
Teela Tarlıl SAYJSI Pst. Kulusu l 
1936 No. 

-·-· 
SATI: PERŞEMBE 

SENll 

1768 5 
ADKl!S: 5 ABONE: -- --
Cağaloğlu s..,el.lk: uoo 

Nuruoomıml;ye KURUŞ 8 Aylık: 750 
Cad. No. 54 3 .Ayiık: 400 \ 

1 TELEFON 12 TELGKAP 
1 
na,. M. ıosı1 

ŞUBAT 1942 
iaıWınl 

IDARE ı3SOI Scııı TelgTaf 

Gnete1e rönderiln eYl'll• iade edilmez. 
-

Sahi>· ,.., Ba~ınıarrirl: ETEM İZZET BENİCll BN SON TBL&BAFLABI VE BABBBLERI VEBBN AKŞAM GAZETES i 

VİŞİ AMERİ- ı:: 
KA VE HARP ·:t 

Singapurun dütmeai, 
Doğu cephe.inde harbin 
yeni inkişaflar kaydet
mesi gibi hadiselerin 
bütün gözleri Jıu araf>. 
lara çekmeaine rağuıen 
gözden kaçmıyacak bir 
nokta da Yiti ile Ame
rilı:a arasındaki hadise
dir. 

i' l~ 
ı, 

il 
ı 

Yazanı ETEM iZZET BENiCE Malaya limannıHı bir Jııp on lı.ava bomlıaı'dımaıımdan oonrald lıal.i - Singa.pmda bir cadde 

Slngapur 1U11Ulduğuııdan el.aha 
kısa bir ıanıaıt mesaıfesi içiıııde 
dü.~tü. Bu düşüş hakkındaki diişü.. 
nilşle~imizi bu vesil'.l ile bir keııe< 
daha kısaltarak belirtebilil'İ2: 

IOVYET TEBLIGI 

Bütün cephe
de taarruz 

devam ediyor 
1 - İngiltere Uzak Şarktaki hll.. 

kimJyetinin kilit noktasına kayfııe.t. 
miştir, Şuki Hin·t Okyanusıına ve 
Yine Şarki f"asifik'e ait en esaslı 
taarruz üssünden mahnım kal. 
nuştu. 

2 - Japonya yayıldığı alanlan 
ktndisim muhafaza ettireeek, 
gat'be ve cenuba doğnı daha çok 
Yayılmasına yardım edecek bir ki
lit ıı<>ktasım ele g~iını:iş V'e lııen. 
di varlığını da Jwruyabilmek için 
daha ziyade lmvvetlcnmişür. 

Lenlngrad'da bir gla 
de 8 hO.cam yapıldı 

Anc'.ak, İngiltcT<ınin hayati du. 
rrrmu Çin - Rus • Hiıı;t miis<lksini 
ve muvasalasını müdafaaya; Ja. 
ı><>nyamn da en zorlu işi bu mü.. 
doiaayı sarsmıya ~e rorlaımya 
kalnı>Ştır. Asyadaki Jıarlbin netice 
bakınımdan taraflar için en mü
essir veya en Wılikli di4,'lünı 1""L 
tası budur. İng.iltcr<> Çin • Hint -
Rus nıuvasalııılannı elden çıkar. 
milli zorun<L-. kalırsa Asyadaki 
harbi tekrar nihai neiiceyi kazan
nmk vaziyetine kadar kaybeder 
ve Japonya bu mnvaffaklyeto eri. 
irse bütün Asyaya, Hint Okya. 

nusuruı, Şark ve Garp Pasifik'ine 
lıal<in1 duruma girmiş olur. Bina· 
enaleyJı, Asya harbi bu,,<>ilne ka. 
dar olduğundan dadıa mühim ve 
daha hayati safhasıııa, Jap<>nlar 
için de, İngili-ıkr için de asıl esa.. 
•ına girmiş b™ımınak!adır. 

Sovyet cephesinde de savaş ve 
mücadele hergiin bjraz daha •· 
henuniyet ka .. annıış olarak hızlan. 
maktadır. Libyada ise yeni ve mü.. 
hinı bir inkişo.l olnıamalııla bı&a
lıcr kaf§Jlı.klı y•ni haınılel.erin ge._ 
!işimi hazırlığı giin geçlil<çe kuv. 
vet bulmaktadu. Fakat, 'bütün 
d•kkati üzerine çıekeıı lılidiselcr 
artasında dikkattrın mak tutul
maması gereken bir mfrhim ookta 
da Vişi iJe ı\m.,rika arasuıda or. 
taya çrkao hildisedir. Amerika Vi. 
şiyi U byadaki Mihve.r kuvvetleri
ne yol ve taşıt vermek SUi'eıtile 
yardımda bulunmakla itham edi. 
Yor ve Vişjnin bu iddfa.yı yalan. 
lamasına karşılık elinde müsbet 
deliller bulunduğunu ifade eyli
yor. Amerika, Fransız vapurlan 
;.Jc Tumı:sa çöl barhme yıu:ar bm.. 
yon, zrrJılı vaı;ıta, benzi.o, yjyecek, 
cephane geçirildiğm;; İtalyan va. 
purlanmn hErp malzemesi ve yi
yecek He Fl'OllS&Z karaımla!lıl!DAla 
seyrii;;efıeır ettıikl<rini, Libyadaki 
Alman ordustuı:uu yine Fransız 
yollan ve nakil vasıta.tarı ile tak. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Moskova, ll (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

11 Şubatta kıt'alar:ıınuı bütün 
ccplııedo ~ muılıarnbcleri 
yapmıya d.evam etmişlerdir. Düş.. 
maınn karşılık taarnırdan püs• 
kiirtülmüştür. Kıt'alarımız yeni. 
den ilerlemiye l<oyıılmuşlaırıl.ıır. 

(Devamı a üııeü Sabit ede> 

Şa.rk cıephesinde yaımnş bir lı»yde 
'bir yeraltı sığınağında Cııhaırridı<n 

çıkan bir Alman a&keri 

Yeni Sovyet 
zırhlı trenleri 

Moslrova, 12 (A,A.) - Tass a. 
jansmm bildirdiğinıo göre, Sovyet 
işçileri boş zamanlarında muaz• 
:zam zıJ!hlı trenler yapmalı;tadııılar. 
MO®kova demiryolu d.crposımda 
büyiik kudrette endaht lrabiliye. 
tinde olan iki zmlılı tmn İnşa e. 
dilmiştir. 
Lozovaya'nın geri alınmasından 

sonra, mahalli demiryoHar m.c
nıurları uzun menzilli toplar ta. 
şıyan kaim zırhlı bir treu yapmış.. 
!ardır. 

YILIN E N G A R iP R O MA N I! •• 
Birçok gazeteler, başlıya cakları yeni bir romanı ilan eder. 

ken, o e~e.c ~in şöyle derler: 

Yılın en güzel, en nefis romanı!. 
Biz .ı.e şimdi yeni başlıyacağmıız bir roman için şöylılı di. 

)'Oruz: 

Yılın en garip, en merak lı romanı!. 
Evet. .. Pek yıı,kında neşri ne baı;lıyaeağımm 

KOVUK PALASIN 
E SRARI! 

Romanı yılın en gariıı, en tnhal, en acaop eseridir. Tabii, bunu 
okurken anlıyaca:k ve okudukça hayretten hayrete diişeceksiniz. 

Yazılul'lnm ve roınMları nın orijinalliği ile meşhur olan 
güzide rniza!lı ıistadlarınn:zılau OSMAN CEMAL KAYGILI'nıo 
gaa.demiz için lı=lıımış olduğu bu eser sizi başından sonuna 
kadar merak ve bey~anla sürükliyeceık, tatlı bir :ııevkle sa· 
racakbr. 

• •• •• 

• 
' 

ViŞiNiN 
Beri ine 
yardımı 

• 
Fransadan Rusya
daki Alman kıt'a
larına da malzeme 

gönderilmiş! 

T unus yolu ile 
Romele neler 

yollanmu;? 

SİNOAPUBDA 

Göğüs göğüse 
sokak muha

rebeleri oluyor 

Tollyo; ,ebtr 38 sa
atte alındı diyor 1 
Vlı;1, 12 (A.A.) - F. O. İ: japoın

lar Singapııra girmişlerdir. Şehirde 
göğüs göğüse çdk elddetıı muhıırebe
reler cereyan etmektedir. Tokyoda 
neşrolunan i:ılr tebliğde Si<Jgapurda 
ja,poırJ"rm tem.izleme ile uğra!ltı.ğt 
"-e bu işle~ muharebelerin bugün bi
teceğmin talmıiırı olU'Ilduğu bildiril
mektedir, 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
Loıodra, 12 (A.A.) - Elde edi· 

im malwnato. göre Fransa tua
fmd4n Ilı.arp ıu,aızcmcs; l'<>ılruı!; 
General Ro.:nmel'e değil ayni 
z~anda Rusyadaki .Mımo.n lot'a'
lsrma da gönde"llmlş\ir. 

• 1 lngiliz resmi 

Va~iııJgton, 12 (A.A.) - Bay 
Şummer weııcs Tunus bıldlsEsi 

üzeiil:ııde Vişl ile muhabereye 

devam etın~tedh-. SonkOOuıııı 

ayl!llda Tumıstan G<!neral Rom
mel'e l;ıenızl:ıı ve kaınyooııla~ gc-

ı;>rJ!~ .ır ın ddettent>eri 
General Rommel'e Tunus y<>lwla 
aırda 4500 '\on buğday, 5000 ton 
şarap, ve 6000 ton yağ göıııderil· 
m!şiir. 

tebliğine göre 
son vaziyet 

Garp mıntakasında 
kıt'alarımız geri çe· 
kilmiye mecbur kaldı 

Sinıgapur 12 (A.A.)- Resmi 
tebliğ Bu g€Ce Japonlar şeıhr<' 

(Devamı 3 üncü Sahilede) 
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• 
Uzakşark'ta lngiliz müda-
faasının ikinci safhası 

(Yazan: BMBBLI BU811AY SUBA Y ) 
(Yazrsı 2 ,inci Sabited~) 

Üsküdar, Kadıköy 
tramvay seferleri 
tahdit ediliyor 

Tesbit edil e n yeni t ari f e 
ayın on altısında başlıyacak 
Bu ayın 15 inden itibaren Dev. 

let Dem\ryolları İdaresi banliyö 
tren!erifo, Deınizyollan '.Kilprü, 
Haydarpa->a, Kadıköy vapU'r se. 
ferleri ve Üskfu:lar, Kadııik.öy ha. 
valisi hali< tramvayları yeni b-r 
tarife ile çalışı:nağa ·başlııyacak. 
lardır. 

Demiııyolları İdaresinin banli. 
'.YÖ trenler'nin tarifelerinde tad'
lat yapması ü~erine Devlet De. 
ıniztY"<>llar1 tdaresi dl> \Köprü 
RaJ"daroa~a, Kadıköy va.?ur se. 
ferlerinm saaHerini değiştimn'ş. 

Ortaşark İn'giliz 
Devlet Nazırı
nın Beyanatı 

Ta):ıran, 12 (A.A ) - Orta Sa·rk
talü İngiliz Devlet Nazın M. Litle
Clll bi.ı.· çok mcselelı:?ri gör~mek ilze
re' imk~n bulUl)Ca Tahran1a gitn1iş 01-
du.ğtn1u basınaı biltiit"m'İ:,ir. Bu mese-
1e1c-rh~ hepsi L4:t~adi mahiyettedir . 

tir. Bunun için hazırlanan yeın: 
tarj,fe bu ayın 15 inden itibaren 
tatbik edilıx:ektn. 

(Devamı 3 ünC'ü Sahifede) -
GÜNÜN 

lÇiNDEN 

HOLANDA 
Kruvazör/ eri .. 

Nizamett in Nazif 
ja:ponl3r, Po.sillk!teki Holanda 

donur.-ma..smı imha ettiklerini ha
ber verdiler, Holanda ve mütıte
ftk;Er bu ha:beri yalanladı. 

Jlif" 6üphE:Siz Pasifik ve Hio.ıt 

Okyanuslarıı..~a Jiohın\da bandın-a

sı ile dolaşan ııarp gemileri ja
ponlc.rm iddia ettiği ölçü içinde 
ba.tır;lm:ı:~ 01sayd1 1 yani, dôı-t kru-

COevan1J 3 üncü Sahifede) 

ESNAF CEMiYETLERi KONGRELERİNDE NIHA YET EKSE· 

RIYET TEMİN EDiLEREK DERTLERiN TESRİHİNE BAŞLANDI 

lstanbul Sütçüleri ve Ha
mamcıları U. Heyet Toplan
tılarında Neler istediler? 
Şehrimizdeki 96 hamamdan 28 i kapalı, mah
rukat ve saat esasına göre karne ile müşteri 
alınması için Belediyeye müracaat edilecek 

'"'============================================J 
Kongredeki iddialara nazaran Sütçülere ayrılan k epek· 

fer yanhş b ir emir y üzünden arabacılara verilmiş ı 

EDİRNE'DEl 
FEYEZAN! 

• 
Avrupa yolcuları 
şehrimize döndüler 

Edi>ne, 12 <Husu>i) Tunca ve I 
Meriç ırı.ehirlıeri taşmıya başla-

n:ıışttr. Sular bundan evvelki l 
kabanna·Iara nisbetle daha faırkh 

v/ı sürekli bir arbm:ı arz.ctmek:tc- ı 
d:ı:r. Tuaı.carun yükselişi 5, Meri
cin 4,5 rnetr.eyi geçrn.i$ir. Su 
bn:skı·nma uğıraınas.ı mWııte-mel o-1 
lan yerlel'd.c şhndiden tedbirler 
all!l'l!rn'ıştır. Yükso?lme devam edi
yor. Sel mmtak:ılorındaki mailax ı 
su altmdadır. Avrupa yolculan. 

İsanı~~d~üşlerclir. J 

Yunanistan
daki açlık ve 

sefalet! 

Aç yavrular enjeksi
yo n 1 a öldürülüyor! 
Halk kedi, köpek 

eti yiyiyor ! 
Yunanistan.da bü<yük bir açlık 

ve sef.aletin hüküm s>liırlüığü hak.. 
kında Anadolu ajansııııın verdiği 
malfunatı ve •Kıırtulıuş- vapurile 
Pireye giden Kırı:ılay müım~ssil. 
!erinin izahatım oradan şehıim'
ze gelen biııkaç Macar ticaret a" 
damının ifadeleri teyit etmekte. 
d.r. Bu yolcular eıı:cümle §uııları 
söylenUıılerdıir: 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 
-<>---

Şetlırimi'.lldekii esnaf cemiıı.etlcri j 
loongrcleri ilk tıoplantılarında ek-
5eri<yet temm <ılU!namadığındoan 

geçen aş yapılaıııramL')h. Bu aıy 
ikinci toıpılantılara; n 'hayet ekse. 
rivet temin olunarak başlaın·1mıF
tır. 

Bu meyand'a sütçüler CEJniye. 
ti'llin kıongresi dün Cai!aloğhrn. 
daki ceııniyet roetke<z binıasınrla 

(Devamı 3 üncü Sahlfede) 

Dalgınlar bir ay· 
da tramvayda 
233 parça eşya 
unutmuşlar! 

1Çıiınuttıll6ani ayı içerisit;ıde 

traımvaylaırla ve Hind ile Beşik. 
taş - Taksıım otdl>üslerinde iki 
yüz otuz üç parça şeya unutul. 
muıştur. 

(Devamı 3 üncü Sahife~) 

Trakya'da Biriken 

İthalat ve imalatın 
men ve tahdidi için 
tetkikler yapılıyor 

l\lemleketimi7e lüks e~ya 

ithalfttın1n ıneu'olınunası hak. 
kında Ticaro! '1' ck.llrtiı1ce 
tcdkikLı~ yapılmaktadır. Bu 
lüks eşyL113r nı..)·annıda hiJ_ 
hassa yiiks•k lia.tlı kiir1ler. 
kadın bovrıl~rJ, bir kı~un ipek
li nıamııl:lt, liik~ ipek ~orap· 
]ar. lüks n1anii'.t.~tur;ı çeşit .. 
)eri vesaire bulunn1a1"adır. 

