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AVRUPA 
Kıt'asındaki 
Huzursuzluk 

Gün geçtikçe istilaya uğ
ramış veya işgal altına 
alınmı• milletlerin rahat
ıızlığının arttığı hatta 
zaferin kime ait olacağı
nın anlaşılmaaına kadar 
dahi tahammül gösteril -
mek iatenıuediiH anla,ıl
maktadır. 

Ycucın: ETEM iZZET BENİCE 

Ankıaadan • 
Yugo•laV)ada ~birleri oombar. 

~~ı:an ve hatta ~·ok ettirecek 
""' aite harekat cereyan ettiği 
anlaşılıyor. Biitiin tehdit kütlevi 
~ehcirlere rağmen l'arist~ Alman 
ı. _ıı~ı kumandanına suikast teşeb. 
busunde bulunulmaktan Alman 
askerlerinin yeımk yedikleri !o.. 
kantalara bumbakır t 1 akt 
~ak 1 _ a ı m an 
n , ~.n1 ~. ınadıgı ajruı~ haberlerinde 
tturu uyor. 

B"t 
u un lıu balı<;rlerden 'k' b 

çıık yıldır 'Üren harp i i ıd ı _. ~
ınanyay k t' ç n e _...._ 
k 

1 1 8 Üz~rinde rahatlığa 
avuşturmuş h~bir §artın maddi 

lven"lmaııt •vı hu2ur halinde tı*em.. 
u e ıncd' .. · 

ıgı ilk bakı~ta güze •u P•Yor. :.; • 
ilk Ynmruü0 'l · · b ı. il . ..,,, " unı a.onferaıısı 0 Y•Yen Çeko -ı k 1 s ovıı Yarun kapı. 

şı an topraklarından son saldırı.. 
nıa nıaruz ka.J S ' 
i-şgal . . a_n ov yet Rusyanıo 
tupraı.r:. ı~tıl~ altıoda bulunan 

. lll<l"kı halka kadar n. 
nımarkaJı 1 .,.... 
F ' lolandalı Bel<-ikal• 
tansalı N . ' > ~ 

Yıııı-ani,~anlone~lı~- Yugo•lnvyalı, 
lllU2lari _ı . butun mill<tlerin 
"e . p, stfıı, ha ta, hatta aç 
• "Yatık " 
U 1 ar olduğı. r-:ı.klanıı.uııyor. o anda.ta . 1 d" sıs ematik bir AllWltı 
g;;';;;.a_nh~ı vardır. Halık Alman 
v ugıı her y·erdcn kaçmakta 
..: tek Almanla konu mamakta 
. r fırsat buldukca da bi Alın , 

old" • r an 
Bu "'.':°ekten •akınnıaınaktad.ır, 
Itri Ynzden birçok Holaııda şehir 

ne ağır . . ·ı • 
zal . Hıgı er konmuş, ce. 

ar kesılnıi•· 1 l · 1 hatta Lahey '"..ı e_ıcbı_r er yapılmış, 
be u · ş ırı ır hayli tala·i. 

gra1111stı .. 
J> 1 ... 0 "DYada ç 

Fraasaya Göre •• 

Almanya Ce
belüttarık'a 
hücum etmiye 
hazırlanıyor! ı 

lv1uşahitler emareler
den bunu sezmişler! 

r " Amerika 
Meksika 

Bir müdafaa komis
yonu teşkil ettiler 

Vaşington, 13 (A.A.) -
Muhtelit bir Am•rikan. Meık.. 
s>ka müdafaa komisyonunun 

teşkil edildigi Beyaz Saray. , 

dan bildirihncktedir. 
Londra, 13 (AA.) - Fraru;ada

ki muşabıtkr .gördli·klexi emare. 
!erden Mihverin CQ\ıelüttarık'a 
taarruz için hanrlı.k görmekte oL. 
dujju fikri-ni çıkarmaktadrrlar 

Macar ordusu 
Balkanlara 

Geliyormuş! 

1 Panamerikan 
Konferansı 
Toplantısı 

• 
Alman kıt'alan baş

ka yere mi 
nakledilecekler? 

Berne, 13 (AA) - De Tat 
ga.zet.sinin Berlinden öğl"l•ndiği.. 

(Devamı 3 ünc1 Sahifede) 

Summer Vels ile mü
rahhaslar Riodöjane

riyoya vardılar 
Rio - de jaııeiri, 13 (A.A.) - Pııı

nrunerilı.an kmıfer.ıns>na leyin edilen 
Sumrner Velles Jle diğer Amerikan 
muralm<..Sları YanAec Oli!Pper ta.,yya.

reıiyle buraya gelmlılleHfü. Murah
hasıa-r bava meydanında hükürnet er
klını ve kordiplomatik tarafından kar ... 
ş.'1aruıışlardır. 

Çocuk Esirgeme K. Kongreleri başladı 

Süt verme evleri ve 
çocuk tasarruf san
dıkları kurulacak 
Beyazıt nahiye kongresinde 

bir çocuk kütüphanesi 
açılması da kararlaştırıldı 

Çocuk Esıngeme Kunımu korı
l<'. el erine ba~lan lmJı\'!ıl' Bcya~ıt 
.nah yes: kongre • d€ dii.n akşam da, Beyaz a' •ky·ada, Ubayna. 

gibi Al u~yada çeteler akrep 
nıan · iT 

lupugu dib· ıs 1
." kunretlerinin 

ve tehdit b:<k'.dır. ~liçbir tazyik 
eo.aslı çetrlerın faaliyetine . snrette nıiuı. 

1 qgaı altınd~ 1 o anıamıştır. 
h.asUer bi 'b' . Fransada da suL 

1 saat 18 de Ş ·z.-'1'<lba ıooa Leta
fe: apartımanın<'a yapılmı;ıtır. 

Evveıa ıdare h :ı et" ve hesap l'a
porları nkunara< kabul edHntiı; 
ve idare heyet n:n mesaıısı taA<.. 

dirlc karşılanm1'1;tır, Biltihare 
yaı»lacak y<ıni .şler ve dilekler 
teııb:t olunımışttır. Bu tcııtıitler 
nıctrc~'nde şu kp-rarlara varıl • 
m.ştır: Bcyınıt r.alı.ye çE!'llresin.. 
Uf' ibir faal çocuk kütüı>hanesi a. 
çılması ve kaza ile m~tcreken 

(Devamı 3 üncü ôa.hıfede) 

rı ırınt k 1 

Uzallf ark'ta 

Bir Japon zırh· 
lısı ile 3 kruva· 
zör, 7 muhrip 

batırıldı! 
• 

Amerikalılar gizli ha· 
va üsleri kullanıyorlar 

Londra, 13 (AA.) - İngiliz ha. 
va kuvvetleri Siyam ve Ma1e7-
ya'daki Japon üsler}ne, Arneri. 
k,_.., tayyarekrl Davao'ya hava 
hücumla.rı ~pınaılı:tadırlar. Bın. 
dan, Arnıcrlkalıların gizli hava 
üsleri olduğu anlıl§ılmaktadı.-. 

Japon donanmasından bir zırhlı 
batmış, 3 tanesi haoara uğramış.. 
tır. Ayrıca 3 kruvaz.ör daılıa bat.. 
mı.ş, 3 tanesi h_asara uğrarnışt.r. 
7 destroyer batmlmı.ıı, 2 tayyare 
nakliye gemisi ve bir harp geml'S.i 
hasara uğratılıruştıı: . 

İngiliz tebliği 
Ra~n 13 (A.A.) - İngiliz 

tebliği, Biıımanya - Si!)'am budu. 
du üzer.ıMl.e cereyan eden keşif 
mıı'bareiıelerinde İngfıd\ı krt'ala • 
ifınm, kendileri bir zarar gör • 
meden Jaıponlara kayıplaT ver • 
dirdi1deri bild.<rilm<lktedir. 

Yeni Karın 

iLK KAZASI 

Bu sabah köp
rüde bir tramvay 
yoldan çıktı! 
Aksaray da da bir 

kaza oldu 
Son büyuk k-an eriten lodos, 

dii.rı yıldız karayoele çevirıruş ve 
gece kara çevimniştir. Hafif kaT 
yağmış ve hararet derecesi sınırın 
.ıltın<la 3,5 dereceye dlişmüştür. 
Scıkaıklar ve sı;lar kısmen don.. 
muştur. Ka'!ldi!li Rasathaıııesin.. 

den aldığımız maliıw.a.ta göre kar, 
şimdiliık devam edeceğe benze. 
memektOOir. 

Bu sabah yEnJ kardan yerlerin 
{Devamı 3 üncil Sahifede) 

ıı0slavyad . . O\ a ı~ or. Yu. 
. a '"' ı.ya dal terıstik, u.k n ıa karak. 

Joer· m avenıet 
ı daha §•ddetlidi v~ çete ha~p.. 

.Lrkç~ nıithl et i . r._ ll~ "Y ankar, 
ı-:reıi; yokluk ç • '.'tıklalci ınuha. 
butün but. ' açlık, hastalık da 
harip kuv~:t lllHırınaktadır. Mn. 

HARP VAZİYETİ 
· Ve devldl · · Yetı ne olur . erın vazı. 

d<ıki d '" sa olsun kıt'a üzerin. tger ~'ıl, . . -
§<>kilde v · · urıar ıçın umumi 
.... azıy'hn b d 
~ğu müteferrik b~ urumda ol. 
iUfl &J"au tar ır surette her. 

Uzak Şarkta Japon istila hare
ketleri ve müttefik müdafaası 

. ve rnd 1 
len gazetet..-· . Yo ardan nak. 
h ..,rınıı,de t. 
avacıislerin bir . ın '§~'_~den 

den anlaşılı araya ı:etaıl1şin. 
Yor. GöriiJij . 

rupa kıt'ao;ı .. . Yor ki, Av. 
ti~- llZerıJlde zama 
~e Vblyet d b n geç. 

Japonlar Cenubi Pasifik'te meydanı niçin 
bu kadar boş buluyorlar? 

atzedeeek bald ~-a çok vahamet 
Y•ndan h e ır. Alınanya bir 
i§aali altıo~:e;:~ken bir Yandan 

( YAZAN : f. S. E SK i BÜK RE Ş ATAŞE M 1 L i T E Ri ) 

~..ı.ı... 1 undurduğu top. 
lı ve oıad,·nleri . ' 

allu normal h . ı~ıeıecclc, 
a).ııt şaı·Uarına ka. 

<Devamı 3 llncu <·-h ___ ~ ı!edeı 

--r 

u- Şarı.ta joıpon istila hareketleri: 1 
Garbi PasL!ikte (Havay - Mıd

va.y - Veke - Guaom - ManilJa -
Hong _ Kong - Singapur) üslerinden 
geçen bir Amerika - İngıll2 atıloi<,. 

KOVUK PALASIN ESRARI~ 
s.. bir 

. cınayet f''---· . • . . b b'd ' . nın adı değil- . · "'nımn ıı;ını, karışık bır za ıta a ıs.,.,ı. 
• nıızah •d b' • .. olen B. Oııınan C e ıyaoının en maruf üstadlarından hırı 

da bir romanıdır •;•alin gazetemiz için hazırladığı yepyeni tarz.. 
• akııflda da ha fazla izahat vereci!~. 

•• Bu enteresan eserdeb b 
Yakında yeni bi t •tı , ~ §ka gazetemiz oln~ucularıııa pek 

~!i sa ı'ı b'ô 'K·arş;· K~İiç'"Ar;ı~m~ 
...... · çolr. tneraklı v IH! --•-.,,..,ıkaıarı.ııı e YU-. roınanııı muharriri tarihi 
bııı.uııta Yarı.ıı e1vef .ıw;ve okud uğunur. tanııı.mış bir ~azıcıdır. Bu 

...., ______ •_sılat vercee&iz. 

Bekleyiniz----

h<1tl. vardı, japonlar harbin başında 
llk l~tüulükıler.i.nr güvenerek bu 00-
lok..-ı. hattını cksıtô ,.e hava kuvvetıe
riy!~ yarmıya rnuva11ak oklular. U
muoıi söylcınEk IHı:ım gelirse bu hat
tın aınc<ıK Hav;:~y Vt' Sin,gapurda bul~ 
nan son 'kı ucu Amerika ve İngi1tere
nin elinde bWunm,~adı:r. 
Şarkta An'.-erlk1nın elinde kalan 

Havay adalanına karşı japon tazy:ki 
h:rlıı!len iftir. l'a,kat Gaıpte henüz İn
gilizlerin elinde buıunan Singapur ja
pon tt!ıdidiıne maruz bulWluyor. Ha!.f 

(Devamı 3 WlcU Sa.h.fcde) 

KANLICA 
CiNAYETi 
Bir adam sokakta ka

nsını öldürdü 
(Yazısı 3 üncüde) 

Francala imalatı 
Kaldırılıyor! 

Hastanelere de francala yok 
Ekmek karnesınin lat.biık m<>v. 

Oııiine konulmasile şehrimizde fra.ıı-1 
cal;ı tn:1.iatına :;-011 verilmesi ka. 1 

"-aı l'*tırılmı'itır. 

Bu sabah kendis.le göri.~tu><U· 
mÜ7. Belediye İlvt•sat Müdürü B. 
S.;ıf t't Sezt'r bııd ~Q.nlJ· ı o~· le. 
mı~t r: t nc-\'aını :$ un<'u Sah ı ıE") 

Feci bir kaza 
R dana lnglllz Kon
solosluğunun oto
robill bir bende-
ğe yuvarlandı 

Katip öldü. 
Kançılar ve 
şoför yaralı! 
Ad.u..ı, 13 (Husııs1)- Dün ,elı

r•milde :fecı bir otamobıl Juı.za
sı ohnUŞ\ur İr,giliz Koıısoloslu
ğuna :ılt bır otomobil, Mlliırdan 
tayyare ;le geıc.n postayı alıp To
ros Ekı-:;1reslne yeLştirrriek için 
AdRna !.1yyare meydanına doğru 
sw->atıe ilerlcr"rten yoJun çamurlu 
ohnasından kız.ak yapffill ve ~o .. 
türilıı dircksJyana hAkim olaımayı-
111 ~bebiy!c yol kenarındaki hen
dege yuvarlanmıştır. Kaza netice
sinde otomobild~ konsolosl\E 
katibi boynu lunlmak suretiyle 
ölmiif;, Kançllar ve ııoför bıışla
rmdan yarnlanrnıelardır. 

YUGOSLAV 
Hükumetinin 

Yeni Şefi 
Dağlarda Almanlara 
karşı mücadele eden 
General Mihailoviç'te 
Harbiye Nazırı oldu 

Londra, 12 (AA.) - Yugoslav. 
ya büki'ııneti, Adliye Nazırı Mös. 
yö Slobodan'ı yeni şei olarak seç. 
miştir, Dağlarda Almanlara karşı 
sıma= mücadeleye devam eden 
ordu kınnaıııdanı General Miılıai.. 
loviç Harıbiye Nazu-ı tayin <·diL. 
mjştir. 

TELGRAF 

Kütahya - Balıkesir Yolcu Treni 

Müthiş Bir Tehlike Atlattı! 

Bir köylünün fedakar 
lığı treni uçuruma 

düşmekten k rtardı 

Dağdaıı kopan oda bügüklüğiin 
de bir kaya köprüyü kapatmış/ 

G~ce vakti tünelde son sür'atle ilerliyen 
ve içinde yüzlerce yolcu bulunan tren 
bu tehlikeye doğru gidiyordu fak at .. 

Balıkesir, 13 (Husll6i) - Ev. 1 
velki gün Kütahyadan Balıkesire 
hareket eden tren yolda, biT köy. 
!ünün fedakarlığı sayesinde müt. 
ibiş bir felfı.keti kaza~"" atlatmış. 
tıır. Hadise etrafında yolculardıan 
aldığ•mız maliınıatı yazıymıuz , 

11/1/942 pazar günü Küta.Jıya. 
dan hareılreıt eckn tı en bazı S('. 

bepler yüzüon<len gee>kmiş oJd;;:' 
ğıından Bal1kes:ire vaj{tiııde yeliş. 
mek için sür'atirıi arttıırmıştır. 
Balık esire l ,5 saat mesahde bu. 
lunan Nu.sratiye istaı;ıyonoodan 
kalktıktan s<>nıra sanp arazinin bir 
kısmında bulunan tünelden yokuş 
aşağı hızla İl(T]eı1ken birdembi:re 
acı acı ba;ıı ferya tlı:r i~itillmi.ş, 
yolculer ve makinist birinin tre. 
ni.n altı.nda kalchğıııı zamıetımiş. 
!erdir. Bunun üı.crir.c makini>t 
derhal fren yapmış ve ~n bJTaz I 

<O..Vamı 3 Wıcil Sahifede) 

Aile kilerleri 
Ankara 13 (1'< •(fonla) - MillS 

K.orurrma 'kanunun<la yapıloca.'ı: 
tadilat etrafında ~-alısmakta olım 
komisyon çalı:şon lrın. yakında 
bitirecektir Hıı.bt ardığı ıza go. 
re kan.una, ailelcrııı ki le !erın•k 
bulunan erzak• :ı beJ aıı. arn \< 

tab'i tutulması hakkmcfo b·r r.'ac'.. 
de eklenmesi nıuhtcımled'?' 

