idi§ va dön!llte Gelibolu ıçe Çanakkaleye uğ'ny&e&ktır.(Ut49) 

* • • 
·de taMütle bulunan l 2lebelerimizin 

nazarı Jik/u:dine:) 
hesabına tnırııterede tatısllde bulım·ı, da Londraya getebi1on 
Udnciktuıun birinci per~m~ güı:ıll Tllrkiye saatlle 2,15 te 
unda aUelerlle konu,.c:acaklardır. (11511) 

iR HULASASIDIIl: 

' uun tanu!lımA muhatetette.n su~Ju tetsnbu1 Tepe'l>ll"11da As. 
ı.na.re eoluık A.njel apıırtımauda. mu'!t!ın Beyottu M:qrutiyet 
o. da spor ıevazmu aatm&kJa me~~ RI!at oğlu 80reyya Ege 
nbul asHye tki.nel ceıa mabkeımısinde cereyam edeı:ı muhake. 
de ıruç:unun flW sabit olduğUJıdao milli konıııma kanununun 
ld•leri ınuctbince 2~ Ura para ceza.111 li:1e:neshıe "' yedi gün 
ıcAnmm ıcapabl.maamA ve hllkllm kıstilc,tlğinde lle~tı suçluya 
•re karar buıasasmn:ı Haber gazeUıeLnde ııe§redtlmesl.n~ 25.8. 
kar&!' verlldL (11!80) 

, geceyi bekle:nİ! • 

ayanamadı .• uyur 
erek, yavatça kalk 
1 ba§ında duran 
,arçasım alarak: 
zindandan kaçır .. 

aff ak olan Sal~h 
.armalıymı. 

ir hamlede elin • 
iri Ali Cengiz:n 
ircli. 
0 ! bu temiz yürek. 
n ne istiyorsun? 
ıiz piranda öyle 
igti ki, kendini lu· 
yere yuvarlandı. 
Salih Tekin değil 
ştı .. Gözlerini aç~r 

t Cengizin yerde 
bir hayvan gibi 
ai gördü.. Sonra 
·an ve ~a§km ta~ • 
Ali Cengizin solu. 
·reden Tahire bak· 

tı: 

. - Ne var. Asikadem? ne 
oldu? 

Tahir elinlen deıniri attı: 
- EğeJ' öld"yse elimi ıe• 

nin yüzün:lan kana boyadım 
demektir. EjVah ..• 

Salih: 
- O köpeği sen öldürme • 

dinse, :imdi ben gebcrtece • 
ğim, dedi. Fa~at, böylelerini 
öldürmekle in~an elini kana 
boyamı§ olmaz. Buna T ebriz 
de "yüz kişinin canını yakan 
katil,, derler. 

Sonra birden T ahirin yü • 
züne bal:..ı: . 

- Unutma ki, ben de se. 
nin için elimi kana boyamm. 

Uzunboy!•.ı konuımağa va· 
kit yoktu. 

Yerde inliyen Ali Cengiz 
birdenbire kendini topbya • 
rak derha] fır!amr" ve Tabi .. 
rin üzcine atılmqtı. 

h ,. nun olmaktan UZ3k tadık. Biz '-'ca ........ m .. ve Ameri 
aı: net· · .. ~ d --•"' t:ıJıkla.h.,._ ... M'l&-bir İtiı ıceve ı,,ee ayıı.ı.,- ,.

1
....._ ""'il ve tayya.relerlnill :ı... 

ru . ~~dm delili ve hectt ve -...,. üatlUılill'UJıe gilftndil<. 
'Dik ~~n ba.EJla.nıucı o1&Jl oofa ol!l.t\lt bu madamenin ,.ardl
fn,..·1ı: cesaret tı:ördilm. ile d~tnaııa ka111 mıısavt snwar 
avı:· rede en karanlık ~ Ç3rp~tık. 
tic~e!'$evleri hi~ttı.1t. Bill>Uştı:ıd o~ta.rmm Slrenalkteki 
irin'1en he:..~yın yo1unda~-etıerl ~ben uo blD ld§tydL 
zin e .. ırı bulunuyordlfl!ıun l1Çte bttt AJma.ııdı. General 

\ı'e hızım ıreçireceğimbcb.tnl.e<:k bıı 
hantn ddd' t• . .. ........ _. ..ı .. ı._ ~tıeri tam&mUe 
nu.z : •ve ını aztm.xı.ı,llUl.p ı .. ~- -~le e ti. Hedefine 
ler in~'ze ka~ bfrleaen lırıamııe ~:ır-ıı.c~.~ag t!anmak için 
ve tn azzamdrr. Bunlar r Çok se~"ıler d MI\ a1ip ili . 

