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Bu sabahki 
haberler 

Japon imparatoru ve 
Başvekili Alman 

milletine birer mesaj 
gönderdiler 

Slngapar 
dışmldalaa 
hattı ranldl 

Japon kuvvetleri 
Singapura 20 kilo· 

metre mesafede 

K.rlarla lmplt INr Ruı köyünün methallnde Alman :arldı b-netJerl 
r·-·········· .. ·····-·-···················~ 

Uzakşarkta Almanlar 
harb vaziyeti Kırımda 
Japonlara göre: 

T oicyo, 20 (AA) - Migado Si 
Alman milletine bir mesaj gönder. ngapal' 
rniş ve düşmanın Uzaqarlctan ko. 

=Feodosrarı 
i aldılar 

vu'lm.a.sı saatinin yavlaşmakta oldu. il 
iunu bilhassa bildirmiştir. tamam e 

Vişi, 20 (AA) - Japon Baş. 
Vekili General T ojo Alman mille. b 
tine bir mesaj göndermiştir. Gene. mu asara 
rat Tojo Alman milletine Singa. 

Kırımın cenub kıyı- . 
sına çıkarılan Sovyet 
birlikleri imha edildi 

PUT riıüdaf>aa hattJnln yarılmı, ol. dili o• 
duğunu müjdelemekte ve Anglo • e 'I A Berlin. 19 (AA.) - Alman 
Sakıtop nüfuzunun Uzakşarkta pek o?ldularl bafkomutanlığının teb. 

Ya.kında ortadan kalkacağını bildir Tolayo, 19 CA.A.) - Malezya cephE'. liği: 
mclct-edir. sinden gelen son habei"lere göre Japun,. General Von \launstein Jco. 

V ) M 1 mutuındaki Alman ve Rumen iti. 20 (A.A. - a aya mu. la.T, Malezya b!l.tıı kıyısı bayuncn iıer! 

1 
ho B hr •.ıA- 40 Lıt'aları hava generali Von harebcsi biıtırniştir. Şimd~ SingApur hareketleri ve Ja re • a u......, -.. 

P i O Greim'in hava kuvvetlerile i•-hluharelbesı ha,lamıştır. kilometre uzakta bulunan ~t nn.. r . r 

b . • :...aaı· ne"Aesinde S!ogapura 40 bidı"O.ı' v.a.paıak Kırım yaTım a. Şa--Aaydan bu eabah alınan lr sarın ""' 1 ""' i "' ,,-
·~" kDometırede::ı a.z bir mesafne ulaşmış 1 duının conub kıyııına çıkarı\. 

habere ;göre Japonlar Singapurun bulunmalotadlr. 11\lf olan Sovyel kuvvetler ile 
tiırnalindelki İngiliz dış müdafaa Cem'berleaeo kıt'alar ı bir çok ıünler devam eden 
hattını yarmışlardır. Şimdi Singa. Tokyo, 19 (A.A.) - Maie<'JYS. ce;>he~ tj.ddetli muharebelerden eonra 

1 punın 20 kilometre ,imalinde b•.ı.. sinden tıildlrlliyor: 1 kat'i bir taarruzla T eodoeya ı 
1unrna1c•tadıırlar. Japonların Singa. ıne.amı s ı.ct •Tladal teihrini geri a:mışlardtr. 
pur mJnt&kasındaki ileri hareketleri ~ Şimdiye kadar dütmandan 
nin thndi yavaılaması muhtemel Müttafiklere göre: 77 top, 'bol miktarda harb mal. 
diT. Çünkü Şanzi m•ntakaeı dünya. ~ zemesi ve 4.ôOO esir alınmış.. 
nın en maa:ı:zam top!arı tarafından Singapur, 19 (A.A.) - Resmi tır. 
miidafaa edılmekt~dır. • . teb1iğ (ngfüz 'kuvvetlerinin Muar Oüfillan büyük kuvvetlerle 

Bununla be'l'aber Japon hakı. ırmaıc.ı çevresinde b iraz geri çeki'l. Donetz cephesi boyunca taar. 
k ""• ruz etmolcıtedir. Muharebeler miyeti ağlT surette tecelli etme te. meğe meobur kaldıklarını bildir • devam ediyor. 

diTler. mektedir. Merkez ve §İmal ke.imlerin-
ln QİIİZ V8 Çin Or~u!arı Amerikan tebllil . de düşnan taarruzları emaaın. 

Tay anda taarruz edecekler Vaıington 19 (A.A) - Harbı. da yeniden ağır zayiata uğra-
. ye nezaretinin N'!vyorktıı ıaat 9.30 mlştır. . 

Vişi 20 (A.A.) - Tahrnın e- d ecl"l t bli~i· 1 17 ve 18 Sonkanun günleri pi-: 
' J l h a neşr ı en e • .,, . • (9'·yamı 5 lncı sarfadal : dildiğine göre. apon arı~. esas e. FiJipinlerde: Son 24 saat zar- ..,., / 

defleri olan Sıngap~:-a. ~ucumu ~~ <Devamı 5 in<'i ıarfadat '-. ............................................ . 
fiAetmck ga~esile lngılız ve Çın 
ordula'fl Tayland' a .karşı taarruza 
geçmek üzeredirler. 

Japonlar bir limanı 
daha zabtettiler 

1 
Londn, 20 (A.A.) - Malaya. 

dan alınan habere gö~e. Japonlf1 
Hind Okyanosunda mühım. blr . ı. 
man olan Tavoy'u if(tal etrnıılerdır. . -() 

Ruslar iki şehri 
daha geri aldılar 

C: Askeri waziret ::J 
Alman ordusu Şark 

cephesinde geri çekilmiye 
devam edecek mi ? 

Yazan: Emekli General K. O. 
Timoçenko orduları Sovyederin ıa~ cephe~inde1ti ııerın eline geçmiı olduğuna dair 

• harelketlari artık hır mukabıl t.a~r- ~n ~ haberlerin henüz teyid e. 
yeniden taarruza geçtı r~ hare'k~i cılma.kta'l ~ıkmıı. ınıL dıl~emif ?hnuına. binaena~e~b 

_ yatifi dabı k.~n~ı ell~rın~e. olmak Lcnıngırad ıle Wolhof bölıelerının 
.. tam miuıaaıle hır ılerı hare- bu balberlerin tahakkuku halinde 

MOO!tova 20 <.A.A.~ - Bu sabahki ~;r~aline inkılab eylemiıtir ve bu içine dütecekleri ço'k tehlikeli du-
Sovyet resmi tcblf~ı'. .1 . hareket hakkında yahancı rumun da ıimdiki halde tahassul 

19 SonkAnunda lcıtn9.tıınız dfitmRnı kı erı ki dan gelen haberlerde ha. eyiememiı, bulunnıaaına kezalik 
ra.rt>e doğru atm.aga devam etmişler. ayna ar 1 1 b Mo&k b ' . · 

. · iba1ağalar veya acc e er u • ova gar< ında Sovyetlerın ~ı. 
dir. Almanlara buylik znyıat verdiriL zı ımu b Almanya ve müt mal ve cenuhd b'" .. k " i 
m~r. lunmak.la bera er h . kuvv 1 . . dn uyu şuvar 

İçlerinde ReJ!l ve Y..oodrovo şeh"rlexi tefikleri ordularının .şar~ cep esın. bu c~t erı da_hı ~ullanmak suretıle 
bulmıa.n bir mıktar ıneskün r..:aha:!er delki durumlarının cıddıyet ve ne. k k ıh~~ ugraştıkları çember ve 
ger alınmıştır. k ti j muhafazad3 devaı:n eyle • l\~5 • a~ are!k~ı leri karşısında bile 

LonW-a 20 CA.A.> - Sovyet H.usya • :;:~te nolduğu dahi şüphe~ızdır. E.. bü01.~~s: - Vıyaıo-ma sahasındaki 
dan gelen ma nm ta g.ire Rtıs kıtaatı 16 ve 17 lkıncıkanun ta - ~ç Alman kuvvetlerinin, Sov 
MoJa:Sk cevh s1ndc MoJaıSı~ sokak:a. 

8~~fn,Al tebllğlerinin mana ve yetlerı~ devamiı ve muannidane 
rınd.a muhnr 'be yapmakla kslrJlıyaıak ~f ~ l .r- bunu teyid eylemek· kt~al rr~~ arını da tıırd auretıle me'\'. 
Smıo nsk havn1 ne ını.ltuı e·m ştırıer. ı a. c erı ı • erınt ~uhafaza eylemekte olma. 
R lar Mo'a kP do u t kamet nden tedŞı.ır. d" li bir defa daha la rina ragm~n l'!vve1ce tesbit edı -
h ~ etıın k! 1 rıer. un ı şu. sua 1 aktır: Acaba, len .ve Ladoga gölünd~n Karade~iz 

H ııkıof muh reb s de kiVI safh.ıya sormak yerınde o.faikc l orduları sahıl ne kadar bir kül hal" nd .. 
Al .. ıte eri ı 1 1• 1 e nıu. 1 rrn : ti ed .... mnnya ve mu ~ t· sure. ta eası azım gl' en kış hattını 

D g ce Be ı n radyosa Dom çd önemli zararlara ugramarna ~b ndan mu mi durumund., 'bugün .. n t u • 
• t ft hU .1 S ruzl.ııını u ı . . eo<'ne am T ocenko ordu'a.nnın her ara n • tı e ovyet taar ~ h tla hır emn yet yok ur ve bu 

1 Şt r 1 "f · ld gumuz a . nun ee • c:nn rn bnc; ığını SOY em evve tar ctnıış o u be!blerı şunlardır: 
ı an ar bu m:J'lta~r~a bU~Ukk z~- du'l'dur b'lecekler midir~d k Stara 1 - Almanlar birçok miilôh 

)' vemı şlırd r. Bir 8 vnn an 
1 

- limen gö1ü cenubun a 1 • · zala.rla ve bunların en ha ınd · d. 
Tası bütün tank'a.rını ka~b:;nı;.td~kıarı Russa te'hrile \Valday tedpelerı~: detli eoiu'l<lar dolayıııile şşarka :~P. 

A:.madnla~dd!Pe· dod~b ·:~m!;ınrsa dn. bu ve Moııikova ile Leningra Sa:rase.: (Devamı 6 ncı aayfada) . 
haıldkın a ı a a u d L. d ~ d . 1 nun ovy ._ 
keyfiyet henüz teyid tdUmemlştit. a"'ı ogru emıryo u 

1 

Viliyetin tebliği 
Ellerinde şeker bulunanlar 

garın akşama kadar 
beyanname verecekler 

alım ve satımı yeni bir Şeker 

i''ara kadar menolundu 
btanbUl \'111Yetinde:l' teblli cdıl. 

mattır: 
1 - 20.1.942 Salı iilnU sabahın. 

cLa.n ltlbaren şeker alım ve satımı 
as'an ahi.re kadar menedilmiştir. 

2 - Tıca.reUe iştl.ga: eden 
büWn hakiki ve hilkmt şa. 
hıslarla tıcaret. ml'.ksadıle 

nemıerınde şeker bulWlduranlar 
şekeri !mal ettikleri maddelerde 
kulla.nan 1>Hı'.'ımum hakik1 ve hük. 
mı şahıslar 20.1.942 Salı snb!\hı ti. 
carothane, mağaza, dilkklm, dei)O, 
ambar, fabr luı ve imall!.thane şu_ 

be kom!s;o:ıt:1..ı ve e.centaları nez.. 
dl~de vesal.r yerierde mevcud şe • 
kerlerıni, cinslermi ve m ktarlarını 
ve bulundukları yerlerı gösterecek 

-------~·---------
beyannamelerı 21.1.942 Carşam • 
ba gllzıü sqa.mına kadar bulunduk. 
lan en bilyük mülk ye memuruna 
in&ktıll'Z mukabıUnde verecek!erdl.r. 

3 20.l.942 saba.hından 
evvel sat.Unııs olup da he _ 
nfrz müşterlle:-.? teslim '\ie. 
ya gö.sterdlkler\ yerlere sev • 
ltedilmıYerek satıcı elındc kalmış o. 
lan şek.erler saııcı tarafından veri. 
lecek beyanname drcolunııcakt.r. 

4- 21.1.942 sabahından evvel tsa!ııl 
mı.ş ve müşterısınc teslim edilmek 
üzere yolrı ~ıkarılm•ş, yani baylln 
elinden çı'kmış vf! faka~ mUşt~rı e. 
ıaıe varm.nmış ola.'l şekerler mtiş • 
tıeriYe vardığı güuU takib eden gü_ 
nün akşamına. kadar ikinci madde. 

de yazılı .,ıekılde ayrı b r beyan • 
nanıe ıle b.ld!f'tle •ek.t!r. 

5 - Tür!: ye şeke~ fabrıka an a 
nonım ş\rıketl.:ı~n fabrıu:arınd; 
veya emrındelf.! d-epo ard' bulunan 
şekerler beyannnıncyc t.üb dı>ğ.ldlr. 

6 - Beyaımame verm lerı la 
21m ge)d-ıgl lh~e bey:ınıaame 
vermedlk;.erl \ e b~y-a.n name ver .p 
de m.cvcudlarını n-.ksJ.n g~tu 
dfklıerl an.:aşıı::unların lcab eden 
yer:erlnde mUii korunma kanu 
nunun 4156 nmnnra.ı kanunla 
muaddel 65 inci maddesi muclbln 
ce aroma yapı'arnK hak ar n 
dil. ıkfı.nuni ti\.ktb:ı.tın ynp:.l.'ıc.ı~1 
~ orunur. 

~-----------------------=-::::=:::=======::::-------' 

HAKKI .• ızoA 
ÇIKAHILAN 
ŞAYiALAR 

lstanbuldaki İngiliz
lere şeh · rden ayrıl
maları bildiriimiş 

Devlet malını 
çalanların tecziyesi 
hakkındaki kanun 

lngilizlerle Sovyetlerin 
Boğazlarda Rua hakimi
yeti için uyuıtulıları dedi
koduları T aa ajanıınca 

Ankara, 19 (Hususi) - Memur. \min mak.sadilc bazı ahlak düşkün. 
!arla aaker mensublarlnln fevka • lerinin devlet ve miUet aleyhinde 
lade hatlerde mal iktisab edener o1arak bir takım auii.timaller yap. 
hakbndailai kanun projesi bugün mağa iba,ladıklan i§İtilmek.te va 
Bü.yü.'k Milet Mecliıine sunulmu~ - görü1me'lcitedir. 
tur. Projenin rnucib eebebletinde Bu gibi fenalıklara katışanlar. 
kısaca ıöy'Je denilmekted İr. dan yakalananlar hakkında taki .. 

cıSon zamanıarda dlinya harbi. bata tevessül edilm~ş ve içlerinde 
nin <lo!urduğu fe~alade hallerden rnal\kCim edilmiş bulunanlar varaa 

tekzib ediliyor 
bilietjfade phsi rnenfaatlerfoi te • (Devamı 5 inci aayfada) 

Ankıara, 19 CRadyi> Gazeteslı -
Vişiden \'erilen bir :.eıt;rala göre 
İngıl!z maka.mlan L~nbuldıı bu.. 
lunan !ngiltz tebaasının b.r aya 
kadar İstan!buld.a.n ayrıimn.anru 
kendilerine bıLdilım.iştJr. Bunlar 
aynl'mak istemedikleri takd rde 
k:endilerıllden bır taahhlldnam.e 
aıınacaıct.ır. MalOmdur kı bundan 
evvel d~ Ofı ajansı ':>ıın;ı benzer 
bir habar venniş ve ist.ınhuldaki 
İnglliz1erin Mısır ve Yunanistan!\ 
g it. t n b1ld.iml1şt.ı. 

Yeni ekmek 
karneleri nasıl 
tevzi edilecek? 

Berlindeld ya.rı re:ımt mahfe!. 
lere göre ~er bu habe::- c'oğru :se 
bu tedblr TUrk"yede bır pan·k çı.. 

karımak, d~kıke. ı· ba,..ica tJ\ı:ı.ıa 
çekmek gayeısini güt.m~:Cted!r. A'. 
man hal' clyes1nee T'lı k.yed"k; 
Sovyet hede-tlerlnin lll:ı 1ilm bu.. 

(fnvsmı 5 inci n ·facia) 

Her kaza ve nahiyede birer 
iaşe bürosu teşkili dün yapılan 

toplantıda kararlaştırıldı 
Diin öğleden evvel VUAye~te Valı ve 

Belediye Reısı Dr. ~tfi KJJ\'iımn r.ya. 
setin.de milhlm bir toplantı ya.pılmıştır. 
Bu tx>plantıda Vali Muavini Ahmed 

Kınık, Belediye Re.a Muav!-:ılert, ka1. 
ma.kamla.r, emniyet Amlrlerı ve nahiye 
mücınrlert hazır bWwımuş.ardır. 

