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deer aAşam: f 
1 

Üç Devlet A~mdal 
Askert 
Mukavelename 

Havagazi tahdidatı

ı·ar.an: Hüıeyin Cahit Yalçın 
• Berllncle, Almanya, İtalya ve 

tl:ıııonya a.ras nda o.skeıi bir mu. 
kavelcname imraland1, Doğrusunu 
t;üylenu!li Iılnnı~elirse, mlh,·er 
1'8.dyo!annın buna bliyiik btr c
ltenuntyet ,·ererek etnıfınlla tan· 
tanalı b1r propa.gandıı yapmakta 
de\ıun etmemi olsalal'<lı Berli· 
niu bu askeri ı"iınka,·e!enıımesi he
lllcıı kimsenin dlklmtini cclbetnıl 
Ye~kU. Fakat, bir ltere nıih\·cr 
llropagancıasınm bu hususta. neler 
ÖyJediğfoi dlnllyclim. 
l\[eseıa İtclyan radyosunun 

!J o~ aldığı bir telgrafa gö
~. Japon siyasi \'e nskeri mahlil· 
leli Berllndc lmzalruıan ııs1<eri mu 
J.-a\'clenamenln gözettiği gayeye 
feVlıalide ehemmiyet ntfedlyor· 
!ltrnıı~. ı1merlkanm harbe g mıe
t5bı.e karı;ı nihai zaferi kazanmak 
bQsu unda bunun mih,·ere bir te. 
•nirıat hlmıetini gördOğüııU söylü 
:rorlammı 

nın tehiri nıuhtemel 
Karar yarın 

tatbik edilirse 
Gazete matbaaları 

ve bir kısım sanayi 
müesseseleri 

faaliyetlerini tatil 
etmek zorunda 
kalacaklardır 

Belediye reis muavini Rifa! 
Yenal, bu sabah vaı: ve belediye ı 
reisi Doktor Lütfi Kutları, vilA-

1 yctteki muammda r.ı.yaret ederek 
CDe'\1um S üncüde) 

.Maclr -~yosu da. nyni ba''D;l'I 

,.ermektedir. Japon, Alman ,.e SOVyet , 
it.aryan matbuatmm nesriyntuıa 
itılinat ederek ~lcbenln mihn~r 
devletlerinde kıllacab'lDda en nfn.k 1 z.r: ••k A f 
~pfıeN olanlara bile lm ıııukıi\"C- 1 n u um e 
:eden dolnyı artık kat'i bir ıı.:ana.at m er· kez,· 
!(eldJğini temin ediyor. Bu mua. 
Jıede mlinasebctilc Duce Jaı•on or· > 

ı·u una mesaj ~öndenniı:, Japon Kuyb.Jş. ette-n' . 
hariclye nazın da rodl o 'a ıt:ısile 
.ı\lman milletine çok heyec:mh bir ft., k 
hitabede bulunmus. iV t QS 0Vaya 

l\lesa.jlal' ,~c rndyo hit~belcri ile • . 

barı•Jer ımıamısnydı gaıe~n n taşını 
mlh\•ertle kallı n :ma biz de inana. 

hUird.lk. Bcrliır.ıc imza.la.nan a keri <Yazrsı s üncüde) .1.d'ıeHklılfiı ı.n~ cdllinlıJrtc <ıbın uooo tonlak bir oı1ı1ı t~gAhtn ınukaveleruınıe3i nihai znıeri mih- ______ ..;._.__ _________ .;.__..:..:..;.;·~·-;._--.: __ 
\'er de,·letıer,ue temin edecek bir ,,... • , Amerikan bahriye 
~u tie"ı<linde sö termet. husu- Kara1röv Pos•aaesl nezaretinin tebliği: 
~anda yapdao hu geni propagan-

irmanya
ya taarruz· 

ingi!.iz tayyareleri 
Trablusa 

asker 
taşıyan 
Bir mihver 
kafiiesıne 

hücum elliler • 
1 etti 
Öncüler Bir

manya toprak· 
larzna girdi 

-<>---

içi asker dola 
20 bin tonluk bir 

gemi batırıldı 

Bir knıvazöre de bombalar 
isabet etti 

Londra, 26 (A.A.) - Havn nezn· 
reU bildiriyor: 

Bir keşif tnyyaremiz orta Akde. 1 
oizde Afrik:ıy:ı asker taşıdığı mu 
hakkak olan çok ehemmiyetli bir 

.Japon ka vetıerl 
augona 50 11 O• 
metre mesaleye 

vardılar 
düşman . .knfilcsinc rastlamı~tır. Ua.ugok, 26 (A. A.) - Y'tlz birı 
Kafilede en az 20 bin tonlldto talı- ki§ eten mürekkep Siyam kuvvet.. 
min edilen büyük blr yolcu seınlsi, ıeri Blrma.nya • Sıyam hududun .• 
bırcok ticaret gemileri, bir zırhlı. da 'toplanmışlar ve Japon kuvvet.. 
kruvazor~er ve torpito ~uhript.e:r j !eriyle işbirliği yapar.ık Birma.n· 
bulunmaktaydı Tııyyarcmız tngılız yaya doğru Ueıi harekete geçmek 
b~bardıman ve torpil t:ıyy::ırclcri emrini almışlardn·. 
gtlınceye ~ad:ır karnenin izini fa. geıecct;'iz) dedikleri ıçin hancmm ikı 
kip etrnlştır. gUn bekledikten sonru. görUnmedikl · 

Knfileye kar,ı ~apılan la:ırruz (Dc\nıru 3 Uncüde) 
üğledeo sonra haşlamış ve geceye 

Çör çil 
Atlas denizini 

kodar devam etmiştir. Karanlık 
yüzftnden taaTTUz DC1iccsi tnmamly. 
le resblt edilememişse de bombar
uım:ıo pike tan·arelerlıniz 1200 
metrr irUfadan saldımnşJnr ve pek 
kı~a bir yükseklikten t:ım cndnhl· 
lıırmı yapmışlardır. Büyfik Yolcu 
gemisine isabet olmuş \'e S mi vn.. 
blm surette basnra uğramıştır, 
Zırhhy~ iki ıam isalıcl olmuştur. 
Knıvazörlerden birine de bomb:ı.lıır 
ılüşmfiştlir. Gemilerde cıknn ~ aıı. 
sınlar 8cce ko:a~·cn görülebllmişth · 

1 

J.::rtu<ol ~ı,bah keşir. tayy:ırclcrimi.: Loncıra. 26 (A.A.) - çarçnın Alut: • 
kuhlcvı '1 rahlus sularrndu. bulmuş ,ı u~dnn Londraya dönerken AUaa de. 
Jar fak~ıt Jıü~ük ·yolcu ,scmislııi:ı cııını '35 bln tonluk yeni lngWz zırhlt
iztı~t· tc~.ıctüf cclcrucmlşlerdir. J{a- · t Dük Of York ile geçmı, oldugu 11. 
Iil hu d { lıu~ üt, RÜ<'lüklerl ·ol dl ektedir. E11 Drblmm dcn1zc s. 

35 bin tonluk 
yeni bir harp 

gemisiyle geçti 

_u_~a_b_il_m_eı._·~tti.:.>_cli_. ____ --..,,___ 1 Cudığı Ult defa olamk blldJrilınoktedir • 

da ka.ııut değU bHakf !'iilPhc Vezaedal'JD D Bat il 
vc;:re.blllr. BiılUo bu gürültü.niin 
lllaIUsı şudur: Amcriknnm harbe 
;;irmesi 'c bUtUn lml n:ıklarilc 
muazzam ,.c mUthl bir harp hn
zırbğma ha.slaması .ıaponyada, Al· 
:m.ınyadn. ,.c 1tnlyııda halk üzerin-
de: derin bir endl_e uyandırmıstrr. 
lih,·er ~e\leUcri Ye Japon ortaı.;. 
l~n ~n umumiyeıerlnin bu ıc. 
rCddudunll tesl<in etmek için bir 

. . 

Abdullahı Ha::isane
den kaçıracaklardı 

Beş Japo:ı 
nakliye gemisi 
daha batırıldı i 
Va~in;ton, 2? (.\. A,) - Bnlı. 

riye nezareti. bıldlriyor: 

t.:ıre dUsUnere,k böY.'' hl .. 
y! t 1 "e r nuınu-ı:ı :crt P ct.rnı .. ıcı- \ "e mUh· • 
tcdblp lttUıax cdilınt m bJt 
,·enneğe cal,ı~ larda. 5 zıuınını 

l'apılau bin lınklk:ıtinc gelince., 
zaten Ud ba!:ak ncdenbcrl Al· 
m:ı.n 'e it Jyao ordulnn lmt'i bir 
i5 birliği i~lndc b!r anı.clıı. ~ ı-pı. 
!j:lp do uyor.a.!'. İtaıyıınlıırı Anın.
~"lltluktı:ı. \'e • im:ıli Afıil\adıı Al. 
man'ar lnırtnrllı. İta'yıuılar dn AJ 
rnaİ{unn 1-;.;al cttilıleri menıle-
. ctlenlc jındannnhk yapanlli \'C 

Uus cepb~ine bir nıl';<tar h-uV\·et. 
l.';Ônderercl' A'm:t.allll"a '\11.rdmı et
tiler. Blribirlerinc daha· fazla yar. 

ılımda tiulwmıak ilerinden geber· 
lll Pek tnlillclir JJ csirgemhe<>eli· 
lenli,. llerliude lıfr 'Lğf 1 bİn bir 

Bırnun iÇin karalaa kampanya efradı 

Bir şoförü boğup kuyuya 
attılar ve yakalaAdılar 

İki ay ki\dıır cı."'\·cl ikinclte.,rinl!ı 1 re yakın bir yerde bulunmuıı, gclin 
l" j ' :.< ' ' ncı gilnU gelin gc:ıtırme.l{ Qzcro J,cn. getirmek Uzero Burs:ıdtı otomobile b. 
;! rnaır olan taksi ile Buraınm Kanı. • nen üç ki~ do orta.dan kaybO!mu;,tu. 

Yllne stden §Oför Hüseyin, Uç giln..\ uzun ara.ııtlrnlalardan sonra• ltııtll • = ı....!11egölden 6tcde Aa'dağr b:ı§m. terden ikisi yakalanarak Bursaya ge. 
rılnıı Ytldan boğulmufi olıu11l• çıka_ tlrllrnUıtir • 

~t.tr. Otornobile geUnec ~ehi- ı u~ tahkikat sonunda !i(>för HU.SO. 
yini boğup kuyuya atan üç otomobU 
yolcusunun Bursa.IJ ol.Dladrklan ıın.Ia. 

va 'ku·· ta fılmca, ~birdeki blltUn ot.eller ve haD 
fi ~ L ıann mıaa.tır dettcrterı tekrar l!!lkı btr 

Birleşik Amerikunm Asya filo • 
suna mensup bir kruvazörle bir 
t.orpito muhnöl Uzak !.)arkta DUf:. 
manm yeniden be~ deu'z ta"ıtmı 
muhakkak olarak birlnJ de m~tc• 
mel olarak Maskassa.r bc&"aZind:ı. 
baUrmı§lıı.rdır. Gemilerimlze hic 
bir zarar gelmemiştir, Diğer .ke: 
dmlerde kayda değer bir lıadıse 
clmıım:ştır. 

a keri nıulia\ elenn.nıc imza edi'. 
8e bundıın ı.Inhn sıı.,, d:ıhn fazlıı 
bir Q.Skeri i b'rl'ğl yapmnln.rına 
inıkao yoktnr. .Jııponynnm ıı.skeri 1 

1 blrllf;,ine Rclince. U-ıaı, Dol;n ile 
'\ ''l"Upa hlrllıirleıindcn o katlar 
ı1zaktadır ld bu s:Jıa'a.r-..ı. llJnlmı 

b i l kontrolden geçirilmiş. bu arada plrlnç 
OŞQ t l l ''Or 1ıanma ıa . Udllcıteortnde bırllkte .inen 

7 tıç yolcunun bir hatta kaldıktan sonrıı 

600 b·ın k·ış'"ı gene•btrİikte aynldJklan tesb!t edU 
illi§, fakat• talıkfkat derlnlC§tlrilinCC 
bu Yoleulann haD dett.erindekl kayıt 

Şeh·ırden ayrıldı gibS aym 10 w:ıda değil. 17 sinde gtt. 

Brezilya 

Mihver diplomatla
rını hudut dışına 

çıkarıyor 
Brezilya diplomcıtları gelin. 
ceye kadar Aıor o.dalQr:ınJa 

tevkil edüecek 
r.lan wnttcrik!er b•---· .... 

1 
-

d_,. ~· .. cnyn:ı.v 
rı ohiii~meğc lllnbkumdml:ır. J~. 
~1uo~n bir ke~c hurtıc ' ıfrdildcn 
·oura zaten elınılen elenin nza. 
mbinj ynpa.rnk Amcrtl,nıııar ve 
lıı~ilizlerle ooğu;,a3or. UcrJ u n~ 
lıcrı ınua!ıcdename 1 onn nıadıli 
lılr J,u\ \'et iliwo cıkmcz. Berıın 
ruuknelcnarnesi hi?Jnen hemen 
nf dahili politlka b:ıl.•mındnu bir 
Jıropaganch 8.lctJnden bn!ikrı. bir 
"'ey dcğild'r. 

B~yuk F rederik 'in 
yıldönümü 

8eriiıı. 26 c A.A. J - Büyük ı-reae. 
·ıkUı =:o uncu yıldönnmn nasyonaı 
~Yellat partteJ tcgckl:Ullc.rtnln ttım 

ıUz:ıberott ııo bUtUn memlekette l J. 
\ilk Wt't.'nl"rl" t~!lt odlbnlştir. 

• 

tiki~.' ancak (gftmlyoruz. ~ 
} l . 1 · <De,-aııiı S üncüde) Vişi. 26 (A.A.) - 1 ~dıstand:ı. 

(Devamı 3 ünl'U'1c) 
1 

füılkütsd:ın :ılınan haber.ere göre • LA R 1 
~r11~~:~.~:~. ~~o~~~;;~,r.~~ E V,Lf R ·ı N DE i H ti YA f' N o AN tcrkelmişıır. Şımendırcr. Hln~:-1 ~ 
günde 100,0UO kişinin tahlıresi ıeın FA.ZLA MAL SAKLIYAN LAR tedlıirlcr ittihaz ctmi~lir. 

Ja11onlar 
cat• katlan. bodurumıar aranacak 

Avus~r~lyayı çem- Piyast.dan kaldırılmış fazla 
her ıçıne almıya mallar: müsadere edilecek 

çahşıyor 
~ ":m (BD&nıJ) - Son zanıan. l piriııç. zeyblıyağ:, r;abuıı ve ibrtt 

0 ıuda bWıe- bazı b11)'tlk tehirlerde gtbl maddeler vardır. 
81\" \;,"')ahıTa yeniden aıker · tınn Y.al'llrl 1htl)'8ç ms.ddetcrııım yo1ı Bu meselenin mahiyeti · otrntın4:ı 

çıknrıldı ı edildiği· gOrUlmekte ve balk tıu yQz. mal6ıııatmll muracaat ettiğim ııatQhı. 
(l'av.u;ı 8 i:lıtMııle) den mlcmhyıı. u~mM.4<1.ır • .Qu tı~ (De':aot• .S lio~\ide), 

:;ark C<'ph indeki tıarckıUa Dlt resimlerden 

. Sovyet taarruzu -L-.b-d--.... 
· k. f d. z lJa a 
ın ışa e ıyor 1 1 

k b" . 
10 gün içinde Vaziyet bu __ anı . ır 1 

694 mevki manza~lerıyor' 
geri ahndı 

Lond.ra, 26 (AoA.) - B.B.C: 

Vişi Romel kuvvetlerinin 
ilerlediğini bildiriyor 

Rual&r, Moskova - Leningmd cep. /Andra, 26 ( A.A.> - B B.C. 
hesl.nde Alman baUa.rmd.3 açtıkları l.ibynda .\nlellatın cenap ve centı• 
sedigi genl§Jettyortar. Rus tebliğin bı• şnrkisinde 2500 kilometre mu
g6re Derlemekte olan Ru:ı kuvvetleri rLbhnhi> scniş bir s:ıhn <l:ıhllindı.. 
taratmdan gerı aJ.m.ı:ı.n ycrlı.ır ara.sınd:ı devam eden ç.arpışmalar hôlı\ bnlA. 
Nclldovo fjebri de varcıır. Rje.flD zap. ıuk hir mnnznra gösteriyor. • 
tJ benllz UAn cdilmcııni§ ıse de R~- .\oteli§, Asedabyanın 60 kllo 
rm cUne lıenU.z geçmemi§ ols:ı bile tu.

1

1 ıııetre şimalı şarklsindcdir. Saun· 
tnıımlle kuşatıı~ oldu~ muhaltkal•. mı Cİ\'.ınnd::ı düşman tanklan daıP. 
t.rr. tılmış ,.e e:n ::ız bcc; düşman tankı 

KU)'bi§e.ttcn dUn nkş:ım rndyoda söy ' tahrip edlJmiştir. 
lcn~e göre Rusların, Almanl:ı.ruı İngiliz tnnareleri Agect::ıby::ı mu. 
krfl müdafaa hattında nçtikhrı yeni lıJı·ebı:- sahası üzerine biiyük bir 
delik Lcnl.ngrad • Vitcbsk arzani rı f ... ::ıliyl!I göslcrmışler, : düşm~u 
mendifer hattını ml\:-klil b\r uuruın::ı ı. yynr.;sinj düşürmüşler, di~crlcri, 
dllşürmcl;tedir. ııı h:ısar-.l ugraımı~lar, dii mao vı.1 
M~oı.-a, 26 (.\ .. \.. ) - 50 ,ytt hıı. '-1la1nrını da esaslı bir •urettc bom-

ı.-us1 tebllğı bildiriyor: b.ırdıman elmio;lcrdir. 
Sovyet kuvvetıcn.. lG.2a sonktmun • (De,·amı ll üııc üdc) 

zarfında merkez ccphestndc 694 m~v. 
kil i'erl almışl:ırdır. Ayru mUdd"t zar. 
fmda Alınanlar bu cephede 12 btn ölU 
Uiylnt \'"ennı~crdir. 

Krtaatnnız. dthl do Uı.:rllyercJ.~ ura. 
lannda Nelldovo gebri dah1J olmal;: 
Uzerc birçok ycrlcrt ger! aJllll§lıırdtr 
eümarteaı 'g11n0•39 A:lman tayya.ruı. 
nl truırJp cttık. Z:ı.yift.t?!nn: l ta~. 
redir. Bıırenıt den1z1.nde beş bin tonı~k 
bir dü'm..~n V&P\lnı be.tmlık. . . 

Japon tayyareleri 
Rangonu bombaladt 

~-

Jngiliz tayYareleri de 
Bankg.g~ hücum ettiler 

{YIU',ışı ~ ~ 
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1 TETK I KLER ) 

Paslllk llal'blala 
d8al ve bagla6 

. Yeni Erzincan da · 
arsa . tevziatı 

• t 

Vali, 'ta~l~n toplayacak 
Ter armıtumdan tamamen yıkıl. Bazı. evler 

ın• otan ErstDcanm ~ckn kurulma. • 
11 !Çin lkl ~ liralık fevkall.de aranacak Eczacılar 

26 SO?l."KA?-.'1.JN - 1942 

H~ l)iSELEI< 
"IPARllll 

Moruk otomoblller 

t.aıısıaat verilmeMnlri takarrür •tt111 UmumAı bı·r 
· aı 1uml§tık. ~ iki milyonluk taluıi • 

1 O ~ kAt Avust al y ·zelan ... ı. Erzltle&JS nhllfı lm.rtne verllmlı- Şeker aakladıkları i}ı\,ay depo kurdular 

Geç.en gtın caddelerden lıtrlnde 
ga.yet e8kl model bir otomobil 
gördüm, Yüksek dingiller, ytHmek 
~' kliçUk bir motar ,..vasr, ....., 
ha. tekel'leğinden pek az f&rkh te
kerlekler, dar !ftstilder-ap n Jare a ının r ya, enı .. !~~:;:,1.-;e-:ı;~~~.~::~::md;~~ edilenler var . ~ 

jaya kadar süratle inkişaf 1 beklenemez t :.:ı:~~ ıe:ırln karıı eırtmd& kunıla. ıe::~·!ı::a::ya: : e~=; Ec:aacılar cemiyeti QDlumi 

Git~ yere abanan, ydan)..
şu daha doğruMı balık !!le)dbıe 
yaklıı.,.n 90n model otcımo • 
biller ya.nmda bu moruk ga. 
yet gülünç oluyordu. Bele radya
töriln tepesinden fOSUJ' fosur çı. 
.kn.n buhar, direksiyon be.eında bee
ton yutma, gibi dimdik ve yUkaek 
te otunuı §Oför... Hem de bu &Ooo 
för mamus seçttmi,; elli yaşından 
1*&b"1 eleği). im genç ve çakı gibi 
f!Oförlere ~k da garip göıibıli· 
yor, Doğrusu böyle arabaya böyle 
~f'ôr ya.ra,ır, IAldn araba bi~ de 
~-o~ görilnıntt,.or; .,rorse tepe
den tmııığa bdar dlkkat keı5lımi§. 
nuna aldanmamalı; yqlı adamlar 
bir müddet evde kapandıktan ve. 
ya hastıs yattıktan l!IOnn atık ha
vaya çıkmca kendilerinde sahte 
h!r gençlik hisseder~r; kopıak, 
sı~ramak, gülmek ibtfyacmı dn· 
yular; bann yaparlar, fala.t çok 
g~eden soluklan keeilir, dbJe. 
rl afım', boğazlan yanv ,.e haki· 
kate dönerler. Bu otAllDOhiUn de 
NJyle olıı.cağnıa ~Upbe yok. 

Japônyanın Tc Birleşil• de~·ıeııe. 

rin harbe ı;:iri~i harhin c;ehresini 
tle/llştirdi. Japonyanm hoıp ilinı 

gününe kıuJAr dünya harbi bir Av. 
ı upn lııı.rbi, daha doğrusu Afrikayı 
A,·rupa ıni!letlerinc tabi bir kıta 
olarak kabul ederse!;, bir Afrika • 
A \"rupa harbiydı. Sadece, çok '-ıs• 1 
süren ' ok ve Suri)c cferlcrble 
lnsilizlcrin 'c Ru.o;ların J,·andnk i 
lnırekclleri As~·n kıta ına ufak ınik. 
yasla bir harp önıeAL ohnu~tu. nu 
gün kana \"r. aleıc boğulan uzı; 1 
ş.:rktır. Uzak şan. del"leUerin he: .. 
ğuşmnsını görü)or, Pasifik harbi 
AUonlik harhi kad.1r chcmmb·t:tli. 
dir. 
Japon~a • Amerika harbi larihi. 

niıı ,·ukuunu eHelden çlrdlli sakı, 
nılması imkAnsu: bir çarpı~mDdır. 
O bu asrın başlang1cındanberi bek
leniyordu. 1853 le Komodor Pt:rl, 
Japonyayı Arnerika)a ınüsail bir 
ticaret muahedesi imralamaya ıor. 
la.dığı \'akıt Aınerikenın Pasltlkti? 
gcni~lcme siyaseti bıı1amıı bulu• 
nuyordu. nu siyaset mantaıam .. 
dımlarla yürüdü. 1&67 de Aleıı.füe~ 
adaları 1898 de Hnva~·. lfldl"ay, 
Vakc, Conson \'C Filipin adaları. 
HIOO de Snmua adası, t 903 te Mar
:kor. nrlası Amerikan harltasına gir. 
di. 

.lııpan~a eski<len korl:.unç bir ra• 
1ip değil:dl. Zira medeftıi:t·eti dQn, 
:>anın modern kuv,......ne nC.e! 
edilirse adetA orta çal lnunlannıa 
medeniyetini hatırlahJ'lrdu. Japon. 
yn 1868 den itibaren ıarplıJa~m~a 
başladı. O zamandan IUMrtn J~ 
terakkisi dn adımlariJie ,erildll. 
Japonyanın l9!M - 1005 harbinde 
Rusyayı karşı muanetQ c•ıt1 hıı 
memleketin yüriiy(ifhden n fÜP. 
he edenleri blk J19en Jmdretine 
inandırdı. 

Japonya fakir bir topraktı'f, ad"
ları dardır. Bu adılar Oıtrfne .:.ok 
kal:ıbahk nüfus ııkıtıtJlşhr. Bu m. 
barla Japonl:ı.r aıınn bqlaft4rlcındail 
beri bir ba~at uhasına lhll1'çlan 
olduğunu tekrar elllp ~t. Ja. 
ponyanın sanayileşmen de bu 
mcmlekeUn yaptığı eşyayı utacı'ti 

pazorlıır orııruıısı lüzumunu ıneyda .. 
na çıkardı. Japon>'• 7apt.al1 et,-.ıı 
hu pnznrlıırda rakiplerine naıaNln 
t<>k ucuz sntı:ıbilntek tmkAnlarınıı 
dn m:ılik bulunuyordu. Zira Japon. 
yndıı işçilik fiyatı çok ucuıdu. J,f. 
nacnnlcyh )'aınlan •fYa 'cok ucuıa 
mnl ej iJiyordu. Bu nıl7et Ita,ı. 

sında dünyanın lktısaden ileri git .. 
miş milletleri gümrüklerini arttı .. 
rarnk memleketlerlnl Japon e11aaı, 
nın is!ilAsından korumak istediler. 
Amerika, Avustralya, Yeni Zelan ·Jıı 
\'e Kanndn, Jııponyadan memle:.tet. 
lerine dökillen muhacir atınınt da 
durdurmak için terlbirler aldılar. 
Joponyıı.ya ihraç l&haiJ ~ iptldıt 
m~deler menim olmak Oıera Çini 
terketmişe benziyorlardı. Japonya 
bundan memnun glhl 11örünQ)"Ordu. 
Zira Cinde kCSmür, petrol, demir 
ve lkııutuk buJabllrcektl Valn •ı 
1000 denberi Avnıpa ve Amerik.a 
Çin toprakJannı kıymetlendirmek 
jşfndcn kendilerine bir hisse ayır. 
maya başlıırnı,1ard1. 

Japonya bir nıllddel f ngjliı dost. 

~erbesl bıraktı. \'e 10::17 -rnmuzı,ın• 
dın btıliıne hd~r duam eden Çin 
'fe• Japon harbi başladı. · 

Bu sanı başlarken herJ.:este er 
"efı geç Japonl'&ntn hir IÜft Ame. 
rikıll'ltı. çarpıtacatı hnaatını u:raö. 
dırdı.· 1939 ATrupa harbi bu çarpı~. 
mıy1 helkl blnaı dıht tacil etti ve 
y.bul biraı gec hırA1'lı. Amerih, 
Aimıınys •le~yhlnde buJunmken dai. 
ma Japon1ayı cta bir düşmtn ota. 
ralıi telakki etti. Amerikan mühim. 
ınatı Avrupa)·a doğru ıılttiği ka4ar 
Sıı n • Kay • Çek ordnhanna da ak .. 
u. Jaı><:>nya iktı~adi bir ablu\a ıl .. 
tıııa alındı. 

Rülün bunlar bir sün paıtayacaı. 
trrtınal ı haber "eren ilk ,tm~•k-
lerdl. • 

Ruzvelt Japonya ıle derbel harp 
taraftarı d~lldi. O daha ~iyede 
A\'rupayı ko*et1endlrmeyi dlhi:· 
nüyor, JaPon:ranın Amerihya le. 
ca"üz et'lliJe eeııarrl ede<"ellnl mn, 
rn11yordu. 

Fakat Japonyının ani '" ltaher .. 
•si& bnskını pek mütıiiş oldu. 

Bu bal'kın Maleı3·ad•n Hnıy ıt• 
dalanna kadar ola~ 8000 kilomet~ .. 
Uk •eni• bir sabada patfad1. Met1afe 

Jikri artık insanının kafasından 
,tamamirle ıllfnmiı sibidir. Bunu 
anlamak icln ta r.bmhra bakalım. 
TokYo ile Mtnlllt ırasında ~2QOO , 
kilometre; Manili• ne . Gaarn· Ha .. ' 
sıtd• MOG; <;u.JJi .ıı. v• nu,... 
da 2*; Vıtb Mt Mt~•a7 ıraJınd 
2QO; Midnyla Hnııy arasında 
2150; •e nihayet .Teponya ile Amc. 
rfka ansınd• tJOO kllom•tnıtik tnt. 
ufe nrdn•. 

• Japoe bukını hfr denir., h~:t•• 
kan ~ikanı o.Sil. f n.lfi!k -.re . Arne. 

· rt1talılır bir llı>On tımmzun• ktr. 
f' 111 feldlde hn:1rlanmıı\arjiı: 

1 - lftlilizlirln Ho'i\lron' un.ı .. 
nı ~ mm tı1attn Va e, Ml\ln 
~aları; Tirençin, Şıinghar •e JCon. 
tonllll f~rl kıtallolları "8)'ıhtdı. 
Japonlar Ut ,OM!tn b\J lrntlJ'llh 
,.ııırtert ı...ı •Ull«. Vah ıtlüjzu 
aldıler. 8o edı 7 lıllonıetr• mure. 
baııtdan ibaret olmalıla beraber bir 
ha•a ilMil •e denlnltı fllaıyonu

dur; llldvay aduına hiltum etme-~ 
•• Honkonı'a mutrisara eıuııer. ı:t 
Ukklnupda lnıllb Jıunetleri bı:· 
radı çok 9id.delll bir muharebe n•
dller ve eeaaretle dö ... fe d&ılite 
KoYlun kaldlne dolnı cckilıliler. 

2 - tnı.dliı Te Aroerlkalılann ile. 
ri menilerJ tlmal tarafı 1ntlllılere 
.-e cenup tıırarı Hollanda:ra ah o
lan Borneo ıclası He Arntrl~ıalıhıır 
alt olan Filipinler ve Guirn adası• 
dır. hı ıa~rın mt!Hatcboe alt ilk 
tebliA~ri bu mev~llcrln Jaı>Onlirıiı 
bUralıra denlıd~n ve koradln ailer 
•eıkardıklarını bilc11ni·()rdu. 

