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ETEM iZZET BENicı; Sahip ve Baımuhınlrl: .. . - -- - -- - -. 

, EN SON TILORAFLABI VE HABERLERi VEREN AKŞAM UAZETESI Gazeteye rönderllea evrak iade edilmu. 

General Vavel'in Hava Bu Sabah Lodosa Döndü Güneş Açtı! SOVYETLER 
JAPONYA 

MÜ ttef iki er 

1 Alman yanın ıv. üda _ 

f aası için hazırlıklar 
~~~~~~~~ 

Almanlar 
U··ç bu··yu··k 

BEYANATI 

Uzakşark- Bazıhatlarda tramvaylarişlemi-
a vaziyet ye haşladılar, açık denizlerde 

b i r a n d a şiddetli bir fırtına devam ediyor 
Garp Akdenizine müte-

veccih bir taarruz veya •• d f 
müdafaa harbinin muh· m u a a a 
temel olduğu bu devir • 

de Uzak4ark ve Sovyet • hattı İ n Ş a 
japon duıumu da günün • 

ted~ik mevzuudur.. - ı edıyorla r! de ğ i ş t i r i - Y .d f ı .- f h d·ı 
1 t enı en az a ame e se er er e ı e!"ek mub .. 
em.ez • telif semtlerde kapalı şehir yollarının 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE! 

Polonya da Müttefiklerin yeni 
Başkumandanı 

Japonya için ne diyor? 

lllaltanm şiddetle bombardıman 
edilm<'.>in.ı devam ediliyor. Bu. 
nun arkası11dan ne çıkacağı henü:ı 
belli değildir. Bir iki gün evvelki 
yazımızda ôşattt ettiğimiz gibi bu 
sıkı horubıudunanları ya bir ta. 
arru;ı, ya bir müdafaa tedbiri ta. 
kip ..decektir. Taarruz: Yunan, i. 
talyan üslerinden kesif hava kuv. 
vetle.rinin hamlesini de içine ala. 
•ak Daka.r'a kadar bütün Şimali 
ve Garbi Afrikayı i•tihdaf eden 
unıunıJ bir taarruz olabilir B b" .. k • u u. 
yu çapta bir harekettir ve Fran. 
sa ile İsııanyayı da, batta bir ba. 
kıma ·· p gore <>rtcltizi de al.ntalan. 
dıracaktır. Milıv..,,rin bunu yapıp 
yopa~ıyacağı halıkında bugün. 
den bılhnssa doğu cephe.indeki 
vaziyet tam İstikrannı bulmadan 
kal'i 1•ir şey söyfon.,mez. Böyle 

bir lı•.r~k~t v~ taarruzun gay~-ı;i 
Akdenızı lngilız douanmru;ına ka. 
panıak, Atlantlk ınünakalesini 
esaslı bir iı'aea tabi tut ak 1 b·ı· m o a. 

1 ır .. 

l\!Udafaa «:dbir ve terı·ıı· 1 
k 

ı ı a _ 
".'" • Bu da mümkündür, Milıve. 
rın bütün İınkıinları ikı ilkbahu 
d:ı dog"u h · • cep l!f;ınde tutu§masın. 
dan !!Onra Afrikada serbest kala 
cuk i T • 
v ngı ız ordusu içiıı en zayıf 

e olay hecle!i Cemıp Avrupau 
ıathlll_eri teşkil edcl>>ıir. Almanya 
ve Jl.lıhver şimdiden bliyle bir fl". 
~ebbüsü önlmek tedbiri içinde 
:ulnnahillr n Maltayı istiİa da 

0 ırayeye hhmet --'-b'I'- G'' ·· )ij . · ""'-. J ır, oru. 

18
} <>r ki, her iki bakımdan da ka. 

m:~::'.;?lı1'-ııin henüz sora ı gel. 
··"-"i' ır. 

GU ü k n n dikkat(' şayan vo müne. 

1 l•şa mevzuu olan hlr bahsi de 26 
ı ar be . 

S yannamesrnden sonra 
OVtet J 
b 

• apou kar<ılıkh miina. 
se etidir D" • 
deki .. · un bu bahis üzerin. 
ıletnı'."utaleamııı bu sütunda kay. 

ış olınaınua rag· me b .. 
mubtt'Jif fiki 1 • • n, ugıın 
""'"·· .. .. r enn deriye sürül UU5Unu gor .. 
rar iı. l b ınuı bulunmamız tek. 

ız u ınevıu ü . 
ş!indtiklerimizi .. 

1 
•.erınde dii. 

aıi• b 1 &oy emaye '<lvk t. 
, u wıuyor. 

26 lılar pakt 11 lııgil tere ı e Sovyet Rusya. 
karşılıklı ;. ~erika arasındaki 
lanın h r.ıyet tanıanıile aydın. 
Le d ış, er uç devlet ittifak hal' 
u eva.m ve h ' .. 
anla•ını 1 d arpten sonrası için 

• ! ar ır A ak 
Rtısyanın bu be . nc • .sovyet 
rinden l annaınenın nes. 

sonra he • 
harp ilan ın~n Japouyaya 

b • etme.rrn-sı muhakkak ki 
u "o,.tadak' h . 

re ve A .'k ustı ıyetin Jngilte.. 
uıerı a tııra(ıudan t kd' 

V<> lasviıı ed'I . a ,. 
riye 1 ' mış olmasından ile 

~· nıekte ve bu asla" h' ..• Jai' R ır gun 
geı"°? · us ınüendelesinin vukua 

Oll)'t:ceğiue i nr~t \ıe . 
te~kit chııcınekted' vesıka 

1
,. . ır . 
.JİZI } 

. t n m an ayı~ım11a göre So" 
le nu ·v • •• 
d '· a) a Avrupanııı muka·I 
l'raıını tuyin cdC't"·ek olan .. '. 

d~ltuin eu b ..... _ . . ınuca. 
ed'I · u~ uk hısse-;ı tefrik 1 UHj \ c Rus · • • 
§İnıdikı h 11 ).a l(ın hu kadarı 
ğer İn •i ". < e kafı sa)-.lmı~hr. E. 
. • ~ !tere ve Amerika 
ımkan hıılabilirl . . ayrıca 
asında ikino· b. erw Auupa kıt. 

• 
1 ır c~phe açınak 

retılc Rus) anııı 'i. k"· .. su. 
• "' 1 ·unıı hafiflet 

nıı'e \'P Al • 
,J ' ınan)·anın tak· ti . ·· · a erıne 

ıııu°'"ır olınıya da çalı acakl 
Fıllıakika Uzak "arkt~k· R ard_ır. 
ı . "i l ll~ us.. 
erı ve Rus toprakları Japon . . 

çabuk ·ı· . )&)l 

1 
. mag up ed(·bılmek i•in •nk 

<!' verı~l'd' 'I " 

d. ' ı ır. Sadece Japonya şim 
ı Rus)·a . d • 

Ok . ) a okunmaksızın Hint 
)•nusllndnki . p 'f.k'd k' 

enıelte · . \.e ası ı e- ı 
rın, l•h· kk k · 

m'ınd · · a u ettırınek az 
l'ttır R • 

b d • 11
· YQ da Japonyanıu 

u uruınunu k . " 
b '· d eodı mucadelesi al". ıının an ınenf t' 
h aa ıne en u,. 8 aldc görmok(e ve h··t·· k ' r u ıın uvve 

{Devaını 3 Uncu S•tıit_td.e.J • 

veOderneh
rinde istih
kam/ ar ya-
pılıyor/ 

Sovyet taarrurunu ve 
bir yarma hareketini 
durdurmak için esas
lı tahkimata geçi'miş 
Nevyoık, 5 (A.1\.) - Nevyork Ti... 

mes gazetesinin Slolı:holmdoki hususi 
muhebir1 teı&;rafia ıu haberi vermek
tedir: 

Sovyet MukabH ta.arnııunu dur
durmak içln Alm•nlar ckı·ln!iğlnc ü.ç 

(Devamı :J üncü salı ' de} 

SOV\'ET TEfiL ö: 

Moskova cep
hesinde Al
manlar 4 yer- 1 

den tardedildi 
Mooıloova, 5 (A.A.) - Sovyet 

tebliğinin zeylinde şöyle deni!. 
mektedir: 

Moskova cephesi kesiminde ta. 
arruzuna devam eden bir birlik, 
Almanları dört mevkiden tardet. 
miş, tanklar. toplar, kamyonlar, 
makineli tüfekler ve çok miktar. 
da cephane alml§tır. 

- •• ..,. .. :!. 

H •• lflt,. 

Moskova cephe.!ini gö$terir harita 

Eden, Mosko
v a seyahati 
hakkında bir 
nutuk söyledi 

Stalinle sulh 
şartları da 

görüşülmüş 1 
Londra, 5 (A.A.) - Baricl

ye Naıll'ı l\J. Antbony Eden, 

Moskova dönü~iinden sonra 
ilk nutkunu bu akşam radyo. 
da söylemiştir. 

M. Eden, nutkunun başlan.. 
gıcında, 1935 de Moskovaya 
yaptığı ziyaTetten bahsetmi~ 
ve şöyle demi~tir: 

- Bugün inandığım gibi o 
zıımaın da inanıyordum lı.i, 

Sovyetler Birliği ile Büyük 

Britanya arasmda hiçbir ha
kiki menfaat anl>~mazlığı 

yoktur. (Devamı üçüncüde) 

Blrmanyada Japon 
ba'fa btlcumıarı 

Rangon, 5 (A A ) - Rangon şehri 
bu sabah llk defa olarak ay ışığında 
bombardıman edilıni.ıtir. 

<Devamı 3 üncü Sahifede) 

Gaz tevziatında ha k
nasıl aldatılıyor? 

Kuponlarda "Kilo,, yazıldığı 
halde ekser semtlerde bayiler. 
litre hesabile petrol veriyor! 
Petrol Ofisi bu yolsuz hareketi önlemelidir! 

Pe1.rol Qı,_·i taraiından. kazalara ve- 1 

rilerek kupon mukab~l~ntle dağılan 

gazların eksur: verilerek halkın alda
tıldığı ntkkında mtltcaddit şikilyetler 1 
yaıpılmışhr Şikfıyetçllet diyorlar ki: 

- -«Bize verilen kupon!arda "kilo> 
yazyor. li;:ılbukt gJ.z aldığımız. yerde 
ise «litre• veriyor!ar ve kilo \1:7...erin
den para alıyorlar'. Jfalbukl litre 

(Devamı 3 ürıcü S:.ıhife<ic) 

Yenı Delbi 5 {A.A.) - Gazete. 
cilerle yaptığı veda görüşme • 
.sinide General Vavel bilhaısı;a şöy. 
.e demiışt:r: 

•Bu fımattan csl.fade ederek A. 
meııilkan • İngiJ.z w dominyon 
milletleriyle müttefilklere cenu. 
lıu gaibi Paı;if.i.k başkumandan • 
lığına ıayinimoeren dola:yı bana ve. 
ı-ilen ~-ereftıen ve bu memleket • 
~rin hükı'.ımetleri taraıfından hak. 
•kıanda göstcnilen itimattan ne 
'kadar mütehassıs olduğumu söy-
1 cm(~ .ili \.ıerını. 

Japonyamn kuvvetler..ne Cllik 
Jlamkdc iistünlük veren hainaırıe 
taaııruzlar.ile has.ı olan vazi • 
yette yüklrnıcr.ğim mes'ul'iıyet.in 
büyüklüğünü takdir ediyorum, 

(Devamı 3 Un('Ü SabUede) 
-·---<ı---

Bulgaristanda 
bir komünist 
talebe idama 
mahkum edildi 

r 
Sofy11 S (A.A.) - So,fya Ünı. 

verııites:n.ıc komür.ı.lst hüerelerı 

tH;ık 'I 'trr.ck, teth~ ve baltalama 
1 

:hareke!leri yapmaktan suçkı. bir 
Jni'versi~ talebes a;keri ma.hıke. 
mece iıd~ma mahkum edilmiştıc. 

Ordunun w hôıkl.ıııı .•tin şere • 
fine halel getın,ok mııhıiıyettıe şa. 
Ji.alar ~ı!raran bi:ka> k.iŞ: de o:ı 
ıle yiı'11 s~ııe ar;.sıı la muhıe\-f 
h~pis cxoı:ala.rınu TJ'~>kfun. edıil • 
m."Şlerd'r. ---o--
Çinde fapon 

kuvvetleri 
püskürtüldü ! 
Japonlar 6- 7 bin 

iHü verdiler 1 
(,. ,gking, 5 (A.A.) - Pazar 

güıııl ntşredilen Çin tebliğinde 

evve~ki gün Changsha 'OOl~in.. 
de dü;mıan tarafından yapılan ta. 
arrJ.JıZların müdafiler tarafından 
kamilen geri püskürtüldüğü bil. 
dirılmektedir. 

Japonların ölü ve yaralı olarak 
zayiırtı 6 • 7000 i bulmaıktadır. 

HARP VAZİYETi'== 
Uzak arkta kuman 

Gener 1 Va 
muhtemel hare 

a irliği ve 
e I' i 

a planı? 
-------------.. -----------~ 

Merkez cephesinde Sovgetlerin yeni takviye 
kuvvet/erile sürekli bir taarruzları beklenebilir! 

( YAZAN ; t. S. ESKİ BU KREŞ ATAŞE M 1 L İTER İ ) 
l) Sark Cephesinde: 
ŞinHılde ve merkez; cep&elerinde 

Sovyet ord1,1l._rının taaıTuıhırı sürek
li bir şekilde dcv~m ed1yor, R\J'Slar 
Fin cephesinde bir yarın.d y;ıpn1ıya 
mu~aü;Jı. olınuşlardır. Merkezde AL-

manl:-ar Rus tazyik,:,'• ancak. mukabil 1 
taarruzlarla ve çetin muharebelerle 
püskiirtıncyc çalı:;ıyorlar. Aln1-0n ha
va kuvvctlerı, 1\Joskova c;evrcstndc 1 

cephey'' yul'llyen So\·yet takviye kol
~rı.aa, ızarı-u:za ha:.ur tank bir\ikler.ı-

ne, denliryolia•na ve tc.yyare mey
danlarm.1 hücum etn klc n1eşguldür- } 
le\' ~foskova çevrc~tııdc toplancın bu 
Al n;ın h:l\'3 hücıımla>ı Sovyctleı-ln 

cepheye rnuten1adiycn takviye kuv-
(DevJmı 3 üncu sah.fedel 

açılmasına çalışılıyor 
GünJerderıber.ı. nihayet bu oo. 

bah Ş<'brirniı2lde kar ve tqı< d'i.n. 
ıır,iş, gıine.ş a.çmı;;tır. Fakat soğuk 
henü" devam ett;ğ .• nden bu.zlacla 
c;rtüJü o18'll yolların aıçılması ıçn> 
yapılan gayretler kl!1men borşa 
çıkmaıltta ve müşkülıatla çalı.şa • 
blınekted:ir. 

TRAMVAY HAREKET 

MÜDÜRÜNÜN İZAHATI 

İstanıl:ıuJ Tramva,y İdare€ ha. 
reket kısmı .mıüdürü B. İsıırııet şıe._ 

h .r tramvayları.nın va'liyeti ha.1<.. 
.kında bu sabah tU ııwhatı ver • 
mı:;tir: 

•- Bılz.,m 500 amc>Jımırrzk ha. 
riçtm 2 Lra yevmiye ile aldığı • 
mız 500 <' yadını amele muhtel.I!! 

hatlann açı!ma..n iç'n duıımadan 
çal=aktooırlar 

Ed'rnc~apı, Tcıpk ,.. t>rarnv~. 
ları sabahtanboc !Ş]('Jtıelk~ir • 
ler. BLs'Ct a.ş tramvayları Eır '"1(i. 

