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Kurtuluş nası b ttı 
Gemıcrea ada 1ııyalıklarıaa llalat atıla· 
111aıa1dı bitin m""rettebat bola acalltJ 

YUNANiSTANA KURTULUŞUN 
YE R i N E "T U N Ç" G i O E C E K 

E. elki .. kii sayımızda bütün reliklerimizden ön
ce 1ıar:;a oı::'J:ğunu haber verdiğimiz Kurtuluş vapuru, 
'"aal ı ka t damıyarak batmutır. _ eae r ar Gemi, Mlı günıt ııltşamı eaat l9 rod. 

3ter aAşam: 
~-
Cok yakın bir 
Maziye dair 

delortndc limanımızdan o.~m1mış, c:ır. 

~ba ııa.bahı saat 4 ııularmda Mnrmn. 
roda. Marmara adalilllm Pulatyn bur. 
nuruı. 1:ıa,,tan blndinnlııUr. Bu dakll, • 
dan itibsrcn 4 saat içlndo vapur tama
mllc 8Ulanı gömuımu11. 2 bin tonluk 
Kızılay yardım ~yası denize dökUl • 
mll§tUr. 

AIAlmdarlar, Kurtuluşun imdadına 

lstı:ı.nbuldan Saroz, Çanaklmlcden Ho. 

ra tahliye gcmUori11i, çarşnm'b:ı. gtlnU Ih 
8erlinden yazılıyor: saat ll tc de Tnık ,·apurunu gönder. racat ve eşy t ·~ ~ehrfnln jo;;gnfind~n mlşterdlr. Tu.hll iye gcınıtcrlnden Ho. a ev• 

fl<ınrıı. \bnan mhlı '.kıtaatı matlup rn. bahecdılcn yerde ı.;:uı tulu!ill bu'a. 

\'~: H~eyi.n Cahit Yalçın 

<.ı18AJ hedeflerine 'ıınnak kln ~ti~ mndığ"ınr, .Marmnı'B.) ;ı sığrndığmı bl!. • • t • d •ı k 
l'ahat etmeksizin nerıemcıerine d(- ı dlrmlşlfr. &•roz 1 o ~!Jlvrld· k.lmh ı Zll anzzm e l ece 
'arn etrneI.1edirler. MoskO\ u. ~akı- tır. 
tınıda muhtelif ~phelerdcn blr~-0k Trn!d:ı. OCrııbcr oc., >i ıllk b r de f 
rneTldler i.,gal olunmuştur. Bol50· heyet göndcrllmf!>tl. Hımlar A. 
'ik hi\kômeti kailin ,.e !:Ocuklan r.aaoıu tııgorto. şirketi 'c GU,·en Sos. 
lira.tle 1\105koudan f·ıb.-arm:ı.~rt~ • yet.esinden Hlimld BUk. !le ŞekJp 1 

''ır. Vaziyeti !;.Ok nazik le \'ah~ .Mmtnka liman reis nıua\1nl Hayret • 
<>lıtn Mosko\ıuım müdafaa ı iç!ıı 1 tın, dcnizyoll:ı.rr mut ttl~crtnden lb. 
Yapılan bazırMdar fıı~ da..,ıL •0~c.u. • ya. kaptan ve vapur suhlplcrtndcn O •. 
tır. H4'r tUrlfi ümit kesılın ı;tır. merdi Gemi mürettebatı 81 kf§lydl. 
P'°J:Mı,ik onlosuuuıı ~ eııideıı bir na~ ali§llm ıımanrmıza. gelen mUrct 
c-ıeııhe kurması imkiııı.~ s?riılme~· tebalm nnlattığın;ı göre hQ(ils tllyle ı 
ledir. BadlyennJ onlu lan 1 le ıleıu · cercynn ctmlııtlr: 
dıı rabıta l"e t4"ması kesllnıfştir. • 
\iman ,mvn~tJerlnin Mo kola~ a llidi5C uasıı oldu? 

Btlkl\met bu hasasta icap eden 
llazır~ ılrlara başladı 

Memlekete lazım olan 
maddeler ihraç edi.lmiyecek 

:rirmcsl ıııernslm 1'8blliııllcn bir ~~ Salı gUnU ak nnu s:ınt 19 da liıır · Ankaradı:ı.rt bildirlldiği,nc t>örc. J o~ ı:nzlmı C:ilS o~a.rnk kabul cd:I: 
olar.aktll' •• '\ ıl nıiıhim olaıı, Uoh. • omızdan lınreı:ct eden Ruı tUl1J<1 'u · "hr .. cat j'.}inln ~ urt itindeki illi m br. Yı: ~ htlmdc ı tc' c 
\1k -.talanınn bh daha k9d)ter.- Q1ıe\"anl1 3 Unetı'ae) iht.iyaçlan tatbik etmiyccCk 'ekU... uc bf: n zamu konnc:ıktır. Hfllm - ! 
'ili toph~ ııouyaeak derecede , un .. -----~;;...;....;..._;..,..;;__;..,~-..;..-..;_.;;...__________ nıet, lJ'll hususta icarı eden hrum : ı 
lıezim olmu buJunnıalundır... hklaı1 yapm3ktndır. Tevzi ofi. ı, 

1 te 1t.al.~an radyosu bundan bir Uilllak maddclcrfnden ha kıı ya -

lllüddet en el aW.am Sllt\t eldzdc H a be r a"ı' I e Si. n ı· n . m ate m 1 tcm•n edecektir. Bu tcskilat f uli-
• r. mı:unul maddelerin de lc\TZİıni ltaıyanca olaruk bu ne-<i)alı )•r· ,·ete Rcçt"kten '°""' mcmlek<lc llıı~tı.. Rad;ronun im teıninntını 1 

1
• nn olan maddlcr ihrac ol•ırmı _ clhılemts olan it h-aıı lıııllanm "'im-

iU ne dü UndUklcrlnl 1nerak cı.fer • 
8 

k 8 : c:ıktrr. ı 
Sek :M'Aba bir kabahat J<>Jeml olur üyü annemiz ayan 
u;~~rii '1lıireu le ınsiıtcrc Sıdıka Us'UK "aybettı·k Molotof Londraya He mUttenklerlnin ne kadar ıuua7. •d• 
ır ın bir ü tUnlllk elde etmi. o•- gr ıyor 
'uh!a.ımı hakkiyle ıutlr'\ablhn;k i- 1'ugıiu, ;~'B.zetcıııit ~·uzı \C iılatc 
\ iu bu tiırlil neAriyat bizler e ç&k nilesl, bli~ ilk aııneler;nı kıı;) bet -
l~daJı olıı.r. GörUIUyor ld Berfin menin derin ıu•ı le matemi jı in • 
nrtdc zaff!rden HOn dereee eıniııd1". ded. · · C dl l nı la ır. 

u yenn ° a rmı mah\ 'e ııc l•ordesli Haeı Ha .. 011 l:l'lik:ı'>r ri..;au ettiklerinde .._Uphe c•tnı·, 
0 

Ba 
.ıu. ~ek kısa bir müddet ~n:~ ~nıı ~rdlk:ı. U diın gece :mat 
k~ncllJeıinl M~kO\llda göreeeklc • iki hllf."llkfo,. l1'hmeC i rahmnnıL k,. 
li!!f O kııcbr muhakkak addcdilor- ' 11 ıııu ... tur. 
fn.rdı ld bnnu bUtiln dünyala Uitn Uayan :Snli'Kll Uı. ~a~etemi.dc 
d ~ .. ~.ı .. -· IJ tt• "Yakıt,, le "~ıı ~n Dak1ka 

an ~Qorlardı. a a yalnız arkada,:ıhnınuııı ısahipleri . \ .~: 
lluıIQennı ordolarmm değil, IJiltün lfakkr Tarık , .c Hasan Usıoiıu 
&Jı;;e, ik onlulannm bir dalıa. ken. l's'un 'e Gördestc Kemal , -e1i. 
tlilerini toplıyanııyacak kadar J>er· • k ğl "' 
ban otduklannı da muhal.-';mk adde- t 

0 
u refikası &)aıı Ziibc)ılc ile 

Ar.heri ve iktiaadi1 sahadaki 1 

işbfrliği göriiıiilecclı 

ingap ~ ter 
Müthis surette ·Büyük bir taarruza 
bombalanıyor 1 geçtiler 

0 l llmen ko;-Ü° kıyılarından 
Johorun !İmali garbisinde f;' OV OrOli Jıer7ef 

ıaıroniarıa Avustar-ı t t" ra Jep ıaa 
yarılar arasında - J taarrn~ an nıuvaı., 

•lddetH arpışmaıar ı faki e ı 11 eti celer 
oluyor ej.jleaıyor 

'i i, 22 < ~. \.) - SiDgapul' ~rı. Lor.dııı, 2% (.t.A.) - ojnisk ı 
:nln zaptı lç.n henüz mUhrırebc 00.§lll. • ışgalinden ronm So\"3 etler seniş aı. 0

mamı,, olmakla beraber bu fclllr Japon ~ü~c Yt'ni b"r tınrru:ı:11 ~iıişmişleı_ 
Jar tarafmdaıı mUthl,. bir &urcttc bo1>1. ıl 'ı. 

bardmıan cdiltııclttedlr. Dlln de ldd· 1 flınen ,solü kı~ılıı.ruıdau Novgo. 
1 !o bombalanmı§tıı·. rod hedef teşkil etmektedir. Alma~ 

Japonlar ~tlhkümlar, tabriltalar, • rın Brian ı. • \ j~ azma çıkıntıSl 
tayyare ml'ydnn!arı üzerine muazzam 1 temcltaşı duşmilşttir. 
mlktard:ı. yaııcrrn ,.e lntllAk bombala. :\Ioj:ıisk halısındaki Almao müda 
ıı ııtmıı;lar.jıı · , asının ı:.ılıuk llk1Jmas1 beklen. 

•roı~yo J qıoıı topçwnııuın pak ya. - ıcktcdir. so,~etler şimdMen hu 
kmclı Slngapuru top at .ı altına ala. ınc' kıln birkaç kilomclrc öıcsfaf' 
ğmı blldtrro ktcdl~. , nrmışbruır. 
lngil!zlcr, .l ftıılnlımn Singapuru bir ı Huslar .\im ınlamı ô birıncileş

denlz tlssU haline itrağına müsaade et. ı lndenberi muaz.ıam kayıplar vcı. 
mJyeceklewı b ldirmektedlrıcr. Jiklerini blldirhor ve şu rakamlafl 

Lonct.ta. 22 ( \.A.) - B.B.C: ' zıkredı)or: r: lns n za)iatı: SOCt 
l'dale;:yo.ı.d:ı Johorun !il.mali sarbısin. bin, tan are: l JOU, top: 4800 pek 

de &gtr !:.arpI§Illalar oluyor. Japonıa ~ bu)Ük mik1:ırda malzeme. 
mı {!llidctu tazyiki lt&l'§ısmd:ı. bir 'kı. Io 'ko\ o.. 22 ( A. • ) - Sovyet 
smı kuvv\!tı r &tt1 çekllmL~Ur. Bum.. &ece tcbl'ği: 
dA Japon saıwrı171 gcll§ccek gibi ben. 21 SOnkfı.nun güııU, kuvveUermm: 
:zlyor. AVU'JtraJyalııar ~lddcUl ınukn • cHiı:ıman:ı. ıığ:r dıı.rbelcr indirerek 

,, (De,·amı 3 tınclide) (Devamı S Undlde) 

nnlrde ltliseJiıı _.\\Ttİ Kadıtl ıJ • ill.}orlardı. rıogJu refikaıu Da;rnıı 7-aritenln 
lmaıılıı.dıı \C 1tn1)ada .imdi aııneleri)ıJi. 

halkın mane\i l."U'\"\ eli ne bale gel· • '08 Yasıııda ha~ aiıı gü:t.lcrin i 
iligi hııkkuıWı fikir edinmek içiu 1 ) uumıu5 olaıı rııerhuıu biihin lııı 
bu kıl.ti ıı:ırlalt ümitlerden birden,. 1 ynh hoyunea emsaı5iz faz:lleti" 

-Milli Korunn1a Kanunu tadilatı BirmanlJada 

Ji ük"fı~ete -ge~isa-1!~0~a~~~vne~-bire yei!SC 'O limit.sizliğe dii menin 1 1yilikse\erlıği, lb:mı c•ttiğl "'hin; 
ıulılaı'd:ı. \C :ılhinlcrdc ~apacaj;ı \C sefk3ti Jle kendi ini bUbiıı 

rlbatı b ıvnır etmeli kafidir. muhltinc SC\dırmı'!' i:Qı< muJıtc _ 
Gôrlilüyor ki Ro c.cııhcsindc mil • rem tıir l al"lıkb. 
\"er propa andıısınm '\c , .. onüllu Uühin ha)atlanııı ıuenıJekete 
;\urdaklamun kandırmal• 1 teclikle. 1 içtimai iya i \e hll~a kuıtü- ~metlinin cenazesl bugün 
• i gibJ bir le!ıadut, 1'auı l'nlıut rel sahada hizmete ,.akfetmı.. :..aat 1~30 da Solta.nahmette Ye. 
'.cncral Kıs dolaJ ı le utal< bir eli. df•ğcrli e'\·ratlar ~ eti1'ffnnı-, hulu: rebatan caddes'ndekl Sağl•k l ur 
ı \'llkua gclmi.-.. de "lldir. J< ğer ki. nan bıı n.!iil 'lurk ana-;ınıu kaybir.. dundan 'kaldınlarak Beyant ca • 
':'

111 

bJr rolu ol a~dı ptına üc di.>rt den mütm·elJit, teessUrlerimJzi misine naldedllmi~tir. Borada ~uıılı.'i• bir IUCSelt• knhm ... \c:1 .. ,,,,t1 ' tavdcderken • ·endı·stne ı-.thmet ·-
..____., ,, ,. (.,naze naınazmm edasmı miitea. 

/Qhiget ler veriyor ·d~~~~~)~ıJ~c:!' 
mlmynda gtrl~tlklori tııarnız gell§me.;; 

ı t dlr. Japonlar Rangon:ı. doğru ilerle 
mcktcdirlcr, Bu tanını?: Bankok ıstı 
:uunetind n yapılmaktadır, J;;ıtı urcttc muhald>ak bir sekle ı diler. çocnklarmın \C bütdn aile i ldı• Merkezefendldeki makbere 

!.lnni" 1\fo ko\anın imdi \.iman efradmm acıl:uma j..,firfık c-<te • sinde Allahrn rahmtinc te\·di o -

' ,al• altımb b'>lunmas• icao> odc·· ı...,,cakı,... M n· kon=ı. kanununun baz• maddelerin aldiğ> •ek illere göre. ıh. ) nkm znfer miljd ı bir lkrllu ı riT,. ~d ;erinin değistirilmesine ela.it· 1 - Bu kanunun hUkUmlcı ine ı l"tnhua i tiıınt <'il lbl.}an rad • m
3 

l~yiha son ~eklini nlm•şt·r. :Su t

1

c .... 'fikan ı.cra Vckilleıi heyetince 
.., o ruı 8 

')- ındd · d t h 

iş saatleri lüzum görülen 
müesseselerde arttırılacak Ta,·oyun iı:gallndcn sonra Japonl 

rın UcrJ hareketleri kuv\"ct bulmu§tur 

Yunanistanda ıOlill taraJmdan ılılıı3ala u il oln· ı la 'ha ilo kanunun ~<> n csı c- ·~ l az edilen kararlar alakalı ve-
, urken ortnd.ı nrtıı. h'rbir nıünl w.~ ·ımekle aynca kanuna sekiz ki.ı.letler tarafından kendi tc5kilatı 
ı.slma.ınıı; zanııolanurdu. Batayda le1ez an 8.:ı~d~e c!tl~runckted"r. Muaddel \'e bu kanuna mUsteniden k~rulan •ıcPrn .. o!razgl~dadı'ı ... ,·~~ı:n1z. t.!;~li~~~.: 1 , 1 ~~~~~e~~ası~~e t1.~wa·~a;c':c_;:~ Vaziyet gittikçe f enalqıyor 
' ~ '"' .. '"'"" , ""' 1..ondra, 22 (,l..1.) - Atiadan • ı l:uıanfar i~in !;'Ok acı hır dersd. { ~ı " u L A olunur. len ve son günlerde Londray.1 '"· ~u bolle fütJyat n h:ırekct e en er • • • • 8 . kı kö l l K 2 - Bu kanunla hü~Unıete ve- ran bir mektupta Yun:ın millelfnı 
'·•••Derinin alo3binde cihan .,_ıı.ıı- Ası ve Alnn ne/ıirlen IOfll •• ır • rım .! ~""-~~-altında rilen hizmetlerden bir voyo birkaçı 1 cckliği ıztırnp 'c ncıl:lr ı;öylc ı ıı rı un:nuniyesine b·r "il"h \effl1

1

" -0 1 kaldı. Edirnede görülmemr.s bır kıs hukam .suruyor ı Ue meşgul olmak ve bu kanund:ı.ki edilmekledtr: 

ı.,_,.,.
1

ar. ME>tSUGAT l'ABJllKı>. 1 
:r .A., · Salahiyetlerle Uçhlz edilmek uze "Va"' et 

8
; itik çc fena!""" tu!~~8!~nı~:~::nh:::ı :ı.:: ou•• n gece şehrimizde hararet Istanbul Şubui: Bah$ekapı ::..!,'::~.~?':::;~u":t;~~.!'~~: ~~:~;~'d:,;~:.j,~0~:;:'.'.i'~~Pb:. l;,ı._l'f friniJC lıfıJa iUlOntlbİlmeJ\ \ C e 

8 
d •• t •• 

1 
l·eıı] gelen her ~it kadJU \ O C:r'.keli tın bükfunct •Sa}abiyetJldfr, I Jerı ZOVo}Jı İ1lsan}OT:l Sik SIK tC ,t •io1\üırıebflmek lç'n Alınan ordulan f it d e UŞ u .. .. .. 3 - Vekiletlerın merkez teşki- ı dür ediliyor. Her ıaroflil aç t"OCUk-:;~ :~~:~~ '~:'!'!, ~;;;:·~:;;~; Si 1 rın a 1 n a ' (Y••n & ...... , k Kumfl!lartnı gomnuz .1 ı:,hndn ihdns (~=: "·='·· ine R""''"' or<~:~'~; ~·:.~:~~) Vfl· \ok 7-0r gitrllnih or. 

açhk 





• 

- !:!2 SONKA?lılı'N - 10'2 

Ö1'Habe!J 
Sahıbi ve Nc§rıyat MlldUıü 

ttakkı tAtırk os 

SON 
. 

H Satye aa~· S! bitti 
B.ı- r;\üddet evvel, Sat; c binasl 

Daaılclıl:'J yer: Vııkıt Hntl.ılaEJ 

li '*tık 
S B)lılt 

l aylık 

idare 

EO~'E ŞAI:TLl\.m 
Türkiye Ecııet4 

2'7.00 Kr. 
lil.00 .. 

H.80 Kr. 
7~0 .. 
4..00 n 

L40 • 
reıeotono: 

H.00 • 
8.00 .. 
::.c:no 

Ri!JO kont e
ransında 

Amerikan m llet'e· 
rin n m.lştereJı 

lı ıre etını 

tesbU eden 

ası~ 
n.n sntrı . almıass.ında yolsuzlu.le Urif 1 ri ~ i 1 C 

1 
.,,,,.lı d et••~ •"" .,.1 ~ ..' apt:klnn idcıi~sile birinci nğrr ce.-lıs ~iU~ • • va .... _.., i z:ı mnhltemcsi t.nra.fından muhtelif 

CBa, tarafr 1 n<-id-:> ~811DIJ DDda •a.:jt'Af . cer.a.:arn ma.hküm edilen c8!d De .. 
puru, fstaııbuldllll 60 mu rrıcsa.ıedc , 'I'rnk dor:ını, durumu Hora.)ı:ı tav. 1 V ICi ı rıic;lmnk umum mUciıh "i Yusuf ZiY" 
Marmara adam ctvıırmda Pulatyıı. bur z.h ctmı~tır. Fnl:at tipi o kadar çtd.. CBa~ tarafı 1 ne.ide) On!ş, muavini To.hlr Ke1'ker, ban• 
nundn kayşya çarpmıştır. Uıdvıı.ıı kap aetu devam ediyordu ki Trak da daha tatbik ve derhal Türki}'c B. M . .Mec ka ınlihenıiis" l'\e. E!t ~(a.srmgil, bu. 
tan, bir ıın ı~nde uyuyanları uyandı. tezıa ilerııyemcınt~ ve Tcklrdağı ön. l'sfnlıı tetkiki ''e tasd!kina anolu-. kuk m:ışa\i.ri hnıail lsn Canir:ı, u -
nırak gcmınln t<hllkcdc oldu[;uuu ..,,.~ lcrtndc dcmirlcmlşUr. TrıLk. ancak r.ur. tr.ıuni kfı.t"p Sadun Ch.llp Snvcı, id-ı 
batmak tbt:bııaıı bulundutunu Mbcr diln sabah bulunduğu yerden hareket 4 - \'ekiiletlerin merkez teskf. ıe mecllsl az::ıln:mdan Ziya Tnner 
vermiştir. ctmı~tir. iUr haricinde ihdas olunacak vı:ı.zi. Sedat lraJ , Cemııl Şahıngiray haJ,.-.. 

Tc~lzcı Nc;cmı A§nr, derhal, s.o S Genıi, yoluna. de\ m ederken (Mu fcleıin •;e koord nasyon bUrosunun k·nd:'lki karar teıny'.z m:ı..1ıkemestn-
l""t°Cttnl verm1 Ur. • rat Reis) ısmınA.- ... lS t .. • kadroları İcra Vekilleri heyeti ka.. ce bozulmu~ .. muhnkcm~yc :rcniden 

• •fladolu aJaneuun vcrdiqı 1ıabc>r• 
Zere ı?öre dilnııa txı::iııetine bakış 

Bir vesıka 
neşredildi 

Bog""azlar 1·1es1',llt'Pl m~o ıfo ..Jpn,..vro, 2"? (A.A.) - :.. 
1 uh;;;" I • ll<'• : • .. 1 il U ..iııın mil tcro:• harcktt 

Dun sııbn.bkl"' Alman gtıZC'te:,.,.rl TR.B j krine c sn t • U cd n b1
'" vesika ncş 

nj~ın bırlc§lk dC\'lcllcrin tıab '' 1 r <illmi Ur. Pu -.~ikB Arja~tln tnra. 
Ankara bllyUk lı;lsl Malt :Mur:ıyın d . ' 1.mıJ 'l!l r"sı:: '"J " ., ~~ıı U>.m.nı~n d~ 
l.:le~ı ne ntAkıılı teltzltJni kaydcdercl: f-: ılı hUköı:ı ı tine mfl. ııkrr cd.hn~tt 
eıo"'•ct t k lbin!n b k A ·u 1 urı!tllo. t •· :ıık ııekı.ı ka lmt NI l.Mı: • · • e ıı: sa ı nıcrı an e • 
<lııJnf.ıı ınll{!alıcdelcrinl tamamladıb"tlll, tir. 
'o hu bakımcI:ın t:r lf ut le kil eyle. Madd : ~ - Amcrlk.:ı cumhuriyet • 
'lg-t fıkrlnd buh .. mnu!lanlı/ Dlr ı.rn- 1 rl, Amcr ı 1ı olmı:; Il bir memlckı'!t 
:- tc diyor lil: Bllltln tckzlp:ere rağ. taratrndaıı ;;;: J>ılııcn'k t~rruz bUttl:ı ~
nı n So\-yct cmpcryal!z.mlnln <\lg &ya. mcrlk& cun ur.yeti riwn ı.cpaizıo :;:. 
"ti I""- b kt ,_.,.,, o•·- ı iltlmış 6<1Jl nc:ıkl:.lrtrı b r de1':l da. ıs ~·" u derece ıuıra er.,,... • ....,, • , • • . _ 

bu nıeııc:ıen•n do Edenle g5rü~ilıcn mı'.'. teyıt cd ~. ". Bö~ c lı rı uz '11:.ro. 
• ~!ere dabU lmlunmtttı oldug..ından ı. ti Arc rik ı J t ki 1 " \'<' hO~rtycU. 

"c tngılizlcrln Sovyetıer tirUğlnc gc. ne tcc:ı\'ilZ t. kıl "d cckUı • l 
2'11 ı M:ıd • · 2 - • .. m&okl1 currJıı.rly(;t. . Tl'lltyazıar vermiş bu'untiuğundıın 

Üp'" lcri, tecat Uzlb ArrrrıTıa J·ıtnsına olnn .. c Cc11Jı;mcz. 
Dl~r taraftan Berllndc bir ~k ı;a tcı:ılrJcrl t:ırnameıı :r.da:ı kııla111lm 

.:tte caya kade.t birbiılcrlni kn.~ıW<lı lııma ve trı cmua mııkatelorl mUn:ıl;:a,şa 
rnevZ'Uu olıırnk 1'"ranrnnın mukn..!ı!cnı. ye mnk aJı!c cl'l"rın<! t ulurnıı btltiltı 
b ve bund.ln doğan ır.caelctcrl de ele vıuııtııı~ ı •ıarelte~ gc-... ın--;ek !".?.:susun. 
nırn13 buıunuyorlnr. }<l"anı;nya nlt mcv. da. tam bir tc. .. ~nut l ... r.:.tllo b<rlcınnış 
?.u Yalnız Frnnsn ue Alm:myıı.ıun kar. bulunduklıınnı t>.r kere d !ı;ı teyit \'ll 
llık!z :nllıuucbctlcrl balmnmdıın tct. lUın cd rl r . 

ldk i:dlll'ntcz. Bu dab:ı genl!7 bir za. l'r.!add , 3 A."11.,,.rfkn cuınlıuriyctıoti 
\il'"dcn incclcnm ye n1uhtııçtır, demek bu ltlbo.tlr vo Japony11n•'l b.r AıncrL 
tcdtr. Gv.ctcıcrc ı;Orc m~l" ~ ı;c • im mıllctlne 1.8.tı.nıı:ıu. AlmMya ile 
kilde mUtaıen cclilmelldlr: FraMa ile !atalyanın dı l1nrp ılAn cbnıı; tulun. 

