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Niaaşlara Zam Layihası Meclise Verildi 

Yarınki toplantı
da görüşülecek 
Zamların umumi bütçeye 24 
milyon lira bir tesiri olacak 
Parti Grupu bugün layihayı tetkik ede
cek. Bekarlara zam yapılmıyacak mı ? 

Ankara, 27 (Teldoola) - Hayat pa)ııthhiı kMşısıııda - 
=~Tl'~an~ yapılacak 7.am için hnırlanan kanun layihası 

.. c ıslııeın Y~rınki ruznamesine alınmıştır, Liyihamn encümende 
muza resı sırasında k . la ıd . ÇO çoc oklu aılel"re ve az maaşlı memuır. 

21;.:1ı!ı.· a .::dd.01'!~i ve~k suretile yar<hm yapılması da mev • 
. b. .., mış ı'S<I de neticede hiikfunıetin tdı:lifinde okluğu 

gr 1 aylıklara :ıam yapılması -ı kabul edilmİl§tİr, 

TEVZiAT 
OFiSi 

• 
Sümer Bank teşek

külleri de 
buraya ba ğl an ı yor 

Ankara, 27 (~ -•~ 
•iat f' • lo>,....) - Tev-

. 
0 ısı kurulınıw;ı hakkındaki 

ııroıe BaşV'ekaJete .. . . . 
Pro~ye .. gonoomınıştir. 
Ofisı· h•r~o:re,I To>praık MııQsulleri 

~ ıç o Tt>ak .. . 
Ticaret Ofisi . uzere 11: ve Dış 

(Devamı a llncll Sabiı!ede) 

teşekk" Ik> <erile SÜiınıel' Bank 
d u ~ buraya bağlaımıak.ta. 
ır. Tabnun e.ııı.ı:::. · .. Ofi 1 iiiôi'"""" 

faaliyete . '""'!!'°"' '°"" 9 
1 &eçt•kien sonra bühassa ı 

---\.!levan., 3 İ<nci.i Sabifed•l • r ~""""? 

'İRLANDA'ya"' 
Amerikan top
çu kıt'a rı da 

gönderildi 

Ba.nıarıa llara1a 
Çıkış •ırasımıa
de iagııız Bava 
Nazırı maaım ıur 

••tak 16Jl8dl 
Şinuıli lrlandftda b' lim 

dan 27 ( ır a11. 
' A.A ) D " te . b ,.. • - •wy rtn o.. 

sıısı muhabiri bil~ ' . . 
Birle .· wrıyor, 

k şık Aın~r>ka askııır 
UVVHleri • d.i . 

•dalarınd §lnı . Brıtaoy" 
. •dır, Bır Amerikan 

P1Yade tümenine mensup bin.. 
leree aııkıer du" nk" u pazartesi 
s~baıbı lrlıuı<la şimalio<k bir 
limana çıkmışianlır. Mllbarip 
lot'alardan ibaret ola b A.. 

·ı.a n u ınerı n a"kttler-..:... k 
,ı..,,. · ·-u araya 

ç--tlarında hRır bıılun.ıum 
Bu kuvvetlerin l'<lfak .. tind~ 
sahra topç\lsu krt'•lttı da bu. 
lunuyw, 

(Devamı 3 !incü Sabifede) 

ŞU"k eepbesiııde: ŞOO:detlıi ibir h&. 
va taarruzuna uğrıyııın bi:r tren 
rstasyonunun bomıbardımandan 

<JOnrııılı:I hali 

Moskovaya 
yapılan hava 
taarruzları 

8000 Alman tayya 
resinden yalnız 
207 si f eh re 
gelebilmiş! 
Moııkova, 27 (A.A.) - Ha:rekatJ 

harb iye müşahidi şunları söyle. 
miştir: 

Sovyet Jııt'aJ.arı, stratajik ba.. 

(Devamı 3 üncü Sabi!ede) 

Libya'da son 
harp vaziyeti 
Bingazi şehri teh-

likeye düştü 
(Yaızısı 3 öııeil Sıınitede) r 

KOVUK P ALASINl 
ESRARI 

1 Güzide miz11h iiat11dla rından Osman Cemal Kaysı
bnı~. ••detb~iz için hazırladığı bu yeni tip romanın 
.ugun eA e~i ba,Jı kahramanlarından bazılarını ve: 

byoruz: !1 Diyojen, yahut Aksaraylı Derviı -Bala
an., ~evlan.ekapılı Çitlenbik Nigar, yahut Be,iktqlı 

~aranfil Perıhan.. Peri kızı Selmi,, Sportmen Efdal .. 
K ~racı Davut baba.. Şoför Dayı Kenan.. Bopstil ,air .. 

opekler, kurtlar ... Bir çok heyecanlı maceralarla 
dolu ol11n : 

Kovuk Palasın Esrarı 
romanı bizde •İmdiye kadar bu tarzda 
eserdir. Bunu okurken bir türlü elden 
cakaınız. 

yazılmıt ilk 
bırakamaya • 

P BK YAKINDA 

J'ııpoa iıııyyueltıriııııia ilk alıı ımnda tıomlbalamıı Raıııgon'un dış ve iç malıalld<eri yanarbn 

UZAK ŞARKTA 

GI~ Vavel yeni 
müdaf aa 

tedbirleri aldı 
Blrmaaya lllktmet 
. merkezi şiddetle j 
mldalaa ed ıl e cek 

Vişiı 27 (A.A.) - Gene.re. Va\1elJ i 
Raneoana gelerek: ~ebrim, müdataası \ 
hUo>U6ut~ıcta tedıb.!nier ittihatı etmiştiT. 

Vişı, 27 (A.A.) - i3"onlar ff man- ı 
yada Rangoontı i§gale ınuvııffak olut'
larsa bu l-ce,y1')yc-t İngiiızlor1 i ı.l kül 
bılr duıruına sokac~kt>r Bimıaon,ya l>ili
yiik ;yolunun başlıca liman11111 kaybet
mli olacakJardır. Burası ~i<lıdetle mü-
dafaoıı. &lil"""ktir. · 

j""oaıW- bu takdirde fevJ<alfide mü
him bir seırkuloonl muvaffnkiG'et ekle 
etm~ oiaeaklafldıl!l'. ---o---
Bir Japon tay-

• y are gemı· 

s i b a t ırı ldı 

iran-Rus 
ingiliz 1 

iTTiFAKI 
• 

İran Parlamentasu 
6 muhalif, 8 müs
tenkif re ye karşı : 

1

80 reyle kabul etti . 
Tahran, 27 (A.A.) - RÖ)· 

1 

ter: İran Parlamentosu, pa. i 
ı zartesj günti altı mııhalif, ve j 

1 
sekiz miistenkif reye karşı ı 

1 

seko'1'n ..,yJe Biiyük Britanya-

1 

Sovyet Rusya ve lraıı arasın • 

ll
d~ki m".a~edeyi kabul ve- tas •• 
vıp otnııiştır. ~ ı 
.. . --- . -- -

AMERİKAN 
tarihinde en I 

büyük kredi : 
Amerikan deniz kuv- Bahriye kuvvetleri 

vetleri bir nakliye ı için 17 milyar 722 
gemisini torpillediler 1 milyon Dolar ayrıldı 
Vaşing ton, 27 (A.A.) - Bit Ja. 

1 Vaşington, 27 (A.A.) - Ameri. • 
pon tayya re gemisiııin bir Ameri. ka milletinin tarih inde en büyiik ı1 kan denizaltısı tarafmdan lıatı. kredi miktarı olan 17 ınilyar 722 
rıl.lığ1 sanılıyor. Bahriye Neıare. nıilyon 565 bin dolnrlıJı: 'bir tahsi. 
t.i, Ma<!assar boğazında d ü~nıan ( Devam> 3 lıncil Sahifede) 

kafilelerile y&pılan ve devanı olu. 
nan muharebe esnasında bir J a. 
p<>n tay yare gem isinin tor pilleıı.. 

diğin i v-c sanıldığına göre ba ttı.. 

ğmı söylemektedir. 
Bir Amerikan torpido>stı Sübic 

köriezind<' ikinci bir taarruz es. 
nasında beş bin tonluk bir düşman 
gemisi batınnıştır. 

---ı>- --

JAPONLAR 
Yeni Ginede 
ilerliyorlar! 
Mefüourne 27 (A.A.) - Yenil 

G ine'den gelen habel'ler, J apon. 
ları:n bu hlprakl)lrda devamlı 'bir 
faaliyet gösterdikler: ne blldı.ımıelı:. 

tedir. Jaıponla.rın halen Rıabaul'~ 
<Devamı 3 üncü Sahifede) 

Japon Harici
ye Nazırının 

beyan.atı 
----ı---

Tojo Hindistan ve 
Avustralya için 

ne diyor? 
Toıkyo 27 (A.A.) - Joapon Haı. 

ııiıciye Nazırı B. Togo, dlUn Ja,pon 
mecfüsıınde dem'~1'ir li: cJ<aıp<>n 
hi1kfuneti Avustralya ve Hindlis. 
tan'a karşı poliükatn haılclnnda 
şilınd'i'lilk sarih birşey söyliiıyemez. 
Askeri harekcl devam efüikçe bu 
ilki meırnlelrettn ııs'tliklali· hakkıoı _ 
da da· l:ıiı>' ııeY söyleııem<iıyecelk -
t~. 

IOVYET TE LiGi 

Bütün cephede 
taarruz 

devam ediyor 

• 

Berenz denizinde 
ı top çeker z gemi 

ba t ı r ıl dı 
Moskova. 27 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 

26 Sonkiuıunda ilerlemiye de. 
vam eden Sovyet kıfaları düşma.. 
na ağır zayiat verdirerek ve şid. 1 
detlıi miisadeomeleroe buJunarak, 
briçok meskfın yerleri zaptetmiş. 
tir. Bütiin eepheılı\- taarrnzuınuz 
devam eimekt<"dix. 

(Devamı 3 üncil &ıbitedel 

Şark eepheei h~klltmdaıı: Kar. 
!ar arasında Mr Alman kolu 

BİR ALMAN 
günlük emri 

Moskova., 27 (A.A.) - Tas ajan.. 
sı, Alınanların 1941 ete neşrettik.. 
leri bir emriyevmiyi keıfe mu.. 
vafiak olmuştur. Bu emriy•vmi. 

de ezcümle §Öyle cknilınektedil: 
Filhakika Rusya seieri bitmek ü.. 
:ııereılir, fakat henüz bitmemiştir, 
Alman matbuatının bunu 'bitmiş 
şeklinde göstermıesi, harice tesir 
yı>pmnk içindu. 

HARP VAZİYETİ'~ 
Libyada Mihver kuvvetlerinin 
galebesinin büyük tesiri olacak 
Şark cephesinin şimal kesiminde Rus taarruz
larının kat'i neticeler vermesi mümkündür 

(YAZAN: t. S. ESKi BÜKREŞ ATAŞEMILITERI) 
Libya cephesi: 
Ag'edaiby a'nın şirna.Jirılflle cere. 

yan çden muiıareıbeler şıdkleıtini 
muhafaza etımelk:tedıi~. Görünüşe 
göı, fu,mımel teşebbüsü e'1irııQıe 

lıu h ·lurmak<\.adır. 

Alm<>n'a-ı'ln bu muılı 81'Elbeyi ita. J 

zaımıaları haliıı<k bunun tesiri 
büyüik <ıalcaıkıtır. B u sul'E!ltle Rus 
cephesi müstesna olnıak üzere 
Millı"Ver her tara:!ta tesebiıü"ü e. 

. hnd<' bulı.mı:hırrnuş. olac3k~ r. 
Rommel'in epey zatıı«n<laoıl'.ıer; 

ta:kvi~·c ku'llVeti altlığı maWnıdu. 

Maltaya yapılan hava taoarruızla
rının müh'nı sebe<pleriıırlen blıri 
l:>u idi. İngiliz ordusımuın plaruı 
harek~t etme.si ve Romımel'e kenı. 
d!is'r kaıptumnyaraık dailıa mü • 
nas:p bir ) errlt.:t !nc.~ydan muıha • 

lDevaını 3 üncü Sahiied~) 

Şehre Mühim Miktarda Odun 

V.e Manga 1 Kömürü Ge' irtiliyor 

Bu sabah ve dün bir 
çok motö r ler izmit 
ve Şi leye gönderildi 

. , 
lstanbulda oduna şiddetli 1

1 

ihtiyaç varken civar mınta- 1 

kalarda kesilmiş binlerce 
çeki odun bekliyor! 

""=======================~==J 
Havalar açtığından Bu lgaristan v e 
Trakyadan k ömür sevkgyatı ar acak 
H avalarm son güll!lıeTde karlı • 

gitmıesi şehtimizde odun ve kö. \ 
miir sadiyatını çok arttırmıştır. 

Buna mıılı.aıbil tipiden civardan 
motör ""' kamynnlarla nakliyat 
dUTdtrfuııdaın odun, mangal kö-

mürü getirilcn1en1i~, mevcut laı-in 
mühim bir kısmı da satılm ıshr. 
F&kat iki günd.,nberi lıavafo' .dü

ttlmiş olduğııııdau Kandıra, e Şifı 
mmtakalarındaıı ':"hri,,1iz<> tekrar 

\Devamı .... u ........ ~dni ~.:de) 

Bakkalların a k 
Şeker sar y tı 
tesbit edil i y r 
2 Milyon kiloluk aylık istihlakin 
0/ode 25 a zalması muh teme 

Perakende satışlarda kir h a ddi 
arttırılacak mı? 

İstall!bul Belediyesi şelırimiz. ,------ - ---- -

deki bakka.Jluın ı>yhk ş~ker sar. AMERl.KA'DA 
fiyatını tesbit e tmiye ba§lamı§tır, 

Öğttncliğinıize göre Bakkallar Şeker VeSJ•ka 
Cemiyeti semllıik sarfiyat iıstatis. 

tiklerlııi Belediyeye bildirmiştir. ı· ı e sat 11 a c ak '· 
Bu lstatistikle:re göre, İstanbul 
bakkaliyele:rinde ayda iki miL 
yon kilo şelııer sarfedilmeıktedir, 

Bakkaliymre tevziat bu eııaslar 
(Devamı a ünci.i Sahi!ede) 

Tevkif edilen 
ŞEKER 

vurguncuları 
F1ia.t Mıürakaıbe tıeşiltiılelh me -

rnuırları şeker sakiamaık sure>t.Hıe 
vurgurıculıılk yap anlar haidlmı • 
dad<i fua!iyetlerill'i ~ar • 
dı;r. Kw;ımpaşada. yaıııı I.ı.n biır a. 

(Devamı 3 üncü Sııhi1ede) 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

• 
Haftada adam ba

şına yarım 

kilo veri Decek ! 
Vaşi;ngtan 27 (A.A.) Fiat a• 

lbaşmu.mkibi M. Heırdersoıı, Bir
lleŞik Amıeri\kaıda ~e>ker ''<tihliıll< .. 
ıııi"1 önıümüzdoki şuibaı~ .ıpı:~J, • 
sınd.a ves~kaıya tllb> &kıca,ğrnı bJ·~ 
diırnriştin:. Ş€1ker rn~ktarı haHad• 
iıınan başına taıkri'lx;n ;a~ım k:lh 
mıiktarırırl•a olaca~tır. 

Muımai1ey h, husın,i esha& aJt 

şe'lrer sıtdklanm ımüsaıdea-e ctnll!:iı: 
tasa<vv=nıd;ı bnlundugunu ,.;,,.. 
ve etmiıştir. 

Refik Saydam Hükumetinin 
dördüncü yılı vesilesi ile ... 

Dcıi<lor Rehk Saydam ile biıü<
te, yeni inkiışallar vilded«ı müabet 
biıl: çal.117manJaı dördüncü yılına gir-
mış buhıını:ıyonıız. Jıluvaffa!Oyetle

rjnın k.eodi anl~'Una ve umumi te.. 
menniye .ne nisbette cevap veırmil 
oldufıulıu tesb>t edebilecdt ölçiilfll 
selefleru.in muhasebe neU...11'riır>
derı aıamıy.acajımız kadar baı,;lmı 
memelk.ettente mümasil. vaz.Me ve 
mes'"liyell.er yüklenm ll buluoaD 
devkl adamlaorında ve ht»ft>met re
iiSlerinde de bul&ml()'aeağımı,. d<*i
\or Ref.ik Saydam, muh- ki bu 
ınüddet iç1ı11dc umulduğu de .. ece.. 
den üstün bil· ,aıhsl·yet sablbi oldu
ğuıı u isb<.lt etmiştir 
~fik Saydam'ıa i.je başladıWJı 

güııdm bugüne k ada•r geçen zaman 
içinde, bence gö! önünde iu~ 

ması 1(ap eden f:n mühim noitıta 

şudur: 
t:Dtiıiy.u1ın :1eıi· tarafmı<1... her 

millet i üzen, her iJcti~di ır.e~l'l<' erı 

geç Tüokıyede biseedllm:.;,tı. • 

Nizamettin Nazif 
Mm.eller, bugtinkü harp b· .. 4 .... 

dıkl.ı.n som:a blr daha ve btı ('10r 
en Uıf-a& blı· .ı.ınk&a ve ı:rti.daıd"" m
kk veı-miıyecek. tarzda an.laıı11şla -
dır ki hlıç birisi tek başına bı. { 
tiSadi kül.t teşkil etmemek'U>du 1er 
v e edem8'LlE!I'. H~r millet~ h en1e.1 !>« 
sahad&ki ,ibtiyaçlarmı aıncak unıu

mi dl.Dya münsebellcrj lle tanl.&rrı.

leyabHir. Aksi takdirde, dünyari• 
h j,;sedUen hM>a!lili bir lıl<tısudi ıur~ 
luk, !>irini oldu;ıu g1bi d i.!wrı ..,·ım 
de cTgeç rabMınz edeı'. 

Bi.Jyle bi.1· de1erminiun k,ar.,ı~m.

