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Siyam ve Bir
manyada başlı
yan Çin taarru
zu ciddi bir ma
hiyet iktisap 
ettiği takdirde 
Japonya Hind 
kapllarını ç a 1-
m akta büyük 
müşkülata uğ
rıyabilir .. 

Yaan: ETEM iZZET BENiCE 

Amerikanın haurlnnmasuıa, in. 
gikeren,in Hindistan ve Binnaıı
yada kendisini esaslı bir koruma· 
ya muktedir tutuncıya kıHlar Ja. 
ponyawn var hıııı ile Jı.ir ya.odan 
Avustralya ve Yeni Zclandaya k.a. 
dM, bir yandan da Hındlistana k.a· 
dar biitiin GQ 'l' ve Cenup Pasi. 
iik'i ile Cenup Asyası ve Hi:ııt 
Okyanusuna yerleşmclı: istediği 
artık hiçbir şüphesı buhınnuyan 
bir hakikat. Bu teşebbüs azmi 
karşısında Amerik.ılılann nıüs. 

takbcl harekat için Filipinleri, 
Yeni Zclarwkyı hatta Avustr:ıl
yayı elde tutmak istiy~ıcekleri 

muhakkaktır. Yine, İngilizlerin 
llinılistanda behemelıal tutunmak 
azminde bulunduklarından şüphe 
edileıncz. Antilk, Jliut ve Birman .. 
ya mevzuu ıçinde Çang.Kay-Şek 
Çininin de biiyiik bi" rol " e ehem
miyeti olduğu aşikardır. Bu, iki 
baJunıdao bcyledir: 

a - Mifö Çınfo selameti, 
b - !\Jü ttcfiklerin '\.~yadaki se.. 

lfuneti. 

Yarın; istiyen ek
mek karnesi mu
kabilinde un ala -

bilecek 
Bı ıbah İr.:ılanb tıl V iJ-"ıyeti:· ri <>n 

tehiiğ ol urım ııştu r' 

Kart usulünür. tntbı k ~dıldl.~i 

şehir ve kasab JlarC:t ha1:l~m i.:'ıl 
iht ;y.ı cunn tem jni a şağıda olduğu 
şek ilde ka r:-ırla ·tırı l rrııştır · 

AvustralyayJ ~-e Pasifik adalarını gösterir haritn 

1 - U m.ek ycı .n l) mı al.ın..:.k ~· .. 
tiy.cnıler her h!l.fita P&i.'.t.a.ı1csi gü
.rıünıc ait kcrr.-e!c kaıT,cleri ,nuk:ı

bihnde ve y<ı ~nız o gimki.i i sıtih .. 
l :ıklarına kaıti•lık a~ağ!da bil
d!rild;.j.1 şeküdc u n als bilccekler 
dlr. 

2 - 750 gram t k. rneğe muk2 .. 
bil 531 1 3?5 graın ekmeğ(! muka
bıl 265 gram un verilccektı r. 

3 - Vilayetimizde 23/2/942 ta.. 
rih inden itibaTen bıı kararın tal. 
~ik;ne ba~ancaktı..r. Kararın tat
b.kini gecı.ktiı1n.en1ck i<;h 1 ıafım:di
lik bu tevziatın fırınl~da yapil 
ma~ ı mU'Yafı:k törülmüşh.ir. 

4 - Halka ckn~ck kuponları. 

rr ukabilinde hJitanın her Pazar
tesi güuU verccnJclc• 1 oolar içfn 
IırıncıJ.aı·.ıo şLnv:iiden hazırlıkta 

bu1umnaJarı teb:iğ o~ll nur. 

Bir yangın 
FACiASI 
Kocamustafa paşada 
çıkan yangında bir 
kadınla kızı alevler 

arasında yandı 

Şark Cephesinde 

Ruslar Leton
ya topra

ğına girdiler ____ , __ _ 
Kırıma da yeni tak
viye lr.avvetlerı çıktı 

Mookova 22 (A.A.)- Sovyetler 
Kırııın y>arın:nadasına yeniden 
ta.kv!ye IJrnvvetleri çıkaımuşlar. 

dır. Teodooya bölgesinde Sovyet 
kıt'alaır.ı ş cddetli bir muharebeye 
giri::ıın işlimJir. A'lımanlar ş imdi. 
ye kadar Sivas!opol öniiaıde 40 
b ;n kişi kay:betınişlcu-dfr. Bu. haf. 
ta zarfında Sovyet gamıi:ııonu 
müotJeaddit çıkışlar yapmış, A1ıınan 
ve Thtımen klt'alarınıdan mültıead.. 

(Devauu 3 ünMl Sabl<fede) 

• 

Dün akşam saat 17.15 de Koca. 1 
mııstafapaşada Ali t'akıh mahal. ;• l 
lesinin Benli İsmail wkağında S '.-.1~')!)' ~fa~~Jf 

(Devatr.ı ~ 1.JlCü Sahitede} 

Filipinlerde 
Amerikan 

mukavemeti 

UZAKŞARKTA 

Bali'de büyük 
bir deniz harbi 
cereyan etti 
Japon llloıana afır 
darbeler indirildi 

Saygon, 22 (A.A.) - İlk defa 
olarak Cavooa kara ve deniz kuv
vetleri arasında miihim bir mu.. 
harebe olmll§lur. Buıaya yerkş. 
mıiş olan Anglo - Sakson deniz 
kuvvetleri Bali adasına yapılan 
çıkma hareketini biır.aye eden Ja. 
pon birliklerine taarruz etmişler. 
dir. 

Japon radyosunuu li.ıldirdiğine 
göre müttefikleriın iki muhribi ba· 

(Devamı 3 ilnc!I Sahl!«!e) 

... .., ... 

Parti Genel Sekreteri B. Fikri Tüzer saat 'I 

15 le Ankara Halkevinde söyliyeceği bir~ 
nutukla bayramı açacak. Bugün yeniden 3 , 
H alkevi, 22 H alkodası daha tesis ediliyor ~ 

T rk gençllllnln ve TQrlı mtlnevverlnln 111vası olan bu kllt i 
kaynata mleıseıelerlmlzden 6 milyon vatandaş laydalaaliı 

1 Şehrimizde -
ki Merasim 

Halkevlerinin Onuncu YU:lö
nılmiı Bayramı bugün meıDleıketh
?L;zin her tarafındaki Halk.evle. 
rinde oldıığu b'İbı ııehrimiz Hal
kevleri.nde de biıyiik törenlerle 
tes'it ol~aca.k~ır. Dalı& sabahtan 1 

tekmili Halkevl<riınl.z bayraklarla 
dona.tılmışlardır. 'I'ö:ıenılere sa at 
15 de Pattfti Gı!nel Sekreterimiz l 
ErZl.lT\m'l Mcb'usu B. Fikrl Ti.kz.C
rin Anka.ra radyosunda söybyece .. 
ğj blr nlllUkııl başlan3"aktır. 

CDevamı s Qncil Sahlfed• ı 

Partinin Mükafatını Kazanan 
Roman da Bugün ilan Ediliyor 

Bugün Balkevlerinin ommcn 
yıldönümü Bayraııudır. Türk 
gençliğinin ve Türk münevveri. 
nin yuvası olan bu kültür .kaynağı 
müesseselerimizde bugün büyük 

muasiın yapılarak bu mutlu giın 
tes'id edilecektir, Merasime saaı 

15 de Ankara Halkeviııde Part 
Genel Sekreterimiz B. Fikri Tü· • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Saklanmış mal araştırmaları 

Beyoğlunda bir bak
ı kalda 2600 kilo gizi~ 
1 Şeker, bir evde de 
i saklı deri bulundu! 

Maruf bir tuhafiye mağzasının deposunda da 
1940 yıhndanberi biriktiriimiş eşya ele geçti 
Beyoğlu ıııda Asınalımeııc;ıtıre 

Mezaırlık snkağmda 15 nuırnarıada 
bal<lkal Ya'lli Ki:remitoğlımun dük IŞan -Kay-Şek'iıı 

Beyanatı 

Çin harbe dLnm cdcbHınek, 
kendi kurtuluşunu temin etmek 
için müttefiklerin geniş ülçüde 
harp vasıta ve nı.alumcsi yaxdı. 
mına muhtaçtır, Yardmu ise an
~nk Binnıınyadan ve şimdi açıldı. 
ğı haber verilen Bi~t yolundan 
olabifir. Bu yollar J:ı.pon istilası
na uğradığı gün Çin tecrit cd.ifü 
ve tek başına nüfu; kesaCctine • ŞArk ceplıcsliıı<le Almaıılann iğtinam etıtil<lcri tanklar ve karlı bir köyde ilerliycn bi.t milfrezo 

kamınıda eomniyet müıdüı1llüığü ka. 
çaılııı;ılık şullıesiı memurlan tara. 

fııırl.an )'apıllan bir baskında 13 
çuval öcindıe 2600 kilo giZ!i şeker 
ve 1 çuvad ilruşyem · bulunmuş. 

tur. 

li 

uçın ve Hind millet
leri HUlak ettiler,. 

rağmen siliıh!•:ıhk ve vasıtasızlık Makartür bunun ha
yü:ı.ünden hiçbir şey yapamaz. O 
hal.de, Çin Lem kendini kurtar. rikulade 
mıya, hem de miittefikle:rin Asya oldu g" unu bildiriyor 
Jut'ası.nda selametlerini yhıe ken. 
di menfaatine bağlı olarak miida· Vaşirıgtıan 22 (A.A.)- Fil'ipin.. 
faa ekmek ihtiyacındadır. leni-e mıJha·rebeye devam eden 
Şimdi Siyam ve Birmanya isti. General Maıc Atı'.Jlıur, Filipinler. 

kıtmeti~:le bir Çin taarruzu b:>his de maneviyatın ha1"kullade oJ. 
mevzuu olmaktadır. ilk günlerde dıuğunu, ha111ı& Japonlarıın işgal 
pek tcreddü'1e veri.len bu haber <Devamı 3 iincil Sahifede) 

dün daha ziyade tey;d bulmuş ve BİRİNCİ SINIF 
hatta Çinlilerin Siyam ve Japon 
kıt'aıanrıı Myiik bir hezimıete uğ. SARAY Lokaatt ı 

13 sene sonra farkına vanlan yanlışlık! 

''Şeşhane yokuşu,, ismi; yeni 
harflerin kabulündenberi 

"Şişhane" olarak kullanılmış! 
ŞEBIB MECLiSiNDEN BUNUN VE SOKA il 
LEVBASJNIN DO ZELTiLMESi iSTENDi 

rattıkları Lor.dradan ajanslarla Sahibi: l\IUSTAFA NEZİH 
yayılmaktadır. Harekabn en son ALBAYRAK Haliçten Beyoğlu Kaymakamlı- ıçın Şehir l\leclisindeıı miisaade 

fhad 1 b ı. · g" ı binası önüne çıkan caddenin ıi.s.. istemşi1ir, Fakat işi tcdkik eden 
fla a nası ir ge ışım aldığını Se9Me ve eşsiz yemekleri, Fev- Ik' En . . klif' . 
bilmiyoruz. Fakat, m'illJ Çin or- 1<a1;de Taze Levreıde:ı ve bilbaı;. mi Şeşhane <rlduğu halde burulan l\fü ıye cıimeDJ; te 1

• hır 
dusımun bu taarru,u muvaffak ol. ... (Levrek Ka~ılta) sı ile blrlııc> on üç ytl evvel; yeni harflerin k.a. sokak isminin değil, sadue bir 

(Devaııu 3 ilncü Sahifede) 
duğu ve kuvvetle hızlandığı tak. liğı aiırnı;ıl>r. KuZoı çevirmeleri bulii esnasında her nasılsa sokak j;;;;;;;;;;;;;; 
ılirde Japonya Hint kapılıınnı tal· l'uddirıglı>ri vo diğer tatlı.lan d:ı levhasııun Şişhane darak yıızıl· 
ınak b go7Jde ziyaretçileri~ takdirin; ceı.. 

ta üyiil. mü~külatn uğrar ve bebnektedir. Karaköyde Bebek dığı ve o vakittenberi de böylece 
hatta l\lolmya Ya,ımadasındaki Tramvay Durağında No. aı Tel<>- kaldığı anlaşrlmıştır. Belediye Re. 
va:ııiydi tamamile değişebilir. He. fon: 49-005 isliği bu yanlışlığın düzeltilmesi 
le, Çin ordıuunun slmalden cenu. !----------------------------! 
ha bir hat çekmesi· ve sahile var-
IUDSl Siyamdan iti'>aren gıt1'be 
doğru yayılan Japon orrlusunun 
tamamını telıl.ikcye düşürebilir. 
Bun.un içind:ir ki, mHli Çin ordu. 
sunun taarruzu ile Uzak Şarkta 
yepyeni bir vaziyet başlamış bu. 
lunuyor. Am·ak, taL'Ttlznn kud. 
retle ve hrıla inki~a[ı biılinci şart.. 
tır. Herhalde, Çang.K•y..Şeık Hin. 
clistandn yahıız yarı!ım yolu ve 
Bin t istiklali mevzuları ile meş
gul olmadığı ve Generd Vavel ile 
bazı askeri pliinlar üzerinde de 
röriİ"jtüğü ve mutabık kaldığı bu 
vaziyetten a"laşd.ıyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

,J-HARP-"' 
Lvaziy~ti_J 

A•keıi mul:arririnıiz es. 
ki Bükreş Ataşcnıifüeri 

İhsan Sezenin yazısı 
ı nd salı.ıfeoıiıııdedıir. 

FILIPIN 
Adalarında 

CASUSLAR DÜELLOSU 

l~I 
Türkçeye Çeviren: 

ııııı~ııııı ISKENDER F. 
SERTELLi 

DÜNYANIN EN HEYECANLI 
ENTRİKA ve MACERA ROMANI 

Fil.ipin Adalamıda İngilizlerin, 
Amerikalıların -ve japonı&rın ca
SU'I teıık!latları - Mal•i<•lı kadım 
avlamak ~!yen caslJSlar - Mey
hanelerde garsooıluk yapan japon 

cella<Iarı - DevletlerJ.n mJlycn
ları bU;l'alarda nastl harcanıyor?
l/crseyde kadın parmağı ... Kanlı 
ihtil~ller ... japon cellfttları ;, ba
şında! .. . 

PEK YAKINDA SON TELOBAF'ta 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Halkevlerinin 
On YILI 

NİZA'.\IETT.IN NAZİJi 

Buı;Un Halkevlerinın Onuncu 
YıldOn:iiınünil kutluyoruz. Bu, bir 
Medeniyet Bayraınıdır. 

httlkevleri, bundan on yıl önce 
içtimai sahadan çekilen Türk O
caklar ının eski temıellerı üzerine 
(kurulurken.. merhum Şair Celil 
Sahiıı· bana yolda ırastlamış ve şôy
le demişl.i: 

- Bu hareketi beDimısemellııi.. 
111". Sl-zi temin ederim, çok güzel 
biı· cs~r kuxa.cağtz. 

r,....ıriçluğumun tatlı ve heye. 
c:ırılı bir hatırası olan Türk Ocak
larına ben ilk içtima! ve yarı siyasi 
terbiyemi ~u olduğum ~çio. es
k! bir ocakla olan ~aire 11öyle ce. 
vap vermiştim: 

- Ocağ>n çökmcmcsııü ister
dim. Çökıınllş ohnasındaı> duydu.
ğum iztırabı sakla111ak istemediği
mi de size söylemeliyim. Fakat 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Birmanya Vali· 

Beyanatı • • 
sının 

"Rangon,· ye
ni bir Malta 
veya Tobruk 
olacaktır.,, 

• 
Burası son ana 
kadar müdafaa 

edilecek r 
Rangon, 22 (A.A.) - Ce.. 

nubi Bi.rmanyada lngliliz kıt
aları Bilin ırmağı bülgesinde 
Japonlara ağır k&yıplar ver. 
dlirmiye devam ediyor. İngiliz 
tayyarelrri Japonların geri 
yollarına akınlaı yapmışlar, 

3 Japon tayyaresi düşürmüş. 
!erdir. •'•li Smitlı lngili:z.le. 
rin Rangon'da kat'i mukave. 
met yapacaklarını ve Rango
nun yeni bir Mal!a veyıı yeni 

bir Tobruk olacağııu beyan 
etmiş ve demiştir ki: l\Jütte. 
fik olım Çinlilere Birmanya 
yolunu muhafaza edeccl:<imizi 
vadettik. Mulıafau ediyoruz 
ve edeccği7,• 

Japonlar 
adasında 

Cava 
Pan

jermayı işgal 
ettiler! 

Londra, 22 (A.A.) -- Japonların 
Cava adasında Pnudjernıa'yı i§. 
gal ettikleri zannediliyor. 

Si~ecllde r. ı'r.,, ihal mağazası 
sahibi Avrrun Levi ile tezgahtar 
Saıınoel iki gömrreği 29 liraya sa. 
taı'l-arloen llfükar suçile yakalan. 
rruŞlaOOır. Bı.ı mağa.zaruıı depo.. 
sanda 1940 vılında biriktirilmiş 

mUhtefü tıJ!ıafiye eşyası da b~ 
1 ınrl'>' ı ""'1 ı r. 
Ka.r~ 4 nuanarada Yıldı:ı: 

<Devamı 3 1lncD: SahUede) 

CERÇEVE 

Lceodra 22 (A.A.)- l\l arqa! 
Çan.Kay.Şek Hindi~andan a) 

rıhnak ıüzeredir. H iınd !halk ı. 

yaptığı bir ,beyanatta Hind " " 
Çin m.U~lerin>n ş!mıkn ~c 

mü~efik oldıiklarım ve anüste'\'. 

liye karşı birliıkr c h arbE"decckk. 
rini söylemlşt.ir. 

