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4 Kuruş 

• lemlekette kAğit ibtl)·aca gore ıı.nlard:ı, ol;;u~ uculıı.rmııı.ı dü,UOüp 
{ ., ôk glbidlr. Buglinlerde dı53rdını ı;azetelerlnde ltUçük de olsa bir a
f s-elmeslne de tmı<t.n görülmüyor. El. cuzluğıı ka:nı<Jtun.bilmek \"C IMlflr 

S r(.ail ·§2u5 k 1 ar ~::.:,~::::ı~~=6:a:~: :::i~:::::::ku:= = 
~~ temizin ömrtınU oza.tmak zarureti ohlam olası sa.dik oldnğumozu P,. 

1 

~ karıtıamda buluınoyoroz. Bugfuıc l•o. tcnnek içindir. 
~ dar, öt.eki gazeteler dört ıs&yfa çıkar. Dört ıı&yfa;ya. iııen HABER nıönde. , "/, ı ~ km, biz, sayfa bacmtmlzdekJ iki par. ı ecatından hemen hiçbir ı,ey kaybet. 

--'"""!!~!!Do ......... ::::.. ~ il t M a n ı I a ~ mak kUçUkfüğünden \'"e koo~- ~3.'0!::.. But ... nt~~=eklAlbutı - ~-üııbMal"'ln 
~yon heyetinin mUsaadesinclen ı ...... a. ua s..... ~ • ~ • ,, • 

H a ır al 
® 1 ........... alt,,a• _,,,. ofanoJ< de bufdnilUnUZ ... ""' ,...,. ... 

~ r!:==' ~) 9t)mıakta devam ettik. Bo &OD do. dört sa.yfıı.dn d~ bolo.bUeoekslntz. Yal 

Ci u e s 1 i m ~~ MJID, bildlrdlğlnılz gibi blzl de dört nız rel!llmler biraz dalla kUçl1k, yam.. 
i ~ sayfalı arkada,Iammz ha.emine in tar daha !'lenmiş olarak, llAnlar gibl 

S ~ f 1 r 1 n A 1 t•1 n d a o .. d u ~ dlrlyor. Bu bir yaprak ı.Ağıt taaarnı. mündericat saştlmıyao kımnl&rda 
• i~ fD ı.anrsmdB da fiyatmım 4 kuruşa büyUJı: ft>dakilrlık yaparaı. ••• 

5 
~ ı.ndlriyol'OZ. Yrınl yılın başında, okoyuculan. 

l t b ld 8 ---o-- ~) Dört saytalll( ba.omlnio dah1 beş ıwua. b!Tltıde, bu &ıkmtdı vaüyethı S QR U Q .• ' ) Amerikan yarab. ~ kunışa kurtarm&dığı b1r 7,&Dl&Dda htr:uı en-eı sona ennesını, bo nyatıa 
R A ~ fiyatı dU.!flinnemlz b~r şeylJI tabi. bol Mmanlarm hacminde ~kmama:I ~ 

A k 30 aarı VDSrt: ly~ua r,~ attıe a~ po.hdma. yükscıcıığl böyto dill:ronız.. ~ n arada : \ gitbrllda ~ 1 ..r""" ~~....,,,.., ..... "19'; ..... -~·+;ııt .. ..,,.,. ~~·'1<ıi'""""'" ..... ~'"" ..... -~-..:"" ..... ~~ıı;ı 
(\·azısı 3 wcöde> , Libgada Cörçil 

Bakırköyde 

i i çocuk 1 

dondu 

cektlr. 1 
HA!liDR, 18yıD okuy~ ye. 

nı :rıımı ımtıuıar. . 

Loadradalll 
Tlrk Ta ebesi. 

Bugün Londra tadyosu ile 
aıielerine hıtao edecekleı 
An"ara Radyosu da Yar!! dı~ı ıdakl 

T -1:. .. er .'"'ı.n --- r Ayıracak 
(~~~) 

Agedabya mmtakaamda 

Şide' etli 
çarpışmalar 

oluyor -

Malezyada 
vaz~yet 

.Loruira. ı (A.A.) - Malezya.da 
Pera.k cephesinde Japon tazyıkmm 
ağ!r okluğuna da.ir dün geceki res
mi tebl ğdenberi. yeni bir ha.her 
a.lımna.mışt.tr. Japon tayyareleri 
Singapurda, İngiliz tayyareleri sı. 
yam arazisinde birer hava meyde. 
:u bombe.lamışlardır. 

Banaoaıı gazıstecl· 
ıere beyanat~a 

baıunda 
--()-

9 42 senesinde 
oenı zlere oana 

hakim olacağız ! 
----0--

Yakında Japonyanm b&§ma 
bir şeyler gelecektir 

Sovyetler 
Ka,uaavı 
aer .. aldı 
Kalinin nqrettiği hamsi 

Tebliğde diyor ki: 

Kunetıerrmız 

artıyor, kat! 
zalerden emfnlz 

('Yaw;ı 3 üncüde) 

-Klçlll şişe rakı 
isl;hlak aıalimak için ka!dırllması 

veka.e e teklif edildi 
Ballı en •••it ' arım kHelalı 

ıııeıerde satılacak . 
Öğrendiğimize göre. lııhisarlar sı da kabil olduğu için her .Yettl~ 

Jmuın Müdürlüğü bazı rnuit&k.a • cilmesi mümkün olmaktadır. 
la.rcıa rakı istihl.8.kinin çok artmış · Yine rakı istı.h18.kini ve bu ke8 
0lnıaaı ka.rşısmda alınması zaruri .tin içkinin vereceği sarhoşluğu a· 
gö~en bazı tedbirleri Gümiü.k ve ıa.lt.m3.k için ra.kmin derecesini dü 
~la.r Vek8.letine teklf etmiş 9ürmek yolunda ya.pıl.an tet.kHtler 
tir. Bu tedbirlerin başında ufa.k 1! sonunda bu tedbirin tatbik edilme· 
~akı şişelerinin piyasadan kaldın • ı;ı mUnasip görülmüştür. 
i.a.ra.k r&k..'tlln en aşağı bir kiloluk Rakı yerine az alkollü iıjtilerin 
veya hiç d~ğilse ya.mn kiloluk şi. '.am.imi ~ daha şiddetli propa • 
ş~~er içers'nde satılması da vardır. ganda yapılacaktır. 
Boyle bir tedbjz bundan bir müd • 

det evveı dil§UnUlmüş. fakat o za- Ya D sabab -
ı ~. ~ ltızUtn görülmemişti. - rı 

1 
Ş~ böyle bir tedbirin. rakı istilı· ı VA.Klr ga.zeteal aın.yı, alırkeD de 
~ıni bir. hayli azaltacağı kanaat· v'A.KIT alaıılara tenzllAtla nırllm 
:· Bırçok u kazançlı kimselr ı>lr VAKiT atmaaats ~mı. 

• kfi~llk Meleli kolaylıkla al .. mııynuz? 
~ ~ ~ ~ ~ 11.-.----------



Navolqonu Rıca.le 
Mecbur Eden 

a Yan ı o... .. .çu ve tartı 
;eri 

Mübadil 
kupon~arı 

n 2 .. an 
Büyük bir onn:ınm kuytu b"J' 

6eS'nde hlr anı4n Yı&.B yordu. • 
cılctun ahan suyu lc:Yor: ara , 
n~~ğınn t.adnr dii~~n nvl:ırl~ ~ 
liİp gidiyordu. 

1 
7 a fustos 1812 günü \"l.~ gt• 

n tıfddetli meyJ:ın muha.reb;:ru. 
ı 3 ordu'~n mu.ka.veme"in: k'?' 
:n , Moo'. v:ı ,"<' 1 · a .! • l olyo:.a 
<;nıtt· 1. 

r YAZAN: 

~-M. R. O~ 
~ . 

de de kazanan 
numaraı~ 

Milli pl}T.ngonun lOJ% yılt:'nsı lcv. 
kaJAde çcldfüıl dUn geco :ınt 22,13 tc 
Ankııra. sergle :ıae l npılmı tır. l."IU'. 
dım 80\'enlcr oorulyotlnln yllba ı go. 
oesl ft'ln tertip ettiği t-J!lenııclcrlc 
bir kat dal~ r.aı.Jp bil' !}Cl;-H al: n lm 
çcl•Ulıt bUyUk bir nl!'tkn llo ~aklp e>
clllmf,tlr. 

"ai.'B a itlb2ren 
beyaiıname 
weır ı.ece 

Bir kısmının da 
iptatlae karar 

veruaı 

a Oroı:ı.nı::ı ort ığı k&sıp kan 
boşka ya1ıcr :..n;l! nl-;u- da vıı 
bunlar, lmrtlım. çn.1-"..e.linn ı: 
!k' 11:r ıınylfı~tıln.r; so::r::. birbi• Ncpolyo ordub.ıı, zafe?\l;m at. 

ıın t ·~ 1:'!lllfolcrlc yUrüy;:ır, 
ko\"Ryn <k-;'r'U ilcrliyon:b. 

Biiyük Frt.ıt~ cm:lus;ı, rJh .. s et 
di Mln ronrn. H a~fO!J ısı:i 

c(>, ? "·o, '-1!. h~ olnn bir tt. 
rede bul'l!Iluyor, ç:ırlar bu deb-1 ~ -

i PıLYta.htmrn ı'!C~i mnl_ 
t 

0 e:n 1'?!1llZara,i"t hayran hayran 
>e\Tediyo. u. Bn r,uımiu tcmıı1>a. 
~ , d' •er t.ıı.Uı hisler c!c kan~tyo:

u: Art.Ik o dehsetli ~:-;~ltık. 
o · detl mahrumir ... nih y .. b1 • 

'or, 000 ı., ııtl:k \9e fimltmzlll: 
::ufa ka!ıyor, harb~ nihn··et ve. 

r ek l!Iye bUyfilt b'r 'it;ynkla 
-k'eııiı n • ~~tova feth!, r.Uuı.:,·ct 

1 hak' uk ctmirJ buh.muyo?'du. Ne. 
rolyon ~ aman dile:ı.'ecegh1i 
7annecJ • o .. , oı'C!u. H~':ovnda ı ~ • 
!ut v rcfıı.h3 ka~f.ım dll(ill. 
n"rek - v!niyordu. 

"ııpoli kralı 'Ur:?., 14 a.:,.~w
t , c:.nri rutmda bul:ınnn p!şdıır 
. ·, .. l ile hare!tc-te gcçU. ııebiı • 
de Fransız ord~un konak yer 
Icrini ve yiyeceğim tem.in etmek 
J eı-c MOf!.tornyo. doğru ·ıerlcdi. 

Muranm • süvarileri, M~ova.. 
:1- n Dra~omilov varoşundan :;inli 
\"e Mo tO\'a köp~e vamı olW?. 
ca, areda bir Rus dlL"l?dan ile knıı;ı 
!a.ştt. Bu kuvvet. gnbocak bcrtı:• 
rd cd11ciı • 

M ura, ıı.rka.snıda. erk.tını harbi. 
Ye3i , şehrin merkezine ilerledi 
•c i:ıte o zaman, ~fno bir hU:nün 
yayıldzğm.ı ~etU: Çilnkll dı§a.n. 

·<.2.11 pc cazibeli görllnen Moı!f:o
v da, derin. ağır b'r olüm l!Ukflbı 

, unruyordu. Soka.klnr ~. evler 
~; her )er, bir çöl gibi, tan 

ha \:e ıssızdı. 
Bu ta.mamile me~-< ve ~ zan 

nooil D §ehirdc, bf.roetm're blr C&. 

. atı k yno.dı : Kremlin narny·run 
ük.s k du\'arlnrı lb:erinden Ru:,• 

J r ıı.tcş cdiJ:~rlardı. 
Nc.poli k.:ıılt, bo;}alınış bildiği 

l- u yerdcld bu O!Ah 80Slerine e:ı.ş 
•. Nihayet, Mos.kovuda ~t'den. 

!'.eri yerle~ bulunan bir kaç 
1''ra.nsızdan hn!dlınti öğrendi: 
ıir, tn.mrun;:Je d(>ğilac bile epeyce 

• ...hli)e edilin' tl Ateş edenler .
Kremi n sa.raymm dU\'Drlnn a.. 

ill:!nd:ı gizlvncn bir avuç RU.3 f e
da im idi. Ve imdi. onlar ıı.tcş c.• 
di.loıdu, 

Fran.stz1ıı.r, bu meydan okuına • 
va köpilnliller ve llzerlcr'.lıc et: • 
1 1'2.k, bir anda, hep:Eıi de Julıçta.n 

eçirdilcr. 
* c: • 

Napolyon, 15 nğ'Jstoo 1812 de 
Mw.Jrovnyıı. gird:. 

O, bUyllk z..'lferin.in o kadar he• 
;\eca.nı iç!nde)'di ki, derhal Kren\. 
lin mraynıdald "BUyUk bun•• ku.. 
Jcsirun tepesi.ne çıktı ve oradan, 
:eVklc ve iftiharla uzun tızun M~ 
kovayı seyreW. 

Napolyon, kuleden ind'kten son• 
ra. ordusunu ycrlcştirınc-!tle meş. 
h'lll oldu. KuvvctJnt, dört nıa.rcşs.. 
linin, Davunuıı. Ponyıı.tovsktnl.n, 
Ney'in ve prens Öjenln idarelo • 
nndc olmnk Uzcrc 6rde t.Uı!i.m 

Peng.).!n barın n Gestapo ha· 
ntaSJnd<i unutulmu.5 olması 0 
kadar muha.kknktı ltl bunu av 
Aopcklennln kokla.m:ı h~yle 
aı ked_n ve Gcs.apo ablukası~ 

dan bunalmış olan bazı ecnebi. 
• , ya.\ n.5 yavas t~ barlnr lsviç_ 

resine ilticaya bile b&§lanuş-

1.ırdı. p - b Bu .. _:etle ki en~.. ~ 
da, ku::ı bır za.ınn.n za.r~ıı;da, !~ 
\"çli 3.yWJ Molhnnı ~ ~ç.n'\ı\erdı: 
Yani bir nevi kü<:ucuk bır UçlU 
rı:ı.kt kendiliğinden meydıı.na 

&eldi. d k .... 
1nsanlnrdan o Jrn. ar nr.u.:· 

Mo!ht:.m bin bir i..ıtb o.t ve ~lri~u 
l rini gu .. -.~t k~dn ic.!:nn~bllerF· 
d~ sonra Hollandalı harp ma.u· 
lu en ekli bir d niz ya~b:ısı ve 
a::tony:ı.lı ihtiy:ır bır kımyaller-
1 ahbaolıE'?ıı ba.ı:' ndı. • 

Bu ı G üıb"l.., çavu~lar n.r~ ın 
da. g;ır:ı;!'r I:i, mUşteJ ek cıhct 
tc üç c·ı tti: 

1 ... · ...... ,, ·-ıl ....... e kadur 
M;,,,, ,__ ... - ~u~wede 

etti ve Mos!.:ove.nm nuılıallelerine 
verleştın:r. Iill.'3-::ı. Iutnl:mna da 
7°'rGmlin o:uııymm bir la::mınd:ı 
yer '\'O::-dl 

Ağııntooun 15 inci g'.inü aW.ün.et 
le gc .. tl: fa.kr..t :ı6 mCl c.'ilnl\, zu.. 
hur e-'cn blr ynn:;m, NapolJ°O!ıun 
kl'yfinl birnz kaçırdı. Y:ır~. Rtlt' 
hll:tfuncUn:n ynr.ıer nuıddclcrl mu
bafr..c ettiği bilylllt b'.r bim.dnn J 
t'ıkm•. tr. B'l hll!lise, bir t<-..41:1dOfe 1 
ya.iıut bir vakit!i:clt/;-e h::..-ntcdildi 
''e fıulıt. v."ll''ı:ılmesinc meydan ve-

1 ı ·meeı~n söndürOldli. 

40.COO Um lul7.ıınan numanılnrd!ı.n 
%i589i nnınnrolı bilet Milli piytı.n(:'J 
ldattalınln tstanb:ıl dl.lriU!ncU v ı.ır. 
h:ın altındaki perakonde bilet sntl'.1 
yapıırı rcsnıi &I~ ~den 6ntılmı tır. 

lkramlye knmn n rru~rnbrı !J. 
va ynZJYom:ı:.: 

100.()()() IJl:A KAZANAN 
2uo:ı;; 

Eirlru::i YGllgnun önUne geç ldiği 1 
arııd:ı idi ki, bir ynnıruı dclıa pat.. 
h c \'C'rdl. Bu i'dnci yangın, ''Po. 
znrycri" denil n b'nalarn )'llllJl'la·: 
~ n bcl]larn,....!!Mdruı ileri gol'yor, 5e- j 1 
ı:ı:r kin büyilk bir t~tılikc ıı .. .ı:ccli. 
yordu. j 

60,000 LİRA KAZANAN 
001.028 

50. vO LİJL\ KAZANAN 
t91Ml5 

i'sn:--ınx sönd~c!c içhı, bir C'f,i 1 
1-:ilBt VÜCt!d'.l g~ti ... "ldl '\'C büyilk 
bir gav:ret saH'ed Idh"SC de. "Pc.· 
Zl?l'El'f' üzerinde yu-JLs~lcn alev • 1 
!eıin etrafa uz:ınmıı.:ıTr'ı:ı ,.~ şehir. 
d~ tahrmt ynpmrumm sed cdkll• • 
tnedi; çUnkU bumda l:Uli.fetli is • , 
p:, !o ve zc~1.·n yn.ğı vardı ve bur. 
far ateli almrı:. \•o çıkıın kınrvetH 
bir r.L.;fır d:ı ~ an!;':ıu i.ürüklem·. • 
t.1. 

R.üz,,...flr, 561'ittan cshordu. Bwı. 
dnn dolııy:r, Yangın gnrbo do{;'lı.l 
ynyıldı ve bu tarafta her \•o Sıncı.. 
i!mSk caddeleri 111"'...S'll!ia ulunan 1 
?..engin ve mamur m.<Üıslleleri h&'" 
robeye cevirdi. 1 

Fran.'mlar, ya.nsmın önüne ge • , 
çılemcdiğhıj görünce, bunu, bir de 
rcccye kadar, evle'r"n çoğtmun al>. 
$1P ollll:ı3r.ı:ı h:ımletmekle bero -
ber: harrct etmC'lı:ten de kcnd;.Je. j 
rlnı alnnırvorlardı, çlln:!di hfo ,._ 
mubn:ı~ yrlerdcn nlcvl<'r'n yil1.. • 
&cld!ğinJ ~rUyorlıırdt. 
~. bilyllk bl'r Umitciz. 

illi içinde çırpmırlu:m, hav<:ı~, iki 
h:ı.vat f'şcğin uçtuunu görünce, 
anladılar ve bir harell..rc•e girb:e. 
nı·yece ini tnnnett&lt'rl 6clıirdcı 
but fednt Ruslarm s:ı..lthı~ı:ı bu-' 
luııduğunu moydroıa çı!lmrttıla.r. 

Arqtll'mıılar ncticoeinde, bir . 
knç Rus kunda!:~' mı ele eeç.irü:• ' 
ler. Bunlar. nçlnrm:.:ı nlcv S'3Ç!ln 
maddeler buluna.n mnklarl3 bina. 
dan 11Jna:rn gt>Ç'yorla.r ve etrofı 
ateşe verl~"OrlıırdJ. 

Bir knon kundaJ:~iar yakalan. 
Gılar ve b!r çok i~cncclerc k:ı.tla.n 1 
dt.-ta.n eonra ısırlarm.r itiraf ett. • 
ter. 1 

Anlqrldı ki bunla.r, hırBIZlıktn.n 1 
ve cinayeuen hapls yatan bir tn • 
kon rna.hkiiınlardı ve Moskova va.. 
~i. r!cntte bunlan tah~~ye et • 
mlş, bu fednktirl ğı yar>t?klıın tak 
<lirde cezalarının affedilccczmdcn 
~kn rnl1k&rat d3 göreceGtlerini 
kcnd lerine bildirdi. 

Moskova valisi kont Rootopçhı, 
Rwı ordusunun r:aı.tine de. flclı.rin, 
olduğu gibi tcel'm:Lne de muarız 
bulunuyordu. HıUbuki. çarm buzu. 
ru.nda topıana.n mecliste, ordwnm' 

40.000 LlRA KA7A.N~'LA1t 
471087 27GS9i 

80.000 Llr..A KAZAN ANLAn 
2%4422 (0:>t89 

!3.000 Ltr.A KAZANANLAR 
Z80119 043835 • 20.000 URA U.AZANAl\"LA.R 

Son ~ rska.nu (Mi82) Ue al!-.:ı. 
yet bulan 15 bilet yf rmf:ler bin Um, 

10.000 l..tnA KAZANANLAR 
Son beş nıkamlan 715742, 76%18, 

41816, 16196 ile nllıayot bulan bilet
ler on:ır bin Urıı. 

6.000 LİRA IY.ZANANLAit 
Son be, rıı.kıunlan 11183, 10018. 

~2747, 99614, 81107, 02903, 'J'lllY.), 
11%71, 21Mf, 09327 llo nlhnycı bulan 
J bl!ct !Jeoer bin Ura. 

