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-EN SON TELOBAfLABJ VE BABEBLBRI VEREN AKŞAM GAZETESi 

Uzak~rkhuh·\ Rus yada ı 
ranı Ingiltere A ı m an _ 
ve Amerikayı Kayıpları 
sarsacak mı ? 

SingapurJ 
bombaları 
altında!ı 

1 
Siogapur'un tehdidine 
başlanması, japonlann 
Hi!ld denizine çıkması, 
Çin • Birmanya yolunun 
keailmeai tehlikesinin 
meydana çıkması, ada • 
ların birer birer elden 
c;ıkmaaı herhalde iyi bir 
•ey değildir. Fakat bü • 
~n bu •artlara rağmen 
Japonya tam rahat nefes 
alacak mevkie gec;mit 
değildir" 

Ycuan: ETEM iZZET BENiCE. 

0 
Uzak Şari.ıa Pasifik ve Hint 
kyan~sunda vaz.iyetin Amı.rıka 

v: l~gıl.l<re için gün gcçlM<çt ho. 
§ g lnuyeeek hır hal aldıgı mu. 
h~. Bunu bizim s<iyltmeıni.. 
""' hacet kaim •--ile b' . a...,.ızın <n acı şekli 

ızzat Jn.,iı•.. b' . 
fu " - rm Utiları lngı. 

gazeteler,, Antt.ri.k d 
n ltbariı>: •ttiriyorlar."n ra yula.. 

Jap_on_ya Havay ve Filipinlere 

faap:'.ı:ı ı'"'. h86kın güniindeki hız.. 
Si anı esıoo devam •dıtbiliyor. 
ı:gapurun dı~ müstahkem hat. 

H 
IDa kadar gdinnıi• gibidiT 

ınt ka v· • • 
·Pı.ı uıtlluıoyada Japon t•

aıruı.u b' • -
Çini ır •••• :rgu halinde işliyor. 

0 bayat daDUln mert.,.,esiıı.. •t. buluııa t k . l'k . , n < yol kesılmck tt,..Jı._ 
' esı de kar k kır . şı arşıya.. Japon 

d aları Hınt denizine çılwıı~l&l'. 
ır. Felemenk Hiıı<listanı, adalar 

Yer yer harp ate•i i•·ın· d<d' 
1 .. .,. ~ ır ve- en 

e~as ı lral•Jık yerler i•gal ve . ·t' 
la k ti . > IS 1. 

UV\t trınin ~line d.. " .. 
Ja B uşmuştur. 

pon . ~v•ki.Ji Tojo hattkıihn 
~clışınuııd_en Ç<>k neş'•li ve mat. 
ı~:idur. Du.n Diyet Meclisinde siiy. 

gı n~lukta açıkça: 
D '7 İngııl'tte ve Amerikayı Uzak 
·rogk~dan, Cenup Asy8"ından, p.,. 

sı ı dtn ata<'ag· •ı 
Dl . ' 

1 Yor ve Çinlilere, Holandalı. 
y:;,· Avll<ill'tllyaWara bitap edi. 

• 
bi; :ı>kavtmetten vazge~iniz, 
<(,, .~. ~ berabrr olunuz. Aksi hal. 

~•ı.ı ut• aııı b' lim ansız ır tekilde ıes.. 
olnııya nıeebur ed- •• 

T ııı· ~egız .. 
• ıke U>ak o · ç· Asyas

1 
p . ogu, ın, Cenup 

büYiiktJre I a".ı~k içiıı ıtrçeklen 
nun · ~lız imparatorlu~ 

•n ztngın b"J 
nıak teh!ik . ° K•k>ri •iden çık.. 
ğu gibi hüi~';;'' m~_ruz bulundu. 
nan nıuka bn bolgelrre daya. 

venıct • t'd • serbest 8 f ' 'P 1 aı madde 
Çinin . e er, strateji hf<iapları v~ 

ınsan kııv ı· 
edebilm< k 1 ""ı ındea istiracle 

ICS1tp arı d ' 
ınak leblikes· ·ı a a tüsı ol. 
karşıya bııl ı ' e gerç•klen kuşı 
lı nntıyor B • 
••~ısında b .. . '. u vıızıyet 

.. • .. ugun ı•ın Ja 1 
ogunınesi ve İ . ,> Pon arın 
k 11 ngılızlerle Aınerf 

a ı arın eııd' • 
d:r. Btın .~• dııynıası Ytrinde. 

r--- -

, Sovyetler 2 milyon 
: o b üs, 3 O mi 1 yon 
j mitralyöz ve tüfek 
1 ~anaim aldıl~~ 

Sovyet sözcüsü 
"Düşman bir daha 
kendini topllya
mıyacaktır,, diyor 

.Moskova, 22 (A.A.) - Bailıiye 1 -~~. 

MojaW: eivannda karlı bir 
ormanda terk.edilmiş tankler 

J 

Japon tayyareleri 
gece ve bu sabah 
çok ağır hücum-

lar yaptılar 

, Tokyo, yakında 
şehr:n top attlşi 
altına ahnacağ1nı 

bildiriyor 
Vlııi, 22 (A.A.) - Singaııur ıclıri

ııio zaptı için heniiz muharebe bııti&
mam11 olmaltla beraber bu ııetılr Ja
ponlaı· taral.l!tldan mfrtıtıiş bir surette 
bombardun.ıın edilmektedir Dün de 

Nezareti söz<:Ü•Ü Mösyö Şerbakof, 
Alman kayıplarının her an arttı. 
ğım söylemiş ve Sovyet bt'aları 

tarafından alınan pnaim ba.lı.km. 

da şu rakııınlan vumiştir Ezcü.m.. 
le: 2 milyon obüs, 30 milyon miL. 
ralyöz ve tüfek fişeııgi. Şertınkof 
şunu da ilave etmiştir: •Düşman 
bir daha kendini toplıyamıyacaık 
bir halde bulnnmııktadır. Bu mıığ.. 
lUbiyetinden kalk.amıyacaktır •• 

8 S b h k 
e ıi<ldetle bomt<>lanm•şllT. 

U a a J Japonlar lıstihlı.Amlar, fab<rlkal8", 
tayyare meydanları &zerine muauarn 

R US Te b 1 ı• g"" 1• miktarda yangın ve Jn!l!Ak bOmbala
rı atmıtlardır. 

1 
(Devamı 3 llncü Sah]tede) 

Jl.losloova, 22 (A.A.) - Sovytt --------------1 
tebliği: 21 iıdncikilınuıda ordula.. 

F ransada kıtlık! 
Vifl, 22 (A.A.) - Kıtıtk daba ..,... 

kıcı bH- hal almaktadır. Hükümet bu
nun tatırlfl için ıazım gelen tedblrlerl 
almaktadır, 

rımız dü~mana şidde-tli darbeler 
indirmi~Lcr, Alman ve Faşist mu. 
lıavemetini kırmışlar, müteaddit 
meskun ynleri zaptetmiye de. 
vam etnıişlndir. Düşman ağır za.. 
yiat veTmektedir. 20 lkincikanun. 
da 1 Alman tayyaresi tahrip ediL 
ıru tir. Biz bir tayyare kaybettik. 

Kurtuluş Nasıl Battı ? 

Kazazedelerin bugün 
ifadeleri alınacak 

Şehrimize gelen gemi müret
tebatının anlattıkları 

Pireye glıckll'k<'n Marmara a • 
daJıa.rı civa.rıoda karaya oturou • 
ğı>nu hilld:ro!igimlz Kul'Ut uş v.ı
puıru ma<Vlesef kurtanlamıyııırak 
batmıştır. 

Burad<a11 gem nm imdadına 

gönderilon 'l1raık vapW'tl kıau.a • 
zi.'<l<!le-ri a}~rn'k dün akşam saa<t 
22,:ıo ua lı ma mımııa gll' mtştıiiı·. 
Kcndik~iLe görtiı:ttı •biır muı1ııar • 
rir.<ınitze ~mi m.iretteil>atı vak'ayı 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

f 
Yeni 

• 
iaşe 

Teşkilatı 

12 Müdürlük 39 
A 

Amirlik kuruluyor 

\ 

la teşldlita 174 bin 
l'ra harcanacak 

Vilayftlerddı.i iaşe hey'ttle.. 
rinin kaldırılarak bunlara ait 
işleTİn iaşe Müdürlüklerine 
veya iaşe amirlikluine drv. 
rolulllUUI hakkında Ticaret 
Vtkil' tltıe sali\hiyet veril
mesi Koordinns\·on Hey'etin
ee kabul olıınmuştur. Yeni 
bir kadro ile 12 İaşe Müdür
lill(ü ve 39 iaşe amirliği leş. 

kil olunmaktadır. Kadrolar 
için 135 bin 460 lira, idare 
masr.aflan için de 38 bin 420 
lira sarfoltınacakhr. 

=+HARP VAZİYETi+~ 
Singapur'a karşı yapılan hare
kat ve muhtemel neticeleri 

Kırım ttpbesinde Almanlara 
teelirn olan bir Sovyet askeri 

ALMAN 
Harp Tebliği 
B< rlin, 21 (A.A.) - Alman or. 

duları Başkumaudanlığının teb. 
ligi: Donet ~phesindeki şiddetli 
muharebelere dlin de de.vam ediL 
ırUştir. Nehrin yukan mecrasın.. 
da Alınan hatlarına giren d~man 
lmvveOeri yapılan karşılık bir 
hücumla geri atılmıştır. Sovyt tler 
bu milnBl;ebetlc 1.100 ölü ve bir
kaç yüz esir vumişlcrdir ve 19 
top, 30 mitralyöz bırakmışlardır. 
Düşman cephenin merıkez ve şi.. 

mal kesimlerindeki taarruzlarma 
ckvam <'imiştir. Müdafaa ve mu. 
vaffakiyttle netie<lencn karşılık 
taarruzlar ""nastnda düşman in.. 
san ve malzeme bakımından a~ 
zayiata uğramıştır. 

--~·---

Yeni bir Sov
yet taarruzu 
Londra 2.2 (A.A.) - MojcıjSk'ın 

işgaG:ind•m .<;Of}ra Sovyetler geoJj 
ö çüde yenı bir taarr .. za ~ • 
mişl"1"dir. 

İlmrn gölü krvılanından Nov • 
gorod hedef t~il elımcJıjt('d' or. 
Almamann B.-;ansk • Vilyaaıma 
<;ııllnnt11>1 tem<"ıta.şı düşmüştür. 

At/antikte iki 
Amerikan ge
m ısi batırıldı! 

Vaşington, 22 (A.A.) - Bahriye 
Nezattti haber veriyor: Düşman 
deni•alUarı Atlantik'de 5269 to. 
niliıtoluk City of Atlanta nanun.. 
da bir Amerikan ticaret gemisini 
batırmışlardır. 

İettou ismindtki difeT bir va. 
pur da batmıştır. 46 tayfa ölmü 
vtya kayıptır. 

tın ıçıntfi ki 
vaCfakiyetıerı lı r Japon mu. 
ve Amerika a~ısında İngiliz 
t . n ın•b usları m tb 
ı, sıyası mahnı . ' a ua. 

ve g" .. ı •ri arasında fikir 

Tavogun işgalile Japonlar Şimalden de Hind 
Denizine çıkmıga muvaffak olmuşlardzr 

( YAZAN : t. S. ES Kİ BÜK RE Ş ATAŞE M 1L1 TERİ ) 

Kanada' a mecbu
ri askerlik 

orıış ayrılık! b 
bi dı~ halk •fka arı &§ladığı gi. 
rind rında ve P«teft.. 

.. _,e de mııhtelif b•dbi f . 
ıı:orulıniy(' b 1 11 t• sırler 
~·o••il v~ R aş anmıştır. Anrak, 
ze · .. uz,.,.lt başta olmak · 

..., nıııca.tel•11in liderli"'İn<! ıı.. 
ıo. ,; e ve 

varnı 3 UncU S"hl1ede) 

y ·y enı efrikamız: 

jQPODlaruı Malaya Yarıma<la•ında ı 
ilerleyişi sür'atle devam etn1c<trtedir. 
Bi.r iki güne kadar tahkimatın dış nıi>
dafaa ha.t.tma varmıs ola<'ak1:ın1.tt, Bu 

safhadan sonra cereyan cd('tCCk ınuba
rebeler. dünyanın en mt:nlrn geçidi <>-

~OVUK PALASIN ESRARI 

lan ve P ifik Okyanusunu Hint Ok
yanusuna baığhyan bu mevkiin. mu.. 
luıdder.>t>nı tayin edPCektir. Durum 

Japonlııra çok mil.;aitıiı·. Biitiın J<ay
naklnrı.ııdan siir'atle istifade eden ja. 

ponlar. üstün kara ve h2va kuvvetle
riyle kaleyi bir 'n e-vvel ele geçir
lltiye uğraşmalttadırl;>r. Da.ha şiıncö-

Valinin bu sa
bahki ~ etkikleri 

den Boğaıın ııavadan kontroıumı 
temin etmişlıerdir. Geç~dhı t<.ınıan1cn 
japoo kcmtrolllııe ı<?çeblolm""i iç.in I 
Sin&apur mustalıkem meYi<iinin zapt 1 
ve ele ge('h-llmesi şarttrr, Bu İ§. bü:B
billün kol"'Y olman akla bera"""' ım.ı 
harp ve ıilbh vasıtal;:ıırına meJ.ik., 

(Devamı 3 üncti Sabi!Ede) 

Bulgur saklıyan 
bakkal kadın 

y • 2;n: OSMAN CEMAL KAYGILI 
G" . 

U:zid~ •izah .. dla 
KRycılıwa •Ylar<I U1;ta. nadu arkadaşımız B. Osman Cemal 
nv lıakilıi hay u:nberı hazırlamakla olduğu bu son .,.,. mev. 

Şı;hzadeb şında ba- Dükkanı bir hafta 
_ zı binalar yıkılacak !müddetle kapatlldı 

Vatı ve B(lediye Relsımiz B. Lut11 
1 Paflllıalıçede 1ncir köyü soka.. İçiııde bi< ~ ma alın""t y<>pyeni tarzda bir romandıı-. 

Pala• fotanb"lun n::~ar ~!ı.y~_ v~ &ö_receiinlz mCş-lılır •Kovuk 
dlllmi.iıftUr? K•r.dinJlo b't:"1'7 Sa!ıib> kimdır? Bu ad&m buraya ııaaıl 
ııun vücullü güZel, ıenç lı. lıkte metres hayır\t :raeıyan olgun ve dol· 
sulttrt etmJf;;r?. Karlı, tlpiı·O<laı bır Cülıstandan bu meı:~ye nasıl 
bar llemi. Sil ı>riz . k hı bılr q &ecEtiinde çılgın, mı>hteşem bir 

İ ı a§ ı aya ve H .. &.;.ı.. t' •te ı..~t" b 1 . -~a .. • 
• "" u.n un arı ve bun! ı . , ttrccoğ;miz h. d. 

1 
• ar a beraber yarın daha tafsıiat 

ınekıeu kabl 
11
.{!>4:k erın esra rııu bu eserde öğrenecek, k8h giil. 

lllU'akta oı.u ar , __ ah korkular ge~irerek heyecanla. zıevkle, 
~aca~ınız. 

EK YA IND A -- --'- --~- -----

Kırda. bu 8Gbah saat ıu da Beya•ıt ğmda bakkal Bedriye Özişman 
ve Şetı.:a<Jetıaşıııda tetkfklercle bulun• bir çuval bulgur sakla<lığuıdan 
,,;u;tur. Bt .neyanda Şehzadeb ında- ve ayni zamanda mla fiatte buL 
ki 16 Mal'! Şehıtıeri Pnı1<ı yeriıoi de i'l" sattığından mahkemeye ve. 
ıezen B. LOl!i Kırdar buredaıki di»- rilmiş ve neticede 29 lira ağır pa. 
kanları, Letafet opa.rtımanını, buz.ı ra c•ıı:asile dülokasınm 1 gün ka.. 
aineına ve tiya-tro binalarını da tetkJc patıln1asına mahkllnı olunmu,tur. 
etmiwtlr. Bu tetkikler ŞEılızGd<b8fı ş k t 1 
cad<lesrı:n ııenişietlcmes\yle allilmlar- e er sa .ış arı 
dır. Letefe'! "portıınanı sır .. ından ;ı; Ankara Radyo Ga,,.tesinln ha. 
baren ŞC'hzacic canı ine kadar olan kı.... . . hn ,·erdığınc göre "l«r sıılı~lan 
ıın.d.ckt <'hiK:tl!lt1 ın ve binaları Be-
le<! yoce •strmlik oltmnrak ;,ıluln·a.ı bir iki ııiine kadar y~ni fi&tlcrle 
çok ıı:J'hteme!d'r. başlıyacaktır. 

Londra, 22 (A.A.) - KBl'lada mec
buri 8*erl;k hlzmeılnı 'kabul etmiş-

tir. __ _,. __ _ 
İngiliz tayyareleri 

Fransaya hücum etti 
Londra, Z2 (A.A.) - Hava N.._ 

zareti tebliğ tıliyor. Avcılarımız 
Fransanın şimalinde bulunan fob. 
rikaları, askeri barakalan ve yük.. 
lii trenl<re hiicum etmişlıerdir. 
Tayyaderimlz salimen avdet et. 
mişlerdir. 

KISACA 

"Baran yeri e .. ,, 
Kurtului vapuru müessif bir Jtna 

neti<:esınde b..-tı. Haber ellmdlr. B.
ılm mahut adtadaşla k011uo-u:rordulı; 

da: 
_ •\'crmeyiftce ~abut neylesin 

Mahmut .. • dedliderı bir haldlı:attir. 
Şu Yunan millelkıin ve ııazetecileri
nlrı b<>klediği hediyelik gıda pakeUe
rinc mi aeımal~ Kurtul\lf vapurunun 
zıyaına nll acımalı, hang birine? .• 

Dt:dt.kten 8'70ra, i.JAve etti: 
- Ziya Paşa haklı: Gerçektaı, yag

mur ycr!ne h.avadan rnci W" mercan 
y ğ.>a bahtsız olanın bağ"'8 Yine bir 

1 
ıt:..t~-e d~müyor • 

Zi\valtı Yunanİbtan.. 1 
A. şEJtin 

, 
Yurtta 1 • 
Şehrimizde hararet 
gece - 14 de düştü I 
Şiddetli kardan Erzurum
T rabzon yolu kapandığından 

postalar gidemiyor! 