Diğ:rr taraftan lül<~ e vo 1 ;.ı .. 

rın dalıildcki imalatı d~ 
tah<lit ,,Junacaktır. 

ithalat Eşyası 

Aktarma tren se
ferleri ihdas edildi 
Bulgar vagon/arife Ces r M. 
Paşaya getirilen mallar aktar
ma suretile şehrimize gelecek 

Bunların arasında muhtelif Merkezi Avrupa 
ve İtalyan malları bulunuyor 1 

M al }oıfr Haıvolarıın dtizelınesi il2erine Mor- 1 mc><e idi. Faka bu kamyonlar ih••Y•-
Q re ş kezi Avr1J)ladan ve italyad<ın mühim ca 'koli gelınediğin~en Devlet Dt•-

r;', mikıtarda ithaılM: ı:nalı Bulgar hudu,.. miryollaırı aktarına vagonlarıod~ ''1 

I' ra ns ız dUJla gelmiştir. Ceor; MU'Safapa§a mür<kkep bir servis ihdas etnı.iştı 
hııduch.mda. toplanm:-ş oian bu mallar Tan1h·e mtıhtaç k.J.prülerc kadar Bu1-

h g m l• 1• akıtarrrıa sun-etiyle rr.entleketim.fze gar vagcmlariyle nakledilen mail' arp e s \ nakkdilmektedir. Şimdiye kadaT bu bınadan •kt;ı,rma suretiyle Türk va-

Manillaaı~ işgalinde l!m:a:ıı:or:k:amy=cmı=ar vMrlasiyle getır:ıı:-::g"":·:ı":ın:":":h:n:ır:.,Jı;:n:a:<J:ed:i:ım:~:.rt:e:aı:rS 

kaçarak ingilizlere 
iltihak etti 

Londra 12 (A.A.) - Japonlar 
Filipinlerde Manilla:yı aidıkları 
zaunan 11 bintn o klubbb)O))ı;ı: 
zaman 11 bin tlonlulk Mareşal J oıff., 
re adındaki Fransız gem si liıman. 
dan kaçmağa muıvafiak <ıllmwştur. 
Bu gemi bir müttefik limana gel. 
ımiştir. Mürettebat, General Ga
ulle katı1mak a.I'ZWm '.:ıJh<ır ctımiış. 
terdir. 

Pariste yeni 
bir suikast! 
Bir parti bürosu ve 
lokant a ön ün d e 

bomba patladı 
Loııda, 12 (A.A.) - Vişi'den öğ. 

renildiğine göne, Pari~tc Eugıt:ne 
de L'oncle partisi bürolarınııı bu-

CE RC EVE 

TOPLUCA.~ 
NECİP FAZIL KJSAKÜREK 

iki aydıl' elimize kalem al. 
mamanııza karşılık, üç giinden. 
beri ayrı ayrı ve parça parça 
göstrrdiğimiz şekillere göre, 
tarafların topluca ifadesi: 

Mi-hvcrin tavrı §'Udur: 
Sovyet Rusyayı ve İngiliz 

İmparatorluğunu can noktala
rmdan vuımıak; nıeydana bir 
Avrupa, Asya, Afrika biitünii 
getirmek ... 
Şöyle ki< 
Japouya Uzak Doğudaki İn. 

giliz ve Amerikan il•ri kara. 
kollannı tasfiye edecek, böyle
ce anavatamnı ve bar:eloet y<ıl. 
Jnrmı herhangi bir İ-igiliz \'e 
Amerikan tclılikesinden teerit 
etmiş olacak. Peşinden büfün 
kuvvctile ya Sibiryaya, ya Bin· 
distana, yahut ikisine birden .. .. 

tefikleri de bütün kuvvetlerilc 
Sovyet Rusya iizırino abana. 
rak şimalden cenıtba doğru 

Basrn körfezine inmiye çalı· 
~ırken, başkn bir koldan d:>, 
garpten şuka ve ccınıptan •r. 
mate doğru Süveyş ve Basra 
körfezi istikametini zorlıya• 

cak ... 
Demoknsilcrin (a,•r1 da ~u. 

dur: 
Sovyet Rusya ve İngiliz İr • 

paratorluğunu miimkün oldu. 
ğu kadar pahalıya satmak, ho
yıına hazırlanmak, İngiltere "" 
das1 ileri 'nevziindc eşref sa:ıı; 
\ı.( klemck ... 

Şöyle ki: 
İngiltere H' Amerika. ilk 

lınınlede J aponyaya Uzak Do. 
ğıı hakiın;yctini bırakacak: ı\l
nıanya ,.e ortaklaıının. bütan 
kuvvetlcrilc Sovy~t Rusya ve 
İngiliz İmparato"luk biifiinij 
üzerine ~l!llanın0<ın1 bekli~ r. 
,, k. Bu çullanı~ ııctieesimfo. 
bilhassa biitiin ıimitlerin ha~lı 

· &ı lfe<k') 
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HALK FiLOZOFU 

HASRET 
içimiz bası:r tle dolu. 
İ..tanlmll ular balım:a hasret. 

Aydll!hk gönniyen evltr güne.. 
şe hasret. Fırtınadan b~ ge. 
mlci, 'iaki.n bir denize basrıt. 
İnsanhk sulha hasret. 
Mütehnssir alm..um tcrlıiy~ 

ri f.aydaları görülüyor, Madde 
ve ruh kalıbında, lıer nevi nl. 
metln kadrini ötrcuiyoru-z. Fa. 
zilet çeşi.tlerini gittikç~ uırırtan 
şuurunnız, tahassiırün il!ham 
&iği d"fşiinre ile mes'uıt gün. 
!erin kıymetini idrhk ooiyorwı. 

Biitiin insanhınn şımanklığa 
ne sonsuz lıir mt) li var. Dünya 
çapındaki fevkaladelikkır, ıztı.. 
raplar, hasretler, şımarmış ;,.. 
sanlara daha rok kııııfu-şi.ııas ol. 
mayı, daha fözla kendini bil. 
meyi hatırlatıy<>r, 

1939 dan eV'\'cl, bü.tün insan· 
tık ....,.· .. nu. 

HANYA 

VE KONYA 

Va.Nü'~ son zam.anlanla, he
men bütün yazılarında Anadolu 
şehir ve kasabalarından balıseUi.. 

ği, ora halkının örf h lidctiııi il· 
zun ıızun yaızdığı dik.katli gÖ'Z.l:tT. 

den kaçmamış~ 
Bunun s00el>ini bizim Osıruuı 

Cemale sordum; şöyle dedi: 

- Hanya ile Kon) ayı yeni an.. 
lanııya çalışıyor da~. Onun için... 
Şimdiye kadar klüple:ıdeıı, lüküs 
hayatta.n kili mjkLarda lıalı.setti. 

işçiLERiN 

PABUCU 

Yen< tesis olumın siit loplama 

ve tevzi merkez.ler inde çalışan 

işçiler, Beledi;ırenm kanın ile tıı.lı· 
ta ayalol-..1'bJ giyecekl~ınıiş! 

Fakat, bu i.şçiltrlo gündeUkleri, 
tahta a;rak&kbı gi1ıniye müsait 
sniclir?. 

Altı mantu pabuc11, n.caaı çok 
zengin bayanlar ı:-i;yebiliyoJ'. 

ARSLANLAR 

ŞEHRi . ' 
Sine pur, Malezyalıta..ın lisa. 

nında arsalnlar şubri demek imiş! 
Şimdi, arslanlar şohrir.ln imtihan 
ı:-üolcri. Bakalım, holı.ib.teıı, is.. 
miyle nıii&emıni olup olmadığını 
&ö>lerecek. 

Haydi arslanlar! 

COCRAFYA 

KİTABI 

Maarif Vek.;ldi, ilknıektcpler 
iç'.ıı, 3 bin lira verip ıa.i.isaıbak.a iJe 
hır coğrai)-a kitabı :razdıracak
mış! 

Doğrwu ya, dünya coğraf)-ası.. 
nın ~il kumakarışık devrinde, üç 
bin değil ya, on liç hın liraya ko. 
lay lrolay altından kaJkılır iş de
ğil! 

AHllETRAUF 

REŞAT FEYZi 

Fakat, bu saadeti bir t.ek 
kimseye <lahi anlatmak müm. 
kün miydi?. 

Hadleri, eb'ıııdı, miyarı, belU 
olımyan saadet, adcmoğullan. 
ıuı dai'll1a ıız gelmiştir. Bin;ok· 
la1'1 daima, mts'u~ olmadığını 

düşünnıiiş, saad<?t aramıştır. 
Y eryüzii S1l adetile tatmin edi.. 
tt~miş, m evt akınde vAde. 
dilen cennet saadetinin bul· 
yalan111 k.urmuııtur. 

fspanyads bi:r ~to hi:k:iyesi. 
G~çeo hel'gündr:n memnun 

olnıak, harat şaMI~ int>bak 
edelıilm .. k. 

Saadet blldın, 
TconenııJ edelim iri, bugürıil 

bir ıztırap b"§iği 11dded~n in. 
sanlık. meçhul istikbalin yllla· 
rındııı, bugünleri, mes'ut seneler 
diye, hasr< tle anacak kadu, da. 
ha fazla ıztırıı.ha dilşnwsin. 

Bir tramvay kontrolöriiniin 
ayağı kırıldı 

Tramvay kıcmtl'Cilörler.r:ııden 3M 
·nıını.aralı Necip oğlu H'Üsnü dün 
Harbiyede bir tramvaydan atlar
ken aı-bdan gelen otıaınıo.bilin 
sadmesine uğramı·ş ve ı;a,ğ ayağı 
kınla-rak Şi'§li çocuk haslanes'.ne 
kalıdırılm.ııştır. 

Hem suçlu, hem güçlii .bir 
muhtekir!. 

Çakımakçılar yokuşuııııda ya.zıma 

ma tiearetiie meşgul buluırı.an Pa. 
miko i'!llltinde b'f tüıccar on beş 
kU'UuŞluk ya=ıalart otuz sekiz 
kınuııtan sa':ıma.k suretae ihtikar 
venmak ve üstelik de 0ıı> boş ku. 
•u"'..an sa1ııruş gi'b.i sah t.ı fa ~u:ra 
tarızl'lTI e1ımek sııç le As1iyc Ü. 
çüncü C&a mahkıemes;ne veril. 
ıınist.ir. --SuaJiyecle denizden dolma 

araziye belediye kıymet 
biçecek! 

Su-ad'ye<le denizde<n dalına ma. 
ha11e k~t "akırf.r o'ur.rnası J. 
çin bir heyet teşklli Belediye Re. 
i:;Dği tarafından kararlaştırılmış 

tır. Bu he,,-ele Şeılıir Meclis. aza. 
larını<lan Tevf}1<: )rlaç ve Zaıhit 

Ural hYlihap oloıınmıuşlım:lı!', 
---<>---

Resmi yazılarda Jil kılavuzıı· 
nıın aas tutulması Viltiyete 

tebliğ edildi 
!Başwl<D.let tarafrndan d:ün Vi.. 

118.yete l!Önder.ilen bir emlrle roo.. 
mi yazılarda dil kıl.avuııundaki 
öz türk<çe ke!Vnelerin esruı tıutul. 
ması ve bu im~a riaoyet edilme. 
&' be<lı )iğ O lı;rımıust UT. 

Sigaralara ne oldu?. 
Şimdi <ın üç kur'1$a. ıatılau eski on 

birlik sigar:..lar hakkında, İstanbul dJı.. 
şında b!-r şeh·rcı.e oturan bir okU'YUC~ 
murı: şunları yazıyor: 

cBu sigaraların tl~ü.nü mü değişti., 

ne oldu. es.ki 1-ezzM yok. Sardmn1aırı 
da bir g:aip. Sert, taş g.Lbi. Sigaralar1ı0. 
l<;irı<lf»<l tütün mık'arııı.a gelince, galı. 
ba azaldı. Pek ince bır şey oldula<". iv 
caba, İsaııbul pıyasD'>Jna çtlau'1.ılan oo. 
;lıçiük sigaralar da böyle mi?. 

inıusarlar İdar;.;.ilııin, en !ala sa
Ulan sıgara nL"Vilecin.dL"l:l olan bu tü.. 
tti:n.Jer t;zeri.nc, dikkat nazarmt ceke-
riz.> 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 31 • -ı 

Seni Unutmadım 1 
REŞAT FEYZi J 

- Ne var, ne ot'.iu? .• 
- 5;z &itL-6l.rtı-z giindcnberi y-cmek;--

be-n c-mek~en kesildik.. 

Gen.ç k;ıct~ı ...ıemıyer 'k g:ilmt~lü: 
- Ne var, bu, bu:im hasrcl.Wn!ı.den 

m. 9 . Yoık:sa ha.::.ta J . .ıful mı oickmuız? .• 
Şaban. O\W'llUlU ls'.t.ernlanJn yJnın.... 

d;jtı. küçl.ik :::n ... .ı.aı.la.:ı., h ;; t.uıdif be:lde
Iıje'detn bir ~ıc.ara .arak yaktı: 

- Nt o, n~ bu ... Diye, basln! iki t.a
raI;ı sr~!ladı. Fal:o• Harı~m dUn sabah
tarbe-ri yt'.'n1ck pi~irmlyor ... 

1\1;:\'İ.n, tlcO~iekj koltuğa gömi.l]dih. 
lh• r .• mevzun bacJ.k.larmı b.lıf.b,:-.!ıt.Jı 
i~L:411-f! a!arak: !lyakb.rı:u sallaınıya 
ba11 d1· 

- ffayı:rde inşaa1.!.ah .• Fatma Han:ıı
nı.a ne old:.ı., .. 

- 0.,rtıt.. Dala <l<>~'l"tlt>u matenıoi 
Vilr" IIanj kecfi !la.ta idi, 7a ... 

Ne\ in bir c~lık kl,){>8.rdı: 
- Öldfi m1.i.,,. 
Şaban bii$llll sa.larnak suretlyie ce

vap verdı.. So-ru-a, !'la-ve eıU: 

- Fatmrı haının1ın ikl gözü ikl çeş.

n.e .. Ne yeı11Ck yiyor, ne de bize ye
diıriyor .. , 

G('ıı.c kadm bir sigara yaktı: 
- Ve.h .. Va:h .. İc!;-.l ne yapryoır, za

vallı kız? .. 
Ş<ıb'"n• göz ucuy:a. Hanımefentiinin 

kısa ok-k1e""i:rı.'n k<.ıprıtam:ıdığı yı..ıvar
la!;: d·z kapak:arma bakarak söyledi: 

- 'N' e ya pa.cak?. O da aç... Biz de aıc
i~te ... 

Şabtın, yanında duran b&.vula baktı: 
- Hıınını-efeırıdi, sizi tı:ı.zla raıhat.sız 

et.ın.:ye;y!m .. Şu bavuln. bir kere bakın 
d .... Nokısan bir şey cltnasın .. Dün ak
ıam 1-İZ telefon eırtikten sonra, İcHl~ 
gUızelce b3'\.·..ılu yerleştirdi. Eğer, bir 
iey ta1utu1 muşs-a., tekrar getirirlın ... 

!\sağa kalkmıştı, boynunıı bii'ktii; 
NE~•n:.n yüzline yalvarır g.!bj baka
raık: 

- Harumefondi d•dl, sizden bir ri
cam var .. Adada daha. çok kalacak 
mısınız! .. 

Saadetimi z[n 
6I(Clıtl Sek 

Bu harbin doğurduğu safelet ve aç
lık, ııeı:<?n Büyük Harplen daha milt
biş ol<lu. Galiba, iıısaııl>k, bu sefer ıa
fil avland~ Geçen Beylik Harpt<c 
soma, d(jıey"'Yı ye-nld"A bir hat1> te!A. 
lrotin!o =acağı s~ylent7or, 7aızılı:yor 
ldiy>e de, pek samimi olarak, buna 
inaııruılar pe'k azdı. Onun içindl-r ki 
harp, hemen bütün devletleri ha7.lr
lıksı.z buld\L 

l-Iarp br.ışlıyalı. ikb bucılk yıl o1du. 
1'a1'& d.a ne kadar sllreceği malUın de. 
~1. Razt lddial.a.ra gôre. 6nümiiızde 
yaz. sonunda., bu ili nihayet bulacaı.

tır. ÇU:rıitü, bu harp madd! ve truıtı<l\'1 
~'Ok yorıunluk. bitkbılik veren biT 
harpti~. Milletlerin, kaynaklaırm daha 
fazla tahammülü yoktur. 

Açlığın hüıkiiın rilrdü,,'ii memleket
lerden ve ba~lıcalarındau biri 
kom.?ımıuz, talihsi.z Yunwıistand:ır. A,.. 

JansJ~rıın vakit vaktt ha.ber verdikleri 
Jrı.sa lı1'berler daa~ yarubaı;>mııZdalı:l 
menık.·kette, hal ve manzarnııııa. :ne 
kookll'IllÇ b<r •alhada olduğunu atıla-· 
tabiliyor. 

Bu ınsuzara-nm. ıtafsHfıt ve iç JiizOı, 
kldnbHh·, ne derece facialarla doludur. 
Her.güm, a.çlılktan ölen~erfn sayrısı yüz
ler, binlerf bWuyor ve cesetler, bin.er 
biner gönı!Ueyor. Hele, eocllkılar, ma· 
sum yavrlllar.., gıda;;;ızlı,ıta., sefalete, ba
kınısJZJığa h1ç taıhttnunill edenıiorcreık. 
daha kzia ölüyorlar. 

Aınlatıldığıına göre, sokakta gider
ke-<\, •rlıktau düofrı> ölenler çoktur. 
Mecalsiz v~ haılsiz olan ana ve baba .. 
lar, Olen çocukla.rını.u cesedini me
zarhğa. kadEır götilremediklerindecı, 
penc:t"Teden sokağa atmalt.tadli?'lar. 

Bundan daha. feci bir telak.et ve 
musibet tasav\'ur edilebilir mi?. in.
saın acından ölnıe-ı, derlcı amma, ma
alesef, bu seferki dünya harbi, bu ft. 

ki sözün sah.l.h olmadığını. fsbat et
ml,-tır. 

