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Pazartesi 
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Sayı:3602 

!.'-et·At.~ 
Almanya ile 
Rusyanın barışması 

Yazıuı: Hüıeyin Cahit Yalçın 

Siyasi ha\'adisler krthğmda, he· 
Y~n verici bir Jıa\"adis: Rusya 
ile Abnanya bansacıaklar<lır! Se
bep? Çünkü Ahnanla.r Ru.slan 
U>ağlfıb edemlycc~lerinl anla • 
•nı§lar, Ruslar da Alma.olan sürüıı 
~Qdutla.rdan çıkarmak zor ohwa
ı;ını kestinni~Ier. Gfıya Japonya 
<la bunu tas\ ip ediyormuş. nunun 
sebebi söylenmiyor sınma uydur. 
lnası zor değil: Almanya ile Rus
Ya barışırsa Japonlnrın Uzak 
doğuda Ruslara saldınnal:ırma bir 
liizunı kalmaz. serbest. hareket 
Odcbitecek büiün ımwetlcrilc İn· 
!;İli7:lere yüklencbtlirier. 

Benli Belkıs 
nıahkemede· 

23 parça nadide kürkle 5 bin 
liralık bir pırlanta bilezik 

Kendisine nişan mı, yoksa 
yılbaşı hediyesi mi verildi ? 

cemaleddln adında zengin bir zat nişanı 
bozdaianclan hedl1eıerı lada etmesi için 

Bayan Belkıs aıeyblne dava aça 

Japonlar 
Yeni Gine
ye asker 
çıkardıler 

--<>---

Çıkış hareketini 
deniz kuvvetleri 

himaye etti 
Salamaa şebri 
topa tatulda 

Saygon, 9 (A. A.) - Japon 
kııvvetieri Yeni Gineye ilk defn 
o!arak asker çıkardıkları bildiril• 

(Devamı 8 üncfüle) 

ingiliz tayyareleri 
Paris 

civarında 
Alman1a için barp 
malzemesi yapan 

Matford 
fabrikasına 

hücum ettile 
-o--

Bombalar fabrikaya ve 
kamyon garajlarma düşt 

Londra, 9 (A. A.) - İngiltere 
hava neza:retinin tebliği: 

Dünkü pazar günü öğkden son· 
ra bomba tayyarelerimiz Pari5 ci.• 
varında Poissy'de, Almanya ~in 
harp malzemesi yapan Ma.tford 
fabrika&m.n taarrı.ız etmişlerdir. 

(Dcftllıı S 6nclide) 

Bizim fikrlmlzcc, bu tamamen 
llYdunna blr Jıabcrclcn ibarettir. 
Rqgıar hesabına dU~ünülünce, on: 
'!U'ın banlj istemelerinden tabh 
Ülr !lley olamaz. Çünkü esasen ~a~
be onlar başlanuımışlardır. Gorü
hilse nazaran, JtarbetmeJ,; i!:in h!r 
Mebeplcri de yoktur. Sadece. bır 
llllidafa harbi yaı)fllak ,-azıyetınd& 
dirler Nctlcıe<lc ba7.t memleketleri 
ilhak ~su ve ihtimali de mevcut 

Bu sabah aaJiyc dördüncli hı:· r..ma.yct Benli Belkis kendiısile ev
kıık malıkemESinde enteresan bir ı lenmeği k.ıııbul etmŞ ·ve Ccma:led· 
uhaıkemeniıı görülmesine başlan· · dinle nişanlanmışttr. Cemaled<lin, 

m ttt 1 nişan münasebetile Belıkise, "su
~a~inm kahraman1a.n bayan ~ti .• ~su.sa.da t~aı: ge• 
B nli Belkıs ile memleketin ta- \ tırttıgı" 23 parça nadıde kürkle 
ı~ış bir ailesine me1ısup Coma· 4-5 bin lira kıymetinde ptrlanta\ı 

Harkof ve 
Viyazma 
Rus topçularının 
ateşi altında 

-0.-

leddin adında zengin bir zattır. (Devamı 3 UncBdc) Y-ı Ginenin mevldiınl JtÖ9M'ell harita 

Mallkemede a1ruoan evraktan --------·--------------· c adan ALMANLAR 
<>'-- harbin bir a.n CV\'el u114ymea, . nı k 
~ittiğini görmek Ruslar 1!>.•0 pe 
ı rtenir bir iştir. _ 

1 Fakat AJwaDlar he abma oy e 

n.nl:aşrldığma göre, Cemaleddin 1 1 . 1 Q v 
=~~~==-E T t D ve Çili haber yok! 

Staraya Runa bölgesinde 

100.000 
zayiat vermiş 

rlef,"il. Almanlar Ruslarla sulh 
~·aptrlar mı, mağlfıb olmuşw1ı.de
ın kti Tabiidir ki bahsedilen 
«:ı~h, ~lanll es1ld hudutıe:nna. 
<'eldhnelerl esası üzerine istinat 
t'decektir. Bu halele Alman).~ ne 
ka:ıanmı~ olacaktır! BogUnku bü· 

evlenme teklif etmi§tir. Saygon rady06llntı göre 

~~a!:~llcis~=
1

d:~~: 
1 

Bayiler çarşamba akşamına Kanlt çarpışmalar 
M.Sebetini keaıneıni!Jt.ir ı Berlln, 9 (A.A.), - Alman tebliğine 

Cema1eddinin ldd~ göre. kadar mevcutlarını bildirecek devam ediyor !:c ~= ~=: K:~: 
t lin kavga Rusyanm ba.51ndadır. 
rant Rus toprıddanndan büyük 
ı>Jr ~~yı zaptederek bir müs
temleke kurmak emeliyle Almlıa
lar bu h&rbe girişmişlerdir. tngU .. 
~reyle A Jmanyaıım aralarm~ 97 
ı;ılınası da ayol meseleden ı~n 
!::eliyor. tngllWer Almıınlan dogu. 
da serbest bırakmadı'1da.n irin nl
lıayet davayı silahla halletmek 

ıaru hi ıl olmu.jtur. dakirlık 
Almanya bu ~ fe . 

~ aptıktan ve istedıgi toprakla.rm 
bir kısmm da istilaya mu"'&f'fak 
olduktan :Onra Rnsyadaıı eli bo.ş 
dönerse Alman mlllctJnln kcndı
'Iİnl bu kanlı nuıcerııya atınL5 o~an 
Şeflerden hes&P sonnak lstemıy& 
0~anı kim temin edebilir! . 

Alınsnya Rusyaya ı;adeoe gen• 
lerjııı t i tınek '\'e İngiliz ada· 
,_ em n e ·'--"' lin "'llna yapacağı Silker (..,..... .. - • 
r~etinde serbeSt kalmak için sal· 
dılbıış olsa bile bugün Rusya ile 
"-llacağı bir banŞlDa onun bu 
llıaJcsa<lını temin ctml<; sayılarn1'7~ 
Ç\ıJcii Rus ordulan henüz kudret
lertnı nıubafam etınektedlrler. Bu 
kqdret, binaenaleyh ba tehdJ~ 
tneveutken Almanya askerle~ı 
d()hclan alıp da tngiltcreye gon· 
ılel'eanez. Bugün hnza)anacak bir 
~ ~ Almanlar İngiliz ada• 
'""ncla meşgulken hemen boZDla• 
fı~ltr Ve Ruslar Berlin üzerine yj.. 
riiyebllir 

OnQn ~ Almanya doğu cep
hesinde adeta bir tuzakta gibidir. 
~(~di rnuva.rtaktyett ve emniyeti 
~ın, hesapsızca ortaya c;ıkardrğı 

11 dertten kurtulmağa mecbur· 
thu-. A lnıanya dot'11 cephesinde ra ~"tlllp gelO<>ekfir ya mağli'ıb 0-

~ktır. Rusyadan' ba,şka türlü 
~onernez. tşı pamuk ipliğine bağ· 
~:anın hnkinı yoktur. Bugünkii 
._ııını Almanyaya bir galip banşı 
"""illin edemez Ba.c:ka tlirlil btr 
liQ)ft • 'J 

11 a da Aln;ıanya yanaşamaz. 
e)kı dUştii~"' bataktan mümkün 

()J<ln~ ~u 
gu kadar eh\·en lıir zararla 

~'Yıılnıayı içlndcn i ter; fakat bu 
lllt)(il .. & i . k t" -..,,17. bir ııey olduğu çın ·a ı 

H indistanın ıa11ısarıar tdaresı tıtan ve ıçııı ba.,nerıne ~::~~~~~;-c~!·~ mub&. ::ı~ ~~ ~17111~;_ 
i~tiklali il• aalNüa clgara ve mlskirat "verdi :yı;:ı::-ı:~~==lf~~ ~~e;:;:~nmdabuyukyangm. 

nız Saygon radyosunun Cavada ~ BerUn, 9 (A.A.) - D.N.B. ye göre 

meselesi h kanlı muharebelerin devam ettiğtnden Sivastopol çcvrc"l dUn sakin kalmJI· in isarlar Vekilinin bugün beyanatta =bahse=t:::::..:Uği~lşi-Wm-=-l§ti_r. --~--w_evamı_3 _unc_üdc_> 

&arp llabınesı 1 bulunarak vaziyeti izah etmesi muhtemel 
tetkllıler 1apıJor ·

1 
~_ ........ __ ,_ Um _,,,. .... -:...J .. ~ .. 
~r UD1 .WAMZUoUgu, 

Vişl, 9 (A. A.) - O. F. 1: ttit:ün ve içki be,yile.rinden bu 
Londrada.n biJdirildiğjn egörc ln· akşam eDerinde bubma.n tütÜn ve 
ı:,-lliz harp kaıbineal, FEndiataoa is tntıald:ra.t miktarını birer beyannn• 
tildal veri~ meselesini mlim- meyle umum müdürlüğe bildirme• 
k~ için top1'ammrtrr. ~. leriDi istemiştir, Beyan.name ver
H.int istikl9.li meselesi baklanda me müddeti bu aık§amdan itiba• 
haftaya avam bmaraamda beye- ren 48 ıııaat, yani çarşamba günü 
:ıa.tta bulu.ııaıc*br. akşamma kadardır 

İngilizler. muhtemel ti?' Jepıll Cumartesi ve ~ gUnü çok 
ta.a.n-ımma bJıı1 H.indistamn ce. mlkte.rda müskirat ve tiitiln satışı 
nup ucunda. buJnmm Seyliıı ada- Y~ıldığı için bu saıbeh birçok tli• 
smı süra.tlc tahkim etınelrte, ada- 1 tlhıciilerde cigara az 'bulunmuş
nm 9Bhillerine ve muht.eıif }'«le- 1 tur. Fakat. iııhiısa.rla:r eatış şube• 
rine ağrr ~ tayyare sıa:va.r toplan si, bugtln hı.}ilere mutad hesap 
yerlıeşt.irmek:ted. ü:rıerinden cigam ve müskirat ver• 

''Para'' piyesi riıünasebetil 

NECiP FAZIL KISAKÜREK'in 
FiKRET ADil'E CEVABI 

miştfr. Öğ!eye kadar alnuyım tü
tlbıciiler öğleden aonra iatihka.kla• 
rmı alabileceklerdir. 

Şehriıni:zde bulıman giimrilk ve 
inhisarlar vekili Raif K.aıra.denmn 
bugün öğ~en sonra gazetelere 
beyanatta bulunarak '~eti i.ı&h 
etmesi muhtemeldir. 

Japonlar 
Rangon'a 

girdi 
Londra beniz 
teyit etmedi 

Vi~, 9 (A. A.) - O. F. l: 
Japonlar Bı.rmanyanm hlikılmet 

merk~ olan Rangon §ehrine gir• 
m.lşlerd.ir. Ra.ngonun şimalinde 
Pcgu'nun cenubunda. §iddctli mu• 
harebeler vukuıbullzyor. 

Londra, 9 (A. A.) - Ranıgon
da.n bildirildiğine gö~ Japonlar 
pegunun 16 ~ r.QınaJinde 
buuna.n bir noktayı 2':8.pt.etmişler

Gazetemizin dünkü .ayı•nda '~Para,, piyeai hakkın- dir. Japonla.r.ın ~un irtibe.· 
da Fikret AJ.il'in bir yazuı cıkm ... tır. Eıerin müellifi Ne. tmı kesmeğe ~tadırlar 

. F-•ıl KuaJıiirek buna ceuap olmak üzere gazetemize Rangomm i.sgaı cdHdiği h~ • 
cıp ..... J. . · A . kmda Japoolarm ~ret.tikleri ha• 
fU mektubu gön ermı•hr. ynen n~redıyoruz: ber teyit edilmemiştir. Dostum Rasim Us; ___________ ....,.:_...;,..... _______ _ 

Dünkü (Haber) pııe~. E f d • l J ' 
beni hayli eğlendiren; evvel:; sna l ın eqe ım: 
-ıuo uzun gülümseten, sonra ra 
kahalarla gWdüren, daha 80ll 1 1 l 
derin derin dilşUndü:ren, en~~ Yerıı·,, garson a-da zevkli hayretlere daldıran 
yazı okudum. . 

Dikkat HER GÜN 

Halinde 
-- - ...... 

- 1-12 -

Forma 
16 sayfahk bir veya 8 er 
ayfahk iki Roman vereceğiz 
HABER. aonnal hacmi ..... ~ lılr kM 1 blqQn oku;rueu. 
laraaa forma halinde 11 -.,tal* Mr ...,a 1 • ~ Ud roman 
V9l'IDl.J'I IJatlıyaeakbr, 8-IMI ~ ...., a•rm•, ima lılr -. 
.... UU'flncla ktittiphuıelelt ...... 'qtlteeelcı 

1 - Epiz zabıta l'Olmlllul, 

% - ..... ımoera "" tullıı • • aJen 
1 - Se;rabat re...-lan 

temin edeblleoeklerdlr. Böyteee ldlap ac+l)alu:ıll mMltt ... aıracla 
olrayuculannm mtUılm lılr Ol~ ............ -.adu. 

Arrı oıara111tamb' 
Sabıııa çıllanlla 

Beş kuruşa seve seve 
alacağınız, merak ve 
alaka ile okuyacağınız 

EDGAR V ALLAS'ın 

Load,a Şe1tanı 
Adh güzel eseri vereceğimiz romanların ilki olacktlr ~ leht.e bfr netice alma.k ümidlle 

C<l h'!5Tnak~ ister istemez devanı 
~ir. 

