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inhisar mamulatında tah~iQat başl~d! 
.... zwwwı ,... ~lıtaamz - ,,-e:..--~ ._. ,,_,,, ,,,,,,__ ıwwwa 

Bira inıaldtı 
} arıva indirildi 

lııhisarlaı- idareSlıilin bazı ınhbnr mrunu~lerini, ~zaruretler dola -
Ytsiyle tahdit edeceğini cigara ne vilerini azaltacagını, rakı s~tışla-

, tt" ~ · · Gümrük ve lnhıc:arlar rı:ı11 yalntz büyük şiı;ıelere inhisar e rccegım ·· 
-- Vekilinin beye.n.:ıtma atfen yazır.l'§tr.k. derhal tat• 

- Verilen bu kararın 
1;.:katına geçilmL~tir. 1nhisaT'lar U• 1 

mum müdürlüğü gerek ciga.ra gt• 
rekse içk:!er hcltkrndalci progrr
mmı hazırlamıştır. İlk ola.rak iüks 

~ec akşam· 
' 4ırmWl ....... ..-. ,,_.......,, 

Fransanın 
Bombardımanı 

• 1 

cigaraJ:ı.rdan Yaka cıgarıasmı sa - ı 
t.rştan kaldırmıştır.' Lüks cigarala
rın yalnız Sam.sun ve Sipahi Oca• 
ğma inhiı:mrı takarrlir etmiştir. 
Lüks ve 50 dert"<:e rakılardan Al· 
'..mbasın da kaldmlnıa.sı takarrür 

tll«.ala; Hüaeyın Cahit Yalçın etmi~tir. Lük:. raJulardan ı;.adece 
"KıılUp" rakısı ka.lacaklır. Artı'.< 
Altınbaş imalatı durduru1muştur. 

Bütün likörlerin büyük §\Şelel"'i 
.pka eCliJe~k. küçük ı;işeler kal • 
dmlacaktır. Bu küçük şişe liıkfü-
ler:n imalatı da durdurulmuştur. 

Bira ima.13.tı f'.imdiillr yüzde elli-

1 
ye .i.ndı.rilmiştir. Yeni arpa mah&u
lü piyasa.ya çıkıncaya. kadar bu 
h:ld muhA.f37,a olunacaktır. 

. Bir mangada 
- o -

ingilizler bir şehri 
geri aldılar 

- ll 

Bir Hindli çavuşun 
gösterdlll 

mavallaklyet 
Yenı Delhi, 16 (A.A,) - Birmanya. 

a 160 kilmetre şimalinde Sittang neh· 
rJ. mıntakasmda şiddetli bir muharebe 
yap1lmaktadır. 

Vlşlden blldlrlld~
llne göre 

ŞARKTA 

Sovyet 
taarruzu 
durdu
ruldu 

-o--

.-------------------·· ; Gazetemiz 
1 Bugün 

6 !;ayfadıı 
- ...... -

Londıra Şeytanı 
Edgar ValL'ıs'm bu meşhur za. 
bıta romanını b~'"'Ün iç sayfala. 
rırnızda kes1p saldayablUl'l!inb:. 

--0--

Pasifik ve Hindi&tanı 
gösteren 

Kızıl Yıldız gazete&i ise \ 
Son sayf amızdadır. 

Barkolan kurtuluşu 1 ıı-------· 

Renkli harita 

saatinin yaklaştığı
nı bildiriyor 

(Ya.znn 3 ün<>üde) 

Mos <ova radyosundan 
Çeklere bir hitap : 

Cesaret! 
düşman 

sendeliyor 
• loskova., 16 (A. A.) - Bu.gün 

Prağ şehrinin Al.ma.nlar te.rafm -
.l.,n · işgali yrldönürnü olması mü • 
ı'.ı>sebetiyle Moskova radyosu Çek· 

1 .ere şu hitabede bulunmuştur: 
"Cesaret! Düsman sendeliyor. 

nüşman düseeektlr. Bu sene için• 
de di~ecektir." 

--~------ıo--------------

Küba adası 
açıklarında 

Alman denızaıtııaııE 

15 sarniçh va--
. pur batırdılar 

fngi)iz tayyarelerinin Par;... ci· 
"artıı.ı·ına gelerek orada meşhur 
ltenault tayyare fabr~He da.ha. 
haıı fabrikala.n bombardıman et~ 
ltıeleri İngilt.ereye düşman men"' 
leketlerde kıyamet kopardı. Vieby 
hükfııncu de pek ziyade heyecan 
1-\östercli büyük nümayi.~lere ka'• 
lqı>tı. ~eşal Peten bir beyaıuı.a
lneyle İngiltcrcye düşmanlık bıs-
1 trini. bildinli ve bs.rptc ingilt..cre-
ııın Fransaya samimiyetle yardım 
~tnıemis olduğuna anlattı. 

1-'aka.t ViobY btikfımet.Jntn bu 
r dıletıi ak!!iillfımeli ingiiiz t&yya.. 
~('<!ilerini durduramamıştır. Onlar 
l•1"1>.nsrz fa.bfr;nılannı bombala -
llın.kta devam ettiler. Hem de bu· 
'lllt\ ardı o.rk-ası gelınifeoelldl ~ 
ı;.a, haber veril orlar. Avru~ ış~ı-

Son blr parti olarak imal edi'· 
m.i~-, S('ln vermut şişeıler.i de sabşa 
ç:cltanlmıştır. Bu00an sonra ver • Blrmanyada.kı tıareklta iştirak eden Hind to~uları Ha.va.na, 16 (A. A.) - Kiılı 
mut inı:ı.l olunmıyacakhr. adası bugün Atlantik muharcb•~ 

İnhisarla,. idaresinden ma.a.da ı sinin ilk batbnda bıılunma.kta.d 
diğer hususi lmiller tarafından '• 11 JfQ rm· Q r 'd b ' k , ı------------. 6 günden az bir 7a1l18.Il ~nde A •. 
:nal olunan bütün rakı ve ~arapıı: .• I l Vl ı Q Q l r Q Z Q 1 a•t ınan denizaıtılan siWısız, keooı 
rm inlılsa.r ~rine de um __ l . iii; ~~·Pi· müdafaaoed~lı:. to 

~7±~;~:.!; iki •otör çarpıştı 1 
AzlZ şebltlerlmlzln ,,u1ere •• '%.,.::..~'..!':i.ıb CJiııe hlfaben tn;:;iliz radyosunda. 

~eıttiyat ya.pıın bir yarbay işgal 
llltnıdaki memleketlerde hangi 
fat>lika Almanya. he ahına. çalışır· 
'I\ onun merhametsizce bomba 
~ağıntırıına. tutulacağını nan e<le
rE'k işçilere öyle Ia.brikalardan 
'1:ıtı.klaşnısbrnn ıa,,'Siye ediyor. 

kşm1b taJmrrur etmiştir. • bl 1 b ti abraıarı anııacak Hususi 
Hl•tıerı•n r • 1 Bııgiin 23 yıl evvel. lstanbuhın mahkemele~ 