nüne kadar gelebilmektedirler. 

Rasathane hava 
vaziyeti için 

ne diyor? 
Bebek oottı k.apahdı.r. Ort'1köydıen 
itibaren s-:fer yapı.LaA:Jllınaktuf.z. 

Yedlkule hattmın bu aıkşan ve 
ya.lıut d.a yarın açılaıcağını Joınr. 

VJ>t!ıe iimit ed'iyoruın. ş:ş1ıarııe yo. 
J<U~ndaıki v'.Taj tfi>lJıke;. görıiil.. 

düğünden mecburen B~lu • 
İs1ar.ıbul seferleri ya.pı'amaınıık • 
tadl'I' • 
Ş .. ı-...UıayrJye idares;, ~k • 

Köprü ara.sır.da Arnmr.utıköy, 

Kuaıuçeşme ve Bcşlktaşa da uı;. 

o·aımalk üzere 22 liıve vapıır talı.. 

r~ık c-!a"!'' ~tJr 
FakM bunlara kı!çük va.])'UJ" • 

lar ta'.hs'tı olunımuştı.ır. Mesela 
CDenmı S üncü Sa.hilede) 

İnebolu sahilinde 

Serseri bir 
magnpatladı 

• 
Sarsrntıdan bazı 

köy evlerin:n 
camları kırddı 

Kar fasılasız devam edl)'"or. 
Fırtına :ı-üzündtn bir ha;fta ·ır va. 
purlar gelenuyor Fırtınanın hu .. 
sule getirdiği dalgaların testrlyS-: 
bir serseri mayin İneboluya beş 
nıil mesafede bulur.an ÜremJye 
ve İlis köyleri arasındatl kaya. 
hldara çarparak paUamı,. sarsm
tJdan civarda bulunoın bir kaç köy 
evlnln camları tınlıruştır. Başka 
zayiat olmamıştır. 

in<>bolu, 4 (A.A.) 

Marpuççularda B • r Araba Kazası 

lstan ulun en yaşlı dokto~-.. 
feci bir ka aya kurban gitti! 
"Şapkalı,, namile maruf fakirler babası 

Doktor 
arabasının 

Dimitraki yirmi yıldır bindiği 
parçalanması nelicesiııde öldü 

Edlmekapıda Üçbey sokoğında • 
numarada oturan ve ~ehrimlzln en 
yaşlı, en eski doktoru olan, halk ara
sında şapkasının hususiyetinden do-
1.ıyı «Şapkalı> nemiyle martıf B. DL.. 
mitrokl Boci Marpuççularda vukua 
gelen bir araba kaz.ası neticesinde yaı-

----------
Zirai istihsali 

arttıracak 
tedbirler • 

yenı 

Ziraat Vekili be
yanatta bulundu 
İzmi:- 5 (Telef:.ınla) - Şclıri • 

'm ıxle bulun"1aıkla olan Ziraat 
VeokiTu R. Muhlis Erkmen Borno. 

(Devamı 3 üncü Sah~fede) 

Açıkgöz 
bir sabıkalının 

marifeti! 
Terzi dükkan na müş
teri gibi girip ceket 
çaldı, tevkif edildi 1 
Bah<:eka·pıda terzi Boığosun 

dlıkkanına muşten sıfat:ile gelen 
sa.bıkalılardan Hüseyin paltosunu 
ô k!..irmtık ·b<thane&ile iıçeriye ııir
mt~ ve di.ikıkanda buluoon ceket. 
J.,rden muh:'..kcmat müdü.rlüğü 
:tıcıınurlarından B. Cemıl Atacana 
ait bir cükct.; paltosumıın altına 
koyarnk kı>çarken sıııç üstünde 
yakalanmrştı.r. 

Aslrye 1 nci ceza maıhkeme • 
S'n<> verilen suclu te\•kif olun • 

ayın 9 una 

ralanmış ve ölmüetilr: 
Mumaileyh ylrnıi yıldanberi kuUan-

dığı bu emektar arabaslyle gll(en gün 
bir ha<Stasına giderken Maıınıççular
da arabanın ok demiri kırılmış ve 
parçalanmıştır, Doktor Diınltrakl ba
~ı taşhırn isabet etmek sureU,le yn:a
lrın ış vt" bu y:ı-= Ut!ıhap yaparak 
Marmara lullnljlne kaldınlm,,tır. Fa
Kt.. hı tün tedavilere raAmen Jrurtuı-

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Gel de çık bu 
işin içinden 
Nızamettin Nazif 

İ~IA! kehAneıler yıne başladı, 
•IJ42 inci yılın üç yilz allmıı; beş 
gunu nasıl geçecektir?~ dlye dii9il
nenler, hergi.ın her politika muhar
ru· .J 11 iıtununda b. si..ı.ril yeni 
tahminlerle karşılaşı:yorlar. 

Tahmin, bilglyi burgu gibı kuJ
lanaıı zekfin111 boşluklardan ses. 
karan...ıklard3n .ı.şlk çıkJ-r.nıya ça. 
h"Şmas!dıı· ki büyük nıün.evverde. 
buy i.ık de\· lct adamında ve önder
lerde aradığımı.ı. en yük.sek k.udrel 
budur. 

Her iş bölU.rnünde muvaffak oJ.. 
manır sırrı, tgcleceğl uzaktan se.. 
zebi1rr.e~.ı değil midir? &:kUer, 
bir dev.Jet idare etmenin en bi.}yük 
şartı •hiıdlselere takaddüm edebll
mekıin derlerdi. Bir Alman sosyo
loğun-un -pek: meşhur bir eseri, 
Fraııısız dilindeki metninde llU 
Ci..i "\ g J _ r: 

•Celui ou; prevolt dqet> 
Yani ch5disekri oluşlarından e,,_ 

vel sez&bllcn !<iare eder> (fer 
Buradaki 4.İdS.re eder> hı hCalt

meder, Mk\m c>lur, yığınları ve 
roillf'tleri sevk ve idare eder rnA
naıaıına almması doğru olur. 

Vaıtlye-t; bu tarzdİI motalea. edlt•
cc politika muharrirlerimiz.de kı .. 
ba.tıat buımıya ha.kıkımız ohnaınası 
kap eder. Zira bir devlet reisi, bir 

1 
lamıyarak orada ölmöt ve cn:ı2.lıll 
evvelki gün Fener Patı ilı:ha~e.ı.f;ıdea 
mQleaddll dokt.orlann ve b~k ı.ı. 
kalabalığın 1l;tmıkiyle me le kal
dırı.lmıştır. Fak.rler arasında ~ok ... 
vUen ve çok •~"Ollrı olan doktor Dit. 
m.htınkl fakirlert:> 50 kurWrtt ve ha.ata 
paraaız baktıtın('oın bülun o ı;em* 
ve ıehrlmlzde tanıtmıştı. A,le&hJe ~ 
z.!ye&lerıimh! ~unanı. 

millet tefi nıwl devl..ti ve ınlJ'eti 
sevk ve idare et.mekte ise, blr poli•· 
Ulıa muharrıri de herhangi bir eC
koln umıı.mlyeyi veyn ene~ ımu> 
lll.lıJ< bölümünü sevk ve idare eıı. 
mek mevki inde değil mld'r7. 

Boyledi.r iü.ı>hes>z. F·..ııat b:ışb 
memleketlerde a.yni l;k>rlc uCtalllA 
mool•kdaşl<>rından aı&la g<r! ve a.. 
şağl bir seviyede olmıyan · politik 
muharrirl.erimizin, t.ab.nıinlc;nde 
ıekl ve marıılıı~ o1mak~n pek ~ 
ıaıt goıuJdıiklert de ıOphesızdlr • 

Bir tokun mılsbet esaslar.ı day• 
ll8'l'ak bao:ı reeçhl'llcı-1 aydmlatm· Jı 
mılnas>n:ı gelen tılahmln> ile J;;tJ. 
ho.cye yaıtıp baç bir mOsbet ~• 
verm\ye,, boşlu~ları ve k· r:ııılıklao 
rı dUe getır:nek 1dc! ası arasmdl 
pek engin bir fark vnrdır. Bu ikla. 
ciısn"tC ancak. ck.eh~neL> adı vet·U. 
bfür ki bence b;r cür'elt.ı-

Bu cilr'etin en muhtr&cm nilm• 
neslı:t vermekte !)nlanl:ır, hiç şüıp. 
hesız, harbin bu yıl neler yll(la~a> 
n, J:e!!tlrmek iddiasında b<>lunalı6. 
imlerdir. 

Fırtınalı bir havada ocyredea 
bir Ortaçağ kalyonur.da zincirlerl. 
al lıoparmış bir t.op farzedinlz ld, 
gemJ yalpa vutdıılııça güvertede bir 
lllrafa doğru !..ıterlmmektedlr ve 
her on bütün ağırhl!ı ile bir tarafa 
yükleneı-.k çarpııtınJ dodr~ı.. 

c!1r 
işte bUlfünlıU horp. 

Dünya bu kaiyonctur. İmanlara 
61nürme enerjisi bu top kodar 114. 
ıtetlı ve ml'harebe taktlıtl bu ı.,. 
gibi §u'1l'Sllzdur. Gel o,• palltliııl 

muharriri. çık bb ~ıırı. K'lndm'\ 1 
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HALK FiLOZOFU 

MAHALLE 

..... ....... fe!kl'lltlot 
111 Jiıtntt&. B• tefkilit .U. 
.. " ... ifl.i1-, .... ....,.. 
... ..... .a.q ......... ~ 
ma i& Yeri~ .-.ne .a. 
...... eitlii .,.... 

Fakat, •• h.... ......... 
ile, ................ Uiii --~ 
lata us-•• ...._ ..._ fuk ........... ~-
IJJ .-hJona. .. ,.... ....... 
.......... J.W ttı.. Bal. ...... ~ ~ 
malazarlannı •taaa ...... 
makta. 

Dmaek ...,_ ki, .... ..,.. 
ratı bWırmakla beraber, ytti
ne daha iJisiai, düa faJdah. 
su;ı, daha pizelini ke;yaanadak. ....... ... .... .......................... 
;, tn'lı o a,ı., .... •t't ~ 

REŞAT FEY%1 

- .. . ....... lhhalle ~illtı 
... ,.. bir lmvwttir. Biqok 
......._ bDple bit e.puita 
malatac& 

llatti. .......... ld, JD ...... 

...... Ullıl* ··=---·...... U.-wpir ..wa mev-
n• olaaaüa dnem edip sel· ..................... .... 
ta.. vtınlır. Çek ..... evT8I, 
...... ylrilmedillai ... ... 
........... nectlı:, pN ... 
~ ltlnml• teAiri ..... 
.. kıık. 

Bir ........ ı. ki. ...... 
-. .Ur'atle, .. e.tldlita ..,._.. 
arareu. ....... muhtaç 1tu
ıuaeaıp. O veklt, mtifkü1 bir 
..,..... .., .... t lllıııı. .. 
ltaUe;ri bir • evvel ele alala, 

... , .. 1ı1ır11111epdNll& 

• • ., , .... ı l ıh ı • .,.. .. 
JllDaf eedJetled ~- • 

mn yallik ..,._. ,..,._ ya • 
__ ._ _______ 

1 
'**hr. lCoqred"e bir yıllık 
.... ~ ol•llllk ye lı-. ........ . . _ . t.....ıa , ........... "mı ... 
•ın11rhar. . ........... _..,.,. .• .,. 
., .... ,.._. ıe\dW.t ...._ 

~•clll7 k b'llftV~ bladajJıan • 
.. 1u abllhtuı l>aRn • • 
.... ......... f>atlanıl . 
eiljbr. !kmliırla encik yenldlG 
yirmi ınmvay .... sehre Çllo 
~lır. 

.--~·-· 

\~· ·-

'BM (MAHKEMEWIDEJ~ÖSE~~H~J · Tramvay 
aa1aua .... • hasllatı 

••aaleal Maşa/lalı •• Hassas teraziden 
ben anlamam da kim anlar ? ,, 

9 ayd~ 320 bin 801 lira 
fazla hasılat yapıldı ŞtJı r Tiyatrosunun etki " k17nıeı.

n ak rler ndeo Şad jle benlıber. dok
ıor &mm Belli de blpta l(k1eriıı1 
ywndu Ildai:ne de A&ıtı Rahmet e)'

-.aı Şadi, yı.llaıUnbert t yatrodaa 
•1hlm11. .sioemaeılık 7apı.Jordu. 

Emin Belite ıelince: Merhum. sab
nl74 insanın llt.ıkbalin? kili der.ecede 
.... eden bir D\Uıepele addetmedi 
• eatl m..ıeıtıoe. 1anl. dokter· 
lUI& boşladı. Hatırlarsınız. bun.dan b1r 
iki 711 evveJ. ~ 87rılm , ataj 
i;ia C8rrahpqa ba.ıan...ıae ıırm:.ş ve 
onıdl9 d~ bit- wafden aonn. 
ihUalmı 78J>nUıStı 
ZavaUı t.man Beli ı.. isUkba.ı kay· 

...U• aabDedeıı a1cı.lan kuvveuı- alt*· eter. &aman bir &iin Ani oUtrak 
ve p.:k erken yakasına 7aD11&CAIJnt 
bllıKri'. ~JllU'Oda a1nlır ıMJ4ılıa 

Ba&t lltıner, tı.!.lzof•ar: 
- Ha7aıt çak 11&1M1 .. derler • 
Bfttlan d&: 
- H yat çok kıaadıı'. derler. 
• lü IUdr ... clOlnUlw. Şuııua 
tn ~ ki h878tuı hsklulı&ıe 

kasa mı. uzun mu oldulum.&. 
~ 111111 nblcıa. aDUllUI bir 
fiak1ka u. M ammed 

- Yann ölecek: 1mi1 l&bi JbM1t et. 
hlv OlmU.- mu. dal "'111.. 

SA&ü mlllmrdur 
ö.en losamlrın arbl'DllU ...._ 

allana. Bu. 14et ......._. l'alr:lt. ıu 
umanda. ,........._ ballDe mi. 70k
•· Olenlıere mi MUMk ttın•hr, bu. 
- beW dfılildir, O aha n:ızlt bir menudur'. 
Tabktin et ve kudretine büı • 
Dil Jd. ........... Qm aac.Uo1 bildir
~ Allah ıı.teraieıshl. Glece -
llndd bllmJıf olaak ne yapara? OCln· 
ük yat ô ece mid. bir san 
dlıtş .,. dllermtzl 1\llftleallnuzı h' 
düPinü ~llaT. Elmr, böt'le bir fl
Jdır tataaı. aaplaaaa ve c•v= 
C1!dınr, --- l"dmO&tl v.rku ~ ... 

Baali eatd& w 111'8 olunü ola· 
ı.. ilQme oı. um•am daha bir 
ha7ü okhlluna 1naaam. Bu .....ıe. 
blile &tir• - ...... Pik ook \mm• 
dur lmanıann b rt>lrterlne bl'll en 
b01'Qk temennat ~Pn,ak dllelM'r. 
BaJ'ramda· 

- Allah aizl Jıke. aiı:e llA8*'e ,... 
~ deria. 

Dallr.nuklal'!tl ... llll: 
- .AJlala ........ ~ .......... 
Atalar ... lltla~ 
- Btr. 7114& ollum., dtrler •• 
Yapmak ne bıltl& ft74ir! .. 

R. SA iT 

Shni& imlılltı içıln her fıırınm 
.. miktar una ibl,.mbul~~ 
temt aemt tesbit edilmattedir. 
Polaı;a •• IMil'• -..um 

men brcmdıan wwl f'hrlmir.. 
ele ıte un~ ~ fmm mev. 

- bulusamakta idi '"~yalmz • 1 limit imal eot,rckdıa. 
Helen elmltd muilanmn .. . 

jJll Si ye '-tlfttz. Bun1-ın al 

iı!'yaeı ne biıUte normal staüt 
JtMfiya1ı aııldarı da tmbit olun • . ., ..... 