Edirnede soğuktan mektepler bir 
hafta tatil edildi. Bu sabah 

şel'trimizde barometre 765 e düş•ü 1 
• :ki gece şehrimizde ba~Jı.. / 

yan ı<ar dün durmuş, fakat bu sa.. 
hah hafif bir halde tekrar baş. 
lıyarak fasılalarla yağmakta bıı.. 

lunmuş&ur. Gece hararet ckrecesi 
sıfırın alhnda -14 e kadar d* 
müştür. Bu sabah saat 10 da ha. 
:reret d•re<!<si ~ idi. Katıdilli Ra. ı 

aalhanesinden aldıi;ımız maluma. 
ta göre bu sab&h barometre 765 e 
dlişmüştür. Karın dcvanu muhte. 
meldir. 

Diğ<r flııroftan Anadoludım alı. 
nan haberlerde muhtelif mmta.. 
kalorda şiddetli soğuklar hüküm 
sürınd<tedir. Edimeye 48 saattir 
kar yağmaktadır. Şiddetli soğuk. 
!ardan m<ktrpler Edirıı..de bir 
hafta müddetle tatil olunmuştur. 

Trabzon (Hu.:;ufil) - Fruzhı yu.. 
ğan ikarln<rda.n Trabeon. E1T1J.1r.1-'m 

IDcvamı 3 llncO Sahifede) 

f HATAYDA "\ 

I SEYLAP 

ı Bazı köyleri 
1 su bastı! 

Antalı:J'a, 22 (Hll6Uôl) - Şld

. delil ve sürelcli yağmurlardan 

Asi ve Aııcin nebir'erl t.o;;mır 
lır. 

Bu nelılrlerin elrafmdalti bıı&ı 
itöylerl su ba&mıştır. 
HATAY VALiSİNİN BEYANAT! 

Jlalay Valisi B. Şültrü Stkmerr 
siler bu bu.suısta ıu beyanatla bu
lunmı,,t11r: 

(Devamı 3 ilDcll Sahlfl!<!e) 

AYAKKABI İŞÇİLERİ 
' -

Em kçiler Birliği 
Kunduracılar Cemi
yetinden zam ist di 
• 
işçi Ücretlerinin arttırılması 

teme11.ni ediliyor 
AyaJr.ı..ıobı fnıalind~ kullaaılua 

bir kısım malzemenin fiatlcri 
harpten 10nra biJ' miktar artmış 
ise de ayakkabı fiatl•ri bu artış. 
la kıyas edilemiyccek derecede 
mütmadiy<n yükselmelı.td.ir. En 
aşağı cinsten kadın eyakkabılan 
11 • 12, erkek ayakbbıları da 
15 liraya satılmaktadır. BW18 kar. 

ı O~v m .. üncu Sahifede) 

GÜNÜN 

iÇINDEN 

Gene Balkan
lar ve 

Orta Avrupa 
izamettin Nazif 

Yuao&lavya Kralı İkinci Piyer. 
Lond.rada, ıerefiDe verilen bir zil. 
,.afette, Yunan ve Yuaoslav hükiı
meUerı ara&mda yapJlınıe o1a.n ııon 
onla~mayı mevı.u edinen blc nutuk 
&ö1lemijnr. Balkanların ;ı>arllll ~ 
2'!l'lne umumi dilılko.11 çekeo bu 
nullrunda eenç kral, Orla Avıv
pa devlelıleri Ut Balk•nlılann, btD
dan SOllO'•, mı bir Jıt blr»ii y
maı...n, hat\4 lt.li1ııi< ve IWlıal "7-
!emeleri lüıtumunu da. ilenye sU.
mUI ve z;y..retıe baııır bu!una.n C~ 
lroslovalı;ya Mllll Sel• Möı;yö Be
,,.., bu t:lui itirazsız lı:.abuJ e~ 

tir. 
Dün, ,..,.etelerinde, bir Londra 

-ıeıcrımnm v"1'ditl bu haber; oku
yanlaTdan bir çotu, elbette töyle 
goylenmel<l<!lı it<'Jldilerinl alama· 
m11lardır: 

c-- Batle Haribillbasra ! 
Evet. Basra ôMap olduldaR ...,_ 

ra ... 

Askerlik müddeti 
Ankora, 22 (Tdefoula) - Blô. 

yük Milret Meclisi dünkü loplaa. 
tısında, Askerlik Kanununun 5 
inci maddesine ddenrn ve evk .. 
iade hallerde muvııaaflık müd. 

detini üç sent>ye çıkaran layiha 
kab11tl edilmi tir. 

Orta Avrt.ıPa ile Bolkanlar """" 
.nnd<ıkl münaıcbeUCt"in nasııl bir 
nizama konulm116ı dogru olacailnJ; 
Balkan millelleri, Ç(A<tan >nkıyıp 

ha-ete ıeçml<>lerdJ. Fakat ilerıyı 
gôre., Balkanlılarm doğru ve dll
rüol temeımıilerl Orta A\1'1'\11>371 
Jıdaıre eden merkeozlern,, eo ufalı 
bu· alaka bulmamıştı. 
~lı ve yulı.arı Tuna h"""""""' 

Avru~J.n en zeJllin oval.aranı ve 
bır çok topra&altı <L'DCZlik. iot, 
en mtihiın nl.uvasala yullarına. 

kendi maıh<!ut vasrıalan ve Jruv
veUerı ..ıe e erinde tutabl.k<ıClck
rini sııruıuılı: ha\asma .aplan;ın Or
ta Avrupalılar, Balk.ı.olaıtan 
ıaman bir d(JıS\ el uzaıod![Y&'.l, bUro
nu, be~kı ncz*etlc ve z.artr+le, 
ı.ı.at muUa.ka roddel:olf\erdi. 

AvuetUTya ili? M-carlırtatı Fr.,,,. 
sa ıle İtalya ..-asımla blır h:ıJll saı.. 
larrdrktaııı. sonra nrlıayet Alman 
~ıne ı:ıerçWendllcr. Çek 
valrya ise, uzuıı yııllar, Hu .B&lkm 

devkti ile, yani Ronıanya ve Yu. 
COS!avya ile ayQi Siyaa! ~atı altındı> 
kaldıgı holde, cb&er Balkan dev
letleri ile ayni tanda bir nılln 
bet tesisi.ne yanaşmam11tı. Talih .. 
&ıb: Arnavutluk ise bl:t~ arzusun:. 
rafmeın, İtalyaya \utkallaır .. ış ka1" 
mıatı. Bu}gari.stanın hatası da np 
he<ı:Z unutulmamış!Jr, 

BL.uuın.:a beraber Uu}garıs:•=ıı. 
.ArnnwuUuğun, AVU6tL ya ve Ma .. 
ca.-~~rıın, Balkanlar, ka ı nıent! 
bh- JX'litlka takip etmı oı mı ı 

(Devamı s üncü Sablı<de) 



PALK FİLOZ ~u 

ADYODA Z İRAAT 

llerf:csin sırurıne dokuMn 
tady<><laki şu •ziraat takvimi• 
nc~rırotı, Abııl;n Daveno d .. ar. 
tık illalliıh dC'dırtmiş olac:ık lJ, 
saym mulıarıiri, ıreçenlenlo, 
şiddelü bır fıkra yaıarak, bu 
•ziraat takvi:.ni• denen ll( fri.. 
yatın, lüzomsu~ ve !&) dasızJ._ 

t10a ''' ret t'diy ordıı.. 
Bu saatle, herkesin radı·osu. 

nu knpattıı;ını neden saklıya.. 
lıın!. Ziraat takvimiondcn isti.. 
iade ed ek çi!lçilrr, köylüler 
ise, IJa ·erin drdiğı gi.ıbi ıcee 
Sa<>! Zl ele çoktan u ' uya ılaL. 
mışludrr. 

Geniş z'raol yapılan Türk 
köyleri ,.. k:ısaloalan içinı!.e, 

bir fınatla, son znnıanl.ınla u. 
Z1lll ~•Y" !ıat yaptım. Köylu va 

REŞAT FEYZi 

çüıçl, giln karand<en akşam 
yemeğini yi,er, bir kılmı ile. 
mrn yatıyor, bir kısmı, biraz 
çene çaldıktan sonra yalıyor, 

bir kısmı da, yemekten ıoora 
köy veya buba kahve.ine çı. 
kıror. Bunda en çok merak 
ve alıika ile dinlenen neşriyat, 
Badye Gazetesidir. 

Radyo Gaıelesl bitti ıııııl, size 
;remin eder im, ldiçük ha...m1A 
ıı.irut takvimi içiıı., radyola 

kahvede tek vatıtııdaı kaim .. 
y or. Teravi namazından çıka.. 
cmeaat gibi, kahvmıin •İl' uda 
boşaldığını göriiyorsu1ım.. O 
zaman, saatinize b:ı.Jop ayar 
edebilirsiniz; Saat ltodyo Ga. 
retc,in'ıı b;ttii:i ı!~lıiJı::u!.ır. 

;ME U LAR 

I-:YLERI. • 

B;\HÇJ:Sİ 

Herkes evi.nin bahç.,.ine kara 

sebze ı1· ek .• vabrula bu i~e 

te~\ i.k edilecckmt1- İyi anıma, 

yeni :ıpartımanlarda bahse var 

mı?. 

Y cnl apntınıanlann ki"-l da, 
aileleriıı bütçesine iDcu ılıJdyor. 

BİR TBA IVAYIN 

l\1ACER '\Si 

Ea p.rip h!d.ist olarak. bir ı 
Tuncl tram\1lyııun, dm ardan 7u. 
'<a<laıom:ık üzere bu.lundutu ita. 

'l'adıs.ni telakki Miyorwn. Ge. 1 
ftltlerde tir arak, ~öyle bir ma. f 
rifet y apmAk istedi. Tramvay 1 
yoldan tık~r, f:..~nıt, du \'atd D Jlt. 

' ar la.ru.r mı?. 

n<la 74,183 khji olan 
ur say1'ı 86,595 o 
lıaliğ old11-----ı 

1~ Umum Müdürlüğü 
U:ıı:<:J:.ııdan teıı>:t oiı~ gö. 
re 1933 d~ 74 bi.n 183 k ... drn .ı:.a. 
rot olan maaşlı ve ucre:Jıi men.A 
~ısı 1941 yılında 86 lıin ~9> e 
hı.Lığ o:.xıuştıa-. Yaln:oz Devlet 
Dari.-yoilan ve limanla"' ve es.. 
l<eri t ~fodat bımoon bar ç bu • 
~dır. 

ASLİ tAAŞI 100 LiRA OLA..'l' 
KAÇ KİŞİ VART 

Yln'? bu .SruL:~ gö~e esli 
maaşlan 100 lixGd.:.n fazlr ola.n 
m~m.,,.,.lum 6aY"S1 yctm~ s$:zi.. 
dır. Aza.mi altı ;rlv. liray:ı w.dar 
&y it ücret almak ta ola '1 n. 'nt.. • 

Jıı:rm sayzs: d:ı: S<ban i!ı;j. !ı • • 
dı:n ll:a'f'Ct bu lunrr.~-~. 
Ti'~omil Vekaletlerin m<.>ı \:ez 
• ~a~~ ıneınuriarm ve 

ücn.otle ça~.anların y~:ıruna ise 
sek.,. b.ın dokuz yüz }'lmıi do'<uo: 
k~en mür '-'<..:p buWırına.k!.1 • 
dır. 

«Muhabere 1urr-• na İmli • 
hanla memur alınıyor 

Şehr tolz. poota !dares!- b'ır •mu.. 

U.:th,.lde, bu, yeni bandajlarıa 
ı;ddlgi haberi üzerıne vukııJuJ,, 

ıııa1tur. Zavallı arabalar, ne ka. 
dar ç.ktılet~ Ş•mıli. çek oe,·in•i.. 
kr, çünkü bir kısım y C.k Ü•crlc. 

riaılen alıouaktır. 

YİXE YE:,İL 

SAUAYA DAİR 

~ kursu• aı;mağı k.:uıa.-Taş.. 

1 
tıımıt.'jtır. nu kursa 30 )"l!ŞJIU tu • 
CA\'Ü:Z etmemilj o)QQ O V<" eı".re°k 

orta ma'«tep mezunlan alı.oımık 
üzere eyın 26 ıncı pamcıttııi gü~ 
b"r müsahp' ı jmltı..,, D1l oıu .. 
nac-z~<tır. Btşikla ta, Tllflık denen tn'-

tin, m ·· ta-kbel i.aıar plinmu r e. Talip oı.ı: •m ayın 24 üncü 
cı.ıım:ırtcsl günü ııeıııt 13 e kadar 

ş"l saha <>!arak ttfri.ki kararlaş.. müracaaUcr; i>cabetmekıtro::r. Ve-

m.~ .. hayırdtr inşallah- T<1~l.k )<· rılecek aylık ücret 50 . 60 Lnthr. 

1 aha o<ur mu!. F'akat. ı.uradalıi l '"ii:~~===~~===:i ta1lnrın Ü/erine l1>prak döküle. 1 
cckn,i~. 

Dükıne su ile di!firnıen dünn1cz1 

mu'a, bal..a lı m? ~ 

TA':Dll.L"f - -s ·y ll l!ID;EU:Si 

Sub.r• ı1a. yiiks<Wiği haberle. 
ri · ·ıı.rw. Bu y~I~ k>f •ı~. 

yuı~, aclıirleri• ıı ıi k..,li!il ıleğil . 

l,tanbulda satJaa ha -ba 

alanma. fiat 1~ 
Mcsı li, bir d8'macana Taşdefen 

G7,:; kurwıa kadar c;ı lonı.-:- buna 

ıla şükiu_ ya., \it ura ..... a için, 

kapalı •• heoalHna giil'e ptll'& aL. 

~a lar?. 

AHllET RAUF 

T2abş hes p 
Küçilk blc pr.ot.e hat.en; Sanyer 

Ye ~ orlainektcplerl mubtclit 
olAlu. ş;-ll bu ıl" ınek\eııo. de loeııı 
k.~ bem eı.'kC".t tale.t>e alın..;.yor. EV\ ·1-
re, bUDie.ı·J.."D. lılri erkek. ct-.ğerl kız 

meklebl idi. 
Mıablellt olmalarının esbabı mucl

- "-": Çiinkıı, bu liL1 -1- !uz 
... erkek çocmlar, ID&leba .. -
için blr hayli m-1'e lı:atetmll)'e ın«
bur kalıyorlı.r. Stındi nl'ile:o k.:ırar 

yer ndP ve <! rudtrr. Btmdan ev.el1: .. 
v.7.z1yt.:t hatalı idi. Aca~ ~ el' .. 
\·et. i!eridc ç%<ıcak m~:.ctilat nedırı -. 

dilşünlihnen~" 

BÜRHAN CEVAT 

f Edebi Roman~ 13 "'\ 

f Seni Unutmadım 1 
\.. -~~ r ~·.·~j .J 

---
- Ley~. tJ%9'1 ku.. •. ~Ye mırıı!- ı 

I:ındı. ıı..;mı ild ı.uara sa..ıwı.. Bll 
~ben m:ı<ttm, lem• bor hali var
d . Zat dl t._ U.s ' y ~amale 
,ı-.n. ıt!lnnı ~ dün,y ,.a clıhür

le gdlmq b r nsaıt<Iı r Or.ı!a dıt ı i.. 
y ... de ~.at, b1ı1?.yah 9-r" r1* varJı. 
Durı:un "' sal b&' • rı. :rtfıl, pırıl 
i>'f<l ,.ızlc ••• n ıQ.wlen De lıi.~'\/VOIJ" 
t xaa ııtr ıOlt.ır\IZ.ii • • ııa · ~ ıdl. , 

1:2lo ,..,.,,ı, L<'T- ite '3m cdenı:n, 
•ınıuna cel<!ll ernç ıu.. td< ısuuu, 

;;mdi de duy'tlyor- r!b1ydi.. Taze, canlı 
b.r kız.. ıt.s:ıno s:ırı!rı:u<l<, ı:rumak, hay
vantaşnıa.t LyıtCUU rietil. daha. ziya
da sevmel:. ~ırr.tk: arı .aıa 

eden b<.r Jc<lın.. 

K:Mhr.ın st da ı... ıfciil nld'r, 
diye, d • ~ü Silıtvl... IC.ııılm, ın u
h bod\ır .• • in ile, ı.Mmın de
ğıl, dlşilım <O>tlı llepl idL I.eylJ.· 

n ~o :iZ' oa .J<!1 yek !lir d:._.i • Ke
.. ıı o · ... :1. da oln-.alı ial, ':ı.tı-h ide 
sa:ıvı. kend .. kmdtr>_. ., ılriu., cl..tv-

u.. qor.-k... • ck><ii. •• ~ ~tr kJdın 
ar~ •• 

Genç •"'*"t. -.ır _,..aıdık!ı 
bebe• ~·sura ömlr. kadar gei
a!Fl lolmıtaum tarlı!arıJ.e. Nuri Yll· 
•:mn lırr nman -eıı.ıe. ajlZından 
d~ ba-1-..çe C<>nmiı70<d·· Te
..a, ıtvnla<N; llZaı.tın kumlu yol:ar .• 
hcmu. trBJ edi1""" tatlan.!ar._ Go-1!<'

lcrfn: Jroy11 7er-l ta7ır!ara yoyını~ 1 
çam a:ğ;çbn-. Dr.>!ta tiımeıer ~ <>k
tu.. Kap.dan Jçert ıittcet, lıoı lrwnlu 
yoUardan ılerlf7ecek. lti!ft;e ~u. 
elin koluna sa!by.trak ~ilyt:Cl ·: 
ın.:.yd.i? . İlk r-c1.Stledtğı lıısana no s~y
Q1tttitU!. 

