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19 Apartman soyduğu için 

Fabrika 1 ar için ·ven i 'ra~~~: ~~üı~~~~ gö~~~~~~~~::~ 
P rn h a Z 1 r 1 a d dan Koçonun asliye yedinci ce- lıklarla apartman balkonların~ r O g r a n 1 za mahkemesinde görülen du· tırm~aı:ı meşhur hı~ızın mU:ha 

nışma.sı bitirilmiştir. kemesını yapan. aslıy~. ~edın.71 
Koço, birkaç ay evveline Ş.e c~za mahkemesı ~endi~ını~ bü · 

lince'ye kadar, gece veya gündu~. tun ~~1.arını ~~ıt gormüş V<' 

:Jcu dşAlff : 
........ - ~.....,, -
Bir Sulh 
Tavsiyesi 

\'azan: Hü.eyin Cahil Yalçın 

fnec;te çıkan çetrefil isimli bir 
t;azcte bir tertip dii~nnıUş. Bu 
gazeteye makale ya:zan maruf bir 
ıtskeri mUtehassısm mütaleMııına 
l)orP, Finlindfya SO\·yctıer Dirliği 
ile hlr sulh yapacaktır, Alınan)a 
'onec;I hofjaltacaktır. Sonra, Fın

Ja.n(liya, lsveç ,.e Non·eç arasında 
~ ""• teeaviİllİ mahi)'eUe ibi&
ittifak muahecJeel aktolunacakta. 

lnı?'ilterede :veni kurulan bir fabri
kada t.amı:.ı~cn kadınlar çah,.nak
ta mütehassıs erk<>kler bunlara 
ne'zaret etmektedir. Resmimiz 
böyle bir fabrikayı ,ı:östennektedir 

Moskova radyosunun 
hususi neşr.yatma göre 

Şarkta 
Bir ay zarfında merkez 

kesiminde 

46000 Alman 
askeri öldürüldü 

46 tank, 285 top, 83 havan 
topu, 491 mitralyöz iğtinam 

edildi 

Proje akşam Anka· 
raya gönderiliyor 

§Chrin muhtelif semtlerinde bır :tıq:ısı ıç~ kcndisıne 13 ~n.e ?4 
çok apartman, dükkan ve evlere a~ hapıs cezası .. verilmışti~. 
girmiş, binlerce lira kıymetinde Böylece ~ 7,5 sc;ne muddetle h~pı~ 
e§ya, mücevher ve para çalmış· c~zası ~yen Koço, karytrı ınutc· 
trr aıp yennde sendelemış ve son 

Harp ekonomisine uymayan eşya 
imalatl durdurul~cak 

23 yaşlarında, uzun boylu es- r~,soğukkanlılığını kaybetmeden 
mer, gayet yakışıklı ve şrk gi· ~uKnetle mahkemeden ~1:§· 
yjnen bir hırsız olan Koçonun 1 Jandarmaya kalepçelemesı ıçın 
bu suretle 19 yerden hırsızlık ellerini u:r.at.mr.ştır. 
yaptığı tesbit edilmiştir. 

·------------------.! CAVADA 
Her sanayi şubesinin imal Holanda-

kudreti daha mübrem lalar yor-
ihtiyaçlaıa tahsis otunacak d.. t•• 

Bütün sanayi müesseseleri ve kalı yü~k makamlar tarafın. ~ g un o-u ş u 
sanayi zümrelerinde birer ima· d~. tetkık olunduktan sonra ı -

lat prpgramı hazırlanması için klaacat ıktırpro. ram taayyün etmiş o· Japonlar 
bir haf tadanberi devamlı şekilde 
şehrimime sarf olunan faaliyet 
sona ~rmiştir. Bu faaliyet so· Berlinden bildirildigwine go··re Bandoenge 
nunda hazrrlanan proje bu ak· 
şam Ankaraya gönderilecektir. ŞARKT ki YO 

Sanayiimizin yeni faaliyet A ya aşı r 
proramına esas olmak üzere 
§ehrimime hazırlanan projenin 2 R IU · 
ruhunu bugünün icaplarına göre us menı 
hangi kısun imalatın devamı ve h 
hangilerinin terkedilmesi lizıır. ı·m a ed·ııdı· 
geldiği teşkil etmektedir. Bu SU· 

retle harp ekonomisine ve bu· 'ı --o---
günün ihtiyaç ve icaplarına uy· Ruslar 560 eıir 800 ölü bir 
ınıyan sanayi mamullerin ima· ' . ' . 
latınm dutilunılarak bütün eneı:- çok harp malzemesı verdıler 

----0-

C:eaapta ıtııı 
ed ıea bir ıeblrle 
da ikiye blltllld 
Landra, 7 (A.A.J - 8.8.C: 
Müttefikler Cavada pervasız mu· 

kavemetlerine de'(glTI ediyorlar. Ja
ponların devamlı fıOcumlarından mO • 
dafoa kuvvetleri yorgun düımüıtür. 

Göbels eliyor ki: 

Harbi kazanmak 
istersek 

Vakit kaybetmemeliyi~! 

Londra, 7 (A.A.J - 8.8.C: 
Alman propaganda nazırı Or. Gö" 

beis, Oas Raich mecmuasında yazdı
ğı bir makalede, Almanların zafer i
çin bütün gayretlerini sarfetmeleri la· 

1 zımgeldiğini kaydettikten sonra ıöyle 
demektedir: . 

1 "Hami kazanmak istersek, iılerimi" 
zi başka surette teıkilôtlondırmah ve 
bu hususta vakit kaybetmemeliyiz.,, 

iki hırsız 
Sultanmahmut türbesinin 

kurtun tezyinatını 

Üçüncü defa 
soyarken 
yakalandı jinin ve he~ ~ayi 6uhesi~in 1 Berlln, 7 (A. A.) -Alman ba§

imal. ~pasıtesının ~8:1'a. m';J'b- kumandanlığının tebliğine göre Al 
~ ı~tıyaçlara tahsısı cihctıne mantar 3 martta Doneçt.e 2 Rus Holandolıların Japonları denize dök- !sak ve Necati adında iki kişi 

mek için yaptıkları mukabil taarruz Sultan Mahmut türbesinin ar 

C'.a.7.etclerln i'i gücü biliyoruz 
ki müt.alca dermeyan etmektir. 
Runlann ameli '\'e mümkün oluı> 
ulmanıalan lkincl dereoede kalır. 
Alak at 7lhinlerl :harekete getire• 
eek, çeneleri knnıldatn.ca.'k ,·esllc
ler bulmaktır. Bu bakımdan 1•
'eı: gazetesi gayeye ,·asıl olmus 
haYJlabtıir. ÇtinkU, her nedense 
Alman yarı resmi makıunlan ls
"er gazetesinin ileri sürdiiğü bu 
fl..kre Pek alakadar olmn • hatta 
bundan pek ziyade kuşkulanmış 
~0rUnüyor. Alman istihbarat I!.• 

J~.nsının nesrettjj:~rf bir telgnıh 
~0re, 1svetll aazetcnln bu mlıtale
~· 1 lngfJtercden ilham e<lilmlş tc 
llk'kJ olunuyor. Böyle yapılacak 

gıdılrnış olmaktadır,. . . sUva.ri tümeniyle, blr tank alayı
Bu hususta. 5clırırnızıde hazrr m mağlfıb ederek ağır zayiata uğ. 

_____ <_Y_ıu_ıs_ı _s_u_·n_c_ü_d_e;,_> _ __:l.:.an:.:.m:,:::13~0!.::lan::!!.,fP~ro~j~e~A~n~k~a~r,:ad~a...::al::a::....· rat.ınışlardrr. 560 esir alınmış, 
akim kolmııtır. 1 kasındaki pencerelerindeki kur· 

(De\"ILll\ı 3 üncüde) (Denıru S üncüde) 

Bava gazında 
bararet kuvveti 
aedea azaldı 1 

Ruslar 800 ölfi bıra..lanıştır. Rus • 
lardan top, tank, ağır piyıMk Si • 
Lillilan alınmıştrr. 

Bu kağıt yokluğunda 
A)'Tı olarak bcuılıp 
Satılığa çıkanlsa 

Bet kuruta ıeve ıeve 
alacağınız, merak ve 
alaka ile okuyacağınız ~~ul'fte. İngiltere ile müttefikleri-

n bnan bkandina\'yaya asker 
\!rkal'ltıafan ve oradan Ru~yaya 
Yardnn etmeleri kolaylaşacaktır. 