Devlet memurla· 
rın'n servetleri 

Ankara 13 (Tdefol'J'la) Hü-
arumetin huıgünlo'rdc M€cli~~ g·. 
yet miıhim bir lıanuıı !ay ha.ı 
teklif edeceği söyıemnektedir. Bu 
lay:ılıaya göre btitün devld me • 
murlarJ •B'iıip hııitmduıklr,., el?"~ 
lak ve servet hakkında hi ':iımc. 
te 'bir -beyannanre verecekl€rdir. 

Karne ile Ekmek tevziatı 

Sehrimizde 7 .,. 

evz· yeri açılacak 
Havaleleri Lokantalar ve seyahatten ge

lenler için kabul edilen esaslar 7 liraya kadar olanlar 
evlere teslim edilecek 

Anıkara, 13 (Tel fonla) - Tel. 
graf ve posta havalelcrile gönde. 
ııilen paraların saıhiplerine evle. 
rinde tesliiJlli hakık.nda müiıim bir 
karar verilmi~tir. Şiımdilik Anka. 
ra, lstanbul ve İzrnire mahsus oL. 
ımaık üzere 7 liraya kadar olan ha.. 
valeler evlerinde S!IJnplerin,:, tes.. 
lim edilecektir. Derlıal tatbik e. 
dilecek bu usuld~n ;yi l'>(ticcler 
alınırsa bu paradan yü•k.ieık hava.. 
lerin de evlue tesli.rru kararlaştı. 
rılacaktır. Posta pak€.tlHirun de 
evlerde teslimi hakkında P. T. T. 
Umum Müdürlüğü tarafında ted.. 
.kikler yapılmaktaıLr. --
ZİRAAT 
Seferberliği 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi bir 

program hazırladı 
Ankara, 13 (Husu•i mutıabirL 

ımizden telefon.a) - Tcıpra>ı: maiı.. 
sulleri istihsalatını aıttırmak için 
yurtta ziraat s~ferberliğinc baş. 
lanmıştır. Bu cümle-len olm;Jı: ü. 

t.Devamı 3 w:ı.cu Sah.itede) 

KISACA 

Uyumalı lçla 
Bir gazetenin Lok.mau Heklmı ya· 

zısaıa iU başlığı koymuftu: •Uyumak 
~in hangi yana yat:na-h? . ., Biıin1 ma
hut arkad~ bu ba~lıc:ı görünce: 

- A Bira<lcr, J1.n1di uyunacak za
nınn u" . 

Ded kten. ~onra. ı:öıilnü ttôyle bitir
di: 

- Bu ı..ame.nda uyumnk için ".J)r>.ntlt 
tn~k birine' ~ ·tt.r "-'1n t:t.' l !e ' 

onta gelir .• 
• !;t;KIP 

Ellmıek karnelerini henüz ala- 1 
maımış Ql8lllamı 1evzia1 ışi ;ııu ailı:. 

~ama kadar bilır lec<ikt:.r. Hal • MEMU 
Maaşları 

kı nfırınlarından sühuletle ek • ı 
mok almll6ını bira.ıı evvel !Em:n 
maksadile kmne U<>ulile tevzia -
lın evvel-ce düşöınülen tartıden 

daha ön-ce, başlanma.;ı için bü'tü.n / ı 
(Devamı 3 üncU SahJfede) 

Zanı layihasının 
bu sabah Baş ve
kaletçe tetkiki. 

12 EKMEK 
alan doktor 

Eminönünde bir dok
tor hakkında 

takibata geçildi 
(Yazısı 3 üncüde.) 

GUNÜN 

iÇiNDEN 

Y unanistana 
yardım için ••• 
Nizamettin Nazif 

Sinemalarımızdan blriııde bir 
Yunan filmi seyrettiqı: 
Şakrak kahkahalar ~çan sahne

ler, güler yll<lü kadınl&r, güler 
yüzliı el'kekler... GUzeı sesler, za. 
ri! esprtt'lerle dolu muhavereler. 

Güler yüz, nee'e ve zarafet .... Bir 
buçuk yıl evveline kadar insanb

i>ıı bu Uç iyi tarafı, ender vatanla. 
rınd~n biri ol&n Yuru..nistanda, bil .. 

tün eski yaraların tedavJ edilmiş 
bulULduğunu hissetfüen btr kud
retle göze vururJu. 

Şhndi, bir bu fılmi düşünüyo

rum, bir de bugünkü YtZJanistanı. 
Aradı. ne en&in bir fark var. 

ı ne başlandı 
Ankara, 13 ı'rcl~ "8) - !!. 

· yat pahalı ığı karşısında -:ıu 

maaıları~a yapıl ak zo.ınlaı 1".:X
k,"Jda Maıiye Vcı<ii t i cc h rla

nan ıity»"la. Baş-.eka:cte wrı 1 

ve bu saoohtan tibaren tctk~inc 
baışlanılm tır Uyiha bir k~ gu 

/. 

ne kadar_ ~\Iectis ruzname . c ah .. 
nacaktır 

Bii" buçu:k yıi <lntl"I. ~n, mes'uu 
bir Yurıan milleti vardı; ~ndl. ç .. 
lık'.a tı :mtanan, \"e en ya ın yar .. 
nı St'~Cm~;ecek derecede göı.l't:. 

ter~ııh.:.j "J. bir Yunan mıJ~t:ti Va!' 

Kısa lı1r zaman ıçincr" bu ne bı -
yük deı;. <ik'ıklir' 

İnsıı.nl sarU"'r de\.·am etı.ıkce, bt: 
.irısan uzviyel.indcn ist.enl.Iccck her 
J~K ... 1&~ ne de.rece .;r.(·t...netı 
va.karla ve k.anrd.mruı. kla guğuı 
gerdik:t.lUl.i görctuğürr..Uıl Elenlc.rin, 
b~Unh.u feci prtJardau ku.rtan;
nı.aları, muasır illSaınhlı.n en önd<
~ da\.·ası olmaudır. 

Avruprıyı ka\ urmuş ol&n ve :lr..a. 
vumwkta devaın eden büyük yan-
&>Dda Yun&.niıııt.ıın öyle biı- m.ııtdur
dur ki eranc3nu karıt: ında .acı 
duymıyacak bir k&lb tasovvur em
lemez. 

Kartallar, çarpııtıkları yilks~k-

1.ik!erden bir cin aşağıya Uzt.ilselc1 
de, kanatlsrmın rtl?..garırıdan kn. 
nat1aTı koparak yere d~mÜG br:. 
güzel renkb, gilı.el h&tlı, urif ser· 
çen~ can çekişme'\indt:~t asalete 
tt.ic:salar. 

Bakarlarsa Hnırmı ki bulutun 
del!op n(acok gurımı konatlntın<i:: 
t.a.s.ımkt.Jn üztilccakJr ıd.ir 
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HALK FiLOZOFU 

POSTA f~~·I MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHÇET 

Akpm, hava kararırkea İs.. 
taoıbuJ &arJarındao biri.oe visal 
olan hır mek,up, 4!riesi: aiin ak
şama, hava karanrkea ıMlece. 
ği adrese varıyor. Trenden ça. 
kan nıektubun, yüzlerce kilo. 
metreyi kate4erek ıelmesi içia 
5arf ettigi zaman 1! saattir. 

REŞAT FEYZi 

Bayır, onlar da, bu zamıaDUl 
çok, hem de pdt çok oldajuna 
itiraıl ediyorlarsa, te4bil' aL 
maınakla büyük hata ediyor. 
lar. 

••ıt• lllltlrtllll 
J &JDIÜ lUUll 

Tarlh1 esedcr komcr!Cr;n n en so
nuncusu olan Itıl'nm e.serlennden 
m rekkep mu lki zlyr.ıfctl, bu ~ten 
anhyanl ra, zevk duyan!ara gl:i9terd.i 
k1, kir. ık Turk m~ , lı .ıı züppe.. 
lerln veya cah ~r n zanıM: tı glbı 

"Alma alı, besle kırı, bin doru
ya.,, Kırı satacaksan bana sat. 

Avcıların 
şikayeti 

inhisarlar Vekaletine 
müracaat edilerek av 
mevsimi münasebeti-

Al'ai mektubu, fehir için ... 
iki, üç kilometrelik mesai~ 
Zt saatte ulaştırabiliyoruz. Bu 
nfllen? .• 

Eter, lstanbal merkez JIOS
tanesioia telikkisi. 1Ha uma. 
nan aorJml oldutu noktasnMla 
toplanıyorsa ha) ret etmemek 
işten bile deiil. 

AD IS.ELER 
. KAA5t51NDA · · 
SON TELGRAF 

TRAMVAY 

\'ABIDATI 

Tramvayların varidatı artıyor. 

mUf.. Son 9 a7lık bıli~oda bir 
hayli fazlalık var. Araba adedi 
aıaldakça, vartdat çoğalı)or. Ne 
ailairdir, ae keramet!. Çıkın bu 
işin içiaden .. salkım salkım giden 
tramvaylartmı~ı Allah DW&&nian 
Mldma, Mcter, ae baıilualade 
meta'lannaş! 

ULUDACDAKl 

SPORCULAR 
Bir ıazetedo okudum: Uludağ. 

daki otell\:r tıklım tıklım dolu 
imiş! Birçok sporcular, kadın, er. 
kek kıt sporu yapmak üzere U. 
ludaga çıkıyorlarmış! 

Biz, karlı günlerde., evimizden 
çdup işian"ze gidemedik. Eloğlu, 

bakm aerl hre çıkıJ or? Zengin 
arabaunı dajdan a!lmr, fakir düa ' 
onda yoluau pıpru?. 

P A11A PİYESi 

MÜNASEBETiLE . 
Necip Fazılın •Para. isimli pi. 

) esinin yakında şehir Tiyatro. 
..... temsil edileceği haber ve. 
rlliyor. Piyesin ismi para amma, 
nasıl para?. Borç para var, peıin 
para var, 1IDUtalaA para ·ur, 
Wnml1ea para var-

ŞEMSiYE 

FİATLEal 

Bu sene kışın fula olması, 
temsİJ'• ve butoa fiatlerine 4o 

Ne tedbiri alacağız!. di7e, 
Wr sual v•W olaltilir. Ben Pos. 
ta :idaresinin mlltehassısı detl. 
lim. Fabl, ı.n•iğha Wr şey 
vana, Wr lık!fM'lt ba wehre ıi. 
rea ~lr mektultan ertesi akşa. 
mı •elil. çok ölıa eneJ t~ \"Zİ 
edilmesi, yerine varmmı liı.ım. 

NMal, ne tekilde 7apalacak. 
sa, bu işi yapmak Posta idare. 
sinia vazifesidir. 

Ev bahçelerin
de kuru 

sebze e k imi 
Vilayet Ziraat Müdür -
lüiü halka ekim qlerini 
öğreterek tohumluk da 

yerecek----' 
Viliyet draat müctlirlüğü şetı. 

riımbıiP. kuru cioo sebzecil'iğin in. 
.ldpfını tmn.in etmek mallasad'le 
yeni ft esaslı tedbirleı- almak • 
tadır. 

Köylülerle beraber arai ve 
hatt.a ekime mü aı-t tarla ve ev 
bahçeleri olan İslaribul halkı 
nohut, fasulya, bakla, mercimek 
ve ansah lkuru cms ~eler 
:yetiştirmeğe te :vik ed lecektir. 
Halkı al t rmllk 'çtn ekim işleri 
de öğret kcl'(k -..:e icaıbeden1 "1l'e 
tıohumluk da ver'lecElktior. 

.İstanbul topraklarının kuru 
6ehxeciliğe 90k müsa"t olduğu 

teibit oluınımuştu . Bu ıt.ibarla çok 
eyi neticeler alınabilecek ve bu 
suretl.t ıst!hsalat arttırılarak yur. 
duaım için faydalı yeni bir saha 
da açılmş 'Olacaktı.r. 

--~~-

F alrir melıteplıler i~n yapı • 
Llcd te.W. oc mira 

tuarrullan 
Hamiyetli vatandaşlarmıı.ın 

ilk mekt-epleMokı fakir ve k:m • 
sesiz talebeler' hi.maye Etmek 
maksadı~ .Uk mektepler -.hima.. 
~ heo)~Ueri• namına kuracak • 
ları telİ&lıedn ve ölüme bağlı miı. 

ras şeklındeki ta.sarr.ufların mem. 
numyeUe kabul oJ.u.mnası Maaırif 
Müdürlüğünce aııikaıdarlara tel>. 
ı-a olunmuştur. 

tesir ekaİf. Füat art.tıruu1an bir l•===========:;r====I 
şemsiye ile baston vardL Onlar da 
mürMına enli, demektir. Siz sağ, 
ben selimct! .. 

AHMETRAVF 1 

Bu aalHı/t T oplıapıda lalıirlne 
ltönair ve azalı daiıtJJı 
Bugün mum doktor B. Ga. 

hp Halılkı Uatü.~ün ölümünun 
4 uncu yıldömimüdür. 
Meıtwmıun ailesi rUhuna Me-.. 

lut <*utulmak maıUadile tah&:ı:. 
t:lımış olduğu pa ay•; Topk31>1 fı. 
karaperver yurduna tEl>errü et. 
.m tr. Bu para He ıbu sabah fa. 
k r aileler 15 erk~ kömür, b·. 
rer kilo şeker, yarıımşac kilo te .. 
rey ağ. ve sabun, it Şer tilıO fa.. 
sukya. ndhut, bulgur ve patates 
tevzi olunarak: hem Mr aileleı
sevındrı. knif ı.-e hem de merhu.. 
mun ruhla pdedilmittir. 

ı.tuau tallmat
amııerl 

B r küçOk ıazete haberıı .. göre, 
hseleıin son smıflannWı olgunluk 
imtihanları kalkacaktır. Li eden me. 
zun otan talebeden. 7ük ek tahsil 7ap. 
ın:ık ıst?yenlcr, 7ükse c mektebe ve. 
7a fakill&elıere gırerken l'ır ınibab~ka 

tlharuna Wıi olacakardır. 
Müsabaka bnlibanı &ekll iYI. Fakat. 

orta. tedrisat mileaeselerlode .an 7lı'· 
mi MM içlDlle mubtellır kn&ilaan ta U.. 
matnaınelerinia kaç defa d•llttiline 
dair bır istatistık yap&1sa, acaba, 7f!· 
tün olarak nasıl b(Qrük bir rakam el. 
de edilir?. 

llORHAN CEV A1' 

meianko}~, büzun \ , mutt rlt blr 
ahenkten ıb rBt de r. Tuık musl-
lWi diye, blr san'at JUbe ı ve ~ubcde 
7eü;m biVCik ~·alk!.ırlar \ardır. 

Alaturka ml&Sik111 müdaCae eder
ken. ea. öıı pl&ıa Itd'y çU.armakta 
fa)"(la v rdır. Çilnku, Itrl'nin 091. dl· 
ter ~üo beıteki&rwrdan d h tok. 
daha gür. daha ca:llı \C hareketlidir. 

Itri, natmelen t:rkck e konuştur

masını bllmfışt r. Onun cserlcrı, rutıa 

ıe,,..eklııc, tembellik. baumlık detil, 
bir ,etaret, bir &ıod 8 ve asalet ve
rir. 11 e:rımiıJI. harekıete get cır, daha 
ziyade canlanır, bır kuvvet. duyıı.rı.z. 

Maalesef, alaturıta m kı, uzun yıl. 
lar u halt asırlar, i rı al edilmiş, 
O&erınde ça ışılm m'f, alaturka d~e. 
alaturkanın düşu:an rına b ı takım ba
sk, zav .. llı scsk?r cim ı lmij \ e tak. 
dHlı edi!ın~lir, Hak k1 ve asıl alatw-
ka)'ı bDmly nler, t nımıyanlar, onun 
ınukallıtlcr le karşı ka~ıya 8eUnee, 
d>et.te, bu kötü sesleri ve ıevezelik.-
1.erl çoL.: basit, bayaCl ve aşajı gör· 
mu kırdır. 

Alaturka muslkı pl7asasa. asıl ala. 
turka itin en fena ve muc ir reklim, 
propaıanda olmuştur. Bırtakun insan
ların para kaummak kayıu;;u. ve bı.ı 
utı.arda alatw'ka muılkl71 alet etme. 
lerı, bu muaild,Ji kt.ismara yol aç
mıştır. 

Saın.'at telakkisi ~ıfır, m~.k kültü
rü 6ı:fır, hatıtA nota bllmiyen bazı 
iman arın alaturka mus.kı Ue uı;ıaş. 

m l rı, ve bu iş n mut t.as.sısı geçin.. 
meler! gülünç ve hıız.ın ~etıl mıdir?. 

.İşte, bl&im mem1Ettette, h!!dlee böy
le o.mu~uı Buaun, halk arasınd , a
laturka muslkl deyınce, az çok güıtel 
olan b r ses mefh ımu anlaşılır. Hal. 
bulu, alaturka da bir aan'atlır. Bu
nun esasları vardır, ita delerı urdır. 
İncelikleri vardır. Notası vardır. Kül· 
türu \•ardır. Blnölr ee; 'e bu se91er 
arasında blnblr fa:"k \'&rdrr. 