Fr:ımada, Orta Avrııpada ve daha 
bi.r çok meınleketlerdeki gıda vaziyeti! 
80n derece kötü.dür. 

Yer yi.12i1nün bu ma.nzarasma. ba· 
karak, memle·ketinüzde.K:ı nimetlerin 
\•e v:ırhk1arın kadir ve kıymetini bil.
mek, ne karlar büyük ve eşsiz bir sa~ 
adet. içinde olduJ:..ımuru as13 un.utma
ma-k l:ı.zr.ndtr. Bazdan va.r ki, Mlft. 
dünyanın notmal 2:a.manlarınd.J.ki gtbi 
ralı:ıtl:.k istiyor. Bu gıbl dü.şiln0e sa
hlp!ert ya bud.ala:tır, 7ahllt ta, kötü nJ.. 
yellidtr. 

Blr yiyjp bin şükür etmek leap et
tiği hir devirde ya,;Bdl!mızı ı:ıııı.utmıya. 
!un. 

R. SA.BTT 

Tavuk ve balılr liatları da 
yükaeliyor I 

Son gü:rJlezıiıe şclırimi7.rle tavuk 
ve balık :fila tları da yükse lııne ğe 
başiamı-ştır. E'kser zamanlar 25.. 
30 lruı uı<a 5a !ılımak ta olan pe>ra. 
k.enıde uskuıınru 60. 70 kurll6a;, .iz. 
mllirit 50.60 lruruışaı, mirl)y-eıleıl'ın 
bir aded'i bir kuruşa satılinak:'.a. 
dır. Tavuk uatlan 'se 120.160 lru. 
ruş arasmdaıdlr. 

I ki yıl üstüate kalan talebeler 
R~ lise ve orta meıkteplevde 

iki yıl i.istüoste sınıfta ka!tp da 
kımd:.lerine ves-ka vel'ilen tale. 
hcler.den bilflhare imtihana gire
rek muvaffak olanlara tasdikna. 
me i'.a olurııına.sı ve arzu tctiJ<leııi 

tal-Od ıde de mektebe dcvaımları. 
na m üsaadc olunması mekt"d) İ· 
darelerin<ı tebliğ olunmuştu'!'. 

(HALK SÜTUNU) 
TAŞRALI KİMSESİZ BİR 

GENÇ İŞ ARIYOR 
18 yaşllllda, kimsesiz.., ta~ralı bir 

genchr.. Lise 9 mıcu sııııta kadar oku
dum. Tahsilimle mütenasip ve az 
bir i.ı.cretle resml hususi müe.sseselerd.E" 
bir i,.Ş arryoru.m. SO!l. Telgra.f Halk Sü
tununa;, «A. H. G.1' rumı.a.una. m..ili.-a.
caa1. olunmıısını rl~a eylerim. 

Gen kadın gUlüınsiyerek: 
- Belli olmaz, cddi .. 
Som-a., başını salhyarak fl!ıve etli: 
- Rahatınız bo?.tıldu, galiba'! .. 
Şa.ban b1yılk. altı.-ı<la-n gülü:yo.rdu: 
- Ora.ı eyle, dedi. .. 
Eğildi, bavulu açtı. Nevin, bavulı.mı 

içi.ntiekileri şöyle bir yokladı: 
- Ta1nam, tamam, d.edl.,. 
Sonrn, Şr.:baına dOnerek~ 
- Sen ştındi gldlyol"Sun, değil mi? .. 
- Müsaao.e ede;~eniz ... 
- Suadiyede ba;;ıka ne var, ne yok?. 

Gelen giden, ar~Ya-n soran. telelon e
don filftn oldu mu?. 

Şabcn bir iLrı dü.şün-dü: 
- H.ıyır ... Hlç kimse .. 
- Leyla geldi mi, hiç? .. 
_ Hcyır, hiç gelın<di ... Yıılm'1', diin 

akşam gece yarısına do-;ru, diğer kCJ'TD" 
şu ku!::.r~yle beraber, plfı.j gazinosın

daın evr: dönerlerkezı. gOrcü.m ... 
·- Sena bir şey ~fıyledi ml? .. 
- Hanım nerede, dedi ..• 
- Sen, ne dedin". 
- Ne diyeoegırn, adada r>bhığurıu:zu 

söyledim .. 
Nevin duvardaki büyük saate, son-

ra. d& dPJ!İZe btktı: 

- Hoyfü, sen glt at'l:ık Şaban, dedi .. 
Düşünt!r g:bi yaptık't:.:tn sonra: 
- Yol parası, b~biış da l.ı;tersin,. d&

Cil m.i?., 

• -
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lstanbulun 
işleri • 

• 
ıaşe 

Uzakşark'ta lngiliz müda- Ticaret Vakaleti yeni 
Müdürlüğün vazife ve 
salahiyetlerini bildirdi 

faasının ikinci safhası 
(Yazan: El\llKLI 
Singapırr üıs.süDiin stratejik du

nımu ne cluıısa olsun, burasının 
di.işmesil<ı Uzak Şarktaki İngiliz 
mii'dafaasmın d.ı devam etııniye. 
ceği a-nl~lmaıınalıdır. Bu müd~ 
faanın bum:lan .onrak. seyrini ta. 
yin etmak de çok mühimdir. 

Paslfikrle A'V!Ja"ralya ile Bir. 
manya aras..'ttla Hind denizıne 
doğr:ı, b r adadan öibür adaya at. 
'.laımak suretile ilerli~nı Japon.. 
ya, Amerika • İngiltere miiıdafaa 
CC'j)hasiııde bir gedik ar,ımağa mu... 
vaffak olmuş, Japon askeri lruv. 
vetleri Hiınd Okyann.ıısu:na çı.k. 
rnıştır. 

S ngapur diiştükl'..en sonra, Ja. 
ponların cenuıp istikametinde 
yapmakta oMuklan istila hare. 
lret1eriııi dul'duracakiarıı:na hü le. 
mod:ilemcz. J ap0nlar garbi PasL 
fülod.,, Anner oka ve ingikerenin 
işine yarıyacak başlıca miihln: 
adalan zapta devam edecekler. 
dir. Böyle bir hareket, Pasifi.kele 
Amerika • İngiltereyi ayıxmak, 
Hind Okyan.1.16una u:zanan d•' niz 
yollarını kontrol etnıek, Çine de. 
nizden yardını yapılimasına mani 
ohnak için lB.zınHı.ır. 

SirJgapur dıüşlükten !Qlra Su. 
matra adasL en yakın tehl ke 
kar.şurnndadır. Faıkat ÇQk faz.la nü. 
fusa ve müdafaa tesislerine nııa. 
lik olan ve Genıeral Vave1in u;.. 

mı.mni kararga:lıı bulunan Cava. 
nın işgali kolay değildir. Japon.. 
lar <lrul:ıa şarkta Yeni Gine-v' de 
işgal edebilirler. Fakat Pasifiktle 
Amerikan - İngiLz müdafaa zin. 
cirinin şark halkası <>1an Avuıst.. 
ral.yaıun işgali heıpsinıde<n güç1ıür. 
Burada bütün nüfus beyazlardan 
ibarett'r. Japonlar buraıda qetin 
bi.r mukavomet!e karşılaşacaklar. 
dır. 

Japonlar Pasifikıde ce<nuıba doğ. 
rıı inerk<lll garp yanlarında, A,. 

mcrika • İnıgilt.ırenin kuıvve<lıi 
d'ılSteğ. olan bii(yill: bir Çin yeni 
mıııharolıelere hazırlanmaktadır. 

Japonların asıl hedeıfi, Çi.n.i tcer!t 
ederek saf harici brrakmak ola.. 
caktır. 

Biıımanl'ada RangQD.a doğru o. 
J.an Jaıpon ilerleyişi yalnız Bir. 
ırn.anyayı tehdit etıı:niyıor. Çim! gi. 
dfn birlclk yolım başı Rangon
dıı.r. Japonlar biıraz dı!ha i!er. 
.lenıe bu yolıı k-:seoeklenlir. 
Bundan sonra Hindistan lıuduıkıı. 
na varmaları ve biız.zat Hin.dista.. 
nı ielhdit ebmeleri de baıh:S nıev
zmıdua-. Japonfar, Salıvin neılıri 
agzmda iMartaban me\•kiim-i al. 
ım.ı şiar ve Raııı:ron'a, biraz daıha 
yaklaşın-ışlandır. 

Uzak Şarkta İngi.l.z - Amerikan 
müdafaası 5 senelik harp l<!erü. 
bekrine sı>hLp bu1unaın Çin loı.w. 
vetle;.ine dayarımak ~orunıd&dır. 
Eu itibarla, Birmanya yolu ka. 
panımadan ve kapanmasma mey. 
dan veımeden Ç.n kuvvetlerının 
sira·lıla·r.ıclım.lm ası ilk planda ge. 
len bir iş'.ir. 

Y enıi De!h;de bırluşan Mareşal 
Çang..Kay .Şek ile Geneı:ıal Va
vel'lıı bu havati rnesel'€yi görüş
mü.ş ve kat'i hir karara hağlamt~ 
olmala.rı çok muht.-n1"'lıdiır. 150 • 
200 milyon 'kadar Çin nüfusuna 
hükmeden Çaıııg.Kay-Şek 15 • 20 
milyon asker çıkıarabiliır. Şimdiki 
halde elinde 2 • 3 milyon -asker 

- Gönlünı'.izden ne koparsa,. 
Nl"Vin, Şabıwıı.ı, eline blr 1kJ buçu.kı 

lia-al.ık sıkış\ı.rdı. Adırm. kapıyı örtıtü., 
çıktı gl\li. 

VJ 
Süavi, AdııYll gelidlğl ilk gUn, ote

lia odasma gi·rip Nevini omuzlarından 
sımsıkı tuttuğu zam:m şöyle dem.işti: 

B.UallAY SUBAY) cNüıfus, seorvet ve J.icaret bala.. 

1 
'buiun:ması ihtimal dahll.mc'.dir. mıııda.n y>uııdun en bİl\Y'Ük şetıri 

olan İstanbı.llun fevkal<ide eh-un. B'indistan gönüllü oı-.5.usı.ı muay-
yıen .bir <ler"""'ye kadcıa:- yükselti. miyet keısbe1ımiş ol.a.ııı iaşe; 'şle.. 

ı JShilir. Belki Hiındista.n da mec.. ııill!in gereği gibi yürutüll!ınesi iç;n 
bu:ri a.slrerlik mük.eliefiyeti:ııi ka· daha geniş ~alahiyetle Illlkehhoeıı: 

bir Leşk.lata olan ihtiıyaç böiige 
bul edecektir. faşe mi.idiirliiği.i il:tdaısını. İC'l41 et. 

Danoilabi.!iır ki, Ameriloa • İngil. 1ıirmiştir. 
terenin elinde ibulundurduğu mıi· Bölıge iaşe müıdürlıüğii valiliğe 
ciık koz, Çi:n ord'Ul.aru:!Il'. Falkat işin ait iaşe ve mür.aka.oo iŞlerd:le< 
en .ınüı1:ıiın safhası, Çınin Japony& valmiııı eınr'inde /imir ve ,nfuıım 
ta.rafından m-tlbaıtını'1 l<esi:l:ınesine te.şkilatıdır. Mahalli i.ıtşe v<ı mü. 
m2ni. olmak ve Çin ordufar;nı as. ırakaıbeden maksat İstamuhm 
ri va5>talw-Ja ~dz <'lmektir. terlipi, Wıvzi, 'tanzim, ta.\ip ve 

Hahlı.ıfiti, yukarıda söylerliğiımiz mü.r.akabe !(\leııile huııllarıın icap 
veçhile, Japonlaır Biıınta!llya yo. ettirdi~ t-etktk ve harırlıklardır. 
luna motörlü birliklevle obiır gümlük 
yüruyü-ş mesate~ıe ka<la:r ge1m;şıer Dumlupına r'a veri-
ve Çine ııa.anan şah <iaı_na:rın ·başı )en kaçak ecyalar 
sayılan Rangon'u tehdid<ı başla. . . T 
mışlaırdır Bundan bö.Ska Ameri.. Şe-hrımizdek:i baızı Rum tfu:car-
ka • İng~kTe Çin ,,.duıa.rını nıe !arı. D~mlııı~ın.ar v~pu.ru.ııa Yu.. 
vakit ve ne de"r-eceye karlar teçhiz ı:ıan:stana gonderilmek ü.zere on 
edıebileceJı.l.e<rdir? BLı v.e::o:yet k.ar. :ı;;;,.:-_ap venrlerken yakalan. 

-şısında zaman meft ımın.ımı:n ne 
kadar büyük bi.r rol oynaımaık.ta 
olduğu meyd=dadıır. 

Malezyada ilk Japon taanuz. 
!arı başladLğı zaman Çin • İngiliz 
kuvv.ıtlerinin Siyanoa dıoğnl •b:ir 
ha.relrette bulunmaları ~h tiımıılinl 
ilui silnnüştülk. Jap0nyamn Si.. 
yıı,m ve H.inciiçinMeki ü:Sl~ıriıni ve 
Singapura inen muvaslası:m kes. 
mek için, savıkulceyşi vaziyet 'böy-

lıe bir ~ büsü Jıc<ıp ettiriyordu. 
Fakat görliyoruz ki, ne Ç:.n ve ne 
de Bixmanya v<ı Hindlstan böyle 
biır haııeketbe bulunaca:k vaziyete 
henüz g.ılme11Dişleııdi:', Birınanya 

yolunu muh-afa.ııa içın Çin kuv
vetlerinin B. · ma<nya • Si;•a.ın hu
duduna "1!'V'kedildiğ'n>e gc;r..,, ıbu 
bölgede lngiliz Çin müdafaası. hi. 
lB. hazırlık devresi geçirnıck1ıeı:lir. 

Acaıba, İngiltere J'aı;onlaTa Sln· 

gaıpurd-aki gibi Birm!l'!IYada da 
seri biır netitı<> almak için fırsat 
bııralkıtı mı? Bı.m<ı.ı birkaç gün .son.. 
ra taıınam.ile anlıaıınak ıka'bil ola.. 
ca.ktu-. 

Domuz. sokağı seyriişefeTe 
kapatılılı 

Gala tada Domu.z ookağının 

\<Jaldırımlarının tamir ohmması. 
na dünden itibaren başlanıl:mı:ş. 
tn. Bil roünasebet:le seyı:i:isefer 

orada menolumnuştu:r . 

Dokumacıların tDplanqı 

Şcılı.dmizd·e d'-Jkuıınacıda.,.: koo. 
pera-tifi loongres;.nin bu :ııyın y:ir. 
mi altıncı pe~embe günü sa·at an 
dörtt-e Tic8l et OdasL salom.LI1oda 
akı:lolımması kal'arla~tınlmıştır. 

1987 milletdaşımız Türk 
vatanda.~llğma almdı 

Yabamcı -meımleketleıxl€-n vata. 
nım•ııa gelmiş olan bin dokuz yÜ'L 
seksen y<odi milJ.ettaışımız Türk 
vatıı.ni••lığına kabul olunımllifJur. 

KOÇOK RABERLIB 

VlLAı:_ET va BELEDiYE: 
+ Belediye Konperntlfinin VıJA,.. 

yet Kooperatifi C..allne ko.nıulmasıruo 
telJdk olUilldu,!!Uillu ;·azmışt>k, Bu htı
ousta, ıs Suba.ı:ta yap'1acak umurnl 
heyet toplantısmda karar vf'l'i.~ 
ti:r. 

TICA'!§L!!a .~ANAYI: 

* B.ıdıanelerdo peyniri buıluııa .. 
'tac~.:lc-rden bu:rıla:'m miktar ve e-w:;afı 
hakkında iaşe ~ll.'3Ca ~~ lis
te ist<>rınıi$bior. Bu peynirler !>07deır-

' pey piyasaya çlkanlacaktır. * Od.un ve ıı:ömlircüler fıatl<tıı1t 
yenıden zam yapLl.ıııasını istem.if]erdlı-. 
Kömilrüın kilosLma !.kı odı.mu:c. çetcisi
'1.e yüz °" kı>ruşbk btr ..- ı.t...
d\ği b!k\!rümel<1tedir. 

+ it<lyadan yeu;de,. bir mlk.tar 
l<igıt ge-lınlştir. Bu kU!tlllnı da <G. 
konulmu.ştur. 

MÜTEFERRiK: 
+ Dün saat 11 d" Beşi.lı.'lq tinle. 

r'..n<ie ;_çu:ıde çtvi ve sclnıe- )'iiı:l.il btr 
sa:aPtM'Ya dm:rllml.f ve malUır dıetıiz.e 
dölofilm(.Ştür. 

+ KOD!orv&tııar Oı:ke&rası bir 
IMltıoveıı R<'""'l hazlr!amcştır. K<>rw
ser Salı g(inü akşamı Şehk Tlya1ırosu 
Komedi kısm.mda ı-eril€:('1e~. 