3 - f nKills •• Aİnnibhlann e. 
u~h istinat rtolltalan Çin !ı!eı>lrl. 
nltt G<'ttJtittBnka olan Siıııa,ur; 
Ho11nndanın Sont, 'fent GIM •• · 
.,erikanın Ua'tıy nda1atl~1T'. Har. 
lıln ilk «önlerinde bu~lara nkl o. 
lan hncnmlar hlr ••~ırttna hü~amn 
idi. Fakat bu llllcu!lllnr umulmadık 
neticeler Yerdi, VlrJ\lıya 'te O~la, 
tııma fsml~deld Amerlkın •emlkTI 
b:ıttı . İnlrihılerln ltepiilse •e Pt•l'ı~ 
Oh·rh dlrltntıtlan bir ta~·Y11re tıii. 

JuJuna Ye tttlfaJuna cil•endf. Bu. 
mııksatla 191' te tnsiJlılerin yanın. 
dn harbe girdi. Fakat bu hM1l~ 4 
sonundıı J~n>._ ka11ı~ınıda .Jl.mr: 
rikayı bir rakip ol-.&c tanrma7.ı i 

ti 

başladı. . 
V:ışingtonda 1920 • 1921 tart. 

hinde toplanan deniı sllAhlırtnı a. 
r.nltma lronfenıns1 Japon, Amerl. 
kan, lnsiliı hım gemileri arasın. 
da.ki nisbeti 3 & • 5 olşrak kabul 
elli. Bu munhedeye göre Japon1a 
filosu ııyn anı lngiliE ve Atlerı. 
kan filolıtnnın he,tc ncunn •e tn. 
ı:tilh: • Amerikıın flloliln meC'mu. 
unun onda üçünü teenvnı edemi-ye 
oekU. Japonya bu anlııtnıayt keıı• 
dis1nln tnglliz ve Amerika ile olıın 
iltıfnkını bozmak için yapılmış bir 
teşebbüs olarak kabul etti. 

Japonya tek bı~ına kuvvetini 
orhtmnyn çalışıyordu. Almonyanın 
yeni rejimi Japonyayı allktdar 
etti. Ve Japonyada hlr Alman mey. 
li uynndı. 

1932 de Mançuko h!diseleri Ja. 
t>on emı>eryalJımlnl hissettirdi .• 
Milletler Cemiyetiyle arasınkfa çı. 

k n ihtlliH JaPOn)-ııyı dcmokrııllar• 
dıtn nyırnrok t()talltertere "9ft8'tır. 
dı. 1!136 da 1921 Ta,lngton d~nlz 
mnk:ı-.ele~fnfn nnflenmemcsf Ja. 
• :ıynyı harp semfsi yapmakta 

• 

- Almanların bunu hHapfaına. 
mıt olmaları -fmkündürh dedi. 
Zira, her ı.eyden •en el , Aırrranlara 
bunu hatır\at~•k olan biııat ~h· 
ter Çörçll'in lnıltterenin başına 
~eçmi, olmasıdırı:. ~çd, seçen 
harpte te tnsillılerln •(amphibik 
ıtrateli) dedlkleti bu e.~ılarda b\r 
ı>llnla Almılyayı )-enmlılirf" 

Çörçil hl11•t ~çen cihan harbi· 
nin tarihi hlk1tihi1aki i:nrf* ese
rJ nde bu amtihik ı>llnı izah etırtı,. 
Ur! .• Cıeçcn b f'pte de llıgillıler 
Alman)'ıt)'ı Baltık denizi n Belkan 
cephelerinden bir lm\c~ içine ala. 
rak boldtiııırt.. • 

nu herpte sadece bu kıskacın 
.a~ı Norveç ve Kafka\yal·a kadar 
açılarak aynı bofri:ıt lıarekeU m6Y. 
dana 'ıtttrild>i!t~ekllr!.~ Cdntft 
Non-eçfıı)·eı.ll'lde fs-vtç demir ma. 

• 

ı:rzınean ?alillti. 3908 ıay>lt,.k&nuJ1. Jbqn geld1fi balde ıekerlel'lne beyan. heyeti toplanıyor 
mucibince 3'1!D!Jehlrde arl!A tevzlatınl name vermlyen haltl killliyet\l stok. Türle Ecmcrlar Cemiyeti lıeyeti 
bqliyaca~dr. Fal<İ.t bu arbıarm tev. Jar saklayan birçok yerleri teeblt et. ıanumiy~i perşembe gilnü Etlbbn 
.il J.tln YJ,kıl< feblrde evi Te dtıkklnt o. mlf bulunmakt&drr. Bu .abalı 'IUrtllJ'e odasında bir toplantı yapacaktır, 
lu~da ;yıkılrfııı olanlırm tapularını 09ker tabrikalan flrkeU ttyat DlUl'L Ecıacıla.r bu toplantrya. hamlan. 
topla.mat& karar verUmifUr. Bu kabe bQr'OSUn& tekerin eatd flyaUa ... maktadırlar. Bilhassa bu içtimam 
tapur1n 40Jrudan doğnl~ ,En:inCAn .(jJdığmm eon gllntıne kadar kimlere, en ehemmfy.;tli kısmmı geçen he• 
ftllllğlnce 1ımaca, ye oquna mukabU ne. miktar eeker verildlllftl bir ıt.ıe veti umumivede kanın verilen 
~nl.-hlrtlt blrF?" arta v~rllecektlr. ile btıdlrmlıtır. Bİı auretle' artık top • TUrkiye ecz'.acı~rı umumt depo6u 
Bu arfi.Jarın t!viiatı :>,kık ıehlrdekl tancııarda teker ne kadar bulu.Mutu kurulıpagr meeele&i te§kil edecek.. 
~~aia~ bı' vkl ve ktl"Dlgtl~rl nazan tamamen bll~kt6dlr: irunıan sat. tir. 
lsik)cate alınatik her~eı1in hakkı dal, tığını iddia denlerden nerelere sattı. BUttin cczaeılarm ittirakile ku· 
roeaitide olacaktır. , fr sorulacaktır. rulinakta cı)an umumi cez.a deposu 
• ~ı;SfnE&n ,ı•n~hrlnln 1canallJıaayon, cuma ve cumaıte91 gbU d'kkl.n. K:m ccıacılar 330.000 lira topla. • 
.U ve e~ktrlk tetlııatı derhal ya~laeak ıan mUbllrleıımıı otdulu hal~ dllk. nı11Iarihr. BÜ 111uretle toplanmam 
V• iJll&'t& Ukba.1\-rda bütün yenlfdllr. ktrııamu açmıyan ,eker taeideri. mukarrer eermaye ikmal edilmiş 
a. ha,ı;.naiak tmUnı hutl oiact1ktır. tlıgUu ıumetg&hlan ~rıaralt .mıt. olmtı.ktadır. Deponun birçok ha • 

t.etaıtl•4en 80nra yıkılan Erzincan. klnlarma geUrllecekUr • , ıırhkf an ikmal ~. f)ehrim.iz-
dln ~rdun muhtelif )'erlerine d&tı ·• Bu arada bUr .., " aputımanlar. ıie buluna.bilec~k ~Utlln maddeler 
d\11 ol,11 Emneanlr1ar da. yeni Erzin. d& ,.ker •lokl&n u.lclandıfr ~ ~IAçl&rın mpaıifleri yaptlnue, 
Oka k.nı1UfUn& da'*et edUeoeklır. lhba.r1ard.n 3Jrenltmlf buhmmaldadır., mıştır.';': st= ıa:=~. 

i:li ~ _ --~ Tapılan bldcıı.ç araıtzrma bu lddlal&n .. 1_,, tl rd · tiril • 

[ 
L~ I rl#IA.. • va.uaneı mcm l:"Ae e eu ge e fSIZ ~,,ew,- teyit etmııUr. Bun~ için vaudle a. c8 olan Bpcsiyatiteler için sipa .. 

_ , " , rama emri atmarak )xı eTle?'de araflrr • 1 ...:ı-;...+;.. H ttA ...._ ı - • · • · nı er ve.u.....y-·, a ~ IJ\ln ar • 
V 4rlat1 ma yapılacaktrr.• daıı bir kılımı da gelmiştir. Bun • 

(iulgaıWtaa Am.t~ nlaammda ye. • dan mnra eer.aneler l}lmdiy~ ka • 
nı nslta ml aldı?> biflitı attmd& yaz.. Halkevlerinin fakir~• dar epo~aran !ahi.!, flatla.rla aldık. 
~ kpakalede ~ Ua. Butp.m. · yardmıı - . ]an UAçlar ve ecmuelerc I!ımı o. 
~in bu ~nekt bUtçehlı\ fMen aene. Flnı.lnönü halrevi,· Nunıômıa.ni. laa millltahı.aratı buradan alacak• 
kbiln btr mı.il ot~ parak ez. ye medN9e9tnde bir ~aes:.Jer Jardtr. Bundan mütevellit b!stl o. 
ciima. dtyor kl: yurdı.ı a.çmağı Jwvl&t~. laeü kir ortak eczacılar araamda 

O.a lcıla tlmcH .. ~l kendlD· m yataklt oJJCağı mnned.üeıı ~ taksim eciileeektir. Satrşlar<ia lwr 
ltad911 ...._..,. ı.ıiJ'O~: Mttia kimsetılzler )wdUllUii hurr1*1&n tiadtµ eauen ihtiyaU • malüyctte ..... lama...., tangntı ile ba§· devam etmektedir. Yurd.~ubat a. ·e ~et az tutulacaktrr. 
t. .... ~ ... ı~ ...,.i iki yı içinde J;ı.UC.,..J.tntn )'l'8ll'la Pen,embe günil yaptlacak içtima 
~ Mt ..., Mi~ ile de AÇJlıiePtır. • .. • ~ bu: detiPnUıt faell~ geçeceği 
,..... .... JIUtıtfM 1ıılW:a mll- Şt~{t mBrm de mutılt:Wk 300 bly8. bUdlrHerek depon.mı ~· 
n eMell • ..~ soaraı faltlr aileye k&ntlr •e enak tev2t l-11111 haJdnnda. iz&hı&t verllec~tir, 
~edee .. ,... ı.. lııll~,.1 )Jlr miell ~bnektedir. bu. içtinl.a.da cemiyetin yeni idare 
•ali-. artum'* ~a dwJal'ot~ U~r Halke't'ine ,.ımot, ~ heyeti intihabı da Yaptlacakttr. 

Ve 9!1P.! ...,..,.~JI ~k C"de ayda bir deft maalJIDila- -~ 
~ ~flt,·~n Bulga- t.oplantmı ~ ~ • MabkUm edilen m-.ıhtekirler 
.... - pek ıı. mlfili. 11< ~- dthl • .şt111dc ı-.. Gazi ca&ı .. m. 
l9l'l =gb MI- br. de bakkal Memduh ve şeriki Ko. 
. th 80llft h. ~. eade yağ -tme.lt •temcdiğin • 
.. T .. -- eti Oen mabkemeye verilihJŞicrdir. 
U~ t~\-&p anıflen ~abli olsmk memıırlarmnı tetfii büh Jsta.nbul .ikinci asliye ceza 

tık fıitıra «••• ~ iki gttn ewet • • _;,1 mabkemeel .de 25 er lira ,_,..., ce. " ~d -....ııı • d a.1::.i.ô. 11 il Anka.radBn bildlttldifine gore,, ,,,_ .. ._.. ra ~109• ı;,up sam ı e za.sma m&hkfım edildikten ı.v..,lr., 
L .;:,aff l t.aftfaec1üa 8 ı-..a tan Ticuet vC'kAleti birlik ve toope " ~ 
r.9ft~ "er b er.-•11 a ra.tif teşlri!A.tı memurıahnm ter • 7 rh ~ kapa.ttlmıun .. 
,.-,tan ~ta-rdır, IAmd~ radyosu fil, müJtlfatıandıttıması ve eda • na karar •orilmiltir. 
Atmaoların t'~Y)"&daa çekne· • Baktt"""·~e bakkal 'U'....:.-- mer-
.. .:......~ - 1-;. ord laııdınlmast baklanda yeJli bir b. avr-o s ...... _ 
rek y~rlnl BG"6- asana cimek iht.i«irından ~-ı.alan..,, ... , 
ı.._.,, _ _ ,,_ ı t....ııtğ'-• ... ö ı~-"~-t rar neşretmiştir. Buna göte n'le • JOJA •--s 
ınnatunaa 8 'llllllı ıw • y oıı:uıl\ en filin ayni ma.hkomcdc 25 li'ra. para 
onta ba ~ide lılr ll*eketm Bul- mur:aruı terfii ~ aicll ka.yrtlan. 7 ...n .. ..un .. ~ ... ı lıca t 1 

"'amtiuu .tlllea brbe Mlimak de- nm terfle llyJk olnt.aaf, Wtltlerde ve .e~· """""" ..... annm pa 1 ma.. 
~ : • .4 t _, _ _ .... d un1. Jt.. 4IT ceza.ama çarpl'lmıltu'. 
mefl olaetlğmı, ınPlan da Bulgar ..,. no _.._ ve erece .7!U"le n "k ta. ı. 1 .. . d kah 
hUkfnetl •• 1n1ııı9ft f tift ltertde me halrJc.ında ~Udilt' ve ilıili Anı.ir- ...... e~t taş ı.slı:e e wıenn e • 

tere bu b-.ta teklif .oıln&111 J&. veci Halli, şekere zam yapı1dıktan 
rnDhfm mf:"f;ıliyetler ketlreC'e~nl "On.r& bir bardak çay f'ıa.tmı ıo 

Udlmdftir, zundır_ kurmja ç1kardığtnda.n dolayı ihti • 
Bulgar htüı> bit~jaln iki mil- ., k kir suçu idd.iasiyle adliyeye ve • 

yaldıaa d3rt mllyari. çikanbnuı- Bir adtn kaza k\ırfUnUna !ilmlııJtir 
ı'ıa, aywr ıuunud• BOlgat itqvekl·· , kurtian gi'Lti DU "t!_ı.._ .. ~ı. t 
Uaht de kivvetll bir Baı-r=-tan- n rföuc:tci cümıum~.u mah. 

~- ·~ Bcykoi: Ömerli köyünden ~·~ kemesi ht"anbW ikinci asliye cc • *'• ıw. .. tmeıd*e 1*1ribf'8& İngiliz Sabitin evinde bu.lUD.&1\ manrte.r, ı.d• Yf.Pıl1ln muhl\kemesi sonun• 
tedJOfltllUm ,·tııdtli h~'lerln doinı- duvarda at.ılı ~unuı av t:Ufcğine da Halilin 25 lira. para cezssı oo•. 
Jatml& blltmetmek lbnn g~llyor. ba.kmn.k fetemitler ve elleriyle mbJne ve dilkklnn1m 7 giln ka· 

cumu ıteUceslnde byboldu. 
" - tnlrilltlerln vt Anierlkalıla. 

tın toa müdafaa hattı Avu,t.ralya 
u \'eni Z'elandadır. Burnlıır henüz 
btrl' sahnesi olmut • dtAildlr. Ja. 
pon tanrruıu ne k~dtr 11üra'ıti ve 
mU\·art.ıkı~·etlf olur a oı~un yakın ' 
ıamnıılarda ~utallra kadnr intctli 
bekleı\~meı. • 

İ$1f' Pasifik harMnin • dliı'U ve 
bugünü. Yınnının ne ol:ıcaAını o. 
!oylara b1rak11hm. ' 

kar~tınna#a bqlatııJ11ardr!". sır patılm&!tııa m9.hkiım edilmiştir. 
l!rahk \Ufeğio dOtu olduğunu'u ' ..... - - - __ ,._ -.-
lr~ ~ı.aıırıtrdtn birl, k.~u Pinear toh~mu getirildi 
Qik•rttıak fct~, bti eeJ:-.da tüfek Şeker ve pancar !ia.tı-na yapı • 
J'&t.1.&m.ıtttr. CıkAA ktıı"f'Un S&bltın lan amdaıı dolayı pa.ncar zlraati. 
genç kar-.sı Ta~ f~'b~t ~~ 1\e :S,5 milyon Ura kadar yeni ve 
tir. Yaralı ka~ -~~rrrl4tİt cer-·. fatl& bir gelir temin cıd.iJmektedir. 
rahPata h~ ölnı\itUlr. · · Ankarada.n bildirild ği.ne göre 

Ziraat vekili Kara bükte· 
ZVaat V~ili Muhlla ~~en 

f{arab-Uktt gıınu,ur. Pülltik ve uç 
demlti yapılmUmt hioel'yecelUr. 

Ziraı:ıt :PanJ.uı.tm.a. ısmarlanan mil· 
hlın ın.ittta.rda pancar tohumu Al· 
ınanyada.n mcm1ekcti1nize gelmiş • 
tır. Bir kunnı da gelmek Uzerfiir. 
Toh'umla.r köylUye verilecektir. 

Amcrllmda apartmwı kapıcıla .. 
nnm, mahalle bs.kkalmm bile ot~ 
moWll vannıcı; 5imdl ot.omobn y.. 
pılrİnı.sı yaMk edJ1dl. Bir iki seııe 
lm11antlıktan sonra "otomobil me
nrlrğr,, na. atılan arnbaln.n J.apı-
5aca.klar mı~ Onıda da benim gör. 
düğüm manzanınm birçoğu görU • 
lecek mi! Bmın üphe yok. Çünkü 
~ahudl züğürtleyince eski deft:e
Icrl kanıııtmı·. Şimdi b1zim eski df· 
~-e l'jnraya hum.ya ntrnrş oldağomnz 
elbise ,.e ~~lan hürmet ve 
ıı1e,·gtyJe beş köseye otmttuğum.m 
giht. •• 

Fakat böyle «!Ski maUarm n.or .. 
mal 7.ıın\anlarda da meraklıları 
\"ordı. 1892 de yapılmış olan ilk 
otOJJıobile ~fp otmruıbı lftthar 
eden adam birk~ se.-ıe evvcrarı 
kadar Lo8 Angetes•de oturuyordu; 
Bimdl de belki oradadır, B~ll ayni 
~rden PhcJein yaptn~; 83D.tte 
oo iki on Uç kilometre gidiyordu. 
Attan daha ya.va., ... Bn itlbarla 
Amerlkada pek çoklarmm bamna 
gelen "sürat ceı:asr,, na ağramı • 
yordu. Bazı za.manl:ı.rda. günde yir
mi hin otomobil yapıla.n Amerika. 
ifa )'eni arabanın laymeti gi~ 
dii,mfü:ı; bu eslıi arabanrn kıyme
ti at"tm~tı. 

Ba otomobU küçilk bir be.tözden 
farks17.ılı; ynlnız tekerlekleri IA.s. 
tikııılıdl ve blsildet tekerlcklerloe 
henrlyordu. 
Şa devler muharebesi ~k 

bitse de, eücclc~n ezllmelerlne 
oon gelae !.. Falo.t gittikte uzıyıı. 
t'&ğı anla.5J}ıyor • 

KADIRCAN KAFLI 

Bir lngiliz tayyaresi PorteJıiz 
· topraklarma indi 

Lh:bon, %6 (A.A.) - Bir lıı&1Uz 

bomba tayyaresi. Portekiz cenutıun.4&, 
Alb!J.!elraya alevler i!OiIJde dU§mOıt*. 
MUrettebatta.n lkiBi öl:ınU, diğer Dll8! 
lrurtulmU§tur. 

Suçuk hırsızı mahkUm 
oldu 

827 dofumıu Ermeni mllleLütden 
Civan, eumarteat güııU İstanbul Ba· 
lıkpazan 'TaJunJa sokağından ~r-

ı i 

glli% pllru ~uya d0f1'1i0$ dem~ de, 
Qil midir?. • • 

- Asla 1.. Çilnkü f nıilizıtr f(lıı 
Norveç düellosu büyük bir ıecr{lbe • 
olmutlurl .. Şimdi lngUlzlcr •on,. 
çln bir ba~kınla JfSıl edllme~l lçın 
t&şmaı fartıarın neler o1tbllecelinl 
tecrübeyle claha kat'l ı,ekilde bil. 
mekı,e4irlerJ.. Günü ıelince, Yani,· 
ıerek harp 'ekil tanıanıiyle kınını. 

ra Almanları iJL; Norvcçlen koğabi. Yerlere düşeceaı tabiidir! .. 
Jeceklerdir! .. Zirn, Almımlar J?u sc. - :\lolharnl Fnkat düşünmeyor. 
fer donanma ve han kuvve.ti kar. ııunuz ki İngilizlerin Kııfkasyaya 
ftsında Non·rçi asla müdııraa ede, harp kıskaclnrını sokmalan busiin 
miye<:eklerdir!.. bir h:ıynlden daha mümkün hir şey 

J3u su~e. ,;ünü gcldi~i zaman, dl·lUidirl.. • 

No:54 
denin in yolunu, Ke~asyıı soyc~lnde 11 na gelip le lnıdllıler de milthl, 
de petrol yolunu kesmi~ ol.nl'nklnr, ııı:ıtruz kuv\'elleri haılrJayahildlk. 
.\iman harp nıakintsini bu şe8cllde ieri anda müthiş taaruı kUYfttleri 
durdur:ıblleccklerdlr!.. ha21rJ11yabildlkleri anda Anupasa 

Alınanların empbib1que (amfi• çıkacakl•nnı ,lJ(Cal Jmnetlerlni, 
bik) p!lhıı dedikleri tngiliı: plı'\nı t-ArlkıJIAde hnzırh'kJ11rla, rnathtkfl 
itte buılurl.. • Norveçe çıkara~klnrd\r!.. 

Nlleklm lngillıler, daha harp P lngJlizler, Flnl!nd ta • Ruya 
l>•flır b'aşlanuız, ille ~fırsatla bu harbi sırasındaki t.qebü~lerinde 
l'J§nlarını tatbike çalışmışlar, da.ha Norreçte boı.guna uiradrlv; mu
l\us • FlnJAndiya harbi sırasındı& tarrat olnmadılır. Ctlnkfi: Donın
Noneç- Hkcr çıkarmah tf'~Üs malanna güvenmekteydiler" Halbu. 
etmi,ffr Balkan ve Kafka~ya yolunu' ki .Alman hna kt,vvetlerlnln b6Yük 
temin için de Türkiye ile hemen harp ıJemilertnl bııtal edi'W!l'dllfnl 
lttiraJ- iıktelmişlerdi !.. 1tördlıJer!., 

Fakat F.mfibi'k İngiliz plAnını hr: O ~ıt hem~ aeml~rint' ~i .. 
saplamış ol:ın Almanlar İngilizler- ye mecbur oldular .. Fakat tntrilbk!r 
den erıel dnvrtnarak1 derhal Nor. 'iipbe~dz donanmalarinı• tayyaTelere 
Tt!çl iflJt'l ettUer! .. lnsilider orada k•r~ı mUemmel bir suretle yeni. 
ftlu•affak 6latn*!ıl&rt.. ' den techlı ttUkten ~ m~tblt ta:v-

- Molham!. O halde emfihil\ nt .. 'yare Jmnetleri hanrlalhktan son. 
~. 

amfibik kıskacın bir ucunu Avru. Molh:ım insana korku ~ren vah" 
panın altı Jclne hirdcnbire sokr. ~i bir gülüşle güldü. 
rak demir modenlcriyle iltisakı o. - Hnyal mi'?.. Bugünü hesaplar. 
lan ~il>·ük cıın d:ımarını kesmiş o. sanız öyle! .. ı:akııt Jnsillz.Jer hemen 
lı\caklıırdırl.. Türkiyeyle illitok nktettiler, hem 

Kıskacın ikinci ucunu ise A "rı:- Dalkım cephesine, hem Kof}msy:ı 
, panın ntre6i~e sokacaklarını lnı;i. •yoluna aynı znrn:ında lıCıkim olahiJ.. 
lbler ıııütemııdi sonllajlıv !n tn:)'inc mek için I" Onun içindir ki Alman
Cllh,n.cnklardır!.. Jluna hiç şüphe lor, lngitizlerin Türkiyeyi hiç !>ir 
rok ! .. Ya eskisi gibi yine Balkan znmnn (ılet olarak kullan:ım:ımnlnn 
cephesini yoklııyacaklar!.O olnmn için hu memlekete knrşı her ttırın 
dığı takdirde doğrudan doijru~·a fedal:iırlı~ı ynpncnkJnrdır!.. Fakat 

• Knfkasyaya ııokup Avrupanın harp fngilizler, bu dn olmazsn, Knrıms. 
,ah damarını kesi vereceklerdir!.. yaya gidecek b:ı ;:.a yol oo\Milc. 
Bu suretle Alman ordularının l1tı ceklerdirf .. 
1ki hayatamenbaı darotırlıırını kese . - Ne gibi? .. 
rek, mua'1:\lm ve dahiynne bir amt'• - Mısır • Filistin • :.iuri)'C • 
liyat aslalığiyle iki darbede, Al. Irak - hntti'ı İran yolu! .. Zira bili .. 
manyayı yere çöterte.~e-klerdir!.. :yorsunuz ki, Fransa çöktükten 
Zlta Alman harp kartalının lsvec sonra •onun Suriye:ri nrtd> mfidafa~ 

•demir m:ıdenleriyJe KafknsH pct. edebilmesine imkAn yoktur! •• tııgt
rolleri en son ve dünya üzeri'he u. lizlcr Siiveyş kıınah \ "C Mısır körf<ı
çabilecepi iki kanadıdır. Ilu kana~. zinl üs ynp:ır.ık Suriye Irak • 
tan tesllir kesilmez Alman harı> lron üzerinden l ine .Kafkasya-re 
l.;r.rtahnın havnltnamı:r:ıcaAı n yürüyebilecel\lerdir! .. (Deyamı var) 

• 

... 
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Anadolu ııjanatmn verdiiii haber
lere töre dii.nva vcu."'iyctine bakış 

Ukraynanın 
durumu 

.A.ltnan i§gali altında bul:ınan doğu 
toprıı.kla.rmda Alman komiseri Ye acv_ 
lct nazın Rozcnbcrg ...-c Ukrayııa l\o_ 
:ntlaen ICoh bir Ukrayna gazctesintJe 
nc~rcUklcri mektuplarda memleketin 
~ entden ı...-urulmal!t için Ukrayna haı_ 
li11ır lşbirliğme c:ı&,·ct etmf§lcrdir. Ro
P.c::ıtx:rg, Bol~vlk nlzammm \~ yahu_ 
d! hUkcımeUnin art.ık geri dönmesine 
kıı.tıyen mani olmak tızcre Ukrayna -
cııı ldarel!.lni cllnc aldığını bildirmekte 
\·e §oyle de:nelttcdir: Yeni idare Uk. 
ra~'lııı. toprııkl&rmm zcnginllklcnnl 1!· 
lctnıek ıçlıı Uluaynalrlarcl.:n emek 
biri!~ istemektedir. Her Ukraynalı -
nın ça.ı~ı taltdir görecek ve mllkd. 
fatınnı:ıırııacaktır. 

Şf\RI\ CEPHESİNDE: 

DUnkU Alman tebliği şiddetli Wfu
#a rafımen mu!ıarcbclerln devam et. 
liğinf, Harkotun cenup doğutuııdak! 
Qcvrede So\jet kuvvctlerlin ~ aptığl 
taarruzun mUd&faıun srramndıı. bir ço~ 
Sovyct hUcum arabalarmm imha edil
diğini bildlrmektcdlr. n:arell cepheein. 

·de Alman ,.e Fin hnva. kU\"\'ctlerı in. 
tan ve maıze.me baknnmdan Sovyct. 
ltre ağır zaYıat verdlnnlolerdlr. Bcr -
llnde blr aakerl kayne.ktnn öğrc?ı!lcii • 

~ı.ı:ıc göre blrkac günde.nbcri Alman 
kıta.lan Doneç ocphcslntn bir kesimin. 
c:O Bo~evik ku~etlcrl tarofmdan ya. 
111ıan hilcutnlar Uzcrlnc §fddetli muha
rebeler vermeye ~l&m.t§J.am. Uc gün 
ltlren bu muhıınıbclcnı Sovyetler mu_ 
tcmadJycıı yenı kuvvetler sokmuş!ar, 
fakat blr muva!taldyet elde edememt,, 
lerdlr. 23 aonkAzıunda 8lfınn altında 
~ derece bir soğukta büyült pi~ 
Ye loPÇU kuvvctıert Cok miktarda tank 
Ye tayyare kullanarak hllcumlarnıı 
d~ıer, Alman nakcrleri bu ta. 
ıı.rruzıara da dayanml§lıı.rdrr, Dördün. 
cU gün g6ğüa gö#Uae §lddcW muhare
beler venlm1.§tlr. 24 oonkı\nun ı;;tınO 
So~uer 8t tayyare kaybetml§lerdlr. 
Bunıardan 21 1 hava mUharebelertnde 
dll1'UrWınuıtUr. Alman ajansının bil • 
dl.rdlğlne g6re SovyeUer cvveutt gece 
liinınm cenup kı.vııarına Yeni bir as 
ker çıkarma ~DCbbU.U Y•Pml§!ardrr -
llu te§ebbUıı b.kanıoto Ulranu,tır S ' 
vetıer bundnn ba§lta Srve.topoı~ x::~. 
hasara eden Ainıanıarın arıcunıa ,.. .,e. 
Ce karn.nıığuıdan istifade ederek 200 
&ake:- çıkcnnak iateml§Ur. Alman' ıı:a. 
bil mlldafaa gemUert bUI!t! fRrkede 
~ Sovyctıerı uzakJqtınnıılardır. 

LlnYADA: 

.Alman tebliği .A!rika §imatlnde Al
tnaıı ltaıyan tC§killerintn taam.ız.ıa.n.. 
nm ıuuva.ttaklyeUc noUcelend!ğtni, lıı. 
gtllz kuvvcUerlntn !nağlQp edildlğini: 
birçok eatr almdığmı, 143 hücwn ara. 

"bıuııım ve 30 topun tahrip veya. zapto
lundutunu blldirmekw.Ur • 

UZAXŞAJUrrA: 

Japon impvatot'Juk-tmıuınt karar_ 
glhmuı teblltfne gOre Fillplnlerdc Ja. 
pon Jcuvvctıerintn klllll kısmı Mata. 
bıuıg nehrln1 geçerek AlUkay.ı zaptet
mıottr. YanacJada Japon gemileri 20 
topla Cok a:ılktarda Cephaneyi el!erL 
ne geçirm~lerdir. :'Maleyacı11 Binnaıı. 
yndıı. bııreklıt devıım ettnektedir 

Tayland dlln Oğle flzerı lngnt;re ve 
Amerikaya harp ilAn etml§tır. 