ı:t.~keri işgal altına düştüğü kam ı 

l>aris civa.mıda n.ena.ult fahri· 
~'""nun bombardıman edilmesinin 
ııeden dolayı bu kadar heyecanla. 
~~~ılanmak istendiğine akıl er· 
ı 1~k zordur. Bir kere, Rena.uıt 
.~~ikaları demek Paris demek 

giini.in yıldönümüdür. ]§ga.l s.ıra-

n utku Beş tayfadan üçü kurtarıldı ?:!~aş~~~:?Ş:!~k~~~:-ırii!~: 
ı.ıetçiklerin 82liz hataaları, bugün 

Kadrolar alAkadarn 
ıara blldlrUdl -o-

Son kurban 
. ı•kı•sı• bog""' uldu öğledPn sonra EyUptekl kabri• 

tan<la anrlacaltttr Bu hususta h ı:: 
nrhnan ihtifal programını evve'
kı günkü nüsh:ı:mızda neşrelmi~
tik. İbtifıı.~ bu program dalre&inde 

Anka.radan bildirlldiğj.ne nav.a• 
ran miJ1i korunma kaııunun3. göre 
1-.l'rulacak obı.n mahkemelerin ked 
rolan adliye vekflliğince ha.ur • 
ianmrş ve :ı. 'ak:ıdar ara bifdiriılmiş 
tir. 

e~1lıJir. Asıl Paris bombaı·dıma.n 
~11nıenıiştir tngillz tayyareleri 
•ııl'İt • . 
11 atlasına. ,.e Pire limanına gı-
ı '-'tek Oradaki Alman a.<,keri tesi~· 
hin· · · ~•san \' ı Ve Almanlar ıçın ~-ı,. 

... ;nan fabrik.ıı.larmı bomba.rdıına.o 
t' 

1Yortar. Fakat kim~ tngilitle -
ı ~ıı o\tinayı bombardmıan ettfü -
' lini .. · tm" or (" !Soylıycrek feryat e ıy • 
~•teyıe Atina a.rasmdaki mesafe 
, :~auıt fabrik.a.la.nyl& Paris a.ra~ 
~ll<t~ki ınesafeden daha uzun de
lıışı1k • Bonıba atılırken ~ ,?"a.n~ 
"Qtid~ hedef clvanna duşmesı za
ttiıd ·~· Po.rist bomba.rd1111an etme-

erın· .. ta 
·' a~1 ı S<>yUyen Alnıa.nlarm Y-

Belki de bizzat 
kendini en ziyade 
bolşevlzme vermiş 

devlet olacaktır 
(Yazısı 4 üncüde) 

Evvelki gece sabaha karşı .Marme.. 
re. Hayır-;;ırzadalarına 7 mil mesn!ede 
iki ki;ıJ.nin ölUmlle neticelenen bir de. 
niz kazası ~lmuştur. İlle tahkikattan 
hldlsenln ~u suretle cereyan ettiğ! 
ıınlaş1lm~tır: 

Ksp~ıµı Hakkı Tarmm idaresinde bu 
lunan Dinçer motörU evvelki gece Mu. 
danyaya gitmek üzere 1ştanbul tiina • 
nmdİın hareket ~tmiş, Hayırsızadanın 

Bir zorbanın ülbetl 

KAPIYI KiRDi ve KOCAU 
KADINA SALOIRMAK iSTEDi l 1111Ya e11 f.arafrndan atıb.n '"e Bo

ııe <l'" 0ı:.tnanmm yolla.nndan biri • 
~ ı b "5en Patlamamış bir bomb3.o 
lıi 1ı:11 ~iizumıe gördüm. Demek 

t\lal' l' hllllet tayyareleri böyle ka- r' k f k d b h 
ı~:;~l>ab.ilirJer. - . r a a a ın zor. a sar oşu 

~ lll'J:\' deruı de Ahna.nla.rm ışuıe ... • . 

li-ltJ:: ... rabrikaJan \"e ~~ tesi- ı ekmek bıçagıle aiiır qaral'adı 
bal'l)ı i'ka ınulıaripler gıbı, bonı- e . 
llıı \i.tnan etın lerinin meşruluğu· . · · d . c.- ,... • 1 
~ ·~l'tldiye ka<l kim . kfı t- Dün akşam üzen şeJmmız e ~ - "-a.t lı ye dogru Mehmet.le ka-
'~ı(l!· ingi)j7Je:r seı:eıc~~\ıe:ı.:ri ğır bir yar:ııa.ma vakası olııiuş, .~1.r rısı _Hatice bitişikteki evlerine 
lıı~Til<a \"e llollanda. ilce Pııuısa.nın J.:adm kendicıine sarkmtılık eltigı- : geçn~ış er, Zekt-riya ile Muzaffer 
tl~IQ tere k:ı.l'!;oı~ındnki Jimanlarıııı , ıu ilerl sürdüğü bir adamı _eokme: d9 b:rer ·ıesıle il~ Suphinin e~vin-
llı!ı-:\~rını ''e içerilere doi!ru tlc- bıcağıyla yaralamıştır. Hadise şu d~ a.y1-ıl::nışlardır. Anlaşı!ibgına 
r:ııı;.tlu J_"aJ'\annı kanalları \"C dı;r: ,.. gore. Mmı=:ıffer, buradan çıktıktan 
()ecli~<al~rı bombala~ cluruyorlıır. Şehremininde Ta.'jkasapta ~rı· <Devamı S iin<>il<le) 
1ıın. ~ltnız gibi Yuruınistan.n da a- mu.sa mahallesinde 25 num~~t 

yedi mil açığında Mudanyadan tstan 
bula doğru gelen kaptan Cemalin ida .... 
resindeki Karakuş motörile karşılaş: 
mıştır. 

Her iki kaptan da çarpışmanın önU. 
ne geçmek için sUratıe manevra yap· 
mrşlarsa da maalesef Dinçer motörU 
Karak.uş motö~~ baştan bindirmiş • 
tir. Dınçer motöı·u 10 dakika lçindc 
batnı1ştır. 

Batan motördeldler denize döktll • 
mUşlerse de o sırada civardan geçen 
Ekrem motörü ile Karakuş motörü ta· 
rafından kurtarılm1şlardrr. Yalnız ba. 
tan motörde bulunan İnebolulu 30 ya. 
şında Ahmet ıle US Y~ındakı kardeşi 
KA.zım, bulunamamışlardır. Bunların 
uıaalesef boğuldukları anlaşılmakta 
dır. Her iki motörde beşer kişilik mu: 
rettebat vardı. Kurtuıanlar dU 1. , n ıma. 

ıımuza getirilerek ilk ifıı.deleri 1 a ın . 
mıştır. Adli tahkikata mUddeiumuml 
muavinlerinden Fehmi Çağıı elkoymuş 
tur. 

Kilyesta bir 
motör battı 

--o--

Kömitr getiren 
motörün taylaları 

kartalda leı:ı~Pı3:~rlar. Bunlara bir şey evde oturan Suphi :..sıninde bU"_ı. 1 Esn!:iıf cemı·yetlerı· ' 
1tıı."tnrıı ~<lığt halde Reııanlt fa.br'.- Mehmet, Zekeriya, Muzaf~er_ '~ 1 u 
1lar .. bolllbalanma<>ında bu J<a- niza. isminde 4 arkaclaşmı bır ıçk• ı Evvelki gece, Karadenizden ıtına.nı. 
1 'i<ıı !~~lltli edilmesinin hlkmeUne eğlentit>i yapmak üzere evine da- kongrelerı· mıza gelmekte olan bir motör Kllyosa 
·ql'az 1l'llıek kabil değildir. Ei;er vet etntiştir. Bu toplantıya :Meh· . 4 mll mesafede batml§trr. 
'ı.e bıa Se\>ep kurbanlnnn çokluğu medin karısı Hatice ile Muzaffe • 1 

•• .. w ı d - . Yapılan tahkikattan motörUn Şileli 
l1l>at ııuın rtıes'ııUvctini c\·nla ih· rin süt kardeşi Azize de iştirak et j Bugun og e en snra bıtıyor lbra.him Tomara ait Kırlangıç motörU 
lt1tıı)( t~birieri • aJmmamasında, rr~slerdir. Dün öğleyin başlıyan 1 ·İstanbul birlegik esnaf cemiyetleri- ı olduğu, ormanlıdan kömUr yUkUyerek 
l\·<!ı te işarctj vertlmemcsinde ,.e ~glenti akşama kadar devanı et - ı . 1941 • ~2 umumt heyet toplantuarı 1 bu aym 14 ünde lima.nımıza doğru 

ya.pr~aca.ktır. 

Portekiz 
sahillerinde 

Bir ingiiiz vapuru 
batırıldı 

iki gemi de hasara uğradı 
Llzbon, 16 {A.A.) - (Rö~ ter): 
Pazar gUnU öğleden sonra Portekiz 

.;ahill açığında Dago ismindeki ln • 
giliz vapuru Alman tayyareleri tara . 
fından bombalanarak batırılmıştır. 

Sağ kalanlardan 37 kişi bir mavna 
ile sahile çıkmıştır. Bunlardan yarala. 
rı ağır otan 4 kişi hastaneye kaldın! 

.Anka.roda kurulacak :ı:ı..ıusi 
mahkemeye bir hakiıın, b!r hiıBcim 
mu:wiııi, bir müddeiumumi, biır 
müddeiumumi muaviru, dördü 
oı:ıhkeıne , üçü mi1ddC:umwnUi.k i
ı;ın yC'di katip kadrosu verilıı{IŞ -
tir. İsimlendirilmiş kadro bugün· 
lerde yük.sek tasdika arzedilecek· 
tir. 

Vilayetin1izde 
ziraat seferberliü ~ 

Vali bu sabalı 
Si lvrlye gitti 

" 

mıştır. İstanbul vali ve belediye re 
2 geminın daha. Alman bomba tay. ı)r Lütfi Kırdar bu saheh Silh

yareleriniıi taarruzuna uğradığı ve 1·iye gitmişti!'. K~ndisine, tst.aıı -
bunlardan birinin battığı zannedilmek. t;ul ziraat müdürü Tansin de re· 
tedlr. fakat etmektedir. Vali, Snvrid~ 

Bir İngiliz gambotu da taarruza ki zira.at seferberliğini gö.zıder 
uğramış, fakat sahilde bulunanlar ta. yeçırccek, ve H:ılka.'ı ziraat mdt· 
arruzda.n sonra da gemiyi gördükleri tebinin bir muallimi tarafında 
için gambotun hasara uğramadığ"ı ""erilecek konferansta hazır buk· 
zannedilmektedir. ı nac3ktır. 

Esnafı dınteqelım: 

ÇORAP~ILARLA TRiK ~TAJ ; ı . 
LAR AYRI CEMiYET KURUYOR 

tıa ayyal'eleriJ tl . t• nın ı 
~ tnasnıd c müdafaa yap. • mış ır. bir aydıı.nberl devam etmektedir. Es • 1 hareket ettiği, faMt Kllyosa. •mu me. .. .. •• • • ~ • • •.. • •••. L....., __ 

l:(lfihtı a _•ramak liizmıgelir. . f kongreleri, bugün bitecektir. Bu sr:ıfede motlirUn :ıltı delinerek su alıp Kuçuk el sancıyıının mıllı ıktısadırmz,daki r""! biiyii~. 
ı-ell<ıi}) ~i azl~gı yahut çokluğlt şebbüsler~c. bulunarak onları :bah leblebicilerin kongresi yapıl • t lıatt.:~r aıı'.a,,ıımı!jtlr. Kırla.:ıgıç, gece ! · - Reisicum.'ıtı1·umuzun irşatla:-ı -- Kongf'tıl'f&12, .az ttr. 
Qı~ Zatıı~~ıncle tesir yapa.rru"• ~sız ı_şçilerlnl muba;ı:ak bir rnıştır. Öğleden sonnı. da sanda!mar:n ~.~ !"ad<JP.ler!:ı~: ba~, beş k.i{litnt \ ge'6in de}·~ küciik bV- sa!ond.-ı ko,..:!•n y~latj. 
Ilı!" tce!I .. r: Mareşal Peten do)·· l otüm tchlıkeslne 1mıı.nı

7 :;e z~· kong'l'esi yapılarak umt:ml heyet ic;t!·. mllrctt~~tt, lıcnrii •:ıd:ı.ıı~.na !Me • · i.JJia edildi 
ıı, i"~~<ıurtın tekerrür etm<'me- l:ım.llkfan yazgcç rmesl a mu• rma .son vcrlleeekUr. rck. Kllyos uruUettne ~ı;,tır. ı (l.Mllll ! ti-at.:: , 

e d~tıan nezdJnde te- l nasıp olur. mııJ.q. 



SARAY HAYATı 
_ ....... il ···-·-···· ···---·· • 

: Göz kc:mastıran .earay kıya/et ve tuvaletleri - Solalılann i 
~ gümüş zivanalı tüyleri, peyklerin ye§ Ü sçlvi tüy~ü güm~ j 
: tasları - Zülüflü oğlanların yılın on iki ayındaki tuvalet. İ 
: /eri _,.. T akkelerine sırmadan clil resmi yapıstırılan clüıiz: 

· - Silahtarağanın incili kaftanı i . . ................... ·--···-. ····•--' ___ .. __ _ 
Yazan: 1AılJ'J(U Zade Ata 1Jev-

YVz YIL EVl"EL OSMANLI SARA l'lNDA Y AŞAMJŞ 

IAr..AY kıyafet ve tuvaletlcrın 
aen bahsedeyim. 

So!aklar: 
Padişah sa.rayından salta.na.Un 

bir yere gittiğinde .sole.klar baô· 
anna alt tarafı kmmzı çuha, u.-. 

tU dört parmak sırma i!]].emeli bir 
kW:iLh giyer ve bu killii.lun önUn • 
de&! gilmil§ ZI\"::.nnya. gümUş sap• 
'll, beyaz ve siyah ıtüylü bir sorguç 
; eçirlrler. Mevsimlere göre arkt .. 
aTIOO çırhıı, e.nıteri ve .kaftan ve 
nyaklanna lmmız:ı: {'Gk3ll' ve sarı 
<;imıe giyip ibellerine smnalı pu5u 
ia.ça.nırlar, Omuzla.rm.a. y~.il bir 
Ra1 alıp a.ıiaüıa.nna sadatırlar. 

Peykler: 
Başlarına gümüşten yu.pilını~ 

mr buguk karı.ş 'boyunda döğme 
) ı:ı.ldızlı tıra giyerler, lbu 'tan:n önü
ne ynpı.~tJr:duu§ gümilf! zmuıayn 

:ı.\t ~afr lkırmm çuhalı servi bıiçi· 
illinde ör tny takarlar. Arkaları
r;a cte'klerl sa.ç3kh telli kaftan, 
n; tma. kiı.:m'.U} entari, ayaklanna 
mavi ça.kşmı. meıinıt san mest, ı:.• 
~ a&l't <:jzme giycrl~r. Boyur.• 
'l8nna gümüşten, yaldızlr, dört 
~c yaft:ı.lı uzun ibir kemere ibağ
ik yaldızlı gümü.5 gnddarc asarlar, 
~erine, riOIXl c;ümfü~ kemer ilzc
ıine ıgllmUcı kabznlı hançer sokar
.ııar. P yk "'r, p3dt cirn hemen ar· 
kasmda.n ylirilyen mıh:ıdar ağalıi
:rın yaıım±ı. ve dr..m.da yUrUyen so 
hıJkh!rm d~d:ı giderler. 

H::ısckil<'r: 

Pw.fs:ıh."ll önünden giden hase
ki ağalar bc.ş':mn:ı. ic; !es, üzeri
ne deve ti.lyü renginde mahnıtl i
ki kanq ivri WHih, arkalarına, 
mevsime .,orc k mun dolama ve 
kaftan ve t""ntari 'o ayaklarma 
lamuzı ç::ılr.şır:ı. meıbut san mest, 
~cri:ı:.e oon çizme giyerler. Ell~ 
t:in:L:• birC'r a...cıa tnr.rlar. 

Sa.lh~tl:ı. b":r ye ... e G'idildittte 
ıpad. c:ılun 3.t'kasm~an kız1arağasl, 
t*Jihtar o.ğn, ç-.tlındar ağa, :rika-ı:
tnr ağn, serke.tfilJi, müezzinbe.şı, 
kn:wecl. b"rb:>r, s:ı.rıkçı ve tUfenk
ç~ro<;ılar, şetbetg!, txışça~. ser• 
l;-.:1 tfüi yıımn ;;t, bo9tııncth:4!ı, mira 
lrmı, biıyti't ve l!di:."tik imrahor a -
··chr kanrzt'"r ket.hUd!!ST, baş ka
t tl' ., ı, i::i nefer nöbetçi knpıcı -

·ar, haseki eh'U, padifJahın teb 
d'I "rt.1t ve !kavuğunu b"r kutu • 
rj d ... enli qerit!e boyn'Ulla asarak 
tn • ·cm ve b:ı~ın~ pa.cnlı k:ıvuğu, 
nr1-:as.na dnr yenli fı.dice kür~ g:• 
yen T.iihiflü 1xt 'tncılar ketlıUd~ı; 
'C(:k 8U Ir..a.crıu.pasmı omuzunda 
ta~yan \"E' Iıase~tl ib:ınıkam lici • 
ıninde, ondan d:üı:ı fusaca ba."'ata. 
giyen koz ibo~çi, Ct~pıcılamı cmck
tnrlımnd:ın o up ilıt.iya.:ten pa.clişa. 
hm gi.imU.'} i&ke.'J"Jremi tnşzyan is
kcn:ıJec:ıbaşı a.tla giderler, 

Qa.vuşlar: 

Bafllllnna. eonı ınnalı bir kill8.h 
gjyezi::Cr. İki ta · !'lda.n §brlşim 
zUJ.üfler sa...~br. Bellerine yal. 
dı.z1r gümü.~ çifte pnfte.!ı üst ~
fı som ~ ya!Jlmış kemer 
kuşamrl:a.r. Arknlarm3. dolama ve 
atlas ve hare ve beyaz kaftan Ye 
~ giyer' er. Ellerinde gUmüş 
koaıalUlı mllzcyyen bir ue. taşll'" 
1ar. 

Endl"l'UIW hümayunun zülfiflü 
~.larr: 
K~'l&rda ~ sırmalı 

Uikke giyer'!er'. Tıpla ao.ç gibi it• 
r:4Jıimden örllill.p %illüf tabir olu -
nan iki örgüyü tn.kkelerl.nin iki 
yaını.c1en sa.rint.ırlar. 

Yf'Jlikap: mevle'Viha.nesi postnc· 