GUzel san'atlar bir halk işi, bır 
Amme l i deii&cilr. Herk ı tüzel aan'a.t 
ın ubu o a.m yac ğı g bi, he kes de 
güzel san'at.lardan mutlaka zevk du
y:ımaz. Bu nihayet b•r kliltür \'e ae. 
''IYe, zevk ve bilgi meı;elelldir. Mü.. 
zik de, bir san'at ube3i olduğuna gö
~. elbette, musikı ile uıt"aşanlar, 
bu nevi seçme in;0aolaf' olmak IAzım. 
dır. 

BiZ. timdi.. memteklMe, müzik kül
tü.ril ve te~iD M oldulwau ~
auya mec:bUl'U&. 

R. SABiT 

ltalyadan ampul 
geliyor 

italyadan bugünlercle külli • 
yetli mk tarda eiektriık matz.erne. 
sı, ampul ve sai:e gelmesi lbek • 
lemnE!k tecr r. 

JA'.PON MENŞELİ MALLAR 
Diğer taraftan gıümrü'kteıki Ja. 

pon menşeli malzeme de kimi. 
lt.n pı) asaya çı.karılmı.ştır. 

(HALK SÜTUNU ) 
ihtiyaç dolayuile İf Gn)'Orllm 

G!lı.ıe. San'atler Akademisi talebe. 
lerinıdenlm. Mektep maaraflarıırıı ko-
1'\Q'ırbilecek az blr ücretle hetiıangi 
bir müeıısese \1'e7a tlcaretbaıaelerde, 
mlllbaa ve otellerde 7azıcılık., harlta
cırhk tasnif veaalre itler 7aıp&blllrim. 
icabında muteber ke!ıl de ııs.terebı... 
lirim. Son Tlgraf Hane Siltunu Meh. 
met Kema1e muracaatleri. 

Malar oaiyette 6alanan 6ir 
•ent İf arl7fW 

Lise 10 uncu auufınd87ım. llaU va. 
ziyetlaun çok bozuk olması dola:J'ıaıle 
öileden sonraları az bır ücretle ber
ban&l blr 7rde çall$t0Ak btfJ'orum. 

Talip olanların S. A. rumuzuna 
han&i bir 7erde çalışmak !itiyorum. 

Edebi Roman: 4 

Seni Unutmadım \ 

Nuri Yılmaz, karısının ıözlertnıin 
1çlne baktı: 

- Ne o karıcıttm?. Ylııe samoş ol. 
mıya mı knrar ve!'dln'. 

Nevin, 90! ehnln şahadet parm ğını 
alntndıı gezdfrdL, gillümsemiye çalılia
rak: REŞAT FEYZi 

Leyli. S n, i,Jab, lm cık, Yı 
b ıyanUnlı. rtmah taranmlf ı;açların.

g!lız eri.Dl lezdirdi: 
- Me Wli)-et e Beyefend . dedi. 

Buyük aev.o. duyarı.n. 
Suavı, Nev in omuuarma ba~
~. yeı n ık .ktı. Hı kaç :.au 7e 

a d n y ı rdı. 

Nevin o 1 uı arkasından uz n u.. 
ın b&tta 
- Nura. bu Sua.\i k.'bar çoc , ete. 

1 mi. dedi. 
Tabii. t:ıb L. glSrml.i,Jor n u un 

e kadar ce Ulmen, şa7anı tt.l ı at ulr 
k.ıuılı.. ltondislne tam mAnas le iti

adlftl v rd r Bu çoc: ta nedenı;e ta· 
~ tanım umd1. Zek.i, IH ar, ça-
luıa, krymetK bır ıenç. ben yaz.ı.. 

nuı b iln ~·ertoı S a\ üz lne 
ı . S ~e kadar da kaybettigl tek 

70kotur. Geçenlerde, be ye üe 
b ı. bir taahhGde prm ı...,_. 
t.-ıMı iç n bMı ınaılzedle bortula 
"eeaiN Dhn alacatıardı.. dt'lllP illl-

~eı.i m lWr.. b r it• ım malzeme harp 
dola7mle yollarda kaldı. Beledl7e, 
h lA ı rar ed yor. Bız, bu taahhlldu. 
mUzil 7apanuyac:a.ııız.ı hukuki yol ar· 
dm\ büdlrdik. Biıi dua ettiler. Uç 
7üz b n lira Uyorlardı. 

Netice matCım.. Suavı davayı ita· 
z ndı. ftte, Suavlyı ı~n akş , ev. 
deki yemeğe bu davanst k una llJL şe. 
rd. ne çağırdım. Sonnı, yakışık-h deli. 
Jtanl.ıchr. Tam minas le Homme du 
monde'dur. 

Nuri Yıhoaz ıuierek iltıve ett'l: 
- ll6cU.lerda, top! ntılarda kadın

lar araısıodakı mevkıl de milth"~tir. 
~ muuflaklye1lerı ur. Akı h ço
cı.ak. henüz bekar. İ.l ı de kazanıyor. 
Daha )'&fl ne, ba~ı ne". A.'ikerlığ nl 
it sene ev" el yaptı .• o'uz, otuz blr ya. 
ıwıda ur, )'Ok .• 

Nevin, bu a6ıale i dıkkatle d nliyor. 
du. B rden, kocasınwı kolunu tuttu: 

- Bana b&I' .t.ki. dAıba s67lec mıs n, 
XuriT. 

- Yok .. b"lınem, dedi. biraz basım 
aı1r'ı7or. ıaliba. bır V'isk' daha içer
sem belkl açılınm .. 

- YoL'lun musun?. 
- Hayır. neden yorgua olacağım .. 

seninle anc \e ,.alnız ik defa daOB 
ettilim içın m ". 

Nurt Yılmaz ıütıtil: 
- Ha ... Anladım.. bu mt am h ç 

dans etnred :ttn· oylemek ısti7orsun . 
- Tabıi y • Sen, sade içlyorswı .. 

v• etrafıır.chk ıoıeı kadını .. m ırtla. 
rın1 seyrediyorsan~ 

- Ha . H H:ıy darılma karreı. 

tım .. seninle daba faı.la meşıuı olu. 
rum. faıkat, şu Jart ıı .• kocanı »ıhıy ı, 

Tclflı zw.netme .. 

Ne\ n Jtocn ıntn kolunu tuttu· 
- Benim kocam tab"t y:ışlı del'

dir. 
Nunn·n go lerlıne bakar k llve et

ti: 
- Kaç ya ınd ın Nur?. 
- 43 değıl mi, canım". Bllmtyor. 

muııı ıtbi ne soruyl)r un?. 
- Clk b raz dana .. , 

- Merhaba Mehmet Beycljtım... ı 
- Oooool Merh ba Aşllt... Nasılsın 

bakıılun': 
- Çok kür .. s'z nası ınız Met\· 

met Bey' 
- Eh . ifle, )'Uvarlanıp 1.lıcU7oruz. 
- Mehmet Beycıghn .• 171 ki rMUa-

dım. Slzhı hani o, bir ya ıııı: aıt vardı. 
Onu ıeçon'erde callb&z Ş&h nln b~llk 
og nun attınd:ı gördum. Ne bale gel. 
mlf yahu? Salt n z gaUba.T.. Amma, 
hiç bakmamışlar ha7\lana be bira. 
der .•. 

- Yok At.at . satmadnn.. İşte o. 
nun cb\ a ınday z zaten... Bugiln de 
bu ya on ın için geld m. Satm17a 
nl7etlendim. Canba.z Şahlnl bı.Ndum. 
«Şunu s, t ltm da. dedim., ben başka 
b•r llll alacalnn. İyı bir m\)ştert bu
laver.• 

- Peıkl atabey, dedi. Saiıa iyi bir 
müışterl btr!tıyım. Yalnız. sl!!ll hayvanı 
ver de birkaç g n bend k~ın. İyi. 
ee bakayım. EUmın altında 171 bh
m\)fterl var. 

fje b:l y ben böyle halt karıştı.. 
rae&ğmı. Ve.rdiın Btr batta içinde, 
hay..anı bl'Cılgan eıtmi§1er. Bakımsız
lıktan ıberbat etm 1er. Ondan sonra 
da dk! yQz liradı11ı fazla vermiyor. 
lar!> dlye cerı vermtye -kalkmasın mı" 
Habluld, üç 7Qz eJli,ye ben aldımdı 
Bili)-orsun .şte .•• Yine satmaı.dnn am· 
ma, bir kestane dom ı buldum iti, 
delme gitsin .•• O yata.la baklakınnı 

- 44 olsun ••• 
- Biraz daha .. 
- 45 hayct!, bakalım. 

- Az daha .. 
- 46 iyi ml?. 
- Bır pa.rça daha .. 
- 47 tamam mı.,. 

- B.r parça dana ... 
- Artlk deve ... Dah:ı ne kadar çı. 

ka,yım. yahu .• tam 47 yaı:uıda1ım if. 
t.e •• fak t, bu kadar görünmem., bı e ••• 
Yalan mı? .. 

Ne\in, kocasının alnmd l km ık· 
lıklar. baktı: 

- Tabii kocacığım •. <bba çok ıcnç

sln .• 

Lcylfı 1'e S a~ı, ıeld ler. Otururlar. 
ken, Nun Yılro z: 

- Suavi, ıen bir şey içmedin, ya. 
hu, dcdı. acele ·~ unuttuk .. ne ıçer. 
sin". 

- Siz er ne iç yor>anız .. 

- Blı ' lısk , değ 1 m ? •• 
- Mükemmel. 
Garson, Suavinin tıardajına '!ski 

lroyaricen, genç avukat· 
- Sod ınt fazla koy, dedri •• 
Nuri Yılm z atıldı: 

(Devamı Varl 

sa1.tp da onl.l alacaktım. 
- Yağttl aa~ıjın tJl- amma, bak

laik rı ç k guzeldi, Ben senin yerinde 
olsam Meıtım.t Bey, satmam ~u ... Za.. 
ten. ne derle.r: 

cA.lnıs alı, sat yağı.zı, besle kın, 
bin c:km.:7a.:t 

Yatızı sattalına iyi ediyorsun am
ma. kırı satma... Satacaksan bana 
sat ... Ne lstersln? Peşin para ..• 

- D'ört yüz ..• 
- H<'lc hele' .. 
- SaM ~ J'llz ellf7e olur.. on 

para aşağı veremem. Alt& 7ÜZe de do
TUYU alscatıın. 

- Ver elini. .. 
- Huıydi, mübarek olsun ... Ben de 

sattım gitti. 
- Haydi ö7leyse gldelm de, ver 

ııunu... İşte parlL 1'urada .•• 
- Dur, biraz bekle... Su malılre

meye g rLp çtk hm. !:ite Şahm de 
geliyor. ŞlmdL biter. 

- Sen benim ~ez kaltağını bili .. 
yor musun' Onu bır kaı;adım mı se
nin baıldakırma, eeeebl G6nne artık. 

Bu sırada, Me!ıme<tı mahkemedeı 

çatırdılar. O, mahkemeye girerken, 
b~da1cınnı alacak Aşık, 

- .. Mehmet Bey, dedi. Ben suracak
ıta bek~orum. Haydl gozünü aeve. 
ytm .• çabuk ÇJk da, fU lşL becerivere
Ilın. 

Aşık, dll\·ara yaslanıp bekteml)re 
bll§ladı. 

le malzeme istendi 
A\"Cılar Ccrm ·yeti İrih.lsar lu 

Vekaletine müracaat eder.t* beızı 
bayilerde barut, s&Ç!lllA, kapsül ve 
emısah "" malzemesinin bulu~ 
madığını nalbU!'tl lnhlınrar id&. 
T~ı.nde bu ma ızemenin mebzul 
b~ şekilde mevcut olduğunu biL 
dikJ.erini bLdrm:Şter ve mevsim 
miina.9elbetile malzemeye olan itı. 
tiyaçlarmı anlatmaşlardır. 

Dlğı-:r taraftan memlekctimirzin 
lıer tl't"afmda v~ şe'hırı.m Izxle. son 
karlar ve soğwk!arın teslıı'le atv 
faaliyeti çok ar~m~tır. Doğu vi. 
lay.etk.rıımizden yaıkıoda haıyli 
mlktarda av deor.-si .geleceği tah
min olunmaktadır. 

DERİ FİATI.mi 

Tilkı, sarısar, zerveda d-erile • 
rmın Jhracatı son zc:ımanlarda 
hemen hetMn duımuş olduğun. 
<ian der' fiatl rn n bu yıl geçen 
yıllardaki gibi vükısetk o~ıya • 
cağı tabm"n edilmektod!:r. -

--1»----

EDEBi ROMAN No. 45 

Çıldıran Kadın 
y..,.ı ETEll iZZET BENiCE 

k-in içt içim yr)'\)rdu. Ti yalıdan 
~rclalıben ne MuaU:l Necdeti, 
ne Necdet Mual!lyı gömnüı.J, ~ 
de birib'irlerinl arama!k v.e sor
mak vealiesi çrkmı.ştı. Faıkaı~. bu 
anda Noodet için Muallayı göt • 
mek. ona iç-ni boşaMımaok, bütün 
Jüşilndilderini, aklına gelen her 

v ··vımrak yenilmez bı-i !bti. 
yaçtL Hemen ye.inden ka&tı: 

- Nasılsınız, Nedi haıwn? 
Hitab:le sandalyasını Nec1anın· ı 

masasına çekti. 
- Trş€kkür eci'i!riın "efl"Jld:m. 
- Maşallah topiaımışsıruız. 
- Ben mi? Bilakis 'Sie sem· r -

nnşl9 niz. 
Sonra ilave etti: 
- Bir buçuk ~ene;e }akın gö. 
?'~. 

- Evet :mkiln olmadı Çokça.. 
l!Şll)'Ol'llm. Askerli!kten dre iat'fa 
ctt m. 

~ı -~-:~~., - Ya. ,,...""" ner~-.. 
- B.r ecnel) şırketinde direk. 

törüuı. 
- Çak Ah\. 
- G~mlş olı.sun. Bu;gün gaze. 

telerdc savı.ıstuıuJırnuş biır kaza 
gördüın. Do.grusu cok müteessir 
ve mül'eesıs;fiım. 

Necdet, bu son sözünü söybtır. 
ken seıs' tTtrryor, gm1eri rovel • 
\-er n&:mbsı gibı kiinilıe parlıyor, 
yüzü tcl>essürm.hı-ll kaybed'yor • 
du. Neda da hfmen kan 
kırm zı olıdu gozkapaıldarı düs • 

tü. Bu bahse dair Necdctten duy. 
duğu her kelime zeh:.r1i bir ok 
gibli gö_ğsüne saplanıyordu. Malı. 
~uıp. kısa. iki ~ek~ brr cer. 
va.p verdı: 

- E\'et, g~i.lt. 
- Tekrar .geçmŞ olsun hakıi-

katen bad"&e çok cfıunmiyetli. 
Daha .leci bir fe18.k.ete am-.m kal. 
m&JYWJ olıınaıma ~dim. 

- Teııpcıkı1Wr edeıı:m. 

Hep dddı \""e resmi mütered • 
dit, do'kunalklı gôrüşüorlar. Nec. 
det ~a.bi olmak!~ b rabcr b'ra:z 
<fa iısfl1fefkar. Iı'akat, Muallayı 
thc,-b r sey söyPemiyor. Muaıta da 
hiç ağzını a(rmynr. Hall>l ki, Nec. 
det ş'Jrndi her f!t~ın söıyliye. 
b"I T &. Mualladan a..vnlırhn. 
hiıç oLmazsa onu d~a temiız, hu.. 
swi ha}:atında pek t'tiz vıe- nw. 
lauıDP otan ~ya »ıanet.iue 
ragmen daha af f bıralrınwştı. Ar
nı· -zamanda ş'mdi, ltal>indeki 
sevgi, mhundak· tutgunluıju a • 
yaıklar altına alınd11gı güm.ı.n .in • 
t.llkaımını da pok.:ila "'":ıı'bilı.r. Mu. 
-alla ki, bu:gün gazetel-er!n t~ ·ır, 
%abıtanın tesc·ı Ptt"ğ' bir fah!şe!. 

Bu aralık Necla dedi ılr.i: 

- Fc:tkat, Necdet Bey, gazete. 
l-etde bl'z. çok fena reklam EttL . 
ler. Haşmet S!Kh.r de, Ekrem de 
biz)m sam!mi ark-.ada.şlaf'ımızdı. 
N-e lmkaı.n ~. ne ~ ilçki 
ıçmşti-k. 

(De amı Varl 

ııo ı e ıı 
Pol iti kc! 