'l!rupa arn.."Dldaki mUnruıcbeUertn illan ha bile bu m "llekctlertı:ı d p. 
'Jgtln :U durumu nedir? b!nck ta§ı l ın.Wt ınl!nn&ıbct'erc dc,·nm cd mi • 
Jıl8ctl?ıln hal;.fli1 mıuınsınm bu oldu yec ldcıinl beyan cdcrı~r. 

tunu aanıyonız. nana cevap vcrın"!i Mıu:l~: 4 - Mlh\·cr devleUerindcn 

1 
"'rtuımıara aıtUr. blI1lo diplomatik rnllrıasebctlcrfnl iade 
• .:!nK OEPREAf?\D.t;: edebilmesi nnt"al:.. blltUn .Am~rfkı:ı 

Alman onıuıan, b:ıgkumnndanlığı C.'UmhuriycUcrııe lati§crc Clllldlkten 
ta.mtmdıuı ne,redi:en tebliğde Do.ncç. \"c ltUfııltln kanır \"('ttidlktcn sonra 
to §iddeUl muharebelerin devam cttL mllmkUn olabileccktır, 
~ bUdlrilml'ktcd1r. Ncbrln yukan mce UllnascbcU.;rin kc.,nmcsı moseıesl • 
rcımııda Alman h!l.tlanna sm>n Sovyet nln telklklno memur t.311 cncU:nen 
ı.uvveuerı yapılan mukabil bir tnar. mazbata muharriri .DoJivyıı h:!.ncıye 
tuzla PllakürlfJlmUgtUr. SovyeUer ıuoo o.azın, lr..ı husuııtııkl :raporunu c:ı. 
l>IU ve birkaç yüz ealr vermıııerd!r. bah slyııs! encUmenc tcvcll cdcC()ktİr. 
19 top 30 mltraJy!S ıılmmı~ur. 'J"eodos.. o--

Ytınm ı:lınmuı ır:n yapıl:ı.n muharebe Ati 1.• ki d 
t:masındıl Almanıann <:llno geçen ga. an la( a~ı rarın a 
ıuııın 10603 cslnı, S5 tanka 177 topa 1 ~ 1 
baliğ olmut'tur. Hava kuvvc~crl Kerç lk • A •k 
boğazında btıyQk bir tlcıırcı ı;em~lnl l m e 1 l a n 
batırml§lardır. Kuybl§eft.en haber ve. • • 
ııld!g1nc göre Ruslar Moskovanın l l 5 !! em l S l 
kilometre batı e1nıallndo buıun:ın tıa. .._, 

nıs ırmağını gcçm1ıı:erdir. Aynı zaman ba lzt l{.dz 
Ja. ı.toskovaıun 200 kilometro bau cc. 

ı..- ue .,.,. mot re r::ıa"6o. .
1 S. o. s. ~nrcti rulltC'mııdiycn t<'l.rıır llnmt!lUr. Trak, ruıcak bu motı5rtln de rar, ~ tatbik cdfllr. b:ıc:Janmrşt.". 

Cdi!lrkcn s-cmldekller de tUraue kur. ltı.ıewc l{urtuıtışun cnkl'.%mı bu'ııbil : • ö~anunun. diğer bdi1: m1~dde 'ne Dur~a diın b tu-llııı",. ve bUUin 
tuıu, çn.rclcrlnc bnv vumı:ı§l:ırdır. Bu ml~lr. lU.dlF<?nfn cereyan ctttğl ycrdo ~f · &~Ol ı ve mna n m ıesseac • rnazııunlnr hnkl:nıdn topyekün be
nrada fillkı.\lnr dcnlzo lı:ıdhi.lmt• '"'' ı;uJarın dcr!nıt~ lli ttt e diger i~ Yerlerinde fazla çn - rRet kararı \."cıilzrti§Ur. Zira malı• 
bı 1 ,, ~ nıının· • c mc ym~. Ge • Iı.;ımağn hllkünıct.Çe lUwm görlllcn keme, verilen bir r:ıponia dn bUdt• r asım .)Olcuı r snhtk çıl.mıı"'ıı ko.. 1 ancaıc sular tıatUndo <1 rckl"ri ı ·~'ı 

" '"'nm ..... ,,t 
1 

"' .:!.ı <'rde 'iletin mahl>·etine \"C ih • rildjğl gibi binn"'11 245 bin lira k"'-yuırnu~tur, Fakot Up1 yUztinden bun J~ ...... re boyunda """rlllUyord'..ı u d • ·• 
o·•~... ov · )"Sem creeeslne göre gUnJük iş ~et takdir cd'lnıi.şk:n 250 bin lir8· ıarm llerll'mcıortne lmkıuı h:ı.3ıl oı-~ • --.c. nıtırettcb.'.lttnn ser yoktu ti 

..... Tra c · ı:::aa eri gündüz ve gece ~bşmala- Ya nlınınnsmda bir inz~ 1ltk görme -mışt!r. Ftllkalar tekrar vapura dön . Nlh~takucr, dehşet içinde Italmı lardL rında tatb\lt edilmek Uze;c ilÇer sa.• mi'}tlr. 
mıı~uır. YCt sU\•tni, tcls!zlc lstcnbuld:ı.n tt& ate kadar artırılab!Iir Bu fazla sa- Aynen sahtekarlık SU"unun mev 

Vupur ba~ tarnfrndan va 2:adcılertn bul d .ıı... ... ölh- f J • '" 
oT rn aldrğ ti un uö .. ye.. b' onm !l • s.t erle.! çaiı:şmalara aid Ucretfer İs cut olmadığımı itt1ialı.ltı, '\•nz!feyi 

için ı;itUkı;a b'ltmnğa ytlz tutn-.~tu ~ J(nzazet.o:cr, Pwntya. kôyUndcn kamuıunun 37 İıc:l rnaddcsl muclbm suiistlınal ve ılınml suç'111Ull da va 
Bu ı;ıradA ,·p.purdnn Domuzbumu ka.. : 60;:-r?k \"llpurıı. bindlrllmi~tlr. Trnk. Cı: 5dcn.ir. Radmların ve 12 yqm- ki olmadığma <'~IBCriycUc karar vc-
y a117:l5rmo. raltet atmağn başlan.ışJnr_ • u•'e Ilandınnn ııc:cnnl de ynpmtf dan yukarı krz; Ve erkek çocukların ı·f!miı,tir. 
dır. Bu işte Çnrkçıba~ı Talu;Jn Ue ııu:ı. \c dDn :ık il.ın 22,80 da. Umanımızn AAnayi i.')lerinde vo lG yaşmda.-ı ---------------
nngoz ömcrin unululrnıync:ık cntck • ceı~~tir. 1 ;"Uka.n erkek tocuklarrn maden lFw 0a'al1' d" ! A 
lrzı gcrmi;tır. ~llClı.llr ki, bu knctn.r " R':.lrtnr.t..'inlıır &nıaml!a, KurlulU§Un Jerindc calt§nınlan hakkmdnkl k~ G ~e e1p 
canın lmrtulmnsınaa onlnrın bu ııı.: . "' ıcıenıı. ~llrcttebatından haıık4 Kızıl nıml:ınhi mevcut tahdidi hUkUmler Antakyada.n l:ildl, tdli;'ine göre, 

tJ rl b ıcıı O.mil oınıuetur. ny mllmcasaıcrtndcn Saim Umarın Ii"e. hükumet imraril~ tatbik eililmiye _ Son günlerde Hatayda yağrm §ld • 
lpl ' purd!ln knroyn Jidun Denıoktuı, muayene memurlann bilir detli \'C sürekli yağmurlnr, Asi ve 

V d~ z.ı ...... i . 
apurd::n ' .r ya ipler gerildikten ya ... :ıt. Fikret Aki, Arif Ay. SO uncu maddeye göle de Yilz Afrin nehirlerini ta.c;mrır , bunlsrm 

&onra vapuıd:ılcllcr birer birer. csn • sen, lıc.nn<m TUrk de vnrdrr. k>.ıru§tan C:ızln ya.p·lnn al~ v~~ • ctra.fmjaki arazi '\·e bir kısım Jı:lh .. 
b!U:ç_a h"ı k tlctle gı.:midcn kayıı.trıtn ,. Kurtuıu., 1884 de m:.a. cdilnıtııt:lr. lerde ınüşterinin talebi Uzcrinc m lcr tul:ır allınds k-ıbn~tır. v 

f!e·'m<'~" b:ı lılmı,ıardır. !§in en dik. .:.-!OO tonıuktur. lçtndekl eşya ne tekne tıcmrn f:ıturn \'Crmt>ğc mecbur ol- Asi nehrl, Demirkônrü civarında 
~ate clc~cr tnnıfı, ltat.ıız('dclcr !tanıya ~ciortn tutan 'iOO bin lira. kadardır. cuğu kayıtlıdır. 34 uncU maddeye çok yükselroi!j, qer:ı köy sulnrm lıs
r;q;crlcrltcn mlibrem c§Yıılıınnı da dı. ~ apur, Yunanıstan tıct.crlcrl itin Rıd- ;JÖ?'C. hUkünıct 301S numnr::.lr kanu t.il!ısına uğmn~tır. J.nsmıca znyfa.t. 
§anya Çtknrmngı unutmamı9Jnrdır. :ıuı kaptanın ıctnresıno vertıml§U. nun birlikler hakkındaki 7 ne· mad yoktur. Tarlalar sufar nlhıdadir. 
H•ı tcdblrıcı, k zazcdcıler, l<arayıı çık. ruNA~tSTANA 1.UNO VAPURU ciesi hiiknıilnU 'th::ılut tacirlerile Asi nehri, henüz nlçab:ıamı§lJr. 
lıkt.nn sonra zlyecek lmnı !.":lmB.!jlr ve Stı:l"EH YAJ•,~CAK ~optad nc

1
1 \•e Yan topt.nncı ve. pern~ <.,.'ütçilcre göre. suiıır b:r hafta -

elbise bulnıuglnrdıt. -..en ec tacirl~r ve snnnyi crb::ı.br.. dan fazla toprak üstünde knimu-
mız:.zcdckr, karayn çıktılttan son KurtulU§un batmasııe Yunanistann nn clMi f.cŞmiJ edebilir. fi3 ekinlere zarar vcrmfyccektir. 

ra tipi lc;lndc. 60A°Ul< ''c lmriınlıktn ::dım i§l duracak dcğildlr. Ah\knılar. 1 3ö ncı ~adde itı !kkli nlmnkta EDlRl\'EDE ŞIDDE'fL1 KAR 
lıulduk!nrı yollarda, pnUkulard~ llcr. ' ' Kızııay:ın göndCZ"t'Ccğt ynrdım ey. d:r: Hllkumcl her tUrtn husmıi na- \'E '.l'tPt 
lıyerek sığıncı.!nk b1r ~er nr..uıuı.ğn Yasını P!royo götOrmck lızerc bo.;ıka kil \'SE"Uilarnm BeYrUseferln" tn,n.. Diğer tarnftan dil:ı ~am B<f.ir. 
ba§lamı~lnrdır. Nihayet, ltöy1Weı1n bir npur ne nn·a§rnaya. \'ann:§ıardtr. :ı:im ve tehdit vcyn rnenc<lebilcecği neden bildir"ld gine göre, burada 
Domuz bumu dedihleri Pulatya bur. Bu vapur, (Tnnt>tur. Tunt., §imdlkl ı(.oJ, azami nakli ücretlerini de ta- göıil!memiş bir k~m hülrllm sür. 
nunc!an 4 ııaat flcr:.3c Pulatyıı koytlne lınldc hamulcslnl bo§aıtmaktadır va.. y"n eder ve bu vast.aları. malzeme-- aiiğü bildirilmclı:tcdir. İki gilı:dcn. 
gltıiıl~lerdlr. Bumda k6y1Uler, kazıızc pur ancak bu ayın 28 inden ~ PL J .. rini ve mutat ücretlC?lni vererek beri durm:ldan tipi halinde yağan 
delete fcvkalddo aı1kn g6&tcrml§lcr _ royc hareket cdcb!lccekur. 1 devletçe Umun görUlcn Yerlerde kar yarmı metreyi bulmuştur. 
dır. Kabzedeıer, Pulatyalılann gö!tcr ve h'.ı.zmetlerue ~tmı.b'lir. LU • • Ie!-ctepler bil yilı:den pazartesiye 
dikleri al4ka, yardım \C nüaatlrper s zurn ve i h ti ya ç g ö r d fi ğ il irt?d:ı.r tntil cdılnı"çtir. J{al" dün öğ-

0 Vy et tııkdfrde kara nnkil \'Qtlrtalannı be leden f:.Onrn kesflir gı"bi olm1113tur 
verllklerden minnet ve ~kranla b:ıb· delleri mukabilinde ve deniz nakil ŞEHR~IİZDE 
ectmelıtedlrkr. ı •~ bft,. 

vaart.aıarmı ı..g..1939 dan evv~l ya. s .... nbulda da diL-ı e:ı. ..... tan iti 
Puıutya l.ilyllncle Tebı•ıg"" •ı pılan son S3tl§ bedeli mukabilinde baren hnvıı. tekrn.r soihımuş ve lın. 

Köye varıldıktan sonra Çarkçıbaşı tatm nlıı.bilir. HUkfımet halJı:m ve fif kar ynğmağa başlnmJ!\br. Kaı 
Talısln tekrar Marmara adnııının Mar milli ır.Ut?afaaıı-n llıUyaçlarmı kar. C::vvclk! gece yağmağa b~lamıştır. 
mnra köyündeki telgraf merkezine rn ş tanıfı l nrMtl §ılam8.k meksadile lUzuınunda «!<>- DUn gece hararet derecesi Stfmn 
gitıru~ ve İı:itmıbula ğöyl bir f.(> lgrat fwist ve Alman kıtnlru"raın muka· r. .. bile:-e atd deniz nakil vasıtaları- altında 6,8 e kadar diı."1llfl~tür. Bu 
1JCkınL5tır: \"e:nctlcrlni kırnll§lnr ve Uerj hıı • m da bu madde hWrllmleri daire • gün bal'Om~tre yilkselme°"e yuz tut 

Pulutya ı>ô)Undeyta. Hepimiz ı;a. reke!.lerfnc C&cv:ımla birçok kalaba- sini,. m:=ıJarHe c:aırr:trrabflir. muştur. Barometre yükselmekte 
ğız., Gcınınır. kurtarılması unımaıı lık yerleri şgnl ctmivlerdlr. DU~· -----:8:-:f:-------.;;....,--- dovam ettiği ta.kdlrde bavsnm ya. 
~"a.rdIT • ., DlP.D nğlt' kayıplara Uğr&mJ!tır. nrapar r.?! dfizclll'esi fhtinuıl: V&n'J•r. 

Bu telgraf vapur snb1plerinc gelmiş. 20 sonkn:ıunda 7 Alınan tayyare ltombal8DJ 
nrmat6rlcr el<! keyfiyetten Uman rcıs. si tahrip eflml§tir. Biz, bir tayya• J Or 
lığlnl ve deniz: yollarmı batıcrdar et_ re kaynettik. (Ba.5 tarafı l nddel 
mlşUr. vomeı gözıterlyorlar. B':llllonn eatıa.rı 

Bu haber lstanbula geldiği vakit lngiliz tayyarelerinin •ramıdaıı prilcro sızan Jap:nı kuv • 
Tralc \•apu:ıı yola çıkmı~ olduğundan akınları voUerf ile ç:ırpışmaıar olu)"Or. 
bu teıgnı.t, tcl!iZ iJc Tırnk'o bildtrtl • .Japon hnvn ltuv\•etıcrt Eingapurıı 
miııUr. Tırak &tı\"arlst de. derhal Hora Lonılnı, 2% (A.A.) - tng-Utcre havn nğır •kmlnr Y&Jlnlaktndır. DUn n.vcı 

Öğretmenler l'ardnn Oemiyett 
Rclslfğindcn: 

nubuna&ki Bı:irazısk yora da koaıınıı~ 
tir. !ııloz"1Bk!n gcrı nlınmıımndan balı 
ttdcn D-- -~-••Vdıı guzcıteeı f!Unl:ın yazıyor: 

tahllslyo gem.sini aramış \•e mcaeıoyi nc~ret.nin tebliği: :,~releri blmayeıılnd<ı !O n.,ır bom 
\'a.şiogton, 22 (A.A.) - Bal1ri- bllcUrmlP.tir. Horn'dan §t.I cevap gel • Dlln öğleoen sonra 1-Ttın.'i.; civarında :nan tayyaresi tanı.!ındnı:ı yap: • 

~·c nezareti lıl!dlr.iyor: mJşUr: ke§lf uçu§lnrı yapan avcı tan·1u·cıcı • lan t8.nrnız<ta 6t ölU, l!H Ynrtıh var. 

CemiyctJmiz azasından Eli1P 3S 
ncU ilkokul ö[tretmcnlcrinden Kadı. 
tiye Avcıyı maalesef nrll.Dlrzd&n e-
'ledıyen ke.ybcttik. Kedorıı aile.el • 
ne ve sayın arkadaşlara taziyeUe. 
r!mi::i sunam. Alnıa.nıann ııonıta.nunda f;Chrt t.ıı.nıa • 

men 71Lknıak ve tıa17:..cn b~aıan bava 
ya uçumuııı nlyellndo Oldul>lan artık 
tahakkuk tmııur Fakat ku 
.m1z .,,.,,. ... fe • vvetıcrı. 
~ • "llgaı oderelc Almanıann bu 

f'lAnla.rını akim bITakmıı:llll'dır. 
lJBYADA: 

Batı Sittnal.kto hUkUın cUreıı rntlt. 
bJ§ kum fırtınaJan hava ,.o l:ara faa. 
llyetlcrinl sektcy uğrn~tir. Fırtı_ 
12a.dan evvel yagıı.n yağmur mihver 
ha.tı&rmaı birçok yerlerini geçilmez 
bataklıklar haline gcUrm~. Buıı -
~nıı lstlCade eden mib\'crcllcr, ssJıalıırı 
JlUl.)"lllamış, lngCJz: J,ıtalarmın hare • 
.ketlnl h:ag etmtşUr. Hal!ayada b:rakı
ıan· malzemenin top:anmnsmn devam 
cdJlmektedlr. Şlmdlyc ka.d3r 14 Al. 
man. 4-t ltaıyıw eabra topu clo geçi. 

rllınf§Ur. HaUayadakt cıılrlcnn kaU 
sayısı fltdu.r: Almanlardan ~7 EUbay, 
2069 yarsubny ve aakcr, ttalyruı'ardan 
178 subay, 3222 )'lll'&llbay vo ruıker. 
UZAKŞABKTA: 

Amer!!:an t.ebUğtno g6ra Flllpfn!cr. 
de Bataan adamnda cereyan eden ~d
deUt mubarebcıer neUcesinde Amcri. 
kan ve :ırwpın kuvv Uerl Japonıan 
geri pllzldlrtereı: cıvvcıoe yarıtml§ oınn 
baUan yemden teııı ~lml§lerdlr. ı.u. 
zon adallitldnkl /...ın nltan ı:uvvetıerl 
bir bava meydanma bukm yaparak 
Japon'ara 110 öJll verdlnnt,,lordtr. 

Ma.lezyn<b Johorwı glmnli garb!.:r'.n.. 
de dlln §iddetl! muharebeler dc\•am et. 
ml§Ur, Japon tayyaNlcrl bUyUk b.r 
faaliyet g&ıtcrml§lerdlr. lnglllz tayyn. 
relen de Jo.pon t "'Sil o.ttm<b. bulunan 
bava nıoydıı.nlarma :ıkm c~lcrdlr. 
Slııgapur llzerlndc 9 J pon tayyaresi 
dllş11r01ınll~tnr. 

Dl.l"mnn denizaltı gemiler: A~ .,_ Biz HnyırBIZ adalara gltUlt. rnr rimlz fabrlknlar, ruıkeri ordugdhlar dıt. • 
lnnti!c k~'llr.:rı rıçı~nclnld s-cntilero §CY görcmcıillt vo blrgey buınmndık. ve marşandiz lmtnrıan gibi birçok he.. Fatih .. 111L birinci hul."Uk mBhkemelıl 
iki to.ııtnız y:ıpmrı:1tır. Gcrn'lcrden RWyoUmlz d:ıraır. MArmo.nıya Stğ.n· dcflcr.-ı tanrTW! etmlıılerdlr. Tnvyr.rc. 4••••••••t: • .._ Mhş memurluğundan: 
hıti batnır!jtrr. Diğerinin d:! b3tmıı:; lcrfmlzln hepsi üs'ertnc t16nmtııı:ıcrdı·r 
cJdu~ ııan !mnktad1r. lJUrc~teb:ı : dllc.~ ---- __ -------- -; ı Sineın:mm zntcri . .ı\bdUlmutt.allp, Behice, Fc\'Zlye, 
t.:Ln 16 ki l ölmılR \'cyıı kaybolmuş- •••••••••••••••••••••••••••••! d•'l'llm ediyor: RAmilenlu t.ısarrullnnnda bulunan 
tur. - Fı:.tıhtc HCsnmooy mahıı.llcs!ndc eakf 

larTa.arruza uf;n?yan Gemiler §un. 1 TA 1.& 4':. ~ riİt. SiNEMASI REBE'D.: ' 13,16 kapı No. farkan ve ~im yol 
526~: Torpil ve top ate\> le batan ''~ 1 IWI r sarbcıı 18 pıırscl crnubcn ::o panıaJ 

tonibi.toluk Amcrilia City of n>' crnı.ı," ::-ı•,\TL,"ELEGDDN lTtBAUEN l Q/• . •o. 265 metre murabbaı \'akı! (16/4 
Atlanta ve 3779 tonlUitoh:k L•ton ...... ... .. , .. • cu aurence ıvicr l--13ae~in taviZl vcr.tml§tir.) 182!5 U. 
Ya bandrralı Ciltva'rn Bu ili:ı i:ft. Sl\ym ve eevııu mıı,terllcrlnc r.ınema sıınn)llnln oo Ptlrlak zafer Joan F ontairıe nı. muhammen kıymcUi ara izale! 
l"Uz 19 li() 1 f1 • WkU._ ol, tarilıl.o kM.ramaııiı.Jı \'C yl&°'flllk efs:ınelflrile dolu bir Mhifcslı: 6e I 
•y f :ı.ıt nanda ;-np lmıfit•r Cj. tal<dl- e<Jcool;tlr. .an11 or '1Jyu zımnınıb açık arttırma. mıreU.. 

:~d~~~J~~~~r:~st~~~ !~ KIZIL s •ı LA H ş ... o R_STİ iD .. KÇE) 1 iPEK: ı.s~.a~ ~;C::k~:;;t~~r2~~ı;~!r:: m':: 
tan 43 u 

0 ~ştur. 4G mUrettebat • "'° ~ \ diC pcroembe gt1nn eaat ıo dan ıı e 
. llôiitlndır. l<:urtulan Uç~ MELE t' • kadıır malıkemo b~kAllblllin odaam. 15ıden lıhi de ~hnUtıtür \. 'l.43--&.t~ d:ı satılacaktır. o günü nıuhammcm 
Oilh~·~ Rctnisı. Atl:ıntiğin ln Bi)'ü.k btr a.'k ve kud&i bir ,ıu;tfr uğrunda bayatmı ealrgotnıyen ~l1'~LEK'lf- matineler numaralı luymcUn ytızdc il5 ini bulduğu takdir. 

yrsı açıgm 11 t,?~lllcnmi~tir. Mil tılr ınıtıramanrn r:anl: deatıınr c.trr. fa'\,.,.. '"mlı>'-Hlr de ıbnfo edilecek ııksl takdirde en çok 

re:lt!!e!ba~tt:ıu!!n!!=~lk~ı :k!!!ı!Jl!!"!!ö!:l~m~u~· ~~tU~r~.!!!!!!!!!;::~•:;:::-ı:-:-:-:":8:--:-:-~~:':W"::ar:~-:-~-:--:-~~~-:.-:.~~~~~-:-:-~-:~;";";";--~~~::~=~:= fi a.rttıranın tanbbtldU bak! kalınak llUJ'('. 
_ - - mn ~-~·-•-••••••• lilo 2.3.942 tariblnc mllsndi! pa.zart.tı. 

T h 
1 

., , e z H h R1 Mardin :.tndanuıdaıa kurtarmak lı;ID Katbcttln, Tuhlrt kal'IJauıda eürlln. -- si gtınU aym saatte ve aytıJ yerc2e 1111.. a 1 r U' re oraya kaı:ar adam vünderdtm. co p.'ırdl: ~ •. • dllnyada erkek, oıanıtc ya1aız tıp de\-am edilerek en çok nrturana 
• ı Ma-"•- 0 .......,,. • gene on:. vemM!lD. ihale edilecektir. - &&illa Clenl buldu, kurtardı. \'ti -Ben sen •uua kalel'kJe ettr. \" 

Yazan: ısı.ender F. Svteıu 
~4-

Tıı.!ılr Dlyartıaltır:ı gelir ,e1mes ~. 
gllblnl görmek btedl. Onun bu arzu. 
truna klmso manı olııİnazdı. Yolbra 
a:l:lmllkt.t?tı neredl'yae gö&lerl klir ola
caktır. 

Tahir kılığuıı detf11tlrerek ldmeeJe 
k~nılJnl tanıtmadı. Salih derhal 5811l)'a 

glJcrclt, Zllhrt!llln da<ıısını lıaldu ve 
Tallırln gcldlitnl babcr verdi. 

:l:ılhrc yntal•ta but& yatJ)'ordd. O. 
nun ck'rdine hiçbir lıeklm ~-a.ro bula. 
ınamıitı. 

Bir g1!n Tabir ~n kıyafctile 

bQra,_ kada,. lııana arkada•lık •ı&ptı. müştUm. Orad:ao nasıl ka~ıp ~ ... ~rb l!o •bn Wk~t,tl. llükünı. İşbu a.rs:ıda fttisallndc bulunau Ab. 
Al!ala ODdaa rau olaua. l •~t ~ buraya!: _.., ~ ut-rıyaC"atmdan ı,or:.m dllımuttalibin npart.mıanma ait ve 
Bonra Olla Uak.;acma olmı.)1\C&k. Babll. -ictmdeld aşk ateoı kutaaazo tl-k. rak o daJ;lka)~ kai:ar 6118Uyonlu. cır. kcndll!1 tarnfıncan yaptmlm13 bir mğt. 
n111 ""--• rar bora'- •etlrdL M•'H-~~ .....,_,_ denblro Kutbetttnıtc yaklGftı: nıık mevcuttur. 

