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Bir mangada 
İngilizlerin 

vaziyeti çok atr noktada "'man 
hatlarına 

~et dşam: 
,_, _....._.,,. 

Ameri.kal}a 
Tayyare hücumu 

yapıldı mı~ 
yapllmadı mı ? 

. İhtikar 5UÇl8flnln IİS• ' fenalaştı glrdUerse de 

tesigittikçekabarıyor· Japonlar Mandala ~ Gedik çabuk Yeni Bir 
Beyanname 1000 teneke yağ, 150 cuval karabiber v 150 l • 

ıaklı"a t . d e cuva recıne 
ya doğru ilerliyor 1 8,,,~:~~tıl~L, .. 

Yaaaa. H·· · C ı.· Yal · u•eyın anıt çın 

Dti 1 
b llkil gazetelerde pek dolan1-
1•ı;h Yoldan gelml bir haber ur. 

-<>--

Bati kamandanllfl 
tallkikat yapıror 

., n acır en maada 

Buğday. benzin, ~u~avva ve kuş yemi 
saklayan, ıhtıkar , yapan 

laagoada lrft 
idare illa edildi 

1 şub:ıtı:ı bir Almnn gnıpu düşmanın 
şlınnl kesiminde hücumlannı tar. 

1 delmiş, düşmanı büyük z:ıyiala uA
l rntmışlır. nuslar büyük zayiata 

tığı :i ın ı şlıı rd ı r. 

f 
1
• Alınan istihbarat ajansı bir i-;. 

~~ gaze~lnin Loodra muhabirin. 
Yen alınış olduğu malfunntı etrafa j 
İ a:nyordu. Bu malfıınata bakılırsa 1 
h~ndrl\daki The Times gazetesi 
n: ınal<alc~indo Atlantik beyan. 1 

rn~ı ne\inden yeni hir beyanna 1 
~ntn ne!lri kevrİ,·etile me<ı"ul o-
luy " • " b • 0 r ,.e SovyetJer Birlit:;oinJn de 
ı.~na d_?ğm~ do~rruya imzasını 

Yacagını soylüyomms. 
.Eler bu hl}\"adis mih\'er menfa. 

~tlerine hizmet Nler cinsten b'r 
"ey olsaydı Alman Tel~raf' Ajanst· 
ııın zahmet lhtlyar e<lerek bunu 
ıı • 
• csretrnesine alnı ererdi. Fakat 
.,ılban propaganda.sına l<arsı az 
~k bir tedbir hizmetini görecek 
~!le bir beyannamenin ha?.ırlan. 
1ıtını bir Alman propaganflas•nın , 

ll~rf' alet olması her ı;e,·den e\". 
~el, l&in içinde iyi anl~ş~lamamı~ 
lr nokta bulundoihınu anlatır. 
Atıantlk beyannamesi, malum 

f)\duğu üzere, gef;en sene Mr. Ruz j 
''elt ile )lr. Çörçllln Atlantlkte bir 
'tırhhda \'ukubulan mülal•atlan e~-
0asnıcla yeni dünya nizamına '1a1r 
kararlastırdıklan pren.,lplt'ri iht'. 
~·a cdC'n bir zandıl'. Zorla bir ın.il· 
0tın topraklarından bir parça ko. 

P&nlmasma müsaade etmlyen, 
tnllletlerln mukadderatlarını ker .. 
a:L ,_rf tayin etmeleri c<ı&Smı kabul 
~en bu beyanname istikbalde 
dtwletıer arası mllna4'eb:.-tlerfn da 
Yanacağı ahllki kaideleri bir tas
laJc halinde bir araya toplamıştır. 
..., ştıı.dt buna benzer yeni bir h<'. 
iııll9ee!i =• -.,riae ~len lüzum 
Atla t~ pek ke9tlrileme-ı. 
m. ~ llll!l&Jcı, çok yükc;ek 'e 
be~ Pl'ens\pleri lhfo-a etmekk' 
hl r, her iki tarafı bağlıyacak 

--o--
Loa Anceloıta ıtıklar 

karartılacak 

l'a.~iıı[llo11, 26 ( A.A.) - Rnhriy~ 
unzırı nllJny Noks, dün !{ece I.os 
Angelos bölgesinde düşman layyt• 
releri J(Örtindiiğünc dair olRrll'. 
kcnılisinc ,-erilen h:ıhcrlcrin bl·~
lıuclc teliı~ı mucip y:ınlış bir hnber 
olduğunu bmıünkii bnsın toplantı. 

sın da söylem is ve demiştir lci: 
(De\'amı S öncüde) 

ispanya hariciye nazırlığının 
bir tebliğine göre 

İspanyol 
limanlarında 
Yabaac•lara ıı 
verıımıı delildir 
Madrid, 26 ( A.A.J - hpanya ha

riciye nazırlığı tarafından neşredi· 
len Jılr beyaııname<le, bazı Ameri
kan memleketlerinde orlaya çıkan 
haberler, çok kat'I bir şeklide :rıı. 
lanlandıktan sonra denlti;)•o: ki: 

Jspanya, toprakları üzerinde 
tam hakimiyete sahiptir. Herhangi 
hpanyol lim:ınında muharip bir 
d~vlcı:e ait hiçbir üs veya lcsis ya. 
hut m!inhnsmın İspanyol olnııyan 
kuv,·ellcrc ııit böyle bir me,·ki mc,·. 
cut delndlr. 

Teblildc modern denizaltıların 

bahis mevzuu bölgeye Atlıınlik ada 
formda ifs ihtiyacı duymadan uıa: 
şabllecckleri illive ediJmekıedir. ls
pıınyıı ıılcyhinde ortaya atılan il
hnmlar abes olduğu kadaı· da yan; 
lışlır. 

0 
r lbaldyet ıu-zetmemektedlr. Bun· b:' batka pek umumi ve nazari 

fı 
1 
V1Mlfı da haizdir. En uyıf tara. 

'lld 9e yalnız iki imzayı havi olmıı. 
,_ ır. Bu bakımdan, Atlantlk be 1 
İaalt.bnaınesi hah edilmeğe, ameli sı·n napu rda 
~ lekll almap ve !lalr mtittefik 5 
il VletJertn ve bllhu a Sovyet ' OOO A ti' 1 J "'':'anın ela imzasını • ıa.-,mıaga 17 vaı a ,. 1 

bir çok esnaf cezalandırıldı 
Vl~i, 26 (A.A.) - Ofi: 
Rirn'.any:ı.da İngilizleıin vaziyeti 

ç:ok fenala."11JŞtır. Japon kuvvetle· 
Ti mnkezi Birmanyada Mandalaya 

Yağ komisyonculuğu yapan Rept 
Oğuz adında birisi, "Aroemldls Uca • 
rcthanesl,, sahibi Yorgl Papadopulos 
!le birlikteı Tahtakale clvannda bir 
ardiyeye 1000 teneke sadeyağ', 160 c;;u. 
vnl kara biber ve 160 ÇU\'al da reçine 
glzleml§tlr. 1 

İhbar üzerine bu mallar meydana cioğnı rlerliyorlar. İngiliz tayyare- ' 
çıkarılmro ve suçlular dün aııılye lldn. leri mütemadiy~n hareket halinde 
cı ceza mahkemesince tevkifi ohına • Lulnnduğur.da.n motörJeri ayar e .. 
rak muhakeme altına alınmııılardır. dileır.-iv•or. 
Bu~~ ~ bu~day unu ııaklayantar 1 Son habelere göre, Hindistanm 
Ş ş ecldıye köyünde, Atlı Os. Birmnaya• hududunda bulunan 

(Denmı 3 üncüde) (De,·amı S üncüde) 
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CAVA 
Hava meydanları 

mütemadiyen 
bombalanıyor 

--o-

Avustralya ile Cava 
arasmdaki muvasala 
yeniden tesis edlldi 

.... 
vt f-'R 
~: . . ·- -

~- . 

- -? 
J •• ' 

Uzakı>arkta Japo~ tan·arelerlntn ııltıdetU bava &lnnl&n yaptıklan O.Ta -.e 
Tınıor ndalarınm mevkllni göst.eren barl1a 

Ur/ amebasu ile ge .. 
ğeni talıligeedildi 

Ankara ağır ceza mahkemesi dün gece 23,30 a kadar 
devam eden muhakeme ne\iceıinde bu kararı verdi 

Muhakemeye 
laçtır. Fakat bu yenl bir be-' eılr dlpalı? 

!:::aıne demek değİldir. Çünkü 1 Batavya, Z8 (A.A.) - Cava ile A· 
t lann dejişmesine imkan yok.. Kanberra, Z8 (A.A.J - Singapurda vuatralya arasındaki muvasaıaıar bir . Ankara1a.n lıa.ber verildiğine Davada adı geçen şahıtterden 
Or. esir alınan imparatorluk kıtalan ara. kllç S"8tllk bir fasıladan sonra tekrar gore, Urfa meb~~m Refet Ülgen uıuhasebeci Liıtri daktilo Mel"ha 

bugün devamediliyor 

.. _r • A traly lı bulunuyor ba 1 "l" ye«en"ı m""rif koll"'ı· ı· le · ' ı • "Otd ne ıse, ''yeni" kelimesi üze · sında 17.000 vus a • 1 am~tır. Felemenk kuvvetıer1 söz. 1 .~ ,.., ..... • '"· mu mc. r.skı muhasip aza Avni ve Refet 
.te e l~undan fazla ısrar etmi. du. Avustralyalılardan pek azı kaça. cüsU demiştir ki: dı ve ~eznedan Zckı t!;lgen hak 1 Ülgenin kızı ve gelini Yegane Ko. 
~ itin esasına bakalım. Eğer bllmlıtır. Son günlerde savaılar eına· Japon askerlerinı taşıyan Uç büyük !<md~ı m•ıhnkemeye dun Anka. c9.kla Aliye Barutçu ve çocuğu Ay
ten Pada \'e Vaşingtonda gerçek. smda uğranılan kaytplarm sayısı bl. geminin Maka.asar boğazında tahrip ra agır ceza mahkemesınce :yen:- tek"n Ülgen dinlendiler. 
'-i .\böyle bir ~y dü~iinülmUş, )a llnmlyor. Şimdi Japonya ile ölUJerln ve edllml§ olması Cavadakl durumun çok d~Jl başla~ışt:.r. E"ki muhasebec~ Lütfi ıle mu-
llltitt tlaııtlk beyannamesini bütün esirlerin isimleri mübadele edildiği sa. vahim olmasına manı te!Jkll etmemi§ . 1lk celsede davaya ait bazı ev. hasip aza Avni daktilo Meliha ev-
bar ~ftkleri bağlıyan bir mi.uk 1 nilmaktadır. (Devamı 8 üncüde) ru.krn okunrr..n.smdan sonra saat \'eJcc verdlkl~ri ifadeyi tckta ı l 
lrılb~ getirmek karan ,·crilmişse '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!;!!;~~~;~!!! 14 de tekrar devam ~tmek Uzere lar. Refet Ülgenin ço:::ukl r ıı.~ı-

Diişınan bir noklad:ı Alman 
hııtlnrınıı girıncğc mm·:ıffak olmut
~:ı dn yarık dcrhı:ıl k:ıp:ılılınış ve 
µirrn Hııo; kuvveti imha <·dilmi~lir. 

!WSl,AUl.V ftlll\';1FF;1KIYETI 
f,omlra, 2G (,l.A.) - n.B.C: Mos· 

l.ova rvlyosu, Kızılyıldız gıızcılcsi. 

nin ccrılıcdeld mııhrıhirinin Stara 
Ilıı'lka muvnrrakıyeti hakkında bir 
y:ızısını ncşN!lmiştir. l\lıılı:ıhlr, hu 
mcvkiin 3 drmiryolu, i şose birleş • 
me noklnsı olduğunu söyliyerek di
yor ki: 'Almanlar cok kuvvetti 
hlokh:ıvzlnr, tnnk luuıklnrı yapmış. 

(Devamı 3 Unctlde) 

Ruzveliin 
mümessili 
diqor ki: 

Çörçil efsane vl 
bir şahsiyet oldu 

Çine her ne pahasma olursa 
olsun yardım edilecektir 
Londra, ı6 (A..A.) - B.B.O: 
.RuzveIUn mllmeulll Harrimaıı dün 

bir nutuk aöyleml§ ve ÇörÇUden bUyUk 
a..kalrle bahaetmi§tir. Harriman de _ 
IDlftlr ld: 

ÇörçU artık etanevı bir f&hel)let 
•ıı;tut. Blzlm ln41mfz4a_,ç6rçll. Brt
lanyumı harp azminin tiınalldir. De.. 
nls ne kadar sert, gldecegimlz yol ne 
kadar çel1n olursa. ohun, o blzlm içl.n 
11JJ1)ttir. Hıtıer ne zaman ağzını &ÇlDlf 

sa, Çörçilden korkusunu ve ona kinini 
gösterm!ftir. 

Çine her ne pahasına olursa olaun, 
.kA!i miktarda levuım glSnderilecektlr. 
lngllterenln fedakA.rlığr, Ruayanın 

:hayret verici kudretine mühim yardım 
da bUlunmU§, bota gitmemiştir. Ame. 
rlkanın sllAhlanma programı akla hay
ret verecek derecede ge:nl§tlr • ., 

Nevyorkta 
ingiliz askerleri 
Londra, 26 (A.A.) - B.B.C: 

Nevyorka ufak bir 1nglllz aaker1 
kıtası gelmiştir. Mü!rezenln kuvveti. 
ne, Amerlknda kalma müddetine ve. 
ya gideceği yere dair malQmat veril· 
memlştir. lcoV:er Propaıtandasrnın demokrasi _ 

1 

ceisC'ye n.!layct ve-tll<lı. !~endilerinc isııbet edildiği ~ a ' 
bij~lertne ka~ı yaptığı tahrik .. Öğleden. eonrn muhakemeye de- il.nan ikramiyeler hakkında iza 

0

: 

letq b~l'lndan birine mu\affakı - -- HABER ı·n yeni tefrikası r-----· .. vaın edildı. hRtta bulundular Mıa itada Cal(tır r lhukat..le gösterilm1ş ola· 1 Muhakeme ge~e 22.30 a kadar 
tculhta".. Son zamn.n1arlla Ro~yanm Bir mas~da kar§ılıklı güle j f:ı.sı.lesız devam etti. Hakimler he 

kı roı Qı SOnra Avrupada O)'Dıy8CD.. ŞANGHAY eğlence rakı içtikten ıonra retı Refet Ülgen ile Ze\:i Ülgen 8'.·nalar ag""'ır hasar 
tiik 1-e tlftaAebetlle bitaraf ve kii.. ı haklRrmda verilen tevkif kararı-
endJ&e Inleketlerde heyet'an ,.e B . g ıı~n kaldrnlmasına ve muhakeme- • go·· rdu·· 
Ç!Jca"'··~Yaııdıraeak surette ortaya BATAKHANELERı· 

1

, . ır enç nın yarın "bugün" saat 10 a bı-
ler Birtitı ~Ylalara ancak So\-yet rr.kılmasın<ı karar verdiler. 
llıeye &trk 11•• böyle bir bcyanna • E . . • b ki , . Urfa mebusu Refet ülgenle Ze- Bir gecede dört defa hava 
1)e lliha, Ve kııti surette l,ıiıilki ! nıştesını ıça a iCI Ül~en geç vak.it tahliye edildi- tehlike işareti Verildi 
<iet1be11

3:t '"erUebillr. tık ~iiDler · \azan: iSKEN DER F. SERTELLi 1 ler. (\:'azısı s üncüde> 
Ve bıtik1l11içUk de\'letlerln hayat elı"nden yaraladı ________ ___:_..:..__ __ __:_:..:=:::...:......:=::::!.-
ıa.....;-•• haklarmı tann.•ıın \'e bu 1 ~ hllld •J il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 111111111 111 il 1111 ç ı... _"fler i..• afaa!llnı bl\yük demok. ı· tll 1 pb k ki (KMnJmu )d 1 Dün gece saat 24,SO da Tavukpaza. an :caya m ot o·· ee .... 1 ect,;ın de bir garanti d~yC kP. Şarkm en kuV\"e , en r yaa&z Afıkı hl~ !fÜ e yo • ra ır. r u ~c ~I' devletler bu kıı.na.ntledn: j Çünkü o, ııev«Ulalne kavutmak için, ım~ratorun verdlil en t~llkell lıt . ı rında, Mehmet Pa~a sokağında 14 nu. t 
te,.,

1
k açtk \'e kati taahhiitlerle j ıert lıeprmafa çalııttı. Zaten, riyasız qkların ölçUsU fedakı\rlık ı ınaraıı Reınzi bey hanında, bir yara. 

