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Gaute1e gönderileıı evrak iade , JiJnıl·-ı. 
.l . .. EN SON TELGRAFLAR! VE HABERLERİ VEREN AKŞAM OliZBTESI 

Doğruyu söyli· 
yen bir Alman 

Bu harp aerçekten en az 
bir iki uır dünya mil • 
Jetlerini rahata çıkara • 
cak bir umumi beaap • 
la,ma harbidir. Alman
yanın mağlubiyeti her
halde Venay'la kıyaı 
kabul etmiyec:ek ölçüde 
kat'i ve nihai bir taafi • 
yeyi davet edec:ektir .• 

YaHn: E.TE.M IZZE.T BE.NiCE 

AnJı•ııd- ' 
Dünya harbinin mana ve mabi.. 

yet~ nedir?, sorusuna •n doğru en 
kesın ve üılü cevabı Dolı.tOI' Göb
bels . vermiş bulunuyor. 

Verdiği cevap sırf lıo soruyu 
karşılamak için yaptlmış bir so. 
ruşturnı:ı~·a' verilen cevap deg-iL 
cllr B"I 

' 1 ftki•, Alınan Propaganda 
~~zırı iç etk;irı umumiyeyi dövü. 
şun seyri içinde dı>lıa ··ı .. .. f dak ' 1 • o çusuz e. 

ar ıga &evketnıck harbin za 
ruretkrin~ ııtıra ' .. 
113 g"'.. ' · P ve sıkıntılan.. 

ogus ~trrlir n•·k için pro 
ganda vazıfe,;ai lıir kere d pha. 
canla ha 1 a a 
fe i ' a yapııu~tır, Bu vazi. 

y yapar, Alman milletini kati 
nılan feda!k:irlrkl:.rı lıazmetm" '.'
\'<' da!ıa il . . . ıye 
lark ~ı.ını yapmıya hazır. 
de ~n ~ariıın nıana ve mahiyetini 

bütün, çıp~nlığı ile orta.ya koy. 
~ak v~zıyetı~de kalmı~ ve şim. 

ye kadar Mıhverce yaldnl .. le rle .. tül ı soz. 
' or <n, siyasal ve sosyal 

prensiplerle m:ı~keleıwın baki.ki 
çehre ve maksadı izah e"- k""' k d". . uııe •~n 

en ısı~ı alıko) aın::nruştır. Göb .. 
bels'e rore harbin ıniina ve gayesi 
Almanya hesabına şudur. 
•- E~r k k. bam azanırsıt berşeyi, 

maddeler ve yiyecek b"" • 
Yetiıni h mrı. 
• ' ayat saha-.nı, devletimi. 

zın ~e • • 1 ' ·• nı ıçt nıaı nizamını ve l\lih. 
v_er _d. vletkri i in ırki hayat geli.. 
şnnın, kaunmı. olacağız .• 
, Giibbels Almanyanın ve Mibve. 

rın ·· _ _._ 
d ınue.....,Jedoki maksadın, bun.. 
•n daha açık, daha kesin anlata.. 

?,•nıdı. Bu cümle!c .. in kestirme 
ı adesl: 

mübadele ve nakil Karşılıklı 
meselelerinde mütabakat oldu 
Heyet Macarista
na da uğrıyarak 
ticari görüşme· 
1 erde bulunacak 

Alm:ıny:ı ıle yooı bir ııcam 

anlr.~ası irn:talat1dJıktan S011ra 

ka~hk:lı mub'lde1elerde teslimat 
ve nakil mescleleıı """"1nda A}. 

n1an makan1lan Ue temaslarda 
bulunnıak üzeJe blr müddet evvel 
Berline gitmiş ol&n Ticaret Ve-

kAleti Ti4!aret Ofisi Umınn Mül
'111lr\i Ahmet Cemil Coot'un ünl>
milzdeki halta içinde şehrimize 

et edccejll öJlrerılJm~;,.-. Şell
; hni'zc gelen mal'1mata göre lı.1-
maılia:rla 1"1.-.ılılı:lı mübadelele.
"'c n*11 .mıeşeJeıert gH>ı ticar! her 
hwuo1ııı miilabaka\ hasıl olmuş
tur. Umum MiXlı.u- -sehrjmize dön.
dükten sonra Almanya ve Merlte
zı Avrupa ile da oa esaslı surette 
tic"'1 mlilıaue.elerc başlanacak

tıı·. Ahmet Cemil döntişıinde Ma
e&rislana da uiirayarak a lılk"lı 
Macar m:ıkamlarlle görüşmelerde 

buluna<>aktrr 

JAPONLAR Şark cephe
Singapura yeni sinde Rus taz· 
Takviye kuv-

1 
yiki gittikçe 

lvetlerile hü- şiddetlenerek 
cum ediyorlar! artıyor! 

---·---
Gittikçe şiddetlenen 

taarruza 200 bin Ja
pon askeri iştirak 

ediyor 
Vi~i, 18 (A.A.) - Uzak Şa.rktan 

gelt-n haberler, Japonların s;nga. 
puru ve Sonde adalarını yalruL. 
dan tehdit ettiklerini ve mütema
diyen yeni takviye kuvvetleri a.. 
!arak hüc:um ettiklerini bildir. 
mektedlr. Makzya'do gittikçe şic!. 
deflenen bu tnanu:ıa 200 bin Ja. 
pon askerinin iştirak ettiği zanne. 
lunmaktndır, 

--o---

---··---
Moskova bölgesinde 
iki büyük şehir daha 
Almanlardan istirdat 

edildi 
Mookova, 18 <AA.) - Ge<:e yarısı 

""'1"dilen Sovyeı ltbli~l 
i1tincikfı:lıU11un on yedinci g.ünü Sov
yet k1'alırrı morkO?! ceph«!llnde ileri 
lı:>reketierİ'lle devam ederei< Şatoı:ıka-

ve Lalaflno h.lrleriı>l geri al-
Jn.ışl<ı1rc1Jr. Cephenin her ıkl ~ 
Rus taı.yik.i git.tikçe artmAktadır. 

..ı-: Dünyaya her~eyi ile birlikte sı•NGAPURUN 
s 11 P olmak istiyoruıı. 
dan "ba • • 

DENİZ ÜS
TÜNLÜGÜ 

b" . 1
, rettır, Doğruyu olduğu gi. •• 

1 ı ı~ıyerek nya i'temiy•rek söy M LJ DA FA AS J Müttefikler; Ç İnden 
emış bulunan bu Alman bu maır: M l 

sada ".~•ılamadığı takdirde b a ezyaya uzanan 
~eıebcegı "-'Yine.., ay.tın bir ta8! Siviller de şehrin zinciri kırmak istiyor 

a aber veriyor: 
·- Eter h rb" k korunmasına Loooı·a, 18 <A.A.J - s1ngapurun 

bunlru-Ja bt . ha ı aybedersek <ili oıfiidaıla8"1 1';in ~avaş b"*1amok ~ 
r.terrnıffi"Varl" • t" k d" 1 zı da kaybede _ _,.. ıg:ıııu., 1 Ş 1f8 e ıyor ar z<redir. Av~raly~d:>ki üsler.ine yar 

Al c"'ız.. kın bulı.rıan Avsut.rıalyalıJar tayyare-
. man milletini kayb..._ ek Singapur, 18 (A.A.) - Umumi ler'-~- ~ok yardMn göreeeklerdbr. 

lçın kayıbın viiıı' nmem u""'u ' 
k k 

at ve deh-•· ·•- vali, Singapurda her türlü hazır. Göriir»"'e gOO-C, japanların Çlnden Ma.. 
ar ·1 al'şıya b ~ı ı.., -

Göbbels haki d"" 8 · başa bttakan bğın yapılması için tedbirler a1. ı,,eyaya ka<laT uıanmış olan sevkul>-
h ı ır. Dakil<aten bu nuş, sivil ~are makamları da bu cey~ us:er :dfıdri, ellerinde bulıman 

dü~rp ger~ekten en az bir ik' deniz üssiinün müdafaası i "n• e.. deniz ıisllinllli'ıilnli almakla kmlabile-
nya ınilletleıin• b • asır cel<J\ir. Bu ma1<.sa;ıla çalışan müttelilt-

eak bir l ra ata ç~ara. benını&yeUe kahlnıı~lardır. lEr Cava, Sumatra ve Slngo.purd.:ı 

Sobranya; 1942 har
biye bütçesini 4 milyar 
171 milyon Leva ola-

rak kabul etti 
Sofya 18 (AA.) - Scbrıınya 

d;in akşam 1942 seoı~ ait Har
biye NC'Zareh büt.çooiıı» ilt.tiıfakia 
tall<lik e1mşiili. Bu tıütçe, 4 mW
,·M, ;71 miil:y'On 810 bin lvvadr. 
Bııınun 2 mltya'l 550 mi.jyoo levası 
adi ma.sraflar Vt! I mı:yar 622 mil. 
yon 810 ıbin levası fev.Jııalade roa&-

(Devam1 3 üncü Sahifede) 

l ngiliz Başve
kili Londraya 
nasıl döndü ? 

M. Çörçil yarın tenkid
lere cevap verecek 
Lonclra, 18 (A.A.) - Ruzvelt 

ile Çörçil'in yapın>Ş <>lduklan mü. 
teeddit mülakatlarda müstakbel 
askeri harekatın pliinları hakkın. 
ela muta.bık kaldıkları dün RU7-
vclt'in katibi Örley tarafından 
Çörçil'in Londra.ya vasıl olduğu 
sıırada ilan cdôlmi)tir. 

Çörçil'in gemi He avdet edece. 
(Devamı :, ü.ııcU sahlfede) 

Halfaya açlık
tan teslim olmuş 

Londra, 18 (A.A.) Röyterin 
hu. usi muhabiri Ubyadan ya,.._ 
yor: 

Cenubi Ahika kuvveUeırile bür 
Fransızlar, Libyada son l\libver 
müstahkem mevkii olan Halfaya 
garnizonunun kayıtsız ve şartsız 

1 
teslim olduğu zaman hayrete diiş. 
tiiler. Kumandanlık, bu garnizon.. 
da yiyecek kıtlığı olduğunu ebem.. 
miyetle b<yan etmişti. Fakat bu. 
nun küçümsendiği Hlaşıldı. Ge.. 
celeyin birkaç ron yiyecek ataıı 
tayare, 5 binden (azla insaııın ib.. 
tiyacım temin edemezdi. 

Tevziat 
OFiS i 

Yiyecek ve giyecek maddele. 
rindcn stoklar yapılarak 

halka d41ğıtılacak 
tlir AJn:'mumı h>esnplaşma harhL BAVA AKINLARI tam<ımlyle hiıkim vaziyette buhı.ıımak 
lıalde Vanvan~n tnı"l{liibiyeti htt. Si-apur, 18 (A.A.) - iki J~ l !ıMm<'kl•d_ı_rı_er_._.,___ 1 . -'-) Bir t!l"Say ıle kıy k b ..,. - Ankara 18 (Tu eıoı..,. -
miyecek öl ·· ..._ "" a ul et. pon bava filoıiıı dün Singapu.ra } ~ovlet tevzı" ofisi tEşkili hııkkm-

çu- kat'I ve nih • bir ç • J u~ 
tasfiyeyi davet ed k • aı iki defa hücum etmktir. Fakat az ı n e aprJn da hazırlanan kararname bugün. 
ya b ece hr. Alman.. b L- hn t H" tl''--unu takdir etti. i kad asara se""p o uş ur. "' •=· !erde cıkacırkılıır. 
velt ve Cör ·ı d hg ar Rnz. den ve Çinlilerden bir<ka~ lı:işi ya. r l• C 'a t l• Btı o.f'• "1'caret Vekıiletiıııe mer. 
ı. .; çı e er vesile ile ~ "' 
.unun böyle olacatını tebarii Hlanmış ve ölmü tür. but olacak ve evvelce de bi.!.dir • 

tirmi~lerdir, z et. Uç Japon gemisi devam ediyor I (l•~;m.z gibi yiyecek ve giıyecedt 
Buıuııt İÇ.ilidir k.i Al maddelerde ,\htiya<ıa göre yapı -

ııanda N.,..., G'"bbels'';""'> .. l'<:<>"'a. ltatırıldl Londre, 18 (A.A.) _ J•..,..,ları ıacak stctıtların. temin ve halka 
de Alnı " ın sozlerııı. ....-- ik 

au maneviyatını talık" Letldra, 18 (A.A.) - Uzak Şlll'L Şangsa'da hezimete uğrntan Çin tcvzil ;qe meşgul olaca tır. Bu gi-
:b;:eyi güden, Alman millet~ ta müttefik ılenizalb gemil<eri üç kuvvetl..:i, mağlup Jııııon kıt'ala. ı,. maddelerin fiat temevvüçle • 

"' 8 ileri fcdt>lc&rl ki ,,.. J u· · · b ~ ı k' • k' J ı ."nrı m· fı.ni olımaı'< üzere p1yasada nıeyi istı'L~af d ı . &1'11 sevket. apon earet ge·mısı a·urmı~ ar. rını ta ıp e.me •'<l ve ap<>n arın ~ 
'"' ~ en b dır , · • ti d le ektedı"r ı.I,• na"zımlık rolünü !fa ~ekti.r, 

kinı ohna:kla L . •r gayret ha. . rıc a cvam e_y_m ____ ·-----"-------------1 
'fad . ""rabcr hakikatin i----;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;;;,;;;;;;;--________________ -ı 

~12~~1'~:::~i;e'-~:~~·t:ı +HARP VAZI·Y_E rı·-',=== Yan b" k .. gozu onüne ko. . • 
rr at 'Y't .. 

Vardır A k ve samımiyet ie 
lıakiltt va":* ' Alman milletinin 

lün1a~~nı~~!~E: Libya'da ingiliz Ordusu Trab
lusga rb'e Yürüyecek mi? BUGÜN 

~;r Tiyatroınmda t-.il 
edilınek~ olan: 

"Y d v aşa ıgımıı 

Devir,, 
lıakkıı:;ıa Selim; tzut Se. 

de ııı . av anı dikkat bir 

Tenkid Yazısı 
ikiud ahifemizdedir 

-Malezya'da Japon 
pur'da müdafaa 
(YAZAN: t. S. ESKİ 

ileri hareketi ve Singa
hazırlığı devam ediyor 
BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 

1) Llb;ı.'a cephc;.,iı>de: 

Cınnarksi gü~:.i sabaılıl Mih • 
vur'n Halfay>a'da kaJan kuvvd • 
l<er1 kayKl>IZ ve ~rt.stz tOOlım ol· 

r.ıu.,. İngılıozlE, akı;ben 5500 e. 
s.11: altn.!$lardır Bı..vn'(ia.n ~nıra 

Sollum'd· ger kalan M'ılıveor kuv. 
vetlcrinon de l.€<;1im olbısaı mı.il-

1 
•emeldir Böy-lelikle, fngihz ordu. 
E\Jnuıı glrı muvasa.la:;· ~aımamiloe 

emıın ve :;eı<beııt kal.m'iı olGcakhr. 
(Devamı 3 üncü. SahJ..tede) 

• 
Bir Amerikan 
deni zaltı sının 

cür'etkarlığı 
afi.ngloıı, 18 (Radyo 7,16) -

Aıoor>Jın Bıt>rlye Ne:.ııreti şu teb
liği. ~retıni~tkr: Amerika de-
niz lr:uv~tıcri mı1h01rcbeyj japorr ı ;. 

yamn t.1 k..pısırı:ı kadar götür
mü.şhir. Bjr Amerika deniz.altısı 
jap,nyaıım payitahtı olan Tokyo 
ş\Wırin.tn buh.-ndtı~ll kOrlez. meth~ 
liYıe 1.·ur'etkarone bir hücwnla gi
rerek Uç a<lot japon ticaret va
pt.runu batırınıştır. 

Aınerik011ın Asya donnnması 
kumand3n1 şimdi Şarktaki müt-

1 

t.l"Cik denlz kuvvetıerJ.nill ku
ınandasıuı elin<" tılmıştır 

MİLLi ŞEF 
Dev 1 et Konservatu
varını şereflendirdiler 

Ankara, 18 (Telefon,a) - Cunıiıur

reisi Miı:lli Şef İsmot İ11önü. dün Faat 
15,30 da Devlet Konsevatuarını _,e<re1-
lendtTcrek Cumhurrt'isHği fil5.rmonik 
ork.~1.r.ı~ı taralın<lLın verilen k<'ıllı"ierl 
takip ·buyurmı.q:1ard r. _ ___,_ 

Dört muhtekir 
tevki·· edildi 
Bunların arasında 

tezgahtar bir genç 
kız da bulunuyor! 

Beyoğlu Balıkpaz.arJDda ka"8p 
Saffet k&yun etini 190 kuruşa sat. 
tığuıdan, Şi~lide nalbur Agop 
Narlıyan JMthalı çiıvi sattığından, 
GaJatada Haraççı sokağında kır. 
tasiyeci Dimitri ile ttzgftbtan Ma. 
ri ismindeki gt'n~ kız da dolmaka. 
lem ihtikarından Asliye 2 nci Ce. 
sa mahkemesioııe vuilmişler, tev. 
kit olunmuşlardır. 

• 
iki vurguncu 
şehrimizden 
Zara ya sürgün 
gönderilecek ! 