CDenmı 6 ncı ıı&Tladaı 

iki meb'usı.ın teşrii 
mahsuniyetlerinin 
ref'i kararlaştırıldı 

Ankara 19 <Hususi> - BilyU:k Miliet 
Meclial adliye ve ~ilıltı esas!yt: eıı. 
cUmenlerln<ien mUre:Ckeb muhW? .• t en_ 
cümerı Urfa meb'us\1 Refet Ülgen"in 
teşrii masunlretııı n ka!dırılmasını ka. 
rarlajtırnu.ştır. Tok.at mııb"usu Has.b 
AYtuna ha!Uında d& bu yo,da b.r k.a. 
rar verllmlşt.l.r. Hasib Aytuna Türk 
Maarif cemiyetı lıses;:ıde dlrektdr ıken 

Kocasını öldüren 
genç ve güzel kadın 

neler anlabyor? 
talebeye verllen notları havi cedve.ler Bir müddet evvel Panıalt.ıda vuku.. ı 
Uzerlnde tahrifat yapmaea su<;lu sa. bulan t>ır aıle fac;aslnm m.ıhat..?nı< ı; 
nıı.maActad:r. Hasıb Aytuna. ih7art en. ne 1 nci Atıreeza mabkemesın.de t 
cUmende masum oidul\'unu. fakat ha. başlan Imıştır. 
k ıtatln bır an evvel aydın1anma"ı ıç n Hı\.<ilsenın suç!u.su Nedıme mi. 
bunu anıu ettlğını söy!emlşt'r. Mazbata b r ıkı.sk&Dclıl:ın tesiri a.ltında koca · 
Meclls'm cuma günktl toplantısında S sli merkez Jrom.ser muavini Ta1At. 
görUşülecekt~r. uçgunu çakı ile yara!ıyaralt, öldürmek_ 

1.1Tfa m b'u u Retet Ü!gen hakkın - ten maznundur. Yapılan nazırlık tah. 
dak' karar da TUrk Maar f cem ye•fn. ld:ta.tı net ceslnde TalAtın a~dıAı yara. 
de re 5 bUlund ığu sırııclR Ct'm yet.n eş. run «-sınle ve va.k'n.dan :?O gl.hı soma 
va p van o<m.1 a g ını nn bnzı ~oı l" oldüğil delillerle sab L olm~ w. An. 
uklarla n! kndırc'lır. Mevzuubah s ıı?k- cak, hadisede katil ata.sd: 5ön1lomem o 1 

1 1 
ce-m yet tara tından tr,.t b C'd en ve Nedime m:ıh'keıneye ceza kanunu.. 

ta 8 ımmn·ş b l"'lertı d"!l nn.ın 452 ncl maddesıne tev!!kaıı s.vite. p ynngonun s 
nlann sn·ı·ın·ş gös•c: .. le•ek cı • dılmıStır. 

ltaz::m b zı k msrle'"e v r 'me i ve DUn Af;ttcez.ı ınııhkemesı sa on.u bu 
k'ln e anın · tı ı "-'"-~•c bir ka 

l nz,.rınde bazı tshr .er ya - da.vayı taık be ge en guı,, ........ ~ • .., -
numara ar abalııtla hıncahınç dolu bllıunuyordu. 
pılm sı idd:.'...:a_sı_d_r_. o--- Celısenın açılmasını mütea.kıb, maznK( 

h .b. b il Ncd me b r Jandarmanın refakat ı r Bir lngiliz mu rı ı a ı matt:remeye setırumtştir. sarı blr ır 
ll d ı g y:miş, başına kmnızı blr tap ~n • 

Londra, 19 CA.A.) - An,1 '!"a 1
' a - ç rmiştt. tık bakışta, çok iÜZCı b~r k•- ı 

resi Vlm\era ısmindekl İn~l lı muhribL (Devaau ı ncı 1&Jfada) 
nm battıaını bıldirmelttedir. 





J Yazan: Francis de Croisset 
:'k.~~'!1 blly(ltı tehlike: Sam!mlyct Oh. bu lı'.l.!lar n'C de.r1n ve ne e••--ı·,r. 
~awu... l\!a.nası ""''~ ~ bir mektiımu Y<>llamAdan cvvd 
Seviş1r.k~. l>yle bir an ge!ir kl kar : se.'1ç1Jğımlzln !ırLın:-.•ı d6:n:ın yJrmi tane mtisveddeyJ yırLıt> ı:.:.maı 
~thıe her şeyi anlatmak ihtiya: ~.nı aştık, bizden art:..t Ct!ı;I! de. ıS;.ıcm(:~•Z. hakikati s5rHiY..ırı.ar, yahud 

Yazan: Halid Fahri Ozansoıı = =:· ~~,.._;ııb~~. UBU~~n· !cıu..·. mArt~ 12ıttrab çekmek !st.?mcyır.. Mn. saylemıyw!.a.r diye lizUlmeiı, ııf;Iamat 
.:::7 ' ~ ._.... ..... .. mızın konfora .ibt.Sacı val"'iır. ~. Bôyle yeis fçQde b .. ht:yar. 

ar<n baslt.· Bir ...,__ . . &uırları.ınız!Jl sevllmak .istememiz. y ...._ Wc Yerinde .knl!>m, der.ız w, niluıyetı) 
. . .........,11.n, v.akfü~I ~n ylllar ın:ınna bır t.a.kıuı tefcn1la.tı Puler tıal'ihJ romanlarm bu dnvada &6 Tab:t, o anda fazla korkuLıcn\: btr a~urıu ve rütıubet.lı b:r havads c - Meğerse &adet in.sa:ıı ne bed 

ş:ıh!dl oldııiu. Yahwi ıc<ne karış. u.mıtturubilir, o zamıuı na yapacak? zü bile geç.emez, • ~ y~ ge~y n adı.nı be-!t om.ek, gripe wt.ul~ baht edermlp diye dil,ştlnU;> dururm 
~ft~ınd:ıığu ~ tamn b.ı\dıseler: a.. Mü.Phe:n ~.ıte ~tırl.ıı.d41 veya es .ı + ona ha~ boşu bo~a s;jy!rm ş nı.a.ı:, tıeı fon rantJ"alındAk! matmıızel Ne Ya.ı>arsınızı İht.iyat1ıJc mils:ıv. em 
• .........., zaman g~ sonra bir dd. k1d;:n ehemm Yet veımı:•y.ı> de ş'mc!j Bana bu sa.tırları Jazdı.""nll. bılh.assa ~uıu&. te\"d.lt'.miz lmdm d.uymaı: b!!c .. ~~dördünde U\'~ ya tutuş. (Devıımı 4/1 de) 
tere ~ veya bıın.uı.n neşre - ehemmiyet vermek lüzumu:ıu h.sscttf1 Haber ga.zetesinlıı Laedri imzalı ma jon.a :resnunz.n camını beyhude gt>s.,. r ===-------....:__-....::=. 
derek umumun a:a~asıoa a~tm~ şeyltırı uyduracak Dl..ii' Yab.ııi; I! l.k 81.ı.,. ~. Ma.!Dale s:ıla>I, edc:b1 ve po=ı~ olurua, lwnaşan gôzleri b n 1 "S n t b J ) 
=t.11 dır. O halde, umumun. ald. retle h.ıı.tulad.Jtı şey.erı k.a.t'ıyetle wu,Plller tarihi romaılla.r ar:ı.sındaki bu süratıe roruşlar U~ve eder. Fakat b;zl \ os a,,nrn ll n1 c sı •. 8_• ı7) 

• arzedllecek hatıra.ia.rın da, az OOJ'!eQ.ır.11 ~ bJded~ .ın1? 'l'ab:ı, bu farlltı C'fuetancdl~ı i'Ç n. blr .c.BorJiya~ daha. az se~ glln gekl, m1. o cün "::;:~;:: ..... :::--:-...:.~""".""~~---------- ' 
Çok bu zahmete ~ lAzım gellr. ~n l!adeye hahlil yoJa~-u..·. Ancak. ııe b!r ıJozel Ba1s:ımc» nun blzde de ha.t.ırlıyaeağı res!m: AmaL5r reını d r. B l 
YOıla>a, Yalııız hfni alAkadru' edecek o.. ~'J.yei:1e h.ntırlad$ şeylıcr. ne yap • yaZilınadığllla yanıp Y8.kı.lnuıJttadır. nu Bzi seven b'.r kadın her S"Yi affeder, un ardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
~ lıfırllseler, nUıayet aı~:kla rn. stiıkM .tle mi ~.şi.aruı.? Öyla M.. ~.dıAl rom.anıarı:ıı üslfil>. ı:ahlıl ve renk fa.kat nına.leaef, sevg's! &öndllkO andan okuyucumuza bir lıediye talzdim edeceğiz 

ılaşab.llr. Aiı.Uak bımun da bir Is. rok.et ederse, bir h:zmeti ~ k.ao m.ahrıımiyetJnden ~ı aaznır, acaba 4t!>&ren, afftıttlği btı.t!hı k.ururıanmıru Solana L:\l:'a: 1 2 3 4 S 
6 t'lmıam vardır: mesellı. Cocuktt:k b.a.h..' ımş olur. Bu tQWiirdc de yol b;ll!ttir: btm1:a.rın sadece masal o~W:br.nı ve kemin bir hAfıza ile hatırlayıp yüzü. ı - H!ızım el. 7 8 9 

raltmnı kaydedezı b:a- müelııtln vnzi)'e.' m~ hatırı.:.dalarmı., ihtıja~ by a.nlattıklan tarih! vaık'aların da eb;e. m1lze VUTU?'. hazw..111. b.r uzuv l ~I 
tı g!b.I ... Ev&:, ~ lT.ı vaz.;y~ bile bu <tle not. eder, tA ki 0 c'heGl~i dah:ı ıyi rJya tlY'dunıl:mıış şeyler bulunduğunu ~ tt5ylemek ~ers?'fi z:. er. <5>, Yapıstmna .. 
hat.ıro.Iar. aM:m \JY&lldı.rn.ollır, yete.· kl baoenla bu ek&JtlerJ. t.amamtasınla.r! 1 u \1'."0r ır ı? A..vni zams.ıda, bu ne·ı1 kcl1eNı hosn ettım"fk ıç'ı b.aşvu'l't'hıOc.. ğa ynrar bey~z ---ı--·ı--+--·I":;~ 
par~ bır tıs:Qb lle yazı~ o:runlartl Tarih! rom:ın.!ar.a rel.ncı!, b'.!ll.lıı.n da 'ro..'lllllllll gene bRxle ilst.adı o1An Ah ,, ,an çarelerin nesabı Yos:tur: Fazi

0

etll b1r nı.:ı.ddc (41, 2 
De.me.k oluyor ki, dil:'er bJ~'.ll. edebi U.':IUl l:tibarıle hatıratın bir k.ı.s.n\! adde ., M a Efend y! de hatmndan çı~ de görfuımlye çalı)'lrlar. 2 - Çanakka 
ne-.1Jerde e>lduğu bu nı:-v1de de US:.1lb,ı dcblliriz. F'a.kat bu haıkra!aır ya.şama'<· tamıor mu? F r Gt ka<lınlar bizi ıru u.yduroo~ lede şıınlı bir yer 3 
rnfihm bl.r rol QYiWllıaktadJ.T. Maama_ tAn deCtı. okumattan ve i~Çmş de -, Laed'rt'nln mob.les'nde dofrudan mu:z vasıtlar 'çjn ~A'.!e:-ı zrunan <S>. 
t h, haf..ıtrat.a mevzu <i:an. tılld.:&ı!ler, lıer ı.rl!rl, o r.ıı.manı:n k:roniklerı üze:.n<f:, ~ beni ılgilend:ren tnrat;ar da lh11 ör: .. Bent smf lrend ş.'ılısım tcln 3 - I ~J (SJ. /. 
hangi t>:.r mesle~l. mese!O. &vu.k.at.lığı, W'.kl:ll.erd.eı cloQ:muşlardı.r. Bunun & var. Benim Uyntro hatJr..ı~anmdan b!ıh sev:ın~ ~I~ dem yaaıa.rız. 4 - K.albaı bu. 
nrühendlsliği veooireyi llgllen.:lirccek mal tüne de rımwıcmın Ill'IJhıcy'y~ blb"~ sedera'k, mevzutzmlm her cihetin\ tah. Srrt kendi şahSJ !çlrı sevıunek. bu .ne luooutu k•sım 5 
h.yette olursa., veya, daha etı.mil ma.1 bir roJe.ktör . r ·m k~ etmeden yrux!ığll:J\6 mllı~eess!~ g5 _ 6a(ma !.fıkir, hem bu ne d0 mek r ca (5), Tasw·ib et 
ınas!le, içt.lm.at, siya&!, t:arlhl ve edel:ıt na.v!ıer bcllrılm'~ ~ ~~ rikıtlyor. Mllphem h&tırlad;J.ım GCYleri ~er!m? Keın.dı kenctlmbl U:":.dır etme~ melD ClJ. 6 
hareket:erln ~htlms.J 2'zl.i kal.nus bazı' leri de kendi& icad e!m'şt.. Zat •yamuımalı lmfşml Ber 4<!Yİ muhall'ak Jç:n hangi tf.~e b:ışvurabıl.r':ı:? Ken".li 5 - Ç')k de;ll 
<!betlerini a.ychnkı!tarak 0 ha.f!ıketl<.ır tıı.trr· t ih1 ~ r .. 1 en ca.11 sında.n a:y.11 s!ne kadı\r Jtı::.t'iyetle htlJı:mfunıllze. BUI14ln b~ mU~kUI ol. <2>, İskamb hle 7 haldkında vesika mah"..yetini alrea~s ı~.I =. Pf.fIJu maf'Qm olan ı.nrıfur.~8::e7. bildirmeli im!ş'm. cBana öy'!e geliyor dt$ınu So".rrat ba$l okn.alt ÜZ!'!I'e Yu.. bzll < 2 J. Nota 
Ylk gfüülüroe, Jşt.e o za.man. UslQbdan ı 

1 
dM-1.-P ,.. ı.x..,;la b il ,11 • kb, chatıriadığıma röre> vesaire t~ • l"C.11 feylemnan bUe ıı.u!a.mışlardı:r. C2>. 

8 bir dereceye kadar habt! tamamen er ..... ,...~eae 0#\A;/· .r m e. · ın b.rleri yasakmış. Hele, yirmi yed! yıl Onun için, ıttden aevllıdı~ltnlzi öı-.Ten. 6 - Plsnl'm.iş 
ntahrunı da ~ısaıs'.r ıeıne kıymetlerin1 ~ ~ fC>~·~;,adıı, b a;:ı-J evvelici artist mtl:hanından bahseder _ miye ı:>alışmıyalım. Meselenin ruı.ııı, <2>. Şöhre~ c:n, 
tnuhafau edeıb111rler. 1 :.r l'e3 ızım 'e ~ u: u.r. !ren şöyle yu.m:ılda büyU!ı: hata et • malin cevabı h.1Qb!.r u.ma.n h•'l$ll git. Mala kc.n.:ın kıy • L 

Ş!lJdi dti.şllncl:m: GUn'!ln b'•l:n.de ve. F1..autıeıit'1n Salamb:>'aunda 01duğu i'-m.Jşm: mcz: Koodl ~ızda ölren•n!m':ıı met w. 
:i:ka ola.mk ele almabllecek bw hl _ bl ... td..e me6lA o roo;ınd.:ı., Karta .• 1 c:imt'hanlan nas.11 yapt..!ar, ar'Jst • haMJalUer b"rıız: acı ol&blıir. İzzeti ne. 7 - Yük <G>. 10 
d~leri not eden ve bunları memlek.e _ı ca°Yl muhasara eden b~ kdbilelerın l<l!'ln dcrecelerhlıi nasıl takdir ett~let fıS h'tb!r zaman 8$la ıuı.ıııl~<'ma. 8 - ö.üde yok 
t11l;:n veı.va bUtıiln dUnuantn okuyu _ı ·ıl.ıkbı.n ve sHMıla..""l., ,tar. hl ves.kala .'ve bilbJı.ssa &ltrltadarlar buna ne 6e • lıdır .. Fa:k.a.t gene kula.tı&.r.nıızı kapar tU'!' C3ı, Er. s5 .11 
cu.arma tahtın eden bir muharrit rın, l'ıe6!mlerln, hey'kel.leruı.. kabarı.ına. kilde razı oldUlar, buınlar n.eçhultim,.. gözl.~ı yınrur, bu fikl:'de sebat zUne sıı.d:k C4J . 
• tab:ı anla.'U.ııtla.rırun ş1.tmu1 dvece..'l.!ne' l6J'lll ayn ayn ve UZU.tl eı."nek·erlc tct. dlır..11 eder z. Genem ve fa.tirler sırf ke:ıdile_ 9 - Ekmek yaı 
«öre • a.z veya ~ ehem.ın yette bz kik'nde:ı mnra canlandınkııı.ştır. O ta. Mün&kid, dUşünmtlyor ı:.:, bUTada ri icln sevilmelerini lster!er İht.yarJ:ır pılır (2>, Öteberi 12 
h:zmet ifa ed1YOr demdt.tlr. Yalntz (;U da.r kl, tam rcalltıe cl.emelılze blle h'o mevzuubahs olan cihet ve anuı.tılmalr ve zeng'ı.nleır: Kadını buna icbar eder. loollulall yUk..."Ck ı.=:::;:::::::;c:;:===;=~~~~::=::k=:::l::=::b=::MEJJ 
var ki, anlat.t~ vak'a.la.r üurlnden' b.r mani yot.tur. FaUt b.~ s~~bo !Bteneın ~.ı. sadece, El't.ııfnıl Muh. ler. 1 )ı!l' (3). 5 - Şark vH{ı.yetle~en b·,.