2~ URA KA7.ANA1\'LAU 
Son dl'rt rruuun!an 0~3S, 15603 

n ırth.:ıyct hul:ın l50 bllct. lk 1 bl n lx • 
!jCr .)UZ Hm. 

LOGO L!r..A KAZANANLAR 
Son dört rakrunlnrı 5277, 2332, 

1221,. ozıı, •n2s, 2-1:19, on., 681:; 
ile nihayet bulan 60 bilet bmcr ıırn. 

600 UıtA KAZ 'A.NLA!l 
Son Uç rııkanılıın G21, 2.5G ile nl. 

hayct balan 600 bll t bt'Jl'r 3 ilı; lira. 

100 Lllt KAZANIU'•'Lı U 

Son Uç mk:ı.ınlan SlO, 710, 519, 
l.28, Ol:S, oli2, u;;, SrG ile nlhoyrt 
.nııan fiOO bllct J"Uur llrn. 

60 LtRA KAZANAHL.>\U 
Son iki rakamı 71 Uc nlli:ıyet bu. 

lan 5.000 bllct clll,,er Un:ı., 

61.JRA KAZANANLAR 
tion rakamı 8 u., nllıaJ et bulau 

J0.000 bilet ~r lira knzan.ııuaınr. 
drr. 

100.000 Um lstan!xıl, 60.CO!l llrn 
-lnkruu, ö0.000 llnı Ödemi~ &0.00 
llrclar lltlaJ de t tan:ıuı:ıa, ~o OOJ 
Ura latanbul, Bunıa. :2.5.000 Uru l.z. 
mır, Anltam. ıo.ooo ıırn lmzanan bl. 
letıer Ankara, Gemlik \:O t&t:ınbuı 

Adanııda, ı 0.000 Um lmzı:ı.nan bilet. 
lrrln 8 tl\nesı lstanbul, tanPSI A.rı 

!tara.da birer tan ı de Konya Ercğ. 
llsL Buldan. Adana. Şcrcfilltoçhlsnr 
b:.rnlı, Arııpklr \'<l Ortııuıı;ııtld sa 
tılmı tır. 

Belediye. btitim ş~hlrdeki tartı 
'e ölçü tı.ıetlcrlni yılba§mda!l itihıı· 
ren Llisns.mz ve srkı bir surette 
n:ontro!c karar vermişt.r. Bu ~ 
de cl!crinde ba.~ül, ke tar, tore
zl, ta-tı, litre, metre ve ölçek bu
uuı.:uılar ;} :>.rıı<ian Jtibaren en ~ 
bir ay için~e kayma.kaml.tk ve be
lci yelere gerek kullandıkları ı;e
ro! · c kullanmo.d klcın 6lçil. ve tartı · 
fı.lct ,., için birer b~yannoınc vcr
meğc mecbur tutulmuştur. Bu iş • 
le m:rgul olmak Uzere Eminönü, 
Fat h, Beyoğlu, Kadıköy knymn • 
kcı.ılıkla.rmd.l sureti mahsusada 
uyar menıurlukl:uı bulunduruln ' 
c:ıkttr. 

Okullardan çıkanlan 
belgeli talebe 

Lise va orta okullarda bir sı• 
ruf ta ıli:i sene kalarn.k okuldan 
çılmnlanlar hususi okullarda 
ka.'dX:<lan sınıfa bir }111 da.na 
devam edebilecekleri gibi hususi 
~"'kilde dcıo alıp çaıı§tıktan son. 1 
ra resmi okullarda t~~rar blltUn 
dcralerclcn imtih::ı.nn cirebllmek· 
tedirlar. Verilen bir emre naza
ran :bu gibi belgeli talebeler 
do huolusi ve resmı okullara !c:a. 
bullednde yaş haddine tabı tutu 
I .. c~ltlnrdır. 
~ 

Kızılay 
F !ıh Rı!kı At:ıy dUnkU ''Ku:ılay,. 

dn yazdığı rıir OO.ıımakal d : ''TUrk!. 
ye madem hl barış fı; nl!cdlr, madomlu 
~· topraklarında lıcr türJU buğd!l.y 

' s .b m'l:l:!oaı yct~lyor: pamu:u. 
mu::: 'l.C o~u dokuyan t~zglhlnrımu: 

var. O halJc lılçbiı· sıkıntı ve kısıntı 
olmsdan ~1y1p tı;cblllr. ı:;!:,"!p ı·u~:ınıı. 

bll • :iz. Fğer bu olmı:<'~~:ı • :ı:::ımndı, 
Cıh•zdnndrr .. Tıın:md" ı b!:- dUııflnce. 

nln yersı~ ve ısabculzl'~me 1 :ırot o. 
~ere Cll u.1ılUK yıllnrdn O!IC ziraat 
r.;alı:"'' !inl ~' no. ihtiyat; o.r mw pek 
n;: n :ı b • n b.r ıstıh ı ı:ou,ı; o.;sıno çı. 

ı·nrmı§ olduğumuzu kaydediyor ve dl. 
yor ki: 

''l'"'lldkıtin l<:l lizU 00.,kcuıır: l'Ur • 
lrlyo rrJ!li lmrtulı:;i ~:rırlığı lçl.ndedlr 
tı: 'c ~ı ı t1:ısa1 \'C atııı \•ert1 buhraa 
larm3 rn men. h"m bu ha.•••!ığt boyu 
na tıı.'lın:nlanelt, l'!em de l<t'ndl yaı;ne 
l•~wnılma!i mc,·lıl!nde kaln~t.ır. TDr 
!.iye nç ltnlrnnz: bundan lclm!IMlln kay 
hilan:!:ğı )'oktur. Fnl.nt blltUn dünya 
nteşte yıın:ırsu bir lmnat ucumıı yer. 
lorıla g:'ı:ı:tc 800 ile 1000 nmsında 

tı:s:ını n~lrktnn ölür, bir dlllm cknrek 
nltınln nranır h:ıll' gPllr dl'nlı. "'Cfcrll' 
rt hrrr,iln daha n!!'tr trhll'cl'!er lro~ı. 

rlnln nv.lıumı altnaj:',"'a bn.5lııallıııı 
:ın:ı.dıı bir tıı.ııooi de münze\i n> 

Sıhhat ve İçtimai Muavene: n n lmyt~ hö~·n, lın'I r soku 
VekU.letinde teşekkfil eden bfr thby.:r ıır<ı13n ou:ı: 
heyetin mfil>adillerin evvelce nJ• - lhnl r.1h!lt bırnkl ·ız; t 

mış olduklnrı J...'Uponlar iizerinde zamrıın \c sizin a.' 1.-ırmızdn d~ 
tetkikat yaparak bunların bazı- zum yoki nr ! 
larının hamillerinin bu kuponla. D. dl dj~letemcdi. ı•enklc, 
n hak etmed.ilrlerini tesbit etti- , ~f~l ri~i, a·~vi .iıtl :roldndı; r 
~i yazmıştık. Heyet, kuponlar lan kafi derecede lml!nnılmağf.. 
üzerindeki tetkikat ve tasfiyesi \'. rlo;li b.ıln·aaı. Bir mil 'ele ~ 
aımsmda yeniden bazı kuponla· ~ k.:rnı~ı; dü mam m dü•ıru. 
rın iptaline karar vermiştir. Bu lıum n hru-cketJer...ıi, tl.'C:lvlizll!' 
meyanda mühim miktarda kupo- nl taldid ctt-. l'"nt-::'-: ı ; 
nun hamili olan Ko~.yulı Alizot ~iş!c i kc. 't(ıılc ti, n•Jn'cia:-i ,:;
veresesi de vardır. Bu şekilde gi~l ş.1; ldl':recli ve ornıu. n .. 
hakları iskat edilenlerin tasfiy~ clı. ş m~i, nzu;ı znını:m ~ Wmt 
vesiknla.rmın da hükUmsüz oldıı. fo :ıl ğJ < olrunmnm· ob, m~ı 
.~u alakadar maJmmlarn. bildiri!. ar&I n de Gıığa sol.l saldırı~ 
mektcdir. ej lcrl r.l 't> filleri p uç::lf$ 

1771 numaralı kanunun _scld· 
1 
n.s anlan prnh~or ,,.. lıaznn 

?.inci maddesinin verdiği salfthi- ı crivor! 
yete istina..::0 n heyet bı1tün mü• • 
hadillcrin istihl:akları ve hnmıl J:ı.pnoyo. dilllycil .. n ııyn ~ası:-
oldui{u kuponlenn senetlerini .Ji.1 da: deniz or.ıl:ırn i tlll ordnln" 
şekilde tetkik ederek bu iı;in nm gitmesine mani olo.}ordu. O:. 
knt'i tafsiyesini yapacalctır. :ıSJJ"lık tnrihlcrlri!e ~ a1n11 bir ~ 

- • -o lioroyı bti!Ii. ctm" .. lc.r; c:ıl:ulı t-
Sıvu - Erzurum - Kaf • müşlrrdi. 1542 de hlr Port ... ldr. 

lmsya tc!efon hattı ~ahı hir Çin gemislfo Jepou~ 
.Milnıı.kafüt Vekaleti, Siva.,. Er- gitti; gördUklcriru reemJe!icte 

cıırum - Kafkasya telefon hattmm nlnHıı;ı z:ım1U1 inmın.a~:!::r \"o• 
çıı.buk yapılmnsı ic;;ln lılımllgclcn fancı ınlin:ı"ma olurnk .. ah"1d 
t.cJhirlcri almaktndır. Dlğcr taraf ı~min1 tııldılnr; folınt çc~ gc:~llj 
tan Bursa, Zongulaa.k, Yıılovcı ve den do~-ru söyledt,;;1 ımla5ı!dı. ~ 
lzmltı.e otomat it tekfon tcs! Mı nuoL'\ h"r&b~r .J:ı,~n: • ~nlmz 
ya!,lJlnuıktadır. lilerln Nngaz.'lld liıru:.::ma \C .. 

Mevcut mnlzemcnin kifcıvetızıe !nncldr'ıırm bu fÜ!' l l ar,;ıı ı#
;:orc clt' evvelce yaptl::.ı r. o!Uı ho.t· ı lılr \'ll.fı nrs:wı lıa•'!lJ' olan ıull 
lU'm venllcnm,.~ne '"'lıMlmnkla ~ ı •en t": bir defa t..dm~l .. rinc 
drr, \<irl.} orln.rc1r. Ne b1r Jn!ıon c::.f 

---o----- m"n:ll'kt'U:ı~ gfıl :,ııılor, ne c!zt 
Bir kadın yanarak öldü : t'rncbl Jnponyny:ı r;ire,,'ıiyor,t 

Ak S --'- 11 2- 1 Ameril.:ılılar tnz.h ır.nll:ı.rma • saray anmu u""'•:ı. es. ' • • 
18

-(t el t. 
ıuımaradn oturnu 85 ynqmdcki N r.. 1 ı, )cı 1• nnyor.:ırm •• ' .J" 

1 
• e l 

ciye GUl!{l mangal baE;rnd:ı oturur- mı Pcrı L"' an:fasın •• ı ört l 
!icn sıçrn,;an krvılm .ı lar c ''h'se11ini vmisl Jc;-ı nynya gc'di; illik. 
tutu~hınılu , ctra.fü:,n ycU~;nc:ye I m. ·1I:czlaf•ı ım.~sın.'\ d~irıl. 
kndar ağır r•:r ... ttc ynralnnen l<:n • nu·. ııç Jaı><!n :ınnnınm • 

. . 1 h<'.al'ct gcm:ılorıu~ a~ılm~ ı ~ rl!'ıer:gıı Cetra. pqa ıı ~caln dı. ,.ogıın yrmi Bs" c' JI ı or!(: 
k111d nldtkt&n ı)İl"a.Z eonrı olmU17- r.I.A!,ııtl:> d:ıh:ı C\"SUr Çil.t., r::cJ r 
:ur. · _ \"nl:ı ,. reli. AmC'rf'm.lı AI!llr:ıl ~· 

ı~ ~:~~ 
:ı ı rnr ı· Jcccğiıı!, iyice dıir-!Jnmc!l.. 

·- . -J /. ni "Öyllycrck Aitti. l'e<tl c: ~ 
~· --,.ı lt"iı .lıuh:ı.rlr ılolmz iı:ırp gcm~•c 

- -:-- , ·- .......... ,...c'ılı: .J:ı;>on "V~ı \Orl&dı ve lltı ı. 
• ı icarec \"C ;IUeU Wtllu mcnıı ı<c l rı::nm AmerlJr..nlıl:ıra ~ılr.ııı.sı h• 

t.al te\"2.iat.m.., İstnnbuldıın .r-r:I;n:ı ı ı.ındn bir m:ı:ıi:>dn yn:ıtı. solL 
6lnı muvafık gormUıtDr. Bu hue ıı:tı; : • .:.;ı Jn;an ::.y-sı nitı oldu; mıı.Jt-
tahmat bazırıan:n-ıta.ııdır. 1 ,ı :.'1 ~c:ı';: ~ i!zde b.?c; ı;Um. ~!s nl. 

• P.:anııf cemlyet'erı heyeti umuma. • 1 :ı !.. \mcrfl~h?.nrm <l:ı.\nl rJh 
yo:erinln yapıırnuı lı;ln ceml;~.i· r ı rn(•ıilı:ı memur ,.c it •k:mlerj t;• 
bUtçclcr1nl hazırlayarak mıntakn t r.:ıır:ı·':m göriiJnıcsl lın1nrl~q. 
carct mUdl\rlU:?"Jne vcrmı,ıcrd1 r. ı. r:!n ::, tm;ntcrc, Fclctıenlt I! 

o B~rı::ı çehrl:ıln kco rrnd11J1 ~ , ı u-;~ 11 cln ııyr.ı c :ıstcrl:ı ıtu:ıI::: .. 
Cursac1aki SUmerbıınkın Mcı lnoa (;.b. j ler ~nptılnr. Ja•:ou!nr h:füılar ll 
rıkıı.sı onll'!ldon ecı;mekte o!:ı~1 Eıllın.

1 
!,n ;) ol c~:ı.r t yoludur. Dı~ma."l!•. 

boz derc:;ır:!ıı Uzcrinin Silmcr!J:>r. < tll rım fotJc1ktcUilcr. (1BC":'lS9) 
ra!ı:ııtıın k:ıpntıı:n:ıs:nıı k rar \'C il 1 nclN• arıı.smılo ''c yinrJ ı:r senc-
ml,tir, ıie :' nı~ahhmn yedi llB>dn yUI."" 

• Are!n".::.~:~y ne K""~ .. !l: sın ! " 11111.lc~ı medEJJlvct tnre""~;ııı 
dııkl kablonun dep;1,Urllml' ı ı,.ın tm'" '• ~ld•l('r 
ıan:;ı:§ttr. Cu , . o :..~.., cun d4'' 1 • j .ı..::lc;ikıı \C A\nıpa :ır imi 
d"C ktır. ı 'Ju :::-:ıı'ruı l~in: 

getire rica.t.: ve sehr'.n terk' ka .. o.r ı•·-------------l:t laşmL']tı. (D~\lUlll 4 lincUde) 

md!ı lmlırltc:ıı. Ti.\rlth'" tınlkı hem hiç 
1>ıl.ıııtı rckmez, horu de hfç fcdıı.ldlrlılı 
t b:ı' um:ı:r. 'e ı.oııknNl b'r ontuyu 
n,ı;~ • ' hıtuıı' c'hnn tıar~lnlo tı:ıln 

ntc, ı:l:! bul:ın:D3o1an !J:'E'Çlrlr, diye bir 
IÜJ'llj'll knpılm:ılı dlin doğnı dP~ildL 

D;ı ,Jn '"' yarm lı;ln dP yanlıjt.ı-.,, 

* Ba):r:ı:r.:~ !!.: :;t!nUnll Y ! •:_;: 1 - '\b, oyıındımıa<i"Yılı! 
gcçlrt:l'§ olıı.n ,.a•ı v bclcdlyc :-c ~ Dr. D) orlnr mr ncc.ba ? .. 

sinden yalnız Molhan::dı ki dni· 
ma ~ az konl!.'janıvdı. 

Molham. daima. o a.ı::rır esrara 
vakıf insan•n.nn teenni ve siik{l· 
tunu muhafaza ed'vordu. 

Bu te~lıisimd" vnnılmnd ğımı 
hadisat hana isb:ıt etır.fı;tir. , 

LQttl Kırd:ı:- ;:"nrlnı ::c dön~U' ılr KADIRCAN '(AFLJ 
===z ::-

,.a .. nı 
- h psin en attı. n c., .. unı i.. 

tı ~e!'m: babSJna gittiı:: l\H'3vll')i 
ı;ton. Fekat Şadı:n bC nr..nıında 
'r4 sevdiğini nnlt1tt ı. Bııbanı 
'.'Veli kızdı: "Bu bc:Y ~ercdcr 
Jnntı bu? Yo!<~ enr noıı.n b~: 

Na: 9 
Filhakikft Molhnr.ı. valn·z, I 

Domheinı olanını ve bizzııt 
Domheim'ln ba.. a gelenleri bi. • 

vazan Manmut Saım Altun ·a 1'\Jo 44 
hn iı nsiz sokn a oıı •.i<mı{j , dl 
ve kız:ıı. "Hayır resr." i rrörtnu . 
Bır kadın resmirJ getlıniı:ı. de 
iını. Bılmem rıı.ndı b. 1k=:ı lnar· 
lllad Evve!!! reı:dett•. A• C.dıın 
AYa.tl:ırın::ı kap:ın~_nn. , .. b:ıcığ 
b:nf "cddetmc.. aıyc alvardur 
En nihayet "Peki ... Bu nfto n.ı 
l;ab oleıınlıır •• df'di. 

bulunmuş olmak. il - Dünya melde elbette ki kn1mnmr13, on- ; _ E ne .usun? .. 
JY.>litüuı..sından bahsettirmek yü. dan öt~ne yürüme'< mernlmu :la - Dur bakalmı, annesiyle bir 
zUnden oatla.yacak hale gelmiş tatmin etmiş ve edeb;l~ek zekiı- "'Örilı;"l.m de! ır 

o1mak. da bir insandı Yatsı zamanı kapı çnlmdı. An 
Ben. evveliı. bu üç adamın da Bu U!; adnm bütün düma m nemin rengi ntu: 

&YJ'.ı ayn deVletler hesaıb"'Jla ça_ ~zemooiği !nr.ilteravc ren lZ - Oç g ccdir ne ruhatUk, de. 
ll§M mUthiş bir casus oldukln: meselesini, mutat a~c.3li sükCı~ di. 
nndıı.n şUphe ettim ~tleri iı:inde konuştcldn.rı za. - Km ohbil,r aC'.'lro ? .• dedim 

Zira ,_ir d"fa, viskiden pen· manki kadar hic bir znnınn duy" - Kim olac~k. yn be-kçi, ya 
nclc~ yüzleri mnnileşmiye muc; deKilim. polis Ya Şefl.k '>aısan::rı ı1cmla . 
b:ı1lad1Kı zaman, bir çok ins:.uı· Bu Ü., erldi.nıharbin Pen~en B:.ZC bu vakit kım ellr? .. 
lar u~ın barikul8.dc meçhuller o· ba.rmd111 İn;tiliz adnlnrınn vnp. - Aç b:ılmlnn. Ş:ıvct onlars:ı 
lan dUnya meselelerinden ve tığı taarruz, dehşetle ve titreme 

1 

ben m için yok dersin 
te.:-mık meselelerden o kadar ıc.· den ecvratmemek kabil d aiJdi. - Ne vııkit elfr diyeyim? .• 
~ bir vukufla ba.hsdiyôrla.rdı İngiliz adalarına tnnrruz mı... - H ç Q'elmcz, de YAhut en 
ki hny t etmemek ka.bll de~i zariyPJeri bakımından gnyet mil· !tcstirmesi · "İş1 tt:ğime g8re gnli• 

tç
1

orind"n biri, htlllen her de.:. him olau bu miina..1.\a. .. avı burııda ha ö'mliş.. de ~ık iı-lnden! 
fasında da, bana dönUp e&lki belirt den goçmck mümkt;u Valiöcm iki da.k'ka sonro geri 
Almanya istilası altmd~ ibiWu değildir. • ' geldi. ,. . " _ 
dünva kurtulmuo mesul bf;r fe. Zira Şişman. kırmızı yüzlü, 1 - .ıseni ık: bıuuın gonnege gel· 
rah ı';:la.: · 'h • d · · · ı • _Ey, ba.k·'ım. A--~··alı ~-· ~ayet Pevımli bır t tıvnr enızcı ınııı er... ~ 

a.ı n«uı:ı'lıfi ~ olan Hollandalı deniz yarbayı ı - lki hannn m:? Nasıl h~ 
ba ressam!.. Sen bu i ~ , trpk1 p ~ eo.,. · f ·ıı "'t>\' t.,r z _ ·•~l'w. n" Bnbn)nnt 
Amerika gibi, ıs~ıp kal"'YOf'WUJ\ ıneselesini mUdn!nn ederken bır Çaf"6:ı.flıır glyml"' er· Biri~ n. yilzf' 
derrll mi? •. Koo. k keh!.. deniz kurm<ıvmcJnn a~!lf.'1 bir \'U ~eyle örtUHı sır: :iP ıhtıvarca 

n1
•·e tnl.,1m rlı•rıtVl'rdU. kufla kon~eyof:!ı1 • 1 Peçe Je d1'tUıUSu ,poıis olına. 

