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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 . ) 
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Almanya 
Ve lsveç 
Mü nas eh etleri 

ttaseytl Cabid YALÇHt 

A LMAN muhitleri Almanya 
ile ıs,·eç.ln n.raJan açaldıi;ı· 

ıaa vcyu açım.kta olduğuna ~r 
ortada dolap.n henM'IL,.leri tekzıp 
etu. J:ğcr aralan ~ılmak tabi• 
rinclen aa.la§llacak miıı& AJnmaya 
ile İneç at'Ml1lda bir harı> (.ık• 
fblMJı ~ INnun uh olaııadıiı 
kolayca kabu ledtlebilir, Fakat bu 
t-ekzfp İ!J\eçle Ahnaııya ~a 
Blkı bir &ıstluian bükiinı surdiiğil 
tnlni.sını 11.ac edeaaez. Bilikis i
ki memleket ..-da dllnyaJI 
görme tam h..-aada epeyce 
böytik blr aynlık olchığu ~ ... c
dllmc1< ılmndır. 

Buna kaıaaat getirmek için cid· 

d . t' · •·"-r edilebilecek rl\"afet• 1 ıye ı aa- _ , 
~re kıymet ,·ermege lüzum yok· 
tur. niz:r.a.t Alman kaynaklanDdua 
ortan çtkınlJ baEı JaalcSk-t.&eri 
h1'tırlıunaıl, Alman • lneç mlbıa
lıiebetl erin!ıı hakiki usfmJ uıbya
IAlmeğe kiti gelir. Geçea~rde Al
ıneıt gazete \'e radyolan lsveçl 
ele alarak ona yol öğretiyorlar ya· 
ııı tuttuğu yolu beğenmedi.lderlnl 
bUdirerek bnçi battı Jıare1'et de
ii<rtırmeğe davet ediyorlardı. 

İsveç karbin ~daoberi 
tararsızlığuu muhafazaya mukte
dir ohnn, bir memlekettir. Sava§B 
~mak hususunda da ~-~b~~ is
tek göstermlt değikllr; çunku or. 
tadakj kavgadan hi8se ~& 
bir menfaat ve Hizum miilah~ 
<:Ur.emektedir. Fakat AloıaDY_a ı
ı:tn bitaraflık mefhumu gf ttıkçe 
Ol"t6(1an kalkıyor. Bogilne kadar 
lıvp d~nda ka.lm~ memleketler. 
it.in de Alm8nyada gittikçe kuv· 
'etlenen bu ~yül bir tehlike 
halhti atıyor. Almanya sıkı§Jk bi,r 
duruındadır Bütün parlak muuı
falnyctıerJ ~nu h~ledjğbtin aluıi 
Yerlere götürüyor \'C her zafer 
ın.J,rumiycU biraz ,]aba arttın• 

or. Bu şart1Br içinde AlınaDY& 
1Mn harbi bir an ev\·el blt4rerek 
Ulha kavu!JllJIÜ ~ sı~tmeı bir 
ıhtiy~ tefldl etmektedir. Bunun 
için de Ahnanya etraftan yardnn
eı torlamak istiyor. 

Bttldağu yardımcılan ki.il göı• 
lnC()Jği Wi yeni yeni yabancı 
IQı,.,.ctlcr temin meıksadile sar· 
fet.tlği gayretlenlcn anla~dabillr. 
Alıınauya bu harpte bitaraflık ola.
?Uncağını :tsv~ ~ian ll(ığa 
•hta.r etti_ Bunun minisı İb\·~ln 
Almanya lehinde ıııilô.ha sanlması
tıı i"tCnıektlr. Böyle blr maceraya 
u.t,ıltıadikoa lsvcçin Almıı:nyayı 
~nnn edebilmesine imkan nr 
l'Qı(lır! Demek kt İsveç A lmanyı;. 
lltn Yanına geçip de onun İ!iteı:liği 
~Pheyc ordu göndcnncdlk~e ara-

'1tıın iyilepıesi kabil olmıya
<ıa.ktır. 1ıste bu ba"1nıdan, Alma.r.· 
Ya ile lsveçln münasebetleri pek 
dostça (leğlldir dfml1cbilir. 

1,.akat Ahnuıyanm iıweçteıı İ!i-e 
~klcrt ancak t~·ik, propaganda 
~~ ihtar :feklllt-rini g~iye<-eği 
~ın<layu:. Almanya ~u sırada 
RusYa ocphcsinl brraklp yahut bu
~n bir P&l'!:a zayıflstıp tasarruf c-
eceiı kuwctle tsveçe hücum et

tne .. •• k "' 1 aldınclan geçlrem6. tneçln 
endlsi için faydalı olmasmı dü-

15ti nUr, fa.kat ku\"\'Ctlerinin bir kts
tnnıı laveçt.e yıpratmayı göze al::• 
hlaz. ıs. itibarı. Almanya ile h-
"Eıe .. 1 ' ~ lıl •ILSeMtler lı&-
~ . ~~_. ...... 
A.lceektir. Gorilnii~ na1.aran ts,·eç 

ll'l!ln tcıMik Ye tehditlerine bo
l tın ei;nıı~ eecktir. 

İngilizler 
Petrolleri korumak üzere 

fDAREYERl: ANKARA CADDl!:il• 9-A.h"IT \-URDOıt IS~BUL Tel. 23872 

TEMEL ŞART EL BiRLiGiDiR Adada Almanlar 
tarafından lstllA 

mavnaları 
yapılıyorma, 

Amerlkada 
2400 yabancı 

kadın tevkif edildi Alaaaa tedbirler etısa olabWr. Onları 
kltlleyecell 1erce tedbir alanlara 

doıt Jarllımı J8)tmak ıazımdır -o--
Bu mavnaların, tayyarelerin 
himayesinde Kıbr11ın iııa . 

linde kullanılacağı 
söyleniyor 

---
8000 evde yapılan 

araıtırmada 

llllıver tinllormaıa. 
n, ukerl barltaıar 

balanda. 
I..oııdru, 18 (A. A.) - lngiliz 

!\eniz e hava kuV1' P•leri tarafın• 
ı!:uı mllşterekcn Rodoea indinlcn 
darbe, Britanova ajansının aSkerl 
.uuhardr:ne göre, lngiliz tayyare
.-ırl tarafından Fransız istila H· 
manl:ırma karşı ~ıapılan taarruzla-
r. hatırlatmaktadır. 

Bu muharrir şunları ilave edi-
~·or. · (De\"amı S üncüde) 

Vasıııgt-011, 18 (A.A.) - .Baıı mu 
dolumtımt BıdJI şuı:ı rı y nıtı;t r. 

Jo"edcral tahkikat bUrosu memurları 
tarafından düşman teb..'lasındıın 8 bin 
kişiye alt binalarda ele geçirUcn muh 
tcıır eeya arasında Jnpon, Alman ve 
Jtalynn bahriye Unlformaları, askeri 
bölgelere alt haritalar ve fotoğraflar 
bulunmaktadır. 

1 Müddeiumumi, reisicumhurun be . 
yannamcsinde taşınması yasak oldn 
ğu blldirllen bazı eşyayı üzerlerlndc 

1 taşıdıkları için düşman tebaasındn 

~liJlı Şer İnönü nutuk ~y1erken ve tzmirdcn bir g(>riinlı.5 ... 

Tir piç 
zırhlısı 

2400 kadının tevkif edildiğini söyle . 
mişUr. Bu eşya arasında 1500 taban. 
ca, 1311 fotoğraf makinesi, 1200 rad· 
)'O Aleti, 157 bin mermi, kılıı;lar, han. 
çcrl<'r ve dinamit vardır. 

hınlt, 17 (A.A.) - Milli Şef 
lsmet 1nönü OOgiin İ7'..mir halkına 
hitaben a.,ağıdn:ki konuşmayı ya.p
~tir: 

1 ~ iki ~enbcrl ı>.ranrz<la i~i n~m .. vcriy.mız. Onları çalışkan, 

İzmirliler, sevgili vatan~la. 
1 

rakıt geçıriyorum. Ayrılrrkcn sı- ,gurouz_ ve anlayışlı olıırnk, haya
mle bir konuşma yapmak iste- ta yenı zamanın lsterlerine hazır
diın tl&c önce şunu bildireyim ki , lamaya çalışıyoruz. Ana ve b:ı.ba-

j se\'llhMimden çok memnunum. Vn- i:ırm da talebe lşlcri."li benim an- 1 
rDD, ----------- ~a~daşlarunı sıhhatli, fynumlı, iş- 1:3~ı:nıla takip etmelerini istenm. 
- ""cırı. ve gUçlerilc devamlı olarak . O~tme~er \"a.zifclerlni ~n ım

Yeniden lnglllz 
tayyarelerinin 

btlcamana ajradı 
IA>ndra, 18 (A. A.) - B. B. C. 

Çanakkale 
zaferinin 
yıldönümü 

18 mart Türk tarihinde önemli ve 
parlak bir zaferin yıldönlimüdür. 27 
eeM evVf'l bugün, 18 mart ııabohı 
Türk ordusu Çanakkı\lc)·I 7'.0rhyaıı 

müteflk dU,mon dona.nma..'lmn karşı 
parlak bir :r.af<'r kazanmı~, Boğazı hep 
birden zorlayan sahillere relik ve ateş 
-aj!'dıran dcni'z devlertntn korkıuıç bil. 

l MeL_..,,ln çelik ima.rıh ı;öğsU camu .w•""' 
k.ar!}ısvula erimi .. , bo:rguna uğram15. 

S hlı Bo,ıı,.,,z sulArD1" gömUlmUt. dl. vr &·· •• 
1 ğer UçU de bir daha vatlfe gorı•m ,\ c-

oek bale gelmiş, Çanakkalenln l'CÇll • 

meı:llğl dUn)"& tarihine g\':Çmiştlr. 
betle kahraınl\ll V.hltl<-rl. 

Bıı mUna.~ min 
m1%1n azl:r. hatıralarını saygı ve . 

netle anıyoruz. 