Şirketlere göre verilen 

11•1bnkl maksat bunun tama· 
~n :ıı~dı gibi 7.8.Dnolur.ab~; 
~kti Fınli.odlya sulh akdettik
tlk~e ts,•eç ve Non·eÇle birle"· 
n sonra artı".- imali lsJmndl
ı:'·\aya a.Aker ~ıkamıak bahsinde 
z~ti<-l'e ~in hiçbir sebep \'e mı::• 
rnaı h h'le\'cnt olama7.. Btlikts §i· 
rarsıu "''alisinde emniyet.sizlik, ka 

kömür daha fazla Lo~;;vş;yt•'INanı 
gaz temin edemıgor adh en giWıl l'Omanoun 16 fllly. 

talık bir for.ınaaını bedavaya 

Bir hastanede ameliyat aletlerini temiz- 1 HABERl~al<•ınız · 

lem eğe kafi hararet temin edilemedi 1 ;:on::::.. ı:::=:z. ~?=~ 
t.ttlği ık \'e Alman işgali de,·am Havagazi saatlerinden son za • 
~iki hlUddetçe İngiltere .ile mlit manlarda çoğalan ıikôyetler dolayı-
llıra,. eri fıraaı bulur bulmaz bir sile saatlerin ayarlanması ve kontro
kapıJ ::ı~ketJ yapmak cazibesine lü için mıntoka ticaret müdürl~ğü. ve 
inal ~ ıl rler. Blrle!}l'«'ek üç §İ· belediyenin i~e el koyması uzerıne 
t'ek ,. e\'leti OZft yollardan gele- 1 ıanbul ve Beyoğlu havagazi ıirket· 
l<ıttıa e karaya ~ıkmak istiyccek ı:ri hemen ekipler çıka1rara.~ ~ bü:ü~ en~eı kuV\'etlerlne karşı büyük bir abonelerin kapılarını ça ıp ıı ayet erı 

'Fak te.,ktı ederler. olup olmadığını sormağa baılawmııl:~· 
lıı.nrn at. bu ta.sın"\'Urdan hlı; lıo • Bu hatır sorma sırasında e~e~ . ır 
lrıg11?an Alman makamları onu ıikôyet varsa bunun ıirkete . bıldırıl • 
ı:Urut ı; ilhamı diye ilin ederek mesi de sıkı bir şekilde tavsıye olun-
k&<ıa:;1e)•1 terclh etmiştıir. t bu maktadır. k' . 
facı a kal.OJa hususi bir nıinit İ· Abonelerin, verilen gazın es ısıne 

e ebnj bilir ı y 'kt.vet· bal'Jirı Y~ • Çünkü svcç mu- nazaran çok kuvvetsiz oldugu 11 -• 

ılıı.r h tlkrınt SÖl1emektc neka- lerine korıı da hemen "Etibonkın ve
de na~ sahibi he Almanlar için receği kömürün daha fazla gaz te· 
tı&kk ıUtaıeaıannı beyan etmek min edemiyeceği,, cevabı verilmekte· 

Anını tanımak liumgelir. d. <'ak ır. 
:eını Alınanlar için teslim edi Son günlerde havagazinde hararet 
!\~:cek hak bu ma'kıılcnln inti- kuvvetinin çok azolmıı olması nazarı 
ın"'u ani dolayı sdeti ts,·eç hükiı· 

~· " tekdJ .• 
llJınaıa r eder gibi bir ta~ ır 
l!I,. rı, hayret gö termcleri ve ellerine beğlıyan rejimler hür 
lılirC: .nı!lletlnin fikir \'e kanaat memleketlerdeki htir fikirlerin te• 
ll\ai~~ etınde ta.h:unmlilstizlüğe zabUrlerlnr. işte böyle aah)"UIUl
ı '"ık b olnıaJandır. Bu kBdar ııı· mazhk eseri gösterirler. 
l~rı l bir zamanda Alman mııhfe'· İsvctli muharririn makalesinde 
ı rC: n a?. c;ok sinirli olmaları akıl ı Almıın mUhitlerlni sinirlendirecek 
<ıl~t ek bir hlidiSedir: fnkat bunu cihetler Finlandiya yardnnınm ke 
ı 1!l.~~lyect"c kıı<lar hissl)atlanna ııilmesi \'e Nor\'eçln tahliye ta\"· 
•lır"' ;ıp olmaları epeyce manlih- siyesi olduğu L'}lkirdır. Finlindi· 
"~r fer Cle:vi hUkfunet ellle idare ya belki sulh yapar, fak.at Alman
"İl'hnf" nlı-:nn, mathwıfın bütün ya muharebe meydanlannc1a mağ. 

erini matbuat idarelerinin lup olmadıkça Non·eÇtea ~. 

olmıyarak sonunda 100, 200, ôOO 
kurup elde edemly~ttnız ki. 
taplardan mU~kkn bir kii· 
tUpbane Bı&lılbl olacaQo11z.. 

HABER, 
ıı mart 1942 ele Uk fonnayı ~r. 
meye bftflıy~ktır. 

dikkati celbetmektedir. O kadar ki 
ıehrin tanınmıJ bir hastanesinden ev· 
velki gün yapılması icap eden bir o· 
meliyat icin otoklôvda aletlerin te· 
mizlenmesi için saat 1 O dan 13 e ka· 1 
dar ~ütemadi havagazi yakıldığı hal· 1 
de lazımgelen hararet temin edileme· 
diğinden müıkül vaziyete düıen hos· ı 

tane alakadar makamlara müracaatla m;;-----------==
ıikôyette bulunmuıtur. 

Yeni mahsul 
vaziyeti çok iyi 

Oltıla pirinç ve ıaıulye tevziatından 
ırı aettceıer abadı 

Ankara-i.1:1. a.!Akadar makamlara 
gel.en uı.alW:n.ata na.zar.an yurdda 
yeni mhsul va:tiyeti çok iyidir. 
Muhtelif partiler halinde hariçten 
un ithali devam etmektedir. 
Kış ve yağmur gıbi sebepler do

layrsile na.ldiyatta hiisrl olnn mev· 
zii mahiyette bazı gecikmeler yü
rund cn ekmek istihkakınm Yeni -
den tayinine lüzum görlilsf! bil", 
IJwıwı muvakkat bir zaman için 

olacağı an la.§ıJrrı..s.ktadtr. 
Diğer taraftan toprak mahsulle

ri of:isi.ni.n kuru fasulye ve pirinç 
mübaynruıile lüzum göriılcn ma • 
hallerde satışa :ı.rzetmesi yolunda. 
ki kararm tntbikat."Ildan iyi neti
celer alındığı tesbit olunmuştur. 
Ofis bu gıda maddelerini ihtiyacı 
c,lan yerlerı- ihtiyaç derecC6ine 
göre ve her mahalde fiat tesbi' 
etmek suretiyle sevketme.Jtted.iır. 

K ongalı bir tacirin 
ı başına gelenler 
1 

Vahan adında bir ithalatçı tacir ihtikar 
yaparken suç üstünde yakalandı 

Vahan Konyah tacirden hem 165 lira açıktan para 
aldı, hem ıçine iki ayak girecek kadar 

battal ıastik çizmelerı verdi 
Muhtelif hileler ve desilelerle Ana· 

dolu tacirlerini dolandıran muhtekir 
tacirlerden bir yenisi daha yakalan· 
mıJ, adliyeye verilmiıtir. 

Bu, Çiçekpozarındo Altıparmak ha· 

Geçenlerde ıehrimize mal olmak 
üzere gelen Konya tacirlerinden Ah" 
met Sabuncu, lôstik çizme almak üze
re Vahana müracaat etmiı ve komis· 
yonun tesbit ettiği yüzde on karla 
Vahandan 6 sandık lastik çizme al· nındo lôstik itholôtçılığı yapan Vahan· 
mıştır. (Devamı S iincUı1c) 1 dır. 1 ____________ w _______ .....;_ ___________________ ~ 

1 Esnafı dinleqelim: 

Kapıcılarda apartman 
sahiplerinden şikayetci 
Diyorlarki : 
Kalörif erleri bize yaktınrlar, carsıya pazara biz gideriz, 

hizmetcilerin hırsızlığını biz kontrol ederiz. 

İstanbulda 3000 apartman 
1800 kapıcı varmış l 

Lord gibi yaşayan kapıcılar var ! .. 
Kongre kapısını aralayıp içeri• 

Ye baktığnn vaklt kravatlı. temiz 
giyinmiş "mihmendar" la.rdan biri 
~rdıı: 
~ Kapıcı numıız? ! 
Bu iltifat:\ teı,ıckkür etmeye ma 

hal kalmadan gayri iht.iyart ağ • 
zandan! 

-· l!.'vet! 
Kelimesi döküldü. Bu açık paso

yu verdikten sonra içeriye gi.rdim 
Bizim kaprcılardftJl hi~ kimse yok 
tu ! Hep tan:an!tdığım kimseler. 
Meslekdaşlarım ( ! ) yüzürtıe bil 
bakmadılar. Bir tanesi • kong· 

(Dc,·amı S üncihlrı• 
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Ilkmektep mezun a
rından istifadelerimiz 

Mektep terbiyeıinin en m ühim gayelerinden biri de bir 
cocuğu itala kabiliyetinin ve ialısil İn•İyakının taham'!1ül 
haddine #tadar okutmalı ve onun ötainde ona ancak ya. 

pabileceği işi secip vermektir. 

Yazan: DOKTOR RASi M ADASAL 
B.r mettılekctt.e butun vatan_ 
~rm ~'iHt&Sc tahail görmeleri 
•e ht.ttA liseyi bitirmeleri ımkan· 
a:zıdır, Çün;kil ne iktısadi prtlar 
buna mU8aittir, \'e her aile bUtün 
çocuklınnı uzun Oir nıUddet için 
okutamaz ve ne de her insan ka• 
fası yüksek tnhs•le rnü!ta'ıt veya 
kabl liyettidir. Ne tekim bir lise-· 
r. n ü}n1 sınJfmda talu!ile bB~lıyan 
t.aıcbenin mUhim bir kmmı yan 
)ok1ıı kalı,. ve ebeveynin şiddetli 
arzı.Uarıoo. ve hat.ti okuyanların 
ga:}Tttierine ragmcıı tam bir tah· 
::;il yapmanın imkaru yoktur. Köy 
çocukları için w güçlük daha sa
rihtir ve en zeki ~lardnn fa. 
kir ola.nla:tdan nııcak mahdu t bir 
klSilll ~ehir mekteplerinde okuyup 
Universite hayatına ka.tıla.bilirler. 