MAA.?lF, 0N1VERSITE: 
* t."nivers;tede ~Dmstr tatııı lıq... 

lamıştu-. Tatebenin bı.r kft?lı Ulu
dağa bir kL>mL da Anadolud•ki aUc· 
lerjnin ymlarına gitmişlerdir. 

EDEBI ROMAN No. 71 

Kadın Çıldıran 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Halbuki, Muana rnketuıp1arınm 
daima cevapsız kabd>ğını. N<cdet· 
le bizı:a t görüştüığü takdirde na
sıl olsa rnu<vafr. k dlacağını iy .ce 
aklına yerleştirerek Necdeti gör. 
me.ğ e gitımişti. 

····~··········· .. ··············"'' ... 
Mualla gece yansı ayıldı, ken

dine ge-ldi. Soğuk kemikleı~ne :ş. 
,emiş, l<ıul!akları uğuUdu!)'Or, başı 
dönüyor. Beyni keııpiç kesilmiş 
gib. kaskatı. !nliyerek yerinden 
kalktı, elleri bir yapraik gibi uça
rak Uını.ba.sını yaktı, oda aydını. 

laıııdı. 
- Oooh .. BiE lokma ekımek ye. 

sem .• 
D.ye söylendi, yürudü, dtılab1 

açtı, bir francala, bir dilim pey· 
n~r, biraz da reçel var. 

- Bunları akı;ı>ma ayırmıı;tııın. 

Nerc·rle, gece olm'-"'l, saat on ikı ... 
dedi, bir ·ka-ç loknna ckımek pey. 
n r yedi, reÇ"lden d" biraz ai<lı: 

- Arlhk yiyemiyoruım, tıkanı. 

yorum. 

Diye haykırııyor, iki ~ 
yaıı yağmur gibi boşanıym·. Ba•'an 
su.sıJy'Or. Elıiyle bir şey le-r işaret 
ediyor, sonra yine: 

- İstemem .. Lıtemem.. ay anı. 
neciğim ... 

Feryadını kQparı.ynr, sesı Ç>ka. 
b;Jdiği kadar bağınıyor, .katıla ka· 
tıla ağhyor, sar'alı bir mooııuın 
gibi tepiniyordu! 

Bir aralık ne ağllaıdıı, ne söy. 
lendi; kalktı ilıiddctl:i tı'ddetl'i 
duvarda asılı duran f.otoğraflara 
birer birer baktı. Göczıleri güne~Ş:ın 
bütün hararetini emmiş yanLyor, 
elleri, dizleııi bütün vücudü z:ını. 

gır za·P.ıgır titr 'YOrd u. N ecdat.in 
r~ini duvardo n çekti alıdı, ılıe. 
me-n ayağının altına altı, çiğnedi, 
parçaladı. Sonra, ı:iı'.ekıi futıoğraf

lara atdodt, bir çığll<k •·qpandı. 
- İstemiyorum, .ıısteın'Y"'"tıın, 

hiçbirini istemiyorum. 

I 
- . ~ . 
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Mes'ul kim? 
Yazan: Ahmet Şükrü ES 
Şimal Afrikaı.La aslocrl har 

tin İıı.glizler baknıını.nıdan 
na gelişmekle olduğu açık 

ıbakika!t'tir. Geçen S".lnteşrin 

ortalarında UIZ'un hazır>Jıktan 
ra bi.iylük gürül'tü ;ıe l:>~lıya 
-gfüz taan:uzu, m !ııver kuvv 
rini A.gedabyaj"R kadar .götür 
ten <cnra, aıısıızm Roınırnel 

ve1!1eıınin indirdikleri bir d 
ile lngıJıiızler Mıısır /lıuıd 
doğru geri c!ömn ·ye bru; laım 
ve bu geri dimi.işte Gazala•ya 
dar gelmişlerdir. 
Hatırlardadır ki Libyada · 

gi1:Z kU1VVetlerinin saıvı ba 
dan mill:wer kU'VVctleıiıııe .. 
ıruah ve teçhizat ba.kımmd 
!arla eşit olclıuldan dana f' 
!erde iddai edilm·i.ş't. O halı! 
:iıdldiaya raj'.:men mi!hv:r:ecil-er 
den İngilizfo-; geri atabiliyo 
Bu sualin bir cevabı- rnihve 
rin cenubi İtalyatlan bii')'Ük 
vetle:r getirehilımel.ırinde-d:r. 

Fakat eğer kısa hır zaman 
fında İngiliz kuvvetl.ırine ü 
Iiik temin edecek ka'flıar b' 
kuvveti-er getire.bhıışilerse, 
!izlerin şimal Afı:ki.a ve ha( 
sırdaki durlli!lllarmm tehl" 
düştüğü iddia edileb:ılir. Ç · 
İıııgiliız dcmaıılma,sınıın cemqı 
'Ya ile şimal Afrika arasıınd 
lar üı:rerlnıde d~ğ· 1 J:ıak'.tmi 
h-a~ bir nfüUTlU ve t.esiri b 
ma-dı,;jıı meydana çılmnış ol-
BaŞka türlü olsa._ bu kada 

sa bir z21!Ilan içinde büyük a 
kıt'alarm ve tC\1'ıizatın şiln 
rikaya ge;çirilmesi müımk:ün 
1111aız. Gel'Çi İ1alya ile Afrika 
snidaki mürıakaleonm bilab 
kesi lmed ği bilinıyiımluı. 

bu müna.kalmin gecenin k 
bğıından istifade e<lllerek v 
çak olarak yapıldığı zanon 
yınıdu. Roımnıeliııı üsfün lü. 
temin edecek kadar çok a 
kıt'alann. s:ılahın ve te · 
<kaçak> olarak getirilml!Si 
küıı değilidir. 

Son günler zarfıttia İngil' 
zeteleri mesuıliytei başka tar 
da da araım ıya baş la.ıruşlar 
işte Viş min pannağmt gö 
lerdir. Bu gazetelerin Ame 
dan aklıklarıru blldirdikler 
'berlere göre, Viş; Roııımel 
larına gerek kendi limıa 
ve tcıpraldarımn txan&it 
kulla.rııllınMLna razı ohnıak 

rek petrol ve hatta y~k 
deleri t-eınm e-tımek suretile 
dımda btJlu'ıımuştur. Şiıma 
rika harekatının b(;yle '.b'r 
giımesi in-erine dört tarafta 
na yakıla mes'ul arıyan · 
gazete !eri, deıftı al biifün h 
rmı Vişi ürıerine ~1 

Viı;i bunu ya.par mı, yapma 
Hind-içini.de ve Suriyede y 
!arma bakarak şımal Alf'r k 
ya?""ağına hü.kımedilebilir. 

kat Hindiçinideki ve Suri 
dun.ını.a ş.mal Afrikadalti 
arası'11!da büvük farık o1d 
'bir hakikattir. Viqi daima 
m"2><>ret ofa rak 'lerj SÜ 
uzak olan sömürgelerhıııie 
re mukavem.ıt göıstermezke 
kın söm.liJıgel<>r-t>de dürfu;t 
ayrılmamıştır. Şimdi de a 
ayrrllmadığı iyice bilinm 
beraber, İn.giliz gazeteleri 
fmdan ııler; sürülen d<!lil!le 
naat verıici olımadığı söyle 
ıBir -dcla İnıgifüıl.crin kaıd · 
rinıde lhiJç bir d.ılil yoktur. 
!er A!ınerikadan gıeliyor. 

V~in ı:ıres'uliyeti, hıen 
eyyüıt etmelııten u:zak ol.ım. 

hıalbı:ırleriınıe dayanıma1.t 
alman bior ajans lhaloe.rind 
şıldığına göre ise Vaş:ingt 

Frmsı.z elçisi bu iddia v.ı 
wı kat'iyet.le ııodıdetmiştiır. 
ta.raftan Bugün Llbya h 
hakkında teeY)"üıt ebm:ş lbı1 
loat varoır ki ada Alman 
dınhğının i ngiliz kuınaııd 
noı üs1ıü.n olnıas:drr. 

Rommel'in yiilksek bd.T k 
dan olduğu İngilizl>er ta.
da teslim clihyor. Eğer ıbu · 
danı ele geç:nr"''k i~iıı Y"P 
şebbüs muvaffak ols'i;dı. 
ler Şimali Afrika harı kıitı 
J'Ük za,f edni karıaıı:ı.mıs ol 

- Senl araınalc., bulnıak ihtiyacını 

öyle şiddetle his;;;ettinı ki, Nevin, bu. 
arzıumun, beni nasıl kıvrandıTdığıııııı 

anl.:ıl:inıam .. sana cok ihtiyacım var. 
Seni gCrtnek, seni dairr,a kar.şı·mda 

buima'k l.;tiyorum. Her saniyenin b::ı

-liında , kalarnıu içinde yeni bir h:.:ıyal, 
bütlhı kuı.:yetile peyda <>luyor. Bir sa
niJre başında scnın yüz.ü.-ı, oou tak:p 
eden san~ye başında senin gözler~ 
dah• sonra bu ıslak Ye gergin du-
da.klarm, ve saıı-ra sen... Yine sen.. 
DüşÜ'nüyoruın, ınütenı.ad:yen düşür:n.ır

yorunı. Nevin, stjylı:! bana., bu, sev
mek değil midll·?. İn.san sevince, ayıni 
haleti ruhiye içinde olmaz mı?. Aşk. 

iJvndat· b~a nedir?. Bilmiyo.1·um. 
Aşkta \Ccrübesi ".>lan lnsan dcğil·m. 

Çünkü, ~ana anla~.h.[:ıım bu haleti :ru
hiye içinde, hiçbir zam.:ın kalnıadım. 
Kaf&!n, beyn:nı, ilk defa 1 hep 3.}'lli ha
yali çerçevellycn ıniknaıtıslı, ~aı-btt hat· 
la:r Ü4:.:erln<le yorulııyor. Ah, bu y~ 
gL111iuJi •. bu dimağ yorgunluğu .. lıey-

Diye, mecalsiz, takatsiz, zebuın 
bir halde oturdu. Yfrzü taırnllüs 
etti, :tihni altüst oldu, gözleri aıy. 
rıhdı, hü.ıııgür hüngür ağlamıya 

başladı. 

Seyfotlinin, Haşmet Saıh'orın fo.. 
toğraflannı, dığE'r kartpootalları., 
res·mıerı de bir Iiamlede duvar. 
dan aşağı al'dı, lıer bir;ni bir ta· 
rafa fırlattı. Ya lnıız paşanın fo. 
toğrafı va'rdı .onıı da incf !'di, ken.. 
di yere diz çöktü, fotoğralfiyi de 
kaı-,;ısına kcydu, kkrar çılgın çı.I. 

gın ağlamıağa k03"Ull:lu. 

' dı. 

(Devarr..ı var) 

• 

Dak•kalar gaqti hiila ağlıyor. 
İki elini yüruT>eo öri:nı~, yüzüko. 
yun yere ka,panını.ş bir halde mü
temadiyen: 

- Annem ... Aı>ne-rn ..• 

- Ooo'lı pa•am, ooılı .. Ben ölü• 
y•aruım.. N ererl€sin ya'tt~ğı<n yer 
nu'l' ol•un.. Beni affet.. Affına 

muiıtacım, günab•mı ödU'Yürum. 
(Devamı Varı 

Bıırıwıila beraber, bu çii 
hakkıında son hiiıkrnii v 
vakit henüz erkendir. İng' 
gaırl'oe <'oğru ilerle,,işicıri 

1 
kald1ğı gBbi, Alnrnı: 1 urm 
dOğru ilcrleyıişleri de 
ka lal:>iliır, 
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AJaım billtonlerindea V.!UnW,.) 

Amerika - İngiltere -
Fransa münaaebeleri -
Yugoılavyaya giden Bul
gar kıt'aları - Alman 
Nıuın T oodt'un öljimü 
fÜpheli görülüyor? 
• - Fransa .. Finlan
diya ara11nda bir ticaret 
anlatması - Fransada 
sabotaj - Yunan altın
ları naııl kaçırıldı -
Şark cephesinde vazİ· 
yet - Libyadaki hare
kat - Uzak Şarkta va
ziyet - Perapalaı badi
ıeai. 

Tellıi.s eden: A. ŞE.KfB 

&!rl!iA haberine ~'"'" mihver 
de'lr latleı:ini.n Llby !llC.a kaıza..'ldı ır.. 
.ları muvaıffakiye ti:.-ri mazur gös<. 
\e~k lç-ın Eriotmr,)'.;.lılarrn hare. 
keti şaşrrtıcı Nr manE"Vra ~. 
dümektedir. F'ı-l?l16Jl üe harp çı. 
lı:amnak ~-~r,iıı de buına sebep 
•Ollması J1'1"ıl<"f11"'Jd'~r. 

YUGO&Lı\. VY .AYA GİDEN 
BULG.\P. XIT'ALARI 

İl.<Mçıuirn geltt> J:> abrclere gö. 
re, Alman }a!'alarll'IO J,eğı§'lirmek 
'ürzere Yug()'.:lı~rva·ya grönrlerılmit 
bttlunatt B•ı~ır ~k~leri'lden 
büyük bir kıtmıı GeneTal Mihat. 
bv:.ç kl1\'\...,t!er::,., i'.Uhas içın 

kıl'alar-l!ldan ka'-"'1~1ıırrlı .r. Rı:ıs 
ce~E "l.ootlarına arele W. 
zuırn göııüien A\man briHklE'rin:n 
deği.şt.irilımesi 'çin, YUWJSlavya~·a 
üç Bulgur lıünıM: !lm ihivekn 
görıderilınesin \ toın.in maksadile 
.Bul!gar hükiı:ınc1ıi trıKrinde az~ 
mi baskı ·pmağa mamur bir 
Alman askeri hc~cünin yalund • 
Sofyada belolenmc:kı:.e oll:luğu bll
dir.lmektedir. 

ALMAN NAZIRI TODTU.N 
ÖLÜMÜ ŞÜPHFLİ 

GÖRÜLÜYOR 

Ameıikan baısını Torl'!un btr 
ıtaza neticesinde ökiüğü hakkın. 
daki Alnıaıı labiioğ'ni :t.iımatsızlık.. 
la karŞ>lıacı~'.ır. Nevy<ııik Tay.mi. 
&in Bren mılhıııı.:.ri '11od1'.m çok 
ııerarlı şarllar içi.nde ötdiiığünıü 
yazryo-r. Bu mtıha.bire göre ooıı 

ızamanlaıda Alıma,nyada bir çok 
ı>eneratler şüıphüi şekôlıde ö1ıniiş
le"<lir. 

F.İNLM1\DİYA İL:E FRAfNS.A 
ARASINDA Bi:R TİCARET 

ANLA.?MJASI 

Lahti rad!;ıoı>u, Finlandiya ile 
Fransa ara.smda 30 milyon Fin. 
landiya matlk.ı değeriıı<l.e bir tica. 
ret :rnla:şınası imzalandrğmıı bilrli.. 
r~r. 

FRANSADA 'SABOTAJ 

Fra= aja!llı91nın Vişiden hl. 
diııdi,ğ:ne göre V-ersa<y ciıvar.mda 
iç:imai i'htil.31 harelretler'nin 
rnerke.z b nalıarı inıW.8.k eden bom. • 
b .. ıarla hasa..._ uğraımıştır. İ!lsan.. 
ca :oıryiat yoma da mad<l'i hasar 
büyüktür. Alınan ıaja.ıısı.na göre 
3 e lektı-ik merkeı:i.nıde 3 bomha 
a.tı.Imı,tır. Sok>alrlan geçen birka-ç 
kisi ha!l'iJce yarakmn>Ştır. 

\ 
viye k\N\'etleri çıkıanlılığı da ilii.. 
ve edili'.)">r. 

TANCA VE PER.APıALAS 
HADİSELER! 

Tancadald bomba iniilıikı hıi. 
dise&i hak.kında Ta,yan.is gazete.. 
sinde çıkarak mUhteLf ajanslar 
tfil'afımian n-eşredllen ve So:liyada. 
1'J İngil'ioz elçisiıııin şahısına kaıı:şı 
İstanibul'tla Alım.an ajanları tara .. 
fıman yaıpılım:ıış bir c naye<t te. 
.oebbiiısüııd~ baohfıeden ôıaber ü .. 
ze-rine, Pe<rapala-s 9urkascii esna
sında yaıpılan tahkikatta Alnıan 
ajaıı.!arın ınes'uliy€Vini.n sa.bit o. 
l't.Ç) olıınaılığı hak!kJ!Jlda sorulan 
b '.r sualE' Tütk makaml:arııııın 
iliayır• eevabını veıİdiği Anıidb
ht ajımsı tarafından bilıdirilmek. 
tedir. 