Cla, <h<>ı· z.orluiıım on •oo gelip ~a.i
tığı memleket• vasfmı ka:uı , c011ın 
n-c rr:uazw.m bir çaiış.n)a \"c n-E: y .
ructı. bir 2C"ke eseı: ve bh ,:YasJ 
hür.er ı-Ayı.lması doğru ~1}r('a~ nı 

artık v:ı:rın ~i?. dü~ünCn, 

~ Refik Say dem hükUmet.tn ı.ı ou 
ba~arıla.ı.nd::ı U-; büyük ya ~ ncı. 

dan rı2 .ni ~t)fa-1 l • ·~ o· t ''nl& 

u11ulr:~ .)a1'1, gereıkt 
(Dcvaırı 3 üncü ~:. ııtede) 

• 
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HALK FiLOZOFU 

APARTIMAN ve KOMŞU 

Apartunaıı. "ki an'aneleri. 
ıuizdrn koınşnluğu katletti. 
Ve komşu hatırı ortadan kalklL 
tistüniizdtki katta kimlft otu .. 
rııyor?. Bilmi~orsunuz. Alt kat. 
lakiler?. Onlar da meçhul .. 

Ilercün ayni mertliv•uleri 
inip çıkıyor~unn,. Bir fevkali. 
de tesadüfle, kom~unuzu tanı. 
yor ve cörÜ§ÜyOl'•UDll&. 

Ne ~ilki komşu vır, •tık eski 
komşu hatırı. 

Bu an'auenin ortada• kar. 
bolması çolc fena. 
İnsan insana lıiı.ını olur, ııtaç 

kapının, altıo kapıya ilıtiyact 
nr, derler. 
Şimdi, bunları kim dinltt, 

kim okur. 
Apartıman, yepyeni bir ahlak 

doğurdu. Bigantlik, hodbinlik 

Bİlt REKOR 

KIJULl11Ş .. 

!ju i~ bakın: Sör adamcağızın 
9 liraya aldıl!'ı pabuç, bir saat içio.. 
de parça parça olnı~ .. 

Jlu, bit sür'at rekorudur. Arka. 
da ~lar arasında göruşüyorduk da, 
bii r1,di .ki: 

Yıldırım haı·bi de\Tindo de. 
ğil miyiz?. Pabuçlar da )'lldınm 
gibi parçalanıyor. 

Kt\DI, "LAR 

ORDl'SU 

Aınerikada, kadınb.rdan mü. 
rekl.rp bir ordu kuruluyormuş! 
Bu haberi garip bulanlar nr. 

C,'ünkü, Aınerikada, henüz erkek.. 
lrrı!.n nıütrş<kkil büyük bir or. 
du tlnhi kurulmadı. 

Herhalde, Aınnikan kadınları, 

Anı crikan crkckttrinden çok daha 
atı 11i olacak~ 

l\IOSTRALIK 

_'EUİR, ACABA~. 

Cir arkada~ ~ ıwlıcı Iıkratla şöy .. 
le soruyor: 

- :llostralık, gözbo) acılıgı mı. 
dır?. 

Bu sualiu cevabını •·ermek ba.. 
•İl: Mostra aaten gödtri kanclıe. 
mak için yapılan bir harcketıir, 

Gözleri kaııdırınıya ihtiyacı 
olmıyaa malıa mostrası olur mu?. 

ZCC.\Cİ\"E 

SfKI. TISI 

Z:.ıcaciye eş)·:ısı da güniin ıuev. 
zuları arasma firdi. Bundan böy. 
lt: :"~nız toptancılara zücaci)·e 
sa tıla<:ak. Bardak, ıaba, ~işe sı. 
lı:.ıulısı var. 

Eski çamların bardak. olduğu 
bc. ıt<virde bala, zücaciye sıkın. 
tısı çelı:.ilmesi garip değil mi?., 

AHMET RAUF 
_,==""""'== 

Yeni, modern bir ceza eıJi 

_TdQt viliiyeU rnMtev:incle ye.. ı 
A., ~n b.r •ceza eı,,... inşa o. 

tırr.ır.a..;ı karar ..-~· mlmı,;tır. 40 b n J 
ı:ra sarfocl.! 1 ~~ek o~~n bu iıı~a;ta 
şu'lı. •ta b :anılaralktı.c. · 

REŞAT FEY/I ---
n etrı~a bTŞt lika) ılı alılıikı., 

tisi katta olnraııların hft>ıı'll 
var. Bu alı:1~m ta•h ~ ~1."nua .. 
ııız ohlıaz mı?. 

Ne mün1küni'. J;i u1in uınu.. 

runda?. Bila!;t,, evin hoppa 
geç kızı, diiinle) i sonuna ka.. 
dar çevlrıne;vl bir "'le bilm•k. 
teıilr. 

Eskidea MnıJuntlll bilytifii, 
lıepimbln blly;llfi idi. ko".ııfU
nun küçü.,lfü hepimizin küçüğü 
oWufu ılbl.. . 

Kom.ıunun derdi, komşunuo 
ıztırabı, komşunun yok.sullu. 
iuıtdıı da mlifterdttik. 

Apartunan, bu iştir.ı.ki b or .. 
tadan kaldırdı. Ilodbin bir dü.. 
şünce tarzına kendimizi kıp.. 
lırm'" bulunuyor111. 

Fena! ... 

Ticari bir Anket 
Ticaret Vekaleti tek· 

mil ithalatçılardan 
bazı su a 11 er sordu 

'lfıetlret Veldlliği bıc taralltan 
•llrracat fiatllaınmııın .ı:r bir he.. 
defe göre iıst:ıkaırootlcnd.•·ilıme • 
sine çal~ıı<ke>n, dığer *ar&!ltan ve 
ay•ni zaman.da, illialiıt !:.Otlarının 

sey.-iıı-t i11<:1:leın...k ve l;alk;ıp ede. 
rek bu hustı»ta ~ikaıını:ıliınirı:i ta.. 
yin e'lnıek üzere :tıııaıliıt tadrleri 
aras nıda bo•r anket açmışt:r. Ve .. 
ıldllik bu arlket ııe birlik üyest 
olan ve ohnııyan İl'T!Q•l.it t:..cjro\eri.. 
nin 1938 ve 1941 yılları "çin.de 
getlr!oti'k1"1"i mallaırı ve 941 y • 1 ı 
sonun.a Gtırdar yapın oldıık!an 
s;pürişll"~i. bu s!ııat;iilerıden güım. 
rilklerm'ee gclm ş. y-0l:ı çf.;o~ıl . 
mış ,.e çlkartlm:.rnıs olanları ve 
bUınların fiatlarmı ıs gün ic;:nıı.., 
birlikler umuıml k.1tilol6klerine 
lbilchilmesini mwlıuri ııttmuş.. 
t1.K". 

Bu malumat tıırnamlanrlı.lüan 
sonra uımımi kjHpler Ş<ilır\miız... 

de bir toplar,tıya çağ·rı·la-:tk ve 
~et ne't 1celeı"n'e göre umumi 
un>ilıly~t1.e kararlar alınacaktı.r. 

Ankarada koyun etine 10 
kuraı zam yapıldı 

Aııkara 27 (Te~la) - Be. 
led>y<rmz koyun et.i fiatl.arına ki.. 
loda on klJl'UIŞ zam yaprıışttıır. Bu 
eurot·le koyun et i eeı...ı. kuruıta 
satı imaık:tad.1r. 

fakUer 
Ad<ıırada biır evde 50,000 Jldl<et 

s::;kla."'lml$ k.lbtit r-ıeydan.:. c;lkarıJdı
ğmı, Galatada b!ır k:ılıvecın•ı gizle
diği lıir tona ya~ın $eıkec:hı bulundu
ğun,1 d~ryuyot• ve buna l>E-nzer vur
a:unculorın ya!..:aia..1a.r:.k ackl.cUn de
mk pe.:x;esioe teslim. e~ıldi hı! !'ıtı:e
telerd~ o!tuy\>ruz. Bl' kabil harl'ketlc
.ria adı vlJrgllt)Cttluk de.\!!l t:ın b:r ş&. 
kavettir. Çünkü lhtiyaoından fazla 
cn:ıl alıp <repo etın.-C dl~t'r vatanda
~n hakkını ı••betmak demektir. 

KilçOcWc b~ yavrunun en n1a.ua, 
lj_.;.kıLa otan .fC:ke.:hü, Jitınbtı.-Slrlt yak
m:Jk için nıtej :x-ıyı1.n hast;:. fakL.in kib
citiııl çalmak; sı;bık•lı f"kilorin bile 
~. \'lcd.Jonf:ı.rr t:tr.yeret. yapa,. 
n\lyae:kI .. rl b.:f cltnaeıt.tir. ,~e elbette 
:t~ Lu ı.. •. lJ.iı \·i .. "llatlıliı~~·ı.ı.ı yeci ceıcni
y.;:t; b~e<; f d~ , ., n .... iıbt."$, ılndl:lrU.

dır. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Ronıan: 18 

D ..... rp, ım merza
ıarı bazarbyçr 

TLiri.:~ sözlü \."e şarkılı tilmlor ı·oi~ 
bette olacak ki, b.r çolt ı~lar, 
bu a:W: kordclal&rı ıeıt·iriyor•a..r. "!'Urü.
çe sözlü ve şark1h filmlt>r yan:na, ~ 
"'PÇO ı•ı1ul~ takot, Tılrl<>O • .,,.ı.1 ıLl.ırt
lerl de llAvc edlnız. Yerlı lllnı, ;ı•;,f!( 
ollX'sa. lt!')'redil'yor. Glkcl ulra::ıdı rot. 
cekllmıyor. Tll.i.1;.;ele:;'ırllrnJş f~.ln ..:ı:re 

~. ctublaJdttn 1.,.~a.;n. D.-.rJ a.r 
OC* deiil. Ben ~. kendi ı-..
Qatruaıı booiıınmt:J<><wn. 

Her mubittn ve cerr.ıyc l.i ... i..endt ha
IUSI loeı. an·a..., ve ıııren'1deti var. 
Bc7az perde ÜZPr'ndı se,-rcttl~lr..11 

manzara, blliyonr..:nuı k.f, 7~1·ll de!ll .. 
Fa.kat, ıoz!er yerU •• İnsan, bh' ıartp.. 
leııı7or. Heniiz TUıi<Q• il&remnif bir 
ectıeb• i"e lı:onuıu1cır ıibi oluyonu.. 
ııuz. V<7"'1ıul, lercClme bir kitap -
70<: ı!blsirılz. 

H~l~ baean, dublaj da JYi yırıpl~ 
sa, meseıa konuiOn adamın dwlal<lart 
hAlil oyr"1yor, tokat, kulağınıza. -
gelmcyor, çillllkü, 'fü.ı·kçesl bi!mlıııtiT. 

Müzt:c gcllnee: Yar. .. ı a!.lturica ve 
ye~H at rı."atı.:tırlar. yarı.sı garp nıUr..iği 

bLr kua ı kar~~. ı;arlp bir ınUıS!ki ha
vası için ·e .ıilıııin~ karn.akGrışık olu
yor. 

En i.Yi fi!m, Çt\'I"ila'ti gibc gösteri.
len kordeliı.lard.ır. Aıııcrikan dekoru 
ile, İ:.glliııc~ l<Ol>UJ"l• ve ft.li<• söyli· 
yen C.lm .cyretnıC'k ist~rlz. Çocuklac 
b;le, dublaj !rlmctcıı hoıl•nnı.l.forlar. 

D<*>' jdJn en çok h01lananlar, yaz<ta .. 
rı iyi \"l! çabuk aüAerr.iyeı~ler .. 

Bu. gi:OHer1 söylt!ııen !is.anı anlaı~ 

yınca, bitt:.bi, ya•ıi:u-, okumıya çalı

$1)'l1l'laı·. Yenl harf~~ri jyi sökc-rr.iyoc
la.r, yazı, okuına-d•n, geçtyor. O vaııltiıt 
mevluu kavı·orauı:.yoc. 
Balı kuvvotJi filJnler v~rdır ki, ya.

zımn ol:t.mn~ı. lis&ıun anla.,ılınası o 
l..--ado.ı.r mi.ilı~ın Oı:~ı!dıı-. l\teı:;.elii, korne-
di_ vot;\•ll i~ınlcr.nd~. operetlerde ol.. 
d.uiu a:bi.. ÇünkO, boylc !llnılcnlc a
sıl o:a.:ı. to.cii:ılar \·e hErek'-'Ueı-dir. Mev
zu lk!ml p!anda .rahyor. mlcltat!, b:.r 
.oeylrci. bıltka.ıken lıerteYI 1>nlı)·or. 

Ben, bö7le oıx-ITt, vodvil !ilrr.-ior~ 
b.ıyılırur.. ll"IErını yorn1.2z. Btltı.kl-. el
Iendl.ı:-h·. D~lrıya ha.rbınden -ev\.--el, böy
le fılmler I tanbu !da bu&ünltür,d~·n da
ha tok gOOlt·rılird;, Son zoınctnla.ı:da. 
böyle filnJeı e daha az tc5'1dill 1;dll!... 
yor. 

Haı·p ve c wluk iilmler~ ı:iiLel 
çevrilmiş olurı.a nen.tir. Fena çevril~ 
mİJ ol•r.lo.n lahaınm ü! ed~. B!ır 
il4 yıl evvel ıııotıırllon «Cebelü!:tank 
Cııawu• r:imi c:dcleıı bit p.ha.erdı. 
Böy!e lıe,.oconlı v~ muvılfaıılt ol mut• 
JrordclAlw-a her •.anı:arı rasUam.,.orı.JL 

Asıl harp •~ :aıuslvk tllmleclnkı 
ecn·oııu, herhalde AHupo hariı1 b.ı

tktcn sonra b~k!omck Uizıır.dıt. Bu.. 
gi'cı iç!ıı r.>C<.fıul l<;ylktu beltrs.'z bk
""*1m h~di&eler \'ar ki, harpten aonca 
te<en-<>ı.t•yie oı·laya ç>kııcm: vı bll 
Mdlııclerin !ı!nı.lerl çevrllec:eldW-. 

Yeni lıarp film sanayii iıç~. yu.Jeır
ce b!\kı t mtvzutt lıazrrlıyor. }ftrlıoJUe, 
ı.inema Alemi, ılnıdlden yeni mevzu
ı.ıro. hozltlanıııaldadır. 

R. SABiT 

Bira ve malt labriltJJlarının 
ödeyeceği elektrik i•tihlıüı 

re•mi 
Bin ve matı hulasası faıbrika.. 

!arının 1 kanun:ısan! 1942 ta·i • 
bindl"ll itibaren k-'lıovzt saat ba .. 
şma 0,75 !lcıuTuış eleıkıt.rik mlhllak 
re.ımi ödemelori kararlaştınl • 
mrşt.r. 

(HALK SÜTUNU ) 
llıtiyaç dolayuile if arı.vonım 

Güzel San'atıer Akadcmh;i ıa:eueıe. 
ıindenir.\. !ıı'lektep masrı!larım 1 koru
yabilec<k ın bir ücretle herlıanıı bir 
müeasrse ve,.a lİııCSretıhaoele.nte, m•\.o 
bıı.a ı-e otellerde y uıcılık, ba.V.cılık. 
ta.nif v ... ire iş!e'i yapa.bllirım. ic.a.. 
bında ruut<:.ber ltet;_ı de ıösterebilir!m. 
Son T•!ııraf Halk SiHuııu Metımet 
Kemale mGrae:ı.allerl. 

Bı:rnı 13yı .. 11<en, Nevinin yüıunft 
dah ~ d'!~k•Ut: b :3kryo!'du. iıa\•c etti: 

-- lıt.:'"1in,uyor~unu?, dc,ı::.t mi hill~.ı.

mcrcnd~? ... 
Nc-\·'ıı. s::ığ" elini na,·adi.I ..-alladı: Seni Unutmadım 

REŞAT FEYZi 

J.fer.:nu mCrd!\ ~'tırl ~*t.ı. Ca:nlı 
l.:apıd n g -c. .. , t.~ an e:O ~ı· ... ı 
,._ın it~ b&.! ıı...'i::ıya doıtn, :.ttı· Su
aı;l l :.r boyu. .7ah le ,_:,rcllt ıaçl'1-l1, 
k ı v.- derin ba5t ta-:-, sıvı-i ~nesı, 

'~ 1?cıli. yc.ız; hatbrı Ue h.iy•l ude 
c:tn ındı. 

- A.~ınn:ı . Üt.ülse:n ne ~·A~J.r tı
zLLn1.esen1 ne ('rk:ır.. J[O\~rdalık ed!
y-or, hc.rr Ş ı,.;l, Ö~t7 dGı!,.u g.?lir, 

t b~r .stirü pala\·ra sa\•uru . y·inc n1t.Ufl-

TV 
E le!'! ab.llı, ..v;ıı uyanor ~yan

' ız. Y'-"ındakl k:>ryolaya baldı: Y 
:.ı:.: d"'1a lııç bozu!ınam..,u. Nlll"1 Y•l
rn ı.,. ~· ıeor. yıne ıeh1'e'rn1Şti. 

Genç kodsn, g~o:lorinl t:ıv.ına dd<
t , dlişü:ıdü, t~zliltiyor mu1du 11

• L'-zLtl
n C's :A:zmı mı,ydl':'. Soı:ı'"a, kend! ;<en .. 

~ ,..., giıldJ. Ad m ııen de. dedi .• He-
r. ~'l&in tabıt, ne der.Jr" .• • 1 

K ıyclarun yanındaki alç .. k ··on'.0-
c n "'erinde ı::aıetwr çelcti, aldı. Şoy
lo ':ılr ı::öz ge.dlrdi. 

Alm•n buı> tei>I il: Artık RU$ -
du>tı dıye b!r te;alck.U kalmam)Ştr. 
~Ix .;ov .r.•u z mesclcs..ai.c, . 

E ~~ lı r h 'ad~ 
Y i tramvay t .. dajlan gelmcdı.. 

ğ.n<!en, tı.rnbslar fk 1 ay $00ır ~şlİ"yt•- 1 

miyecek 

N"t\in, eıtlnden gazeteyi attı, yat.JK
laın f rLı ·~. Ayr .... n:n kar,ıstınol l'-'\:
fl. i · defa, çıplak ve yuvea.ı-la · omuz.
la;:t ii,"!u de luı:..c t"I" göt'dh. Dı..ı:to:t"a.· 
!"..ali:l...1 t ... i.11 1.ıtr ı:uıüı:nseu.eı dotaştı. 