Saten saklıyan 
manifaturacı 

alatyaya 
sürülecek 

bir 
da 

Çakmakçılarda manifaturacı K&. 
mil Giridoğlu ile tezgahtarı Mus. 
tafa ÖZbal; Edremitli Hüseyin is. 
minde bir manifaturacıya sattık. 
ları maldan beş yüz lira gayri. 
meşru kar temin ettikle~inden 

dün Asli1c 2 nci Ceza mahkemesi 
tarafından iv.işer yı{ Samsun VL 
Jliyetinio Zara kn1nl.i1no sür~i;n e .. 
dilınelerine , .• beşet" yüz lira pa.. 
ra cezası ödcmderiııe karar veril.. 
miştir: 

<Devamı 3 üncU Satritedel 

Halka karne 
ile Un 

da verilecek 
Ankarad&n ltildirildiğine 

göre hiil<fmıct; vatondaşla. 
rın evJerinde una olan ihti .. 
yet,larını gözöniinde tutarak 
halka karne ile nn tevzi olun. 
111:..ı~ını knrarJa~tırıuıştır. 

lhr istiyeıı, bildirilecek 
günlerde kllponunn kestire. 
rrk nn alabikcl'klir. 

YENİ GÜZEL BİR KARAR 

Parti Merkezlerinde 
Birer istihla 

Kooperatifi kuruluyor 
A 

Azaların günlük ihtiyaç maddeleri bir 
temin edilerek mütcvassıt 

ortadan kaldırılacak 
elden 

Hayat pahahhğına karşı m ücadele 
eden yurddaşlar korunacaklar 

Bayat pebalıhiına klll'§ı mücıı.. · 
dele OOIM yurtlaşları korumak J 

maksadile yeni, güzel bir kanii' /! 

verilıniıtir: 
CumhıKiyet Balk Partisi An. 1 

kara Demirtepe ocagı tuabndan 
ilk defa tatbik olunan bu karara 

göre me-ıln'lr ocak azalarından 25 
ki~i bir •Yoğaltım istihlak koope.. 
ratifi. teşkil olunmu tur. 

Bu kooperatif; azalannın gün. 
lüka ihtiyaçlan için gerekli mad. 

deleri b>r elden temin eduek ım._ 
tavassıtı ortadan kaldıracak ve 
bu suretle ucuza mal, eşya alınış 

olacantır. Yı' onnımda, •ld" 6hı. 
Ban kar ortakl~ra tuk•im oluna.. 
eeı.t>1. Mezkur 25 lu.a, meb"m.ll"'· 
dan, bpnl a. ıla•dan ~e ticar<>t &. 
lemi ileri ııelenleriuden mıirrk.. 
k"fJtir. Cumhu•iyct Halk Pa•!Nı 
Gel\l'I Sd<rderliği Ocmirtepe o. 
cağının diğer ocakbrn nüıııun<ıl 
bntisal olacak bu gü:ı.el karn
takdirle .kar,ıl:mııştır, 

Ankarada, " hrimi.ıde ve diğet 
J"rlerdeki Parti O<'aklarınd• da 
'bu şekilde istihlak 1<.ooperatilleri 
kunılması ~k muvafık görülmdı .. 
Wir. 

---
KARNE TEVZİATI 

Yeni ekmek karnele
ri numerotaj esasına 

göre dağıtılacak 
Karne usulü bazı kasaba ve 
köylere de teşmil ediliyor 
Toprak Mah•ırlleri Ofislııln taııı-

:tlm satısı yaptığı kasaba ve köy. 
lerde de ·t~taııbul ve AnkarllAla ol. 
duğu gibi ekmeğin karne ile sat.ı.. 
şına başlaıııla.caktır. Elmııeğlni 
kendisi yapan köylüye de bdter 
nüfus başına ıünde ü~ yüz gram 
ekmeklik hububat verilecektir. 

Diğer taraftan şehrimizde yeni 
ekmek karneleri tevrlab için dün 
Vilayette bir l<>plantı yapılarak 
yeni kararlar verilmiştir: Bu ka. 

· rarlara göre karne tevzieb -
merotaj esasına göre yıııpılacaktır. 

(Devamı 3 üncü Sahifede> 

GÜNÜN 
iÇİNDEN 

Vilayetin 
Tebliği 
İs\atıbul Vl!Ayel.inclen t.ei>lii "'" 

lunmlllf\ur: 
1 - Ağ"' iflerde Jşç; çaı.tıreı:ı 

mi!.-seler l>u lşçil.,,.in .bim,, 
adraı ve gördlilüeri ilin nev'lnı 
gösterir Jkl nü.ı:ıa cetvel tamlm 
ede<elderdir. Bu cetveller ınevt.uu 
balıAı iKJleriın lir.amel eltlld.,,.; 

(Devamı :! üncU Sahifede) 

"Pothen eshes = Ner den aldın,~ 

Dev !et memur!ırrınm satısı ser 
vetlerİlli lıon\rol etmelı elbetM 
doğru bir harekettir. İki ili;; gOn 
evvel, Anka·radan bazı İıılanbul '"" 
zelelerine verilen bir Jı.abere göre. 
lılik(Jme\in bu meseleyi bir lıat d.., 
ha ciddiyetle ele almak Mı*ılnlarmı 
bulmak üzere olduğu anlaoılıyoc-, 

Türltiyemlzde buna sevlrımiyece!< 
vatandaı:ı buhıııamıu. 

Bu sevinç, y\lktsek oervet sahibi 
devlet memurlarlıllln mollarında. 
göıtimilz olduğunu !rzah etmez. Bu 
sevinç, kencUsine küçi»t bü.ytj[. 
lı<!rhanei bir lktldar parç86ı ema• 
net edilmiş olan beıcha.ııgt lıir me. 
mununuzdan her An emin olmcı.k 
!mklinına kavlljllcagımw ıııılaınıa
mrzdaa dogmırl<laıhr. 

Silo ve şuurkı bir koııtl'olıln 
mtıspeı ne\M:eler1nden doğan bir 
l\lma\ ~ eımiyet, elb8te gell!ıi 
gür.ol ve sadece lılB01 bk-~ ve 
enmiyete tercih edili<. 

Bahsedilen pP'ole kenunlaıtıktan 
sonra, artrk vatanda§m, hertıangi 
bir deditOdtJYa kuJMt asmaema im.. 
kA.n kalınaz. • 

Bu mesele, bana on on beş ytl 
önce Yum.oo.i.standa cereyan etmiş 
baz.ı bildiseleri hatırlattı. 

1923 ten !!00"1, Yıınanietı.nda, 
partı mücadelelerinin •tJ.d..,r mev
kiinde istMt-rar ıeminlıne imk;\n b:
r~krrı~ı güınlerde bir vurgooca
!uk\ur başlamıştı. O derecede ki 
hil'kı.irr.et dairelerlndek~ ı;uii.~tl'l'W'I

ler, ;ı: poHl!lıaııın belli bQflı mev-

Nizamettin 
zuu halini alınJi\ı, Ari arda bUl<jl.. 

met dal'besl yopan Paııgaloslar, 

PlAıtiras'lar, ordll'J'u ve halkı. 1.r 

östimallere n.ihayet vermeyi• v:ı.. 
dedeıek kendilerine bağlıya.tılliı-

7orl&rdı, Tabii yine anu edilen n& 

tice elde edllemiyoı-du. Yalnız b• 
delasıııda, General Panııaıoo, ol· 
du!ıça mühlım iller görebllm;'.ııti. 
Faraza, birinin Yorgopulos adında 

oldı>ğUllU h<!IJiiz Ullulmodığım iiu 
büyük nıuhtek:ri sokak orta ında 
tallarıdınvemıi il. Yunarılst nda 
idam hlJkümJeri kı· § na diz•r.ck 
99f!'tıyle ve giz.li olarak r u .. 
diği için, güpegündüz, beyaz gölllf"' 
lele giydLı·il~ok asılan bu iki mı.Jh.. 
tek•r, memlekelte bti;yıik blr ı.,..., 

yapmlf1,ı. Ve lhtlkAr blırd<!nbire s>
nivumJıitl 

Bir miiddet sonra bu mevzuu V6-
ı>iz.elos ele alrnıtlı. O çuk geniş bk 
temlzl• yapılmasmı dütün<>relı: blı 
kanıın pro)MI hazırlamış ve buna 
ıu adı takmtfl,ı: 

•Poit>en e9hes7> 
Yani cnereden aldın?.>. 
Eğer Vennelos mııvaffak o ~· 

aı, bu kımıuıı t.ılbll< rnevklln~ koo
Faydı, büti.Sı zenginler, Fervettcri· 
nin dalavere, suil~Urnal, lht~r 

ve r~vet mahsulü olırn.d•lartftı » 
bata mecbuır kalacaklm-dı. 

<ePoUıen e.:ile$'> >. Eve-t1 nt.r&

d<"n aldın? 
Bır hükürr.ıet, bu sunli her vataQ.. 

daıa hrr zam. n <'rmak hakktna. 
maim olmalıdı··. 
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HALK FİLOZOFU 

VATANDAŞI ı 
REŞAT 1-EYZI 

Bir arkada~ımız, ~ağıda kay. 
detı&.uı.iz hf.uiscyi bize anlattı.. 
ğı zaman, inanmak istemedik. 
Hiıla da, bu şüpbwin lLsellı>i 
içindeyiz ye iı1ru1111anıa.k ihti. 
yacını bisscdiyorll%. 

Yerlı J\Iallnr Pazarlarından, 

..alanda Jara ne ~eJ..ilde e~ya 
satıldığı ınalüm. Bu sat.şta, 

h<rşeydcn evvel, hülün \·at.ıw. 
dn~h.ra sühulet gösterilmesi ve 
bilhru"a müsavi ,arllar atlında 
tcn:iat )ııp lm:ısı :ıarıuidir.Yer. 
li :\lallar Pazarlannda, bundaa 
bir müddet en«I, nasıl s:ıl .n 
olmıyan bir usulle satış yapıL 
dığını, bu •Üturılarda bir dlfa 
kaydclm'.ştik. Halk, çok sıkıntı 
çekiyordu. 

Bu defa, bize haber ,·erildi,ği.. 
ne göre, bazı Yerli ~lallar l'a. 
zarlarında tevzi dilen eşyanın 
miktarmda müsa,·i muamele 
yapmak endi~esi hakim değiL 

= 

dlr. Filn&~aya daha çok satış 
> apılabıli~ or, {ılfuu:a.ı:a daha 
az, filana hiç ...• 

Tcnıcnniıniz şudıtr ki, bu J;:t. 
dise, ııilıa~ et bir ~< dikodu hu. 
tlıulunu aşamaz ve a.-;:ınL..n1alı.. 
diT. Ilakikatte böyle bir h~ J[se 

yo!<lur ve olamaz. Aksi halde, 
bir kısım .ot~lılrın hakkı, 
dij.'.tr bir kısım :....S..nLra geç. 
miş, demektir. 

Yerli Iailar Pazarlarınnı, 

salı~ ya.parken, hiçbir ha.lır gö.. 
nti.l, tesir taıı .. uyacağını dt1Jıt 

ederiz. Ve böyle olmak gerek.. 
tjr. n .i )Un"'a Lı..ş un uırtrclik 
basıuaya şiddeti• mulıtaç bir 
,·atan a'? k.ıvraaırk~n, öte ta. 
rafta, herhangi biri.ııiıı e•· lne 
eş\ a st1>k ctnısci, elbette ki, 
hiçbir y;cdan sahıbinin ınüsa. 

maha ile karşı lıyaıuıyıwığı bir 
ruuliso mahiyetindedir. 