-------~----~ 
. Bu yazı (Fikret Adil) imJııllı: k il l 
~~~::~~~!:!'t~~~ rımızı o ıga ım .. Gazetemizin tab'ına talam edilen Wfıt milıtGTı ma'!".ut 

olduğundan bcukı adedini arttıramıyacağız. Bunun 1e1n 
yazılmıştır. 

Fakat bu yazıda, işi bilen, her 
Garıon İıminin de~tirilmeıi fikri etrafında gar.On. 
for nediyorlar? - Garson mektebi ne oldu? -

el . . --!.!-Lll olJafu daüni okuyucularımızın gazet ennı munvnın • 
kadar muayyen bir bayiden almalarını ue euveltl• ..,,a. 
rİf ederek ayırtmalannı ta1Jaye etlerü. 

iki piyes! binlcn okumu.' olan v~ 
kafa..<Jmda bir parçacık fikir haysı• 
yeti taşıyan bir insan tarafından 

~~i~~~~ 1 afi d j m~k (Uııl güel bir gayenin yum- Düın çıkan blr gazetede muharrir • O.tacı, ganon kel.imeelnbı lwıa pan_ 
D er yor .~ Wriaklm erlç Micii( ~yecikler muııay, pnıoolarm. gal'llOlllar cemi. talonlo erkek çocuğu batırlattıtı lç1n 

~ Velliugton 0 (A A) _ Ye.ni dı&JIA nr ki, onlar • •. fJlleri tam etla.111 ı.mını cleğitUrmek ıç1.a teoeb- blümldlere blç ete ~mı, ın_ 
. c~a b:ış;ckilj F~·az~r Birleşik nıini.!Jle ı.a.a -1 ettıktcn 80Dr& ~ bo]oııM'aklannı bir gazetede gilt.ere-, Almanya. ve ltalyada ganon-
"~tr-ilul~Il v . Zel ,,' .A lli~ok koldan <:(rktn Ve değersiz azarak onlara hak veri _ ıara ayn ayn kımter vl'rtldlğlnJ, bh: = -
t.İ'll.'· · ... ·., ~"111 an{ıa • vus- 1. .. ,..-· .ımdnğuno Y 1 "Oe\rama ! incöde) •l=================:;:===;=m-• 

Amerika 
lenı zeıandaya 
barp malzemesi Ecnebi garıonlardan illallah ... 

Yarından Sonra 
ilk Formayı Veriyoruz 

·.ra ~c.1$ım 11!.n mlidafnn&n<ln. ij guı;termek ga.J ..... ~•-· 
1 

'tr l'I) 1 JIMllM. ı · 

roe-.. s tillclide) ~·0• . 
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HAJTA SOHBETJ 
--------------------~----------------------~----------------------

Y UTUL
DAiR ••• 

1uııoocim b.ı~mrıı bhnıliıl - fiubUr \o p~tov - Dnğlam tırmananlar -
T.rncero lmpnld:ın, balm s:ıh:\nlar - Ağaç tepeleri - &tllt ve &elim -
ı ıll ~ları - Jtorl: r'liır - &ınch'k odaları, boc.!rımıtar - Kömürlükte 
fıinı \ılr? - Şl')tlntn lct !irulçlığt - 031,Un l<'erluıt ve Şlrlııl - Ea.~luı. ko'r
lm - Aym kı~ımti - Ştdrlor ve ay - Nasrettin tıoc:ı - ~\y yüzlü, hlldl 

lınşh gelin - A) d d - Bir tUrkli - Ay ve nasır nto 

tazan · ~ HIR SU LEY ~A • Ç PA OGLU 
Uıatı& evv den haber ver-

e i. gsı.zcıt ler tafrululh yanlar, 
v er y:rzfü. ny fafan gece, 

talan s:uı.tte tutulacak, ve bu 
nnı hadi şu kadar gün devam 

c.-deceit, c1ecı" eı-. Bütün b'unhnı. 
rağmen. Öj'le ~nediyorum ki, 
. elnıı'ıfü.de bu f el~i hfıdiseyı ta
kıp eden kimse olmadı. Hiçbır • a
!a.ndn.~. ı:ı.ym: ıınsı1 tutukluğunu 
,.;örmedi. Bel'kr de mcı'ak eden oı
madt. ESki .erin "hl.iSnf,. dcdilDe· 
ri M• tuttr1:dhsi. sessii, patrrbsız 

~~-
Beni:ztı çoou'.kluğurrıda, ay tutu-

l ,;m: g~.ı.te1er ya.zmaf, biı fi!..: 
·fueyı füüb~n tahminin• 
den ve bu tahminini tnltvimi.ne yaz 
diğı birkaç satırdan öğrenirdik. 
Bu M.ber c.ğizfüm ağıza yayılıp, 
herkes biribirıne: 

- Bu gece ay tutulacak! 
Dedı mı, goluk Q6Ctık Sokaklarn 

~rrar, cr'k&ler tüfeğini, kübu.. 
::unu, pi.~nu kapa.rnk, ya.k:ıtila· 
rınd:ıld çayırlara, bahçelere, krr
la.r.ı <:ı1mrlar, royırlıı"ra tımuı.nu• 

'ı.rdr. Arabmnda minarelere, ağ"a<' 
i.<'pelerlne Ç:kmilıtt da. o1ut-Ou. 

Ellenle tcnceıre kapağı, bakıı 
an, vuriiııltça s('s veren cinslı'· 

d eu r,ı.n , teneke tutıruı.'k, buiı.1 arı 
:ı.;rıöir'mc vurmak bir fı.det, b r 

i ea.ntill ha! hti al.ıl:ıişt.ı. Bayır ltı rn 
t rm'.Ula?llar, kırlara ~ka.nln.T, so
ka:1dardn. yüksdk yerlere t.ırmn
ırı:nlnr, bunları birıbirin.e vurornk 
~'ttlen1 bir es erk~ ay ttttn• 

tıun bm ~ belclerlc.r<li. 
Minarelerde (s:ıliıb selam) VC9 

r n ! itı, :m ilia.lle nnı iai'rlid ıı ı; ü r 
U.r s fo, L!J.za.n ·\-az ıh'aZ (Aye
te Urlıi) o··uya:iiia.rüi, dl13. edCfil -
r.aı sayıSI an: olduk~ knb:ı.rik bJf 
y&Q:n lutfifdı. Kil~ M.tıtn.fflmı 
uğultusu, l.>ô!'lı.Ularo~ fiehtln so• 
ma..cımda. büyük ve cforlri akisler, 
v('lvelekr b!rtılcrrdt. 
Asın tutülın~mcbn korkanlar 

Yardr. Bunlar, tw1e.rde sandık 
rına, ça.ma,.cm- dolnpltınna, ya 
ü1i1 ıne, odiinl iem1 Jıifi. 

Ji u ltikl re, tn hieiilefe. lıodrum· 
Llrtı. gir .lıtiin'la.ruı. 13azıları 

:.ı illel ywnitşax b ı;Jgine u-o 
k, lJellli.rnit Wei'Ui 11oıtuıu 

•nı aİWi gl5m!:ifler, eaal .. 
~le kfilıi·h , ke.f'ate.finı füfia· 

n aım atdI. 
E&l tı Hkı:it ve ıintiıtlljma. ~ 

re, ny tutul!!!!l.St, fe~Jd it;lf ha<l • 
:'le d('ğil . Blrl Çöüp tla: 

- Ay u '\'t b ı sebepten dolayı 
trıtuluytttl 

Diye, mı hM.isctilii ilıfil ve !emil 
f erlfil filıl:dsa, ıımnen 6'ılu

gu efdm ovuliır&ı, 'Yfi.hut. ''din
• !,, diye tıı!li&' &Wirdi. 

Oıilarm üıanfalanrın i'ôre, bü, 
fclekt, em.avı ıtıir hlawe, rennı 

• r.ey değıl, iffü' ~ liiliA>'eıi7diı 
· eylatı, Byr1 guncştro lü81iüUltğc 

i in, bl.r ·ı-ı ne y8kla.§li>, aafiii86 
(}! cs.ıt1an mmda, e.mJo.mıa 

· i . vu atlıtrme. engel oluyor • 
au. 

ah nlan, bakır teps.lleri1 tene· 
kc ,.,. çliikolart biıiblt1et'Jfte vıı

ı ıı.p1 esler ~an, p.Jfftôv 
'C kuburla:rı nt.-.ş1emekten, laUBe 
r !arını ı:.alıruıKtan fiHiksst &, 
ı ytatn korkutmak, güftlltuyu i• 
. Utlp unıut.meıtten iti~tu. Du• 
. ı ~. (Ayete11tüf'll) lre ge1iftee, 
ı ilsin, senı.a.ya )~elen duo.nııı 
1 reviyit ve uMyeUJf, kııoaC$ğı 
llakkmdn, fialpİerde :ıt6k1eşeti i• 
rluı.ntlan ileti geliyorou1 bu Mt • 
reU , eeyt.aö ~ü1 ğÖİÜii 
(Fdhat) ve (~, i ze-\1t ve blii. 
dlııfi 1ili1 blrlerin!n kucak la.tmtla 
bal'1ı03 olup mtalacaktat ! 

Bu iti.kat katalatfte; IOOUllel'de 
•'1 ikati&t' kbklil, SüWliDM bir )'ü' 
tntnıuşlu lti1 dUrtye.nıH ttt ÜilÖfl 
l:ilgınJ ıueyı.üi.fin r.iltoo, bU)'tlk btr 
liliıuı w.ı üy1 , inddtf Mhtıbl 
~a.taa, f nni b1r kilde Wih el• 
""'• ~ iiiöruiııW i!itlmili 
Yo'ktu. nuwn tru ıartaf<Hi.n Sötif'a 

füie.tde hlfi hayfet J ı ı aeğil, 
ı aa.tt1a.nıa. al&yıı, i Hhttttı r ğtı
" dtl.tJa'lsnıtth. 
ıma, haüc al'Wliililiı yer f:!Uli~ 

olan bu efsaneye innan var midir' 
H..'O IJ{lp1ıeae li~.Ytt. ıteJe, af tu • 
lulma~untıan kottup boıdtınnlfil'a, 
rıMıaealeJ'f. '811!'1Ş!r dôlaplanaa, 
~DMTM •ti 
"'!.it.,,,. • 

7 "ll:l.ft -wınen 
n'kıı• 1 d 

kııtıret, 
sUpUtdü. 

Korkunun dn, in!inışm aa pabucu 
dama. a.t.ıl<lı. Ay ttitu'bı, güneş ka
prmsa, yıld•zlar bit ~1Ç<;k gibi ba· 
flun:z:ı ) a;"'--ı Jdrıtsmıin umurunda 
">ile a ı li çbir furur:m krlı bile 
titremiyor bu §eylerden ... 

Hem yure1tl r korknya o ~adar 
.... ıştı, korkuyu o kadar kanıksadı 
ki, ı:ı.y tutuıma.~ı vız geliyor, tırıs 
gidijor' 

Şfrııcli, bu ın.infisız, yersiz, mü. 
naset>efs:Z, fohaf ve garip kor
Jronun ycnne oo ··a korkular bağ
<lı.ş kurup oturdu. 

B:ınları sa.ym~lığ-mı mı isti• 
yoısun.uz ?. B.1.mem buna hacet 
.-ar :mı ? Ra.lı iI .k:ıÇalı ihtiyar d Un· 
yanın sakinlerinin korkusu ne o
hı.bilir?.. Bunu nnbmıyacak ne 
var? 
Ayın tutulacağı gun, birkaç ıfı~ 

harrir ar.Kıı.daş konu.<ruyordulk, bi. 
~si ~unları s0yledi: 

Ay tutulur d:ı.. ll.Çllır da •. Bizim 
td'riknlar, röportaJ!ar, ınakfilelcr 
mtuldu, gazete sayfnlcırmın azal· 
ına.!!1, kitnpçtlA:nn kitap b3Smnma
lıın JŞ'.nıizi bozdu. Bunlnr ac;ılm;• 
yor. Ona kkalnn ! 

• 
Biz, aya. çok ~ıymet verm ~

Ayı görmeJen or.ıç tutmayız. 
Baymğmı!Zd!, nyıiı bir patçası, 
o giızc>lim (hiı.al) vardır. Ay, şii
rimhs.tı öz :nnhdır. Eski de\'irleri, 
divan edeblyn.tmı bir tarafa bırn
kalım. bu devtrc'kl de ay hakkırldn. 
~tlr ynzmıya.n, onu türlü turlu va· 
Sıflarm ögmr1en r.airiıtık var fnı.. 
dır1 Ay, iı!aJtl:ıtfö, ince hılalliıl 
gö,stermed~n Jxıyra.m e\~.İln~Cn i• 
eri gırel711fr, bek<:i bil.a knpımız

cla davul çalab:lir miydi? .. 
Sevgil.linite ay Ytizlll, 1iillll k* 

Iı derli . ..Ann.fitı'i:nUZ, altı:eaJtlfıtr ge-
liıileri, ev1fıt1tt.rma ''a) rç:ısı g.i.. 
oi ytiı;U!,, vatdi di~ ovmczler 
mıydi?. 

.Ayın i'iiiiahfu tnıc l erı vardır. 
Ay dc<le1 bizde bir tniiah temz.• 
rfir. BUyillt kahkaha hfı.liki Na.sret 
uı iiocaı >'1i4&ie.t1l fi&luitak: 

- JJehlıri. siz life niinnellm yok. 
HE:!n ny glli'fl Um 1 

fimemli :rttlll!ft 
Aya. b llP ıt~eUc buluna.11 
f~-ı M :ffifd;r1 JtUyalla ay 
~eiltt111 fiies'ul ot.li&ı.klarınr 
ı;(;yllyen reüiüllılliifWii!IB sayısı 
n~ çciktttt. K6ylli~ritfü!1 hl
HU ıli~ ym, etralffıônıtı kı. 
z1mıoaftlfl.fi iliıAfil çikfil'mışmr, yeğ 
mur ~acağüi.I haber vcflif.aşler • 
dit. Aft!la.J. ~ı: 

Ay ilec1eı Ar OOdel 
Ollt~ Jiiltti r'* a~ ı 
fil~ifil bdiii i·ef 
.Aliah sana ~k v~reı 
~ uyutıttui;Uır. Gocuk ode
blfli.C,oıtla, aylli bU~iilt ~erl vardır. 
A:rtleue fithB&ll&rı kaO!it, rnıntnf· 
ıillefi eğlehdiren ibli' mevw }'bk • 
t.ur, H&ftiift ~ul §Wi, tltrlüi· 
l6ibi aydan iftıam alaraık yazmış• 
1 

A1 dolator llBHaen, 
·ar ReHJor k6ıedett 

ttenghU Mililen almı; 
İ(Olrii§i ~.· 
Defilliie1 hMtahğma aytlıuı dt<O 

va 111tirıI131 
....-. Ay göriJiim yay glbl, eridi 

~lift ilbi' 
Dıyerek l!felbat ~ı ih\ 

n:a9itififü uzeruıe tültfüilp eurmu~
tüf. 

y g&nlim AUah, 
Amentll bUIUI, 

söz11 df, at.a.lMiiiiWitı ~ fıa.Ukm .. 
<la. st;y-ıeffililefl eö?l~rdettdir. 

ltrt tletlenin adı baflHı 
bir toltafa verileeeli 

BUyUk Tül'k muslkfgl.öMı itrl dede. 
nlii llniünl t.iiııyan B(jl<all KWllöpt'ii<Ui 
ımıtılye kadllt' kfilllırım yapı Hiafiıış, 
lslMe llfrinlar akan Uç metre gt'ntj. 
~bir dô'Jialiur. l{füi!en tuaF Mı· 
1'\lk H\!JtHJdtf natımııWı l.ilıfiltiki <lahi 
mWWil19 •e bu btıYtlk lmiliie jakııll' 
W Sökita \·erıbnealJıl belelliyeye telt 
lif ltec~kUr, 