Jlll üa Dll«et. lf'AıliictnNw· .- \Dwcımı 001..c , &n'i_ 

l Oı(. O .ı.\lnuşıu. Pcçerunı~ 
altını rnrkettim. Ço:c l'i}zcl '>lr kn.. 
d:n'. 

- Güz.el bir kadın ını? Yok ınu 
dedin' .. 

- B r şe~ deıncdim. Kapıda 
bekllvorlnı 

_ Buynın aa bakalım! .• 
Gecenin bu \•aktindc gelen iki 

.·ndın kinı olabilir? 
Yuksrı çcld leı. 0::1aya girdHcr 

Birı ihtiyar olaru • ayakta dur.ı• 
yordu ôhUrü vavaş~~ bir ıı.andal~ 
\'eye llşti. 

l"llııfinU açtı, Aklan baııımdan 
ı.0ftti Hemen }-'erimden f rladım: 

Bu Ayşe sultandı! 
- Sizi rahatsız ettik Mahmut 

Saim hocam. Diye söze başladı. 
Sultan başına ı:elen felaketi bann 
anlattı. Tebdili kıyafet etmfe. 
Bir arabaya b nınf§. Bnn geldi. 
EvvelA onu intihardan 'kurtardı 
ii'ın ic:ln CJana cidden minnettarım 
'1ocnm. 

- Esta~uru:lab. Ben va.zif e 
zru .Y&Ptmı. l'ak&t neler QekUt 

_ Çok memnun olrlu\. Yıı çc 
culc" 

- Onu nasıl söyicrJ~ Scnıi 
bayla Jı:o uştuk Bu hnl'-' lllUhaJı. 
ca.Jc rılkAh olacnırıar. şey U Clll.Jı. 
eiend: l'radel ııeniYc mıı~i\in~, n • 
kô.hl nn• ıuvacnk. Çocıı 'U ben h~· 
ı:inedar Emine hıı.nnnn \'C ecc~iıf 
O "kimscslııı kalını~ b r COcu!f 
dlye alcnf b!lna. ben n1 S'm~'trı1 

ti k Bir mfiddc• ben b"ı.a "e rece 
1 

.....,. 
~ ondan sonra su tnnt tc.s 
lim e<İeceğim. Sultnn fedıı.kar1~1 ... 
rın. övle anlntu Jd hocam .. ~lr(lc. 
ilınJ rolr ııevertm O beninı ~ııllll• 
oır sir gün Sen n de b~e bh 
feıiıcet gelirse b:ınn vollrya~r 

r hr.ber kllftdil' hocam. Rartı r 
yaotı.ı:.m l"i'i!tlerf ben o ôlUne,. 
ıuı.da.r uııutmı,yac ğtz .,ocaın. 

(~ 



h:ıl,kı tatırk a• 
.Basıldığı yer: Vakıt Matbaası 

All01'"E ŞA!:TI.ARI 

Senelik 
6 nylıt. 
s ~ylık 
ı ay1ık 

Tllrk ~ e Ecnebt Dün, ge<:cJ-'I!rtSI, dimyıı bir 311~ 
H.00 Kr. 27.0:> Kr. O.'\ dnl.:ı girdi. Ak ~lıırmn b:r be. 
7.50 ., 14.oa .. yıız tol .lp J ::ı !I:ınş~ı. ""'n'nıı lıUr 

s.oo ., değil, tlz /.:nfl:ıı '.e b r y::a- c'l.r.! 4.00 .. 
1.GO ,, s.oo ,, ı lhtiynrln~lı. ör.'-· ierinıiı~ h;r lT 

d:ıh::ı cltlendi. En do~;r....- bir hı.birı 
lı!::.re Telefonu: ı4 c 

iiiiCii~wiıiiiCiiiaiiiı.KO:C;r;c:mi;:a7;;;;;;;:;- 1 me~ra bir adan cb.".l::ı lll!d:ı!it ~ 
E.J eli i:ıı.i .h:.t1ulıımı1 olan be<: 

1 
a!'f'mlıli ~ulrora.. 

1 
Fa" nt bı: b r tcşb.l.dır. Dlinle 

bu ı.n ~r:.sm_n hem_n bir ya~ dıı
hn b .. lilil:Uş de"'iliz. Ve dilu gece 
d ğ · n'nr, d n gt'O" hnyatıı gözler!• 
ni açan mi:ıimirJ!cr he"iiz bir yn. 

Anadolu a:ansının verdiq, 1ıane:r- şmı nma."lllamnmıs!n?<lır. 
lerl' uarc diirnıa ı·a~ırctine ba1"1R 1 Erkc.k.crl bilın.,m, fakat muhnk 

C , 1 d 1 ke.k ki kndm:U, dün gece yarıhlll. e., e er e dan sonra 194:1 i "de.fo11", "cc
hen eme g"t 1" nfı.rsfarilc lto\ Uf\ 
-Diinyaya felfı~:ct, elem ölüm, a r u 1 D.el Ve kooer getiren \·c lıuııiarı 

1 

de,·nm ettiren bir yıl, b:..-do il:!' 
Çıknuı.clığım z üç gün irinde bü· ka.'ıkaha ile !';::\rln \ c ıl:ınsl uğuı • 

tün cnpbclerde hnrp devam e~- lcn.unz yn!- 1942 yl SC\i çlf' 
tir. Orta.sarktnkl vaz·, et ö··ledir: I l..n ."ı'arltl'n bir tanıf'nn Wı yür_:cl1

-

Geda _ 'n bal ·ne çeki!...,..i:ı olan lerınin sızladrld:ınnı cluyınn!J nr. 
mihver kuV\·elleri tanklarla b:r • ~enJ yıla ı;irerLrk n tas:ılıuımıs 
likte hneket ederek lny,iliz ıruv . lardır. ÇUnlru bir yıl d.h:ı yıı111nn. 
vet.Jer·nın Herlemesıne mfi.ni olm!'- nuşlnrdır. \'e bir yarma <lnhn b:ıs
yn çalIŞJnmla."'Cltr. Bu c:arnırnıa e~- mak, ayna 1..-u.rşıs•nda siynlı saç&• 
nasmıiıı Almrnhrm 26 tan!<• tah 1 rm anı ıruı bir nlt tc:·n dnh" lm 
rip f!'dilımie 20 t<ınk da a m- hası>- nştıfnıı görmek kndınlar için Yı;1-
ra uğmtrlmı:ı:ıtrr tı::~'izler 14 tank . man hlr fc'itl•ettir: o·um wht hır 
ka.vlıeun•~ter-d'r. felü.l<et ! .. 

ne e al 
ögo,ün 

ti aoesi 
Lonılra, l <A.A.) - Dlin a.k,.cımn 

ki h. ta besinde Ge:ıernl Dögol şöy. 
le demle tir: 

"Fransaya liı.yı:k :>iaıı bütün 
FTaDsızlann tek emel ve teml'n .. 
nis' ı:ıu<lın: Dilşll"ıuıı Frnnsa.da.n \'e 
zulmü altında bulunduğu bUtUn 
topraklnrdnn atmnk. HUr Fra.ns:-
nm hceefi ihanet ve istilü ile kırt
ln.n milli birliği \'enlden lmrmak 
bütlln Fransn toprnklarmı lNrtar ~ 
ınıı.k ve mUs!t'r<'k davanın zaferi 
"i;in maddi ve manevi tekmil lruv _ 
vetleri b r anı~ a getinnek." 

Sen Piyer ve ?ılikclon adalarır
ruın bahsed0 n General Dögol şun
lar sö\"lemiştir: 

"Halkııı büylllı kı~mınnı heye _ 
::sınlı ve sevinçli ynrdunHe dUs • 
mania i'.:birl!ği yap:ınlnrın ko\•d:ı _ 
ğu idnre ortadan knldı:nlmış ·Yeri
ne kııti olarak m'lli hiikhn"y~t ıu;_ 
nuıı, hürriyet ve refah idaresi 1n· .. 
'"lıhnWJtur." 
~ 

ıo 

Ba.rdı.yn-la çevrilmiş vaziyette !)41) da gelen ytll> Ş1 nt'llr;uzdu. 
b~lu~an mıh,.erci1•tc taarruz ecH'- Avrupayn hnrb getirdi. Knn? bo • Londra, 1 1 A.A.) - ..)ün ge 
mıı;tir. !r!ır liz kıt~ınr Bin ride yudı Anup:ı topnıklnnnı. Bıze el~ ce1d Sovyet tebliği metni: · 
bir h:wo nıeydPnmda 200 mi'ıver getirdiği hed ye şu oldu: Zcb~J~. .3! ilkkanunda kU\•vetleriın'.l 
tayyares· ele geçirmi"lrrdir B _ Çoh ~ül•ür ki. ım li ş;r İnö'll~· blitun rcphelcrcfo dii~anJa ça: • 
nine h ıva mcvd:ı.nm 3 de. 174 t!... nün, dik':mtli, güzel, ;baı;ıre!!i. s~ pış· ış1a.rdP·. Birçok ıtesimlcr..i~ 
ynrc za'>to! 'Tlmı• tur )'o.seti. yUzünden el erimizi kıına ~~arı.~, ~imanların mevzik. 

Ş<ı.r~ cenheslnc !?ciincc A lrrıan bulnmndı!;, zaman zamnn ufu~kl~ı.. nn~ ta.!1--Wl ı~ yaptı~ı gayret. 
tebllli mevcut bütnn Alman v ... Ro mııda sozlll•en kapının.ın on~nc lerı akım bıraktırarak ileri hcL 
ıen kt•vvetıe~n n Ü'tiraldle 17 il.k 1 ~elen sav~stnn u~k !-aldık Ze ze... reketc devanı ct.ıni§lc: ve arala 

k!int•nd .. nh .. r· ~·,,..,..... k 1 • le re!a!cct.nc, mas l:ctlne gelince rın1a K ·~ .., , • 
tod ·- - • , .,~.o f' ~"·ne . el 1 • 1 1'"31"'" • • ... r • •• "eh" üh. . 

me "' bi.r ııe~ 'ide taanıı?.ıı de • vilr ' enm z p:ı!ı· ·ı . k v..kat n ı Dl. ım demiryolt: ayırma 
vam e1lld"ı'ini bı1~·mıektedir P ,_ lıınm•zp mntemı ,. ng n< ı . .... mcrkezı de bulıına:ı teclıizat ha. 
ruıudane muhar•b lerc ra.ılınen 1 o:ı!:ırm yaşı ~rnı f j~~ . d .~· o lmnmdan at:'lr kayıplara maruz 
münf~tit m ılJ .. r bder r.Ptices"nde narclıl•. mu • o e etı. ı::ur ;n. k"'rnlfltır. 

• 

s·ngaour 
Ue 

bo l! 
'rcılcyo, l (A.A.) - lmparntorluk 

unıumt karargtı.ıunın deniz kısmı teb. 
llğl: 

Dtlşmıın tayyare karoıko}w nte§l
n1n !ilddcUne rnğmen bu gece S.ngn.. 
pura:ılti Komuta ınevzııerlne. kı§lala
ra, havn alnnlnnn:ı. ve Um:mn ka111• 
fevkaIMc 11iddeUl tanrnız'nr yapıl • 
ml§tır. BUtün Jnpon tnyyarelerl üsle • 
rlne dö::ımrı;;ıerd.lr. 

~ 

. a fna fas1 oıct 
1.ondrn, 1 (A.A.) - B.B.C: 

. V&şingtonda n::şr.edilcn resmi 
l ır teb:iğc göre Fil pin adnlnrındn 
Ar.ı~r:ka.n ve lr"'illpinll kıtal.n· ev• 
velce hazırlnnnn pltın mucibince 
anuda.nQ mukavemetlerine devanı 
ediyorlar 

MnııiJ.a 
0

tıclıri etı·a.f ndaki vaziyet 
lın.k.lmıda yen. tn:rsilnt verilmemek 
tedir. Bununln beraber Röyterin 
bir mes:ı.j:na göre, !l:n.,lla şehri~n 
sukutu Bitle.--;ik Aınertkııda bekle • 
~iyor. A.melikıın kuvveUcri, üstUn 
::tU.smnn lruvvetlt>ri önUndc cckll -
mektedir. 

Amerik:ı.üla.r, yıı.nı.l:ınnt Ceneı; .. 
re nıuknvelesı mucib!ncc Mnnılil 
eivıı.rmda Kızılhne IM.retini wı • 
Yan bir h"ıStane gemisine bindir 
ml:ı;lerdil'. Yaralı'nr, Avustralynya 
1'ekleıillecck1cl'dir. 

'I'okyo, 1 (A.A.) - Ofi: 
Japon kuvvetlcrl Fil'pi.n adala -

nnın mer?tczi olan Manllfı şehrin .. 
den 10 kilometre uzakta bulunu • 
yorlar 

Lonc1r2, 1 (A.A.) - Tokyo red 
'.:osu Manilu 5cbrinin teslim oldu · 
b"l.l.nu bildiriyor. --- -o-----

©ı1c . So\7\et rnna ... rn.n tes·slerinin bihilk 1 e· çeken yurtb.,br m.h .. .tır. 1 u. 30 ilkkanun gilnü dört Alınan 
~fr kl'Slnt t:""-• .. -tıımı-t r Ct-hPTln "'lllnrmda mesut \'e nı.hnt yaşıyor- tavvare • tahrip edilm:ştir. 
t!'~er "''Tlt"'· ,.,rmd • !dd,.tli bfr l!ır. • Lond a, l ( A.A > _ B B c· GiJS 
do~ r:ı'Prnen cı"ıHnW mı:hnrebeler ()1(\ m .ngursuzl~'ll ~41 ~:: de T)ün ...... cc ncŞı·dilen husuSt 

0

b!r Mü.na.kaliıt Vekaleti hesabına ve 
olmaktrdrr T-M>1-ı"Ttl'1 Almım top- deııım ettr. Sn\'&!'J hl rUdtl: <lilnrı:.- Rus tebli;;inde Kaluga """hriniıı Deni"yo·ınrı i.n. :ı.lye ve ı"'eltme if· 
~ sıı ta,... rrr. ı n dl',; "ilmelttecür. yı l:uca!d:ıdı, unıumileŞti. DUnya n l ot- , " 

Di"'~ .. t"rft"1' ~v. ctl<'r hus•·· nm biJ"1)0h vcrJe ini hamb"'yt- ı;c . ur-. tı.rı eline ı:tecti,ı;i bil<lirilmiş •eri için lnGflterenin muhterf Ge-
sı b'r t :o; r " r • d"r .. k J<rmrıdR ! 'inli. tir. ,., hirlerlndc tnhclldc bulunup dn olnt 

"' L- 9'" l dil Kslu"'a'nnı bıı-;Jan bıı k~c guı" l di Lonrtreya ~;., o?an 'l'ürk ta -Ken; ve I•'-c..ıosvanrn l"etı almd·- ı1c:ıu-.1 u. nası , Dlay:ı rnhat ııu _ 
ifm1 b'li"nr'"l "reı· r. n:~.,. JT''l'T'ta • mı getird" ! .. tns:ır.l ar 1' h"t" lm evve "'t'ri alınd "r c;ı il ·r;lmis : leb~leri meı-akta ol.un e.1lclerile 
knlııMn '"t- SoV'-·('tlrr!n p .. 14 ?lrrc- \'Uc:trolc mı bu yılı.. d,e o ~andanb;ri §fhir e!cl .. ~ Londro rndyosundo.n görüşecek • 
ketl!'ri e .,.nm cfl"" ':t 1:r B r S'lv ! Her yıl sonunds, ve a~hn e\"\ l'"' e.e gec:mış ve sonunda Ruslnnn lC'r<i ·:-. Bu maksatla lngilteren n 
yet t:ı .. ıc b rli;;i i i M"n siiren bi:- ı:nden dip!omııtbr. mı·hıırrtrlcr elinde kalm•ştır. cenup §ehirlerlnde bul:ınan talebe-
mulırre'IJ('<l .. ., f'"'lrtı 18 1-övü ~ "l"i l<eh-nctte b:ı"unı·· Inı Bi mlinr:o · Ruslar, Volkof nehr"nin aar lerimiz Londrayn gelmiştir. 
atrı...,trr Alm n .. - ?!';O YaJT'''Nl cimba,.cıı ci!'.ıslle c?yle olacn'-. böy. binue de mil~im bir demiryolu Londro rnd~o.:;u Türk tnlebclerl 
l5 tnrı e'" ...... ·ı- J'I". tir. le ol"c.,!: f.erl~r. Tııhrnin ':Oborntu. kavuşak noktsını tekrar ele gc· i~in bugiln saat 1~.15 i ayırmıştır. 

St .. •·n F'zl"'· .... cc>...,"1-si hırn3 ;ı~. \arlan ha' ire İ"lcr E'"\""ld ... n ta!·· ç:rmişlerdir. GörUı;me bir saat devam edecek 
nı G "'"l"'.J J<o.,.''>f ile K rn··~.,, :ı: mi~ s::vnmn'nr çıkmadı. Bundan Rus hususi tebliğind<! Alman ve her talebe bC'6 dakikaya kndn.r 
filc-:u 1·•1. .... -.,, "lT J<,,n+ro ..... ·rrl o··. c;or.rn rla ~ ... ac:- -,nı ?.t:n-ıc•uivo generali Gud~rian'm aı~ı lto!ordtı ıı.Iesine h"tap edebilecektir. 
tıırllc'·i•·c birt'r rneltt ıp göndere • rum. H: c'!lseJt'r ijyic Urntle v: n. ile Oka nehrind" Rw; tn:.n m.:· Öğrcntliğimfze göre, Ankn:ra rad 
rol: Krrrrı ~ '·i har '· t dolouısilc lrıllııra hayrrt \"Crccc'; bi- ı;eki'<141 nu durdurmnc{n ça!:~· •, fnknt ~·osu da aynı şekilde dUnynnm 
kC'r!dn .. r·n.., tc ':1-Ur etmi tir yürüyor it" b:>I 1.~'!ed'n n. 1., t:ıh- muvnffa.l: olamıyaıi.lt g..ri c.ci.il. muhtelif ycrlerbı<lc bulunan Tür~· 

P-v· t · m' • ~~ i lfı. mc.'~~lC 0ı,:ıu;;u 1·ı,..vc ,,.:·1 ımc.ı~t- :ı•r lerlc muhabereyi temin için bu §C· •.. :ı rM-"' .... n .n m•·'ınb!ri n er :vı-rırnıı"a -n ı ~ V"' zrunn.., . u u -.u •V ~ ook 
Kl'.fl:a.." CC'llıcı: n:-'-<'ri mecllci ıı.zn- k"1mtyo" Almanlar, cenuptan, bu "t:öl c kilde soatler ayını tır. 
sındr.· ~rnın ıı-. l"'fö'i.l"llıfü! ~:ı.fnin ı Bunun için yı:ıp•'ac:ıı: ~ mlur: ye, tayyı?.rclerle bir .siyah rrörn- Dtinyanm Mır taraf nı sarmı:ş 
dem!••ir lci: ult"tal l· e~m-· i, b~· •---··Icl.. le!tli tQ("ayım da getirtr.ıiE:1c.\i·r. ~lnn harp ateşi dolı::yreUe bUtün 

. K nm1ıı.':i son ha.rekat karn. de- \'f'° t-emcnnl e<l"l'm 1ti <lü- ol·.. fi .. qtnr. Almanl"• ı tnldb~ dc.-nm düuyn. rndyoları §imd. haftanın 
ruz \ e hnvn kuvvctlt'ı+ıtin ı-·rı P.ııe :ım kuthrtı;..rmız Y. "'ni \.:otl, dl"ın..... •. l mu:ı.yyen glinlerindc sof har.çte 

Ü t> _... c~ıvor nr bulunn.n vıı.l.a.ndo.'Jlarile röru""qmı.1' 
ynp r• Y r..n vn"'T.ıur .... kar i~In uı"Yur'r btr V11 M• <ı'll" \'~ s

0

ü S ~ .. b ··-tl"r1· ittı"}o, • c. 11 ....,. 1n 1 a.d " ovye .. c1.ım ur v;;; " • Uzere san.tıer ayınna.kta~-. 
r P ~n .n. fırt.nı is· deniz Hı., \'r~ı o'sun. d: reisi l{e.'inin diın P.Ccc'd rr·- ~ ~ 

kuvvct~:::r-mızın harck tını ·rı ... 9:l'Z bnr:u~sc kutlu ve mu .. u ol ~nimcla Kaluım':un geri .-Jmd·-
tirml'jlır. B •n .. ,ln b-l"l!.b•r R.... sun. • ,. vl 1 ı~ s Anıerı'k,,,.da ı'bade.. .. .. ..... ıTmı husu:i te-b.1 en CYV<' "u ... L g;:mu 
lordu piyrule. d "'anma ve tay,.::-. ı.AEDRI · · t" Lo .. _ ,, niH?tine hal-er ve'rmıc; •r. n<&> .. , ı (A.A.) - I3ugUn tngllt rclt'rl vnz f l r"ıJ h k'ti 'le l-n.."'lr- o 