Avustralya 
BaŞvekili ·· 
.diyor ki: 

Avastraı1ada Ame
rikan askerlerinin 

bal anması 
Cesaret verici 
bir hô.aisedir 

.(\"lı&llll s iDcöde) 

ı::.alıru.r gördüm. Uğmdığmı bir çok 
1 semışlerdır. Hcv('SJI ve clikkıı.tli

yerk>rde okullan gezdim. Okullar- 1 c!irkr. Tn'cbc ile candan meşgul 
da.ki durum ve çalrşmn.Iar, benim- <:>luyorlar. Bundan <'ok mc.mnıı
le beraber olsaydınız, !\izi de mcm- ıı 1ım. Yeni nesUn y tişmesinde öü. 
nun ederdi. Okullm-<13 talebe)i u- retmenlerin vnz'.fcs.i bUyiiJ-tür 1lk 
~umi olarak iyj buldum. Talebe- (iğretim, tekni't öğretim, ·or~ ve 
nm her ha.kundan sağlığına çok ö· (Dc\nnu 2 ncide) 

Norve~ açik.la.rmda lngili.z tor
pil tayynr~emun hUcuınuna uğ 
radıkt..'Ul sonra Trondhayma ilticn 
ctmis olan Alm:m'arm 35.000 ton 
; u~ 'l'irp.ç zırhlısı, or:ıda.n çıkarak 
rahn şimalde N'rı.rvikte görtilmüco: 
ve lnglliz tayyarcleriyle deniz 

1 
kuvvetlcri.nin hücumuna uğramış • 

1 trr. 
' Bunun üzerine Tirpiç zırhlısı. 

bir fioroa gMp snklanmrşt:r. tr.
giı!iı gemileri flordun dışında do-

1 l<>.şıyorlar. 

Bir inşaat amelesi 
Şakacı hortlak Haraççı köyünde her iskeleden düştü 
gece bir adamın OffiUZlarına biniyorl Ağır yaralı a~ele hastaneye 

kl . . ı kalclırılclı 

SiliVRiYE BiR 11üÖRON EZ 
ADAM!,, MUSALLAT OLDU 

' ., .. 
Iran KıaLiçesi 
Mısırdan T ahranr.t 

dönüyor Evlercle tel clolaplardan yeme en yıyor, at gezintis' ı 
pıyor tav.iyeleri clinliyor ı ya. Kocamustatapqada Ali TUrki ao _ 

' kağmda 76 numarada oturan ınşaat 
ameıeslnden Galip Karakaıı, 15 metre Azerbaycanın Irana ilhakı 
yükseklikteki bir binada çalışırken R 1 ··1tı"mo . ve usyanın rana u -
muvazeneınni kaybederek yere dil§ • • _. • • 
müş ve baııından belinden ağır suret - tom verclıgı şayıaları tekzıı; 

Muhtar bu sırnaşık ınisafirden bizar 
kaymakama şikayet etti ' 

Geçenlerde Silivridc b T eve 
<Perili ev) dendiğini zira bu c\• 
ae gece herkes çekildikten sonra 
aklın kolay kolny ka:bw cdemiye
ceği vaknl:ır cereyan etüginı yaz. 
mıştrk. . 

Sl:livriden gelen haberlerden 
halkm bu peri ( ! ) ye (Görlinmcz 
adam!) liLlro.bmı taktığı ve Görlin
mez Ad:ı.."ll'm şimdi de kazaya iki 
-.at mes:ı.fedeki Ha.raçc;ı köyüne 

~ ~ttJtt, ( ! ) -·~~lmalr~. 
Hortlak diye de ısmılendırıle:ı 

ve icraatı görülüp faili bir türlil 
görülemiYen bu garip nesne, ge-

• 1 l 
te yaralanmıştır. Yarah hastaneye •ı o unuyor 
kaldırllm~tır. (\'az.ısı S üncüde) 

ce~eıi faaliyete geçiyoıınuş. Tel 
do aplnrı açıp yc":.'e-ıtlcri yi\•or k E f d • J l 
palı alırrlıı.rdaki beygirlcı·l. eğ~rt: sn a l l n t ege l m : 
yip b:r müddet tenezzüh ettikte~ __ _ _ _ .__ _ _ -

oonra tekrar aldığı yere bırakı • k., 
~~:..""., ad•m" ,. <•ı _,,. 

1 
Lokantalarda kartsız e .ne 

ii.detlerinden biri de geceleyin }xı. • ı · · ı . or mu ? 
Z1 e\•!cre girip 83.İliplCrjnin omuz-.ı. verı ıyor mu, verı mıy • 
na çrkııın.s: ve onlarla adeta alay 
etmegjdjr. 

M:thut nesne, ayni amanda 
muti b.r hizmetçi ~ibi, sırtına bin 
di.h'i adamdan aldığı talimata göre 

(Devıwu S üncUde) 

Lokantacıların '·Amentü,,-ü: Can boğaz.elan gelir! -
Gene kadınlar, yemek pi§İrmeslni bilmiyorlarmıf - Lo. 
kantacılar, •Ütcülerin yemek •atmamalarını istiyorlar 

(Yazısı 8 Un<'i!tl::) 
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iJ4Hab!'!J 
•1ııb1 .-e Ne,.iyaa Mlıdtid 

hakkı tarık uı 
llaa.Jclığı ,u: Valut Mattıum 

A.UuNI!: ŞAftTLAJU 
Tllrkıye Eenebl 
il'-00 llr. 11.00 &r ~ 

fi •.nU& 
I •Ylık 
l llJ'ta' 

1..60 • 
4.00 .. 
LGO • 

H.00 • 
8.00 • 
a.OI • 

ra111 t1••111e11• 
-oıı-a...__....._ .... -

mlşUm. b:ınn. eknrıelı: pttrscne. 
- GaNea, adama lleda~'S art vedL 

mez, halli ekmelc 'r 
- Patrcıa. !knlm pn cl~ttml 

1ıqkuma mı verdin 70kııııP 
Ve luılıkooamaw, lokantama • SÖ" 

rilleblleeek yerinde, puD1I malla .. L 
l&n: 

ON 
&vutralya B~vea 

ldU .. ,. ki: 

"Kıırtaız. ekmek Jcatıyeıı verilmez!" 
Geçellde arkacla!}mı mımıet )flln.lr. 

le. Beıyoğluada Mr ıoıro.ıtaya gttmlr 
-- tcıanı reıetnmı: 143'70 tık. İşittiğimiz slJı:lcr, JIUcmet :MUnlre 
<:::s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l'i ,a cümleyi nrretUrmifd: 

Kambern, 18 (&. A.) - Bae
veldl Kwtiıı .Amerjka.n kuvvetle
rinin AVU8tralynda karaya cıkm . • 
w h&kkındB şu beyanatta bulun
aı.uştur: miihiJrı miktarrl.a Amer=,. 
kan kuvvetlerinin Avuatı-alyn:da 
l•u unduklnrmı bUyük bir memnu
nıyetl.c bildirlyonım.. Bu kuvvet • 
ler:in .mcvcud:yeti yalıuz CClaııet 
verici bir hadise değil ayni za.. 
manda gecek Pasifikte gerekse 
bütün harp alıalarmda harbet
mek hususunda demok.rnrllerin az 
:mini göstermesi rJıbar:yle de 
:memnuni~·eti muciptir. /: clikan 
kuvvetleri mtihi:n miktarda hava 
ve :ura Jrıt.alarmdau mürekkep • 
tır. Avustralya ballc Avustra ya.. 
~ a yardmı etmek azmini gösteren 
B.r1eşi.k Amerika Cumhurrei.sine 
ve halkına derin minnet hislerile 
bağlıilır. 

-------------------- - Lokaatac-.ılar, dAM adamlar \W. 

DündPn ~ 
uqünP 

~"'ıdotı. aıanaımn ~dülı ha.ber
e 'o"' dür.va t10.zit1~ıne bakış 

General Mak Arlur 
başkumandan oldu 

~"u:ıtrıuyada.n blldirildiğino göre 
b' erlkan donanması taarruza tıazır 
~ lıaıde bulunmaktadır. JaJ>ODyaya 
ilen Yapılacak olan hUcumdıı, bir çok 
~ lııııtııar filounun &Unde öncWUk 
>'ıı eaını görocekUr. Amerika harbi -
ıı-.. n:zareUndc blldirildlğinc göre ge. 
~ili Arlak Art.ur dUn tayyare ile A • 
ita taıyaya va.rmı§Ur. Generalin refa
ttı lbıtıe zevcesi, oğlu. ıw.rmııy başkanı 
~?rıger:eraı R~ar Sunderland, Amerl • 
k._ hava kuvvetıeHnden tufı;-cncml 
~ .lorj ve bir çok ba§ka ba§ka 
ıı ay subaylar bulunmaktadır. Go • 
>l'?a.l Uak Artur 22 §Ubatta Avustral· 
~ hllkQmcıı tarafından göstcrllen ar· 
~ ~rlne Fülplnlere kadar uzanan 
ifa 3Unin baokumandaıılJğı vazı.tesln1 

Cdece"Ur lt ·~ . 
~ llZveıt anlaşmalar yapllmea umu. 
>l ltararglıhını FiUplnlerdcn Avustral 
IJ: h. nakletmeaüıl gcnerc.le emretmif
ıte' Generaı FiUp~lerdekl kumar.da 

l'ttt leikfIAtmı ıslah Jçln mühlet 
~ip, lluzveıt de 1MJ ırıQhleU vermJı
lt~ !)iter taraftan A vustmlyıı bııre· 
J h:llrtJ.:l dün Port DarvinC yapılan 
~Pon hücumunun askeı1 hedeflere 
ı;c:lb edil<llğlnl ııöylemlşt1r. Şehre hiç 
aı-,,~ yapıımamııtır. Askerler 

1.-~da 1ki ölQ 11 yaralı vardır. Yer. 
ile ' .,,, ita l'dcn birkaç kişl yaral&nDllltır • ..,..r_ 

11 ~ bina ha.rap oımuııur. Fjllpi.'llerdc 

~ &'C~en ı;11nlerden sonra Bata.an 
lla lda. Jııpoular .AmerilWl .ııatıarı
p bir t4arruz yapuıış, bu taarruz 
llıı1tıırtuırnuştUr 

le .\ınerıka hıırbl~e nezareti dUn bir 
ltıı.~1t ne,retmı~. pek )lUyUk mlktarda 

a vo hava blrllklerlnln §lmdi A. 

