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EN SON TELGRAFLARI VE BABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESi 

AVRUPA YA 
TAARRUZ •• 

Almanyanın fngiltere
yi mağlüp edebilmesi 
nasıl bilfiil İngiliz ada
larını almasına ve lmpa
rat'lrluğunu yenmesine 
bağlı İse müttefiklerin 
Almanyayı yenmeleri de 
Ancak Avrupa kıt'aaın
da filen harbe tulu§ma
ları ve Almanyaya gir
meleri ile mümkündür. 

!!.'"an: ETEM iZZET BENiCE 

İngilt<redcki K'tnada kuvvet
le.i kumandanı, nıütıcbkleriıı Av. 
•upa karasını istila için bir plan 
haıırl:ıdıklarıru , bunl!n ~iıı BrL 
lanya adalarıru üs ittihaz ettikle
~ini, en küçuk teferriiatına "kadar 
ıncdennıiş bulunan bu planın 
ılı riıaJ tatb>ka ge<,irileceğini ha.. 
ber verıli. 

ICanadalı kuvntlc.'r komutanı. 
•ıın vcrdi(:i bu haber bu sütunlar
da vakit ı.;akit ilcTİ:Ve sürdüj:,rilmü.z 
b~r noktai nazarı ·tt·yid etnır,kte.. 
dır, llakikaten, nıiillefiklcrin Al. 
ınau~·n,' ınağlüp cdebihnelcri an
tô!k .\vrupa krt'a,ında fiilen har. 
brtnıeleri w Almany:.ya girme. 
leri ile ınüınkündür. Bu böyl~ ol-
d .. 'h 
~ıgu gı i Alnıanyanın İn;:iltcre .. 

Yı nıağlüp clmc'i ..ı ancak Bri. 
tanyn adalarını istila cylemt'sİ ve 
~n~iliz. İınpnrator!uğLau yıkn1ası 
11e kabildir. Kaldı ki, simdi '1ih
,.~r ~İn zafer rtava"it daha geniş 
hır ka~ro için ~İrnıis \.'C (Aa1eri.. 
kan - lngiliı) Anı:lo • Sakson İm. 
Paratorluğu..nu )·enıne~ gibi mu. 
?zıan1 bir iıktid;ıra ı..ahip o1ma:rı 
u·ap ,..ttirıni~tir. 

Kanadalı lrnv•ctl.r Komutanı 
:'lltnayghton"un hu if•ayı yapabil. 
ın !' !n" ısuııda D< dcrre ·~ kad:ı.r 
· nlclhı) t>llı uJ<luğunu f>ilm.i."oruz. 
(•f't· ı:~~ len A~rurıade. n1uharebc 
vr nı~~adeleli tas:ırlı~an ve son 
tefrrrnatın<ı kadar iı c~Jen . b 
1 • /. .. - mı~ u-

ZİRAAT 
Seferberliği 

• 
Başvekilin Reisli

ğinde büyük 
bir toplantı yapıldı 

' j sıNOAPUBDA 

Hareketler bir
1 

durgunluk dev
resi geçiriyor! 

r 
Almanlar 2 
milyonluk 
yeni bir ordu 
hazırlıyor ! 

ı LiBYA DA 

;Mihverin Fas 
yolu ile kuvvet 
aldığı anlaşıldı 

Anka_ 11 8 ( ı'f lfon'a) &ti-
'.(kilim:• Dokto, J<e!ık Saydam 
r tı•ı Cu.:nhuriyc~ ~-! • .tJ: R::.rtisi Ge· 
nel Meı-kel'inc gf:!P.r~k f-arti G<!
n<.·'. Seık.reterl .Do!~.vr rık.ri Tuzcr1 

'J 'cart'"! \pak.iii ~u Jaı. Ökıııcn, 
z,rartt Vekili :.\ofuh:z:; B11uııc1ı 1 İk
t;:;ıt \ 7eki1i Sı.rcı Ua)' Cumhuri
yet HRlk Partisi Umumi İdorc 
Ii.t:·J'Cti Azası Afyon Meb'uısu Şev
ke: R<j~tt Sakıı>v~L.t, Zoogüldak 
l\.-ı.cb'usu Atı.f Kuyur.aok, Cunıhu

rı)'tt 1\Ieııkez Baı'k..:.tsı Müdürü 
K€rr.aı Za.iıln Sunel ve- Tt.>prak 
~c.ıhsulleı:l Otl>i Uır.unı- Müdürü 
Ai}(;en Bt'llgi'den nı:ıteşekkil bir 
tı,pl:ıntıya rly~et rtm~l<r ve is
tJl!ali arıt,.rma yo. lnıdak.1 zira~ 

::ıt:!erberU~i nıii:1;1! ebl'ltiyle geç 
vakte kada.r l{ürfr.~:rrıc•lerde buJt;'"' 

1 na•ak ge1"kcn k11 ar:ııtJ abnışt.af'
d.ır. 

1 

!Koyun kesmiyen 

1 

celeplerin hay
vanlarına yem 
verilmiyecek ! 

---·---
I VALI MUAViNI 

t Va M~~m ~·~~c~K~~ ~t ~· 1 
h:ı'k.k::cr':a bir muhamrimn.e §U ı-:a
h ... tı vPnr~t r: 

- «T~ ıptancılur yin~ nartı .;rttr
m;;L{ tıy< rl ... r. Halbt*ı ortact.:ı n.irfu. 
;; .. tı!~!1'1t.·aK hııç bir ınük . sebt•p m .. v
C1;, ohnaQ_-ğmdan narh &J•'ııyr-c ar~ 

(Devamı 3 üncll S.hiledeı 

---··---
Japonlar taarruz için 
icap eden malzemeyi 

hazırlıyorlar 
Saygon 8 ( '..ı\ .) Sıngapında. 

ki harekcfa~·r bir durgunluk dev. 
re$ geçnl,yoır g·:bmr. iııgo~ti-ı.!ler, 
talwlye gtilmesi'lle intizaıreıı mü. 
dafaa vasıta.larmı a<ttınna.kt:ıdır. 

lar. japorıl'ar, hücuma g~ek i. 
çin >acp eden rnalzcımeyi hazıırlı. 
yo~la~. İngillı'.rıtler. topçu dıiicllosu. 
nun çok şidd'e'tlli oılmadığmı söyle. 
meirtcd!ib.'ler. 

SOVYET 
FiLOSU 

---•ı---

Rumen sahillerini 
bambardıman etti 
Londra, 8 (A.A.) - Almanlar, 

Sovyet ordularmın ileri b.ar~kcti. 
ni durdurma~. için biiyük gayret-
lcr sadctmektedirlcr. Bııua rağ. 

men Rusla.r mcrke,de ilcrlenıt."k. 

Mareşal Göring 
J ta 1 ya seyahatin
den neler temin 

etmiş? 

Af manfar Par is
ten de işçi top

luyor r 
Londra, 8 (A.A.) - Öğre

nildiğfoe göre, Ma.reşal Gö. 
ring'in İtulyaya sc~·abnti, 1\1. 
ınaıı miihiınmat fabrikalan 
için 30.000 İtalyan am.,Jesinin 
daha verilmesini tenun i~in· 
dir. Alnıanlar, i~gal altında·ki 

Fıansada, ezcümle Paris böL 
g< sİ.nd•n de iHi toplamakta. 
dırlar. Bıı suretle, askere alı· 
nan işçileriıl yer1nc ad;ım al .. 
mak ,~cı Rusların üzerine 2 
nıilyonhık y<'nİ bir <>rdu sal. 
mak istcmckt('()iıler. Fakat, 
Rusları dmdurmak i~in miite
madiyen ihtiyatlarını kullan. 
dıklanndan, taarruzu hazırla
m<>k i~in gii~lük çekmekle· 
diri er. 

1 Amerika~ şi hükfı. l 
metinden sorguda 

bulundu! 
Kun:veıt.Je 

1 
l..oudr<> 8 (c\.A.) 

zanıJ~dihL41 n .. gôre Roımme1 or .. 
j d·u"'1na, bpanya "" Faö yolu ill'<l 

takviye kuNv1:'tJ,·•ı gôndarillım·~ır. 
Va.o;~ıb'1nıı 8 {A.A.)- Stıımn>.": 

V<:>ls, ll ı~10şik An."Crikaııın. V:Jffl 
ııcc..odlindc • ahk.ik~.tt:ı buhnıdrak, 
Raır,ımel ordusuı:a Tunusta~ ne 
survllıe ınalzcmci harlıı~"C b<iiJıdc. 
11iıidiğin~ :ı~11.iınılat·::~~agın1 br dY. 
mişt~Y 

Yeni Mısır / 
Kabinesi 

• 
Almanya ve ltalyada 

nasıl karşılandı? 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman lla
ririyt..• Ne:1areti nanuna. ~ı. st;yli. 
yen zat, hasnı loplnnt"ındo. .\lı. 

sır Parl.1ınt n(o,!,unun dağıtılması 
lıakknda sorulan IJir suale rtva
lıcn, Almnn}a ile Hal~ anm: Arap 

tcdirl<T. Rz<>v'dc ş>ddetli çaTJll~· menılck...ılcrinin j,!Hdiılleri ufrru. 

nıalar cereyan etmektedir, M Ruzveltin il na yaptıkları mücarldı\İ _.,,,,rnti 
B.ırım'da şiddetli i • . ~c kar~ılaclıklarıııı >i•ylcmisı;r. 

mabarebeleroluyor Çan~Kag·Çe_keı lngiliz sefirıni 
Ker(te ~etiu l\lHharebt:ler 'VU- Telgrafı 

kubultn~ktadır. Alnıan ve Run1cn I talebeler o~nuz 1 
\'o.~.'ngton 8 (A.A.)- Aonerıka 'ı & • kuvvetJeri J.,11,Jarı ınc,·kilcrin- ~ 

rady.:su, Çinıc odır ''C'l" • 500 l d d f 
(Dt:\.&tnı Z ılnc..ı Sahıtede) l arın a taşı } 

n: 1 ) .ın lr 1w le ı ırt ., ba~ • 

YENİ DEMİRYOLLARIMIZ taraJır:dil'n şilm:dı <>Y naırıı~'1'lı 

Bu sabah Zongul
daktan 4500 ton 

maden kömürü geldi 
Ağva ve Şileden de 15 mo-l 
tör, odun ve kömür getirdi i 

10 - 12 kuruşa kömür 
yapan 3 kömürcü 

satarak ihtikar 
tevkif edildi 

Bugün ögle.)'c do•{rU Zongul. 
daktan Şadan vapurile limanınu
za ı;;oo ton maden ki>rnürü geL 
n1iştir. Bunun ti~ bin yüz tonu 

Elektrik, Tramvay "' 'J'üncl İda. 
relerinin ihti}acına tahsis oluna
cak, mütebaki kısım İstanbul ve 
Adaııa ihtiyarına tefrik tdilccck. 
tir. Yarın ve)'a öbiiYt,iin de Zon_ 
guldaktan iki vapurun kömiır ge
tirnıesi beklenmcktrd:r. 