şiııi Osman Sala..'ı:ıddi:ı. dede efcn
c1iıiın ifadesine göre, Hn.zrcti Mev 
t-ina ahmdı oo..,·a.rm:ı. giydi!tlcri 
~nin f.kl ta.m!ın;ı birer zülüf 
Galrverip ı:fkkeni:n i:U kenarından 
&öriinmcsi nl usul ;-, anzruşlar. F..n• 
denmu hUmnyun oğlanlıa.rrnm talt• 
M;leri de, re1ebilcrden Ulu Arif 
Çcleb:nin şehz:ıde Süleyman pa • 
!ftl.Y'll hediye ettiği sJckcyc taklit 
edilmiş. iki m.ratmd:ı.n ilır~:m zU
?'ilf bmı.kmak O"'Crl:ı.n kıılını5. 

Enderunu hilmayun grlmanı ar
'kalar:na enWJ üzedn.<ı, cyllıl ve 
bir.incl"ı.eşrinde he.re tabir olu
nur b'T nevi haf'fçe .kuma.'jtan kaf 
tan, ikincik"r.:nde renkleri ko • 
yuea gezi ve ati'as ıkaft.an, kAnun· 
Jarl3 ~t.U. ~a dotamıı., .mart
tn ytne Atbs, nisan ve mayısta 
Yine h91'1'C glyillr. hıı.ziran, tem
muz ve $<tosta "s:ıdc,, tabir Ô" 

lunur inec Hint hezlndcn ve Ent 

gezisinden beyaz .ı..:ıftan gfyiür. 
Kışın ve sonbaharda bellerine som 
&mrı.-ı.da.n yapılnu!j ve ka;:>ağı enli 
kadife ~rlne sırma l.ilemeli "ka 
nun kuşa!;.rı,, kuşanrrlar. Yazın ve 
likbn.harda, ~m maiyetinde 
bir yere g'..dllcliğindo başlarına 
kavult giyip beyaz ve hayguı renk 
li gali.ar kuşa.nılır, Ayağa qın 
çuhadan ve ynzm. şal d-eni.lcn ku• 
ııuı.~tan ç:ı.'kştr giyilir. Yazın yal· 
ıuz entari ve şıılı clilibe ve gece
Jik kavuğu giytl.i.r. Fa.kat dŞU"dan 
biri gelip de Ba:büssUadedc görUır 
ınek lııizongeise, kaftan ve kalp i
şi kavuk giyilip şal kuşunlrr. 
~V\19. baş dı.181.z, 'be.!f cUcc 

ve s:r kAUbl yamağı. 
Refmıi gilnle?dc kontu§ kilrk 

gıyerler. Başçavuş paşalı kavuğu 
giyip beline clınsslı bıçak takar. 
Baş dilsiz dilz kııq kavuk, bıı.'.:l eli· 
ce ve sır katibi knlp işi kavuk gi• 
yerler. 

, 
Di.ls"zler ve cü.ccler: 
Dilsizlerin giy(r;;.; takkeler kısa 

olur. Sol tarafm~a sırma.dan uzun 
oo bir dil resmi yapIŞlı:nlır. A.rkn
larm!!. kaftan ve dolama. giyerek 
bellerine sırmalı kanun kuşağı ve 
)'Rzın §al Jnıeıamrl.er. Dilsizler "tı
mara çrlrtık1armda,, yani izin ahp 
(vlcrine g~de, diğer en .. 
c1erun ağa.lan gibi paşalı kavuğu 
giyerek bellerine "donluk,, adı ve 
ril en '8-1 ku§a!ır lar. 

Cücelerin smnalı takkeleri, 
boylamıa uy~ Kadiri tacı gibi 
kısaca olur. Sair kıya!eilcri ende 
nm grlmammn aynidlr. ~cüce 
olup da tuhaf ve hopohbet olar.. 
lar mwıahiplikle çırağ olurlar. Pa
cfiş!ı.hm lıuzunma çıkt.!klannda filo 
ğer musahipler gibi ıcrtlaıi.na kon 
toş kürk, başlarma paşalı kavuğu. 
giyd'cr. 

Batta sMbtar ağa olmak üzere 
~erunu hUmaywıun. bUtUıı .ıAW1f 

Jil ağnla.rı e:ı'JC!nr, huzura çıkük • 
larmda sımuı.lı talclto giyip zülilf· 
lerinl üi yanma f!Blarla.r. .AnmJa. 
nna mevsime göre dolama. veya 
kaftan giyerler, bellerine Wıur 
f;al k"..ışanırlar .. 

Alayla.rda, si:llihtar ağa ba.,ma, 
lann:zı çuhadan ~[,'lSl f'..mna.l• 
milzcyyen bir U*iif glyıer; zUlill 
s:ıl'krtır, srltaaiııs. gayot kıymetli 
b!r f'nW.r1, vo h.'\Zlno malı olan ir.· 
cili ağır .knftan giyer. Beline çi!• 
te ps.ftalı gayet kıymetli ve pc· 
halı rom mUce\'illerli kemer ~ 
r:lll", altın köstekli som mu'nlSSD., 
kıymetli bir b?Çalk ta.karak Uzer·. 
no serAsere eğ:r l!mfta.n ffiyer. Pa
d şalını murassa kılıcını sağ oan·.ı
r.ınun Ustilnde tut.arak pacliF:ılun 
hemen a't'kasnda bulunur. Çuha • 
&ır ağarun da. kıyafeti sllfıht=.r t· 
ğaya. bcmerae de omu-zunc1n kılıç 
tutmaz, üz~rlnde scrascre kefkm 
yc-ktırr, "or~ ku:;.cJt,, ~·r olu• 
nan ve üstuf e denilen Jrumnştan 
yapılmış ka.fte.n, mücevhcrJ :ku • 
ıa.k ve lb:ı;ak vaxdır. 

Hal'tdd, }a.lnız Almanlar bir 
eeYe inaınyOI" o.rdı, hem de mlııli 
görillnıemio b1r imanla: fenne! 
Onlar yaln.tz fCl'llll'.Jl, tekniğin dün
yayı ve insa.ııla.n kurt&l"llıCa#ma !· 
naıuvorla.r!.. 
N~tekim fen onı!an laıztarmw. 

tadır. galebe çalıyor:anıa fe.Dle 
galebe çaltyorlar! .• 

Yine Fransa bsşta. o! 'Jl'8k bütUn 
Avrupanın mağlObiyetlnd~ i.ldr~~ 
d bQytık sebep de fena. şe!cı.dc tu 
remlş olan ferdiyctçiı!"ktir! 
Fnınm halkını seferber ettiği • 

uıiz zaman hemen her Fransız: 
- A vru.penm veya dilnya.nrn 

BÖYle ve böyle olması ıstenmcsin
den bana ne 7 

Diye sorab!liyordu; Ma.ğ!Qb ol , 
mu§ bu!uua.n Avrupa 1ılar kenclilc
li..'ldcn ba~ası için feda o!.mnla.r:r
nr anhyamtyorlarclı. 

Hn.huki Almnnfa.r buna tamam.· 
le Zlt lir ruhta terbiye gördlller: 

Bır Abnıan, kend.isin1 değil, dtin
ya~ dUzcltır.e!t için ~aşılacak bir 
ihtıt"fl~la. ölilme &trıo.biJjyor ! .. 

. Bll'nz mııdcni bo.1or;ıı olan bu ze 
kı. ac: zekA.lı Fmıısız generali mu 
lıakknk ki h:ıglln Avrupanrn inki • 
ramını hruikuı:.dc keskin bir nü • 
fuzla ve en doğru sebeplerle gör
mUştür. 

Bu general, bu harbJn bir çık -
maz, h1r kompleks olduğu hakknı• 
tla.kı ~örli~lcrini ~yılc hulasa cdi• 
yor: 

Petrol 
o 

HAl)iSELEI< 
'W'AiıBll 

Tevziat yeni 
bir şekle 
sokuldu 

Ballı petroıa ili 
makablHade ma
ane• bakkallar. 

dan alacak 

Mecus batrll• 
toplaaıyor 

Pazarda IEadıaıar ••• 
Mağazalarda sınlf ~~~d:ı ='1~ç=~ 
farkı kaldırıhyor =:=u~;: en~ BQytlk Jllllet ııecumwı bıı 81111 ta. 

til devresini geçirmek Uzere §ehrim1ze 
gelen yUzden fazla mebus, dUn &Jqam 

Uzeri Aıikaraya hareket et:mi§tir. Dev. 
let dem.leyollan 1darMI, dUD ak§am bi. 
rl 18 de diğeri 19 da olmnk üzere An· 

karaya iki katar tahrik etmlttlr. 

-o-- bir it 9&1ılbl defllee ve evde kahyoı1111 

---••••- .._1 onun vazlfem evbı bütün (tlıeı1DI yap 
&Rua-... cauv Jlv ... IJO• malı. blttüa lhtiyaçJanıu aatm aımaı.: 
aa boa mır.a•ıre •· E*Jden, kadmJarmus 9"1erlndC 

kapalı bnJandup. Ç&11uia, hattA kapı 

Büyük wııet .Mecliıri bagUn aat U 
te toplanacaktır, 

Dl m1tgal ııallnde •t•cdarla konupmadıfı r.ıı 
IDlllllanla evU bir erkelin kamııç TUi· 

tası olan vulfelllnclen b&§ka ve dahil 

afır br 1§1 vardı: Ber sa1ıah ve ak~Dl 
evvelA IAzım olan birçok ,eylert satın 
almak, götürmek veya göndermek.. 

1.stanbulda halka petrol te'YZlatmm 
yenl blr esas dahlllnde yapılması ta • 

f karrU etml~Ur. Şlı:ndlye kadar kayma. 
' kamlıklar ve nahiye mUdWeri tara • 

fmdan seçilen mutemet baltk'lllıı.r ve 

Saaatoryoma 
IOJDJOl'IUdı 

ya benzincller vuıtulle baıka gene Heybcllada sanatoryomunun alıçıaı 

nahiye ınUdUrlUklerlncc verilen fl§ler. ile çırağı Bayram ve eanatoryoma süt 
le tevzi olunan petrol ycn1 tevzi şekli getiren Ahmet, ambardan muhtelı.t 
ile daha iyi bir .ııisteme raptolunmakta tarihlerde pirlılg, yaJ, et, .ut TeMlr 
drr. Bunun için bu ayın petrol tevziatı yiyecek maddeleri çalarak btr odaya 
geclktırllml' bulunmaktadır. aaklam11ıar ve dün Ahmed1n k&tıruıa 
Aldığımız ı:nıı.ltlmata göre. yeni yllkllyerek bqka yere giltllrmeğe bq. 

§ekllde petrol tevziatını bUtUn şehre lamışlardır. Hırsızlar, yakalanarak 
kendi vuıtaıarile Standar Oyl l{om· adliyeye veri1Dılf ve 1lçU de tevkif o. 
panl yapacaktır. !ltaııdard petrolü ınu : JunmUfb.U'. 
ayyen bakkallara verecek ve bu bak. t -
1.taua.r evıerınde pctroı yaktıkları ve Bat bOJ lan eldllJor 
elektrik bulunmadığı evvelce ia§e mu. 
dUrlUğU tarafından te.tbit edllml§ olan llUoıkaJ&t veklll F&b.ri Engin feh· 
halka verilmllJ olan fl§ler muk&b!Unde, rlmlzde iken matbuata verdlli beyanat 
petrolU dağıtacak vo topladıkları fi§· ta devlet dendr,ouan 1dareeinln z1ral 
leri gene Btandard Oy! Kompan1 va. seferberlik çevnNll içinde vazife &ldL 
aıtaane tqeye tcallnı edeceklerdir. tını ve Ik olarak 2'79 döııflm arUL 

Henüz tamumeıı. takarrUr etmemek.. de kıflık •rl1at Y&Pddıtmı aöylemlr 
le beraber petrol yakan evlere ayda U. 
2,5 kflo petrol verilmesi mUnaaip gö· ötreadllimiZe gere dmet demir -
rillmektedir yollan altıncı Jtlatme m1ldOrlOIU, 

• timdWk Ulukfla • Konya mmtakuı 

harlo Adana • Menin ve Adan& • la. 

Fiyat murakabe komlayonu son iç. 
ttmaıarma halkı dotrudan doğru. 

ya lalkadar eden perakendeci mata.. 
&al&nn klr hadleri üzerinde mefglll 
obnaktadır. 

Fiyat murakabe komisyonu geçen 
aeııe uzun tetkiklerden sonra evvel& 
i.mıl 1Uks, sonra birinci smıf konulan 
birtakım. bnyUk mağaZalara y1lzde 50, 
ikinci mut m.atuaıa.ra yüzde M ve 
daha kllçUklere az.amt yüzde 20 pera. 
kendc eatl§ kln tayin etml§tt O za.. 
man matbuatta ve tJeıı.ret Aleminde 
birçok ded!kodulan olan bu meselenin 
nihayet mahzurlu olduğu anl&§ılml§ 

bulunmaktadır. 

Fiyat murakabe !<omlsyonu aon de· 
fa yUnlQ kuma§l&ra alt perakendeci 
kA.rmı t&ytıı ederken bunlara azami 
ytlzdc lCS perakendeci k&n vermekle 
bu auuf !arkını ilk defa olarak orta. 
dan kaldırmağa. doğru bir adnn atmı§ 
olm&ktadrr. 

Diler taraftan bu gUnUn ekonomik 
lcaplarma aykın olan bu auu.f farkL 
nı tamamen kaldırmak için mU.zakere. 
ler cereyan etmektedir.. Komiayonun 
bugUnktt lçtimamda belkl de bu huswı 
ta kaU bir karar verilecektir. 

kenderun aruı demlr)'oılan boyunca ----o----
hatıarm aat n aoı taraııarmda 'o Bir teker vurguncusu iki 

Yakıt. ~tn pnlfllflndeld bt1tuıı araztDJn ıene sürgü.ne mahkUm oldu 
(Uzak doğuda. harp vaziyeti) atırdilrlllerek )'Qzlarce 'ldlometrellk- Gazlnantepteıı bUdirildlğin& göre 

bfLşlığI altmda yaz.dlğı bqmakale. sahada yu.lık ekim ;:vapılmuma karar Tabakhane mahallesinde Ahmet Ka. 
de Asım Us, ezcll.mlc dJyor ki: vermiştir, Bu huauata faaliyete seçil • Jeoğlu admda biri kUlllycUl miktarda 

''Hatırlardadır ki Siııgapur t.ebli mı,ur. ıeker eaklamI§, ve yakalanarak acm. 
lecE'lrtir.,, • · A .... )'eye verilml.§tı. Jlahkeme, bu vurgun· 

Hatırlar~~ır ki Singapar. tehli· ~uÇua I cunun aakla.dıA't tekerin mllaaderesL 
keye dil~tüğü zaman Ame~ 1 na B'BILBB ne, :;oo lira para eeza.sı Memesine, 
!>Ok mllhım bir yardım kuvveti gon. ..,,...,__ ve iki sene Bileciğe aUrgüne karar 

ücrUml,tLDaha doğrusu gönderli- • lata.nbul körler, .sa~. ve dil. \'e~llt, 
diğl suyleıımı,tJ. Bu yardım yeti~· alzler !evkalMc kongresl, dUn, öğle _ ----ı:l----
meksizin Singapur d~tü. Bundan den sonra Emln&ıll halkevt salonla • ilkokullarda ziraat ve iktisat 
sonra gönderilen yardnnm Cava~·a. ruıda yapılmıştır. Kongrede, bet sene. derıleri 
ı::;ideccğinden balısedlldi. Gariptir lik blr plAııla çallpc&k yenı idare ~- 1 llk oku"'--da halen tatbik cdı·ı. 
ki Caııa da Amerikan yanlmn ''ar· UlU. 

madan .JııponJann f!galt altma g~ yeti eegllmlfllr. Dandan aım.ra t.4an melde Qlan 111Ufredat programı~ 
hcYel.f, ncr beş sene<ıe bir yenilene. VTl sonunda. gözden g""'lrilerek tl Onun için ~dJ yine Amerikan .~ """ 

kaynaklan yolda olan Amerika cekt1r. üzerinde icap eden değişmeler 
c.leaiz ve hava ko\'VetJerlnln Japon • Şlrketiba,yriJ8, tartteslııde llkba· yapılacaktı, Vekllet programı ~ 
taarrazonu durcJoracağuu ve A- har tarifeelne kadar den.m etmek u_ Um terbiye heyetine tetkik ettir
\'ltstralyayı kurtaracağını temin zere yeniden bazı tadilA.t yaplDlft.Jr. tnlotir. Muhtellf vtlAyctlerde ta.tbl
cdJyorlar! • Şeblr medllfntn §Ubat devresin • kinden e.lmsn neticelere ait ra.por-

};ğer Avustralya bu nekll<le kur. de verilen lokanta vltrinlerind" yemek lar gör.den geçiıildı'Jrtcn sonra ıu. 
tanlıı.blllrsc elde edilen netice müt t~hlrlnin yasak edllmesı hakkındaki zum g/SrUlen knmnlar tadil edile
tdikler için elbette çol< mühim bir karar, bugünlerde tatbik mevkitne cektir. 
muvnffaklyet olacaktır. Zira bu tr:onacakt.Ir. Birçok lokantalar. şimdi. Öğrendiğim.ize göre: mUfrcde.t 
takdll'dc Jıı.1K1nl:ır arkadan vurul. e.e:n vttrlıılerlnl mukelemfllvdlr. programın:ı ilave cdilmea: istenen 

Yirmi ııeae ene! zengin bl.r lnglll7. 
kadmı demltti ki: 

- Dilnyaıım Jılçbll' yerlııdekl erkek· 
ler Tllrk erkekleri kadar evlerine e • 
melr vel'IDNler. Aktam· trenlııclen bl. 
zfm erkelderlmlz ellt'rlnl kollıınnı sal. 
lay&rak, plpolannı içerek, n*ll Of' 

teb konDfarak inerler, evlerine gider. 