~!Yada bulunduğunu bildirmiş • 
tt • :Su hlrlikJerln mevcudu, nereye 
~1'1eri 'Ve Derede bulwıduklan hak· 
~ bir haber ı.·crUmemc~redlr. Do. 
ll~a~ Cavndr. Bandoengde eıılr e. 
i1ıtıı .\nıerikan askerlerlnin 1500 °1 • 
ı\.oı,.L nu bildırmektedlr. Toky<>da çıkan 
ı:ı '""oı ~lcs!nln blldlrdiğlne st1rc. 
ı~lra rsımallndeki Japon kUvvetıeri 
*lı lllartta stratejik önemi haiZ Babla 
tııı.~1 Rocban civarında karaya çık. 
'lılııc 11 beri 130 kilometreden faz.la yol 
Jaııo lan sonra işgal etmişlerdir. Gene 
~ 11 uınunıt karıırgdhmın bildirdi -
tıı.~ 8ore Bmnanya ve Hindi.atan kara 
~ .t'Uıda ha.rek!tta bulunan Japon 
~ l'llZa,ltılan dtl§man nakliye gemileri· 
~ dartıeıer ktdlrmi§lerdir. Bu de. 
it lııar 15 marta .kadar 81000 ton -

t~tını batırnıxpardır. 
buı llllllcUnc radyo ile bir hitabe· 

r lt.:Unan llladam ÇankaY§Ck denı!D-
J Pc. 

ı ~il ç nYaıun btiyUlt kudretine rağ • 
1 • e~ in feUıedilcmlyecekUr. Muvııffa· 

, , Ulaıan muka vemetlmlzin SllTl 
'11.bu~lt vo sadedir. BiZ .mağIQbiyeU 
lıiQn~Yen blr orduya sahibiz. Ru. 
tın klıvvetıere dayanarak V!l 

l•rtk lııı harekctaız kalmaya icbar e. 
1 ııııc ~ •ene doh§ct ve b1üın saııt· 
liırııJi:ı kaı-p koyduk. çının yo.ptığmı 

tan da yapabilir ... 
lı ~ 

fi.~ l 1'1\:llAK.E)IESJ: 
I! • OJ:ncıa. dUn generaller ~ahit. olarak 

t t.i.r. PlancJ r ve DUnkcrkto 
~ t' fai:ı 
~ Y dlncl oruular grupu eski 

seIAm! 
- Neılenf 
- Bakepn, kMteız ebnek ftl'2DI • 

yorlar! 
Aradan b:ı~ll %&IDall geçtL Dlln, bir 

lokantan 41otıturDla k•a~rkea. ek • 
mel&: ı,1nı auıl uflettUdertnl 110rc1um. 
Ba~ rflan:ıral< etı CC'rnbl \erdi: 
_ 0 da b!r uma.ııdı. Şimdi gayet 

sıla. 

- ~apmaa! 
_ ~·eıtah dfyonım, !f1mdl 25 lrnnı&& 

blle bir Gdet el<mek bı1Jıımıyor1z? 
- Peki ~izin baı.lm dcrılinlz yok 

, IIll' ı,; • -, 

mu! Rodos bombardımam 
- Var. (lb.§ tarafı l .DCide) 
- Ne mrseU ~ Rodosl::ı Kıbrıs arasındaki mc. 
- Gvııon, yıımalc, ahçr (•rnj;'1, kı-.p aafe 400 kilometreden ibaret.tir. 

kacak. >-at pirinç, ~ete, uırUe, mUş. Rodo6 ga.."!liLonunun N.r kılını A 1. 
teriler.. mandrr. iltinıada &aYBD bir menba• 

- ıııu.-.terllf\r mt1' 1an alınan -haberlere göre, acla.nııı 
- Eu~t, m!literi r. Onlnr nyrı blr l~ :endüstr.S ilkbaharda tat · 

dert. y~ ~g.cn:ncıdC'r, ııenis lıe. l::ik edilmeai muhtemel isWa pliıı 
ğt-nm~ler, ,en teaıuı. ckır.ci< '1.-errn~ lıırı mucibince bir nevi ;a.ıa~r 
mı ~n'trl : \'e blr daha r;elme~. r. inş etmekle .meşgul<lür. Bıı ada• 
Biz de p,,uüık kaldık. 1 :ım A lmanyanna plli.nlan jçiiı e • 

- Eskiden ~~on cxıd:ı'ıi<l"'r-.~ın heımniyeti gitük~e eı tmaktııdrr. 
kaldırdmaaı ~trnlınlla t<u''' etli ülr ce· ı Cenubu garbi W:ikametinde yapı-
reyaıı vardı'! ıacaat her taan-uz teeebbil&ü i&bı 

- Sökme'Z.. \ ı 'f:.odo!la daya.oo.raJc ürıam ~ 
- ~eden'! ı lini hedef tutacağı ıt.ebliui'r. lWb • 
- Ncdıell olıırokl' Rıı, garsonlıırc!nn rrnta bulunan İngiliz ve im~· 

fa.':.ı ııı almak ıçın patronlar lclılnc torluk kuvvctleıi birkaç hafta i• 
1ı1r tedblnllr, pnonlamı tuzla pıırn 1 <in.de başlamıısı ihtimal dııJıt:::ııdc 
kamllmal&n için gnrsonlıır lrhinl' bir lnı1unnn mihver kuvvetlerinin bir 
~ • .ervlülln Jyt gllrtllı:ıt !ı\I için , ı aarruzuna intizareıı talim gör • 
milfıerl ~ ~ tedblrclir. llu k.:ı.dar ıektedir1er. Külle balind 0 yapı • 
dört batı mamur bir usul, ltolay kcl:ıy .:ıcak hava nknılnnnn. ve deniz • 
lraWatlamU. den yap:la~ bir istila te~ebbU• 

- En fıızla hangi sınıf lo!:antnlar ctine karşı koynı.a.k ıcln müdafaa 
ku.ald>'or f h3.Zirhklan yaı.ılnıclrta.dır. 

- Şlmdı en fazla ikinci, üçüncü 111. Rodos &dasmda ~ ~ ge • 
nıf Jo~talar, plJAv satan köftecu~. ıailerin iiss!lne, vnpurlar ve Jiman 
kazançları (yanı knz.ıınc vergileri) az t esisatma yapılıan hasarlar Ahnan 
Qlan ahçı dllkl•Anlnn. l·~oiıklannı sekteye uğrat.nuı.ı: 

- Neden'.' ı:ayesini güt.m.ü...<ıtür, Taarruza :işti 
- 'Nedea olacak, IMmlar N:11erlya u. rnlt .eden h!\llf İngiliz kuvvt:Ueri 

cuz malır.eme ımııaıuyorlar, pol'fllyoa • o kadar YJlld~. Patlıyaıı 
lar da nlsbc~ acur.dur. ctrodan faz. obüsl~:r.Wı Ji,lğmdn gemilerin gil • 
la kazanıyorlar. Ralbakt .ueuzlak u. \'ertcsiııden ıa.dunm so~ 'Ve 
manm4a mütterllerlne f'k-ıtra ekstra '3vlerAıi iy.iıee görmek imkiJır hi
maızeme ile UC'AIZ yemek ı.·erır diye ta- "II oIDıuştur. Bir ı;eyrek .eeat a:Wd 
;nılıın llokantalar lıa ~tlerhıl :mpha. dtıtte yüzlerce Obüs dttş!nüştür. İ· 
faza etıneğe '-e tiıltt>llk de tarifryc talyanlar o dcrRce gafil nvJannıL,r;.. 
uymap mecburdurlar. Malzeme nyat. lardır ld S&hil batarynfa.rı hareke• 
ıannua ııe kaiar ar.ttıtı ma.Uundur. tc geÇmedeıı evvel on dakika ke.-

Blr ,ey batulamıı gibi durdu: <la.r ~bir nw.Jca~lede bulunama• 
- Az kaldı unutuyordum, c!edl. 1ıo· !nt!]lardn'. Birçok JIWhim binalar 

tanbulda sazlı llUzJU, içkili lokautala. ha.sara u~tır. 
nn kazancuıa ıı!\yan yoktur. 

_ Eima'JOm. l"nkat lokllntalarla 

aş avıert de hayli çoktur. 8ebebl acep 

nota? 
- Ne olacak. Bir f:Ok gene zcvcelı>~ 

rln J:'Üzel l craek p~lrmeslnl b~me -
teri. 'Cşcıınıelcri, rrkelderlnl ev ıt0f • 

;rasna ısındıramamalamlu. 

Hind premler mecliıintle 
bir iatila 

1'1'111 Delbl, 18 (A.A.) - Haber a • 
lmdı~na göre Navııabopal pren.slcr 
meclisi reisi 1\7.tılığından iatıfa etıırlf • 
lir. 'Navasın umumt valiye Lltlfasuım 
ııcbcbl.ni blr mektupla bUdireceğl :zan· 
nedilmcktecUr. Navu p.hat ııebeblerıe 
fstlfa et.m.ltUr. 

_ Eskiden aUe muttaklan 'ıırılı? 
- Gene \"ardır. ~t Mldsl kadar 

~.ok defU. Ona mukabil de ıtlmdi BU\çU 
kr yemek pişiriyorlar. su~u, yn. &Ut. 
çü olmalı, ynbud aJıçı. Amerikan ıark sahil larıdudu. 

Ne cc~ııp ,·ereceğlıııi bUdlğtın halde mm yen: kumandanı 
tnadınıa ııu ımall sordum: l'Gbingto11, 18 ~A.A.) - l3ahrlyc 

- "İşten artmıu. di,tc.n artar,. mı, ı .nezareti ~ildlri,yor: 

yok a "eıın boğazdan gelir,, mi? Şark sahil hududunun kumandanııaı 
- Oan boğ!Zdnn g('ıllr! Jnliııhıwra.n amımı A4ol!ı:ıı .Andrevııe. 
LoknntacJlarııı "Aml'ntli.,süıw. ne tevdi eclilml§tlr. Yerine Nevyc.rkun U. 

dersiniz ıızl:r, oJmyu.culıırun 'l 'l çUncU dc::ıiz bölgesl kumnııdanlığma 
REŞAT MAHMUT nmiral Markart. gctirllml§Ur, 

yemek salovuna girlyorlardş. Bir 
nıı ~vvel güzel bir mas31Uil kar • 
~rrın'.\ b€çtiklcri takdirde ıstırap • 
l·~.ı unuta.caıklannı zanneU.ıkle • 
r:ndcn acele ediyorlardı. 

hıt Oll nı C ncraı nı .. n.nr lklnci şa. 
~t J~~k .. ın il ' scııcral kendi 
tı;ıt:olt n it olarak §ahadcttc bulu. - :Mis Van Şuyler sm gö~?ü~. 

ae:U soyıcmı U:-. Siz de kendisini gördünüz mU · 

Tim Alerton :mnesinden birka.ç 
d:ı.kli:ca sonra geldi, yemek sa.lo • 
nundaki yeıim aldı. Hayat:.ndan 
hiç de memnun Gbxısiiığı yliziln • 
den olmnuyordu. 