Alma-Bal llUll 
...... ıılllıda ' 

Y azaa: Almaet ŞGlail ESM 
,"il ; Şimal Afr.b hasekıltı ha 

Ça ibir hi.tküm verirken., bu: h 
.rekata."\ baflacbjı SM"ada, Çörçi 
l'n sözlerini !hatırlamak gere 
oldüju gibi, Alman • Rm lıa 
:haldk.ında tbir bü1Nm veırheen 
Hitler'in geçen :i ;lkteşrm tar' 
ııutkunda söyledğ.. sazleri ha 
tırlam&k ıca.beder. Alman F.U 
reri bil nutkunda demişti ki: 

c- .Bugün burada tttt1p 
len bu tezahür c lbulunaıbil 
beniırn iç n çdk k.üHetM o1mu 
tur. Çünkü tam şu anda d 
c~Lnde 48 s~atteriberi ıde 
ı-:etli yen' bir had' e beşlamışt 
Bu hare.ket d" n•n doğuda 
ı.ilımesin mucip olacaktır .• 
~rcelkt.en Hıtler bu nut«u 

r-Oyler.ken, d-og~ ceıJjllc "nd 
, d~et i had e d baslamış 
:unuyurou. Fakat düşmanın 
:t'Y'acağı akıhet hakkındak" 
Ier, bır mtng n fad "nden . 
ret kaklı. Basın Şeiı Dietdch 
kesni ifade ·ne ragmen, dıüşn1 
<'Zilemed . O zaman düşmanı 
z ·ım~ g:tbi gösteren ayru Dıelr 
bugün Alınan ga.zetclerıne y 
<lı.ğı b1r ya.zlCia Rusyada kar 
ıcinde döğüşmetlln 7JOrl'liklar 
«nlatımıya çahşr.-ıaktadır. 

Rusyaırı ezmek iç n ılkteşr· 
ı;rişilen bu teşeooi.ııs net:ıce v 
mey·nce, Ahnan ar, Moıskov 
.ılaraık L 'll·ngrad, MD6kova 
Rootof hatt uı ... r.nde k~l 
i~in sont :ŞI"·n n ortalarında 
hamle daha ) a.ptılar. Mask 
tclıli.k.eye duş ü ve b'r ar 
Almanlar tarafından iı§lgal 
}ecek g'.ib görü ıiü. F<iikat Al 
ileri .atı ışı hızın• kayb 1t . 
ımukavcmeti rtlest . Keş ~e 
Ve Almanlar, a.•ı aydanmr: 
vaım eden 1.aııırruz n-tardk ti 
ara vcro!kler ni b'Idird'l-cr. 
manlarm söyledikler ne göre, 
'bahar geldig 7arr~r.1, t&kr:r 
nrrtm har.llretler'r. ba lııyac 
iardır. "Fakat M:aba iıtrri! noe 
yor? Çünlkü sont r'n orta~u 
yapılan hamle muvaffak o 
dı.ktan son.ra Ahnaınlar get'i 
Jdlmiıye lbaşlamı~lardır. Ve 
far da çekilen k t'aları takip 
mdkt<."dır. Almanhıır bu g rı 

kiUşi, tertiipli b r plan kabı 
gösterrni.y'C çalışnwlar \"e b 
<la Rus ba*11Smm biır tes rı 
<tuğunu kalbul "'tm:ıyıorlar. 
im- -:s~. Almanları 'bcngun b 
linde göstermckt ıci"'l"ler. Ac 
bu iki .tckiıanın hangiısi doğr 

dur? 
Harekatın gel~mesme bak 

dığı zaman, h r ki ~raıf ıd 
mı iJ d gru O• r k .kabul 

mek ıroünıkün dt d:a-. Ga 
:-tak.kat .ilcisi -0rtasmdadır. C 
l~ü Almanların g r· ç kil~ 
tertipli ıbir plana uygun gibı 
riinmt.~kted·r. Ruslann elt 
nnde be1 rm · b.r t€$(ibbüıs 
dır. V-e bu tc.şdbbüs beışlııca 
-rımda ve Mosko •a bölges:nde 

zilmektecl:r. Almanlar, Swas 
pol müstesna olmalk ü-zere, 
tfm Kırım yarımadasmı elle 
geçiıımişlerdi. Hal>uki 
doğudan Kerç v Teodasya 
hirler.ni işgal -etmişler ve ba 
da Öpat4rya'ya iıı!lkt-r çita 
1an1 ... Almanlar. Öpatorya'y 
kanlan Rm .kuvvetlerinin 
editdittkrini kid"a etmşil 
Rwılar, 'hıu iddıayı teyit e 
rnilş~rdir. Eğer bu hareket 
r.t>eek ._,ıursa, Almanların Kı 
daki durumlan pek ziıyade 
~aşabihr. MoSkova ıbö~ine 
iince. ıburada Rus devlet me 
b.r yarım ay iç ne sıkşmış 
lunuV'Ordu. MosY.ova bu saTı 
tehBkes'm:l n ta:ınıımile k«t 
mustur. Ve Alın.anlar bu 
de İle \e sonteşr·n hareketi 
de bı btr zorLulk'a e!de ett' 
VolokQlamsk. Mara.yoolavetB 
ja:sk ıJbı şehirleri basaltm 
ciır. Ş~malde ve hel Fmla 
ceplıes nde de Ruslar t 
eller· r.de bnludurmakta ~r 

Bütün bunlar dogru o 
beraber, Ruslar tanfında.n 
edildiği gl>ı, Alınan 'kıt'a.ta 
bir bozgun alameti de gö 
yor. Ruslar şimdiye kadef' 
cephesini yardıklarını ıddia 
mişlerd?r. Almanların bır 
duları, hattA bir tü~nleri 
s:ı- al nd ğma deh- b r habe 
memiştir. Yok ed le kıt' 
balı eclildi. Tank t'lp ve t 
tın alındığı bildir'ldi. Faka 

(Dnaım 1 tlneQ 
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Cenubi Amerika ve 
harp - Almanyaya da· 
ir yeni riv.ıyet\er - Nor
veçte geniş suikastlar -
Sark cephe.inde vazi • 
yet - Libya cepheıin • 
deki muharebeler 

f AVR U PA! Ka e • e ı ek 
(Bu yazının metinler~ A.tı:Jdoıu 
AJan.ı billt"'11er·ndcn alınmıştır) 

Telhia eden: A. SEKlB 
CENUBi AMERİKA VE HARP 

Riu k.onkr ans. ı;orüşmeleı:indc n 
H baı.,ın n.e~nyutına d:vımarak 
ai'o.g:.<ıc.ı.\.i "1UKW?nterı çin.arn.Bll:t 
mumK:uı~dı.tr: ı 

lı J:ı,1,c.;ı,k Anıcrlka, Wtiın Cum.. 
hµr~yctJ.C.rue hı \Cr o.c\ıcıJ.uı ..,_ 
ro....ncıak.ı d:pıon:.alık ım.naseoet. 
lcri lrest1<ımek anusuıınaaır. 

kı.wvet!erini tazyika devam et • 
m..,t' r. Çevırilon Halfaya bölge. 
sinde 100 Milhver &slıteri dün eo<:r 
edilmiştr. Suriyooeki serbcııt 
Prans•z kı.wvetlednln b'.r kısmı 
8 uıci İngiliz 01 dwsunu taık\·~e 
etmek üzere L:hyaya gö~ril • 
mişt:r. 

2) u..c.ı.e" ~ h.merlK..lnın ou d:, .... 
kttrre aıt tıı.oıım k.ıııannTaıc bır 
kafile usulu tcSt;lJl.(' k:!!k.<:"" rgı da 
t·nı<!i,ıı;·or. ' 

3) "•'L'-yet Va<in~ton h'"'-··r ];, • ,, ""'-Ull:e. 
! '"lı.)g,w S" ~aail &""rp yarım kü. 
~ .. ..:>ı L.uııı..zıur..ı.J t..:lı ıı~ t.:..rrı. oıır 11.1· 
ıVlr """'ı 1..· .Jrr"' .. t 

~ g "~4 "..a. :ı.,avvurunaav.ır. 

LLıt.._ !)~')..ası n1aı. !...t!crı bu:n-as.. 
sa ~un1aı, ~.> ..... ırW;.;.A.\CQlr.1.c:r: 

•b.t..J:..,'i;,l\. ıwı~-.. .ı.tta Leu .... ~i A. 
n,er1A'"J ... 1 J.ı•· ...,_ s1..ı.r..LKten1cxıe {.:;a. ..... L. .. 

• LHUuı /\.rneı.ııA. ua ıstıı.at nok. 
taları Vu~'UıQ 
<i· " !;•-lıVı,.;ıt hUloti.>U'.!'-

...ı.~ı İll..t'""'"'Q 
.ın ·- • 1 ı tıncitu.. ettır. 

4Ş tı.ı.u-ıK.11 Lenı.t; Jı rı.rr: . 
tt"J •• a..>- u.t trı m ~ .. r.ııs.anm 
l.J • • aıuın O.ı:u.ut;uı uc..n 
utı lı1ı<UC ner ... .. 
Jı ,., uıru mt maut."re \-C 

~ı Lurıu a 
1 ~u..t.aıuı...,erc:: intız...ır 

o unu; ur .• .l:ı 
r ...... .ı ıu.u"'c.:ı.Jll J a-..ı .. 11 esn.t SU4eüı;:u s.--

" L1...ıl' .... ·uı ıun.erıt\..aı.. 
rıu ·'J.ı.ıoc SLı~ 
net "'""n eeğ..ııi zan • 

l•..U..g:ın w 
ArJ~ıLL..ıı 1 • .ır : ·l.:.l.LL...Şw.r. ~ı::cu. 
\:ar ı r. "' -~J e J.\ı.i.L...r1n4.., CC-
., "· '""'nuoı .t\.nl\.:. 
ıetkr ı de tı . •..ılUaıt, uev. 
k ı<.r~ı_ı ırac..o ettı.gın> 

"'ı .c:ıır. -

AkvlANYAY \ DA'~ 
' uı YE..'\i 

. l:H V AYt;ı Ll!.l( 
Is\· 'teden 

n • ı;C il c.ıı- haber AL 
l<.j ı \..ı1..nc .l\.Urı.. n 

r -ııaı ~ ~'J ""3.ii"aıu J.liıa... 
•~c, ın n~tu ) . 

J"u·.ı}'or. LJ• .ı. ... e::un:ı bıl-
na 'li• Jıaıt>cr aıan .kay_ 

1
1 

ıt "'uı.n Ç K;l 
.ı.vlar n ittu habC.i,.""e &,Ole 

'--ıQl LJ gt.:.Ch !.sch•· ı 
lan bazı ~ 1 ııı do.;tu o.. 
tir. hun ta-~"·Y la;· te\·1~.f emım~ 
.kı ya, erı ~ n ba•asında Mareşaıın 

ulun Jvor 
Nü ' . 

RVE<,.i E GKN!Ş 
• SLl.KA.sTLER 

Norvoçl<! 
talama . g&)'t't mt>hıım bir bal 
rg.ır~<lo~r~ıtetı ke,fcdı.rniıjl.r. 1 

rln No. , ;ı, ~uldan yaı'<iım gö· I 
"dar ıc-ç ıatnn,u·ı·crl.cri yıiz 

U Aıa~ ... ,,j vasıtalarına kur-:.ı j 
•Kı,.p 'd .. ' 
'l"• ' m rar .r. Yuzlcrcc Al.. 

•n ı.yf·s .. . .. / 
kctl .. • ı oımu§h.ı<·. Bu h&rc. 

eır •buy"' b. 
•ar1 n ~ ır dikkatle ha;ıır. 

.. ' ·~ ve -cuırart.os · ·· ' 
SOk~rkcıı ! ı gcıı:u şsf~k 

~ apıln:ı~tır'.c~t<0rdc ay.ni saatte 
buJnı,ı . . ır.nnlar mu<·r~'lllcri 

U..!\ l'Çlıı b .. , ... k 
frtliywı~. I.! U) u r;~·rctlcr sar. 
ı·cç~l'ki Alnı U haTC1't!kr, NOT. 
met ed ~;~nları ve bunlara hiz. 
d en " ,r\'"" 1 h . 

an k«id.rnıı . -,. ı - aınleri orta. 
selc:u1111 " . ; a .\'<:m.n etmış k.i:m. 

·Ut'ckJ,.-. · 
nı.yct.n eserict· ·~p gıızıı w ce.. 
">A ır. 

RK C1':P.l{ • 
A E.':>!!-1 DE VAZİYET 

manı•ra .. 
~. gart " 

Krz ~t'SJnıınd ' -ı:t'f!. .. n.ın tr.cr .. 
· t:Jtıkı çar1 ,~, '":, \'a"dai kes; • 

•k!C<J' ,. .m.,.ar dC'Va t 
ır. o:>ı)\~ye•, . . m e .. 

Yapttklan , ""ı-·n Öpatoria'ya 
S hr~ ~ l:fu oı-yetlor &cıka;k'crd l l};ür.de 
rerc Yln ed·' . :ı \"e ı:.vleı>de 
ıar . .. 11 ştıldet~i .. . 

Al<dcniızcleki deniızaltı haııbi 
·lı&kk•nda İngi!z deniz 'kıı.ıman • 
<lanı şunları söylem~itk: 

•- Almanlar Llbyaya giden 
M lhver kafileler!nin yüzde alt -
ıını.;ının lalhriıp eı:Umeo;:ne mani 
otma.k için blı'Çvk dC'lliızaltıları.ıu 
Atliıntilr.l-cn Akc!enirıe geti=ıi<ş -
!ı:ıd'r. Deıı:zalt!lar <bir diİ!ş.ınan.. 
dır. Fakat hak.kında gelincbile • 
ccık bi rdü~tn. Bu hwusta iyi 
muvafiakiyetler kazanııy<>ru!Z.• 

Alman· Bas harbi 
baagl ılı.!1ıada'l 

(2 inci SJh'.fecten Devam) 
yonlarca ııkerin dövüştügü bir 
cephccl-0 tertipli ve ;ntizamlı çe.. 
kıi.me h;ı;ı:ek.ctinde de bunlar <>
J.4ıan işlerdir. Doğru~u e[;eı: btı
guıı 11.u.slar, yaz aylan içinde AL 
mantarın gi:rl~tikleri taarruz ölçü. 
sünde bır harekete girişm~luse, 
bu taarruz<la ald •k4rı neticenin 
har nokt:rdan çok kısır olrlu.ğull'U 
iddia >Ctrock yerind~ olur. Çünkü 
ne kurkıraıbildikk:ri taoıımi<lnrın 

genişliğ~ ne de aıldııkları cs:ır \"'e 
g;.ıı.ır.ctin miktarı bakımınd"n, 

netıce ile övüııülemt'z. Hay.r; Rus 
b._..rısımn önemi orada değildi•·· 
Rırs başarısının önemi, Almıan.yayı 
kc..in ı:eticc almaktan alık<ıyma. 
s. ndaclır. Bu kad:ııı: •;e~illi ve par
k<: zaferler arosm<ia 5<"ziılen AL 
man muvaff.:ık(yetsizliği de i~te 
hudur Almanlar altı ay içinde 
parlak z~krlN ka7'ondılar. Rus. 
lana a~ır kıryıpL1r verdirdiler, 
Gen>, ı·e Z'Cng:n wprırklar i~g:ı l 
ettiler. Verimli sanayi bölgelerini 
elle.nnc geçirdiler. ~·ak at Rusya.. 
uın mukaveroi!tini krramadılar. 
Bir sürü parlak ve münferiıt za.. 
forler hedefe \·aram:ıım.aıLn be.. 
hrttıgı mu\'affakiyetsızliği gizle. 
nuyc çalı~mak beyhude emen.ti~. 
Ruslı;ı·u1 <la d..rndik duran Aln:an 
ordul;ı,rını bozguna uğramış gfüi 
gösteı :r.iye çalışma.Jarı iru;..,ıılarnı 
aniay.şhırı ve zekalarilc ala·y et. 
mektir. Ruslar, Almanlan ob<ızgıı. 
na uğr8'tmış oLmak iddiasından 

va-«ıı;eçcrok, Almanların -ellerin. 
de bozguna uğramamış olına:k i<i... 
d~ıııı il<.-ri sü.rel"lerse, olay !arın 
rcalitesint: daha uygun söz söyle.. 
mis olurld.r. Bu, ciaha rr.ütcva'Zı 
'Uir .ıdia olabilir. F"k;.t ikı sene. 
deııber i zafcrdt:n zafere k~<.n, 

her lutlujunu koparan ve bir \'il. 

r~ta bü;yük de \'le:tlcri <l<cviren 1 

btr ortluy·l!, ilk <lefa olaraık. mu. ı 
va(fkiyctsizti!lc uğratmak, dıi\'bir 
zaıt.an mütevazı ..a._ı·ılaırmyacak bir 
b~rıdır, --c-snasıf'<la Gllı) .. 

1 
ç~rpı,ma. 