ler; oracla yfyeceklerhıJ, ıçeoeldcrlnf. 

her türlü nıb ve bed8a lhttyaçlarını 

hazır bulurlar, Fakat Tilrk erkekleri. 
nln elle.rinde ma&laka bir veya btrlwı: 
paket, bir zcnbll, bir torba bolunnr: 
yorgun bir halde lştnden çıktıktan 111011 

ra kendilerine &abalı yapılmıl} olan •• 
pa~lerl, yahnt aklına gelen ihtiyar. 
lan temin için Ç&J'Jıda kapı kapı dola. 
ıır. 

Bu, anormal bir TIU.lyettl; timdi 
yollarda elleri paketu, torbalı, z.erıblll' 
erl<eklc.rc tesadUr edllmlyor. EalddeP 
k:ıdm ba:u, bakımlardan lcleta tufeyli 
)'a§lll'dı. Böyle Yll§&YJ1' üıe lı;tlnuü ııl' 

\•lye.I olgun bir memlekette tufeyli o 
lanlar için ıtahıı ağırdır. Şimdi crkl'I• 
ler maddi blr yükten kurtuln1113 bu 
lunoyorlar; fakat kadmlann oere.ner. 
ytıbebnlf oluyor. 

Tufeyli ya.,.•ınnak lstl;)cn '<' bu ım. 
kAnı bulanlar lçln parnzlt olnınk cıero· 
ccst sonsuzdur. Bazdan bundan bo 
lıuıırlar; a(ıkbözltik eanırlar. YU7.sU:ı. 

lllk bir meztyeae paıııdt olmak da 
ııerenı bir haldir. 

Tufeyli bir adam bı:ı15ka blr adam!:> 
:rol:ı tılan11: arkadaşı ona para uzat 
Dllf \'C dt-mlt kt: 

- Git, ç.arpdan biraz et nl da yr 
yelim! 

- Bea çok yorgunum, sen al! 
Adamcaftz alıp gelml~: 
- Kalk da f:!UDU pl11lr 1 
- .Becıeremem ki., 
- o halde ekmeği kilit! 
- Bm çok teMellml 
- 8a doldur da getir! 
- ElblMıml nılatmaktan kol'karnll• 
Adamcafı:z bepııılııl yaphl<tan 110Drs: 
- Haydi kalk da yiyelim! 
Demlıt, tufeyll hP.mttı doğrubnut: 
- Hep aksllllr ettim; blı;blr arzu. 

no yapmadım. Mazur glSr. Fakat buDU 

da redcletmeğe otnnırrm ! 
Parazitler cemlycttn en tellllkelı 

mabl~klıındrr; ağ'acm kttntl e~rıer, 
kumturlar: Ölme otu gibi.. 

ın:ık telı!llicsjni dUşlinerc"n: Bir- • Belediye memurlar kooperatlflnJn derslE"r, ziraat, :iktrsat dersleridir. 
manyndıuı ilerJye do~'TU t.aarnızı". evvelce yapıl&ımyan hey<etl umumiye 1 Bu derslere ait nıUfreda.t haz:r
rma <lc\'am cdemiyecektir. Bundan f~Umaı martm eon gUnU ak§amı E. ı lruıarak proı;n.ma eklenecek ve 
ba.~ka Jnpoıılarm Alııstralyayı aıa. mlnönU h:ılkevi salonunda yapılacak. 9·12 • 943 ders yılı başından itlba.-- KADJRCAN KAFLI 
rr.amalan Sov)'etler Birliği l~in de ~ 1 ren okut.ulra:?.ğn başlanacaktır_. __ - -------------
ayn hir yardım obcaktır, Zira Pa-
s:flk okyanusunun cenup bölge
lerindeki bUyilk kuvvet1 erinl ala
rak 5imale götüremiyccckler, bura
da Slblryaıım Kıyı cyalctlcrino 
!mrsı hazırla.dıkl&n faarruz planım 
tutbil'c geçemlyccelde-rdir. Böylc
Hkle Rusya Uzalf doğu tarafından 
l1iç olma.ısa önilmiizdel<i ilkbahar 
taarruzları suıumıda. nhat edebi
lecektir, 

1 lıtanbul Beled iyesi ilunl;rı. 
Tophane garajlnda yaptırılacak dinamo ve motörden mUteşcltkil akü.. 

mtllAUSr prjı grupu tesisatı açık eksiltmeye konulm.u~tur. Ts.hmln bedeli 
1700 lira ve Dk teminatı 127 lira M k~tul', şartname zabıt ve muameJAt 
mUdllrıUğU kaleminde g~rtllcblllr .. İhale 19.3.942 per~embe günU saat 14 te 
da.lml encUme.nde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek. 

l tuplan ve 041 yılma alt tıcarot odası vealkalarlle lbale gUnU muııYY1?n ea· 
ı atto daimi eı:ıcümende 

0
bulunmal&n, (8008) 

mez, .İngiliz:ertn ~ ve iradeleri 
Pe mi b~hlir?, 

Gureba ve Cerrahp&Mya 
360 yatak ilave ediliyor 

Üniversite tıp !akWteııJ dekanl1'1• 
r..errahpap ha.ııtaneslndekl birinci da· 
hUiye ve birinci barldyc kllnlk.ierlJlC 
yüz kırkar yatak ll&vealne karar ver. 
ınl§tir. Oe?Tahpap hutaııealne de zBO 
yataklı iki paviyon, Gureba tıastaneel' 
ne 80 yataklı bir çocuk hutaııkl•tl 
kllnlğl llAvealne karar verllm1ştlr. su 
suretle iki sıhhat mUesseaem.ls s60 
yatağa kavuıacaktır. 

Şubeye davet edilen subaylar 

EmlnUnll yeırU Aa. "· dell: 
P. Tğın. Nuri ot. İhsan 322 ('4879) 

" Mehmet oğ. Hasan Ç6.ğlayali 
828 (IU788) 
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İngilizler harbi 'bitircbi'.me1eri, 
YNıi ga.Up g~hneleri için yal-
11ız adalarında muhtemel bir hi:• 
camu bckleme~ri elbette kl ktı.fi 
değildir. Avrupaya Çtkmak ve Al
rna.n 'an nıa~lüb etmokle kabildir! 
lrıgilizlcrin Avıııpaya çWDa an ve 
Almıuı ordub.rmt yenebilmeleri ı. 
cin herbir eri ınU:keınmel talim 
~örmtJıe, Alman ortlu~n gib. ye
ni harp teknCğindc mütehassıs o!
mU6 ve Alman ordula.nna üsttln 
bir şekilde ~9hİ2 edilmiş, Alman 
conlularmda.n dl!ha büytik orclular 

,. Saffet oğ. İlhami 88~ (15>1881 

.. M, Kemal ot. Kuhtttin S33 
(8H61) - J:.'vet, farzediniz ki Alma..,_ 

lar RUıSyayı da tame.mile elUp •ti· 
T>ilrdUler, bUtün Avrupayı iaUliı. 
~ttiler. Asyayı i.sUIA ettiler ve 
Hindistan kapılarına da.ya.""\dı'ar. 
Hatta Afriicndıı. un İngiliz ordu • 
bmu mağlüb ettiler. Hatta, Av -
rupa ve Asyanın mağlUb devletle
rini bir araya topJıyarak bir sulh 
konferansı da yaptı1ar ve Avrupa• 
da, bU.tUn bu. dev:ctlerin lm:ala " 
dikları bir protokol ile sullı de f .. 
!in ettiler!. MUZ3ffcr olduklarını 
da ilin ettiler. 

Ila.rp bu şddılde bitmiş olur 
mu? 

Fra.nsu generali kırçıl bıyıklan 
listUndc gayet garip bir donukluk 
ta parl"J'an madeni bakışlarır.ı, e~
ki tarzda dÖ§enmi.c.; salonunun en 
~·ük.sek yArinde asılı marc~al Fo • 
vun tab'.osuna dikerek kendi sua
line ker:di cevap venyordu: 

- ABia ! Asla harp bitmiş ol -
rna.z ! Zira İngiltere ha:rbe nJha• 
yc>t vcrdiği.nl bildirmedikçe ve A• 
merika böyle bir sulh protokolu -

nuıı altma imza atmadıkça, ne df1n 
yada, De A vru.pada, ne de Alman
yada suJh ~!An olunabilir! .. 

Zira deabler yine ka.palı bulu • 
nacak, A vrupanm her tarafına yi 
n~ tayyare taamulan devam ede 
cek ve her an bir ihraç hareketi 
ihtimali bulunduğu iı:in de A.ı • 
m:ınya ordulanru terhis edemiyc
cektir! .. 

O halde İngiltere ya bu 9U:Jlıe 
razı olmadtkça veya mağlüb edil • 
nıedikçe, Amullaula bu sulh mua• 
hcdeslnc hnm koymadıkça, yalını 
Alm~nlarm iradesiyle 8Ulh asla 
kurulamaz!, Vt:loYki .Aıaum1a.r, 
ooylediğ m gibi t'imal buz deniz .. 
telinden Hindiıstan kapiı.nna ve 
Afrika istivn ha.ttma kadar her 
larafr jgtf]A etmlş ve uf er U..W • 
Tle zafer kazanmıe obwılar dahi! .. 

General me.denf bakJıllannı bu 
sefer d~da eski Franla harf ta• 
9ma dikerek yUzi)nde çok derin, 
bir kederle: 

- o ha.ide, dedJ, bu harp ma • 
dem.ki Almanların irade81ıle 1:ıtte • 

l:azırlamaı'ur IA:rn.uhr! •. 
İn.gilizlerin böyle kara ordulan 

olmadığını ve bunu ynpmalamun 
lnıklnsız bulunduğunu vo bunun 

,. Nebil Tunç İstanbul S29(5te6S) 
,. A Hamdi oğ. Kenan KirseJI 

. 821 (61860) 
,, Y. Yaşar oğ. M. Münir SSO 

(524.8•) ) 
.. Asını oğ. Abdurrahman (&2337

1 Lv.Tğm. Suat oğ. Sadık 330(63113 

için pek uzun mman lAZimg!ecc~ caa.tıarı ilAn olunur. 
nl herkes blilr ! .. .-

Bu ııubaylarm acele pbey• 111tlJ11 

hıgılizlel'. devşirme müstemle • ~7'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zz:> 
ke askeriyi.e Abn.aiı ordulannı Kadının en büyük .&ii lııJC°" 
oafh1b etmeyi dlltUnenıezl:r a!.. cnndo.ki ~x..·dur. 
Kaldl ki ha'IJs lngrnzte.rden böyle o· ~--5w 
P.fsaneYI ordular meydana getir • (J..E. Kurama Genel :al~ 
<ilkleri f&nJohmıısa. bile, naSil ki ,,. _________ .. --I 
Almanlar İngUftte adalanna ih • ıı 
t"aç ~. İngilizler de 
Avrupa sa.lü1lerine ihraç ya.pemı • : 
Y8Cakla~tr. ÇUnldl A vnıpe. da bu 
g1ln lifikeıi babndan bir Alman a
daeı haline Pmi!, 18ıbHleri ihraç 
h.arebtlerine blfl taWdm olun
rqtur! •• 

(Dtvamı oar) 
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&ı.bJbi ve Netrl)at aIUdUrQ 

hakkı tarık uı 
8-aııdığı yer: Vakit Matbıwa 

Esnalı dlDUyeum 
1ı.-tısat Vekaleti, ldiçlik el una

yünln inki &fı için ötedenberi ı;aı
lı~ durur· RelSlcumbur se.nel~ 
mutad nu~nnda, daima ıullli 
renı;ini muhafaza etmlt olan el 

ABONE ŞABDAIU tezgahlarııım hali hazırdaki danı. 
Türkiye Ecııetı mandan hahse<ler, rakamlar ,.e • 

~ H.00 Kr. Z1.00 Kr. rir 
1 ~ '1.60 • 14.00 • Üzerinde bu kadar Jtina ile dıfa-
1 u ar mealcse , •1bk &.00 • s.oo • •ulım bu z mre esn , hal' do-
l &Jlık LGO • a.oo • blribirile <lalmi bir cidal ın 

......_ıcıare J'el~ono: us10 di.r Ben dokulD!M'ılar ''e l-azınacı~ 
~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l ı~ bi~k umumi heyet toplaı:• 

~----------.... tılamula, bir gazeteci sıf~~lc 1~~: scriyn hnzır bulunmuş~ • • li 
men her kongre, dlycbıllran .ı, 

~ miracı pc inde kosan 'eresenm 
V::' bitmez tükenmez menfaat lm\W:• 

PASIFJKTE 
Od ada daha 
ıebUkeye dişti 

l..oııdra, 16 (A.A.) - (B.B.O,) 
Cenubi Pasltikte Yeni Gine havalı • 

sinde harekıı.t, h&'va hOcumlarma. in • 
hisar et.mlJtir. Mlltteflk tayyareıex-, 

Japon nakliye gemUerino hQcuın et • 
mi§ler ve birçoklarmı batnml§lardır. 

\~I. 16 (AA.) - O,P.ı 
JaponJarm cenubi Pasifikte hare -

kelleri A vu.etralyanm Amerika Uo mu. 
vasaıasmı kesıneğe matuftur, Şimdi 

Hebrides ,-e Fiji adalan tehlikeye d~ ----~=--------- hm clbj zabıtnnın müdn1ınlb:ıc<Jlo 
A .. _ ·' ' slnlrler ı;ııı 1 
... oacıolu a1anmnın 1JCJ'diiiı haber- neticelenir, ya.Jıut, tclıir (. 

ı,,. •••• <lünva tı<IZit1ctıne bal:ı.s o ..... getiıır ki kongre 11arkta Sovyet taar. 
di]jr. oluyor? Kendileri 91 

krips Hindistan bi~~.''r, ""... . . '"r ki, ruza dardaralHda 

mtl§lerdi~r-·~---o-------~ 

Benim blldıgını hır !iel .. Vlşi, 16 (A. A.) - arkoflrı. 
1 da · hemen crtcs:i gu· ,_ arasmda.k:i Rus taaıTU-yo Un ha kongrelcrın t<,1iılp meldup- J{a.ra.denu-. 

nllnde, gıı7.etelere zUmr irin zunun Taganrog ':hri yn.lunmda 
lııglllz naurlarmdan Stııfiord Krlps ı~rı. gö~de.rmcl•. ~~0.:~e §<iyi: Yf.1.7• v~ Azak denizi kıyılarında Alma.n-~taıı3 gitmek ln.c!rc dUn tngD • hır 1ı, oınnıştur • -.. Y admıı lar tarafından durdurulduğu bil • 

ta.. ~ hele benim soy c1irilmektedir. ı::'len aynlmL,tır. Diğer :taraftan ıraşsmız, tbuat kaDU • 
''illet tı:ı, ka~eUerl l>:ıııknmandam t..'lhrif etnıl~ln~, 1;;:açıkacak sayı- !losko,·a. 16 CA. A.) - Bu 8a· ı._"- Jı:ıal'fŞill Peirst.do bc>yanatta bu. nuna daya.n:ı.ııı . sUtunonda b1Jıki Sovyet tebliğine ok: 
~ ~tlr ki: • own ayni sayfa 'e 15 Martta krtaatuntz cenubu 

«h batı -op ta hlhı"nl isterim!,, · · .. .......a.·ı cephesın· de Ort'I • Ku.rsk " uirnı3nyadnkl durum, • ....._u öldürür musun· "' .... " ~ltt iti durumd:uı pek başkndır. O lir müsün, t Inrı yn.zıırkcn Harkof e.rasmda yeni bir jlerle • 
~ dalın bld:ıyette b \alarda ÜS • Ilen bile, §U, sa l~rt.ubo almıyn- r.ıe kaydet.m.:şler V0 düıııman hat. 
~~ele geçlrdlk. Alncrlkan gönilL yann bir t.cl~p d~~lim Jannı yardıktan sonra mtlteaddicl 

ı ve tngUIL 1ı:wa kunetlcrt nı.ı- c:ı''lJll<la~ emın ef bİr bunlar mcskiin mahalleri geri a.bruşla.r • 
J-a erlnln <l:Uıbcrl %00 Jo.. ~oförler, berber er ' dır. Almanlar mua.nnidane müda-

lıoıı tayyaresi tahrip ctml lcrdir. BL iki.... udi böYlc gide~. fa.alarma rağmen kitaatnnrz iler • 
~ k3J'lbımız u t:ıYJ·ııredlr. Htım Böyle !; ' l:rtz. lcmcğe devam etmektedirler. 
l<ıı\"VctJerlmlz hergılın vıye alı)or. Çnrcsiz, çcltOOC ~dar triko- J,ond.ra, 16 (A. A.) - B. B. C: 
la.... t U ...ı;rmn• Dotrnnuıcıl:ır, y~-~ so' n ~01 • Resmı· Rn• te'hı:ı;: "'•phodc ese,s 'l'Ull ha\acılan çok iyi a m bV - • 

1 
'\e t.om~ıuwıu, . ..., -..o•""' 

t~ IJ1 u-nsıı, edik erdir. dııponlıınn tBJcı ar nl gürültülü nıun:ı- Iı bir değişiklik olmadtğnıı bildirl
lıa\.U:U.da gost rdiklcrl ocs:ırct mu - grclcrJ de ıı~ d cÇ01iştlr, yonıa da Rus tazyikiırin devam 
,.,___ nJıllr llJndtsbn mUdn.fauı mc- Jm.5ah lun 

3 ]ıçin ~,!_h·etler ){anu. ettiğini gösteren elll8Z'Cler vardır. 
"'-..un, • :ıuuoakaşa. ar, VQO ... ,, • ~..ı.ı' ~o geline<',.. dll~nm taarruzunu .. y<-ni nizamnamcnıu O• Kwl Yıldız gazetesinin :MN.J8A'Dl& 