Kalin•n dem!Etir ki: rede ve B rlerıik Aınerika .. a t'-dct. mrcıh.rdtr Dtl mr n hnro sa'hP~dıı 1"~_-bcek se:r.e tn"'lliz İmparator _ Al ı 1 ~ u u .. """ 
ı - B;z simdi man ar n mu. g n ol rak knbuı edilmikUr. csn. ynrıı'ı ve · 1 ·~1 r bm:ı.ıını. t r. .u~nlln par<'nlanrnnsına ş::hit ol~- &avi ""lrt!ar altınaa <:arpi. ıyo --0--

Uza.kşıı.rk h -e~:i ma gelınee. <'nğrz Amerika da bu parç:ılnrunr. ı ı · h • 
Lo dd U d Ya r·ıı , tir" ruz. Düşır.an ıı:~ri re .• ıvor. . · AnL-r •1 ... zon ad ... rı 'ıı h:ırn • • e ,.,.. ı n " ak e-ı,.c .. ktir.'' de • ta b:ı.zı l.esimlerde mı;:rvor, Tıl.· ım aya ı ave yolcu katarı 
vaJD etm q = •.,1' 'b {l ::rine :iiril• me}t~<'dir. JT ll 1 M • \in, Kalinin I\alul7a, "w-< ve ayranı ınUnnsebct!l &h ·-•-
yen .la'>Cn1"r r'ırc 10 kilometre S oıuovayn triuruş olıın Eden Feodosr Şeınrl.ri. b 'r d:ı.'ı.ı 

1 
gelen hııl.knı avdet.ini k e 

1 
fJ 

1 
rı:•=-c 

kndnr yıı.klı'!m' tır. Ja,.,onicr t::uıl{ Uıl n ve Moıo•ofln <;"örü.,tUkte~ ~,.,,..,,...~na vcrilmem"Iİdir. mn.k llzere bugUn ki o ay. O§-.sr • 

ve zp·hlı ı:· .. ı '· ·r !n:llarıır..,ıctr..ı·-. ~~~:ı. ı:ndrnyn döıw.···•Ur. EdC"!l l{uV':etlerin:iz t.rtıyoı' ı.n.fer- ::tor günü de Ha,-~~~~~,;ı~t~i pa .. 
lar J:ı.,,on pl' e t • y •l" i '.\'C 'vı 9 ıs ıhcıaıt.•mı çı:ı,- ltnıak iA;1' -'! • • •11 f' ' ·J)• ' karay "'...,,._"~' An • 
ruk~ bi; sur• ... tte 1:ontro1 ~tzr,··-~·te - 1 11iinl"r ta~z.Jm edl'rr '·tc oMı• .... ;. ~!l ~m·n•z. I3u 1 t Muvr "~· t a sn.at 10,2Ş d 0 Toros 1:atnn 

• ö ı m ti ı:.• lcr. n;:rai 7,af<>rimi'"in lrnt'i tcın1' 
1 
ar f~ile nıunuun bLr 1 , k. tar 

ıürlcr. Jrnon ttıyya.re1 ~ri S 0

.!l• .. •n.ır 1 nu 6 Y c 1 
.. r. "!it•d r .ltu'..!'.tct ettiril . yo eu n. ı 

~~~~~dd:t~~b~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-~~~:e:c:~:t~~:~~~~~~ 
d:r. Slngnnurda örfi ic1o.re i1Cı"! e • rı ~- 11 • 1n ~ ,.. 1 <~ ~ 
dllm'e.ıir. Ha.lez··c.-ia Perah bölrr..-. ~ ~ c__/ )JJI? './-1....:..ı.1..! '!?5 L'f~' 
Pinde Japonlr.r "cldctll ta r:-: ı'ır • {'t -
da bulunmu 

0 al" •r. Jaro"'nr aıT r :::::.ô 
r.ayiat vcrm· .. ıer ··.r. Jı:ınonı~nn bll· Yazan: tsm;NDEıı F. Sf.-aıTELLt 
<fh-dJ~lnc söre, h:ırp oc l!. "b r 1 - 1 
26 ill-~~runn l.adar J ro tnr:ı a • Gelse b mı n 
releri hıwa rr• hnrcb ... 'c.int'• 135 ;-- ue u.a:.n:ı • n erteaı 
bo?T'.barcl~an t \'\ :ı 4CG ~:xıh cr~ _::J.?n lmmnı l>tl '.:ı4ar l,ö 

- ırnlllller .. nrıuıdn •ar •. mll!;!crl?ı 

olu..-ı:ız: o hnlo hn3 dudu. ~u rrörcl"l~ü. 
nUı. ıın:ı lrt ~':ı rtt1. Hem <k ı.nfn • 
'>ınll bir demi!' PllrÇ11~ı \":lrll:'tll', 

liU~ llUer Tahlrt lrucal,J:ıdıtnr: 
- \·~ sın Tahir .• yaıı:ıııın cesur de

.kanlı •• 

Talıl:-in dlc:!.:ıı, yanaltlnr.nı öpUyor 
lcr \•c hen Uslne lıe:ll~ elrr \"Crcr:-k: 

ld lıurnııa P:>!lt.u 
ltöylüler b::;:ıa k6CJ'tlr knlır:tım. Bu 

"" Po cana ,.._ •-
nı Sıl!8.l; görUndUı ,,._ın, t-0k ka.. 
gibi SCVJl:n. 8 er. Burnamı \'&tanım 

• u klSyUıı tuı\"tl bana 
~o~ ılıl., hu köyJUfor ı 
,...öriliıU b:ıııa Cok lie\''&m!I .. Yor. 

Tahir ltl;yiUlerc ~~I ı· 
l•a :tnnı:ın tekrar < •Ur etti, ba~. 
lac:l'mıı 1 gelip ltöylerinde ka 

" • 1J mııı yolun:ı d -
d'lnl aü~ lctıL ev:un l'4ooo. 

tayyarcs d( Un u:.,::Jİ/ <!G J:: Yı:ne gUıı:l r.nl:;t!..n, tyl ld ~5ndcr_ 
pon tayyo.r:si I:nyıptrr. :;;3 tU:ı i!k m.stlm. .• ~ gllıı yo?dD ilmi görl'n bu 
remi ve 4 lt ~lilt g :n ı b tırrlm· .. ha;)dut: [{rzın gcllnct' bcnn ba~r 
trr Jnro ' "IID İ" &nca U'.' •• tı 1ıı:: ,;er; onu Ç:)I, flCVdlnı, 6tılm~ ı;e«' ko~ 
.,
1
.: 7"0 ... r ' ır Ja,..cn donnn _ nu.P.Jıı Jot.•n .. Sıınra 1 gı;t:ır ... dC' 

- Sen r .. . r1u blr insan"' n? dl~or_ 
larar. Ne olur, arlm'.h.uıln !i"ro::er 
l•öJ·Umlh:dt• ltr.I. &nl lilf'n=-:ı.ıc h:tl:ır 
·:-ı •rl:ı.. 81.ın l i .. ~ ~ ;J,, ı: ·~rı, vcrlrl:ı:. 

r.ı •nı b ıır. ::ın UııtUndt' ge7.t!lrlrl:ı:. 

fü3y d:!llkanhlarındCı:J bl 1 """'hlrc 1• 
ya!dl!Jtı: r .... 

uUlu'<W ' • dlB "h Uru 
~1 il" bU·lt!t r."n:·a tearuz et. u t;uz er 5c3clen zlJC!t' gllc r 

. • ~ lcr ha.nf!!ll'lar ve tl'l- gitti, kıxırn: I.ı:.ç:~nlnrJı b:ı l>I:·,:ır lı.c. 
mış, tayyn_c • . 0ıi ..... 'rtır d•rl nmlyt•r-e!ctım. Bn ı ıı~·d:ıt benim 
siz ·s• ~,·o"'' nı ta.. o e"·" · • ·. · · J 'ınr Tokyc. luzımı Solmk oro puı;u mıı 53nı:rnrdtt 

D.g .!r taı-.-tsn apon '-~~•,, KöylUl('rd:xt biri dnJ ıınnmn:lı: 
"a btr h"vn '~·:mı bekle:neve ..,.... .. • ı ,, ... _. • ,. ı.: - Bu aC!ltlı \ıı.kıın blu neden on 
rıuş'ardır. Po:~s. nıoyodn halı.a m • l:ıtmadın ! . . 

tabetı b2~n.nnnme neşretnıi~. ~n!ı; 
1 

- Kor!ruyordum. D.avarsa oonl öl. 
km hava hUctml.arma ka 1 a dliriir diyt' Idmsoyc bir ~,. ıı.pıni~·or 
bulunmala:rmı b ldimıi tir. Mec::bur d • • 
:yYarccf Lhıeberg Ameri~n J:"lva ~Çok ., tir t~ı ıle ,':ıırtuld:ıI. 
trı.rdu.<>.ınn girme.J: ihere hli!tiımete 1 cycbn:ı 3·cn! gelen &.;(;. ı ~'er~ •n 
~~~ant e~r. Re s Ruzvel~ b::W:ın Ali ~n:rl:-:1'1 Ulcl \Unc lılr tür 
~fhıpın &dnhrı halkm:ı b) rıesaJ lil ıunnanm orl.ırdı: 
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Çör~üin söylediğine göre 

Eden n oskova 
ziyareti 

Ta val" 
k 

Ottovn, 1 (A.A.) - Edenin 
Moskovayı ziyareti bnldunda söz 
söyliyen Çörç J, bu görUşmele.rin 
hm bir muvaffcluyet olduğunu 
~ için birçcl: sebepler me\· .. 
cut bulunduğtlllu ifade etmlJtl.r. 

Sorulan bir suale cevaben Çör
~il, doo:ıinyonlar bsşveı!dllorinin 
.mpa:atorluk kablııes· toplantıla • 
nııa istlrn.ltlcrinin çok gliç oldu • 
ğıınu söyle<liiüen sonra, mesela. 
dem~tir; General Smuths'un ha • 
len cenubi Afrikayı tc:ııkctmesi wr 
dur. ll!:ınr.t~fo'l, domınyonlnr baş • 
t-ckıllı'rinin dörtte üçı.inün fmpa -
mtorhık ltabinesl mw..ücrelerinc 
i.~tira.klcrini temin cdC'Celt u.:.r ~.a -
ıcnin bulturıı:?.. L-ıclan GO'• memnun 
olı:.ca~. Domınyonlan.'l iç i~ler ne 
mUd.ıhalcyi :ınu etmivoı-.un. Bu 
harpte, ,,,c~en bliyük lıo.llJ ~a .. 
sında oldUo°lllldan pek fazl-ı birlc
flik bulunuyoruz." o-----

Amerika ôyan meclisi 
hariciye encümeni reisi 
diyor ki: 

Fiıioinleri 
Çokta zarar 

hesabuıa 
kaydetmiş ik 
Vaşington, ı (A.A.) - Ayrın ı:ncc 

llsi bn.rlelyc encilmeni rcial Con.naııy, 
:Mn.nllAnm dllşmeslnln muhtenıeı ol • 
duğı.:nu, çfinkU FUlpinlerln dıı.ha çok 
zaman evvelden beri kAr hcscbauı cıc.. 
ğil, znrıır he:-cı.bma knydedilmi:J sayıı. 
dığmı aroylemlşUr. 

Connnlly, lı"lllp!.nlerl Birlc~ik dev • 
JeUerden ıı.ytran mes:ıfenln bllyUklll.. 
ğüııUn bu adalara takviye göndeıilmc 
ili lmlt!ı.nmı bllkuvvo ortadan anı t • 
uı.truı ao:ıra, memlcl,eUn insan ve pek 
muhtemel olarak gemi bakmımdıuı 

ycınl zararlnr bek'emc lflzımgeldlğln! 
de knydetml'.}Ur. Mumall yh lllSzlcrlni 
§llyle b!UrmlrUr. ''Faallyctımtzin t.nm 
hıtnıleslne ulaştığımız vakit zafere e. 
rl§eccğJnlzden §ilphcm yoktur.,, 

Aynndo.n Çorç, Manllli dtl.:t\4,'11. tnk_ 
Clirde general Ullk Art.bur ordusunun 
çarpıoma!tn devam edeblleee~lnl Omft 
etmedllıinl ı:5ylemtş ve Amerlknltlıır 
uzun bir ink'.ıııır devrcsı geçl.rmeğo 
hnzırl&n. .l'llidır demf§t:ir. 

HE 
AM! Halet Çelebi, tııtm mod m 

nı:ınzumcleriİıJ "HE,. adını tnıtJlan 
bir ldtıı.p bn.Undo nc:ır~. Fiyatı 

d:ı old:ıko:t. yllld'J: İltl llm". 
ASAf Halot Çcleatnln Ennenı tııl<. 

lldllc "L~n diye ortaya çıltısma pet· 
eaşmaı:ıak nZOl, l\trunt-..ıııur ki l<m. 
eılleri Mr!Jır, Astırl, Geld:ıııJ ibl tari
he mal olan mınct"erio dillerllc, dua. 
larmın blrlclk bll!rlnldlrler. ''llE ~" 
deyl:Jlnl b!r teneızuı aayuıak dnh:ı 
do~m olur. 

Soğuklar 
lstnnb-.ıl senl'IC'rt'l"nMri gönncdlğl 

·soğuğu 'hu sene gördü. Donanlar bl_ 
J~ var. B:r l:ar.ıtc:a ~leblnln nğuııd:ııı 
Ankaradıı so!:'.:!;'1ın eıfırm nltmdn SO 
dereceyi lnıld:ı~nu U~rcndlk. Rut!~ o 
~ma !;1'lln:ıc3e kndtlr cludı::ınm Oç 
yer1n:len çntlnclıı;t'ru eöyli,rcn Snlt 1 

Çeleb!, r.ı~ll:ıh konu~<ımubo hiç 
bir ş~y l:n:rbt>tmemi;tı: gl'mı blllb!ll 
gibi ııaluyord;ı. fJoğu1c kıınuis·nı ts
tnnb:ılclı da hls-ttlr~ydl, eoğur;-a 
değlhıc de, du;t:ıf;uım ~t.r..ıuı•smı 
rrlUbal~ğ:ı. s:ı.ym;ılt l~I< rnUml.Uo1il. 
t>u:ı etsin sotuğıı .•. 

Nakleden: L.L. 

(Gece yarısı. Tiyatro med:ha: 
Jinue oay ve bayan Son' !R tıyat
ro münekkidi .8. Jan Fn.r~o gö .. 
runmej(taJr. Bay ve buyan Sou. 
sıra ila B. Fardonu.n elini sıkar" 
lar.J 

Bayan Son (B. Faredoya) 
- Gönderdiginiz onvctiy<:...~r ıçin 
size tekrar te~~ür et.meyi bir 
borç biliriz. 

B. Son. - Piyas hakiliaıten bir 
aa...ıcse1 .:u. Size nasıl tc§elıkür 
edece;;imizi bilmiyoruz. 

B. Fardo. - Rica ooerim. Te· 
~iliur etmenizle bir sebep göl"' 
muyonım. Bız muhanirler, eli
mize geçen davetiye!eri dostla
rımıza tahsis etmekle ~vk du
yarız. 

Bayan Son. - B. F':ı.rdo, pa.. 
zarı.esi a.kşn.nu evimize teşrii bu. 
yunıraaruz bizi ~ memnıın e• 
dersiniz. Ak.~am ~ui sizin· 
le b.'.!:raber yemek bizim için bir 
aeref olacaktır. 

B. Fardo. - Peki kabul ediyo
rwn ... Hatta ben ~ylc dl' nnü .. 
yorum: Ak§am yemeğinden son
ra hep berab2r tiyatroya gide~ 
lim. Yarın size ark:ıdaşım olan 
"Gran • .Eea.tr" müdür:i için bıı: 
tavsıye mektubu veririm. Da.ve. 
tiy<!leıi size o verecektir. 

B. Son (hararetle dostunun 
elim .:;.Llarak). - a~avo! Çok 
güzel bir 1ikir, nzizim, Pazartesi 
gunü sizi muhakkak teklcriz. 

(Bay ve bayan Son evlerioo 
dör.mek için bir taksiye biner• 
ler). 

B. Son. - Hatırlıyor musun.\ 
eskiden parterde ild ki§ilik yer 
bulmak :için canımız çıkardı. 
Halbuki simdi husu.&1 Iocamız 
bıle var. -

Bayan Son. - Ben de iyi 
yapmadım mı? Onu evimize da.• 
vet ettim. 

Bay. - Evet. onu iyi aktl et
tin, bravo! Ona diyeceğim yok. 

(Evin önünde taksiden lııer
ll!r.} 

Bay (bütün oepler.ni aradık" 
tan sonra) • - On frangın var 
mı, cicim? 

Bayan (çantasına bakar), -
Y.o~~. güzelim. 

Bay. - Kabil değil. Sana dün 
beş yüz frank vermedim mi? 

Bayan. - Ayol, sana yok dL 
yorum, inanmıyor musun? Çok 
tuhafsın ,vall:ı.lıil Evde h »hı. 
mızı }'apmca göreceksin. 

("Son' çiftinin odası. Bay )İ,. 
jamasnu, bayan geceliğini giye 
miş. Bay yazı masasına oturur.) 

1:-Y. - Elh, söyle bakayım 
§imdi ne harcadın? 

Bayan - Yaz, evvela gelir 500 
fr. Ondan sonra masraflara gel. 
Efendiın .•. .ll.k önce B. Fnrdonun 
tiyatro müd;lrüne yazd·ğı ta.vsi· 
ye merolubu için posta parası 2 
fr. 

Bay. - 1ki frank çok~a değil 
nti? 

Bnyıı.n. - Canım, taahlıiltlii 
gönd~elim demedik mi? 

füı.y. - Hakkın vnr. Sonra? 
Bayan. - Yemeklere gelelim~ 

Hep3i 185 fro.nk! 
Bay (yerindc-n mçrayarak) .. 

- Ne dedin? 185 frank mı? 
Bayan. - Niçin böyle yapar

sın, savgilim? B. Fardo sofra .. 
mızı ilk defa. ~endirdiği içm 
onu mümkün olduğu lmdo.r iyi 
karşı:nmıya karar vermemiı;! 
miydik? Unuttun mu yoltan.? 

Bay. - Peki, peki. Haydi. 
söyle. 

B:ıyan. - Dur, acel~ etme. •• 
(Biraz dil.şUnıir:) Efendim, ti· 
yntrodan cevap aln1a.k için oto· 
blls parası 2 fr. Dön~c:ta ta.koiyc 
bindim: 25 fr! 

Bay. - Na.sıl? 25 fr. tak.ei üe. 
reti! Çıldırdın mı sen? 

Bavnn. - Kocacığım, unutu
yorsun. Bana ne demiştin? Al • 
~ğ'ım cevap müsait olduğu tıı.ı•· 
dirda taksiye !binmemi tenbih 
ctmi5tin. Çünkü derhal yeme~· 
miti yiyip gitmemiz lfızıındr. 

(Lfüfen sayfayı 9cvlrini:t.) 

S:ı~u~ roğm"ıı ... ,uut:ın tm.arumı lutnuı.3a 
tutulmu gli.11 
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' 
KADINLARA 
TAVSiYELER 

Moskova yangını 1 

(Baş ta.rafı 2 incide) h:ıı.vada uıe;uyor, fll.l'8.ya bu.raya yu• 
Rus ordulen baş.kumandam ge. varlanıyordu. Sena, şehrin fistUn. 

neral Kutuzov, Fran.~~ ordusunun de, koyu blr dumsn bulutuna bil. 
önlinde mağlfıp olUllca, geri C$ekiJ• rünmtlftll. Ve gUneşln kum.ı, bu 

~.bur bir kadm giizellik nı.. miş \'e Mosko-.11.cfan geçerek RI. örtü arasıında, gUnlerce, kan ku• 
leri herhalde her kadın fr~in yazan yolunun üzerindeki. yeni DlIZIBJ bir kUre hafüıde göri! .. -ıdU. 
hiyat mütehas.sısmm şu tavsiye- mevziine git.nüı:ti. Nitayet, şehrin beıjte dört kıs.. 

1S NiJN-

faydalı old.ca.ktır: Kont Rost.onç.in, sözünü dinle - mı yandıktan ve blr enkaz yığ-nı 
KEND1NE HAK151 OL temeyinee, F;ehrin tahliyesine e• balkıj a.ldıKtan sonra. bardaktan 

Çok konuşmaktan bir şey ka- mir vernilij, bir takDn korkunç pro boşanırcaema yağmaya bg.şlayan 
za.na.mazsın. pagandalarla korkuttuğu ahalinin yağmurlar, yangını sö:r.dürebildi. 