Yü e fiat e 
DE i 

~~~--~;;~-ı top ıyanlar! 
TI:RFİLER 

l\lÜNASEDETİLE 

İ>tanbul Tramrny İdare.sinde 25 
ki _i, bir derece teı-fi eııecEld<r. 

nıiş!. Kar yağdığı günler, hattın 
na ıl geç a~ıldığı, baııdajsızlılı: yü. 
~ündı n ıı.rabnlarm nasıl eksil< iş. 
lcd!ğini. dü. Unüyonrı: da, doğrusu, 
l>u terfiler,~" fevkalade zamanda, 
bira• gnrjbımi<e gidi~-or. 

Yine kendileri bılir, ya._ 

şbıot 

KO. "UŞABİLİRİL. 

ı; tediye, ileride >ağacak karla. 
ra karşı bazı tedbirler almış .. lıa •.• 
Şimdi k.oaıışabilir.iz. Bız, Beledi. 
~enin var.kuvvclılc çalı~t,ğına iaa. 
nı) orwı. amwa, geç ,;i kar !arda 
işte bu noktayı uıe•·•uııbab.is et. 
mck isti)· urduk. Demek, bühın im. 
klin.iulıklara r f:ıncn, t\·vcldeıı 

b<ızı tedbirler alınabiliruıiş. 

TIO:\EKENİN 
-- -
KlYl'1Ert 

Teneke kı) uılt!i.. aşağı yukarı 
nadide bir maden lıafoıde .. Birçek 

' muharrirler, ıideta •ten<Jı:eıı.aıne. 
ler• )'azıyorlar. Bot bir gaz tene. 
ke• i 60, 70, 80 kuruşa satılıyor. 

JDU~!-

Tcnckcni.n azalması bir bakım.. 
dan iyi •• kimsenin arkasından ar. 
tık tenoıke çabnm,aı.. 

BE:\-ZİN 

IESELESI 

Çok aıı; ltenzia yakan bir nevi 
yeni tayyare motörü kat ed.ilm.iş. 
Almanlar bunlardaıı şimdi seri 
halinde yapıyorlarmış. Bu haberi 
ajanslardan okuduğum günden. 
beri düşünilyorwn: llarp böyle 
.ıernm ederse, bir ııüa, hiç ben. 
:ı1n ~akınıyaa tayyarelere de za. 
ruret hasıl olacak! 

AHMET RAUF 

., 
Ayakkabı fiatler.nı 
yükseltecek bir hare· 

ket cn.euiyor 
10 yaşmci"~n ~~ğt sığrr ve mm-... 

daluın kt51mlcri m'"· id.k en 
sonra ~rımizde bir der: ~ü
liısyonu bo.ş':ım.ı tır. 

K"""4Tl·n aulmaısı Ü1Jel'İne dıa-
.h'.lckk; deri istihsa:•ll..nın ,bir 
"m&Al.ar ~C'B~'"ll d~Ü'ne'n buı 
k!rrı.oel(<r şhl:d'd~n yüksek fia. !e 
deri toplama·~ teş<bbüs e<m·ş • 
:erdir. Bu \'azıyet"'ll ileri.de ayak. 
tktabı fi:a!a :ri ~·r:me de ~c~:ır yap... 
m3$l J-ıtimali de naııan tl <kate 
alıınarak bumm önlonm si JÇill 

<edb:.r alınması kaıııarlaştı.ı-ılımş • 
tır. 

Gars a"", erberıer 
ce lyel'er;n n yeni 

btttçeıırl · 
Esnc.f C!"tniyetk>rinden ba2ıl:a • 

iarırun wnelik bü deri mm1 aka 
Ticaret Müdüı-Jiığii lırrafınd31l 
tasdi.'k olunın~tı;e, Gra!:on::.U ce. 
miyelı.Dln bü.çe.1 3950, Beı:<lx;· • 
i~r ceımi·y~tinm :nso, Lokııırıtacı • 
lar ccmi.yctini:n 3200 liırad.ır. 

Bu paraların bir "kısmı muhtaç 
<·>nafın ilit:'y:ı.çlarına bir k.ıı.-ını da 
büro masrafüınna mülh'm blr 
yekunu da esnaf has!anwi lhti. 
vaçlarma tah&i6 edfuncktcdz. 

Temizlik brhsı 

r -··-. Edeti Rouıan: q 1 

1 Se·1i Unutmadım 1 
REŞAT FEYZi J 

fe ·:n. 7u-. ar' ~ lças-.nl.n 7anı.ncı:an 1 
blr vuç kum a:dı, onları 7avaş yO'\·~ 
yeı c ak.Jtarak cevap verdi: 

- Cidden anl17am17orum. Neler 
:..; ~ .. yorsu11uz.. kuz.um .. 
cız1cr!~ kn.ldı.rm.a-d":ı. ~am etti: 
- H •yatı d{lo ndü~ünüıll söyledi-

nrz Bu kadarını evet .. Sonra, hayır .• 
uc ç kadın, kalktı, oturdu, bacak· 

lıfl.r nı ~ra~ önilnde k<l.çilk: kum te
p~ıkleri ,.apmaia b~iadı. Sü;ıv·ye 

:ı.,,,,.ıu. 
- Çok. d~ünüyoı', aı söyli.lyorsu -

auz Hallıukl, bai.o akşamı., sizi çok 
konı.11' hem. d~ çok .:t:zel koıu:ş:ın 
bir erkek olaralı: tauınuştun. O geceki 
"'~r !eriniz ne ba~ilı::.ul:ide idi. Sonra.
dan bat rtn\3 geldik.;e gD.~yor. sı:l a
ıuyordum. 

_ Teıel<kiir ededm ••• 
_ EsUj!!lrLt.i;Jh . . Fıı-ka 1, ne oldu, 

b1!m.lyorunı, çok değ! liniı.ı: Suavi 
B")' Öyle d I• . 

GCDÇ ad>n., dotıl"UllİU, )'i<nındaı..i 

kumları sal &\~U ile kaı,.ır.tya b ~!adı. 
Kilçi&: b · çukur ne uı oldu.. N edne 
dOnerek: 

- Eı.. cuk.ura ·~alüll hanı.mefendl
de<iL. •• 

- Evet gü;ı.el.. Baıwı, beıı de kü1;iik 
ba- trpe raptıın.. B.ıııün kumiar ne l<a.
dar sıcak:_ 

Suavt e~U&-i. çuku.rwa k.enat·lan.rJ. 
düzeltmlye çalışo.rak! 

- BJ çl!.kurwı Jet·inlı,in.i götüyor
sunoz, değil m~. 

Ded.l. 
- Evet .•• 
- B4 btre S'lyı.: uura7a bııı;alta. 

bil!rs!nlz., sanı ·un ... 
- Tabll ... 
- llatt.'i, daha da !aL!a alcr, belkl. . 

Ha;dl, iki lltce alsı~ ... 
- Evet, ihtimal. .• 
- Fakat L.r den!ıt bı.ı çukucu.ı iç~ ... 

ne aığdLrabıllr n:i IJ:!z'! ... 
Ncv:n u:r knhk ,1 1:1.tn; erdL 
~ Cuıı. bO• :S~ vi Bey, ço!i; hco··• 

Arıı.a aı , .. yle dedi: 
- l!.v~c"ı:: wı u.u lıia7a olan bina

lar şimdi 20 bln ıırıı.ya .. L,.ş b.ı.n .ı.ll'aı-
4k. ar~aıa.r, on bın !ıraya.. .1,}te, bY. 
hesaba gor.c, diğer bınaJ.~ın ve arsa .. 
lar.ı..n ne Jl.;.a:ıL-ı...tr ar.Lı.:~~ ... ırni aruk 
a ..... :.ı.wı.: IJL.W.~ı... 

l:.Sunarı ban.u anl.rtan do.,,tttm, bu 
islerden anlıyan. ~Ht 8'.k aum .t>atım 

meselci-Erlytc usr"ian :.:..ır zat'Ur. Bu 
artısın sc.,,ı..~.ı. Q.;.a!ı?. Blr r;u .• n1adde
,,_ .... - ı ~.e. nı ar"~ • orJ.4lr. !Yi a..ıı..ı. •• ;ı. 
bu maaoe,l:r, ya,. )'\.)-ar .ıI.::;ı>aı..ı u.u..,gu. 
tÇın a.ışt.rıcıan .1ı:.e.i.ı.;\1yor, '!ı;;ya, mel.yet 
t.ı.aalerı y~.ıa...ğL, Tallut ta bliŞ.ta se
bepıcrc!en coıa.n, nr~ ~~fl.S4 ı~.a, ı.s
t..ılı--ııti ı ... z.a o.uu.,iu it:·J artıyol', 

.t....ı:.atı..r.t, arsaıara ne Oıl.l)'ur~. 

Bu su&lin Cl.!\'O~.ı.l!lL, bu dostum ~öyle 
lzıılı cd.; or: 

- a,,,.ıann ve arsalorı.ıı da alıcı\a. 
rı şu zam&.nc:a fazla.astı. tla.rp d.:>. yı.
,:,.y .c, bir k~ 1111 ll.CiJLT:'L·~ 1~4 rı au.ro'1lt'
ou.r. Sı:nn, ye s:ıJ4bJ. k.~r ı-1..y .... c
.Wldc beş <..n kw: ..QU olan baızı ad&ıı.uıl.ar, 
bu. paralaruu bina ve7a anaıara. yaı.. 
tırman tercih ed17orlar. Tal p ~o--

6 .. :ııc:a, bı~ oi mal kıym~t bu.ur. hi· 
na ..-e eıı.r a s Lı.ı.1.ı~1 a -· ıll ılarır.a fra
.ıa f.at ist..)'c; t:ı-, E ... cıııı...-.ıi.1 p: .. ay1y 
·boyle bır.a1ara "'e a alara 7a
t.ır~.m-. ı~er.llC, normal zanı.aDl&r lr\•

a ., e.cw:.::c ne yJp .. u. r ! .ı..J... u..r 
meecledir. l\1eseı4, ~.111di .:.O b .... '"1 1.ir.:'!ya 
&atın alQ.k arı bi.n .. yı 15 bı.n liraya 
Jataınk ics:tedtlderi zaman, k!rr e ıa...ıp 
;l«.m.....Y•cak.~ .... ~Un.ku., o ı.:amGııll, t.ıca. 
ret lolerl bLrdenbıre ink1Şa! edecek, 
herkes. tica.ıet )' .211.roa.;.~ ı.tcyec:e~. 
k~ .J. b ·-Ya. :II'S2ya scnr. .. 7c • .ı.rıl 
oa,.aauya~-ı.ır. 

L..ı.ı~i ba· sez \.ardır: .ı-\la.n k:r.z..:t.~, 
aatc:ı dıtiıca ~ıier. llu, biltabı bl>. 
na-.;:.r ~ı.Lda &:,ıy.eıuw.ş bic soı.dı..ır. 
T .ca.ret boy atına k~llı, uıtb!k değil. 
d..r. 1''6cluı.., Oue Oı· Jc• ~dr ki, bu za
manda, yü.k..sek !ı.a~c bu.a alanlar, 
pek ka<anıruyacak'.o.r gibi.. 

S:..tanlar:n, kc.zs.r....;ntyacukları n"l.u
hakkak .. Edcr!r.ıe geçen ı)aray'., yiye
cekler .• IIr.yat. t.l p..-.?ıaiı. Hazır p2:ra 
dayanır mı?. Sonra. normal zamanla .. 
rın avdetinde, $att·klıırl bina değe

r'..nde biı b:ı;ka bina a~A i:::L!yec~ .. 
!eri \"akil, elleriııde avuçLına..ı.a hiç 
bir ıey k.alıuallllııf oxıu ı1u güı-ccek
lcrıiir. 

Her'.lalde, eu uıır.snda, lüzumsuz blr 
bina :Al.ınak eayre-4J, hiç tc doılru de
ği!dir. Kırk yıl hiÇ taHbi çıl~m!tmlŞ 

binalar, bugün. k pı kta ve bir ktıY
mel Uace< iç\nde imiş.. 

S591J·oruz. licılıalde. çok düşUoceil 
barC!t.ct e~mcllyiz. Ç 1 • .;.il, öyle bir za-
man<loıyız. 

lcra satış salonları 1 

R. SABiT 

Tiyatro Tenkidleri Hilekar1 
·r Kömürcü v 

ım 
Yazan: SELAMI iZZET !3EDES 

MÜELLİF 

Bundan yarım :ısır kadaı· e\'\'cl, 
Güııey Behl'Dı)· nn,n rcçma .ko .. aı1 
çnmlıkları, Jag çiçekleri ile be. 
z<nmi~ yeşil tarlaıarı, eski devir. 
leri gözlttia önünde şckmeştiren 
t.arhu ani.tları oıta:,-.ı..ua ı.'"ı ço. 
cu.k koşuşuyor, gülüp oynuyorııır. 
dı. Bunlar bir dokt ruu ocuklan 
idıler: Karel ile Jozef \,;apek. 

Yarat.ı.lışın cıu.salsiı ~ellikleri 

ile gönüll<rını dolduran, güzellik 
ilhr.mlan ile dimağlannı ciliılıya• 
bu ıki çctu.l; a~ık l.ırlanıan luıpal.ı 
fabrikalara, duru daglardan, du. 
ırıanlı fabrika bac•larına döndü. 
!er ve kaygısız bayatın yauıbaı;ın. 
da n1uzlarıp öıuriın blllÜn acılun... 
na, yoksulluklarına şahit oldular. 
Rıizgarlarııı ck~ı~ nn ·st..'"Slcrinden 
soura, bc~rrin tırrualı) an iniHilc. 
rıni dr~-r 11Iar ve bcnliklt::rin.e, 
müI<kkl.:ti• •• nc sahip olur ol. 
maz da hemen kaltme sanldılar, 
~ocııl Iuklarllc gon~I .·!erinin bi. 
ribiıkrine zıd duygularıuı yaz. 
mıya b~adılar. lJJO dan sonra 
1o•ef yalnız r<~me çalL~tı, Karcl 
yalnız l azmakta devam etti. 

Ililyük ,.e nıeşlıur Çek c11ibi 'e 
tiyatro adaım Karcl'i kı~lan Prag. 
da, yazları Prag civarındaki köş. 
.künde buluyoruz. Bi:zim sahne. 
mlıde ilk de[a 1929 da temsil edi.. 
len ·Robotolar. C"...Crı ile söhrdiıı.i 
al< ıne yaymış olan Karcl Çapek 
~uk seyahat el.mil. bırçolı: •Stya. 
hat 1ncktuı>tarı•, ·Biyografi•ler, 

•romanlar. ve tiyatro eserleri 
yazmış, Orta A \'rupa-da de~rini 
takdir ettinlil.-ten sonra, .kısa bir 
zaman içinde milletler ara ı ede. 
biyatında yer nlmış. dürt dil hi.. 

ilk tedrisat müfettişleTinin 
toplantısı 

Y~nı Maarif l\lüdürü Muhsin 
!.del B:.nal ilk lcdr· at müfettiş.. 

lPrlle düoı. blr t311ışma ropla.ntısı 
yapmıştır. Bu t.rıpl"anh-da şc>hre • 
m; z ilk ntt:kt<ıpler.inin ders ve 
ıc'.are -ı.:;!C'r!nc a:t mcselcler etra. 
fındıa göıüşülınü.~tür. 

len bir muharrirdir. İstanbul Şe. 
bir Tiyatrosu dram ıasmnıda müs.. 
tc. 1 a bir muvaflakiyetle, ean ve 
IJ'Ölllİ·lden temsil edilmekte olan 
•Yaş.adığımı:ı dc\·İr• eserini 1~38 
de ya2ıuış, ayni scıl.e içinde kll'k 
sekiz ~ a~ında iken ölmüştür. •Ya .. 
şadığıınız de\'İr•in asıl adı •Ana•. 
dır. 

ESER 

Bir sömiirge aubQ'nı.ıa karısı. 

Kocast on .)'Celi yıl evvel ölınii§, 
arka,ında beş çocuk bıra.k.ınış. l:.n 
bıiyüıtleri doktor, s;ırı ıutma ıle 
mucaı.ltlc ederken iıım uğrunda 
ölıiyur. Onun küçügıi tayyanci, 
ytü;.sekkcc, dıılıa yükseklere çtk. 
malı. için rekor ağ:ımda ölüyor. 
Ondan ~onrakilcr Wzdir. ikizle. 
rin siyasi akid<kri biübirine ta. 
ban tabana '&lddır, onlar da si) a.ı.i ı 
kavga u~runda i>lü~ orlar. Ananın 
elınııc •.~la l.ala on ) cdi y~mdıı, ı 
hendi lıa)ali Ll .. 1u·1.ve ) a~ıyaıı, 
zayı.f, nalıiI, pir ruhlu bir deli. 
lrunlı kalıyor. Ana, dinde tek ı..n.. 

lan bıı evladını her ue pahasına 
olursa olıun harcalıllly!K'.ak, oram 
hi~bir maksat u 1~ruria ü1mcsine 
izin .vermiyccektir. Dışi bir kartaJ 
gibi )'11vrusunun üstiinc kanat 
germiştir: ,.a,,nu.unu tehdit cde
c•k tehlikeler öni.i111le dişi bir 
pars gibi pen...,ıeriıı.i açmıştır. Fa.. 
kal bir gün utan L,tila frt:aııtiae 
marırz kalınca tek evlıldın.ın eline 
silahı \•ırir ve: -SCn M git!. der. 

KONU . 

•Ya~adığtnıız de\'İr• çe~idi ken... 
dine mahsus bir <lesl:mdır: Öbür 
dünyayı bu dünya ılc tı lif eden, 

(D1?van11 -l üncü Sabı •• dc) 

}'eni bir yaprak tüiün işlçme 
evi açılıyor 

Tra'bzon (HW>usi) - inh!..'ar • 

lar İ<lıırcsm:n i•Q:ım1w'Mi<! a.ça -
cağı yaprak tütün i:,ıleme ,,...., ha. 
zı.r l ık1 arı tı :tm<o k üzcred:ir. 

Muhte[f n:ahallelerde 
10 kömürcü hakkında 
cezai takibata geçildi 

Fi-at Mürakalbe Komisyonuna 
yapılan müteadd:t ihbac ve şika· 
yeller üzerine mahalle a.ra.iaruı.. 
c1akıi köınürcülec- sıkı tlc kon • 
trole tabi tutulmaja baş'iıımış • 
!ardır. 

Bu ş;ıcayetJ.er; b<ızı kömiiırcil • 
ler.i.ıı. sattı.kan kömürerde yau 
yarıya toz ve ~ karışıık okluğu 
ve bu yet'!Iıiyormuş gilbi faıtla 
miktarda da ruıooetli okiı.ı(ıu 
hakkında dm-. 

Aynca kömü.rcükrden bir ço
ğı.ıınuın k!tlo ile s.ıtılıı.n kömürleri 
büyüt< bir ka .. bur içinde sattık • 
~arı v2 bunun darasını ldlodan 
düşmiıyerck hil<:o yrıptnl&.ıırı da şi. 

kayet olunmuştuı-. Dün yapılaııı 
kontrol'crdc bu ~tıkilde hareket. 
Jaiıoden datayt 10 kömürcü h:ı.k.. 
:iorıda cezai takİ!ha~a geçi)m.L,.<1lır. 

MüTakabe Komisvonu yarın 
ma rıaTna amillerini 

dinliyecek 

Fiat Müra.kabe Komi.sy'Onu ya
rın k>planarak mak.a.rn:a faıtie • 
tıni ted'kik ediıcek\lr. 