~eıneı.:ı u.·m f'tınlyooej:;riz, tıa. bl nona go~~ ba.şladr Çoraptılardaıı göı-e, Alman hs.tlan yarıld~tan 
G ' ıruoması e • ....... ra ............. _.:z_ı., birlik ve in.si-l!Jaııın kcııdt topraklarına., apoıı - bir zat: -''· ta • la.r ·""" ............... ...........ı lıı.ra gotUroceğlz.n - Diz ~~ı ,.e tnao .JCI ' C3Dl bozulmuştur. .Km! Yıldız, 

londradan resmen hnbe.r \-erlldlğine ratifimlzle atba.51 gtdecek Hnrkofun kurtuluş saatinin yak-
~ ti d la'-'1 koope t •· k ,. (]o'·ı· ....... - ll'-""k f d h"lınde -"" " re, \ıtUyetln mUıstacell)C 0 

" - bir de ccmlyc ""unna e •" • ,"".il ... gını, ~ o & ı --..; -
'ile lngilwr bUl.."'flmct1 ı;c;)lruı ndns:L macı'a.r, yaznı:M'ılar c~yetlnclcn ve el bomb:.ılan kullanan RW5 çe • 1

tı lllUd:ıfna8tılJ yük k riltbell btr lmc.k istiyoruz, dedı. tclerinin faaliyette bulunduğunu 
> ıııanlbıım k ntr lü altına kol a~ynl za.t, biraz sonra ayni hız. iddia ediyor. 
la knmr verım tir. nu '1L7:.!Jt'1 la cemiyet idare he;) etine çata- lzvestiya.nın. muharriri, Harkof 

~lııaınıraı ao......- IAl'Wn tayin • 'k kongrenin nl~in bu damcık bölgesinde vaziyetin Ruslar lehin-
.... ,, ııı u ası.eri ma. m ' dı- rd · d eli d~ i

00
1rlsaf ettiğini, Orel • Ha.ritof ı,_-llr. Bu bölg deki \ • a1aJ,mlan a.. yerde yapıl gmı so o ~e c • ._,. 

~hrıa hava v deniz m Çlndeld :hı· ld: bölgesinde an.uda.ne çarpl§mala:r • 
tıılraıın emrinde oıacn.Jchr. e.ra1 Den. - Rlzlm bc3 yüz azamn ,·ar. da Almanlara ağır darbeler Jndl .. 
11 ~ nıık1.ri be)ctı rel 

1 ı;cn ölmllştUr. ı\caba bunlnnn hepsinin gelmeme.. rUdiğini, Ruslar.ı ~Um olan Al-
ı de hl wyyaro ımzıısmd:J. ıeri ı~in mi lt0ngTe tiui'Mla )npıi • manl&:rm günden gib;ae çoğal~ 

{, ı-..._ller birlll·to ıs kişi daha Ulmllş. ? lJcri sUrll'-"Or, ti\_ .... ~ • gitmekte yor ~ 
""· Çungklngden KunlDge Kazım Yorulmaz, •Y•ia kalktı, Stara.ya Ruasa•cıa çemberlenmiş 
illan tayyaro ba\-sla.Ddıktııll az()I:: bo iddiayı reddederek nizamname olan 16 DCJ Alınan ordusunun ted 
l~ dtıı;Up parçaıanmıııtır. mucibinoc her kongrenin eeıoiyct nci surette imhasına c1 evam edi • 'da Ç'ıııdcld A.merllm Q6ke! bel~ binasında yapılması lamngclıliğlni lıyor. 11 

ILZa.smdan yarb:ı.y otto ,.,.,rç söyledi. .. lzvestiya gazetesi, bura.da :mah .. ~tııeıı Frederik Kohler oo bulonmıılt"' ·Derken, salonda bulını.an bütun sur Alman kuvvetirun kaçacaık ye• 
~ r. ÖIC'tı tnglllzler anısmcb ,kral rııpçılnrın heP bir ağızdan şu li olmadrğnu. teslim olmayı red -
lııırı de vardır, :~ nni:'ltlcy:l tekrar ettikleri do • deden birliklerin imha ediloceğjni 
\ ldo: yazıyor. \tı6'TRALYAYA GELF..N yu _ Bi:ı ayn bir cemiyet kunnıı.k Ruslar 7 nCi Scnyet muhafız ~tUtKALlLAR: t.iimenini~ hezimete uğratıldığı nı knh --•·--' ta§ıyan istiyoruz! • ti .. ..._. h ..a...: 

• ıı.lcrce Ameri -
0 

• Uolmııuıcılar cemı)"C reısı .. a h!!kkmdaki Alman iddf88DU t'lahlp 'lıc '"apur karuC81 ü!) hafta en'CI A. • k cdı·yorlar. tııı, krtA. YılmarlUr : lıı. traıyaya gelmlııtlr. Amerikan -a ya_ Ayrılmak istiycnle.r, ~eri· 80VVETLERIN İLERLZTIŞl 
l'ı tn~bOI bir limanda gldloo kam) t kil efmi\'ortar, dıye miida. MOllkova, 16 (A.A,) - Reımıı blı· t~l"ll~ı:ılardır. Kafile bir~ Jsp<>n yeti er;. • memba.dan bild!rildlğlne göre conubu 

"1.al'tuzwuı kıuıit koymak wnında kal lıale~ cth. Yonılmaz da, yeni 'c garbi o(Orel - Kurak _ Harkof} yonl ~ \e du manın btrkaç tayyarcslnl Kuzım • t kurmllllm mn•· bir ileri hareket kaydedllml§tlr. Rus '~ A ikan avrı bir cemıye 1 ttı 
t Illblnl tahrip dmiştlr, mc.r " 1 ·:-ınr h:ıtır a • lt.ıtalan ~tthktunıan yardıktan sonra ~ r•~- .. ~- hJ birine bir !löpY olma. rafh 

0 
acag lin.nl~lardım birka,. mesk~n mahalb "'eri almı,,lar. 

"'- -.ırm:.>4U '""-kat uzun m " "' " 
·" ır nsker yamtannuunı tır. ..,., ' ı n nizanınaıne· dır. Cepheden alınan bir tetgraft.a AL ~ ,, sonra tadil o una l \ 

'4if\ CEP SL"llDE: d (Trikotajcilıır , .e çoraJ>(ı nr manlarm anudane nıukavemeUno rnğ. "lıtıan ıc ı ı Donrç oopb lııln bir en. • i ~ıknrtıln1a.sına, bu men Uerl hareketin devam ettiği bildi· 
Aln kı nrun Rını nill· kel•melcrın n. • bir cC'ıniyet rilmektecllr. G\meraı Goltıekot, kuman. 

t- tnıı 1 tu b r mulmVl'lll tc n.ı 1
" zümrcsmı:;;~erildi. da.saıdaki birlikler ilç kl5yde blrçok ili. 

lı;ı..-:'" fırt rnğınen yarıtığmı lmmmlanna ıaılnuı.<lı Bu sefer ldb. ve cephane depoııunu zaptetni.fıler. 
ı.~l tedlr. n rcok ffilr aıırunış, İş bununla da · 1 ~ t:rtkc• dJr, İleri hareketi eım•'U"da Rwt pl1a· ~'- -" hl:ın de <;(iz al:m b:w kinısc ~n' ayn b!. o;ır ve t m ~ııt.a plynd ...,a bnn n~ deal tanklardan mtıeutr bir yardım 

(1 Ur stu tny~ıırelerl Sov. tajcılarla ~omJlÇI tstedlklerlni ganııtıştUr. > • • _._, rer cemiyet kurmak 
tfrı urlılr vasıtaıannı blrlblruu LENlNGRA.D ctv.ARINDA ~herı claJ~1 .. r 1'.allndc bombabını&- iddia ettiler. bö 1 Uzun gi::• Lonclra, 11 (A.A.) -Lenlngrad rad ~ ... _ a~ t Dedim a, hep y e. ı. ,:a.h .. ·a 

"""· "-lnınn t killerinin atldc mer- ·ur·m mUn:ıka~alar. Re.., J J yosunun blldl.rdiğlne cııre pazar akp. 
l rı ~n göJU clva.nydı, Burada Sov. n

1
• ı:sztlirlce hllcumlar. ~e işin g~- mı ll'ecllwılnclti isminde blr gene.rallıı 

~"Pike bombudmıan tayyarclc.rl.. .1. bütün bu istemeyışlere rag. kumandaamdakı Sovyet kıtalan Le • 
ıı....._'aaıı.letı n tıceııılndo kııııb lmlıplıır rıbı, i · hemen hemen nlngrad cephe.inde (B.H.) köyUnU if. 
>-~!erdir Bu tayyarelerden blrlnln men ~ki re sı;knsı Netcldm bn gal etml§le.r ve 400 Alınan subay ve .. 
~.t'tı bUc:ım önemli bfr la1te mer • ekseri reyle p Jda • <lokumacılıır rlnl harp harlcı bıraknııfla:rdır. Birçok 
lğ<.!ııe t-0\·c:lh cdllm.lşttr. no kcslınde sfer de böyle 

0 
emlyeti :rcls'iğfııc ganlmeUer elde edilmfftir. 

l)So"let tııyyarosı d llrillmtlştilr. ve ya7l'Jll\Ctlar c t.trll<'fl. Radyo spiker! Sovyet kuvveUerlnin 
111 

1
hr taraftan Londrad!uı hndlrll. Yahya Yılmnr.titTk ge Alman mukabil ta&rruzlıumı geri pl.18. 

k.- -•-- • .Rv4ö:.AT MAHMUT ten U • .. _ t. ~~ töre Vlyazmayı ırtnc '"'"'' çem. .. ""'S ktırttUk BODra erıemeye .... vam e 
' tlttıJ<ç dtımlmnktadır. Ruslar tıklerinJ ve dll§D18Dm ~ me\'%.llerde 

'lbliJıırn kuvvctuerlnl cenupta kul. Bir zorbanın aklbetl yerle§Dleslne mıını olduklarmı lJAvc ltıaıcıa lııeler de VI un yı ÇC\1r • etml§tJr. 

''ıı. . .' in Ynııhl lan hare! et esn..ı mda (na, tarafı l ncld~l Alman 1 ar ,~ ka.nadtıın boluıı:ın Nlkltlnlmzı tonra bitisik evin adta. kap • 
ı:ıa..~ttlklcıı tcen1lt c.'t.memJşttr. ŞL ... ,,. .. ,"-·" '"e Haticeye kapıyı a~ • b. b b ti ıı.ı.~ bUkUnı u n ldd ıu ıaır fırtı· _...~ tir Yeni tipte ır om ar ıman 
~~ ~ l<ıtaınnn harcl{etıerlno ınanJ ol. s:nı söylemiş ·Muzafferin tehdit- tayyaresi kullanıyorlar 

Genç kadın, 1 .... _ .. t J-d- 16 (A.A.) - Kızılordu htl. dır. da polise nın w~ ,._,p • .., 

~ leri kar§nmı lunedi der vacılık mecmtıUl L'!malde vukubulan 
t \'ı\l)ı\z vermek üv.:re kOC88I Me , a.nnış harcl<Atta ycnl tip blr Aimıın tayyare. ~l~ t<'bl~ Mel m bütgrstndo hal diğer kapı~ ~çt~u ~· sinin gBrllldilğllnU bildlrml§ ve bunun 
ıı. '-<ılları a-0ın " rp malı>r 01

• ve karakola gön c • f• it 115) modeli oıd .. lh•nu or;ıııı ..... "' lan nad" ~kak kapISil'la gelen MU7,a •'lo{essel'§Dl "6u lb:~qıı bUdlrmekt.C'd:r. l.\tlln r 11.at " ..,.,, n tmışUr Bu mecmuaya göra bu 
"ıt~de YapıJmı bir akın esna ında fer knpmm aynasıru Jtırdlktan so l!şa ere ~kİ ''Jdesservmit 109) a naza.. 

• ı. ~gn~ ta......,...~1 d .. urmmtıştur. ra sfirmeyi çokeı-ek içeri girmıq ı.ayyıı s1Wıl ~·oı .. ft ,,,,_,,., ., tl ve Haticeye 53J'kmtı1ık etmeye daha sUratll ve daha lyi ı 
. ,.. "'"rtlaruım I) il ıncslnden 1 • rnn akla bcl'tlbcr manevra kab!llycU 
~~ lllllıvm- bll'lo"ll k-u\ tleri mu- başBluıı::~rlnc kadın eline gc• oı~dır 
ı...~ l'~II net1cıeı- wron bUytik btr _ uzaf'&- tn~o~~;;=· =========== ~'Yeı .. :lrdiğ' ekmek bıçagı :ile ltI :ı.<'.- :: ~~ıı!östenn111ercıır. Tobnıka ":r. ~ göbUnden ve omuzundan nğır ı- büyük eseri yal1-
. "~ hareket tmınmııta ortıı -0. ıı.mlamLc;t:Ir lnıanın en 
l\~ Garı tlcoa"'t \-apunı hruıam uğ. Strl'ette Y • k bir J 
~b ... ~atır. Büyük bir tngtllz hava tNJ Yaralı ifade verC'fniyC{:e rum u~.E. ıcurumu Genel Merk1':7J ~ .... ~ halde Hru5ekl hastanesine kaldırıl- ">"" ·-ılı.l"Utı mihver tayyareleri t d am olunııınk 
l;Uı>.. ı..'!.. htç bir zarar g5rmMien 8 ln· r!l!Ştır. Tn.hkika a ev 

--ılnl"81 cJU,UrmU lttdtr. tadrr. 

Uçan 
kaieler 

Avustralya bava 
kaneUerlDI 
takVlye etti 

Japon üsleri şid
detle bombalandı 

Amerika ile 
Kanada arasında 
Bir anlaıma imzalanıyor 

Otta-.., 18 (A.A.) - Retımen bil • 
dlrillyor: 

Bu hafta lçlnde birleşik Amerlko. L 
ıe Kanada araıımda bir anlaşma ak • 
tedllecektsr. Bu anl&§m.a mucibince 
Kanada ordu.wun4a bJsmet eda Ame. 
ribldaP Amertlt& ordusuna almacak 
.,. Amerikaya Nl'dM Jte,,..,.ıııar 

Kanada birUlclerine nrlleceklerdlr. 
Re•ml mah1Ukrde Kanada ordulwı· 

Ben mcrdh en mC'rdh"en ı ....., 
lı F.firlcri .~urrc-:ıli t manzw elıld 
'c lıcnzcrlcrl:li ı r. se\'mcm, b~· 
ln.ndığım, ZC\ k :ıldığun ı:eyle de
ğildir bu "nesne" Ier. Bu kaJ 1 ti· 
lrleri nadiren 't.' tesadiif-en .... 
nım. 

da halen 10 bin Amerikalı buJundugu 
Saygon, 16 (A, A.) - Son :ıa. aaylenmektedlr. 

m&.nlarda gelen kuvvetli "uc:an A t ı t hl' v • 

BunJ:ımı i~iııdc İ\ ileri de < !d• 
i:-Wınu söylememek bir luıltsulı ; cı. 
hn·. Falmt, denizde rlumla, Al'• 

dakta fırtına knlıilinlle.n ... Bı wn 
S(:fndfr kf, gUzct bir ~İT iı:in, lldt 
Sik bir lıa~ret du~ nnm. GUnl Tce 
ve giialerce süren bir çi>l ~·ole la
~da du~·ulaıı ,.c doclakl&nla aa 
gınl:ır tutu tur:ın su Mi::,-ıdun aa 
farksrı l:lr h:ı.srct ••• ~;ı:ha~: =~,~~:~~~ vus raya e ıgı 

gaıt altmda bulunı&n yeni Britan • Kamberra, 16 (A. A.) - Avus-

İ!:li ince 1 climc1erc bir kuy, m
eu us'talığ~ la İ<iknmi~ sijrlt ··e, 
bedii ve n!ızik, f 1lnr \"e hi taı lh 
lnn'\ etli renl.:Ii ,.c sN.lf manzw e
lerc, orijinal göriişlere \"() du~ a.. 
lnrn snnl:ırnlı co5:rnn dalı;alar ı.. 
bi 1tö11Urcrclt dnda.ktau kal/ .!, 

im.ipten ruh3. ineoek. naha hay ı
racalc. fı1Jii bir siiri, tıpkı ~ide • 
arıya.olar gibi, nradrğnn, hurcf ll 
çektiğim. :ranılığun o!mn.~ur. 

Y6ntn hava ıneyda.nla.nna ve li · tmlya teb1iği: . 
2llan1arma Yeniden taam.ız et.mi§• Avustralya tayya:relcr.i dün Dıl 
lcrd.lr. Avustralya ıadyoeunun spl Ji "l'morun Portekbe ait kısmı,, 
keri bu hUSUıSta şu W&ıatı vtt. do Japon ig&Ji altında bu1unan 
nıektedir: hava meyde.ıuıu bcmba\am.ııla.r • 

Gabouı ve Gsamıatadaki Ja.pon d1r BUtU.n bom.balar hedef böle~ 
teeisleri geni., ölçilde h81!8l'a uğ • !!!.n; düşmüştlh-. HiQbtr kayıt.na 
1"8.trlnıl§tır. Japon.lann bundan son ~tur. 

Acı bir itiraf değil ml! 
ralti hedefi ga.!ip bir ihtimalle Japonla.r t.arafındeıD. cumartesi 
Port • Moresby olacakur. Japon g;ınu Port • Moreeby'ye )-apdan a. 
taarruzunun denizden ye şimal • km e.'lnumda ağır bomt. tayyn. • 
den Salama.uda :kara.ya çıkanlan releri yil:kzeılrten uç:m~lardır. Ta- Dün lehmet Dizmanm. baL • 
latalar tararmdan yapıJaca.iı taıh• nmız hava mcydQrun3. ikat'Şl Y~ • ı;öıulermck nezaketini göstcrdii 
nıin edilmektedir. Bu kıtalar Cun- pıwışt.ır. ~ zayiat yoktur. (&olar) ad!ı S9 s.'1.yfıLhk lir k. 
dndm geç.erek Yeni Ginenin mer. Yeni Gfıı.e bölgesirıdeki dü§llUlD tabmı okurlmn, ~ine içlmde ı-. 
kezine doğru şimdiden ilcrle.nıeğe tcşkillerine karşı taarruz ynptl • ~üre kan;ı duy<loi:'llm hasret V& 

hı!ş1am1Şl:a.rdır. Diğr cihet.ten To • üığma ckı.ir btr :haber gehnemv; 4 j~tiya.k , ardı. Iliıitaı: damla ara 
res boğazındaki Avustralya nda • tir. fi'kir, birkaç yudum nefis dayp., 