la6rif ....... ...., 
,_.~MM 
~ ç•anı. kl>rit kt • 

::ulan.ndaıı baz lt twf'a başsJ'Z u,,. 
ritleritı ~ı şildyet olul) • 
.......... m.• k.brit ..... 
tilfD mım ... lr.lıtt .... IUni~ 
ve tma1lta ..ut oljlrwı_. iste • 
111lmifUr. 

(HALK 
Da1lllo ,,. 6ilea .. --· lir ..., ia İl orqor 

DHll1o bUm " ._. Jllerine 91.e 
laf 1ill maunu ıenç ~ b\llUll.. 

" itim! zA --- .. anmaıldadlr. it .ablpleıialn Son Telınf Halk 
...... ~- (TOrkln) .... 
bHdtnQellri rica ol\Dll' •• 

Bir Tıp tole"-l it ~ 
Ben. Tip Fak '-' ı lnıı:1 •ımf ..... 

ı.tnden olup, maU ~ fena. 
llıemaA 7ldDden tedtl tahlil .,.... 
dlm. lllılı Tellnf Hale d&ununda l'N-
1111 .,.,.. ........ ÜIVNalrftlea lt ta
lebi ~un Ulamı rj.. 
• ederim. Rumua Y ö. C 

..... --~· 6a1- 6ir 
İf ....,., 

u.e 11.-. ~ llaJI ... .......... '* ......... dOlaırJiilıt 
...... JODnlaQ u ı.tr Üll"Mlll .. 
~ Wr 7rcle Cl'b ... JatJorum 

"l'llip olmJarıa S A nunuzıall 
~ blr ,erde çebfmaJı: iltl:ronmı. 

DEllS vnttoa 

- llluatafa.. S.. danc& mıanT 
- Evet tıftndlm. 
- Anı.t balcabrn .. Davan nedir? 
- Anla.taywn elendim. Ben kuyum-

OU7\llll. BenMr\ P,Yeıt ltlzel bır hasau 
tıeraır:i:m YllT'dır, Ta babamdan kHQ& .. 
Meudt beta pedtrden lı.'.aılmadıl' aa• 
ta... Terazunıo Mcail çe.i:k. :ratall 
llk.ıkdlr. O.ınes otlu... Evllcl17eli&. •• 
Kul.lan kullan.. Oj'ıuı da kulhınsm .. 
Torunun da • Ondan sonra, e kıl c. ~ 
- .aJd•lm• iki mlellae - 71Ae ... 
Oeçealıerdo bllıttaa-. tıeradDJa "8ra 
bowlmut Malüm 7a .. Altınla, elmas· 
la OJWIUIOru&. Bu- lr&.'1Un onda bu-i 
~dı mı. dü.a:>wun pU'8a tutar. Kll
m&aclek! fuulya, pirin1: delil ki. oıo 
ırıwnaaa, bet ıramuıa bakınıyalım. 
Dirhemi bir tteteaıne konak 0ç ~ 
Ura zar r edersek, 6bör kefesine ko-
1'wıc& Qç b6I hra müeteri zarar eder. 

- u~ oaan .,_.1m .. Davana 
"'7Ier. 

- l:vel. ifte bö719 elendim. Te a -
zinln 8J81'111 D boz\lld~ &örüaıee. 
....,.. lfJtGl'Qp •J'at eUittırliaı. de • 
dini. BU arkada ela, 7a1WDJ1Eda ku. • 
l1'""'*r. Ben terlillırl kQıda aarar
ao. bu dWcüDa atrcli. 

- .. o. liamparun efendJP dedl. 
~ D.._. &MQrOpnu " 

- ~ ....uınm. ....... - -....... d96n. 

1 
- Kapllab. dedi. :cftl ılnM'MD da 

kim apar? Benim, X.radenlıl böl -
,...ı 61çQler " ayarlar Balm(itettlf -
uatndoD ruhaMnamem vardır. 

Yabanca dtlil .• Kol119\l .•. Hem de 
~eu.. llQfat .:ııı dattlim ki. ruta
aatnameıııae baka,Jı.m Verdim tera -
~ iıd liln IOftl'a r.ldllD 1dı. ne uan 
kalaııl. .. terasinbı ball... Ttısv 179 e
dirocwn di.t'e ete.emle ötıeeln1 berisi
ni .. Berbat etmıt teıulyı ... 

- Terazin kaC UraUk&ıT 
- Şimdj ,. lh'a7a aıuımaz ... on 

bet 7iı'mi U~a da bMaa9 t.erul var
dır amcna. benimki IGmillUl. İleilltl 
de J1*8eiııU. Yil& Un veıdUa'. YW • 
medimdl 

Saz, maznı.ıG Hllmınindl. Hem 
Hamparsum davacı idL Hem de ruh• 
.atsız terazi a1aru1dan ayrıca ceza • 
landınlmalt taleblle INhk'eme.YI ıev• 
UdllmlıstL Hilmi. 

- Ben qr.r etmedim, dedı. Tera• 
ıdai aten bc•utdu. Bana, &inclrlıDi il• 

ka1un di7e fltlrdl. PeDale. a&zl ac* 
olan &ine rinı bina ~mı. 

Muhakeme. karar iollı bllka aGne 
1llaılaldı. 

Hampanum mabkimıeden tllııla a.. 
70rü7ot. heın IÖ)'lenl,JOl'du: 

- Y.ıau. -..ı. Uata ae aidiror • 
au ? Ben bur dayken kime 16\üriiP 

1 ••r ett1receksln? 
- sen ayardan atnanın.T decüm. 

- O k1 aAnamusm bir ıı,teft.. Ne 
..,__.,..~IObrdahem. 
eııı... sarar verir. ı..ı bod.liı malı· 
•••lıeırde .ar1n8r1aDT Alarcılta ld 
Ura b6yte fitil fttfl b\mıundatt ,.Ut 
ifte .. Dedelerhniz ne de)'I .IÖ)"lıllnlıt
.ler?: cBibneclül'tln lie kanlrDaf~ 

..... ...-~ 
• ı..vwllil 

S6ti li1 leiıde: ~ - • 
ton ve ye tiatı.i • baJtt 
y(ilmelmift:.r. BUM ..,.,.,. buton 
ff pms'ye satm alanlann kil 
ınünıaıseA>etlle ÇOK eıtnwmıdlr. 

Mj. tab'8. 1-k>Dl.ar aıldden 80. 
'10 lwNt ~ tllD1!l1 bir ~çı*, 
M ..,_ aatünatdldlr. Ş.- • 
,.- de en llPlı 3 lılradır. _., 

DaltllfJe VeHled Aaıaıf 
W...ıniiJlrllB 

ADkti ts (Teleföftla) - Açlk 
bulunaıı Dah tye Vakfttt hu • 
&mi bleal aıMıklillQDe Paıar. 
cık kilymakamı Kmm Anı -.. 
7kı ec:Ulmlştil'. F li:ı gün yem 
...._ hlıflıyaa B. Kinm Arat uy. 
"'91kımhlden Öllft U2Ul zaman 
~ nQıfufı ve eefeart• 
mldGtJıllklerAnde b1tlunm111 "17· 
meW gençkıltmbıclenclr. 

İstanbw Tn.mvay fd.tıres, 1M1 
yılı ey ıuı eyına ıkadM 9 111 zar. 
fıncfa : cnJı,on 396 bin 5'11 hra 
halat elde ~.tir. lM<l yık .. 
nın ayni aylan arhnda ise 2 
mllvon 13 bin 706 ika bası.lat te. 
aıtın olunnwttut". Bu 8W'etle UM1 
yılının t aylllıdıl, .-;en ya.im ayni 
aylarına nııanln )'Oba •Ylll art. 
IIllf w 320 Mn 801 lira fu1a bir 
Ntıılat yatp1ldmıştir. 1939 yıı • 
...ırun ayn~ 9 ayları içinde ise 1 
~r. 971 bitı 575 Ura hMıı.t 
olmuştur. -----
Amerikan Radyola
noda Türkç,e neşriyat 

Amlr'I TR cif~ llroHcal\IQI• 
k~ua zt ilWlaua ıtu tarJhaııt.. 
den ltlbf.ren her lftlı •ı dtfa Türll!ıQI 
baberleı ve ı.tslrl.ı ...._ bqla
_..ar. tJi.: ıaetriJ'M TGlldı9 ... u,ıe 
aaıbı;taın '1.JS inde hafla.malda " wt 
ı • Udar ~tecür. 8u aeertr• 
._,.-:Ct& W lf B 1 9~ 
21.JI tre da a ınamlutu üzerlndell. 
JaPıllllaktedlf. lkiad 91111'.inı& bullD"' 
den Wblftn Tllrt'" .. tl)'fıe ... 
30,lt da .,.. 17U'Sk 21 • kadar ·
....... r. Bu llıetı"1Y•t da llevJodda 
W a c A Wııı17ooundaıı H,ıa met
re ek uamtutu Ozerindla. 7$1-
matadv'. 

Bir fGıfı fllıtl/ 
Niı§antaşıM-a Tepektye ma • 

.hallet nde 11/13 numarala SıMJıa. 
aar.jmm çatisı evvelkı gün ... 
karlann tuy ld .neticesinde ç&. 
möp(lr. Blr etıöadA ~ uıl
l'anurtıır. Enkaz ıtf.aliye ...._. 
daın t<.'lni.demn tir. 

llUTIFERRlK.ı -

Emıei~ , .. W1Mın4,. 
flefWllUıl- ~ 

BauUyet ı.ıen Umum M6ıtilr1ü. 
~ emniyet meD8lJ? an ~ 
Jellldea baaı ~ t:1 l'.d« lPl'P • 
uııya karar verJB4tılır. Umum Mii. 
dtırlllt bu *1141Slili alt karar • 
n.- projee $ umltmıya blfo 
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:L:mııştır. 

Jteııı:. ..ı Pau&ıeapee ulonJdı.lıll 
ı>uldndulU -rer Qaellinde kundudu-. 
Buru& lür~anll3Jll ll1r. uırlar&nda 
VClllPN lldam _...... Bcılfor ~ 
.. ........ olauııl. ~ ·~ 
- ~. daba ..... ıt'11 tıe TOrk
ler ........ _,wı1m11 ve ını c1ıt 
.. Rullar taı*""h ............ ıta. 
ı:Gk ~ 11t•llılllldealırle. K~ .. 

Kadın Çıldıran 
YaaıuETEM lztır•ıNlcB 

- ........ . 
- Hey, bubau... 
Yme en• ,..& Sa..,. ile 

yee biibç dd•: 
-Tü..~. 
v--. Derinden Dir - celılc _..,..,..... 

- Be:rltrln healltllU tir! 
- BqOıstüne c..fendb. 
Gaz:Docıunun cU ötet•..mn 

farutıı ltalmaauf. Bellki o 'Olbıdu 
diba oııbQftul o...._. balumMdm ..... 
... beylılri ~ -.. Şo. 
• .,.. ...,.. ite "*-bin 
nıBşkBIM ne dıeırdkd .Jine -* 
kaclııdara anla~ x.tmw 
dmeN,a üba çnlı. dllia hd 
eanb o.,_.llr. 

,şcııllr, MuaJIAya elJlenablldW 
kadar e&ylencfi: 

- Bu poe U&Jıı ~ 
111 daha iç bin lft uran ~ 
~oldum. Otomobil ôrİdl yaJımız 
bıraı'bbr da bma,a ,.tim mi? 
.Allah .,..rıı 11'1 aldı bDmemt 

Blr ünftan dJl sar.bot'lln ayılt. 
mal• çalıp~. ~t MuaL 
JAmn.. bırm da ?feolAma J8ldı • 
mile Hapnet ve 1'rıreme lfll .,._ 
brmak k.aA o ıld Fabt, yer • 
erıplen bhbrM> 16 • 
..,_. in*lıu zdlı. ~-. 
çıbp kapanl)'OI", ~ baıp 
~ ~ Sil f#tfler • 
•1D011)'ak lıdrlattıt.r • ~., 
qofar de mügterileriacten bi.n pif. • 
man, rnlifteıGler de bu rsaılet • 
~ .,in dm ..... tıesabı 
.... otıawıbtle flreblldüer. .. .. 
bı bı seter de ıar&- qt11. oioı. 
mobiUn k~ .......... 
zinaya cEaclCl etualla. 

.,,. .. ..,.... •. ,. ...... 

m tirli llazır 



(Bu )azJ.nın mPti.nlt-d A~.ado1u 
Ajıuuı billt""1erindcn almmııtırı 

Telhi• eden: A. SEKİB 
lhakş;ırkta m'.ittefık1"'rin askcrl 

ı;e,·k ve ıda-rc brl!g. hakkında 

.!'.fireıtıkn beyanr:wı.en;.n hui.tı

sası ~udur: 

1) Uzal<.~ık . .ı ceıouptaki Pa • 
:f.U< bölgeshde tcık lk1111ıar.da u. 
oulü . atb lk roilecek. 

:?) Bu bölgcci<-*i bugün dutı:z, 
~ar:ı ve hava kun~tlcri l~ bıır 
b:ır,Cmın:ı.odamn eınrr alttııda bu. ! 
lunr.cak. Bu var.)feye General 
\'ave! tay?in odilıri~-t.ir. 1 

3) Amcr'ka ha\'ııı kı.rvııctler1 
:!;'-"ll"..andanı GenM'al Br<"tt b~u. 
mu.dan mtıa \'İn!i.ğ ne gctri:ım iştlır. ! 

4) Aanerı.kıın Ani ra li Thon36 1 
?.) Bu tebllğde.kıi blltün denıiz, 

!ıı.rvv.!'tler'ıne kıwn:ır.da edroek ve 
Gc~ra.l Vavel'in ıımri altında 1 

ibulun~. 

5) General S rPoreocnal, Ge • 
nt-ral Vavel'in ~ne! Kunıııay 
l\)a<,kam olmır;tur. 

Gı Mareşal Şan-ICıry-Şek, Çin 
harc!<;it sahasında bulun-an veya 
ô1<>ri-de bulıtmabılcc;>!k olan müt • 
tc l•ik hava ve kara ku\'\•etl<>r·'ll~ 
.b3* u::n:mdan lığını 'kal!ıul etm "l
tl-r. 

DUÇE'NİN TAVSh'ESi VE 
XQNT CİANQ'NUN BEYANATI 

B. MLl!lOl!lU dün faŞ:st partılsi 
tıda~ heyet.ni kabul clm'ş bütün 
ltnl-ynn mL\l.,tmi.n bir tek kütle~ 
l"nl· gethnııek iç n ml..dhtefif sa • 
bc:~'.·da ne suretle çalıo,maık ge.. 
rclchğı .hususundı. dılrcke f:.er vc.r. 
m~. ik, dii'l)'a arasın<la y:ııpıkn 
'-e İtalyan mil!etin!ı1 hav-at.le 
1lgili elan mı müca<klede ;,fr~ 
crlşme>k i<,;hı bütün 1t.alyaınlann 
M lwer ve üçüzlil anlaışma arka.. 
~k)ar•le >lıirllkte ve azmilo ça • 
nşınsaı llızıangddiğin. de ilfıve 
et.m ışt:r. 

İtalyan Ha.ricıye Naızırı Kont 
Ciano nu~kunda şıınlnrı söyl" • 
m!ışt",r: cBol'}Cvikt:j!:· karşı mü • 
c.ıde'e ve bu m!kaddcrfn e-saolı 
h r suretti! halli İtal)-.an ocakla • 
Tı1'.·n, ailoelc.rhün ve di ll!cnin mu. ' 
lhruazatıı iq.'n ilk şarttır Krc.ml:ni 
:kim. ori~n kaldır>rua dünya me. 
deru.y~bnl l:ıurtarıruş olacaktıT, 
Bu huısusta ·ne İng,ltE.-e ne de 
Amer~ hayallere k3'1'ılama<Z.• 

B ULc ARİST AN KARADE.ı'-ÜZ 
SAHİLİ LİMANI.ARINDA BÜ' • 

YÜK TF.RSANELER VE 
GEMİLER YAPACAKMIŞ7 

Londradc-n b'ldiriLdiğine göre, 
~ulgar <len,i-,. tıezgfiliların.da fa.a • 
l •yct. artmıştır. Varna ve Bu"lfol!Z 
tEl!lgahları. bü:yülülmüıt•ür. Bun.. 