Medeni bir menileketin en lbü . 
yük maarif gayretlerinden biri 
ve en esastmı bil.Uln nllfmurıa nls 
rıctle okur '}'U&rlaıırun çoğalma • 
Sid.ır. BUyUk Pil> mllie'tlcri Umi 
ve iktısadi terakkilerini buna med 
yu:ndurlar. Hattı bugünün 'hıu • 
)')~er adamı )'elna kendi dHi ve 
ya bir yabancı diD-e ~tila ede • 
mez. tlirn yapan bir <loktor fran· 
Sl'ZCll, almanca \•e :ingillzee tilren· 
Tnek gayretindedir. Falcat milnev
vcrlcre Olan ibu ihtiyaç memlekc. 
timizde normııı.l UyriJ:?t takip et.. 
rnekte, hattA Sön zamanlarda. U· 
niverelltcnfn bıw e~&e tıa• 
"ıı.n dik.kati celbeden fuzuli kala
balığı a~lt mabadile Maarif 
Vekilliği olgunluk :imtihanlarını 
daha sun bir kontrolıa tlııbi tlı t • 
walrtndrr. ~ mukalXt İ9Ö911ıbız 
o!muk iher vatandcşm iptidai ve
ya orta t&bsR YÇIJMI ollmsı 
memleketçe nrzu edilmektedir . 
1~ bit- yurdd& okur ym.arle
rın )'filtsdc yekOnunu bu Uk ve or. 
fa mektep memnla.n dOldunrr. 
Me:m1'eketin her Milada bunlardan 
ı3tifadesi çok bUyükt.ür. 1Uc mek. 
tep mezunu bir sıuıa.Uciı', bir ha
deme. b'r Micer, bir sbhlyec.1, bir 
t-:.ıldral cırııfı, ibiı· ganonun yap• 
tığt ışin mA.nBsı çok bUyüktür. 
Orduda en açrk göz ve çallljkan. 
krt':ı çavu~n. c-n becerildıi ve ka
biliyetli lıastnbftkıc.ılar, en he.sap
ır bölük onbru;ılan tıu ilJmıek~p 

ınezwıları arasında. gürü~ 
ılir. ~ten yurdun muhteUf !t3y)&. 
rlnden askerllk ocağına gelen 
T\lrlt dc!JkMtllamaı mfuievverle
':i köylordelki btoş veya ~ mnIAı 
ilk okullarda akumugJerdrr. Ali. • 
kada-rlar bu yonıhnamış 3*lnm 
pratik teccllilerine hayret eder• 
1n. Hastaneletde hd' Mile ~
~l'.n zamanlarda onba§ı ve ga.vuş 

hh.ive kursları açıiD', latalar iık· 
mektep mcrunlarmI seçerek he& 
truıel~~ göndcnrJ~. üç s.ytdt na• 
zari ve ameli l(ltt"Aferden fk>n m. bu 
:vur.t çoeuk'lanlım im.tihanlaNA 
;;Ö8terdiıd~rl muvaffailuyet takdi· 
re h\.)'jttır. Müfrez :ata.Jıa.rda, dağ 
başlarmd& bU yardncıl•rm kıy .. 
mc tini Oınlıa.rla lberal:ıeı" yaşıya.n va 
t aninşlar talkdir eder. BlltUn bu 
ılk veya o?"tnıne!kttı> meıunlarm .. 

Nctekim bugün birçtık insanlar 
lngilte're, ancak doğrudan doğru
ya !ngill:& adal&rDWt ipile mağ 
lfıb edilebilir f!kıine 5na.n'lnJıl}ar • 
ıır!. Halbuki, bugünkü şarUar j . 

< :ooe, Amerika~·ı :itraı etmek ln
• "ltcrc ad&lannı i4ı«al etmekten 
cnha ckolay ve daha ucumur!. 

S:>n dcr3Ce dikkatle dinlemek
te o!dUf:,"'um HallB Şt.urmun ibu sö• 
~ü bcıni birdenbire irtdM.ti. Hayret 
ve §Q§kmllklıa, eğri bUirü adMnm 
~~ aşağı bakmaya 'ba.ıtla . 
•hm. 

- N-.1? A.UUU Heı- HaM. 
c.<tdi mi lkonU§Uyorsunuz? .. 

Diye bağırdmı. 
Hans son derece ciddi bir yüı

lc: 
- Bundan bir an şüphe etme· 

y.iniz!. Bütün ciddiyetimle konu• 
uyorwn, dedi. 

- i'üat., ne dedtilnizin ga • 
1lba fatbldıt. d~ ! Ameri • 
1<n:mn twı1'nin 1~""Utereyl ıiePI • 
den Ç(ık ıd.-. lko1ıay ve mUm'kUıı 
o'WPmn ~uz!., 

- liret!.. 
- ~r Demek bu harpte A-
~·• <le !*- tehlike var'! 

<la t hsıllcriU:n varım kalmasın • 
dan mütevellit bir "ku~ur du~•gıı• 
su,, yOktur. Bunlar bunu mukad-
•Cr bir tccellı olarak kabul eW!t· 
l"ri için iı Ierlnc zevk ve şevkle 
sarıhrlar. Halbuki lisenin s"n sı • 
mflarma kadar yUks<.>ldikler lıa 1-
oe bir türlü b:tircmiyetı. 'Ve bu \'r 
~a kadarda kend.lcrlnc bir sann• 
\"eya m~alc temin Cde.m.lycnt<!r 
c1.t>.ha sonra bir icı aldıkları zamnn 
!.'<>k mUe,kül bir vaziyete düeerler. 
BWllnrın çoğunda psikanalit k tc ı · 
b!yede mühim bir rol oynıy:m 

Adlcr'in "kusur, m:ıduıtlU:r ihs:ı -
sı., galiptir. Dattna vaıJyctJorln • 
den mUşteltidirlcr, mağduriyetle• 
ıi nden bahsederler. İçl'mai &e\i • 

yecc kendilerin! geçen ve bazan 
c~a Amirleri yerine geçen s.:nıf ar
kadaşlarına beknrak taııtcşşuuri 
i>fr 1stırabnı zebunudurla.r. Bunu 
~ kere ıifade edemezler, bhuıt· 
r.aleyh bunun nrumdan olm:ık 
iaerc birtakım eayri ıçtimai hare
ketlerde bıilunurlor. Asker O<'a • 
ğında bu yarı oltumu&lardan baz•. 
lann<la tematı.ızler, tembellikler, 
kaçmak ~ behnn~ler görüyonız. 
Btrçok iptilalar \'e gayriahlaki ve 
iç.timar propagandalar da bUnlar· 
da daha lkolaylr:kla tesirini göııık• 

rir. Esaseıl bunların aıasında dc
jcnel'elcr çoktlll" ve daha lise s:• 
nıflat1nda uzun f::worilerle artist. 
liğe yeltenenler. kunınrn ve içki. 
Ye alışanlar, aşm derecede don
juanhk he\'esinc kaptlanlar gibi .. 
'fublatlyle bunlar kllhuletin tık 
,·nğında bir nafaka zaruretlle me. 
""Ur veya ıısker oldukları zaman 
birdenbire afallarlar, i{l \'C asker
lik clitfpllninin taiep ettiği Mrt• 
iara güçlükle alışırlar. 

Mektep terbiyesinin en. mUhlm 
geyoLerlnden biri de bir· çocuğu 
kafa kabiliyCtil!in ve tahsil ins:
yakınm tahammül haddine kadflr 
o!rutmak ve onun ötesinde ona an· 
:cıık yapabiloceğl işi stÇlp vermek· 
Ur. Okuya.mıyan ve mektebe de
vam ettikçe gerek tedriste ve gc. 
tekse tert>iyede askınlıklar gös. 
tuon bir talebe;>i kurtarmak mek 
lebin yıı.nıbaşmda teyakkuzla far.• 
liyette bulunan 1çtln'ıai teşkilatin 
v:ızi!esidl.r. 'hk ts.hsiı ml'cburl ol
t:uğu cihetle he~esi böyle b;r 
mekt~pte okutmak hususunda 
kıskanç olmalı, ondan sonra da 
one3k hakkilc okumnk kalıt1iyeti• 
r:i gösterenler için kemiyetten 
ziyade keyfiyete ehemmiyet ver· 
meliviz. 

..... lllİll ............................ . 

B1JOfJN 

PEK • 
1 

ıinemcmndo 
G.4R.Y COOPER 

tarafından harikulade bir l u· 
rette yaratılan 

.Kahraman 
SUBAY 

~•.Salonu doldurmağa kôfi gelen ilci ıoyanr talcdir isim. -"'V ATERLO #CO PROSO,, ve REBEKA filmle rinin muztarip oılc 
kohramariları 

Laurence 
Olivier ve 

Vivian 
Leigh 

BUGGN S tJ M 1 B Slaema11ada 
Görüfmemiı muzofferane bir muvalfokiyetle gösterilmekte olan 

ZTIRAP Gecesi 
Büyük Aşk ve lstırab fitminde fa lcdir nozarla rile seyrediniz ve candan 

allcışlayınız. Bugün saat 1 detenzilôtlı matine. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK 7to: 117 
Hahs Şturm yine pak mühSm 

şeyJ~r ilıi.lcn ibiri gibi ıbaşmı lal • 
ladı: 

- Hem de ciddi~ dedi. 
- Çok ciddt mi? Amma yaptı· 

nız lha : . Ydksa Alınanlann fosil· 
ttre •dalaııııa Amerika :ı.•oJuyla 
taamaz edeceklerini !nl iddia)'n 
kalltışacaksınIZ aimdl de? .. 
, ~· &lmrll sitıbil. ndetl UI) • 
Jeriml lirperten bir baykuş kah • 
kahası attı: 

- A~ yukan ! dedi, ll§&ğı yu 
h!lrı, bunun gibi bir @ey!., 

- Fakat bu delice bir duşUn
cedir ! •• 

Hans Şturm parlak gözl~rin 
göiler'mc dikmisti. Btö gözlerin 
ırfode derin endişeler yüzmekte~ 
eli: 

- Delice mi? delice mi? diye 
mmlda.ndı. Hiç de değil! Hiç \IC' 
değil! .. Btıiyorsunuz ki A1ma.nlar 
dllha bu harpten evvel dünyaıun 
en zengin anbarları olan ce111ubi 
Am<ıriJuınm Alman n1ü.8temlekelc
rl olacnğı, olması llzmıgeldiği 
hakkında çok ciddi eserler ncş • 
rettiler! .. Bu bunları dUşünmü.· 
ol.anlar i1nkfuunın halledilmiş oı • 
"uğuna ıs&at cbncmiş o!abiliı· 
rot? Bunlar deli mi? .. Bu göııte · 
ı.:yor ki glinGn birinde böyle bir 
.eyin gerçckleı;tiri~biieceğine f. 

