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FEDAKAR 
F edakirlığa 
Katlanmak 

OLr.t:AK 
Bilerek 

Vazifesi 
Ycızan: ETEM iZZET BENiCE 

Anlıaradan • 
Harbin ortaya çıkardığı nkıııtı. 811 esasları her vatandaJjın kav. 

la~ muhalıimk ki giin geçtikçe raınası ve riayetkar bir durum 
Turk h.alknu da :ı.erln.nıakta d•. vaııı edıyor. ıııulıa.Iaza etnıesi; hallıııı maddi, 

manevi ve rtlhi hislerini bü • .. Iemj<-ketimr,dü . 1. . 
1 ~ ye H;mıyen, 1 kfımet tedbirlerine, lıükiınıet 

yapı '1ollllyan h<'l'§Cyi harb. ı'n ~-
vaıu · 'nd ""• ' çabşınalwtına ve kanun hedef.. 
1.-

1 ıçı o belki de b"'"- b" , l · .....,. - erıne aykırı i<.tiknmetfo.re sev. un bulamıyac..m....~ .. _, ,_ 
caktır, --..~~ ııuwer o..... ketmiye çalışan h<Ylgun~ıılara kar. 

liarp d"- . şı haı;sas bulunması hiç şüphe 
' .... ya i.lı.tıaadiyaa.ıı, ti. ) ok iti milll nıüdaiaa durumu rle, 

cıtret usul ve . .1. -
et · . ınuıanlarını altü6t milli bütiinlüğü lle, Ştfoı, Medi.. 
ıu ı:~;·42Y~~::ı.tıkanmı§tır. Bel. sin, Hükiım<tin "!rafındaki bir. 

SOVYBT TEBLfGI 

Kareli cephesi 
de taarruzu

muzla yarıldı! 

Dört saat kar içinde 
sürünen askerlerimiz 
düşmana bir baskın 

yaptılar 
Londra, 12 (A.A.) - (B..B.C.) 

Moskova radyosu, KareH cephe
sinde bol kar yağdığını, fa!tat ne 
bozuk havanın, ne de kuvvetli 
sİ>ierlere ye.iıle\'miş olan diişma. 

(Devamı 3 üncü SahiJede) 

ıı· ·ı.· 1 arından itibaren liği ile dfuı.yanın biricik lirnek ve 
l;l' ' • ~ Y01 

da :ıl'llaya uğrı. sulh cenneti memleket ve dev. A I m an zayı·a ~atır'~d·-~ -
• :. : Açık kalabile.:ek yollerdan Jeti halinde bulunan Cumhuriyet e•ı 

l ıstediğintiı; ve aradığımız ti. (Devamı 3 üncU Sahifede) hnın J inçosu: 
cııret ıneta'lıuını hulabil • . . ı--------------1 
ııetirtebilt<:eğiıniz •. M., 1';'}.~unvz, f "'\ 
sanayii, . •'-'-. ,u..,...e ........ Harp 1 
um nı.i ıp.._, madde clarJı&ı da Japon tayyare-• ...;~ır Y~l<htğun sebepleri ara.. 
ı<>t ı.uı.ti. :;.~~.hemen ...,, dev. 1 leri Birmanyaya 

. a ... arını harp t 
mudafaa vaı.ıtaları . . veya e k r a r h Ü c u m 
etmiş hald<cı· -~çın seferber 
bu ·· ır. Dunya INınayii I 8 t t i 1 e r f 

guu Yaln~ bu ld 
t.ldır, 1 al .Y~ • a çalı§mak. 
lıiilgcl.,:_,_. vef ı .t•hıya uğra.mi.§ 'V h •• 1 

maksat. ';"'' abrilıalar bile bu i aarşı ucum· ' 
tnkd'--• ıçııı ~alı~-tırılmaktadır Ru 

, ı.ve h:ı.rhin d . : [ J 26 J 
butün lt1Harın .. ev~ tçınde 1 ar a Q -
5ı<k dalı' . •ııldıguu farzet. 
n1iinıkü~ y:~ her arananı bulmak 1 t ' 
dirde I . a>nıyacaktır. Bu tak.. pon aygare- '.· 

ıarıçteıı gele 
ulan her ne,; ına.ı.ı.:' .ve ~~.!ecek 1 sı· du .. şu""ru··ıdu··.r 
kınlının eksilıu . u~ ...... e sı. 
t el ıp daha ok 
ııcağıııı P"§incn lakd' ç ar. 
dn\dı; limmdu·, ır ve lıabul 

~leıınLtkN J lJ>d • 
lnıaı ı ç " Y<'h en veya : 

o uıwın "ıadd 1 • 
mi v< ya h • e ertn ti&- umu.. ' 
mau. ıı-rp ~abı tesirl.,.lc za. 

:tan1an ek.\ ki'" .. 
n• d 1 • ' ıgmı, pahalılığı. -, ar •gını .. • 
ba:ı.ı ınacı. gureeqı:z ve hatta 
!un dclerdu de gürnüy .. ba!i-

11 bulıu>ııyoru;ı. 
Anc~ b 

miışkül~t iıtUn bu yokluklaor, 
an..r . ' sıkıntılar karşısında 
şidde:ı 01a.u her hirlü hareketi 
liı.tı, d ~'P etı.ııcyi ve müşkü.. 
müını. 'll'J.ı.ğı, e4ikliği giderecek 

un t•dbirl - al ln<>tl•n bek erı ıuayı hiikıi.. 

Rangon, 12 (A.A.) - kkşa.rn 
neşredilen tebliğde J aıpon tayyı. 
relerinin Birmanya cenubunda 
kfıın M"lmein ve Tavoy'a akınla-: 
yaıptıkları bildirilmektedir. Mal.. 
mcin'a 30 kadar bomba -atılmış 
ise ere hl~ hır h:r.ıar olmamış, bir 
t !t kişi ölmüş~iir. 

Tebliğ iJ.fı.ve e<lıyor· Jap<>nların 
iı;ıgalinclz<ki tıayyarc ,stasyonlarma 
yapılan akınlar neticesinde, bir 
~~-ede W düşma·n tayyaresi mu. 
haıkk<ık olaraık düşüı hlnıü~tür. Bi. 
ziın btr tayyaremiz kayıptır. 

1,5 milyon insan, 6235 
tank, 4000 top l 

Landra 12 (A.A.) - B. B. C.: 
Moskova radyo.su, sözde muırta. 
ıam şekilde yapılan Alman r!c'a. 
tinin nekadar kaylba mal olduğuna 
<iair bi'I' bilan.ço yapıyor ve biır 
çok rakamlar arasında Ş111'llan 
bildiriyor: ATmanlaır Sovyet ta • 
auuzunun ·başın<larlberi, 1,5 mil. 
yon İı>öan 3,400 orta tanık, 2835 
E<ğır tank, 4000 ağll' 1ıop Joaıybet. 
mişlıerdi·r. İşte muma.zam diıye 
;ddia eWtkleri Alman rc'a·tinin 
bilan~osu budur 

---<>-----

Ltbyada Jnglllzlere 
llttca eden ltalyanıar 

Kahire, 12 (AA.) - A~dıiııya. 
da ltalyım firarileri İngiliz hat. 
larına iltica etımiye ba§laıınışlar. 

dl'I'. 

Maltaya llava lllcama 
Malta, 12 (A.A.) - Maltarlıı beş 

defa hava tehlike işareti verilmlıj. 
tir. Düşman tayy.areleri bazı bom. 
balar atmışlardır. Hasar ehemmi. 
yetsizdiT; ölü ve yaralı yolııtur. 

Yolda mili • letkcn h_alkın da bu 
rıUıi tedb' ~l<;e alacagı maddi ve 
rü~ etr ır er bulıınduğıınu t<ba. 

ıı ıruı~ la~undır 
4 Çocuk kömürden 

er)•Y>n h . ' • 
bQ- milli id~ ıışuıda halkın tanı 
IM>ıntsi ic v~ ~Uur ile benim.. 
Bunıa.r1 'iU "'P ;ıen esa,ı.ar vardır, 
hiliriz: şe ılde k"aca sırahya. 

a - liarp dı . . . 
de Y&şadı.ğ ~nda. \e su.Ilı ıçın.. 
takdir etın:'zın buyiik nimetini 

b-Yokoİ 
~lan ber~e . ~· dar olan, mil§kiil 

zehirlenerek öldü! 
Sabahleyin işinden evine dönen 
istasyon müdürü yatakta yavru
larının ceset 1eri1 e karşılaştı ! 

Pasifikte iki 
büyük deniz 
harbi oldu! 
Bir Japon filosu
na hücum eden 
İngiliz tayyare-
1 eri bir zırhlı 
batırdılar! 

Amerikan uçakla
rı da bir kafileye 

• taarruz ettiler 
Lonılra, 12 (A.A.) - •B.B. 

c .• Pasifik denizinde yeni iki 
deniz harbi cereyan etmiştir: 

Amerikan tayyareleri Davao 
sularında bir Japon knıvazö. 
rile !.ki büyük nakliye genıisi. 
.., hücum etmişlerdir. Muka
bil ıoteşler neticesinde bu hü.. 
cmnun neticelerbıi göreme. 
mlşlerse ele tam isabetler oL 
duğu tahmin edilmektedir. 

İngiliz tayyareleri ıle bir 
Japon filosuna hücum ebııiş 
ve bir .Japon zırhlısına tam 
isabet kaydederek batırmış. 

!ardır. tl'ç .Japon tayyaresi 
d ii:füriilın üş tür. 

A vustralya'yı 
müdafaa 

HAZIRLIGI 
• 

Memleket iki büyük 
kumandanlığa ayrıldı 

Melburn, 12 (A.A.) - Ordu Na. 
:aırı M..Foıde, 'bütün Avustralya. 
nın iki büyük kuınandanlığ'a ay. 
rıldığını söylemiştir. GuC'Jlsland, 
Cenubi Yeni Gall<e, Viktoria, Taı;.. 
manya, ıhaJ.en anavatanı müdafaa 
Ba~lrumandanı olan GenEral İvan 
Ma~kay'ın kuanandasmıda buluna. 
caktır. Batı Avustralya ise, ge.. 
çen<le Orta Şaa1ktan geri çağu:ı1a.n 
General Plant'ın emrine verile. 
ooktir. 

Amerikan tebliği 
Vaşington 12 (A.A.) - Bahri'ye 

Narııxlığı tclbliği: 

FILIPINLEBDE 

Amerikalılar 
1 j apon hücumu· 
nu püskürttü I 

• 
Kuala- Lampur şeh 
ri işgal edilmek 
tehlikesinde bu-

lunuyor r 
Londra, 12 (A.A.) - ·B.B.c .• 

.A.ınerikım kuvvetleri 1Ianilla'nın 
şimali garoisindeki mevzilerini! 
Japonların yaptrkl.aırı şiddetli ta. 
81'TlnU, kendMerine ağ:r zayl':ıt 
verdirerek püıMürtınüşlerd:i.r. A. 
merikal)}ann zayiatı nisbeten aız
dır. 

Lonıd.ra, 12 (A.A.) - ·B..B.c .• 
Malaya'da şi'Cldetli muharctıeleır 
devam etmektedir. Şehir İngiliz.. 
lerin elindedir, fakat işgal ıehli.. 
'lresi.Dderir. Jap>rıJar, şehrl geri 
bırai<arak garp i!!ltiltımıetinde iler. 
ledrkılerinıl iddia ediyorla.ma da 
bu haberteyid edilinemİljtir. 

---o--·-
FELEMENK 

Hindistanı 

JAPON 
Taarruzu 
Büyüyor! 

Üçüncü lngiliz-Ame
rikan müdaffa hattı
na da hücuma geçildi 

&>rlin, 12 (A.A.) - Alman rad.. 
yosunun bu saıbUı verdiği maltı. 

ımata &öre Japonlar, filo hirnay~ 
sinde 'lıutunmı Japon nı:kli'ye ge. 
milerile ikiıı.ci ve büyük .bir taar. 

<Devamı 3 üncil Sahl!ede) 

·-----
iki Japon deniz-
altısı batırırtldı 

Londra, 12 (A.A.) - •B.B.C .• 
Siam körfezinde bir Holanda de. 
niz.altısı iki Jap<>n deni:zaltısını 
batırnıl§tır. 

---<>---

AL TIN 
GÜMÜŞ 
EŞYA 

' KAHVE TEVZİATI 

Şehrimizde 1,5 
yıllık stok yapıldı 

-

Stoku bir misli /azla müd
detle idare etmek için halis 
kahve satışının kaldırıl
ması tetkik ediliyor 

-
Bu takdirde Nohut, Arpa karıştırı
larak yalnız mahlut kahve satılacak 
Son defa Cen,,bi .Ame.rikadan 

meml~lmize gelen ikahvelerJe 
birl~e daJıiidc bia' buçııl< yıl 

müıdldetJe llhtiyaea bol 'bol kiıfa. 
yet edecek lkadar tk:iwe bulun.. , 
duığu aınlıaşılm.ıpr. Bunlar Tica. 
ret Ofun tarafından hE«" Vilayete 

Jlıtııyaıcı nilibfotind< tew:i edil • 
mekted>r, 

Ticaret Ve'kaletı, eldeki bu 
stok kalhveler ..-ıevçu.duoıun bir 

mieti iazla müf.!detl~ yan' 2,5 • 
3 yıl miidcleme !dan! Etllebilmes: 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ekmek Karneleri Tevziatı İkmal Edildi 

Herkesin Karnesi 
Nüfus Cüzdanlar ile 
karşılaştırılacak 

Birkaç yerden karne tedarik et .. 
miye kalkışanlar tecziye edilecek 

Ankara' da 
bu 

karnelerin dağıtdmasına 
sabah ba,ıandı 

VİLAYETİN 
TEBLİGİ 
İsanbul Valiliğinden tebliğ o.. 

lurunuştur: 

Ekıme'k k11•nclerıı paızaır günü 
E!Vlere dağıtı?mıştır. Alaımııyan • 
!arla karncler.nde yanlışUk olan.. 
laT h.:m<'n bağlı bulundulk3'1'1 Na. 
hiyC> l\1üdür1üklcrhıe müracaat 
etmelidirler. 

* Viluyct'i•n bu tırblrıl: iirz,erine İ& 

1 Babalarının 
paralarını ça
lan 3 çocuk! 

------. 
Şehrimizden Anado

luya kaçarkeıı 
Pendiktc tutuldular! 

Kartal ve Pend.k jcndam-a>ı 

l dün şehrimizden Ar.adoluya r;. 
1'81' etmzye k.alkışan Ü\! hay J5;ı 
yakalıyarak ailelerine tesUm et. 
miştir: 

Pangaltıda oturan Fikr<'t, Kayn 
ve Vecihi isiımlerinde bulunan 

(Devam:. S Jnc Sahtrc'1.t" Yu .... d Y•u ıbnıaı ve ı·k di 
zuıı en d • il a ay 

darlık ~-- ' •ncat. yokluk 
Ve >llU'jk"I• t 

böyle uldıığunıı ku at Y\İ:ııünden Çocukların annesi de ölüm halinde! •• 

Orta Paısiıfi'kte: Samoa adala • 
rında Tutu>la denfa istasy<ınu 
11 sonkanunda gece yarısından 

az sonra düşmanın bir küçülk ge. 
mis: tarafından top ateşine tu • 
tulmuştll'r. 

---<>---

Ruzveltin görüşmeleri 

tan'bula yeıu gelen bazı vatan • 
dru;lar bu sahaıh Naihlye Müd'ür. 
liikledne mi>racaate b~anıış • 
!ardır. mevamı 3 ılncQ Sahlfede) 

Fiatlerin gayritabii bir IE=:=:=:=::=:=:=:==:=::==:=:=:=::=:==:-: 
şekilde yükselmesi avrınnMı 

c - liarbtı ' 
veya hartı· Dıt!><!bur edildiğimiz 

ın dışınd· k ı 
vam ~iti· İmi· .. a a makta de. 
Yayı sar~gn ~ ?nıddctçe d<ı dün. 
rarıın testrı~n ve l>lnunıi buh. 
kurtulaoı . _ en dcr.ee derece 

. l)&c&gıınu..ı b·ı 
bın imtMia.ı . . 1 nı<d<, har. 
olıı-lıa çok ar~ 'S~ncle >nüşküliitın 

d il <aı:ını anl...,ıak, 
- er ncv·. n ·~ 

en '>On had<!' ı ı~ ı ı..,k ve sarfta 
d '"" kadar in · a"raUıtnn'\/ı .... sarruflu 
. ld , ogreuuı.ık . ·ı sa c iıadd' • . ve .,,lı ı. 

ı uz.aıul') e . k tnck, çı ınayı bıl. 

0 
- ~alısan ~k'J 

Kayseri, 12 {Hususi) - Çifte. ı 
han tren istasyon müdürü Zeke. 
riyanın kıarı.sı Fatma ta<Zla soğuk j 
ve kardan korunmak için evvel'ki 
gece mangalı tepel<.>me kömürle 
doldumııuş ve sonra da çocukla.. 
rile berabu yatml§tır. Fırkaıt sa. 
bahleyin ev;ne döntn Zt"keriya 

büyük ·bir facia iıl-e karşılaşml§, 
8 ve 14 yaş arasındaık' dört çocu.. 
ğunım gece yataıklarında uyur. 
ken mangal kömürile zehirlene. 
retk öldüklerini ve k.arısınm da 
ölmek üzere olduğunu görmüştür. 
Fatıma trenle Adana hastanesine 
gönderilmiştir. 

Vaşir>gton, 12 (A.A.) - M. Ruz.. 
ve1t, pazar güll'ii, Sovyetler Birli.. 
ği Elçi.si Utvioof'J.a ve Birleşik 
Amerikanın yeni Meksilka Elçisi 
M. Messernı.lth'le görü~müştür. 
Cumhurreisi, Genelkurmay Baş. 
kanı G<!neral MarshC'1l ile d<' ko. 
nuşmuştur. 

sebepleri araştırılıyor 
Altın fiatlerinin son günlerde 

sür'~tle frrlaması zi:ynct eşyası 

iirlerine de t..sir etmiştir. Altın 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

KISACA 

r--------·------------. Memur maaşla. 

=!HARP VAZİYETİ' .!::~~;~.;;·-== 
rııı, darlıkla ç > cctk stkıntıla.. 
lluı seli'tın r_ın, ıztırapla-rın \:ata 

sında dainı:" ,.~ emniyeti karş~ 
lah lcccj;i.ıı; ;';". ıafı( <ler<cede ka. 

rrz. Hartt..", 100 lıradan az rnaaşh ıne .. 

]Şa r k cephesinde m Ü h im şe h. rl r ~;~- n~:.:~~a ~~t~d~:~~nır~~==rd~ 

O •• n u·· n de baş l ı a n So v yet t' a r ruz u :_ Acal:-a bugünk(l şartlar lilllında f 11 Y•kalle kavr--ak, 
- er tlirlü • ~ 

yet ve hıotı· talı. ı ırıahruıni. 
a. nıc~at 

kar~ısıı>da ,.at· ve ıztırap 
·ı· . . •nuı sulhun . Jc ıııı, nıııdafaa.ııu . u, ~llUl.i. 

tıınlüğiinıi korunwıİ. ~ırlik ve bü. 
olnı;ık fedak, 1 _ •Çin fedakar 
1 • ar ıı:a bıJeo,eK k 
ırnıııak vazifesini n>id · at. 

t: ı rık 0 ı.,, k 
·· - lfe~hangi bir · 8 

' 
uı~riude 1 4 ve ırıcv:ou 
lu~un,~ hıcrbangi birin.in Y<>ls.ta. 

atasını b . 1 nu, nı\!u·· b , oı.guncu uğu., 
1 " arek ı· · uıiunıı . e ıııı, vurgunc.._ 

. , tuı~tıın ı· . 
ınu~ v k' • ını gördü •.. 

