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İıılanbul ~ Son Telcraf 

Gazeteye (ÖDderiJeD evrak i~de tdilnın. 
- . " 

ETEM iZZET BE:llfCI; EN SON TELGRAFLARI VE BABEBLERI VEREN AKŞAM OAZETEsı 
=========================================================================================-='--~-~ 
TÜRKİYE 
RUSYA 
AVRUPA 
İNGİLTERE 

Türkiyenin Sovyet Rus
ya ile dostluğu hakkın
da Bay Eden'in teyidi 
beyanatı bir hakikat ve 
vakıanın ta kendisi ol -
maktan ba,ka bir,ey ol
madığı kadar harp so -
nunda Anupa mukad -
deratının Rusya tarafın
dan tanzimine Britan -
ya hijkı'.imeti tarafından 
müsaade edildiği habe
ri de saçmanın saçma -
aıdır •• 

,!ozan: ETEM iZZET BENiCE 

llarbin i~i.nde harbin sonrasını 
düştinınıek ve milnaka.şa etmdı: 
belki Yersiz farzedilcbilir. Fakat, 
muharipler içio ohluğu kadar 
harp dı§ında buluıı:mlar kin de 
gaye harpten ve zaferden ,-;,nrası 
olduğuna göre mücadelenin nab. 
zmı ve . . ld .. qeyrını e c tutmantıı ve 
go,teril<rin icapları dahilinde 
~~birlenıneıNn, ıııiltalea vo hü. 
unı vtinı"tm- . hl' .. k L- • · ... nın ıyu cııcmmı.. 

-

SOVYET TEBLIOI 
• 1 Başvekil • 

ileri hareke-
l i Ekmek tevzi pro- timiz hızla 
11 jesini bizzat tetkik ·· 

CENUBi 
Amerika 
da harbe 
mi giriyor , __ ediyor I 'devam ediyor 

Yeni satış 
Yerleri 

Açılacak 

Bu sabah Vila
yette bir içtima ı 
yapılarak kar
nelerin tevzii işi 

'.' tetkik ediliyor , 
Aııil<ara, 19 (Telefonla) - Ek- I 

n:ek tevzıa1.ı Jç-Jn haıırlanara-k 1 

Heyeti Vokileye sevkolunan pro- : 

ıc ilıer!nd~ hükılmet tetkllrl<ll'<! ı 
ı buşl •mışt>r. Bu işle blz:uıt Baş
ı V.f-kilhniz Doktor B. Refik Say. 

1 
dam ~1 olmaktadır. 

iDevamı 3 dnctı Sahifede) 
' 

FIRINLARDA 
Bu Sabahki 

KALABALIK 

Kınında iki ayrı cep
he teşkil edildi 

Londra 9 (AA.) - B. B. C.: 
Son Sovyet harp tebliği: İleıiiı 
hareıketi'tlliz hızla devam etmek.. 
tcdir, Alınanlar cephenin muıh • 
teM ke.;.iımlerinde llğır zayiat 
verıneıkte devam ediyorlar. Re • 
jcrdc de taarıım inloişaf etmEOk. 
t«lir. 

Ukrayna ceph<>si 9 (A.A.) -
Ofi: 

Kmmda vuiyet a;'<lmlanmağa 
(Devamı 3 üncü Sabif•d•) 

Fransız · Alman 
münasebetleri 
bozuluyor mu ? 

Riyo De janeyroda bir 
konferans toplanıyor 

Bueno. • Aıres, 9 (A.A.) - Na•ır
lar Meclisi R.lo konferansına lı;tirak 
edecek Arja.ntjn rutuahhaslarına wri
lecdc son tallnıatı test.it ctnı~tir 

R.esınl mohfillerde bu huıuota hiç 
bir tel' söylenn1err.tkteoir. Boonnla 

(Devamı 3 üocU Sahifede) 

Finlandiya 
Rusya ile 
sulh yapmak 

istiyor/ 
Stokbolro, O (A.A.) - S1ok· 

V• • h ""k.r.. • lı<>lm'de hasıl o!mı k.ınaate göre 
iŞi U umefi iki Almanlorı.n uğradııklan mıwaf!a-
•• I "" 1 k ki~iıLk'lerd.ın endişeye di!yuz U rO Oynama şen Finler Rusya ile sulh lkdet-

18 itham ediliyor meiı: ur.~~~~.;,mın son 
Bem, [ (A.A.) - •Die Tat> gaz- günlerde Stok'1olın'u ziyaret el· 

MALEZYADA 

Japonlar yeni 
bir taarruza 

geçtiler! 
---•ı---

Garbi Malezyada İn
giliz ric'ati devamda 

Londra 9 (AA.) - B. B. C.: 
Gırrbi Malozyada şiddetH bir mu. 
~ıarcb~ cereyan eımektcdrr. İngi. 
Jizler Kua\a Laınurun 80 ki:lo • 
met.re şinıalirıde bulooan y~6 
hatta dümnaoo ş:dddle •ka.rşı 'Joo,y. 
ma.kt.ıdır. İı>gtli2 kıuvvet!crini 
yan<lıı.n çevirmeğe mı.vaffalk olıa.. 
rnryan Japonlar, şimclli ş;malden, 
Cenupta Singapura giden şianen.. 
difrı- hattının i.k: tarefındıa bü • 
yük bir taanruza giirfşınişlerdir. 
Japonlar, İngiliz hatlarına giT • 
diikler chetle, İngıllz kuıvvetleri 
fal'bi Malezyada Slio ncl"ıriniıı. 
tenuıbuna çekı:lrn'şle.rdiır. 

---· 

GARiP 
BiR iŞ ! 

Bazı menba suları bir yıldan.. 
b•ri kesildJği hnlde el'an haL 
ka ağızlan bu 4uJH"10 isim. 

... 

• 
Birinci lnönü Mu-
harebesinin mutlu 

yıl dönümü 
• 

Zaferle biten 
büyük taarruz 
21 yıl Önce bu 
gün başlamıştı 

Bugün birinci İııiimi zaferi. 
niı:ı yıldönümüdiir. Bir taribla 
seyrini dfğiştirftı büyük ,._ 
fe.- için kahraman Türk ordu. 
su 21 sııno evvel bugün, kahir 
müstevlinin üzeriDe &tılmı ·n. 
Düşman İkindkilnıaııun 1 

sııııda Bursa, Uşak eepbelnin.. 
den Eskişehir ve Afyon isti. 
kametinde mühim J.,ıvvetler 
sevketmiye başlamı~ı. Bn ile. 
rl hıın%etini durdurmak için 

(Devamı B üncü Sahifede} 

İstltl~l Tar·lılmlzın ve TUrk kur ucu
fUllllll ilk ve lem<>! zaferlnı kaunan 

Bü:Yilk A.'1.1<er, M • Şef İNÖNO 
J 

Stok Yapılacak Mallar 
~eli aşikardır. O halde, harıı için. 

c ~•arbhı ~nrasnıı dü~i.innıek 
Yersız d ··ıd· • .• • egı r ve harp daha ziya. 
de ıtınıt , k • .• e arnrı ,;ona haıı-lıyon 
n1urndelo vasıt~ıdır. 

Bu _bnk>mdan 111ilı er devletleri 
~~ \~ıhverc mlilcnıayil ülkelerde 

sln.in Berlin muhlbtri Paul \~emer , ınes' bu şayla4rlll çlkmasma se-

v I • M • • ya»yor: bep olmuştu". Mart 9~0 da Mos-
& 1 U8Vlnl ne Berlir nıatbu«Lı Abetz'in Alrna.•ya- kovaya g 'dey, Fin murahhasların· 

d İ y 0 r ? da uzun •ilren ıka.meüyle birden blre dan biri olan Pasilkivl bu na21r· 
faz 'a tı·Likadar oluyor, 1 Iarın arasında bulunn1a.k'la.dır. 

~::.~~::=.::!ı;r.:!etı;. 
1 

Ticaret Ofisi şehirde 
lws •tıhyorınuş! 

Piyasada sahbnakta ola? ·n:ıen.. 10 büyük depo açıyor' fttr.ek k.Jmelerınin Pn1ardaın i~ 1-!uhaıbi·r bundan. bat.l hfı.dibeleri 1 .. ___________ _ 

'!{unun ·· k 1 . ınuoa aş3 mevzınınn hiıla 
baren evle · e <lagıtı · R.cüg ~ haber[ ü2erl~ i>ekleıne-k lfızı.ın geJdiği ın8.nasını ç.._ 7 J A p o N 
ne bu sat 1 ~ yhıe halk fırınlara tc-ha.. kannaılrlactır. Peten'hı Fransız dev-

ba rulı.rmdaın ~rmın hileli ol. • 
duJlıı hıı.kkındakl dedikoduları lne;ıltere ve Rusya arasındaki aa. 

aşını a•nın harp sonrasına ait kı 
sını arı vr- • • ya f..,,,rf.,ri t kil et. 
ınekt<'dir. 

cthn gö('tc :rı~. kE.1:--b ı ı..taJ l han k -,ı_ letini !100!11 idare ettlğindcn Abna ga- ı 

(Devşmı S üncu ÖBhtfe<!e) - - _<ı;;..v~ 3 öncü Sah f:ıe>_ I ha r p gem i-
; ı ta · ayet1si atlrıl Ilı 

teyid edecek yeni bi'r sahtl'karlık j b ld 
Beleiyeye bildirilrr:: tır: s tan u a 

Bu ihbara göre bazı menba su. 
lan tesisatlar:nın bozukluğu ~
bebılc uzun zamandir kapat.l.ınış 

biriken ticari 
eşya mii.temadigen arttığın
dan depo buhranı başladı ! 

kURivay.ı, tahmin, ııııltaıe.. "" h(i. 

1 ın daha ziyade '\lihver kaynak 
arınd ık -

A aıı. t nınkta, harp ~o-nunda 
.v
1 

rupan,., tnnzımi 1 lerinin İn. 
gı t~rl'i: R 
d • c ı yaya bırakılmı ol. 
ugıı haber vuilmektl'dir. 

;Karda e ili lendı· Ja~nı~~ p!J~i!-)~~-&~~s~.;: 
• yaptııüan taarruz eıs~uoda 1 

ıDevaını 3 Uncü Salı !ede) 

Denizaltıları· 
na karşı geni 

bir silall ! 

t 
1~Panya, lıal}a, Bt>rlin matbua. 

ğıın k adbıınun miinakaşası ynpıldı. 
nı k a ar hatta Bulgaristan n de. 
ın ° r_a,iJeriıı zaferi takdirinde ta. 

aınıJe R""' • . 
ıne.v ·Yaya ılhakımn babıs 
Yln ~~u olduğu bile Beyaz Sara. 
.,1 ·is'. ınadını haiz bir Amerikan 

\ oııe atfedilmektedir. 
Rcrlıaıd İ . 

ara _ _. e . ngıltere ve Rusya 
S>uvaki a 1 

ta.lııı,,., n &§maoın ve bunu 

VALİNİN 
Belediyenin gıttilk;;e artan faa. 

iııyeti ~ayesinıde ~ehir yolları nı• • 
hayet .lutrda.n temirılenıın'ştıiır. Be.. 
ıediye Reis mua·ı· ıııi B. Lı1tti Ak. 
Eoy bu sab:>h Eminönü, Beyarzı~ 
ve civarında teftişler ya.pımşlll'. 

BEYANATI 

1 
Jı\delliii ve yağan karlar miinasebelıtY
Je c~kilon bir kısun sıkıntıların gaze
telerim'zdEltl a.Jı;i&crln' dikkatle tak.ip 
eltim, izhar olunan temennilere işti. 
rak etmlyecek bir kimse buhııamaz 
elbette yağan karlar anında kaldırı-

(Deva.mı S üncU Sahlfede) 

kTu'Va2Ör, 4 muhr p, •b;· gaı: bot, 
lıır deıı&altı. yan ce,, an 7 haırp 
gll!Yl•:sı k;ı,ybet.m şlerdlr. 

Lorı<lra 9 (A.A.) - B. B. C.: 
Amerikan Bahriye N(ızMCtinin 
tebl9ğ .. ne göre Pasllf.:ik Okyel\ı.l • 
sunıda bi.r Amerikan derıı:al'tısı 'bıır 
dii.,<;ınan na<kJ.iyesile onııır b'n ton.. 
lıuk üç Japon ticaret gemioôni ha.. 
hrmıştır, 

Londra 9 (A.A.) - Bir d.enıız 
c,'ksperı İng'Jtcıenln denizaltı • 
lar, bir !kerro hasara uğraillktan 
ronra artılk kurt.uhnalanna iıml!ıiın 

(Devamı 3 Uncu 5ahifede) 

gerek ~a;6 .lı~ar he:vo.nna·meooinin 
daki mille~ ıçaııde ve ıı:enk dı~ııı.. 
dan alıik 1 ve dt>·letleri yakın. 
d a andırdı"ı . 

a karşıhklı s •. aynı zaman. 
t.,,irler y noktaı nazarlar ve 

•ratmı.-8 L<- • 
Yete sokuldu· , Yarar ""' vazı. 

Diğe-r taraftan Vali ve Belediye 
Re1si B. Lı1tfi Kırda.r şeıhrin kar. 
dan temi2 !Rnmesı h aıkılrn>da ,şu 
beyaootta bulunmu tm-: 
_ :- «Son günlerde havaların fevka-

Yunanistan
da Akrabaları 

Olanlar 

=!HARP V AZİYETI'== 
26 lılar be gu ıntıhakkaktır. 

dilıneııi • ..Yal>lıanıesini11 neşre. 
tu nı muteakip .. ti' . 

nlarda 1 b .. us ıste bu sü. 
lıeyannaın:n~"" ettirdiğimiz gibi 
en büyiik h h_arp '-Onrasına alt 
ni: Milletı 1

'. l!Sl~t>ll rinden biri. 
ile kencı· "~•n ~ılediJde·ri rejim 
ın.,le...: '.

1 
C!lı<lileriı>i idare et. 

Aybaşından itibaren 
tekrar erzak gön

derebilecekler 

Uzakşarkta Japon harp sanayii
nin takati ve petrol için harp 
( YAZAN : t. S. E SK 1 BÜK RE Ş ATAŞE M 1 L t TERİ ) 

., ı e l'k 
rızası ol : 8 •h devle-titrin 
ş;kli"" me ı:kça &razi d • · 

gı Yapılın egı.. 
ediyordu 8 llfttası eı.ası reşkll 
d • u asla harp 

a •u ve b . sonrasın.. 
' u ınılleti hın şu ve b n, şu ve bu sat. 

. • una ı>eşke _._. . 
Dııı b>r d<"lil' 

1 
ş Ç<.ı<1lmesı. 

tarz dü<>;nc 
1 0 madıi(l gibi bu 

Y" e ve tef . 1 • 
zıddma k "r erın de tam 

U\'Vt-t \r • 
ve anlaşınadı ~ren bir karar 
dikleri · ı r .. lllılletıerin dile. 
k . "a..., sıste · · 
endılerini h"k" nıı ıle kendi 

<De a ıııı kılınalan nok. 
vounı 3 Uncu Sahifede> -

Zehirlenip öldüf 1 

Buradaki Rum vatandıl§lanın Hasköyde Kal~fat yerinde bağ. 
Yun.a:rıistandaki akrabalaTına cKur it cBeylroz• demir duıbaşında ça. 

.ı:şan 37 yaşında Ismad a.mıbara 
tuluş. vapuru ile paketler deru. aldığı bir mangala kok kömürü 
nunda gönd<'l"dikleri erı:ak ve yar. koyu.p YaOOmlı'i uyumuştur. Biraz 
drrn rnaddelcrinirt Kabulü muay. sonra çııka'll wh•rli ga;zlerin tesi.. 
yen bir müdd('t için du~durul. rile ölmıüşlür. 
rnu.ştu. Öğrendığimi.: göre bu ne.. ı-------------
vi yaroııın eşy~mın '~aıl>ulüne önü. KISACA 
müzdekı ay başından itiba~en 1 .-=~==== 

telcrar başlanacaktır. Hak"katen buna 
----------------- bir çare?! 

r- y ARIN BAŞLIYORUZ 
BÜYifK AŞK ROMAN-; 

SENi UNUTMADIM 

Bizim mahutla loonuşuyocduk da: 
- Aklın az, par~n ı:oiu:..ı: kalori1erli 

apautım:ın Lut.. 
Dlyeı-ek, de~am e~tL 

Uzıık Şanda p.,frol Haıi>ı; 

japonların Pasifikte Cenllj) lstika
met..in<1r. deniz aşırı taarruzi harekata 
girfııli'cleri ve abloka çernb<-rlnl kal
dırmak Jıçln, japun adalarını Cenup

tan cevreliyen mü lteflk: üslıerini ele 
g.e.çirmiyc çalıştığı ve bu i~te, hava ve 
deniz i..tsttinlüğü ::-ayesf.nde kısmen 
muvaffalk olduğu mah1rr,dur. Filipin
lc.rde ve MaJezya<ln devJm ettiği ha
reketler ete başka türli..I. izah edile-
mez. 