KARDAN İLHAM 

Kar ... Tenha bir arnavut kal· 
dırımı ~nde yürüyorum ... 
Düşen kar, sivrisinekler gibi 
kulaklarımı \'e eıwımi ısırı. 

yor ... Gözlerim kaldırım taşla.. 
nnda, yüıiiyorıım, yürüyorum. 

Yamru yumnı kaldnım taş

ları, harita üzerinde eciç bücüç 
şekillere bLnziyor; ve kar, küh 
G irit, k5h Singapur, küb Malta 
ada.ı.ı biçimindeki taşlara , sayı. 
sız paraşütçiiler gibi yaı;<1yor ... 
Bakıyorum, düşeıı her kar 

parçası, tıpkı arkadaşları yeti. 
şenıeden öldürülen bir para· 
şütçü gibi eriyip siJinjveriyor. 

Fakat paraşütçüler bi.,biri ar. 
dmdan sökün ediyor, birbiri ar. 
dından... Bakıyorum, her kar 
tanesini clüşer düşmez eriten 
bu şart .!lltında, arnavut kaldı
rımındak!i taşların kar tutması. 
na, yani işgal edilmesine imkiiıı 
yok. Fakat bir iki adım atar at. 
maz, meseli\ Girit adası şekl'in
deki bir t•ş parçasında, karla. 
rın bir köprü başı mevziini tut. 
muş olduğunu gör;öy<>rum. 

Kendi kendime hayretle so
ruyorum: 

NECİP FAZIL KlSAKÜREK 

- Kar tanclcrir. iıı her biri 
ayrı ayrı eridiği halde ııa't 1 
oluyoı- da sokak, netice.le ba~
tanbaşa karın baskısı altın a gt·. 
ç:iyor? 

Daha ben suali me ce\'ap , ı 

yamadan , ilerid,·ki ta l.ırı' 
bembeyaz bir ağ l\ İ ıı<lc z~:ıt 
dilnıiş oldu ~"Unu gi.irüyoru ın 

Artık ötesi kola) : 11ar a. ;;ırüler 
bundan böyle birbirleri .üwrine 
düşe düşe bu ağ ı kalınla.~tı ro. 

caktır. 

Başııııı göklere doğru kald ı· 

rıp kara b•kıyorum: 
Gözüme ya ğnn kar d<"~ i l 

müthiş bir teşkilôt ruhu, ctııı ;. 
yet ahengi , devanı irad ı!'İ. ı .., 

imanı dol-.1yor. Ve anlı ~ o r un 
ki, bir millette, ısıak kahhnın 

taşları üzerine yag:;n kar _ jbi. 
yekpare, devamlı. sonsuz. r.: 
azinı, il'adc ve inı ~ı-un, baskı al .. 
tına alaıuıyaca.ğı t;7.ika ~a rt ı, 
coğrafya vaııiyeti , tcp oğ rals 
üstiinlüğii ~·oktur. Meııfilcr · 
en kudrellisi bile. mütenıadı 

yen menfi kaldık~a. ııfr '. cm"'l i. 

yen devnnı eden nıü.~bete n1a g-. 
liıp olmıya mecburdm. 
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HALK FİLOZOFU 

GÖNÜL BAYRAMI 

Halkevlerinin yıldönümünil 
J.uı.lu)'oruz. Artık, iiyle bir va.. 
zift' au.ında yaşıyo1t12 ki, Şiın
di) e kadar nel6l- y aı>tık, diye, 
d.;niip arkamıza bakmak hissi 

içind<ı değil, bunılan sonra ne. 
}t.:r ·ap•nalıyız, diye, güıler:mi. 
zi istikbal ufoklarma saplıJa
rak, müthiş bir rnerji hum. 
n•tsı i~h•de lıulunmaklığımu: 
la!lm gefon zamandayız. 

Geride bıraktığımız escr!er, 
hizmetler, işler, b~ardan 

clol3yı. fıtlır dıı mak i~in bir 
an dinlenttek va\;tlmiz yok. 
tur. Ilalkcvltri, bu içtimai n1Ü· 

cS!ıesr-lcr, hugün, dünden daha 
ziyade bizim cvi!lliz, çalı~tı~ı. 

nlıZ ev, kcndinıizı verdiğinıiz 
ev olmalıdır. 
Bütıhı bir cemiyetin bün~e.. 

sh e, Hal ·c, lcriııin <'I üre. 
ce~i, okşıyacağı tlavalar vJr. 

Tf:A. lVA \"'DA 

UNUTUi.ANLAR 

Dalgın yolculann tramvaylarda 
un ltuklan C§Yaya dair, hlr aylık 
bir liste giizünıe ili~tı. Djkka t et
tim: Eldiven, şemsiye, §Spluı, bas. 
&on vesaire •. 

Hiç kiını;e, tramv~}da, bir ıkilo 
şeker, i1':i. paket ten yağ, üç kilo 
pirinç unu1muyor •. ned.n acaba?. 
Sİ. "GAPURl·N 

~AZA'l"ÇLAR~ 

Singapurun diışıuesı, bugün Ja.. 
ponlara oe kıızançıar temin et
m ktedir?. Şimdi, bı.ıt<in diinya 
matbuırtının .J)a i, askeri ruuhar. 
ıırleri bu işiu hesabını, b:lançosu.. 
nu }apaıakla m şg.ıt 

H•lbuki, Japonlar, bu işin h a.. 
hını çok daha enci ) apnıış değil. 
lcr midir?. Boşu bo~wıa mı kan 
doküyorlar?. 

Hİ..DI VE 

TAVUK 

Tavuk iki buçuk, lı!ndi beş lira
ya kadar yükseWi. Tavuğa kızı.. 

yorum .. hindi, haydi "" ise •. çün. 
kii, kabardık~a kaharır ke!f~tma" 
fakat, baynnın yanına sokulup 
b ugiinl t rdc; 

- Kabnraınazsın kelfatma, dl
)~. faı.la üstüne dü~ıuemcli .. ha.. 
kan<ınız büsbütün )'iiksclebilir. 

YORGA .... ni 

B. SINA .. 

Fn çek şo,tığmı ibtiklır hiidis<ı
lerinden biri, l:"'çeulerdo okudu. 
ğum bir \'llk'u oldu: Bir l organrı, 
kilosu 15 l•uruşa kömür satarken r 
yakalannnş! 1 

Yorganla kömürün ne alakası 
,·ar, diyeceksiniz?, 1 

ı\dam, yakalanmı1 bulwıdıığu. r 
na göre, yin,., ne olduysa, mi4te
J'İI rin dükkana bu2ktığı yorean. 
lara oldu! 

AHMET RAUF 

Aıistanlılr imtihanı 
Yii'AS<"k Ziraat Enst ~ü.sim-e on 
~z asi.stım all!lmaık ÜIZe'fe b'r 
!m' . .llııan '8~! rn ..tı r. 

İ.ır.tıh= martın ikinc: günü [c.. 

ra olı.macakıt:r. 

REŞAT FEYZi 

Halkevleri, bugün, dünden d.L. 
ha ziyade rolünü büyütm~k. 
arttırmak zorundadır. Bu faa. 
liyet, bilbnssa içtimai yardım 
sahasında olacaktır. 

Önümüzdeki yıl içinde, Hai
kev lerinin iş ,.e ıaodııllJUl be. 
saplarının ağırlığı, içti.mai yar. 
dım koln üzerinde durınalıdır. 
Münev\crler, Halkevlerinin di
mağıdır. Her milnc\·ver vatan. 

daş unutmamalıdır ki, bir HaL 
kevi vardır ki, onnn vücuduna 

muhtaçtır. Hüsnüniyet ve de
vamlı enerji, bütün güçlük.. 
!eri yen..cektir. 

Ilnlke,,lorinin B.(\"TBmını lnıt. 
lnrken, daha büJi.ik başarılar 

kazandığımız giin, içimizdeki 
Jıaz ve :ıe,·k'n, )·ürff:mizde en 

mes'ut ba. Tat..,ı yara1n<'ağnıa 

emin bulul'Ul ortz. 

İhtikar yapan bir lise 
bakkalı nıah i:Um edildi 

Kabataş 1 . esi h:JJk.ı ı Rc>cebm 
c be, re pasra!ı kn r pL.) .-.rı. 

\ c &ı l tat ığ~ içm yeye 
vt:- Leli ni yazm:şt ~ 

Rı.;c b4n Jlıt... :te ... n .'i evvelki. 
tun nch:ehmd r.Jmıştir 1'etice
de -cl.ı altı lira para cezasına 
ır a' kfun olımrr..u 1 uıı·. 

Tramvay, elektrik ve tünel 
idareaine kırk sekiz İ§çi 

alınacak 
Şdlır miz E:cktr"k, tramvay ve 

'I:ü"'d İ&drcleri; saat ırıe O\u'l b~, 
k:TI< be.ş kc;ruşa l-ach:r iki". t ve. 
r Lm>k üzere üç ' t a rııba •k 
am·· ımua\"ln~ yımıt a ' tcsv-
3 eC'l, r k z e (hr lk • cf.o ·ü, 
O' 1 el ktrikıçj, .ı.ltı -elektr..k tcs. 
' ytc · alır.acak' . T21ı 'l '1-

Iar y•rıın saat 14 de ır...:racaat e. 
dcrek )mtJıım. o'ı:ıcaklaniır 

Emniyet Sandığı; laiz 
haddini indirdi 

Emr 1) et & 1 ,ı Mf""lı.~u,tü 
b n hraya kr:ıdar •potek'. ı. beş 

yilz l:rara kadnr da r .h nl. lxxrc;:-
k 'artla ha'kımı~-n ald 
faiz !il ıSbe" ni yil?lClc ) d b~uğa 
tcrıtzll Etme ·i kararlaştırın :.-

Karnesiz ekmek ıatan bir 
ham:zrkô.r cezalandırıldı 

Mt>hmed '1!Tl bde bir nin fın. 
n:ndı oiıamıırkarlı.k y~an R .-. 
r.am nam ada biri J<arnes z -ek. 
mck sattıgı için rısllJ k"nc ~"E!. 

:ı>a ma ocmes::ne ver~lmı.,~İir 
Moa'I' -n r-·-onıt > :mi lxş 

l'ra ara ce21a na mahkt m c.•-

Asıı yapılaca ış •• 
\·Cksek · 1 .-. •ra:"be Brri1:1 IdJ.re 

IIcy'etJn ıeçıtl ve fEI ..Jyete geçti. J.rr.it 
oluınur k. bJt"hk, talebeye her b tL~ 
dı..u t.;~oalı i,lf!r 11~:ır n. ı J: ha 'e
de ~Oru ın ~ diz n ge-.en iıt ı.:: l].r ~· lda 
guz!l fey~r \·ar. T.1 eDe lokmrta.sı, a
'lbC rev .rl. taleben;.n •enJLJ~ .• 1.a~
Lc-n { ıı ti. l 7 >·s tı .. 

Kat! .:ı.t ı:nizce, t>i~ 1 K, ckılliy1.;tte ... 
lan ,.c bar vakti ycr!nde ol.t.n bir kıt. 
sun t::ı-1 .. b..~ln tolenct! 'c ge .. :nu iht.l.. 
,reçlannı de~ rı, ~üp!'"f' :-z. ya.rdL-na 
m1..;:htac ve ı rla t .... hs.l yı:ıpal.lilen ve 
t~C'r.ycti teşkil e<it"ı t:Jıf ··nın :tlıtt.. 
Y•1t'~r nı göz önü .• dc tt.l.ıcaktı. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 41 

Seni Unutmadımj 
REŞAT FEYZi 

-- Hayır .. ben.m kaWır Je\0 err .. C?.: .. ı 
d nlc Süavı. hundan sonra, &en!n ..,_ 
zerin e bü,70ık: hıklarım o:d ğ 
unu t~i. ELr..ıcı ")Rt.ndan d • .a 
bab ~l:ır o· ak t t~rı :ı. 

rıı -..1 Ll, ön.tine bJ. PU. Kes k kes 
ıor "~ . 

- Beni üz:rmıok Li~n.ı.!ycıınt<ın, soy. 
lecfildcr!nı ;yap. .n.. Yeni b'r .ztı

Taplı baya;..ı b ~!amak isteıı ) Oıl"ı.ım •• 
mes"LJt o!...'lll:ik .bt!ywwn. anJ,yvr mu ... 
aun, Süavi.. 

Ba ım ka!dırdı. genç adama d-'ıa 

z:J..ya e sokularak mu- ı..dand.ı · 
- Y4:varı.cun aaru, benı k.6~ano..ı.·r· 

ma .• Sv vi .• Bana aup çrk' .r. e B t,. 
I< n bir haldeyWn. Sana lıtitur. z51 mt. 
b •lk ' 'cUnı!m ç k ewel ett m. 
:\• >dP J ım•. ı:ı ıru!e d i!• Se ç 
se\i J or..an, Süzvi" B.,;ni ö.a .ı: b ""Sn, 
fak~t. b nl asla k..ıtandırrna Set g'.
r. r ze lı.i:nıi, kana kana t1!':11..k tlyo. 
rur 

da:rarr. ş, onun .J r :u ok-1ayordu. 
1' ız:r'dar g.bi kon~· .. : 

- \1e!"Uk c?ltne .\\:vı.r ... S n IO"Z ve. 
r;yeııı..:.n. Sbyle~ruı e .. . a y Po.t ... 
c""f ır:. Sa=.a daimJ, b.a ı k ... laca n .. 
İnac. k •. be 1 de ::.y ~- rır ait.~.yam.. 
S.n Vm"" ed Yt< ğ n k dar 
'\•fy<:ıtll -·· 

TlırdEn kap1 vuraldu, Süavt, nya~a 
k.ılk.ıriı::t:..., es!end.i· 

-- ~ ... Mad.,.. . 
T '.eni. ktı.h\'\! &e m. tl . .l\:C"\lll, ken_ 

din z.<.ırtıı>·-:ak roy.e 
- Nt zahmet elıt;.n:.z, mtı:dam? •• 
- Eôyle saz o'ur, han.s11tff.,Q . E-

v'!m.i-ı.e i get!yo. ~uz. B.... .. .c n 
kan\ em...~ de içnt. ce' .nJ.Z?. 

SO.v ELenln~ı ,ıza\hğ. tepsiden 
fl.r .. canı alı .. ~en: 

-- E _ ... y ka::"t.;e ya.pilf', <!edf, hem 
de h l Kab.\e b;.ılur •• Bu zam .~a 
lL ' s 1t \"e n-ered~' .• Fakat~ c;.., ne ya. 
~ T Y , &·, b ~·.ır 

• 

~~,~· ~ il İaşe işl~ri~de ça· 
~ıı~_[][!)D ~ il ~ lışmakıstıyenler 

M tbil bir terbiye 
, vasıtası 

llanl, bazı aynal.ır vardır İki taraf
lıdır. Bir taTa!ı mutt.a'a'"1 diğer t.aratı 

rruhaddep. 'Iüı1kçe~ bir 1.ır2tı kocaman,, 
bUO'&k gösterir, dıi• r 1~afı ki.ıçücük 
i~l.trir ~Illl.l iki et:pbcsi, biri.bJ.. 
rırı~ t&i.m z.&dchd.ır. 

H· ı.arnanı He, sulh zamur.ınıın hA.. 
dısı) ve telo.ıkki ar~~ında, işte böyle 
kın-,·eı,i ve bu kada.r zıt bir ftrlt vaır
dı.r. l'Iorma:l zamanl.1rd..l va~r.da.şlara 

seyahat e1meler ı, &.~meler.c: la\~ 

ye ederiz. llat.Ll, yoı.euıuk yc.pa.cakla
ra, t:-euicrtle, v.ıpurı.aru-:t but bıu.· ko. 
k:.> Jl~" gOsterlr, ucıu tarıfelcr tat.bik 
ed r.:Z. 

ı·evkalAde zamlnlar<lı ise, teliikld. 
bı;.;:u .• Yı aks.ned.r. Vitanıdaşlar.l'n, kat·ı 

za rwet oımad.Ltça, .s:eyabat etmeme
ler nı tav .ye eder z. ÇunkU, ıeyahat 

lllıcU.raf kU;ıısıdır .... ,;aku \ . rta~rı. mü... 
a.)-yer.olr ı~amıurden, en< rj de.n La..sar
ruı lt.z r,;br. 

Cetcn Buy .{. Ha: b~ ıdrax (.den rıe ... 
:ı.nci. dc!at.....J kJ, bu;yUk, 

bir lecrvoe ge:rmu.ş o u,yor
lar. ,, k lo a .ıyan n .. 1 ço do1~ n nu 
b· , d r er. Bu mıs Ki~, c k y _;y n 
b ~ c. 1914 h ·bi.l·n fac al .ı., l dse. ı 

le• •• C# gun .. er Jdı aı< etmem ş g :aç .J.e ... 
si' er ıç r., be .. .i. Je b r bik ye, uz.Dk 
b.r n.-ya 1:.bl gelıy·>rdu. An '· n bir 
çolı; şeylere, bc-Yti C\C ına ad;. iSten-
m yo <ıtı 

llı;ı:ün. d!iı:ryıı.run bpısını. yeni. da
ha nn .. tı nm bır Uın.urui Harr ça~ 
vnıly•l.ed!.r 1\.radan 2;; sene dahoi. h•. 
nOı. gt(n:...eml;t.ır. Yer yU~ilnli y:ıııe bU
O!ct Up. nıştır. Il iyl.\k Harpte iki, 
iıç, <AA>l, hatta beş yajında olan ço. 
cukla:·, o ba.ri:>c ıt b.ç blr ııeY hatır
lamartıac. BugWı. o ç.:ıı..:u . ..:! r 2.> J.,e otuz 
~ .... asında deW....-ar: ·..aıdır ve cephe
lerde, atq hatlar•JJ<la dovL::ıınektedlr. 
lar. 