Öğrclll<Lği.mi.z-c göre şC'hrimiiz. 
dC'ki re..l..:arna WalliLhanc:~ri sa ... 
h\plui elleriııııde bu unan ırak·oar. 
naların büyüık bır kısmını 'buğ -
day ve un fiatlcri pahablaştık -
lan soma iımal et!iklerlni ve yenr 
fiatleı in de buna göre tıayln edil. 
mes:ni iıstemclı:ttdarler. Komi.s • 
oyn io;c, .bı.ın.l:rın ucuz unJa imal 
<!d:.lm'~ <ıldn~ k3.ooa.!.ln<ledl-r. 

Makarna imal5thaıncsi sah.pleri 
ysın 1romlsy011 ta.rafmdıımı <iinı. 
.lrnilet'tklerdlr. 

TiCARET V• SANAYi: 
-+ Son dola AkdC'niz yolu ''.c ş•·h· 

;:imJ.7.C g( len ticari eŞyalardan -ka
ğıtlardr..n b!i..Şka- her ı:ev'io.fn itbali 
için güaırl..klere emir verill.'- ~tiır, * nw:- b1r altıa. ahn bi.r lira )-1nnl 
beı kım~a çduul>l.u". Beflbicycrde yü:t 
elli dokuz Ura<lır. 

açılacak ·ı---------ı 

1.lu ma'k:sat1a leknik şeflerin • 
d"'1 B. İzzet Bora da şe1ıc:m.zı.> 

g5nderilmiştir. 

İşleme evi açı!dıkt.ıu sonıra btr 
çok a'lel-crİ4'.l. ge<,1ıni toın:ln ecı:ı. 

!llİŞ ve işçilu:e pal'aStı: sııcak ö;:-le 
yemeği de verllıu"; olacaktır. 

+ Yarı.ı iaşe Müdürl~il arafm. 
dan petrol te\'Zlatma b&:lımılacaktır. 

MÜTEFERRiK: İcra da'.rel~i laıraJından hac:Z 
~nretih? sat;J:ır,a>;La obn mahcuz 
maıllar.ıı salt,ları için Üskii<iar ve 
Kad!küy ile Beyc-ğlunda ımüuı -
yede sa !onu gi!:ı hır icra ve ma"ı. 
cuız eşya sal.ş <alonu açılması 

:h::ikil<mda tedkj.kl~.- icra olım • 
lllAklndır. 

H>rıkullde ..• TabU .ıgmax, t,c,.cfen. 
a.c.;.;.gun ••. Şu koca den.tc OG.kın.u 

(..-ç,u-ç k.au...A J.Şı aı.~y.J. (İOıtl.U: 

- &.Hır•, bu çuKı.ı.ı:uıı ıçı.nde banyo 
alı.naıbı.llr, dc~ıl m1 Suavı Bey? ... 

Genç a\·u.ıc.at, 7orıun bu- ba.k.ı$la, 
genç kadını süzdü: 

- D~leyin luU1:n, an1ına .• Dedi.. 
Bakın, ~"Ok cu:ere~n.. Bı.L çu.&.ur var \ 
711 •.• 

_ Ev~. va.r ..• Sow:a? •.• 
- işı.a bu çW...u.r, bı.ı kl!~ıicük çuk~ 

benim k o~-n .. 
?\ .. \..:ı., sol ı:~ .. ~u kz. .. <lud?, duw"\.ıa

rmın ucu. mina.11 ÔU' t ucssü.ınle kıv
rtldı: 

- Yok ca.nıı;1? •.. Evo~, sonra? ... 
- Sonra! ... Evet !ocra? ... 
S1.1a\•i bir ftn durdu, Nevinin par .. 

l3'k gt;z!crine dala.t, a.tır ~u~ 
- Bu ka.bı: bo;tıl;..n dcı . ..z de sizin . 

ıevgiJı.1.z, dedi. .• 

Genç kaduı, t'llCrini bir!.blrlnc vura .. 
ra:.C, fıd.eta b~ğırırc;.ıs.ına söyledi: 

- Bra\-·o ... Bra\·o .• 

Nevin, bLrden yer.inden f·rladı, be
nilZ yerde oturan Şua\'lyl tepeden a
şaf:t b:r kere Eilıdil, sonra bı kahka .. 
ha savurarak: 

_ Çok dolambaçlı değil n I, Suavi 
Beyefendi, dedL 

S.il e'lni rıpll>k ba"'1tına vurdu: 
- ll"ydl deni:ze ... 

• 

GÜNÜN 
Ansiklope .sı 

Ve daha !azla orada dwmadı, ko· 
ş:ırcasına deııi:--.e doğru llerJedi, kum.. 
salm kı:nu:rınd .. kl rJ.ıl.nuı geldi, mec
dL\•enleri inôi. lla!it bir balıklama ile 
sulara atl~dı.. Uzun kul<1çlarJa, yüz .. 
dü, yüzdü ... !Uç dönüp b~~kme.dan el

li nlC~wlrc kadar git~l. s()nr:ı. durdu, ar
ı...-a üstii yallı. Plôja göz gezdirdf. 

SU.l.\d, 1kl elln.ı kalç;:l;rına dcya
m~. bil- ku\'\'C-ti ilfı:hi heykeli glbl sa

hLlde hareketsiz duruyordu. 
Nevin. sag el!nl salladı: 
- ııc:tv! ... Haydi denize ..• 

Su:ıı/l, yüzerek Nevinin ymına y 
Ia:;ı"ke , p j rt' r, <!yosu pk.k ça:_. ıya 

basla.ır.ıstı. Genı: a..1atıı, bir kulaç da
ha ntt~. Nevinle omuz omuza idiler. 

Nltrl Yı!nlazın karısı: 
- Br1lvo ... dcJ• .. Nihayet gı:-lt-bil

d111iz1 Sua\'i B('"y ... Ne ôlye, daki.k.3.-
1.ırc• beklediniz' .. 

su· : elieriyle ıslıı.k saçlarını dü-
zeltil ~ .1 CC\'ap \•erdi: 

- S!ıi e-yred--yordutn ... 
_Güzel. 
Söıu de"lstı:mek istedi: 
- Sulıır ço~:: 11C'~k dt> ! mı•. 
- E\'!' .. lfan·n~erendi? 
Ce11ç :ıcln n, Ne\' nın yanına arka 

!Deramı Var) 

ı»ies -------Yeni Uniııenile yurdu bina~ı 
Yer.i Ü">livem e talebe yurdu 

h\nası için ioobt:dC'll tedkiklc-f'doe 
bulunmak üzere şc:hri.m"'-c ;ıel • 
rnlş olan Perti m>man l'Cdkikle • 

r"1i b;t!rerek Ankaraya dönmiif

lİİ'r. Rapı>runu verdikt"n ıSOıııra 
!f aE'·ete l(E>Çilecckt'r. 

+ Şehrimizde muhtarlık teşluiull· 
nın tekr.ır kı.rrulması i('!n Vil~yetçe 
Dahiliye , .... ek~\1Ctlne nı.üraca2.t olun

m~ştur. 

+ Son gilnleole tehrirulm yeni 
bir parlı t•hln çlvi gelmiı ve Flal !11il. 
ralaıbe Koı.1k")pocıu!\Ca tc\·ı.ia ta b' ~a.... 

.....ıl.rnıstır * Suttanhamnmında Alncafuın. so-
ka- ·- · 49 nuır:.ırüda nl&lliiall'racL 
saia~l"Gınm dükk.inma ıiden 1.-lustafa. 
~nı-~nde birl kendls.iıne FL'.ıl Ltilrakabe 
mennıru sU.süsnil vererek ad yüz Ura 
rişı-et a1ı:kcn yablanmı~tır. 

vam>Z kalmadı, maziyi -1.1nuttıtk. 
İk:m;ı de canciğeır oJ.ıııp ya:ııya. 
cağız. Bak bundan böyle ıben.clen 
sadık, ben.den vefakar biır kadın 

bula:b'lecl'ğiıtl diişüll'Eihilecek :ın!. 

~in? 
Ded.ı ve otele gitıneğe raz.ı ol. 

du ve Neodet de Neclayı cmetres. 
.,;mayı \'C kendi evinde beraber 
oturmav• kabul ediyoaiu. BuTl'U 
nasıl · ka.bul ettı, ni.çrD azmi 
eridi, neden bir haıınlede büt.ü.n 
dü:;ündü.klerinden vazgeı;tl, ira· 
de.si porsudu. 

Bu da: b'r znf, Z~)"'f inşnnla 
ziıfı. 

Kulüpten çıktıktan sonra, ·blr 
ara.baya atladı'ar, Taks'.mde ran· 
<lcvu t:vlerindcn birinin öniinde 
.ind:ler. Bu ev tanıdı.ğı, daima gi. 
<J. .p gcld1ği 'bi r ev. Bin illi.fa t, bin 
0

\eşr;rat ile yI>karıya. derhal ken. 
· dilcrine tah,is edileıı odaya alın. 
dılar. 

Nccdelin gözleri hiçbir şey 
görmüyor, g< vrek gevrek gülü • 
yor, Necl~.yı s1<kt~tır1yor, sabırsız .. 
lanıycr. 

Gec~ 'burada yattılar, Sabı.'h 
oldu, Necdet ayık. durgun. açık 
'bir zthinle dü~ünüyor .. Necla yi. 
ne ayni Necla, geceki bütün sey. 
lanetini, s<hrini, oynalctı.ğını, göz. 
1-erind~~i bay~:nup_ı. lıü~nün~ ki 
caziıD.:vi. Necdet:n kollarınğa ip 

"Deyanu '"ıil.tl 

Libya muharebesi· 
n n c;eUşiml 

Yazan: Ahmet :';iiıkrü F.SMEll 
iki ay evvel başlıyaıı Libya 

mtıhm ebe3inde 1ngi!iılerin kola!I 
kolay netice alamıyacaklan an • 
laşılıy<or. Hatırl<mladır ki hare. 
kiıt b<l§ladığı sırada, ingiliz Baş. 
vekili Mister Çörçil, Demeçte bu• 
fan.arak, bu harbin V aterlo mıı• 
harebesi derece.>irıde önemli ol.. 
duğıınu ve d~anın ta:rruımile 
yokedileceğini bildirmi§'ti. Mister 
Çörçiı çöldeki luITekatı, deniz 
muharebesine benzetmiştir ki, 
Libya harbinin son gelişmesini 
anlamıya çalışıri<ım, 1 ngiltere 
Baımekitmin bıı sözlerini hatır. 
!amale lıirımdır. 
Geniş Libya ve Trablus çöl • 

ı.n bu denize, lngiliz ve MiJıver 
asken kuvvetleri de bu çöl için
de birer filoya bımz~ildiğine gö. 
tt, iki dütman J.:uvvcti arasın. • 
Jaki iki aylık döğüşii.n oneticesi, 
daluı doğrusu netice.rizliği hak " 
1mıda bir fikri ed; ııile bilir. Ila. 
nkat baı;lamak iizcre iken Milı• 
:ıer kuvvetleri, Mmr lıudwlıı ü
zerinde bulunuyorlardı. lngiliz • 
1er ilk ııduııda bu kuvvetleri sa. 
rara.k yoketmeğe çalıştılar. Fa " 
ırat muvaffak olamadılar. Geııe• 
ml Romme! zayıf lngiliz çembe. 
ri'li ı;ararak batıya doğru çekildi. 
Yalnız çekilirken, Bardiya ile 
Sollıım ve Halfaı;a'da ba::ı kuv • 
vetler kesilip kaldı. Bunılıın son
ra •çöl filolıın• arasındaki çar • 
P'smn Ga.:ala'da oldu. Beş gün sif,. 
ren bu çarpışmadan sonra Ro"'4 
mel bir defıı dalıa geri çci<;!di. ve 
şimdi Trablusga1 bi Libyadan a
yıran çölün kenarına gelip d:ı • 
yanmış bu.luııuyor. Dtt arada Jıı • 
giliz1M', Bardiyayı ve Sollum'u 
ı.~qal ederek bu ik"i fe1ırln ~aı· -
,;ı:zonlannı esir aldılar. Halfa • 
!JUYı da zapte:ti!er. Bu lıale -?öre, 
!ıiitü1ı Libya 1ngılderin ellCTine 
gcçmşi oluyor. Fakat I'.01>1nıcl de 
kuı:vetlerini loa,:rmış bulııııu • 
yc.r. 1ngil:.Olerin bildirdiklerine 
~:ire, 5imdiye karlar Mihver kuV• 
ı:etlerı esir olarak ırncak <!6 bin 
ask1!1' kaybetmil!erdir. Halfaya • 
da ktsilip kalanlarla ölü ve !fil • 
ralılar da )ıesap edilecek olursa, 
Milıt·er l;ayıplan elli bini geç • 
m~. Bu da gösteriyor ki bu de· 
faki Afrika harekdtmda MiJıver 
hıvvetlerinin kay1plllTI, gec;Mı 
seneki harckdtıa, !talycrnlar ta • 
;afından verilen kayıplardan ço1' 
dalıo. a.:dır. Hall>uki 1ngilizleı·, 
;, za1nan, Graziyani ordul.arınt yok 
eıtilc:cn soıım ansızın, Trablus • 
g:ırpta toplanan Alman ve ltal
•ıan kuvvetlerile karşı karşıya 
gclmisler ve Libya.dan. çekilmele 
zorunda kalmışlardı. General 
Rom.mel, kuıTe· lcrınin pek a...-ı

m kaptnw·ak, İııgilizleri iki ay 
L.ibycda uğr<l§tırmıştır. Bu iki a!I 
i~nide lta!yanlarla A1manları'ı 
boş dıı,.madıkları muhakkak• ır. 
lııgilderin Sicilya ile Şimali Af• 
rıka- arasmdaki yolıı kesemedik • 
ler artık anlaşılıyor. Ge1·çi bu yol 
çok tdılikelidir. Ve fııgilizlere 
gire, Şi11<ali Afrd·aya gitmek w 
::ere yola çıkan ticaret gemile • 
f'iııin yarısından fazlası ba''.trıl • 
makta.dır. Fakat Jı.crhalde bazı 
gemiler de gcçmeğe muvaffale 
.,;ııyor demektir. Almanların btı 
il:i a-:; içinde Trabluigarbe mü • 
himce kuvvetler geçirmiş oldt1k
lczn 0üplıesizdir. Esasen iki ay • 
da.nberi birçok kayııa.klardan ge
;.n /ıabcrler, Jl.Iilll'crci!erin ce • 
mıbi lıalyada çok büyük hazır • 
lıklar:ndan bahsetmek::edir. 
Ba:ı İngiliz gazeteleri, Rom • 

mel'itı fngilderlc harbe tııtu~ • 
mak ;:;oruııda kalacağıııdaıı bal•• 
wtmektedirler. B.ınlara göre. gi\. 
ı:a Rommel kurı,C-:lcrinin ric•at 
y«lları kesildiğinden c;ekildil' • 
!eri .t.gedabya iı61gcsinde fngi • 
fülerle harbi kal•rrl edeceklerdir 
Eğer dıırıını bö!.•le olsaydı. hı • 
gıliz tıibiı;esi, il'i ay geç kalmtŞ 
oısa bile, muvaffak olm11§ sa)!• • 
lccaktı. Fakat Romnıel'in ric'at 
yollarımıı kesildiğine dair bir lıC• 
lirti se:Hmiyor. Hat>ta bcl1;i ae 
esas kıwvetlerini Aqedab!}a0dall 
;;eknıı.tir. Biri.ne defa daha bö!I• 
le ric'at yollarımıı kerildiği. ·an• 
11ediliı ken, Roınnwl"in, kttr''ct• 
lenııi çok dalıa evı,el gcrilcte 
l:ııydırdığı görülr.ıüş•ii lııgili· as• 
kCTl p!frııının lıcdefi açık oldur~• 
gibi. Miht•er askeri plcinınm ı·r· 
dıifi de yaı·aş yaı·a~ an!a . .ılflıı .. ıı 
lıa :aım«tır nıı ela geriler 1 r• 
nılık ,,.,,,,ımaı• Hn valdf /·n • . ' '( 
2rnm..:k 1·e oyalr.ına f{il- '~ 
dıişmanı batı]!a doilnı çe ·ı ek • 
tir. 
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(Bu yazının metinleri A.ı...adoıu 
Ajansı bUlt""1erlnden alınmıştır" 

Telhi. eden: A. SEKiB 

. ~ndra haberine göre, M. Çör. 
~ılın Bırleşiık Amerikayı yaptığı 
z:;:aretten avdetle Pliıncuth'a gd. 
digı resmen haber veriliyor. Bu.. 
rada beyanatta bulunarak tayyare 
ile 547-0 kilamctrelik hır ır.esa!e 
kab.ttiğini söylcm~"lir. Stok.. 
holm'e göre, Çörçil'in Am<rika. 
dan avde~hıden sonra, İngiltere 
halkı İngıbz kabıncsinde bir de 
gış:ıklik bcıtl, mektcdtr. • 

MAREŞAL FON REİCHENAU 
VEFAT El"T1 

, ~erlin lıaıb<:rine göre, 4:ıir nüzwl 
ıs:ıınetı le hastal2nan Felmare<.al 
Fon Rciclı~n&.ı Almanyaya dö.. 
r.ıcı ken ölmü llllI. M. Hitler milli 
cen'lze rasimı pnılnı 

t 
, ...., uısıro em. 

re ru~tir. 
Dö GOL"CÜ BİR IU'HRİP, ÜÇ 

MiHVER GEMİSiNİ YEDE. 
Ol.NE ALARAK Kı\ÇIRDI 

. Madrit ha:_er ~ göre dö Gol'rü 
bır muhrıp !spanyanm Fcrnando-
Po adas:nda Isabel kör• . . 
mı d ' zıne grr. 

,» en.za!tı L ır,baJ:ı..rı atarak 
Mıh:er devl€t!erirr.ı ait ~ ti'caret 
~:~sini liın2n ia Jemirli tutan 

oyu lı, sır ış sor. 3 . , 
yede;· • .ra gcmıyı 

;:ım alan ınuhr'- onl )' mr,ndan k • .., arı ı.. 
gc . .. n~ırnu,t;r. Bu tecavüoz 

mı suvarilerinln k d 
dukları S'!ra<la yap 1,:;ş~ır~ ~un. 

AMERiKA AYDA 5 - 10 BİN. 
TAYYARE YAPACAK. 

li ~ie"ı;'oNt h~rir.e gore, kmn.'ft. 
r ava donanması \Ü .._ 

tirilm . iç. cu..,, !?"-
dan h::rt:ıın M. ~uzvelt taT~fın. 
tııe'· .. n:ın pi n tahakkuk eL 

A =redir Fln!•rce A .k 
Pilot ask rlik. • . rr.err alı 
caa:ı e c ~ krıne mürıı.. 
-ll.)'d mwkl<!dır. 1042 Sen<!sind.e 