1 b.r hayli zaman geomlşt.ir ve n.'hay&t teı:>i ve ı;rorıe bu romandaki Aslnnlar sın. Şadı, Nure.."tln Se!ka.ıJ, Muvahh!d Dcd&loerlne ba.kılnu, ko.dıular sev. 10 - Ö!ü E:öm'!lien yer <5 ı, Ön de. Bayı <6>, -
insan luıtır-.ısnı.m da. kiuıireı..ı bir derc.1 'ÇU'.ruru Ue tahk~en1n d ğ;ır bıma bm. ı:'bl daha o t::!r htc ıı.z çok tanırun•ş ve mdt1'..en Ziyade se' ;meğl tere 11 eder • ğU (4). 6 N 
ceye kadardır. Evet, o muharr.r, fllAn zeır clhe<tler.I ı·aınancuun hayal.r.dcn l\fıe.,~lyetten ronm m.uh~llt sahneler. lerm!ş. B lmem amma., bı..ı outarı:ı or. 11 - Bil' soyadı C6>. N met on. - o!.ıa <2> • ili!.şUrmek C3> • B.r 
ter hbe b r takım hfıd.se}.-cre şah d ol .. ~f.alara 1ntlknl etm-şleıdır ve hPps'. de birçok ro..'ler !fa etm..ş o1en san'at_ taYa attıkları bir ş:ıy!ad·.r. Erk kler 12 - Günde 5 defa a."ru.'l:ur <4.>. SO'%ll.l edatı <2>. 
mu-•ur, o za.m.ıındıuı bu zarnan:ı. ka • nin llı:Mhıde tk l'OOlcli, hnr!kullıd'! b r Urların, Darlllbeday ın ilk idare t.e. .se nmne: llütün a?"LU!uı Se\"nl k iT. Yulıaruıa.n nşatı: 7 - Gökyllz'Jnde havantn mevcud 
d r da aradan yi:ııni otuı: sene gec _ı Uı:ı'ab vardir. Silp!?"'a!.z bu a:ılnttı~ım. yeıt tarafından lmthana tab tutu:Uıı. GmQken ılrı gördüğtlaıUz kadın b zl 1 - Dro!ze inen (6), B!r stın ıSini b.ulumnadıkı kısım es>. 
nXşt r, eter vıı~e. ileride hatırat ya. ooeb! nuıhly&'ı.te 01211 tar'ht rom'\n!a" lanndakl earabete lş.aret etmektir, Bil. havran ed1o ın'kıısına taka.~. D:ıha C4>. 8 H ı ıtı.ne 
z:tcat"ını cı:astınerek, her şe)t gUnU g{L 'cfod.r. Yolk.c;.a, her türlll Us10bda'.l malı hassa alOk.ıı.dnrlm' ~ ne oekilde ra. soma. mh:ıtımızı <Wşür.ıruye ba.~9", 2 - Zıı.mAn (2), Aldatmak {6l, - an, te l!U'ik <u, Dır ku3 
n'llne tahkik ve en basit tererrll.n.tı bir tum o!duklan iç!n ~cede masal mıı. zı oldular? cthnle&indeı!tl aı;-k lıayreı dall.9. m1l.debblr omruz. Kuk ynşın~ S - A ray tanı.fmd.ıı.n bostanlıırile <5>. 
def"~re not etmiş olsaydı. her c:ıı~oe h~en öteye geçeımiyen, ne tarak., ve b rez da ıSWıza ~ meydııada. de. bir a.damm arın Y~ bı:- arkadeşıruı meşhur bir semt C6), Saniye (2), 1.'av. 9 - Erkek dadı ({), Damnr\nrım:ı;. 
terrod1.ld.silz kalem~ .şlet~b!l!rdl. aaı.11 terlerinde, bir ha.'kı!kate becııeylş elan. ğil midir? Bu mooelen'.n daha fazıa)&tlyled!ği .su sOzlert sala mıu-tmam : lada kullanılır (3). da dnla9S41 C3) 

~ ~~~m~~~~;~<2>.~~~~>.~~<2>,n~~m<~>, 

., .. ,, ... --..__..._. ... ......-.--.., - .. , ~·· ...,_._, anaar ı»aıt u1J iU1\.1ı1uaı.a.t.aA.o... ........,.,..,""_ 

mUcevhemt, al.acü ve dığe:- hlllarıle na tam iısa.bcder kaydctmişleroİT. Son va.zlrct 
.dar , r iç n IJ.ru.ınln ol!lu f ~ ı; ıncn . . l' d s· ıı_ • d ~o. 19 <A.A.) - Japon motör::U 
knıllen gel rle.rile müte.1as..ıı bulunmı: 1 Afrık.a şıma ın e ı~enanr;; e kollan Yalıore ovasında aerl!ye:ek s ıı_ 
yanlar İcra va·nerl veyıı b:ın.a1ın sn. Ahnan - lta}ya:ı kuvvctlcrı ınuvaf. g ıpsa yaıı:iaştı!tları sırada Baat.anc 
l!ıhr,-et ve.recekl•ri lml.r!er, uı.rat11 dan fn!kiyetll :keşif harckedC!'i aırasın • yanmadasında3ci nnmarene.!e, 1arnM... 
~tenlldll:l tairdlrde 15 aUu ıı:ınde b!r da dii{ım.andan bir miktar esir nl danın en son uc uokt.ası o'an Naclıib 
bcJ.aım.ame vermeğe mccbıır olacal:,., JD.l'flaııdn. tepelerinin Jnpcxı bıvveUcrı tara!;ndan 
JArdır. 1 .A9man savaı tayyareleri, Sire • ~li swetlle sem safiı.a.&na tJ.rml.ş bu. 

A.s1ter1 şahıslar ha.ttında hazerde naik Oqyı.sında hnvn '\lanlarını ve ıN>mltld.adı.r. 
Genel Kurmay ~u. seferde .Baş.. • • _1 • • bomh 1 Ba.hıPlLh.t diistd 
komutan da.hl Mil:l1 MüdD.fa.t Ve!: ı nln hman tesıısıerını ıı. amıştır. 'I'<*ıyo, 19 <.A.A.> - :P..1a1eeyada Ba. 
h:ı1z old !hı bu salAJıb'et.ı kullanabile J3üyUk Sirte körfezinde yol alan l~t. byıda ~a ~k.mış n Mu. 
cektir. - miitead:did düşman deniz taşıtla • arda.o ııeıen .bt'a>:ı.rla blTleşmlş o!an 

Bir Vekalete merbut olmayan daire l'l'lldan mürokkeb bir kafileye bom.. Japon lnt'elan tarafından 16 SaNtı\. 
ve müessesclertıı en büyllk Am!rie:r·n. ba:lada taaınuz ed.ilmiş ve birçok_ nunda za.pt.ed,~. Sou gttnJ~ 
den t>eya.nname ist.emt.c. sıı!Ah yeti ] 'd_]A h ~ tıl Sl:ngapu:ra gekn Avustralyalılarm 
Başvokille veya tensıb edeceği İcra Ve~ arı cı uı surette asara ugra • stiratle bu bölgeye gönderılmekte O:du_ 
klltnce ve 3659 sayılı ltımund.:ı. yazıh rntfttr, 

0 
ğu öğrenı'bn!.ş+.iT. 

mU~lerle mroarıı umumlyeye hA... Yarımadanın doğııı tın:n nöa, JllıJ>OD-
dı.ın cemıyetlcr bir VekA.lc:e me?but ol Almanlar Kırımda ıar. Pcıha.ng ı.rmağ\ bo.funca kaynağına 
madz;a.rı t.ıık.d.rıde mewııhıarı hakkuı.. • dcGTıı ilerlemişler, oonra 18 Sonklnun 
da beyanname Wtemek aaliıb yet. de T d 1 d 1 a.kışamı bu nehrl gecımişleırd!:. ş;mdt 
reıs veya müdUrlerlne al.! olacrıktır. eo osyayJ a 1 r b1J Ja,ııtm ktı'aiarı, '\'6hşı harvmlarLı 

l JcylQl 1939 ta.rihlııdea 8Qı!lra her ne do tepele:-, armanlu ve batakliklar. 
suretle ohn'SA ol!!Dl vaı..;fe veya h~Z.. <Bae taralı ı ıncı sa:rtadaı dan, merkez bö!ges!ncieıki ~lık arazi. 
mct'l&.nden :ıJ'?'1]mış ?C.)..& ayrılacak o. yade ve zub.lı birlik.len:ien mürek.. ve doğru. eok güçl{iıle ilerlemektedir. 
lanla.r dahi llizumımda b~ kanun bük.. k.dh A'lman kuvvetlcrı dilşnandan ler. 
müne tAbı tutulacaklard.ı.r. 35 top, 23 mayin atıcı.sı.. 45 mit _ A.Skerl ınahtellt'rln bellrttlitine 1tör~. 

Ta.lU.ıkat sırnsınd.a mu.hakk k ta"a- ra.lyöz ve fazla miharda harb al. İngiI!zler, .Ba.tusıahat.'ı kaJ,bet.meklc. 
fından lüzum görllltııree ıı.aitD..ın111 mal.. zcmıesi al:mıtlarclır. m yarımadada eller..nde bı.ılmıar. son 
la.rı.n.m zapt veya hacz;ne karar veıı:k'. t.1 h h . tayyare meydanından da ol;nıu&la~ır. 
cekıtlr. Muh.uk~.n göstc:.eceğ ınzum . Sovye .~r. u arek.c.tler net:ce • Sı.mdi, 1ng l &!erın ell.ııde, yn.hı:z Singa. 
tizerJıDe te.ıı'k t.ıııt.ı emredeıı ter .... Vekıl1 sınde 30 olu ve 140 csı.r vcrmışlcr. Par ct,das:ndald ö; :ta.yynre meydanı 
tımı.fmdruı alakalının eıı işten oekti.. dir. a'mıştır. 
:rUeblleceğı &"lbi vektı..let emrme de alı.. H.ave hııvvetlcrimiz Munnandk 
nablilecektir. deniz çcvrc&inde bombalarıa düş. Demiryolları nak iyatı 

Mahkeme yaptığı cluru.ıınu nctJoeel.n.. nın büyük 'bir ticaı-et gemisini 
de suçlumın gayTımeşl'U surette mai m --~1-rdır için bir komisyon 
veya oorvet i..cwsab ~.gıne kanaat ge. sakatlıuu.ı~u , · 

1 
ar 

tirdığl t4.k.dirde L un ILa ?:ıruım mü. Doneç te çarp tmal kuruldu 
68der<::.ıne ve ml. .>bed surette amme Berlin 19 (A-A.) v- Alm~n Ankua 19 (H • • 
hizmetlerinden ve u.ulkt hıı.lckındnn orcluları ba;komutaniıgını~ teblı • Dem:.i nar usu.ı) -::- ?~,~~t 
ma.luı.lınayet..ne bırar "erllccelttlr. Be. ği, Ahnan ve Rumen bt alarının, re:bl/~ 1 

C umum,. mik:lurunun 
yannamoen.n mı.nteliğlnde.ı d(lll\yı d3 K ıkarhmıt olan Sovyct kuv. g e,. enci Kurmay Baş • 
aynca 6 aydao 2 ooneye kadar .hapis LT1ıma 5 v bir bozguna uğrat • k~nhğı, Mı li Müdafaa, lkııaad ve 
cezasına hUkmıolunaca&~ll'. vet ertnl agır · 1m k Tıcarct V ekiılctleri murahhaslarm. 

SUQ:'Unuın kan veyıı kocasının \'eJA.. tı1ctan ~ 4600 :iT r a İ ~= dan mü.tıeşekkil bir komisyon ku ., 
yeti altında ?>u'uruı.n çoouklannın m.U!. hü~ miktarda har ma zcmuh ? · ~. Bu lkomisyon Devlet 
tlyetindekl ma1larmın trunıı.mını veya geç.İrİndc. suret.ile T eodOS)·a ~e :1"

101 Dcmiryolları ile yaptlacak nıı.kli a.. 
bir k.ımn.ını müsa.tlereden t.acınnak ve.. İşgal etmiş bulunduklarını bıldır - tın m" aceİyet ve eh · ?' 
Ya gl.zlemck huSU31.mds. do:rudan doğ_ . •. . c:ınmı?"eune 

rmı uarıa , ... ,. u. .....~............ .... ............... _"' __ • ...... ....... ------ ---· •. 
M Mile Mumı.y, Sovye•kr B r· ff'ne ru.reUe bütün dikkuU yalnız Akdeniz~ dan tasarruf mabadile ba;ı-::~d • 

brşl Alman taarruzundan evvrl g{tya çevrllmfştJr. Şu halde B<'rlinde imza (.' d kak) d k. . r 
:ııe-ıred lro bel ~z tebl"ğlere da~"flnarak dilen ıı.skeri nnla.sınanın ana \ıatf.t n; e ve so ar ~ 1 tenvırat aı:n • 
&nvetler BLrlllıinC1 Ttır.ıt!yedcki mra. olnblllr? 

1 
halarıru n:z:altmaga karar vcnnış • 

!l"l'll4' olarak Boğa7lar hak>:ında ynza:r. Ilhver devJeUerl ;çın Asya ve Av. tir. Bu kararın atbi.k•na dünden 
1ı yapmağa teşebbüs ettlğ'ni .söyje., ruı>a ccpbelerl.nhı ayni eJıcmınl)ctte itibaren başlanml'}. Taksim, Em· n. 
mtŞ'.Jr. M. Mac Mumıy J11..çlerc. propa_ goriılmcsl ve ymdiia"inden tamamen önü, Be-yazıd; Harbiye gibi bii) ük 
g.and vn llt ba\( etmekle Y•lmz gülUnç rarkh, a,yn ayn idare cdl.lme.M zaru • 
ve m:ı.nasız değ!l, a:vnl r.amands esk' rcc.i bıırlclnde bir el~ ~nı z mnnd; ~eydnnlarla cndde1crdekı fazla 
b r fl_rnC'!'lkıı.n d-s>lamıatın, yaraşmıyan ı nı edilmesi miimküıı olahUecck tek ilim.balar lcaldırtlınıştı:r. 
bir duruma da düşmüş o'uror. bir savaş sahası i.asaVTW' cdileıılllr ki, 1 İdare, tenviratı nzalnrken bu .. 

Bırmrnla beraber Hıtlercller lr<ıfl1e. o da denizdir. nun halkı hiç bir suretle müşkülata 
6inde ırörlllen bu milr.fer:d ve 

1
b:t'len: Alman ve İtalyan donanmalarının düşürmemes' ne çal1.şrna.ktadır. Cad 

rn<'dlok ıtıa'k.vlye. durumu ckğ şt~.k başkumanda.nlan geçenlel'de Ilavyrra d knkl d k · · · 
şö:vle dumun, b:taraf me.ml.?!reL1e:" tch. nın çok güttl bir sayfilesl olan Gar • c ve 80 ar a anca bırbırıne 
d d ~itine &itr B<'Tlıllin uydurdu~ı. :misch'de buluşarak kon~. El:~ yakın oian lambalar kaldırılacaktır, 
~ trtın va1anlıırı ve bu )alanlaTın aka_ rivayet, c1abJı. dotnı.su tahmin yanlış idare şeiuin bütün cadde ve so. 
me'•nl blT kat daha bellrt:r. cle!ilse bu konuşma esnıu;ında ele •. keklnrının lamba vaziyctını tet _ 

_ ___,,... iman tek m le İtalyan filosunun . .. "' 

K 8 1 Çör,-.ifi faaliyete g-cçlrilmesi ve 'bu fiJoca Al • kıic edecek ve lu:r.um gördügü yer. 
ı r '\" ma.nla.ra yer verilmesidir. şaınaı de öl:. lerde.'k.i tenvirat azaltı1acaktır. 

J(abul etti 
I.mıdra, 19 CA.A.) - Kıa1, buglt:ı 

Budklrıçham &a.l'nymda ba~vekil M. 
Çö~ili 4ı:ıa.bul etmiş ve Oile yemeğ·ne 
~ ~ovm.w.tm'. 

EL HAM 
SİNEMASINDA 
Scnenm an neş'ell F'llm1 

2 saat kahkaha 
CGalanotlunun cms:ı.ls;z ma~ras-. 
'tdı:ırnr tekrar E;örillCCÜ DC!.fl:. film 

Ş U ÇI AK 
'I'Urkçe s&lü 

Parls'ln oo meŞhur XDmedl 
Grtiıst.1 eri 

DUV AL.LE • FLOR.ELLE • 
ALER.ME. MONA GOYA 

AYrıca.: Ctınb:ı.ılar 
Moslrova 'iC Lcnlıı(trad'ın yfu.le:. 
ce caııb:ızla.rd'.in ve muhtel!! hay. 
vruılArdnn mitrcttep meşhur 

Caııb.:ızhanes Tü::" .. -çe 
Pe:rşem!>e &kşa:rm 9 dan 1Ubnren 

6oo senelerin en cot al:ıınan Romanı, .• DiL'lYa sinemacılıAmın 
erlşihnez OU' sıın'&i ve dehA a.b!.deSı 

Baş Rollerde: 

LAURE CE OLIVIER - JOAN FONTAINE 
&lbmiZm hiç bir !ilme c&.;tenn ediği e:ıs-.z bir rağbct. ka.rşıs·nda 

lstanbul'mı en büyük ld siııeıruısı olan 

• ve 
Sinemaları.nüa BİRDEN gôsterlllyor, 

DİK.KAT: Film1n fevkai!de uzunlutu dola:llS'Ue aeansı.ar: 

1 PEK' te: 1.30 - 4 - 6.30 ve Tam 9 da 
MELEK'ta: 2.45 - 5.45 ve Tam 9 da 
MELEK'te mat.nelerde nu ;ısl kol'tukıar mmı.araııdır Evve!.den aldırıl!lbu r. 

bil •- 1 tıl ~•- mektedır. b .. "k gore • ralnrmı tayın edf'cektır 
ru:ya veya va.sı- suç UYA er«A D h i d düfl11olln uyu · 
:varo.ım edenl ,. kaçırılan veya glz!encn oneç cep es n e · · Mu l'}ıU:l:C::illım:mmBEE:!illlii:l!alEım:;;a::::::a:ıc:::ı:;;:ı:s::ı~~Dliiil:l::z;;:;::;;;511mc:;;~~ 
bu mal'la.rın tır.netıe.rlnı kcavüz cıt kuvvetlerle taarruza geçmıştır: • 
memek üzere atll' para cezasına maıı: harebe'lere devam edilm7ktedır. Al 
t"Om olacak'ardır. CephC'llin merkez kesiminde • 

~üttef 
manlaT k :rşılık bir taarruz yapmış.. 
lar ve Sovyetlerdcn bİT çok mal• 
zeme alm1$1ardır. 

mas ttırafı l inci B:l:yfad ı nwı-dan evvel kaydedilmek üwrc 
fında ce.reyan eden kara hareket • asker'lik .§u'belcrıne mürnca tları 
lerİ fa.3ılalı btr mahiyet gösteımfş.. emTePİ'lmİştir. 
tir. Düsman keşif !kolları fanlıyet - MeıJbou.rn, 19 (A.A.) _ Avus
te .bulurunu,Inrdır ve kuvvetli ne.. turalya lııat'biye nazırlığı, Malezya. 
ticeler Velen bHkınl r yapıl~tır. daki hava kuvvetlerinin süıatle 
Slngnpur'da askerlik mecburiyeti takviyesi ic;in hükumetin f~eTckli 

Siııgapur 19 (A.A.) - Singa - tclhiıt T a1ljiığını, Malezya cephesi 
puT'd ne od ~en r~İ b r tebl ğ Avustura.lya kuvvetler! komutanı 
ile 41 ya: ndaı:ı wı n 1 , . " "\•ral Bcnnett' e telgra& bildır • 
liz ufuııu crl..~ııı 21 ~ıı.a .:m.:..ır.ir. 

NİÇiN Ö L D 0 R D ÜL .. 
NIÇL"l ö L D O R D 0 M ... 

Haptıdıane pamıakh.kları 
Dedi~ .. , 

arasında o GA TCH HOW 

(Cünahaız kadın) 

Filminde itlemediği bir c.İnnyetl 
(Frnnaızca söz!lü) 

i 

• 

itiraf ediyor. 

1 
Perşeımhe akşamı göstereceği hcy~lı bir film 

1 

Bugünlerde; bütün dün:>a sinemalan 

ayy 
olar k 

e 
··ıeıı 

az s a 
üyük yıl 

eon filmini göatereccklcrdir. 

Sinemasın 
Cösterılecck olan bu fılmin Lımini pek ya.}:1nda 

bildireccğ...z. 