O haı·ptcn sağ çlkrııış t·c o zaman 
25 - 30 yaçc>da olan dcllkar,;ıJar loe, 
:-ı.mdi sı;. ya,şuu .ı~·l11°, ıh ıy:ı:ıı,ta ~ 
ru yol alan, yor-;ı..:n ıns nl.'.ıı·dr.r 

ııa, bı.n, h.;.;'P hıı ~. tı:Jb.n kep 
e~· U;rtzreUer~ ı :c uı,yr:v: fı:yda. ve 
Jc:vr et lı...uğu ot ~.ıenht!ri söy enir. 
ı-: ... t .,:Jı:: ıa m ..ıf.rıL 1Wil:.ı...:ır" göre, her 
y l. v nectc- bı.r, ci..Jonyaa"' h:ır-p 

0
1 n~ıd r Bl,;, ffl' 'l r !çın Ia""KD, za

rutldir Iman rın oalın ra~t. mu
tt' ... cL.1 ıra ~ yaş.ı. 1 a:.t.·ı dognı de .. 
ti.ldlr. L.tt blı' takı..-:ı. tew:<k.!lPr, zbı.L 
yel.ler, r vka. <1e hadi..; ler k.a ~§ısında 
kv lm:ı tarı ltızımd .r 

< ... u.ın.a'"ld.l'r ki, ~nSdlıli..:ır tek~muı e-
der, o:g rr'.aşı:-. normal gunlerın saa ... 
dc-t ve lr.ıyu:t:tini b.l~. 
Ac~ba. h!.ld.k t ~e boyle m.!dir?. 

Harp bakika bir terbiye vasıtan 

mıdtr"'. Kt:ti.ıLLz- .• 

R. SAR1T 

Bir simitçi lırını belediyece 
yıktırılacak 

Be,:ktaşl.ı:ı tra.mva; caddes "'· 
el<! 33 • 3J nuımaralı dört ka tan 
fuare-1. karg·r s:m:tçı :fı.r.mı.n:n 

üst katı çııl.i:unış olıd~ruttman bi.. 
na :ıraili ir.: ıdam gfrrülzr.üş -r. 
Be~ :ıd.ye bur.?.::>J/Tlın ytk~.&ma~ı 

fçin on beş günl•ı..1< bir rr.uhl~t 
vemi<, fokat sah:bı bulunama. 
mıştLI. Ş:rr.id bclec!:ye k· r.d'si 
yMı.raooktır. 

----<ı.---

KullonJmıf posta p llarını 
toplamak üzere müesseselere 

kutular daiıtılacak 
Enı.nl"u 'i Ill"rev. kul'a ıılmış 

posta pıillar·nı tt..:>bmağıa karar 
v •. '1.lr. Bu rr.ak alla kulu.~r 
lıı.z:ra nm· ır. İstl:J'll:lcıı mües. 
seee·ere te\'ZI olJnacak ,.e muay. 
J~n zam"ı>la rda tqpkır.acak,ır. 

Hıraız bir hademe tevkil 
olundu 

Beyazıtıta ~•b talebe yuroım:lıa 
idareye ve h demelere ll"i t bazı 
c~yalar çalan R'za isın!nde bi>r 
haıdrme dıiin adliV'E'Ve ve~ilın:ş. 
t •r. Sulh ceza m ıhkemesine sev. 
ko:unan rademe sorgusunu mü.. 
teak'p tn·kif olur.muştur. 

d4ı:rlt koıuJ;Şııa:.uu ıstı.yto Lır halle, 
tıR.teır. t\qL-n gen<; ı:aduau yi.ı.züne ba,.. 
k1~ odu. Nth yet C.<.o1.)" :.ıat"J•d.ı; 

- t- ctiıı!ıı çıA l:"ro..ız fT'..l6u1ı.z, ha-
.cıu. •.eı:dı·t. 

- II.tyır, t~\.1r Ctl.tr.nL 
SUa\:,. Nt:\ in..L'"l ;,1 uı:lme b, klı, 
- l\"ı.vın, ÇA .. r C3ı\:ttkı.. lstersen.. 

U ı:r.kU SJ.t..:ııkoa.'1 L:ıh::ı~i;ko. sen de~U 
hlyd:.". 

1\-c;\·.ı, g· ~wnsed- ı 

- Uye emma .. 
DJ. u. ılave et ..... 

Uu h \. da l. ı.,.\j, l g.y 1 Lır mi?. 

B. ""'" elb. gly~ce1<t . G<ce. bel,. 
kJ. ••• 

1:.o r. l bmaın.lam uı'la SiJa\.l \"ak~t 

bt.wA.:..•adL; 

-- Gc k lır. J rl ye-. d :t:ıdiln. de
.tlı n' , :Nc·vıa • 

~e\"uı.rı B enıcln !ilzl.nc h ç ba -
r • · i~ 1ey ı, /. K \ e tecı·'"'Lıe ! ev 
s hll; nl d la .c ... z.a od da l;..ı.tmad.ı. E
!ı..'D.l 

-- F'>4'<1on. d.yerl'k. odadaıı çıktı., 

k'":u:y: k pad . 
~ ... \ , o 1.ama,~ nemen Ne\ ın n ya-

r. ı g 

mı..sım· .. 
- Yazıhanede eyle kon rr.uş.' uık 

amrna .•• 
-~ıue? .. 

Libyada y~ni durum, muhtemeli Oturdukları kazalar• 

ihver - lngiliz har- ketleri, da imtihan edilecekler 

Yazan: ı. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Libya cephcsindo bi.rka~ hafta.. 

danheri sürmekte olan durgunluk 
sona crm·, Vlya erm&k üzcreJir. 
General Roınıncl, Gazala bölge. 
sindeki menilcrind~n daha doğu
ya uzanıp ilerli)· nıcdi. Halbuki 
bu mevzilere gel ıği zanı.an, İn.. 
gilizlerin Singapura kuHet g<>n. 
dcı·diğ.iııi düşllıı ... rck Alman G"'° 

·ncrahnin bü;·ük bir taarruza gi. 
rişeccğini ve !ıtl ha{t'.:l içi-ndc Sü... 
ven kanalında garünea•gini ilerl 
~Ürt!nlcr olmu~tu. 

lllih,·er onlusu Gaıalc bölgesi
ne ~arınca, )uıe eski güçlüklerle 
karşıh.~tı: <..rneral Roınmel, de. 
niz ,.e lı;l\a yclÜc sl.~ıı;ı tak,-iye 
kuv\etl(r'ni t:ılul il-:riye giderni
) oock kadar "' bul<!u. ngiliz or
dusunu, alôıı;t tal'"\ İ.\ e ku\·,·etleri 
dolasıs.lc 1<u.tli ordı.!:ırndan da.. 
ha kuvvetll gördu. Da.ha ileriye 
gidcını) eıı . l"lınr o··dusıı şimdi 
Gazale mevzilerinde de dm:amı. 
yor; bu JllC\-Lilerd~n ayr1larak 
daha b:ıtıyn çckilmi,tit. Gazale 
batısında harekat yn;.•n İngiliz ile
ri kıl"aları, )l'"II'den Tınimi • l\Ie. 
kili yolunun birçok noktalıınna 
ulaşın,şlardır. Rastlanan Mihver 
hırlikleri muharebe vermeden şi.. 

malc doğru çckilnıiılerdir. 
alilıver ordusuuucı bu çek.1işl, 

İngigllz orJwuııun •on giillkrd<ı 
iyi~e kııvve11Entliğini ve yeni bir 
taarruza giri~ıncsi ihtimrlini gös. 
tcrıııcktedir. General Roınıncl'in' 
bu çe'kıli~ini, İngiliz ordusunu 
sağlaın ınevzilcrind~'l çıkararak 
açık çtilde bir mulı:ııcbeye zorla. 
ıuası \.'C )·cnmiye ~ah:.n1nsı. şeklin. 
de tcf,lr e.ler.lcr de bulunabilir. 
r. kat biz, JIT:hver orclusıı.rnn ta. 
arnız değil, n1iidaf1~ k.aygL,ile 
çekilmiş olııı:ısına ihtimal veriyo
ru.z. 

General Rommel'in geri yolları 
uzan ş, ikınal iş]eri İngiliz ha\'&. 
drn 'z kontr~lü ve hücıımlan al. 
tında yine gtiçle•mİ~tir. Vişi Fran· 
sa.sı, Tunu. limanının üs olarak 
knllanına.ı işinde llfilı,·ere karşı 

bir iki göz )umnıakt~n fazla bir 
şey yapamırcr. Buna karşı 1\1 ır. 
daki yakın iislerine ve Tobruk 

limanına dayrınan İngiliz ordusu, 
bu yeni du .. u1n it"indc Mih,r2r or .. 
dusu a listiin bulunmaktadır. 

1ste bu sebepler •'olayıs:Je ne 
geri kalan ·ı4t giinlf!rinde ve ne 
de il~ baharda l\libv~· ordusunun 
biiylik lıir tısır sefcr'lne giriş
mesi be);Jcnemt"z. Fakat İngiliz 

ordusu ne Fpacn.k? E\'\·elki mu. 
barebeler gö termiştir ki. açık 
çölde düşınana sezdirmeden bir 
kuşatma yopmak imkansız gibi. 
dir. Burulan evvelki taarruzda İn
giliz ordusu Ciala rnhasından Sir. 
te körfez:ne ilerliyerek Mihver or. 
dusunuıı ger'i Tni kesen.etli. Buse
fer, General Romınd'in bu vaha.. 
dan geçen yclu daha iyi kapata.. 

cağı muhakkaktır. Mihver ordusu 
yandan kıııalılmadık~a ve gerisi 
kesilmedikçe, İngiliz ordusu cep
he taarruzlar'ile büyük bir netice 
alaımyacııktır. Acaba lngiliı.ler, 
deniz ü.,tünlüj;<iinden faydalana. 
rak nlçin l\Iibver ordusunun kıyı. 
!ara hemen bitişik geçen geri yo
lu üzerindeki önemli noktalara 
kuvvet çıkaraınıyorl.r? İngilizler 
bu teşebbüsün iınkıiularıru lll'aş. 
!ırmak zorundadırlar. Böylelikle 
dört başı mamur bir muharebo kıı.. 

-- Bt:r.ııdan h~!.2nınadırn .. Ve boş ... 
la.nınutlıgımı da san.ı süylenlişhn-ı_ un.. 
rt--a.:yorunı .. 

-- Nevin. y&\T"J'"!l. ser. bent dinle .. 
Ser., burada iik ve ıon gece kalacak-
.!.D,., fit:ndan ne çıkur? .. Yı;.rııı, serıin.,. 

le tf.rabrr, ben de "rtık bt...ri..ıya dOO
mietcfiım. Ve h<'m·'n Suad.yeyo otele 
g:cle<-cglm .. Ve bu nıüddet lçlnde, '*'"· 
nır. t.:-.t ·ye ~ceğ"n apilTLsn..ı.n:ı veya. 
r.:ı.m·~·c1,;ı y ·'eşeı..-cğ:rn .. 

r;°' gWümscdi, Genç adzın:n fJZ· 
ler'ra, araıde 

- Demek .sen ha tı ·a... 
Süavl, NevLn•n ellıni. öptü: 
- Eve~. bi.lr3d.a ron. h t:ra ... \"e ha. 

y 4 
• ıı da b • 'ld n b.!Şlıyo.-, dC'\ı•am 

fdt l"E°k.. S ad t!er iıjzi bc>-kl;yot". !~Ics'
ııt gu .1:e, b·.,ı l~uc ,!Jyac.· k ... Ve ar. 
t1ı.- h c· 0-Zl. m ycce-k -i.1. r-:e\ m .. 

C c ç kadı-n. Su.a.•1"'ll11 yilzılne uzun 
wun b i ·~ni çekJi: 

- saz mil? .• , .. 
C:enr a :n Nev11 n rrket!.uı c ar-

m~ te bbi.ıs i.ı i{JU ay ... ğ :-t:ı 

- Bırak, ben <:ık rır m dedi, 
Ncv~n cetc:e• :ıi ç lırd.ı. 

Sc&,·i koPIO'" doıt'11 y Jı:üdli Ynıaş
ç;;t, t.ıı.!iht rı. y;.ıv.ınııJ, çevirdi. Sonı. 

(Deva'> ı Varı 

1 

zanabilirlcr. Herhalde G neral 
Rommel, Tobruk başından baş• 

hyarak Trablusgarbe kadar uza. 
nan kıyılara adun adım asker 
koymuş ve top yerle~tirmiş de. 
ğildir. İngili~ taarruzunun knv
,·etle sürdüğü bir suada, l\Iilıver 
ordusunun btınen gerisine yapı. 
lacak bir çıkarma, acaba çölde ya. 
pılnıa~ı ınüınkiin olm'yan bir ku
şatma hareketinden daha güç mü. 
diir? Bunu bttradnn kestirc-ıniyo .. 
ruz. Fakat ~ura<ı muhvkkakhr k!i, 
gerisincle 1000 kilometre derinlik 
olan bir ordu) u yenr.ıek i~in, cep .. 
he taarruzlaT' elvenncz; ya çöle 
dayanan cenup yanını ku~atmak 
veya denize dayanan şinUll cenahı 
gerlslııe donanma ynrdımile kuv. 
vct çıkarma!, Fzımdır. 

Buz fiatları 5 ku· 
ruşa çıkıyor 

Beledi;e'' va "dat tem.ni ;çıin 

dun soeu "' • mahzenleri üc. 
rt.tiı .ıı..; b!r r. ı. ~.r za..n ycpılm&.Sl 
karıııria .u;hru, o:duğıı,,;:l;an bıırı: 

f•at.ları beş kuru<a çıkacakı-.ır. 
Lılbiyat rceın 'ne yapı1an zam 

dolayısile s:.,.<"ma ücretlerinin dıe 
arlanası muihtemeld r. 

Ruh•atsız ekmek imal eden 
bir pastacı I ırını sahibi 
hakkında takibata geçildi 
Galata la BanJrn!ar cadlies:nde 

101! ınumaralı Pe'..roıııun pastacı 
fmn•nda belcd ye~·e habCT veril. 
"'~en, nı.h~atsız ekırn k imal o. 
lunıdu •u haber almoa:rak biır cür. 
nıüm:, hıod ıpılrrn~ ve tak'. bata 
geç!l:ın;'}'.ıir. --
Taksim t?rkek lisc•i on bin lira 

sarlile tamir olunacak 
Tal im e11':cJt l:sesi b.:rızsınıııı 

esas:.. bi.r tam rden geçiriJmC<Iİ 
kararlıaştıolmı.ştır. Bu işe on b·n 
lira s:ırLolıınacaktıT. Tamirata ö. 
nüır.üzdeki ay !çerisinde baş'!a. 

nı 1 a Nı.<'t ı.r. 

- l~ayır hocam, ben hizır.elçi k~ 
la &&.dl"Ce göoül oyalı)'CJn..i.:n, bt"Il.iım 

}Jf:k ÇOj{ 6C'Vd .tim zey, hızn,et.çl kız 

dcJ•.l, tli'mıd~. senden Oğrer1':.ğ m ve 
cW:.!.ıa öğre.-,:nC'"k isr-cdiğtm bılg~lerdir. 
beu o senin lınspa ve pasaklı h!ri; ... 
met~ine de~ sen:.n ilmine, .CazlJ.na 
car.dzın filık'ım! 

Bu •1ize karııı \ab;t akan sular bile 
du. -ac~ğı için, hocası And!5tenls de 
on" Hrmlt oldu.l!u bu dörlb.şı ma.. 
mur d~yak z;yafe-tı.nrlen dohy.t p)o
man'ıık get rjr, onian öOnra da çörnPz,. 
leıincn içinde enp:t IJl;yoıenlc ttıeıt

gul ohır. 
Be.o. i.\yle ııaruy<ıruın ki, D'.ı;yojeni 

D.yojen y3pa.n, yarı yarıya kendi 
k~~ ı ıkterl. zekası t~. yarı yarıya da 
hol'&St Andistenlstirl 

A ka""ş· Metl olan potlaTd•n bl· 
rinl de burada kırdı: 

- H.=ıetçl kız aynah mı im.it bari? 
İ.i'.4)'6t' bu söze bLraz iterLyerck: 
-- Lvcı. aynalı. taraklt. ruj1u, ~ 

ıı. eıanslı, ır.rınkil.<riii, ondil~e!l kısa e.. 
trkll r.ozın asl'I ta.ıı:ıll'.IJ'•lı, ~ın bil,. 
mem ntLl, ;ranı tam senin g;bJ Bol>
aüilere lft..ırık bir kızın~! 

( Blte y~-Uum ispirto 110 bir boli< da.
ha ~ak::ıık) behey man'cafa. hiç O!. 
7ojcn g;bi ('&paçul, turpaıni bir ada. 
mı,,, gönlünü oıya.l~t biz hizmetçi 
kızdd Byna, tarak ve d3ha biimem ne 
rıranrr mı? .. O d.a tıpkt bizlru pirim.iz 
'9~!:1 ... ınıız hazrella:.i gıbı, P.'"'~ak~ınm 
biri knl.;;! 

ihty.:ır slirelclice bir bk~ürük. buh
:rrııı geçJrd!ktcn sonra &ordum: 

- DL' h:7.m-etç( kız, DiyojMin st
noptaki baLıkçı kızında:ı. sor.'l"a ikinci 
SC"\&il°kl n ! idi?. 

- İ'dnci mi, ü~ncil mü, dötdlLrıcü 
mu. l;;eşinci n'...l? Artık cı-aısııu AURıh 

bılir. 