Demf~ bıJ kadar lruVV•"!ie ıauıyoc.·
du. 

Geıriııüi, Dildcatie yüzüne bakll. 
Gö.zler:ıtıjn ö:1ündaki halk.ltar da.ha 
ı.iyaGe n .,rarnu • koyulaşmı.ştı. 

5ab=.h~1',o.nı a:~ydl1 sa!daıiıol kapii)Fl 
aotı. İclt.I, b;ıı;yoyu ha.zırlıyord•J. Ne. 
,.;,,, gorl>D< e: 

- Ka~tıııu.z nu b.:..nıınefen<ll, dıedi 
- E::.:ıyo tıazr mı?. 

- ıı.zır eferıdinı .• 
Hizmetçi kıt blı- l.n dur;:Jc.lad .• Son

ra boynunu bilok«ek: 
- Beyefendi dün g~ yiı.e gelme. 
;s. Dedi.. 

k:ı l:f nrk3drları l'e \'e ,.,ul:ırın !~ilrı 

ile bi~ yor1e V>phıntt> 1:1&.t.crce müza~ 

krr~ elııJlşlErdir. S\Jn a b .. ra: faz! .... c:ı 
içtr:L lordh· vzpuru kaı:ı .. n~ı .. hı-. Esir.! 
g!'b~ r otörle. d<.? ·-ıcm~yor, san . .:ıı;.l 
geçrr:.eyi gözU lı.;,t-:arrş~ır Üziılc .. ck,. 
hem gı.izcl kJ.rı~.nı dil w.erclc bıt" o
te:de yatrnıya nırcbl;r kakut,tır ,.e 
guı.unc hiç ı;;yku gi-mc-nişhr. 

H•nım<>fendl ııözOoü b:tirince, icaı 
h<"n~en Uôvt'.l etH: 

- \.t. bUılUn, bunlara da si.zlt• iıın.nı. 
dığıntzı zaı-.ne:der. 

NC\'in bir k<ıhkaha :lUı: 

- İıntı.nnı tın ne ('tkar, i.n.ar.n,arnı
şım ne tıkır?. AldK'fl13, sen öyie şey
ler<' . 

İcliıl, gı;.ı.,"lıll minalı micıolı kırpa
rak. baıame!endiye Jordu: 

- Siz de hep beyefendiyi dü;ilndü
nOz de~i' mi b-'1ım.efend:c~:. l', .. Gö~ 
zÜI\üze hiç 11yitı.ı gi~ii 

Novin. hl=.elçı kızın 1il-ıline bak-

M HKEMELERDE Yaı.a.n: 

HÜSEY!N BEHÇET 

• 
gır sem "Ağustosla suya 

balta kesmez buz olur.,, 
- ins:u:un tıı.lii olın.adı nı.ı F!atun ı 

o~a na~rile ... 1:a_Hi de old'U ~:u, taşı 
lu'-S.3 a.tın ke&ılir .. Ben öyle bir bt· 
çarc:r .m ki. a!Uııa el uı:ataam, t ... 
loprok olur, 

- Geç etımcl!:rı, ıeç bunları Tatııı 
dedltı.ıı, de necllr!. Oa pata.l& ta °"" 
dan. ver .•• 

- Caoı.ııı, tlınd• bir blıtim Sadirl 
dÜfikl., Bir de bana bak, Evlendi.. Uç 
q -u-. l<ac&ı muz bio liN mlru 70-

dl. Bir laç ay oonı:a PilllllCodan pan 
kazandı Adcuından bı.ı haxp vaı7y~l 
ı;ıldtl. EUnd&kl mal Qç mı..ıı para etti. 
Şimdi zenııbılar aruında ltalıldı. Bir 
de beııi dil;ün. Evlendim .. Bir le~ q 
aonıa karın h.astalıwıdt. Di1n71 kodoır 
hekim, liiıç parası •• Öbar ta.ra!tan 
iflcn, g(;9t.en loaJ'bclt:n, D!lkıkAnı ka.
padın1. Dedcan, refika •!.zlere !ımür .• 
Bllabuliin perişan oMuın. Alacaklan
mı alamadun: Gö:üyoı"SW\., ııaıa on... 
!aria u<ı·aşı:;or m. Bu benimki tatlı.. 
~iz~.ik değil df", nedir?. 

- B:JT' :.vı. """lan, Sud1n~1 :ı.kılll
lı..:, senin.H .k.l~ızlır~t . o bruaplı ha
reket &llL. Sen he .. p'1ı ha.roket et
tin. İnsan, talihini konal yaratıT. Ta· 
lih, kuru teaelliden iba1·et11ır, Kend:ıı 
hata ed.~rsta. Ilata.ntn cpzuını çef(_aı: ... 

ken kendini avutursun. cTalih.ın yok .. 
muı!• d...,. .. Talin te<:tblnlen, blr de 
tceadwte.ı ibarettir. 
~-Canım eten.d;m... Böyle deme ... 

İnsana blr kore Allah •.l'llrü ya ku· 
lwn! :t dedi ıni~ yilrüyor. Bi.r de dur
durdu mu, halin har&ptır, Ben .sana 
ta.lib.~iz!iAınım ııitlyesin1 anlaMaın, 

Sürpagop mezarlığı anaları. 
nın 3 üncü partui de satııa 

çıkarıldı 

Taks".ıır.ıdekl Sürpagop mezar • 
lıığı amaların.dan 3 üncU pa!lii de 
Belediye tarafından açık al'tllıc .. 
ma usulü ile m:Uaıy«ie suf(!bi!e 
sat~a çikanlını.ştır • .Bdher met .. 
ro muı-a.bbaına yfrz cHi lira kıy. 
met takd:.r· olunan bu pırrt• bin 
mfu:aycde ıle satı<;ı 3 '1lllba-t salı 
giill'ii saat 15 de icra oLunacııktır. ---
Kumkapıda bir •Üt damla:•ı 

açılacak 

Kdrn1kaıpcda bir ~ dr.ımlaıiı• 
11Çılarlll< m<!ııne ~tt>ı:iad<i ~ 
lııırın muay1?ne ve lt-da<Vi d.'un • 

m:ısı ıkarar!aŞtırılm:.;ıt.... Bur:ıda 
fsıkir, çocuk ı a.nncıcr'e ht'!' gün 
pa.rasız olıa.rıı.lt. muayyDn bir mk. 
tarda sii't ·tew:i olımaca.kt.ıır. 

GÜNÜN 
' 

Ansllttopedlıl 

' Makadam şose 

&üınle.r $i,lrel·; hıı!Loı.larca blttnez. Şinı
di y:ıne ~l gözüm seyir'.yor. Hani, ner
dey"•e bıı- talJıhs.lzU:k haberi alirt'in. 

- liftle böyle ieylcre, bWbUliln 
!n&nm••m. Yol< eol tıözU aeylrin:e fena 
babor, sat ıöıil seyirirle hayıliı ha
ber alınırmtt. Yok, la an•n avucu ka.. 
fınlllS.> para 1.ı.rm14. Yok llJ'•ıı k"ol· 
Zllr&a 70\a tıidcrml,;; yok bCmom 111'1 
k•fllUn& dayak 7om11J .. Kula{p çın
ı.,... anarial', 1ı:u\almda ha.raret ıı;.. 
&sedrt'Mln çolt:şlirlrlel'lnlt.. Mit oi(ll 
miJ! .• Hepsi liıf, . 

- b1tc dcrr.c .•. C<l· dcılediaı be-o •.• 
Bu aralık.. sıtz henız1 ı. çt+;Lk yürzliıl 

bir tıeıl'; 7anlar1<1a yaklo:ıtL. 
- Bizim palroo. d<>dl, !cna halde 

h ... ta ... BcıııOıı ..,ıc·m:yccok. l!:Yde ya
tıyor. Bel\ de s!.ze onu söyllye<tt.· 
tim.. Sld ıuv<>rdllm. Bua!ln ,;, ıı. 
rlniz. Gelcceıc oeltt ele kendi ıelecdc. 

Genç uzaklaştı. 'faHhe ıruına.'"l, \nan
nllyana, 

- ıAgust:oma Q:ya git· .cn11 b<ı.lta 

kesmez buz. olur, Dul k•dını talip ol
sam, eJi k..naı:l k z olur.• Dedi. İıtıe 
lalihshliğım bura.la cl.1 yetişti. Ben 
ıana dt"medim nıl, tcına bır htbct ala
cağ:m diyt>! A•'\•l<Ol h..ı&lanm ..... 
Şirnrli yaJnız girccojiın. İ t<-r ınisiın 
ters b'.r fCY &öyleylp te dl\·D,)·ı d;ı 
kaybedeyhn?. A1aca;lımı abmıyayım. 

Bu. sırada ınübdjlr seslendi. Tıa.llı1:1e 

ına.nan: 

- İştıe, dedi, gld.iyol'Um. Bu dJ ta
lih.sizllgtn. danıska ..... B•kaJım ne ya
pacaö.ı . 

Boynunu bVkLü. ı.ıelU1 ıxe!\ıl mah
kemenF.1 kA.p~mdan gfrdi. 

Zabıt katipleri hazirandan 
itibaren yeni derecelerine 

göre maa, alacaklar 
Zı!lnt kı'il'.ıplernin mahsus b.r 

sıntf hru!mc g(<tlri!mca:t:ç:n ıcal:ıe
den hınırllklar ve t~-bbüslcr 
miiRbet OO:ice vımmir< üz-ı>re bu.. 
.ıunm~'<1adlll'. Ör.ıümürıHl<J hazi.. 
randan >• 'ıbar(.'T! zwb:ı: k · tipltti 
bu sur.:ft!c derecelore ayrılmış ve 
maaış1arı da ona göre tori \>len • 
miş olacııklardır. 

Maden mektebine leyli ve 
meccani talebe alınıyor 
Zonguldıkl&ki Leyli .-e lll=an1 

<Möderı Teloni•iyen Mek:tebt• ııde 
l.'la.rtta t..edr.:>;)ta başlıınıla.co.kt r. Bu 
oew-e lç!n orta mf'k<tep vey-3 orta 
mektep dcre<'&'llr.doki '·ıı'•t me:deple
ri mczur.ları arasından l:ntıht.nla tale
be allna(· .. ğı dun i\taari! liüdü.rtü"ilne 
tebliğ oittr.ına.)tur. A{<klQ}>tc tah3H 
mü.ddO'li 4 yıldı.r. Talip olınlann 16 -
25 y~; a:-a-smdo. bulunmaları ,.e azami. 
23 Ş11b2ta k•d•r mc.zdQr ln*ktııp mil
~acaat cll'T'r$~el'i ic<?p eylcın.ekted.tr. 
lmt:han 2$ Şub• !Ildır, Ve yalnrz he
~- hendeııe, cebir ve TıMcçe dc"'1t
a·inden kr& olunacaktr. 

Yeni Noterler kanunu 1 şu. 
batta meıJkii tatbifta konuyor 

Noterk.r kanununda icra olu. 
nan son 'tadi!:,t dün şc'hr'tnle<dekı 
a takada r 1'lra tebliğ o ltinıtr.-ll<; t u.-. 

Yen• kanun 1 şub:ıf.tan .tilba1....,1 
mevlki:i t~~blka grecektir. 

HASTA 
Çocuklar 
Sanatoryomlarla preıJCUl
loryomda Çocuk Esirge .. 
me Kurumu emrine birer 

pavyon ayrılma•ı için 
teıebbüılere geçildi 

~ Es;rgcınıe K~u Be. 
yazılt ka21a kongresinde güzel lbit 
ltacar veriltmi:/fa: · 

Marnılekc~iın'2ı:n baozı ye.-lerin. 
de "ttcım•'n dlllıa zly~ çocuk • 
lat" üzcrtndE> müessir ~ na. 
~ d'koka~e alı~oıırık falı::ir, za.. 
yıf, ~laırın h'L>talıık'lan kıorul). 

malan içirı ç111l111an kurUıııuı bu 
mew:u ü-ıevinde de el!:ernrni!)"Eille 
du~ması tı:'ka~rür etrni~i.r. 

Bu kırar ciilnle;:•ınden olarak 
sana.\Oll'Yornlarla provantoryom • 
da !birer pavyoııun, !akit- veranli 
çoculklarla vert".me ım!ü!ttıı.!ı'!ler:h 
'tedavil-Or'•ne la'h>J's -0lunrnsaı iıçin 
Çocıik ~-r~me Kurumu erno·ine 
vcrjl:nc~: zlakaıat:ı~~a U~n !Etıene. 

celk'ttr. A -'kırdarlım:a buına im • 
k:ln gilı-ü>m~diği ta1od:ırclc hiç 
olm1'2'Sa s:mat<ır>·c:lrrl!arla prevan. 
torytırnda ~'ırndilik kurum için 
·beşer yatak 11yrılmaı;ı r'ca olı.ma. 
cıfotır. 

Bu yal C>klaı:W. haSt a, f:ıık:c QO
cıiklar ya'tmlarak tedavi oluna.. 
caklardır. 

HABERLER 

YILA.YET ıJ• }ELEDIYE ı 
+ f,a"ag:zan.14 L.ahdit ediln1C!l6io.. 

den tın-~taneJerJe diJ:c.r t.ı:ıu mil""'GCeee 
lerln muşk(l1 >1lz!yote du,ocelderi .,.._ 
la$<lcl: od•n bu gibi ınüaoe3eledn 
ta<b>t t b•flımm.,,tır. ııu llib•~!a ı.aıı.. 

dld:ıl tuılrıkındaki l:arar Perterr.he ıil· 
n\ale kadaır tehir cdl.lm..i.Ştir. * Fi<ittrlkteıı ıaaarrur eden b" ıro.. 
ınt.y0n ıanl>rcle ,eçnı~tir. Ş•r«lilil< 

wnu1r• ttn,·iratın Oçtı Lıtr1 kadar br 
tas:ıttu.C tem.1,ı edi '~cc!c:tır. Du nle'yao.. 

d;.ı. ~.arr,vay JQier~crhı.ı de glın.ü.n mu.
IJO')'en aa•IWrlne lnhlıar ethr!lmeoi 
d(lşüııılltmekted ir, * Şt.bot ayl l'kmek J<arneledaln 
tevz!atı taınamen bltn\lfk. 

TiCARET ııe SANA YI: 
* şekenleıı m:ıttıUl maddelıer;n fi

atl<ri bu~rını....ıe teol:lt edilecektir. 

Bıı rr.tddcler i.ı;b~e bulunan Jeket 
rrJk!ard!n go:-e art-fırı!.zt3ktrr. * M:ürııicıbe Kuın••1ollU lel;'ln ııe. 
nı.-ye rotaran bu yıl h•Y•t paruıt.ıtııtı· 

nıo aı~~ ni.obelinl l~lklke b;L;la.ı\,... 
hr. Bı~ husuşia Vokıı:t.•:e maLUn1at ve
rilecel:rhr. 

+ Bt: güıJetd.c lıar\~tan 7S tem kıa ... 
kao &ı!:cceti öı!rtni.'ml~tir, 

+ 1~· ~t:-vl rınal"'t' yasak ediı1dl4Jin
Ceın ~br!k.alann faa1iycU d11nnt.1't1.ar. 
P.ir rı11ktar irı!:ı.:l~ n1Usaadc cdıhnhl 
ç:n ,\~raya ınUl·:ı.c!i a"tler yapll:n~hr. 

MÜTEFERRiK: 
* Yusuf lmı :--.ri~ b!:.: genç Ütıl\·er

s.tt'doo ~•i<i·lı I• ıto vo ,aplca üe ya· 
k.ılatun~tu·. 

l~çen yıllll we lla ıe• 
ıerkl LlbJa laarellAtl 

Y.uan: A.. Şalrrii ESMER 

Ddrue halta evvel İngih!7!larin 
taarruza .geçrnelenle başlııyan şiınal 
A1ıılka lurekıfftı, ~ _,., Ge. 
.nın-a l V ıwe'l'hn Graıııy:m l oırltı • 
ları.tl& k.aışı glrl1'li'ğl 1aamız haı. 

l'lketiıni ıniırımya ~adı.: 1111 
ıbareıket; 1talyanlaT taıraiındaO 
gelidli. lM<l -.?g> soııb~ında 
Grazyani çdk!tarıl=I tqıladığı. 
ıkuvvetle~le ve bü)ıiik hazıırlılk • 
16iltl'.ın ·90nra, h'byarlıın ha.-eket 
eıkrtık :i\'!arsa.1\Lı'truh'a dbğru 

yürü:dü. İtalyanluın Mw') iB • 
tila elmdeor yakın b'1· ihıt·lmal 
glıi görıüni.iyordl'. Falcaıt Sü<Veyt 
üzl'ı+;ne yG riime!< ;çın son hazı.-.. 
lotk yarııl~m !ng'liızlcr geri vll<'• 
.du!ar. Ve İt&lyar. lruvw:tla-i, d.a. 
ha bgT\.'Sll bu lmvve:tlcrden d<ur
tul:ibilctıler sohığu, A edahya'da. 
a'Jdı!-:;ır. Grazyaıni, lku"o."'\'etlC'l'iınin 
ve techi.zatmm. büyük lo..rnıı.1.1 
inıglizl<ı>re kaptınlı İt.alyanlar-ıw 
ııığır bi.r daııibe yed lklerir.e şıü,p. 
!ıe yoktur. 