ıt huııı ı·k gu. 
kıııııa haıı. ı a a ah rflimi nıa. 
d tr vern.• · . urum \e ruh yı .• nıenfı bir 
nıiye ve d...ı·ı. haleti iktisap et. l 
)'a ttr~.iolı e~u V"'l'ôleo; .Y"t>Dlı. 

n1en1ur mantına zıım y~pmak derde 
de\ d olur mu?. 

...... ~~~--------.. -~-----~---- Ded~ter. sonra, ~iyle devam etti: 

Uzak Şarkta petrol harbi ve Hol anda 
Hindistanının 

( YAZAN : 1. &. ES K 1 BÜK RE Ş 

istilası 

ATAŞEM!LITERI _) 

- 1leınur nuıaşıj,r~na tam yapılma... 
sını istemiyoruz nıanası.n.a ahnm36111 
amma, bizce bugü~ün şartıları k~ 

şUtında zaıın mem•,ıra değil bakdt.ala, 
kasaba :iuna ,.e bu ~atıcıya ynpılmak

tan başk;.ı bir ı?eye yaramaz gibi gelı,.. 

yor .. IJ;ıha tlo.~rusu n1ilmkünse zam 
r.jsbt'Undl' men)ura e,St(i tabirlyle caı:;f

niyat> vercbihnLit, hayat ınaddelerinıi 

mün kun oklulu 'l! bette ucuz tut.-1) Uzak Şarkta vaz~t: 
Japon k.uvvetkıri Malezya'da 

Si.ngapura doğ>ı'u muvaliakiye!JLe · 
ilerlemekte devam ediyor. Selan. 
gor devletınin merkezi Kuala. 
Laımpur'u işgal eden Japon bir. ı 
liklq-j 25 ldlometrc 41aha cenuba -

doğru ilerlemişlerdir. Hafif İng•. 
1 

liz kıt'alarhle oyalama muhure. 
belerile cenuıba çe'KJJiyor. Şarkta 

Pa,hJng ve garpt~ Klang'ın Ja.. 
ponlar eline geçmesi ve hııgiliz1c. 
rin Sembilan'da .n~'"kavcmet pös
te~sı muıhtcmeld r. 

Şimalde evvelkı yazılo ·ımızda 

tahmin ettigim.~ veçhıl<> Mareşal 
Çang.Kay.Şc - Sıya >e Hır.diçini. Olu~ mU:. :>irr .. az ı, kabil değil mi 

b~ .. nen::. .. :-ur.'\ m&h -dır !ık.ri pek ya
deki Jepon ü_ ~rmi tchdıt etmek ., ılır fikir tloglld Memurun 

ve Malczy~'y.ı in n kara rr•J\'asa. ı• "" ~ğa d'.lı:ça a .:yı ıel<me-k ••-
·yet ~r c 1an .. a c nı 11 lıştihası da 

!asını ke~meı;: maksadile şarkta I n ııhaıırk'l'k id roii;ıhcalotır 
(Devıanu 3 uncu S&.hıfede) lEKİB 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Doktor arayan ölüler ... 

Fn-soıt düştükçe, 1abiıpkır. ditçl
ler, ecı:ncıla.r, ebeler ve sıhhat mü-
esseseleri hakkındaki düı;üncele
rımi.zi bu sütwtda bild.iırdiiı;imiız, 
y.nhut tekrarlamıya mecbur kaldı.. 
ğımız malümdur. 

Bazan bir tabibin, -.ı tar d~ 
çinin, bi.r ecı:acınm, bir ebenin lW-

mumi bir tffssiiı· uyand.ı.ran her
hangi bir tıarek•ti kafilSJDda, hiç 
şüphesiz tıp Alemimizi baş!am ba
şa ;tham e4ırı>ek hakkını kendımiz.. 
de bulmamak dik4<a.tlni daima gos
term~izdir. Bunu sdylıerıken pek 
insani bi:r Jn"'11eııın en aBll kayıt. 
la.-mı yan ç:ıı.m.ış olanlar bakkında 
kalemimize bir hoyratlık bir dı>
rüst\Uık verm.Eyi hiç bir zaıman iıh .. 
mal etmeınit oldujlwnU%U da un"t. 
mak ve umrlturmalt niyet.inde de
ğiliz. 

Kanaatimi.: şudur kl tıbbın her. 
·hang1 bir ~be~inde yer tutmuş o-
lan bir mUncvver, mutlaka he.r
hang: bir DlÜhCV\"l'rden VC diğer il 
bölliTle' lınd~ çahşan bC-n va1an
ooşl3ordan ,ok ('lge g~ll' olımyo \'e 
?ıcr zaman yüzde yuz mısan kalmı
ya vt cıu"l3ka ş:ıhsi zevk ve men ... 
fac•ie ınden fc:ag:tt ctmfye, hattA 
Ju,yatın.dan fedakblıklarua bulun.. 
mıya rrıecburdu.:-. 2"A~E'n. lilJ ile~ 

Nizamettin Nazif 
mbıhı i!'D ileride ve göze vuran bl!!r 
münevver aile fi.8.Yılmasıom sır \'er 

lılkmeU bu asil feı-a<ıat ve fed<t.'<llr
llğın ...,ri dee;ı mJdir?. 

Bu ba:şlan:ıçtan aonra, bize an
laUlan bir hMiseyl, kısaca nalde
deceğlz: 

•B&yraınc; o Lp~1 gürılern. 
de, &tkırkQyJen kau.ı.p kendi 
koylerlne yollanan iki çocull 
dtınrr. Ji):>rdı. Bımların gömllı!.,.. 
bilmeleri Jçin mınta.ka.nın r~ 
mi ta bfbt tal'DJ'.ından nı uay~ 
lerl ic2'p '<iiyordu. c-ııcrl 
bulanlar d~rhal Bakırköydelu 
Hü!~· 1 ""et Tııbibıne haber ~a· 
J.ar!;:ı_ 

- Doklor bey ge!lıniz, ~UJ>. 
ları muay~ne ed:inl:z. 

Derler. 
Ve kar ultmda 1ıaatlerce duk

'°l'Un gel:rn«tlni beklerler. 
~or ııe~; gidenler ııı h •. 
beri gcı.lrirler-

- Doktor bey c ::ıet·lerln 
Baıtııko/e naklini istiyor. O
rada ... ı.uycne edlcckır 

Bu e\ap ı.lıer .ne on= ~ 
ı;oc K. .. k za merkezine n.& -
ıec_ ı _:n • 

( Of'vLIU 3 lllıd SahifeoO 
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HALK FiLOZOFU 

YOKLA MA 
lstanbulda otom<>bil seyriis&. 

ferini taıuim vo ı.olah etmek. 
a:-tık bugün kat'i bir nnıret 

h:tliııi almış bulunmalı.tadır. 

Tak•I arabaları gülHlfltı güae 
auıhyor. Pi,-asacla ç<>k mahdut 
miktonla taıksi bıtlunnşu se. 
"""ı>lui herk~e m.1hlm olda. 
tu için, burada., a:vnca tekrar. 
lımuya l~m gönnüy<>ns. 

Olonwbilin kat'I n luıyatl 

~ir ihtiyat lıaliııo gll;tiği hu. 
...W hsUtt \•ardır, Hasta
vo.r, ıı.cele ,.e hayati bir işlnia 
\ ror, trcnlr, vspwla bir ~eyaha
to çıkıyorsunm; bir valiziniz 
\'ar ~ıire... 

Bu halinde otomobil l>ttl· 
ınak ne zor, ne üdintiilil lılr 
DM>!'cl<• ş<-kliııi alıyor. 

DuJuy-0ruz ki, hını ariotok· 

GCZEL BiR 

İLKBAHAR 

Gtçcnl:i ıı.ı.!ctli kar ve kışlar. 
daıı memnun •·'ııuıl< la.um geldi. 
ğiui bir mediste, bir arkad~ id· 
dia cdi.} ordu. 

- Neden, diyo ı.ordı:.k.. 
- Fatin llocıtnın nıüjde:;ini ga. 

zelol'frdo ol.ınnadınr& mı, dedi, 

bu sınc fe\ li.ıiıde güzel bir in.ba
haı· ıörttt k iıul~iz.... 

BİR KAPI 

KAPANIRKES 

Yine, kardan lu.şlıın bahsedil•a 
bir mecliste idi. Bir arkada:ı: 

- Allah bir kapıyı ka-par, bir 

kapıyı açar, derler-
0.:di.. ~o ~<i)l~ izah etli: 

- Tramvaylarlll i9kmediği gün. 

!erde Tüo<I do olmasa)·d ~ halimi-. 

nict• olurdu? Ka) ış. iyi ki ~ld 

e\ ve! geldi .• 

SAiDlS 

SÖZLERi 

Ga:ı•teoi arkada~lardan Sait 
Ke.Jer, gcçealtt .... şi.ı7le bir icld i,.. 
da bulWMlu: 

- Ben, Baı.ı.&lide ea i7i sektt
tt:rim .. 

Arhd.aııla.r saydı lar: 

- Filan, fililll n filandan da 

li lüıt m Ü•Ü1l!. 

- Elbeoll". 
Bir diğer arkadaş şöyle sordu: 

- O balı!.,, neden bir gınıot.eıUıa 

kşında değilsia?. 

OsmaD Cemal eevq verdi: 

- Daha o ~apta büyük bir P. 
.. ır ç.ıkmado da oaua içia.. 

NECİP Fı\ZILIN 

iDOiA.sı 
Geçenlerde Neeip FıtZJI: 

- Nizametti ıı Naııifin bee..i U.. 
ilhW eubileceğini ....,ma.1ı; hata. 
ılır, ol.edi,. 

Oı;man C<mal f" cevabı •·erdi: 
- .i-lar itala.ta. >alim eis 

aıu7. 

A.HllET lt.A.UF 

RESAT FEYZi 

nıt ve kalantor vatandaşlar, 
muay7e11 taksileri ~ndilfrine 
lnhiur ettirnıtktedirler. Bu 
auutlo plyasııdaki talı.si adedi, 
daha çok aulmı' oluyor. 

Normal umanlarda, bir lira 
y•rilcrelc gidilebilen bir yOTe, 

bu ~i ka \an tor \'atoodatlır, 
lıugün 5 lira tedi)"e etmektedir. 

• tıır. Hatta, ıündelik olarak, 
tabi kiralıyanlar vardır, 

YJ09ıla<:a.k iş, her(Üıı muhte. 
lif ıaatlerdt, bülıiin 'ohir taksi
lnini kon!role, daha cloğTusu 
bir yoklamaya tAbl tutmaktır. 
Tabiler nerededir, ı>t yapı,-or
lar, çalışı)e><lar mı, çalqmıyer· 
lar mı!. Hihnüi.d"'e cdile.-ek 
böyle bir yoklamanın saoıyo. 
rum ki, ıııüsbet faydalan göril. 
lectıktir, 

İŞÇİLERE 
KOLAYLIK 
Sümerbank, yeni alaca • 
ğı iıçilerin yol paralarını 
ve,ecck. Ayda 1 liraya 

dutlu, kolori ferli yer 
temin edecek 

Sümf'roao!< fabrkaUı.rın.ın ço • 
ğund.> yaı>tlan t ·vst ve t.adililttan 
.sonra isilhsal mülh m mlkyc·.stş. 
yl>ksekrıiş ve ışçi lıbyocı da 
artmı.ştır. Bu yii~den Si.i:m«ban•k 
f brikal ır.00 çal şmak ~en 
ışc; ·ııe.,. için yooi ve mi»ı. lın lro -
layl o\ılsr temin ol:unmurşhıır. 

Eııcümlle Sümeı<bmkın K3/!>'1Scri 
bez ve d<lkuma. faıbrilı:Sllında va. 
?.:{e almak iıst~en işQWerın Kay. 
;;erl)C kıııdar ~nl paraltrı fahri.. 
lroya geld ;;i gün OOcırur b.tcdiT. 
Bı,"tün işçilere ayda yaln1'Z bir 
l:ra üt·retle banyo, duş, draloriıfer 
da.h'I o'om.a!k fuı-.-e ya~ak bir 
:·ı>r leımin ecl'i.rıekte w gündıe 
·bir öıl!ün de mt>ccani yemek ve
r•lrmktedir. Vaz fes..r.;dc muvaf. 
ı<&k oian ~Herın ycıvıniye 6 h • 
raya k:.d.ır üerc• a'ıın<ı..1.ar< da im.. 
kiın dallıilinde bul.unma!ctadıı-. 
Siimeı:bankın d"!er !aıbrikala _ 
r mc1a öa mii maol kıola.y h'k !ar ya. 
pılır.alctadır. --lralr ve Mı.,rdan kalın aığır 

derileri geldi 
Son günlerde Irak v" Mıı:;m:lan 

İngilt.< menşei' kal:a sığır deri. 
leııi ge!ın~ başlmm1ttıt' Bun\.ıır 
de~hat F at Müraka.be Kıımis • 
yonun<rn tesbi1 ettiğı h.vzı şarl. 
!arına göre lacırlcre ve riJ..ecektir. 

Ulball bir ticaret 
Bııtüıı soıiul< ıilnle"ıo, mahalle kö· 

murculen, cduno;;n <:ek:~wı ~~edi Ouçuk 
hir•ra. kbınU-riııı k.ı;cısunu da lli kıJ.n ..... 
iJ. sa1ıttlar. Odun \·e kOrnilC' lıtanbl!l
da nad.if' ve k111netll b:r meta oldu. 

Kim ne tt..,.oeek' B..,ıı:a turlu sat.. 
""""'" v~ bu adamı..ra w aalat>n bi· 
ri. de 7ok. .. Tatna.nu.rle bil.d.Lk.lıer1n, o
kuyorlar. Kend.lcrı.nl oh~ bır k•TK ve 
şaırt aU11da rörınüye>·(U..r. 

Bir de l:,teculk.tti uman dükkcin 
aon~ i-<Ae<:l.4ı.e't.i urn..-n dUk.k.in ka
pa.."l m~t · .tdl.ı ç111t1. Yaln.M: ve .>ade 
ktndi mıeotaaWtti.:u dili~t:n. bu öt· 

dunh.ra yerinde bir il! on4tmait li-
zım dtg~~ ı .ı'.' 

BÜRHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 3 ""\ 

1 Seni Unutmadım 1 
'- REŞAT FEYZi J 

M<i>te"'"' ha.nn•kndUen , • ı 
bıe,-~t eo. dııt:"llft. hW'Dll'llı:r!oı.lo 

Ml..ırJanm 
ı:oı ı Yıboı&< baglru, . ...,...., y.....,c'ı: ! 

bu .c.ıe: 

oooı ceı ır..ıaııım, ge,,., .~t, 
lJ .. ilik. avuka\. N~rt-lt:n:k-.::ı ya.hi.l?'. 

B.z de .,!mdl senden \,;lhı•edıyorouk. 
Sutvi Numu el)n.ı opt\1. Nuri Yll-

1 m.nz 1..eyUya St.avO'"i. &anııltı. 

- KU.ila~ ~r 11..-.eı..'2 kUı;u.K. ba

,..,.. S..uıt"ı o.,.etenıJı7L t&kdun ede· ! 
7irn ı:teadaı\ avuka\. &.ı.av1 .. Harun_.. 
rt'.!Mftyt' a:eıınce .• KlJ\;Wt b:..yaö. 

Leyli, Nun lkJlft aQı.ıııu kes\ı: 

- Hali. k"'11k m01ı•ır ı,~..:eoo.!. 
~ \rı YllrR-. duraklatia.: 

_ Duı":N .. ·"-"* bu111<1"""" .. Ben. 
il"13 s!ır iltı: tontJ'l•tım cı.Wlw bay<IG 
Ley A o\ıı. rlık '(Ôl'üyQ n. :'ile- ıse .• E
ve"~ ı.ı,..tıraytıu ete"ttıcfun. Biil7ao. LeF· 
1' JCöt.k: kon"lılt·Knuı ve d!k;tun•AK- S-.a 
at Beyeleıodiıtl'.l kerirn.e.e~ı .. 

Le,Ylq ........... , 

- DM\a b~r ŞC'Y 1 ar SOyl~!'k .ıüım 

mı• 

M......ıalriler ıaıa;ıuıtr. 
Nuı Yılmaz dt\ am ~lu. 

• 
- t:ıenarm. bu ~ene kolW·jden °""""' 

z.un oidular. >i.mdi K~M1.1ara d.e
v;un edee'e,l« .. 

Suav:
1 
et~r. Ley1j!1uı k~nıanıuı: din· 

leıneın.1$ isem -ki dhllern.ed.tt...-1 l.d.\

ınm ederim- hay ..tınua bOyi.W:. bır 

,~'"Umı7eıt vır, d~t!r. 
Ley ti cidd>~i! 
- i..ıı:rhımn ede'im beyeteooı. d ... ı 

dl. titıley1 b~akuı .. Yeıın Li.'DJVtııgull..rı 

1 
Saavı .Btyeftrır:il de bu\ün buıtiaı·1 

ciddi ı:anne<K'<'<"i<lec 

L071i, Suavty~ d,n~i.ü: ı 
- Al bu7uc• n bf')'fendL Nırr> Be

.,.et-1ının bOI>& UllL Cöııterdikle.ri , 

.,.voc"Cllhleriıftn bu ~le dlıac edil:,! 

- mda " i!t hil.&r ·- btn, bl.l 1 
iltıf t .. t~ 1irıJ6 ve. a,o.iibP 13CalJ bu:uı. j 

~ 

Frans~ dakl t t 
tlrJLkl!erl 

&ı:Lı n~eketk•rde, dU.Oya lı:u-bi

nin naı;LJ b:.t- şebl ve hayat tarzt doğur
dutunu :ınlamak !~in. bizden uzak o. 
lan JtôlE:lt!re bakıl\ ak lium.. Zava lıı 
Fr<rı:~ d..ı, bu w.:-3dadır. Arasıı-a, dev
let re:sı l\Iar~al Pı..llenin irat ettiği 
hazkı nutuk.liu·, bu memleketin i,çlnde 
bullll><iuıtu ciw'umu [>Ok su.el ifade e
diyor. 

Oralarda, yı.yeoek, ~ek namına b:r 
ıey yok İn.au.n!aı-, ibyatla.J.·tnı çabuk 
çai>t& b~raka..ıoaılar. Me<ıL"1 1 si&:ıra 

.lçta bir adama: 
- Sigarayı bır:.k d.yebilır rni6iniz?. 
Ha'\LA bsuan, ekme 1z, su,şıa duru· 

ı..bile<cti w bkat, sıg3la"1Z durula.
m~oc~ğ• ıby~nir ki, mllbalAjah d<>
iildir, 

Ben alıı•ra l<;orlın, bom de Ueyaki
,-lflıdır. Allah tutunil eıc.& etmet1in. 
Avrupa ga.ı.eıtel«i.run verdiğt habcrı.e. 
re güre, bir çok maddeler gib:, lı'ra~ 
sada, lt.1.[i tütUn de yt>ktur. Bu bal.in 
önfi.ne geçeı..-ek t~lbirleı- almm.ışhr. 

Bu meyanda yenl bir tütün halitası 
dilşilnü!mi.iı$ ve tat'>ik mevkiine koo.
murtl!l". B• Y""i lıabtaya cOı>e, üçle 
il<l nisbf'llndc de yer e.ma"1 yaprağı 
ka r.lj:tırı.L.i!ıtktadır. 