Katlıhayantle )leni bir 
bahf e 

Bele iye, etteiM ııılüft1&1 ewıvı Ka. 
dtk6y lskCJo meydanı arkasrhaakl sa· 
lilli :rıJüM ljlM llllıli etıilifW, bura. 
11iM fopta1t t"""' W JMftAf l§l c'6 
hcMıen ilu!W cdileCl!lt ve blr bUfUk 
bilıç& yıpiliCikttr. 

Hasuıi mulıabirimizden 
fzmff lıuınısf irinltabfrlmlz Oe\·det 

l'alttib\iı'i btr erkek c-0e1ığunun dün • 
yaya r;en,ı, tm.e, nildı~tmmn bUtün 
çazetelcrin buRUsi muh:ıblrl olduğunu 
öğtetlf. 

Gazetelerin blr ağn(l1ln: ''Hu!ual 
nmMblilmiz,, ~ylşlennı Clevdei Ya· 
knp ~za yakijtırarmyonn:. Ken 
dlslni husu i değil, um:ımi muhablr 
Unvanına muhnkk:ı.Jc lıl dah:ı 11\:yıt< ve 
bU bakımdsn aa tebrllm ~r. 

Kırtasi i!ler 
ŞlkAyçt, hep ıartn Jycclll!ct~ndlr. 

Resmi dnlrelcrde bU ~i yoluna koy. 
mak ve a'tft tDmk lir.ere bfr büro kuru. 
la('ağmı öğrt-nlyoruz. 

Tcmcnnltmz, bu btfiomm, bu utar. 
da harcanııcnlt kAğıtlann da, resmi 
tlalrelerde hnrcnnagelmektc olan kfı • 
ğrtlar yekrınunu kfttınrtm:uııasıdir. 

Şo1örleruen 
şiK3yetltr 

Mesele müli hotunma 
kanununa aykıtı bir 
mcılıiyet aldtğından 

ölge llşe ıneaır
ııp mftdallale etü 

Erenköyünde dünkü 
yangında 

Dört itfaiyecimiz yaralandı 

DUiı 8ğlcden ııonm, Ercnk6yüiidc 
Ethem dendi caddcslnde 15 numıu-aıı 
köakte yan(;'ın (:ikmı§tır. Ynngm, evin 
Ust katı yandıktan sonra ci>ndllrill -
müştllr. Nüfusça zayiat yolttur. Yal • 
nız, tlskUdar itfaiye tımır muavıni Mtıs 
tıifa ile Ka(I :kôy grupundan Niya!', 
Ramazan ve Fıılk vUcutıarırun muh. 
tcııt yerlerinden yarnJenmrşlnrdır. 

Bunlar, Haydarpap numune hastane· 
sine kaldırılmı§tır. Bina, ~kJz bin 11. 
l"lya srgortalıyi'II . 

Emniyet ~. dığı 
ipotekli ve relunlı tıorÇ!anma 
l.:ı{zferlni yüzde 12 den ?,5 a 

indirdi 
Emmyet .sanlfığı, geçen deriedeiiberI 

tatbike ba§lanilan on sency~ kadıır o. 
~un vaadeıi lj>ötck'iı ıı.vtnsı rİa. fpote11'.. 
il borçlu hesabı cnrUerln gördüğü rııf;'· 
bot ve halka. çok kolay YC!mesı bru:e. 
bUe Ziraat bankASı idare me<:liSitı.ın 

vordlğı kararla bln liraya kadar ipo. 
tekli ve be§ ,YUz Uraya kllô':ır rehinll 
vorçla.nmal!\r ol::ı.n halk !krazntınm 

faiz ntsbotieiini yUZdo 7.f> a. illdirmeğe 
Son .zamanlaı da İstanbul şoförle karar verml~r. Şimdiye kadar bu fü· 

Kömür darhğının 
tekerrür etmemesi 

• • 
ıçın 

Tra fada k6 ır 
tecvzi ajanlığı 

lllll'alacall 
Bu sene ist:ı.nbu1un blr çok mnlıru. 

lcal meyanında. sömikok kömür snrfi. 
:;atı dığer senelerden çok tuuı. ol • 
muştur. Geçen seneler 80.000 tonu bU.. 
tim kışta ıst\hl!'ik cdemlyen İstanbu.. 
lun bu sene ııl.mdidetı ıstihlAlti 100.000 
tonu bulnrlıştur ki bu §1.incliye kadar 
gfiflltmemi§ür. 

Devlet k.ömür stıtış \o tevzi fuUcs • 
:;ese.si bu li3:Hiı scbeblermi tetktk et • 
mi§ ve bir ta.raftan kışın fazla olma. 
B'II11n bunJ:ı esaslı bir ıtmn oırn:ıkl:ı be. 
ral>Eır o • .!ic.r taraftan 'rriikyıınttt kö • 
mllr fhUyacmm da kısmı azammm 
istanbuldım gıtmesliiin tiu lst.ihlAk 
tnzlııltğına aynı :r.anıdda 1stanbuldıi 

l • .ımUr bulunmamıısıno. sebcb olduğu 
ncUôC§l:iie varilmf~tır. Bunun için 
Tra.kyada derhal bOtlliı ı,ıclıir ve ka. -
sabalartn halka. ve fe.smı aaıreıere 

toptan ve perakende, muhtell( cins kö. 
mUrlcıiıi saüş ve tetı!ilnl yapacak a • 
janlılt kurulmasına karar verilıni§tir. 
Bu ajatilık lU.Jin ıJı;ömUr ihtly&.ettıı ev. 
vellicn stok yapacak ac:}5018.i' tesis e. 
deC:Cktrt. 

!J f \ ,... T 19•2 

Pepf rla 1er~nl 
tataa sa ı ... 

Harp zanummda, buhmımyan 
~ ... 7!crin yerine bn~lm 5e) }CJ' kol• 
fıı.nıldığını bUiyanız. San defa A• 
vustrnlyada bir !:eşit muz<ln.n nt. 
koJ çık:ı.nnııJlat; yakıt olarak kul· 
lnnılına~ yani benzinin )"erini 
tutmap pek elverişllyıni5. Düıı
ynnm bn ~.unliğı bakalım ne Z!l• 

mana lındar surecei r JHz ıtarada 
halis kahveyi zor bulurken '\"e ki• 
f()~nl!:t. Od yüz otliz kdni' t-erir• 
ı:cn Rtc:lilyada JüUwcn1n foliörno .. 
tiflcrde lıömür yerine yakıldıb'Im 
söylJyoıı ohit'Sa Jlayret ctiniye
cekı:;fn ! Sulh znmanmda bile Çin
dc lnsanlnt nçl&tmı öİü)or!Mdı; 
Amt-rHca&ı. fiatl:ırı dli Ufriıemel\ 
fe1n bu/lMy yığmfarüıa ate , crf • 
liyordn. Ağızda tatlı tatlı eri)·eu 
niıızan öztl çlkanta.rak yalafdığmı 
dürtrnca aemıamııu nıitnmun mü~ 

Aca&a tııuıgı ,e9tu ııangı &eyle
rin yerlerini tutar! Bontıii i~Jn o 
GU şcytn bt.rtbiriıic beitzem~1 ye• 
ter mi? 
Rem~tnek m~t!ibıe gelince 

bonon da lmdudrt ej)eyce geniS-
tir. deomcti'idc bir ill\1& drdrr; 
onu do. hatırltyomz: ird Şeyden 
hcrbiti ayn ayn bir fiçünca neye 
eşit olursa o tıe;Vler bltibrtleflne e
~:t olurlar. 

Bunu geni~ fotaö bir insan ~in, 
t csem Jıülmak, llitJyaet knrşı1a
m:m lıdk İtolatıa.,ır. En güzel mi
srui tlc sullur: 

rlnden {!ikı\yeUct golaldığmdatı vo 110. rrttıı:tm tafz miktarı yüzde l~ lydı. 
!ör1erin halktan {az1a mllttatda: taksi Einniyet snndığı yalnl'.Z kıytneUl füa 
saatı harici para nlinatarı milli konın. ııcn ve mücevherat ne cm1dk Uz<? • 
ma. l;:anunu htfkUmlcrine tamamen rltıe değfı hali, t:alilo, saat, rdayo glbİ 
aykın bir ıtıülyet arzetllickto oldu • kıymetli e~a llictlno do tiitııdn~lo ya. 
f;'llndan bölge ia.,e mUdUril şoförler pıp tkrazalta bulumnnk fçm tertibat 
cemiyetfiıc ihtarda bulunmuş vo bu 6.lttıI§fı. Harp doıayıSllo buglliiO kıi<I:ır 
hususta takibata başlandığını bildir· bu i"" lifüUiiı bulüfı:ımnmıcıtır. Fakat 

r KU~:.-1-RL_E_il __ --, 

Vaktiyle Rô.te scbnnc'le Muslih 
isminde fakir bfi alla.fu \'ifW; ~.a
hsmayı sevDılyordu; l>A:!lUiAiiin 
sıffiiitla.n geçirune'k istiyordu. Rru
gele hirlstne (;KUp ele: 

,,~ " • Borçltanın ;yirmi birinci yıldônU • 
fnf§tlr. ynkmda bu ! '• :ı. da katı bir karar mU kurtuluş bayramı co,ıkun temhil · 

- IlCrli MSle!_ 

Bölge ııışe müdürlüğü bu ihtarla be ver!leeektlr, 
iaber ııoförletın fçt.i.töat vıı.zifelerlnl B •L L=.J raUa kuUanml§tır; Cumhuriyet mey .. 
~o hatırlatarak halkın bilhassa takst... eşıRl«fl'! RCtaaıtro danında geçit r~ml ;vapılmı:; gece be. 

Deıiielc de olmazdı. l<"ıitih Su -
tan iıclitüede: 

- Mademki Adem 1-eyğaiıibc. 
.rin çoctıklariyız, nrde~lz. Malının 
~"'!l.mml lsieiifü ! 

ye blnmeğe muhtaç j§ adamları, has. latilıyeti kdiye tarafından bir ziyafet verilmiş. 
t:ı1:ır ve gece vasıtasız kalan halkın ~ istanbuıun muhtelif knzalo.rmda Ur. 
fstismnrına müsaade Cdllmlycceğinl muhtelit kollardan ilerliyeıı kadastro • Tqova tütUn piyasası kalabahk 
kati §ekilde blldirm!§Ur. f Ieı'ine Be§lkla§ kaza:..-ntm TC§\'lıtije blr mUstahsll huzurunda tijrcnle açıl· 

D1/cn dervfş kSifar )'ii7.süı.Iülı 
ele edemezdi. Etse bile o 7.eki hü
kfünllarm \'~ği cevabı alabiUr
di. Pıultşıi.h den'İSC bir lira ver
m?~ \1e aemiş !d: 

Bununla beraber, şoförler cemiye _ ve Muradiye mahnlclclcrındc de baş. mış ve lnhisnrlarla tUtUn mahsul §lr. 
tinden bugünk T8%lyete eğer blr se· !anacaktır. Çok genif hudutlu o1an bu keli ilk mübayaayı yapmışlardır, Fi· 
1Jt!b gMterılty6r&a ve l:.iftiı iStc'klefl var iki mahalle dahfUndo ga;Yilıtienku1leri yatltll' ıs He ıso kuruş araımıd~chr. 

bulunanların tnsnrruf scnetıerile mil MUb yaa dcvnm etmektedır. sa hemen bunların bildirilmesi ve tet. 
'Kik cdfieceğl de i16ve olUllmagM&r. 

Şoförler ccm17ctı bu ttwıusttikl tıi. 

Jcplerini bildlteeckfit. 

~,l'n4ııWU~......_.._ 
Vakıt 

(Ru.'i iStdcletJ ldlittmii<Ja 1iıgi. 
J'"lmfi. sa.titı tn:cendi) baŞlrğf aı• 
(mda yazdığı ~akalede Asım 
Us, ez.cümle ôjyor 1d: 
ı:Bıınnnla bcra.ticr İngiltere liükü• 
tneti Ro ittifalfüia Çdk ohemın'
tct 'efd:ı:,rt için MMko\ a hÜkiııne
fini C'linden geldfğ: kadar tatmin 
~tiiit>k fsU7ordti. Bunu tnglllz 
harp Mhfnesttule yapılan son <le
ği<ıiklfü de göstdfll. LôncliSila Rus 
tıava.r;ınm nıldafaasını Uzerino a
lan SJf' Star/old CilPPJ bu c1eil!ik
likte h2.fp kilfruıeslttc glidf. t\en
illsine ldalm mühriiltas nazır lıi.kıi
Jh vetlldi. A'flli tamanda A\·am 
J<ama.rasmda rol yerine geUrile
te4c harp ki1ihtesi adına sö-.ı sö:r
IPmek &aliıblyeti HAve edildi. 

Bu cleğİşik11kt4'Jn sonra. artık 
Bo,·yet~t Bfr1fiJjlid memnun ola
('ağı tahmin edilirken ha-

Benini bu hareketime blrdcööf. 
re ~ •n Hami ~ o • 
mmıl~ tutAf'ilf sar&tiDi: 

- sız dedim, gaJitii Anlerilia
}·ı bO;yü.dCk 1* Polööyn mmı~i • 
)"onrunuz ? .• M:iZ d0Stüiii1 bii Skin 
AlmaıJılat gaa.iba ölltiliı dfinyayı fa 
llıtya katar 'Yerdilet, 6Yle ini? 

liaıMı Şüttm Mı-an keel~i. 
8enini OOlem Te e&aDifetml. ôıl<lü• 
tUen iStihıııutı onu ib1i aetece föQrıt 
ihıHtr. HiÇ!jlr ~ 86Y}e~eti, l>y· 
le, !ill9ktn ve Mı ~ltırlc !bir mUcL 
det yilZUriıe l:mtp d ttt'll ıı. 

Sonra güldü. 
MiltliiŞ, fr5<!i, korkunç bir gültis

le güldü. 
- Ben Amc:flltayı ayaklandır. 

ma.k için Uzsr1me g1zli Nr vazife 
tı.lmı.~ değilim!.. Beni yanlış anıa. 
raı.man.w tica edel'im !. dedi. He· 
le siz Anıerfltalı1ann bugün Al· 
fiıanlat'ffi ftih 6uiittnltii'im asin 
tfo.vrıy:mınzsmız, kavnyamtYorstı • 
tiuz! .. Bunu zaten biliyorum! .. A _ 
ttzinı, s!ze bir fleY wroe3.ğnn, mü
ft>.ade eder misiıtiz? 

Heyecanından yüzü hfil8. satJM
n ohm bu a.caip mnira.le ayni is
Uhzalı tavrlinla: 

- Hayhay, sonmuz! 
Cevabmr verdim. 
Hans Şturm ateş pnrçalnrı gibi 
mdi büsbütUn parhyan gözleril e 

gazlerimin folnc baJrnrak sordu: 
- Siz, hiç, kendinb:i bir an bu• 

CllnkU Alman kwn:ındanl:ırından 
birinin yerine koydunuz fnu? .. 

racaaUarı için blr aylık müddet vefil. 
'fı'it&ttı!'. :!!tt' lftt ltfııi nttaıil.ffiaıt. 6tı fic§ 
giln içinde arsa ve blnaliırm mahallin. 
de tahdidine başla.nmt§ olacaktır. Bu 
tesbit lşlndc mal sahipleri veya kanun! 