"'""° affl"decettat umuyorum. "'" " - ~- A n,_ de Züh--'- blrl--Um ....... - ftWkdHm: ııflctnıe.ıı. ıdır.in 1 - İ~bu rrn,Tlıılenkulde mllsta.ccı 
- ....,q de öyle aanıyorwıı. Artık n:unıı:; ~.... - - gibi bQ Wde <>-• 

&e!ı1o ıı..ft•-~t ....,.b'- h..- ilÖyl""'or, .. __ de ...... Y rin ~ında.1dır. Cen c. ve snYrimUsecceJ hnk sah.pl&rtnin ta· ~ !uc dayan:ımam To.lılr' ... .... ..... - ....,... _.. fet1dı-:ıı 
betnea ~ ' • ~ aaa. ısamancta:ıberl Adaluıl rihl ilılndn.ıı ltib3.n>n ı~ gi1nde vesaiki.. 
>'lllva &1t .. &.)'&klanna kapan, yo~~~~n Kutbcttln bu ııöderc fena le blzmet ediyorum. NlhaJct btı hlı lo b!rllktc mUrncaııtıan lAzımdır. Aktıi 
~ 8-J SOraacıe affedeceğinden halde .ıaı:mıeu. Derhal ~ini eatnt. ~::!n mliklratı, eğ&umUD M3mm: takdiri.it? gtıyr1 mllııec'"..cı tak alılple. 

Uawa bozlu ' ını Olr.t"ak~ Kmnn:ı ona ver- rı pnylıışnındıı.n hartç kabrıar. 
-···· ~e lleYitlp kokJqmalarıruı tı: room~ al&ln hakkı 7 
:_ı:;_.:_ ...._ 7oktu. Tabir bemen şu ~"&pkm oğlundan tı88ındım ..,. ..ı- _. n~dır. 1.lıkln, ımlbl 2 - Arttırmaya '{irccekler yQade ,5 
--~~-- ·-• - · · ..,.lllZ ... r a,k a•-"e ,_ft_ hu be d ki d1r ..., ... cb lııabaatft"' in tık. u-ntm emir ve anuma karp •elen , ...... 

1 
•• '\,_ O-• ..... ııu .,__.n gen. nıs tin e pey \"Cl'CCe e:r • ""'r"-._..__ .. .... annes e, uc .. ' · ı.au; --•· •~- lndir ... 8

" ..... _ _,.,, dofraea t8f'I -4dl ~··to bir haini ldwn ettirip kurtul. ...Un" ... 
1 

,_ ........... ın. döl•.:rscnlz 8 - Arttırma bedeli f'CI! • -c. 
~dine teniz eı~ ıya •· p " dl '" un u '"'de \icdan ambJ ~ l•"™ mur ltanunu mehil verebilir. 
_ KM"'-- _._, lllctı, kıbtmı 4Qz. malQ mı. de • nlı:.. -ı-·a1Tananı. • 
.. .., - """"' dll&en \-Udi. Ondan \'o oeJl~ buJdıınılm83mı enıretu... giSbtennc i ıııb.e._ bu 0013, lıM:ı 4 - MO~tcri be&.oll ihnlel'i mladmd 
60ltl'8 ZW.ft'btn decUtı gibi, dofru \•czir blrdeobln otlu)la kaf'lıJapı. 

81111 
arı~~- Onu iSlum CCUt!ınd&n cıl. vcrCLcZEO ihale reahedilerclt p711Inen. 

ııar&yın arka lıabçeabe girdi. Zühre o. 

'
•aaarııfaft a &Çl•'C~ nu balı~(!· bekliyordu. BlriblrJerlnl • ı n. gUrllncc fiatıırdıJar. Tabir: • 

6ar&Ym bü.l1lk :mpl5ındnn içeriye gl ca kul ycnldcıı nrltırmaya çıkarılarak eı:ı 
dl n Sultan Kut.bettlnlıt bazwıuaa ·~ ca.:._ Seni dtınra gh!lylc bir daha gö. Knt!>ettın, ~zirinin ricasını reddet. çolt ıı.rttıra:ıa ihale edUe1sk aradaki 
ti. ti rebUdlğlmc ı;evlncllm, ottum. Fakat, mecu. Bıı eski <'m~ktarma btr e'·lAt n . fnrk ve zarar bila bUkUm mutteridell 

(B:ış tarafı 1 incide) - ı,ee ıılmdJ burnaına lllr Hkbabar 
kası olmuştur kı, :nbnl ;;opm:ık için kokusu ga'ldl. Nuıı.111 euıtarum 'l Sc
tahta bulunrımnmıı.hr. Ar:ıdn bir ııl dünya gfü:U;>ie bir kere dü8 gürece 
lrısiliz esirleri olrnkt:ın gcrti~i \·n· ı ğlmdtm ("D'llndlm. Artık haban ~nru 
l.ı:, h:ılk buniarı:ı reı; ret ,·rrid mu. \'Urdur.sn '':ı gınrı yemem, dedi. 
'1!"rıele ynpmnklnn cckfnmfyor. CK. Zühre t:ğl"m:ıı:ı h~'lııdı: 
kilen tzl:-n.,..ln "<"I rnw _,,.n milletin - r- ., !!' !!Cl"I ı; ;-(' n~l:n"'"n N!""ıı. 
:n1tı11ıı.vh·ntı ınnkımımcltilr.. 1 ttım. 'l'fthfrı Nt'ıh-n h{fy.._. ı;-rd.ktırı-: ~-

liotbettln birdenbire kendini tanı. hllkUmdAnım:un seni k:arna mahkt\m eaı dııyumıak d<>ltnı bir i dı•"-" dl. nlmıt. 
madı: ctmeaı ytlreğbnl [!ArtDladl. Ne !)etin - Peki!A. Onu fdamd&n ıırr~:tıyo. r; - Tarl!ll ihaleye kadar o~ ver. 

- Dt!rdln llOOJr, dellkaoıı.. no ı•tı. nun. ~t, .,.. DJemJekettc durması. gflcr hlsscdnrlaro ve teJ)Allye Ue 20 " tanın ,-arnuşı ı.ıa d ır.ıı 
.) orsun T Tahl.rt koltarmcJan tıattayıp htikUrn. nız.ı ea .. lm. Demen elini. Ryaftm scnollk cvıtaf taTi.B bedeli mu,~ 

Vl•-c sonlu. Tnhlr birden hW·funa... 1 lııalla~"IJ> Şat Deitrlnfl atılmak here bir n:ttlr. 
" " !lann huzuruncLan çıkardı ar. byrfa koyııuna., Kayık içinde ettll l e - Şartname bugilndcn IUbaren 

nn ayaklsmıa dUstu: KutbctUn Ulı\ söyle.ıılyordo: erl&ml~ ölür af*r. ErtşıDemc- bir berkesin göreblleceM surette ... ıktır. 
- llenl .ııff('ıJlııiz ~'krtlinı! Ben, ,,._ e •- blv t o;ı...,. ö' -

-uu oe .-aygısı:z, n "'' • rft ı: • t'ltı-ska me.udek.ete ~r <'anını kıırta. Fru:Ja nuıJQmat 1stıyenJerlD &abf/207 
\"l"f'irln <'ğlu Tohlr kolunnıunı. d:1.1t1. 'l.:orla. gfi7.elllk oJur ronf Ben kı, rv.. (IJr.ııamr rrrr> 1 Nn. ne mllrıtC!\&tJAn JA.l'lmldn-. 



(Gueteıınızln tıın .u ~ia ır.d:ı • ,.e flztk derı:ı.Jeı ı '-'crn'l'ktcdir. A lte:ı • 
b9flık J'81lmda.kl ıarl.b ı:cr\ı'w<ıl ı .. ı·ın 7 nuır:eroda 

nlle blrllkte göndeulcceı.-ıır.) 
E \ 'LENl\U: TEltLlf 1.E...U, tŞ AUA • 
MA, iŞ VEIU\1E, ALOI, S,\Tlll 
s1b.I tk;art mahiyeti imiz olmıyao l<l.t. 
f.iİll UAalal' parll!ız ~rolanur. 

i t ve İ§çi anyanlar 
• Blr Türk ~yanı, ortn, ll~c ve U • 

nlverstte talebcstnc &.ven ~artıarıs 

huswd &an.sızca dcn:ı vermek lsto . 
mektedlr. (Fra=ısızc:ı dCnıi) rcmz n 
mOracant. 

• U&e b!re devam eden bir genç bu. 

Şehir Tiyatroıunun 

i
n"'~ OBAM KISHINDA lJ {1 Ak§&m 20.80 da 

~ıl K]~Z:: 
l§çi kız 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bo;fin matine 11 de 