- N ,.üt ffanırıı!'t.nd.J" côrm<k is· 
tıyonrm .• 

Kalbi he,-ecanla ç;rpı,.orda. Kuın

lann ilzc•iDde. her aeıın a!:ştıı, g>eır 
.e.ıcx sn?er ç·kıyo-r: b SCS!cr, b~e
nin dcnfte kai1:- uzantı~ ':r.h:ı baş

h: ları;da ak ~c y,ıp ~. ()ı.ur f 
~I nrl~ b,r hı17IZ ıiıic:f~ gi VOi.ı:dı Ra- I 

f MAHKEMELERDEI """"'~""""" l Zeyti nya : ı 
' J rekoltesı 

a.şı.ı or 
.!mıısa.rıu tıı.eoı. bi11iilt 1>1-' .... 

M kı.f(clmlf- meııer, bıun """Ul> uı:· ma.a:anooa. .,.,,.,. İ1l cıraıen bol 
mJdarda. u:ıauı.ar 7elıwormuıı. Man-

" Yusufçuğum •• S en bu Hanım- Buyılkirekolte eçen 

ablaya Baııkyağı içirsene / •• ,, yıldan °;0 30 f!:t1a 
olarak 40 bin ton! tar dcyıv g«,,me,-ın. Bu ıamanda çok Biri -emeden çıl&ark~ öl>'1<ll, I 11>1111 kız ..ı....,ı,,.o içm..._, böyle 

1.,.<.ııruu ve lu.TmeUI bU' mıı.d<le oodıı. mo-hkerotyc ııırmek ;çin .uiaba~ yu. minnacık kalacaksın. Rem de, ba:.ı.ıc.. Mı.ulı\.el il ıının'ak.alardan alıı • 
E ..ı. ını;ya uCraŞlJ'OHiu. cFare el.eli~ 9'1:"'" 711ğı il;erRn, ııaAa ller&U.. baaka lılr 

vve içl<i JljeluJD.IA ~wıu, -ft mıılilm!!ta göre bu - "''~• , D>alll4- ku7zujum. bır de bbal< baıi• 7emll &ac:a&ım. ~ ,_. == 7,;::;~dd";a .ı;:.,:,._ l':;: lamış.• derler. "I..,:U deli&e sığaınıyan x.ız., dilfijudil, diifüııd4, dun her mmttt'ımıde zeytin 
1.ııı'or. ve biUabi wır.a -.ııu tın>..- faıre ıı!t>ı. ;,ed; ı:ckle >'~ cıı.. bır - l't:ki- eledi. ~eda& -. -.. mııı."'5uiü fe'l.<karacle boldur. Bl! 
..,..ıa çlkn>ı3ot. lr.li< çocutuııu da b<rab<r aürülı:.,.or- &Un ,-err::ıt aıı-.. Babe; ~jı. seb-'11 <? uytinyağı Nkoitısinin 

Eger, cenup ormımJanmnd•Ki 1D1lb- du. Kalabaugı.n orta.ında burun bı.ı.. llCI. ıoıdA'? 35 • 40 Mn ton ola~ağı tahmin -eı. 
ta.r.aı·cı- derbal jsUade edii<Olllr,,e. l'Wlll ı:tlW!er vo ınerhaba1'ı.Jltlar. iç~ - \w< kJuıı.. ~ ~&il s!>i OiJmekted.:r. Bu. ı:nı:ctaır ıeçeıı 
....,, ....... . ......... --·, ~ ... ri llrmj.1e uır- ela dilcd!e ,__ .1•l o ııı.... 1 ... - .... ..,....... ---· -- ...... llble ere nazaI'IWl vüzde 30 de. ger, döndü ve koridora çlktılar. Balı!qatmı taVll,1• ....,. zala. ~ ' 
&elecekta. ;re<::s'ntle fazLadtr, Munl~tin 

En mılhfm _.., mutarın Udın Mııbkf"meden çıkan, dü.: 
pd>uçlarıııda !mll•nı•map l(jl. Artık - Ynbu Yusuf Be-,-, <!ed!. B!çanı - B.ı ..... mdaa, ~ ı.apata. dahifli ihıtlyacı senevi 25 ~'ın lnn 
mantara ~.... lladııı kaldı mı?.. e<>cui!ıı kalsb:ılıkla ezcllrecelcsla. Hiç 71DL ş.,..-,. b:.UÇ portakal, bl:ırıı olduğımd&ıı b".r mlktar "1nı.caıt da 
Altı =ntar llJ'~..ar. en pabaU, bu yavrucak b1ıraya ııokuluc mu! Hem leb:eb! r;ıaıı ala71JB, Evde, AIA Hona: ;rapı ~ı rohm:n ııd~<tod~. 
aı ı.ıu ııatı<>1:lar o.du~. Maatar da, de pek ZJyıtlarntŞ b1ı;are ... Ne oldıl iıa.JlıJ'aiı vw, b4 w. H- ele, -.il< Son günlende Rcmarzy"a w İ-
flmıl~ kııda.r bilde lnd•rmnad:i:ın- buna. JllıU. Yusu.lcuiıım'I OD ""'"'llk.. mükemmel, 7'''•-•t ·· ıtalyadsn bir nıilıtııır" "'-- v•ıl 
J.. •-- - H&slo4~ geçirdi, amcası... - Sta aldıııı mı 01D•tlıe, az.idmt ......., 
...... •nen- tedarlkinJe çok sııwı.u Y·-J geld=-'- iliracat lm:k"nia.rı da. ~70:ııu.. - ~~cutum_ sen ba hanım ab. s-n.ı mı bu, ,,na-~ o'- ,,.~~ 

Cenup onoanlarunı:zd3 manw bır iıv'• bo.lılcyağı ıçirsene... .amt Belılı;J.,_., ~ bir 7u ha z.iyade kolayl~'tll'. 
lım<.Şl! veya lıııUrlarutL kadın ll,1ak· - İçm<>z ki... ıec:tı oıl artık ır:I~ A&ırlapr. Gar. 
k:>bııım babmındıı.n da çok. ebe~ - iı:n.ez olur mu? ~ ba.- Zorla """' mlıılıı? Eczane camel<Aaluına 12 )"/Zftnda bir kı:ıı ortadan 
yetü:llr. Bu habenı, dab3 çok Lolıar- !çir. cNo~mııı lıalıs, 1222, Morlaa ba- kayboldu! 
lar icı..reoı cı.c:ı. bclkl de bde>iar Çocuk, aısu; anız, lık,1a:ı> d:ye UAn kay&clar. Ba!ıl<JaP- Ged~ ~-aı: lıııbıık ma. 
_..!mnlşlerdl:. - Ya•a•! Ben içmem bn1-afı... .ııın tıız...ı ır,'tbu!dilr. Cocufım mide. ba.ll"C><'r.de İ"'->as.ı sc<k>r·~ı 13 nu • 

.,_ ~.~• ~-- ·"·-. ~-,~- ,PYe ht...,-'•$!11l.1a başl<>dı. Adam .,. lin.l aıtıı.t edlp da'1a ili< lııımlede tııı:- -
·~~. ~.,, ,.~ .... ~ • .....,... marada oturru'1 B. Hafokı:mn 5'121 

1&rtn ıu,.,,.e:U b.r meta <>ldul=u G.ı- rar ettı. llndirerdaln. 12 """' • Sa>':ı'l'ıa AnlBIO Ilı; gün. 
~ik bile .. m"11a:, der, -<- -Va!Wli, hem kem'klerı lı:uvveUe. - Eh.. a,.~ ,_ ~meı ,..adan ,-, 
dil<. Fııbl, aıaııla.·ın ne lu;ymcCl bir nır .. hem de anlan P>f olur. Bfr klı ,..,.,ldnl a.lınm. O Tıllanrıtlfı da lı:en. denbrTJ ortadan kayıbolmuştur. 
oy o:du&unu yüın yıllorda anladık. d"':am eloln .• balı: yaza ne kadaı' fao. dim l<'erim. ll!O;!'dl .. ı,ht yoku, be<a- 1 Bayan Sab!lı.a &~aırn vaı!<tl •- A!r. 

Manlar bütün onmıabnla 7etlşlr, ked..,.... ber gideUm de, şuradaki e<=ncden bir k2.dasın-a g:doıyoruro!• d.ly'c <!VİıB. 
bulunur. t'akat, ban..., c.ııt1!erl,. çeş.t• Bab3sL ~ bal:l<y~fı alalım. Sema beraber, den c:lk:nJı<; taıkııt b'.r dahi geri 
\eol ,.,rdır. Her mantord:ı.n ayakk .. bı - K"ZJm, Mtıbı>are, c!l'di. İçer mi· atır •!ır ırld•r!z.. olmaz mı? c!Eınmc-"'•~. Bıı!vmnası iıc;!.ıı za. 

.tıımı ve •'• ı~· 0• -:&. T" ıcı ~ s;n? Bok. hem sı.mantıyac:ılma.. hem - Haydi gidelim. ""'? ... ~ ~· """ uı· Y~- tnf:ıca ~......tırmı1.ar y.·,,...ılmalda ~ 
nia on:·:anları çol<t,ır. E>.tiılen daha de -.liderin kuvvetlenecek. y.,,.. İlı:i9i b .... tıer, bahl<ya<\ı almek Uz&- -..... -... 

çoktu. FLlı:at, b:ld ,~lııiz g>b~ ma:ılasct ··-==-=='=da=="=üy"==!ly'=ec'==eksi=·n=.~-=K'=Oolkoca.=~·=,.,,,;re,;,;y;,;il~rl!<lü~~ı~...-~·========= I dır. 
yıll:.::m ihmali ynzilnden firodiye ka· •· Cocalıı E. Kanımu Eminönü 
dar mülı!ın b,r kısmı Mnı.ıi oldu. Bu s t• d ı lronf(Tui bu a~am toplanıyor 
... ılş otDlL!l-arda. bcr n.vi sanayide a ıe avası maznun arı Çocı!< F..J'Tgc:me Kurıanu Emi. 
k • ı oılaıı her Ç<lGlt manların bulun- be nönil kazas:n·!1 nah.ye kongreleri 
- ı•)'el ıooıiıllr. rae t e t tiler Bı:zı i,$ler'm!,~ oldu~u gibi, rrııın- ııona rnl'j! nden bu aıkqanı S8at 
t; -cı!ok ~onayilndo do btıııfıne kad:rl' Mülga Dtnizlıank Um•m MU. lira kıymet takdir cdi!..>ıiskeu 230 18 de ,f.e:,..-,,il nahl,·e idare 'beyd· 
lele adnn alaa>amı11z. Y;!•r, normal dürü Yıısuf Zi>·• Öniş ,.. arkadaş.. loi.ıı. liı:aya ahnoıa.su.da bir fazla. }e.r'n'.n f!':''r;:ı'<ie D:v:nyoLurı:i"1ııi 
"""':m'ud man!an:iht: batınmıza ları h- 1 -1-ında r·-,·"'ıd-'-' Sal"ıe 1 '- .. . ı· A salt k" ~< kiı'iip!>aırıesinde kaza lwl:ıııı.. _.. ,........,, ...... '"' gorıacmııı ır. yrıcıt · ı c ·ar. go!so<C. bu::fuı. reniş u,;&;yuıa ı.ın- ...-.ı v. ur-n• acaktır. 

ta ,_,_ binasının b2nka tarafından saha ilk su•unuıı mevcut clmadıvına .,._. -,... 
ml yapan man r sa.n;ı,y;Uı'"' me.Yc~ '» ıı. --·-·- -
ol<ı..U:.ı. •lnması sırasında vazifd• rini sui.. ittifakla, vazifeyi suiislimal V1! 

Uugür.c kıi!'11', biz, mnn!arı, 7alnız istimal ctti.l<lcri iddinsile a~ılaa ihmal suçıınım da vaki olmn<lıi;.,_ 
bir nCk!e ,..,.n.,,ı ve v:ıs.t:sı =mııı- d.ıı\·a diiu neticelenmiş ve mnhke. na ekseriyetle lı::ırar vcr:Lmı<tir. 

'*· P.:ıfbtl-r, rn~r, mantar ne fm!ş.,.. menin son kararma ~öte mauıun.. ){artırın okuıtnı:::sını nıli(eakip 
1 

Arlık, umulur ki, m•nl-,:·a. llt'te ed.:1· t farın hep'i de berat< etmişl<rdir. ııınır.un arın hrpsi ıle mnlıkenı•. 
~ neden. mora,. rr:a"'t3?ın kader ve 
k.ymel. blllı:ıfr. K<!ııdia!ne ~ eden fahkem<', \IUfüa bir tıtpCrd:ı da tıin bu adil !ıüJnnÜnÜ aJkışlaınış.. 
~ina3lık &ıı...teril!r. bildirild:ği :Pbi bin~ya 215 ı.in fardır. 

R. SAE!IT 

Karne ile ekmek 
yerino 

Un ahnabilecek 

Hômi.le bir kadın toprak 
alt:.nda kalıp öldii! 

-MiUi 5'rn ~yi Birliğinin yeni 
ni:zar:ın:unesi tasdik edildi 
Miilli Sa ı. B!ı'.ığ:n n yc.ııi ni. 

zamrıart-r Daha!ye VC':<aleti ta. 
raı'. ırıdan tasd 11< ohı.ıırımştaT. Bit. 
l'ık i!d:ıre mc.,km oıa..k 4 üncü 
VsJof baı 4 ün.cü katını göster. 
m ıştrr. }lfie>;s'ıs az~ an Genıenl 

Süreyya, Sd :.n, Saillı. M. Ş ınıısi, 
Haltı Şe-.-ü:Jen ~et bu!Ql • 
ımakt.adrr. _, __ 

Tnbzcaı t~) - .Anı:filbooy 
mdıel'es tııde Enu:ruın caddesi ü. 
2ll!l':nde lıcılanlac~ B. Abdnrrallı • 1 
mıın önvmm evA'!iu aı.fo15ıııdald 
topcalı: parÇ8llil !azla. kıardan yı • 
~rı:. Mutfağ~n iizcw:ioe dü • 
şen topnıklar, o sırada içer:d:? bu. 
lunım ve Sü.ıımenedcn m roLre. 
'len bu eve .g~lııniış den Abdur • 
rahmanın kardeşi B Mustma.nm 
hlımile karıı>ı Bil')Tan Fa.'ımaıım ô.. Arr.aııad Ö)I • V aniköy elek-
l<iimiin.e 4'E'bcp ol~. 

1 

trilı kablosu t amir olunuyor 
Tra.lnonda ekmek 11 kuruf Arn .. wu:köyfmoe Akı.ıııt±.urnu 

10 para ile v.a.:'~;;yü ~asındak; yiik<>ea< 
Tnbııoo (Hl>ilUl&l) _Un Cı:ııQeri ' !evet.urlu elok, r .k kzblosımun 

'beher çırvaLde 1()7 kn~ u.c:az. l t='.r dı.ıırıım:ısına d~on .iı!'ba.. 
Nıımış ve Be ediyem':z clın:dk n'<!r- 1 ftYl <1.-,lwnııl"m''tır. l.:> gıın ~ 
hı.nı on vedi kuruş on para o!aınılc 1 e-l.ecek olan bu ıamır ı.ş do.ayı • 

..ı:.:ı .etml rr. si'e f.a:nı!r yt'rle~e boynelrr;ilel 
~~ r.:rn ve ışıklı dıı.ba ar kom.al • 

Yerli iplikle r 
F!?".'lka 'lld ah~ 1 dofmyısil;ı ha. 

r i<:tcn ipl ,k .·Uıalı az.~'ıdığınıiın 

Aır.o::.dolunun b!rçdk yerlerinde 
eık • ·•ıhl~ yün e<rrttt tezgtıh • 
!ar • ilTJU!iWf. ~ 1111.r.'!aka • 
smda ~n'l\' m ~ eld edil • 
meğe baıslamın Lu ı>eVİ i;pU<.Ier. 
den biT "~ ~t>\12 p:y.ı.,. • 
:.arına da gem ş•:lr. Bunlı:-r tst-ıın
buldo:ki et dokuma t~·rı.ııda 
~!mir. 

B.tlÇtlK BAB!'RLIB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* $<'hl< Tiyatr->Su Komedi kısmı 
lçio Şehzade1-tı.!d slııemalardan 
blrlal k'ralenacak ve Ti,-ıotto buraya 
nakJe<lil,ecek tl.r. 

TICAIU " .. ., ~A N AV( ı 

+ İ!· iyadan µiyas&m-:za fı8tiri!en 
lıütfm mal!• ıüınrüklndeo c;karıJ,. 

maı<fadır Bu ~'"''"" dl'Tlte b;.i Asa. 
dofl? piyasa lımrıa ıoocı.ırııecolı:llr. * Şctıdaı.ize ber g!ln 30 - 40 ton 
lıadar man~:ll kılınilr!l ııeltnly., lı"fl&· 
ıalŞtr. Th:ıba tazra cdun vt: tta:mftr ge.. 
tLrihoo"-' k!n cah$1Yn1al~dır . 

Evv.ı:Jk.I gün reoımi ıı-.>te ile 
n~oil.ına,n bir kara.rnoaıme ile but· 
d.ıy re diğer du:-:ekl c hububat 
unlanndan ekmekten gayri un'lu 

madık'ler yapıhnaısı ve safıTmam 
m«ıo!unmuşlur. Lck:mtıı~ 

rosm.i dü!:re ve mfw s ·ll-eT ve 
~ şah;ıslar \&rafından 'lşleııtir!!cn 

a.~ir:de Y2"ılacak hamur iş.. 
J.ori d? yasnk ed:bn.e!'l'.rorr. n.:ter 
tacaftan T:car.:.t Vakii« llıiot ye 
tc:fJit edCCE'ği zaman \'e nı Jlttar • 
!arda ve~ kamesin!.o ku -
pcı!lU ka~ılığmda Ef<mek y<'l''ne 

un veril~. Yasağa kal"n !:"· 
lcnler,n Y""Ptıklaı unlu m:ıdde • 
!ere hükümoı:.çe t1 ·kcculaca!ct.ı.r. 

.. • ._ •• Jnlf:ltUT. 