' 

an 
z 

a 



, 
.... ············································-··················································· .. ··················· ~ ···-···--·· .. ·····-·····-·· ..... , 

Son P~•anrn edebi tahikası: 36 i 
B' 

Y uzan: F rancis de Crowset: - 27 1 ercümc eden: If. V. -~ı • Nakleden: Muazzez Tcıhsin Berkand 
Yed sen dcnber. Mukden'de oturruı. · eııeruıe P.'.l.fi..ır.><>rt ~. Onlara tim ı Bu melal clolu ahiret diyn:-ına, sa.. - Ha.k.!wm \\'.lir. ömrU.-nU:ı sonmıar~tssir etıtt yavrum.. Senlııle y11kın.d r. bir mahlQk iömı'll:şler gibi, \la.na. dlli·l..: 

o a .. Y~ındıık. g .... ı.c z ... 1ı;ınt cekcr~:ıt !PllS:LPo."'t ve:-cb11ir ki? Bu bedbahtlar. k.!n ve ezici bi.r ~t. çokmckte. kadar ona. olan bt7reumu uıuıt.ımync.-ı.. L~r o.lm:ı.ğa karar ve.l'\lıın. .B ı.ı.g 11 1 1.tcu.o.--a.m. : 
b" ded :kı: ertık hiç klımea.n malı de~ı,, Akib-ttl Mad:am X ... bana diyor k.ı: 'ğ:m. Hımt omm e:me .t~en ıaaır:tta_. m vatı:ı.ndaŞıık, hem de ıNani;k b?r. Artıık neş-csı ~ gelm;ştl, gUier~~ 

- Bu <;dl. b kfır yaş.unak mU h:ş k.Grkıunç bu in:sa.nlar hııı:jqn.la, M Uet. - Hergün ı;f!OO.ğ'.m.z yı:r bunu., :1.ıaı kllUı.b:O..'"'l 1xı.na. get.:lnn2sl ve benm cudur. Samı bıır.aaa r.:lôiJ~ el. kocu~u. 1htıyar kadın oııun .ıJ 
b r şzy. İki k~ r~ yetcoü kadar para ler Oemyetintn nazarı dı:klt.a.t.1, na&J.l MUkı:lıen'm yegl\.nıe iezı!nti 1-eı'i. Hava !de yain.:z.ı.kt<ır b~ W.ttar tekrar 0_ bels;.c bır hikıoot vıı.rdır. Cenabıhak ba... ~lll!ğine memnun oldu. Tekmd 
k.ız.aıam:yoru:n. <UJYor da htuO. oe.bedllmiyor? gt.:ze o..du~u z.:ıman, beıı •e ık.;:ım, bu ~~lığım 0 r bakıma at.ay.b b!r ııe_ na. sen!fl ya.rdı.nıma k.nşnıngı ernredi _onun eller.ırl aVUÇları iCJM! aldı. ~. 

- Ma flı bır c!lm yet hı.yatı. b. l raya gelir, .k1tab okur, y!iliad iş ışler.z. : .ce ve.'"dı. ~ı., ~e.: ta.r.h ve ede. ycg, - Ben de S:Z;n hikA.yen.z:. öğre::- .; 
na na·eyh eğl nee \'.U. bif' QjZt l 1 Ben bun~ .k'ti!a ed.:yorw::ı, fakat kı.. ;a:yu.ı bl.kımınd:ın oldut~a ilertd~ 0ı_I - Ne iYi ~lbll l.ru;a.D.Bııtıız haııun". medcrı eve! y!.izUI::(lz() bAyrot.ıc ba.k1 .: 

- Cem Y~• hil.Y b.. b~ ı1cl 7ll.l". B Y- Bu ~~tc". yağmur ~ağıyor; zım on re.k.z yaşında. ol~~ Iç:n, bu :<luktıın halde h.eS3.bJ. h;ç aklını erm _ .twdi. B1Zl ~Xlen sevmeğe ba.şuı.dım IYord::mı. Ciddi 'f.n\'ll"luınız, yalmz.ıtn..: 
'el lu kficlll EJTUP. tç~ ı:irmek )"C1'C dök:J.lcldık.çe tcb<l?ıllilr ecloo ve vı.. gez..t:.ıı.. c:ır..a ll'";· . z-.,..m .;cım$C gc:-ek. ~yor. Coğrafya.ya G.!d b p;l.erlm m • _j - Teşekkür eder.im QC>Cugwu. Un:!!_lluz ve 1nısanl!.Udan uzak ita.mu h 1 .: 

b z &t..a-:ı o~ lı::M · H !t::d• 1 cı'klc.:;..m b.r yatın.ur. B~ Iasıı&..IA~ Js • 1'IDl b l&cn1z. r..lm ele ne kcdar kı>tU. ~ bdt? Ol'..>:udukumda.n azdır. Bund.ın rnn ki ikim.z de blıt>ir~ sıew--.r...ğ:ı: ~ g~ mnu- tec~ü! 
dJa br ç CYnıL'"lJYor, klüpte danse. Wade ~. madam x... ve kız~ •fo dür. . . ~ mnumf haşut o g bıı.bnl • Eta gôrll.ndi.iA"tin u-'Jıi mas'.ını ve te - çekiyordu. Fab.t e:ı ~ ~ .;ı.:n şey;. 
~. Y.ed occ;.edir ayn! c:ıhrc.le:rl ,.ıa.-ıe Ka:n:.. Tdl'n..'u ilk cedl:!r -cın e. OUneş, parUık b:.r semada blltıyor ve ;:ı,an da PEf:t ,ger de oid~t: .anlıyo m.2 b:r Uısansan scn!nle meşgul ol _ g&ü ı;ıcUook renk ve b ~ e"!.l:JW re 
~! H ç k !l n h c lt~s.y \b::di oU;Yk.ua.a.ı-ıru ~ı lll.t.4-Jlnu ılk yıldızlar pınldnmap b~:zyor. :mm On it.ı .tada- -~Jtan h • ..d b.r zevk dııyacağım:ı. c.. SCQm!&!ize, ytlzUnilz'J.n if:rat dere:..-e'.l : 

6 • :)« " ' i blm::.mıs. Onun .ç n ~.e ar~. :Madıım X ... : =v dere!U. a ya~ • . m .ebde m.:ı:ıim. B r müddet ısor...ra, b!.nlZ f:VVCi boyalı olnuısuıa m{ımen halın x : 
rı b. e ç-.kır.;zyorımı. Ölllm dıyarı, MJ.SJ.r değil, ç ndlr. nu. - Auıet umanı &eldi, dedi. 01.o i n:.ıın P3k iln.:~~;:; ~·~$, 1n • ~t!ğ te"~ kin yQ.:;. olncak ~Hk ve s:ı..tı.t: acil. liiç ~ ile j 

- 4.J?ii.ll mı ~~? ?ada. ölüler, her tarı.ı!'ta yu...v.. Şu e_ uıd>J ~ •Y· yilr{lmt'6m. :uc y ... ..ruı. ~ktm geı:ıe d'. ;:1 ' Y~lve sen. d411Y.nyı a.nl.ıys.n bır kadın o.loestoe kıonuşWğunuzu görm.::dlm, : 
- Hı'; r, ~en ~ 1tltoı.b onmam itUmcm.ş t.:ı.rla lı::fıoes nde, m.ııun ıhmlu. Kapa.ı cadde, b z;, tarlalardan dol ş_ ~ b r ~nın ~~nrl: dos ·r,ca~. O zaman... ~~ enek:;rın h:c b 'r:slne : 
- Racyonuz mu var? en ŞU u:t&cıJc 00, b:r yol k.enıı.rm_ maga meobıu e~. Maaam :x ...• eDd :::um mu. d(l.şm.aaıım mı "dugu 1: ~ - - o Z3man... Uz g~rnıedln;.z. Rn~ınıu!al:l :f kr m: 
- Oramoço:ım:n b il yok. düı ikJ evm G!ıhı.bl::r~ tarıı.f16iaıı do _ ili! &oylend : :ıicm~rum 0 nu a .e_ Ner.lman ~·cca.n.lı b:\kı.~ını Ne _şu idi: cAvnıpa~a yen& gelınl'.3 Arj J 
- Kadın!a: a mı? ı:unumma.n şu ann par~. her - Yo•U.."'lW.Z !azla oza\iı. : • · he Htmııından ayU'am1yordu. ıtinli veya Meksikalı b r kız o~·ı A J 
- Hayır. Ka :n:ır h1';tl evli. J&h:.ıd ~. baz:m, bu ö ü..crln m ... vcudlyeoJ.. Gültlrusiyerek so:rdum. : N 2llre Hanmı bu sözlerden b:.r F;cYF- o ~ saı. Crltı\hı altı.na alm.ı.ş 1ı sı:ra Avrupalı gı'b ig yınm e h ..: 

ç ıL · Kııl"lŞ)lc .ş. nJ ~ ~. aır..c:c:k, b'n.a • "Y;ı. ek n - N~n ko~ıuı? Hllydud • :enfamannştı. n Gi!ls czade Ömer Be.ye 1As"lık tf.ı ş.D Pek o tıtada;r yam mam11 ro ·E 
O h3.'ck? ~nda.n ib N.U.tr. ZOOJ:•:l .ıı:.eze.r. lardan mı? : - Tebesstımden mi? z.voe o!aca.ksm.. f'ilha.°'dika uzak b'r mmılek .:ı gem _: 

Y mc b:ıJctı. tereJdUıd e'tıd, cevah 

1 

lıı.rı b le ıSlımiZCl..r. Bunlar, d.n1 .an'a_ Oewı-b ve:modıen yUr.ilme bı:.k~ı. D >- i - Evet. Bilir miy'..m ben? 1nsa:ı~ar - Onda.n balısetmiyelim oıly!lk au. m!şsiniz amma başka bır dıJ.nyanm .ı:ıJ 
verd : nelere göre verilm;ş b r st.k.amc .. e. b'r Uı~çlı yol, Adeta :ıssız. u{o~tr.-. ansı. :ırtı1~or.Jar... Ne 1çln? Klllill ·c..nı? ne. s:ın.ı irnlş:uı z. i 

- i .sorum. kapı arb&nd.J., b;r r..~ın i r..slllde, rn. A.rı.za,a.r ya;pışor. Bırdenbıre, bir pn_ ~Mem:nunıiyetleımden mi? $aka tç:n Bımu gene Blllend söyltmlıİşt.1. B!bük 'Lllll~ Nedmalı'a meıı:ru: 
Vüt.le, ia~"da gördiltüm. kaba_ gelişi ıruzeı bir yeroe y.nt.:ı.rlar. Öy'.l'l ki, tkad&.n b"Xi · Mceo • ~=ı.nA b:.nm!ş. ~? &mı. baf':uı.nak mı ımJllyorJ.ır? B._ - N c:n? Ben o a 'en n :ıöhrodnı u.. olacağı haA:bnıda ettlğ, vt.J BüleL.d: 

n r bans hat.1T~ıa.n ve UJJb. o:ıwı Ki.. Zlyaret. edilen yer, h ç b :r uıman nlP.zar başı açık !ki Clnli gözü:ktU. ~nimle alay ını edi;yQTlnr? BM A.deoe zaktan işltıt!m. Çok ıYı bir sbbab!JIUD mmmun e!lllliŞti. Sa.cda.lye..;m. onuııı .: 
bl, vaaile Rucyada pıarlaıc mevk 'ere değ'. mezazıın kapımdır. Madam x ... ı.ıoföre: :onıarın güldüklcriınl gö..-liyD?'llın ve bu akraba!a.ndır. Namuslu ve şayanı hür. • y~ırar.a.k s:m:l.u: 1 

mrntec er tarafı d.. n ışle !.en tık Mancu mp ... ra.torwı.nın mezar. - Hu:lı eUr! d~e bağırdı. :nıeş•ımm ml.ldni anlıyamıyoruın. Ben ımıeıt. ~s::ı.nlaa-dU' . .Arka.dasın öy e b r - Ninem, Neriman::ı s!T.e b~zemesı.: 
llrlll~ bir ~ıs Ui~nda. yer.ele !arı, ll1fl.a sel avlularla, lıcyb.t: I:• • - Eu ruiam.b"'<i:ı.n ı..rrt'.Lı:ıru hu ;..ııımz y.e.şadun. na~anrun C')hrele • .a~ girdi~~ dolayı 1~har ede _ öğretoek&iniz detıı mı? 1 
,,OOJ!c. M:.ıkd.;nde; Beyaz I usia:- fada merlf!rle, ç vı kakmalı. As.ırı aılk.a.dnn eannetm.ıyorum, df'd 'm. Otomobi!I g"c. ~r.:ndaitl mı:uıayı taıhlil e'.mt'ğe &.smıı. _ bJir. - F.ğer kllçük doot\uı bcıılm rehberi 
c.cıruıcak vaz.yetr..e değil. .ı\.-rup~·ı ve 1.-aıpılar1a ve ıc nı:te. tnçi:an Il3Z"Jlarla tneğ" ç.alışryurlar, o bıda.r. '<!mı. Bunım ancak ~ uı.sa;.1 tanı .ı - Nasıl olm? Eğer dedlffın.iz gbi 1ııe, iğim! ta.bul e<leıEe onunla tam ma ~ 
.Am 1iknlı ko~ni!er, zıı:.ım: mfı.n, ola - mılturlblerln ve mezh~t hayyanların. I Liiı.&n, ben oo o adar emın değilim. mckla ve oniarr.ı yfizlerinJ te'..kil: et _ ömer Beyln Nerlm!ıns karşı öyie mwı" naslle me..~ o~ ve o da b.z ın: 
ca ve oolara yud:mı ede~ bd r nöOO çiler g bi gözdl:ük e't.llrl!:T• gen'ş Bit ~ S'..Warı deha pık~e.di, o.meli l'.ll'-"Qcle kabU ol:ıc.a/!"U>.ı idrnit edı.voıınn./!Dele etmesi mi fen!> ederdi? a.nmmıı:ia kcnk'lsna dost olr aüe bula.: 
ka':ı.bnlık. B~nn, Htıri>:.ndeki vazı ~ cadkiderle belli olur. Muht.eşem kapı. OçU de, otamdbilln hivwnı!a at. koştu. Ammn görotlğUm ve işltUğm rıeyıer b .. I Bu Wı'c.re ıf.he Hammdan evvel caıktlır. ~ söY~ bAL& twn:ı..: 
tvetleri fec". Oraca, o kn.d3.r ııd 1 b'ı ıu.a kapan.an avlulara ve p ncerelrre. ruyoılar. Ş.lllld;ye t.ıuıar gônnee{ı.m, :n.m !ç " o " r , ....... t:!:T kı bım!ıı_F.erı1..man cevab verdi ve k~.ı.nı mu _ kıı.ymVQ}jdeıı.iz s1.ze mctıtuo :volluyoz: 
h ideler ki, b~ :an. !kıı.:a.ntı~ Çmlılere tepeden baı:.:an, y{il:aeık t.araçalar var • Çanl.!.doı fu.a Mo;ola ya!un b:r tıptt- : n:ahiyet.leNı1 anlams.kt.a he?? ,. faa etti: mu? i 
~ hale g~ yorlar; eslt! generaller, drr. Bu kapı.ar seınb().l.ık.tır. B r t.ara • ~. Yüzleri dı:.ha ~. b.ırunlan !<.ıecrübcsz oldujwn·u h.re~orum. o _ - KOO'.lmı bu 'ırad.nr c!ddıye-t..ıe mu. - Hayr cl'endlın, Yaln.14 Sürp!klei 
arıılı3eı.ı:k ed yor ve ek ar bası sü. ç:eya ~ SCllll'a indin z m"yd., b:r av_ ®ha y~ bak.ışlaraıcb vah~ı ve sir.s! :ku:W(nnı :rom -ıa d .a· ceru:.b'ık.. ~ hakeme e!;meyinfz. O zaman ben! ta • mı!ık.tllbl.aşlyo:r. i 
rliya:''aT. Hnng!~. bu m 11 r '~- tı.ıdan öi.e:t :ıe g~ veıirs!nız. K•~tlar. b r .ifıı.de vaT. ~V::mllL.'k Ş<>tkat. tlm:ö&'.zllk: ve .k..n g b nımış olslıydmız az de oumı g bı ar _ - Aoayıb şey 1 : 
laı.yd b r ~'l1ar l b:ıkıab 11r ? DUı'tln lnS3n.lara değil, ruhlara JC~nş· bir ki _ KJıc!mJımn Jk.iS1 de sıp.sarı o:m . :txızı a:!a.tlar ı · t' nla~n m.evcu _ '·.am2:1 b kınadan rır gld~ Dfi - Bclld ~ benim melttub sazaca~ 
b ' ~ ın hııyıs yet; met'E:ıt:bllhs! lldt'!:.r. Son avhı, ebed yen açı :::uya _ - Vaziyet galiba clddl, diye ~Jşlln.. : l2ı. ve hD.ya.t~akl mevlcle"'n b ld'- s!Uliliıüz ltr kee: İskel$. kadaö' zayı!. ~tte ~ z:ınnt:dlyor. : 

Mukd n'de, b zılıı.rı uta~ blr Uca cnk 0 1an. daha mua.2'?.cı.."'ll b .. k:ı.p ile dl-'..::n. :~'il l'e nnladl{:ım Jın.'de tns.n.nıuın. y~ •ım. Ms!rme .t:ız!a:r gibi u..nm'~.. - Ya kocamz? : 
:rot kur:llJığa mu:vaff~ olnı ı.7 bu:U:: ka.::>i 'ıôır. K.a.pmm n'.'lkas:v.ia ne bu.. Şan.Gha.Y:da gôrdtit,ilm. ıi.r Amtt xr>' ! r t001 fçlernl okuyamıyor ve bu s _lsaç!a.ııım ~lı g b :id'. yüzilm ltlll rene' - ~ b!ra.z evvel ım'.-ahru6tlm. C~ 
rum b:ı pyreıJ1 mü:teeı.er, h ç d ·~ Iuııdutunu görıne1c ıç.:n, taracuiardan !ilm!.ni, tam ~ hat..ıTladmı ~f tla.r..n k"m:o.de me;'Cllld o!dliğunıı bir st...kab!:ı örtiimı~ :ne padnı.m, ne çkkio lir kızım. ~ 
b r g'".ın tç nd •'lWna.k teb'i~esJl doiaolı> g k ıca.b edu. Orada cıı •• Ytlic:.tı anahtar ~mt c.ııme a!.dım :k.aVl'1l'W'll!YOnJm. jel allıtım vııı;m. • ~ 6ÖY~ıf.:en sesinde derln bıı; 
n.arm değ! le:. F.akat Harb c'de, bu ruı b 1-' d l '~ eğ m!ş a ç"!.ann _ oın ta.ne vallzlın oldu&-un...ı bılmeU' : o ,,. ıe to<faT .a.rkadA~ı ollyllk b'r 6a!l kel m" er ilıt;yar kıadını kah • h1lzüı:ı ~!yordu. : 
al, h Gn o gan şlerden. MUltec er hatı:ralıı.nru ıın,unttr h nl verd t bir 11a•ırladaıız mı? _ ve üstü ~çık ot.o:no :rı• la!. l"C tecessil:sle d.nllyen Btlleod ın:~aha ile güldU~!l. - O ~. ·• Ccvab verin bıı.na. s'~ 
rada. CnlJlenn en s~fil t.ıbakasmın tcpec..kıloı ba!JW. bir Qe.'Y yo t 11:ı.:-a. bilde ayı:ğa ıwı.lı:ara!t. kolwnu lleıı 1! • : e!a ola-mı'.t söze ta:uşt.ı: - Bir kad:ıu."l boy.a kull.amnas p.r~yn.zıyo:r mu? : 