U ".l\ılml§ t.ı r ! . 
- Fakat nasıl, aziz dostwn. 

Ben bt>yle bır şey dllşünenıiyo • 
ıı.ım ' .. Karşımda bu acaJ:p mahlük 
s!mdi ~eytani bir gülü&!e giihiyor 
r\I' 

Maden direği 
ihtiyacı 

.......... o- -

Devlet ormanlarından 

En DJgGD ••kilde 
temin edılecek 

Devlet ormanlarından bilhassa kÖ· 
mür lıovzaıile made n mıntakalanna 
yakın olanların mevsim dolayısile ya 
pılması zaruri temizlik ve havalandır· 
ma kesiminde elde edilecek ağaçla
rın müsait olanlarının kômilen mad en 
direklerine ayrılması takarrür etmiş 
ve lôzımgelen emirler d ev1et orman 
işletmeleri revir ômirliklerine verilmiş· 
tir. 

Bu keşimler süra tle olması için mu· 
tcohhitlere verilerek revir ômirlikleri
ııin nezareti altında ve maden sütu
nuna elverişli çaplara ayrıldıktan son
ra depola ra na kledilecektir. Bu suret
le bilhassa kömür havzasına ve diğer 
madenler• l&ıım olan sütunlar devlet 
ormanlarından 'SÜratle ve geniı mik
yasta temin olunabileceği gibi d aha 
ucuza mal etmek imkônı da hasıl o· 
laca ktır. 

Sütun ic;İn orma nla rdan ayrıca ka t· 
iyot yapılmıyacoğı ve ormanların za· 
ruri havcılandırmo katiyatından istifa· 
de edileceği için ormancılık bakımın· 

don d a ayrıca btr tasarruf temin edil
miş olacaktır. 

Telgral mullalleratı 
talldlt ediliyor 

Ankaradan btldirildiğinc göre 
ouhaberelerin çokluğu yUzUnden 
telgraf himıetlerlmiz sitıpk bir 
vaziyette kalmı,trr. Bu §ekli ho -
men önllyebOmek makadile tel· 
graf muhaberaü milstaeel ve mu• 
him ohuı işlere h~k, de • 
ini1'yolu ~ındaki yerlere 
~ı.-lgraf atmmı,>ıt~Jdır. 

Ekmeğe nohut yerine 
mmr ka,..,tınlacak 

Şimdiye kadar buğday ununa 
~ ülld.e 6 ~ notu&t k~tr.. 
ıı·rım.ktayth. Yenındmı eon ra no • 
ilut )·erine yüzde 6 nispetlnde mı• 
sır ka1·ı.:ıunl:ıcaktır. Bu suretle ek 
meğin rengi, rutubeti ve Pi!!ldnU. 
ğ; daha iyi olacaktır. 

Kağıd beyannamesi 
verenlere: 

iki vazifeli 
memurlar 

--o--

Silah altına alınanlara 

Yalnız asli 
·vazifelerin n 
maqı ver. ıecek 
Ank:ıradan bildirildiğine göre, 

lll..".na kanun:ı:ı ek kanun mucibin. 
cc munzam· vazife.si olanlardan uı. 
Lm ve mancıvrn mUnasobeti1le si
lilı altına alınaıl'.nt'3 nncalt :ısli 
\"az:fekr.aı~ a•t mc.:ı§ ve Ucrctlerl 
vı>rllip bunlıır, ıı.ırf bu \ az.ifelclin· 
den nlc:ı:u:ı 15ay1l:ıcaklardır. 

Binaenaleyh, halen tn1im vazı .. 
fos iyle sil4.Jı nlt.ındn bı:lunaular .. 
ôan nıunzam vazifeleri uhdesinde 
cemetm:ş olanlann bu menturlyet 
!<"ri, bu husustaki kanunun mer1 • 
yet tarihi olan 5 'iklnclkı\mın 942 
den itibaren zail olmu~ btılundu • 
ğıı dhctle kondilctinc bu ta.ııih _ 
ten itibaren ) ahı z mezun sa.yıldık 
l.ı.rı asli vazifeler:.ıtm maaş \'c Uc· 
':'etleri verilecek, munzam vuife
lcrlnden bir §ev verilmiycceklir. 

fi lektrlk ıan~ralları 
inşasına başlanıyor 

Roınanya ile 
ticaretimiz 

-:Q:--

Bükreı büyük elçimiz ıon 
vaziyeti izalı ediyor 

BilkreŞ bUyilk elçlıniz Hamdul· 
Wı Suphi Tanrı8ver'in dün tehr:• 
mize gelui.ğ:ru h:ıber vermiştik. 

Elç:i kendisini karşılıyan gazete
clierc ıuntan eöylemlştir: 
"- Balkanlarda ~ hl.la bU -

tUn şiddetllo aeva.m ediyor. o de.. 
rc~cdc ki, ben Rusçuğa kadar, Tu 
nayı buz.ar üstünde yaya olarak 
geQrneğe mecbur oldum. BugUn • 
lerde Ankara.ya gfde<:ef\m. Bir 
hafta kad~ kaldıktan sonra. tek· 
rar vnz femin b:!Şma döneceği;n 
Türk - Rumen ticaret mUmıseb~· 
lı, gelişme yolundadır. Karadeni • 
,.;in kapalı bulunmasına ve k3ra yo 
la mUnakaJltrnin çok uzun ve çok 
f..ahalıya nuıl olmasına rağmen 
her ild devletin mUşltUllerl yen • 
rnek hususundaki müıtcrc« arzu .. 
lftl"l ve iradeleri, o dercee kuvvet· 
fü!ir ki, bu gUçlllltlerln tedrken 
ortadan kaldmlacağı muhakkak 
ı,urctte Umlt edilebilir. Gerek TUr 
kiye ve gerek Ruınanya, binbirlc
rin.in ihtiY'f'.çları olan maddeleı-ı 
karşılıklı ola.ııı.k tc-nıin edecek va
ü;yE>ttc bulunuyorla'l'. imkan m\i· 
Rıait olur olma2, norm.al ticaret 
1!.Unsseba:tmın iade edilcce gayet 
t.-ıbirdi:r.,. 

Motörlü nakil va.ıtaları 
cemiyetinden: 

Ank&nuian blldiri.\'.!iğ'l.no göre 26 ıubat 942 tarihinde cemiyet 
nıcmloketiıı en UZ..'lk noktal:ı.nr.ı merkezinde aktolunan heyeti umumi· 
d.'I elektriğe kavuştuınıak lÇiıı Y~ içtimaında ekseriyet hasıl olmo· 
Nafta VeMJetince ynptırılnıaktıı dığından 12.3.942 pe11ombe günü 
olan etüUer ynkmda sona erecek· ıaat (14) ten (16) ya kadar Beyoğlun 
dr. Ht-.ztrlanaıı planlan:. göre yal· cla Nuri Ziya sokağındaki cumhuriyet 
r;z memle.l!cl:iniizdcki göl ve ne _ holk partisi kaza merkezi salonunda 
ni:rlerden i&lifad:: cıHlmek sure· ikinci bir umumi heyet toplantısı yapı· 
tile rnuht:::lif nuntakalarcla ınunı· lacağından bilUmum azanın hazır bu 
zam elektr$lc a:ıntn:ıtarı kurul:ı.cak lunma1arı ilôn olunur. 
t•r. tık elektrik santralları. lıalen RUZNAME 
nıaden k!>ınUrU fle istih53l yapmak 1 - J 941 yılı çalışma raporu 
t.-ı olan mmtn.kalarda kurulacak • 2 ..__ ,, ,. hesobatın tel 
tır. Bu ya~ ınsaata. brujlnnacaktır. kiki ve ldar~ heyetinin ibrası. 

H 3 - Nizamnamenin tadili 
apis cezalarının asgari 4 - tdcıre heyeti azalarının nmf 

haclleri hahkıncla bir temy'iz seçımı. 
'ararı -----------------~----

A nka.ra dan bildirildiğine görı:>_ CKÖÇUK J 
konıttt<ta mtıttil\ ~ep'ttri doh\Yl "\, • A ..,. 
sile Jıapis cezasının b:r günc1eh m BIHRLER 
a ı;ıığı indlrilii1t!t :Mc-cbutiyeti h! • 
sıl olduğu takdirde cezanın tama- • Dün b.r Resa.diye altıııının fı~ 
men kaldınlıp kaldın1anny.ıcağı Ltı 33,5 lire, kUlçc altının bi 
lıususunda hasıl olan ihtilaf fır.er:- gramı da 470 kuruştu. 
ne Tenıyiz mahkemesi heyeti u • "' Yapılan rnce'onclcrden sonr.ı 
mum:!.}·eı-;'nin vcrdll?'t bir tevhldi vila~ et !için nynlan otomobil ıas-
içtihnt ikan:n ile hapis cczıısmm tiklerinin ıhtiyncı kar§ıl:yacak 
e....,..,,ri had<len a""ı;t indirilmcsile miktarda olduğu anlnşılnıiitO'. 

1\aliım isttlaJAk Kooperat lftnclell: ·~- d6 \ til• t .t.:.ı-t ba n 
tcnfiz kablli.:ı.:ctl kalin9.drfüııdan .ı.)c , ve""'~ c ~vwmll§ v ... 