- F k3l o·,·ojrıı t<;irı dll.Dya işle. 
rınCer~ h · r; b rtDe metelik vermez, ne-f ... 
sinin bütün i tek ve ih~lraslat1nı yen-, 
ml.t, g yet !ercig<...t sıı.hib~ \"t. dQ.ba ha_ 
Y" ~ !k<n herşe;ıl•n elini, ayağını 
çekmı~ bir insan clcrh.!r. 

- H.ııtetmiş onu / U~ıı1er! Eğer 
öyle olsc i.d.i, o hale ge:d!ıkt.en sonra 
.a ~trk n10:u'4ut.1 ıaı.nnıa:r.ası lAı.ı.mda.. 

Ji. lbv ki o, bu dur.y,.d.1 he.'"{eydm eli
ni ay:.ı 1n~ çt.4on1ş gıb~ ghrilr!Cüfil h~~ 
de h.54" o killüstüır balık fıç.sının itin... 
d! h~:; ... ta sımsıkı sarı m1$ bir türlii 
ondaa-ı ayrıJ.ma.k Utctnjyordu. 

_ Ad.""-m sen de, o da hjyat rot ~an
k•. y:..z kı~ kü!ı.1str•r bir bal..tk: fıtkiınln. 
.i.ç'.nde sizUlen h.ı.:>•.ıta, hayat ın~. de ... 
Dir?. 

- ~ 1zın g!bilet" n~ o"' ın z onı., 

d~~~ lıryatm asıl t.ld.:. böy1e tık&r'. 

Ekmeğ:n karıtla tavzc o.hınma. 
111 ;;~;ert.lıılde bed-edi)<dleı:ıde 'tesis 
o1unan .a'.j'C biinolarııııd.a çalışırıak 
ilsti~·cn orta mektep ve 'lise me. 
o:ı.ınf..a.rıınarı imı'.alıanlarının müN
oaa.t ısa.lı ·cpter ~nı ik~ ettik
leri l<'azalarda .cra olunması ka.. 
ııarla~ır.ı'ım !ı ;t ır. 

Ev'V'< lce !ll/Üracaal. etmiş olanı. 
lar dr.ı istiıdalarıını Vilayeot Makaı. 
:rmı:ıfan geri a•Jıırak kayımaO<am. 

lııkılara gö!ürecekler ve lım~ihaııı 
günl'E!l'ini öğrenıx:eiklero'.r. 

Karnesiz ekmek satmanın 
cezası 

Km'tsıız ,elkıinek sı.bmak sure.. 
fül.e n:f.Hi kıoruınma kanuımmıa llY· 
ı;uns.uızlıtıl'<tan suçhı J\'n.karooa 
I mctpaşa mahJllesi'nıd-eki 21 nu.. 
maralı cfükfiı:ıfıııdôo ça.!.:ı;c.n Kôıınil 

Akıllı. '"' bu suca iş&{§. mt:ha. 
'k€'me sonunda anlaşılmış ve ken. 
cisi milli kıcrunma kznunana gö. 
re 25 J~ra ıt:rır parıa cezaı;.ma malı. 
ktını ecmm•ştir. 

LER 

ViLAYET va BELEDIYEı 

+ Aı&aradan Vll.\yetc \'erilen b1'r 
enı1~·k ham k2ııçuk'::ıra el lronl 1 TIB1S1 

bil<lı!lm.~lr. Önümı:zdekı Carilmba 
gütıO ak!;amına kadar VU~yel<ı birer 
beyarm:-me verilerek hanı. ka-ı.;.çt.Jk.Iaruı 

m'tnan bildirilf'Ceklır. 

TiCARET "'"' SAN.AYiı 
* Altın flatl<!ri dün otuz ilç l'r:l<lan 

m;ıa r."lc görır.;.ışt:.;:r. Kü.lr.e altıının b.iır 

gn<.mı dürt > J.z s *i. "n kuruştur. 

+ Al ~nnıya<la b· lunan t~carC't hr:ı-y

etl heisl Cemil Go~g Alr.~·ad. ) eni 

muka\·clcler lmza1"dıktan SOD':-a 18 
!:;'..lbatta Berl.L:nden t~hrımize hareket 
etmiıtit 

/llOTEFERRIK: 
* Ca~aloğluııda ba:kkat l\lus\a.ı:ı. 

dc.k.dr.mda 2:;o küo şeker saltladığııı... 
<lıın " d ;ort'Ye veriler. S \ e 20 lira para 
cezaı,y .c dıl~fı:rııntn bir h4 rta ka.pa
tı!.ır.asına nıabkUm edi1m1:ıt'r. 

+ Dumlupınar ~rapuru dün a ·ıım 

J> ·eye hareket eıımı~tir. 

l:lttrlçl oğ • .ırıun bu dU,,yadn biılilo 

mo..lı, mülk.il gündiı~ert sırt.u .. da. t.ai]o.. 
dı)'ı \ e geceleri iÇL.'l.JC yatt1';ı o 
li.ışt\rr fıçrıdır aım."11.a za.mcırn.t.da, c1l:ıa

t1ın c kookoca C.ih~ng:rı c..!an h yl.>et.10.. 
~n tve:UU, aza.mıetlü, ~evkPtlt. hıışme~ 
l(ı D!iyük İhl<cııdcr lliıe ~i.imıı:ı l>lrlııde 
k;ıJkıp onun ayagın..;ı k.adqr g liyor, 

- Evet, e\·et. tıautı &"li'P te en d.i!le 
bcrX!en, ile dilenlzf'. D~ye sorıcyor da 
D!yojC'tl de ona golgc etme, ba~a. i.h... 
sa.at ı-teınern.! Cevabını 'eriyor. 

- Ey sonra?. 
-· Sonı:ası o kada:I 
- ~asııl. o ka<Lv? İşle siz g~n.çler, 

s:z y:rım bi!giç1er b:td.klerı.nizi hep 
böy 1e yanım yi:.lr.ala\ b! in;.nlz. On:ıı 
sc.t'q"aE=ı da var. 

- - Soı.rası nedir'?. 
- Ne olaoaık., o 1'·.l5k.oca c:h~iı'e 

h.ıyd~ çt>k.ll oradan, ırarşıma dikilip te 
gi.ır.-pş;m· kapata,nık baı~ gü:ge o.ima.., 
Etl'iıer. b~a b~r _şey i.sU:meın' Dedik. 
ten .sonra İskcııJ.:r de > ar.Ja1<.:a.k.Jıece 
döı>üyor, eğer şu kabbe dünyzda t... 
1ı:tn<!er olma.saydı:n, ınutlak:ı. Di70Jen 
o:ınc?wn! Diyor, 

- Ha ha, tam.ı..-ıı. orasını ull'Uİl:n~ 
şum! 

- Dur, acele etn1'."'", p:-tlam::ı, dahas:ıı 

var: Bı.mun üı..erine İsk.~rın yanın.... 
da Vulunan hoca:;L \'C yaln:ı- cnun do
g::, c'ünynnın düııkii, bugi.h:ki.ı ve ya ... 
nrtki bı:ıtrler.nden bir çol:lartnm, ho
cası olan rnıe~lu.r .'\rJsto, DıyojerJn 

kulağına eğiliyor, )·a. d:yor, sen Dlyo
jcn olma:ol. i 'i.n, ne cln::.ı.k isterdin?. 

Diy\ jen de güHıms!ye: ek ~ll cevabı 
Y<.TJŞtırt{Or: Yok olmak isle~ m! Na_ 
sıt I~ata~av.is! Yııni ~nlariınıL nıı k;. Di.

y<.tjcu bu cevabiyle r~e df'ın~k htlyor. 
Dfrr,ek .tstiyo: ki u dılr.~ııt!.ı1 iken.de
r.n b:lc in 1'endlğI J)!yujC"n.t!'kô,.tn daha 
bÜjWc, <! N. iJn, duha ıahat, daha gil,.. 

ze1 ~S yoktur. E~~r olsnydı ben de 
D yo,:cu olmayınca cnu olrr.alr ~ter
dım. 

-- n:')·ojenin a.ş1daı ından bah..sede. 
cekt!n:z. 

- :r. ~y:~ baş üstüne:, hc:!e bi.r tane 
daha çckeyhn de edeyim! 

B: lsp'.l'tc d .ha ) uvaı·layıp b'r lok
nıa ckrr.<'kle, yrun tzınor:t daha yuıt .. 
tııJ;:t~n E>onra: 

- firı.niy• bilir r.!slrız?. 
- n:r.gi rr:nlyi? 
- f.okratlar:ıı., PlAton1arın, Ksene.-

faro'G.rlf'I, K ~tonLlrtn, Mcn·po tann. 
bU.f\..n AUn;ı sok:.ı.k'··rını, bl.oti.in At"na 
ç:ır~ı \"P paz r' ını birer Ür.!\'endte ... 
ye rc:·ı·'!"d k~eı z J..1 At .:i.n''l en gü
zt:l, en oynak;, en .ı.ıvra , en Loppa, en 

'1><>varn.ı Var} 

fJÇ AY .. 
Yazan: Ali Kemal SUNM~ 

J aıxınlar Anglo • Sakson a
lemine karşı harp aça!t beri ~ 
a.y tamam olıuyor. i.iç ayılık ıı:ı
ın<ında Uzak Şarkta ve O.h.-yanut9 
sularında olup b;ten harekat Ja. 
porıJların fuıl üıılüğünıli gös',erdi. 

Dimyarun o sr.hasmdalı:i ha"Pte 
müh'm bir amil vaı:ıdrr ki o da 
Çinlidiır. Çinli ziraat adamıdır, 

Sonra da tac'rdcr. On.un için ha. 
ya.tta hiç bo'l'll·1rmyacak ka:de o
l.arak da insana eırıniye•. 

0

'?ltiza;n 
ve nam.usk.lrlığı elzem b.ilir. 

Fakat y e bu ÇinL '.kJÇ """ 
ncdonbel'i m~harebe 1. ıme,guıL. 
dür. Şu son beş sen~-dir de J a 
na karşı mücadele l ·Lrrl d:ır. 
Japom'.an bir zamen~ar çok şey 

üımit el:m 's o)an Çinli bu ümit. 
lerln:n Jorhdı ~-m ı;oımL;"'1ür Çi.. 
nln mkü:ipçılan ; n mt•hur 
Sı.myatscn Rus • Japon harbın.. 
<t.:n ve Japon zaicrind n sonra 
şöyle demiş i: 

- Buırııdan sonra Uzak Şarl<ta 
büyük olarak h.çb.r şey yıqııla. 
maz ki antla Jr nların tesiirı ol.. 
rnasın. 

Çntçi ve tacir olan Çinıli ımc~ 
faatini b l:mez d-e-jild!r. Onun !<:i'll 
iş adamJarı ıhep Japonya il<' hlr 

anlaşmıya varı1ma.sıru ve mem
leketin devamiı bi:r sulıha J<a\'UŞ
masmı i.s~em··l~r, beklcm'skr. 
dir. Japon~rm on senedcOlberi 
yerleştikleri Mançul.h.-.oda işliyen 

para sermayesinın en biiyük kıs
mı Çmliler.n olduğuına hesap e. 
dc-n Avrımalr •p Aınar·kalıJar 
Ç.:nl'.nın rasrl muk:tasit b.r ış a. 
damı olduğunu lı<p tasdik eder. 
!er. Bımdan şu netice çık.arılı. 
~"'rdu: ç:.n·n para sahil» olan 
scıım::.yE'daıfarı Japooa?rla iy~ 
ııcçhııınek l.lııım gehliğin. tleri 
SÜ.'lmckten geri kalmamışlardı. 
Çürı.loü Çinin m<>nfaa ı bunda oı. 
du.iıunu görüyorlardı. Fakat iki 
t.arafın ıınünasehatı uzun zaırnan 
iyi kötü ccrv0 n ecr•rken b.'r giiıD 
geldi ki .T~""'"' ordularının Çin;'l1 
üzerine yürüdüğü öğve'lli'ldi. 937 
yazıırıdaıııberi Çtn 1e Japon harp 
halindedir. 

İşte Ciııll'l.nr Japonyaya karşı 
bc.lemış oldukları bütün o güzel 
<1o: :11uık ümifür;n:n böyle km!. 
d .1)Jııı görmü.<ıleroir. Artık •lan 
sonra o meşhur Sunyaı.,_.ı'iı> 

söııil ancak acı acı hatırlanır oL 
du. Uzak Şarkta Japonların t · 
ri o'..ma.ksızın anık büyük ola. 
rak ıı· bir şey yapılanıııyacağını 
SÖ) ı.yen Çin in kıl.:ipçısı bugün 
sağ olsaydı lıu ııcıyı dt•y-acaktı. 

A~ k J apclll'lII') yalnız isi la 
melleri beıllemekt~n başka bir 
şey düı;ü.nmediğ'..ne Çinili bir ke. 
re kanaat getirince Japona ka 
mııl:avemd hareketine g·rşmiş. 
tir. Eskiden Japon.dan lyil' .. ~ LcJc. 
lemek duv<ruSu n•e kadar kUJ\"vt\.. 
1! o1muş :.se şimdi Japruıa karşı 
mukaverr"t €•tm:ık cımeli d\ı o 
kadar sağlam dıeıme.kt.>r. Çarlık 
Rll::Jyasıının IIh1ğlUp ed:l:ınesi dün 
yada az büyü!< \·ak'a ohrıamıştı. 
Bllhassa Uzak Şarkıta buımın tc. 
sirleri daha d'er;n dlıınak kizıım. 
Gb. Nitekiım Çinli de o .zaman bu. 
na memnun olmuştu. Ltlk!ln H'• 
neler geçtikçe gfü'ülJil ki Japon• 
ların ·:ısal<>t erbabı genç ordu er• 
kiını bir .kere Çarlık Rusyasınıı!I 
yıldızı OOndulcten rorıra J apoıı
yanm '\a.l'hi ..j!lgide paıllayacağıı,. 

na iylden id"e inanmış buluınu. 
~ııorlavdı. Şu otuz yedi scned 
beri yeti-;cn gonç as!rer nesli bi 
an evvel Çindeki emelleri taha 
kuk l:!t:tiııımek i!t.iyor . 

Llkin mesele yal nıı; Çin il 
Jıı.ponu'll arasında halledilece 
gibi kalmamı<tır. Uzak Şarkta ' 
Ob."\•anusta ın<!v".cileri, büyilk m< 
!aa

0

fü rı bult>nau d:ğl'r dev<le' le 
vardır. İ .c on.t:u<'a da karşıla{ 
rna1< lazmı gdmis, Japonay şiJJı 
ciik fır:satrn belki b'• daha h 
'!Ole geı:ımivcceğ'ni dıiişi:mcrek tlo 
gilterc ile Alnl"l'kanın son de 
me~I oldukıları b:r sırad.:ı cı 

lar1a harbe tııtu.'f"u.ş'-ur. 

Bu harb; aQmakla Japoo!lar 
bi''lassa Aıner>kayı şaşılrmış o 
dtılk'!?rınrlan s.ındive kadar 
bil'hS't.'<i hn .ıti~. H;lbırki vekayi 
üzerinden ~ g~·'k<'e da'ha '' 
an~aşılııvor ki Amu kalı için b 
harp pek beklenmez b'.r hal d 
j!ikf. B lbkis kaç senederb. r; ı 
merikalıllli" Uurk Şarkta JapO 
1'1r'a m" ;t.,artbeyi cönüııe geç:~ 
mez• bir vak'a sayıyor ve o 
gfü'c hazıırlan:y<ırlardı 
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Fransada harp m es'ul· 
lerinin duruşması - Yi
ne Boğazlar meselesi -
Bir Alman filosu deniz" 
açılıvor - Amerika &E.· 

hili açıklarında deniz 
h-rl:i - Şarl, cephesin· 
dehi muhııre eler -
Libyııda asi.eri dururn
Uzak Sarkta a~keri ha· 
reketler. 

(Bu yazının ınetinlert A...aa.o.u 
AJOU111 billtonlerioden a'·~-,, .rı 

Tdhi• eden: A. ŞEKlB 
Okuııımaııı b ır çok ce-kcler si1. 

rece-k vlan i'.J-ıanamede m :lıli sc. 
f..ırberLğin her safrıasında ndk.. 
sanrar .buı;undugu, h~.la yapı~. a- ı 
mış olduğu bc.r'.l=!<'E<iir Şl>Dat 
1940 da Fransanıın eli. de 110 tu. 
men bulunılil1k n A .anya.da 120 
t!iıncn va.rch. 10 rr.:ışıada Fr- ı.. 
sada sillh a.'tm1a h5 en var. 
k'cn Amıanyada 12 si z 'i:ı olınak 
üzere 180 lümC'll NlL..,,,_vorciıu. 

14 mllyarbk ha'1l 'a.ı " ı 6 Iah. 
lan.'llanın 4 sen •- akl ulk et. 
tıir leceğ:ni tclt !ful cf.ım

0

şken 
mü emad'yen 1.12 • aın gecfuT eler 
buı;ıı:ın tesir" sur • >e tatb k t.n 
fel'ce uğra r 10 ma ı a 
Fransada 3160 tank ' "k n Al.. 
manyada 7.8 b n t~ 'k ıı.. , .. 
) u. Hava faa malızcnıe-
si pE~< r!dksand lln\ l; '<> -
ri p:; azıd 10 y a 1110 
ta !1'o-si "Iloderr 
sa 1370 ta 
b bu iıır hı n ~ yar. 
15,700 tayVnres h " J}'tnıdu. 