G U NU '=~==-========! Anılk epe! s l ~ 1 EDEBf RO MAN No. 54 
( f.IALI< SUTUfıı U ) 
Tecrübeli bir infQat ve mak ine 

reuanu ıf arıyor 

~l'iinl. yapım~, oaah\ell iD;a•t 
ş!rketleriılde gerek ~t i.Jıe:tr.de ve 
gerek ~ .-ır.ı: oda çalıımış 

l.llc.r~li ı.lr Tiu•' uland'1Ş r"""""'ı· 
y:m, Tt.....""k.ı;e, İn.ıd:.t:ce ve Fransızca. 
ya da ıı:il!teır.mtlcn ._ım. !, en. 
jvrum... Talıp oianlaınn ~ 'Xt-lt;raıf 
ıı.:ı;1ı; Slltır.luo<!a N. E. Uumıruına. blr 
ınek!lıp.la mürııı.cat.t. otıneler:Ol rica e
Ceolnı 

hat oiın,yau. -huzura nnıht.1~. eıuo yel 
b\..yen bH"' inurun h~U •.• 

Sü&yi,, 6det.a, aJF.:lklarıouı -.:.cwıa ba
:-a~ 1ler~erken. sat Cc:idrrci ha\·u

ı.un keL:.ı;ııd;.ııı,, mut..'1 ış l·!r çıg;:u~ ,_ 
ı --k. b(yaz kana!Iartnı DC'TtI!f kn:ı:.. 

~t' uçıışfa :ı.r. 

Genç ~.. ,, b!r- t n darJ:bdıı.. 
Sonra, ıcmıtCn ar.ta.mı ... 1 dotru, !:t 

blr köpek, k;:lm ~!ti.le hal' ıyeırak.. 
1-t>L-· 

S Vi ft{)~ınu~t;,ı. Ad.m:laYnı. kii
çülttü. 

B'..r kap< ııcırtısı d•yu!dtL Rcııl<ll 
cam!.. rb süsJU büyuk ır.crın~r ın .. 
c:tlvenlcr:.'t! başı.nda.d ik1 bnaılli gc-ntş. 

k~{l'I s;ıJdL 

Antrede Ne,·in ı:aıihıw.a,tü. S'11 ell-
na sa..._ıyarak b· ğ,ı:dı: 

- liı.I!v~ .•• Si.ıa,.:._. SUavi! .• 

Ccıw;: adam c.ac.1-ıuır 6(.1'1 o!m u .. 

l;v ahlbZıln -ım duyan l Op•I<. 
birden docd!I. ktıFu&:mu lusıırak, gel. 
~ ıst't;:ı.meıte, ylr.yan J.:o:;mıyo . bıış. 

!adı. 

Slayt adım! mıı. !ICIJ,;J.aflırrlı. l\ftr
mcr merdlve~rln d.lb :ıe aeldi T\Ze-.. 
ric. t<ıılbimı i!ti bı:-afa ;ıçmış: 

- Neredesin Bey>ıfeııdı, dedi.~ 1 
-Cclci1m · ·-
C: ""'l kadım< dl k'.<a t:r balrnrak: 
- F·k&' lilf'!Il hiılıı lıaz.ı.ı:lan.ı.naı :.ıs 

Panama Curr.h:Jriy::i ç ı l dl r an K ad l n 
Pa.oama Cumlm:iyeı; ~imal ve C<>- Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

nup Amerı.luları:wn ~v'-'t ıında bir 1 
Cmm=IJ<eM.r. Ruım cL., lapıııııro.a. 

ki~" a:cı·ke-.c:• Pancımadı:. Nı..11.kSt.1 l!:J:iG 
sa7 ~uma llf;re 4117.\ dm'. ~a .lı.i 
Ş&hri oT~n Panaın..da 87.!27, Konlon"
~ ~ kiti oı-. 

- Susuyortl!!Tl Necdet. Anlıy~ r 
r11m k, e&uhyor~un. F akat ~ 
y;ıı:ıL"lJl, insanın her daldk:llt<l b:r 
oiTT?U'""1". B er.<!. ı de ,,<md ·ye !ta. 
d. ı;;;yıe sözler iışttınedAxi! ya? D"'1 ·yull&ona1 uzunlutlu 257. ıo

oeleriuln uzu'?.ubı 497 m.!d!r. Ym<
den. b:.- takul; yoJ.lıır da ınşa halinde
dir. 

•<nZ. ~ akaL ~ 
sin~ .. 

G nç kadı""' üzuin<! e, mırn_ lpl!k 
b!.ı" sabat· ilıl: \laJ'rlL. 5açlar;.nı 1.t..oa f.e 
Y--Vın..f~ yuzünü diltk· t:e boyRmı~h. 
GOtierl b:rt. ~- ak'\· halinde y~nt,Yill'du. 

l\t'!Yl sab hlıiın, bl.llü.n arzuları uyan

clır..n tk'koa<. .. ı, Nevtıı:n 11...Ch iöıl<finü 
o. c-tk!kie :ı.ç.,,.tan. tcŞihir e.:tıyordu k •• 
genç J.ü,.!ının. kıvrak ı;e endaıntı \'~U.
da, bir ııo{.b!.p b.ileslr·e dll4nış g:J>l 
ıdi, 

ı Necla sustu, Necdet ~'ız'di . 
1 H ç ,öyiıımyi«, m aayat iıl'l!ne e • 

d·:m'' in«anfar gtbi Juıyretle, sa
d· '"~ hayretle d~~il teossiir~ 
N·,c'f,nın gözler nin l<;fne ba.kL • 
yorciu. Necla: 

Sfrav~ merdiven!e•l çıklı, Nevi.n;n e. 
llııi öpfü. CJz göce iliiler Genç adr.:a 
sordı.ı.: 

- Ne- o1t·yoruz, anTıya:-nadım ... 
Ge:ıç .k:ıdu>, o. b!!~;ı yaka

ladı: 
- eeı. dedi., yüriL. 

Y :ildüloı-, eeni9 b!r attieden geç
tiler. S :dan Jr..lnc~ k.a.pıy .. açtılar. i.;,cı. 

rl g;rJ~!c.r. 
Dur ı. iyi dö.;eumlş l>fr yemek sa-

lanı= • Masa hazırlanm.:qtı. 

sa ... \•i ~ ;,ıcın şaf~n etrafına. &,r .. 

kasnıa lıd:l'Dclı: 

- ıı::::ocan yok mu! .. 
-Ne~".". 
- Hlt-... :rı. .• 
- Yol<.. t>biL. 

Ger.r 3c:fü.nıa yer gö:ttercil: 
'ocvaını var\ 

" • . ' _,..,,_ 1 ··- uu.uım sen. g..,.,,a. 
Dedt, hemen yerinden u!J,.-tı, 

kab~':a:ini dfe'ttirunek it;tiycn, 
h;yrnz. şıırnar:ık. h•rçm bo·r cocuk 
g;:,ı · ·rcdetn boynuna atıldı, ya. 
n:,~ım yanağına yapııştıt<dı, du • 
d.ıkla!'lrdan iiptıL 

- Eh. Necdet. Halil g!bmclcte 
.ısrar rd;'Yor JT1111>.m? 

- Öyic .. öyle .. glid>yorıııın. 

So.nra !rer"1ir kıendine dudak • 
tarı lqm-daru: 

- CT'«Urr.tt~ yırrm~ met>res tut;. 
nı~k ca böyle ba!3. 'be!t. Söyle • 
ır.:!cf.i;! kalmadı. 

- Sen blüıısL~; behttnEfı:ıl git. 
mt'k Jazııırısa 'başka .. 

Necdef, pa:rdesüsünü ardı, sa • 
J.or.dcu çıktı. Necla da ankasmda. 
~.!t'rdtv~nleri 'ııerlet«<ım Rımı 
hlzmıctı;i ile !karşılaştılar: 

- Gidiyor musımııız b~efcndi? 
- Evet giO>yorum Zo:ı.;L 
Sonra güler yi:ı1e Nec.liıım e. 

1.inden tuttu. ~ıeı:iıırlea h;r ,...,,). 

na sezer gibi ker.dl kendine söy. 
lendi: 

- Ha sahi Zofçin.in hıbc r[ ;d:. 
Döıxlü, Zoiçi)'~ yarı. gülerelc. 

1an cidcfi: 
- 7.oiçi artA: ~vle!ıdim. Bail: 

ha.uımımıı.. N asli güzel mi, genç 
mi, kendishıe i>"l h!:zımet <!( ... 

Dedi.. 
- Çuk. iyi bayim, \cık iyi. 
Nec'Eaoın elini tekr ar aılıı:!ı. da. 

dBlar~n 1ı<ıluar ôptü. merdL 
vcnlcri indi ı:ilti .. 

xıv 

Ye:S ve felaketlerin biribıı!in<! 
ı.sıındırdı rd .ğı b: ıı edrok ıblr ara. 
da bin ~ne yıı.;ar da ilk!i lkadm 
ll<a.rdcş olsalar da bfr gün tıile 
laır;ga elmden ;;eç'-nE1ne2fer. He. 
le bi~ eı~.,;okle aliakad.ır olmaları 
.gibt :ınü;.terok hiısle-r, mü~tı!Tek 

eme'llC'1' üze1'i.ncle g«;"rume leri inı.. 
l:tııslllldrr. Ara-da ""*:u.ı;lık ıh 
varsa veya ka!pl<'rt bu ezlı:t ~ 
he ile ı!'mL'TS& geç~'iik cıi.-. 
,.et'!~re b >'ol aıçar. M lınl aıl 
~? 
ş:mdi Muarfa de Necf:l da tıoy. 

le .. 'Bi:ffi rierinın en biiiyülk düş. 
mıı.ııı. Sbcep de Necl:inm Necde<tio 
~ yalmz ~ııS d.:~ 
lbttaber otu:mıas • 

Mlllllli bumı bir tar'iü ~ 
yl'.>r, bior türlü •stem:yor. Hidde • 
tinden köpürüyaı:. h1>;ıımla., hid • 
detle ikerıdini y-yor. 

{Dcvarr.ı ""'r) 

Çin-J apon harbi 
Ycu:anı A. $ükrii ESMER 

ç nliler ta.ı-.ıfmdaın lt&Wlı' a.ıı 
Çar:gşa ""'1eni, ilgi}-? <lıior defa da.. 
u Çin. Japon ~ üızer:oe ÇQk· 

ms'ldte ve U-ıakdoğut11UT1 J apc..ı 
aüıfu:z ve lıolıak.kümü alt'""' di:'i§
m'$:ne mini alına.k .bçht d.mcık
rat deov:etıer tBJ'a<fmdan giı,lş.1 en 
~~e Çinin o~a naını.. 
zet oldu~ rolü 'bel.ir\'ır.-lkttiır. 
1937 Wınm~..bcri Jaıpmıo:a 
lle ~ ha.! ıııde W.ur.an ÇJn. ıa
yıl ve ~Lmk olmıooına rağlm'CTI, 
Ja.ponyamn en ç<•"< ocıy.ıı:b a. r<eıi 
kuvvetleriıııi işgal eden de'\'Jcı:·::ır. 

Japoeya yeni bir rı ızam lkuır • 
mAiı: baha.oosSle Uzı:ılkıdoı'!\.1\'u .ro... 
haldkümü altıına abna'k progra • 
mmı çizdı:·ği zaman, b"".' ıca diirt 
lı>uvvet.li umurln ikaı:"''"'.,...~''' nı
l'lll'l<i:ı ı..;nuşhr: Çim, Sovyctler 
B.rl'lğl, İngilte.l"e v-c Rrf ~r.c A· 
merlka. 

Jmponlar, ÇlnJ k:ırşı 1937 sc • 
<ll<.'Sİ yw.ırnfa harp a.,tılar. Çin ge
aY.1.j <1mll!k.la l>crııb!!r, d.aı!\ını:ık ve 
~~ilatsıız bir ıne-m'<'kett'ır. J0 • 
poora ı:'bl sene!Ndert>m heır· 
ltlnm ; oluıp, 1914 .OC<Ilb ınıde h"ç 
yıpranmıyıı.ıı ve o =ıı.na kadar 
g"r"l'iği her teşebbüsü baışa~an 

b'•r devteti.n, 'kısa bi.r zamar.ôa 
Çini te6ıfiye edçceği za.nnedc1.m ı:;. 
ti. Ve Narlk;i.mg şehri düşltüğü ;ı
ni arda Japorılııırıo bu •şi bıwprıv 
bilmeleri müır«ün göri.WımiifjW. 
F'akat JaponJ.a.r bu ~ı.ısatı <loaıy • 
b~t~r ve Çin Jidorl Çıon..Ka!)"
Ş<*: 'bıttıy• doğru çdkik'r·<k Çu~ 
klng'de 'k.-a.r-giıhmı lkuı:du. B•·n

daın sonra Ç:n ır.tllı&rEbeımı'n ,'()) 
,..,..,, .tırec""'l arılaırıdı. BU!!ün 
Çıınki«ıg Çillln iç tGraf)mrıda 
kuruJY>LEŞ yeni bir devlet vao:i()·c
tr.n.ıed:.-. Llmanlfn'dan ve taısra ilıs 
reme9tan kesi:lmiş bıitıınal' hu 
de,•let, J a.ponya ile çdlc uzun bir 
mücadeleyi göze aBmş 'bulunu • 
yor. Fa.kat Çin. tayyare, tanllı:, top 
ve sf!iıha mul?taçtır. Jap1mya ı.e 
g ır'.ştlği bu uıııtııı mücııdef.rue Çion 

hun.lııın, ayrı ayn RU9yad:m, tıı. 
g'IJteredcn ve Amerikadaın 1em.n 
etrrıd<(e ifü. J a,pony3 ile Çin •a
sında l'eSllli harp halı! bultmmıı
dığı. i.çin de Japony•a bu s; Mıla • 
rm Ç'ıne ırerflınesirııe mOOi o:Oa • 
.ınryordu. y aJnız yolları tıııpadı~ı 
cllrelle yarclmı Çine k'.ı>lzy kd r..1 
yet~lyordı.ı. Ç.run biitiiın 1.i • 
manian ve kryıları J<ilpOnları.n 
d: eriaıe düştUkten soru& Çung • 
k'og'e malzeme yol.llııına.k iı<:in 
başlıca <lki yol vaı"<h: B <ri Rusya· 

dam tElen kar& }'O u, iıklocs ci'e 
Bnıaııya yolu. İngilı o:ler, Japon. 
y8'IIC<ll baskısı altında 1ıi.r er..WC 
Blrnıanya yolı.ınu da ka.padk e • 
rıından Çl'JD bu canı.an içlnde bu 
vas:l'.a ile de yaı:dı:m alııı.mııyordu. 

Fa.kat Japooıya. b ' r türlü Ç'n 
bar~i:lııı:tı \asfiye cdcınOOt Bu 
arada Avıupad.ıı harp çıktı. F1-.;,n
aa yıkıldı. J "'pouya A im~nya r. "' 
yardım~ e FrlLll'Srz Hind)~'n'ı<'rn' 

ııldı.. S>:,-run & gi-z)i b"r anlaşmaya 
va.rdı. Bunlar Japonyayı S l'i1"· 
pura ya.kJ.as'qrr,·ordu. ]31".>0'.l ar 
b\mu ya.paıl'ln>n, ci'iğer ıaro.!' hn 
İnıgilt.e~ \'e Ame~:fi<a da. J apon· 
yaya ~ ''aziyet a!Jycrl:ır \"il 

Çime yardım. yolları.ııı atJ!yc>r aı· • 
dı. Hioru:iiıç'.ruı~·ıı ;şgalf llrorir.e to
f'-lterc :B;rmanya yolı.anu ll"" ı. A: 
meri'ka J a.pon~a hakkııııda i!cll'>~.d1 
atıtuloıı o.ıt:lılık et~ t.ıı.ııar ~er• 
d:. Ve J a.pOl'l}"lll ~atl!ji du.rumU· 
nu ıs'eb ~<ırloon. İn gi11:are. Aıro<!• 
rb ve Çion arosıııda b .ic işbirtiıı L 
de inmı.!lll)rordu. Japon•y.ı. işlcr'ıı> 
b u çığırda yünümeısfne rooı o'ıı • 
mıtzdı. Çünl-ü bor te.....Ctan ırb • 
ki<a doloayıı.ıi e. llOııı;a<li tb.a9k t ktıllo< 
d'lsini zayıflatıl'ken öte t~l:>alf\Zfl 
ÇJn denı.ok.ratlarm ya.ııdwn le ku"f' 
vet1eşiyor ve Amerika dg lhııınr • 

larmı t&m&m!ı't'Oı:du. Nihayet 
Japonyn ııeçeın ay Amerlk:ı.ya ,-e 
inıgU:+.,-,."'ye karşı 'h~rıi-cırte g•ç:ı. 
Fakat .Jıarokete gı.>çıııl'.«!, her -11-ıJ.. 
de dEıınokraH..rrola dö~ nak i~ rı 
hll'."IL kı!'V\•cıtleri.ııi:n büyü"< .ı.ı't 
lklr-mmı Cinden çok.ro'~ ol :-d' •'f· 
İ.§te ç;n i.l'<!r bı.ırıo& n • G''l<:dt? f'dl'° 
ırek taa·rruza .geçmişler v.~ Ça·rıA .. 
ta'da Ja.ponlana ~r llro cpı~r 
veclimıl§lertlli. 

Celen aort lwıiberlare göl.., Çiıı
!iıl~r Çıımıgşa'dald :taferl.t1·'.11deıt 
9(J!U'a Japon'!'a.rı 'kc a!amakllı?idıf• 
!ar. 

Titfba: Çin 'le t~toere ~ /il' 
mı.rikanın b'r araş;:r g~u'n· • 
den eno"çe aicn J apoıır:ı, lf'ıtl 
1:-u ~ !:-ın!;urun bi.r!c.şE ku\"Vet ' 
lrr ,ı.. 