:\:!uharlıtıc nı.c " u ı·u·nıı~Lr. 
Çtteciı ölmiht"YdanıtJda 1300 de 

S , ur. 
O\·yeth..:ıre ... 

kıt.'abrı 'b gu"ı?, gece So\·vet 

Soyguncu ile boğu· 
tan cesur kadın! 

azı ke . l , 
mana k sm er>nde di;~_ 
• arşı hahvett ...,... 
aı'<lır. Stok!!ıol ;d· e çarp":mış. 
lıcre °"rn S rn • n gelen haı "v ' ovye• d • k~dc Bri~ • • or uları mer • 
'llctre ka.cı şchrrn<> 60 'k:lo • ı 

ar Y<ıkıa•m l 
ıJUn nttkc\sl 1 :ı. ?Ş ardır. Bu . 
•rruıza b~ıa:·~.rak Alıııanya ta.. 
l· aldı~ı ttih<l ü '!: odanb_erı maruz 
ııs ı · n en hi.rv(;ğ·· 1 .. ın.ı a bulunmak! d ... u ....... r. 

ncf'un Rt>Jla~ .. a ır. Liou-dL .. 
Mojaisk'i •" l~arafıncıan işgali 
' 1 • lna d· n ,. 
' •d.t eden " c ec.nuptan 
k '·- ~UD7.7Jllm k , , 1 M.Jlu aras d :t.ın:a.cı·n 

Y k "Eııı· o"' .~n ~ Yap:lan taz 
"' ' '\l · a ıt • l\.,v,ı Rtı~v r rmakta.dır 

h· . •sınct ın l . . 
••ı...ı liı:'kU"- . g, rilen ve 

l " h" uı.: lal m .. 
•O ıı -O<Lbn· 'a ll<>rmü., ve 
krı ti'm'~. ,,· ze Rts kı.:~·,·e• 
• 'IUı l\"a.'eS:ko ~ • 
ıa.•l'}"ettc ıbulun va "eı>iırıs'.r-de 
•l•r kava·< , __ ,,:na1<t3<lır. Bu 'kıt.. 

1 ~ r.v ı lclnrn ' 
~ r~~r. Gr-c .. n curr.a .~a .. ahşık -
.sk l!\ di;.,,,, L cunu Moja 
k -.-.c,,. nu Ekl'aları .• 

Sül<>ymaniyode Febva yoku • 
5uıııda 6 r.u.rr.araiı evde oturan ve 
'far:ı.k<:ılarda Kr dokuma fabr~ • 
kasır.da çalışan Flkret isimli tıir 
>kadın n'\·e.ki aksam ~ nden çıı. 

krp evine g~kr:<en Mohmet Ali 
ı=indc bir soyguncu çan tasını 
krpr.a Jd-;-tcmiş kadı~~''.ız uw., 
mü.dele! boğuşunca yuımru:elı.ı·Mak 
lkaQrl't'jlır. M<ilmı<'t Alı· biliihare 
yakalanmıştır. -
Hitlerin Başkuman. 
danlığı ve Amerikalılar 

'N"e,-york, 13 (A.A.) 'Hille. 1 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Moslrova 13 (A.A.) - Sovyet 

ı ebli.ği: 

12 sonkanuıııda copherii n bazı 
kes!mlcrınde .kıt'alarımız ilerle 
meğe dt?Vam cci-erok şiddetli mu· 
harclıe!erden sonra lbir'ltaç mes • 
.kiln mahafli zaptetnnı.,ıerdir. 

11 oonkiinunda 12 düşman taıy. 
yara;i düşürülmüştür. 3 Sovyet 
lızyyar .. 4 ·kayııptııı. 

AfJIERiKA'DA 

Milli lıarp is
ti/ı:salô.tı k omi
tesi kuruldu 
Va~>ngton 13 (A.A.) - Ruz • 

\°elt dün gece bir kararname rte 
.bir cm ili hat1> ı.stihsalatı Jr.omi -
l'e3'• llıdas elmi~tir. Komiteye 
ma!ıatı:i lıakt.:ınılik kornitl'si reis: 

Kıt'asındaki 
Huzursuzluk 

12 sonh.ammda 3 düşman tay • 
ya~i Maslrova civarında düsü. •· 
rülmüştür. 

WHl.!am Davls rıyaset edecekti.t-. 
KmrJte hfilk arasından., endüs

tri ve iş ımılıitlerir.ıden seçilmiş 
12 3.z.'.ldan mürel<ke<pl.T. KoııUte.. 
n.~n \'azi.fc.si, .Aırrıeriılmn harp is • 
lhisa:Litını:n devamım te.ınıın ~n 
iş husu.>unda çıJ<an iılıtıLiflı an~ 
:leler> halletmek, grevlere ve 
patronlann ~ş1eri duTduırmalarına 
Jnani olmaktır. 

(Daşn1 ... :~&!ı.:1cn ·.le·. am) 
\•u~turnı:ık imkiınuıa _ arzu etse 
dahi _ bu hava ve bu şartlar ıı.L 

tında tamırınile muktedir değil. 
dir. !Uuklcdir olamadıkça da va. 
hamet eksilntlyccek, artıw:aktır, 
Hatııt Fransa ve Belçika.da sınai 
müesseselerin birçoi:,'tlnun şimdi. 
den m uattal ~ulunduğu rcsmın 

ilan od.ildi. Ual.k.aı l>.llltuasma 
ına.hsus büyuk şehirlerdeki tes. 
h in !mnları dahi kömüzsüzlükten 
5Ölldüxülnıü.,tür. Bilhassa niıtus 

kesafetine sahip, sadece rniiswh. 
lik şehirler hal.kının dedikodusu, 
men{i \•a.ziycti otor>tt-.leri zayıL 
latan c.n ık•skfo ve tahripkar si. 
lfilı olduğuna ııöro nıc~sul mcıL 
lekctlt:rın her noktasına kadar 
her ş~kitde bu ıııcnfilıgin tesir e. 
deccği ve bugünkü byanları, mu. 
h alefetleri, açlık ,-., seblct akis.. 
Jerini, sabotajları, menfi faali) et. 
lcrt kat .kat arttıracağı şüphesiz.. 

clir. Bu itibarla cı:phclerdıı Al. 
ınaııı)·anın \aziyeti ne olursa ı;L 
sun hnlkın ' a.ziyetin.in hu olduğu 
ve nilııti zaferin kimde kalacag.ı. 
nın bclü olmasına kadar da pno 
Alnıruılaruı ınc~gu.l arazide t a. 
maııu tauıaıııına rahat tdcıniye. 
cek.lcri anlaşılıyor. l\laahaza, bu 
sır{ Almanya)& karşı ve Alınanlar 
ıçın tabsisen \'ukua gelmiş bir 
\"aZİ)et değildir . .<lliste\'li ku\'vet 
daııııa kim olmuşsa ona karşı ta.. 
rihin her deninde ayni hareket 
ve ayni laha~~üslcr vukua gelıuiş.. 
tir. Bugün Alınan)·nruıı yermde 
A\'rupa kıt'asını çiğneyen, istik.. 
ıau~ri \ ·e dt\"lctleri deviren hangi 
km\·el \'C iktidar olsaydı \'aıi. 

y'CI yine t ıpkısı ola.cak '""·· biz 
yillc a;·nen böyle diqünccek, böy. 
le yazacaldık. Musoliııi'nin son 
nuln:klarındaıı birindoe: 

Malezya da son 
harp vaziyeti 

General Vavel bu sa
bah vazifeye başladı 
Londrıı. 13 (A.A.) - Uzaık;;ark 

ın1.>harebekr~mkıı b~h:,<den An.. 
nalist ba:şkumal'danll(t'!a tayin e
<li1mk; olan Gen<:ral Vavel':.n Fe.. 
leme111t Hindistamtııdıı:ki \karar • 
,gahıııda bugün vaziıffye lbıışlamış 
Qlıduğunu yazmıs ve orada du • 
ru.mllıı tchtlkcli oldt>ğunu bildir. 
1ıniıştır. 

AnnaLsl'e göre J:ııpoaların ge· 
r!'k a 0 lrer ve gerek malzcm<ce 
cz;ci fai:k:iy~tl<'ri kary,sında Ma.. 
!ayanın ik!ııd ba.5 şc:hri olaoıı Ku. 
aLa Lumpı.ır'u tcrkı.:'tmc'k zaru • 
reli ha;ıl olmuştur 

-- ·O----
Tanjada esrarlı 

b ir infilak 
Tanja 13 (A.A.) - l\farsaHı ma

halle~inde M.ilıv~r ajanları tara. 
undan Cebelütt<rık boğa~ını gö.. 
zetLrunek i~in k\:1lamlan bir ev, 
sıdde• !i b'.·r nı) l.lkla haraıp 01m1>~
lur. Bir kişi ölrn~. in<ı kiŞi de 
.ağır sı.retre yaralaııanı~tır. 

-~-· 

Yeni karın ilk kazaıı 
(1 !net Sahifeden Devaml 

kay.maısı dols,yısil~ sab-<Jıl.:yin 

saat 8 e do;\ru Köprüde Cir kaza 
ol.muştur: Eminöııünden Belx.ğe 

gidtn 1947 numaralı \•alm~n n 
idaresindeki 257 numaralı &:bek.. 
Eminönü tramvayı Köprünün Kıı. 
dılOOy is'kelcsinde yoldan çlkmı~ 
ve Ziraat Bam<ası cih~ti= doğru 
b ir miktar ilcrkmiş-llr. Tramvay
dakiler atlamı.şlard r. Yol bu mü.. 
nasc•betle yarım saat kadar kapah 
'kalmış, Bcyo.flu, Beş::ktaş tram.. 
vayları Karll'köyden dönmüşler
dir. 

Dün akşam saat 19.30 da bir 
yük arabası Aıksara.y Val'de camii 
kar~ısmda çntn1lra S<>planm:ş, bu 
yüzden i.tcnbul tarafından gelen 
bütün tramvay !ar ornda ara.ha. 
nın kalktığı zamana kadar ;'<>l<ia 
lbekkmek mc'C'buriyet!nde kal. 
m:şlardır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

( 1 tncJ Sıhi!l:'d('n Devam) 

ibir tSÜt verme -P.\"'İ• tesis olun -
ması fakir annelere, anneleri 
haı;lalanan, ölen süt çoeuklarına 
süt vı:.recek olan bu l•vler:n her 
,;emlte açı!ım:ısının tı:.menrri olun· 
ın ası \~ b"r de umumi m~lyette 
olmak üze re bır cÇocuk tasarruf 
san<iı:ğ'tıı- ckurulnı~sı. Çocukların 

kumbara ıneydudtları bu tasar.ruf 
~2.nd1ğına verikrık fai1:1eııdfri • 
!~ek ı·e ki"ır<lal\ 'bir kısmı mcv. 
<l:uat sah"•bı küçüklc"J.·c V\ .. ı iicc«k.. 
tir. 

Ki"ırın diğer bmıı ile de faydalı 
~şlcr YUt>tlaca1~f ır. 'FJ· l~h~·ı~ vf'.ni 
>ds,re hqveti inli.iıai:ıına geçilmiş.. 1 
tir. B•1 inlılhap!a Cırmlıuriyet kız 1 
Ihscsi muall:mf:r'ndPn B:r,an Nu. 
rlye H3yırlı. eHise tüc·carı B. Hııfzı 
Söylıemezoğlu, L"kcar İhsan Ço

l.ıanajlu, ga~ıe,n:ı mt>lıarrirle • 
ünden ır.uallinı B. Büi~nt Hcım
di ErLm, IT'ualLir.:1 !\t.:'C'.'.lfi Ar~an 
yen• ıdurc heycl.1e seç !ınişlerdtT . 

10 milyonluk 
Amerikan 

ordusu 
N~-vyork, 13 (A.A.) - Nevyork 

Taymis g3'/.ete.--ine göre Birleşik 
Amerika ordusu 8 _ 10 milyon ara.. 
tıın.da askerden mürek!k<p okcaık. 

tır. Bu ordl! evsafları gizli ~utıı. 

lan tanklar ve esrarlı sila.Jılarla 
:teçhiz olunacaktır. 

A vustralya harp 
meclisi toplandı 
McUıurnc, 13 (A.A.) - A\"US

tralya harp meclisı bugün toplan.
mış, Başna.zır Mösyö Curtin ile 
lllösyö Çörçil arasında Gaııbi Pa. 
siUk'de vaziyet görştilmüştür. 

Kanhca cinayeti 
Kıınlıcada bir aile fa-elası ol. 

muştur: Kanlıcada oturan Muılılis 
isminde bir adanı taşraya git.ır.·i§ 

ve <löııünce karısı Suıc.hycnin ihc.. 
net ettiğim duymuştur. Buoo.n ü.. 
zerine de mahkcJl.t.•ye n,üracaatle 
bo,anına.k davası açm~tır. Dün 
sabah bu davaya bal'-lın.ş ve ba. 
rışma kararı verilmlş\ir. Karı kQ.. 
ca evlerine dönerkı,n tekrar Ka\". 
,gaya başlwmışlardır. Evlerinin kıı. 
pısı önündL· genç koca tabanca.. 
S.i:n~ ~·ek.c:rek karısına al~ C'tmiş, 

fal:.:.t hir kurşun lsıııbet c:yliyerek 
hnfü yaralamıştır. 

B:.mun üz<rine Muhlis bıçağını 
da çekmiş ve karısını göğsünden 
karnı-n.dan bıçaklıyarak öldür. 
müştür. 

balıkeıir-K tabya 

- insan nc\·'i denilen ınahlü. 
kun ın ukadderatınuı yeniden ta.. 
yin edileceği bir harp içinde bu. 
Iunuyoruı .. 
Dcnıesine ve bu .sözleri iJc in • 

sanlığı sürü tc lilkki rd<'n eski tc-L 
kin ve istila devirlerini ha tı rlat. 
rn.asına rağmen insanlık idrakinin 
felaket ne kndar goııi'!, mücadele 
ne kadar ınu:ızıaın o.lur..a ohun 
sürü hali nde bulunmaktan çıktı. 
ğmın ve ternkkiilc bo) un eğmtk.. 
ten kurtulduğunun en ) -e ni m isali 
nıuhakkak k i, A\"r upa ıu illet lerL 
nin b ugünkü durumud ur. HerŞ<'y 

anlatıyor ki tarihle devirhr a. 
çanları nlsbettc dnlıi olsn leni 
yeni zafer, gnlibiyct, lahakkiim, 
tazyik ••e istila arlık i1L,an lnra 
herşey i olduğu gi bi kabul etti rmi. 
)'O kafi gelmiyor; bi!Ukis insan,. 
!ık: Beşer saadet , .e rahut ııu, her 
ınilletiıı ken eli kondisi.ıi idare et. 
mesin i , .e m üslakil yaşamak ül . 
lriisiinii her tüdii ~arta rağmen 
fiilen iz.har ,.~ ifade ctnıcktcn ge
ri kalmıyor. 

Ci han tekrar sulha kavu ş tuğu 
vaki t diinya harbinin mııJıascbe. 
sini yapanla r ınuh:ıkka.k ki bu 
noktay ı harb in kıuaııılı~ ve kay. 
bL'<i il iş i üzer inde top kadar , ta nk 
kadar, tayyare kadar tesir göster. 
nıiş bir unsur ha linde bulacak. 
!ardır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Francala imalatı 
(2 inci Sah:ıc.'Clcn l>evan:J 

•- ŞEhü·dclı:i francala ihtiyacı 
içi,ıı şiır.diye kadar 86 şar lciloluk 
25 çuval un tıtlısis odiliyordu. Bu 
hesaba göre şehirde 2000 kişi ka. 
dar francala alıyordu. Karne usu. 
lünün tatbik mc. ''kiinc konu.Lma. 
sile şohird.: francala i:htıyaeı tama. 
mc-n kaldırılaca'k \•e bu karar. 
dan hastanlcr <le istis11a cdilmi. 
yecektir .• 

( l lncl SahL!caen Ue,·aınJ 
.sonra şiddetli bir sars:ntı ile dur_ 
mil§, içindoki yolcular da bıırbiri.. 
ne girmişlerdir. Vaık'a seat 19 
buçuğa doğru olduğtlfl'lcL"'"ll karan.. 
lıkta cl fell'Orleı·ile trenden fırtı. 
yan yolcular ve tren memurları 

tünelin ağzına dayanmış kQll ter 
içıncle bır köyiünün deli. gıoi heye
eanla mütemadiyen cdu.rwı, gıt. 

meyin, gitmeyin. diye feryat et. 
tiğini görmüşh rdir. Yorguna:.ok. 
ta.n bitap düşen köylü bir112 sonra 
hattın ilerisir.duhl leh!.'Keye L;-a. 
ret etmiş ve tün.elin ağzınoan üç 
dört yüz m. tre ilcrUr.de görülen 
manzara hcrk{;si deıhşcte düşür. 

rnü.ştür; Tün.lıkn sonra ilk k~'p. 
rünun ı;ckış nokt;ısıodan on =tre 
kadar ileride hattuı üzerıne d>k 
ya.maçlardan oda büyvkhığünde 
bir kayanın dü;;üp ~ldıgı görül. 
mu.şlür. Yolcular ve tren rr.üs1.ah. 
demini bir saat karlar uğr~lık. 
ı..ıı scnra .kayayı yolJan ~asıya 
itınışl •. rdir. TrL•nle beraber yüz.. 
lerce y<ılcunun hayat m ·kurtaran 
koy·1ünün adresi alınnıı~ ve tren. 
de bulun<>n y<ıt.culaı kLııd.s.·ı:e 
rr.ütEacldit hediyeler vcm:ijler. 

dir. Macar ordusu 
Köylü, ci ıır.iryolu cl\'3.rınd~n (1 :r~cJ c; ... :1~1ı-ııc:r. Dc\.·am) 

gEçErkcn lep<M:rdcn yuvarlanrtığı ne göre, son günlerde Macarı:s.. 
anı""ılı:ın kayayı tc::acl-Jicn gör. tanla yapılmı~ otaıı müzakcrelEı· 
muş ve tr fotı gtluceğ1 tarufa doğ. neticesinde Macar or.duouna Bal. 
ru Jür'allc lto~·l'uya lH.~lam.~Lı.r, kanlarda) t.l:l bazı \.:azıfelcr veril.. ı 
Tam bu sırada tLu1d ı~; uden gc. miş.ir. ~lacar ordusu Balkanlarda 
çerken tr~r,e ra.tlıyarak ieryada ıbulunan Alman kıt'alannın yeri. 
ba,Jaıııcşli.r. ne gcçccuk ı·e ht.> kıt'alar <!>aska 

'& sef('rfnde Yııtı:ııca.kJ n hır 
•rnııı bir <nı" atin· ttx'·Uan Ja.r-dı. 
dır t • .,,,. etımekte. 

rin Baıkıumandanl ğı üzerine al.. 1 
masmdan b:rhsttı~n Amerikan j 
mabbuatı mcs'uliyd!eri üzerine 
alabikocek yüı:<ısek b'r general bu. 

hı.nrnamasından doğan zarur•tkr. 
den dola.rı Hitlcr:n bu kararı Vi..r .. 

diğini biklirmcktedir. 
1 Ziraat seferberliği Bu gazeteler General Gu< ri. 

an'ın son cmriym·misini çok ır.<i. 
nalı bulmaktadırlar. Gınrral •de. 
mir g1bi bir dısiplin llı~'ın gddi. 