Yer elınasmw. na.sıl bir kc'ku \.'e tez. 
zet vmecet;lnl t.ahmin edemiyorum. Tiır
yakileri yer elma!>ının tatmin cd..irp et ... 
mıyeceg, dl' malü.rn değıldir. Fra.nsa ... 
da. 1er elms1L fazlaca ekilir ve ,-enir. 
Yer elmosırıdoa. bir çok yemeld..- ya
parlar, Bttde .,...,, elması pek rağbet-. 
olan bır .ne.me de.:ildir. Karışık katı.

ve. kar.tık çay ıöcd<A&ümilz. bildiği,. 

~iıZ şeyk.rdi-r etınm.a. karı.şık tütün, 
hiç dll)"mamı.ştlic. Fraı>Sodaki ticylllı:i· 

ler, ağızia.rının tadant kaybc-Utiler, de .. 
mck:tir. Zaten, dünyanın neresinde a--
ğu: tadı kaldı le!.. 

B~7..de bir s&z va."liıt: 
- İçin! ~lr.eceğııı<" duman Çi'k, der. 

ler, v~ irı.'anı sigar.ıya alıfitL.rlrlar. 

Tabii bu tavsfyOO.e yr-rden g5ğ~ kadar 
muıııaı.a \."ardır. Tütünün zararlı ve 
ba"ttA. taı.Iasll"lln, alko:den daha. zararlı 
olduğu muhokkalctır 

B r de, yine ti~lln için: 
- Katil a.rka.daıf,.n dalın iyidir, 

de.r1er .. 
Ne deı:lerse dr"'lnle, tütl\o h1ddJ,.. 

zat.inde vtıcudü.müze hayli, zararı do-
kunon bir nesnedir. 

F::ıkat, şııra..~ı n1Uhi1n~ı.r ki, Fran. 
sa;ı:lar, bundan böyle, WU.l.nden da41a 
a.z z.ara~· gö~-eceklerd;r. Çünkü, üçte iki 
niı!bdtindE' yer elm:ısı yıpntğı olan si
garalar, Fransırlann citeı·lerlne dal-.& 
az nitoLn gütl\n'cekl~ 

Bll da1 bir t~llidV-. 
R. SA BrT 

'· 

GÜNÜN 
Ansiklopedis i 

B O RNE O 

t:v1AHKE MELERDE Yazan: 
HÜSEY!N BEHÇET 

Yılbaşı pigaııgosundan çıkan 
dava ve bir e l çabukluğu ! 

Piyango biletini parçalayıp k o nfeti 
g ibi h av aya savurmuş fakat 1 •• 

Döııt be, kJ.ff, mulıkemcn!n kapı.sl Ö- ı 
ııUııde dW"ıqoı·lardı. Yt.nlarına b:rist 
ıelrll. Hepslle ayrı ayr< ıeltml,..tııktan 
l<lllra, 

- Heıtıalde, yiıııe "4T malar, bir 
meyhanede dövU. eltiniz? Dedi • 

- YoJr canıın .. Dcdilec Yılbaşı ıe .. 
cesl VcdaUa 'l'-in kavı:a eU.ütlt'. Biı 
de ,ahi• ı>lduk. 

- AUWı. Allah. İQtlkleri ıu •7" 
gitmezdı .. Nasıl k&'\.ııa ettiler?.• 

Bir ı..ı-ı: 
c- Anlatayım .. dedi. Yılba~ı ıe. 

CM~ fişman Nakllerde toplaodık. Goı
dillc .. Eğ:cı,,ı:..< .. Da'1Setıik.. Rolcı iç. 
<ik .• NlhayM, Pİ'T•"ll<> çt"kitlrken, rad
yonım başına ce("ti-k. B!lctlcrlmlzl &1,... 
lcrimizı? aldJc .. K~~eyi ~kibe ba,ıa ... 
dJc. Aksi albl, kim "'Ye de bir 1"7 i-. 
bel etmedı. Sade Nihöl l!:ınıma on ti• 
r.ıı amorti çıktı. Bir de. \~ed~dın blJ.e. 
tiınin 50ı ,:cı r kamı (71) mJe. Ona da 
elli lira ... .ı..:.eotde biit.ti-kten sonra, Tah· 
•in. 

- V~r baık.a7Lm Ved:ıt eıu bl~ti.nl! 
eledi. Ved&tta bileli uuıth. T•hııin ~ 
IU:.al>k bileti eline alıoca, 

- Hiç bldmite çıkmııdı da, ııana 
n<Xien eli! lira çtkt<?. Diye parça par
ça etti .. Pa·rçalarını lroııfetl ııtı>t ha· 
vera MVumu. lııte ondan •cara <L.• 
Juyameı lroı>l<L! 

Vedat Talısinl dava elm~. Taw.ln 
de Vedadı dıwa elın!e. İlLe biz de ıa
hitlJte geldJlö 

Patates fiatleri 
niçin artıyor? 

Pasta imalatı ve hal
kın rağbeti fiatleri 

g itgide yükseltiyor l 
Şebr)mi:21de pata!Es fiatleri son 

gilnlecdc yükselmeğc başlamış • 
u.r. Geçen ha·ftal:ırda 12,5 • 15 
lkı•ı:u~a olan patatcısler bu harta 
18 • 20 lkurlli,i3 çıkmıŞtır. Bunun 
sdbebi u rl!ltFL pasta Y8J>anlaırın 

fazla patates kullamııalaı:ı ve 
!'ln!\"'iım icabatı.ndan ol,.ra'k hal.. 
ikansun çcJk patati!fl almasıdrr. 

Ve n.hayeot son karlar da bunda 
b>r.az .&mil olm~IUT. Maaıınall\ 
dıvar vilayelleriım!ıule ve tııı.ı 

meyanda bursa.:ia, kımitte, Bo • 
hJda ve Adapa-z8 rırıda pata t-e,; 
SWku çoktur. YnlJ.ar açılmış ol. 
duğunoon buıı;ünlcrde şdhrimizeo 

~·ok mJktarda patates gelecektir. 

Ticaret Ofisi yeni bir 
parti yağ getirtti 

Onlar loonu;urlaıi<eo, yanlarına bi· 
ri>I daha &eldi. Yılba~ı macerasıru 

dinliyen yen1 ıelenLn de elinı uklılı:· 
tan 10nc•: 

- •Aıi<ol.oun Tahsin! Dedi. Çocı> 
tım bl.letuıi yırt .. ı:.ııı ll<adao eı. tı.. 
ielilı: u bakaret el.. Dövü,ı! •• Son.ra dA 
bu kadcır ark:.ad:ışı da- tahit olarr-k bu
ralara kadrtr getir! > 
T-iıı. b,,- kahkah.e k<>yuverdi. 
- Ben o btıetl yırtmadım ki.. De.. 

dL K~ı biletimi yırltım. Yılbqı ı•· 
kası olsun d:Yt: ya:Jl.ım: Onun biletini 
alınca, el çabı>lclu~u il• el.imdeki ır. .... 
di biletimle değlşt.~diın. Kcnd· biletı.
ın~ parçnladrtn. ivte Vedadın b1lclH ... > 

Cebinden bic boı; liulılı: bilet çık ... 
dı. Ac;ıp gösterdi , 

GrıJplllll birı. 

- Vedat .. Vedat .. d«ll. Gel, bıılc, 
senin bilet duruyor i ·le Tahslnde ... 
Senin bllethıi yu-tmam11 ... Kendi. bi· 
l<ıtinl Tdınl$. 
Karşıdan gelen ııenç: 
- Han!• dedi. Ş.:ıhi mi •öyliiyoortu. 

nw:.> Tahsin: 

- İ'1İ•' . dedi. Al b'1etini •. 

Yerıl gelen bllctı alıp ceblrıe koydu. 
Dört beJ ş<rhct te aralarını buldular, 
ltahkC'rrıeye girince, lk! t.arnf ta· da-. 
vınında.n vıugeçll. Dıwa dü.flil. HA
ki:n, mnlııkl"ıne masrafını iki.;;lııi-n ya ... 
r• yarıya ödemesine karu verdi. Mal\. 
keır..eden tlktılar ... ııeP be-· :.bor, gü~e 
eğlane uzaklnştılar. 

Üsküdar Tram
vayı işçileri 

Y o ları açmağa çalı
ş a n 1 a r a 

ik rami y e verilecek 
Ü::Akudar tı:amvay yollarını karlar

dan tenı!a.!cyc-rek &çı-uak l<;in çal.ltj;a.Qı 
a'rnelenin yemdt paralartnın yevmiye· 
lerinıdecı kesilcoegi hakkındr. bir ıa.rMl 
dol011';ığ<nı .,.azın111 ve bu hareketin hiç 
le dogru olamzyacağın< kaydetmlştık. 
Bugün nıemnım.tyetle tğrendfCimi<:;e 
cöre bu. ıayanın aılı yoılctur ve Ü'skü-
cı.r, Kadııl<öy Tramvayları İdaf<Sin. 

den a1dıgJaı~ bJr ı.Aktupla da bu. p.. 
yianııı <10ğru olmaaıgı bildlrilorck ~u 
iı.alıat ver!lmcided;r: 

- c:Karlt yollar ... ·nttı açtın:n.aJc içia. 
çal1ttu:diğ.ın;ız an.ıc~Pır.lıte --çal~tu·ı. 
d•la.rl me\.iıln ic~Oına \.·e ınü:-ı:abdesi
ne g&e-- bcdclleri ş:rkt:tçe tetivl.,ye o· 
İ\mim. Yt"TT!ek, ekmrıc, r;~y ve.sair ısı1.ı
Cl ı:nıeşrll'ba.t verıldiğt gıbi her İf<;'lye; 

l - Mutat yev:n-)'e•~ ı - Fa,ı. 
çall)ltttıldığ.ı saatlere ı:it -İ~ Kn.ııwıu 
hükli.ınlerinc uyuLır~k- bu ycvnli. 
yeterin yUzde ylı~nı bcjintn zammiyle 
tu.tarı tediye edJle-cc·ktir 

İdı:reı-r..1z eme•lin taın ınttltai.>ili 1ı1c 
kanu.nl olan bu rr.•ıanıPle- Ue :ktiia e~ 
rnenıkş a7r.ca n-...ıruz kaldıkları ıniiş
külf.tırl ve sarfctt'.lclcri gayret \'e mc· 
ı&aiı :n reü.k~fatı ohr.ak ib-:ere ayrıc: 
her ~tye 150 kuı·l:Ş bir prim verıl'.l-ğ 

-

Ll 
CI 

Ticaret Vekaleti ve 
Toprak Mahsulle r i 
Ofisi yeni tedbirler 

alıyorlar 
Diın.,.a vazi;reti dolll'T"lylc narlç1"" 

m~eket.iıniıe eı::;:kisıne nazaran daha 
az çuvul hhal edilcU4inden çı>val ibtL
yacYlı karşılamak it;~n yevi. lO<l:>ll'ltt 
ahıtmaıtiı karar.~tu·ıhnı.ştı.r. Bu me
yanda; Toprak Mahoulled Ohı)Jyle Ti. 
ca.ret Vekflle\.inin y::ı.ptrrdti:ı te"'*-1.er 
neticeorlnde keçi lulmdan çal< daT•
nklı çuval l:malinıO: milmkiliı olduğu 
aruaşıım1t ve bu yolda imalata zeçll.
miı;t.ir. Toprak Mahsuller; Ofisi bll 
nevi ruvarllardıı,, rnllhlm bir m"1<tar 
•İpar İ:J vermtşlerd.ı.r. 

KILDA>"I TORBALA& 
Bu .,,ı,, mw.ıul iına4Jthıı.ne sah.ple. 

ri şab.rbniz B~kk.al\ı.:t• Cemiyetine de 
mllracan-t ederek hiı:umu kadar k.1ıldan 
mamul yün toı-bal'.lr verme,-l teklll 
etrrı.-li.r. Yerli cuvaıu..r tıatç• caıer

leri.ne naza:-r311. blcaz yUk..\S: ise de 
dayanı.k1Jlığ1 itibariyle diJerlerine ,... 
yanı terciıtir. ___ ..,... __ _ 

Halı toplıyan lar 
ıBi.r müddettenbori halı fiat -

forindc görülm•kte olan yük -
sel!nc devam oet'Iltikted .. r. :lspar. 
ta ha1ılarınm mehl" mırrabbaı 
bk 1:ıs!ıa evvel 25 l!':ra lken cv
wlki gür> 28 • 29 liraıya ka<iar 
flil'lamı~tır. 

Ya~tı{'ı.n11ıı: la.hkil<ala göre halı 
iL&tlcr:nin yüikseim<'Sine ba:z< spe. 
'iı:ülfüör'ler sebep olmaıktaıd.T. Bun.. 
lar ihracat iıçı!n mütemadi~ 
mal toplayıp strlk ya.pmalotadır
lar. 

KOÇCK HAB~llLtB 

MÜTEFERRiK: 
+ Ar.k:rrad,ın bi.,firıld.iğ'ine göre İt;. 

t::o:.bul l.ardunsevenle:- CcıniyeL-i. ve .. 
killer HeyeU karartyle mııena[ii. uıı\.._ 

m:ıteye hi<diın c aır.fyetlc-r ara.:;ıııa 
tıiruı.iştıı". 

TiCARET V • SANAYl ı * T<eaıet VeltJ~ııtı bu ayın IS inci 
Ple'V'°ır'be günü aç<lac•k olan Eg• tıl· 
tUn piyrııııasında Uetlerl koruımı:k içiA 
tedıb.la-}cr alnı~tır. 

+ El n&L0nın1o yill<soltilm<ısmdıen 
ı;onra !:iehre !a'Zla. •~! ı kJ..an·diıl koyun ıe· 
tirülmesi içlo ıq.,t,bQ;ler Ta.ı>ı!ıwe

tır. * Mür:ııkdbe Komloyonu b:ıgün 
lı<>plaı:ıacıı.k it(lmür fiatleri Lle meşgul 
O~i:.9C6.ktll, * Sümer Bank, Bakırköy F<tbrika. 
smda da bir tamlı-rt aıtölye t acmı.ş .. 
tır. 

de- tahtı karara alnı.,ttr kl bu suC'etle 
ist:flık!ıklurınd ... n lJa._ıka b~l' gün çalı ... 
~;,,nl._..r 150, ikl güıı çalt~tar 300, üç 
gün ça-h~anlar 450, ·beış ıuu çaltışar:.iöA" 
000 'kt:rut 3Q'"rı<:a bir lkr .. raiye ahnlf 
oL'l{"aklaı-dır. )ot:· i i..-.tiU::oHtıtn l·tı.k.:'ıru. 

derecesi.nd.e işçllcdnı kaya-.tı,.;ıyı uın-. 
d<! iut.Jha.z etu_· ve hor zanLBn buı:.u 

fi.ilen de i!t'bııt eylc'11.1:~ olan .bir fd:ıre~ 
den bu:-ı.ı ak.si b:r muaıl:.('le beklen1-
len1eı. • 

Tiıc ıret Ofibl doğu vilay·ellerin.. 
d<' yaı;tığı > ~ s:oklarır.tlan yeni 
ilı''I' ı;ıar~i da."1a ş .hrhıizc getirt -
m'.ştir. Of>s bunlardan yalruız 
Lir 'kı3mını p!ya..,,ya. çıkaraeak 

'"" y~,~ Liatlerin'n fo·tamasma da 
mani o'eı::aktrr. 

ED E B i RO l\1 AN No. 44 

Maıleı7a adaları araıstnda bulun.ın 
&nıeo, adasının me.:ıah .. ı. .1aU1i_yaU 
735,000 kilon.etr nlurabbaıdır Adt& 

hemn baışl~n ba9a büyük b:ı.k! orınan 
larla kuplıdır. Bıı <>nnA-n1arl:rl çoğu 

henüz fceffoll.JtX'nan.ı~lır. Dairr.c.ı "ka
.ran!Nc \·e ~k nU.µ olan bu onnan!::ır
tla. t.'< ;ılaıç!Jln, ab"noz agaç!arı g:bl 
~att ve cemi yapm<.ıkta ~rar.an 
ır:ormı!'lH nevileri bulunur. En u1ilhim 
sorve~i de budur. Bt:nl:ır meyanm'1a 

kilfur ve hindW~n cevızi ağaçhırın

dan da Wl'f.;.ıie ~Uir. COık: sıcak bi'f' 
ıncmlcket.t:r. l.kl tarafı sık or1r,_ar.larta 
örlülu notür~.ıı; ken.arında yaiıya.n 

yertileı,,, evkıri yere çak.ıh kaıf'k:hır ü
""r:OOe kurubnu;ı >e at•ç dallarındilol\., 

çalı çırpıdan yapılııış kulübelerdir. 
Bomeoda •enıın Irbmilr, demir, al· 
tın, e!mas, camür,;;, pllııla, kalaıy cıva, 
~l vardır Bahara.\. kiltur, ananes 

ve mut ç*arıl ... saruner ve nıehif'ler 
bo'Juncl. f"ker k.oııı111, k'&ıhve, pa
muk., pirinç ve tU\On z.er~ya:tı y~pıh.r. 

Kauçuk yel irılu-i de Ç<>k i""'.e· 
m!.ttir. 

-· _ .. 

Çıldıran Kadın 

Suavi nı1nlda.ıur cibl söyledi: 
- ~-1.a1t.!Lru i~Jıh Ha.n.uıc.."ft:ndi .. 
S;,,.avi, Nevının k&fllSın.:ı isabet e! 

den is.kenl~eye otul"n1u.,.~1 

Nevin, geı.<,' ad:ıma ~-.ıyl~ ded·: 
-- ~yHMldi, kvcamın gevcre\ik.le

rıını tabıi ın.aı.ur gôriir::.ilni.r7:. 
- &ilatJirullah. e(cDCi.iın. 
- Z ~ ... ,ıoık.al'ı, 1Atifttidtr, Soru:a. 

da, '11. kl b~rda.~Lıı.rının ır;...t.ea\.Udt;ren 
dolup boşaldığını IJ;ttabl haıL ~amal< 

lAzun .. 
Su:ivl. NC\·İ~ .n yW.ünde gôzler.1ıi 

dol:..,trrdı. Sonıra, boyn .. u;a, gOğ'iUne, 

omuzlaıwıa, •o11iM'ına bak\.ı; 

-II.:.""1Jneferıdıc . .!!n:., dı:.dl. bi'!H c~t- 1 
den mahcu(' t"d:yorsuo-uı. Beyefendiye 
ka"rfı ol~n derln hUn11etlerı t.t.iLra.r 
nu. ede;y.im?. 

N~.,.·ı.n cev;:ıp "emı. 