vekmerlnlri bchC'lllchal malları Da,..~. 
aa btıitlrimalıirt ınzı~ımc'l(tefilf. 

lı Banka•ı umümi he')let 
t4planiıll 

1§ banka.sının heyeti umumiye içli· 
maı bu iıyın ~7 Miiae .Anktıradıi yttfiı. 
lataktrr. i~ baıIBitsmm hfsso f!ıtftthl 
ol fi §ir'Jret.fortn H;Hitınlım da A.nj:iırd 
da olacfilfür. 

• Pettdı.kten Hayd&rpaıayn hareket 
eden 6~ numaralI yUk katan, Bostan. 
et ısUı.syontın:ı. ge!Jd gı z.ı:ımıın, bir §lr
kcto ait 52 b'ıilyo pambğun bülunduğ'.ı 
\"agondn bir yangın başlangıcı olmuş, 
birkaç litdye pamuk yandılttan .sonra 
söndUrUlmU~tilr. Tahkikata devam o. 
lunmaXtadır. 

• Bcy6ğlunda cvJMcı lu lmru~ kö. 
nıüt aauuı. HayOUt amnda tiimi yaka. 
lanmış, clnn muhakeme edildiği asliye 
ikinci dez!i mtthkcmt!lbıde 5 Ura pata 
•:er.ısına ve G7 kilo t<omUrlliı param· 
·ıırı müsaderesme karar verml}tfr. 

Bükrc, Wyük elçimiz Hamdull.ıli 
-'Jırphl Tanrıöter dUtı Ankarayl\ git. 

tın son lıaftasmua kızıl o?ftonun mıttır. 
21 Uncli ı·ddönihnünii kutlamak ,.e- • M ıtye vekllı Funt A rnıı ılUn 
siJesflc Stalin'in ne rcftlği gülltle. nlcşnın .ekspres!e Anıtaraya g tml§Ur. 
lik emir 1ııgiltere ile Rusya ara- _. 
sındB gcrÇektcn mühim bir anlas- mevlil naf.ıtitının kabri 
mazlık bnlun<luğtınu belirtti. zı;a yaptırılacak 
So\') etler şefi bu emrinde Alınan- Bursadnn b1ldirildl ne göre McvJıt 
ya hesabına yannula harı• cueıı uO.Z:mt Süleyman Çeıebtnln Bursada 
miltfefikleri olcluğu halde Rasya- Çekirgo yolwıda dağınık scrvik!r me· 
nın tıimdJye kadar büylo bir vazj. r.nrlığındııkl krıbri TUrk stJ!lnde yap _ 
)•ette buJunmadığmı ~ı'k~ !'!Öylil- tmlaeak ve fu;erlndo mcvlidin şıı :rrrrs_ 
yon:lu. Bu söı.U ile fLdeta Rusya ile 1 ralım bulunacaktır: 
i.oglfrere ara.smrla.Jd ittifakı jnkur Her ilim dllt"r bu du:ıda buluna 
etmi ~111 ordu. • 1 ıratıha lh§an ede ~n lmluna 

- Ne büyu.rdtıtıuz? .. 
- Si7.e, hJç otutup da bir gün 

mıgün'kll Alınan orciutarmm Dqın 
a:ı. bulunan bir kumandan gibi dUn 
yaya baktnıız mı, diyorum? 

- Hiçbir zaman Alınan olma -
ysı heves etmedim Xl kumandan 
elmaya ka lk$ttm t 

.Hnns Ştunn a.levlenml§ heyeca 
nı arasında dahi benim bu islih _ 
ı.:.ı.ıruı gjilml!kten kendini tilanıaüı. 
ttQknt :!.kabinde fevkal~de ciddi 
bir tavırla· 

- F.Jğer muhterem <lostum, bir 
Q11 icln kendinizi Alman ordulan• 
nr idare eden bir kuma.tidan yeri· 
ne ikoysaydmız, derhal fiÖyle bir 
!UMe Jccndinizi kaptırmamanız 
lt3ıl;i l oJmfyaciikb l 

Görecektilılz, mcmleketleıin he 
rnen hiçbirisi bir öfllm ve dirim 
fttı.rbfru asla nkillnttndnn bile gc • 
clrmemlş, hiçbir haztrlık .}apma • 
mrşlardır! 

Sizse gırtlağınıza kadar silah 
lnnöıkta.n ~ka ndetA baştan ba_ 
ra yeni hir ho.rp i~t cfmi6sinlzf.. 
r>ığer mİİfet1er bu hrubı 6ğrcno. . 

No: ::,g 
ecklcr de .ha.ıurlanacak1ar, ondan 
to"niiı size :ıta.rşt düfübllec6k1er -
Ofrl. Sônra bir t.amfUın ila ğörQ .. 
yomunm ki eJ;tıi!'Jde miithlş tayya 
re ordula:rı, motörlil ordular var. 
Eskldcn lıir senede gidilecek me. 
r'cleyc bir hnfiada gidebiliyorsu
nuz !. Bunları gördükten sonra ci_ 
linn~tf r o'!ınnya kalkl§mak hakkını 
kendinizde göremez misiniz~ Bu
giln mt'safelerl l1içe indlron bu 
\-:tSftalnr. ba..<ıp. başa ata bile bl -
n .. miyen, sabıp bulunmıyıı.n esl.i 
devir1erin orduları h.-ışma geçen 
kwnnndanla.r, ol'dulartıu biraz faz 
aca 1.nlabalık gôfünee hemen bü. 
lfüı ~iluı.ıu fethetmek iŞtiliasına 
ıcapt ~at1ar mıydı?. 1ete bugün 
b,.r Altıüın lüun.andarunm da o<i • 
tUn dllııyayı fetMbhek em.ellerine 
Jut,m.(!Sii?.ı.n ve bunu gayet basit 
lf:'. iŞ ö1a.fük gi>rmesinin gayet ta 
biı ölac~~t :lliÇin kabuf etinijl'or· 
sun uf? .. 

- Olb.b1lli! .. AlınB.timnn bö;ic 
Lihangiı- ol.mat< S6Vdh.Sina. dli§en 
kumrıııa~nlart, esıtci'l!ri 01aınur! .. 
1-""akat bu AlmsrtJann haltikate-• 

- Al . unu da, ~abult btıradtııı 
git, öteki Jmro-ORlerin auı"nmı 
llayma btt luular c1a dfl.11J11ez ... 

1fü: J{Qfeii tu Jlhin hikaye .inr 
gel :tim: ~a.mda1 fasu1ycnin su• 
ruııllii Sti;t u kabilinden bir iLki n
bn ı öldu~<ıınu ıliı~'lDm~; gitin.t· \C 

e' ine postu . ermi~. Clamcağ.ız 
bir mü<lıfet ~Jemf~. lfü <un u. 
t>nnıni-.. Pl'yniı- :ılmak için La1:1ro 
Ja f:İl\mıs; somıuo;. Ilakknl: ''l.nt, 
hem de tereyağ gibi!,, llemicı. J\fn. 
ilcın':.i laf; glbitl:r; t<'rcyağ alırs:ı 
ı·~~-nir n. m:: cJemcktlr. \ a ";en 
~H ıi · Ö l!a "1•ar, hem ltc ze) füı 
~ rı.rr dM !,, te'\·a!ımı 'ermicı. Dl'
mcr, kf zcyfinynğ a1ırsa t!'reynr 
ntmı« oW:'ilttır. zeytinyağcıyr 
ı~ilrtıis. O dn, su gıt1i berrn1~ z<'~ • 
linynğı olatiğııf u söylemi1;. :ı.~, ~ 
dunnıfj . : ıı:r b:ıfflttl< fiu aotauruıı 
mi :~Jiritıe sunnıu,.;. Orıufi lıayrC'f 
elliJ;-iiii göflinee föşın<lı>.n ~eÇcııi 
nnlafmıcı. nu utet!c onunla nJ,. 
mbalrğtn llıı peynirin lı:ina~.; •.m 
nlsfıctfnıtc o!llul!üilo ihtar etmiş! 

NfzemMıln \ 'e bt'n:tetmcn1i> 
ı.r\<hicU hfltf1{01tlald flldtlet peı;. 
d~r.i1'il,tir; hcr'bitini silitbfne hı· 
r:ıluvoftız. 

KADIRCAN KAFLI 

böYle bfi' <şeye h.DiL~a im • 
kftn •enn~ a! .. 

- Betkl vcffliet, f81tat teş<füb'ti 
se sevkedebilir ! Bu da Amtr1ka .. 
\ll L=rf.i 14 ya ve esasen ırk ba ltttı'i ııı
da.n ycltf)are olttiıyan ~ ~k lta· 
rııpl: btilünan bU de'VletJ dUnyıı 
yiltUndt:n knldtrtnayı dfi&1liııiieye 
ka{ft?i.r !. . 

ESasen size Alman ptiuıJannıı 
hfıkim 61 bilecek prensipleri sôy .. 
ıüyorum: Her Alman bil' yor kJ e• 
i;er İngiltereyi ha:klkaten ortadan 
kaldmnak Iazmıgelirse evveli\ .A.• 
ıncıiknyr orta.dan bldırma.k ıaznn 
dır!.. Eğer İngiltere ve Amerib• 
Clan birini yere f:!emıekle AJman .. 
ya muzaffer olaealksa Ameri'fB.>'1 
isli.ıt~ etmek, lngiltereyı Urtil! et .. 
mekten daha kolaydır. 

İşte Amorika fatihi Hans Ştnrırı 
un, nihayet, zayıf nokt.ruqnı ya 
k:ılmn:ştnn: 

-- Her Ha.ns deD'iek 'ki sız de 
1ngiltcro}i istiliinm kolay bir §C)' 

<>lmadığmt k~! diYe bağır • 
ltnn. 

DemtJlf ôh1YOr ki AJma.nlar dfer 
ha!kikateh iddia ettikleri gibi biı1 
senelik bir stılh dünyası ynrnttıııl .. 
dan sllhlıla.rı bınıkmrunaya nzınt 
m.i~lerse, 1Jti harp herltecln J de
diğinden çok uzun sllrecektlr ı f • 
ğer, dediğiriii ~ili!, bütün hu' 
devletlci:i b1rer biter nakııvt t 
mek icap ediyorsa! .. 

;!Jevam ı 
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Delik 
ti ııylJk 

S Ylılı 
1 DylJk 

idare 

abı 

(Ba.j tarafı 1 ~ide) 
tik gayeylc 5b1İl' yeleiin na-

sıl birJeştirllcbfldlğılıc hnfJf~e gii· 
lüniscwm. Zira (Pnro) yı dever

rz bul n bir :ıd:ıinm kalkıp da 
Ttliklye .EC.MbJ (otihııl fddi.li:smı, lıem de kat'ı ve 
H. o &.r. n.oo K.r. m kcmmel vC6ik3l rlo. çürütmek 
1.50 .. 
4.00 • 
l.60 • 

l'eleıoçaı 

14.00 • 
8.00 • 

IS.00 • 

zaımıctine kntınnma..-ı. garlp b1r 
fuunarnthlı: dcğU mtf 
Anının bu husustn hiç kimseye 

bir itirazım ohlmaz. Bııynt ve kö
tü bir Frat! z meseline göre 
(zc,~er \'e ı-cnkler mUnakaşayn. 
sığmaz!) der, geçerim; ve Bay 
Fikrefhi :ıtd t.emnyilllcrl anısmdti· 
ki müuasebCU, ncfstmi zorlıyarak 
f;Qy}e tefsir e<lcbillriın: -----..=:::::;....._____ ·- 7,:ıhfr, çocuk, eserimi bcğe:n-

~IZôdotu a;anmnın 1JC'1digı haber mecliği halclt", adeoo üı§koı bir 
oare f.ÖTe dütl'Ua vazitıd.ine bakt., n.Jıüık J!ayretiyl<', intihal lftirnsmı 

ffısebiUllfıh) !,;ürlltmek istJyorı 

Zak Şarkta Fnluıt. Bny } ... mrefin ortaya atn
ğı bir h:ı im. nolı:tayı görünce me-

lJza~rkta .Japon gol.şmc& de _ sele o kadar çatAll:ı..<eyor ki, bu 
Vat;ı ediyor, Japon kuvvcUerl dUn ye. l".a'ktayln öbür noJ.·tıılnr anısında, 
nı Gincnın §im llnde Salamandda ka- yazısınuı gayesi baknnmdan hiçbir 
raya Çıkrmglardtr. Bu llnt1,;ket Avu.. • vnlıClet elde ctrtıeğe imki'ın l•almı
lraıya mandam alttndıı billunan bu ~ or. 
daYa yapılan ilk çıkıntı hareketidir. Uu nokt!ı, çocnk~n.ğızrn, kafasıu. 
Jaı>onıar knrayn çıkmadan evvel Bor. d'\ SÜ leylp püsleyip ortaya athğ1 
ııeo • :Mc:rscy flc srua.mnnaya evvelce yepy~nf Mr JmyaJdir ! 
birkaç han akmı yapm~araıt. Jn - Of:yn ben bir JD.UDldn aemı !iti 
Iıonıar bu aureUc Port _ Darvine l500 ki cs~rlmin mcvzuuııu şuradan, 
kno kın bu

1 

"""· ... n.n olmadrm nmn'-"- herhan · metrelik ve A vu.stralyayn en ya • .. u ...., 
nokta olan Kap • York gtınrıne 650 kl· gJ bir dostumdnn; me.Jnıt eseri 
lonıet.reilk bir mesafede buluıunakfn. okamuŞ bjİ' aostmr..t'lıô duymuş, 
drrıar. ,linlemlc;, almıq olnbiHrim!!! Ve 

S!ngapurdakl Avustralya Kuvvetleri buntm lmyle ol!luğumı da, bir Arı
kutiuliidanı iken kaçan &cneral Belet lmrıı dl'nUşümdc, me,·zuu Ycdacl 
Sldncyde beyanatta bulunarak deınlf- Ncclim Tör'clen tlinlcmis olarak 
tir k.ı: Japonlar oJfP bft fhtlıiıallc §l- guya Ray FiUretc binnt anlaf
lnal 8Bhnlnin en znyrl' nokta.sm:ı ta.. wı an!!! 
nrruz etmekle 1§ bıı.şlıyacakla.rdır Bn nokta üzerinde llalı'mlınlnr
bıı'1'nıııı evvcıd h vo: flsleriil! ele geçl. fa f;üldüğümü ilih c c<'forek <1evam 

edcyım· : rccek, sonta aU~k surctlle mem.: 
lcltetın içılfıc dôğtu nerıemt\)'e b:işlıy&· Evet, beil bir aznnda böyle d~ 
caktır. Dl!§manm Avustmlyaya ayak dlm; fakn.t bcrlın.nm birinden bit 
basnıasm:ı .ıııan oltnBltyUl_ mı•\"Lu <lial mI OliMI• değil, hiı:· 

Eski başvekil :Metızı c'fe bft nutuk bir ~y i ltm(ltl}JŞ ol(l ğuıno gös-
eôyUyerck 6yıe demtşt!t: :MOttefikler temıek l!!iTI... }ilini in n (Ben, 
llncak lıt1cum etmek suretııc galip ge. şuna, bunu ynptfi3(]im nınn :t, fj. 
lcbnırıer. lnglltere, Aitnanya 1lZ irine lan yi ynpnnı;olab'ilir1m; haydi 
''aptığı akınlarla, anavatandan uzak • lnınn <la. i pat cditıl) demez mi? 