Dığ1:.r taraftan .ı\ !.{\':.l ve Şile ci .. 
\-·arına g.~Jm!~iJen 'irıni h . n10. 
törden on beş tanesi odun \'e nıan- , 

gal künıiini ~·ükilc ~ehrimiu ı;tl. 
mi~lerdir. Onıı ıla )akında g~le. 
t<'klcrdir. 

Bugün Alemdağından da araba· 
!arın odun gctimıe),.,,i beklen. 
nıcktedir. 

Diğer tnraflan· Bey~ğlund:ı kı;. 
ıniircü Boğus ile J{adıköyünde ı.;; 

nıürcü Ahınct, ~ 1 urt:osmani)·vde 
kömürcü J.."'i k !'İ ınangal könıi;ri_inii: 

10 • 12 kurıı ~n 'atmalı. suç il. ad. 
li;yeye verihnis.lt·r,_ n1uhakcuıcl rı 
mevkufen yopılnrnk iner~ t"·kıf 
olunnıu~lardır 

Rakı gerine ispirto 
içen bir ayyaş 

zehirlenip öldü! 
21 yaşında bir kız da odası 

da sabahleyin ölü bulund 
Cesedi Morga kaldır ldı 

-
• 

'r------,-
unan hır pliin ,-ar ? H 

ı · · mı.. emen ı 
tnt nkıne ~t!Çİltteğind( n hangi za .. 

\"a,~: ngtcmu.: \ cr .. w lgi büJtıin onıE'

ır gi~'teııdı..ğ..,r' sôykm<.ktodir, 
Ruzvdbn Çan..Ka)·-Ş<'kc yolla 

ıl >gı b:r tel graı!it:ı An-.erikan IJ'ii. 
k\ıme::Je m Hei1in n Çin ordusu • .ı 
ve ll' 1Jüt•:rç karşı be ,;'<'dııği hüı-. 
ırıct ve hayr~hk h~.> -· ftde ec ..• 

NAH AS PAŞA, 
"Yaşasın İngil z- 1 

1 ler,, diye ba u ırdı 1 , 

ı:;wcnıınindc 'Jolln~<rd ma
haU. -inde lıes ounı~ralı evin lı-0. 
duruınunda ~ ttı> hlknıı uri 
diin boduruında ölü buJunmuıı.;tur. 
Yapılan tahkikatta kendisinin 
şiddetli i~J.i ıniiptelas' olduğu ve 
rakı bulanıa.rlı~ı zamr,n ına,·i is
pirto içtiği an!a~ılnıışlır. Nuri ev· 
vclk.i gCt'c de fazla m\ktarda m~vi 

Necip Fazıl 
Kısak.ürek ıııaıı ıııelhıııııu kastediliyor'> B 

1111 bilmi}orıı>. Fakat d .::. u. k 1 . , , u-.:unce, 
a 1

' 12 an ve nıuhaken1\? d ,nilen 
rııh Ve.' insan kuvvetleri dcnıok· 
""'1<'r iı:iıı Japılacak bir başka 
ılk t.dbir olıııadıgır.ı da goster. 
tH ktl'dir. Antak: 

l - .Jaııonya İle l 'zak Doğuıla 
\·c Cenup Asyı.sınd·ı harı> devam 
eder \C miilldikl'r ı:~rilerken . ' 

·• - l\l1'ırda miiudelc de\•anı 
eyl~rken 

' 
. :~ - Akdt nn, Pasifik ve Atlan. 
tık de muvasala yolları tehdit al
hıııla bulıııınrken ... 

Gibi haklı sebepler ileriye sürü. 
lerek nıiitttliklerin Aırupa kıt'a. 
•ına bir ihraç yapmaları imkan
'" gibi gusterilebilir. İtiraz sahip. 
lui ilk bakışla haklıdırlar ve ytı. 
karıda adı geçen ceol;elerdc müt
tefikler için vaziJct. hie de iyi git. 
1 • • .. 
ııemı~tır. Buralarda kuvntler, 
ii.'tü~ •. durdurucu w hatla ge
rıletıcı bir vaziyefo hakim oı.1 
~adan müttrliklcrin Avrupada 
hır. ceplıe •e1na} ı diişünec•k· 
lrrıni akla getirme;, garip gibi 

IDevamı 3 u.,cü Salılte<le) 

Kozlu - Zonguld 
hattı inşaatı i iyor ---o- --

Amerika bir 
milyon tayga- 1 

reci hazırlıyor 

Kahire. 8 (A.A.) lngiliz Se. 
{iri Sir I\liles Laınp~og. ~ahas Pa. 
şayı ziyaret etmiştiı-. İkisi de bal

kona ~ıknıışlar, ahali ta·rafından 
şiddetle alkı~lann\1~lardu. SefİT1 1 

Ba batta ı 6 O O metrelik bir tilneı açıldı !li'ahas Paşanın nezdinden (tklığı 

sırada, talebeler kendosini araba. 
sııa kadar dnıu7.larır,dn taş1mış. 

)ardır. Nalıas Pa.,a: Ya.,a>ın İngi. Diyarbakır - Cizre hattı Sinan !izler diye bağırmıştır. 