- it ayır .. z tıii!icizl! asıl ben:..n 'S<>Y
leırn~ 1: l.Ci.~ııı ~;er \. ;ı;;. Orıtctd.a bir 
mabtı.ı!J!yeı. n.t•vzuubJh$ olursa, her 
hald.t. bu, ı1"("cn a~.lm beıutıl t.ie'e 

ka11t cı·t.tn ViJ!Jyetioıdlr. 
- E.staı:ı . ull:ıh Hanınıef"t.>t.Kt.ı İs-

tirb~!ıı ed'°rlın Cok oCl'l.kiL'!'l:.z v~ be
ni cidden d~Undurd!.illiiı .. Geçen uk
şa.mdan baJıis bu,yuruyor.ounuL. . Evet 
aonra .• 

- Sonrası şu k.i.. Ben o a:k.~a.n~ lil
cuınwıdao ra.ııı :ıef'ei! idım, ııaliba .. 
İtiraf ec.eyhnı, hiı; h:r ey h<lttrlnmıyo
rwn. F- koaııuıı id<tia.>ı su il 

(H ALK SÜTUNU) 

ihtiyaç dolayu ile it arıyortım 
Gü••>' San'a1icr JIJuıdt:ınisi talebe. 

lem.denim. Mel<tep mıısraflanmı k<>
rı.qa'bneıcek ız blr ücretle hettla.ngi 
bWr müf'SSeae veya ticaTcthanclet"de, 
nwtbM ve otellerde yaı:acrlık. hı ı·it:.. 

cW!ı: tainif \ esairo İfltt T111>ab!t1r:m. 

icabmda n'All«>er kefil de cö<>t•retıı,.. 
hrim. Son Tlcraf Halle Sütunu Meh
met Keıruale 1nüracaatlea:l. 

ben o gece sarbo•mUlum.. Ve .!ıinlo 
daO"Sedeı-ken, adeta rahaLstzlık veri
yornıuşum.. Dunun için ı.ı.uten öıUr 
ctil:eınrk l6lcıı:i.iın~ . 
Suav~ Nevır.lın ıı.öziWlli ke.9ll; 
- A? ev .. ·el, Nuri Yı.l.rrta.ı. Beyc.Cen

din:n l~titeyc ola!l rağbctl('rine ~;,:1-el 
buyu;-:ıu~tunuz. Olsa olsa, bu da, öyle 
b~r ı; Lfl"dir. De .. !ı·Uıanr.ı..lc çek güz.et 
eğlena ~ nı~ o gC'Ce, za!ı:ill.nizde hiç 
bir lüZUiıauız hal yokl~1. Bilfıkis, n~·

enD.le \.e nE"-'akt1.innle, t·tillin mi-safir
ler n;z• ihya et tınız .. \'e bu ar-.da 

Du.r:h ... Sonra, :ığ1r ~ğır deva;n et. 
ti 

- Ve bt. arada ben<l<-n1' de b•lltl, 
sb:lerf' rahatısnlı'.c verdiın_ 

Ntvtıı atıklı: 

- Ne d'l·orsunıı .... bt-,-&iendi? .. Bt.i
yı,;k şetcl \ c ·ctiniı .• 

B r t&t"oiU c.·· .• yo:-du. rw dolmuştu. 
He nen bu~ı.!n m :.ı~.udan da..•• kal
k:ycr."lardı. 

Nur1 Yıhn:.ı, Leyla.ya döndü. 
_ 511Ym ha.nın~rfendinın, Suavinin 

d··ıOSl"tınok .,tir~-ı;.ı ını mcıNluniyeL.!..e 

kaıbı.J edf'cek~r·ne t\n intı 
Sııaı"-· ı.eylil.ya baktı 

- Itanunt"fcnd af b:.!y-urun, ben 
de, bö7le b.r C<elifln ~İtl<·e t4!'ldkkı e
dıleceğ. tarzı du,..ıh1tıyordwu. lstirha
manı.ı b:ı:t.at tekrariama:na müsa.:.de 

Ulev;ııııı Var) 

Yıı.zan: ETElrl lZZET BENiCE 

cebilt"nleı· ktnd' aralarırrda. SÖY
lenojyor, dik!kınl<> bütün bMeket. 
ıe r ' ei te l!k Jk ed.iyorlar. 

Bir araıhk: Neocdetle Necla, ha
ci>t, a~n nazarlar!,. b:rLbirie • 
r:ne batılar \'e bu rnana:lı, ahıı.. 
gan, eda h iıakıış;;ıc arasında caz. 
bant salona görii!tülü, cocf<un, ta·. 
:ı:e b:ı· lıa:;"'t ve hareket sun.mağa 
baış!adı. Çiftler kalktı. Neodet de 
ka.~<lı, kolunda bütün gözforin 
ık:ı.ıkanjai(ı 8:çeık gibi gü.?.Cl 1;iy. 
dEm g b! narin, snn, p('<Trıbe, "'1h 
1>:r ~adın var. N<>cl'~ s:'< '1k Mu• 
aHanın kolunu çimcl"kti'yor, söy. 
~en~yor: 

- B,.k. Bak. Görü,...,r mUBun? 
Mu~tıa., göz!er'nl Nc.oedctten ·h:ç 

arı.mı>y'Or, lıölitan 83\"ma cevap.. 
lar \·C'r~\ ,r: 

- A,;an Necla, neık.adar u11a.. 
tıyorsun' 

- Uzaımak d'f'ğ:I. Necdctin bu 
t1a1~ni görün<'e, hd:·a .xnin ap -
tar ğına lç<'rl' ~-orum . Ntoetlett.en 
:;.yrıtdıığ·ına i.lylt:' budalalik: c:ttin. 

ki' 
Necck:tin halind~ hakıkatcn çok 

ıfoğ,,.klJk \'ar. !;'e tıııhaftır. Ka. 
dın ""Ya erkek. :raşlr!ruııdıı!oı:a bo. 
zulması, ıara.vet ni k:ııybe·lımcsi 
tab:i 1<.en baıJSı aln;ine bü:K>ü .. 
tün ı?İİ>elieşir. Çoc<tklLıikla.rı, genç. 
i kler'1e orta ya.şlılıkarı ara.sında 
re büytik fark ,·ardır. Her de • 
':rdc b'r:.b!r~ıı.dm daha güzel • 
dlrler. Necdet d.c bövle. Yı1;;lı -
l.andıokı;a gü.ze!J~~.yor. 

Necla, Nttde'tin bu h!liinı gö. 
• ü nc<e gözlcı-irııden iltalb ne akan, 
ainirlertni, damarlarını, ha9Sası • 
yetin< gıc•k!:ırnıoğa bla>ilıy.ıtn ha • , 
füteıı hafife b ~ :nciuııp duymai;a 
haşladı. Ve bLral sonra, rntJSrki 
.suı;~u . ç;rtler daıl'ıldıl.ar. Necdet ' 
locaya dönmedı, Ncclılııın yan 
t~rıdmda bir masad;;,ki ahbapla. 
rının 3 anma olundu. lçır.d<! ~"
]~yan b r acı, dr-"?:·lml"k ıçir.. t<>p. 

laııan bir ufunet va.r. Kalbi he. 
y<:candan titr:yor. Maızi hay;ıt1c. 
den lınpwp gc<;lyor, gözkri N('C _ 
;a. ve Muall.\dan aynlmıyoı. Ta. 
vırlar r..Ua hamle etm~k ıçın tek 
söw Mler ghı da.ın.i bcr 1eyak. 
kUL ,·ar. Zllualla <la. Necla da öv. . • 1 

le. Böyle t""adGf'crtl~ :rsaııların 
bm;lannı, h:s'er'ni b'ritıi~lerine 
rapt-Erlen sank .. eo:;rc.rcl'\) tl 'h r kud .. 
ıet \''1L İki5i d<' gayri 'l!lt'ya.ri 
röı:loerirrin ucile •k \de bi.r N<"C -
dete baıkıyorlar. Hde, Muall.t • 
nın ne~·ee: her ~kı:şta yavaş ya
'l:""l -hçıyor, gör'üne "~ş ırfoı 
ıi<avnar, ıkul"<un ı:•bi aoğır bir zevk.. 
si<zU< ıniyor. 

N ccli'ı bir dd ~ da.ha ·ha> ıu ı çe. 
vird'i, N~elle bıııhsları ihn< k • 
icn.di, fradeleriııc h~kitn C>lama.. 
dan başları i!E> .<ı>lanılaştılar Bu 
selUmtaşmak N ecdel !.ç·: n ü.ı:\ n i za
m..-nda peik de fayclaL o'dıL. Zaten 
Muallayı solun.da gördl' -,ü modan 
itlhar!'le yaruııa gtimek on!Jnla 
hi.ç o'lro:rnıa 'b>r s~n ;'.>°"' göriffoo le 

~uo.t Va<) 

Şimal Alrlka 
llarek4ta 

Yazan : Ahmet Şükrü ESMFJf 
Şimal Afu:lkaıda jld .ay katlar 

örıcıe, İ~&:er tarafından baş. • 
!anar> baırl'IJZ harelketinin geliş. 
msi ha:ldltnia hlilriirıı veııillr • 
lı:en, bu 'harekat baı;Uıdı'i(ı sır<ııda 

il:ııgiltere Bıııtvol<ıili iMisbeır Ç~ • 
çil tarafından söylenen b;c sözii 
fı.al>rda tubrruıllt gere'kti.r. B~ 
kil, bu harelkiıtın hedefi, Liıby"" 
dakt dü.şman lwvvetlerinın taımıw 
mile yok ecUmesı okllıığun.u SÖY• 
leın'ışti. ! 

Hatır !ardadır kL İngiıliızllcc ge.. 
çen sene İta1'yanlara \<arşı ıı~ 
tJ&leri taarruzda düşman 'kuv • 
vetlednrn büyü:t btr 'kanını yen 
ett lideri ve Blngaziıye k.ada.r da 
ik>rledılderi ha.ide arıBıızm kar -
ştlarına çıikan ALma.nların önün. 
oo Mısır hududuna kadar gc..t 
.dönmi.iı;lerd::.Şiımcii de iki ay JÇ n. 
de ka-ıan.dıkl:arı büyük zaferltte 
ıcapn, Bingaızi ilel'i:ier'.re v.a-r. 
dıkları bu sırada, ııeri a11:;:ıbi!<C-. 

cekl&r'ne dair ;,ihlnl-er<ie haklı 
lbT şüphe vaTdır. 

İngıôkz 1a.ıırruzunun, l\!.ıhver 
ituvvetlerrni <'n .kllla b>r uman • 
lçindıe )'<lketmeğ;, ireckıt olaralk 
alan b'r yıldm:r haııb: şeklinde 
;ı,ru,ıadığ•rı.a şüphe yolctlJI'. Ct?ra.. 
buib vıoha.sırı:dan yedi aydanıbe-ri 
.saırılm"i bir halde bul-wıan Tob. 
rok'a doğru attlaraık ilk adımda 
:l\1lhver kuvvetlerirı.i çeır:OO.- iıçı.. 
ne alnırya muv&ffak o'an İng:l'iZ· 
!er, b~ çC'll;.bctri lu~&Jmaıc" k.lar?ıtl

dan fümmıcl kı:ı·:vdtlierin:n lıa • 
tıya d,:oru k~·malarına rnanı 
la'!l'=~l rdı. İr-6ili:l<'r btı srr~
cla zor .b:r durumda kald!lar ve 
aocılk biiyt;ık tak\·:ye k t'a!~rı 
.gct rd ~<ten sor.'l'ndır kı d~:-um • 
)arını düıleltübi!dı,er. Burıd:ırı 

ı;onu İlligi:uıcr, Solium ve Bar
d;yayı sarılm:ş bi.r halde ar'lc:ı. 
<la bırnkıp batw;ı dcJlru ç•r.dlen 
Mlrn·rr ku-vvetın:n ·kıo,·ak.mı -
ya ba;;laci.lar. IIaıekl' ın., yıldı -
um harlbi o:tınaktan ç-::kt :;ı an!3· 
şılıyordu. A1'ır.an kt:ı:ııan.:.';-,ı Ga. 
zala'y;ı ka<lar ç<>k!IC:'. Ve bur~ • 
da İn.gilz:k'l'lc hart>e tuıııı~~u. 
İngilizler düşman ku~.~tıcr:n· 
s~rarıı.1< yok ııdı:'lıll:rlrrdl. Fa'k;:t 
b'Cs gün siircn :n~ar'i!ı.cd• btt 
!ırsat kaç'1'ıidı. A!ma~lar yeıı• • 
ier«'k geri çtf.rikll\e-ı" Fakat km·
vE!tler ni İngi!hler<' k""Ptınma • 
dılar. O güı:>dt?n~ri de'Va>m !"den 
bu gilri çeklJ.mn v~ <kovalama, ~•ııı• 
d'i eyle ~l'ÜOOyot' ki, g lmiış Bin· 

(Drvt.ını 3 üncli Sahi!t'dPl 

·-· - ... -------
Biri !"i.:ı i."DE'1Dİ 
fiepımızın 1 

Böyle mahalle te: · 
mizliği olur mu? 

Belediye te• 
uıizlik ame
lele ri bir ta
raftan temiz• 
leıli kleri b•r 
mahalleyi Ö• 
bür yandan 
mezbele ha· 
li o e getiri• 
yodar ! 

fic:tıktw:.a .~hbMH.ğa mahatle
smc.., L<.:O•bçe ...Upıda oturan 
·l»r .-c*<Hiaıtln ·'- o::ulat1:1or: 

- <Beled;,ve \C.ıııal~ an..eleler• 
bkr taraCt3rırı, cı·ler:m.ızin ç-öpl.cr!ul 
alr,ror1ar bbür yand:ın bunları JıiO-.o 

:tcatttnı.zdaki bü)'Wc bir ars~a dö· 
kerelc bur&Juu mf'Z'bele ha.lloe ge~ 
-tiri)'otlar! ... 

Halbuki bu al"'Sa evlcrfrn.'.zin 
ıa.n: ortasıınd.a..lır ve üç yol lıa•pıı

da m ~leık bir yerdir Ü.:.teliJt yıı · 
ntnda da ıheıpıtt>İı.i.n iL& .»ıtııacıuı 

temkı ottiğPrnlz. rr.ahalle kliy•ıst 

vardır. 
B\;. ne biçinl ha•cket? .. Ne bı.· 

çim teınlzltk metodu" -· Çüp do· 
klfffck koca Bf'..şıktaıta b:!~ka b . 
yer ~ulunaın3d1 mı'! lia1! ... ın s:ıh· 

hati içın en b~lik bir ıenlil<e o· 
:a.n bu g~rip hareketi n led :ye tc~ 
nli.zH.k. 4~~rl 1'1üdür~ gör-ınu)ıor 

m:ı?. Alirk, dar!r.rın rıaz&rı dik-k~· 
ttn! celbt-ykınenit.i ı lcn M.ertm. 

SON TELGRA1'' -- Ahikt:1J.rla· 
rı.n ocaıya g:ııiar gld p ktı.çük bıı 
tellk.i.k. yapmal•r1 bu işin ga .... n.•t 
\e fecb.iltin• nır.ı:da.101 ç.kınıı: ;-.: .. 
tH" E\'lerln Dr'IJSlndd ,..öp dök,, I" 
veri lılam~z. nclı·ct·ye ten·· 1 ı.lıtC 
1.~kila.tının \·ıtzifesı ~~ n•ahal.~ 
ariilı.rulda çOpı.ük yapnı .. k de., ... 

"i ila.k.W <;övieri kaldl[n:a.\:, um..ı i 
bılılUl:li ko~uın:-k1.ır u~ lı:.uc:...cı. '\ 
dt-rh.._t öıık-1.ınu"i:nl \'. f' ııe:ı.\;, icıri · 
n:.1 dr "' \J~ r tN·l1;r ;.ılunrr·.ı· 

1. rrn ti<"a f v~~. -



(B ~ yazının mf'tbı~rl Aı~••.l .... .a. 
AJan.ı +.~lt'nler>ndcn almmı,ıırı 

Telhi6 eden: A . SEKIB 
Nevyoı'k Post'un Vaş.ıı;;tonda 

Fa!Ah yeti. b<ı- · J) :ga aı.ku bıl. 
ılırdc~.ne gOll:', A>man Gcneı kur. 

. mayı, Hitl€T ._in dogu çcphe.;: • 
l\ln b:-r yerinde •bır J.ı:o..Haman 
04imü• haz.u·lanu:ştır. Güd'ülen 
hedd Ahnanya)'ı :.çinde ·buJ.un. 
ıduğu JX'k ı=lk dur;;mdan kur. 
taıın.ıJ< ve ayni zamanda mütte.. 
tü milletler nra:;ında bir ihtilaf 
ç~kaıınağa çalışnıa~;hr. Bu plan, 
çille !Jrnr.et es;ısı üzerinden ycnı 
'ı:r s.u taa-ııruzuı>a y:ol hazır • 
ıamıu•an :.ilı~t bu!•J1'makta:lır. 
~~ma.'.1 genel kurmaıyı Il.tleı"in 
olum_u ile Naziti;;in kcudiliğ!n • 
d~n oleceği ''C ortadan katca~ağı 
.nancını uyandıracaığın. san.ma.l<.. 
tadır. Dl~er ,.anı:ı~- K-· .. . t 
ı ". , ~· .'!Ilun:s • 
,' ~ı:n Yalnız Alm.-nya ıçi"- lb'ır teh.. 
nke obı-:ı.'tıa kaJıroad,,; 1 fakat 
b,,- ~eı·e Alrııanra n'ağl(;p o:ur:;a 
butun Avrupana ve bütün kılıp:.. 
tahst dunyanın 'ı:bd d ,,,.._ 

~ . c ..,..ıya. 
~a.ı ttıancı.ru verec,,11',ni s ,_ 
tadır. .,, ~a ... 

Borlıne göre., y :...... t 
fınd ··'>;~•n ara • 

. aıı. }·epılan \-e buna .benzer 
~ddlalarda bır k~ 41;1e doğru 
~;4ııu SÖfleMeğe lüzum yok.. 

~~r. >' ıİ!lu<ii hayalinin rnı:hsulü 
an bu haber --._,., .A ·"--
ıı • --.... ,. mer .... ...sı ını t>tlerinin bu h re; . 

nacakl&rı . J"l'Ye ı.na -
lır. 7!1lnnedılerelt ya.pılm 

AL~~N .MAREŞAL VE 
Gt.N~UALLE.Rİ Nİ<;:iN 
DEC!sTIHILİYOR• 

re St'fımhoLı'den bildırıliliğıne gö. 
' an •rna'"oı... :ıt Al 

"'nJn aot . ı, man "• ,_., c ..;:ı:crı \·e s • . , 
ı ·:> ..:>ı cerıw.an .ar a:asıırla . • 
. . cor.ın ~yrı!ı;ıı hu -
. _'.md~{:uı~ c:ı • ecl'clıi mtmle • 

E!lo.Je ao! ~ ,, şay ' a k 
lk c!da olarak v fu "• 1 a:ııt 
Ga.zct.c' . ~ a """ıştır. 
. ntl,ı b:~· A~..l vrdusı:.'l,ın ba. 

. """"' ~ r '116ınaa yapı.. 
.J.n ~~ .. rrt>ltrln n ,.~li, cap • 
arı rıetıce.si olarak T -

ve bu d " yapı-.dı~ıu 
, .,, ışmelcrın b•r k~-nının 

~ Ylizden oıduğu't1u, bc'1ıt· d 
ıcr t.ırıı.tıa li'·ık'l ' ~ 1 , 

1 e 
ııkat .. • , · • e an ~ı.a.ığıru 

'iln butun generalin n ,.e bü. 
'.aka~rdu e:1?1nının H!tler'e aa • 
ı·e Yetnını etıni'Ş oldUk!armı 
,_. bundan dul ayı ş:ı!-ıei tıbleriaı.t 
"1~~ Plana b:ra-lomalk mecbıı _ 
yc•·nd · e Oulundıı.kların.ı yazmak.. 

ıl'd1·'.a.r. 

JA~~- RESMI SÖ7...CÜSÜ , PA.. 
ı~:K'tN KONTROLÜNÜ 
Ut: AL'DIK. DiYOR 

J "Pôn rt:..m. .. .. .. • 
vaz:;'eti .:z· ~ 1 -~zı:usu, a"kerı 
3rt •ö,.l ': e mı, b:lh~--sa sun.. 