(Ba r...z:ınm metinleri A..adolu 
AJaııııı bü!\"'1lerlııd ., alınmı.Ştırı 

Telhz• eden: A. ŞEKlB 
Vlril~ balıer!.t.re göre Avrupa. 

nın şark ve curu;,u prkL;inde 'Il
!us v.W.'aiar. çojlalınaktidır. Sal. 
gının Av. pa h:orıcıne de yayıl. 
ması. i.htıruali:ıe karşı Afr&adaıki 
İngı~ kıt'alarını k.urt"1l::ik ~ 
s:ıdilt b= ttdbırler alınmıştır. 
'l'lfu.; v~.-';.la::ı İspanyada da baş.. 
Tamlljtır. Avruparun bazı bOlgeiı:.. 1 
rıtıde bu h alık tehlikeli bir 1C 
kil ıılm:,tır. • 

MuLüTvFUN SEYAHATİ 
l.l .Molotot.m bugun><rnc Lo.ıı.. 

draya gıdecLı;i h.ıb.r vı:rilmckto. 
dir. 

JAPO B~VEKİLİ. 'İN 
N..:TKU 

. Diyet Mecl .t><V. bir nutuk ı>'Öy. 
!iyen G ru..ra. T JO tzcümJ.e i\ltl-
1 n söylwıışlır: 
•- P k az bır zaman u.r!ında 

J . on kuvvEt.!Eri dUşmarun bı.i. 
YU.ıt Da~ As> &da Eelind~ bulunan 
sevk ulc Y§İ noo~ların bil; üOC kıs
mını t· rap etn:~ır. Japonlar n 
şı.n.aldUti müda!a:ı. mev,.ileri ta. 
arrm edac.n ız ıbir halcl((!ir. Fiil. 
P·nier Büyuk Do"'· A .. d . ._, k -.~ =Y a mu-ş-

re. rdah salıa.ınnın kurulma. 
;sında i. ı<>'"'ı·· • ~ ıgı yap.ır ve Japonya. 
mn hak.iki . . 
r f ıııyt rını anlan;a şe. 
ı.'r;:. i..;.tıkU.lecn .iitiiade ed«:ek. 

SlR.WsT ANA 
GAfı 1(i~f~C~ VE BUI. 
S.ı;\ı ı.f.ııJX!an LER.1 . GIDl YOR 

ct;.ılrı:6:ıne göıôcrf lerd< doğu 
' 'ITlCliote ol-atı A 1. 

mı:n kıta. rmı.n yer'-- • 
llui •rır krt'a.I wı.e Aac.ar V1! 

ltd r. Pazar :; ~k . ei =il< • 
b:wtanııı b'r M nu _ırr.nı daju SJT. 

• ·acar t"~-: zartesi . .. -~n '1'e pa.-
lın gımu ek \ıç Bulgar ~ürneni 

• 'r. D::ğır kıt' · 
t;ık a.arm bunları 

ıp t~"Cel;: so·, kınmc11c d · 

ı.!UNAN!<;TANDA AÇL~ 
Odrıı gozo:eıertinc .. 

nanis:Or;da a 1 , gone Yu • 
k • ç "" ve SCfaüo! '· a'u<le b:ır ~lkil • >.<iV. 

.. a nııortır. Hmnen 
,< gun A t:.W. "" Salarıilk.' 

:n:ıreccf'.ı: bir mlk ıbWoı .e ~. 
.ı ... lirçak ' ak wno>. 

rtış'lrrdığı cö~uk n çöp ar! ka. 
ru.."ndkıte, cılız kadın. 

========ı:•A~.,__..._ __ "'· ____ ....,, ..... ,, 1 Uzakşark buh· 
Avrupada tifüs tehlike· 

•İ - Molotof Londraya J •ı 
gidecek - japon &çvo- • • r anı ngı tere 
kilinin nutku - Sırbi... A •k 
tana Macar ve Bulgar PAN AN Japonların Yenı· ve merı ayı 
tümenleri gidiyor - Yu· ? 
na.ııiatanda açlık-Do- KON FE K h .. sarsacak mı • 
ııu cephesinde - Uzak· ineye ucu mu (B:ısm•'<M~e-1on tle·,.ımı 
do,j_u harekah. b ki hesabm içindt buluuııw için va. 

l9r ..,.,.Um 30 grmn slıyaı'h dkımef,4 
~· mek i.çiın .koqpı:rotlfilcrln ö. 
nii.ıl'Oe sıra b.klum~lo:avr. B.;.n 
kiltsu 300 fr&TI,ga sa tı:ıır.tl<la..hr. 
Zc;ı • .ınyağınıın ki.loou 5CO frvJ:<
t.r. F ııı1ar4- aç:.ı.tım ö lm':?ğil malı· 
lkiımdur :ar. 

DOCU CEPW....Sİ..'IDE 
Savyet hWı.c Hi.oo ı,"Ö<\}, mer. 

Joez copb.mlnd~ y.ı:nmn 150 mes.. 
kUıı rna:hal g<:ri ;ı.lın:m~tır. Rcs • 
!ar, Mosllrovanm 115 .kı:L~m<:tre 

batı şima.llncle bul'llıl>;;.n Lı:ı'.lla ı.r. 
ma ı.nı gıcçm işlerd 'ır. Ayni zaman.. 
da MOOko•;anıın 200 'lr!icmrtı~ ha. 
tı ocnı!hunddu Bı:i·a.ııısk yolıu da 
U:u ;...:~;.'T. Bu yolun Orel ie 
Bria.m'.k'ı hlrqü-en yol o.Uuı',"ll 
<t.alı:ımn ediliyor. Bu W.<rl"rdc Ore ! 
bölg<s'ndek. Amanlar ıl;-·n lbill)·ilik 
bir tohli:lre ~ ırc.ist.."'l'Cbl·ır. 

Rus Wbl~. Moj:ııhkln :?Al kölo. 
metre canıhuada Vacya şclıri • 
nın işga i SIT1l6ı.zırla A'.lmr.ıal~n 
11 taı>'k, 46 top, 87 m'JtT.a,l,yöz, 24 
havan topu, 1000 dun !a:ıfa mayn 
v d\jt.tır malzeme clıındığmı \:tı1. 

O:'rıne'k.tedri. Alman'eır mlt <arebe 
ımev'tla.ııında üç b:'Ildon faz .aı ölü 
bır..:.ı';m --·1ard!r. 

UZAKDOCU HAREKATI 
Bimıanya&. muh~ de • 

vam e~mcıktcdir. R:ııngan'dan bi'J.. 
d.irildlğ\ne göre, Japon ve S'~U'lll 
'lruV'\-e'llermirı Mulneyh:ı isl~ka • 
met'nrlte ya.ptikları basta Mayo
vad "ime. 'nde tE-v!ro:t oo"ımiştiır. 
Japanhr bureda büyUk bir m<"Y· 
dan mU!ıMd:ıc~!ıne ha:zrlaıırrdt. 
IOOll!"lar 

Amc-rlka.n tcblil:<"ıne göre, Fi • 
~ >°'1'1'1erd '. Bata-an :'1'31'ımırdaısrndıa 
cereyan edıen şlddcfl mU!ıarobe. 
l(·r as.ııasıır'>da AmeıriJ<an ve F:l:i.
p'ııı kır\'\'etloeıi düşmanı gerl püs. 
loü.-ı~rek evve.lce yıuı:·,.ı..noı~ d!c.n 
ho lan yeı:ı.'ckıı tes'!s ef..rn'lş-cro'r. 

t 1'g 'l~ U znk~ark Lbloıği:ııdı> Ma. 
lezyada ııiddell!.l ır.uAıarcl>ek>r·.n 
Johor'wı §inl8.!ıi. garbisındc lk•'<
ırilıukit ve Payor.g bö ıı: :ıııde de. 
vam etfı.ği bıldiriliıyoır. 

Kurtuluş vapuru 
( 1 inci Sahltecıen Devanı.) 

şö /".c a.ıı la tımışla<'d rr: 
...__ !sta.nlıu.lıdan ayn' dı&~n soırt• 

ra hıa.va güzekH. Fııkın.t g..oee ya • 
rısırıda.n sonıra Mamıarn:l:a ı;ıid • 
dı!tli '~ 'Us>f bir ka.ı· t ~»si baş • 
lııdı. B · r lilı<ıtre ile-r:tiın.i gihnıdk 
mümkiMı değ:.Idi. Buııwı iç:C. sii
vari ~vı.irrn idırosin· b'.,,,a-t e>'. 

oe a'dı ve g<ırn:nm siir'c.ı:.i de a. 
zaltıliı. FaktLt g<>ıtU x'!n k"llcı.. 
J.ı.kt.a au.ları.ıı te..-uile Manıruıca a.. 
dası civarııııdıiıllU ,._,,ye.IA{ara doğ· 
.ru sü.riiıklcoıniş oldul;u.ndan ııaLaJı 
ı;.-,at 4 e d<>ğııu ş:.ddc~ i bir sadrr.e 
de sallSıll:ll'k. Gemt b!Jfun tara • 
ft.ll'dan ~ı..ı .. b"1dinn:;ı ve ge
niş bCr yara almştıı. Kapt~-n va. 
zl:j'Otln lıdlılllrelıi olld:uğcmu göre • 
rdc tJı.!ı' :ye emri verdi. F>l:l:<al:ı.ra 

l:ıicıerclt sahil<! doğru ıoo:ı!rrx .. k is. 
tıedklıse d.e şiddel!ı ~ip doerı ~ir 
roetxc "krlJ!n! görıııd m ~im 
olmadığından ka,ralı:ıre. çarparak 
parçırlamnaMarı-"l tt:!krar gem.ye 
önnıeyi mıtvaf•k gön:h:k Bırn • 

dan SO!l'll!I başka ça·rel«e baş vıı. 
ru Mu. Gun9n baş çıu~<~ısı Tah. 
";"' He maraııgo7.u ömeı- cidden 
'lıüyUk b!ır f,nagıttl ne1's fle çala • 
fai'dc v;.pı.rde.n Mıımıera adası... 
run ~mıma ~ at • 
m;t.t Tn!J\'.atfa!ı: cıhlu~. Gemi Ue 
bu kayalııklar arıısrrda geTflerı 

ha'<1ttaırı biit(in meınut ve tayfa 
kurtuı.\l.u. K!llNlya ayal!!: bastı.klan 
son:ra hepiıniı: soı;"'-'1c:sn donma.k 
t-chP::ke:s.ine maruz GtalarJ;;; sacı:t

lerce kmd mize bir yol ;:r.a.nv.ıllda 
meşgul O'lduk ve <!'llhaye't Po a.ılı 
'°'>yüne gittJk. Gemi yaralar.di..,.an 

lam 4 saat soma sıılara gömüldü. 
K&y·clc b'·r gl\n bir geC€ kaldci<, 
'l'r::f..c vqıuru dün stilıaılı gelerek 
bizi adı.• 

Tııak vapuri'ue vdt'a mahall ·,ne 
g!den fon hoeyeti ~dün dönmllş. 
l11r. Hey<.>t bugün mponuoo lirnan 

rl:yaseıthıe '~rcce1<tir. GAmi siiva. 
rs: ile tayfa ııırınıın bıı.;ıiin lfade
k'l'itre müracaat edilmesi mutı1e. 
rrıekl.: ... 

SiNGAPURDA 
(1 inci Sahlfodun Devam) 

Tokyo, Japon topçusunun ı>elt ya
ltUlda Slııfııpuru top aıeıt alt.la ala· 
ca~nı bil<.llrtuck~. 

Inailizler, japonlann S!nı;-.puru biır 
jllpOn den:z. ü~u haline ı.truğına mili
saade c~n!ye<"ekterinl bildirm~k'ttdlr
ler. 

Mühim bir te· e eniyor ziy<t hoşa gitmiy•n ,e fokat .sı• 
zaferden ve nihai netictdtn üıni. •k Melbunıe, 22 (A.A.) - Avuotralta san üt vesı ası HaV'll Naz:rı Drııkeford, J:ıponiarın A· di kestirmiyen bir *1!1akkJ ve tef. 

vustn .. ya kıtıı.sma kı>r1• us;er elde et- aire tabi tutulmaktadır. 

d "ld~ • mek nı k .. ctcyle bııgu0 Yeni L;ıneye Anlaşılıyor ki, mücadeleDin bil. 
neşre l l arl<er çıkarma harekl!'tlne ~ebb(i>ı~ yüklüğü nü, yuyüziln• şamil iha. 
---•--- rlnlo bekleolldil..,l bildmnlı\lr. tasmı kavnyanlanı göre Japon~·a. 

'f M J d k J nın Ucrleyi~i, seri muvaffaldyctl Mihver devietlerı e a ezya a an 1 harbın dünya hannine ııörr .ıe. 
rr.ünast bet kesi'.iyor 1 ' Biz de bir damlanın eksilmesin.. 

Çarpışnıa ar. den veya çoğalmasındon başka 
R'loQı.Janeıro 22 (A.A.) - bir şey değildir v: ull kat1 ne. 

Ameri1ta mlle~ler:.:nin milşl<""ck Londta, 22 (A.A.) - lılalezyııda ticeye müts<iİ:r <ılmıyacaktır. Ruz. 
• ~ Goha bö7geslnde şıddetll ve kanlı çaı-

J:ıar..:ıketıerİJle cı;as ı•iJ ecııen r pışrna:ar olrnakladır. jaoonl- ~ll- vdt'de bu aoğııkkanlılrk \•ardır, 
v~ıs.C<:a neşrediımştir, Bu vesılka tcaddit hOcumiarı tardedılıni4tir. ı.... Çörçil'c bu •erin kaııWılıi:•n tıpkısı 
A:rjantin tarafmd:an l'.esmen ve ıı tız tayynelcr! Japonlarm gerilerlrıe ha .. ımılir ve ıhumal \ aş.ngtoa 
Ş'.Ci ta,rdındııın da Ş:•li hiilküme • fiddetlc taarnn eıı:yorl r. Kuanotaı> lı.oni.rans.ı bu tun bu acı .lı.a) ıpıaa 
b)nce .mihıa1mre e'Cilimclc ~.(e tayyare meydanı bomba!Bflml4. yeme ve daha ıltrıhrıne klnu.sml .... , ı 
tcLm:k Ş€fi<ilıde kabul etlıIDı:şt.:r. bulunan milltaddlt tayyareler tahri<p ntt.ctnıu l5tıh•alı ıç•n h ... pla. 

Ma·d.de 1 - Ameıılk.a Cuırdnu • edl\mlşt'r. ltıgillt bombardıman tar nan guıılcre lauar hazırlaruıştu. 
rl) ı>t er:, AmcTikı:.lı o:mJiYan biır yareler! tlalonne dönml1e muv..ı:ıak }'ılluı.ı•.ıu bir ID<"§lıUI lııı:•li• &., 

olmutlardır. Fillpin:enıe, Am~r llalı-
.meınteket tarafırda.n ys.pıf.acak lat, japoolarm bilW.o taarruıdaranı zttt.Cıb,ıı.ın ~u.ı.u~u 7-.ruJ.a ... uır: 
taa:nrurz büıtü.n Aırrre:!k.a Cumhu • - Fakat, Anupaua °'"'aifak pil>kürtm U.lercl!r. 
ırye:ı. """rıln bEpsirıe ytı.pt!mış ısa • h b • ve ınıuu.ı.er olsa..< dahı Japonya)ı 
,.ıacaı:<1arını bir defa daha tıey.ııı e.. Lioya ar 1 \şgaı ve i..ııı .. cttiii bu >.,..ı...ı ... n 
dcrloer. Böyle bil" ta.arruz hare • ulbyada :f<.n• hava ve !ırlnıı.a.. ç...arabilir ıni)iz?. 
kıeti Amerika istiklaline ve hür. !ar dC>Vam etm• 'ı:lro'r. :&lal.iyet bll.ıı.1 cı.. 1..J•·dt, Çörçıl ve on. 
rly<lc..nıe teca.vü.z teŞl<.l oedecei<ıtiır. sekteye '*8;maktMl.lr. ı.r &llıi dıquııenJer lıu 1JOru a 

Veılt&Nn 2 iocl w ll'l,O"EÜ Molotofun Londra .:. ı duduklarında fU cenıbı ve. 
ma><Meler°ınc göre Amı>rlka hü • riyorlar: 
kümctloeri tam bit- 1ıesanüt'le b'.ır. 80yahatİ - Avrnpada za!eri kann4ığı. 
lEşecdkler ve MilıV'Ell" dev etlerile nuz takdirde Japoııya):ı karş• 1a. 
.aiinasbotl-er'ııü .keseok1eıdir. Londra 22 (A.A.) - Glı•tt • feri bu bülgel•rde dcj;ıl, duğru. 

lıerln )'8.2dığma göre, Sovyet Ha. dan dof;ruya suyun başıuda. •ı ok. ---
MEBIKADA 

Harp istihsalatı 
meclisi teşkil 

edildi 
Vaşington. 22 (A.A.) - Harp islllr 

al!erj Mecl;si Reisi M. Denald Nel
~ harp lstlh.salleri bürosunu 15.gwet
mlş olduğ'.ınu bildlrnı}sti.r, Bu büro
nun yerine harp it;hh.sa!!erl meclisi ta
r::[uıdan idare edilcct:k Sabn alma, 
İ Uhsa~ Ham maddeler, Slvtı malze
m~. San'atıar lışleLıne, İJÇ.il81' daireleri 
truruım~tur. 

___ ,___ __ 
Şark cephesinde 

Tifüs sa' ğını 1 
lıoıııdra 22 (A.A.) - Rus cOp • 

besinde ll'.füs salgını ol!duğu hak.. 
k:ır.ıda Alman !ka:ı"rııaklaınından ~-:ı.. 
kan h"'barler malbııa'tın d:tkık<lt 
lMil"'rmı çel<miş. fakat, Rus i<uv. 
' bler nen sıı~ın çevreler)nıe doğ. 
ru !cHi hareket yapmaları1a1 ö. 
nüne geçli~ üzere Alırr.an ôar 
tuafınd~(\ 'kıasdcn ya;yıklırğı 2hti.. 
ımallle, bu hıııbcrı iihtiva.1'1ıa 1elak.. 
lti etm.k lazım geldi&! kanaati 
5:.e :.iirülmfı.>tür. 

Yaptlo.n tedki.kler, blr ha11> h~ 
tıahğı olan t:ı.~ glylın e;)'llsı 
; ·.,.. ~cıon b!r mikrou~an JJ.eı!'• ?,e ... 
geldiğini isbat dmiştir. Almanlar 
bu ha~talığın ı;al.gın:ndan bilhas.. 
sa mes'udürlu'. 