- Hey Allahım, dedi. Bu se • 
yı:ıJlato cı:!aıu§ oleuğuma o kadar 
ı ;şma.n oldwn ki ... "e atıl cra:ı, 1htıyatıann noksanlığını - Haytr.. • .. 

i"ı:l il ~. rı ı. bllgtsının cksikllğıni - Halbuki o evvela sızı pen • 
a~ cıı.1tı. ~ fanı sut ıylnrm 1Ji fakat cereden gördilğiinü, sonra kamn: 
' ·lı:uı U.kl:ırını yed" t subayların askeri '"RSmtn knoısrr.a ı-ıkarnk lıarckcl!
-ııH "rlnın lllf ~et butunduğUnu nizi dikkatle tı±ip ettiğini söy:u. 
~lr:::.:: ' harpten sonrn geçen ıs ay yor. 
lr. tt.A ttı " mcnın ehemmiyetli nlB· - Ben onun k:ı.m:ırasma doğru 
lıt. lf. 1~0 rnı uruuı .nı izah etml§. bakmadım. Den ~-vlnrz::a güverte ~ 
«1 ~ı.ı atın nun viyat1n1Jl ytlksek ol. ye ve nehre bakır :um. 
la ı ~u fal atkı <l u .ııin m uıeuya. - O and'l gi.im -le ı:·mse yok 
~"a ~le r cttı uıı kn) deden general muydu? Kimseyi f. mcdiniz mi? 
lııa , ~vvcuenntn ve hava karşıl.oy. Uzun lir sükut oldu. Gen~ kız 
t~ı trı8 eıntntn dllşkUDIUğünU do ıı~·.e ıiil-;ünUyor, dü.~UnUrken de r.lnı 
Ce~ŞUr. knışryorclu. N1Jı3yct baı;ını salla • 

(!IJ~ıı. l'll Bl~er, kcnd:lerinc tevdi c. dı: 
1 ~ \'azu Yl hakkJylo başaran fi tank - Hn~ ır, dedi. Kimseyi gormc. 
r lf..;1ne kumanda ettiğini .ııöylcmiş dim .. 
llabta~anıı sayı Ustlinıugu \C c ı · . Bı~. kere Puvaronun. yilıiinden 
C.1tt~ ın aı:ık kalma ı yUzUndl!ll geri 'Jır şuplıe delgıuıı gcçtı. 
~ te ~bur olduk~.lrını nnıat • YEMEK S>\J..ONt'NDA 

' Yolculaı· ki.ıçük gruplar hn.inde 

- Ben de öyle )'Avr'.ım ... p ·ye 
a~es.i it.imf etti. Jı"'eYk&lidc gli• 
~el lhir lu<lınm soğukkanh!lkln 
:l'dıirülmifü olmnaı beni de coik 
müteessir etli. Bu kadar a'çakça 
bil· cinayet işliyebibnek Jç:n in • 
sanın cok deni ruhlu olması la • 
-.m. Sonra o uıvn.llJ ~rzcağrz ... 
,, - mm? Jakelin mi? 

_ Evf:t insanı o knclar acındı • 
nyor ld. Zavallının çok bctbaht 
hali v:u-. 

_ Bu ıckildc hareket etmek-
, devam ederse silih kullanma • Le . 
sım d?ha 'ri öğreıur. . 

_ N"ri'l t:.ı,,"11.n böyle lıcr !ieyı 
rena dii. füıüyorsun oğlum. 

- 't':-b:i c-iirJtü şimdi vnpurdrı• 
Jd hcr·,~ .... ~"11 f}ıipheleniyor?n.r. Sen 
<len bendon h,.rJu.sten eüphe cdi· 

a 
ç:nliler Siyam f:uvvetlerini 

durdurdular 

IAadra, 18 (A.A.J - B B,C: Mer 
iı.cs;ı BJrma."1ya.da Çin kuv\'<ıUeri Si 
Yam kuvveUcrJ.ni:ı ı.crıcyl§lnl dl!tdur. 
mu~ • .ş!.mali §IU'.rtde fle Japoo kuv 
vetıerirıln bir .nehri g~esine maXll 
olmu~lnrclır. 

Rnngonun §ar1tmda. İngiliz kunet. 
leıl. Jap::m kuvvetıerlle temutadır. 

Çuagklııg, 18 (AA.) - .çın uke.rl 
sazcıısu aaıı .gtlnka pzetec:Der toplan 
llımd:ı tunlan ~yleınlfUr: 

Orta Birmanyada ı:andalaym <'enu. 
!bunda. bUluııa.n Ç.n lruvveUer1 beDllz 
Jaa>onı.arı.. temasa ccçmemt,ıerdlr 
Fakat Blrmanyanın ti.mali prklslnde 
Kieııtungım p.rkmda Çin kun"f'tl~rl 
M~kong nehrinln bir ayağmı geçerek 
C!ıan tJevıet.ım LtUllya tıeoebblla derı 
kUçUk iblr JaPQD keolf koiuı:ıu cm pu. 
kUrmU;;~erdlr. 

Mak Arturun pasifik 
başkumandanhğı 

hakkında 
Baneıt ne dedi t 
\':ıt-ln.ı;ton, 18 (A. 4.) -- 'Snh 

tctınrı gazetecileri ka.but eden 'Ruz 
velt cenubu Sa.ı'bi Paaiftkte gene
ral '.Mac ArtJıurun lcumandı:ı.sı aı _ 
ll'Dda bulunan bölgeler:n Sing:ıpu
:run ~rkrna. k:ı.dar umnan bütü.ıi 
~e-vreye uz.andığını söy:~f' 

Reisicumhur, mihverin Mac ·A-r
thunın baş'ka \>ir Ye!'C nak~ n 
}<~lipinlerin ~dilm€8iııe <1«ı.rtızo 
verild ğine ve bu VUiyetin Van.ko
kun Cavada.n aynJmssma bcnzc<:·ı 
ğine dair deriıal propagandaya 
~"&Cağını m.~tJği:n.i söyle • 
nı~ :ve d~r ki: 

'Fakat Birleşik Am~rikada her
kes benimle berabel' şu Jca.naalte
dir ki, Mac A:rtluır cenubu garbi 
Pasifik baş"rom!ıncla.nl1ğ:nda E11i • 
rıinl:erdck.i vazifeır!nden 7.iyade fay 
dau -Olaca.itbr. Qünkü büyük Ok • 
yauUl6Ull cenubu gal'biainde ımuha· 
ı:ebe devam edivor. 

Tatan Tuna ıulanndan 
nıeıkemiz ~ııla1 

ZUrUı, JS (~.A.) - Bµlpr. Rwn.en 
hududu uzunluğunca Tuna .auJ.armm 
J,afması )'ilzUndeD talnibeıı lO lU ldfl 
ıneakenaız Jtaimıı .,,,. ı5oo kadıı.r •v 
otunilamJyacıı.k hale gelmi§Ur. 

150 bin Amerikalı kadın 
orduda vazife alacak 

~aeıııgton, 11 (A.A.ı - MUmessil• 
ıer moolişl tarafından 1411 giln.n kabul 
edilen bir kanun lfiyihut :mucibince 
tııglltcrede oldufu gibi Amerlkada da 
orduya yardmıcı olarak kadınlardan 
ınUrekkep bir teokn ı.1leuda getirilecek 
µr. Bu tcşltll<'le 150 bln kadın vazife 
alacaktır. Hiunete alınacak kadınl'!. 
rn Yll§I 21 ile 4li ar&amda olacaktır. 

Hamam duvarından düıtü 
Fatihte Haydar hamam sokağında 

oturan 1lyıuı oğlu 1 Yailllda saıA. • 
tıacldln, yıkık Qıımaı;n dılvarınn Ur.c _ 
rlncle oynarken muvazencsını kaybede. 
re~ yere dU,mllj ağır surette ·aralan 
ı:nıour. Yarnlı çocul;, cankurtaran oto· 
nıoblli ije ı . .ıstaneyp kaldırılınııtır. 

yorlar. 
- Evet. görünftHte öyle ıunma 

hakikatte bu şüphelerin hepsi d~ 
ı;.ülün~tür. 

- Bir cinayet n;el'ZU.b:ı.ba ol • 
cuğu St~da gülünç <>lan hfçıbx 
hal yoktur. Sen istc~iğin kadar 
masum, doğru ol, fakat Şeille ve 
Asvan za.brtası hcrh"lde •er.in gö 
ııinüııUne göre hükii.m vcrıneı:, bir 
hayli uğr~tmr1ar. 

- Belki daha evvel hakikati öğ 
renirler. 

- Nastl? 
- Mösyö l>.uvaro herhalde ka-

t ili meydana çı_lrorabilir. 
- Bense ona hrç itimat et.mi _ 

yorum. 
- Haklı olduğunu kabu 1 ede • 

Hm og.lum ... FaJtat halu :at bir an 
evvel ve hepimiz jçin sc:v~noU ola• 
rak me~dana çıksa claha jyi eleği! . ., 
mı. 

FP.llııt oğlu hiç de hUkmünU de
ı';'.ştirccek vaziyette d.c- ;ıldi: 

- Mes:-'e bu kadnrla kalmı4 
yor. dedi. üstelik bir de ı: lman 
jn"i'cr var. 