Clrıad"etec1crlerse etrafa o kadar ] delil mldlr! - Bir Japon!llozoru- 1 lama vakası oımuıtur. BU handa otu· i t •ıı d • ttı " t iki "' ııııııııııııııııııı 1111 1111111 ııı 111111ıııı1111ııııı11111uuuı1111" ı ran Ahmet ğl Ş h tıcttinle entıtesl nası orpı en l 
~' lcJ1 rl ~ n ederler \"e keneli , 1 N ° u a a tirl~I'. e ot o kadar kun·ctlendl. t'şet bir masada karşılıklı !çkl içerler 

Ba Telrlllamııın llabramaaı oıaa ken münakaşaya tutuşmu~ıardır. Bu 

-=====-=;;;;:;::====== K A M [ M UR A :~:i:~~
1

~~;i~~~1!~:1:0:~~;:;amba:;~: 1 Şehrimize nelen tayfalar geçirdikleri 
F•ı• ~nı§lardır. Şahabettinln çatalla ba,ın. ~i 1 

l 1Stı•nd • t an yaralanması onu bUebUtUn ateş· 1 t j e vazıye Aynı laimle Japonyada tanınmış olan meşhur denlz kahramanı bir amlrn. ~:~::-:~. :.i::e::~~::;~;:k,~:~kS:ll~~ macerayı an a ıvor ar 
ı-.. _ .... liıl oğludur. 1904 Rwı _ Japon harbinde, Japonyanm en güzel bir kızlle nl larm her ıklsi de vakalanı hk 

ıtrı~~ - (A.A.) - Hariciye na. şanlandığı gUn imparator tara!ından saraya davet edilerek, Mogolletan yo. ye sevkedUml1Jlerdlr. P ma eme. Dtinkü sayımızda bir Bulgar llma. 
!\atında n Ava. kamaraıımdakl beya· ıuyla Ruayaya geçmek üzere kendisine casusluk tekli! ediliyor .. FedakAr nından lstanbula müteveccihen hare· 
llıUtttıau deml.fur ki: "FlllsUndc Kudüs delikanlı derhal bu vazl!eyl kabul ederek sevglllalnden ve vatanından ayn. ket eden 200 tonluk Çankaya motörU. 
Quıde t hesabına ve lngntere aley. lıyor. ,I Malezyadaki Avustralya bat nUn meçhfll bir denizaltı tarafından 
lltı:ıup 

0
&allyeu idare eden birkaç kişi 1 

•
1 

kumandanı Singapurdan - batırıldığını yazmıştık. 
~~ .. Odel ZYa8Inda bir kampa gönde. Jtamlmura Rua topraktnrmda na9ıl tutuluyor .. nHıl kaçıyor .. ve gllnUn bl· kaçabildi Geminin, 9 kişilik mürettebatı, dün. 
ll'uı.ttn1'u· rana kaçıp teslim edilen rinde Şangbay batakbanel~rlne nasıl dÜ!}üyor! • Yepyeni dekorlar ve çok K be ra "6 (AA ) M fehrlmlze getlrilııiiştlr. Bunların an _,. 
4-

1 
er arasında Hüseyni ailesin _ bey-.ılı aabnelerle dolu ve mev:wu tamamile hakiki olan bu enterell8n an r • H • • - alezyada. ıattıklanna göre vaka ~öyle cereyan 

'ıtıın ~ Yardır. Bu 3 kiflden başka· tefrikamız; ki Avustralya kuvveUeri baıkuman • etmlıtlr: 
.. ,usu Ö •• u d k • c t • o b 1 danı general Gordon Bennet Batawya. , '"Çan..,. ....,... ....---

<lilıtıııtır . ., ne dönmealne müsaade e. num z e 1 umar esı ". On aş ıyor )8 varmıştır. General Slngapul'daıı nın Burgu llmanmd&n kallı:mlf ... 
:'I j kaçma.ğa muvaffak olmu§tu,' SUzepoluya ufn,dıktan .oııra ... ıs de 

• 

tetanbula müteveccihen bare)lıet et -
mlştlr. Motör demir boru ylliAUydü. 

Gemi saat 22 de Kusukaya clvanna 
geldlğl sırada Vardiya Ali motörUn 
blr<lenblrc önüne çıkan tabtelbahiri 
görmUı ve derhal arkadaşla.rmA haber 
vermııur. 

Tahtelbahir moUSrOn llO • 10 met.. 
açı,_.. dlllUÜ at.§ etmefe t..f1ıa • ...... 

Kaptan ve ti t&yfa derhal fllkayı 

(Devaau 3 üncüde) 
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Harpte 
. 

c~"-fJÇ::.nLER] 
* Son günlerde Karadeniz boğa • 

2Dlın Anadolu ve Rumeli snlıillerıne 
kUlllyctli mikt.nrda petrol tenekesi ve 

Yıldızlardan nasıl 
istifade ederler ? 

:~la':::~~~~r: Bunlar, muhafnza a!. ı Vt"IAyetlere mamul . 
İatanbul maarif mUdUr!UğUnc Muh Q 

l'in Benal \'C Anltar& maarif ınildllrlU. dd t •atı . 
Veni ekmek 

kartları dağıldı tüne Rasim Apak asaleten tayın edil ma e evzı 
ml!'lerdlr. 

··················· ..................................... -·-···················· i * Sebze hıılinde lı'..a.bzımaUık yapan 
Ali, portakal sıınoıklnı ııır IJILif eder. 
iten sandıklar de\T lml~ altında kol 
mıııtır. Ali muhtelit yerlerinden ya. 
ralanmış, Ccrrnhp:ı~a hastanesine kal. 
dırılmıgtır. 

Yazan : i 
Vr. W. <;teisskal ! 

İtttnHlml Ünh er,,ite Rllffatlıaneı;i =.=.: 

ilmi Yardımcı•;ı *Mediha atlındo ııs ya~ıncla. b!r hiz 
metçi kız, Ellrlteclde Haydi adında l1 ..._. ........... -.................. _. ......... -......................... . 

Tek. i • i ı bugUnldi harpte oynn
<l·~ı ~ • •nl: rol herkc:SÇC malum. 
dul' Bundan ba.F!<:ı f,zJk ve kim
ya dn ç.>ıt gen·ş blr ınikynstn kul
,J.J1Ilır. ve ''ilimlerin krnl.i.çesl,, is.. 
mini tı ı}ı:m Ye umumiyetle strf 
rnznri bir illin telf.ıkki ed~len as
tronom. bile harbin dı.garısmdn 
'rnlmai':ı Jl'Uvnffok olamn.rnrştrr. 

H:ırp hn.linde bulunan mcnıJe• 
ketlerde her gece bUtün lŞiklar 
fmıdürülür, karorW.Ir veya mas .. 

elenirse de • yıldtzkı.rm ışik l n.rı 
• •indürülenıez, ve ytldız1nnn htuJ>
tc chC'mmiyeti, bütün memleket 
karnnlıkf.a bulunurken yegiı.ne ı . 
Jdar -0lm:ıla.nndnn ibarettir. Gc

<'e de toproktan hiçbir işaret gör. 
n•iycn tayyareci gökyilrune bak.o. 
n?k yıldızbrm y.ırdımil yolunu 

ulaWlir. Zira yıldJzlar ayni za. 
mancln muhtelif yel'lerden tam 
ı;örünm~, ve bir tayyareden y1:• 
r>tzlarm va~i~ etine dal:- yapılan r.: .. 
. :ıtlıır tayyarenin mevkilııin tay:
ı:inE' ~·aıı:ırl!!.l'. 

Bu işte tatbik edilen usulün c.. 
:ı.~ları yeni değildir. Bilakis eski 

zamsnlardanberi semi kaptnnları 

açrk <Jcnizdc "etnmm mc' ltilni 
t-ı}in etmek ktn r;iindUzUn, gU -
. ~;. gecC'lcyin "Y ıle yrldtzlan ra 
~·al ederler. Fclt:ıt bıı hususta gc. 
'ni le u<'a!t ars mda iki önemli 
f·rrk vardtr. Hava bulutlu olduğµ 
• :m:ın y!ldızlar gemiden rasat c. 
<1il<'mez, v bulutlu hava glinlerce 
tiev:ı.m ettiği t.nkdirde gemi, mev
ki.inin tayini lttun bir milddet 
11iimkUn olmadıfmdan dolayı, Uı.• 
kip etme i Jüzımgelen yoldan l'Ok 
· 1-!.hşabilir. Uçtıkhr ise bu te-ıı. 
1 kcve ma~z kalmazlar. DU,.~a
, m memleketine doğrü uçan toy. 

'yarelrr topraktan göıillmemck ;_ 
rln çok btiyilk yUksekliklerde uç• 
uığundan dolayı, havn bulutlu ol .. 
uuğu z:unnn bulutla.nn üzerinde 
·ruıunurl:ır, i.·C' ol'Sdn. gökyüzünUn 
<ıaimn açık olcluğu tabiidir. Bu 
ebcptcn dolayı pilotlar her gecc

cıe, hava. n=ı.sıl olnnıa olsun, yıldız
ı,.. rdan istifade cclebilirlcr. İkinci 
"rit uç:ığt_rı sllratinin gemininltiP· 

l n çok faz.la olmasmc1nn ileri ge
l::. Yıldızl:ı.r rasat edild~ktcn eon. 
•a ı;eminin me\'kiini rnse.t netice-
1ermden istihraç etmek için 0

1
-

<ıuk<'a uzun bir hcstıbın yapılmnsı 
lf..zımdır. TecrühCli bir gemici bu 
nesabı bel'd on cbkiknda ya.pa.bi. 
lır. Gemi bu on <laki!m 7.ar!mda 
h:ırckette hulunıırs:ı da geminin 
bu k1$a milddette katettiği yol 
kısn. olduE:'tlildnn dolayı rnsa.dın 
yapıldığı ve hC's:ıbm biltli;rf za" 
ı-tanl::ır arasındaki fark ihmal t-di• 
iebilir, yan! geminin, hesap b'U:
~i zam:ın rM:ıthrın gösterdiğl 
mevkide bulwıdı•ğu kabul cd.lebf· 
ı·r. Uçak için vnz yet büsblitilı: 
bn.,kadır. Modern uç1klann sü.. 
ra.tlerl saatte 300 kilonıetreden 
fazla olduğuna göre ıtcııili on da
liikada 50 kilometreden büyUk 
t ·r miktar kad:ı.r ilerlemektedir. 
Yıldızlnr ra.53.t c<lildikten sonro 
yaprlan hesap bittiğı allda uçak 
ras::ıtlann yardımtJc hesap edilen 
mcvkiinden ro1c uza.'< bir noktaclıı 
nulur.ncn.ktır. Bu.na göre gemici • 
iktc l: .. 11 'll•lm::ıkta ol;:ın mevki t?. 

yini usulü havacılıkta a~'llen tat. 
hilt edilemez. Tayyarecilere mah-
ııs mevki tayini usulünün husu• 

blyeti hesapların rasatlardan ev
vel yapılınala.rıdır, Bu hesaplnr u
cak hareket etmeden evvel yapı. 
"nrak hcsaplnrm neticeleri uçağın 
t:;e<;eccğı mrntakayı gö&tercn bir 
nnritaya geÇirilir. Böylo hazırlan
mış olan harita yıldızlar rasat e
dildiği znman lıesabn lUzum lıı:ra .. 
maksızm derhal uçağın mc"ridinin 
ta)inini mümkj.in kılar. Jiundan 
anlaşılıyor ki harpte vazifesini gö 
ren pilotlar yıli'....ızlara dair ~ı~ 
malfımat e lde etmiş olma.lan lfı -
Qndır, ve bu Pebepten bugünler• 
de muharlp memleketlerde y etir .. 
~lrilıncktc olan pilotlnr astronomı 
ders~riııc de ittira.k ctmeğe ~ 
bur tutulma.ktadrrle'l'. 

En eski ve en ulu ilim olan aa. 
tronomiyi sevenle:- ·en b'rçoğunun 
b;.1 ilnlln de hr..rp ıı;m kullanıldı -
ğmdan mutecssir olcluihı 5ilphe -
r-'zdir. Fa.kat bu(;Un astronomiyi 
rnlnız harp için oğ"renen binlerce 
pilotlardan baz.ılannm harpten 
oonra dn yıldızlrırla aliı.kasını kc.!1. 
rcıiyerek astronomlri scvcnlcr·n i
ı;;inc girip bunların aded~ arttı •• 
r:ıca,'Tnı ti mit edebiliriz. Öyle) sc 
muharipler- fiındi astronomiden i ... 
t.jfade ctfği gibi bilAhırc astrono-1 
mi harpten tle istüade çtmı pu. 
i un-. ca.k trr. 

rinln yanını!a çal~ırke.n, bir saallf 
bir yUzUk çnlmış. b.rincl .sı.ııh ecza 
mahkemesi taınfmd~ dilıı 2 ay mUd. 
detıe hnpl11 cc:ı.:ıısnıa çarpılıtııştır. 

* Bıılıl;es'r nıUdrJ,,ıurnunıfl'ı mua\·ı. 
ni Nail ôzlmn, 1ot8T'bul mUddelumurnı 
muavinliğine uıy!n cdllml~tir. 

* Gec;;cn pazartı.ı! günü yapılan un 
tevziatı, öğleye kadar teıslıbur gös . 
tcnnia. raı..at oğlcucn ı:ıonrn tam bır 
intizamla devanı olml§tir. Bau~ma, 
her paznrteı;i günU, )ru ;;urctlc ı:n lev 
zı edilecektir. Makama. ve ıchriye fnt.ı 
rlknlBrlerl, bu suretle ynpılaıı un tev. 
zıatmdan almon iyi neticelere bakarak 
nynı suretle h'l. t.ı..nm bir gUnUnc:le 
makama ve ,~hr.ye doğıtmaıarına mU 
aode \ctilmcaı lçln te~bbtlıııe.-de bu. 