lan Japon tanınreleriınin hllcumu. MANŞT.E birknç misk"l ince \e orijlnal ı. 
~ uğranuşt:r_ Tu:mıday ad.asiyle JıassüsU yudumhmak, içmek içla, 
Avustraly.ı. Jatasnun 45 h1ometrc 2 5 dakika sren bir !llyfalan ıuı.. ... ştrrr.ı::.b-n, ~ail 
fAınalinde bulunan diğer bir kü • ' muharebe oldu gözlerimle i!:mcğe b:ı..5ladnn, . 
~k ndıı hmılxı.rdıman odihnlştir. Lonclra, 16 (A.A.) - Amir&Uitin Kftnbı. <loklurnn ~irmi bir ıilrin 

Bimııanyada Japonlar baş ıcn tebllgine l'Öre lnırua deDlll kuvveUerl hepshlln de gii.z"'I oldağonu, (Be. 
Jng-Jlis mukavemet merkezine kar. dlln eun.. dolma4aB evvel llaatta t&Ju) ~airinin ~uriildeyir.1 §lirler 
§I ~ hardretıerme devam hatlf dü~an kuvveUerble l"UUUllJt • arralıyarak ) pyenl bir ahenk _i!e• 
ettiklerini bilıdirnıelttediı-ler • .Ay· lardır. <J:ası yıirnttr1roı öyliyecek <legı • 
r.;i h:ıber,erc göre, }'Ukan Sittımg Kuharebe 2,ti dakika ıtınnll§ ·.e bir Um. nu mülr.ıliifa olur. l<"'a.kat, bun 
böıge5inde yeni bir hareket belir auşman t:orpll motörbotu havaya ucu. l:\nn içinde h:ıkiknten gü.olleTi 
melctedir. Burada. nehri gçen Ja • rulmU§, b r lklnclsl ® ı;atınımt!Jt.tr. \ar. Hele (r.:ıcn!nr) adh lilr 
ı.on blrlı1dri Sit.ta.ng vad:eini İm• KuneUerlmts, zayiat vermemtıtir, -- oski bir tn.birle - bir §abe-
\ı:ıdi va.disindon ayıran yaylf.ya lIMarat pek haftttir. ser, nefis bir bcdiadır. Şe;r, MU. 
varmışlar ve şimdi gıa.rp laUtame- ıoet Di:ını:ınm ince, hassas ruban• 
tin.de ilerliycrek henüz aoait Bir· ••--- da <lan b1Uii11 birer <lıunla haUn® ~-
ruanyada ça.rpJŞal1 İng)liz kuwet• ...-ıllMIUJ'8 bn kO~Uk klbpt:ı, h: su!Mlılukln· 
ı~ ıioo.tmı tehdid edecek bir <Bao tarafı 1 ncılde) nnı, E::Lnat aişmı ~hlcrecek bere· 
vaziyete gelmişlerdir. Bu W}n böl KUttetlk tayyareler, fe-vlmlAde blr ketti bir üz göze çarpıyor. 
rede 1ravadi deltasmdn ilml"!ıya Çt BUrette dll§:ma.n muvuaıa Jıatıarmı ve Kitabın muharriri ya.Jnız bir ~
kanlan Japon kıtalan Re.ngonaan lemnmWerinl bombardmıan etmekte. ir değil, aynl zamaııda b!r ı, ada. 
gelen bt.ala.ıola blrlC§lerok lngi.1:1> dlrler. Jlll, ıııaııatkar bir mUreftiptJr, Şiir· 
lerin clind~ cenubi Bi~a Manalay, 18 (A.A.) - Röyter a. le, el ve 15 sanatını birl~tire11 bir 
kalan 11<>.n liman oia.n Baıısene ta- ;lan.!tnın Blrmanyadıı'kl humst mu • arkıt.d ••• 
o.rruz etmektedir~r. • habhi bildiriyor: Se\mcdiğinı ,.e h~lanmac1Jimt 
Dıt"er cihetten Delhi radyosu tara. Son zamanlnrda Sıttang nchrlııi tarzcb yn.zı:lnus ol.mnkla ~ 

tmdan ne~c:n tebliğde bu kealmin geçerek Uerllyen .Japon kuvvetleri ta· her, fı;inde -öz \ "C roh bulanan, be• 
kara cephesindeki taaliyotın azaldığı rafından zaptedllmiş olan Rıuıgonwı 7.an dUşilndiircn bir ees, hazan e
kaydedilmektedir. hıglllz tayyareleri takriben 100 kilometre §imall şarki., lem \ettn h"r b3ğmş, bazaD. SCl8'4 

Japon kıta topluluklarnu bombnııı • ılııde kllçllk bir §6hlr olan Ş\".etgin yal bir nam., hazan bir JıMret, ba.. 
mı§lardtr. Japon birlikleri şimale dot· lnglll.z kıtalan tarn.fmdan geri a1m -ı 7an bir niynz, fnlmt. daima §Ur C• 

nı ilerlemektedir. mııtır, .Şvetgtn nehrin 5 kilometre !ar. (B:ıealnr) o. nefi.'I bir eser, 1'e-
Hindiııtanda l.ng~ kumanc:Jımhğı ,.rkmda \'e Nlvangıeb!nin 16 kllomet (Uj bir deniz <lem<'k için, hl9bh' 

yakında yapılacağını ııanettiıJt .Japoe re prkmdadır. Mandalaya giden yol ıuahzur ~oktur. 
taarzuna karaı hnzırlıklarda bulutım&k !le gimendlfer hattı bu rnevkldım geç. iki t iırllı snuntkıir olan Melt-
tadır. Hlndist.ıuım alyut §CDcri Sir mektedlr. Blnnanyanın fstnA.mıa beg· met Dizmnıu tebrik ederim. 
suıtford Kripsln gelmesini IX'klemek. ladığr gQndenberi en mUes81r bir te • Bier maksut eserse nıısmı ?erce!• 
tedlrler. Krlpsln yapacağı t.ckıtncr kilde yapılan bu tngfllz tu.rnmı eıı - te k&Bdlr ... 
bakkmcla hiçbir resın1 malOmat mev nasmd& Hindli bir çaVU§ bllhuaa bU. 1.AEDRI 
cut değildir. yok yararlık g&termJlrtir. Bu çavu9 

Bununla beraber lngUiz lllena.bUn· alTil elblseıe.r giyerek Japonlar heııa· -b h'arıada 
den verilen bir matbuat haberine görıe bma siper kazan amclcnin arasnıa l<ı.. n - a a ! ..... ı 
Kripıı Hindistamn bllyUk Partilerinin 1 rl§ml&tlır. Kıta.sına döndilğtl zaınnn (Ba<; tarafı l nchle) 
zımamd:ırlarma bir dominyon statOan ı oavu~ mQhlm pllnlar gdlrml§ .,;e şey ~npanuyacn:!: halde bulU1191l 
yani 1ngillz camiıuımdıın 8Ynlmak aer şvetglnl mlldafaa edc.-ı Japon kuvvet. m.iı efıld lin 15 ~lı va.pum • 
bestllğl ile bir muhtariyet Verflmcstnı 1 ıert hakkmda kıymeW nıs.ıcırnat ver. ım torpiilenıişler ''e ya ~!> tJb!JŞ. 
teklif edecektir. Bu teklltı.n tatbikine mı,ttr. Çavtı§ ayın z:ı.m:u:da Dlrm:ın· ,() tnlır p etmi,leroir. Obüelerderı 
derhal b&§lanacalt taakt ancak mu _ yadaki be§lncl kol e.uılarmm listcs!ni ve torp ~ erden .kurtulabilen bu 
ııuamatm 80DUZld& fDIYata Reçllecek. getirmiştir. gcrr.ilerin mürct leba.tı ik6'.-ıek m._" 
Ur. Teklltın blrlqik Amer!Q taratm. VJei, 16 (,\, A.) - o. F. 1: lr1tlaruun çok m:ktarda buiundugu 
dan garanU edfleoett aeytenzn&kt.edl.r. Bi.rmarıya.da Ja.pon ileri hareke- hu sul:ıı"Chı. snnd!lföı.m ~·a 881la· 
Diğer cihetten Çımklng radyosu u üc toldan de-ram cdiror. Bir ra binebi ınc>k ı ·n bir müddet yü:ı 

SaO'"Tang.Pao lıımlndeki Cin P-Zeleı!ln kol ·lrada'\"i ne-hrinin r;arbındnkl ıııok nıccburi; tcindc kalnırşlardır. 
de çıkan bir daveti neşretrnclctedır. Bil ciefuı.da, ikinci bir k"l Rangonun S!tğ ka :ı.nla.ı:d:ı.n mlire".rkcp her. 
cıavette Hindistan halknuıı '.zaman,, .,:mali garl>~ dlfer bir kot· grupun gelbin<le kaJımnranlik ~ 
unaıınmu dU<kate nımıuıı ,.e aaıcerı mu da dnho. cenupta' · ilerlemektedir. klb()JN l i ıt..:.Imcktcdir. 
ıabU&ları bOtUD meselelenn 03tthıM Sittangm yuka.n nıeeras;nda da Gt'llç bil" fskoçY'alı gemı..i Röy-
tutması istenmektedlr. Jıa.rekAt hıkişaf halindedir. terin muhabır~ne içinde bul'ımc'hı· 

(K}_ ~ t> ~ bet cl.tJ~i:ı SOj ı~. Pek ~<l· ğu &'.lrn:Q ı '""Puro iki torpil a .. 

• <letli bir infi :ı.k olmu~. bunu mük" 
~ -

4 
akip el n· tı ~uyun yüziln.e çı • 
knrak hlıli ye S!UUhllarına at.et ~---r.· ~ ~ - el!Bi!I :M;flllljt.Jr. MÜ"r{'t tc;b:ıtı a.'leaX UM . ' . ~ -··c;:_-... -

Bu ııtHmı)arcla ~ ... 
zetemblll blıflık y.allMWlt lnapea1a 
)lılrUk1e sö~ 
E\'LENMZ ~ :llJ All.A • 
HA. tş vzunı:.· ALDıl. MTDI 
gibi ticari mahiyeti bala ~ k6. 
çük UAnlar pa~ ~r. 
Evlenme telılıllen: 

• Yn§ 82 bOY 114, kilo 78, an,m, 
ktVırcık saçlı, ıuhhaUi, UcareUe me,. 
gut bir genç; temb aileden lyt terbiye 
görııı~ 2~.so yarında dul blr ı.yan· 
ıa evlenmek istemektedir. (Ş.T) rem. 
zıno mtiracant - 205 

iş anyanlar 
• Muhtelif orta okullarda öğretmen. 

llk yapmı§. hwıus! bir çok talebe ye. 
t.l§Urml§ bir genç clıven Ucretıe, riya. 
zıyo ve almanca dersi vermek l.ırte • 
mektedir. (İyl öğretir) remzine mtıra. 
cnnt. 

• Yaınız okuyup yuma. bi~n. bir 

ret ve a· io!in kurtnmnştır. 
Tür:c kızı huaıAt mneaaeseıerde çalı§' ''nıoingfon, 16 ( !\, A.) -. B&h· 
mak latmnektedlr. (Ş.Ş. Y) rcrm:lne rlye ncz:ı.reti, ort.:ı w~a lir A. • 
raüracaat. :ner.OCan scrruç ~emı.snın Amer.

• Bir aile Beyotlunda aparUman b Mhili oçı~d:ı torp411endiğiui 
kaptcllıtJ aramaktadır. <D.G. P) rem. biMimıektP.dir. 
ame müracaat. Genıi mtlr1.ttC"batmdan sağ k'A. • 
Miitelerrik : lan 2G ki i Athnllkte iki 1imeoıı 

• l!ln ~ H ya~da bir gtnç Türk kı r~ık:::n::rı.::l:.::m.:.:::t:.rı:.:··-~-------..
:zıaa lbt.tyaç nrdır. Bir aile :ranınd:ı • 
•Deııın çoeutuna arkadBflık edecek 
ve te.lt orta i§lerlyle uğTn~caktır. 
lııtiyenlerin (Ad) remzine bir mck· 
tupla nıUracaatlan. 

Altlınnız: \e h~dan ~ mınnmıştır. 
(~mlı'amia) (DeııizlS) Cc.R) (Seur) 

1 
•
1 

_ Kadıköy maliyesinden al· 

Merdivenden düttü 
Bcyoğluo:ı Çc:ll .4:ı.11 npartımanm.. 

da oturan 7Q ya md:ı. ~rlf. opartıma. 
nm birinci katma çıkarken, dllfmtlş 

(C'ldd!) (Ferhunde) (Y Ş,) (M..K.Al Z\Y ğu m~ cüzdanıma alt 
(C.R,) (Eclar) CH.T. S) (Anlaeıı ın kta. oldu mkaybctlh-1. yGflWDI a. 
lmı) (Dik 18) lEL) (Ayla' rc.ıı ) ııenedl resmiyi htılanü ~"Oklı.ır. 
(A.L.) (M.Z.E> (Pembe Zarf) lac.'. ğn:ı:.:~l (::!ır) :o~ ı;;o:nutaalı • 
(İyi öğretir) (M'.U.N.) (lol.D. !5) ğıatlan eID(ıkll tuğ~ ~<.i 
(lıl.ll.Ç) (8.S.) (H.B. SS) '(C.lıl.) Yenal 
.(t. t,bn) .. «~~.A,D,) '(26 &!:ten) 
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• 7· 
_... LCltf't.Q bana 5Ö}ler UllSlnIZ, 

nOlltunı, dedi. Siz• i ta~ca'arı 
benden daha iyl Un 'Ol'SUllUZ, bu 
kadar bir kumaş parçast bu ta -
b.ı.nıeanm çıkar c.'10'1 ı::;ürü.tüyil or .. 
tadan :k.aldmıl>illr m.i? 

- Haya, fakat luç değilsn _se• 
si mlless.ı.'T bir f!ekilde sak yabll r. 

...... Tnbanca kul n n hcri::cs bu 
nu az çok lilir. Fa.kat bir l:adtnm 
boou dUşUnebibnctine pdt ihti -
mal vcrllemez.. 

llas tecessüsle nr.lro.dıı.şıM hak· 

b. 
- Muhn.kkak dedi. 
- na.ttn b::.zı ZJ.baa romanla· 

r.mda bunu okuınu.<ı ol.sa bile nasıl 
yapılacağını blleımcz. 

Ras lkllçUk tabanc-ayı işaret et · 
ti: 

- Bu kilçlik oyuncağın fazla 
bir gyru :Ul c 't:ıracağıru znnneL -
myonı.m. dedi. Hnıttiı. o gürültü i• 
çiq.de bun.Ull gUıiiıltiisU duyumu • 
yn.bilır de .. 

- Ben de bu fiklrdelim. DiYe 
J?Jıvaro tasdi!t etti. Ve mendili 
1 etkik ettikten sonra il.3.ve ettı: 

- Bu bir emek mendili, fftltat 
heılhaıde kibar bir dkeğe ait ol
mam gerek. Her tnrafta saWan 
urıam bir mendil 

- Wt,vud\m kullana.cağI gibı 
1*' .nendil. 

...-.. l!lvet, ~ P~ fev 
Jcııade ince ipek bir mc!ndll ikut. 
~ Bu Ve)"n diğerinin ta "' 
beıiea tıııerinde parınşk izi bırak· 
mamak için !kulle.ntlınPJ oılması 
lmfıMlc :mııhtemcldtr. 

MADAM OTERBURNUN sıımı 
Hergül Puvaro salondan ç*tt. 

'Oat g(tverlcde doktor Bcsııcrin 
~9. gitti. 

Simoll Doyl yii1ii a.tc§ler içinde 
)l&gatığı: !halde bs..~ yastıklardan 
~rdu. PC!ik rahatsız ol -
dmlR a~ ~liyordu. 

- Geldi~ çok teşekkür e
~ mösyö Puwro, dedi. Benim 
de size BOrulacak lbi.r sualim var. 

-- Buyrun, sorun. 
Simon Doyl lbir !kat daha ~ 

dr: 
- Jakelin hrldunda mösyö Pu

varo aedl KeıııclieE.ni götmelt isti.. 
~- NBSll bul1a imkBn görü .. 
lOl' muaunuz? Ken~ni g6mıek 
jıııtedtı;imi söyl~ aca.be. imar 
1111! Yat.m.'llc modbul'iyetinde keJ. • 
dpı mman içinde iyice dil~ -
dim. Kendisi.ne laı.rşI htlkikaten 
büytl.lt bir hata. i81emişim. 

Heyecan.dan S:.monwı eözleri 
boğıızma ~m.ruyordu. Puvaro bu 
genç adam!l. d.nrlmUe baktı: 

- Dem~· matmazel Belforu 
gQmıek istiyoISUlluz, dedi. Peki, 
~ Aimdi kcmd~ bulacağmn. 

- Oh, ı;ıo1t teşa"tlrlir ederim. 
Nt!lmdar iyi!rlniz. 

Pu\'&rO, g~ kIZI ~fı.nlı se.
Joa.un h1r köşesı:n&e ikendi ba.şma 

tunır buldu. Diz erinin üzerinde J 
'lcık hır ki.tap dUTUyor, fa.kat o
·um.uyordu. 
Puv:ıro kendisine, en nazik sc .. 

.. ıvlc tıitap cd~l<: 
- Matm.-ızel, de<l\. Benimle gel 

ıek lfıtfupda bulunur musunuz? 
•ıös •ö Doy! s;ztnJc biraz kon~ .. 
rıt:\1t ist~or. 

Gen<; krz yerinden l!lQrıtdr. Ev • 
\('la kızardı, sonrn M1>1r0ı: 

- Simon mu? diye hayretle 
'"ordu. BC'ni görmek, benimle k~ 
•ıumn:ı.k mı istiyor? 

Bu ba\Tet Puvaroya <ln ~ir 
<'tm.iısti. f'ıwJini tckrarla.;lı: 

_ I\'.a.hul edccrk misiniz ma.t -
ııınzel "! •• 

- Ben.. Tabii, ta.bil. Gel yo • 
ımn. 

Bir çocuk kadu u~l, fakn.t bU• 
,rUk bir merak içinde Jakelin dl5 
·J3elfor hafiyeyi doktor Besnerln 
•:a.marasına kadar ta.kip etli. 

- Kendisi burada matmazel. 
Jake.in h.ıüıycyi takiben kamn

rayn girdi. Evveli. sallandı, sonra 
U7.Un uzun f=llmona Paltt.ı. Slroon 
~le hayrotte değildi: 

...,.... Bonjur Jakelin, d~di. ~izi 
buraya. kadar yordqm FaJ<a.t sıze 
söylemek anlıı.tmak Jate.rdim kl 

Ja.ke& bir ha.rek,cUyle Simo • 
11u susturdu: 

- Siınon, dedi, Uın~ ben öl -