<>an başka &ılgar h()klımeti Tu.. 
~ .a üzerinde ~ni ioiıın.:ıl!ı tmisleri 
•urm~ı ta:sarL.mış ve 40 geınoi 
yapmağa karar verm~tir. Bun • 
lı.r 120 den 6500 tonnaıo arasında 
yolc" """ yük vapurları ve 3000 
ton:Jaloltık S&A\t~ gemileri ola • 
cak w Karadenizdc ·ıçı~cıkblr. 
SARK CEPHEs!NnE VAZİYET 
Afın:m tebliğine söre, merkez 

\ e şımal ~~rinde Sovyetler 
taarruz1ıarma doev&ın etm!tılerdir. 
Bu taarruzlar, b'.r kliSmı mukabil 

lııarru:ı:larla 'blr loısmı da şiddetli 
!lnUl\arebeler neticesi olmak üze. 
re PÜS!oürtülınüştür. Hava 'kuv 
nıtlerı başl1ea hedef Mookov~ 
<.'f'Vrt!$1 olmak Wıere .. .. .. h linde · yuruyuş a. 

bulunan Sovyet ı:sker ve 

~::ı!ı kollarma., taarruz.a haızır 
ara, tayyare meyda:nlarına 

clenfıryoUarınıa karşı ha~·a ta.ar. 
rı~l.arı Ylilpnuşlardır. C~ <ke • 
t.:ıınindıe büyük .roğul<U:r d<>layı
sıle a.~l«ıri ilarc~.e'ler mcv:ııii ke. 
~ıf li!ş.:ıl:lıüslcrine ve to f 
11 . ~ aa. 
yebıne lıi1lsar E'lımiştir. 

, Sovyet ~tl.ğ ne göre, oaplıe'l>in 
b.rÇ'Ok :ıwı: ~leriııde Savyet k:t'a. 

lan Alman mukav~fi'ın.i kıra • 
:~k · krlE"lll lşler ve obirçcı.'-t OllClS • 

""1n ınahalleti f,eri alınşılardır. 
Sİ.M.A.Lt AFRİKADA VAZİYET 

VE MALTAYA YAPILA.ı.'f 
HAVA IIÜCUlMLAlU 

Mih~~ tcbli{:'crine göre, Al. 

man ve ltalyan hava kuvvetleri 
Maltadaki tayyare meydanlarına 
\'e askeri tes .kre Kan;ı haırket. 
l<:>r~ ~iddctıendı.rıııişle~ir. Şi. 
ınali Arflkeda Agcd:ı.bya cephe.. 
~e lngllizlc!'Jrı me..7İt taarruz. 

.. ': tank loplulU'<ları ni><kür. 
tLilınu•t" .--

, ur. Soiluni. .,.... H:ılfaya'da 
~uJİ '8:

1
<br!er de-vam el:ıneok:tedir. 

ngı ız tcbltğln . 
tesi günü M ı "_gorc, eu.nıa,r. 
,_., t .

1
8 ta.da uç defa l<"hlilre 

-;4f{; verı ıri· •·m 
""' "' ''el' ıay,·arc. 

lerı tanfından Ü" d~f l· 
~ .. a .""raya 

Uzaktarkta müttefikle • 
rin ııakeri aevk ve idare ~ 
birliği - Duçe'nin tav· 1 

siyesi ve Kont Ciano'nun 
, beyanatı - Bulgarist;ın 

Ka.radeniz sahili liman• 
larmda büyük tersaneler 
ve gem.iler yapacak -
mıs - Şark cephesinde 
vaziyet - Şimali Afri
kada vaziyet ve Mal • 
taya yapı.lan hava hü • 
cumları Uzak4ark 
harbi. 

bombalar atılm~tır. 2 tayyare 
düşUrülnJiiş, diğer birisi tahdp 
edilmiştir. Bnrdla'da alnan esır. 
!erin sayısı şimdi 7000 t<ı.hmin e. 
dilmeklcdir. Agedabya Ç"vresm.. 
de topçu ve hava faaliyeti olmu~, 
İngiliz kıt'aları .bir-çok ehemmı. 
yctli hedeHerc tıcsirh taarruzlar 
y.apmışlardır. 

UZAK ŞARKTA VAZİYET 

Japonlara göre, Japon hava kuv. 
vclkri Filipinlerdc Luwn ad:ısı. 
nın şark sahilinde A.meri!taUar 
elinde kalan birici!< üs lba'yı bom
bardıman etmektedir. Umumi ka.. 
rargAhın basın dairesi müdürü 
d"miştir ki: ·Manilla'n.ın işgali, 
Fili?p:.nlere hakirr. ohna:k <lemclk.. 
tir. Ancak Amerikan kuvvetleri 
J><0nüz ezilmiş değildir. Bu kuv. 
vetlerin çoi:'tl Manilla !k<irfo1aı ın 
müstahkem çevresıne :,ığınabil. 
mlşkrdir. Bunları tamamile yok 
etmek için Japon kıl'alan yeni 
taarruzbrn girişmiş bulunuyor. 
lar. Japonyanın asker! ü~tünlüğü 
sayesinde bu da uzun sürmiyc. 
cektir .• 

Müttefiklere göre, Malaka Ya.. 
rımad,,,,.ında Per:tk'da lı:ıpon ta:z.. 
yiki' devam ediyor. ln.giliz :kıt'a. 
ları geceleyin daha cenuptakl 
mevzilere alınmşt:r. Şimali İngl. 
liz Borneo'sunden ~lınan rapor. 
!ara göre Japonlar Borneo'dan 
160 kılometre kadar uzakta bulu.. 
ruın Vestıon'a asker çıkarm~,ıar_ 

dır. Aıneri.kan hnva ve deniz kuv. 
vetlcri Pasifik'in cenubu garbi.. 
ırindc lngiliz ve Holanda donan.. 
maları ile mesai ·birliği y~pınak. 
ta.dır. Fakat Amiral füırt'ın büyük 
deniz kuvvetlerinin mevkii nere. 
si olacagı tabii gizli tutulmakt:ı.. 
drr. 

Almaaya ve rraDsa
ya hava a_ ıı"' arı 
Londra, ~ (A.A.) - Hava N'ezareti 

l>ildlriyor: 
Boınbardsnt3'11 seorvlslne mensup 

cH~rnpd-en• tayyareler! Pazar gOıoO. 
Alır.ruvonın Şimali Garbi kısmı üze
rinde uç~lardır. Münferit uçuşlar 

7apan tayyarelerimr.ı demlryolların 
vesalr l~~lere taarruz ederek bun-
ları alçuktan bornoardıman etmı~1er 
ve mııkhıeU lü!ek ateş! altına alın~ 

!ardır. 
Fr&ıııscının Şimal k13mt ia.erlnde k&

fif uçuşları Y81>8"n av tayyarelerimlı 
bazt hedeflere ve Ou arada su bentle
rine, bir sntr.epoya., bir kanala. ve AJ.... 
man askerlerine taarruz etmlı;lerdlr. 

Par!ste müesseseler 

3 -SON TELGltAF- 5 l Mt KAlltJK -

SOVYETLE 
ı JAPONYA 

1 Tren seferlerin deki tahdidat 

1 Müttefikler Japonlar Luzon 1 Vaşington 
adasına yeni 1 hai"· kabinesi\ 

• l.oodı •. , 5 (A.A.) - İngTh - i\r 

ıhraç yapıyorlar ,,..,.,·;k.cn h•rı> k•b ... ıe,.ı. duo s. Ru..-
1 

veş;ng'-0n, 5 (.ı\.A.) - F.l\;:nl"r
den alır.an en son habere giire j:.p<'n-
1.nl' Lı.lzon ~d&:-:nda l'ıfınil:a.nıu Şiına ... 
il Gorl.>isinde ycnlden hOwrM b•şto.. 
m~lardu·. 

V!ş', 5 (A.A.) - F!Up;n odaları 
zümreslndıen bulunan r.ıtııda11ao şundi 
t~rna.man japon işı;ali altına girmi'J
tlr, 

Bu •uretle Fllipb ~dalanrıdaki 33" 
kert va-z!yelin eh~:Ye-ti azalmakta
dır. Luzon adasının Mt>ntllarun sukUı
tunda.n sonra japon tazı i!tl bu <Ohrin 
Şimalinde temerltfu etmektedir. Bu 
mmtakodo büyük bir muh&rebe bekı
lımmek tcdir. -----
Malayada son 
harp vaziyeti 

V.Ş~ 5 (A.A.) - S~ırpurdan alr 
nan haberle:e göre M.alaka yarıma.
dannda. japooların yapmakla oldukJa.. 
n b(zyuk bir çevirme ha.rekeU tebe!. 
!Ur etme>kıtedlr. 
Perakı.n !lerı..rnekle olen Japon 

kıt'aJarı i.rgtl!z ocdusumm ric'at hab
tmı kesmek gayesiyle barttel etmek
tedir. 

Vi~I. 5· (A.A.) - Tokyodan alınan 
bir hLbere ıöre ja.pon Genel KurmQyL 
Malaya yarımadaslil.da hQy~ b:r mu
harebenin vulruurut intizar etın<ıkle
dir. 

Snigapurda 
Londra, 5 (A.A.) - Dün Mala,.._ 

dan öğleden sonra neşred!Imli olan 
tebliğden b:ışlta haber alı.ııamlllDUltı.r. 

J3u t.eb1':.;de İnglliz ıcıtaatının da.~a 
Cenuba d<>ğru ycnl mcv~ilere çdtıl
dlk:eri \>~'diriliyordu. 

Vişl, 5 (A.A.) - stetaninJııı Şang· 
hcydan a'<ltğı bir bab<'re göre Slnga
pur mUda!a•ma l•ıtirak etmek üzere 
100.000 Avusl.r...yo. ....1<erl bu ıetıre 
gelmişlerdir. __ ,,_-· 

General Vavelin 
beyana ti 
( ı !nci Sahife der Devam) 

Cerey:ın -bı:ı;ıka bir l.\:lt kaımet a~ 
ıl'a.tiaıı va.zJ;"Ot.iJı valımık:ışmesi 
:htinıali vardır. Flt<·a.'. vakl· geı. 
Lr:ıce ce.reyan sarst:anı::z ıb:r lcuv. 
vetle seyr.:ım değşı:trooclotlr.• 

General vaziyeb\ bi:r h2111'11ede 
d~ğJ.ştimmn'n milmkü:n o::ımı_Yı. 
a~ın.ı ooyk.dı.lkıten sonra deıro:ş • 
t..ı: k"ı: 

,Bir 'bakımdan va:ziyet 1940 ,se.. 
nes'rYic FtaTr5.a bo7gununda.n .son
ra ln.g>ltercn.n Ortaı;aııkta .kar • 
~:.!aştığı vaziyete be.m,eırıekı:ecfr. 
Mukıııbele etmek için kıuvvetle -
r m'.tl toplaymcıya kadar eli • 
mnı<ldk.> vasıtalarla daıyııınınaık 
ınecburiy<!t:n.cJeyi·z .. 

General F:lıpiaılerde !büyük 
ıj9bc' si.zbk şa•tları 'l;i.nıdıe Gene. 
ral Mac Arthur tarafından gös • 
ıerilen ınuk8'Vcıınettcn, Hon..Kong. 
daki parlak mukavomette.n, Ho. 
:.anda ~ruz ve hava tkuvvetlerf.. 

\rlı'in \"C B. Çörçil'Jn işlir&l<.,;ylc t11P- I 
lar.rr.ışt'c. B. RITT.velt, ko!".grty-c- J:!t.n
derc-cef!l n1e.:a.jı kalere-e sl.ınaık iç-hı 
dl.i...< t•ğ~df'n ronra meşgul olmuştur. 
B. nuı.velt~n bu nı-est>.Jı:r:a bU.yük e
hemntlyet vetlln1.ek~edir. 

Sovyetler Boro
vsk'ı aldılar! 
Londra, 5 (A.A.) - B.B.C. RUBla< 

M1.'J~ ı.n 40 !ciloıne~re Ccn~u 
Şar.i{ts~ruıc bu u·.o.n Boro'r'Ü V--hr• 
işgal etmi<!lerdlr. 

J.lıaıanyanın 

n u~aıaııattı 
tı UlCJ. :>acıUtıUt"U Devam) 

müdafaa batlı İlJJll etmekted!rlu, 
bwııar<l&Jl .... ı.->ı Polonyadadır. 

A.ın\ıCuıya-ru.rı ınü.d.ı.t .. ası ı.; .. n hJMtırla

nan uçuucusu ise e8k1 Pulc.ınya - ~ 
man hududu uzun,uzuna.aolr. 

uu hatı.ardan bıruıC.81 cs.k.t Rua -
~.onya !1uaudu Uzc-rı.ııded.1r, Aıman

ıar bu-re.da Stelın hattı uzerinde sur' ... 
at.e Lsı11ı.k.tt ••. ar io.şa eı.mektE'dLr, ~~ 

kat bu lstı.lık;lmlar ş<mdı aksı lslLka. 
mete çevri.mckted:.r, Bu hat Mlıısk.'m. 
Garbına.en &eçmekte ve PJ.Jlök baıakro 
lıık. bo~esın.i k&p.l.anı.aktadır. 

Dana .ltu\.·vetıi outn ik.ıı.ci hat we 
Bug ırmağını ta!tllıl etm«.:ktedlr. Bu.ra
da. Almanı.arın işi o kadar gU.ç ~ğl.1.
dır. ÇUnkü. Almanlar Pownya'nın L>
ga.Jnden sor:.r.:l Alman - Rua rnüna
scbeucrinln iyi olmasına raıımcn l!l
zur. gelen ~lere Uaılaınlf bu1w1uyor .. 
!ardı. Ru.s muvat[•.1.ltiyet.lcri Uzctıne 
Aımanl:ıı İlkkanun baf!aogıcında Al
man zaferleri üze:ine yarıda bırsk ... 
lan tahklma\ işlerine telı:rar bll!Jll\lYWi
lardtr. 

Oıier nehri uzuııluğ\lnca giden \)
pünıcü Ju.t Almanbrın Ru.s to.arruzu~ 
dan endlşe ettikle•·lni ve Sovyetlerln 
bır yorma hareketi derpiş ettiklerini 
göstermektedir. 

Bu lsllhkAmlarda en güç .;aı'llar aL. 
tında 60 binden !azla Polonyalı çalır 
maktadıı·. 

t.den.n Nutku 
(1 ıncl Sahileden Devam) 

Her i-kmlız de sulhun ııdaımesi. 
.r>' arzu edyoru.z. Bu sulfaı .kay • 
oettik. Fakat şımdi bugünkü hat'
bi ve bunu \alüp edecak sulhu 
-<aybtlmemeğe azmetm:ş bulu. • 
nuyıoı-uz.• 

M. Mo.lot.of ve Savyet hiikil • 
melinın d .ğer ınıiın~ri he • 
yetim ıı:i Moskovaya varıışı·ndıı 
.karşılawlar. Ert811i gilınü Krem • 
!ln'dıe M. S+aEn ve M. Molotofla 
bir "ıra görü,,«melere baışlımdı. Bu 
pörü;ımcler, g~n ha1'pl'enıbeııi 
herhangi bir zaıırıanda iki mem -
ieket arsaınd& yaıpı.lmıış her hsıngl 
b'ır ~-asi vey<ı. a.9krn müzal,.-.> • 
reden ~ !"eri gitımişür. 