ıı;nacnl<lardır. 

* Halkcvlcrlnin onuncu yıldönllmU 
mtinıuııfüctilc C.H.P, tara!ınc:lan An ·a 
raytı davet edllml!J olan halkevleıi ısa· 

natklrları milli oyunlarını, C!Un •aat 
H te 19 mayıs stadındn oynamı§lar 

ve alkıglanml§lardır. 

* DUn mezbahada 1800 karaman, 
510 l<cçı ve ı:oo kuzu keallm lıUr. Ce. 

Jepler ve toptancılar fiyat idare etm"". 
ôlğJ b:ıhlneaiJc ktVrTCık \'C 

0

dağlıÇ kes. 
:ncmcktedlrler. 

,;ı. Şl~ll çocuk hastane.sinin yeni oı~ 
tnpedl pavlyomınun t'lcktrlk vc. ıuhbl 
tesisatının yapıJmuı lşl de martla 
oa§lıyacak ve bundan sonra pavlyon 
R~ıtaccı ktır. 

H B E 
K lTAI' ,e, eıı&eri. roman "'e. 

,·enlel'i , kütüP.h•ne ııe,·enfc. 

ti memnun edettk bllyik bir t <• 
~cbbiisiin, ınlbpet bir şekil1e ııe

ticcl<•nehilme!lil için btty\ik ~yret
ler sarfet m~ktedir. 

o 
p 1-~K ya.km(]~ okayucularmun 

memnun edeok bu teşehbü · 
~un müspet oeti<'esinden talslla ti. 
h • bah.,~1cbitel-eğim=zı ur.mvoruı . 

Şımdiden l'Y1üjdeliyabıl i riz 

İstanbul tutbol Ajanlığmdaa : 
"S.--* • w:. 

Fcnerbaltı;e f!tıMlı : - Hiç J:>osuruı mü&'llltaya 
Saat ıo Anadolu • Hl1Al: H, ŞckJp, !<nlkmayınt".!.. Soracağrm ~eyler 

Fo.u1, Zeki. Saat 12 de Beykoz - Al de r;ayct b:lS.t ~eylerdir. 
tmtuıt: H. Re§at, MUeyyet, Nejat. Sa. Bunu söyHyerok masanın üze • 
at H de Vefa · Beyoğlu: H. Sellml, rıne 1000 marklık beş banknotu 
Mustafa, Halit. Saat 16 <la G. S3ray. :Coydt!.m ve gayet tnb'i bh· tavırla 
SUJcymanlye: H, Adnan, Sadık, NI. ~!:ive ettim: 
bat. - Ih .. ne diyordum?. Alınan 

Şeref :stadı : bıılııiyesinin Fransız donanmru;u,. 
Saat l4 de tat .. spor · Taklıım: H. :Jnki s::ıffr harıl zn·hlılanıun plan'" 

:ııuzeffer, B3baettın. BUlend. Sııat 16 \ l?.rını aldıkları doğru mudur? .. 
<la Beşiktaş - Fenerbahçc: H. Şazi Bu bir! .. Sonra da uzak mesafe -
Feridun, Necdet. 1 l<ıTe tren 'Jeya kamyonlarla. ta§ı -

ııi.8••alıi&lllllıılaaı.lm••••••••••••••ı nıp srt.tiği nrkrclc tekrar ktnu. it* l!I km dcnıza.ltı gemileri, hUcum bot-

si. NEMASl NDA lnrı ve nakliye b~t!arı in§a e<li _ 
j or muydunuz, Vilhclmshafcndn" 

YARIN MATiNELERDEN İTiBAREN 

GALA MüSAM ERESI OLA RAK 

Fra·ı .t{rahtm yUzü kireç gibı 
bembeyaz kcs.ilıni:rU. Yüzüme ıAclı 
~etle bakı)ordu. Hic cevap veım . • 
di. 

HiltOn güniıJJcrc .ı;undet \c ıstırabı tattıracak, her lm lbde aşkın etı llih l 
destanını ~ıı tacak a h!Ak1 hayat ve gençlik filnıl. 

GüZ ELe 
Türkce •özlü - Arapça 1arkılı 

BAŞ ROLDE: Jık Tiırkı:~ sesli " latan b111 sol.akları,. 

lilmio!°ıs!:: :u alan AZiZE EMiR 
meehur yaldlllarındıın 

Emsnlsl.z. bir JDC\'Zu .• Abliiki bir eser ••• Jbret "11ınacuk r.aluıelu ••• Kadın, 
içki ve liCfahat lalemlcrl". l.Uka vo nsn ha~ ııtrn iç ) İl/.li ... h.ahlreııln gaz 
kam&.stmcı ııalonlannda., clhaıııUmul lslu•nıl rl~ ı• p lılj larında gU;,.eran 
eden hakiki bir \ 'aka. Hcrkcal te.ıılr edecek prk mulllkiıtlnlıı eıı a~u 

..,tulara. Bütüa cörıUI ve kalblerl me.tedecek IAhu tı nniuıcler, ~h ok· 

P YJlll lılr mOıılk. 1 
Yer bulmak için lfitfl'.n ııenas saatlerinde gt>llnmesl. 

- Cevap \·eriniz! djye bağır _ 
dım. ;su (montabl "emiler eistc _ 
nıj) rlenilen 6istem nedir: Zim 
ben Klugun ı ok gizlediği plam <lu 
ele gecird:.m, Frav Kralıt!. Bu tn~ 
yı:re dafi gemiai de monlc.bl s s • 
temeli! .• Yani gizlice. yer albıdn 
yapılac:ı1: tezgü.hlarcla ını;a cdilc
ı~ilir ve aonr:a. herhangi bir ycrlle 

• ıcurularnk cle-nize indirilebil.r bir 
cıemi pliimd.r bu! .. 

ı Siz Rlui;;l::ı. beraber qalı;ıhğınır. 
;1.::man hcrhalclP. bu meseleleri öğ
·endiniz. mademki denız i~lerine 
hu ke.dar merak ve vuk~funuz 
\'nr? .. 

- Knn bu adam ? 
niye sdrdum. 
Frov Kıtıht gülclll: 

::\Icrak etmeyiniz!. Yabancı.. 

• 

Uen birer kom·ie 
kal'lllacak .. 

o-

·Nisandan itibaren 
üç aylık verilecek 

Ticaret vekMetl. ithalflt ~şyı>sllc Mart avına mahsus ekmek kart. 
yeril isWısat maddelerinin viluye.Ucr ıııı mm dağıtma işi tnmamlanmıfı
dalıllindc tev,ziatı için yeni bir karar tır. Her ay dağıtılnlaktn olan ek
vcrnılştır. rııek kartları 1<;\n fazl:ı zaman sar-

H ~r Jdıtımı7.& glSre tevziat irin fe<li!dlöfoden ni.ı;.,-ın avından ilib::ı.
ılynt murakabe komlsyonlsn, umum! r:n ~kmPk knrtlal'l Uc n~lık olnrak 
surette me§ı;ul olmakla beraber he.. Ycıl:nesi düşUnUlmc>ktcclır. Bu su
maddenin tevzlln!, tıcart:t odası rC' 

1 

retle dahn kolayl?I: haı-11 olaea.k -
ıııı lı!zzat ve bu maddenin ticaretini ti'!'. tıu;e b'irolannda ~nlı~:ıcak me-
;>apan tanmmııı ticaret. erbabından .ıtuı lum her biıinc 4000 va~an -
Uç veya beş kişilik bir komite ynp:ı . ·lruı io:abet etmt'ktedir. Bu miktar 
caktır. \'llAyct ve bölge ia~e mUd1lr _ fnzla görUldüğtinden lCOO vatan
ıllğQ tnrafından uelma kontrol nltmrln İMtı bir memur verilecek \'C ıne· 
bulunacnl•tır ııur kadrosu ar~ınlacaktır. 

~--~·~-o o--~-----

Oftmrllılere 
kolca alınacak 
Gümrlıklcrdc kol<'uluktaı c.lan 

mün!.laller son z::mıanlnrda c;oğai· 
<iığm.daıı bu mUnhallerc imtihanla 
or ta m ektep mezunları alınroas.ı 
1 ekarilr etml~tir. Bunun için mar
~m onunda, bütün memleketteki 
gijınrük k0>lculuklan fc;lp Ankll.?'3 , 
tı:kcnderun, :\fenıln. Trabzon, 
Kars ve Van gümrüklerinde ımt:
han yapılacaktır. 
_ l mUha.nfa kazanan gümnik 
;cok:uları l O lira asli maajla vn 
münhasıran t~ra gümrüklerin e 
tayin olunacaktır. 

Basın birliği azalarına 

Türk Basuı Birliği lıtanbul Mınta • 
kası Reisliğinden: 

Yıllık auvaremlz 28 şubat 1942 cu. 
martcsi gUrİU akpmı saat 22 de Tak· 
sim belediye gazinosu salonlarında. w. 
rileccktir. 

Birlik azalarına ayrıca da\•eUyc 
yo11nnmamıştır. Basın kartıarmı al _ 
mı~ olanlar bu kartları göstererek eş_ 
lcrUe birlikte b&lomuza geleb lllrlcr. 
Kartlannı a1maml§' olanl&T Mmtaka"t· 
dare heyeti klUblne mUraco.at cacrek 

knrt yerine birer belge aımalıdıtlar. 
Birlik azalarının e§lerlle o gece ge. 

llp ev sahibi maUyle sayın davctulcri. 
ınl.zl kar§ılnm:ılarmı rica ederiz. 

Kömftr ıo karaşa 
satılacak 

Pendll{, Kartal, Beykoz ve Şile gtbi 
mubtcllf semUerc:lc mangal kömUrtl 
bulunduğu nlılkod:ırların yaptığı tet -
kll<ler netl~dc onlt1ş1Jmıştır. 

Burnun fazla g5rlllen kömUr getir 
ıılcrek diğer ihtiyacı olan kazalara 
Jat;-ıtılncakbr. K5mtir nnrkı Uzcrindc 
tctktıder ikmal edilmiştir. mımllr 10 
kuruşa satılacaktır. Dwın ai\ kanır 
ı lı\kadnrıora Ulldlri ccektir. 

Rauf Orbay Londraya 
gidiyor 

Arka.radan hn.bc ı· verildiğine 
göre, I .ondra bUyük elçiliğine ta_ 
, . .m edilen Rauf O~ay ouma günü 
Tcros ekıısresiyle Mrsım hareket 
eder.ek, oradan tayynre ile Lond. 
nı.ya. gidecektir. 

Uç aylıklar 
lstanbu1 defterdarlığı, zat ma

~ları sa.h!plerinin Uç a~lık maa~ 
ıcdiyntma bütün mal mildilrlükle
rinde martm üçUniü salı günUnden 
fübaren b'c>~lay~akbr. Mal mü_ 
l1lirlükleri nıaıı~ tediyatma ay,n 
tiokuzuna 'kadar mımara sırasiylc 
•)evam edeceklerdir. 

Batvekilin ziyaretle ri 
!Ankaradan haber v~rHrliğlııc 

nr;:aran, B:ı..wekil Refi.k Snydanı 
·ı•:n öğleden sonra. Ticaret-ve Zi· 
r:-.nt vekfı.letlerlne giderek vekil
l~rden muhteur i<ıler hakkında 

Edime _ lstanbul arasında iz,<tfıa.t o.lnu:ıı ve dirclttiflcr ''er• 
otobüs seferleri mi!'ilerdir. 

EdirDCdcn Mber verildlğlne göre, Karamürsel • Gölcük ve 
koordlnaeyon heyetin.in koyduğu ben_ İzmit arasında vapu r 
zln tasarruf kaydına uymak lçln .ı\nkaradan bildirildiğine ı;örc, mu. 
Edirne • lst3.Dbul arasıııdaki otobüs n:ıkalAt vckCiletlncc göruıen !Uzum 
scrvisterı bundan altı ay kadar evvel llzerinc Karamürsel, değlrtncndcrç 

kaldınlrnış ve bu tarihten sonra halk I Gölcilk. İzmit iskeleleri arnıımda yl'. 
tstnnbula Babaeski ve Alpullu yolu i. 1 nl bir servis ihdaiı edllmlşUr. 'Bir iki 
ıe gitmeğc mecbur kalmıştı. gUndenbcrl başlıyan bu seferler için 

1'~ııkat yarısı otobUs ve yarısı trenle tatbik edilmek üzere yeni bir tarife 
alınan bu yol halkı hlr hnyll mll!kU. 1 yapılmıştır. Bu yeni tarife ile bllhas. 
ıılta sokmuş olduğundan alAkaJı ma • ı sa GölcUğc gidip gelecek işçiler için 
kamlar t.nrafmdan son gtlnlerdc yapı. µek ucuz ücretler tcsbit c<lllmiş bu· 
ııın bir tcşebbtls Uzertno Edime • 18 . 

1 
Junmaktadır. Snbah ve Akşam olmak 

tanbul ve İstanbul • Edirne arasında llZcre günde iki serer ynpılacaktrr. Bu 
otobüslerin gene eskisi gibi işlemesi . seferler için dcıı!zyo'lnı ı ld:ı,rcstnce Su. 
ne mUsaade edilmiştir. , vak \'O.puru U>h .. is <'dllmlştlr. 

~-iiiilff A~ 
istilası nasıl hazırlandı 
J/D! U>J Ha.rbi11'.asıl l 2! 
1nuı-'ll~oirece?.r< .~ 
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.nız d"ğildir!, Bcn!.m teyzemin 
ı;..ocuğudur! Miltlll.ş bir deniz in .. 
:-eıat ustasıdır, dedi. 

- tsmi? .. 
- Ne yapecaksınız 18minl? 
- O da burada Kölnde mı bu -

Junuyor?. 
- Evet! .. 
- Harp zamnmnda, bilhassa 

böyle srrnda mlitlliş bir deniz in . 
ım.nt uGtaa mn Kölndc buluna.bil
mem garip b~ scy değil mi Fıı:ıv 
Kraht·: .. 

Frav Kraht mahzun bir gülü§ • 
ıe güldü: 

- Evet, neden as'ter olmamı~·: 
Ncde-n iıı~:ı.nttn çıı.h~mıyor? Bun -
lar nklrmz-ı geliyor, değil rni ? •. 
.ı:ıakat benim teyze çocuğum Hans 
~tunn hakikaten nıüthtıı bir de • 
..ııiz im::ıat~isıdır :ımnm. zavallı tez 
gdhlarda bir kaza ı;eı;irmi§ oldu • 
i;'U için ş'mdi sakat bk adam hc
llnded!r!.. Çalı.'jnmıyorL. 

Likin gece giindtiz gemi plan . 
hıiylc me!fguldür! .Ah!. 7.a.vallı 

Hans, geÇinmck için de bcnJm 
yardmınn:ı muhtaç olduğu için 
T>Ck malıcımtur! .. 

Meseleyi kavrnr gibi olmu§tum, 

henüz gittik<:~ daha esrarengiz 
bulduğum b~ kadıncağızın sanıi .. 
mi~·cti'Pe itimat e>tınerr.eklc bera• 
l;.er ... 