LiBYADA 
(~ t&rafı 1 nclde) 

l'iıi, 26 ( A.A.) .- O. P. t: Gene.. 
ral Rornmcl Libyııda tnnrruza de. 
'anı ediyor. Tnarruz şlmnl Te ş:ı~k 
l~tfkameUcrJnc inkişaf ctmektcdır. 

Be.rlin. 26 ( A.A.) - Mihver km•
,.~llcrinin Sircnaikte karşılık taıır. 

ruzıa elde ellikleri parlak zaferler 
it"ıetcle:-do büyilk harflerle baş 
tııevkii işgnJ etmektedir. 
' Alınan • ltnlyan zaferinin 1nı;:ili:: 
tfktırı nmumlye ine hakiki bir dnr
!ıc ltşkil elliiU \'C Lon drn lıns111ın ııı 
?ile bu hoısunu mcınleketc nasıl 
•lah etmçk icahctti~inôe mfitercd
dit Olduftu kaydolunmakta.dır. 

H 'A B E R. - ~şam postası 
3 

w cmawww"" 4 
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Avustralya çemberf Siy~m kuvvetleri 1 Sovyet Hü~Umet l Japfü'! tavy- .r~ıeı ı 
içine almıyor Bırmanya~a_ merkezi Moskovaya Rangom.ı b mbala ı . 

Vljl %G (A.A.) _ Japonlar dün <H~ş to.rafı ı ncıac) • ı.cn:: ., :.., (.~.A.) - ıngliıZ tayyrı. I ifa • . 'a ... Bl~ adalarmdn D:ı.Jlpapan iJe Siyamın 1ngılterc.re Ve Bir]Cötk taşınıuor releri '!3anl.O,:"R tnnITUZ c.tr.ıtı;.~rü.r I''('·:\ f - 1 

Sandaliye e.s':cr çıkarml§lardır. Bu hmeriko.ya harp illı.nmı tefsir eden J BüyUI• ei-: .. tril: antre.l'llın t rr:: mt-:ı l•.• ' ı ,. w: .··~.., c 'cr-
tıareke~Cı1lc Japonların Avuııtr:ı.lyn ı. J.!r:m büyük elçisi, TubOıkami §ö;·. Tokyo, 23 ( A,t!. > - Son·cı Ru-- tnı.r:,P, cıl IJ, c;ap maktadır, ı• : . i ·c • oo3Ic 
" y.,,ı Glneyt tohdit etmoktod1' "· i: dem;,tJr: 3Rponya He Jmzaıacıı. l"ndon Yen; döne. .lopon k., .ol<>< T "'· '· " ı '··'·J - ,. ı ''" "' •• le ' ··,a. • '~ Ayn[ ~ft_,,_Aft A\-ufttrnlya~-ı .,.mı:l \'C i;1 t:uı.rruzi ittifak muruı. ede~. 'nde.n. . . ı ·:ı..ıftn bıid ıııctı11-1, ne ~ r ' J fc r; i c <ı-, çı ~...... ., ,, ,.. . ı !:!1lt 1 B muannı dcnıiştır ki: ı·ı~ .. ~ ıi 

7
• rtc .,. .. :!ide 

. lnd bcr içine almak. heri. S.y~ ns ere l e ırle~k h 1 Ol'dl'"U bıt\'11. kU\'~ tlcrı ıl }!I YC'nlden 1 j r .... • 
'"'' clhot on - Amer!kayn lınrp ilôru için !om bit u unon So•~·cı h<;:,u.,,,, """''""' t ' • .ı.r. \"a. 
"d rl r ::ıskcri hareketlerdeki dıırcıınlul, :'lnn~on ha..:~ alenmn l ' ~ r l 1 ,. ... ~ ...... t ..., ta.nll· ....,, ' a · D N.B 'itırctte haT.Irüı.ıım~ bulunuyordu "' r. n.•ıı·~ tli bir hava ;ı ·..ı mdıvı. ~ -

1 
: " •« •• T...-·o 2G CA.A.) - ·• · i -•-· l ·· · Yüzünden l>tı sehirden ı>~ 111. ı-:ıl, " u ' J ı t• I üd:ır 

,.,..

3 

' · Yeni Br ta11ya Cwnartes ~:uru n:;tıız havn. · ı"!. dllftr.ı ·ın•ı. 10 tayyarc"ı ı.a.ır.p c ııı_ ' '>y ~ '> n · rı, Avuı;trıı.lya ~imnlınde : kuvvetlel'lırln yaptıkları :ı.!un Sin.. Moskovayn 8İlmcğe hıızır; ını~·oı l ır. . • • B "İ' :\Ol I i"leri " • elirler. 
ve Yont lrlanda ::dıılnnoa .T:ıpwn cıs_ -~nurla .Ran'"'oon'Ull ~ıbetleri ... ı- Stalin \'C l\Iololof şimdiden MosJ,o_ mış •• r. • t 

1 

· l olm:ı.ymca 
t f ı cdc.n " 

0 ~..... n.ı ·.ı:ı.n ıo d<>fo. mukn.b'l tanrruz ! • n i c. 1~ c • kerıcrinin çıknrıl~ım c 8 r 1 lıeİnen hemen tnhnkkuk cttii7i bu vod::ı buhınu~orl:ır. J:ıpon lıii~ ut; el. 1 ' 1 rtizn I' rı n • ( i ( ıınrmnymca no-Yomiııri gazetesi, Jnponyanm Avu .. : - -ın:ia çok büyük ehemmiyet!° o!an ciliğı dz Mo~kO\ :ı~;ı laşıııınak iıu. yapll"I!i o'mcsır.n raı';ınrn Japvn tal'- ı k:ı : s \İP ı! Hk. 
r&lyaya kar!;jı dll§m!\nca duyguln'.k lıcs. : bu h:ı.rp ilfının!l verilen ktyıneti redir . .'\<;kcri lınrcı'.ell<'rin gelccr!; 1 y::ı~elcrı .~ıı;bfr harnııı u~r ımndan Us. G~ c. ,1'.i l "• ı sonra böy,lc 
lcmcdiğlı:i rakat B'rlt·~ik Amc~ ı .~ya ÖE.t .. rccek bir h:'ldisc<lir. ilkbBha rda ~·oc;terelıiler.cği f::l'li 'jlll.l'. lerıue donmUııl"rd!r. ' r. i ·~. İ l r ,Y 'iı \'ftZ Minlerinl Wl• 
Usler tcrkedt-n hUkümet idıır~c ı~ı· n~ ,, \ i:._ı 2G (A. A.) - Haber alııc. ler için ~·o·•Hllrr Uirli~iııin vrni • .:.r .. h~rcb"Yl' iştirak ede~ t~l'ş; 4~ ,1 "E!.'l' hn',;.r rlıı. İmr ~ -:nc:ı., n.rtık 
\'C Japon durumunu guçıeştlr~n .zın nr.ı wfm;. "'Öre Jngllizler 250.000 Çiıı ~cdbirler :ıl ra{•ını ıı:ö~lc:·en hiı;bi: t~~·~·nrcıc-rlnln b!r çot;-u K r s k• a \ l • c L •• 'l".zj z rınotmi<>tili. 
"''""' "''" """ kOto gocUflm yaz . N '~odn!o iotlraklyle Blrmanyada ho füıı >"Ok ı "'· llHntml o '""bor vo Httroıo loplndoyo,ı". """"" '"'"". İı.-·~"; s•• 1 • •i J. &lr ıı.ı glln, maktadır. 1.Tnponlara k::ı.rşı bir tnnrruza ha _ Sovyetıcr Hiıli~inh hakiki \'nııyet_ kin·• hllko.ımetlnln l~arct' rl!ıl ta ryor. •: iwnt.' i j m nm_-ıfımıza. ı::irlc~lll< Amerikanın A \'uctralyayc ~·ı 1 ·ınmıı$tadil'lar leri r.özön iindc tıılın:ıkl:m ilı:ırct 1 rdl. l:ı .. ,

1 

n ıu , l:u ı;i.ırpıizdcn sonr.ı. yardım~ ed.?bllf?~k duıumda olrr.a~ı~:- -·\:ıı"İ, 26 (ı\. A.°> - O • .F. 1: olan nnanc,·i rıolilik:mn:ı ııntıııı i h:rc_l .... nbirc btıstırdr. Hem de fena 
nr kaydeder Japon gı-.zcte•I, Avus re - Tokyodan gelen bir tclgl'afna_ bi~ . . şckilcle hor 1 et ~leeeğlni gör-. in.~ d Hat,' ha msane- 1 ::ı'dc ••• 
yalıların Jnponyanın samimi m:ık::st_ I ıneyc göre. Japonh.r, Birmo.nya .. ccgız.., l MU Uu ih HU r . rr ı;ünJer·· ri ı.nr, lmlı:ı yor. ı:ınnr anindıklnrr t.nkdlrdc, mllst&Kıl n•n merkezi olan Ragon ~chrlnder.. k& ~aııilc lst 1.0'ml soknhbrmı örttü. 
bir A\'lJStrnıyayı dalma lıım"yeyc ha_ 15J kilometre uzakta bulll!luyor. Bre7~1ya t.•;hv"'r d1ln kaçıraca Dar 1 n .. r ?·~~ '~rsin ki, beledi)-~ ulkti. 
ur bulunduğunu tcy.t etm~kte;J.r. 1 

Tokyo, 26 (A. A.) - Domei a. LI ifh U V J-. tc:11bnt ı:illı md~n, !;et.en sC'..fcrı-
lf<lhum" 26 1.1 .. 1./ - lb:" ;c 1 ·ruu.m•• Bangkok"tan blldlıdlğlne • 1Ba5 ıarnf• 1 no!Uc) ll tlbi miln 1 <'t dunnod" Tram-

n::ızırı 60 y:ışındnn nş:ı~ıc:nı..ı er. ~.)re Siyam kttnatı, Blrmmıynya dıplomatlarn~ı rinı görunı~" nym ıo und:ı deftere (glt , ,-::-r, cto'h"sıer i liyor. kcklcrlıı ) aş:nrın:ı söre gerek r~al ~inn
1

iştir. 1 n tucırrlnl) kaydettiği anlaşılmıştır. l.::r, :nılm:r. nçıl lı~, rii7.gUm 
ordııdıl Vt! screı,.,c yardımcı lıız · :Malczrada. muharebeler Johor • n Bıı aurcue kuvv Uenen şUEh<'ler U. 'ca.r"ı ) <? krdc tntmuc7, lmtıla521US 
mcllrrdl· çnlışmnk iizere. s~r:ı'llc 1 },falaka eyaletleri hudutları ara - Çıkarıyor zc~in:! btı YOJC'UJaıın defter ltayıtıann. lılr b itle <•nmyor. btelr roddclt:l"• 
sUnh tıllın:ı nlındıkl:ırını hıl_ıl~rrn!'• rn:.do. cereyan etmektedir. daki ed:-es'f'ri n!rnmı1'. \'c butundukla.. el" i •l' cl\11, cın\ lüzurctli bir h 1 
tir. Bu:ılı1rııı toplnr.ııı:ı~ı ışı. ~lort Tiangondan bilclirilfüğinc güre, Ne,·rori,, ~G (A. A.) - Afi: n ycrırro telgrıı.flrır çcltilerck ynl.nlnn ntmı<o bulımuyo... Aycl:Innmızın hnf!:ıd:ı bilc<'cktır. K:ıı.lıııl:ır lıılalıe. Birm:myaya Çinden yeni tnkviyc Rio • d'! - Jıuıeiro rad~·osı~un !"'l d.m tl'l"J.i:ı. cdılmlşUr. :ılt'1lı1.l c::nrulrn duruyor. 
re toplnnııc:ıkl:ırtlır. . . kuvvrtlcı-l gclmi'.'rtir. bil<'lirdiğlnc> göre, Brezilya hukU- n111)Jnrdıı.n ıkisJ l'!lkal:ınmı,ur. Şlm- ''lok ı.ı;rnnıvla, ~amur yiizUn, • • 

f)nhili\'e ıı:ır.ırı lı:ırp k:ılııııl'~ı 1 meti. dd.ha şimdiden mıh,·er dfplo cl. Bursa tevl:lfhancslnd~ctırıer.Bunlnr. ılen bin 1 ir :r-ü ':dıE ti yür\idllğii. toplnnlısı~n işllrıık elıı]İ~lir. ~:ızır, Mal sakhyan ar matıarını lıtıdut ha:riciııe rıkarmok Antakya m Kantara mahalle' r.rlcn r1ÜZ m<>•tu~lt1ur. Yıl "rdımbcri bn· b:·ı·· A\"USlr'lİ\n im ıl:ırı ı~ıkl ırı. için tedb'.rier alrnmt•r .. Bunlar. .\damı :ı lrundurıt bo""'cıi:ıw v. nn~n 11n r' t; z ;,.·n. F,} ~yet ctmeğe .ı un . .. .. . • . • 1 - ,, ~ t>• ı-
1 mn tomomeo '""'"""''"·" r n •· (8•• taroh l ncldeı ~ıwr. dC\l<lle•i neuHndok; Boe. ,., • .., °'"mu• •r.to Hoyo,•ıı, v• 1 ·.,.,., >"•'< Fol , ''• <"'-'""': ı;i"' rını ik:nal elmiş lıulımm:ıkl"dır )'et sahibi bir za.~ açıkg<izlilk yaptığı. .zilyn dıp•omathn Portckize \c.rn gemı oyıu m:ııırıı~cı ıı Ali K 'ıc;ı rdrr. · {!ft ·I~ on ~ torlrovorr:'P dognı. Ld• 1 t nı zanneden hn.sls, mt-nfn!ltlno dll1'kün Asorlara gclin<'eye ltadnr Asor r- .,.1 cleb. ı is" rs9 son''U"ı'ldn p kU -.•ı. < · ı dü • l, 1 yıp y~. Hava nazı ta11 ma 1 """ kl-lorln. bn m•ll•nn '°"'"'"" dolanntl, to·;Jdf cdilooeklcnllr. '" h•piohone~nd•n "'"' 'h•ld ho. 1 nr •• ,., •'' , " ..... 

:J daha çok pahalrl11,1;aeağuu dU~Unerck, Mortlt•ıılcJ"o, :!fı ( tt. 1) _ orı: ruz ,.nl\nlanmrı.r.ı•ş olan y dl r. • P •1, c;on l.ıirJ "<: ,.·· • ;,.;ıırlc bfr. (Baş ttırafı 1 ncldc) t.llcrindeld büUln par:ı.larmı bu gibi :ımwerlc olnn miinoo;rbcllcrin 1 <'• l~!lhki'm nkl ~oförlerdcn \Jl Oğlıı Hu. rnl< r ··i jı Icın 'l dıi j'r-nU gör-
have.gasi meselesi halr.kmda malü_ maddelere yatırdıklnrmdan dolayı bu silrnt'si kartırn trncc;ini iıll7'.nlıdık. h"ı .. i. <:lırrrr •'l'll ıe Hl'"<'~ !ldlr. 50 "l dı m. 
mnt ,-ermlgtlr. . hallere ııebl:b1yct verdikl"rlnl s~yle - IR"l ı>onrıı, 'l'C'İs Baldonıir şf ·Jc de. .ıııındn 

0
...,

11 
ı ntııl dcı ,ı ml

1
1 Hu r. ~i n 1i son:~ or m: sokı:.kl:ınn 

An iaşıld•ı{mıa göre ha\'agazı mlştır. Hnldkatt<ı ise bOtOıı bu eksil- nıiştir: ~·:nın r:ı.;dc 5,1ıc) ma~n aıt bir hllvl. buz tnt.ni;,'U. t:r ı :.f'ı ~ l'crinc 
tahdidine nlt olan ve ya~ın. ~~: mi§ gibl g5rUlcn :Qla11s"rn hnıkın uzun II::ıldkntır muhıırt'bc hıılln•lr ''e .}et \raraka • ,·nrd:r. Ynkmdıı H - ılmı·ı ·-

1 
bu f., • "liı lrrln ", oJm,k. 

tan ltlb:ıren tatblla ~~UnUlmt'.~ :zama.n ihtiyacını lmrşılıyaeak lcndar lıonıhardıınan Jın<;kıııl:ıı·ı lchlıkesl \1n dr Y«kalancıc:ıktır. lnrnn17.ı kanl h: . j ıııel·, irı-bıılumın kararın tehlr~ utı7.a e. bOl olduğu ve plyn .. ncın mc\'c-ut bulun_ içir:.<lc:,·rz .• Ulınıl' lcb::ıolı:ırı nıl'rılt. 't)'~kıld::ır hapl..$hıınesindrn kartık ~ıın•nn ı· 'U"'k~ n, cıor:ıyr il~ bir 
ld

. . t k ,. • 'l·a.-ı <ılZ ... , u .. ı. .. ·r ·::ınun ::ıı ının u" • 1 .a'I so:ım ~anıı \'C n ny a • r. -::l,tar. Iwrt 'tar"» bir C o dü5U-
mektrclir. Çilnkii t..ı.hdi<l<U: <krl_ı,alf aat l,Azımgnldlt'.l !)i!dirılmeltt"dir. k t k 1 h' l 'imlerine rio • Al H t t rnflan Ycll"'ıi ,j ı.ırnı:ıl t.ıın, .~kat ı-aı. 
hU.ik edi ıgı :ı '(,ıtııc .ı' • B Un b tlo •on "'lrkaç glln Jç'- •·t't ed~rlt'rsc krnılilrinC' tcının:ıt ' il" ın<l"'n Hu!Osı orıılardıı bu !ki :ı. 

· · ·ı · l" ıı m ase e • " ' u.ı.. " ntHmii , 1 ir t b!r :ılm• r nı.ıdl?'? mc mnltinP lori ı;ovnr;n" ı .' ı;. ~ ' kontmııırı,rın fıınllyetı artm;ş bu. \"Crliocok " '"" •rlcli• '""mplor• fal' ' <-:mın •h>•mn.,. \uruhmlrnrnl''°Y"Y" B AA db" rlcrl b. mom, owel-
J en gazete m ... tOO.:ıliiiile dığer • • :nmakl:adtr. Hnklarm<lıri bar va ·i o. ıılmoyaı.:ıtk ır. l ırm fhr. 1 • .. td rdc ,. " hll' il-ln ı.ı bü riik mat.b:ı3lar ve ~Jlr ~:,~11! 'Hn r ~•"<?lınatitrrn '1·ı~teı1n P\'lert • K ı:Jf">!li'isa. ''RUfd'sı~!:ı... tc vlltl He ~ ~1 n ~e ~ •• ' [. n • 
~nııyi müe!!.3cseleri faalıvetırrim . b ~ 'lWY ağazalarr cntı katları bod ROr.1\11',\ HA iillHVI HU:. <'"rar eat•n nim !>. Bursn h"Plshane. o:ı_n, ":~-·!'.1ıy~:w1 J~'l 1 ı; l ~\".al-
t atıl etmek mcvkiı.ude kniacaklar- ı:ı~ .. ~l' '::~ıırıı';: m: fRZJ:ı m ~lln r MVNAS:EBL1'Ll';R1Nl Dl~RHAT~ sind" yııtan meşhur İstanbul Karaköy clı ·mı t• ,rE'num. 'c ç • H ım. 
dır. Bu rnües5~<sclerln \'~Zl~etlerı .ru.; ~ı c ';dılm~kto ve haJclımnda IU;l':fYOR po to.'lC'Sl \'<':medarı HU.ocym Hü~nü - HC'!cdiyc, ~u .l•nrnn ' :rn ~•c ve 
gfüöııiindc tutulP_rnk ;·enı b.r for. mtnult~iabactryapılmal•tadır. Bu amdo, ııdı 26 ( \ A.) L r.ün katili A.l'W.yalı A'l>dulWn, h:ıp - c'>ııs_en bcıcdiye ?:::ılıı 'l. t ı. 1: tıu:.. 
. k d k ' l :ışingt-On, ı • - a· h .. Jı:arırın" - Uzerc B rn ınıle nıc\cnt l!Jr m:ıdde)ı tat. mül .. bulunl :ınc.:~ a kn ar al;sı.ı'!" <apto "' mohkcm• -· geçmı, P>Zdan hHdirlldiğlnc göre, Bolivı a ..,,.,. • • • ur-oya e. bil. ' .,..,._, 1 ••·m"1"3 gcc ile l aı-IAlb•.;ı te ı·r o.umna zorure ' ••- blMln ovlndo 0 bln pokot kibrit bu • hariciye ...., R>o konforonomüo "'"· Nrln< ""'""" mıoarı, oloy•'· , ob • . · brl!'c ı:.,,ı.ın-
s•I o!mwıtur. • • unmu ~ mU..duc <dllmlştır. verilen kamr muelblnce mih>-or """°"'" d~ '"'"lı>m>z fflbl .abrtn . 

11
, fa umeye g.ırc , '• Diğer taraftan bazı .kımsclcrrn 1 ş d "knmlıır lhllyacmdan mcmleketlcıile dlplomatilt nıüna. _ hnu dcftrr."ıını ko=ıtroı ederek ı,nf:ı ~ h"b' '.. 

tch ·· " t rdikl r· öf• Al~lta ar m~ sebetıcri dcrhnl kesmek emrini <lnrıarı ya't.ıı- ..ır Yı:ıltnıruınn katm~r ı 1 • 1nza,ııd·m· s~ 1 1 ,~·ee\mJ ur·ını.n ~ kih~tc ~"um Ar;I~- c_, la. e ı 1 , fazlıı mal. blrlktlrenlerln bu mallnmu . ' l l'!n • ı ın:ız.azn c c .... 
rcrulmcktca

1

r. u.naunr r, ıcr· d 1 haklarmdn tuklb:ıt ::ılınL5tır. ?Oför HU~e~· nı pa.rnh zanr.ed,.rcl;: ip.o 
1
<'.,'ni t.,..,1·~ .. ıcm•"'e mn"bur tutaı. k 'b 't .ı 1 - __ , ı mllııııdero f' ere< ,~.... k ~ .......... ..... .,... hanı;: bir . rı uar ıguıa Jıı.;ut:\ 1 in kati emir alını§ bulun. ·""'ı; up uyuyn a~tıklarmı, fak t il" - , . ır ··eı·ı·ımemek Uzere hnHttnuzın ldb. y:ı.pılma.sr ç B d n böylA b•ı ttfbiJI" • 1focı ... be'! l'ra ı·ıkmc'.l re nn h:ıldc ı n ' • t 

. . ı 1 k maktadırlnr. un il v • c• • .. • n·m3 "nm her farıı.fmtl:ı bü ün 
rit t<>snmıfunu ı;rcusıp o arn.t ı:- ıs n ,,vlcri depo, Pl'Ctlk tı>db!rlcr alınması lç!n yeni ba. l ntrıendiltlertni it!re.t ctm!R, rdlr ıcauı h' 

1 
• b ı...ı· 'znmn' ..... <']"'-~ . . . rin kim oıurna o u , " • 1 - 1 kta · sc ır rm e ~-,,·3 c nı ...... ..... 

bul clmelenm ve lU.umsuz ym ' dUld.;.,.,. omna.,kb,. '.' komıam von •oo •• um" ma • '"· n"'"' '"'SU hlklmll~.n- ~.cı.mı1. rlnd' h"3·>c modd l•r '"'"""'· Şld• 
k;br;t ynkrna.-nolornu la>~I>• et. m~1;:'":;;:,,, "~••da dah• zoorl >< '-"· '"d''· <lelli ı,,. 3.,.;;..ı.g., ""'•"ede, ookok 

mckt<d;o)er. hum ~eçllm.z b;, J;ul old•ğı büyle 

Tahir ile Zühre 
Yatnn: İslu'nJcr F. SerLelli 

-98-
Diye dul\ otu. 
-'ne: 
- ZIUır~ın ınuradmı Giz hllirsfob;, 

dedı, ~'n.ttlre ka.vu:ı;rnak 
:ıa . 

- hhin derdi de bu de""ll mi "nv nımTAua o ,,, • 
b 0~ onlan blriiılrlne 1.-avuıtıırnıı,ror 'l bllıll('m ... 

Ay~ gittik~~ ıınnra, 'l'ahlrin nnne. 

si lmc~mın ge,~inı bcı,:.:u.. \'ı•,.ır 
saraydan eline dönthıce ıc ......... . 
il buldu: - .... ~ .. ncıe. 

- Ne of Yilı.ll.n r;ülüyor, hatun? IS<'. 

\1ncack bir h:lber mı aldın~ 
Tııhlrla anncsl, ~lllırenın da.ch!llle 

kouuııtuklnnnı nnlnttı: 

_ Bugün oğlumu a;örm14, ku~ıa_ 
mıs gibi tle\ind.lm. Zühre onu dll,,Un_ 
DJÜ3. .. ve ~I ~yblnkı Jm:bnna glzllce 
mektup yazmış.. ollumurun hlmaye. 
t!d.llmesL-ıl rica etmf::. 

\'ez.irin de ylizU gUlmeğe bao1adı. 
- Şevh bu mektuba almrp, mu. 

hıal."knk. ki Tahirl nehirde ıırabp bol. 
dormu~ur. O h3ldıı oğhımuz l!ll'limete 
ulıı[.rnrş dcmel·llr. Artık ymılı:ınm~11., 
tMaınnınağa. selM>b yol•. Allftlt onun 
~·ıırdımcnndır. llfurdln JmJesindMt kil. 
ı:ıp knrtulmı:ı.ia rnu\'l\ffrık olan bir in. 
san nchlrttl'n de kurtulur. 

- "e!ılrc atarken ~IJerlnl ,.e ayak_ 
lamu iJil'C bağt:ıcn.,t:ır r.ııydı '! 

- El·ct.. sımsıkı bnğlaımJlar., 
- Oğlumun ellerini ve ayaklarını 

bağlry~lt ada.mlan ol8Un (.}de ede. 
medln mi? Onlara bob iş \'erip oğlu. 
nmn koll:ırını ~alamn temin 
t'hnek ı,-Uı; blr ııı miydi? 

-şa kmlıkla hwıları düşlineme • 
mJı;tlm, hatun! . 

_ Ren lmdınl.;~rm1n, cabalctimle 
bunları dliş\L'IUyoruru da, Mın ı;ıı k~

koca yurdu parmağında çeviren bir 

\-ezlr oıum da ha ulMıık .. ı ppıum 

\'llsm. doğıııım pşılnca.k GCY! 
. - Allnlı oğhımuznıı yardmıcr&ıdrr •• 

' batu , -"'emkl Zühre, 1\lcnık e:rae, n • ........., 
çöl ı.ıcyhlnln ı.,,zıarma :mektup ynzmı!'l.• 
.herhalde Tabiri nehirden ~nnı ıar. 

dır. tbet 
_ ~ehirden ı;ıknrdıklannı Kıı -

ttn duyarsa?.. rı>I 
- Onun bOrwm ~.(ilde ötmez- t. 

..eyhJ öyle d(3b bir admndrr kt. Kutbe 
ttn cıua hl~blr rJUD:ln sU7. geçiremez. 

- !yl ama, oğlumuz l;:ırk yıl ornda 

mı ~.Alacak? • 
- A hatun! hele bir kero Jnırtuı!a. 

lunu haber nlalnn da. Bıuıl:ın ~ n 
ı.onra dll:ı-Unlirilz. Şimdi, dereyi gom~. 
den paçalan sıvryacak durumda değ • 
Uz. 

