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Milas 
uQradı 
yabancı taggare 

ENVIR FiŞEKLf RILE ORTA· 
181 AYDINLATTIKf AN SONRA 

bomba attılar, şehri ma
fCİneli tüfek ateşine tuttular 

ÇA'Yr-. ve 
KAMVE 

• 1 1 sw s 1 1 ı 

eıvarının 1SAllŞ ve TEVZi BttSABARTD 
tecavüz tTiBAREN DURDURULDU 

EUerlnde cay ve kah "e bulu
nanlar beyanname verecekler 

Kaf1Ye ve çay tevziatl 
inhlaarlara verilecek 
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1 Millet 
Dün, leblebicilerle sandalcı- 1 Meclisi 

ıann kongreleri yapıldı o:...~ w: 

Esnafı dinleyelim : -- - - - - -
iki mebusun 

LeWebiciler. ltorwraind• l l lıİfİ wmlı - ı.ıanbul •nede · 
:J11 ton leblebi 7iYorl - Cemiyetin ydlık wıriJtdı ltJO 

lira! - StınJalcdar, afır isei kartı idİyorlar 

r..e"lfebleileıla dlül koepest. 1 nnm bisc ..... anaat ölretme
lkinci içf.llme. Badaa evvel de di ld.-
lebı.,blciler toplamıuılar, ı.au.t • Okanan hesap raporundan an -
eberl)et Iıa..ıl olmadığı I~ )'ıl • ladan td, Leblebk>Uer c..nıyetiala 
lık konı;relerinl yapmap lmUn r;enelik biltçeel SOO lira öaeria • 
balunamşlardı. NDaayet .. ..... ilen __...dıiı m1de MlltiD Wr 
•IYet dün temi• edllmit, ve lebl&- yıl urfmda ancak 160 Ura topla
hicıi esnafı !lellelik umaml lleJet • ..Wnait. CemlyeUn ayda on lira 
terini yap:lbihnl~. Fakat ne • alu bir llM!lllnıra varm11, seaede 
sertyct, ne .koagre 1 IJaıertTet ele • 120 Ura, geriye kalan 40 lira da 
dlilm tam OD 1ılr 11111 •• koqıe l1b, btatiys 'ft> eair •liteferrik 
ıle dilsbıler llonpeei- muraflara ,·ertlmil. 

Leblebieilft aalaMlar r •- la• Böyle bil' ~den ~ belde-
'4Ular... Ensesine var. .,,...,.. mele mahal nr mıf 
lokmaJt al. Balhald c1iWslıed1l Cenılyetl,.r kallunu muc:ibiJlc.e 
kqpelert, uau Au.b... nfzunnamede yapılacak tadllAt 

c.mlyet Behl YDm ~aila'Ja da b11aJ edlldlk~n llOlll'a Bir& id .. 
bam Dlçln WJle oldaian• eor- re heyeUıı·le m;tddet1t?rlni doldu • 
d111D: JTDlarm 1ertne yenllerilll 9f'CIDe .. 

- Ne olsa hJim. dedi. &uf ie geldi. KAznn Yoralmu, biklyo 
'timdi callllJor. Dlüb süipleri JI keadOerine :uatattı. Konpefe 
dllıSıhJarm4a, pzlcHer, eokalrta.. geılea ba 11 tôel arumc1a oamzet 
dımek palMIDI Jlllnnn•ak Jklm. balmak da kolay olm:ıdı. 7ba, bir 
IKaqıa fiaa kum doJ"UIDUJOI'. ..,ıdan, yalanda "memlekete gide. 

- Doln. iller ....ır ceklertni,, s1,.ıı10rtarc1ı. 
- Paas delil ....,_, JIOlaat 

......., .... '!icar •enalıw· 
- l'eld. .. JaPllWWf 
- JleB, fa•luamt acılult llllla-

Jtl'lllD. -•---r 
- .........., Ta\'lllllell+-_ ._ ...,. __ ,. 
- BilOADa 80 ~ ••e 

qtQwam. Çnalc1a ........... 
edmna bulan c1a .. laD"lllt8 ... 
• ., ..... Tul11 01-- •• 

- ....... ıw...-w.f 
- Jlarptea enel !O, 41.ı.a .._ 

,....._ ••• bnt. 
- Şimdi leblebi 4'0k atdl7or 

maf. 
- Evet. ~ aatıbJer. l'Mat 

Mbt balmü ...... (*ıülv, 
, ... Jİ191'1U'. Bir ....... .... 
re eWn cftre leWelıl ~ M • 
yllder vardır. 

- ...-.... ımo W.lelılcl ..... 
ilim n.rf 

ille dit" .a.. .- "8ftbl ver• 
dl: 

MODERN TEKNiGiNiN HARiKASI 
GÖRÜNMEYEN 

KADIN 
Enıır, i/atira, heyecan ve tlwet illmi 

eJiIJi 
~ 

........ ••'lkt-·-·· ...... 
seneye ladlrlldl 

o 
T ep'it maauniyetlerinin 
kaldmlmuı istendi 
~ 

h llalll ıurlade 
lllr telllr takriri 

nrlltll 
Ankara, 18 (A.A.) - J3tb'6k KD.. AAkandaD lıüd1rUdJtiDe i6N De • 

let Kecllai bugQn Refet camtazbı re.. n1sl1 mebusu Behçet Urla ile Van me. 
lllltınde topıanmıf 1Den1Zll mebwılu.. ~ 1bnbim Arvum t r11 ıauı.mL 
tun& aeçllen Hr ,,dar GOnver, !çel tJeriDJıı kaldınJm&a ~kmdald Bq 
mebuaıuğuna seçilen Relik Koraıtan, ~ teüerul muhtelit enc:tımelM 
btanbul mebualuğım& eeçllen lamalı havai 
Hakla ÜlkUmen ve Tokat mebuabJlq. ~ ~-- Keclil rtyueUDe, 
na ııeçllen Halit Nazmi Kipılr'ba bl.. Refik ln taratmdan verilen 'bir tü. 
tihap mazbat&lan kabul olunduktaıı ce, U ka.ldırd8B 
.aııır& Buraa vallllğlne tayin edUen rlrde de. t.fril muwuye 
J.l'ub GWeç'ilı, Londra BUyUk elçlll . bir mebuun umum! heyet karan ala· 
tine tayin edilen Rauf Orb&yın me. ma;cwı tevkif edWp edileml~ 
bualuktan ı.tıfa ettiklerine dalr tak Kecllll umumi beJetlDce teımt lltım. 
rirleri okunmUf, AkyuDUD B&Dal1J mektedlr. 
ldSyQnden HO.eytn oğlu Tevfik Alpe. ___ ..,. __ _ 

klnln ölllm cezaam.ın 20 aene aaır RU IU A lıapae tahviline dalr adll)'ll enc:tlmenJ ş ras 
mazbatası mllsakere ve kabul olun . 

mi:· ~ecllaln bugODkU topl&Dtıauı. şehrimize geldi 
d& alelbıum seyyar kO~k lllhhat 
melmU'larm& hayvan yem bedeli ve. 
rllmeabıe dair kanun l&ytbUI d& lca. 

bul olumnUJtur-
Kecll.I çarpmb& gQDD tıoPJan•cak 

Karabükteki 
madenler 

l•tanbul miiJJeiamaml 
hapıuuıoinlili 

ht&nbal mGddetamund ,..,.._YiD. 
Ulfne tayin edilen Balıkesir mllddıetu. 
mumlet Nall dDn Y-1 TUU..me 'bq_ l l&ımftır. Kuvaff&Jd,etıer dllerls. 

-·o 

B• a•ıı•kl l1'8nle 
Allllarara gidlror 

Bl1,JDk BrltaQadall Kımr ıoıuıta 
.,.. tanare de fllarlmbrıe dOua ablJc 
Lcıodl'a ~ eıcımts 'h'Yftk JUlttl 
Aru, bullD Cllleden 80Dl'a 11.1 tnaL 
.. .AüarQa dllaeaüttr 1 

Trenlerde yer 
değiştirmek 

yok 
MlaakalAt VellAletl .......... 

lmrarweNI 
lılllD&kal&t vek&.leti gerek aUrat P

rekae poata k&tarlarmdakl lzdllı•mm 
bir tnU..IUISlılc .. kUDt aımuı ft ev· 
veldmı JVta1 temm etmlf olu vatan.. 
da§larm yeniz kalmam•l•n veya aon.. 
radan 111-cek yoloal&r& yer .-çmak 
ıc;m 8datık oturmate. mecbur olma. 
malan l~ mUhlm bir karar ittuıu 
etmift.lr. Tamiın edilen bu karara gö· 
re bundan 80D1'& llerhaJlli katarın her 
ııanıt bir mnkll IC1n 1ılltt &1aD yolcu, 
trene binmeden veya bindikten sonra 
mevkl farkı vererek "ya daha ucuz 
mnlde oturınata keD4l ruı olarak 
ye~ değlştlremlyecekUr. 

Bu karardan makat, her !catara bL 
nellOeOek JO}CUD1Dl mlktan mevkUere 
~ ewclc!en hea&p e4ilerek blWııre 
tntiamns"lla meJd&D verDmemUSdlr. 

Gerelt hat bap latuyoDlan pnk. 
ae mOteald,p ~. ;pelrd!İerbıl 
gelmekte olan treDln her mevkideki 
yolcu vulyeU ve bot JW!erlndell e-. • 
velden telgrafla haberdar edecek ve 
buna göre bDet kelllecekUr. 

"inönU Koşusu,, 

........ 1rı11•da 

..., ltlda•ll'lllerl ,.,...,. 
..... -. 11 (A. A.) - 29 Mart 

!:ı Eakitehirde yaJ>llWk ola BU
yllk tıMSnU ~ "Ttlrkiye Jm 
kOIUSU birinw·tt., ~en iş
tira& edecek takımlen eegmck üe 
zere dün Trabmn vo ~ ve 
b6lg.ıer U'8ıl1 kır lqıuılN SrDP bi
rinclllldeıi ,..,aJrmP,ır. Tratısıımıda.: 

9 T N!lj ~ - ZAı•ca llGl
geJeırtiııln !ft..ir&tile yapıJıım kQfUda 
ı.iEm itiıs.riyle ITUP mrinciliil • 
ali ~ ldaciliiiDıl de Seaam 
lr••nnp.ır. J'8l'dl ı.mifto s.aı • 
llalldaa Hami aag. 1ılrtDci Tnıl> • 
slGdln Kemal ~ idlıci, 
Traı.ıad•n Ktlml ~ ~ 
o11 selmittir. 