~ lan işlere kadar tıencızill ed _ ttı.rlar orada. mttım. bn z:ı.Tl3."l"SIZ &1&bı süvarıle're ; _ Sahi Söy1ediği tdt doğrudı.ır ? - Hayır. B&.v:te bir ee"Yi aklıraden: 
~.xrla.T ve mütc~!yEn onlaılt rekn Avluların ink.lrnlı t ... br.rlen. d.ofru tu1tum. Tcslri anı oidu snv3 • :Bzm ıç~~c yeşaıtten lı::ılç'1k b ~ Ncr.marun oova:bı kat't o!du. bile geç~emişt!m j 
t v. )'i!n.:le knltroriar. B.r ş:J:ftyı"t l.nlbilllü bahçelerden, maf;'l'llr kapı!ar_ r lcr, oa:.ı.!"r"..n.1 aza ttı a: ve cı:ı.nıurlı: hayvan g'b y ıruı. öre h reke• e - Flb tıt-e... ~de ıra.st.la.d lftm - Ondan haber ~ musunuz? : 
v · JtıS:tançlıJc yapılım b'r lhb:ır d.a.n soma ge~ bu me•ıu ~ vah.ş' ~olda, yau.ş :yavaş aillndller. d.lyoır ve ooz:m s!lızler:rn Z:.n ~n.tı:•kt ~ arı!fst R<ı6e Ma:rtc bana böyle demişti. - ~ kere ~ ı;ordunı. M.P.. ... ; 
tı ~ :tcvk r edilsorlar, k.:ıvulmor _ 'köşe, hevbeti! blr bUyüklWt a'W'.d yor Madam x ... : ;t"!: ı:nı kavrıyam~. · ıN-t .k!m, em.un nashatıerlnl dln1~erek t1lb almadıkuıı söyledl. ~ 
lar veya stımG.n.c gönd nl:yorlar. ılfü't?. ~'U'a'orlann hangi rıtıkl.ade y t .tkı - Yanınızda rö~cr bulun:ns..ır,, ncı: N ıt1 n d'~1 __ , 1 b t ,ft :v'flıı:Cmıe boıJn trllımde ba.slndıtım gUıı.. - Nerede bulun.u;ior? ·--'adır n· , : 
nooe'.': k:!mselei )'00:, otm.kıl mill.~etıe>I w. bt'i,3-etle bilen hiç mıse ~'<>k Ke. talih! doo.!. : ee e ~mm -~ il" avuuı ~ he ·es bamı. eSk!S1 l.t&d.Y mü. - Zamı.edcrlm ki M ...... u • JY ~ 
bılmamı.ş. B:Syle b'r b!tdise, U.ı.ıktıı.rktıı e:f runHt-r b!llinde m!Şonle.rla kır1a.n. - Rövclverim Y<>kıtll, ll.rW"ıt.aTlnr1m, :00 ım sallıı.dı. tıeea~s ~öz!erl" ~. E tidenibU' kel!mc Jtulağıma calınmıştı. i 
n; dmneltt'r, bllir m!shıiz? C?ıWın h!ç gıç yere !.n.lyor, ~or. 1i0tll"a tek • htmlar, : - BWılln ~m beni OOk mil.. nt'redm geçsem btlffin g&leNı, acaylb (Arkası var) ) 
bır ~ rm htı:zıaye ~ lı.iç tJmre rar avlulara. ~. , (A.rlcım var) ~ ....... .....,.... ....................... _...,............, ..................................... ....--••••••• ..................................... -••••••••••••••···-· . . . 
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Yazan: 
ŞiFRE 

J. Su e. iç Çeviren: lbrahlm Hogl 

Petrol tevziahna başlanıldı 
Dünden itibaren kaz.al.ara poc.--o! tev _ 

zün... başla.nm;,,,"=tıl-. v.lrcyet tura.t: tı.d.an 
kaymaıkamlı.iclr enw:.ne her k ı.mın 
lht.yaeına. kAfi petrol ıoos:s olı.ınmu,ş_ 

t llI'. Raik.a pe t:re>l te\'2ia.tıı har ka zıvia. 
eemt b.1,;tkslJaJ:ı va&taslle y~ılacaı:t~. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ t.arihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
ŞU.be ve &Jant 9dedl: 28& 

9ırai Te t:ieari .._ nevi banka maamelelell 

Ziraat Rıınusında. kumbaralı Ye ~ tıuamar tculıılaruıd& en 
a.ı ı;o llrıı.sı b·.;tunanıa.ra. eenede 4 defa gek1looK kw'a 1le ~ 
p1Ana röre 1kramıye clatıtııac&aıt ıır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 » 
120 » 40 • 4,800 • 
160 » 20 • 3,200 • 

Diltk&t: H~Wındalti paralar ldr leDe ~ 110 ftra4an qall 
dtışmıyeıılere ikramiye ı;ıktıtı t&tllirde 1rt H fa&l.asUe verilecektir. 

Kur'alat .. enede 4 d~a. 11 Yar'· 11 Hutraıı, 11 ll:ı'lti, 11 Btrtncı 
•np h pPlncl> celd\('!'f'k tr. 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Gümillj blr llralık.'ann darp :ve p1yasıı.ya kfı.fi miktarda. çıkarlıması ÜZ"

rlne ı.2.00 tnihinden itibaren tedavülden kaldırılmış olan r;umüş yüz 
turu§.luklann 1.2..941 tadh\ndenberi yalnız nw..lsandıkla.r.Ue Tilr. ye Cüm. 
hur!yet Merkez Bankasına ve Merkez Bank.ası bulunmıyan yer erde Zl 
raat Bankası şlt.Je erince y11.pılmakta olan tebdil mu·melatına. 31.1.942 !Ü 

şnmı nlluı.yet verlle~ir. Bu tarihten sonra mczkü.r P"ralar n kld ole _ 
ra.k hl.ç:bir veçhl'e kabul ed m!yecektlr. 

Elinde ıgüm\i~ yüz kuruşluk bulunan axın 31.1.942 a;kşamına k dar b 
ları malaandıklarile, Tücklye Cürnhur!yet Merkez B:nkasında ve M r _ 

kez Bankası buiunmıya.n yerlerde Ziraat Bankası §uibelerlnde tebdil e _ 
t1rmeler1 113.n olunur. c8ı62_9836• 
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e graS, Tele:fon Ve Telsiz lla erle • 
1 

Dev .. et ma'ını 
çalanlar 

(lJa •• aı ı in.:.. ı.ytadal 

da bu b.ı halıcr n tevalı ettiği ve 
g 'c c.k ı:n <>nwıe çtbucz bır fc. 
nal • mah yetJ a a .. ağı yapılan ih • 
ha .arıın çoklu urıcJ n enlıı~ılmak.. 
ta<l r. ıı 

Oevlct darC!l ndc v zıfe alan ve 
tek kaygusu n ilet n ve memlcke- Ankara, 19 (Hususi) - Haki-ınruwyon karan Heyeti Ve'k.il 
t n )'Uksek menfaat eı ını .korumak ki v ve bübni gahıslar.:ı aid Türk bay dık cıdilhn:ştir. Bu karara cö~~ :~~ 
olan memurl rın bıı.e,wı ... ı.i duru.. ragıru h.amıl 50 hamule tonilato .,tondan yu1tarı bilumum vapur ve 
munda mevduatın nonnal zaman. sundan ~arı hiikmum makineli motıörlerln yapacakları aeferleri 
lara gore haz. rl nmı~ ve fevıtalade tek:nele:rin memleket dahil ve bari.. Dev'lct Dcnizyollazı Umum M"'d · 
h rdek.i ıc.ab.arı karşılamağa ka. cinde lhbımcte aev\leri ve yapıla - lüğü teyÜn edecek.tir. 50 t~d~~ 
f geıebılcn hu"um er nd n ıst rade ca'k ecfet.lerlıı nalclı,yatın lüzum ve 150 tona k.adar motörler devlete 
ebneg duşunerek fena yo1lara sa- eıh~ycti~ ve vesaitin kab~i • veya Bmm.c itlerine aıd herhangi 
pan arı kolaylıkla mey ana ç kar. r~lerın.~ gore \ertih ve tanz.ı.mı bi:r lıizmet1n ifast için Mıntaka LL 
mak .. ~.e bu suretle bu fenal ğa te - lçln M~litt Vekaiotint. salahi. man rei9liii tarafından sefere sevk 

"ın yulu bulunanları da önlemek yet veırilmosı. hakkındaki k.oordi • olunabılecck.lerdir. 
ın k.s dıle mün ıb olarak ü.sti.m bir 
hayat ya, ynn ve gel rler le kıyu 
kabul etmez dere ed • mal ikti ab 
etmeler dolajlSİ e hıı. kın §Ü/ eli 
nazarlar nı iızerinc çeken ve bu • 
nunla beraber a,..rvetını '.}alnız me~ 
nı yo,lardan elde l't ğı halde ded.;. . 
kodulara mı.is.ı d durumda bulu. Kahırc. 19 (A.A.) - Ortaşark 
nanla.r ba.'kkında halen 1609 eayıh İngilız kuvvetleri umumi kararga. 
kanunun 1631 sayılı ·anunla1ın suç hının tdbliiı: 
l'§lcdlkton sonra da mal beyanı Dünkü Pazar günü her iki taraf. 
mecbur yoUni .koyan dar hi.ıkumle. tan yaptlan keş f faaiıyetlerinden 
rıne bağlı kalmak81zın suç ışlen _ ba.§fka Elqela dogusundaki durum. 
meden dahi şiıphelı olanları mal da ihiç lbir değııııkiık olmnmı~tır. 
beyanına mecbur etmek surctile Çevrenin çıok geniş olmuı yüzün • 
hem masum olanları bu şüpheli va- den Halfaya.da alınan esirlerln top 
zıyetten tkurtannak v-e hem de ha.. yekun saylısı honüz ma!Um değildil'. 
kık.aten gayrıme!U"U ye>llardan ser_ .Şimıdiye kadar Alınan olarak 48 
Vet t:opbyanları yakalamak ve şicL subay, 1. 7 7-0 yarsubay ""e asker ve 
d-etli surette cezala.ndırarak bakaız İta.'lyan olarak 173 subayla 2.784 
toıpladı.ldarı servetler' ni ellerinden yarsubay ve asker sayılabilmiştir. 
a1abıLneık İç.İn diınyanı.n içinde bu. Barrlia, Sollum ve Halfnyanın 
lunduğu fevkalade vaziyetler ııe • <bi.rbirini müteak.ıi> tarafımızdan a. 
bebile diğer devletlerin de yapt k. lınmaları eıcrasın.da yapılan hare • 
!arı g bi §iddctli tedbırlere müşa. lkiıtıta ateı hattmda ö1enlcırd.en ma
hih olarak nudUıİ fevkalade zama.. ada takTibcn 1.400 Alman ve ı . 
na mahsus cezai ve idari bazı bü.. talyan esir edilmiı. büyük m'ktar. 
ki.imleri de ihtiva etmek üzere bu da top ve haı'b malzemesi el'tnize 
layiha hazırlanmıştır.~ geçm;,t:ir.. Bizim :za1iatbnl% 100 

I.AY'ı.ha esasıımoa ~. Tllrk ceza den az o1ü ve 440 den az yare.h -
kıanununım 2'10 wıcu madtle5hıdn.i dı:r. 

memur tal"!t 3tıı g.reru rd ve 3 591 Alman tebliği 
sayllı !ka.n'IJllda yazılı mü &.>"sc.erı m,e_ Ber!lin 12 (AA.) _ Ahnan 
na! umum y-eye lı1d.uı cem vetJ.ere ., . v. 

meruıub ol&n!Ard!lll ve as:t~t Şah s'!sr ordUları batk.:umandanbgı tebligı: 
dan yaşayış tarzları tendi er ıe ka~ 1 Sava~ tayyaıelerimh lngiltere 
veya ltocaU\nnın ve ye1Ayet ı altında.. cenulb batı ktyı•tnda Uman tesis. 
ki çocuklann:.n mWk!yet.inde bU:unan ler' ni bam'balamı~ll: ve Şetlan<l a. 
gayrtmenkııllerJ PSham, tnhv JAt • pa-:ıı, dalar nda bir mühimmat deposu.. 
mticevherıı.t, al.aca.k ve c!ığer h3kjar le na tam iııııabcder kaydetrn' şlC"roJT. 
.ci T içn J.mınJU OlıUJfUIJ l.:lCD. AL..'k.a • l' d S' ll-"d 
kıullerı gel rler!le m.n~nas;.p buhınmı.. I ...-urı 91ma in c ırenam. e 
yazılar İcra Vt'k nerl veyıı b;m.ar n sa. Alman ~ ltaJ:ra::ı kuvvetleri muvaf. 
J.Ahlyet verecekl .. rı Uılr.er. (A.""8.fll dan fakiyetli Jteıif ha:rekedet-i aıraaın • 
ibtend.ld!il taitdlrde 15 eüı. .ç.nde b!r da d~an bir ~tar eeir al 
bc~anrı.ame veımete mecbur olaeal:.. ınttllaıdlr. 
lardır. 1 ~ aavaı tayyareleri, Sire • 

.A.Sker1 şahıs:.ar h8'ıbııds. haurde naik ~ı.mcla bava ,}anlarını ve 
Getııel Kurmay BaŞkanı, gcfe:de .Ba$.. • • _, • • bomb ı 
komutan dahi Mi1:11 MUdııf v 1: 1 ın hman tesıaerınl a amıştır. 
ha!.z okhltu bu aalA.hJyetı :ı:uı:na~e. Bü~ Siırte körlezin~e y<>l alan 
cdttır. ınü'teaıddid düşman deniz tatıtla -

BLr VekAlete merbut olmayan dsire ırıından müroklteb bir kafileye bom.. 
ve mües.sesclerı11 en bUyllk lm!rlt:rtn_ be;lar.la taaıl7UZ ed.ilmit ve birçok -
den beyanname istemE;~ sa!Ah yeti, ] · .J _ı· ette hasara uğratıl • 
Başveldlle veya teruıib cdecel'tl İcra Ve_ arı cıoıaı sur 
ldL.nce ve 3659 sayılı ununda yazıh .mLftlT. 
müesseselerle menafii umwniyeye hL 
dlm cemıyet1er b!r Vekalete me::-but ol. 
mad*kfı takdırde ~ııhıarı hakltln.. 
da beyanname !M.emelc aalah yetı de 
rel6 veya mli.dUrlerlııe aW olacaktır. 

1 EylQI 1939 t.arlhlndeil 900.ra her ı:ııe 

---o---
Almanlar Kınında 
TeodosyayJ aldılar 

aıret2e olurı>a o!ııun vazıft: veya h~~ (Baf tarat1 ı tacı sayfaclal 
metıennden .u-rılmış ?e.).L ayrılacak o. yade ve zı:ıb.lı lıirliJclen:len müre1c. 
lıı.nlar dahi ıüzumunda ba unun hük.. k.c'.b Alman kuvvetleri diiJmandan 
müne W>ı tutulaca.klardU'. 35 23 · ~s · 

Tahk.4at. sırasında muhakk k ta,. t.op, mayın atıcısı., .., mıt • 
tından lüzum görültrıse ıı..aica.ının mat ra1yöz. ve fazla mibarda harb maL 
la.rlllJC zapt veya hacaıne karar ve1~~- zomeeı alm.ıtlardır. 
celct!r. Mulı.ultldtln göst<!.eceğ lüzum Sovyedcr bu hareketler nC"tİce • 
tlzerille taht kaıtı eım-ed ıı İcra Vekil! ainde 30 ölü ve 140 esir vem1ışler. 
tarafmıdıan alAk.alının eıı işten oektt. dir. 

Vavel Japonlara 
esir düşmek 

tehlikesi geçirmiş 
std'.::ııo m, 19 (AA) - D. N. B.; 
cAllehamla> gazel.el;lııin Loodra mu.. 

ha-b rln.ln b~ftioe ~öre, Gemrai 
Wavell iki halta evvel Kal.ılı:.a cephe_ 
Dlı tel~ edente:) bir mue;.u t.aWlln. 
den öHhndeın ktı.rtulm~tur. 
~and.an ile mnıyetmln b!nd 'k. 

lerı otomobll Ja.pon kıt.'ai.arı tarafın 

dan oember lı;ine alınmat teb.lık~ 
maruz kalm~t.Ir. . 

Kafileye bundan başka Japon tay. 
yareleri ~ taar.rıız etm~er ve genera.. 
lin otnnın'b ll bozulara.t yoldıı kalmış_ 

t.ır. WaveU muciz~e benz:yen birçok 
tesa<fU!ler net.:ces nde ölümde:ı veyn e_ 
ı;a.retten kurtulmuştur. ---u---
Uzakşarkta harb 

vaz·yeti 
{B tarafı ı lncl tıa)'fadal 

Ant d!arH: :ıtlşman hattan ger.:C. 
rinde meydana çıkan Ja.pon kuvvet.eri, 
Sqapıur tst.ibmatinde oılt.Urı kara ve 
denı.z muvasa. a Yol ve vas.7.ala.rını ke. 
serot Joh<>Te • Bahru şimal nde 20.000 
kl.şilLlt bır k.uvvetın ce:mDtr:.e~n! ta.. 
mamıamışla.rdır. Şima:.den ve ba.tıdao 
baskılarını artlran J~M. muazzam 
bir kıs'kac lıa.nk t.ıle İni~ ku...-vet e 
r.nı 6%kı.,t.lrmakt.adır. • 

Son l'Ui7d 
Tc&cyo, ıg <A.A > - Japon mot6r:U 

ko lan Yohore ovası.nda aer'.!yc:ek 8 n.. 
gnpma yakiaştıkları sıra.da Baa~ 
yanmadasmdaad m'Ubarenı: .!C. yarnnıa_ 
danın en eon uc ualttası 0 1an Naclı!b 
tepele!'io n Japon t:uneUen bra!~n 
lşagll suret!Ie son sa.ftı&&uıa g .rmtş bu_ 
umn&ktadır. 