istasyonuna vardı 
~~~~~~~~-1 

Va~ington , 8 (A.A.) - Aıncri. 
kalılar 1 mil) on tayya reci hazır
lamak için Hızım gc.'len ttdbirleri 
alnıaktadırlar. Bı•, RHzv('Jt'in, iki 
;encde 150 bin tayyare inşası hak. 
kındaki programınn tel·afuk et. 
mektedir. 

Avustralya Harbiye 

Nazırının Beyanatı 
.~ar<Jdan b.i:l.d.1r1ıdigine gör~ i!ı'i"' -

at tncvsıını yakl~ın .. k_.... oldugund:ın 

yeni deır.iryul.ı i•~s iltm.daki f:ıa-llıYet 

gani:;leınc-k.ted4'. Ei zı~ - Va"l lHıttı 
üıcruıdc EHlııgdan 160 kilon1clrc me
~afedf. bulUDan Çap;,kçur'a karlar Jr .• 

~at bü:vilk bir hızl:ı. df'vam olwınıiııX .. 
ta.dır, Diy<ırbak~r - C.~rc hattında 

her tr.rlü inş:ıat bitı~ı { ray dô.){'ıne~ 

SW.arı j,,_1.ı~yonuı11a kadar rıerlcnıiştir. 

DiyaTbukı-r istasyo:ı.undrıın 70 kilomet

:rc h<'-ı-icic bcrl-uınan s:n:.n ista:-:tf:ın 1.ı iş· 
letmE'ye ~ı,;ıjınştır. Zonguldak - Koz
lu h .. l!: ,Yıl sonuna dnoru b!tıın:ş ol::ı.
CQ!k::ı:. Bu hn•t iiz<"dndc 1600 n·.e ıc u· 
Z.unJı..:t,t:n<la 'hır 1.ünel n.çılm)Ştıf'. 

EKME K i 
Karneleri ı 
220 Memur evlerde 
kontrollere başladı 

Tek düşünce
B u sabahki miz Avustral
Sovyet Tebliği yayı müttefik-

EK, . k Kw1.!arınw ıü!cs ı....k<-:e. l\loskova, 8 (A.A.) - Bu sahalı- / • k l • 
l<>rlı.v!c kor.rt.roı edilmaı~rı l\·in iki yüz ki Sovy<t resmi telılii(i: er ı n a e S ı 
yirnıı şc "llC-n\uru şcl-ırimiıde ev1cri 7 Şabatta kıtaatııııız anudanc k 1 
c1oıa;.1•ak kM\rollc-re b"'ilnmı~ıaro11-. nıuJıarebeler ,-crmi~lcrdir. Alman. yapma fır • 
!\·!Cfılurl:• k:ı.trı<. srıhıpleriuin nüfus I h•nı'ıı ha ı 1ı··ı J · .., ar cep ' z o ge erınuc 
ct~a~la.rn:ı. Pbi-ı.ck karneşi ve i~ ~- (A A ) A 

mukal>il taarruzlarda bulunmu~ J./wıdı·a 8 . . - vustıı:al>va 

(Devamı 3 fuıcu Saliliede) 
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Amerikada haf-
i tada beher nü
fusa 350 gram 
şeker verilecek! 

Vaşiıı:ıı:t'On 8 (A .A .)- Fi at mu. 
rakabe dairesi nıfrdürü HC'ltrle.-. 
son, adam başına \•crilerek şek« 
mlkitarmm haftada 3:>0 gram o1. 
ması mulhtern•ll buiunduğunu siıy. 
!cmıc'Şliır, Karnıole.- \-e i'şler dağı. 
tılacakıtu. Her aileye bir ka.rnc 
t.ahsio eıdileceJ<ıtir. Şeker ıs~ hla
kfıım'i U.;te bi.r nısbetioo~ azaltıl. 
ması maıt<lfrbtuır. Eğ€0r şeker fiatı 
h2.l'bin basındanlx.>r. olduğu gibi 
yük,elmcğe <kıvam edcu:«e, şd~. 
re na.ııh kaııacakt! r -

Arkada~1n11z hi1~ ük şaıı· \.t' 

edi11 Neciıı ra,.ı ICısakiirt k 
biı· ayı a .. kın b ir 1aınand:ı11h ~ 
ri gnzl'teıniıi "Ç' rc.·e \e»Jt..rİu 
den 1uahrun1 bıraktıran bir 
fikir \:e sr.ı11·aı {aaliyeti~ıe ~r. 
rişn1işti. Iit>rke,in hiJdiği gibi 
bu sene •Para İf-İn1li he!i per. 
delik bir piyl h.1.t..alı:vıın ,,. 
bu piyes ~!rafındaki :Unbi• 
yazı ve ıniiracaat nıes~alcsin
d-ln dola)·ı '~~ctt.C\'~•lcrint' 
devanı edcıni~·t·n arkada~unıL. 
okuyucularının 'abırsızlıkl:ı 
beklediği yazıl~pna nvd<t 
imk5nını .lt·nidf'n kaz:ınnıl' 
bulunuyor. 

Gündelik ~aıı nev'inde dı• 
mi~iJsiz ~ iiri \ C nesrjl'd J.,, 

§ahsiyetini gl·'ı..- ,. .. n arka<l:ı. 
şımızın cÇer{'C\CrJ,.. ~ ine ~ ;l. 

rından itibaren ha,· l·aca~ı · 
mızı müjdeler; ~oıı Telgral 
oku)'ucularınu1 •·Çcrçr\·e·~ i 
yarın birinci ,aJ.ıfodc bul •. 
taklarını bildiririz. 

tr=====================~=~ 
Yeni Tefrikamız: 

tu diyt.· d 'l.C.:t ,-w·acaklnrdı.t, !\fil- Y- .. 

ıus kiıgıdı ,mevcut om·-.yonlar nüfUB !ardır. Bu taa.rrıızlar tardeJiJ. HaıriliJ}ıc Nazırı Fora Slllfueyde o •• 
_____ <_o._·_va_m_ı_3_Un_cu_s_,h_·_ı•_d_c_> __ "_'i-§t_i_r·~~--------------'-D_•_va_m_ı_3_Uı_,c_ü_sa_hl1_•_a_eı_I (; Nllf'4 

de, milletine en 2..aırif ı.aJeril• n l. 
:rcflD.i tatt;.raraıt · lhc g3çm.C. ~ o nı 
jan Metakss eğer \."une.ni t ı 

UK PALASIN 
-· ESRARI! 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGILI 

Kale KO"ıuğu;J.da yaı;ıyarı e-.-rarenı( bir ad ... m .. B1, ~..ımın yauL"'lda 
ıretrcsı gıi>1 buıunaıı orla yaşlı ve grıyt~t tüzel bih· ktidm .. Kale kovu
ğu:ıda çok naş'elı ve gıjJ.ünç geçen b- gece E.şı gôrUbr.em korkı..niç 
·1ır k~ becesi J>. ıw lıır1 karlar, ıipüoı ı a~ 1da baydan (•l.onıobHH k<l 
ı.:ın. A~ a Kovt1k Palas denilen bu k; le ko\·-.. g:u gerçek "'n bir kovuk 

ırt.c'• y k a Beyubu .. nı.41 en ma.r..ıt b:·ri;.'lr :ıciJ il 1 midi 
l'S Q,i ve c;algılı blr lokan';lda pathJ.·n Eılah!.u'da..-ı lr:trcı., ciü.nyanın 

ı bu,ı·ük lllosof.u un toplandığı bir salatın m~yflınode: .. b!lyü:C tcl
>ıefo • ~cbıyat ı>luKleınlsL 

Bu n i.ltm1a · Ko~ık Palas TQman·rm birıocl ;.;. .smn a aı!t pare: -
rdır Bu ycpyerıı tip romanın :ıs~ n:cv-.ı..J.U, romanm en belli ba . 

bhr ·ıanı .ıllan dfik o;yojen, namı<.bg~r:c Ak!ar y 1 De,·· ~ J!i.ı.c- B:ı·la· 
b:sn P<* meret. ı olan ve roıu.aorı ikinci ktSnUn.ı. tejk:ı eden hatır~ 

de!te!"mtt .ın.la-şıla.caktır. O:unao Cen1.rı.l' .1 gazetemiz. iç.n haur~dığt 
bu yen lİ'a> :ıom:ın.u1 !kinci kıt:n1ına da .1' tafsll;ltı da ~ıyr ca biJdfreef'>k, 
~n -n.: c!a esere b~şhy'lcağtz. 

PEK YAKINDA 

1 1 iÇiNDEN 

=+HARP V AZİYETİ,ı= 1BenMetaksa'yı 
hatırladım 

Singapur' n om ardımanı, Nizamettin Nazif 

Taarruz Müsait Bir Hale 
Getirmeği istihdaf Etmektedir 
(YAZAN: t. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞE MİLİ TERİ) 
Japo11lar, Suıgapuı~un bilha~sa 

sin1al ntüdaf.ı "irth~1sını, ağır topçu 
~e bomba.rd!lnan t&.yyareltı·ile 
dôvmiye dnanı edıyorlar. Bu 
bombardınıanların hedefi, İngiliz
lerin n1iidafaa sistenllcrilc b;rJTk. 
t~ miiılafaa hazırlıklanru tahrip 

' 

etmek ve adHyı taaıı uz edill'rck 
bir hnle gl tirn1ektiı.·. Bu bonıbar. 

dımaularuı gıin geçtikçe şiddet

lenmesi beklenir. Singapur\ın 

ınEdafaa tet tibafı uzun ıne!'ni il~ 

haı.ırlanını1. topçu ve gözetlenıt.." 
ınc\;zileri \'C buna ınlının.sil l"t'r. 

1'ı· kuncllc tahkim edilıni~tir. 
Japonlar buraları talırjp etmiye 
çalı~ı~ orlar; bu ma~satla nıiida. 
faa ><Jha'1nı top~u hazırlığı dıni

lt n \.'e uzun zaman dr\·a1n edecek 
olan topçu at,şi altına almışlar. 

(Devamı 3 Crıcü Sahiıfede) 

Bir büyük adamu:. a"!'k2sıııd:m 
bir büyük mJl~t. bir y.ıi öoce bu
giınlerde kan ağiamıştı. En az sayı 
ıçine en çok ytgıı: sığdıran millet

lerden biır.iı olduğuna isbat etmıjş 
bulu;nan bu mıllet. bugüın, 1nso.nQ

ğa en mi)IJUı azapların çeşı.lsini• 
tatt rarak dltnYan en feci şartları 
i\!rdc kııtranmakt3 oian ~u
ır~r:ı ve dvstumuz Elen müıeotid:ır 
ve ;ıdmı resmi ve huSusl bütun 
s. ygıl .. rJa ~a.r~k buada belirt
m<k lsterl;ğim:z bilyül< adam da 
:M<taksa'dır 

Ele'l ordusuı\1.J.n emekli gent.:ra • 
)t;rirıden olup Baş~ekiJ ve ~\fiui 

Ş< ı derecderıne Yi><sefdlği gu!llcr· 

gv 1 aıtnıda Pulunmaı:ı.ış c l d . 
bugüınlerde "" atab:m Durn r: 

D~yran go.Lmt' ve Plrt ... _r G .~ .. 
ye, Dimotoka'dan Ytnyay Ofl 

yamılanımı olac•ktı. Metoks:ı , h, 

İırparatoı•lul;:a ılk ~ilüb!yctin " 
cuını tatt!l'Jntş olan aSkerd~r. !1t