e"t"hametsimir bıarıa l"C t~ı vu ır. n 
ZA!;:lM HARP HAKKI1Jerı ts.ınııırıU. btr te§kUO.Ua va~i na.. 

maIDıg~ cihetten bizim i~ğuna dail' 11 'lıla.ğl._fipdeliltnıo: ~= 
· 7..e:rne menbalarmuZ1rı u bü bir 20 bır 0 g 8 e 

k!nden cok daha geniş oldJtıe~ ı.n l.t'nuntyet duyuyonun. 
bır. hakikattir Fa.kat bu ~ ri$Dl ııert ~dak1 ntn"abı kendJ . 
ve Itnl;tanlanmİzm ancak ~e v~~~ aıınyasım her ta. 
m~ ~erber edilmietir da dlre~ ~ .Urüldiyecel't yer-
~2zın de zalim harp • sa :e!:ıir. ~ dıı.l'benin blr nü 
o~n~ğimiz daha bir erin "'-
ter va....:ı1 Ö ·· Ü d · uızı -.\>! eulanndan da bl:l.e •ur. num z e ffi 

y AtlCENOEit F. SERT ELLi 
• 

~alih bu esnada Al~sma saplaınıştı. 

Bir ç<.>k kimseler Japoııyanm bir tek 
ı;llnde blri~lk Aırıertlıaya ve h\gllt.e.. 
re tnıparatorluğun& kU1I lla.rhc gir • 
meeine hayret ctm.i§lerdtr. Bl2ı iSc 18 
ay evvelkl mildııfııa va.z;:lyetlmlzden 
niçin b&rCkete gt)çntedllıiJle tıayret edi 
yoruz. UğradtJ;;'IDlIZ ve uğnya.cağımız 
zararlara rıı.ğrncıı vaziyet ısükünetl~ 
miltalea edilecek oıurs:ı 1>uourı cidden 
malml otmryan bir hareket olduı'!;u 
arılaftltr. J:ı.poııyıuım !btiyatlı olduğu. 

h •n•~nı b'.lyfilt bir lbtlmamta n11, csap ...... 
tığun ve rnaıuıadma muva!fe.lt ola. 

!:°~ını ümit ettiğini düşUnnıek pelt 

yerlndo oıur. 
Bu11U ba~kıı bir ~ki\d~ lz:ıb ctmelt 

d.:ı l{ab!l olur. BUlyonız kt bir çol< Re. 

nelerdcnberl Japonya ve donanmaya 
gen,. ııub&yla.m1 Uıfkil ettikle 

Dtenır.ıp .,, 
rt taarruz ı;!ya .. -ctıerlılc itıraz. eden 
veya wm<itterlne kanJ• klUI dore<lftdıe 

hal silkinip kalktı. Ali Cen. 
gizden akan kanlar T ahirin 
elbisesine bulaşmıştı. 

Tahir üzer;ndeki kan leke· 
terini P,örünce titredi: 

_ Acaha ben de vurul· 
dum rnu?! 

Kendini yokladı, bir şey 

2 öremedi. Salih: 
"' - Yaralanan odur. dedi, 
sen merak etme aslanım! g·zın Yere diiJen bıç; - ,\JJ1&Jl .\.ilahım boğulu· 

kaptı ve Cengizin üzeri~tum ... k 
rüdü: Diyere • l>oğuk bir aeıle 

- Bırak onu.. dö~Ykrrır~~~t Ali Cengizin ta 

Ali Cengi:ı bir yaban do. 
mıızu gibi yere &erilmitti. 

Salih. Cengizin baıı ucun· 

İstiyorsan benimle dö . i ket• ı .. Birdenbire yere 
Al. ' 11.t·· .,e '• f ı Cengiz: • u.. b ttından kan •!" 
- Benim başıma ~i• ~le.dı. 

parçasını vuran bu tet~ece fabt~ı bu küçük ku. 
Onu boğacağım. 1 !!!de : r.~in iki meıhur 