SalaP&Jıi titlıl 
Tdıı.Yo. 19 <A.A.> - Ma1eZ.Yada Ba_ 

lıe>&hat. inyıda !t&ra&'a ç.tmış ?e Mu_ 
ardao ıeıeın bt'&)aria blrlefll\lş o!an 
Ja.pon kıt'a lan ta.ratınd.i.n 16 San«l.. 
nunda r.a.pted.~. Soıı etini~ 
S!nga.pura gelen Avust.ral;vahlar:n 
sU.ratle bu bö~ l'ÖDıderıID\ekt.e O:du.. 
ğu ötTeoilm1'tir. 

Yanmedanm doğu tısm nda. Jauxuı_ 
1ar. Pahang ~ bo.fOOCU. tl\vnaim& 
dıoÇu 1lerleml4ler. 80llJ'8 18 Sonklnun 
aqamı bu nehri ıe-.:ınlfWd!:. Şmdf 
bQ J8"lll lnt'aian. wJı.sı harvanJarı. 
dokl tePeler. cnnanlar n b&t&klıkler. 
dan, mcrtez bö~ datlık •razi. 
ve doinı. çot güçl&k llerlemektedir. 
ter. 

ASkcrl ınahfellerin belirttl~icıe ftÖlf!, 
~. Batupe.hat'ı kaybetmekle. 
yarımadada ellerinde balllnau soo 
tayyare meydanından da. o1ıftuş!a:dır. 
S;md. İng l'zlerın el nde. ya.\ır:.z Singa. 
pıır tl,dasmdalcıi (iç t&yyare meydanı 
a1ımştır. 

:ıQebllecdı gıbi vekilet emrıne de alı. Ha,-. hııvvetlerlmiz: Murmanıslk 

~=· yaptJ#ı duru,ıınu netıcerın.. deniz çe.;r~nd~ boınbalarıa düt- Demiryolları nak iyab 
de suçlunun gayr.meş:ııı surette maı manı:n biiyük bır t cuet gemısını ı"çı"n bı"r komisyon 
veya oorvet ~wa.b ett.gıne kanaat ge. sakatl~rd ır. 
t!r<i.i~I t.D.t.dirde L un ~a !srmm mü. Dooeç'te çerpıfmalar kuruldu 
611.dcl'el'JıDe ve mı. ı>bed urette Amme Berlin 19 (A.A.) - Alman Anbıra 19 (Husu•İ) _ Dedet 
hizmetlerinden ve tda~ hl\kkınd.an orduları ba1\tomutaniığıntn tebli • . müdürünün 
mahruın:yet.ne arar .rerllccettlr. Be. ği, Alman ve Rumen kıt' alarının, D~}?"°füı.rı umum, 
yanııamenm aantel.ğhıxle.ı dola1ı da K it :ti reislıgı:ndc, Genel Kurmay Baı -
aynca 6 aydaa 2 &e11eye tadar hapis LTl~ .çı ~ 1~1 olen Sovyety kuv. kamllğı, Milli Müdafaa, lkttAd ve 
cezasına hUkmolllllı&CKt.ır verlerını agır hır bozguna ugrat • T' V -'-"l l . hh-·larm · .. ~ 4600 · ıcarct cga et eri mura ..., -

SUQli.mun kan veya kocasının vell.. h.uan eonra eaır almak ve d .. k1d bi komiayon ku -
yeti altında ou uruı.n çıoouklannm .mu:_ büyülk mi.kbırda lıarb malz:cmeai ele ~ıeB 1 

fk r · Devlet 
tlyeWıd.eki ma1lannıo twnımunı veya geçimıdt awetile T eodoırya ıehrini . • u. omısy~ akli a 

Hakkı 
ç <arılan 

ı.na.s t&rarı J ine i .. .> ad.ı) 

~'u da eyn habae llft.v~ ed ı!yol". 
'l'asın tckr..bi 

MOSkova, 19 CA.A.) - 'l'aııs aJaıısı 
bildJ;r.cy o.r: 

İzvest:.a gaı.ee şöy e yarıvor: 

Beri inde 
askeri 

imzalanan 
anlaşma 

Tara! meml et cro b ir n yen 
temayUller karş;sında .l:Ltle.c..ec tc.~ llner dclletJcri &r4.ŞWd.l bir as 
dilşmUŞlcrcLr. :tsv çre, L> cc ve a ğer kerı aalaşma iıııu cUilıUt:ıııı o .. : 

l'ethyoruz. 
meıllioket.ıcre A.nrşı lcti!LIZ'ler ya maya 
başlıı.mıştr. Euie me1 cud malunut bu l\Olaşma. 

H.t.lercller yeni AvnıJMZUn her bucıı. nın ımatıı.> w h,a.kkuuı,. tilllllı bır ıuı.ır 
ğına ayni J.nadlıı fabt dah m V8!fll.. edUuııeye mil.sa.ad degıtdır. :&alnı• ŞU 
kıye le yen b r haber y ~ ıyor a. Bu k.a.cbrı bUlıu,yor lu, bu ~ .l\Ilh. 
habere ~öre };den'in Mo OVt\ mlı.zake. venn bukın duşmanLvuıa karşı ı·ı~. 

1rı terek harekeUnı temiıı eden ı&ı;ları 
reıerı sıraS!nd \ g{iya ,~re le Sn'/. h 
yetler Blr t Çanattale ve B rtazüı.rm mu tevıdir. ~laksa.el da, Loudı .uun ka. 
Rwzyaya ver lmesine uyu~uş arC::r na~ume core, Anglo.:SJÜ(S()n c".JJlıC.Pni 

sekteye utratm.ıktır. 
Bqğazlar hıı.ldkmda.k.! Ra.; pamr ı~ı 

yalaııırun H1tler ve Ri!>bcmt.rop tara.. Ne ~e. hangi \a&ta) la, ne yoı_ 
fından orr..ayu atılım esle b r mnnevre ~~ C'idılc:.rclı.? l: a.bıı.ı ourııt;ı belli de. 
olduğımu yalnız b:Z ve İng 1 zler det 1, • 
b.zzıa.t TUtQc e.l'lcAn da b m~l" ve an. Cephelerin ve mmta.aUcnn yıxtdl • 
lamslctadır. Bütün Tü k d \ c.t adımı .. ferinden uukhkLırı ve r.)nhklara 
ıa.n ve gazeteleri. Türk en. r u:run za. Ang o.ısakson alcmJ icuı oli1uğı.ı ııbı 
m.andanda.nberl b!lı;Yoc aı kı, TllTk.ye. l\lihver ilcmJ lçtn de tek lr.unı:ında ıe_ 
nuı ooprak bıltlln iığünll v• sWk alın: sısınc müsaıd :ı wadıktan b~ıı mwr • 
tebdid eden tıı\ı;.ııUI Sovyetler B r iğ rek hedeflerin ehemmıyet .ıerclel rlni 
değ ldlr. Böyle o tehıdJd ancak H tler tayinde fikir birJlti temin cı.meı. de cuıı 
..nuınyasında:ı gclmel!Jte ıd. H; ge • dur. 
cektır. . Bugün Japonya Rusya He luı.rb ha... 

İşte bumm içindh' t M. FAen. 8 linde ddildir, uz:ık, Yakın ber ıurıu 
~ Avam Kamaaasuuir.k de. lhtima.Je kaı$I cerekla tedblrıerl a.lnı~ 
mec..nde bak.ı olarak mti':tef:..k er~ 2'a. ol..ına.sı tabii ohnakJa beraber so~)<:t 
:ferilıdıen TUrklerln hlobır kx>:-kusu ol. hudndlarında su unun devam el.ı.ncslnl 
ınıyaeağını ve Mootova go!'ll'tllderın. ister, buna karşı Almanyanın buton 
de ~ı;yeden ~ bahsedildlği!l1 Jıkbü şimdi Sovyet Rusya IU•rhıdc 
söylemışt.ir. Bum.ı herhalde Türkiye toplarunıştar. Ahıuı.n)a bilir kı, buyuı._ 
~mı yetle öAıremn!ş'..ır. ıugu ve &'enişlil'f ayni &amanda da i? 

Oöbbel8'1n b(mıba.<ıı Tllrkı.Ve:lc pat.lı.. hemmlye.f guıı ıeçtikçc d.ı.ha. lyl anloı: 
yamamıştır. Ta.k b edilen h def bc'iıcl:r. lill:\ıı Rns mcselcslnl kat'ı şeiu.ldc Jıal. 
YenilınlYe uğrayan l:l U~rclleırın tiba. ledemedlği takdirde kcndısl içın nıu.. 
rını tarafsız memlM.etlerd ve b lhossa bdder olaıı ı;adcce harbi "-a>bctmckten 
Türt.J.yede yWa;cltmdt ve Alm.a:ı. lk:t'a.. ibaret değildir, be!ld topla bır mmeı 
ıa.nnm yenl\m6Zli mdhtanunu or..a. olarak da yer )'ÜZUllde kal.ml)auıl..'1.ır, 
dan bı.ldll'all 50vye~er B ti fc ne o:an Abnail)a için tehlikenlo buıuld ... tu ale 
lt.m:ıd gene ı:nı mem ttle d ve b L ôlçülu bir dikkat, bir gaytct ı;arfını Is,. 
~ 'Diirt!YEde baltala.nacaktır. til.za.m eden biri Ik mesele Rus nı le 

renl3 oru.ı ki, llttllnde Mlh ver de\ ı ı 
lcri arasında imza edilmiş .>la.u Ani..: 
ma.l a Ja.ııooya na.m;na kara or uları 
Dlllınesslllermden b.:ışka deniz kuwet 
lerınuı ·-""' • mıun.,.,...ııcrı de ımza kormus 
lardır. Kola)tıkla du unu bilir k Ja: 
ponyanın d nlz s:üıasmctı mutı.e ilde.. 
~ln~en beklıJ ebllecetl biricik ~ardım 
Jngillz kuvvetlerinin Amc.rilı;alılan ıles 
l.eklernek üzere Uukşarka ita ma.ısn: 
nın onune a:eçmektar. i a 7 ile Al 
m nyanın denlı: kuvvetleri bu n.ı.ıre,i 
başara.bilirler mi? 

Üç beş ı:un evveı kısa .>lr :.C1'"t'df u. 
zun seferlere ınah us bir J poo ta~:ra.. 
~ tarafından uc İngiliz zubl ·_nı.n 
Singapura doğru uratle Ucrkmckte 
olduklaruıan goriilduğiinii b ber veri 
) ordu. Eğer bu tel4rraf husu ı bir m~ 
sadla uçurulm~ det ise A.lman ve 
İtaQ'"lln filolarının JaPOny tarahndaa 
kendiJeruıdeıı beklcncbllccc~ tek :) ar 
dıını şimdilik .taımınam olduk r~ 
hükmetmek Y.anıridlr. Bu Y.&'Llfe bun.. 
dan sonra l apılab lir mi? Sııalc ce-;ab 
vcnndt guçtur. 

Jngills amiraDlti l'CCen hart& b\r rl. 
vayeU tash.ıh ec.m k vesilesu.e yapt.atı 
demeç e log 1 ı oswıun harb b 
şında ıs s:ıctı harb gem.lsine malik :ioi 
dutunu t.asraı ctınl i. in Uz fil u • 
nun Urakşa.rkta brşılaşt~ darb~ ek 
da.hıl olmak uzerc şlnııllre kadM 
• :ranılmıyorsaıt • dort saCfL lıa.ıi> ~L-ml 
~i ka30 betmiş olmasına ra.gmen ~ enl 
ınşaat üe buııun dalıl suylenen ınik_ 
t~ kuneu ola.bilecctı kabul edile. 
b!Jır. Fakat bu mlktann kaoını tamirde 
olarak kabul etmeliyiz! \'c buna k ""'1 
İtalyan ve A1ma:n ntolarınm ka k 
yablleceği kunet ne ı temsil c~c:; 
Bu su.a.lkre eevab vcnnek rnıımkün 
değildir. Fakat tekrar edelim: 
_ Berlinde imr.alanan anlaşmnda ı:oz.. 
onune alman başlıca mesele denh: ha.. 
reketlcrindc hırllk temini olacakttr. 

*"'*' 
Oörülll:yor t Hit1ercller n eüt u~'ul. 6Ülir ve Ja.ııonyanm aksine ol.ırak 

Jeri blttıtr şeye )'Gramamı.>-ır Yalıl"..z Anclo.Sakson ce-phcsı bugun lı.-m kal. 
b.r ~lş.yi lst!SM etmek g«e:Ct!r. ~ ma.mıştır. İt:ıı.raya celince, Atmıınya • 
b.- .Amerika:ı d~lomatı beik. isteyerek nm şaı'kta lenllmcst, yabı.ıd ,1a lla.lıa Elektrik 
beJkl istemeyerek Berllnln ya anma hafif bir kelimeyle harbl Launrını~ 
mllmberet. ~ r.e:-~dild t>lme_ ması İtalya Jcln de bir yı.kılmaıau lşa: ı• d • 
~. Bu Amerilt.an d p":oma ı d~ b.r reU olmakla bera.ber, onun iç"n b.ışlıca aresı 
kaç gün evveline gelıncE.ye kadar A. dUŞIUll.ll, tıpkı Japonya için ol<lu:u gıbl t 
mer kanın Tllr'k yed~ bU.vUk elt' Uk Anglo.Snkson .ılemldir. ıt.ıl~ 1\ d nur asar rufa 
DJPinmllll ieg3.l eden M. Mn~ Mu:-ray.

1 
ki hemen h men yarını ıısrm mahsulü 

cllT ol som r l p t rl g nu son başladı 
Bu diplomat c.Amer:aı.ıı Balt!n:wr ı P3ol'Ç1W da sallanmnkt:ı.dır, tehllkı- yal. 

Sun• gaztt,e.;t:ı.de son günlerde nc:;re. ruz bu noktadan ibaret olsa g nr iyi. El k. 
dilen demecınde &öyl ycce'· baz~. b:r Roma hükfımetı ttalyan ahlllerine bit e t~ İ k, T ram va v "e T ıinel ı .. 
şey bulaJr..amı.ş ve Bit c:-Cl1er.n .ft.irn:S... çıkarma teşebbiısünun rekbılııcegın: i'e letınelerı umum mudıirıi ~ehre ve. 
rmı ıtek:rar:amı~ır. hes:ı.blam:ık z:ırurrtlndedir, bu za • ırilcn umumi elcktr k cer } nn n _ 

M Mac 'Murr&Y, Sovye•kr B r· t ne J'lll'etle butün dikkatJ yalnı • Akdenlze dan tasarruf m:ık.aadile bazı cad _ 
karşı AlmAn t.aa?"ruZUDdıuı evvel gfıya çevrilmlştlr. Şu halde Berllnde lmu e . 
:ı ed en bel ....Cz tebl ğ re da~ımarak dilen askeri affia6manın ana '1atta n; de ve sokaklardakı tenv rat lam • 
f3o'qet.ler BlrlltlnCı Ttlr.lt1yedckı zara. olabUlr? balaT ru aza tmagu lcarar verm ş • 
!'ltl$ olarak ~ular ~kLında ynu.r. JılDıYer devleUerl ~ Al.Ya vo Av tir. Bu kararın tatb!k na c:!ündea 
1ı. yapmab te.şebbüs ettıtn! g;jy"e. rupa cepbelerlnln &J"Dl ehcmınl)ctı,; itibaren ba~lanm\,, Taksim, Em·n. 
miş'.ir. M. Mac M\rl"&Y fıl.tlerc. propa_ l'öriilmıcsl ve >"eıkAUiaioclen tamamen önü, Beyazıd · Harbiye g'bi b.. 'k 
ıtand ya uı ha~ etınet.cle yıı.lmz gü'Qnç farkla, ayrı ayn idare edllme.w uru • uyu 
ve manasız dıe~il. ayni r.amands esıt' reCi ,baricinde bir elden a,,nl ıı.a.uıand: '!1eydan1arla caddelerdeki fazla 
b r Aml"rlkım dt>l(Jl'Tl8tın:\ yaraşmıyan idare e4ilmcsi mümkün olabllecek teJı. laım.balar kald.utlmtştır. 
bir duruma da dijşmtış oluyor. bir savaş saha&I ~vvur eclıleoUlr iti, idare, tenviratı azaltırken bu • 

Bummla öeraber Hıtlercller Jrııfl e. o da deııizdiır. nun helkı hiç bir suretle müskiı1ata 
t.indt' Ş?örillen bu mür.fer:d ve b klen.. Alma.n Te İtalyan donanmalarının düşümıemes'ne çalıfJllalct dı C d 
m<:'dl.lt ıtak.vlye, dııırurnu d~ğ'ştirmek ba.şkumandanlan ceçeıllerde Ilavyl'ra d kakla d a .r ... .a 
sö:vle dumun. b:taraf memleketle:-' teh. nın çok l'iizel bir sayfi uı olan Ga.r • e ve 80 r a ancak bırbırıne 
d d ettlit ne dAh' Berl!llltl uvdurdu~ıı misch'de bulnşarak konuştul.v. Efe; yakın oian 18.mbalar kaldırılacaktır, 
n '!1kın vatanları Ve bu Ya;.anlatın aka. rt ... yCC., d&hJl Clotrusa tahmin 71'DhŞ l<Jare şehrin bütün cadde ve so. 
mi"" nl bir kat daha bellrt:r. ~,...1 ba L ... •· ı__1_1 lA • ___ , .,. se .. onuşıına f'Jll\aB!Dua t'K •. ~NUarının amba vaztyctını tet • 

iman 1elı: mesele if.aıyan fllo511.nun k'k ed k .. 
Kıraf Çörçill raaı~ete ~lrlbnesi Te bn ttlocb AI • 1 ece ve luzum gördüğü yer. 
/( a b U / etti manlanı Ytr wrilmfJBidlr. Şimdi de oi. }erddki tenvirat azaltı1acaktır. 