S Cillm birden 
J -Loreı BardJ Rktcll9tauda: ttirk~ 
2 - Moto Hazine pqblde Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

~~~,.G~i"''iiE;cı·Mt'":~ı. Nevralji, Kırık ık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
~ - Konıamn intikamı 

İc:abmda Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

i!IUSI fızlk dersi nlmalt ~stcmektcdlr. '°'.:~~zo.'I~~.,.~~~ 

Ehven llcretlc ders vermclt 13UycnJc • IIal n ytlksek, iktls:.ıt \'C ticnret t ------------------------------- -- ------------------------ ------
lin tM. Elkar) remzine mUracaaUan mekt 1• d vnın eden rtyazlycs. kı.;·.>. ı .. • 

• 18 y&§UldA mali \'8Zlyctinln bo \"Ctli, d ı.tuo b!lcn b!r genç ticaret l T urkıye 
:mkluğu yUzUnden I'" nin blrtnc! smı b:uıclerd" " yn lmsusı nıUesscseler ~. 

.(K. KU§) remzine mUr at. ı mUra.cııat. ltaaa: 

Cümhuriyeti Mer <ez Bankası 17 -1-1942 V P.zıyetı 
A K T t F ı.ırn .. w• I P A S 1 F: 

102.12.:;.497,'7n ! Seruı:ı~c: 
Ura 

13.000.000,-

tmdan ayrılmış bir ı; n~. resmi ,;eya mubaaebc ve mUll:\bcrc 1 l,r'..nde ça •

1 
Jıusual bir mnessesecl l!J nrnmaktadır. lısmnlt ıst. rr." ted1

:-. < i\.v) rcmz:UW 

• 18 yaşmda. akşaLı kı2! snnnt mek. • 'l.ılrkçc, fraruıı · im ~ca~'l lt:m: S:'lfl l<UOgTOm 72.60 3.()38 İ!:ıtlyat Alq;c.!i: 

teplerl lıtrlnci sınıfnıdan, mali \"azlyc iyi bilen l:S ~'U!lllda t r ger:<'. beri on.:; 
tinin tıozukluğu do'ayı •c nyrılmı~ bl.r yerde çalı:m:ılc 1 m '.tcd r < S. 
blr bayan, herhııngi bir mu ssese<ie tş Altmel> rcmzınc mtır cn:ı.t. 
an.mııktadrr. (B. Ku lalmn) remzine Oıtaoıtuı son EJ .. ıfır • .ı d \,•n den 
mQracaat. 17 yaşınd:ı bfr {;CUÇ, öğted n onra. 

Usnknot 
Ufaklık 

Oabll~ltl Mnhabfrtcr: 
":"l!rk L'rllSl 

Hartctekt Mohablrler: 

• • ıı.ıoo.120.- Adı ve fco\ kal ıl 
808.99i\,2' 

1 S.1.415,00 L ooınüıtlı:ki H:ınlmrıtlar4 

7.8'!%.019,1 

6.000.000.-

l 18. 7t8.56 • 

J3.8%2 019,IU 

• 17 yaçLdn orta tahsilli, yazısı ış. çalınmtı1t üzere herb:ı.ng1 blr datre ve 
lek titr Türk kw, mUcsac el rcıe, bU. rnUessescd" ·~ crame.ktJdır. (l.B.R.) Altın: Safi Kilogram R.63:?.U'l 

Oen.ıhtc cdllcll c"·raltı rıaıı:c!ıyc 

Kanunun G-5 '~cı mııdd i rl!lo 
te\-!ik:ın n :.ne t:ı.rc.fmuım \'nkl 

ı'<!mzıno nıf.lrncıı.at. -rolarda veya yaşı fşlerind~ çntışınalf 
• tik tah mı, eski ve yen. : zryı tstemekted!r. 25.80 Uraya k r.ıuıt .. 

der. Kefil de '\'crcbUlr. (Ttlrkekul) ı ük mm<!l bUen, muhabcro ve mu. • 
E... • ~:Jt·rlne ,·dkrf, ı:or 1 dalttllo ~azan, remztne mllracaat. 

• 17 yııştndıı, ortamcktep mezunu 
bir cenç. mubı.scbc v; yıızı l~lcrlndc 
uygun bir Ucrotıe Qalı~oıık istemek • 
tcdir. (M.. Akçay) rcmzıne mllrncaat. 

• YOksek Jk~at ve t!ic:ı.ret mektc 
bine devam eden, ttcart bllgtıerl mu . 
kemmel lstenogra!l usulUne vlktf. 
dakUlo bllc..J bir s-enc, h•ısmi mucs • 
:ıese ve lfcarot.baneıerde ôğlcdon eon. 
rn il' nram~~uıdır. (H.A.> remzine 
n.tlr:ıcnnt. 

• 16, yaşında, aıle\'f \ .\Ziyetinln bo. 
zukluğu yüzllnden orta mektebin b1 
rtncl sınıfından aynlnıı~ blr scnç. 'n. 
sat b r Ucrcuc, h<-rhan~l bir moesse 
de iş aramaktadır. (Vatan 55) remzt. 
ne mllrııcaat. 

• TUrk«;e, a.lm:ınca vo transızca bi. 
len. gayet sert dakWo yazan bir b3. 
ran i§ aramakta.dır. (ROSA) remzine 

Orac t. 
• Tl~ret lisesinden mezun, muba 

sebe ve franSleca:~;ı tyl bilen bir ~nç. 
öğled n sonra tıcrh:ıngl bir müessese. 
ac t1 ıırnmaktndır. (2 N) remzioe mu. 
racadt. 

• Sa1.14hları ~Iayıp, nk~amlan 
cvınc dönmek ÜZ"re. ev i§lerl ve ye. 
mek yapmnsmı bilen bir bayan ~ ara. 

k drr. Yn Iı bir bnya da bakabUlr. 
ı A. 'il remzLn n:ıUrncaat. 

* L!sc onuncu nrfa. kndar okumu. 
ı' c;: ı cuzglln, b.raz frnnsı:ıca bfleo 
r · n, 2 yafınd:ı c;:ocuğa bakmak 

' ders ' nne t istemektedir. Clddı 
b r el lrcd ynzı ve telefon işlerinde 

ır. rE.ö R.) remzine mUrıı 
IJ t. 

• 17 yn nd.:ı, orta l dı.:n tascınmn. 

meli dn,•t'l? kıırsutıd n me:z:u:ı b!r bo 

ı • m 
c:ı:ı•. 

28 y .. _ıı da. c!ddl, nnmuslu bir genç, 
resmi \ e husus! mU"sacsc veya Ucarct 
hruu'l1" ç lı m:ık istemektedir. (N. 

Müteferrik : I 

• Hı:ıdımt;ö;ırtlndc bulunan her on be_ 
gUndc bir tstanbula ,izlı.11 gelen bir 
genç il-1 bir kadın, \'Cya nc~cıı blr nllc 
Y"' nnıda p:ınsıyoner olmak istemek • 
tcdir. <Pnnafyon) remzine mtırn~at. 

Aldırınız: 
A,ıığıdn l't'll11zlerl J aı.ılı otan o. 

l;u~ııculıınınrım 11nmlllnll3 Kelcu 
mcktuı>!An icfarelmnl'mlzdetı (pazar . 
lan ha~) ı.erglin sabahtan öğleye, 

lmdar \'C sn:ıt 11 den onm nldırnı:ı. 

L.ırı • 
(M. ELKAR) (Fransızca. dcrsl) (Ş.) 

(K.M.Accle) (Zaran) (Yarar) (AD.. 
~alnn) (Vatan 55) <Ölır.lyecek 8§k 
llS) Medic) (M.1012) (25 Sedef) 
(S.V, Çamlıca) (F .K.M. O) (Saat) 
(İ.T. Egluna) (Ful) (H.Ö. sevimli) 
(H.V.) ( F.G.D.) ( H N.) (F.Z. 88) 
(0.P.K. 2 72 (R.P. 3~) ( M .K.A.) 

(A.Alımct) (O.K,) (Nadlde) (Aktn.. 
tny) (T.R.B.) (Mehmet ~5) {G. Mine) 
(PJ. 24) (S.B. 12) (Y, Alan) (1..eman 
Y.} (Denk) (24 Şcrcru kız> {Bahar 
~ıı: (;'I ı ) (1§ 45) < Al<yliz) (İnci) 
(85 Aydogo.n) 

12 33 hicruı mnkar.una r-
kıl:ır 12,4.5 njnns 1a;oo mtizlk: liarkı 
ve türh!Ucr 13,30-H,OO mUzik 18 00 
ı::ınt ayarı l"i,03 fnml s:ızı l!l,00 cı rd· 
ı .mc n•ı 10,15 mUZlk 19,30 r;t a
yarı, njıı.ns l9,4ü yurttnn St>slcr 20.15 
Radyo gaz~t.sl 20,1:; az eserleri 21,00 
ztnı.at tnk~ımi 21,10 eviç :n kıımı.ndnn 
beste ve arlal r 21,80 b!kfıyc c:ıntı 21, 
4t'> müzik 22 80 eaat ayarı, ajans 22, 
45 mllzi'< 22 55 23,00 1-ııpanrı,. 

AJUml tahvlll kabll e~r~Et Döv. 
Diğer dövizler \'C BorÇlu Jdllr!Dg 

'\lrlyelm 

Hazine Tahvilleri. 
D ruhtc edil n c'l.·ralu rıakd!yc 
l(il r~ılığı 
l{anunun 6-6 l7.cı maddclertne 
tevfikan Huı.no tarafından vnk\ 
tedlyat • 

Sflnedat Olhdaaı : 

TiC!ln st>neuer ' . 
F, bam \ 'C 'I'-abdlllt Oi.iıdarn: 

( 
1 

' B 

Deruhttl edilen O\Taln na.k. 
diyenin karşılığı esham ı.·e 

tf hvıllt (ttib:ı l~'metlC') 

Serbest oshrun ve tahVO.':.t 

Avan5lar : 
Altın \'C döviz Uzcr!no e.vıı.rıs 

Tnhvfliı.t Qzcrtn~ avamı 
. ' . . 

Hnztneye kısa vadeli .ıvan, . • 
Hazineye 8~0 No. ıu ımnuna g6re 
açılan altın l•RrrJıllkh avnns 
lU!IBedarla r 
l.\lahtP.lir 

Beıt~ Askerlik Şabetdoclea: 

' . 

Ap.ğıda islmleı1 yazılı subaylarm 
nceıc eubenlJze muracaauıın, e tmedllr. 
len takdirde baklnrmda 1076 eayıl> 
kanunun maddcl mahsusuna söre mu, 
emele yapılacağı, 

l'ıyade teğmeni 

.. 
1\.1, Azmi 
Halit 40037 
Kerim 42:507 
Kemal 47347 
Osman 1636S 

Topçu tcğn1c.nl Cemli 44813 
,. ,, P.eşat 41;12 

Muhııbcro \lst.eğmeni Cclul 19489 
SUvari nsteğmenl SandctUn S53 
Le\"BZlm asteğmeni Nebil S9100 
Lcı.'tlzım teğmeni Adil 39040 
Harita AsteğmcnJ Ncca.tt 30953 
Levazım asteğmeni Namık ıros;; 

3. et sınıf muamele Mc. Muhittil:ı 
S23Hl 

UO K 'lO U 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 111 

!a!ı sm~=mcle !la. Hllınl Oğ 

SRııiyıt Harbiye te#men, AtAettln 
4702~ 

D '\JltLİ n~ t\JtlTEB.'\ SJ 1 

l>h'Wl~olu 104 
ollerl: Zv-G.1c;: 223!"! 

-.- tedlyat 22.!27,9~ • 

66.681.837,2~ 
Deruhte edi!.m c\7akı 

7G oıo .:s,Q! bakiyem 
r:akdlyc 

1 r,.ö20.~na. 

lSS.'N S.563,-

2~%7.983.-

45.316.981.93 
8,998.4M.'7J 

4.00G.19 
7.M8.890.-

-r-

Kaq;ılığı tamtım!'n nltm el ıra~ 
ll&vcten tcdavillc \'a:&'dllcn 
lecskont mukab:Jt ım, eten te«ı.ı. 

"1lle '"azcüııen 
Hazineye yapılar. uıtm knrşııık!ı 

nvans mukabili St'O::! ~o. ıı ~:a:ıull 

muc!blno UA.vcten t"davtilc ,n. 
zedilcn 

1EVDUA1': 
Tilrlt Lirası 
Altın: Safi miogrnın s;;. ı:;o 
88ii0 • o. lu rı:nnnnıı glırt: lı~zlr.• :\ c 
ıı.çılan ııwu ımıkalılli t \dı ,,ıu. 

aau olhrılar: 
SAfl mıogram 

Duvlz Truı.bhUdatı: 
Altmn tabvfU ltıı~J dörl.t!~ r 
Ol!;er e.5vtzıer \'C Ol:ıw•·tı 
rı:tı: bnklyclc-r! 

. . 
ıt: • 

n.000.000. 

'!.;O 000.000,-

1 IS.000 000.-

!•.2ôi.'?lH.9 
1.2SS.78"',0 

78.12-1.167.9 

181.500.000.- 1':'5.811.f>Yi,19 MuhMl.t 
~0.980.U 
ı:ro.~ıo.~ 

4.500.000,
ı l.4ZC:Uii!J.14 

l'ekb 876.881 .SM.8<1 

ı Temmuz 1918 tarUWıden ltlbaftu: 

mlnönll, Yabancı Emin&ıU. Şub lmin.. 
de kayıUı 330 Ve SSl doğunlJU ihtiyat 
tratın Piyade, Jaııdarm.ıı, Orman Ko. 
ruma, GUmrtlk, Suvar!, Topçu, !stih
ldl.m, tşıldak, Muhabere, Nakliye, Sıh.. I 
hıyc, Mızıkn , ve bu doğumlu1arın a~e
mllert ilo gayrı mll.ııllmlcrl (snkaUa::
harlÇ) la!lm \"e terbiye maksadı ile 
sflAh ııltma çağmlmııılıı.rdır. Şubelerde 1 
t oplanma günO ~6/1/942 Pazartcnl gü.. 
nU saat O dur. Tayin olunan toplanm::ı 1 
(iil.nündcn sonra gelecekler lınkkmdıı l 
.Askerlik Kanuııunwı UO vcı SG ıncı 

maddeleri hUkmllnlin tatbik otunnca~ 
U!n Olunur. 

.. ~~~~~~~~~·~Y...rY. ~~~~ .. ~~~~ ı ,., 
~~ c,ı.c:a11 UeGbs 

~~ Ahmet Abho'\'Unlu 
~~ l'ablm l'alirnhuıe Pata. l'ıio. ı 
~ 
~ 
~ 
f 

OAHll.ITI! IHtJTIWASSl :::;J 
Takatm: l'aUmbaDeck G!Uıgfır 

apar11mı1n bergtln iS~leden sooru 

bkonto haddi % 4 .\lhn \izertnr avans 3 3 

D "·let Demiryoll arı Ye Limanları ltJ...._ 
Umum idarcıi ilan!an 

'>tuhwnmen bedeli (4920) ıira olnn l50 adet ı'~IH:, topuılu dr~Nııj m m. 
' bsllc 250 nd t ~dik, tırnaklı manf'\",.H). ı,.25.1194.2) tar ;amb:ı "'U.0ü ıra l 

114) on durttc Haydnrpafadil Gar 1.: n "'' ô:ılılllnd, ki komi1>-yon taı'8fmda· 
paz..'lılı. u ulllc eatm aJınacaktır. 

Bu işe {;'lrmck lsUyenlcrln liSS) hratık lta.tl tcm\ıı:ıt \'C' ı.a.uunun ts. 
~m cttı.,,ı \'e n!k'e bhli'ktc p::ız.ıııık •·UlıU . nt\."lc kadar ı,o.11sy<:1"' mür • 
<'nnll:ın ı. zımclır. 

P.ı ı.~ ıılt '1 rtn m 1 r komisyondan ıır.r.ıFtZ olaMI. dat;ıtııı :ı,ı.;t dtr. 
(·IG7J 

Ana. tıutla A \'rup 1 ttı orı:u»ncı aoğru ~ a nakli .ltma r~ h.'lu DD 
.:ıl2 1~0. ı tarif 1.2 l 12 tnıllılnden ıtibıı n ~~ eiınfül !' J ,." m ... JCt: 

nakliy tınıı d \ tcşmU c llmi<:Ur. F 7k. tnf~!l t kin lst.ı yonlam mUrn ~t 

ld!lcbıJu. 

lMU:.tıb •11\lııci lr,.n m ıuıırlnğtmdan: 

0/937 
Bıı borttruı dola~ t hncı' tlm 

olJp put ya. ~vıilmcsln_ karar ~ rı • 
ı n halı, radyo, l.ılliedcn tbatet 25.l.942 
.:ı:-.a 'ın ljUnU s.at on be ta Harbiye. 

d H ıj ı.onn,ğt ca.ddcıdnd YUc:c apar. 
t?'ı •·ı• • No. Ir daln'Sinüc :ı~ıl~ nrttır. 

ma. U tat.ııac::ıktır •• Iu um n kı-. 

mefüıınln j.ilzd ~ t>lı • b ı.\ utn; 

aığı takdirde 80.1 !>42 cuma gtıuU nyn 

mıı.t:alde ~ t on ltıd • icra cJlloet!lrtlr 

lstcltlll011nin ma.ba. Un h-urr trulutJ 

c lt nı ·ırnr a mllı 
:ı·ır. '163:!S) 

ııathll !An ol • 

1 

1 - Yer•ı Beyoğlu, Yabarıoı Beyoğ 
lu, Taksim, Beıslkta§, San yer, Eytıp 

••••••mıllll•m!l••ıd 13 turkuy, l<"cJ.Ub, Şehremini. Yeril E- iiıı•••m•=:!!::m•••all 

-8-
O zrunan yliz· .. 

•un biıtun • ..ıs.. r - - .. ma nıık. 
Iı.:nm tu. Fal t şimoi YilZUnün 

:..ıdrır.sı bwn00.'1k:ı jdj, Dıılın za)i . 
' :ıha sauydı. En uınk hnrekell • 
.,.ınden bile büyük b'r yorgunluk. 
ahruıunUlsiir. bir ıstırap olmnuyor. 
ıu. 

Puvaro birkae &dmt gerileci:i. 
Kızı <laha rahat tetkik etmek isti_ 
·ordu. Ayağıyla mutt-ısıı, asabi :ı
•J:ı1 ~ere vuru) or, r, ' h gözleı iı.· 
.! bLr aı;e;; yamyoıdu. 

Zavallı Ni1e, nehrin 11 tinde u. 
up e-:dcn Yelkenlllere hakryordu, 

nm!n uhakkak hi~b;r ~ey g~r -
.fiyordu. 
U{r kndm ytlzll Ve bir er tek SC• 

ova.ro a;.·t k t rnameıı h<J.b'lı .. 

\ordu Bu kUr.ük kızın yüzil ve az 
c:V\·el · 'c le e ,.ördüğıı p, ncln , 
ıes'ut yeni damadın scsı ... 
B~1c:i!.:ah h:ıfi~c o zaman m:ı .. 
m Alrı tonun ~ell{'in mlı.ı.syedi 

!·ızlıı. kocrısı hakkma:ı. söykdiği 
özlc.l h t.Iri<>dı: "Merak c"ll o • 

• um, a~b:ı v.cci n nza. ı d mu 
orlar mı? .... 
F'°>lfiy unarı düşiinürken en" 

ız bnytllerir. !en birdenbire kur4' 
uldu ve h!r hamlede a.drta açrr -

) :mı.l.: ycr'ndcn kalktı. Bir r'ft ta. 
ra~n ·c ,...J..1ycıröu. Linet Doy! ile 
koc..-ısı: ynl:la I)orıJt'd:. I..Jnc.t kc:ı. 
"'sinden, ,..U.:-elüğindcn. .servetin -
<ıc.:ı em· bir tmzcia ndetii. cJV1ld • 

urlu. Genç kız bir ndrm ileri a.1• 

tı v mes'ut Mit birclcnb!re nnhln.ı 
mı rrib o! ıuğu \"erde kaldı: 

- J::ıkelin: .. 
Diye J.. net Do··ı h::ıı'hrm kt n 

k n ini alıım '11. 
- Ronjur Linet.. di:,e ger." 

k - .,··ı fınctle n tık" el:: elti. Yin" 
mi r ' ., G"rü Ol'Sunuz nı h r v :-. 
de kfU'Ş'la t\·on.ı.:7.:. Bon.İuı ~im~ .. 
!'en na5.l!sm ! 

TA.net Do • .. .!1.!lki but.Un ku~ve 1 
kefll!.n:'ş ~ lı:l' ~':'. ~'M' lı 
• ·~ ~Nn >(! ~l yQail ~ı.-1 • 

det alametleri ile btuıı~tu, kızardı 
\.'e Eanki zayıf kw tokatlamak jır:ı. 

ti.rormuş gibi hldd..:tlc bir adım i · 
lcri~e attı. 

Belki biı: ı::cy yapacaktı. Fakat 
kcndınc hak'nı oldıı ve f5a~m bir 
hn.ld": 

- Maııallalı Jnke;lln dedi Bu. 
radn biribirlmize tesadİi.r e~em;• 
Zi hiç beklemiyordu1·, değil mi'.' 

.Takelin eğl~ir gibl. hil' gC.l~k 
be\'a "ı: dL~erini göstel'di: 

- Nnsıl, gnfil av!an<Jın•z <le • 
ğ"jl mi": 
D~di. Doyl r!ell~igi.izel bir cc\·:r 

\.'t'rdi. sonra kar sının kol unn gi ~ 
r rek: 

- Biz yukıml:.1 ~3~ i~c~cgiz dt>. 
ğil mi Linet? 

Dedi. Ve kap:)n doğru yürüdi"
. er. Hergül Puva.ro cia a k&larinı 
l kin etti Az somıı Linet Dovlıl'ı 
ı,ocaem::ı. ;·ıwas:~n: • 

- Sövlc alfab'.lşkm:ı Simon. 
i ne ynp.ae:ığız? 

Dcc!i ~ini <ln:;:dı:. Ve eıxcğin :: • 
ı, lı" n-·en·n 1.ıl r mi.i1dct evvel 

f,')n i hir lvklll)tlıda ~ ıunda'ıii 
1 'r -.ı ıı h't:: p ctlerken duıtl.ıt1u 
et". c · l r-eN ~ .t JıA.ııil'J'W\~ i>ir r- • 
b. l" ~eve.p vorw: 

FCWtPW aasumus 

- Ricn ederim }avrucuğum. 
Bu k&dar asabi olnırı. Vazl 1·ct m •p 

hn.kkak ki çok fecl ve çok nez ı: 
fa!tat ortacla b!r hnyat veya ölü 11 

mesel""İ yok. 
He'l"glil Ptwa'ı'o gene ndn..'na ba'·. 

~ı. kini <'e!:ü. ••- Bu delikanlı 
MUhnkltok ~;anlm düşüoil~or, O ta 
cia h"klknten bir lınlat VC:\a ölil ı 
meselesi va?"! ... diye kendi kend'• 
r.t" flöylcndi. 

H•~RGOı, PUl' 1 O~ •• iLK 
GEVE ZET !{.J 

HcırgüJ Pu\.·aro birl,.ıç s:ınt son
' a Jnkelin dö Bc-Iforu Nilin kcna. 
nndaki ka\•ahklar Uzeıindc oturur 
buldu. Jfo.f'ye genç k'7.JU otC'Un. 
<.fönmen1lş olduihınu ve h:ıyalil.l'ı 
.l!lln:ak için en mUsaft yer olan 
b:ıl1çedo ve ya neh·r kenarmd3 ket' 
.J ini b· lnhilcc~ni tahmin e t 
:nişti 

Genç kız cenesini avu~ları için 
IJ,,13 dfu,'finüyo"rdu. Puvnronun a
nk E~ terine b:ı.şmı ~cv'rip Mk ~ 

m.,.:ır bile Ht>flvc yaklaştı: 
- M: ı tıİ d~) B~lrlır. tle.1 
~ €"'Jiflr ~ niı. .,·:ıi!He ı ·ı 
>~ caı.~11 ~ris )Qm. 

.f~l>ll g&tali Ciidet- Uıt.-hli\ • 

\( u. 

d ... -ı u ı .ı.ldırdı ''C m"ıSum bir 
u ı cimi 'khrmın kcn{lrmrbn 

- liayhay, dcd • S z mö ~o Her 
' l PuYarosıımız değil mi·. Ö~·!t; 
•1 ınnediyorum ki bur:ıyn <la. mu 
~ Do;r ı ta:ıı.fmdan göııdeı ''di • 

ı ~ . \ · · en.izde muva.ffn '- olın ~ 
~ z bıiyük bir ıkn mh·e nlac3ğın z 
rin ntı.hal<.;rok .. 

ı"uı;. ro ,.,.ellt' krzı.1 • nma otur
:.ı. 

- Tclınıinıniz kısmen doğru, <le 
. Fili rıl(ilto. n-: e\ ,·cı ln::rdanı 

ı o. l'ı.:.ıı ~an·nd ydım. Ii'nkııt s zi 
~t1l1in ederim lt' size hel!i o gön. 
Q.~'1"01CQ'.\. 

- Şu halde benimle r. · çin ko .. 
ı u llak j,,,.t.iyoı-sunw:? 

Pu .. nro ge ç kızru hu Slla1ine 
ka b.:r sualle c.e.,,np •erdi. 

- Yı.atmaze1, cleai, Acaba beni 
lıae:k bir yerde gi.'rmr ı1ld•ığunu.. 
u lı fırlıyor )llUSWıuz . 

- Harn- mösyö Puvaro .. 
- I"n.-knt brın sız: d ı: ev' ıJ -

ıiea 7\irdü~'ti.mu }'ek :" ı:ı hntırlıyo. 
ı um. Londı da. "B'nrn te• ze,. ı(J· 
!. n.t .. mıda bir 3.k§nm hm ısiz'ıı 
tl\<IZ:ınızın yan-nda otnruyor-aınu . 
''ıınwrzd:ı . ır~· \ . inıon nm 1 

•nrdı. 
C'cn:-- kızın ~ ü. 1 Ua.u t,ınildi. 
-- l!':\ e•. d • o gOCCl i lıaUrlt-

• uru . 

- O ~denbcı i bit"(}ok 'n.knlaı 
c eı:: ti değil :ıni '..' 

- r;,. t mösyö PUVcl.r(>, Söyle ı
q - iruz g i>j pek çok ve.knlar g~ 
tl. 

G ..... n" kızın sesi rok acıydı. Puva." 
1-cı s"5i c a.zanıi tatlılığr' vemıeğc 
ça!IŞ3.rnk: 

- Matmazel. dedi, size bir dOS· 
olarak hita.p edisonım, nrtı:k mn.. 
z!yi unutunuz. 

- Ne dediniz? .• 
- Maziyi unutunlız Ve ieUkbO-" 

le dönünüz, diyorum •• 
Olan oldu. Bo~ ncclameUerdeıı. 

intiknm heveslerinden ne çı:kar? 

- Evet, işte bu teklif nıuha.lC
'mk ki Linetin pek h()6una gide!· 

- Sizi tem.in ederim ki şu aıı• 
da onu qeğ··ı bcıı sizi dil.şUnnyo ' 
ıunı. ~Yet, :u;tır._p <.ektiğiniz nıll" 
1.ıakk •., frt" t bugünkU vnziyett 
l•l~ bu ıstırnb"luu artf.ırınaltbl1 
ha.~a biri~ yanyamnz. 

(ncNıırı r ı ı r• 
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Kartl~r yarın dağıt~lıyOr 
) TEVZiAT PAZARTESi AKŞA- ~---S-abı-k A-ma-rik--a 

SovJetl~r 
Viazmaya 80 

kilometre 
yaklaştı 

Japonlar 
Yerli gineye 

asker 
çıkardllar 

Rru lmooetlm Uç tayyare pmiainct... ~ 

Mojalula ~ ellllea uçunılan.tanarel!J' ubrllfl 
~ hımaye edıyor 

~etctlş~

Fransız - Alman 
Munasabetleri · 

Bir hırsız çetesi 
yakalandı 

(lamla....-> 

Alman lraooetlerinin ricat 
hat~ lıamiye ~qıyor 

MiNA KADAR SORECEK elçisinin·bayanatı 
Moaltova, .U ( A.A.> - Sovyet ge

ce teblill; 
22 sonkAnuo pnü kuvvetlerimiz 

batıya dolru ileri hareketlerine de
vam etmışlerdir. Birliklerimiz bir 
çok kalabalık mahallerle Borodino 
nun takriben 7 kilometre batısınd~ 
Uftrovo şehrini işgal elmişlerdlr. 

o 

Evlerce kartları alacak 
birer kimse bulunmaltdır 

TOrkler 
Eğer tehdit 
edilirlerse 
masadan 

kalkıp çarpı
şacaklardır 

21 ısonkAnunda 16 dlltmao tay. 
J'&resi tahrip edilmiştir. Bil dart 
tayyare kaybetlik. 

VllA1etlD tebllil 
22 sonk!ouoda Yosko-ra civana. 

da beş Alman tayyaresi dOştirüt
maıtör. 

Londra, 23 ( A.AJ - Sovyet <i-. 
dmu MoJaisld işgal ettikten sonrı 
tehrin 30 kilometre ötesine varmı$
br. Rualann bu sabahki lebJit::e. 
rinde lsnıi geçen Uvatova BorocH
noya 8 kilometre mesafededir. Ruıl. 
ı..- Viasınava 80 kJJometre yakkş.. 

Singapurda 
japoniar iç 

müdafaa 
çemberine 
dagandıiar 

, ............ , .. ............ 
11 ........ , ...... .,. 

LaMn, il (AA.) - B. B. C: 
Ma1.,a'da B11ftlcul tayyareleri 

f ~lls kuvvetlerine yardmılatlnl 
uttmnJllar ve Joho!- eyaleti dahi. 
linde bir Japoa nakliye koluna fid
detJe htıcum ederek bir tımmıı 
tabJ•p, bir lc8mmı da haara ut. 
1"4tDU1lardlr. Sem u ... a.rfmda 
~:yelte e8Mll bir delillkUk ol 
ır.em&ltu'. 

4,3 deNceJ'8 kadar ~- Baro. 
metre iM yOkael.mektAldlr. Eter baro. 
metre bu tuflde )'OUellöekte devam 
ederae bava yamı çok iyi olacaktır. 
BUgOD ve tıa gece kar devam ede • 

cektlr. 
Dtter ıa,aft&D ·dilkkb ve mONle • 

ae ve bina ..ııtpıenne bu aab&b bele. 
diye memurları taraımdaD tekrar 

CDevalm S 'incide> 

0 mıflardır. Diler Rus ku""eUeri M._ 
Tir'- Jaiskten çekilen Alman kuvvetle~ 