Fııikat İngilizler L·rDyayı Trah. 
lursgaqıtan ayıran yolun kenarı na 
geknce; karşılarır.a boklorr.e<l'J'k. 
Je.r.i bir dili;man ç11<1Y'.•roi•: Agc • 
dalbra bölgcsmde Alıman zııC.h 
ve motör1ü kııt'~laı:ııırn torgilk .. 
!erle temasa geçi ikini bild~a'il .. 
d'·ği z~ bu habı!rde ıı.:.ı· yan .. 
!ışlıf'.( oldu!?u zann.alihnlştl. İn .. 
gil!'zler, A.Jroenize hakimdiler. 
Hal:>ı11<i Al>ınon lkıl'a'ları ş' nal 
Afr'll:a>ya anoak drntrr. yoı:te g 
lcb1Iirk'l'd . TaiYyare ile b'Jr lll'"<
tar a~kerm g~b:lectjii farı.e .. 
dilse b}le, İr.gifüicre lkım;ı tıaır. 
ruıza gcQ!Yle)<i göle al:ıcak sayı ve 
klPVl~ll'te Alman s~ı1<cTi ni n lm 
>bölgeye tıaıııl gc'cb ~cccği lil!l la • 
şıimamırştı. Fakat gün r geçL'I\<.. 
çe. şlımıl Afr l.va~·.a g6Qnıo~ o\·an 
A'1ıan krt'alarırıın büyuk lkAııv • 
veıt ifade et!tı'.lklıed gör.O ü. Hu 
s.rılanla Vavcl de ıruvwtıeni .. 
nlu bir ltısruıııı Yunanis:.ıma r fr. 
miş bulurDuğundan Airnanlar, t .. 
talyan!arıın da ya.rdımı>" taarrt:"a 
geçer~ İngi tizleri Ml'""'-T" in;._ u -
diuı, a. kn<l.ar g:r: ath 1 a1". 

İ:;ta.nl.ıu! , .. e Ankara Be~ediye Re~ I 
lllv~erı"tUn ı.uete-lerdc:'rti yol in$a&t ve 

rrün.ak.:ısa ~ltı.nlaT1nda lı!T kuıııı c~.d

delerın cM.aıkaıd&ın $ollc• h&l.-nde foşa 

olun.ac:a!ını göf"cn l>aı:ı "ktJJ. ucula·rımız 
cMakad•m Şo<e• t~btrl hakkında biz
den raha.c tıoteınekt.:clrler. 
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Bi;ahare ~Hzkr, u"un ha 
zırli;ta-n sonra b'r daıi:ıı:de Mı ı. 
veı· km.,,·etlernni yok dtm:ıye i<a .. 
;r:;ır verdfi.er. l!Hl oonci" y~v. R'J·· 
!arı, İngifüh:ır iç il bu 'tl"'ıınae fır
Aalttı. lhun hNıd:l!cta.n 8Qnra n • 
lıaı_\>c~ tngi1.iz <laal'l'Uıru 'J.~ 
tııtfla kadar evvel baş!arlı. Ve 
İng;t,-z 11Lratej:Si11rn ~f.;,, rr.ıu t.. 
la,ka düışrnanı yo.kctırı1~ o!tı".Jh 
Jel- Fakaıt hardk;i;t baş1<.d·fv'.~n 

'b:r h:dtıı. ırnır.a İngili:ı:lorin ıı;!r . 
1ı'1r:eri teş<lbbiisü ;Jaolaıy 'külıııy b:.. 
şartırruyaca'l<ları ı:ınla~ı"ll:lı. B'f 
dofa m\:.wcr ıkuv'\"etleri zaın ye 
tahınıi.n edild'ğmdcn d::.hrn !.t.Ll 
çıd<l'.ı. S<ınra mihvercfü:<" bu d,. 
ra. Roımme ı g;.ı:ı l bu haı:b 11 " .., 
us.a bar kumandam taraiır.ıclan 

mctarc edil';•yordu. tngü'ızler, "'~ 
ıwtıltş!a Tobnık i~ lblrl~'c 
Roınmel ll'uvve-tlerin~ sMmııya 

mıtVaffaik ohr.~l""":ı da ııaTan 
kuıvvet~le sarılan ku'IV'Eit.Jc.r ıı
r~md:ıfkl niSbet o kad&r büyüı'.c: 
otmndığmdım R<J!Tllllel çerr~rı 
krtdı. Y.e bir aralik ~liıLlET z·c 
bir duruma d!ŞI ü!ec. F ııkııt Mı • 
ı;m!an )""'~ı k-.wvell.er ve )'il ni 
tech«zat ~--ete M'ilıvercik>ri 
Libyadon ıııt'tılar. 

Bu tab~ı-; bu cins ~uscleıı.-1 İlk def:a 
yapan ııd.:.anm adı.-.cl.:tn. ötüt-il kuıllanıl
mak:L:ıd~. john Londe>n 1.1.ac Ada ın a~ 

U gooç bir 1'k<>1;yalı dnho 18 - 2{) :ra-
0ındz .iken yollan \'C ıdtaklara taş 
~mek usultinü ıcad etti. O bu iı;e 

1787 veya 1768 de b•}•aın,.tı amma, 
ancak 1819 da İngiliz hükC>mcti ona 
btr çok yolların t.lmir:nı cih.:ılc> etti. 
O gün bug!>n de, bu tütlü ş- "" :ra'
lata M.ıık.ıdam '°"" veya Mak.,dam 701 
aıh veritmlııtlr. Ve ç<.Jc muk•vlm, da· 

J'l'ftı.lr.ll ol<lllğu müle.ıdd.ıı te.ıri.lbelft'
le .Uaş:lm:ıııt ... 

- Çok söylenme, ıirndt, dedi.. Hay

d r glt "'" kahva:tıyı bnzırla... Betl 
tln:dt ba.nyodah c;»kanın .. 

Nevin, hiımrtçinirı •rk<i.'iındJn ka
pıyı h-a11.1dl, !l:.nyonun içindeki Jyna .... 

d:ı yil'zijne bir d3na bal<tı . Sabılhlıtı-

nı çı.k.:ıl'dı. K.C'rnb:n .. 'Zununu 
attı, banyoy. gll'dı .• 

* 

flrlalıp 

NC\' kahvaltı ederken, İcliıl, ıra-
su.n~ b:-ı:-ında ayc;.kta d~ıruyor, ser-~·• 

yapıy\)t"(fu BA'" ta.raftan da. çmeak luç 
dı.:rmı..yordu: 

- H,.ıımeıendlc;ıim bu SOb•ndan 
da a.rt:k b~t m \·a~L..hl. 

- Yl::.e. ne yaptı, ktı'' .• 

- T· ttunPtt , !-rn b~nim 
sin"~ olac.:J.k.iıı~ diy .lr .. 

Ne\·i1ı gi.ilerek: 

- Fena ,·nı, a.~l•n gibi adaın .. Ne .. 

ııl va Pu:ıısı da bol .. ıahat.ı iyl.. 

- Pek.~ llı.ılUs~yi ne ~ at, .. .ıywn, son.
ra? .• 

- Şu Nt.ai Yılın:.;.wı c-;Jct şôl'&:tl 

mü~ .. 
- Tabil .. Çocuk ha.ta ı>ld· ba

na ... 
B:Zaz d:..ırduk. an sorrr ... : 

(Devamı \'ar) 

Çıldıran Kadın 
l:ıehki karar1111 değ~iş, Nec· 
de-tiıı yanına çılannıct.n v~
m'§'ti: 

- Yü:zimü şc-y-tan~a<" göcnsün. 
D:y.or, -Odasır.da hem d<Yla:şı-yur, 

hem clleı<:ni uğ~luru}"\.--roo. Mü. 
~edrdil ve kararsızdı. Heye • 
can b r t-::cmla-n, h'dxld, =b:~·et 
kc;P.<ai·n mest':s' bir tar::ı!tan. her 
an dA"ı;yor, b .- saru~m. bl•· sa
n'yes!ne uymwyor. Haı'buki, o 
NwJ.i\ !le N"ecdc gr~:nc1•yc kcdnr 
biJtün ı.ıoıhırsıızhğlk, ;kiııl. n• dP bir 
arada, bir and:a görmEık, d l·'.n."n 
döndüğü. güc'ü~ün yett ~- okular 
büüi11 k.iıi.ni, bü•li.L11 gayızmı dışa
rıya vı.ıaımak, ~'sine de bol b<ıl 
h<fkaret etmek istiyordu. Hele bü. 
tün kıı.hahoati, bü.ti.ln giiı::aıhı N<c
Udan bföyordu. 

Necla ge}d!ktcn ı;o.n.ra ise gö.. 
zünü açıp kapay:ııc•ya ıka-dar ır:ık. 
r.ni değ.iışt!r<li. Şmıdı. lkend ku\.. 
dine NC"Clayı afk<lyoı·, hm- şeyi 
NE'Cdett.en b' i.:yor. 

- Ah c' ha:>n 1crİ'f. ~-:ım lıa.. 
yat·ımla aymı~ıor, ~> ıbe-ıı· takip 
cd'.yor. Necliiy~ s:rf beni delil'\ • 
mck l~in kandırmarlığl, b'n Ç""fi~ 
hile ve hud'a~·a mürncaat c:lmc-. 
d j(i ne mal i'ım' 

Diyor. Bunun · ·111 de salooa 
inmeıook, yalnu Neıcta,ya soo de. 
fa birkaç söz ııb ·'emek, Necdet. 
ten ayrılmasını tavsı;ıyc e<tmclc, 
ooz dir>lciEmed 'ği bkdiı-de O.,"'.''a. 
ı>mt ver.p ayrılmak, kcndı der • 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE 

d:ıne yanmaık, Nrodctten tnıtıkam 
almağa hazırlatunak ;st.yur. Da.. 
Uakır ıillim b<ı tcattıü.r böyle 
de-.·am otL/o:çe a,şağıdakilcr de 
cıiltdıayyir, ~n J(.pheye 
düşüycrlar . N' hayot Necde~: 

- Nectü .ka'.k. Bt>ra.sı da hrnüz 
ıoeoin m-in. Büsbütiln ll}Tıknadı.n. 
Omm t.JZ'ıınLc gödi.~eği yo!k. 
Mu.>na.,ı ı bnn oud., söyUyecc.k • 
leri11'. .wyro d• ı;·dclmı. 

Deınl;;c nx·clmr olrl<ı. Bunu 
·b<>ı: .. ~·c söyl:eı•kt'-11 hç~n için dünyayı 
dar bulan bir ka.µ!anın küıı>rcmesi 
g'.bi kafuin'rı hkldet ı·e heyecan.. 
dan k.-lıı::ı:tıı'\1!' .. s'n:rkdn:n ka. 
tılaşt,bı ilı, goı !f: r.~n dör.-düğunü 
duyıı)<.rÜu. El; r, Mualla gdk ve 
en •rnın~ n b;IC' elı:.ı b'raz haka.. 
ret eder.s~ d~ı h:,l en şedi1 suret
te mı.ı.t:zJKlc C'ık'cl.'Jr. 'b<!'kl gırt • 
lağına da sar .. !ttca1.:tr. Sar.~"'C'ler 

ge<;t k~C' btJkooar asab'l~ • 
yor, hı>r şcyı ?tUınmde -bu dere .. 
ce büyül!>th·m-dtı. 

Necdd 'n halnoo'ki dt'ğiı\-."lkliği 
gö~ ve atohet" mcçhu~ bir \'in. 
gar kopmıı~ı":ı ı:s!a razı öln.~k 
:13tcm yen Nccliı, Needel'n tav • 
siıyest üwr:ne salom:lan cı'ktı. hak. 
tı: .Muoalliı. rlindo yine beyruı: şi. 
şes' merdın'n bl~ında•p :hrdıs'. 
nm yukar; ÇtklŞllll StyrE'rli)Yır. 

- Mualia, bi2e boykot mu ilan 
ettin? A~ağ• bil~ mmed:n? 

- Ta.b.i .,.:ncd,m. İnı;ı de men. 
ckburwı ymünü mü görecaj'iın, 

{De\ ... tnJ. var) 

:tng'1irı:krl.1 mitıvea::~er'i k:tıv:ı:
ladt"m, ileri gJHilcle>r- had, Vave. 
litn geçen sene Graeyanfı}' ı .lııı>\' a. 
larken, vardrğı hudut'lılıl". Ve ge. 
çan setıC Agerdahy!!ô-n varınca. 

! · karşı ta.aırruzla geri atıldııkları 
hatırlandııkça, bu de!a da Agi." • 
dıııbyaya •-arır vll!1!Iları, a.yn; ma-
My-elte tıir karşı taarnıızla, İll\1• 
iaJeı:'ın gctıi aıtılıp atıl!rnıyac:k • 
ları haftalardanberi' z:h"nlcl't m 
gul dm bir sualdi. Hı?r ha:da 
İ·17giFrzler1n dokuz lrn{ta öı:c 
g'..r:çtiıkkrI taarruz hu.rc.tk.c.tn · t 
d~man1 yaketımektcn ~:u·cl o• 
lan h~eflcrln? henüz el'dc e".lcm:'• 
d.lk!cri mtııh~ld~":'Zdır. F~ıkı::!. gc • 
çcn S('tıe'\d abbclc v.~rrım~-z~ 
lç"n frgil"z1l·r·ın Agc-dal>y~on 
i!I "'i (''der-ek. cl<ii..mooı rö!•·!-e v<"• 

ya çôl ikr:lerimle Trabluegnırµ • 
ta )"aikalıyaraık bo~'l:Va ç<1!1"a. • 
cakları zanned.liyon:ll.ı.. T.am bü1 
sır ad~ dır ki, Romrne ge(;~t1 ~e • 
ndld geri vuruşu anrl.-an bir ct.ır• 
1rc iindlımiş.tir. Londran;rı da i"i• 
raf e"t'@ne gö~. tngli7'er l>~ 
daı'OC netcesi<r.'de Ag00.2!b•rar;ı b•• 
r::ıkaraık ge'ıiİ çek.lm'-şk'ı-d"r. f~· 
ka. bu dat1bımin geçen s ıre:k. g'• 
hL İngil'zlcri L;byoadan atmııl< ,-e 

CI>ev•m• 3 üncü Sah:t«i•l 
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T (Bu 1ıızının mcliaılert Aoadolu 
A!anst bültenlerinden Oı1lınmı.ştır) 

Avuıtralyada umumi ıe· 
ferberlik - lrlandaya 
Amerikan kıt'aluı gel • 
di - Alman denizaltı -
larımn faaliyeti - ja • 
ponların Efganiıtanda 
diplomatik faaliyetle -
ri - Doğu cephesinde 
harekat - Uzakdoğu 
harekatı - Afrika harbi. 

Telhia eden: A. ŞEKIB 
Avustralya I!:rrbıye Nazırı 60 

Y ında.n aşaı;ıdak.! bütün <rkek. 

terin Y~larına ı:örn gerek faal tiıınen taııaıfında.n yqıılı:nalia.dır. 
orduda ve ~rekse yarıLmcı hiz. R]<:ov <lııesiminde Rwhw: pırrn ~ 
metlerde çalt.;-m:ık iizere sıliıh aL 

r aimda tu;:S cdilm İ'i o'1an mü • 
ima a~klarııubUdirmi~r. Bun.. 
!arın toplanması işi 4 ha.ltada -bi. data.a h:ı.ttııu g.ı.rpte bulunan en 
ı k · zayıf rııcktasından y.aımıağa mu • 
eec tır. Avustralya taleıb<;:si yar. va.illlak olırn"'la<'dır. Ruslar Rjev. 

d m "'1ilmt'Si i\"in hıgilter \"e Amo. "' 
k " dan Vivaız.nı,a'va g'<len \ren "" • r ·a nezdlode üçuncü defa -..la. , , ,-

rak müetaceı b'r t.c•ebbüat.e bu. lııınıu elleı-:ıııe gı ·ç.cıntj\C! çalış • 
ı ' mai!dtadırlar. Sı!ırın a.1Jlmda 50 ımrr.uştıur Japonlar Yeni Gine. 
nln §inwırıdt.~ atlalara yer>ldtn C:crece 01.a.n şlcl.detli ııoGul:a rağ • 
:ıskcr çıkarmışl:.rdır. Ytııi Gine men şaıık cephesinde •büoıük bir 
ılc Avu.sirıılyayı ayııran Toress bava faaliyet• kz~'tl.eıılıimtJkite • 
boğaıı k oo.nndııki M.orsebi li.ma. dir. Arn<;riıkan kayı:ı.aklıırını.aı gö.. 

· re ATman ha-va kuJvv<.{lcri ;a.ıs. nın.n ışgaiul<kn lwoııkıu.ı.makta.ıJır. 
ı tuı. ya 9C"fcrinde ilk ha.t laıyyarell! • • v ""-'""i ile mü<>..\Uı.~ sivıL 
le~ diışınanın Kar.ya çıkmaSl muh.. r:nin yü:ııde 63 ünii kaybe'tm'ş • 
\lmcl olan Avustralya sahillerini lerd r, Roo hava faJkiyct? ;;Wd:l 
btklcmekL<dlr. ıı.şO'«ı'.ır hır hal almışt;r. Afanan 

ordt:wnun 1 mwyon 700 .bin ölıü 
IRL l> YA A \ERi.KAN' ve 2 milyon ıoğır ya~alı venHğt 

Kl1"ALARı G~"LD! taı!mün edilrndk.tedrr. 

Amcr.k.a harbfy•e Nazırı Stim. UZAK.I>OÔU HAKFJKATI 
son Bırıeşık Amcro.J<a kuvveti . . .., • erı. Macııss.ır ...._..azında J aıpon <lı. 
nın ,,.ı.n:arı Ir ar~aya gtldlikl<.rıni ""'ti 
lıabtr rı:nıştir. Bunlar ltl€1lrz a. nlz taışL~l.arına karşı yapılan \aı. 
dala_rına gd. n ilk askeri .\tuvvet. arruzlıır devam E.'lııncıkıtıtıdıt·. A • 
lerdır. mel'"lk.an tayyat1e1'eri .de bir Ja. 

ALMA."< DEı'<IZALTILARININ ıpon t~ııdı baittrmıışlardı. Bundan 
FAALiYETt baıŞka lb'..r to"Pldo baAıırMııış ve bir 

A' lkruvazöre de tanı iısa\:ıetler ka\Y• 
' ·nıan deniza~ı r.nın Ameri. d;ıcf.lmış' tir. Jııpon tdılıi;lnde bii.. 
~a salııU(rtnd k. faaliY'f'(leri . 
tıkçc artınaktad-r A.lma.ı:ıı gıt. di'ri!'dlğine göre Japonlar Cebe. 
_ , • • ar 'bu ı ~.- da ·' .A~ ., 

sô.hılcerdc 12 gunde 7 petrı:ıl e """ada.sında Ken n ye Çm&naga 

m • >lı:ttırınl§la.dır. g • mu,·affak olmu>laniır. M"lez:y.ada 

J \F"' 1 ""ili.l mı.ik.avcrneth arınmş\.ır. ı vNLAP.l . EFGAN1sTAN ·~ 
DA Muharebe~r Smgapura 90 kilo-

Dll'LOMATiK FA A Tı·. 
YETLERt ~ ırtr.;re mesaf<'de buluıı>a.'I bir hatta 

lst.ıkrar lbuLmus• u.r, J aıpo.r.·'.uın 
Luntlr;ıda'I ver ., 

gore Ja n haıberlere Baılıi<: PahaLi li!ıal ett ... ~ieri res. 
bild ki ı;nıar ~ güınlerdc Ka. men tamiD. edliınıekıl.ooir'. Dun • 
arttırnı 1 :,.k.nıatık ,faaliyetlerıni dan b ,ka Japon k•t"ala.n Pluaıı:gı 
Ef lf 'e hatta Japonva ile dün saıbah işgal dm;ı,·1 erd':r. Bir. 