a 5 hın ve 19!3 ı<enes;nde a 
<la 10 bin tay•·ıt!'e, a 1 • Y· 

h . '. , P' <ıeagına da. 

t~ ı. Rıızwlt" teminat veri1mi«-
>r. • 

ŞARK CEPHESiNDE V AZiYET 

Almanlara ·· .. gore, Srv.utopoJ ,. 
nundc Sov;--et t o. 
tü.1.: .. • aarnızları püskür. 

nu. ~ur. Cenur,ta Kursk doğu
su.-..ıaJn bö!gE;tlc h" 
bır har~•. ucum e:fr:ıdı 
J • uıı:ctte bu•unmuş, Sovyet. 
"n L•ç top 'li"<! b'r~ok -~•-'- -ı· 

li.ıf"1t . u~ 1 • 
" . almıştır. Meı:d>ez ve şimal 
e<ııırolerind~. bazı Alın.an Iat'a 

!arı hava lru • 
S • . vvetıeıinin yard.ımile 

O\)etlerle ş!ddetl' "d f 
vaşıar · ı mu a aa sa. 

ğ • ı Yapmışlar ve Sovyetleri 
a ~r kayıpıa.ı..,, uğratmıırJımiır 

ovytelere "Ö!'e So · ; 
ıa'rı Al " • vyet kıta • 
r·, man mukevemctirri kıra 
"'"' ,, e ınulı ti' • 
kah 1 t· 'f kesimlerde mu • 
e a'arruzJarmı (l€rl P~İi!r • 

Karne tevziatı 
<ı •rf Sah Karn0 daf t · .. "<len Devamı 

<ak ınemu:ı:a ışiJ>de knllaaıla.. 
lerc birer m ~;.!c.k~re, polis.. 
fus ınemurlaın vr,ilttek, nü. 
ta~. ada k rı ve Belediye o mın .. 

ne adar ım ·ı 
nu uunuıraLuile s <en olduğu. 
t . tesbı.t ede ki ır. Her uıesk de ce cr. 
turduğu bek ~n kaç kişinin o. 
dirilecek ve t.: ~dan bil.. 
lcre u1 ·- . 1 . e dagıbcılar ev. 

"""rır"en il 
İmza alacakla " 0 reisinden 
bir k;~··-ı rdır. Bu suretle hiç 

-"""' n f · • herhangi bir ışs1" ~masına ve 
\'arilmiyccek/olsuduga rneyılan 

ır. 

Evl•re verile ek 
!eri bugün) d c Şubat karne. 
cek, 10 .. e.r. e Atıkaradan gele. 

gun ıçındo t 
lılınış olacaktu amam~ dağı. 

Yeni karne! . · b 
parça ol11tak erın eher fişi dört 
vatan.ı.. 1 ve hu suretle istil·en 
le.r• ş ~ lokanta! da, . 

mdo de tk ar ış yer. 
dir. IDClılı: 1.labilecekler. 

Vilayetin T ehli" i 
C1 inci Sahi! g 

kazola, itibarile •dtn Devam) 
nı, mü=e.o h "1l"ı ayn ola.,. 7a.. 
Jıor.:ij er katoda ik • 

e.ıı. lçln ..,-rı bJ a:r~et eden 
• ın ın..,lllb-etı r cetvel \atızim edip 
<el: Ur. altında taodllt ~ 

il - t, Kan 
o~ müc..e..,ı:'':;: t~bl tutulmı 
vel!eıi, s111rocııı. ~im ettiı.le.t ect-

l~LJJl<jb İktisat 111~:.. Hanında 
K ıaıuı.a t!ıbl tutıılmaın.;""" ve İs 
-.oıer be Sultan Ha olan mu.. 
bok Har.ıooa İaşe Mü:l:~'nd"' Ata. 
edoceklcrdl,-. Bir ,. . ı>ü.ne \evdi 1/1 ~ yerıne bağlı ol• 

M. Çörçil Londraya dön· 
dü - Mareıal Fon Re
ichenau vefat etti - De 
Gol'cü bir muhrip üç 
mihver gemisini yedege 
al;ırak kaçırdı - Ame· 
ı-ika ayda 5 - 10 bin tay
yare yapacak ~ Sark 
cephesinde vaziyet -
Libya cephesindeki ha • 
harekat - Uzak,arkta 
vaziyet. 

t':rcl:: ıilct'lemiye ve birkaç rnes • 
knn ınalıalli işgal etmeğe muvaf
fak olm~lardır. Buııı.l-.xın ;,.ru..ın. 
d& Shak:lıovı,;.lmye v-e Lolası!Lno 
mevk:Jeri de bulıınmaktad1'". Stok. 
nolın'<len gelen habere göre, Rus 
tayyareleri Alman ku,.:v"CUeı<·n:n 
Moja'sk'i kütle halinde ter&: et • 
ti '.eı·;ni t.eıni.n eylemtkkıfaler. 
Her haldıe bu şclıiır şlmdi genıiş 
bir lloolrocm içine alınmek üre. 
rc-ıl'r. RUıSlar dana şimcliden Mo
:aısk"i.n geıriıl.erinda s~lamca 
ycrleşmşi'lcrd~. Ayni tooiye.ıı>n 

Almarıı!ı:rın Orel'den çelcihne • 
!a-r netieeti!ci. veı:maıi bckicn • 
I:ıek'ed;r. 

J.İB'YA CEPHESİNDEKİ 
HAREKAT 

Mibvare göre, bir mayın tar • 
Lmndan geçmek istiyen 1ng:1.z 
müfrezesi· şiddetli iınlfüllda:r n.e.. 
tı.cm:ı,Je Uımam·Je yok obıuq -
tur. İngiliz in:fı.11ıkh maddder:re 

ce?ıane1erini.n, mayiınleri·n fofi • 
:ik:nı ~idil.cUend.iıdiic! mulıa<k • 
kakot>r. 
İug!lzkre göre, cınnarlesi günü 

sabaıhı Halfaya garnizonu kayıt.. 
sız ve şartsız teslim olmuştur. 

Takriben 5500 mihverci aıir edil
rr.>~ \"C esir 76 ir.giliz aııkeri kur. 
tanlm~tır. Bir m 'ktar top ve harp 
malzemesi &lmmışlır. 

İll{;.lizlerin Tr;.blıısgaııbe ka • 
rJ:ır •,.crlenıiye devam f"trr . .e1Pri 
1~zım gcltp gelmediği Loııdrada 
balı.s mf'\"ZUU olma.ktadı.r. 

UZAKŞARKTA VAZİYE'l' 

Japonlara göre. Mroezyada Ja • 
wn öncüleri Slngapum 80 kiJo.. 
metr~ =ad'ede bulunan B<l!hu
pal\a ta gE!IIDi,şlerdı.r. 

Mütelfildere göre, Japonlar, 
Fi'lipin.Jerde Bat.aan ya.nmıı.dasm • 
da Amcrikll'll ve FiJ.~in kıııvvet. 
l~rin!n sağ cenahına ııiddetl.e hü. 
cı>m etmlşle«'dir. Müdafil"T ş\d • 
detle mırka-vemet etmektedirler. 
M:>lcıy:ı<!a, cephenin garp kıs • 
!ın<l:a Japoni.ar Muu nehrinin a. 
~ağı sahiline ayak bamııya mu. 
vııfilak o)mıL<la:rdrr. Ganas'daki 
ı:<!ri Japon iınısuüarı topçu ~a. 
liyetile hıııpalaırunışlardır. Stnga. 
pur üzetne ya.pılan Japon hava 
hilcıır.oorıııda insam:a kaytp ve 
maddi hasar omamısttt. 

ı 
ASKERLiK İŞLERİ: 

330 ve 331 doğum· 
lular davet ediliyor 

Birinci Tümen Aı&erlil<: Daire.lo.. 
den: 

Boyoğlu, Talalm, Yabancı Beyoğlu, 
Emlnönı.l, yaOOnct Ernhıönü, FaLh, E
yi.rp, Bakırk()y, Şehremuıl, Beşıkloı;, 
SO.rıyer, Askerlik ıubelermde kayıth 
330 ve 331 d')ğmnlu (htlyatl:miaı:ı (sa· 
katlar hariç) ölçme, deınlıyolu, ıısıce. 

rl fabclka. kimya, hava. deniz eratı 
talim ve teı<blye ınak.>:ıdiyle silah 
altına davet edllm.islcrdir. 21 İk!.nci
k!tnun 942 günU toplanma günüdür. 
Bu tarjhten sonra fl,lbeltre müracaat 
cdec8c: milkellefler bıildttnda 89, 
90 ııncı maddeler tatbik edileceği ilAn 
o"lımur. 

Vatan ref ikimiz 
Bir buçuk aydanbcri kapalı b1L 

lunnn Vatan refiI..imi:ı; yarın sa. 
l>ahtan itibaren tekrar mti>ara 
başlıyaeaktır. Muvaffakıyet diıe.. 
riz. 

m.ı.y1p kC'ndi boşın:ı i;ır tşlerde çalı.

şan: tnilnferlt ~a'"ıı..s:!a:- da, ·c;a: ~l!k!rrı 
.işi g&.•c:z-tr \·esikala.rı bcr2b .. r!er~!lr a
laca« y111e yukarıda söıU geçen k;e 
lllildürlüiüne bae vuracaklardır. 

lII - Blı cetvelleri 1Ukarıda s(;z·.ı 
geçen .mo.llk.aru.lar tara!.ınd:ı.n tasdik o
lunduktan sonra ol'tlradar muesseı.eye 
iade l)lı.macak \ e b:m·~r d:ı cet\/eUerl 
ak oWtJk!.arı k ynlaık.oıırn:ıklarJ. ilıraz 
ederek mu~li ... clc..,.ini yürıJtcccklerdir. 

AJ.akadarlr.ı·ın malt1ma.tı ·buhtrunak. 
üzere tebllğ oltm.ur. 

Sınenıanın en güzel y ıldlzı. 

OLGA TCHECHOVA 
nı.ıı r,cfis filmi 

CEL A • KA 
( Güna hsu kadın ) 

irmanya'da 
çarpışmalar 

.lliddetlend i 
.it 

Lon<ira 18 (A.A.) - B. B. C.: 
J apor.!ar Maloeyarun gaıtı sahi • 
!inde Muu nehrinin ağzının ce. 
nubuda karaya "'sker çı.k&rınş
l&rdır. Hwadan Japoııkira ka.rşt 
daha ağır hücumlar y~ılrnakta.. 
dır. B'.rmıı.ya • Tsykmd hududun -
da çaııpışma.lar şrlc:letıleıımU;tir. 
Iaponlar Cenubi Binma,nyada mr 
tayyare meyd:ınıııa ve lbii istas
yıona hücımı etmişlerdir. Za:ror 

lngilizlerin 
ric'at hattı 
telılikede ! 

3 İngiliz zırhlısı Sin
gapura gönderildi 
Vişi 18 (A.A.J - Ja.pon kay • 

~:lk.armdan gclcn haıberl-cre gö.. 
re sür'atli J~n loolları düın sa
bah Johor'un garp s:ıthı.irrle ·bu. 
lunar. Batlifalkı ışgal ebmişlerdir. 
Buraya çıkan Japon kılıaatı lnıgi. 
'izler:n ric'at h.atıarıou kcamek 
iÇMt maoc·vnı yapmaktadır. 

Japonlıar hem bu istikametten 
~ark s:ıh'ILiınden; ve dcmiryolu 
boyur.ca CC'plıroen üerlemekl'e • 
dırlcr. 
Tol<yodeın veril<!n halberlere gö

re 35 a- Nn tonluk üç İngiliz 
zırhlısı Siııgapura doğru gclnı<!k· 
tedir. 

Maltaya gece 6 bava 
btlCll il yapı' ı l 
Malta, 18 (A.A.) - Cumartesi 
~mı neşrodiılen resmi teblığ: 

Cuma akşamı b>r mi.ktar düş. 
man tayyaresi Maltaya borrnbalar 
atmışlar, sivil ahaliye ait binalara 
hafif hasarlar wrmişlerdir. Te. 
lefat yoktıır. 

Dün gece altı defa hava ~lehli. 
~-esi işareti V'Crilmıştir. Az m~ 
tarda düşman tayyaresi birkaç 
!bomba atarak, sivil halka ait bi. 
nalarda eh<mmlyetsız hasara se. 
bebiyet vcnnişkrdir. Telefat yok. 
tur. 

Tavuk ve hindileri 
pompa ile şişi· 
riyorlarmışl 

Bazı t~ların keslimiş ta. 
vıık ve hiııdilc.rl seın.'z gootermek 
iç..n pompa ile şişirdikleri gö • 
rii1ımü.ştür. Bunun üııerine dün 
yapılan kon-trollerde Kalyoncu. 
kulluğunda tavukçuluk yapan 
İ!ya i:c ayni yerde A.a;l.eJksandıır, 
diikki.nda.'<i tavuk ve hhıdileri 
pompa i>!c şişird'.Joleui'Ilden ceza,. 

landırı.!ınışlard.Jr. 

Kadın ve Moda: 
Lüzumlu 9 sual 
Tuvaletinız için yeni bir >;eY 

satın almak isterseniz önce kend~ 
nize şunları sorunuz: 

1) Hakiki ağttlığ;m, boyum ve 
göğüs genişliğim ne kadardır! 

2) Saçlarım ne renktıedir! 
3) Tenimin rengi nasıldır? 
4) Ha.kiki yaşım nedir ve kaç 

ya~ında görünüyorum? 
5) Kimim? 
6) Bu kış ne yapacağım? 
7) Kış tuvaletim için ne kadar 

para harcıyabilirim? 
8) Geçen seneden kalına k~ ro. 

bum var? 
9) En çok kimin için giyiniyo.. 

rum? 
Bunlan dilşÜmPeden bir, ·sa. 

tın almıya kalkarsanız, hem iyi 
giyinemezsini:ı:, hem de fazla ve 
bo,;u'>a para harcc.m~ olursunuz. 

( Faydalı bilgiler) 

eler kokar? 
Saf hava i!c saf sudan başka he. 

men herşey kokar. Hatt5 demirin 
ve taşın bile kendileri"c mahsus 
kokuları vardır. Biz herı;:ydcn 

bir koku afomıyorsa'k bunun sc.. 
bebi bazı maddelerin pek az ko. 
ku !1eşrctmesid.r. Koku almam:z 
için, bunun hava vasıtasilc bur. 
numu~un içine kadar girmesi ve 
oradaki k•lku almak hissimizi ha. 
rekete getirmesi lazırr.dır. Bu u
:ouvları bozuk olanlar da koku ala. 
mazlar. 

Filipinlerde 
yeni bir Ja
pon taarruzu 
Amerikalılar bir 
acaya çekiliyorlar 
Vaş2>gton, 18 (Raılyo 7,15) - Har-

b';ye Nezareti şu \elı.lJ! neıre\miftir: 
japonlat FL.i.p~ &dalnrındmı Luzon'da 
Bataan yanmadosmd<>kı AmerA<an 

• kuvvetlerlın~ sağ cenahına ilddelll 
bir ta&tTUZda buhınmuşl:ırdır. BunU!J. 
hedefi, bu kııvvelierin, gerisini ıı:ese
r<l<, Corrlgldore m!lstthltcın adaBSl<l 

çeki:melerlne mfuıi olmaktL Japonlar 
havn ku\'vetlcri ve topçu hinl8yesin
de tawruz etmekle beraber, büyllk 
bir muılrnvemetle k&l".)ılatmıtlar va &· 

ğır zayıat vermişle:dıır;• -----
Müttefiki erin 
kara ve deniz 

harekat projesi 

Doğruyu söyli· 
yen bir Alman 

(Haş:n ble·lcn. Levam) 
henin uüerine tah is etmesi Göb. 
beis' in ç: rçevel. d.ği bü) Ü..< Al. 
man pliı.ııının mıuaflcr olmasına 
kati gelecek midir?. Davan.n ru.. 
hu işte bu noktadadır. Bu:ıünkü 
gidiş içinde Almanya henüz za. 
ferden ümidini Jresmnn.iı ve son 
takatlerini ~clcrbcr ctıuış olarak 
en kat'!, ınüUıiş ve korkunç mü. 
cadchye hazırlanıyor. Dcuwkra. 
siltr de billıı»sa Amerikanın har. 
be girişinden sonra kendfürine, 
ha:zırlıklar.ııa, kuv\·ctl<rine daha 
çok giı,·enerck zaferden emin gö
rünüyorlar. 
Almaayanuı zafu hedefi düıı.. 

yaya Iıakim olmak, demokrasile. 
rin zafer htdefi 26 War bcyanna. 
ınesi ile dünya nıilletforino lı:en.di 
rey ve rejimleri ik hürriyi!r ve 
yaşama hakkı vennektir. 

Herhalde bu iki hedefin istih.. 
salı yolunda.ki :ı.anıan mcsaI<si na. 
zariye halinde uzun yılların işi. 
dir. Fakat, son zamanlarda beli
l'fCl, ancak, henüz izahı mümk-iin 
olmıyan ba.tı emarcltr neticeyi 
tayin wecck olan en kaıt"i çarpış. 
maların 1942 den öteye geçmiye.. 
ceğini, iki hedellcn hangisinin za. 
fer yolunu tutacağının 194% ilkba.. 

Müştereken tanzim har ve yazındnki çarpışmalarla 
tebellür edeceğini göstennekte. 

l İÇİD V aşıgtonda tam dir. Göbbels'in Alnıan milletine 
bi.- anlaşma oldu içyüı:ünü ve gayesini izah ettiği 

bu harbin iyi ve L.;;m neticclerL 
VU§ıngton, 18 (A.A.) - Early, nin tahakkuku da muhakkak ki 

B<yu Evin beyaonnamesinde zrk.. bu yakın mücadelderin sonunda 
redilen anlaşmaya da:lıil mevzu.. alınacak ilk kat'i ooücelerc bağ. 
lar ara.>ınua, Cenubi Pasifi.k'de lanmış bulunuyor. 
hard<iıt yapmak üııere birleşmiş ETEM iZZET BENiCE 
devletler ba ,wmutanlığı =eUi !=========-====== 
de bulımchljunu söy leınl{ltior. Kon. 
feransın, dl>nyanın clığer bölgde.. 
rin<ıeıu Jıaıeıwt. da barus roevzııu 
ettiği sarulıyor. M. Eady, bu hafta 
başında, Beyaı: Evoe, Vılkı"nın, 

Ruzveıt \'e Çurçil üe müzırkered.e 
bulun<.lu&""W>u da i:fşa etmi§Lir. 