- Linet in kolyesi mi? 
- Ev:t . Cinnycttl'n evvel ve-

ya so•wa bunlıır ela r 'l'Ut:r'l .. 
- lc;Le cinayet s~b~bı bu ola

\JJir •• 

s 

ıran Kr il ıll .. 
Tabr eia uôli ı: or 

Loodn, 18 (A. A.) - Allcsiııı Ht.c ııı ,.c muka··emet lb.. 
görmek için bir mıMdet evı:eı Mı- re' r· · . ' bu •-

t-- ı~ ... --ı ·C 1D n liU \C:fa ,.... 
Bira gelmi§ OJ.an ı.nw ltra"'li'°"" -~{ ı e • .ı- ı ·· talı it' . .. ı.u ~.t>, ıl'!lp ~u.mr.ı:ınna gorc • 
_:;_~zıy~-~gkunt :f1~Urı0K.ır.::.;~ mhılcr ~il i.' m",:fo tereddt:t et. 
~ll u&u; C C"°•LCCC., , ılU..ÇC • • t - 1.:ı. •t"b-t '"'ah da .,..,,. :ı.ar ! m.,_çc:ı :ı • ı 1~ r, ı ... :llıar 
ıı. • ran V'W', ;n;a. r ıve ecncw 1 ~ , l u:' ijr, yine ne flı-
~ırler tarafından ka.rJıı&naeak - ti'.1'~•ı C'T ~ .... _ cı·t"an::ı!:~ m::;ı:Jnl':' 

.ll'-ıı.._ F ...ı-· lıılaira , U.; l •• ı..e I::ıcet faı..·~:ıkıtımı~ 
-.--K e .. _,.,...n g~ • bunları "Ö3 lc srr:ı.l~~t:Uıtz: 

ıneaı, mihver propo.ganduınrn lŞ" 1 r h . . a ::m bir 
ermeairu- ve ı;ahm ıtahtından çe! ·• --1 :ı~ <;lr> esuı e ~ S" 
lcceği. kraUc: . lrand ka qğı y:ı.nn:ı ınr .. z.cı )-npına ::ı r .. m\'8f· 

• gibi'enm lsz -· ~ ~~ fr c o1::umy~ıı \'c oıloskov:ıyı ~ gc 
~e aaıre ...,..n ·ı-~- §; ~-art tlrc'"''yc:ı t ... !ı.:::n ordcsu, f ,l;ba • 
ynya ya,,--.c<Ua Yacallll§ :T. ha !l ·-.. 1r0 "' -•~ .. ı· .... : .. 

R -t +-- . .., .. ,,_ bu :ı ı~ ... -~e .cu-c., son ~ eDUU ınw 8JMSJ uu "'"'u f!l• l 
yiab.n bugiln kat' ıetı~ tekzll> ~ ta. dcncmeSI -:::ııı::.~t. 

· +--d ilrt . ""'"" 1 ! - fr.:n uzcrlnueu geçcn:l. ın:j, .u<ı.1• a m ecı .._ untM.e.D er K-"·- ~- • . · 
.ı. ___ ..ı •• - R •--..ı- ıu .... r.ynyn .uıecl'fi \e Bnlili pet-
ııvU UıUWM.U.':,-"!ll, .usyanm J.ı--.na 11 •· • ·-~ k 
~ _ •-" · t• ...:ı~--.. uw:-ı TO ıırı uzcrıne sa;uırocn • 
"l,;ve-~ ,aıyaşe ı ~ . WDC'\Ug,,_ ve u 0 1 t · 
"- ültiıın tum v rmedi;;.; ... ; u - ı :ı511rk a, yenı t&tniJo 
~'a.Da m1 , ati t k e ._,___ 0 ._tm, §_.8~ 1-un·ct'eriylc, tazyik _çeU'bJI"1erini 
ıuı me exe er: e ıuuu.c c eu.r- . . 
ığ'ni, lr.an Azerl>a.ycanıru Dha.k et- dırrcldıyecck. 

cli w •• w·di • tir 4 - ispanya topr.ıkla.rmı ~ • 
;me gınz .... rm1~ . tab•-- • .,. ·· ·· 

Tahrau:da çr.kaıı Ittooat gazete- rama ........ ı yapara • rns:ı y.um• 
"' lngillz • Rus - 1ra.n ~ yecek. 
leriııin ka.eyllklı teşrid mesn· 19" 5· -· İlh. •• 11b ••• 
t ğine f +:- t ı-lr: ..... , t .. ' ~. . Rilttin bu lbt'maller sft İli! j J -
e s"'"a ve .....-._ e wgııo.ı., • <l • ~-•·:k-·· ,.1.. , _ 

Ascrbaycanda knnşiklıklaı' ç!km~. çın c. )a_.rm'!' ·"•"'-' .J.J V"!"ra .. 
,i.J:ğmt, .sUkfln hlikibn Wrd.UğünU, han~si aoı.;rn • _ 
İrnncb:kt Run faali.yetJ muahede _ Al~ruıyaum bu saydıı;uım ~ • 
:ııin hlildlınkr:inc aalcl getirmiye- Şebbüslerd~ b~a atılmurn
ıeek Jcraat.3. inhisar ıet.ı;;· . . . <h zaruret, b:ızr armda menfaati 

Wbııu lll.Z • olabilir. Fakat, t.ercfh fuunlcs'I De-
yor. reye ol~l ? •• 

4ark ceplleala!le 
(Bq taralı l ncl4e) 

lloılkov&. ili (A.A.) - He.rkofta 
Elovyet kuvvetlcrl dl1n Alman Jıatıa • 
nnda gedik a~s.ta muvaıtak oımuo • 
.uırdır. Dtışman ıvoo kişi ~l1At ver -
pıl§tlr. 8ti top ve bUyük malzeme il _ 
t1nam edllmi§Ur. Smolcnsk ke8f.nıl.iıcıe 
~ddeUt muharebeler olmaktadır Vl _ 
yazmayı kısaca almak için Sovyet • 
'erin iki kolu tarafından yapilaıı ha • 
ırekeUer nctıccl!tnde 'b\11kl kol arunı.. 
daltl mcııafc giUikçe d:ıralm&ktadır. 

,Almanların vaztyetı çok vahim 8t1Y'l • 
ıınaktadır. 

'Londra. uı (A.A.) - Stoltholmdan 
alman h~bcriere göre, Sovyet.ıer, son 
derecede ıılddetıı muharebele."dcn son. 
ra Harkofa glrmlşlerdlr. Bu muharebe 
~er es!lasmda Almanl~r. ikl general 
"3e dahil oıduğu halde 16 1lA 20 bin su. 
bay ve er llQ INrakDUfla~. 

şehirdeki diğer Alman kuvveuert 
kaçmıflardır. Şehir Mmanıar tarafm· 
dan a.tqe verilmiştir, 

Sovyet kuvvetleri Kırımda, Kerç 
JYR"ID adasında Almanlara ant bir bas 
ka:ı yapDll§lardır. Bir Sovyct harp 
Jemı.ının himayesinde karaya çıkan 
eilA.bendazlar tarafından yapılan bu 
~km azamt dereçede muvaffak ot • 
IDU§tur. 

En :rakın ihtimal Moskon ü1.0ıo 
rinde toplawyor. 'Yalmz, ]Ju ~ 
Alrilaa askeri plintanna llillm o
ltuı zeklnm, tedblr!n, bir stırpr:• 
dn dlvelerlyle dolu olnwblmf 
klm Jdfila ooebfllr? . 

Di;::er taraftan, tngtltere ve A• 
mcrikanın durum '~nnı da J;Öz O. 
allnde tatmak lizonda. Bu iki bti
yı;~ dc'l.ietin de han\ tıant hazır· 
Iant1.k111nnı, genel bmuı.ylarının 
ııllolıır t:e:rtip ettlklerl, onların da 
bir hedefleri o1dağu mubakkalrtır. 
Amerika Te İngiltere de saldıra • 
ak hlr nokta, bir lstUcametiıı yo
haıu aramakla meŞgahlür. 
Buruı neresi obc:* ! 
Bu 110rgw7a dedit<, dcmiftilt gi• 

bf tatrafuruııılak eclenler ,.o ba§J
bozuk askeri mnltarr!rler. tahmln
l~rj bozuk, yanlış ~ıkıırı emeldi ya. 
ımlar gilıi yliliseld.cn atıp "~ -
1'1dırı., demiyeeeğlz.. Böyle blr 
(fflY iddiasından tc~ ed~ 
Qür1'iü sonrııdan mahcup olmak da 
\V. Fakat, İuıtıra gelen bir !ieY 
\ "ar&a bunm, hııritada JnCn~ut ,.e 
ihtbDallu mıın dıı1mc!a ka.myau 
bir yer o~ak. 

Jl;\'l't:, ba.rası, ba ülke ~ de 
.. raos• olacaktır. 
Bir~ olur ki nabli üırtdım 

semer verir ... 

LAJmKI 
Staraya Rll88ada çember içinde ka • 

bn Alman kuvvetlerinin vaz.lyetl ôe 
g-lttlkç~ fenalaşmaktadır. SovyeUer bu ı-------------
ltcıı.lmdo son lkl hafta içinde 80 sn~s. 
kfln yeri geri nlml§lardJr. ------el----

Amerikalılar 160 vapur 
batırJıUır 

V~,ırtoA ll8 (A.A.) - Reaml bir 
bcyruınameye göre .:raponyanm harbe 
girdlgt gtındcoberi Amerikan kuvvet· 
lcri lıer tlpto ıw vapur batırm~lar 
yeya tahrip etmişlerdir. . -

Uruguay vapurları 
kafi/esiz dolC!§mıyaca/ı 
Montevldeo, JŞ (A.~.) - HUkflmet 

hiçbir Uruguay vapurunun bir ~ile. 
ye omııı olıuadan denize ıı.çılamıyaca • 
tını bildlrrot:tır. Birlcıtk A..menka 
bUkflmctı bu hususta. Uruguayo. yar • 
dun e<leceğhle (!{lir söz verml§tlr. 

Diye madam Alerton fi.krirJ bil
dirdi. 

- Aca.ha?.. Sakın biribi:inden 
tamam.en ayn iki şeyi birib:rinc 
l:a.nştırınış olmıy:ıs:n anne? 

- Sana wcilerin çalmdığmı 
kim söyledi?. 

- i'ergson .. Ona da geminin 
çarkçısı söylemiş, ça.rk~ı da bu ha 

Parti grupu dün 
toplandı 

Hariciye vekili izalaal vertli 

Ankara, 17 (A. A.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bugün 
"17·°J..1942" 63.at 15 de Reia Ve
ki i Trabzon meb'~ Ha.san Sa· 
kanın rd:ıi;ğin~ toplandı: 

Ce seniıı açılm::ı.snu nıü•ealdp 
gcÇen toplaı:l.Jya ait zabrt huliisa• 
sı okunduktan so:ıra BUyük Millet 
Meclisinln fııalh·et.:ne fn!ıla nr.il· 
dlğiııdenbcrl geçen a:tr hafta için
de bizi aliı.kniandrran siya.si hii.di
r.clor ve vaka1ar hakkında Hari
ciye Vekı1i Ş'.lkrü Sar:ı~C1ğlu iki 
r.aat süren izahatta bulundu. Bu 
izahata lemas eden mevr.ular üsc
rinde söz alan hatiıılere icap ~den 
ce\•aı.ıar verildikten sonr:ı. saat 
l 7 3-0 da top~an .·ya son vcril~i. 