Z•hnhnde ha.lletmlye ~alıRtığını 
nazaryeme göre, ~ilphe yok iki mU
hcndls J{lugla ber:ıbeı· çaJJl{an cıı
rnr(>ııgiz bir adsrnm daha ipucu 
ın.c\ dana çkıyordu. 

Fran Kmhtın b:ılı~citir.i bu 
Hans Htmın. her halde I<lug ve 
l•'m:ı Kraht kumpanyasının mil -
him lrnrmıı.ylo.rmdn.11 blri ol.ıc:ı.ktr. 

I• n. ı Kn:.ht, benim bazı gizli 
r.'lesek·:er: pek fazla. öğrenmek mc 
ra.kmda olduı:;'11mu gördüğti halde 
.en.ha ıılçin hiç k~rulanmamı.s g~ 
bi hal'Cl:et ediyor; hattA bana hiç 
gilçlük çrk:ınnaıksımı Hnns Sturm 
~ibi Yeni kapılar açı)ordu? Para 
için mi~ 

Yok<ıa Klugun bazı esrarına ha 
ldkııten vıı.kıf olduı'hımıı cl'mu; 
hn.'lci1ı:aten Kluğun plfı.n~· bulun • 
rlıığuna tam:ımfvlc 1::.uıaat "dircil-
ı!i için m.i? • "' 

Yoksa, naz.i Almn.nyasmda hig 
ıımulmıyııcr.k .. ekil~c gayet gizli 
ç:ıltşan b:\1.ı pek müh1m te9k.Wi.tın 
lizerine mi dıl'mlilş bulunuyordum . 
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,r ,.. - -- -

jHAl)i~ŞElEl< 1 
f'l'~RB~ 

Et meselesi bir 
içtimaı yarmm 
meselesiydi ı ... 

Koyun rtı ~ ıl.ı:o 1'uı'lı tur ; onu da fiil· 
53.plar na7la, tınJ vanm fena tarann. 
uııı ı,atmıık ~:ırtllc veriyorlar. Sığır r 
ti ı,emikli ıılar:tl• ~üz. yirmi li.uruşs 

..atılı.Hır. Iiın.un dine gl'llnc~(l80.l00J 
J..'iınış :ım ındadır. 

Rıınlar tin bn~nl•ll fjllrlla r ll. gü~ 

pahıılı mıdır, dl'ğh midir, !hllml) onıı 
l'as::ı.plara göre ucuzdur; fnknt a lAlrn. 
ı.lar :resoıt daireler böylo demlyorınr 
HaJtalnrdaııl>cri l'1 1t1cselrsllo uğrn<.ıl• 
~·or; .gn7,etr.lı-rdc hlrlbfrtnl tut.mQ'llR 
hnbcrlPr göriilliyor: bir ~l anluma1' 
nıllmt.iln değll. ırııktıt glkAyctııniı 

y!lk; zira. h lc• olma.un odun \'e könıhr 

ı.;lbl kapanm cli.rı.do 1(8.Jao, 3 almt tir 
lrnç kilosunu bulmak lçln deniz kenar
lıırmda \'e)a. dükkAn önlerinde ıınat· 

!erce, günlerce ~.ldoten, ~k znıan d·ı 

hiç. btıhınmryan bir madde haline gel. 
mrdl. 

tstaııbolun \'lll.tilo iki bUyUk dt•rdl 
\'anlı : Su ,.c et ... ııu derdi artıl< ltal. 
ıruınw•hr. raırnt et derdi dc\am ~I 
~or. Bundnn dört lK'Ş asır cn-t"I, Ar 
nıpl\ dcllotlcrinln hl'"1Ü7, halka hl'lmct 
1 ini blr vaılfe edinmemi~ olduğu lılr 
dm.1rCfe Osmanlı devleti halkm yjyl"Cek 

\8 :Jllkacıık ihtllııtlarUe yakından m~ 

gul olıırdıı. Rt nıcsrletılnc de p::utı,ah 
dh'ft.nmda b lulırdr. rı:ıhdı• bu mcwu 
il7.crlıu1o ynı:ılnıış yll7Jcrce fcmıan 

bulmnlc mUmkUndür. 

o dc,'irdc lcasnplık bugllnkü ı;lb1 

rn nıtihlm \ O !>Arlı blr ticaret dcğlldl. 
hiç ı ıms.~ knsaplığn scrma.ye lcoymıız. 
dı; çlınkü ba ~ kAr bırnlonazdı; dev. 
lı•t halka kArla et ııa.tılnınınna raı:.1 ol. 
nıu3 ordu. nunun l~in de tııtruıbolun Is· 
lf•m wrn L<;IAm olmıyıın zenginlerin . 
dt'n baziıan ister lsteınt2 lm.Aap yıızı. 
lırdı; knsaplık devl~tçc onlara yüklen. 
ml"I b'r ho~. bir \1l7.lff'l sayılıyordu. 

Rimpto göm böylcı im.sap yazılınlnı
d.ın blrf kurtularnamr~, Mısıra. knrnıı;t. 
Dalm sonra 1 t:ınbnlıı dönmliş ve ııad. 
l'll7.nınrn kAtlplerl snlsma gtnnlş, fakat 
knı;nt·çılığı çok geçmeden anltışılınea 
ıwnı<'lı ddterc yn1,rtnrok s:ılhaııo~·e 

gliııtlcrilml,. 

Uir 7.am::ınlar li118aplıınn Ç-Oğu )"ahu. 
dllcrd(\n 111>çlllyordn. LAkln bunlann 

z:ırarları da d~linU!Ur; ,·crdlklcrt a . 
ı_·ığl lmpatm:ıl.: üzere para. ödenirdi. 
Uu p:ım. :t.eııglnlcrdcn toplıınmlı; ''ka· 
sııp ııktcsl,. denilirdi. • 

lllr aralık knaap açığuu kapatnıak 

nw_,.., mlllılUman ,.e müıılünuın olmıyan 
?l'nglnlerden toplanan para ona r bln 
:lltını bulmuıtıı. tına.ret mUtc\·ellllerl 
de pars verlı1e.rdi. Solmllu zamanında 
bir defa bu para altı yih: dok111an Kklz. 
bin akı;c olmu,tu; apğı yuk an ylrml 
bin altın, lmdlkl paramuıa (700.000) 
llra "ecıer. Saıtrazam Sokulln l\lehnı~t 
paşa da btn altın \'ererek bu lt~kl 

~ llkıııelc alı'ıkaıııını glisterml,tl. 

Gürtllüyor ki et meselesi ticaret me. 
sdl'sl dt>ğll içtimai yardım meselesi, 
dc,·ıetln hnlkn kaf!ı başlıca vazifesi 
oluyordu. Bıı bakım4an o zamanki Av. 
rııpa. de,·ıctıerl 114' Ttlrk devletinin 
mnkeyesesl için kıymetli bir mJsal ete. 
ğil m i ? 

KADIRCAN KAFLI 

h'ran Kraht da benim kendi işle • 
rindcn bazı husl!Slara yaJtıf oldu • 
lhtmu görerek, acaba, onlardan bi
d olduğumu mu zannetmişti? 

Yokta, ilk a:kluna geldiği gfbı, 
lmdm benbt .Alman olmadığont 
~ezmiş veya kendisine gizU arl:a
claşları tarafmdau hakiki hUviye .. 
tim öğretilip h:ıber verilmişti de 
bu cerercngiz kadın OOti bir tuza .. 
i?a dtiçilrn:eyc mj ~ıyordu? 

BUt.Un bu sualler hep binicın zllı 
r.;min içi::ıden, motör,lil bir kıt'ıı 
gilil, yıldtrım sura.tile geçuıer. 
Doğrusu, kO<'a milhend;s Klugtlll 
rla kafası bnlta ile uçtuktan sonrıt 
ba..Jtalık bir kafa taşnmmuya daltfl 
ula dil>kat etmek mecburiyeti 

.. .. rdı! 
11 !raf ederim ki, Fran Krr.htıll 

•tısana git.Ukçe hayret veren gizli 
zekiır;ına nufuz ett:kçe enı.Iişe1Jl 
cl()..o nisOOtte arttığı ~in bu k!.'1111 

öntinde pek fa:ıla ileri gitUgıttıc 
nrdim olmıya ba.şlWill§tun. 

I<'nke.t, bir ta:raftnn dft, l(lugu'l 
l<' iıH' di.' •mckle bugün .AlnırınY11· 
rl<ı p!'k nadir vaki olabilecek }JBJ'.l"' 
kulade esrarengiz bir hadise ıçıııe 
girdiğım heklund."'tl emniyetinı de 
g:ttikçe kuvvetlenmişti= Onun i~~ 
r,icldetli bir merelm da. kapıJını,ı.ıo 
bydım. 

: ... dl 
Kal'61Jlldald Mhtc -e\•et, lJ~· 

r.ı-tık t.amıuntyle Byle dilşUn.U~:o
rum~ sahte bulaşıkcı ko.clın ben~ 
L1rdenbire duraklayışımdıı.n ,,c _ 
zümd"ki endi .• cli Ye düşlınceli }lll 

lmdcıı derhal !-'ezinnıi!':ti, 1 
( lJCL U/111 1 tlf 
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\J.IONE ŞA.RTLARJ 
Türkiye Ecnehl 
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... tc1are reıetooa: ıuıo 

· llltlllir sa9laları 
(~ tarab 1 ndtle) 

mantı sokat;rında, l~ numnrada oturan 
ila.ıı:ınm evinde ar&ftlrma. yapılmıf, 

bahçedeki samanlıkta iki varil içinde 
207 kilo bufday bulunmu§tur. 

* Unkapanmda çtni !abrikaar sa.hl. 
b1 A bdl öztaem buğday sakladığı ıst· 
rcnllmif, üç çuvı\t lçinde aakladıfl 

283 kilo temiz buğday buhınmuctur. 

Yanın<bkl zzıhlred Etrcfin dUl;kAıım
d3. da dç çuval arp:ı, mısrr, b~ıtday 
krrma.sı ele gcçlıilml§tlr. 

:Mallar mUsaderc oluıımuı. suçlul:ır 
adliyeye verflm~tlr. 

RenrJn alda.mı, 

SON 
BiRMANYADA 

(Baş ta.rafı ı nctılc) 

C!ıittagong .l.iın:ınr ve lıu<lu<la ya • 
'un yerler<lc!:i ahali ~ltılncak • 
trr. 

J,onılra, 26 (A.A.> - Madl"as 
-:-2.dyosu Bindist.anm Birmanyn. hu
dud11.nda Cbittagong ile Hint lıu • 
'ludund::ıki bazı yerlerin boı=ıaıtıla • 
<';ı.f,'Inı trlldir.miştir. Itaoyo bunun 
lıaYtın menfaati icin yapılacağım 
paniğe mahnl oıMadığrnı söylemi.·~ 
4:.,.. 

Slrl<eclde, iıs Bankam knrpsında. 18 ~··İ.uudra, 2~ (A.A.) - B.B.C.: 
numarada benzinci .f'icykelln dUkktı.nın l E'rmnıı) :~ıt<ı. son 24 &c.nt zarfın. 
da s teneke benzin' bulun mut. bunun 1 .b yeni mulınrcbe olmnmı tr. •üs
§Otör Htı .. an E.!entc;ıe tarat'mdıuı bu - ~f~n .dilşmım kuvvetl~nin taz;.:j~! 
ray:ı btrnluldığı anJa§ılmıştır. lı ·crın:: Hangond:ın bınlerce &vıl 

B~nZ!nlcr o.1ınmı§, suçlu şoför ya ç1kar;lrru~ ve levamn ba.~'ka yere 
DUn Avam knz;ıarasuıdn. harp duru. kalnnarak adliyeye ,ıerUmlJtlr. ıA.~l"Im~trr. Rang<md:ı. ışz:klar 6Ön• 

.mu tlzcrhıde tekrar mUmkcrcler ya • Jtirii'rnü~. örfi idare il!n edilmlg • 
~llnı15tır. Eski t.arbl,yc nazın Hur Be. l.\luhteklr ı.ömürdilN 1 .. ,ir. 

"§a. lmbln de yııpı'nn de~ı .. ı•··"·lcrin k" u t1 Mcvıoı! un .la~" ı 'arın mcrkC7.İ Binnanyaya ... e .. ..,.,. Kasımpa,ada ·um re , • .. •• M 1 1 . ld.ır ~ ' 
Avaın kamnrasuıın bUtUn malıfıllertn· J.apnnmdn kömUrcU Hnss.n Tııynl:. ez. 11

' ~~ 811
: nt~ n. ~ lillmnga hıı 

r!e iyi k~ılo.ndığuu \'C .Kripsın harp l<:uzgunculdn kömUrcU Sııbatay ve ~r·n;~.r~:.~ ~os .eıcn t~ . er vlcar -
kabfnesıne girm~~lmn derin bir mem. KurııQCJmedc kömUrcU Salih kömUr ır. •'Y~ ,..~ ~U\~l~• erı ace cc 
nunıyct U)'IUldırd13mı sylcmlştır. Hor uzerlnde fhtlldlr yııpmı§, mahkemeye • ·.~ba do~ru ü.Jn er ...,·or. 
Scli§a Singnpur hakkında mU~add t ,. rilmt,lerdir. Sa~p;on, '?6 (A. \.) - Bir Japou 
tellkidlcrde bulunmu , Hlndmcri müt. !'tlnhkf.lm ,.c tc-rld olıınan nınlıt•·klrler k~ynağmdnn blldirild'ğinc ""Öre, 
tetikler dnvaSIDA ııuralc clt rııırk için $n.ktt3ğacınd:ı. bsJ\kııl Vııtambo~ .:;itsng nehri iluriııde tesis edilen 
~nıanın henUz müsait bulunduğunu mevcut Uç çu\•aı kuv yemi için lx'yan~ i ngi1i7. hattı ~~ğı Blrmanyadn 
·lerı sliroıck Çankny; k tıuc bazı tıı."·· name ·ı.-cı-nltmlş, riO llrn para cczaaınıı '55 k'kml'tre uzunluğunda bir sa-
81Yclerdc bulunınu§tu. Umanın kt Brt- çarpılmışur. ha boyunca yanlmıştır. HnttA Ja. 
tanya hUkfımcU kenJlslnc sUrnUe c<ı. Edlrnclrnpıd:ı kutucu Yue! mukav· r.oıı kıtalarınm bazı ileri kuvvetle. 
\':ıp vcrccekUr dcmıour. Hor Beliva vn ilzrrlnde thtıklır yapmır ve mıı • .i Rangoonun 25 kilometre ötcsin
!l.'ıkcrt harokeUcr hakkuıdn bazı şey. ku-vn tnclrl K!nıDl de dola:,,!ırmrş. .ıe Iilerluyn varmışlardır. Yeni Del 

r eöyliycrck t,;lmtlı arlık hıçbır or • tır. Ysrıe! mahkemece te\•!,tf olun • ht radyosu S:t.angm bir noktadan 
•:.tnun nereye olurıo olsun icabı kndıır mu§tur. ıı~·Hı~~m Mylcmekte bu noktayı 
tuyYarı?Bi bcra~rtnd olnıaılıın gondc· :Marpuççuıtırıla mezeci Devld, kar. tası·~h etmemekle ber.ıber Japon • 
llltnemesı pnmsıplnin kabulil !Uzu. ne.!1:ı: fe.Z}n :fiyatla ekmek satmıı:, mab Jr.rm ağır kayrplıır verdiklerin! ve 
'lluncıan bahııctınl§, aynı mW iha:wyı ltem"c 2!'J tirn parn l'CZMınn çarp?l - bu muvaff:ıikıyetten istündo ede • 
bahriye için de varıt sordUğGnü söy. ınl§lır. mcdiklcrlni ılAve eylemektedir. 
h:ml§tır. 1',orc! otorııobillerlnc mahsus ınahru· 1 lr.gili.zler P..angonuu nıuvnffakıyet-

liarp kablne•lntn yeni nuuımdnn ti dlıılirl 27.5 ura y(rlnc 00 liraya sa. le ro;ida!a..-ı edilebilecc~i knnnalin 
hrlp.ıı kamarada u demeçte bulun • tnn, Slrkecıdc otomobil lc;-nzımı satı- •İ"or:ıcı. Binnanya hUkümeti Bir. 
ınuutur.: JapQil hUeumu .s:rtımwı hiç cısı Stıbrl ne ~oför TnlM ela mahltc· mt:l)'tl merkezinin ilOncl b.'r Tob. 
r.ı;~ zaman taşımadığımız derecede a· mcce t,A?\·klf olunmuşlardır. ruk olabileceğini eöylüyor. Şehri 
t bir yUk koyma.I .. ta olduğunu bllL ı ,_ -- be:.- taraftan kus..-ı.tan ırmaklar mü. 
'

