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DEVLERiwN ı Rusyada 
HAZIRLIGI ALMAN 
Ruzvelt'in nutku R i c ' a t i 

Amerikan Cumhur Re
ia!nin nutku tarihte 4im
dıye kadar miıli görül
memi, bir mücadele, a . 
zim ve kudretinin ve~i
kaudır. Ruzvelt'in söz -
leri mlicadele içindeki 
milletlere derman a4ılı
yacaiı kadar. Mihver • 
cilcri de her halde bir 
hayli dü,ündürecektir .. 

Ya2'cın: ETEM iZZET BENiCE 

Vo;ıinlflon luıokrlll)smcfa 211 Jı.. 
taı- be3 •ıınmn<'si im•alanthkt.ıı 
-ra Am~r>ka.n Hariciye Nazm: 

. -· B~, Utrihte misli görülmemİ1j 
ı..,. vesikad..-

ki D~.i. Konr;;.,...,••n dağılışını ta. 
· P ıçınde Amerikan Cumhu.rn>isi 

Ruzvell'iın nutkumu dinkdöktoo 

l
scnra Mister Hal'in tavsifini as-ıl 
ıu nutlıa k 'k . R Veıtn..e t üza cdi,>or. 

d' uzvelt'in nutku tarihin sim. 
b?'c ~~d...- mislini kııydctmediıli 

r, murodele a•lm "~ kudt-etiruo 
vesıka'1dır B -k • u suzler ve sayılan 
ra aınJar mücadele . •-~- b 1 na .

1
,__ ıçu...., o u. 

o ını M!tler., .... b" ·-~ ··ı "d derma.ı uyu... o çu e 
. a hyamıya.:ağı kadar ı 

hlllıh•erciJeri de muhakkak k" b' 
<1.)lli döşiind•' . ı 11' 

Cunıh . _. urec:ektIT. Amtrikan 1 
h . \U"reısı '"1mıyan raJı 1 
alın<te: anı <il" 

- Bu _., 60 000 t 
P•<<1ğız. 1943 d 1,' ayyııre ya. 1 
YÜlı'Oe&ecekti "8 n l'llltaon 125,000 e , 

r. u sene 45 800 
Yapa•atn. 1943 de hıı d , tank 
lııılaeaklır v· a 75,000 1 
İnşaatnn · 'De 1943 de gem; 
eektır., ıı 18,000.ooo tona """'· 

Diyor, Yalnn .. 
Jiiniq • •ez ilan sam. 
ı...-. t~)'a kO)'~iljı ha ı-akam.. 
sa..,. ~· t.!re ve Doniinyonlan 
ıı..-, ~n ilave edet'efi 111kaın. 
bıızır1~8~8 dev dcvletlnitı 
kCını..,. d ~ı başdöndürücü ye_ 

('rhn) •-eud' . . b .. .,,_ 
•z""lleti ile .... "'.. ısın.ı ıı ..... 
dır, 1!13'1 d g~ZODune koyınaktıı
•iıı Yibd.t aın oncıe diinya sanayii. 
Yat llJeddp 

6•6 sını IM'fsiııdc ve ha. 
ley"" ~ . kaynaklarında deır. 
hu 'L- rılrannı şimdi b'·ı·-

eı,,..11 lcövl . u un 
klld,_. h • erdelcı atölyelere 

"'"p sa.ı.a • 
ltıesi lcar\ls lld Y1me tahsis et_ 
rakaınJar11ı ı 4 Ruzvelt'in \/erdiği 
•ız ve hata ne derece nıübalaga. 
lııııd11jtu 'kı~ sayılır halinde bu. 
...__ _ aşı ardar B 
"--...şı Ahnan ,. .: .. u dev çarha 
nayn,,; ~er~ bııtuo Avrupa sa. 
da Yıllarıtanber~tıni tir, Jaıı<>nya 
harp •lokJ,..._ 1 va~ıo, yoğunu 
lunnıaktııdı A bıhsıs etmiş bu. 
ho.r r. <>ncak 'ki 

bi eıı çok h • ı nci dünya 
kabiliyetind arp Vasıtası imali 
~arnmüJ sar;; "" ç°!'. takat ve ta. 
iptidai Dladde rnc;v~ıınde, •n çok 
dıırumllfld b ıstıhsaı eylonıek 
d 

8 ulunan · evl~tlerin ha nıılkl ve 
iuna ı:öre Ruz~a . harbi oldu. 
laııılann ı,.,1 · • ın uşa etti-ği ra. 
,.;; • agatı ka'""ısı d d .. 
r-Drnıy""'* hi b. . -, n a u. 
fiort Yoktur. ç ır mıllet ve hiçbir 

ltuzveıt•· • aa.,. d ın ıfşa <iliği bu rak 
ıştnda nutk . . am. 

lngilizler bunun; 
Almanlar i ç in bir 
felaket şeklini ala· 
bileceğini söylüyor 

Soğuktan üşü· 
gen Alman er
i erine 30 bin 
vagon ayrılmış 

Londra 7 (A.A.) - Britano • 
va'run alikerl ml?harriri yazıyor: 
Almanların Ruısya.da- ıkarş>laş • 

tılkları başlıca mesele muvasala 
mSS('l<:iıidir. Evw~ harı.ırl'an.ınış 
mevzile.re ı<tratejilk bir çelkılıne 
lı4ireketi a.ııcak _.,tiımamla hazır. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

SOVYET TEILU}I 

Düşman ağır 
zayiat • 

verıyor 

• 
2 nakliye 1 asker 
gem isi batıraldı 
Mo>1kova 7 (A.A.) - Gece n.eş.. 

redilen Sovyet tebHi;<io: 
6 soıı3ciı.n.un<la lkıt'alar•mırı ta • 

2mızlarına devam ederdr birkaç 
m€9!n'.ın 'IOOlıalH işgal ,e.tmişl-e-rdir. 
Y iij)ılan çıı.rpışmalıırda. Alım anlar 
msan ve ma)zaıl'M!('e ağır zaylAta 
uğııtınışloardır. 

(De.em, a !inci! 5ahltedeJ 

Kırım'ın garp 
sahili de işgal 

edildi! 
Sovyetlerin K ı r ı
mın merkezine ta· 
arruzu bekleniyor 

Ukranya cephesi, 7 (A..A.) - ot>: 
Kerç yarım a~ı Sovyet kıt'a1arı· ~ 
ra!mdan larr,amıyle işgol edlhn.lştlr. 
Alman kumandanlığı burada bulunan 
kuvvoticri:n külU kısmını ıuı:kliye 
tayyareleri llc tahliye etmiştir. Ya
nn:ı. adada. tahliye hoırc-k.etini örhneye 

(Devamı 3 üncü Sahi!t'dC) 

RUS-JAPON/ 
münasebetleri 
İngiltere ve Ame

rika Moskovayı 
tazyik mi ediyorlar? 

Almanyanın mllllte
meı yeni cepllelerı 

fevkalade d"kka lltlun ıkınri ve 
'6a nıiittef;k;er; ?yan bir kısmı 
tlöndüriicü b" n r taraftan bas.. 
ztrl,k u·· .. k.., ÇMrh halmde ha' 

&•>nır .., b · • Londra 7 (A.A.) - Kardi>fte 
.. ruzi ve t~ca .. ~ nndan da ta. ç kan Western Mail gazet~i ya • 

k vuzı harbe b ı ea la.rmı bild' . . aşıya_ zıyor: 
Cumı.u..,.~ · •rınesıdıı., Amerikan İngiltere ve Amer:ıka, Rusyayı 
viiz; harnı..5: ~1 1.~arruzi ve teca_ Japoııya ,le mürı.a.sc.bctlerınde bır 
Yİlı "'~ _ _çrn ~un ,.e zaman ta. J 

--..... ·-tıedır, F'nkaı ,. __ . eğişikl.k yapması -çin tazyik 
<Dev . . · ~n.,rı. Ptm<'ktooir!Er. Rwyanın Nazı or. 

IRAKTA 
karışıklıklar 
ÇIKMIŞ 

1Japonyayaı (!zmir Yunan 
m U k a b İl Konsolosu 

taarruz odasında ölü 
Sofya; lngiliz kıt'a
larına suikastler ya
pıldığını bildiriyor 

,tioiya, 7 (A.A.) - Of!: lnık'lan b0>
.raya aeıen habereı-e göre son z.amıanı. 
U.J'da Irll'kta bilh .. 8" Kııkuk, Azbur 
ve Suleymııoiye bölgelerlll<le ka1'fli<ı
lııl<lar çıkrruwhr, lraıt Naibi Pttns ile 
Baı;vekll ••çen hııtlıı lıall<a sükilnet 
ı.>voıyc ebnelt ınere Klrkuk'a gi.jmel< 
mecburlyelmde kalmıtlnrd:ır. So;,Je. 
nüdiğine ıöre İ.nıriliz ll·ıt'alarına :kar
ıı biır <,'Clt ıulluıstler yapılm>etıl'. Bir 
luı.ç •iln evvel ingıız lut'a.lannı nııJr.. 
leden bı.r tren seçerlren dem}ryolu 
lerı..Hı•.inden biri havaya uı:urulmuf 
ve tıç l<Jll ölmilftür. 

---o---

SOVYET 
Protesto 
Notası 

M. Molotof devletlere 
Almanya aleyhine bir 

nota verdi 
Londra 7 (A.A.) - B. B. C.: 

Rus Ha.r.ıc)y(> Komi.ger> B. Molotof, 
brtaraf devletler seıfirlerine AJ. 

Felemenk Hindis
tanı Valisi; Van 
Mook §imalde bir 
noktadan hücum e
dileceğini söylüyor 

Çin 250 bin as· 
kerle Birman
gagı müdafaa 

edecek 
Sydney 7 (A.A. )- Sydney'e 

geJdjği zaman k<eooiısill<l sorulan 
'bir suale cevaıbcn Felemenk Hin
dista.nı Velim Van :Mooık Avuıs. 

tralya hü'k:Uınetine lbarıı telkliıfler 
gebrd.i.ğiru söylemiıştir, Bu t~kJtlf. 
!<er.in gayesi Jaıponyaıya karşı m""' 1 
'<ıııbil taarr=un mürr.kün oldu
ğu ilıadar şimalde bir ooktadan 
yıııpılmasmı temin etmektir. 

Vah Felamerik Hiııdi<ıtanımn 

harp gayretinin ne suretle ılııo: • 
ıandınlma.;ı M.z:ım geleceğine da. 
İT Avustralya hi.lkiımet memur. 
!arının fikrini d~ öğrenmElk iıSte-

rl>evamı 3 ılncil Salılfede) 

manların .işg&I e•ti!kleri RtıS bap.. Japonlar Sı"naa· 
.-aklarında y,;;ptıkları merı:aliım, , 

0 
ta.hr:ıbat ve yağmacıl~k hakıkm -

200 
k•J 

da ~ir protesto r.otası. veım~tir. pura . 1 o-
(Devamı S llncu Sahiıede) 

S• il 8 5 t metre yaklaştılar-
ıc ya , saa . . . .. 

V:şı. 7 (A.A.) - O. F. İ.. Fili -

bulundu! 
lınur, 7 (!' :~fonla) Sene ... 

lerdeınberi İ-zın}rde Yunan kor). 
solosu bullm.an Yanj D1tr1dia dün 
Vilayette, kaylnvnldesJ.'llln ve
fatından do~ı Valimize taziyet .. 
lerini bUdirıliktcrı sonra )kamet 
cttJği Ankara I'aJas otebu.e 21ı.. 

m.il \'e bı.r b.tnyo aldrttt.an aun.ra 
odasına çekllmliht Bilahare 
Korıso1o.?iıa.neclcn tcı on ba.'Jna 
c;ağr1hnJş, fakat odasında cevap 
nlmamamıştır. Ikiııci ve üıı;:üncü 
tele!un aram~ d4 revap \.'e .. 
rilmeyirn:e odasına gırilml,ı, 48 
yaşlarında ve bekar bir zat olan 
konsolos masıısı b.;tşlnda aiyin
mi;; ve ölü olarak bulumnu~tur. 
Kı:ndisinin t.:ıbanc::ı:ıSlnı kurca_ 
larken bir kaı.aya kıırbSn g}ttt
ğ; anlaşılmıştır. Odada mevcut 
evrak ves.-ıi rt~ ınUhük'IMerelc Yu
n<:ıtı Konsoloshan~s.inc teslim. e
dilmiştir, Konsoloıı Mdl.-eden ev
vel otele geldl~i zamnn çok me... 
yus ve düşünceli bir halde bu
lunuyonmlf, H'1dlse bilhassa Yu. 
nan kolonis, arasrnda teessür u
yandırnu:ştır . 

HALKALI 
YANGINI 

• 
Ziraat m6ktebi bir 
yangın tehlikesi ge
çirdi. Bir bekçinin 

elleri yandı 
Dün a!ı:ışam saat 18 <le Halkalı 

'Ziraat meırtebind<e Mdım<et .s -
min<le bir bekçı J:aım.bala.nı gaıı: 
<iol.duırurlken an=ın Jıamba.lardan 

(Devamı 3 üru:ü Sahifede) 

Beyoğlu - lstanb 
tramvay seferle 

bu sabah başla 
'Karların erimesile 3 e 

çöktü. 2 kişi öldü. 3 kişi 
de ağır surette yaraland 

Muhtelif semtlerde maili inhidam h 
ve evler Belediyece botaltıldı 

iı;tanbuloo 71Ua;<1ır g6nı>ed!ii lı:.ar 
ve 1t1e ytr.ıunde:ı kapanmlf olan tram.. 
vay hallan p<-yderpey a<;ılmaJ<t.,dıı-. 

Beyoğlu iJe İstanbul araSIDda da bu 

la.baıhtan itibaren tr:ımvny sefer 
ne bo§lanılmı~tır. 

Yabıız arab• ""3••1 az oldugı 

(Devamı 3 li:ıcil Sahlt 

Bir kadın ateşe 1 Bulgaristan 
düşüp öldü I 1 deri kıtlığ 

Bir adam da otomobil 
altında can verdi 

Eyüptc YenımahaJlede Çeşme 
90kağında 5 " maralı lınııedc o. 
turan Hırvva ısrnınde bir kadın 
Eoğ-aj!wı şiddeti kanş1snl<la mcın.. 
gala al'~ doldurmuş fakat od.a
sına götürüıık-.:n mangal d""1'i. • 
Jerek ÜEtüne düşmüştür. Vürudü 
yamın Havva Has.<-•kı hastanesi. 
ne ka1chrılmı~ da a.z ooma öl. 

Belediyeler fayda 
köpekleri satın alac 

Sotya, 7 (A.A.) - 011; Tleat'et 
zarelı deri kıtlıi!mın ~nooe geç 
;ç;,, Beı..diyeıerııo ydalı kö 
ler> i s:ıllo almalarıru cmretm ·---

Sofyada soğ 
tan 10 kişi öl 

müıştür. Safya 7 (A.A.) - Soğukl&r 
Kasti Yaikooo;, isminde 'biri dün şndetle hüküm ~ürmesi Bulga 

Beyoğ1unda- İngıliz sefaretllıane1;i r'.standa i.ı:ııııeooa zayiata 
önünden gcçerkc-n ŞO'l'-Or Alinin olmakt&dır. Sofya pol mü<Fı 
idaresindeki 2670 numaralı taiı:&İ' tıiııkaç eiinduıbcrı 'SOğulı:lw 
çaııpını~ ölmüştür. Şoför Ali tev- ~tişiden ıl.arlla iD61ln öl<lügünü bombardıman p~n. adalarıMıı: J~nıarın iıerıe. 

yışı devam ediyor. Mala.yadla İn.. 

e d i 1 d i 1 gimletln vaziyeti tn.Üfiküıı~.,,.. 
1l.r. Ktumtımm Japonlar tanafm
<lan işgal edihnesi, ehemmiyetli 
bir hMiEediır. Ziı-a bu yer Singa. 
purun .stilılldimlarından 200 ki • 
!oınetre uzaktadır. 

Deniz yollan Jdf 
01~· di~~tir. 

Umum Müdü-- 18 yaşındakı her gen 
rü değiştirildi bir ''Gençlik Klübü ,, 

Lon.dr.ı 7 (A. >.) - B. B. C: 
Ortaşark İngiliz Başkumandan • 
lığının bu saıbah Kııllıirede nEŞre-

(Devaını S llncü Sa!ılfede) 

v ·eni Ekmek n rhı 
Varın Başlıyor 
Muallimler ve talebeler kar

neleri doldurmak 
için Halkevlerinde çalışıyor 

Bedenen çalışanlara 750 gram, beher 
büyük nüfus başına 375, küçüklere 

.187,5 gram ekmek verilecek 

Elomeğ.iın kam<e ıle tevzii işinin 
tanzimi husu-sundaki çalışmalara 

devam olunmaktadır. 

Dünden itibaren muallirolEt', 
ta.J-ebeler, mıemuTlar Halk-evlerin
de seft'~ber ooilerek her eve ve. 
rilccek kıarnelcl'i doldmmıya baş-

l.aııqlardıır. 

Kanı-e ile 1evz!.:ıtta, b«lenm 
çıılı;mara günde '150, b<-deıııen 

çalışmıyanlardan büyüklere 375 
ve çocuklara 187 buçuk granı ek. 
mek ayrılaacl<tır. Bu takdirde ek. 