Fakat joponya müttelık ı>bl<ılra 

çemberi dışında kalan ve jaPoTI adala-
rından bin1erce kilcınetre makta bu-

lLJDan Boıı1eo ;ıd.asını n~·in lstil8ya 
kaJkıştı? Bu jaıpon taarnızunun sebe

bi şu ta< kelime il<l ifade edtlebllir: 

Petrol. ı 
japonya, yİ)'eeek ihtiyacının 1üz-

cle 95 ;i.ni kendi kaynaklarından te
mlfi ~bilir Hindi Çi.nl'don ;;lac•iı• j 

(Devamı 3 tıncü 8ahlf<'de) ' 

- - -----------

-Bu a ah 5 mu 
tekir tevkif edildi 

I 

Pahalı satış yapan 7 bakkal ve 
kömürcü dükkanı kapanacak 

Yazan: REŞAT FEYZİ ,,,. 
Bu eserin t f 'k d'l' · . ' 

- l\oIWıkavelelerdc harc.ıeı en az 20 
d.ereıce olacaktır.. Diye kayııt vardır. 
Faıkat y z~le dok.:;..;.n sekiz bıu;uık hiç 
bir k~ı • : apnrtımanda 12 - 14 ! 
dcrecl-dCtJ ınzıa hararet olmadığl gibjı 1 

kir.:cıntn elinde hiç bır mi.ıeyyet im-

ka~::ı:ı;~.1~~~ır v• zııvnıı, klrncı 1 Bir tuhafiyeci kız 
he~ kirayı i>der. hem e\'l ısıtmadığı 1 da ihtikirdan 
i~tn apart.ı1uın s:lhibine hiç blr y J 

1 
halde fatura haricı ayrıca 1935 
!iTa nldıklaı ı iddıa olunan Fitıcan.. 
cılarda nıanifatl.l'l"acı Sa·batayla 

bir h<icliıe ol e r~t a ~ 1 oı edebiyat aleminde hakiki 
ret ~iclen k aca ır. e zam';'nclır hakiki romana haıı· 
orad1L>0 ° uyacular bu eserın içinde istediklerı"ni 

IU rtnı Ö / d"kl • 'b ' ' zevk ile he ' z e 1 erı nı ulacaklar, bır edebi roman 
y Yecanını yudum yudum taclacaklardır. ı 

\. ARIN TAKiBE BAŞLAYINIZ . 
-----------=:....:.~::..:..:.:.::.:j 

1 
ya.pan"1Z Buna bir çare bul=k ,·. m a h k Um 0 1 d U 
zırodır. P..c .(l kira mu.kave1e)erJ u~ 
kalOriofeı; ücretini Jlefri.k etmek ve S!-. 
cııi<lık d•=•ınln dtişkunlüğü icbat. 
ediicUğ' t. . rde h ı ür. ·otı ödeme:: ek 
h, 'k' ··n ı r ,.•va ve t'4l bir h. çare 
ve '\lck11 ol bı ' .• 

Avramın muhakcmelt'lri netice. 
sın<l' .1-kide·..;nıun-.lık suçlulııı-a 

ı sürgı'·' c~L~sı vcr.h· ın Ue. 

A. ~EKİB 

İkinoı AsıJye Ceza mahkeme. 
sınde yemdçn bau ibti~ar duruş. 
maları yapı}mıştır 

Samsu'l tacırlermdcn Hüseyfoc 
1500 kusur liralık sat~ yapliklan , 

mi~tır Muhak<'me kıı.rar ıçiın kal. 
mıştı.r 

Y'no İstanbul İkinci Aslrye C€. 
za mahkonesi Fenerde bakkal Ni. 

(Devam, 3 üncü Sabilede) 

Tüccarlar piyasaya yakın boş ev~eri 
kiralayıp depo olarak kullanıyorlar 1 
İstanbul Tkaret Ofisi mE-nıle.. 

ket dalt!lin<lc yapa("l>)!ı stoklar iç•n 
mÜ'l:layaa ettıiği mallu'l'ı muhafaza 
e!·mt·k içm şehirde ı O tane depo 
.ıçııııya karar wrmtşbir. Bunlar. 
dan biri lstanbulda Tahir hanında 
açıJmışt>r. Diğ<'T depolar da pey. 
derpey açılacaktır. Diğer taraftan 
ron zımıanlarda vukua gelen kar 
fırtınaları yüzünden münakalat 
güçleşmiş ve bu sebeple İstanbul. 
da biı·ikmiş olaın mallar artmış
tır. Bu vazıyet ge.,·ici bıır depo sı. 
lontısı hu$ulc gctirm~tir. Birçok 
tacirler Kascm•pSfa, Fener, Balat, 

GÜNÜN 

iÇİNDEN 

Bence sulh 
yaklaşıyor 
izamettin azif 

Belit gar'p bir kehanet i>bl gô
rUle<:&k anıma. ben Avrupadakiı 

ınuhd.r~p..erin dort nala alillıa yak
la,rna1c:ta oidtık.ları:ıu iddia edece
ği~n. 

Rı...!. stepk-rt.nde Kaı&K kılıçJarı 
ka ıp ınd~kce Mlhı,:er d-cvıeuc ··azı .. 
ue \'C Pas1!;.ı~ ı:ıdal:ırındaki sok. · 
03ımunu ıtırmek uzere olan ja
ı.-onların hnroı IJindisr...ı.na s~rayet 
o'l.tırıueieri 1.C;hııxeşt ..ırttıkça ~:ı..n.. 
lar arasında su:.n tcmayüllcrı art
maJci,adır. HattA bu hau tıemoyU.l 

keliı.lC . c Oe ifade C'tmck nıum
klin de~l.dlr; zha bu bir .işby&ktır •• 

lngiliz istihbarat Nazırı üç dOrt 
gti.n evvel hl'Yanalta bulıınmU§ ve 
şöyle dem ..... 

•liu,gü:ıılcrde :P.1üıver tarafından 

bı. -;ulh ıanrruz.u bek. n<CbiUT.> 
Hiç ıuµ!ıe etmıyellm Bu bir İn· 

glliz balonu cİeıı' dir İngi\jz İslih
ba ~at Nazırını':"' "'c;st!htJarnıb 1 nwı.. 

lakı ooOrudur Ylrc lııç ıüplıe e'I· 
uuy~: .:n' Yaparıpr bu tcklilı AJ. 
ınanlar da btr bal<>n olarak uçurt. 
.nıyoıcakla d:.. Sulh Uarruıu gJ)ı 
gar . bir ıstılah1 diplomasi' dilin<> 
k:ızanc!:rml!J olo <" l Mhıv~; lek· 
llt:ler nin dk betler! bu tl'!tlife de 
mukadde-r ola~ak tJ" .. Bence, İ .d-

Ha.•köy serntkrı.~de y'iiıksek ile i"t.. 
!erle ev kiralanuy.a başla~ar
dır. Bu evler kiralandıktan sonra 
depo olarak k:ullanılrnaktadn-, 

-o---

Kayıp bir ame-
1 e karlar altın
da ölü bulundu 

Sarna:ııdıJ arl~ yol dnşaırtı ame. 
lelerinden Bilı>c;kl}; Hüseyin Ço. 
ban i.le VIH'l<>iı Halit Ka~ ge. 

(Devamı 3 üncü Sahllede) 

ı14z Nil,a'lnın böyle bir tabının· 
YürUtm•~lne 1azlıı. ebeınm.iyet ver
memelidir. Zfr İngl!tcr&n.in m~ 
kıid!"Jral>nL · ~re edeıı •dam İııgi.. 
1iı. ı lı.hbara ,~az:.rı dcğld.I:.:. Bu 
devl<tm k:tuı ve l<aderıne el ıw,-
muş qliın il>fl r, artık böyle bir 
teldifln samlmlllğioe ıllphe eıtnı-
7ecek cierei<-dc am·nıı 5leme.> vıı. 
kıHırlnr. 

Dünya hal'bin!n buı;iiı>kil seyri, 
1939 dan c·vvcliti duı;unce farzları 
üzerl.Qdc ısrar et·nek imkfinıru or .. 
tadan k:ıldırmıoıttadır. 

DUn, Nazı reiimınJın ortad..ım 
kaJdırıJm.asnu hı:de! eaı.:nenler, bu
gUn Naz•Jıgın tehliıke•41ı csarı teh,.. 

Hke> haiınden daha derJn bir gaye 
ve mtnac!J. bel _1Qn L r cı teh,.. 
i:.k:enı.n kan.ı.sında yanı japon teh1i 
«e n kar ın.ı bütU11 kuvvetleri 
Le ~ .'A. mcv:tJ~edırı.er. 

A vr 'P.'.lı naz rO-C-er JZeriDde 
r-c1.r edc-ı bır ş.:ı ki ıt ... ma gab~ ~ a
rihten ıdaır. hu.-tml almak daJ.:ıle:
tJli gOsterebilır mı 

B!'.:A1 ..ic Ul!an.I!::: bu mU!k.atcle. 
n J_1 aç \'C yoksul sey1rcial olan me. 
deııiy<'ln yiio mlcyon1"rc:ı çocuğu• 
n.ı han1 davalar111 «urbam olmak
tan kurtarm k dirayetini coster
rr.ek ıstiyecekt , Sa . .::ı tehlike kar
şıs~nda ve sa1 ı. k'h1ikC'yi bi.ı: y&J::aa 
bırakarak ku .'baıL.;.ır nm soyıstlll 
gü.~~ gunc areı:an bu ha.p, u 
tik:-e bu flkl'<l de il, f • · a buoıa d<ı
ğlı kül ha,_:.nde Avn.paya tırpan 
tmı11 o1&ı: •• ! .. .t. 
.A' ti.ip ~ rl l>, A vrupada 

l<aldıguıı S ndığMJU: son Wı!Ul' lı:!
vılc :mlartnu:. ha ı ltc.ıvurııca.'!t bir 
~ ' ~ . kudret! gos~rme.''.nc bağ!ı-
ft.ıi, 

FuPt1 be> ~ nn:vıun kf Avr:..~a. 
va yakı b! · lb rr:'!k· dderdi.r. 
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P ALK FiLOZOFU 

KIŞIN FAYDASI 
!OM!J:ll!IW 
J ~lbj =1Iın ;tY.]J 

İstanbul, U%tm yıllardan -.. 
.ta, bu sone, kışın n.. olduğunu 
&ördü. As:l ,..., hak.illi kış, biç 
şüphrstt bı.ı.dur. lstanbııılda, kış 
mc,·siminin hlikı..i1n sürınemıe. 

aine alışan bizkl'. bu hal kar. 
fJSıada pşırnıadılı:. ürır.-d.ik, 
d<rımk yanlı~ olur. 
~m., terlıiyevi ve ahliki biz 

faydası olduğuna kaniim. ika 
mev~imde daha Ç<>k inSMıl~ 
bili)·oruz. Sıcak l'dam.ızda ofu. 
rup, pan_...ı.,.. dışarıyı Sl'Yre.. 

rlerı..,n, tipinia altında )iiriL. 
Ji<n adamlara ı>eıyonız. 

İlk aeuna.k hissimiz, ken<li. 
mizden b"'lkı.!arıaı düşünmek 

o ... tu.mwı Selimi lnet Sedes. 
tasarruf maksedile, vitrinl<:rill ge.. 
« ııaat Zl den aomıı ek-kirik tak. 
ınamasmı tavsiye editor. Vitr.iın 
bu 'aa.tten ......,. kar:mlıılı.ta kal. 
~ ue çıklll'?. Halıilı.aten, bir mab. 
&111' yoktur. 

B'.r zamanlar tasarruf haft.a•ın.. 
da vltrln nı.llsaho.I· uı yapılırdı. 

Şimdi nelor tın-,;iye oiUBuyor. 
Diiııy11111n halini ;:örüyorsunuz 
;ya. .• 

Si.'EMAYA 
.. ---
l'f.Xİ RAKiP 

Rivayelıt cött, !>İn•nı••ıların L 

lulamu bıçak nçmıyı>rmlli- .&iin.. 
le-.rce de,·anı Wm k:ıır, soğuk, ~i .. 

nema mllştlTikrini ~·arıdan zlya. 
eh azaltınıJ" 

Siz, sillt'lllayı, S<>lı.akl.a.-da sev. 
red'niz. Kact,,pu oynıyaın ge~ç 
knlar, delikanlıla.r, ç1>Cllk.laz_ p. 
liho, kar, İst&nbulda ~in<-ıtıalaTa 
en kunetli ra.lüp old11. 

TRAMVAYLARIN 

'TALbısizLl<:I 
Ga.rip *-liü değı 1 ıni !. Bo.. 

m.:ınyadan tramvay banclajlarınıa 
g'f'ldiğl glia, lsta.nbuida en azılı 
.... tiplai lıükilm süriiyonlw ve 

bu yü7.den uteı;J ıuıbah uıU11 sa. 
atlrr tramvaylar işliye-dl 

REŞAT FEYZi 

byı:wnm 'ba ıımetlıe ~· 
S&nra, br ve aoğulı; albnıla, L 

zttinde çatısı buhmruıyanları, 
sıcak çorbası. ıJılt od351, kaim 
palt()!IU, sağlam .lrundura.M oL 
mıyanlan IUl'hrlıy<>.,., 

Kıt. bqkalannt .ta, bötiia 
iııosa.ııları da düşündürdüğü İÇİ.il 
terbiyevi faydalan elan bir 
mevsimdir. Yetıoır ki, l>ıa düşün. 
cemtt, kafamrzm içinde, bir sL 
-ına ş•r.idi ~i. bir an içia 
ys balınuıı olmasın. 

1\cıdığıınız iu.ınlara yard.ım. 
elini ma'al•n' Fu:ikt. iıwan
laşmaktadır. 

EKALLİYET 
OKULLARI 
Bu mekteplerden bazı • 
lan vergi borçlarını yero
miyecek bir Y&Ziyete düt
tüler. Bunlara haciz ya • 
pılıp binaları aahlacak 

Son yapllm t<!tk>lder neı.ice • 
sinde Elkalhyet ok.ullar.ı.ndaıı ba.. 
zılarınrn vauye•Jedn..n bozul • 
duğu ve halta g:çen yııllara ait 
olan vergi borçların. b>lc öckye. 
rneıhkler. anlaşılnnştrr. 

Bu ı;ilii dlrullaT>n, dedıal vergi 
Ooı-Ql.ırını ödem<'leı'c vıe a&ısl taJk. 

lnie eşyalannın haciı< cdi:cceği 
ve b:na verg'isne ait borçl~r için 
de q)alan kafi ı:e.lnıed:~i takdir. 
de b:r.e.larmm s.ttılaıcaı'?ı ke.ndl • 
l•rin<- h'.Jdi:rilır--şlk. 

1 (~ALK SÜTUNU) 
M a:ztar va:ziyette bulunt111 bir 

genç İf arıyor 
Ll-.e 10 u.ı~cu auufın1'.i.a71m. ı.ıali va.. 

ziycllın:n çok Ooıuk olır.uı:-ı dota,yaii.e 

ı btanbal'mı 
aewaımıerı 

GUııııün ba,ta ııeıen likırdıat. 11.W, 
kar, kış .. 191{ teı>Oerl bbyle kıl oı.. 
madlillll sö1~en.cer var. :ı5 ~ 
beri bo.rle buz >e - olmodı.ıını. 
;-. .oürenler vu. 

Fatin Hocanın d~i gibi, İııtanbu-
ltı, Şımald..,ı eslp gelen bU- aoıtu.k 

dıllc .... 78.ladı. 
Geçeo. gıln bir ahbap eYlode otu.r. 

muıı ç<ne çalı.yorduk. B;:,; l~dı yı.. 

""' _... lı:t<ı& daı.nk. ]i. War, cMi 
ıüoiıere alt olan hal~ tUll uoklecb
yorlaı:d... Ona 711flılac hallrlaımş gö
riiıtlyorlar, gençlet- ha,; rı.t.le di.nlı.. 

yor, çocı..::kı.a.r lllıW'~ ku.ıaıt kt!&ı-.ın.ı.;. 

bekl:.yorJ.a..rdı. 

y~ altmış ıı.,. ...ı..ctı>d& oı.ı. bir 
z..ı §üyle dedi; 

- Lııtaııbulun k;şı nı"fl•ur btt" şe
hu- olarait tanının.ası, bı.:..ı.ıc!Jın 25 ya 
evv.ele kadar devo.m l!d<:r, ge.Jrk. Son.-. 
ııa, bu »ölll'Ell: kayooldu. H•l~ı:;lniz gl;. 
bı_ ekaerl kJf.Laı·ı, bııra~ r~ir, bir~ 
qıık, blı k-.ç ya' uı· ve bu' veya 
iki <>ata da br scrpı.ot.!>;.yle seç~ 
rip gidııyordu!<. .ilen, l>'1 , ..ıı.lr<)o. ı... 

biatin bl' cllveslnf, All:ı.brn bir hJr.. 
mell olımıiı: teli1'1tl ecliyonım. 

Son %5 711da, İ!ll.arıbu lda ha7at pa• 
lııılanın.,ı.r. Her 7sl biraz daha pa.. 

-- devam t1Lın4tıt. 
Şuııdı, harp doı:ıy~ıe Dlan p&h"'" 

lıCklan ba~-onım. o. ınalüm. 
F~l, ha!1J1;Cn evwtk.i normal 1.ene.. 
!erde d•, lıt;mbulda bayat esasen pa· 
halı idi. 

Kıt; zcııcin __..ımldlr. Klflll lo.dı, 
v..rl.kla çııbnlw·. Faırlrler i<;in q 
fel5.ketUr. Ti:lılllrL bUn~ı.~' ır ki, İ;1lan.. 
buktıa lıaya.ı ve ~:1tı.m ıordu.r, İstuo.
bl.>ilu denen bu scvımlı Jı;ullarundaıı, 

bari, k?; denen a.Wı ıuevsin:L ı.ır\ılı: 
kaldu·a,,m. dernlqtir, Sonra, f.:ııklr f<.L. 
kara oe 7apar0 n.asU ııeçiııir?. 

l:kıyle, 25 71lı.la bir defa, qın, am
ma ha!:! kışın neı vldcı.,"\lll.u ht..t!.rlg,.t... 
malt islenıi.şt!r. Uu lıat~iıat":Ş fayda.
dan haU değildir. Un..ıanı.tr, k•rn n.9 

okh.ı.ğıuıu bUrn.yen!e-r, baksınlar, an. 
~- Allah gos~rme;;.;:ı •• böylıc ~ 
lıor, ~ıl<la her y•l teKernir etse 
ve bı.r, buc;uk "3 sUr.>e. ne yatyd.rıı!. 
Burnı, cac mı dayanLr, ke:;e ırJ?. 

ifıe, bu cJl11Ciıl.celeried~r k~, l>en, bu 
sood;;l k::ş1.au. ş-1•. yel ct'!!ı.~yı.,ır ve bu 
bale de bin fÜlı:Ür edı7orum. 

R. SABiT 
&ğ!.edcıı scrnra1arı az bir ticrctle her- ı----

Rektör dün akşam 
Ankaraya gitti 

hMıgl bıt 7rde ralı$ıııak: ist!7orum. 
Tal!}t olanlarw S. A. .rwnu.ı.un.a. 

hancı bir 7erde ç&111111a.tı; istiyorum. 