Susup dinlemesini bilen bir büyük bir kısmını Moekovadan ka. Şimdi de yağmUl'dan, felaketler 
kadın daima zeki olarak tanmır; çırtmıştt, Şehirde be%1 b'çareler .. yağıyordu. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZM 
NEV1tALJ1, KIRIKLtk VE lwr:ttc AGRILARINIZ! DERHAL KESER 

hiç olmazsa, esrarengiz bir ka• dan başka kimse kalmamıştı. Gi • "Şehirde lc:alnu3 olan halk, yan. 
dm derler, etrafta alaka uyan- denler, evlerinden, ancak g(Stüre.. gmm söndüğüntı gfüiince, ta.rlalaı· 

lc:abında Günde 3 Kaşe AlmaWlis. H• Yerde Pullu Kutulan Israrla I~" 

dınr. bil~eklerini götUrmilşlerdi, dan. meydanlardan şehre Uştlştü. 
Çok konuşmamazlık, arkadaş- Moekova vali&i. tahliye işjnln Herkes, evinin yamp yanmadığmı 

lıuını.zı yanından uzaklaştır• nihavete ernıesini beklemiş, ve g;}rmek istiyor, ysınmsıınışşa, ors. 
maktan ziyade, bilakis onları da. harei·et'ııden ya.rm:ı sa.at evvel, da bannma.ya ve yiyecek bulma. 
ha fazla yaklaşt.rr1r. K(,ndilerinı mahpu~1an evine celhetmi§tl. E.. ya een atıyordu..,, 
dinlettikleri ic;n sizi severler ve v!nin bahçesinde bıi.r yığm ya.nrc1 " " 
sırlarını R.rarl~r. madde va.rdı. Mahpuslara ya:pacak- Ahaliye, yan~ yerelrini araş • 

O 7aman anlryaca.ksın, birisini lan şeyleri anla.tmış ve onlan ~ tm:rıa.ya ve bıılacaklan şeyleri a.L 
dinlemek, karşısıuda1drıe bir a· rin muhtelif' verletine tak~im et. ma.ya ve hu suretle geçinme im.. 
]ay lakırdı söylemekten ne ka. miştı. · kinr bulmaya müsaade edilince, 
<lar daha zevklidir! Napolyonun Moeltova.ya ~- halk enkazı kaldırma.ya brujladı. 

.. ~ :ı: den bir gUn r'>nra ba.şlayan V<? ya• Enkaz <>ltmda neler yoktu. GU-

<* kmtn ..... -.wırz--,..... ,_...., ........ ""'.-
,,....,.. .UUlrW c:le~) 

EVLEN)(E TEKJ,!FLERI. iŞ ABA 
MA. lŞ VElmE. l\.LIM. SA TiM 
rfbl tıwr'I mabJyet1 bal2 olmıyıw K'1l. 

çtlk tlAo:ar parasız neeroıunur. 
Etrafmdaki her şeyden alaka• vaş ~·ava.ş bütUn şehri kap!:ı .. yan müş t&knnlaıı, mücevherler, elbi. 

nı kesip zihnin. yalnız bir ~y yangmlar, işte bÖyle bir teröba. seter, hatta bir orduyu doyura.bile lı ve İfçi arayanlar: 
üz.erin.de toplıya.biliyor Illtil31lll? tm neticesiydi ve bu da, yalıuz ce~ kad:ı.r her nevi ~iyecek bulun. 

Bu, mühim bir meseledir. E. kont R.4:>6topçinin cüretk:Arane bir du. Bun!a.r, mahzenlerde. ya.ngyr,• 
ğer yapamıyoı~n. _rapmrya ça- teŞebbiisüydü. :fan masun kalmışlardı, 
Jış: Her gün on dakıka, veya da. Asıl tuhafı, y:uıgım söndiirme.. Napolyon, V82iyetten lıaberda't' 
ha fazla, zihnini mtitemadiyen ye >nt"mur cdilen1eıin. şehirde bir olunca, aym ?n dokuzuncu gün;1 
alir şeye ver ve yalnı.ı onu düşün, ta.ne bile ~r:ını;m tulumbası ve hor• f.ehre döndü. Yanmamış 0lan 
diğer .şeyleri tamamen al:lmdan tumn buhrnamamı:ısıydı. Hatta Kremlin saraymda yerleşti ve 
<:ıkarmrya uğraş. Ç;e§nıele'r'n bütün muslukları da. yağma halfni atmış olan arai}tır_ 

* * * tahrip edilmişti. malan menedcrek bunun için bir 
İradene lı.B.kmı misin? Yoksa Bu iş de. Moskova valisinin ter. 1:.eşkillt vücuda getirdi . 

eldiven almak idn drdiğin ma- tibatınm bir neticesiycli. Rus m!. Yeni araştrrmalar neticesinde, 
ğazadan, hoşuna giden bir eşarp ralayt Volzogen diyor ki: şehit'Cle yanan ve yanmıya.n bina. 
alıp mı t.;ıkı:YOrsun? ''Ben. kont Rostopçin'c şehirden larm mahzenlillinde külliyetli m1:k 

tçkl i~ misin? ~yrı:l~ke~ _tesadüf ettim. Yanm • tarda hububat, kavurma et, ispir 
İskambil oynar mısm? &r~ ~ b r suru yangın tulumbası tec. 1 to, şeker, kahve ve saire bulun • 

para alır mısm? hiZ~tı Vardı. Bu ı~ale pek ha-;Tet du. Orada mevcut bulunan dokt r 
Gelen mektuı>lara yazacağın ~tim ve kendi<iinden sebebini ı:ıor Lvey, hatmıtmda, eldo edilen 

cıevabr "dur bu...,o-ün, dur yarın.. ...um. o, homurd:uıarak: crzakm Fransız ordu51Ulu alır a.y 
. diye ihmal eder misin? "~unun sebcbi.rıJ ben bilirim.,. nesHyecek kadar mebzul oldueu. 

Bu gibi kusurların varsa bun" dediken sonra f.!U muamma kabil'n nu iddia ediyor. 
ları birer birer bir k~rda yaz ve den sözleri ilAvc etti: "Miralay, Napolyon, e1dc euiien yiyecek. 
Jıer gün bir tanesini yapınıYa ben bu şehirden üstümdeki elbise ten pek memnun olmuştu. Bu fü.• 
azmet. On kusurun varsa, on gün den l:.~ka bir şey ka~tm'ryorum.,, fa, köylere adamlar çı!cartt.I ve 
sonra. hepsini bırakmış olursun. Moskova v9.lisi.nden, o zaman bir ı mılara peşin para verileceğini te. 

JŞ, !ŞTİR §ey öğreneune_miştim. Onun snTI • rnin ederek hayvan yemi ve taze 
Belki ~k;mak mecburiyetin• ::la ancak şehir yandrktan sonra et tedarik etmeye b'.ı_.qlaih. Ve hal 

de değilsin. Ne fabrikaya gitmi- va.lof olabildim.,, k:ı da, bir kısmına ~atar inşa 
Ye mecbursun, ne de bir yazıha. ",.'' etmek. bir kısr'·na p::ı.ra ve erzak 

N.~polyon, lı::ıkilcati ogrenincc, dağıtmak suretile yardım ett•. 
nede ~!Şl1lIYa. Ekmek elden, su bu korkunç Rus vatanperverlerini " " 
gölden yaşıyorsun. ele ge~irebil.mişti ve ya.kalavabiL Moskov:ı., ya~ yavaş, tabU ha.. 

Fakat böyle bir mecburiyetin d;kle'.ittin h .. ""'ı.,1 de idam ettı-.ıı·. t K 
1.. b'l al k -.3.: · "~· "' ya ını almıştı. .1.acanlarm, öteye 

'.,V'0!\.-'13. ı e <: ı:şnııya euu.ını x.yleyken, fel"'--.tı· .. o-'"llnü ..:1--a ,_ · R 
1. · E •J ö.&., .... "'" ~ ııerıye harman u~larm bilyük bir 

mecbur etme ısın. vde muay- dJ•, ,.Un.kü ver v,·er n<ı ·tJaya.n , ... .,, - ~ .. d 
t l de · .. · k di · ~ J """' J~ - l\.u.ıııru a davet etmf~ti, Tiyatrc.· :.ven saa. er- ış gormıye en nı gmlar, bo, ....... ~t:ı..·-et de"' .. ti "' J ·ı ı ·nı bi ı ki ;r ........ .... ~ .IA........ eı"ll ar bı e oyun arma devam ediyor. 

::: Tuhafiye ve partömeı 1dc.n anlar 
gUz"l Craruı1zcıı bilir, tecrübeli bir gen.; 
1§ arzyor. İş 18 A.) remzine mektupla 
ınUracıı.at. 

:t. 17 yaşında, o:rtamektep 8 den 
t;ıısdilmameıı bir genç ticarethanelerde 
ayak işleri ve muamele işlerinde ça. 
lJ!ımak ıstemeı'tedir. Dalttilo da bilir. 
(K..Z. Lemin) remzine _1ilracaat. 

lif. Ortamektep mezunu, daktiloyu 
ders almak suretile o~r'enmlş bir genç 
ti~retlıanekrUı, devlet müessesele . 
rlllin bir:nde, daktilo vaya kAtıp ola. 
rak çalışmak isteme:t~ct · • (Merih) 
reırzine mUracaat. 

:r. 18 ya;ımda, orta mektep mezunu. 
dr ·;~llo bilen, muhaıtebeden nnlayan, 
ri)';ıziycsl kuvveW, yausı ddzgü]ı bir 
genç, herhangi bir mUesseaede r~aktilo 
veya kil.tip olarak çılışmak istemekte 
d!r. (Z::.man) remzine mUraca.at. 

:f. Ortamektep mezunu, dakl.ik 
muhıısebec!en a nıayan., çalışmış oldu. 
ğıı mUesse.seden henışcrl~• 'an '"'r 
genç, daktilo ve mur.meleclllk gibi 
işlerde çalışmak fstıemektedir. A:z. bir 
Ucrcto Jc('110.ııt eder. (Çal!§.k.87.an) 

remzine mU:acaat. 
~ 18 ya~.ında ortame!!UJp lllezunu, 

daktilo bll.!tı, bir tıcaretl1anede 1:alış

mış tnr genç, nerlıangi th ticaretba. • 
nede ehven bir Ucretle ı;ı t.ıışn ı ' iste. 
mektedir. (K.Z. Oyıı-ı remzine mUra.. 
caat. alıştır. Bı assa, r şey e. 8 '- ren rilzg8.nrı tesiriyle sağa, sola, d 

n& estiği zaman değil, muayyen k& kol il . u. • Almanca, fraruıızca ve lngilizccyl 
73manlarda, bir ~ gibi meş- öne, ar ya salıyor, um.unı e§J Napolyon, bir taraftan ordusu • fevkeJAdc bilen bir ge" ;, bu ''cıanları 
gu1 olmayı adet edin. yordu. . .. . . 

1 
1 

nu tanzim e<liyor, bir taraftan. da kolay bir surette llğretir. Bu t.iç 11.san 
Mesela, ~ün muayyen ~ Ert~ı gunil, yongmm bır ko.u, her fa.aftan, erzalt temin ederek dan türkçeye terctımo de yapar, 

tinde ~ işler, yün örgü örersm. Kremlin ~yma J~l~şm::ı:ı~. B~ iaşe cihet·m yoluna kovuyordu ve ı (P.K. 2263 Beyoğlu> remzine müra • 
Kendini böyle bir prograrn!a radaysa, bir ka~ yilz bin librelik bu anda da, çar birinci A 'c•·· caıı.t. 

__.__M k . baruttan başka dört yüz sandik I sandr'm sutba ,,.,,.,..,.._masnu bekli.. 
çalışmıya alı~ı.u.uıca. görece sın J~-. :r. 23 yaşında, lln.lversit~ 3 Uncu sı.. 
ki, insanın kendisine hern emir, kadar cephane vardı. Bu ise, Fran.. yordu. Ne olur ne olınaz diye D.IftA okuyan iyi bulgarca bilen bir 

he.m l
•ta.at etın"""i k.,.3,,r zevkli 31Z ordusunun en çok mnhtaç bu"' I<remlin sarayını bir kale vazife!"i h bl u tl ı k ıst 

"" nu"" lunduğu b1.r şeydi. Y:uıgmdan sıç.. görecek 1'::.dar talıkim etti, gı-nç, e ven r . ere e ça ışma e .. 
oir ŞF;Yy yoktur cak bir rıı.eht .. dir. (L.B,37 ı remzine milra.ca.a.t. 
V~kt·· ı'nı· -..~ ··~IV'ı·-ek kadar raya kMlcım, sarayı ve et. Rus ordusu Moskova yangını ku 2 d 
~ ;JV~ t\""< •.ou " bi <1 b h _,:ı bili • * 19 YB.imda, orta.:> l en tas -

~ uere kuvv"'.t rfc~-""k te raı:mı r :ı.n a. er ava çue r, nı uzaktan seyrebr~ ve bu yüz • b 
·~ :ı < • '·'"'"' Fra rd h b dlknamell yazısı gUzel bir genç, usu-
a.ynl dere~...:ıe f.ena bı'r ı"sraftır. • nsı:z o usunu cep anes.ız ı· dc-n de emn·yeti sarsılmrşb. k ıı '"l 

~ ra.k bil"rdi • t•"- "':-ı l si bir mllesseôt"de kft.tipli g >I v r l!3 
M"""'}a4 , .... --.3~ı..tın ..... .,;ı-_ tarını . a 1 :. da ....... şeıu.n.ıe yer. es.~ Orduda, Benı"n""""n, Rus ordu • ~ ,..11.ı:u.rJ1.1 w., .. ~, m""' 1-~ 0 . du t 1 f t bil b~~ aramaktadır. (.A .B. 84) r1:mzine mu • 

;:..aybettin. Bağırıp ~ğrrıyor- en-,, o.u.uı • ı.ıa. e e a vere· ır. ~un bir muJr:a.bil taarruza. geç. racaat. 
sun. Oraya buraya kns· .. vo. r:run. · . .. . • ınc:sını istiyordu. Başkumandan 

~s-... Bu felA.ketı dnaı~ .. en c"''·"-ı h"•• * Ortaokul mezunu, eski yaz.ıyı ve 
Fakat bilmiyorsun ki, bu hare- biy .1 · to"""'' ~bitl . •'A<LUN 1"" Kutuzof, böyle bir hal'ekcte mu • 

· --1 e ı e ~"~ za en apo .... ~ . daktiloyu p~lı: iyi blle:ı, askerlikle o.. 
tketlerinle, zannettiğinden fcu.ıa n.. orduyu .,_,_,...,_,.., • uzak.l J'- haliflı; bundan dolayı ortlusumı 

.. r.o::ı•.u:u.,.. aş M ta.kası olmıyan bir genç, mtiess:ıselcr -
kuvvet israf ediyorsun. •-asmı hatat" k - ookovadan da1ı:ı uwklara. Tc-

w.&w .a end:sjn'n de, · do veya drv!et yanında kAt!pllk ar:ı. 
Sinirle~, rahat rahat ar.a. .Kremlin ' sarayından aynlmasmı rontıno ordugalıma götürdü. 

B.KNAPP ,. , 
MUESSESESI 

SAYJN DOSTLARINA VE " , , 
MUŞTERI LERI NE 

~~ 
lsianbul Belediyesznden 
Taks·maeki mezar hl{ ar saların~n 

sai~s iianı 
Pangalt.ı malıa.llesinm Şehit MııhUı1" sokab'ında belediye matı eski 

mezarhk n.rsası, tanzim edilmiş ol:ı.n fmnr plAnına. göre blo~:ı.ra tak-
1;11m ol:.ınarak ol'bnbtaki şartları 'ldÇhile b\r.ıı1ar in"!l. ctlılaıek Uz.re kapalı 
zarf usullle arttırmaya konulmuştur. Ccman do!rn~ po.rç::ı.dnn ibaret olall 
bu bloklardan 1 num:ıra.lı blok1J teııkil eden kısmın 2 parsel numaralı ve 
875 metr( murabbaı <:1ahal1 kl:;mı ile satışa çtkarıımrtıtır. :ı:lelıer metrc;;inln 
muhammen satış bedeli 150 lira. ve ılk tcmlnat nıik~rı 7812 lira f'iO kuruş
tur. !hale 9.1.91'.l cuma gfinti saaL ı- te İstanbul belediye.si dalmi cnı•ümenı 
odasında yaprla<:aktır. Buna alt şartnam~. proja vesair cvralt 6 lira 56 ku
ruş nıuka.bifude hesap ıBleri mlitlü .. m~ndc!l aımı.c.,ıctır. Şeraiti öğrenmek 
tstiyenler herg1'n belediye imar müdürlıiğUnı:ı~ maıu. •t alıtbn!rler. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek•unlan imzalI şartname, proje 
vesaire ve şartw:ı.mc muci1>1nca lbrnZl ıa.z:mgelen d'ğer vesaik lle 2490 nu. 
maro.11 k .. nunun tar;ıat çevresinde brızırlıl•ac:ı.kları teklif mektuplarını illa· 
ıe günti S3.at 14 de kadar daimt encUmene vcnn':lleri tAzmıdır .. (11363) 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü ilanları 

ADALARIN 1LK VAPURU 

-
Umum 

BUyüka:!adan saat 5.50 de kalkarak tekmil adaı.ara uğrayıp köprüye 
golen muv.ıkkat i!A.ve sefer 29.12.941 pazartesi gUnUnden iti?:ırcn !Ağvedf
lecekt!r. Ilu::ıa mu!tabll BUyükadadan sa:ıt l,:.!7 ue k::ılkan (101) NJ. lı ilk 
sefer 29:" OH pazartesi gUnUnoon ubaren BUyUkııda ve diğer iskelclcrd.:'D 
(15) ,ı~·,ika evvel ks1kacak ve ri.öprcıye saat 7,45 r.e varacaktır. (11533) 

J 
Gillh~n:? pa!·lunm saraybn.nu cıl ·~ınle:<i nıu~:ıro.za divaı-ının tamı.rt 

açık elu;:l'"Llc.re konulmuııtur. Keşif bedel! 3:i17 !ıra o! kuruş \"C ilk teminatı 
273 llr:ı. :;:ı kurn;tur. Keşi! ve şartname :ı:abıt \e mua'll"ln.t mU:lUrlU~U ka. 

le. inde ı;ür;}kb:Iir. lhale 7.1.942 c:,:ar~amt.a gunil s.ı.at H t.c daimt en~i\men. 
de yapıl~:: '~t1r. Taliplerin ;ık teın'n!lt rrs.kb il< \C.yu. mektup"ı.rı, iha'e ta. 
ı.l:ıınden s~!fr:-. ~-ı e\·vel belediye f~n l)er' ınü:iılrlU~tine müraca:ıtla ala
cakları f;;ıı'1i e·ıli"ct \'!.' 911 ~·ılma :ıit ticarl' t o:hsı V.)3\kahri.le ihale gUııU 
muayyen 53.aVc do.i:nl cnc!imcnde bulut rna.larr. (113€5) 

~em vaktınden, hem .de .kUV'\:C• rica ettiler. Napolyon, Rus ordusunun bir maktadır. A7. 
1
tanaat eden ve dürüst 

tmden tasarruf edersın. Na.polyon, ordunun geri "ekil• taarruzuna karşı böyıe hazrrlarur. çall§lr. Kartai .M:'\lt<ıpesi Bağdat cad. ., 
,. k R l d k d' · "'·- desi No. 9 B,K.. remzine mUracaat. r ·••&Bl'fal*l:l*m·•••••lllZ!IWIBIWT5il!lil11B•'ll!IDllU•··--· mestnc muvafakat etti: fakat en, us an a en '!Sl.D.C ısmuu. ı ' 

Krenüinin tahliye edilınemes'nde maya çalışıyordu. Papaslar bu:- *Almanca bilen bir Unh-ersite taıe 1 ~r~ ~ff,) ~ t"'.mh.~rlVeH Taksiye 25 fr vermemin sebeibi 
de, onu "Galö~i La.f avet., in ö
nünde beklettiğirndcndir. 

Bay (h~y.retle). - Galöri La· 
fa.yet,. te ışin neydi? 

Bayan. - Sen söylemedin mi? 
Localar, bizim alışık olduğumuz 
yerler gibi sayrnız olmadığı ic:in. 
ib~i bir kenara atmasınlar diye 
evveldery müsait bir yer tutma
mı ten~ih ettin. Yalan mı? 1s 
tersen ınkir et. Eldivenlerimiz 
için de ~ fr. ,.az. (Düşiinür:) 
Başka bir masrafımız yok zan. 
nedersem. Ha! Dur. Unu'ttuın 
Evden tiyatroya takSi ücreti .2Ö 
fr Hatırla.dm mı? 

Bay (de~ ~rin için; çeke. 
rek). - Ü çun<?U taksi: 20 fr. 
Şimdi cemedeyım. bakalxm (U• 
zun muddet mırrldandıktarl oon· 
ra:) Tamam :beşyüz dokuz frank 
mahvolduk! •. 

&yan. - Ne var iBir şey tni 
oldu? 

Bay. - Ha.yır 1.uerak etme ... 
Bir mektup ya.zm~···. 