Ka)"lel'.;.de: 
Yedi takım _..... J1P1uı ko 

şuda ~p itibari)1e blriDciliii ve 
ikiDdtiii Eddtel>b', f1oUDdWIU de 
Konya kaze'WDlfbr. J'eıdS tunifto 
de Etkilehirden Beb"lt Akdeıü 
biriw:l, yine ~ Ziyaed· 
din Gugiyim. ldnol, Konyadan Ke 
nan GUçU UçUndl ~larittir. 

22 Martta DlyuıbeJrır, Deaisli 
ve ~e yap:J&cM grup bi • 
riııclliklerinıden 80IU'& lcnnanler 
doğruca F•ldfehire gidroeklercKr. 

Kauçuk fabrikr: Jderi 
Ank:J::a.ya bir heyet 

ıönd-.cek 
ôtreed!limlı. stSrıe kauouk falırl -

ıt~törlerl §ehriml.zde yaptıklan temu. 
iar4- 80llr& Ankarap blr beyet ıoa· 
dermete karar verml§lerdir. 

Konferam 
Kaclaköy l:alkevindft: 
ıq. 3. 9'2 ~ aaat 20,80 

dı B:ıyan Stdıka A tasagon tarafln.. 
dan (TUrk - Elen medeniyeti b
bJlyeti) mevzulu bir konferans 
verilecektir. Herkd .J"leb!Ur. 

17 MART - 1942 

HA()§SELE~ı 
"IPARBH~ 

4 -••. , ••.• 
ıa eski IEIJI 

-

ŞA'RlaAN aeleD bir cı.. 
tum orada ytlzler<'.e sene· 

denbeli muızar.t. ,.e brakWIPI 
değlftinaemlı olu n.ı llllalJa \'C 
ldiylerden ı.Metd. tasanlarm b· 
ra toprak üzerinde yllk.-~ıttlkleri 
mamureler& tabU k11V\·etler dur .. 
madu ) f.mıa)'a ~3 ve t&I•· 
ııyor. Jlk Pilarcla bcyubk n 
iJıtıpmları llJllnll parlak güne~i 
ikı yanı, ee1ea '9hirlerln yerlerin· 
de ıimdl yıpr:uunış birkaç heykel, 
yıkıınu, bhıkaç mermer direk ve 
kONmu tat parçalannclaa başka 
bir §eJ' yolltar. M111r e)rnmlan, 
köı,e1ı \'e c!llb bllylik tAtlann üsı 
li!te "oDID&9llldan ibaret olclulda· 
rma gt\"9 tabiatın yıkıcı kuvvetle
rtae en çok c'laya.ııabllced< bir ka
ralcter gösterirler; bmla rapa. e1 

ehrunlann bagtbaldl manunaı 

yor yer akhı.Ju ve ka-ga'ar ta. 
rafından dldiklenml~ birer leş 
uıamaruJCbr. 

Ç6UID ol't.umda eoesu ve giftel 
kraUçe "Zeyneb,, jn 118§ şehri 
mahte!!('ID Palmlradan bag\in ne 
kaldı! Zengin ve muhte!'ıCm Ka". 
tacı'Uun hanbeleri liz.cıirı<:~ asn . 
lardaaberl ancak vab!i tnıfıar ü • 
laşıyor; blrka~ mrlhçl ve edcbl
yatoı ....,t.ırmalar JaPıyor. Bııb;ı 

,.~ Ninowdan11a h::men hemen lıiı: 

hir 191 kalmanuıttır • 
Tal;jatm ydacı kuwet! rfne İD• 

sanlar da yardım etmlıı! r D:ın& 
blrkac; sene evvel lapa03 ad.'\ ne n
mn ömllrlU uut etıer1eri 1>ir htl· 
'&le kai'ban oldu; Avrur.a Jıa-rbf. 
ilin )'lktıjı ıtehlrler ve~a te11r 
paroaJan aa mıdır! Tahr:plcrc bo 
bilyUk ıruwnureler dayannı:aı&a 
köyler nuıl daJSDJrhu? O ki;~leı 
ki oradüi binalar §dlirdf'!'ki'eroı 
~öre pek Ula ilmUrıtldUr: knadi 
kondJlerlDe Jdnlmıp müldmıa 
darlar. 8QID AnaJol11c1a ıne.ea 
Eü'ler zamaamdaa kalu dirt bir 
köy ba~mak iml4DI var mıdır! 

Eski bir mecmuada dllnvanm 
en e!4d köyUnliD timall Kafkasy .. 
da. Dağlat.uda khatdapnu on. 
dam. Bu W1'bl ismi K.arali imli; 
7erlller K.tll'Ulf derteımlt. Salak 
...,_.. Jllllelr 'fadlkorındlll bb'l
nln yamaema lmnılm111; Lezglleı
otunıyorlan1111. UJla bira:. ...._ 
llnc1e s..ı dal ftl'IDllJ ~ 
daiJanua .. ftllmek nokta1arm • 
du lliri olap 'l50 1111tııLN)i balae 
)'"Ormtlf. Bu cJalm Jmıı UÇ1lf1I llo 
.ıltmq ldlometre öteahule lluer 
denizinin Jııalatfuiana fttttnh • 
sek cJallana ~1anua aelıa • 
:'iv t1llı oldata llaldmıda flldr c
dfnlıts, 

Leqiler banMla altmer '"' se
kbiati uırlar arumda ..ıda ldSY 
kDttö8'1ar: -aenJer keıtfedereJı 
i~!etmitlcr; slllh )'aPDllllar. Ta
tanıada l(aratl veya Kmetfl, dc
mll'df'll 911'1ı!ar ,.apu tt.De1cmil. 
.. köyln mallZU'aWlllB lalo 4eıo 

lltmedlil kldia eılllb'or. Jıemal 
de nr: blallabk bir 7or; eTler 
yamaota merdiven !lbl J'tlkıleUo 
yor; hemen Jljc,btrı tok kat'ı de • 
ilidir; bag\lnktl Kafkas ldSylerinia 
hep!'ino benziyor. Demek ld tlm-
U Kafkasyalılarm me4mlyetleıl 
pek eekfdlr. 

Bu ldSytbl c!layuun • eald trl
yli otdatana llltfls etmek ruıa .,.. 
saret olana da pek eski bir 1rGf 
o'aaıa nıüakbktlr Tfl bana ;m. 
"8 c1a vardır; ~akil clemirelllibt 
dtbayaya Kafbsy.dan :ra,-ılchlt 
hal&mdald riva:vet meAhurdar; 
bu Chı.ilara istila nrdalan ve yaj
maeılar ~JercJ'r; k6ylerbl 
Jllnhnasm4a en b1J1k &mil .. 
baıılardır. 

KADIRCAN KAFLI 

BU AKŞAM SÜMER sinemasında ...._.. 
Olıl'lllmem3r.llk mn .,..._ il*-• llallllerl tttrMe a " llatlnelarl 
IQ'Ul4ınul k8dmm ımcıeruı. 

Şu halde tngfblerin de Aım.. 
:.an ıutaya ç*arak mailub ede • 
bilmeı.t tntin"llllbr! Al:>lub yu
luyla Alnwıyanm tgtnden ~ 

' sin! beklemek 8UJ'etiyle lnriltereı. 

l niD deldi tekilde muatter olmayı 
jüşllneceğinl kabul etmdmc ço • 

_.... g 1 
Aciolamırl 

iStilası nasıl hazırlandı 
~~ ... 'fR!IPA Barb~fJk 21 

bu harpte mallab!. Geçen baıpte 
Almanya lr&l'§ISIDda aT devlet .... 
(iltereyle btrtttmiltl, bu harpte 
lngUtere ya.um batma harbedi • 
)'Ol'! •• 

Amertbmn l'OM1 de aınl ted" 
lilttedir: geçen harpte Amerlia • 
DID mıllclabaJ• harbi bltlrdl, 1"I 
bşrpte)'le Amerlamm mlldahaleı" 
fi ha.rbJ daha OQ1l Ul&tmll •e ,.,.,.. Dl" Q&acak ! .. 

••••••••••••••••••••••• .. , ~ımça lY.1' hareket olur!. Zira, Al· 
ı ııanlar b6yle borsa spektllbyon • 
ııa.rma beıulP.r havai oyuıı)arla aao 
ıa mağlub olacek bir millet ~ima• 
ı1*1an gib'. bu refer, böye b1r te· 
"e imkln da bu-akmıya.cak her 
türlü harek~ü ''Pablleeek durum 
dadırlar. 

1>1aıa ,., ı • •JIUl70r· tar11a ;renJdea ....... Q'Or· 
Ç1a1Et1 mm 11ı11111 

CECIL B. De MILLE'in 7'1"affıfı 

KLEOPATRA .......... 
.._.. ,_a IU .._tül "11N1W• Blo. lılr denla -~. lllçlıu 
una~ .. adnt IMl11' .. 

BU PERŞEMBE L A- L E'de alkı7lamaia 
AK .. AMt , hazırlanınız 

(•nun için lnglltcrenirı arıQ ve 

1 

iradc1olyle de bu harp bltem~! ! .. 
Şu hald"'. AlmanlaT ve tnglllz-

l 
IP.r ka~ı k8.l"llY& muharip vuiye
t'<!ıde nlhay~te kadar durup gide· 

ı
c~r mi? .. 
B~il harbin bu durumu g6I 

teriYor ld bu hup hl!' ç!kmucla -

.. --------------~-------- ıür. Ha1l~lunamsz blr kornple1a tz•c1e LALE ve TAN SINEMALARI I~ 1:,:. da ~· 
llLMJikftA•,. aynı zamanda göSliraee'dir General elinin sert hareketle. 

riyle lurçü bıy*1aruun uçlannı 

YAZAN: CLIFFORTD H<>O~ No: 121 

a.sabt aaaıbl çekmeye billadı. Son 
ra madeni bMJllJ gtaterlnl ytld
r.e dilterek? 

- O ıtıalde ne olacalc? dedi. Bu 
harp ytno taıthteJd Jb leDe _... 
harebelertne mt c16Decck? Ba bar 
l4 kim ve hanıtl deh& ve namı bi • 
t.irccek?. 