Daktilo da bilen li.e mez:•mr 
bir •enç /uıı: İf arıyor 

Dak.U!.o bilen ve aO':ıya iıleı·:ne v;... 
laf lı.,e ınttUUU !>'r -Ç ltu hwrusl 
ve re:lm! nıOııe.. .esclercle il sramaıırt;.a ... 
dır. İıı sıhiplerl!ıın Son TeJcrl( Halk 
.ıı.tunu vaınıa.s·yle (Tıir:.,,n) ilmine 
bUd'rmelerl rica olunur. 

İŞ A&IYAN BUC GE.~Ç 

Ha.!cn lirrı&ıeo..o birincı slıOtlma de.o-

Ün'ıverslle Rck:töı·ü B. Cooıll 
Bilse! Yek.iletin daıvoU üzerirıe 
dün ak,,faımkı ek•ı>" 1" Anka • 
:raya g'1mişt.r. Rektör Aıııkaroda 
b:t"kaç gün kalacak!rr Bu mfui. 
det urfında Ü nıversJ!eye a.!~ ba. 
:<.ı ıme:;ele!M" hakk"''lıa Vc.-kalet!ıe 
t..wıı; edecek.tir. Bunkı.r meya • 
. nmda taleh'. ye ) ard.ı.m m-.-lE'si 
de "\'J:nitr, 
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l Yeni Tev
zi Ofisi 

KADIN OYUNU V BiR DERS 
Yazan: ZIYA VEHBi 

Cavııcle 11e ö,_,- Çdinlaf ~·n j Ti ıornıüt ve p- 41ıf111_.. Ca~ 
tamam yed( sene olduğu lııılde iyi bir de evv.:ıa bu \akM>a luodı. liın& ar. 
aile sa.dııld.ıl., r:ıbaıa kuraraamttı.ard.ı. 1 ltaSll}a dönerdt; 
Hani O&a.ı ın.sa.ıı...a.r V1ılırdır, se.k.iunde - f'Be.n.i u.ıçıi:n ta..ı.p ed:l,.,rsu-
ne .... kı.rkınde da odur, derler. ca. .. .... ?.• "'7• "'"" sert eö1iendi. Obüırü 
vi;ie o ir.anlardao bıri idi. K><ecıdıgi _,.ı.am.,,ıı. Faıtı.ı lı:endıııl ç•buit 
eUın.UE!llılJc.ri htr ne~ lcoc•ı i.iır ııop.l4ıl.dı ve; 
1.ıııcları 0anporuı~tı. - <Hayır, dodi. sam ıaı.ııı ~ ..... 

H.a..bu:<J B. Omer Çeliııllıoı ı.a-r.ı nıın! • Rem bir erice;. pe.r.ne d~ 
CaWdeyJ se.-dlgl lı:ad·..,. belir.ı k<ond:I... ...,.,.; detoru bir ı.aa.ıo. .......,!• 
a.Di bile sevmlı,t'"Orlu. Onu ~ defa - cBen dc~rsı.z mıyim? .» 
evine db< üi:U.. ııurW>ıın u:!uba renk, - Böyle """"""yduı12: arlı.anııııda 
ronık şokU.~rc buriindu.,ğü U:ırr.an.ac kendi haLlJdıe, yo•uoıd.a .;!de:ıl. hır ıear 
kar.<>ı.r.ın başvu alarak kaibinitı Wf- a u.1U0r:ta hu1Ja.ıam~~ ... ., 
tl.Sıe k.oyar. ...._.allett..,. öper, olQar. lfte bbylcoc ta.~tuar Koo.uş.tula.r 
saçlamı tel ıeı Y•par, uyurn..sıoa. ça· ,.e ııonra da =laı;ıılu! ... 
hfıro.ı.!... BeıraWce vapura hinip l\.alamşa. 

Buna. raıtmeıı CavıJe Öıneıi hiç geçtıler Kalamış Jı:oyW>da. bit ıı;:aç 

bÖ)"le hayal Aleminde 7-tımıızdı. aıt...ıa oturdular! ... 
Kachn. ,efkal, ~k ve ,etaretilıtıı ~ İşte Cavide o güodıen ....a bu 
demdı. okl-4umı göotermezdi. genç ıı®mo. bl.ı;Un lç""1 veocli. Bulun 

Zavallı adam ;aadel ve ~ lı:tld.. ba;t:>Lnı açtı. Bütwı. deodJ.;.ıi d<iıdıl. 

ı·- bilm.Jyen. tılaselmr>en bir lı:1'. Sevdi.. Scv~di- O kadar ki ui:lıa,ret 
d.mm kocası oldugı..ı.oıa pl,man ~ kocasın:. ta.mumuı ilu.n.al etti, Yeru, 
mak'.a it.r. Kan:ruun şu.u..n.u..ı harek..et- taze aşk..na d.aKl.ı. 
leciıott ba- ~Iü. ~n... veremiyoniu. Yalnız. bununla Y.ahnadı , Koca.sıntu 

~eşkilat ve vazifele· 
rine ait kararname

ter hazırlanıyor 
T:car..t V..ıJ.:&leU >bir tewr ot:!lli 

Mas edi.hnesi haJ<frnııda bır miid. 
deU!c.nıberi yaptığı bıı:zrr.J.ııldııra 
devam etmek:tcd..>r. Söylendiğıııe 
göre tevzi of si dC'Vlet el'ılı yaııı. 
lıocak h<...- lıürlıll y ,yecuk vıe giye.. 
cei: e~~ nın UctVZ! n idarosi ışly'~ 
meşgul oianJ<hr . Ofisin 'biivük 
mertkexlerde b"'er .uıı. .r: oulu • 
nııoak. Ofis do/!'tJdım dngruı)·ıa 
Vdkiı.lete bağlı buh:nacal<tır Bu 
maksat.la hazırl,rnaıcwk olan Joo. 
rarn.ameler öıiliınii.zdeki gü~ 
V e'killer Heyetin(: göodcrilec~ • 
tır. 

KaTDe i l.e d<;m0k tıeıv-ıii 'işi i ~ 
c.e Of'ıs ~! olacaktı.., 

EMNİYET 
MEMURLARl 

-.iyoniu lı:i C->dıe b;ofJı;a blc er. 1 l<azancı.cdım ger.d de i.stdadıt ettir. 
k.eğ. se\-~ıyordu ve- se'\·gi.Sl ta1tsim. edil- 1 mi;ye ka:kt.ı: ller bu..ı.ış1J1Ştında ıence, ı 
~ T"""--ne uI;ra:yan -ili.de ise cOmlek. çorap, Jı:ır:ıvllt aiml)'U b•ş""- Y alntz 
keramet a.r.-naadı!... dı. HaOli aturduıtl&rı mahallede tam 

açıkta bulu• 
nanlar tayin edilip 

nakil yapılmıyacak 
Evio.iın ıaadıetıbxk:n, sevıisinden, evlerinin karşısma düı,en Wı· evin °"' I 

v&rlıjınd:ın """.i< alı!U)'an genç lt.adı.ıı d.:!6ını kiralattı. 1 
iki de çocuk ..,. .... oldutu halde ııaa Tek, gmcl g15zle~ öna.ıdco a· 
sW'ilden ayrılaı:• bir k"7ooa bc:nz.i7or- Ttrrna.mıak, kend:sı.tıd.e n:-evcut dege.. 
dil. Sılnld- &3nlan koı>unu kur\ na- ıli anla.bnak. içın bwıl.ıırı yaı.>Lı. B. ö. 
srl kapali& Cavide de kendis!n.i bir mer Çet.lırtaf her r.kşam .eve gelince 
lrun:lım ağzına yem yapn,..,,,tı. karts>l>dan §C!k<ıt ve scvgL bekler-

BWKır. ~'Uldi.r lı:i bir ev, b;.r y.ıtelt .kat. Ca;vid.e ~ e~Li&i •"-'P ile ii<1 
ÖÇiır.de iki sevgi çarptJimakat icli. Çil.'1.o taralı tdare7e kalktı. Kociı.s• ondan 
lı:ü. cavıl<!en ... ou s<>kt<inde başl17an beyhude ,..,..e candan sevg~ ~-t 
çapkm hali hlll <h."Vtlm etmekle gQ. .......- id'i. Bwıa irnl<J.n 7oklu. ztı,. 
rürrti)rordu ve g&ru loo<:ııoıru ı:örmil- ra. bir gönulde ll<i sevda olamazdı!. .. 
70"iu. Çünlı:ll bu yabancı .._, onu lı:öc Böylece tam bi.r yıl ~eçti. C:t gide 
etmişti: kadın oyunu fena bir :ekil alm.Jşh. 

B;ıo gur. bir pıı.p,tya olur ııokııldara • lheyet bir ııü.n t:<ıı.Ç 3.,'lk evli bir 

Emniyet 1,-<lorı Umum Müdür. 
Miğünden alınan baıbcrlere gö!'e 
türlü sebep!..er!C yerleri değişti< • 
ıi.len ve bu yüıxlcn a<;ıık <bu.luna.n 
bazı emmyet miidi.irlAikleri iıçın 
lı:iiçü'k t;.r Jıııırarname projeı;i ha.. 
rnrlanmalkıtad.ır. Bwıuıı. dı!şmda 

bugün için emni)'et müdüırleri a. 
r"';ında bi>r dı-ği~ikll:t Yi!i"lma.st 
dilşiinülmeımektcdir. 

çdt.'ardı. Bfr gün b!r ~Hncik renc:ııe kadınlı a!;"lkad:ı.r orrr.ıa.nm v1cda.n a~ 
bü:-ünVr. kırlania yeıı.l 3e"."CWsi ile zabma tu:tu.larak Cavidt"nin panısiyl.e O 
ııığ:ıç a.'tltrında ~zerdi. • 1o1r..:a.ııtı evi toıo\<etU, Fattaı bu h.\.. K ÇUK BABlBL(R 

Caı,.·!de bu yerd. cenı: adamı bulalı dl.se Cov;dcye b:r Uers ol.muş v-e ev\-
çılgıoa ı:lörunuş1il! .. nlıı., kocı:suun kıyın<>\,ııl ıf..ııııetln a- · , 

Ç<>k gıizele h r yilzii. muı.,nulp er.. cıJığmı an!atm.;tı. Artik or.<lan >Otıra 1 \. JL!-Y ET V• BELED. /YE: 
damı olan det:ltanlı hir Ü'?.:ven:ite ta- kocasmı.rı ttt'\'t!:•i ılc kenı2si:ıin rev- - - ~ . --
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Bir tatlıcı dükkanını soyan te:ilı::.:::;.,~~;~mtllın.in 1
en4 ,,.. 

'belcı· açm"-'ı ıç)n t~r ya.pılmal<-

6 hırsız çocuğun muhakemesi ~7~ARET .,. sANAYI: 

Suçlulardan ikisi ikişer yıl, dördü de 
şar ay hapse mahkum oldular 

altı· 

K.ocamustafapaşada Bi.J&li.n tat. Diikık.\nın carr.elcln ıru ikınna\: 

suretıle iı<;-er;y.e ,g'rcn bu attı tı.r. 
sız düloıkinda bu.kl!ııklıtrı 4 k'.lıo 

helva w 30 parlak.alı )"Ern';.ı.er ve 

25 ga.ıxızıı iQmişlerdir. 

* Son giınlerd.> fehrim.ı.. 7i.mıl. 
- çı vi geıaı.q,tir. * Lastik - ı11lannd.l Ur .,
'-' 25 e ç!l<arıt~tır. * Diln cielıJ.z 70lııyla İtalo'adaıı mu.. 
h'm mlki&Rla maıı:ıne ~mı. -
kiğKlı, çi·...,ı... fotoL,rrat maır.e.mCIJi. ve ...... 

İl " gelmC;; 1.1< 

MIJTEFERRIK: 

C.alilıa, harbia en hUyük -ı. 
İstanbul tr&Qlv.ylamuı değdi 
Bandaj ,reliyor, hu set.,,, kar, ara. 
baları bekletiTor. 

vam etaıc-k.tcy...ın. n.ywılyem kuvvet.. 
bdir. Öğleden ııc>m ... Resmi veya Ilı.. 

suol ~a'.relcrde ehı-en b.r ücrclle ça. 
lışmtık LU?yortırrı. Bana ~ verme.t. 
lotiyenlonn Son Tclıı,ntl ıa- Hallı; 
sütununda <.N. 778> num.ııu:tıa mürir 
caatıarıru r:ca ederim.. 

· hcı ditk'lcilnmı soyan Zeki, Ce • 
m;I, Naci!, Sadi. Ahmet ve mu • 
hicidın Uıı::ndc altı çı>cuğım eh. 
ruşrnasına dün ııaış.I anmış t.r. 

Yeni Maarif Müdü· ı------- Dunırımaları il inci a.slliıye ce. 
za rnııdrkeımsindc yaıpıJan suç • 
lıılıır 3 sene ağı~ hapis cezasına 
yaşlarının küçilk olkn- dolayı • 

•H<> bu cezanın ~ardan illti • 

sine 2 şer •ene, diğerlerioo de 6 
şar aya indirilrncs'.ne k.arar ,...,. • 
ri.lmişt:.r. 

* JCW>k'tfıınde gecele7ın ka.d..,.. 
ı.rm ~rtaSMU k&pau*la suçlu <>lan 
Orhan, Zakir .e HA!im Lıımlerlnde üç 

ceoÇ m.111*.-Ye ver..ımlflerdır. Bun... 
l.ardau Za..lt.i.r,. pJl-asJ.Z kalarak. ,.am.ız 
Möcyyet lısm:uwe lur k.adıruu. çanta,.. 
sıuı ka.plıllD\ sc.1leırlı dlgerlerinl ıo
kftr clmjştir. D?•a şahrt ce'l>loc kal
mıştır. 

AHMET RAUF 

Viliyetin tebliği: 

Lastik Kullanan 
Nakil Vasıtaları 

_Umumi bir Muayeneden geçirile
rek ihtiyaçları teshit olunacak 
~ul Valiliği.mm t«Miğ o-

·tur~ • 
· İstanbul B*<i'yuıin.e ~ıllı 
L :.Kırnwı 1110tôr:ü bine'lt ve yUk 
bor;ı. n•I va.s11ala.cıom lııistik 
•Jı.tııyaçiarı bllınuaye~ teıbrl e • 
dtlııcq:!nden A.~ai•iarm a~ 
ğııh yadı şarUara ~etkıi tcb. 
fi ğolunur. 

I - HeT ndkil va.s~ası1110 mu
ayene edileceği günlec", pliılka nu. 
rnarııı:;ı Sil asına. ııöre ~ıda tas. 
bıt (.'(f ·hifıtir. 

Meülrür güDlerdc Rumıeli cih<'. 
tinde bıWoanlar ııakl? va.s ta~ 
t:mı muıryt."fle oıil!danlar:.le bic • 
'l.kte TOF-tııme Bdı<ıchye garajı V.. 
Di.ı~" getirccaklrrd:r. 

I1 - An.Wo:u. dıet~ bulu • 
nan bütün mot.örlü nalu v.ısrta. 
lan 6/2/942 cuma günü Ka:lıiköy 
?tfa;ycs· önüne mual)'<'neye ge • 
ır~-ccalem>r. 

Ill - Kooı:d.na.~n lkaırarile 
scyıii3cledne müsaade cıWun:ın 
hı:ıo.wi ()!om<>blı ı.,rıe doldior ve 
m ealıhit otomoWller>n.den Ka • 
c!oköy Vl"' Ü:ıJ.:iJdar dhetindE-klITer 
ıkuır::i maddede yaz•h gün~ n."'
ı-.yyen mahalle gcleıcııklcrdir. 

lstar.i:>ıtl, Beytıflu ve civarır>da. 
lıu'unanJar da 7/~/942. cumartllsi 
~ T~ &lııtliye garajına 
ceJrcekl~ir. 

lV CüniinrH> u.u.:ın.l'nı>:ye 0.'1 • 

roiycnlmıı IAN,k taWıi tı;ılldr.ın. 
da.ki mı.irac.aatle.-: nazaırı dllııka • 
te alınıruyacaık~ır. 
P1Mta NU11"-"1reları. Mua,_ gunleri 

1501 ı:t 1- 10 Cumartesi 
1601 • 1700 ' J 2 Pazartemi 
171>1 > ıaııo 13 Salt 
180l • ıııco 14 Çını;amba 
1901 > %000 1 S Perr"1d>e 
!001 • 2ıon 16 Cuma 
2101 • 2200 1 7 Curnartea> 
21:!)1 • 2'.100 it Pazartesi 
230t • %(00 20 Sah 
~Ol 2500 ıı Çar;.ııriba. 

2501 • %eil0 ?2 Per;<nıl>e 
:!61),! • :!700 23 CL:ma 
rıo1 • 2800 24 Cuma rleiıt 
3001 • ı:ıoo ~6 Pt.za:tesi 
34nt • 3500 27 Salı 
3501 • 36'!0 :?11 Çarşamba 
3601 • 3700 29~ 

3701 • 3800 30 C"""' 
3801 • 3900 31 Cu...""Tiartesi. 
3801 • 4009 212111i2 Pıt7>rl""l 
4001 • 4100 3/2/942 Salı 

4101 • 42$0 412/9U Çarşomi>a 
42111 • 4320 5/2/~42 Pe~ 

M anilahuacıların kongre•İ 
Şf'hrimiı. rnanıf;ıtura ·~aliit • 

cılaın önümüzıdekıi ç~ ,gü. 
nü Ticaret Od.ası i~ima salolllln. 
da umumi biır 4opl.aot.t yapaea&.. 
Jaıdııı:. 

Bu toplarlhd• 1M2 ydında ya.. 
pıl.,r.lı:. olan faaliyet de ~t 
ol Wlôl.: aJııı; r 

rü işe başladı 
Yen.ı M.aari! ıv.ooürü Bay Muı'lı.. 

,>in Ad:.l dün Anr.araıdan gelerek 
v:ı.z'fes·ne baışlmr:L~ '"e ilk iş O!'a.. 
r,.k· bııı.a h;er' ·indeki l<ailcmlerôı 
ı;:e.21<rok şube ~fler!Ie tanı.şmıı:; • 
tır. Bir mı:lıarnr.mize ;ntJbalaft 
ru.k!k.:nda: 

•- Bugün ge~ ve -ifeıne 
ba,,i:;,d ım. Her memurun roeınu. 
ri)'"Ct dcği~t;.rmetirn duydu.ğıı iaı.. 
tılb..Iar ne iı9e belim de inıtibala. 
'Tı:Ill odur. Esasen mMnmkt'tin de 
yaıban<:1&1 dq~ilim• dcımiştir. 