(~:...g.,~ 41k.1.)~Jell ı.'"•·an1) 

tini .crarp ('('J>h~ire )'ığmış bu.. ı 
lunınl'ktadır. Ja\)ou)·a ve Ru•ya 
kentli m!icadclcll'Ti istilı.:nnetinde 1 
nihai ııcliceyc vaı,11('.ıya l<ad~r dP ı 
herhalde bu tnnı hareketinini 
ooznıak istemiy.,..okJerdir. Avru. 
pada ("n lıüyük hasını Alnı~ııya 
olduğunB ve Almanyanın yıpran. 
nı.asının, adenıi llltt\·affakiyt-le 
süriiklf'nmesinin bu harbin belke. 
miği olan Avrupa me5eieııinin tas. 
fives.inc en büyük yardımı ifa e. 
~eği tabii olmasına göre bu va. 
7.İyet İngiltere ve Amerikanın da 
menlaat:ne en uygun gelmrkte 
devam edtt4'ktir, Herhalde İngil. 
tere ve Amerika i~in biriııci de. 
recede Almanyayı mağlup etmek 
ve Avrupayı lmrtarm,k elı=mi
yet ve müşkülat an:etmckte ve 
Japonya ile mücadele ikinci nok. 
ta ve ikinci sa[hayı tqkil eyl"
mcktedir. Müttefiklerin şimdiki 
halde Japonyaya karşı General 

__, 

Yeni hareket tarife
bu sabah başladı • 

l 

Katarların hareket tarihleri ve 

saatlerini 
Bu sa:beJı tan itibaren tren se.. 

ferler inde şu tahdidat yapılm..şlır-: 
HaydMp~a • Samsun • İsken. 

d<!run: 
Pazartesi, salı, ~n-' ve cu. 

anartesi günJerı Hırydarpaş<ıdan 

saat 10 da, Arıkarada.n her Jk, ;_.ı.ı.. 
kamelte kalkarokt.r. Samı;una 

geliı 11.40 da, İskcııderıı.na 18.33 
dedir. Her ~arşamba, cuma, pazu 
ve pazartesi gü:nleri İ.lrenderun. 

<la.n saat 8.0'l d: Sııımsundan il9e 
7.30 da kalkan trenler ertesi gün.. 
lcri saDt 20.25 de Ankaradan Hay. 
darpaşaya hareket edecektir, 
Haydarpaşa • Erzurum. Diya.r. 

bakır: 

Pazartesi, çarşa.-nb3, cuma ve 
pazar guııl-eri Haydarpaşadan sa. 
Bit 20.25 de kalkan tren erl!'Si 
günleri saat 15 de l\nkaradan Er1. 
zurımı ve Diyarbakır istikn~:et. 

leriooc harc·kN ed<>::ck, ve Erzu. 
ruına saat 8 de, Diyerbakıra s<ıat 

yazıyoruz 

6 da varacaktır. Çarşamba, cuma, 
cumarte.ıl ve pa.nrtcsl günlerl 
heın Diyıarbakırd«n, ~ Erzu.. 
l'll!Tldan hareket eden trenler, Pi.o.. 
karadan cuma, pazar, pazal'tesi 
ve çarşamba günleri saıat 15.20 ?e 
Haydarpaşaya kalkııcaklMd r Is .. 
\ar.bula varış 7.43 tedir. 

Haydarpaş.1dan Konya ve Dıı. 
yarhakı.ra her pazartesi, çorşam. 

ha \'C cuma, pazar günleri saat 
12 de bir tren kalkac·ak, ertesi 
günleri Konyadan -;e.at 14 dc ha.. 
roket ederek da'ha ertesi gün 2.30 
da Adana.va, 20.45 de Malaty~va 
varacak\'<! oradllift da Diynrlıak ra 
kalka<'aktır. 

Diyarbakırdan H~ydarpa~aya 

hareket pauırtesi, çarşamba. cıı. 
ana ve cnmartesi güııJe.r; saat 22.30 
dadır. 

Bunlardan b&~kn Ankara • İ1-
mlr, Aırkara • Balıkı:slr ve AnkB
ra • Z"ngulda:k hntlarında dıı ba
zı tahdidlcr vapıln-.ı.ştır. 

HARP VAZIYET/ 
(l lnd S•lıtfoıkn Devam) 1 

vetlcri eiirdü.kl.er1ni ve tparruza de .. 
,·;;ım azm!.nde olduklnrınl göst.c:.·n\~k:

tedır. Bu vaı.iyetc gut\! H.ua~rın ya ... 
klnd ... I\eje\• - Vldzma - Orel hat.Ur 
na karşı ycr.ı t:ıa:-tczi.a.J g;.rlşmelcrl 
bckıenebiUr Cenupt:ı. ı:ddeıli .rog;...!".· 
lar doiayı..-:.,y c !t.iat·eş~· TJ.ır.<><,,>('".nho or .. 
dularınm taarruzu dl.,Tilı.rJl'Jr, Fıı.ka.t 
ı;u-guk. <lr:lga.-:t.ı.nıu geçı1ıcsı Uter:ne, bu 
cctlhCJo ycnı lılr l(us t.aarruzuııun 
teY..rar b~laması ınuhtcnıeluır. 

~) ş.rna.H Aı:ri.k.MJ.a: 

b.; gaıl l\.'flı.ıuuud.-:ı. /\.gcd2b7a bö:ge. 
ş.i,nae yeni bır ln&ı.tız t..ıurruzu. henüıı. 
başıan\8.rn~tır. Gı.;nı.."'r.ll Roıomel Ou. 
bu.ı:;euc lnr cephe tutınıya ınuvıı:ff~k 
olnıuş \'.: n1wuı~·en~cl etmiye bafı.li
t:nır .. ~lınnn - ıta.yan L<>\'a kuvı,ct
lcri İ'...J.,ya - Tnrab:usgJlr> dcni"t yo .. 
lu ü:ı~I\ncie h.a1w·a hakı.nıı)'('ti lcllt.!.ni
ııc &>yrcı eillyol'. Hu maksaUa Maı.ta 
&ıdil:sı sık Etk UoınOardıruan OOi1ntek.
tcdir. General Ruır.ınel'e tıı'ıtvlye ku\•
votleri gondermt... nıı;.k.-uıdıylc .:\l
ın·an?arın ve İt.Clyo.ınlıırıa Su:ilya.-Ta ... 

dilmiş, ha\·:ı \'C Ct·rı .z kur1a1· "''\ 
l.':urıne vc-ı·ilmı,;;tlr. Can .. K.3 
Çınde hal'ekat :>·ap c..;~ ord-... 
k~:n .. nd:ın l:!yiu cdUmiştw.. 

Acc..lıa, General \'avel j~po.ı... 
ka.ş1 harp içı.n nasıl b11 hl rekat pı .. 
nt h:ııırJıyQcakı B~urun hıtı! .. ~~-ilda lı1'

ı:im söyUycbiJCL.'CğirT:iı anl:.D.k ti<.ttlur 
Gc:oeral \'avell ciddi b;r haıırh&ı ınu.. 
teakı;> Cin ve Bır.n.;:ınyl hudutl.:ırı:ır
da.n Siyan1 ve Ii:ndı ı,;.·._ı.ye dojıu 1..'1-
arruz;ı girl&eccklir. Asıl he-ıJef d:,ı,,.. 

maQ ordusudur, Genc • .a.l \~.1vell jJp<m 
cırdusu.nun büyük kısmını Çindc, Ala.. 
leeyada ve Siyim'da \.C ll.ı1di Çlıı.i'do 
buiabilir. Bu ayn! zam.and:ı japon.lann 
Slng.ı:ıpur::ı inen !~:lrn m':lva&ala.e: 1u 
k nıek deıuektlr, 

İht 1 mal. ha\ıı üstu:ı.lU~ü te.m:n cdi
linclye kadar Pa.&tr!!;:..: ı;e\•ku1r.eyı! 
mllc.iaıf;:ıayı kabul e<l.EX"t"ktlr. A mcr!Jı:::a 
ve İng,lterenin hava. i.lstünlill'ün.il lı.
rnln ctreelerl uzıuı zaw.ona bağl. Qe .. 
ğildir. Ilu i"Ubarl::S. c1C111zdek! P.<!'Vkt:L.. 
ceyşt mO:da!aa da rr.ı; -&!J:;,l ol:.
oaktır. 

rab.u ı;::ırı1 araıtuHlıı kti(ük gem~lerle 1---------------
•k.i)·litt y.~ptıldaıına hii.k.n'd.'dilebii.x-. 

M~hver tarafı, Akd.enizdekı haı-ckeıter 
iç~n ötedcnberl Nıva kuvvetleri~ g~ 
venmer.:leılir .. ingı.!tz "rdusu L·by;: da 
Gdrbe dofru i!eriedlk.;e. ?ot.Jıvcr hn.va 
kuvvetlerinin tekrar çoğala(:a.ğı.nt \'e 
bava hikuu..y-ctlni ekle etn11<-ye "ÇilUŞa· 
caklaruu. bu. yü.zd.çn lng:ızlcrin çok. 
za.rar göre'(:eklerini evveU-:.i yaZJları
mızda y ... Z!nl~lU\.. Bu Ubaıla, İngüi.ı.:..Cr 
Ageclabya J.,ölgeslntiC durdukça, daha 
POnra Tarabhısgari>e kada.r 1lerleme-. 
leri çok nli~k.ül olacaktır 

3) Uzak Şorkıa: 

Zirai istihsal 
cı inci Sa.t>J! :!fr. n ~ .. ,..., 

vada ~crt-fine \'er1l.oen çay :ı:;va • 
!etmden scınra gaııett'O!eh'e< br :ı. 

aatla buLunıarak czcii,nle dem 
hr k': 

saat 17 de kapanacak ~ n:n mükeımnel taarruzlanndan, 
I Malezyada İıı.giEz, A vııstraJya ~ 

H ıbd kıt'alarının gösteııd Jderı 
eğilmez mukavemetten vıe İnıgi .. 
liz, Avuıstraly:. tayyaııelerirun mu. 
vaff:ıl<"y< ti' hareket.kriıoden s> • 

A.ITTıanyaruıı. tecavüzloeıil tek • 
rarlamaısuıa mar.i olaca!k vasıta.. 
!arı ve sulh şaırtlarnu görfuıtük. 
t'ırka t bu hususta yalnııı: Sovyet 
ve İngulz hiiıkfurıetleri tarafın • 
'(fan hı-çb'ır •kı&t'i 1<ıara.r almamaa;. 
Çürlkü dom'.nyonlarla, Birle-;ı>!t 
devleL!erl-e ve diller müttef'ıklerle 
ıst""nre lAzımdtr. 

, Vavel'in ve Çang.Kay.Şek'in im.. 
mandaları altında birM müdafaa 
cephesi kumıokla iktifa ettikleri 
g-örülmekledR. Vavel Sin.gııpıır, 

Malezya, Birmanya ve Bindi•tan. 
la Hint Okyanusundaki bütün a. 
dal&rıu müdahasıru deruhte eyle. 
melde; Çang.Kay..şcl< de Çin or. 
dularını ve emrine girecek müt. 
tefik kuvvctforinl bir yandan 
garp istikametinde ilerlemek te. 
şebbüsiindc buhtnan Japon ordu.. 
sunun öniine çıkarnıak, bir yn~ 
dan da kendi iilkesKıde Japon or. 
dusunu daha fıızla mc~ı:-ul etm .. k 
hedefino sevkcylemekle me~gnl 
ve vazireli olacaktır. Belki de 
Çang.Kay.Şek yakın zamanda 
Birnıaııyaya kan;ı l'Ulma gelecek 
Japon taarruzuna kıu-şı nıüttdik. 
!erin sol cenahını tutarken bir tıı.. 
raftan da Siyam'a, Hindiçiııi'ye 

taarruzlar yaparak Japonları ar. 
kalarındnn vurmıya ~alışacaldı<. 

Herhalde Japonl•da müttefikler 
arasında lıarlıiu bundaıı böyle da. 
ha ziyade Birmnnya, Sin.gapu.r 
istikametinde ve Siyam, Hindiçi. 
ni. Çin böig.,J.,rindı> ~iddctlenttek 
de. em ed~ce;\i nnbşılıyor. Avru. 
padaki harp öniimiizdeki yaz Sııv. 
yetleriıı ınuvaffokiyctinl tebarüz 
ettiren bir vaziyet iktisap cttii!i 
takdirde ve oıidan sonndır ki belki 
ı!• R11sya ile Japonya ara.ın. 

deki ınilnaı;ebet dcji'i.,ik bir duru.. 
ma girecek ve müttefikler Alman.. 
yayı zavıflattıktan, Avrupadakl 
!~!erini yoluna koymıya başla. 
dıktan sonra elbirliği ile Japonya.. 
ya karşı taamızl harbe hn,lıya. 
eal<lardır, ff<'rhaldt' ~imdilik İn. 
giltercnin der Amerikanm da gö.. 
zil vo gayreti Alnıan;rnda ve Av. 
nıpadadır ve Sovyd • Japon da.. 
vası da bu gayretin sonundaki 
safhalara bal'lırlır. Herhalde milL 
tetikler muktedir olabilirlerse top. 
yekun Jaoonyn karsısmda ınüda.. 
faaya, Almanya kal'Şısında taar. 
ruza haurl:ınıyorlar. 

Bu bakımdan şimdi.ki Japon • 
Rus siil<ılııctiui hakik1 değil, di .. 
n ve iki t:ı,.-ı.!ın ın~nraati·ne uygun 
gelen ve ilk fır e!la bütün şiddeti 
ile patlıyauk bir sllktlt saymak 
;rerhıdcdir. 

Filipin al?:'lla.ı:uıı.ı rşg~lin,ı tam.ı.ın1..:!
n.ıya çalı.şan j&Ponlar, ctaha Cnapla 
Borneo ada:iına \1t."'Ston mt.·vklLndc ye
rliden ~kcr çıka:-rr.ışl3rclır. Bu ada. 
japonlara petrol iht'yacı lçln lh.ırrt

dr. Malalta yarımll<la.sında, İngill.lzlcr 
tahmin ettiğimiz \•BQhlle oynak miida,.. 
faaya dcvı::.ın cdiytırlar, Ve ja-pun zırh
lı birliklerinin taarruzları ka~ı.iınd.a 
adım ad~m ı;-ekiliy Jrlar. Fakat kMI de
recede kuvvetlenJik.len sonra kat'l 
mildalanya gcçecc:clerine t>'uphe e~e
mcz. Japonlar nlh:ıyet SLngaparun ar ... 
ka ya.ni Şınw:ıl kap131111 t~kil eden İo .. 
hore bölge•l ltuduiuna kadar iterllye
bllirlcr. Bura.dan !t\baren mil~l..-!1kem 
mevzilere çarpacaklar ve durmtya 

•- Burada b.r z,ı ·ı l ml:'kt l:ııi 
ku.rnuıyı d-a bsarlıyoruı. lznı. • 
do;ı:t.l rrıoolekdaışl>tr!Tlırn h• r ··:: c 
~~lı.şına!-:trından ın .m~unıı.:' 1 • 
aTÜ·de pulluk, ı,,ç d<"llir' , . ., > • 
ıs!.llis~l düzenlrdc rl<> m~ ııl 

oldum. Dem'r aletı yapaııl" a 
Cmnustııın. San'at dkuhınu fı"'° • 
dim. Yarın 'bu ~evalla ;n•.,. tc;> -

lantı yaparak 'st'hsal dl.llZ'.n!' -
nin mümkün ol<lugu kadar ç' • 
ğaltılmaısını !konu.:;acak, !ıer ~ t.. 

cinin mu.lıtaç ol.dıı.ğu ı:~;, -ınieı -
ni·n bir Jn~mıru l~min Nlf"-' k, ııem 
de İ-,,mir san'a~karlarıııa ı:eıi~ bel' 

~ş sahası ~"i ola:c~ız. Y .ulıık 
mahsui, bilh:ıssa patates \'e rıı •• 
..,ır bu yıl ilzerln<loc duracaıitmıııc 

mE:Sele !erdir. 