tarda çarprşan crlcr1 ne ve bütlln de.. işte ben o satirl:u'ı, ı mônfi ,.e 
llfZiorde aumıım:ı meydıifi okUyan de- Wllrzcilir.i cd.<ıslle kıilen~ nltlun. 
Tlzcllerile, taamı~ z1hnl,yctlnln devnm. ı·anl. her noktaya kııllnr iter lhtl
lı bir mısaucıır. lngntz, Atı:ıertkan ve niaıı biu.at ileriye &iirdülrten t.00-

Rus muıoueı'imı kaynaklan ve kudret. m, onn dahi tenezzül etmediğimi 
lerı mihver devleUcrlnin bUtün kombi_ Ve ctmlyeceğitiıi gös ermek içln •.• 
nezoınarmt ottaaan :ıw:IdırabD~K • 1':XVe15. Bay Pikret. Adil bunu 
ıerdlr. nnlamamıtı... Sadece m. nm bir 

Domel ajansmm blldlrdi.ğlııe söre an1amamazlfa ••• 

1 
Gır zayi ve dl 

29 kamyon tahrip olundu 
\'o~iogt6n, tJ (AA.) - Harblyc ne. 

zaretlnln pazar tebliği: 
Flllplnlerde: Balaan yarımadaınnda 

yol lfötttnda Abucay uımaııne çikan 
bir dUjIIlan alayı mestur mc~ilerde 

buhn1an topçurnm:un ba:Skm ltııırruzı· 
le ağır zayiata uğramıştır. 
Japon J:idtıatıni takviyeye glftlği mu. 

bak.kak olan bu Japon alayı, 90 kam. 
yon fC!Me cepheye doğftı g1tnıektey. 
dl. Alay mevcudu 2500 kişi kadar talı· 
miD olunmuştur, 29 kamyonla içlertn. 
de bulunanlıırm bUyUk kısmı yok edil. 
mişlerdir. 

ne. 

(Bas tarafı 1 incide) 
rnektedit. I>'ı.i çevraôe '§iffuiiye ka 
dnr yalnız Japon ha.va hlicümlan 
ynpılm."Ş ve son yapilan Port Mo
ıesby ha va tanrruzu bilhassa tid· 
c1cl!i o)muştur. 

Oambcrrn, 9 (A. A.)' - Resmi 
b.r tebliğ şöyle demaktedi'r: 

Pazar sabahı erken saa.tıerdE.' 
di4,.cmtaıı kuvveilt-ri vo deniz ta.-ırl • 
farı S:ılamn:ı açtklarmdıi görlilfülıs 
!erdir. Biraz sonra buna benzer 
düşman çrka.rma kuvvetleri lıı.eye 
bir çıkış yapnuştır. Bura.da. çrkı~ı 
koruynn dil§.maii 1tt'lıvuZör ve tor. 
ıi.to muhripleri ı;~Jirl topa tutmUş 
!ardır. Ayni 7.runroı<ıa dilştiıarl t.ay 
>-ııreleri de şeliii botıfüalamJ§l.ıirsa 
da bu husus hakkında hiçbir ma• 
lftfu.at yo1tlur. ÇikL."m ktüvarorler 
\'e torpit6 mu!tripler1 ltlfufı.yeS.ndc 
ı;:ıJ6pc terle yapiİfüğı Sab.tnuMn. 
l.a.va tıı.a.n11ZU oıauğunn dair ha:-

<Bn..s tarafı 1 incide) 
t.ır Sovyetlerin iki taburlB yapııı$ 
kalkı§bklnn hUcum, Alman topçusu. 
ta.rrı!ından pUskUrtlltmU§tUr, Kerçto 
§.lddeW kar fırtmaıarı barekO.ta. mani 
olmU§tur. Doncç havzasında knr trr • 
tmalan ancak mUnlerit hnrekAta mu.. 
taado etmi;1Ur. Harkof doğusunda ve 
cenup doğusunda Rwılarm w~ kuv
vetlerle yaptıkları t.aarruz.lar muvtia. 
kiyetslzllğe uğramı, ve kendilerine a. 
g-ır zayiat Wrdirilmi§tir. 

Lorulrn, 9 (A.A.) - B.B,C: Ruala -
tın llerlemcğe devam etmeleri, v.ııız • 
rna bölgealn.de Alııuı.nlarm elinde bu • 
lunup çıkıntı te§kll ede 2:1,000 kilo _ 
ınetre murabOO.lık bir sahayı tecrit et.. 
ınc.k tehUkeslnl do~ruyor. ViU.lXI& 
Dlmdi Ru.eln.r tatalından topla döğW.· 
mc.ktedir. Ruslar, Smole:iıSklİI eenu • 
bunda garbe doğru ilerliyorlar. 

Moskovıı radyosu, yalntZ S. baı'fiyl~ 
a.ndığı bir §chrin gen almdığifu dün 
gece haber vermiştir. 

Bu Gebl'ln Vtıızmıı ile Reı:ef a.nuım.. 
daki yolun ortaımıcıa bUlunan Sykov. 
ka f}ehri olduğu zannediliyor. 

Almanıttt, Staraya Ru.sssda 100.000 
zayint vcrml§lerdlr. Almanlar, s:ır&lan 
~tngrad ccpheStn.ı yeniden tqıkll t· 
çln mUblm Utkvtye klI'netıetl g~nde. 
liyorlar. 

Oreldo vo Kurakta Alman MUıırı 
dc.llmnl§Ur. Harkof Rusların top men_ 
zlii l~mde tiUlunuyor, ~1 ~ 
ko hergUn biraz daha Dnieperpetro!s. 
kiye yaklaşıyor. Rttıilar Krntnda taar· 
ruzda bulunuyorlar. 

ber yoktur. Salımua.ya çtltarxlan 
~UffllTan klivvetıtmmn miktarı ibi· 
lınnı<'.meklc herabeı- Dtı lkuvveıt.ıc· 
tin mühim olduğu ve §tlU._<ü.a!ı eY· 
vet bomba.rdnnan ynpıtd® ım• • 
lta:kkalttir. • 

Cuma.rte§i sunn liğ1e vs1:ti BU
ı~ıoyn yap'i!aii t~ gEıniş ölçü
de ohnamL,, hMar ve t&:na.t b .. • 
diriI:ınem."§f.ir. ı. 

Ac 
~-------------........ --.;,_._.....__.._ __ ~-

• Dıı.t:Lvyad:ıkı Japon -ruıkcrl ina.kamlıın ikiııci i, bir Ankn.rn döniişüm. 
cumarwı güilO saat 14 tenbcıi Ho _ do kendisine bizzat anlat ,mı ki, 
l:uıdB Hüıdüıtanmd~ bit Japon asltcrl bumda lllllayı. W.ık ~ol.f; en JuU'if 
idarcs!ni."1 lturulm~ olduğWıd:ın Ho. talrlrlö <loğruyu söylemcmeıc, ya .. 
tanda makamlarını biıbcrdar cf.mi§Icr. bot hayale nldaıimıık ,·ar •.• 

Silivride bir ev geceleri mütemadiyen 
zangırdıyor, cami r ırıhyor, 

kapılar zorlanı or f 
dir. Batovyn belediye rclsine ve blr- Bay f"'lkretin dü~ğft l.:orlfüıiç 
S<>lt 00.ŞkB Holanda memurlarına verL mn.ntlk batası l!u. şu: 
len ve btıuıtı §Chırdc Malezya, Hölnndıi .~:ğer bC.n m~'Zuu Ve<ıru~ Nedim 
"c Japon dillen Ue nc;1T0dllcn bir de. ı Tor den dınlrotıi~n; yıı:ıı l'e<lntl 
nı,.,. b dbl ı in Hobnda HincUSta - N6dfmln rruı:hut it.:ı.lyancıı pi.)•cı;;ln 

....,, u t:c r er l l .. ilı nuıda ıillra.t.ıc nizam ve sUk()tun ve a. manca nu asmı okuyara'k IW• 

nonna1 \'tlZlyctln yeniden kurulmasını ln.tt.ığı hlr mc,·zIT olarak ondan 
bedet aldıı;tcı 'fiClirtmCkt.edir. Demeç- clın1emlssem, o ~de Bay lt1kret 

Ev kordon altma almdı, Jçine polis mamurrarı kondu, 
fakat gacelerı zangırdamalar, çattrdılar dınmedı 
llhrtJ (Iln u!1) - Burada garip nlması ve kapıların sanulma.sınm ıınu 

olduğu k4dıtr aıı meraklı ve M~ooan- alınamadığı l!:!n mcseı6 2:abıtaya ak 
1ı bir vııka cereyan etmektedir. BUttln setmlıı bulunmaktadır. 

lekı esas hUkUmlcr §Uillardll': na.cıııl t~~uror ~k ıkl esler nirn.smda. 

Silivri hnlkı,bu gUn bu hAdiscnln de. Ev kordon altına alındığı vakit, ıçe_ 
dikodusu iJo ml!§gul bulunmnktadır. rldc bu muzipllıtl yapanı f.esbit için 

ı _ J ku anda.nı umumi en {B ı ''e mu emme ,.es knlaila 
"alhıııı apontyetlba§ erı: Uzeriııc aımak. hiçbir rnlinascbct olmadığını hhlin 
tadı salQh .ocleblliyor. 

2 r. id engel oımııdık l~almt acele ctmi)·elim; (iılern.ı 
!:il_- Askeri areyoıa 

1 
.. __ sıs. lmlcim) de tek bir nokta kalıyor: 

... OlnlekoUn kanun n ve ..,...., • d 1'edad l\"ecr 
leı:ı:ıı 11lrllr1Uktc devam edecektir, Bel _ıktbi eb i Jara1c :::• bi(zzııt 

8 - ıımlan halkm baya· ":ı ısı r u u~ o ncı. Pn. 
tı:ııa Japon mak t•- ed1niL ra) nın nıcvruumı nnla.tmışhr, ,ıe-

• cllnme, ve m~ sure "" ğlJ • o 

~ lkıalma hürmet edecek ve buna ~~n o;al<nı bu sözii de (Para) 

Hddise §Udur: Bundan bir müddet gizlcn~n kimseler tıynı liMLselote, cam 
evvel, boyacı bayırın® bir ev, devlet ı.ıırm kınimıısnili Te ktıptıaruı rsıı. 
memurlanndan biri tarafından kirala• ııuıt'ina §aliit otmug1ar, tnkat llerhru 
nıyor ve aile eve yerleşiyor. Gece o· elektrik fenerleri ile zlynlandırllan ev 
lup etraf kararınca evin camları zan. civarmdıı. ve lçlnde tek lthnsc göreme 
gırdamağa ve bı?zı c;ımla.r da kırılıp mL}lerdir. 

tıltabU d halk Japon makamlarmm ' ellllr nın mc\'zuunu, bizzat şı.hsi bir bu-

0 lıırtno riayet edecektir. lu olarak Vcd:ıd N'cdim anlatts 
iter •-- .. •-- F'elemenk hUkQme • Unın ...... '"...... kuv mfınfısmn. tel:en olmasın? 

... latibbarat bUrosu Felemenk • s·· ··m t"'k· 
CtJa"'-'-' k §tll't• OZll 1 '- • 

ta ... il.il Japonyadan mutare e Benim muhterem Vcda.d Nc<linı 

GlHtUlmc:te. kapılar zorlıınmağa başlı. Diğer taroftıı:n hcrkesı Orkntetı bu 
yor. Her gece devam eden ve bllttln bAdiseyc bir zat g!SğUs ge1'1ni§ ve ebe 
Dr&.§tınnaıarn rağmen fail bulunanıı • ~'ltllmayı ';.n.bu.ı etmışt.ır. Netice, me. 
yan hCı.dlsC", kiracının rahat ve huzuru raltla licldanntdktedlr Zn.mtıı tıSascn 
nu ka.çırdıt;'ı Jı;ln ev tekrar boşaltılıyor t.abkiltnta haşlıımı!J bulunduğundar: 

''Perili OV, adı vetilen bu binanın htı.ditıenin rtı:ıhiyelıııı Ynoa. 1lfidıreec 
!'tnı bld!rmc.s.ını iBtedilderıne dair 0

• Tör'lc blitün lıa:vatmıda ,.o bütün 
1'lJi , ri katı surette tekı:ip elmi§~· münnsehetimt hlrlmç (büro) gö

t:aıga P:ntercı Japon tayyareleri ı: ri.i'>meslle, bir ild kere onun 'c 

etrafı ku§alıldığı halde caınların kı · {,ım, 

Lıına .lia.Undc Bııtaan yanmnd:ısmdıı ba..cılmlnnnm evinde lmluşmıış ol· 
leım: hnvn n:cydanma taarruz etmiş. ınıık münııtrebeffdİr'. Vcılad Ncc11nı 
to · 1'ayYarcler yerde ikl bomb:ı ve bana bazı bazı ynzclıj;'l piye lcr. , 

av tav.... ı ..... rl tınla! dir ' t ' ,,,, .. res ...... p e "S""er • • aen satırl!U' oJmmoşsn da, lıiÇbJr 
!ıaı.a 7. arnıraıı11t dairesi uzakr;;arkta defa ta.sarl.-ıdığl horha11gi bir 1 
ik • vo Gurkb mubr1pleftle Birle. ' nı·t lıi"blr kelime rfet-

Aınettk .o- mG\'ZUll ,. '.'> 
as2 ıtya alt Culver gambotun..... mi!'ô <leğilclir. 1 
l..la~~. 6ldUğtınU blldlrmektedit. Biitün bonbrdan sonra, j , Bay .52. 

lngu ' Hkr<'tin biribirine bu lta<lıır uy. 
~ r ln iz ortaeark tcb!lğinc göre soy· mn.z sc' !eri nn.sıl olup ,ın telif tıt.. ltozali bir an düşUndU sonra 
~rı gllli; ltollıi.rı lle ınihver kuvvet. • • tıgm• 1 J--'-ıı traln·or kı ruılatmsğa ba'!lıdı: ' " n-- meıre avnc; u.öt• • • 

t liz t-uuda bir çarpI§IIlll olmu~ 1n. benim h ll~lcmcdiğim seyi, bel. - Annemle oldukça erken b:r 
boınb : il n r ili\•ücncrı şıaacuc lıi sen ve oknl ~"ulnnn h:ı.llc<lcr saatte ytttı:n:ığa gittik. Herhalde 
ltea:n nı l , lnglliz tayyareleri yol ü • ·rı . lnız fiti İP ncuno ,·ermek saat on bir Vn.'.t'l:l1. Öyle f~la bir 
1 1 .. e lnal.iyetınde bulunır.ıışlardır. l. • ın_H·l ~ l n gilffiıtü filW\ da i!lit.ftıi.5 değ~. 

~'aıl .. sfıyorum. y 1 
lrıgı.ı•- ""bllği Aynelgaza!c cenubunda ı. n'av Fiıl;ret bence, munarrlr \'e allltzca cl~tor Desttefln kama • 

"'nıotıır• tnla d mUrek 1 rası önünde biraz fazln hn.r~kct 
kep bU:vtık Wr lv 7 1 rm 1:1yan ha r.•üf('fel>kfr olaro!ı: dcb-il anımn, olduğunu lıisscttlk, goccnleri do 