0 ruz. Fakat bu 110.'lie yük lngU!z miL Çankaya motöril .1afa.avt kolnylaı:;tırabilecek ve Ja-
leUni Yere dU~rmlycccktlr. BugUn son ponln. ı,n karı:ı konul.nuısı ook gUç 
z:rcrlmızc gUveo!miZ d:ıhn az değildir., nasıl torp. ilendi rııan sızma. tabiyesini tatbik etme 
ı; akat haftalarca belki de aylarca luıd !erine mani olabllecektir 
Clld~eli devirler G'cçtrcccği:ı:. Du ıtıbar (Ba!J tarafı 1 ncide) Basmın verdiği haberİerc göre 
ıına zater lçL'l F;"ayretıerimlzi sıkr§tır- Ta:rla.ndcla Ksiengmoiden hareke~ 

ak indirerek binlp motörden açılm~lardır. -
t:i'~nındayız.. Denizaltı o 11rada ıemiye bir torpil eden üçüncü bir kol, Blrma,nyarun 

HABE~l--ER 
i 4 i 7 Q ZLWWWASl 

Ame ~a a tanare Al I 
blcuma yapıldı iDi man ar 

yapılmadı mı 1 ' Kafkasyaya 
(Baş tarafı 1 nddc) 

Di.ı11 gece 1Als Angelos ilzerinclı~ 
ton•arc ucnınınışlır. Daha cloArusu 
Llz bu kannnl!teylz. Ço'k lfCllİ5 bir 
keşif yapıldığı hnldc hiç blr tny. 
~ ore sörülmcınlşlir. 

Ncmuork, ::6 (Jl. ı.J _ .\mcdk'1 
k•trı 5ı üzerinde ~ ııpıldı~ı hnbcr \'C-

1 ilrn ilk hnvn hücumu blı ~srnrla 
tr1üliıdür. Batı kumnndnnhğı la
rnfıııdaıı S:m frnnsiskoıfa ncşrt"d i 
len rc'inıi 11ır <lemcı;lo şöyle deni. 
lbor: 

Wabcrlcr tezndhdır. \\ oln)ları 
ıncydnna <:ıkarnıak için büllin gn~ ~ 
retler snrfcdilıncl4tcdir. 

l'i,\l, 2f; (.t.A.) - O.F.J: Aıııcri. 
k::ının l\:ıiiforniy:ı :;,ıJıillcl'i iiı.crin. 
tlc tnyynr~ler u,·nınsı fızcriıu.~, 1.os 
. \n~clostıı ı.şıklıırın J\:ırartılııııısı cm. 
l'ldilrnHir. 

'.\Iek~ika hiikiııııcli Pnsirik sahi 
il 1 • 11< e bulunnn bilUin Jnpanlnrın 
JfiO kilometre icçriye çekilmelerini 
cnırclmi!,\lir. 

LOs ANOF.l..OS t)zERlSDE UÇA1'. 
Ot tM 

Los Anot'fos %6 (A.A.) - Los An. 
ecıos bölgeaı Uzerlndo yapılan uçu' 
hakkında muıahttlcrln mUtaleasınn 
~öre, uçan ı:ıey, bfr düşman balonu • 
uur. Bu nıli~ahfUer, balonun yarım 
sant mllddetıc 3:> lltı 40 kilomc.t.rc mc 
.sare a"tı'!uır h lb • 

' <> • a ukt bir tayyarenin 
bu mesafeyi dnh a az bir zamanda nln 
cnğını belirtiyorlar. • 

l.os - .ılnat.'/o.~. 26 (ıt.A.> - Bu 1 
g1.:cc saat 2,2:i le 'Knı·ıro . h 

1 
1 1 

rnı) .ı ıızc 

r -"'.~ müıclıarrlk lılr eh.im göriil: 
duğu h:ıbcr verilerek ışık - l" • SOOl ur-
mc cntrl verilmiştir J> .• 1 .• 1 1 
dcrh:ıl ı,:ök - - - • ı OJC .tor er 

) uzunu laroınıı a lı·ışl~ illi .... ~ 
ş, nynı zanıondn la) yare karşı. 

ko.ym~ lopı;usunun mlitrndclil mer 
mılcrı müteharrik cisın· k 1 

111 ~'a ·ın ın. 

da Pa1Inıuışl1r. 30 kndnr .• 1. ı ·· ·· proıc ,_ 
~run ışıkları orlnsındon nıiile:ıd. 

dıt l:ı~yarcfrr sccmlc:ıllr T . • • • v • O.)~:trC' 

hücum edince 
Sovyetıer de 

Ba tık me leket
ıeri~çten geçere 
Şarki Prusyaya 

taarf uz edece ler 
Londra, 26 (.\ . .\..) - • 'lyuz Kronlkl 

ı;azctcıılnln askeri muhanirl Almanya 
nın kendisine son derece ıuzumıu oııı.n 
petrollert ele geçirmek üzcıe ilkbahar 
(h Kafka .. yııya karşı ynpacağı bilyUk 
bir tnnrnız ihtlm:ııtnden bahsederek 
diyor ki: 

.\Jmanı.ır, b\! hr.rckcU ı;.;lmdlkl Rus 
)'Qrilyüıı dal~asmm hcnUz dışında du· 
ran Smolcnsk, Brlansl(, Orcl, Dnlep. 
ropetrovsk ve Ta~nrov gibi mUstah· 
kem mcvkt!,.rden başlıyarak yapmak 
llmıdindedirle ... Rusların l{nfkruıyn. • 
ya kQ?'§ı olan Alman pl!l.nlarmı altUst 
etmek için Baltık ınemlckcUcrlnden 

geçerek §arkı Prusya ıstıkametlnde 

ıı.1ldırmak arzu etıiıelcri muhteıneıdtr. 

---~--

Şark cephesinde 
(Bn~ tarafı J nciılc) 

l.ı r, ına)1tl:\r dö5cın işlerdi. Şehirde 
pclr<>I sornıclnrı, Yıyc.cck depolan 
tco;h r·dilıniştl. Alnıonlnr hu ke. 
~:ııı.ır ı.ıarnı:w gcce«cğim:zı bekle· 
ırıiyorl:ınlı: yapılan hareketin mu. 
' ffakıycti ani olmnsınn hnalı iıli. 
Dunun için askere ınüınkiin ml'ı·tc. 
be çabuk llerleıncsi ,şehre hücumla 
s:rnıcsi lıildirilnıişti. 

.\lm:ınlnr, şehrin şima11 şarklsln. 
de i<1lihk:inılnr )apmışlardı. Diifor 
kısıınl:-ır<lıı lıatnklık. göl ._,, r.clıir. 
lcr lnbii miınialar olu)'orclu. Fakat 
buz lul'ln ııclıir!cr ideal şose v:ızl
fr~ini ı:ıürınü~ nskerleriıniz siliılı 
rılmndan 2ri l~llometrc ilerlemişler 
dir.,, 

S0l'}'E7' TTWLf<~I 

C:azet.clerin polis ' rulli:\ e Jın 
hrrlcrl arasında b, ~.. '•,ı Mr:ı. 
ıhı b:mı.ıı ela st~ ı:;ıiı, • ı 1':ı-:lıklar 
~özUınUze çııl'par: "Bir Jl l o hırsı. 
ro yaknlandı", ''Pnltu hır ızları,, 
"Bir palto hn w nlh ny l!!1Jli CC1 

7!1<iınn mahl(fırn oldu,''. 
Palto hır<jızfan la'j mel lıninllc 

t'nall.rete gecerlcr. Jfah\ l 're.le, 
:ı:ıltol rmt 'llnlurıD!l l YU!, ia\ la. 
'n clalt!n, lıeı. 'ilerini ;..,ı "'".iıllin 
• m·nkkat zın kin.::ı knı t • ~n. nnr-

r.ilelcrinl fokurdatıp çn: .m ) u 
dunıhynn, btı.•darmı ~ı.cte ı>ütun. 
1.:ırınm iistiinden iknldımuvu.n hl . ' . 
rnhanclerdc, me:\ hnnclerde mc am 
k~~·iflcrfnl çatmıyn. ~.alı n, birçok 
lru ım1ann dal~ınlrld:ınnd:ırı, gaf• 
lt-t lerlndcn, :.nrhoslul;:lnrıncl. n 'e 
ihmııllerindcıı NJfado eder •lt ıuıl • 
tolarmı ç:ılnrfor. {ı.,ta. icarda bir 
cok \ n.tnmla.-ılnrr <ıoğuı.t:uı dr tir 
tıl'rctirlcr, 

llırsu.lık denilen bu kötü, uğur. 
:.ar. "'ınıfnı bu şubcsind" ihtisas t;R 

hibi olan palt,o hırsız] rmın }lel< 
C()SUrlıın Ynrdır. Bunlar, u' ultat 
yazıhnnclcrinc, ticaret bürolıı.mın 
~irmc:J\tcn çekinmezler. Portınan. 
todalti paıto•:ı.rı sırtlıırm3 siyer -
Jcr. UöyJe ~özü llCl~lercll'rı lıiri 
-hntırımı.lıı. ltal<lığma ı;:öro- ınfül 
deiumumilcrimlzclen birinin palto· 
'tunu çnlmıştı, Hem od.u;ındnn ... 

Bana bu sntırlnrı yn:ı:dırnn, ~il • 

zctclerclen birin(le giizlime !:IU'l>an 
bir palto Jursızının m:ılıl,İLmiyctini 
lilltlircn bir yazı oldu. Gaı.ctcniıı 
'erdi~i lınbcre göre, filha'cilm hır. 
"iZ ınahkiım olmus, olmıı:; nmn, 
paltonun yeıinde lcller ~:yor • 
Paltosu ı;alınan Yntnnılns, malıkc 
mellen çıkar)rnn ııöylc demi : 

- lı.rsr1. ccz~nı bul:ln, ala, 
güzel... Pnlmt bu soğuk ızi\nl::ırdc 
ben ıınlto uz !mlclırn. 'enis'nj yn1:. 

tırmn~ da lml;in yok. Şln•di bir 
palto ısmıırlamak bir npuhmıuı 
ynphnnnkta.n gti!;! •• 

JJııf:n ya.nıll yurtta~m Jı:ıI;kı 'nr. 
Palto!.uı: kalm:ık l temlycnlerin bu 
nn .. th:ıtlo lmll olmaları lflzımdır. 

UYADA: alml§ ve gemi yanarak batmaya bn~. doğu ;:.imaline doğru Şali eyaletiC• 
V'ııııd .... n gelen haberlere göre tt.aı. ri fızeritıe vürümektedir Bu ~1 ı 

l nlıu· :M •11 bOJ lnd ku .. uı ta.h lsmıştır. - • • 

~.ııı mıllıyeU lesbil ediJememeşıır: 1 
J :ıvyarc J.osangcle~ln halı 11 ihn. 
:rctindeki lluııgtinlon parkı iizerin· 
<kn ucurnk ccnun isliknnıellndc 
giıliyor ve s:ılıilrlc kain Long ne. 
:ıchc' doğru uzakla~ıyonltı. Sn;ıt 
3,30 <la rasıdlar, tanar nin l.ong 
Heachc'in tam ccnuhunda Sinsnnl 
mıı_ petrol .arazisi üzerinde görün. t 
düğurın söylenıişlerdir. 

l.owlrn, 26 ( füul11o 7,15) - Gece 
ynrm ~loskoYndn ncşrcrlilen Sov. 
Hl tr.bllJ:ıi: Ru$ krtalıırı h:ırncde. 
ı ek ileri hıırcJCaıınn dc,,·nm etmiş, 
lıircok yl"rlerl geri nlnn~tır. AJ· 
mnnl:ır insan Ye mnlzcmcce n~ır 
z:ıyia ugraını,L'lrdır. Sah günU 5 
!)o\·~·ct tayyaresine mukabil Alman 
Jnrın 20 tayy:ırcsi imha edilmiştir: 

Ktıhn~Jertlc, gazinolarda, larnef • 
hane!ertle ıınltolnrımzı c;ıknn1J ytl• 

nmızdıı, sandalyeye, ıı~yl;:cyc ~oy. 
mayın11 .. I:.nrşmızdnki çh ·ıcre &5'11> 
tev1aya, ııikete dalmnymız. Gnflc~ 
te düsmı:ıylniz. Paltonuzu ~:ı.ldırmn. 
l'tl3nm ~·cgine ~resi bu dm·. Eöl le 
ynpmazs:ınız, soğuk h:l\al:ı.rda tlt. 
remck fiilini t:lo;rif eder, c':oııarsı
mz. 

§lıin 1 gcs e ne • gede birçok Çin krtalan lahşid e 
dUn t ~:Pınakt.ndırlar. İngiliz tebliği Taytaıar, <kntzde açılırken deDizaltı <hım·.,- bulunuyor. Çı:ngklng rad : 
harekş·' dcuı kum fırtınası yllzUnden gcmlslnln arl<alnnndan •tef etUflnl yosu, bn krtala.rm ekseri,Yct ftjba.. 

l 
. ulnı Yapııamadığtru bildirmek • cıuymu~lardır. Ltıkin hava karanlık ol. tile ,·aktile Ja~"ı..- karşı ha.ııbet; 

edir. duğu için ısa-ı>et vaki oıma~trr. Bun . P'-"' ....... .,. 