Polonya milli bir· 
lik hükumeti 

LoHra, lZ (A.A.) - Ü'ç yeol 
naurın lltiha!UI& Poloaya kabine. 
5i bir milli birlik hükUmeti şekli. 
ni abutşlır. Yeni nınırlar şunlar. 
dır: Bosunl& ınU!i demoluat par. 

tisi şeli Dr. M.arjan Seyda, haleıı 
Rusyada buluDU'{I yakında lnı:il. 
htt,.e gelm<si beklene• nüfuzlu 
98Syalist liderlerden Jan Kwa. 
plnskl, llçlh>dl nuır, Polonya 'OnL 
yenitesl p~leriııden, mllll 
demokrat partisi nüfuzlu üyde. 
tinden ~nelınilel hukuk mUte. 
hassıSl olan " son ı:ünlerde Rus.. 
yawm dönen Prnfesör Waclaw 
Koıııarniski'dir 

Sütçüler kongresinde 
ekseriyet olamadı 

Esna! eeıniycHeriııin yılhk konı.. 
greltri dünden itibar n cemiyet.. 
lain Cağaloğlunda.ki mork•z hl. 
nasında yapılnııyıı bn~lanmıştı:r. 
Dün sütçüler crmiyctin:n yapılon 
kongre inde eksuiyet hasıl oL 
nuıdı~ için .kongre 11 Şubat çar. 
§amba &ünü s:u:ıt 13 c bıra.k.ılmı}
tı.r, 

ip çaf an amele 
mahkiiın oldu 

Anndo!ırhl.aa.rı Halat FabritaamJa 
nme1t l\.tehn1et 1.turat Ht. kllo i() çJlıp 
lk~atkeı1 yukala.nnlış, yapıt:ın muh• 
·enıe.:: inde bir ıy on itin htt;pls ceza

s.y!e o kadar müddet ~nlyel ne-zan::
ti altında bui m~ra JT',nhkt"ırr-. o!mu.t
ı..... 

r:ıciye Nuırıı Mo ot.of ymaıda 1 1 oda ,.0 Japon adalarında arıya. 
Lonıdray.a gelccektl:r. !vır'ng News, caiı.z. Japonyayı J:.pon adı>ları.n.. 
bu seyahaı.m 2 • 3 ll3 sonra Ylll?'- da )'enmekh oçıhp sa ıldığı her 
lacağnı, beraberin.de siyQSİ ve ytrde yen.uk n müsıe\Li kuv. 
aslaeri müW!ı.as,.,.laır da tı<ıkr.rı • vctltri h<r tarafı ktııdiliğındeu 
cağını Ya'Z"lfSC". I.or><mıda d'erl boş:ıltmıl a mlcbıu bırakarağl%. 
JışbirLği, İn.gih: _ RU5 münııse • Uarbin uzunlu una, dı nı<.krat. 
~t ..rin<'oı sağlıunla.ştınlıınas& gö • !arın hazırltk planlarma, l>öğu. 
rüştrlecclctir. da.ki, batıdaki, Asyadaki Avrupa. 
Dlğer tna!ftao Savye:ıkr n ToL ki mukncanet ~artlarına, insan. 

yo se!'ırl 00 MO$kovaya gJd.zcdk. J.ıiiın tahamnıiil imk"-ıılarınn, ilk 

t . kazauılaca~~ zaferlerin ~~~linıc, 
fi". 

Bu ne biçim 
Şoför? 

Dün akşam Tllk3imde biır şı> • 
för o~obil\nıe bnıneık ist'ıyen 

ıb:T '!"üşterinin mubbelıi;f yttle • 
ri.nden yarafonmasma eabeıp o .• 
IU\.qlUT. 
Öğrood ğimizc göre vııık'& şöy. 

1'e ohnuş~u:r: 

hnaplıırın isabet ve 4ab< tsi2liğİ 
ne tic<laine göre yukarı.ki cu np 
nıuhakak ki yabana atılacak bir 
cevap dığildir. Ve her~eye rağ. 
men Japonya bıı bakımdan bu. 
~nkü muvaffakiycOırine rağ. 

ıncn henüz lam fer !atıcı bir uc. 
fc9 almak imkiınıruı kavuşmuş de. 
fildir. 

İki tarafın hakiki vaziyeti şu. 
dur: Bir taraf bir .ın önce zafert 
UYUflllAk için durmadan ko~u. 
yor, öbür taraf dünya sathı üze. 
rinde bir serap if .desi alarak mü. 
temadiren elden nu~tan vt- göz. 
den kayboluyor ve biitiln bayat!. 
yetini kendi ne!s vr hacminde 
muhatn1.a ederek kU'\"\' tlerini is
tediı<j k:ı4ar n 1 .digl 'l""kilde 
hazırln.mıya ~a·lışıyor vt ktnd.i he
sabınca l<at'i darbeyi vurnıanıa 

vaktini l>ekliyor. 
FT'f'"'" 177,FT pı;~ıırr:-

Taks'.mde müşkrl be'ıdıerndcte 
dlıan 2661 nu.mıı.r:ııLı tıaıkısi aw'.:-a • 
sıma ge..cn b:T rn üştcreyoe şoför 
nereye g'tmeık L'>'ted"ğ'ınL saıımu.ş 
ve milijt.c ri·nin g ~mcik iıt.o;;a·ıği 

sem~ af.ne ge lınedi ğ>ndoo yo'.oo 
alam•yac~ğmı sii)ı'.ı:;rn _fı'>r. Mü.'! • 
teri bu !keyfi harek>at k>a""smda 
ş .. :öre 9~1Jı.Jb'ni .sonmı:J'< v·:,ı'~n 

şoror cıraba.sını harokete ~mıiş 
~-e otwıcl>'li:n basama.ğmda du. !=============/ 
ram yokvyu beraber gö\ü.ıımeğe 
baş =tır. Bu hareka'.ıin'.ıı n.~L 
cesini pek <yi tak<fr edm şoıför 
dcrba1 Ayaı;;peşa 'lmafııııa sapmış 
\"C orada seı-i ıb'.r.kaç .ıt<:Z'Sk ha-re. 
~<'.'ile yo.cuyu yere ataraık .kaç • 
ncrıştı:r. Yere dli;>cn yolcu 1T'tJı _ 
:teli'f ycrlıc.-:U;leıı y2'1".a· aımn.ıq ve 
'!:ıııbıt&ya ~llı:.i~ ~ur. 
Suçtu şoför aramnırktadır. --

Bir karı koca yandı 
Eıninönil Cankurtaran ma.ball l 

Sadırvan çıkınaıı 4 numarada oturan 
Rıd111Ln ö.demır ile karısı Hailde al
tı:zda y~ kııartırlaıicen a~ sı.;ra
,...., yağdan çıl<Jln o.levled söndürmek 
:tJerler\<en ın:ıitız dıwr!lmlş. ttrt ko
C'll vOcutlttlnln ınuhteilf ~den 
yanmşlardır. Her {ldı! de C1<~ 
:tıa.ıa-ııtsine kıdınlmııılardıt. 

Ayakkabı iççileri 
rı inci ~!""'.t'-d ..... llevam) 

şı ay11kkebı iınal eden işçil<rin al. 
dıkları ücertlere rnıığ'aza sıııhiplc. 
ri tanfmdnn hl!bir zam y.apılnıa.. 
dığı söylenmektedir. Bu iş~il<r 
a)akkabıyı yapmak için çh·i, iı>. 
lik, beye \•rsaireyi de kendileri 
temin ctn .k mecbur.iycti11d<ı ka.1. 
dıklnrından daha ziyade Drara 
girdi1· lerİni iddi:ı elmcklfdirl.cr. 
Bu nziycl karşısında B)"'l'1<kıtbı 
<mekçil r birliği knııdıırııcılar ec. 
ınivrtine ır~i.r~ant ederek İ~(i tic .. 
rellcriıı.e bir miktar zam ;ı;~pıhna. 
stnı rica <> lcroi~tir. 

fs anbul 
nının ziyaret 

t ~ Kanıt .anı Tl'~n~ 
ral Riıf.:ıt M .. tracı >bu sabltı Po. 
·es MüdU~üğ 'ine geı..lıerk.c .Elınnıi • 
yc·t Müdürü KAn•ttaru ı ıııılH\. 
.Oa z~, aı"C .. cG.e1'k g~ ... iJ..: .. :nı;:~~ür. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Gene Balkanlar ve 
Orta Avrupa 

(1 :ncl Sahifeuen Devam) 
da ~ılacak tararlar bı.ılmak 

mü.a*ündür. FJXat Cekoolo\ akyı 
bugün dojru bu.!.dutu, dün bir tür
Ul ~:ılı •Sa ·=!ar - Orta 
A vrup tek cephesi.. klW1itın11di:kl 

çeıdngen!'1,:ınl ne ıi.c w.ıı edebi4rf 
Hiç bir 107 iie. 
Pragda lkt.ldar mt\°1<.ilnde ve Av

rupa<ia el nstün:!e i~en kıt ~ 
~ıneditl bir lıi, Londrada muha.. 
clr s:ıtatı;yla l>ulullurkcn ele al.maa 
ile Jl.ils76 aene,, 1>i< nedameti CÖll• 

varnı<>ktadu·. 
Feak.()Uerden b:~n r.!ı.yr d<>itar 

der:er. İnı;aallah Ben«;. l•s:ııı gü
nü geldiği %aman 20 İklncikilnun 
1942 de Kra.l P:ycr ~cretinc Lon
dnıdt verilen zlyllf~*e liiyledi&i 
s6z1eri untrf':nı::ı.7 

NİZA. tETTiN NAZiF 

ZAYt - Bcr.ızıt N•h.ye , !ildurhi
gündan ald>ğ!m üç n{lfl,,!llk ekmek 
1i.;:ırneml zayr e-tliın. Yen.winl alac:ı

iıJ<ndan e!kl<Jııln hllkmfi yok '""· 
Sadık Balcı, Zeynep Balcı. Ayl P tcı. 

Hazi ır öJiim 
Haber, Vakit ve Son Dakika re. 

fiklcriıni,in snlıiplrri Hakkı Ta. 
rık t's, A~ıın Us ve Rasim Us'un 
annclui ı:a)·an Sıdıka Us dün ge.. 
ce saat 2.30 da vrfot etmiştir. Cl'I. 
naııı si bugün öi!le) in Sııltannlı. 
metteki Sa;"':hk Yurdundan kaldı. 
rılmış, Br~ azıt cmniine nakluhrn. 
r~u,tıu. Orada nıım:ı:zı kılındık. 
tan. ıonnı Şehitl~e deCn.oluna. 
caJdır. 

Us ail"'inl uğr~ıkları bu bö. 
yilk zı~·adan dolayı tazi)-e edtr, 
merhıuneye Allahtan nıığfiret di.. 
!eriz. 

Bu 
Akşam SARAY 
LiNDA DARNEL 

ve JOHN 

Sinemasında 
RY HEALY 

PAYNE 
tarafından fevl<a)İl de bir tarzda yaratılan 

Yıl ız Yağmuru 
Filmlnıfo :reni sinema Yıldızlan doğacaJı: ve llollywood, ihtişıı.. 

ınırun sırrını üp u!ecekli:r. 
Sinema Yıldıtları ... Aşkları. .. Rekııi::>ctltrl... Müıstaldıcl 

Kraliç.elerin-ın mes'ut ve Jl.ci hayaUa:rı ... 

Yarın 

Akşam 

S ema
sında 

Bütün s~n ve ne~'eli !ark.lan hrrkC'S tarafından t.ercnnüm ve 
dans <Aiilcc:ek gilzd ve muhteşem Operet Filmi 

MA SEN! •• DA • 
1 
Şah~ ırlni tıı.kdim edecektir. 

Göz ka.maştırırı lüic• v.e rnıizatULnL •. Gülünçlü ve tğlcn<:~li sar
nEk!ri. .. GÜ~~[ kadınları VC rr.odcm ~~raf. IJ.cri .. 

B8'j Rollrrdc 3 ~hur Op<ret artisti. 
LORA KO~lAR • JOHA..1\/NES HEESl'ERS - PAl:L KE.lrP 

• aat 8,30 : 1 
A'IEş no ı 

~H 
LJ:BININ 

··zGUR 
BOı 

ve 
na 

ımaıı--ıı:m1----ııam----=---·---~ 

T A K S i PA Sınemssı 
Bu cuma Ma tinelerılen itibaren 

Sayın ve sevg Li mil9t~ril<rin~ slncır.a sanayi..rin en parlak 
~aLri.ni, tarilıın kahramanlık ve yığ.tlık cfs:re !erile dolu bir 

sahifesini f.a k<lim ~<!«ektir. 

ıl Sila 
(T 0 R B. Ç 

şor 
) 

Büyük bir a~k ve kudsi bir va2'Ji!e u!iı-.ında hay•tını es r~ .. 
'mm::ıı::ı:n• m!}enobir kalıraman:n şanlı destanı 

' 

1 
Na rı i at·ne. 

inhisarlar Umum 
rı üdürlüğünden: 

Ahvali hazıra dolayısi le tedarikinde mü,külat çeki· 

len bir kısım av malzem eainden elde mevcut olan ve

ya tedarik edileı'bilenleri o, memleketin diğer rnıntaka

larındaki ihtiyaçları da na'Zarı dikkate alınarak yapı

lan tevziat meyanında lsmbul hisseaine ayrılan mik

tarı bayiler tavsit edilın elnizin yalnız latanbul Bqmü

dürlüğümüz 

Tophane Barut Satış 

Mağazasında satdmaktadır. 

Bayilerde buluııın'71ft bu gii>ı av a:.ıılze..uea! •çhl >hl.ıyaç cshabı

nın me=k:Or maf3z:nm.mı müıracgc.Ueti Wıızı.mu. ilin olı.mar. 

• Kahca.manllk menk:ibcleri tar iıbe şcrefl<!r verir ... 
~ Cesaret dest:ınfarı san'a ta iı:bid~lcr kurar ..• 

Ylldıztarın k.udrett ııinemaya harilool&r kazsndrrrr ... 

• Yann akşam L A L E de :: 
Gönctiltft T 6 R K Ç E fı 

INKILAP KAHRAMANI l 
~ 

~ F1ilmi de İstanbula senenin en büyük heyec:ın rıı, en sonsuz 
1ı 

ı n~'(sini vtrccektır. Göz kırmaştının IUk:s... Kalb durduran fı 
1 vak"alar ... E$rar dalı.ı a~lııile s=enin bu en muazzam Türkçe 1ı 
l !ilnıini a!Jcı:;J aml)'a hazırlanınız. f~ 

' Lütfen yerlerinizi •v v.,ldc n kapatını:ı. Tel: 4::595 

1 
Jiapisbaı:ı.e rarmn'klıkları arlı:a:sında V'. z ve muxl rip... ~ 

KADI.'{... l\iAŞUKA... A!'!\'E... t] 
OLGA TCHECHOVA~ 

Büyiik ı.lr delıil .sı:.ıı'&l.kiıraııe ile yııl"llttığı J 

1 GEL • K 
( Güllllhsa: Kadm ) 

filminde ısıevgıli.sinin haL.rasını vika;e ıçın feci sırrını 
~ etmiyor w siiıkCı tamı mubaf za ooiy"!" 

~ 

·r ı ı •a ~ 
.~ 

fl Bir kadının acıklı wı fllyet muessİr hayııtını tasvir ed~n bu filttl 

ı A~:m ŞARK sinemasında 
l~ görecek\~ mtıatr.manın nasıl halk-dil<l:Jıini anhyacaks nı.:. f 

'-~mı.~g ısena~ ... Q,..0':1~~:cıu.~ .. ~:~J 
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lngilizlere parmak 1sırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-------~------------------ No. 87 

Türkçeye çeoviıa: '81'ENDEB F. SEKTELLI 

Kağıdın üstüne - Kimse farkına varmadan -
söylenen ~eyleri yazmıya başladım 

Kolunu Ç<>iııtun. S.lkı çabuk •7 .. 
lır d.y e g>dı.lciadı m. 

Bir ııır10 l'J'ılmadı. 

Bayııın bir hal<Je yntcyo nlu. 
Şillı<li ne ,rapacakt.ım?. 
Yuitarda,, aı~un haberlert muUa

i<a ı.ıer (füsso) ya uçurmalıydım. 
Kendi l<eıı<llme: 

- Aşko un, Yokobama! Dqordum. 
Sen de Nag:=ki (1) li kahramandan 
geri kalınaduı. Memleketine yüz.Cin 
ak olara'lt döneceluln! 

* Bir müddtıt l>ek:edlm, Tı>mııonun a-
:rı!ması uzun ıw-ect"k. 

Vıı.zqeli Mioıer lı>&'ley:> bikUrme!< 
~ Heınen dı;;a.rı elb •<mi gcyıo. 
dlın. Valu\ geç olmasına racmen, Da
Jrc MUdürU.ne: 

- TolltiOn ralıııt.su •• Ona ;~ alll) 
g~im. 

Dedim Daire MOOUrü iUraı; etmedi: 
- Fokat, emrediniz de ilacı bıı: aı

dralıın. dedi, llz z3hrneı etmeyıni.z. 
- İlAcm 1sminj bılıniyorum. F.cza.. 

aıoede görwıre tanırım. Kend..m alm>Ya 
mecburum. 

Derh;ıl saraydan çıktım. 

* 
Meydand:ıın C<.'Çiyorum. 
Ortalıkta bir ı;<* kım.eler var aırr 

ına, li:.&0y benzer blrinl göremt
yorum. 

Caddeye çıkltııı. 
Toıxııııona çerçek ten bır · ç almak 

lkırıl<l.ı. İlk glrdığıın dükk5n bir ec
ıahane oldu. 

I::l<rü bir l!Aç alduıı. 
Tomsonun burnuna koll:latn ... ~ktım. 
iIAcı çantarna koyarken 1 ~cah:ıne-

nirı kaı>JSından birdenbl:-e gar.p tavı.r--
1.ı bir ada mırı bana bakarak geçtiğini 
gördüm. 

Bu adam Hioısodan başka bir! oı.. 
mas;ı gerekti. 