• 
(KARAÇALI)NIN SEVfSCl 

(Karaçalı) o gUn blı:- dolap hazırın... Ayıın limlt .. lz bir ta\-ırlı b:ı":.nı s:ıl. ı er \lltrrnıla.5 tica-
dı. Dü•llndüklP..rlnl yapmnı,ta gC.('.Ik. lı~r: .rcfüanr ·, j \ ya cı.inin önünde-o 
mcdL Harom <'ivnnnda do~rlten, - .l!11yır, sult.ıı.nun! T : iri lılr ı;:ı:~ ı,; t·oı •rrmılard birli en lmrlıın 
Zühre:ıhı dadımın. mstla.clı: tıktıı boğulmuı,; r;örnıü~icr.. 1 ... 1 , mı .ı,, tcn"'cm:?kl-. mükcllc--f • 

- Ayı;c, dedi, bugün ~.ok canIJn aı. ZUhr~ln benzi blrdt•r. ı;uprorı ol:lıı: f fr. ~11 ~nr.-t c, <ıelır";;ı b':Jtün k J .. 
kıldı. Bir kara haber t\ldmı. - Ne diyorsun .. Tnhlrl.r.ı Ş;ıtt,1 bv_ Jır ı rı Jı-ıl" t uafrnd?ln kıs:1. bir 

Ayş'"' durdu: ğulmn, mu? 7. m:ınd:ı t .. rnf .. lcnir, b"r kon.ara 
- Ke dedin •. hı.. l ara haber mi al. ,.\y53 gulllrrltıln J aşını i!l'r<."1•, l..o ·- :rı·~·inn lmrmn <fa, befoiliycnhı çöp 

dm'! nundnld gönıle~I ~ıl<n.rdı: tımb:ılnrı, bunfan ~ır'n dt!jirm fn-
- E\'et. Dc\'OOiler kln'nllm ı:~ldi • - l.'oJcclar Dl3 nrlıakrrn ı;cJlrkcn 1 ,;1rJor, ~'n1ınt <knize dökerler • 

!er. T:ıhlrln nelıJr boyundn.ki an:rl.Jkhır rnıstıaııu~lar. <lömleğlnl nlııı gotl re. Tcmİ"'İık İC'in irzp eden vnsı~ 
Rnısında parplnnmı11 olcJıığımu gör • llın., dC'mlşler. hırı r.oks:ın olan İsk.nbul bclcdi-
müşler .• gönı!eğlnı alıp ~ler, Zilhro !:ıl;rm ı;ibl gömleğo birden ı;:ı. ~·csmın, ni7.:ımnıımclcıl ıı.rnsmda 

Zührenln dadısı bıı haberi nlmm nldı: böyle bir m::ı.ddc \ 'arken, !jlındlye 
beyninden \'111'ulnıu~ gibi Sl\rıııldı, 7.a. - Ah Tabirim .• MWıi ııthayet boğdu. lm!J r tntb• • etmemesinin luı.yr • 
\allı l1elik1Llllı nihayet Öldü dernek; !ar, öyle mi? All:ıhım. sen bizi ~Pden tim~ lllU"'İP oldu~nu söylersek, 

\'e Arabm ellerine ll&rıldı: blriblriınize kn\-U!iturmadm'! nlal•:rlıırlar blz,:ı giİ{'"'nmezlar zn.n.. 
- Tnblrln gömleği Dlll"edc'l inç oL ZÜhre, Tnhirin ı;ümleğlnl yUzüııo nctforlz. 

m:ızs:ı. onu alıp Zilhrc SUitana göture. göztlnc sUrerek nğl.'Vl:ınğn b.'l:Jl3dı. l\Iutı:ı1-.yct den:imle, bclediye 
ylr.n. Ay"'°, h.!:.nımrnr tesl'Iliyc !:ıılı ıyordu n1.zt:ınn31Il._ :ince hi>Yle bir rru:.d!le 

Hııln telllUı kanlı bir gömlek u7.ata. - Nih:ıyet hepinılz meceğtz. sultıı. oln:> olm.ıdri; nı b;lmiyormn. Fn-
pek rak: nını! Fnzta iizülme. Babr.nız "na ktn l::ıt bi'diğim b'r fieY 'ersa, o yıl-

- İş~. dedi, buraya b~lardı. vo r:hldet gösterdi!\~, z.'ltcn 11 ..... 1 tir_ lard.-ı csn::.r. t ~cear, ev salıip \'c 
Al, götür .• Belki Zllhre ınıl'tan bunun. IC§lllt!Dl7.0 lml<An yoktu. l\Iukndıi rnta n i t.zcirleri dillckfi.n ı.·e cderlıiliı 

llfilcümdanıı lalal!lı o gilnlerdc 
nefiC!fyd.f. Kendl kendine: 

- Şn lıııwr taplmı artık diin)ııyıı 
da Zülıreye de ebeC!Jyen veda etmiştir, 
dl.rordu. Ooıın kolbnru , .o ııynklanın 
CiyJe SlJa bağlattım ld .. kayık içinde 
1'mıtldaın:ısıua lınld\n yoktur. Suların 
akıntısı onu sahlldrn ~-nhlle çarparnlt 
kitnbWr hangi btıcalda p:ut:ııı~k
tn. Ztlbre hUlta.n da blr daha o !:&Pkı· 
nm YüT.U.011 göremıyccek. Bundan tıon. 
ra 

0 
da Tablrdan llınldlnl ıu~er. H!"le 

birkaç glin daha gC1)ı;in., Tnlılr hlr sa. 
hlldo Cilınt\§ diyerek hlr hııbcr uydu. 
mp Zllhttııın lnıla.ğına er.i;,tırlrlm. Bu 
mıretle o da Tnblrln f;JıJlif,Uno ınanır •• 
me9Cle kıılınaı:. Z:ıten Allah dıı onl!lrnı 
blrl~rueslnl btemJyor. :t8~Ydi ~im. 
diye lrodar h'rl lrlerdl •• benim garn:ız. 
lrj;'11m!l ne ktl'tDCtl o'nrdu '.' Biıi hü
kümdar kızı 1&e, öteki do &nnlı, naınh 
bir ,-ezlrln o~Judur. l>emek ki, Allah 
t:ıkdlr etmemi:J •• blrlf'semıl orlıır. zuı1_ 
rem n:ısıl olsa gllniln blrirıdo baııa ka. 
laeak. O ldmSl'yo \'n~or. Bıılın3ı 
bir gün onu zorla birine \"C'Tltl('k ister. 
tıl', ben tcJlp ol~nğ\m.. ve nnas~ inat 
olsun diye hlikümdıır 1.,7.mı bana ver~ 
melde tcrocldüt f'tmiyeet'Jc. Alı yarab. 

111.. - o sDnlerl ~ ~ bana! 

ıa J•cndlnl m'Utnr., boyun Jjtlp maı.ı~·ı unutmnı.tn:ı htl.ka iı:ıJnrini öyJe iıç bCA metre mur.W-
Ayşe gömleği nlıp gtttt. bu dertten Jmı tuluı; !::&re& l oldur. b:u de\iJ, !;Cl.İ<; ölçüde temizler, 

TAillRİ~ J{AÇIN<JI ÖLOMOT! 

Aysa tcessUrllııU salday:unndı,. 
Ağlıı~-nral< Zührt'n!.ıı YMtna girdi. 
~:ühr<'nln 0 gün !;Ok n~esı vardı .. 

Odssmı çlccldrrle silslernJ:ıtı. Kendi 
·" tUrklilcr ıı.U) liivordu, f,;rn ... ııe • 

ZUhre 0 ı;coo bir rliya gorn:ıü11tıi: 
. tji !;imcnlor l\stUnde otunı • Tabır Yı!. .. Un 

yordu. ZUhre, Ayşeyi gur ce rüy:ı!lı. 
anı:ı.tmal• ıstedl: 

nı •• 11 ırörnıek iyidir, dedi, marn. 
- .c~ .. . .. 

1 1 Cnk f;e~·bht ı.ızlan:ıa gun dım lın.'ıı o :ı · • " 
• 1 ktulr.ı !:O!t 3nl,mda hayır. dcrdlg m me 

lr bir ce,ııp gnleccğlnl umııyonım. 
ti l rbıc balttı: A ''§enln ıı,lı:.k ı; z !' 

• ,... A• ·n" ~\T.'lıtımş g-Fbl in .. 
- ••O \ 'Ar, "~"'· b 

bir kederin rol nr~ 

AJ°tiC: 
- Aşağı nchl.rdcn Jdın-an gelmi~, 

«'ledl. Tah!rden haber ı;etlrdUcr. 
Zühre birC:cnblre ltcyeeıına dü§ttl: 
- Ne haber var f .lrurtamı13lar mı 

-r. 

ZUhrc ftcnaltl tar ı;:-cr;lrllordu: Lunı!nn Zc\'k day;ı )"'rdı. Çilnl:ü, 
- Herltes sc\ ıll.;111' birll'şl~ or, C\'. lmnn l .ir kı" Sjl01'U saynrlnrdı. 

lenı~·or. tııw ı;'t'lincc mı muımcı~ rat He!c gençler. mnlı~leler.ndc 
ııcrdcsi bir sc.ıcıı !:ln gibi ünümüze ht>Jl l irılcn s::fe:-Iı~r olorln.r, bu. 
ı;"C'rlliyor ': Artık lm ndalPtslıllğc, bu giinküı .. r f;il:j b:mn bir killfc~ sny
insııfsalıj;'n. tnh:ımuı.lil cdiiml."L, Ayl}e: m:ızl!ır, b0 r \!l"İfc bi!İ"le--, lmr tc
E~cr Tııltiriu ıilUmu taft.'\klmk .. 12cr 'tn z ( ~~ i .·ni sc\'c seve ynpnrlnr-
Sl', (nin O[ ki, J.:erı de bfr g.ln f-11, yn tlı. \"e O Ç ';_brd ~ nç}Crimlzin 
en 1 ı. ş "~i'U buydu. y f. sporu, r,ü -,,..nıarn.. ,cııdhoi im~ ııyn tıt.;ır, \"C o. 

n:ın P<'tiinıleıı giderim. :n ''· h nl\ o'f. , ı ı:: ıı· ... 
.,.. ... B ·tıin ~·alın ile ~tı · · dadA "ühn-, n.,ıl>mııı ı;ömteblnl ı,oı,ı. rk n 

birdenbire titredi: t2..bidir ... 
LAEDill - O ne'? 1 :ı gi mıeı.tcn t na ı,u!rn. 

lar geliyor buı numn. Perl Harbur tahkilm.tı 
- l.'ollar<L.ı g~'lkrce ~ olcul:ırııı lı<'y raporlarında nc1 r var? 

~ lncle l•olan bir gümıeı, ınls gibi ko. ı'aşı"notoll, 2G (,'l.A.) - Pcnrt 
ı,nc:ık dl't'U yn., ım!tnnım 1 j ll:ıı-boıır'dn ınlıf;il,ııt l'OP:lll komi<>. 

- Zift kolmyor.. l onun rııp.Jru nerr dildiğindcn lw-
- Elbette zift ltokncnl\. H:nyığın l- ınufa tevhidi \'(" bir b.ı'Şkomu1on 

C:lndo srrtUstü yattıtrını unuttunuz tn} ini· istcnilcli ı g;bi l"'.C" ulb·eU~ 
mut EH ayağı bağlı bir ad:ıaı knyd[ 'rirı d~ fm beHrMm; · dtt te'!fop 
fclndo ~tıl·roo çallmn~ am~r. ct!iltnlefHr, .BC'}aı: sarıı;\l:ı ordunun 
kokmaz ya •• elbette 2.lft kokar. j }m husustn ne dü5ündüklcri m:ıırı 

l_Devamı var). değildir. 
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Sakarya kır 
koşusu 

Sakarra. kır ko~ıısu dün çek kar
ı: bir sa.hacla YC 3~ atletin i:;tiro.ki
le yaptl:nıştır. Alman tl'kni;: neti
L-eler şunlardır: 

R300 metre: 

1 
letik Yıldız 21 eays, 3 ~ l'elliane 

. 80 sayı. 
~;.o:> metre: 

Tiyatrosunun 
Akşam 20.SO da 

KOlIEDI KJSMINDA 

Iıçi kız 
--0---

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine ı ı de 

S flllm blrde:ı 
1 -Lorel Bardl Rl.ndlııtanda: türkı:e 
2 - Moto Da.zlne peı,lnde 
S - Korııanın lntlka.ıw 

__ czz 

:nıwı ıum..-.._..T~ımımımısııw1111 ı ıv ••=--••· 

ile Sabah c;aıe ve Akşam 
l - Eşref, Yi.iceülkü derece 

25,23; 2 - Takvor B .• J.K. 26,58; 
3 - Hüseyin Pesh:mc 27,(\3. 

.t - h.,;cna.ki!'I Kurtuluş derece 
15,26; 2 - Koco Kurtt:hu; 15,4.2; 
::; - Ziya Orta.köy Gençlik I\. ı :>.-!~ 

Takını t~6nifl: \ "' 
1 - füırtulu~ 7 sayı; 2 - Or- -------~--· 

t;!köy Ge.ı.'.!lik li say;,~ - Atlc- r-------------------------~ TatEmı tasnifi: 
1 - Feshane 12 sayı; 2 - At- '. t"k Yıldız 21 sayı. Devi.et Demiryolları Ye Limanları l,Mt.Mc Devlet Deniz Yolları İşletme 

Müdürlüğü ilanları 
Umum 

Oağcıhk kuliibün~ 
deki Eskrin1 
müsabakaları 

Dön dalcılık kulübünde yapıl.an Es-! 
iaim mt18abakalarınm netice.al: • 

Bayanlar ara.ıımdıı. flore. Blrinci 1ra- • 
ut, ikiııct Sııf1ye, UçUncu Leyla. 

Florc erkekler birinci Rıza.. ikinci. 
SalAhattln, ilçtıncU Suha. 

Kilıı;: Birinci Rıza, ikinci Omıan, 

ftc0nc11 Nihad. 
Epe mQ.sabaJuusı: Birinci Kerih, ı. 

ldacl Neja.t, üçüncü Faruk. 
Tecrilbe&izler arasında flore. Birinci 

.Hayri, tklnci Muhittin, UÇ{lncil MU&m

\lllel',. 
('.ene tecrllbcsizler arasında kılıç: 
Blrlncl lbrabtm, ikinci Kemal, Uc;llD 

dl Sacit gelmf~lr. 

Beyoğlu halkevi bas'ket
bol müsabakalan 

Beyoğlu halkevi taro.fmdan ter
dp edilen basketbol müsabakaları 
diln evin salonunda büyük bir me
raklı kütlem önünde yapılmT-;trr. 

Evvela üçiincU kategori karşı
Iapnalan yapılm~. Galata gençler 
B. Kurtuln.q B takımmı 1~ yen. 
mlş, Kolej B taknnı da Gür ta.kr
mma hill<men galip gelmlştlr. 

A taktmlarmda Galatn.snray mQ
hendicıe Mikınen galip gelmiştir. 
Kurtuluş Bozkurda 36-31, Atle • 
tik Yıldız E, Atletik Yr!dız A ya 
40-18, ve ~ine Atl~t:k Yildız A 
Çelikkola hülmıen galip geimişt.ir. 

F enerbahce 
J 

kulübü yeni idare 
neyeti seçildi 

İstanbul, 2ı» (,\..:\.) - Fenerbahç'.! 
•rnlUbU umumt heyeti senelik fidl tıJp. 
ı .ntısmt 215,1.9·1:: tarllıiııde ltu'u1' bi
nasmda. yapnıış, idare, nıUraks.oo \'~ 

teknik heyet raporları okunaralt tas. , 
\ib edildikten sonra ifil~ yılt için ya_ 
pılan ınt.ttıaba.t n~tlccsinde: 

RciS: ŞUlm.i Rrıraçoğlu 
umumi k~lip: YUmnU Öztopralt 
Umum! J;apt.an: I•'Uruzan 'l·chil 
J(uhascbcci: Arn.ctUn Baydar 
Aza: Muvaffak Mcncıucncloğl\1 

Yurt müdafaası h:ı.zrrlık ı.un.irl: Ni-
hat Sayar itWakla. ve doktor Nurettin 
Savcı ekseriyetle idare heyetine, İbra
him DıbJan İhsan Gürsel, Asaf Çınar 
mi.lrakab;, heyctillc, İbrahim Cimcoz. 
Sabih Arca, Tc..-fili 'l'tlşçt teknik ko
miteye mUttcfikan seçilerek intilıabn.ta 
nihayet verilmiştir. 

Voleybol müsabakaları 
Beyoğlu halkevinde yaprlm!i.kta 

olan voleybol mUsabakalar:nın fi
nali dün Yüksek mühendis - Be
yoğluspor tak.unlar~ nra.amda yµ,pil 
mış, Be~\uaporlula.r 15=-6, 1~ 

16, 15-13 galip gelerek şnrnpiyon 
luğu kazs.nm113lardrr. 

Cinsi 
Reçina 
~ziryağt 

Miittarı 

'iöO Kg, 
1272 n 

Eksiltme t;t'kli 
Pazarlık 

GiinU Saati 

" 3 2.942 1() 

Balroumu 98 ,. ,. 
•rorba dikme iş! 34,4Bl adet ,. 10.:.!.9'.12 11) 

ı - Yuka.rdJ. cı.ns ve miktarları Yazılı 3 kalem malzeme ııtlınuneıeri 
mucibince mUbayıı.a. o:unacak ve bezi idaremizden verilmek f;l~rtile 34.431 
aüet torba. numunesi mucibince cW<tirilccckUr. 

2 - Paza.rlrk lıizaıannda yazılı güu ve saatlcrJc E:abı:ıtn. tıı. lc\·aı.ııa 

l>Uıasındıı. tuUte[lc~kil merkez mubayaa komisyonunda ~npılaca.ktır. · 
3 - NUmunelcr sözU geçen §Ubed<J görUlcblllr. 
4 - l.stcklilerin pazarlık için tayin olunan gt.ın ''e s:u:tte teklif c,\ccck_ 

l«i 1iyat üzerinden yüzde 7,5 gilvenme paralarllo biı lllttc me::k1ir lrn.nis_ 
yona. mUracnatlıı.n. (751) 

1 - İdaremiz ihtıyact için 200.000 adet sinc:c \•~ıd: pıı.zıırlıkt.ı sntın nlr. 
nacaktır. 

2 -- Pazarlık 6.2.942 cuma. günU saat 10 ıla ı.::.ıtatıışta levazım rıulx-~ı bL 
ııasmdn merkez muoo;ı.-a:ı komiayonunda. yapılacaktır. 

3 ....- Şartnamo sözü geçen §UCCOO görUleb:Zir, 
4 - tsteklllcrin tcıcı:! edecekleri nı:ı.la alt numuneyi ihale gününılen bir 

· haftıı. cvvelınc kac,..ı lııht.oarlıır Umum MüdUrlUğU Ziraat Fen §Ubc.sl roUdUr. 
lüğUmı ı;errncıeı i ı:,. p:ız<•ı hl< günü t<'kiiflerlnin kııbultlnU mutazamıı:un vesi. 
AA ve yüzdo i',5 gu. nnı..:ı paraJıı.rilc birlikte lnCZkfır komisyona. mUracaaL 
lan. {iiSS) 

-

Ve kısa bir süküttan sonra sor
du: 

- Siz nasıl dtişiinüyonru.nuz 

:ııat.ma.zel? 

- Vı:ıllaJıi bu asil lıeyec::ı.mnızı 
paylaşa.mıyaca.ğıın için affrn:zı ri. 
ca edeceğim. Çiliidi As\·an baıın 
c:ı kadar sı:kıc!, o kadar meş'um -;:j 
ı ün.üyor ld.. Otel ynrı y:ırıy:ı bo.; .. 
Mii'şteriler:b <l<>h"U <la. :>sırdide in
sanlar. 

Durdu ve asabi bir h:ı.reket.lc 
<1uda.1darmı ısırdı .. 

Hergü] Puv--c.J'O gözünü kırı;t;:.. 
- Aht, dedi. Doğrn, bir Ay2ğ!. 

"1lil çukutüa o!.duğunu unutmui: 
tum .• 

- o~. 'tica ederim. S:zi k~ı . 
detmiyonrm ~ö. Pı'1W"O. O h. 

'•ar fena. terbiye görmüş degllim .. 

- Hsyrr, ha.;ır. 'tn.cınr.ın l:cndi 
yaşında. bir arkati.cş araması çok 
t:ı;biidir. Fakat nz evvel konuştu • 
~hmuz delfmıılr siz·n nkranmız de
ft:t mi? 

- O annesinin c. ekleri dibin.. 
r•en avr:bnı··.ın b;t• bebek. 'Mulu:.lr. 
i::nk l(i ü-1 bir sricada.5 aayıl~illr. 
Pakat tloğru..c-u berJ fa.z1a si.n.rlen. 
diriyor, Pünı,u tahammül edilcmi • 
yecck dercc:?de kemdi güzelliğine 
mefttm. 

Puvaro birtlenbire gülerek: 
- Yn. ben nı:ıtma.;cl.. Ben de 

ln:ı~'l"Ur mu:yu.m ? .. 
- Oh, hayır. Hir; zannctmiyo .. 

nmı. 

- Fa.kat en i;i dozthrmı bile 
b~nim gur.ıru::ndnn şikiı.yctc:'dj;,· -
1 er matmazel. 

- Filhnltil:a siz 11aklı bir "'U. 

rur duyn.b.ilirainiz_ Büyü~ bir~;. 
niz oldu~-.ınu duyuyorum, fakat ne 
va.zık kt cinayet. esrar dolu i.1l~r· 
hc:l! lrn!''y;.·cJt nlıi T:~landırmıyor ... 

- Şu l~lüe mntrr.:ız~ı. aic:.l~liıı 
:')ençe.;:'nden salrl.em:ı.Y,ll mechu::- el. 
r!ıığnnuz hiç~ir harl.etiniz y??i: ele· 
mı-ktir. 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen be(kJ, m:ıval;;!~at t~mtnat ve miktnrl .. rlle c:nsıcri \·e ekslltm, 
rn:ıtlerl 3.§ağıda ait olduğu listesi lti.zaamda. yf'zılr llhşap travenıer ner l!. 
te rnubtcvıyatı ayrı ıı.yn Uuıle edUmoık ÜT.ere ve J<ap::tlı znrf usıılilc Ankaı·ııdı
id:Lrc binasında scıttıı aıma""lklır. 

Bu !§o gtrmek isUyenJerlıı Ust~ı tıııasıur.la y::ız.ııı muvakkat teminat ile 
ı~nunun tayin ettiği vesika ,.e teklifl~ıinl nym ~'filn eksiltme santind<?n bir 8 

at ev"-ellne kndar ;,omlsyo:ı rdsli~e \ crm1;lerl ı:.zzmdır. 
:::;artnameıer paraBlz oı::ırni: t..nl::.ırr.'!a malzt!m~ daırc&lıldc Haydarpaşacıa 

tesallüm ve sevk §C1ll~lnde, ~:d§eblr Ge İzmir Ye S;Yastıı. idare mağtızaJam: 
da da(:Ttılmalıbd:r. CGO") 

l ,i&ift 

:--.ı. 

1 

2 
8 
.ı 

ö 
A 
7 

8 
!1 

ıo 

1l 

r• .~ 

ıs 

H 

~rn.tıırı < IN~t .Reher adedinin 
n11\l>Ur.ın-en fl\•dı'li adt•t 

HlQOO 

2-t900 
:>600-0 
8500 

9700 
,'J900 

27HO 

2-1580 
:.560 

28990 
3970 

J.UOO 
3000 

3000 

l Ot'SUO 

Cari hat k:ı.pn 
travenı 

.. .. .. .. 
" 

" .. .. .. 

.. " .. .. 
" .. .. .. 

'"· ~~ .. 

3.U 
3 . .U 
l.Q:~ 

ı.::ıo 

:~.61 

·1.27 

.ı.:n 

3.4.3 
3.82 
3.04' 

Dar bat l•a;11n traversi :ı.os 
I\le,e köprü travenl 10.76 
Baı;lt m* makas 7.45 

tta\"Cr!l 

lle,c köprü traversi 11.93 
:ti ""11> 

1- fı 
10319.- 5"' t,; co • 

.:o-

'1169.80 e t. 
CI ": 10'798.- ; i 2369 lll 

3H'UO :ı ~ 
139UI CI S 

c 
7103.M 

~ 
~ 

619s.:Mt ! "" i,; 

1138.63 .. 
t:. 

6787.00 -... c:ıo ~ 

1861 !ü 1:ıc: '!:: 
<;;:" 

·.:ır.!O.:l() g~ 
n~.:;o 

;:. ii' - .. 
'IN.23 

f ~ 
ı:ı l: 

Muhammen bcdcll 55.000 (elli beş bin) Ur~ olan 50 ton baltkya.ğı 9.2 
9'12 pazartetıl ıruo11 ll4l&t. ı.c; \o kapalı ze.rt uı.:ıuıu ne Ankanı,da ldarcl bına.am
da. topı:ımın mcr?tt'Z 9 u~cu konı!eyonunoa -.Un. &UD&cakln'-

Bu 1~ girmeJ;. isUycnlerin 4.000 (dört bin) liralı!< mu\"akkat t:erolnat 
ile kanunun tayin ettiği ,·csilmlan ve tekliflerini ~yrıı gUn sas.t H de kadar 

1 
adI geçen komlsyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para.su: olarak Anka.rada ma.!Zomo dairesinden, Hayı.lur_ 
paşa.da tesellüm ve sevk şefll~den temin olunur. (6$4) 

~ ;v:. :;o 

Muhammen bedeli (2150) lira olan 2500 Kg. şiltelik pamuk (10.2.19-l2 • 
Ea.lx gUnU saat (14,30) on dört otuzda Haydarpaşada ı;ıır blnuı dahilind~ 

k! komisyon tnrafmdan açık ekslltme usulile satm aımacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (161) Ura (25) kuruşluk muvakkat temi. 

nat ve ltanunun tayin ettiği ve~ikıc birlikte eksiltme gttnU saatine l::a<l''l 

konıl<ıyonıı. mUracantları 111.zımdır. 
Bu işe aıt ş:ı.rtn:ımeler ltom!syondan parasız olaral< dağıttıınaktad:r. 

(691) 

S be d t '1- .... ., ... u ye ave . 
Emin\>nü Yerli As. !o:.' H~k. dan: ' , U O li 1 O h ! 
Dz. Makine Yzb. M;~m;t Ali o;;. l 1 HAFIZ CEMAL 1 

~ • 1 

Mustafa 303 (1002. Arif 
326 

"LOKH1AN HEKMf ,, ~ 
P. Teğın. Mustafa olt . .A. n,\BtlJYE MUTEHAS81Sl ı · 

('14
394)· oıvanyolo H» ı 

Top. Teğm. Mustafa. oğ. Salim 3!.!7 · 

26 i'ı1.indf:;f;;r:undan 1 gubata kadar mulıtelif hatlara kol. 

kacak vapıırların i$İmleri ve kalkı§ gitn ve saatleri ve 

kalkar:a!lforı rihtımlar · ·' 

BARTIN HATflN.\ 

IZMtT HATTI?>:'.\ 

Ml.ı'DAI"\l'1\ H .\'fTeö'.\ 

BANDU(M.\ HATTTX.\ 

İMROZ.HArl'INA 

iZ?ı-IiR 'BİRİNCi SÜ'RA1 

Pnzarteaı. 17.00 de Ege. Per~embe 

17.00 de Cumhuriyet. Galata rıht!JDDL. 
dan. 
Cu.."llartesi ıs.uo de Aııafarta. Slrl•ecl 
:-ıhtımxıd:m. 

NOT: !~'an a.hirc kadar haftada bir 
posta. Y'P!!acal•tır ve bu p"8t:ı. tnebo
:uya kadar gidece!ttlr. 

lı.;"arx ohirf! kaC:ar p-0st11. yr.pılmıyacalf 
t;r •• 

P~z:utecl, l'talt 9.50 ı.le çar~ba ve 
pc111embc \'e cuma lG.üO d.ı (Trak> 
cum:ırtesi 14.000 de (Mare.lmzl ve pa., 
.:ı::tr 9 fiO c],. ('fraln Galata r·thtrmm.. 
c!an. 

Pazartesi, ı,;ar~anıba ve cumrı. ~.00 de 
ıMaraknz; G:ılat.<ı nhl?mmdan e.;yncıl 
Cumartesi 2-0.0IJ de (Ülgen) 'fopba:IMt 
t:htımuıda.rı. 

NOT; Çarşamba gilnleri saa.t 20.00 d9 
lıtanbuldan Bandrn:naya kalkm•Jrta 
ve perşembe gllnlert saat 22.30 ela Baıı 
c!Ir:ı:U!d!m .lstanbula dönm~hte olan a. 
:-alık posta if'an ahire kadar 10..,.ıtvcdfl. 
ml§t!r. 

SalI 19.00 öı thg~ cuma. 19.00 da 
Bursa Toplıa.ne nhtmımd&n. 
Salı 9.00 ruı: (Bu:rsa.)'Toplıane rıhtamD 
<lan. 
NOT: Badema İmroz postalan latan. 
htıldan paza.r sabahı yerine salı sa.babı 
kalkacaklardır. 

'Çarşam~a 12.00 cıe ~Icrsl..n Sirkeci nıı. 
tumndll.ll. 
NOT: Cumartesi postası yapıl.ımyacak 
trr. 
T'azar 13.00 de (İznıir) Galata nht.ı· 
tJlmdan •• 
NOT: Gidiş ve dönil§te Gelibolu ve 
Çanakka.lcye uğnyacaksınız. 

~Ol': ,-apor seferk•ri hukkr.ı:ıdu her tilrlü malQma.& aNJda telefon ınumn.. 
l:ırı yezılı aceutclf>rimlwı•o öğn'nllebilir. 

{J:·~~ıt~ B:ı~ .\eerıtclif;i Galata rıhtımı lin'ıanla.r umum 
ı • UdUrlüğü bina.at e.ltmda. 4286~ 

•Jnlats. rıhtımı Umanlar umum 
mUdUrlUğU binası aıtmda 40183 

Si~kcci fo:'uhc .\cı~ııtcli); ı Slrkec!, Yo:cu salonu 22140 
. (769) 

[ : İstanbul Belediyesi ilanları 
'i'f.lHnin B. iık Tcnı. 

t;;l\.fJO 4.511 

Mu:ıyene s:ı.atıcrl: 2.S-G 'fcL: ~ .. ,, ~ ~·.1 j1 

(44.G'::). '-
Nakliye Tclım. Celfı.1 oğ. Feyzett;n 
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'fıb. Tegnı, Ahmet Rüştü oğ. Asım ~"'"" ,., ~ • ~ ~ .'.I'-~~ 

Be:mzıtta !.{ercaııa.Ja .ınaballesinln Tac:lrh&Iıe. ~

!;ağmdıı. 2G6 ncı adada 6 metre mur:ıbbat saJ:ınlr 
c; .~ıne nt'8esınrn satışı. 
,\n·ıavutkö:VUn,fo ikinci elçi sol.:.gınd:ı 63 kayır 

nuımı:ralı evuı satıft. 

r: ll) ~ ,... aı; .... ""' "'"' * "'""""~~ 1 (4.10. ). • ~ ~t\•Un U~K::ıı ~} T: •miu · ." !lc·i!L .,ı, teıuimı.t. nlkt~lan yukarda ya"ılı gay1inıe~uı. 
'ı>r r. 'lrınl; li:'cn , :nı ryrı oc;:It ::ırttmnsya honuJınu.,.tur. Şartnamelerf ıs.. 
L .. • . ..: mu:um·:.öt mUdUrlil~il ktJC'ı.tiıtd" t,;,o illeL'.llr. tlıal.:ı 29.l.94l! pel'§embe 
rrıı .u ::ıra.t ıt te Liuim! t"cciioıcnde :r::ıpılac:.\klır. ·,raHp~1ırın Hk teminat malı;· 
!;;;;; Y.~ya ıncktup1arfü: it,:l!C gllni.l muayyen Ut::ı.tt~ daimi enCÜU'lCTiıJe bQJı.qJ• 

:ı~. TeJm. Mu!lta!a oğ. Ferruh ·l' Ahmet A.klun>un.lu ~tj 
( 4;ı0u~ >:. . _ ı .5f ful.ıılm TıtllmlJa.nı P&ı ... No.. • ~ 

Bll 5\'00.Ylarm bilvıyet cilzdanla.riylc ı :4 !MlZardan maada nerl{tlı.ı oat ı..ı ~ 
bil'liktc acele şubeye mUracaatıan llfin j li'ıc t"" -nrn ı•,.tpt.,.- 1n11., ~ 
olunur. "'At"'""w""w•'At,,"illı"'w .... w•~,,,·1tl"-...~ .... ~ m~lan (S83) · 

a mı,~·"" A*"' S JSZ 

Bir an itjn genç krzın yüzü dc
za...-..W, Ptıv:ıro !.'-<lıiı· 'f'!':,· iarlrct _ 
mem;ş g'ihi söul.inc <lcv.uu etti: 

-Vn!!!IerJz h:ın·mcfendi yeme
ğe inmedi değil m.i? Herhalcle bas. 
ta olınamıısını temenni cderinı. 