taksa Elen milletin~ gımırUDu \'C 
nefsine itbn3dH'll itde etmiş o'a!l 
Jn-.~leıt adamııdır ).lctaksa YUl'Klnas .. 
1'1r.:ı en samımı Ccsthklan !<".~ 
nt.nıis ol:ın devlet adamıdır 

lt!etaksa, Tutya ovalarına \ ....... 
«ır nehrine Kurent knnalına. 

opol'a her Yunanlının ,.e h 

hür.riyet dostu ins.:ırun kalbLn 
Dl bfıldtC'iı1>.Jıl OJ 'I msandır, 

.-
""taksa ıılletleraras tarih 
damıdır kL ölümimfın llk yıtdön . 

n::unde hat.ırlanmamı.ş olmak , ; 
bir işkenceye maruz kalarak 1.ıfe. 
ıhıeşn>ektcclir de •.. 
ö lünı!ın il;- y ı k!ö11ümi'.ın<! e oıw<ı 

ru;tırJanmarnı., veyo. h&tırl 

strrnnen:'iş o1ması keda.r n ,.l 
Je:er ne ~ d·1'"1'. 
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HALK FİLOZOFU • 
,. " HALA, NE ZEVKi? 

Bir müddet evvel, bu •Ütmı .. 
)arda bir yazı yazmış, bugünkü 
iktısadi )artlar altımla, kadın 
kı)·aLıtine, da.ha yuli ve milli 
bir şckij verıuok 13zlm gıJdiği. 
IJıİ tebarüa cttirm!ştin1. 

Aradaa bir zaman [a.,lası 
gcçtL Genç ın lı J;.daşlardan 
!\<riman Hikmet, Ilı.dam gue.. 
lesinde y·aptığı kıymetli anket. 
Ier<len ltirini, ayni mevzua tah. 
si. etti. )luhartir, bu· kız •an'at 
mcktc.bi müdiiril<> konuşmuş, 

bayan müdürün f:kirlerini sı. 

raJıyor. 

Doğrusunu 1stcrstniz, saym 
mektep müdürünün, bugünkü 
artlar karşısında. ıiaha etraflı 

ye pra tik bazı fikirler m<rinde 

KÖŞE 

.K.\ l'MACA 

Libya ıauharebcler•nl, ben, ço.. 
cukların kö~ .. kapmau oyununa 

b<nz tiyonmı. Ne kera mettir, bi.. 
Jinemez, iki t...-af, b.ı~·uaa bir bir. 

lcrlııin harek11Ueriı1i taklit edip 
duruyorlar. Bingaı.i kah bu ta. 
raCta, kah o tarafta.~ 

l\ladem hö ·le, boy ıına alınıp 

'tr;Jiyor, •rada akaa kanl~ra, 

ka) bcdileıı ıualumeye yazık de. 

ği l nU? .• 

KALORİFERLİ 

AP.\RTI!\IAN 

KaloriCerli apartıınanlardaki 
sıcaklık d<rec<si, bildiğiniz gibi, 

günün 13.tife me\·zu!arı arasına 

girdi. B irçok kirauhr, ayrıca w.. 

ba )akarak ısınabiliyorlar. 

Eneke maııcal komürilc ı s ı. 
nan, şimdi, tesadüfen kalorifE rli 
apartımanıııla etur•n ..,nr.ıaıı &ör. 
me bir zat şöylo derse, ölür mü.. 
ıünüz, öldürür mÜ~ünü~: 
•- Efendim, alışılmış.. vücut 

Jıalo•ilerin tabii hararetiai isti. 
)'Or •• 

KİBRiTTEN -- -

REŞAT FEYZi 

dü~nmüş olduğunu talımin "" 
der<IWı. Halbuki, yanılmışım. 
llılla, kadınların giyİn.İf zev. 
khı.i, şu veya bu tarzdan hoşlan.. 
nuyaca.klarıru, belltbaşlı mah.. 
zur ve sebrp ol.ara.J< iJ#i •ürü. 
;ror. 

Eğer, zevldcrimizi, itiyatları. 
mızı, he\·esleriınızi. soruyursa. 
nız, lıi:ı.ııın, IJll az b ir san'at mrk.. 
tehi müdüı·ü kadar güzel uvk. 
lcrimiz, iti) atlarınıız, he,·esle. 
riıniz olmadığı iddia ed>luıı.tv. 

Fak:tt, hepsi mu; Oldu. 
Bugün, hala, hoşa gidlp git.. 

mcnıel<tea bahsetme&, en hafif 
tabirik, dünya kıyamctinw ma.. 
lıi)·et ve şümult'1lü layıltile 
kavramamak olur. 

İngiliz ve Ame
rikan ticaret 

müessese leri 
Lüks mahiyette hiçbir 
eşya ithal etmiyecek-

lcrini bildirdiler 
,M<cml-C'k~lmizle ,ş yapan ba21 
İr~g:llz ve Amtr.kan rimıaları be.. 
doma hari,ten hlks mafıiyC'lte hiç 
b r ~ya i:ıbal ooemiyec~ler'hi. 
şt-hrimzltdeki alakadarlara bikliır .. 
:mşlerdır. Bu :fiiımıala.r ıkenrli hüı. 
kwnetlru-ino.n vt.ırdlkkri ıbu karar 
üzcr:ne; evvulce ıbazı t:Ucca.rlaırı.. 
mwla aıkdeyl<cmiş oldUklan ticari 
ıınukaveleler[ llikıs olıımyan ma.J.. 
dara gö.re la<J:l ooecdkhc·~iT. 

Saklı bulunan peynir
ler Bakkallar Cemi
yetine devrolunuyor 

İs:anıbul bwhanelerinde buılu .. 
nan 15,000 tendke ~ynin:len biır 

'kil9mı mura.ka•be teşlcilıMı tarafın.. 
dan çekilmştir. IBu peynirleriın 

mali!Yctlori •hesap edJdikten sonı. 
ra lbir kaç güne kadar İs'.8'1'11bu l 

Baklkallar Cecıeyctine devredile. 
cdklir Cemi~ htanbul kazalıa.. 
rında!ki · tiyaç ni<a>etlıı.e göre 
bu pcynirlerı mlJ~ ıı ı;atlar .jj.. 

zerırmn ba!i<al!a11a tewi .ede. 
coeiı:Ur. D~r peyni.rlern levıia.b 
da pe.)'derpey yaptlacak w elde 
olan mevcuriiin ~-eni pey'n!tler !s.. 

· 0'*1~MOCI~111 
f • ::j~ 1; ı·ı •l') 

u barbla sırları 
y.:q <hlro'a hamillin değ . .,tLrdl~ 

telitıtkiier ı.ı.rasıında to.,~erl sın mel· 
hl.IInu da var. Bugüne kadar, esrarı 

aSlteriYed«ı madut okluiıunu b>idı.. 
tlmız blr ç<ık bAdiı;e ve hakika!Jer, 
bu h•rpte, demo<trasi ccpho"1 tarafın
dan hC'rgün i!şa edilmokted.ıa:. 

Birlefik Amec:ka devı..un-. öıal
mi\Xl:kl yillard.11. yaptrracağL geml, 
tayy&.re, top, tank vesair malzeme a
deciı., sanli;nl •Bnarn»ıe il3n edikli. 
Geçen.erde ajanslar, 30 bin pilot ye
tişti:ihr.<"Sfu.e batland1ğnı haber veri
yordıl. Ayni ırıam;ekoı:te ıneeelA, 5 bin 
Un.ivE>rsite talcbc-..:i cs.eonlz. su:ba·yı yetiş.
tü ilmt.k ~ere si13.h alt.ma çağnlıyoır. 
Bu Ll«Lse, <ieI'haJ dıln;yaya ilin edfli
yoı·. 

Anıerlkalılaır ve İngilizler, böyole, 
bW>a b'"1Ztt bir çok şeyler; ıöylcmek.. 
ten çckınmiyor:.ar. ÇörçH.hı, Ruzvelti.n 
nı.ıtuıklwı, harbe dn.ir1 haı.•ıifde.ca da .. 
ir bir takım raka;:ıJar ve yeklınılarıla. 
doiıuôı.ı .. r. Uzak Şarkta, Amerikan ve 
İr.gili2 d<>rüz llstüıuüğünün kaybedl.1-
cli;ini Y'Sle biı2.at demokrasiler itiraf 
e~t,ilc:r 

Bu Md.iSelerin ve rakamların, ya ... 
pılaocı.k 1'lerlu b~yk! ifı; .. ı, d\ışınana 
yar~yaak bir takım mahlmat değı( 
midır?. Mahzuru yok mudl.IC'?. lıtahzu
ru olsa, herhalde, bu iık:i devlet bu 
ifadc-lc.r.tni açlk:k:n açıj:a iltm etmezJer. 

Ben, aırasıra şöyle düşilnüri.irn: Bu. 
harbin öyle b(iyük sırlan var ki, bı>. 
tün bı:miac, haırp soıvası dün.yaeında 
hatıralar, ,..·esücalar seklınde ~edi.. 
1'ıcok Buııün J[ade edllen h~di.>eler, 
devede: kulak ı)(abi:..mdı:-n olan şeyler"4 
dır. Şi!phesiZ, &.<ttl sır olan hak:katler, 
elbette açığa Tilnt!.ınamc:.ktadw. 

Bu harbin en pahalı harp olduıtıı 
<!a geçenlerde ya1.1ldı. İngiliz MaUye 
Naztrt: <Bu harp, tarihin en pahalı 
harbidir.• dcın~ti. İngiltereni.n bil" 
ııünluk htTp masrafları 13 milyon 
storlin tuıtuyor. Ha.ip art!k, ltim, m·üs .. 
rifane brr hMise oldu. Bir nevt miras 
:redı JJL Cürıkü, harp mah;eme ve va. .. 
sıtaian çok değiştL 
Dıter taraJ~n, Mih\·eı~ller, dem(lk... 

rasiler!n bu k•bil ifadeJET;ne b<>nızl'
yen h5ç bir söz söylamjyorlar, Onlarda 
hiç bir ra«am açıga vuruhnı.oror. Ne 
yapılan, rıe y•pıfarak ı.akkınd"-
Ru..~da da vaziyet böyle. Rusyan.ın., 

haıı:> ıçin bu ®rc~e hatırlandığı, bu 
k3dar malzeıne yaptığı, bu des:cc-e btı.. 
yük orou1ar teşkil cttiği keutiri1iyar 
muydu?. 

H4rbm neticesi, baka)1m, hangi t.e.. 
l:ı.Wk.1 ve z:hn~·ete hak vcrecdc.?. 

R. SA BiT 
NOT - 25 Kônunusan; 1941 Cwna 

gtlnk.U y62.ubda t.ta·nı' ay yol:Iarınıo 
kardnn terrazlenme~i için; İ-darenln! M"' 

ki tırket carıan~.:ı olduğu gibi yola.re 
tUıı ô.i,kmeslnt temerml Etnılıttm. Dön 
El..ektrik, Tratt'lvay ve Tünel idareı .... 
rlndrn aldığll11. bır mektupta ldere
nirı; gerek buttlan evvelki yağışta ~e 
ııcrek bu son k3r<la depola.rındald 