Slllnltlelri 
g5rGame~ al\am 

heri h"zzat machm Doyl'un oda ( ta r 1 ı~ ) 
lıiım ı~ı..: abu Baş re J ne ue 

r.~"'lnd:n . "· . 'hareket ediyormuş. Mesela: Lğır 
- Fakat ınoler fe\'kalılrleydi. bir sıkleti:ı aJtmdc. ezilen o":ım: 
Pift mııdam Aler:ton ca.!Dwıı l "canım benden ne lıtersin? Gld:p 

kolyeye karşt hnyran.1ığmı bir ke- fila?l"ayı rch:ıtsız ctı:cne.,. diye 
re- daha gösterdi. Tam bu sırada ı t.uaı•um edince hart nğm. tavs·
Puvaro :r.ıasalarmıı oturuyordu. yeye 'riayet etti~. ertesi gece de 
~lali.ye madam Alerto . ör.ünde c• kendisine isnrl bildirilen adamtn 
;.oildı: ıırrtma bindiği rivayet ohınma.kta.. 

- Af!edbı beni, dedi, biraz geç der 
knldnn. · 

Ve hafiye garsona bir §işe §a • Bu muzip ve ayni zamanda §3• 
mp getirmesini emretti. kacı hMUağrn icra.atmda.D Haraç-

Madam Alerton. çı köv'üler herhangi 1!_~~-•! ~ 
· .. laş duymamakta ve ~Yi r 

- Çok mcşguldilnUz mösro Pu· ğl nce mevzuu olarak ele aJmak. 
vıı.ro, dedi. Fak:ıt &imdi )>frnz di~ ~a~ 
!cnjrs.nlı. Fakat garip değil mi,' · 
hepiml.zin ZC\•klerl b.<lşka. Bakm "Hortlak" uı ( !) kı5)? muhtan-
1<iz şal\lp içiyorsunuz Tim Yieki • nm evine musallat olduğunu 11151'" 
den h0<ı'.ıınıyor, ben de zam'.ln za l 1nyorlar. Muhtar •. bu llD'D8pk IDia 
:nan • Utiln r:ı~dcn ııulanm t~crU tutflrden fazL'l bizar o~ lgm 
b-0 ediyorum, • kaymakama mümc:aata p ; 

(Deumı \'ar) ka.Jmıet.ır. 



A ŞEYTANI 
Ynuın: Çeviren: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

• 5. 
Kovley olr.un bir a.damdr Gayet - Benim müşa.hede kabiliyetim 

nazikane cevap verdi: • fazla dedi. Hafiye mesleğinde bel 
- Celf'ın katli meselesinden mi ~ muvaffak olurdum. 

HABEK-Xbam ~ 

12,33 Şarkı ve türkc.k'r 12,45 ajans 
13,00-13,30 Şarkı vo türküler prog. 
rammm devamı 18,00 Program, su.at 
ayan 18,03 Radyo daruı orkestrası 18, 

18 MAM.• - ·ıM2 

' ~ bah'3ediror.ıunuz? Hayır, bugüne - Belki da.ha olursunuz 
kadar b izi vakaya müilahale ettir- Stoker başını salladı: • 
medil€r. B;zc sadece parmak izle· - Olamam. Zabıtaya benim gi· 
rini gönderdiler. Hüviretini tesbit bi dürüst insanlar yaramaz 
ettik. H aldl-.i ismi Cafreydlr. l'<i - Tıpkı eski bir mahkfun gibi 

4.ri Ziraat takvimi ıs.~ Konuşma 

(DI§ J'ollUkA hAdlaeleri) 19,10 HU.z.. 
zam makamın.dan prkılar 19,80 aaat 
ayan, ajans 19,4.15 Serbest 15 d&kika 
19,00 Faaıl heyeU 20,llS Radyo gazıe_ 
tesi 20,45 Bir mal'J öğnmlyoruz - bat 
tanın mar§ı 21,00 Konuşma (sağlık 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
mahl·funiyeti var. Usta hırsızlar konuşuyorsunuz. 
smıfına da.Iıildir - Haklısınız. Esasen nıa.hku 

- Lev Daney•i tanır mısınız? miyetim.~ı;r. Ben~ hafiye yapar-
saaU) 21,15 Karışık §Ukı ve türküler 

21,4l5 RlyaaeticUmhur b&ndosu 22,30 

saat ayan ajans ve borsalar 22,4l5-

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınız, Derhal Keser 
Bu isim Kovley için b!r sürp· sanız lbütun canılere sizden sa lCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABlL IR 

rizdi. kınnıalarmı tavsiye ederdim 
- Ay, Lev Daney İngiltercye - Acaba? Ben demin caniİcrden 

22,50 yarınki program. kııpııDJf, ı ~:, ~'.· _.,, .. ·.~ --:.~· ,:•.: .- ... ~~.~/'~ .. : .... ı. 1 1°·. ; •• ~ • ••• :· ... -~:,. ~ f:J:t~,._ .... , ... -. -

döndü mü? En son aldığ"!fillz ha- değil. zabıta memurlarından ba.h 
bcrlerden Cenubi Afrilmda olduğu set tim. 
anlaşılıyordu. Lcv'i gayet iyi ta· - Demek polis memurlarına a 
nmm. Ona Rodevyada rastlama· kıl öğretirdiniz Mesela bana söy-
dmız mı? lerdiniz? • 

- Hayır, Stoker p'üroyu ağzından çıkar· 
- Karısını tan!?' mısınız? C:ı.f- dı ve bir müddet külUnü temaşaya 

rey ~1 bir kadm. daldı: 
- Kendis iyle rniiçcrrcf olduk. - Sizebaş!m yerlerden işittiği· 
- O halde s ize fıcizane bir tav- niz her aözü kaydı ihtiyatla kar 

siye: Bu kadından ka~mız, yoksa şıl:ıma'h tavsiye ederdim. Pols 
başınıza bela alırsınız. Belki bir marka lüks bir otomobil kullann1. 
boşanma davas na belki daha fe· ve kibarlık taslayan bir bnyaı. 
na vaziyetlere düşersiniz. Lidya tanırım. Hakikatte kibar o1.m:.k
Daney·in kötü bir huyu vardır. tan çok uzaktır. Sizi t emin ederim 
Senenin altı ayını kocasını koca- ki kadın bir yaban kedisinden da 
sını ba.ska crl:cl-'erlc a ldatmakla ha tehlike!ldir 
geçirir. Diğer altı n '.nda da bu - Beni b~....fuı takip mi ettiniz? 
hattı hareketinden dolnyı piş· - Ha. şöyle anlıya.bildiniz? 
maciık duyar. A~n:ı düşen er Stoker'in çehresinde k·I kıpınl:l: 
kekler de Dancy'in elinden çeke- rruyordu, Fakat bird€n yüzüniın 
cıe.~lerini dii<-·ünsün. hatları gevşedi, Tim'e göz kırptı. 

Kovlcy <lclıa bir müddet genç - Evet, bir b:ı!mn<lan tn.l\ip 
kadının hareketleı ini mei.hctmeğe denebilir. Kiraladığınız otomobt 
devam etti. lin bagaj yerinde oturuyordum. 

Tim odasına çekildi ve eGlf ııa: Maamafih çok ra:batsız oldum. 
disesinin teferrüatmı yazı ile tes· Her taraf mı tutuldu. 
bit etti . Tim sükiınetini muhafaza cdi-

Bayan Davey onun için bir mu· yordu. 
runma. te)'dl ediyordu. Fakat o- - Niye bu zahmetlere katlandı· 
nunla ah";.;:ıb11ğı ilerlcmıe!-cten bir nız? 
çok menfa:::.fcr umuyordu. Bir ke- - Temiz hava almak istivor· 
re onun v~ ta.siyle Daney ile ta: dum. Hazır böyle bedava bir de 
nışmak niyetindeydi. Skotlanddan fırsat zuhur edince .•. 
Lev'in bir rcsm.i.ni istem~şti. Ge!eıı - Bayanı tanır mısınız? 
cevap hiç de memnuniyet verici - Sadece namını. Bir dakika 
değildi. S.'-cotland Yard'da Lev Da müsaade buyurunuz. Gidip baka· 
ney'in resmi yokrnu.~t HUviyetini yım, Mis Grir ne yapıyor? 
tcsbit odece~c rnallımat da nob:an- - Zahmet etmeyin, ben baka
mrş, hemen eh.men yok gibiymiş. rmı. 
Uzun sene!erdenberi faaliyette bu Tim genç kızı ~nin öbür u· 
lunmasın:ı ra-';men Daney'i ~bı cunda' buldu. Akşam üzerlerl re· 
tadan I'C bir l~rrı..se görmüş, ne de rinH:k cıktrğından arkasında kalın 
hııJ?<~d~ işe yarıyacak rnalCınıat bir manto taşıyordu. Genç kız Jü· 
r<'bılmistı. şünccye dalmı§tı. Tim'in yanına 

MA, iŞ \"ERME, ALIM. SATilU veya deniz moWrlerlnde çalışmak ıs • 
gibi tlcnri mahiyeti haiz olnuya.o kU. temcktedir. (M'.oWr) re;.nzlne mUrac a-
çllk UAnla.r parasız neşrolunur. at, 
Evlenme teklifleri: • kitap, makale, talebe notu vesa. 