Ben gen4raliD W imin Wira 
ten hayretle durdtnll bu ...ıtne, 
ga.yet miııllt bir tavtrla hemen 
tıu cevabı verelim : 

- Sevgili genera.t. elbette ha• 
::rı.anıa 1d ~ harp de d~rt 

""8e aUrd:ı ve belki de daha u
t'UJl ıteneler sfh1Hdenmeye malı • 
\6m olan harbi Amerikamn mtıda• 

~RJıetl biUrivcrdi!. Onun Jçlıı Amentanm mQdaba • 
Qeneral Mrdeal*e ~ nçh lesilo de h&rbtn bttmetlae ..... 

ve yw;yuVU"ltllı ha liıl l'ranem alnı- yoartıır? .• ... 
WD en nıükeımnel örDelt olan par- Yam, ıörilyommus ld ~· 
Wı akwu bavaya ~ ıac, lıu harp ne Almanyanm lradeeft•· 
ılııdaklarmda bir ltlııgU IRU'Jltm ııe !nıgilterenin, ne de Amerlıs • 
gibi yanıp sönen bir gilltltle gtll. um h'adellyle bl:~, bir ~ 
iü: alınamu. ~ orijlnal. mıl9ll --

- Evet amıa, 1Ju harpte her ııemlt bir Jmmp1eb, bir _.... 1-
ıey P~cn haıpteld.nift tenine o .. ~\ndedlrt.. 
:uyor!. dedi. Getesı harpte Atman.. ŞJmcU etırarengfs bir tcbetıallll"' 
l& ı>ek çcit cephelerde bari>edt • it! gQIUıntlelJleye bntlamll olan p; 
•;ordu. Kendidnc k&l'fl ırr devılet nerale, filphetlz Jrendt di14Uneel~ 
bb-l~tf. Ba ha!'pte Almanya rbdn mantıki alW~ UııertndeJc 
Mim& tek cepbecle döillQyor ve ıııetlceleri Jreşfett'ğ:mi h.Wıe-ttir 
l•er devletle teker teker döitltil • ..,eye çalıwamk dedim ki: 
ror!. Geçen harpt Frama pllpU,, ~Devamı vat) 



IJ?llHabea Her akşam 
SaııtbJ n Nlfl'IJ&& MUdtırta 

hakkı tank uı 
l3as:ıcııtı ~r: VakJt Matbaası 

. .. • ' , ' . • 1 ; : • :'" f' • • .. ·-

<Bılf ta.raf• ı nelde> • AR 
Balllal!ı ve Lltvlno. 

lan nuhlklırı 
dan ~ka., o yorgun, eepllan•ı• R I T c:ı L Bı·rmanyada 
\"e sil1bs~ denlJen Rmılar en ıntit. V 6'' 
hl.s soğuklarcl& Alm3GM bilt.Un Almaa battan H f ı · t. 
~;;~:::: ~eob~~! gerlllne ava aa ıye 1 
ndrtılar; epeyce mUJıJm mevkileri p k t 1 arttı 
geri aldılar. Ele geoircllkJerllrdlgak- araşUtçU 1 a ar 
rılmetlerclen Aimanlara ,.erd • Saygon 17 (A.A.) - Her iki 
leri z11.yi~ttan bahsetmlyonuı; ·ındı·rdı"ler tarafın faaliyeti ha.va faaliyeUne 
rtınkü bn husustaki :rakamlan hıhi.ear etmış gibidir. Alınan bazı 

'!!tlctue reıeroaaı kontrol etmeie lmk&ıı yoktur: !ıt:- llCIMO\.., 11 (AA.) - Şimal cep. hcl>erlere göl'c Piuntaza Mana.ulc 
:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I kat fliğer olaylar herkesin goıii besinde termometre aıftrda.n ap.ğı so Şucgin'c yapılan tas.nıız esnasında 
~ önündc.dlr. dereceye ilımlftJr. Buna ratmen Sov. İngiliz kıta.lan Japonlardan ve 
.ff...I Ün dP n Bahar yaklaşlrlıea denllebiJlr ki yet krtalan dUfmana htıcuma devam Birmı:ı.nya.!ı astlcrdcn 4CO ceı.T a.ı• 
~ •• Almanlann kı~ me,'Siminde din· etmektedir. nu~fnrc:lır, Bu taarruz blrltaç gün 
~u llUDf:' lcnmck, kuVl·etlerinl tensik ~t: Leningrad mmtakssınd& o kadar ao· evvel İngiUzJcr Rangondan çeki • 

"!# • mek ,.. bazJl'lamnak emelleı;ını ğuk vardır kı Almanlar alperlerizıde lirken yapılmıwtır. 
il Rm!ar bo'3 çıJmrdıl:ı.r. Ba, kilo- ate~ yakmak zorunda kaımışl.nrdn-, Tokyo radyoeu Ra.ngon civarın-
ltadotıı a1cınattm1 uerdiQı Mb~r- l?lctrelereo toprağı geri abnııktM aovyet tayyareleri bu I§ıklar aayeliıı. daki ilslel"dcn hareket cd~ck fa· 

'ere rörı dünya vaıit1ıtine bah'tO çok eheınmJyr.tıtdlr. ı\'111anlarm de dll§maııa ag-1r zayiat verdlrmıoıer. aliycte geçen Jnpon tayy:ı.re1eri • 

Alman gaıeteıerı
llln fraaıaya 

btcnmu 

ilkbahar için 88.kladıldan kuvvet. dir. nin t!ehrin ai:ma. inde vo şnıa.ll 
ter lli'bahan beldiyentcllen c<pbe- Almanlar llkbnhar taarruzları için ~nrkislnde Ra.ngonu Mandalyaya 
y ntilrmb'll mecbur olclular. Al~ sakladıklan yt!lli Meııael"§mlt tayya • beığlıya.n dcnıiryoluna yakın b.r 
O:~nların arltntla lııı.şluı ku,·,•etlcrı relerini kullanmı:ga baDlamı.~lnrdır. mevkide bulunan dlişman ~\'"Zi -

lrnimıWı;;mı z;mnctmek fazla t~ staraja RusJa<\:ı. So'l)eller Alman ierine durmadan tQ.SJ"ruz etti:.1t1c • 
cnl•'ak olur: fa!.:ıt muhakkalc_.kı ıG nccı orrlu.eunu lırrpalama~a devam ı;ni bild'nncktodir 

Alınan nuı.tbuatı Rlyom muhakeme. .ı\lmıınlıır bn fuzl:ı liU\"\'Ctln m~ • etmektt:-d rler. DUn iyi bır surette lah r..ondra, 17 (A. A,) - BL.• 
~· \!gnl§makt& ve bu muhakeme ihı bim bir ~tısmıın bu lns bof;uşma .r.: ıwn edılmiD iki köy geri aımmı§tır. manynda.ki lngiUz kuwet'eri ku-
~ dUnyaya. garip bir manuıra rmd:ı rld~ r-ı!::\rm:k r:sruretını Almanlar buralarda yllzlerce ölU bı • mıuı<lırnı t;'eneral Aleksnndr dün 
t6aterd1ğtni yumaktadır. Volld§er ıjuyduiar. llus~nda cblıa baharın rakmıolardır. Japon hücumunu ka.r§ıla.mtık iı<in 
aeobıılıter gazeteal diyor ki: tn. la.mııs•na cıı"ycc ~amıın "ar. Kınrndıı nakıs 25 derece soğuk var. Ynpılnn tabiycvt dcğlşik:iklercLn 

''IUyom mahkemealnin gi~I at;ık· Ru ı2r b:ıh$S.'l rzn:ır.' -ı, yani Al- bafuıclm"ştlr. Kumandan R:ıııgo • 
!:• t6atermı~tır ki. V.1§1 bUkCmctJ aut. m~::':ırın en coJ{ .,;.: ·•.::r:f5 olclul·- dı~erç yo.rıma.dns:ncln Sovyct kıbıatı nun tnhliyee'.nden ba.h!:s c demış. 
lu1arı Almanyay& harp na.ıı etmek ve farı p:ırçatb bll~ al: bir. t~arrw. kuv,•etll htıcum!rdıı bwunmııkt:ı.dırlıır. tir ki: 
~s:z mllleUnl böylece canıyanc blr orclu•or.u lı.".l·e.ı: t~ :~ 'r.muş bu Stol>hulm, ı 7 (A.A.) - Dııı;:ens "Burad'l mahsur bir halele ka • 
lıtrzcıa lıarbe aUrUklemeklc deıtn, Al. lunu~·or·"T. 11~·.ıçı;-ç:ı !ı:-i•ıır \"e yaz ... k mak M)l"m)tk olu-'tı. Ran"ont: • .. • N.hlen gazetesinin .... os O\'a. mWııı.b rl, ,.. •u c. llıanyıı.•--ıı kar., harbe bıı:ı:marken kail t-.. • • .-- ••. • - .... :... ..ı .... c~ey- Tnbrı:k gibı" u• ın m•\-"ııAt .. •d,. 

.1 ,,. '" • ~ ıtu ::ınn Smolenslt cepbc .. ln ~ Al • "' ' "-l'-'" ... ... •':°tCC~C "•!-'C ha.Ztr'amamı§ Olmak. ,.-,.· .. • ' ' '. •" 1- r"•. ,•,,,·('r gjhJ ••• U k ,_ tı:tm. ')\ lnllİıteRe ...... ı..-p _..--"•n • • 
.... .... •. • man h:lt. 1 cerl!;ine ınıra ..... ç ·ı..... • • •>e """-u' 

.l lth .. ın etmektedir. Son celse bu nıu· 1 ı· ,. •• t • • t ı . " r.rn gıı. lıın i.:lı.1.rm" cldıll:larmı Alm r.ı~.il1 1 • • ' il dt> ~I i. Ornd:ı. kn153 -
• • rAt ' • ' J 1 ' rl tl, 1 ("T • .,.. _. • • 1 } t ·•Cine ltomedyaamın nere.ere va u. •1eı.. .. vı' ,.0 • ... c~ t • • 1 •1 < ı " ı. rı.v· ... ...... t • 

1 ~ • •• • C b.ı p:ır.:ı.Jt • .ıkıi ımll~ya IDU\14 : o " 4..,. ti!llı lsbat cdlyor. Celıscnin sonunılıı "C .,,:ı' ,ı ııs:ı ;, 1 \ ',no, f:; ı;e 1 ..., b ru 1 "• l\l ~ t. ı..,!Wl.,"" z. 
" d • r:ı:ıeıltlıırmı b.ldl.rm ,,,ur. n J r u - ,ı;.. ,..... 'trbı çıkaran Daladye, suçlu sandal. • ~ ~r :ın bö. Je Godono·;a ve Sorobctz ~chırle. d. ,.. li J- •:ı7:ırm r,nv~I bu ku-

tsuıden Alman kuvvcUerlnc karoı ~11' rcltr. 
ı~- , rt •• , geri almı !ar ve Almnnlann n., r t . 