a Ordala nln rical hatlarını kesmek için ikİ 
ıallıemmeı tel '-il' · koldan ı~erlemektedırıer. Sovyeuar 8• 1 1 Alman mudafaa hattı ilzerinde Ori!, 

• 8dllmelıte•ı- l Kunsk, Harkof şehirlerini tehdit aaa· etmelrtedlrler. 
o 

y eabe falsolu nokta 
Türk. Rua 

miinuebetleridir 

IAmdıa. il <A. A.) - Röy. 
terin Biyaaf muhan1ri yazıyor: 

Bafvekil Ç6rçllln avam kanıara. 
amda yakmda aı;ı1acak mtlzakere 

1 esrvısmda umumi VUlyet ve Birle. 
9ik Amerikaya yaptığı ziya.ret 
1ı.ır1rmdalr1 bahatı dinledikten 
snnra htıkOmete it.i:ma.t beyan e 
'1elı bir takrlriD r.naete tevdi ;_ 
a.lleceit unılmalttadır 

nihaJdka htlkiıme~ ınüzakere 
e5D&Smda mUnakqa edileoek mev 
niarm fev~e· ehemmiyetli ol. 
muı huebıle ~lterede ve ya• 
bencJ memleketlerde hıglUz hW· 
metinbı malratlan baklanda IÜP. 
heYt- yer vermemek için itimat 
reylnin vtlcudunu ltlzmnıu gör • 
!nelttedir. 

\ 

Son IJ(inlerde 44 ıelıir ve Hy a.. 
hnmıştır. Berlin radyosu, Rua?ann 
dalsa halinde hOeum ettiklerlnl 
söylemektedir. ---o---

Melburne. 2J ( A.AJ - Bqvekil 
namına aöı söyllyen malaeme nan. 
n forde şlıyle demiştir: 
Perşenbe gOnO saat 16 danberi 

Yeni Gineden hiçbir haber alam .. 
dık. Japonların Rabaul'a timdlden 
aaktt çıkannıı o:duklan neticesine 
urmak mecburiyetinde kalchlıausr 

\ sanııoonıs. 
Hava nazın Drakeford, Yeni Gi. 

ne clvanndakl laPoa deniz kuvvn.. 
lerlnin bilhassa llç ta,,are ~ 

..,....,.~_....-... ~-llı,LlılntL'-M" etmitUr. 
Naaırlardan Forde. Y vtt 

20 Ameri
kan milleti 

Bugun Mihverle 
munasebetlerini 

Rio • De • Janelro, 23 ( A.A.) -
Birleşik Amerika heyeti mabfiDe-. 
rinde, yirmi milletin bug(lnkli ~ 

<Devamı 8 belde) 

EY8ll, SldneY'e yapacaktan seya. 
battan, vaziyet mtıııasebeUyle ~ 
geçmişlerdir. 

JaPon kovveUerlnfn büyük tıs.. · 
mınm Grenivtç · adaSlndald tlste• ·, 
taamıza aeçlfklerl unılmaktachr. ' 

Melburne, 2.t (A.A.) - Japonlar: ' 
Salamon adalana1 taarnu etml'" 
terdir. 

Şakar rıyatları 
Kup şekerin kilosuna 62, kristal 
şekere de 45 kuruş zam yapddı 

Pera'teade llrr ili lıdaa llzla ' ' ''' 
ıatdmıraca lr, toptan 1111.-ır tılldltetlldl 

ADımn. %Z (A.A.) - Bat\"ellilettııa telıUI eclllmlttlr: 
1 - 28/1/l&u Cuma aabahmd&n lUb&nm ktlp ieker fiyatma kllOda. 

62 ve krtatal oeker fiyatına da kUoda 45 kunıt za.aledDmll ve o-ker n 
tlflD& mllsaade olunmU§tur. 

2 - Peralwıde aatı§larda, lzam1 satı§ mlktan bir kilodur. Toptan.. 
cılar 11&b11armı ancak ,eker Ucarettyle me§gul oJ,aDl&r'la teken •m•"tm
da iptldat madde olarak kullanan baklkt ve bl>.kml p!usl&ra ve devlet 
da1ro ve mOe•eaeıertne, mekteb, tıa.st.&h&De pbt umum! veya menaftt 
umumtyeye bAdim mOeueMlere yapllabillrlel'. Şu kadar k1 bunlar da 
toptan aldıkları tekerleri yalnız kendi 1f ve lhtıy&çlannda kvUM....,. 
mecbur olub bqlralarma devredeıneZler ve aatamaaıa.r. '""',_ __ _ 

Japonlar Fakir aUe çocuk· 
Rangona 160 larına şeker veya 

kilometre para verilecek 
Yaklaştı göl;~kara:•: k ;e;ilen fi;::: 

artması karşısında fakir aile ~ 
o - larının bu gıdadan mabnım kalma. 

BU•• •• k d •• b A Çine luup malzemai ma!arı gibi müşfik bir dil$Dneeııt. yu annemizi un e edı ~ki)'Qfının knilİnai lıdel hüktımet böyle bir içtimai yardllll 
tutul mevzuun .. 5 milyon Ura tahsis e71e--

İS tİ rahatga" hına bıraktık U)'OT mek karannı vermiştir. Ba paranm Londra, 2S <A. A.) - Ja.ponlar beş yaşına kadar çoculu olan Mo 

Gazetemiıle ''Valcıt•• ve "En Son ıorunlannın akraba ve sevdikleri. cenubi Blrmanyada Uerlemeie uğ. kir ailelere ,eker tevıU vQa bu .. 
Dakika .. arkadaşlanmııın sahipleri nin göıyaşlan arasında ebedi i!U. t'aflll9:1'tadııiar. Hedef ittihaz et • ' lelere nakdi yardım yapılması ~ 
Asım, Hakkı Tank ve Ha'8n Rasim rahatıAhına tevdi edllmi•llr. tiklen ~angoon Çine sevkedilecek elle kullanılması bahis rnenuudur. 
Usun anneleri Bayan Sıdika Us'un Cenaze 

00 
ikiye d<>!ru doktor olan baip malzemesinin merkezi • İkinci formlilün tatblld ihtimali 

evvelki ıece rahmetirahmana ka. Ferid tbrahlrnia Yerebatan cadde. dlr. Japonlar bu h&reketleı1 il daha kuvveUldir. Bu takdirde l.-u 
911flu11J11U yürelimb J'·dUlrak 7U. sindeki <Salhk yurda) ndan kaldı. Çine harp malzeme.ı gönderilmesi· ı cük çocuklu fakir ailelere para yar 
rnıştılt. nlarak ~IJeyin Beyazıt camllne ne 1ilbl olmalı tlıtemektedlrler. dımı Sıhhat ve t~ımaı Nuaveuet 

BOyOlt annemiıla cenaze Uirenl getl llDıi burada namazı k h m.m•:, ıueta= .Japonların Rar: I Veltl1ettyle Kmlay Ceml'9tl ta,... 
dOn MleyJn l'.IP.ılmı" <>Aulllrııun, r 8 ve (0."918• S .. __ a._ı). ne 1 '°°"8 1 kilometre yaklafbklan• fından mDıtereıken tesblt edil~ 

~ ' 111 nımrıktlıdlr. bir usul dalre•ln.cle yapıJacaktrr 



Pasifik lıli.diseİeri 
Guan1a 15 defa hücum edildi, ilk 14 u 
neticesiz kaldı, 15 incisi inuvaffak oldu 
Los AoJel Tnymls g:ızeleshdıı 

1Tonaiu!u mulınblri gazelesine ya. 
ııyor: 

Düny:ı cennetini ateşler içındc 
::ıoröüm. Burn)·:ı dünya cennetJ de 
nlldiAini daha Amerlkndn ik'!~ 
Jitrenmişlim. Burada tah!;:ımat iş. 
terinde kuJlonılmc.k fizere aydıı 

1000 dolcr a>·lıkb mfitehassıs işçi. 
1 r aranıyordu. 

Amcrfkndıın hareket eden 1500 
ı çi arasında ben de vıırdım. Guam 
dasının en belli b:ışlı sokn~ı olan 

Sanrernondo donluvaleskidor so : .... 
ına ilk oyok b:ıstığım ROnnn üz:!!. 

rlndc.ı lnm nllı ay geçml~tlr. 
Milstnhk"m me\•kldc memur ola. 

r:ık çalışıyordum. İşler yolundn 
gidiyordu. Gfinde 8 sııot çahşıyo
nız. Boş saı.tlerimizde en mühi"ll 

1 'lee::ılz MnnllJ:ı 'rı.ı >ohut .h. 
noluluıfan srlen yolcu •ayyoreslnin 
ıııişinde \'C haval:ınışında haz r 
huhınmaklır. 

lıkklnunun ücüncü günü list lm
mond:ını Ho'mes bizi alıp loyyarc 
meydanına s<J!Qrdü. Ornd:ı bize '>f 
:ı:ıllenbcrl fevl eUlde ahval mn e.. 

dildiği haberini verdi. Bu haberin 
bizim için en kötü tnrnfı hafla 
ızlnlerinln kaldırılmış olmasında • 

G llkkAnunda Monilladan gelen 
la)"Ynre vosıtıısl~lc l\fonll'.oda Te 

lnga.,urda d:ı izinlerinin kaldırıı.. 
mış oldttAunu öRrendlk. 

Ertesi pnzar sllnO 6,5 ta tıımrc 
ürullüleriyle uyandım. Aleliıcele 
alktım. Gök ~fızü ıayyareden bu 
uı·~rla kaplıydı. Kıy:ımef sfinünfi~ 
ürullüsü \":tr. İlk bomh:ıJar pallı-

\ or. Ye. e yotlım. .Tan·areler tny. 
\:are me}danma pike hücumu yapı. 
<'rlar. 
HOcumlar gıl)Tİ munlnznm anı

hklarl:ı bfilfin pazıır Silnii df'Vll"?l 
Uf. PazartesJ gün6 nr:ıl.lnrdıı üc 

faPon gcml!i göriindü Umnnd:ıki 
\mer.knn ~cmilcı :ıı<l •n \'enııen de 
'11ir ııldı, Ogü~to da onu tnkfp eın: 
lııpon ı:ıemı:erine hGcum etm:.ik 
zere arıMılıır. 
Hava mc)'clanı bomb:ırdım:ındoıı 

Jk zarar sörmüştü, htıngarlar yı. 
ılm ış, tan nrcler )'erde pcrçnlan. 

mıştı. l.lmonın bütün rıhtımları h::ı. 
rap olmuş sıbiydl. 

S:ıJı gUnQ sabahın 11 lndJ vaziyet 
ne olursa ol un sonuna lcndnr mu-
1,avcmcı emrini nldık. O sün akşaru 
ıızer! kum:ındnn Holmes adıı)•ı Ho. 
nolu.uyo b:ıl:lnyan kablonun kcsU. 
di~inl ö~rcndi. 

Snlı glinü al şnmın s.ınt yedisinde 
ılL. Japon scmlleri adanın şimal 
ısmın:ı l n:ışmnk istedi. Aclnda!d 

kuvvetler 200 b:ıhriycli, 350 er ve 
JOO ıımcll'dcn ibnrelli. Düşm!lnın 
fil, uc;k r çık:ınnn tcşebhüsü m:ı. 
\•nff:ıkı)elslzliğc uftrndı. ikinci le• 
ebhüs Gunm ndnsının dol!u kıyı. 
ın~n y:ıpılch. Ve netice \'crmcı:ll. 

'Oçuncü teşebbüs cenup batıda tek. 
fı )IOC DIU\"nff ı,,, lo;j •lıft 

ıığradı, hu surelle çnrş:ır.bn sabn. 
hına kıı l:ır Japon ar 14 defo karaya 
3 ker -ı:ıknnno lt'şcbhfislerinf te • 
rarlad far. F:ıkat sonunda kara:;n 
ı)ak b:ıslrJnr. ŞQphe .. fz bu bizim 
ok az oluşumuı;Jen Uerl gelmişllr 
Bütün sere çnrm~hklıın ııonr~ 

:ıb:ıh olurken ndnda bulıınım 22 
\vrupıılı knclınl:ı 15 çocuğu kilçük 
bir semiye yer.eşlirmck emrini tıl 
dım. nu vazife)! bitlrdi!.ıen üç s:ı: 
at onr:ı bır yuk \'npuruna binerek 
ndoyı lcrketrnck em rl verildi 

Üç ı;iln sonra Perl Horbur' lima. 
nında karaya tıkıyordu. 

sarfcdcceğimlz paraya dc)mez, bu
~ya vereceğimiz dol:ırJan fhtiyat' 
ıçlodc olıın çiftçilere dağıtsak da. 
ba iyi hareket etmiş oluruz . ., 

Bu mcse!c sazcıeJerı de a!Ukııdnr 
etU. Ne\•york Hcnıll Amerikan 
kur.nay heyetini haklı sörüyordu. 
Fakat bu işle rok neeJeye ihtiyar; 
olmadığını sö)Hıyordu. Amiral bo. 
şuboşun:ı r.ştı. Faknt kongre pa_ 
ra vermedi. 6 morı 1939 da amiral 
istedlf;inı blr daha tekrarladı: 

''Guam Japonlann eline düşlrAe 
buradn üslenecek düşman ta)·yare• 
Jerl ve denizcllılan F~cmenk Hln
dlstanı na ı:olaylıklR hücum edebi. 
lirler.,, 

Bu taleple beraber Amerikan u 
yanına mütehassıs rapor!nrını ha\•l 
bir de dosya gönderilmişti. 

Japonya bu rnilz:ıkert-lerf oJak:ı 
lle lnkip edi)·or, bllhıııısıı rmirol I.ıı
bey Uc amiral Hepbürn'un: ''Tak. 
viye edilen Guıım hOeuma mukave. 
met ettiği müddet zıırfınd:ı d05ma. 
nın nle:rhlmlıdckl harekeli nellcc 
siz kolır,, ('Qmle~ini lebnrliz cıtır·: 
)Orlardı. Amiral iiyjnıfn muvaffak 
olnmnyınt'a nu~·c)I torarınd:ın kı;. 
bul edlldl. Ruzvcll nmlralın rikrln• 
deydi, bir defo dııh:ı &ydna lıaş,·uı·
du,nr. 

Aylin bu işe ıınr:ık 1940 yılı c;on. 
lnrınn doğru el nllı. 19U uhntınrlıı 
ltongre Guam, ve Snmovn adolnn• 
nın lohkhnl için 243 milyon dolar. 
lık bir tnh isııt ''erdi. 

Fnknt scc knlınmıstL 
1G ill•kanundn Japon umumi 

lcı:rargı'ihı Guom ndoc:•nın uıptedU. 

dlğinl haber verl:rordu • 

Cumhuriyet 
Yunus Nad ,, "Şeker Uttrtndeld ted.. 

bir" l bahls mevzuu edorek §Öyle dı.. 

yor. 
"Anla§ılı)Or ki bUlduneı buruda şc. 

lrortn artacak flatllo bundan m\lt<.'E' • 
8\r olacal htrtnct ®rooecl ki lbU g 

61lhlplerln1, ~ani !,locukl3r13 lın"talan 
gözönllne nl:nr, ve b r ne otnrsa ol 
~un bu lhtıyap 68.blplcrllıe oekcrt ucuz:. 
t m'n etmek kamrm3 \1lrmı,ttr, 

\'e bu tcarara '"&rlldıkmn sonra to • 
ker llz:.erlndc b:ltço)e ge:tr temini b.~. I 
kımmtbn lk!de bir onnr konııt zam 
mctmek gibi parı;a p:ırç.1 ıırtumalam 
gitmektcnsn bu m"ttı.ın laymetlnJ tıir 
defada fıu.lac... artırmak 511rctlle ec • 
ker mı:Mlles1n~ tro~ h:ıU!nl! gttmt':ı 

t rclh eylemiştir. 
Bu )'11 rekolteslncleo eloo henüz r.n 

npğı GO bln t.on kadar stok bulanı! ·• 
ğuna ghre yupılnn artırıun llrı bunun 
voreceğl fa.da gelir 80 85 milyon tı. 

ru tahmin ol n!>llir. il:! mlktıırın • 
m!.I) on llnısı pancara fiırlıı. wi'tll?<:('t. 
ft:ıt primin .. , 5.G arll)t.n Urn ı dtı to 
cukl:ıra \'tl b:ı tatarın ucuz ~er pr'.
mlne ,·e.rt~el t 

I'ukıırıkl l:ı::ıbbrd:ı.n ııntaşıl:ın r:ıık'• 

fmt 6Udur: Şektri lı!rnz ::z:. Ve tlr:ız 

eh pahalı >11eceflz. 1'cknt bunu böyle 
yaparken meır.lclu:t!.n hem ekonl'mili 
bayatını. hem ııcl!\met \e emnf~cttnı 

konıyan dört tıaı;ı lll3Dlur bir tctlblro 
l.ıJtlnık etınekt(ı! oldu~mnu ~ ·ıne -
roıc mcm.-ıwı \tı mU!te."ılr olacv.Jrr.." 

Jf A B E R - Aksam t>osfa.!t 

Bara b " .. raya 
ei ondu 

VDAyetteo Ubllğ olnnmu~ tur. 

Mll11 mtıdlJaa illtlyaçlarmm karşı l 
llIUr.8'!l zaruretine binaen so:ı kBlm 
oıunaıı 2/1710 sayılı kanırnamc Ue 
ıtunı bakla el ltonma hllkmUDo tnb! 
tutulmuştur. 
mıru baklaı:rın el lconmn bUkmU 

ll1l tubl tutuldu~ıı mahallerde burala 
rın mubayaa tiynt ve G&rtları lstan. 
buJ VllAyetlnln ÇaWca, Kıırtal ve 6l· 
Uvri kıwı.lo.n idnrl hudutları dahllind~ 
tıoher: kilosuna 12, 1stanbUl Bcıedi3c 
budutlan dahilinde 13,5 kUnı' fı~ t 

lıonmu~tur. Bu fiyatlar c::neb1 mali 
desi ytlzde 4 de kadlr olan ~vaısız 

dökme. natUr ı kuru bnltl ıarm fiyat. 
landır. 

Ellerinde kuru balda. bulunduranla 
rm 28.l.91!? da~ 27.1.042 Saıı gtlnU 
akşamına kadar mıı.h!ıllln en bUyUk 
mlllklye lmlrlerlne blror bcyanna.m" 
vermeıerı tebliğ olunur 

Den1f ryollar111da 
ticari nak iyat 

--<>--
F'.evkaUule tenzilatlı ve 

aeri tarife 

;w8 ne ma[e 
ua ıl atı 
eşmu e 

Devlet demiryollntı idaresi, dı} 
ticaretimiz ve mcnılekelirufı Uzcrin. 
den yapılncak scyah4Unr için mfi-
tum bır karar vermiştir. • 

Şlmdil c kadar, devlet demir ı.·ol
lnrı tına şeb~kesiy·c ldnrenin ~; ru
pa hnttı arasınfüı y!ıpıJon doA'ru t'Ş. 
ya nakliyatında t ibik olun:ın • e 
billıas a !icari nnl>'iyatın bn;)fik 
fa)•dnlar \"e 1'ol6) hl> temin ed<'n 
f<:\ Jrnıtıde tc:nzlllıtlı 'c SCl rüs"'rl 
tarifesi bu lt~rarh lo dl'~ ki de nir. 
yolları üzerinden gt'çccck olan bey. 
nelmllcl b:ıgtıJ 'c nıe..<>< jcrl n:ıl-liya. 
tına do lc'imll oluıı e:ıl tır Bu ye. 
ni tarifenin l:ıtbıl. tın, şubatın bJ. 
rin~cn :.ıbnrc.n b:ışl:ınacal ltı', 

Yeni şeklin latbll.atı lıilhııss.ı 
Suriye ve lraklnn nıcmlckclimlzc 
~-npılan dc.mlr~olu nııl ll;oıntl~lc 
ın • · n 

hatlı uz rindcn mer.ıle:., 
pıl:ıcak ,., ... ; İl:ıt icin çok 
y.cllid·r. 

ı; Genemi Hatdu Şlnıı d n açılan 

lstruıbul mcbusıu:;una lSııllmUzdeki po 
:nır gum1 namzet seçim! yt'pılaC3ktır 
.P rticc hazırlıklıım başJnnmıştır. 

* Bahçc'knpıda l{uUu hıın aııansör. 
cusıı Oıı..'llk dlln nsnnsörll lıullnnırltf'll 
ikolunu ınltı§tırmı. tır. Fatih ltfıılycsın.. 
cicn bir yard.'1:1 eklpl gc'lp cereyanı 
!:camit \'C u.:uuıörcUyü kolu kınlm!ı;I 
bir baıdo lmrtnrmı~tır. Yaralı, Cerrah 
pa§a hnstruıctino knldınlmUJtır. 

Fakir talebeye · ı 
yardım ı' 

ayet;;;Utı yeaı 
e bir. er a acak 

Yeuı bir birlik halinde toplanan 
C. H. P. sln"n himayesi altmda bo 
'1:.nsn "İstanbul ilk koullamıda o• 
:irnyan yoksul çocuklara yardım ce 
m·ycUeri birliği,. nln bUtUn viW.. 
yetten gelecek mUmcsslllerl 5ubn .. 
tın yedi3indc parti vilayet mel"ke. 
ztnde toplanacaklardır. Biri ği te~~ 
kU eden cemiyetler bu umumt 
Lopla.n.tl için mUmeesillerlnl acç • 
mektedirlcr. 

Aym yedl'ii.nde yıı.p·Jaeak top • 
ı...ntıyı C. H. P. vilayet idare he. 
)'eti reisi Reşat M maroğlu açacnk 
ve birliğin dıı.ha ziyade inklvafı f. 
çin kcı.rorl&r ittihat olunacak, ye • 
~ idare heyeti scçileeekt'r. 

İl1anektep yoksul çccuklarmı 
1 n.ınayc eden cemiyetler birliği 
1 lWO yoksul tal~beyc yardım e·· 

1 

mekte ve yemek vermektedir. Fa. 
kat bu ye'cünrı mukabil yardmı 
görmiyen talcbcnın miktan nispet 
kabul ctmiyccek kadar fazla oldu 
~undruı cemiyetler var dat t.cminl 
u;;n yeni tedbirler alma.:dadır. 
$ım1fük cemiyetlerin lıstanbuld:ı 
yer yer kısa fasılalarla balolar, eğ· 
leııeeJ"l" tert1p ederek gelir temini 
mu\"Sfık görülmektedir. Ayni za • 
"llan'tn her semtin en fa.kir talebc-
1ınden bil'ltaçı zengin klmsClerln 
himayelerine veri.!eeekUr. 

~ 

Et satışları 
Fatura meı;buriyeti koyan · 

bir taliır.atname hazırlandı 

Fiat murakabe kQJl'\isyonu, dUn 
.dl toplruıtısmda et i"ini tetkik 
rtmiştir. İçtima dört saat s!irmfu:· 
lllı-. Celepler, komisyondan mez ~
ı. •b'ldn koyun ke!;.nck bnkktnm da 
kçn<lilcrlnc vcr'ltııNıinl S.tem glcr-
1.ir, ViiZlyet teU..:.İ edilmektedir. 
Diğer mraftan fint murakabe 

komisyonu, et ihtikô.mıa kat'i su. 
rette mani olmak "çin dilıı bir ·ıa. 
:.UUa.tname projesi haZirlam-ştır 
ra.Hmstnn.."lle vali tnrafmdnn tas . 
ub: edild":.t•cn sonra mcrlyet mev. 
':ine circc:'ctir. B ı tnlimatnamc 
·•e mezbaha satı.slan için fatura 
usulü kabul edllmckted r. Her l''"• 
ı"i.kend .. cl, toptancıdan mczhahads 
ııld:ğı bu faturahı.n !"ııbmde gös . 
lerıre-k m!Cburiyctinı:l:dir. Fatura 
GI verilınlycn etler mezbahadan 
t;ıkarılnıryacaktır. 

Egede 25 milyon kilo 
tütün sah!dı 

İzmir til':.Un piya.sıı.smda h"'""' * I{arnrtcnlz bo nzmdnld n:.dyofn..,. 1 ü.4 .. 

bundan L ıvelkl kar \'O fırtma eınıa. rctl satı lnr d~vsıµ etmektedir 
mnda boztıtm~tu. R~dyofar dünden [)~~- kndar. satılan. tütUn miktarı 
lUtınren te':trar tanllyetı:ı sc .. ırtlm4,t!.. ıl~on kıloyu buımu"tur. 4 miL 

* Meralnc son hatta mrt~±ı. mu 1 ~on k lo kadar tütUn ltalm11rtır. 
w.ın ınlktnrd:ı muhtelit tlhnlAt ı. • • reç~n ~ :rckoJt-. n:len de müs • 
"'elm'·tır c 3a 1 lu!1l elı:ıdc 2 mllyon kilo tüU:n 
"' '1 • • T'l'tlrttr, 

Bu e,Şyn meyanında klll"iyetıl yektı.'l Yakında bun".ırm dn · · fi tın 
w•al eden yllnlll dokuın:ı, makineler ı.ı. S.lt ıacağr muhakkı:ıkı~ ~ ~~ 
iplllt VE'::alredlr. t ılır. ,, m 

ARC:Aiif: ==#fi 

Gunm'ın Jnponlonn eline geçtiği 
lın'!>eri \'o ıns•ondu, Ncvyorkln si
yasi ve 051.crt mahrill~rde lıu;) ük 
ıır ha)rel uyandırdı. Çunkii Gunm 

Amerf calıJ:ır nazıırında sadece bir 
Pasifik :ıdnsı det!IJ, Amerlkıııı nı:i-
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bir znman icinde, oncnk ~üz:e sörfi· 
lür. reel bir zamnn lçlndrn dışarı 
çıkmamak -:;:ırliyJe yap::ırlıır ve b:ı
nu d:ıimn da şaşm:ız bir i'nbeUc 
l ?Pnrlnrı •• Fakat Alma,lıırın, biç 
hır zaman, tarihin hiç bir de,-rindc 
100 scnelık bir plfın y:ıptıkl"n ,.c 
c nu müteakip nesillerin de tatbik 
cllik"erı gö-ülmemiştirl. Hnlhul.i, 
buna nıukabıl, İngilizler kısa :ıa 
manl:ını mahsus ı>lllnları kolay mu: 
vnffokı~ e-Uc. billrillr pl-'nl:ır olmala. 
rın:ı rağıncn, geçici \C mu,·akkııl 

addederek osıl bürük ıomankıra 
lnl:sim edilmiş plıinlaı o chcmmıy •t 
verirler! •. Bundan dolayıdır ki ZI"• 

manın cl:ıimıı İngiliz lehine trılışnın. 
sı. gnyct lnbiiclir. Bu hilsnü hıırp 
mı~nl lınllnc sclmişlır! .• 

darna ilslerinden blrbhHr. \'ııru demek lstı:rorum ki, bgiJI. 
Amcrıka bll Ü'i'IÜ niçin kaybcltl? zin tnsll\'\'Ur \"C pllınlıırının daima 

\merikanuı deniz kurın:ıy başka.u uzun \·adeli olduğunu Lllırslni:ı! 
n.ılrat Lııhcy 1039 da Amerikan İn iliz de\'lelfnin dnlmo 25 • !'i'J 
>~nında hohrhc encümeni k:ır<;t lınıtd 100 ene sonra hestıplıy:ır K 

ınd:ı $ ı)le bır tez rnüJ fııa etmişti. plrın tosar'adıRı 1;C bunu şıışmacl.rn 
'Guam dn bir den 1z \ c ha\•ıı fi'.'lsil ıotblk elliği herkesçe de meşhur. 

kunn:ılt Filipln'crl, Panoma knnnlı. durl •. Bundan dolnyıd·r ki Alm:ın
nı \'e lfJvay ndal rını koı umnk vr... farın müthiş hnrp hazırlıltlnrını bi. 
zlfesinl fü:rrlne ııl:ın Pasifik filo•n lrn lngılizlcr, N:ızllcr ayuı muaz .. 
çln çok ehcmrn l t'lli hır ş"ydir. znm lcş"hhüslerdc donnnm:ıda htı· 

fyi fdnre eıfılecck olnn b·ı fis Jn. 1.ırlamrdnn harbin çıkması cmrh'a... 
ı>onlıırıı Fılipin odol:ırın:ı yııpacnk. kiinl hlc le müthiş hlr fr:Cıket oln
lan bır lıticıımu çok pnhahya mııl rak karşıl::ımadılnr! •• 
edebıhr, - Demek istiyorsunuz ki lngiliz. 

Ve hu ,;özl rin su cümleleri IHive Jer, Almnnyanın donnnmnsını dıı 
ctmi~ll: bnzırl"masıru:ı me~d:ın Tcnnek 'o:-

''Gıı m Ha ... :ıy dol:ırının koru. t mem . rdırl .. 
)'Ut'tı~u olıırak Flllpln l!ıtili\sının ö- - Elbc~lc! .• Ve hu, ınulıaklrn:. ti 
nüne- sel çe1<crC'Mlr.,, lngilizlerin dııh.ı harıı başlarke'l 