• Yq 19, boy 174, kllo 71, buğday ire gibi her nc;ri dı:ı.ktllo işleri sayfası 
tenli, mUtcıı:ıslp vUcuUu, liseye devam on kuruştan ıızıımt sürat ve doğruluk. 
eden bir mat;azası ve geliri ile geçinen 1a yazılır. Talebelere aynca tenzila.t 
bir genç; 16.18 yaşında, okuma ve yna yapılrr. (Acar) rcmzıne müracaat. 
ması olan, temiz bir aile kızı Ue ev. • Tramvay blletçlllğ'i yapmış, bon. 
lenmek iatemektedir. FotoğraCıa {S. servisi bulunan yeni ve eski yazıları 
Adil Okur) remzine mürocnat - 208 bilen ilk mektep mezunu bir bay, kA· 

• Yq 40, boy 170, ~ll.ni aevcıı, tlpllk, kapıcılık, odacılık gibi herbangı 
serbest meetek sa.blb1, terbiyeli bir bay bir l~te çalıı.ımak istemektedir. Tak. 
S0.40 yll§ındıı. gll.zel dul blr bayanla 1 sim Sıraservller Nuribcy çıkma.ın No. 
evlenmek ı.atemektcdir. (T.T.S) rem. 120 Mustafa Osmana mUrncant. 
zl.ne mUracaat • 209 • Bir aile Beyoğlunda apartıınan 
lı anyanlar kapıcılığı aramaktadır. (D.G. P) rem_ 

• Fen fakülteJıi%!1ııQ F .K.B, kıBm.m - ztne mUracaat. 

dan mezun, eski türkçeyi bilen, asker. r,f ütelerrik: 
.11.kle alAku.sı olmıyan bir bay, reamt • En çok H ya,mda bir geııç TU.rk kı 
veya husust blr dairede if aramak.. zına ihtiyaç vardrr, Blr alle yanmda 
tadır. (M'.. Or.) reınzlne mUraca.at. ailenin çocuğuna arkada§lık edecek 

• 18 Y8§mda, Edirne bölge 8&D&tlar ve basit orta i§leriyle uğr~acaktir. 
okulu 6 ncı smıttan mezun, biraz dak tatıyenlerln (Ad) remzine bir mek· 
tilo bilen 6 ay posta memurluğu yap. tupla mUracaatıarı. 

IDI§, allevı vaziyeti dolnyıeile tahslll.ne Aldırınız.: 
devam edemem!§ bir genç; talı.sili i:e 
müt.enulp herhangi bir mUe.saeaede 
~ aramaktadır. (A.Z.U) remzine mu 
racaat. 

• Blr talebe türkçe, cebir, geometr 
dersleri verecek bir hoca. n.ralDAkt:ıı • 
dıt'. Bu dersleri verebileceklerin ıı.şağl. 
daki adrcso yazmaları. Taksim, Smı.. 
serviler Bülbül ape.rtı:man No. • Ek· 
men. 

• Ücrctinl vermek §&!'tile bir kaç 
lntr.ı.lzce mektup yaz.drrılııcnktır. lngi. 
11.u:e bilenlerin (Holivud) remzine mu. 

(Semiramis) (Dentzl.8) (C.R) (Sezer) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) {J.l..K.AJ 
(C.R.) (Eclıır) (H.T. 8) (Anlaı,ıa· 

hm) (Dik 18) (El) (M.D.5) (C.J.1.) 
{A.J...) (M.Z.E) (Peınbo Zarf) 

( İyi öğretir) (M'..U.N.) (SO Perihan) 
(Emekli) (S.S.) (H.B. 88) (C.M.) 
(1, 4kan) (Dik 18) (26 Sezen) (Ş.T) 
(İyl öğretir) (M.U.N.) (M'..D. 15) 
Jmı} (Dik 18) (EL) (Ayla) (C..M'..) 
(A.Z.X) (lI.R.K) (Ad) 

Tim, raporu bitirdikten sonra gelmesinden pek memmuı gözük
pencerenin önüne oturdu. Dışarı medi, hattii onu oturnıağ:ı bile da: 
ınm seyre daldı. Bir a.ralık Mcr• vet et.'?lcdi. T i.m'in konuşmayı 
Grir bcıh;.•eye r,er.m~e <'tku. Tam canlandııınak için s:ırf~tiği ~ay
:'.! "ğı irur.':ğe kızırlandığı sırada ret.ter lbo.şa aitti. Biraz sonra gcD<· 
1 ·m - ir cahlı : m arkasındo.n du- k!Z eve dönmek arzusunu göster· racaatınrL Şehir Tiyatrosunun 
m-ın <' kt•amın farkına vardı. Bir di, • Diplomalı ve ihtlsash blr işçi, Ma· 

iıd an:ye i ir..de kosa koşa merdi· Ynnyana ilerliyorlardı. Zabıta kine inşaatı ve yede~ aksam atölye. • ~llj~''U l DRAM ıaSMINDA 
vı n ri indi. Bulun "ı.:ıi{u yerden şefi bir aralık sordu: lerinde; Freze, torna pıtmya ve marna l ~ ı~ı Ac1::ınK

1 2

1:~!1,~!:k)~·ı!ı~ A 
Meri Grir r:orcn:ıiyordu. Fakat ça· - Niye ibana kaqıı bu kadar l§lerinl idare edebilir. (B.ön. 110) f ' _ un.: 

lılrk ro?c J'"1tındaydı. Tim nyak sert davranıyorsunuz? rem.zina müracaat. J KOMEDl KISMINDA 

lannın ucun" ba.0 arak sür'at le ça- - Öyle mi davranıyorum. Doğ- • TUrkçe, :tran.sızca ve rumcayı lı:Uf1 ı Gtlndüz 14 de Çocuk 
hlı0a :yaY'2.<tı. Tam kooeyi döne rusu biLmiyordmn. mükemmel okuyup yıı.zruı, 3 .scncllk 

W• oyunu 
cc.,,1 s•rada t•zun bir püro içen - Niye bu kıadar düşünüyorsu· bonservisi bulunan daktilo bilen bir Aıç,am :o,so da ÖKSE vır, SUKSE 
Stoker'i gördtl. Uı:ııak ellerini cebi· nuz? O adam için mi? gen~. herhangi blr dairede (40) llra 
ne sokmus, kr lannı çatmıştı. M:eıi genç adamın yüzündeki maqla çalı§mak istemektedir. (D.C, lstanbul a.sllye altıncı hukuk M. 
Tim'i görünce olduğu yerde irkil· ifadeyi araştırdı: A) remzine müracaat. ldmllğfnden: 
di. E llerini c~~indcn ve sigara.yı - Hangi adamdan bahsediyor • 7 bıc1 .ımıı:ttan tnooilaıa.mcll, tanın 9il/1178 
ağzından rıkı:ırdı. sunuz? ini§ mUe&eııclcrde çal~. / .nadolu. Davacı, Eyüp cnmiikebir tat>akbııne 

- A1· a":Il yem"İ!'inden önce oir Merinin emniyetini .ka.zaninak da,. mübnyaat i§lerinde bulunmuı,ı, dak cıı.ddesl 25 numarada. oturan Halet 
püro ' > 'm, dedi. için fa;ali}'·ete ger,Jn3 zamanı de- Wo bilen, telefon santralı kullanan bir Yılmaz tarafında.11 kocası lkamctgll.bı 

- Püroyu içerken de Mis Grir'i ğildi. bay, hcrbruıgl bir i§to çalI§mak iste • meçhül FeyZi ıı.!eyhlnc ikame eylediği 
r.i)7.etlersin iz değil mi? - Canım herhangi bir adam. mcktedlr, dı§arıya da gider. (M'.uam. boşanma davasmm müddeialeyhin gı· 

Stoker başını önüne eğdi. McsclA Stoker, veya Okvra.yt, ıner) remztne mUracaat. :rabında yapılan mubakc.mesi ııonunda 
- Evet. Crl!nç kızın karanlık Genç kız gülümsedi: • TahBlli orta, tanmmıı.ı, mUessesede iki tarafm bo§anmaıarına ve kabahatli 

KUPONLU ·VADEU · MI:VDUAT 

VARU61NIZI TEMiN EDER 
~ 

HER·AYJN·9fRINDE·PARANIN • FAIZi·VERiliR 

T0RK·T(CARET· BANKASl·A·~· 

8evJet DemiryoUarı ve Limanları İşletme :~ 
Umum idaresi ilanları · ... 

Muhammen bedeli (112:'>) Ura olan 3000 adet pirinç gömme kapı klUdi. 
aynasr (30.3.942) pazartesi günü saat (14.80) on dört otuzda Haydarpq~ 
gar binam dablllndekl komiııyon tarafından açık eksiltme usullle .sa.taı aıı
nacaktır. 

Bu işe girmek lattyenlerin (84) Ura (38) kuru,ıuk muvakkat temınat 
ve kanunun tayin ettiği "V"e.V.!kJe birllkte ekslltme günü aa.atlno kadar ko
misyona müracaatları ldzımdıt' .• 
Bu ~c alt ,,artnameler komlııyonda.n parasız olarak dağltılmaktadır.{3278) 

. 
Devlet Deniz Yolları işletme Umum ·-· 

Müdürlüğü l]anları 
\ 

Muntazam posta aeterleri yo!cu r.ııvıunlıı.nna l nisan 942 tarihlndel1 
itibaren yüzde on zam yapılmt§tır. Acen~clcrimlzdcn izahat nımabillr. (338S) 

[ . . 
lıtanbul Belediyesi ilanlan 

wwwwıwww 

'f:ıksim bn.hçcsl için alınacak 150 metre miknbı kumlu b:ıhçe çakılı :ınU· 
teııbhld nam ve hesabma alm mak Uzcre açıl(; eksil tmeye konulmu§ • 

tur. Mecmunnu:-ı tahmin bedeli 9GO lir a \'C i'k teminatı 72 liradır. Şartnaıne 
zabıt ve mmımclAt mUdürlUğü kal~:n!lldc e:; U'cbll!r. lhalo 30.:ı.r:-12 pazıır· 
tcsi gllrı il .;Mt 14 te daimi cı,cUnıcndc y.:ı.p·lrca1cb'. Taliplerin Ult temı.ıı:ıt 
makbuz veya mektuplan ve 941 yılm a:ılt ticare t od:ısı veslkalnrile uıatt 
günü muo.yyen saatte daimi encümende bulunmalım. ( S385 ) 

KARAR HULASASll>ill 
bastıktan sonra yalnız başına so- - Zavallı Stoker ! Onun da ha çaıışmıı.ı bir genç, herhangi blr mUes. kocanın bir sene müddetle evleneme • 
kağa çıkması biraz tehlikeli değil rliseyle alakası var nu? aesedo gece bckçlllği yapmak 1.ııte _ meslne dair verilen 17.2.942 tarihli 
mi? Holde bir mazeret mırıldayarak ınektcdir. CGUrkan) remzine müracaat hükmUn mUddelaıeyh Feyzinin ika_ 