ŞAUK OE dan sonra. .kazazedeler HUdaverdl mo. m•ş ohm ~ Çin harbi askerlerin 
l'HE UmE: elen mUt~ıtekkil olduğunu ve bu as 

Alman tebliğine göre cenup :kcslmln törü tarafından alınm!§lardrr. Fa.kat kerlerin Japon tabiyesini bildikle
clc Rumen, Alman vo Macar tqıkfileri blraz aonra HUdn Verdinln pervaneal r;.ni belirtmektedir 
Sovyct hUcumlnnnı pUskUrtmUşlerdlr. dilştllğUnder. tekrar !llkal&rl& denize -·- - _,_._ 
!.ferkcz \c !ilmnı kesimlerinde muhare· açılmak mecburiyetinde kalm1Jlardır. 
~ cıevnm etmekte. vaziyet hazan mU_ Bu ııcfer de (İbaani HUda) motörU 
ataadn.n taarruza taarruzdnn mUdo... tarafrndan kurtarııarak BUyükdereyo 

t ' :ay geçmektedir. Sıvastopola karşı ı;etlrllmlşlcrdlr.,, 
apılan devamlı Uıa.rruzlnr neticesinde Motörlln bUtUn tayfaları kurtulmut 
"'hlrde \"e Uman bölge.sinde geniş yan_ ıur. Bunlar kaptan Makaut, lıılaklnlat 
~~r çıkmıştır. Kale elvnnnda bir Mehmet, Lostromo Hamdi, Tayla Hak 
~vyet kruvazörüne ciddi .isnbetlcr va kı. Ali, ŞUkrU, Ahmet. Akif v• Ahçı 
111 oıınu§tur. Bir Sovyet tet.:ığındc de Cevdettir. 
cenup ecphea!nde Almanların 20 gün ----<ı-----i1ren §lddeW snvll§L:ıı ncUccslndc 
200 &ubay ve er ka)'betUklc.rl bildi • 
:ıcktedtr. 
~ŞAUK1.'.A: 

bı 'l'ı:nor adası etra!mda Japon deniz 
nı.riltıerı görUlmU,tUr. Jap.>nlar tıda4a 
tt Uhılll bir hava meydanuu dn. l§gal 
it lll~lerdfr. Sumatrada da adanın mcr. 
ı: lfgaı olunıxıu§t'Ur. Japon tayYUe
b!rço Cavaya tekrar taarruz etnıı§ler, 
:var k lyYaro meydanlarmda 68 tay. 
. ı~ ~hrıp ettnlflerdlr. 

0e l\Jt~ ZDWLI 1: raarn: l.Uror gazetC31 harbin 11!.nl aı· 
~ı bı§a hnUna bulunan Jıın Bart 
lan~ zırhlısının amlrnl Dar. 
bUıce eu dan verilen b r emir mucL 
Cdiı...~t&aa zamanda Brestte ikmal 
nıı ın39 d hılbcr \•ermektedir. Bu ge. 
Ye ıeto 11 Breaıte tczgAha komılmU§ 
O ~~tı henllz bitmemi§tl. 
tu. "-lınanıa 'ben f.llf&&U durdunılmu~ 
c:tevaııı r bu zırhlmm llı§aatma 
dlr. Cdllnıeauıe ınlllaade etmJ§ler • 

-ı---------~~~~ ıı~"~~ul A Uyc 'tlçlincü Hukuk 
aUın &tndeıı: 

28 llio cltkavağmda Hamam sokak 
11.<t!t t~ da mukim Mevhibe Alya 
kan ik ra.tlndan. nynı adreste mu
~tıl en hali hazır ikamet.gühı 
C-c1,j A}~u.ğu taayyün eden Re• 
94.1111 aleyhine mahkemcnic 
~O :N°oJu dosynsı ile açılan 
lan 16 davaaında muayyen o. 
li ~ ·~·~12 }l8.T&lrlesi günü saat 
~cnıtanen yapılan tebliğatn 
~akal tnUddei aleyh biles:ı.le ve 
~ e hnzır bulunınadlğmdaı. 
llSııcn da ~"ap karan ittihaz ve 
ıs.a 942 tObUği için muhakeme 
'cliİtnış saa.~ 14 to tnlıkma kanır 
• iraz c old~dnn 5 gün zaıfmd:ı 
=-::ı- bu.ı Unediğ1 ve mahkemede ha. 
h·, :rn llllran.dığJ takdirdo bir da. 

t1.> ~kemeye ko.bul edilmeyip 
· 'bli .. o.tın gıya.bıncla görüleceği 
ı•l11tı nınJt ... nıına olmak üzere ilan 

ur, (16416) 

Kalöriferci aranıyor 

Eminiinii l'erll As. ~. den: 
Çorlu askeri hastahanesi iç.in 

(100) ila (50) lire. ücretle ka.lö
nfer ve sn :makinisti imtihanla 3._ 

lmacaktır. 

Talip olanların Eminönli asker. 
~ şubesine müracaatı. 

Simon: 
_ Peki dedi. Bütiln bunlardan 

ha.ld'kate ~l urına.h? 
Puvaro: 
- Miralay Ras'la ben yolcula-

rı sorguya ~,ekmeye gidiyoruz. ~i 
ye cevap verdi. Onlar.in hakiki hu .. 
'::;etlerini tahkik etmeden fara • 
ziyelere d:ıva.ııa.rak hükme var • 
ma.k ihtiyatsızlık olur. Sonra bu· 
ıuda derhal isticvap etmemiz la • 
z;mgclen bir oda hiımetç.i.si \-al', 

t.f. Doylc'un bulunmaeı da faydn· 
dan h'lli değildir. 

Simon: 
- Çok güzel bir fikir, diye tas-> 

dik eW. 
- Hizmetçi ne mmandaııberi 

Mmc lloyl'un hizmetieıdeydl ? 
- Atağı yukarı :iki ayda.nberi. 
- Yo.lnız iki ny mı? •. 
- Gali~ ondan h~ şüphe et _ 

!ti.yordunuz ... 
- Mme D<>ylc'un ktynıeUi mU. 

cvherat ı vn.'r mıydı? 
- Bana söylediğine gör:-. inci

leri kırk elli bin dolar kıymetin-

Maltaya tayyare 
lllcumıan 

.ım•t:.a, 21> (A.:\ .• ) - DUşman bom· 
k•ardm:an tayyarelerinin Malt.ayn 
bombalar o.tarak sivil ıt.nfüa ait bina. 
Jara mUWm hasarlar verdikleıi res • 
:ınen blldirılmcktedir. Telefat nz ol -
muııtur. Tayyare karaıkoyma topçusu 
dU!!nıano.·atcş açmrıtır. ~cc dört de
fa hava tcbllkcsl 1,aretı vernmışUr. 

DUşman tnn'8rclet1 ?da.itaya ynklnş. 
ını,ıar, fakat yere bomba ntabllmck 
için bir t.c1t d~!a fırsat bulnbllml§ler. 
dir. Tayynrc .karıııkoyma topçusu bun. 
lara ateş açmı§br. Sabahleyin lkl defa 
bava tehlikesi işareti verllml§SC de 
hiçbir tayyııtc hücumu oıtnaMI§lır. 

~eydi . 
TitriyereJ: UAve ettl: Allahım. 

Tahıniıı eder mi&inlz ki bu mel'un 
:nciler? .. 

Pu,·ıı.ro: 

- Hı.raızük makul bir sebeptir 
diye izah etti. Buna rağmen bana 
b<.iylc gc~. Maamafih yn.ıan. 
dA göıtirüz. Bu kadını çağırtalnn. 

Luiı h"urjc, bi;r gün güvertede 
g'"z:i.nirken Puvaronun nazan dik· 
i..a.tfl\..i ccToeden çevik ve güzel es
mer kızclı. Şimdi bütUn hayatını 
k~ybctnıi§ vaziyetteydi, Ağlamak
tan kl7.armr gözlerle milthi~ mü
teessir görünüyordu. F&lm.t yµz 
baüan. iki polis hafiye«.nlıı g5z
lerlnden kaçınıyan bir kumıı.zliik a· 
18.mctlerlni ınuhat'aza ediyordu. 

- Luiz Burje siz mil!dnlz? 
- Evet mötıyli. 
- Mmc. Doyl'u son defa ne 

z)ll18Jl gik<l linUz? 
- Dlin alt.~ kamarnsında. 

IZendi,sm.C soyunu?'ken yardım et. 
miştim. 

- Saat ~tı? 
_ :Kat'i bilmiyorum. Feknt 11 i 

biraz g~yordu. Mamı.:nı. soydum 
. ,-tu:ktruı sonra çe:.1cıldım. 

'\iC.<a tf"' _ Bu 1ıeıtadar devam e J • 

_ ıo dt>kika kadar mösyö. Ma. 
dam <;ok ~-01~du ve giderken c
lokt.rlğl söndUrmemi rica etti. 

_ Peki k'am3rtı.dan ayrdüıkt.afl 
"00.ra siz ~= yııptnuz? 

- Aı;ajı ~vertedeki kamasa • 
ma gittim, 

Cavaya tayyare 
akınları 
(Bas tarafı l ncldc) 

tlr. ~Jemenk kuvveUerlnin takviye_ 
ye 'llcil thtıyacı vardır. 

Kanberra, 26 (A.A.} - Ha\·ıı ne.· l 
Zlrlığr tıırnfınılıın neşredilen bir tcb • 1 
llğdo §Öyle demliyor: 

Avustralya hava kuvvetleri dün ye. 
ni Brltanyndıı blr ke~t hareketi yap. 
roıglardır. sem yatmurıar ynğmnsınn 
ve dll§mıın avcılarının nıukavemetlne 
rağmen bUtun Avustralya tayyareleri 
snlbnen dönmUşlerdlr. Dll§man ta • 
releri Yorcsbi limanı Uzc.rindn d(] y~a 
muşlar Ye yüksekten u~şlan esn:a~
da tayyare knrşıkoyma toPÇusun~ 
hUcumunn uğnunışlardır. 

Loııdrl\;6 (A.ı\.) - Japon ta ·are 
Ierl cavads. Truıjong Pin"' h" Yll -

<> .. va mey· 
daııma devamlı hficunııarda. bul 
yorıar. Fakat zarnr azdır, J!lp0n ı:~: 

- Tnhkı1<atınma, l'ardnn d 
cek bazı şeyler gördtinUz ,.,0. e .... 

. . • '? c,a ı-
şı tt1nız mı. • 

- Yani nasıl mösyö? 
Puvaro: 
- Biz shin cevabınız:ı a· lf. 

:uz, diye imli etti. ın 'o-
- Fa.kat mösyö, ben Ornd 

~·ıdi.m ı Nasıl olur da. bi n dc-
gı . r şey <lu 
yar veya. g~relrJ.irim. HuSU3il; 
kama.ram aşagrdn ve In:ldarn 
cl<Si cihetinde idi. Eğer u"'~n 
• ezl _,_ " ~yn -
r.ıa.saydmı ve g nmÇK fçin gü 
verteye çıkm~ olsa.ydıın belki b • 
katili, bu valı~ canavnrı :ınndarn~ 
kanınrnsm$ gırer.kcn veyn çıkar 
ken görebilirdim... Fakat... .. 

Ellerini yalvarır bir Şckilcl 
S-nıona doğru l<aldırdı: c 

- Yalvarırnn slZ<ı mös,«H 13". 
tün ibiltliğim bundnn ibn:ret... de u_ 
c• i. 

Simon Doyl onu durdurdu 
- ~evgili çocuğum! delllık et· 

me! Kimse S"Cni itham etmiyor 
kc..ındini ü?.me. ' 

Luiz s:ı.fiyeUe başmr önüne eğe• 
rek: 

• - Çok iyi kalplisiniz mösyö, 
diye mırıldandı. ' 

Ra;; sabtrsrzlrkla: 
-- Demek k1 matmazel hiçbir 

!i;ey duym:ı.dmrz, ve görmediniz" 
ı.liyc nordu. · 

- Bildiklerimi söyledbn möıı • 
yö, 

Hammmız.ı. fenalık yapmak 
ist.iyen hiçbir k.inuıe}i de tanmıı .. 

Olüm 
Zeki. Raif, nUktedan, mıwnun· 

perchı1 acl:ımlnri!nn blrinJ bir ziya• 
MUteahhlt ZUhtU, Bandırmn nskeıl tete rnJ;ınrlar. Bu sÖ7. ehi udanı. 

halıtanesi diş tabibi Fafk, Erzurum Nlf,'lı. Yeni elbisclcr;ni giyer, ci:ı. -
askeri mıntaka kurmay ~U§kanı Vch. \'Ctteu dnvetc sıı.ııdıkhın tılmrıı> 
l.ıl, §eker fabriknıan baıı mUfetUşl fotinlcrfnl ayaldıırma :;eÇiriE'. Da. 
Baki, Tıp fakUltesi .beııtnci sınıfından \etli oMut:'ll konnğın yolunu tutar. 
Abdtirrahlm Bllimerln t.cyzclerl ve su. J{npı~n ) nld:ı. ... m<'n, glr~nin tı~uı. 
vart teğmeni Atik Bi11mctin bUyUk 11111 hnclc'!i hesabı olmdnıL'lnı görUr. 
nnnesı snllhafl nlsvandan bayan Mu ! Glrf5, pkı~fB ıln. bir düzen olmadı .. 
rıl.se ,·etnt ctml.§Ur. Cenazesi cumn f.ı g1bı, kı-!pıda bir hizmet~h e, b::l<· 
gUnU &aat on ikide Be§lktnşta Akn • ı tiye, tı'-tığ:ı fnlan:ı <fa :rno;Uı nmaz. 
rcUerda 3 nunuıralı evden k!!ldırılo. • 1Ui nfı;ilC'rin aynkknbd:ın J arrnn. 
rak Slnnnp:ışa eaınlslnde nnmau kı· kan!;Jk, ü tU te yı;ılmı~. Çıkazt. 
Jmacak ve merkcze!cr.didc.ki aile knb_ ;!\T, cl!erinc ges;irdlldcrl fotlnleri 
.rlstanma defnedilccektlr. 'lf::ıldnnn:ı gl)ip gidiyor. 

bardıman ve bir nvcı tayyaresi dU§U. 
ruımn~tur. Diğer 6 tayyarenin mtlhtm 
hasara uğrnmtf} olması mu'htemeıdlr. 

Adnınc:ığız Jld°K se\ diği fotinleri 
nüı kaybolmnmaaı için bir çare 
<'!ii ünür, ~öyle ağına soluna bıı. 
faır. ldmsenln kendi ile me !:lll ol .. 
ınnd!"ljllı görünce, !othlerini çıka· 
nr, çnbuc:ı.k }{oynun:ı solmr, mcr _ 

~·orsunuz? ı'ii\'Pnlcri l"ılmr:ık yemek snlonunıt 
Dinleyicilerin hayretleri ara • girer. 

smda Luiz birdenbire tasdik eder Hniırlr, -.evil'!ll bir ndam oldu • 
b;r hareketle başını salladı. All foin, sofıa<l:ı en Uibarlı bir ye 

- Ah, evet mösyö. Bu suale re otnrturlar. Çerk~tn\'U~n lo'k • 
evet diye cevap verebilirim! ın:-l::ımrken, koynundaki şlşltlnUk 

Puvaro: "'" S"hibi.nin dikkat no.znnnı !;eker, 
- Matmazel Belfordan mı hah- ne7.ıtkC'tlc ~ornr: 

sct.mek istiyorsunuz? diye sözUnU - ioynunm:tl ne 'ar? 
kesti. Tcrcddiıtsilz <'e\·np ,·Mir: 

- Evet. fakat şimdi n.klıma. ge. - "Hnp! 
l m o değildir. Vapurd:ı. ond.<.1.n ref - GürünüSe ~Ör<' bll~il\~c bir 
ret eden bir başkası vatdı. Mnd"- ::'tllbtı bcnziror. ~dr ne bu r.dtn. 
mm kendisine bir fenalık yaptığr- bm? 
nı SÖJ'iüyordu. -· I\lt hüJ iht.iyat! 