.. -..ntuad3n lftiralarda bulunmaya cUr n ı iz kıtnl.<tn ..ımdi ·c kndnr 
b!r :r.m:ıt•,. tahltim cttıkleri hntlan yar b ~ et etrrı•·Ur Almanvaıun awı.ııııınınıuı ~ ~ '! rd n g:itm:-:ılerd.r. Japon 

·- " mı - r. inde At.minyada bUyUk lı tnıaı )"& • trm·a'" ~'\_.,,. t ne s bcp balta r;'ir-
J:ı ıınış oıduaıınu söy enıek ltU3tatılığın· ~{\t i'tu ıu ~Uıy r ir tacı·r, basur m -i<I ormn.·'l.-ıron.n yol nc,:.m:ı.itn 
c2a buıunı:nuıtur. Daladye, muhaaama. (I;. r ııcidc) a n· • . t"er o'du. Buna kaJ"flI !i:m 
tın dlha l:>a§mclanben yıılıudı ı:e§ri • durlar. l:u ;.ı~:.:ı. r.::ı b ··" tabi tu ac ,, ... ıyatınd o·. r'ı=~ .. ·! tc . :ı :ı m·yor.,, -
~t Ullaurlan vaaıtasne Alm&D ailA.b tulauyan ı .::;:m:~ ".!1 il' i <;ay ve • .., l a\ 1 Bir ~ocuk tramvQydnndüşiü 
arına !!UraJarda bulunmuı ve A.Lmı:ı.n kahve satılıncsı sCJ t d B • ' d 
ı Takııimdu Duran ap.ı •• mıınl!1 a ;;o :ız;te:;"'n c oturan ı:; ya. 1 • llnltlaruıın mızraklarla delJncbllece 3 _ 17.3.012 ıınıı L t 
e. oturan OSJl'lan nwncia bir tacire ame • c' 1 Mc'u!ıc dm. in bir c;ocu'r, a .o 
<>ini Ynymı:tı. TablatUe Alman ordu. etılm,. olup da hcnJı: müşterilere li il O ......... ~ bir mU .. '-"et d yr -'·ö 
lU ldırım .,.. , ynt yap mi§, ....... M, ... • :ıt" 1ll :ı.a.r~ ye doğru harc-

nun bu tanklarla Pot nyı yı tesllın veya g!S3terd:ı: erı yere 8cvke. aonra !SimU;tUr. Yııpılan talıkılt.r.tt.9 },~t erl .n bir tramvay nml'-:u:ma 
IUratııe yok etmif ve J5 e aynı 81 

• dilmlyerek !:ıUcı eun .. ~ lc:ı.lmı§ ~eklr. 1 Ameı:yo.tı yapanm Sıraaerviler le 183 dtl::mlll, b!,-a.z soınra muvaz'!n~!nı 
tılı'arıa Fransayı altı h:ı.ftada yenmı., dek ve çckllml~ kain-eler ıı:ı.tıcı tara. numarada otura.n ve diplomaaı olmı • ~~ayhcdcrek yere dU!;al1\lş, vUcu • 
oıırıa.'!ı Daladyonin mant.ıkr ı~ın hi~ de !mdan aovko1unm:ya.ra:c verilece!< be· ' ynn Hayreddin tarafından yııpıldrğl cJunun muhtclf yerlerinden ağır 
bo~a gıtm!yecek bir ,eydir. Herhalde yruınameyo dcrccdlllr., anlaııtml.§tır. Hayreddın adliyeye ve. ':Ur tte yaralanmıştır. Yaralı Be • 
lıarbin gı~; .. lnden Dalad)enln anla • 4 _ 17.3.9'12 s:ı.lı S"-bahından evvel rilm'"tlr r.ı h M-- • k 'd 1m t 
ııı .._ dU mruıı M.1 '/Of, u a.:nwJCSıne o. ın ı:ş Ir. it Olnıası gerektir ki b!z ş satılm~ ve mU=ter!:ı1nc teslim edilmek ·-~·-----------· 
Yennıek içln ır.zım olan tnnldara s:ı · Uzerc yolıı. çıkarılmLJ, y;ı,ni sntıcınm 
b.lptl.k ve bundan sonra da öyle ola. • ellndcn tıkmr§~o fakat mU,tcrl eline 
C:.ıttn-. l>alltdyeden ıu aoruuxıuafor.: vo.rmnm~ ol.an ÇD.y ve kahveler mU§ • 

lstanbul Defter.darlığından: 
Doa111 No. Nevt MtıhamoMm Teminat 

ll'rıuua. 8 eylW 939 da harbe ı;lrlp terlye vardığı gUnU tal;Jp eden gtıntın 
ıo nıay18 9•0 taarruzunu karşılıyııbl. a~ıımmn kndnr mır.el maddede yazılı 1Hl:S5ı251 
Ur llllyd ? Dııladye yllzU kıpkırmızı 01 şekilde ayn bir bcy:uınamc ile bildirl. 

bedel 
Be§iktaıı eakl Abbaaata yeni ClhanİıUma ma· 

du&u halde e\•ct d!.yor. evet Fransanm 
Y tı u~ etı.ıııncmcsi JJ.zımdı, diye bağırmtD r. 5 _ Ticaret of'uılnln elinde bulunan 
"l'arlhte btltün bir mnıeUn felO.kcUn · kahveler bcıyıı.na tnbl değildlr. 

hallealnln eskl Velie.ı:cndl ycnl Gıızı Ro!ik ao. 
ka.ğmda eakl 138 yeni 8~ k&pı No. 11 evin Z/3 
hi.uesl 900 •7 .60 

1/22115 Mercanda. Fuatp&§a cadde.ıılndc 2G3 ad& 6 p&r. 

aeı cs~l M,67 yeni 82 aayılı dllkkAıım 1/2 den suçlu olan bir adam bu !tadar G _ Beyanname vcrmelert ıazımgel. 
l:IL'1.a.hça kendini :mtıda!aa ctmcmt§. dlğl bnldtı beyanname venncdlklerl 
Ur. IUyom mahkemesinde ber:iea bıırp veya beyannamo verip tc mcvcutıannı 52301/2313 
01Ucrtnı1erının meydana ı;ıkınasını bele nolt8ıın g&Jterdlklerı anla§Jlanlarm l· 

h1Mca1. 175 IJ1 
Kadıköy Rasimpllf& mahallesinin Reca1zade 
10katınd:ı 187 ad& 13 parael 75 kapı No. it 1 1Yorcı.. 11u k 210 metre murabbaı araaanm tamamı 600 45 .... csp eden yerlerinde. m orunma 

~DELE ED.ll&CEK kanununun '156 sayılı kanunla muad. es100/,1'0 
llıt-LoM . del 65 inci mııddesl mucibince vali ve 

Edlrnekapıd& A vcıbey maballesin!D Putn'-
macı çıkmazı sokağında eakl 9 yeni 1~ ve 30 

ATLAR. rilcn salAfılyct dai 
.\nıerıka ha.rlclye nazır muavini kaymakamlam "c • 152301noa 

\" ,_ ""pılacnkbr. c..,, Alman ve ltaıymı diplomatlarını rcsind<ı o.rnmn ;;-

metre murabbaı arsanın ta.rqaını. 30 
Daya.hatun mahallesinin Mercan.Jıan alt ka· 
tmcıa 632 ada 9 parael '· a, 7, 8 kapı No. lt 1.ııı-.... ~ 1 Ça •e kahvenin aab§m& ne 

l """'il götürmek ve Amerika konao. ' 7 - y v edileceği bllAhıre bil • °' ve diplomaUarmı Amerikaya taı;t. vakit mtısaade 
lı:ıak ~re ı~ tonluk blr laveo ge· dirUecektl.t. 
~ klraıandıfnU ve aynı vapurun 

'Ponyada ve Japonya tanıf'mdnn li-
1:\l edilen memlekııUerdeld Amerikan 
'urıan Ilı mübadele .&ıeoek Ja • 
~ Zlltıııurlannı Porteld.I dotu Afrl. 
·--nıa tagıyacağmı atıylem1ıtir. 

ş~I\: 
lltıı 4\Jnıan orduları bqkum.andanlıtı • 
~ bt<llrdıiine göre Sovyetıer blrkac 
bö ilk •Uktnetten aonra. DağaneVi 
la ltestncıe tekrar tııamıztanna bnO • 
ı::ıardır. Dondurucu ııiınal b&tı tır. 
ı:ı...._. !lrına ve olddeUl tipilere ratmen 
~ tnarruzıannm birlmmı karp t& 
bateb· rıa , çeUn göğlls g~ mtoru. 

S len sonra ptl.skllrttllmllş • 
~ov~ .ter bu taarruz1rnu bir çok 
lo kıarıa deııteklemll ve §iddeW bir 
~ &lep açmı~tır. 13 tanktan onu 
"a. P edilznı.ıur. Kere yaran &dUm· 
ıı, ~Uer birçok tankların yardmU 
btı...~ ~arma devam etmlftır. Bu 
~-"llll&r Ruınen lutaıannm yardımı 
kal>~ ke.ıızu,tır. SovyoUer '8 tank 
~lercllr. 

~ JQPon vapuru batınldı 
t?l()~ 17 (A. A.) - Bir A• 
tıa it --u de~u.a.ıtm Japon su!a.n-
1'\ıtı. adar giderek bir Japon vapu· 
ita~ batı~. Filipin sularuıdıı. 
ba.~ touıuit bir Japon gemisi 
~r. 
~~ ~ -_-N_Utu_s_h_U_vi_y_c_t _c_U_zd_n_nımı_ 

'ttıaa. 'Yetıiainl ı;ık&rdığımdan 
bı htllQzıo yoktur. 
lloatancı Yenlköy 115' No. lı ha· 
~ l'alk Tunay 