6 ll'.ı;ılan ıı.rası.n-'- b' • •~ı kt-~' \'e taraL.ı.zlık . ""' ır dıootbu.k mar.<ytda haııp ger,...,rune · .,,,.~r. 
.. ' paktı yapılması 'çin 100 bi.n ·kiiışiden mür~ s:~·am 

gorurınelere 4'ile başlaml§lardu·. 'k.ı.rvvefleri s;yam • Biıımanya hu. 

DOCU C!i:PHESiNDE HAREKAT dudurııda Ja;pon1arla birlcşorek 
M"..ft<'OVadan bıldiri'ld.i ~· ~ .. B:m>ıı1'y.a hlldudun" doğru il1ori 

ıe Sovyet k eti ıı.;:ırı" go. hru-<.'kcıte geçmi!şlcrdir. Diğer ta.. 
ı.• m"V et'! 16/~ son 
"""lln zarfında tnctikez • raftan çın km~llcri de Birman.. 

~"_;: ~~vtt. geri alm~~n:ız: yaya aıkın o~edirler. Yaıkmda 
· """""'""' ıartın.w. Alım 1 bütün Birınanya hududunda bih. 

bu ctphodc 12 b" - .. a.n ar ~'"'-
n olü Vtt1rnışler ~-"'""' mUharebekr'n ba.şhyacağı 

d.r R11&lar Vcliık • Lult.·~ 1a.k • um't edlımelotıedir. 
r-lıcıı 50 kılometrelılt bir rn<l66.f~ AFRİKA HARBİ 
ie bulooa.n M.cys1ıaneva ,ehrôııı.e

0 

v· ·J•;ım kt-' Rıoonmeı <lruwr:tlttil'llli ;le.."i ha. 
·"' a o:uırlar. ~elıı:'den relroti 00..ımı etmakıtedlı-. Mihver 
ııt'kn 1tıt'alnr da lbu ""'-e ~"""'· 
ılcrk>ttı~· .~•• ~g•'ll 'kııvvctlcri İngHiızlcr. B>nıgll!Zi i'le 
ı :rler. &wvl'il h·ibcr Der.ne'dıeon To""-·ik'••n Gaızale ~· <'r ne göre Vaid· • • • - '"'" ~.. ~ 
garbirde care ay dag\armın ııue çöl bölgclerı:ne ~ill!meğ"e 
kiı~ın ~rnurnı i"an ~ 'bu hare. m.edbur et,mcı1'ıteıt:.r. Bi~wnin 
l'O!;Hof ı.. __ lel'cti Mar«!Şal Vo. bııgünhcırdc d•"""'.esı ırdıl"Cmcl • 

-mar.dasında 30 ft<adar .., ... 

r~----~;.;.:::.~dr.~------~ 
Pek Yalmwl• T A K s ı• M i Sinonıasında ~ 

ÖLDÜREN ORMAN i 
neı.,.,ı, heyoc ... \'t korku iilıni ~ 
Perytoıbe gii ııü •k~a.-n-ın_a_k_a_dar __ , _____ ~~ 

KIZIL SiLAHŞOR 
Büıitk t-et ve kab rolıı. alllık film.ini görüıMlı. 

BuAkıam SÜMER Sinemaıınd a 
~I lllimllae eiıtüa olila7L 
ata fMf tltitl bü7iik »ewiınli 

ve sarııııı. Yıhluı 

CAROLE 
LOMBARD'ın 

Ölümünden beş ay evYfl bL 
hrdiii , . ., tekmil filmlerinin 
<ıı gür,eli olup Lütüu dd1aJı 
•:a'atkiraııeıini göslermi)·e 

muva((ak olduğu 

AŞK Muharebesi 
• . .. _ !!'ilminde tekrar yaşayacaktır. 
Bu ak1tam ~ · 1 · • • ... ıçın )·ere rw171 evvelden aldırınız. 

BU PERŞEMBE AKŞAMI 
SA R A Y Sinemasında 

Sc,·iınli Jiin l'römiyer 

TYRONE POVER'in 
ı ile be UNDA DARNELL v• BASiL RATUBONE 

rıWer yarattığı Kalırama n lı1P ve a~vkane büyiiok sergij"ZEşt 

. Zoronun işreti~ 
<il•ııdirki 1·· k 

' oz uıuaştırıcı ~a)} DJ ha}' ret filnliRİ• ilk ira~si 
ıı.ıünasebetile uALA Suaresi 

1 • 

1 Amerikan filo
su Başkomutanı 

diyor ki: 
u Maazzam laşa pro
gramlle taJy&reıır, 
gemiler yapacaQız,. 

Vaş:rıgton 21 (A..A.). - Ftllı 
ba,;1JromU'lam !ıımira Kq. fi>ylıe 
dercls~ir: 
E~r ~l:ıın rul;urutbao~ 

tıattiı b:ıraz lemkki ıkayıckd::"""'k 
devamlı ola~ıik artaıc:ık otan :ma. 
llltla ve mu~ .mııa progrır. • 
mile tayyareler, gerıııi.llJc yapacak 
ve 1943 v" 1944 >-cneloe'":rodc ba -
şa~a-cağııınıız işler Jçn.ı haızıır ib'u
lunaca.ğı.ı:. 

Danlz haookütı ~-il Amlıral 
Sta.ı1k hızla 1aha'kkullt el~ r' Iİ'cek 
inşa ~ı~=uıın b~wacı>ğ'ı i? • 
ler .tıaldkı.nda. şu hul.il6aqı yapmı~ 
hr: 

1 - Deniz lruvvdtlcrıin.n h:ııre. 
ket yapacağı h& yerdle wwr l<.aı. 
ibul etmez iiBtüolü~nıii t.cmm lçın 
'ku!d:retiıııi arttırmak, 

2 - D!lşman deııız ~'Cle • 
rlni t:Mhrip cderd<: dcniızlerde h"1-
kimıilyeti ele aiına,k, 

3 - BirlEo;ılk Ameıiika aBlreı1 
!kuvvetleri.le ve A.nrel':kaııı.ın mfrt. 
ter~d.eri!mn kara ve dcnioı: !ruv. 
vetlerile iışb'ıd!ği yapmclk, 

4 - İktl!iladcn boilımak Cçln düş. 
ıman ticaretılıı.1 atılukııı \"Oya tatı. 
r~ ct.mek. ---<>---
Amerikan kredisi 

(1 lncl S2hlieden ~'~•mı . 
satın açılma•ına alt kanun layi. 
hası kongreye te\'111 edilmiştir, 
Bu kttdi Amerika bahriyesinin 
harp hedeflerinin tediy.,sine talı. 
sis adilccektir. 

Tayyaro v~ gt"nıi iıışdatı için 
muazzam bir progr:ı.m tatbik olu. 
ucaktır. --Yeni Klne'de 

(l .inci ~;ınıfedon Devam) 

elı~ıli llwv\~lcriı oliuğu 
sarulmaıktadır. Şimdi Japon t-ay. 
yaırel~rl a:rtik tayyare gıırr.<ikr n. 
den değil ksra üslerinden haıva. 
1 anım.a.kt aıd.ı.r. 

Sovyet tebliği 
(l ine! Sahlledcn Devam) 

.25 Sonldinunda, 25 clilşnıaıı tay. 
yaresi t.ahrlp oltik. Kayıbuııu 5 
tayyarcdir, 

26 Sonkanıuıda, Moskova böL 
gesi.nde 4 Alman tayyal"e6i düşü. 
rüfmüştür. 

Bir So\•yet denluttısı Btrcıu 
deıı.iziudc Almanların iki nakli>·e 
gcmisile bir topçekerini batırmış. 
tır. 

Libyada son harp 
vaziyeti 

Londra, 27 (A.A.) - «B.B.C.• L.0-
yadaı Gc~al Romınel t.uvv&tl~riy!e 
İ:ngili.7 kıt'alar1 arasrnda Blntırı.i'n.ıı 
110 kllometre Conup Doğl.P'iur..cicki 
Nasıas .jt>hrlnln Şimal Do~usuıuda ç:ı.r ... 
pışn1ttlar okıyor. Akı\an ileıri haırck4ll 
dcv.ım edene İngılU. kuvY'Otleriıııo 
Binga'Zt'dcn ve dıll"r !teri ıne\tz'lerdcn 
Ql(!lk.ilır.csl ihlımrll \.'ltrdır. 

Havn kuv"etlerl dil~manı !urpala· 
maktadır. Brr çok cnotörlu vasıtalar 

tahrip edlln.i-; veya •ılır ha.ara utr•
tılınıştır. Ta;ablwa 7apıhn taarruzda 
ımıan ooıg .. hıde, ı'k•lelt.-. tam in• 
betler olmu1h.ıt. ---------Od••· kl•lr 

(1 inci S.hlfedcn Devanı) 
otlua j#dmiye ~aımştır. Bu 
sabah ve dün limmımızda bulu. 
nan odun ınotörleritıiıı. hemen 
hepsi lznıit, Şile ve Kandıra) a ha. 
reket dmişlerclir. Öğrendiğimize 
gö~, İslanbulda •mevcut odun sı. 
kmlısının al.ine olarak bu mın.. 
takalarda kc,,ilmi~ olarak nakle 
ha:z.ır bir \aıı)·ette binkrce çeki 
odun be kleıncktedir. Motörkr 
peyderpey bunları İslanbula gc. 
tireeckludir. 
İstanbul Bel< diye lkt11>al Mü. 

dürlüğü \"e mürakabe tcşıülah 
şehirde bir au t\'Vel odıın bollaş. 
anasının temini için ayrıca !<şeb. 

büslere gcçmi~hrdir. Ha\'aların 

açılın.,itc Bulgari•tnn ve Trakya. 
dan da nıiihhu ınlktarda ınangal 
kömürü sevki> atı yap•larütıc, 

Bu sabahki Ankara 
[ Ekspresi iki 
buçuk saat gecikti 

1 Blıgt.ii.kü Ankara Ek:!pı·CHi :?,:J sa.a.t 

l 
leetıhiirle saal 11.30 da Haydarpaşa· 

ya ııelmiv!ir. Bu Yiiz<laıı ı><»\a da ee
C~İ:IÜ{• 

İngiliz tayyare
leri Berline 

hücum etti! 
B~rli11, 27 (A.A ) -- 26/~7 Soııki· 

n.ıı.n geces1 in:!liı \.: 71t'1'eleri A~maıı.
ya ŞNn1tli:1ıie bazt ynrlere bombalar 
at"rrd$l:3rdır. Huent~l evlerde htf:&ı:' o.l
nıi.lf{uıt". Stvil h:ılk ara.:;ında öter.Icır 
ve yaralananlar vırdır. B.uı munica<t 
dü,.;ma.n t~·yya.rcleri bomba atm.:ııa 

mu,·altak olam&l<Sızın Bı>rlln b..a;7ıı
siJınc koo•: ge!ebllmlşlerdir. ş:mı<1·,.., 

kadar alman h!lbt"rlo:e ıöre üç iııcu:.ı: 
borrlla teyy&rcıst dil.$\b'iılmü.şt.ür. 

İsviçrede şid· 
detli kış! 

400 Kişi hastaha· 
neye kaldınldı 

Stokbolın. 27 (A.A.) - Bütün ls.. 
vf'Çte \'O Daı>İoıark.ad.a soğuk dal. 
gası devaın •tmektedir. Dün l:s. 
veçle soğuk sıfırın altında. son elli 
scnrdc~rı ~örülmt'lııil bir nis. 
belte olarak, 30 dtrecye düşmü1 
bulunuyordu. Bütün münakalılt, 
yerlerin donmaııından dolll)'l bil. 
)'ük :ı:orlul<larla yapılabilrntkt•. 
dir. Sto.lı.holın'de otonuılbilkr işli. 
ycmeıneklc.dlr. Soğuktan donma 
dcrteelcrine gelen 400 kişi mfm. 

leket haslanelt'riııe yatırılmJ1lır. 
d\r. 

Riyo beyannamesi 
Rb de Jaooi.M 26 (A.A.) -

Parwıırrorlk.an kon!craııısı slya.;i 
kaır.wyom1 .Mlaal'.ık beyar.na.me.. 
si esaı:;ları dıiliın1ldıC! tıllıLli"lanan 
Rı'o <bcy&nname.;ini kaıbul etmiş. 
tr. 

Çörçil bugün bir 
nutuk söyliyecek 
Londrıt 27 (A.A.) - B. B. C.: 

BaşV'E!kil B. ÇöNjl, 'bugün Av.n. 
ıkaımarasıında blr nU'lıi; .söyll~~ -
ccl<t~. Başvokil n oo ~lh~a.m ra.d. 
~"<ld.a söyliyeceğj c.utuac, mf:U\t oal.. 
gınhğı ool&yıs~ bllljka güre bı. 
ra.ltt!ımıştır. 

M. Krrps lnglHz 
kabinesine giriyor 

Londra, 27 (A.A.) - O. F. İ. 
İn.g'::•"rer.ı"n eJkl MWkrıo\·a elıçm 
B. Kripsin 'kaıbinqc girmeğe da. 
vet td.ııdog'O oiiiylcaıyoı. B. lCl'ps 
henül cevap vcrnıam:r;,tır. ___ ,,_____ 

Japonların batırdı 
ğı ticaret gemileri 

Raı"flOOn 27 (A.A.) - B.ır Ja. 
pon denizalt.sı Beır.gaX, !<öıl'!e • 
zi~ci ::ki tk~r.ct ge.:11 .re <aıamı2 
etmiştir. Torpillenen 'birinci g~mi 

derhal bat.m~ır. tk>nci gemi ptk 
yakın mesafeden top aıt<e-şine tu. 
tulmuş ve yakılmışttr. 

Resmi demeçlere gö~. her Jkı 
gemil· harp rnal.ııe.mesı t.a<;ııma • 
ır..;;.ıkta td:. 

Moskovaya h&va 
taarruzu 
(1 Incl Sahile~·~ Devam) 

kımııııdan fevkal.ide haizi ~~O-: 1 

mi;yel bir vaııliye aotnı &ili'atle 
ilerleınekt•dirler. Bu ytriıı. Har. 
kof'un 35 lrlloınetre rnesafeslıuh! 

bulunan Bldogo.rot olduğu zanne. 
dilmtktcdir. 

•Kızıl Yıldıu gazetesinin yaz. 
d.ıiına göre, 6 aydanberi l\olo!lro. 

\'aya taarruz eden Alman tayya. 

relerinin sa)ısı 8000 dir. Bunlar. 

daıı 955 i tahrip cdilmişti'r. Bu 

hesaba gör~ % 15 za) iat \·erm.i.,<. 

!erdir. Bunlaıdan yalnız 207 si 
müdafaa hatlarını geçip Moskova 

üzerinde ııçnuya ınU\ af fak olmuş.. 

lardrr. Bir günd" 49 Alman tay. 

ya...-sinin dü~ürüldüğıi olmuştur. 

---<>----
Tevziat ofisi 

(1 ıncl f .. ı :·· ··~"n D"vam) 
Sün><r Bank fabrik•ları tarafın. 
dan halen köylere tatbik cdilmd<. 

te olan tek tip ellıiselik kumaş ı 
çıkarma işit>i şehirlere do lcjmil 

1 
ed.ec<k ve balkı fihi~ fiıwtla elbi.. 
selik kuma~ almak mas~lesindeıı I 
kurtaracaktır. Bunun tatlıi.ki için 

de şehirlerde 4 • 5 tip ü11<rlncl.en 

e1bisdik ku•ııı.,.Jar ~ıkarılaukhr. 

Beyoğlunda bir 
kız tramvay al· 

tında kaldı 
l\olaçkadau Bq·a11la ııitmekte 

olan \•atman Ahmedin idat'<siude. 
ki 17 nwnarnlı tram•·ay arab;u;ı 
dün saat 14,30 da Tokatlıyan önü. 
ne geldiği sırada karşıdan diğrr 
tarafa geç!D<'k i..tiyeıı. l? yaşla. 
rınd• Müy~sscr ismindeki kız ço.. 
cuğuna çarparak altına :ı.lnıışhr. 
U•r surette yaralanan lt7cağız 
röuıorkuD. alhndan ~ıkarılmış, 
cankurtaranla Jkyoğlu hastanesi. 
ne kaWırılmq, vatman ylkalaa. 
mıştır. 

---o-o---

8eçea Jdld ve 11• ıe
lerlll ldllya llarekAtı 

(1 lnci S.:ıhtf('den Dc\·am) 

hır'.ta :Mısır >çleriııre k.::dar kova.. 
lam a.k ve ınlmık.ü nı;e yıJ..: <::ırr.cık: 

için g:riş:Lt1' :ş gen: \"C ı;ümul!il. 
bir ?tkşcıbblisün i'lk adımı'1'ı mı 
te;l.cil ett,ğ.i, yoksa ba:.k.ı b!r ma~ 
saıt mı güitii.ğıii henüz •j cc •belit 
değild:ır. Bu coo~1<a ımd:<Sal• !;:,rın 
yen, ~l'in geri ç<~ .. :une • 
sil>i tamin etıı,...::.: içın 'b . .- Ş8Şırt. 
rna hardket· olaıbil:r \'C yine İn
gilllleci:n .kuvvt'tler:ni denamok 
m~;;;aıd.le y-apıJ:mıış .ıı:r c.ııı:• ro:et 
de olı:lld:<r. Bu suallere revap a.. 
raılkcn, hu dclak.i dt.~uımun ge.. 
çen yı1!<.! <dıil'uıına ben,:ur .. .yen. 
bir taraıfı:rı.ı, ve çok elıeınmeyctl~ 
bir .tarafını, göz cinünd<ı t.u·:ı,na.k 

g:r<lkti4'.: İngilizler, he.d'.!.lcr ne 
Vlld'ln3.In1IŞ olsalar hile, her halde 
geçen yılkine na"Zaran hı yı! ~ 1~ 
dalha Jmvv.e:I! b!r duf'L.,.. '<JJ;r • 
lar. Ve di.işmant ydk wrnn~me • 
mel.: ri, <lıüşnan tara!ı dan k''ay 
llooq· yuk oo !meler ;nnıkbnmı 
hazırlarnı;ş olmı::ı:. Bununla ocra.. 
bl"r. bıı 9tlalın cc,·albmı h:ı.I'G..-i • 
tın gel·,şmt?S..ne bıral<m'aık ddha 
d>ğrudur. &iascn ola~·iar, bu 
suale ,ce,·ap ve<ıırn<:ıktc geclkım,ye. 

ce'kl\lr. 