Bayan - !{ime. guzelım? 
Bay. _:_ Dostuım~ Fardoya, 

Biz mühim bir tefelTllatı unut· 
muşuz: p 22art;esi günü _bi~ . an · 
nen yemeğe davet etımştı. Bu 
münasebetle B Fardodan özür 
dileyerek kendisiyle bir sofrada 
oturm:ı!< saadetinden mahrum 
ka.ldtğnnmdan dolayı derin t~f 
sürlerimizi bildireceğim, Fikrımı 
nasrl buluyorsun, karıcığım? Pa· 
.zartcsi akşamı ikimiz ba.Şb~a 
ve rahat rahat yemeğimizi yer, 
sonra da paramizla tfyatroya gi. 
deriz. olmaz mı? 

nurdu kı'lı'seleri ar-.~-1- v·e b-n·a besi, en milnasl.p aeraitle ri"azh-e ve • 
:mrar etti. H:uıs'.l askerleri ve cep.. • ,..w.L'U.1 W!& • " " ~ AT 1 KAS 
bane ore.dan uzaklaştmlmıyacaJd.ı. kendi meşru hükümdarları olan almanca dersi verir( A.H.. ı remz'n<.> z İ R A BAN 1 
Yalnız, ken<ii.si, yangın sönllnceyc çar için de dua et.melerine müsaa mUrs.caat. 
kadar. Moaltovadan Uç saat metıa.. de etti; fakat milıMJı:erelerden bir * tık tahsil gö,.müş bir genç cıodı Koruluıı ı:ırthl: IX:Sl!I. - :S.;•mııı~·f'!ll: ıoM.U(}0.000 l'Urk ...,...... 
fcde bulunan Petrovskoye ı:;atosu• netiee çıkmıyordu, çar sulha ya.. bir müessesede. te.sum ve telefon t, 'l Şube ve /\ janı .'.lcl~di: ':GS. 
na yerlel}meyj ka.bul etti. ı1aşınıyordn. Böylece birhıcil.e~.d~ de çal.Işmak tstemekteaır. tı:·ı~er .. cnn 

Ordu, sevinçle. üm;tıe girdlği nin ortaları bulundu . Kumkapı kadirga hamam So. Ncı. 2 Zirai ve ticari iter rıe ı>i ban ' o muame!e!eri. 
güzel Mookovadan, mahzun v<> ses. Kar yağmış, havalar soğum.U§• B.N.E. remzine mUracaat. Para 1Jirikttren1ere 2" ><CO Ura t~rar.n·ve 1terıyor 
sizlikle çekiliyordu, Gel'iye dr f-ru tu. Orduyu. bu dvarla.rda barın. * 16 ya~ında, orta mektep nı •• ı 1 
golden yollar, Fransız kıtalar ile drrmak güçleşmişti. ou r!yaziyesi kuvvetli, yazı.sı gUzeı, c;n 
dolmuştu. Bunlann arkasından d'\ 1\apolyon, nihayet şehrin hali uşka.11 ve cldcll bir g~nç, resmı veya 
ya.nan şehirden kaçan, bannacak ve Rus ordusunun aldığl va7.iyet hususi bır mUc3BeSE;de çıı.ı~mak tste 1 
yer arayan Ruslar ağlayara.k, in _ ka~ . .:ımda geriye çeki1mek mccbu.. mektedir. ( ;aıı:şkan Akansel) rem 1 
liyerek sürükleniyorl1!'l'dt. 1)sUE'ri.. riyet.ü:i duydu ve 19 blrinciteşrin zıne müracaat. 
ne. neredeu. çıktığı belli olnuyan 1812 de mareşal Mortyeyi, on bin :?: Fr1U1SIZcaçsı çoı· :.iUvvetli olrm bir 1 
Rus ç:eteleri .raldınyor, C:,:ekifü:ıe kişilik b:r kuvvetle MOE"·kovada b;• f!enç kız, talebe ve bUyUklere fran:Jız .. 1 
bir lxYı.gun man7.Jil'8.Sl veriyorlar. raka.rak şelıirden ayrı:ldt. ca, ecnebilere de tUrkçe öğTetir. ts- ı 
dr. Napolyon. bidayette, Moskovayı tiyenlcr Şişli iskele sokak No. 13/3 

'•.,' ' elinde tutmak kararndaydı; fa . de bf!.yan GUnseliyc m1lraca.at. 
Napolyonun ve Fransız ordusu. kat iki gUn sonra, 21 biTincite~-

nun Moskova.dan ayrıhşmrn ikin• rinde evvelki ka~rdan caydı ve Aldırınız: 
ci gill!ü, ruzgar, garbi cenubidcn, mareşal Mortye~ c, çar sa,nı.yl.:ırını Aş.'\fı<" reııılzlerl J:?.:tr'ı ola.o o. 
garbc doğru istikamet değiştil'di tahr'.p ettilitcn ronra. M06koYOO"'JJ ımyueulıınıuızm namıarıııa gele:n 
ve yangınr da o tam.fa saldrrdt. A.. r:kilmf)siı:; emretti. metrtupl:ı:-ı lctftrebanemlzdf'O <paw.r 
icvler, o z.ı.ı:nana kadar y:ınrna.mış Çar sar~yfart. bu eır.ir üzer.ir: c, lan Mrf~) her ı,rttn ı.abalıtan öğlqye 
olan mahalleleri ııilip silpfüıncğe nyın 23 üncü günü. t.amar.ı.ilc o:- ımctar "e saat l'1 den eonra aldı.nnn. 
ba.şJadı . Şehirde kalmakta ısrar ma'lO. bile, epl!yce tahrip olundt.. tan. 
etnı.iı.ı olan Rus bakiyeleri de tar- (O.R.K.2072) (G. Mine) ( (Muhaberati ı 
~~ilticadan başka bir c;:ıre bı..• ••••••••••••W (Denk) (J{arde~ler) (35 Aydoğan'ı ! 

B · · 1 NAMLI (38 Lüks A.P.) ( T.Jt?D1&.n Y.) (Nadide) u faciayı taavil' eden bir yazı. 
eh !;Öyl~ deniliyor: (t~ anyan) (R.P.35) (S.B.12) (M.K.) 

"Yangın. b"tUn c:"hn" '--pla.mış . Oçyılciız) (Ii'.Z. 33) ıs. M. Ktve l 
" .,.... .Ki.l. M. nfl.,ıM!rili Apilc <>F. '•ı Türk Su ,..,~ FO) (HGE 69) (Anla alım) 

tı. Her tara.ftıı, m.Uthi., taıTakalar - • · · . . . !} 
_. B '.i ı,·"'",·•rı "-"' nnı!ıkrem müıa,tcr! (Ciddi 28) (Saat) {S E) et~) (P.! 21) umruyo,uu. ll'a damlan çıı.brda un .. .......... , . • "9 

yn._ çatı~ya <:oküyor, birer alev lurlnıı ve W.yilerlue ~eni ~ ıllarmı .. M.A.A.) (61 K> (C.T. 20) ClP.G.D' 

Tayların sUslü cf'pnC'ler;. blrb:r: ! ctmr~n r{.11) !27 F .A) rBalıar ı;lçağiı 

s: n--- .. 
Zirııat l:!ankasmda kuınbar3lı ve lh'bar~z tas:ırruf hesapıı:ı.rmda en u 

ı;o ı..rası buLun::uı ara S';!ll~de 4 ııeta çekilecek ıull"cı ile -.=:ıoıe1&&1 
pili.na gLre !ltramıye aa,!lttlacaktır. 

• • üGC1 • 2,C•lO .. ııo .. tO .. 4.800 • 
4 .. 5oa • 2,0l'O .. 121 ., 40 .. t.800 • 
4 .. 2ı;o • 1.000 .. lGO • 2Q • S.200 .. 

40 • 100 
" JMC • 

D!Y T: Hesaplarındaki p:ı.ratar bir s.-ıno tl)inde 60 t!radan ~ 
dUŞmtyenıer~ !kraıniye çı;ttığl takdirdi! % 20 faztaatyle Y'Crtlecektir. 

Ke5i<ıeıer: 11 Mart. 11 ttaztran. 11 Eylül. 11 Bıri~k!\nun tarthle 

'1n<1P \l'A f'JITT 

sa.ganagı altında. kalıyorlardı. Sa l 'r-Jtlufar "~ g;)()P.tler diler. ı lO.K.) (L.K.79) (Emekli) (T.R.BI 

ıırka31Ddan düşüyor, yollan ~tııka.-- Tt'I: 2Uı!O ! rÇ'~ı) ff.'rır"7"lrK~107~,,.• ... ,ı:·n ('" ı\km 
yığtnları ile dclduruı:ordu. Kızı •••••••••tll (S!ı.", 2) (H.N ı (A. Ahmet) (Asıi> jllSM .. lllil?-11m-11111•ıassliilıllııiMflliıııııııııil'77111il& ... -..~ .... ..,..~cmJ)17P'i1'f':"'df!!l 
:;aç JevOO.lnr, rilzıs'nn önUnde, ı • ı (Aktatay), (Fcvkalft.de), 
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1""ı1ncradı mvh••ra eden Alman 

Sovyeller 
ilerıiyor 

o 

Libyada faaliyet 
azaldı 

Londra, ! ( A.A.) - B.B.C: 
Bingazinin cenubunda A~::dab. 
ya mmtakasmda son kırk sekiz 
saat zarfmda harp faaliyeti o 
kadar kesif olmamıştır. 

Hitler 
Moskova 

cephesine gitti 
Londra,2 (A.A.) -8.8.C 
Stokholm'den bu sabah 

gelen haberlere göre, Hitler 
bizzat kumandayı eline al • 
mak üzere tayyare ile Moa -
kova cephesine gitmif\;ir. 
··~~-..:..-_ __:::____;;.__~ 

Hamlet 
Davası 

Paramı Sala, Alro 
dit davası zalHOarı
aıa celbini isledi 

MalezlJada 
Japon ilerleyişi 

durduruldu· 
lngiliz kıtaları mukabil 
taarruzda bulunuyorlar 

Slnppur, % (A.A.) - lnglll.zlertn 
lpoh'un cenubuna doğru Uerlerncğe 

çall§an Jllponlarm sar!ettiklert gay • 
reU durdunnakta oldukıan zanned!l. 
mektedJr. Bu cephede iki güııdilr l§Se 
m değer bl~bir hldise olmamıştır. 

Bidayette kanştkllğa &&bel:ılyet ver • 
mlf ou Japon hulııt t&blyeştıı.e ne 
suretle mukabele etmek IAzrm geld~ 
ğint !ngtllller timdi öğrenmlf bulu • 
nuyorlar. 
Halihazırda İngilizler Japonıarm 

t.ehditklr herhangi bir mevZie yer • 
ıe~meıenne mAn1 olmak için muka • 
bll taarruza geçml§lerdlr. M:llat.evll • 
!er bu suretle top gcurmek zanıreU 
dolayıslle ileri harekeUerlnde gecik • 

Hamlet tem81U etrafında yapıla.n ınekt.edlrler. 
nefriyattan çıkan davalara bu ea • 1 Loadra, 2 (A.A.J - B.B.C. 
balı da blrincl ağır ceza -.ıon\llMS& ı Malezyada zikre değer değlşlkllk 
devam edildi. olmamrgtır. İngilizler lpoh'un cenu • 

Tara.flardan Cihat Baban ve M:ub. bunda Japon hamlesini muvaffakıyet. 
::: Ertuğruiun avukatı gelmeml§ler.

1

' le durdurmuşlardır. Japon tayyare • 
teri dün Kuantana bir, Singapura 2 

<Devamı S tiııclide) ba\-a akını yapml§lardır. 

100 bin ~iragı .~aza· 
nan talili anlaşıldı 

•.om·sroaca Malı Kampeaı, yarım 
bJletıaı werarell 25 illa lirasını aldı 

"Yılba§ı PIY&nkosunun bUyük lkra. Bu biletin diğer yarı parçasının 
miyw olan 100 bin lirayı kazanan ta. kimde olduğu hMUz malum d ğlldlr. 
IU~l.Jıayet ant&gılnıl§tı:r. Sahibi de bugUn öğ:eye kadar piyan. 

tallll, Kadrköytlnde Yeldettrme- ko ldarealne mU.racaat etmemişti. 
Dinde 39 uuına-..o... ,._. __ bul k 4 b1n 11. 
cu Mutz ........ oturan komisyon. .uo1411 a isabet eden ı l o ~ 
bu Kanpeoırtur. Muiz. A&npeoa ra.lık ikramiyeyi kuanan blletlertn 

... ~balı saat 9 da mnu plyanko ide. ııahipleri de bugUn öğleye kadar mil. 
rc-.:ıe mUracat ed 
bOYllk 1 erek eıtnde bulunan racaat etmişlerdir. 
biletin kraaı.ıyeyı lraz•nan ~ liralık 
b!n un?:~:.l'Çaaqu "rmif ve z:5 1 o i k kat 1 er : 

Yalaız ıaadldl 
11.eı11 ... 

Manilanın 
şimaı·nde 
Çok şiddetli 
nıu .c..rebe.er 

oluyor 
laponıar Manlla 

lıirlez nele 

Bir Am·erikan muh
ribile iki karakol 
gemisi batırdllar 
Şanghay, 2 (A. A.>. - Son ha· 

bcrlere göre Japonlarm ManUlay& 
on kilometre mesafede buluııdu!k.. 
lan söylenmekte<llr. 

\'aş;.1gtoıı, 2 (A, A.) - Harbi.. 
Ye nezaretinin Filipinlerdekl va.z:• 
yete müteallik olan ve dün ak~ 
s:ıa.t yed.itle ne!ired len tebliğin.de 
şöyle denilmektedir: 
DüŞManın kıtaatmuzm ha.reka· 

t:nı inkıtaa uğratmak maksadiyl 
ya.pml§ olduğu mUthis taa.rruzlar.ı. 
rağmen cenubu §8l"kide Japonlara. 
mukavemet etmekte olan Amcri • 
kan kıtaatı ile Filipin krtaatınm 
bir araya getirilmesi manevra9t 

(Devamı 8 üncüde) 

Roman va va 
ısmarlanan 

BANDAJLAR 
Bu sabah geldi 

Elektrllt TC tramvay ida..-calnin Ru.. 
manyaya ısmarl3dığı bandajlardan blr 
kısmı Ut! ,•agonla. but;"lin §e.brimlı:c 

gclmigUr. Bunların rniktnn yUz ka • 
dardır. BUnlar bugün depoya nakle. 
dilerek on gUnc k.ıdar b:ındaj.nzllık. 
tan lşıeycmlyc.n arabalara takılacak. 
tıt. 

Ayağı kayan 
bir adam öldü 



10 memleket, bir okyanus, 
iki kış ve bir yaz aştım. 

Amarikadan Avrupara gelmek için alb gUn kafi g~ldi, 1 
fa.<at LizbonJa cenavre arasmı bir haftada alabddim 

Henm harp etmiyen eemıbi Amerikamn -1ıin ve naeli 
manzaraını, yatalı oJalı 011 barlı tay)l:l.Felertle yapılan 
haua yolcuların ne,aini tatmak utiyenler laoicreli bir 
kadın nwhanirin Amerilıatlan Aorapaya katlar yaptıfı 

bir yolculuğu tatlı tatlı burada okayacalclartlır 

Adalannul 
JsHlası nasd hazırlandı 
VRtlPJ. l/8rb~pefJx 21 

YAZAN: CLIEFORTD HOOK No: ao 
1ttde birde Wanm, tbJt w ptimüşni? AJma.nlar Noı •8\lldt 

anme ~. ~~.takat her deniz aom taarruz ıc;1ıı bOyQt 
,.._ki gı1ri znını ~ ıöderi- .. muva!faluyetli blr manevra 
mn ç bir çocuk gi>ı meçhul biı Japmlf sayıla.bilirler miydi! .. ().. 
*19Yle trlllerek diyordu ki: ruı öyle! •• 

-ia!:Ja:m _!~il~~ Oyle ama. tngDizler, Fraıuıa. 
_ ev~ a~· .. -. lllll uzun müddet mukavemet.hat 
Pnuısa harbinden aoara dat.. ~~J~!.ı.Jar! Gelp1ellm. il a,le 
Do;trusunuz' U'eJ' Alma.nlar --.u 
Fransa bari> mııaınnda. hemen DaArmU fDC1ur ld Dd tanı ta. 
l1andr mubareôelerJ akabind~. :nı ~ar da, lncılizler de 
pı ~ur Dnnkerk ric'atmda netiee lwpmda 199uıver
qilt.ceye anf olarak hflcum et. diler!.. halüız ldalarma hUolDD 
eeJerdi. ıbelki muvaf f a.k olurl~ fJrM.b, iltıiı 1- ıtıtkınhğa ıe}di ! .. 
&! Neden etmediler! .. Bu haki. ~~Y&lı 1dmyapr VıUq So.. wen bir muammadrr! .• BclJc"• modvmın -~ 'PU'll J)8f1l b• 
de lfngilıteftn· F'nuı8n ytldmın faaı adeti bir tanare projekt6. 
U'a yle öküve:rince. t im o ril gibi parlıı.yarat, Hollandalı
~ za..nnettiler' •• N"teklm nm yayık bir k6yltı almancuty1e 
Jlalya bu ürnJtle hame gird1!.. top&rladtfı bu 6J.S. matat 
O va.kit hücum e~erdı ımıvaf- ınhizuiyle gWıliyordu. 
fak olurlardı ÇUnlriı l;ıgılfzler Fakat. Molham kqlunn -.. 
., ~ mman adalanna hiıeun nı ~' hi giilru' du. 

t "" rm nc•f m Ho lıtntlah Emekr dmm l'&l'· 
a1m deffilerdi ! .. .Ama bayı. br1arrm ktmo ~nam 

?ti NO'l"V ta. rrazu sine'klt"ı1 birk~ c»f.a daha ~ 
n ııkıll nnı bftetll\nna dulrtan soru-..: 

Kli~iik tifeler 
y•rİn• büyükleri 

ı.ıtbl6kl ıwıltmak irin ktl~ nı. 
la ~rlabı kaldınlmaaı yolundı& 1 
lılr ~ var. Böylnldlğtne göre, 
• • J'UllD klJoluk tlfelerle sahta.. 

cıaJamt. 
İçkiye meylln. rakmm, ktltük ve 

blııneılne u bir fl.)atla aJınabllme -
91ndea ileri seldll;lnl eannuyoruıu. 

bftbWd ..ıtacatıa diye. bu~ 
dofnl d8rtt9& 7tlr0Jebll~D mUblelAID. 
lanDI, daha büyUk ılte almaya me • 
_,. ec!•relc Ye ıtııcyt bitirmek ttlY11-
dlle küfelik blr !lale getırru ktcn 
korkm.ılıJIS. 

- Ben ~tizleri çok iyi ta- l 

e h i r d q n 'ff"iU 
Memleke ~n 

Türk sahnesinin 
ikinci kaybı 

Do~Lor Emin Belli de 
vefat etti 

Yaman bir 
otel hırsızı 
12 nci oteli soyarken 

yakayı ele verdi 

Yazan: Mallmut Saım Altundağ No·45 

mrnn! .• dedi. Bunlar, hiç öy!e 
ıörUnmedikleri halde, gayet vah.; 
ham ve hayalperest inısa.nlardır!. 
Olan dQnyadan ve olan hayattan 
b*nutiar gibi d&bn& hakikat Us" 
tUnde b•kikatlere karşı bir men• 
faatleti vardır!.. Onmı ic;indir 
ld, ,clnlln ve orta kafanın mutat 
bakikatlertyle hareket eden Al. 
manlara b.rp, iıekA.lan daha ya - EBtağfmullıalı_ t,t.e gocuk - 1stene Faf:llllL 8Ultan olsun, 
ratJcı, daha Qsttıııdilr!.. Bugün, burada... dedi ~n to1"UJI u e er .. 
Jn,nıisler, tehllftyi ~rUnce, - Evvel! çok :mrtttuk. Belki ıneın' 
~ adalanna hO.cumu, Al- kaçırmaJrt ıı zorluk çelo:nlştir. Belki Ay§e sux..o ııJa.5k.nılı.kla bana 
man1arm düşilneblloeğinden bir- oocuğun ma hk' feliket gel -. eoı'du: 
kaı; ml91l daha büyilk bb- deh!ttrt· ı m.!ftir, dedik. - Nasıl toırunu?. 
le dOtQnmD.ş, tahlil etmiş, batta - Hayır, hi9blz' felAket gelmedi. Yavaf9&, çocuğu eve nasıl r 
hayall teYlere kadar ~t;mi.şler - KapJda araba bekliyor. Ştm. ıllğimi, val demin e ."Vell nwl · .,,.. 
w onlara kartı dahi tedbirler di çocuğu alıp götAlreccğiz hocam. teıınedifini, meçhul bir gocuk zs.n.. 
alm11la.rdlrl .• Sizi temin ederim Ben de nıı t bir ncfce aldım. n.ediP nasıl k!Soeye bırakJnak te-
ki, evet, Almanlar 700 000 para Başımdan bir .icrt. kaJkıyonlu. dil ni anlattım. SoDn namı b 'm. 
'°~ hulrlam"1ar •• 18 000 tay - Ha hay, dedim. a.nnedlp de çooula ert eli ea.. 
yareyle birden lıQcum edecekler- O dakikaya kadar 8NDit 'N ._ nldığ:m anlatvm. 
ım.! Uyufturucu gaz kullana• kin b!zl dhıl' vatid l&e ka• Valideme: 'Bu~ enim de-
cakla.nnış! • BütUn bunlar doğru rıetı· ğil,, diyecektim. Ayşe &ultan elly. 
ol.la dahi .:._ İngilizler adafarmda - Hangf çoeuğu? Ktlçli'k "ıf.ab - le aizımı tuttu. Bct'iğln yanına 
o kadar cehennemi ve bol ve soo mut · 'mı? Kime eMUTecck gitti VBlid nakla.rından öp • 
aistem ellAhlarla. bir m dafaa mı" Onu ben VE'l'it uı. 