'Devamı 3 üncü. öatı:tede) 

B saıbah ögrrnd~lrnizc göre 
Denizyolları Umum Müdiiru B. 
İbrahim Kemol Baybora'nın yerine 
emdkli baılırl•ye mirala:ylaruı.dan 
B. Hail! Vehbi tayin ol-unmuş • 
tu.r. Bımun uııerine kendisi.le gö. 

(Devamı 3 11Dcü Sahltedel 

Bayan -. --· .... 
---lnönü 

Dün gece Itri 
konserind& 

bulundular 
İstanbul Konsru--t..wı k

ra hey'etiıı.in klasik Türk mu. 
sikisi:ne tahsis ttt~>i Icc11İsıeı-. 
!erin üçünciisii dün akşam 

F,...ınsız Tivah'o.ıında vmL 
mişti.r, 

Konserde Bayan l\Ievhilı<ı 

İnönü, Vali ve Beı..diye Reisi 
Lıitfi Kırdfil', ~ehriminle bu. 
lnnan bi.-çok meb'uslar vcsaiı' 
zevat hazır bulunmuşla-dır. 1 

=~HARP v AZİYETJ 

ne girmiye mecbur 
Mükellefiyet cüzdanı o/mı 
yanları çalıştıran her nevi mü 
esseseler Adliyeye verilece 

1942 y>lında 18 ~ına gi.ren 
1942 tevellütlü gcn<,"l bedıEn ter • 
·b:iyesi kanunu muclb;rıce geııçlilk 
!lrulüıplerine y<12:lmaıkla mi!kel • 
lef buluom~tadırlar. 

Bunlara b>ir hafta m ıilhlet ve • 
ri.J.erek oturdukları mınta.!ı.ııdaki 

en y&kin gençlik kulii;büne kay
dohını;p bir hüvyict ~anı a]. 
malaırı me<:buri tutu!:ıcaktır. 

Bunu yapmryanlarla genı;l-lk 

GÜ NÜN. 

iÇiNDEN 

Avrupanın .. .. .. ~· 

gorunuşu 

Niz.amettin Naz"f 

~uJüpleıine kkıı:;doiull4Y!"11!ı •r 
lkellcfiyct çağı <lakı g~lcr; ç 
lışt•ran müc=seler ha,Jdk·n 
Türk ceza kanununun 526 ın 
madlcksi ;ı.lrkamı tnCook olunıı 
caıktır. 

Yalnız, tıalıbu olan.lar bu m 
buriyetten mıistcma tutubnus 

'.ardııı-. Çün!ki.i m~tepleriıxfo b 
din terbiıyesi ders. görmdktcd.r 
lt.ı-l". 

cehenneme d.Q~ ~ bu :Un u-ydr 
Ou. yine A\""r4k1Wa:ın ıı:zuJn . 
olriU. 

Avrup ... 

Bütün a,lt~ı i4dlaiar;ı ra.ıtm . 
.şeyleri ile b'rlblrleritı!n ayni 
ve bıribirleıdnl ta mlnmada.n y 
~ılaruı::ı i:o"".k~ln olnuyan Avrupı 
mlllctled dünyanın be§ kıt'ası Uze 
rlne t4rlbirlerlyle anlaıabıldti<'l'T 
için y.ylabilmlş\•rdi. 

- -- ____ ~rn 1 3 
ünc:u :Sahıtede) • (Devamı 3 üncü Sahifede) y, - - . --- - - -

r- eni Edebi Tefrikamız:-

SENi UNUTMADIM 

Libyada ingilizler taarruzu ileri 
götürmekten vazgeçebilirler mi? 

Avrupay~ yakan kavuran harp, 
Avrup.ıdaki ıu veya bu miUeUn. 
şu "'-'YB bu telıikkınıo, şU rejimin, 
bu ideal'in e5erl değildir. Avrupa. 
datd h.ıı>. Avrupa.nın eseridir. E
ğer bu harp Okyanusları kaplamı§ 
l&e. dalgaların ve rUzg3rlarm ıır
t,na binerek kıt'alar dolaş11Yorsa. 

iınsanbğı0 bu büyUk aıabı. mutla
ka, yine AvrıJp.:ınm, bütün ·Avr\bo
panın ese:rıldir. 

H•ndl Çlıni'yi ~·ranso zaptetme. 
n ;ştn. Avrupa u cao·i anlaşa: 

bild>klct-i lç\n uzer r.de u.; k '!ll.lıt 
ve ·bir imparatorluk bulunarı. bı 
mvhtqı>ırı kıt': Frnıısolıın <>li.ıM 
geç~tlr 

Porleklız \'C Belçi:ka Afri.kada ı... 
caman müstemlekelere ancak Av· 
rupor.ın wmım1 ta vibi !le :rerJeş.-. 
bO!m!şlerdi. Hindıstan, inııUıe,..,_ 

Yazan: REŞAT FEYZi 
Eaer, daha timdiden bii "k b' -.-- - - -

!Qlandırdı B'zd )IU ır alalıa ve meralı 
lan araaınd k ! ,~n soruyorlar: «Romanın kahraman
cevap ,,_ ak'?' er varm ıf?.» Mrıharrir bu noktaya 

~'me ıat · F L • araaıadn /.. b eml ıyor. aRat, eaerin kahramanları 
. -.. -an u t l . . b' dın ve ..-keki . • aaaye e ennın ırçok tanınmlf ka-

l o 1 . erının bulunduğu anlatılıyor. 
kı .k .. 
ncı anun Cumartesi haşlıyor 

B. Ruzvelt'in harp planı ve sanayi seferberliği 
(YAZAN: t. S. ESKi BUKREŞ ATAŞEMILİTERİ) 
1) Şeıık cephesinde: 
Sovyoet ordularının . ileri ha..e. 

keti kısa hedeflere eri~mek sutt- , 

tile agtr ağır <ltevam ediyor; mer. 
kez ve cenup kesimkrinde Rl.16. 
l:ırın yeni '\ıaaN'tlzlıaııa hazırlan. ' 
dıkları, bu .maksatla Altnanlann 
.asıl Tl1iıdafaa mevzilerhıe v>ana;;. 

makta oldukları •kuv' ıli bir ihti. 
maldir. 

Bıır habere göre, cenupta Timi.. 

yi alaı-ı Rus kıt'ahırı Kurnk: şeb. 
rinc doğru ilerlemı!lct·edir. KH'.m 
Ynnmadasında Ahıranlar Ke.-ç ve 
Feodosya'ya çıkan Rus kuvvet. J 
ıer;nı gerı atam6mı.Iar, aksine o 

!arak takvi'.ye edilen Sovyet kuv. 
v-etleı-.inin taal'ruzu karşl"11'.lda bi. 
raz d<ıha geri \'<'kilmi.şlerd.ir. Ma. 
reşal Timoçenko'nun cemıp ketii. 

ıninde yaptığı taanuıl.w haklan. 
da bir malümat olm·ınakıla bern.. 
bf..- Taganrog • Stıaliıoo • Harkof. 

(L>cvamı 3 lincü Stı.hi.f~Pl 

Harp, Airlkanln ıııtroah bota!<. 
1*1urındtm, Aayanm seri ve ba .. 
kmunz. ülkelerinden c:Lkmadı. Şi
kago gangstcrllğini blle büyük bir 
endi~e ile kat'iılıyacak dertcedc si .. 
lfıh gürültü lerlnclen raha tsı1Z olan 
Amer.lka da harbin vatanı değil

dir. 
Harp, ıncdcnlyctın en ileıocle ço

cukJ:ırı sayılan Avrupcıltların iyi 
dö .. eU odalarından ('ıktı ve dünya. 
nı.n bir çok köşelcrlnı kavurduyllii, 
şu Anda dünyanın her taralı bir 

e, bütün k10kaı>ı;lıJtlıırıoo rntme< 
Avrupa nnUetierınln bir hedi3esı., 
dir. Avnrpanın \JffiUmi müsaade vt 
tasvibi olm<>dnn şu nılnimlru H6· 
hında Asyamn Ce:ıubu ŞarkWnd< 
miJyonlarca in~an:ı tıükmedebili~ 

ve ancak m lyarlaı:la -ılabil.aı 
r.PTVetlerln so!ılbi olabllir m~di• 

Te,anüdiln rıntlrd!ti çoru.!ti . 
süt analarına. saygısızlık g&ter,_ 
yor.la• Anaları, yani Avrupa, h..
S(in bir paı·ç• daha takatten kesi
liyor. 

ÇOC'~ik.:.3r nalannr karşı ı~.fıı. 
d.iklerl bu u<•J J.r. ba daha t*- ~- • 
~ ı rar ~~ı;:, ·ıeCC'kler"'-



! -SON TELGRAF- '1 Zlld.KAıruNtMZ 
a arr: z 

HALK FiLOZOFU 

YANLIŞ TEVCİH 

BizJ pzetttilff, 'ltirtak:ttB SL. 

fatları.. şayanı hayret Dir sala. 
hil'eile, bazaAt lae.rJwı. kuta 
blaa&vHirİil. 

Uııinrsitede oka) an binler .. 
et genç var. u.alartlaa ltir kıs. 
1111 suci~ ... kmm erta um, 
bir kısmı da kıt kanaat geçine.. 
hilen v.e p.rdıma maltaç kim.. 
sclnllir. l'akat, biıı, y_._. 
muhtaç bu g~tere d'erfıal 
•fakir,, sıfatını vermişizdis. 
..... tl'Wveaite: tal.. a. 

pft, Wrir tllııi.enit. talebesi 
)'tikulıı.. 

Onh·ersite talebesi fakir ola.. 
-. Dijft bir ifade ile fakJı&. 

Kömlircliler, Kurban Barramı 
geçtiil Jaaldc, lıilA ba;rram yapı. 

yorlar. Onlar, bizden fazla olarak, 
tld,. hatta üç bayramı birden ıdrak 
eltiler. X.-., YllMp ve Kua. 
!us~ 

Ş.. menim laot bir şey delil 
""sselam! Allah, kömürctiferin 
bayramllll ~ •tik kafi bu. 
ı... 

aı BÜYCK. 

MATA 

Geçenlerde ıazckler :J azdılar: 
istanat..ı.. ea ila&iyu kadını iL 
müş. Yaşı 110 imİf. 
Faka~ böyle bir hüküm nasıl 

yniyonız, şaş~ ftğrusu .• •• 
Wıdisede- iki laata. ~ar: Evveli, 
Wr bdıa ulô UO ,aıımda ola.. 
maz, ikincisi bir lcaöırun l·ası, a.,_ 
li iilinemn. 

F1LIPIN 
.... 
ADALARI 

Blıı sautede ,u.lum: l"YitNa 
. adaları halkı. batıl ıtikatlua ...._ 
m ••1wn ee _.._ .. ., ;.. 
sanları imiş! 

Şimıti,. Pi!ipbaJcr ~tay .. 
prcler uçuy• \·e bombalar ah. 
lıyor, 

llu• ..&:Ym &Clllla, ba lıi. 
üeleri hangi semavi ~bel>e atfe.. 
'1,_ı.,. acallıa !. 

fKJ AYLIK 

STOK 

Aı:usa fınnl•aa Waıii ...._ 
balık görününüz. .Ekmek tlarlığı 
,... l!bsei üftaimı, .. ~ ... 
mlz yaratıyoruz. Geçen gün, ga
fttderde okamnp11J1UZdu. Bilr 
kadın tamam 60 kilo ekmek almış. 

Bc.rb. Nya. ili asshir shlR :fap.. 
9' e~ .De -, -. de elmelr 

REŞAT FEYZi 

-. Cmenitıe talebesi o1mas. 
Fakirin,. fukaramn kime deııiL 
clij,ia1 illıceliyeeek, bir içtimai 
.... ~apecak np keli•nia 
mana ve şümulü üzerinde da. 
raı .. dB bi!Pıliii saiaıta.k de. 
lillm. 
Yahıa şunu daıei .istiyo. 

rum ki. Cniverslte taMili 1a.. 
paa &~ fBir ola== Ü.iffll'. 
aite fa ... e fatir elenemez. 

Böylt bir tevcihlen hn hoı
ı..n.dJiınm gihi,. zau.•rim,. 
Cillivenite camı- da ~lan. 
maz, bizzat >'ardıma muhtaç 
talebe de hoşlanmaz. Daha dik. 
btli kolHaplım 

Kız ve E rke k 
beden terbiyesi 

mükellefleri 
iş y erl eri civann da 

yaz lık 
kamplar kurulacak 
Kız ve erkok beden teı:ıbiyesi 

ıaiiıke.Llef.lftı ııç.n bir yalık 1...
llyeC program.Jı uazıdaıulmakta • 
dı·r. 

Mükelleflerden falbrika.lardla ve 
!ş yerler.nde çaıl.ıışanlann yaz 
mıenimierllıde ~l"Varda münave
be ile kamp kiurmalan tlüşünüL. 
mekted!ır. Bunun idn 'b81ZI t.:ısis· 

lere l!rz;um gö~Jmilıstiir. Tetkik.. 
ler net!eelentnee faal~'yete geç± • 
leıcelttir. Kamplarda bi'Ihasısa atış 
ve yüzme, yiiııüyüş talimleri r a(l

tırılaca.khr. 

Altın, Gümüş 
Plitin eşya 

Nipn yüzüğü ve sa
atten bafka h i ç. bir 
zati qya harice çı-

kanl!wyacak 
S'Jtke Te külçe l\al' r..de oiduğı..t 

vedılıle platiıı;. alııa ve gümüş 
~isi. l:teymetli: madcn!eria haroa 
ve masnu hal nde de ır~mleatet 
1ıadrine- ~nlSnasamn mmmu 
ol.dıu~.ı; rt'{an yiizüğü ve saat -
iıen ~ k ~abil ?.ati "'svaumn 
d.ah.! ı ar:tt- çlkanlameyaıta&ıı aa
ıkad'arJara W.ttC Ml'nlıiJŞt&r. 

---v---
Aa.dolalunMığ& yela 10 6iA 

rıraya yapdacali 

~ .. 

Aıkbna • Anadbluıfeftt"i yolu. 
mı ittı:.a'.K eden Anadoluıkava.ğt 
yolunun 'ZQ. biA lira sar.fo!ıu.n.a -
ra.k bu ,ııl ~i'r sin.d.e :au!la! c hm..
ması Belediyece karaırlaştu:ıl • 

AHJfEf llAUF' l ııµştJ.r. --

KASAPLIK 
Ha)'Yanlar 

Anbrıa, 7' ~fonla) - Son 

lünk-rdeki q1*lar yüwii •• ts. 
...... 9e' ~ beZt :g•bıttk 

par.. beapbk baıyvaa. sevki. 
,.. ~ Afü.ldıedt lmşdnş. 
itnştır. a.ıe g6r:öıJiındie tutan 

!ı!ünsıkalit Vekildi snicii~ in.. 
~la yaptlah»rnesi iç. ine e. 
den ted.birierl aimı ..r. 

Mektepleritı lıüt
feleri la&zulandt 
Tahsimtkln: V1 ayet Hususi ttla. 
~ waCırid.an temin ecl1kll. ş_eh. 
nıra ilkokıc.!J;arımıı yeni yıl biit. 

~Jieri Maıa:r.ü! Mud · dugt.t taırafıln. 
dan huır.lanarak Beledi-ç.e Reis. 
)iA.i....,,_ a .... ;__ . .....-- ver .,._...,ı.&l'. __ ,_,., __ _ 

Atl11t fiatteri 
yiikseli)'or 

Alıaı ~i müt.em.ad;iyen yük
sehnektıedir. Dün bi.r altın 28 lira 
as. k.urı.ş11an, bir gram külçe altın 
• 406 Jaruştıan muamele iönnüş. 
tür, 

Deri ııe lıö•ele itltalôtcdaTının 
Aonet'ai 

Deri, ~le ve deri sanaıyii 
yardımcı. ınaddeforl it!halatcılan. 
b~rnıı.n~ yıllllt .Jcoogresi ayµ;ı 
12. i.nci °'-' pazartesi! g.ünü saat 
15 de <lkdolu~aktıır. 

Mimar!arın ge~n hafta cılcse. 

riyet olamadığı.ndaıt tııapfemmtı -
yan kongresi bu t11n'l~ ~ 
sat U -. Eın.i»ônü Halillevinde 
yillptlacaktır. 

Tüıtk hQJCmleı:~ d>stldt \:e yar. 
ciıım & rI-rğinin kon«"esı de "' gun 
saat 13,3Q da Etııb.ba Odası salıo -
!10llda ina •Iunaatiır. 

Btjdtn tan.nal 
])e lel; kağıt. tasarrufıı ~·tt yeriııde 

b r k r r vermi b tlunuyur. Resmi 
c:ltÜl"Ctlerıa ~ı:ct.1iklerf. bir kıaım rnec~ 
JllQll ve EDşurJer t!ahdil: l!dilecektiır. 

E ıgibı, ıwrn:.al za.man arda deg u: 
~r b k1 .d n Azami taiarruta mec
bur yet' v 1'd T. Birçok d lre!er muh
tel l!ı mler a t n:la ofrçok n ecn .a 
ve 'f>roşünel" neşred yorlar. Bunlar. 
pahalı,ya da ç kJyoc iyi mal eme ile 
çıkarıluıı. e eı r b ttabl pahalı olur. 
Yakın bu· i tiklıalde normal za

manla ı id.-ak ed.nce, elbette zaruri 
Uil'·1at tek r 7ll!Jllır. 