YİNE BOOAZLAR El.ESİ 

MıOOkıcwa Tass aı ~· nı bl:d .r. 
d. ıne göre Pr~V"da gaıctcs.nin 
I t bu1 ıır.u1tab·rı • · y yaz, r: 

A..:..'l1arıyanm Türk'ye büyiık -cL 
çısi Foo Papen ,Tü:rltıye Cı.ımhur 
Rels:en maruzatta bt.ilı.marak 
İngiliz Harlcıyc 1"azırı M. Eda-
in &ıvye er B 'lnıe Lıt bul 
Bo azmı ve Basra körfcz·n va.. 
de · \ı aldujhı'l'u ldıdia cy~em S· 
t r. Bu suro'!le mi1'vcr devle !eri 

Ilerı ~ı'ncıı. b r ısrar a 
T kiyeyi mü' f;k'er.n m .cu'.. 
o yan yııla1'1a.,na lr.aı'lkiınna

ğa ayl'et etıne7t!.Cl:I' er. O ya. 
lan". r ki ur.ıi.ıması tanıa.rn'le 
Il crc·ıere a tı • Bu va!, n"a~n 
tahr k!Ç'i b.r ma" yer b;:.: ·Dduğu. 
nu an':ımak Miç d rr 

BiR ALMAN Fir..osu 
DENİZE AÇILiYOR 

Std<.\ıolm tt.tl)osunun bildirdi. 
ğ<nc gÖTe ~ büyük Alman deniz 
birliği (Fon Tirpe z, Am;ral Scherr 
ve Aınral Hipper) zırhlıları Şimal 
denizinde "orveç kı) ılarma doğru 
ç.kmak1adır. Ayni rı;dyo, bu ge
ıniler:.n Şimali RusyDya yaıp:.lıın 
İng·liz • Aımeıiki>!l ıra.zleme yar. 
dtm yollar:nı kesmek emrini al
dıklarının ve Brest'dcn kaçan üç 
Alır.an zııiı.Lsınm da TI'Olıd!ı.Wıı. 
da bulıundt klarının sanıldığını 

ilfn·e etmektedir. 
AMERİKA SAHiLİ AÇIKLA. 

RINDA DENİZ HARBİ 
A•lman ordusu Ba,kımıandanlık 

hususi tabllğ"ne göre Alıman de· 
nizalt Jan AUaııt:ik'de cem'a.ı 120 
bj,n ton!Uık 17 gemi batırın.şiar, 
bö) lelı.k.le Amerıka sah 'li aç;kla. 
rında lıatınl:ın gemi .. det!. 80 e ve 
to ıı ?32,9'.lO e çıkn. • tıır. 

ŞARK CEPJIESLNDEKİ 
MUHAREBELER 

A~ ara go e, mecl<ez kcs'
m c.e doı•t thafta süıren m'IJhare. 
b ier ;oet:ceS:I>"J bir dü...man cır. 
cimunun kitli kısın çember · çi. 
'"' a.ı.narak tahnp '~ başka b:r 
o!'dııın:'.m m.iillüm k.lsınıian da iın. 
ha edi!mfştı.r. Düı;ıman kaylhı 
ta. r ben 5 b n ölü Ye 27 bin e. 
s·rd"r. Buınılan başka düşman 

187 taıılk, fü5 1.mı, 1150 bom'ba ııo.. 

pu ve makinel tüfek ve mü.lı:m 
m'.ktr.Niıı. sair harp malremesi 
kay1>ebıniştir. 

• 
Lonıdraya göre, lk defa Olarak 

muntazam Sovyet kıt'alan I.Je. 
tonya çc!dlerlle k'T asa g ı ş. 

lerdiır. Bu ılı.a.d5c R ı< 1 ann lıe
toı;ya hu.duıdııma g • er' n.i ve 
hiç olJıııaıoa bu hııduıda yaklaş
tılclarını gös\.el'llle'.tt<xhr 

LİBY ADAKİ ASKERİ 
nıRUM 

1'ı:hvere gö.re, 'Iıın mı \'e ~1e-
1Ubım ccnuıp \'C ccnul:t amı.. 
s:nde .!er\ uruurla.r d: an k<:. 
.f kiofü rma kar mı:· b taa!". 

r1.12a geçer k bunla. gcrı pıiıs
kıül' ım.. oo) r E r d- ıal'lı u.s.. 

~·,........, ,......~ A ha.. 

bmc ôrc. nll>r. • ' tın b lu..ımı 
s.'T cdi rek Ceb ~ •aı a gO~ü.. 

r 1'ınti ür 
ir<T··r re gört.:, Gaza c batı .. 

sında hareket ,. p2n 'rr'p 
ınıi!rczeı!-er yeniden Mekili - T'· 
rr, ;nı ) ~ Lıınun h r \ aıa ... 
rna ula • , .. ı r. T!l '·l r re .. 
faka inde tlil. a mu _.er ne 
ras1aır.'lJ.Ş, fakat "~ kuvYıc er u. 
mumıı:;e':1.e rr.• h re be v..,·mcden 
şıına:.., dıoğru çek.l.ın•şl-ero'r. 

UZAK ŞARKTA ASKERİ 
HAREKETLER 

J r.ıp:m'sra göre, Male:ı:ya sefe. 
r esu:ıs ~da Japon ktlVV'C'~eri 73 
bın es:" ahnıilar \'C :roo 1xıp zap.. 
t-e'ım· .'.erJ 'r. Japon '·ayl!J>ları S'll

bay ve rr olmak ı.1zerc 3 bil' ölü 
\"C yaralıd~r. Aşagı n Wl'J ııda 
Sit a~ .. B Ln ,., '- rtl ri arasLnı

dak:ı IXJlig<'de m har<ba. r 15 1.. 
detlc d v '~ r' 1 ·, l'as :k'ıt. 
rle J~T}(tn,.,t" 'lıtı~u i ekı' ·~ iınşa 

tik~r; çelik duba! r k- · anmak 
>ıırot e, Bali adasımın Man.ı.ı.k 
1 ımanına ('ı]cırna a ! :-ma 1"~ dır
lar. Siyrum ıhrı! u.rr.andanı ı~ı ha .. 
l'brine "-Ol'(' H ~1 kı<t'aları b -Hın 
,1 ı:zatile .Siyam kuweller:nıe 
tes"m r>1x 01

• • • srnali S':yam 
hudooım• <> ·n 't d roer. Ja. 
paıı i~y. Ca ·a ada~m<la 
Datavian ı ı ı ' Lc:anctTe cenu.. 
bımıda Kal:catllc hava me} danım 
barni!:ıafamı<:lar, 27 c'ü man tay. 
yaresı t~hr\p eLm ş'.~rd r. 

Müt'.efı ·lcI'.e gb e, Japcwı. tay
yareleri Cava adaoı do,tusı.m.:la 
ve bat1Sındaki lkı hava rnf.'yda. 
nmı }ıo,.-!!la 1 mırştır. İkıs.ru:Ie de 
bir mikrtar hasar o1ımu\'~'uT. 1\-f&ı.. 
tef'k kuv;·etl.er Suırratra adası.. 
ııı tahliye)"!! baş!Jmışlarrl11r. 10 
vapı.;r Cava adas:mn ı;arhır.d.a. 
bulur.an H rak lima~ına gelın .;. 
tir. ~Lı.iı.1ef\kı"!.er Cava a-d.asJ.\l 
bir kıı e haı: ne gcrt ıım ı karar 
v~rın...,: ler ir. Bt:ıııurıla beraber 
ada aslı'!ler;nin b.rç<>< nıc.kıtal.:ırı 

,Tapc'!' n r karaya ç krr~1arına 
mıü a ıttir. A'\'ustra .. yı.da Darvin 
lmanma örfi tlarc IJ!iııı cd:Jmiş.. 
tir. fud IFzlerin onuoonc muka. 
yeıme:ine rağmen Japon kıt'aları 
Bali ada~·rı2 .. ~1 ,.,.r çblc.anmt.)·..a de. 

Çin kı.rn'C't' Ci gmayı ala-
rak >: .. ,.., 1n~·0ller'ni tam bir 
mağ'hlb \;'ete ıuğ'na~ ın Ayrı.. 

ca BJlin nehr J boyuır.ıca cereyan 
<den ~ddetü ımı.ı:.'ıarobeler oo. 
ntTıda J a.pon ta 1 r'rı.ızununı dur. 
duru:lwlğu da bilıdirilmclııtedir. 

•• 
Bu Sah akşamı SUMER • 

sıneması 
HOLLYWOOD 'ı.ın en b~y ük yıld.zları .. 

Blitün büyük radyo merkezleri ... 
ve en rneşhur orkestralarının ... 

İşt'raki ~ yeni (DEA.."<N A OL'RBİN) 

G L O R i A J A N 
tarafından emsalsiz bir tarzda y;ratılan 

YAŞASIN SAADET 
l\fuhte~em musiki harikasını takdim cderı:l.tir. 

Dlğer >ahne arkadaşları: 
EUGENE PALLETTE NAN GREY 

küçük BUTCH \e BUDDY 

Bütün kldınlat lıırafından se •ilen meşhur haydut •Cİ ko Kid, 

CESAR ROMERO'yu 

S R Y SiaEma uula 
Çulün LU büyük Aşk ve Ka bra.naııJık nıacernlorın• yıırattığı 

n 
f'hn.nde mutlnka göıiinüz. Hoş bir vakit geç.rcreks

0

nız. 
iı.ôtb matine 

Kızıl ordunun 
kuruluşunun 
yıldönümü 

Sovyctler; yarın Al
manlardan geri aldık
lan ş ehi r le r i ilan 

edecekler! 
Lonı!ra, 22 (A.A.) - Sovyctler 

kayda değer sevkukc)~i m11vaf. 
fakiyetler gö•termişlcrdir. Resmi 
t<..:.üı:olcrd , mcri ol.?n t:;:ule rin. 
yeteı1 i~gal edi1nLİ:? elan şchir~cri 
bildinnekten · çtinap cdild;ği doğ. 
rudur. Fal ol ) arın, K zılordı;nun 
kurulusunun yılılöniimüdür. Bu 
nıün:ısebctlc; son za '"nlarda AL 
n1snlardnn :ılınnu' olun şehirlerin 
i:,in1leri bildiı ilcccktir. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 
Moıslrova 22 (A.A.)- 5ov) et 

t bl:ği: 21 ibatta kıL'alarnmıı 
N.x • • uara k~n:;ı Ude'.lli mm a. 
rcbeler yaparak yer. :len i' rk. 
m.şler ve b'r Mk ımcskWı yer~ri 
ııeri ahnııŞ'l:a~dtr. 2Q şı.rbatıta 14 
tayyare dii .,üroü :iş ve 11 tay. 
yare yerde tahrip edilmişt;r. 
Sovye.qer 3 tayyare kaybetın~-
1 'r. 21 şulbat'a Moskıaıra c:Yarın. 
da 3 Alman tayyares\ dü.şürüJ.. 
m-Oc>tür. 

Kızllylldız gazete
sinin neşriyaiı 

Le>ndra 22 (A.A.) - Kını! Yıl.. 
dız gazel , yazmış okiu:gu b'.r 
m ·al de Ahnan ordu1ar.:ınn çü. 
riimüs. f.l:at mahvclımPm'Sj oklu 
ğmıu yaıımıı.ktadır. Bu gazete .dı. 
yor k'· 

Öniilnı iliodı:-1'..i :fen.'erJ e kar.r. 
mU!ıardbelcr cereyan ~d-ecekıtir, 
B·z ilkbahar iç:n haz·rlar.·:-·oruz 
v f;lobuhara ·adar da ilerl'y<>ce. 
f! z. 

--~o-----

2 günde flit a i
taya 20 hava 
akını yapıldı ! 

Malta, 22 (A.A.) - Dün ve ev. 
yelki giin düşman t~narekri l\laL 
taya 20 defa alon yapmışlardır. 
Valitta'da e•ler ile bazı tWsler 
hasara nl:'l"amıştır. 

Amavut.ukta isyan 
mı çıktı? 

Vişi 22 (A.A.)- Arnavutlukta 
isya;n ~ılct.):ı hakkı~a yabaıııcı 

r~dN 1 .lr taraLrrlan vcr1~cn l1a. 
vadisle.r Romada tekzip edilmek. 
ted !." 

Mahpus Aosta Dükü 
ağır hasta! 

Londra, 22 (A.A.) -• Duc d'Aos.. 
te mabbus bulundui;'lı Neorobi'de 
ağtr sttrelto iıastad.ır. ---------
Radyo neşriyatını 

d urduran 
bir güneş hadisesi 

Lima, 22 \A.A.) - Düııkü cu. 
martesi günü bir güneş hadisesi 
Cenubi Peru'da raılyo neşriyatı

nın ~şitilmcsine atm:;ın.ifo mani 
olmuştur. Hava nakliyatı kumpan.. 
yalan mutad hava r•porlarını a.. 
lamadıklan gibi n~uş halinde bu.. 
lunan tan·arcleri ile de muhabere 
edeıneınişlerdir. 

İst:ihbıı.rat ajandan hiçbir ha.. 
bcr alaınanu~lardır. , 

lngilter de Mü a 
faa h~zmetlne 

ç ğrıCan kadu'darr 
Vişi 22 (A.A.) - Lon.d:r.adan 

bikl ilıy1:>r: 1JJ7 ,;, • ı..mlu bü ün 
ka<.lm!ar m::li anü.c'.afaa işler:rııde 
çalışnak üzere davet etl l\mi.şl-er. 
d'r. 

orveç gemisi 
~ atırıl 'ı 

Curacno, 22 (A.A.) - Kongs. 
gnard ismindeki. 'on~ç petrol ge. 
misi Abura adasının garp sahilin· 
de torpillenerek bntııılnııştır. Ge. 
uıinin n1ürctebatından 39 kiti öl. 
müşlür. Gemi alevler içindedir. 
Yedi kiti kurtulmuştur, 

Amerikada me· 
nıurlar har·p iş
lerinde çalışacak! 

Vaşington, 22 (A.A.) - Runelt, 
federal teşekküllerdeki sh.Ul hiz. 
metlerin topykim harp ihtiya.;la.. 
r1na intiba! ını tacil etnıck mak· 
sadını güden bir kararnıımo ncş. 
retm;ştir. 

Bu kararıuıme ezcümle alıi.ka. 
dar memurların müh\nı harp ~
!erile nıcşgııl olan bü.rola.r:ı nakli 
tavsiye edilu;ektedir. 

Li ya'da son 
harp vaziyeti 

Londra, 22 (A.A.) - Lihyada 
durum hissedilttek kadar d<i:.oiş. 

menıiştir. İng'i!iz keşif kollan 
1\fekili • Tn1irui aracında nıiıtcad .. 
dit Alman, İtalyan l.ullanna hü. 
cumlar J apmışlar, bunltrı ıınale 
dol;ru atını~lar ve l't1ih' er ordusu 
bü~ ilk kısmının l\le\ilı bögleshı. 
de topu! bir halde du•duğun11 ye· 
niden gö miişlerdir. IIa•·anm fe.. 
nalığı devam ediyor ~·e hnva hare
kıilına biiy;tk ;;lçlidc engel olmak
tadır. 

---o--

Araba adasın
daki kadın ve 
çocuklar 

Tayyarelerfe başka 
ere nokre ili or 
l\l&Tacaibo, 22 (A.A ) - Amha 

adasından hr.rekct eden elli ka. 
dar kadın ve çocuk Hol nda ve 
Vene.uda tnyy:ırel.:r;ıe l\laracal· 
bo') a gelmişlerdir. 150 mültcdiıin 
dah gclmc<i beklenrrekledü-. 

-----
r 
z 

a~ndakl 

avvetıerl 
L z'oon 22 (A.A.)- İngilizlerin 

'Iiıror adasınilan ayrrlması için 
Pom>kiz a:sk<>ri yiıklü olarak yn
la ç:ik:;.n J oaabellı nakl ") e g<"lil1. 
si Col<rı ba•·a vasıl ounuş'.ur. 

ali deniz har
binin tafsilab 

Loo<lra 22 (A.A.)- Bali a.:las• 
açıklı:cıı>da cereyan eden büyuk 
bir den z ve hava mu.lıaı-ci>csin. 
d-e Jaıoorılann 4 huvazör ve 6 
lx>qı'OOsu hasara uğramıo; veya 
batır~ ve 6 tayyares: dı.işa. 
rülmüış veya safharıci bırak.tmıış. 
tır. Yalnız b;r Japon kruvazorü.. 
pÜJı beı'h.ava olldui:u muhakkak.. 
tır. 

Filipinlerde 
(1 inci Sahıkd<:n Devam) 

e!ı!kleri b(;l,g~lerde kalan Fili.. 
pinlilerin bile mıüttef k'lcrin ııa. 
Jeri!l'C ınarıdlklarıru bildırm ·tir. 
H r y.,rde ha'!k, müstevl'i)<' ka.r. 
şı pas ·r bir mui;avemet goster. 
mel<füediır. Filip:d!er:de ş:ıddelli 

topçu ımi.icadelesi devam ed:yor. 
.Aıınerikan kıt'alan ,.e tayyarele. 
ri Bata?""" .,..,._lanmış dlan Ja. 
ponlara ağır kavıplar V"Crdinnek.. 
1.ed 'rler. ----
Bir yangın faciası 

(1 inci Sahlfeckn Devem) 

numaralı iki katlı ahşap evden 
yangın çıknu~tır. Krunşular bir 
patlama sesi duymuşlar ve arka· 
s.ından birdenbire alevlerin evi 
sardı/;'lllı gö•müşlerdlr. Ateşin bir. 
denbirc her tarafı snı:ıııası üzeri. 
ne, evin kiruısı lllub•iniıı kansı 
kırk yaşlarıııcla Ha•;ce ile yirmi 
yaşında kızı Sefımc ate,·ler itin .. 
de kalmışlarrlı.ı:. Her ikbi de el. 
lcri, )'Üzlcri, saçları ve l'lblseleri 
ya~ bir halde güçl;;kle kurla. 
nlmışt.r. Bıı nrada l\fuh in de ha
fifçe dinden ve yüzuııden yara. 
lanmıştır. Yaralılar h.ıstnneye kal. 
dırılınıştır. ~angın, bu ev lnına· 
men yandıktan sonra sö.ndürüL 
müşıür. 