B. ~ar,y, Ruı.vdt ile Çörçil a. 
r~akı ı,k gon\ımede, siyaset.. 
le j,;tigal edJJıd.;;;: ni söykm.:şt:r. 
M. Çôrçil OLtava'ya giderken Va. 
ş:ngt.oıı<laki müşleı-ek kıuırnaya, 
t<:>dk.k ooilm"k Ü2Jcre bia- hayii. 
iş bu~t.ı.r. Avdttinde, M. 
Rt12Vc,ıle birl.:'kte d;ıha başka me. 
wlelerı görüşmüşludk. 

lıl. Eal".\y şu sözkri i:lave etm:Ş. 
tir: 
Ha~ih=li"oo ve golecc.ıl"i<!lti ı.a. 

ra w demz ha"'1retleriıne dair 
projelıcrin II)Üştereken taozimi 
tn"9<C~s'ntle tam b:r anl.aşmaya 
varılmi§hr. 

-----.-

1. g liz Başvekili 
\ ı inc-1 taoltcden Devam) 

ğini sanan Almanlar Amerika. 
nın doıiu sahillerine clenizaltılan 
gönderm;şıerdi. 

Çörçil'ın avdet edeetği hakkın.: 
ela hiçbir malumat su.dınnıyan 
radyo ,.e matbuata teşe-kkür ediL 
mektedir. Çörçil"in avdet tariki o 
kadar gizli tutulmuştur ki Rırz.. 

velt ile vedal~tığı sıra<la Cunı. 
hurreisi hangi tarik ıle avdet ede. 
ceği hakkında bir fikir sahibi de.. 
ğildi. Çörçil'in yann Avam Ka.. 
marasında beyanatta bulunması 
ve Uzak Şark hareJ.ıiı1ı hakkında. 
ki trnkidlere eevap vermesi çok 
muhte \,eldir, 

Çörçilin nutku 
Benmıd eda.lan, 18 (A.A.) - M. 

Çörçll BennUd odılannda kısa bir za.
.,_ ka!mıftJr. Bo1vekll bir nutuk 
slV'lem~ ve en eski mlislemleke par
liuncııl<><u olan Bcrıt»J.ıl parl.\mento
auna ötmü,rtar. M Çörçı! İ-a1or
lulun it~n balıaetınlt ve iın

pal"lllorJJ.& llaıı> lallıyetı.ııe ailstero.l;!i 
ym-dımOan dolayı ısermt.J!ara te ... 
şekkür etmiştir. 

l\'L Clrçil'in ziyn..retı glzU ,tu~ulınuş .. 
sa' da halle kandı.sini tanı,clj ve btiyLik 
tez~türlcr y3pmtştır. D~-vakil. ada .. 

laı"dak.l a::keri ü.s~··r~ z.iyarot etmi§tir. --
Sint ma yıldızı Karol 
Lombard nasıl öldü? 
Anatl>ılu Aja-n.sınıo I.o./O' - Anjeleetcn 

bL:-d ·•L. e göre maru! sl~ma art.it>t.. 
leri:ndtm. Karol Lu,nbard l!e an·nesl ve· 
d .., ır 17 yoln.·y11 hln-ı.ıt ola:ı bir tay
yare Lo.~ - Anjclr~'i."1 BatLSı~d.ı. daj

lar arasmn di.lş..nG..'1 artl·~tle ar::ne-.-.ı ve 
tı:k. i' yolrı.tlar )'anarak Ulınıüş~t:rdiır. 

Karoı Luı:t !Jnrdın kocası t.anmnu.:, ar
U..t Klark G· l>l ta~"">'ı; Los - Anjelos 
tayyare btasyonunda çok sevdlıli ita· 
rısuu btklerkcn halıeır alm~ü'"~ 

HALKEVLERINDE: 

atem&tlll tursıarı 
Brş ki< ş Halkevı Re!slii(inıd<ıo: E

v.lınizde malem;....t.ıı:C "kursu açılac;;.·klır, 

Kursa devam eln:1<6c arz:usunda ol.an 
yl!l>ldoı\a.l'ın 2t.L1942 tarihine kadar 
kay;tl ... trll yaptı.nn:ık üzere 1d.,re me
murtuj;un1uza milra.caatiarı. 

Harp vaziyeti 
Cl 1ncl Sahl!ed~n Devam) 

Asıl cephede Ekıeyla bölges:ın.. 
de Mihvcr ordu~u klIV\'eUi bk 
mevzıe yerleşm..ş göcünmekte . 
dir. Mevzi önür e gelen ve t&ar • 
mza E:lverişli C<lan it;lil:emetkr 
mayın tal:!a!aıiıle k..apatılrr.şı v ... 
n' üdafaası, ku vvctlcııdırilm:.Ştiı' 
İn.g'liz ordllliunu.ı bu menie ye. 
ni bir hı>Zırlı.k yapmadan taarru< 
etıncsı beklenemtz. Artı:k L1gil'.z 
orduısunun Trab~~'.ısgarbe kadar 
·leri harekete devam edip etmi· 
ycceğ' hah.is mevzuu olmaktadır 
'frahlusgarp, şi.ır.ali Afrikada son 
Alman • İtalyan istinat nokta . 
sıdır, Milıvc-r buradan QlkMıl • 
makla. artık Afrika. toprağı >le 
teması kalınıyacaktı.-. 

İtalyanın ~ İmıparat;ocluğu. 

bu son rııoktamn alııımıısile, bari· 

t:ıdan tamami'Ie silftuni.-; o1~t" 
Askeri bakııı:rıdan fogilizltt için 
~n büyük faydası, 8 inci :!.ngm 
ordusu çölil lbek!emek işindc-n 

kurtu!acak ve ba~ka btr c~ 
ku,lilar.Jlmak i.çin seıibest kala -
cnlı.tır. Tunl1S ve Cezay'T!e omw 
omuza gelmek, Akden:z haıvza • 
sıııda üstünlük tcmm .için Lıg:.. 
Ji:olerce :ihmal edil'Cllll~ecEk bir 
vazy-,?t'lir. Böy1eiJkle Süveyş ka. 
nalı gillıi Malta ve Celıelüttank 

deniz üslerinin claha büyük lıfiır 

omniy&t i.çi,ndc bulunscakları.ııa 

şiiphe cd'il.cmez. Bu sebeple, İn. . 
giliz orduısu·nun Trablusgaıbe ka· 

dar ıi.lerlemeııt ve burasır.ı da ele 
geçirmesi Jcabedcr. 

2) Uzakşarkta: 

:Mal&yada Japon teh!'!<csi Sin. 

gapura doğru yaklaşmaktadır. 
Japon ikri kıt'a:arı Muıır ne'lıri. 
ni:n cenup sahilin'C ayak hııfmıış • 

l&r v~ Gemas dc.-niryol noktasın.. 

dan ccnuıba ikrlC!lileğe başhmış

:ardl1". Bu saflıacla Japonlar birnn 
evvol Si.ngauır adası kenarına 

'\iaıını:ığa gayret ediyoruar. Fakat 

Sinııapurun çaıbu!k: dii:şcceğ:ne ih.. 

tiJnal verllemez. İııgili~in müs. 
ıahkE-m mevzikı-den Jı;tifaae ed-t'. 

ı·ek d!liba ·iyi mukavemet etme • 
!eri bı klent'h l'T. 

Güzel ,-e zarif olmakla bera. 
ber dakika şaşmaz saattir. 

Her yerde arayınız. 

• 
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-
Haftalık Askeri İcmal 

Şa Ce h sin ki 
aziyete air 

Genel Düşünceler 
Rus tazyikinin ehemmiyetli bir 
vüs'at almakta olduğuna ihtimal 

vermemek mün1kün değildir 
Şark ~ephesindeki vazi; ete dair 

genel düşünc:Ller. 
Almanlar, tutunmak istedikleri 

kışlık mcvzilı.zi, )'alnrz baharda 
taarruz edebilmek ıçın değıI. ayni 
zamanda işgal ~tt;kleri aıazidi> 
zirai ve sınai bakımdan orduların 
ikmali için de uıle buluodurnıuk 
mtburiyeunacdi.rlcr. Yıini. bu kış. 
lik menilcrin intihabında h<m 
taarıw.l ve hem de teda{ui [ikir. 
lor imiJ olmuştur. 

Baltık memleketlerini, n.yaz 
Rusyayı ve Ukra)'nayı muhafaza 
için Almanlar Lerungrad • Vi-. 
ma • Harl<of • Taganrog lıa,tında 

kalabilırlerdi. Müdafaa cep!Msi 

tutan milyonluk ordulanıı derin. 
liı;i ; üzlcJ:Cc kılouıetre tutacagm. 

dan Almanlar 4aba garbe çekile. 
mezlerdi. Bôylc bir şey yapsalar. 

dı, cihetle büyük bir hala olurdu. 
Ne baharda taarruz için, l\lo.Jw. 

vaya ve Kafknsa daha yakın mc. 
safede bulunurlar V" ne de ttŞki. 

)atlandırmak istedikleri lleJu 
Rus)·a ve Ulıa)nadan layıkile i;;.. 

Wacle edebilirkrdi. 
Sovyttlc .. bunu bildikleri için, 

tekmil cephede taaırıua g~çmiş, 
şimal vr, merkez bölo:<>krinde Al. 
manian asıl müdofaa hntlarmdan 
gube doğru siirmii~für. Eğer Uus. 
lar Pcypus gölü_ Sınolensk. Din.. 
ycııcr n·< hrl hathna kadar ilerle. 
mi; o muvaffak olurlarsa, lıem AL 
ınan taarruz hazırlı!;ını bozacak.. 
lar ve hem de Beyaz Rus; a ve 
Şarki Ulual na topraklanndan is. 

6lade dm<ICTine mini olacaklar. 
dır. Yani, Almanların askeri ve 
iktısadi planları su)·a diiş.,cektir. 

Bugünlerde Rus ordularının bu 
k>dar büyük bir hede c eri~cc<k. 
:.,1.ne dair ortada hcılÜ:t bU~ük 
alametler )oktur. Fal.at AlmanJa 
n ltalyanın RomaD)'a ,.c !lkca. 
ristandan )eni fodakarlıkfaı iS."
mosino ha.kılına, Ras taz)·ikiııin 
tb.euıwıJCtli bır vu~'at alınai...J.a 

oltluguna ibtinıal ,·emıe1n1k müıu. 
kün değildir. Buna ilaveten cep .. 
helerde bazı i~arctler de bılirm."° 
tir ... Icscla, cenupta U:ırkd mı, 
nıcrkczde Orcl ve \ iuzır.a"nın, şi
malde No\gorod şehıılerın.n ~ :ı. 

k:n Rus tehdidi altın • ~u h'nma. 
ları Kuııııdan Rusların tam:un1le 
atılamaması, I'iDlandi)·a cephe. 
sinde Rusların ciddi llşchlıüskri 

mühim neticeler dllı!ut:al,ılirler. 
Alman ordusu, bilhassa mrrktt. 

deki Rus taarruzlın ı kars1s1nda 
artık ihtiyari dcı;il, mecburi çeki:. 
mel< r ) iipınaktadır. Rjcv \·e Eri. 
ansk'a doğru güze batacak kadar 
mübiın bir g:rmti meydana getiz. 
mişlerdir. 

Harbin başında Almanlar önce 
Beyaz Rus;a)a saldırmışlardı; 

şimdi Ruslar da en fazla Swu.. 

lensk istikametinde Beyaz Rusya. 
ya yüriimek istiyorlar. Zira AL 
maa ctphLsinin bclkenıiği bura. 
dau ı;cçmektcdir. Alıo•u umuıııi 

karargahı da bu bölgede Smo. 

lensk"dedir. O çekilmi~e mecbur 
kalıııca, llkmil c<phelerde uınıı. 
mi bir Alnıau ric'ati başlıyabilir. 

~~--~~~~~~~ 

iki vurguncu 
(1 incı Sahif1,;Ct-n Di·\·am} 

Fiucnnrılorda Mahmudiye ha.. 
runda manifaturacı Ohanııes Per. 
~-eıniyan da mağazasuı.da mevcut 
iki balya siyah sateni satışıı çı. 

karmadığından ayni mahkeme ka. 
rarile iki yıl !ltalatyaya &Urgün 
cdilmiye, be,~ yüz lira para cezası 
ödemi~-c maJıkôın olunmuştur. Bu 
~ yalan şahadette bulunan Sü. 
ren isminde bir tilccarla koınis. 
yoncu Scrkis ve mczkUr han oda. 
başısı Iliinyamin de üçer ay baıı
so ınalıki'ıuı oluııınuşlaı·dır. 

Burgar bütçesi 
(1 tncl Sl!ufedcn Devam) 

r:,flara arrılm~tır. Geçen sene • 
k'ne ni.ofuct:c 1 m'lyar 840 milyon 
·<\'a hr f:.zl:;IJk Yard;,r, 

·ıfa\'a kuvvetleri: 635 mllyon 
1 \'a<l:r. Bunda da 173 !l'..:ılyon 430 
b'n 1cva fazlalık. 

Demz kuvvetkri: 104 mil!yop. 
250 b:n le:va. 47 mHyon 780 b!n 
ı e-,·a fazlalık. 

İş krt'alan: 353 m:l'.ron 300 bin 
leva. 188 bin 300 leva· fa~lalık. 

İstanbul Kadastro Hiıkiıııliğiu.. 
den: 

Dos.. No. ıı 942/155 

Ş'-11 Ş' ll Palas arl<a<ında Saır.aıı-
yolu sok&t~ncl.a .21 numaralı Seven A
partırr.anında Ki..Jıkor oğlu Nubar ~1.ı
kul'a: 

Diraırı ~'lı:ıkul vesaire ile Lihra;.;en 
mutasarrıf buh.ınduğıınuz İ:il:uıb·..ıkl.a. 

Bahçe!cs.pı """1 Çeıctıi oğlu 1<llJ Yer.i· 
cami cadde.inde eski 51, sı. sı ye'lli 
41, 45, 45/l k:'ipı n:.unarl'llı 394 ada 172 

par:>c1 S2yılı altında Jkl dükkanı bula

nan &ayri menk.uldcki 16/288 sehnı.i.

nln müiterek mllk!yete kalp \'e hls.ie
darlık e..c:ısm:ı gB:e t .. ksWn.lne ko.ırar 

l"'8r'i!mesi hurusunda Dinin vesaire ta.
rafından a18)'tıio.lze atılan da\·anın 

cari mulı '-eıneslıl<le: gö~t-ernen lka.

nıetı;iıht:ı bulllllın.ıd!ğınız lebl4;.t , .... 
r. ka~'yle '53.bit olduiıundan. ve adresi.. 
nizln de cn(l\tıullyer,,., bhuen tcbliı

g::ıtmı. Ufl:nan. ya-pılm:!sına \"e mıJ1ake

n~n:.n de 24 Şub~t 942 tarihtne mUsa .. 

dit Salı günü saat 10 a t.l.Utlne karar 
verlldlğ!mten, yevır.1 muhakemede 
buhmmadığwııı: veya bir vekll gön

d"1'lnedcğiniz takdiroe muhakcmenac 
fzyllbC!l c~·am olunacai!t tebliğ ma• 

karr.ma kalın. olmak üzere f!An olunur. 

Bütün dünyanın sonsuz heyecanlarla yaşadığı ll mühim sene 

Bugün LA LE Perdesinde Can lanı) or 

Kudretlerine eş, giW!illklıeriDe benzer olmıyan 
CLAUDETTE COLBEBT - &AY MİLLAND 'ın 

hayat verdiği 

AŞK Doğarken 
şahC'Seri, 1939 • 1942 senelerinin 

At•ş.,. Ölüm ... Bin bir vak'a dolu günlerinde yaşanan ispanya 
harbiylo başlıyan, Parisin i~galindrn heyecan alan en bilyiik 

bir n1k romanıdır. Telefon: 43595 
••-••Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

CHARLES BOY ER 
ve MARGARET SULLAVAN tara.!mdan yaratılan. 

BACK STREET 
Emsalsi:ı: His, lh tiras ve Aşk Romanı 

BUG{)N s Ü M E R SINE."\IASINDA 

Mutla'ka görünüz. Haftanın en güzel filmini seyretmiş 
olursunuz. Bugün saat 11 dıe teı:ızilatlı matine. 

BRONŞİTLERE ·Kl TRAN HlXll EKREM 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
\.------------- No. 83 

Türkçeye ~v'.ıeıı : isKENDEll F, SEBTELIJ 

İhtiyar hademe bana bir fey sezdirmemek 
için lafı kesti ve hemen dışarı çıktı 

- ı::lmden ıı:eJnıoeoc da.h.i get.ımiye l iatbdr. Visidml~ ııelec .> Dlyocdu. 
\"(':1 şacaksın• Buna. çok ibti). • acım var1 Bu sırrı.da k.e.pı vw-uldu. Tonwon se-
Tom! v~Je: 

- Pek iUA . . Söyley.irıız l>al<a-IJm, - Tom gel<!i galiba ... 
'fOIDOOll Jı\iyar uşağın llulaiına .. Diyerek ~ıya ko,tu. İçerıye bir 

aıı.ıı. kadın bıoıı uzandı. Vilsonım ı:ocuklır 
- Bir ıılıte vlı;lti 18tiyorımı. rSlin mu.rriıli>yes; M.iB Mery beni arı-
- Aman. ne diyorsunuz. Mister yordu 

Tomoon? Ben bu :iııi kat'iyyen yapa- - Yokolıama burada mı?. 
marn. Duyalaıwa beAi hem .ko\ ::ırlar. Diye sordu. TomsoD bana .aeslendi; 
he-m de mahkemeyıe verirler. - Mis Mery ahi ~·uyor. 'Yok.oha-

- Kımse dwm<>ı canım.. Herk.,. mal 
bil!yor k.i, d"i!i\n hazırlıglle ~ııu - De.rhol 7erimde,, fırkıdım: 
liız. Haydi al şu on beş doları .. Bil>- - Buyunınıu, Mis Mery! 
yük bir ıiışe •• Anlıyor m\SUI>? - Glrmiye valolim yuk. Slızl 8'1mı1f, 

Bu ımıda Tomııonı.ın .ır- aoiul- ıreldlm .. 