Maaşlara zam layıhan 
( l inci :s,.tu!ecil'n Dt'vi\mJ 

Aylıklan 100 liraya kadar olanla. 
ra yiude 25, ıuı • l•U uıanıara 
yuzue ~o, 171 den yuk.an olanlara 
ela yüz:de 15 zam yapılm•sı ta1<ar. 
rur etuuştır. liu.kumtt.m teklıtın. 
de uınumı ınu,,ax.neye dahil bul
çeye Zl milyon lira taoar bır tc.. 
sır icra edtn bu &aOl Kutçe l::ncu.. 
mtnının ;t·uzd<: 5 ilavus.ıte 4!-1 nııl. 

yon :!Uti,111~ lirayı buıacağı he.. 

&apJanını~tıT. Zanuııır ... i!:ındc bu. 
luı.ıaugumuz rualı yıl outçesino o. 
lan (csın 8 ınılyon 100,0lkl lua ka. 
dardır. 

)takımı 1500 \'e daha ~·ukan o. 
lan )'lrlerdeJQ memımların kı§ 

mıışlarına ruünbasır kalmak üze. 
re yakacak ummı V'erilmcı.i ı::n.. 

cümence- yeruldc görülnıti~ \"t •• 

) •hayı ytni baştan b..mrlamı~ıır. 
Y aıtacak zamları da G ncı Ocrtce.. 
)'O kadar olanlara her yılın İlk. 
tt·şrin ayından l\Iart niyahetine 
k:.daı· ayna 30 Lira, 7 • 15 der. cede 
olanlara lıer a)· ı;; lira nrilocek, 
ttsbiııi d" ktçc yapılan yerlerde 
bu zamlar ~crilmı)·ecektir. Su 
zamlar ayni n~bttler dahilinde 
mülhak ve busu.si bütçrii idare. 
lerl<: ~~ •ayılı kanun büluuWıe 
tabı miies...,.elcr memurlanna da 
vnilecelctir. Liyiha kHunla~lığı 
takdirde 1 Şubat 912 dlltl itibaren 
mcr'i7ete girecektir. 

Ankara, 27 (Ttlrfonla) - Parti 
Grupu bOl'üD. toplaoac•ktır. ML 
nisa l\lelı'wıu B. Rdik iace ile ar. 
kad~lnrtnın verdikleri bir tak. 
rir de bu toplantıda cörüşü .. cek. 
tir. Bu takrirle bekar memurlarııa 
zamdan mahrum <dHmeleıi ve~ 
ni tekaütkrdeıı. çalışanlara zam 
verilmu:ıı<..ı iı.tcnihnektedir. _....___ 
Bakkalların şeker 

aarfiatı 
(1 inci Sahlled"n. Oev3m) 

ınerinden yapılınaktadır. Fakat 
~ekere yapılan zaınlardan sonra 
istihlakn yüzde 2:; ... betinde azaL 
ması ümit edilın.,ı..t.dir. Bu su. 
retle bugünkü harp iktıı.adiyah .. 

D.111 icap ettirdiği §ekilde her ınad. 

de de oldııCu ıı;ibi ,,c !<erden de 
stoklar vUcude g"tirile<:ektir. 

Diğer taraftnn bakkallar 4\lüra. 

k"'be Komisyonuna miiracaatle 
kese kağıdı fiatlannın yiiz )'İ'rmi 

kurııı:a ~ıktığ1nı, nakliyo masraf. 
!arının •rtlığuıı söyliyeuk ş•ker 
satışlarında kir payııun tc:ıyidini 

istemişlerdir. Bakkallar; ltu rica 
kabul olunmazsa zarar elıotmtk 
için <;-eker satamıyacaklarmı söy. 
leıuektcdhler. Kc)Ci)el tedkik o. 
lıınmaktatlır. 

'. ı 't A fo - 2:"1 l •ti I' A..~UN t-'• -
HARP VAZIYET/ 

Cl ınt:~ S-ab1fede.1 Devam) 
1 I'<fucıs" t d.a~a ha7.1rlıklı vetııneı;i 
doğru olsa g<>rtid ır. A.knaniar, 
Ll>ya ecptıesndd<i bu taamııd 
harc:l<ctlerile İn;;:);ızıum Uzıılk. 
şarlkta uğraıdıJkları mürt<ıü-l>tı kat. 
merl~mnd< ıa~.k.k:rr muhak. 

Doğu cephe>.;nde: 
Rıısl.arın ş'mal l<es:ımit'.de Al • 

man hatlarma girme ynr,>t:.'klaın 

ırn.lı:.ş•lı)'llL Eğeır Rus k~le ) 
riI'.de b'!.:l:ir:ldlğ. gibi Choln şdıri 
Rus!:ırın elitle geçt:•yse, müıtea • 
ldp sathalarda MCX>kova g~inde 
~uan Ahnan ceıılıeııl, çöziil • 
mei< ve geri çElk:.m.la <tıtıU<:e ve 
m00bwr1yetine dıişebilir. 

Ruslar ayrı.i zaıınama Doıı.eç 
kes:ım'mle de tatrruı:a geçmiş • 
:ıerd'.-. Btıraıd.a taam.ız <ktıa bati 
cereyan etmle'4rte :se de )' ~ iloc. 
lcme~dc<lir. Şa"'< cph~r..de ce • 
r.:yan eden bu \ao·"rua:lar büyü~ 
ölc:üde olup Almanla.-.n kış mev. 
7Ji'U:!rin'e yapılmaldadıır. Bunun 
inik ';;a.flarını bd<leımelc t.lızımdır. 

U;;akdoğtıd.a: 

Jııponlcır B 'Slnari< takım adala. 
r:ıı<lı:n y,,nlhıit.anya, Yeni İrlım. 
da. Bı.ı.g": ~J .ulala.rma çı&ıın\'j • 
iardır. Dunlar Bll!.marl:c ndalarıı>ıın 
en btiyükL•r'odir. Bl!-ylCc ıarpten 
en•:I Alınt.nyaya a;t Iren Ver • 
say muıf:-dl'>!i muc.'l!:rnce A • 
vuf."c'y-rn tC'ıt<ooii!mlşti. Ja. 
pon1ar B ·maı1k, Sa!tırna tıtkım 
a:ialarile Yer; G'ne {Lda>mı :~al 
~!mr1kl:?, Avı.." 1Lraly.a}~a ıkac-ş~ s:
maM-t:n koı'kur.ç h'r ağ Öl'llll'k • 
ted:rleı. Bu ağııı garş> nlh.aıyui.ııl 
Tlmı:ır adası t ·'·il .ff.ımE!k<tocHr. 

Je,ponbr, ll!ı>r'an, K.,.rot;n aıda. 

lrlsndaya Ameri· 
kan topçu kuvvet
leri de gönderildi 

(1 ncl Sablledcn Devam) 

An ·. ik, rı kuvv"'t er.ııın Ko.m.ıt'1nı 
Genrra~ lL_ le t ... o:c.ı. :t k<.ır.a;,J. çJ;.
mış, İng!U:z Vc.U l.JUI' r>".'\.l>t"n:'Orn ile 
Şhna:1 lııand BLl11 vc ;; i1 M. Ar..drevs 
ıaraiı'1cı~n sci.:uplau~u ')hr. 

A.:.rJ1..t·r.1ı.r ku-.;y~'i \C SJ.ğtaın bir t;:ı

l: n1 g.'jrmt.ı.şl(t.r \'e S U&y Iarından J;ıdır,
niın d!).:ı1ği g b~ cep!l.eye hareket tç-m 
s&br1ı.!:'k iç.Ddc tc!.1:tlU~< Cu:.;\ıermek,.te 

bul11ı:m"şla. d.r. 

Ame· ka kıt'a aı ı ~araya çdco=itewı 
meşher b;;r İrlat:ıda alayırun muz:lcı:.sı 
İıı.;~~~ AınerWtan . tiHI ?.a.rşlarm: ve 
d~ğer Arr.er;Jcan \•c:ı.tan hava!aru:ıL çal .. 
mı.,,Clt:ır. 

Geno-;J Ha<Ue keadios>ne hot ıeldi
niz ci.!>·c.n Dt>e D' .. l\.bercorn'n.un ı>Öz· 

Jenne 6"det.-e >Ö>"le ını.ıtabcte elm1'· 
ttr: 

~Burı.do. bulu~makt3n menmu-
num.> 

İngı:.ız hüklımet.i namına bi.r nut..ııt 

1 

.ö1Uo; en llov• Naz:rı M. Sinclair wte 
deınişıır: 

<fti:-uh.rtrebe tnO)'Uııı'ında •i7.lıel"te ıe.. 
re( n;,~\·k...nl p:.yle>Ş'.4~lan cım du.

lan ile Çin denızının şarl'.~ karp 
emul_;-eti hıorin (otıniljlettli. ş ~ 
dii Bis.marlı: ve SalOIIla adalarını 
işgal dınclcle, bu ~-~<t ha.ttı. 
nı.n cenup cenahını da temin et. 
m.'>i oll.l'Yorlar. Ja.ponyadan Avus. 

~ra.!yanın şaı1cına inilirilecelk bfor 
hat iizeriDde bulıun-an büt'ün mü. 
Jtm me-.•kiler ve üsler hu sun."l!e 
Jsponlar .tanıCııı.dan ir;ıgal edı lm'f 
oLuyor. Bu h..t şaııki /\&ya kı;yt. 
J.arını ve MamE'Z')1i şatlktaır 
gelecdk blit'iin taarruzlara kn"Şı 
miidaıEaa ~kudret ve kah'. 
liyeıcıtedir. 

Sahte ekmek kar
nesi yepenlar t•v· 

kif edildi 
Ey~pte olunan Ali, Hasan \~ 

M'elıın€t Ali is'rnJ:.er!ndıe üç kişr 
r 1·mE'k i\carncrer"1de tahrifat ya 
pı>raık ~alı te karne kull:ıınrlıficla • 
rından A.dli Y'l')"C ...erilm ·ıcr ve 
'llın '1ı: ti o lu'D!n t.IŞl::rdır. 

---u---

Akdenizde ingiliz 
harp gemilerinin 

faaliyeti 
Lo..dra, Z7 ( A.A.) - Amirnllik 

Dairesi t~bliğ ediyor: 

Akdenizde .luırp gc mil erimiz ıa. 
rafından taarru7.a uğnyan di.i~ 
manın iki petrol gt-mi•indcn biri. 

ne üç, diğeri,.., 'ki toı :.ıil i•abet et. 
miştir.Gcınide infilaklar hu6ule gel 

ruiştir. İki ,·apurun de battığı tah. 
min edilmn.tcdir. • 

GÜNÜN iÇİNDEN: 

Belik Saydam Bükü~ 
metinin t6rcltııcil 

yılı weıliesl ile ... 
( l '""' Sa hlteden De,·. :n) 

Hı· yardl!Irıi..Jı.ı.nı Oa.şınd.a, hiıç 
şı...'}.ıhesız l\fiııt $l'fin c!t\·amlı trş:ıt
lar1 gelir. Sonr:t ~yıln at:: şcrc!.ı. or
ch·ya \'t' tıalk:t gel"':". Buxie ha 
b..ı~ka, ordu başka ve hl.\k:Urr.ıet te 
lıc.., ka btr müesset:ıe o1 madlı f(:·n bu 
uç yord:n:cı t~ k~: ile 1Ö7!e 
huliı;.a ed.iicbilir: 

l.ı:l.lcl 

B•nun 19in<lir l<I R6'lk Scyd;.m, 
ürtk.::ar me\·kıiorlc trı.. başına ı:ıd't 
hf.ldlmlerlc çalışan b:r bR;!<;ı ınil
ı.eı B~>-ttili gibi m"lalca ('dı!e
rr:m.. Onun mu.-arraldyetftti hc,x· 
miıln muvai!lliyl"tlenoılzd;r. O
nun i<arşılaştığl ~1ı:lnsızl:klar, he· 
pirn:ıım k~ıbştLğ~"" lıltm.lnım.• 
hltiUTdır. 

Füzuli irşatıara ok&~klşo:ınlv:', l.uı 

n-.üdab.aleın!t-..d.e 1.ra.dlk:ları cevap
ları kafi der<'Cl'<ie bul.abilect''clcn.~ 
~ı· ~)·or..un. 

NİZAJUETrlN NAZİF 
yan ,-r- Aın rl:;.a :ı.•cı'i.c.r!nln ımıha· 1-===============
r~p!:ık. kly~retıu! bk.ıd.ı.: eden İnai!iz 
rr.u.h!:.~ .pler~ nrasıoja art.ad şea bu
lwm:ık ç!n ço1< llllldımlan. S:l.i. bı>
rada~·ı hı.:zı.n-.;ncn.c.an dı};.;..yı miır.ntlle 

ansn!:ır ara !'MI:& buluınm&k: m.:ıksad.1-

le gel"ıin:ze mn.tc:sekklrım. Uu mli.'l ... 
ferit bir h:rp marıevrası de:Ndir. Re
s1ni-3l.c B~vekilimızin nltlıi'uLiıy i a:
tıın.da y<iı.ptlan ve kilyna:tlarınuzın u
ınuını ~urumlzrtn.~ ı;tknn b:l' hare
k.et.bı te-zöhUrL-.0-W. &ttri.da bU~Lll'.lutU· 
nuz, hiller için bir mOJde olrr.adıgı 
gi.bi General Tojo da buntaın n::..ıınasını 

an•lamakta gccikınıyrcoktir. Uz..ıc Şar1c
ta FtJJpınlere-, Fel~menk ltmdı.stanına 

ve İ·rıgi!iz \Opra.k.~rı.oa Nıldırs.rorl.a.r. 
Askerleri, dtnlooll"rl ve tıryyarecllerl 
bbramanc ÇJ!fP<Pn ,.e mılletl her ~ 
dokiulı&ı ;yapao Avu.<traı,a k•i"ası 
şrndi. t~hdlt a.tııadadır. B\itiln bunlar 
h3'leııı mes'ı.'1 şefle,!n :>klınc!a en miir 
htm ır,evld! lı;;gal et:ııokte bulumıyor. 

Şet!ct"imiz ~ ıevlı:ı>l""Yf p1,ın.. 

lılnnı kıırd<t<Uın P>l s!Urı bu """'ud 
geliş»tizin de raslhdı~ her 1e<Uıt 

dlktaWırleriıı lr.ı>dreUeı•iui eıımoiı: için 
tAıı-lil> edilen bil1W. pıa ıı.tııı ba
ıı.mmakta dır.• 

Amerika askıtrlorinln h~i yirml 
;yaşından biraz taıııla gibi ı:ı>rümndr.
tedk'. Bunların arasında b•7.ı İrbnda
lıları.n o~oJlarl v• toruaJan da \'SC .. 
dar. Bundan ·başk:ı esasen Avruıpah ve 
hatt:l. A;manyah olı1;ı e\"Vlece B?rle
§11< An,erflı:aya b'cret ctıni.ş buJaruın 
ailelerin genç ı;ocııklon dıı bu Am.er~ 
kan kuv,·etkırin~n C'rah arasıBiadır. 
Aıncf'~kJn llimeıu.~e &s!cm Norveçl( 
olanl•r ınQhlı:n bir ;yckıln 1u'lrnak· 
J.ad>r. 

Şeker vurguncuları 
(1 ı~ct Sahi1tden Devam 1 

rama <leticu>'ın:de ooltlctç~ Kemal 

,.e kaprro;:adeor• İsm:ıı l.n b:r 

müddet en·el ba'dı.a!laırda n ü.çcr 

beşer kilo ~clror alarak b:.tidtW-. 
dlk!ı? ri -anlaşılm~tır. Bu suretle 
az blr zaman zarfıında 800 'k:lt> 
qcad2.r iok'er tıopla.mışbr \"C bu 
şıjterlcri Kaısım:pn.,a tıamamın'n 

ıkülhruıına saklaını.şlardır. Yapı • 

lan arama sonunda ş<~cır!er mey. 
dana çtkııın!ımş Kemal ve bma.ıl 
yaılcalaınar8k Adli yeye veııi im !ş. 
leırmr. Her ll!Gisi de asliye ik 1'Ct 

ceza mahkrmesu tara!u:ıd.an tev. 
kif edilmişlerd- r. 

.Nafiz naz&rlııı-ile teııhir eden 
kad:n ... 

OLGA TCHr.CHOWA 

ŞARK 
Siaema&ıntla 

ANGELİKA 
(GÜNAHSIZ KADIX) 

Fı.lmile bütün ~cıwrlRn k r • 
yor. Emszl.,,~z bir Fi~rr. 

Ç. E. K. SENELİK MÜSAMERESi 
Bu gece saat 20.3C d• B'70i!'iu, Şerur Toya~rosu ,.;oı~ı k.s. ınde 

SAN'ATAAR İBRAHİ'.\l ÖZGÜR ve ATEŞ BÖCEKLEIÜ 

1 Çoc~:~!! .. ~':~~~~~~z B~~;~.:;:~ı<J. 
tı!n;aktad..ır ... \v.:ie: \"eSCııiti ten . .:.n edtl,~Hr. 