ı"-'rt 
tlı11tt - Beyoğlu nah1ye mUdUrlll • 
~. ~~!J. ~dı!ını ~ adot mart ayma alt 
'laca~ rtlannu zayi ettim. Yenl.&J.nl 

llld~ eskisinin hUkmU yoktur. 
fte.)oğıu AtnJıamamı KAttp 

~~~ntı. t"lebJ sokaiı 9 No da 
illi EraUk 

• • • 
.A.ıdığımız malCmata göre çay ve 

.tahvenln tevzi n aaU, l§lttl lnhl.sarlu 
ıd&riBlne verfleceke ve ~ylece sabrı. 
ıar eaaalı bir ,.ıcilde tanzıın edJlml§ 

olacaktn, 

. -58-
Hafiye sııçm:ıladığmı. kabul e • 

. gibi davnuıdı. 
dıyorm~ edin matmazel, de. 

- Beni aff bu , .mler 
tJl Birdenbire sJtlm1a 
ı.>:eİru de alSyled\D1- brrabl'Ü 

V c genç kızı orada doğru gitti. 

g~ )aç ~n geÇerlren 
R.ır kameran yan et • 
jrerde bir mUnakaea eere dinledi. 
•:~"• duydu 1"ırdu ve 
·"Q;IUU ' ---la.AY• 
Akseden kcUınelef' ~-· \n 

- Bilt1ln bunlara :re.pen ':• 
için yapt.ıklAnmI unutuy()l'IU!l • 
Çok nımkörm\lpUıı meğer. Za~ 
lı Mlle!Iİ hiç dn,llnmü)'O?SUD· Şin\-' 
di ~üğim fU bUyU.k at.ıra.P seni 
hiç aWcada.r ebniyor. 

Puva.ro ıiudül&n:ıı mrdı ve k .. 
mara.nm kapısına iki defa vurdu: 

lçerde derhal eee kea!dl, eoora 
madam Oter"aıım beğriı: 

- KimdiT o? .. 
- Matnıazcl Ro-.1i orada mı? 
Roza.li kamamnm kap1111 önliııe 

çıktı. Genç kizm vaziyeti hafiyo
,,lf clddeıı milte~ir etti. Gilzel 
göz'eri etrafmdn siyah halkalar 
JJeJ.irmiş, SOJU'&. 110 on be§ sene jh 

lmalA.t.hanenin 1/4 hlase&i. 825 82 
62151/Wi Ye,şilköyde şevketlye mahallesinin Aralan !11-

ki aokatmda 6, 8 kapı No. ıı maabahçe kıs,k 
Ue bir hanenin 11/36 Jılsaesl 1760 18:! 

Yukarda yam.ı pyrimenkuUer U.942 çarşamba günU saat 15 te Def • 
terdarlık Mlll1 Emllk mtıdUrluğilnde mUtc§ekkU komisyonda am ayn ve 
açık arttrrma ile aatrlacaktır. Fo.zla. izab&t lçizı mezk~r mUdllrlllte müra. 
caat. ca~ıı> 

tiyarlamJlltl. Buz gibi bir sesle 
sordu: 

- Ne var, yine benden ne ia. 
ti~uz? 

- Siıinle birkaç da.1cika ko • 
nupıak beni çok memnun edecek 
matmazel. Ldtfen berılmlc bera • 
'her gelir ın1abıts T. 

- Ne mllm.~cbctle!. 
- Sbıden rica ediyorum me.tma 

zeL 
Rozali Oter'burn ksmnramn ka

pıımıı çekti, gilverteye Çl1ctı ve: 
- Buyrwı.. 
Dedl, Puvaro mtlffilt bir h~ .. 

ketle kendisini mlundan tuttu 
VO arb ta.rafa dofnı btıbç ..ıan 
ytb11tti1. , 

- Buyran. .. 
Diye Romll yine b'll2 iti b!r 

se81ıe tekrar etti. 
PuftJ'O kelim~JeTi 9t~k dil .. 

şUndtıklerini yavqça t&Yle iJab 
ettl: 

- Matmael, dedi. llllz mtırap 
çckmeie, hem de bu mtJrapla.rmı• 
::ı yalnız bnşmra çekinde alıt • 
ıcmımuz. Fakat !:ona lnanm, artık 
t.aJıaımnUlUnlls btnwlı. 

- Ne demek s.tedfğinfzl ank· 
mıyorum m&ıylS .• 

_ ffakika.tl !Öylüyorum, çıplak 
vo acı hakikati 86yl4lyanmı mat
mszel. .Anneniz ıükollll içkileri 
c:ot seviyor matmezel. 

Rozall ceva.p vermedi. Daha ilk 
a,00a ıcuvvcti IarılınıştJ~ 

_ Bu hU6U8ta fazla söı aöyle-
ıcek bo§ olur matmazel. 

Dedi. Söyllycceklerlıtizl pek 8.ll 
ben :te söyliyebiliriın, Asvanday • 
kcn :ı.nnen.lzc kareı harSketlerinl• 
Zi tetkik et:mJştim. Siz bUtün ha. • 
Jiııi%le annen.:zi erreg gelecek olan 
hir felakete karşı kol"Ubıağa ça'ı. 
§JYOrdunuz. Ben bu tehlikenin, bu 
fellketln clM1nl tayin etmste 
gecikmedim. Amıetüz rizl.i olarak 
iQİ)"Ordu, h.,m de 901' lçlyOJ'du. q. 
te bu tashih oumnast ntil§ktl1 bir 
hatad:!r. Anneniz ~ 'bllt.Un dik
katinize rağmen Sizlt olara.k bir 
lıayll içld tedarlk ebnit ve kama· 
raıuıa saldam.,tı. Ylfte gtali gizli 
içiyordu ve * ~ dtın 'bu kıki
leri buldunuz ve gcce~ytn herkes 
y:ıttı'ktan 90nl'8 sl!lrol tl1elerhıt al• 
dmıı. kıu:ıuıra.nı:z lekele tarahncta 
L"'Ulunduğn için yUr1lverek 11Qc1k 
tarafma g~thılz ve hepıint Nil 
nehrine attmıs. 

Ha.tıye bir an durctıJ. Sonra eor 
du: 

- Na.sıl hakkım vt!' mı ımt • 
mazel? Evet mi? Bayır mı? 

Rozali tevkallde kederli oklu • 
ğu hal~: 

- Hakbımm ~ dedi. Bun. 
ları size aç~ itiraf etmediil • 
me hata etmişim. P'alra.t herteee 
bunu blldlmıck letemiYordum. Bu 
bana o kadar acı geliyordu kl.. 
Sonrn bu harekt'tim dobı.ymile .. 

Puvaro cUmlesini tamamladı: 
- Sizi bir ci.Dayetıe itham ede

cC'klerlııi dllvilnmUyordunuz deiil 
mi? 

'Roza.il bir baş ioaretiyle haliye-

Almanya 
Şark cephesi için 

Romanya ve 
Macaristandan 

30000Q kişihk 
ordular istedi 

(&, tarafı 1 ncfde) 
ve tahammülünü çetin bir inıti" 
handan geçirecektir. Bız çok şey 
ler ltayebttik. Dnlıa bir çok şeyier 
kaybctmekliğimiz de mümkündür. 
Fakat bizi tchd~t eden tehlikeler 
bizde yeni bir kuvvet hıssi uyan· 
dtrarak kendi zehirlerine karşı 
ilıicı da beraber getimıio bulunu
}·orlar. 

Halifaks düsmanm sınat ve a.s· 
kert kuvvetini son haddine kadar 
kullanmış oiduğumt beJI:rtzr~tiı·. 
Buna mukabil Birle§ik AmE'rika 

Loo4ra n (A.A.) _ Tayın!a gue. ancak şimdi İ§lerniye başlayan 
' muazzam sınat ve a.Ekeri l:oynak" 

tcsl dlycr ki: Almanya, Rua C4!phes1 la l"k-·u Sef" .:ı i ti ,.:, · ra ma ı ~ur. ır 'l.,;em 8 r Aı. 
için Romıınyado.n 800 bln, Macariııtan• B" · ""midi · bil" •• kt di 

ızım u m•z yume e r. 
dan 800 bin, ltaıyadıın 250 bin asker o·· . l h" d kl d J.:man ıse a ey ın e ava an ır-
ısteml§tir. Buna karvılık olarak hep. d w k '"lero layik ld ğu 
sine B:ılkanlarda toprak vaadetmlşUr. l!,"I d.uvvke .. kuen, 0 u 

----o . cczn ::ı.n or . yor. 

Avastralyaya gelen r.ö~~~t~: netice otn:-a.k şwııatr 

amerikan klidli 1 lsu~~~a ~~a:;;~tt:n;~beiliN:i 
<B:ış t.aratı ı nclde) hicb:r zama mı .. utm:ı.malıyız. 

ri müş:ıhitlerin dik1mtini çekmek- Halifakstan sonra ~öz alan Ut· 
tedir. Japon tayyareleri tarafın· \inof ıilhas3 adem iştir ki: 
Jan son ~anlarda Port : M~· liiln-~rin ruhu olan Hitlere kaı
resby ve şim1lı A~trn1yn üzc~ı· 61 ztı.!cri ı~-ur.:ı.k için to.tbik edi· 
ne yapılan akınlar P~rt · Uaı"\'tn Icc~k pntik <'arelcrin ilk defa o· 
.lı".erinc y:ıpılacnk kaH tanrrtw.ın !arak dü"'ünff dü ·u intibaı hasıl 
geciloniyccei:.nl göe..ermt!l~tedir. o ıyor H:rbi lmybet.mem~ im· 

Sidney radyosu Japon kuman kan olwa ·ı:r-nı umumi surette 
danlığınrn oı-.garı tehlike ıle tna~- söylcm~ı,;" ne hı.clı:.r mUteselli o
"'llza_ enmel~ mahadiy!e ynptıgt luvors:ı.k ı:ıf re rndon yo1dan o 
~ııı •• J~. bıy ço·~ ta))·n17 k~la?· J a. ırı1 .. 3• ·~şma· ta <>!m"'!llIZdan 
-n:!l: ı y.e I\ .. -.a l:ör! zır.cı:-c ı]ror·t ılur 

'{ lu ••tteP, 'c • • . 
e n~ - '.""•> , ;ı ... a mu . ; 1 3! .~ın 1 .. :tv:nor •.:ı.fcri defa ct..T.ek için 
;ı :l-ıf 1 

c; m k ı;tcci·g~~ tatb:, cd~ec.C:c prafk us·ıllerın 
. ık~" ~ t nı te o!dugunu bıl tcMıkck'ri <l:ı.vct ctıtiği in.kar edi· 

ıürm kt ır. . .. lt:.'niı·c.:eğ"ni l:nydcdcrck §unları 
Aynı rn lronun spili.erme corc ·u .! t: i .. 

p t D l"\in'ın ln. nlar t~rıı.f111 h•.ih;; c :m ştır . 
•. ~ z p'ı cd ....,.;~··yen b"nicr·e Fak t ha~. tiz knlıırnk fll'S&t" 

~1ıomct.r~lik.\bl ve ormanlık saha. lan b"r~b;ri nr~a:;ır.d~ l:n!'bet 
lardn. mü\..hi" bir mu.'ı:ır"'benin mclclc <le.na bilruk b•r. tch!ıkcye 
b r,Jr) , ağım gösterecektir. }.1"'akat yol ~ıtr;ı B ~1uz;tz. T'hl.ı::elı ~lan 