Panll 5 (A.A.) - Paıı'ı:ttıe ya • 
pılan ~-eni b':r sıdkast dolayıs '.e 
: ,gal makamları dün saat 17 de 
::ıü•ün yevmi mı.iesse<ıeleı"..n kıa. • 
p~ ıhtıasıru ernretmişlerd:ır. 

.... 
~ Meraklı şeyler T 

Dünyanın en gorip 
çocuğu: 

Beyaz Zenci! 
Aınerik:ıda 5 İlkkiınun 1940 da 

Hookerton'da, Olivlı Strong cdın. 
da bir zenci kad;n, oir i<<iz çocuk 
doğurdu. Kadının kocası olan 
Mösyö Stronıg da btt zıenci erkek. 
tir. Adamcağız, karısının dünyaya 
ikiz çocuk gctirdi.ğıni öğrenh".:C 
çok ııevindL F&kat ~rkte uy~y.r.n 
iki çocuğu görünce şaşırd •. lk i 
ı:.ıenci yavrusunun b•risi anası br... 
·bası gil>l siyah, diğeri ise beyaz 
renkte •di. I3u pr~p doğuşa alim
ler de ~.akaldılar, sırrını :nıla. 
ma k için sekiz aydan~Tl l:afa 
patlatıyorlar, fckat içinden ç.ka. 
ma<ltlur. On. on tki türlü iohtimal 
ileri slirdülcr. Bunların ar~sında 

tercih edilen fikir, Kolombiyn Ü. 
nivcrsitesi profesörlerinden Franz 
Boas'ınkidir. Bu profesöre göre, 
küçük bt:yaz zencinin ciddi a.braş.. 
lı~ ~utulmuş bir erkek olması 
lazım geliyor. 

Beyaz zencinin anası ;babası, 
bu beyaz ~ci yavrusu yüdbı. 
den karlı bir ~e koyuldular. Di. 
ğer dört çecwdarını pansiyona 
hıuktılar ve beyaz zenci y.ıı.nula. 
rilc seyahate çıktılar. Şehird~ 
'!Chire gidiyorlar vc garip ~cuğu 
h•I~ .. uÖ$l.eı~yodar. 

tay •şle ·bı:ihset.m 15tir: 
General netice olarak demiştir 

iki: 
cBunlar J?.<po.nyayı lbo2ıguımı uğ. 

ııat·aıoaı.'< olan muhtıemel biır mUş. 
1erek harokıet'ln cesaret vıeriıcL 
baş!anıııcıdrr.• 

General Vavel 'btmclan sonra 
yapa.cağı şeyler hal<lkmd'a tafsi
lat VllI'l.'lltl"yeceığ;ni .söylıeııiıştir. 

Hava açtı 
Bu ~h 57 mımaııalı va.pur ;zdi. 
hamdan Ortafwyd<> tehli!ke geç'r. 
n;l•t"•r. İd:m:n.:ın d:-kkat e~mesi 

.bl\zımdır. 
VAPUR VE TREN SEFERLERi 
Bu sabahlan itibaren vapur ve 

tren seferleri intizamla yapılmak.. 
ta.dır. Fakat açık denizler<le bü
yük bir fırtına hüküm sünmektıe. 
dir. 

Belediye Reis Ml1av'.ni B. L'1tfi 
Ak.9oy bu sabah Edirn<-kaııı ve 
civarında tefti•ler yaparak yolla. 
rın aç.iması laaliydini tedkik et.. 
miıjtir. 

RAASTHANE NE DİYOR? 

Kanıd!'lli Raısa.ta.ır~\ bu mbı>h 
havmın lodosa döndilğiinü, baro.. 
metrenın 273 okluğunu söylemı~ 
ve: 
•-Karın yağır.:ı ihtillıali daha 

ta.mamile geçmemiştir. d<'mi~tır. 

EDIBNEDE KIZAKLAR! 

Edime, 5 (Telefonla) - Kar 
yü,iıııden münablat rı-kteyc u~-

1 
1.J\l<d!J:ından ktzaklar ii,cmekle<Lr. 

Sovyetlt-r, Ahnan harıp ınıtl<'kle. 
a·n 'ın nekaoda.r mv-a.zza.ın olduğu. 
<'Af biliyorlar. Fakat ıı!:ındl düış • 
manlannın ölçüsünü alodıkılım \<aı. 
naat;,,dedlder ve Sovyetler, düş. 
ına.ıun Sovyetler B.:ırliğlı>OO Y"'P. 
nğı tahr"ıbat.ı son san tl"ııtıi.nıe ka.. 
dar h!ndisiıııe ödtıeıme~ ı:ımnet • 
miş bu.'lururdkta-drrla.r. 
Almanyanın hüıowmı.!'da.n ve 

bu usulün blı:l:avctte WO"Cl'"•i1i fa.v. 
dalardan bahseden M. Ed<en, ckı.. 

m:stir k:!: 
.Fakat bu, s·yaset i:ı2ıkımuıdan 

.ıaıın b r deıi\lk olmu:ştur. Hitler, 
:bu w1< harekelly')c bütün Rusya.. 
yı hirll!:- eltr:'ıstir. 

Sovycl kuvvetleri, ('at'J)ll'ar~·k 
w dü<manı l>~rp&hyan,'.< I!' ııf <ı"· 
l\<'.',m'~lrııd'r. $ ır<l'i CH';'"&n>ll İ'3 • 

n:,c.~t:i dıeğ'~ırrı·iı; voe R'US k·:rrşı 
hilr11m\atrı. ~.;ı,~ı taaTn..nln.·r ha -
~ r.•d• ı::el'h"'!i•tir Alm:l'nln•r, 'ha. 
7•.~1~rt"'l!""'"'·'-t1 ar1 Ru; k·~"=m·.n acı.. 
~?na ve q~ dd~::,,. .r•~ ıka.t.1r.-rTı:11 ~ rr-· ~ .. 

h1•r~"·eı:,-,n bulunı.r:\:orJıar. Pıu T?us 
·kıt'-a.1a•1nm rı-ll-ıu ~nh.~ıe-· 'fTT'ırl''r, 

ı:'J"'r• ..... '"'"·'·:ı•ı 1ıe,. ?')211'Y'QY>j
1o;.:,...O"'n rl·?.

f-"1 ,-···1• ... ?tkFr Tiu..s kılt'cfrı"'ı. r·ı .. 'a;t 
cd ... n Al.,..,3r.lara d1ır.rn--t2,r \.'IC 

'-'"'mans!'7"'3 d01rbe~te>r in'(.1~ek+e .. 
i'rı~c. R11 d"n.~hr'P...,.ır., biı-'..z.:m.ı. 

ı.ı-a• t>"'lı ~e gördüm.• ----
' cip Faz!l'ın 

"Para,, piyesi 
Tanınmış edip ve pir Necip Fa7.tl 

KkS&kür<'k, bu sene Ş&hir Tiyaıtrosu 

teıl'-'ıllert arasında büyuk bir san'at 
hadise.,i l<ı!ikil edecek olan bir piyes 
hazırlnırl'-·lır. 5 perdelik olan bu pi)'e
sin aı ~Para> dLr. Piyeste b~ rol 
blıltat \ lulı<in Ertuı!rul leralınci<ın 
ten~. l•dll('(.~lk ve e-;e.r Şı..b.:ıl E;}ILtlln 

ba,;lacııeında 5alın<?,1e l<o.n•cııltt.c. 

F.TEM 17.ZET BE:NICE 

Japon hava 
hucuınları 

(1 inci ~nhı!eden Dc\'am) 
Slvll müdafaa tcbliğÖ<ıde Ort.:ı B'r

mnya'da .a:ıt 4,30 da dört tohlrdc M>
like itaretl verildigi ve tehlike baU
nln talı:rcbeu ilı:l saat devam otıtıtl 
ltaydedl lmektedir. 

Ha!"ar ve iQlllnCa za,-iaıt yok.tur. 

Gaz tevziatı 
(1 incl ~chffPde~ l1eovaın l 

ile kilo arasında bir hayli miktar fark 
vardır. L'.lre daha azdır. Böylece hem 
blzl.,r aldll'tılryoruz hem de bayiler 0-
f~ten kflo Vı:erinden aldıkları petrcılü 
litr~ ııe satmak suretiyle aradıki' f~r
kı kend!icr1ne ına.l ediyor; istihkakı.
mızdnn gnyr:mcşn.ı kfır temin eyliyor
lar .. '\.lakadarlo.ru1 bu işle rncşgul ola
T"":"k h::ıl"·ktml?:n ·~orı:nn.~sını rl-ca (' .. 
deriz.> 
SO~ TE! .GRAF - Bu yot.ı:zl k 

hakkında Petrol Ofisinin OOemmiyt tle j 
nazarı dıkkntini celbe-d~r \"(' ha11 tn 
strtır1nn gayrfmeşru kazanç t~mir nl 
sür'at!e önlenme<rlnl bekleriz! ... -- --
fr• WİLLY FORST'un 

Şaheseri 

BEL AMa 1 

ŞARK j 

Sinemasının ı 
iıdNCİ ZAFER HAFrASl 

:!l.'lıuvaff;;.kiyellc devam ediyor. 

mecbur olacaklardır. 
Uuk Şarkta müU.efilı:icr Iıesal"na 

en mU.him hareket. kumanda vabdeu ... 
ntn karo.ıda, havada \·c denfzde temin 
edflmtı olına•ıdır. Bu bUyük m<>vldlı 
ve va&deye, General Vavell lalm e.. 

Yurdumı.rWa z.ra.i !s~~hsal> ıı.ı-t. 
tırrnal< iç'.n önemle f,".llı~:yor \'e 
y-0nıi tı.xibidcr alıyoı·uz. Çarı;am.. 
ıbaya An'kara)·a ö-c>nıcccğl1n ... 

SÜMER SİNEMASI 
Yarın akşamdan itibaren: 

Halı.:.azır \·ekay ıe ait en l.ııiyük filın 

HAVAY G 
Cazip ve eğlenceli hır 111"\'ZUda lıo~ sahnelerle dolu 

çok giizei bir fılın. Baş Roll~roe· 

• 
1 

JOHN BROWN CONSTENCE MOORE 
ve Havayan gitarlarile birço.k gr.nç ve güzel artistler 

Maarif atbaası lV: üdi.irlüğünden: 
Clnsl Beher Kilo Sal..'1 Al.ınocak 

Lir• K. Tutarı 

Kanş:k 8 pıırılo sorbon bnrf. 
ıo p'.lnto sorbon hart. 
~ punto anterli:n 

Ki.lo Ura K. 

3 30 67 
3 00 210 
l 50 lQO 

221 
630 
150 

10 } 
00 ) 
00 ) 

1001 10 

% 7.S Mu> k d 
Tem!rı.1 

Ltr-J ,~. 

" ~' .~ - j 

Yukarıda nev'ı ve rıUktarı ynılı hll !atın .çık ı;lı:sutmosi lZ/1/1942 Pazıır· 
lesi ı:ünü saat ıo da İst:.nbul'c!a Ca!:alof' • Yüksek Okuııe.- Mc;,, oı,.,,, •. 
de yaıptlacaktır. İstckhlerin rnuva.kk:ı.t PC >1 akccttti rnak:buz.lariyif"" bit·Lklr l'Jllt 

gunc:te ve saatte Ko~ü•.:1ond" b;.ı ... bulu m•ıarı. 
~ Ma.arif M.;\b sı MüdO~l(iilQı:ı<kı> _..... olana ı,,darik oıullUl'oj 

4UtYU.. • .. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'·---------------,-!'\o. 7~ -

l'i.ırkçeye ~v'.tt'D : lsKE.'ffiEJ& F. SE&TELLI 

"Japon kadın I arı koca 1 arına çok 
sadık olurlar,, diyordu! 

UzJn boylu bir u . ele. 
Cumhurreu;! uş.n~a 
- Yemek hazj, "t?. diYe sordu. 
Uşnk başını eğe· ek ttvep verd.l: 
- Eveı .. 
Vilson bize döndU: 
- ll::ıydi. yeme" yıyeJim. Karr...ın.z 

cık rr ı.ştı r. 

•. Cdir ırtr 

COCl~un! 

- :tlevyork Vali muavıniıU Meıu..
k.ılı gangesterler öldilrmi;olCl' ve 
.;ok hainaoe btr ~ktlde başını ke-siu 
ortadan k.aldırnışlar. 

Ben. kerıdini tutamayan b;r ınsan 
heyecantle: 

- Zavn.~ı adamcağız 

Tetkikler: 

Bugün Avrupada kaç 
Kraliçe kalmıştır?
Devrin Altın Kral-

ları kimlerdir? 
Ya.zan: HiKMET NiSAN 

Zengi11Mı: dt>, gü:zellilk ve iyiı -
Du konuşmalardan .sonra V1tsonun 

nıesai odasınctan. Jyrıldık. • Küı.:iık 
bir korldoraan ııe<""r<"k bı!:Y Jk biı· 
yemek salonuna girdik. 

U;ıoklar kapıyı açtıl<>r ve bizi hilr
meUe knrıılad1lcır. 

I>tyere-k, elimdt: !. iokrngrı tal: som:ı 

bıraktırr. 1 
Vılson teessilruınti gul . 
- Yok. bu ka • U:lt.. ·yın. Ben 

bıı h!'ıdLcy, b ı 4-~şam ı ı. unutmak 
~tlya.;u.m. JI ... ,dLı~ ..ıı. n ele gecirıı.ne· 
ıı:l · ı;ln lcabedC' tere şddetli em.bWr 
verdm. ttzü1n c ":-tızım! 

1940 yıJ>ntıı b&yıe'tindenıben 
Av.upa dcv:eılerın:n b:r çoğu 
Kra1çcleriındeD ~rum ıkaldı • 
!ar. 1!137 de yecl. kralıc;c'sr olan 
utinyanın bu kısmı, bugün ancak 
iıç Krali<,'{!ye mal!Jtt.·r: 
İng .ere Kra,~esi Elizııbet, 

ita!~, Krnı;,;esi Helen, Bulgar 
Kral' •" G <YVanna. 

J k g,b) noolrlir \'l' •LCngin> e\i, 
1<et oni taştııneık ıçiın nd<adar bir 
~ervcte malik olmalıdır? .. 

Matbaada, •getir. götür> gobii 
hızmetlerde kullanılan genç Mcılı. 
mcd bile ipek!; gömlek giydiği 
bu devirde, yani, .paranın bol ve 
;ptız:ı c uğra.dtğ: bir a.;ırda, ha. 
!r iki •zeng·a,. kıme denir? .. 

!çimdeki korku slllnmiııtL Artılı: 
Vfüor> l.ıeni, Amerikalı bir vatanııer. 
verm kız1 sanıyordu.. j por. ı:.nnc ·"Ln 
ço.11.tan OhrAtş o.im.ısı da VHJOnun ha-. 
ıuna grtmi.U 

Yolda giderkcr, Tom on ... 
- japon kadın:...:-l kvr:ıla~ına çok 

sadık <ı•urlar. 

Diyordu, Vilson; benlm Japonlarla bir 
alış veril:şim olmadığını anlayınca 
mıı..tenıı olmuı;tu. 

* 
Sımdl YE-ınek soYonunday:z ..• 
Sofrada bir tok çerc.ıler, salatalar. 

tuzltJ, b..ze bruık!a.. meyvalar var. 
Vilson ben: tecrübe ediyor.. Yeı.ni bu 
çernlerden ylylp yemedı~ d·k~aı 
ediyor, 

IIakk .. var... Bu b1r .kwTiazlıktır 
ÇünJı:il, japonl<lnıı so!nıJarı ıl•k fakır: 
dil', b.u kadcrr çeşi yemek yemezler. 