- Hn:rır, fakat bu mr,mlekct. 
hoşuna. gitmedi. Evet. lbu ~elti:- -
,:en ne za.."'nan :ıyrı.I.:ı.cağı:z '? •• 

-.- Eğer a.Idanmıyor.<ı:ıın nı:ıtnıa.. 
zel Halfa vadisine Ye ikinci ~el3.· 
leye birlikte bir gezinti yapııca • 
ğız ..• 

-- Evet ırııösyö Puva-ro, sizin 
c:e ayı.ıi vapurla. ge1ecei,riıti2:i. öğ • 
.rc.n.d:m V\! hep bc-raber liulunacı:ı. 
f:nnız :inL'l doğl"U3u sevindinı. P~ 
kat nyni vapurda Doyllar bulun .. 
m-ısul!'r ço~ iyi olncak ... 

- Ni~in? on1<1~1 tcvmiy~r mu.. 
~unuz? 

- lfay,r, ı.· .rtlilt'rini tam.lruyo. 
nım l;i';.-. J<',h .t r;u LlJ1ct Doyl in. 
~ ::ınrn Gİ'l. ı i '· do:rnn ıyor. 

r,111et mi? ı·c.ıcn·: 

G,"!oı. • ü.ı a J.'li ve tert b!r lı'll e. 
k~t y- p .. ı: .... nl:>tu: 

- Ç~!Uü, d~di. Dünyacfa eksik 
olan h;ç'Jir ~eyi yok.. İstt'necck 
her Şeyin ayni Z:'.U!ıunda bır tek ~d 
ş:de to})hnma.st himz fozh değil 

mi? M:uazz'3.19 bir servet, çO::~ gü
zel b:r yüz, müttınasin ahcnldi b!r 
dkut ..• ve ... 

- Ye ~ık değil mi? .. A§k ... Siz 
bül:in bunl:m:ı. rağmen moc':..ım 
Dorl'un hıı.kikn.te-n mes'ut c'nl.:ld..· 
ğmı ea d~iln.üyo.-sunuz. Kimbilir 
belki onun huzurunu kn~ :n lir 
~Ir Y~t.!:r. 

Fakat P..ozaU artr!t cevap Ycrn1:. 
yo::, olduğu yerde Ş(!JllSiyenin ucı~ 
ıle kuınlar iberin<le gclli~i güzel 
~~k:ller çiziyorc.~u. N:haret T>ircfon_ 
hfrc dö!ı:Uldü: .. 

- Bon c;:l>k fena. ç:ok garip bi?· 
lmdııım1. D::cii. lc;·mdcn gitme;. . 
F.üıel eibiscle..r-mi ytrtm~k. o 111.?.·~· 
rur suratmı t.ok!ıtın.me.k arzıı.'.:u du 
yuyorum. A'Qlrun·yor musunuz. k~ 
l;aıayorum, krskancm1 işte .. Bılhns 
N! her ş rde muvaffa1t olan am ka. 
ci!nr ı,::o!-ı: luska.myorum. 

He'l'gül Puvaro genç kızın ln t -
l f'V\'ittı.inden Iıa;rrete düşmcai. J () 
7ııl.!n;n k•)1una ci.ı'liı ve :-~v ~ ı. 
.;ı~arak: 

- Söylediklerinizi yapareanız 
!Jonlii.!l!lziin r:ıh~+ c'.l~~aini ı.::."'.nı 
yor m,ısunt12? 

- BJYıl,,.nı n_qun, ııılzi Jı •• : z 
tanrdı~'lll1 lınl<Jc blitiln içimdekileri 

itiraf cu::vonım. F:..;.:nt r :": ins::m~ 
i.iyle bir itiına.t telkiı1 cdiyo ·:muz 
ki in:>un bütün J;'rlııı ınr seve sev~~ 
"'Zc tc,·di etme~ten kr1ıd'n: alamı .. 
~c.r_ !·:·.-et, si"'c itiraf cdl:--0. um. 
SrTm~·ornm o ':'l. '.11n:. Hatta ıı :1. 
ret eöivmunı c:ı...'t.ı.n. Dün~.ıd-ı. :ıi• 
;ı::.-mıe:>:e kar~ı or.n. d~y !;;..€t1H nef~ 
.. ::t.i hi.ss.ci.mi:1cır.;r..ı1, 

• -- Gii:::el! .. 
Roz;;.li ha.fi:re:?i griıdnc geçiri • 

..o.tdu. NJı:ıy~t gilıültillü blr kah· 
İrr.!l:l kopardr. Fd,;:ı,t mı imhkaha _ 
r.:.ıı :ı;oru·ki, sahte okluğıı o 'kadar 
'1C"l'.dı 'ki·~ .. 

· -- ı.rn-:errtltlcl, i§te böyle gü'· 
:rıeH. 

Diye Heı•gül P-.ıvaro <.ia genç kr
zm kı:ıhkahasma :i::tirak etti. Ve 
c,telc döndüier. Bahçeden geçtr "' 
1-:rkcn genç ;er:-. lı::.fiyeye ve&. et. 
nıe'• istedi: 

-- Amem hon! an~rcnin serin 
hJı· .ko. ~;;i'lde bddiy.ecek de~. 

n,...:ı. H'if Ye bu ftrntJ ka.çrr .. 
'l'lacit: 

- Annen:::i hiç yalnrz bırakmı· 
yt.ı-r.untL'?. Voğrm:u s:zın ıf.;~li Ma• 
"!•rn lJ~~it bi.:- lt':2 nz bulunur. 

Diye mn'.·3.l.ıclc etti. Genı; kız cc 
Yap ''ermedi. İ~t>ıiyc ooğrQ ) ihü .. 

w 11111$ 

d. F"ak~.+. rrır.lam Ot.terburn ha.fi• 
: .. :·· ."iı·n üı;: ,.c H! hlden kalka , 
r ... '\ • r:. '·':rn., 0dmiştt. Her~l Pn 
\·"· • - .ürü · komnlima:nda ' bı}"' 
;ı.~ı:.i~ı f • 

- 0:1 "v~yö Pııvaro, naatls • 
:ırz'? .Ş•n· un lıqı .~e:aher o~ -
! 11. Ne güz ... l bir gUn. ~oiil mız. 

Hafi; e n· · koJtuJt ı:elcetek .At ... 
tcrıb"1 '1kı.tm yanma oturutken: 

-- Evet. d~'i. Hakikat.ıon enfetı 
'·il~ gtm. 

Ve madam Otterbarnwı güU.fov 
~üzb:ımna bakarak gi-zlf gl::;•i gUi"' 
11i.i_ 

Madıun. Ot.teti>uı 11 :.~l vacudu.. 
,na ratmen k~ gibi cıvdd·yordu: 

- Gazeteier ·Eiz'n• d~ b~rş.d~ 
,bulnnduğumızu . yn.z.clılar m~ 
l>uvaro. Otelimiz l'ıl!ilıim ş:ıhsiyet" 
!ı!ı·lc doldu. Yakmc'ia 'gazeteterde 
~ıe}>t"inih l"t7~mlerlı,i ı,.öre<'df"I'. 
Dfuıy~ı.nm en güzel katlrhls.rı, (iri 
colt o1rnnan muhs.nirlerl hep ~ur.l' 
y:ı to'>l:anrnt~. ı , 

Ma-t:ı.m Otteıhuı·ı~ SU8lU 't'~ lı.ı 
r:fce tehes'>Urıı eıu. ' 

rn<'\·;ı,mı ,·rır) 
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lriandaya 
Amerikan 
askerleri 

geldi 

Yurtta şiddetli kış 
B it/iste 'ka7ın ·kalınlığı 

4,55 metreyi bu ~du 
Bir piyade tümenini tqkii 

eJenakerlereSenkler bir Y r kara Saplana 
nutuk söyliyerek tlediki: 1 er ye n 

t;;--------

Burada : tre; ı ler güçlükle kurtarıhyor 
bulunuşutıuz Hatayda bütün dereler taştı köyler su 

Hitl«::~ iç in ' altında kaldı. Antakyada io ev ve 
m~~d~ bahçe duvarları yıkıldı 
deglldır 

-<>-
General T ojo da bunun 
ınanaaını anlamcikta 

gecikmiyecektir 
.'\inıatı lrlaududa biı Um11111/ ıı. 

-'ı (A. 1.) _ Rcıvl rin lıır<-ıısı nı ı. 
habtri bıldirıJ or: 

Rirll'ıı!k :\ıncrik . ( ı l,u Hll ·• 
1 i şlmdı Hril ın3:ı d l ıı n 1 I:· · 
ı1ir .\merlkıın pb dr. lünıcninl! 
ıo<'nsup binlere ı kcr ılı nku p.ı. 
z 11<' 1 bahı frl ııl ı l nd' 
hi r Jını.ına çıkmıs. rdıı. Bırleşık 
\tnerık:ı. Berlinln V. şın 'lon Jı rı> 
ıl mıııda ı sonrn gc n iki v içind" 
.\lmun3a3a cevabını \crnu tir. l\lu. 
lı rı11 kıtalardan ib3rrl ofan hu A. 
ınerık:t askerlerinin k ı ~a ('ıkışJa. 
ı ınd. lıanr bulundum. Bu l,m'TCI• 
lcrfn rerakatlndc ahr 1 ıorır.u ll C:a 
LultmuJ or. 

\mt'rıkuıı 1 un cU ı ıııııı 1 o muta • 
ıı ı en rııJ Jf rtl ı1 l r 1.: rn · 
r;-ıkmı ,Tn iliz ' 11 Duc D'.\bercorn 
ıle şiınall İrlanda ba,Hkıli .\ndrı, 
t ırarmdan selam lan mı. tır. 

Askerler ku" cll ı ' • s ı ıı ı bi; 
lalinı ,;önnüş!er ' , u '1 rından 
lıirtn1n dedf~I gibı t: IH\ lı rek t 
ıçJn sabıı-sızlık icını'le leh u· o,. 
lcrtnette buJunmuşlardıı. 

\ .k meN a kıtaları kara) ı ·ıbrk.l:ll 
ıe bur bir İrlanda l 1\ ıııııı mızı. 
ısı 1nıiliz \C Arncıik. ı milJi 

1 ışlannı Ye dığ r Amerıkun, 't:m 
ı l\alarıoı ç.almı lır 

li Gtnc-:ıJ Hartıe kendı ine boş gd 
'.n z .diyen Duc U' \b<'rcorn•nu~ 
,.~~~~~~ ad l' ~oy), mukabele 

Burad hulu 
ı ııııu. 11~ 

.lngtuz hlltiunetı 
luk Öylıl en Scnkl ··"'11111

" 

lir: 

''Mu~rebc ille) tl ııııu ı:tlcrJ • 
o;eref mevkiıni pa)laşru;ı.tan· gurur 
duyan 'c Amcrik:ı skcrl rinin ınu. 
hariplik kıYJDetlni takdir eden tıı. 
ı:riJJz muharipleri ara ı'nd::ı arkadaş.. 

a bu!unmak için çok uzakl:ırdan, 
sizi buradakı huzurunuzdan dola:rı 
ıninoeUe :ın. ular ra ınd::ı bulun. 
ıııak maksadı)k: s llsınize ınüteşek• 
klrJm. J.lu ıuünfent bir harp manev. 
rası değilülr, Rcislnizl.l başvekili
nlzin ınc uli)·eti .lltında yapılan , e 
f,uynal,J:.ııımızııı umumi dunımlıı 
ından çıkan bir hareketin tezab~ 

~ u.dür. Banıda bulunuşunuz, Hitler 
ıcın bir mGJde olmadığı gibi gene. 
l"ıôll Tojo da bunun mftnasını anla. 
ıuakta ıccfkınlyeceklir Uznk şarkta 
Flllp lnlere, Felemenk Jllndislanı 
na 'ft lnaillt topra 1 rın saldın: 
)Orlar Aat.rJ-' .ı • •

1 • "'''• u~nızcıcri \C tayyarecileri bhram nca 
ve mıUcti ha ı d \'arpışan 

e ak rlı ı \apau 
Avu!>tralya krtası şımdi tehdit aJ 
lındadır. BülQn bunlar halen ıuesui 
şeflerin aklında Qll r ıuhiı ı rnevttii 
.ışg:ıJ etmekte buhınıı) oı. Senerl 
ıniı müşlcrck cvkulc \s plıinların; 
Jmrduklan gll.ıi sizin lıu mesut tte
lişiniı de rasfladıgımız her ) ~rdc 
dikltılörleriu kudretlerinı (:Zmuk 
içjn tertip edilen' büvül, P• ·1 tla. 
1 ·ı bulunmaktadır. 

\merika ııskcı ıc~ın·n 1 t'Pı>İ ytnni 
JŞınıfaıı bir z f. J ~ihi ~öruıı. 
ıoklcdır. Dı ıl ıı ı ı ınd.1 b:ııı 
lundalıl.ı. ı o ııll 1 v toru. faı ı 

' ı dır. Bund 1 l aşko c .:ıscn 
'' rup lı H lınıı \J oyalı clnp 
'\ eler. Birle · \ l i lJ 1 ıcr ı 
' İl$ lıuluo ın il ı ; 1 nı• ı;o.:u • 
'rı d:ı bu i\m ril.. ı 1 U\ vellcrinİD 
atı ara<;ııuladır \n nı-.ıın tünıı>. 
tıflp n~lı>n l'\o~t J nl:w mii

ı hir 'ek('ııı tnım ki ıı 

Edirne - Havza yatu 5 günde 
3 defa açıldı. gene. kapandı 

\nkaru, 27 (Hu11u11i muhablıimlz . 
den telefonla) Şehrimize •elen ha. 
bcrleıc göre yurdun muhtelif yerkıin. 
de kara kı bUUln lddctıl devam ~L 
mektedir. Buna karjı Hatayda li8ğa • 

Makas s ar 
Boğazında 

9 Japon 
vapuru 
batırıldı 

nak hı11lndc yağmur yagı§ı hlJA. dur. 
m&ml§ ve bu yQsden dereler t8f1U1fı 
'Ci\·an su kaplamrıtrr. 

TREN BEFERLEIU 

yollan kapamı§ olması doıaymllo zor. 
lukla ve gecikmelerle yapılabilmekte 
ve bazı haUıı.r yenld1rn kapanmış bu • 
lunmaktadır. 

Çetink&y-4. • Sıvas araaıada. kara sap 
!anan yolcu katarı kurtanlmıştır. Çe. 
t.ınby-d. • lılal&tya, Sıvaa _ Turluıl, 
Sıvas - Şarkıfla hatıan .kapalı bulun. 
makta Ye %11Dla8ma ı;alışılmaktadır. 
Açılmış olan Bo4:daı;' yolu 5lddeUe de. 
vam carn kar fırtınaları yüzünden ye. , 
Did n kapanmak tehlik 'n ın ıruz 
~uJıınnıaı·t,;:ı;'1' 

BtTLtsTg 1'Aa ~ Jım1'BE 1 

Yirmiye yakın gemi· ıe!~= !=.~~~~ 
mamen durmu§tur. Burada karın ka. 

de agwır hasara lmlr'1 4,66 me~ bulmuı ve bu ,.Uz 
<:en okullar 'kapanmıftlr. "" d Hı\TAYIU. Fl:Y.EZANLAıt ugra 1 Halayda 3 cUndenberi devam ~en 1 
Ba#a.aW'1'dan A§vil ,.Q karaaudaD 
ba§k& <Uier bUUln dereler t.&fDU§, o • 
\"alar su altında kalml§tır. Ftnlt tcöp. 
rüsU, Demlrköprtı ile Reyb~e arR. 
11nda bUtUn ova köyleri tanıamen su 

(Devamı S ilaelde) 

1 
1 

Ltbyada !:al'plfan Abnaıı sakerlf!rl 
bir ıdpc"l'de 

Libyada 
Mihver kuv
vetleri 240 
kUomeıre 

. iJerlediler -Bingazinin vaziyeti 
tehlikeye girdi 

Londra, 27 (.\. A.) - B. B. l' 
Libyada genel'Bl Rommel kuv· 

vntıerllc fngılfz kıtaJan arıuımda. 
Eingaziı•in 110 kilometre cenup 
<Ooğu~undııki N us "ehrinin şimal 

<De,amı 3 üncüde) 

rBu sabahki 
l_Anka.ra haberleriJ 

Devlete ait gazete, 
Mecmua ve Broşür· 

ler çıkmıgacak 
Ebe ve Sıhhat memurlarının maaşları 

bareme göre verilecek · 
l edea terblJeıi mlkellelleriaf a Oab•
maddetlerl azaltılmaııaa ilzam glrlltl 

Aııkaıa, 27 (Hususi ınuhııbui- ı Sılıho.t vektileti teıkiltilında 
nıizden telefonla) - Bu sa.bal1 d .. . •Lt•L ıl 
Maarif Vekaletinde :Maarif Vekili etflllR 1" y ap ryor 
Hasan Ah Yücel'in ıiYa.setindc Ankaı a, 27 {Hl!.SUSi muhabiri. 
veJd.letıer mUmessillerin·n iı:Ura· ı 1izden telefonla) -· Sıhhat \e 
kile yapılan bir t9plantıda devlet 1 tımai Muavenet VekileU te§kl
Ye resmi müesseselere ait 6lal'ak ıit kadrosunda dcğ:Şiklik .}apaıı 
ne§redilıncktc bulunan mccmu.ı ı ııi bir kanun projeşi hazıı ialnak 
ve gazeteJem kağıt darlığı dola. ! 'ldlr. Bu proJeyle hükümet dok • 
.}-ısilc bundan sonm <'rkanlmama - torlarr miktan fazlalat'tınlmakıt 
f-ma karar Verilmiştir. (Denmı 3 iilltıüdft) 

Parti grupu bugün toplanıyor 

ıBekiir memurlara 
zam gapılmaması 

takrir verildi • • 
ıçın 

Ayrıca hizmet gören mutekattlere de 
zam yapılmaması isteniyor 

,\ nkara, 2; - P: rU grupunun b~. 
~ıtll~lanU.mda. vl~ zam lta 
ntmu ~ t.kkl8cla X-... nMbu. 
su Refik Şevket lnce ve arkada§ları • 
nm verdlkl('rl lıir takı lr görU~llet:ck. 
Ur. 

öğrenild•i,'iılc göre bu tnknrdc ço. 
cuk sahibi olan memurların fazıa zam. 
ma mozbar kılmmaıarı hususunda bfl. 

h,ıssa t nu <'t:Iilmelttedlr ye be~ N' 
n urlann bu za.md3n .nµ,hrum l\Da. 
ı , rı istenilmektedir. Bundan beflra tu
rirde asli vazifceine illveten Jılımet 

görenlere vcnlnıekte olan munmm ~

tihkaklarm zamdan istifade etttrDmc 
mesl ltlzumuna d.ı işaret olunmalttı 

\c yeni tekl!Ut kanunu hlikümlet'lnv 
(De\"afl 3 üılelide) 

Dört kasap 
Örfi idare mahkemesinde 
dörde.r aya mahkum oldu 
Bundan birkaç ay evvel doıt ieıiııl bikliımi ... Jeıtl'. Bu telgraV 

kdsap piyasada et buhranı ~ıırat• lı.ır ele geçmiı:ı, bu toptancılar ya.
nıak ve bu suretle et fiallaıım Hrllmiıdercti. Cereyan eden m.Uba· 
.) tikseltmek ma.ksadile Anadoluda keme sonunda. bunlınn su~•· 
ka.saplJ}t hayvan göndeıenleıe tel. bi t görül 11fu., dordil de dörder aY 
graf çekerek koyun göndcımeme. hqıse mahkiım olnı11§lal'dır. 

-=---,,:_, __ .:....:~-------..:...:... ..... --~~ 

Sovyetler 
Cephenin 

cenup 
kısmında 
ilerliyor 

' Evvelki gün 25 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

l.ondra, 2l (Radyo 7,15) - ~: 
~) arısr Moslcovada. ne§red:len Sav 

~ ..:t tebliği: SoYyet .kıtalau Jılt'ı1 
'narTUzlanua. devam ederek düş -
nt:\lll !\ğır zuylata uğratan Çeti11 
r.ıuha.rebelct'Clen sonra mubteUt 
'"erleri zaptetmiştir. Pazar aUJıtl 5 
Sovyet tayyaresine mukabil 25 A • 
ı ıan tayyaresi düşürilknüştüıı. 

Dün Mosk?va civannda 4 ~lmaı. 
tayyaresi dü!7UrUlmüştüı . Barenk 
dt:>nizinde bır Rus denizalt.u.ı :! 
<fü~maıı vapuru ile bir kontrol bo
tt.-nu batrrmıı:tır. 

Loodra, 21 ( A. A.) - B. B. C . 
Sovyet taarruzu cephenin cenuıı 

hısmmda muvaffakıyetle ilcrliyoı 
B. J1arfiyle gösterilen bir şehir 
zapt.edilnıiştiı'. Bu şehrin Haıw ~ 
fıJ~ de:nüı;-oJu tlzeıilıde !la ı ~ 
kof'un 85 kilometre !}ima]itıde R'. 
clogol"Od olm..'lst muhtcmeldi ı. 



YEŞILAYC!LARA 

AÇIK MEKTUP 

Ye§ilay cemlyeUnin _. rmi .kin. 
u yr!lık J.ongrc!!!nde, fı ıidan bir 
lmımı. mey nelcrın tahcfo.rn;, o. 
kulların y:ınındaJd i kı yel"lcrin!n 
kaldınlmas·nı, irk Uz eğlence ~er 
lcrinin açılmasını ıste~ler. 

Be.n, .Qu dil · leri jnccliyeçck 
ve 1 ful fülrllı:;rını nr~tıraç:ık 
değil m. O'mlların yanınd::ı.n içkili 
yerleri ka.ldırtmağı diltUnürken. 
"iç'ki., nedir bilmfyen çolı.;~..ın C'c.· 
cuğun eline koc:ı.mıı.n duvar iwnıa. 
n ve brO'iıi r \Cren, bunlı:ı.ıı o 
kul korld:>r-larmıı nst rt!Ul, ve bu 
euretl , y;uı.al< :volunılun rrw;um 
oocuklam iç:k yl öğreten içki dli.~· 
ma.nlarmdllll da değ lim. J3encc, Oll 

Divanın son bUvük Elması Muat_ 
lim Nacidir. Mı.;;sır!zrr, ah'iku:ın 
ne he ni kuvvet.le ~elirttikten 
o;onrn, yemek esnasında htr iki 1>'
r.ı içtiğini, hazan da, Y emu ı.eı.c. • 
!:a!nde1tt bir ıncyhnncye giderek 
elli dirhem }tnd\lr 'rakı ı~tiğin~ 
etiylerler. Falt:ıt, § irın: 

Gönlüme o;;ıJ.i)l mimar C) ledim 1 
mcyluır.ctlc 

Allah Allalı, lüı'bc imar cyletUm ' 
mcyhnnedc 1 

oı lıntınr ~r1'dm1 ki terı;llt!u'legfı 
nmt ~nnıı 

Jcrlm. dondum n<;ai cn'ar o)'kıllm 
meyhanede. 

iki yahut on dBrt yıs.şmda, Yeşil~ Rt!yramda bir ni1 .. ı.mınn ho~tlum J.;t 
ym afi<;lcrlndcn ickl tlcnUen ıeyi hane.mi, 
öğrenme., yirmi YMındn içki jç • \'fırnn r;örUnee bir yeni mcylıırne 

11 .. 
u 

Yerıiz telara lüzum yok 
~ 

cez 
Bir mlld<S ttcııberi bazı tUtUncU 

lcr ki\lrlt sntm ma .tnydı. Bunların 
buau.sı mel.satın klbr1t ı:;aklndıklan 

anlıışı)mı tı:r. Haklıı.rıp. :ı takibat..:. 
1>eçllmı~t1r. ;Bundan il 'tn. diln piyn. 
ııaya meb:r.ul mikt.ardtı kibnt sıkanı. 
mıştır. I<lbrlt bol o!Ju u gibi şlr • 
ketin ellnde de aylarca Uıtiyaca. yete. 
cek ham madde vardır, 

Un U 
Damot Feridir. r:ürülllcııcn. 

bir iımat d osyas~ 
• 
1 

mekten a~1.ın telrlil>el'dir. a:ıdılar •.• 
J3 n a.dibı meruimi, fqrifı:ı;t.ı 1 Büylılt .Millot Mccllai dun yaptııtı 

olan icklııin 
1

dilrnıanıyuıı: öyle sıı- 1 gi.bi yazıları, . edebi haısım~ın toplantıda, ınıı s rlıır umum nıUdilr u 
ruyon.ım ki, sonlJITT cı.yyll§lığa ka• chııde, onu lıır nyy~ gibi göster. t;U ıon mali Y. ıı bUtçc nae !5000 lL 
dar vıınuı birçok inaaıılu, b$.§la.n• me:k igin .kfifl selrnlşti. . . • ra mUııak ıe yapılın eına d vlct me 
gıçm, içkiye, bir sofranın mcrıı.sl- B~nUn gene :ı;e yn§lı şıı.ırlerı· teoroloji l ıcrl u ı. um r.ıUdilrlUğU t ~
mi, ve ylronm ~n sohbetleri yl'· nJn kalem nden &rtlk ne meyhane, kilılt \'c \'aif!t ıcrı.ne ır ı anuncı. lılr 
clln'!'.len tutulmuşlardır. Bun';ID _i, • ne saki, ne mey, ne rne.~bu~ ç.ı~r- ınııdde, ve yrıc >ed k subay ve llf 
ç;.ıı'!lir ki, y ceil3~dliı.rdan ıçkısı:c yori falmt, . mtıa.,ır . aırlerımızın kert memurlar lıakkmdnkı kanunu c!e. 
eğlen~ yerlerinin değil, mllın.k.Un ağnlarına.. bı~ kntre ıçld Jtoy:mıı. ~~Uren kanunun u.üncU madd ı>lne 
olduğu kndar çok ve ucuz içkili dıld.ar~.1 • ı~dıa edemeylz.. bir fıkrq chlenm sine dair kanun IA. 
eğlence yerler1 cıçtırmnlnrını di - Bır turıtu hatırıma geldı: ytbnları kabul cdllm Ur. 

Jetim; öyle hi, icki, "asıl,. olmak. Krum ·kızım ıonnh kmm, Gene Mecııoın dünkü toplo.ntısındıı 
lan ç~ks~~· bir konso:xııuıyon ~l : Seni bir sıırrnf lstJ~ or, geç.en ~mumı harp y ııannda ihrtıaat 
Ellil; ıçkıli eı'!lence ~erleri, Türk v ere)im ona ! vıı mcnl lhllkCı-ı- heyeUeı1ndc bulunan 
cemiyetinde tahripkar olan mey • t\na beı \"arfll""1 ona, caki ttcarct nazırı A'.hmet Neı!mi ve 
bmıenJ.n serotnudur. · Sıırr1tfın aJtmı çoktu., m'..:rhum Mustara Sere! özltanLı arkcı. 

Ben, "Yeırtln~" 1• )Olund~. m~ ~nydırır h:ına ı dıı.şıarı hakkınd ltİ nıubatn da nıl'1'1· 
vaffak olm113 bır ceı:ı.yet ~ormU• :f. ı.crc edilerek buntı. :mUteıı.Wk evrnkm 
yorum. Arlı: dosiUin Dr. F fl}ıret.. Kı;(Jm lqıum kın lı kızım ıpta'.ıınc dair Emin &ızak "Eskl.§chlr., 
Un ICeriıu, k?ngrcye Yetıil~~~~la~ ni bir bal kal istiyor, in doktor Osman Ş~vkl Ulud ğ (I<(>D-
rm her gün bıraz daha ar gınt \'"'re,'-'im onat '-'")nm mUatcrek tal:rlrl ittifakla ka. 
bildirmiş; fakat, küçücUk gcızc e .. ·' J.. • " 

bendinde haktlmtln ifadesi olan ra Ana ben 'umanı onp. bul euılml!;ıtır. 
kn.nılıı.r bulo.nuıdmı. y-ıınyın 22 nakk1tlın ~eml • 'oldur -----......... ----._,...-...,... 

~ V edlrir h:ın l 
yılda, Uztısı 22,000 oldu mu? l\on.. 

Ana :Kızını kılsa.ha, l)alUica, ter. 
~İ.Ye verme:. iste"r. mz, kasa.hın 
et k.rydı:rrruısından, hnllacın pa• 
muk nttırmıı.amda.n, terzinin dikiı, 

ktlrme:rtn en kor rnr, varmtız; 

rıihnyet, rnası eon teklifini yn • 

1'ızıın kızım lunnh kızm1, 
Seni bir ııtaflio iSti)·or 
Vereyim onn 1 
An11. hen \am-ım onn, 

arho_un i i ;rolıtur, 
\'optın1 az h.m3! 

grede, nüfl:!lu y nro milyon olan 
lstnnbuldan kııç kili f tlra.k et.tl? 
Yeflilnycı vatandaşlar, in.sanlann 
nvlıırmt çlv çiy yc<li~1eri devirlcı• 
de b11e, çUı'\lmtl,., ek irrıi§ mcyvıı -
!arda nlko111 ke ~ettiklerini unut. 
ı:namalıdrrlnr. KU6larm, kurtların 
da bunu lblldi@nl hıı.tırlanuılıdır .. 
lar. Blllbtiller, küçücük gagalnrı 
ile zcdele>iP bir gllnlUk taham
müre terkettiJderi kiroz ve incir. 
lerin ''lnbli likör'' unu içtikten 
60nra ş:ı.kırlar. Fatihler, cihangir. 
ler, filosoflar, hekimler, ı:ıairlcr. 

mucitler, kfü-:ifler :içnı.lslerolr. le - Latifeyi bir tıunfn koyalım, bu 
ltirı"n !rnllüı~t and~~ fnsıı~hltın n~-

1 
türkü de ;,,'ir hakikatin ifadesi de. 

tm <; gına dönecegıne daır de elı. ğildir. Bizde, bilfı.Jtio, kız veri,-
m?zde hlçhlr delil bulunmuyor. 1 itım oğkntn içkiııı olup olıuaciığmı 

• ' • eornrlar. Bonce, Yeflilayc: sayın 
Dh nn şiirirde, mey ve mqhlıup, \•::truıdaşlarım. propag:ınd:ı ve ~c

mu"beC'c ve p!ri mUgoJ1, sakt ve 1 ma 1111-ı\ııılaımı okul ınubiUerln. 
piyale, meybanc ve mesc"t, cemf- öen uzakla.gtırmahdırl:ır. Okulla _ 
yet il.mi Uzerinde birçok toy mu .. mrırıd:ı. ı;oçııklnnmız'll ?JlİJrcbbi • 
deldtiklerl ~ırtncak kellmderd!r. lcrJ. mU~ltlerl vardır; yei]llayın 

On ycd'nd nsnp filim ve ~nir fedakflr {Utılan. il~ kUtleııi 11rn
FcyhUI ~ıu.mı Yalıy:ı efendi b'r gn. e:nıı. inmelidir, mtircbbi ve mu"I~ 
zellnln mnttnındn: .llm(!en mıı.hnım olan geng i5~1 ve 
u i ld, rh:a. pt t r •t Un ko genç !ınlele ile "cQk yakından tc· 
w.esc l c ~ e e 1 ' ırıas 'oHan aramalıdır 

rlyııl ı. · 
Mc~hruıeye •el Jdm ııc riyı:ı. 'nr rıc 1 REŞAT EKREM KOÇU 

milrıı)i ... 