İi'1ıi ve askerlerin sonuna kadar 
·bulundukları yerd'1 kalmalarını. 
Cin l'Nİ y Ol' d U. 

1 cı irıC'i ~rtt1f r~ ... •• T'· ·rrrıl 1 

Yol k~nı>rları ll'Çur~m olduğun.. mm\akalara $Cl'kcdıle.cckkrdi;. 
dan ;;ece \'&ktı bl·~ilk kayaya çar. j-----

1
-
1
-{-.J-. İ_l_i_A_J, ___ _ 

p~cak tr~nın bt.11<1 .. n sonra uçu. 
ruma j·uv;;. hııı-nıa;;ı. ihli:r.ah de 
clciL.gı.:·i~Ut.ı! bu 'K';;ı;z.a net:(:t:~inclc 
pe.k ~ıı )(Jlcuı,uu kuı ~ı..labilecc·ği 

;ınl.;§ıln. ~tir, Dı..ı. vak·a ) hZÜ1n<l· n 
trl•n Baiıkeoıı·e ge· •• kme ıle gel. 
rr.ıştır. 
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, . MU!L\REBE.LER 
ı hvcre .. 

"cı.~ tli k ıını·c, •!mali Afrf:k41da 
ı., .e .• ra·t 
na\·a k"~ ~. Y~ • olıl"~tu?". 
•• ı ~•"'Vcller ...... 1 ~. a ta ' .. ..: ' . . . Smuı yolu ,~e 

·~•Smd"" - J 
l!'f'V-:ianJarı1>1 ~~: :1 :z tayyare 

İngihzlere •o n 3 nmtı;lardw. 
rı>i"•lll(>rı t . ~ re, fena ha,l'a;-a 
bö e , r.g• ~ kıt'a!arı El :ı 

.S.IJU~ g r , , . . ey a 
' ~aJ<ı,en Mihvet 

7.AYi - F.1'7.urum V:LA,Y"tl \'· c~c'il I 
A•kcc:ik Ş.ub~sind.,-n 2.ldıil;ı:n Asker~.ıc 
terh., \·eosıkn.ı:ı ıa;yi ettı lı. Yeı:: <·iıu 3_ 
lacagtnıdan esklsi:inn hlıkmil yokll:r. f 

l\Tustı.ıa o !u "lcccp ('A.,U .TBEL 1 
Do,uın; lJlt 

z<re devlete ait arazi ı·e ~·itııiklt'r j 
kaır.ilen ckrlecek \'e bu çiftl.kler 
geni,ldı!roC'klh'. VHim!i topr<k- 1 

1 lar üzerinde de• yeni cl.evkt çift. 
likl~ıı kt.rubc<.klır ZırJat Vckiı. 

]ell köylü eliı~dcki wpraklardan 
iki 'hatt:ı üç rrisli fa7la mahsul 
aiTr.ıııit içın de köybı·c lüzutl'lu 

bütün 11r.alzc:neyi t~n~ ne karar 
verrni5 \' bunun ~.n bir progran1 1 
lwzırlan. ılu·. 

l' nlanc! iyada tifo 
Stukholnı. ı~ (A.A.) - Finlan. 

dira Sıh!ı ;ye· N al!rı F Jarni i.ı •• 
n~n ~· 1ral:ndc.: t:f ,.~~~~ı~r:ı!a 
tc.:!)adi~.f t..dd-.iıbllt.;. bıldrr~ni~t ... r. 

Mah1Lnııei teır.yiz U1a:ı'1ndan Anta .. 
bizade rr.c.11<....n Ari( Bt.r zt:vcesi, c.:>
kl Jlı;.r!, ;yt! ınenı ırlarından İı:ıclti:n 
A) l>!<ı· ile e->ki i ·t.tı bul Sulh Hük;IT)... 
1edııd€:u a\·l·~ ... t t{ay c-ttUı ..o\ybar.-. 
annclcı i ~a'ıha t~ nis\ 1.ncia.n Fat.m.ıı 
AI~ e .:\yba.r ilanım s .. ~ gecc~i cahn _ 
t1 hrkıta ka\oşnıu,;hır Cı..•naz@si 14 · 
/Y-12 Ç; ı-ş< lı.ı .ı;~u.v ~ı~l.e n:ım:t~M.l 1 
nü.ıteakıD Uly e,:, .v.ııd kl ya'.ısında;n ı 
i.;.ald, ı~a cl.. Bı.;:!c:Lcy. C'a ·i Şerı
f!.ntlc nzır. z. Oacc..ecID Ntı:~k. laki 
oi!l" l• 'lt ~ a •• ın:-ı defn• r?.if:C'-..kti~ 

Çl!Cı..! .. ~vı~dl:ritıuı:rrJcsi rlca olunl..ı.·. 

(1 ıncl S.t~eden Devam) 
:~rt,blt alınmış buh·nmaJ<tadır. 
ŞC'hr'mizclc ma.'ı~.ıoe bakkalları da 
d;;Jh;J c.•!mak üzere ekmek !ev • 
z'atı >çin yedı yüz merke<Z aı;ı • 
iacaklır. 

LOKANTALARDA 
Ldkantalarda vctn<Ok y~"Ceclt • 

leriJl va o yr·mekle yi)"Ceekler', 
ı!rndar c!::ncği lo'.<anlaya c~)·e • 
rir.ıd~ götürmeleri, yaılıut lokan. 
tacrya gündelik t!şini kr~li'r p bir 
günW.k dkmcğt.ıl•n y<'mcd"jii -kıs

ımını paket edip götıünmeler; ic"" 
eder. Yan, loka11talı.r sade katı.k 
satan mümsr,;elcr olarıık kabul 
<:dliın i.ş tir. 

SEYAHATE ÇIKANLAR 

Karne ·ı>.•ulü taobb'k ed"!miı-cn 
; erlerden htanl.ıula- gdcnler ·,,,n 
garlarda ve 1ske:ek"'Cle seyahat 
flsi dağılacak bürolar olaıc:ıJ:tır. 
Bunlar kırk sekiz ~aathk ~·,....r~< 
Lşlcn alacaktır. 48 saat zarfında 
da m"sifir kalınacak o~l vcy.:ı 
)'etle<;i;.-eck evın bulunduğu srun. 

l n nal: ycs.ne veya ka)'lmı:.ka..,. 
hğ na mliraca&tL ı:!evmnlı ekmek 
karır.:-s.; alın:ıcakur. 

12 ekmek alan 
Coh.tor 

Fırınlara hücum ederek ihtiya. 
cından fazla <kmC'k atmak sureti. 
le diğer va~ndaşların hı>kla:ını 

gasp ve onların cıkınl'E'ksiz kalma. 
!arına sebebiyet veıxuter ha1<.. 
l • < <.nda M.lli Korı.nma .kaoo 
göre takibat yapılac&ğ.m ha!lx-r 
v~rmi.ştik. 

Dün Eminöniinde buna riayet 
-<tmiyen bir doktor yakalannuştır. 
Bu şahıs fırınlerdan fazla aldığı 
ekmekleri dildirm:§ ve k.zartm<ık 
üzere Eminönüı:ııde bir fırına gön.. 
dermLjtir. Memurlnı·, L-;ıe elkcry. 
muşlar ve dildirilen ekmeğin 12 
lr"'ldan faZ'la olduğtınu görerek 
~.oıt tutmuşlardır. Bu doktor, 
haıkk_nda Milü Korl.>Illa Kaoonu.. 
na göre takibat yapıuııa.sı için al'.. 
kadar ınakmna veriltl'.Ljtir. 

HARP VAZ IYE T/ 
(1 incJ ~ •· ...... et-~'TI) 

İngıliz kıt'aları., ibİ.l.İTl j:ıpon kuv\"Ct-
1'c.ri karşısında Ce•.1uba doğru t:ektli
yorlıır \'C ancak <'.v3laına :~.c.&!;..:ıısı 
yap< ıbi il; O!· ar. Tahın!n et.ti.ı,ı!.ıntze gö
re, İngilizler Sing puron nıüstahkeın 
hududu boyunca y~rleşcıek kat'i ınü
dalöa y;>pabllcceklerdir 

Bu nra:da Japonlar ecnı.ibi Pa. 
s:f',ğ<' dcJ!'U yarmayı der'rıleş • 
t'rmcğe gir!şti\rr. nu h::.romttcn 
ımaksat, Hol3nda Hindistamn • 
Oa'kl l.drol kaynaklarınt eli! ge • 
ç·rır.ek Ye bu dcıı'.z bölgesinde 
m~vcut adaları ı<tila ederek Çine 
\'C M :sıra giCcn deniz yoliar:m 
kcsn• 1< ı·c mü'Jef)k hn~·a ye de. 
rr k n.·~ ri- 1(r:n üslcr:nd-cn mah. 
ruın bıra!anakt1r. 

C.m.bi P.,,; f!~;e int:kal eden 
"111.>lıarcbe hatlı un-.wni olarak 
şöyk ç!z;!obit r: Havaıy • Yc-ni 
Gine • Celebes - Bomco • Sin • 
gaıpur Görülüyor k! J LıpOn dPn'ız 
'ku'"·c>t!eri A\'u.stra~\·a _ T mur 
=1dal~ rı .. C3 \•a • So~aıra sula • 
rma g'mı< k ve ILnd <lcn:zlne 
geçmek üzereciir. 

Jaıponların Holanc!a Hmdsta • 
nrnda istila m.ık. adile Adalara 
yen!.ci'erı asker çıkarmaları devam 
eO':;or. 

Acaba J aponlar m<'.ı·dırııı niçin 
buk&dar boş bu<uyorl.ar7 Bu y-c. 
~'>nde torgunun ce\·aıbmı Amer;J<a 
BahrLy.: Nazırının OOlkr:nıdıen çı. 
karnb:lir'.z. ATha1 Knıok:s umu • 
ani olaıak ~yle uiyor ; 

•- Ev·velıi yete vurulması U.. 
z.ıngckn dü ·ma.ı ne İtnlva Ye ne 
ıJc J:ı.P"n.ı a-clır. l:lu düışm-an Al • 
manyadır. Dar.anmanın Şımdikj 
vaz!fesi h-:~!b:n l1ny~li ehemımi ... 
yıeti o!an trüh"ımım.atınt c.enuıbi \ı-e 
s:ma!.i Atlaııllkdcn ı•e Pa.,;"ııiJdcn 
oost m llc!'!rre ıietcn gemilere 

1 refakat etm .ktir. Am<'r. ·a dcnız 
kuvvetler.ini:> ş:mdi geni,; ölıçüde 
·bir tamır gör ııeleı ', n-uzaffer \'C• 

ya mağlup olar-'" Japon dvıu.r .• 
rnas: hesap güt ü mesaııe n.5rı •. 
<lir Yapıl•~ b'ı· l 1• ~u'··~·b-• "-' & • ...,._ tU IH•''- '-, 

fakat muhafaza ed.kcck uzun 
s~h:lı:--t· \"ilrdir Dü~·a tar ,ı. 11rl" 

iılçb~r m ilet A ı:t'anya .:e A\'nl 
:-- .manda AT"ır rtka \:""' in"İ~ .z mat-... 
•adına k l""ı harl>e P, re;; J ~on~a 
Jcıtdar mini bir inlilıara tCŞt>lı'bw 
ttmemişt;r • 

• İşte b~Loc bt;.n an <l.tlıa b.•araf 
bir C'e-\ ... ;J verme.\: kabil dej! ".!ır. 
MüLt<ı[ki hava v. <lcnl:z J..moYet • 
I<cr.i He kara ordu•~rı ve harp sa. 
ıı-a yi ı lı azı r lı.Jd a r m ı ikın: a i cıtı:ı:. 
o.ye kadar cenubi f'aslf!;kde de 
Ja.pon 'slila harr!:ctleri devam.,,. 

ck-.h;':r. Aııcak 1942 vazına doğru 
Uzakş:;.rkta hart.n lıamb~kn b:T 
.•afhava girıncsi çok "'uhtwnei • 
d'r. O zaman bciloi Japonya >st:... 

•ifıya rlevam etlll("k şöyte dursı.m, 
·Jki.ığı }'tt1eri muhafaıza ct?rrt-c-k 
:kaygıcsuna d"" e;,ektir. Münaka•a. 
C'd'kcck o·r t.ck ookta varsa o da 

Japonlı;rın bu <nıtıhafaza ve mü. 
-:lafna• i~ini yap'p yapaım~-;ıcak.. 
.arıdır. B~nu bi7e gelecek harp 
vaz)y~t'.C1'. gösüc recektir. _ ,,___._ 

Brezilyada komÜ· 
nist tevkifatı 

Rio..de.Jaııeiro, 13 (A.A.) - D. 
N.B.: Siyasi polis Pernambuc"da 
Ş'ı:rıa!i Brezilya'Ja k.omün'st lıöc. 
~·cl.€r: te kiline teşı:t>büı; edc11o 
25 komünisti tevkif etmiştir. 

Komünistlerm gayrimeşru faa. 
liyeti Bahia \•e Alaııoras dedct. 
l rine dl' ya_\·ılmı.ştı. 

GÜSTAV FRÖHLİCH 
CAMİLLA HORN 

IGiZL~.L~N~ZiFE 
... 

r evlet f cmiryolları Ye l!n:ınları f §letme u. İdaresi ilanları 
llluhrn men bed•ll (31800) lıra oLıns adeı 5 k'loıotlık 2 ..ıoı ıo k!!U\"nl· 

1tk ınotör-:- jcneratO:'.' 27i2/191~ Ctı.na günü :.~at 15,20 da k.~pah znrf U.:ılıHi ile 
.1ı..r.karad·. idare t.ı•ıasında toplanan Merkez 9 .ıncu Kon:i.syr.>aca s.at!n ::lıı.c
c:...ktır. 

Du ist.- gi!Tiuk i"'tiyenler.i.n (2610) J:rt1ık n1u\•akkat temınat :le K"3'1t'ntın 
t-.:yln etllğ~ ,·e:i.knl:?n ve tekliflerini aynı gi.in &t 14 ~O a k.ıct~ deh geçen K(\.., 
m;syon Re":tliğ:inc \·er.neı:eori 1fızrrndtr. 

Sart o:.11~c:er p;ı· &?Sız olarak Ankara ja ~1a'"ztıı:c O ~rl'iındcn, H ydarp"*i~-
cia Te:::eli.,.ın ve Se,· • Scfll~:~de•1 temin olunur. (314) 

.... ... 
l\I~ha.n;r. eıl bC'dC"li (1930) ll.ra o!illl 10 ad~t 15Cı /m Jlk, 5 adet 200 m m 

lik Te\•zı ,·an_ ·ı t:...:ıhhOdilnU ifa. ede=niyc-n mütc2lldl n:uıı ve hesabına (23.1. 
19-!!!l Cl:n·._ günO &ant ( l.f.) on do tte Uay.:!sııx·,.ar:l~ Gar bluaı, <L!lıilınd ·ki 
ı .. oml!ioYVn tar-diıııdan pazar~ı.k!a salln ahnaci!ktır. 

Du ~e gin1ıek i.:>tiyen.erin (292) H:-a (50) kun.,;.ş!uk kat'i tC"IJH":l.t '\:e J:ıl"' ı
r:un ı,.ıyin Cttigı ve:;-:ııkie birlikle pazarı t-. günü 'S& 'lJle kadar koır.l::;yooa ınU
raıca;., tlart liizınıdu·. 