BtiRH4.N CEVAT 

OM!J:M:ı111 H 1 KA"l til:Jll~tl!l·I· ~~~~~~~-~ 
SOrpagop 
Arsa l a r ı 

Ç•JID ldlos• zo . • 
s.!!'"!~ ~~=.,. ... En Bügük Sevgı ! .. ikinci part; ama trinü 

satılacak. ·Talip çok ol • 
dujundan metre llAll'&b

baının 150 liradan 800 li
raya çıkacaiı anlqıhyor! 

eait blr edada. soba basında ç~ içe
rek sürmek. ne 1W1:ur • .uı.~ ~ &ü..
cü oınınnıalı da, böy.e hava1-rda, ev
tfen dı~an çıkmamalı ve pe.ııcercden 
yagan kan, sok~larda. ko. ı.ışaıı insanı. 
lan seyretmeli:. 

Geçen tıkşa~ sobanın ta yanıba

ıma. kwmuş kQUui1.1m.da ilikleı.=ıe 

kadar ıaımuş, ellinde r,,-ry. baııd~ ke
,J'.iıt çaiı,zar ve bir tarafuııı da. kucaı

'1mda eclli o~ .. a ·a o~r
dum. lttiçük bir hava~ 

İyi çay p yasada bu.wınm1)"0r. Ka
ı:ı.şık çayluın kilosu d:a l.l - 13 lira. 
iri çay çok nuıhdut miktarda mevcut 
.e. bwıun kilosa cta 15 lirııya., hatta, 
zo li.."aYa kadar satıfan ça;.ar var. 

Btm, bu habet"lerı OKU)' UIJ.l.-8.. elim.
Gckı c;r.y bıırdag ... ın n .. sı.l nad de ve 
lüks ~ır madde oıduğunu derhal kav
ramakta gcocı.k.mea.m. B.r bardak: ça· 
.Jı., kahvehane.terde oeş, bari.an 8 ve 
ltıız. xerleni,. 7 fi lrııl"U5a iç.yorsak. hır 
hznıze şwcretmeı.yız, cwmek .. 

K'.ı.osu 20 ln-aya !tadar yükselen bil'. 
ınaddenin ou- bardağa isabet eden 
ıci.ktannı şimdi hemen kestire.nem 
amma, herhalde, epeyce bır kı)'~ 
taeıısa ll'f"Pektir. 

Ben. ~,. .::: •l:er'fı:ıin bu ,.-ükse!Jı.ı;i 
ka..~ ..... ında füzuınu:ıdan fazla enclJje,.. 
tlüşec!erden- ~ılim. !'altat, öyle ~ 
aJdı:lar ve tıryakJer 1taı:dır ki, gün.
de on b8.rnıuc r;ay içerler ve i\.-me-
~ dle- cıummazlar. Ben, tıpkı siga
B tlryaltileri gı.bı, her yeır,ckten son• 
ı:a, bui>lıt ardınca üç dort budiı.lı: 
py ıçen banlar tanttun, 
ıtahve tiryakileri arasında ben de 
varım. Çay tiryak.ileri arasında çolc 
§illtür yokum. Çayın nasıl ve hangt 
maddelerden ta.klıtlerlnin yapılabUe

eği no.lt~L. da miihlın b!r mevzudur. 
Kahve malUm.: Aı:pa, nohut, ce\"irz ve 
k:Etane l:abuifutıdan olabi.Uyot". Bu 
me\Zuden anıl.amamakla beraı.er. ça
yın, kah\·eden daha kolıly ı·e muvaf· 
faıkintli blc surette taklit edllebilece
ğJıni sanı,ıol'Um. Niıbayet •azı. n•batıa
rın knru yaprakları bu :.: göreıncz 
ml?. 

U:.lamur lçm1ye gelınce: Nedense, 
ıhlamuru bir ze\'k olarak lçmlye ab
·-a.ınanu~ım.. Ne zamaıı ıh' aaw.r ~m 
k ndrmj hasta zannecterhn. Zaten. has· 
talık baridr..de, :zeo.k için, k~ft için 
ıhlamur .l:çtiğitnl de pek hat.ırlamıyo
rum. 

Eı,·elat:de, k!üplerde, bü;yilk otel ve 
gı:zınolarda tertip edilen çaylarda pas.
talardan sonra, l!dncl mühim unsur 
eı...-.,ilm"': ilzeredtr. E·• unsur da ÇC"T
cfır Artık. çay ziyafeti, ~a,. vermett, 
çııı,; almalt tatnrıttrint d'e kaldırmalı. 

Bıınur. yttlne ne demettr • 
S1z diilfhdin.. bak.alım ... 

R. SA."'7 
- -====-

Pamuklu 
mer:5-ucat 
Gümrüklerdeki mal
f~rın tenzilatla çıka
nhnasına battandı 
Piyasada pamuklu mensucatı 

arttırmaıit üzere ·nükümetçe alı-

nan y<:ni bİr karann tatbikne 
g~tir~ 

GümrüJderimi.-re gelmiış: olan 
f.tıdtat bwn sebepler dolay!SW? gı.. 

ka.rılamıyun. sun'i elyad' ~le ma..41-
liıt p<anı*lu rnensurat 'blı katar 
meri.oıe- b!ıı: defaya mahsus ohrıak 
arıere temi:atra ç*anhnasına 

l)rr.J2 nı bmştır. 

Bilhassa İZken:derun ve Mer • 
r..n gü.mrülklerinde şehrimi!t ma.. 
..=fatura tiiiccarlanna a:t müh·m 
mik~rda btt Itabif paımU'trtt mm. 
ırocat meTC'llt fnıt~. 

1 Bı.rnTann çJk.aın!mataın azami ~ir: 

ıc;:: ;~.;=s 
I> ....... - ,.,,.. ... ,, 
-~-;.--...... 

Daktlto l>ilen ve d'os7a- ~ferine- v&
kıf l!se mezımu. l,,!1' &s?DÇ b hususi 
ve resın! müesseselerde b aramakta
dır. İş sahiplerinin Son: 'li'e1oaf Hdt 
siSuıı11. v•ıtasiyJIR. (Tiırkan) amin& 
blldınnelerl rlca olunur. 

Muztar wiJıetl• b='nr• lııW 
geıu; it arıyor 

Lise 10 uncı.r sın1Cında7un. Mali va
ziyetim n çok bozuk olnıa.,,1 dolayısile 
öfjt'd n onra:.a.rı az bir ücretle hcr
bar.gi ~ r yrı:1e çal1$nuık istiyorum. 

Tırl 1" oltmlann S. A. rumı.ızun11 
hangi blı yeı de çalışmak istiyorum. 

Bir 'l ıp talebeai İt arıya. 
Ben. Tıp 'P'akü t..~si , ine' ırmrl tahıı

be inden olup, ma'i vaz yet min fena. 
laşnıa ı ytizilııden terki tahsil ır,,le
d·m Sor. TelgraI li 1t sulununda, res
mi \ ey:ı bu usi rn"esse eterden i 11 t ~ 
lelX. a nrumun de.t.Uetiınlz!e ilanını r.i.. 
<;& edeıım Rumuz'\". ö. ç. 