Diyer~k rl ahiri bir h lltı boS".ış\Jtken Tahir de 
:;.a ı ar ' 

da durdu: 
_ Beni öH\.irmeğe gel • 

din. değil mi? 
Ali C"n' ·7 hı•er gibi bir 

sesle cevap verdi: 
E t S den intikam - ,ve. en 

deler vnmek fırsatım da haz:rla 
nuş olurdu. AtJa.ntik bcyanna.· 
me5tnde bildirmiş olduğumuz gı· 
bi bu ma.ddclt.r galip veya mağ
Jüp bütün milletlere verileoektir. 
Bu şansı kac:mlık. Bizi yeniden 
Birle.cmıek i~ ku\-vetJi çeki<· 
darbclerinin inmesi lizım Rcldi. 
Bura.da gadık hizmetkhlan ol. 
mak .,erefine nail olduiumu:z:. 
büyük bir tasavvurun kuvveden 
fille geçmekte olduğunu görme" 
mek için bir kör olmak lbım 
geldiğini söyliyebifüim. !stikba· 
lin sırlarını keşfotmek bze ait 
değildir. Bununla beraber geI~
ook s:ilıılerde Amerkan ve İntr:'" 
liz m:lietlcriniu kendi cmn.iyet
leri i~in. herkesin iyiliği için 
adalet ve sulh yollarmda. yanr .. 
na Juracaklarma k:ıt' ve sarsıl. 
nıaz bir imanım. oldurnmu itirnr 
ederim. 

Çörçil nutkunu bitirdiği za: 
man dakil·:nlar<'.a a1~lnnmıstır. 

yordum. 
- Seninle barı~mak mt? 

Allah göstermesin .. 
Salih ayağını sa.!hyaralc, 

Cengizin kamına şiddetli bir 
tekme vurdu: 

-- Ôyleyar. geber burada! 
Senin gibi bir köpeğe ancak 
yerlerde sürünerek ölmek 
yaraıır. 

Tahir cl::.nyanm en merha
metli 1 • .. insanı olduğu halde 
( Ali C.-engi:te o kadaT acı. 
ma'lnştı. 

- Seni kurtarmasaydım, 
öldürecekti. Başma demiri 
vurduktan $Onra da bana ıal 
dırmak istes)i. Böyle bir ha· 
inin cezasını vermek gerek-
ti. 

de yere çarp'"· Fakat, ~;~ ~nı du •ıaında adeta can 
Tabirin fedakarlığını tıll':•.-ıyo1 '. 

w d · · · ~Aı1· "'•ıt!tıi~ -~~n agzın an ışıtıı:ce ';"" k~ ·•. ~er~ yuvar 
it:"' e-aleyana gelmıt ve tna.,!le kıı '1tl?m bır boyun· 
deki bı~ağı Ali Cengi · aıı ~n Tahir der 

almai!n gelmi~·.:im. 
- Derıek ki bana hala kin 

hesliyordun? Bense her şeyi 
ı•n•·"mw~•t"!m. Bel!ti g;in .. n bi. 
rinde yüzieıir ve barıtınz di· 

Diye söyleniyordu. 
İyi ama, ıimdi ne yapuek 

lardı? 
(Devamı t'ltıı") 
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IStikJJıı ''adde..lnde 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA TiZMA· 
NEVnALJı. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI .DERHAL KESER 

KOMEDi KISMINDA 
Bug1b GUndtl.z 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
~ 20.SOda: 

OYUN iÇiNDE OYUN 
lcabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde PullÜ Kutuları lsrarla isteyiniz. 

l'ahmiı 

l'>r>5.83 

1110.W 

latanbul Belediyesi ilanları J 
.. İlk Tern. 

124.19 Balat. ı\tölyes1.ııde inşa. ve tanı.it· ett.irilruekte Glnu 
arabalarda hullanılmak Uure almacal-c muhtelit' 
cins ve eb:ı.tta 32050 wiı:?t civata. 

q3.25 Lt.aubul \"llll.yeti panı:iyo:ıiu Uk okulları için yaptnı. 
lnoak 120 çift iskarpin. 

Ta..:ımin lx:deller11 .. ,ut tcntirıat m!.ktaı·ıan yukarda. yazılı i ;ler a: a.yr: 
n~ık eksiltmeye konulmu.,tur, Şartnameleri zabıt ve muııme!At mü •• ı~üğrl 

kaleminde görUlebıli.r . .tlıa.le 8.1.94.2 perııembe günU eriıat 14 te daimi encti.m<'l!l 

c.lo yapılacıktlr. Tailp!erln ilk teminat makbuz veya ~kt.upl.ar.ı. ve 9U ;9tlln:ı 
alt ticaret odam ~·csiktıla.rlle ihale gUnU muayyen sn.atto de..ı.i:ııı enctımend·~ 
1'Ulunmnlan. lll3ii ... 