rılr ı bu <>özleri nllil .ı uy.ın. horbln \arısını knunmalıırı dernek 
dırdı Cal.-ııt ncılcc vermedi. Ameri. u'muş ur' .• lnglliıler, AJm:mlarm 
kıın ıiyAnı Japonyayı kuo:lmlandır. donanmaları olmodıAıo:.ı ksl'lyeo 
m:ılı: fo:troııh "rıiu. ~''~n tıtA~mdıın • emin bulundııklan fcin Franeıı 
Y. ı~ ı:u N•\•nhı \•crıll: orduJarını ezseler <lnhl 1nslltere:va 

c•r.ıınm d~c;1 oıııı t;ıln.lvc irin ı:ınrrm: Cfl<'mlyN•eklcrlni b!llyor· 

lardı 1 .• Nllekim, Fnıns:ının Alm;ın 
ortlulnrının boşan ll:ı) :ın:ııııı. 
j&C:ığını dn on 'nını-;; oldukl:ırını 
sonrodnn H :ı eltiler!.. Fronsny ı 
bildiriJen kadrodan ço·~ nz, :ı•l<>t,i 
hcştebir! nl belinde n r tıkıırmıs 
!nrdı. Dün'·l'rktcıı bu os! eri Jngll: 
tereye Snyet plünlı, y.ıııi CV\'eld n 
hnzırlnnmış bır pi:' n ı lnşımq •a 
mu\'nffaJ,; oldul:ır, ~ürtlünuı ki, 
Uünkcrklen İn ilıL or!..ıl •r.n:ı lı~ 
curu fırsolını kullaıım ~' kn·kı!iôma. 
iliL . 

- Fokot bunl:ır L ifü: b iret. 
kfırlı~ının le plnrınrlnn J ı.a b r 
şey midir l:i ? •• Deme ... , •ız ,huni • 
nn cvvc-ldcıı <!ü~ünn·.1111 , ıı, :ıı• 
cdilrui, olduğıın:ı kanısı. ız! .• 

- Tamııınlylcl .• Zır:ı Lt ı 
1ngillz1erle \lmnn h s. l'lı zın •• 1 

ı:ım:ıml)lc 1 :ı~kn olduf:;uı.n 1 nii ı · 
Alman da hesaplı h:ırrlı t c 
Fttkat lnglliz de hcı.aplı harc'.ut ~
der. Aradal:i fark, Alrnonlnrm he
saplarında zamon ısı•onto tlm"lerl. 
d.lrl Yarıl Almanlar hr npl rı ı ~:ı 

- Evet, mııllıml .• 
- l\fnlfım )':ı işi ta bu e~:ıslard:ın 

aldı ~ımız 2 ıınnn dof.ruyu daha iyi 
keşfedebiliriz! .• Benım konnotiıirn 
orc Alı'l 1111 r, !.c:ıdll rinln nznmi 

m:ıteomntik hır kMnvla çatış• ''~rını 
b•lme'dc rııber İngi!Mcrln ı,• 
lıesnpsıı lı:ırclzel ctınedil,lcrinl '>C'· 

\ülii bil'rl r! .• mnı:en lc .... h, şüphe 
oldur ki. hu h: J'C de lnslli:ı.: 

hı;rp pl:ını, Alm:ın plı'ıntnnno n • 
uzun ,·ndcllcliı·. 

o,fz 
'hıırh'n~e .., .... ., •. <' 't"C' nnf'i ll''"T"'· 
\":t' t~r•n ır .... ,,ı;rı ..... (' hmr1' milli 
Mu.k1ıirl r: l ı n ı ha"lnmıvocnkl ırı. 

Milli Şef 
laglUz Kralına 

taziyede 
ball!nlialar 

23 SOT\~ANUN - 1942 

HAl)iSElE~· 
9AiıilH 
AT SAKA.LABI ... 
Hızh halı giderken yoluma bir 

.ru ~-:ıaı .ıJq 9ltU!P ~ nso'I ID'8pt1 
dı; zorJıı. f.aştdığma gl>re dolu of· 
da,b'll anlaşılıyordu; onu bir apar
tunana götllrüyordo. iki adım öte
de '"ir at dorul·or; srrtmda bel te 
ncke d:ılta bolunoyoroo, Sucoy:ı 
yol verdim 'f'c geıctl Bu sırad.1 
caddeden bil' tram\'8Y l?C"lyorclo: 

An.imi, 2Z (A.4) - Rd.sic1lmhur arlms!nrlnn bir otomobil ~öründU: 
tmneı :tnl!nn tarafından lngtıtcre o kailar hızlı gidiyordu ld b'r ka· 
Kralı baJmeW Altıncı Gcorge'a bU. rgnyı hıı1ır1atb; yalnn lmlci-nm-
ytll: amcası Dllk Ot Connongbt'un ö lnrı del;i1 evlerin ,.e aparhmanl:ı· 
lllmQ dotayiaiyte bir taziye telgraf rm bir ktsnn durnrlannı da zilos-
çeltllml§ ve kml tara!mdan tcııek , tnn b!ıtıek b~ek yaptı. O aı)artJ.o 
kOrle mukabele olunmU§tur. ' mnn11'!.1' ki zarif~ renk renk ,.e bol 
'----------=-~--·• ı~ıklı a\ize!erin sessiz ve ta•b ~ 

Tapuda kaydı 
o~mıyan binalar 

lavı> n1ııriyle ~.allmnryordo. 
lstruıbulun bu ADahm belası ıJ. 

fosu yeni bir fieydir; ortaçnğ ro1 
lnrm:la yirmi asrın nald1 'ıı.~;.w. 
lnn, illt ~ağlnnn mltoJn.;i car.u'Dr.. 
lnrmr a.ndıl'1'n bir h1%la kudurursa 
bn~lca ne olur. Şemsiye tnş:mııl~ .a. .. 

Hazine namına senruiz rletfm yok amma ta.tııy«ntardan bl 
tasarruf muamelesi rf dlyo:-du ki: 

yapılacak - nı:nnn taş'llDUlSr y&!;ınan'lan 
ilefi1 :r:lfostnn komnmnk ~iaıllr. 

Mülga muhtelit mübadele komis Tmmvay, otomobil, cleJ;tri'{c 'f'tı 
)onu tarafından emvali mctrukC: ytlw r.k npa.rtrmnnlarm aras:udakf 
den bu:undufju ıçln hazineye dzv. 1JU at ~aluısı bize dUnclcn lm'n.o on 
rolunan bazı eml!kin tapuda dahi mira....,!nrd:ı.n bhic!ir. Hannnl Su'tnn 
kayıUarı bulunnmanıışlır. llilhossJ, SUl~ mn.n den1n~lc bunlnnı mah
mülarekc devrinde birtakım flnı· cı•s lro.nun!nr, bUJ.Umler ,.e iirletlor 
rilerin muhtelif şcklll~rle tesnhip \·ardı: su nlm:ıl. itin onlarn ç~ş 
ellikleri cmlı1kin tapuya kaydını meler uymnr .lıırdr; bnzıı.n malı.'lllc 
l'aplırmnğe lüzum gormedik:cri ıc reşmeforlnden de sn n?ır nrdı. On. 
sonra da bunları oldıı~u sibl bırıık. ı:ırm haln:fımn:ı fe\ krJ~<lc rayct 
tıkları anlaşılmnklndır. ediJ"•di, Baz:ı.n ı;ıtrlta \'ey:ı omıu;da 

Hazine şimdi, hnzlne;;c devrolu. su tnşıyan ~l;alnr buıı1nrm ~"· 
non feknt tapuda koyılları bulun melcrlnikn su nlrrlars:ı ne; tar:ıl 
mn>;:ın emlôkin senetsiz tns:ırrıırın:- "Tru:ımln k:w~n ~·Imrdı; "Divnnı 
misüllli hazine nomına ~opucn tc•- 1 !ıllm:ıyun" n. şfldlyet e<lerıcnıı. 
ci:lni istemlş!lr. Bu nevi eml3kin Dı.wI,.t nt sakala.rma ı;Gk laymct 
bir listesi tnımy:ı sönderHmiş bu. ı·crirdl: on!a.rr hln•:ıye cC-:~r<'ll: 
tunmaktadır • .. rün'ru bunlar ijfoclcnb:?ri :\'an •••• 
Tnpudırn bir he)ct bıı cml!ı'cin ol nl.rıı ha yan'nlllnn öndürmei. 

birer birer runhnllfnde tetkikler ya. M~ bü)iik hlzmcf1crde buJunur
porok hnzint')'e te~ctfü .. ·inl ynpa. 1 nh: U f.:ı.c;ırlıı"~. lla Oi:<nnJ:ı at. 
caktır. Gerek o süne kadar ~errk c ,·e:rı:ı c c'._1erbıin ölclUi(ü o'urda. 
o sün esnasında bu munmclerclere Hımı•u devrine 1-t:ı.ı;hr su:r·a ho~ 
ait y:ıpıl:ıbilcc •' iddlıı'or da na• ' r.c n!rıtmn.m-ı ( fç!n fol\t cdf.cn 
h:ılline gidecek tapu lıc~ etleri tn. • · rr.! lı mnı;lrk yol{hı: Krrlcrec::mc 
rafından tctltlk olunacaktır. snl.•rı g~tirirnce ve l'!elo burmıı 

ruuı lu!<'o.r yapılıp <la lsrnfn mani 
nhınrınca su ço";ıt'd•; at 'e nrlta. Bulgarhbn'.dnn bir \.icaret 

heyeti gel i 
Bulga.ristn.ndn..11 ş:hril'l"lze bir ti. 

csret hzyeti gcını· ·t'r. :Cleyet, ~ 
n maha.fille temaıılaı"Cl:ı 1-ulunreak. 
trui r. Dün de yaoıa·rm:Iıı Bulmı.r 
Ucaret n.taş:st o1duf.u hııld:: b!lZI 
rremi ticaret malrnmlanru ziyuret 
etmi:;lcrdir. ------------

Soka 1-:: or~asında sebepsiz 
eh· bı~aıua 

Aksa-rny fa Millet c:ıdcl ı:tlndc o
turnn S:ılô.hnttin n 1 nda bir ~a'1sı 
cvvl'lld get'e ynrınI, Aks:ırnyda Şe
.:c-rc.I so!::ı-~ odnn g~ç:rken, kaıı:.ıt· 
L•na tanımadığı 1 i ndom dı!dl
mj-ı: 

.Ab:Jull.a.ll nerede? diye sor
mı.ıı:lnrdır. · 

Saıah:-.lt n: 
- B.m Abdullah a 'u ''1 bir" i 

r.! t~:mıyort M ! de. ı ı \;, rr cçlr 1 
adamlar fize:ine a wlnwJ "'c kcndJ. 
-:::ini brçn!d:ı muht.lif l erlcrmden 
·· .. J':ımıı;, kaçn ı;l&rdır. 

I '1r• ya:alı ol~n S ': 
~ n. bir halde hı w·e 

ca :· ler 

Pin b y 
lm ldmJ. 

nr .1mağ:ı 

nı pe'd!ıi takdir edersiniz! .• 
- Mollının ! Siz demek l<>thor'>tl· 

nuz: ki mı ,lal.o bu lı:ırbın !il:, k 'e 
ıcJ ı ı· ini c' \ !<len ,. <' 11::1 ıı bır z • 
mnu üzerine l tbik etn·ı~ hı ln iliz 
harp ı-Hnı nırclırl.. 

- Şü~ıhesiz! •• l 1 ıllzicr, Almaıı
lnrın henüz d<'niz t,m ~ lleı l hJtı 
in\ m.ı l:ın hnı bin f4 li.> 
r;ör~nc.: herhalde bu n 'nrın.ı 
çok memnun olnıuşlard.r! .. 

- Peki ::mn, Mol!ı:ım, hıı~ di ln. 
ııilizlcr, Alnıaııl.ırın <lo·ı •nnın lnp. 
ma?arındJn evvel lıaı bın çıkmasın. 
<lıın kürit tclftkki l'di"sinl<'r! •• Yn 
Almnnl<ırın hnzırl:ıclı .l:tı ı nıüılıis 
karıı kııncıt.ra •. llıc ı·:ıra ordı. 
inrı olmnyon ln:•Tı-kr bunıınl:ı n 1 

<;1! lı:ışa çıkneııl.l:ırdı? .• 
l\lo"lı:ım cehennem ibi io.tihz:ılı 

l•lr güllişle gülclll: 

- lngilizlcr şüPtıcslz bunu d:ı 
cliişündülcrl.. Hemen Avrııpanın en 
~U\'\"ctii kar:ı ordusıınn snhlp ol.ın 
f r:ın ~la ilfü:ık C'llllcrl .. Mıı:ızza•u 
r.:ır:ı orclul:ırı olan nu .. yn) ·u do ıtti
rak nıüz:ıkerelcrine sirl~tlJcrl .. Av. 
rup:ıl·.ı ı:ıluıracak ordulaı'ı olm::ıdı ı 
\C Auup ı 1,nraııınn J\iç bır suretle 
müc '.iİr olnmıyocnltlürı lınldr he_ 
ntı·ıı .\lınmıyonın hudut komo;ulırı 
o:on 'Polon)·a 'r Homan\ ı lle Yu. 
n:..nistana goranlller ''crdıler! •• A
$ik!ırdır ki Almııtılor Polcn:rn \'C'\"O 

fleımrnyo fü:erineo y!lrUrler~e f nrııl. 
tr.rc iıl" bir '"CY vapnmıu:dıl .. Fnltat 

k·J~nnın ıh '"''!rl t•? ·ne ~ö 
re kolcyfa.5tı: Ja!Wı lmznnçtan a. 
znlılı. 

:mr zaman'aı ı•an~ blu""n 
" .ı m ,• .. ni bir d~l·or i~lnde ,.c da
ha .:en;;in Psri \"ll.S~ıılnr arnsm:Ta. 
"nc;a.ttI"rm blrımclcr'nc mnhu Jm. 
tJr ar 'l~1P..n ~önnUştUm. O:m>.cl< 
iri c'•rimi~dc at sa!m!ar-nm ~ 
urı o1arn~ hali bulunnuılan anor
mal dcğHd·r. 

KADlllCAN KAFLI 

Bir iç ti alemi 2500 liraya, 
mal oldu 

J{ılznn a.Cmda bir sl evvelki gQtt 
-.orlıı ıın echs'mi:::e g"'-n ş ve Slt.; 
• elde bir d_liknıılı ile tnnışarak 
inlot,,. l b:r meyhanede içki ı~-
•i lcrdir: 
, 1<''r; fı'~mindcn sonra meçhul (fo. 
• nh an ayr lan Kfızıru Ct'nler1ni 
'tladt"'1 za.mao 2500 lirastnm e

,. n 'e ~e1le.r csti::.tini görmus. "'bı
··~ ,.,.nr "19t ct~l'itir 
J .. n ız nr -,..,:ıkt&dtr. • 

Altın fiyat· 
Oilu bir P.:-şadi.ye atltm n fiyatı 

.~2 lira 30 t".ıruştu 
~ r...,.·:- F 

Almıınl:ırın müthiş i<ora ordu~unu 
nım:rnla :ver ~·er ve b.rer b:rer rnr
pış:ı c:ırpışn yıpr:ı:tdırınnklnn daha 
ııu'Hmımel hlr çare o'amozdı ı . 

lnSl'iz Enlclllcens ~n·ısi ,bphe.. 
!llZ Alm:ın Nnzı parti nıerl:ezlcrinde 
\"O kluplerindc konuşul:ın Nazi 

tojel rıni de bilı)ordu .• A1mnnl~r. 
frı2'.ılızlerin, kendi lasnvvurl:ırındnn 
1 · rsiz oldu'.l:ırını, kat'iyen kabul 
c ·ı •zlcrl .. Ziraı ,·alna Alrnnnl n 
ıçintle cıı'!u lnra karşı g:ıye1 mu• 
J.r ı nel ledblrlcr olınnııştı. Fıık•, 
.\im n fde:ıli, harp ~yeler!, nere· 
tere hCrum olun:ıcoğı, )"ıınılocak 
lı:ıro·crin mnl;<;:ıl ve hedefleri bO
tun ':ızı p:ırli'!i merk«"e:lerindc ko
~uvtılılu~u için, hoıtiı bu htt~tı<;ftı 
)npılrlığı i{·ln, her şeye rofınıen, 

in iliz Mıhlınrotının hımlnrı dll\". 
n1:ıınış olınıısı imkiınsrıdır!.. • 

- folhnm ! Ne elemek lsllyorsıı• 
nuz? Insillere~·i itham mı etmel; 
is•iyorc;unuz? .• 

- \ı;ln ! .. J-"nlmt lnqillz harp plıi· 
nını "'zın ııÖ7kriniz \e muhakcr.ıc
nlz ö 1!inı1c b--llr11!1ek lslı) orum ı .. 
Ynni lnsiliz hnrp p Anının başıt8 
tOrlii ol mı) DC'r~ını ize lcıbat el 
mrlc 1 ıı. onım? •• 

- P 'ci, fr.••iliz 1 tfhb • .-:ıtın•rt 
\l•n ın zi l.lu >lerlııdekl muz k -
re 'e ruunakac:alat ı veya -tcı.ı •I 
Vt n l" "' lr Ji .. h. rn rl"nı • 
rnsıııJJ ne ıı.ı.ıuı : • · · ı .. 

rneı•amı t•'lr 



) t lfüdılrü 
balıkı uıtırk u 

Basıldııı yer: Yakıt Matı.aam 
A.Uo ·E ... " n l'L.i m 

6 ayııı, 
3 B)Tık 
ı 8)lık 

lc:arc 

Tü !uy Ecneb1 
14.00 Kr. 27.00 Kr. 
... .,o .. 
4.00 .. 
l~O ,. -13-

Çine 1 lspanya 1 Libyada Tür .. ıyeya 
l.ıaariil .. 8D fa.}'Wlll'0• 1 hÜ/<.umef i ı~.if:h B · . ij4 i e~ii ., . 
ıer! ~ün~c stycr . i;t ca eaenfer 

Melfrft!ck. Po:onl'C'i 1 Sivil muharip tebanları 
l'elefona: 

-

14.00 • 
18.00 .. 
3.00 .. 
2.ı:no 

Ç:ıngicin .... , 20 (A. A.) - Ame.· 
:rüıı taYl .. "e \•e pilotlarm-n Ç.:ne 
gönderilmeleıinc devam olunmak • 
tadır. 

eı~ı·ı-ı ' k 1 u fakan yardımı eörec::k ~ 1 g D D P ! ın. Lonılrn; -;s (A. A.) _ B B C: Ankn.radan bildMJ<i':ine r.üre ?Ju ':!&. m. Du:-ın;ı, rnr ! fl • ... ,.c 
m &l !Dt f 1 eti 1 1.ib~·ada Agelia clvaı-ntln. M~"'S!l muh .. rip ?e~letler tebı.a mdnı~ o- i: .. r n: t~y .. 0 le •.. UJ.n=7.!1frc, - ---(1----

~a-·ık Amer2 e 
()iÇis o a b~yaaatı 

• j Hr~gn.d'~c..u huvvctli Uç kol halın. lup da TUr~yeye ilUcn ed~n sıvll 1 nptnllı\ lıaY'ruth~ Jı:ıplslı:ı.-ıe • 
.I.ondıa. ~ (~ A.> - ltıpanyn de .16. kil~ tre ilerllycrck ta3r. mUit.c\:iler :~Jn bf'r knram~e be_ I lcr·fo, d~ra~ıı~;c.ril';, bv;ia:In hU. 

!ılikfuncti !.ndrıddckl Polonya o~. nızı b .. r .kc f yapmı:; <>!nn mihver zırlannu':.tır. Bu kitrarnameye göre , rum ~t. Y"wlık~ \c bun' r "ır ol. 
ta clıfllğinin kapatılnınsmı 1'5te. ~~ vct'eri c~ 1'1 mUdafmı bctl:.ı:-mıt rnm.c ·ıerJen mali vaziyetleri r.ı\!.. unl,~a ı ... ; "t d nna, n:r! JJmt 

Anadolu ajan$lnın verdiöz 1ıa'!ıer
lere /!.Öre dı'n11a V4-Zif!Ctme ba1;ış 

(C:ı" t:arafı 1 o<'lde) rniş ve elçiden p .. saportlnn:ıı eh. c;o 'Dli3lerdir. 1. il z ,~ \ "r I:o'• 1t ô'." rr ·>':m Rcrek rn!! et tep h" ' a ııo, c}a;:"i'Ulcl!: tulınn \'UJ'. O 
Almanya zorlaroa, ~üttefiklcrin raJt memleketi terketmesıni t'icn L-ın, dı1~nrınla bu harcl:~ti cli?la • 1 ~·eı·!e:-mc gldineeye kad'lr gerC:c in :L'l r. • ~t!t:dur: yıırg-la.nr.u§hr, 
yanı bn3mda çn.rpıineağını söyle- etml~tir. ı stndo. tcm:ısı rnul.:U:ız:ı tm R, top· ı r.ıUreUep Yerlclindc kendi irt1mai 'nt!f :ni b~lmu tnr. Ve baj)m 

Be? : r ff'.IOıft"e· !'Af n mi tir Londradaki Polonya h!lküınetl, çunıuz dn müre.m:ıuiyen hırp .. !ıya. 1 :ızlytleriye rnüten:ı.:.:.•"J • ':iın y:ır. 1 ;·tfrnn ·c f!li. ·; istemez. (1) 
1 :.C(;.&ı"-'I \lıJ' ti TUrkler, demiııt'r. uctnıchn de;.;. Mairfdde Şlli clç.lliğinden lspBn· rnk daha fazlo. ile lem mnc mfu.ı " nlu-.na tlı.bi tutnlacakiard r. Yıı· THO:uAS GARLYLE 

ba til ar•, Q 1 nıya kendt mcnfnntlcrmi gözetme- \'nrlnki Polonya. mcnfaallcrlne v olmu~tur. nılne:\k !iıka:1 ~rdmn miktan mo. ~._:;. 
"' ği fevkalüde arzu etmektedirler. Polonya tebaa!armm duruınlann: -r> ham _i~re heyı:.tlerln'n tc. blt e • llu<>c!_r uZ!l.nmı~ p.:mbe ~esinde, 

lJ z filWOr Bu menft.tıUer lse, TLirltiyerc har- rıezaret etme&'ni talep et.mir.Ur i'arl!t:r "3 ~D dcc:::;i fa,e, fo::ıte gi' l zaruri Ilı. Beni kop:ır diyen bir ergmıın g'bt. 
n ' J ı b!n d~111dı:ı kıılmağJ tnvs ye edi- Lo~dranm Polonynh ma11fcll~ '1 tb~':ırdır. · CELAL SAH.lR 

. Myo Gazckıınnln dUn gece bndir. yor. Bur.dr.n do!ayı Tür':l:rln Al· rinde öğre:ılldiğlnc göre, !s:n:ı.nl.;; tl t-ı:ıliyG~ -;--- - :.~*:..· 
' ne &'ISrc, Bulgar gıu:cte!erln:ıı hııJ.. :na.nları g1cendırcbiJ~cck her şoy- Jıtiltfımttlnin bu kanumııı izah? tı.Jfa taya l1ava Ilıınıı diyorsun iti sayıs?Z yillar 

.;/ haıtx- hazırladıklo.rı. nnl~llı)'or. c!eu tern.'•kf etmeleri i•-ıp eyl'yor. PolÔrya Madrid elçlllğin'n u u!~ r.l\fus cU:r.d.:,,ıın · ta'8:rı 1 ncide) i~E 1 n:czıı.rtla. lc:aldrlıtan sonra telcrar 

~
0Yn11k1 V st1 gazetc8l .. lnnnıyoruz!" F"'knl Türkler. İn!?iltcredcn yar- mufulü pas:oporUal' verdHH : .... ;. 1 .. uı1lc hlrlıkto J;ll.nunusa. 1 1 diıilccc:'Jm Ve "ine di"'orsun ld o 

lı "' - ~ ~'-'• • n cn:melc Imrtb c:ı;ı 0 
... • " " 

ıa'tm:ı:ı ~azdığı makalede mi1J,. dm p:irdütt: .. rini pc' iyi biliyor- ı;ndn ilcrı gelmektedir. T'\panln kuması 1,. rınm evlerde bmı.. JUCUDl arı z:ım:m blrb3~~:ıdcotıırne.'l';un.Nc• 
erın taf•r,ne inanıi;tillll, zaferin yr.. br. Ef:cr A!manlnr, mecbur eder- te.5ehbUslinlln lrumen Alman Uı:ı:. ı 1 _ H:ızmı~ır. üs f!"r:ıbhır i~:~e!;..fm, ncfüı tatlı • 

kın oıau~nu, Bulgarların da !cd31tlr.1 ıcn:: TUf.·l:r ~nrpı ~c=:klar ve İn- ~·llrl ile ve kısmen de 4 il ·kinun. cUU!ruınıı e;b :ı:ı 1 blr 8 bcp'o nutua ftfalt.a, 23 (A. A.) - Dün nk· lnr ~iycc•[<iın, k:tra gozlil hiırllet 
n~ :tı:ız r CJlmatnn ı~z r.ıg ldlğinJ, bu g'lteren·n ynnrb!lmn-tn t"I1W~3ctlk· da S!korski ile SUı.lin arnsınd:ı 1 ka Ua 1 ' z cJeınll nerln ~bat 11<1d1 ııc~re:iilcn tebliğ: vo "'lh:cl çocnhlnr aramda bnlıto 
"ferın Butgarı taııın un hart cırme. Je.Jrr. Tılrkler, rorl<ın"f1":ı- mü•a. Mos.!rovaoa yap1Jnn anla~:ı u.. la~ rı, tfulunul!a.nt ayma alt kart • I Pcr:.cnılıe gUnU .Mait.-ı üz .. rinde aaenJrm. Fnlınt U\'nlh adı:nıy b~y • 
• ıı. <Uha sert bir surette ı..ı ed.lc •

1 
Eıde ctm yec !tler ,.e eğer t:lıdit e- mcydırıa ırelcn Rusya • l;olonl·; san na ö~aret ('(.il imek ve kendileri IJ ıı. clöı t diışmnn bomoa tayynre{'-i clJ. n·nc n:ısıJ"b%r d~rd ı:ıns:ı.Ilat olda 

ö..ll• Bu1
0
-" mıııcun n an~k bun • djJ=rle:-sc mn.e dntl lta1=<ar~ • .. ar- dos.,n'hından ve Rtı!!!ynda blr p 0 5 g rUlmelt mıret!lc veıiltıccl?Ur. 1 il surette hasara ug-ratılmt~lır. ı id bu sntmalnn sö~lnyorsun? 

<ı;ı ~.w ~ "' • • - NU!ı..s Clli:d J 1 Ç ~ 
J ı.n 80Zll':ı rnhat cdec :ı-ır.ı ya.zmrRtır p~nca.k1nrdır. H tta bunun ümit- lon• n ordusu kurulması csn:ısında. c".z nn a11 oımıynnJıırın ~-a.mba ak~smı az mlktnl'dn. MA.ARRt 
.\f>ON U~Ş\'EI lLt.-..ır ::romu s'z bir savaş oldu~'t>nn g5I"'.!~!er da· rr.utabik k:ılmmıı.smdn.ndır, 1 kn dıınla..'"mı mart n.yı.nn. alt tcvzlatn 

1 
ıiil:man avc1 ve bo.-nbardunan tay- 1 ~·~ 

.
Japon B:-ıın·ckJl1 Cene:rol Toyo bir bi "ene "Brp~ac::ıkl rdır. Türk or- ---o--- · dar nımağa lcvc:ısnı ctrncl:ri ı\ • yaıelcrl M'nltay::ı. bombalar ntinr.. Hnldru batıl fldemin miratı ,ıjc-

.. t '7. t> " zımdır. ı ı d · 1 ... u u ~ l!Ö.1l mi • Hoıo.nda. Hlndlstanı, ciusu mlikemmel 1c1filı:ld edilmclcte- Am er 1 k ::3 da J arsa a. sıv. h:ıl~ arn.smd~ te!c.. uanmd:ıdır. 
Avuı:traıy . Dlnnanyn, Fll'pln ad:ılıı.. dir. Tü k ordmnmun sn\l::ım bir ı 6 

-
1 şubat lD:12 larlhindan iti • fat ''c bınafa.rda hasar yapnnıaml§- il.addi meı;nıu aceb bilmez mi 

rının J pon ha~ t h sı ıç.ı'<' girdi • ::uıancsl vurd•r. I<'a!:at reodcrn 1 t t .. "hl ku 1 barcn yenı linrt: r mut bcrdır. Ancak kırdır. A vct tayyarelerimiz mUtc• ehli lrtilwb, 
"lnı ,, ~. hU'"" nşaa e .. ga an ru ması lmnunm;:ı.nı ktırtıanııın hU ı t ı urrızlm'l bi"..'<>k d r la K ndi f.slnd ha 1 f-_. o . '>u nı~ ıtctlcr Japonya ııe an • mplzem:• · yo:ttur. Til.:r: '"me • • • 1 v ye u:ıım.. · .,. C' a r yakala.n:ı.• c ~ en '.\'a ey er 11.U• 

1a.ınıazaa c.., ıcceklcr.ı:i .söylemlştir. tl. bu tcchizatl irl.!c<:tfrmek 1çin ıçm l:ı.ruırn gayrı mahdut blr zaman tçln \'c pilskürlmUrılerdlr. "ıotlmr olan, 
l>il·et nı cı .nele tıöyl neD bu nutuktn büyük gc.}Tc•Jcr e::.rfctmc!~tedlr. :175 mllJOD dOJ&rJ•k mUb:ıtazası mec.ourldlr. 1 ~falta.da çarşrı~lı:ı. akF,amı bir Bir cczndır, Metn erbabı nsmtto 
Sovyc~ r.ı .s mnd ·n bah.Scdllmcmesi 1 ~ işte Türl.iye. k'rn :unn ve Ö· Yultarıda tesblt cıdllan eı0sıarm tat. ve pl!rşsmbe gUnü dört dcfö hnvn !:l hlcsh. 
llz.::nn uıcınıs ardan Kent Kodn..ıa blr I c.ı.ını: ,·erm~ kr'.nunun<l l fö •c'' 11D· tabS.Slt ., r ı~yon tı!kını ve bu ı,uı icap eden 1.ntrznmts tcbllhe ~"S~ti verll.mJşt.u., Hasar NEYZEN TEVFİK 
ia } a.kk -•~ ' E' 1 lk ~ ,.. l ! • cer<)ya:ıını mUınkUn kılın"k lçtn .....,.,.,.. V"' •-Iefat olmam"'tn·. D•u·~ ..... an 4•4" t.luıhtıı buıunmu ,, Toyo ııu cevabı ma ı mı ve .. ~~ o nn .r eş .. ..,...,, -· .. «!; • ._. ,.. .... 

"crtn tır: devletlerden v~rm "'Örmek edlr. \"aşinı;ton, 23 ( A.A.) _ Aynn ha~mızrn kendilerine mUrnc:ıat ede.. §in;di b:ı~.!tn bir al<m daha yn.p.. f!ir ıı.rad:ı olduğumuz zıun:ın blle 
''Şlınal m lem adı verll"n §Cy!D Yt":ine falsolu lZ'lkta, h"rbln mec'lsl ) ı d ı ı 1 1 ·hı I CCA m ıuur "~ Mllmc&;tUcre mUmt;Uu ma.Atr..drr. ıı ı.ması çclı ı;ü~ olan "sonbahar 

' 1..,,, d beri h' bl . en en ı n~a:ı czga n. olan kclayıığ: gt.ıstermı;lcrt "'hC!--' • • k - C<ı~" nı tcl~ h:ıı mn nasıl .,......,.b·ıe.. 