Zabıta yangının ne suretle çık.. 
tığını ara<lırmaktadır. Komşular
dan bir \ac:u1111 , .. erdiği ınn1Unıat. 
tan. kadınların sobaya rıa layıcı 
bir madde dökerok )akmak iste. 

dikleri \'C am ızın gcni,liyen ale· 
vin her ikbiııi ıle 'aıdığı sanı!. 
maktadır. Kadınlann yaraları a. 
ğır olduğund.;ın i!at!cl~ri ulmaıııa

ıııqtır. 

Kimsesizleri 
Kurtarma Yurdu 

dün açıldı 

İşsizlere sermaye ve
rilerek ayak' 

satıcılıiı yaptırılacak 
Eminönü Ha:kev: tarafından 

Nuruoosmaniye medresesınde te • 
sis olur.an clş bulma ve klmse
si.211."C-Ti kUırtarma > aniu-. dilin. öğ .. 
leden OO!ll'a meras mlc açıl.'Ilı;tır. 
Y.uııd, .sıkıın!ışa u,,iTramış va.an. 
daşkıra 1ş bWınak ile uğraşacak.. 
wr. Yurd idare h. y~tı mürocaat 
sahiplerini kabiliyctlcrirrc göre 
fabr:.k:a ve müe:-s~3elrre 1--er1eş. 
t:rm;.~e dellleı ''.>''iyecc<l.r. Bu. 
ralarda ış bulunamadığı '..akdir. 
de ayak satıcılıgı yı;pmak üzere 
kü~ı.:k sem: ay eler v<.rilece1.tir. 

Bu giblkrin i'lk ~ manlarda 
;nilşk ı· ırn ku~ arıhna.ları içın 
~ em k ~l k yat~] anc, n'".tlfnk, 
~·cmekban'C, Slc3. · duş ,.-e e ·~v 
gibi ilhıu.nı.lu tesısat y:Jc:ıdz ge. 
tirilmlşt;r. 

Yurdun verd ğJ i!şle pera ka. 
zaru.rn ğa ba Jıyaır' r!f •"J yalr. ız • 
r'crı ek, hamam ve tıı-:ış ücr~tl ri 

'' ııdelik -ı arak cliz'i bir n:İtdar 
da aıtr.ac.ı.~.ır. 

Yu a alıınanJarıın kazorıçla.rı 
d~;;rı-la yaşama •a mti1a t bır 
hala geliı 1 cf' mi.i'"'ss seyi t-cr1~ --rle 
ce]{leıxlir. Mıihtaç olan ye ça:ış.. 

ma kabil yeti olun lıcr vatar.daş 
yı.rda müracaat sıras le k<ıl>ıııl 

olunacal<ı ır. Bun~ar iç'n a:nüra. 
esatlıu ınıda birer f;ş da1du.rula. 
c·akt r. Yutdda •<>-'<ı.ıma• chesap• 
"e .;an'at. dersleri gib· h.-Ultürel 
t :<"1it da yapı!acaktır. 

Yur::I mü:dürlıü"üınıü muhtelif 
gazetelerecl mun ~üct.ıet tlare 
mü ··.,.liitğ:ü \"ll:!.f s ni ır.u; 1arfn
kııye.< e ifa e·.m'ş o'.en A'i Gümüş 
ifa >e-:!nıekted r. Yu!'Jd1 at ·'erde 
omünevver g1mçler ınıizdc-n isLla. 
de cdilec !·tir. 

Harp okuluna ilti
hak eden ençler 

Ankara, 2? (Telefoı;la) - Dün 
Ankaraya yeni gelen Harp Oku
lunun birinci sınıf gc nçleri Ulu• 
meydarundaki Ataliirk abidesine 
\'e Etnoğrafya Mü7es;ndeki Eb~rli 
Şefin nıurnkkat maklıeresina ıne. 
rasimle telmılder koymu~lıırıln. 

28 
cu 

ŞUBAT 
RTESI 

Basın balosı..-nun \•erlleceği 
gülııııınr. 'u.ııutmayıımz. BalQl'loU'llo 
t:.s:üneüğünü mııhafaza .ç:n ter. 
tip •hew1iırin çalışmaları ilerle. 
m.iş-.. ir. 

3000 izci ekim iş
lerinde çahşacak 
Mektcıple<''m z kooperat;fçiLCc 

kurı.nrJarırım le '_.lt larııdmJma. 
nıa.;ı ve 3000 İ.>JCin:n ekim işle. 
rir.ıde 'li a re al!ınaları karar:aş.. 
t.ı:rııAmıştı r. 

GÜNÜN 1ÇINDEN: 

Halk evlerinin 10 ydı 
(1 ıı:ı.el Sl>tu!ooea Devam) 

mi.dem kt o )'ok: Vıi! m ... Jeır. ki bir 
CJ"'E'nl ve güzel> v.,.decLliyor, niçin 
sttinle beraber c.!.m1yalJın?. 

Bu rnuhavered~n bir h.Jta son
ra ilk Halk•vler, •çılmı~L Bteün, 
on yli uza.k!laf\ 1932 nJn o miibe
"~ halk çat.ıa.-ın1 b.'..r göz atınca., 
merhum CeUıl &<hlr!n dopdolu bir 
~ooil!den ~ i.lti damia tem.tz 
duguyu andıran gö<lerinl gÖ<Ür 
gib:. olu:yor ve oni.1; 

- Haklı çik--lın, doğru oöy!emJı. 

sin ... 
Demektc.-n. kendirrı! alamıyorum. 

ı;a!kevleri, yenl devletin cMc
den:yete dolJru> yürüttülü hal:km 
adırr:ı::.ırma hlz \'e!'llltş olan m\i.es
scscG.ır. Halkevlen k•nçliğ '' gil_ 
zel san'at L:ltidZ'~t.Lua kamçıbyan 
guzw! leşv?!clcri.ı:ı. m~tMı olmuŞ
tU'f'. l(a1.kevlori, J·5yl[}-nfin, fakir 
l- -.sab .... bJ.arı:ı., o:1a halli ~ehir-li
ler '1 ynrdmuna koşreakta!l ~--nnl 

U!r h z d yan idC l: .. müncv ·er ... 
lcun ka .. g:.hı o! n; tur. lf3.~e\~ .. 
!erl t) nUı ve dot"t-~ın.....n alı;\" alev 
f ~:.-..-v;!ı bir rrıeµJ.e r ki metle. 
n:yei~ d .ı;rı.ı H!.'$!.niz' duTm~da.n 
"ydın}rt;- J....tı.dır. 

Bu t yr "'.\her bayramım z g·bı 
b~p; ro.'.ızın bay,.am.<l.tr ve ıra ikev .. 
le:r· bu n· mıek tte her be ;::len 
gibi hepimlzin b,ğend:g ~ · Bu
nıın ıı:rıd r l<j bııgu:ı Halk\ 'er.n
den b:ze bsh.sedct.?ice ol~ n Pi< !'tl 
Genel Sekreteri Do'.tor F"krl Til,. 
zf"r, hitabet k~üsünde, gOzümu
ze ~n mes'ut iru a" gıbi gbzOldl. 
yor. z;ra hetft.tes war~f:nd.m. cierlı .. l 
t•ııv p eddecek söLle sôylem<k 
her ı=ı..ma1 her 'ı l:i"e nırtiyesstr 

NiZA.1\IETTİN :'ıl AZIF 
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MAHKEMELERDE Yuan: 
HÜSE"i'!N BEHÇET 

Bir kadeh yarar; ikisi sarar; 
üçü karar; dört kadeh zarar! 
Gozlerı -ına!mıu.r ını2hmu.rtlu.. Ak

f'llJJ<U'n çtlf;. rakınu; tts!J'I daha il:<'. 
r:r.er-u g.~mcml.l &·•H gLrüı::ıı.eo.du. 1 

~1c:.hk~c. r.:yakta dan:..kfı;. uyuyor 1 
g·bı; ~yor gıbi bır hah \·amı. 

D ;,:rn.Jen ,.ııitler; keı.dl ele a ... ka 
ile, 1-'.ııyret <.'<İCr glbi, taaccüp eder IJ.
bi elli :pr, b:w hafi! tcturom edı. 
yol' b .. z.ı ciddLe..µ10-r, bau nctrct e
der gibı görUrıliyord~. 

:-;.&hhlt-r de, !"lei_r tP atmryorla • .ıı l. 
Şah.L!ı_: .. n SO)~!ed J".1e eOre s ~ 
snho~ olor ioıheye gtlıru:, cvveıl 
blr sad~ ka w, arkasmdacı b r K•. 
z.oz içt ıi:len scnra. ikahveci Tarç 

- j{1,;y b ı şu gr~ noiona 
zeylıek plfığt, Ta-r-:ı:ı Dayı! d 

Cro fo. Haro.md z'.'!yb 
Tl'l'1> 

cu 
(! inci Sahı!"'1eıı Dev '1') 

zerin sHyliyC"< cği bir nutukl b -
Ian~caktır. Bu nutn;, Ankara rod. 
} o 'le lı"r tarnfa n ınlıınacaktır. 

Bugün nıevcı.ıl Halkc\ı "'Oda
larına yf"ııİ<a<:n i.ıç Hal' evi, 2 
Halkodas.ı fü•e edil · \e üç 
Halkodnsı do Hall:e\'in-e çe,-rilmlş 
olncaklır. 

llalkcvlc•ine çen°lccck olan 
Odalar Bllr>~da Kar· cabe)·, Kon. 
yndn Bozkır 'e Hadim HalJ;oda. 
lnrıdır. 

Bugün bılccikt.. Gölpazarı, 
Burs:ıda: Çeltikçc, D•ğ JCadı, Ulu
abiit, S11ltani) c, Çaıı~kkalede: E. 
ziııe, Çnnkındn: S&b~nözü, Bay. 
raklı, Çorumda: La\in. Denizlide: 
Hasköy, LtJnbulda }ÇHtal, Yeşil· 
köy. İznıirde: Kiraz, Beydağ, Ka. 
rahurun, Kn şchird-:: Ç'J~t:kdaf, 
Akpınar, l\lara~ta: An:l;~in, :\lar. 
diude: llfidyaı, Tckir•loğda: Saray, 
TunçeHde: Mı.lıımdu, Başvarta
nik ck11ma edaları a~ılt111ıktaılır. 

Yeni açılanlarla Hı>lkc\·leriıl'in 
ı;ayısı 389, H'·lkodalanmn da 217 
ye yi.iksclmişlir. 

UALKC\'LERINDF.:'ı< EDİLEN 
İSTİFADELER 

Ualke\lcr:nin muhtelif şubcle.. 

13 sene sonra 
(! ine. S b '<len Devam) 

sokak lcvhn•·ının tashilı olunması 
mnt ;ycti.ııde ı;orcrek Şehir l\lec. 
lisini daknd.ır cder bir cihet ol
n1adığ:ı mütdlcaşında bulunmuŞ
tur. Şelür l\lcclisi c\'\'dki gün.. 
kü içtiınaında bu mü !alcaya işti
rak ederek teklifi r.ıaluuna iade. 
ye kanır vcrmıiştir! .. 

H ım: 

- ~. s t yın.a.1, d-Cd
0 

laLyo.ı.ıar". 

\"C Jc rezalet 

ra ıx a ceza.-

da 

y b. 

•• 

!arın 
miktarı 90,000 d't, 

\'eril n konfe n 'nrın sa) S1 

50 O, tenıs'll ı,n • 00, l>enserle· 
rin 1700, sinema gVstcrılc.:rinin 
20 O a.ilc topl•ntılanum 2023 k&y 
ı;ezilcrin;n IRGO, a •d s n· tlar 
scrgitcrin!n ı~n. r: '1tcl r s r i. 
!erin 2::.0 ı!i . Sosy,•l J rrlt . u
bclerinc!cn f-; d• 'aruın rntnndaş.. 
!arın saytsı 4(1 O d'r. H 11.c, 1 ... 
rind~ 419 2j0 kit p >H< ve 
kil.plardan 2.461,813 'ata 
tiiad• etmişıir. 
Şimdiye kadar 25,0110 kıırs ıı ıl. 

mış, 45,000 rnbnda hu ku<'laU 
devam etmiştir. 

r.o:\u.: T lrüKAF ATI 

Yeni harfleıin kalrnlüO<lcnb<ri 
nıemlckctimlzde ne,r dilmıiş olan 
romanlar nr:ı~lndau en i~ i ·ı l cç· 
nıek üzere ,'hk<lradn Pariiı!c t p. 
lanna yirmi Le~ ki~"!ik ji.:ri re) i. 
ni vernıiştör. iki bin beş üz !ıra 
müUfat k:ıunan bu romanın is

mi ve bahliy•r mubarr :ri bt gün 
B. Fikri Tilzer laral:ııdan ilan 
olU'llacaklır. 

Saklanmış mal 
(1 mcl ·~· f 

kundura mağaı~ ı 
Kor. P'"''"'"" ..,...... r:ı • r uıda 

Bevo· <llltla Ah kr 

r 

ve 

dak 25 ımar ı ar ar " 
5 nımıarı>lı da \rcs.nd d 1~ r 

ı.>3- l·ııtrnızı dert, 36 parça s ) a'1 
deri, 4 pnl'!'a ru an ve 6 pa a 
kah,·e ırengi dorı ve b;r çu\·al şı:. 
lı." r bu 1 ımm u...t. ur. B tediye Reisliği de; dün hu 

sokak levlı3"ıoın Şe~lıane yokuşu 

şeklinde tashih olunmasını nlime. 
rolııj idarcslnc teblijC etmiıtir. 

Şehrimizde i meras·m 

Şark cephesinde 
(1 lııcl ScıhUeden Devam> 

dit müstahkem mevzıleri geri 
almıştır. Şimalde Len'ıwad böl. 
gıesinde Sovyer!er taamı;zlarını 
tak\,iye etmiş'.erdil'. So•vyetier 
Letoııya 'bölgesinde Jıerliyerek 
hududu geçırniŞ:e~dir. Şimı:h bir 

çok Lı:!tonya a-;ker grupları, Sov. 
y-et kıl'ala'l'ile biri' te dü;ıır . .ına 
kar<> lhaTib~cl<Wd!r:.Cr. Mare.. 
~al 'I'!IlOÇ . · kuıvYellen Har. 

~'l! bö Tcsirnde taarruz basikIBını 
mii:ıtıırıa:l:}en çoğtJ :ınakbdır. 

(1 inci S3.hi1r.dt'n DE"vanı) 
Bu nutılı:u.o. d.inlc-..ı.:~e,;fr.deu soırra 

Ha!ktvlc:lnln fııydala.rı ve ır.emlt'kt't 
lcültil.l'ime, l<;ı.lkınmı,ya yaptı.ğı beywk 

hizmetleri anlatan nı.rtuk!ar sO.S-lene
<'ek \·c m.illeakiben de ~ır.silıer veri .. 
lrcckli.t. Gece de her 11• 1kCVinde me. 
1 as:m yapılacaktır. 

--~>---

Uzak şarkta 
(1 tnC'i S· htr:e-den Dt::\-a!!"I) 

tınlmış, iki kruvuörlc bir ınııh. 

rip hasara uğr•hlmı<tır. Bir Japon 

mulıribi hafifçe yaralnnm' tır. 

Bntavia ra<l~osu iki Japc-n kru. 
,-a1örli ile iki ınuhrıL·n ağır l:a• 
sara uğrad.kl~nnı bilrfamekt dir. 

Zevkle se\Tcdilt-n .. "'ı; 1en<l n .•. 
Ve bılt 'l m \'l!ff• ti r n 

SİNE!\!.\SI f"lm'n. g te. ·~ 

2 Z~ ufet K 1 •• 1 
IIİLDE HİLDEBRAND - L ... İ 

MARFNBACH ve HANK SÖHNKER 

IS Eo·G 
2satZe\k\c,'ş'e 

Bu~ün sant II de ı nı lf.tlı mAiİnP 
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r fngilizlere parmak ısırtan Japon casusu "'\ 

YOKOHAMA 
----------- - -- No. 112'--' 

Tiırkç ye çev:ren: tsKENDER F. ShR'l'ELLi 

Sigara satan genç kızla r sık sık masamızın 
ön ünden geçiyorlardı. Hisso birini çağırdı 

l 'leSO içerı.~ gWı.ek istedi.. İ&ru? 1 
l<>p Jan hey'<"t •.inçle kap:mııOOao 
ay J dı 

}J 'J yavaş;a kapıyı kıap-.dı. 

- Hayırlı bir .iş g<>rdük .. 
Bt.--r.1 kcnd.ir:Di. ka:ıapeye attınlC 

Evet, Zamıed<riın ki, çok m.emı
mtın ,_,~dull.ar. 

- Şıiphesırz. Çıiıı.kıi de:fterde .ın 

ce-:ar iane veren kitnse yoktu. GO
zWrıc ~lışen re.ıtaro,ı~ beş d<>la<ı geç
m>ycrou. 

- Neyse ... Boş yere heyecanlı bir 
koç dalt:ka ge~"irdik. ~ olsuD. 

R""° ooğulıkanlılı.ğun muhafaza e
oert'lc 

- Ne yapalım, dedi, -.)'Qt'h bu• 
1wı»ak lbımdır. Hele şu \-aoplln 

Pi b.n- kot.re 9"1.ô.mctlc bit>d.irebilısem.. 

* YEŞİL FENERLİ LOKAN'l.ADA.. 