I.Dndra, 19 <A.A.> - Kra1, bugU:ı 
~am 6&1'8.yında b~vekil M. 
Çörçıli ıkabul etmiş ve öile yemdl:ne 
, ~O'.Vlll.~. 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA 
Scnenın mı neş'cll Filmt 

2 saat Saı.hkah.a 
~tunun emsa.tslz nıa~l'U'. 
tdm'ar t.eıaar eörill cek n fls film 

COŞKU ÇIRAK 
~sözlü 

Parls'ln en meşhur .mmedl 
cı.rtist.l eri 

DUV ALLE _ P'LORELLE • 
.AI.ERME. MONA GOYA 

Ayrıca: Ctw.bazlar 
Mo&ıcova ve Len'iııcad'ın ytlz1er. 
ce cnııl> .ı!a.rd n ~ muht.ell.f hay_ 
vanlardan mUrttte;ı meşhur 

Caobazhanes1 TüT' .. çe 
Perşembe a.kşamı 9 dan 1tlbuen 

senelerln en Ç<ıC ct..-ıınan Romanı •.• 00.~a 8iDemac~ 
erls1~z oıır aan'&• ve dehA ab!di!ai ... 1 
EBEKA 

(Rebecca) 
Baş Rolle.rde: 

LAURENCE OLIVIER · JOAN FONTAINE 
Halkımızın h!.c blr !ilme gö tmn edili ees-.z bir ra~t karşı& oda 

istaııbul'ım en büyük flli sineması olan. 

iPEK ve MELEK 
Sinemala.ruıüa BİRDEN gösteriliyor. 

DİKKAT: Filmin tevka ide uzunluğu dolayıslle seanslar: 

IPEK'te: 1.30- 4-6.30veTam9da 
MELEK'te: 2.45 - 5.45 ve Tam 9 da 
MELEK'te mat'.n lerdc nususi kol'tuk ar mmı.araııdır Evv .den .a dı ıla.biı r. bir kıarnını :rnös&dereden :ırocırmıık ve. ivgal etıni, bulunduklarını biklir Demıryollart ılc yaptlac n. ! · 

Ya g zlelook hummnda do~nıdan doğ'. mck.tedir. • tın müs•aceiyet ~e chc:mrnı!etıoe 
ruya veya bilV'&Sıta auçlUYa l:ılerek D _. ...nhe i d d" b" "k göre~~~a~r~a~la~n;n~ı ~ı;ay~ı~n~e;d~e~c:e:lrt~ı~r ... ~~============::: y.a:rdmı eden1 r knçınlan veya ı:izlencn on-,.. c~..- 1 n e ~~ uyu • .,. 
bu mal'lıann tıymetıerinı t.ecavüz et kuvvetlerle taarruza geçmı,tır. Mu.. , ~ Bugünlerde; bütün dünya aineımal n 
memek iizere al:ır para ce::.uma maıı: harobe'lcre devam edilmektedir. NlÇ!N ö L D Ü R D O~ .... 
tQm olılcak'ardır. Cephenin merkez kesim.inde AL NiÇL"l Ö L D Ü R D O M. · • Dedi L •. 

Müttefiklere göre 
manla'I' kaTŞthk bir taarruz yapmış.. Haprdıane pannakhkları arasında 

:~:e a~'7r::!ı~~en biT çok mal. o L G A T c HE c H o w A 
(Bas tarafı l locl nyt da> nwxlan evvel kaydedilmek üz.ere 

fında cereyan eden kara hareket • askerlik ıubelerıne mü1acaatları 
l~r· fuılah b'r mah;yet gösteımiş.. emTedRm' r. 
tır. D\Şnan le.eş f koTiıuı faalıyet - Mdlboum, 19 (A.A.) - Avus. 
t~ ıbulunmutı!ardtr ve lcuvvetlı ne.. turalya bo.ıbiye nazırlığı, Malezya. 
tıceleT V.f!ll en baskın] r yapıl~tır. dak.i hava kuvvetler· nin süratle 
Slngapır'da askerlik mecburiyeti takv'ye$i iç'.in hükumetin geTckli 

S'ngapuT 19 (A.A.) - Singa - tdhidcr aljlı~ını, Malezya cephesi 
pın· d ne od len r smi b r tebl ğ Avuıituıra.lya kuvvet lerı Atomu anı 
He 41 ya. ndan r. wı •• n in •. ,.. T}•ral Bennett"c telgraBa bildır -
lız tdbauı cr .... ~l~ 2 l SaJla.<l .J,n..Jllr. 

ANGELi A 
(Günahsız kadın) 

Fılminde i,Ieıncdiğı bir c.innyet' itirııf cd yor. 
(Franı zca söilu) 

SİNEMASININ ŞARK 
Perşemhc aqamı göstereceği heyecanlı bir film 

Bir tayyare kazasına kurban 
olarak öleıı büyük yıldız 

CAROLE LO BABD'ın 
ıron f lmıni goatereccklcrclh. so E Sinemasında 

Gösterilecek olan bu f•lmin ism'ni pek ya}-ında 
'.bildircceğ:z. 



Askeri 
vaziyet 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Yeni ekmek 
karneleri nasıl 
te zi edii cek? 

hesine fazla nsker göndermek İşte. <Bas tarafı ı lncl saJfadal 
memek!tedirler ve et.ltnan bazı ha. Toı>la.n.tıda. Vali ve Beled.ye nelsi 

(TiYATROLAR) I 
lST ANBUL BELEDİYESi 

ŞEHİR TfY ATROSU 

Tepebaıı dram kısmında 
Bu akşam saat :;:o,30 da 

Yqadığımız Devir 

I LAN 
berlere göre de Sovyet harbinin Dr. Ldtn Kırdar tevzi Uşkü~ı tamam. 
başlangıcından, ynnı altı buçuk. ny. lamıında.n :tınn 1arın ön1Lı1e vatandaş_ 
danberi şark cephesinden ayrılma. lamı eberlsıni tacylk . cd":ı va~~te 

ıı ,_ , 1 b• nl.hayet vermek UZe!'e arne usu un'Un 
ırnlŞ oıan ıı;;.l!t a nrını . o~a ve gar. ı I tatb.lk gtJııııU ılcrt alındığı halde kaza. 
Awupada!k.i ta:z.e ve ıstırahat etnıl§ .!arda ve n.ahıyelerde gos.tu .. e:ı azamı 
ka'alarln tebdil et:meğe ça1ıllffiak • ı ga.yret ve gecelı gtlndUzlü cı.:ıvıım eden 
tadıTlar. Bu da, evvelce de bahis mesai ile tatbikatın ıntlz.amla başarıl. 
mevzuu etımiş olduğumuz vcçhile 1 pıı.ş o!duğunu söylemiş, m.-ısaı aı.kadaş,, 
süıvari küdeJ.crile, kızak ve kayak la.rına ~!iT etmiştir. 

Sötüd asliye ceza hf&kimliıtlrıden: 

Fazla fiaıt1a Barut satmak suretile 
mmı korunma it.anunı.ma muha ır ha. 
reket etme~e:ı mamun Söğll.d.U."1 
K iircnı;e 1 e nah .yeslıııd en ba.kJaı., ızu, Uil. 
venm 25 lıra ağır para cezashe malı • 
k(im.yet.lne ve dUJdklı.n ve mağaıas.nm 
bır harta mUddetlkı !kıapat.ıiı:ı:ı.a.sın!l ta. 
rar rorUnu$lr ıırın olunur. 

Baş, diş, nez e, grip, ro 
t~EVRALJI, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

birlik.ilerile harck.et ka.biliyetlerini Bundan sonra Şwa.t ve Mut aylan icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pulla kotaları ınarla i•teyiniz. 
,ı_ kame tevz!Mı.nm ne şeklide ya.pılaea~ı 

90~ .aıttınmış olan Sovyet a;uvvet. haldlı:ın.daki tedb!.rle.r Clzerlude uzun gö_ 
ol ~ • ... ..: • • ... ... ; 

lerınıın deva.rnlı taanuzları. kart! : r~ler ya.p,1.mış ve ou tc\'Vattakl 
eında zaten güç olan vazıyetlerı.nı mUşa.hedelere göre a\fıkad.lrla..·ıı Jcab 
daha da güçleştirmektedir. eden direktifler venlm.iştir. 

2 - Şimal ve merkez mıntak.a.. Toplaııtıda yeni kame tevala!ınm ŞU 
lar ı nda g.ener.al Zukof un icra et. şek.ilde idare ve tammıı lta.rarlaştırıl. 
mek:te olduğu bu taarruL hareketle. mıştrrH : ,_ft_ft -"-!yed .... ·ıı.se 
• lA 1 h kl. 1 a.k ·· er """"""' ve ıuı.u e ye~"~ ı 

rıle .a aka ı ve a en ı o nı uze. bllrolan teşkil edileoeGttlr Bu bll.roiara 
ıre cenu'b mıntakasında da mereşaS alınaca:k memın'lann ba.r~ın kanumma 
Timoçen'k.o Kurıtk ile Harkof u çok. ınt.lbaklar::: ve iaşe lşlerıne elv.:ı-ı.şlı oL 
yal!tından stkıştlTmaktadır ve Do • ıns.ları t.eşkı!M lkadroourum tamamlnn. 
neç mıntakasındaki tazyiklerini, masını l>!raz geckıtirdjı ;..abu' ed·M'. 
b rki de 0 mıntakad:ıki müttefik ğinden 'kadrom.m bir an ..wvcı tamam.. 

e · · 1 d · b · ı lamn.ası !cin lA.zon gelen JeYleTL'ı ya._ 
kuvvetler çekılımesın er ıye . ır~z pılma..-.ı taluu:ırur etıt rllere.ıı: b·..: bürola. 

15/1/042 

1 LAN 
Söiiid asliye ceza Jıikimlltlnden: 

Fazla fiatia hayvan mıhı- satnuı.!t 
ıruretile mım Jrorunma ka.nuırun.a mu. 
ha!if harekeit.ec mamım nalıbl4lıt Re. 
ceb AkuGım C25) üra ağır para Oc:Za • 
sile mahktimıyet!ne ve dliıkkAn ve ma. 
ğazamnın b r hafta mliddeiJe kıı.>atı: _ 
ınasına karar rerllml.stir. tıcm o:ur.ur. 

l5/1,'S42 

1 LAN 

l\IUBASEBz.CILEBB 
Gündelikçi, ayl~ı hizmet erbab•nın 

ist.ihkak ve vergilerinin &ünı.tle tayini 
iç n evvelce Sıtıll Zor1u tara!ındıuı ha_ 
zırlanan cKOLAYLIK> reemi, hu.sU51 

her fabrika ve mlies&ı.'6ede ~l~nılabi. 

lir tamda daha şUrnullü ve 6{1nün btL 
tttn thtlysçlarını cami olarak mahdud 
m:ikta.rda bu defa ycn1den tert.ıp ve 1 
t.n.botunmuştur. F &t.ı 4.5 llradw-. Yal 
oız Sir"..ı:ecıde LlllWUl Haıı 21 :ı.:ımara. 

dan ıtedarlk ol'l!M.blli:r. Telefon: 2'4!>00 ı 
yavaşlatmış olmclbına mukabıl K ı. rm palı.sma ta:'Zlan şöyle tesolt olun. 
rım eahifierine çılcarml.§ olduğu ı ır , r: 
lruvvctler1e muhtelif istikametler • Nahi-ye bılirolann'da her 4000 nüfu.. Söiüd asliye ceza hakimlitlnden. 
den bu yarıım ada dahilindeki 100 6Ull işine bakaea.k bir memur:ır. buh.:.n_ Fazla fiat.la !buğday' satmak sure' ile 

Satlhk Kamyon ' 
b · k ,. dlü Almart kuv- IIUlSl esas olarak ika bul cd..lmlştir Bu müU korunma Jcı.nuınına mu.ha.it ha. 
ıne ?'8: in me rcu .1 . i memurların meşgul o1d~:~ mahal~e. r~ttaı mamun B:leeiğin Kızıldam1ar 

Şevrole maı1lt.ab yeni, altı lC.stlk.. 
14dlr. Fiat garajı Bay Galıbe 

müracaat. veıılerın~ Prekop berzahı ı e ıtt - lerin lslmle'I'I. masaların üs~unde yo.r.:ı ltöYünden Mehmed oğlu Ra.slm <JUnay 
sa, ve ıırtıbatlarını ke~ecek veç~Ue ola~ır. Her maihallede oturan va. j ve Demir oğlu Sal.h Balıabanın 23 şer 
müterka:rib taarruzlar ıcraaına ug - tandaş ıkendı mab&lleslnin ı~erlne ba. 1 lira ağı:r para cezaslle mahkQmlyer. _ 
raşmakıtadır. titan memura h:~ kırtası mı.mn:.eley~ k!rine lkarar verUntştAr. İlAıil oıunur. Güzel San'atla: Birllğl 

Gerçi bütün h!l taarruzlar bu - muhtaç olmad1ın doğru:ic:ı.n doğruya 15/l/!142 
gün Alınanlarla müt.tefikler~ tara- m!iracaat. edecektir, Malıalicı b~:ıla-rı. R Slr.1 ŞUbESll'\OEN: 
fından pil$k.ürtül:bılmektcdır. Fa. na ayrıca birer mlivezzı .le btr hade. •••••••••••••••••• .. •• ............................. . 

•--. .._ n1 ·· lı t kviveler gön. mtı tahsis cdılmıştlr. Muv~~erln ~le. Son Poata Matbaası: 
Seııel:k kongre 27/1/942 $ah saı.t 

15 de Alay Köşkıünde yapılacaktır. A. 
zanın ıteşriflerı. Rw.nime: ı - Sene. 
ı k mesai raporu, 2 - Hesap.ar.n te• _ 
kJd, 3 - tdare heyeti scç!ml. 

tw.., iUU ar onem a J • rıne bak.ı:IC.ll:.ları mııhal,cjt. b.: mUd. 
demı~el'6C bu h.~ı de.v~m edı-b le. det otııııırnus ve mahallel..vı tar.ifan_ Neşri1aı Müdürü: Clhad Baban 
cek mıdir} Bu şuphehdır ve f'ayed la.rdan seç.:mesl. esas ıtibarıle k.abu! e. 
devnm edemezse tehlike büyük o. dllm'ştlr. B:ı Sl.1'1'eUe önıilnıilzde!ı:ı ay SAlliBİ: A. Ekrem UŞAKLtOİL 
lacak v.e cephelerinın biitun heye. len nbflr:. kayıd:larına ıorcı tevz. rd!_ -----------------------------
tine ehayet edecektir. Gerçekten, ~ kameıe:- mahallelı.vl tanıy~ mU.. Selimi7e Tüm. Askerlik d.airesınden 

lA So'l!'Vcıler Harkof u zapte.. vazızıler vaMt.aslle sa.h.bluınt ı;ön<leri. 3SO ve 331 doiumlu m~ııt. era.t talım nııa:krodlle s!la.b altına alınacak. 
mese a · J w lcoM. · 
dere-k Dinyeper dırseğıne dogru Mah~İıc masalarında he; vatandaşın tırŞubelenie toplanma. günü 31/1/942 Çarşamba iilnü saat 8,30 dur. Da~ 
ilerlemclk imkanını eldi': c.derl~nıe birer fişi buhın.aoaktır. Bu f~\er me. i!'e maıt&ka.ôın buluoon bu doğuın.lu yabnctlar da KıadliköY yaba.n<.i. a~ 
hem Doneç mıntakasındakı mut - n:.urlar ta.:raf:.ndan işlenecek ve her va_ keı-Uk ou;bes!ne mumcaaıt. efaı.elidl.rler. 
tef lk ıkuvvdtleri tehlikeye düıür • tacdaşın mUracıa.atında o f.şten. ed nl_ 
müş, lheım de Prekop berzahını ay., len mal<llnata göre sll.ra.t.ıe hareket an. 
rıca şimaklen de kapamak çarcle. k:Aıııı olacaktır. Karnelerini evlll·1·:n1e 
· · b 1 k Kınmdakı Alman kuv buluna.mamBlıın veyıı heıhang· bır t:ıe. 

Tap!aoma gilnü şubelerde isöat.ı vücud etım:yerıler haıkında ita.nunl m~ 
me1'e ve oe. <tatb« edlleee«~lr. Bu ilAn davet ıwı.ılauııtna t.aimciLr. 

C1&21L550) 

rını u ara . . beble alamamış olanlu mahaUelE:rm~ 
veıt'ler1ni lbüsbiitün fena hır vazı - ald masalara 'l'l'Üracaat ~der e'mez f!~ Bron•ı"tlara 
y.ete eolanuş olacaklardır. lerlnrleki meşnı'hata b!L"ılarQk va!.:,Yet.. y KATRAN HAKKI EKREM 3 - Sovyet ordusunun bu su - lerl ~en beli' olacak. mü•ezzıler va_ 
re'lle ileri hareketini devam etti • sıt.a&1e karneler!nl alanların f~er'ndF> 
rerek geri ikmal hatlaorını uz.atmaaı k.ameleri \'eril.tnl.ı---1.ir k.ayd, bl.l'unacatı.ı. 
ve d~<unanlannın ana yurdlarına na göre herha::;ıg\. ulak bil' hat.aya im. 

fazla ya'kl~şrnala~ı. tchliıkcııi de b~- ~~~~~~·~rı dün A.nkar.ad.ın 
günkü şdkil dahııınde pek . var~d yola çı:kanlmış'ttT xaıne·erlıl bu hıı.!ta 
görü1emez. Çünkü, bu tehlıkenın ~'nde evlere da~ıtıımasına b~ana. 
tahakikuk edebilmesi için has:n~n ~ı.r. 
L ı olması laz•mdır. Sovyetlerln GUnde 750 gram e'mıek a'.t~:ı.k ağrı• 
ııaa d - . . ıtt ı~ı.. de cı.c anı o ''J.Il,. hasımlarının ise, eğCI eglştınnez. ,.şcllerln tesb. _..e v 
1 lbu kış devresınde böyle bir m~adır. Bu ...,.,,....,.., kamelerı bugUrı.. 
erse. . ., .. ··1 k d. terde tem oıun.aeak'tın'. 

niyetleri ohnadtg~ goru me te ır. ~· r , .. be'edl 
b LJ .. ·· ·· lı 1 Diter taraftan u,..-..n ıınn.a. • 

Bu se eu e~ g.ozor:ııı_ı.e a n rsa ye nrilft"ttiş\e!'i tarafından sık; bir :;e. 
Almanlarla muttefıklerının ~vvt"'lce kilde teftiş ot~ır. on::. blrçol> 
bahsi geçen kı~ık hatta kat ı tarz. fuuılardAn ntlmUıneli"!' alı.nınıştı.r . S:!b. 
da 1utuna.b.lmeleri hususunun bu ... ~TD .,,~ .. b"'l" fırmlaTda e<mek!erln 
gün için biraz ;iiph«"ıi g;;züktüğü rutc kum bUlurım:uş. oun1ar haltkırı. 
anlaşılır. Ancak Almanlar, sadece ''\ ıta.lt!bata baş'!anmıştı.r. 
kendilerinLıı ve müttefiklerinin bİT - o---
enerjisile önliyebilecek bir dunım Metresini bıçaklamış 
kare t'!tnda bu derecelerde zaf gös- Tarlabaşı.nda, Ceviz edkaimda otUı. 
tererek ve 6 ay uğraıtımak şuretle ran saıuye adında bk' kadın. cMln bı.r 

~I SAATÇi ALINACAK 
lstaabul Elellwtk, Tram•&J' •e Tünel ieletmelerl Umam Mücllirliiğüıod<'n: 

:tdaremlz Aya~ atölyesine ımtihamla göstereceği ehliyet gö:e günJe 3 
lira.ya kadar ücret verllmac sure!.lle bır saat.çi alaıar.Akltıır. 