va ı.uvveu P u uğun • l'nlıı<; olnr:ıl• ~ok sc\imli tııroflan bu sabah öm.enc:llm, 
lttJt ctı tara ndan ~k al~k bir • 1 l t b. miitldcttcnbe· c.• 

l1dan bonıbaı:ı d•ğmı bUyUk mLlt. uu r.nnn ıu 7ıı ' ır • - Tabanca ~i duymadınız 
laraa ınotörıu ooi ' tahrip etın rl benimle d:ırgmdır 'e selamı sn- mı! 
c ~lııı :t.Ud.rıne::d r 11

;:brukl3kt ln • b:ıhT l;csmi5 bulurun:'\Jct:ı<lrr. G:ı~; _ Hayır •• 
li;: llSkert tesisleri. ld" bo ba "" hann lüi5kiin <'ephcsilc-, f•ell - Tıuruımcn <:min ıniBlniz? 
ıırnıotır. yen n m - l;cmlishıl :r.nafn cliisUrcn bu zıcl Ro1..ali miralay nns•m gözl\ içine 
Hıt <-1EPJIE 1 n : 11ncmrfarı Imynlimle ııiı;.irirlt<'n, baktı: 
Alnıan tebliği D si ve ı:ık \ '(• Jınkllmti scnn lmlıroınan _ Ta.bit, dedi bu sôl'duğunuz 

l rkoı do~· oneç ç ne .. n "cphe ile do intihal iftirasını çü- I da sual mi? TaMi ~inltn 
':il° o ... .!Undnkl cephe .. ısnum; .. t k ' • --· 1 ı · 

t YeUer1n ınUlilm kuV\·etl rlc )tıptığı rı r mi" ...... ;uoıfJ o nen'··· . - Mes3ltı motıruızeı, gc.'Tlinin 
arruzıanıı Us bildi Zntt"n onun bu (ho ) hnlı olr.uı· nca.lt ta.rafından c1e~c bir ı;ev 

•l ktedlr ld Pk rt G UnU • r • ı.:ı~'lı, \1lt;ılnfil.ı keneli ine ı•c\nıı ~ ..... dınız tru" • 
rte • er ez v şım3.ı kiılii nl rtn. h , 1 • v 1 u ...... n · 

h'ıUtbifaa k . ,. rm~I< zn. met.ne ııç .ıe"er m Y· G"h" kız Hafif"(! lrnmrdı V" ""'!'. • dı znu beteri }lapıl11n 11., " " " "' uv • 

r, Ordu ve sll!h ıu d ki bUcum ' • du: 
l'Uanrun ll D Jlu me1'tubnınu (Haber) ac ııf>c;. - Gemifiin talimatı doniz~ bir 

Y tııer, b!r"oyknptıg-ı tan, ruzlrln Bov • ret:rrni dilC'r, ı::özlerlndcn opc- cdi 
arıı " ısı tıat nokta arından !'im n1lzim ntıı;lm Us ı ~ey ntılma.smı men yor mu? 

ıı illif ve fl<l<Wtl " nrc"le rn" • ' _ Muhükıı.k kı hasır. Siz de-
n arazı kazJ.nılmıştır, l Necip Fazıl J{]SAKtııu.;ıi ıuze Wr şey atmadınız mı? 

-- Hayır, tekrar e-diyonun Bir 
an bile kamaramda.n nsrılmL~ dt'-
;;.lli.m " 
g ' 

- Şayet biri siti gördüğünU 
idclliı ederse? .. 

Genç Jrn; hafiyenin sözünü kee
ti: 

- Böyle bir ff'Ura.ya kitn cUr t 
ediyor?. e 

- Mis Van Şuyler •. 
- ?lüs Van ŞuYleı- lial. 
- Evet. bu ihtiyar kadm ka-

ma'i'li§mtfi r>encettstn<len slZİn d 
o:Ze bir şey nttığınm görnı.üş. ~ 

- Utonnından bUyi.lk lir yalan 
~iylem~. 

Ve genç kız aklınn birdenbire 
Ur şey gelmiş gibi <lurdu, düşün. 
dil ve sotdu: 

- Saat kaçmış?. 
- Geceyartsmdan sonra biri 

on geçjvormuı; .• 
- Daha n ne görmüş? 
Dive genç kız sordu. Puvaro 

gene krzr miltcc · nazarlnrla 
EoüzdU ve çenesini tdı, 

Baı::lo!n b'..r ş.ey görmem.iş, fa
kat duymuş matın zel. 

-Ne duymus? 
- Mn.dtım Doyl'un hamnrast.'!• 

do bir hareltet du~ muı:ı. 
Rozali birdenbire sarardı: 
_.... Evert. 5imcli c.nltyorum 
DC'di. . 

Pekl m:ıtmnLel hil: gecele· 
~in denb:c bir eey o.tnıamış oldu· 

Bir haftada 

Mihverciler 
3 ı a are 

Jb fitler 
IADdiD, 9 (A.A.) - Hatıı mUbatilr. 

!erinin öğrencUglne göre, mihver hava 
JruvveUcrln.!D geçen hatla Zl\rfmda 
Avnıpa, orta doğu, ut.ak do~ ve Rus.. 
yadaki kayıpları 361 tayyaredlr. 

l.ııgtıt.cre üzcrındc \'e ettat.ındıı iki 
ve batı Avrupa Uzerlnde de bir Alınan 
tayyareııl d'lgnttllınUşttı.r Orta doğüda 
dokuz nıl.l:ıver tayyaresi. tahrip olun· 
muotur. Deniz lmvveUcri de iki tayya· 
re dil§ürmUşlerdlr. Uzıık doğudald 

ınUttefik tebliğleri 33 Japon tayyareel. 
ilin tahrip edildığlni bildlrdigl glbi sov 
yeUer de 31' Alman tayyaresi dügür. 
mll§lerdlr. 

Par·se a ı 
(Bıijj tarafı l incide, 

Bombalar doğrudan do~'l'Uyn fab
rbya ve kamyon ga:rnjlarma düş
müştür. 

Av tayyarelerimlzin tefal·ath:l • 
de bulunan diğer bomba. tayya.rc
lcfimlı: Ltllc c:h'al'Dldti. COmmes· 
leki elektrik sa.ntralrıın ve Abbe
ville'de c:lCfıiiı'yolu deı;olnı1nn ü• 
nmrt ctm~. İtigiliZ a\' tayye.• 
rtlelri i1d Alillan av t.a.yyaresıtıi 
tt.:lif'Jp cY1etnJşlei'dh". B'.r oomb;:ı 
ve Ü(; tı.~ tayya.remtz ll6li~ndit. 

Lônllm, 9 ( A. A.) - 1ngntcre 
ha.va nezaretinin tebliği: 
A~ tııiltUirda dü~ tAyya.rc

m, pn:taf günU öğl()den sonra Jn• 
gilUrc cenup kıyısı üiennde kıM 
bir uçu!l ya.pnuştrr. Elr klŞlye rtı.ı.t 
ra.lyöZle iS:ıbct olniuş ve W dfiŞ.o 
mnn ta:yYSl'('l;l tnhııip edillfiişilr. 
Ha.sar yoktur. 

DctihU1 3 (A. A.) - Sılfulyc 
V&ili Dr. HU'.liiSi Ala.U!ş bugün 
sa.o.t 8.30 da başla mctnlcket has• 
tanesi olmak üzere sıtma mü 

1 dcl<ı c\i, belediye sı:hhat işler1, 
tnezbahıı, sıhhnt müdüdüğU, ceza 
evi, eczane, §chit oteli, kass.p, ek· 
mekSi, aşçı 1'c .knhvehanel.crle eli· 
ğer umumi mhhtit i~leri ilG nl8.ka• 
lI yertcrl 1.ot.Jc1k ve tef etmi -
tit. Sthh t mlidürlUğU ve 1'Chir O" 
telinde kendisile görilşmok isti # 

yen miıhae?r vatandaşları kabul 
ve kendilerini dinlcmkten son.rn 
llseyt ve belodiYecin İncili Pınar 
11te5irl'sinl zlynret edc>.rlllt öğle ye 
mcğin: istasyoncb yem'şJer ve sa
at 14.SO dn yaıilatında vnli Osman 
Nurı Tekeli, partj mUfetti:şi ve sıb 
hat ınüdütü ile Bttldan kazasın • 
dtıık1 Kinderhan ve diğer mhht 
mlle3Seseıerı. do-kutne tezgô.hla.rı • 
nı lefti~ etmek Uzere Denizliden 
hareket et.mi le:rdir, 

yadan ltbal 
eddec ati 

İtalya Uc yapılan 2 milyon 750 bin 
liralık anlP..flllll fartlarm.'l. Sllre, İtal· 

yıı.da memleketimize gônderilmek u. 
zere gltl, demir te1 a~ır °Jldon de. 
mir .sac, ve boru, şı~ kapsuıu, otomo. 
Dl.1 ve yedek parçalan hazırlıı.nd•ğı ve 
bunların yakında sovkino ba§ltuıaca· 
tı b!ldirll:ınl§tlr. İlk p rUıcrln yola çı. 
:ıuı.nlmMt!lz mUte:ıklp rnomlokotimlz. 
den ltalyaya yumurta, bUçUk bn:J hay 
van detilmilc afyon gönderllec ktlr, 

ğunuz hak.kindaki ıfıı.Clcı:il:tiJe ıs • 
rnr eclıyor :ınustmw:? 

- Geceyar.sı nehre bi:- şey at. 
mama ne sebep var? 

- Ilareket:ıniz belki ttutıaınen 
masumnne obbilir? 

- Ma.stıınane mi! 
- Beni iyı a.nl~ğn çalışm 

mat.nınzeı. DUn gece bir kadm ltlç 
de mn.sumane olmıyan bir hare • 
k tı<ı den1za b:r paltet ntmıştır. 

Ve Rns bir kelime llnha 6Ö)'le· 
mcdcn luıclife eı,<ıarpe sarılı küçük 
pat<-etı genç kıza. UT.attı \•e açnrnl: 
idnfle1ti t1bancnYt g&.ıteffil. 

dRoz:ıH Of.~tb'uru korkarak b!r 
n ım geri çekildi. 

- Bu taba.HC'ay1a mı BldUT.rııU:S· 
!er?. 

niye Saı"du •• 
·- Evet nınlnıazel.. 
-- Ve siz l'1mdi bu dn yeli be 

n~rn fş1~rnlş oltrıamdan mı Uplie t' 
d•yorsunuz? Bu çok tuhaf doğru 
Ru. N~cin ben I~net Doyl'u öldfir 
~k uıtiyeyim? Ben bu kadım 
tllnnnıyor.ım bile .. 

3 

ı• 
(11111) ta:ftıfl ı -

de de nıe&elA (sofracı 9ô tof.rat.iblijl) 
dcn!IP.blltıeeğtnl dô ~'J'fea fi.\vö etml!; 
bulunuyordu. 

Bu Gatubn oJ.-ııı' okum:ız, p.ri:<irr. 
lattn bu ı~ ne ciljMekJônıti ötftiı • 
mek \'dasuu dü:ftlitü. 
Beyoğlunda büyUk bir otelde pr. 

&On olan bir bllıllk: 
- Ben, 4edl, bU 18mtıa değljtlrllıJR: 

Bine tarart~lr d_.ıti!Jm. Nasıl ki .ııoför 

de tilı'.l:"c d" m:Ur Mm türk~<ı • 
Ur. ı,6for keUM ııı lm.ldmp ~erlnr 
ıfirUeli del'll('ft gülünç olmııı: mı? Onun 
gibi kıtk yıllık l:'liftoıt krlllmeslnl ohp 
&0fnıeı demek d\• lnf.Slla daima yemek 
BOfrasmı .,.o lokruıt."'J·ı batırlntaeaktır. 
llalbokl bhJ r, ,aı.ız lolt ntalnrcm 
blzmet etmlyonı2 ki ... 

-ı·nı:Ume dikkat.ilce lıaktılıoitaA sonra: 
- 0anon var, prsoDCUk YU. il 

dllzeltllmesl lhımgel ~ taraf 1rudıır. 

Her önllne gelen garson o mahdrr, 
Ba, yerine göre, g&)Ct kllıel' bir l,tlr. 
fe maale8CJ b'iyuk l5ll'r cene ecnebi. 
lerln ellndedlr. NeymlŞ o, tub&fıl. •. 
lıaol, bir prson mQdebt aoıJaıı.ıc:tt. 

müte , l~lnf bfllr, Türk ~erini 
)·etktlrooektll' ya dl t c1 il mu 

l\IWıntabun, amma da dcrtllymJı51 
&Şka Yaktı reknır tığfnrnn ftlMU ne . 
oradan ayrıldon. 

Konu,tuAum dJtcı' pr&0olar ilk mu 
lıatabımm akslıi olııtıt.k M 11 Jsrnb\i 

ımroyorlar, ı.-UcUk E::llla t1a.t laitttıllo • 
nım takip fltıkUmlttlnden lm'rtulmUe 
oluyor!Ar. Atn3 ııeJ1_n m h88Mlll ! . 
FJ'Ul51Ua konu,mak. ınotı:ıhaarm Ol# 
ma klflyı,e, buna tılr dfyeoellmlz 
yok, dlyotlnr. Doğnmı yerH cant'IJ • 
lamnu:r kolbyahin. Bu, lıı6Jlo elım)1V 
cak... RE.,.AT MA.IDllJT 

m tarafı ı adde) 
bır altın bilezik ve pırlanta bir 
:iilzl.ik hediyo efmi5lir. 

Ancak aradan bir.kaç gUn geç
tikten sonra, Cemaleddin bfr gün 
Benli Bol~: 

- Artık ya benimle, ya.but da 
kardeşimle gezeceksin l de}'inco 
eenli Beikls: 

- Sen benim ne :nişa.n!.nn, ne 
de mldüıfnnsmı Sana ne oluyor? 
'lova.bmı Vermiştir, 

Cemnled<lin f.i8.5J.nlllŞ: 
- Bu no demek, nişanlı doğil 

miyiz? demlştir • 
Afdıgx cevap fiU olmuş: 
- Tabii, Ben böyl!' rir şey ha. 

lrrfamıyorll!Jl ! 
Cemnlelldhi beyninden vttnıP 

mu~ dÖ'tit!ıUş ve niŞa:ı hediyele • 
rlrtin iııdesiru :tstem• Uf. F:lk t 
Bclkis bunlit.ri da vcrmeYince Cıe
tııaletldin :ffilihk~nHıye mürucnAt lıt 
mcğe karar vctnıfş v~ bU ditlyı 
llÇil!i~ti'ı'. 

Bu aa~ b:ıltlltıiı mubaıt nıe<ıe, illi 
tatatm avu1< tıan Jiuır ~. 

tndk haltkm :ı vcırest.d k4tat1 yeı1MJ1 
Del'ill B<ılkls llO lllnieylel mal116 öı&lı. 
kemeyo gelılıifUt. 

Bu sabah ltk:islıi r; ratği eaiilt.-
ler dmlennmı~tll'. AVtıl<at Suat, Hal. 
~un, fJa&&Ii ve Emtno Mınd:ı o n bU 
l)abitler, Cemalctuııı.n bU Jiö(!lyelôrl 
Benıı Belklsc 9ıl0.9!ll yılbn.§ı gcoesl 
TokaWyanıb vcrdlğ1ni, Benli Bc1tdsin 
herhangi bir bağlantı altına gırmtk 

yg~yettno dll,mmnolt lçlıi bunu ka l 
l}tmck lst~edJ(:'uıl bunun tızcrtne Ccı. 
ın11lottin!n 

~ KUr1fll!l'f Balla yılbtişı tı<ıdlycsl TC" 

riyorum. MUcevberlcr, eğer tıentmıe 

ntpnlannıayı kabul cacrseı:ı senindti'. 