O gece IJIUZi<ıh bic l<ık:Aı>ta.da ye. 
Dı-tk yiyecek~ liis!ıO, 

- Şimd ı boı..im yermw.dc .JııgiB:ı 
ı;;ı usları ol.silydı, avuı; do1Uliu para 
S<ı.rlec:icı;ck e""enirlerd • H~lc 00.,le 
bi.J'l "k bir muavvaffal!iyet temin e
dmca acıinıl>.l!Ür neler yapmalar, ne 
mt: .. I .. tiaora, ne &ervet.!ere lkorwnıaz.
l. r HalıOıA1. biz:, sadect> mürdkh 
tıı:' ,.erde ~ yennye bHe ees.....ıı 

Uy0!1J(l, 
Lt"(ıJ. Gunduzı.m 1:l'Ç'lni..gımiz he. 

y<ea dakikayı unuırnak l.stj.ycr. 
ıJW. i\.kı;fanı Us1ıü evla:- karö.·rııoca gi
ymdll<., Pamııyondan çık ık. 

n ... aya rdum: 
- Nereye gidecef:iz?. 
- Ben. l~r.cei(in~1z yerj biliyorum.. 

Şu cıvzrd (Yoş.l Fenfr!J Lokan(a) 
d )i.! m..._.-u/ bır tem'z ye~ var Oraya 
gidthrn. 

- O halde bir otr-ya aUıyt?lmı .. 
- 11ayır .. Bwıa Jhtıy;:ıç yok. Vitrin.. 

)er(.. b~ka b~ka, yavn<J yavaş yürürüz. 
G ·ceeeğ.miz yol UZll!l ek' Ildır 

C~deo·n sa4'1ırlı "'.akıp ea.erek yü
«"fr.voruz. 

Onil üzd<'ki ı,ltl Arr.erlkalı kadın 

btzJ.ı h1zlı konl.J§arak. gıc! Yor' 
.. Ga.zetek'-rdrki reı.1let• okuyor 

m'U'5urı'? .> 
J;,vet Oku:rorum. Ve !Ula ina

n rr: y 111fn. Bi'r japon kadıru, CIJIJ'"> 
hu i h:ıLn huısusi dair<"sine kadar na. 
sı · rE:b.mıiş?!> 

«- Eoou beınim de aklım a-hnıyor 

a , hak ko L moydanda. Vi.lsorNJD 
m t. em docy21axı.aı ç:ılıp g,lmiş.> 

c- H.em de m vtf!aKıye!ıe kaça.. 
bı ı: ... 

c Guzel bh- kadtnnı~.> 

Muvatri:klyetinin scbeb şimdi 
tıı~ 1 ll)'OT.> 

-tr 
ı. kantaya vardığımız zaman aaa.t 

allı tll("iı:tu. 

Bütün eleıa1Acler y"anJIU>, OC'!.alık 

Ciındüzd"'1 fa>ıla aydınlık obnllf\U. 
Bır kÖ!;ede yer almıııl>k. 
H~~ yav~ sordu: 

-- Y<mek mi ylyeliın. İçk. mi içe· 
!im• 

Etraıtınıa bak.ındırr.: 

- Bu saat hiç kimse ycmeı. Jem>
yor, herkes çay, gazoz ic;.i'yor. 

- O halde biz de birer çay içd.im. 
Sa"t sei<Jaxle yemek yeıriı. 

Çc.ıylc.r.unrzı :ısma.rla.mışt.ıit. 
Lokontıanın .iJGi başında da birer mii.. 

z.ik ı:ahne9i. vardı. Diri aurup öteki ça .. 
1ıyt.1TOU. 

B·• .al<ımsı ıaın ortasuıda bır kii§e 
kenarında yer tutmuştuk. 

Sigara .saıtan g~ Kı.zı.~r sıit sı.k mıa.. 
samJ2ın Onlmdt..n g1?;Jyo1, fükSıt biziln 
jfb: ihtiya.r ve acaı9 1av11·lı ki~ele
re s:gc.ra sata.nnyartı!kların.ı te.llDniD 
eôcrt-Y. yfWı..llll.IZda. ciurm ı,;or.ardl. 

!Lsso bu sigaracı kıziard•n bııl:lnl 
çağı"!'dı: 

~ Bır havaoa ver b*alım. 

- Tek mi?. Kutu ile rni'!. 
-- Bir kutuda kaç tar.e var? 
- tı~ ... 
- Haydi ver bir 11.ı>tı.:, 

s,garacı lı.ız. tereduutıe Jrutuı1u 

vtrdi: 
-- F<.llat, çok w.·tıır. D'l<l<at edlıı>iz... 

Fa.?a ~e bıışlıırsanız, dİftta;i

yoı ıdllr. lb tar gelir, 
1!..tE.so gulürIEedi: 
- Ne o? Burada 01<.ıuıır.ek ;r..aı: 

nu:'. 
- Hayır. }'altat, çok ökısürenl<!r.i de 

fazJ:ı tutmaUi:ır bur~da. 

Ger.ç iuz, bizim yabancı oldui;.,.,,.,,. 
zu ::ınl.a~ınca, ş.u izalrctlı veım.lye mec. 
bur cldu: 

- BUTaya öksü.rliksüz, sağl'-'lll iD
sınlar gelir. Ga-Letei-crde .hiç ok.ıanıadı
mz mı'!. c.Yeşil Fe.nttlı LoJtaL.~ sJb.
haUi ioısıınzıın devam t!Uğt bir ~
dll".l 

Güliif\ilk .. 
liı~ pürosa.mu ya!tiJ: 
- Garip bir telkin. Hiç Oksüriigüm 

yokken, şJ.mdi mütemadiyen <imür
m k ~t.iyon.ım. 

·- ~nli:ı.rm tesir alt;.nda kalma-
malmı kabfl 1Tli?. İşt~ hE'nbm de Jx>ğa .. 
zıma bir gıctk girdi 

IJ.ııfif bati! ök::sti-rdum.. 
Hl.S!o da ö:.a:;ürdı,:. 

Et:-aftaki.ler bize l:a.ktılar ve ka,ı]a.. 

rı.r. c.a•.ara.k homurdandılt.r 
ll•soo n.clı.-ınOOı .. 
- T'db,atle mtıcadele edilır mi? Ök

suruğe ~1 na.stl ln.5.n1 o!:ıbilir?. 

Bu •ır-•d;ı. yaııırnızc!m geçen g"""'6 
y.o. v~ç:ı masamıza eğilc.ı.; 

- Merok etmeyin! B•l!.ı kİ, alo: 
JD('m.}eketln yabancısısınız .. 

(Devamı VK) 

Yangına karşı sigortası olan
ların dikkat nazarına 

G-erek Mnl gerekse mobi.ya, ev eşyası, zatı eşya ve her nevi ticarl emtia 
ır.a :ıe, al:atu ~vat ve saire fiaıt.lerinde malıısCis derecede husuıe gelen teret~ 
t;ı h el· y!E', Tüırk:ye Sigortacılar Oairei Meı'k-ezıyesi, mQliaruım yangına karvı 

o!ctr. si:orta bedelleTir.ı kıymeti haz.ıraları ile mütenasip bir EureLte arttırmaları 
bum~w-w alakadarların naz-arı dikıkatlerinl eil.emmiyelle ce:Lb~er, 

~s:ıoırı.. bir gayrı men.\ul veya. muhteviyatı 10.000 - Türk lirasını sigor
ta ecl;..miş Dllll' da yanguı vukuuııdıild kıyl!let: 15.000 - Türk Ji.nısı olılra.k 

tes.b ~ eaılecek olursa Sigorta kua:np&.ıJtra sı, b!nanm tamamen ziyaı halınde si
gorl~ .mukavelenam~ umwr.ı wartlarıoa ve ı:ıer'i kanun! hükı..im1erc tevfikan, 
s'gort<ı sclıib1nc an~ıt 10.000 - Türk lirası Odiyect"ktir. BiD.3. kısmeu hasara 

ugrt.d1"1 taılcd.il'de, sigortalU"ml k:ı.nnpaıryadan .a.Jacağı tazmlnaı:, sigorta edilen 
malın yMıgm tmındak- k?)"meille sigoıria. ed~miş olanı kıymeti aras·nd:ık; nisbe
te gore hesap edilecek olan p3radıır, yeni ek51>er ta.raOndan usulü daLreslnde tes
blt edilecek oları basar kıymeıınin ıkl silluoüdirr. Bu suretle sigortalı her iki 
abva!de alacağı tazm:ir.&ila ne s!gr-rta et "nilği malı yem.ileyebilecE'k ve ne ~ 
vakl hasarı Umamiyle tamir ~ttırebilecektı:. 

Bana binaen. yangın vukuunda. aJ..akadarlarln bu Cibi malızı.arlara maruz 
kalmsm~k\rmı temınen 'IU!okiyc Sigortacıla.r Da;re.i Merkezi.ye!!, mmnalle)'hr
min eraval, eşya ve nıa;.erinin sigorta edilmış olan bedellerlrıi tekraı tetJtik 
ederek blmların hali haz.J.'l" kıyn.etleriıı.e göre tezyid'ini slgorta<:tla.nndan iste-me
Jcrhıl ehemmiyetle tavsiye eder. 

( 
BÜYÜK ZA BITA ROMANI ' 

~ara Kapı Ci j_ 
1 

YAZAN: ' N 1 Çev.rc 1 

' 
Louis. Thomas o. 44 t. S A C İ T J 

- Hayır. Tahammül etJt.iğın; yeti.
§IT. Bu çocuk normal hır tip değ.J.. 

Yapl:l<.arı ho<ludu •ştı. K•ldırımd:ı. 
gurd" 01 1 beni gôr~mez\!kten geldi. 
P~ini"" koşuı> tuttum, hıo:la ceri 
donuı; bowı tokat ottl. 

- N'çin?. Sebep:uz yaprr.amıştır. 
_ Ne sebep olabilir. Kendlııi ya_ 

kalal<ımadırn. Kaçtı gitti. Bu çocuk 
del:r;in bi.risidir. 

E<.;rnüfett.lş, mbı:n Lomms bakıkm
da •öyledikleıUıti düştlı>dü. Dl'liı>io 

b· ısı mıiş?. Bu mümkün hır ı;eydl. 
Tavırları, yÜ2:ÜDÜ bir boyun aUc.ısıyla 
tırtır.ek, siyah gözlük taşımak .adeU, 
crnayet işlerinde faz.la alaknsı, gar.ip 
makal<>ler!, kafasında b!r tıoızuldt.k 
o!duğurıu ~eriyor. İll'S8n içinde y3 ... 

şadığı muhlt:n te!irlerlne k•pıJn-. 

1 
- Fvel, vaziyet garip biı.· ıek.Cde 

ayçınh.nı.yoc. Gelece1t. Lüsha için size 
heyec:-an~ı bir t.cblig v;J.d{'dlyorum, İ. 
zahatmıza teşek!kür ederım. 

1' hl bu cevaptan \': ir ~ey a.n.l.ame.dl, 
Acaba bu Başnüfehlş de mj aklını 

bozdu?. 
iV 

SAAT 16 

Milfettio ll!ariM, F> ;müf<ttiıln Tor
ka1113y'a telefon ediyor: 

- Bu ıati.te ned-"?a. JC&p ebll". Beni 
tevki! ettiler?. 

- S!zt g- isliyordwn da Oll,. 

d<in. 

- İyi aınma, şimdi emn!yetc gelm.i
ve vaktim yok. l\'lü.-rıkln':ı:ıe ılı. David.in 
.evıne geUn!z or-dCla gi,rUşJ ril.z A.rshwru 
btrlduruz mu?. 

- Pek Al~. O~a 'tlcceğ\ın. JW!hur 

• 

BAŞ , Di Ş, NEZLE, GRiP, RD MAT iZMA 
Nevralji, Kır ı klık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

leabında ı:ünde 3 kate almalıi lir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz, 

lstanbul Sucular ve Küulsuz 
Meşrubatçllar Cemiyetinden: 

14/2/942 Ça.rpml>a güıı>'! oaat 10 dan 12 ye kadar 1'ıplanWıcağı ilA.n edilen 
sene.Jik kongrede eıtc..x·iyet bllOJI olmadıilınd•n 3 M&ıt H 2 Sa1o gün ti .aa.! 15 den 
17 ye kadar Tüıibede Bab!all cııılıı!eslrw!e ıo No. h Faıaf Cemiyetleıi blnasında 
lopJı.rulac•ğı illin olunur. 22 Şubat 1942 

BVZNAME: 1 
ı _ İdaıre Heıy'etıDin mesai raıporu,b..abMın te~le İdare Hey'etiniıı 18.00 Proçam, .., Memleket Saat A-

yaırı. 
ibrası. 

.2 - Cemiyet nlzamııameslnln UdiM. 
3 - Mllddetinl b:tire:n üç İdare Hey'etı taas.ı il'eril>e oeçlm yaııı<lm:ıs:ı. 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

19i Z İKR A MİY E PLANI 
BEŞİDELEB: 2 Şubat, i Mayıs, 3 Atustos, 2 İltlnci!e:rln tarih· 

lerlııde yapılır. 

1942 IKBAMIYELEBI 

ı adet 2000 llr:ılık=2000.-llra 

1 
4.0 > 100 > = 41100.- Lir:ı 

3 • 1000 • = 3000.- . 60 > 10 =2MO~ > > 
2 • 750 > = 1500.-- > 
3 • 500 • = 1500.- > 200 > 25 > =5000.- • 

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

""°~'"' 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından: 

Okulumuz talebesi ilrti;yacı olan 5723 Lira 60 Kuruı; tahmin bedelli 349 çift 
l.skaıyı:nir Gümt.işsu,yu Yüksek Mühaıdis M~ktebJ Mııhasebesmde toPl•nacak o
lan ı..om.l~onıunuzda 2/3/942 tarihine rast.ıay<.tn Faz.arte:si günü saat 15 de iha

Je;;i y•pılmok ılı.ere kaJ."llı zart usueyle eloslltmeye konulmuştur. İlk tcmlnat 
429 27 Llr•dır. 

Istekl.ilerin şorlllameyi gö.rmek ve ilk teminatı yatırnıa.k !.'zere eksiltm<!den 
bir gün evveline kadar Beşiktaş Yıldızda bulunan Okulumuza t;elrnıelcrl ve ek
siltımc &ünü de Yiiks.,k Mühendls Mektebi Muha..cbcsinde bulunmaları 15zımdır. 

2~90 5;;,yJlı kanun.a ~rtnamede yazılı ahkam ve bt!!.geler1 ihtıva e<iecck o

lan trklil mektuplarının ck:siltmed-cn 1 saat e\'\"Clirı.e kadar makbuz mukabi... 
liııd~ Komlsyon Başkanlığı.na verilmiş bulunmas~ şarttır. Posuı.d:ı. vfiltı olacak 
~Pcık oeı.,. kabul cdilır.ez. (2212) 

z.ere 1.-cui:at şu polis~ eın r ver.illiz ya
kaım brraks1n. 

- Pol~ Sm.ith, ınü!€;~t şı serbest bı_ 
rak. F fiat yaıkabm•s g. ı ıo.poc yat1.. 
Bu 'b&na Luun A .L mı. l'les'u.li-
yctl ben tiz.etime ... . ı.1 m 

- Fiika. Oen bu.rıda 1 bır şey ~ 
}amyYOTum.. 

- D<-'ha oorn an' 
- Pe-k fi:..3. Mü!.t ~ ... veriyoru n. 
- .!\.ta.J.bol, ;şu gat~tıccJ. Lon~nıı;'dan ı 

sakN11rıı:. Ilerl! galioa. çıldı.rm.1§, I 
- Çı.i.c!uımış mı?. Bana v.ız gelir. Si

zi tl·k] ıyoru.m. VldediyvtsUll'\.l.Z değil 

mi?. 
- E"\.·et. 
_ Güızel. Bir şey daha Galiba be_ 

rum n~ı c>.~'12"' kayboldu. 
- Kl;anlınız mı?. 

- Ewt. Savoy tiyal:ra•wıda aktris 
DJrtı..h. 'felcfon ett.:n, evde yoktu. T
;yatı· ıyı. sordw-::, .70ıt ded:ler. Rejisör 
dt.: C"D<!:. ede. Buc:ün c;.:roen sonra m<l.
him rnn<J.evuıart va 'Cltr, biç b:rine gı.L 
meır...ş. Bi.r ar ,fı3..a:ı;z fen ol!J.az. 

B:r şeyden mi korlı.'"Uyorsunuz?. 
-· n: l yorum .. mına. ko.ricnıak 61· 

r<.ıSl r E hayd1,;.~ .uı · f1 müth ~ bL.· 
kı.: r.u o d~ ·~ıu t m.\°\ ur edcmeZA•
nlz. 

- Mernk etmeyın;z, bizzat m~-ı:u~ 

başlı bir lli:ı1iyeye vcrıniz 
- l'<kl. 
Başmiilebtlş Torka.rıay'ın telefonu 

bl.il.l'lkı~c:n yüzü gf'T'Jkli. G:ıliba vazi
yet tok fena ki !düf..?tıi, l\Iaırib:l kenı

d.i.;"'!!ı acele yanbm.a çağtrıyor. 

v ı SAAT 18 İ ÇEYREK GEÇİYOR 
-· Kotk.m" ku.ım. N;.şanl cı gördOm. 

1 Yaıın stıbah gidip f<lreb!Jirsuı. 
- Nerede?. 
- Rc.undJ.lng Hast.ahancsln<le 78 m.ı.- 1 

m:ırah odada. 
- Merak ehmeyiniz. İmanlar tela_ 

kC:tl.Er,nin ağl:rlı.ğuıı hep bUyü..tü:ri.er; 
b·wdan hoşlanı.rla~. Bôylelıkle kfflr 
diJef.jır.e daha fazla alaka gösterile
ceğini diliJiJnürter, 

.w1is Tcdg~ güliimseyo:- ve karşısın.. 
da oti.lran Flor~·E' ve ann€sine ba 
k~·ordu. • 

K!fl.ın annesj sord:.ı: 

- A'!'!thurr'un başına ne gelmi~? 
- Ma.rib5'nm. ıuz.:ı.gl"'Hl diliınüş. 
- Ne diyorsunuz?. 