ltt2dan istifade etlW ve bu son üç beş 
gün i<;1r.de karlı tı·amvay y<>llaru\a -eL.. 
ıf tN<den faozla kaya tll211 dillııtilğil biJ.. 
tiirilırektedtr. T.\SAltRUF 

~anbula ~Unciye &adw w.are e l= =========-==== i 
Eıı ta..ıo.r ru.f asnııda k~ritl cri 

tasarrufla k ullaıun 11. lazım. Bir 
.kibritle İif, hatta dör t si&ara yak. 
111al .. ınıı. B • n, bir tü · yapaca.. 

eıın. Kibr;ı ~öplerinin boyundan 
·arı ını warıul etsW., daha kısa 
aplı ki:britl~ Yl{>Sak, acaAıa, bir 
mahıur var nıı, duaiui.ı? •• 

AHMET RAUF 

ilk mektepler farıamba gün
leri öğleden aonra tatil 

olunmıyacak 

:! • md1<:tcpl.eı:ıde çarµmıba gün .. 
lerı tığ_edrn sonra ders yapı .na

dıgı r::iaıı Maarıf MU ıirlügü hu 
mekt.,plerın orta m'Oktepıerdc ol
dııı,;u glbi ç~ba günleri öğle 
d n &0nra GkU'nan c:Sk Qemltr ü.. 
r.erırJde elüd yapımı.a.ıııı ıkarar .. 
la tıımıııı ve bu ha!;adan itibaren 
eiüd saatlen b~laınışt>r. 

Nuri Yılmaz ı:eıoç kadmm baıı:ım 1 
,.il~ ın ıçinc'.t.:ı !tl J:'nt Zor-ıa omu
~a tlaya Yüzünü c k;:.qo.r, ır.uı-

dı'. gvz ) larltU sltmege ul:rnıı.-. 1 
;romu 

~evin .. Benim gü«.el karıcı!ı.m. , 
Sen clüey nıııı. ll'C5'ut kad ıın. I 
Nev.n, Öyle d l nd, yo.vrum!. Her
lı:rote mdcn !•• te val"I N?')lln ..,_ 
•lk• 

Nevin, luQkınklilt' arulll!rla sö;yt<...,. 
di: 

- Sus.. N\iıri.. ri<'a ederi.ın, ıus.. 

B a h ç blqe,y • yleaıe. 
Nuri, k2rısırıı a1nmc'!an öpüyordu: 
- Kancaj'un. Sen de mes'ltıôWl... 

ne i<'d:ıt' """' -nl biliyoaıun. 
B;JtWı varlığımla 18ll1 bağl.yım. H .. 
yatta tek duoı.m.cem sensm .• Bana a 
.N"'w .. lnon iti seni !>ütün kalb>m!e 
M'ıllyorurn .• h.tt ~eyım .!-t'nin için .• SW
le b;ın.,, l>ır aıNlJ!l, bir i&leğın v~ ınoT 

Nev<n, Galıln1ı11 ••clı b~uu 5lk!l:lede 
sallaa.ı: 

di~.r. 

Gıdaııı talebeye , •. , .• 
Bııailnk!l ı;art.ıar l.çinde, lı~ kısım 

mekteplerdeki hJmaye hey•etlttinıln 
vazilr.s( daha ziya.de ehe r,Joret ka
nırıııılı.r. Yakuz ilk meltteplcrcle de
& orta't:"'da ve lheierde, gıdasını 'f.a .. 
marn nlarni,ftı-cak vazi.fette olan mu
avene'. muhtaç talebeye mı>llaka ye
mek veroıenln çarele<illi ar.ıın:ılı;y111:. 

Bir ık ısım mck.lei>l"1'<1e lıu 11 yapı;lıyoır. 
~U" ktrmn:~ yapı!ıruyot". 

Ievcut teşkıll:ed: daha kı.w\retl~ 

dinın<.:k, ecuı~et..nak J.aztm. içtJa:naC 
yard1n1 flz cthun. en Z!yade kendini 
g&sterec-ei,i ı.aman, 'herhalde bug\m
leroir. 

BURHAN CEVAT 

- Hayr • Hiç bir Şfly ı~1iyoruın. 
S~s rıca edor:.:n, Nu•L. Swı a.rt:lc .• 
Nıdnm gözleıi down lu. Karısını 

tcııe: ef.,,,ye çal~rak· 
- Ncdrı, :rnma, çoc" lu:k ediY.,.... 

sun, dedi. ı.ıutıeesı;iıır ol.acak ne va·r, 

or"wda., .. Bir katlahatı.-n vana beni 
afi el:: 

Nevin, nflamaktJ.1 yon.'muştu. Soıl 
el.inı <Wlın.<l a:oı.U...\iü. Gözleri TUn1uılu: 

- ?\~i, rica eder.lan, beni ke:ndi ha... 

lime tı.ra.lı:... D~e, mırıldandı.. Asa
bını çok bozuk .. 

- PU<l bu hale sebep r.e NevinT. 
- lilinı:yorum .•• 
- Ned<'n aıladı11? .• 
- Riç., Öyle içlmden ıeldı? ~ 
- İçımle ne var? • 
- Hiç bir şey •om>11 •.• Nuri.. Blraa 

sakin kalmak jhjyacırı<!.yım .. 
Sonra, birdq baJıM kaldam. Ajla

onaı.tan ıŞmlıı .., k1%&rmJ1, iri scyah 
ı9'ıler iıı• ltOC&iollWI clikeret; 

(HALK SÜT~ 
Bir genç kız ve iki kadın 

if arıyorlar 
Yeni yazı.yı bı.;..~, kınek:tebin 5 ln

cfı sınır t..ahSh.ı. bu'.wı .h 19 ya:_-ında bir 
ktz; ~anaa\klr bir ücrelle kapıcı!*. 

odac>lıık, ev ijoleri ve emsali bir mUs. 
tnh.demllk aramak.tadr.r. 

Bu eıınç bayanla b:rli1cte İJ jg. 

tlyen 22 ve 45 yaılannda bulu
nan !kl fakl.r kadl<l da ayrıl hiznwt
lerde ç-aiıtmak azere 4 a.ramaktadı.r .. 
ıar. Talip olanların }'eriköyilnde Ba
tı cadctı:~inde 57 numarada Bayan 
Ha\·vaya yaıımaları rica olunur. 

İbtiyas dolayısile ~ arıyorum 

Gı..ıel San'atler Akadıımls1 talebele
rlnclcntn. Mektep maarafiarı.ını koru
yabılecek az bır ilcretle hcrtıaı:ıgi bir 
tn..ı.es5e&e veya. ticarotlıanelerde, maı-

aa v~ ot-e-Heı'<le yaz.cı:ık, harltacLllk, 
tasnif vesaire !.:,:eri yapabilırtın. İca
bmda m"W~ kefil de gö~tereblli.ri.m. 
Son Te;gral Holle Sütunu ll!ehınot 

Kenı& le nliJracaatleri. 

- 1\lcs'ut değill..'ll, a11hyor 1nu.suı\ 
dcdl .• 

Nurtn ı atıı açık ka!.-nııt1: 
Fckt ı~cden arnrn.9, kar:cığ'-.m?. 

- I cnmle nıeş~ul d<-~..,.,n.. Deni 
ihmal ec;.ıy r~LU'l.. • 

- Cjc!c!i ınl söylü,ycxrsun?. 
- ·::ıbU. 

Ne\:uı, 4'.ocasıudın uz:ık}J,in\atıı:: is
ter g.b., Gtıırdull;u yalağın ıçiOOc yer 
de'~-.ıtır i. Nuri YıLrn~~. a :ır at:ır, w ... 
ne tane sC.ylcdL 

- I1al.bu k\ eeıı.. tn<'.ı)'ı.;.t c•.-nok fç!n 
elıTT"<len ne geU 'Se yarıoy unt Yal
nız ve d.lırua buna f,;&ı~ıyorum. Ve 
Z:Jnnederını, aı.azanrım, ıt.nl rabat ve 
rr.e~ ut y~şatn1ıya k!fi ,e:l.yor. 

Nev:n1 saıl: elini, Nuri.ni.n avucW"r 
dan rokli: 

- ~ad"' para, ıaadet gcotinniyor. i
çim rahat değll .. Daimn ?zhrap jçinde ... 
y~m.. Gi.i\ci.ügliDn~ et::lendıgw 6aatler 
ve &<'teler. bı: deü.oin bılytiık k.tizJa:

den somaki sakkn hali gibi .. Muvak. .. 
kat bu huzur ve k.alb ,tınLOnnı .. Sun... 
ra ... n.1ateınadiyen heylltan, tel~, en ... 
diie: ve n.d-~ıl.ıtmrıht dü ünceler. . . Bir 
ev, mana.sız: ve soğuk .•• B!ır takım 1&
aanlar a:.:ırlp ..• 
· Nuri Yllma.z biraz ııert konuştu: 
- Neler ooyHiyl)rsun, Nevlrı .• Evin

de ek.sik olan nedir .. Saadetten tasav
vur eililin i"Yi bar bilaem.. Nedea. 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSE\!N BEHÇE'I 

"'--------..>ı...---- J 
Meşlıur sözdür: "Kırkından 
sonra azanı teneşir paklar,, 

Ad&m, hemen ltrkında vaı:ds.. YQ- ı 
zilnün üç dört güniük gibi durall tn. .. 
' ' kıra\.-alınm. bai:l8Jll·}ı, eiblsesıtıinı 
tü. üzlüğ~, Potlnl«inin bı)yac:irol1ğı. 

şatlkasının kall{)Sr.ıiığı \-c .kirliliği lci
kayıt bir edam olduğu h13sin( verl
yorou. Eten tı.rkasınd.ı. llıkayııt, dı>
dz,k1~1rı aras111ıda.ki siiaıradan. sE sık 
oeCesior çek\j'ot ve kurıdutda d-Ola~r 
yordu, 

Öoliı taraıt., karısı cfduğıı anlaa<
lılln, ol<lukça lolt\ıa pakça. ıakıM ell de 
bayrr.:kl~ca bir taı.e, yanına toplaııan 
blı- ir"'i: kadına dort yaruyoı'<lu: 

-... A tt,ardieşler.. Bu t:.daın e::.kiden 
böyle d:ğ;:di. l'~vcunenduL. ~Mı 
oot.alık kara.rın:ıdaıı.. aksam eanındau 
evvel eve gelir, avuklarla 'bctaber 
yata•·dı. Şimdi blr bal oldu bıma .. Amo
_., ben de iyi >~tım. Sağ <>loı.ın ak.ı 
öğrctenleı· Öğretenler öjTr.Ul.. K.ıs
\iroreı bu sefer ... 

Dın.liyt:'fller n bic k:ıciın, 
- ı:cn-.şire, dedi; bö)' le kırkından 

sama az· nlar bPr do.ha ıtlfilı olma0; .. 
Meşhur söıldiir: t:Kıırk•ndtl.n &ofll"a a.• 
za,rJ teneş.kr po.ıki~!' • der:er. Benim el
tiJn8' kocası. da lı~yle onccden me!C\t 
gfuı iken sonıradan azd.ır~ar~ AHab 
k;n15~~re veam~ain, herif, evlerde 
dıurama:: oldu. Onıd....ı;h sonracağkl:ını& 

etoııdith, meğer- eealine sı..5amı$, bk' 
k~ü evde, kiilhanbeyler eeki2 yerin... 
elen tornayla ye<aiayıp parça parça et