Ye i Gu nin ı.n.ptl ~ki Avustu· hn. c "~~ .1<: o.m:ızs:ı ~ır mt."'V:ı!· 
rclyn & :i ;nin tc'"ltİl cttiğı zcn"ın f .ı~ct urr ~i v.ardır. Iı cltat aynı 
ve münbit cndUstri enhasmı ci~ş· E>_:ırt;tle t'eiılıl:clı. ol~ har~etslz
mcmn ve i§(:Jb:1.cce:-ri bir nro..safeye lııc v.e ~emen hig bır ;mu-.mfaıa: 
c·~ıınf.. 'a.oo...'<tır" yet tcro.ın etmez. Harbın 1934 ya 

g trç ~·Ern·cl Lul n. adası açı ,hut 101 4\'eya daha uzun s~mıe~l 
~mda görıilcn Japon C:cniz teşk.ıll- ~'ı~imnli h_nrbi dah~ evve! bfürm~ 
nin mevkii ve Kuvveti bakında r:m hıç bır te.sıe~~~te .bulunulma:_ 
hiç bir haber ahna:ruıJUJ§tır, . :rasıt!ıa;mı J.ıelcliıf :s::~ı:: ~~ 

Japon mi?nbaındn.n alınan b!r c e ez. ar ı ;;-
habere göre Japon hilY.\ımet n:ı:!r' blr~aç ~1ikc a;ı~tmak d.~a n:U'.. 
•~- · ~ı..r·ıı · de hasıl olan ka.· r-a.sıp o·ımaz mı. Zaman her ikı 
~~zı n1u.ıı ı crın ta fl da ~a hazır a1da 
naat deinz kuınanda.nl!ğınm Yeni ra ~. ~.nrpL5Illag 1 • 

lelandanın ucuna kadar uZBllan ıtJcı .muttefiktır. d 
idi ük adalan kM1llen i~l etm~k L!tv}no! sözlerine §Öyle evam 
nifetinde o!duğu merkezindedir. etmışt~r. .. .. • . ., 
8 takdirde A vustralyanın §imal Genış olQUde ıbtiyat süa.blar 

u k~aıımerinin nezaret aı· 1biriktirınek suretiyle bir bekl~-nc 
~:~ı:ı.şaJın~aaı kolaylaşacak ve A- ~ra~ti ~ip ~ek bu m!_ldde: 

"k ile muvdala kesilmlş ola· ıçındc d\Şllall atıl knlmagı ta 
~rı o. a.hilt etmi§ olsaydı her halde ftı.Y· 
caKtır. · ı d' Fa.kat sizde 

Ensülind'de Cavanm, Surnatra- d.~!ı lt.r §eY o .ur. u. . .. 
nın ve Secel adalannm bazı bölge· bilıyorsunuz ki dilşma.n tn.mamıy 
terinde yapılan :rrevzii mukave·f e bunu~ aksin~.harelre~ ede.~ktlr: 
meUerc rağmen HoU.anda Hindis· üu takdırde _duoman .ır .. 'lldık. uıu 
tanı muharebesi bitmiş sayılabi- vaff~~lerı!"dcn istif ad~ ede~~ 
lir daha çox ilerliyecek, kendi.sine aa. 

• ha faydalı mevziler işgal edc~k. 

. Beyannamelere ..,,1 yeni iptidai madde menb:ı.!an .e· 
ı- İinc geçirecek, yeniden birkaç mil-

yap11trrmayımz. ~"On kişiyi esaret altın~, alacak V': 
EHerlnd~ k:ıhve ve çay ~·aı limkan bulursa.. kendısin.e Y:U~ 

beyanname v~ek olan!a.ı bu ınüttefikler t~n ede~ektır. pu§ 
beym:ın:ımeelre damga. pu u ya - ınarun ken!1lsıne temın ettlgı_ b1~ 
pıştmnaya mecbu1· değildirler. 1 nenfaatlerı tek taraflı ol~ ge 

ı.ıını Konınına I~nunu bu mak• ,çireceğlmiz bu.mütar~e ~Tın~e 
s>..ıtl:ı verilen beyannamdcri &m• tlde edilecek sil8.h U~ün1üğilnden 
.. 'l resminden müstesna tut.mut - <'aba. istifadeli olı:nası muhtemcl· 
o • 

~ ~- ~-Bi.z Almanlan pek umk'!ua Al:• 

yi tasdik etti, sonnı yeniden açıl
dı: 

- Bu atrn snlı:lmn.a.k için o ka
dar tedbir alm.ı,, o ka&ı:r gayret 
e~Um, dedi. Fak&t buna ıebep 
yıWuzca annem in kendine hü.kiın 
c.la.mayışı değn. Annem !imdi mut 
!i' bir ibnitsızl.ik buhranı iç!nde. 
Kitap!arı artık 90ıttlnuyor ve an • 
nem bu aehcple çok mtı:rap çc«t · 
yor. İşte onun için unutma~. sıll • 
riiltlendifl fect vaz'.yeti unutmak 
istiyor, Ben OQUD b&tas:DJ gl'Srdil • 
ğüm wn&u clerbal bumııı önUM 
geçmeie b&kt:m, Jl'abt o her gUn 
daha i!erl gidiyordu. Btmun llze -
riııe ben de her gün bl.ru da.ha 
dfkbtıl ckwumafa mecbur ol • 
dum O kadar k1 artı kanneinln ea 
nmı 'ldanata baoleml§t.mı. Hattl 
bam.n benden nefret ediyordu. 

- Zavallı çocuğum ..• 
Diye Puvaro mırıldandı. Rozıali 

hcüiyenin gösterdiği bu tef.kate 
k~ ttiru ettl: 

- HaYir, bayır, dedi. Bam. •• 
CDna.yın. Göaterdlğiniz fefkat be
ıü raha.t.mz ediyor. Acmwm.ll d~ 
ha 1'i.. 

Ve gen~ m göğilcı geçirerek 
ili.ve etti: 

- 0 kadar yargım, O kadar )'OT 
gnnuın ki. 

- Biliyorum, dl.ye Puvaro ta~ 
dik etti. 

- Şimdi beni het1Ees aııUpa.tlık, 
kötü, Ulk 9Ur&th buluyor. Fakat 

\lar s~rem~:ık. ancak birkaç ~·er
-!.e 300 ki 'omctre kadar geri pU .. • 
lıilrtiUk. Fa.kat kuvvcUerlmiz.in 
arttir:lm.a.!II :imkAnı o1Ul'8& '\'eya 
Alman Jruvvctlcri ikiye b&ünUr 
\•eya p.rlt cephemnde be.şka ta 4 

raflarda yapılaca.k bir lfllşu1.znn 
hareketiyle za)'I!:JYacak .o1Ul'83 
• ld bu da..lıa kolaydlr • bu takdir
de düşmanı daha u.zalda.ra, Al~n 
bududu:ıa. Berline va da.ha iler .. ye 
doğııı atm!lk fmkAnı hlsıl olacak
tır. Alman ordu'an ne kadar ge
ri mıecek olu?m maneviyat!arı 
~kadar bozulur, AJma.nyada.lci ga• 
leyan ve memnuniyetsizlllr o ms -
pe~ filli bir ı:ıeldl almJııl o'ur. Bu. 
mmetıcr §imdi eon harekete geQ
mek için bir ipret bekliyorlar. 
Bekledikleri yegliıe •ret ise Al
man oırdusunwı uğrrye.cafl alır 
bir bo7gundur. 

Utvinof netice olarak gunlan 
eavJcmiştfr: · 

Harbin b'.r an evvel bftmeein • 
de menfaatim.iz vardır. BütUn mil 
let1ere emeJlerlne uygun bir le • 
kilde inıki§&f etmdl ldeallıine b
~. ecnebi mndahal~ 
ve h&tbhı ymi.den patlak Yenne 
tinden korlana.dan y&JJUDSk tm • 
lo\nmı verecek b"r suth letiyonız. 

:aı :aı :aı 
~ ....... 

4hm~t A hho,·unla 
,...,....., l'allmldllf ..._ Ne. 1 

ne yapayım, arl* yaı,amasmı bile 111 
__......a.Mn....-eatuı 

....,. _ ... Tf-W'W' '""' 

unuttum. (Devamı V&rJ il•••••••~-~ 



A ŞEYTANI 
Yazan: Çeviren: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

• 4. 
Genç kadın öne doğru eğil..:ii, f hwıus beni biraz endişeye düşilrü· 

ve bir duğmeye l::a:m. Şoför ma yor. 
ha1linin yan cidarmlaki bir göz - Sizin fikriniz ne? 
açıldı, içinde sigara ihtiva eden _ Lev civarJa.rdA olınasa~·dı, 
bir kristal taba!• gi>ründü. Lidya Cafrey KJenç Havs'a gelmek için 
Daney a...-lıa.~ılan ço!: f,cZ'a Eiz~:ı fırsat kollamazdı. Fakat Lev'in o· 
ya düşkündü. Zira gözde epey ili· nu öldürmediğinden eminim. Lev 
tiyat v::ırdı. Bir sigara aldıktan bıçak kullanmaz. O tabanca usta· 
sonra kapağı kapad·. Tim elini dır Kirru5o onun kadar sür'atle 
uzattı: ta.b.n.ncayı ç:.ckip kur~u emniyet. 

- A, arf de.-siniz! Genç kadın le isabet ettiremez, Lev olma~"l
b:r daha düğmeye bastı. Sig:ı;:-a na göre öbürü olmalı. 
kullandı ;mızı bilmiyordum. Bu· _ Hangi öbürü? 
yurunuz! 

- İki t:ıne alabilir miyim? 
- hterS(>niz virmi iki tane a-

lınız! Adi bir ceŞit değil. En lüks 
sigara. Halis İ2n'_i ;r tütünü .• L.ev 
bun,ar için bir sürü para ver 
mi5ti. 

Tim bir tanesini tutuşturdu, 
ikincisini tabakasına koydu. 

Bu sigaraları gayet ça.br:k ta 
nım·ı-tr Zira m~zarlrkta buldaju 
tzbakadakılerin cinsindendir. 

- Lev meselesini artı!t bir ne· 
ticeye bağlamak niyetindeyını. 
Kıskanç olduğundan değil de, 
beni kızdırdığı ve küçü..'.t düşlir
düıYü ic;in. Bir defasında onu ta· 
b:.ı.nc:ı ile vunnağa te§ebbüs et· 
t'm, fakat ne çare iki kurşun 
hedefini şaş!rdı. Ona rastlarsa: 
ruz, belki anlatır. 

Tim dikkatle d!nliyordu. Kar 
E;rsmdaki kadın gW.el olmakla 
braber kadın olarak genç ada· 
nım üzerinde 'bir cazibe tesiri 
yapamıyordu. Hatları muntazam 
ve sertti. Daracık elbise içinde 
ki kıvırcık vüdudu ile 'birçok er
kekleri baştan çrkartacak bir 
güzelliğe malikti. En son model 