Ruzvelt bir nutuk 
söyliyecek 

VS§ingtıcm 12 (A.A.) - Bay 
Rll2Welt 23 şı.ibatt askeri: vaoziyet.i 
izah için milbiın bir nutou.k sıöyı. 
liyecektir. ___ ,,_ __ 
ispanyada Tifüs 
salgını artı1 or 

Londrn 12 (A.A.) - Öğrenilıdl. 
ğlııe göre lifüs salgııu İspanyada 
yayıılmaktadır.. Madrit tl'niveı:sito
siııde profesör bulunan Bay Mo.. 
sel, ko:rwınıa tedl>irlcri almak il.. . 
ure Barselon'a göııderilıuıiştrL 
Portekiz, İspanyadan ı;elen şeyle
re karşı karantine ko)-ınuştur, 

Ölen bir çocuğun 
kanı tahlil edilerek 
babası bulunacak · 

Ambon'da Ja
pon donanma-ı 
sının kayıpları 

• 
ispanya ve 
Portekiz'in 
Bitaraflığı 

2 Zırhlı, bir kruvazör 
ve 1 torpido batırıldı 

L<mdra 12 (A.A.)- Öğrrnildi. 
ğ'.nıe göre Aımbonun za.ptı Japon.. 
lar~ 2 'Zlrlılı, 1 kruıv.a:z.ör ve 1 tor .. 
ı?~a. an:akı.lmu§tur. lBuınların 
lıonp.iflenerek batırı.Jmı.ştır'. 

BİRMANYA'da 
Ln.tııdra, 12 (A.A.) - Bmman.. 

yada İngiliz !ktt'alan öncü muha
vdlıekıri vermektedh'. ç :nliler de 
S~Sir'a ikarııı lıaıııbe1ımekte. 
dider. 

lngiliz resmt tebliği 
(1 lncl Sahifeden Devam) 

doığruı ıŞW'e'tle ilerlıem ·şıerdlir • 
Japonlar Oamıbardmuın . tayyare .. 
lerlie tanJtlar kullanıyorlar. Gaı:p 
bö4:esindeki ikıt'alarııırurz; geri 
çekihn<ığe ımecbur kaJiınwlaxdıı-. 
Tayyareler, kayı.!lilll: ve şaru 
tesl'im olmalan ;ç:ın beyanıname.. 
:ler ıa1ımışlardır. Bu mtaya higb1r 
cevaıp vıerilnıemiştir. Muharebe. 
ler şarkta ve gaT;pta deovaım edi
yor. Adaıım şar.k: kısmında tl'a.. 
panlann hareketi zayıftı?. 

Yunanistan~aki açlık 
(1 tncl Sahifeden Devam} 

•- Bugün Yunanidarııda hiç 
bir giyecek, içeı;:ek yoktur. Gil!m. 
de vasati olarak bm kiş · ölım-e.kte .. 
ıdir. DenileNlir ki tıırlhin !hiç bir 
ı;a,fhasında hu derece sefalet g6.. 
::-iilım~. 

Ana w babalar evlıltlar.ını aç.. 
l:ltta.rı feryat ederek ölttneler'ne 
tahım:mnüıl edemediklerinden vıü. 
cuthırma enjeksiyon. yoaparak ~i.. 
ğerıparelerini öldihımek:teıdlirl-er. 
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Yunaniıs'.an.da bir tek hkanta 
ka,lmamıştır. B:r kilo şeker TüTk 
paras'le fasu)ya otuş ~ on beş, 
pirinç otm !fradıır. Bir kilo ek. 
mek ise yirmi h·aıya bilE' hulu. 
namama1dodır. Odun ve kömür 
de yıoktıur. Et :\"(lıklugu sebebile 
hallı:: kedi, k:qpek yemek"ı.erllir. 

Türkiye ise dü.nyaının en bolluk 
yeri cennetidir. A;ylarda:n.beri 
g&ııned•iğimiz sııcak yeıınıeklere 
.buratla kavuşabildik!. 

Sevil'de Gl. Franko
nun reisliğinde 

görüşmeler başladı 
Madrit, l! (A.A.) - G<ınerıııl 

FrankD, İspanya Harici,., Nann 
Bay Serrano, Portekiz Başvekili 
Bay Salazar, Se\l'ille'de İspa,n(fa. 
nın ve P<ırtckizin bitaraflığı me
selesi üzerinde ~nw y.apmıak.. 
tad.u-lar. 

Bulgaristanda 
Nazi Rejimi 

Sofya 12 (A.A.)- Zena gaızete .. 
si naşrebtiği bir makalede diyur 
ki: <B~ naz'liğin tttıs.süsü er. 
geç muk1ıdde:Mir, fa.kat bu Bul. 
gar il:u.ısusiyeti.n.e göre !r.urulacak.. 
tır .. 

Amerika; F e 1 e
menk adalarına 
asker gönderdi 

Vaşlı:ıgton 12 (A.A.)- Harici. 
ye Nezatıeti. bikfüiyıor: Biı·leş."k 

A.mexİ'Jı:a, adaların ıııı.ürlaiaasında 
Felemenk lruvv.etleırine yandmı 
etmek maksad'ile Felemenk Gü.. 
yanı a~mda Aruba ve Kür:ısa.o 
arlalarına asker l<!uvvetleri g>n. 
do.ııın.i:şiT, 

Tanca hadise-
• • • •• •• 

sının ıç yuzu 
Cebelilttarık, lZ (A.A.) - Böy

ter: Ta:::ı:a' da pa tlıyıın hoıııhanın 

İngil.b: Res<:ue ı:-emlsi:rııin yanq.. 
masuwlım evwi rıht:ımıa lımml.. 
mut lıu1:ımdııığumı göstemckte
dir. Halen Tama'da tam tı~ 5ll. 
kim vardır. Fakat Milıver ta:ııa.. 
fmdan yaptınlan nümayişler ne
tier&iııde oğnım1an hasardan Go. 
lay> ~r • da thl leCli bir 
lnfiıı.i ıluyulıwtloladır. 
--~ 

Esnaf Cemiyetferi 

YUNAN ALTINLARI NASIL 
KAÇIB.ILMlŞ? 

Deylıi Tel-egraf'uı sıyıısi ıım.ıJuır. 
tiri diyor :kıi, Yunan b.uı.kasırun a1. 
tınlan şimdi emi.n i:>ir yerdıudkr. 
Bu altınlaır1n Nazilerir; giizü önfüı .. 
de nasıl b.ç.ıirıldığı, sr~ı gelıince 
ifşa ~d1reel.-liT. Bu slt,nJıa,r Yu
nanlıların m'Üead<>bye devam et.. 
meSinl tem.in edecektir. 

Kll'l!.lll>Pa.sada peblivan so!tat>ada 
oturan Mesrure lımı.lııdo bir kadın, 
oğlu Allnlıı 114,......al'a .ıulnıda blrind<n 
doğdW(unu Wia - 6 ı;ucı Asliye 
HUkul<h mıuhakercı:e açm.ışt.,-. Lfil<in 
Aoll 6 aylık il<<>n geçenlerde · ölıın·li§· 

ttlr. Muıs'lafa babası olınsc!ıiııın l<ll:!ia 
eııtiğu-..ı.,.,, ölen çocuğun k:ın ınm tah-
lil edilip babuırun tayin <>lumnas.ını 
brıı~1'ıştıımıışbr. 

Üsküdar-Kadıköy 
Tramvay seferleri 

lngiliz Devlet Nazı
rının beyanatı 

(1 inci S1ıhileden Devt.m) 

'Yapılmıştır. '.fu....ı.aıttııda e\'vcliı i.. 
dare heyetinin bir yıllık çahı;ıına, 
ve hesap rçodarı :i'le y eni yıl. 
bütçe taslakları okıunrnUt; ve ha.. 
zır üyeler t.anafından kıabul e.. 
dilm 'ştir. Bundan sonra yapıJarı 
yeni i<lare he.)"'ti ooçiıminde M
ıınet Ceımal Doğankayalı., Halit 
Özu1u, Ali Ağaca, Mehmet Ota .. 
maıı, Hakkı Şalıinkaya, Rza A. 
laııtar intihap olunımuşlaıxhr .. ŞARK CEPHESİNDe V AZ!YET 

Al manılaıııa göı'I', >;iddetiii roğuğa 
rağmen mı.dıaTabel-eır devam etli. 
yor. Lenıingrad cıeph.e.:iııı11! düş
manın muhasaa-a 1,-'f'll'lbeıini dıeL 
rnek için yaptığı beşebbüslıer AL. 
man oopbesinin ateşi!e kmlml§
br. 

Sovy>eHere g5re, ee~ oophe. 
sinde mühiıın t!lkviyeler aolan AL 
ır..a.nla.r, bir sıra karş>lılk taarruz
laırı yoapmışlarsa da llğıır ikayıplm:. 
la püskıiirtülmüşlerdir. 

LİBYADAK.İ HAREKAT 

Alman ve İngiliz JWliğler.ine 
göı<e, vury-etıe hlçbir değiş.ilklik 
olınaımştr. Loııdraya göre, ikıma.l 
m~sel-esi her iki taır af içi.n de e
hemmiyetli l>ir hal alm.M<taıdır. Bu 
i~i iılk •l>it:ı-en ta.raf hücuma IJ'(çe
bil..cektir. Vaziyet ş:mdi VB.§ali • 
Tt>Siın hattı üı.erind.e durmuş gö. 
iik:mektLdir. 

UZAK ŞARKTA VAZİYET 
Japonlara göre, Ja:pon kuvvet.. 
i bu ,aual, saat 8,30 da Siııga .. 
• şehr'ııe e rmişle.rdi-r. Japon 
ıcri maihfillerinin kanaatine 
-e, Binnıa11')1~da Marta.bamn iş. 

Rarngona J aponloarın yaptık.. 
fohıdXli ~·ah m Sll.l'ette artt:ıır. 
;tadır. 

~Lüetefiloiere göre, Sin,gaplll' 
,.,,-üınıdo.k.i bütün de:pola.rla te;k.. 

n :L askeri tcsisl€r düşman -eline 
Ci~m~ne<k ;ç'n İnıg:Jizler tarabn. 
dan tahrip oltl"lITTl!ııı:-ıtor. 

!rust~.ıdan bild.irilıdiğ:ııoe $jre, 
Yeni Zelandada Vell.n!gtona U;v. 

narıma ile bera.ber Aıınerikıa:n de. 
ı~iz lmvvetlerinin önOO!eri gelmiş.. 

rl Hanoouıcİdan 9onrakl 

(1 inci Sahifeden Dnaın) 

Diğer ta rafta-n K&pııü • Kaclııı. 
kiiy ve Hayıdaı•paşa vapur sefer. 
lerin<: göre hareket saaUerir.i tanı.. 
zim ctımek rnecburiyetiıııde bulu .. 
nan Üsküdar, K9-dılroy ve 

hav·alsi halk tr:ınwnyıları idare. 
si <l~ arabaları.rı gidi~. geliş saa t.. 
1-eri.ni değiştirmiş ve 1ah<l t yıı.. 

parak bir tarife ha2ır1amıştır. A.. 

yrn 16 smdan itibaren tatıb"k e .. 

dilecek oları bu tarifeye göxe Üs. 
küıdardaıı Kıısıiklfiıya saballıleıyiın 

ilk hareket 6,15; son hareket 22,20 

tledi.-. Kısıklııdan Üskıüıdara ilk 
ha reket 5,45; so.ıı hareket 21,50; 

Üskıiidaırlan Katl~e ilk hare .. 
keıt 6,05, son '!ıarelret 22.50; Kadı. 

kıi>yıd?n Üsküdara ilk ha.reket 
5,15, son banket 23,15, Bağlarba .. 

şın!dan Kadıköye ilk ılıare!ret 6, 

son hareket 21, Kadıköydcn Ba.ğ .. 

larbaşı.J:Ja ilk hareket 6,35, son ha. 
rcket 21,35, Kadıköydcn Bcs an. 

cıva ilk hareket 5,20, son hareket 
23' 15 ded.i.r. 

BEBEK TRAiMVAYLARI 

Eminönü • Bebek, Sirkeci • Ye. 
dikule hatlam:ıın lağvı işi tekrar 
tetkik olm1maktadır. 

Singapurda 
Tuk)10 12 (A.A.)- D<ıımei ajanı.. 

sının Siıı:gapur muihabiri b.ldiri.. 
yıor: Kıt'alamıı12 Singapuru tam 

38 saat lçinıde zaptetımişlerdir. 

Askerler cephe-ye giderken bı"bir. 1 

lerine •yarın Siıııga,purda o:.Ualı. 

Y·IZ'> diyeJıağırışmakta idiler. Jıı.. 

pon R>Skerleri pek büyük bir '!ı-e. 

yeeamla lıarlıe'lımişltt vıe lnglliz.. 
leri büyük bir şiddet.le takip ey. 

(l !.ncl Salıı!edım Devam) 
Litle!on şi).yJ,, deıni~:lr: 

Ms1T111ı.. Libya seferi lbaşlam.a.d.il. 

~-velldue .ı>lsl>eUe da.ha b!Jıyük blir 
tehllke içinde btılunduğu .<;(lylendi, 
Bu. d.oılı-u değildir. Libya muhıırbeesi 
taımaınen bir malzeme iş!dir. Ku\.--ı""et 
işi deJ'"kllr. B:z., uzun muvasala y-otıa ... 
rmda ağır ·ku.vvet!eri mühinımai ba.
..kurundan doyurmak. imkansızlıığı 
ka.rş.ı.sıın:d'B, düşmgnı. ancak hm!.i1 
kransızJığı kaırşl.5.ında, düşman,kı Töth 
kuvvttlerle taktp ettik. Düşınan mu.
va.sala :,vıollılirmm uzım.l.uğu azalmıca
lıafit kllV\'etlıerimiz çOle doğru süırUJ.... 
diller. 

ÇERÇEVE . 

TOPLUCA!~ 
(1 bnci Sah!f1~den De~·am) 

olıluğu Sovyetlerle 1'1ihverciler 
ve birtakım İngiliz öncüler ve 
ardolnn aras.nıda muvazene 
doğarsa, bele her iki taraf bir .. 
birine birkoç öliim dar~i da
lıa havaLe Ldcbili,.e, İngili2 v.e 
Amerikan <'!duları Avrupa ka .. 
rasına çıkacakı neticeyi çarça. 
buk toparlayl\ererek, ondan 
sonra biiiiin nırvrudile Japon· 
ya ü~crine döllic~ck ... 

Pliiıılardnn haııg;siııjn ge-r. 
çekleşeceğin.i yalııııı Allah bi .. 
lir. Bi.rinrisi gerç.' kleşi.rsm harp, 
Amerika lnt'asile dünya ara· 
sın.da hemen hemen sonsuz bir 
küskünHik ve ayrılık halinde 

devam rder, yahut bu şekilde 
nihayete erer; ikincisi gerçek. 
Ieşirse, biisbüfün .e hakikaten 
bitıniş olıır. Hersey önüınüzd~-.. 
ki ilkbahar ve yaz aylarında 
mutlaka belli ohcaktır. 

Htı.diseleri bü tiin gir.iftliılde
rile tahlil ve bütüıı basitlikle.. 

riLe terkip edemedikç• düşün. 
mcain hakkını verrnentiş olu
ruz. Kökü girifte bağlı olmak 

Blıından sonra üyelerin delile.. 
rine ve dileklerinin teşr hine ge.. 
çilım.iştir. 

Sii:t veren ıl:ıayvanlara tam.si 
icap eden misket kepeğin in bazı 
yerlerde yanlış bir em'r vı.:.- ,'J<n. 
den aNıob:;rnlar.a: verildiği ve ara. 
ba 'hayvanlarının y.emi o'.lan ka. 
ha ke!Pei>in de süı'.çüloere ta!hsi-s e .. 
dildiği şikayet olU!IlJ!Il'UŞ11ıır. 

Yen'i ccııniyet idare heyııtin n 
bu hüSUslaııila teşebbüslere ge.. 
çilmesi koN"!"edie i tıtifakiıa kabul 
ol u!1'1ll'U1itur. 

H8itl1arn('ı!ar ce'I'ni•yet:nin yıllık 
1ronıgresi de d!iiını Cağaloğlurıdaki 
cemiyet :m-erkeo: bin:ıosmda ya.pıL 
mıştıır. E'"'ela bir yıllık çalı:frı.~a 
ve he.sap raporları ile yen yılın 
ta6arJ,.rna büt;;eıs'i oku;r.rr.nı Ye 
t<:ıplu foyel..r tarafından kabul e. 
di:lm\;tcr. 

B;>Uıhare <lertlere gcçlımiış ve 
şrilırinıizin bütün semtlerinıde sa .. 
yısı 96 yı bulafl harrnemlal"Clan bu . 
gÜ'll 28 inin kaoalı old~'ğu söylen.. 
roiş, ırnahruıkat lE'min' ve terkıos 

su.yu kullanan hamamlara metre 
w.ikiabı 7,5 ku'nıştan tenzil:ltlı su 
veri•lıme.si için belediyeye rnüra .. 
caat olll't1!ması kararlaştmlmı~tır. 

B.n;ok h~rnaımcı'ar da billhassa 
kadııı!arın hamamlarda sabahtan 
wama l:a-dar kaldığından şikıa.. 

yet e'ımlşler ve normal şekilde 

yıkamnıı müdıdetinin iki saat o
larak 1esbitile hamama g'recek 
ıınil'§terik re giriş saatleri yazıla. 
cak bir karne verilmeısı usıılüniiın 

kabulü j,çin belediyeye .müracaat 
edilanesini isteıınişleuiir. Kongre 
uım uımi ıhey"ti bu dilekleri de ııt. 
'fakla kabul elım'ştı.r. 