Simon: - fo\-ZU ı nP? 
- Bu hikti.ye de nedir? diye - r~y:mın ı.ort'nm!l ,.c mulıa. • 

!':1>rdu. hzac:mclnn ! Bttnnn l• 1 kında blr 
- İl1anuuz bana mö~yö bu bir hkını ""ullcr t:ı"siyc f'~li~ or. 

;ı~liikattir. Benden evveİki oda - DÖ\ ı .. blr e<;crin yazılıp bı!. 
u;zmetçfslnden bahsetmek istıyo • r;ı!<lıi:(ını slmıli~·c ?r dr.r C1 tı ... rr.ı:ımı -
~~nı .. Bu vapurdaki makinlstlerdeı: ı tım. ·crccle ~ııtıiı •or? Sa!ı:ıflnrcla 
>ırist kendisiyl e yani :Marl lic c\· ını? •• 

1E.'llnı'!k iı::tiyordu. Mari evlcıımerc Zcli ''" nüktetln~ :ı.Onn:, ihıılnk 
!":lzl 0 1-du. Fakat madam Doy!, Fil· Lınndn lınfif blr t!;!be sünı1e :-ıc' np 
'Hd adındaki bl kinisti bi \erir· Y"rll Jı: ı ma n r 

: ·adnıla evli olduğunu öğrt'. -- Jfayır kn' aflnn1:ı !.. 
r.ıncc razı olmadı Mnkı·nist·ın karl4 Bu tedabiri hikem bı.i i nusrC-t 
SI g l " e:re ayrıJınm ve ebeveyninin glb'clir 
yanmn gitmi§ti amma resmen ay- J,\1:."DRİ 

r-Jm~ değillerdi. Mnrl. ha:kilratln 1-------------
~u aeılııb karşısnıd:ı Flh-udu b'r 
<ilin görmek istem~~. Bu adam 

madam Doylun Linet: Rldgcvnyın 
kendisi olduğunu öğr<'nincc onu 
öldürmek istediğini b:ına söyledi. Tahir ile Zühre 
Hakkmdn uydurulan hik!yclerin T r lk b el 4 
hııyatmı mıı.lwcttigın·· ı· süylü~·oı-du. e r nınızı nn un sonra Un. 

., eli s:ıyiıunrıda okuyunuz. 
( D c ı •cım r var) •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiii.i~iiiiiiiiiiiİİİİt 



1 
Deniz evezım Satınaıma 

Komisyonu _ıanıarB 
~--·---3 kilo plrlnc;ı levha 
288 adet pinnç vida 
Ka.uçuk 1zola ve top 

l m/m sıbatı 
1/8 m/m sıhe.n 

2 tUyUp sUlUsyon "bUyUk tüyüp., 
H adet slhay vidala Beben 12 dcstmetrellk 

12 metre mılfon 
20 adet keten bezi 
6 adet siyah makara "bUyUk., 
1 pnket makine l.ğnesl 

6 kılo sarı sabunlu kösele 
6 adet biz ucu 
4 tura keten ipliği 

42 3dct toka 
175 nıetrc JAs'tik kablo tcı 

150 " " 
16 .. 
2 kilo \'llkcto 

60 snı. eninde 

31·K.l8 
lncc clnsln~n 

70 No, V, 

Yukarda. cins ve mlkta'l"lan yazılı {17) kalem malzemenin 3 mart 9-12 
salı gUnU saat 14 tc Ka!llçıpaşada Deniz levazım satınaıma k::>mUıyonunda 
pnznrlığı )np:lacağ.-ndtın ıstckliıcriD ~ili gUn ve saatle mczkür komisyona 

mUracaalln ilAn olunur. (2i59) 
•• ıt 

l - Tııhmln olunan bedeli 9625 Ura olan 2500 adet yUn fanllemının 2 
mart 912 pazartesi gUnll saat 15 te pazarlıkla ekslltmcsı yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı H43 lira 75 kUI'U§ olup §&rtnıı.meıl hcrgUn komiı!ı. . 
yonda.n alınab!Hr. • 

3 - tstckıllerin belli gün ve saatte Kc.B1mp8.§ada ?>ulunan komisyonda 
hazır bulunmaları. 2704) 

• • • 
1000 metre 1113vl entıırlllk IK'z almaco.k 

21. §Ubnt 942 cuma gUı:fl saat 15 te pazarlıkla 1000 metre mavi enla. 
rfllk bez alınacaktır. • 

1ateklllerin birer miktar numunelerlle bi'l"llkte Kaaımp:ııında bulunan 
komisyonda haZtr bulunmaları. (2702) 

~ 4o :Jf. 

ı adet 1.5 metrelik torna oozgAhı komple 
ı adet marangoz hlzar tezgAhı "0.02X0.02 den O.SOXO 80 e ka:!nr .. 
l adet pulanya tezglUıı komple •O aantlmctrcllk 
ı adet fırıldak ve makkap tezgA.hI komplo "ah§Sp için,. 
Yukarda cins ve miktarları yazılı dört kalem tezglh 28 şubat 9•2 cu· 

m.artesı gtınu saat 11 de pazarlıkla aım.acaktır. lstcklilerln belli gün ve sa. 
atte Kasımpaşa.dl'.l bulunan komisyonda baztrbulunmalan. (2705) 

(Onzcteml%1n bklnci .aytasıntta 

E\'LENl\fE TEKLİFLERi. tŞ ARA 
MA, tş VERME, ALDI, SATIM 
gibi ticari mahiyeti tınb olmıyaa k11. 

(Uk Ull.nlar parasn: ""'irQIUDo.r. 
bo.~tık yıınındakl tarih 1:crçeveel kupo 
Dlle birlikte göndcrllecckU.ı.) 

Evlenme teklifleri: 
• Hnıcn Unlvcrsltc tnlcbcslndcn blr 

genç, akordeon çalan, Blll'.l§m veya 
hafit esmer bir bayanla evlenmek is. 
tcmektedlr. Fotoğrafla (2 T) remzine 
müracaat. 181 

• Ya§ 55, bOy 68, kilo 75 net 60 
lira maaşlı bir bay, 118.lô':U81U, evine 
ve eşine merbut, dul bir bayanla ev • 
ıcnmek istemektedir. (H.B, 88) rem· 
zlnc mUracaat. 1S2 

iş arıyanlar 
20.25 ynşlarmda, eli ayağı düzgün, 

konuşmasını bilen doktor yanında çn. 
lışmış, çocukıu veya çocuksuz tercihan 
ihtiyaç içinde olan bir bayana lüzum 
vardır. Blr doktor yanında çall§acak· 
tır. lstl~lerıiı vaziyetlerini, ayda 
kaç linıya ça!ışııblleceklcrlnl bildiren 
resimlerin! ihtiva eden birer mektupla 
(Doktor) remzine mUrncaatıan. 

• Orta yaşlı kimsesiz münevver bir 
bay, gene kimsesiz. bir allcnl.n işlerin! 
görmek için fB istiyor. (İ§ •6) rem~ 
mUracnat. 

Tahir ilb Zühre 
Yazan: lskcnder l'. Sertelli 

-117-
Zilhrcnlıı hıçkırıklarla ağlııma.sm • 

dan ınUtocsslr olan Kutbdtln: 
- PelcAru , Ona ,·croceğlnı Of.Yl'A), 

ı;onrn dü,UnürUm. Şiınd1lik zlndann 
ntsmlıır •• 

Dedi. Tclılrl doda.na attılar. Zühre 
de dadı llo hl'.:rabcr od.nsma. gitti, 

KAP.AÇALl?>.i"'Di SO:S IIlLESl 
ıtutbettlnln lalası, Tabirin baııı vu. 

nıim:ıdı~ma CS"f ediyordu. 
- Ya htiklhndı:ır onu affederse'!. 
ı,tc o uun:ın Tabirle Zllhro blrlblr. 

terine kll'C.'U~OOklnr \'C (Kn~alı) 

onların !l.!ld U lınrnısmda hırsından 

~ıdımaıl<tı. 
- Onları ne yapıp ynpm:ı.lı, blrlblr. 

' . krlndtn ııyırnın.lıyııo., 
Dly<'rck, Uutbettinln huzuruna. !:ık· 

tı: 

- Dışım~ tok fena dedikodular 
\'llJ', velinimetim: Tnhlrl, bunca reuı. 
Jctt 'n ı:::nr:ı, h!U ooz.-ıllındJrmadığı -
nn:.l •ı ı;füdyct edlyorlnr. Şehrin Ucrl 
ge!en! rf: ''Artık kimsede namu , şf'. 

ret lrn.lm:ı.dı • ., dl3 o ı;(JyknJyorlar. şe· 

re! \'e hn~styetlntü hırt.ıırmak ister. 
l!CllİZ, T:ılılrl hl~ olm:ı.7.stı bu memll". 
kotto tutm:ı.ymn! 

- Doğru Uylllyorsun, benim s:ıdılt 
Jahıcı~l Ben Tı:ıJ:.lrf cemsrı l>uak 
ımk flkrlnde değilim. O benim ve bil· 

nedanmım IUUJJUI Te tcrf'.file oynadı, 
ls:adm lalı~ ~ sarayıma. ltadılr 

Aldınnız: 

{Semiramis) (S.S.146) (C,R.) (S C,25) 
(Anlnşalım) (BUlent)(Yedek denizci) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M,K.A) 
(Deniz 18) (No.10) (27 Ender bulunur) 

(El) (İlk ve son §&n:t) {Pembe zarf) 
(Emekli) Azimli 1000) (Ay) Şart 18) 

Ar;ağıda re~crl görUlen mektup 
ısablplertnln ı mart 942 tarihine kadar 

mektuplarını aidrrmnları Ulzımdır, Bu 
tarihten aonra vaki olacak mUrncant. 
ıar, mektuplar ynkılml§ bultınacağı 

için, is'af edilemlyecektlr. 

(Çalışltan Akansel) (B,A, 32)(1mrc:ı) 
Vatan 55) (P,K, 14) {Turgut) (Ak)1lz) 
(Zaran) (E,Ş, 1202) (Göl) (Ş,) 

(M. Elkar) (Akla.tay) (Bahar çiçeği 1) 

(Denk) (Leman Y) (Y, Akın) S,P,12) 
(P,l,24) (G, Mlncl (!denek) (T,R,B) 
tO,K,) (A, Ahmet) !O,P, K 2072) 
(F,Z, 33) (F,G,D) (F.K,M,9) (!Şık) 
(İnci) (Gllncylinln denlzciJ!i) ( A., 15) 
(27 F. C) (27 F.A) !Muhnbcro.t) 
(M,A,K) (HepUnlü) (N, Masl<ell) 
(M,R,) (N,M,) (A, Yazıcıoğlu) 

Nedim.) (A,Z,X) (Ko~knya) (F.S.V) 
(Ticaret 46) (T.Z.T.) (R.B,T,) (Y,O) 
(Çaylak 22) (5, 126) CT,T.> (B,V) 
(B,N, Ş,) (Nurettin) (M,D,K.) T,R) 
(S,M,K) (U, 29) (Usla) (M,T,V) 
(Gllven) (Hamdi) (S,A) (H, 99) 
(Tugel 27) tEmekli) 

girdi. Bö.) le küstah bir tapkını elbet. 
t.e ocznlandıraroğun. Fakat, bu arada 
biricik kJz1m olan Zühreyi dli,üniı • 
yonını. Tnhlıi idam et.tlrln;em, Zühre 
yaşıun:ız ölUr. 

(Karaçalı) hUkumıların sözilnU kı-ı. 

:ıtMı"'I lf.JW 
- BOi yt:re endlıı<ı ı'dlyorsuııuı:, vo-

Untmctlm ! Zühre Sultanın ~11 llnkllmda 
TahlrJeu nefret ettiğini du.) dom. Ar. 
zu ederseniz onuıı d:ıdı ınilnn da bu 

h&kll<atı öğrencb11inılnlz! 

Kutbfttın &e\·indl • 

- Demek ki kızım, artık o çopkm. 

dan nefret ediyor, öyle mi! 
(Ka.nı~lı) bunu JCınlnle tl'mln e -

dince, l<utbettln hu hııklkatl bir kere 
de kızının sadık dadısından işitmek 
istedi. 

- Pekii!Aı hıı)dl .-ıt, b:uıa AJVYI 
çağ O'_ 

(füıra!:Ah) hUkUmdnrın _)anmdsın 

çıkar ~ılunaz Zlihrenln dalreı-,ıne ko, 
tu, Ay§('yl b'•ldu: 

- Çabulc, benimle bf>raber gel .. e 
fenrtlmlzl seni ~ ğırıyor. 

0001. Ayııenln, korkudan .) ilreğl 
ağzına geldi: 

- No 'lıur, nğftcı~ım '! Efendimiz 
beni ne irin ~'1lğırtıyorlar? 

- BUml)onım. l'nlmt, J{Otkulacıık 
bir şey yok. 

Dedi, .Ay§<'YI kolundan Ç• kip ıw.:rtm. 
fı!{ <Jnln>ıSlne götlirdıi. Tam h\ili'lr.ııla. 

nn yanma girecekleri •urııdıı. kıırnu.z 

tilki, Ayşı-nin knlııjj-ın'.l l!{I: il: 
- ş.ı d.'l!.lknda celladın pal.:c;ı al 

tınc'a can \'ermek l"teme.ı.seıı. benim 
dcdfklorlmi .r11ııar ın! 

H A B E R - Akşam ~as, 26 Ş U B A T - 1942 

Şehir Tivatrosunun 

l/~I!~ 
ORAM KJSMINUA 

A.kf&m 20.80 da 

PARA 
fYamn: Nedp Fazıl Kısakürek) 

KOMEDi KISMINDA 
Akşam 20,30 da: 

Bir muhasib aranıyor 
Beyoilu Halk Sinemaaı 

1 - Hotıvut ~vüııU . 
2 - Deniz Fl"daJlerl 
3 - Tarzıın J\layırnm Adam. 

. : :·. " ·-· ... ~-' . .-.:::'\ıi..' .. . :." . ' •. 

~, 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Rorl!atizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 
• 

.-------------------------------------------------~ 
lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

D•ft.et De..Mryotları Ye u.., • .ı..,. t:.hhac 
Um11m idar-.i ilanları 

ı - 10 adet çift direks!yonlu Skoda bl.n yUz Upı şaselerbı. traerlne ka· 
ruseri yapılacaktır. 1stcklilerln katı teminat tutan olan 11215 lirayı Bak'tr. 
köy MalmUdllrJUğUnc yatıraral< makbuzlan ile birlikte 5.3.942 pe11embe 
g,lnü saat 14 te Yeni Postane kar§IBmda BUyUk Kmacıyan han ikinci kat 
No. 9/10 <la bulunmaları. 