BLl i €. ail ş~r1nıın...:!~r komi<;y,:nıdJ.n para; 7. o!.lra'<: d;.ı:aılr: la:h. (~~l 

--
Bir kadının, b;r sırrın ayırdığı mazisi ile isükıbali arası!'da 

g"Çt'n b'lr muamma 
Bii;iik Sinema Yılöızı SYBİLLE SCH lÜT7. 

Bize hunun sı rrı n ı 

MAZiSİNİ UNUT AN KADIN 
Filmiude göstcrmrklrdir. 

Dcr,kl.H~ .. 4 oyna.y..ın~::r: 

J\LBERCHT SCIIOE;>-;11.\LS "':IJAlÜK.\ llh 
Eıı per~rmbe akşamı 

Eli) ük ilk tenısiti 

• 
ŞARK 

l",\S.'i,\ OY 

Si t1 l' ın ıı., ı rı tla 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA \,.,.. ________________________ ~ ~o. 79 ...... 

T "rl<çeye çev;ren ; isKENDER F. SER·rELIJ 

Parlamento açılmadan Amerika Cumhur Rei
sinin gizli nutkunu hükumete bildirmeliydiml 
nıye or<.lu. 

- Çok 1.Y1 bLrıoı. 
DGdi:n Odasına bır 1a~ı makın.fti 

ge• !'f.t. 
nenfm yazınıl o.kayarnazsı-P Sa· 

no o<rlukço ahreın l>ir ıcy dikte ede
cegım. 81.J"l'lll sen..n yazl"\1anı tjyo
nım. 

'-dcmn 11 ızıre• rzdc bu-
lımın.ık kı ıft>lıar e<lrrlm. 

Ya.71 rnak cs!nın b~.ıt3 Jturdum. 
Yaz<.lıgrına. şey Vilısonun beş on 

ıı.m :onra Parhln1entodo ~ôyli)"el::eği ı 

nuUctın :wıa ha1lar cfı 1 
Bu, beııhn i<;ln çok m.ıhım b<r ey 

•ti. 
lf.Jttft otekı puried'cn daba mü-- 1 

lılır. 

Cu..Acu v· n bıı nulkı.mu ıjı.JJ b1r 
celsede Okl.J)':ırok1J. 

.. -,,.tk y:u .. kc••. ŞL satırları kaıfa· 

mın vır.de 'l'f. et! o. 
•Bir~c Amerik.ı Jıt.:'.k~ti tıJıç 

bi"' unıan k~ndinı haı Uc ha.zırlama
mııısttr Bugün )\in ve bwldan sonra 
bir harp t l:ı\i.kesı tasa\ vur etn-:ek ıe 

~ b)I' Ml<I şe olur 

Amer»ca. ·.,rup· haıbin<e il& 1$-
rnakla b"->'uk vr r.iy~;i bil' hata işle

mıwı; . Bir dah böy e bır h"4ayaı dı~ 
n-ıerr. re 1hşn.. ağız 

F ı:ı;-., ,..;tıki;> ... lde, Avzw,padan de
ğ!~ Uı.....ı1~ Şark~n e1ecek bir ı.etılik&-

yl onl~mek ~in -<>U, uzak b!r ihli. 
mo. dt' ols.l- şimdiden tedbir alma· 
ıryu... 11' -i w ':'nılnrem tıhbaı-atımı

u gure JıDponyanın gunün birinde bi

Zıe ı:ıklımuısı m 1k rre.dir. japon hli
ku neti c1"8'E'Ç bun • y .:ı~c:ı.k Vf' brz ga
r •vlımny:l ı;al1f!ı3rak•ır > 

Vilsomuı ond.şelerı ı;ok yermde idi. 
Birleşik Amcrıka h •kOn.eller!nin ile
isi n.ıgı c;uk ·yi gOrUyordu. OnUn bu 
goı ~IerınJ hUkürr.ıctiıne bıkiınr,t.il.: 1 bir 
~va çalmak tan ÇQlr d.dıa E'ht"nnı ı.Jı

yeLJ bu jŞ o" N!Jtt?. 

0 gl. )'nZl f..s.- b tLktffi SOlllfQ, V~ 
son baıxı tf'Ş("k.kur ett \o'C çok zarif 
bir pırlarıt.ı li:ne he.lıye ederek, bu 
suretle memn.uniyettnf ıc>st.erc!I. 

ParJAn-.ıentıı> açılınad:\n 'bu sırrı hü
kfımetln!i! bildıreceı. oıuraom, ı;olc bl1-
Y uk bir ıı; göımi.tş olaeağuna kwtdlm. 

ı•atı::.ıt, bu ~rrı H~ başköf!.ıM 
1evdl eda""2dim. 

Ertesi sün blı' 4 ba ıane ~rek 
ve y~lnıı. olarak sal·ayda·1 çıkmıya ıe
~ebbLlS f'ttml 

Daiıre mfi<U ...... '1.J Mıster Parker~ 

- M:ster Tomsona h ber vermeden 
çıkmak dogru mudur? 

Deyince derıhal cevap verdlıın· 
.- '-'Iübım oır şey - .p hemen d&-. 

nec<iirı> 
Fazla IBl'&r ı::o _ ~ ler B de 

aaroydo 0$·r dclli:di y • 
Tcnnson sok ıg~ c;ıJct:rl~t4tn bh saat 

SODra ben de ark.ısından çl'ktm> 

* Sİl'AH 0T0)10BİLİ .\BARKEN, 

YANL'rA BİRİ SOKtıLDl'l 

saray karş-sın<1')k~ n rydanda ıiy~h 
otomobi. arıyotdı;.ın S.ığa acJa bir 
h~·~·li. yürudükıtcın \-e baktn<Jrktan 
son • bırdCJ> limitsizliğe dU\"tÜm.. 
lleyuanda böyle bir otomobilden eeer 
70ktu. 
Hisso on gı.in mfıtnuıdiyen bu mey· 
danda beni bekliyet'~K de~ildı ya. 
Hem bu onun Jçin d~ rehlikeli olabi
lirdi.. On gün o.yol olomobll!n >aat
Jıcrcc mey.._. nda bek~ ,f'oSi ~üphe u
yand.rrnt-akt~ 

Btırıu duşüne- cad<lew.n başına 

oogru yürü<lün-ı. Sokn'(::ı çıkm~en 

bo doımıemek, bir ~ almak lku1'<ll. 
Makıs.'l<lım biı1taç metre blllzluk ipekli 
kuma~ almaktı. 

CoddE:n.;11 b .... ında ak.:ıllı bir ~dam. 
birdenbiec oluma çarpt • 

Onu. hangi: k .... 1ğa gırcl"Se gh~Jo, 

benden başka biri tan yrımazıdı, Der

hal parolayı verdi: Yabancı değilim .. 
Yanına soic:u1dum: 

- S12j on gtin bestlett ;:n., !\ıt~..er 
Hıısso! ~·akat, bOyle h;:ıı-C'ket etnı:!Ye 

ır:eebu .. dum. 
- K .. rtonu çaldınız nı-? 

- Hayır ondan daha ımıhm bir 
vazlyet!e karşılaştım. E'~il!'en kartonu 
çalmak için bır nıUddet beoklemdc 
~zımdı. Vi!:son mavi ~artonu kasa
sına koymuş. 

- PekfılA. İcap eti ğ, kadar beld'
yebilir12. ôteki m~cıc nedir? 

Notları ya.vaşça kendirs ne u:z.adıtım. 

ve me:>eelyi. anlattım. 
Hi:ıso beni dikkaıle d!ııledi: 

(Devamı Var) 

BÜYÜK ZABITA ROIV ANI 

IKara Kapı Cinayeti 
'--, y A ZAN : 1 1 Ç ev '' e " ,--

\ Loui~ Thomas No. 15 i. SA C i T J 

M ... dem kl m ums""nuz, ne diye 
buraya geldinız.' s.ır şey bihyorsunutı, 

onu d:ıı ta.ıumıyorsısıuı .. 
- Den l\1acarıın. Vzıyehm kanuna 1 

uymuyor İkamet vesikasınllı milddeti 
blttı. 

- Demek gitmek iıttiyorsunuz? 

- Evet, evet, M.acarlf:tana. köye 
dönmek iShyorum .• 

Moruk Yahudin!n gözleri tatlı bir 
parıttı ile doldU:: Ou1. lüLı.d', şefitat ve 
ham~t.. ).1Mibt1, bu parıltıyı Londra.. 
da herkesten !ı)ıl anlqacak bit adam. 
dır. O da L•ndrada bır yabancı detfil 
mi? Tamamile anlıyaınadıılı bir mede. 
"'Yetin m<:rkotı olan bu lnciliz şeh- 1 

rinde J>ü!'gündeyrnış gibı yaşamryor 

mu' 
- Belk.~ de haıakınız vaor. Coliarsattı 

ı,,lne b•11maaanız daha iyi olur. Sıc 
bu tışe m'cbur e'ttilf"r. dEfil mt" 

- ..i:veı, dem:.. bana ıelc!cıoı .ıe .. 

m1ı- verdi.. 
- BJmi;yorun~ size dedt k1: 4Casus

luık yapr.ıcaksm, emnıycte gidcceksın

ve bu 'Sle meşgul olan miitettışe1 Col .. 
ıarsan'u•, d~mnnı Ouannthoor'un Mon ... 
aoııa vapurtle birık:aç fl,L!Qte kadar ge
ıecej;ıni aOylıyeoek:sin.> 

- Evet, böyle !iöyled.1 .. 

- 9b de bu maksatla bent görn1lye 
geld.uz. Fakat isJıı ne olduiunu ıy.lce 

anlamJ(Yoreunuz, hem de brr parça 
korku.yo?1S11nı.ız. Emnıyetten çıkıncaı 

caswluk va.aitenhin brttp bitmiyece
iiıne ıOıphe ediyorsunuz ve acaba bir 
lehlike var mı diye llçini211 kurt ke. 
mir;yor, öyle değil nıl? 

- Evet. müfettiş. beni çok 11> aııla
dm>z. 

Korktuğunuz için hapıs olmarı 

i.itiyol"&ur.uz, fakat bumda emn1yett.e. 
stıntz Fakat bana b-'13 ı..:nwntzı soyJe .. 

~~- H f~KA\'E -=··---- ---==---- . t ---

·Zavallı ömür yolcusu 
Yazan: SA 1 M E TAN Y U 

Ulvı Istanbulda bir müe-se~
nın muilıaslbi idi. Bankaya ait ba'Zı 
ışleri dire.kotör<h>n aldığı emlır ınu.. 
cibince t~kip et~k üzere hemen 
hareket etti. Hava olduıkı;a yağ. 
mw: lu ... Yollardan g<!l,'tln otoonQ.. 

bi!ler sanki 'b.ir deniz fanosu giıb>. .. 
Tramv::.ylar ağı.ına Kadar Dolu ... 
N a:,ıl a boş geçen biır otomobil 
onu ıslamnaoi<tan kuı>tardı. Baııka,. 
nın örıiıııde inlT'işti ... Şoföre olan 

borcunu ödeyip içeriye girerken 
arkasından onu biri is:nille çagın.. 
~ordu, döndü. . Baktı. :ı;'akat 
kendisıni çağ>ran geçti ... Eltktrik 
direğinır altında pejmürde kıya.. 

fetli, saçı sakalına kanşnııış, orta 
boylu bir a<lam duruyordu ... Ba
şı önüne eğilmiŞti... F.;ki bir kas. 

ket kulaklaorına kadar geçmj~ti ..• 
Elinde bir sigara bitmesine bir 
sarı-tim kaılmııj, baş ve şahadet 
parmağile onu hfıliı çt~miye, oıı.. 
dan bir nefes daha almıya gllô'
ret €'diyordu. 

Ulvi kendisini çağıran kirnseyi 
buJamaımştı. Döndüğü vakit ar. 
·kasından ayni ses yine tam-ar etti. 

- UlvL. Ulvi Bey ... 

Bu ses kulağına yabancı gelmi. 
yordu .. deli olacaıktı .•• Aman ya.. 
raıObı Jı.imdi bu .•. Kim olabilin!ı ..• 
Acillba rüya mı göruyordu ... Bir. 
denbiorc geri döndü ... Yağmur o 
kadar yağıyordu ki sokaklaı·da 

kiır.se yoktu ... İlerideki elektrik 
direğinin altında duran adam ona 
dvğı-u yaklaşıırkcn Ulvi kendisini 
topladı, muhayyiksiıı.i yokladı ... 
Kim olabilirdi bu ... Baş;nı önüne 
eğdi, bir lahza düşündü ... Şimdi 
karşı .karşıya gelmişlerdi ... Yağ. 
murdan ı.slanan bir ~avafü ... Bir 

n:- çıılgınlıklar yapıy<.>rduk .•. Hal. 
ouıki şimdi,.. Artık <liyoıı.un ya 
hayatımdan bıktım ... Beni artık 
kimse tan.ıınıyor ... Tanımak i5te. 
miyorlar. Bir gün Mcllmedi gör. 
düm, yanına scıkuldl>Tn ... Beni ta. 
nımadı ... Eski hatıralardan balı. 

settiın: - Belki beni birisine ben
zettiruz, olabilir ı.IA!di ... Artrk na.. 

sıl olııırdu ben bir ukadıı§ı gö. 
l'iip do ona derdimi yanmak ister, 
ontlan şefaat umabilird>nı. Niha
yet Jmtihara karar vormi~tim. Bir 
gün bunu da yapt1m, gözlerimi 
açt.ğrm vekit lrcndimi hastanede 
buldum. 

Otomobil bir lokantanın önün. 
de durmw;tu. O ısrar ediyor ve: 

- Bınık da beni zideyim Ulvi 
diyordu ... 

Bu saatte lokamada kimse yok.. 
tu ... İç taırafta bir maı;aya otur. 
dular ..• 

Ulvi <Jllla korkarak bak>Y-OrdU, 
konuşma!k için kendisinde cesareıt 
bulamıyordu, N ecdei ~zlerine 
gözyaşlaxile devam ediyordu: 

- Günün birinde morfinman.. 
dır diye beni Baku-köyüne yolla.. 
dılar... Neler çektim ... Ona çok 
alşnıştım ... Ekmek yemiyoc, onu 
muhalakak bulmıya çalL~ıyor. 
duon ... Tamam beş ay hastanede 
yattım ..• Günün birinde: 

•- Sana bir ziyarteçi geldi ... 

13 2. ci kanun 1942 
18.00 PrQGrwn ve '\-IemJeket s..,at 

Ayarı 

18J)3 MÜı'Zjk Radyo DaNı OrkP:> 
1rab1. 

19.ım Müzik: Fasıl Heyeti. 
19_30 1\.7em1eket Saat Ayarı, ve A~ 

j.:ıns HaL~r!\·ri. 

19.45 Konuşnıa (Kitap ::iaati), 
19.55 Müzik: Oyun Hava.lan. 
20.I~ Ro<lyo Goze:eo;J 
20.45 1\!üzlic Carı Fruhlhıg - Fan.. 

lezi (Flüt ve Piano için). 
21.00 Zjra;:ı'f. T:.ık.vlrni. 

21.10 Müzik: Sairıt • S.ıens - Plauo 
Konçertoııu. Do minör (Pl.) 

21 30 Konuşma (Türk Hu1~uk Kuru .... 
nn1 adına). 

21.45 Mü:lik: Klils•k rürk Mtiziği 
!>rogramı. Sel: l\'Icsud Cemil. 

22.30 Mcnılek<'t S<lat .1\yarı. ve Ajans 
Haberlerl; Zıraat, E!>ham -
TaıhvHat, K:ımb.iyo - Nukut 
Bor'-lsı (Fiyat) 

22.45 llfüztk: Dan; '.\!.üziğ1 (Pl.) 
2'.!.55/23.00 Yarln'!ti ProgrB'Jll ve Ka

J>anlf. 

• • 
TÜRKÇE NEŞRfı'AT YAPAN 

YABANCI İSTASYONLAR 

(Türkiye Saat Ayarı ile) 

Sa.al Metre 

Almımya 6,45 1339 
325,4 
49,92 

> 19,45 25,31 
31,22 , 21,00 31,22 
1339 

İngilt.ere 7.15 31,32 
> 12,30 19,60 
• 14,15 19,60 
> l8ı45 19,60 

31,32 
itaı.,.a 12,15 19,70 

25,21 

• 13,10 25,21 
41,56 , 18,20 19,70 
25,21 

• 20,50 25,21 
41,55 

Arr,er.lka 18,30 19,8 
Bulgaristan 19.15 352,9 
İran 20,00 48,74 
Filistin 21,15 449,1 

Romanya 21,25 32,4 
Rusya 22,00 43,23 

Balkan DenizK · 
Harbini Nasıl aybet 

, \,. __ lnzan: HAIUil YAf;ıı --- ';\o. f..J, 

Mondros deniz hezimetinin ha 
kat'i neticesi üzerine 

tesirleri olmu çok mühim 
destroyer frlotillJ>sından mürek· 
kep bu donanma Varnayı, Burgazı 
pekala •bomburdımanlara mukt.e.. 
(;den Bulgar ordıu.su Varnaıya ya'l'ı
Jan ıhracın biı: eşi de l>u donanma 
sayesinde me:t.kur Bulgar sahille
rine, Varna ve Bıırgaza yapılabi
lir .. bu takdird<' Trakyadan ric'at 
Eden Bulgar ordu•u Vanaya yap•. 
Jacak bir rhraç la Osmanlı ordusu
nun l>iiyü.k bir sevkulceyş taarru
:z,una maruz kalır, ric'at hattı ke
silir, Çatalcaya kadar uzanmanın 
acı neti.cesini; Bulgaristan Osman.. 