DEllS VDİYOR 

Ben Fen Fal(illte · MatemntLk şu. 
be8I. ta.tebeııl.ytm. Ce!Mr, be~, FıziJc 

Tit Kımya derıtlen verınek istiyorum. 
.Arı:u eden talebenin Son l'elgraıtta 

«Cebir> rumuzuna miuıtca .. t etme
le.r r·ca P.d ı~ 

Yazanı HÜSNiYE BALKANLI 
~~~--~~~-~~ 

~ aşlt ~ ki lJllaıı kendii 1 
kalbini.. a:neilerini: bile aeve aeve wğ-
xı.ıı."lda feda etm~kten çekinmez. ufak 
b.Lr üziW!.Lkkıı kaçını an fedakiı:iJ.ksıa 
&şk.. a;ş.k; ı.Amaı: .. o ancak sah.ilıinin haıd.
gamlığuu ti.olduran bir eğlence vasıta
sıdır.• 

Ufuğu kızıl reıldere lto;:sr.ıarak gü
nü sona erdiıen g!lneşin son l!§ıkla
rma b .. k:&rkczı bunlıu ı düşunÜJ«. eski 
ve haz!ı:ı. tWr b&tıra)"1 tekrar )'11f!YQr
aum ... 

Gö:ritm6n ollnünde ta?:ellkteıt Vıt gü.-
:ıel.ijJUe11 parlı,y~ pen be JJüzile lı:ı
ıenç luz hayaı1 canl:=.rııyorau. (.ıı zaı. 
ta.ılı: sevpU: arkadqıml .• 

O, komşwnuz Tahsin Beyin kızı !dl 
Aı-ka.d. Ş, ığımıız daha pek ku.çük yaşta:, 
denl cbılır ki dünyayı tanıdığınuz ta
rJıte başlam~t~ Onunla ac iyi anfa
filt'.dı.t.. be&aber oynar, sow:alan ba.."81-
ber ders çahşırdık. Bu kuçü.k kıza 
k~ lı.:« lhJmde bjr arkadaş scvgisin
d:?n daha fazla bir hürmet v8.l'llfu 
Çok .1a~ z, herkese karşı inatçı ve 
h1rçm o.an ben., :ıksillğ m 1 yalnl% aııa 
Tcl'PlrnUl21imı, onun sesı sükUnet ver.tıici 
bir rnQrfUs glbl derhal beni teskin eder 
iruıclımı ~derir<!l. Seneler geçtikç~ 
bu tcsiır iızerimde yava~ yavaş başka 
bi:r ~t alıruy.a başlıyordll. 

Ar:l.ılt ildıu.Dz de büıyi.unü.ş~ük, o .. 
&Uzel ~ koz o~ Fakat aekli'
mlızdekl bu de~iklik arlbdaşl~ 
t1ozamam~tı, ben yine onun en r
kıa Ye- dndan arkadaşı Ziya ağabe)'.l'
.si fd.im.. o )'ine ~ l;iiıçük _.._ 

karck11rnrl!:. .• 
mı; unutmam ~e!!l. 7aptı.cdıklım ... 

viaı şerefıne veci.i.kleri ziyafet pcesL 
dın-etıller yenf evi kut!aıiarken birçoi: 
g~el ~r.erde bulunuyorlanh: 
~ 7'ftlf e~rde dOılilnler, şenlik
ler ppmak naip tıhır..> 

Misafirler cia.ğıldıktan S<ltır.l ona 
takdnuık istedtı:n.: 'Duyauzı mu Sel
ma misafirler eıı ziy, de ::ııe temenni 
ettiler. Btt gfrzel e;.·-ie gClzel bfr düğiln., 
yıeru eve-- yenl 1"İ' damat ... Bu dılek
lere ben Q.e IMUilıt kalbimle iiitirak 
t'd~rlm ..... 

O gQ?dü • Tşe!ı:kür ederfan - cledt 
MoesetA centilmen b!r mühendis! .• 

- I~lln1':.. .• 
Arkad~m lat~ğme sıcak temen

nilerttnle iftirak c<leri>.cn knlbt:nde 
çok acı ve der'..ıı bir Rzı cf".:ıyu7ord:111m, 
heyha.t ki ben mühendfııı değild'!m. 

Üzerindea ~~ilana çok 
acı gelıen h.aldkati Oğrrnolm: Selma 
bir ıniiıhendisl-e sevl.şiyordu. Kalbimde 
sene!erdenberi ,.e~ emellere veda 
etmem lazım ge..iyordu. En fenası b11 
adama tıe.nlıntle ha.bıtrler cönclcrıuesi 
idi. Oh. o onu ne kadar seviyor. on.· 
dan 11e derin blıı- aşkTa- baruedi,_-G11' •.• 
Bu zama.nlax: .Lçimde ~ı,yan i.5yan 
!eryndlll6 zorla b(ığ,ıyor, &rlrndaşmıın 

wlcrl:oı mümkii.n mcrtdle gtzlemiye 
çal.ışttiını lk'l bi.r gülüm.selne ile dl.n
~cıum. O. yüzüme !Dakı;apiı: ~üphe* Q\l aç* t.eessı1rü.mü: an:Lıyaıc,ald.ıı. 
f.a.k:M o kaqwnd;aıidnla 81:?'\iebld~ek 
Wl- kalbi oldu&unun 'fal'klıJda dıe&JWl-

Nişa.nlıpu:iılar, Bu adam çok .]!akı• 
iJk1L J.Oi, millgemır.eldi, ıııuik idi.. Y&ıl
ııa ondc bir fJl?Y dts.lkti, Qle bir şey 
ki bu bınüz Ln.saıa.lar.ın J.Qgatlzıde 
m-.:\icut değil. Ilu. güzel sarı~ıtı gene 
adamda insaaaı b1r emniyet ve~ 
mek n.rd.ı.. Onua pra;iektoı: &ibi. etra
fa zekı'ı ve sevgi saçan J>eti1 ~ 
deı·inlik!crlnde şüplıell karanlıklar 
salt4 Wl O zauıan bu adanuı.ı selma 
gibi ince mhlu bir Juııimı i>aht:;ıar 
edem~eceğ ni dfıi;ünmüştüm. 

Bu dütür.reır.2e yanıi..ıaınıştım. pek 
nz smıra: o Selmanın bıiyük aşkuıd:an 

1 

usanıı; ptiı-miye başlam~tı. Art-.: haıf· 
talarca Tahsin Bcy.iıı cvüıe c;:lmiyor, 
Sc:ır-yı cirmek: istem.JKıı:ıiu~ ()nun 
Selmaya kar511 sevgjsi IOIÇ'ln}fti, fakat 1 

Selma onu wıutamıyordu, çok mütees
slr idi. Bunu iptida bir izzetln.efıs :ıa· 
ra.. telakki etmlş. :ııamanta m:ıll.tuır;
di;:y,e dilşünm(tştlim. Fakat öyle olma
dı. Selmcuıın gözierlniır a~ li
yııh balkalu gi:.:.ndl'n gli.n.-e derinle-şl
yordu. 

Bir toplantı gecesi idi.. o yine ıııey
danfa.rda yoldu, Selma öyle tlnı.its.iz 
ltı.rghr ld! ki.. g6zol~rini bir mhza ka
pwlan ~. onu bek.lıedlıl1 aşi· 

kfıxdı. O zıunan kendime clileen bü
yük ark;ıd::ış \"Ui!eısinl hat.ırl.adım. 

(Devauu 4. üncll 5ahi!Ede) 

1'akshnddti Smp~ mcur:r • 
lı:ğı arsalanndan ~ inC' 'blr par .. 
ti.ııiatiınin de miiza-JcdC ile D -
bhuı için bu CIJlllla gıiaıü saat 
15 de Belediyede aleni arüuma. 
y.aıpı~aktlıl". 

Cem'an 9 parçadan ibaret 
olan bu p!N'~nin mcsaıhat eath. • 
ycsi 875 metre mur:ııblıaıdır. Ve 
beher metc: roıur~hllcima 150 lira 
.kıymet takdir ors:nımuştur. Fa -
l:a t taliıp çok olıduğlmdan t1Jt par .. 
tiniın müzar.-redeshl'd.1'! olduğu gi
bi burum da befier metre m.u -
rabıba.uµn sek.ıı. yü-z liıı:aıya ka -
dar çıı.:aıcağı •kuvvetle tr.Jınıin o -
lumnaktadı~ ---o----

K.iiçü k Jem~ oantaltdUU11 
idaresi 

1.'>t tmıa .bdar elan de1"z y.aı. 
sıtıalarının sc'\1k v-e i.darc L":'lerile 
liiJ'llall. Re.!Bliğ.iniu. iiD~ul ol • 
.mıa-st karnrla~hnlm.ıışhı-. Btmlaı-. 
la d.eıriız nakli~ koı:n~yow. ııığ
r~aca.k.bt. --<>-
Hayıumat 6ahıçesWle J011Mt 

Ceylan oe K.ıaaca 
hmfr· 7' ('f.el'efonfa) - Fua.r 

hayvanat bahçesinde bdunB'n 
ıkıyme"ti hay.vanlaırdan bir cey • 
lfmla ·k&aca '50fl şiıddetl1 .. soğuk • 
larm tesmle donmt.~. ölmü~ • 
!erdir. 

BABlBLEB 

ViLAYET ve BELEDlYE: 

Şehremininde bir kadın beyaz 
peynirden zeh i rlenip oldü 1 

* Yeni' yıl. Eeledlye ~ 
on iki mllyon lira ÜZ'Crinden hazırla.. 

r..ılmasma laaşiamlmı.ıtır. Bd'll!;e a;ıuı 
15 inde Daiml Encümene 5tWkoll.Ul8-
cakfu-. * Fakirlere 8elettiyece tıeYzi o• 
~ 10 ~ J.i'ralik Jtöm.ür ıç:ic. Hie.. 
yeU V~kiledeıı n~ kıı.ran çık. 
mıatu:. ~lerde em.lr beklenmek. 
tedir. 

Ayai peynirden yiyen kocası da zehirlene r'r ,.. "~T ve- SANAYlı 

rekı hastahaneye kaldrrılcft + .in.::ır Milrakalıe Kotn.is;onu şeh
r!mlz ::yı?kkalncııarmıu b:ıklr çivl 
ihtiyacı için hergtin 7Uz yJrml iief 
pa.-C 'ilıf urmeğt k~ışllll". 

Şe'bxem:ntnıde- -Gün bfr k.aıllnm 
&mest ve- kOC'a'SUlın da aığı:l- ha3-
·.al:arunıae& ile ııtet~nıen i>!t-. 
h:Tlcr..me vruk'ası ~n ~ 
tir; 

Zahılırlenen kan (koıC'a Şlhremi.. 
niınıc:R cturan Hfr~ey"nle brıst &· 
dıl.adır.. Dün: sabah kahvalbıfa 
Beyaz peynir yiyen ·karı .koca bi. , _________ ...................... ----~ 
Vasfi Rizanın e•ini 

soyan tutuldu 
~merde, k.eı:ıdisiniu e.me 

ıbulunmama.sınd.:ın 5Cfade ede -
re1t arkooaş. sü.s~inü v.eriıp V asft 
Rımanın ıe\'1nden bir mi'kta-r pa-ra, 
!uyımetli bir taıba:kıa ve b!r dür • 
bün ça<ıaın eski nahly.e- müdire. 
ıinıden Mehmet Ali d.ün. Galatada 
otellerden ·birir.de yaıkalanmşı.tu . 
Ç'a'ımrş otduğu. dürbitu.. ve taıbalka 
.satt.ırğı yerlerıde buJrunaraık Varli 
Rızaya iacre edi'lnı~tir. Meıhmet 
/Ui suçun.u iıtinf etmiş, edliy~ 
teslim. N.i-Lm"1ir~ 

Mektepler yaruı 

1 

· açılıyor 1 
'Bayram ve yılbaşı mü:mıs~- I 

1.ite kapadı "'duncın Rum v-e Er.. 
meni eka1liıyet o~rull'an ayın. se .. J 
1rirzinct günü d ğtt' resmi <f.·rnllar. 
ra t>irlJkte teciri.:>ata •başUI'yacaık- 1 

laırdır. ··-----.... ,. ... 
GÜNÜN 
Allı!klaped sı 

Teodozga 
Son fü \-yet tebli.,lcrinde ;.smi gc. 

t1!1J. ye bir adı. Kitte o an Teorl rya 
veya Feodo:zy 'ya; Rusy:ı'nın Ce:mp 
k.l;yLSında.. Kırım'da bir eehirdlr. 
Kefe, s· fe opol (Akmescit) ten 
105. k'fornetre do.,udndır. ÖbeCcnbe.. 
ri bu şehir halkı bl'hassa sabuncu. 
lult, h"l.cıltk, dedcl"k g bi i~!erle 
mc gul o muştur. Kef 'de de ıyl clrıi 
ha.vyar çıkar. J:n esJt adı Teodozya o-
lan. bu şehir, Cenevızlllerln eline 
geçtnce Kaffa adını almış "e 1266 
dan 14.'75 e kadar Cene\"izlil rin h~
k1iınlJ"etı altında kalmıştır. Bu ta.. 
rillten sonra. Türkler taıafından za.p. 
telµaruş we nihayet 1738 ele Rusya. 
nın e•tııde kalmıljtu. 

ı~az 501'JT3 şiddeıtlJ bir sanıczya tu .. 
tulmuış!aır ve hemen Gın-eba has.. 

tanesine kaldırı:lıruşiar<lır. füdıh 

hastanede ölmüş, koc-861 da te -
davi altına alınmıştır. 

Valk'mya :Müddieıfııarwaınl~ et 
korillll!b Jtadı:nm eesedfm mu.. 
yene ciie.n aıdliye dok.toru Hik • 
met Tüm.er, oUılpsi )'a.peJması .içUı 

Miır,ga ka'ı:hır~stır. X:.. ıkıocaı . 
nın yed&leri peynir de .aıdli tıp 
1-::m_F;;.~an<:sine t~hUJ ·~n gönde
..;ı-<..H 
..........u.~ .... I'. 

+ Mıntab İktlsat M!ld'i.lt-ü !t Hi11. 
lüll başka bir vazifeye ~ ohuı. 

muştu. 

MÜTEFERRi K!._ 
+ Atı isminde !>lr sabıl'ah Ha.. 

sa.n Öz adında INrlnia 710 lirasını 
dolandmiı4ı.n<ian y&kalaomış ve ~ 
liyeye- nrilcrek tıevlcif ehmm~ur. * Eczacılar Ccmiıyctiııüı, Kongr~ 
&i »Kanunusani Perşembe- ıilnit: saat' 
L5. fe toplanacaltta-. 
+ l>enl-z: lfttkllyat ltoml:syonu De

ısf:ı.j:olları: Umum Miidiirl L.'1i(l lıhıı:.sı.. 

ııa nsklolUnacrkht. 

EDEBf ROMAN No. 39 

Çıldıran Kadın 
Yazan : ETEM iZZET l!IElflcE 

nın içf 'boml)OŞ. l · fomolbfü yel ü. Wıtı. adtabınnda sijah D\.-ı 
!iirüy:!r .. h.ııa:tc ai)tıüırQyor <ioemeık. biıı;;'imi E'ih~el-er var. İç_~rhıdeıı 
ten b~ka çar"" yok! Sert, sert, b&r-'.ne, :ırı: yapılı, enll bQyJiı; b.. 
~1:efil, bo.ı•ıik .lı ; r ses ve Şiıve ra sanlck .tlıyııkh adama· 
cİördünıcn '1-efa etrcrft' kaır:ıştudr. - Jteist .• 

- Dur... Diyol'hu:. Mtiiu. sö,r-..iıec:fkk!.ri bu 
- · .... .... D<fur. H-cıp ~a.rctle har(jret edıi. 
Aıoltas..-r:: yer, ~a.retl€ konuşuyorlar. şom.. 
- Pat. •• pat... l1!ft tistiııil aratf!ı.far. v~ ft9ı. 
1İç- &')l)rt el si1ih- pdlaıit. 'İ:İlt' dö.lt leriD,!. ~!lu-.. Haşraetia 

W. ~ Şeıföı:: cüzdanım ai!\iı.T'Clr, her.bi.rfnin ne. 
- Ah anam, ~ııaadımL ı si, yar, Msi ~ &oc,alttıllar, et. 
~mır- ~Mr- bastt, sırtüstü IOfsel'erııre- Yarrneıya bdar !O_\"· 

l"lvaırlandı. Otonınb'll keındıi k-.en. dular. En 90'.l'l re;.s taıbanıcasmt 
.tine o·ıru daha gjtti. eir OöDek. -cektr, ~!\Ün üa>r!ıııe üe- ıktte bo.. 
.ı-;er:'.ırWe- ~~klan ~Jlctı, biltiin hızite samı. &mr.a ~ ~ Mualla.. 
kayaya çarptı, ayniı hızla ~rı nın yanma gıeM·lE:r. Necl:anm dıa, 
eeld!i.; x;eı:ıdeı:ı. bır vaıveyLa koptu, l\ttuırllanuı da l>oynunda, boğa • 
yoklan Çllktı. bayırdan. yuvaırian... zıınıda oe varsa heıps:ni aLdıılar. 
ciı. ı\J<::çl n ar·sm:ı saıp1a.ndı. Bur.d< n soı ıra al1 naca'lt verilecek 
~a1 

; teJ..crlcJdc·ri çııktı, makine b:r..-cv .kaima<ııı. Yiizledı giitüyo&'. 
lkısmı pz.r~ala:nw. Koşuşan adaım.. d.u; r..?ıs ~r ~arEt ver.er. ·h-ftos' a .. 
lar oıtcımobfin o::.ış ı a ü~i.:~tüler. ğ .. ~lann ar.afarına daldı, ıkaybıel... 
Şoförün oldu~u y r, otomob:ılin dular. YaJnrz ~-slc, b.iır de ince 
ı.ç; kaıı crolU Şoför Ml'ısta!a yüoJ4. t1.Zun. nuçTun :b!rl, bıcbnIM'ın ya • 
r.ii i'k. t»lınm ~r.e a1ınrş yürzmro... n n<la oıı;-r d.:!ı:'%a ~"•n f.-zla kat. 
yun kapanmı..~. d:li d -arı fı.r.la • 0111ar. nıhayet on•lv da ~ 
m.ıış. di$lcri daımaklaırınt deler gi. g:tt~1e ... Ncclii v-e M alla da bav .. 
bi kılıtlemni-ş. Haşmet okluğu gın aeiessz, ölü. gjlbiı bldıilal". 

yerde J~·i bülldüm kırvn1ınıış. beşı İki saat sonra jandatıma de.v.ri.. 
cllt.d.el":n 'n ~ırasın.a gömülmüş, laa. yesi geçMea bıl faoia :i!le dr.aırşı. 
:fasındım. kan f•ckm'Ull"lr. Mualla ı t n-..11--t .. -tı.1-... lbö·ı.:;;;,.,. ~-"'"" .r- aş Jı. ~1- - ~. ~ • ._ 
mütevaıhbJş, saraırımş, Necla ill.ıe buxıa haber ver:.Jdi. J!tra.faı jan ,. 
Vahtt başıgın. Otomobile ÜŞÜ~ı. darına müfrezeleri çllkaılldl. Miıld:. 
ler Mua'iay ı kolundan çakt.!llıer dıeiıuınııuımi vıaık'a ye-rne geldi, tab. 
d.ışaın a:ıcWar, Neclayı da indirdi. lldkatıa ~ Şoföre m~ 
ler. Ht:ıpSi sakin, hepsi buz gibi iıa beyni ~arçalanmış; otomoıbi • 
E<>.iruk ~,da.l"'l.1.a.r. Baslıırındıa lAz 

llilldfstaa fnelltere
dell ne lltiJ'Or'l 

H~ooiıStanm siryİıısi iışlerinıdıe 
ınihiıll roller trj'ıamıış. olan Hi 
d~taa ileır} gı:lcnle.rinden lbi 

grup B. Çö~~ yazı ile doğru 
rudan doğruya müracaat etın· 
ler, meşrutiyet meselesinin har. 
::>in nihayetine kadar tehirini ııııe 

aşağııd.ı.Jci tE: cibirlc r :n aJınıınasmı 
:.stemi.Feniiır. 

l) Merke-z iul' mttliisiRin ge. 
nişleti.lsdt hak•ki bir milli hü
kWn~ haıI•ae g~l?ri..lmesi.; 

2) Eya.letltroe haM.t 'hüıkiıme 
:t>rinin ye.niıden tas~; 

3} Hind:ıstaılın, İmparaforlu 
haırp Aainesile -biitün mi»tte.fi 
hıtI'p r.:.ecr.-slerfnde ve rulb kon 
~Pf"CISi~ mümassmerini idaıre e 
mek hakıkınm t;,nınm.as~; 

4) Milli hükiımete, Q.ominyon
brla müsavi şartlar altı.nda isti. 
şal'fde bulanıma&. 

Hindlilerin bu miı11l icite'klerin 
v.enii n.aızarile bakılamarz. Ve 1n.. 
~ 

giTt.eıre İmparatıor:ulığu da Hind! 
tana böyle- bir takım haık.la:r 

ı:mtiıyazlaT venmeğe aıleyıhtar cfe.

ğilıdi:r. Bfryüık İng'tlitz ıdarcdle 
arasında Hm<ifıstana da Domjn 
yon denilen diğer i.mtıyaızh ve 
tam mtihtaı·:y·ct sa•h 'hi İ~il~ 
müst mleıkcl.eri gfüi ~m~. -7..laf 

verilmesine taraf•at" olanl.aı:ıı.n 
::ı:md-uğtı eski<decbed malUımdur: 

Acaıba B. Çön;;l bu istSkk 
nasıl bir cevap vnecek? Bu m~ 
i5t~leri kdbtr! <dtteği t21hm;n 
l'dıi:eml r. Fnltat n.üftıBu 3flO ~i 
ymıdttn !zla v:e ~ - 80 dim m 

hep btıJunan H ooiı<:tarıda, cfün 
yayı saran l'ıaırp afeti ~inde ya
müst::kil mim o·r khı e vücude 
gcthımE!k kolay bir- i; değildir. 
Bt.l iti.barla, g€çC'n biiyüJc haıı:ıp.. 
tenıbe:i bu güçlükleri t:e(!rüıbe. · 
a.nlaınş olan ing-lt.Erenia. Vaıt-2 
ton. konleransmcla- tesbit ettiği 

hii!ltiıiımlere göre bu Şi de tt4trs 
harl>ln son.una ~ıralkıması mtıft -
te.:me-ki'r. Şu nnd'a, H:ndı!stanın 
ışiemekt~ olan da;ıım ~ilatmı 

&ltiist ederek yeni bir mm~ id 
;:-e tesW-ne- kaffr!:>malk amel~ ola. 
raık kabil dcğ•lc.i'h:. Bu~dnn ancak 
Hinclli~:er değif, Be!!ki de Japon.. 
ya istilfade etmiş olur. Hinıdlıç ?\İ
den sonra Slryam'a giren Jaıpon 
ya:,. Birınan.J ada \•e dolayı.si· 

Hind:Standa b:.r l.oıgii:~ ale:\;ınt 
hğı uyatııdı.rm+ ve İngil cı;eyiı 
Uza:kşa.rkta darhıU.. ikDı.ışıık:lrlciar lia. 
meşguJ. elfoi'l'.rt!k uy,rl d~ili·m~ ~ 
gayıtet -etmElkt:Eıd'-r. Fa1kat R Çör .. 
~1' mini iıstddttdc b.ulm1a11 Irnd 
! terin böyle biı- Jaç::m prcıpa • 

ı!andaıs.ına alet uiduıklan k 

edi!ameız. Itinıdlilf ı: ~en ·iki-yük 

n.aırb.iu haı ~a da böyle imtu • 
letde oulunıu.ı.şi!'r, fedr.ıkit.C!.li: • 

larma mukaf:>iJi b.ırn imti:~ar 
haklar talep etııriışfıel'di. lnıg .• te 
o- zamal't H"nıd1Ht-re tatmin ed:tci 
w..dl'fftie lbııiun.muş ve- bı:rnıaırın 

harpten sonra fatb!kine taraftar 
~rü:n~tü.. 

Yeni vaz:yet,. h·zı:. g.fQen bar· 
bia başı.n:da.ld vaziyeti. ha.LJ.ırlat 
ınaktaıclı.r. Va.sington kor. 'oan. • 
ı;;ında vCTjlen kararlara Jtİİl'ls?J? • 

miş QLa.n Hilsdlılı-r, rnint ~ ~ 
laini çae• t.ııluar ~ ·<N.ııl\'Qllll 

ıaw. Fatııat yubnd8' ~te•nz 
ftt9.fi:~ w fa!Eb:n lııtıı> ~i 

ratf)ikatında karşılanacak büyük 
güçlüıkleriı dolayısif.e ha-ııp sonu. 
ua &raıkıliması çok mdı.temeldir. 

~· 

t t . . . . 

~~~m~ 
Evkaf kalöriferleri 
neJe yakmıyor ? 
E-.:kar İdarc.;tne aft olan 4 ün

cü Vakıf" Hsnınd'a şn soğuk kış 
Ciinlerinde kaloı:ifıerlerln k;ıfl 
miktarda yaittlmad'!~ı mü tecir-
1e !n tttreşt kll'"ri ı,ıikayet olun.. 
mlJ{lWr. Bam J:dracılar bir istida 
il& Vakı.!lar ldaresine müracaat 
etmişlerdir. 

SON TELGRAF - Evkaf f. 
daresinln naz-.. rı diilat ni cetbe'
d'er ve bir hayli kalaJNWk ret1m 
4 üncü Vakit Hanı lLU;aclları.nın 
srhhatin~ dil ünerek ka ori!er
lerfı: aüT'at'la y&Jı:ılmaaıoı tıemen.. 

ni ederiz. 



B. Runelt .. m. büyük ha· 
zırlıiı - General Va•el 
Felemenk Hindistanma 
gidiyor - Şark cephe • 

a _4-S01' TELCRAP- 7 t oei ltA!'."UNl9U 

ram vay eferleri 
(1 ilııcl t:ahıt Devam) l 

sey,-.zc ııetcr 72Pdabi~iir.. 1 

(Bu y-ızının metinler~ A.ı.;.adolu 

Ala:m bültmlerlndQn ahanu61ır> 

• sinde Taziyet - Libya 
cephesinde vaziyet 
Uzaktarkta vaziyet. 

SOVYETLER j Birmanya'da 
Bulgaristan ve müthiş Japon 
Avrupayı istila bombardımanı 

(B:ıııno~,len üvam) 1 

kan tıılumUlllla ne ~!doğu autkun 
hey'eti 111llum.İyesindea •laşılı
yor. 

BEBEK llATTI l\'E VAKİT 
A(;U.ACAJU 

Trnmvn.ır 1ıue.;Uıdea a]dıJ;ımu 

ğ& cod<leslııde 103 nu.nara!ı l ;ı. 
nxı e\'l ;n~ otlu 3 yaşlar:ııda 
Alnıct: tr..o!8=~.:.:.1'1ft n t?nda ölı.n~. 
Buraya misafirliğe 1:e?en 7 ya~m. 
Ari! \"e Hüscythfn dfğcr k:.zı Gülea 
yaralıınıırak hıtltıneye ko!dırılmııı• 
lardır. Telhis eden: A. ŞEK/B 

drıbden realreıne alması ihUmılli 
uzak değildir. 

UZAK ŞARKTA V AZlYET 
Japoolara göre, Japon kıt'al.vı 

llilaka Yarmwl.s•ın•la şark s.ah.ili 
takiben cenuba doğru ilerlemi.~ 
devam ediyOl" ı.r. ıu.a.utaıı\ evvel
ce işgal etmiş olan Japon bl'ala
a bu. şehrin 6 k.ilametre ceıııUbtm.. 
da buhınan !nıiltt nava meyda.. 
nını bir gece baslan• nc'licesinde 
ele geçirmişlerdir. UlOO kadar A.. 
~'USoloralyalııuı. mııılta"'l!meti 911buk 
.kırılımı.;tır. 