ASloc'rtldtle a!twısı buluoouyan tskelelerln nüfus, hüvıyet cllr.daaı, hilsnü 
had ~ğıdı, sağlık raporu, lk1 foto&raf ve şimdiye kadar çalı.ştıkja,:ı mUes. 
eeselerden almış olduitl&n hizmet müddeti vesikalar. ile blrlııı:te 25/1/942 
tarih nde saat. 10 da İdarenin Metro • ham ~mln mtmdald Zat İşie!'ı ve 
Slc~ MüdUrltiği)ne müracaaLları ltmımu blldlrilır. <607) 

Ünivers:te A. E. P. Komisyonundan 
~ji ensettl.isllne ya.~ırıiacalı: c902• lira muhammen bedeill tn'ht.a 
~a 6/2/942 Perşembe günü sae.t 15 de reıktörtükte acrk eksiltme Ue ihale 
edi1ec~ir. Usre ~ 1&rıtna.ıne rektör~~late ırQrülUr. c578• 

Bir aile faciasının muhakemesi. 
1 b k d b.. müdıdet:tıcınberl lberaber ya.şa.dıiı V ıı.r. 

kazanmtş olduk ıırı u a ar u - tan '-'-de bir ltımdu.ı'ac.ı bara!mdaaı ı 
.,.,_ · , i f d d k geri çe ...,........ c•·· ıararı 1 inci ıa:rracJal yeceA'ıım. fakat b11dlklerimı a.ııla~ab!ldL yuK netıceıer e a e ere . . - b·-~...,,a ..,aralammştu\. ~ .,A_ 1 ta 

., d d ki : -1 " ·~ .J "'·- old''°'"' 6örfil"•-.. :du·, r"' 1'1Sınd1 ''C ğlm lı:ıa.... a.n Q yım. Bu feıA.ketten kilırnege evnm e ece er mwır r Y'"''A'" !k.adm ıtıeda.vi attuıa alınmıı,, w.u "6.. .. ...,.v,, .... 
.... ~ v-1.e ,.alan iri gllıZlerl vardı. Hsrekct. birkaç gün evvel onlara m.saf.r g!•miş. 

Mant"k ve t.ıthm·n, devam etmeme. carıh nA-+ftn ya'kalanara.k hakkında ,,,._ .,... im ,ft 1 ""l·-'ft v........ !erinden sinirli bir icadın olduılu &nla_ t . on-ra., yan - ~·..... gelinime. 
ler· ni amirdir ve şiddetli soğukla- tıaWbata baŞlarıınıştıxr. ~ordu. KeŞki, gitmez olaydım da, bı: yaştan 
rtn hıı.Vka1en pek büyük bir ma- -- __;,:..,_ ______ I_ Davayı qıahkemeye eevke:len sorgu sonra gömıeseydm. Vak'a aksam\, ol!. 
n· t Jk.il eylemekt,. olmasına rağ. u A lıı il y O hlııkfmllğinın 6ıOll tahkikat uçı.II\Jl&ma hım eve haber gönderınlş. Gec!k!rsem, 
men bu husus ı·ı'havet büsbütün ., LI dair karan ve iddıaname okundltıctan yemeğe bekl~eslnler diye. Gel'1.im, bu 
imkan91Z <la değildir. K. D. soınra, reis BUrhanettln mat.nunıı V•k'.'.\ haberi alır almaz, blnienbıre sıntrlen<L. 

---·---
Ekm'ek karnesinde tahrifat 

yapan çocuk 
Kame lle e<tmek tevzıa.wuu başla. 

i
ma.mı ımüteakıb muh.1.elif sem.t.ıerdekl 
fırı.n.a.rda Gtooıtrollar r;apaı:ı belediye 
~b.~ bu husustaki mesalshıe eMro:.. 
m ycJe devam etm~eclk. 

~ Bu cümleden olmalk üzere dfiD :ııaOıta 
memurlan, Çarş:ilc.apıda Cl.lmhUT.yet 
caddcsnde O mmara.11 Mehme.:1 E.:nmc 
a d fırında vezni nd san 38 elmı.ek bu. 
ıarnk m1lsadere etuı.IŞ1er ve fır~ 
haldkı.nda takiba.ta geçmlşlerdh'. 

~ B:ınıdan başka Kızı!tn,pra.kıta bekçi1'.k 
yap n :tbrahlınin 14 ynşlanndaim okllı.ı 
ömer de baŞltasına aid bir karnede 
tnh-!a.t y8')arıdt blr :ruıından ekmek 
~alın ğa tıtalltışı~ zabtta t.arafıncbn 
yaka·anmış, alfı.t.ada.r mahkemeye ve. 

~r im ştlr. 

Öhetmenlerin birer mahrem 
dosyaları bulunacak 

orta. öğr tim ımüe'l'>CSClenndcitJ öğ. 
l'E'tını. iller len. Okul müdürleri tararın. 
dan ayn ayn bırer mahrem '1osya 
t.utu mnı;ı M ar t Vekilliğl.noe al8.k.ada.r. 
ıar b ldirılm ir. 

B r öğr('Ul\l' n dl'T'S n' teftiş edeıl 
m dilr, öğre!Aınen hakkındaki mUtaıea. 

bu mahrem do:;yalara kıı.yd"d • 
r. 

(
ıı Doktor 1. Zati Otel 
s.: ıedlye karşı.sındak1 muayena.J 
h ne3inde 6ğl~en aonrn b1nta· 

r:uım bhuıl edıtJ. -

SALI 20/1/19'2 nı.n nasıl cereyan et.tlğinl sormuş, Ne. Gitmeye ıkalktı ve cıArt.ık, talınnunlL 
7.30: Saat ayarı, 7.33: Haf f mUzık d!me gOOleri dolarak, sinlrll ve isyan.., lüm Bt.almadı. bu akşam g.d!;> o.:.u bu. 

CPl.>, 'l.45: Ajans haberieri, 8: Benfo .• ~ bir ifade .ıe hMlseyl ~y~e a.ıtat. Jacağun, ne olursa olac.ü.t dcd:. Ben, 
nlk parça.ı.ar <Pi.), 8.15: Evin sa.ati, mMjltır: cE!ııne kızım. &~nçl ğlne, ara.iak! COClL 

8.30: Mllrl.ik lPl.>, 12.30: Saat. ayan, «- Ta\itla 10 ee~enberı evi! bu. A'\ılmızıı acı> dedıınse de, ltfır etmedi. o 
12.33: 'l'UI'k.çe plaklar, 12.,5: Ajans; ha ıun~. ()nu oc* sev 11ych·dwn, fa. hızla 501tab fı.ııladı. ~en. de, torunu_ 
berlerl, 13: 'l'ilrkçe placdlar. 13.30: Ka. k.ııt çok ,ta kıek6nıyoidum.. Bu htıdise I ınu alıp, arkasmdan ıco.ş.wn. BI? de 
rışık müzik CPl.>, 18 : Saat ayarı, olnuı.7Xlan bir mllddet evvdJ.ı, kocamı baık.tıım ki. kara~ c!vannd.ı kcıca_ 
18,()3: RadYo ı;alon O?Glestrası, 10. Pc.sıı Pa.nıgaltıda Hay'ı1\Y! çr'Jiği <Wtıılen bl_ mu bulmuş, caddede .kavga e1iycr.lar. 
sazı 19.30: saat ayan ve ajans haber. M.b.anede Mual!A ile beraber v~ başba. su mrada. Nedime el!nl yl)karı k~':di. 
ıerl' 19.45: C:Kitab saati>. 19.55: Fasıi i& gördüm. zaten. oım.m. ne vakitten. r11' glbl yaptı. Biraz scrıra d.ı o(tbmun 
sa~ programının ikinci ~oı.ı. !!0.15 : beri beni J:ımal eıtıtlğilll b·ltyordum. c.Ah! Vuruldunh d ye haykırJığmı duv. 
Rad:yO gazetesi 20.45: Film parcaları Bu .wı.k'a, 'kısuınçlı{:anı bUs'Jtı:.lin art. dum. Nedime çocuğunu da e.ıııııden sldı 
<Pl.>. 21: zı.ra.a.t taJavim.I, 21.10: Vlyo. tırdı. N!ha..vet, vak'a gU:nü k.o~am. ak.. ve b!T otmrıob!le atııyar.ıJt k.ıch. Ol!. 
lonsel soloları, 21.3~: Kon~.şma, 2t.45: pm yemeğini bir aııkadaşı He blr'lkıte ıum. 20 gU:ı daha yaşadı, hastaneye 
Klfıslk Tllrk müzltı. 22.30. 59.at aya:r~, yiyeceğine ve eve gel~ecti·ne da!r gltlti geldi, evde pansumanıar y~ptılt 
ajam haberleri, bor&a, 22.'45: Cans mü 1 bekıçl Ue haber gönderdi. Faka~. ma. Fs>fkgt rok kan ıı;e.llyordıu, kı.;rtaratl'a_ 
zği <Pl > hallemWden bır kadın Ta!A.~ Mullll:\_ dık. nihayet. öldü.• 

n111 evine girerken .gönnüş: o dsı. bak. Nedime, bu eehadet.I reddederek: 1 ,. 
. . 

.., 
ııı:aıın çıra~ ile bu hab<?rl gl.!ndcrdl. •- Yalan söylü:Ym bay re s. dem:ş. r istanbul borsıssı 

1 -····-' açtllŞ kapanış fıatlar. 

1 
19/1/942 . 

ÇEKL&R 

A'°ılls ve kae>an:.ş 

ndra 1 e~erlln 5.20 
w.Tork 1001Jolar 12').03Z5 
ı>drid lOOPece~ 12.84 

"11 :oo 1av.ç Kr. 30.77 
B T altın lira 31.50 
24 ayar!.1t bir grom killce 

kü~çe a:+ın 450 

ı:ıman1 ve T ıbvilAt 

% 71/2 038 TUT'.k borc:u 
Tranş 1 2'UO 
% 7 1/2 938 Tllıi; bo cu 
'n'a~ 2 23.20 
% 7 941 Demiryolu 23.-
Aslan Çimento ıı.-

... 

Al1tıılc tahammmüm k.alınamlŞtı, doğ. t T }roram yarıı.lıındıh ır..:e k'lVnl\na!Il 
ruca ben de o kadının evıne g:tt.iın. ı. kendisi de Tal~tla berabe:- M-.ın'lMın 
ldslnl gene ba~ bir halde yemek evinde fdi 11 

sofr~ınm başında buldum. Bunun, :ne DuTU911la, diğer şahldle!'ln c~'b! !ç r. 
demek oldutımu mrdwn. O va.ıcıt, Mu. baska bir güne bırakılmıştı. 
allA bana: 

c- TalM, şimdı,ye kadar &enin ko. 
candı, bmıdan sonra benim k:ıc.:ım ol. 
du• dedı ve lkisı birlikte U.Zer.rue yUril,. 
diller. 

Bense, «endlmi lltaşbctmış..m. O es_ 
nada. elime bir çakı geçlrdim ve bımıı 
Tal:Atın baca~u1a eapladım.11 
Nedlmenın sorgusundan ı.onrli, nıah. 

keme birkaç ş:üı·d d.nlemiştlr. Bunınr 
arasında. bUhnss:ı ölen Tal!t.ın annest 
trfa.mn şehader.t d!kıkat.e :;,ayan olmıı.s. 
t;ur. 50 yaşınd:l bir kadın olıın İrfan, 
teessür ve matemini ifade Iç.n, ba~an. 
ıbaşa &Yalılar g yln:mlşti. Söze, şoylc 

baışlamıştır: 
«- Sinirliyim. b!tıltln bir ha!deyinı., 

blııY re!s. Belltl fazla bir şey söy1iyemi_ 

Vilayet ve Belediye bütçeleri 
zam kanununu bekliyor 

Şclltr Mecl!si. 2 Şubat Pa.zarte.,i g(L 
nU H~lncl devre tıopls.ntılarına b1şl?Ya. 
~'1.ır. Mecl'sln bu dev.re topiantlSlll. 
da ~eni büt.ç-O m'iizakcrelerl ya.p•la_ 
ca,ktır. 

Yeni VılO.yet \le Beled.ye bUt:çes pro. 
~esi fkımal edild ğ1 halde henilz Da mı 
Encllmene verilm~. Bunun seb b 
de m<'l'nur maaşlarına yapılııea:L yeni 
ZJ.mlar dolncvıslle bftt~ede naıı.l olat'A.'C 
vaziyettir. Yt>nl zamlar ka.t't oıarak 
tll'lb~ ohınduldtan sonra bütıçe buna 
göre hıızırlanaca.k ve Daiml EucUmene 
verllecekıt lr. 

nazarı DiBftaline 
• 
lnlıisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Ahvali hazır" dolayıslle tedarikinde müşkülat çekilen bir kıaım 
av malzemesinden elde mevcud olan veya ~edarlk edilebilenlerin, 

memleketin diğer mıntakaJarındakl ihtiyaçları da nazarı dlkkalc 
alınarak yapılan tevziat meyanında İstanbul hissesine ayrı'an 
miktarı bayller tavılt edilmeksizin yalnız İstanbul Baımüdürlü -
ğümüz 

Tophane Barut Satış 

Mağazasında satılmaktadır 
Bayilerde bulunmıyan bu gibi av mahemsl için ihtiyaç esbabının 
mezkur mağazamıza müracaar..ları lüD1111u ilin olunur. 

'!----------------------------· Askeri fabrika~ar umum müdürlüğünden: 

iki elektrikcl alınacaktır. 
Kırıılck&lede 1stJhıdam edılmek U7Jere san'at meıkıteb me-Lunu ve bobın ear. 

gı l.ıslerinde çallŞllılŞ bnıcı sınl! ilt. elekrtrlkçı abna.ca.k ve gö.sterecılkleıı t.a. 
blliyet göre 2.5.5 lira yevmiye vcrue::ektlr .. Tallblerın y0l p:ırası ltendllert... 
oo a.ld olma.k şartile evra.kı milsb.telerile imt.hıuı ohna.lı: Uzere Kınkkale 
grup müdUrlüğUne müracaatları ilin oltmur. (448> 

r En 80n modaya muvafık 

BÜTÜN MOBILYALA flNIZI 
Çeşldleri çok olan İstanbul'da Rıza Paşa yoku~unda 66 No. 

AHMED FEVZİ'nin ASRI MOBİLYA 
M&ğaz:ısından alınız. 

Motör Kiralanacak 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

Mudürlüğünden: İşletmeleri Umum 
ı - İdare ihtiyacı ~n havzaı fahmıyeden Sllahdarağa Elektrl:t faorllca • 

sına ~ göt.ü.nnek tlzere mo-.ör kiralanaca:ı:tır. 

2 - Bu hus.u.st.a alAlrndarlaılil 21.1.1942 Çarşamba gUml saat 12 ye kadar 
yapılan tekl:i!lerını ld.ı.re Levmnm Mtidü:r!ilğilne verme.eri tlau o unur. 

c553ı 

KapaJı zarf usulü 
eksiltme ilanı 

ile 

Antalya Na1 ia komisyonunda11: 
1 _ Eksiltmeye konul.an iş: Antalya _ AlanYa yo:u 108 + 000 Kın. de 

Uın Alara ahşap icöprü ın.şaatı. 
Keş;f bedeli 13627 ıra 75 ~uru.ştur. 

2 - Bu Lşe n.it şartname ve evrak şunlardır. 
A -Keşi! 
B - Hususi. fenni şartname 
C - Grafik 
D - Şartnam'? 

E - Mu.'tavele projesi cBu eVl'aklar Antalya N.c:ı.fa MildUrlüğUnde g3_ 
rlllebllir.11 ' 

s _ Eksiltme 26.l 942 de Çarşamba gilnU saat 16 de AntaiYa Yenlkapı 
oaddesınde Nafia Mi.ldUr!UğU binasında kurulu Antalya. Nafia f!"şaat 
Komisyoounda yapılacaktır . 

4 _ Eksiltme kap.ılı zarf usulU ile ve vahklı fiat Uzerlnc\en yapılacaktır . 
5 _ Eksiltmeye gırebl~mek jçin is'ekllnin d022» !ira «09" kuruşluk mu 

vaktkaıt tem n~ yat;mıalan ve bunduı başka aşağıdaki ves·kaları ıb 

raz etmeleri şarttır. 
ı _ Bu .şe gırt>b;ıme'c için Nafia MUdllrlyetl eh!lv<'t komısyonundan 

alı:ımış mtite.ıhh•tllk ves kası. 
2 - cart se:ıeye alt T.caret Odası V('s!kası. 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik 
Müdürlüğjnden: 

Oku'u 

Okul, 1çin Te.pebaşı, İ.;Wdfü cadde l ve Taks m mıntıkıa::.armda eıve • 
r1Şll bir blnlı e.mııuna.ktadır 

Alt\.kıadarra?m ol."11 mudürlüğiinc m racaıat!lan. 

Eskişehir Hava Okn'u • dan: 
Hn.\"n ~ulu &aılwlcr tes sat. iç n b r ka'orl!~m 

ver.leftedt ücret ~tan yapılac:ıK ımtih g, 
100 ?1I'a nras ndadLT. 1m: han Esi>~ de y p1lac 
rm.e aiddlr. İsteklilerin dllE.•,i,Çclerlle Esk.şehirde 
ğula mUraeaat.ıarı. Cl831..590) 

um.as na .ht yaç v dır. 
c ehı orc O ile 
ır Yol p:ır .. .an ~€ndl e. 

IIa va okulu lc.wnutanh • 

.. 