düımcdim. sen de gok iyi bi,tYQr 
~un ld bu cinay\;ti ı.,uyen ben de
ğilbn. Sana ya.ptıf;'TilU\. geline~, ~ 
•i gii:ıiydl:m, ne yaptığlını bılını ... • 
vordum. Beni affede<:ekflin degıl 
mi". 

Artık Doyl daha kola.ylJk'la ko-
nuşuyordu: 

- Anlryonnn, anlıyorum, de
d1. Size da?'gDl dcğı1im. Hem bü .. 
yli'.k bir za.nır da gönnedlm. Hep
si geçti gibi. 

- Simcm, 6Cni nasıl öldüre-bilir 
dim? .. 

- Yok ~ hiç d~edim 
l>üe. Hem' bu GOCVk oyuncağı ile 
.,:tun öldürü~. 

- Ya bacağın, bacağm na.sü ol• 
du. Art.ık yUrily~ecek ~ ?. 

- Bu kadar mera.'k etme ca ~ 
umı. A.svaı\& geld1ğim ıaınan aya 
~ ~u ç:ka.rncakl&r ve 
lıiçbir şeyim ~-

J uelin haatanJın be3 ucuna olz 
ı;ökmüş, StCalt göey1LıJan ile ağlı· 
yordu. Stmon ~endıne hl.kim ola.• 
JDIYanılıt geog llm1n MıÇlarmı ok -
padı. Ve nıuerl&n hafiye tıle lm.r. 
e•Iapnca utandı. Puvaro bmen· 
flıan çıAnNnm ~ o~ Uk 
für etti ve çtkntken şu sötıerr 
,:uydu: 

- Naml bu delıüiği ya.ptnn, n&
ıd sana kıydmı. Oh Siınon, belli 
dfedeoek mi&n?. 
D~da hafiye Komely,. Rob6o 

r.l'L ~düf etti. 
- Siz mi!inıiz rnöeyö Puva;ro? 

Gsrip değil mi, bıı kadar güzel 
bir günde no1tadv f~i vablv ee 
l"f~ edi~·or. 

- Gün~ ~ mehtap gö • 
rflnmCTJ. Falcat ıgiinee batmea, E· 
"et, g\hleı ba'tmça .. 

- Siz ne1c:r'8Ö~· ÜYQnıunuz möa 
Yö Puvaro? 

( Devan:n \"&J') 

.... , .. 
- 8u 8al'Mlltı nedir 
- Ptrtma. artıyor-
- Batmak tehll?ccslnl dU,tindlik('e 

~UJ~'11 glnul)or. 
- JUç merale <:tme. Hele fjundnn bir 

Jıao llıllfee r~k.. b'rnz onm bir §C'Y 

~m 
Rıuıdmara. \lstUlıU örttU. 
~inin \M'dlği çubuktan blrk~ nl". 

le& peırtL. blraı llGllr.ı. !ınşı omuzu. 
nan y.ı.nma d tıı. 

Çlıdl uuındı, 'C Kamlmuranm e • 
Unıbı ~JNnu nJdı: 

- tık dl'fa çrkl) or gııllbıı? Eğer 
böyle L..e, y~rın ı;ab:ıh:ı. lınd:ır kıpır

dama4ıın uyur., rnluıt cıder. 

Çinli b:ı ını arlmya dn.ynd Vt! çubu. 
ğuaa s;ıdaneto in lndı. 

K'unlmuro. blrdrtılılrl ıın:mı, ve 
honıl4u.ıroğn b:ı'jlnmışh. 

Çinli lı:rışmı ımlla)arıı'• ı;Uh.hi: 

- lnsıuun el nll e ti> le bir h:ı. 

IAsl<An ,-nrlc ıı. <bl dan, tırtuı:ı.dan 

korkulur mu? il 111 ı.ı, bu 1.avallı 
~ilk defıı nf)on çckl)or. fi'lf.I d<' 
mı: yolculu a .•. 

Q1nU llfYon th')nki:ıl)dl. ha ı drin. 
dllj11ııfj görllnce, aon rı ! siııJ çckl"r 
çekme& §Ubtı una lı r k nara bıral• 

tt, ı..eım yo.rgıınmı ı;eJ.-tL 

Ve blr iki daklk3 s nnı. o da Kn. 
mhaara gibi m:dı. 

FD1ma gftt1kç,e nrhyor, cpŞlrun 

ılnlg'ıllar )'elketıllnJn tcknl'Slnl döğ\l. 

yordu. 
KNllhPura. o _.., 8llılımM kadar kı. 

prrdanıadan uyudu. Ve bir tey duy • 
m:ıdr. 

F.rtosl ~ ~üzle.rinl ~it ır.a • 
m.-ı:ı hava eıakin'leoml' ve yanı ba§m. 
d:ı lhtlJnr Çinli ondan iınce UJ"IU\mııf. 
tı. 

Kamimurn lrnmı;mııınu gülr.ttl{ ~ 
lfımladı: 

- Tnnn !M'nden raı.ı ol&un. Ru gece 

ı;ol< mh:ıt uyudum. 
- Af1on, ~;ııleulukta, can kurtaran 

;-lbl lnmm lmdndm.L )l'tltllr oğul! 

nen bunu çekmesem, bu yollara tn • 
hılmmül edemem. 
Kıımtmum Mnl)c.rek hae1111 kaldır. 

dt: 
- Oh •• 'lıcudunı nr lcadar dlnleıı. 

mı ·• iYi l<i (Nıııg.Po):rn JitmlYOnl7.. 
)"ohımur.: rolr tı:ıı) acaktı. 

- 11\rn~ • Po'.Hı gldlllr mi oıtuH' 
Oraııı rosus )nt~l!tdır. Orada insanı 
boJCur: ır •• tlldUrUrler. 

- Gnrlp ,ey! ca~ıalar, Şan.ıılıayıt 
;ıtmı orl"ır da, nrnda neden toplanı. 
rnrlar': 

- nunı' herk~ r;lbi benim 114' ak: 
hm c_-rmlyor. t"akat, hana Ö) le gell· 
lor ld, c:umıdıtr orndıuı Jap"'Dl""l'I da.. 
ha iyi tC«"Sslis edebtHyorlar. 

- O Jınlde orada toplanan Cll$1Slıır 
r.uslern hizmet ediyor dcınt'J<tlr; Çin. 
tiler buna. JU\!rıl m\ls:ıade o<llyorlar't 

- Çlnlll<'i." oradıı ııek uıyırtır. Ne 

Mitlerin 
n tku 

Son kurban 
Belki de bizzat 

kendini en ziyade 
bolşevızme vermiş 

devlet olacaktır 
.acnıa. 16 (A.A) - M. Hltıer !Ber

llnde ordu müzesinde harp kahraman
ları ııa.tıraamm t.azizl lı;in yapılan me. 
raslln<ie ezcU~ gunlan s5yl~Ur: 

1940 da biriııcl defa otan yine bura.. 

da merasim yapıldığı zamıuı. Alman 
milleti ve onun ordusu, yılla~ esa.. 
ret altinda tutuldulttan IOIU'a, Alman 
yanın hUrrlycU ve gelccelii ic:ln dQf. 
manlarile yeniden mUcadiıleye girif • 
mlş bulunuyordu Ne Almanyanm ikti. 
daraızlığı, ne de kendtslne bekleuilen 
sefalet onl&rı memnun ve teakln etm.L 
yerdu. Şlmdl Fransada blr mullakeme 
cereyan ediyor. Bu mulınkeınenln bq .. 
Iıca vasfı. söylenen aöz!erden hlo blrln 
de bu harbin mesullyetlnden bab.ııedil. 
meyerek aadece barbe yotc: derecede 
hıuıil'lanılmamıı olmasından bahacdU • 
meslndedlr. Bizim için anla§llmaz bir 
eey oln.n bu Zihniyet, daha z1yade bu 
yenl harbin ııebeblerinl ortaya koy • 
maktadır. 1918 de harpten mesul olan 
lngUlz, Fransız ve Amerikan devlet 
adam.lan Vaşington® toplanarak ar. 
tık Almanyaya hlo bir halde kalkm. 
mak ve tktlııadl ve ha.ltA slyut bq.. 
ita dUnya devleUerlııe muadil b1r hl .. 
zaya erl§mek imkAıunm verllınemeaı 
gibl delice bir karar almı§lardır. İ§te 
bu karanlan, Almıuıyantn mUtareke 
gününden bert tabt tuttuğu büt't\n 
hakm%lık ve eefaleler doğmuştur. 

Flllırer, bundan sonra .Almanya 1· 
çin bu mütareke ile hami olan duru .. 
mun yalmz ııiyaal w askeri ,eref.lb • 
llkle kalmadığml, bllhnıısa iktisadi ba 
kmıdan 61dUrUeft olduğunu, takat or .. 
ta Avnıpanm en kuvvetli mllletıerin
den biri olan Alnım mUietlnln bu lk.. 
tiaadl çökmc.sl.nln dU1manlarma ııa&· 

det getirınçdlğtnt, memleketlerdeki 1§ .. 

siz adedlnln Aımanyadaklnl de geçtl.. 
ğinl. ancak bu hailn dahi ekseri.si y&.. 

hudl olan §etlerin ldareııindeld eski 
d~anlan aydmlatmata kUl ge.ldl
ğtni bildlnn.11, bunların Aimanyada 
Naayona.l 8olıyallzm l§ba~ma g~ 
~ ~nı bir harp tçln tekn:,r P"'
pe.ga.ndaya ve t:ahrfkata bll§ladıklarmı 
ilAve etmi§tlr. 

Bugün biliyoruz k.l yeni blr harp 

çıkanlması karan lngUterede, 1'raM& 
eh ve bilhassa Amerlkada 193~ ve 
1936 yıllannm bUton yahudl mab:tU· 
ıert ve onlann •lyast ortakları tara.. 
fmdan verUml§Ur •. Buna binaen, bu .. 
glln, aldatılmış ve bu kadar agrr bir 
aurette mıığlftb oimut nımeuerln it
hamlannm yeni harbin amlll olanların 
fUUmtıZ maksaUan Uz.rinde değil, 

mQnhaaıran ihmal edilen askeri baZU"
lıklar üZerlnde toplaıımnBI gibi tcd 
bir manzaraya. eahlt oluyoruz. 

Almanyanm allAbBıztanma ve anlq .. 
ma baklandaki bOlUn tekll.nerltıhı 
reddinden sonra Alman milletinin. aB-

ıltrd)Of11arla, ne de Rua CA8U5larilo uğ. 
rapeak halem d~ldlr. Ncyee. bU 
hamt kapıyalnn.. bir Moğol Ulza.de" 
desi De bir Çtnll taclriQ bu mevzu tL 
ı: rinde fazla koaUllQ&la llaldn yok. 

tur. • 
Qmll lbüyar olpn bir adamdı, et. 

rnrtakl yolcolardıln ~ldn4lfl için oo 
tctıllkeU menu1ar üserlnde ful& dllr
ınak i!Remlyordu. Kıunhnılra vazlye. 
ti anJaymca 9Öı.U dcğlfttrdl: 

- Şan&"baya gidince .tr.I orada rö. 

~bilir mlylm f 
- Elbette, Gümriilc önündeki ma. 

vl suln•ya b6r ak~ çılcanın. Ora· 
11 lhti_yıt.rlar yataiJdır. 

- Çok Cı.lft. 

Kamlmura kalktı .• palWtıunn, kal -
rm~ı ıttydL. yelkcn1inht ,;Uvertesino 
tıktı. 

l)(>nh: ı;ol< durgundu. Dalgalar din. 

mitti. 
Kamlmara enıtnlcre bakındı., 
\'c kal"§l sahlllerl uuıktan görllr gt. 

bl oldu. Gtlvel'ttlde do1apn kaptana. 

sordu: 
- şanghaya ne umarı va11M1&f!z? 
_ RliZ&"lr d8\'IUD etaydl bu _.m 

varacaktık.· 

- ~u halde1 •. 
- Rlizg-Ctr ~ıkmca3-a kadar biyle 

l>aplumbağa yUrUyU,Uyle &"ld~ • 
ğtr.. Beliti 3 ann, belki öblirırUn •• bel. 

ld ele blrlınç ı;Un sonnı •• 
Kıı.ınlmura bu kaptanla dost olmak 

nlyetlnıtr;) dl. hnp'an ıımiınll, komı,. 

l•ım bir adamdı, Knmlmurnya eordu: 
- ~n"hnyda kalnc:ıl• mısınız': 
- ıİay~ .. ornd:ın memlel<eUm l\lo. 

goli~tnna gl<!ecl"ğim • 
- Uzun vr tchllkrll bir ) olculnk. 
- l'1rln tcblfücUP .• 
- Şunun itin ki, yollar Rtıı' C88119· 

larlle ııanlmıljtır. Gı-len yoleulann 
,;öyll'dlğlnc lnnnmnk lbımgellnıe, yol. 
lnnla lmt uı;unnıyorıarmııı. 

(De,·amı vaıı:) 

milleti bu ha.Zn'lıt1 kendi hOniyetinl 1.. • • ... 

kinci bil' aldırmaya k~ 19H .. 1911 D U N K U M A Ç T A 
harbindekiDden daha muYattalrlyeW 

bir ırurette korumak tçtn yapmqtır. s F 
~~=1a:!:':-:,::~ G. aray eneri 
Gerçekten dllha. 19il martmda arklt'-

mır.da bir Y\Uık ;pıilcadele?ÜD netsceı~ 5 o k 
tini bırakryorduk. Bu netlcelfl' tarih. gen ere ? 
da emaalaiJ: blr ölçüdedir. Avrupagııı • 
afınal ve batısı. ıot.aıun d~ olan 

=~~~;:~:~ istanbul kupa 
yet mllcadeleaıu.de Kdlk ar~ 

~~:::.:.:: şampiyonu oldu 
bize ve muttetıklertmıze biten ~l ı.. Her ~an uzun münakaşa .. terkettiler. Ve devre de ~ 
ı:fnde ba§&rmak imkA.nmı verdlğt ;r\Uc.. hı:ı"a }ı)l açan ilci emli rakip dün sonra 3--0 Galata.sarayın g ... 
sek ~in yanmda silik kalmaktadır. yme k&r§t ıkar§lY8 geldiler. besiyle sona erdi. 
~a.nıarn:nmn huu'lıklarmı bUtUn Kupa finali için çarpışan Ga· . . 1K1NC1 DEV~~ 
genlfllğl ne §imdi ıs1oebllıyonız. BGe latasaray Fenerilaihçe takımları· !kıncı devreye her ilu takımö' 
markıılıılıle ~hudi kapitaıizınln lala- n~ göz:ne1.d'. iç~ Şeref stadında. se· 11 .k.İl'i olarak ibaşladı. M\ırad ~ 
ıLsyonuna bUUln nvaş meydanlarmda kız ibiı:lden zıyad,, meırakll top· 51 sanlı olarak oynayor. Fal\ ..ı 
mti:r.affer bir llUI'ette meydan okınn&k laDJl)lŞtı. Büyük maçtan evvel a- Galatasaray forla.n nedense ev 
tınkAnmı vennl§ oımumdan ~ ralannda bir ekzersis maçı ya· gevşek. Fenerbahço forlan gelt: 
Allaha b!fekk.Ur edlyonız. pan B~<t~ A ve B takm\larx gUzel oynayor. Fikret. Galata" 

Bundan eanra lııl, Biller, geçirilen karşılaşma.sıru .A takımı 4-l rayın en iyi Salim ve Eş.fak ti 
lo§m orta ve doğu Avrupada 140 yıl .. ka.zandJ. Vıa.kit büyük maçın baş• rafından marke cdilc:liği i~in tı. 
danberi glkWen en §ldcıe'w ki§ oldu· I.a:masma yaklaştıkca meraklılar nayamıyor. lbrahim sakatla.1'

4 ğunu ve Almaıı vQ ınUttefUc ukeı1e. da heyecan son lhaddini bulmağa ğından muvaffak olamıyor. ~ 
rın bu surelle dört aydır aıJa blr Un. başlamıştı. Hele Galatn.sarcy Fc· lih ise ~ynatılmadığı için yeri11 
tihan pçirorek .n&hlarmm gerçek nerbahçe B • takı:mları maçta. sayıyordu. Esat hu ihattada 
değerlerlnl btlttın dllnyaya g6ateJ't!Ü3 2:-~ Sarı kımuzı~~~~nn .. lcihinde ça.lL,tı, fakat çok bozuk oyna 
bulımduktamıı ve ııtiklıalde geçtrtJe _ bıttıkteıı sonr_a. bu~ g~r sa: haf hatlarına yaronn etmek .... , 
cek imtihanl&rm ne aıuraa olsun ge.- haya çıkacak ıkı ezelı rakıbı bek. forları işletecek zaman bulaıı" 
çtrnen tmW..ndan her halde daha ko.: Uyordu, yordu Naci de Mustafa ile 
ıay atlatııaca#md&n artık kim...ntn Niliayet hakem Samih Açık kfştp duruyordu. 
filpbe ebneyeoeflnl ıtlSylemJt. *1~ Öneyin daveti üzerine iki takım Ikinci devrenin ba§ların 
,ısy1e devam eylemlfttr i~aya ~~- M:ıç ba.§l_a~ığı Muradın ka.şındak\ yara dol 

1941 de atertı Balkan muharebe • ~ n her mi ~ da ıııı a· siyle sahayı terketm.E'.aine. ata 
sinden sonra Alman on1U1U .Rua t.Qp.' reJe tuttukları gorüluyordu. Ga· Fenerba.hçe oldukça ha.kim 
ra1lla.l'DUn engiıUlk\erinde ııe:rıoıneıe b'ıtnse.rayhlar ilk anlarda rakip· nadı. Osmanm, salimin, • ..,, .. -, ... -
baflaD!JJUr. Tarihte mitil olmıyan sa:. lerine nazaran daha hlkim. BU· çok güzel oyunu ve F'ener I 
terler elde edlllnlıtir. Ol'dular, bh"btrl• rhassa ÜÇ orl.aln.rının akmlarI ol- hattının yukarıda say.dı 
ardından ordular y0ketın1J, 80llra bq.. tmkça tehlikeli oluyordu. Fener sebeplerden dolayı Sarı • 
ıca ktltlelerle karıı'•f'!'lfUr. " ayda, ba.hçe müdafaasını teşk!l eden verdiler gol yapmadılar, Bu.-" 
cephenin derinlf#t 'N genlfll#f 1tnıa.rlle Murad ve Muammer b~ üç orta.· da Osmanm fevkalAde bır) 
tartııde g6r0lmemlf bir cephe aze yı durdurmak için ellerınden ge· kurtarışını <eyrett.ik. Bu 