MLitt.c.filı:J.ere göre. !ngi.ı.izler Ma .. 
lezya'da tcl:ı<lıt «!tında bnhıDf111 
sol ceııehlannı loanunak için Pe. 
rak cephc:.;;.iı:ııdcl:i k.:t'ıUa.n bir nrik.. 
tar geri al~lardtt. Sar!ota. Pa.. 
hang bölgesindeki lng"liı kUVftt. 
l::ıri de> geri çekilmıiTen:lir. Jırpoo 
tayy:ı.rcle.-i dün gece Siı:ıg.apur ü.. 
zcriııd<? uçmuşlar ve birkaç i>om.. 
O.. at.mışl.ardır. 

edecekmiş! 

Bir ltalyan gazete
si bu hususta 

ne d iyor? 
Roma, 7 (A.A.) - Bulgaida. 

run istikbalde hari!ad2'n sili.nece. 
ği çünkü Sovyet kıt'alannm yaL 
nız Bulgaristan dci;il, Ren nehri.. 
ne kadar !Yfrtün Şark! Te Orta Av. 
rııpayı istila edeceklerine dair A.. 
mcri.karun e!Jki &>r;;a Elçisi Earle 
tarafwdan yap:lan bcyaıı.at bak.. 
kında Popolıo Di Hama ga.ııetesi 
bilhaııa şöy~ yczmaklad.ır; 

•İşin as.J miifrim olan tarafı Şi.. 
!'!:ali Amerika diplomatının kendi 
şah.si ka:nztainl değil, tamanıi!e 
Beyaz Sar.ıylll kımaatıni izhar et. 
ı:niş olmas;dır. __ ..,_ __ 
.iapoalarm ÇCnd, 

Rangon gece 3 defa 
bombardıman edildi 

Rangon, 7 (A.A) - Biitün ar. 
manya üzerinde dü.şmanın hava 
faaLöyeU çok şlddetlenm.ijtir. n.._ 
gon üç gece arka ar:-ııyn hava a. 
kıııma utrmu;m. 

M!lttelfa Tebliği 
RMgon, 7 {A.A.) - Ordu ı=ı.. 

mi karargahı ve Kraliyet hava 
lrun't'!leri t:ıraından salı sabahı 
m.~rcdilen m~tere<k tebliğ: 

.Rangon ch-ıırında l-ir hava fM!Y· 
dam sabaha &aqo saıat 1..15 de bir 
hava akınına uğrn'!llu,t.r. Akına 
birkaç tayyare i§tir~k etmiştir. 
.Fakat bu taK= hiçim- netice 
vermemiş ve ı.osan"lt 213)" irat kAy. 
dedil~şür. 

}Jarp vaziyeti 

a - Ha mı kDTvetleri Ameıi.. 
kaa ana t~ --.mak, 

b - l\tuflnka \'e br!temebal ha. 
snn d<"Vlc tleria topr.ıklsıada çu:r
pışmak. 

c - 1943 imalfıtı 41a ele alıııın.. 
Cl)·a kadar diiııy:ıam kilil nokta. 
farında tulunırl:ıcaktır, 

d - Amtt&.. bra, Iuı,·a, de.. 
nb kuvveUcıri Brit:ınya aolalann.. 
4a iRasyoalan bip olaaklardJr. 
Ve~ yİlıe 11utkun Cıitauya ada. 

-.,.,. alt ohııt kmnınıl- anlaşı
!aı .• lmerilm:ıua <'• iaee Avnıp:ı 
harblne Jltıı.la,lı ale cdttcğid.ir. ncl. 
ki de 1912 nin yazı icinde AmerL 
kruı iıııaf prograınrııa. gön orlaya 
çıkacak 30.000 ta.vyare ile 22.500 
taııln hıı::ilis imaliitın.ıı ÜÖıTe ede. 
rek asgari 50,000 tayy~. 40,000 
bnkt.a.u ,-finnle ~decck kuvveti 
Britanya adnlarındaki 4,500,030 
kb)ilik orduyu bir \C)'B iki mil. 
yunhrk A.ıncribn ori!mıu ile tak. 
\'İye <:)·liyer<-k Anupada iHı:ıd 
ceplıl!.ll.ln nç:Ima,ına te,ebbils e. 
i ifocek ve en e~vcl :ııüc""1ele ltü. 
ıiiD ,iddati ili> Avnope ... _ il. 

malunızta ıı6re Bebek - l':mm&tü 
btlııı"1 a~ı.iması için halla' lıenıiz;. 
kımıe;t,,.11!- Utr>flln J:Jpolie• lot 13-
Eınfnönünden lt:.b.'lren Kc•u~ 
.-arrnış:nrdır. Onl<f:on -J tadırt' 
ol= kısım da bu. akıiaau !;.adar açı
lırsa tram\·ay scfcrlt:ruıe bı;r akj8JJ\ 
veyö!ıut ı.. ;rarın ..,bob.bıı, llibe.rm 
iaşJ ;;ac'):dah · w-crkı.!.r. 

Dllİ&ı.:ı.& TJU.JıCr,\ D llİJt 
•i.\:nsss •• Fxi ıı K·n ı 

Arapcıı.ınlinde Be!ı.:ı.se. alt 77 nw• 
mararı meotrüıt .... de çökm!!ş J;lm5"
,. .. bir - .ı..ıaıa:ıtı<. 

Erzurum, 8 (!I 1) - Şchrhr.!2• 
e GöiOaıı< mfflcitnde Mr&; Alımeda 
o.it er- kul= · Jil<qle ç5Jtın4 
IW>rrıdlıa ka<1'!L Oüllıı 6'mılii. Ah
met ya.r,o.lar.n1ı;;tır 

11EL1!1J1tnı: lt 1 Ml'A vn; il.."i 
TEFrt$ı.ı:&t 

Tranwa.f ldaıes! :i rll:ed - \~ Bcleıiiye Be.8 ı.ıua,-; B. uıtn 
kule !ıat:ını açuıay. <n -~a bırak.. .AkJOy bu o:ıboh ta mı:J,telH seuı!lerd• 
m.ıştır. & .. en bıı h:.t::ıı ırn: ııcfe<leri ;rollann tem!Zlmıuort "" rna &ıhl-
yapı!:n;-..ak•r.d.q-. Trsı H HJ arahaI:mnm dam evlerin t .. Mti iş!y"• mqı;a:f e1.. 
9l$'1l bozu!d~:Lı.ınd..O.·-: lC.Lıl\ bCI fı .. rta, tr.ı:ıfur. 
lwyocs:c- oraba bu!D.ftl>m..">.-tadır:. ııoı Kapalı Çorı;ı c:h-trmda A!fpaş:ı: l'!a-
ıı.ncok uob:ıl:ı~ t<ıml'r ecf:ır.ce a-.r:ı- ru l'>lullr.a '-"il l<es\ ıt&terdi~<!rll 
bflecekfa. I 13.'lüyl! o!un.onı:ıştur. 
ru;şiK'.l'.AŞ '.GAllVAllLAll.l lılİÇJıN - Kurtuluo, Deşi'.;;laş .. Topka;ıh 
D~~· DO!>lilı'OJU.AR? 1 

da üç...- .aııı inh.lıtın & ıil!t-rdı: 
Eminönü - Ba!:ç<k•p, hattı mt* 

olduğu haJ.cie BeşU-.t,ı:ş ve Ortak.oy 

-.sny<.:ırııı. l:mınlla "'"" &inme
Ir.inlr ıcıx-.· lıa.ı .cu:..mı tnel'8:lc 
edllm~tir. Tr.m<ny İda=I lıu ı.._ 
~: 

- •E.-.l:!ta,. ~~ - F• -

bo,allılır.·~Lır. 

"Y'K +• • TR.E! " IlA 'fTJ AÇll.81 

Hoyru,rpq:ı - }_:l::ı.ra ırm· 

ra~ h!r r;ı,;-ın ~a crt • 
ct!$!nde' yolt!lln Ç1~k ~ l:i!µın: ı;ok 

hant ;r:ıra!anm:ıs:7.! ~ep olan t:n.I 
talıldk;tma det-om okmn akladı~. Ra7 
!a.ı:ı:.1r edf'.rııl.$ ..-e r~ı ııı;ı!ı 1 o:dcfuc
dar: bu Sdbalı Ar.kara<f:ın Ek. pres 
v:ıniş VO A nlran treni ac CI .mJ:ıt!r. 

bir t<iz na ! 
Londra 7 (A.A.) - Reuttt a • 

jansrnın .askeri müfesı;ori A nn&. 
ltil ,ciyle. yazıyw: 

(1 .nC'! ~t:.htfedı:-n De~!?!) 

Kursk lıaıttına doğru sokulanakta 
olduğu \abmin edilebilir. Merkez 
cephesinde de Ruslar yeni bir la. 
arruz yapmak İ\in takvi}ıe kuv. 

zerinde C'l!fty'&ıta ~. 
Bi7İm k d..llft71 tırı.min ve ttalı. 
etıitiınh DJ,i m&ffelikla- için 
miicadc.intln lııay:ıti ehenı.miyeti 
n11tltalıkıtk iri A ttnpa lı:ıt'ırsmda.. 
dı:r ve zafrri eu lıa~ta Alınaııy:ıya 
kaqı luızaıınıek gcreklir. A.rupa.. 
.. ırnn:ıffor olabildild<'1i takdir. 
de nıiltt...fiklerin 11' distuı kapı.. 
brmda, Felcıncn!< rruıdistıınına, 
Anı'fra.!Ya \'e Yeni ZcP&ıı.ıa,·a 
çıkmasına fırsat bıralmıadaa İu.. 

bıa 34 arıı6a ~~rıfll. . Iltı1'hr
dan 18 i bozuldu. ~Jlm-t:atı. 12 tnmny 
ka:dL Halkı lo;~rd:a fllzfıt lı·i<.. 
Ietmcrr.ek için. rııec:Jswen k• 111e9o- ı 
feyi te't"dh t"CfiJ\W"" ft' Em&ıdaibıden 
dön·üyerıJZ'~• 

çti~ nu:a 
It:arların eriınes! yüzünden ev tök.. 

meleri başlam'>tır Orlaköydc. Çua.. 

Bl:R&A. - "'"0, ·vA Tll~.;J..W 
i ·Lin:;ırrvruı.ı 

Kar yüzünden nur - l\.tudmya 
tr~ !tattı kapd:dır Bq:iln açılması 
lm!fltemeld'!T. 

Kırım'ın garp sahili 
{1 ind ~aJı!Iedec. Devam ) 

ıuemur b!r kaç dümdar b!rllt!nden 
başka bir kuwı:t kahuaatı,ıt.ı., 

Kı.ruıun gerı k.ajao kwnınoa harp 
&emllerln.!n rdakatiı>de bulu.uı:ı. &e.. 
mi kafileleri KıruıUJı. Garp sahlllne, 
Öpotom'n:n ~ırnaı ve Cenubuna ..., 
Penkap-U.. Ceıııubmıda: bulun..""' :farfl
pt'e ı.-·ııe be~ asker ç>ka.ca ~ 
!ardır. so,·yet bıııaac!aıalı:tma :ra
ltiıriı:cle bir ka~ >W>kt;,daıo ,-arım acı.. 
nm !opografik .-e ırtratcJUt mttltezl 
ol;:ın S!mleropol'a KU}it m[!şteret. bir 
~eketr eecc < :lf fllptı"' :JVktur. 
Ş'.G>dL Öpatorla kllrt~ ., ~ 
ler ~:..cyan ~~tıdil:'. Ta.krbu bo:r 
!1'f~adanberı föıs twa.ıı :ı.J t ı:ıd1 bulu,. 
mıın Fedosya'd.. So<,oetrer >;"'"'etil 
~ avo • UÜ lfo.ı. ~f'ktodi r' •~. 
Bır ~ taroya çrlaırı!an ltuvwtı.ır 
pjke ~rnan layyarelcrlzıdee 
:ra.rdım ı.öıınciddirli>r. İııdol cebri 
Tte,"'O"'·'"rle v:ıziyı:t değfşcr.emi~tfr. 
Kı.wvetl[ t.f'te!cr 4 "«mknnun<fa Cole.. 
lıt ~:adır ~ ~~a ,,,,.. 
Talfak oi?raşlıor i>e .ıı. ar::>.Cnn ...ıMd 
ci.'"irt ~:?at gctmeden. vaziyet eski şek
I::nf almfşh.r. 

r.os!~r Kınm3 y:ı~kfarr ihrar.- ha. 
rekl'tinfu mu\•a1'fak.lyPti b!r tcırıftan 
.AJn:an ....,._dattlq!!ow,, !!mrmdo h·~ 
hm• kuvn't'f'rln rayl'f o'rr:ası. tf"~r 
t r<.f!1u 1.ıhilde bata.ryata:ı mevcut 
oı:n..·~ ıı., iZah ..ııı,.,,t>1<1enir. 

Sovyet teb!itii 
(1 !net Sehlfed"'1 Dev•m) 

5 ooıiklnuııda 14 ALınaııı. tay • 
yaresi doüşilı-ü.!mü.şlür. 

i sonkfınrmıda Mastkm;a c:iı.ra • 
ı•m<fa ;]ti Ahnaıı by.,_...ı dü,ü. 
rülrnüştiir. 

Be•enı; den'ziı-..de gernlter'miz 
d~ ılti nı.':llye gı:m1sin,_ve 

Mker nakleden h:r gem;yi ba\ır.. 
,.....,..:lardLr. 

578 lıly gel'I ah--dı ı 
MoskOl>8 7 (A.A.) - Sovyel 

haıberkr b""5ı:rııı:ın ln.ı.sırsi teb • 
I~~~ 

ı.s ki.Dı.ıı:tuısa.ni ara.wı.da. Sov • 
elet kılaalı 578 yer geri alrn,;,ıar. 
dır. Bu müddei zariını~Ja i~·~~~nı 
ed' K>n haf'I'> te.-acmı JU.llı.mır: 

5t ....... , 23 nrhu oı.ım.otı !. :ı.ıs 
trıp, miilılm rni'ktarda tüıft!< \'e 
ceplıan.,.. 

Denizyo Jlan 
il 1"1ci ~>h!!!tl•" l>Tr.>) 

r~ f~ibrüz B. İbr~'t.ım Kemal 
Ba.>~ora hab.-r• mz!: teyit ı:tmiş 
\•e: 

Güniin en iyi haberi J aponlann 
11> ay ~ode Cho gsha önünde 
jj.çiincıü defa olarak öoıt;u:ıa ıığ. 
radıklarma dair alınen haber • 
dir. J apon taamızu cesaret ve • 
ıic: b rşey ol du.ı<u ınuhaldc:aklır. 
:Malezyada 1ı:ıgiliz kıl'alarının 
t.ı.kviy~ mıilitaç olıkık.ları pdı: 
~ bi:r hııkikaUıır, 

Rus-Japon münasebatı/ 
(1 ine! Sahif~ Devam) 

duısum.ı ezm.rt ;dn bütün kov • 
,·etierini toplaması müttefik • 
'.er:n tamamile isııı.e gcHyor. Rus. 
ya alacak b:r in! kamı ol.daı,ğu için 
bu i~i daha JTi yapacııılltır. Bu • 
nunla ben!~ n.?t~ henüz pek 
uza'< da olab'lir. Alman cı<du!an 
lıtnüz çırpına.cak ve çarpı.<acıık 
brr v:.Z:yette balurcrıılktaıdırlar. 
in,.f·~· h:'bcl'rden b:le olııa me. 
sela İc:panya'da , Ortaışa1'<ta veya 
sımali Alrlkada kat'i net~ alırr
ımadan eV\Tcl daıha M~ scrgü.. 
<:eşt!t·r: b•klrrrncL< lıizımdır. 

Rusy r'a iman 
ric'ati 
o lnd Sa>ıtr.,.,..,. Dnıom ı 

lanmış bir yol planı mudl"nce 
yaptlatı' lir. Rasi arın A hnan kuv- ! 
m1"r i iizeri- ya-ı:ıtıklan ta;,yi'k 
o kooar kuvvetlldir ki Alman bir. 
l'lklerl evvelce dtrpiış cdemed ·k.. 
:fil bir tempo :ıe geri çekilmHk 
ın-cd>t,.,.1,·c•·ııcte 1<a"ır"~lard.ır. Bu 
sabeplc yollarda hadd.nden faz. 
;a bir kalabalık vardır Hnva ~rt
ları. da bu gii.rlü'.klere ilave edi • 
lecek ol-ursa v a.z.ivetin Alıınanlar 
.ıçin bir felaket te>kHni alaıb lece. 
ğl kolayca tahımin C>dilE'bili!ıı:. YoL 
1ann hadd'ndcn fazla dolu olduğu 
sey-1 halinde bulunan b:rçdk era
baların Almanlar tarafırdan bı • 
rıı:lcıhna:sı ile sabittir. Yollar çok 
olmadığı Jıçi'ıı Almanla-r bunlar • 
dan ancak gündüz ist!üade ede • 
ıını...,.ktoo'rltt. Çüı:l\"1 gece ~e

m faalh·ete ~kle v e vari • 
y~ti g:tti.'k~ vahimlcı;linncttte • 
d!rler. 