• , ettı:ııt'r· 
•1ng:ltore ' 

: lcıt'ala . ~-n ve on.ın yard m. 
" r:ıı.,1 nuğliihı et· 
-•'-,aktır. 1"€ih: Y • mu. • 
~r. n ~-e . . • re ile Amert • 
,:, ic-ı b~ b:dr ı:,J1~faa cep. he ::-, 

~ısc •n 1er il! ·1- ı rl ..\nıt,.·.kal ı · ' ..,., ·:z~e e 
•ar 1a )'.ea~ın F\krnenk lL11d.s.. 
le Fı·ı, . lr t'Şmt.t ve 1falez,·a p:n <-rdcl<· , • 
1e~ arta kalan . kt.'\"\·e~•rrin • 
uaya ~."'la , k'~de takı-ar b:r 
- -.ı:ı m, 'Ç'n Y"' t ki 
"-m tsıııce teşe'bb':,~ , · -~P_ • arı 
ted:rı(:r , Japon w ·r. d~unmWQ. 
Hiı:d -len""ı' a ya, Ameırlka ile 

· •• rasınd- k 
'ıarck:h sWıa.mda t '. muazzam 
~.kan don z ku v ~'Uz • Aıne.. 
\Uren · 'ııtıeı':ni ezmek 1 e Yalnız denizd 
b;r iıald · e .mutlak 

mıyet kazantnakl '-
oıa"' ı.; ayn, a ,..ı _ 
s,,,..;..:,_ :L.Zliinanda Ifavay ve 

-.,,..,.~. g..., Pa t·ğ· 
rın 1 da tton1ıı1oı s ' :n kapıla • 
Bu <letnelktır k a ltına_ -alm$ıtır. 

- ı ne Bırles'k A 
nıu:u ve n İ -ı , • 
!'.ilan p s'fil·de ngı tere uzıın za. 
( 

J • ,. v eni' kı . t•--
:ıal bir-'"-'-'-· t\"\e =le 

•"'''""'J.le<le h • c;ık!arı )b' u unamıya. 
d'kte c~ / Japonya taraıLndan 

ı en Ve dört haftal.ı;k 
~arptcn sonra b~gUn acıkca be 1 
l.•ren ınk~afı durduram>yacak : 
co.rdM" ·• 

~İnP:UYADAKt Vfil\1 Rtrs OR 
usu HARBE HAZIRLANIYOR 
Zv<zda ..., t . 
' .,..zc es ne "elen b. 

le gratı.a - o .r 
<>·~ IO)'le d~n lmckt~dir: 
., ucrya <ııı"'···· 

d '""'Unun kıJ:nan 
en v~ erleri '-'-f ~ . • 

. . ....... surulmne 
,z ~ yem b r dU°bı) ltııd' 

. . ırm"'-'< 
~·az.it ln.o kcnJ'.ıcrtr~ ,,.e .) _ 
!(ı <:aat k '-· r...,ce.. ın ır.a o..,,,.dıgını bJt 
lar ıı3 1 yor. 

·I or er yen' baıp USU'l 
r n· - ~ e .. 
~ nd~ğrcn )'Otlar. Tal .nler gece 

uz devam ctm .• e ve g<ce 
oınleri h·~~• '" ·ı· . 'u',ı' ~ uı.r 1 nroya tfilı! 

, '-llUtktai.r Toplar, ınitro!yö:ı. 
er v~ ''t! .-

t ' ·ll) ın at~ctlıır kayaıklarla 
f:('l:ı,z edil · 

de w 1• ın :t;r, Topçı.Y'a, iya. 
"1ık •m erler.ne ka\'"k .. ~ 

retını.ekte laı:ık k • u o,;. 
l>e b'ltı • . a ·a • ı:r.-bare. 

· _,. !ahın ed lmel.:''""l -...,,,., r .• 

Uydurma bir plin -
Alman Mareşal ve Ge • 
neralleri niçin değişti • 
riliyor - japon resmi 
sözcüsünün beyanatı -
Siberyadaki yeni Rus 
ordusu harbe hazırla • 
nıyor - Uzakşarkta va
zivet - Libya cephe • 
sindeki hardcit - Şark 
cephesindeki muhare • 
beler, 

UZAKŞARKTA VAZIYET 
JaıpoııQra göı-e }'lak-zyada lıa.. 

o.rrııza dev-en eJen Japon kıt'a • 
ıarı Kuaıla - Laıııpuc:Un .W :!:.1<> • 
metre gaıbir.de MoTJWtlan IW • 
)'Üne vannıışlacd.r. Ja;»ıı ruwoa 
kl1\'\'1!'lleri Siagapur ~esindi'
ki aill<eri tesö<;,itere ve !hava mey • 
danlaı:1!ıa kaı~ gc-ce lıüıeooıla • 
rın.a dfl\<am ed;ynrl!ltl'. 
Mütt<cMı:leer gfrı; Fi!Jıpi.nlerde 

Japon krt'aları i>!aın"1!a'n.:.n ş.m.aT 
garb~ bulunan /.ınerikan mü. 
da! meviiı.lnWı E'ağ cend.1ma ta. 
ar.ruz e:aıüşloc, !ı.kı:ı t ge!'i p;;, • 
kürt'ilerek Japil!ılaı<a ağır ıay..at 
.-crdu-ilm!şl!.r. Amerikan bom • 
ba'!"d.mnn tzyyarfr ri Da<"ao br. 
fezi a::ı;'ında toplu 1ir ha.1ul:.- bu.. 
:un.an Japon harp gam:1eri.ne 
taarruz etm ş, b;r J "?<Cn zıır:.~tı • 
~..ı1a tam is:bet kayd ·1;~"'1">· ~tir. 

.Japonlar Holanda Wnıiiıstanı • 
r:ı.n )';t!'"'s!.""l ba,1trY1 1~. E ... nıoo 
'§'mali şaıık·simie petro1 me~i 
olan Tara:'ta n'a ,.e Cdıeh';n şi • 
ıııallndeki 1'.iİ!ra'.ıkaı5a'nuı ÜÇ r.$ 
tası:ııa aıSker cıkamuı;trr. 1(rın._ 

zörln· I• ~arc:s.ıcde bulu.nan 'bir 
ncl<l'ye !bu ct-.arlMi günü 
Tcrr;l<an'a yakl~!Ş v<ı geoce 'llSo 

1..er crkarma·ğa l'>aı.laımı-;tır . .Ja. -
prn!~r Celı::les'd,, de çıkarma ha.. 
rt,ketl"eri yarpma~ta·clM"lar. 

LİBYA CEPJIE.Sb"DEK.i 
HARF.KAT 

tn:-H • ere g&r<', :'.C:lefü 'k.u:rn 
fır "as:na ra~ff on İnı;f.liız !lmv • 
vetı~ri AgC'd<l>ya ıle E~·la ar.a. 
sında Mil:vcr ku\-Vtllor'ne ~'aııış1 
hücumlarına de•ı<m> e1 r6;Jcrdir. 
Jfo.lfo~·a Ç"'\Tesinde İr,~!l'!z taz • 
yl'ki durm::.mıstır . .Ş5mdi.ye kzdar 
alınan ~:rkrln ı;1yısı 26 tine yük. 
selım;.şlir. Bunların 7 t>i·ni Al~n 
ve 19 b!ni ltAYyımdıT. 

ŞARK CEPHESİNDEKİ 
MUHAREBELER 

Aı.ma.nlara gör~, şirna.1 ,.e met'. 
kez kes'.ıınleıT.ntle A '<rnan l<A'aları 
Rınlıtrın mffi<e,leoşth·:.ırıü, kın•. 
vet1erle ve tanlc!nnn vard•mile 
~-aptı~ı lb:rç<>k lıücumİarı ntt"l • 
'kür1.rr.U.ılcr, :r.,an ve ,,.. 7<ımeee 
cok ~~ıır 'kayıplar vcl'Ü'..'1!Y'.!::;'cr • 
dir. 

felemenk Bindfıtanı 
Cl ir.l"'! SahiCeden Dev::tm) 

ruza başlaıruşlardır. Taarruz git. 
gide büyüyerek ink'~f etrr:ekte. 
dir. Bu taarrl'z, Borneo \"C Cc ~ 
adalarır..dan Cava ve Yeni Gineye 
doğru yön<>lır.<'ktedir. Yiıııi .Ja. 
ponlar, Ü\iincü İngiLz • Aır.erL. 
kan müdafaa halt na taarruza 
ba~lanu01ardır. C· lchcs adasına 
ypılan çıkarma 'büyük b'.r se\'kııl. 
~eni che!!lm;ycti ha'zdir. --

.~~~~~~ ~~~llMllM-..llJldf f eda kar olmak 

S i ngapurda 
Japon 

o?mbardımanı 
Slııgapur 1!! ıA.A.) - Japon 

oon>oo layyaıı:;leri, İngilı:zicf.n 
Ku.tnkın ımm'balasıru boz -
anağa hali çah:,m*tamdar ve 
l\!al* arnaır:<nde, Taımp n'iu 15 
ıki~tre kadar do~u cenıAbun.. 
da Tehang'a ya;ıtılkJ.an b!r ıılnn 
<'Snırs.oia 'brzı ll1U\'afi3r.)''C'I el
de ;,tm~rd'ır. 

JIJP')n tayyM'.>~eri, Singapur -
dan takriben 200 ldkııımAre me • 
~afede .Johwr'ın de'tu ıfmal "l<.öşe
einde k-.1in. t-ah Eahili ~ım lan.o.. 
dan Muar·ı da oomlba1arnt':,<laıdı.-. 

Muar'ın ~cm,,.lyc\J, buıra.da, 
l\fald'.ta ile Sin·ıııpur cı':IB >Jda.1<i 
büyük sah't! y \unun &:i pa:-ça • 
c;ı.rı.ı t;r)c~t;l'n".-ek üzere Mur.ır ~d1. 
rnd<e -rleyen b:r fflrlbot bu'lun • 
nı asıdır. 

Sov yet Tebliği 
(1 i.nd Sallıled6' D•nm) 

nın şiddetli mll'kavtmetinin Sev. 
yet taoarruzuııu <lurdurı.rr.a<l\ğını 
ve.cephenm yarıl<::ığ:nı h~cr \"Cr· 

rnelrtıedir. 

Sovyet askerl<ri, dört sar..t müd
detle kar içinde sürWıeı·ek ilerle. 
dikten soı>ra düşmana -baskın 
yapmışlar, onu, iıgal -etmE'l<le tıo.ı. 

!undu.ğu tepelt>ı·den tardetmi~~r 
ve ~aşkuılığını gidcrmi>)·e vakit 
bırad<mııdaı., -sİpttleTi,,., girmiş. 

Jcr, iki defa ddrn eh geçmiş, n:i.. 
hay<'t Rusları" işgalin<I" ·kml§
t:r. 

l\fos'<:ova 12 (A.A ) - Du sa • 
~ıahkJ Sınryet =i tcl>1jğ:: 

11 kanı:ıwsanı giioo Jata:rtımız 
bükin C<'p!ıe lıoyunıoa ile.ı:: ha • 
rcketlerine aevam etm~lercl:r. 

Liadioo,va ile Tilıaıııncıva ~
da' edl~mi~tir. 

SQvyetlerin yeni 
gizli silahı 

t.omı·a, U (A.A l - Görüı>ilfe ~ 
2 •, AAir.an!ar; SOYy~ ileri hareketini 
<brdam:* l.ı:'.n ac'1c \al<•:,.C kun·~
lcr göndcnyorlar. Faltal 1hı•l:ır, Al. 
.mııuılı.ra knt1 ir d.a.r~ iadirıPe)'i, 0.
nı.~ etn: ·klcdu1t:r. ~ lıenürı Al .. 
manl:ım .eli.c:.ıiedir* J ...... ~ SoYyM k•· 
tcac-~ bu t10k!aurı ı;erblade, l>llyllk 
bit" Abr.an. ottdu5Wlu. :ihata edecek ıe· 
1<ilde ya... y&~O} kapaıunalttadır. 

So,-y.,U..- l>lDj•lsk - Yiuma - Sn:c
ler:uık yo!una y.aok.laşıyorbır ve eı:ter bu. 
yolu k:es!ı: ·ye muıfrl!M .oJ.uriarsa., Al· 

ımu?ı oırdı.."SU l:nha cdilf.eektir. RJJ !i 
matbua.tı, yeııi Rus rnuvat!aki)·etleri
nin büyük bir 1\:1.::•nını. lliı:ı; mühendisi 
Sp~&ine'in yeri irıııdı olan \·e llos .. 
'.Jı:ıova f.Wr.ilu ~.ar·nı..a eoJ; n;.!l:tarda Y" • 
prla.n sor • .si!t.ı-rn m;ki.nf>H ı.tif"ıL•~e at.
fctnlf~ktldtr\er. nu sit"th, Alır.ao1ar 

?.ll.:ı>locı\ "Yl ıshdit et'l4!1.~r! S!l'ada ortı· 
ya çr.kn:.ı::ı;.tır. 

Libya'da son 
harp vaziyeti 

L:b)•a-da fena hava İngiliz hare. 
kat na marıt c>lma1ı:ta, fakat Ge. 
clo•bya'yı tork0d• rck Elccyla"ya 
<!oğru çokl!::n General Ron::mel'in 
ric'at;ni kolıyl"'ltırm~TJüa<lır. Ge
neral Rorr:·m~ l yeni bir ır.ıtkave. 
roM hattı haz:r:amak istodaji gö. 
ı·üllll·cr. Fa'k.:ıt bu sneıı4t haf.il bir 
ardcı mı:Jıarcbes! olaca.~a benzi. 
~- Zira hava ve dtmlz h~k:imi. 
yetine sı0i:p .olmryan 4>ıı k't'alan 
iloıM wı tah·iye et.ıne'k Genecal 
Rom.-r.el i~ çek gü.ç olacaktır. 

Kimya haneden 
)gece yükselen 

alevler! 
İtfaiye çağırıldı fakat 

Dar. gece saat 20,36 da Belediy-e 
civar:ııda ·tramvay ca<lde.sin;ieki 
kimyager İbra.'1lm Et.emin liıtbo. 
o:atuar 1..dan dum~nlarııı 'e alev
lerin ~tığı gii~k itfıı.iıyeye 
haber verilmiştir. itfaiye kapalı 
\,.-.epenk\eri açıp i<;eı :ye ginnek i.s

lme~ <le gece bekç.ai: - .Yan. 
gm filin yok! .. Ben IS!nmak için 

, tal27 ve kağıt ya!ktım da dcman 
o;-l·ıı!... dem~ir. Bunan üz<.<ın:e 
zabıtaca bpemder açtırılıru i ve 
ıedbirsiE ~ bakkın4a tatdbata 
geçilmiştir, itfaiye de ~ d<in. 
m~tiir. 

5 muhtekir 
miill um oJ~u 

Yeniden 'oazı mulırekirler adlı • 
yeye verilerek cnalıııdırılm ştır. 

fedakarlığa b i .. 
lerek katlan -

mak v zifesi 
(B : 1~.,,e\l<T. ı.;t>\·am) 

Ti.irki~ csinj nıaddc ve m~uuda 
h<.r tur1U ah,·al \-·e ~craite rai;rm:ıı 
daha zil·nde kuv,.etlendırir, 1iırk 
mılletinin }Ük~elı: istikbal ve ileri 
men.&.a.aticrin.i kat hl&t sağiar. llu. 
günkü vazi) eli it.: artık ' ataıı. 
}K-n erlik l·alııız ccpncdo d ii}ma. 
aa J.uquD a tuıalr.lın ibllJ'O:l ,te. 
ğildir1 iıe·r sahada ve hrr çe~i t 
.durumda ~absın menfaati yttine 
ynJnı:ı mcmlcl.ctin -un1tt1ni sel-U.. 
met \---O menfnati1ıc u~tgun h:rrf'. 
ket otınl:)·i ve lüzu ınODa göre sı7. .. 
1anm~dan fedr kfırlığa katlanmn~· ı 
t.ilmd<tctlir. t~kriınhtle ~ahı.an 
- çok 5ıkıutı, ıxhrap, yo'- luk, 
ltcıginHk hi'-i'cttiğimiz nn.l::ı.rda 

bile dalına gözümüzün iintinde 
\'atan, onun eınniyet ve sclimt t i, 
ınillı birlık c3nlarmalı -.e her tlir. 
lü takatimizi onu malıafao:aya tah. 
sis etınesini bil111eli; Hükinııttin, 
Meclisin ve Mi!ii Şefin yanında 
gcecll gündüzlü \'C daima yalnu 
bu memleketin •,e bu lıaThın ~ııa. 
mdi için çalıştığına itimat etmrli, 
gf;.v~ninı;zdon zerrts;ni kaybet. 
m cm<!liyiz. 
İkind dünya lıuhinin ortaya 

Ç1kardığt sıkınhl:ırın mahl1·eti ne 
olursa ols&Jn Böyiik Türk milleti 
l<ıyık olduğu ylimk refah ve Is. 
til..--'bali 2am11111 gelinre b~enıthal 
b ulacak ve g1irttek, h•r türlü şah. 
sl ve uınuml sıkıntı unutulacak. 
tır.. 

ETEl>f 177.ET B E:N1CF. 

Heın suçlu hem 
güçlü bir kadın 
tevkif edildi ! 

Ileyoğ1unda Saı;<l< rnağauısı 

tez::'<lıtarı Suzan manüatııra ılıtL. 
Unnclan dolayı tevkif edilmı!'i;tir . 

Fa.titıte evinin kiraı;ıı:ıı arttu·an 1 
Mimar carı1li nJUezziul \~11.u.ıaz 

120 lira p;ıra cıasına, K araköple 
Ergenelr..on cad;!alrıd;, Aristo çi.( 
men~ ilıtikıiruxian 25 lira para 
cezasına ve dükkanının 7 gün ı.... 
pat lrr.asına, Galatada Sf'yyar dö. 
şemP.ci Seyyif <baıkır çivi ilıtiki.. 
:nndan 3~ lira para cezasına, Ba. 
lı'kpazarımla T ...,tarda yağcı 

Pı!rtev aı.atklr,e l~il· ihtikar:ndan 
27 giin dü.kıkamnın kapatılmasııı.;ı 
ımahkılnı <0l:rı••lar.:ı1r. 

1 Randevu eviJ\i b~
s an memurlara 60 
ı;ra rüşvet ver-

m ek istemiş 1 

Kahve teyzia• ı 
(1 !ncl Sahi!t'den Devam l 

iç·: n yen. bazı tedb;Tler ~lmaık 

rr,.a~:-d.de tc.dk:klcr icra ettir -
mtkte.c!C~. Çiinkii Am;,r'ka Larbe 
g'l'd'1t'en oor:ra meır.lcltete yen: .. 
d0n ~-.·h·e cclbe,,ııck :ç:ıı mcv • 
cut şartlar çok gü~le;ımi§ti!". Bu 
vr:e:ret yeni tedbirler almağı 
:cabett!rmektedro. 

Be)'oğLunda P::.rmakkapıda blr 
a.parlıımanda gizil fol:ıui yapan 
Arabi t9mindc bir Rum kııd ı:m 
da:ıtesi dün i>asıl:nış, bidrnç genç 
ikadmla erkek bulur.reuştur. 

Araksi bu baskını octba:.; ctır.ck 
ıı;ı11 polis rr.err.urlarma rü.jı·et 

.-ermeyi Wklif '-1ımlş ve bir elli 
liralıkla 4 tane 2,5 liraltğı verir. 
!ren • ~'\-elden i!lbar eden me. 
murların tertiibat.ile - ı;uç üot.ilııde 
yakalan mk~tır. 
H~m suçlu hom giiçlü rand~

vucu ka.dın adliy~ye verilerek 
tevkif olunmuştur. -----

Şimal 1. l rlka 
llarellttı 

Kırrı~da Almant..ır, G!.rp \"e Cenup 
so!ıiller'.Iıd<llt! Ru• ıızıldJ,yatını bom-
1ıa!"dıı:nııa ett~...!e:'ni iddia ed!yort:.ı.r. 
Bu Ru~aTın takvi)"e ku\·vetlıeri gön
denn~ dıevı:ım «tl:kle;.ine \'e taar
ruz.laru.;ın Ir.kft.ı! hal'.nde olduğuna 
deUıl·et et.ma!.:tedir. Son !ı!lda IJığrenS-

ÜÇ Çocuk dll!lnc ııorc, bic ook Sov:ret kıt0alan 
l)oo-.r.a nf'hrinl ga.·•l'.'i!llcr \:e Harkoru 

(1 inci Sahı!edcn Devam) teh<Lde baJlaııı.,.ıa.Jır. 