tlleo: de ökfürdüler. 

·- '"""'" lkard~ bımu da bar; bir 
öldür,n otia da l;.wtuı.a:n... Bıktım 
\Jı,j3.ndun aı1Jık.L •• 
Oı~r b(jylece koıu:şmıya dıevaım e· 

daUe-rken, ben onlar111 yttntndan uzak ... 
laş1p ı.lmı doğru yakla~tmı.. Kcyafe... 
ti ve tıaUyle U.k•yıt görCnen adamm 
7atıına b;rı.ı ıel.mişt;... Ona aııJatı.. 

y....-du: 
- Biı!ın kadlll\ bugünierdıe bir azc:tı.. 

loudt1'Gu.. Ona bir akıl ö(!reten var 
amn·a, Allah ak:ilietiınl hayra tıeb<Ul 

Bir iıim ı tlbasıaıa 
dofturdu§u yanlışlık 

FaliMe Fe.-z:ıp:ıışa cadksıııd-e 
Süıııbül apartıımanınıdıa 2 inci '.ka-t 
ta olu<ran Bayan i1ebianın Be
yoğlurıda !st>klal caddesiıııden it'· 
çerl<el\ bir vamva.y ~'SI}>anaık ya.. 
y.aıra!ımchğı ve biliılhare kaldml.. 
dığı Beyoğlu hastanes.nde öld.\l.. 
ğÜ yazıUınıştır. 

' Bü <ili.im h.a.OOdnin bir i3im 
mılsabchetlıı..ien Heri gelıd·ığ. ve 
l<ıazaıocrle Baya" Booiru\ın haö
lhay ı.tf!a ol.liuğu mı.rnntl!lİyeUe 
öğrenilıniştT, Me-akılr haG{anede 
yatan hastal3ıl'dan dllğ•r bir ika.. 
dımn ölümüııü?l telefonda ,Ra. 
lblaı• d'tl e anh:ııim:ısı ba.diseyi 
gazctel<>re yanhş aksottinın. ş'.•r . 

Bu mü11ascobetle Ba.~·an Rahia. 
nın oJlu Baha Eı•güt>Qten alıdığ ı.. 
mu bir mekılLıpla gaaetoe 1.:-ooeici 
vefat habeı,; Uz-erine ı>ıtrabalar.ıl'l
dan ,.e dostlarından ta.z~ycler 
görıdocrikH'ğ., ~ınltkJar içerisı'n.. 
de koştuğu hastanede vaEdtslnl 
hayatta, sıhhatini normıalc gider 
bir vnz yelle buld.uığu !bildiri!.. 
mekıtedir. 

eyles!ıı!. .. Neyse... ne,. ~.f;yim 
azizim. Tabil her eve girer ç:karmı.. 

Palhyan bocuJarı lehimlerim. So.çQ: 
yapar;m .. Dam ak.tanrım. Birz.i:ın ~ 

varoa bir dul kadttı v&r. Amma, val-
J.a~( namwtu kadın.. Neme 11\z.mıı! 

Sa.ç•klar Tapılacakmış .. B1"üo bem 
çııgırdı ... 0"""1ya gıtlim. Tam, pihmil
zti (Primüs olaeak) yak1-Jm.. Takmn
lar bır etimde, plirmlııı bit" elimde, da
ma (:'kac.eftm ı:am8ı11 gi.bn «üıni kaıL .• 
Bir de ne görelim ..• Bizim hamıne

:flmıi" polisle btkç;yıe. biat basmııya 
gehnEmiş mi?. Sözde ben <raıya fana ... 
lık ıc;in g:itnı; W. i.,te, buralara kadar 
ıj(lşlük Ben bu mahkemeden aJmrıun 
ad:tı ilP. ~1":ac-ağım .. Sonrııt da ooo gfis
teı"eec ği ın ! ... 

MUbr115ir m.aJ\k&.nEm:.n k~ına çlr
Jcıp tbğıı-ch... Tenekeci !le karısı ve 
d\ğer bLr taze k.adm ınahkemeye gir
diıl.er l\'i.uıha'keme h-ufi:yd:.. •. Kapı ka
panoı.. Bir müdd-ct sonra kapılar • 
çıldı .. Karar alene-n bOdlrild.l, Te
nekC<'i ile diğer taıe bere~ ..ırnş. 

leırdi. 
l\f9h:<cm00en çıktık'fa"l sonra, tene

keci karı:sma, 
- lıaydl bakalım, dedL Yürill .•• 

Ben bllfl\inıı "onra evde ydkum .• H.,.... 
de, seninle a,ynlacağıı .. Arlık, kJl'<h. 
im ceviz bini aştı ... 
KPdın, 

- Ben seni se "·diğimdcn bu kadar 
Ustüne dt~üyo-ru~ kocacliğ1m, dedi. 
Yok~ u, neme ıazın1! Nere1e gidenıEG 
git!. .. 
Yı•Mne ""k"lup flS11 fISI! bir ..,,

söyled! ve adaml t<andırfiı. Beraberce, 
ko.lıkola girip yQrün1cge \>· ·!adılar. 
Bir aralrk ben yanlarınd:ın geçet1t~ 

tenekeci. 
- iyi amma, a !ki gözümün nu

ru, bir tilı>lıeyle de bu k•dar iş yapJl. 
maz k' ..• Bıın de orkeğlm.. Benim de 
b:ıoti nefi'!irn var .• izzeti nefsime do
kunmaz mı bu t:.al? diyordu. 

Bag rleu !Ubaren 
Pasta aatıçı yasak 1 

PiriI>Ç, pdC <. .,'s ve ba&liyattan 
paısta iımali•ni meneden karama.. 
me hü:kiimlcrine göre bugüoocın 

itibaren bu l!Uddelerden mamul 
pasta ve sa'renin sıvlı.şı menolunı. 
ımaktaıdır. Kararname üç gün ~
vel am;r'iyetc girm·ş. fakat evvel.. 
ce ilınal edilıniı; olaıı paS:a ve sai.. 

r enm. o\kn ç•karılıması i.çcn üıç 
gi>nlıük tık mühlet veırilımi.şti.r. 

-~--

K ilyes ile Kemerb11rgadan 
binlerce çeki odun z etiriliyor 

Kilyoıs ve Kemeıbuırga,z arasın. 
dalki ormanlardan !kesilen lb'nler .. 
ce çeki odun sahile naıklıohımnııış 
tur. F akat bu ıxlunları nakl<"de. 
>ee'k deniz vasıtas• temin edile.. 
ımediğinden odunlar bekl<ınwikte. 
d:O'ler. Bunların sahlbi dun V.ila.. 
yeıte mü.racaal ederak bll\llÜnkü 
.sııkıntılı vaziyeti gidcnndk için 
lbu odunlııraı nakli için vcsaııt te
·m n edil:meshıi i.5tom!fi.Llr. 

... 

Dericilik 
S nayii 

Be klen en kimyevi 
maddeler geldiğinden 
verim ve faa li yet 

arttırılıyor 
i!st.:ı.ıfuul den 5ana,yi.ı:ni.ıı: ~ 

d et1'e muhtaç oM~ ve U2'lm 

müddet bekl<ımekte olk!uğu .-.zıır. 
nllu la.r iUh,.t odilımŞt.r. Bu se. 
heple meınlalretteki dcıııiı aaooıyi.iı 
baıdema daha vcır!ınli b .. ıruro'..te 
çalşnağa bıışl1,Yaoaktır. Btında.n 
başka deri imıalMmda lk.ullatı.ıları. 
diğer bazı ki.ıtı.vevi maıd.deler de 
haır:çte!J. gelımjştir. Öğrend'ğiınU. 
u göre deri imaliıtıhanelcri11in 
ellerinde 'bir kaç a)'UaıIDen belı:ı. 
ljyen Wr mi1dUı,r deri ve iköse~ 
y*ında pi,yıaısaya çikartlacaktıır. 

Edebiyat Fakültesi Dolma
bahçeye taşınamıyor 

Edeb\yaıt Fakü·lle.;inin bul~ 
d~u Zeynephatun bioo.sının 
söımteor ta!ilitlde tami.ri içih Fa. 
'kültenm Dolmabaıhçe sarayının 
Beşiktaş kıııınırıodaki Veliaiııcl da. 
ires ne nalkii ka~arlaı;ıt.ırılimır;,'tı. 
Fa.kat bu yeni biınanm mi.isait ol 
madığı ve u:run masraflı lam!ır .. 
~e ihtlyaç göstoerdiği yapılanı 
tE'ttkJklerrle ımlaşılrnlf! oliuğıun. 

dan bu Fakfüte ·çin BeyazJJ( ve 
Şdıızn.deba~ı dvarmda bir yer a.. 
ramnaktad.ı.r. 

YUlıisci< Mualliım meıldtebi ve 
Yabancı Diller mekteıbi binası da 
'tebklk ohmmaktadıır. 

HABERLER 

ViLA YET ve BELEDiYE: 
* Lokanta vl.t.tinlerindo ;remel< 

teşhir usuhinl.Ul kaldırılması için Be-
ledt 16 .A-Ielisinc yeniden müracaat &

dilmiştıı. * Haydarpoıa.dan Camücaya giden 
tıra.nı\ay ae!wlerinın met..teplerin ak
şam tc;trhnd~ ~ediği, bu sebeple ta. 
lebcy\ Kadltoy ve H•vdarpa,aya ıö
tiirect:k kram.v&y bulunmad.ğı hak.kJa:ı
da sllk.8.yetler yapı.lnı:tl.Jr. 

TiCARET ve ;SANAYi: --* İJıc ·at !çın !ai.la sC>afl§ veri.1-
d oğlndeu kiiçık baş hayvan derile-ri 
;yiikse:m~ye ba~lanıı~t..ır. ı.,t:aıcı.oa gö.N 
fia.tıl.i>r 146 !kıu.·utt an. ~20 kut'US aız:a,.. 
a.ındadll'. * ı\ioka.·aya gilmış olan Bölge İaf9 
Miic!iirü şehrimize dönmüş\lir. Müm-
taı F.ek Vekfllelten fll'llii salahlyeller 
alarllk i.aı;e işlerin( ı.anzım edecektir. * Altın .at,_.lan durmur(ur. Al"" 
hem.en henıen ka}m&mıştır. Baız. L ape
kü!Albrler el'lerindcki altınlan 32 lıi.. 
radan w,tıl'•k lotomı,ı"'"" de a lan ~ 
marm;; tır f •..riteö"> 10 - 15 ' ~ 
kad~ı düşme.>! beldeumektedir 

MÜTEFERRiK: 
+ Ntifıtakii ~•amlar:rrnıd.an Refi• 

Edı~·ın Eırı.ınönü Jlalkcv.'nde bir ~ 
sim '= rgisi açmıştır . * L>ki KandUll v• Er:ami!lem Kuı 
IJfıseırrl ll!Udürll B. lllonmet Arif ve
fat etı ·uştfr. 

Key!lyeti bu şclki'de tlll\"Zlli e. 
der '"" bu ölüm ibaıl>eNn> Bayan 
Rah)anın çok yaş))':ııcııığnı.a da!.r 
b'ir Hlihayır addeylerirz. 
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Yoksul çocukları himaye 
birliğinin kongresi yapıldı , 
Dun ögleden ;:Janra IIaLk Par