Denıişti; bıyıklarını ı;Unneti se. 1 
rrlye üzre ;kesm yenleıln, rııkseden 
ve ı:;arkt ı;öyliyenlerin, Jpekli es • 
vap ıgiyenlc"rln kAfir olı:.caklarmı 
sôyliyen ham rofulnrdan Huma 
Çavuşoğlu adınd:llci bir ı;ıey~, Fa· 
tih camilnde, 5a"tin hu b-oytini "· 
kuyarnk: ''Ümmeti Muhammed! 
He~ kim bu beyti okursa k · fir c
lur!,, deyince, lirden nnlıyıı.n bü· 
yiık bir kalabalık. vaız meclisini 
nefretle tcrıketrnı !erdi. !raıu.n. 
büyük filozofu Hay»am'ı nıb ile. 
rile, lsta.nbulun \lh bülbtilil Ne. 
r"imi ge.ıel ve fjarkıJ~rrly'le birer m • 1 

:ı. :ış tannnak, hilmem doğru mu
dur? 
neytlane mul•:ı.'i j ~()riinlir 1nsra

d~n ıunnuı, 
n·r b::ısJ-a ferah, ba~'im l:::t:\fot vıır 1 

i~htllQ: 

Dil ıı Ncdım. d \'nnınuı bir h .. 
1.rı. ycrind biraz dnbıı Iiıubalilcı!.. 
ror: 
t\c:rm nhıp o". ,,. hl;:n tıir bu ,,.. 

für,ır e~ lomi", 
.Dun ı ı~ın cfa ı;i,rr:cdl ey ııiri mel' 

ol nk·ıı ... ı 

Güzide lı n ·ki portreleri de 1 
bir"b" ·n ı nefi {iı: ı 

l lr fiel<cr hanıl ile hcıı.ntl şc' ko 
c>!'m H tlıı i.tcni, 

" ·nı tı J'"ymnne ı, snid, ~ nınnm 
tt.l ben'! 

Bir ~·i '1e \il, hir eJd .. dim tcldhı 
ı;RlflJ ... 

!ı "· i .. in .ı!sanı, ~U hi ~ fılıut ı.i 
ca.mı, la cnI? ı 

Ka!ao liyor 
Plywın<lil ıız01lrnı11 olan ltnl<&O .atQ. 

ku bir iki gUnç kadQr yeniden aıtacl\k 
tır. VcrUnı § ıııparljıerdcn ::ı·otınıa b 
ton kal<ao 'tuı;tınıerde §ehr!mtze gele. 
ce~tır. 

\'dhıısıl, hir lnraftnıı !ılımın or~ 
cluları Au urmd:ı, Asyndn, Afrlkod ı 
scnclc:rcc rHl§üşı•rck ) l\ll'tilıchkln•ı 
•onr.ı ı;lıııoldcıı Hı ('Cıtupı1111 demir 
ve ııc:lı (JJ lin)·nnklıırı "c llcrch, ıı,ı 
clnrbcdc, ~cro ı;erllccol.tlrl .. 

:\follı11111'ıı, he) canin ııorılıım: 
- Demek, l\lollıımı, siz Jıu:illz 

h rp ıılfınının hııntinn ihnrct oldıı· 
flıı knn ırıliıııfo iniz! .. 

- L\c\!,, 
- 11rkl, ~u holde .. F.ıknt, ltlrı r 

(,;derim ı..ı 1ı n:ı ' ı tli 1111 • mc·ı ı l,ı 
t:ıtrııin 'im l U 1 • dııı uıı, 1ııı;ıkl~ 
şıımli hlı lıllliiıı rıtrşlcınlş oldıınıııl. 
s ııııli \lmnnlnrııı 1n lllı•rçı)e 1; 1 , 

oı. n pl~ııl rı h.ıl.kıııılıı nr hlldı 1 

, zi rl Jll't' mr.ı ı, Nil onıınl 
:io!lınnı, h ıılnı snrd:ılc ı lıir lıc e 

r ııı n !IÖ~ k nmlır; lııı l\~lorlme tallı 
tallı giilccci;i leni.:, lıiliıkis çok ncı 
acı güldu. 

Vakıt 
Asını Us, İl\glllz kral ve ltraliçesı. 

nln yn.kmdn, Lond"'nın gnrbıııda cc. 
llk ve b::tondan yııpılmış bir apartı. 
manm d6rdilneU katına ta§lnacıı.kla. 
rmdan bahsederek şunlan yaz~·or: 
"1014 cilın.ıı lıarbl bir siper lııırbi 

idi, ı.u Jlarpte her mcınlokotin bir 
tcı.ı hattı, bir de cephe gNisi ' er• 

ılı. 1039 cjhan harbinde i e artık 
ııtcş hnttı ile cephe f1eriı;l fıırln 
ı :ılmnmıstır; ynlınt bu fnrl' pek 
rok ı:ımlm tır; bundan lm 'dıı. har. 
Lln lntdQtl:ın ve tabli olv.ralt faclıı· 
lıırı t\ı:clldn.: nlııhct cdilcmiyccd' 
dererc><lc gcnit;l mirtir \'e i .te tn. 
ı;iltcrc kralı \'e l•rnliçesi blle hnr
i,in cloji11rdui:'tl :mrurctlcrle snray
lnrmı hrP kmt!ôhl'. U•ı lıA di e ioti
ınni '\"C <:İl n i hııyntı tnrlhtc şinı
tlll'c lmılıır ilıtiltıllcrden ,.o eri in
l•ıll\plnrdnn mr.sıın olmnk lmti}ı:tıı· 
na mnıhar olıı.n tn·~iıtcrcnin lı p
tcn sonra ı:örecc -;.ı büyiik c1cği fü. 
llltlcro bir l]cHI st-yl1ıo,bllir, tn~llte· 
r 0 lhl bir memlclret hu e t'lıle cle
i':i<iilililderc tJ!mdl<icıı hazırlnn•rsıı 
JuırlJiıı ızhr pl;mnı dal: r;ok gUr
mrJ•te olan mtJIC'tlerin hnyntınılıı 
ılııJın ne ı;ibj lnl•ıli\pJnr h~kle:ıelıi
lcrc~I fnhmln ohınabJlir. 

ingll::rc J,rah ,.e kraliçesi Sil· 

rHl Jurrndnn ~ıluyor, nlrJiiıle lılr ll
pnrtınmnın ılör<lUnc\i lmf ınn 'İri

~ o!'; çlınkü bu h"'rbln sonuna seliı
Jfl~tle crişme~I imli\ urnsmtln1 
Jınllda birle .mcl<tc, hal~un dertle· 
rlni pnyla'jllln~dıı, anıme,1 liU< ha-

No:55 
Tclq·;ır \İ J.islni ılo.hlururn!ı. ~öı. 

lerl !ıslılnılc lbr.n sw: k ııı. klıırırıı 
r.ı:ın kııı>ıH or,ıl, t>lr rnıiddct rlıh;iı .. 
elli. 

Soıır. f ıın 1ı ldr rnııı litkılnııcı 

uitıi cıı plll ) li4lı1110 lı:ıldı 'c \ ltiki. 
ılen )nnıııış l ır ı;c le: 

- Aziz do lııın ! kıl. ':ılıtıl 
ıı koıt rını cllırıtc ınf,tl r tılt•ı ~ r. , 

ı.:ı hlr olOııı lirıııı h. ı lıl lı. lıi• 
h · • hlr rıılll ı tek 

• 

ahte bir mür.akabe Ekmek kartlarını 
memuru 

Suç ü.stünde yakalandı 

Beyoğlunda otunJll JCema.l n.dm. 
da. 18 yaşında lıir !;ocuk, dUn sa.. 
bah, BeyoJlundnki kuma1' mağa. 
znlarmdan birine gitınJe: 

- Ben fi.yit tnUtab.bıe ~ • 
ruyum, c;ılca.rırı tettıtalan! diyerek 
rr.ağaza sablb1ni dolandırmak lstc
rnistir. 

Dclikanl• tam faturaları tetkik 
cuerek bir kulp bUlmnk isterken, 
jükl.aııa hakiki mtirakabe memar
ları ginnişlcrdir. 

Dil ltkfıneı: 
- Jşte bu da arkada,t:nuz, tet

kikat ) apıyor. deyince, Kemahle 
renk ntmııı. kc.QJn&k istemiş fakat 
·ıaknlıı.nmıştır. 

Hemen ~oğlu ctirm.U m~hut 
mahkemesine verilen sahte mura
kabe memuru 2 ay 15 ıtın mUddet
le hapis cezesına mahkum ed.lmi~
tir. 

Ereğli kömür İ§letmeleri 
umum mücliirii deği§ti 

Ereğli kömür i§letmeı~n umum mu. 
dUrU Bedri HtisnU B\!kiroğlu EUbank 
m vırııaıne, lt tıeıUwJı kilm'ur §lr. 
ltetlcrtntn eııld .m.Udlll'tl ~ So)'al 
ila Ereğli işletmeleri wnum müdUrlU. 
ğUno ı..Y1n edill?ıl§lcrcUr. 

avagazi tahdidatı 
Birkaç gün geri bırakıldı 
Dlln bir lhtlinal olarak kaydettiği. 

m1z veçhlle, Qnlvcrıılte llbciratuarları, 
ltimyııhıı.neler, mektepler, doktor mua.. 
yenehnnelcrl ve bilhassa matb&alann 
vaziyeti gözl'.lnUne almarak, havagazl 
tahdidat? btrka.o SÜfl lçln ce'l"1 bırakıl. 
rnJ!!tlr. 

Vali \'C belediye relBi Uıttl Kırdar, 
bu gibi mUeır.ıcselerin vaziyetlerini de 
gl!zö:ıündc bulundurarak bütUn lhtl • 
ynçları telif edecek ycnl bir programın 
hazırlanması iQl.n ldart tetkikler yapıl. 
mrumu letc~tlr. Yeni eek\l blrkag 
ı; ne I<allifr tesb!t olunacaktır. 

tahrif edenler 
U, kifi adliyede tevkif edildi 

Ali, Hilscyfn ve :Mehmet Ali admda 
Uç ldşl, şehrin muhtcll! nahiye mu • 
dUrlUltlerindcn bazı mevhum şıı.hL,!nr 

namına clr:tı<!k 1;,artlan almı~lıır, bir 
lcİilnl kUçOkıerc maJıaus kıırtııırı da 
ta»tf ..tmtv~r, büyilk tııtlhkakı al • 
mışlıırdır. 

Suclul!lr eltin ys.kalaıımışlnr \"C mlic1. 
aeıu~umll!ğc teslim olunmuşlardır 
so~·gy h~1mllğ nde !sticv.ıı.p edilen 
suçlulı,ı.r hııkkmdıı te\·kli ınUzcklrnrcsl 
kec.Umlş ve hıı'tlarmdu, t"C'f.mt evrak U. 
zc;indı: ııahte;:tt.rıık Y•' pma suçundaL 
ta~tl'latn glrlşliml~tlr. Sur c za Imnu 
nu;ıun 331 inci madde ne temas et
tiğinden muhakemeleri a~ırcezadP. ya. 
~ktır • 

eke sakhy ı ve 
mahkOrn edilen er 
~ 

/lamam külhanında 800 
jdlo~eker bulundu 

Şe}-;enn pnha.nlaşacnğını duyıı
:re.k ct.ok ,\a.ranhrm anı.~tmlması· 
na ve {M;Uiycye teslim edilmeleri. 
ne devam olunmaktadır. Dün Ce 
800 kilO l<eaıne ı;eker buluıunu'}.. 
tur. Bu ı;c.l{erlcri Kn mpaşPoa b1

-

s:klelçilik yapan Kemal ile lm.!n· 
biraderi İsmail, Knsımpa.şa lırun:ı .. 
nunrn kUlhe.nclSI ile e.nla§arak kfü• 
hıma saklamJŞlardır. 

İhbar lizerlne 5clterlcr bulun
nıu~ ve suçlular yn.k:ıl narak düıı 
mlidddumumiliğe vcrHmirlert,ür. 

Sucluların tlçli de nsliyc ıkinci 
ceza · mv.hkememnQc soı-gulıı.rını 
müteakip tevhlf olunmu!jlnrdır. 

Bu.ııda.n b:ı.~ka. çocuk Jli.stiğı Uze
rinde illUkP.r yap:J.n Harbiyede Kn
v:ıf Mığrrd ıç, ~lviyl fazla fiyct:a 
Nı.t:ın Mercanda nalbur l{ii.ffiil, kö
mür üzeıinde ihtilt6r yapan Unlm
panmda ltömtireti Osman 25 er li
rn pnro, 7 ı=;cr gUn dilkkunlnnnm 

..koo ıl.ınıım c:cz"sına c::ırn1ımı lar
c:ır . . 

Bakkallar şeker 
satmak istemiyorlar 1 • E•·tı iki gUn. f3a1Jltcstr rnt~ıyon 

~ po3Un'1ıuı çıl<mnk Uzerc hareltet c-

Şcker 5!.ı1ketlnin !stanbul şube· <!en b!r ıo:mırotıftc buJunıı.n nuatcm 
~i <lUn :flabıüıtruı itibaren piyasnyn .-ıdın c b"r i tl dopo ltııp:ııınJa duvarla 
şeker arzma. başlamı lw. Toptancı• rrınldnc nras nc.'l. sılu~mış kalm·ştır. 

19.ra a.zaml bir ton flekel' veril _ feryatlar 
nıe1dedir. etrafında 

Dl~er taraftan Bakkallar CenıJ_ 
yeli, bugUnkU fleker fiatlıırının ı_ 

dare et.medlğinl jleri ıstırerek tjeke 
re z=ım istemişlerdir. 

7..a.m ynpılmaı.c;a 5ckcr satam·
yacaklo.rım, bu ttlkelirde ~ckel'i, 
tıtrf 6ekercllcrin s:ı.tmnsmı bllı:Hr· 
ı:ıiı;ılerdir. 

rntı btrııkıp hnll• l(İbl rr am ktn 
lıııhıl or. nu bn.kımt'lan tr...,.IJtercclc~ 
Id ı;aray lıaratında 'uJmıı. ~elen 
u inini· p 15imıllye lutdnr harbe ka

rı~mam15 ..olan memlo1•ctler 'o mil
letler irin clo Uır~t alma~k lıiı Jır -. . 
c1ıLeıUr. ~·cın1 cihan harbinin her 
meml 1\ctc r,cllrıli4} ntırnıtll\m 

metnnc t '" millctlcrln mul<ıwemct 
ele bilme i ld re ba ·ındıı nlanlıır ı;i · 
bi h llt tııbnkatıırının •i\luıek 
'iye inde cılırn h~l' ınıf 1 aılı\n l:l
rmm im hllldl· fi gllı önUntlen uınl• 
tutmıuntı ma bnkfu.tır.,. 

dim! .. Uırkııc tijrlU dcAll, f knl 
ımıhtcllr Jllthılıırııı vOcud ı•elirdl~i 
hir nlAn ııııın~ıııne 1 demek !&Um 
:rorurnı •• llıı dn su·cı lnblldlrl .. 
Ciinl(U buınn hiç heldenllml)·cn l!C• 

hcplcrle dllıl)'n l'{iıfindckl lıfıdl cJer 
ıırnnzıımesl o kod~r dcftl,cblllr ki 
o v. ,11 mesela tı)f numnralı pltını 

l:ıllıik imkiın ız ohırJ.. O takdirde 
2 ııuın:ırnlı plOn tatbik olun:ılılJirl .• 
Oıııİıı idn C\ ,·elclcn lıer fhliınak 
ı;örc lı:ııırlıınmış ınulıtellf plftnlar 
olmnl, ınıııııdıı·!.. Muhıcıır, tnkat 
{: .. ~ clcri hlr ! .. Jl{Hllscnlıı <lc~lşme. 

ı.i) le vryrı lıu ıılirnforın lıiriııiıı lııl. 

lıik cdıliıı öhiiriiniin tııtblkiyJc Q ıl 

hil) [jJ, Jll(ıııın (lŞQt; ve s:ıye i u~ın 
tldli, ıı.·z! .. ~oıır.ı, aynı ,r.:nycyl elde 
t tın"'• 1 iıı ~i:ıriiıı r k ıııulılclll 
l'l'Iıhe!crlıı <lu ıı~ rı nlaıılıırı v:trdır~ 
i\lcscl:i, fıı .. ılicrcnin Alııınnyayı 
ırı.ığliıp clıııc~i için \tılııız kc lirınc. 
:\C çnlı~tıiııııı pl:ını hnrckct ~tmr. 1 
lizıııı gelı ı~<!. ,Bıı· ! :ı rl'phclcrılcıı 
lı ı. pl"ı ılnı 1 ı hnrııkl'l 4 lmc 1 liı. 
7.,111 lır. llıı c·ıhrllcri lu•,:ıh.ı kntı. 

\Ol 11111/. ıl{'j:W mi? 
- !'i ıphr~ll : .. 
- si ı ll f ııuilizlcrin sil!r. nıın 

• 1 il ( il'l • cııtısııfiıın cs.1-; 
lı • · ı "l 0 1 1111 ı k.1r ı .\!m:ınların 
lıı~ı.ıcrc) c rııüll'\ cccilı pl(ınlarını 

• <1.lın hı ıııi 111:ık 111iinıkumllır 1 •• 

- Aziz l\iollıuın ı.. l ıı iliz lı•ırp 
tıl:iııınııı ne ol:ı1ıil• rci\iııı pck~l-i 
tıııl:ıdıllım hııld<'. ıllr::ıf edcriın ld 
lıcııU~ \lın::ıııJnrın lngillcH·yc karşı 
ne s:ıhi Jıir rıJiıul:m olnbih"cliıni 
kcslirını deııillııı1,. 

.Mo}h:ıın fcct hlr asahlycıle du. 
ılnklnı•ıııı ı:ıırılı. ii:ı:ünlln elleri 
hiddcllc oynll\Ordıı. 

_ Kc ti remi) cı·cı.: lıiı· ş~y yok, 
ına 1 ser ı.. dedi, lngillı hnrp pliı. 
ııı hu \llZİYcll Sli Lcriıki .'ıl 
ııı ııı ıırın her şey<lı::n l'\\"Cl 1ngıl e. 
n•ye üliım tlrırlıc~i vıırınnlıırı li • 
zıındır! .. 

- Olüıtı dorlıcsi ıui? .. 
- Siiphcsiz :. 
- Fnk l ıı;:ı ıl?.. • 
- ı:n eliı. pckiılrı hılılir l'tlcrsi. 

niz ki lııgili7.lcriıı :ıınfibik kısk::ıcını 
n~l ı A'"rııpa iislilııc ılc~dirıı\cm~\, 
lıirl ştırıncııwk lfıııındırl.. \lm:ııı. 
lar lııgili:r. plı'.inmııı Xon·cç, Bnlk:ın. 
lor 'r.> Knfka yııyı ellerin~ scı:lr· 
ıııclcriıll' knl'iycn mii<;npclc \"d ı 
ııılbnınah::ı edemezler! .. 

llu Jılrf •• Bıı, Inı:illcre~f' karşı Al. 
m n plônının sııdcec ıın lf tnrnrııu 
leşldl cc(CI".! .• Yani ıcllişı11nulnr 11lfı. 
nın~ tntbik Cde.mcm~i için ,·azbct 
\e fın;at.._v~ sibi pasif hir 

Bir _yerden başka 
yere taşınan saray 

,D:ıracık bir :ırıartnnatı(fa kırk 
Ura ayhkln oturan bir d0ı4ttını 
C:ert ynndı: "Snbahlan hep ba rm 
n/;'flyarah kalkıyorum~ •lıth:ı. c!o~
nı"u yerimden ku.Jkıııınyııcal< .kıı
dar kendimi l·orgun bııluyorunı; 
!;ltnl<ü ta\'nn nl~.a'ktır; odıı kü!:ülö 
tUr; yatak, tuvalet f"C ~ardrobn 
klrjd~kiı:m ltOlll'a bir ltoltuk itin 
bi~ yer 'kalmıyor; htfllam biç ol• 
oıuyor \"e anc lı; cJr~nrı rııuıı <la te· 
mlz hava ime lıendime gelcbili· 
yorum. Geni ~e bir apart mıanın 
hirru;ı ıı.:rilu. hf.. f>lma~ yüz lira· 
drr; lmldı Jıi ben upatt.ım\lrııo en 
ferah ohmmdn bUc fer~lr.! bula· 
mı~ acnğımı un ıyorımı. l~an.ı seni~ 
bir ev Hl.zım: bah~e orto.ı.;mdıı. et· 
rafı açık, alonları ve O<\ahırı ge 
ııi<ı, pcncueleri bUyli"elı, ) iiksek 
tavanlı bir!"-· Bw:s:ıdn ne rahat· 
hm; böyle lir ~\'laı var; t11l<at 1 
yok: luu ttUtk ıc·n bıırn.<I rıuıurı. 

nı.ıJ' la ~m. Z:ıten hiıim ı;ibl nu•· 
larnı bir tarafı ddzcll a bir cıırn
rı buzuluyor; ilört tu ı ruamur el 
m k şHyJe dn\'Sun ilıi' b!l ı bile 
ıqıınıur ol w..ıı)ornz. f~~'!I' Cursadr
ki c,·:m buratl:ı olıt ~ıh }Üz lir" 
:ı) Jf,. ı:eti•ebllird • Hallmkl orada 
yimtl beş Ura ıınca.lt ediy. r. 

- lltu-aya fY"'irl\·et'l 
Dedim. !5• ti.n ı;;-ı5km 'ti Uziinıe 

haktı; befül ulny ettiı11mi zar.net 
ti; lıa'bul i p~k ciddi st;ylU!ı·ordum. 
Anlattım: 

- S n l"alovndıı '',\tıı.t:irl•'' ün 
eimdi millete b:ığı~l mr11 Qlduğı• 
çirm,;rtııılc b"r binanın on h~· met .. 
re Jmda.r uza "'1 nnklcdiiu" ğini hB-
tırlıımıyor ıuusı1n'? O hina. utııi.dt 
, .e oldum gibi t:ııımmu;tı. l"ı\.l,ot 
d ha miılı'm o anı \'ar. Pati!;~ bir 
lı:ü ·il~( s,.ray yardır ld kilometre
lcrrc uındt,uı bu .ehrc tıaşmnu • 
~. llu bina Jorot'dc Nikol:~ Şa. 
bııy.fc isminde Jılı'i i ta.mfından a\· 
e~leıı~"lcıinde bulu~ma yeri olıı
l al• 1572 (\c ynpılmı h; ıönc srmı 
mlmaıhlnin c.ırif Ye mükemmel 
IJ:r iirneğiydl; heıc oephesl pek ne, 
ft<;tl; kemer:er. heykeller, l• bart
ma re ·m·crlc iüs"~mmi~tl. "KnJ 
lllrircl Jl"nı.n unuun e\"İ,, düre 
ıncşbuı a d bu capkın km! lM'1 
de yani bin mın yapılmasından 
~ irnıi be ene C:W\'el ölmiiı; bulu· 
ntıyoruu. Ilıı blnnH 1~4: de hUkfı· 
met zengin bir adlllilA ttı; o d:ı 
lıii;rük hir dl""l,ıı.tıa f!ÖktUrdü, Pari· 
se tasıttı; orada ~·enlden kurdu 
\"c T\ome.'.li Il'ra.n C7.'I11 me.,hur nr• 
tio;tlorindcn ınatm 1.el nııı.rs'sn o
t urınıısı;ıa. ta.h ·ls ettl, Ounıhlll'rc. 
i~!crimleıı Jül reri da orad otur .. 
du \'c 1893 de öldi.ı, 

- Sen ıie laf rnı öylüyorsun, 
liaıd•s; ustarı ~ llzıinden pahalı «11-
~ e iıj' o Lıoylc tıeylerc ıl nlr. Bu i 
~Tnl ini ~ :ı"nrnld'Zl:ı dnh l masraf· 
lıılır. 

- ıını lı m. ben de lür oh.un 
ı..i~c •(i· fdlın ,.e blık2ç dalcilm i· 

1 
(n limit H:l'lnch 1 tc im, züğ\ir· 
<ıun sc Htl limitten ibarettir! 

Kıf.DIRCAN KAFLI 

Tunr; ımpı.cnr Yunanistan 
sel erlerine baglıyor 

ı-.ı r ..ılJı yerine Y'knıtr.ıııto:ı:ı gld 
c le n Tun~ v )uru Jlk. ıu:ı ın · ~u. 
t.ıtı'l rı 1 ı \ ç:lttı'Jaktır. 

Yuna. ııı~ıa yımıım ı,ım:ro KıtJın 
rnUmoııulll flo.lm nlf'.J<ad rlnrın temas. 
tar la tulunmak Uzcrc dıtn nkı mııı 
c.uıpre:::ı Ankaruy:ı gıtınl ·ır. 

Jılnnı!., Jllr de ıtkUf l1tr fi) il J, Zilli• 

<1 ı r lnlılt : .• 
ktif pJ,.r111111 t uıııııı lihlnı d.ır. 

lıe i ct .f ıl e<lcrJ •. ltnlLuki, .~ l ııd ı 
'CS-. AMktıdAkl lı &;iliz ınu kı lr• 
J, lı.ırlnl, yani Jlindisl11n 'Cl n Fılh· 
tin ve> ı Mıı; rı işgol clmeklr. 1nı:ı • 
lenıyc ıı'llo öliinı dorhe vurulnı·ı• 
olııınr. ',, 

111 illC'rc <.knıcl Jnı:tillı ı!oıı ıııtıl 
ı;ı d<'m,·j{ oıdusu kin d n nmn:ı 
bir öl!iın d. rJıC'ı.l 'urrrınk lfü:ını ı!cl• 
ıilği n..-lktir dclHI mi?. 

Jııtcp1ckııizin ciildünı. 
- F.ılrnl, nzlzlın l\lolh ıın, \ti ı. 

tik mı: dnn muhnı·cur ini ı, ı.h 1 
)tırsunuz 2ıınncdrrrm ' .. ıl t!lm. ı; 
ııiznllılıır ,.c '"narılerl \ti, ııtıl •ı 
lrı-ıili1 ıloıı ıınııı ııın vlııııı rlnı lı ' 
"'ı ıı 11111 imh iıı'lt'l bir hı ':ıl ol 
~ıı ıu hiıııal Aln'nnlnr rln 'ırrh!'lıl 
çok CÜ?.CI lıll'irlcr S!Cr<''dlr' •. 

Siiı>hc'>iz!.. O tı.ı'clt' l'\tı•' 
<lııl'iıoı.lııl lııgillz ııdıılnnc. ıı 1 ı 
ııwk l ır:ıııı ~·clnırı nıi? .. (. ( ı· ı 1'1 

ınihoıı lııgillı. do lnsiltr.rı: 1tı nıl ı 1 

rındo ılır!., Jlu a<lnlıı.r işı;al cdılllı 
ten, ~·r n ı 4 O nıilyon J rıRl117. dı1 
rc)ıinc J.ıdunduk,tan ı.onro 1ıı ıı~ 
ı•oı:nnııı:ıc;ıllln nrtıl< harlıcı ı1ı•\" •'' 
dıncsinc imkan olamazı.. 

f.DcrJamı ııcırJ 
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Japonganın Iran 
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1 

l . .!.~~~~~YJ: 
Bir Amerikan denizaltısı 1 Kö re er 

B!r J~~o~ tayyare a ta. at 
6 nylıl< 

s n~lık 
1 ybll 

ldare 

7.GO • 
t.00 • 
1.60 • 

l'cle:fonu: 

lıl.00 • 
8.00 • 
3,00 .. 