l.tanbal Fiyat Murakabe Komisyonıındım: 
139 No. 1ı W.U 

· 0..1..t Demiryolları •e limanları l•ictmc 
Umum sd•re'i ilinlal'ı 

ı 

Sirk~cl banliyö tarlfesındc Küçükçeknıece 1staıty0t1u ııo 25 inci kilomct 
re ar.ı.stnda mahsu!I llcretıer 1.1.1942 tarlbinden :Ubn.ren deği~tlrilmiştlr. 
Fazla tafsllilt iç;!n tstasyonıara müra.ea.o.t cdit..,l::ilir. (9631.11511) 

Muhammen bedea (lSOOO) :PU"::. olan 3000 J 'lO külçe kurşun {5.1.942) 
pa:mrtcsı. ·rı lnU saat {15.30) on beii buçukta H. ydarpaşadıı Gar blnaSl da... 
ılli.ndeki l<o tıl yon tat•afı:nda.n kap . .JJı zarf usuıue satın alınacaktır. 

Bu iı;c blı ıı•k isUyenıenn (1417) lira (fı0) kuruşluk muvakkat temi. 
u>ıt, lmnunun tayin ctt:t;t vesUmlıırıtı tckUi1eriD1 muı1tc,•I zarflarını aynı 
E;iin .-ıı.at (14.3\"I) on dört otuıa. l'at;Jnr J;omisyon ~lsıığiM Yermeleri lı'. 

ZI<."ldır. 

Bu i·e aıt ~ .. utn:ıı.mel~r komisyondan para!<:Z olara~~ uağtıtrlmaktadır. 
(112S0)

1 

;; =i• :ı·. 

lluhamıut-ıı l> t:dt (2504) tıra oı~cı Ceırıan 31.200 :.013 muhtelif ebatttı. 
50 e.det çam dilm•' 3fl{J ad<?t ç_~m kalas \'e 550 a.det c;.ıun talıta (12.1.94'.!J 
pazartesi gUnil ı<ıat (11) on ılörlte iiıtydarpaşada gu binası drı.l:ıiliııdelıı 
komisyon tamfmdan açık eluı:iltme usullle sat.Dl altua.cktır. 

UTUN M A 
Ç'.e~ltlni f.: ''' c.lan fı;f:ınbı:ılda Hızapıışa J ol.IL-:ı-u:ıda 66 1' 

AHlt-lE'l' FEYL.i'nin ASRI MOBiLYA 
G1•nm~:m~.tmw.i2~ Muğ:ıLa&ındnn .. Jınır. "!l_:!!l\'iSl!m!B'!Bl'Jlll 

I:;kı;ıltmf Ye J,onu ıu1 i~; 

1 - M rJ~a ııu• ıert üçUncU §Ube ınudılrltlğu mıntıkası 

Marnıııra göı ı s.?dd~si ile G~?. nehri ve bcolcmtı ita.naille boşal 

nıı.lr arne:tr,4a. tnkrib.ı; 13 :ıo on Uç bin be§ yüz hektar ı;enl§l 

araZin!.n Nircı.gi ~cbekesıne müstenit tcsvıye mllnhe.nili b.a.ritaSl 
Yersanında.n sulnnm tu arı•zlytı alutan Kemer, Çerkes, Po) 
llofalı, Çapoç;lı \c Adt.'ı.ı. derelerinin §erit•arl haritalarmuı. al 
muhammen l;e§:t bedeli vahidi fiyat esası il?:crınden 40500 llr~d 

:l - Eldltmo 16.1.942 tarilılne rastlayan cuma gürıU saat 
Ankarada su işler! reU,Uğl blnıuıı lr,;lnde toplanan su eksiltme 
yo:ıu odasm da kapall zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme gartns.ıne&l, mukavele proje31 ~ 
ıert genel şartnamesi, uınuml eu işlen §artnameslle hu.swd 
tıartna.meleri, ,-e projeleri 2 lira 03 kuruş mukabilinde su l~rl 
den alabilirler. 

4 - Ekalllnıeye girebilmek için istcldilerln 3037 lira 00 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmcnlıı yapııncağı gUnden en az 
evvel ellerinde bulunan en az 5000 hektarlık b:r arazinin takeome 
rita.smı ınuv&ff&kıyetlo y::ıpnıl§ olduğuna. dair ve&ka tıe blrllkte 
lekçe ile nafta veka.letinc mllra.caat ederek bu tşe mahsus olmal' 
vealka al:m&lan ve bo ves'k&yı ibraz etmelet1 şarttır. 