Madeni qya ithaliılcıları 
toplanıyorlar 

Me.ieni eşya ve ımıııltzoo-e ~a. 
liı'tcıları ilıtrl!ğinin yıl1ı3c b:m • 

gresi bıı ~ın l!l üncü. &a.Lı gümi. 
fM:at 11 de ~ılacaktır. 

-----u--

Or~.eneral F ahrettin Altayın 
Unioenitetle tetkikleri 

Onlu Müfet~ Orgeneral 
Fahreit.i:n Altay dün Üııiov&Sile. 
ye g':derc'k bahçe içinde yaptıırı.. 

laıctık olan yenı taJJm taburu biı. 

nasının y~r.U llEtkiık elımşlt.i>r. lJ niııeraite poıtaneai 
memursu:zluktan açılamıyor! 

Beyaz•! postanesinin y<Y dar. l----·----....ı.------1 
lığı dolayı:S.le on bine yakın ta. 
:r..,b : olan Ünivcra'tcı:ı'..n pcs"a 
111"rini görme lc'çiın R.ıktörl.üğün 
·:ıışebbüsllc is•.anbul p<'!ta Eaış. 
mü':filrlüğü büyük ka.pı. önün • 
dek:. ~!'den .bir'<nin ah kıı;.. 

mını JY.l!ILane y2.pmağa .karar ver. 
:ın~ti. F'akat binw:i ııömeslr'n 
sonu ~l<liği halde posta.ne lbıil.<ı 
açı'luıam.ıştır. 

Posta ıı.r.üdürlüğü n<"'ZXiri:!e 
yaıpıt"tınuz t.ııııltlkat ne1: ces.Pde 
posta l'l'l'nm flll'mU r ikı>d:rosunıım 
darloığı yüııünden .halen ac;ı.!ma • 
sına imkan görülırnliği .., laşıi • 
mıştır. 

,, 
• 
• 
\,. 

G·ÜNON 
Allalkloııet=sı 

Cidabga 
- , 

C.d&b7•, s.ıncaz.ıotn Cen..bııoıU 165 
!Womeltt ve Sırt aahiHı.deı, yalnız 

ıo ki.lometre ır.esafede bulllllm&k\a.. 
d.r. 
Tarb;!il~ gor<>, Cicllbya e*>doo. 

bı.ı.yıM<. b.r ~1'r Mı. An°"k Arapla~ın 
l.stilıllaru.dan sanca bu f<'hli.n eb=mi-
7etl k.almam11ı-tır. Fabt on ddı:UZU!l

c·, nsı ~ t-:r.~l yarı.c.ı:ıu.a SL.'nU:.ilrrin 
kurdukları b:.r zavlye du.a,ylSiyLe bu 

şeh-c lek••r inkll" · c .. ye ~lalllJl>
trr. Bu;"'1da bir çok binalar \'ucuc.le ge
ıtril~l:t. 

İtalyanlar 1913 ..,,...,,oin M3,Y1"ın<ia. 
b<ı ~cl>rı f«•I et.,.ıı.erdı. 1914 tc 1Lal-
7anlac h.T Çt'tt.lun-e h&N!kt-t. yapaıi\.aı, 

Sur.-U.illeri11 bir f;,1.ıliJ-"U\. mcıitCZi. ol
ması hakb.(yl.e bu ,.ehri ..;.fl.h..t et.ıuı,.. 

lcrdi. 
19:!0 senMin.iıı 5 ~Jt~JcM İ

talya ite İctri-J. - ı-:ı.sünl.tsi &ras•nda 
a.k.ledilerı (El - ~>ıı"') ııdıyle t.a· 
nın:r...ş mue~de mu~ince Cıd.ınya 

meııkez Qlar&lı: Siln:ısllere bırak.ıwn1>
hr. O z.;..:.ırıı:...a. Cirlaıbya heı· a:.h.ada. lın ... 
k.iıta! elmltiJ. El - Rejme ittifıriı:ı u; 

za!nar ı:ürnıüştiir. Dir k.a.«.: öy sonra 
harp tel<rar b~ış ve İta~ranlar 21 
Nloan 1923 tarih~ fiddeılı biır mu-

e . l"•:,ı..İı.lercilr. 

* Ti.LoeÜQ -lılıorı ..... ı 7..siden 
.. iqam. 7itmı bttt ıu.Jac fMıia.<2 ı.... 
leme&i kaarl.i.ftınlmı.-st1r. 

EDEBi ROMAN No. -ll 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

<tti'lll, eıt.tm de sanki ne o]du, on 
ııihayet aıhınız da bcnbat oldu!. 

De<il Sonra bn-derıb•re bütün 
söylediklerine nadim ob! gibl, 
götlerini açlı, götbebcklerri. iri • 
leşti: 

- Yalı: ... yolt ... Daha gencim. 
ESio:s ı>duı ne faılum vaır. Yınıe 

oyımı y;ac o.. Ş.tmdıı de ·ısmim 
güzelilk Jır&liıçe~i. Hele tıundeıı. 
sc.ara, bu rek:!anxlan aaıın. ... 

Dcd, aynonın ön-O.nelen ~ki:ldiı. 
Şahvet, <hır:ırlmıdak: kı..'<luz ı 

::a•r'a lıaış.a vurdu.~u ıaman öylle
yrnT.mez b"· akt dh.ayor iki, :ııaı. 
bt..a-ca tescil ed:lmck. bayağıls~ • 
ma:k her ~. şu mıı.,"!12am fada, 
S:tlıir Ha.,o.mt".İl'l örümü 'b.le vız 

"e'fy-Or. 
B:r sa.n•y<' sonra, htzmebçi <' • 

1.ııdc b'I' mt>J.."tııp gci!di. Zarlı ~ 
dı )'lrttı. Mc~:'tul>u ıı.,1ı, dah;ı. 
ilk iı:ı:lıı'laN111 okur dwmaz yU. 
w J;•.;>k.ırmnı k.esı idi: 

- U gııır lac olsun. Sen dle g.:.'t. 
Aklınca bana hakar>C'i. ~k iıı.. 
kmiç budala Sa:ııki keır.d roı.dıen 
da.ha .. pto.I ·bir ap~ıtl bulma6c güç. 

Dedi. ;wucunun iç'ındıe lkôğ';dıı 

•ıl<'l.ı, paçırvraya çevilrdi, som'a 
y'ne ~çtL, k..,..n ~ teil<ur 
okudu. 

Okııdub"" mEık.luıp SıeyMtin n 
M ı.oal'la)'8 y.azıdığı ve 'b1ra'J<tııtı b;c 
'!nekt u.p _ En çok göze çupen 
ciimleLeor.ı ~unlar; 

cMu.allıii. çok utanm=<.ın. Sarle 
u taıımaz deg; l, ;ı.rt.ıı. resmeıı ha: 

c.ıt y~ı ncı? yt!'r;enn drb :noe 
g{>Ç. Unllltım mu lai, ben Cbmııaılı 
or.dwUlll.Wl biır zab!wy'm. Bıir .._ 
:ı.onn şeref ve hays:yetir.i:n, na.. 
ll'lr<ı v~ "6kaırın ~ başka 

heı<.hangi bır kuvvet t.anıımad.>ğuıı, 
hel'hıu.gi Wr kııvV'C'te boJ<>r. eğ. 
m<o<liğ!ııi bi!!moıı !iııı:m. Bıı btr 
hakll<attr w •bu:lÜ'n o.ı'<hı böyle
drr ş.,.refrııC:, .J;orysi~lıl:Z, mide • 
s;z tek ...kor, ı.,!< bcT zab1t gÖdtf". 
rebi lı: n ()h..n;a ~T.Sim' atı:şe ya
'karım. N'çm bu mıııcll!ıate göz 
yurndıuo? 

Maa:!ıam, ~ de ~na bıa.zı ~y
ier socaıb:ılrsln. fukat ne ııoman 
verectj;:.m cevap bas!t'lir- Bır °" 
ı·oopu olduğum.ı b•l,1yım:J:· ını. Sen. 
b~'İ.İne .kndar k"f1d ""' şer'i ve 
;ooıkilki b'ır ~"""' taıuiııilımı sa..luıı 
,.. IX"trne. Bf'!Jci 'lk r.:ncLı aJda!l. 
d:m, sooi, bm:a6:a aile b•l>s'rr~ 
çok 1.i fü: o 1 an ıı-.· .h !:r:rom b r ~ 
'M!i>r.dıaruın du\ b•rak'bğ> mu'htf"ror!l 
bir le.adın fırrz-cttim •• 1aamıwtito, bu: 
zan b I' .aydan fazia clcv3LITI etme. 
di. Hele Ş~1iye naık'letti'k'tcn . ın.. 
Ta U.m;ı:men 1. h.,,ındoo .,;li--" 

. . ""'• 
siyah. kara '·:!:ı&.mı:n, !:J.-ı, ıı se • 
fl!H~~ kıend,...nı ı:''m•·r '. Bu~ 
dan .'lOlra snıi, • tıvet.ı 'b<:ıl. hıırsı 
bol. krvralı: ta mo;aı.'1 g ibt cıa n h, diş· 
!ek btr lcapı>tma dİ)'e u.nı.ı..m w 
sevdim. Fak.at 3•ltk bugün nıı,•bıır 
~eye ,IJl'iai.n yok &wLa!"~"' gök • 
>Ere bole ~ !la'. ba- dıılıa .iRi. 

ma.• 
<Dtt .. ·.ınu Var> 

&inin en 'btlJlk 
n:aamması 

1940 senesWıden 1941 senesine 
gıeçerlren, günWı en büyük muam. 
ması, Alroa-nyamn •ta<:ağı adım 
.meıoele..i idi. Almanya. 1940 sene. 
sinin Nisanında Norv~. bir r.v 
sonra Holanda '"' Belçikaya ve 
nihayet Fraruay3 ilr;ıı l<ıarruza 
geçmiş ye hedeflerine varmştı: 

Norveç, ist.Uiı.sına uğramış. Dani. 
marka, Holan<la ,·c Belçika ! ~d 
edilmiş ve Fronsa da yıkılmı.;tı. 

Almanlar, Ağu>to& ve Eyliıl a' ·~n 
zarfmda lngilt.-~"t' kor~· taar"".ı. 
za geçtikor. Bu taarruzdıı. muv1f. 
fak 0lecakla.r1ndan o derece emii!l
dik>r veyahut da emin görünü. 
Y'Clrlardı ki Londranın ~p;al ldilc. 
rek. İngilterenin sulh im<a·lıya. 
cağı günü bile tayin ettil~r Bu. 
nun ne de.r<:« ·e kadar İngilt.crc. 
nin sulh aldedcoeğine daiT sumi. 
mi bir kanaate dayrındıj(ı ve ne 
kıadu:mn propagamla oltlngu 
ancak ha?iıin sonunda ırrılru;ılabi. 
lece.ktiı· Ş · '"st bilinlyoır ki Al. 
manlar, lngiJt;1·e üzerine yaptı.k
lan taarrı.nrla muv~ffakoJamavın. 
ca, Romaoyada askf..- topızn;ıya 
başla<lıl3'1". ônt:e •lalim ve teriıı.. 
ye. kıt'aları adı ile toplanan 'bu 
aelrerlerin miktan gittik~ arttı. 

Alınanlar İı:ıglltertyc karşı yap. 
tıkları taarruz hareketinde mu. 
vaffak olsalardı. ondan sonraki 
aıskeri plan tarı ne olacaktı? Bu 
suale kesiın biır cevap vermek 
miimkün deiiU<iir. İyice bilixımi.. 
yen nokta, Rus~·aya kar~ı takıp C• 

decekkri politika iJc bu politika. 
nın füısya üzerindeki tepk'5idir. 

Fakat Ahna!lya batıda mu,•af. 
fak olamayınca, doğuda Rusya ile 
meşgul olmı.r.a karar verdi. Bu tl'
şebbüse gklştikten sonra İngiltt'
t.e ile anl~bilecPğinı ümit ettt. 
ğini söyliyrıler olmuştur. Çünkü 
Rlbbcr>trop'un ıı<ın nutkundan da 
an~ıhnaktadır ki, Almanya, ,.c. 

ıl<'lenlenberi Rusva m~leıtlni 
tasfiye etmek için İngilturnin 
muvafakatin! temine çal ıy()rcl:ıı 

Ril>bentrop, Londrada elçi. iılron 
kendilline verilen \•az.ife !erden bi
rinin bu olduğunu sövl<"lnt;tır 

Falı:at İngilizler, a)'Tı sulh of. 
maktan kaçınınca Almanya, b.'l'lı• 

da müd.ıifaada kalıırak doğuda 

Rı.ısyqa bı·~ı t.aa.-ruza geçmi •e 
mu verdl 

Alm.anlann, lWmanyad.a ı.op. 

la<ndıktan :oonrn, Balkı:nl.ara ve 
daha ilccilcre doğru atılacaklaı"• 
nı söyliyenler vardı- Ve ııilı.ay'€'1 
bu loplaomarun Rusyaya kaırşı ol· 
duğunu iddia cd•nlcr de bultı'OU. 
yordu. işte böylıe bir ır.ıe·aromayı 
ç~miye çalışırk:endi.- ki 1940 se· 
nes.iW arkada b rakarak ay-ağını•• 
zı 1941 senesinin eşığinden içm·i 
d<ıgru al\lk. 

Aradan geçen brr ~ za:dında 
çok şeyler öj\~dlk. Ani.aşıldı ki, 
Almanların ilkbaharda DaY< anJa.ı·ı 
işgalleri altına alımak isternrleri. 
Rwıyaya karşı giri:şecclcleri wr
nıııda sağ kollarını emniyet .altına 
alıroak maksadına maltil imtı;. Sağ 
locıllarım emniyet altına alchktan 
sonra, Rusyaya indireC<'>kleri bir· 
kaç dar.be ile bu devleti taı;fi)'<l 

edebi.l!m.ek için Almanlar Ruı!;y•• 

ya karşı tıeşebb~ gır~ekJ.erin4 
son dalo;kay.a kad•r giTlerrek isti
yorlarmış. Be-rlinde yabancı!Pr 1"' 
nokta üzerinde od<?~ büyük te. 
sir altında kalmışlar lU, A.ıı.a-lo ki 
Ajansının bir <r.1ıhabiri bik taa<"• 
l'UZ ~l11maaıdan 24 'iaat ~•'. Al. 
men devlet merkıezinden ço!<tj,ğİ 
bir telgrafla. Rusyaya kar~ı t.ıaf• 
t1ına geçileceği hakkındaki dcdi
.tıxluları, İngiliz propaganda.>ı ola. 
ı:ak vasıflandırdı. Nihayet 22 Ho
:ııtraoda Rıısyaya karşı taarru.I 
geldi. Al!T'anlar, ümit elm€dikle<I 

bir muıka veınctle 'karşılaş_t ııar• 

Brrkaç ha'!lllt" _vaptıla-r; ilerll'<l'kr• 
Fakat Mosko\•aya girmeden, kt~ 
seııe·bi il<", taMruz harekelk•rni 
:ıona Frdtrdiklerini aç.ktıın sövW 
ckJıer. 

Bundan saır..-a alaca.ki.arı adııll 
T\<' ()!acaktrr? l,te 1940 ,-er 'Sinne~ 
11}4 l seıX'Sine g< rkeıı, gii nün t'1' 
büyük muamll1"5ı bu oldı.ığu gib1• 

19" 1 senesinden 1!>42 • Of ,.;~ı<' r-c• 
\'C"keıı ele yme giin[ln en bü,·~ 
.ır"u.amın:ııısı buıdur. Almanlar,. l<ıf 
ayları geç<.'t' geçme' R-ug;raya J<ıı(' 
şı taarruz hart'ketlcr.n<' d~""'' e
decekl<.'riıni bi!dıriyorlH Gez-· e!V 
t.en ınant:kan bunu \'l'pır.aları ;eri 
eder, öt.e y•ndan Alman Fl:.+ı- .(1 

Adolf Hitler. !!00 nutkunda oet• 
)ı,al ba~ hliyük t~ebbüslerc /' 
rişi..kc<'{iinden bah«·tmjştir. ,.ı. 

(Devaıru 3 ilncil Sıı.ıu.ı, 



lngiltere ıneb'usların tA!n. 

ldcıleri - 8. ı:..len'isa Tti:r. 
kiye hakktnda •özlc.cl - Şa·rk 

eeı>hesiıtde n:ı.İ)-et - Unk 
~la \·nziyd. 

(Bu ,.,zı.nın mctlnlen Auadolu 1 
A.ianst bill!:!nlcr!nd<n olmmtöt.ır) 

Telhiı eden: A. SEKiB 
kıt'aları İng!liz müdafaa hatuna 
g;nınişkrdır. 1nga12: bt 'alan P::in 
>rmaığuıın cenubuna ç<tıı'2.m·41er. 
c:r. Se:a114lor bü:ges!~ Japon • 
!arın doğu <BtdkaıınetiMe ~le • 
'!i'ği<ıi gösteren ernareltt V3ı:dır, 

1 

l ing:~' z t~·ya~?leri. s;,ysım'ın 
ar,crlt~"ı olan B3r,gkok'11 şiddetle 
bomlıardıınan et,,.;~lerdir. 

Çinde Japon kıt'alan Huınnm. 
<.;aletinlıı m.-ı'k.ezi o1an Şangsa':ııı 
tMı cip et tikten s:ıırıra bu. şebmdtn 
.scvkükcy-şi biır ~e ~ 
lardır. 