24810 

Avustralya ve l 
Hi~~istana ~rşı 

1 
Rangona giderek 

polıtıkası nedır? müdafaa tedbir eri 
Tol<y'1, :n (A.A.) - Japon hnrlciy 

6 muhalif, 8 müstenkif reye 
ka111 80 reyle 

ingiliz ~ Rus - iran 

gemısını ha ırdı ı;knıc.. lt:ırtl rı <'llimadnn c\·· 

Vn iogfon, 27 {A. A.) - Bh· ı \'el, fıı ınlnrın onü • atalnrınuzın 
J:ıpon tayyal'.e gemisinin bir A· Caf•lri) il' ''m. 1 scrJt•n nilmune 
merikıın denizaltısı ta.rafmdan ba· ne la,, id·. ı, d•n erkek, ~btiyar 
urıldığı samhyor. Bahriye nezarc• gen<:, çolıılt <1-0cutc, cbiihanc bar. 
tı, Maka&er boğazında. <lUşnuın ~a. <bğı ~bj, fırmfarm onünc di~'!c· 
ü!clerilc yaprla.n ve devam olıınnn •ek IJ!r ktlo ckmclc nhruı'ic ıçın, 
muharebe esnasında bir Japon tny. birlbirlerinl Uip lmkıyorl rdı. Bu 
yara gcm.ishıin torpillendiğini ve Mit1:1 hi!; üpb~iz 006tu, yerin.ile 
aanıJ.dığma göre baitrğmı söyk. dc~rild i. Halk, her 7ADlltnlti gtbi, 
mektedir. gUn· n h:ını;i aıitinde ekmef;inl a

nazın Togo, (lUn Japon mccll:ılndo de. aldı 
mi§tlr kl: .. Japon b,tikQmeti .Avust.ral. 
ya yın Htndirtana Jcarıt poa"ttütuı bak.. 
kmdıı. ~lmdUik earih bir {}ey söyliye. 
meı;, Askeri hareket dnvo.m ettikçe 
bu iki m ml,.ketin ısUklAll hakkında 

• muahedesini 
kabul etti Atıadolu ajansının vcrdi{ii haber

lere sıöre dD.nJJCI va.."iyetına bakış 

G&ııer gene birdenbire Libya ha~ 
l:ttına dönmllş bulunuyo~. Romcıtn 
:Yaptıfı yc.ni ileri hanıketin hakild b1r 

taarruz m:s, yoksa 1ngi1b: harp mo.1. 
~c31ııi tahrip ma,k&ıd6e bUytllc öt • 
~Ude bir akmdan mı :ibaret bulundu. 
l:t'u Londrnnnı salAblycU1 mahfllle~ 
da henUz tamamen blllnenlemektcdlr. 
SUcıet merkc.zl cenuba. veı doğu cenuba. 
<iotru yer değl§tlrmck~ ve Romelln 
Obııcı yaptığı harekoUer Agey'ladan 
>.ınıea doğru 240 kilometre bir ilerle. 
llıc Cfüıtermektedlr. rusytcr ajansı bu 
huauata daha fazla wsna.t vererek 
d.110r ki: 

llomeı tank ve tayyare olarak cıtn 
de bulunan esaalı t.nı..-vlye kuvveUerile 
lllddeuı darbeler indirmcltt.e ve ISf:Y • 
Yar kollarını bUtun batı Slrcnıükl geri 
aJ.nıa:ya çalı~mak ı;ibt agtkAr bir :ınak. 
aa.tıa ~male Tc doğu §imıı.lC hUcum 
ettfnnekto ve blzi Dlngıızi ile Deme 
d~ Gazala ve Tobrukun ısusuz çöl böl
geıerıne çeklliMye :mecbur etmekte. 
dir. Blnsnz.1 tehdit nıtuıo. gtrınf§Ur. 

Blngn.zl ııe Derce QT'8SIJ1dak1 lki yol 
da tehdide mnnızdur. :B!nga,;idcn ~'&
kında rlcat ottlğlmlZ bııbcr vcrUlrııe 
buna bııyret etmemek !A.7:mıdır. Te~ 
f~a kullanılmakta old~n mu • 
hal'ebc s:ı.?mestoden far.l ca haberler 
C'elmemekt.edlr. Muba.rcbcnin ber 4aıı.t 
<11.b.Q şiddetlendiği, ve dnhn. yayıldıltl 
rnubakka.kt.U'. Her un Uıraf ta 1natl4. 
çarpıgıYof. 

Alman tobUglndo ıoo 16'1 deniyor: 
Alınan İtalyan te§ktllerl yeniden dil§· 
llla:ıı kovalamaya c1 vam ctml§lerdlr, 
Yeni mtıh:ırebclcrdo bımnca ve ms.Ize. 
ınece millılm kayıplar veX"C1lrl1ml§tlr. 
Yatntt dUn '96 tank, 38 top ve her çe. 
§itt.en ha.rp ma1ZCmcai Uıntze ,6'C!f1Pl:J. 
Ur. 

ş CEPBESl1'"DE: 
DUn geceki Alıruuı tebU~l fClBlla.sız 

llluhnrcbelcrin devam ettiğini, blldlr • 
ınektedir. Evvelki gUn SovycıUer 23 
tnyyaro knybctnıl§lerdlr. Sovyet gece 
LobUği :1Be ı;ılddot.ıı aa.Vll,'jlnr sonunda. 
Aln:uuılara ağır zaytat vttdlrildietnl 
2~ Alman tayyarcslnin <lll UrllldUğUnU 
bUdlnnclctcdlr. Dtln UOSkova. civarın. 
dıı 4 Alman tayyarcs.ı d\ltJUrllım~tUr. 
DeyU Ekııpreatn e.ııkert ınuhıırrlrl Rus 
vadakl tl81ccı1 vaziyc hakknı41ı. yuz

0 

dığt makalede dıyor ki: Londrad~ 
SovyeUcrln HlUer kıtnlarma kar§l 
yaptıkları taarruzda ı;ittıkçe artan 
§!ddeUn Alman bo.§kum:ındanlığmm 

P:Anlannı ltUst etUği ka.naııU vardır, 
Ahnnnlann ilkbıılınrda Rusyada yeni 
bir taamııa gtriQcb ımc ı ı;ok az ;mub 
temeldir. Ruslann yeni mu~affnkiyct
ıcıi beklenn1ektedlr. 

t•ZAliŞARKTA: 

ToltfOdıın verilen ı;on haberlero gö. 
re lı\silizlertn :Malezya.da Glıınk böl. 
geslndekt kuvvotıerı snmtte imha edil. 
mckte ve Japonlar bu kcs!mde bıZla 

llerlemektcdlrler, Batı .ıı:ıhlll boyunca 
llcrllycn lutıııar dUn öğleden sonra. 
Dalub:ı.hatm lfiti kilometre doğusunda. 
f'leng Garnng clvanna varmı.stıırdrr. 

A vuııtralya harbiye nuın Ford Yeni 
Glncnln olmal aıı.hlUnd ki Madangdo.n 
sivil ıı.hallnln tt\!ıllye cdUd tllni bildir. 
u.!~Ur. 

Sngnpurda mukavenıet artıuııstır. 

da bir şey söylenem!yecektir. 

Japonlar 
Yeni Ginede 

(Ba,ıi taralı 1 ncide) 
çıkıırılan düşıuın .kuhelledne J.;ar• 
şı ')'l'ni tanrruzl:ır yapıldıi(ı h:ıkkın. 
dn ıuııl(ımnt \'crilmcnıcklodir. Jn
ponlnrrn hnlcn H:ili~ıul'dn ehemmi. 
)"clh ,kun etleri olduğu san~lınat.• 
tadır. Simdi Japon ta~ yıırclcrı arlık 
tonarc gcmilcrinrlcn değil knra. 
üslerinden Jınvalnnın:ıkladır. 

JlaLnulrlrıkl garnizon h:ıkkındtı 
leni mütemınlıu mnllıınııt ııhnıım:ı. 
ınıştır. 

Jlerh, 27 (A.A.) - Avuslrrı~y;ı. 
lıı.ışveokill l\ürtl ng, A \ltlilrnh n fılo. 
.su yüksek komilesi 1.ı i ri•ıl'i iiye~ı 
:ımlrul Slr Hoylc'un lngillı nmir:ıl· 
Jık daire.sinden nl(!ığı bir emirle 
Jııılı ,-\\'USlral>ıı voli i Yillcocit':ı 
fe,·knl:ıcle mohrenı Jıir me ııj tevdi. 
ine memur cdiltllAinl söylemiş ve 
kendisinin balı A,ııstrııl)·nrtn hıılun
masının talili getirmek için olm ..... 
dı~ını \'e )'tılnız ·) ıı'·arıkl sebeplen 
ileri .seldiitlni ilfıvc clrni~tir. 

Şidde li iŞ 
(Ba t rnfı 1 nride) 

altmdn kalmı,t1r, Vll~yet bUtUn ı;are. 
ıero bs.gvurerak vatJyet.ıul tclıliltell 
görllten köyleri bo!Jl!lbnnktndır. 

Asi nehri Anlaltyada Tabakhane ve 
bahçeleri bıısmıo bazı :mahallerde 10 
kadar ev ,.e birl>.a.ç babçe duvarını yık 
JnJ§tır. Antıık>·a • Reyh~nfye Kızılay 
Jrununlan eu ba:ıkmma. uğt'lye.n köy. 
ıer hall~uıa ekmek dağıtnua, yardım. 
lıı.rda bulunmtl§tur. 

TRA VADA \'AZl\1C'J' 
Edlrncnin civar kazalarla olan gidi§ 

gcllı!l durmu~lur. 'O'ç gUnlUk G1).lı~l\
dan sonra Sazlıdercde _ Meşellbayır 
arasmdn li inci kllometreyc kadar 
oıan yol ııçılabUnı~Ur. F..dirne ~ Hav. 
za yolu clD.n kapalıdır. l3u yol 5 gün. 
de 3 dele. :ıçılml§ ve gene }mpatınU§br. 
Uzunkl!prU • Kapukule arasındaki yar 
mnlnr karln dotmu.,tur. Her ya~ııdo. 
2-3 bin metre mlktı.bı kar bulunmak • 
tadır. Pch11vıınköy • UzunköprU n.ra • 
FIIıda karo s:ıptnnan tren <lV\'Clki gün 
UzunköprUden yollanan a maklne Ue 
9 saatte kurtarıla~ttr. Edime • 
Kırkıareu )'Olunun vollUlt hududun 
'kadıır olan lusmının aQıl.maaına çıı.ugıl. 
maktadır. 

Elektrik ahdidatl · 
Ank.nrnda lınıı ıııUtch~sıslaruı 

ışlirakaııc ıonhman Lir komi yon 
umuını nıab· lt . ' 
Jnrınd:ıh ''ap';>ıc . ckt•lçl.tnk ce.reyoo. 

" 1 nc:ı t:ıs:ırnıf {ızerln. 
de fncclcıneJer tlc l>ulunın:ıktndır. 

htnnbul ı,ehrinin clel<lrik aıırfl· 
l'alın ın ln-hdldl rnes lesi ele bahis 
mevzuu olmaktndır. 

Se~ı·Im~1:dc ckklrlk c rc:t:ının. 
don şımrlılık umumi lcn,·irntın ne
le biri llcrccc hı.de bir tusarruf tc. 
min cdilcbilıniştır. n.aha fa-ıln lü~ .. 
ba siiııdürınck suttlıyle Yapılcak 
t:ı aruf, ı')chir osıı~i i . lıaknnm(l:lıı 
mahzurlu söriilmcktedı ... 

Elektrik snr!iyotııım"tahr!icll icln 
yapılan ı·onu ınnl:ır sırıt ındn, l . 
tanbul trcırnvııy münrtkıtHılınııı ru. 
niın muayyen sa:ıth.-ri~ lıosrı 9e 
evlerde s:ırtlyatın 'o2!':Hıln:nsı ~·o. 
hında nhnobilccck tcdbırler ıne:ıeıe .. 
si de ctüd e.dilmcl•tcdir. 

Vfl', ı'7 (A.A.) - ~1 Vaveı 
dün Rengona ge~ tehrfn mlidataa. 
m hususunda tedbirler 1ttihıu; etmi§ •• 
tir. 

VJ.şl, 27 (A.A.) - Japonl&r Binpa.n. 
yada Rangonu i•ga.le muvatfa.k olurlar 
tıa bu keyfiyet İngilizleri mU§kUl bir 
duruma sokacaktır. Blrmanyn bUyUk 
yolunun ba,,Iıca lfma.nmı knybet"?ni;; 
oı.cakıardır. 

.Japonlar bu takdlrdo !evkalMo ıınu. 
hlm bir scvkulcey§ muva!faldyct i)lde 
~bntf oSaeakln.rdır. 

Bu sabahki 
Ankara haberleri 

ralır.a.n, 2"1 (A. ,\,) - Röyler: 
.. nı.n parlftm.entosu, pa.zart~ gU 

nu, altı :muhalif ve 6C'kiz :müsten
kif. reye ltaraı seksen re;rle Büy~ 
Bnta.nya • Sovyet Rus.nı. ve 1ran 
aras~-daıd nıu~hede)i kabul \'e 
t.ruwıb etmtf\tir, 

aaşlara 
zam layihası 
Y rıa ecllate 

J3ir .Amerikan torpitosu Silbic lıyor:sa, o zanınn fırına, ookbla. 
lıvrfc-ıinde ikinci bir tnamıt esna· glts<'l dl, bu ka.rı;a~hk olmıwlı. 
::;rndn beş bin tonluk bir diişman Uu itib:ırla hl:'! mümlizli \'erebili• 
gemf8i, batmnrştır. rb.: cknıclt ı~inde, halliın yersiz 

- --<>---- lclfışı, heyecnnı !intiznıru ızJığr do-
Amenka tarihinde {;unnı .:tur. Ve bu intizamsızlık da, 

t.liııdc bir ı.no c1anclc o.lmayı f{I. 

görUlmemış bir redi . ıı:ıt edenlerin, ii~ be ldlo nlmak 
1 tenıclcrindcn sılmııshr. 

17 ml•ıyar Knrflar çıl.tılıtnn ı;onrn, ne in. 
tl1.am rılık kaldı, ne tcın 'e he· 

722 mi
.iyon ye<'Sn ••• Fırınlnnn önünden~

ken, JJi~kin ekmelt lmlmsu buma
muzu okşuyor, mıdemizi !ştaJılan. 

zakere edilecek dolar dınyor. \'c \itrinc -.ıra ıra. dlifl· 

(Bac; tnrafı ı nciile) .. n an haber verildiğine \'a1ıJr.gtoaı 21 (A.A) _ Amerika ıııhat ediyor. 1Io.lbukl lcnrttmı CV• 
A kartı.d 

1 

mi'> ckm~kleri göriincc, gönlümüz 

ve doiktor sayısı dOO ıden 600 c cı• !0
r?, memur ve nıiist.ahdcnılerc f ınnıeuntn to.:.ıhinde en. bUytlk kredi \·~ı bijylc m!ydi? •• Fırm. 'ltrlııle. 

ltanlma.kta.dlr. Bu dokto'l'lar ootun h~~·~k fe~.kıı.lfıdc zam hakkında.. miktarı olan 17 milyar 722 milyon rındc eluneğın bir t.ruı.esınl değO, 
lmzalnrdan başka. bazı bUyük na. Y1 a. <tun nıebtmlara ıdağıt.ıla. f>G:S bin dolarlık bl\" tahsl tın açıl. lurıntı ını bile göremiyorduk. 

rak Meclıs ruznamcsine alınını;· sa BagUn ~k ~ükür, ekmek elerdi 
l!)ye merkezlerine d~ gönderilecek tır. . m:ı.sınıı. alt kanun ltı.y:lhıısı kongreye ~ok, fnlmt bu derdi ~ blr y 
ltrdir. ..ı.a~~ha yarın um.umt heyette tevdi cdilmlştır. Bu kredi Amerika i tihlfıf etti. Ehmek almak 20rlu • 

Yeni proje lıa.stanelerdel:i mU.. gorUmıleceiktir. Layiha.da ynpılan bahriyestuin hıı.rp hedeflerlnln tcdlye. b'll, kômUrsUdüğe istihale etmf 
t&ha.ssıs sayısının da arttırrl?JU1Bı. muayyen ~li tadiller §öyledir: sine taıuıls edilecektir. Ula§ılması Is • l.mlnmıyor. 
nı m~mlu kılmakLııdrr. Sıhhat ı _ Müesseseler baremine göre ten.en hedef şudur: Tnyyn re ve gemi t~tanbulun hımm emtmo gitt;e. 
rocrrturlarl'e ebelerin maaş vaz!.. ödenen nylıkln.rda teknUt sandıkla inşaatı Jçln muazu.tn bir program niz omlıı.rdıı.kl IIömürcU dü'kkAn· 
yeUerl de barC'!J\ hUkUmlerlne uy- rma geçmi'I zanın.n için borçlanı- tatb!kilc denlZ UstUnde ve aıtmdA Us- far:nm önü, birkaç zaman enci.ki 
dunümn.ktn.dır. L'Ul ve kesilen nidn.t unımmm he- tUn!UğU temln cLfOek. fırınların manr.srıı ıoı u.r:r.ediyor: 
Beden terbiyesi mükellefle ,. BS.~mdn na.zan itiba.1-a alııunrya· Kanun lCly:iJle.sına, hususi encümen kndm. erkek, ı;oluk çocuk ()D!U7, 

rinin ,;alışma aaatleri ~tı.r. Projede 7.İkredilen tekaüt kar§ısmda ıtıay Noks ue b briy nln omuza ... Teııeke.<dni, dibi ı.Iellk aJjj .. 
Anknra, 27 {Husust muhabiri· cvk~ab nlmacak nyhğm yıılnız yllkselt §aluılyetıeri tarafından yapılan min)om tl'ncerc ı. i, "epetioi, m.en-

mizden telefon1a) - Beden leı• tekaüt nid:ıtına matuf <> aktır, demeçlerin meUnlcrl de {!A.vc ed!l~. d!Unl luıp:uı, hı z ltömür almak 
biyesi merkez istiM.re heyeti top. 2 - Merkezde bulunan harici- tir. Bu demeı:ler 19'2 yılının zat rl i~iı:ı iti l)·oı·. 
hmtılannıı. devam etmektedir. Ye memurlıırmın tem.cı:t tahsisatı- tahakkuk cUlrmek 1Qin bıılıranlı b!ı· Bunların irindc ihtilarlar, :ı,. 
Verilen :knrarlnr arasında, evvelce ~ ?'apıl~ zam, memleket dıeında yıl olacağı kanaatini ifşn etmektedir. mtlıı.r dn nır. l'nrı t-tplnltlar, ya. 
Vf!killer Heyetince beden terbiye.. \n?.ıfe goren hariciye memurları- F11o t>aıkumıındanı anılral mng, ima) k, başı Juıb:ıl• kin eler de 
el mUkellefleri ,için kabul olunan na dn tc mil olunmu~tul'. ttl.Yle demı~tır: cok... 1'e buııl rın alııc;ı.k1on J-iJ. 
haftada 4 saat ç~ms. mücldetl • 3 - Muhtelit daire ve müesse- Eğer .ağtam tutunabilirsek, hllttıı. mür, nihayet ,·nrıın kiloyu geç• 
nin l • l saat arasında dcğiıo;tiril- sclerln kunnuıı oldukları tekaUt biraz t.erakkl kn~<l ıersek devamu o. ınez. • 
mcsinin BQ§vekfılete cırzr da var.. e:ı.udıklarmılan tediye edilmekte o- tarak o.rtacak olan ıınnl~tıa HJ4S ~e 1\iimiircWc1· ıı Jkıo hücumuna. 
drr. lan istihkaklar da. zamdan istifade lllU senelerinde ba{aracağtmız j§ler nldırmı) oılnr. Uiıo IJUJ.uı., 11 1 tnn-

cdcceklcrdlr. \çin :hazır bulunncağız. IJulun bircd.i• ~ e 1 rini dolaştım, 
Bir. ecza epo;.:ı hib, .... ' -..-.·-4 - zıun: n beUeıinm tatl.ilkn- n nız tıare1dltı §Cfl ıunıro.a tartı, ı.tiınürcti dillik:.nla.rııuıı l U~dc ı-;ck· 
mahkemeye verildi tındp. bir had farkma göre zam n· ıuzıa tahakkuk cttjrUecek progrrunın eni lmp:ı.lollı. Ve ıo;:ıhipleri, diik· 

Ankara, 27 (Hususi muhtıblrl• lanlnrın zamla. hlrlllcte ellerine ge- bPşarncnJ:ı'ı l~ler bakkmda şu h~lasayı ı.llıılnrmın önünde 1opl:uıan lıalk 
:mizden telefonla) - istmıbul CC. Ç<."tl miktaı;: bir at~dakl hadde bu- yapını~r: • chcın:nlyet \'cnııiyorlnr, "ltıfnıiir 
7.0. deposu ııahibi bulunan Mol.ı: lunnnl1111n ellerine geçenden eksik l - Deniz kuvveUerlnln hnrc Qt l'Okl Nafile bcldMne)in!,. dllor· 
Fe.relli milli milda!aa vcklHeUne olun;a farkı zamma illi.ve olunııca.k- )'apacnğı her :yerdo lnk&.r kabul etınez lnrdı. 
açık ~Ut.meye ititlrak suretilc trr. UstUnlUğUnU temin için kudretini ıırt.. G. lntn.cl:ı, böyl" yapM bir kö. 
vermeği taa.hhUt etU~l 8 bin kilo 5 - Bu kanunun neş.rinden sonra tırmak, ınüITüyü, gen~ bir kız zabıtayn 
Mtonu norıncıl fia.tlar fevkinde nçrktn kala.cak memur istihkakla - 2 - Dlljjmım deniz kuvveUcrıııı tab· -:i'iifı)et etti, Ve polis ,n ıta.s11e 
u:tmnBttan mıçlu oltırak Anlaı.ra 1'l do. zamdan iııUfode edecektir. rlp ederek denizlerde hO.kimlyetl ete ;:uı.ılon dükkündıı llir iha;) li komtlr 
3.$1lye Uçllncil cezn malı'.kemcsine 6 - Zam nisbetlerlntn tayinine aımak. tıktı. 
verilmltı ve muha.kemesbfc bc..şlan c.-MB olan hadler birden ziyade is- a • Blrleı;lk Amerika askeri kuvvet lfü.iın ııuı.Jıallcdeki l•ümUrC"ü de 
m tır. Ayın 29 unda ~anır verile. t.lhkakı olanl!ırm i:;tihkn.kkırı 'e- !erile ve Ameriktunn mUttdıklerinln bü~ le ..• ti,( dül.kiin s:ıhibi olan 
celdir. kO.nunıı göre tD.>in olunııcnktrr. kara ve deniz kuvvetlerlt işbirll.ğl yap l.m \ ntıı :t<;, ~kkinm birini ka-

lstanbul bölge ia•e Kıstelyevm suretilc yapılım nok. h. 'kin . diikkin-
m

i: .Ju'"rlu"gu"' •· 1' mın tcdlycler n bet hndlerlnl de- mak, ıu~·or. ıç !'Dıtyor, 1 • cı · 
"4a ~ • j lktı.sad"n l>oğmnk için dU§Illıuı lb ıız rn 1 bulıındnroror, kapalı 

A - 1·nra, 27 (Hususi mulıcıbt.ri... fıotırmlyecektır. k d"u·ı·1 ·t-ndı:ıki l·"m"-=i, -·1unıı ken· ı&A.. 7 _ Yclmcıı.k zam.lal'Inı mülhak ticaretini abluka veya tahrip etme · uu• .u un uu .., 
1ı1iıden telefonla) - lstanbul böl· ve hıısusi bütçeli idarelerle bele<li. L•b d tfü.inin istediği fiııtı ~·er n • mese-
ge inee mUdUrlüğUne eski iç tıca• yeter ve mUesseseler 00.remine ta- 1 ya a lil odunun 1•ilo unu yiiz ı)amyn 
tet umum mildUrU Milmttız Rek'in bi nıücsseııcler isterlerse "'~"'urla fuıası llizımgclirkcn ıüı:e,, iiç bu· 
• . . k ıa..+ ..... Imn:lır .... ,__ (Ba" tarafı 1 ncidc) • J t'"' a-rt ı Cft sa"·.: ,.ayını anır ~wu -P • ım'.l verebHccekle;dir. 'l'eshinl dev - r:uga, ıa .... o mru~ u,,o7. 

----<>- ıe~ne yapıl:ı.n verlercle ~kanıet -.len doğusunda çarpşnalar oluyor, ngııl ltömürünU i e O, 10 ~ 

P • b Ü ..,. " • <:"l.l Almnn ileri lınreketi devııın eder• ·· t ·ı t ,, r_ ... _ r 0 _ • ııe İngiliz lkuvveUerinin Blngazi ı1 5mı ildir.Ut: bir Jmpı ,~site ida· a ti gru U Ug n lerc bu zamlar vcrilmiyecektlr ~ • mu crı ~re sa ıyor, ... e .......,... 

T k t
• k <ien ve diğer ileri mevzilerden çc.. re ediyor. 

t Planlyor e ıp umaş k'lmesi ih~li vtırdır. D'W od kömür i tiyenlore O Hava kuvvetleri dil~e.nı hırpa.. ,.c.,;f;t ce\·':::ı' u: Mal yok!.. 
(llıı) tarafı ı nride) (Bıı" tarafı ı ll<'İde) Jamaktad.'T. Bi.rook nıotörlü vasL Jlu Jli~fn böy:Jc oluyor?.. l.ıılk 

göre tekııUt o!QJllıı.r'1an zam kıı.nuııun- hariç JQ ve dJ§ ticaret o!Uıkırlkı su. tulıır tahrip edilmf! veya ağır ha- nCllen l•ömürcU dilkkinlıuınm ö
da mcvzuuba.hs dairelerde vazUe al. mcrbank tı:ı;ckkWleri bu ofise bağla • ı;ara uğra.tılmu.?tır. Tmblusa. ynpı· uüne t.oplıınıyor? .. J~lmıck i~ nc
nuo olanların tckaUt mnB.§lanna zam ııacaktır. orıı, bUtUn rnaınuı sınat mad lan taarruzda. liman bölgesinde, den J•önıür denlinc i tibalc ctmi
İara edllmcınesi. teklif olunmaktadır. deler Lş! ile uğrn§acak ve halletmek i"kelclcre tam isabetler olmuljtur. tir:'.. Kömürcfilerİn s:ıltmıntına 

Jlektl.r memurların zamdan ı.stlfade ıstedıği meseleler b:ı.kk,gtda bir prog • Roma, 27 (i\ . A.) ·- Şimalt nllulyet \'enneJ' im.bil de.mi mi. 
edememeleri tcklf.fl ııararetu mUnak • Tıım hnzırlıyarnk koor<linalJyon hey ti Afıikada.kl <lurwn hakkında .ı;u ibe- dir? .. 
Dlnra vesile olacaktır. Birçok mebus. lle ya.kından bir l§blrllği Yapacaktır. yıınattn 'bulunuluyor: Uu orgubrıu CC\a.bını bi&bi 
ıar bu mcmurlnrm bck{l.r olmakla be- 'J'alımin -0dildlğiııO göre, ofis, :Cıı.aliycU- Mihverin son taarruzu dUşnır..• biz \erecek cleğillT. 1'1fı.'knh mıı· 
rabcr, ekaerlslnin anne, hem§lre ve ya. ge<;tlkten sonra bilhassa SUmcrb:utk ~ın •. t~at'l'uzunu durdurup w'Ziyeti tmmların cltkknt nazarını ~Pkertz .. 
kuılıı.rına bakt.Iklarmda.n, ııayat paha.. fabrikaları tnrafmdan balen k~lcre ~egıştirnıi.!llir. Mihver molörlü Yn.z geldi geçti gene derdi şıt.a 
iılı~dan oıııarın da. mUteesslr bulun.. tatbik edilmekte otan tek tıp (!lbl.ııellk uvvetlcri lngiJiz hntlnrma derin.. 
d1.1ltlnı'l ve zan1dtı.n iatlfııdo edecekler- h'Utn&.,g çıknrrıi.a i ini Bchlrlere de t~. ;ern,csı· ine -~rmiıı ve yarık nçmı tı,r. Kış "geçiyor,, henüz 
dir. :aug(ln Parti grupunda verilecek mil edecek vo fevlmllldo ahval devam 

1 
ngı ız o • .,. usunun akıbeti tamam . 

ko.r14rJara gtsre llyUıa Mcclie umuml etliği mUddetçe halkı !O.hl3 !lyatıarıa e bilinmiyor. Şimdi 1ngiliz].crln 
he t • elbl""'ll'· kum'"' almak mecburıyettn • acele çekilmeğe mecbur olmalnrı n ıntn yarmkl toplantIBUldo. son .... "' "" hl itli 
!iCkllnl alıı.ce.ktır. d"'n kıırtarncağı gibi klltruı§ .sannyıı • mu eme • r. Bu, İngiliz halkına 

" h YJlpılan vaıUerden oo~ka vaziyet 
mlzln blr program da Ulndc lnkl§n- nıcydn.no. cıkn.nnr1'ltr. 

. Beri ine hücuın Yurdu. Müdiresi 

ANNA l>EÇAROPULO 
• ııttun, 27 (A ... > - 26"''7 son kanun • ,,.., -

fmn ,. ııeblrlere mo.lur.ıs dlJrt ve bee J..ontlrn, 2"1 (A. A.) - Ubyada 
ccıııt k11ma§ Upl \1lcuda getlrrniyo gny ~10 lngili?: tatlkmın ele ge~irildL 
ret cdeccltUr. gl hn.kkmd:ıki Alınan iddinııı mU. 

l..~llğatı sayılıyor. Libyndan mU· Selçuk Biçki Okutııııd.ııı dlptr. 
Şekerli madJlere ne kadar 

zam yapılabilecek 
Beledlye, akide eekerlerl gibi ;yal. 

nız gekerd"n :yanılıı.n ımaddclcrln yUz
de yUz .zamla satıtmn mı, ıekcr, knh. 
,.e gibi §ckcrU mo.dde!erln el'" içine Juı.. 
blan ~ker nillootlnde arttınırnasını. 
ka.rarla§tırmıDbr. 

Al gecC9t İn.&iliz tayyareleri 
bo m:ra. EitnalitıUe bl!ZI yerlere 

m ar a.tmı.slardn-. HusW>i ev .. 
lerde has?-r olmuRtur. Sivil halk 
arasmd ölenler ve YIU'alananlar 
Yardır •. Bazı münferit dU;ıman tay 
yarelcn bomba. ntmnğn. :rnuvn.ffıık 
olamıı.ksız~ ~erlin baııliyösUnc ka .. 
ı1ar gclebilmı.şlerdlr. Şbndlye kn.. 
1..isr alman hnbttlerc eörc üc; lng:. 
liz bomba tayyaresi <lüşUrUlınUs • 

Amerikada 
Şeker vesikaya 
tabi tutuluyor 

lnm hnber yoktur. Rommel son mnh ,c illi(' mc7.unu. Ttlnnrifce 
lanrruzıı Uterlne 240 kilometre •.. mu d:!ılk diploma '"rir. Pazardan 
lerlc.mtştir. ın:ındn h r gllıı J u3 ıt mıırunclesl 

() 1 pılır. tklneı dene d<>rslerlne 16 

Askerll•k • ı • 1 şııh:ıttn h:ışlıyor. , . iŞ erı • Be~oğlımda. G louu;:ır ~. 
Jo.rnınUnü , erli A • ~ ı•şK 1 . 1 Sutt>rausl No. J8 m H:a}\ve \'C çay yllzde y!rml aı tacak. 

tır. l}an:ır murakabe! ltomlsyonunş. bll
dirlllnl~tlr • 

l> • • • •ı· ~ , c nn. 
• AS T~m. .Ali nıza Oğ'. lımail llr)koz 'fnp:ı 81cll :Ucmurlu{,rund:ın: 

Hakkı 319 (80941), P. Tğn), l{~.ım Anadoluhis:ırmda ve körfez cadde. 