11 .2.942 tarih ve 266 numaralı Ko. ~ ı· Ukl · t i rl · bckl d ' •· bu gibi cozaların ı:;ektirJmcs'.ne ns erın ev:z em ı11 c ırı-
ord!nasyon Heyeti knrnrnamcslnin bl. it~rar verilmes. cnız gôrülmcrıUş • n! bil:lıtm:o;>tir. 
rlncı mad4eatnltı A, B ve C fıkraların. C' Hamamcılar cemiyeti ~ ıkan • 
da gösterilen klğıtıann 11atın almdlft, tir. .. ma tıatlarm:ı z:ımmc<lilmesi içlıl 
karamamenln ikinci maddesine uygun Doğum belediyeye ba vurmuslu. D:Umi 
olnrak beyanname sablpıennc bildiri! Mcmnuniyctl" oğrendiğ "mize ; ncümencc verilen bir rapora gö-
~tl. • göre arkadasınm: Cevdet Yulrn_ 

1 
re birinci sınıf 14 hamam3: hig 

ı - Satm alınan bu klfıU&nn •· bun lzınilt:: bir oğlu dlln~ ıırn gel· .!~m yapıhnas:na hhmm görülme -
bipleri, mUhUrlU kll.ğıd numunelerini !Tı ·f'tir. Anne ve 'b:ıbasmı tl':bı·.ık c- \ moktc, )kinci sınıf 'l3 ham:ıma be 
faturaya raptederek H Mart 942 eu. öeı·. küçü~ yavruya uzun \'C mee- on kuruş arasında zam istenmek• 
mnrtesi gllnU u.at 18 e kadar koopc. ut. b:r vmtir clı1criz. tedir. 
rııWimlze teslim etmelidirler. rr~ 

2 - Koopcrntıf, gösterilen flatıarm 1941 • 2 sinema yılının biricik TÜRK 
değer flat olduklan :MQrakabe Komla. 
yonuna t:nsdlk ettirmek ıçin, bu fatu. 
ralan KAğıt, :mukavva ,.c tatbikatı 1 

ithalAt birliğine tevdl edecektir. 
S - Gazete ve mecmualar, kendı ı 

ocpolanndl\ mevcut ve el konulup ea 
tm alııunıı olnn klğılların, karama: 
nıc bUklnU clalre61ndc .sar!ına mezun 
olduJcları ınlkda.rlarmı tcıailden llOllra 

geri kalan mikdan ıçln fatura. tanzim 
edeceklerdir. 

4 Faturaların bedelleri MDtakabe 
komisyonunun taııdlkinden sonra tedL 
ye 'cya mahaup olunacaktır. 

- Ameriıkalı1ar, Avrupa. gibi 
gayet uzak bir Jat:a.duı kendilen 
ue bir tehlike ge~eceliııi bel • 
iti akıllarmtlan bile g~r. 
Çünkü geçirmek istemiyorlv! .. 
Halbuki hal'p balammdan bugün· 
kil tl ünyn şimdiye kadar tanınan 
dUnvadnn eon derece daha küçül· 
mUştür. Sonra da, Amerika kıtası. 
nın etrafı, ta §imal kutuplarından 
cenup kutuplarına kadar tahkim 
mi edilnıiıtir?. 

- Hayır!. 
- O halde?. Amerikalılar ge -

çcn cihan hat"bhıde Avrupa kıtam
na asker çık&nyQrl&r da bu ha.rp.. 
tc niçin Almanlar Amerika kıta· 
sına asker ı:rkarmasınlar? .. 

- Fak3t ç;cÇen ha.rpte, Anıe · 
rik:ılılar de.nız voluyla asker çı • 
karmışlardrr! Almanların deniz 
yolu yok!. 

l fan.9 Şturm tekrar ,·arım ba • 
rnklan U.c:tünde doğruldu: 

- Dinleyiniz! ddi. Gerek J a • 
poııl:ır ve gerek Almanlar Ameri· 
knyn asker crkarıriar&"lt hcriıalde, 
'.:'Jev.rork l!manma çıkaracak de • 
ğillcrdir:. Cenubi Amc'rlkı\yn ih• 

(Dcyamı \ 'ar) 

Evvelki sene "ŞEHVET KUR8ANI,, fılMınde olduğu gibi gene 
~ 

iPEK ve MELEK sinemalarında birden 

gösterilecektir 

Filmin ilk iraesi §etefine 11 • marl(43 · çarıomba olcıomı 

MELEK sinemasında verilecek 

Gala müsameresinin 

bltetleri .şimdiden satılmaktadır. 

• • DANS ... CAZ ... NEŞ'E ... 

BUGuN LALE sinemasında 
AR TIE SHAV Cazının süslediği 

FREO AS TAIRE. m Hayat verdiği 

PAULETTE GOOOARD'm Nefe lcattı~ı 

CAZ FIRTINASI 
Bütün 'fcolblerl b üyüleyen, b iitün gönüllere zo'rlc' veren hakıki bir caı1" 
f ıffrnaıulır. 

l'rogroma ilave olarak • VALT DISNEY'in horilcofarından 

FERDINAND ATES SAÇIYOR 
au .. ,, ıoot ' d• tennldtlı Mtaffne. 



R A 8 E R - Akşam nostam 

Ha be Esnafı dinleyehm SON H LER Jltısralarda.n R!!'f!I tSablbt ve Neşrlµt MlidllrO 

haklu tank ua 
Ba•ıldıgı yer: Valut 11.attıauı 

, .......... ı....ıe> 
reisine bit&bell balh"ıjı _._.u 
ŞU ''V9Cize., ile bitirdi: a.erlllada ilk 

caauıa• vallııı 
AnoNE OAaftA1U 

Senelik 
6 11.Ylık 
ı aylıJs 

Tnrktye 
H.OQ &r. 

TM • 
6.00 • 

l BJllk l.ae e 

idare l'elttea9ı 

lllcne1ıl 

rı.oo &r. 

H.00 • 
ıs.oo • ... ,. 
Ml'2'0 

- btcrllR kapllll1a çdl 4JL. 
KaplCılar cemiyeiUDin diba nı

bedeıld esnaf cemJyetleri bfeem. 
da yap&lan kaOgr'ell, bu mlnft.1 0-
zere hayli m~ okla. JI..._ 
~an uıJadıfmı& g&'e kapJa 
a1arI aı tula al&lreAV edlll ~. 
..,,artıman iııehtpleıt • ......-... 
ki mukaveled!.r. Bu mukavelelerin 
hiçbir zaman bir '"kı:ymet,, ifade 
etmediğini ilEıri ~ 

Kongre reisi: 
- Tabii ~dl, ~ bOJ1e 

tesaııUtlüslWt olma ft oemlyeU.. 
n:ze JAkaytlıfnm de'\"BID. edene 
başka ne bekH.yceI'finriniz? 

Nevyôm, 7 (A. A.) - Beı er • 
Ukle blr kad.m eMUShık suçu ile 
ltbuı edilmi§lerdir. Bu, B:.rlcşılt 
.baerlkanm be'ıt>e giriŞinden beri 
ilk wl1* muhakemesidir. Suç
mlarm bepet Alman neslinden o
la.n Amcrikalllardır. Bunlar, elde 
ettlllerl weı1 malflina.ti Aliluın • 
yaya bildirmişlerdir. Suçltıl&rnı fa 
aliyeti harp Uinmdan evvelki za• 
mana alt oldu~dan 'ııiçbn- ölüm 
CeAllJ ftrll:nıemlitfr, 

~flGdoıt. G,.,.,.fttft oef'~I ~ 
e ıöre diUtya .Uvdi• bakef 

Şark cephesinde 

"Kapıcı'' o~ wUlt ilpM 
~yen benden daha temiz giyl.8-
rolş, kcrll farli bir zat dlyeb!Jece
ğim batıka bi:rif!i a.yo.ğa kalktJ, e~ 
!tilerin "mlltckellime vahde., de
dikleri adamlara mahstıS Jestle 

efe Ş:rfc ~phesind• muhtelif kesimler· atıtı ağsın:, yumdu gözünil ..• Yok 
rıı arp luzıımıı bulunmaktadır. Al • bilm~m 1ş Kanunu mucibince bil' 
Kan ajansının öğrendiğin• göro koltuğa. iki knrpUZ srğına.zm.ış, a. 
ın~r: b61gesind• yapılan ıiddetli pflrtmıan sahipleri jsc :ı.partıma. • 

1 
afaa •avaılannda bir Alman zırh' nm kalorlferlerlni blle ekseriya 

~ tlilfteni muhtelif üc nOktcıda ve olh laıpreılarma. yakt.JrtırlarmJŞ, çar • 
~a içinde sekiz Sovyet tümenini ilya paza.rn. ~k de üs~Ult ka. 

P~skiirtmüatür. 14 tank, .. 3 top, 5-4 pııc.IYa &it.mit\, deılrelenleki hizmet 
agır ı:>iyade topu ve bircok harp mOI· çHerin hD'Srzhğı, ~Uği He ya • 
Zemesi, iğtinam editmt;tir. DVnkO Al· kından a.Hilmdar olına..'lt vuzifetıl de 
ınan tebliği yeni soğuk dcılgcıttna rağ imtelik kapICJYl\ veri}jyonnue." 
~en ıiddetli muharebeler verildiğini, D3ha bir sürü m~ nuş ... 
°"Yetlerin püskOrtüldüğünü bildir - Bu sözler, umumi heyeti hayli 

l?lektedir. Yeniden yijzlerce esir alın· alakadar etmişti. Bif'l:okları, "ha• 
nıııtır. leningraddakl askert hedefler tit>" in doğru söyediğini kabul edL. 
}'cnlden bombalanmıJhr. Son ikl wırmr bu kaclar çeıııitli iı;e, kat1'o 
9İinde Sovyctler 21 tank kayMtmiı • İvm~ yarclmıı ile dahi zor yeti • 
lerdir. Alman tayyoreleri Moıkovcı ve şcbi1diklerlni ileri sürüyorlardı, 
Sıvastopolu bombolamıılardır. Görll· Doğru s&e ne dcnfr? Fakat, 
~ü~ ~arılarının iyi olma51 sayesinde gel gör ıki, a.part.nna:n sahipleri ile 
ı\lnıan tayyareleri Moskovada müda· anı.lnrmda. aktedilen pamrhk, ka• 
faa barajlarını geçerek ıehrin mer • pıcılarm elini kolımu lx:ığhyormuş. 
~eıine yaldaımıılar ve askeri hedefi•· Kongre~i. benim gibi sa:miin sı• 
re 250 er kiloluk bombalar atmıJ}ar· fa.tiyle takip <C<kn ibir mta sor. 
drr. Tacırnız bir saatten fazla ıürmÜJ· dmn: 
lür. - Ka.ç apartıma.n vardır? 