Eaı..<Jiı:.nede-R c;ıkar çıkmaz J>C'§ime 
takldı. .• Parolasını verdi. Onu ıaru
dır.n: 

(1) ja.pooy;ı. Adasının Cenup bur
nunda elli bin nüfu.şlu bir limandır. 
Bu adanın Şark sabllinde (ltio • S o) 
f(Jl!ri var. Adanın Şimali (Çı,ışlma) 
Boğa:ziyle çevtUm;.,ıır N~gasaki'den 

v..ıttlyle feragat sa!Ubı bir kallrarrıan 
çıkmış ve memlekete bUylık yararlık
hır gösterm~. Halk arannda bu esa.. 
tiri kdıramanıo her zaman adı an.ı
lır ve feragati nef~te, yararlıkb her 
kes omm gibi olmak 'l.ter. 

- SfOı için çıktını. Cok mQlı1m 
diyeceklerim var. 

- llen de böyle Wım ın edlyorum. 
- N""1l konuşabillirz?. 
- Şu arka. rnkakta biı' putacı cıuı.. 

kanı var. Oraya girelim. 
Yürildük. Onun dedlğl 110k8jla 

eaptık. 

Küçllk bir dükk®. Be, altı masa
n.-:ı hemıen hepsi komple, KEnarda bir 
'ltUçük bot masa bulduk., Etrafına o
turduk. 

Konl>§mak kabil cıetıı. 

Hisso bana bir kağ>t paTÇaoı 01aot. 
tı ve ı;Ert bir tavırla İngi\ı:ıce olarak 
eöylendı: 

- Sn evin h~abını birer birer yaz 
bakalım. Ben bu ınauafa tatıamınill 
edemeır art.ık. 

Gllya bir kan kocaıydık., Koeama 
ıwık1 ev masra!mın hesabını veriyOI'
durn. 
KAğıdın tloti.lne -kimı;e farkına 

varmadan, japonca, bütün söylemek 
iatediğlır, şeyleri yaxmıya bafladım. 

Jlisso ıülümt>edi. Bu 11rada yanııba.. 
prnndaki masada oturan mli§terller 
g;<m.~i. Serbe&ı kalınca konuı;mqa 
başladık 

Hlsso' 
- Mükemmel.. Mükemmel .. dedi 

Mavi kurlonun bu haberler yoınında 

kıymc" ıııfıra düştü, Fakat, blllkwnet 
eımıdi.r .• Yapnuya mecburuz, Kartonu 
bekliyorum. o dosyaıclakl barrta. ve 
.lsım U..tesinl öğı'mmek llıum, Karto
nu çalrr..Qdan dönersen, yapPeağın l§:in 
bır 'tarafını eksik bl'rakmış olursunU 
Yokohama blr çok mülum işler Y"lllı 
aınma, bir tanesin.1 yapamadı derler. 

- Pek aıa. Zaten onu almak ta ko.. 
la7la.ştı. Bugün ak.}arrıa kadar cmavl 
k;:rtonlu dor;y.a> ile karıı ka1111a o
turd·um. 

- 5'1ihl mi7. 
- Evet. Cumh1..lrreisi rahatsndı .• 

Yazı işlerini makined~ yaptım .• Ken
di mcsni odasında çalıştım. Faka.t., ya
rlll~ öbUrgün de çalışmak mecburiye
t• vardı Bu iti bir kB.<; gün sonraya 
.tehir etmeyi münasip gördüm. 

- Sen Jşinı bilirsin. Teterrüatla 
vtıikit geçirm!yeJ;m. Ben hemen ~imdi 
bu fnutıim haberleri ja.ponyayn UW"' 

rncağım. 

- Arran, beni yalnız bırakma, Mi&. 
ıcr Hisse! Sokaia Çl.k.ın-ca, kendimi en
a:ln ve hud1.>ts11Z bir ~luk i<;lnJe .a
nıyorum.. ve sizi. görı.H'~e sevin iyo-
rum. 

(Devamı Var) 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Kahveciler, Kıraathaneciler ve Mevadı Kül
liye Satmıyan Gazinocu ar Cemiyetine' en : 

Cemiyetimizin senelik aklade kongresi 24/1/942 Cumartesi günü 
sa.at 10 dan 12 ye kadar İstanbul Be ~ivesi cıvarında Babıali cadd'sin.. 
de 10 No. lu binadaki C€miyet Mer lre-tiırıde yapılacaktır. Kayıtlı aza. 
:ınızın hüviyet cüzdanlarile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. 

RUZNAME: 1 _ İdare Hey'eti nin tıir 9€tı1ölik çalışma raporun'lln 
okunreası, he.sll'plarının ve 942 yılı na aıii Comıyet bütçPSinin tedki.. 
kilıe karara bağlan.mas:. 2 - Ceıniy d nizamnamesinin CEmiyetler Ka... 
nunu hü.kümler!ne gôre tadiıli. 3 - İdare Hey'eti azasının nısfını de. 
~ınn~k için intihap ya.pılmaS>. 
-----~-~-

Sucular ve Küiils üz Meşrubatç1lar Cemi
yetinden: 

Cemiyetımi•in sl!?l1!1flı: al~lfıde lrongresi 24/1/942 Cumartesi günü 
1111.at 10 dan 12 ye loadar İstanıbul Be lE<lıyesi civarında Babıali caddesin. 
de 10 No. ıu binadaki Merkezinde yap:la<:aktır. Kayıtlı iırnmızın hü. 
v•yet cüzdanlaıtile birlikte hazır bulunmaları ilan .,di!ir. 

RUZNAME: 1 _ İdare Hey'etinıin bir Y.ndik çalı~ma raporun'Un 
okunması, he.saplarının ve 942 yılına ait Cc>.miyet bütçt'sinin tedki. 
kile karHa •bağlanmas:. 2 - Cem!ylt n;,amnam<sinin O..miyetler Ka. 
MJllU hU.k:lmlcrine göre tadili. 3 - İdare Hey'eti basının r ısfını de. 
ğiştirmek için intihap yapılması. 

8AB1P VE BAŞMl!BARB.lKt 
Nl'ŞRIYAT Uhu:KTÖRU: 

SON TELGRAF 

ırrE.'11 İZZET BFNICB 
CEVDET KARABll,oiN 

MATBAASI 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara apı CinayeID 
ı
YAZAi 

Loni~ Tlıonıas 

Çcvıl'eı:. 
N o. 22 t. s A c i T 

ır.anda ki k. .... plan kavıı.sı ve müfet
t•ln. gözlerinde parıldı7an esrartll
giz bakı< 

Aoa<Tan birkoç dakik> geçti. P olis 
Oct: ~ h.tila dlİ:llınüyor. tir ~kdta, ad 
da~a. bekleme salonunda saat 8 i 
vuruy0r. Arlık polle Deene nöbetten 

~·ık~C"ak. Yerine ?ıiac Co1ny nöbete ı~ 
reıct'k. Polis Deene evine dOnüp bir 

pa.rÇ"a iatlrahat edecek ve emniyetin 
hep facia yüklü havasından lr:urtuJ.a.
cak. 

Mac Colny kap>nm etilinde göri&o 
dil: 

. Öıür <illerim. dostum bir parça 
gec.Ltim. 'l.!ülel~ lllarib~ beni Wa 
tı.L:.tu. Fakat ne esrarlı adam •• baıııa 
ne'er Böyledı bıliyor musunuz' 

!;ıc Colny sık sık nefes alan tlf. 
m nca b'r adamdır. Hal:nd n anlaşı
h .. k h yatı ıevenlerdeındir. Sözüne 
deviiiln edivor 

- Me?"hanıet etmemeı:ymi.ş .. kaplan. 
ları dÖVt.işlürmek !(in onları ba,ıtan 

ayırmak l~ımrruf. Galtba bk parça 
altlmı bozmuea be<ızlyor. Ne dersi
ni%? 

Polis Deene'in arkadaıına cevap ve
recek vaıkti yok. Telefon alabildiğine 
çalıyor: 

_ AJlo, allo .• ben başmüfettiş, Ma
riM oraya ıeldi mi? Ne dediniz? Git
ti m•? Demal bulunuz. peşini bırak
mayınız diyorum. Ney(" malolursa ol .. 

sun onu muhakkak görmekllğinı IA
ttm İcap ederse zorla gelirifıi2. Gel. 
me-k istemezse tevKlf ediniz.! 

Pencere 6nilnde !11'.ac Colny ayalllta 
duran Mac Colny :,·ilzU,,tı dönilyDT: 

- Bak dostum, Marib~ nerede. Po-
1~ nebır motörüıne biıniyor.,Sağa ba~. 
tı., sola bakk. Tiııl.mam, rr·otör yol aldı. 
Uzaklaş: yar. Artık tutana aşkols\.Sl. 
Ne ,-aman swt.am su Marlbt.2 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, R OMATiZıVIA 
Nevralji, Kı r ıklık ve Bütün Ağ r ı ları De rhal Keser 

icabında ı:fuıJe 1 kaşe alımılıi 111'. Der yerde puU11 kutuları aararla isteyinis. 

ÜSKÜDAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Tereke.rine mahkemece v112'ıyed edi im!ş bulımıın Halil oğlu Deslm Gerımm 

ı.ııat>da y82lh gayri n>tıııkullirin;,, açık artlırrna ile ııalılanka paraya çevrilme. 
sine karar verilmiştir, 

1 - Ü!lttidarda İnkılap mahalle<'ln ele Tıwultçu ç*1na• sokağında ahşap 
lkı katlı il !Uıpı No. suu ~ıyan mezkür ffinenin ctiml<? ı.aox;ınd&n girlldikle 
zemini çimento döşeli b~ ..-trc ve ••il taratta bir oda ve bir kapı ile geçildik
le illr sa1,,ıı1< oda.aı ve işbu odaların altınôa odUll ve kömilrl!il< ltliha• edilml§ 
bir bodrum ve sol taıralta bir tı<>Iıl ve antırtnlın kaJ'?ısmda bir i<apı ile glril
cillııte blr mııtfa ve mutfııktan bir kapı ile çııu:uıkla ~inde tuhıınlıah bi" ~ 
yu ve lıt;inde Uç meyva &ğacı bulUJları ve tatımineın 50 mClt.re murabbnında ka

dar bir bahçeyi ve antreden blT merdiven ile çiluldıi<ıla ufak bir sofa ve ııo
lı.ul<. üstünde yıı.nyana Ilı.; oda ve lltloaliı>De bir sandık odası ve bir heltı ve 
llrka tarufla keza oir oda ve sofadan 9 ayak merdivenle çwldıkta blr 'lepe 
camı ve bir çatı ara.Sı mevcut olup elektrik. ve teıikos tesisatı yok.tur. Hane 
hey'~ umurnıyesı ıtibarlyle mublacı tamirdir. Yemiı:ll ehlivukuf taraflJldan 
1000 Ura Ju,meı taır.dlr edllnı.iştlr, 

2 - Kuzırı.,cukla İcadiye caddesinde Hamım: aokkğında 173 No. lu ve ze. 
mini Em!Akl Milliyeden ola11 ve enl<az hal!ll<!e alrnp satılan •ı cdn ve bir he
J{ı ve bit' mutfaktan lbuet kulübenin Jıalrnen yamı yalnız binanın nekazı sa.

tıılacaltlrr. Yemilıll ebllvulnıf tarafından 150 lira lo,ımıet takdir edHm.lştlr. 
3 - Satış ~dir, Milu>yedeye lf\il'aık etme'< iBt.iyetılEr kıymeti muham

menelerin % 7,5 .nisbellrıde pey akçesi vermelerı IALundr. l\U.umu delltıliye 
ve 20 oe:ıelık ev!<af !Avi:ı bedeil ve müzayede kayimesl pulu mU.,terlıye ve rni>
terakim bina vergisi ve rüoumu Belediye terekeye eltili. 

4 - S<>t"I 12/2/942 lar'llİlle milsa<llf Perşembe gootı saat 14 ten 18 ya ka
dar Usıı:üo..r Sullı Hukuk MııH<emeslnde yapıl:ıcal< ve kıymeti muhammenenin 
3 75 ini bulmad•iı takdirde en çok arttranla.rnı taalı!ı()tlerl baiti kalmak ~arti
le m!izayede on gün temdit olunarak ikinci a.rıtımıası 23/2/942 Pa1.artesı günü 
saat 14 tEn 18 ya ka<lıır devam ederek ve en çok arttırana ihale! kat'iyesl icra 
luhnacait!ır. İ'hale bed~llerini.n bi< hafla za.r!ır.da mahkeme veweoine yatırıl
ması şarttır. Aksi takdi.rde ibale bo:zula ra« bund;.n hasıl olrıcak: ı:arar ve ziyan 
ve fark ve faiz ve mem-anar ondan bll4 hükOm tazmin e&;t,:rilecektir. 

5 - İşbu gayr! menkuller üzeriıı><le lapu<:a müseccel ve gayrı mü6""cel blT 
halt aalılbı oldtıklarmı iddia ederuerin 20 gün zarlında vesajk ve ><!nedatı ka
r.uılyeleri ile birlikte mahkememize ma raco.atları ve aksı .'lalde tarnıca· m0€ec
ceı oJmryan hak sahipleri satış pa..rası.nın paylaşmeısmd~11 hariÇ" tutulacak1ard.ır. 

6 - Daha faı.la ınallunat alın-<ık ltıtiytrılcr mn.hkemenüı 942/95 No. lu tel'e'
ke dı;sy~ı.na ve Ütküdardakj evi görmek ktiyenler mnhkeıneye ve Kıa:gun.
cukta.J.ı:i kulübeyi görmek istiyenJer de ıc;indekt kiracıya mürac:ıJt edeblltrleX". 
Taı;p 01'.nların ıatış günü mua,.,en •aeatte Ü•küda.- SuJ;Jı HIJkult Ma.!ıl<eme-
sındc hazır bul\.WJma~art lüzwnu U3n oluroc. 942/95 

Denizcilere ilan 
lstenbul Elektrik, Tramvay v e Tünel 

iş•etmeleri Umum Müdürlüğünden: 
l!Jtanbul ElPYt. it Trauıvay ve Ttinel İ~1otmelttl Umum A1ildürlUğU:nün Ar ... 

ııavu!:kö) Akıntıburnu ile Vanll<öy arasında konmuş olan yüksek tevettürlü 

1 
<le.niı.a.ltı kablosunun tamir edllmek üzeı e kaidırüacağı aJ.Akaıd.arıara Rfin ed.ll
'1\iili. 

21.1.94° ıar·hlnden ;tıbaren daha 15 gün kada•· silrecel< olan bu t.ıımlr işi 

lc;ın kı.d1an•l..ıcak ctu!:>ada beynelnHlel Jşa ret'er gece ve gündilz bulunacaktır. Bu 
ı;atı.alilrd<Jn geçecek gemiler!a:ı dubanın yaklllin<ian geçmemeleri ve bu bb:ada 
ısltr"aUerınl azaltmaları il!\n olun~. •641> 

lstanbul Asliye Onbirinci Hukuk ha
kimliğ inden : 

941/949 - 942 - 347 
İ..tantul Eminönü kauıtıı Kalenderhane mabanesı Şeynzade mektebi so. 

kak hane 14, 80/81 de öl~ Abdülkadir kııu ZeynepLen dogma Fatma Nevide 
Ko~ k.aydlD.ın cKet.ta'dan doğma jOzef kız~ Margrib olarak tashihi ha~ 
kındak.t hukuku Amme C:ava.;ı tizerine yapılall durll'ŞlT\ada Müddeaaleyhin İs

ta.nba!daki )kametg3hl'lll terkle Almanyay<ı1 gi1ıtlği ve halen CJırada. bulunduğu 

7abıta tahk;k.:.'tiyle nınla~ıldı.ğ111d:ın ve ("Cileb1 m~rrJ<!k&Ue usulü datresilıde teb
ligat icras~ mümkün oln1a!llasmtı bina.entLT;hi Jllından f'tiba.r.':ıll bir ny müddet 
ts.yin1 suretiyle ihi.nen tebligat iıcrasına ve dun~manın 21.2.9-t2 Cun1nrıesi gü

?•Ü saat 10 a ~1ik.i:1c karar verilmiş o~duğımdtln mtiddeaaleyhfn bi.ııat ve
yahut t..."lrafından nusadda~c bir vekH gö·ıdermcdiğı taJcdlrde gryaben muhake
mesi icra k:ılmaeaiı ilan olunur. -.ı666-. 

j ı &ı 1 etf r m: rı dl ı r ııe lirnları · ı !etme U. ı d aresi i liıılırr j 
Ana.ha-tla Avrupa h:\ttı arasında doiı·u eşya nakliyatına JTIQ}'ı~'ll6 D. D ./512 

No. lu tarlte. J/2/942 t:rrihinden ,tıbaren beynelmilo' bagaj ve mesajeri nukli
yatıına da teşmfil edi!mlştir Fazla tafsil t iç!n h.ta~yonlara mür~aat edilebl-
ır, c44t - 633> 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
J 

İşliyen mot.Orler. mitra.Jyöı. gürültüsü 
c;ıkarryor, Köprülerir. üzerinde duran 
ad1nıfao:-, parınek'?:ıt.iara yaslanarak 
Ou y:-.rJ$, mcr.;ı:Kia seyredıyorlar, Dört. 

AYNİ GliN. SA /\T 5 İ 5 DAK.İJ[A 
GEÇh OR 

Üçüocil nehir kıYl -poıis k.o~erli

&.;.ne enıir: •BütU:n sur·otıc Taymis 
nehrın~ çl'kın:z Mü1'i!t ış 1ctr.ibJ. L..!e~ 

y # biJlup t:Inl!'Y"lc g .. tmnJz. Eğet Ted
dedecek olı.~rG 'k. vi(..t eciıniz.> 

1 
po.i!s motöriinün nasıl b.'r i koyul· 
d~dormı herkes anl:ım!lflır, 

Kom!ser: ll.1ac Colny 
6 nuı11arah motôrle neı1re açılan po .. 