.,., ........................ ._ ............. ______ ,,.. ................................. ~ 
Tevhidcn tanzim edilen ana.hat mesafe cedvellerinln 1.3.1942 tnı {Iıin. 

den ltlbarel?- tatbik edilmek üzere lstıısyonlanmıza tevzi edilmiş oiduğu iltl.n 
olunur. (2i41) 2 - Şartnamesini ve resimlerini görmek lstlyenter tatil günleri hariç 

hergUn mesai saatıerlndo komlıyonumuz.a mUracaat!an, (2765) 

latanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: o~i tamir isi ve aranıyor 
Hava blrllklerl ihtiyacı için a§ağıda cins ve mlktan yazılı beş kalem 

yiyecek malzeme.si pazarlıkla satın alınacaktır. İstekliler katı temlnntı o. 
lan (617) lirayı Bakırköy malmUdllrlUğüne yatırarak makbUZlarilc blrlll<te 
5.3.942 perşembe gUnU saat 15 te Yeni Postane karşısında bUyUk Kınnc•yan 
ho.n ikinci kat No, 9/10 hava sntmalma komisyonunda. bulunmaları. l2iG4) 

latanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel l§letmeleri Umum 
Miidürlüğünden: 

tşlctmelcrlmlz tramvny kısmı mütehnrrik malzeme şubesi için imtihan· 
da göstereceği -hllyetc gör~ saatte 35 kuru§& kadar Ucret verilmek ıuretlle 
3 otomobil tamlrciBl ve 8 şöföro ihtiyaç vardır. Cinsi Mlktan 

Zeytinyağ . 

Sadeyağı 

Sabun 
Beyaz peynir 
Nohut 

600 kile 
500 .. 

1300 .. 
!500 .. 

1500 •• 

Askerlikle alakası bulunmıyan isteklilerin nllfwı hüviyet cüzdanı, hUs. 
nühal kAğıdı, sağlık raporu, iki totoğı'nf ve §imdiye kadar çatı§tıklan yer. 
lerden almış oldukları hizmet mUddetl ves1kttlarilc birlikte 27.2 S42 tarihin. 
de saat 14 de işletmelerimizin Metro hanının alt kısmmdakl ZAT İŞLERİ 
ve SİCİL MODÜRLÜCÜNE milracaatıarı ıuzumu bildirilir. (2697) 

Türk iye Cümhuriyeti Merkez Bankası 2~ - 2-1942 v ziyeti 
AKTtF 

' 
Kasa: 

Altın: Satı kilogram n.60.>.860 
Banknot 
Ufaklık 

DahiJdel.:1 Muhabirler: 
Türk L!rası 

llarl\•tekl Muhabirler: 

. . 
• • 

• • 

Altın: Satı Klloı;ranı 16.'788.078 
Altına tabvlll kabU serbest Döv. 
Diğer dövizler ve Borçlu lcll!rlng 
bakiyeleri • • 

Da:r.lne Tn'hvlllerl. 
Deruhte edilen evrakı aakd!ye 

karvııı~ • • 
Kanuı~un 8--8 tncl maddelerine 
teVflkan Hazine tarafındaL vaki 
tedlyat • • 

~Dcdat (,'llzdam: 
Ticari scnetıer • • 

l':sbam ve TaJıvUAt Ollzdanı: 

J . ) 
l 

B 

Deruhte edilen evrakı nak.. 
diyenin karşılığı esham ve 
tahvildt (itibari kıymetle) 1 

Serbest esham ve ta.hvUM 

Avanslar: 
Attm ve döviz Uzcrıne avana 
rahvllll.t Uzerlne avans 

• • . . 
Haz:ıı.eye kısa vadeli .ıvan.e , • 
Hıızlneye 3850 No. ıu kanuna gör• 
açılan altın karaıJ.ıklı ava.na 
Hl!'~darlar 

llubteW 
. . 
• • 

Ayşenln dizlerinin buğı ~o.ı:illdU, Çö. 

ııcleri tarpmağa, dizleri t1tremeğe 

be'ladı. 

- Ben den ne yapmamı lstlyonıuıı, 
ağacığmı ~ Ben, sen no latcdln de yap. 
nındmıf 

(Ka~alı) Ayşenln kulağına ıun. 

ıan fısıldadı: 

- CcllAdın cllntlı-a kurtulmak ve 
yaşamak ı~ten;en, lfimdJ buı.ura girdi· 
ğln zaman, efendimize ZUhreııln Ta • 
blrdı>n nefret ettl~lnl, artık onno yü.. 
ı.liı\ü ı:;ömıek isreınedlğlnl eöyllyl"()('k. 
eln., nnl:ıdın mıl' 
A.)şe birdenbire sendcl<'di Bunlan 

hUkümdllra aöylly~k olursa, işin 
.. onu nereye 'al'Q.('aRmı düşUııN-ek hal 
de değildi. Hmzır fcllAbın tu:r.eğınıı 
düşm'.l';tU bir kere. Her şeyden önce 
cellil.dın p.alaamdaıı boynunu kurtar 
mak gercktJ. ifa.rem ağluıına: 

- Peki, dedi, &Oylerlın. 1''akat,, blın, 
dan n çılmr? 

- c çıkarsa çıkıun. Sen ötesini dü. 
rıllnme! Canını Jmrto.rmal• istiyorsan, 
benim doolklcrlml yap! .. 

Ay,e hünk:hın kopıaı önilnde nerE:. 
deyse dü'}:.ip bayılıı<'.aktr. O kadar aer
ııemit'm!5, o dettre- korl<mu,tu ki ... 
(R"r:o~:ılı) ya. bir kelime ile: 

- Peki .. 

Diyl'!:lldl. Ötesini dUşi)nmcdl., dil • 
'!iinructe de \'1\f{tl, nıPr.all yol<tu. 
H~"DPn Kulhrttı.aln huzuruna gir 

<iller 
HUl.1imıların lalaıı ~vlndnden 111:0 • 

~·or:!u. ·O ı:;lin hu fırtrna~·ı <la atıııtıı · 
t'alt ohırııa, ft rtık Tahlrln bo;ınu yunı. 
lac:ık Ye 7.Uhre Tabirin 11'' . IMn len 
'ftl ölru~:t. e;o,ıkınıtıın lrnrtnlınu:ı ola • 

Lira 

t~.125.959,3!) • 
6.110.66&,-

871.486.82 100.108 004.41 

51.5i.&.9G 51.37,1,DG 

22.207.195,10 

-.-
. 

d!J.662.828,68 83.860.518,':'~ 

158.'7'8.5GS,-

!2.227.905,- 1 so.ırw 6.SS,-

324. 763.860,SU 32t.76J,8GO,Sı. 

PASt F 
Sermn,·e: 
lbtfyıı 1 ,\ kteııJ: 

Adi ve tevkalA.de 
Husust 

fedavüldekl RnnlrnDtıar: 

• 
• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nakdıye 
Kanunun 6-S ILcl maddelerine 
tevfikan Haz:ne uıratmdan vaki 

tea!yat • • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • • 
.torşılığı tamamen altın oıarnk 

.ıflvetec teda vuıc vazedilen • , 
ı{eeskoot mukabili ilAveten teda. 

Ule vazedilen • • 
Hazineye yapılaı. altın kar§ılıklı 

avans mukabili 3902 No ıı kanun 
mucibine UAveten tedavüle va. 
zedUen • • 

&IEVDUAT: 

7;822.019,1 
6.000.000,-

158. 748.568,~ 

22.22i.903.-

136.520 638.-

17 .000. 000, 

2GS.:>OO. 000,-

115 000.000-

Lira 

. 15.000.000,-

18.8!2.019,16 

532.020.658,-

:ılrk Lirası • • 95.384.392,G 
ltın: Sa!'ı Kilogram R77.150 ---L2SS 782:0 96.~68.174,09 

45.ll01.881,9S 
8.996.45',71 6U98.3S6,C 

4.906,19 
'7.80S.ll90,-

-.-
•67.500.000,- 17t>.lS ı ıs-n~·;,y :-

4.500 000,-
8.112 5111, :~ 

/~ktllı 893.7l0.17\I, 

$830 !llo.• lo Kanuna göre bulncye 
çılan ıwan.. ınuf<abW tevdi olu.. 
an .ılt1nlar: 
~an KHogram 

Dovtz l'aabhlldatı: 

Jtıl).'\ tallvıJI :ımMI ~tivfzıer . . 
ıığc r dövlzteı ve aıacaku Kili. 

• 

ın" r:>nkıyeıerı 

J,ıı.klU 

. . . . 

.ıU2t 167,9 

-.-
·~4.ll'?fl.612.i 

Vl'kOn 

'78.1ZU67,90 

2 l.02ff ff~2,'1' 
139.178.()08,66 

898,'H0.170,44 

1 Teotnııu 1988 tıırlhJndeo itibaren: lııkontıı hnddJ % 4 Altm 07C'rlnr avon• 3 S 

caktı. ı;-e~rsc derhal boynunu vurdnnıca • 
"ZUHRE SULTA~, TABİRDEN ğım. 

1'"1.:FRET EDtl'OI,!,, Ayşe Jerlere kadar lğ1.lerek hUkUm 
(Karaçalı) bu gidişle son hilesinde d.ır.n :'\Bnınuan ~ıktr. 

de muvaffak olacağa benziyordu. Ay. Kutbctlln IAla.ııının ~ilzline baktı: 
şe huzura girdiği zııman irade ve mu. - lll'n .)·eryfu:ilııdo !M'nin .ko.dAr ı;a· 
lıakcmesln1 • J<orkudan • kaybctmi~ dık ve fııc~akilr lılr adam ı;örmt"dlm. 
bir haldeydi, Senl nasıl tıııt:f edeceğlml bllml.)O • 

Kutbettln, ZUhrenin dadısını görUr rum. Btı:;Un benim yüzümll gUlılUr. 
görmez, neşeli bir tavırla sordu: dün. Dile lıt>nden, ne dilemen ,vercoo. 

- Ay§e! sen doğru s<lzlü, eski bir ğlm! 4 
emektarsını Bana hakikati söyle ba. (Kııraç.alı)nm güı.lcrl gntnıcğe ha§· 
kayını: Kızını ıu diıklkada Tahlrden lıı.dı: 
nefret ejiyormuş .. doğııı mu! - Sağlığrn•zı dilerim vcllnlruetlm! 

Jı..yşe dızlerinjn Ustfindo gUçlUkle dUnyoda hiçbir dlleğlın yok. 
durabiliyordu. Na dedlğlnl bilmiyor • - 6elıl azat edeyim mi? 
du. Yanı başında duran(Knraçıı.Iı)nm _ Hayır. Kolunuz ülUnccyc ltnrlar 
heybetinden ve bakışlnrmdan Utrlyor. ercıııllmi •. ln hlzn:.::tlnde bulunınağtl 
du. andlı:tlm, Tannya verdiğim .U:ıden 

- Evet, §Cvketıiın ! dedi • doğrudur. döııerncnı. Daha efendlnıtze bir çok 
Kutbettln Be\in~lo yerlnden knlktı: Mı.metler göre<ıejilm. 
- Sahi ınl söylüyonıun, Ayae~ o - o lıalllc hazlııcmın anahtarını 

h.:ıldo kızını bu korkulu ru)adan yeni 5:anıı veriyorum.. Bcgllnden ltlbareu 
uyanmıj dernektir. hazlnedarun sen olacaksın? 

Ane fazla bir ICY töyliyemedl. Kutbcttln hazineatnlıı nnabtıırmı 
Ayakta duran Jıarcmağnsı: fettan Araba uz.attr. Harem ağ:ısı hü. 
- Ayı:e c.ariyenlı; yulan 5Öylcme7, kilınd:ırın ıı,yal<lanna kapanıırak: 

ııcvı.:etllin! Müjdeler olsıın. Artık Zü.b. .:.- T~-şeltkür ederim, dedi • Kulunu. 
re suttan Dl('ı;nm bir hııstalıktım kur. 7.a yalnız teveccUb ve itimadınız yeti· 
tul do. §lr. 

Kutbettln sevln~le, .·\ş!«'oln ııö~ le. liutbettln zorla arııİ.htarı verdJ: 
iliklerini tekrarJrvordu: (füıraçalı) o gün Kutbettbıin bul. 

- Demek ki, Zühre 1'nhlrJl.'n 11tfrct ned:ırı olıiıuştu. Hllkümdarın yanm • 
ediyor. l<1te buna ~k ııc" lndlm. ' dan çıkıfr çdanaz Oda.sına g-lttl: 

Kutbettln ı\ş§CYf'ı bir klse ll}ı;an - Artık hey ıjey yoluna girdi, Ziih. 

vcı·di. • reyi binbir Ç~t mUoovherlerte ovla-
- Haydi git .. kızmıa. lyt bak, bir ~·ablllrlm, Eğer ouu lraka kaçırabilir. 

daha b~ ııaııtalığıı tutuınu.unruımıı dik· gem, I utbettlnlri hazinesini de soyar 
ı.at et: Bundan sonra <ıarnymım etra. giderim. Glttlğiml:z. yl'.rdo bize ltlbnr 
fınd:ın geııç \'C ynkı,ıklı bir dclil<antı cderlrr.. bizi el ü&tünde tutarlar. Bu. 

dala hlikünıdar, hllA işin farkmd!I 
ıJeğlL Ilcnlm Zühreyi delicesine sev. 
d!ğlml bilse ba,ımı 'lo'l.lrdurmakta bir 
t.Ulldka tereddüt etmez. Berekı't verı;tn 
ki, herkesi anıeumwı irine aldrm. ım· 
l;lmse benim aleyhimde hl\kUmdarıı 

bir ıııöz bllo !!ÖyUyemez, 

TAlllRtS BAŞI VURULURKEN ••• 

Tahir üç giımlUr zlndalıda yatıyor 

ve her dııkl~ af fennanı bekllyordıt· 
:/Judanm pencerelerinden: 

- Beııl.Dı su~um yok. Hllkilmdar ı 
dildir.. belli nfredooetlnden ve kızJJ1 1 

ban:ı. vereceğinden eınlnlnı •• 
Diye bağırıyordu. '.l'ahl.rtıı bU all:z.11" 

rlni Kutbettine aolattıklAn r.ıını:ııt• 

U a~nlı) da bükUmdann yaııırıd11 

bulunuyordu. 
Gaddar ve dessas tıarewağası: 
- Şevketlim! dedi • ZWıre suıtıııı 

bu f;():ılcrl duyana. birgün ntlreU tt'1' 
rar muhablx>t-0 kalbolaeak;. işte o 1t:. 

man lo:ımu.ı ko:ı;bedccekıılniz. 
Kutl>Cttln, Tabirin bu cklld('I blll~' 

rıp çağırmasından fena halde bldde' • 
lcnmlştL 

- Bu ~apkm liöpck h&)"lltta pıdıl' 
!.'3 bCıılm kızımı 7.eliirliyecck.. • 

- Dedi ve hemen cellMı ç.ağırLtJ · 
- Şl.mill Tabiri dndandan ~wırıP 

b:ı mı 'lo-Uracaksm! "' 11 
O gUn Tabirin beb:aaı hl'Jllb c,·tııifC 

aaroya gelmemfstL · 
1 

• 
doı• Ccil t, (ICaraçalı)nm kurdu{;'ll 
ıru· 

bnı fıırlanaa debrfldl. HUkUmdıırtıı 
ı.ft• 

dr.slnl ça~uk yerine gcUrrnc :-:sili 
belki t~kl'&r vazgeçer diye • t('1'r.<
edl,yordu. 

(1Je11anıı vnrJ 