Cepheden Pravda gazetesine bil • _ 'Oç bin. 
dirilen haberlere göre Yuknov ıehrini - Kaıç kapıcı w.rt1tr? 
9eri alan Rus kıtalannın batıya doğru - Bin Sekiz yüz, 
rlcat halindeki Almanlan takip .nııt- - Bunların kaçı ceııniyettc ka-
•erl söyfenmektedir. Bu ıehir Alman • yrtnı? 
lar tarafından iaıe merkezi haline ge- _ Dokuz yüzü. 
tirilmiJti. Almanlar burada bir hava - Geriye bkımar ·~ .. mı 
üssü ile iki müstahkem cember hattı ....,,_ .. , ., \.~J'or . 
tesis etmiılerdi. Her tarafa mayn dö' - Hayır, bt.m!a.rm ekaerisi "if .,i 
külmGıtü. üzerine aı...~. llrn:rtsnu, """Ug-unu 
LIBYADA: .... , """"' 

ŞlddetU ya0murlar yOrinde" foo • kaptcı "daireak.e,. yerleştiriyor, 
liyet sekteye uğramaktadır. ltalyan sonra lı:endiel dnja.rdald :ieine de. vam ediyor. 
tebliği liminni bölgesinde ilertemiı o- Yilz\lme diikık:oıUi 
1an lngiliz keJif kuvvetlerinin püskür· •. ._._ dikkatli bU• 

1 
u.aw.n BOnro: 

tü!düğünü, birkaç esir alındığını, n • . - iKn.pr<.'ılık, deyip de geçmi~·e• 
gniılcrin birka~ zırhlı vasıta bıraktık- Hın, bazıları lord gibi yaşyor, d('. 
tarını bildirmektedir. Bir lngiliz tayya- cU. 
resi yerde tahrip edilmiftir. lngiliz tay• Lord gibi ynşayıp yaşıun dikl • 
Yarclcri Bingaziyi yeniden bombala • r.nr bilmiyordum ve • .t-- ad binl 
ITı 1 

• • h ' .YLUC e • 
ı~ ar ve bir:Caç bınayı agır asara miyonon. Fakat "k.irahk apa.ru-

vğratmıılardır. _ . ı man,, arama. :rnevsimı'.ndc in.-.mun 
_Ortaşorktaki lngiliz hukOme!ınin yUıztme t>Mmağa We t6"n~ et

nıumcssili litelton dcmi}tir ki: Ubya miyen bir nice c.aJnnlı affedel"Bi
s~erintn bcılodığı ~am~no nlsbetl~ rJz?, lkapw ilo buron buruna gel
J•mdl Mısırı daha iyı mudafaa edebı· füğimi biliyorum. 
lec:ek bit vaz.iyette bulunuyoruz. Al· Yanımdaki znt: 
ın._anlar Ubycı seferinin teıkil ettiği bü' - · lslanbulôa kapııcıla.nn ekse• 
~~k tabtyc tehlikesiM lcarıı koymak risi Enneni vabındB!'~"-ı- d~"• 
1 ı:1• R • d b b'"tii ,_ ... ~-. çU,J., 
bir u~ cephesın en. u.raya. u n Olğcr millctıcrôen de kapıcılar 

hava filosu getırmıılerdır. Rus v«rdır. Fn.'kat 'kavmi ' 'eihud" dan 
nıuyQff b' · · " v akiyetleri uzun ır zaman ıçın bir tek lc"apıcıya rasgdmenke im. 
~ belki de daimi olarak ottaJarlun kah yoktur 

fını 1 . 
1 

a hareket sahasını tehlikeden kur- - BUyük otel ve sefa.retha.ne-
.:~rn!ıtır. Son Libya seferinin ~ısırı ler kapıcıları da cecntyetc dahil 

CAVADA 
<Bat tarafı ı DCide) 

Japonlar, ıimdi Cavaya bü'!ük tak· 
viye kuvvetleri çıkanyorlar. Batavya 
açık ıehir itan edilerek tahliye olun. 
muıtur. 

Düıman, ıimdi Bandoenge yaklaı
mııtır. Japonlar, cenup sahilinde Çok 
çatar ıehrini iıgal etmekle <:ovayı j. 

ktye bölmüılerdir. 
Muhart!benin sonuna kadar nevmi' 

done devam ettirileceği ve Filipinler. 
de Amerikan kuvvetlerinin g~ıtermek. 
te bulundukları kahramanca mukave
metin Ca.a tej.>elerinde tekrarlanaca. 
I• ümit edilebilir. 

londoeng, 7 <A.A.J - Cavado as
keri vaziyetin vahametine rağmen, 
8andoengdeki Holandalı müıahitler, 
adanın mihvere karıı dünya cephe • 
sinin bir kısmını teıkil ettiğini ve dün· 
y<'.nın baıka bir tarafında taarruz ya. 
ptlabilecek baıka bir cihet daha bu-
9'.nabileceğini 16ytemektedirfer. 

MGıahitler, Malezyaya tevcih edi -
fen tokviyelerin llreanyaya <ıkanı· 
ması yüzünden buradaki imporator -
luk cephesinde yeni geliımelerin ce • 
senet verid olduğuna iJaret etmekte· 
dirler. Japonlar, Rongona doğru ileri 
hareketlerine devam ediyorlar, fakat 
hareketleri ağırlaştırılmııtır. 

Karnberra, 7 CA.A.J - Resmi harp 
tebliği ı~yle demektedir: 

Avustralya İmparatorluk hava kuv· 
vetleri cuma günü tekrar Yeni Britan
yada Tlmoro kadar açılmıılardır. Düı 
manın ıiddetli hava karııkayma ate
fine rağmen Kopenhag civarında bir 
tayyare alanına muvaffakiyetle taar
Nı tdilmiıtir. Gasmataya da bir taar" 
ruz yapılmı~tır. Düıman avcıları ha -
YGlanmıılarscı da bomba tayyareleri· 
mizi yakalalftcila muvaffak olomawııı
lardır. 

Tayyarelerimizin hepJi dönmüı' 
!erdir. Yenigine üzerindeki düıman 
keıif hareketleri devam etmektedir. 

Brezilya filoıuna iltihak 
eden ıemiler 

Rio de ,Jnneiro, 7 (A. A.) -
96.325 ton.ilit.o :tutannda birçok 
gemi Llıoyd. Braı!ııiüer filo8una. il
tihak etmiştir. Bunl&'l" 10 ltalyan, 
10 Alman "C bir Finllndiya gc
lnieindeın ~ttxo. 

Maarll ıaaatorrom· 
larıada ıcretıer 

1'lıleltudl 

dıt eden tehlikeleri azaltacagınc mi? 
~rttırdığını iddia etmek kadar haki • - Hayırı Bilvük otellerin ka
nıa~~n uzak bir düıünce olamaz. Ro· plOllat't o~1 ~demi olarak °" 
\"ee ;n Mısırı istila için bircok gemileri telcilc-rin cemiyetine dahlldirl~. 
'ur :.alyan bahriyelilerini feda etmek Sefarctlııınc, koıwOloal~ gibi ha
nı ~ ıle biriktirdiği cephane stoklan· ıiciye müesse:rel"rinin kapıcıları 
diy :nıerı kômilen ele geçirdik. Bar· ise ... Ne diyorsunus bc)im, bun • 
he ~ Q bulunduğum 'rrada lw s1oklar (3Z' bildiğimi% luqııcılardnn değil • 
ıa~~~~Gyılıp tartılmamııtı. fakat bun· ludi.r. Onlar, etrbe9ttir. 
lar M· 100 bin ton arasında olduk· Kapıcıları, e.lAkadar eden meııe
cn~nı ' 0 "tliyebilirim. Esir ettiğimiz Al' ıelerdetı biri de "peıtcmallık. }la. 

tab~ g~nerallerinden biri çöl harbinin 1'&61,. idi. Ape.riımtmına göre 100 

Yiyecek maddeleri fiyatlarının yük 
ıelmesi dolayısile gündelik yemek ve 
tedavi ücreti olarak maarif vekôleti 
prevantoryomlannda yatan talebeden 
Qünde 100, öğretmen ve memurlar • 
dan 11 O kuruı, sanatoryomlarda ya· 
tan talebeden i$e günde 120, öğret· 
men \'e memurlardan 140 kuru} alına· 
caktır. 

Dumlupınar vapuru 
Bu gece limanımıza geliyor 

ı: lYetıler için bir cennet fakat levo- ilA 600 Hm peeteımıll:ik parası bi
~ı: ıa~itleri icin bir cehennem oldu" le verildiği okıyol'Jll'Ut. 
Pt~u sovtemiıti. Bu göriiıü hakikate Rc4s, sordu: . . 
it _Yakındır. Bu seferin son ıqfhası - Bu parayı, ne diye venyor-

cnvz: Yazılmamııhr. sunwı:? 

Batan Kurtuluş vapuru yerine Yu· 
rıantstana g~nderilen Dumlupınar va· 
puru, Çanakkoleden geçmiıtir. Vapu· 
run, bu gece sabaho karıı limanımı' 
za gelmesi beklenmektedir. 