bir Rols Roys arabasına sahipti. 
Yalnız araba su içinde be§ bin 
lngiliz lirası ederdi. 

Genç kadm sağ eldivenini sr 
yııımştı. Yüztik parmağında mavi 
kıvrlcrm saçan bir elmas vardı, 

Birden sordu: 
- Ne derec.e mrufunatmız var? 
- Ne hususta, 
- Mis Grir h.aldaııda.. Güzel 

midir? 
- Ay, onu tannmyor mumı· 

nuz? 
BaşmI salladı: 
- Görmedıi:m, ve tanryayım w· 
~ de can atmıyorum. Söy!eylıı 
güzel mi? 

- Hem çok güzel. 
Lidya için için gülüyordu: 
- Hakh."1D.da bilgin.iz var mı? 
-Yoo ... 
- Siz Tsen Landon değı1 misi-

niz? Lev sizinle cok alakadar oiu
yor. Afrikada iken hıa.kkmızda bir 
~k şeyler işitmiş ve onun için siz
den uzak kalmağı tercih etmiş. 
Zanendersem sizin IWntaka.nıza 
adım atmamış. 

Hfila gülümsüyordu: 
- Genç kıza siz de aşrk olmuş· 

8Ulluz. Garip değil mi Levle zevk
leri.niz ayru. 

Deri arkalığa ySS.andı: 
- Belki böyle olan asıl daha 

ıyi. Belki daha enerjik davranma; 
nız için sebep h::3kil eder. .A4ık 
sözlülüğümıü mazur görürninüz., 
Ben üniversitede tahsil ettim ve 
orada açık konuşmasını öğren· 
dim. Sizi birçok şeyler . hakk~da 
malftmat verecek vazı.yetteyın:ı.. 
F:ıkat buna ra~n bir şey söyli-"' .. 
yemiyeooğim. lstiyonım munase-
beUeri kendiniz kesf ediniz, 

Birden c:adileşt(: . 
- Celf'in niçin buraya geldiğim 

biliyor musunuz? Onu şoför ola; 
rak yanınıza almıştınız. Fakat 
gautelerden öğrendiğiıne göre, 
onu tan7!l1Iyordunuz.. Cafrey 
Klenç Havs'da ne arıyordu? Bu 

Lidya Daney sustu, Gözünü !!a· 
bit bir noktaya dikmişti. Saiki 
Tim'in me-.rcudiyetini unutmuştu. 

Birden irkildi: 
- B;:?n Glasgov'a gidiyorum. 

Bir hadise zuhur ederse, beni te· 
lef onla haberdar etmek zahmetin. 
de bulunur musunuz? 

Otelin adresini ve etlefon numa· 
rasını verdi. 

Genç adam!n yüzüne ba.ktrğı va· 
kıt onun sırıttığını gC5rdü: . 

- Niye sizi ha'OOrdar edeyim 
siz ki katil ve soygun suçlariyle 
takip e&ten. bir adamın ka.rısısr 
ruz. Bu noktayı izah etmez misi-. ., 
nız .• 

- Ben de size şöyle bir sual 
sorabilir miyim: Niye size ınalQ: 
mat vermek ve hayatınızı konı· 
mak zahmetine katlanıyorum. 

Bunda gülecek bir şey yok! BM: 
kis sözlerimi gayet ciddt tellkltl 
etmenizi rica ederim. Sizi ilk defa 
Londradaki otelinWde ziyaret etti-
ğim zaman Lev'e kızgmd~ •. On· 
dan nefret ediyordum ve ıntıkam 
almak için fmsat kolluyordum. Sl· 
2lin ha.kknmJda. da birçok §eyler 
işittim. Fakat bu kada.r. Sevimli 
olduğunuzu bilmiyoMunı. Umum! 
yetle hisslya.tunla hareket ederim. 
Daha illr: görüşte bir adamdan ya. 
h.oşlamnm ya hoşlanmam, Siz .ise 
sempatimi kazandmrz. 
Bil~ parlak sözlerle genç a

damm yüzüne~. Sert halli 
duda.klarmda aca.yip bir t.ebesüm 
belirdi. 

- Bir taşla iti kıuş vwmak bu· 
na. derler. 

- il!kinci kuş ben miyim? 
-Evet 
Genç bdm öne OOğnı eğildi ve 

ot.omo'bilin ka.plE.IIlI açtı. 
- Şimdi gidebilirsiniz. 
Ta.m ineoeği mmda.. Lidya Ti-

mi kolundan tuttu: 
- Beni öpmek isten:ıeL misiniz? 
Tim güldü: 
- İğfal edilın«t buna derler, 

dedi. Caddeye indi ve kapıyı hız.. 
la vurdu. 

- Benden korkuyor musunuz, 
yoksa? 
Kadın alay ediyordu. 
Landon mtika'bele ettV. 

J ... rt -
- Evet, korku ve heyecandan 

öleceğim. Ağlarınıza ta.kılma.dan 
eve bir dönebilısıem ! 
Kadın rt>aşım ealladr: 
- Haydi, güle güle, lleride yi· 

ne göıi.lşürüz, bakir delika.nlı, 
Tim Yolun tam ortasında dUfUP 

gö'Lleriyle lüks otomobili, cadde 
üzerinde bir nokta haline gelince· 
ye kadar takip etti. Düşünceli dU
şünceli Klenç Ha.vs'a döndü. llk 
işi Lo.ndra. ile bir telef.on mükfile· 
mesi oldu. Bir talih eseri olarak 
polis müdürü Kovley'i dairesin.de 
buldtt. Ona. şimdiye kadar öğren· 
diklerini s.tta ile anlattı. 

(Devamı oarl, 

-18· 
- Bm memle-ketlme gldelll)şecek doğTa baktı: 

miyim': - Deniz ortasında biri botuIİn8k 
- Belki tcöyden köye ges;e~k ve llU'f'e.. ~apmıp duruyor •• 

kliylillcrlıı hlmnyeslnl görerek glde:,ı_ Diye mınldaoclı. 
llrsiolz. Ve hemen ~mı arkaya çevirdi.. 

D:::Ntz or.TMiTh"l)A nın ADAM 
BOGULUllliEN,-

Bu sını.d:ı. R.amlmuranın içinde bu. 

lundağu ~:el'cen geaılsi ~ mu uzalc
t.a g\lrüneo kllçUI• bir ada.um önünde&ı 
geçiyordu. 
Kept:ın, Kıı:ı:ıtmıır:ı ile lrnnn~urlıen, 

l lrılc:ıbire gözfm l;'r ~r· lcr 111,ıti •• 
derhal dürlıUnUnll çıkardı.. uzaklara 

Dllmcnclye yilksek eesıe IJU emri ver. 
dl: 

- AıI:ıya doltnı dilmen kır •• iti a. 
damı kurtaralım •• 

Geınlnln ba§ı adaya dotra döndü. 
Hafif batl1 esen batı rüJ:pn gemının 
Nelkcnlerlul şişiriyordu. 

Yavq yava' UerlcdJler -.e denizde 
botuJmuk üzere olan ~ yakla,. 
hlal'. 

'Et A 'BE R - 'Ahıım tınııfa!t !7 MART-101~ 

Bın:u'şükluk.larınu 
! ,, 

"'- ;Nası fı 
-CGid.e.r..dihı~~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

côiihit 
lıauıslannın we 
ıözde •'Buruşuk· 
luJdara kart• n 

hnDıtahzararın 
ademi nuıvaffa
kiJelindeo sonra 
:,.. -
nıwoı YAPIW:U 
t 9A$IT ili tlD&VI 
llA&IU HllATlrOL 

lcabmda Günde 3 Kate A.lın bilir. Her Yerde Pullu Kutulan (11'8.t'la isteyiniz. -..]Akşamı~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ·_
1

~ ... 

ı - Keşit, §&l'tname ve plft.nı mucibince idaremizin Ankara bira fahrika. 
smda yaptıra.cağı amele yemekhane, yatakhane ve revir inşaatı işi ka· 
palı zart ınruıile eksiltmeye konmuştur. 

ı - Ke§il bedeli (101.667,53) lira ytlzde 7,5 muvakkat temlnıl.b: (7625.10) 
liradır. 

s - Eksiltme 31.3.942 salı günü saat 10,30 da Kabataşta levaznn şubesin. 
de merkez mubayaa. komisyonunda yapılacaktır. 

.t; - Şartname tstanbul ıevaznn §Ubesinden ve İzmir, Ankara BaşmUdUr. 
Ulklerlnden (510) kuruş mukabilinde a!ınabillr. 

CS - Mtınalta.saya girecekler mUhUrIU teklif mektuplarını kanunt wsaikle 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamesinin F. fıkra.smda yazılı vesik&yı ihtiva edecek olt.111 lta. 
palı zarfiannı ihale günü eksiltme saatinden btr saat evveline kadar 
mezldh· komisyon başkanlığına veya Ankara başmUdllrlUğUne makbuz 
mukabilinde vermeleri l&.zm:ı.dır. Postada vukubulacak gecikmeler 
kabul ohmı:naz. (3360) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
1D4:Z om.ıutt"ı'ELERl 

Küçük Tasarruf ı adet 2000 Liralık • 2000.- Ura 

Hesaplan a .. 1000 • - 3000.- • 
2 • 760 • - UiOO..-

l&U 1-KRAMlYE PLAN.I a • ti()() • - ı~..- • 
&.F.ŞtDBLER: 2 Şubat. ıl 

10 tlİ ~ 

" - 250G.- • 
t-0 • 100 - •OOO,- • 

Kaym, ! Afmjtoe, % tıdno • 
50 -

50 • - Z!IOO.- • 
cı~rtıı tarlhlerlnde 200 .. 2l5 .. - ısooo.- • 

yapılır. 200 • 10 • - ıooo- • 

Desıizden acı. bir ııes yükaeldl: 
-tmdat.. imdat ••• 

Kaptan etnlr verdi, denl7.e can kur
tarım lllnılU atttıar ... bir de dalgıç 

in.dl. .Bocalayan ada.mı güçlUkle ölüm. 
tlen ktırtardılal'. 

Ve elblrUğlle gemlnln güvertesine 
çektiler. 

Gemi tekrar dümen kırarak, Şang. 
bay yolunu tuttu. 

DenlzcBer g-üverteye üşüt:Jerek: 

- Bu adam bir Ru~ benzJyor •• 
Diye söylenmeğe ba..r:taclılar. 