Alınanlar simıınd"forlerden de 
ı.ivikil.e "s\.iıhd~ t'dcımemekt<dir • 
l<>r. Çüdltii ot.uz bın V.at"Q!l as&er
leri n soğu.l!ıı 'Va""l mı.::lı.afa.z.ası 
IÇin ı;ıynU.ı:;Jı.r. l ------

Ek me k narhı 
r t !" ~ Sahı#E'i;!.;m Dc"'·am ) 

1 
mı:'klar de 75() gramlık oler'k çı. l 
l:nrılacak, bu suretle y:ır:sı ve 

dörlt.e b.iri kolaylıkla. aynlacak.. ' 
tır .. 

vetleri göt>dermeku.iirler. Ya. 
kında ciddi muharebelerin başlra. 
ması bdtlcnebilir. 

2) Lib.Ja ceplıesiDdc; 
Agedabya ~ Genrr.al 

RoırJlll<!l"in arazın;;ıı dv-.m~li şart. 
1.ınııdaın istifade eder el İyi bır 
mukavomct mcvzh hazırladığı. 
\"e ba hatta ciddi mu.lıard::ıeleri 

kabul edeceği aııla.ş:lıyor. Gene. 
ral Roınmel"in Trab!u,;garbe uuı. 
nan kara muvasa.la.sı Ingiliz ha.. 
' "'- kuvvellıLr:.Oı.n borubı.rdınıan.. 
!arı a<lıllıdaWr. Aı:ıcak, geceleyin 
"" lt;arıınhk saallcr<ic S.rte körfe. 
zinde drniz<:cn ikm...r y-apabddi.. 
ğ~ lzıgilız>er d<> il:ılm-..l venyor. 
!ar. Böylelikle inırhz ordasıır....n 
Almım. İtalyan mu~ .rrev-. 
zii ö:ıüıı.de duraık.Laması beklere. 
rno:. İı:tgiliıı!erin de yeni bir ta. 
arruza ha :.ırlsnd kla:ınıa şüphe e.. 
dlıenex. Bır t..-.arrnzan pe!r yttlaı-
da b~;ıl=ı.a:;ı muır..t>meld:.-. 

3) Uzak Şarkt.a: 

Maiuzyada Singapur ş;malinde 
cereyan eo.cn tıJt.ıtor~tA:ıcr t.an. 
mı:n >C'thğımiz giıbı İDkl§a.f etmek.. 
tecıır. Ja,ponJ:.ar şark: .iahili.nde Ku. 
anlaı:ı. hava meydan:ru aJ.rr.4ır.x 

ve Faha.ııg nchrw CiOğru >~· 
mıya Qop.amışlan;l..r, Şnmlıde \.e 
garp sa.hil.:ne çıka.rclıklarr lruvvıı:t. 
lerle de b,T k.sk.aç teşkilin<> çal~ 
maktaıdırlar. Tohlike:;i anLyan ,.e 
esasen oyalama müdafaası yapruı 
zayı! İngiliz. kuvvcUeri geri çek:!. 
m~rıiır. Arazi ~-D.:§liği Smga.. 
pura doğru daral m,;;ldadı.r. lngiLz. 
}er kıbıır bölgesine bWtıülüııı. ça. 
kilrmden önce (Pahang lli!l:a-i ce. 
nup sahili . Luınpur . Klangj ıi.a t. 
tında, tabii mü<:Wfaa mevzikrinc 
dayanarak yeni bir mukavcmd 
gösterebilirler ve zaır.an k:ız.an.. 

ınak için bunu yapmaları lazım. 

dır. Bu itibarla lngii!zlcrin J apon 
;ı,:,rı harek-.etini durdı;rma~ için 
bu söyled>ğim.iı hatta çekilmeleri, 

Ye yenidcn muk.a-.-crnct etır..:lcri 
rntıh~ir. 

4) Ammkarı:ın harp samıyiı e. 
ferberliği: 

i•bikcckkri J:ıponya)-ı elbirlii>i a....,....a 3() ar lira 3 e.c ~ p:ıra 
ile Y'<nıniye l~ebbib etmeleri pek l~t da~ ı:ı.:n kararı bu sa. 1 , --

Hamlet davasının ka
ra ı bu sabah verildi 

nıiişliül olmıyacnktır. 0 halde Ruz;. i:ıal:ı. sa l 1..1,S da ~~tir; ~ ödenıdeıine ilc:ırv -.erlL 
velt'in nutkıuıdan mülhem olarak Muharrir Celıilettin Ez:iılf'ıım miştir. 
nıüttefikleriıı birlncı devre Jıarp Tasviri Efkar gınıetes'ndekl yuı.. PEYAMİ SAFA DA llıfAHKÜH 
stratejislıı..i şöyle tnhmin l.'deblli- smcla hakaret lr:ısdi giirii:l:medi.. OLDU 
riz: Uzak Şaxl. la "" llint o ya. ğinden l<Rndisfıı.ln. rııczkür ga:z~ıe Aynca muharrir Peya.ıni Sııfa. 
nusunda nıiidnfnadn knhırnk, neşriyat müd'" rü Cihat Babm i» ıım yawıından dol:ayı da kend.isi!E 
ınünıkiin olduğu nisbctfo J~pou.. salılbi z;yat Ebuzzr,-ın beraet. beraber Tas,·iri Efldr neşriyat 
YD) ı iz'aç CJlcnıck n fakat Aı·. kr:ıne. Ti.irk tiyalrow l.si.ınli mcc. müaiirü Ci:bat B&ban ve sahibi Zi. 
rupıttl.a Sovy~t Ot'dııfon doTiiı<ür. ımooda bu !(·nkide revap yazım yadın al~ ay Wıp.isleıine ye 
kcn ikinci bir crplıc armak. ' 

B. ' Ertuğrul Mwsin ile, ıı::ı:u .. na sa. 150 şer lira para cezMl öden:eltti. ırinci safhanın mu,·affakh·ctl 
k · h1.pl·r· Ne-v<o•• N.-...-'- "- ..,_,_ ne karar vcrilmLş, fakat bu Ct"za. ta. dirinde Çörç;riu i••-t dtigı· · ' ' ı ~r-e -;>>< -= ........., 

-.-- Z-L ,,_, lar tecil Ofuntnu:ş!ur, gıbl A,·rupa nıillet l crlııin İ!rtihl8.. =i "">"=ım'lm altı ll'f" mtidd"'1e l======== =======-
sını güdecc-k ikinci d<:,-n ,., onu hapls.~ fakat tahrik oldu):un. 
tald1'cn de nıiilt<fikleı-in ha<ııııhı- dan bt.:m.;.n iki aya indırilmesine Halkah yang"ftı 
nıu ce:.:alan dırnca.k ve sulb.u le!Js ve rtzalM= tecil oAn:ım.mı.a. 
"? J;yccck ilç!!ncü d'cne gelec<!k.. !---------------· (1 inc1 Suhıfeden Devam) 

biri poıriamış ve bu suretle çıkan 
aC~ JLeitcbln abşap meldivcıı.. 
!eriDt tu ı.u,.tvrnı tar. 

tır. 

ETEt.• iZZET BENiCE 

Japonyaya muka· 
bil taarruz 

(1 lncl Sshlıcacn Dcvom) 
d'.ğ.ni il.'ıve etmiştı.r. 

V~ 7 (A.A.) - Çar..Kay..Şek 
Blrmany.aıyı müdafaa etınUt üze.. 
:r-.. 250,(100 Çin asktPri gönclı rme· 
ğe .lt:ırnr vcrm'.ş:.r . 

Viş-, 7 (A.A) - Gcr.C1"31 Va,·cl 
l.ıir cmirnarr.e n~rctm'.ş '"' !ngi~ 
liız ,.e Amerikan \~marmın 
•J ava. &dasına iltrca et..'Tielerınl 
:Oilıd: Mruii t i:r. 

---<>---

Sicilya bombardımanı 
(t hıcl S<•tıit.e<!•a. o.,,....ı 

dilen resıni hav::ı tcbl~~üı-c göre 
p:ı.zar günü , Si.cıl\·ad:ı K&-tcl Det. 
ra.uo hava m.cyod:ı.nına a~r "~orta 
büyükliikte İrı.g·l'z bonibaroıman 
tayya.rc]E>r; tarafından B,5 saat 
rurm ağır 'bir h:n-a bfnnmı ya. 
ptl=şt.ır. İlk İrıgil.iız. ta:n·are daL 
i:'"'4 sa.al iil,;lc ·meydanın W:ılriıne 
gei'U~ yad?- d~:ı.ı:ı Jw:ıKmı. 52 
liıp;.nd<·kl Alma. <!ve B. R. 20 t: • 
pir.de:U İtalyan tayarelerinı bom. 
·balıyarırk b':rçrıklar.ını t l~ Te.. 

Ja hasara uğratmqtır. l\Tatca • 
b'beıı. lıangarI.ır, be1>Z!n dtj>oiarı 
tutuşlı.ırulmuşlur. 

Arkadan gelcrı ik~i İ~Ii'z 1 
!t•yyam dal;ası, ç>kan ya!l'gınfar. 
dan hedeflerin! .kofaylı'kla bul • 
~!ardır. u~,·a ıooy~anı:ın_ b=- ı 
;ı:ıa.ar.m:ıs. s.~ ı al SU.""tr.u.şfür. 

Yakalanan 
Hırsızlar 

Vef.>, C,ı;raı?ııp~ v e K em=us. 
lE.fapaış:ı ~eml!C'r!ııde ınii eaıdd;! 
~vlerd<'rt pıı.lto, db 41'. ~. ııü. 
fu.s t~ çalan ddi Ce....ıct 
ısminde b:r hllT.'Z. ydta.lııJoı!T,ııştır. 

Eyilj:.sulta.Qda lmarcı:ııazııe me.. 
ı ar !ık l.1 rınıiıın kuqu n1an. çalan 
Necdet ve M.._.,a.ia ls!ı:ı:ı!a!rıdc 
f]d hırsız tuta n· 
Kaooloçarşıdan J<i çiil ;,.'kar • 

pin, H metre pııl~a ,.e bir TL 

20 çalan Arap Hilsnii il<' Ta•ka. 
sap, Dinnro'u. zeyrek, ÜskUcia-r 
w Kunıılıııpı, Kiiçiirkpazar som! • 
ln:lıxkn mub\clif eş_ra çalan sa
bıkalılardan Keş:ııı.b fiırnhiım de 
ele gec;irilmŞ tlr. 

Yaıııgın çıfı:t~ ögrcn talebe. 
Jer re tı:ı.aıkld>ın yangın sindür· 
n.e ıqki.Lau hemrn Jroı!:arıı.k aıe,.i 
sö~l'aiUr. B<ıkç( lıfohme. 
cii.c u .ı-~ lamba >lıe yüzü 
)~r. 

YANLIŞ Blıt ın.mm 
Btı ..:13 EH ~ b:.ri 

fıu :rznom ~ ~ •im. 
balara pe!ro yer• lıınıızı:ıı kon. 
ma-smO:ın {! ) çı no mck • 
tebin üç _ ·hsbtr 
vermişı;e doı?ı.u dıEğirdir. 

Bu sı:'!mh m~lllJ> iCans ile !ro. 
ruşluk. Atış pei.c. k- bir Zla'ır.aıı 
da söndür~. Zarar ve zi;. 
~·an beş l.ra.y1 b.le t-ı•ıramak • 
ta.dır. Bi- ve- :..er tanıf sapsnğ. 
!anıdır. T~t nGrına! olar 
de>am et.nı.cl< l:edir. 

Yarınüpm SARAY Sinıı-... ,· 

Eıilcndi&'.en ••• lleyecanlandııcı n.. •• Ve hayrette ?Jliithij 
bbrarıı.an (Ua:ı:ı uJreın :Captm Fır,-) 

VALLACE BEERY'nin 
LEO CA~İLLO ve ANN RtmIERFORD 

ile beralx:r fcvk&lıi de bi.r tanda ymattıklı:rı 

GARP ŞEYTANI 
Fil ıade mutlaıt:ı goiir~ 

Bir ord~a kar~ı bir ad.tın_ 
A k sayesinde deii.i i4!n haydut .. _ 

:;!is.l, AIÜl'ssOr Y& ~·t .imnetJi bir.film.. 

•- Dcmlı:ı. Ankara-d.1n 'keyfi -
Y<>tı teld1nla tobl ğ tll ;er. Bu.. 
r.ıdan ayn.ıyorum. d<xıı1lftir. 

B' )ltlay koruma V('fg:ciııin kJ, l
dı.r:.kn.ası brarı ~t:l-ırırr :z'1i.'ki a.. f 
likad:.r .ır:.ıık=.lara eo'ür. bildiri!. ı 
diğı.ndıen Topcak Mai:ısulle;i Ofüi 

Bir taraftan !1 milyon kişilik bir 
Joııra ordusu haz:ırlıynn Birle;;!k: 
hnerıl<a, d~ taraftan büyük 

sanayhni harp haline !:oyarak se.. 
!eJ.•oor et.mekte·dir. 8. R uz\·tlt bu 

smıııyi seferberligiııi ~ muth~ 
:rıııkamlarla ifade (~rr.i~t:r: 60 bi" 
tay; are; 45 obic. tank, 20 bin hava 
defi lopuı \'e a mll)on ton g=;. 
1942 sen!S·ne a.t olan bu miitf:.iş 
nkamlar 1943 <'.c ~öyl_ olnc.'.?:lctır· 

1~5 hin t.:ı;-arc, 75 bin L:rık, 35 bill 
hı::\'a eldi lopu, 10 rııilyoıı lor, ge.. 
nıı. 

Sovyet protest; notası 1 
l (1 ind C);ı' "' Dı~vam) Çenberlitaş Sinemasında 

~-· llorJı.es. laer )erde._9' 
W 1 L L Y FORS T 'ua 

CV\'\!lki günden it.il:ıarrn f.rı!'J:ra 1 

vcrrlen frı:ncal:ı uı:tımdan çu v 1 
baı;ına 150, -ekımok ummd~ıı. d~ 100 

, t kuru~ len.zil ctmi4!i~. Fi:ıt l\liira.. 
·ı kabe Komisyonu dun bir kı:ıra.rl.1 

y-eni vaziyet;, gör<ı İstanbuld:ı ek. 
mekteıı bir kuruş ind.ire:elı: yem 

' narlı.ı 15.5 \·e fr=lanın ycnı nar. 
bıru 2.\5 kuruş olarak resbil et. 
mi,jtk. Yeni narh y~rın lıcışlıya. 

c a.'<hr. Aı:ı.lcıar.ıda ise altmış p~ra 
tenzilat yapı larak clo!nck 15 Jru. 1 

r• satıhnakladır. 1 

Acaba Amerika sanay-:i bun~a... 
n y;.p:ııc;..\ kudretı..o m.d.r? Bu 
<:ı.u:custa §Üphe cd: ::l .r 19->2 sene. 
ri ronuPu bckli.---c-bil.rler. Ruz
.,_.e •1!n harp ])Jiını cs.ts it'baı· le 
taarıı.ız:ı dayanmmk~adır. Fakat 
haz.rl.k filaı:al (·d'l3ırıye ka-d.u

l-az, bölgeler~ tedaıfüi har~kct 
roilccco!<!ir. 

Bir yazımızda. söyled:ğiınııız veç. 
hile brL harbın uı sonra ihLvat 
bn'\·etlcrle lkazanıla.bi~cğine ka . 

nüz. Bu ibıikımd<in müttef.&.ler:a 
<iııha lı::uvvelli çıkaocaldarıına şüı>
h" ed: cml'Z. 

B. llfo ~ı-or bu n"k "'1a bu gayri 
ı:r;:ni harc't"' ton Alm2n:-,.an...'1l 
mücrim J-.üklımel'nın !!Yl'ElS'ul ol. 

<luğunu. g!"ri alıı.a.ı Rus ~h!rl~ 
ı· nde büyülı: tah•iıbat yapıldığım, 
b;l'Ç(>k ycrlerln harabeye çevril.. 
d'~lni, e!dc ed'len bir Alman ıre
sik.:smda. Alman :rı;kı:rk-rine b ı 

köyü tahliyeyi 111üte6klµ tabr· 
etmeleri emndildı:ğni, beyan ~·. 

mektecl:r. :Kotada R "yanrn yal
nız kendi l.oprak?arır.ı geri almıı:k 
;çin "il, rn:lletleriın hürriyeü 
;çın haıp ell" i :.law. ~ • 
tedir. 

18 günd~ı,.,,.; ~ .. rül.lll<'miş b ir munU.ılri:etlC' d<·vaın ~.ı.,. 
' e KRİSTİAN SÖDERBAl '!'>I 'on yaratt ığı 

BALIKÇININ KARiSi 
e.ııısabiz şalıcseııi büyii,k •suyu wnıımi ve 1"'1W'lM üzen 

~lım iliz halta daha g~rik-ttktir, 

il BİR KADIN YARATTIM 
BaşroWe: LESLI E BO WAKD 

lbaı;tan :nihayele lt aıı:br aşk ır.xeralan 

Lüks \10 sc:·güU?şt film.i. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-·~--------~---------------No. 74 

Türkçeye ~ev'.zen : lSKEJSDt."'K F. SER·rEUJ 

Tomsonla evlenmek .. Eh, gayeye varmak 
için bu da olabilir, diyordum. 

lla.aa on d;Jk«a mouade etme .. 
nb.i rica t(ierıc)~ dedL 112 burada 
~41!)'inıı. D.. enu haz .rJayıp gel<-'-
7lm 

Yemett 8819tJuDC: bıı~ ,.. .. ;ıı.t. bıra:t.. 