'l mı h T zama ~Uk ı;ür'tllme • "~ n :ın ç r uunnn ('.Olt 83· rmın kurulması ve kuru IHtvUzlar yctlo rlc:ı oıunur. " _.... ~iiı"' iıiD.U8mıZ1 n cft'·-•n "'e'•p'ili? AK~Ov-HlTO 
clıdir. Z ra u miliı muştc:-ck refah ır.imi bu1unmnmm ve b:ıuın dıha l apılmasıntı !ıırfedilmck Qzcrc 7i5 t J 1 ~ c 

f , k ._A 1·1 . " t 1 Yl~N KAIULAUIN r.ıEI'Ll Jl Ü q.e:1-
ıı.aınm tc 1 ı ınl ınuvat'fakıyeUe cnn.a~mn. ~·m!l\'U unu go~ Crm • milyon dol:ırhk tnhslsahn s:ırfınn E 'i ~ v)~ m 

O•an Ru" iN\ '· mü .. b tl • vvcı!ec de yazdr~ınıız .... lbl ye~ı .,.._ Unhum l•.!'n"'- y,·mıi !>e" ".·25mdJt ... -, ~rUtm •ktcy'" H •Qmet bu mesele..,.. • " - 4 url\ lla!!e : crı · m cznnh t ... •· 11. ıt 0 
" .. v- - UL "' ·' - uu-...... ,,_ ·e vcr"'n ~:ınun ııY ı35ını 'bıı.t ekmek kartıan filll!1 --•·te ~.... (n ... ., tarafı l nclclc) J BaJrnı:ı sa~.:nnmdnn co~:ın aklara., 

,uuın d kkatınt haarctmı Ur. ŞLmnl dir Bu I;tf mlJlet n-raaındnltl gUç.. kobul elml• -e , ... ı l .. i ll .,,...... '" --.ı - -
ı .. ~ • ...,\· P " n l!)OZ hamuru dal aıı kaim bir k"..,.,t n ..... _ dıkt:ın sonra cenaze otomo.billylc ABDULLAH CEVDET 

hi"b.r z.ımu.n aUkfıııu cld n bırakma • ilkler. ~alft :tınlbd lnı~miştir. TUrl: <--r"y ö .ı ·ı · il ...,. ,..."-.. , 9 .>il .. ıı 8 ıtu-crı mış r. no tabedılm'" ,;o böylece hcrh<>naj bl• l\Jerl:czc.cndl meznrJıliına smürü~ .,..:.~ tnı trr. ş.m t Ik bu ı tıltam ~tc bu h:ı. .er, 1 3 Alı';l!ln - Hus c'ostll•k "'fi - , ö 
nakt1 knrş· .. ınd .. • L ı k taklit lml.a.tıı ortadan luıldırıtmı•tır. m.üştür.' ee. nazc oıomobilınl otomo- Şnfr, ha,_t ve WUıınt mu:unına.~ 

~ta blrtıfl nd Şt' rn \ZUU mevcut de. " a u"rın ı·llVtı SU U rı d " b J ,,_ 
t w ı rd 1n13 · p.ı'" cvam a e~ft"!7 Yem karmıl""'ilı b1r koıaylı"' da ....ıı" - 1 ler tnkıp etmekle•·df. lnnnı do ı dü Uncrek kend•stte 

tıldtr. Mnr. uko §1mnl hudut'nrmda un:ı ugmmt<ı a ır. " dc.nberl 'lıl uv~ - 0 ' e ........ 1 T ı, ~ 
Rus T .. ~ t 1 ' d ınk rı .. ıcrtn ortndan lliıye bölUnebll" n ut m_eza_rı.ı~ın knpısındil oto. Jın ... ud ,.c dcra.ni bir dıcnk l~lnde 

hekL,:1 n ımp:ır:ıtor!uk kuvvetleri ııırı. va ve l.rK ye ço t sı.~ı ostluk • """ bilet 
b y. ·ı ı..· 1 · 

1 
(D ... t" f ı n ıd ) ce•· ,...,,ll .. o noıt•~•ı ,. •• ,.1 ile aynim"' mo en ındırılerck ellcı üsıOndc lıonu ınasmı b.l~ adrundır, . 

l'tn ıııtma o a.:rce 'c kll<lar ... ttd~ut .:ıg rtrı e .ı.:ır e".m ş b1• unu1'Qrl rdı. ue.ç .. rn ' rı c .. r·· " """ .,.u..., -" AL! "CEL ~ fi' WI 'k' • .. 'h h ' --•• b t taşınmış ,.c mezarın üslil çocukla• HASA.~ ili o al !!im r".,:tıOD m\l znnJ,ucn ma. ı- er,, ı<;ı de ıtırbl Avru,.,a 0 ;1 lom"· emşe r.ntıı v_.cat a rrlııtıımıı ve oımuıdır. 1 ı p!\r da rlb 'li 
" .. ,_ d . •. k •o~ lk bin ı dükk rından sevsllJ aınnrJerine gellı ılf!D, 11>•:r 

nc;·r::.ı ... r .... pıyor~." f>'"'mw ışında b•nı.lulmı•lard•. B•ı ar _..:ı en a :ınmn ve ~ bOyUk veya çocuk l&areU oınıak ~ " b ~ >J 

1 

bnınn n basın mQcsse clerindeu hveperversln, t>UzelsiJt, fjtlhsmt, 
E 'trl" ın Am.r 1 ~lma"A de • ı;e erıcdir kl, lt39 clc~I mesi. Türk •annm önanu sllpUrmelert ve aı;rnalan D ve ç har.} ri vardır. Böylece bir 1 il:> 

" UJ 1 gönderı CD çelenklerle Örtülmüştür. D~:ntlesln. 
tfü s:uı d r lznhat ,;crm•a, Jolu ~re cok nn gözlllanü tUr. Türk • tı .. dlrlln:ıJ;Uı. Böylece yaya k.tldırım • gUnllık ekmek isUhknkmm yansını }" rt k 1 .,.. · b 0 •• ız ınvanın sc ''c :ır ı olmnsınn Huretin g nlümclc, ,..ônlUm &MI. 

cd ere .. nomeo ile ~Iin ıcr, unu i.)r dü~-ın·n ''.anr.cr dar. .annm kardan • ra .. o tem ıenme:ıl :;tındUz blr lokantada almak vo yarlSl. w 

bcsj g-i.l:ıi d .. ~·ı, fakat ın/ d06lU" mUmkUn ouıbllecekUr. OOkkQn ve bl.. n1 d::ı !l§ln diğer parçaaUc ııkşam &ın- nığ~cn torcnde. aralarında \'Bil dedir, sen bend:::sin! 
h.i 

., 1 ve bcledıye reisi Luın Kırdar, m". lHSAN IIAMA:Mİ 
ya,.,:ti g'bi tel ı.kl ctmi~lcr"':-. oalar.n.n &UnU ~1Zlemlycn er z.'.l • bl mek mU;nk,h ota.C3k, elunek tsııı . O " 

- w.ı- 1 bus:nr, nh"ersilc profesörleri, be. ~•:;. 
Rusrnm boi7'lz'en Türldyenjn 1 bıtal beledıye taUmatnamcal muc bin. mak zarun:U ortadan knlluıcakt.ır. Ye. Jcdlyc erklinı, Malbunt unıum mli tnsan z~tr•ın t:ıt.lıı.tin i"lndc de-

l!<>K,.,.D ı..uı ale) h'ne o':ıl'nlt ~llne rreçirm"k ·,.ır ce U\dJet1e cezelandınlacalttıırdn'. ot karneler do şlmotktler gtbJ yur • - -., " 
1 --.a-d 'i .... l b'r f"ZArl k )·:ıpm:ır;au .. nlı~•ı'<l;n 1 ru·o u; 11;-Vs VAllALAIU dun hc.r yorlııdc mutcbe:dir, GUnUndo dü:-lüğli mümessili •c Basın birliği t;il, tablıı.t.in ~ıuımdıı ayn bir lru\ .. 
OJUJ.Ju." '• ug04 u.v hllkCmetıne 1 1 ld • ... ·• u "'" ""h-" kul'ft- k n.ıar 1 katibi umumisi, soıeclerımlzin sa· \ettir. AH.MET HAŞİM. 

ı ı:ı re &bre E ı 1 ı:oıy nan ,,oyı ..... ztı?"'"lll, ''Bdyct Scğuklarm artması ze,..,e, "" .... , u.uıılmıı.yan upo geçm yecck • bip, mQdür, muaharrir \'C mensup. :;.tıı; 
• 

1 
• grn ın tak • -falın ?.İ\'"Ne fcnnh"::"IV"trr r.ıLZde grlp, zatUrree gtb1 mevalm hss tir. KnrnclcrlD taklid ve tahrifi ağır J k 1 ' om tre « utun.ıa ouıu H • 'r • · · d n ktal ıırının, n cm erhabımızdnn mila. ötr:.nıc gönUl ,·c."'CJJm, ölilme 

'l nu • ıehr1 Al u:ın lC'"'"U a- v• 'lrp, _,Jıkfre için f ... JfıJrctli eko. talıklarmdan başka, fakir halltıa mcs cez:ıl~r: mUstcız.m .r. u no ar ye rifin tanınmış simal"rınclan b•ir "O. '·"~tı ,.t>nJi\m. 
,.,., 4 •• e n"mı''- n•t'cp' · t' T" I '·"- u d do ıw0 ve tif"n vnk:ı- nı lmmclcrl.n ~ı!nc tıarct cdllmlJjtlr. fi V u " .n .. ~ ., ~~ 

c .. bom •r"ıma" t • -ıcn '"ra • •·• ' ı .er vem IQ ır. t\rk • "'""' sem er o .. "° u a'·ıt H b d ı1 · " ·• ., .... .... " ---<>--- - 1 " , a er, ı;n Son D:ıkiktı• Olmasnyı.lı dünya n. lıer şey en 
t•~jan kll.ını n tahrıp edilml§tlr. l:U ~e. C\'Velec ithal olunan düğme, ~! ıarma da teaadut edlimektedlr Sıhnat nın iılare, yıııı, dizgi, bııskı nllcsl cibcl ölü~ 

e alın~mı ır Garbi Sırb ~ 1 vl. at nnlı ve saire gib: her türlü mlldUrü Şuayip. dUrı gazctecılcrtı fth. Sf D!Jlıttfırda olmak Üter.1 büyük bir cema:ıt bu- Gözlerime yılla.rın sc'tisinJ edip 
.anda ı.:y.ce tehli de aile balın 1 ;r.~""'1i <' .. -ı•iorı büyil:t bJ.r darlık rın aıbbi vaziyeti hal.tunda eti ızs. ıunnm~tur. DC!Dıı 

r. < ı r ttur ra m cı.:ı • '"ıncl ... -dır. B:-:- kc'imo ile her '"CY 1atta. bulunmuştur: CBaş tarafı 1 ad:10) M h Al' h b ~ , •-
f • ro znr - c n l"'nh d • ., • bil' 1 bel M:ı.l • er umeye lekr:ır o ton rn Ç<lcu6 .. ndnn ayn!lp ona ..... çın~ 

n :r. re çu turıarın Uzcrın.. 11 . nım . r. Fıyatl:ı.r kü'ılyet· •·- 3algm baatalıklarır. en te .<o- l!u ıarc er ayanuı bntıaın met, <>Aullarınıı vo ailesi crkanın::ı dt annem. 
- n tan ı r g "ir 1.ınıot.ır. lletsrudda "l·~kt rth yüks,.lnı'~tir. B'tineJ lilcrinden oıan uıua Ue tJfo, en nor - da ~e .merkeWıde cereyan ediyor. baJ s:ığlı#J dileriz. MEHMEl' NURETTiN 
Ufü t ..ım sUr;.r. .t dır r.n cc. de ihfh"B.ç e-:ıvnsındn vtlıdc mal zamanlarda bJle bu kad<U' az mu. Jnponlann Taym.ianbcraya asker - - o (Toplu ğne) 

1.M J.1 AHtli. A\'A .AL."dA.'N ~~t l~k~ ~"'ada i 0 e <'o!< biivük nı11. sab kaydetmemııtır. · :c.ıtnrdıklan yalanlanıyOl', Japon.• l! ll'l!Z (?8tesl ~·~ 
s.~.,RLEJ:U O Ç lr:1Lt\: UR b-r Tti~,:. ~"'l?l~r. Btınurlg benı- Hllha&'!a kara bumma dcdlğfml.z '<.r Singa.purdan tıı.kriben 110 kilo.. - Daıj:ı.n un, Iınnsmtıı Kont cJ~ 

~ vyoıkt.. tr.ı.wıan e:.:U rnt:bUı!lar. rıU Lo •·IVC filı\•ntta t.ayln usum- (•••o) ile tekeli b~muıa dodlğlaıl% rr.elre uzaJ;ta bulunuyorlar. •aÜ~ıan ~I BI ıo: 1lnamyq l ~ "-' 23 A ) O .J •ü S~bnrgu SC\'dİğJni bruyorda. r 
d!L.'1 bll l raı.sı t brıHalôrUnUn b.ldlr. nı"~'c'l.••Hır ~n, ;:~nte Avnıne ıuroa) bundan Uç ay evvelkine ııa • 'og•• ( · ' - fl: gUn ona dedi ki: 
ill~n g re b:nl re Almıın aa'l.crl Ilı: viyee .. ıı:1· le" ~ n.. 11 ivııcı ola11 zaran bayii ualml§tlr, &>n b'.r ay LondTa ve Rango.ıdan .ırcıen haber. Nlbat, Davut ve Saml adında ıs.20 _ Sb:e lld vazife buldant. Bir\ 
ço. mlktaraa b rp m .zemeaı Frarı.su: • - ·~1.:_tmekteclir. zar·mda bUtUn vlllyet huduUan :tinde tere gllrc, Mn!•.ıyadn eon VJU:lyet -fÖY ya§l&rm,da dört dellltanlı, blr hırmz U:ıstil hnpishancstn•o ıntidllrlUğtt, 
~ 1 r rt M l n Orana ve ~ ~ 3 " R"I "ı ancak ?~ wııa vakaıı tıaber vcrll • le hu.ass edlleb!lı.r: Singapur muhaaa. Cet.esi kurarak, hayU mUddet Erenköy ote!d ,ıe cmcldiler yurdunun direk. 
mal Afrl aı:ın cu r Umanlanna gön.. u~!l' ı.:~aD dlğlnl e<.yıemek. bU ııusuııta fikir c • re.ya hnzırıanıyor. S!ngapura :Aıvua • ve civarına yaka SUkUrrııl~lerdlr, LÖ.IU!';U. •• 11:\sttle t.nyln eiAem, herw 
acrilmc.tt lr. Bunların çoğu evvc.CE nf ııı eti -\ınmelc için kll..fldl.·. trn•yadn.n muııım takviye ktJ~V tıcrı Çaldrklan ınallar.ı ııatıu·ak S1ılem:ı, ~~ omyıı benim göncler<liğtme 
cnebl ı s onun:ı dahil buıu::ıduk.Ja • 01"..llya atılan · rivayeUerln b.lA!ma. gclml~t r. tnrrillzler Job.:ırun garblııde tiyatro ve barlarda :tıuvıırdalık ynpa • JıilJ,nıcdc~!t. Eme!EDI~ ynrdmıa 

rm.i n Cezayır, 'lunwı ve Faeı ıy ce - ü uıaş tarafı 1 nrMe\ er iki tıastaıııc dn şehrlm..zdc t.ehll • ve prkmdn Japonların temaa tıallnde rok yiyen hırsız eocuı.ıar, hırsızıığa yollnsnm. kııronm yoll&clıtrrna u .. 
bUnıekt dir tr. Bunlar ırlmdilık Fran .1 bmn,ı:·~nl 'I aı,_t; Ye J.üı'nr nıün:ı~c -~:ı bir o•utr takip etmeme'ttedlr He bUlunuyor. e<\"CIA Cl'lerln açık kapılarından ...ıro.. 1 Ü ll cll U U b 

ba 
v el crı .c rnc ... knrurınn . ,

1 
- ., B \'l t .,8 (A 11 ) J e• bip ol:ıcnklar. D r t n s n it< 

m su ).arının kumand ına vEırU .. ü' ı~ rn'ı ırln ıo art:nl§ bir vazıyet yoktur. azı ~' .. " • - epon kaynak• rck pardcaü Ve nynkko.bl çalmakla Jnnuz da oraya tayin edelim. 
mı ,tlr. A!manııırın Amcrlkn umuınt Arj'.lnlinc m .ılet v~rdll l n bildi kaı:ıtıaıık " vııııbancılarla tem:ıa> fıız. ıarından ıı.ıma.n son hatıt:rıerc &1kc ~lamı§lllr ve nihayet :?e~erl ev soy 4'•(.~ 

rilmeklcıllr, • ,,_ ısncll kıt:ı.lan ~ın..... ' .... - ~ .arnrg~lıı Manıll) adn buıunmaktadır. la. olıın muhlllcrde. blrkn1: tUUıı mu. Japon u .,-punın dah!. --c- lılrifml§lcrdlr. Çete bu suretle 
Şiliııın bu r:ıt•<. i knbul 11 u.oata.a çembcrilc tc-A d"- ,._ 

En lyt oteller Almıı.n su baylan t:ıra cllıijı sabi kaydeailmıı olması, şehirde, bU m "' ..... sa ceımı~ • """ CVw:::u halılar, elbll!<:.cr, parabr 
tmdan lıgaı edilmiştir. • ,a~~ll)Or. • 9 hı:ıstabğm epldomllt blr halde bul.ııı. ıerdlr. Japonlar Slngapur rnUbıısara • vesatr bir 8UrU enaıar çalmt§ b1r 

ŞARJ<. CEPHESJNDE· ' o • De • Jnncıro. w3 ( ıt.A.J - duğuna delllet etmea.." lllD1D ba,famıı olduğunu bildiriyorlar kahveden Bparton markalı bır radyo 
Dont'ç cephealnde o .~ ccph nın 

1 

Perşcnbe .ı.<hur~·~ ~;ı~:ımcr~k~n k~nre. WllBDE KAU YAôDJ J.\PON l~RLEvtşı 
0 

qınn11lardır. Ntbayet aıkı blr tazyik.o 
. meri\c:z ve ş.maı ke inde mUJn! !1 r~nsı Enııı ' er n e s ) endıjliııe hınlr, ıı - Burada havalar tek- \1fiı. Z3 (A.A.) - Japonlar S!nga. ten sonra dlln tıçQ de yakayı ele ver. 
mciıarebelerı ı!ddcU b r &o.....,•k h""~ B re, .kıı teur ile Peru ıırn<;ınrlnkl rar &oğumua, ha.fit kar "a"'""'ı•lır. puru karaya b:ığiryan &edde 30 kilo • mıoterdlr, 
da devam etm Ur B k 

:::: ...... ihlilıif memnunl"cl verici bir .... •- .. " ı:.- • la.rdı S 
• r o ""'Vl'cl ta. f kilci l . ,, . f'h "" uomtrde kok kömUrü de tUkcnmlıt • metre ynkln~m·~ r on 24 ~t • Hıraıztann en-alan sattıldan ~ 

arruzlan pı.&akUrlU mu ~ur. Lcnın ra.ı ; i ı:l~t'~!mlstır. i\fao•ı~f ı ~- Ur. Bcıedlye. Etibankta11 tekrar kok tenberl Japon ordusu Uerıcmekıe kal.. hraıar bulunarak • 
önilnde Ruaıarm çıkış t bbUaıcrı ye.. ~:dı/ r t ır laf llül '\erı mc ·• ~aıuru alınak O.zere acele tcyebbU. mayıp ZAptcdilen arazıyt temizlemek.. ı ttahlplerıne verıım:a~nr b~e.ı;'.:':;:~· 
nldcn akim it ım~lır. Karıma sov • • bulunmuştur, le de meşguldUr. kmda da takibata gı~rnı=ur. 

yetıcrırı lr.atın mUdafaa cttılıl rt bir I :------ma ... c.m~-ısı-ııa~-------..... -.... ---------.. -----------=ı--;...:.~-;:.:~.;... 
mevzi Rumenler tara m an r1 nlın. T h • ı 1 Z" h lnaaıınn. ıı::ı- • hlro ft-bın oyn:ıdığı O;)uulıırı birer bL 

A Un So t slllı.hl 80 1 a i r 1 "" u re ..... ı nehrlı.lu coşkun al<L'~lan -~ mı§Ur. ynı g vvc 1 ge. !' n beni Yıl:lırıuuaz. CelL'ldın balt.aaı ~.ıı • rcr M!ntacaldnrdı. Tnhlr, bir kara dL 
mt Ue Slva.ş sahiline Mker c;:ıkarmıya 1 U &elnfl laerken de "ZIUırem eenı içi kcn giW dıılına am boz.an \'e lkl kal., 
ÇallfDll~!a da muvaffak olıım"mt§tır. ölUyonun:.. diye baa.raeai ..... m nŞlmdln bin b!.rle,~o engel olan ıırabı ~ 

LlBYADA: • Yazan: lsk<'!':dcr F. Sertelli ele •-zıu..--.. •• ..... · tı ·--. aeııln &...•- , ...... , ... ~ dah3 faz.la ya~ r mıydı': • 
Fena "'ÖMl" llflrtlarma raoıo-me.n m1h. -95- dl• .. onun. ....... )'a§l,)Orum.., ... ., ..... 

o " ,.... ,, TalılrlD Udnal defa UI.) rb.lklrdan 
er kuvvetıerl ı~ kilometre dcrtnll""in Dedi. Kutbcttln ae ıstenıeı 0 olorda, &uubh nehrin ootkua akmtısma uzııklaltınluıa mda da bu 1elllbm 

de kuvvetU blr keşif taarruzu yapm* \ c.'Z.lr onun ıırr.uıılrıns hiçbir znma.a terkettllPı', paruın(iı "-ardı. Tahir, Kuti>eltnc ,rlll.. 
lardır, lntuı.z ha.tıf kuncUcri gcrl h.ııll olem:lmı~ı. Becerllta!z. ndanr 0 Vr.zlr uuıktıın bu balJ görerek titre. "·arırl<cn, tı::ucm a&-nm bUkUmdnrm k 
tektlmlıUr. g\ln o~lunu da ~mndı: Tllhlrt dL ıallsl& otla mcçtı6J bir ll.lbctc det ımınuı 1ç tıırafmdaD bakt.)cr ve •'ah 
UZAKŞ.\RKTA: bir kayığm ltlno yatırdılar, Sileri, a. ru gidiyordu. Tabirin •~ıt weya hain çapkm!,, diyerek d'ı.lortııı gıeu. 
Amerikan tebUğlno gara, Filipinler. yaldan u~ bağlıyıtu kuı1111acBl1 bakluncla lı~ klmııenln &ıa)ordo. Kut!Jctıla, lalaauuo bu M. 

de Loıden adaamııa 200.000 Japon n.s- Ba.?ı3sınm ricası \berine ttllAdm blr fikri Ye duygum ,-okla. liııl gördillt\-C. Tahlre o da oawa Cilııi 
kert Amerikan lnıvvctlcrln kar,ı ~d.- tıaltırım:l::..'1 l:u""!lduAuna tlt!\'lnlyonta. dit bUlyordllo 
Cleuı b1r t.aarruıa gcçcnl§t:ır. Japonıar ı -Ölllm eri ~)ince cıkıuryan can.. Vezir ağlıyarak cvbıo diSnorken, 'I='· Tahir Dil·arbalunbın aı.nklapnna, 
lnUtcına.dıyen t.&kviyc aımaktacurlar. el.\ Uınıt varı'Iır. BUtlbı bıı ~cnoeler1 rayın icara bayk~ arap harcJll.3~ A.rabm yüreğine de 1.ular aerpUdi, O 
~et adaltı.rınm batı tmnllne y nl • tıı h )'ttanlı h:ıt':Ülcr bana, Zl!!ı.relmı lle'\inC "°C' ac,e tçtnde g\JDrordıl. ı~ neee w .e\1.ılçie9 gözlllle u,yg 
1<eıı JapJn pnra :H :~rı trd rf'!I' .,.. ..-. ı l' ' w l..ı..\ • ·~-wımı ,-.. ·'ı-:U. Ar:\brn n~elf'nml'kte hnlıkı vıırlb: -'rmf'dt 
Ştd • &> •• • 

~tıl blr mwharcbo devam etmekte. ~r cen L'1nrdlc diln~i&nde m~hk.. zira SuJıan llutbcttln ı·ııı.ııırı tdfctaey; \iewlıı evi matem lı;lnJe, fl"ryat n 
d~ • .,-. 

• 
1 ta leyku~ltır'o koyıwrıda ~l'j bf~ dl, om;ın lıa!l• ~Ukcyn d~tt. '1'l\. flganJıvn dolup llMfttken, luuır tft. 

llUım lll'IJl'lilnden yan~ \'llnlmıyorctu 
O, bu fcl.lket haberin! Zührcnln kU 

&atına erltt.lrmekte de geclkmec11. cıo. 
rlyealııl ~göreli): 

- ZWııe IRlltaıı mlitctı8slr olacak n. 
illa. "e yapalım ki, pederleri Tahlrt ar 
fel:nedL. ve· kollarw bajj;latıp Şat neh 
riue ottrrdı, .ledL • 

zw.r.ı ... o dlı)'llDCa •llamağa baı 
lacb. 

- O,. ki ben oaun lıabam tan 
flmdan alfedJlcceftnl umuyorclam, Ne 

hain ve lll9Dhn bir ııcta.mmı~ ~ im. 
ı..m. 

Diyerek eğlamaia ~la4ı. Fakat., 
tbbntt}d çok drnıedl. ı\klaıa tüyle 
lak Oö&C'tıı R.:Jdi.. Mıt..'NDA: 

(Devamı vorJ 

Rahmetli Talat, sadrnzam olcJa. 
su z:unan, §a'rln biri aşağıdaki 
beyti sol lemis. Sonı11 a.raştırmala
nma nı mıeo, klm1n olduğunu liğ • 
ren~medlıri: 

Sen ya.kt511Ul~ dersin amma, kel 
har:ı ~imşlr tarak, 

Snılnwun oldu Talat, clh·ei t~ 
dire b:ık! 
LAEDRİ 

(1) Bu fikr! Tomnstan çok ev. 
1.·el, (Ömer Hnyyn.m) terennUın 
etm~t'r. O. b r rUbn.!.sinde şöyle 
cJiyor: "nöldin UstUndc o!san 8elli 
le trnr yere indirirler. Nazı ~· 
da bulnn an, yah·nmın dere'keslne 
ge4 1rlr?cr. Sen elinden gelcllğl ım,. 
dn r bilme.mezliği ortacl:.ın tınıdır. 
maya ,e 'kimseyi ineitmemlre 
balt. 'fa kf lncit!hnııyestn." 

- B-.ılgdr sivil seferberlik 
meclisi toplandı 

Sorya 23 (A. A.> - Sıvil se. 
fcrherllk yUJr.sek meclisi ba§Vekil 
J.t, !ofun huzurile topıanauştır, ---Kongreyi tehir 

24-1-942 cumartesi ı;UnU 6aal 18 de 
yapılacak olan Beıılkta~ kauSı Çocuk 
ICBirccı:ne J{urumu 942 l<oııgresı hava. 
nm muhnletct nden d~a,vı baı;lta gQ. 
ıı bırakılmı§tır 
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Şehir Tiyatrosunun 

~
J~ı DRAM IJ.IS.ın:l'ıı"D.\ 

'JJIJ v=~~ ı ~J ı,:~:ri~ 
f Beyoi!lu Halk Sineması 
j -Bıı~o matine 11 de 

N k 1 d L L J 3 nnm bfrden a , e en : • • l --Lettl Bardl RindJstanda: tllitl:oe 

1 
2 - tloto Hazine petlnd'!ı 

O gtin B...,.o lıayatmm en büyük 1 V:unta otrnıtdıl;t..,n Eonra..... · 1' - ""l"r.lnm •nttknmı 
"'t:ı L lk1 bir ' ...... ,., ""' "" ,., ""' ""' ""' ""' ,... '"' ,., cilrpnalo kar§Il:ışur . r. D-Oş vak. B:.ıuunl:ı bercl.ber, e mu· ~ '"' ""' ""' ""' ... "" ""' 1.ı ~ ""' "" 'J ~ 

tinJ öldünnek i!;in uzun bir b:ısto- cizc oiuı· timiclilc. karısının cô. I'! GOZ HEKiMi ~~ 
nu burnu üzerince muvazeneye reertliı:!ine borçlu olduğu Ug lir:.y1 :.( 1) M t R ~ ,.rf ~~ 
;;ctirmeğe ~alısı)>t>rdu. Zengin ru.n. r.ltp Jıayrrlısı ile n1yctknd@ :·c· ~., r • UTO • ın ~~ 
ca.smm: Billi'nin martoyu Çekme.. re gitmeğc .knı~ verdi, >" ı-c.e>·CJilo Pıınaakıtapı. bmım .okaı. ~ 

==-

ile Sabah ööle ve Akşam 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

sini dört gözle bekled ği b:r ~ • 1ki g~u Monte. I\:arloda ;_·r.·i' >) '" 0 !. ff>I· •'l'i~"' .:.._ 
······· -"~~ mnn~~ m~plı~h~rw~t ~pmp~~.C~~~d~t-- ~-~-~-""'-""'-""'--""'-~-~--~-~-~-*--~---------------------------------------------aalini alınLc;tı Ah. o Billi, bir öl. rtrun J'};1'.~t naz:nım celbeden .-

se! Bego iÇin. dürıyannı btitiln da- tın bi:' .. 1~.a.:::ı. pokc:.i tc.."lrrdr, Iı::ı' l-' 
va.1~ ho.llcdilmiş olac,;ık. ki o lı:ıkı ıı;ı altın değildi. Bu, r. ·• 

Bunları düşilndU~li sırada kapı cak &ıgonun bilc:ceği bir sncıı. 
açıklı. madam Bego göründü: ÖmrUm:lc eline geçen yegane kıy_ 

- A ! Buı·nc:ı mı::.;n '? Bı:ı.na b:ı.k· 111ctli Ci'/Ya pı.rl::ntalr bir altm ) iL 
.sa.na, Eego ömründe lıi•! Monte • zükte11 ibaretti. Fa~;:at onu ci>!. 
'Karlo'yıı g·ttin mi~ bir g\ln kıuslardu. k~::ar.r~.:a .,. .. ıc· 