.Kamlmura bu heyecanlı sahneyi o.. 

mktan aeyrediyordu. 
Denizden knrtardı:<lo.n adam o.caba 

bfr Rwı casusu muydu? 
Herkes gibi Kmnimurn da onun bir 

nus casusu oldoğıma sanıyordu. 
Ada:nın srrtmcla Mo~ollstan Türlde

rinlo giydiği blr elbise vardı. Yaşı o. 
tuz beijten yukan değildi. l\loğal Tilrk 
lerlne benziyordu. Ko.ptaruı.: 

-Beni olüındeo .kurt.a.rdroııız.. Allah 
lllzden razı olının •• ! 

Dedi. 181ak clblscslnl çıkardılar. Sır 
tuıa bir ka;put verdiler. Kaptan sor • 

da: 
- Denize mı düşttiıt.. bu feltıkete 

kim sebeb oldu? 
- Ben l\Jogolistanlı bir TUrkUm. 

(Neng.Po)dan hareket eden bir kilelik 
ycUcenU fl'3 Şa.ngh11ya gldlyordum. Yol· 
dıı. fırtına çıktı. Gec.e gemiden denize 
dil,tlim •• Raptan benim dliştU!ilnıU 

gördUI;'1i halde dümen kc-ıp beni kur. 

taramadı.. fırtına çok şlddetılydL ge. 
mı yoluna devam etti. Gece yllrIJJm. 
dıınberl deniz ortasında dnJgalarla 
boj;'11ŞUyorum. 

Kaptan bo sözlere Jınanmama.kla be
raber: 

- Ola.bilir, dedi, kaptan bir kişi için 
bütlin gemi yolcu1annm hayatmı t.eh. 
Ulteye koyam:ız. Uen de ol!nm ır<'çlp 

gl<:ooektim. NC'ysc, tanın varmış ki, 

eenı gördillc ve kıırtn.rd.:k, 

* * * 
-ı . 

Mogolbtan TUrJderlnden olduğunu 
söyliyen kaznzed<'nln nklı haşam. geL 
mlııofl. Ona sıeak çay verdiler, elbise • 
sini Jcuruttulnr. Fakat, Kamlmura, 

trnn ı'I lr<!nillne: 
- Neng • Pu'clıın Ş:ınshaya bo11 ye. 

Şehir TiyafTosanun 

il 
DRAM KISMINDA 

oı: Akşam 20,80 da P A. B 4. 
(Yar.an: Neclp Fazıl 

Ktsakil:rek) 

KOMEDt KISMIND.A. 
t 

Ak,a.m 20,3-0 da ÖKSE VB St1KSE 

DOK'XOB 

HAFIZCEMAU 
"LOKMAN HEKJM,, 
DAHIL1Til MUTEll4.S8JSJ 

Dlvaayolu lM 
Muayene saatleri: 2,6-6.Tel! 22!9B 

,-atmazdan ev. 
veı. terk.lb1n.e 
genç hayVan• 
lann hüceyre
leı1nden. ıstlh
nç edilen Bİ• 
OCEL kanştı. 
f nımış blr krem 
tatbik ediyc>
nun. Bu, tıpkı 

•clldln1Zln Bİ· 
OCEL1 i ctgUıı- U;.Dlllll:I! 
. dlr-t; Sihr1im1z ( !__ _ 
olan. bu cevher sayeaıniie1_.J'Ziyıfla
. ınış · cUdlnla beslenecek; JtaıeleşlP 
gençleşecek/ Bu clld gıdul. bütün 
dflnyada tasımmıı bir. clld müt.c· 
bawsı tarafından ke§f ve hali ha· 
zırda pembe renkteki Totalon krc· 
mlnln terkibine ıtbalt\edllmiştır. 
Her akşam 5 yatmazdaıf 1evvel ye· 
glne:ı clld gıdası olan bu' BİOCEL'li 
kremi , J kuJtanmuı.. S&bahlart' <l r 
beYazl,fTenktekl }Tokalan tkremir.ı 
kullanınız.ı O, cildi _besle~~ı~ mc· 
samelerl ı...Is~~yal' 
tçln mümkün olan " mükemmel 
bir ~as te~ _ede~-~Bu iki kremirı 
ist.lmallnde m~neı.&celer ga.· 
rantllldlr .ı; Aksl. lıalde Jt'verdlğl.niı 
paranın _tkl mlSll iade Olunur. 

1 
Delllz Levazım Saflnaıma 

llOmlsJOllll Dblan 
ı----------

. . ~ 
50 kilo paçavra \ --~' .-..Le+----

100. ~ ·~~~ 

.. -

lOOO adet kopça (nlhmme ~ _ 
J 94. met. Renkli bura.nd& .(mlmune &fbl).; 

68 Bezli ft\HaA.n>ba .. ' ' .. --..- '.\ 
18.2 adet Fermua. ~ -~. ·ı.....,rrNır""'"'-

' '16 ,, Buran.da ıenglnde matdne malCa.fuı iO~N~-
15 kilo Nitrat d&rjan ',, 

·- · YulOi.raa ya.zılI sekiz kalem maıumentn 19.3.M2 perpmıbe gUni1 sa:ıt 
15 te Kasmıpa.şa.da baluııan denlz levazım aatmaıma kamlsyonUDda. pazar· 
lığı yapilacakt.Ir. İst,eklilert.D belll l'iln :ve a&at.tl\ ~ ~Oı&llı ıntlrl'• 
caatla.rı DA.n olunur, (341i2)j · v "' - 'f - "( .... --.,..-:- • , 

•• İil -, - -,._ " """ ~ - AA ~ 't\ ,> 

1 - Tahmin olunan mecmuu hedefi 34.740 rira olan ~O.OOOJ \ilo l<urıı 
üzümün 24 mart 942 salı günü saat .15 te kapalı zarfla eksiltmcs' 
yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı (2605) lira (501 kuruJ olup ;artnamesi hergün (1741 le'· 
ru} bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - isteklilerin kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek. 
lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadcır 
Kasımpaşada bulunan komisyon baJkanlığına makbU% mukabilinda 

vermeleri. (296n " 

Yaş sebzo ifôm 
- Tahmin olunan mecmuu hedefi (17630) tira olan mı b'eı ltaTemCI• 

ceman 105.000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin 23 mart 942 pazar· 
tcsi günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakhr. 

2 ilk teminatı (1322) lira (25) kuruı olup ıartnamesi hergün komis• 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanıim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evv•· 
lıne kadar Kasımpa}ada bulunan komisyon ba1kanlığına makbı.ıı 
mukabilinde vermeleri. (2968) 

KARAR HULASASIDm 
C. 42/SlO 

Milli korunma kanununa muhalefetten !ııt. Zindankapt caddesinde ~ 
numarada kunduracılık ticaretlle meşgul Yorgt oğlu Todort hakkında tstııJl 
but asliye iklnei ~za mahkeme.sinde cereyan eden muhakemesi netlccıı.r.d 
suçlunun fiili sabit oldut-ndan mllll korunma kanununun 82 ve 59 uncıl 
maddeleri mucibince yirmi be§ lira p·ıra cezam ödemesine ve yedl gUn mUil 
dctıe dükkl\nmm kapatılm~ma ve hUkUın katileştiğinden Ucretl suçlu)._ 
ait olmak üzere karar hullsa.smın Haber gaze~.nde ne~esine 7,:ll· 
041 tarihinde karar verlldL (3175) 

re gitmiyor. Denize dll§mesl de )'alan 
olsa. gerek. Fakat deınlz ortasmcıa bL 
tim lcar~mıızo. nerden çıktı 't !luJıak.. 
imle lii, önünden g~t!ğlmlz ~ kıırJL 
ld kiiçü.k adada bizi gözetliyordu. De
nize ıı.tddı .. Kaptıın tarafından görü.. 
füp kurtarıla-Oağmdao emlııdL Şimdi 
içimize girdl, Gemide-ki yolculardan 
ıtUphcsi olsa gere!<. 

Diye mırddruuyordn. O gün bir te. 
eadilf eseri olıu:nk rtlzgA.r artmağa 
başlamı~tı. <rec~ yo.ns!<lla., olınnum ıııa. 
baha lmrşı Şanghaya vıırma!arJ muh
t,emeldl. . 

lfamlmnra, gemide ahbab olcluftı DL 
tıyıır Çlnl:ye bu adam bakkmdakl ll.k. 
rlnJ sordu: . _,,,,-

-Sen ne dersfn bti lşe't,. ' 
- Ne diyeyim: ca.swı;;. 
Ve ba:-mı shllıyarıı.k gülllmsl'dl: 
- B!lnu :ı.ı:ıcak casuslar yapabilir, 

Mı>ğoJ Türkü olup olmııdrlfmı anlamak 
çok lrnla.ydirM SlliuıeUl ıee, dodlğlne 
lruı.nnbUirlz. 

- O hlllde lmptanı ikaz edelim de, 
bir kero mna~ ene rtti!·stn.. 

~ICS<:lcl1 kaptana o.çtılıu: 

- Bu adar.ıda.n ıUpheJenfyorm;. ı;:t 
kere muayene etseoJ.z, ha.klk.ıı.t derli" 
an1a.,ı1ır. 

Kaptan bu tekllfl kabnl edm'ek, gt
1 

mlcllero enılr verde, httvlyeU meçJıll 
ada.mı muayene ettiler. Sttonetu oırı:ıl 
dığı meytlana çıktı. Kaptan &&sırdı: 

- 11.ııı:ılya sen l\IogoUstan Türl<lt t 
rindeo. olduğuna iddia. ed.Jşordı•11 

Müslüman olmadrğm meydana çıırtı·· 
Şllpbelt adam admm ''Akbıı.y,, ol ' 

duğwıu Uerı sürerek: 

- Ben TUrkUm, dedi, fakat aııcıı' 
müslüman olmadı,, :Uogollataııda. JJI; 
liiman olmıyan milyoınlan:a Türk 
dır. 

Kapt~ı bu sözü de m'lkul görıJlt: 
1 

- Dırakıo. ~ adımım y~ıısı? 
p·ı" Türk olmu,, mlislUma.n olmamış.. f 

dan bize D" ': Denizde bo{;-ulurke.n f. ı:f 
dilin, kurtardım ı;ı.imdl S::.nı?"hnYll .... ~ • - ıı 
diyorum. Ora.ya. çılrıı.rmt>.ğa r.ıccll 
rurıs. ''a:ı:.ıtem onu ölümdı•n ımrturJJ.I 
tı. Ondan öleslne lmn,:r.:ıı:ı .. 
Kı:unhnura ba nd::ırn':ı d~ ~ r· ·" 

(V ...... ~ı . ) 