\~ı·, ı.:o!rayi\ hizmet e<lt'n g.ı:ıoniJr 

IJ.a solf"nWı ka.pısı ı'13ınoı ı;ıktıJar. 

Tam.son scv;ncın·Jen uc;uyordu: 
- Yokoh;:ıwa~ Ben .oa amcamın 

çe>k ~mu kailJli bir .ıciaı1l olduğunu 

wy!eı~tim, O duoyacfa Jkt ıeye duıj• 
mandrı lçkı ve bek,jrhk. ııenın1 ev
lenmıye karar vcıJ .oO\U. vt: r.,~nn

Jandl!,;ınu gôrüncc çok ıevı.od1. .Eğer 
sem yanımda gormeaeydJ, evıenmıye 

kar'lr v~rd1ğiml'.' ~n .,,mıyll('3K tı. .tı.1-

aan eru.rı Vdk.t.!CT lji bJı harnledc ve 
JWkiınden bıı''ed•• Ş!mdl =.camızUl 
ıınla:ıfı·! olanJ< ~:!r:ıyd'• ı.aı..cağn,,, 
ll>üğünilmilz Je bel;<i •ara7da olacak, 

4 çok ciddi bl: s:ı.fhaya gtrjyordll. 
- Tomsonla evlenmek .. Eh. ı:ayeye 

varmak .;cin bu da olabt.lrr, dıyorUuın. 
:romson 7av«<a kulağıma ı.sıldadı: 
- Maaıno!ih ben o•rayda ı.aııııım

dan hıç le memnnn degil!rn. Çtlıı.kil 
burada j~k.1 tedat ıkme imkan yok
\ur. Ben )Çkis~ yası:yam.ırn. .,\mcJ:m 
lı;kı yerine .oırada bo bol •alçıı kUl
laD1701. Hen lse ııaıçad.n b-.; hoş.lan.. 
ınam. 

- Bır muddet ıtkıs - yaşamak ta 
a.ıhhati koruma b.lk.ınıuıd.ın faycJah
dır. Guııdü:zleri tlklık<;a bu :htiyac1n1 
Cl2li gtz, t:-ıı.f!'in edersSı! 

* Bl-:\'ı\l. bAllAl'DA \U~AFİ~ 

KALIYORl·z~ 

Sarayın İdare Mudur'ertndeı, J,lia
\er Bek biraz sonra yemek s.ılonuna. 
döndu .. Birl bü"'rn.etıe seıanıladı: 

- Datreniz hazırdır Suyu ıınuz. 
'l'om1on ve b•"ı Laşıınızı sall11Yarall 

te,;cakür etıll<. K.;pılar açll<lı ... .Miıı-
ler Bek onümilze düşt(l Uzunca blr 
koridoru geçtiltlen sonra Gen!ıı bir 
ır.mlivendcn biriııd kata indı'k. 

Bo katla saray erkArundan bfr ço.. 
tıı aileleriyle otutııycrJamuıı. :Ilı.ter 
Belt iki kanatlı sarı boyalı bir knpını" 
önünde durdu; 

jjuyun.ını.: MI.ster Tom on ... 
Ve kapıyı a<;axılk lcerlye gir<lik. 
Bur genişçe biı antre ... Ve salda 

oolda roda. 
Miskı B<'k: 
- n r . i yatc , öteltl mllla1lr ta.

bul odanız ... 
Dedi. Sonra kapının le tarafında 

dwvard:ı ası.ı duran bir •ordoou 
ıooterdi: 

- liu z1t çalnca hadeIT.c gelir E.. 
ıo1rlertmzı hademeye soylc.rs:ıniz. Re
is cwnhllr Hazretlerltı<len henüz ıaıı.. 
nı;:ıt almadığım çın, şlnıdlltk; tula bir 
ıey blJn.);yoı-um. 

Tomoon ailldti: 
- Z..ten bwm de faz.la bir eeye ın

llyacımız yok Otelde de iki oda M
m...ştuk. 

- Yarın oı.onn ııeaabıru ııönnenae 
mı.saatle eder ;n~slılıU7 

H~ıı..·... .lJl"'n1et ctmtymf2 ••• 
Ben yarın çık.lnca. J1em \o alizlerbnl a
lır hem de hesabımı götürüm. 

J.ıaro Müd()r(l bİ2L •e!Amlll)'arak ay
rıtdl. 

Şfmc!, bu lkl odaıun orasında&! nnıtı
kşcm doıemcli antrede TomaoııJa 
&arıı kilr~ıya. duruyoruz. 

İki tarafta tav~ı.1a kad:ıı- yükıehniş 
bi>yilk s7nlar ... Ortada Hındl<Arl ge
deli; büyük bır masa .. , Etrafta m&ro
Jc.cn koltuklar ..• 

Tonıson: - İlkö:xe şu misafir oda
ana bakahm1 Yokohama! 

Dedi ve odanın kapısını açt>. 
Burosı oda değil ... En ~a&ı leiıb 

on metre murabbnında bO.ynk ve gô.l. 
kam:ı:;ımcı mobi lyelerle dö.,enmtıı bir 
salon~ 

Tonuon: 

- Burası herhaloc hatırı sayılır 
m;sallrler ıı;ln ayı·ılm>ş bır daire .. 

Diye mmldandı. Ben de p&a 7ap
ınak fırsatını buldam: 

- Bizden dah~ hatırı aay>lır misa
lir olur mu? 

Bundan ıoora y t..ıK odasaoın kapı
Bllıl 8'Ç hlL 

BuraSJ. da dört k~e. fakat m1sa11r 
salonunun il(,.1e lkis.i büyüklüğunde 
muhı.e,em bir yat3lt oda.ı Yanyana 
lıkl karyola .. 

İ~te burası canımı sıktı. 
Toımon, kendlslle evlenecetm;e 

manmo:ı bir haldedir. 
Yatak odasının ıtaııı_ ilnilJxle ko

:au~oruz: 

- Niçin mıes edz görUnüyorsun, Yo
kohama? 
~ B<?jı emrh'Dkllerden boflıımnarn 

da. 
- Fakat bu bir tesadüftür, Bu gıi

•l tesadüfler saadetimizi hazırlıyor. 
Neden memnun Olm1J10rsun! 

- Ben henüz evnlemiye karar ver
(Tlevamı Vsr) 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti! 
- -1 

ıYAZAN: Çeuiren·ı 
Louis. Thoıııas No. 11 f. SAC !!__J 

ıim<ienberı cereyan eden bidlseleri 
-~ .ıcarııla1TiıY• çalışıyorlar. 
K:ULüpbanede, bli.yük ocağın yanında ... 
iti lııoltukta bk adam uyuyor. Bu ada
mı laıMmı:rorlar, ismim bilmiyorlar. 
8'lmek için de btr şey ııapamıyorlar, 
lıekn gün evvel bu evde hayat vaırd\: 

t>;,yjd Collarsan bir sabah. idctl ü
-c "'1>l 9 uı do~rı.ı kalkm Lı. Step
baıı•. o Jh· h Colla.nan•ı bir P" ··r..-a ckı
ha hu,y'tU'L buidu~!lnu sanıyordu. Fa· 
1tat jy do halırlıyamıyoı. O günden
berı bh stirü adam o koclar çolt eey
ler J<1nhılı:ı.r kl zıhni :ılıu.t oldu. Sarı 
7\iZu pardes\lnün yak ılığı ile örtıll
miiıl ~li< müfettı;I ~larib:I Lee, 
Saln~JalllH hastanesi"l1n doktorla.'\ 
ıaz8'ecUer, evet h&psl o sabah ne ol
qunu anlamak !'teınlşler, k8ndiei
• biA• ıür\l sualler $orınnşlard1. step .. 
ban on1arır .;öy'e ~nJ:ıtrr. ,5Lı~ 

cMOSyo Collanan kühtphanede ldi. 
....,.. kahval'tmın ven • .ııot6rml'lltllm. 

Salondon ııeçerken bir kö>ecW! duran 
ve kttmuı b~üm.umu He mühl.lrlen.
ntiş beyaz bır zart gördi.ım. Bu mek .. 
tuıbun üzeri Mösyö Colla.rsan'a yazılı 

ld~. Derhal ıcütüphaneye dondum, 
mektubu l\IOsyo,ye verol:'"(l. B1rden-
b1ıre sarardı. Titr~k bır &4Mle bana: 
cDaba ae duruyotsunuz. haydı g•di
niz beni yatnıı bırnkınız, yok.sa sız 
efe ona mı tnışıyorsunuz?, dedı. Bu 
son cO.nıledcn ne de:nek istedig;nl 
h~l.A bılPmiyorum. Ç•ktırn \o·e ıekrar 
tağl.rrr zanni:e saat on:ı kadar bekle

dim kahvaltı.ııu hep be. '3alte bıti
fl!r ~'e beni çağırırdı. Sa t on o:unc.ı. 
salona dolrL yüri\dı~~~1. Tam bu sıTa
da bır otomobil ev:.n Cr, e d..;r""..ı 
ve borl!ıi kapıya. koştu. S:yah gözleri 
parlak genç bir ıdanıdı. Kapıyı açaı· 
açmaz «Stephan, l\'tOsyö nerede. Mös
yö nerede. onu görmek l!t.yorum~ diye 
bağ:rdı. Çabuk cf"Vap v&remediği.nıti 
ıorereıı. beal ıoımara itli w kütlıpl:ıQ-

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

tcabında güacle 1 kaşe ahnabi Ur. Her yerde puD11 kutuları 15l'arla isteyin~ 

a ' f • - ' • - - : • • • .:. · ' ~ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
bıaıe gllllü: 9/1/942 

M. K. N. Marlıa 

103~ i:!B 

ll55 SK 
10'19 WK 
1<!41 ws 

72t3 eve 

No. 

18873 

llubtellf 
JJ 

1130 
100 

MHıtarı 
Kilo Gr, 
---

9 000 

490 000 
18 000 
MI 000 
o ~2! 

Değen 
LI. Kr. 

744 33 

ıeı 40 
74 02 

286 76 
70 64 

Teminatı 

L. Kr, 

56 00 

14 00 
5 55 

21 51 
5 35 

E:oya Cin!! 

Uzerı taklit deri kaplı içi tı>eıt kadl!e 
ile mü. &let mahfazası. 1 
Ağaç limon sandığı •F. soğuk hava> 1 
Ağaç çerçeveli fotograı: resim 1 
Ata<; çerçevell fotoğraı rc'Sim 1 
Hd tarafına sello!t 7apıştırtlmıf aba.. 
Jurluk )pelı: mensucat. 

Yult&nda müfredatı yazılı e>Y• 1549 aayıı. knı,"n muclb;,,ce 9.1.142 de Ecnelıl\Ye göt\ırülmek üzere açılı: arttmna 
ıu:rellyle satılacaktır, Satıştan üç gün evveline kador C$Y• 9 - 12 arasında görtllebillı·. Satııı Reşadiye caddesl:o. 
dekL Salış Mikltlrlüğllnde sa&\ lS.30 dadır. Kanuni vesikaların ıbrazı ve t<!mlnat aıtcelerinln satış günü saat 12 ye 
kadar yatırılmaoı lAzımdır. Bu eşyadan maada mublellt jarinlerde mUteferdk eşya satışı yapıl'!lllkla olup listeleri 
solon ilan tohlasında asll><lır. 4111> 

Oetlat Oenizy~lan lılatmı Umum Müdürlüma ilanları 
7 2. incikanundan 11 2. incikanuna 

(c'ahil) kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak Yapurlarm iıimleri. kalkıt 

ırün ve .. atleri ve kalkacaklan nhbmlar. 

Karadeniz battrııa -
Bartın hattına .... 

Mudanya hattına 

Bandırma hntLııa 

Karabiga hattıcıa 

Ayvalık hatt•na -
bmir Birinu Sür'at 

&mit, İtnro'ı' ve Ayvalık 
postalan 

NOT ı 

8/1/942 l'erjjembe postası yop~mıya.. 
caktır. 

CWnartesl 18.00 de (Analarla) Sirke
ci nlıtımmdan. 
NOT: (İf'arı ahire Jı:adar baıtada blr 
posta yapılacalr.lır. Ve bu posta ine ... 
boluya kadar gidecektir. 

Çar,a rn.00. ve Perşembe ve Cı.wna 
16.00 da (Marokaz), Cumartesi 14.00 
de (Trzk} ve Pazar 9.50 de (Marııı... 
ikaz). Galata nlıtmıııl<lan. 

Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak), 
Galata nhtınııııdan ayrıca Çarşamba 
ve Cumarltısl 20.00 de (Ülgen) :rop
~ r>hlımından. 

Cuma 19.00 da (B•JF&a) Tophane rıh
Wnından. 

Çarpmba 12.00 dl? (Mersln). Sirkeci 
pııtımı:ntla,,, 

Pazar 13.00 de (İzmir} Galat.ı rıhlı-
muı<l:>ıı. , 
NOT: Gidi~ ve dönü:;le Gelibolu ve 
~anak'k'..-ı~eYe uiirıyacaktır. 

h'arı ahire kadar İzmit 'Vt: Jmruz. 
J)Ostaıarı yopılmcyaco-ktır~ Ay.vahk 
ı:ı.ostası ho.ftada .bir Y,apılacak.tır. Bh· 
fürt;:ı Çarşamba günü kalkacak pos
ta Ayvalıktan dönecek ve müt•akir> 
hafta Cumarlesl ııünü kalka<:ak po•ta. 
tzm1rdeıı dönecektir. 

Vapur seferleri hakkında her türlü mahiınat ı:.şaR:ıda te1e-toiı nu
ırıara1arı yazılı Acentelerimbden öğrenilebilir 

Galata Ba~ Acenteliği Galata rıhtunı, Limanlar 
Müdürlüğü binası altında. 

Umum 
42362 

Galata Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis
lilf binası altında. 40133 

Sirkeci Şube • Sirkeci, Yo1cu Sa1onu. 22740 
(114) 

Belediye Sular td· resinden : 
Soğuklar şiddetle dcvaır: ediyor. Bır cok abonclerJm,zln saatler• dondan 

0

paU1yor, saatlerrni dondan korumak: için tedb:r almaıarı ıuzııınunu abonelerimi ... 
ıe bir kere daha hatır· t.:ız. •4S• 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
nuğdoy ... oruma ..,ergıslni.rı k.aldırılmast dulay·sı.ıl~ 

"!o 4·0 rütubelli ekmek !!atinin 15 kuruş 50 santim ve 
~5 ku'\ıış 50 st'fit.m o ... "lıaK' tc .. blt t.dlldig.i lJ~n olwıqr.. 

' 

c950, gramlık ve 

Francala :atiiıln de 
.(1151' 

j 

7 2. ci kanun 1942 
18.oo Program ve Memlel<et saa.ı 

Ayarı. 

18.03 .M(lz)k: Radyo Dıuı.• Orkes
trası. 

18.25 Konuııma (Dış Poh..:ıtn HA-
dlselerlı 

18.43 Radyo Coc•.ık KlübU. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajans 

Haberleri. 
19.45 S<rbest lO Daıtilta. 
19.55 ::\!ü.ıik: Su<k>H Malı:amı:ndarı 

Şarkılar. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir 'Mal'I Öğrenf;yo-

ruı - An ita ra MB>"Şı. Ha.111 
Bedi Yöneljjen. 

21.00 Ziraat l'akv!mi. 
21.10 Müzik: Fasıl Hey~ti. 

21.30 Krnuı;ma (Sağlık Saati.) 
21.45 Milzlk; Rlyase!lcumhur Ba°" 

dosu. (Şe!: İhsan K~r). 
22.30 Memleket Saat A,.arı, Aja.ns 

Haberleri; Zira.al, E~ham--Tah• 
vilAt. KdmbiyıJ ı ..,. , 

sası (Fl7at}. 
22.45 Müzik: C02.1'and (Pi.) 
2~.55/2~.oo Y:rrınld P•xıgram ve Ka-

panış. 