trıi m<'ıJktz bm;ısıında saat 15 d'ı< 

i!!k ol:ullarda dh.uıyan yolksııl ço.. 
cı.l:tları h:ımaye b.r:iğinin yıl!ılk: 
ko11grca! ~·apılml.'<tJ-r. 

Kongrede bı·iiiğ'n bk yıUıık ça.. 
ı,.,ma d:un1mu ve b i rliğe l:ıağ!ı 
himaye heyetler nin faaliytlleri 
etrafında görüşmeler yapılırnL!jtıı-. 

ıtıııo'u\ deı)llıiin, .ınloyamıyocum .• 
- Hl. !bi:leıril.ıi çok se\·en karı koca 

sa ... c;ıE:1 ~ ,~e o kad.ar.. Ne fazla pa.rıı, 

ne fazı._ lüi;.:s .• 
- ~tı~ı sevd ğ,me lnunınıyoc mu.. 

sıırı. 

- ırayır .• se,·sf'Tl -ı-r.c~gtıl ohmun .• 
Sen )ıı.Jr.ı:z. l,lc.rinI, dı-..- r daki m gu
iiyetlerın.ı. d~anu,yursun .. 
-\a. 
- 'l~b!i... ' 
NVTi \~ılma'Z ayağa kalkmııştt· 
- ?-it\ n, bu s..,ylc<l!kler.ne ciddl 

naza-:-ile bo.k.ınzyol'Ulı"I-. P.T bu:.~rnn ge• 
ç iyolsun.. Onun tes-.ı.'·t:ıl.. Ne bili
y~of'sun ki, mea'ut.. diye. kı.::.kandığın 

b:ır ç(Jc L anJar da. senin snadetmi 
kuk~Ym::yorlar ... 

- Bcall kwkana~:ık. inı:-:anlar bullSl.
dllftuJl3 asla kani dc-ğiliın .. Eğor, t;öyle 
bi.r iki insan varısa. bunl::ırm SOJ'3uıtu .. 
ğuna ı:.şnrım., 

- Çok agıı- ltıhaın., Nev:ın .• 
- T~b:ı.. Çilnkü, hakiı<aı böy'.e ..• 
Nuri Yılın.az, Nevini'l. yanına diz 

çöldü ıu b 1 den tutarak: 
- il~ kalk k•ncıiııın, dedi, bi

raz boı:.kona çıkalun .. liava alır.sın ..• 
- Il!ıyır .•. llırak bcrıi ..• Yalnı2 ba

na bir d-n•la au ver ... 
N..ıcı Y"1maz., kii~nc ınaaanın il2e· 

Tindeki srn:ahıdon baroaııa su boııa~ 
tı. Klrkiıilna uatM: 

1Devall1l var) 

Çıldıran Kadın 
İıki saattir ranclm·u \-Cıxl.iğı y-er. 

de b:ıkl<)'<lf, "1e gelen, ne gıden 
var. Göz!Eri etraftan h .ç ayrıJ.. 
mıyor. Mahali:obldnin kapısı her 
açıl'ıl:fi«:a, büyük bir heJ'e<!an ve 
<Ükkelle içeri gırcnkr• gözden 
geç'riyor. Fakat, N<cdcl!n hayali 
bile yok. Mahal'.eb'ciye mahçup 
olmamak için üç döı• • tavukgöğsü 
falan yedi. 

Aradan yarım saat daha geçti. 
Necdet y.ne> yok. Artı~< ne dai. 
rerlrn v"ktilc çııkınamak, ne va· 
puro ka ırmak, r.e bir !,"Cverze ah
baba rasge1mak g.bi ümit ve te. 
seıı;ler d~ kalıınadı. 

- Belki mclktubumu almadı, 
ad'resi yanlış yazınışmnıdır .• 

Dedi, mahzun mahallob\'lirlen 
çılktı. 

İ:lci üç gündür, Necdet;n çalış. 
tığı şc,-kc:t<l,n. oturduğu evin ~adı 
adr ini öğrer.ımı:ıkro me.,<gul. N""" 
detin daireı;ine kaıdar gJ.lii, i~ ba· 
şında çalışrnken göroJ., evine ka.. 
dar gitti, Nec • yı d:>. evoe girip çı.. 
kaı:'ken binib r hissin z:tbuınıu sey
retti. Her ilki yerin de sarih, iS
tediği gJbi adres:ru aldı. 

.................................... ı. ••••• 

Yeniden ham l?V'I!, hem de şir. 
keıl:e mti mel<r.ıı.ıp gönderdi. Bu de
fa yaızdiığ• mEilituplaroa. glör• 
ccok yer tayin etımi)<c>r: cl\i'ek'tu. 
bumu aıır almaz ba.na cevap ver, 
sen'nle 'koouşabilece&iın bir Yl!!r 
aöstec.. diyord u. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

XVIII 

Avazpaşadı.n da taışnıdı. Salı
paızann.da ev ~ahcbi iıçinde bir &

vln :ek ·bir odasında dtlli"uyor. 
~vası gayet basi•t: Lkl ik.oltı:&, 
üıç dört şandalı;,"e, bir jkl halı, lbir 
yatak, bir masa. Har gün üıstüıSte 
boı;alan ve yığılaııı biır çok kOkaia 
ş'tşes'. Eşyası kadar lkenıdi de bo.. 
zuk. Kokainin bri ;tıaımlcde yikr 
cı t'Esirleri ı:özlerinıde, yıii>oünıd:e, 
bt.yninıdc, kalbinde son \alhr ıple. 
rini yapıyor. 
' Odada en 9')k d:ik!ka!ıi· celıbeden 
:ınra-ı<ilc çerçeve içinıde duıvara a.s
tıığı paşanın, Necdet n, Seyfetti.
nin, Ha~mot Sab6nin ıbÜ'.)o'Üiül.. 
m-Oış fot,oğrnfüleri. Her gün her 
saat bu Jlot,ojlratilcrin ika~ısına 
geçiyor, u-zun uzun düşünüyor, 

aı:ıtıık hcımen hcınon h :ç k ırrıse ile 
teması yıcık. Yalnıo: kendi başına, 
yalnız k~rnh dertleri!e başbaşa. 
Buna ecbq> de bu 'Od.aya taşını. 

'!nadan e<>"Vel Beç:<kıtaşta bir eve 
nal!<l'etırnesi faka.t, lbir zyclan fa.a
la oturamaması: 

- Orospu ... 
D uye hi1tün b.<r maaıallel'nin 

ayağa katkmııısı oldu. Biiıtün öm.. 
rilnıde 'hiç düiiışnım\diği., haya1ine 
bile g<.<: iıınecbği ne ıni.ith §, ne fe... 
ci, biır iılknbo!ıti!. ....................................... 

NooJoel~en ne 'kinci, uçuncü, 
ne de dOrdü~iı mektubuna hiç 
lbiır cevap alımadL Hele dilrdüncü 

(Devaını Var) 

.. 

Alman • Bas harbi 
aaııı geni llyor 1 

Yazan : Ahmet Şükrü ESMEfl 
Kş ~la.rı gireıiken, Alıınanya

nm ha~ hat üwriıııde tut·unaca• 
ğı ha.kıkın.da sonılan suale ar1.ıat 
şıj)at ayı ceva,. wmı~ oluyor: 
Hatırlamadır Qti A hnanla-r, !kıŞ 
gicııneYıdıEtı evvel, b..ı-i il'klteşrınde 
d>ğeri dl! soııte.şı·inin ortalarıınıds 
olma.k iJzoere i.ki lbi.l;,'Ü'k hamle 
ıyapm?Jlaroı. Biriııct lha,mlenln 

hedefi, Füıhırer Adolf Hiıllerin de 
3 il'klxışrin nultllounıda ooyledi.ği gi. 
.bi, Rusyayı eunek ve şaıik hal'i"' 
katını taıil:iıye etınıekti. Bu te.ıel>
'blils muıvaffalk olmadı. Buından 
oonra Ahnanlar 30nt~rinin ort:ı
larında Moakovayı alarak Len r.· 
grad, Moııı!rova ve Ro,,.~f lıattı 

üzerinde kışlaımayı hcdcl olara • 
alam iki'ncl bir hamle yaptılar. 

Bu da muvaffak olamayınca, At. 
ırnan Fi!lıreri itklbaharda tekrar 
.başlamalk üzere, kış aıyları içirı 

taııNıız iıaukcoiı.tma n'hayet ver• 
d.ğini biJ.dirdi. Alman Genel'kur· 
rneyı ~n ta:kiıp edilcc<lk eııı iyi 
hareket, cepheyi kısal:aıraa< bit 
""'8.ım aııkıe~leıl> gen almak ve iilJv 
bahar taa.,,.ın;u için hazırlanmak· 
tı. Fakaıt tam bu sırada. Ruslann 
karşı taarnızları başladı \'€ Al· 
manlar ~ri çnkild~kç, l:>lı g.e.,; çt'• 
kilımenin ne der.:ceye kadar ter• 
t'pn bir' ptarıa uygt1n olup, ne 
dEOOCE!)'<! kadar Rus baekısı al· 
tında vulku bulmakta olduğu bÜ.
yük bir sual halinde bclird . 

RUB \aarru:z haroketi iki aJdan
berr de,·a.m etmah.'t"11ir. Almall 
eephes.r,'.n C'll ileri hadde vardığı 

sonlt!i;rin ayı ile bug.jnkü durır 
mu k.ıyasla11:!1.nlaca.'c olursa, bd 
iki ay içirul.Okı ger• !emenin mıi• 

h.m olmadıığı görülur. Şir.ıald" 
Lcningrad şehri rr.ıuıhasara :ıltıJı

da 'ildi. İki ayiil< Rll6, taarruzu[)' 

dan sonra l:ıug.Jn Len;nıgrad mu. 
oh;ısara aıtıında,dır. Bütün kış a}'• 

lan devam ıf'den Ruıs taarru:ztJ 
Leııiııgradı muhaosaradan l:uı·ta· 

ramarmştll'. Cenupta Ahmanlat 
Ila,{ofa ka<lar ge~ilerdi. Ş.mdf 
R<:dtofdn b iraz gaıib~ düşmü."' 
ler. Fakat Rwlar bu şdhrin pek 
yakınlan.wa olan Tanganı'tllk 
sehr".ni bile alamamışlardır. De• 
llW!k ki Alıınan ceıphes ıtin şimı;: 
ve comııp uçları tutunmuştur. Bır 
ı.ra-1;4<, ba:jlı başına a,yrı bir mu· 
harebe sahnesi olan KıTllm ya• 
rıımadaı;ım!a durum Almanlar i. 
-çin naz klej!!llıştı. Biliıııdl ıji gJbı, 

Ab>aular muh.ll'Sara aU.ına aıl· 
dııkları Sıva<lt•ıpo;dan maada bl) 
yarJ:JT.ı<ıdayı tamamile joşga!leı<İ 
altına aimışla-rdı. Ruslar, şarkıtaııı 
yarıımadaya ayak basaraık Kcı"' 

ile Feodoı;yayı işg_al ,tlilu '"' 
SiYastıcıpolu·n ş. malinde bulunan 
EuıpatJoı·yaya da a.•k<er çıJ<ardılar. 
Bu hareketin gelişmesi, Si,rast<• 
'3'0lu rnUhasa<ra eden m f.1H' 