Eğ<e beo, Tomsonun ck.><Jlki gibi, ger
Ç('ktcn b:r Arncrikalıu,n kızı isem~ 
~uılarm h•ıı<lnden .remekll~ 14· 

=· 
Sofraya hizır.ct eden usak öni.on:i: 

ne koyduy~ yadı:'ı!<hn3d<.~ 'Y.LVOrıJm. 
Bunlara ben. Tokyodo alışmııstım. 

llOCJfl": bana: lm:J.n ilk önce. gld.ace
ii mcm:iekct , Adetre-:ını ISlrt>r:rmedi 
ve yeın<!lı.lerwıo alışmalı> <iom~ı. 

Bu lrrrt.ı.handa muva.tf 1 1C. olCuAumu 
sa.nıyorunı. Yemek faslı .. eminim kl • 
falso .. uz g('\·ti, B1ı~a ya~ız Tomson 1 
f6ı.Ş ,, o... Bu kadar ordovr'ü n:l!"ıl ye-
dm ıliye. 

V . '1 sofrada Tom·ona hitap t-de
rek 

- Çok müteessir m deai. Konu.ş -
m:ık l;temiyorum. 17, iti geldlnirz de 
biraz leessürwn hafüledı. 

Tomson amcasına cevap verdi; 
- Mister Klark'•n t<-k:siko.h b ... y-

1 dutı.: tara! ndon ol<lürü1dQjtilnü dün 
Vaş:ngtona gelince gaıetelerd<! oku -
duk. Bu hayduCa; ı.ı .n<. '(s ... dı c.e 'mis. 
Bu an:aşıkh ını clcJba? 

H• yır. Anla.şımadı amma. Mi&
'ter Klark'uı bu işte bectrıksrz!igj tah
min edilebilir. ~Iaaımı.! r., ucu b?r 
de• ıet srrma da vanan bu !ıAdisedeD 
bah<;et ,nfyellrn. 

VHson balık yiyordu. 
Sofrada !<:ki yoktu . Zalen o Mee • 

bur bır J('ki düşm.ınıydı. 
Tomson •ick :.s?z bir Cumhur~ist .. 

.n.n sofr ;.. nek:ada. da 'Latstı. oluyor!"> 
demek ıste» ı1o1bl, ara sıra manalı ba
kı-;ıartle beni stizıtyordu. 

Vllson: 
- F.y. nih:-ye.t evlenıneıte karar 

\·erdin ha? dedi. Fakat .ı;u k:aT"a_ ında 
ne gibi s :"bepler ~mil :ll1' , " Banu a .,_ 
l.!! nayı arz 1 ed<'rim ) 

Tomson gülerek ccvat> verdi· 
Ben evJ~in dıJ . dnı <Je-.iti!d!m. 

ilme • İ!' ... ! Kend · Te e bir es: bu-
lam)yelct.ğım.ı kın J"rr: b . ~r.de ('ak. ı 
gc.:H.;ken yerıeşmı.ş bı.r "de!~ks lcli. Ni-
h .. vet Yoko'1amanı'!") :ıflr11ifl' tanlS"tım.. 
Or.u .ıy'arca &oz l s ne aldım .• Te-- 1 
cessüs ettim . Tecri.ıbe ettim ve ara -
d . .-!."n kadmı bulduğumdan emM ola
r:ı.k, atk:sfnd<n kendisini istedim. 

- Flört falan yapmadan mı talip 
olc.lun? 

··- Evet, arncacıjtım! Çİll!l<U bu aile 
fl6rt1u hamertr lyecek kadar an'ane
pe~st .ıdı; orlara iti.mı;t teJıkln etmek ) 
J.Aımdı. 

!Devanı1 Var) 

Normal ve Makas travers ı hnac 

Tü kiye Demir ve Çelik F abri
kaları Müessesesi Müdürlüğünden 

Milc.<sesenılz ç;a mtlbayaa edilectt 10.000> adet noMıal •·e 2400 adeı / 
maıko. traver i<Opalı zarf usulfyle e'tsil.,,,eye kon•hn·ı~~--. 

ı - Mcvzuubat.s 10.0()0 adet normal traversln muharıımen be~i saha .. 
mızda vagonda t tim c40 000> lira \l'e 2400 adet makas tr .. versin muhammen 
bedeli ele <12.000> llrad.r, 

2 -· Ek,iltme 25/1/942 tarıhiıı<le Miıessesemlzde yapılae,,ktır. 

3 - İ91eJdilerin eksiltmeye gir~bilm eıeri iı;ln teklif m-ektupJan Ue birlilı:te 
muh.Dm~en IJC_'CJ:nın % 7,5 tu tılsbetin ·c mu\· kkat temfın.nt mektuplarını 
eksi:tme saatınden bir ııı.nt evveJirı-e kadar Mtiesscsemııe tevdi etmeler) a
zımdır. 

Postada vuku bulaeak 1eehhurl-er JllU~ J;8yılamaz. 

4 - Travers!ere ait p.rtname t::ılip!e.·fne İst<lnbulda Silmer Bank Şube
sinden .;\rıka- uda ~u. ıer U ·nk Umuınl !\tüdür~~ ·-ı J n İzmitte Belediye Re.. 
iısJiği.nd·::ı ve K aoiiktc Mües&escmizften b.U:.3.bedel verıletıi r oııı554, 

İstanbul Defterdarhğından : 
Tonrak Tevz~ Kom. yıJnları ıç"1 7apt1nlacak (100) adet dosya "e evrak san1 

dıtı ll/İ/942 P rrl •i gUnü uat 15 de Deflerdatlıkta mülef•ôı.kil komlııyon.da 
açık elt!lltm ı Uıale edJec ktl·. Ko.,_f bedeli (790) Lira teminatı (80) Lira. 
dır. Res~ u:!usl şartnamesi Mılll Emlak 4 cü kalemındc ıörillebı.l..ı:. 

(11429) 

lstanbul D ~ftftrdarhğından: 
Toprak Tevıl K.mıisyonlan için •al:n alınıııcak (50) •det çift satıhlı Çadlr 

lıapa?ı zart uıuUle eksiltmeye ('ıkarıl~ış hr. 
İhale; 12/1/492 Paza test günil saat 15 de Defterdarlıkta mutcsekkil Ko

mi\yonda } pılacaktır. ~f:ıhamrnen bede;! (9000) Lira teminatı (6'15) Liradır. 
Resim, r.ırtnnme ve ma z ır.e nümunesi ~ı..:.u Eml<ik .ı <..'Ü ka~eminden alınab!lir. 
İsteklilerın; muv.akkat ten.Jna1fylc 941 yılına: alt ~.caret Q,iası '· kasını ve 
tekU:f mektuplas-ını Zt!)O Nô. 'ıı k;ınunun tarhatı dairesinde hazırlanmış mühür
Hi zart derunımda ıha:e ~.:.etinden bir Fa:ı-t evvel~ kadar KomJsyon Rei&liıli-
ne m:ıkb\&'. mukabilinde t•vc!i etmeleri muktazıdir. (11433) 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Yedi kraliço muhtelif seiıep • 
ıerden d<ılayı tahtlarında bukın.. 
ma-malrtadırlar. 

isve.; Kral:ıçesı Vııktocy,a 1930 
c:~ Ro:ıı~da, Belçıl<.a Kral:ıçefil As. 
tri-d ırıalllm olan müessif otomo. 
'brl kazası neticesinde 1935 de 
kv:çrede öhniişlercJir 

İki Kra~·çe :revçkrinden bo -
rnnmışlardır: Roman.ya Kralic;esi 
Helen 192G de, Yrnan Kralit~ 
IWzabet 1925 de. 

Şa.1'& 'bulundugumuz bugiin.. 
·kU ı-\vl·uıpa f:loe-ası <'snasıınd'a, 

mernleketlenn'n istılası ,üzerıne 

'!alanlarım terk ne yaıban<:ı mcm.. 
lC>ketlere ilti-caya mecbın: olan • 
iar 

Fikrnn<:e bu, sınrf, muı.,,;t, .e • 
viye, görüş ve kanaat sartlıarına 
göre değ',en, reyler. ikiye ayı • 
ran b'r mtseled r Bu kadar<:ıık 
·h'r rr ... 'ikad'di:ınecten soorn as~ 
rnevzıı:ı, ya<ni bugün dünyaca 
•Z€nı;in, oln•:ıık ta·nınmış birkaç 
meşhur srmaya gelel'm. Bunlar, 
yır.ıninci ar;rın cmiom- liı ve kesin 
b•r ifade ile, en bedio'nlerin itiı. 
razlarma m<l'hal bıraJmııyacak 

olan % 100 zeng'nleridir ve ser. 
vetler:i .mı}yarlar hanesine ka • 
dar yükselm~tir. 

1936 yıbnda bütiion d\inyada 10 
milyard~r meveuttu ve bunların 
elebaşıları da, dünyayı top, tü -

Norveç Kra~s: .Mod inr,.Jte. f<'k ve mfmiımna• ı(lbl •harp o. 
reye. Hnla '"'.la Kraliıçcsi Vılhcl- yur -:akları• na garkedeıı mohur 

· A ' Arn t' k / ve maıhul Ba.zil Zaharoff irli. Ser. r.: ne , Raya, ırvu •il 
Xı·aL.;csı Jerald:n Amerlkaya. vet;mn miktarmı kcl"!!'.l's' de bil. 

On c!olnrL ya.5ırda bu .>~an R(),, ı me-Ldo v öı<-renemrck>n g.tti.. Bu 
m "Y" Kıalı M~el ile 00 yedi 1 ınıretl~ dünyan,n en muammaen.. 
y31!lınd ı bulunan Yugcsi•vya Kra.. giz ve meş'um bir mahlülru ka. 
,, lk. p yer hm iız eovl> değil- , YJPlııra ~arıstı .. 
drler j 11< ncı mevı<ı!i Amerı·~aıı alümi. 

1918 den =•luddcm İrnpara _ n"om .ısralı Mclkın ·ihraz etme8ı:. 
tor!.ık veya Kr;;!J,k olaı> büvü.:C tedir. M llon, bu mevkii, petrol 
~a.t.ıralların bir çol; ı, Um,ımi Kralı olan ve b:rço:k hayır cemi. 
Harpt, n sonrak ıtr'll<l'hedıe!e ıe yetlerine servetin.n miih'm b'r 
txıl'C'alanımşlar, bu parçal.ardan kısmını leberrü eden Jolın Rı>k-
lr•'•tçadd:t rr·isL<k;ı dEVl•tler vü. feller'den ele g>,Ç.ırm.ştlr. Dor -

mincü m'i!yarder, otoınobi.l kralı coo-c ge1m~tir; Estorııya, Polon. • 
L r. • d Ford':i'Ur. Servet; 70 milyar ka. • ya, Li.tvaınya, <:!torıya, r.an a, 

F n1and va Cek-OS'ov~ıkya. <iar tahmin olunm"1kt.Qdı.r. 
Yine büyü!ı: sııltara'lardan ba. Diinya 2lel'l€inlerin " beşine· · 
ı. 1918 d-L · " d olarak Pierpont • Morgan gelir. zı ... rı """" .r1 ~ : . : are • 

ıerini Cumhuriyete tahv'l ile a.. Servetinin m.'iktarı ş·mdiıye ka • 
,;,ırlardanberi saltanat suren ha. d~r l!l'"<'.'h'1 'J.a'mış1ır. .c:.hanın 
ncdanlarını memleke t " 
nn;ıero·r: 

ıa ' •-

Almanya, Avll'St~rn (s.m<li 
Alınıınyaya ilhak ed;lnı t;i.r), 
Tü~k'ye, İspanya, Rtı ~va. Bu b•ş 
devletten dört bır'n<>'l•inin ,<al -
tanat erkanı meıı;ıleketlerin: terk 
-ed'.p yabancı üikelerde ya.şmnak. 
tadırlar, Rta<vnda lw, başta Çar 
olmr.k üzere aHei salfaoot, 1917 
iılıtiliı ı nde • hır ka<:ı rnüstesll'!l • 
ıkffinHen imha t.1d '"'Tl '*tir. 

Eskilere gelince: 
hpanya Kral-.<;esi ViKtorya 

Lorodrada. Portekiz Kraliçe.si A.. 
m , t~rar.yada veya Franeada, 
.lmp.ralorlçe Zita da Ame<.i.kada 
bu lurıımkatadırlar. 

Bu li>;teye Amedcada buluon. 
maıkta olan Lüksenbuy,g Boüıyük 
Düşes; Şarlat ıle kızı Veliaht 
Prensı:s de ilave edihıbilir ..• 

* Zeng:.niın parası züğürdün çe. 
ne6ini yoranmı:ş .. 

Dü'lyıa, dünya oduJiuııdanberi 
para ve paralılar he::ıkoo, meşgul 
elm;şl<r, bütün nazar ve ithLras. 
lan kendilerine çevirmiışlerdir. 

ahmakların ab.mnRısuı.ı.z. Beni alaka
dar edeır.ezsintt. 

Gazetectnin yüıü geril:tyor. Blr gil-o 
fümseme; 

- Ben, ahmaK!arın ahmaKı ha? 
Hayır. Söylc-y?niz baK Jırı Torkanay: 

l•rıı!ı:u ~ı tBıŞıyan bu a. 
dam, ~ayısı ~ ye 'baliğ olan 
mali müciS>icseler• k ''"<>lü al • 
tında bulundurmak\a<iı. 

Bolivya, altıncı miJıyarderiııı va.. 
tanıdı,., s;mon Pat;no llOO""rn'da 

olan bu zat, külliyetlı bi, .rr • 
vc:e s~h.ıp olduıktan 6-0llra işten 

çekilerek diplomas'ye i.nbsap et. 
r: ~t;r. Bllı:;ün Boı vyanın Pariıs 
sefir;dir. 

HindJi hüikü.~darlardan Hay • 
<I bat )1 zamı, Lstede yed:ind 

mevkiıi işgal e:mellrte ve serveti.. 
nin m'ktan herruz ibilmnemekte. 
er:. Fakat hazı 11Stiıharat ve va. 
.:.:ıalar ile bwmn miıktaıu halakm. 
<la bir :filkir edinmek güç değıl. 
a<'r. Büyiiik harpten sonra, ha.zi • 
:ws:n.cıe mevcut olan Joıymettar 
elmas ve renı!<ıli taşlarla saiır mü. 
cevhcrat ve altın ıruı~~ler..nin iıır 
l'ıstE-9:.ııl yaptınınak ii2ere İnGil • 
tereden getrtlıiği üç müteiıa&'illl 
kuyu'llcu, bunları taısnıiıf iıçin tam 
rk: srne uğTa.şmı.şlar ve an~ak bu 
rmkld.:t'ın hitamında hteyl ta • 
mamlıyabilmşlerdir! Niza.mm 400 

çlokıyor değil mi dostum? 
- Evet1 muammalar .. 
- Biriccls.i gal!bn şu: Oual"! Thorr, 

korkutmak yolile Collarson'u öldüre
bileceğini biliyor mllö'du? 

ı Ouan Tt.ou, Collar! 'ın ka.ıü. -3C, 

. acaba b k da. =ıktan oidünnek ıçln 1 

Ililivora" Lomurs. ben bu ka -
~' ttcy· n. 

- f Yı\ZA.V: 

ILouis Thonıa' 

'

Çev re ·ı 
t. SACiT J No. 9 

Talih1 yok .nu ba. alım! O .ol"y 1 
lcolay ele geçecek bir şey n o lir. 1 
Bı~·in1 oldurn'ıE'k m ... k~rl -:! A'lfu. tr-al• 1 
yadan kaı1tlp Londraya gelmek \"e ge<; 
kalmak .• 01·tada delıl l. ~dan ~ ıphe 1 
Uz.erıne tevki! ed rtl<"k amma kur
naz herll. AvusLa.y ~J öldiW•'ğil bir ı 
adam ıçhı dcjıI~ öid\,ı. mck ":yet c ı 

geldf:• adamın J'ini. 0-ıumü ,.zerine 
Londrada tutuiocak P;,Jn enfes değll 
mi? 