- M is Criri' gözetlemek emri· odasına çekildi. Tim sofrada yine • Orte. yqlı blr bayan; sabahları metgtuımm meçhQliyetJno blnııen teb· :t.IUll korunma kanununa muh~-.:tten Taksim Tallmhan<ıde Şehit :Mull 
oi size M' ter Ok-..,Tayt mı Yerdi? ya!nız kıılacağmı düşünerek canı tşe b&şlıyarn.k, akşamları evl.no dön. llğ yerine geçmek Uzere mahkeme dl. tar caddesinde 36 numaro.di1 l:at:ıplık Ucareuıe m~guı Ohanncs oğlu ı..coıı 

- Hayır Ben biraz meraklıyım sıkılırken, yemeğe gelerek l\Iis mek Uzere, yemek pl§lrmek, ev işlt'ri. vanhanesine talik kılmmı§ olduğundan Semerci hakkında latanbul neliye lltincı ceza m ahkemesinde cereyan cdcıı 
ela ... Püromu içmcğe devam etme· Grir'ip, gerekse ihtiyar amcı:ısmm nı görmek veyahut yaotı bir baya bak l§bu ııa.n tarihinden itibaren on be§ muhakemesi netice.sinde suçluıvın fiili sc.blt oldu~undan Milll korunma Jtli· 
me m Usaade c:ler mi!;iniz? ~cldiğini görünce hayret etti. Okv mak istemektedir. (A.A.> remzine gUn içinoo temylzl dava edllmedlğl r>ununun 31 ve 159 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lira para eeza1Jı ödC· 

T"ım müsande ett i. Sto1:er T'n- ~ rayt yorgun Y~ nsabt görilnUyor- >nllracaat. ta.kdirde hUkmtııı kesbi kaUyct edece. mcslne ; E' :·e .ı gUn mUüdcUc d11kldl.nının kapatılmasına ve h'J.kUm kauıer 
yu ağzının l.~0sine soktu , , uc- u. • Oloıııobll ve makinlııt okulundan !'ti ma.ı<un olmak Uzere ııo.n olunur, Uğlnden Ucretl suçluya alt olmak üzere karnr h•;llsasmın Haber gıuıeteSiO· 
vam etti: (Del·:mu var) mezun bir genç; garGj \-eya deniz mo- (164n) de neııı eu.ilmesl.ne 2.12.941 tftrihlnde karar verildi, (31>215) 
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d 

a : .. ! ı L l'D sonra, onun cııaus 
ruz d.:ıha lnnndL Güverte. 

• , ıı :ı .ı\ b:ı.ya sordu: 
t nır ın1sm? 

.,( d .rn ghllyonım. 

1.k bir şl'hlrdlr dJyor. 

m d {n mı gldlyorstm o-
l':l.) ': 

- Evet. 
- Ne J:lpac:ılcsın Şanghayda1 
- Tlcıırdlc me,.~lilm., deri ııata • 

en un. 
Al.b;ıy m3l1ll1ı blr bakı5ln Kamlmo. 

rıı.)ı sUulü 

- Kıyafrtln Mogollstaulı oldutuJJu 
güstertyor •• Nagasnklden geldiğine ba. 
kılırsa Japonyayı dola.şmışa benziyor
sun? 

Kruııhnura iM knrı[jtırdı. Bu adam 
~k 1teytan bir CMUsa bcn:r.lyol"da, Ka. 
mimunı Qfla nt,:ılrnaktan ve bir DeY 8('Z 

dirmf'lde:n ı,:ekJnlyordu. 
A.kbay: 
- Ben de bir müddet Şanghayc1a 

kalmafa ve ça.lışmağa moobor ola.t'a_ 
IIDL Paramı aldılar,, Çıplak kaldım. 

Şangbay ıı:erıgin yatafıdır, orada ko
layca ktımınu doyunıblllrlm, cSedl. 

Kamlmura, Şangba,.. vannca,.. 

kadar Akbaym peşini bını.kma.c:ı ve 
(Neng.Po) bt\kkmda batın daha ile ri. 
deki ı;chlrlere dair ondnıı bir hayli ma.. 
tiınıat aldı: 

- Şnnghnyda b~< ın sıkılırsa, bo.nn 

ı;el, sıuıa elhndeıı geldiği luıdn.r yar_ 
ılnu ede.rlnn dOOi. 

Akbl\y mademki bir Rus casusuy • 
du. Kamlnnıra bunu anl :ıymca. casu. 
BUD yakm;ını kolay lı:olay bırakamaz.. 

dL Onun ııe!er öğrenmek la~lğiQi 

uılayaoal<tı. 

Fllozof ''Şlmos., ona bir gün: 
"- Kar,ıındal>lnln daşm:ın casuru 

o1do~u anladığm zam:ırı, c.ıın ııez.dlr. 

meden, onun ynpmnk l!!ltcdlğl şeyleri 

ISfrcnrrıefo çalı~. Bunu öğrt•ndll\ten 

eonra o adamın meııılcl<ctino dönm~ı. 

ne m~ydan verme!., 
Demlııtı. G<'mldc ~derken bu sözle. 

ri hatırlayan Kamlmura: 

- Akbayı Şanghayda nutl olsa 
temizhırlm.. diyordu. 

Oya ki, Akbay da aynı oeylerl dil. 
tunUyolldu: 

- Bu h~ Japonyadnn geliyor .. hJç 

ıüpbo yok ki, müalüman Türklerden 

değildir. O da benim oynadığon rolü 
oyn:ımak istiyor. Onu mcmlel<etıme 
gitmelrt.en mmetmck en btiyilk \'tU:l _ 

rcmdlr. llelo bir kere :;;anghııya pde. 
Um.. onunla dosthı~'UIDu Ucrle~ylm. 

Hlrnı. da J>'.&rtı.smı olayım. Zira pnra • 
ıı:r; kaldım. Ondan onm cnnmı eeben. 
neme göndermesini blllrlm. Bu harpte 
lııponlan mutlnka mağlClp etmcll.)lz. 
Çıır ge~lerde: 'Eğer bu lınrbi kay. 
beder&ck, muhııklılk ki nc>roı.ırlanmı . 
r.m l!!tlhbnrnt işlerinde vazlfelerlnl 
yapm:ınıt;J oJ.nınlıın bu m.'lğl6blyete 

scbcb olacaktır ... 
Dcm!ş. Çok doğru.. eğer bu ndamıı. 

huduUanmı7.a ~lrmek fll'Satınr ,·crnıl' 

olurs:ım, her f.it'Ydf'n öncıı kendi vlc -
ılunıma karııı mesul olacağın\. 

ŞANG!IAYA GEW "OE" 

Nagıısalddcn gelen bUyUk yelken 
gl'ml!lf. Şnııglı.ay ııularıııa varmıştı. 
Sarı denizin clnr l'Ptvellerlııden girE'ıı 

yell<rnll Uç SDBt bu sığ yollardan ge
çe.rol< nihayet Şanghay Umanma ~l'f'
bllmlştı. 

Ko.mlmum, Akb!\yln geminin gth·er. 

lesinde dol:ı•ıyordır. Volcu1ar: 
- Sdftmdlc g~ıru•< .. 
Dl.} c &C\'lnl.) orltırdr. 
Akbay: 
- Aman n ... 1:uuın, ~kın ver<llı';'.nl 7• 

tıö;ıden döıımı·:·ı. ı. Ben (ı<'li Oplıık vı• 

p:ırıuıı7. kaldm1. Bann Şnn~lınytla hiç 
olmaua ilk g-ü11lcrde )ardım cdln. nu 
l)lllğinl:r.1 ben <'e b:ı.~!<n suretle mul\Jl· 
bele t"d<'rim, dlycrdu. 
Kamımura bu adamı Şa.nı;hayda ôl.. 

dUnnetto ve fa!<ııt her §eYd<'n ÖnN> o. 
mda neler ynp:ıro!:-ını nnfo.m:ığıı ka _ 

rar vcrmi~tl ı:aJ'1ukı ı.;ehro •·ı ' tın<'.a ı" 
•leğistt. mı.nılmJro. inıliğl ct~ld<' nus: 
larn u.ıt yeni hn:,~rll'r duyuıı. Şancıın· 
ya harp haberleri daha ı'!lllin \ 'C ııerJ 
msıtalarla geliror<lu. 

Bu hi61x>rde R:ısl:ırı:ı "\.'ladh ostol• u. 
r.erlrıden Ci'O 'Jbıı ıh.;ru sıı.rl•tıklan bil. 
diriliyordu. 

liarnlmura bu \ıı:ılyet k:ırşır.ında 
Şıuı.gtıuyda ru 7.la kn lıuıııyaca~-ı.ııı an • 
la1nı,tı, 

İki ı;iln sonra N:ınltlne l ı.-ı l't'ket e.. 
dtt~k bir kafile~ ı.nrı 1anık, Şang • 
haycla hiç klmM• Ilı: .s-Urü::nıOOcn ny • 

nldr. ., .. 
l\.uml:nurn Şıın;hnyda Akb83._ 
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~<irünn.elı: lı;tcnıcml!ftl . Bu ıı,daınf11 
J?mı c:ı smm oldu~'U mııh:ıl,knl•tı· f'-;;; 
ı.ct \ 't'rsln ki, !lif nrnr.ında ona 1'İ8 

ııe gldOl'.ı'ğlnl söylcmeml,tı. >ı: 
liamlnmra liç gtin sonra c~anıd.JI ıt" 

vardL nurnsı daha heyecanlı btrrtlıl' 
hlrtll: kntab.'llıı.tı., ve echll"do IC ılJJf 
\"!lTdl nus - Japon harbinin b&ŞIJS ,et'' 
günd~ııberl Nl\nkln 90k tehllkeU fıfJ
lcr gr~lrml§tl. :\lcı;:bQl t"llf.!r tar9_,.-. 
dıı.n cebirde tamam OD yedi kel"O ) 
"ın <,'lkıırılmrştı. !(it' 

Knmlmum Nonklne gelince. bit .,ar 
ı;:üJc hanıı l:ıdl. B.ırndakl gaf909 
ınüslümnn ÇinllydL , 
Kumlnıum Çinli gal'S(lıta sord11· 

- Şehlrdc çok ynbancı var p>Jf ~ 
- llnrp to~l:ldıl<tnn onr& r;ııJI 

ynooııc ılnrl:ı doldu. ~ 

- Noocn fjchre bu ıcat1Ar :> 
ııokuyorlnr? 

8
rf1J • 

- Kim ne dlyeblllr': S«ı3'lııtı ~-
t:tP ı:-ellyorlnr. BUtUn otellct RU

4 

yalılıullc dolu. 
(Dcvcımı ı·ar, 