1ı istilasına maruz kalarak tam bir 
mağlübiyete uğramakla idrak e.. 
derek cezasını çekmiş olurdu .. 

Binaenaleyh, .Mondros deniz he. 

zimeti O~manlı ordusuna Balkan 
Harbinin ikinci safhasında çok 

mühim bir iş görme tır:;atını •ka(Y
bettirmiş bu seooplc harbin Os
manlı ordusu tarafına kat'i ndice 
safhasında mühim tesiri olınuşfıur. 

Buna mukabil, yine bu hezimet 
Osmanlı donanmasına çok mühim 
bir hakikati öğretmiştir ki: Hangi 

talim hey'eti ile çalışılırsa çalışıl. 
sın, bir donanmanın personeli 

ne kadar iyi yetiştirilmiş olursa 

olsun ve ne kadar mükemmel bir 
materiyale sahip bulunursa bu
lunsun, yÜ'ksek loumanda hey'eti 

zayı.f nlduğu t'Blktlirdc biT d'..ınıı.IJ.. 
manı.ıı mu:t.alferiyet l<azaaıımaı;ı • 
na iıın:ka·n ve ihtimal yoktur. K.a.. 
·baıJıat nıe rr.ater;a:ld~, nıe- mateır • 
yat:n işleır,etf.,n<l~kr personelde 

dE'ğil, yalnız ve sad<?Ce yıiikııek 
ku.ına.rıda heyetinde, onıuın olıgwı 
ve piıskin olmamasında aramak 
lftzımdır .. 

İki defa ve j]ti safhada tE:cli<ilt 

ruz har;p tarıhkrinde 

mev:ı:uu oltJ>iu itibarile 
yf>ti büyüJctıür. 

Biri.nei safha<l:ı ya,i i 
harebesir,de Os'tıanlı A 

'ddia l'ttiti vı,çhil-0 müs 
ti!lanın rücum otmcyışi 
yalnız düşın•ın donanın 
ğııılamaJ<la kalo;namış, 
im harbin intikamını 

fırsatı vermekle beralber 
bıırli ve d~1ıa iy han·ket 
de ôğrelmi~tir. 

Binaenaleyh: Burada, 
uımumi ~'€rçevesini ılı.tiv 
tefrikamızın birinci k 
hayet verirken bu toprak 
vamlı harplerde karada v 
de can veren büyük şeh 
z.in hatıralarını hürmetle 
mı!lı tekrarlıyor, ve .. Ba' 
niz harplerini yaşamı:ş 
ve 'bugün hayatta olan o z 
kumandanlarla harbin il{ 
sında da vazjfe alan Tür 
zab~tlerinin hatıı·alarını 
mızın ikinci 1!.ıomı.rıda b · 
mevzuu ıçinde okuyucu! 
vermiye başlıyacagım. 

Birinci kısm1n son 

Kadıköy: ıs Eylul 

RAH~tİY 

• 
Muhterem ok 

cularımıza 
İtızar - Balkan deniz 

anda gözgöze gcidi.Jer ... Ha!)lret! .. 
Ulvi tanımıştı onu .•. Faka·t ına 
nasıl hitap eckcekt.i .. ne diy~ek. 
ti.. Heyecandan titriyordu, bü. 
tün tahsil hayat- beraber g· ç<n 

1 
çok se\'diği bcr vücudu bugün oöy. 
le mi görecekt.i ... 

Aşağıda bolcliyor ... • dedıler. Kim. 
cür diye düşündüm... İstanbulda 
kimim vaırdı kL.. Annem ve ba.. 
ibam çoktan ölmüşlerdi... Kabul 
salonuna girdiğim vakit kar§lm. 
da sanki bir e~der gôrmüş g~bi ol. 
muştum ... Beni öldüren kadın.. 
dı... N w;ıl olduğ1mu ·bilmiıyaruan. 

Bı.r gün sonra yaptığımı bana 
naklediyorlardı ... Bir haımlede o. 
nun üstüne atıılm~ım ... İ.Jlk işim 
gırtlağ.nı sıkıma.le olmu'i· ... Bu ha. 
dıseden sonra gek-n ziyaretçilere 
beni çıkaortma<lılar ... Şimdi ham. 
dolsun iyiyim ... Fa.kat görüyorsun 
Ulvi halımi ... Hayata artık dön<·. 
miyecek kadar dıit;tum .. 

----.. - .... --- olunırbilen Balık.an deniz harplıe. 
rinin maıhiyct ·ı:barile vaık'a çer •. 

çevesi•ı.deki küçüklüğü d'l'ğil, :id 
safhaci'ak; >ki tarai yİİ!<'fek ku _ 
manda hey'etlerinin hareket ve 

eit te!rikamızda, o harbe 
etmiş olanların a.nketle 

seri halinde neşr~'<lleoeğimi~ 

eylemiş hulunıryorduık. 

gerek tefrikanın aslında ve 
se anketrerde büMıare müş 
olunan ııaıJdS('leri telafi 

m<!k 3il'7.usile bu anketi daılı 

tekiiımil bi.r hale ııokabilm 

!eğimiz ş:hndiliık neıırini 
Ona inler gibi, 
- Nt.'Crlct!.. Sen misın..... Ne 

oldu ı..ına .. Ne arı)'llrsun bur~ 
da?. 

N(cdet ka!lkctinden yüzün sı. 
ızan sulı;rı l'liııin ı;.o:,·JSile silerek· 

Bana b>r sigara ver Ulvi. . 

TitreK parmakları.c ta•brukadan 
s,gnrayı aldı, bitmokte olan ate. 
ş.nden tııkrar ya-Kıtı. D,rin bir ne. 
fes 3ldıktan 6onra bu~.nı 'kaWırdı 

1 
ve devam cttı: 

G<iriiyorsun ııte gunlerıımi 
dolduruyorum. İki g n tvvet has.. 
taneden çıktım. Dt<n< mi kıınse!)le 
anla{amıj orur.çı. Scnı gôrunce ar
kandan seslendım.. O kadaır se.. 
viı:uni~tan ki. .. 

N ocdctın gözlerinden sızan yaıı. 
lar uzayan sao:alları aırasında kay. 

!>oluyordu. Y:>ğmur olanca kuv. 
vetıle yağıyor, "(Yakta dııırııfacak 
gıJ:ıı değıWı. Boş bir tak.51 yanla.
;rında durmuştu, hemen atladılar .. 
o, bınmek istomiyordu .. Yalvarır 
gıbı: 

- Beni bıraık Ulvi, >l'ni bu ka.. 
dar görü~üm bnna kafi, dıyordu. 

Otomobil Beyogluna dor, u yol 
ahrk<n Necdııt içını çekerr•k de. 
vam ettı: 

- Ne gi.ınlerdi o günler .. Ne 
hıı§ar.t idık... Nasıl geziyorduk .. 

- İsmim Semue1. Gariord StreiL'de 
34 nunı"'rada oturuyorum. 

-- Bun!~ m ehcımnıy('lt yok. 
- Hırsız.la-ra ynu:.klık etmekle ge-

çtndim. Size bırçok •ehi.ık.eh haydut 
çc~lerinı yDXatamanı.z t~ln yardım ~ 

d i11rım. Çok -ıı<tı ?s billl·orunı, 
- Bunl:ırm d(I' therr.ırtl,)'etL yok Si. 

ze bu da.k!ti..:;i:ıı 1n:ı;nnuıdın1. 
- inane:ımaı.: ını.m\-L' 
İJıtıyarın go:: ,v. korkudan büyüdü. 

• - Mö~yö Sd111uel 1:ıze oıcıyorunı, fa
kat bu gece • .::e bı r şey yapaman1, 

1\-iarıl>A ~e-sLnde iDhiden lnf'rhurrıet 

var gibı 
- Sı2I ve çeıenıı.:ı sürü:klıyen o ada

mın tı~ır.:ı kını old·ığunu. nerede otur· 
duğunLı söy1 ·enı de, beni onun yeı·ıne 
lotur.;cr:t-z. de size bu ıece bir iyılık

te bulunctma'l1. 
-...- Müfetlıt;i •. 
- Hayır l\tösyO Samueı. cidden mü-

teessirım. Benden L<fted)ı.;ınız şey 1111,.. 
kAnsızdır. Yalnız hlr çare var, Evinı,.. 
ze döndüğünLn. zarr.an, sarhoş olunuz, 
daklarda bağıra bagır.ı dolaşınız, 

&hi derhal bır pohs yakalayıp deliğe 
tıkar. Yann ,siılnle me:şg·ıl olu"'uz. 

- Fak.at o benı ôldtıruı . 

- l\Tö yti Sa.~ueJ, ~h:c bı ey .,.dc-
de-bH _ 01. Sizi hımayt: H,;.n etimden 
geli'"l yapa~agın1 Yaya nu aeld1n12, 
.r<.ıık.M oı.:>.r.ı:obıJ tle au:.' 

iri siyaolı gözleri oır noktaya 
ta;kılmış mütematliyrn bakıyor .. 
sözlcrınc devam etmiyordu ... Ba. 
şını salladı ..• DudakJarı oynadı ... 
Yumruklarını s~tı. .. İçerısind<'k.i 
kin belli idi ... Dişie<'ini gıcll"data.. 
rak. 

- Bil' bar kızından ne beklene. 
bilirdi... Daha ılk gürıd" bcnı 
ıb.oka:n ve nıorfin-e alışt.Jırdı. .. Be. 
rabcr Parİ<;e gittik... Boğaziçiıı. 

deki yalıyı, Karaköydeki dük
kanları satmlljt.m .. Hepsi bıtt.i ... 
İstanıiıula t!önerken yine b<.raıber. 
dık .. D>Zimln dbinden ayrılmı• 
yordu ... O günlerde d~nyayı çok 
ba~~a şekilde göı üyor<lum, etra.
LonJa kı:ıt'iyen m. gut olG1111ıyor. 
dum, keıtdimi aıkıııt.ya kaptırmış 
oldugumu, bu iıkbalın bır ze,ali 
olacağını hiç de akhma getiırmi.. 

ymdı>m ... Gün geçt,o<~e d~uyor. 
dum, ruJ1a3ct bir gıin benı bıra.. 

kıp kaçtı ... Onu son rlefa olara•k 
Bakwköydeki hastar.enın kabul 
salonunda gördüm. 

Ve .. acı, acı gülümseyerek ilave 
ebti: 

- Şı.mdi ümit.siızl.ğc ümit bağ. 
J.ıyan bir zavallı ömür yolcusu. 
yum! f 

Saime TANYU 

- Oton1obil ile. 
- Ala: Evt ıze varana kadar sizL 

otomobl He 13.k~p f'dc>ceğın), Korkma .. 
yınıı! 

- T <'kküı· ed~rinı n1ü.h.:ttiı:;! 

Ma.rlbü buronun kapı'lm .. açtı, Ya. 
hllıdi çıktı. lVIW'ct.t.ış sonra ~alona ge~ti: 

- Deene bıra::d:ın geleti!ğlm. 

- Bai vstünc ş'!"! 

11 r kJ.ç ctak. <3 fı.IJnra, müictUış oto ... 
mobilin kllptSllll oedbaht \Pahudin1nı 
i~ r .ne k::.. adı 

- I<:orkmayıntz Mösyö Saınuel, si
ıi taK:p e· eceğım 1 

Y<ıhudının b;ndığt oto~ııobU yola 
koy'uldu, l\füfettt,, !\lar.ba da otomobl

linc atı.lyttrak pe~ine takıldı. Gecele

yin arabaların kl: nıııı şıkları yanıp 
sönuy.11'. On dakika kacln•ı· sonra po
lis De,ne'lın, n1asasında tclt"fon çalı. 
yor 

- Allo, Alto. Bltr-ı Cnrınon ı;oka-
ğınva crevriye gezen ajan .Folks. Biı o

tomobil önüme çıktı Üzerime gelır
k.en arka kaıpı.sından birtsl yere.? düş

tu Bu küçil-: l>ı iht;ıyar, belkı de bir 
Y~'1udi Göğ~üne bıı hançer ~plan
mı · Otonıob ·ı nuınarasını alama
dım RH hasw <"\r~absı gönderiniz, ~a
buk. 

(Deı.:aJnl Var) 

Fatih Tapu Sicil Muhafızlığan. 
dan: 

E. ki Ne;ıılişah yeni :Fatma Sultan 
maha.l.lesini:n. Sulukule so. da eı:;ki 114 

yeni 116/l No. lu arsanın tapu kay-
dı bulunJn\ad~itınd..ın ~enelr;iz tasar

ruf ~kfıLne kıyasen Ha.!.ın oğlu J..leh
nıet ile Hasan kııı Ayşeden intikal yo

lu ile vere:sclerı GUllü ve Şerife ve 
llanifc ve Faik ve Seher ve Ha,yriye 
ve Fatına ve Cemile ve diğer Seher ada 

larına tescili 1.stonmektedir Bu itibar .. 
la İk1n<:ikdnun ayının 26 ıncı Pazar

tesi günü öğleden ev\·el yerinde tah· 
ıkikat icra ecıneceğinden bu ga.yrimeıı.
kul ile ilgili kiınselerbn ayn1 gün ve 
zamanıln orada tahkik memuruna ve

ya bu mUddet ~inde Sultarıahmette 
Fa.tih Tapu Sicil Muhafzlıq-ına müra ... 

caat etmt•leri lü:zıımıı, aksl takrliTde 
muamele ikmal olunduktan sonra ida
reye ka~ı b}r gQna itlr~z hakları kalOp 
mayıp m:.rtı:kcmeye rr.Uracaıat.ı. mec
bur olacaklttrı ilAn olunur. 

. -·-------
Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

YAŞADJÖIMIZ DEVİR 

---- -
• TAKViM • n 1m 1 l .j. : aı!lm Hicri 1380 
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muharebe tarzlarındaki değişik
likler dolayısile bütün dünoya de-

sevlretmiştir. bu 

fayı özür dileriz. 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrmu:ı. modasmm zarafet ve lnc~lii.ine lmimam edPn üs1a.d 
ienllerin mahareti. kaduıda ce-nçllie matuf pyanı ha)ret bir 
beden tenasilbti aneder. 

Fakat )'Üz ve onun hututu ıevezedlrler. •-il'r bu nokta.ya 
lizııa l'elen ihtimam göstt-rllmesse, seneler bu ha.tları ba.ıt)l:a
laruıa pek çabuk fark eUlrlrler. Bu, &irin lıir sırruazdır ki, u
fak blı· dikka.ts:-ıllk veya ihmal neticesi rak;!JeJf'rinlzin dik\at 
nau.nnd.an uzak kalama7. İ&te sen4!1trin (bHhasqa. na.zfk vf' 
h&8Sa1; clld!ert1 mu.wJla.i otan o t.a.bri-pki::- senelerin) eiJdlni'l:e 
çirmehte olclnin on bln1erc:e (bidayette pyrt mahsfllil) ince 
çizgilere ihmalkar ka.tmayınıı:. 

Zamanla cildlnizl soldUl"aC&k olan Ye !'Jl-ıl pek çok d"fc. vaL:.C-b 
ed«-n bu arı:talan akşam ve sabah KRE.M PJ'RTF.\''Je yapacafmu ut 
bit masajl.;ı retrdlnb:. KRE!\I PERTE\.-''ln bu maC"i-ıf.'sine yü.,,- t:lnJf"r 
hemcinsin~ ribl siz de hayret ve memnuniyetle ıphil ola.cakmna. G 
rttekslııiz ki simanıs. ehf>dt Cf'nçlialn~i herk.Me maj'rurı.ne . üyliy 
eeltllr. 

KREM PFRTEV'ln terkibindeki faal 8.ll;j((Jr •n delin çiz~ile-r~ bl 
iulecJe ceclkm!yeeektir. BuPn dt'Jl itibaren siz de bir tüp KREM Pf 
TF.V'i tuvalf't masanızda buhındurunuz. O, aıyni r,anuında 9f'rt rüzıl 
l:P·ııı '"~ J.:uv"'Pllı ıün~fn en Jyl n1uhafı71dır. 

TER Z • 
1 

PAPAZYAN ARSEVER 
SAYIN MtİŞTERİLERINi YENİ KUMAŞLARINI VE 

MODELLERiNİ GÖRMEYE DO,,VET EDER. 
Sultanhamam Kuyumcu han No. 37 (Eski Haçopulo). Tel: ;:()6 

SAHİP VE BAŞJlfüRARRİRt 
NEŞRİYAT DİREKTÖRU: 

SON TELGRAF 

ETI:M İZZET BE~C~ 
CEVDET KARABİT.GIN 

MATBAASI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

ıcıınıuda ı:ünde 3 kaşe almabilir. Her yerde pulhJ kııtulnrı ısrorl• 'steviniz. 
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