Mü1ett1ş blrdenblre g<.-r> dôndu. Gü· 
lü:mseıı..ek mi. RC ~eıer Fak.at s:a.z.e
tecı görmeır.ezl.lae ıeı;.,,yor ve -~gara .. 
ımı tÇe~ek devam ediyor: 

- Evet.,. çok kurnaz :Sabıkalı. CoJ
Jars:ı:n. onun Londrayo. avdetinden. 
biırkaç ıaat evvel öJm-ek~c ehinc Cc
gerli blr hno10He bclundu. 

- Lomm!ı-, buda!alı.k etme. 
- Budalahk ını ed'yorum? Ne giol? 
Gazetecı şaşk:n P. n...ınüyor: 
- Fakat Torkan.ıv 

- SuılAn~:. sız. de benırn kadar bl
.._;_~s rı z xl Ouar rhorr1 ıı~ öJen Col
ı~rs.an'ın katılıı.ı. •. 

- A.n .:ı adamcağız. bu fınd:.ı !\.fanş 

denizinde va;1urda c::ıım .. 
İns~n uzakıa iken de ~dam öl

c:.urcb;lir, bunu siz de bli.irsın.z. Col
lar :ı gibi bır mo,·uğu öldürmek 
Jç n bu;nğa \•eyn t< ~ncaya luzum 
yoktur 

Ha .•. Yavaş vavaş anlamıyn. baş
lıdım. 

- Hayır. bu doğru o1:rnaz! 
::\Iilfettie bu kellmele:, btiyUk bir 

hlddelle s<ıyledl-

-· Ne demek istediğimi anJıtyorsu
nuz. Aı1;k hiç bir şey ka\·ranıadığınızı 
tekrar etmeyinrz, yoksa •izi kapı dı
ıarı aot~nm. 

- Bilyie berbat bir h<ıvad:ı beni 
kapı d:ı;arı 1>tmak, nl<;ln? 

Torkanay tmuzlarını ıi~iyor: 
- Cünkil ba 15 aO:amadmı:r. s:ı. ·sız 

naı!ltl b. Ah kullandı? 

-- Ah. atmdi de. bt:tnu -ıııı ıonıyor
sur: ı' 

Görülm~Yelı- bir hava toruili mi"? 
olur a" 

1 c i bfr tavtr takınıyor: 
ı. •msus. ga;ıba bl" 1

(' v e-
d:yorsımm? 

Gazetccl. hokkab-: <·otıl'k'!uöJ.e s.b
rı kesi1ıyor: 

- HaYır Torkarıay. b0yle zannet .. 
meyiniz, ancak lfı.tife ediyordum. 

- Şimdi ıatife zamnaı deff.l. 
- Biıilyorum. Ve a'Yili fikirde ol-

duğumuza memnunum. Collar.>ftn'ın 
ölUmU tı:ah edilc1n!yecek bir iş de -
ğllc.i.ı·. İhtyarı Ouın Thorr öldtlrdll. 
Koli! m!Hhlş bir ,ııah kulla.ıdı. Ka· 
til Coll&rson'u korkutarak öldürdü. 
Öyle değil mi? 

Torka.nay ~akin bır sesle -cevap ve
riıyor: 

- Evet. Collarson•u korku öldürdü, 
böyle z~nned~orum. Cesedi açılıp 
muayene ecUldikt.f>n 'onra bunu öğre
neceiiz. Ancak .. 

- .\ncak ortaya yeni muammalar 

'"- Pekdlô. Ouan Thorr. Collarson'u 
ne glıbı bir usu t ile korlmtlu? Bu 
k 1t yı• oh:;ru_ıı k:ıtlar nasiı götüre -

ılı 

İh i :1e; ya p:eJeceğ.inl ba-
bl \- ı n :c r tıJe 

Ba::ka bfrsıcy olm· ın lİn 
!"'"". :niz·' 

- Dikkat ediniz. bunu btr ihtimal 
Ol'a.T'Q. .oy} :fi 

Pek' iki.nci me-:-elc de mühım: 
Quan Thorr'un Collarsan'ı öldürdüjil 
nasıl iısbat edilecek? 

Aıiüfcttiş bir kolt:ı.ğa. çökerken gaze
tecinin ozUnü kesti; 

- İşt~ beni de en çok düı&ündü
ren bu ya .. Mahkeme ceza vermek 
tc;in delil 1.sıer. Biz-

- Evet, siz? 
- Bu ~ı ü:zerlme aldıi(ımdan şüp-

he echyorsıınuz. Bütün .,şleri va!nız 
ba.ş1ma görenle vnktiın blle yok. 

- Demek yardımcılarınız blle var? 
- Var amma olup olo.ca.ğı bir ta-

ne, zaten fazlasına H\zum yok. O bir 
tane de Martba Lec. 

- H<ı. su A.c;yah adam. 
(Dev•mı Var) 

5 'l. ci kanun 1942 

Balk~n. DenizKay1ıeı·tı'k? 
Harbını N ı" u • • 

18.00 Program ve MemJ~e! S"a.t 1 
Ayarı. 

?r.ı.. ı.ık Raı~r Darı:ı Orkes. 
trası. 

Yıı:ıaıı: RAHMi YAGIZ --- ~Q. :l2 ---·' 
Muharebenin 12 inci dakikasında Tur
.gudun işarete cevap \ierdiği görüldü 

' 

18 50 
19.30 

19.45 

ıu.s5 

20.15 
20.46 

Müzık. Fasıl HeycU. 
.MenJeket Saat Ayarı ve Aıans 
Haberleri. 

Kounuşın ( YM'dım ~venler 
Cemly~li Adına). 
Müzik: ICarııılı: Şarkılar, 
Radyo Gaı.etesl, 
Mfu:ik: Bir Mar~ Oğron!yo
nız - Ankara Marşı. f P$te· 
liyeo: HaLl Bedi Yönetgen. 

AnkaTa. Ankara. Güzel Ankara. 
Ser» görnıek '5te.r her bahtı kara. 
Senden yardım umar her düşen dara; 
Yetersin onlara giız•l Ankara! 

Buıx:u.na göz. diken d~ başlar m~. 
T!irk gt;cü orada her sılcü yensin; 
Yokıtan var edilmiş ilk şehır ·ensin; 
Var olsun topr~ın. taşın Ankara! 
21.00 Ziraat T'"ltv!~. 
20.43 MU.ik: Kanşıdı: Şarl<ıJ&r 

21.30 Kon\lfjma (Öğretr. en Sa;ıti), 
21.45 Müzik: Ra~yo Senfoni Oıke~~ 

tras.. (Şef: Ferid A:nar) 
22.30 Memleket Snat Ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat. Eı:tham-Tah .. 
vilAt. Kan;bly.ı - :"lJkut h(.jr 
sası (Fly>t). 

22.45 Mt:zik, Cıubarıd (PL.J 
22.M/23.00 Yarınki Program ve Ka

pana. 

~~ F R A N S 1 Z C A f.:i 
Fransadan mezun, ekalliyet 

1 

İlkokul Müdürlüğünü ve res.. 
mi Orta<ıkluda fransızca öğ. 
rctrren vekilliğini ifa etmiş 
bir öğretmen hususi fransızca 
dersleri verm~k arzusunda- ,.ı 
d;r. (MM) rumuzile lst. 176 
Posta Kutusu adresine yazıl • ., I 
ması. ~ 
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~ından aldı., Amiral avazı çıktığı 
kadar hayıkırarak söyknıy'lrdu: 

- Hay /.Jlalı l>cla ını ,, .••. n 
bu herifler bızi parça, parça ede. 
~kk>r .• ıl<!ll böyle ateş, bu çe;ıt 
isaoet görmedim .•• Artık b~rad.ı 
durulmaz! 

Ve .. dışarı brlamıya kalkıştı .. 
Vasıf Bey Amiralin yavaş, yavaş 
akli muvazenesiıı<l~ bir ncrks;,..,Jık 
meydana geldiğinı hissetmişti.. 
zırh kuieden fırlamak istiyen Ku. 
nwmdanı kolundan tuttu: 

- Nereye Beycl<>ndi, d~arı mı 
çıkacaksınız ... 

- Burada durulur mu artık .• 
baksana Vıis.! Bey d[işman mer. 
rnilıeri bizim zırhları mukavva 
gibi zımbalıyorlar .. 

Sonra ayni haykırışla yavere 
t.~ir verdi: 

- işaretçilere söyle: Ric'at emri 
versinler .. Boğaza dönmek için fi. 
!o manevra yı.psm ... 

Bir dakika sema Barbarosım 
ışaret gönderinde şu i.~aretlerin 

çekildiği görüldü: 
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sattı harpten çıkara.< Amir.U ge. 
ınıs:'}:n mPv.k ·n.. almak u:ıc·"' 
ıler. cıogı u .ılıld. ts·i\c.rı tııo!:.r ... 
r.ın aı.,şrnıi J~n g'emll'i1·1'i·n ü. 
Le.rieıc- teıks~ıf '1.t1, lcı; gi•·.d<'rin. 
c kı id"!.ı Türk bayr:>.ğını J"'.>rek 
oyrıı..tan bir dalgaları:ş:a sallan. 
dıra:-ak ınancvra-sını tamamladı.. 
Şimdi saffı h~rp bozulmuş, 'l.'ur. 
gut Ba·rbarosLIH yume geçmiş, 
Ba~baros saf!ı banbin i!kioo• ge. 
m;,,) olmuştu. 

Fakat bir tedbirde İımrozun 
mtikamını müthiş b;r s~tte a,. 

lan düşman oona·rrmasmı ve b:J. 
hr.ssa Averolu, a~i Barbı..rostaıı 
<.yırmamasmdan m~~demedi.. 

Turgııda, diiışman f !osunun di.ğeı
gcm!leri atfJ::i eürken Ba.rbaaco • 
sun yaık.ıı..5ını bir ti.rlü l"rakmıvaıı 
Averof toplarının kor.santre ate. 
şini yine Osmanlı A."T.•:ral gemı.. 
sinin üzer;n.dc teksi>f etm;şt·, 

- Rıc'at edilecek, Bogaza dönü.. 
lecek! Tın-gut ça·bu•k benim yeri. 
mi als.n .• ateııi kendi ü..,rine ceı. 
betsin! 

Acaba Turgut ıırhhs. n~uen 
Barbarosun yerini almıyordu?. 

Ana bkınun üzerin~en a~an 
ırnermiler; Boğaz &l!zında bını • 
kıJ-an Osmanlı destroyer fiolotil • 
]asının yakmlaı-ına dıü~üyOl', bu. 
J;ıda su sütunJ.a,·ı yüksd!erek 
·gıı.rlp, esa•iori bir omıan hayali 
vfocude ge~lriyordıu. 

ı B'" aral:k riuş-,nan d0nanma • 
, sının Jnuhq.> f loti:~5s:nııı hilcu. 

Arap lsmaıJ Eey kaptan, Bar. 
barosun ilk ~::.retındenberı onun 
mev .. , .. 11 almıya lıarar vernıışı. .. 
fa.Kat uü~man topçusunun isabetli 
aleşı karşısında bu .manevn.nın. 

çoK güçlükie t.<.ıtbik edileceğini dü. 
şiinen Turgut süvarısi ate§in n ü .. 
sait bir :ıaman.nda l>u harekeli ya. 
pabilecekti, Yoksa !ilonwı ateş 
altında tesbit edildiği borda hat. 
tından k0>laylıkla bir dönüş yapıl
ması, Turgudun Barbarosun )"'Ti
ne geçmesi iınkilnsızd1. Manevra 
sıras:nda Turgudun da birkaç isa
!>et alması, hatta !>unlardan katil 
bır isabetin gemiyi Barbarosun 
akıbetıne uğratması hiç de güç 
değildı. Bu münasebetle Turgut; 
verilen mevki değL~tirme emrini 
en müsait bir zamanda yapmak 
istiyor, süvari İsmaıl Bey kaptan 
bu müsait zamanı gözetliyordu .. 

Muharebeni.n on ikinci dakıka. 
smda Turgudun işarete cevap ver. 
diğj görüklü: 

- Barbarosun yerini almak \i. 
zere har('kcte geçiyorum ... 

Ve .. o sırada muazzam bir şeh~. 
~t levhası tecelli etti.. Turgut 
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ma başladığı far1rn'un.du. Bu sı. 
rada da işaret memurları şöyle 
bcr rnpc -.Ja !>ult,ndu 1 aı·· 

~ 
Mes'udiycnın c., ..... ı "" to.ı 

pi.d'l .zleı'" görürüyor: 

Art>.1< r. v '"' "' btishütür 
kayıbNiıe:r( ': ı rg1~ dönl'n Arr.· .. 
,·al R1m B y mıth ı brv ,~ e 
edcm~ye-cE:'k b',ı- \'a.?~wı -nü,,_ 
tü .. Torp'do lıZlet' 1 n ı; ı:"•r r -fııl .. 
d.ğni gören ı\m:ra, b. 'ı· 

- FilotlJlii 8-0ğaz rr.evki.,~i r··u. 
hafazayı b raksıp. bulcnduğu 
mevkiden bir hıictım çıkışt yaı>-
sın! 

Bu işaret iilotillıiya tebliğ edil. 
di .. fakat o sırada bir elinde ab
dest ibriği bulunduğu lııılde Çll>

Jak ayaklanndaki nal rları tı.f:ır. 

dalarak filotillanın ı-omodor ge
misi forsunu ~ıyıın Yadigarı 
Milletin çaııakl<ğ"na tır.rnanıyoc. 

du.. Filotilla erkanıharbiyesı~ 

memur olan Yıizbaşı Ardülhalim 
Bey vardabJndıralar laratmclan 
ıı<ıt edilen bu emri kıımodora bil. 
dirdl: 

- Amiral; bir hücııım ç>luşı yal) 
mam:zı istiyor! 

(Devam~ V&r) 

lük> o"mıobıli, garajlarında ı,;r )-· -
511fı a<ıkeri intlzamile sıralaıı.ıtıak
tadır. Bu Hind hükümdarı, 19H 
harbinde 50 milyon altını tng>m 
hüktlmet:fllin emr>ne tahss et • 
miş, şah..Ji olduğumuz bıııgein'kü 

harpte de İnglter~ 3000 aı;iter 
p:önıdermiı; ve harb>n sonıına lta.. 

c;a bı.:nl(.,.rı·n bütün masr~nnı 
l «tl'lc etmı.ı;t,1· Y\rııe l>u ha11pte 
ngı:<Preye nakdi ımıaw~t ola. 

mk 10 llJ)iJ,yon verdfı:ni, birkaç 

vakit ~ gazetele~ olrumuş.. 
nık. 

o:ğer bir Hiaıdli, Baroda m:iı. 
raccsi, sekirı:inc. Milyaroer ola • 
rak 'I;ıs.,trilınektcdir. Senevi ;:ra.. 
dı 2()0 milyon fu&dır. 

Dakuncu m'ılyardıer Ajl;allıan o. 
)llp, bu milyarderler b;t~ni Ken 
K'-chi namında bi .. Japonyalı 
'a.mam1amııtkta ve yine b1r ÇinliJ 
:;:enginlerin ba.,•mda gelmekte • 
dil'. 

Bu zerıgıinUğe, bu haşmet ve 
debdebeye rağmen, yirmi:ııc' as
rın bu Hanınürreeftleri acıa'ba kü• 
~~mizin en mes'ut adamları mı
dırlar? 

Orasuıı bi,r Allah, b r dE' kcıı. 

i' "ri h'I r!.. 
HİKMET NİSAN 

'i/#' . ·.--: '• .. 

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

iuhında günde 3 bşe alın1tbi lir. Her yerde pullu kutulan ı•rarla isteyiniz. 
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