Birinci lnönü mu
harebesinin mutlu 

ylldönümü 
il ınct Sah!!•dfon ~..,,.) 

müstediye kar~ ha.zı lıirlik.. 
ler cebri yürii) üşle , .. ar'at.. 
le İnllnüne ııevkol.wımuşhı· 
lJIU İld ndkanwmnıın ll unca 
gfüw ild ordu ~ıhışıııış ve 
Bü) ük Koımıt.ııı, Milli Şef 
İsmet İılönüııüa idare$İlıde 
bulunan kahramaa 'l'ürk blr. 
.l.iJdcd 10/11 SO&kinuıı güail 
de <kvam eden şiddetli muha.. 
rebclerdca soau cliifma111 
bozgun lıal~de ric'aie mcc.. 
bur duıi~ti 

111 illi İstik.W Uırihlm.izi n ilk 
z.aier.ini kazanaa Jtlilü ş,,f İs.. 
met İnöııil Türk milleWıin 
istikbalo eowıiyetle bakması. 
nı da t...W. etmittir. Ba.~ 
diiny-.ıı en kıymetli Jrum-. 
claAlan bulunan, kıılu-ınn
Türk ordusunun büyük -z~fe. 
rini en içlen g<'len bh- -.n·gi 
\'r he)·eaın tlıı ıtl.kı~ar.koo ~·L 
ta.ıı >11 kur tarıJması "" bu Oü.. 
)'-iik zafr.rln kazanılması ;çiaı 

miibarek bnlarııu aıru- şü. 
hodanın aziz hatıralarıııı lriir., 
mcUe 1·AdtdifCll:'m. 

Sovyet tebJiği 
Cl incı &lıiteden ~mı 

dc'V:l'%n etmketcdir. Yll'1mA<lada 
(irn<H dci ayn cephe ı.>ardır: 

Bımlard.ıı.ıı şuk cepıh.ı;ci üıtt'.ıı. 
de ooluıwı Hlti A:t.ak. cierı; zinden 
~yarak Sa.lef.r :ıehr:ııin ~1 
mecrasını cenuba ~u. bü;·Uk 
YMll'as ~ nclın il<! K;; v~k nold.a. 
ısına kadar tap elUkq wnra 
bu ıı.cil-.r ;ıı boyunca Kaı·a..u pa • 
:ııarrnıı karlar gi•nıekle ,.., burcda 
şaırka Oıoğru dönerek Karadeıı!z 

sah'llnc k'l'dAr Karasu pann Klli. 
la ve Sudak yolunu takıp elim~ ' 
kd;r. 
· E<.;nc; Cf'Phe y><ni ga.,. cephesi 
Öp:ıtoı•;ı'nın ccnu'bul'da ba~rya. 
ral< Öpa:r'tob •• Pere!rorı yolcım ta. 
kitıen ık· ru bır hat Ü2ıl'r r.<k n 
s'ıırıal.~ dotrıı iler.loınek-1fd .r. 

Muhtekirler 
cı inci .C::~bife<len Dcı:arn) 

koli ile Mariluının pt~ il~tika. 
nndıın, Samatyada kömürcü Mus.. 
tafanm "" Fatih~ kiiıır.fu'cü Hü.. 
.ey .inin komür ih UkDrmdan, Ak. 
sıırayd& tiltüncü n kıılrı.'ı!Cİ Baki. 
ni:n kanşık kah~-e ihtiltarından, 
Tal,,;lır.de bakkal Yorginin kakao 
ihliürıııdan yirmi~ Ura para 
cezası öd•·melerirıe, d:'ild<:anları. 
ırun yedişer giin ~atılmasına, Be. 
ş:ıcta~ta tuhafiyeci Öjeıünin dikifj 
iğnesi ihtiklrınd.an <>tuz lira para 
cezası öremcsine, dtlltkinının on 
güın kapatı!ır..asıııa karar vermi'i
ti.r. Ycşilkiiyde ev .sahibi 1':osti eli>, 
kira ihtii<Mınndan dola7ı senelik 
kira tutan olan lG& lirayı ceza o. 
larnk ödeyecektir. 
Beyoğl-unda luh.afiyeci Andon 

ve t€zg.1ıhtarı Ksenofun bımaş ih. 
tikimnd:ın, Balıkp:uannda to. 
humcu Hıri:sto hı:ıkkında d.1 ,rr.ay. 
daııoz tohumu ve saz otu ihl ikıi. 
rından, Sultanhooıımıında mani. 
faturacı Nilıo, liuitikçi Karabet 
maıı..tafora ve lastlıc ihtiltarındun 
bu sabah tett:f olunırnı.şfardır. 

3 iirıcii hafta hü)"iik JllU\·affa. 
ki)nle denın etmektedir. 

1 Şehir tiyatrosu1 

TEPEBA 51 DLUI 
' KISMINDA 

... ....... .., H.Jtoia 
O KADl.N 

TORKİYE 
RUSYA 
AVRUPA 
İNGİLTERE 

İskenderiye lima· 
nına sokulan 

İtalyan botları! 
B<rlin, 9 (AA.) - Malhuat İs. 

kenderiye für.anına kad•r sokul. 
mıya mllva!fak ol!l'll ve lta.lyan.s!. 
l;ililar.nııı en yenisi <>lan chücum 
vaS2f.ılan. tarafından ~de edilen 
muvaffaki~·eti bd.irtreektedir. Ga.. 
meler w ·htıoıust ~ri botlar.,n 
Girid'~. Cebelüttlnk'da ""' MaL 
t.ıda da yararlıklııır göst~diltleri.. 
ni hatırlatmalctııdırl~. 

Başvekil 

Libya' da son 
lıarp vaziyeti 
Londra 9 (A-t\.) - B. B. C.: 

İrıgifü l<-lwvetleri Agedal'oyadan 
Tralblu:sc:grp tsl'Uaıncto;ne kaçan 
Genl'rnl Rc'ltrmeı kııvvt't!erini ta. 
,q, edi.ror~r. Ba dala d.:ı hava 
Mlihv·ı:re )'«."<lıın etmiş, iııısanın 
gözleri'llı •körkşt·rcn ,;d;dctli kum 
ıırt>nıısı Mihvc:r .t<uvvetkr.'nin ar. 
b&ın"' b:lr p«"de g<"rlnişbr. A-ge. 
<Uıobyaya giren İng fu kUVll't'tkri 
l'Ulva tn('yıdam.nda 20 MJı.~ tay • 
"'1T"<i .bl>İmuşa lrdıır. 

Yeni Odun ve 
Et fiatleri 

(D.'\şınakale-1P~l c.1e"\.·am) 

tası ise dem11k:raıı.iıttri.ıı lı.arN bım. 
w. .. öteye ideolojik bir gözle de. 
ğil. ııadeee nu1letlerin hayatına 

ve düuyaıun yeniden taksimine 
isyan Te itirM ifade e<IM bir gliz. 
le baktdılanrun ~ikar bnındır. 
Bnntın iı;Huiir ki komünist ltwya 
ile demokrot lngili"1'6 \•e Aıneri. 
1ı:a arııs:ınd11 hını> içi ""' ltarp son. 
rası balrnnından tınn T<ı ııheııfdl 
bir nnl:ışnıa ,,.,,lrna !:" l<'lıl!miş, 
efloin uımrmiyeln- a:nısmda ynlar 
boyunca işl'l•1ıen lıasmalltl lttıttl 
ifadesi ortadan kaMmfnuJ'• Çlllı. 
şılnuştır. Demokrasilerin zaferi 
takdirinde idrolopk te:zııdlarm 
J..nr•plıklı bir dunım if,.do etml. 
yeceği esası fü:erinde 1:-innetlce 
..-anlaıı karar dünya ınIDetlerlnin 
harp souramıdnkl ,;,-,..i ,.., co!. 
rafi dunımlan ilo vo bn dıımmlar 
ihcrindeki nı1'nfaatl<rle asili ala. 
ka kıılml etmez npa~n bir keyfi. 
yntir. Binaenattyh, harp sonra. 
sın ela h<.-ie A .-nıpıı sı.tlıı babının.. 
dan siyasi ve coğrafi bU~"iik ölfti
de tavizlerin milmlrun görülebıl • 
mrsi hakikatin tam zıddi oldu"u 
kad:tr So.-yet Rusyall.lll %6 lılar 
bcyannamesinıl.ç imza koyduğu 
-şarllan da anlaınam.'1 vlma)-ı ifa. 
de eder, Bilalös Rusya lıarp son. 
rasıııda her tuillrtin keııdi ken. 
disini idare et.ın.eM esuuu i.111211111 
ilo pe<inen kabul ettiği .elbl 1939 a 
b'Jce.!düın eıleıa eilnlerdcn itiba. 
reıı tağyire '111,'lnyaıı. nriyetleri 
tashi1ıi de yine peşinen kabnl Et. 
miş lııılunmal..1adır. 

C1 m~ Sabifed."'1 DeTııml F'at Mi.i.nak<ıbe K.amısycmll dün 
Eln çok ckmc~ın aınekye, be. öğleden soııu topla.ı.uıl-a.k c:-t faıt. 

denen çalı:şanlara '"l!rilıır.ftsı ~as. ierüıc Jtlioda -Oll beş kuruş. cıdu. 
it:bar.'e kırrırrla~n'!n-.ıış'f.ır. Mtı- nun çe1ds'.ne ye~mış kuruş zam 
•~iı>i dlllıa '*Ya.de a.~1<! te. v~lmasını lır.ı.r~tır:mış~:r. 
min .den !~r halka da uami • - ·ı· 

F!bk~t bu zamlar henu;: \1 a • 
:nikta~da ehmdk veD.lccekt:r. ,..~ tasdı.1< olunmaııuştt1'. 
l;?EHRİMİZDEKİ HAZlRLlKLAR 

9
. . k h . k ~ .. 

Ekıu~1< kanıclm tevziatı hak- lr a V9CI OmUf• 
tnnda.l<i hutt1*1aırı tetldlı. etmek den zeh' ı·lendi 
uzere bu sabah Vü~yett~ b r top. 

Bioaenalc.' h So,·)«l Rmya ve 
demokrasiler harp içi \'e bıırp 
sonrası için gerçek bir aıı.la.şınaya 
""BrlnUJlar "'' fakat bu asliı onlu. 
ca ıniierim addrdtlen dedetler dı. 
§mdakl de. lct ve ıni11"11e.r alev. 
hine bir yeni tağ~ir n t"kslm a~. 
ll"Şme"' olmnmı~tır, ve hnr'bln ni. 
çin başladığı. neden dnam ettiği 
.., ede«ti Rb<.plerinl gfüönilne 
r:etirel>ile..Jer için de aslJ ola. 
ıııu. 

D'.ğer 3·an<laıı fagttiz • So\) et 
g-örtişıııdtrl ttttJllıı ed« 'l'e bu 
ıgörüşınder V..,;ngka 1ı. ... ıhı-. 
aıdalU 11110aıni ..,la.._,ı,.. U!ınanı. 
b"-ı Tfüidye • Ras,-. nRiw-.. 
betinin de i\lookonda 1ttıhis "'"'· 
Z11• olcJuin İngiliz R~ NMırt 
Bay F.4eft tarıdmdaıı A.-ımı Ka.. 
nıarasmda alenen ifade edilmiş. 
tir. E<l<'lt btt lıeyanetında ezcümle 
şunlan !Oli~~~i:r: 

«- ŞimdiHk ~unları SÖ)ii,-.,bill. 
rln ki giirü~eterimiule 'l'ürld.. 
yeden lıer bskaıdan tlostça hah. 
tıettik. O kffar 1<i Tiirlt 1tikimıdi 
bunları işitn1ek.1e m~n1mrn olur. 
Tiirldniu miiliefiklcrin zahrin. 
d~n korkaeak bir ~e)itti )-..ktur. 

••••• ••••• "•••••HO•••••o .. oo• ........ 

S.,.,yetkr ve lıiz Tiirkiye,·i kııT. 
.-dil ı·e mürcllelı gwmek b!eriz. 
Rusya ile Türlciyo &raimda .W 
bir anlaşnı.ı lüzwuu Ata.tiirk ta. 
rafından yeci Türkiye içia koı>nL 
nıuş bir pıeno;;.İptirj Bu siyasttin 
doğruluğu harbin safhaları ara. 
sntda fı~ biraz cla1ta m~ydana 
~ır .• 

İngili.: Hıtridye Nnzunıın bsa. 
ca bazı elim leleriıd naldettiı'.;.fmiz 
lıa ioeyanatım iiç lılıitilme ayımbi. 
liru:: 

iantı )"apılınıştn-. 
Belcd:~ şııbr·mlzde fırınla~ • 

}ardan~ elar.ok le\'Zli yHlcri 
açtmnı~.ı karar \"etııı!'Ştır. Gün.de 
17 çuval uıı ifli)'i!ll b€i" fırın ken.. 
di tıölge.siıııde üç clıımek d:ı.l!ıtma 
yui açacılktır. 17 ÇU\'aldan fazla 
un ~yenler iıse 4 veya 5 ekmek 
dağıtma }-eri a~rya mecbur tu. 
tulacaklaTdır. 

Fırınlarda kalabalık 
(1 ine! r:atwedec De,·ıım) 

•eler «!ur.ek 141 a.lamaışıardır Dlin<> 
kadar nonnal giden \.'"ft.Z;yotin bö:rle 
bir şek,l alması, y:ıptığımrz tahikata 
göre, halkı.nuz.ın lüzumsuz tel~ındau 
ileri ıı~:r; ç\ıckil. itrınl&ra h•r
günkü ihtiyaç nb{>C\inde ekmek vı>

rllnı<'Jrnodir; taltat bir «ıık tdın>eler 
1 - 2 kiloluk ih.tıyaçlan yeı1rıe 5-10 
ğilo .eJanclı;: alml.T~ k.a~l.I. \"e bu 
)'lizdeıı l>u m!lşkil.tt dvtıual<taöır. Va
ziı,...U VlliıyotY,11 cle sorduk. Vall Mı.ı.• 
avi.nl .Ahmet Kmık dc<ll kC 

c- Ka.ı:nelcdıı l.lugtın~erde tevm .. 
tına b. şlannıa,,ı, heır.1m karne USt11Ü
n-:in tatbi.;c edi.ece,ı~ rr.fu\asına gcl:::Jııt.. 

melidir. C.tırJ;!l karne a..<v~ elwı<?k 
tevzictl çık&rı.lııcııit oı..n ED<>rdina... 
yen l~ kandyle ~• o k.ararda. 
ta:vln edilen t:ırihten ıt:bare.~ baŞlaua
c&h'!:r. H~n&ı:: kararna.me- çdtm.alr: ... 
tır. Çıkıaış olsa dcthi valand<tfl.tıruı ih
cy~W,ı tan:1.nıfyle temin edilım4 olA
cak1rr. Bt1 tt~rla d11. hPtk-.mı:rın be& 
tc'.l•cllmil ç<*: tlh111Mtwl..·r. Hiik!ımet_ 
b(füm yurtla~\ann lht~a~lıırmı diı
tl>nürl<eu halkımızın ela çok aalı:i.n ol· 
lnaı:ı ic~ eder.• 

Cenubi Amerika 
(l lıııct Sah:todcn De\·amı 

"<rnb•:r ŞaıuiS'ye K!osazu tars!mıLm 
~Oıft Ciinl~rde 72pı!an bt7aaat Arjaıı
t..J:lin Pan.aınea»kan tea.an 'il ÇCC\'ıe'\ ..... 

•! .lç.l~de hard<at eııttetını fakat bil 
~Lk hlr realizm ıle Arjbnt:.nin b~lı
~ mc'lfsatı~ruı; f:f! ~ bu1un4 

duracöğ:a.1 CiHte...'"'D:lıtkted.ir. 

Buen06 - A-re•, 9 C A .A.) - Şaoı... 
sö\y<! hinzu Peru, Ş:~ •"e P:ı.raı:u•:v 
Ş:.r.,s(l'yolı'el gibi t>IU&X1.<'s! günü sa· 

bahı t.yyarc fle Rlo'ya hareket ede. 
cdc.t!r BLrŞ1~a Arjantin rntıt-:t.hhaslan. 
Klnzu"ya r'1'aka.t edeı:·e-kt1r. 

Uruıuoy vapuru y:ın.n bj!1eden tıon
ra diğ~r muhteH.f Aır.-elik_~ mftletle

rio.i:ıı murahhu heyetıer1 ne .hareket 
edcct"k1 i r. 

~ pyi.ala:·ın !ıil:Jllla olarak 
Arjantin harp gcmitert l.iCUC113.y va .. 
puruna malt.al cdo~ılyec1!1<.lenl:r, 

1 - 'l'iiıkiyeaia a-Y•Ta ılad. l-------------1 
lu.'!tı, ~dince, lnmııu biiyle "lmau pek 

2 - Rusyanm n t.ciltermin tabii .W11ğıı bclar Türk mı'llet.i 
l'aririyeye ~ ..ı05lltoja •·e mü. hgiinkü t.arbiıı nıuhasunlar ara. 
sasebeti, .,udak,i hedefiııi l<:şkil eden her 

l - Tiiriciycnin nHittefilı; ki·. lürlö ııizam dı~ına fam yirmi :rıl 
iıetler zaferiııden &orbasu •·eya önce çıktığı .-c Loun, ~fontrö 
iı.orkU..Wuğu. ile lı<!r türlü düııya miinıuebdini 

Tiirkiyeniu L•> a hnkknıdaJri taıızim rttiği .iç;ıa hi(Jıir zanıau 
dostlııj\u , e Türk milli .&it.ueti. hiçbir 'cçhik ve herhangi hi.r ,.L 

nin bu ~oldoki ~·~maz prcw;iııi z.i(ı·et kor~sında ştı •·e bu şekilde 
lıakik.1ti11 ta kcndh'dir. Türkile en kiiriik bir korku veya trretldü. 
So,şct Rus~ a hakkındaki dostlu. diin sahibi degildir. Ye .. her törlü 
ğnnu rn 'kara günl~rd.,,. ba•ln·a. ,\l\·al ve şart karşısınd:ı !tak ~ 
rak dalma \e her nsİIC' ile ·;,İ, 8 1 mcniaatkrini korumak liyakat 
ettiği kadar her nııflctlc biitfin ,., lrnrarııadııdtr. Bu ililıarla e.a. 
do>tlnklannda da claima ~apnaz ""'' MosJ.D,·a nıiiuJ.erekrinden 
bir ...adaluıt gösterıni) ve bülün hich!r ku'~ ve tC!Tt'ddiü du ;mı. 
dostlannabıı \"tt& , • ., şaprı82lığını ' van Türkive hokkınd" lngiliz Ha. 
kabul ve ta!clik cttirnıi~tir. ;ici~·e Na,;,rınm ayrıca bu ~·olda 

llm~·aıuıı ve İııgiltcrcnin ~los. t.uninkar bc)·anatla bulıınına>1 
ko"a nıüzalocttleri esnasında Tür. lıizi memnun edettk do~t~a C.,. 
keycd•ıı her bakımd.ırı dostça ba: ınrrlcrden birini lc~kil etmekte. 
histe baluıurıaları ltcı· milktc kar. dir. Kul&kları.mız kimden , . ., ne. 
şı ayrı a~·rı hakiki ,... •aıniıni reden g·elirsc gelsin daima d<ıst. 
dost"'" •nlh idealine bağlı olanık ç. .ı;....,ç , . ., ı;.öylcvlere kar~ı Liç 
bitaraf bulunan Türk hükumet , e şüplıcsiz hassas oldıı4u kadar 
Tüdt mill•tilli! kıı~ı aylli zaman. haklarmda dO'ltluk göstrrdiğinıiz 
da gösteril<\a bir kadirsina..ı.k iCa. biitüıı dostlar.ım.n:dan gelen n 
~si oldağu içfo elbette .lıılzi ın<m. gelecek güzel ve iyi sözkr de 
nuıı elıniştir. Tiirkiycnin miille. unıha.kkak ki mukabil ~·i tcmcn. 
fil< ıleırldlerhı zaferinden korku. lrilcrinılı.i tlnet etle.r • 
aıı .ıma== liuın ceWiti llaksiae ETEM iZZET BENiCE 

Tak;im Parmakkapı Çu'lourçeş. 
ıme cadde!ıindıe yeni ppı!an 16 
lU!Jlarr.lıı apart~ıNınıda Wwec Aik 
yapan IRiseyin odada bk lııömtl.. 
rü yal.."llnj hiır::.z sonra odc;ında 
ölü olara.lc bulunmuş, ~pılıın 
mooyenode köın;;:Men zehirlrne. 
tek öldüğü acılaşl\lmıştır. 