Bu müddt fç!ılde naika WeblDM buiuıınuya.ıııl&r ek.ıdlt:.me,cı 

edemezler. 
D - !steklilerfn teklif mektuplarını ikinci madiede yazrlJ 

blr eaat evveline kadar ııu işleri re1allğ'lno makbuz muka.bWnde 
r1 lbımdır. 

Postada olan gedkmeler kabul edilmeı:. (949(. 

TüRKiYt: 
iŞ BANK /.\ S 1 
Kücük Tasarruf 

Hesapları 
HH2 hiHAl\llVE PL \l\ t 
II.E~İl>ELEU: 2 1'tıbaf, .ı 

\layı~ 2 A;;;mıtoıı, 2 L!.ıı· 

it rin tarlhlerindt• 
\tapılır 

1912 nik~t"ELERI 

ı adet 2000 Ltraııls = 2000.-
g ,, 1000 • - 8000.-
2 .. 750 .. - lfıOO.-

3 .. 500 • c: ı~o-

10 .. 250 ., ""2500.-
40 .. '. " .. = 4000.-
50 .. ~ll = 2500.-

200 .. 25 ... 6000.-
200 10 ... 2000.-27.12.9U gllrtUnde:: il.ibaren pirincin al!arnı topt.~11 ve perı:ı ·ceı:ı.dtı sat~ 

fıyatla.n 3.§a~'lda. gösterildiği şekilde tesbit edUm!.,tır. Bu f'lyaUıır da.bilin. 
'" sa~ıarm scrbcet Glduğu !!A.n olunur. 

Tcp~an 

E·ı !ııe girmek ı::ıtiYtınlcri.n. {187) lira (00) :,,ıı?·uşıu;• muvakkat teın:.n::ıt 't~~iJl~~i~i~~~~~~ri~~~~~illJllll 
ye kanunun tayın ctU~i \·esal..klc Mrlll<t~ <'l<~lltıne ı;ti'1L1 saatine kadar i 
komisronn müracaatlatı lir.m1dır. Perakende 

:--:cvı Kuruş s.1.ntlnl Ku~ Santım 
l{asta.monu MarteUı H -·ı .. 49 5C 
Antalyn Mısrr 3S 15' 42 so 
Seyhan) 
Ma~) Yedi mıııır 36 it) ~o 5j . 
Hntay ) 

'ot: 
1'oobıt cdlJen D8'fllerln !larlcinde yi.l..k .. ııel< fiyat fsteıeıwz:ı>, 

nevilnrlnin f'iya~ dahllln<lo ımtılır. (11312t, · 
mlnenn.z 

.Bu ~~! ait ~ı;.rtnameıc= ltomi,·yondarı par.asız dıı.ğıtılmalaatlır. (U3SZ) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
1~ ~o. lt Uao: 

'37.12.fHl tıirilıJn<lcn itıban::ı lstanuul şehri ıfalıilind.:? :rnru Ruınl!ll l'~

müniniiJl.. ldlo:1una !.optan 6,73 kuruş, p.arakendc S kuruş az.1ml satı~ !!yı:ıt• 

t .!bit {;d•!miş ve diğer cl.nB köıntl.rler bu azaın1 fiy•\tların altında kalmak 
,,artil': u:rbo!st rctmbde lnrnlu.!.rntştır. 

H~: li:>--:ıt\ıırdan i'atl:ı.ya satl:{l yJıpanlar"ba,k.:und ı 'ııilti J,oıuıını.ı ı«.r."J. 

1 run.ı. güre t.~kıb:ı.t yııprlı:ıc-&-ı ilAn ohmu·r. ( 11Gl1) 

Jandarma Genel K. Ar.kara Sait:ıalma 
Komisyonundan; 

Cır ınetrı;ı;ln~ lüı.:ı .. ı.tu •• 1ıyat talımın edilen t 18000) metr 
~udır bz:ı:i 14.l .9-!!? ı;.o.~mb:::. ı-.. Unü s at 15 t .\ııl n.rnda. J .Sa . .Al. ı 

muzd;ı hapal :.a.rf f'k.sıltmesno aım~ c~klır. hluval,ka.t cmlnlı 1431 
l"!artnamc Anlcıra ve 1stıınbul J. Sa. Al Ko. !arından pa.rn 17. r 

, mune h<'rg'1n t ıtıif mektuplarım cksı t ' \'<l tl"'l l n b.r ut n• ·~ı 
uar komısyonumuz::ı. 'crın lerl. {9G19 .. 1 t H•)) 