Kabul etmezsen gort verlr.stıi, IAJdn 
bır karar vettnceyc kadar tııkablllrsıtı, 

Ol)•erek Meta. zarı vcrdi~ıtıt Söyle 
ml.Şler<l ır. 

Ccmıı.lcttlnm aVUk tı da, ıi1'Jruılan. 

manın \'ıikl oıaugunu, batta.~ mu 
teaklp Benli Bclltis ile Ocmnlettinin 
bir de !otogTn! ı;clttlrdlklerlnl ısöyllye· 
rck bÜy{lk v.ıtndS olan bu fotoğrafı 
liit de1il olmAk Urero rıınhkcmeye ver. 
mlş. 

- Hedlyeım yu~ı be<liJMi, değil 
ntşen hcd!y.t§ d.r, Nişttiı Bclkts uu·a. 
(mdan bozulunca. hoolye!crım~ı \•er . 
meıetı ıtı.zımdır,., acıniŞtii' 

NcUcMo mahkeme, diğer f4h1U i'i 
<İltllcnındi Uurc muhakemeyi bti§I\& 
bir gUne bırakml§tır 

le an aya 
aıze es~ Geng k~ bi asalıi güUlyordu 

. -;:- Do~rusu bu ı:;Uphen!~ çok Wıııt ınrntı l nclde) 
gülunç! dıyc ilave ('t•i. Miralay btriiıU yaptığmı dUn .r,öyleml§ V{; 
füıs atı1dı · mrler ik Amcrikad&11 g<lndcrile.n 

- Mis Oterbum, <ledi !Junu rrlıhlm nüktarda hnrp mnlzcmesi· 
iyi bilin ki mntmnzel Van Şuyler 

1 

ıılr. ş° 1diden Yeni Zclr.ııdayn gc'-
0izi ay ışığıncl çok iyi ta.ımlıgınn C.ğir>I Ycl'l teslimatın dn yol;:ı 
yliz kere yom.in etmcğc hnr.rr bu c:kmı bt:i.unduh"Unu ilnv.,. e) lrırr' 
1unuyor. (/Jt:Pamı ıuır) tir. 



Dünkü 

Ug :nuıtlanna dun sehriniliJn 
iki tadında da. dC\ am edildi. Uc
ıo:iktnş stadmcla iki bine yakın bir 
seyirci onilnde oyn:uııın maçlarda 
.Best!rta., Altuntuğu 8-1: Galata n
ray dn İstanbul poru güzel bir c• 
yun O)'Dıynrnk 5-1 mağllıb etti. 
Rey"r.oz • Beyofhıspor 1-1 berabe
re kaldı. 
Kadıköy staclmda Fenerbahç.c 

Talcslml 7-'! yeneli, Siilcymnni) e• 
lller de kuvYetli rakipleri VefayJ 
3-~ yenerek günün Urprizlni yap
tılar. 

1\Jaçlann t.nf ilfıtmı n~ğıda sı

rMile \'eriyoruz: 

Fener stadında: 
J<~NERUAHÇE - TAKSİM: 7-2 

Fenerbahçe stadında gUnUn ilk kar. 
§Ila§!lUIBI Taksim ile Fenerbahçe ara. 
smda cereyan etti. 

Oyun ~lamasiyle hAklmlyet kura
rak rakibini sıkıştınnağıı. ba,elayan 
Fenerlller, devre sonuna kadar idame 
ettirdikleri hAkimfyeUerine rağmen 

a&yı adedini 8 den fazlaya çıkarama. 
dılar ve de·.-re 3-0 Fcnerln galebesL 
le neticeJendl. 

İkinci devre her iki taraf \çin de da
ha gollU cereyan etti. Bu devre Tak -
sım Gençlik rakJbino 2 gol yapmakla 
bernbor kalesini 5 gol yemekten ko
ruyamadı ve bu sureUe maç 7-2 Fe. 
nerin galebesiyle neticelendi. 

süı.ıa·MANİ\'}~ - v1<;FA: a.;2 

GUnUn ikinci kar§ıla,,ması Sllleyma. 
niye Ue Vcta arasında cereyan etti. 

Umumt tahmin Vefanın lehinde idL 
Netekim Vefalılar oyunun mühim bir 
ı ısrı:ındo. htıklm de oynadıJar. 

Birinci devre 2 1 Vc!anm galebe -
lyle nihayete erdi. 
İkinci devre başlar başlamaz aeri 

ve anlaşmış hücumlarla Vefa kalesine 
yüklenen SUleymo.nlyclller 2 gol yap. 
mağn muvaffak olarak oyunu 8-2 le
'b.ine çevirdi. 
Vefanın cınn bu netice ile yenilme. 

~inde hiç şüphe yok ki Muhteşem ve 
Fudinln bUyUk rolJerl vardu. ÇünkU 
bu oyuncular, Vefa lehine verilmiş iki 
penaltıyı atamıyarak takımlarını iki 
muhakkak s:ıyrdan mahrum ettiler. 

Şeref stadında: 

BEŞİKTAŞ • ALTINTUG: 8-1 
Bu stadda günün birinci maçı Be -

~lkta§ - Kaaımpaşa arasında idi. Ha. 
kem Şazi Tezcan idare etti. 

Oyun Be§iktaşın dnlmt tazyiki aıun 
da cereyan etti. Fakat iyi bir müda
faa tatbik eden genç KruımıpaşaWar 
rakiplerinden !azla gol yemediler. BI. 
rinct devrede Bcşlktnşıılarm Sa brl ve 
İbrahim vasıtasıyle yaptıklan iki go. 
le mukabil Kasımpn,,a\ılar da bir gol 
yaptı 'lie devre bu şekilde 2-1 Beşik. 
ıa.,warm galebesiyle bitti. 

!kinci devrede Beşiktaşlılar İbrahim 
vaaıtasiyle bir gol daha yaparak ma
çı 3-1 gallb bltırdUer. 

BEYKOZ • R. SJ>OR: 1-1 

).kinci maç Beykoz _ BeyoğJuspor 
arasında yapıtdı. İki taraf da zaman 
zaman oyuna Mkim oldu. Fakat bi _ 
rlnCi devre taratlarm biltUn uğraşma
larına rağmen O O beraberlikle bitti. 

İkinci devre: 
Oyuna Beykozlu! r başladı Ve sol. 

dan inkişaf eden ilk ııkmda da bir gol 
kaydetıneğe muvaffak oldular. 16 mcı 
dakikada d3 Beyoğluspor sol açığı 

beraberlik goJUnU ~aptı ve bu z vksiZ 
oyun da 1-1 berabere bitti. Oyunu 
tıakem Feridun Kılıç idare etti. 

- E\ t. Çok genç ;yaşımda dul kul. 
mı tıın Onıbn sonra ailem de mnhvol. 
du. ön batanı, ıııka mdnn :ınn('m öl· 
dıllcr •. Bc.n ı.UçUl:lt<'n il ı rıılcsederdim. 

ı;ı.on !.;abamın dostlarından bir bar 
lıJbl bn ıa ..-eldi: "Sen Şanı;-h:ıyuı en 

Ull'l kız nn n bırl in! Ilu,>le yalnız 
\C b.-ışı boş luılır • ıı tcnn yolR dllşcr. 

1!1 G l, ııenl ~anrm:ı nlıı.:rım!,, dedi. 
7.aman pek tttrtibeslzdlm. Bu söz.. 

G. SARAY • i. SPOR: [.} 

Hattanın bU en mUhim müsabaka.sı
na tarafeyn takımları ll§Sğldaki kad. 
roıarla çıktılar: 

Onla tıısaray: 

O!lman - Faruk, Salim - Muata.fa, 
Enver, Eşfnk - Hikmet, ,\rlf, Cemli, 

1 

Gllndüz, Gazanfer. 

lstanbulspor: 

Fikret - Ha.) rl, Fnnık - Bekir, 
RiıştU - OelM, Vakur, Tarık, l\IUker. 
rem, H&dlr, tsmet. 

Hakem: JUUzaffer. 

Oyuna lkı taraf da sUraUe başladı. 
Top iki kale nrıısmda mekik dokuyor. 
Zevkli bir oyun seyrediyoruz. Dakika. 
ıar ilerledikçe Galatasaraylıların oyun 
Jannı, rakiplerine kabul ettirdikleri 
g6rUJUyordu. San.Kırmızılılar güzel 
kombine akınlarla rakip kaleyi tazyl· 
ke başladılar. Dakika 4. İstanbUJ.spor 
aleyhinde olan bir kornerden istifade 
eden Arif ha!lf bir VUJ'U§la takmımm 
birinci golUnU çıkardı. Bu beklenml -
yen gol san.slyahulan sarsm.adL On. 
ıar da akmlannt sıkla§tırdılar. Fakat 
Galatasaray mUdataaamm yerinde mu 
dahalelerl ve Osmanm da gUzel bir o. 
yunu gol çıkannalarma mani oluyor
du. Galatasaraylılar 10 uncu dakikada 
yine bir korner kazandılar. Ortalanan 
topa yetişen GUndUz yerinde bir vu • 
ru§la takmunm ikinci sayısını da kay. 
detti Devre sonJanna doğru çekilen 
btr !rlklkte topu yakalayan GUndüz 
UçUneU Galatasaray golUnU de çıkardı 
ve devre bil 11ekllde 8-0 aarı.lurnuzılı 
lar lehin<? neUcelendl. 

İldnrJ devre: 
Oyuna Galatasaray bqladı. tık dev. 

redeki surat devam ediyor. Oyun ylııe 
zevkli oluyor. Fakat devre ortalann& 
lmdar 11'1 tarat da sayı kaydedemedl. 
Nihayet 26 mcı dakikada GUndUz ge· 
riden aldığı topla önündeki beş İstruı. 
bulsporluyu atlattıktan sonra sıkı bir 
vuruşla Sarı-81yah kale ağlarına taktı. 
Bu Galata.sarayın dördUncU golU idi. 

Bu sayıdan sonra San.kırmızılılar 

bir az gevşediler. fŞlmdl rakipleri ka. 
lelerini tazyike başladı ve bu da 35 
inci dakikada semeresini verdi. Sağ -
dan aldığı bir pasla MUkerrem takı. 
mmın §Cref sayısını çıkardı, akabinde 
yine GUndUz Galatasarayın beşinci go. 
lUnU yaptı ve oyun da b6y1ece 5-1 
Galataııarayrn galibiyeti ile bitti. 

Ankara i ik maçları 
bitti 

Barp Okula 
şampiyon olda 

Ankara, 8 (Hususi) - Ankara 
liç maçlarının flOn miisa.ba:kalarr 
bugUnkU kar~ılaşma.larla bitti. D~ -
mirspor Kırıkkale ile 2-2 beraıbe· 
re kaldı. Harb okulu, Anka.ragü -
cUnü l•'.l yendi. Neticede Harb o
k\ılu Ankara btrlncisi, .Maskcspor 
da Ankara Jkincisl oldu. 

ikinci küme maçları 
DUn şeref ve Kadıköy .ııtadlarında 

ikinci kiline m:ıçlarınn devam edllml§, 
Şeref stadında Topknpı - Davutpaşa 

2-2 berabere kalml§tır. 
Fener stadında yapılan ikinci kUme 

maçlarında da Rnmi Unkapanmı 3-1, 
Galata Gençler de Doğusporu 8-2 

mağlClb etmiştir. 

lerc aldandım.. Bar sahibinin yanma 
gittim. İlk nl ağımm trkUdlğ-1 yer orası 
oldıı .. Ondan sonra alnımın Ar damarı 
patL-ıdı; haynhn içine Hı ııefahatın ku. 
rağt.Jıa düştüm 

Temuçin bu hazin \"I' heyecanlı ma
oornyı bUyUk bir dikkat ve alaka ile 

dinliyordu. 
Blltlin bu sözlerden, l\ID"ollstanıla ve 

Çin _ Rus hodctlarmda Rus caauslan. 

R A B E R - Aksam 

Askerlik ilanı 
ı iDCf Ttlm. Askerlik Dairesinden: 
1 - Konya ve Kayseri askerlik 

mmtaka K. lığı b61geslnden 325, 826 
doğumlu ihtiyat jandarmalar. 

2 - Diyanbakır askerlik mmtaka 
K. lığı bölgesinden 325, 326, 327 do _ 
jtumlu ihtiyat jandarmalar. 
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3 - Erzurum askerlik mmtaka K. 
lığı b6lgcs1nden: 325, 826. 828, 829, 
330 ve 331 doğumlu ıhtiyat jandarma_ 
lan talim ve terbiye maksadlyle ceıb 
ve aevkedlleceklerdlr. 

4 - Yukanda ıııuı olunan bölgeler 
balkmdan olup da l:stanbulda yabancı 
şubelerde kayıtlı mükelleflerin hemen 
kayıtlı oldukları yabancı şubelere mu_ 
racaatıan. 

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

5 - Müracaat etmiyenler hakkında 
kanunt muamele yapılacağı uan olu·. 
nUl'. 

lcabmda Günd~ 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan hrarla isteyiniz. 

' ' . . . . ""- - ~ . . ,. ' 

* "' * 
Eminönü Yerli As. Ş. Bşk. dan: 
l:çZ&()I T.tm. A. thsan oğ. :M. RlcL 

'"lln (36967), Eczacı Tğm. M. Suphl 
ojt. AbdUlkıulir (88416), Tbb. Ru.a 
oğ. Bülent TeTcan 331 (489t6), Vt. 
Tfm. Arif oğ. :M. Halit 307 (SSSS), Yd. 
P. Tğm. Ce!Alettln Berlclnar (41'792). 1 

- ~ . ..... . . ....... 

i 1 a n 
-------1 TÜTÜN VE iÇKi BAYilERiNE 

Şehir Tivatrosunun 1 

KOMEDi KJSMINIM \ 

l 1 Akşam 20.SO da 

9.3.1942 akşamında elinizde bulunan 
bir beyanname ile 48 saat zarfında 
diriniz. 

TOTON ve iÇKi mevcutlarınızı 
en vakm İnhisarlar İdaresine biJ. 

Okse ve 
Sükse 

inhisarlar Umum Mrüdürlüğü 

lzmi\ Deniz Satmalma Komisyonundan: 

Moloz taşı ahnacak 
ı _ Tahmln olunan bedeli 144.000 liradan ibaret UOOO M.S moloz taşının 

kapalı zarfla eksiltmeat 20 mart 942 cuma günü saat 16 da İzmlttc 
tersane kapısındaki komlayon bl.nasmdıı. yapılacaktır. 

2 _ Muvakkat teminatı 8450 liradır. Bu i§e alt fenni ve husust ııartname 