• 

Harp vaziyeti 
(1 lı>cl Sahi!eoeıo Devam) 

,Pirlı>Ç U.. >Vcotılt ııaksamnı Ooi bol 
kepat:ıbi11r. 

ja.pon!aruı petrol vaz yeti d<ata fa-
nadır, i•ı>onlar kendi ko.ynaklarllid= 
bam olarak 400 bin ton P<Vol ~arır· 
lar, lt2S te Ruolarnan a:dıklttı !.mll
y az ile Salıa1i:ıı adaı.ın.ci • u !60 ı.J.n ton 
ıkc<lıır aldı.k'.an pcLrolü. ll~ı·c ede~ek 
bu mik1.~ı 600 bin tona yUk.!ielir. 

i•ı oQ)'a petrol ;nt;yıcmı Meksika. 
dan tf'rrıin t:tnuAt .i.stenıi.ı}, fııkııt gıiç
lük•c kart-ılr.şm~::tı:-. Çü.ılc\l :M~a
da P.ıs\!ik sabili""\ do!Ju uul.ılm,. 
P«'t r1..:! boruları yok.tur. Bu tesisat At..-
14Ulik: sahllinde.kJ llnı.a..c.lıı"ı..la \"31"dtr, 
Ya::ıı ?.If'ktjka petrolü, ş!lndi-ye kadar 
ja1)<.n sanay'.inde rn.ühlm bir rol oyna. 
,,. :r.o:şlır. 

f;:..:tıun üzer.J-.c japonyı cereı:ı .R:ıe 

Fe!e.•eı:.:. lilLı!i&ta::ıı !.le Taı>!Jtı arJ:ı..· 
~ .ı.~t:tlce::dnde-. yar.ıın ır.JJycn ton 
pt?trof ahnı1'otr. 

Göri..ıH.iyor ki j.opoJnvada ~l th
ı..y..,. .,... ~QI; tilr. • .İ,te l>u ihtiyaç 
CoUı::rc1,.ı.e-, japı:..nlllr lıa.rbin b!riDci 
.s..ıJ.;as.r.da name-o ado:::..uıa çikarma 
) t ım-",jlM ,.c oradaki P"' o.! m.uıta

kGSJnı ele ı;e<;ir1nr-s: 1stem41entir. 

Kayıp b ir amele 
(1 inci S..ı.hiieden DevA.m) 

çm cwn:ı güııU 1:adırlarmdan '!kal. 
kaırak Pcrı<l:k m;rılakas.nda Kurt 
11<öyüne ekmek ,.ımağa gt Üiş •. 
!erdir. lfi 

Hava karlı '\"<' !Jp'li <>ıdu.eıın • 
dan Hafit Kıı:ya, arkadaşı Hili.c. 
yin Çobana çadJTa dönmr.k :ıc,.;n 

ylli& çıknuya.r-* köya<: 'kalma • 
!arını söylem~c~:ı-. Fakat Hüse • 
~Çoban, 4>~u di'nlımıcr:ni;;; ~'ti. 
l:ı çıkmıs\ıT. Haı.t Kaya, köyd~ üç 
gün kaldTktan sonra çadt1'ına dön • 
r. fu;tür. Laktn arkacl"\lttl".n çııdır. 
da bulunmadı;ğm! görünce ara • 
mağn b3.,lam'ş ve jandıuıınaya 
da haber vernu.ti.r, 

Niluıyct di.in :Kurt ki5yü~dcn 

otuz dakika uzakta yol kı:narın. 
<la karlar att:n.da bir ~t bulun. 
rnustur. 

Olntlnen 1119911 
.. a••a•ı 

Sinof'ııta:luıtla 
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Vai • 
ın 

(l lom Sahifedm Devam) 
lamı:z. Bu sefer ..ı.ı.t!u d!JJ md>zul 
mi~t.aıda "·e gv.n~Ct'CC' de\-am. e111c- Gt
W nt:ızama.n """ gece!, g.mdüzlü ça.. 
lışaı..:lk, normal hayatumzcıa wı kfiçül< 
blc al=lı:hta meycirrıt vt<ilmeı-..ı, 
yarıl 1d.tnl bir bcltdlıycı:ılığ~ ht.1)itntt 
a:yni ~U.C i>ter.z. .Ancôik teaıerw 
ile hakY,ı:..1t 2ra5ıutl.k.l !arkı makul 
öl;;u.;ere c"1! öoünde Lııln'J!I< :ııuml:la· 
ne u:,, h::.re-kC.it CJlu.r, l\ie.111{1.c!imi.We 
bu ıar-...;ıı.Jrı haya .iıadaC:...l nadir yıl. 
lard.a gl>riilu:ll;l!J.r. llımwıla mGc.lde
le !:'* b~ .,,,.,ııta ~"le>7il<lult.r. 
Buna mıı•eııJ e-ıt~=-zdeıı:.ı tf(iıid..j.!: haJt,. 
kında bir fi!:"a" \·~reb.LhL.e1.;. !cbı n
~r: m.tstmii br.z.ı. ma: t \.'Cr
_,-, fa7daılı ı~r~: 
~ h.ı.lkırun ..ıır... tenıw.;ıı 

i;;,, ~ ct1ltl •·cı:ı. mıildarı. r.ld.a 
dört yijz Wn lindu·. Buı:"" "1X'".Jı: 1lç 
J1lz eil! bln i<l"~t taru.J u~Milir. 
800 bin tl!llıau o!a.n ~ n&fusu b•
~ınc bir yıl n.ücl!!.ıt:., d"'a ede<'& 
bu ı,_ız..,et ıc·n fidediğ, ı:ıara ,..,.,m lı. 
raya lıtk ualit olmaz. Avrupa şel\ir· 
lermde lsc-ı tanz..fat fı;.:a halktan a!man 
.. -e'l:i , . ., """"'°.! :.-; bu ımilctu1.ıı muka. 
yese ede=ıı: IJı'Yl'C'I dtı:YIU'IZ. 'De~ l 
eu 1'2.Ta ~e taır.: \Ar yıl ~ lc'I"...nri1'..e ge
lerek süprt..,ıruen.-nJzi a~r B:r tok 
n.rnılarlıı dcnlz!crln G tna k•dar 
~ıır. S..Jtı:kbırı ~ü,;Jürilp )'~n au'!lr 
\'C Yl!k:.ı· G•ıtııbJ bu para kA!i ı:clmez. 
D'.ğer ~•rlda!=ızd n "lr lw.'Dmt bu 
i;e ha"edeılz. 

Gcldlğ!uı ta;nan 450 bI.ı:ı 1..:a olıtrak 
bu.Juguin bu hlz:ne: ır.auafııu ~ 
roste a .. t~ ?"a;~\. lD~l .rılır.:~ s:s l.>fn 
liraya çı~~an~ım. Bu y.Ll ayrıca d:ı·ba 

30 u:n '"'°" ll'flnı'4ale yap r • .k bu !a.- ! 
le. tahıisal ·Hiive ettıı1~. lk: l·lz~etln } 
idame masrrıfları ..::on u~~"..rd.a a
normal blc yübellş ~ ,1ö.iY,rdl, Ser. 
\•ise bu yll yenl.d il.he ett1g1mu 
ma!o1"eli •·e.alti ı;uk j"'1ı.alıya mıtl et
tik.. Amele ücrMlerini dt' arttr.."11lıllk 
med>ur4'et:ncte l<aluık! ••• 

Bu le»kaacı.. aıı,·.ı lı;;::ı!e ~ 

Fransız - Alman 
(1 im-1 Sa'lıdedf'n Dt-raml 

zctclcrlııln ba.: !n.esf mlmidardır. 
Bcı·'i.n s: t>n ttik<:Y:tındt;n b•!ıot<ttiii 
ı.amı- 11 da na bf~~ 'bıı.htT.ı: b~~gOster
ır~Ur. 

"\"i.ş'rnin bir tn~aş:naya \·arılması 
1çin· Alı.nar.ya t:ıl.ı!ındaın ya.p1la.a te
ı-ehlıüs.leri ce\'apsız U1ra.k1.Jğt il.it\·e o
l.w'.D1t..kt~dır. F'ı·a.ıı; ı İki yüı.10 bir rol 
O}'Jl2J.t!.:!kla itha:tıt f'diln.e~te \'C ık;ıe't\
dhdne tam:l miyi~ nJ.E.ğlüp o1duAu ııa. 
Lrlolı.lmclda4ır. P..ri.ole e.>"n ha'-.ııın, 
Simov iç hükıin:ct clarbeı"1,; yapttılı 

uma.o. Be!&radda ~ C..'l h..'\\«}'I ben."'.e
dığ:! söy!eı-.-:-..Ji.ktcdlr 

Garip bir it 
<ı , "' ~ nenmı 

clduğu ~ el'an piy:ıısathı bu 

1 
m<?.nba 'S"Uları.na t<sedi"ı.f edilmek.. 
te".iT. :\llesc-la ·~hnr.a~. ~'U 
m<>nbaı bil' yıld:.r Jrnpalıdır. •Str. 
rr.ak~•· r.=ilc ;;uculara hiçbir stt 
•-erU..C::cıneklE<ilr. Fak.lt dGokkan. 
larn. c\~lc·rf'. apartırr.en1~ra ~ran 

agızl&rı •St•r.ak. ,. ır.ühürü ile 
'll!Ühüdü <larnacaı:ıalaT içhıde su 
·bır;.kılrr.skta ,·e: 

•- Halis S.rmakeştir! .. ~ 
Di\·e 00"1. at da \"f'rilD'1elrt<dir! 

Yapılan tablil!trde blutlana ter. 
kos *'Yıı <ılrlu~ıı anlaphmştr. 

Sruı Telgraf - Sohtc kiırhk ve 
hnlkı aldatır.ak derr.ek olan bu ga. 
;rip i~ hakkında B ediyeııiı:ı n&. 

zarı d*bHni ~li>ed r =!ille)"&. 
pan sucuların tecl:i) c Trln i isteriz. 
Badana lu.lk.w :ı.ldı;tılmanyısı 
içi.n de kapanan mtnb:ı. slllacmın 
gazet<'krle illın edılme:;j icap E't. 
tiği kanaatindeyiz. 

de nrdımı ile kah\"~ b erce 
rn<:le 1opladı!t. Ilizzal •;eı;dJ ll'ır.i 
illllıiJatm;ızı aumJ pyretle çalı;'. 
dik. 
~e Z~bılast Tal'ı:ı:ı:ıtn=ıuf 

nloı verdi~ sallılllTOte istinat eder 
-alrıkadar bemşc·hri\..ni dtikk§.n ve ev 
lerınin öz:iiruie hard<e~ f~ırd . M. 
n.okale ~}erf se)tot,oye t:;;n..-m•kla b 
raber hlı; i>lr zam.an bm bir ir.k1t· 
uır.:.-: mı~Ur d~ilt>me2. ~1 •. ha."?C yo 
.kıışı:1dn;!c nrllonk.al4t ıc··Cık a..-aba ıl 
lterlekler\nde '-e ger<lı: nıy'ları! 
n!Sl;l a><r=laı· ;r!.IZWld<...1 bu .•• 

bl:r .kazaya mrydaSl ~•=en:dt i>l:ı ill 
~lu'1ldi. 

Ben Patiste geç!r-ıiğim bir lı:ıaı 
tırlanaı. •at:ıo ı.lr kann cli!ıler 
Paris '"*8:lı lanMa .ı.· ·= lı .., • 
$!!.bit ok!ıom. En a:cdenl. ı..:hL~ 
ııeııci.1, '~ ı·ı «:! bİı' 
bile fc\k:ı.l.idc zunan'"'rdô.J. 
h"klar olabilir. \'"Al:l ~C!:Cı-·.n h k' 
-ta.ra!:annı tesl.!m ıedcı,;, n. Ft!:.t. F~ 
dly<'!ıı,, <le el:l\d.._., tml<Aııların 
tevk.~rl(' ~!ll~!ın btr l:t:.yıet c \Of' t>n 1':K 

bir z:ur..t.nda ın'lr'mıt.1 h•7.:ıt iades-.t 
t';:.Iıttttmı nr.:::htercn: pz:et,.J(."fin 
hzlcım= ltabttl He<ei?lnl limlt ~ 
rirn.• __,,__ 

Denizaltıla~ı 
(l t:.d Ec lfe<!-m De\·-ı 

b:rakımyan yenı bir S>!alı kı.ı\ • 
laı>dığını bugiın tcı.· n '::nı;ttı'. 

Ek.>pu .öOJl gül'lu~ -ı.ucnı-z · 
~tırıluı üç ct:nızal!ıy1 teliınw. e. 
der& dam Lır lıa: 

Kerui:rnir" ald~tmıyalım ve bu 
,gemd~rdek: Alını:. mUr.ı:t'dıa • 
tının ır.an.ı•w,vatı bozuk .olci.uğt;. 
içıri ~lıiım ili.ık laı:u-.-ı inıar~a. 
yalım. Bu ır.m· aff ıı:kiyet <iı:'hll ?:t.. 
yade taarnrzlaoırıtz:!n Jldk tcs!:.rli 
dın=ndan .Ucıd gdın~w-. 
t= 

Sııltnnahnıet Bil'inri Sulh Ilu. 
kuk m: .. hlmııesiııd.,n: 

1\Ii:dc>ei; Meh SLJPhj Jll:- 1 <..-e.. 
.eesf SaCr.e, Lütfi, ·.r °"41~t!dd.J.rı 
Şakir. 

N:Gdc:i:c-..:.alr-yh· !C .:ıın · 
Şir!reti ıl!idi.irlyl"(J 

Aieb:r.".ıt:i ~uph~ E1·tiı.t'Ul h;.'.ı 'h;.;yatır.
da IOC?, lüJO, ı ·11, l020. JC2J, ıo..-.o. 
1031, lf).IO, ıwı. lwo. ll>O•. IOGD, J.Dil. 
1090, )091, ııoıı, llOJ. lllO, lllJ, 
1120. 1121* ıızo.. 113ı,. 11-ıo, 
1141, ll;Jı\ 1151, 1160, 11.&ll. 
U<t. ll71, 1180. ıuıı, lt~O. 
uın. ııto, ayılı h e 6~ -

,...,.._ dolan bu ıı:ıı:a.~en i<· 
U'90I ~neı. 1/61' t rı brtrm. 
UJS/llJI IL"tii A -" gtttııe.ıi :1e 
nc.-şl.r ve ılan. 1cı1tndıa;a.. ~öeJ4:,a1 

211(10,:93& rllı. •rill( .e(\Cf'<lk ·

.raset;n;,,. Lns:, Sdme ile ~I:ot".arı 
Lüıt~ T..W.i,ı ı·& l~ «Mluı ş.ı..,...u 

int~.;.S;J;r edip n e&<.l· • n>i ,;.yet-eri 4 ~ 
hımdfn ~ it1'.,ı. k lı:er r .rıe blrer 

arhlm U..be'. eylcd''1, A•lıİJ'e ÜçUJ>Cu 

Hul"* HiJdcl:t.;ıı: 6/Jfn9 tarih re 
11'1! _,ıı ilamı ,.., . "<:ll<onlen lbraç •· 

clllisı.i; A4- ga:ıı.ıta.i<-Ja ilb, ri ı .,_ 
nu ve m.C'Z.kUr fı0'1'.mun .J..8.938 tar:• 
h..•-:J:de ~tek.ete teh• ! k,lr"*i;ı oda li
mit baiıeri ..,__, :ı;r - ~dil.. 
:iDİi o<ruama re K:tnunı 1'~ 438 

iılcl -doolnin 8:ınct tılu-&it m""'· 
tıince \'erno:ııt =all"''lume ım:lr:ı 
tsdh k!lr.um :remiı>I ttr birbıin eda 
w ıJl'&l' .... ..ızeıer,,,., binoeıa, mezkuı 

~ -1eriıım ıa1rtn.ıd.ı r a:z ..., uı. 
n:.cl'~ .. t tu.L.'1.in L~I· .~!'Tı \.'~ n~~ 

,.,;,.as7c.°eı·i ~·rlıı ~;ı.., rıl:ı

t>e\ ıı.:in:slrı•e l<irl!!IL-u:a il .a ve 
.Mıl>u :lı:liarılin ı:ıtden ;:1ı.ııma 2'112 •ntı 
l;_;.rilıf~.:e J{'aı-ı:r ,·cr'jd!, 941/1J7' 

MAZiS iNi UNUTAN KADI N 

TER Z l ~ 

1 
PAPAZYAN ARSEVER 

SAYIN MÜŞTERİLERiNİ YENİ KU!\!AŞLARINI VE 
lllODELLERİ!\İ GÖR..\\iEYE DA \'.ET EDER. 