Vişi-Amerika 
ve harp 

(Basmı'ca!Mcn tl.e .... am) 
viye edilmiş olduğunu ileriy.e sü .. 
rer.loen hiç ~üplıesiz b11 ya1':1.ınun 
iler:ide Orta ve Y aıkm Şark İngillı: 
müda.fa.ası ı1e Asyadcl.i haTp du
rumuna yapııeağı büyük ölçüdeki 
testri de lıesaplıy<>r. Fransanın 

gizli veya açık yardmu her tiWlü 
plaııı "Ve düşünceyi ııltüst eder ve 
şu vııziy,etler oııtaya pkar: 

a - Mısıra kaırşı yapılacak ta.. 
ıorrus kolay !aşır, 

b - Fransı>nın açık yardınu ve 
Alınan.ya ih: ~ş ortAklığı Oebelüt.. 
tııınk ve Malta'yı dü~-rlir, İspan.
yayı fı;giltere aleyh'ne ha.rekı<ıte 
geçirir, Şimali Afrikayı Afmaıı.. 

!arla birlikte müılı!faa gibi bir 
emrivakii ortaya ç:kanr ve bin .. 
net~ tu,,.;ı:.:1;eyi Akdenie., Şimali 
Afrika • • Yakın Şuktan çekil· 
mek vaztyoti.ne veya bu "Vll'Z'İyeti 
önleyici çok çetin bir dunınııı so. 
kabilir. 

c _ İngiUrrenin Akdeniızden çe.. 
kilmesi Orta Şıı:rk ve Asya müda
faasını da güçl>Ştirir ve lıarbin 
bugünkll seyrini netice ba.kıuun.. 
dan çok deği~tirir ve uzuıııl~tı>rır, 

d - Fransa ve İspanyanın AL 
manya Ue bil'likte ba.rbetmelt:ri 
İngiltere ve Amerikanın Avrupa 
kansı ha.kkın-daki tas.avvmlannı 
da balatalıyabilir. 

Bütün bu sebcp~e.rledir ki, Vi
şinin her türlü t..vruha.rekıcti A... 
merikayı ve l1>giltereyi çok ya. 
k:tn11an ve hayati bir rhcınmiye.tlıe 
alfıka.landırmakta ve V.işinin ne 
yaptığ>ıu, ne yapacağmı açıkça ve 
iliiriistçe ort,,.ya Jroyma~uu iste.. 
nı;rkteclir. A.nıe:ri!ı:a ..., İıııgiltııff 
ölüm ve blımlarmı.n bahis mev .. 
znu ohluğu bu hwpre d<>stlannı 

düşımmlanııı bilhassa Avrupa .. 
Afrika .. Asya kıt'as-n:m mukad. 
derntıııı taıyin eıılı::.!ek olan önü
müzilclci de?N b&lrnmndan kafi.. 
yelle tayin etmek "ıtiya<:IBdadır. 
lar. Vişinb, tam bitaraflığı badi
selttin gelişimine daha başka tür .. 
lü IJtsir y.apaeağı k8"'&r tarafsızlı. 
ğmı miittefikler veya 1\l>lıverdler 
leh ve ıtleyhine kn llıumıası da 
apay.n tesirter hasııJe getirebilir. 
iki yü:zlii bir tavruhan11oıt muha
fazası ise herhaldıe iki tanluı da 
bu anlarda menfa.atine uygun gör .. 
mediği bir ~;vdlı-. Uerlin, Ameri .. 
lııa.nuı tazyikini Vişi ~'k")hlne bir 
h11rp haın:ı<lığı ;pddiııde tefsir et
mektedir. Btınun böyle gösteril.. 
mesinde ""' ba.tti bö~·le bir neti.. 
eeyıo """'1MDllla hiç fftphesiı: AJ. 
maııyan .. ın menfaati va:rd.tor. Bu 
takdirde FranMyı ve İspanyayı 
da !rendi hal.kınd.a harıbe sokar. 
Hi~ir şey kazanmasn Sovyetlerle 
miicadc leye gi:rıiştiği anıda garp 
bolgesinin emniy.rtini Fnı.nsız ve 
İspanyol ordularına bırak~ifu ve 
yine Mısın •ı:bıma>,, Akdr!tlzi 
kapamayı İtalyan .. Fransız - Is. 
panyol onhılarma teftı:edebi.Jir. 
Bunun böyle olacağım Aıııerika.. 
lılarm takıdir etmcmesino inıkan 
olınıııdığı iı;ln Aıne.rikanın tazyik.i
nin böyle hir neticeye vRsıl ol.. 
mnklan 7'İyade Vişiyi tam t...-af· 
sız bir Jıoldc tutmıya matuf oldu.. 
ğu da aşikard•r. Faka!, Vişi taraf. 
sızhğını Mih\•cr lehlııe !,.,,!anmak· 
ta devınn ettiği takdird• netkesi 
ne olursa olsun Arc.eri.kanın Şi. 
uıali ve Garbi Abikadaki Fransız 
üs ve topraklanna el lroymak:tao 
ve Akdeııizdek:i işlere müdaihal:e 
otmektc.n çekinrniyeceği de çok 
kuvvetle muhtemel görülebifü. 

ETEM iZZET BENiCE 

DALGINLAR 
(1 incı Cantfeden Devam) 

BmıJarın arasııııila en ;: •yade 

kaaın ye E'rke-k elfüven.Ieri ekıseı. 

riy-eti teşkil eotımektedri. Yalnırı: 

ımezkür ay zarfında S'•kıs<>n ilci 
.parça kadın ve eıfkek e.~dfr-enleri 
unut u1m U:Ştııor. 

Unululan diğer eşyalal' ve rll'ik

tarları şunlartiu·: 

Otuz iki parça hı.ı.ıdavat ~ası, 

yiıımi bir 'l;liet .mulh<tel:f cins çaı:ıı. 
talar, yirmi tane- lcitaıp ve evrak, 
yinni tane <lıollıına kalem, on üç 

tane kaıdm ve erkek şemsiyesi, 
dokuız tane kadın ıast.ği, d()]ruıı; 

a,det şapka, kasket ve .bereler, 

yedi parça muıhteiif mıs çaıınaşı.r, 
afü iane b~, beş tane atkı, 

dört t~ne kol saati, ÜıÇ tane k:adıın 
ve erkek yeleğ , ilci tane Ç>Xu:k 
paketi, iki tane gö:>Jlıük, ıkıi tane 
seferlası, bir ta-IU! Röntgen filınıi, 
bir lane adi ta>;lt iğne. 

Bunhırın kl'ra bir miidiet içeıriı.. 
sinıde sa:hiplerj Z'Ubııır elııxred!ijl 
takıdirde sat>lacakt.ıc. 

MAHKEMELERDE YU1111: 
HÜSEYİN BEHÇE 

"Hakikaten, herif, adı gi 
Tamam ermiş ..• Neme lazım ! 

Hani_ bolme, blçımıne badc;anzı, lıi.; ı 
de vnı.ı:t etmez..l.lniz. Pos, d.ü.şU!t bıı
YJkılan, b!ikilıt boynuyla pek mazl.Um. 
biı- baJıl vardı. H.ikl~ Jl karşısm.da, 
öy-1e bö:ı boo etrahna bolu~ l<i, ,... 
cımamak elden getmıezdi. 

7 ll'll>m.. ari<"'5ına 
Yirıııi beş lmruşla b<eraber, ga 
6'lza ycrli;.<iun. Yirnıj bl!f kuruşu 
mışlar. P~iketin arka tarafwa, <b 
bu i8-rkı yok. Size <Entarisi ala 
ziyor.> «şettalisi bala benziyor.> 
kıs>tlı çalalım.> diye .razm_ışlar. Hlıkım, eliırıdeık:;, d:wa ewakıru açııp 

olkuaeya başladı. Olrndu, oıkudu. Okuı
n.anlard.a.n :ınlaışıldı.ğına ve iddiaya. 
&öce, İbrahim 'l'aırumer, içkili ve 
sa"'lı lokrıntalııcda.ıı bh:ine güm.iş, bir 
müddret igti.kıen sonra ~aza mil<k:ba:le 
eirn.ış, ~arkı ist.e.ını..ş, patnnun .iht'a.rı 
ilıerhıe de bafmp çaf•mrış. .,,,,.;ıet çı
kaıı«hğı ~ polise ve -~ w
ri!lmi$ı. 

Dav<0 evnııorı.ı. oklJdutc.ta,,, ıoxrao, l>A· 
kim SO<du: 

- İbı-i.him.. bak, sarlıııfl.Ulı::lıı reza
let çı:iı:anp tıeıııresw. lsfuahat,;nt Jl8!
bet.mişs~.a .. rahat.sız etmişsin müşteri-
1"1ıi .. Ne diyecek.sin? 

- Ne diyeyim elendim? .Ga&iruıda 
otımıum.. lçt.m. Biraz soıııra balotını. 
.lıe!rdces +bir kiığıt yazıp yarım lira btr 
lira para ile beraber g"'"""14ıı 'saza 
10ll-.or.. istediği şa1*ı,yı çaldırıyor. 
Benim <ie: aklı.ına, Korn>k H&Jan E!EO
d! merlıum;ın söylodiği: 

<Care bızlan o.ınadı bu yııtty .. 

cPok Y•~ıık oldu dili bi.çan>ye> 
fadaı<ı geldi .. Bu ş:ırlayı p<lı: sever
dlın. Cebimi yoltladım; boz'* para 
yiraıl beş ktll"UŞ çık!L Tütün pakıe1ılnt 

GÜNÜN lÇiNDEN: 

Hollanda Kruvazörleri 
< 1 lncl Sabi!edpn Devam) 

'"llör be.tırıı..tıiloey'<l.l Holmde.nıo. 
cienizüstü donanrı.1ası ta.mamiyle 
mkı.>.<JZ l<ahrdı. Ve .. Arl>k Kra· 
liçe ve inlPara.tor!çe Vilbelmina. 
mn elinde On beş deniz afü U., bir 
kaç torpidodan l>ıı1ka harp gemisi 
kanne.m..ış oılmdu. Amma, batll'ıl
mamı,: olması da ınöttei)k:lerin 

deniz kıı.."V>.,.Ueı:ine blt şe>y '!!kle
mı1 değU<llr. Zira lou tlp gemilerin 
Paaii'.lktek; ôcvleır hal"binde göre
eejü bi.iyilı: ölçü<ie hiç bir h!mıet 
yoktur, Bu gem ı.i->r H"1andıı h....._ 
hına Holanda Hiı:tdl>ıtanmd.a birer 
zapt~"" hizmeti U:a ediyorlardı.. 

Zira bu beı; alt bin toıııluk mate
ka.ıt gemilerle lloi::ı<ıda, Cava'nll1 
kalk mizyo.n b$.Uona göuia.ğı ver

mı!i:te ldl. Bazısı dQrı orman Jı:Ool
cusu .ile, bir kl.>rnı iki ile yüz jan

darma ile ıdare ~dilım>io!e olan 
Holand.a m09temlckeleri önünde, 

""8.Sıra bu g<!ml!erden biri gözfu. 
lı:ilT ve bir l:a=fta en ufak bir hOf.. 
nııtsuzıııııc iııtıar edJlınx:e bu kilıhne 
gemllerden biri ateş kusmııyıı bas 
lar~ RiniOk;ranu:swı.u.ı:ı bir k~e
sl.ınde. Qmıgı.ın sulara. masum br 
kasıı.bada.n veya bir köydeıı ylilı:.. 
»elen alevler vururdu. 

B i.naen&leyh brı geuıil..-1 bir ild 
saı.t 1çlaıde yok >edeb!Jmcok ne ja
Pon tayyareci ve denizcilerine bir 
~<r lı:uıındınr, "" de kaybed;t
~ olması iog!Jız re Amerik&n 
luırp filolauıa bir ~met ilive 
eder. İmhası veya imiıa edikırem.lıı 
olreaeındaki sır sildece ına.oevt ·ıe.. 
sir bakıınumn millılındı v-e mü
him<llr. 

NİZAMErrlN NAZiF ,.. 
BU AKŞAM 

ŞARK 
Sinemasında 

Ben buna sm;rleodlın.. O ,µ<"kııY 
zaten. oldwn ola•ı sevmem. Serde 
rıı.z sarhof!Uolt ta var. Aezım,a g 
söylerllm. A.ğzll'.ll« gelen dedi · 
!""'• ıw değll hani. .. cHeılt<ıs"' p 
para da, biWnki caıkıl taşı mı?~ 
cıl>ı... R>e..ıe.t, mer.ılet ded.IIıJeri 
bun.dan lb;u-et ... 

Mahkeme, şahitleri de diBled' 
ııanra İbrahlm Tarnameri bir üı-a 
fi! Pli<"• e.,,.._ ıruıhkQm eııti. T 
mer, mahkemeden çıktı. o kori 
y!l;rilrkaı. ıı.r'k:aaıınıla.ı yiırüyen jkf 
rıln konUitu!darıru dırydu: 

- İ~to.. Rakı. d• pab>J'a çık 
nuşı .. Bundan sonra, bulur da iı;er 

- İnsan lçecolı: olıfo.kıtan 
paltosunu, ceketlıı.i s:.. tar da içer 
'lllll"l .•• 

Da:yanamadl .. Arka.ama dönüp, 
- V•Ilahl, bin kuruşa çıb3 ı 

dedi. İçebildlği,m kadar içerim .. 
citm ,.etmezse, m yapayım! .. 
rwıjlrour, yüroo!l 

Arkas:ından tekrar kar~tuı1ar: 
- \taHah, adı gibi. Tamamer 
- H&l:ikateıı Tıunamor herl? .. 

lazım' ... 

Sovyet Tebli" 
(1 l.rırf ~fl"ifeıtr~n f'ı"'v:ı 

10 Şub&Ua 12 Abnan tayy 
tahrip <dilmiştir. Bi2 11 ta 
kaytbetik. 

11 Şubatta M~kova ek 

2 Alman tayyaresi diifürülm' 
Mos'lrova, 12 (A.A.) - Kızı 

dız, Sovyet kıt'alarınııı mu 
belerine dair tafsilat v;riyor 
ningrad ve dlğt>r cepheJe.rde 

7"'t l>irlikleri teşebbüsü eld 
lnnduruyoriar. Dün 
bö!gesiııde Sovyetlrr birb" 
dı.ııca seki-z hücum 

( 1 inci Sablioden 

lunduğu bina ve A!ınanl:ırı 

clilcleri bir lolranta üzuinde 
balar patla.ıruştu. Almanla 

General dö Gol propagand 
pan iki ve casusluk su.çi 

F~ ölWııe mabkfun 
hırdir. 

,. Ç. E. K. DISPANSE 

MENFAATİNE 

DANSLI Ç 
İBRAHIM ÔZG 

n .tE!§ ·'böcekleri iştir 
15 Şı.ılbaıt 942 Pazar günü 
15 de Beyazı1ıta 
slıııamasma ait salocda. 

OPERET ve BELAMİ 

den sonra 

WILLY FORS 
tarafından ,-ü.,ııde getirilen 3 ünoeü SAN'AT ABİDESİ. 

VİYANA'nm -en g&ze çaırpan SKANDAL'lanndan brin: ' 
;eden film ... BlR ADAM KAYBOLUYOR ... Te!kr.aır rr.rf<lana 
yoır ... Bu hlr caaıidlk ... Onun masumiyetini ruıısıl lııbat erlec 

ya.lmı sevdiği Jı:;adın biliyor. 

ÖLDÜREN 
RESiMlE 

( İclı Bin S-eıbastian Ott ) 
Aşk şehri Viyana ... Prag vıe .srarı. •• 

WİLLY FORST TRUDE MARLE 
PAUL HÖKBİGER 

L taratindıan oynanan büyük bb: Nm. __ _ 

Bu akşam saat 8.30 d.a 

ELHAMRA Sinemasın 
M""simin '"' büyük filmi 

Ali BABA ve KIRK HARAMiL 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Roman.ı bütün dünyaıda intl~ eden emsalsiz macera -
8&-aylannı.ı i!htışamı - Mu=a:ın dekorlar - Ral<ıkaı9el 

Baş Rollerda: Hindie ıen kudretli q.rtistlerl. 

GULAM MUHAJ\IMED - SER.DAR ARTAR 
VAHiDAM - SUKENDRA 

Bestekir: AHJllET YATMAN 

Okııy.ıı.ıılal': NEVZAT ALTINOK - sttzAN GÜVEN -
ARKIN - SEWHA - İHSAN - N1J1ıL\N tçı.tsm 

HA.SAM DRAMALI 

• KtŞtLtlt BAZ BJJ:Y'B'll 

~, iM. Filml:ııı 14 lusım.ı hlrden göstedleccğinden tam 
' ~ 3 m nındg bulu..nu],u:ısı r;ra olunuJ', ~,._,-. 