Muhnrebdcr Slnz;apur 90 knometre. 
lık Tti afede bulunıın bir hat ieUk. 
rar bulmu5tur. Her lkl tarıı.f d hava 
fn11JlycUno bUyUk blr hız vermtaUr. 
Avuslralyn 'tıUk{lmctı A\'\atııılyo.ya 
:\llrdım edilmesi için UçUncU dc!a oın. 
~nk tngiltere ve Blrlc"tk .Amerika nez. 
dind lnllstacel bir tc§cbbUste bulun. 
:nu!ilur. Japonlar Yeni Glnenln elma • 
lindo ve §imali gnrb!slnde l>ulunan ıı. 
dal ra ~rcnldcn ns~cr çuuırmışlartlır. 
Y nl Gine ile Avwıtraly:ıyı ayıran To
• ~ 'bor.ıt1.ı lte:ı:uı.nndaki Morııe~ı uma. 
:ı l!t'l tıı a.llnd n :korlrnımaktaaır. A.V 
' •ftld ıile ınUccbhez siviller dU~ıı • 
., karaya çıkmaya tcııebbUs etmem 

ıı uhtemcl olan A,·ustmlya 53b1Uerinl 
Çörçil bugün nutuk 

söyliyecek 

tür. ~ 

Krips İngili~ kabinesine 
girecek 

Vıı§lngton, 27 (A. A.) - b'iat. 
lnr b~uralubr Hcndc~n. B~rl~· 
ş;k Aroeri!.tada. t;1ekcr ıstlhlakinın 
önilmi.1.zdeki şubat iptidns~d°: ve_ 
Rikoyn tô.bi ola.cağını iılldımmtir. 
Şeker mikt.ıı.rı h:ıftadıı insan b~ı.. 
rıa takriben yo.nm kilo ınikt.arm.. 
da olru:nklır 

~ğ'. ~IUbccceı 32G {<13888), P. Tğm. I Llndc k in <'Ski 31, yeni 32 kapı s;ıyılı 
sroall Htı.kkt Oğ • .Asım Akyol 326 lılr adet kulilbeyi h:n1 boSt.an111 cins 

<45Sl5), P. Tğm. .Ahmet Cemil Oğ. hnncsindc gedik hissesinin nmf hissesi 
Ali SamUı 328 {45875), NK. Tğm. kaydmın tıısblbl hakkmcb y:ıpılacal< 
Manaur Oğ. AJ:iz .. 2a (4'977), LV. AB tnhldkat gUnt olnn 31.1.942 tarlblne 
Tğm, Mcktr Sıtkı Oğ. Fnhrettın 332 tcs:ıdU! eden cumartcnl &UnU saat 11 
(53809), 'l'llb. Ttm. Kc1:ork Of. Na.. raddelerinde ll\&lıalllnde ve y:ıhut 
Zllrı.k 820 (335 - 704). l'Illvlyet cnz. mUddet zarfında Beykoz tapu BICU 
dıuılııriyıo blt'.llkt;Q §Ubcyç gelmeleri m!.'murluğuııa mUracant eyi mclcrl i-

...___ •ktcdirler. 

• M.ntıık:ı. Ucaret mUdUrıU U aıtın 
' t ~ın ayrllnbll yUkscltıl Uv• • 

rı,:; rı .,.. t L kl rl i ınnl ctm .ş \•e 

r .ı • 11. ti .e .r.onıi"rml§ 

Loıulm, 2"1 (A. A.) - B. B. C: 
Başvekil Çörçil bugün Avam ka· 

rınrnllmda bir nutuk eöyliyecckUr. 
I ~şvckilin bu :ılr nm radyoda. Röy 
li\·ccdH nutuk soğuk algınlı~ı do
ı;yısHc başka güne bırakılmıştır. 

I.ondra, 2l (A. A.) - O. F. 1: 
lngilterenin eski Mo.ıı.kova elçisi 

l{rlps'ln ka.hlneve girmeğc davet 
cdildi{li ııöylcniyo'r. KrJps henüz 
cevap vermem,iştir. 

Mumnileyh, hunusi Cl3hasn nit 
f;eker stokl,..rını mU~dere clmelt 
tcısavvurunda bulwıduğunu il!vc 
etmiş Ur~ llAn olunur. lAn olunur. (16337) 



I 

(Gaztıfmnir.ln lıinnci 53.) lbırıd ~ 

baf;1bk )atımd3l-1 tarih {'Pr!.'e'f'ı "' ı.ııp•• 
utıe blrlilctc ı-;und •r111'CCkt r ) 
}:\'LEN?i.UJ 1"EKLlı LEl:I l~ Alt.\ • 
MA.. iŞ \'EUllE, .\Ll!.t, !\'iL'I 

ı.uıfar \ -O ua:t 17 den &ollr:ı ı lıl ı rıııa. 

t•r•. Beyoğlu Halk Sineması 
~!. ELKAR) (~a dcr-1) (Ş.) l 8 1.1&iia matine 11 de 

(H. P. 3~) (Zaran) {ROGtL) (An. 8 filim birden 
Ja.ş3hm) ıvatan 55) {Öıml>-"ee<lk 8.§k ı -Lorel Hardl Hindlstnnda: t\irkce 

· gtlııl tlcıui m:ıJıl3clJ ııall olımvnn l•Il. 

!.'8k flA.ı:ılnr rı:lrıl.!ıı ıı '!Hüluımr. 

Evlenme teklifleri: 
~ Yaş 29, boy 1$5 ı;poHmcn, c;nlı§. 

kaıı, 100 lira maqu, 0000 lira ı.ıym · 
ttnc:O bir C\"'i bulunan, orta. t l.sllll 
tılr b3y, 20.25 yaşlarında uzun boylu, 
arla ~mk.tc, bir bayanla C\"lcnmck 
Sstenıelttcdlr. Fotoğrntl:ı (Posta ı ot.u. 
"'1 .2065) No. ya müracna.t _ 120 

:~r. ;.~~: /~: 5;
1

~~.M~::) ~~ ; : :::!:~:u:::de Baş D ı· ş Nez' e G r ·, p Rom at·ı z m a 
Scvlmlıl l Yo-r.r) ı I<'G D.) (ff.N.) 
sc,·ın.ııı {H.\".) n·.G.D.) (H.N.) Zayi Makbuzlar 1 7 ' 1 ' 
(F.Z. 331 (O.P.K. 2072) (M.K.A) lbracnt gllmrUğünden nldığımız N ı ·· K ki k •• .. A..., 1 D h 1 K 
(A,Ahmct) (O.K) (Nııd!<Ie) (Altt..o.. 51673 \'~ 52s0~ No. 16 

\'C 
25 K. evvel evra JI ır.ı ı l ve UtUll ~ruarı er a eser 

tay) JT.R.B.) r'Mehmet 35) (G. MlncJ U!l lanbl! makbuzlar Jcaybolm1.1gtur •• 1 ' :-J 
(P.t. 24) (S B. 12) (Y. Akm) (Lctnnn 'Ycnlletinl olac:ığnnızdan cskllerinuı • kabında Günde 3 Ka e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz.. 
Y.) (Denk) ı f?C'V i Şen) (Bahar hUkmll yolttur. , , 
clc.C?ği l) (İş 45) (Ak~) (toci) lulıol• 'rı t.ı. ı:-. 

c Y~ 22, boy l.61," buğday renltli 
namualu bir aileye mensup ev ~lcrl. 
oı l&yıkiJc bilen bir bııyan dllrtlst. n:ı_ 
~ bir bayla cı;lenmck lstcmek
~r. (Ümit) remzine mUracnat. 121 

(35 Aydognn> ---------------------------------------------~--------------~--~------~~--------------...;._------------------------

l f Vı! ~çı arıyanlar 112.45 Ajans haberleri, 13 tfü;llc: 'Juı it 
• Orta y~lı bir bayan sabahları ı;f. çc piAldar programının devamı, 13.80 

dip a.k:::.ml:ı:-: dönmek Uzcrc yemek ve :r.rn.zik: Rnn~ık program (Pl.) ıs 
« i§lcri g!irmck istemektedir. Ya~lı Program ,.0 memleket ı;a.at nytırı, lS.3 
• baya da bakabillr. İstıycnlcrln M.Uzlk. Salon orkestrası, JO M:Uzik: 

O. S. nınızlnc mUra.caatıarı, Fnsıt heyeti, 19.30 :Memleket saat ayo.-
• Bir bay, en iyi şekuae ve tstent rı ve ajans h:ıbcrtcrl, 19.45 Konu§mtı. 

Jcn :o,-cre gitmek surcUle mntematlli (Kitap sar.tl), 19.6~ MUzlk: l"asıl hc
l'\l f!Z!.lt dersleri vcrmcktedlr. Hııber yetı programının ıklnct kısmı, :?0.15 
&ıır&teal halk sütununda. (Mntc.ma.Uk) Radyo Gaz~~c&l. 20.~;; .Jüz,k: Beste • 
:renu1ne ml!rocaat. k~r Sımıılıırt (Pi.), 21 Ziraat tnlwlml, 

• 11' J&§mdn orta. tııhsllll, yazısı tş. 21.10 Mllzık: Oda musıklsl, 21.30 m,. 
lı::k bir TOrk ktt.ı, mUcssescıerde, bU· nutımıı (Tilrk hukuJ{ kurumu ndınaı, 
~ ve)<l Y:l§l ~erinde çal15mııs 21.45 :MUzlk: Klusil{ Türlt nıfü:lği 
istemckteııa-. ~..SO liraya kanaat e. programı, 22.SO Mcrrtlcket B< at aynn 
&ır. Kefil de vcrcbnlr. <TOrkekul) Ajans lıabcrlerl, Ye borsalar, 22.45 
nım:ıne oı?lrac:ıat. MUzfü: Dans ıııUziği (Pl.), 22.50 Yk. 

• 26 Y"a§tnda, aı;kcruı;ıe alt\kıısı ol. nnld program ve l<B,Pnnııs. 
mıyan ortaokul mezunu, eski ve yem 
yazryı bilen, dakUlo kullanan bir genç 
luısu.at mUesscsc -ve licarcfü:ı:.cde çalı§ 
ınak istemektedir. (H.E.) remzine mü 
1'9Call.t. 

• Tip i'&kUIU:Gi 2 mc.ı aırufmd:ın 

mali 'l.'tWyeti dolayıs!lc nynlmış bir 
.-:eııç, herhangi bir mUesscucdc i;J ara. 
msl':tadır. {4 11) remzine mUracant. 

Ortnmektcp 3 üncü smıfmdan 
ıooU vazlyJtinln bozultJuğU dolayısile 
nynlmı5, rıynziyesl kuvvetli, )-aztsı iş. 
lek \'e biraz da dakUlo bilen, 18 ~m
da bir genç rcsıd ve husuai bir mü • 

"ede ça.I~mnk ilrtemcktedJr. Adrca 
Ii::!J·i fl61ıp:ı2.:ı.n yokmıu ~kmazı No. 
4/1 do Ahmet. 

• Ll.s~ln !en koıbdan mezun, yük. 1 
.:k tahs.lle dcvo.m eden bit' genç, ak. 

nm Emlt 7 den 12 yo kadar borbang\ 

lir işle -çalışmn.k istemektedir. C A.B . 
. ı57) remzine nıUraca.al, 
~ 49 yqmda eslq ve yeni yazıyı 

mUkemme~ okur yazar blr bay, Ucaret 
hSnelcrdc aylılc i. 'eri ''e tezga.htarbk· 
ta. çalxflD k fstenıcktcdlr. (Arayan) 
T m;:Jn<J rntlracııat. 

• Frnnsu. ortamı:-:ktcbi ıuczunu ly> 
t.Urkçc bilir \'O daktilo kullanan bir 
hayan, ynzıhanclerln birinde ~ ıuu. 
maktndır, (İmren) remzine milracnat 

Aldırınız.: 
Apğıda rcmh.lcri ~azıb Qlml o. 

lruyuoıılıu:ımttm oamlarma gelen ! 
ıııel.-ıtıplım ldareb:uıcmlzdeıı ( p!\7..ar 
lan baric;) tıergün "f!Blıalıtaıı öğleye., 

. " 0 Seni sevıyorum · 

• ..t -
Şayed siz de bu cazip güzellik 

reçetesini kullanıraanıı, sb de bu 
iltifata nail olablllrslnlz. Çünkü 
bu reçete en sert ve çirkin blr cil· 
dl kadife gibi yumu.şabp beyazla
tır, sar ve tcc cazibe lle 6iisler. 
Tokalon kreminde mevcut kıy
metli cevherler siyah noktalan 
eritir, ncık mesamcleri sıklaştırır, 
ve cilde bir gül yaprağı yumuşit
lığı verir ve şayanı peristış bir ten 
temin eder. Toknlon kremi her 
yerde s:ı.t.ılır. 

Mahye Vekaletinden: 
&im ' u ıoo ,, karatıuklarm tedav ~den 

:ıaıcrıımaıı hakllm .a 
Giimllş \ıır lınıUklnrm darp ve ptyn.sayn lt!lfj m!kta.rd:ı <;ıkanıınası U. 

'Zı8rino 1.2.941 tarlh!ndcn iUbarcn ted::ıvWden ltaldınpnI§ oı:ı.n gUmllş ytız ku 
l'WJluklarm t.2.9il ta1'lhindcntıcrı yalnız mnbandıklarUc Tllrklyo cumhuriyet 
merku bankai:Ulle& ve mcr'kcz bankası bulunmıyaD ycrler:lo ztraat bant: sı 

~belerillec yapıtmııkta olan tebdıı muıımeltLtuıa ~1.1.942 ak§amı nihayet \C 

tilecekUr. Bu tarihten sonra mccktlr paraııır nakit olıırnk btçblr \'CÇhllo lm. 
bı:ıt edllmlyecckU r. 

E~do gllmUş yUı: ktırt1Şluk tmıun:ınıa.rın 31.1.942 akşamına kadar bun. 
lan ına1Sandıkla.rlle, Türkiye cumburıyet merkez bunkasmd:ı. vo nl(?tkcz bO.n 
kam bolUJUDJ3'&II yerlerde zirnllt bankaaı şubclerlndo teb<lil etllrmelcrl tlfln 
oiunar. {82G2-9S3G) 

-13.· 
Puva:ro ~a oturan mariz 
{~ kızın gitt.Utçc l"lın <'~t ı.ı . 
'nldığmı f::ı.r'•edlyordu. Mad~.m OL
t-erb~ır.n yeniden mmldn.ı1rrın - b.."l 
'fl.dl: 

-- Ben de yeni Mr rom.-ın hazır_ 
l ı•;orum da •• 

De'!:li. Gari1>, .. lil.nç türbanınııı 
füreti n<leıı t.a.-ı.ruğı bu kndınn. 

''Ollla cı olduğunu Puvaro lıiJnı: -
. ·ordu. Gii<)lilitle :ıc .... nc'lini tor!·y •• -
1 'ld!. 

- Va\·, llCcli. 
- ;:;,·e., fak ıt ::ırlr"'.t der-'rnl 

b fll.'lhyct-c gemıcm ı.;zım. r" • 
J "~uvuculamn su? ;ızI .ı 

ı ı;;l..ımıııl:ı.r •• ZtıvnT ı ! • oi l• r ı. . 
hffa roc:>ktup ö c ı.;1' , rtl • ı.11di 
,. gfü •k> i.ki <1.~f te 

0

:?mf ~eki•-or . . 

Hafiye genç kwn r;l:ılgc :le saL 
ı nm:ıkta oldu~-ıınu fdrkcdJs·ordu. 
~!adnm Ollc:-lıu-rn dc\•ııın etti: 

- 1timf edeyim ki Mö5)Ö Pu
varo, buralnra kadar mnnza.rulaı
da.u ilham s.lınak lcin !'<'lelim. ~üs. 
i4 oocl rom:ınnnm ismi: ''Sahı n 
üzerinde kar.,. oLıcak. Çok !tuv • 
vctii lJ.iı· §ey, Aşkın, ihtiraaın, ilk 
ııefcriyle eriyecek blı a§k. 

:hın:ıli kfilktr birl·ı.l! kelime ırıı
!':ldanöı wı ba.h~e\e ir;di. Purnro 
bu .fırs Udn istifade etti: 

- Mü:m de ecfüı <le r.uı.dam, ele. 
<:i. Sızi tebrik edcyin'. Hakikaten 
~l, sevlmli bir kxzrnır. va•-. 

- l'a.k l o k'ı.d. r :uılnyı~aız ~•i. 
hnstn olduğum nı:n:ınhr bana rı.cL 
nuız, kend kendh 11 diıılcyip hat
ta ct•iğimi .;;öyleı. Sımki benim 
ıh~atimi benden dnhıı. iyi biliyoı. 

1 m•nro, o sırso:ı orad~n "'"cen 
b

. , .,~ 

ır ,s:'lrsoıı.:ı. işar<'l etti: 
- lir Hkor, hır kon~ak. b"r 

•ı. ı e surubu. Ne cmıeclrrsiniz n'n 
1.onnı? 

~hd m Ottc-bum ~f.'Jdetl<' b3p,·. 
ul E:ılJn··ı • 

- Tl .'- , l·ıwır. Tcr;ckki.h· ede., 
T"nı. Bilm ) oı - : .. z, ko t"iyycn 
,!!>kol kuU:ınmıyonnn. Yn1111z~n su 

6'----1[ .. EYAN AM~ 4DSSM!IF!lmW~ . 
%89;, :t,lı kazan~· h.f'Cİ I 1."tlnwııı hül. ümlcr llll gÖN• bl::.tııııııımı' \t•tınt't;" 1 
m<.~bur ulanlann, ileride mü,kUliıta maruz l>ıı1m3mal• 1'1111, bir ılctn da 
mali kti511 rr lrr bılrosuıı:ı münu:aatlan. 

KAZIM YURDAKUL 
Sabıı. hesap mOteba.s:ueı 

Galata; Bankalar Cad. Bozkurt Han 24 

[ latanbul Belediyesi ilanları 
Paı;r korunma. fiıhhi teşekkülleri idn aıınncak 310 adet çelik miğfer 

,1mk eksiltmeye l:onuJ.ınuatur. Talımin bedeli 2263 Ura ve Uk teminatı 169 
lira ;3 kuruştur. Şartname zabıt \'e muamclO.t müdUrlllğU ltalemindc görll. 
Jeblllr. ıııaıc 30.1.942 cumıı gUnU sa.at H tc DaimJ Encllmcnde yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veye. mcktuplnrı ve 941 ~"ılma ııtt tlcııret oda. 
ı;t veJ.ırnıerııc ih31'! gllntl muo.yycn saatte Datmt EncUmendı:ı bulunmaları. 

• (f26) 

-· 
Devlet Deniz Yollara 'İşletme 

MüdüTlüğü ilanları . 
Umum '\ 

150 (dahil) to.'Uio.n yukarı billlmum vap11r ve :motörle~ yapacakları 
seferlerin dc\'lct Denlzyolları l§lctme Umum MüdürlUğüncc tayini hıikkm. 
dakl lcararna.mc tatbik mevkllnc ltonulm~ştur. 

Deniz nakliyat komilıyouu bu tıııcre alt muamclAtı t.arızım ve Uızar et. 
nıcl: üzere Dcnleyolları Umum Müdllı'IUğtl emrinde Tophanedeki binada ça. 
ırı.ımağa başlamı§trr. Bundan eonra bu işlere nit murocaatlarm Umum MU. 
dilrlUğUmllzc ;ı.-apılmnsı Unn olunur. (i87) 

.. .................. ---~ .. iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii..:-
'i 1 i r lu ye a•bulvetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kunıkı, 1$1b.1: l lS88. - Sermayeal: l 000.000.otO l'tirn Unm., 

-~--

~be •e Aja11• adedi: 266. 
Zirai ve ticari lıer n vi banka muameleleri. 

~t Bankasında ktımb:ıral1 w Uıbarsız ta..ı;arruf tıcsapı:ırmcıa en 82 
50 UraSJ bul\manlnra SCDeôa 4 defa ~klieccl< l~W"a Ue qağl&kl 

pUl.rul gCıro ikrnoılye dağıtWı.caktır. 

' • GOO :,000 • llO .. 40 .. c..seo • 
4 • ~ • :?,000 - 1:0 - «O • l.800 . 
4 .. ~ J,000 .. Hl O . ~u S.ıtM) .. 

40 . 100 4,000 • 
DlKKNl': B~plnrrtıd31tt paralar bir een9 lçınd3 50 Umda.tı a,.~ğı 

aıtşmtycruero lk.ram.lye çıku:ı ta.kdlrde % 20 ta.z!aslyle \"CrileeekUr. 
Kcş1dcter: 11 Mart, 11 RflT.!l"Q.D, 11 EyUll, 11 BirınclkMwı tntiblc 

rl.o ı:ıe ~-a pıtır. 

içtiı1Rnin farlcmd3. değil mbın:z? 
Ara.sıra da limonatn içcr:inı. 

- Şu k :c;c mil ::ıa<le i>uyı un 
l n uı:.cl .:n f..zc b.ı lim<)lla t • ık:;,:-· 
edeyim. 

e garsona limonata gct~rme~i 
1çin emir verdi. 

P..oz:ıli de bir şaıkl mıııl<lnna ·al;: 
::nnlann'.-ı gclmi.'iti. Annesi adeta 
ftiharh: 

_ :'\[ıi:Yyö Puvaro bn.11<!. bir li
'""onata i'kı:'rlm etti. 

Dedi. 
- Siz, siz ne ctnl'edersinir. mnt. 

m:ızel? .. 
- Hicbir r:ey ••• 
'le noz..-ıli bu ce,·abııım <'ü'< scıt 

ciuuğuııu Ja~ederck !liwc~ etti: 
-- Me.,..:;j, bir f)ey i~mlyecegin: 

mi>ay0 Puvaıo ... 
I-'U\aıo, oradl. r.uısanm üzerin. 

de dm an f>ir ltitnp nldı, bf.lmuı~:.ı. 
haŞladı. Kitabın b.bında üç rcnJtli 
blr resım vnl'dr. Kı,,a saçlr \'e bo. 
ynlı tırmıklı bir kadın biı· 1: plan 
peıst.u üzerine oturmU!itU. üzerinde 
Hana ~namızın kl:l.-;iit e1bisesi 
va.rdr. n~ ucunda. biiyük bir nğa -
~m g~n'A y:ıpraldm•ı vrı nl!!lln c'• 
malar salla.ruyurdu-. 

l\'.il:ıbm i.'!mi "1nciı altmd:ı,. itli 

.\fuharriri Salomc Otterburndu. 
Ritabm ic taı'Afındaki reklamlar. 
tla n1Uha?'rlrin modem bir koomnı 
as' hnyalmı bütün hususiyetleri .. 
ne kadar tetldk ve tahlil etme -
findcki muvnffakryette:n balıso1u. 
nuyor, eser iç"n müke-mmcl. en _ 
fes, t eulist gıbi ıkelımeler Jmihnı· 
!:yordu. • 

PuYaro b<! ını kılaptan kakiırciı
ğı zaman giizlcri Sakmıc ı.Jltet _ 
bum'un kı:ı:ıyTu knı'Şılaşt1. GCJı': 
.iuztn hüzünlü g57.lerindc a1,;11'ç:a. c
kunnn hüyiik keilcr .knı'f?tSrnQıı hn • 
retinj giz'i~ :mcdi. 

1\ HXAI\ \'01.0UJ,,\l:U 
Gst'sonutı l.monat.alnrı getirmif' 

elması aöztl haı>-.kn tarafları dök. 
meğe \'esile tcs1<il etti. 

HCı"glil Puva·ro nr.:r.ik bir h:n c
kcUe bardnğıni }\aldrr.ır. Sonra he 
Ü ti de Xil ııdırinin ort~sıncıa ı:>;· 
yah ,.c parl~·k ko.:rclıkları seyre 
dıılc!.-ıll' .• Bu '"k rnlıklnr u.rihlen 
c\'\ clkı Or>\•lrlerdc +. n~Jmış oldu • 
ğu tahm :ı cclılcrı muazzam knp 
ltımbi.iğD J,p ~ benzi~ 01 Jıu-<lı. 

Yoirı.ıhır Gicrp gdiy<ır. c.;yalnr:i. 
lı:- me ~ul Q}u}.a.r.lıu'tl'. 1!rlnC'İ seVı· 
leye ''!Wfl3<'~ .. 1t yok'ııluk i~in lıeı ~ 

TUR· Ki YE 
iŞ BANKASI 
K ücük Tasa-rruf .. • - scoo.- • 

2 • UıO • - 1500.-
Hesaplan 8 • 000 • Cl 1000- • 

l9ol2 tımAr.ıtn PLANJ 10 .. 2$ ., - :.!500.- • 
&EŞtUELlm: 2 .Şob:ıt, 4 ıtO 100 

'" - 4000,- • 
ttayıı.. 2 -A ~u:dö!. 2 tkrıı. üO .. U\J .. r.ı l300.- • 

clt~rtn tnrfblcıirlac 200 .. 25 • - 6000.- .. 
vapılır. 2()(1 .. 10 .. - 2000.- • 

Dô'°l~.t Dcrniryoll~rı ve Lim nlart 1 kime 
Umum idareei ir nlar.a 

ı;e.-.1111ı ..... ~ ........... __ .__,.,......,. __ .........._...,..==...,,..._..,. .... ~.~••---=w-ii.-~• 

Yerli a\adcn suyu nal•liyatınn mah.:;us D. D/237 numaralı tarife det;"i 
tirllrnlşt.r. Yeni tıııürnin ta.tl:ı!ldnc 1.2.942 tarihlndcn itibaren baıılıı.rıaca 
tır. '.b'n.zlı:ı. t.'tfsl~l !Cin iııtnsyonlnm müracaat cdUebllr. (593.772 

C At 4Çw r' 

kes l1cızı ı .. r.ı\Oııdu. Yolculuğa 
çıkma saati ,,,ld:ı'1ll11,ır. 

Od:ıSinJ. , ~n <en. Hcı ,ü' l'r
Val'O matnı >-;d ,lnkelin dö Bdfoı ':ı 
ı.:;.sluaı G ı c !nmı iizcıinde 3t.ı 
biruneğ~ M .trlmtl'll1-" o1du·- tıııu gös 
tere-n "hlr <'lmc:cc 'ardı. Hafiye• ı 
nc-7.aket•e c r m' ' r~t '11 <:>ııra: 

.. f; ele> ı·r ·""e,.'nt \, ca. 
ğ ım r.ıo • .) ö PU\. ı i, detii. Y c1.1il~ _ 
rln k\ylcrın ,le ziy~ret ctnıeklı~i
n i tm. h.: c. lcr misiniz:. 

- J?ill1 H li. bu köyler r.o~ 0 ... -
7.cldil' rımm ı matmazel, ah:c ı:, \·!!'· 

ye cdetim bu k'i)lcıin gari:ı c 
\::ılaımı :.l l'' p:ıranızt boı: \ere 
ısro.f etmev·a.. · 
-- .A vrun v.ıan ge>tirilJp :\'('r ı g ·• 

l·t r.fü•tcı ııcıı · ... r.m.li,'ll.' ;ıcg l r.ıı 
" ' l' > !llOb~'o :.1ı1 ı u. Mera!; ctıne}.n ... 
I ergül Puv ı\'o, gt:tı.<: kız ı ko _ 

illi urken ;..iylc uuşiımi) vl uıı: 
"Acab,ı D;)yl'irrm kendisin; bu 

ı:ıvn ekeıe.ic :~~ı 11 l'iJ?" Jola cık?
akl<uını b m \Ol" mu'? 

Jnkcii 1io g;; ... ?ı;: i eZ·\·dkı cc 
•llehto.µtnkill'.:ten el ılı r:sıiak d hı 
t l".lı cng1zcli. 

Hafiye~ i selfunlıJarnit dı'l ın~1. 
krz,,...ıı gtln ,, ltma <,.1ktı. 

Hergtil Puvnro lım:nlritlcrını bi 

'ı cı ek Ufı:.ı.3ıJ a inmb ve ,.e ne~ 
· lonund.ı. kamını cloyuımw tıı 
T • a.11 s. r hazırı ıdığına mem 
ııunJu. }i'i' ideri tıibi ı:-sy:ılaııtn cı 
ıııu 1yyen bir ır.etod dah Unde ' 
intizam 'crlc<-·tı mez."e l :ı'l' c 
<lemc;dı. 

) nekten t>lll ıl urclin ototllı 
ı:ıe,·~ ahl.3.rı g-,ua rötUroü, lttırı ı 

..:lüle~ c gkle e'~ o]nn ;p\;ul 
lf ıirc e!iRpr ~ i ile ~~'ille~ c 11e • 
l<<:kle dı. Bu on da.kıknlrk ~i:· Yo: • 
< ıı'uktu. • 

B: gczı.ıtı\ .\leı toııl.u d ı · 'ı• 

ı, ' cdc.,r.klerdı. B:ıı;k l bir czın' 

\'c r.itm:. olıı.n ma( .. 1m Oter}>uı 
'le k ı d ~•-ıfilevc cı· J de k t 
1 :.' !:ı.rdı. 

K1: 1ire c '( ı ' ıtmi ~ kı < • 
('I' ı kılım tr: l'\ihqc- hcr-Jcc"ın ~ • 
1 ır ı ?1 '• t'-;I Q r .·ı •da .ru•.. ı· 

~ .} L'ı 1 ıın•n ''lt h tı en. iı ... n ' 
ı · erler l 11'ioiı ine 1{ ,.,..,t,, .. 

I J\'at o ni:.uH t ·cnu ıü Aleı 
!aı ın b<ıgBJ"11 ı • ılc bcmh ı ı, r ' 
..,onda b~1 :iı.ı. Bn.gnJlarmm di[ ' 
1.r.:ın ı b kil 1 ı ' . ~oıv.b 1 in' 

< J> ı·amı 1•11 

-- -· 