' 
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Ti:.rk;;•'Ye ç~lf.••n ; İSKENDER F. SlllU'KLIJ 

.. Güneş girdıği yerde :ıulmeti eritir; der· 
ier. ~en saraya geJince ben de eridim! ••• n 

~ Mcry u ·g.h \~ y&lv;rı"'ı bir 1 
. yG- • c bak• ak: 

Viıolua berum bk ııerdım yoklu. O 
)çini ve tzhrabını açıyor, benden fikir1 

yardım dll~niyordu. Yııkoho o! Dl'<'ll. l;en çok l[lr • 

,eı. çok .... mpaLk, w çok zei<I bir kız, J 

rı. Saraya gekt•ğ.ın g dmbe.ıJ f"un:.r
h· reı.s. sen .Jl 7 he tı...:n bı.taz daha. ! 
ı rt .. n bir al .. t....ı ile mqgul oluııya · 
b"'f 

Ne cevap ,..,,.,."1imi b!lmiy<>rtlıml. 
Ernm oll.Slu:ı ki, bütilo anuları

n..mı huıs~liln<ı , lı;..-cağ>m, D(iğijıı-0. 

mW. geım,,e, bu d.:ı belki on, on beş 
silrl _,.,. olocak • 

- Tevecc1.ıh ıus.tcriyorılar Teşck... 
kııır ederi"' 

t:vet, bu t eccuıhten herke::. a; bi 
oup .z kl sen de m~mr.un ol:.qor
~ Fr,A ben, asia 
n r ienbiı't? durab<11 

- ·rubai ıcy' Siz ınemnun U-..ı'1 
m nlz'" 

lir.yır. ÇünO<O, »z benm1 yerinı' 
aL."'l v taş] rhnız. 

- Bır ey nlıyem.ıyorum bu ıöz~ 
nlnıkn. M. Meryı 

'ic htmıen sareıyda"l iJdeceRsı.rı.kı, 
d~lil mi'. 

• ll~ maak etmey n.. Bagl;ıealaz, 
.k nyL<'ağiz. BalayJnı Kalilorniy.ada. 
i"'Çlrcceğ.rz. 

- Bır- d<lba saraya gelmiyecek mı
sın.ı.z" 

- Musl<rlh olun. . tıs Meryl Gel-
n .. ye<eğlz Çüııkll, Mis tr Tomoonu 
s~ray hayatı çoJc Blk•yor 

Mis Mery birden yer!Jl<Mın lıal<'ll w 
boynuma .sarı!dı · 

- Daha açlıkça ıöyı .;p~bilinnlı': Sm 
aeldtJ< ıeıo ı;onra, M'tıter Vi ıwc bm.i ih

ın<il e4ı>l}e ~!adı. l!albul<ı eskkl<n l 
ara ,.ııa aac·I::ti."lmı. oq;ır. el~ı ım1 avı.ı

cu.m.ı.u 1\ ·n~ alar'l.it. Çuk .za.if par

ıNıklann var, Mtll')'~l der ve ellErRni 
öperd 

- Al-., te;ekkür ederim, Y<ıi<olıa.. 
mal Ben senden bıt cev&.bı a1acag.ıını 
UID\.ly(\rC!uırı. Şimdi gıen Ş bir Mff?S :ı-. 

l<ıbilı rlm 
f\.IM Mery handan onra ncş't>len-

dl: 
- Ben çok talihsiz bır kadmım, d<ı. 

dı, vaktiyle çrrk iy' b .... kocam vardı. 
Bic' f~brik:t.,:n dıreıt•ur r ·lı sa; Jadıım: 

· ·· Bunda ber:ı:1m ı~unı var mı. M.s 
Meıy·· 

(i,nç ır..,ı,., oığllmeya ba, ladı. 

-- lla:yır. S<ın n hl<: b. •uçıın yok. 
~en tnmamiy)c rna ı rr- n' ı- .. at, 
ıu~hc: yok ki ben •en c~k ıı c ve 
bilhaso IJtııden ı;ok daha taZ<> v k ,_ 
I>• •' C.'ii ıılnf,ti yttdc zu. e-
rt .t: Jer ~on araya gelin..: , bm 

t1e gilPt k:tl'ŞJ6ını1aı ıyrılıp g.d~n -K.ı
• n 11k g bi e • n Adeta -n V<."U

t. .yt1 min m~lSl k r Jdı. sao.c-ce, 
~· cı :ot r ı mtirebb:.ye-; o~ ._ 

k Oh, bw>a la:h m o:! ed n ez.., 
M • M<ıry g(lzel ellorln ben 

gel -k1en ıorun- opuhrıedig.c.. den ve 
ar a. o ... şanın;:ılarlnQ nl.haye veı- ,_ 
d;g nı'cn ~.ı ·~ı şl.kivPt ediyor 
mu: ıdıyen bono; 

Ve 

... sen n:ns "ll$1l~ S«Ln hiç biır 
SU<;~ yok' Faıxat. şu duğünı.muz ne 
urr '1 · Iacak? Bana ondan hat>cr ver, 
YC'kı:4iar-f'.a~ Dü1'lodrn sonr;ı i.err..en 
fi1 rayı k"Tkedt?ı<"eok r m 

D.yordu "l.Ic y'nDı. oda d.ı jk_.7uz

d uaır'ta Klrn ıc · t P,:ı koı ı na. 

~T rr.n: 00.,d~ete k...ı ._,.. .nı-"1la k. -

L:..c .. ı için. çok aç:k dertlCjryor uk. 

Sonra ne o1du' Ayı !ldlntz. mı.? 
- II.'.iyw. Fabrikada çıkan biır ka.. 

za ı:ıEt'.ceşırıde oldi.t Bea gene yaısım-
da dul kaldım 

- &rveı blrokmadı nu sıxe7. 
Hcyır. Henılz servet y;ıpmaıl1lf,, 

tı~t 1:ırn l:aya~unııı f{'Ulı kurduğumu? 

b ıarr.and.:ı öldü. 
- Or:<la • sonra ne yaı;tınız? 
- Tahslllm vardı Milrebbiyeliğe 

ba~l.ıdım. 
- 'Vilsonu nen:kn tanıdınız? 

O ı.n rmın kocamın ı ·ık iyi ci•l6-
. , idi. A"°" c p,_,.tbin 1 u uni k~liıl:ıi 
kl F\ jr.-; u :k gıe.lı dl. Kocam ö-
• uncc kendls T:l.drr, epeyce y;. tlJrn gür-
<l n. Sonra Jfı .ı gu du. Pa:oıti 

I de:-'( lrı :ı r a1>et \: ·" 'tııı r Io ı yu.. 
z ·n erı, C·Jrr~hurreishgI 'ıa .J.t.nd." 

e k ~ f ızla re-v lj f' bı mok ... 
ma l'~ti. 

·- Clr.d:ın sonra? .. 

Beni un :tr "' t 1kıarsıa nu• 
rtbb vtı oi ra,< saray all~ .• 

Yine- talihstz bı insa sayıln1az;
sm 2, Mis Mf't;v" Eğ< ı:: .. am)y!(, ta
lılı<" z b kadın o "1ydıım. bugün sa
nı.yr. . boyJc yuıKSıek ş vet!c: sıN-
a geçeb : m:yı:tınf.z., 

(Devamı Var) 

ERKMEN CEP SOBASI 
Kıştan, Kardan, Korku kalmadı 

Odım, Kömür, Elektriie ıh tiyaç yoktur. Alaıcağın.z bir soba 
ıle ömrünüz müddetince evde, yatıııkta, >ı0kırkda, dağda ısınır
sınız. Bozulmaz ve tükenmez: Ateşi bedavadır ve mulıan;e-dir. 
lktısat Vekaktinden 296.1 N"o. ve 29/1/941 tarihli htira beratı 
a lınııruştır. 

HMan Depoım ve Şubel~ri. Fiati 2 Liraılır. 

lstanbul Sıvacı ve Boyacı Esnafı Cemiyetinden: 
Cero•yet.mızln a.•.M. koncre&I :Ml/l /942 P<"şembe stinu .:a .. \ !6 da cemiy&

t.rr.tL rrrtrkezi oları. Galıataı;t.;. JleczaJ'e\ caddesin<fe Nazlı Ha.1 tkJ.n~· kabta 3 na-
marada toplanac;ık .. ır. 

Rtaname aışa;ıda ya:uhdB'. Ceoucretc kayıa:Jı. mesleJui.ı;Jla:.:m:ız:;,n teşri.tleri 

RUZNAME: 1 - İıi.Jre hey'cU 941 f'Le,~ c:tıl14m.a raooru, ı - ~41 senesi 

heıob<ı\Hıın ı.ef.kid, 3 - 194~ •ttı~SJ büttcslnln ı*unmaııı. 4 - Niz•mnanıeı!!ı 

\Adili, 5 - İdare hey'etlr.ln yWlj!ll lıçln 'eç"'' y;ıpllrn...,_ 

--------------------------
lıtanbul Marangozlar Cemiyetinden: 
Cemıyeluni.ın ><>nelik o.le!Ade kODCr .. ı 29/ 1/942 l'erş be ıunQ aaet 1~ te 

cıernlyerlmn nıerıkezt olan Galat:ıda H'f'za ren cad<IEsJırıde Na-zh Han ikinci katta 

3 numarıılda t.uplanacaktır 

Rumame a.ptu:•a yozıı.dır: ~tf kcı.y• i.ı n:esı ekd;ı4tarın1~uı teşrifleri. 

RlJZNA.\fE: ı İdtoı"e hıE>y'~tl 941 t"nC' ~ ~..ıl4 ı raporu. 2 -- 941 senesı. ~ 
hesahatrnın Wt.kiki, l - 1942 ~i bi.U ır •ı \.>kur.11'l.SI, 4 - 1''izaır:na.men:m 
titd!.:ı, 5 - İdare hey' m yensı içın Şt'('inı y;lpıln)aeı. 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

!Kara 
·--ıYAZA·· 

Louis. Tlıonıas 

apı Cinayeti 1 

No. 26 
Ç e ı• ı r 
t. SACİT 

- Te ·ekJc.ı ~ cd.etirr:. \"'Uregim.e bi. 
Nz. su serpı:di. 

- Bafka klmoe ı•lın<'cil mi, 
telefon el,y,ed, nNI. 

- Hayır. 

- O holde beni dinleymız; Eıer bl.. 
l'fSl ıclirse veya telef~ roe,·se biç bir 
ıey bo.imedigIDi:T.i ııöyiey niZ, Belık.1 ga

uteciler gcıwler onların sorıularm& 
~ak>n cevao vermey~n.1Z..Bu bus :-. bir 

ırey aıılanrad.-(lnı:zı, beni nelo ıorme-0.i... 
&inizl ve l\IOSyö Anhu 'Wl ske k.;I'§j. 
d<iıma hoS daıwandığmı sôy!e-yinW.. 

- Böyle ya.pacr..gc11a emın o!abi!a'
'"""' Z..-terı txm;a.,n hepsi doğrudur 

- Pek. ~li. B~razda.n yine goııi .. 
fUl'lİ'L, 

- Bdna yeni haber'@r vtrmenıbi 
rulermı. Allo, Allo? ••• 

Mc>f«tiG telefo:ıu kapaı,..ı. 

metıçı revap alam•dı. 
l*- ı 

" 
sa .. ı 9 ll-&6 dakıka geçiyor, 

- Enmlerim apıldı mı?. 
- Evet liman dordWıcü ve betlııcl 

mıntaka polisleri iLe sarıldı. İkinci ve 
sek.hine n11n1.t.ı.ka poli;lerı 1'ehir üııe.. 

rinde dolcutıyorlar 
B~r takını. p(lliıs r:.a\"Vetl Cetniyi kar· 

;ıda.mıy~ çlkt~' ŞıMtc··n diTek.torn 
burada bir re::a.iPt çıkıı am:ıs iı«;,-in ba .. 
n.ı ricaya ıeimlş bı . .L:orı:;unuz. yolcu
ı .. rm h&fta1Jrc.-ı b~r (':tn ıle berbber 
gea• ı.ıe ı.;eya-hat etmeletı dalma fenA. 
tetılr Y<:Pıyor, 

Şu.pht ·llZ ada . l:t .nıuı bu husu
su ı .. .ı.ııı elmişs>nlzdlrl. 

-- Evet. bt: hı.:•, ta klmı;eye bir ~ l 
IQy~eınen.elerıinı emrtlt~ n. 

1 

- o:rek~·ı· .l..J1_!n1.z l; teri ..... 
leır ıt;ln bJı: y de •. ı.y~· d<!'gll m.ı.: 

- Eveı !Uç blı htımal ;.ı;d.,ye ylU<· 
~rr."°acak, yg.Inız ızıeminın rııhtnna 

--
ı· ... • 

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

İealmMla ıründ• 3 kaşe almalı! lir. Her ye9de p..Uu kutuJen ısrarla isteyin!•. 

t 

Tarihi İ~frika: 10 ----·"'\ 

Ehlisalibe Karşı l\idÇ ı.rslan 
Yazeın: M. Sa•ni Karayel -

Muavin sert sert tekrar etti: - "Do!t 
ru söyreyin.. Sonra hepinizi btrdell 

mahvedt-r~m ağaları .. ,, 
digı hakle baışın<la .te.-ı ot'((ujll 
yer<f( dı1kılıniış kalmıştı 

T<lkay ve a./)at \"C-Si bu .. .zarı 

·. ,,. . ~ t 1 -~~· ... - +.:.: .; - . 

Muavı.n zavallı Varılıları salla
ra dağıttı, kaırınfarıııı doyurdu. 
Şimdi gidecoeği yolu dfışıinıiyordu. 
Rüzgar batıya doğru e.;mekı.ı de. 
vam ettiğinden, ne cluı· ~ oimaa: 
hulyasik, bdkl iiraı~ikrin iz'cr. 
üz<~in<' düşerim, d;yc ııa.rbe doğ
ru yo,Jandı. O güniın akş.'ln.ı ıı. 
z-ktan sahil gözükmüştü. Nilıay<\ 
gıece, yatsı zamanı, sahile yanaş.a.. 
bilmijkrdi. Et.ra<f balta gırme'lllŞ 
bir ormandı. Muavin bu havalıyı 

göskıWğı rl kkaı güzden kaçıl'• 
mamışlaırrlı. Bi!tii., koroctı..:ıl~r., 
•ahısları"'ır. tanı • .,,a~ı "dl. Bu .k1' 
bun:.ıra , ch:·n böyle d•'kXall• 
ba1<.,-.şı ., i m .ıı i cin .. t. ac.
bu kız btm!Jrın kalclı<>nt ton ı 
arırıı ·bi ".ro, rr ı dJ.?. Eğer v,., • 
yet böyc ·sc h ç 1 .qı 'w .~ okluı ~ 

·köyiikr \artıfııwı,.n hcnıtn y:ı • 
kalanır, c Jocr.1 ,.._ ayaQdar• b3ı'.;· 

!anarak \' 'ıiy~ıt mcrkcziıı. • d< 
edı!ır sub~,>ya. teslim olur rl~r· 
dı. 

•• 

~ .. .,..,.ac,.M5il:. T. iŞ BANK ASI ~."',.iM!"' .. ~~ 
~· K0Ç0K TASARRUF HESAPLARI 

lltZ iıı:aAKiYE PLANI 

KEljİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aııustos, 2 İkinciteşrln 
ıertnd• yapılır, 

1942 IKBAMIYELEBI 

1 adet 2000 lir•iıl<=2000.-llra 40 • 100 • =4000.- Lira~] 
3 • lOOQ • =3000.-. 50 • GO • =2500.- • 
2 • 750 • ;:1500.- • 
3 • 500 • :lGOO.- > 200 > " • :::5000.- • 

10 • 250 • =2500.- • 200 • 10 • =2000.- • 

lstanbul Umum Arabacılar Cemiyetinden: 
A.e:;ı.ğı~ yazı,· m~v.ıd. mılz.;:.k.e-e ve tet.lc:ik ebnek v-.: müddetlerJni bitiren 

hey'et:. idfı.• l\zaJar111ın yerlerine yeniden Aza fnt!hap eylenlek üzere hey'eti 
umum~enln 3fı 1/942 Cuma günü saat 10 da a1e1Jde toplanması \(.-k:arrür ettrll'f9 
olduğl!'ııoan alAkad<i: esnafın Jl'lıezk"Ôr gün ve Stıatte Ctılıiyet l\Ierl(.eziflde ha.. 
zır bulunm-aları rlca oh.aıur. 

RUZNAMEİ 'lÜZAKERAT: 1 - 1941 senesi hesabıtıın !tıtı!Uki, 2 - 1942 
buıtı;esini~ •asd.kL ;J - ::\[Üdrle"Jerini bitiren hey'eti ida.~ Azalarının yıerine 

yeniiertn'ln mt(habı. 

yanaşmatı l<;ın b>t kaç t"'1'ra bu'.llll&
caık 

- MLkMıllrnt'l. Pa apor.t m;;ayeoe 
burosunoa da t.er\ib6t aldınız. değil 
ınl?. 

- il<, sıvı! polis yırbancılaro moJı. 
sus ve diğer- dort pol!s ins;iJiz v~ t n
daşalra m~hsu.<ı biıroda buhmB{'Rklar. 

- Pek ~la 
- Şa bct!d<e Ou.annüı.orT'u ,-aka:ı-

y;;ı.c;:ı-ı,.:ız cfeg;;l rr-1' 

Gazeteci ılt• bah.se girt~tığini unut
nuyaıo Baş MuteW.ili: Toı-k.ana.y jıçWti 

çekti; 
- l'eır.enlli edertn~. 

Ba.j MJte!Liş nhtım uzerincte dola
fıyor ve o dakikada limana ıiren ge
m,a,.·'1 yan8,fma-sıını bekl~yor. 

- MüteMiı§ MaribA'yı gönı)edill..İll 

mi?. 
- Hayır 

Baş Mü!eU.ş mırıldandı: 

- Ban,. bur •. .ı.ia r ~<ievu vermlsti. 
Bu anda Be..ş '\lütt·t~-tlıı oı.k.iına Mıie 

Todgc··nır: Qyl«.>:tiklt geldı ve kaş

larını çat Ecli{:ı r. bu koıdın t tı..., 

.ı.,yl gbr\l.}·o dı. Ue ı ue :\ıili1ettlş \Jari-

bll .t11"li oa biı ctc1 n d&ğil<l 
BB. 1 Jfet .,.C "(I ,.\V ken(Jl ).;~'f'l-

dJnf ·öyl nch. 