.f SON TEL G il AF - 12 Ş U B A T uta 

r lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"--------------No.103--' 

Türkçeye çmttn : 1SKE1'"1lER F. SERn:LLI 

Tokyo'nun beklediği "Mavi Kartonlu Dosya,, 
kahve çuvalları arasına sıkıştırıldı 

- Bu, cUı.e! brr teQıır. O halde 
o.eıut ... bilet ala.lln:ı.. 1 

- Gidiyor muyll'Z, Mlsı.,r Hl'"°? 
o <!oı. güldü. 
- .t;vet. • G~dJ.yeruz HaZJ'f 1DiB11lııı1 
- l!aınım. 

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

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Hn yerde pullu kutuları ısrarla ist~yinis. 

Tarihi T efnKa: 21 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel 

O er• i m'e girdikten sonra Arslan'ın 
kafilesi büyümüştü. Hozat 

Ağal6rı da yirmi silahşor vermişlerdi 

- E. et ...ıma.k kolay bır .: Şimdl l 
"'-"' lıuı •da mak.lyaJını yap.. K•ndinı 
~uı J-J~ınıd.iı. luı"4ı.lıklı bir k;.dın hali.
ne $0ı{, Ben dıQ.;.yala.rJ .ulıp tıd-tı·.im. 

- Her şey lamam. Kahve Çwalları 
lrezıe yı.ıkleoiyoır. llil..Uer! aldım. He
men ı'delim. 

(: ' • • ··,:·~. .... <.... :·· .: ·· •• :;: ~.: ;.~ •• 
~ - . • • . · - - ~-:i.r : . ..:~.. . • . ~- .... ··:: 

Ho~ta Sanıbiil, Arslan v~ mai
yı>ti yorgıınhrklarını çıJ<arnıl<jlar
dı_ Artık yola düzülmcık ı.aınaııu 

gclmi~ti. Hozaıttan ronrn gidilecek 
yol çok sa:rp, geçit wrmez dağ
larla, <lerelule örtüfü idi. D•rsim
lilerir ilıe;ri gelen o...'<iıct ağaları 

Süın!bülün tıaaıası Demir ağayı t.a.. 
nıyorlardı. Dcımir ağu da Alevi 
idi. Hatta m...ruf Alevi dedelerin
den bulunuyordu. B ı sebeple Der
simliJer Sümbül v~ misafirlerine 
son d(II'fce riayetle buılunuyor. 
!ardı. Eğer Alevi olmamış olsa
lardı, Dersimi böyle kollannı sal. 
lıya sallıya geçmek kabil miydi? 

mansabma geldiler, OTiida da bir 
iki giiın iıt.irahattm sonra ar".ık 
KEmah boğazını gcça~k Malal
yaya neceklerdi. K~mah boğa:<ı 
kesme kayadan o:ı-ul:muş. k.oı·kuııç 
bir yerdi. Murı.zur dağını bir yan
dan bir yana katcdıyordu. Bir 
kaç yüız metre il'\Hamda derin bir 

(M..vı Ka.rtonlu D""y&.) ,ı açtık, ,. 
Joçin<!<>ki evr..ı..ı güzden geçinl:i< Hi= 
scvı.çn-Jıe OfllllZ.wtıu oQadı' 

- rramam. Tamu::n. . T~·onl:lı 

bekı<"di~ı blıttm ve-.llkalar bvroıd.a Teb
rik eder.il». EetıJ Yoık:ohama~ lde~eke
tlıı<: bicyülı: b<r hlı.met <ttm. Bu ıed.<i
!tar gıo mükiı!ıı.tıru &öreceksin ı 

- Mi.ıdciı!al beıtlemzyorum... Vıc

dant:c çok nnisterıhim. HClç '"'ı.ları 
sclf ""'ejJe bır kere vatanın:ga ulaıtı!:.

r<.ıllm. L.4te ben de o ı:aıtıdn sevJD.-
cı,;I 

lfJ.!.;;iO tvrak.ı aıdı, ve bır depoda 
t>36 u.ıgı yuz eW çuval kaiıvenin ara
JJ.flD ti.:klQ'trmak üz:ere )'ii.n.ırndau ay .. 
•Jldı 

C. " • .s~ at dıE.uzda binet:ei;im.ııı treo 
bo!el<..t ede.:elı.U; ~ trme )e'işm"lı: iJ
lC1'C h&ı:tJJ'ltınJy'Jrduk. 

* S.at Y"di buçuk. 
M"lUyajım bitU. 
M.ster HOı6SOyu bek.hyurum. 
Şımaı elli yaş!arın<la, çlrkııı, hasta-

ılk ! bJT k.ad.aun, 
Gi..~Jmil iki yere Wktın~. MüıC"In~ 

7~ 'k1J>11• ve saate lıakııY«wn. 
Hıssonurı Şlllm-.. hlT saat gil>i !şle

:gro.; biliyorum. 
Hıç bir endi:;em ;r<>lt. 
E!r in ~ kafamda ıö;le -0.r 4ÜP

he doğdu· Bu kad:lr zoı-luk.larla elde 
ett.;ı (Mavi Kartonlu Do sya) yı ko-

"'* bud:ılalık ~yca b"T ba~ına vcrr_ 
d<J;ıl midır?. 

ıg!m k~IDfiC1 
.)'dı, bu endi-

Evt:'t Ilır başkası .:t.cd 
H!ssodan başka biri olsa 
eem pek yerinde (ılacakt, 

mış bir ınsso Ue is blrU~l yap 
ı.ıyot:.t-7:.ız .. Hük.Ume!ım : 
nwı emrıne ı.-.erdt. Oı:ıwıla 
il$~yorırı:. Gayemh bir· Y 

y.,,_ 
l'f:-n beni o-

b<rBbcr ça-
urda biz.met 

et.mek. 
Bu <"'14e kala.ene :ı ı a!l' E •• ındı. 

Bırdem.lre kapı vun;..d ..... Kocıtum, 
;çh.m 

işte o ..• 
Gu.<rek kdl\ıladı:n: 1 

liiss.o yukarıya. çık.ark.en, pa.asıyoo 

k:ı:ııUJi Le hesap göro:rü: Ka.llfom,jya

ya &ıti.eteg·nı.iz..., bir ay sonra tekn:r 
bu P'J~ıyona don~ccğimizi t;ôy'lcrn.le. 

Gwıel blr tedbır. Derhal vallz.imW al
dı.le .• Mer<hvenlc-u n indi!<. Ve bir o
~·a .. Uıyarak ;st~yorıa gittik. 

* 
Get.:e •• Dokuza 0q var. 
On dalUka eoııra .trftlmıiz bllE!ı;ei 

edece«. 
HiS60 otomobilde &eUrlı.e<ı, umle

Iin yoklanması !htl.m.ıtlinı JÖ'Ylemişti. 

Dediğ~ ç!ktıı 

İala'}oııda mut.'ı.ş b>r kalabalık. 
Bu her 1aınankl yolcu .stıriEüoden 

başka blr Jf'Y delil. 
Bu .nrada mııtecf""JSis bir takD'l\ kim

tei.er m.U t.em.adiycn tren peoc:e.relerine 

baklyortar.. Bunlardan baııları da 
sıi<. JJk vagon!ara ııU:ıyıp yolcW.arı 
gözden geçiriyorlar 

K<>mpartimaıx!a oll. kışiyi2. 
Hısım !<aırştmcia oturuyor. 
Kr:>mpartimmm Unımde 'bir sivil 

n.eınu durdu 1 Diıe b;ıktıı ve hemen 
bapnı çl'"\·irlp ~<r komparlimana 

(Devamı Yor) 

• TAKVIM • ---
Rwnl 1357 Kaaını Hicri 1961 

il. KANUN Muharrem 

30 97 26 
Yıl 942 Ay 2 Vasati 

Yakıl 
F.zar·i 

~UBAT 
s n s D 

7 00 Gune~ 1 22 

12 
12 28 Öğ:e 6 50 
15 l 9 iıtındl ~ 40 
17 38 Ak şom 12 (,.J 

Perşem~e 19 C9 Yat ı 1 32 
5 20 im. l<l< 11 4-> 

- -

r Hediye Kazananlar l 
Muk.tı.fatl; bilhnecunıiııde kur'a 

ne-tıceı;!nde hed.ye kazananların 
lıstcsıni neşre devam ed.:J'Oruzı 

Birer kalem kazananlar: 
Ankarada Mattepc Mine> sokax 

trmak apartamanı 1 numaralı da
.sede Bayan Fcrihan Ericrııt?ıı Ü
nıvcrsıte İklIBal Fakült<ı; taıtbe
krinıden 1118 numara!> Hasan, 
Zır<:at Bankas• Kars ~ı:sı me
murlarından Baya·n Fatma iKÖ
Heooğfo, İstanbul kıız mual1'im mek.. 
tehi 3 ımcıi sıruf talt'beleri.nden 
Bayan Nra:ahat, Kadıköyıinde Ra
"'mpaşa mahallcı;inde Çe~ 00-

kağmda 34 numarada iBa.yan Ra-

rn ha Ertan. Balatta Kayık ı:ilic
lesınde 4 numarada Bay.ın Me
liha Sav, Beyvğlu İsmet İnönü 
Jlk mektebi 4 üncü sının A ş.ul:ıcsi 
talebelerinden 75 numa~alı Fallıii 
Ergün, Kandil . kız uS€S talebe
erııı.den 679 numaralı Bayan Se
v:m, Kadı!<Jöy 11 iP<:i ,Ik mektep 
3 ünoü srnı.f talebe'cr'ııdenBayan 
S=cr. 

B!rcr sulu boya ıxsim ..:.biimü 
kazanan"ar 

Kadıköyünde :'.\füakırnıilli 
ı;çkağıır.da 83 nurn;;rada Bayan 
Basryie Aras. 

(So!l'l.l yar n) 

Ayakkabıcı San'atkarları Kooperatifinden: 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa
tınalma Komisyonundan: 

1 - Meıkeı.unııe s .d 4 •del "'*6. b<..-ızin motmu ...., Sültıirator cihazı 
ba:ok>tiJ 1"6!Jk ho"1.um .lO• parça demir -4·uık ra"•..a1ör Coodament bir iro.lern. 1 1.'U"' ' :u:ı..ı • 
o.Vak ve taık.e g;slemi don~fcrıs1ı tıir adet saıı<iz!ı da ayrı, ayrı pazarlık.la satıla-
cak!.laNiır 

Hurda nwtor vcsa»-eJıin tah:m.in bedeli •2~0ı lira, sandalın ise 70 liradır. 
2 - Bu ik.i aatı~a ait ı-artnameler Merltczüniz ]evaz.Jroından bede.16.iz \ 

aiınır. 

3 - Pauriıkla ..,tış 17/2/942 Salı günO sat 14.30 da Gakı1'do Kara Mu.ı,. 
tafa~~ ookağınd::ı mezkür merkez satın a-lmıa komisyoıtıunda yapılaca-latıır. 

4 - isteklıl<'rln mezkur gihı ve saa.ıe hnzn- bııloomaları illin oloou.r. 
•22lln 

• 

T. iş BANK ASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLAR( 

1942 İKRAMİYE PLANI 

KEŞiDl.LER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 lkinciteşrın 
lerinde yap1 1 ır . 

1942 IKBAMIYELEBI 

1 adet 2000 lıralıl« 2ooo~Hr· 

ı: 
40 > 100 

3 • 1000 • -,,3000.- > 50 50 • 
2 > 750 • =1500.- • 

3 • 500 • =1500.- • 200 • 25 

ıo • 250 • =-2500.- • 200 • 10 

• '-" 5000.- > 

• =2000.- • 

"" "" "" 
Teknik Okulu Satlnalma 

Komisyonu Başkanhğından 

,- ;,;;;;;..,... ________ _ 
Jçi}\lfifb i 

12 Şubat 1942 
18.00 ProııT•m ve M.~ır..I Saal 

18.03 
19.00 
19.15 
19.30 

19.45 

A:iarı. 
Müzik: Çine .Fasıl. 

Kon~: (Dertleşme Saati). 
:r.lilzjk: Operet Par~aları (Pi.) 
.A1emh.W.et ıaat .,-arı ve ajans 
he:berlerl. 
l!i.!ıik: Holl<evleri Folk.loıı. Saati. 

20.15 Radyo Gaz~tesi. 
20.4.5 Müdk: K<mneçe ve Tallbur :ile 

Saz Eserleri. 
2J.00 Z.roal Takvım!. 
21.10 Mli2.lk: Şarkı ve Türkıller. 
21.30 Kcmuşııın (Hikaye Saati). 
21.45 Mirııı1c Radyo Senfoni Oriı.es

tras. (Şet: Dr. Praetorius). 
2~.30 r~temleıket saat ayarı, ve ajans 

Haberleri, ve Bo.-.alaır. 
22.45 :ıı.:cu;k: Dans ııuızıeı (Pl.> 
2J.55ı23 00 Yarıııiu Program ve Ka. 

paruı. 

ÇATALCA ASLİYE HUKUK 
HAKbn.i{;iNDEN: 

Çatokanın Dagycnici! köyimden E
minenin., ayni köyden İbrahim oğlu 
Recep a-ieyhine açt>gı Boşanma d&va
sın<lan tJolayı d.:'. vatıya göı>Cleri.:en da
va arzuhali ;ıe davetiyenin bu namda 
bir kirr.se olmadığı şerhiyle biiô tebliğ 
lade k•J;nma.sı üz<"r:ne davetiyenin 113-
nen teb!jğine ve duruşmanın 9/3/942 
Pazartesi giiıııü saat (14) de lal!k.!ne 
karar veri4n~ ve mezkur güınde gel
med.gi veya bir vekil görıde~iı;I 
takdirde davanın gıyabında görüılece

ğiı.c do;r davet.i_ye Makaanıına kaim ol
n:.ak· fu.ere ilfuı o?un.ur. Snyı/45 A. H. 

Askerlik işleri: 

ŞUBEYE DA''ET 

Beşt>l..~~ ~. Şubesinden. 
Tbb Yedek Binıb;ışı Hasan Tahsin 

oğ:u Mehmet Lütfi Aktöreıı!n (329--
75) acele olarak ;ubemız.c müra.oaati 
nan olı.:ı:ıur. 

* 
Galata. AB. Şubesinden: 

Şub<nıizde kayıUı Yd. Ö!ÇIJIAl Teğ. 
Fehm! oğ. Muammer Yolcar. (42154) 
P. YB. iz:.et oğlu Mllıri (321 236) Jon
darma bl.nbaııs Mehmet oğlu Sami 
Sömı"'2 0313) !Simli üç subayın acele 
olarak f\lbemize milracaa.u ilflo olu
nur 

Dersime girdikten sonra, Arsla
nın k&fi.ksi büyümüştü... Hozat 
ağaJarı da maiyet•ne yirmi beş 
silaJışor vcı mışleroi. 

Hozaıttan yola çıkan kafiıle, Der
simm en güzel yeri dan Ovamk'a 
doğru ilc<rliyordu. Bu yolu iki gün
de aıkcaklaırdı. Yolun ortasında 
Koç uşağı aşiTeti vardı. Bil" gece 
orada kıonaJdadıktan sonra Ali 
boğazım sold• bırakan yollanna 
devam rdecelderdi. 

Ertesi gün, alqam üstü, dağla
nn üs1ilındoe-ıı Ovacık görünmüştü. 
Ovaya gimıedc>n ufaR bir \k-.öyden 
geçiliyordu. Her yokunun yaptığı 
gilbi, kaJilc bu koyde hayvanlaırını 
suladılar, V<' k<'DClile•i de> herkes
çe meşhur dan \~büyük bir knra 
kayarım dibinden sıziin Sıtmak 
su.yu dediklerı sudan içWN. Bu 
su o kad,,.r soğuk idi kı birdenbire 
içilem«ıdi. Hayvanhr bile çekine 
çekine içiyorlardı. 

Nihayet ovaya çııkıldı. Burası 
dünyanın en güwl ycıri, zümrüt 
gibi yeşil ve ağaçlıklı, sulak 'bir 
ova idi. Bu ovaya Ovacık d€'lli
yordu. Halis h.iı~çe bir kelime 
değil mi?. Ovacık ... Yani küçük 
bir ova demek... Haki'ka<ten atla 
üç buçuk sa:.ıt süren bir ova idi. 
Dersimin dağları içine tıJulmış ye_ 
gane bir ovası. .. Bu cva Munzur 
dağının eteğinde ve M=r ru?h
rin.in mcnbaı olan bir y<.•rde idi. 

Ovacık köyü, Munı.u"' suyunun 
menıbaında, gayet şirin bir köydü. 
Munzur suyu Munzur dağının e.. 
teklerindı:n ve üç yül altmı'l altı 
kökten çıkıyordu. Suyun menba.
larından fışkırışı insana korku 
veriyordu. H<r taraftan sular akı. 

ı yor, seileor teşkil ediyor, nihayıct 
bu seller bir yerde toplanarak 
küçük Munzur nehrini vücude 
1'0tiriy<l!"du. Su gayet l<'zirı ve so
ğuktu. 