hergUn komlsyondA görillebillr. 
3 _ Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2400 sayılı kanunun istediği tlca. 

ret veııikalarını ve ayrıca mahalli emi:ıiyet mUdUrIUklerinden alacakları 
ehliyet vesikalarını ve yukarda miktarı yazılı temlnatlarile birlikte 
tanzim edecekleri tekli! mektuplarını belli gün ve saatten tam bir sa. 
at evveline kadar komisyona vermeleri. (2940} 

lıtanbul Defterdarlığından: 
tstıınbul defterdarlık binası cephesinde yaptınla.cak (106711.88) lira 

keelf IM'delll tamir ve tadil lıtlert kapalı :r.art uauıııe eksllt.meye ko?ulmıı,. 
tur. Eksiltme 2S.S.M2 pazartesi günü saat 15 te Defterdarlık milli emlAk 
müclllrlütibıdfı ~kll komisyonda yapıhM:aktır. Mu'\-akkat uaıınat 
(14'78) llnubr. 

MUka~ "'9lltme ve 1-ymdırtde itleri UIDlllDI, busu.a ve fftllll prt. 

nameleri, proje ve keşif holAsa!lllle buna müteferri diğer evrak (100) kuruş 
mukabilinde tstanbul mllll emlak mUdürlüğilnden almabWr. lstddllerln 
teklif mektuplannı ve en az bir taahhütte (10000) liralık bu işe bt>nzer iş 
yaptığ"sıa dair idarelerinden almı!) oldutu vesikalara. istinaden btanbul vı. 
!Ayetine mftracaatla eksiltme tarlhlndet'ı (S) glin ewet almmıı ehliyet ve 
9tı yılına alt ttcaret odaaı veelk.a8Ue muvakkat t~mlnat omkbumno (2490) 
So. tı kanunun tarifatı dalreıılncle ihale saatinden bir ııaat evveline kadar 
komisyon retall#fne makbuz moka.bilinde tcvdl etmeleri lAzımdrr. (SOi 1) 

Erkek okulları kır 
koşuları 

Erkek okullan aruında tertip edl -

len 3000 metrelik be§incl kır koşusu. 

Şl§li - Zinclrlikuyu arasında yapılmış 

ve 170 sporcunun iştirak ettiği bu ko. 

§Uda Haydarpaşa lisesinden n,&~ bi -

rincl, Pertevnlyal lliJes~ Adnan 

ikinci ve Şişli Terakki lisesinden Sa· 

im üçUncn gelm.lolerdlr. 

Eminönü halkevi 
jimnastik gösterileri 

H&lkevlertnln 10 uncu dönüm yrlı 

münasebetiyle dUn EmlnönU halkevi 

spor salonunda :Jimnastik gısaterileri 

yapılml§ ve bUyUk bir seyirci kitlesi 
tarafından takip edilmiştir. 

Gösterilere lııUklA.l martından son. 

ra ba,,lanml§. evvclfl, klZlar ritmik 

jimnastik, a.ıetıı jlmna.stlk yapmııııar, 

ve sonra da erkek sporcular ayni ha. 
rekeUeri yapmışlar ve çok beğenilen 

bu hareketler dakikalarca. alkıştan • 
ınıııtır. 

nm clrtt o:tnadıklannı öğrendi. Zaten 
mı da bunlar lAzondı. 
(Sarı ~ ıldız) Ustllııte birkaç Mke 1. 

·erek ;pek çabuk sartıo, olmu~tu. 

Acaba (kırmnı meyhane) rakkase. 
ı inin HÖ~ lf'dljtl hl.kAyelcr doğru muy. 
•Jıı? 

Yok11a o da Ruslar hesabına ç.alı'}an 
lıl r casus muydu! 

Temuçlnln kafasında böyle bir ,up. 
he bcllmıl,tı. 

Fakat bunu na8ıl anlamalıydı! 
Bir aralık sordu: 
- Tekrar sahneye çıkacak'. mııımız? 
- Hayır. Bu gece başk:ı oyunum 

yok .• ıJlzlnle beraberim. 
- Ne dediniz.. Benimle beraber mi 

kalacaksınız? 

- Evet. Sadec-.e hu gl'<'e için. 
Ve gülrrek kollarını l'.logol nı;llzade· 

slnln boynuna attı: 
- ÇUnkU sizden çok h~lanı) onım •. 

12,45 ajans lS,oa-ıs,30 

Kal'l§ık ııarkı ve tUrkUlcr. 18,00 prog. 
ram, saat ayan 18,03 Radyo dans or. 
kestrası 18,45 Ziraat takvimi 18,55 
Fasıl heyeti 19,3C. saat ayan, ajans 
19,45 serbest 5 dakika 19.50 Peşrev, 

semai ve garkılar 20,15 Radyo gaze· 
lesi 20,45 Bir halk tilrkUsU öğrenlyo. 
ruz 21,00 konuşma (Öğretmen saati) 
21,15 Şark ve tUrkUler 21,45 Radyo 
senfoni orkestrası 22,30 saat aynrı a. 
jans ve borsalar 22,45-22,50 kapan~. 

Beşiktaş halkevi koşusu 
Beşiktao halkevı taratmdan tertip 

cdllen solcak koşusu dUn iki katagorJ 
üzerinden yapılmıştır Birinci katago. 
rl 3500 metre idi. Alınan teknik neti· 
celer !!Unlardır: 

1 - Taktor 12.20, 2 - tzak S -
Mahmut. 

İkinci katagorl: Mesafe 3000 ınetre'. 
l - Ziya: Derece 13, 2 - Bahaet. 

un. 
Her iki mUsabakaya da 50 den fazla 

aUet ~tırak etınlş ve derece alanlara 
madalyalar veritmlııtır. 

Temuçln kendi kendine: 
- Kamlmura •. aklını başına topla: 

Bu kadının tuuığma dllıtl'rsen, mah· 
\:oldun demektir. 

Diye ııö· I dl. (Sarı yıldız) ~Ölll'ri. 
nı Tcu111c;-ine çevirdi: 

- Ne o? l\lrınnıın olmadın mı sc 
nlnlc berab r knhııağa kurar ,·erl3bıı. 
dm'! •. 

- Hayır •• 
- Sebebt..T 
- Çünkü ben kendimden korl<nnm. 

Çok fena bir huyum \'&rdır. 
- Fena bir huy mu? 
- Evet. Scvcrııem, sı•,·dlğim kadın 

elimden kurtulamaz. 
(Sarı .>ıldız) 3cn bir kahkaha nttı: 
_ Se iyi .. ne güzel bir huy, 8('lkl 

ben de sendoo memnun kalınm. Belki 
ben dr "eni bıral<mam .• Hele bir kl'rı• 

d('lleyellm. 
- Böyle tehlikeli denemelere gir!· 

1 
Deniz ~evazım Satınaıma ı 

Komisyona ııAnıarı -----1 - Tahmin olunan mecmu bedeli 30.100 lira olan 50.000 kilo zeytll' 
tanesinin 16 mart 942 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi ya 
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı 2257 lira 50 kuruş olup oartnameat her gün mesai s. 
atleri dahilinde komisyonundan 151 kuruş bedel mukabilinde aımabllir. 

3 - 1stek111erlp kanuna uygun §ekilde tanzlm edecekleri kapalı teklı' 
mektuplarını en geç belli glln ve saatten bir saat evveline kadar Kasmıpn 
:ada bulunan komisyon başkalığına makbuz mukabilinde vermeleri. (2703) 

~ * • 
5000 kllo zeytin alınacak 

Komisyonda mevcut evı;afına uygun olarak 6000 kllo uıyttn 10 mart 

OtZ ıınh günü saat 15 te p:ıı.arhlda ahn:ı(.'Q.ktır. 
lstckllTerln beUI gün ,.e saatte teklif edoof'klcri fiyatlara gure he&apl1111-

mış yüzde ı~ nhıbetinde k:ıtı teminatıarile birlikte Kasımpapda bulunan 
komisyonda hazır bı.ılunnıaları. (8149) 

Nafia Vekaletinden: 
18.8.942 çarvamba gUnU saat 15 le Ankarada Nafia VekAletl binası ı· 

çinde malzeme mUdUrlUğll odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyo 
nunda (8i50) Ura bedel tnllmln edilen 5000 adet normal kürek mUbayaa 
sının kapalı zart usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ııartnamesl ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdUrlU. 
ğijndeıı alınabilir. 

Muvakkat teminat (656) lira (25) kuru§tur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve prtnameslndekı 

vesaik ile birıikte aynı gUn saat 14 e kadar mezkOr komisyona makbuz mu 
kabilinde vermeleri lAzımdır. (1506) (2933) 

. 

Devlet De...HryoHarı ve Li-man-lan İşleın.e 
Ü11Mum idaresi ilil'lları 

Muhnmmcn bedeli l 7500) yedibln beşyUz lira olan 15 ton bula§ık aabu. 
nu li.3.942 salı gilııU saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada idare bl. 
nasında toplanan merkez 9 uncu komisyonunca satın alınacaktır 

Bu ışe gırmek lstiy~nlcrln (562.50> beşyllz ıııtmış iki lira elli kuruşluk 
muvakkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
giln ıı:ıat 14,::o a kadar ndı gt1Çen ltamısyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Ş:ı.rtııamelcr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hayd:ırpa 
§ada teselltlm ve sevk ı:etıtğlnd(:n temin olunur. (2855} 

Etrüslc h3.tılane gemisi bastabibliğinden: 

Etrüsk hastane gemisinde (401 lira aylı!: ücretle ve ayrıca bir er tayı· 
nı ve mcl!:ıusotı vcr:lmek surctilc istihdôm edilmek üzere (3) hostabakıcıyo 
ihtiyaç vordır. 

Haslabakıcılık jera:ıini haiz isteklilerin en gec 15 mart 942 güniin• 
kadar Ka;ımpaıada bulunan deniz hastanesi ba~kôtipliğine müracaatları· 

{3055) 

Selimi ye tiimen askerlik dairesinden: 

Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile ıubelerinde 
yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu 
jandarma eratı talim icin silôh altına alınacaklaıından acele kayıtlı bulı.ırı· 
dukları yabancı askerlik ~ubelerine ikamet kôğıdı ve nüfus cüzdanlarile 
beraber başvurmaları ve bu Hônın celp yerine kaim olduğunun bilinmes 
ve davete icabet ctmiyenler hakkında askerlik kanununun maddei mahı1.1 
sasının tatbik edileceğinin bilinmesi. (2418-31221 

şccelt \"ıızlyettc değ-ilim, S:ııı: l' oleıı 
yohınıl;l gerı·l•tir, derler. ilen Şnııgbn) 
..atılllne g~çlp oradan l\Iogollstana gl 
dcceğlın. Renim J nlmnıa baş ~ere 83_ 

rdmn! Tanıştık, konu;;tuk d01.t ol 
dllk.. ()ost olarnk l•alnlmı.: neı:.i gü 
rılin blrintl• gene bulıı~ıını;ı;. 

Jtakkasenln gözleri dondü: 
- Bu, b-.uıa bir lınltnrcttlr. ÖmrUm. 

de ilk dcfn, hruılanrlığım lılr erlu!k ta. 
rafJDdan r('ddcdlllyorıım. E[;<'r bu fik. 
rinde ısrar ed('rscn, seni öldürürüm 
burada. 

Temııı;l.n "scnı oldtirilriim :,, sözliuU 
duyunr.n §uşırdı: 

- Hen suçlu bir inııan dı•ğlllnı san? 
Yolum uzunıl:ır \"oluma df'vnm etnın
fe mecburum ~lemlt'ketlmde unıım . . 
babam h:ıstnlanrnışl:ır •• çuculilurım be. 
nl lx'kli.\·or. 

- O hııld<> bunılarda ne 1 tn vnrdı 1 
Yok"a seıı de bir en ııs nınswı? 

Temuçlıı eliyle genç kaduıın a~•11 

kapadı: 

- :':us: ge\"ezcli~iıı 81ra.81 değil. ,\ 
da.m öldürıneslııl 1><-n dr iyi bUlrifll

11 'l.'amıısJu bir tllccanı iftira atuııt111 

1~·7.-ısı pel< ağırdır. Kı-ndlnl tehllkC' t 
at.uca!• kadar budııla hlr kndıın olJJlll 
dığını sanıyorum. İnsan, Qııtıııe r;eJt' 
nin n:ı.mu!I \"C ,ercfıle o,'tlarsa, bU 0 

nıın onu ç.abult ~·ere dUşUrUr ., • ttl 
{Sarı \'ıldız) Temııçlnl cane\ind 

1 vunımş glblJ dl O Nagıuıaklde bÖ) t 

bir itham altında kalına~-a 1<ati)rıı 
tatınmınlll r.dcmez ,.e b~na rut!)~ 
\l'rmrk de ıstemezdl. Zira NaıaJlll~, 
llınnnı çok l!!Mdl, buruya her ~ 

1 ,. 
ınsan gelip giderdi. Bıı tnııaıı ak"' t 
raııında u:nınlmııraya (San yıldtı:J ~ 
rafmd:w f'aswı ılamgııYının vuru1J1111~ 
hiç de hoş bir ~y ol:ıma:r.dı. Ne ~ "' 
ı;u, bu, kulnktıın kulağa du) ul~ 
ağızdan ağıza yayılll<'.akh. 