Bırmanyada 
lagU '"z tanlı lıola 

Japonlara ağır 
zayiat verdirdi 

Loura, 7 ( A.A.) ........ B.B.C· 
Ga:rct kUvvctli bir İngiliz tank 
liolu Birmanyaya varmış ve 
Japonla.ra ka.l'§r harclüı.ta ba.şla: 
mr3tır. Rangonda neşredilen 
resmt te:t>liğe göre" Britanya 
kuvve~len tank ve topçunun hi· 
mayesınde Ranronun 80 kilo· 
metre aimali şa;ktsinde Pe.gu 
cı,·arında .Japonlara karşı taar· 
~ geçmışler ce düşmana ağır 
zayıat verdirmişlerdir. Teblfğdç 
~ankoı:ıda vaziyetin değişmedi· 
gı, §ehırde umumi hizmetlerin 
yap.ılmakta bulunduğu şimald.:>. 
".azıyette bir değişik'ıik olm~ 
ııave ediliyor 

Röyter mıiliaıbirine göre Bir-

k
manyaya kuvvetli İngiliz tank 
olunun varması müstakbel hn• 

ıekat üzerinde mühim neticeler 
aı';tSule getirebilecektir Çünkü 
~ınnanya arazisi a.nza.İı ve dağ' 
"'~t'~ugunwl . da~ Japonların tank 
b ı e enne ımkan yoktur 

o---· 

Brezilyada 
Bir Alman konso
losa tevkil edtldl 
• Vamngton, 7 (A. A.) _ Bahri 

-se nezareti, 850 tonilatoluk Leif 
No~cç gem:.isinin Atlantik kıyısı 
açığında bs.tmldığı ha~rlni a:lrnı§· 
trr. 

Şark cephes·nda ( el erim) den 
i stin salılar Londra, "'1 <A. A.) - MOSkova 

radyosu husust neştiyntmda eôY· 
le demektedir: - 18 -

6 Şubatla 5 mart arasında mer.- t;ğer akıl götünü aı;arak bülar· 
kez cephesinde 46 bin Alınan öl· san en ziyade emniyet ct.tlğia, 
dilrUlnıQotllr. Sukbnlch!, 'Donogo _ JW\'cnçle dnyıı.nrlığın lnsaııcla kco· 
luih ve Yuknov şehirleri dtiş.m::ır:- tlj ffüıo;mamnı görürsün. Bu za. 
da.il kurt.a.tılmışt.It. A:ı,'ni nıUddet manda a-ı drn tun Olmak güzel bir 
za.rfmda, 34 hücum arabası, 2851 ~tıydir. Zaman ndambrUc oı.aktan 
top, 83 siper havan topu, 491 mit• konnsmak &yldfr. 
ralyöz, 236 otomatik t\lfek, 280' 1 ÜMER HAYYAM 
tüfek, 28 tAyyare .f kıuk. '79.ı "' 
kamyon, büyük 'mlktarda obüs Aşıkların ne çektiğin fchmider 

illin, 
Allah ideydi bir gür.ele müp~~ 

rııennlal, mühimmat, infilAk maci• 
ô esi, lokcımoW'lcr ve bmek hayva 
rundıan ibaret eheınmiyetli harp 
malzemesi 2.3bt ve iğtinam edilmlıt 
tir. 

l,ı,ndra, 1 (Radyo, saat 7,15 
de) - :MOlkovada dün gece yan• 
sı nqredilen ltwı tebliği: 

ee.ni. 
NECAT) .. 

llaldkat.i öğrcnnıcl< azap 'erir; 
görmek bel"ril ölmckUr. :Se cl1cm· 
miyctt var, ey g67Jim: aen ~ine 
baki 

• 
M. Gt..ı"YAU 

• 

DUn ıatu.tmuz, dilşna..~m mu • 
kahil taamızıarmı püskürterek ie 
ierlcmeğe devam eylemişler ve 
muhleıtf :ıneskiln yeı+c.re de gir -
mJtlerdir. iP~rşembe gt}nU ı ·ı tAy. ı\~k 8ai:•k yatıyoı J.ıen nra~ na. 

ıı.md.l, 
Dururdu hali.De hayl'an, " ,·az·ı 

lıo~~•nn. 
tpekli gümlcifain ruu.l t\ıli1. mmı. 
"Kueakla öp!,, demc1• fotc:r<li 

sad'..U eml::.mın. 

yare bybetmemize Uıııı 79 dür
man ta.yya.resini tahrip ettik. 

l.onara, 7 (A. A .. ) - B. B. C: 
Almanlar, St&taya Rwısaôa on 

n.ltmcı Alman ordusunun çembere 
almdrğmı inıkir etmitıJerlcen, ılm• 
Cti bu °"1\mun h~e irüb&bnm 
tnm{lmiyle kcaihnediğini beya.n e
ttiyorhlr. 

M0&1'ova ~. iRı.w ordulan
nm cenupta. büyük bir smai ~e 
Miratle yaklaştığını Wdirmiı f~ 
kat bu şehrin &nini tıöyl~ 
tir. Cephenin diğer kes:ım !erinden 
az Ml>er geDllştir. 

Kının yanmaclasmda Shasto • 
pok1a ve Kerçto ağır Rus hücum• 
Jarr devam ediyor. 

• 

HÜSEYİN ~lYRET 

• 
J&.yat, daima içinden yeal m<.• 

lodDer ~ bir fiitUt ~bldir. 
TAGOR 

• 
lkks~lık eden ~an bir gün •.• 

kopamlar ... 
TEVFİK F1KR.l!."T 

• 
Tembeller alemin dilencisi, se

fthler ete tannn, bunun ırgıı<.lıdır. 
NAMIK KEMAL 

iki sa_bıkalı kardeş Bir adam karısını 
Marıaade bir polf- tabanca ile öldürdü 
simizi şehit ettiler 

• 
ı'tlrilrken titrlyen o naffn endamı, 
l'embe bir gti.1 •cmıs taıo fi<lıı.n 

gibi. 
CELAL SAH1R 

Kandırada bir aile facialı olmua, 
Balcı kayünde lbrahim ocfıftCla biri ka· 
rısı ~•neyi f.ci bir ıekilde 6ldikmüt
tür. 

Mardinden ba.ber verildiğmc 
göre, genç bir })Olis memunınun 
vazifesi başında §ehit dU.s-mcslle 
oeticelen<.'n fed blr cinayet i!Pe~ Cinayete sebeb ıiddetli geçi•Iİı • 
mi lir. liktir. 

Birçok hırsızlıklardan suçlu ve Karı koca dün de kavga etmiıler· 
f'ırarl Mardirıli Ha1il .Mıtnbi ile ~i- dir. lbrahim. karısının "len •eftl ille· 
ne mb!ka1ı1s.rd.an kardeŞi Abdül _ miyorum,, dıOn• f9Re halde tıfefdet. 
kadir Mrtrrbini.n evlerinde sıiklan lenrnlı ve tobcınca11nı .-erek at•J 
dlkları hnbcr nlmmIŞ ve bunlar: etmiıtir. Zavallı kodın ilanlar içinde 
ynknlamak üzere aH.t polis meınu. yere yuvarlonmıJ, fakat katil koca 
nı gönderilım,tir. Evlerinin sarıl· bununla kinini yen«niyerek bıcağını 
dığım hisseden iki sab..-:kalı kar • <la çekmiş ve yerde kan içinde inliyen 
<leş, t.nbanca.Jnrma sarılıı.rak, ya • Ayteyi birkaç defa bıcak1otnıfm. 
tak kıyafctlN.ile &oknl:;-a fırlamış· lbrahlm cinayetten ıonra tobcınco· 
'.ar ve polislt'rin üzerine at~ et • ııit ve bıçağile jandarma karakoluna 
meye başlamışlardır. Bu sırada gelmiş ve teslim olrnuıtvr. C-.t ~· 
haydutıann tabe.~a.rmdan oı • mülmüJtür. Tahkikata devam edifiyor. 
kan iJd kulljUll, evi flarmrş olan 
polislerden 28 Ya§llldalci Konyalı 
Salih Öuıelçuğ~n kalblne ve lro • 
luna isabet cdc.-rck derhal öldür 
mü., tUr. Bu ka.rgn.saliktan i.sUfa : 
de ~den iki şaki do lm~aya m u• 
"!1ffnk o:ınm~ıa~. HMiGc Mar _ 
dmd,.. bUyUk bır teessur \Jyaluiı~ 
mtı5L'T. Şehit po'lisim.fze yaprJan 
ocmıu .tö~ninde "8.li, ınevtti ko
mutanı, yüksek memurlar v b'n 

Kumkapıda dun 
geceki yangın 

Dün gece Kumkapıda bir yangın 
olmuş, Sarmısak sokağında 13 numa· 
ralı Ali oğlu Mustafa Salihe ait olan 
apartımanın dördüncü katı tutuımuı· 
tur. 

• 
Ü~ek bir mira'>tır. Fakat 

icat bir bran~. 
VARON 

• 
i\jk ..-aheblelb IU you nrdır, 
MC('.nun ile Leylaya iruınmıık. 

HASAN ALt YÜCEL 

l!d:lrap, atkın maddei asliye 1 
\'• Dete garnfttirlldUr. 

AKA GONDUZ 
• 

Kuttrr rift.amnız manendi meyil 
tutiya, 

Biz he'&U'an dld~i mahmura glr
miş !:ıknuşıı. 

HUBBİ KADIN 
• 

Vataalllda 
olllr. 