• fJ 

TÜRKÇE NEŞRİYAT YAPAN 
YABANCI İSTASYONLAR 

(Türkiye Saat Avuı ~) 

saat Metre 

Almanya 6.45 1339 
325,4 
49,92 

• 19.45 25',31 
Sl,22 

• 21,00 31,22 
1339 

İngiltere 7,15 31,32 

• 12,30 19,60 

• 14,15 19,60 

• 18.45 19,60 
31,32 

it.Wa 12,15 19,70 
25,21 

> 13,10 25,21 

41,55 

• 18,20 19,70 
25,21 

• 20,50 25,21 
41,55 

Amerika 18,30 19,8 
Bulgaristan 19,15 352,9 

İran 20,00 48,74 
Filistn 21,15 44,9,1 

Romanya 21,25 32,4 

Rusva 22,00 43',23 

neye koştu. MO!yö ColJars~n ıam o
danırı urtası.na::ı. boyH.• boyunda u· 
z.anmı.,,. va7Jyettc duruyordu. Ölıullşe 
benziyordu. M~hul ada.n üZerine e
ğilch ve ~cuHarsan, Coll .. r!ian. b1.. l 

ifitnuyor muswıuz?, dı')e seslenn1~yt: 

baııladı. itmı.f edeyıın kı <İ<'h.;elli k01'k- 1 
muıtum. lli ..ı.ı. on a ger.~ adam dcg 
rult.!u \'E> b<:..!!3; ı-fl:::ıy odasın ... go-

tupı dnede. o .. .;\ yanındilkı eski tı:ol
tuk~a uyuyor, qık bten1 .. yo~. $3~ kl3 
berber kalkıyor, cgecelcy n gcleccg.r:u : ~) 
d ,>c .. ·~k çıkıµ gi<livor. Tat. konuwan , .. 
"c yLlZL·ııct _, y . .r.: akan hLr adam. ı t 
}.1:ıry oncian k.o ~muyor, S"1>hrı.n da ' ~ 

ayn !lkırde. 1 :~ 
Hı. ad hıın gece~eri gelip k "°ıJpha- ıo: 

nede k<'.lıran.ıkta. ı ~·umasl h!zmc~ilc·re t ._~ 
g ı ge .) 01 Ac ,;a nlc;in geliyor, ne- 1 ~~ 

FRANSIZCA 
Fransadan mezun, ekalhyct 

ilkokul Müdürlüğünü ve rcs. 
mi Ortaokluda fransızca öğ
retmen vekillığini ifa etmiş 
ı,ir öğretmen hususi fransızca 
der•kri vermek arzusunda... 
dır (MM) rumuzile lst. 176 
Posla Kutusu adresine yazıl... 

tUı:etiın, ne)·C Llğradığ.r ı U l on 1, 
01.mcın.lş, faka~ ~·a'l4)1f'l dı.; i 
det:?~ dedi. Ve yerden ... ır .. ..ı.ı:l aldı, 

Bu ıntimal, demın benun ~lösyuye 
vurdıg:n, kı .111L' t 1naı.r.u ıle ınUhi.ır
lennUŞ rr.c.~t..ı.pıu. ıyı lıııınıyorıını. 

M~hul adam blı11nlc b~. ...;;ı.t ka kıs 
kaldl, CollarMn'ı ayıltn ıy..ı 1 .:.• .,..t. 
Fak t -.nek;erı bo~ g.::l, Ba:1ıa 1; ..:

rar cLondraya don;..yor,...11, sız. de gei
n1ek ıste" mıı.sııuz.: Ye,..('nl Arthur 
Collars~ln•a h:,bcı- ver r.:.a1 .:; onun Si"' 
ze J.iUyltyeceğL he.r§eyl yapınıı. Beiki 
polttı sizden birçok şeyler 1101·aeak. 

belkı de polis müfetlişı Mar!bA Lee 
buraya geleccktır; onıı bni.Tım. Bn
dık;erınız.1 ona söyieoyuı z. s.ze ya. d:ır. 
için c!inden ge:e~ yapac::.k·ır. Ben c.l.e 
tatn;ıcağtTT' . .> dedi ve gıtti .. -

Jialdkaten herşey bu adamın söy
lediği gfb\ oldu. Ertesi gün miiferılş 
Lee geldi; Collarsan'ın hi.Zmetçı!erl o
ıan karı ve kocayı. ~orgu)·a çekti. 1\Ieç- ' 
hal adam da o gün_denbtrı geceleri J 
e'{de kal1YO>:. oto:-11.obille a:eLv~r. kli-

y Vô. ly;..c;<tk. ~ 

L:oliarsan'ın yazı n1asası üıennde .. ~ 
bir lan1ba duruyoı.". Kl ıln~ s t'lL ı"l<iıen \.: 
pek <ıı. ışık çıkıyoı·, e:;ki e~yaya, av .:~ 
h- i. ... rııl., kUap ratlaı·ına donuk • 

gO.'".:let verlyo •. Ocağın perdesi ilize- _:~':~~~':..~~':"'..':':.---------
rinlıc bit kesile. baş a:)ıh duruyor. 

1\l("Çhui adam, he-ı· gcctk;; g~bi Col
larsan'>n koituğun.ı olu..nı~. i.Sl;'"ah:ıt 

ed.) o: se- ı~ " ıçinde fıdeta neresi 
du.) u .yur. 

Fakat !'!alona l\'Il&n kap.ı<la bir çı
hdt oluyor, Acaba bidsi klbı-it ınj 
yaktı?. Bir parke t:ışın:t. mı basıldı" 

fi r si gtlıyor, koııının kolunıı çevlırl
.voı- u :tsl nı;? B~lki Stephan veya 
Marydil'. Fakat bu şa<ıtte nkin ııeı
ainler? Uykudan uyandırıp meçhul a
damı!l adın! ıı:ormak: içın mt? 

lfayıt. Gelen adan"t Steph::ın Ueğıı

tHr Bu sıl· ıh eibi~e gtymtş bir adanl· 
dır Yüzunse sıyah RU.&ke var. Bır 

h.ı.11ı,çcr ve bir cep elektrik fetleri ta
Sl.YOr. • (Devemı var) 

• TAKVİM • 
llum1 1351 Ka8ım Hlerl 1390 

B. KANUN 
61 

ZİLHİCCE 

~5 19 
Yıl 942 Ay 1 Vaijaı: 

VAKİ"' 
Ezr.nı 

il. Kanun 
S. D 5 ıı - -
7 25 Günee :ı 37 

7 
1216 Ölle 7 28 
14 35 İklııdl 9 48 
16 48 /Uqam 1200 

~arş~ın~·~ 
18 26 Yalol 1 39 

5 37 iaııhk 12 50 
~ 

Balkan DenizK b ft"k? 
Harbini Nasıl ay e •1 • 

Yuau: RAHMİ YAGIZ -- :'lio. (>0 --..1 

Yangın yerine dönen Barbarosta sal). 
kalanların maneviyatı da bozulmuşfu 

- Amiral, Donanma Kı.ııman.. 
dam siz.,iniz Beyefendi, bunun ak.. 
sini iddia et.ıniyoruz .. yalnız biraz 
istirahat etmeniz lüzumu aşikar .• 
buyurun g~lim! 

- Gitmem diyorum sille gı.de ... 
mem! 

Vasu· Bey, Remzi Btye bir işa... 
ret yaptı.. i:ki zabit de Amiralin 
kollarına girdiler, onu zorla, ,ü,. 
Nl<Jercesine bir hareketle zı,...h 
kule<len çıkardılar, Amirali kama.. 
rasına doğru yürüttüler ... 

Ra!miz Bey iki adımda bir ay ak 
direyor, gitmek istemiyor, ava.zı 
çıkt;ğ; kadar haykırıyordu~ 

- Allah topunuzun belasını 
versin .. verdi ya işlıe .. ~den ne 
lstiYQrsunuz, beni nereye ve ni~i.n 
gö\ürüyorsumız ... 

Süvari ile Erkiinıharbij"C Reisı.... 
ni.n böyle yapmakta hakları var. 
dı .. aldığı on yedi isabetle yangın 
y.erine dönen Barbarosta sağ ka.. 
kınlıırın maoovıya.tı da fena halde 
bozulmu§tU .. birkaç dakika evvd 
iki genç zabitın yaf.a·k çarşafını 
teslim bayraifı yerme kullanmıya 
kalkıştıklarını ve buna ancak si. 
!ah çekerek mani olduğınıu gözö... 
nünde bulunduran Vasıf Bey, A. 
miralin uğradığı muva2<0n<> bo.. 
zukluğınıun g<'mide sağ kalanlara 
da sirayet edeceğini hesaplıyarak 
bu çok buhranlı zaman çer~-eı.-e. 
sinde böyle bır paııığe uğrama•k.. 
tan onları kurtarmak için Ami.. 
rafi kum.anda mevki;ı1den ayır .. 
ınayı, kamarasına gotürüp yata. 
ğına yatırmayı düşünmüştü. Ve .. 
hiç şüphe yok ki bu tedbirinde 
çok haklıydı. 

Baııbaros süvarisinın de bet~ 
benzi kül kesilmiştı. Nerede ise 
o da bir ruh paniğine uğramak (i.. 
zereydi .. Anıirali tam zamanımla 
kumanda köprüsünden kamarası.. 
nanakleden Vasıf Bey tekrar zırh 
kuleye döneı,hn Barbaros düş ... 
man donaımıasının atest altımla 
dönii§ÜnÜ ikmal etmiş, o da Bo.. 
ğaz ·ıstikametiıDde yola koyul. 
muştu.. • 

Ramiz Bey kamarasında da ra. 
ha! durmuy-0r, avaz, avaz haykı.... 

rarak beddu.:ılar, küfiır!cr savuru.. 
y.otdu. Amirali ieskin etmek ça... 
relerinin yolduğunu halleden ve 
şimdi fiilen emir ve .kumendayı 
ele almış bulunan Erkanıharbi~ 
Reisi Vasıf lky tki zabiti Amiralin 
sinirlerini yatıştırmak üzere ya ... 
nında bulunmıya memur ettL Do. 
nanma Boğaza doğru ric'ate baş... 

HİKAYE 

En büyük sevgi! 
C2 inci Sahifeden Devam) 

ka1btm sızhyarrık <la olsa bunu yapma-. 
Uydun. Scvdigini meı;·uL görmekten 
d,'llıa bü7ük fa.adot olabilir miydi? 

Vefasız nlşan1ı,yı aramak ıçin ~e-h
r:i.n karanlık sokaklarına daldım. 

•O_. nu bir gaz.ı.o<>da oturutkcn bul· 
dum. -KJrjiı:>ında <;ok boyalı ve bnyv.ğ.ı 
blr bnr kadın·ı vardı!.. Onunla öyle lft
übali, te?kl.ıfsiz idi kı, k:.dıııın Adi şa .. 
'lt:aiarına öyle cand<'.ln mukabele OOJ.... 
yordu ki ... Eyvah zavallı Sclmacık!.. 

Biltün urarla'rıına, ricalarıma raJt .. 
mEn. m~lıendlsi bu ko otlan ayırmalı: 1 

m-ümkUu oln1a-dı. 
:tıci.şanlısu1da göl'dügü. bu çirkin ve--

1ruazJık hassns kızı faz_la sarsmıştı, te
selliye muhtaçtı. Bu vazifeyi üze.-.lme 
bc!'.ı ::..ldem. Bütün kuvvetimi sarfı;df ... 
yor:uyni ı..a.nı&ncİa tuhaf bl-r ümide de 
kapılııyordunı. .ıı;-Kimbilir? .> - diyor 
dımı - hekk.i ne:ı gllııiin blr!nde ... ı 

Son ıb:dıarı~ m~'um biT gıcceslydi. 
GıinleTdenberi krsilm&yen yağmur hll
Hi devanı ed.'yor .• zavallı Selmaclk ay-. 
lardanberl yattıg:ı yata!<ta son r:;::ıati

n>n gcldlğlnl anlıyordu, ev matem 
içinde idi. 

Bir ara ı:özlerlni açtı, odada l>erıd<oıı 
ba.·ka klm•e olmadığını anlayırıca 
yaklaşm&.mı işaret etti. 1nHtili blr ses
le fısıldadı: «Acoha cO> nerede? .. > 

BİT aıı karşnrida ölmek üzere bulu
nan bir ha•ta olduğunu unutarak ba-

Ladı ... 
Bu gayriımıntazam ric'at bu 

panıkimsi geri çekiliş bin güçh.i'<
Je başarılarak •m öııJ<' Mesud'~. 
onım arkasından Mecidiye, Asara 
Tevfik, Barbaros ve en gerkk ric ... 
ati, ateşi ile himaye eden Turgut 
ohnaılı: iizıere Osmanlı ckınıınması, 
en frci dıeniz sava~ ~artları .:ılt:n. 
da ve bin wrlukla Boğaza kapaı:ı 
dar attı .• en oon dakikada Ba.. ba
ros dümenine de bir isabet ''n~, 
şimdi dümen de i,"1cmez ulmuqtu ... 
·b>nbu· gayretle Barbarosu rıaı ... 
maktan kurtaran Erkim:h • .ı biyı• 
Reisi ile gt-:ınıi süvarisi Kl.r "'i'-l 

önlerine kad:n zorla gpJ<i, 
Düşman dona11ması BJ.L ,ı.ı. -ı-. 

haline kadar Osmanlı filo,, r r, ... 
kip ve :ıl<!ş basktSl altında bt.lur. 
durınu~tu.. ""'hil ıstıhkiımh<!'ınııı 
~teş m<.'IlzHi dahilinc gelince, bu ... 
radan 6Çılaıı ateşle durmak mı>c
buriyetini hisseckn Yunan donaı, ... 
masl \etın dövü~ün takip ~~th<.ı .. 
sına nih~yet verme'· mt'Cbu. y(' ... 
tirde kaldı. bir a: evn l ma;;liıp 
\'C rı.~lmr c ·ı..;. O• _ aıı' ı1~

ırmdan bu sefer ı ter bayraı;ıııı 

dalgalandırarak g.rı) c dönmü .. 
Ve, daha yolda ikPn bu zafer ve 
k:ı.nh ricniz havaşın.ı ait tef<'L'riia .. 
tı tt:l~i~!t• k nrli Bahriye N'i:ı:.JT<' .. 

' tıne muıueliyordu. 
Sabahleyin hurucunu, ;kınci 

bir dEniz zaferi ttmennisile alkı~ 
Jıyan istihktı.mlar, Barbarosıı'n 
harahl halındc ve bozgun;ı 1( ... 

rlyart 'i Baga.z dönü-ilindl '~J.
kar~ılatl.Jar. za!er mar§ı , . , >< 
için ;ahile dıziJn,ı.ş bulunan •J,1,· ... 

'Cio muınkalar y<'Tle·ine çekrld . 
Mondros dföiı. harbini ıt ll"ış 

bir hezinwUe kay Jcdfn Osmanlı 

donanma~ı Niua~·a ı;cldi, tkmir 
mahalline funda ed<>mk harbn, 
vukuatını ve zorarlarını tcd~ ik 
ve te>bite koyuldu. 

Barbarosun yarala•·ı sayıı< ı. G. 
mi1 on ~-edi dakik .. '\ siiren muiı~. 
r bt<le tam ı•n St:klz ı.sabet almışı 
yanı hfc dakikada bir, 00.,<;mar 
topları Türk Amiral gemisine bi 
isabet kaydetmişti • 
Yaraların su kesir111 n·li_ .. u. ı~:ı. 

.Jı<,t eden ve tehlilreli olanlarııh1 

muvakkat palt.: rle yam~ \ pı

larak kapatıldı. Ancak akşmn ııs... 

tü kendine gelt-bilen Doııaıımn 

Kumandanı harbin tafsilatını ve 
feci neticesini gösteren raponı ha ... 
zırlıyarak Umum! Karargaha ve 
Harbiye Nezaretine verehi:lmişti. 

(Devamı Var\ 

gırın:.ıit ı.st<"d.tırn.: •1\.Ierhaırıet ... Nıçinf 
Niçin,. Benını de bir kalbim olduğll'O\l 
dti§ünmüyot'6t.Wlp , 

Kendimi topladın) vt: isteğini yer1· 
ne. get.xdlın: Hemen bara koşnra:: nrlt
hendsi a_ldımt.. Selmacıi< sevgl?!.-,.i 11.n 
kollan arasında. babt;yar öldi.i D 
da bana bir 'J.is 1 ~.ı.adet vardı, ev 
gillmin mes'ut ölınc:tı için y:ı,pt ,m 

fednkhlığın manevi nıfikii!atı .. 
Onu ölüm yntai{ınd<ı btı vef.-uııı 111· 

şanhy1 dfu.ündilı rn !le tı::e btu ·' 

çan1ur.1 S()kaK o da r kı ·lnü ara 1).: 
koşturan o io): 

EN BÜYÜK SEVGİI ... 

----·- -....... -.--.. -
~-~ 
' .BiR BAYAN ~ 

~ iş Arıyor ~ 
~: Türkçe. hansıLcn ve A en ,,. ~ 
~ ca lisanlarını bitil m:Ut!nede il 
~
! gayet seri yaza' , cıddi bir mü• ~ 

es:ıesede çahşnwk üz~re iş arı- ~ 
~ yor. S. B. rumuzuna 176 htaıı- ~ 
~ bul Posta ıc;ıtusuna müracnaUarı. ~ 

-~ıw": .,.. __ ,.. 
ra:: ~:.: _ ... 

Sablp ve Başmuharriri Et.om lnel 
Beni~ - Neşriyat Direktörü 

Cevdet fu'.RABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAAE;l 

Devlet Dem iıyılları ıe Lim anlan 1 ıletme U. idaresi İlinlaıı 1 
ll!t>bauunen bedeli {1950) lira olan ıo adet 150 m/m. ilk, 5 adet 2ot 

m/m llk Tev:ı1 vanası taahhildUnU ifa edem)•en n1ütc-ııhhldi naın ve h~s..ıbına 
(23.J.19421 Cu'1>a günü saat (14) on dörlte Haydarpaşada Gar bin"'1 d,ı-.; ... 
Undeki k:onlisyon \.nratından pazarlJk.la aatıa a-hnacaktJr. 

Bu lşe ıirmek lstlyenlerln C211Zl lira i50) kunıtluık K> ·t teınin<lL v• 
kanunun tayin ettitı vesalkle blrllkte pa:ıarbit c!l.nü ~atine k:lds!" k~ml~t,na 
müracaotl;;rı lılzımdtr. 

Bu işe ait ;arll'lııımeler komlsyon<l• n parasız olarak dağıl•lnıaktadıı 
•96> -

BRONŞiTLER E 11 TRlN HlKll ElR[M 

-