muaaam bir l'Ql keatımı,tır. Nlhal'8tı len gıcyreti ~rfediyorl~ı. Galatasaraylılar a.n! akml~~ 
~ m0tad4an ha.ttaJarea enet bat .. 4 ilncfi dakıikada sagdan ya· dan bugün çok fena bir gUn 
tamq ve dll§Jll&ll d8rt ay mukad4er'L pı1e.n bir Ga.la.t.a.ee.ray hücumun- ol&n Nurinin bozuk oyun 
tmı detiftirmeye teoebb&ı içtn saman d!a. San • iK.mnızı: sağ açığı Hık· şilt atamamak ve a.tak yapa 
bulmuıtur. Bu, Alman ordusunun met topu ortaladı. ~uri çıkııJ mak yüzünden istifa.de ede 
ıs12 de Napo!yon'a muka&ı<er olan a· ya.rma.sma rağmen güneşin go· ler Bilhnssa me.~ur atak üç. 
kibete uğrayacağmı MnMden Kremlin ztine çarpmasından olacak topa nedense ~ok durgunl~ı. 
ııeflerbıln l!IOD nmtdi tdl. Alman ve lfiltayt !kaldı ve topta kalecinin Niayet ikinci devrenin 29. 
rnnttetlk a.skerlerl tn.ııa• kuvvetinin 1$.kışları arasında sol üst zaviye· cu dakikasında Fenerba.rçeniıl 
UtılJnde gayretlerle bu tmUhanı ge .. d'ıen ağları: lbuldu. Bu golde kale. ane kadar en cok m.uva1fak 
çirdi. Bu •VBtta Rualann bu kad•' oinm olduğu ika.dar Fener mllda· oyuncu :Murad ~ik~ından ~ 
m.n ka:rı1'1 ~ ....umıc ~ ~ da kab&b~ti ,vardı .. Da· akmn.şı yüzünden ııahadan ~-
·malarmm--aekeııHk balmnmdan t1oğ'ru ha. ılk daldknla.rda. galip vnzıyete Ve bu anı bekliyonnuş gibi G~ 
mu, yanıı,, mı olduğunu blr kaç •Yt geçen Galatnsaraylılr hir oyun tusaraylılar hücumlarını rlı. 
Jçlnde tarih kaydec!ecekttr. temposuyla oyna.mağa. b~şladl· tazelediler ve hemen 32 nei 

F&kat muhakkak olan bir aeY var. lar, Her geçen dakika Galatası.ı.· klkada toplu bir hUcumda C 
dır kl o da, bu lr:ı§ Alınan aakerıerlnl ray bWısmın a~na ~ardını lin sütün il ayakla ~ılnyan ~ 
yenmeğe muvaffak olamayan bol!P' - adıyor, Fenerbahçelilcr de San • ti topu Hikmetin önüne d~Ü 
Vik ordularmm &ı.ftmtısdekl yaz blzhnı K.ımuzxlılann haJdm oyunlarına ve devrenin en talili oyuıı 
taratmıızd&n yenllece.ltlerl ve yok edl .. a.rzrl:a ~ada yaptıktan kunı ''C da topu 'boş kaleye atarak ta 
leceklerld.lr. Yalmz §lmdi zuım hare· tehhkelı akınlarla cevap veriyor mına ·dördüncü galü kazand 
keUerlnl ta.nıdığmıı:z bol§evik devi lardı. . . . Bu golden svnra Fene.r.b 
lnm.dan böyle A~ feyizll ovala.. 15 ıncı dakikada Fenerbah~ ter adamakıllı gevşedJler ve 
rma ayak ı:ıasmamalıdrr, Bu btzlm sar for hattmd.a en canlı oynayıı.n dakika. sonra da sakat sakat ~ 
ırılmaz azmlaıizdlr. lbrahim sakatla~dı '~ 10 dakika na.yan 1brııhi.m de oy.unu tef 
Şu anda beptmlz yaşadı~ da.. kadar saha ih:ırıcl kaldı. di11oe şaha(13 9 ki i ka!dılnr. fa 

kikanm bUyUk1UğünU hlııtıediyoruz. 16 ncı daldl<ad:a Fikretin fev· tık sı~ı b:r müdafaa oywı\l 0 

Yenı btr dünya kurulmak yoıundadır. lta.l{ı:de bir şütUnU Osman güzel na.mağa ib~şlayan Fcnel'~€ 
Bir tarattan doğu ~ındıı. kı~kır. kurtardı. tar 43 üncü dakikada Gündill 
~ tahktr edllmi§ ve..tıpkı AltNUt 24 üncü dnk.ikada Cemil toplu bir hücumunu dc.fedemcQ.ilet 
ve tt:a.ıyan n:metıerı glbl iltt.tsıı.ılen bo- gol yaptı füll:at o!~yt olduğu ikı bcl<in arasmdq.n .sıyrılan G' 
ğulmu§ olan kahraman Japon roillcU ıçiıı sayılmadı. Hemen bir daki· düz Nurinin ayaklarına. ka~ 
denizde, karada ve havada demokrasi kn geçmeden yine Cemil gcriier· nıasma ruğtncn beşinci goltı_,.ı 
kalelerini yıkarken, blz de Avrupada den kaptığı topla Fcnerbahçe kn ynpu ve oyuncfo, iki dakika "'· 
bu lataya gerçek lı!UklAllnl verecelt lesine girerek takmuna il:inci ra Ga.lntasaraylılarm ~ t 
oıan esaaıan kuruyoruz. KllltOrJcrl golü kazandırdt. Bu sırada Fc- farklı bir galebesiyle sona. e 
ve çalı§!n.alarlyle en yUkeek değerde nerbahçe 10 k\şi oynayordu. Maçm ikinci devresine sıJ. 
olan y11z mDyonlarça ınsanm beynel.. 28 inci dakika.da. hakemin ar lstanbul valisi Dr. LQtfi J{J 
mDel yahudi aulkm~arma tabl ol· kasının dönük olmasından i_&tifa· eeref vermiştir . 
masma tahammtıı edemeyiz. de eden Fenerb::ıhçe ibeklenndcn N ~SIL OYNADILAR 

Bundan dola)'ldrr ki §U tek hal su.. biri Cemilin üstüne balıklama. Her iki takımda taraftarı 
retl vardrr: Barış kat't surette sag-.. ~t.ıldı. ~l de :ı>~rkaç dakilrn memnun ooon bir oyun ayn•· 
ıanmcaya. kadar yanı bir barı§ (!Uş • ıçın sa~emenın tesınnden ~sha»I madı Bilhassa. galip Galataflr 
manları yok edilinceye kadar bu ka- terkettı. .. . . . w talnmı netioeyi istemi3 018' 
rar, 19H - 1918 harblntn. na.ııyonaı Oyun mutevaztn bır şckıl nldıgı dnha farklı yapabilirdi En q 
sosyalist hareketıertnın ve ıırıııStkt sımda, 34 üncü da.ki~~~- boş kn· muvnff a.k olan oyuncuları } 
harbln bizden istediği ve bundaıı sonra lan Gazanfer topu sur<lu ve ar. man, Salim. Fa.ru.k, Egfnl<•. 
da tstenecek olan :tcc;Iak!rlıklann kar tala.eh. Gündüz güzel bir kn.fa ilo rifti. Cemil ve Gündu~ İ~~ 
fdığıdır. ağiruı delen bir gol yaparak ta· d-evred durgun oynadıhı.r. "'o 

Ba§l<a mıııeuerın hayat tarzı Alman kımmı:ı 3 üncü sayıyı k~nnüu·· tara ehli olmadığı bir yerde 
mllletınl ilgilandinnez. Sununla bera.. dl, nntıldı . 
b6 kıta dl§mda bazı dovleUer aramz Oyunu~ mütebski_ kısmı knr· Fcneİba.hgelilerin mağlub1~ 
tıır surette Avrupa. kıtumm ve bil • şılıkh lhi.ıcumta; hahnde Vt' ._'w - 1 riııde ba,ehca amil kaleC1 

hassa :miUeUmlzin 1olcrlne kwımşğa lata.sarayın ~ıttlkçe r.evşemct.>"C , uri olnıuştur: En iyi Ol'\lrıctl~ 
ça.lt§ıyorlar. Bu te,ebbllaler kat'! ola. başlayan ve başka gol yapmak rı hiç üphesiz Mura.ddı ]dıl 
rak aklDı bırakılacaktır. Amerika re.. hevesin~e olına.dtğ~ı gösteren ıncr Murad kadar değil~e 60, 
isinin Yll§a.mak arzusuna ve onun dlln.. vurmıla!1yle geçmegc w bn°lad•. fer oyunculara nazaran sıııJ 1 
yasma Alman mıııetı tamnıntyıc kayıt Devrenın sonlanna do~ ~mıl fak oldu. Haf hattı ook bo~, 
sızdır fakat Alınanyayı vo bUha8sa ve Murad <:tı.ll>~lar ıher ıkıın de ve sahada. yok gibiydi. For Jt 
Avrupayı kendi thtıyaçlarma gl5re te§- ka§larından yaralanarak sahayı tuıın en iyi oyuncusu Fikret ~ 
kllAtıan~ yanı dOnyamıam yeri.. marke edildiği icin oynay~ı 
ne ba§ka. bir dlUıya kurınaıt 1çUı de· §ekllde azimle analım. !bra.hlm ilk dakikalarda. ~ 
vlrmek !ı1diaşı aklın kalacaktır, Cephedeki askerler, yurttaki erkek lnndı. Melih oynatılmadı. ~ 

Tersine olarak bu tC§ebbUstc kendi ve kadı.nlar: geriye yardrn1 etır.ckten !'f,tı 
dünyası yıkııacaktır, Avrupayı bol§e.. Mukadderatın bize eaklndığt §eY ne oynamağa va.kit' b.ılamadı. 
vizm vasıtaslyle cezalandırmak malt. olursa olJıun mUcade!e yılları, bl!r şe. her zamanki gibiydi, fl~ 
sndına. gelince, evvelce de s<iyledlğim ye rağmen, bugünkü mulıarebe.'lin ne- G:ılata..cmrv: Osman • ~.,.. 
gibi son kurban belki de bizzat ken. tıcesı olacak olan wıun ve mukaddM Snllm - :Mustafa, Enver, f~~ 
dini en ziyade bolşevlzmc vermiş olnn ban§ devrinden do.ha kısa olacaktır. Hilonet, Arif, Cemil, c,Utı 
devlet olacakbr. Bugün Alınan mllle- Bu b:u-ı§ı, ~rlerlmlzln ve milletin Gazanfer ~ 
ti, mevcudiyetinin en mUthl§ tehlikesi bUttın tabakalarının fedakArlıklan Fenero~ce: Nuri Mtıll ti 
olan bu hayvanı prenalbe karıı koya. hea&ba katılmak BUl'eUyle her bakım.. Murad - Abidin, Zeynel, Od' ~I 
bilmek için bu prensibin nlmeU~ri hak dan 1-kkaııfyet,ıt kılmak, nasyonal K. Fikret, lbrahim. Mclfh• sJ. v 
kında yeter derecede aydmlaıımqı bu· Bosyallat devletının :ınl1ııtakbel vasi - Naci, HA - ıi 
ıunmaktadJr. fesidir. ÇUr•ttı bUtun ölenler ebedi Al ikinci küıne lik ınaÇ ~ 

Biten bllyllk yılla dahıı. az bUyUk man n:ıWetJ., mttpırek Alman devleti. DUn Kadıköy stadında yapıl...ıı 'ti' 
olmayan önUmUzdeld yılı mUtaıea e - bllyWt,A~ ?e krtamız milletleri.. el ktlme ilk maçmda Davu~·~ 
derken, kahramanlamnızı onların bil.. ntn dlltıa i7l bl.r cemJyet11çtn ötm~ mı Unkapanmı 6-1 mağlub e 
tün, teda.k.lr!ıklal' bota &itmeyecek !erdir. Ur. 
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ile saba le ve akşam 
lier yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi farçalayınız. 

Toplantıya datıvet 
1 ~l>aD Türk Anonim Şirketinden: 

Şirkeitmlzln senelik Adi umum! bcı· 
Yet toplantısı 28 mart 1942 cumarteırt 
saat 10 da Galatada Nur Han 6. 7 nu· ı 
ttıara<1a yapıla.caktır. Afa.ğtdakt ruz· 
ııamanın mllzakereal için hiesedarlarm 
Relıneıert rica olunur: 

1 - 19'1 yılı İdare Mecııst raporu, I 
tııuraıap raponı. 

2 - Klr ve zarar beıııı.plan ve bUAn· ı 
~o hakkında. mUa.zkere 

3 - İdare Mccll.ııin!.n ·ibrası ve yeni ! 
lctare meclisi ve murnkıp ıntuıabı, 

18,00 ProgTam, memlek-et saat 
aYan 18,03 Radyo dans orkestrası ıs, 
'.l~ Ziraat blkvim1 18,55 Fasıl beyetl 
l9,ao Saat ayan ve ajana 19,45 Ser
best 5 dakika 19,tsO Kan§lk §arkılar 
2-0,15 Radyo ga.zcteai 20,•ıs Blr mar§ 
'i~e.nıyoruz - haftanm mara1 21,00 
l{oııuşma (öğretmen sa.atı) 21,ııs Şar 
ltı ve tUrkUler 21,415 Radyo ııentoni 
orkestram 22,so eaat ayarı, ajans ve 
boraaıar 22,45-22,ISO kaP8Jll§. 

.. 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ltanları 

16 mart • 22 marta kadar muhtelif hatlara kalkacak 
'Vapurların i!imleri ve lıalkıs gün ve saatleri ve 

!:alkacaklan rıhtımlar 
IL\nADEl•ilZ HATl'i ~~ı:t2iartcsl 17.00 Tan, per§ombe 17,00 

de Kade~ Galata. rıhtnnmdan. 
BARTIN HATTI Cumıı.rtesı 18.00 de Anatarta Sirkeci 

rıhtımından. Bu posta. İneboluya ka 
dar gidecektir -

17..;"tT HA TTJ İ§'an ahire kadar post& yapılmıya_ 
cıa.kt.:u. 

MUD!\Nl'A H.\1'1'1 Pfll'artcal, çarşamba cuma 9.50 de 
Mııraknz, cumartesi 14.00 de Trak. 
pa.ıar 0.M de Marakaz Galıı.ta. nhtı • 
nundan, 

BANDffi!\JA HNITI P.azartclfi, çtır§tlmb& ve cuma 8.00 de 
Trak Galata. rıhtmıınd&n, ayrıca cu. 
martesl 20.00 do Bıı.rtm Topbıı.ııe nb. 
t.ımından. 

liAI?J\BİÔA HAT.l'I Snlı 10,00 da Bartın cu.ına 1~.00 da 
Antnlya. Tophane nht.:ımmdan. 

ıımıoz HATl'l Sah ıı 00 da Anlalya. Top:tıa.ne rıbtı • 
ınından. 

AYVALlU HATl'I Çar:runba 12.00 de Bursa, cuma.rteal 
12.00 rle Kemal Slrkecl nhtımmdan. 

WUR ı. inci POS'rA Pazar 13.00 de hmtr Galata rıhtmım· 
dan, Bu posta. gidi§ ve d!Sntl§t• GeUbo.. 
tu Ye Çana!<kalPye uğrıyaca.kbr 

NOT: Vapur ~ferleri Jııı.1.'mııta her türlü mallmıııt a.,ağıda teletoa mı'ın..ra. 
lan l ıı:ulı acontelerlrnl-ıılen bf'reııllebllir. 

Galata B~ Aoentellğl: Gıı.lata rıhtımı ı.tmınıar Uınuro 

M'UdUrlUğU b1ııuı altmd& 4.2U2 
Gs.Jata Şube AcenteUfl : Galata nhtnw Mmt.aka Uman 

Reiallli binaaı aıtmd& ~ow 
Sirkeci Şube Aocn~Utı : Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

(842'1) 

Muntazam posta seferleri yolcu n&vlUDlarme. ı ntııan H2 tarUılnden 

itibaren yüzde on zam yapılmıştır. Acentelerimizden izahat almablllr, t3S88) 

Şehir 

.,,... •. 

~AA- ·. A!f 4J<.~ ... 'J-bJ.f i,Jt,;" L~ :/.t,) ~'f-iWM;._._9J 
' Peıtı -amma;-eocm< ne vaKı okuıün? 

Onu bu zevkindeJLalıkoymar:nak_ve_ışı..Qınıza dikkat · etmek 
daha iyi olu~, .---

Naeıl? 

Eski ampuliarınızı· ·1" UNGSR~M"lam atarne değişffterelf" 
ıBu IA?1baların iki faydası vardır: GOneş gibi beyaz ışıklar;4 
gOz1erı. yor.maz ,,,ve c.e.ı:eva!u_da~hluolunaçak_kada.r.Jasaı:ru(L 
.ededor..r 

--
Tiyifftoaunun 
DR.Ü( KISMINDA 
ltOKP.mt KISMINDA 
~ ıo..80 de 

Okae ve 

Sükae 

M.M.V. Deniz Merlrez Satınalma Komüyonundan: 
l - B~er metresinin tahtl11n edilen bedeli (433) kuru§ olan ıro.000 meve 

ltt§lık eıb!Hllk kUnla§tn pazarlık ekailtmeı! 18.3,9!2 tarilılM ~ 
çarp.mb& rıma aaat H de Jıl.M.V. blnam1dakl komilycmumuzda tca 
"dllecekttr. 

2 - 10 Ura et7 ku~ bodel mukabilinde p.rtnamesini alınalı LltlyaMdıi 
h•rgün ve ekliltmeye girmek 1.stı.yenlerln de 2'250 liralık kaU umtmıl 
ve kanun! vesllmlarlle bll'llkt.e belll gUn ve saatte ltamlsycm& mGla. 
caa.tıan. (11$29.8139} 
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