dwn. - Nere:i<> aidec<ıı"'? 

İh\iy ~r !>;;deme bana bi<şey ıı~ - CumlıurreLWı:n me>ai oo .. ına. 
me. 'eiı: ;çlrı !Mı l<-etili ve hemen dı • Toıneon: 
pnya çttı. - .AJn,c,ım ,,.ilefti mi? D.iy<B«du. 

&'!" ve tecrubelı oara> uııaiıuun bıa M.i3 Mery k~lar.ını .taldır<lı: 
~1 mtJVatfal<iyctle yapabıl<!cegiııd.,.. - Hil)'ı.r. Rabalsızlığı devam ~ 
emkı oJan T0t'ni04 adeLı çocuk glbiı 1or Tedavi aılt1na alll'l<iı . Biraz önce 
ııevııuyordu. ben! ç~ırııştı. Odaıırnda ooele J'GZJ-

- Ne yapalım, Y<1kolı;;ma? Madem- lac:ıık yazılar varmış .• •Bwıları m.aid. 
k.i, lçki ie~in de bi:..br<'klerj J.g- ne ile Yokoh11ITJM yaı:zsın > diye emcet-
rıyor O halde genç"1< ııcçmeden çe- Wer. 
u:n '° eglenel.im. - Baı; üııhme, dedlm ve TOmEODUD 

Bu da onun rna.ntıgı jdı. Do&ru mu ;vu.ıüne baktım. 
sOyluyurdu? Yanlıs mı. dÜ.,iilıniiyord1Jı? - Aıncanrz. ban.uı Utııia.t et.mı~J.er .• 
BılmıyoJrun1. Faka: .. , bUdiğim bir ·ey Tomson bwu gcn;ekten bir iltifat; 
var13, '' da Tomr.onım ı\·ki ıht1y.acıru sayarak ben.im ıon derc~e memrnm 
ıon günlerde 1.atır...h:>: e<leınemes!ydi. olduğuına zahiıp oldu; 
Vıbunun lç«l düşmanhgı yü:ti.ınden -Haydi, Yokobama! Am.c:arrun eni'"' 

ıbt ·aUı davranmı7a nıed>W" olan mi yerine getir iıl•r! gecikm"6İll. 
Toı:neon artlk. anlatılıyordu ,~ bun- Derhal mürebbiye.rnn pt-şine ıJ.. 

fazla t.ı.harn:ıniJJ ederı1iy(\('Pkıti; dun ... 
+ Od&dan çllctı>lı: 

Toın<oıo viakl bekl.yor<lu. Tomı;on hôlA viski bı·kliyordu. B<n 
Ö•lo yemel!lnl yıyel.i liı; ıa•t 01- crttikılcn sonra Tom boba onun vlskl-

ıntk}LiJ, s.lni getirirse, kımbilir ne kadar içıe-
Tvnı babadan bal:\ oir ses yoktu, ce1ı: ve ııorhoş olacaktı. Onu samoş o-
Toınscın bana: ]arak yalnız bırakınait ta ii6'tem.iy01'-
- Vi'-ki geline, bu ak:.,an'lı sana da dum amma. bu 1ıt daha mühirr.di. 

)çireceği.m, Yokolıamı>! Bu tekli:timi ve (Devamı var) 
bu eanıdan gelen arzumu •akm reddet.. '---------------! 
-!. . ,. 
Dıye yalvar~ O giılı•. kadar 

viek.inin t.ad.111ı b.W.mi,.-ordum. Neı;y•}rk- , 
ta bir bardmc M.isteJ.· Hisso ile gizli m 1 

paoya içmitt.im.. Gazoz gibi lezzetli 
ve mkle lıozmıyan bir içk1ydı o. 

F .1tat, viski için çok yerde •mi
d~ bo-ar.t deriikleri,ni ~muştum. 
Bu 1 .... llmekie beraber, ToTTJ..9()'J}.& iti
raz cı.ınedim: 

- Pdtl. Gelıılrı de, l>eı1'i>er içeri,. 
Dedinı 

ARAYDA Vİ!';tt BF.KLERKEN. 

S' il<: buçul< oın,~ı.. Tonı baba 
hl.:5 'll•ydanda yoı.tu amma, Tomson 
tiı:n.id kc.smıyor ve paranın yöıU 

• 'l~AKVIM . " 
Rum! 13~7 h.aınm Hlcri 1961 

U. KANlJN 
72 

.Muharı-cm 

5 1 
Yıl 942 Ay 1 Vasatı 
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12 24 (jı;:le 7 17 
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17 07 '\kıam 12 00 
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18 -43 ı..·aıgı 1 36 
5 37 ~k 12 31 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İmtihanla Memur alınacak 
t - Ta,ra leşkilat.11.ııdak.i. mühıbal memurlyf't.ler için İIJtanbulda btr müea .. 

baka imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu inrlilıan Orta ınektep ınezunlan i.çın 20.1.9·42 Salı ve lıL--e mezunları 

l~kn 21.1.<142 Çarşamb<> ;ıünü ötleden sonra saöt 13 de s;rkecıde lnhııarlar Me
murln kursu bina:ıında yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar blr dilekçe, evralııı müebi'e ve bir fotoıı:rarıa birliltle Zat 
İşleri Şulıemue nıürac.ot etmelidirler. 

4 - İmtihooa ıirmr!c letiyenlerin •Piıı<la 7azılı vasıt ve f'l.l·tları haiz oı. 
maları lhımdrr. 

A - En az orta tahsilini brtirm.ie olmalc, 
B - 18 yaşından aşağı ve 40 yat1nden yukarı atmamak. 
C - Va:ıl!e ıiasma m;lınl bir hall bulunmamak, 
D - Her 1ltlimde vazjfe ıörebllecek derecede ııhha.tll olrr.ak1 

E - Akrabaııında.n olmıyan ıiı.l şahaı rııferan.o olarak göstermek, 
F - lı.sk<.rliiini ;yapmış olmak veya mileccel bulunmak ve bilha'""' h.,.. iltl 

baJde de son yoklamalarmı nüfus cüzdanma kaydetrt.irn.iş ohnak. 
5 - MilraeaaUar 19.1.942 gunü akşamına Jı:adar lı.O>bul ediLir 
6 - İm1J.h.a:nda ka2a."ltı:nlartn muvafiakiye\ ve tahsil vııziyet!erine rore 

Barerrdekl tft:ı.rfl'Cf>'1er üı.efinden \i.r-retJerı t.Mblt edilerelıc aıraflb°le tayinleri ya
pılır. 

7 - Taıyin edildigı mahal ve vüeyi 11!bellul ~en itibaren 16 IÜD 
zarfında lı:abul ile vazi(eoi batwıa cıtmlyenlerin ta>ı>in ve lm\ıhan halrlan iptal 
ed' . •2C~> 

SABiP VE BAŞMUBAJIRbll 
NEŞRiYAT DİREKTÖRU: 

SON TELGRAF 

ETEM İZZET BENİCB 
CEVDET KARA.BİLGİN 

MATBAASI 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 
-

Kara Kapı Cinayeti 
--l Y ,4. Z A:V · No. 18 Çevir,,.. . 

Louis. Thomas 1. SAC İT 

- ~·akat lll<><ıbô! 
Ct'"Vap fft..._! 

- Blrae olütılım><!tt ~ M:l7. 
iedl. 

- GOrduniır. Di? F at kerttn)a,-ı
nıı.' Hu işle til mqul o 1 •cajım. Şim
ıli Mk Goroıkm'ı ııörc'<:egim, Size ge
llrn:e S>1ıirlenmey&nlıt! Beıı ıebJıciye 
kod" ,.,. ........ bir bavul bazır!a7ı • 
J1ıll'. 1 ıultyor mn!l.lllu&? 

Mü!eı!;, salondan ceçı... Kap~ı aı;

rtı:l<b.n c 1..-vel durdu: 
-- Arthur gelect'ğ}m, merak Mme-

yjoıı. Siıı bırakr.o;.k değilim. 

il 
S \Jl.'l: 5 İ 11 DAKlKA GEÇİYOR 

cF"orenoe, rıililnd~·1.1 

de ılı 1nmanızı rı .. cdt 
ıN a1ı tclılıkt'dtt>ı •.. 
nuı. Ar"'ur> 

liif~ J, :fuQ moJ..ıtub 1 S{"'l!~ÜnPt-

e ı..-or \ r oık:>,.-t b e.51e 11 ~;yor: 

- Zannederim, Mö-9)'ö Arthw·'wı ya
zıeını Jori tanJ.Yorsuııuz değil m:i? Bu 
mektubu onun yaz)p yuzmadığlıfla şüp
hel-enmiyor musımw.?. 

- ~ösyö Mth· r baN ilk defa 
rrıektup yaz.Jyor. Hatta nişanlı blle 
de{liliz .. 

- BiliyoruR"' Miı6 Flortınce. Bu rr.ek
tubu mÖ!\Yö Art'hur'un yazmadığını 

~hyorıunuız:. Bu ı ·i kJmtn yaıptıl(mı 
biliyorum. Faıkat sLzi rahats12 et.ne
sine lüzum y()k-tu. Biraz evvel mösyö 
Art'hur'ı.1n )'aııı.n.da idlın. O da aynl 
randevudan bahseden \•e ıf:zln iısınini2.l 

~ıyan bir nle-k·tap aldı. Bunı;n bir 
lıitiCe oldu-ğlllla lnanoyor<lu .. 

- Fakat, ml.ftcttiş .. 
- Uzülmey nlz b 'ş,e derhal 

ın"gul olacağun. 
- Bu is o kadaı- mu-hun mi? 
- Mtıhlm değic E•homa kapıl 

ır.:ıyırıız. Bu iı5i b.ın b:rakın12. S!ııi ı 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa ınuntuaman d~lerınizi fır~aluyın•L 

DOKTOR 
Bahz Cemal 
LOKMAl'i BEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 16' 

'11ta_yene saaUerl: 2,.5 • t. Tel! 1'3'1 

'. :.. ' \ ·'" . . . ) :· , ,. . ' - -~~ '": .... -~ 

•• • 
Üsküdar icra. Memurluğundan: 
Bir 'borçtan d<ılayı nıahCU>Z olup Üsküdar Umran~ !köyün.de mu. 

hafaza altında bUlunan 2265 kil<> buğdayın 20/1/942 tarihine müsa.. 

dn salı günU saat on dörtte Umraniı.Ye köyünde aıçık arttırma ile sa.. 
tılmasına kaırar verilmiştir. 

Talip olanların mezkıir giın ve saatte matıalliDde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları lfuı.umu ilan olunur. 941/144'4 

f Hediye Kazananlar l I .~W,~ilffii' Şehir tiyatrosu 
"':ff 'lp'lif TEPEBAŞI DRAM 
İli!·lıı~ıi/~~ KISMINDA 
. , 11111~~ Bu akşam saat 20,30 da 

Mük&tatlı ~:zıdıe kur'a 
neticesinde ~iye lııa.zananlann 
,Qir:inıci lıılstes~i dun nEŞ?'l!tmi., • 
tik. Bugün de listeyi neşıetıııeğe 
devaım eyliyoruz: 

Birer kıymetli roman Joaıa • 
nıınlar: 

Ga.ı.• Osınanpaışa ortıa mektıtıi 
:; üncü sımf 11. şUbesi talebe"le • 
.:-inden 7~5 numaralı B. SaJih 
öz.ır, Üsküdar 1 inci orta ımk • 
te-bi :ı üncü sınıf talebelerinden 
327 numaralı B. Necdet Enre, 

Eyiipeul tıand>a Ba baihııy dar ıma • 
ıhalll'L>9!nde Caımi ııok~nda B. M. 
Biiırlıan. Ortaköyde ~bat so.. 
hğında 39 numaralı hanede 5. 

K.adri Tokgör, Amavuiköyünıde 
.aI'raf lbW'tlu 14 nuımarada Ba • 
yan HımdQ!ll ilhan, Eyüpsuftan 
37 no. ilk :ıne'k;t~·pi taldıeler!.n • 

den 67 Jl'Umarolı Bayan Nuııılııaın 
Mergen, Davutıpaşa ortıa mektebi 
3 üıru:ü sınıf talebeler!I>den 194 

numaralı B. Halit Çaııikmen, Da. 
r~faJuı llscsi tıaleıbelerıin~n 

216 numaralı B. H. R. Özer,, Be
Yo{:lu Alk§am kız san'at mektooi 
talı:ıl>eolcrinden Bayan Belma Su. 
ner, Çap krz mırallirıı. m..attEl:ıi 

2 mc ~ımf taMoele.ı·ıncren Bayan 
Remziye Gülseren, Üsküdar orta 
mektebi 2 inci sınıf 1 im!i şube 
t:ılcbekriınden B. Ha.mdi Üstün, 
Gözlıepede bat boyu aıvuk.aıt B. 
Rmk Türe Joöııkünde Bıııyan Oa.. 
vdaın Türe, İ2ll1Y.ide 2 nci BeY'ler 
sokağınıta Kan<ıat tuhaıfiye ma.. 
gaı.-.;ında tezgahtar Rifat İm • 
ren, Beyoğlımda Büyuk Baıyrrum 

sokaği 42 nuınroıralı Gii.n~ apar • 
tımanmda lııapıcı Dur.sun eli!le 
Kazım Temel, Fat lıdc F~IV7Jiıpa • 
ı;a ca.clıde'sindc 6b nuırnaracla B. 

ihsan, Kadılköyünde :vlUhürdar 
cadaesinde Emin bey apartrma • 
nJl'ldıa 1 numa.rada mukim Bayan 
Kadri Kalma, &kwk<';yünde Zey. 
tn];:ktc• Yakut ca.ddesinde İzci 
sdlmğmda 3 nu:mara'. hanc(fe 

Bayar. Fü un BayundıT, B~k • 
ta.<t<ı Köyiçinde kasap B. İlyas 
Kutlu, K~~ta Bey}r .. beyi 

cadde.inde 12~ nwııaralı hanede 
Bayan Sara Levi, Kaıd.ıij(öy Akı;am 
kı.z sa.n'at mektebi tae'belerin • 
den &!yan Mihırımaiı Gülsiirı, 

TaJ<ıs;mc'ie talimhane meydanında 

. Tayyare• apartımanında doku • 
ma faıbrilkatörü B. Avni A'ltıın ş 
k:ıızı Sı.ına Altıniş, Hereike fab • 
T kası dokuma kısmı müstaiıd€'m. 

temin ederim ki. hep.->i sadece bir ıa
titcden ·baret. 

- Latife ise ne o.iye :ır. ul o~ ı.. 
lıftiyors0ıew;? Sahtritdr el-bet c'.i'ıl:ı~ı

lır 

- F at bazı btek!lr1:n- vara: 
batı.an der. alm.alıırı lciıımdır. 

- Pek.AIA n~i.üettiş. Naaıl bilı.rıe -
ruz Oylc yapmu! 

- T~ekkÜr ederim. 
- llilmem, sizi alftkadnr eder mi? 

Bu ge~e bir kadın Londr .. yı \erit et
mem için bana telefon etti? 

- Bir kadm mı? Kim oldugunu bi .. 
»yor musunm? 

- Bilmiyorum. Ancak sesini tanı

dım, Savoy'da aktris Dor.aıiıkbam o-1.. 
duğunu zannedl;yorum. 

- B., malün1aıtı verdı~ınl.ıe te~ ... '1-: -
kifr ederım. Mis Dorahkru1m bugün 
görecekin:ı ve kenctıslr.: sora-caıl:(ıın. 

:\-Iİ.s 1''lornce rıhi'.eıt<f-ş Mar:'b:l'nwı 

duôaı.klaıından geçen bir pa~a alaycı 
gul ınseyişt görmüyor. l\ıJUftttl<ş deyam 
ediyor: 

- LonC ... yı terketmegc karar ver .. 
medlrı z mi" 

- Hayır. Nıç n gideyim, bir Ph 
llke 1 var·' 

- H Jtk 1 .ı va• ~l FI rence. 
·.,h c ' i.\l Flc c ıcc' ved; Pt.İCruk 

a; ı'( D: ar r.i<ı 'l k"''le lı b.'." 
i• d ~ •o • Gok , .& gPcc A n 1 

lerindelı B. Refi Şenımaıı, İBtan. 
bul kız lisesi 1 ]Ilı()) ıs.ıınıi 1 imci 
§ııbe tald:ıeleri.-ıd<n Bayan Hay
riye Çelikten. 

(Deva-mı yarııı) 

YAŞADWJMIZ DEviR 
iSTiKLAL CADDESİNDE 

KOMEDi KISMINDA 
Bu akşam saat 2il,30 da 
OYUN İÇİNDE OYUN 

Tiyatro Tenkidleri 

YAŞADIGIMIZ DEVİR 
('.! ınc • r. l n l'lt'\'-<l•n) 

&hUete lirik bh: ifade vererek ölü.. 
• ıeri hayatta .imişler gibi aramıza 
ııokan w bizi uçsuz bueaksızlıgın 
sulan ile yüzyiizo getirip, sözıin 

tam manaııile mııhayy<l bir alem. 
ele yaşataıı ve bumı yaparken, ın. 
tişamla döşenmiş bir salon • Jayit 
havası içind10, dünya şe'niyetini, 
yeryüzü ıztırapla.rını, beşer zaf ve 
duy&Ularıw, şefkat, muhabbet ve 
ideali oW.uğu gibi, VPr dogruluk.. 
la.rıle kaynaştıran bir dcstan<lır. 

Dirinin öltilıtri ile t<ması •ha. 
yal.in varlığına inancın örneği. 

dir. An~<ıın: •Bu ak~anı rahmetli 
geldi, beni alnımdan optü, her za. 
man otunluğıa yere uturdu ve ha.. 
na d<di ki .•.• diye söze başlayıp 
bir bırkikati ifade eder gibi, olu. 
niiıı söy led.i.klerini. tekl'arlıyanlar. 
dan biri olduğunu kıtbııl edebile. 
cegimiz gibi: •Hayırdır inşallah, 
bu gece çocuklarını. ı;eldiler, nur 
iç.inde yatsınlar .... djye tayflar ile 
haşırnEşir olan insanlarda oldu. 
ğunu da kabul edebi!Lriz. Ve na. 
sıl hayal ve tayf ancak giirmiyen.. 
ler için bir masal, gôr(n için ayni 