öl mi.yen iki clefa 

JSMAİL HABlB 
• 

il'oprak, cğeı· uğrnncla ölen \"IU'S& 

\.'atandır ••• 
MtrıiAT CEMAL 

Rer bli)'ifklüğe 
mııamclesl birdir: 
aaaz ki.zar 1 sonra 
ter! 

karşı a\.'aı{ıın 
Eweli anlıyn .. 
anlıyamaz, g\l· 

1crce halk bulunmuştur e • Ateş bu katı hemen tamamen dene· CENAP ŞEHABEDDlN 

°'' ı11rıız atraıaadı 
• CBq f.ararr 1 ncldc) 

şun ~~ın1atı bsOkerck calmışlar· 
aır. n.ırsız ar . unu bir dcl'a daha 
~b·aplarak ..,.:~5t kilko ,:.urşun çalmış. 
~~ ~n ~· ı ere n.U e~·in adındfl 
b• rısıne 55 kunı!ltan sat 1 dır. mı.ş ar· 

Pencerelerin dnndrzJak k 1 sı üz~rine, tertibat alınmam~
ac•kgöz h•rsızlnr <Hin ü 1:.1 "~ 
cl"fn o1ara.I} türbeyi ao çun~u 
fl:eliiklcri zaman Ynkalan~t:~ 
öır. 

Her iki hırsız, adliyece tevkif 
olunmuştur. 

cek derecede yaktıktan ıonra yetiıen Ualini bDmez :pert,aiım perişan 
itfaiye tarafından fazla büyümesine '-·· 

d b 
L. 1 Ouu.ı.,}'an. .. 

mey an ırar.ı nıadan söndürülmüı • AHMET PAŞA 
tür. 

Mardi Morgos sigorta ıirl.etine 17 l..Al~DRI 
bin lir~a sigortalı oıon apartımanın, _ ..... B-...G_D_y_a_1_l_t_l_C_r_r_'_D __ 
altındakı ekmekçi fırınının binanın Of· r ' 
tasından geçen bacasının tahtaları b••tıD& nel&Dter 
kııdırması neticeıinde tutuıtuğu anla· -T- • 
ıılmıı, tahkikata boılanmııtır. {Ba ta.nıfı 1 nclde) 

Acele satılık f&pka ve ütü 
makine ve alatı 

Vahan bunların tutarı olan 1200 
Groyı almıı, faturayı vermiJ, manan 
da yarın teslim edeceğini ıöylemiJtir. 
l,te hilebazlık bundan sonra baılamı~, 
ertesi günü mağoıaya mürcı<.aat eden 
Ahmet Sabuncu burasının kopanmıı 

olduğunu görmüıtür. 

UZAKŞARKTA Atlı.dan biri şU cevabı verdi: 
C:avanın doğr •. d b 1 - Yesilnler diye!. 

Surab u .. ısmın a u uncın Balk birisi. 

Dumlupınar limanımıza geldikten 
sonra birkaç gün içinde tekrar yük· 
lenmeğe baılryacak ve bu ayın orta· 
lanna d~rv Kızılayın yardım enasını Yunanistandan yardıma muhtaç bin 
tekrar Pireye götürecektir. Vapurun kad.:ır cocuğu alıp memleketimize ge. 
ancak o zamanki seferden d6nüstc ı tireceği anlasılmaktadır. 

Son sistem Unikvm mar\a ıapko 
ütü makinesile Motora bağlı Torna 
iılim boruları ve olalı saire satıla· 
caktır. lstiyenlerin Beyoğlu istiklôl 
caddeıi No. "4"41 Yalova ıapko 

~si v~ doha ertcıs i günler cıe de· 
ponl•., atılmadığını gören Anadolu ta
ciri, bunun iJıctine Vahana protesto 
çekmiı. fakat 'ichan kendisine· 

tına ~o Japon kıtalarının tehdidi al- ,..'1~: t ·/\ · 1 rı 0 ... -an bir 
gırrni r - '"1Cılily.. uza 3. ' -baık } ır. Japonlar Batavyadan tan . . rln kak durur! 

• .a adanın 11 ıehrini dcJha ele ge- eı;ını ye e a.r "yalı kurk 

ltırrnıılerdir, Tokyodan dÜt'I gece veri· Kof\g!'edc aetregah • --en b· lo . . oo d bayan v11.rnı 
B ır haborde Japon kuvvetlerinin '!\.al'I • ~ r e · 
O~doeng ıehrine yaklaıtıkları haber Hay:reUc eordum: 

~t•lrnektedir. Burada Felemenk aske- - Bu da mı ~prcı:' • 
kararg6hı butvnmaktoydı - Hayır, dc<lıler, bu paoaıyoıı 

lı Diğer taraftan Avustralya.da askeri ~ahlhi. Tabela kullanan p&n&i.YOD 
aı:ırlıklar ilerlemiıtir.Singapurdan ka ~bipleri de bıidm cer.ıiyete ginne

<;an lwustralya kuvvetleri kumanda· ge mecburcl:ariar. 
ııı general Benet demiıtir ld: Sıra ~~t. .ialne gelmi(jti, Anla· 

A.vustra1yaya kartı bir Japon istila dun kl b·:,ıncı aıruf kapıcılar sene
lıareketıntn vukubu1aca~ı muhak'kak" ~e 350, udncl sınıf knpıcılar 250, 
tır. Hatta bu hOcum değil bir haf- tl?'l~eU smtf ~s.pıcılan;.a 150, bi• 
t-:ı nıeselesidi ay nncı sınıf pansıyon sa.bipleri 600 

ır. iki . ıf . ' 
~vustralya hava nazın der durumu • ncı sın ;>ans.ıyon sahipleri ise 

ıatıım telalı.kt etmektedir Nozır A· 4.-00 kuruş Mmıefe mecbur tutu• 
vustr ı • laoa.klardlT. 
, a yanı• tayyare ve harp malz:e • Ni 
nesine büyük ihtiıyoa oı..ı...x. ...ıt..a: · zam.nameye eklenecek blr 
Veref( demipir ki• vvıııUnU ..,," ma.dderle, bundan 80Drt. kapJClla. 

8aıka m...._tı•ure ~" ol· rm Tnl't tebaası ve okur ymr ol• 
da olduğu ,a..1- . ..._ L ~-- ma&ı da p.rt l<oITTJ}ma:tt.adır 
kat• i™i•llK ~ DW yar'°"" 

, ı)'en P'f!19!!Jll~ 

- Evet. dedi. O tabanctı.. üze
rinde ki işleri ve J. B. harflerini 
tanıdım. Bu kadınların kullandık· 
ı:ı.rı güt.el, lUks bir cııya gibidir 
a.ınrna, ayni zamanda mUthlş vo 
tehlikeli bir silfıhtır. 

Miralay Ras kUçrük tabancanın 
oaı·jörUntl i:ekU: 

- 22 kRlilırellk, dedi. !ki kere 
at~ etlnişler. Su halde hiçbir ha· 
taya dUNnUyoruz .. 

Mis Vnn Şuylcr iki hafiye ko • 
nu~urken se&Jiz durtı~·ordu. Niha
yet dayanamadı ve yarı asabi bir 
&CSle: 

- 1''8.kat benim C§arponın tııu
nıda i§i ne?. 

Db·e sordu. 
- Sizin eşarpmrz mı matma • 

zel? . . 
- T-o.hit. şu kUçük kndife C§arp 

benim.. Şu e1inhdckl kadife eşarp 
Rus ıcı a.!< kum$.§ parçasını iht~ 

y1\r kadına uzatb: 
- Bu eşarp sizin mi Mis Van 

Şuy!er? 
- E\'et benim. Dün gece her 

tn.rnfı aramış. fakat bulııma.rmştıın, 
Puvaro sual dolu bakışlaritı. ar. 

kad!l.ŞT Ras'ı Rl'.zdU: 
- Bu ($lrpm ne vaı.lfe gürdtı

günü nnlıyomunuz değil mi Me.t. 

ınaa:el, dedi .. katil kUçUk tabanca. 
smın set.nl boiı'nnk için bu lradüe 
• Ş3.l'fl& 8a ?nll§,. 

llUrut\lk yaıuı.klan b:.raz li:uataa 
ı-ak Mis San Şuylcr : 

- Ne ust.nltk .. ne uı:ıtalık ... 
, . Diye hayretini an:ntmaktnn kcn 
c•ıni alamadı. 

Ras ihtiynr k:ı.dına dönerek: 
-:- Madatn Doyl, Ue münnsebe~ 

· ~:kit \'e dereceniz h:lkkında bizP 
!nrnz mallımat vcrirscmlz size min. 
ı.._ttar kalrru Matmazel .• dedi. 

- Bu kadmı evvelce hlç tanı • 
ml)'Ol'dum. Burada da kend.ı.a:le ta. 
nışmadnn, 

- Fakat buna ratmen kim ol. 
duğıınu biliyord.anaa deiil mi f 

- Tabii. 
( D~vamı var) 

- Sona doğrusunu ıöyliycylm mi, 
ben satıjlan ıonra caydım. Eğer açık 
tan 500 lira verrreuen sona bu mal· 
ları veremem. dem .Jtiı . 

Ahmet Sabuncu yalvarmıJ, yakar· 
ınıJ ve acıkton 165 liraya sul~. ol • 
muıtur. fakat bir taraftan do flycıt 
murakabe bürosuna rrüracaat ederek 
va:.!.İyeti anl :rtmı~tır. Tertip edilen cür· 
mümeıhuda göre Ahmet Sabuncu 
165 lirayı vermi~ ve 6 sandık fôstik 
çizmeyi almııtır. Bu sır oda memurlar 
golmiı ve muhtekiri suc ü:ıerind• ya· 
kakımıılardır. 

Bir d iğer hile de sor.dıklar açrlınco 
g&vlmüttür. Sandıklardaki çizmeler 
7 •• '"""aradır •• bunlar cok büyük 
ayaklı adarılor için olduğundan mÜJ 
teriıi azdır. 1 den 6 ya kadar numcf 
rolı çizmelerden bir tane bile ~ 

Hem sahtekartılc hem de hn~ ya 
pan Vahan bu s-:ıbah acliyeye tcsl"~ 
edilmiıtir. 