Harmn:ı Şah CcUıledıd n buraya 
vakm bir yerde medlfun olkl:ı.ıığun. 
dan bütün Dersmliler bu büiY'Ük 
Ti.ırk Hakanının yaıttığı yen zi
yaretıgah bılirleroi. Nasıl bilırnc
sinler, eochıttan Türkıo,ğlu Tür'k 
bulunı.ryorlarıd.ı. 

* 

Kafile bu boğa7.ı da geç ikte 
sonra :,-clamb~e crnü.-ı;tı. :vıa:at' J. 

ya bir ·ki konaklık yer ka1'1uş.tı. 
Sünbül ruılıau ~••P ;çüv.ic)d . 

An;lanla yola ··p_\;ah hemen ı.e
CDc;,,·amı \"':ıt) 

Olenlerin ekmek 
kartları 

Öl~nieriın bel<:d v<.:~ defin ı'INı
satiycl~.ri verilirkcr.. buınffara :ıı! 
ııokme-k kartları!lıın ni.iJuı,; c:~1v .. 
danJarı ve fılüm r:l'Jl'Oru ile bir
hkte bel'ediye baş1ır:< ml'ğir. leı;.. 
Hm e<:libnesi u~ulü ittihaz olu·'.
muştıur. 

Ticaret V<ıl<ıiıleti 9fiıHimz ;a~"'C· 
müıcl'ii:rlofr.ğüıııün vazı! ,.e sa \ılı -
yetler r>i dün bır tmırlc aliıko
darlara t-eblip il :nıiştııJ 

"Posof,, f ulsı.r 
Halkevi istryor! 
Pooof (Hususi) CLmhur,>~t 

Halk Parti6i J<Qngı·es;ııı:l·~ •lt•ri 
sürifrer. dilekler ar.ı-ıncla ):,. lıı

nam bır cHalk""'" :ıcılıması ve 
buna şimcfil,.k J1n1 n ı>~matlı .. ı 

takıdi"1e ·H~ odas • kli,J' , .• 
1 u·rıması arzusu üz-cr-i..'!<iıe c"--- tvrr: ... 

miyet!e dmulmuşlur Hakjkattn 
Kars vilayelinir. en mamur ve 
kıı.laıbalık kazalarıırıda'll bir· viarı 
ve 'Partinıin nurilc ayd··P la11~11 
POOl)f.da cHalkC"\i• 1ucıvcuı, alır, -
mat;ı kazamrzın er büycik c-1< · !{.. 
].,rind€'ll birİ<lir. Kongrede bd.ı' ~" 
l~Thnizıe anı ittifıı:.lt;;;; karar'.ı.<,.,-

tırılan bu dilei!'in yakın bır zo
mallJda is'af oluı:tarak •POS'.>1• 

münevver geııçliğın n ve .J< 
mn •Halke"\-i• ne ka.vuştunılm.:v• 
ğı kuvvetle ümi: olunrnak'ac'.ır 

Har'1ÇÇt •okağından vesaiti 
nakliye geçmesi menolundu 

Karaköy meydanını Vaj·v..ıda 
ea.dd~slne rapteden •Hara<"<'!> so. 
kaığnın belediyece tamir r.1 unın~
sı.n.:ı ba-şlanılmııştıtr. Dünı:ı'lcn ıt;_ 

haren buradan otob.icler \"< ol<·
l!ll'-'hillerle arabaların seyıii.:;ı;f-cr, 
ım< ool u nımuşlur. 

Bımlı>r Yolcı.rz.a<i<> İ$1ı.end~r 
cadclet>ini takip cdect!klerdir. 

Evlerdeki hubub'1t ve unlar 
için lzmirde de beyanname 
verme mecbı:riyeti konuldu 

I<~•·peraUhını~l.;ı Yıllık Kc~ ·• ·ı 2.3.94: T'< za ·tos! gilnü saaı 14 de Çar
ııki:ipıda 'i2 nuouıralı Şiıi:et Mert:ednde t lpltnc.cR.k.1ır Sayın or1ak1a,-ın ~ ı 

OkulıımU< UU<:besi lht;yacı olan 572J Li.ra 60 .kuru:; tahmin bedellı 349 çiti 
ıskdrpinin Gürr.üşsuyu Yilk~k Mühendis Mektebi Muhasebcsınde toplanacak 

0;~ .
1 

kcn'ısyoınıınitı7.da Z/3/942 Tnırihhıe rastlayan Pazarteei glinil ~,aıt 15 de 
maıes: y pılnı~k lUe~-e kapalı :zar! U6U~Ü ile eks ltnwye konulınuştuır. İlk temi-

Kaıfil.c Ovacıkta iki üç gün is. 
tirnhat eıttikten sonra Arslan a
şiretin:.n bulıunrluğu tarafa doğ. 
rul<lu. Bilahare, Mercan suyu 

h:mıir 11 (Huısubi)- Evkr<le 
bulu.:ıan uın ve hubulıattan hoh~r 
ıılifus başına bir kilodan fazlası 
için üç gün zarf>nda b€yannam\' 
veril:ınesi meeburiyet.i konulmu~
tur. kUr gilr YC" 1iOOttır: Y..ongrl'~.,. gc'r ~c;i Mra (ı 1 unur. 

Ba~n Nuri AKl!-A'.'I 

Rl ZNAMl:: l - M•cliol !•.!<' ·e r<ıpo rurıun olı.unması, 2 - Müı ak.p r>poru
nurı okunması, 3 ~ Bil3nçon.un ta!idıki, İda-re lft.y'cti ı.·e mUrakoplcrin 1b.rası 

. ' . J 
t - N~e &ı.>re Jda:re Hey·eti int-i,hıabı, 5 - Niz.ilmnan1t.•yt- göre müra-
lıp intihabı, 6 - 942 Yll B!ldı;< m • t~ ki 

Sahip ve Ba muharriri Etem İız tol BE.'l;İCE - Neşriyat Direktörü 
~vdet KA RABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 

f 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
1 

YAZAN· ı N ı Çeviren 'I 
\.. Louis. Thomas O. 36 !. S A C i T I 

ır.., ı:rtk kaçU!a.r mı. Belit! Müfettiş ı 
Marib• ceç ı.aJmı,~ı. Müfeıt!ş kendi 
).end...ne acaba ~ç mi k.alc:hım: ci.iye mı- 1 
Til.clioo~ tıUllUll tuoıriDe tzıırapla ı•

rudl: 
- llaya-, n....-ni<ün degıl; aldalll'.)'<>- 1 

rı.ulı Onu bura1a ceUrmc.mişt6r, onu 
<•ldı-~mi~fü. ıı.,.ır. 

MiiJ•lıl MarlbA sola <ioğru koş!.u ve 
~· mıu,aTik biırl11ci katta açık b;,r pen.. 
cc.: eyt' c;•U \e t vınde içinde k"y

ool<lu. 
- ~t.eftıın. Ma.d, ı::e!"Ciesin.iz.? Bana 

C\'ap ver~. 
t'alı.at bu nr:ıda evon te.pısı açıid.. 

lçcrı bır a<iam gi.ro •• Sırtında e6ki bir 
c•bardln ve yütlin<le siyah bil'~. 
b;i~u.aa eııııkJ bir iot.r l<lpıca var-c:.... E:r 
t • a L.JŞ'J ı:ıbi ..,,,ıe e!:afma bal<t..ı ve 
,.,,..aı.e Mmet Marlba'nın otomo
bil• c atladı; bir toz bwut.u içiıııde, 
fOl:ı icr-1uldu.- Bu anda bır:JJC~ ttal.4-

k-. &(lk pencett\ie l\lü!ett~ş ?ıı1arib3run 
baş?. göründü: 

- Ouamı, du.."'W'ruZ.. du.ruııuz. Sız.e 
terıal*- yapacak de&ililllı. 

Mi.llctt)G Mar!bii"r.ın. yol dOneme
coDCI( kuybolan oı.onı.obltl tutmak is
ter gibi uzar.an kotu asaGı dÜtjtü. Yu
zünde enerji nan.ın~ bir ~f"Y kalrn.adı. 
İçin~ çekarrk n\ll'u&d.ı: 

- - )tc·pılact:ık hiç t>:r ~f ka.imladı. 
Ş~mdi lıer ft'"Y mahvoldu 

ALTIM·r KJSl;\l 

1 
AY1'İ Glil>, ÔGLE VAKTİ SAAT 

12 \İ 31 DAKİK.\ GEÖYOK 

A~. B ,.otu uz.erinde Londraşa 
doğr; yol a"1n .,)ton)()ll ~de yıldızını. 
hız.le kaç11or. Arlık OLU bir da.ha 
kL'lkSc bulamaz. :MarJb~ partiyi kzy
bettl. Enerj~i ,.e ut..t. ı bo::ı gitı!. 
Bu onun ıı.:;c Lanı t-1. r.e~ett:r. o-

nat 42!! "·· l.i:.-dıı • 
İ!41.ek1ileıin ~art.nan.oyi görmek ve ilk t.eıı,inatı yatırmak üzore cla;iltn1e

doo b1 gi;.n t:vvelme J~adar Beşlktaş Yıl drda bu~wıan okulumuza gelmelen ı.-e 
ekısO\ı1)<: giJıınü de ,~üJc.t.;ek .Mühendis Mekt.eb! Muıtu;, . .,ıebcıı$aıde buhmmalan 

ıa.ırod:r 
2.49C bioY .. kanUı1)1o:ı c:UJ11DM11ede yaıı · ahlla:rn w belgeler; ihtiva edecek 

0• r ~ kUf mdt.tuplarJr'lm ~laıiklmeden l ~aa. \.·vverne kad3r n1:ıkbuz mukabı
ıın.o. _h., nı.....vor Ba'll:o.u... !m~ ,-crilıniş bı....unrr.GEı §OrlMtkr. p, st<ıcta \ 'iki olacak 

1 
f<'<'"l<'rec er kaimi edilmez. <2212> 

ne diyebilirdi? 'V<."f".'ccğf ızahatın '.kıy· 

n:.etı omıi)'G-C[l :rt.ı ~ln1d:ye k&diit' süküt · 
eL~.:;ı it·~n k ı.ı Thor: ' ··u ı;u; or:'ağı 
ka'"·u cdilece·. · r nn:Şete ihanet et

ve zarif olmakla bera
ber dakika şaşmaz saattir. Her 

'fııı- verde arayınız. 

niuzlC. rına büyük blr ağtrlrk çöıi.tıl; J 
c.-anı)c kar; n1u···1 lJavidi himaye 
edc:ıı-e•tı'._, en:ı yet!" blr odeaya ık.api.t- 1 
;rn • $1 lJle kı.lrtarıb.t ccegl lıet1'Jaht 
)'atı d Steius'l fe,a ttnı ş 'e ııiha- 1 
yet ArUıur u .. :.l n~u.tı.:.if za etmcsııu 

biien•emıst •. 

~ ~3 ıcri fıU _ü:~cckt; na,·11ü!~tu~. Tor- 1 
.Kanay. Daıvıd lll, Yalıudl Steıns'm ve --------------

Bırkı ı; dak ita. son.r.. Kütüphaneye 
.ı~ı.Ai z~ıman., be·kı de Art:hu.ı ' L·U ce~ 
sedini cr3da buıacat.t. G~,i;:sür.dc bir 
h:ınçl'T ıörN:CK "ey boğuWuğunım 
fark~.a vtr1ıe<!k. Siy ıh kapıyı açınca 
da kaı.:ı:dilk.i parall.r f'f' yerinde yeller 
esı14;::-u: anuyacak. .. 

Mılfe1 ~ş M"-1·ibiı, bhlıçt-yc açık pen-
1.-cre U:li..'ncle bunla .. ·ı dü.şi.ln.i.lıym-. h1f
talardnnber. taKip edip de k•\ırdıi: 
adan1.11 &~liği yol dOnen!eciııc bak~ 
yordu. Hava ağır, ~ök t<apaiı. Müfottlş 
güıt teı.cf!üc ediyo".". Hayatında bir 

<lefa daha bi>y le •olt üziilmüştü. UU, 
vahşi blr ormanda tayboldu.&u z.:ırr.<.ın 
başrı:: geknişti. Geccle;yin bir kaplan 
kerıdi.:>ln! tnldp ediyordu. Tü!eiinde 
b.r lek kuu~un kolnıJJll. Bu t<k ur
.şun bırıclk .sel3ınct taresl idı. 

f"akat düşUndU: Kaı.i,i; Loıxlr"1.'..i.n ça
b;,tcak. )G(çam;ııx:,.. Ak.hıra bUtun p<ı!b 
n~tk.fz1er1ne, is1 $yun!.ı . ..ı, ~ıruı.lara 
\e r .... vo.ı n}C'ydanlatln._ haber verntek 1 
gel!11 Geç k dığmı görerek bu ted
bırden v1~e'"·t. YapJlıa.cak b~r i.;) kal- ı 
marn-:.~. Fa.k.ıt cnı;1iyet ~ntıdUrlli~ı.Jr .. e 

.e..:-o.hı .... wı. katı':t::-1 Lk.<kı•lda kendisini 1 
hcs:•P vtrmiyıe ç ~·r"b~llrd) 

1'ılar1b<i, pcncC1'eo.tn a·yı·ıldı. Yatak 
o<iasın..l gevlı. Aynada s:ıraırmış yiızü

ne b.,;.klı, Sonra, polis vazifesini ta

n.aml~Hnak 1ç.in kU.tUphanc-ye i.ndl. Tet
kJrlen sonra rapoı,vıu yc:.ı.zacarktı. ?\-ieır

merıer üz.erlnıde, küLUph;.ınenin tam 

k:ı.pl.!1 ör.u.~ bir kan lekes.i. gördü. 
Dud&klaırm.ı ıt5ı:dı, omuzlarını sllık.ti. 

Neden burada kan !eke-<-:ı olmasın? 
- Kaili onu bur:ı.da ÖJdi.irdü, zavallı 

Artlı~! 

Kapry: açarak kiitüph:l..--;.cye girdi ve 
et.~aıma baktı. Ceset n-crcde? içeme 
böyıt.: bir ~ yoktu. Kalilic, C'esedi 
kasa~"! saidadığmı düşun.dü. Du'\·ara. 
yll'kl2.r\ı. Slyah kapıyı oçacok b~ı. 
KilSa Jı..Jpalı dur..ı;yordu. Bu ~ırada ev
de bır gü.rult.ı işit•. Mufettiş evde 
h:.Zn~ctç:ier olclugu..-ıu ıbatı.rlıyarak ses
lenJı. Du;,ydağ'u .ses b::· a{:"!ayışa ben
zıyor<lu Blı an.da koridor kapu;ı a
~ıldı, telif lC.t.'ldc biz.rr'..etc:ıEin karısı 

?t-lary gOrla"JdU. 
(Devamı var) 

HALKEVLER!NDE: 

YABANCI DİL DERSLERİ 

Şl'.iı:.emhli Halkev:nden: 

Hr.ılk..cviıniı.ce yen!d~n tesis edilınektc 
olan ;-abanıcı dil derslerlnden İngiliz.

ce derflerine (Şubat.lD. on yedinci Salı 
günürıJen it.ı.baTen bQşlaı1acak ve her 

ha!tıa Salı ve Cumartesi gimleri ak
şamla ··ı sa.at 2-0,30 da derslere devam 
edilerrktır. 

;!~
~ Şehirtiyatrosu 

' 1Hj1~ TEPEBAŞl DRAM 
uıı ·~!,\~ KISMINDA 

11111!1!'. .. · Bu akşam saat 20,30 <la I 
RÜZGAR ESİNCE 

iSTiKLAL CADDESİNDE 

KOMEDi KISMINDA 
µ ak~o.m ;aot 2t1 30 da 

KİRALIK ODALAR 

----------.-ı'J----------ıı=;;ııı~ 
ŞİRKETi HAYR!YEDEN: 

Dahili nl:ııamname mucibi.- 2 Şub•t 1942 de aielösul yap ılan 3~ 

nti keş.idede imha kuı-"ası isabet t'den hisse senetl~ri numaratarınrı 1 
Sıcilli Ti.careı Gaze~inlm. 11 Şubat 1942 tarihli ve 4553 num<ıralı niis

hasiyle ~redildil:i ::an olwuc. 
~ 1 

Ue1let Uemiıyolları ve Limanları İşletme U. i~aresi ilanları 
Mulıaıımıen bedeü 34.000 lira olan 2 adet dırsckli :ıı"1>1n makinesi 30/31 

19'42 p;,zartesi gilni.I roııt 15 de açllc dı:silme usulü !le Ank1lraJa ıdare binaslllo
da topl.L.Dan Meıj;.C>L 9 ırıcu Komisyonca eatm alınacaktır. 

Bu ıse ginnek i.sliyenlerin 2.550 hrallıt muvakkat '".emınt.t ~e kan:.-n .. n 
m,m ettiği vesikaları ve tekliflerini b3milen eı.~ııtme saatine kadar adı ı;-eı,"° 
Kom..syorı Relsliginde Jsbatı vUcut etmeleri lazımıdır. 

~orlnameler Ankm-oda Mahıeme Daı.."<!:Slnde, H&y-darp<lli«l& Te<olJuw 
St, ..... Şcllıj;ioıde ı:örjlcbılir. (2189) 