Alınıı,rak tedci=lerir. ~asır.-d.a 

'kahve t~n,-zia:taı: bir mlll<tar .a • 
zaltmak veyahut da kı>hvelet-J 

nohut ve arpa gıbi maddeler ka. 

rr.-;tırara!-: mahiüt olar<-k :S"ib • 

lak etn .< kf.r. Vekaletin yaoırea,!!ı. 

tu:l'<.ikleı- nct'ce<ir<le :nahlüt o • 
!arak ı"hve satmakta diğe,· her. 

han ı:i rı ;r ıın.a h zı: r ıpr Ü l n: eoz:se 
ka1n-Ly~ Vo1<a:ct tarafından tes. 
bit edil"<iS mik•;oraa nolıu• v-e)'a 

.a.rpa k'mştm'ac~k ya!nıo: bu su. 
retle ~!~lük e'lL!ece~:~;r. 

(Z inci SaMJoden Denm l 
gaz.nm ~-erubunda Agadruyada 
<'-u.l'!l'.lw;tur. Bu hale göı-C'. B ıı • 
ı,azi ıle birlikte bütün Libya, 
U!krar İr.:gilizlnin elleriı~: geç. 
orıı:Ş buLunuye>r. lııgil.rıler, bir ta. 
raftan Milı\'er kuv,•etleı•'n> k.o • 
valı:ıri<en, ötıe tara.fi.an da ÇC\'rJ. 
an)ş b:r halde bulunan Bardiya. 
y.a karşı k&rad.nn -ve d"'1i'Zdcn 
yap tıklan .baskı :e bunı.dı:Jd M b . 
ver ku\•vetlercn! es!r ctmş'hırdir. 
Resmen biidcrllcl'ğine göre, Dar. 
do yada es' r edilen kU\"Veller:n 
ra•••u on b;ni oolmaktao;iır. 

bu yaramazlar det» .;alı~madık!a- ı---------------·I 
rından karndcrindc K;rık not al. 
mışlardır. BulllJn üzcr!ne de s i
.nema f il:r.lerinde gördüitlerl gibi 
bir plan tertip etmeyi aralarında 
kararlll§tırm!§bdır. 

Ç ALINAN PARA VE TABANCA! 

BunlaNlan 12 ya~·nda ~ulu -
r,an 1":4<ret baıboşını.n kasasından 
12GO lira çalmı~ ve .r..yrıca. kıy -
metil effa'ar da abrust:r. 

8 ya~!!ıda bu!•ınan Kaya dıa 
babasın n tabanrasır.ı a:. 1rm!~ \~e 

""'"clki giin l<l. ,0 d\s' de e~·rndcn 
b\· miktar parn alan Vı:c:uıL ~e 
b'rtJd'.! bulu:;ardc buradan Ana.. 
do4ıya oradan da Su.-'\·e,·e ;,1·~
'ln'11< uz-ere ffaycarpaşaya geç • 
·:ır.iş 1 erdir. 

MALTEPE KAYALIKLARTh'DA 
GF.CELEME! 

"üç 1:ay1azlar ı::-ce;oi Mal1c])('. 
<l2 fu ncblddar. kay ahk'.ar ve ko. 
ı.'ukiar ar:ısında gcçimı":kr ve 
<1ün de Pen<ligı> giumişlerd;c. 

Pend.k pazarında çocuklarm 
biiyuk para boz:lurdı.ülar.:nı gö. 
ıren bir l şüphEoldıerek j:ı:rıdar • 
ınıwa haber •err,,:şı:r. Bu!Uln U. 
Z'Crır.e hepsi yska nmrşkr sor. 
guya ~'\erdir. 

, er üçü de ~"~La cürümle • 
rnı,j Ltkiır etın i, leroe de; 1'0fl r a: 
•- Karnı;kcim?. ço'k kırıktı. Bıı. 
ycl.:nai~k hayatt~n bJcl;'k. Sino
ıua:.ırı:a g!;ı-düği:miil ı(!ıi ü·:;,ra 
karar verd:k!· G~lı,j,ludlr. 

GÜNÜN lÇlNDl!N: 

Dol t lr arayan 6111er 
(i 1Ac1 $.ohited.., D" AAll 

Bu. m.ac~""ayı djn\ey~nce dilşütı.

dü.lt! 
ıRakıclWy~ ıeaoıl t.oib:a bu 

hareket~ doğru mudur'!.-. 

Ve ıu noıtıccyo ''*'°ile 
Hayır ... Bakırköy tabllıl dotı'11 

ba.r<ılwt el.meıcl>tlr o,... dil<;en 
~·;:ı.zJe1 heıdis<"yi haber alır ah1ı;:z 
\ -...X'a n1&h&ltine kı.ı~ıı~ıttı. Hem <i.e 
ci.d.etken yanına ilk satıl iında1le..r
d.a b~ilCC.!k ~-·~taları ~ 1 T.zı.k ... 
tı. Zll'a ıı:r t~bip, b..r &dlının C:.1-
düğtıne one-.k m.uı7er . .e ~tti"~t.cn 

~ karar ,·eı·eUil.ic. Oaun ;i.çin, 
b:. milyonda bir lb:.lm:ıl dlh! olsa, 
bu çocukların tama.nıiy!e donına

mı~ olı:ıalarınl ku.ct:ıınlabılmol.eri 

imklnuu &öz O-nü.tide tııi.tn.5k ~art
tır. 

Sonra. öWıu vak'aları rc-s.011 ta
biplere nic;i.ll bll.ci' r.il.ir:t. Or~ı.da 
blr gayritd>ill!:~. U.r c~na,rEL ol· 
nıadığı re-;men tekH edilsin diye ... 
Değ.I 11117. Bu tzkd"de de derhal 
vak'a rnabaJ!ln(:ı. yo:unu tutrnak1 

res:nı L&'bi';:>;.n va;:!e:)l idi. 

Bir' iki .ark~fLı.ş l.ru inL'\:lemeyi 
y:ıp;ırken cilk'teii k:"uş"l.ayı sr\·cn 
blr avkadaı atıl•u: 

- H3"Stalar, tC'd:ı1r.i.le.rl iı;in dok. 

toron a1aiım. &!der:er, Galiba 1 
bundan böyle, ö~u.ler de göınülıne .. 
mG.saadE"Si aLna·t. 1çiu d.<.ı~ttor ara. 
mıyl met•bur olııcaklar. 

Act bir tfltife a..'1lınft, yerinde. 

• 'İZAllETli"i NAZİF' 

Alüadarlard.aıı y.apt.Cıımız 1e<ı. 

kik.ate göre bu şeki~ mah-h'.ıt 

nlarak i~t!i';."k E'l~1le ... ı;k kat~t.·e _ 

r.in ~lıu:.t üzrı!nde hlçb,: fona 

~d ri olmama'kt:.dır. Eldeki .kalı • . 

ve <!c har'cc lıiç mulıt ac "ıma • 

elan 2,3 • 3 yıl müddetle kifayet 
(.-<]:occktir. E~~ memleketin 

b'1"ÇO~' rr.chaileri:ıde lı:ahveler ta. 
m·&mE: l\ rnah1U t <)lara.k sa t~lrr..cK. 
l4dtr. 

Attın, gümüş eşya 
(1 lncl SalıiledP.n Devam) 

biiaıik, )'ÜZÜk gibi altınd.ın, gü. 
mü-;ten m~n1ul di~er mamulAtta 
15 gün en·elisine nazaran ,.a,,:ıti 
yüzde 15 nisbctinde bir ~ ük•eS<

llk görül:r,f':.tedi.r. Halbuıki f;at. 
lcri yiikselmiş olan bu nevl ziy. 
net cş;ası altınm tlaha ucuı e>ldc. 

ğu zamanlarda imal edil:r',Lr 
Mürakai.ıe tc~kil!ıtına bu gayrita. 

bil fiat artt.rmaluı hakkında 

ttd'ki.kkre geçmiştir. Fi.at tcrcffüü 
bilh~ssa ni~an yüzükleri üzcr'.nde 
daha ziyadedir, 

Bunıınla berah'.r, Al!rnan - iıa! . 
)·an lrnvvctleri_n:n bu hare!ı:it • 
faki gayıplorı, l~alyan ku"'"Ct • 
!C'rin!rl geçeP hare1~atturtd 
ka~·ıpları loodac :ı.ğ" olma. 
~a grercl<t·:.r. Hatırlard~-dır 'ıı:i 
Mar2~al Gr~-zbni. geçer. <ene-".<: 
hantilla yüz 'bir.den üızla {,;'.r 
,·eF:ni:i \'C s!lfıh \.:e todhizatuıın 
~rnEn hcps ııi i<aybetmlştL Al
ınan Gen~ra'i Ro:r-mel, gerek 
$("yd: .. Rcz:.~t YC Garn1a'da munıa .. 
nbe nı"rktn "" 4'J<'rf·k .l\~ed;';ı.. 
yaya doğru çek'I: .. 'ktn İtalyan 
Mzre~Jl ııdon çok dohD ı·~t:;ca 

rna•nc~vrı~.lar yaıpm~tır . 
Pe'· y>.londa Agooooyada İn • 

ıf.hzl<.-rl-e Mihv<_r k-ttV\'<?lleri ara. 
sır.da bclk de i•a!yan şlınal Af. 
ı ikaısmın mu.knddcra\ını tayin 
cdec<i< olr.ıı il:ıiır ıııcmarcbcn'.n ba"
ia:na'1 yakıl' ilıt:mal olarak ;;iiy. 
Jen(bİL r. Eı:,'<'r İngilizler bu mu. 
1ıarchedc, M<ıver ku,.'\·etlrini yok 
<>de<bilrHerso, yalnız ş:ma\ Afrı. 
kadan İtalyayı ko\·mu:; olmakla 
l:alm-ync.,klar, VL~i üzerine ya • 
pacağı t€sir bakımından, bu zaf P. 

rin siyasi nelceleri de büyiik <>
l&cakm. Bu itibarla A.ge.fabya 
mllharebesi, bu harbin sarı'ı as. 
ko-i hardketlerind~n b>ri c!ır.ak 
~erckt'ı·. 

:1 - SON TELGRAF- 12 !nei KANUN ım 

Ekmek Karneleri 
(1 fnc-i .r-:~·teden D .. ı-arr.l 

F.!~m ·it kam " ..-1'.a:n C\01':rc te\-zli 
dün *''im n.ihayetıenm: 1ıa. D ~ttın .. I 
iq. ınemur~ ve Jnekleph kız.!ar tar:i.
lından yapt)ınlf ve bllya;; bir mtl· 
zamJa ce :cyan c-t.m tlir. TC1:z.l 4:eri 1 
n:..luııyc! c:, ırı_~tc"l sonra I:!rtuıbu1 \'1- 1 
lflyut bu- ıt-bLb .e;r~ 

E.ı teb1lKf'.e k.ırne!erın.. w!amıyan

l:ır.c kan"'leriııdo beıhaııcı bir lf\d.. 
lttl yoptırmz.k btiyecler \"e yer de
ğ t!rtnl,rin semtlerinde <>Wuaıuı eı> 
J;:.Cmı N3'ı!ye Mtldilrlütleı-'~ mıı<'
caa~r: b: ~~~ ~t.n-.. nu ..g!J.u '-ata.n
d~ bM 8':C>alı:a:ı ;t!bamı l'lııb:ye 
l\fUdJ..ı.·~ükl~ri.ne nulrata.ate başlanı~r
lardır. 

f!;ıb;Jc aldıpıa &6re blltüa ~ J 

joter de 11<".!imllz.oelci >-Y ~na l<~d;tr 
ikmal edilec<1t ve nr~ iı.ç l<"'1o:e 
~caırur 

Ka:ır.e"crin tarr.aır.i)·le tevzi.yle \le
rnb~r Ekır.cğlı- ~en l:" ne c !..l:yle 
te\·ziicr b<... iJna.cak cieğudic Ba hu
ıı.:sta yen~ t>lı- K~,,-on ~rarı 
verilctk ve bu k l"ar Hey i \' ,~ 
14'43< e.tıktil<teıı 800111 }'<'il! ıek11 

tevziat. n t ... lıhi., radyo ve &~.:? ı 
ti.in ffilcektlf 

Eir ı:ırrrııı., k" .,,. t"'·zı.u d.. ,, I 
..._ \"ılqet to.-ı;!atJ kobybotu-

mak 1:;.n yemi biil.%1 tedb :icr de a :\t .. 
ta<tr. llır fırında aogorl ü te\·Zi 111Z· 
ı;alı: açılacı6: !ınnl<lr semlleki b*
ka11ara da ek:nek verec<klordk Hıan• 
.tın b..şka telılrde ~ni yerlert de ku
rı.ıla<: ... khr lle1icCi. d\:ıut.•ğlni istcdii!:i 
ycrd~11 alab .• ee'-".tir. \'atanda.şlaıın 

ellerinde bili.ur.an k.:ırne~er r:-.emleke
t.n iter !di;;e<1ı:>de ırııdeber srrılacak.. 
tır. 

Karneler b·l,h>re nüfus ci!::.:lıaı.a.· 

ri,ylıe kara~şt ıle.c:ııkt , Fazla L-k
mcl< alm:ı1ı: gaye>iJ'e h-crd<et ed.relı: 
!k. ttya llç yerden l<aroe alrn:)a dlr' · 
et. edeıı!eı·le iu:ınclerde fa:z.!a ntliu. 
glblel'Oıı'.er ""Tabut kame!cr U%erind<I 
ıaıır.!aıt Yl!J"'T>lar rotan lıa!nl deree>
•!~e alır •uçtu Mlltk• c1•ıc,d< der
bal Örl1 id:ı.re 1(_ .,,ııt~nhğr ı~eıır.e. 
1eı Hle ver1'1et.-<!ıt ve t..'t~Ul Kwwu:na 
Kanunu hükün:,ef' dairesinde ~ :tı
cezal.xa çarptırı;a.ctkuıı.r 

D.n&cr tsraft:ın hukiunct kan1e US'U· 
lii ıa:ı.IJ<: edllln~ ye ka<Uır b· ıon gı;. 
rü1P.\ ır'>epsl%. .... :'.t."'!l!yt ~"1.ftt..'nlaı 
l'cılt'k.t.. =a et:. tn ş rietli tWblrlu p!. 

rr·y ı.-arsr verrr.· ~ . M.ıl 1 Korwın ~ 

... .ıı: n !l verdi"'. ~.l!':.yetle e\·le
rin arauma ma b ~!amr.ışlı-1'. İht!ya.
c::ndzn f~la c: ... t: ~ a~ 'çlıın tc.sb.• e
d ~ l~r h kkı!>da t..'.l)k edUecE!lı: <"" 
7:111lc.r ço't; ağır claca.ktır. 

HA R P VAZIY ET / 
( 1 tncl Sthi!ed,..r. Dcvn.rı' 

Jııı:-<ınlara ·karşı taaruz ctuı<'lcte 
,.c cen!lpta kuvYet toplamakta. 
dır. 

tht'ımal Jı1p0nıar, S<ngapunm 
rnü~1atıkem mt-... LıJty onüne var .. 
dı~la.ı 7..ırtıaP Ç•ndc \'e D.rrran. 
)·ada haur!anan Ç'n . İng.irL kc.•· 
vetlednin ddıli warrıızl~rua ~ 
rl1il kslac:ılkiardır. Yhıe 'alın'.;rt 
etUğiınlz veçhile 1 ~ponlar Holan
G.-a HinıiistanmA ai( ,.e -petrol 
ka)'r.akl.arı bulunıı.n Bomeo ve 
CcJeı,,;; ad;ı,larını tst.Hlya devam 
t<liı·urlar. Bc...nu'da asıl Ho • 
land a= •·e )'ayılroak 
"'" ,a'1< saıt:...nie 'I~ 'a ve 
Ce! ... ~~'i ~Q .. 111..ı a.~ 1 :c .. <-!--2~a -
ga ',3.':.r.- '1ar~•r. Bu 1 öl!;:edc 
~1ulun!l!l 0--...'r,eral \'"avtl'~n lı r..üz 
b.r mı..-'ke- ~ı-1r. le .;.ı ,L'r _::.:,Ju fÖ • 

rü1müyor Fa~. a~ böyle >l:ıJ.r r.:u • 
knbeknön geclkrr :\'oc,ği, lou·:v"Ot
.erİD' ceı:ıri>i P2<f.l'·" 1~ bu ka • 

<i'!or çci< dağıla!\ Jaı.,~~·aya bu 
gib: den::ı...,.ırı isıi\3 han>ltt't'~r'. 
ıı·n sı:·und3 çek p~alıya ,r.al 
c>!aca~ı >hlimal d<ı.hilin:dı d r. Bu 
glhi a.cıa4rıia banıırnak,-<b;u,J b-r 
hava ,.c d<'n:ı:: h5klıni:ı·et!.rıi .cap 
e~~'r.r. Japcnyrnın, luı.ıib.in de • 
n'nt müd·iet!.rc~ daimi ~'r l;a•:a 
"·e den!:: hi.kinr·\eUn.: !eır.lıı r-d.. . 
c<·i\i çak şüplıelidct". Her halde, 
J<'Ponyayı füılar.da Hhııd:Star..ın. 
<l~ petrcl kay ~klzrın:hn :nah. 
.ı:ur.n ctm·ck, rr~üt• r:klcr:n harp 
plfınında t"Sa> te:;kl -<oden nOO.::ı.. 

iarc~n b'rJs; ol% gerektir. 
llu >tlbarla, J 31>0n1arın B'>rn"""

ca güçlüklerle kaı•şılasacaklarıru 
ve lbunuıı J'.)'.k yakında gi:iruh> -
ceğtnı talım'n t'd'yoruı. Aksi ta'k.. 
<J 1 rde mii tteU:ler cen ıj,; Pııa!· • 
flk'de ilk snflıaca petrol harb ni 
l:c~~· m!ş .olaca'ı:lard1 r 

SARK CEPHESİXDE 
So\•\·et ordul~rtnm arl:'lı: Al • 

mantarın astl mi!drl'ea ~ik- ... 
r:ne kı.r:;ı taaırruza ıf.r'--<tlkler!ni 
bbul edeb'l T;,z. Bu SO\')"et ta • 

<ırruzl~rı cep!ıcn n .OJIÜn k~.re. 
lcrin-dt göriilmek~. 

A - Finla:udlya cep'ıes.nde 
So,-y•et kıt'aları Stal:uı kana4 iJ,. 
1'<!rinde Fin oopb.eoinJ yamıağa 

çelç·.vor; Rus.ar bu bö4'ai.. k1i.o 
"ıı.'< kıt'alar e z•thlı kJ;za;;lara 
yerle;ttr,)m>ı ;;ı!Mılar <lou!ia.ıı. -
,. r!a". 
· B - tıadoga gö:U i\e İlmen 
g<>lü a • • •fa garbe doğru taı:ır. 

ıuz elen Sovyet krt'aları Sclı • 
.ıısse1bung, Ncıg>:Od ft!h:Cıerlııt 
td1dıde ba lannşlardır. 

C - Meııl<ez e!.'ph€s'nde Rejev. 
den Or l'L k21'.'" wzanaıı A1ıman 
müdafaa mcvz;.1• .• ıne '.ka:ı:şı Scw. 
,ret.Ler ooyılk wvvet. rle taam:. 
za ge.ıın :erd c. 

D - C<nt-pta Ma.r. al Tiıno • 
<'Cr'..J H•r~f ,;,;ı· .am~tinde ta . 
arnı · cd·~ ır 1~ ... 'lt:t'alaril>e ~ 
~er rc!-ır' f"eç-rı~ o"'m.as1 mı•~ı. 
teme .! r. 