Sultanliamam Kll'.\"1lmrn han N11. 37 (Eııki Haçopıı.Jo). Tel: 20664 

1 
Fat.htr K .. radoc.tı. Servili med:-tc.es ... r.;.u 'b iri ac$;: • ... ~.e kc.ı:n.t 

tur Kc+lf !><deli 7S.Y !xa 12 kuru$ ~·e tik ~ .5ii 11: ili l< t ı:: .U 
, e prtn:ıme Z;J,ıt re M=et--11 Mildtirlüğjl tale:nl.ııde ıo Jeb . ~le ızıu 
N2 Pa.zarle<l gtınil saat H de Daim! Enm,,,.,,de ya;>ıb"aılc' . T i in •ile 
tem:nıt ınak-bı!7. veya rr.<S:tuplaı·ı, ihale tarlhf:slea 3 ~ en·el 1"ı .nc. N.t!:a 
Mildürlüj!ünt' ırınıcaatla abeakl.an roo.nt ehliyet ... ~ 1 yrl:na a:'t 'l'irPt'i ~ 1 
......_ala ~ i!tale ıııına m1»17~n nete Daim! Eı>ı:oiİ1l endt L ıl n. 

(llCNI 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHA M A 
\..----------------------- ~o.75 J 

Türkçeye çev'.rE.-n : &sKENDEll F. SF..RTt:LLİ 

- Ah, ne olur, Y okohama.. Bu mes'ut 
adam ben olayım ! 1 Beni re delme .• 

llJl1 cıeğllbn de. Pazarlığımız da böy· 
ie cl<'ğildl. Nevyorka döraniye mecbur 
o!dugumu saJlg. Nevyorkll gOy.e-niş
*rn sanıyorıım Halbuk! sen amana 
dtlğüııden bahset n .. o da bu ışi ckl
d1 tcl~kl etti. 

Tomson h~reı.:e ylıZ(ln:e b:ıktı: 
- Vay. sen be .ı .:ı-ldahyor musun? 

\lt.Thn-Jc evlenmek niyetincie degJl mi ... 
.hı., B ll ı:ı :pen c·d · tel Ak.ki <tını.yor 

musun? 

O bunla ıı h birin1. yap.nadı. 
- O hcı do ~en şu ınısafi.r odasnıd~ 

k ıtanape Jzerkıde yatayım. Sen y-.. 
tak odasma R T ve ya•.akta yatJ 

Dedi. 
lfü An ç!n dwıu::dl•m... Saray 

hadeıneJe•ınden biri gcllp le biz.im 
ayrı od&.larda yatt.ığı.'Ta!Z, gOrecek ('lı.,. 

lursa, bu hoş bır tc lr yaprm.yacak
tı. ÇWık..1ı Ameıik.lcb evıenmck Hzere 
buJ:.znar. bir ç t - ~ ı olarak- b!: 
odada iki arkad.ıı g'.bi yat:ıhtllrdl. 

Hazır cevap 
hırsızın 

ka rş ılığı! 
Hilmi fakiT b'r adaımdıı. Bir 

gE.-Ce ev ıçmde dolaı,&n hıırsı2ı ya. 
kalaclı ve bağırdı: 

- Bu arada ne arzyorsuaı, he. 
r,f? 

M ük a fatlı Bul maca 
D .. D ... K. V M. Z. N. N. N .. N. 

K. V.Ş.R 
B. R K. Ç. C. K .. Ç. Ç. K Ç D. 

L. T. R.. C. K "" ? 
Yukarıdaki noktaların heı· bıri 

yerine bir harf koyarak meşhur 
bir darbımeseli bulunuz. 

- F\ic+ CidoJ am na. bu ıtadar 
•cc-le de ıı BJr 8•• daha hUr yıışn .. 
rna-k:, bL lOP<>n k:ıd.ını Sçin en t'UYük 
:aadt"•fu. 

Buıu çok yaıtınd:.ın biliyorun1. j 
Hay .ı.·, dedim, a C''.l.D n r: ula&maı 

gide. bl d ., şu,.lleye duşeblliT. 
K. ··yo' la ~ ayrı ol:ı.4• i< yata.bi:U,iz. 

SaThuş ve hazır ~ oolan hıT. 
s .. z çalaca'k lb:.rşey bula.mamııı ol. 
mar~:'l sııkıırlıısile şu ce'l~bı verdi: 

- Nası~a yanlışhikla btııraya 
g nfn .rm. Ş!mdi ç1kacak kapı a.. 
rıv{)rum'. 

Altındaki de annell'rinizden ög. 
rendiğimz bir küçü ~ bilmeced 'f. 
Noktalar y'1l'ine "K•ık harfleri. 
koyarak •bilmeceyi yazınız. Hal. 
!in'. yılni ne olduğunu <la bildiri. 
niz. 

Hediyeler imiz 
- ,. e demc:k is. yı E\ .r-~ ıı. -

ce hür olmıy:J.cak nı.un' llurriycti: 
e en g <lttek ml s:ın.yo sun?. 1 

- Şup.tı.esı.z .• Doyle sanryor ı.;.Ce~1, / 
bu.na b1aı11yoru.ın. \~.,.. böylo oı.nasu:ı..ı. -
pek tabh buhıyorum ı 

- O halde boı ye.-c ~ eu'yor. 
IWLy Yokohama! Ame.1.k.:ıda kactı:n..:ar 

l'rkeklc.""Clen daha hürdürler... BW'a.. 
ıı hil.rriyt!'t mcmleK. ' ~•, 

H~ı~• kapm:ın. önfuı .c duruyorll ..k. 
- .\15, d<-<llm, hu.r'ye~ meır.. .. ke.. 

U amma, bu hürriyet. r\merikalı 'ka-
1.bnla.r' ha bir hu:Tiycttlr. j:ı.Pfjnya

Ja ise l!.r g<"Clç .,çıı;, ev .. cn.lınciıye ka<lo..i.· 

btirı1ü.. ... eV'lcndik~en sonJa hı 1r'"iyeti- ı 
il• aı.uebbeden k•1yo cıc. K~.ac:mm 
eslrl olur. 

- Ne dıyo:sun. K CJSll'\ln "..ri 

1 rr.ıi ohır?. 
- E .et ı=ıvonyad< c ... H bir x~dm, 

d.~L'lla koc.as ,m eslrk:.;..1.· • Koc:ısı o
tur demcıJeıı tJt · 'Tl- nz• ye demeden 
)'t>:nez; yat demeclm yat Tı'U, Kadın 

orada kocasına blr , ti.Ot t gibi ı..._ 
pnr 

- F•k t, b l jopon~ıl değil, Y0-
koh· m:ı · Ben sana. ~ b1.1. s ct.Jo 
ha et ed c 1< dcg ' :r. 

Hura..q, J pony , .ilmn _.1, he: 
i•Pot' gl\Ugl yc;c japo. y.y. gölıır'ir ı 

d-.:rlC"" Ben bi,. japon . ızıy.oa1. Evlen ... 
dik~e·1 mc .. a koc ma t :ıbbUd edercc
Sll c b~g. · um::ı..tt tcrın • 

Ah, n~ olui", Yoko r • ..ı • Bu 

F- t, bir pr:l:ı: 1;<1 arkda3 gıbl. .ı,:., 
ge ben. rnbaL<ız etmıyc ll'şl>bbibı e
dece t ol~a:ı. de;lıol ... nl de sarayı 
da te. {eder gidt"rim, 

Tomson bu. k°'rarıın:da.n pek mem,.. 
mm oldu Zaten ban ele ipi kopar
ııuık nly•tL'>de d•gıldım. 

Bu sevinçle kapıdan !<;eriye dalan 
Tomson c!er~aı k.H'ş mda eğildi: 

- Nezaket ve ınrellg!ne tc-,ekkar 
ed.-rım, Y<Jkuham:ı! BC''l de senden 
bunu 'ot·&! yor<l<rn. 

Çok gÜ.l('İ <iöSC'I tr: • .,, bir y~ta .. 0.. 
das. j:ıpc•nyada p··en c tn yatak '>
dala -ı bile böy:e g~ıLC\ dö•enmemlş
tlr 

Duvarlar kahn ıpeıt i kartonla.r!e 
ausıenmı.ş. BÜiYük h.1.\. lul ..... r .. ·ra ... "n
d:ın ıJZanan bir a .... c · ::'ı'"lıbasının l-çın.. 
de !o ziy lar ne {..,en l'lek'""r k ıım· 

pulleM o k:td r n "' b:i.r urctte 
yer1('şttrı !ık ıre 1 c ._J köşelerde 

ır;ı df.Y•~ Cin ifl !erıerl<T . 
fa.san yere b ... .;. ~ r, i.Bkarpın::nin 

topukları hoULıL'"l y m ~ak tüyleri 
içine goH 1 ıyo1 

Sagda .. soldtı ı.k.1 ı rchrop, • Tam 
iı<I k ilik ı- lan ıış ı:-, ıhteşom bir 
Y• tak oda ı. İki kMyol ... yı blribirlıı
d<'n biı-c.ıZ daha ı:ıza't lnştırchk. 

·rom.son: 
- Soyun.. ıtm a""'m..., ben pıj, ma ... 

aız yıı.t.:ımar 

ı: ye l!Öy ı·ıili.rteo, kt.ntf tarafında_ 

n 'ut ada., ben ot.ıyı ;,eni ·ed
de · e Em:.n 01. ki, .. ent r. ' ' erle .. 
ceğın1. B.lz de ernı:k .l a kıpar; 

kı g .. dırobun Jıtapagını eçt.ı· 

) İşte, arad.g ı b clum. PiJa· 
rr~ 1 ro~uşanbrlar, tc-ıl!kll':, tuv-

~ d ı:•<• . Jf de 1 -
cıye kn<IBr 

Tomsonun b~1 delice sevdiğinde 
.şı.i.phe yoktu. önun yeı ınde başka blr 
crktık. olsaydı, yal.i!it oda onunde ya 
boyu ıma !:a .'Ilır yalı ı+ b::nıa b n bir 
h.Jcareti yapar. tı.ı ılı b"11i çolt m~ 
kiil vaziyete du; • 'lrdl. 

ı 
lı. .ı ır .. r ey var. 

Ve hPt en .. t"ni <'ınarmıya bo.. 
yıı ba n okn4 yP 1... 'adı. 

Bfn de tere~dut :ı 7 ı)er.ı. yerek, 
lı.en<' ta: -.C.k' g:: dt obu açt.n 

İşte L ".Ok k ı ·leler, sabah ... 
lık;.ar, ipckU JılJamalat, terlikler, 
}- \i'lul.rır (D~vamı Var) 

~ ................ v~,,.-.-.ı .- -. - '..&._._._. .. .._,.. .... ._. En on modaya .Wi.J.J111f1k ~ 

~ BÜTÜ ~ OB IL A L ARIN IZ I ft 
Çeşlt'~rl çok olan İstanbu!da R .ıpaş:ı yoku.,"UTida 66 No. ... 

AH ME T FEY Zl ' n iıı A S H İ MO BiLY A ·~ 
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------- ---
Türkiye, Hayvanları Koruma Cemi

yetinden: 
27/ 12/941 Cumartesi güıııü ekseriyet hasıl olmadığından 17/1/1942 

Cumartosı günü saat 15 te Cemlye t.in Umumi Hey'eti senelik içtima. 
ın ı aktede<:eğindrn aza olanların hazl!I' bulunmaları rica oluaıur. 

Müzakere Rmnamesi: 
1 - İdare raporunun müzakeresi. 
2 - Hesap millettiş Jer;nin raporumun okunması. 
3 - CE."miy~te Aza olmaları tek lif roilen zaUann azalıklannm tas. 

! iki. 
4 - Müddeti biten İdare Meclisi Azalarırun yerine aza iıntihab ı. 
5 -- Hesap mülctti§leri intihabı. 
6 - Aza tarafından Cemiyetin menalıine att tekliflerin müzake

resi. 

--- --- ------------------------
Türkiye Sigorta Prodüktörleri Ce

miyeUnden : 
7 /l/942 Çarşamba günü kongremizde ekscrı) ı>t hasıl olmadığın. 

dan esa:s nizamnamemızin ınahsus maddesine tevfikan kongren;,, 10/ 
1/942 Cumartesi günü saat (15) e talik edildiğinden sayın azalanmı. 
Zin muayyen gün ve ~aatte Cemiyet merkezine gelmeleri rica olu. 
nur. 

BÜYÜ!( ZA r~o ... ANI ' 
[Kara ~p ___ ı _ i,nay 

I
YAZAN: ı içevircn:,-

ti 
Loui~ Thomas No. 12 1 i. S A C t T J 

Acaba bir haydul mu ? Londra • 
dan o kadar acele ç.ıtrnış ki '1rlına 1 
parclesü bile giym~mlş. Elbtselerı ... ı 
lak follnleri çamur lçı.nde. S:ı.ğ elın

den de kanlar akıyor. 
Yavaş.;a, bir çalı kuşa meharctıyle 

uyuy;ın adama y:ıklajıyor. l)uruyor, 
dinliyor. Ha1'Çerin1 kurbanmın ı~~ 
ıüne saptamaktan neden &akınıyor"~ 
EğıUyor, adamın yüzi.uıe dikkatle ba. 
lc!yor. Fakat korkud..1.n bagırmamak 

lçlın ağzım \ut.arak geri çekiliyor ... 
- O ... Burada'!'. 
Adam y>:oe ıereddiıt edıyor, Dudak

larında hiddeU. sözler dolaşıyor. Pac
m:ıkları silıihııun kabzasında geri · 
yor. Fa.kat blr ıı:ey yııpaırad n han
çeri yere duşürli:ror. Bir kAbus gör
milş gibı ;yllzünil kapıyor, onra uyu
yan adama baka b· .t duva!"a doğnı 
çe!G ·yor Fakat : yı.:yan adam bu sı.. 
rad:l başını kaİdıınyoı·, z:ı.1r uyanmış 
h\r !ıruıu: ıılbl ırerb> 'vor Dlier adam. 

iı!r kaplan sıçrlyışıyla kapıyı bulu
yor. Salondan geçerek k çıyor. Uya
nan. adam~ koltı.ıkta doğrularak etra
f.na. bakıyor Hançeri gorüyor, alıyor 

ve başın· sallıya:ratt mwıyene ediyor. 
Dudaklarında (!Cl b~ı: gulUınıseme 

var ••• 
Ul 

Sa.at S ü 27 daıuı a geçiyor ... 
- şe• sizi aje:ı )farb.e görmek ~

tiyor. 
Şef, seırıen .. "1 en mer k .. polis romn

nını okbr.ıy ı d • .uonış, bu. ..ac z ho wı:ı 
gltmec: • Acaba ajan lllarble o ka
dar ınüth.q ve muhtm 'le oı;:rcnı...: ki 
gece yarı: n. "l stn::-a eıı ın i.Jr ... 
mck isle<!!•. 

- GelslnJ 
C andon ı;cflnın !'! değ ·-

mer..c girer gibi girliem~z. Ajan ı 
Marb\e bunu biliyor. Onun için esn~ 
ten ecınce ô:ıw.. · tl't \"o. : 

Akıllı mı? 
Deli mi? 

M'işun m:ııh<l!Je çooulklarını kı.ş. 
,cıııtaMK t.'\•lere ta."j att~, cam. 
ııtn kıır<lumı.ştı. Oradaın geçıın 
ıb>r yolcu yakalatlı, Qca.rakıola gö • 
türdü: 

- Maıhallc çoculkfarıru teşvik 
eder " €'VJeri:n camlarını kırdır. 
mı.şsın, ııeın divanom!sin? 

- Hayır!.. B .lfıkis çok aıkıllt • 
vım. Çünkü babam camcıdıT da!. 

Dok torun h ikmeti 
KöyE.- scyyıll:ılar gelmtişt.i. Btr 

köyliİ'yl<) sordular: 
- Buraının havası zy'dr1' <le • 

ğı l m'? He~kes afi;-..ıtte görünü. 
yor? 

- Evat, yaıkın zamanlara Cta.. 
dar öyleydi. Fakat son zıamanıla 
J>'.öye >bir dıo'ktor goldi. Şiımd:i bir 
çokları ookt<ıra g.diyorlar. 

Kurtla kuzu 
CE."mal n 'babası ona kurtla Jnı.. 

zunun hi!k 1}~:.ni anJa;.ı ve nl • 
hayı,•. 

Eğer kttzıı uslıı otun;a, su. 
yu bulandırr; aydı, . uzu 0011 

yemezclli. dedı • .M'n• mm. Cemal 
ec>va.p vereli: 

- Kuı-t yeınemtş o~ ne o
ac '<:ı? Z :va.llı ku7.uyıu ibiız yiıye. 

f mtlk ... 

Bu bilm<'cemize iştirak edecek 
o1rrnlar arasında kur'a çekilerek: 

Birincaiği kazanana: 5 lira 
(Nakden veya gıda mnddesi ala
rak) 

İkinciye: Maruf bir sinemanın 
2 ay !ık mE."Ceanl duhuliye kartı. 

Üçünc ii.lüğıi kazanana: 2 adet 
Milli Piyango bileti. 

Döroüncülüğü kazana:.a: 2,5 U .. 
rahk hroiye almak hakkı. 

BE."şinciliği kazanıuıa: l aylık 
Son Telgraf abonesi. 

3 kişiye maruf bir sinemanın 
15 eer günliik mE."Cean! duhuliye 
karh. 

30 kişiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiye: Birer albüm. 

5 kiş.iye' Birer boya taklmı. 
Hl ki~iye: Muhtelif he<liyeler 

NOT: Bilmecemize ı~sim gön.. 
dermek suretile iştirak etmek is. 
tiyenler fotoğraflarını da gönder. 
melidirler. 

ilk defa denizi 
gören çocuk 

Hasan baoosiie beraber ]) rınci 
defa olarak köy<len İstanlbuJa gi. 
dııyordu. 10 yaşında olmasına rağ
men hemiz der:z gönneım~ii. Sa. 
lı.:le gdince hayretle'!' j(f.ndc kal. 
.dı 

- Deniz bu mu' Bu ndkadat' 
ı:;u, n ~ da.r su yanrbb ! 