İis Crook bu tok. cüınl~lerl bo~un& 
tekrar ediyor ve hi.;bir şey anlamı .. 
1or Şüphesiz emir emirdir. Bh· 3.mi
rin vmljl emir iç n miliıakıışa yürü
tülemez. Komiser Mac Colny, bafmü
fetıiı;in talebi üzerine bOylc bir emir 
verebllll'. Başrr.lıfc>liş Torkanay n.e 
yaptığını pek.ita bllen hiı· adamdı:r. 
Eğer müfettiş Mar:.ba Lec'nin tovi<i! 
edi:ınesint eınrediyorsa !Tıuhakkak h;in 
içjnde iş vardır. 

Polis Crook, Asyalı c .. an mü!cttl.ş 
Marib~ Lce'ye karşı l<;inde daima bir 
yakınlı!,, duymuştu. Fakat böyle işler
de buncr. !nydası oluı- mu? Emri yer}.. 
ne gcıtirm€'k güç g'!liyor amma. yap-
m<lkı b~ka. Ç"are de )Ok. 

Dört. nıotör, netı.ı·in esnıer suları ü
%erınde uçuyo:. Bu hızln gitmek K;in 
bu t,te •.alık \Azım. Limana doğru 
!nen m:lvuna13rln ve rl5m-0rkör1eı· ı ıa- \ 
ras:odan Jte<:nı-tk ..c:olı.y blr ll deu.U. 

Bira~ ilerde mot6rJü ve içi boş bir 
sanda! ylizDyor. B;r düdük. Polis Crook 
S" da·h tanıdı. B11ı µnda::... biraz evve1 
errmi)•et önündeki kürü:" hkeledcn 
mO!<'H!~ Maribıl Lee binmişti. Sandal 
bu1 undu. Takip de h:.ıti. Fakat MarJbı.1 
L('c ortı:da yok. Belki de bu civarda 
karaya bjr yere çıkma~tır. Polis Crook 
müfelti•, Marib:l. L~e'yi kendi yaka. 
lıyem ıyacafı Iıc:n rth:ıt bir nefes aldı. 
Motörll sağ sahlle yanaştırıyor. Yir
mi saniye sonra emniyete telefon odi-
yi r 

- Komiser J.fac Colny mL? Ben 
Crook. Üçüneü nehir kıyı po1isinden: 
S.oo•I· bulduk F•kırl boş1u. Nerde 
mlyl7? Wandııwor~h'da. Peki, O böl 
gl'deki poıtsi h•ıberJa..· ediniz! Biz der
hal «eri dönüyoruz. 

n 
SAAT 8 j 16 DAKiKA GEçiYOR 

_ l\fl!: Florcnce siz misiniz? 
Genç kız önUncle dlırt:n yaban<'ı ad .. 

mı t!l'<tan. tırnağa !cadaı~ silzi\yoL'. o\ 
yaşında bir adam. YtizGl'l-'ien lcab 1 

l)cvam \',\ 

22 2. ci kanun 194ı 
18.00 

18.03 
l.P.00 
19.16 

19.30 

19.45 

Progra m, ve Memleket Saat 
Ayan. 
Müzik: Fasd Sazı. 
Konu0ma (Dertleşme Saati.) 
Mtizlk: Vlola Solo'lu.-ı - Zeki 
Berküı'<!n Piar>o: Valler Sc!ılö
.singor. 
Mcmlekot Saat Ayan ve A,. 
jans Haberleri. 
Müzik: Yurttan Sesler, 

2-0.15 Radyo Gazc~e-:sı. 
20.45 Minik: Saz ÜSO'l'lerl, 
21.00 Ziraat Takvimj 
21.10 Müzik: Eviç Makamıııdan B<'ıı

_.ve Şarkılar. 
21.30 Komışnıa (Hikaye Sa&tl.) 
2l.45 Mtiz,'k: Radyo Scilfonl Ork...

lrası. (Ş<ı!: Dr. Praelorius). 
22.30 Mtm:eket Saat Ayarı, Ajane 

Haberleri, ve Borsalar. 
22.45 Dam MIID~i (Pl l 
22.55/23.00 Yarınki Program, ve Ka-

J)UTIJf. 

• • 
TÜRKÇE NEŞRİYAT YAPAN 

YABANCI İSTASYONLAR 
(Türkiye Saat Ayarı ile) 

Almanya 

• 
• 

Jngllter.ı 
• • • 

• 

• 
• 

Amerika 
Bu ~ga ristarı 
İran 
F111.ıın 

l\omanya 
Rusva 

Saat 

8,45 

19.45 

21,00 

7.15 
12,30 
14,15 
18,45 

12,lli 

13,10 

18,20 

20,50 
18,30 
19,15 
20,00 
21,15 

21,25 
22,00 

Metre 

1339 
325,4 
49,92 
25.31 
31,22 
81,22 
133Y 

Sl,32 
19.60 
19.60 
19,60 
31,32 
l9,70 
25,21 
25,21 

41,55 
41,55 
19,70 
25 21 
25.21 
19,8 
352,9 
48,74 
449,1 
32,4 

43,23 

ZAYİ - Sarıy..- İikokulundan al
dığım f&)ıadetnamemı zayi ett.lm. Ye
rılsl alacağımdan esldsınin hill<mtı 
yolotur. 

Osmon TELSEB.EN 

JLAN 
1339 semosinde bir icar ve isti.. 

caır mukavdesı tanzimi için Nuri.. 
ye nammdaıki mühürümü müste.. 

cirim Ziya Keskin'e vemıiştim. 
M10zkur miiıhür iade edfünediğin. 
dıen vıe soyadlı yeni mühür d e al

mış olduğll'mdan eski müıhürün 
hükmü olmaclığı ilan olunur. 
Anadolııhisa.rmda YEni Mahallede 

Nuriye Altay 

Oiş Tabib ı •-•il\ 
Leon Er Arslan 
Beyoğlu Büyük Paımakkapı 

No. 4 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISı\llNDA 

Bu akşam saat 26,36 da 
YAŞADIÖil\UZ DEViR 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ık~~m uat 2~.30 da 
iŞÇİ KIZ 

T l KVIM 
tt.ul'r:'. t 1351 

n. ıtANtlN 
9 

Yıl 942 Ay 1 

il. Kanun 

22 

f\ aeım 

76 
Va!tat' 

Hlcrt 1961 

Muharrem 
5 

.,,.-.. s. n 
Ezır ! 

5 D 

7 20 
12 25 
14 57 
17 12 

2 ~o 
713 
\: 45 

i!nrşP.ınhe ıs ~1 
il• u ' 5 • 6 

Ctlneı 

Öll• 
ikindi 

Ak3am 

Y•lı.ı 

12 00 
1 °6 

; - 2 '· 

Tarihi Tef 6.~a b ----·-

Ehlisalibe Karşı Kıli ç Arslan 
Yaza n : M. Sami Karaye l 

" Bütün Anadolu · b u yiğite hürmet 
eder; Lsmi Bizan cia b ile ça ~nnır ı ,, 
- E, öyley...e? ... 
- Ana<.oıu ~eiçuldaııını bil.irsi. 

ni2 .. omar ÇOK mU>1aup ve çok 
ze.ıuWrı.er_ 'ioıı.aıy .ım~o..ı..ıür. ka.. 
sen ;)' ~uu da esart•ıı.e ve mruı.. 
beste geçiım.gıııı:ıen J:>u G-"'i ~ere 
aııuı eıuırez.. agoı.ı<>y>Si .ooyı.e mi 
ya? 

\,-avuş, Tokaym ağai>eyia.irıin 

mewıoo.ııiışı.nuen ı>;en"'n~cı. he. 
m"n nıı..ı.avuu.nlll 6ozunu .k.~rett: 

- Agoıoey ısı de onoacı ·o~Ka 

neoır·ı "'J e .oa.g. rdı, 
~ıua.vtll. ocvap vcı·di· 
- Agoıoey·.sı mı'!. O, ~'Cık yük. 

ee'.t bJT nrunar;ıptll'. Genç yaşında 
baor.ı.ı ::>ı.ı.cyman Şoola >bııÇQk 
ILUhartbeıcrue ıımıvatıa.Jüyetıer 
goııt.erm"§'l.!T. Hatta; BızansıaJara 

kaı·şı yaıpcığı akınlarda başub"i:· 
na t:>ır .ıııumandan ıdi. . sorıı-a ba... 
basının şeiııt OU<jtıiğıi Anta!i<yada 
duşmanlanna son nefE$ine kı:da:r 
mukavemet et~, ııırkaç ok ve 
lı:. lı.ç yarası alıp bitap dü~tıikteııı 
sonra <sır edilebilıınışti ... lsımı bU.. 
tün Bizanst.a ça.ıkanır, hatta bü. 
tün Anadolu bu yığite hürmet 
eder ... 

Çavuş, muavininin ·bu sözlerine 
büwütün içerlıyordu. Şimdi bu.. 
nun srrası mıyd'? Sert >bir tavır 
alarak şwıları mınldamiı: 

- Anladık, pııki ... Netice? .. 
Muavin ccvırp verdi: 
- Efnedim, canınız sıkılmasın, 

muam.m i<a~:ını medh değild1r, 
Yalnız, onı.ın kurnaz bir asker e>l
duğunu gösttrcrek her türlü hile. 
ye müra<:aat edebileceğini anlaıt.. 

ma-ktır. Ben, bu yiğitin muıhakkaJc 
surette atlarının yorulduğuna ve 
sür'atlerinin aza.ldığına kanüm, 
bunu gören Tcıkay ve ağa.beyiısi 

atları.ım ayaklarııın keçe bağla. 
ınış olsalar gerek .. 
Çavuş bu sözler Ü.l('rme bird~ 

ıbi.-e ayllın~ı. Lakin şimdiye k"' 
dar lüzum görm' dikleri şeyi ııe
d~n şimden S0'11ra yapmışlardı• 
Muavın, çavu~un muıJıharzaları. 

na meydan vernx-dcn ıe;crar soıt 
ıbaşhyarak şunlan da söyl«ü: 

- Çavuşum dilijündükler!ııize 
•lı&k verirıni, şimdıye kadar ız o. 
ri.ıı-ı kaybetme_ için bir ~Y yap. 
maık: isk>meyİiler..n;n seiJllbi \'nr. 
dı. Bir kere atfarı ço.t< kuvı; tl • 
uir. Sonra, bizden yarım gün ·;ı. 
dar araları vaırdır. Bu sebcpıc lu· 
zum görmemiş olduıkları an.aşılı. 
yor, Şu g«;füc izlerin bırdcnbire 
ıkaybclmasına gclinre herhaJd.e 
ya atlardan b.ix%i sakatland., v•·· 
ya atlar yoruldu. Bizi iz üı.:c•·mde 
işgal edip me·safe kazanmak ;ste
dikleri.ni anlıyorum. Bidmım, b•' 
nim mütaleam bu ... 
Çavuş düşünerek be fikirlcJ'I 

doğru buldu. Çü.nkü muavini · 
lbir kurttu. Ni.c<> muharebe!Hd 
bulwmnuştu. H&ttii bazı hususlar 
da kıendisind€n da.ha tc<:rübell 
idi. 
Çavuş ve maiyeti kaçanJarı a)'• 

ili istiık311T'.ette takibe karar ver• 
meklc bera.b"r izin kayoolduğ 
y>erde bir saat .kadar durarak i\o 

peyce zaman kayıbetmiş!Erru. 
Çavuş, muavinile öne geçti ve 

takip tek.-ar başladı. Yüz atlı, bu.
yük •bir gürültü ile batıya do~ 
tekrar yol alm;ya başıladı. ,,. 

Tokay ve ağabeylsi ovaya lnd 
ten sonra atlannın ayaklanndaıl 
<kıeçe1erı çık.ar arak Van göl~ 

(Devamı Var) 

T~rziler, Kumaşçllar 
seciler Cemiyetinden : 

ve Hazır elbi• 

Cemiyetrmizin senelik al~lade kongresi 24/ 1/942 Cumartesi güııf 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Be Jediyesi civarında Babıılli caddESIO
de 10 No. lu binadaki 0€miyet Merkezinde yapılacaktır. Kayıtlı aza• 
mızın hüviyet cii2danlarile birlikte haz.r 'bulunmalan ılan ecr.ıt•r. 

R UZNAME: 1 - İdare H ey'eti nin bir sen.elik çalışma reporun1!1l 
okunması, hesaplarının ve 942 yılı na ait Cc>.miyet bütçesinin te,; 1<1 
kile karara bağlaıınıru;ı, 2 - Cemiy €t n!z.aımna!Ilf~inin C<m\yetler Ks• 
nunu hiiJcümlerine göre tadili. 3 - İdare Hey'eti Aza.sının nısfını ~ 
ğiştiımek için intihap yapılması. 

Bakkalla r ve Müstahdemini Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin seneJilk aklade kongresi 24/1/942 Cumartesi günil 

saat 10 dan 12 ye Joadar İstad>ul B~lediyesi civarında Babıali cacldrnin
de 10 No. lu binadaki Coniyet Merkezi.nde yapılacaktır. Kayıtlı uıı1• 
mızın hüviy>et cüzdanlarile birlikte haz:r buhınmal~ Hıln c<lı1i• 

RUZNAME: 1 - İdare Hey'eti ni.n bir SEMliık çalışma ri!pc.. ı,n 
okımması, hesaplarının ve 942 yılına aıit Cmıiyet bü.tçesin.in ttdk;. 
kile karara bağlanmll6ı. 2 - Cemiyd niza.ınnamaıinin <Xmiyetler Ka
nunu hiiJcüm lerine göre taıdlıli. 3 - İdare Hey'eti azasının nısfuıı dflo 
ğtiştirımEık için intih ap yapılıması. 

Üsküdar icra Memurluğundan 

Gayrimenkul Satışı 
Yüzıbaşı müteveffa Ha!)'dar ağa zevcesi Çorılmz Emin.,ye ızaft1t 

wrisi Karaman kazaı;ı Beled:(ye fen memuru Mehmet A, tn.. D r 
dan dofayı mai:ıkı'.ım Üsküdar Kel çedıt.>de mahar!esir.de Pann 
sokağında ·kain Ev'.kıaıfa. mühik Va ide sultan kelhüıdas) elhaç A, 
oğenın İrnrd'yede Bandıralı zade ma haıl'Jı;ı'mde Ç~i ıı·a.kfıaıdan 
17 yeni. 21 No. lı blr tarafı Haıyr..yc hanaıi bir tarafı hoca Ahımd v. 
retiefil han.e ve ba~esi b'ır taııafı diığer Hu.ı+e bostaım krnfı rı:bl 
tarik.ilıas ile mahdut ve ta.punıun fiş 21418 cfü 13 sahife 59 srna 50 ! 
420 seırıe 331 d~ mılk~'!Y'Ct ve yaııgmdeırı sonra yapılan Jı• ·' 
dil· zaıy:at nizamiye alınclıi<rt.an SOlld'& 135.04 mcıt.t·c mırrabbaınıdoırı ;O 

ret ve tamamına üıç yem.in·; Eilıli 'Vllkuıf tarafından 260 lir.c 8 k·ıı 
kııyımet taıkd'<' edtlen Üskü.dan:la tı ramv ay caddesi üzerinde bi.!ı 
n911 al'Sallın a:şağxla yazılı şerait da iresir.ıde 2280 No. lı •ka.nuıı nazll 
alınaratı: açık a.-ttınma ile paıraya çe<vTiltınoesine karur vcrlim:çtiır. . 

ı - Ar1ıtı.r.ma şartırıa.mEOii ~ >Iıanın neşri ta.r:lh 'nır\- n on gı 
oonra hcri<EG.in görobllm esb iıçin Üs kiirl:ır crMtmn 938/721 sayılı d 
yasırnda a.ı:ııktır. 2/3/942 1ıanlhin.o m üsad'ıf paz~·'esi gü'>ü aaıt 14 d 
16 va kadar Ü!lkU.da·r iıcra meıımıru nıım ooasmckı 'era kıLırıaceık 11' H 
mada ga~i menkul en çok arttın ne >male "<il leeektiır. Am::ıık artt 
ma be<Jeli, gayri menkwloo mclıern men kıym t'nivı '7.. 75 ini 'bu:]mırd 
takdirde en ç'Olk artıtıranım taahhü dil bak kalmak üzere •rmtıııme ' 
giin daha t-emdit olunarak 16/ 3/942 ta·rihine m.frsadif pe1'Ş01'J11be gi)ıl 
a.yrıoı sae(te gıııyıri' rnenkuJ mutıam mEn k.ıym€!ti ni.n % 75 nı l•tt1JTI 
~artile flll çok arttıramı. <itıaJe ed1!ir . Böyle b iT bedel e'll<re e-ı 'rr ~ 
;hale yaphnaz sat"" 2280 No. h ke nu na te'\.<l'i1<e<ı gf"r' b!ra-kı; •. 

5 - Arttırmaya işt irak için ga yrfmenkuJU.n ırnıhaınııT.~n kcyırı" tı
nın % 7,5 nisb.tinde pey akçe•i veya milti b iT •bankanın tEminat nıe1' 
tubunu tıevdi ~leri şarttır. 

4 _ İpotek sahrbi alacaklılarla dilter al~kadarların \e irtifak hD~ 
kı sahl.plertnln gayrime nkul üzerin deki h aıklarmı hususi! fai1: .. 
m ll©'afa da ir olan iddialarım işbu ilan tarihinden itilbaren 15 gıı 
içinde evrakı müSbitelerile birlik te .mıem.uri)"Etiımize b itdirmeleri ic~: 
eder, aksi takdirtle haklan tapu si dHi ile sabit olmadıkça satış bedi 
linin payla~m•<ından hariç kalırlar 

5 - Arttırmızya iştirak <:-imiş ol anlar n artnameyi görmüş, o~ 
mus ve ıımıht·v.,iatını kabu' ctmis sayılır. 

· 6 _ Daha fazla malumat almaık isteyrnler Ü•ki'ılar 1c '\ Mcırıııl' 
Juğunun 938/721 sayı 1ı dıxıyasına müracaa·t edebilirler. 

7 __ Yukarıda yazılı kay•flar ve şartnamede yo7.ılı şartlar ,J .i 
si.nde gayrimenkulün paraya ı:evri eceğ> iilan olunur. 938/7:!. 