ile hakikatse, •Yaşadığınıız de. 
vir•deki ana için. de masal değiL 
dir; bu bakımdan •Yaşadığımız 

cleviro allqorik havayı nC'iırusi. 
ne rağmen, kuvvetini lixizmadan 
alan realist bir eserdir. Çapek d>e, 
şuuru altında, belki kendiı.i de far. 
kına varmıyarak, ekoımnıiyo y<r 
vermeden Marksiz.ma'nın tesiri 
altında kaJm~br. 

Es<:r belki de: •Sanki neden ö. 
lüyoruz?• <Sanki neden ya~ıyo. 
ruz?• •Neden ölmeli?• ·Ölüm 
mutlak bir maksat uğnma mı ol
malıdır?• suallerine cevap ver. 
ıııek isin; fakat daha açık olarak 
söylediği şey şudur: Her gayede 
bir menlaat gizlidir ve her men. 
faat bir diğttini imha etmek ister. 
İşte babannı söz1eri: •Evet insan. 
!ar daima bir şey uğrunda ölmllş.. 
!erdir. Yıllar geçer, oi~in olduğu 
bilinmez bile... Bari içinizde biri 
olsun iyi bir iş, büyük bir iş yap. 
nu olsaydı .•. Halbuki hepiniz bi-

eden fırtına dinnılş. Fakat çc-lı.ir Urıe
rinde h~l:i eseri var. Faril Lane'de bir 
U--"'tsi otomobili dı.ır<luruyor ve kapL"IDI 
aÇJyor: 

- B~ni Kens;ng<..on'.ı götii:ı.:.1u.tı. 

HtzU g!toeyini.ı, a.cele b. işim yok. 
m 

SAAT 7 Bt;("UK 

Sabwhı11 •aa.t 9 uzunou.n evvel da. ... 
ireye gelınC:k baş miifet..;ş 'Torkanay.n 
AdeLi acği!dir. l\fadun1ar;.ııa karşı da 
sert davranınak. iUyadı yoktur Amt
nm bugün baş IRÜfettiş barut kesil -
mi~ .. 

Ba.ı; müfettişin ilk paparasma polis 
Deene uğradı. Gece olup b!ten vak'aı
la.r~ müfettilii·n ba.ı;ı şişmişti. Fakat . 
ne diye etrafında.kilere çatıyordu? 

:'\1arib3 ):jin büyi.i.k lutsmını ınerine aı
m:ıml', nu;-dı? 

- ?)emek mütelt~ Mariobı\ olup bi-
ten şey!crin cheLnıni')'e-tll olmadığını 

soy;edl, öyle ınl? 
Evet, şef. 

- Size b~a bir tallırıat verdi ml? 
- Hayır. Ajan Folks, Yahudi Sa .. 

rer kahramandan başka bir şey 
degılsıniz... Ne yazıl<!• Ve anne 
şöyle diyor: •Hepıni~ biribirioin 
:ııddnıa işler yapıyorsuııwı:. Bıri. 

nizın yaplıgı bınayı ökki yıkıyor, 
soııra da bana bunun esaslı vazı. 
feleriniz olduğunu, hayatınız pa. 
hasına da olsa yapacağınızı söy • 
ltiyorsunıu.• 

.iştıı Mar.ksiz.ınanın göbeginde.. 
yiz: Kuvvetler biribirine gir<r, fi. 
kirl<r çarpışır, kahramanlar pey. 
da olur, .fakat herkeı,in istedığini, 
bir başka. her•i<es bozar ve ne-tice 
hiç Iumsenin bd<kmediği bir so. 
n\lç olur! •• 

llfüellif bir an kapıldığı bıa ma.. 
hepten silkinip kurtuluyor, biitün 
al<min tanıdığı tek mukaddes di. 
ni kabul ediyor vo bir türlü çöı.. 
miye, yaymıya muvaffak olama. 
dığı karışık, içinilen kolay kolaıy 
çıkılmıyacak oları tezini bir deı,. 
taıı haline sokuyor ve ancak bu 
suretle, usta bir kaptan gibi ge. 
misini kurtarıyor: Va tan için ölii .. 

•• 1 nur. 

DEKOR VE ÜSLOP 

Sahnede, bu dün.yadan ayrıl. 

madan öbür dünyanın havası esi.. 
yordu; sahneye konuş üslubu da 
bir bari.kaydı. Aramıza karışan 
ölüler, canlı gibi gördüğıimiiz ha. 
yallcr, tayllar gibi l>izd<ndi, fa. 
kat giirültiisllz, pat>rdısız, ayak 
seslerini duyurmıyarak gelip gi. 

' dişleri öbür dllnyanın inııanlan 
olduklarına şllphc bırakmıyordu, 

sözler hatiften gelen sesler değıL 
di, fakat diksiyon ile deklanıaıS. 
yonlarda öyle durıı bir ahenk .. ar. 
clı ki, mlibaliigasız san~mleşıniş 

vücutlar bu ahenkle ayar edi,Jdi.k. 
!eri için öbür dünyanın mehabeti 
yürekleri sarıyordu. 

TERCÜl\lE 

Ahmet Muhip Dranıısı tebrik 
<ederiz. Alafranga türlj;çeye kaçan 
cümle yok denecek kadar azdı, 

kulağımıza, kayan, püriizlenm.i.. 
yen sözler geldi. Bu tercüme mü. 
tnciıııin bu yolda gelişmekte oL 
dugınıu isbıot edıyor. •Aptal. ter. 
cümesinden çok daha muvaffak. 
tır. 

TElSlL 

muel'in k:ı.tledlld~nl haber verdi ı i 
sırada 1\1 .. rib:\ bu yenı htıdi.<;:e iie \·a-

•YaşaclığJJlıız d<vi.r•>n mümes.. 
siUcri1 e!>eriu b~~tndan sonuna 
kadar, bir vücut, bir kalb, brr ruh 
kc;ıldilu. Bu birlik, beraberlik, 
llltsaınayışlık, uygunluk temsile 
müstesna bir muva[fakiyet temin 
etti, ba~ta Ncyire Neyir olmak 
üzere, baba rolllnde Badi Hün, 
doktor rolünde Sa.mi Ayanoğlu, 
tayyareci roliinde Kani Kıpçak, 

ikiz kardeşler de Ta·lat Artenıel 
ik Avni Dilligil, deJ.ikanlı rolün.. 
de Sllavi Tedü, ve bunlara ka .. 
rışan iki su, Zihni Roıı.a lle 
Sanıiy e Hünlln sesleri, yürekler. 
de diinyevi ve uhrevi bwtün ha. 
lctleri uyandıran, k•lbleri bllyü. 
!iyen, dimağları teshir eden güzel, 
kusursuz birer amil oldular: Ses. 
l.er giizel, konuşmalar güzel, ta. 
Jaffuzlar güzel, evza \'C harekat 
güzd. bakışlar, duTuşlar, heTşey 

gü1• idi. Bu temsil ruhlara, knlb. 
!ere, dima~lara ~kilen enf.es hir 
ziya[elÜT. Sdl>mi lrıet SEDES 

k ~aybctmes"ni doğru bu1rnadı-
6yleru .\det yerini bulsun diye 

gt; 1 ı g..:zc1 bir t.:::hkfk t yapı-nrz, dedi. 
Il mi..ıfettj" llZlUX'~ blr rriiddC't 

(0P\"3rrP var) 

Tarihi Tef6ka: 2 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
\.. _____ _ 

Yazan: M. Sami K~rayel -

Bir anda ikisi birden ok gibi fırla
dılar, sessizce iki nöbetçiye çivi ile 

öbür dünyaya yollamışlardı. 
(Dü:nkü k1snan huU'tsas.ı; Telb

r~dn geniş ve ıssu ovasında her 
tarafı ;çlerl su dolu hendeklerle 
çevci1nti§ bir kaJede Tok.ay ve a
gabcyjsj ye<li yJld~· İ•·an Selçukl
lerhıin eh.ırıode esk- hulı111maktadır
lar. 

Babalan Süleyman Şahın Anı

\aBtya önıinde yaptıgı bir muha>
rebedc kahraman bir şekllde 
vetatıından sonra Tokayla ağabe
yis _ı İTan Se~uk:Ueri ta.raı:Cından 
bu zindana atılmışlardır. 

Agabeyisi belinden !)Ö2(1ÜğÜ a-
2ım bir .kuşa.ğ.ı Tokaym önüne a 
tryo.r ve t}unları 1ıı.sılrhyo.r:) 

• - Sen de beliııckki ~ ç... 
kar, binbirme alole. Sonra şu ka. 
lın çözme ya tak çarşa11arm11 lw. 
şak gJbi ·k~r~ bir<birine sıkıca 
bağla •.• 

'.l'okay ışe keyu.lmujlıu.. ag..ıbe.. 
yisi d.e sedir taıhtasından çıkardığı 
bir çivi ille oldukça geniş olan 
m32lgal ddiğini ·bir parça daha aç. 
anıya ça.1.şryordu. 

Artık saıbah olmıya bir 1ki saat 
kalmış ve iki kardeş ele varıifeleri. 
ni yapmJ.ilar<lı. Mazgal deliği içi. 
ne giriJ.eıbileceık •kadar genişlemiş, 
kuşaklar kafi gelecek kadar bağ. 
Janmllj ve hazırJ.anın;şt1 ve, To. 
ikay verilecek emri b€!ldi:yor, ~ 
içinden: ·Acaoba evvela bu tehli. 
lı:<li bürçten kJan intcck?. diıye 
düşünüyordu. Taıın bu sırada ağa.. 
beyisi şu emri verdi: 

- Ku~a.ğın ucunu sedire sıkıca 
bağla! Sedir büyük olduığuından 
mazgaldan geçmez ve bir istinat 
teşkil eder .•• 

Sonra ben önde, sen amada pi.. 
mak üzere ikiımiz birden inece. 
ğiz... Koııku yok, çünkü >kuşaik. 
lar Türkmen dokumasıd1r, sağ. 
lamd.r. Kopmaz. Yalnız, şu kalın 
çiviyi be·line s<Jik, işt.e sana bir 
silah!.. 
Ku~ak bağlanmıştı. Tdkay b.. 

lın bı!" temel çivisinı de belhıe 
sokmu ·tu. Ağab~ysi de beline ka· 
lın blr ç>vi »Oktu. 

Her ikisi de maı.gal deliğinden 
ku~ağa sarılarak can!arını Allaha 
emanet etmiı;l-erdi. Aıman yaraı'b. 
bi!.. O ne tehliıkeli lbir hareket 
uli! 

Kale ımuha:fıila.rı bütün bir ge. 
cenin yoı>gunluğu ile uyuş.muş ol • 
dukları yerde uywklıya kalıınış • 
Jardı. Toka'Y ve ağalbeysi ıbüyük 
bir rrıtılıaretlc yere imnişleııdi. 
-On adım ötelerinde sağlı sollu 
birer nöb-eliçi pürsfüih kale dıuva· 
.rJ11a dayarunış, horukiıryOl'lardı. 

Tclkay'a ağaıbeysi bir göz iıŞa.. 

ret> yaptı. Tcıkay işareti anla • 
anıştı. Bir anda hemen jkj.si biır. 
den ok gbbi fı:rladılar, sessi:ııce iki 
nob~çyi bellerindeki QÖllryile 
öbür dünyaya, yollaımşlardı. Bu 
harckiıt o kadar .mJ olmuştu ki, 
t-n ufak bir gürültü;ye bile mey. 
dan vc<rihneıniışti. Sür'aUe nö -
•be1çil~ırofo:ı el'bsek".'11' soyup }ten. 
dileri giydıilcr ve sit:ilılarmı tak
tılar. Artık bunlar da bu andan · 
ıtiibaren birer mıihafrz o.lıınuş • 
lard• Mıihafızlann leşlerini de 
ayakla:rma taş bağlryaırQ!c su ,beJıı. 
değine attılar. Mazgal deliğine 
asılı kuşağı da ortadan kqpar • 
ımışlaroı. 

K upa flıl~·çları 

1 n 
BATIYA DoGRU 

Sabah; tan :ı ı r! ~aıımak u oeıre 
idi. Diığcr nıObctçıl-crc!en 'bıri ha
:rekete geler.-.k zn ı .. rime dogruı • 
yürüyordu. Bunlar da nilbctı:ı 
gilbi bir aşağı bir· yuıkarı yürü -
meğe ve kcndilcıiıne muhafrı 
rusü vtnı:ıeğe ba,ladrlar. H'.; ki ' 
il<> >bu vaıiydt'Cr. ıti<ptıeye dıi.<
mü<yordu. 

Nitısy<et ıafı:ıkla nıdl>d dcği Hriır 
dığerJc.rı:ıre yer terk ı derek hen> 
değin diğer tarafında bulunan 
yerlerine dônme.~e b3ılamıo;Jar -
dı. Tqgay ve arabqysı de muha -
fulara .karıışar;ı;k Hendoeğinı kal • 
dırıloım köprüsu '>den sdılınmle 
geçtiler Muihaf>zlara o d'crcct' 
uylku ağırlığı basım;tı ki, önle • 
rini ibfle görmıiy~ck bir lıaMe 
:dil'er .. Ağabeysı T"kıba, bir i'mar 
daha <'aktı .. 

Tdkay tqıarlandı, yapılacalr ha. 
rekata bir kurt g;-,; ha"•rdı. Köp. 
·iivü geçtikten sonra yakın olan 
ik!şlaya d<ığru vürü<lüler. Tobyın 
ağa<x!yi yava~ yJva~, sezdlı'rr.c~ 
den, adımlarını gE<vşctmit;tL M.u. 
haf-zlardan ger.i f.•almıva talı ·' • • :ı; 

yordu. Tokay da ayni hareketı 
taıklide başladı. Kışla kapısına 
gelmeden h~r iıkıis: de mıJıafıız 
taıkunının gerilerine düşmü ·!er. 
di. Sazıdiıımed<:'n •ht.·men y<ılun ya
nıııı.da •bulıunan ç:ılı.! klann için" 
gömülüverdilE'I'.. 

Hava yaz ve sıcak olduğıur,aan 
mıuha.fırılaırın ayvanları d:~arda 
tavlooa bağlı bulunuyordu. Hay. 
va·nlarm başında buluınen nöbetıçi>. 
!er saba•h U)"l<ll.>unun ağır lığ na 
dayanaıruyaraJı: oldukları y<'r<l<' 
uyuy akalıınışla.rdı. 

Çalıların içinıe gömülen T.ıJı:a& 
ve ağabey isi sürüne sürü111e tav la
ya yaıklaşın:~lanlı, önlermdeıki 
hayvanlara birer göz attılar ve~ 
iylerinden ikisini sectiler. T .Jrn. 
Y'8 a.ğsheyisi tekrar b;,- göıı; ataıı<•} 
ne yapacaklarını anltmış oldu. 

Bir arula iki g-enç, havvanlar:, 
sııçradtlar, alaıbıldrğine hntıya ,lııı!· 
ru yollandılar... Binicilıi•ktc coJ.. 
maıhir okl11klar•rulan k"şan Jı;y_ 
vanların üstünde adall" oldut:u.nu 
belli etmemek Jçin vüeu~kır.rnı 

(Devamı V ı 

18 2.cikanun 194ı 
18.00 Program, ve Memleket S uı 

Ayarı. 

18.03 Rooyo o- Oıi<eotrası. 

18.40 Fasıl Sa<ı. 

19.30 Memleket Sall'\ Ayarı ve A-
jans Halıe1·lerL 

19.45 Serbest ıo Dak>l<a. 
19 .50 Müzik. 
20.15 Konuşma. 

20.30 Şı>rt<ı ve Tııri<uler. 
21.00 Zira~t Takvimi. 
21.10 K"'1'ışık Şarkı ve Tü>rküler. 
22.SO Mem1eket Saat Ay~rı, Ajans 

Ha bereleri. 
22.45 Aııadolu Ajaınsmın SPor S•'

vlal. 
22.55/23.00 Yorınkl Pro&rr l, \ e K'1. 

pı:ın.11. 

F. Bahçe -Vefa ile, G. Saray K. 
paşa ile, Beşiktaş Galata ile, istan .. 
bulspor da Alemdarla karşılaşıyor 

Bugün Fenerıbaıhçe stıadmıda İ&. 
tanıbul fu1lbol ajı.nlığınır. tertip 
'Elttlği kupa maçairma devam edi 
l<c<lk!ir. Günün ilk müsabakası 
fsta.r•bulspor • Aiemdar a.ro61D • 
da yapılacaktı.-. Bu maçın bir 
çckıımeden sonra İstarııbul~por 
!~hine bitmesi beklenebi'!Jirse de 
İstanbulsporlul~ın hiç mü"lıne • 
d.m sahadan galiıp al)"rılma'las-ı ra 
rr.uhtcmeldtr. 

İ•kinci k.arşıJ%-ma Beş'lkt3' ve 
Gal<atageııçler a;aşında ofraoaktır. 
Bu maç Bcşiktaşın kl!'vvetDi bir 
sayı üstümü~ü ile ıbiteceğe ben. 
zem< ktedir. Üçüııcü kar.şılaşmayı 
Gatatasa•rav iıle Kasımı:ıasa va • 

pacaktıır. Galatasacyın raıl<itı.-ıe 
nruzaran daha kuvvetli bulUll'lll -
şuna mukabil KasımpaşalııllaT da 
canlı oynıyan bir takımdır. 

Ga.Jatasaraıyın a·nısıra kendıi • 
sine anz olan o kötü oyunu yirı~ 
niiıkısederse • umu[madık tG~ ba.!1 
ya<rar kabilinden • bu karşılaş -
mada da yine b;rçok korkulu ar• 
1ar yaşıya.bi'liırler. Son ve mühırı' 
karşıl-aşma Frncrbalıçe ile Vaf~ 
~ra:;ında olanıdır k Fooerlilt:'f 
günd~nıgüne cli.i~kn tal<·mı ('1'1" 

de Vefalılar da bir hayli miic • 
dtle edecek durumdadıırlaı. M.,a· 
'1,ıza ,";.l"b"y.-t ibresı mıthakkn · 
k' F'.<·ncıfuah<,'eye mÜ'tcvecciht ;. 