- Sen bunun dış tarafım gö. 
rüyorsun. Ya bir de Lç yüzünü 
görsen .. ------- - __ __,,,_ ____ _ 

9 2. ci kanun 1942 
IB.00 Program ve Mem:eke\ Saat 

Ayarı. 

18.03 Milzlk: Fasıl Heyeti. 
18.40 .1.V:.. ızlc: Dans Muziği (Pl,) 

19.00 Km şma (İkti.<a\ Saa1i). 
19.15 Muzilt: So!o:ar (Pi.) 
19.30 Meml•k•• Saat Aynrı ve AjWJB 

llaher·cıi 

19.45 'H!zık: K\iısJ,k Türk Miizlğlı 
Program ı. Şet: !llesud Cemil. 

20.15 Radyo Gazeted. 

20.45 Müzlk: Wcazk~" Makamından 
Ş<.rkılar. 

21.00 Zır.aat Takvi!'t'L 
21.1 O Trımll. 

22.00 ~!iizilc Radyo Sal<>n Ork0 stra. 
sı. (Vıolonlst Necip A~kın). 

22.:~o Memleiiel 3aat Ay"r·, Ajans 
Haberlerıj Ziraat, Eshaın-Tah-

viiA\1 i\. ~ .. (, 
sus; (Fly•t). 

22.45 !11"2ılk! Radyo Salan 0.'kestra· 
~ı Programının lJevarrıı. 

22.55/23.00 Yannld Prog~am ve Ka
panı!'<. 

- Affedersiniz , şef! 
- LMI bırak Marble! 
$ef, ctddi, b..ı.yUk, z.,,l • ve kuru 

bir adamdır Oııun bu h • nıert bir 
polis olan :"vtarb c oi!e doKunuyor~ 

- B.J yoı .,_:, B yClıu üzerinde ... 
- Ne olmu,. 
- Evet. seı, blr ko.za olmuş sanı. 

yorum. 
- Ot.omobl 1 1 t m 
- Otomobü y ... nm~ .•• 
- B yolu uzerınjle ... d ınlşı.e yanrnış 

bir Oto!l'Obtl .. . 
- Old Oaic H i! .ı civarında .•• 
- Old Oak ... 
Şef h:idlseyı m~~ım görüyor. Old 

Oak. Co lar::ıan'ın oturdu~u evin ls-1 
mi. Şef bu rr..esC;lt"ye da;r gazetelerde 
bazı haberler okurnuşlu . 

Zannderscın enınlyctc ha.i>er 
ver.1-,ek 

- Evet amma? 
Şef h:z ; roman• kapad Acaba 

Coı..:tn: n'.m e\ i.ı ~n pa~kt önünde ve 
B yolu ı.er!nde otomobili kin yaktı? 

- ı\rabarun şoförü?. 

- Bllıı 'yo m, hiç bir iz buiame-
d n. Ya ketld y kt .. veya-· 

- Vey .. 
_ Ari! ~a hır agacın kcı şı :.nda 

y. n:n~. Sa~ tarafı k-,pm\.-1 Galiba. 
parka gir ek l!:· ..,, . C· 1'· k"n ('dl"J.I· 

mış, ' cc hız. g~Jl}ronrı .;'$ •• 

- ~1ıııbr ı.:ın.. ka 1DJ. R .mele 1stedi?. 

:~ B'R BAYAN 

~ !!.~:~~~:. .. 
• ca lisanlarını bt!ir makinede ~~ 

~~ gayet seri yaı::-ır, ciddi bir mü ... .. ~ 
~~ es.se~ede c;alışmak üzere iş arı- .,) 
>:~ yor. S. B . rumuzuna 176 İstan- .. ~ 
li:..ı bul Posta kutusıma müra.caatları. ~ .. 

'-~ll01Mı~ 
KAYIP ARANlYOR 

Tekır~da a.skerl'k yapan ağa· 
beyim Tahir Doğm Bay· ~m mtinase
bctiyle 1zinli gelerek Yen!köydeki ar
ka.daş;jın evine dü~i.ine g dip bir haf
todanl>eri h;\IA gehrcdlglnden me
mkla kaldık. Nerede olduğunu bileıı 

varsa Aıtfen 1 insaniyet namına aşağı .. 

dakl adrese b~ldfrrnesini ricu ederim. 
Fatih Şeyh Resmi mahal!es; Musannef 
sok·ık Numara 11 

Karrl<'ei Hilmi enıştıes1 Hafız O:ı:

man Yüceokur. 

ZAYİ - 31/3H57 numaralı ikamet 
tczkerenıi zayi c-tttm. Yenisini. alaca
ğ.ondıan es~<isinfn. hükrnü yoktur. 

Ahmet ÖZTÜRK 

- Evet, ~t~ 
- Plakada numara var mı?. 
- Ne pliika var, ne de numara ... 

Ne önde, ne arkada. Bu bana da aa. 
rlp geldı. 

~ei durakladı. Acaba bır ract.a ms.? 
Arab .. d.J. neden pl!rk:ı yok, PJa.kasız 

funı:ıc dt J rr tıı .. 
- Arab .. yı bu halde saat kaçta 

&tiı Jti.r..u.:t • 
- "Yarım saat evvel. Aceıe haber 

vcnr1t :~ içl 0 koştum. 

- Yarıın saat m\ peki. 
- Enmiyete haber vermeyi muı-

vafık görmüyor musunuz? Baş ~tü

ret~., 'l'orkan~ıy Colla rsan meselesi 
1"' k ~,ı. tahkikata tıaııladı. Belki. .. 

- Evet, ben yapacağım :lışi bill
ri.11. Beni. salonda bekleyiniz. Tele,. 
fon edeceğim. Sonra vak'a yerine gi
deriz. 

- Vak' yerine mi?. 
- Evet. Cli!f'e söyle, a1·abayı ha-

z rlasın MilmkUn oldugu kadar ~a

buk g tmek 'lınm hem c bu berbat 
havada ... 

- Baş üstüne- ıer. 
Marble, ,efinln yan!Nlan çtktık.. 

Utn n ı: iliklerine k...-ıda.r ısl:ı.nmı.ş 
olduğunı..n farkına vardı; fakat vaz ..... 
f ıre dull<Un polise böyle şeyler vız 
gelir. Artık bu gece romanı 00 aktı
n~. milt~ vak'ala.ra ben7.er h:ic.!1scler 

ın"otımı Var) 

Afacan Zeki 
sınıfta nasıl 

mahçup oldu? 
Öğn.' nım saıba!ı.kym m~G<tılbe 

eelen çocukların tcm.ıliığini te'f. 
tôş eıi'•yordu. Ör."IK' gelen afacan 
ZJki'ye: 

- Sen saıbalhları gal.ba yüzü,. 
mi de yı:kamııyorswn. Yüızünı kit 
:çinde .. Dudaıklarınm elra:fındakı 
ildrl'Erd<>n o;abahleyin ne y<.'<Lj(:n 
anlaşı hyor. 

Zekr çapkın biT tavırla cevap 
ver<li: 

- Peki, bilınıİ'Z bakayun. Sa • 
•bruırej!n ne yeclim? 

- Belli, çlkola1a .. 

1 
- Bi~ıniz ~"Y öğretmen, 

ç~lrolatayı dü11 &:>baıh yoemi!,tim!. 
Kıüçük Zeki bıı ccvabile mu<ıJ. 

tmini mat ettiğini sanı~rdkı. 
llalbııık'i 11511 özrurıiin kaba!ıatı:ıı,.. 
den büyıiillc oloduğunu rncydana 
Jııoymu~ oldu. Çünkü kiOCa bir gün 
\'e onun ertesi sabahı b:Je yüeü. 
nü ytkamaııruş buluınıduğu bu ce
vabından anla.1ıl<lı. 

Sevgili çocuklar sakın siz ık 
aJa<:an Zeki g'lbi yapmayrn. Her 
gün sıık sık ve hele sabahla.-ı mu. 
hcloka.k yüzünüzü, E.-llerinizi yı. 
1Mym e ımi? .. ------
Doğru mu? 

Yanlış mı? 
Aşağıda 10 elimle var. Bunlar. 

dan Pir kısmı yanlış, bir kısmı da 
doğrudur. Hangilerınin doğru, 

hangilerinin yanlı.ş olduğunu ken. 
di kendin.ize bakahm bulabilecek 
:n:.isiniz? Eğer bul.amazsanız aşağı. 
ya bakınız: 

l - Mısır hükumetinin payi. 
tahtı Adisababadu· 

2 - Sakarya nehri Akdeniıe 
akc r. 

3 - •Vatan• piyesi Nanuk ~
maim, •Halukun INfteri. ise air 
Ttvfik Fikretindir 

4 - Devcku!jll kutup'ardan çok 
l,o ,,ın.r. Es" :m larla b<yaz ayı. 
lar da <;'Öllerd<ı bulunur. 

5 - En kalabalık ş-ehrimlz İs.. 
tarıbul, en çok incir, ıiriim yE.-t~en 
yerimiz hmirdil'. 

6 - Odun ömürü ~kanlan en 
büyük n1nd~n oc. \1anmız Zon.. 
guldaktadır. 

7 -- Şeker fab i;.aJanmızın çi. 
kolata ve karamE.-la istihsal:i.tı çok 
artmıştir. 

8 - _En küçük radyo makinesi 
rep saahl kadardır. 

9 - Hayvanlnrın en kuvvetlisi 
fildir. 

10 - Bir yıl 52 ay, 12 haftadır. 

CEVAPLAR VE DoGRULARI 

1 -· YanhşLr. Çünkü MıS:r hü. 
kı1metinin payitahtı KahirE."dir. 
Adisababa Habeşistan imparator. 
luğunun payitahtıdır. 

2 - Yanlıııtır. Çünkü Sakarya 
nehri Karadenize akar. 

3 - Doğrudur, 

4 - Yanliştır. DevE.-kuşu çöl
lerde bulunur. Eskimolarla beya:ı 

ayılar da kutuplarda yaşar. 

5 - Doğrudur. 

6 - Yanlıştır. Çün kü odun ltö. 
mürü değil, maden kömürü yer. 
alt ından çrkarılır. Ve en büyük 
maden kömürü ocaklarımız Zon
guldaktadı.r. 

7 - Cümle yanlıştır. Çünkü şe. 
ker fabrika1arun ız çikolata ve 
karameliı istihsal etmez. Bunlar 
ayrı ayrı fabrikalarda yapılır 

Cümknin doğrusu: •Şeker fabrL 
kalarun ızın şeker istihsaliHı çoı· 
artmıştır.• ol.ıcaktı~. 

8 - Doğrudur. 

9 - Fil degıl, arsJa.ıdır. 
10 - Cümle yanlıştır. Doğrusu 

şudur: Bir yıl 12 ayı:lır. 62 hafta. 
dır. 

Balkan Deniz K b ft"k' 
Harbini Nasıl ay 9 •1 • 

Yazan: RAH)ll YAGIZ -- 'lo. fl l __ _, 

Turg u t'da üç yara kaza11mıştı. 
Fakat o kadar mühim değildi 

Man<lros harbınt'1 Yunan do.. 
nanmru;ı lehine kaydettiğL b•ı mü. 
him muzJfieı ı; e> 'i\:nanislaırda 
büyük şenliklerle r.;~'id olundu .. 
yapılan feııcr alaylarında Amıı-al 
Kondoryotis•n ı-e'm' etrafı çı~k 
çelenklerile siilerıerek b>Ünün kah. 
ramanı şE.-klin<lt: soka'·larda gc1. 
diriliyordu .. her tu.r:ilta: 

- Yaşasın b\iyük Amiral .. var 
olsun mıuzıdfer Koıı<loryotis, ya. 
şasm büyük ve nnın fi"" Flr do. 
nanması! ... 

Niir<>kri afakı çır, çır. f,Hur. 
müştü .. 

Buna mukabil 0.'<manlı donan. 
ması özlü bir yeis, dNin bir ma.. 
tE."m havası i<:inde bücalıyor, üsl.<\. 
lik Nezaret ve Umumi Kıırargah
tan gelen acı relmihlerle dolu 
telgraflar bu havayı biisbiitün 
şidd<>tini arttırnn bir şekle tAbl 
bulunduruyordu ... 
Barbaroswı on sekiz i6abet al. 

dığı, tarihi bayrnğmı biT mermi 
~le asılı bulunıduğu mevldinden 
diişiirdüğü bu harplE." Tu.rgut da 
üç yara kazanmı~tı. Fı<kat onun 
yaıraları o ka<lac m~h'm de!lilcl:I. 

AsarıtE.-Vfik de fı<i ısaıb• • a.a • 
raık artık yaşı<llarınm uğra<lııgı 
ak.bete terkedilm 'ş. donanma • 
dan t.E!kaiit olmuştu. 

Şhnclc d-Ü\ma·n donanması har. 
ib.in bidavetindenbezl tasarladığı 
Boğazı dışarıdan abluka etmek 
rroje-sini tahaıkkıık ettirmiş, ar. 
tıJc O&manlı donnnmas.nm kohı. 
kanadı iy:ce kırı '<lığı iıçın Boğaz 
ağ-unda bıra·kılan 'bi:r1kaç destro
yer d, bu maks~d· istıılısaı :çin 
k5.fi gelmişti. 

Dü<man donanması art ~ ı.-k.. 
mil kuvvE.-tH. Akden»zde dola<an 
'Iuı<k kruvazörii Hamidityeye tev. 
elli ede(ı;Jirdı. 

Moı1'dı>ros deniz ha:b. ccıreyıan 

edl'l'kcn Ham•d ve BeyTUltan 
Mısıra varmı~•ı. İsk. nd'erlyc li • 
manın<la b[rkç gı~n ki maik ve kö· 
mi1r almak üzere bulunan Ha • 
.midiye oracl.-'d bir Yırı.an h<411p 
glm!ısin.n müra.caatilc uğraışıyor. 
dıı. 

Mondım>staıki büyüık den..rı za.. 
~rini Yunan <J'oonamnası her ta· 
rnfta;ki cüzütam~arma siiır'at1'e ha. 
ber vermiş, bunu öğrenen Yunan 
g<:mlsiJYin süvar si, Ham.idiyeyi 

de kE.-Ddi dona·nm:ıısına bil' yem 

olarak krsdı.rtmak için İıııgilıte • 
ren.in Mısıır kom.oııerine baş vur. 
muş: 

B.taraf dev!et Lmanlarnı.da 
.k muharıp devletin harp gernr 
lt.:ı-&.ııi buıı...ndLtrmnk deniz hmrp 
·kalocklerine ve beynelanil l d,n4 
hükümlerine aykırıdır .. Osmanlt 
iau,·.ızörü Hamici'jıyen.n bu mü. 
u~·•c betle :Mıscr sularından çııkı:ı. 
zıhn .. sı .:cabc<ler .. Bu >cabm ye. 
rine g('lmcsi ıçın Hamid:jenin 
Mısrr kara sularnı te.ıık•c~m<$i 
ve ettirilmesi husw;unıda hizum
,u cm rierin Vl lm<"Sini! 

İstf•niigtj, 

İng.ılo: korr - . bunu ma.ku1 \.., 
•l'lııkbu :ı. ·eh .. Ha.mocLye o sırr ... 
da t<>dank E.-lt>ği ö:ı· kısım kö • 
rnürü dcpo.aı,ıncı yerl :t' ~,~;ıe 
.meşguklü .. Suvariye bunu !.e!J.ı~ 
Lltilcr: 

- Muıharip ııki devhetin mütt'
dahil bu.bun<luıkla:rı bir denizde, 
bita-rai üçiiııcü bir d~-vlete aii 
:iman ve üslerdP herµ gem si b 
Jundurmalar. denız harp J<a,de • 
!erile lxynelmi•lel d<nıız k~ııur
Jarına muhalift.r Bu ltlba:rla He. 
m' dıye hen · ~~ısır sularmı !('l'li 
eclecoktiT! 

Ve. Bu !1' rrı tey't içın ,Ja • 
lı 1 Mı;;ır h" n ~ nı laışıya;ı .lki 
gambot Ham..d ve ir. •afınd'a 
ikaraıkola ·başla.dı:ar. 

Rauf Bey bu vaz.yct k;ırşı • 
smda h'Un ket cımeık lüıı.uımuıııu 
!lissetli. Kömür postası yapan 
za::obı..!;ları l>-ırd , n<lan ayuıma 
dan demırim ald . Hem ilerleyl'\ 

1 rek h~m de kdrı1tir postasın.ı de
ı.-am .dcrck ;l!ı;;. • kara sülan ha. 
xııcine çıtktı. Maa;nafiıh 1 manda 
buluna,, b:r fog. ı; gamıbotuıı.uı 
süvarisi harek~tt€n aız evvel H . 
ınk!;yc siivarL" ıle görü~miiş, 
l\TonlıCYfa O•mar.I• dı:-a• n~rı. 
l n .ına.dıp, akıbet. habe: w 
mı~ı I-Iamrli.ıı,> n ı k-endfr •\'t. • 

den uzak.a~tırı.1.nı ı !:iF"•.,, hı ~t 

Rauf ic~;ptana ı, • .! c · b!klirım. t 
Bu • .ldığı h::ıb - lo:"'iıcınd:ı R:ı

ur Beyin heım:'n Akıdcııi2c aç: . 
ınası bır tı:<lbir-3 zl ·K \e ntı;·,! 
sız~!.<. vLacu;;nııdan ~Üll{ kırL.vıt..:;o ... 
rü süvar,~ı şimdi t~oaın !t: -J:r .. 

-best kalan düşman d~narlfl'a• nın 
kendisini aray>p tarayac~gını ve 
br kere kıs lxm;a tırtık vakı'.'Jl 
kurtarma n iım'kiınısızlaşacagmı 

kootir:ın~, .kömürünü .filcmal .. t • 
mel< üzere Osmanlı 'kan • ı'•""' 
t:Uilben Beyruta gdım ş, bura-da 
d<ömürünü tamamla<lııktan sonra 
rekra.r Mısıır sularına dömııüştü. 

(Devamı Var) 

.. " 
İLE · SABAH, OGL.E ve AKŞAM 