E - Kırımda s. h ll::rc çıkan 

Ru.s ku\'\·ctlerlnı lcöpr.il baştanıı.. 
daıı ıı;eri atıl.:~lrr. R11Slar bıı 
kıt'a!arı ta1w;ye e!.lfliiiler ve ciK. 
tHi m~artıbelere ırtılrıuşlardır. 
Adı ~en şclılır1er Rıısların 

cline r.eçıneğe başl..mğl zaman, 
Rı:, t>HU"ruzları se.~üiceyşi bir 
rua1ı:,.et alaca« ,.e Almanlarm 
•ışlık mt!'1.7li'!en1~n ric'a'lıc mec • 
l>ur oldu1t1arı an19ışı~acclrtır. B'.r 
biikilnı verebilineC iç'.n bu mu • 
ha.rebclerin netices'nıi bekifmclc 
~ru o1ur. 

T opkapulaki fakirler~ kömüı 
ve eruılı dağıtılacak 

Toı>lı:.apı fıikaupcr»err miies • 
ı;~e'.!i yarınloi salı ıtünü rnües • 
~"setl~ k:ıyıth üç yü2 fakir aile,-E 
yi5·ecek ve yakocal< d:tJ!ıtacaktır 

13 kaoonusarıtyc rasUıyan p . 
rın; bJ müe&>esryt ~uran dok .. 
tor Galip Hakılu Üstün'ün ölü • 
münlin dô<'düııcü )'tldöıriimiidür. 
Mües*'lle bu tevziat< y~maklaı 
<>nun hatırasın• tııız1z edeceık ,.e 
fak!r\erin! 5evind: rece\:tir. 

.... ı.. ..... .-............... _,,.--=-~ 

K An 1 K öv OPERA Sinemasında 
Giizel!iği ,.e hc)·ecanı dillerde ~stan olan, ha!'talardanberi bek. 
lediğiniz LAURENCE OLtviER .-e :MERLE OBERN in yarat. 

taları emsalsiz 8'k !ilmi 

ÖLMEYEN AŞK 
BU AKŞA!\I 

MÜNiR NUREDDiN 
ve aclı:ada~l arı koııserinin biletler ini ~imdiden tedarik ediniz. 

, .. 1 
Yarın Akşam SUMER Sinemasında 

Şertf ; u nrcsi olarak 

CHARLES BOYER ve 
MARGARET SULLAVAN'ı 
rıleri kat' iyen ailinmiyecelı: olan 

BACK STREET 
Filminde takai.ırı_ edcceklir. 

Ba~k:a bir koo ının :rıcvd yanııwla ya'i'~·an b~ btlııım büt iin 
a-ılane ha\ulı uı tas\İ r cduı bihiık ••k , .e ihtira' filmi 

• )arın ak;am içiıı bilet lerinizl ~\·vddı n aldırınız. 

Heyecanlı bir Esrar ......... 

Sönen bil' Hatıra ........ 

Jyanan bitr A~k ........ 

MAZiSiNi UNUTAN KADIN 
~------------------.------~ 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Tur ~çele çev.:.reıı : lSKF~'DJ,;R F. SER'fEUİ 

Oradan kıyafetimizi değiştirerek Meksika 
tariki!e kaçıp Japonyaya döneceğiz 

Uv,-;c o .ıı t .. nı •• .ı)'orı.ım a.rnı ... 
'' il'. ı. ı • • ınıea beni §llplıeye 

diı.d :ı Hu cTa.Jco) kehmıam japt>llılCa 
( 1'<. Ko) ~.ıtlinde y"2.llırsa <yabancı 

değıb n:•n:ıt:ına gelir. Hatta bl.S1u her 
~ı lahsil.ı japoo bile om1an ...... 

De,ı,a 4uptı.,ye duı;IUm. Bu, Hıoso
mın gö00<·"1iğl adaıniıırdan bm oloa 
~r'!k 
S;ıny M uJ UrW>e; 
.. ... lr1JderrMı ı5rar!n i,Jrme.k tıyot1 

dedilıı.,. Jlın.. . lieı; daıtlka<lao fazla 
sil<n,.m<'lt Ozeıt> kend~le ı.oouşıılbı
lirlnı. 

Mi~1"'r Parke bo.)'tru r"~rek. gıt • 
OdJmd<oı düşt!ouyvrunı A~:aıba Jri

miınle k.auu:•ne11ğ.wn?! 
dlE ' 'il ABA "'U DEOİLİM..a 

A ml.;,ı çok ırçmecıi. 
Sara) l\tıJ,..i.tıru '\tısw.r Pa?tl-er, 7a

uındaki gaz(:ıtt" .. c dau·eı-ııe geld'i. 

0.1a boy•u, rn•vi ıozlil.klı.ı, -•llJ, 
M"I bal<!Jlı bir adamdı bu. 

l~c.l~e gııor ıPrrotıı lrft>dj Wrıiıı.i 
\"f'r(.U: 

Vl!J-amg T-.,, 
Ve l>l)mcn ilAve •ili: 
- .f'i:ltil1rJtt~ çMr~n gazıeteJ~rtn A... 

merı.itada -eyyar nuhabiıi .• 
cın .. derhal _;.,,;.,. l:>nJ<lıın •• cı.,. 

~ M Ut!Urilnt: 

- B:zi yalru1. b. UlJtl..Z1 'ditJl.er Par
ker· tl<J nı. G..,,,'.cci l'c be;; <laJolı.a. 

D11.re Mudur!..l "'dllda-n çıkar çtlnnlZ', 
g.:ıı,.1f'C'1 Vıiyarns T-....o 0.-rJa elıni u,.. 

llUl• 
- İıit ÖOC"f tı«ıi h!lKumttıkl, namı .. 

oa ! bıi.ke ıek1Jı1 H.uaya giri:ı;in 

bil,y k bır muv•ll•ıriyet1tr Zlya-et1-
m.n sebebi~ _,1 yı:r. b vaziyetten 
h.ı:J::ıereı.r etmc:x• C•ın. 1 _ eis1 VH· 
&anı__ rrresaı <>di ır4cı. .. ı.e hangı bir , 
veslıe ılc beş dak k• ka :nıya gayret 
eı. Aradığım>.: bıltıın &lı.li !eikilf>t 
ple.n o.ı onl.Wl claım.1 açık durc'ln bli
yilk •n;\.•:a&:nın Çt'j{mc ~ bır ına ... 
v.i k;ı.rıon icfnJc bul rr.ak•ndı.r .. 
Bun <l"'l çalıp aarııyddn kcıç~cak'Sm! 

- AranW•n pl.t.Jılarıo mavi bir kar
ton .ı.~1nee bulunrl•ığl,nu nerden öğ
""'1<11nu? 

- D•nil.cye Miıateııarı bu itlerden 

alıp yeb~L bı·· .:.-.. nsi'yonQ &:ôt:Uıl'ece

jpm. llrad;ın keyotll'"nıl;ı:j değişllren>k., 
Mcilsi!aı t.arik1ytoe k,.~·ac::ığlil .• V~ iıJd.. 
mir. birlll<te Japooyaya döMCegi.ı. 

Mısıer Hl&&o ile bW>dan ıa.zıe Jro
nll;'1l)anııza vakıt musalı deıt;Jdi, İht;,.. 
y.r antıkocır.ıo da Jı<ond!.ilı<len baı;
Jra b!rı olmedığmı s0yleıniıı ve Va
ı'°lll<>n<llt bir kS.Ç )uyatelle g....Uğınt 
~ve "'1ettk yammdan ayrJl1llljtı . 

* H-. a.;rnlııtlen: 
- Bundan ııoııraki parola.mııı (Ta

koJ olacak. 
Dedı. W; •~ ya-bıın.:ı değ.ülm.,) 

ı!iyerdı; &ülÜ!rı><'<li. 
Daire mUdW'u onu odamdan alıp 

g(;t llrd.ti. 
Halbuki e~ ıw.p, pa>IZll ...,... 

madı. 

Bjr kaç ıiln bu (ma"·i karıtorılu doe:-
1a) yı çatmaı< 1\'İfl fıı-sat kollıedım. 

Saray erkAnı arllk baııa buyük ı.ft
.ilimst ,;ostc-riyordu. \''H~un karıeı ve 
çoocakları ile dıe ;ıhb~ ubn~tu•ll. 

\Mt.vi ka!'\on) .: Vıl•onun çekme
~.inc.fe bu!&n1adınl. Onu. yanı başını-. 

dakl kasaya knı ·iu:Uou ta/ırnın edi
yordum. 

Bir ııtin Vııooc -.Biz orada ık.,..._ 
HarJciye .Müste~n•la rr~viı kc;rtondao. 
bah~euti, 

Arıl.Jk bu eıttra.rlı -dosyan1tı k.2J!:ada 
ok!uınma iyice Jnar>m..,trm. 

* JAPONYAYI ALAKADAR EDEN 

Ml;HJM NOTLAıt 

Araıd:ın d4l'kuz .stün g«mıı.,ti. 
D· :rtin hn•LJ'lık yapılıyordu. 

Totnt!!onla nık , \e dhğhn günün.e 
k'ad.ar aıy:-ı 1• t:ı.kt.a YA' nıya karar 
verrr .ştik. 

Niş:nılr.sını opn1_"fl Aa:,e !<ka.Ja adet
tir, B ... "11 sneak ve ıa-ru· l olarak bu il
dele boyı•1 et.1- rtı rr1. 

Bn. gün Vil;on b.ınıı.. 
- Dalı:\ikı b!ltr m'8m1 

(Deva.mı Varl 

bam.ederken mavi karton> nımU(lUı 1 .. -----------
ılc Jr.aııtl(uyom\Uf .. Hu kartonu da Vil. ı 
iema v<-rmle. 

- İyı ammo, bıınu çalar çalmeıı; 
saray<lan çıkabilsem bl!e yakalanma~ 

DOKTOR 
Balız Ce al 

mıyım? LOKMA~ HEH:tu 
- Harır .. Ben her turııı tertıi""• ı DAHİLİYE :\!İİTUIA..,SISI 

ôlım. Sar v<lan dıtarly• çıkar ç>k- Divanyolu 104 
m..t~ aray onlt.: ı rr: Y anda bir O- "''3.' t-t'c ~a2tıcrf: '!.S • 6. Tel: '!?3PI 

looıobil ... inde- ben> lO?E<ek.iın St>nJ J ··------------· 

İnhisarlar Umum t.üdürlüğünden : 

imtihanla Meınl!r alınacak 
1 - Taşra tcşkil.-tınlıı.dakl münıh&l n•emu1 ıy...ıler için İstanbuld..; bir müsa

baka irotıhanı at•lacaktll" 
2 - liı.: ııniiıhan Orta )nektep mezunJan J.;L• 20.1.942 Satı ve ı ıse Jnei.untarı 

Jı.;tn 21 1 .. 442 Ça.r,.am.ba Jü.nJ Oğleden aonra saat 13 de Sirkccıdc !nhs-:irlar Me
nıurln kurıı..ı oi.na ınll yapılacaktır. 

. 3 - ı lip olaoiar bl- dilekçe, <>rakı miiııbite ve bir futo~ı:atl~ bırlikte Zat 
.lşlerl Şubtn"ıZe mur~aat etn~l.d 'or!er. 

4 -- İmtihana t(ınnek ieliye-nlerin aşajıdıa ya.zıh vat;ı.l ve ı..rUarı bai2 ol.. 
nı.ııları !~ -ndrr. 

A 1'.u ıtı ~ tahsiün, bi<ırmiş ol malt, 
B 18 yır:;; ". a.oaiı ve 40 yaşından yukarı olmam.alt, 
C \'aLJ!c ilasına m;\ni bir hali bWunmanıak, 
D - H r 1Jti :-r.ue vaı...Ce gtırebılecelc ci01:ecede sıhhJıtli olmak, 
E - Akrab ınr.id.·lı olmıyan · ı ~ı reteran~ olara.k göstern.ek, 

F - Askerligini yapmWJ oJmak v~a mü.eccel bullK"Wm<ık. ve bilha.-a her iık.i 

baJdıe ele :!iıOn yokbm..Jarınıı nüfuti cü&danw1a kaydetıtirmfltf olnlak. 
5 - Müracaaıtlar 19.I.9.ı2 güni\ akşamJrın küdar kaıbul edilir. 

6 - jmtihandıa kaz.onaolar1n muvaffakiyet ve tahıll vaziyeLlerine ıore 
~eınddli dereıt:eler U:z.erl.ııd~n CtcreUe11 tcsıblt edilerek 1.;.ras.ıyle tayinleri ya-
ptsır. 

Lik .t\1açlannın ikinci Devre~i Başladı 

Beşiktaş lstenbulsporu 7 -1, Fener 
Süleymaniyeyi 8. O, 

Vefa da Taksimi 6- O yendiler 
U rn.llÇlııınnın ıltFııci' devresi 

maçlatına dl.in yalmz Fena-bah
~ stadıooaılti maçlarla başlandı. 
H~anın soğuk olmasına rağııM!n 
starla yine hayli seyirci toplan.. 
mışt.ı. irk karşılaşmay.ı Vela >le 
Tı>Juıi:ın t.aıkımları ha..ltem Ha~ 
Ahın~'dın ı1da.rtSJnde yaphl8.r. Bi. 
:inci devt"e<k eyun kaıışıl~klı hü.. 
cumlarla ~ş olm~eına ra,<t • 
men Vt'if'1,lılı>r ik' say• çııkarma. 
ga mtıvaff~ oJaralk 2 • O devre. 
de-n galiifı ayrılıdıla.r. İkinci devre 
ta.rn~n Velanın hiıl~ti al. 
tında oyruındı ve dört «c>l yap. 
ınağa muvaıffalk olan Vı.falıtar 
oyunu 6 - O tr.azancl>lar. 

İkinci ılr.arşılaşınaıyı ıFenerbah. 
çe ile SülıEıyman ye taılı.ımları Oha. 
iken Adnan Akının idaresinde 
yaptılar. Oyun ba.,...I.adıığı zaman 
ı!1ci taıkım da büyük •bil' gay.ret 
sarfediyorlardı. Fenerin dalha üa. 
tiJıı oynanasına rağmen ibir tür. 
lii sayı çıkararnamaısı seyircileri 
de ,,ir;irlendirrni.,ti. Feırııerliler 
yen: ib.r hüCl'mda İ'braıhim vaa.. 
!asi.le birinci ıııo;Jerini yaptılar. 
Ve devre 1 • O bitt,. !ikinci dev. 
ıede Fen,rhler hfuKımiyetl ta • 
nıı-ııren ele a!m~ bİl' oyunla .. a.. 
k:pler;nı ta!'!yik etomqıe baııla • 
ımışlardı. Bu taııy'<t sonunda Na.. 
im, l:braıhim, Naci ve Turanın 
gayretıle altı ;ıol daba yapan 
Fcnerlıler bil' de Pt>naltııdan m. 
yı kaz:.nar~ maçtan 8 • O galip 
<>ıyrıJrn~lardır. 

Günün en mühim kaı:şıLaşır<ı5> 
Be ·kı:ı~ • tstıınbu1spm- arafimda 
id H a·kem S• ' Tucanırı idare 
<.tiği ·bu maç:ı takım'<:r ""' kadı. 
rolarilc çıkın'ş bulunuyorJa.rdı. 

Oyuna BeşJ<taışm b>r hücu • 
.mle başlandı ve .ille aınla.rda Jki 
tarıı.f da gayl'E'tli ı;alıo:ıyurdu. Bu 
~nh~a 9 uncu daıkikada İbra • 
h.'ınıin yaptıığı oırinc\ golle Bs. 
~ııktaış lehine seıneresinıi verdi. 
Buna 11 ionc> da.l{Wııda İ!rtlııılıul • 
spor1u Kacli.r eev.ııp vererek ta. 
kıaru .beraıbere yaptı. FiR<at İıb • 
rahim 13 üncü dakikada ikinci 
golü a'lmca BeşJrla.ş yeniden ga.. 
Ublyete yülkııetd.:. Dcvreruon b~ 
dan 80nraıki za:rnanıııda İstanbub. 
spıorlul.ar deha eneı·jiic oynama.. 
!arma raığmen kendilerini dev • 
reııitn sonuna Jcıedar 2 • 1 m~ • 
!übiyE'tten 'kurtararrnıdılar ve bllı. 

ı·inıci rievr<? lbu şekilde 2 • 1 biıtti. 
İki ne i deweye 'başlandığı ,,_ 

ıman bidayc-tte yapılan bir ild 
karştltklı hüeurr.dan sonTaı oyun 
Jıaııdrni(yeti Be.ıiktaşaı ge<,llı ve 
.sır&Sle Sabrı. Şcrefiın yaptığı !ki 
golden sonra tekrar Ş~ll"0f ve IJ:ıiı,. 
rırı sonra Hüseyin ve Şükrü ye. 
niden Uç sayı daha yapma-ğa mu
vaffaic olarak gıol adedinh yediye 
çılkarıcl~ ve- oyunun bu devre. 
sinde beş gol yapan Beş>llda.ş • 
lıla-r tam bi"r hiikimyetten sonl'a 
saıhadan 7 - 1 gal:p ayr,Jdılar. 

GÜREŞ 'MÜSABAKALARI 

Giirc"Ş aıanlıtı tarafından tec
riNıes:2 giiıı.·eşı;iler arasında. ter. 
t'ıp edilen mi.it;rJbakaJara dün Kınn. 
kaıpı kulıiiibündc dC'Vaım odilm:'i 
ve aşağı<kJln ııetiıcelcr alınmış • 
lır: 

5<l kiJo: Kemal (Anadolu), 61 
k.lo: Bürhan-etUr. (Anadolu), 66 
kiliı: İnet (Beykoz), 72 kilo Ah. 
met (güreş kulübü), 79 kilo: Mu. 
iiı'ıp (Güreş kulü!ıü), 87 kilıo· Os. 