HAl)i~ELE~ 
'T'AiıllH 

ildi. 

tan. Gayrillıti)'aıt: 
~ Allah camııı alsın. De. 

o kaba ıka.ba ,wcıu. Za.teıı lı&• 
lt neden utanu kı •• 

.... .,.,;.u.u>, eeııJ pqa JSt!yor, de 
"· Bıı h , cfi.k P"IB"ID 
ıindeıı Kutamonuıu ı.-

Ap topll doğru Şefik pıpnw 
karpma.-

p cm m tceılldrdl. :bem .,. 
görünce: bit 

lf t.ımr beyi çağııdJ. 
t Sa.im hoca zatı ııu. 

-~" ............ "' miaa.firidir, dedi. 
...... ., .. uue ·ra.z ferahlık geldl. 

ım ? .. Anledım kJ da.)"aiı 
Oık. Ge ı 111ı.atır umdula 

ez, buldulunu Yer, dertCl' 

turmUllanh ki bir defa da ha- O siı:In toııınunu.ea - Valide hanım, dedi, bu mJ.. v 
vadan delil yamn milyon • an torunum... Canımı veri - nimini hepimjzfn çcx.."Ufudur. Ha .. uı:a.m~ 1~e 
bir tek lnaınm İnı:?iliz adaların z.ined r ustaya hacet kalmadı. Bu 
•i w canlı ob.rak ir.rnefli im c:;ocuğu ya:rm sabah bana ı z g ı.. 
klntındır!.. SRpfiarI o _ 'l"i uı Sara e güze bl e 

DenlD!enee, tele bi sandalın reyİJrJ.. T ı uz.la nM'Bo~,.-
bile tnsDt~ sahillerine, yakılm wr olma mı"' 
«an 'ft ~ b!madaa vımq. 
WI •M-ı:ıciıt'' • 

(DetJGJDı tHW) 
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Jliısralar<ian ı ~ O i ·· · · · -
r~ı'F .; 
liii{ c.ı:rim) den Alman h~~;;,ı:,, ..... rıero Geımral Vavelin 

4.801\ı"E illlTLARI 
'rorklye Eenebt 

n.oo Kr. 
ı 1.00 .. 
8.00 • 
3.8ij .. 

14.00 .Kr. ıst1aıeh!ar Yün el~ ise nutku 
ve kürk drulu '?.50 .. -10-

t.co • 
LaO • 

-
trenler 

Şar .. ;ı: ce~basıne 
gid ""Ol' &han ney1em. o1 rı:W1Uan ganee 

fembı, Orduya 4 7668 gramofonla 
GUJült anımıa.ııt "'" - bahara 

1 üç milyon plak hediye edildi 
detmez mt' Ber7ın, 8 ( A.A.) - Alman 

~dolu ajanamın verdifji haber
e RÖTt dilnyo 1Jt1Zi1ırli'IU3 bal.~ 

NAtt.t milleti muıhruip!ere Y'ardnnda 
- bulmıması için kendimne yapılan 

Nutuklar - Haro 
vaziyeti 

Tonnnm adına ana ipertm. ~hm'. müracaata çok giiT.el mukabelede 
bed bir ranıanıJAyıs ki., rftyada gör. bulunmuştur. Yün, elbise ve 
aeydfk Jrorkank ~aaırdık. Kötü bal. kürklerin t.oplaruna:sı ~k muaz. 
imodea lnn.nlıv ~Y1e fena bir danım· ı zam netice venniştir. YUn elbise 
dedniar ld IHenlE>rl ~ma.yu lf.ydi 1 

ve kürkler ylUtlü bir çok trenler 
oldo. M.ADRRt muhtelif merkezlerden §ark cep.. 

Yeni eene müna.aebetfyte dev
let reilıleri hitabelerde bulun. 
DıU§larc;lır. Hitler orduya emir. 

- hesine doğru gitmektedir. Bun 
KA.fl hMtll bitmek bfm, lrtı;- Aleni dan bagka Alman milk.1 i si.ındiy~ 

bflmeslla, kadar oı ~ ıyo. 2 nıilyoıı 253 bin 
Zlr.a bü.YOk .,m.ttr 11, ıti\hret neme plakla. 'lı;.-fı '8 gramofon hediye 

ikim? etmiştir. Bu yard.m}ar devam 
~ kvnıpa., Afrika, Ak
~ v~ Atlaa Okyanusundaki 

erl~ kaydettikten 80nra as-
terlerıne tqekkür e~ So -

eIRRI PAŞA etmektedir. 

Jeller için aöyle ~-ve v- Bayat M ed11Daft blrleıtıJlıll6lllAkll 
- Beteziyetin bu d~ 1 meydaıta r.J<ın lm'ıl<'.mt gibidir: ~ 

1942 ~de yeniden taanı.ız I tm-lell!r, &Onnı •ıeır. nercdea geldi,, 
~- Kapitalist ve bol§c .k #'fnl, 11ere~ gittlğ'lnJ ldınse bOmaı. 
~ahudı &le:nıiniu ruhunda.ki v; ÇAK1A-MOUN1 
nııkArlık um.ini . tan. _. 
Ollwıla ~ce~ VlllPlih ~ l'!Ykı~na ,_ltml anı 
artık her Yİ.nni >- Y!1 ıoyterken. 
&yW ca.nil . ı.~, eenede .bır Derdim. lllıl _ _, '~;Te ef*4De 
~:-z erm AtalUl mevcudiye- --
~ıı: atan bir bartıe IJUrük- ~-temez. 
~n..-· 

DÜ§t.ir ki: ... qco uııe radSoda de-

"-;:r&.nınzla.r f'ılen bir vazife.. 
her ~~ ~.o.lan hükfımet 
· ~ taavibinizi kazanmak 
J~diasuı.da, bullrunakl& beraber 
hiç. ~~· icraatiyle Fransız 
~ idameye ça.lıfmaktadır. 
1çınde bulunduium Jmmı men-

-~ ....... fi.iri, -ikiyi .,,._ 
aıılya ldmne blltb ~mı1UH:e lılr alı,. 

-ar. lııtr Yılft ---O stbıll mllllr ld ~tınHlr lndalr. 
ll'lıbiln det 'fUlata da btr rıeblr? 

tBRAB:tH AL.\m-rtN -ll...n.t tıBcek ,...... ~ Mil. 
meldM ~ edeMllP mi? 

.JAPON AT.A SOZU -
f~ ve bana verilen yan harp 
içinde bütün vazifemi yapmıya. 
~bşıyorwn. Bu memlekeU her 
~ tehdidi ~tmda bulunduğu 
boğulma, tehlikesinden lrurt.a.r. 
mıya ub°IL§JYOnml.. Bana v.ıı... 8ıwl ..... 1'etdlyorum, sotıııüm ~. 
dun ecliııiz ! ~ -

~acık, 
Harp vaziyetine gelinoo AI- Uaacar ol. ı;öPüıne "' lan! eoe1 

ma.n ~da.nlığı tarafm- eh Karpma ~I 
dan dün gece ne§redilen tebliğ. P'ARUK NAP1Z 
de Teodesaya çıka.r:la:n Sovyet -

Geı:en se e 
Mi veıcıier 
4993 tayyare 

kaybettiler 
Lonara., ! ( A.A.) - Mihvet 

devletlerinin 1941 senesi zarfın. 
da garbi Avrupa ile orta şarkta
ki liava zayiatı 4093 tnyyaredir 
lııgilizlerin zayiatı 2189 tayyare: 
ye baliğ olnuı.,'}1.ı.Ir. Harbin bB..fi. 
langıcmdanbeıi muhaı ~nin bu 
iki sahasıda m.ihvercilere ait 
8935 tayyare tahrip edilmiştir 
İngilizlerin zayiatı 3961 t.ayyn: 
redir 

BÜ rakamlar Rusyadaki harbi 
hesaba katmamaktadır Sovyct.. 
ler tarafından verilen ve 5 .Jİn 
Alman tayyaresinin tahrip edil. 
miş olduğuu bildiren malfunata 
nazaran mibvercilet'in uğramış 
olduklan zayiat yckiinu 13 bin 
tayyareden fazla bir miktara~ 
liğ olmaktadır. 

----o--
Kara kıR 

kuvvetlerinin iaşe ve mühimmat z.ı ''" &1h ı • lı:bnae;re u.ı ,._ 
tedariki aistemlııin mütemadi. ~. r.....111 a.... NPr st1ıl her <Bat tarafı 1 nclde) 
"""." hav-..ı-- '---'-.,1., .. ;ı..;;....., _ _.. .._ hayra.mm !lk gilnlerl.ne nauran bll"B.Z 
JW AUAU uuuw-.......,_LILI - _,..,bae ~. Ve t;ıtııtt 
uısanca da büyük z.a.yiat verdiriı gölge Clbl ı~. yükıııeldiği bUdirilmektcdlr. 
dj.f! bildirilmiştir. Şark cephe- OKm JU.YYAB ~rda 1nlı1.ear muhafaza ~ 
sının orta. kesiminde §iddetli ~ murlarmdan Yu.suf Sert.kan ka8aba. 
harebeler dCln de devam etmiş. ~ ~> ya postayı getirirken 300 metre me. 
tir. Diğer ta.rafta.n dün öğle ÜZ& l>ınlllltl ~ "1lnl!lnı olma, (1) atede donarak öımll,tur. 
ri D~redilen Sovyet tebliğinin Ardna& l'JPp gfb aşdunmlı! EGEDE HAR 
?.eylinde bır gün içinde 20 köyün ı.... otlmma -........ om... Ege ha.vzaıımda da :ıcıı.clerdır gö. 
geri alındığı 600 A ı--- ask•r ve Ao...-.-~ rQlmlyen !Jlddetli 90~klı> r olmuştur 

zuuua.u ._ - ae.-e 6 ~üf'D•h? bütU .,,.hı.• ~b~yınm öldllıilldUğü bildiri!- ~ TEvır.tx Bu mmtakadakt hemen n ır-- • 
l'lliftir. Cephane ve maJ.Dmıe _ Jer karla örtWUdllr. :!Lmlr Fcvz.lPA§& 
Ylildll .._ tren de Sovyetıenn· ~ cadııeainden geçmekte olan Ömer 1a. 
.... 11_ ~ ..._ .., ......... Mr 1ııa9aııı1 dU nu 
~.e ~tir. Leningra.d cep • mlnde bir §8.lıuı donanık yere ,m_ 
heatnde geteler bir Alman yaıi>a metııl&ıl ;roldıv. e.•htaa kAft der'e.. ve biraz llOlU'& da ölmU,tlll'. Bu mm. 
YJ ile b~ fazla asker öldW-: flllıde ....._ eılf1melı ....._. J'ltktar. takada. kar ve soğuk mı.dece .eebZc ve 
~Otlerdir. Btokholmdea gelen ABD~ C~ET porta.ka.Dara mllhlm zararlar vcrmL .... 
hır habere göre Stalinin bedeıti tJr. Karm hububata faydalı olacağı 
çok toprak geri almak değil, el. D!l~ 1'aehıtn fa . ~ de gQ,,. ~ylenmcktedlr. 
den geldiği ka.dar çok Alınan ~ Sök"de, ~.a abanın ortJEm1~ ı;e 
birliklerini )'Oketmektir. .. .... --. -:::::;: çen dı.:re donmuı;tur. 2~ :senedir ırörU\.. 

Lib\~a cephesine gelince, a..... 9 ,.._. kt ~ meınl§ §iddetto kar yağmaktadır. 
Gedabya bölgeeinde faaliyet Şehrimlzd-o de, Ka.sunpa,,ncıs. utu 
kısmen az olmuştur. Cenubi M- at ·nr;::,:,~ ran 70 yll§larmda Haaan oğlu O mlr 
rika kıtalan İngiliz topçU Ve • o T : yolda donmağa ba.~aml§ ve Beyoğlu 
tank mevzilerine girmişler ve &· - - hastanesine kaldınlmmtır. 
ralannda bir miktar Alınan bu. ~ lıattade.'ld (J)ettcnnıden fa. - a •••• , ..... " .. ,,,.ıuı= 
lunma:k iliJere 600 eı!l.r alm.rşlar~ t!D8"hlar) da ~kan: 1 , 

dır. DliD ır-..ıe ble lllln':ıı.frk •rkıuiaota ı'F rJ.?J1:'JJ 3 ..,}r;>.1 ~ . .ı--
Uza.k doJu harekltı da şöyle. blrlCf\ib ı • "~,>ı ..ı 

dir: .Amorik& tebliğine göre Ma- :wıssııe ~yan kıt'a ııııır Hllae. l mz ~ ~· 
nillanm f!malinde dddt muhare- 1n Rllat'ındll' lııleYlA.nA' bl 1 
1·"ler devam --ktedir. Bü·..ı:'ll ) . nın r rQbıı. I Yaran. İ!i:KENUJ· H ,~ !-ıl'RTl'"T ı 1 uı; ...,"""' ~....,.. iCı:ldf'Jl tercUıxıe odJlıal§tlr. DalgtnlJ'k.. ·• ~ • ' 
bir meydan muharebesi olnıak+..a- la. mnterclrnln e.dnıt yurma~ Uftllt • - 7 -
dır. Manillada bUtün muba"erat mU§Um. DUzcltlr Te il7.Ur dl"rtrn. '?'ahir bu d•llkanhyw ~ v,.l'Ctfkten 
kesilmiştir. Japon tayyareleri '- 60llA atına bindi.. Salih oo ohnı 
Filfpbı ve :malezya Ur.erinde faa.. tekc.rek kl!y meydnnmo lmd ı.r ~ ays 
liyet g&rtermf~l~lr. Mnlann YDr8dıt. Kö;)llller: 
~-d J l o(l) No-.un, delikli denur. tablnıe 
~cwwu & B;l>On at' başka Dtr ~ ti - Yolun~ ~ık olsun , igltler. 
tn...:ı: .. -"~-r-.;u ••• d · ıwı.--' ta.bancayı, bil" ltc me lle bU.. .,. 

fli....,.. ~·~~ a b1r Japon ....... ., u.öYomUıdc bir gccr. knJdınız. bizi ffl" 
tayyareııinin :Pike akmiyle batı- t0.11 etlthlan kuded.iyor. lendfrdlnlıı:.. ve 'k8yftm1~6 tılr hayt'lu -
rılmıştır. ~o~~a . aı:ıkert bir (3) Ömer Rayyam'ın a:rnen dct"il. c1 ... ollnclen kortnrdmrr- U!lh ynr. 
mahfilden bddırildiıhn~ göre Ja. 1 ee da, &§atı yuka,n buna tıenzer bil' cloncınrz. oısunı 
panla.r ftlmdiye kado.r 3000 den rllbıılal vardır. TercUmcsinl Abdull&b Dt,-e ha~ yoJeulıın u~ırls • 
faz! &nerikah ve fngiJ'z öldür· Cevt'let'in bu hekim ve Mklm şairin, 1 dılar. 
muJerdir Japon tayyareleri inlttlfıpçt muharrt.rln kıı.lemınden oku.. Kö~"llile;r )"OlcuJarın bt-ybclortnl yf -

. • de ~inrrapura llfkunı yun: ~lackıınld iMi iki kapıh (iki kn. ~~ dol0tımm.,tnrt'lı. 
=i.şr~ir 17,kiŞİ ölJnll§tUr. pıda.n murad mebd ve Wılddlr. anıı Tatıtr "'' kll;ı.W!n göz~· dökf't'C1' 

e • a.rı.madasmda hare- ralunindeu çıkmak, 80ura mor.ara gtr. aynhyordu. 
Malezya Y kuvvetleri 1 ınektır.lfUnyaa ıöntll clt·rdl lllıuak. 

kAtta bulunan f·~po:~tre reesafe· ı ta. '-e ~ '~ P~ ri adanıuı YOLDA Btu GELt K 
c;;ınga.p11ra 3?0 .ı otetmislerdir. IJlr h~ı.h Yaktur. Mesuttur o kfmıııe RASTLAJJILAR 
c1e Kuantan ı zap Çö• Ml diln k1 ki' hayat olma~tir. A 05uııooır • 
K~ada ~ıltuı~f • Ameri. k1ıme ki ıuıaNndau dotuuını,tır.• o gön l!d:?di vaktine l,fl.d r otı.ın-

~~şıngtona. dorum"' ur. ınfuade- 1 nı ırurdüler. GUn~ kıı!'1'ıl•i c. •• \urdn. 
ru·aııı!1r ı;:ransız.laro~ tranı::at· Havay adasından tahliye 1 fmm arı,n,ına deuilmı.u. ıswıb: 
ft'la ettiklen Norm!Ildl isi d'I I _ Ar ıaıııırı. drt'li .• 'Prn'!u hlr dere 

~ğini yardllJlC! harı> gem e 1 en er \."tJ. 1>erenb kl'nnnııdıı b1rtl!.lnm tı:u,_ 
lıalıne r.etirmöktedırler. Sıın.Fran lako, ı (A.A.) _ Bu ınr dola!i~or. Hıı~dl g l. lıı<'llrn de bl-

'D:.yteri "" d'W• e rröıoe o 1 l3 LW n ~;ren .gm . ~ l e 
1 

g\in }lın:ay acull!rndtın tabliye edilmiş i rav di'll nr11·n. .... u 1,171.c.rln r,önül q.; 
c:; E'lGUcalı yurtseverler B~~ d I olan y!lzl"'"CC kimse l! b!:- t'I kım ya.. ıend'rlp ylnC' yolamıı ı d• \'llm NI rf7 
tn f'Stapo btirosuna dına.mıt k~- tılıı.r burıı.yn gelmifUr. Bıı f"<'i<-nlr.r 1 Tahir d rl" oonm 1 ılfl "''" ıu in. 
ell'I~ t~~ful etmişlerdir, '-'.<; r~d \"C donanma tarafıw•nı tıilıl!ye' rı ... Urltü: 
~ >ı:'~tn1~ fabı İkam da infilak nelı- I o. llU ı~ otıın ildnt"I ka!ltıo"l.ıJ;. i - Kil\ 11ıLrıı.yu )111,ıu \ıtıı.ı.ı ı;t rf'i• 

lllde fAlla. Auara wa.nusttr ... d m"1 • 

- TıpJcı boj 1 b 
de 'Vak lr l>a.ıikıı ııa.z. !jotıirl 
rB5tlan.~~ yold:ı giderken bir geUne 

-....., . dedi. H~n JI 
alrp, o ~h'in . !11.lZIDJ f' Dl'! 

l!O.} ledlklcrfnt hatırladı 
'e geline hlt.aben nl-

ı:ı u • ...,.n ~h ıecıı: 
" ıya Mden allı gelin, 
Nlç•n l>öy!c sat 
r. 11 CUrınn ? 
·e '1, bir BU ver içeyim 
Gcıtn, ktmtn geltniaf.n,, . 

oeun uz 4 ..... _ • c ...... n ~·np VeJ'dl• 
Su dcğllcUr BCiıln ~rdl~ 
G6rmek ıııo yet r g!Srdlln! 
Oğlan bul"drı <;okcıı. durdun, 
ltoeam gclll" Cl6ğtı!{\ratını 

'l'alıtr ~. ataıı 
Döam llııscm döttııtır0uı. 
Böğü!Ursem aöğtltUrüna. 
tçım Y8ndı awnızıuktan, 
Ölflrsem lta.nırın olursun• 

Omıan bu kODUf1na • 
h05lanıyordu. 71 dlaJ~ 

Tcblr Adeta bo A'dlnclc 
" hrl' ini sl>rUr gtblydL. Z~ 
mıka gc1ml ti. Blrckınadnı 

<lf'lliı tekrar cevap Terdi: 
Yayııılarda:ıı geçmedin nıı' 
Soğuk sular lçınecıln nıı T 
rııı~"ı görüp geçmedin nıl f 
B n! görOp delirll'ıılnı 

Gelin_ Tııhlrln eupkm bh ~ ol 
d•ıP.uno sanmıştı. Oya ki. T~ 
rnnl<,..adı nnı-., ~in~ bir ~ .. 

Lof,>len 
adatar1.na 

ingi1izler yeniden 
bas ~ın yaptılar 

ötl rinl 

Evimizin llnU solga.n, 
Koca.mı görür&cn korkan! 
Telli perçcmllslıı oğlan 
Ne dedim ki darılmnn? 

Tahir sazını hir yana btrnktı: 

- l!!lftı ım hlt !'lDleZ m 1 • ı, IU"'G )i 
lft1' 

Salih llUamaınıştı: 
- istemem, kızcağn:nn? dedi Sen 

bbe k8yOu yoJono g&t&- de ~ llm. 
- Nenıye gtdl~ont1ı11ıu~.f 
- Dtyarbakıra,. 

- Doedotnı gidin. Bir e:ıat !IOnra 
bizim köye '9anr, orada gooel!!'r&lııb. 