~ ... 

Fakat bu lhtiınale artık kendıi~ı de 
ltıJn1nı)·o~'Clu. İçine şuph~ dü.şmilş'
tit Fet-kat biraz rh.ı~ünclı .. kteıı sonıra bu 
şiiıı:>My. m~nasız buldu. llaj Mü!efüş, 
?-!a-rib;\"ır:-ın kimseyi aldat!ı'ladığın1 ha
+ .... dı. Onu iJır kaı,,· defa tecrübe eıı

mişlerdi 

Baş l\Jufett.:ş", genL...,iın n1ancvms11lıl 

gozlerlyle t2k!p cdiyord~ Gm-erteyc 
dolt.n yoicular, i5'k.~lcde lx•i<.ıiyen dots~ 
lannı, alleleı'111i ell~·•yle ve lf'endil
l«~yle seıamlryorJardı. Uzı.m mıenla 

&erteıerinden ronr<ı Londraya kav~D
lac Ş<J.rk1 söyliiyo~·1ttr. dıidi..~lıt"l' ötü

yordu Brlıabane jJe Londra arasın
daki derı.i1 yolculuğu 51 gl.Sı sitr\.V'or
du. Herke~!Jı bekleditd arı, niıhayet 
getm~tl. ~at T"rk•n•v bu gördüğü 
manı.aract:ı.n bugün hoşlanmıyordu. 
l\.!i .. TGdgc'nin l('~P <·ıftığı şüpheyi ye
neır..ynrrlıJ. Biır kac; .iak!ka sonı·a a~
ml rıhtım.1 yanaşaca~\. ve 0 11a11n Thorr 
tevkıf eoilecei< .• Fakııt bu ao..ını gemi
de ~ıl Avustralya po ı i onl;n ge

ınıde o1dugunıı s;ıu y r ve geınide bir 
haf!ye ~t lundımıy.J. E·.-et gemi Ce

be!Ulto:.ı- " ugradlğı r.am.an Ourwı 

·rııor ger. ıde blPlun~yordu. Ccbelüt

t.. k :c T ocdra ar ' "' n a:emlnin UC
ı :ıd OO.$ka b « lL'll:'~ yok Bunull 
ı(' 1 ı katil.in gemde olnı& ı i;\ı.un. 

(Deı.ıanH V3l') 

/=€ Meraklı şeyler ;.
Bayvaalarıa rea ıarl 

Harp!t>k.leri, bi.naları, ha"P va
sıtalar·nı, ~<·h.rleri düşmJooan 
korumak .çm bunları buhın<luık. 
lan araz.ye göl'(' rt"l'Jkleştirmek 
fıııydalı •bir adet olımu~tur. Bu 
hüneri .nsanların pl'k geç ola!"aık 
ha()"Vanlardan oğrerxi'kleri idid'la 
ed'Li .. 'bilır. Filr,akilka birçok ha(Y. 
va-nla.r y~kları muDıit:n re.ı. 
gone büniniirler. Mesela şimal 'i
y;.sı b.:m'beyaı<lır. Çünkü kar için. 
dt' ya.;ar, Bu su;-etko kendishıiı 

<lik;<manma ve avına göstenneız. 
Fa.kat karlar oriıct:ikten oonraı 
'i{oiirkü beyaz ikahn;a, hal'i felaket 
olur. Bu scflM..plt• de rengi mve • 
eirne gQrc değ· ır. 

B~ hayva·nl .. wcia ve haşe • 
ratta, nıevs:l!ru) ve lmlur.<'..ı kin 
yeı'<? göre rl'nık d<'ği~tirme kabJ
j~et" vaııdır. Hilkat her şey; doii. 
oi5ner<'"k viicudc gct ıııııi~tir. 

. --

27 2. ci kanun 1942 
18.00 

18.03 

19.00 
19.30 

Program ve M<nı.lek<-1 Saat 
Ayarı. 

1'-lı.izik: Radyo Sdlf>n Orkestra._ 
sı. (ViolonM Necip A.$<ın). 
M ıı k: ~· .. ~ Heyeti, 
Men.'<f'!ket Saat Ayaırı ve AJana 
HaıbcrıcrJ. 

19.•5 Konuııma (K•top Saati) 
19.65 Miizik: ıo·asıl Heyeti Pıor.anl.1-

nın İLlncl K1smı, 
20.15 Radyo Gazete:;ı. 
20.45 Müzik: Bestekar Simalooı CPI.) 
21.00 ZJT..at Takvimi. 
2110 lllüzil<: Oda Musikisi - Yaıylı 

Sazlar Kuarteti. 
21.30 Konuşnıo (Tül'k Hukuk Kunı

mu Adına). 
2H5 Milıll<: Kla.ik Türk .'.lüzlığl 

Programı. Şef: Mes'ud Cemil. 
22.30 Memleket ı:.ııat Ayarı, Ajana 

Haberl.erı, ve Bor~aJar. 

22 •5 ~IilzM<: Dan" :\ltizl&l (Pl.) 
22.55;23 00 Y&rınki Program ve Ka.. 

Fa\ith Birinci Sulh H•kl<k Hakinıl.I. 
gilıd<!n: 942/18 

Te-bU.g ettiren: 3ainlE'" Kara.gümrük 
Kabiıkulcık caddesi 49 nwn::ı.,rada: 

Tebliğ edile<:ek ı.araf: Zeliha, Ha
cer. !11Iuazıan1, Cavide, Cahide, İh ... 
san, Süreyya, Oğuz, Zeynep, Mediı. 

ha, Memduh: Vera Darillhadis ma
baıı ... ı Jm<1..,t -ak e.o-ki 38, 24 yen; 
38, 40, 24 numaralı hanede: 
Davacı Saime tarafından İnayet a-

1eyoiUne aç.ıan iZalei şuyu davaı:ıınBı 

icra. kıılınan. ım.ıhakemesinde: 

Vefada Darülhadls mohalleoi İm<1cet 
sok&tuıda eski 38, 24 yeni 38, 40, 42 
say;ılı gayri menkulün hissedarların.
dan olup mczk(ır adreste bulunama
n1clıwı hasebiyle davcrnına talebl veç. 
hile mat.kemece ınilddcr.ı.aleyhlere b.lır 
ay mirddetle llAnen gıyap kararı teb
liğllli! ve ııayrl meıüulun kabili tak
slım olup olmadığın111 anlaşılma~ı için 
28/2/942 taTihinde keşif yapılacağına 

kara verilın oldu~ ve muhakeme 
4/3/942 tarrhind~ saat <>na bırakılmış 

olduığuııdtn mahkemede ya bizzat v~ 
ya bir vekil göndermeleri e:ıyap karar
r1 nı.akamına kamı olmak üıcre biır atv 
mildtleU~ llliln olunıır. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

re TAllVİ~ ; 

ttumt 13~ 7 ! aeım Hicri 19111 

g, llANllN 
81 

Muharrem 

14 10 
Y1l 942 A:r 1 Vaaatt 

VAKİ' 
.lt1.n l 

H. K~nun 
s. n 5 D 

7 17 Günot 200 

27 
12 27 Öi!• 708 
15 02 ikindi 9 44 
l 7 18 ~.kpm 12 00 

SA l I 18 52 .,.taı 1 35 
5 33 İmsi'.< 12 16 

Sahip ve Başmuharriri Etem ı. .. ı 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
ION ftLQllAF MATBAA.Si 

o kadaı· İ) • bılmi)c,rılu Maiyetin-
d bulunan onba§.!:tr da bıı taraf. 
!ara yaban.:ı idiler ... Sall&rla ge• 
r>Je dönmiye imkan yoktu. Çiin- j 
kü, yiyccekkri fük.e ımı~, hayvan.. 
larıııın yemleri azalmıştı. Asıl iş 
bu wmanı ya.rıp ge>itlerıni bula. 
ırak bir ye.re çı·kmak ve selamete 
ermekti. 

Birçok m14külattan soma, ı. 
klp müfrezesi ormanı, b>r taraftan 
g€çit bularak, g<çti!er. Düz bir 
vadiye 9ıkmışlardı. Buırada ~iroet. 
!er çadır kurmuş, hayvanlarını 
süırüycrlardı. Uzaktan karmaka. 
l'lşık 'bir müfrezrnin g'<Jiş.inı gö.. 
J'l(:n aşi·r~t tiradı, --.ıi1iıl1a sarılma~ 
lardı. Miifr.eze yaklaştığı zaman 
bunlru'ın kale muhafızları efradı 
elbise ve silahlaırı:nı taşıdıklanıı.ı 
görünce duTmllijln·rdı. 

Muavinin aşirt>t ağaılaruın ilk 
sözü şu aldu: 

- AğalııT, •buradan ııki aUı geç. 
ti mi? 

- Hayıı-, kımse geçmıedı, clıye 
oevap wrdiler . 

Muavin sc-rt sert tekrar etıU: 
- Doğru söyleyiniz, sonra lıJB. 

pin.izi mahvede·rim! 
Ağalar ayni]<? tekrar Htiler· 
- Hayır. 
Muavin ne yapacağını ş~ırm.ak.. 

la beraıb<'ı· ma-iydi t!radile hay. 
vanlarm yorgunluklarını ve açlık.. 
!arını dii.şündü.. Artık müfreı,e 

efradı, takipten vaııg~mi.~tıi. Ye. 
mekt.t>n sonra bir ö!u gı•bi mışıl 
mışıl uyuyorlardı .. 

v 
YÖRÜK KÖYÜNDE 

Tookay ve ağaıbey ısi köye gir
~ri zaman, çeşme ~ında su 
dolduran kızlara rastgelmişlerdii. 

Kllllaır, bu yabancı misafirlere 
yan gözle girzlirl~n giıdlye bakı • 
y-0rlardı. Krzlanfan b'.ırinm gWı. 

leırı, Td<a.yın ağeby5inin gözle _ 
1'.ine taıkıllmı~. İçtoen bir bakışla 
dikkatle baJuyordu. Nöbetb gel • 

Tokay ve .ıııabcyşi, bu hal ,ıızc · 
rine, b:rb>r er: e manalı rnrrt'!t 
ba!krı;tılar, ve zaman kaıy~tın· ~ • 
eren biıran e\'vel, yorgunlıtıkla-nn& 
baıkrnadan köyu terk ,'le x J1 
doğru yola 'lü.zülmeğe ·karar v< ·, 
mışlerdi. 

J<oyün mk;afir odasına gidl, t•l< 
olan yoleulmın atlarına binip g 
celeyin yola çııkmaları ağalJrıı. 
nazarı dilkikat'ıni celıb"tmİ§ti, !{<" 

yün §:yan,ndan ve ağalarınrlan 
b:rı yolculara yakla .. araık su h·• 
t •pta lbulıt•ndu: · 

- Ağalar! HO§ g ,diuıJz, <>:ıis • 
la•· get:r<lin;.z. Kiiyümü~'P m. •• 
fi,r kalmaz mıa.ını2? AHarın12 l'~ 

kendi?"" yOiI'gun gözLl:t'Ül)iCT>IA • 
r>ı.>l. işiniz licei değilse bı.r ,ılı• 
şamhk istirahat etserı'2! · 

Tokay v ağaıbevs", bu m.ıam< · 
le kaı·~ısırıda oo~butün şüpheye 
düşmüşlerdi. Artik :şin iç yliızii 

anlaşılmış1ı. Mutıd!ci<aLLc tanın • 
m";ilal'd.ı. Liikin, • :mcf' bu a,(fam• 

ne cevap vernneli i<f? ~ ,ıı 
ağ~·beysi hemen kendim t aı • 
ladı. n;k ve soert tanilc aığ; ;va 
iJ'11<Ukabele e~ . 

- Teşe'k'kür eıcleriız; betik. ı 
rabaı!sız edeirz, di~ yola çı<km• • 
ğa karar vemıişt:k .\ede }; ~b.r 
fş'ırrı":z yok .. Esneflı.k, volcuu:.< ti 
ağam! .. 

Toikaıyın ağabey i, temkini. 1 ,ı. 
l'E'ke't e1ımŞti. Eğer yola c:kınsi" 

ta ı<>raır atmşi oleaydı, h<"!Ucn her 
şey o da:kiılrnda meydana ı;.k. • 

cak, köyfuı ağaları v~ del'!<an • 
Jıları etrafların> sarıp 40'.llayhkl~ 
.l<urnazca ha,reket elmt>k is<!'~di. 

O, kurnzca haNltet etırook ; tcd'.· 
San.ki hiçbir şey yokımıuş gib~ 

ağantn davetini kahui ederek. 
yakaıyı kurtımınak f.ıkr ıııde idi. 

(D.o?vanu vo1") 

Ileılet nemiryolları YB li11anlırı İşletme U. l~aresi ilanları 
Muhammen bedeli (14877) Ura (50) kuruıı olon ınuhtelif c:ıı.s ve eb'a-

9 kalem Bcılı ve bezsiz !Astık Boru ve hoı<lumlor (Aktimül!lôrlerı boşallrn.._ 

kömür sulamak. havayi muzayyik aıetııerl, lokomoilt Sürşo:tör borulnrmı tenı.iı .. 
!emek, Yolcu vaıgonlarına ou vermek ve aaıntrifüJ tulumbalar· :ç;n) (l3.2.19~ı) 
Cuma ıünü •.O\ (15.30) on bet bııçulda Ha;yda~llf&<la Gar bına ı dıılıilind•Jıl 
komisyon tara:fınd.-ı. kapalı zari ueul.iyle 8Qtın alınacaıktır. 

Bu işe girmek ıa'1yenlerin (1115) lira (82) kul'Ufiuk muv1*kat teıniD ... 
kanunW> \ayin eıuıı vesikalarla lelcli!lerlni muhtevi zarflarını aynJ &iln ••~ 
(14,SO) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Bu lee ait tarbıameler komisyondan panıaız ola:rak tktlıtılmktad•r. ısfl'i) 
+ + 

Muhammen -ll (6300) lir& olan muhtellf eb'ıııtl.\ 7000 kilo kıwıun ıevl>I 
(9.2.1942) F';nartesl ıiiinil soat (IG,30) on beıı otuızda Haydarpa~ado G;;r bln•· 
s~ da.hiılindeıki komisyon taratmdan kapa!? :ıaırf usuliylc satın almacaktır, 

Bu~· gırmek ls\lyc·nlerln (472) lira (50) kuruşlu.it mıwakkot .emlnat, ~ 
nunun taırin elıtiil vesaikle birlikte tekl>llerinl muhtevi zartlar;nı ayn( gün .,,. 
at (14,30) on dört otuza kadar Komisıl'on Relsliğıne vermeleri l:lzımd"T, 

Bu .İfC ak .şartnan-ıeler komlayondan parasız olarak dcı&ıhlmaktadır. #~ ... ... 
Erzuı-umda yaptınhıcai< mağıaza, ve 6 lojman bması i~aaıtı Jtlapoılı zarf' u,&ır"' 

liıylc ve vahidi fiyat üzerinden eksltrr.~ye kofiınuştur Bll inşaatta dÖfjeme 
lcntolar için muktez' den ·rıer idarı·ece "·erilecfittir. 

1 -· Bu işlrı muhaınmen bedeli 165.000 liraGrr 
2 - İstokiiJer bu ~ ait şartname ve sair evrakı D. D. Yollan Ar.kara ~ 

ne<;indeı, ve Sirkecide 9. i~le1ıme, Erzurunıda 10. lıfle\me veznelerlnden 825 l<tl' 
ruş mukabilinde aJabıill-ler. 

3 - Eksiltme 16.2.942 tariiılnde Pazarteol günQ saat 18 da Ankaradn J)· 
D , Yottc·.n yol dair~inde toplanaca«: rr»OrkfJ'l birinci kaımlf;yorıunca yapı1aıca1'tıl" 

4 - Ek•ll\meye glrebtilmek i<;in ;sleklilerln lekılil mokhıpları J!•e b~tl 
o.şag1da y<.zıh teminat ve vesıe.iki ~ gUrı saat ıs e kadar komisyl)n reis:lll'" 
ne vermeleri lizımdır. 

A - 11600 liırnlılk muvalılıa\ temlııat, 
B - 2490 sa)'llı Jtanunun 1ıayln ettiği veoikalar ile bu işe mohsus ~ 

üztte Mıinakalıll Vekale\lncien ol111rrilf ehliyet veeii<a.ı, ehll)'et veolkası ıcI' 
ihale tarihinden en az sekiz ııün evvel bir lstada ile Münakalit ve1<1ı.•ll" 
ttıüncaat olunması . 901 - 774, 

* * ,,,. 
Ye'Ili ınadaı suyu na1tnı,..tına maNUOi D. D/211'7 nooı<l>r•lı 1ıarife deiİ!i~ 

mişth-. Yen; \arifenin \a\biklne i.2.M2 taı-ihiıl.ı,,n ltlbı>ren lılıslao>aealctır . F~ 
tars;ııı.t için İstas;voolaııa miirtıeaaı ecıüeblllr. •593 - 772> 

lstanbul Kadastro MüdürlüS}ündell' 
J Fatih kaza8lılıın Sa.rnutya nahiyet&ne bağlı Hobiyar ına~10ı.lle!'ir.'.n k:ıd3~ 
t~~it an~e~l)'eSi h)tam bul~~~U'I'. 3tl13 No. lu haüastro kanun,ın~n 25 inC 1

:.,, 

dt'Ei mucibınce Sllreti tesbıtı gosterir cedvel 23/1 /942 t::ırihındcn !t:baren d•1 

m\'.e div2nhanes1ne 1kıi ay mli.ddt.--tle talik olu11m1.şt•ır. 1_, 
Bu müddet !çirıd-e te!'bite karşı ıtira2Xla bl·hır.dnlaı-ın Sultan .\r.~1ret~~~ 

pu Kadastro Daiıreetnin ilst k<tiln<l:ı İ~tan•bul Ka ciaıtro '\1'rırJiıı·hlR:l>Tlt!' rnir'" 
aUarı ılıln olunur. «'177• 