Be,.ktaış Metımct A •• - Fey. man (Güt'I'<: kııliilıii), · 
z Yani - Çq • Hüseyin, R> • 
" Eşr •f, Şcr~f '.brruh'ın, Ş'"'"'- ' tnmım--;--~ h• t-;--.--
~. satıri. ı .... ~i"'' !ı 'l'e ır ıya rosu 

ı, • • 

İ~t~rıbuıspoı·. F'!<ı.tt- Fıırn:k, m, :ı': '!/ lstikliıl "addcsinde 
•Hayn - ?v!rdlı. Rustu Muzaf • ~;., .. l Komedi kısmında 
fer - Vak.ur, B"k T", Müıkerre-m, ~111~11 ' Bu aJ~c... . .t:. !'aat 20.30 da 
Ka<lir, ismet OYl'.N İÇİNDE OYUN 

J 

'l'OYONnnN •-&:C!ll 

:..\,.TIK, YORCTAN, YATAK kullaumak hem keseıuze ve hem de 

~~~~;.11;~~~ Bir EUŞTtlVfJ Tırstık 2 Liradır 
\astık, urg,ın'.an da pek __ ucuzdur, Adres: İstaııbul Çakınak~.
lar, SaııdJhııcılar sokak Oner Balioglu Kuş Tiiyü fabrikas' 

Telefon· 23027 ~ 

Ma aril Matbaası n 'ftdtırltl§lad3n: 
C'in~ı Tahmini Fia>tl K.lQBu Tutarı % 7.5 Pey Akçesi 

2 Punto anterlın 150 80 120 Lira 
6 • • 145 80 116 • 
8 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22 
kadra ta kadııtr 12 ilk 150 150 225 68 50 
8 - 12 - 18 - 20 kıulraıa ka-
cı.... 24 il», 150 100 150 
8 - 12 - 16 - 20 kadrata ka.-
rlar 36 lık 150 100 150 
8 - 12 - 16 - 20 ka<!rata ita-

Pulculuk 
Dünyanın en zen
gin pul koleksi
yoncusu kimdir ? 

Henkest•• bır merak. <ı<Mo.ığu ıç. 
'ıi eık.ser .:no..n!.aıdıı da .poı.o.ta pu. 
fo topı.amwk• )'(.yad~ J'll'-lvCut!ur. 
Boolar şıı: lm;ırnl11ıı'4iı ·aıyrilır: 
Doıng • .ıı puıl toıphyanlar; dam. 

'll<l$lll pul t<ı?lıy~nltı.-; hem dam
~alı han daıngaslll: pul b1dld~ • 
<enller ; y-alrurz ke.ndll memleket • 
~erinin pullarını toplıyaır>lar; he<rn 
kend> memlEGretinin hem de baş
ka 11l"mJ!eketin ve)'llı memlıı?!tet. 
!erin pullarını blplıyanlaT. 

Başkıa ~e't pWlarml tqı. 
lıyaııılım da, bütün dfuzya puıl • 
lannı memleılııe~ ayırt et·lllEderıı 
iq>lıyanlar; böl{l<' bölge &(Ymına.. 
"3or; mooeM, yalnız Balkan .mem,. 

koketleri pullarım biırJktirener 
Jrıısırnlanna ı.tfrik olunur. 

Fin çdk pul toplıyanlar; diieya 
pootalan pullarını tereih eden • 
ierdir. En :oeng n pul ·kolle.ksiı • 
yoncusu M. Tomoon Rıaberi iS • 
min<le ,bi .. Amerikalıdır. Bumm 
kortei<F.ı>onunda her mıi1'1efıi·n esfı:i 
ve: yem posta puUarır.dan mü • 
~ep ve ayn ayrı tamenı iılıi 

ır,iılyon 500 .hln. ?Ul mevcut im • 
1umnaktadır. 

Mıemlel<etiıni>ıde ~ şehııimı1z • 
de ık· posta pulu topl<ımalk füı • 
yadı gittilkçe çoğalrn~lktaıchr. 

12 
18.00 

18.03 

2. ci kanun 1942 
Program ve ll!ernlekel &.at 
Ayarı. 

Müzik Radyo Daııe Ork•· 
lrası. 

18.50 Müôk: Faoıl Hoey<ıll. 
19.30 Men1:et<et Saat Ayarı, ve A

jans Haberl~ri. 
19.45 Serbc>t 10 Dak.ka. 
19.55 Millik. Karısık Şarkı ve Tt}ll. 

küler. 
20.15 JW<I~-.> Goze-esl. 
20.45 Müz:k: Bir Halk Tlh'küsü Öğ

teniı,,vorue. Hafto--.ın Türkü.sü: 
ıMeşeler Güvermiş. 

Meşeleı- güverıniı;, varsın güversiaı; 
Söyleyin h~uza, dtın11.:ısın gelsin; 
Val·masın kötüye, a::.:ı.lsnı ölsün: 
Kötü. adamın vnr i.ırr.rü'l'.iÜ yok eder. 
21.00 Zittat Ta)lviml. 
21.10 Hürlam ve Beyati Makamın .. 

dan $'10'k>lar. 
21.30 Konuşma (Öğı.,trr.~n Saati), 
21.45 Müı.ik: Radyo Son!oni Orkcs

lra!l, (Şef· ~·erid Alnar) 
22.30 Memleket Snat J\yarı. ve AjQJ18 

HaberlC'""I' Zıra:Jt, E...;haın -
Tahvilat, · ambıy.() - l~ukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Mi.izik: D<ırı. :\1ü:r.igı (Pl.) 

22.SS/23.00 Yaı·ınki :rogrnm ve Ka-
panı~. 

• asını 

65 
lil\"rt 1 l"..r, 

ZİLHİCCE 
03 

Yıl 942 Ay l \ <ı.. ııLi F.zınt 
A ~ p \1 A t:t.. s D 

il. Kanun 725 c· "e. 225 
1:: 27. Öl;ll' 7 21 12 14 47 İkin•J 11 46 

1701 Akıam 1200 

Pazartetıı' 18 37 Yat.ı 1 37 
U 5 39 ın-. 12 39 

Balkan DenizK b 1,..k? 
Harbini Nasıl ay e 11 ' 

Yazan: RAHMi YAlız No. os __ ~ 
Bulgar ordusu garpte Yunan, cenup· 
ta Türklerle harbe mecbur kalmıştı 
~ay:ııilJUli, BuJıı:a.rlecla Yıma.nlıılıır l'lltan Yunan donanması; Os.mJ!l' 
.1rasımlall<i jjıtiı(ıdı: hemen .niıf.ak« lılara deniz kuv~tini kaybettir 
dön.ın~ii. miye Dlftlı:abil, :Malı.edonya Yun 

Bu •lıtiılmtan • talıtıın ee'\'lı:itle. orousunun Bulgarlarla harbernı.ı. 
ıstifade ed-abilen Osınamı orıiuw si ile, Tra:kyada Osmanh orduSll· 
o SJrada Çat.akaya !lı.aıdar inıruıi nun muvaffakiyetii muka'bU t11> 
buıhman ve bu müstahılrem ha·t _ aanı:wnun Jnki:;n~ına düşmanı di-
tı.n sol cenaıhırıdan k,.yara'k Mar. gff bir «>phede oyalamı>k -·· 
manı ktyı.Jann& k.ada.ı- waıı.an ve tile yardım etrn~ bu harcl<d ' 
Tellri .. daf!ı, Şaı1köy mıntıil<e&11Dı da Mııodo-os deniz he-.timEtine karf 
>ııgail eden. BUigar k•t'alaa-llllQ nw. Yunan ordusunun Osmanlı lrr.p"' 
vaıf'fakiıyeth muk.abil ~!ara ratorı...ğuna ibtr t-avni rnatıiyettııl 
·b..,lamıştı. almıştu·. 

Çat:ıl:yada iba.,lıyan nd<aiıil Esasen Balkan Harbinde 06' 
taaıınız, Bu~<ır haUarıru söıkıüy manlı donanına.ıınm kullanıla'b&-
ric'ate mıeıt!btır ederken, Hurçit ieceği tek deni·,, cephesi Ege d~ 
pıı0amn kıımand.'.ısınd~i biır ko. nizi mırıtakası ol~hı .. rnaarrs· 
iordu da ~.!erk TEllai.r<lajpne fih, eğe' Osmanlı donanması •ktw 
getirfüp buraya dooomnanın hi. ci Balkan deniz harbinde uğnd·Jlı 
maye.sinde ilhraç edi:!miş, Bu:ıg..- hezimet yerine bir muzafferiyel 
ıışgaM bll'l'adan kaldmolımıştı. daha elde etmiş •)lsaydı o zaı:ıa• 
Caplıen~n en ileri bati.arına ·kıı.. !!tinci bir istihdam ve faalivet sı-

der sokuhrıalktan ~ekmrniyen Bul- hası bulacaktı.. • 
gar Kra-lı Ferdinand Tddr.dağırı.. Bu da, Balkan Ha:rıbinin ikıııı=i 
<lan wrnrni k.ırnrgi>hi1'r ric'at e. ve ka1.'i safhasınclJ, .Bulgar ordı.J-
de.riken şöy<le söyk!!!ni..ı;t>: su Çatalcadan ric'at ederek fülir· 

- trnroızda Osrnanh dona.nana. ne rnuhaearasını da ref'e ve işgal 
sınıdan iJıt daooeyi Y''Y'"n Yunan ettiği şehri Osmanhlal'a iadeyf 
dm:ıanrnaı;ı şiırndi bl'ziırn ittifaıkı.. mecbur olduğu sırada, rn'UVaffa• 
mızdan da mahrııırn olduğu jçin kiyetle inkişı>f <eden Osmanlı t.ı• 
Yunan oırlusunun mlit.eakip he. arrutlarını Karadenıııe açılacs• 
zımetlerini de yalnnda idrak e-. olan l>u donanma daha müessir 
.recektir.. ve daha şümullii bh- <hale koy11> 

Faıkat ~adan daha bir aıy ge • bilirdi.. • 
çe-r g0ç:ıncz, Moı::dU'roö denıO: har. B'r zırhlı fırka ıle iıki nrulıaı't-
bi1e yani; iıkı Balkan d<!ntz muılıa• zalı kruvazör. üıı; ~vizo ve bir 
rebesile İiınroz hez'ırr.etinin acı - (Devamı :or> 
sını ç:ıka·ran ve j,n1.nkt":mını ,kat, 
kat fa1lasHe alan Yunan ®nan. 
anası Bulgar Çarının Tc!kirdağm. 
dan çeikiliı<k<>n söylediği sözlere 
fi-len cevaı.o vorım" o'·maida kail
maııırnı, Maıkedonyaıd•a Yuırı.an.Jı • 
larla· Bulgar ordusu arasında baş. 
b)~n haI'bi n neti«sine de mü -
essir ohrıdstuor. Şöyllc ki: 
Mondurcıs zaferiıle ·maneviyııtı 

'kuvvetlenen Yunan ®Lleti W ı 
Yunan ordıusu. arl-ıık Tiir1< 
ordusile harbOOe<!ek cephe buJ.uıı
madığı için bütün ıtuvvetile Bul
gar ordusuna yüklenmiş, .buna 
mukabil Bulgar ordusu garpte, 
Makedon.yada Yunan ordusile dö
vüşmüş, cenup ve cenubu şarkide 
Türk orduo;unun muvatfır.ltiyetli 
mu-kabil taıırruzlaril' hırpalan.. 
mak, yani iki cephede harl>dmeık 
mecburiyetinde kalm:şh .• 

Bu rutiban·la: Mondrosta Os
manlı donanmasını hezimete uğ. 

Güzel ve zarif obnakla berıı
ber dakika şaşmaz saattir. H<ı' 

\ yerde al'ayınız. 
.~ ------

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1888 

Sermayesi: ıoo,000,000 Tiirk Liraa 

Şube ve Ajam adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 
7 - Tayın echldıl!P mabat ve \•;,,ırıüeyi ~iluğ' tttihlrıden ltiharf'n 15 ıün 

zariı.n<la k ıll· v .. z..resı ~Jlld l(itm..iy :t"rin t.yl.ıı \'C tmt.r.an nakl.ır pL.ıJ 
wilr •:iM• 

d~T' 48 lik 150 100 150 

Hl 

Yukarıda cins ve nito..lan yatı~ı hunıiaıt açık eksLltmeye \onc m~tur. Ek
,ı.;ın,c 19/1/1942 tarihine tro:;;dıif eden Perşemh• g"'10 •aat onda Matbaa Mil
dürlüğil binasında ydntl~ı ~ı.'1<lan ıstE'k'i~erin ıl"!Ua_;yen gün \-c sa.1tte pey akçe
:er:y!c m~ı-acaat!arı. :,.ı. ı1 .... ıne :\Iüdürlükten paıa.~z olaro-k te,:~ı·i.k edilebilir. (5) 

·--
1 YENİ N-EŞRİYAT: 

Buhran yılların· 
da ve harp kar· 
şısında Amerika 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
8AUIP VI BAŞMl'BAJ!RtlJ 

NEŞ!tİY.\T D!Rf'KTÖr.tJ: 

50N TELGRAF 

ETE:W IZZE·r Bı:VIC.._ 
(;EVDEr K,\RAH1U;b. 

MATBAASI 

LÜYÜK ZABITA RO,~ANI 

Kara Kapı Cinay i 1 

- __ , 
v A z A N · No. 14 ı ç ~ r • T L , • 

Loııi" l'hoınas 1. S A C İ T 

Marlb~ ert .ey l1.110r. 

111.r'{> bir penltı -· 
- P•kl ıet 
Şeı: Polıa Dilene''*' yan.,.ıag te -

terken mı.rıkianıyor: 

- Vaki\ k>ybetmemlf .• 
- Ne bu,yunlwııa? 
- De<ne, t-1ar aola Yülıt kay • 

bttmt.Ller 
Maribl 1'"" .alonun kap-. Po

lııı Deene m«Abı ~l'U'JO<; 

- Şet, 
- Ntı vaır?. 

- Şu J\OmıU., ve kan ı.ııı:esı 

k.00. ne d'W;Undilğünı• bilmek 
dim.. 

- E!ıemn'Jty .. i t"'1 . < deg;l. Bir in-
i .. :den!K'I laM:e ı;;·lsun Cl,;\fe oto-
rr..., .nı ya«t.A;ı~,... bw ... • ltirmie . bir ı 
'1'-'1 y""""2 1'an lele .. de~ 
oel< bir .ıey cleılU. 
-.hft• 1 
- $1.ıı korkuluoror d~ ıI>"1 B• 

vak'a hakltında b(b sıze bafka fikir 
\'Breyi:.n· Fa ''" J ne: Kı oto..-nobi..: sü
rEI'\ adillll vlrnJı dön-errıem.n;, a«:acıiıi 
çarpmış. Aı ~.asa fena 1;az.iyetıe. Bu 
.l>alde ıorülm..ıt ıııunıyor, pl6k.alan 
çıkariı)"oı, bı. pa.rç-a. betam, blr kib
rııt. utAAı1~ yakıyor. Enk:ıw.ı kaıld~ 

mak iç:t· Londrııyd te-Jf"fon ediyor Ba
t<it ~: ın Artıık. ut.oml•bi4ln sahmir» 
ktm bulab.Ur BfolKi ız1ni k&Tbet
rnckt.e rrıUhı.n-. ~leırl \.'arda'. 

- Faka.t k.ııo lel<esı? 

C01nJ1l, bı burı•> kat'IQrr'na6ı het
kesm ba4ına g<?1eo. ~. Bu ıuı.1 le«es!le 
bir şey ıısbat ed~eroez i<J. Inenınuz. 

Bt.mlDl zerre kaırla eben· .1Jyl'ti y '*<'
t.ır Fa :alar rt.işunll(J katan12:1 cy
hu!'tc yornw.y1.n lla"Y t lt ıvvetl.ı~ 
son.raya SilkiayınJZ. Be ki ona çok ıh
UyacW11i. o:acM. Beıı ıt.ırr<11 şu kü
(~.ak Yat:udty. gorCl.-eg ır. B taa.dan ı.e
lirıım. ~n sııtn y<nn.zde ot.aydı 
luletinl:z veoh!Jı bu.rown:. c..,,-.,.. ıize-

riDde y386ılaotıracağ)lna, maeamırı 
ba.şLnda U6İU uıslu JYl.Uıl·urdum. Bu ge
ce hıç biı: ~Y o.Lınyacak, merak etlne
y:ni:z~ 

Biraz sonra Maribfı Lee yazıhanesi
' n r. :rrl ve ~Qı. lı<:uylcı z;.yarek;iyıi 

sıız u. D r Yahudi, Sıyah redingot giy
mı.ş ve kelebek boyunbağı taJmılj. Yü-

' zünde'!ı \et' .tı.k yor. GÖZıer.. Ma.nıba 
l y c b:lktJh t ler gOrdüğı.inu hc.ıtu·

•.I.> ı Bu b kı'i • .kap!anı.ıı yı.ıklaştı.IJ.mı 

iş ı..en ormac ad&1nlarmın ıoz.Jıerıode
k1 bak~ ben<;j.yur. 

- Mll!eıtlş, mtifeOtif .• 
Ma.ribA, a;J'ilkl&ırına kap~adamın 

n.eı eden cıktı su kendt ke.ıdliıı.-c z;oı-u

yor: 'lc:.l"ŞO\' J.ıCl.4Il mı, Buu.•pc,.ıecien mı, 

yok a Mosk<0vadan mı"4 
- MiloettJv, benı hima1e edinız! s>-

4'6 heı &elY' ~ tôy!.vect-jiım: Oua."""m 
Th<lll. 

- Ne söyl.,,tteğıni.ı.ı bilXyorum. 
- Bdı)·oı.· ınlUluo~'· 

- Evet. 
1 KL\ç~k Yahıı<l'i şaı>rıyor Billüu vii-

1 
cudu t•tr.yo1. !\-1 oa d'E'vam ediyor 

.. - 0 1 ... runuı: Bana Cince kınınızfı, 

adre<dLinı ve mcs eg n.zı sOy~ey.nk. 
- İsınhni nU? Uunurı ehem,.nıyeıti 

var n;ı·~ 
- Sııin brr l'!UUS olduf"l.muzu bilı-

yı r i rr.'flb.i kir. \' ~Ti ye-
cegım<:" ı:;oı:ı \.'tu .yv:uııı. l" b~ bil-
n;.elıy;m.. 

Yahudi başını eil!Yor V"' mmld...,,._ 
:ror· 
~ Miifattş, ben bı.' setHin1 .. 
- Pışm.an mı~ınu? Casusluk hoşa 

gıde" hir fnCl'Slek: ô<·"'ildtr. 

- Ben casus ..ıc: lıhn1. Yalnw. bap.. 
sediJn<k ~in geldi.n1. 

MaribA gülümsü1or: 
- Rolünuızü hilA oynoım)'a çallfı. 

yo.r9ınu12. 1 Ha-pee atılnıak mı i&L.yor

sunuz, o ha.lde Collarson'un katili 
bellu de m.lnız! 

- Ben miyim?. 
Yahudl bafl,ns lıald.rıyor. 

rarmış, Böı.leri korkudan 
Mııtribil. devam ediyor: 

Yinü 681.o 
bilyüyor. 

_ Bil.,.,rsurıuz deill m>? Kaıtıın 

ceza.ı asılmaktM:. 
_ Hayır, hayır Size yemin edttim 

ki Coll•rsan'ı öldıird'llğ(lnil bilmiyor
dum. 

- Demek, Collar_.111 katiJlı:ıi ıa.. 

· n~yoMonuz.?. 
- Hayl'f, hayli'. 
Yahı·dı ellerlnl x;ıt'ıyor~ 

Hayır, b<n onu hh' göıme<llm. 

Ar .ı · ı1da h~ klm"":e onu gönnem19liT 
B\zt"? valı z tele!onla em: v_c?iyor Ve
ya k..ılcı :·ımda eörilyoruı.. amma hep 
siy .. "' boy.ouı otomobilde v& yü-ıti. mas

keli. 
Var) 

Bi .. Jeşik Arner ka, Karıada V'E! 

Mdıısiıkada 21000 kHometrelik bi<r 
tedkik seyooatl yaıpan aır.kada • 
pıruz NEŞE"l Halil Atayın bu de. 

ğerH l< iaıbını Birleşik Amerika 

M'°1<ında OOıphı ve tam rn1l:lı'.lmat 

edinmek ietioyen karW.rim11.e tav. 
siye ederiız. 

Ziraat Bıuıl.,.sında kumbaralı ve ihhars12 tasarruf hıesaplanııda • 
u 50 linA bulwı.anlıırıı ııene4e 4 clela ~ekilecek kut'r. iie ~ 

pllna ıı:öre itnnıiye datıtılacııktır. 

4 .... LOM Linllk ' . ... . ' . .. . 
41 • Hl • 

108 • • • 
1!9 • " • 
1&41 • zo • 

4. ... 
l.000 
LOOO 
4.000 
5.000 
4.800 
l.ffO 

u. .. 
• • • 
• 
• 
• 

D!KKAT: Heaap]anndatJ ı»ralar bir RD• jçlııde ~o liradao 
~~t düşmiyerlliıre :ikramiye çıktıi(ı takd:rde % 2C fazlasile verile
cektir. Kur'alar tenede 4 defa: 1 Ey 101 ı Birincilı:anun, 1 Maı1 
ve 1 Haz ran tarihlerıinde ~cekttr. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 