- 8Wn burala.rda ne ı .ıoı:ı: \-ar'! 
- Bu gece kU.}llmllu.1 dl!J;:Un ı.ıu. 

aek var. Kaynaumm t1lm f. 
haJllı)'a. Bu taratın Adetı h'i • 

(Dfı .ın 

r 
Nak J.c.U. L.L. 

tlkt rının b. · ı. m a~ 
rmı ,.,a !:>:ıs a.nuştı. Vakıt kaY
betmcksızin lbır diş dok1-.o.runa 
gitme~~ karar verdim. ;;atontcD 
ookı.g;-ı yazıh:lllem.c g"derken 
bir knpl) a a::.ılmı§ menmer .uır 
tab~a dikkatımi çekti Tab 
gelip g aılere şu llıakikatı td:ıı-
•ğ edıvordu. 



6 gunae 10 memleket, bir okyanus, 
ikr kış ve bir yaz aştım 

(Bato L.r.ıf1 .2 JndJeJ 
Benimle seyahat ed.:uler a. _ 

smda bır lsveçli amiral h r lu-<?· 
rikalı banger, Dani· a:rkah .. a 
karıkoca var. Biribirimızle taınr 
mrvorı...z, kimse "' ~zmr a~ıı:> bir 
lif söylemiyor. 

- Fransız Güv::ınmdnki m"'h· 
kumları size gö:'t.errr.ek i~i11 yere 
yr ' · laştık. 

Herlces pcrn.:cr~J('rd~ . 
Sen - Lora.n dö Mar0ni Jıa.pis

han~i buradan bir dftlil~ gib1 
ı:ı;Ö!.'iinüyor. 

Yolcular oturd.ıklarr iskc,nl.o
krin arka!ığma bir kemerle 1f1~
la.nı:;-or. B'.1 kemeri ancak fın•ya· 
renin duvarlıırmda r::drtan il5.n 
1ar "Ö .. düıfümüz vakrt cö?.ebiliriz 

ile Sabah ööle ve A <şam 
H :eket eder etmez bir garson 

elindeld güınil.ş tepsiden bize bi
rer c11.-h~ daiJttı. ve emreden 
bir sesle: 

- Alınız ve çiğneyiniz dedi. 
Bunun favdasınr sor.radan öi? 

rendim: Tayyarede çene kemikle
ri hareket ederse hava tazv,kr 
nm azalması vüzünden kulaklar· 
dan kan ~lmezmiş. 

Herkesin elinde UC".l tayyar~ 
<ten drsanya çıkmll3 bir küçük 
boru ·aı. Bununla ~arının te
nıiz hrvası <'ei:;lebilivor. 
Öğleye doğru garsonlar sepet 

İ~ri5inde yemek1crinıizi dağıttr 
lar. Dondurulm~ domatesli Q<>ı
ba, soıhılc et, salata ve dondur
ma. Fakat şanı~ ve başka türt;: 
alkol voiı:. 

Saat bire doğru tayyare Bre
zilyada bir ormanın orta yerinde 
yanılmış bir meyd!ına in<!'.. Et· 
raf ate ı"ibi. Stcak ~ÖJP.'ede kırk 
derece. Burada Brezilya güm
:rük«fileıi eşyamızı am:rtırdıla1". 
bize birer fincıın kahve ilmını et· 
tiler, pasa.portıarmu:;a baktılar. 

15 dakika ı;onra tekrar hava
land1k 

Brezilya kıyısını takip ede. 
rık u~uvoruz. Akşam saat beş-e 
doğru Rio Dö Jo.."lerıoya J;\eldik. 
Kolıwca yere indik. Bizi Rionun 
en !!Uzel oteli olan Glorva ot.eli· 
ne götürdük>r. .....anyorııu yapıp 
tuvaletim· bitirdı.kten ~onr.ı c:.ıo· 
bklan at'$mla.mrva <'rktmı. 

Burada bütün erkc!:leı- beyaz, 
kadınlar açık renk elbiseli. Ço1< 
zenci var. Yollar dopdolu. A<'.ı!r 
tramvaylar ve en lüks mark~ 
taksiler arka arka.ya g~iyor. 
Fa.kat bura.sr A\TUUa değil, Ame
n"ka. Kooa.man barlar, Holiwtta 
r.evrilmiş fi1mleıi oynava.n ileniş 
sinemalar, üc ı:raz:noda MI1et ve 
bakara ma~'an milyonları eri
tiyor. Bu ırn.zinolara erkekle-:
beya?; simokinle, kadınlar süvar~ 
elbisesivle g-irivorlar. \..a.zinolar 
da ve barlarda eğlence saba.hm 
dördün~ hadar sürüyor. şam
panva nmnk gibi akıyor. 

Brezilyanın en esaslı servet 
ka.yn~ olan kahve artık satıl
mıyor fakat RiodaJri Brezilyalr 
tar gn.liba blnun farkında değil, 

Bu gece uyumadım. sabahm 
altısında hareltet ed n tayyare
de uyumak iroin bol bol vaktinı 
,var. 

30 il~rin. 
Yol arkadıışlanm değişmiş, 
Valer.eeyaya giden Brezilyalı 

:moay heyetiyle Pfodaki Bolivya. 
oofiri bana a. kad.aşl k ediyor. 
Eski yoleulaı;da·ı yalnız lsv~U 

.amiral kalmış ve tayyarede ka
dın volcu olarak y.,ını~ ben va· 
.rmı. 

Bitip tükenmek lJilmeyen ot"" 
mantarın ilzeıi.nden ~eçiyoruz. 
Eğer burada düşecek olursak bu. 
Jrznma.nuz imkansr:.dt; Gölgede 
42 dert!Ce sıcakta bu baİta j.?irme. 
<lik ormanlarda kimse bizi ar::ı.. 
mak z:ılımetine kJ.tlanmıyaca.k4 
trr. 
Öğleden sonra hava buluttan· 

ili. Saat altıda yere indik. Deniz 
!ienar.n<la.yız., barakalar ve zey· 
tin ağ'ncları ~'ar. Bu ırmak A
:ıuazon delta.sınm cenup kolu o. 
lan Hio Para'dır. 

Para, eski .bir Avruıa ~rini 
andmvor. Rionun modern ihti· 
~burada yok. St;hirdeki kötü 
.l;ir'~v otel trkhm tık~rrn dolu 
lki kaey()lalı bir odada ihtiyar 
bir kadınla vatın va 7Tll!cbur kal· 
ôını. Saat onda adeta zorla ya· 
tağa ~irdim. Zira. .:ece sokaklar 
ttnin değilmiş. U~al< k~ryolamıı.ı 
iizerine kc:Iııı bir cibinlık getireli. 
Cibinliksz vablırsa sarı bununa
\a tutulmtik i~t.cn bile <le"i~;~· 
Rutubetli boğucu bfr srcak ıc:en. 
sinde hamamda vatar ~ibi yat· 
tım. 

aı ilkteşrin. 
Sabal.m saat altısında Para: 

dan ayrıld·k. Bu sefer Strat05 
ftrlik bir fayyaredeyiz. Öteki 
f.ayya.rclerd~n üc; defa büyük 
dört motörlü bir tavyare 15 yol 
<:uyuz. ÜG uşak hizmet cdivor. 
Saat onbirde rarsontar bize tay 
yarenin mutf al?mda pi.,iril:ni9 
mc:ak yemek .~etirdiler. Fakat yi· 
:ne ı=ıaran ve alkol vok. 
, Tayyattrniz 6MO merr..ı ... n a· 
~ya inmivor, tkirdh~ doğru 
) re yaklo.!ftık. Garı: n izahat 
\'H'İyor: 

(Uesrt ı v ~ -,,w 
-.1111 fallıMUd ................ ... 
~ Ml'Ullw rtiw~NlıMI t 
EVLENMJı: 'l'Elil.JFLERJ, tı, ARA 
lllA. ~ \'ERllE. Al.DL SATDJ 
ııtbt ticari mablyeU ti.ala olnııya.P ı.n. 
ottk UAıı.1ıu puun oeeroıu.o11r. 

lt ve iıçi mayanlar: * Tuhafiye ve parlömeriden anlar, 
güzel 'nuısızca bilir, tecrübeli bir genç 
1§ arıyor. !ş ıs .tı..) reınz1ne nıektupla 

mUracaat. 
:f. 17 yn.§tnda, orta.mektep .!:I den 

tasdiknam.ell bir genç ticarctha.nclerde 
ayak işler~ vo mue.mele i§lertnde ça.. 
l.ı§mak lsten!ektedir. Daktilo da bilir. 
(K.Z. Lemin) remzine - 1\ltt.caat. 

.V. Ortaınoktep mezunu, daktiloyu 
ders &lmıı.k auretııe bğrenmi~ bir gen-; 
tıca.reth&nP.lc:1.rı, devlet m~ssesele • 
rlnin birinde, daktilo veya klitlp ola. 
rak çab§nınk 1stcme.,•.e-· . (Merih) 
rer-zine müracaat. 

-11 18 ya.şınd,ı, orta. mektep mezunu. 
d~4:.lo bilen. mUhaııebeden a.nıaya.n, 

riyaziyesi kuvvetli, Yıl.ZlBl dllzgUn bfr 
genç. berha.ngl bir mflcıısoserıe daktilo 
veva kA.Up olarak çalışmak istemekte 
dlr. (Zaman) remzine mUracaa.t. 

:f. Ortamektep mezunu, daktilo, 
m•ıhasebeden anlaya.o, çalr~mış oldu.. 
ı; , mtiesııueden hcnışertsl 'an • ·
genç, dııktllo ve mur mclcclllk gibi 

işlc .. de çalışmak iswmcktedlr. A2 bir 
Ucretc kanaat ed.,r. (Ç'.a..lı~ .ka2>ın) 

remzlı•e mUracaat. 
:t- _ıs ya.şmda orta.n,c:n<!p m~unu, 

daktilo bilen, bir tlca.retbanede ça.lı§

ınış blr gcr.ç, herhangi bir ticareth.e. _ 
hede ehveil bir Ucretıo ~a.Jl§Dl&k Jete_ 
b\ektcdlr. fK.Z. Oya) remzine müra. 
caat. 

;\ .ı\lm:ınca, frnruıızca ve ingllizceyl 
fevkaı~ b!lcn bir ge• ;;, bu Uaanlıırı 
kolay bir ııwrettc ö~etir. Bu tiç 11.E:an 
dan lUrk~eye tcı."c'lmo de yapar. 
(P.K. 2263 neyo~lu) remzine müra. • 
caat. 

:/- 23 )':!~:n 1a, Gnl vc:-si tc 3 U::ı.cU ııı. 
nıtta okuyan fyl bUlgarca. bilen biı 
genç, ehven bir ıo.::retıc cı:.alıJJmı\I~ ıste. 
nıektedir. (L.B.37) r•m;ı;inc mUrr.caat. 

-:: 19 yaı;rnda., orta(Jltul 2 d~n ta.-. 

dU:..,amcll yazısı güzel bir genç, bu!IU. 
sı bir müessesede kAtlpUk gibi bir ~ 
aramaktadır. (A.B. 84) remzine mu 

racaat. 
* Ortaokul mezunu, eak1 yazıyı ve 

dıı.ktUoyu pek fyi bilen, a!:'tkerİ.lkle a,. 

Her yemekten sonra güo ek 3 d~fa muntazaman d"şlerinizi fıçalayınız 

lakaBI olmıyan blr genç, müe~~ seıer_ 

de veya devlet yanmda kA.t!plik ara.
maktadır. Aza. lt&na&t eden vo dllrüst 

T ophntıya davet 
O. H. P. Ka ıköy Caferağa ocağ' •. 

nm her ayın ilk pazar g!lnU sa:ıt on. 
dıı. mutad toplantısına bütlin üyeleri 
gelmeleri rica. olunuyor. 

Konferans ve temsiller 
Eminönü hal!:elıindC'n: 

Bu hafta zarund:ı evimizde \ e. 
rilecek konferans ve tenu;\\k r ·• 
program a.şa~ıda gösterilmi .•ir. Da 
vetiyelcrin büromuzdan aı ·nna:ı 

rica olun•ır. 
2. 1. 942 cuma sa.at 20 de 1 -

IIalkı.:Vi postasr. 2 - Korfcnl"'ıs 
(Na.stl ve ne gib. ~ıporlar yap:nalı ?) 
Bülent DaITall, 3 - Temsil (Ce
~a kanunu), 

3, 1. 942 cumart.e.si saat 13 de 
1 - Halkevi postası, 2 - Tt.. ısil 
(Ce7.n kanunu), 

3. 1. 942 cumartesi .f.a.at 20 de 
1 - Halkevi posı.a.st, 2 - Konfe. 
ra.ns: Tn!'Ik Zafer Tuna.ya ta.rafm
t.!an, 3 - TemsU (Ce;,,ı. ka.n·ınu). 

Davet 

Çocuk Es· geme Kıırumu G.:
lata ko!u başkanlığmoan: 

3.1.1942 cumartesi y,ünü saat 
15 te Galata Kredi Liyone han 
1 inci kattaki C. H. Partisi sa_ 
!onunda kolumuzun yıllık kong
resi yapılaca.ğmdan Galata na· 
hiyesi çevresindeki halknnı:zın 
ve üyelerimizin kongremize onür 
verrnelerini rica ederiz. 

lST 4.N8UL BELEDiYESi 

ŞEHiR 
TiYATROSU 

l'EPEBAŞI 

ODliUJ KJS:W~IJA 
ı\k~ ıo.av 

O KADIN 
• =ıı !l: 

htUtlt.I Caddesinde 

KOf'.JlEDI KISMINDA 
Akşam 20 30 da· 

OYUN iÇiNDE OYUN 

desi No, 9 B,K. remztne mUracaat. ı ~~ ~ tıeıum: 
ça!!§lr. Kartal Maltepesf Bağdat cad. ı~ ·•l"'"•1•i"'"""'•'A::'f"'•l''·-...:'f"~ ,..."'+,,,.t••,.l"''A;;-. 

. ~Almanca bilen Nr tınıveraltc ~e. ~~ Ahmet Akkovunlıı 
besi, en mtınasfp ieraltle riyaziye ve ~ l'Bkatm r••tı.ı.waae P&19..11 l'llo. ı l· 
almanca derııt verir( A.R.) remzine ~ ouardaD maısda nerl(1UI 'Wlt uı ~ 
mUracaa.t. ~ t"'n ~ reırtıır. 101%7 ~~ 
~ Orta taıısuıı b1r genç ya.zıhnne. ..~ ~ 1 

terde, btırolarda ve bun& benzer yer. ~ .... ~~~ 1 
terde ı, aramaktadır. (A. D. Emnl 
yet) remziLe mtıracaat. 

·::- 16 yaşında, orta mektep wezu. DOKTOR 

ı 

HAFIZ CEMAL 
"LOKlılAN HEl<.IM,, 
DABlLİYE Mt.lTEHASSISJ 

rnvıuıyoıo 104 
Muayene sru.:.Uerl: 2.5-6.Tet: 2259~ 

0.Yf~t DemiryoUar-ı Ye ~imanları l,Jetmc · 
Urnum idare.si ilinlan -------

Muhammen bedtıli (23-0!l) IL-a. olan Ceman 31.300 M3 muhtelit ebattu 
50 adet ı;am dilme 800 ar.et ı:am kalu ve 1550 a.det çam tahta.' (12.1.9-12} 
paz&Itesi gtl.nU saat (H) on dörtte Haydarpaşr.da gar bl.nast dahilindeki 
k:>mlsyon tanı.fmdıı.n açık eksi1tıne U8Ullle sa.tın alına.cktll'. 

Bu rşe girmek iatıyenlerln (187) lira (80) kuruşluk mU'l.·a.kl.:at tominat 
l-"e kanwıun tayin ettiğl vcsa.iklc birlikte eksiltme günU sııatine kadar 
komisyona mllrıı.caatı:ın H1.zmıd1r. 

Bu işe ait ~rtnameler komisyondan parasız da.ğıttlmaktadır. (11 ~~2) 

Jandarma Genel K. Ankara Saf1nalma 
ı:omiıyonundar.: 

Bir metreatne ... 06 kurll§ fiyo.t tahmin edilen (lf>OOO) rec.tre p ortatti 
çadır bez1 1'1.1.942 ta.rşanıba gUnU saat 15 te Anke.radıı. J.Sa. Al. Ko. nu_ 
muzda kapalı zarf ~kslltmesilo alınacaktır. Muvakkat temi::ıtı 1431 liradır 
Şartname Ankara \"e İstanbul J. Sa. AL Ko. lnrmdan parasız ııırnır. NU 
mune hcrg1ln teklif mektuplıırını eksiltme vakti:ıden bir sııat .!Y\"e .ne ka. 
d:ır komisyo~umuı:a. vermclerL (9619.11440) 

Selimiye Satınalma Komi!~'onu tlanları 
Mevcut evsaf ve şartlar dahilinde 000 ton odun açrk t?k$ılttrı e s:ıretile ~:ı 

tm almı:1c~l<trr. Muvakkat teminatı 675 lira olup pazar' -:-ı ı; • 1)1'? salı gU . 
ııU saıı.t ıı de Scllmlycde komisyonda y··,l ıl:l"aktır, Tııllplerln meıı:kür gl\n 
ve .saatte hazır bulunmalıı..rı, .(tıll<O) · 

Nafıa 1' eka. elinden: 
El:sıltıneye konuıen l>i; 
ı - Manıaa eul;ıleri UçUncU .,u'J nıUd'.irlU~ mıntıkası dahUında 

1 •rmara gölll stıddesı Ue Ut>diz ne hr l VL besleme l~a.t131Ue boşaltma k.ıı.

nau araı:ındıı takrlb:?n 13500 on ne lı..n t-eş yüz hektar gen.4liğtndek! 

•.u:ı t'nın NireI!gl şebcltesl.n.:? rn llsten!t tesvıye milnh:-;.nlll ha.dtası ne şuna. 
veı-seı;mrJan sularını bu arazJye akıtan Kcr;ıer. Çerkes, Poyraz, Ud 
~ofaıı, Çapaçlı ~ Ada'a dereıerınin ~er tvari ı:ıarıta.larr:ıın aı1nm.a.ru ifı 

m_::.nmmen ke~ıı bedeli valııdi fiyat e :ısı ~z~rıuJen 40500 Uradır. 

:.? - Eksiltme 16.1.9!2 tarihine r:ıstla ::ın cuma gf. ntl saat 15 de 
Ankarada su işleri rel.&llgı binası ı<;ind-ı top a.ı:ı.ı.u au ek ıtwe ':o.n~ 

Y"!lU onasında kapah zarf •ısul!yle yap ı :trr. 
3 - !stek.iiler, eksiltme ~ort.,ame!." p .. o 

len ger.el '.:'artnr.mesl. u :ıı.;mı su işler .ı :".l".am ı __ 
:artn::ıoı~lerl, ve projc!er! 2 lira 03 kuru, m l":.'l n !1 l · 
den ala il lirler. 

4 - Eksiltmeye gtrebllmPk lı;ln ısteklilen.n ::: J37 
muvakkat teminııt vermesi ve cks •tmenln yapuaca~ı 
evvel P.UerlnJe bulunıı.n en az 5000 hektarlık b .r ar:ı:: .u ~ ı; h 
rlt~sını muvaUe.kryctle yapmış olduğuna dılr veJ.lta ıJe b "i 
lekÇe ne naiia vekfilctine mür::ı.~aat odoı ~k ou t!je m:ı:u.ı<> 

vesika aımalan ve bu ves'ka}-'1 lbr.:ı.z etmeleri şarttır. 
Bu mUddt lç'..ndP vesika talcbınde b.JJunm· ·an!ıı.r ek5 l t.o ı 

ed~mezler. 

5 - ls+~klllerin teklif mektuplarını ikinci mad rtadc yaz.Jı ııaatt .., 
bir saat evveline kadar su i~leri reisliğine makl:•-..ız mukabilinde ,. rmeı,. 

rl ıa.-z:ıt:.ı1Ir. 

POBtada ol.r..n g<.-cikmeler kabul ed'ln;ez. (9194 • 1125i 

D·e"l~t LiManlan lşk'ı:me U11:um MüdüTlüğünden: 
Guata Karam usta pa..cıa. caddr ~indeki Liman hllsta.nesl 1lıı tarruJasmırı 

yenid .. n asfa'tlanm:ı.~ı işi aç..lc eksiltme ile lhale cdile~ktlr. Ke.,if bedeli 
b!n be., yüz s.:!ksen lira 'l.C mu·.,akkat temimı.tt 118 lira 50 kuru.'.jtur. İhalesi 
5.1.942 tarihine rastıryan pa.za.- esi gUnU sa.:ı.t on bejjte Galata. rıhtrmmdaki 
umum mUdUrlilk bina.smc;~ top~anac:ık l!!tı.lı ıaıme. komisyonuna. mUracaa.t. 
lan. Şati.name ve teferruatı herg\lıı sözU geçen .• vmlayonda görUleb:11r. 

TURICiYE 
· iŞ BAf~KASI 

Kü ... · ·ı~ T~sarruf 
Hes:ıpları 

10t2 t UlA.ı,fİVE rı.Axı 
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