- J-.rakikaıt bOyle. Mütettı..; Mat'ilıA, 

Arthu ·u kendi evine çckm~ş. onu öl
d r<k lstcımış. Fakat $Ükur ki polis 
vakt'nôP: yel"şnll.ş . 

- ?vtüfettiş Ma:ib~ bir cact mi?. 
- Evet. 

· ~vki.L etr•er mi?. 

18.03 Mü.zilr: Rad,yo Dans 0ı1tes1ır;ı ... 
18 41 Konuşma (Ziraat Saati). 
16.55 Mü2idt: Fa.oıl Sazı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve Ajanıı 

Haberlerl. 
ıo.H Serbest 10 Da.JOk•. 
19 .55 Müzik: Meşhur Kadın Sesleri 

(Pi.) 
2C.J5 Konuşma (Tabiat Ana) 
20.30 l\lü:z.ik: Karı,ıı1'.: Şarkı ve Tüır

lkıüler. 

21 l!i Teımil. 

21.3[i Miizik: Be1hoven - Piano So
natJ.anndan, Ç.Uan: F.dvardı 

Zudmno:ver. 
2Uo MUzık.; Daus Müziği (Pi,) 
22.40 Memleket Saat Ayorı, Aj'12'.ıı 

Haberleri. 
22. 45/2ı.50 Yııırmki Program, ve Ka. 

J>idllıl. 

Askerlik işleri: 
Bc')'<lglu Y erH As. Şub<sinden: 
336 Doğumlular ve bu dogı.ır,Ju.ı..r.L. 

muameleye t.iıııbi olan.ı.an.a. ilk ve son 
yoklanxısı be-raber oJa.rak Şub.:ıt ay.ı.n.Lrl 
çı.ft Lıinlerln.de yapılmak.tadı.-. Ve Şu
bat ay?tJm n.ilıayeUne lMtd.a .. ~ dtvaın e
decek.Ur. Henüz yoklamaya gelıniyen... 

lerm bir an evvel y-Ok.l<;malctIJnl yap. 
tırmaluı, (3200) 

+ 
Yedek Subayları YoklaJT'-"Y• Dovc<: 
Beyoğlu Yerli As. Şu-oes.ndtn; 

ı - Şubemo.de !k.Dyıtlı Yd. Sb. ve 
A s. Me. larm 1942 t.ıenesi yoklam.65111a 
lli Şubar 942 gün:.ı başlaumıştıır. 14 
Maııt 94Z giin'ü sona er~cek tır. 

2 - Yokla..-naya telirken ber.berle
rinde 24X34 eb'atıuıc ... b1rcr sarı za i 
2 vesika fotografiyle uü!us btivıyet 

cü?Xianı .Askeri h.izJnet vesıkn.Jarını, u ... 
mumi ahvali E.lhhiye ro.porlaı ını, <lak.
tor, \•CtcrlDer, ecza.1.:ı ve d~lcr dip. 
loına ve ihtısas ve:illmlarmı birlikte 
getirect!k..ıerdir. 

3 - ·~iolcla.nula.rı. e..~mda istetJi•len 
maltJ.rnntı şifahen vt:ya mektupla blıl.

dinnemis ve şubeye gelerek kayıtları
nı yapt.ırma:rruş olan Yd. Sb. lıa.rm ve 
As. Me. !ar (50) lira para ce-"'1SJ<l<> 
çarp\Jrılacaiı.'t>r. 

- Bu yakılamanın Muyısta yapıi:.ın 
maaş yoklam"81.Yle biç bir al.1kaoı yok
tur. 

5 - Temmuz 942 tarı.bindt;• ya;; hadi. 
dice uğraya,.ak Yd. Sb, ve As. Me, kıc 
yoklamaya gelmege met·burriurlar. 

6 - Taşrada bu!unanlar bulUlllduk
lar. mahollin As. Şubelerine bir ~ 
lekçc ile .mti.roca3t: t:dec€k1tr veyahut 
taohhütlü mektu,pla Şubedeki dett.eı

ııra ı:umar.:ıszru bil.d.irerc.ıc ve tl"rccm.cl 
ha·lic A!i. vesaik suretıerinı göndere
cek.lcrdtr. 

7 - Evvelce yas !.addinc ugra~ o. 
lan :.oı doğwııhıla.r dahli ila 313 uo
ğumlula~n 313 dahi.! D.ı. Cv. ve l\1k. 
ile bıluırrw:n Deıniz ~ını!Jna mcm;up Sb. 
l:.ar bu Yakıiam.:.J.arını y-aptııacaklardır. 

8 - Yok.laTIJ8G'a geleceklcrC..n: 
a - Halen gördtiJü ış \'e mem'1.l!"i

yctı ve ık!.a.metgaıı adres~. 
!.ı -· Tahsil dıc.reces.1. (l\1ez.uı\ buılun

dug• nı<ktcp d;pıoma H eh.llye1'uame 
suretleri). 

c - ı.ıühendtsı ve Kmey~kerkrin 
hangi §l?OCuc .. htı.s~rı bulWl<İugu (Su 
yolu, elcktrık, &ın.,,yi \'S,) vcsaI: .. su.. 
rt:ÜC.Ti. 

d - Doktorları:ı dahili, harıcı, kul 
vs. ı:•tısas..tarın:.n vesil~.:ı suretlt?rı. 

e - Yi:lbancı dıllı.;rdcn h&.ı.r..ıl{;İSİ.tıi ne 
dercccy, kad blldi,ıı (Teı ccmc ve 
teke 'im:ıJ 

f - .Af'kerü.ğinde gv .ıgu .Kurslar. 
g -· 5 ve 6 dıc-recectcn n.._ lü.l o1an,ar 

ma.ü~~yet vc-sık ... Uuı ve yas had.dine 
ugr;ımamı~lar k~imil;;-n gelet:cklerilir. 

ıı - Müeccel veya sevkler.ı.. tehir e
dı'.lınıiş bulwı n 5~. ve As. Me. ların 
mi.ıcccel veya tehiri. ::.cv-k.li bulunduk!l.an 
vazJt:lerine halen dcv:ırn etmekte bu... 
lundultds..rına d:ılr fotoğraflı ve resm.1 
mUhürli!. birer vesika getiree:eklerdiı-. 

ırı - Yd. Sb. ve As. Me. yoklama 
gıl.nlEr; aşagıda yaz.ılı günlerde sınııf 

ve rülb(' sırasıını takıp edec.:tklcrdir. 
lG - 17 Şubat f'l-\2 gOnU Ge-nera1, 

Kur'l'Jı~.y, P. A!:b. ıa,-. 

18 - 20 Şu.bırt 942 g<uıU Tuh. D'~ 
11Jb. Ecz, Vckrinc-ı·, Kin yakrı Sb. Jar 

21 - 23 Şubat 9'11 günü I.v. htih
kitnı, ~.luhaberc, Su·,,rari her If:tbedt?Jı. 

~4 - 25 Şubat H2 giirıü Top, öı.;_ 
mc, T;ı!dak, Büyüık Küçük rütbeli Sb. 
!ar, 

2~ -· 2'I Ştıbat 91·1 günü jondarma 
II.:p Sonayii, KüçüJ< Bi•ylik rütbeli 
Sb l.e.r. 

Tarihi Tefrika: 28 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan : M. Sami Karayel ....J 

Sümbül ne yiyor, ne içiyordu. Şen, şak
rak kız, dertn bir sessizliğe uğramıştı. 

DUırnluş ağa efE'IJdisi<nıe vaziyeti 
.anlatmıştı. Çok :lleki Ve ~k 
blır şahiyet olan efendı haızıı:etlıeri 
A:rstın.ı, daha içeri g;rer ginnıez, 
tanımJŞtı. .. Ayağa kalkıp y<T ver. 
di Ne de o.Isa y ann ı r. İmpaıraıtorıı 
idi. N-e clur, ne _olmazdı. 

Arslanla AJ<şeın.se•.tin arasında 

tıpkı Malatyada ol".luğu giıbi an
~aşma haıSll olmuştu.. . 

• •• 
Arslanla maiıyeti K1yseri, An

ilmra, mha)'<t Eskişohire gelebH
:mişlerdi ... Biitün yo)ıarda ist±kıbal 
için li\:zıın gelen t~ilM yapııl
ilmo;tı. Şiınııdi Elslı.~irae büyük 
b:r Yörüık aşiretinin· içırıde İz. 
•rliki ba=~k ve zapte1mek 'çin 
~~i!frtıa me!jgu'1 ;,ıi. Bilcci.1< -
iİncıı;öl ydliUe Yen~hir üzcrııı. 
ıden g;2!Jicc bq yim atlı ile İzııj_ 
•ki bası:p bir anda zapte'tmek için 
haız.ırlaneyordu. 

ıx 

SÜNBÜL NE ALEM.DE 
Sünbili Arslandan ayrılldıl<fan 

sonra bir güri mat'Clmi'll ın•uU1.afa
za C'Cleb'tımiştıi. Ayrıhk gccesin. 
den ıtibarc.n .çin i .·n aığlımuya 
ve ıJ'ırap druıymyıa b~lamııştı. 

Bir ~ok kercleı· balba evine dön.. 
meyip Arolanın aı kr.sııırlan yola 
~ek ve ona yetişerek hir.leş
:ınr:fk arzuQarım ~fü.k'le yene. 
M~<tı. 

K.öy;üne döıldiiığü zama,n so1. 
mı.ış ve çok zayıflamış b r halde 
idi. Babaı;, Df'.:nı r Ağa i!<ıflLDın 

günden güne s<>l.duğıınu v bu. 
m.ıtn ölüırlle nctice~entceğini a11ı. 
:lamı,,ıı. 

Sünbül ne yiyor ve ne de ıç _ 
yordu. Şen, şakrak kız bjr SEssiz.. 
liğe ıığr2muıtı. Köv:ün delikanlı.. 
!arı artık gfuel SlinbüJiü çeşme 
başınıda görc-rnez olırrın>.~lardı. 

Demir Ağa kıızmm derdini biil,. 
m yordu. 0.r>dan baŞka da bu der. 
de Jcimıse agah degildi. Acaba 

Arslan ne yapabil:m:•ti? İzn'.ke 
vnl'mış mıydı?. İstiyorlardı li:i üç 
b!'ylenrııden Domirtas Ağa ve 

maıi ye!, iS)·an etm' ':- 1\1 1a y:.ı A ... 
tabc.•K~n ka·tı1ctltı·ek hükün1etir ı 
ele geçi:ıımi~. Bu haller n~ de
Mlet <diyorJ.u?. Gelen gecen .voL 
culardan uıncak bu kadar lnher 
İalab' l•rr.R;Ucroiı. Gün!~r gl'Çiyor, 
ne AcsLandan haber alı)'or ve ııe 
de SiinbiiJün ıstırabı diniy'>rdıı. 

Bir giin dört ati> Danir Ag". 
nın konağımın önünde du.rmu.,.tu 
Ağa, bu yabancı atlıların kın 

ıcf.l .u,'.tunu '•.>r'<l!ullJT\ağa mtytlan 
ka.'madan onlar Demit- Ağay, a. 
raduklarını söylediler. Ağanın 

ırrı;tıhafıziarı. uııları büyur 1.: ~ip 

.iıçeri nl'dı'.ar. Atlıların eU"'~'" 
!koynundan b ı- zarf çıkarıp Dr
miı· Ağaya. ll2<lttı. 

Kiığı11ta f(Un!ar yazılı idi: 
•Gayet manremctiı-.:ıı 

cKılıç Arslan İznikıte inıpu.ı • 
loduğ;unu 11:5.n et<Ji. Bizler de Ma.. 
J.a.tya, Srvas At;ıbekı..,r·ni kaıt'le. 
derek maiyctimôzle hüikı'.ıımct< 
hakim ofdıj]ı;. B'itün Anadolu bir. 
leış:m;şttir. Sııı!Ytan Arslanı.!"" a !.. 
dığım emi.r muci'b nce bunu sırı." 
bikJ'i,.m<'ğe memuruırn e~enc\iım. 

Mahtya Beylerlbryı 
cDcmirtaş 

D01ıilr Aga mGSelE1Yi anlaııuoı-t.. 
Sevincine p.1yan yoktu. Hemen 
ağa1ar•na m ·safirJerini agu;aın<l .. 
!arını cm!'Ctti. Sonra k.osa<'a \ kı. 
zı Sürıobüfün yanına gitti. Gül, . 
rek Sü.nlbüle rnektuıhu ve;:di. Siir .• 
bül babasımıı bu telfu,.ı!ı Jıah'ne 
b r mana "ernmiy<ırdıu. M.ktıubu 
ae<'"leo okudu. Her kerime, her mim. 
ie Sünbüle bir iksir Wsiri verı. 
YQrdu. SünWl, gözlerine inanu
mıyor elinde Mriye titriye l·u1-
tuğu mektubu iistüste olruyor ve 
sevinç p•ları dökiivoııdu. 

Po'ki amana, ne olacdk'ı? Bu 
bir haberdi. Bun~a ge;ı veya g1t 
diye bir emir yok{u. Bu ıı,,~ J • 

ve yalnız ge~n geceleri dr.ha n 
k.adar ııfünab1ara u.~rı!Y'a~akiı? . 
H im s:mdi o Sulta,,dı. Siin'·ı 1 
bir köylü kıızı dci(ll mi?. 

(J)evam.ı VP. .. ) 

Bugünkü Lik Maçları 

F. Bahçe- Beykozla, lstcınbuls or - Sü
leymaniye ile, B e şiktaş · Taksim'ae, 
Galatasaray - Beyoğlusporla, V fa d a 

Kasımpaşa ile karşılaşıyo,. 
İstanbul lig maçlarırun ildnci 

devresi maçlarına bugün de Ji'e
nerbaıhçc ve Şeref stadiıl'rııııda de. 
vam roilccektir. Hafta içinde ha. 
vaların yine bmlenbire bozması 

bugünkü ma.çlann belki J:ııiır kıs

ıınııım t.eh:irine sebe;ı oallbiılecek.. 
tir; fı.ıkaıt asıl tesi!ri, oyuınların çok 
zevksiz cC"reyan•ma ve bu yüulen 

aliıkastzhğına olaca.ırtır. Bugünlkü 
k.arşıl&\(mahrdaaı İstanlbıılspcr. 
Süleyrnaniyc ve Vefa - Kasın1paşa 
maçları Fenu stadında yvıpılacak.. 
tıT. Her ili rnıaçm da çıok Ç'eltin ge. 
çeoeği ve neticenin Vefa iıle İstan
il:ıulspar lehine biltıebi!eceği ta.hm.in 
o}unaıbilir. 

Şeref stadmclaki rnaçl= bfil-in.. 

cisi BeşiMaşla Ta\ m aı• mı. 
yaıpılacalotı.r. Buınun , :kiı ,kıraK 
Beşiktaş lehine bit:r~i t.bıi·lı 
1kinci kıarşıl~.şma iıc.ftaııı , t "ôS 

maçını 1ıeşıkil c1mektEdii· kı o cin 
F en-{'rbahçe 1 le- Bı.:ykuz t.ı .. ..,ındu 
oyııan1>eaktır. Vak;, bu vJır.~n 
Fener lehin~ bittme•i •ahi' ~;; iil'. 
mckte ise dP. 1buımın h.r ha\•ı · ,. 
olacağı da a~Hcirdır, 

BEYOOL U HAT • ·ViNll\ 
SPOR MÜSA-:\IETIESi 

Haılkcvlerinin 10 u " ı;·c " . 
mü münase!ıE>tile bugün B ı. .t 

Halkevinde 'hüyüık bir spoc· ·11 • 

sameresi haz1rlanm~tıı. Bu r•JL:w 

samereye saat 15 ile başlaı a'<
tır. 

Beklenmekte olan 

POK E 
Traş Bıçakları Gelmiştir 

DİKKAT: POKER TRAŞ lllCAKLARl 
Per~kende olarak bi.ıtün TLır}.iyede 

5 KURUŞTAN Ful 

--- --- --------
Otim~b\I sa.uo.yii Küçült Biıyük rU!>
bel: Sb. lar. 

3 - 5 Mal'\ 942 ı.ilnU Deniz, De
miryolu, Hnvıa, Harita, her rü'l:bede 
Sb. lor 

6 _ 7 Mru>t 942 günü Hesap Memı>
ru ve- Mumn-e-1e Men1ı.ı.ı·ları . 

8 - 9 Mart 94.2 günü Askeri H~ 
kın1 v.c Müşavir, Atızıka, İmaml.ar, ve 
Esn;:ıfat1 

10 -· 11 Mart 9•2gLnıi Pi(rade Yb. 
Bnh. Yzb. 

12 - 14 Ma'l't 9<2 
U,tgm. A1pn. Tgm. 

güniı Piyade 
(2715) 

Şehir Hyatro.su 
TEPEB, .. 71 Dl<lı.iH 

KISMINDA 

Bu akşam suat 20,30 da 

RtiZGAR E S l N C E 

iSTiKLAL 
K OMEDi 

• 
CADDESJJ'.'DE 
K ISMINDA 

Bu akşam saat 2•• 30 tla 

BiR MUHASİP A~ANJYOR 

BRONŞİTLER E ~lTR HAKKI EKR[ M 

Sahip ve B:ışmııharriıi Ete.m İzs et BF.NİCE - Ne~riyat Dirl'ktöıü 
Omlet KARABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 