Bego"nun "ilcudu tlt. cdi. Daha yc.ıa gelerek kan,.,ıı:a lıc-diY\! et -
hlra.:4 e\ .. ı,l. Billi amc:.ısmm ö!ece• m;ştt Böyl~ce rulet i'zer:ncle n-ıei 
ği mübarC'.;: gür.e kadar-, mııli va• bur 0~1lı; ~istemini tatbik etmek 
ı:i:~ı::tin! ıslah etmek Jçin Monte fı:rsa.trru bulanrnda.o Monte • Kar. 
Karloya giclip biazat keşfettiği ve Ioyu terketmeği gözüne alm·şf.ı; 
netices"ne parlak ümitler besled;. " gün gnzetenin "içtimai hayat,, 
ği bir wıulil tatbik ederek "rnlet., sütununda fÖY1c bir :":azı g-özUne 
te talihf.ni denemeyi yegıine kur• İlişti: 
tt:!Utj ça~i telakki ediyordu. Fa~ "Dün Monte • l\adoya. te._rı.: c· 
lr.at yoı, otel par:ısı ve oynam~ • cicn kIYınetli zevat arasında ıı~:.
l?akkmı kazanmak jçin lazım olan l,ır u-ı bulunmaktaJır: S. 1\I. Sa.bik 
ilk sermayeden mahı-umdu. .Ma• Birkarıkıı kralı, ı1rens dö Santens.. 
~12nı bir sesle: ter, Amcri!tanm i.c;permer.et kralı 

- Hayır! Diye cevap verdi. F.:. Maut, t:. Proser ... 
91mdiye kadar Mantt- • Karloya Bego bıı fA>n ı~i mUzeıinde du. 
l1;g gitmedim. ra.kl:ıdr. 'l'zlefonda Monta • lfar • 

- Pek &la. Şimciı gideceksin! lor.un en btiyük otelini alıp B. 
Bego şa.!ıırdı. Bir a.n için rüy:ı ProSerle irtibat temin edilmesini 

gördUğUnü sandı. Çok geçmeden rica etti. J\:;aı!t, yoı gun bir ses: 
huısı onun bu zannını tekzib et. - Allo! 
1i: - A! Proserl Bul hakalım. sa... 

- Yazmakta olduğum Yeni ro- na tekfon c<len Mm'? 
manm birçok snhnelcri Monte • - Kim olursa olsun, şunu bil. 
Ka.rlodadrr. Bu sebeple, o nıalıat• meğe mecburdur ld, sat.ına !}eyler 
den toplanmış bazı intibalara iht'- konuı;;mak ni.yetiie elalemi !>aba.h 
yacrm var. Tabii benim böyle seya ssbah ~t onda. uykudan kaldır . 
hııtlere <;-lkınağa vakilin olınadrğr f malt neza.ketsizlifüni göstermez -
ic:In benim yerime sen gidersin, ol. le1'! Anlnşrldı mı? 
maz mı? Bego partiyi kaybedeceğ'ni ıın• 

Bego mütehassis oldu: [ayınca son kozunu oynadt. Maliım 
_ Ha.tnn için her işe ve f e<:ia.. ra böyle bü~iik . ~ararlar a.nc~ 

r.~ l " h ı oldu<7.,.... b'J" , ~ok vahim ve knlik anlarda verı. .mr ıgn az r ., ...... u ırs:zı. ll d dı- il ı f 
J'i"a.kat hesap et, bu seyl.Ülat için r. K~rmm an al gı ç :;ayı c. 
biı; değilse yüz ..• ne diyol"Um? lki da edcT~k Porserl yemet:ıc davet 
yüz batta üc yüz lira ıazı:m edecektı: 

Bunları sö~lerken Bistcmlııı tal• - P~ı-. 1o:ızmasana. canmı.! 
' Buradn arkad8.§Dı Bcgo. Monte • 

hlk eder~ d_ilnyanın .oarasmı ka. I\'.cl'loda olduğuıı.u seyjp~Ic öğren. 
~ak ıS'fJl onune dilşen bu fev. . Öğle -· im -· ka. 
kal8.de fırsat.tan derhal istifade diın, ycmegıııc gc egı • 
etmek l!mn olduğunu dil'.jünüyor• bul Pdersen çok memnun olu 

du. Ka.r.m tattı b1r sesle cevap rıı;~ser bayreUe: 
,.f;rdi" - Ne? Sen Bego mu:mn yahu".' 

- Yok, şekcrfm, 3alla iki Uç Bu sözUnU bir davet tcla.klü ede. 
lira kafi gelir. Biletini b~n te<ln.. bil:r miyim? 
tik ecleriın; otel parasmı da bi.r 

- Tabii, c·anun ! bnnkayn ödetirim. Bir adam ;çiıı İkram 

·.tonte • J\nrloda parayla dola~mak = Elbette~~~ksa, ne diye se. 
kaıiar !ehllkeli bir vaziyet t;a&.v • 
vur t't~!.lem:z. 

Bego evvela itiraz etmek istedi. 
:::onrn itirazını fohir ederek bir 
..:crrıı:ıye tem;ni ms.ksadile muva.k. 
l~a.t bir istikraz açmayı tercih etti. 
Bunun fü:erınc arkadaşı Proserle 
görilşı.ne1c jcin doğru klübe gitti. 
.Proscr, kendisine ödünç para ve
rcbile~e~ yegıine arkadaştı. Bu 
O!tta.bi, Be;roya kar§ı olan emni • 
yetinden olamazdı. Onun o kadar 
<:ok param vardı ki. Begoya a~ca• 
;;ı istik.-...zı anc:ık Billi amcasının 

1 

ölümünden S-Onrn. afacağm1 bild~i 
hal·T,. hig umurunda değildi. 

FaJrn.t Bego 1:-JUbe gel1'1ce, Pr<:·· ı 
serin meçhul bir i::tika.mete doğru 
seyahate ctktrğmr ha.her aldı. Bu. 
na r·ok nıUtecss'.r otnuştu. 

"'Talihsiz adamlar böyledir, df.. 
ye dı-rdl.!ıe ynnıyorclıı. YU21 yılda 
hl?' dda Allııh bana da z::ngin ol• 
mak: fırsatım verdt. Ne fr.yda? 

.9. 
- Aldanıyorsunuz mösyö Pu • 

varo. Öyle günler 0111:.,·or ki, ken. 
.;ıır.i ta.L1anıen mes'ut hlssediyc. 
:'l.llll. 
· - Müaa!ıde eciiniz de mat.m.:ı.;ı; .. l 
sizin iki defa. ncm.acnk halde ol. 
tiuğunın.u .aöyl':yeyim. 

- İnt·ıkal kabiliyetinizin nok 
r.an olduğwıu zannetmiyorum mös• 
\'Ö Puva..ro. Hakkrmda düşündiik -
lerlnizc de tc~kkür ederlırı. 

- ingilter~ye dönünüz matma.. 
zcl. Gençsiniz, 7.ckisiniz. !stik.bsli 
"nUnüzde ıır.·J.mış bu!acaksmlz. 

.Jn'·c:J,in ya.v::ış yava.., ~mı sa:. 
1 :Iı . 

!.z beni anlamıyor, cl:ıh:ı 
l"c.-~rl:.r.:11 a.11Jamiık J:>.tenıiyc-rsunuz 
.,;;.,yB Puvaro. Ded'. Benim ~n 

ni davet ediyorum? 
-Şu halde aziz.'ın. Bego, beni 

bekliyebili!'5iıl. Geliyorum, İtiraf 
edeyim kl, Monte • Karloya, fev. 
kaliıde lJir FıeY görmek arzusu ne 
gelmiştim. Yine itlral' edeyim ki, 
senin bu davetinden daha enfes 
lf..r ~ey ta~avvnr edemezdim. 

(Sonu varın) 

• • i&IÇ&I ve DIKIS •• 
Yurdu. Müdiresi 

ANNA PEÇAROPULO 

Set~ Blı:'ki Okutmıdan, dir' .... 
malı Te Use mezunu. llı:aarttre 
ll'lllmdd:-tk dlrılotwı. verJr. l'n.7.ardıuı 
nınada h~r gün kayıt mua.-nelesJ 
yapılır. 11dncı dcvro denlerlne 16 

1 
~obo.tta ba~lıyor 

1 Beyofl~da •• Galatasarııy, 
:••• Suternı.lal No. ıc •1-

bütün istikbal Shnonda 
- Dünyada yalntz ~-;lun tne\'. 

eudiyetine innrunaym nıa.tmazeı. 
Bunu ilerde do.ha açrk olara.k göre. 
~eksiniz. 

- Beni 3Jllamamalrta ısrar edi• 
•;orsunuz Mösyü Puvaro. S..z ki 
'1er gt-Çen hadiseyi de bilirsiniz. 
&m.ra o g~e Iokan ta.d:ı masa konı .. 
ı;u.nıtrz imişsini:!:. ~et, Simon ve 
ben bitihhi.mizi ta.parcasma ~evl • 
yorduk. 

- Evet. onu pek <'ok seviyor• 
'l!lnnz. 

Hafiycnlıı bu cümlesile sevgiyi 
Yalnı.z keruüsine inhf.<sar ettirme .. 
Gl genç kızın dikkatinden kaçı:nadr. 
rsraıfa tekrar etU: 

- Biribirimizi tap:ırca.sına sevi. 
!'O!'<luk. Lüncti de s<'·:er<iim on:ı 
ro!< tim:ı.dnn vru-cıı. Unct bütUn 
ömriincc, parası sayesinde 1canris• 
letinin t:ıtm'n ~?lunmasma' aıı.Şm~
l:r. He!" ıstedıt;ınc mu,·affa.k 0 1 

muş, hiçbir zarruın reddctlilnıetıü: 
ı.i. Simonu da daha ilk görüsü.ııd~: 
beğendi ve aldT. 

- Dcm~k F;lmon !'!ıttmatmmn"'· 
• ran ok'lu? 

-- Bayır, pek o kadar de~I, eM 

İnhisarlar U. l\1üdürlüğünden: 
- Jdarem1Zl .ı.btiyacı iıj.ıı 200.000 adet Alnek klğ'ıdı pa.r.s.rlık.la eatm 

11lmacaktır . 
~ - Pazarlık 6-Z-042 cuma. gliri.U sa&t 10 da Kabat&§ta Levazım cıtt. 

~ıoi b!n:-ı.smda. m ~rltez mUbayaa komJayonımda yapılacaktır. 
3 - Şartname sözü geçeo fUbede görtllebUir. 
4 - !lltekllteriıı teklif tulieceklerl rao.;a alt nUmuneyi ihale gününden 

bir hafta evveline kadar lrımısarlar UmU?Jl MUdUr1Uğt} Ziraat Fen Şubesi 
MiJdürlUğUne vermeleri -."tl pazarlık günü tekllf!erinJn kabutUDO mut.azam. 
mın Vesika ,-e yüzde 7,5 ı;'.l\·~ı.ıı'l!! pan .. .ı.::ı.;;!.k. \.ıirllkt.o ınezk\lı' komisyona. 
müracaaUa.n ( 683 ı 

(Gazetemh;ln blrlnd t!lByfnsııı<Ia 

001lık yanındaki tnı-Uı çorı;evest ımpo 
aıı~ blrllkte "öııderllecektl~.) 
E\'U:.N:IU~ TEKl.J.FUml, lŞ ARA 
,L-\, l}I \ "ERME, AL.mi, SATIM 
ifb.I ticari maJıJyetJ lın.17. olmıywı liU. 

• 17 ya.5r.ıda. erta l den taedllma 
meıt daktllo lrurewıdaD mezun bir ba 
yıın, resmı veya tı.wnud bl.r m1lessese _ 
de aa.babtan ak~a !tadar ça.uşmıı.k 

ısteınekt.ed1r. (G.U..J remzine ıoüra • 
ca&t. 

• 
0..ı.t Demiryollan ~e limarılan ı.ı.-.. 

Umum id areai ilanlan 

Muhammen bedeli (2150) ura olan 2500 Kg. ~tellk pamuk (10.2.194:!' 
~alı g1lnll .saat {14,30) on dört. otuzda Haydarpaşada ga.r bl.nur da.l.tlllnde• 
ki komtsyon ta?'afmdan açık tıkstltme usulJle ısatm aımacak~. 

Bu Jşe girmek ıstcyenıerın (161) lira (25) lrunı§luk mu\"ak!tat toınl• 

nat ve kanunun tayin ettiği ve.sa.lkle birlikte ekslltme günU saatine !ca.d31 
koniliyoı:ıa m11racaatlan IAzlmdır. 

nıı f,:c &tt §8.!'tıı&ınefor ~:oıniff)"onda.n p:ı.rasr~ ole.ıalt dağıb,lıns.ktaıtrr. 

(451H} 

••• 
Muhammen bedel, mu'°aklaı.t teminat ve miktarlarile cinsleri ve eksilflll 

saatleri qağıda ait olduğu liatcsl tıtı;n.emda yazılı ah{;ı.p tnıverl!ler ner 11 

te nıuhteViya.tı ayrı ayn ihale 8'l!Jmek üzere ve Jmpalı zart usullle Anlı 
idare bJna.;ımda satİn almacal!.tn". 

Bu i§e girmek f8tlyenıerln llstcst hiza8'1!1c!a yazılı nı11\ıtkliat t<-n.lııat ne 
kanunun tn.y. n ettiği vcc,il;o. vo ı e:füflerlnl aynı gün eln:iltrııc untwder. bir~ 

at evveline kadar komisyon rctaııgıne vermeler! ınzıındrr. 
Şartnameler parasız olaralt Ankarnua n·~\zcr:ı~ d"lireıılndo Ua~dıtrp::ı..~ 

tesellUm ve sevk 1'Cf lğindc, tı:skiı;rhlrde h::ııir \'O :-ııva ta lı11lt'fl nırı[:ll7. l~ 
da dağttıln:ıaktsdrr. (6%) 

L111tc Mil.tan ClN~t Beher ntıt'ilinin Mu'\'al,l•at )!.!.. iltotııı· 

No. ııdet 111nbanmıen h•·deli '"•ııiııııt ı,;ılrı • (' 
Clfü UA.nJıır pamSTl nı».,rotoııur. 

iş ve işçi arıyanlar 
• B:r bay, en lyl §elti!Gc ve tı;tenl. 

ıen yere !{itmek suretile ınatematik 
ve fizfü dersleri v\'nnP.1dedlr. Haber 
gazetesi halk slltununda tMatcmaUk) 
:-emzine mUracaat. 

> Ortaokul son ıımıtın.J devam eden 
17 yqmda bir genç, ötl'leden aonra. 
çatı§malt uzere herbangt blr daire ve 
mııessesede il aramakt.uiır, (?.B.K.} l 
remzıne mflracaat. } 

1 

~ 

.JMOO Cari tıat l•a~ uı 
travenı 

24900 ... 
" .. 

r .. ıu-. l..r. lir !l:J: ,, 

.ı.113 IOJW.- ~ .,. 
~14 5139.80 

• Lisenin b1rıncl sroıfından ı;:tkıuı 

t>!.r genç kız, herba..,gl b!r daire veya 
mUesse.sede taJısUtyle mlltena.l!lip b1J 
ı~ arımıalttadır Daktllo da blllr. lS. V 
Çamlıca) rE-Znzı.ne mnracaat. 

• Lt.so b1re deva.m eden bir genç hu. 
wsı fıztk dersi aımalt tatemektedlr. 
Ehven Ocrcuo ders vermek tatıyeuıe 
rln l M.. Elkar) t<enızıne m\ll'aea.atıan. 

• l'tlrkçe, almanca ve rraııaızca IJ!. 
len. gayet sert dakUto yaıan b1? bB 
yan f;:ı ara.mııktadır, (ROSA) remzine 
cnnraca.at. 

• 17 yqmda., orta.mektep memnu 
.nr genç, muhı..sebe ve yazı fi}erlnde 
uygun bir Ucretıe çalr3ı:ıak tstemek • 
tedlr. <M. Akçay> remzin.e mUracaa.t. 

• Ttlrltçe, tran.sızCA ve aıma.ncayı 
iyi bllen 13 yaıman b!r ~nç, berha.ııgj 
bir yerde t.atışmak lstemektedlr. (S. 

A.ltırıeJ) remzine müM1-caat. 
• Blr Türk tayanı, orta, JJn ve O • 

cıverııite t.a.lebeatne ehven şa.rtıarla 

hususi fransızca dett'I vermek tat.o . 
mektedlr. (Frnruıı.ıcn. dcrs1) remzine 
mllracaat. 

• 18 yaşında maıı vaztyc~tn bci 
zuklugu J.11ZU11den ıısenln blrinc1 ımu. 
tından aynlınış blr genı:, resmi veya 
tıu.suat blr mQeıııııesede ~ aramaktadır. 
tM. K·ı,) remzine müracaat. 

• ıs ya§:nda.. akşam kız sanat mek. 
t~pteri birinci mnıfmdan, matı va.zıye 
~in bozulduğu dolayrııilo ayrı.1mı§ 

blr bayan, tıerhaııg1 bir mUeasesede iş 
aramaktadır, (B, Kuglakan) remzl.ne 
müracaat. 

• 17 ~mda orta tahsilli. yUJSJ tş. 

ıelt bir Ttlrk kızı, mUeııseselerde, bil. 
l"Ol!J.Tda Vfı)"a y&f1 işlerinde C811Şlllalr 

ıstemektea:r. 25.80 liraya kanaat e. 
der. Ketıı de verebilir. (TllrkekU.I) 

remzine aıllracaat. 

ğer tamamen öyle olsaydı bu a.k.
§am beni burada göremezd:niz. 
Siz Simonu art.ık sevilmeye lay~ 
bir erkek görmiyebilirsiniz. Eğer 
Simon Llneti parası ir.in alm."S ol .. 
va::dı ben de fikr'nize lşhra.k eder .. 
~-:ın: l•'a.knt vaziyet hiç de öyle de
g-ıldır. Bu jı, zannettiğinizden cok 
kan~tkttr. Linet kendine mahSus 
Mr muhit, bit· havı:ı j~"nde ya.~or 
ve bu kUçUk imparatorluğun kra.. 
riçesi olduğu j~-J.n herkesi, ayakta.. 
t·ına. kapandmyor. Çok zengin oı• 
üuğı.t igin her genç kızm ltendisl!e 
t·11lenmeyi arzu edeb'lcceği Jord 
T..inetle evlcnnıek istiyor. Fa. 
kat o lorda nazaran p.'c zavn11r ku. 
lan Simon:ı me:vledl.p onunla evle. 
uiyor. Bu zavallmın çrlclrrnrş ol. 
tnası sizi hayrete dü'.l'ürilr mil? 

Gt'.'nç krz ani bir hnrcket y~pa. 
mk sfü:ünc devam elti. 

- B:'l.km gökyüzüne. Meht&br 
~ok güzel götiiyorsunuz değil mi'.' 
i.<':ıkat !'!im<li b'rdenbire güne~ ~rk· 
f\a a:rbk mehlab göremezelniz. l.ş. 
te biz'm a.ra.nuzaa gecen de blraz 
bınıı benzivor. Rt:'ıı Sbnon'Jn meh.. 
:abt iJhn. Fakat birden r.Une41 do. 
l:i11De.-'l ~l\ ortade.n sillndjm ve 

• Balen yilkaek, tktısat ve Ucaret. 
mekteblne dı!•am eden nr.ızıyeSi lruY. 
veut. daktilo blloa b!l' gcna t!caret • 
tıa.nelerde veya tıususı mtıessesclcrde. 

mob&llebe ve mubabere ~ıertııde ca . 
Uşmak letNDektedir. tA.0.) ıelll2iille 
mnracaaı. 

Aldınnu: 
Aıtatıda remtzlert ,azılı ola.o o. 

kuyucularm uzm aamlarma gelen 
ıınelnupllan ldarebaoembdeo <.pazar • 

lan barf9J tergüo sabahtan öğleye 

kadar ft ım.&t 11 dea IOIU'a aldımJa.. 

lan . 
(M. Et.KAR) (Fransızca dem) (Ş.) 

(KM.Acele) (Zaman) (R08a) (An. 
la§al.ı:m) (Vatan 55> (Ölmlyecelc ::1.§iı: 

113) fil. K. 112) (25 Sedef) 
(S.V. Çamlıca) (1'.K.!1:. 9) (Saat) 
(GUneyllnin Dentzctsı) (Ful) . (H.Ö. 
Sevimli) (lL V.) (F.G.D,) (H.N'.) 
(F.Z. 83) (0,P.K. 2072) (M.K.A) 
(A.Alımet) (O.K.) (N'tıdlde) (A.1-.t.a
taY) (T.R.B.) (Mehmet 85) (0. Mlı>et 
(P.!. 2t) (B.B. 12) CY. Akm) (J..eman 
Y.) (Denk) {Şevki Şen) (Bahar 
çiçe~ 1) (1.§ 40) (AkyUz) (İncil 

(35 Aydogan) 

lS,00 şarkı ve türküler programınrn 
devamı 13,30-14,00 m~zik. 18,JO 
::;a::t a~·arı 18,03 fasıl ı;:ı:ı:ı 18,40 ı · : 
zik 19,00 iktisat saati 19,15 mnı ı ıc 

19,30 sa:ı.l ayan, aJ:ıns 1~:'.5 klıisik 
Türk müziği program ı 20,15 füıclyo 
sazetcsi 20,.::> şuıinak 'e hicazka:· 
rnnkaınlarından şıırktlar 21,00 zir.ı 
at r:ıkvimi 21,10 temsil 22,0U tllıJ • 

zik 22,tıo saat ayarı, ajamı 22;45 mi.i 
ıı:lk 22,55-23,00 kapan-7. 

gözleri kamaşan s:monun naıa'rla
t'IIl.dan si!indlın. o yalntz gi'ıne.,i. 
Li.net· gördü. Linet artrk onun gü. 
\l~r. 

Genç kız }ine kısa bir tcvak• 
lı:ufta..Tt sonra devam etti: 

- Bütün fenalık bu kadrnm it: .. 
mnı meftım eden gUzclliğ n<len 
~eliyor. Za.valh Simonu çılgrna. dön · 
dürdü. O kadar büyük bir otorltt' _ 
\:i, kcnc'!islne o kadar büyük bir 
f1mniyeti var ki, her erkeği l<.:Shir 
ediyol'. Simon, bu zayıf çocuk, ona 
mukavemet gc>steremedi. 

Pek zayıf davrandı. Eğer Linet 
vnu altın araba.sma almanu.:J ol • 
Gaydı. o beni yalıuz bcr.i ~v~a::k. 
ti. Evet, tizi temin ederim ki, c. 
ğer I.ıinet ('esaret venni;ı <ıJnıa • 
i.'!ydı. o kat'iyyen bu :ı.iiJı.·ı~k kadı
uıı Ô.§tk ol:m:ızdı. 

- Şu halde bu geçici bir ~ır • 
&oşluktnn başka bir §ey değil. 

- 'Muhakkak. Çünkii Simon b(·· 
rıi sctiyordu. Ve her z~ yi11c 
reni s~vınekte devam edecek. 

- Ş'mdi de rnl seviyo:r? 
Dh·c Puvaro birdr•nb!rc tıo!tlu, 

nen çk~ derhal duclaldı:nn::ı k::ı... 
dar yll~len e~val'! vet'mt'<len 

:t 5600() ,, ,, .. a.11 10'198.-
tı MOO ,. .. 4.03 i 200tı ıs ~ Ü 1>700 

" .. ., 4.80 ~ı.ı·u;o 

" 5900 .. .. ,, 3.61 1597-13 
7 2'1 H O ,, ., • 4.21 7108.U 

8 Z4MO 4..27 
.... 

6-Ut!J.IJ(I , ~ • • • • 
9 6560 • • • 3.15 1438.63 Q 

10 %8990 .. .. • a.n 6787.09 
11 59'10 .. • • 3.01' 1361.16 
ız 1sıoo Darba& kayın t:ranmi 2,0S :!9:!' liO 
ıs 5000 !le,e köprtl &nvenı ıo:;a; G802.50 

0000 &.Si& meoe ımkaa '7.f.5 
travenl 

~ 
14 ıe:ıoo H.eıte köprü &ıavenl 11.DS '7511~ i'i ,, 

1 latanhul Belediyesi alanları JI 
Emlrgı'.l.naa Emirgfuı oa.ddesmde M 4Wlla.ralı yaı.u:un h~~ ve ta.ha$< 

.sill edecek ankazwn sat.l§J açık artırmaya. konul.ınuştur. Ta.hmı.u bedeli 
1384 lira 6S ktını§ ve ilk teminatı 103 Ura S4 kur-..ı§tur. Şart.name za.brt. ~e 
muam.elA.t mUdllrlUğU kaleminde görUıebUtr. !hale 26-1-942 pazartesi 
gUnU saat H de Daiılll EncUme:ıde yapı.c:.caktır. Tal~plerin ilk terninat 
makbuz veya rnektuplarlle ilıale gunU muayyen saatte DaJ.ml Encu..ncndil 
tıulunmalan. (2M) 

Denizcilere ilan 
l stanbul Elektrik, Tramvay ve 

Umum Müdi;irlüğünılen: 

Tümzl f şletrneleri 

İstanbul Elektrik, Tramva7 "'e Tünel İjl;:?tme'eti Unlum ll.llidtirıUgiY 
nUıı Arnavutköy Akıntıburnu ile Vuniltöy ar:ı.s:nda konmuş olıın yüksel' 
tıevettürlü denizaltı kabloı>unun tam1r edilme.it tlzercı kaid1rııaca~ı nl~ıı.dar• 
ıara Han ediımişll. . 

::ı-1-94~ tıı.r!hinden itibaren daha, 15 gün !radar sürecek olan bu uv 
mir i.i içlıı ku!larulncak <lub:lda bc~·nc:mtM i~arcıtıer gece va gUndUz blJ' 
iırnat'Ukt.Ir. Bu sahalardan geçecek gcmiforJ.n d'Jbanın yı:.kınınlhn gc~ 
ıneıerl ve bu hizada süratlerlnl a.z::?.1tınnlan ilan olunur. (6-11) -

dı1rdu. Puvaroy& dikkatle balrtT. 
\'ana!chrı kızardı, bac:ım çevirdi " 
boğuk b:r sesie: 

- Ham· dedi. Şinıdi benden 
ııefret etLlğ'L"li z:ıruıediyorum. E"·et 
benden nefret ediyor. lfc.knt ken. 
~:.ne pek d;kkat etmr.lidfr. 

Ve füd bir ~arekeUe Fi;rah ipek• 
:i cıınta<ımı açtr, jı:_:inden bir şey 
,ıtdr. soura eli~ hafiyeye dofErµ u· 
z>ıttx 1·e. ~Icrgı.ıi Fuv.ıro bıı beyaz 
ı.vucun I\:lllde sedef kaJı,n::ı.lı kfü:ü .. 
:,,{ik b:r ta.lJanca gtird\i. • 

- !-fasıl küc;ilk, g'ı..izel bir "'ev 
ı -·ı ·1 n· ı.· • a-e:~·ı mı· •Ye gene; kız soı"du. 
.. füı. oyu!.1.c:~kl~ bir insanın öldU. 

ı·ıılel:·ıiccegın1 Iı·(: .kimse tarun· . . - ın e.. 
tte~ı=z. 6unu da ilave edeyim kl 
ırukem.ınel bir atrcJvnndrr v '. ~ . 

.. e c;;Aı bir hatıra gözlerinin ~-
ı:undc c:ınla.nmı~ gibi te::ıessi.hrı e
erek sözüne devam etti: 
- <;oeukluğumd:ı annem beni 

~.,.eı:J:~:~~e, . cenubi Karol'naya 
;t,ofurn~gu ,zaman i;ıüyük lıao:.ı.m "'" 
ı·a<la hıma. atı~ t:-Jimleıi yaptrr • 
IDP.itI. Büyiik babam eski kafalı 
bir atlnmdı ve bi tabanca kulla~ 
n:q:u:ı c;ok ıamon blUıMSn fn$S • 
ıırıı lıfly:fi~·eı ini ktn tnımasr H'izım-

r~c; :awa ~ 

g·eJdi~i zamanlarda favdalı cılnc•>' 
!ına iııa.'Urdı. Babam da gençli 
'!1;le hircok kere düello yapmı~ 
! .Ui ral~ibi olan birini de öldür 
mü: . Anlıyo~Ünuz değil mi Mö5' 
. ö Puv:u o. Benim k:ıınm ateşli<1if· 
Ni"a.nlmru ihanetinden emin oldtl' 
;;um zaman bu tab::ı.ncayı satma.l• 
uını. İkisinden b!rini mulrnkka'l> 
i ldıirecek~im. 

Fakat ha.ngisiııi öldüroceğinıl 
tercih edemedim. İkisini birdeJt 
öldürme~>: bana hiçbi?" zaman gönUl 
ıahat: ve!"l!liyecektl. Bunun içiıl 

1;ekler.ıeğc ı.·e o zamnn onları :ıdttı' 
11C:ım takip elmeın.i.n doğn1 olaca. 
ğmı anla.dun. Büyü_'!\ bir saadet ı
cinde uzak bir memlekete gitti!: • 
!eri zrunan muha..'ltkak beni karŞJ?S' 
tında bulacaklar. Bu W:t":~ bsl" .. " 
bit·az gönül rahatı vereli. Çi~i} 
Liııetin rahatım ka1;xmuık iÇ' 
lıundaJl chlm Sİ12cl hi<Jhlr t;cY ol'I' 
.ııaz. Eeniıu dai .. ma. ka.r~ızma ı.;ıl> 
mama gün f'!lece·°!( ki t::ıhu'"nıül (' 
cirmlvecek. ı:l'.D'd; in1 !~nnn"''"' tn' 
dım <lııyrer.ı<'ia kı"!ı:ı.clnn. Llned• 

(fıeı •l'ıll I' I• 