kıwvetleriı>ın ~dk • .dihnel<cr: ,ııttı3 
bir netııce verooil3ıı i. Fakat A'., 
manlar her iki koldan gelen leh· 
likeyıi öıı!e<liler. Rus r<t;ımi teb-
1 ği F'eodosy an: n bıl!,:alb !dığmı 

ibildi umeiltit'dir. Eupa loryadaki 
t{'!Şebbüısün iıJ<ıi:ıet: ibilincm<ırnek
le beraber, bunıııı da bir neı..ce 
temin etme.diği cmniy<~le söylc
n<iıilir. Bu hale göre, Aiına'!llar 
Krırırodaki duırumlannı da ınuhaı 
faza etıınlye muYa•ffak olıımışlar
deınektir. 

Cephenin ~imal ve cenup uçla. 
rı tııtunu~ken, Almanlar, nrta la• 
raflarında Rıısla-ra b'rarz yer ver• 
mişlerdir. ık sahada· Alıman c , 
h.e~· l\fu<ıloo,·anın yakınlarına ka· 
dar gaJ.m.i, ti Moskova lbu tehlike• 
den kttrıtulıır.ı.ıştıır ve en çdk Rus 
ilerleyişi <le bu bö~cded:<r. 
Arlı~ Kıış çikıp, iCkbahar ayla· 

rı geliyor. Bır kaç günıcl.~nbcri 
gelen h~berler, Rm 1aartu-, hs
r<k.etler'ıııın ta,"Sadığınıı anı·a·mr.ı:< 
tadı ... Ha'ıt<\ yar yer Almorı.Jar t~ 
şebbü.3.ü te}:rar eilerlne alıma.k1ıP. .. 
dıorlar. Rusların bundan sonra 
lmUllu':n pir is baoara'hil"'C<'kler'I 
çok şi.lplı.el. görür.i.iyor. D:rn;k k:i 
bir ucunu Lcnir>grada, b r ucunıı 
da Azaık d. ni.zıne dayaıınnş okı.rı 

Alınan cephesi, kı~ ayları zarLn• 
da tıu!umnu:ş!UT. Rw taarruz ha. 
reket1eri Alınanları tutundukları 
bu cepheden ookE"!llcııniştir. 
Şu va.r kr Rus t.aarruzunun. 

Alman HJ®ahar i')liınlarını lbıt 

dereC<"Ve ka<Ja.r müteessir etm!A 
tılıınas. ımi~ml\cii~.düT. Akınan'ar. 
k>ş a~·fantM girerken, haır.,kıfı1" 
niha~·e-t verm-ek, cephe guiler' 

(Devamı 3 üncü Sıı.hifed ... 
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fon .2q.laat 
, . içi,.,o{.Kf .. · .. 
·H·ADISELER 

(Bu 7az111w m .. linlerl Aı.laaoıu 
Ajansı büJı~leriudm a1ınmı'$tır) 

Telhis eden: A. ŞEKIB 
K · mbı aıhruuı habcıbe gö. 

re Krc.tl Farlik ıki kararnoıme oeş
rc~m· ~ı&r. Dualardan 'bırincisl 
parlfl;ırı. manun lı ile yeıı<den 
Y• ıJaralk wnUmi se-,.lınden son. 
ra m:x•lisin 30 mart;.a tcekrar top.. 
kır.ma;bıa alılır. Kr<JI ~kinai kJ. 
rarr. me!ıİ l1'e Na:h,s Pa.,ıa,)ıı Mı . 
sırın aıS'ood va! ·· ı'lirı~ tay;in et. 
mı~•ır Yed Mıoır kıılıllncsi a 0ğı 
<k.!.i tarzaa ıe;ı kkÜıl ottlği ha.her 
\ rılınl il r. Bı..., ·cıdl, Dalı:~yie w 
Hll:"' riyc Na dırı M lQfa Na.has 
Pa • Maliiye ?iuır, Makrarn Eb.. 
ci: Pa~a. Müli Müıfufaa Nazm 
~h::r:, t IIamıl Scyru.:ooar Paşa, 

af N;ızırı Oı.ıınal!) M ·~harı-.:m 
Pa-a, Ma-.df Nazm A'll Hilfıl Pa. 
Şa, Zir t Naıım .ı"xH' dam Yu. 
ıra, Mlin~iııt Nazırı Ali Zdkılı 
Arclbı P· a, Ad 'Ye N:ııı:ırı Meh. 
m t Falın Elbodc'anı. Sıhlı!bt Nazı.. 
n AıbOiOOfottıııh Paşa, E\~taf Nazı. 
rı Ali Hin.-,·]n Papa, Ticoret Na. 
2l:a-ı Ha.in Paşa. 

ÜÇLÜ Bİ.R GÖRÜŞME 
. Londra Taymı!s gı:ızet-eslııi<ı ver. 

d~i br hmbc göre MaRşal ~
~: G 'ral Frnnloo ile görüşmek 
~re ıa ft> 11a İspanyııya g' 
<X &Lr. Popokı dl Roma gaJ1etı€t;! 
d Po~kıi~ D l R'Ciıs G~neral 
c~ ıın:ıMnıın 10 şııbaıt tanllı:inde 

!· irl~ • Fmıikoyu ~aret ecıe. 
e<:k'ni b.ildı;rm' rtir. 

AMERİKA İHTİYATLARI 
SİLAH ALTrNA ALIYOR 

M. RU!lVclJt Ur err"inıame norn .. 
f r d ' IJc h C lliaz fc.J i h iızıınoci •c b ;;_ 

l~ı ı nıya.n bii't!ln it.•:()"all. bi•rlilill::. 
r .n sil<iılı altınıa ç ğırm tır. Har .. 
bı ·e Na11rlığmm bJ'd'ııUİ:4lınıe gö. 
te Aımcılki{I lh;ı.va kuVY"t'tlori l:ıu 

" 1 ınilyun sıib y ve (liıe blr 
mü .. i 1enııa da b uıımn ıAt·i rnfııid 
n< çıkarılacEJ}j'ır. irr ilıı • Anr.. 
rikıın Gwıu~ıııımay 1'C.ı.;.lcırlmıdcn 
mü~ llıokil bit i<ıor. r:ıtn ımıuıml 
mc-ııkczmm V .. ll!gloııda bt>lunoa.. 
cağt da Aııno·n l'an k·zy1lı<ıik:la.i-ı.n.. 
dan bfüli ı<ilmc1k '"'<fi r. 

İLKBAHAR TAARRUZUNA 
f[AZIRLIK 

R..VO ll"1l 1' 'nln alldığı ha 
bcr re ~re llkıbaha r taarruzuıı~ 
m lhrvoe r in W•,.::n .. 

•• h...,,'WI. ortaikları da 1ıa. 
7.11' t'1111naH' adı.r. Maıcar radtyoısu 
b_u münııı.'ldbıctle Mıacar halkım 
şın-.cllde.n hazırlamıuktaılıır. Diğei 
laraJôan mj'lwer ooılıatkllan !!kıha .. 
har taaırruıs<111ıa Ruırnrn.1 Tl daha 
gerı'lş mılkyastıa. i>rak i :trı zorla. 
makıtadırlar. Faluıit Loııdra rad
yosuna ııOre Rl!lllcn aske-ri ricali 
buna tarat,oar iktr. Bu sebep. 
le bao;ta Rııınrn Genel'ku-ıınıay 
Başkanı olmak Ü'1Ere yük.<ıek rüıt. 
bd, bir kaç loumanıdan istifaları. 
nı \'ttın]Şlerıl'r. 

ŞARK CBPHESt 

A m:.n ~ırv:m 'b\Mroı :;ne 
gorc CCl!Jhcı:1.n b>r 'kr:>iınlirıdıs 

So y cıt btirnenir, n mUhlm kısnn. 
ları kuşıtalarak tmha eodl!ıniştir. 

KareJ.i cephec,IDcJ,e Alman ve 
F ' hava ku~·vı: ·Jlt'ri Mormansk 
dem· 1 •olur.u .bornlbalam!Jl!lllll"dır. 

Bir A man piyade tümeuıi ku. 
nandanı Generaı Gcitnm'·in şark 

••.phcsinde aJıdıgı yara-larıın teşi .. 
'r.lıe öldüğı.l hah.ır veııı:mektocl'r. 

'?aıyuniıı gptesı.riİnı St~khoJtnıde. 
k munaWrioo fP're Alımanlar Le. 

Mısırda yeni kabine te
tekkül etti - Üçlü bir 
görii9me - Amerika ih
tiyatları silah altına alı· 
yor - ilkbahar taarru
zuna hazırlık - Şark 
cephesi - Pasifik har
bi - Afrika harekatı. 

ninıgra;d çevııesindıe 1uttuklaırı 

mev-arre~i boşa1tmıya ve şimal ba 
tııya doğru çelııilmege ba~lamış
laııdır. 

PASiFİK HARBİ 

s:ngaıpurdaki maskiln maıhallller 
japonla.L· \at'afından aıeşe tutul. 
l!l'Jlll/'.uır. İPIHfa bdarya.1-arı da 
Jıdlıoı:ıdah~ düc:maın h'<<l~l'.'cıri ü. 
ııcıine 1'tün ağcrlığ·1e ateş aç. 
mı,,~lir. Topçu dü<'llosu dlevam et. 
~Jo'cı ır. Tok;v:dan venlen ha .. 
berı:- göre japor. kııt'aıları Boıım.eo. 
nun doğu sa;hilinde Darı.ıel koyurı 
da Lahal Da·Lo şcı.'ır;no it;ıgal <>t. 
m''~kııxfü. 

AFRİKA HARBİ 

ttalyarı. •Wlıi.iği m lhver kııvvet
leuinıni A•:-111. gaıabya vardı.kila. 
rını ve Cfya.b vahasının ~gal ıe. 
o.\llcl•ı11iı~: bı kıormekl 'Cdlr. İng1iz 
kuvvoikri t.akıibon gün.de 40 ki. 
1omııtre çek:ilmcktcdiı:lkır, 

Yeni Alman Kon
solosu 

Valiyi ziyaret etti 
Yeni Alman Konsolosu 1\1. Shi

tcle Başkonsolosla b:rlikte dün 
Vilayete gelerek Vali \'C Belediy~ 
Rei•i B. Lfı.tfi Kırdarı ziyaret <.t. 
miştir. 

Sovyet filosu 
Cl inci Snh'.fCd1>n Devam) 

den atmak için çok gayret sarfr t. 
mckhdirlcr. K2o;adeniz Rus do· 
nanın.ası faaliyet göstermektedir. 
Bir Rumen tebliği Ru• donanma. 

Rangonda düşü· 
rülen tayyareler 

Ranaon, 8 (A.A.) - İngiliz ha. 
va ku\'\/Ltle.rinin cw11arlesi gllnü 
12 ye kadar olan harekata dair 
tebliği: 

Rangon'un şimalinde bulıınan 
hava alaDl l defa bombalanmış. 
tır. Hafif hasarlardan başka kayıp 
olmadığı ve insanca telefat \IU• 

kua gtlnıediği haber verilmekte. 
dir. Saal 9,30 da ayuı biilged.ı tek. 
rar hava tehlike•i işareti verilmiş 
ve 2i dü~man 3\'Ctsı k9"ime yak· 
!aşmıştır. İki dilşnıan tanaresi 
muhakkak surette tahrip edilmiş, 
diğer iki tayyare nıulılcmel ola. 
rak hasara uğratılmıştır. Bizim 
larafıınıulıın hiçbir layıp yoktur. _ __,__ 

. 
lngiliz Amiralli· 
ğinin tebliği 

Londra, 8 (A.A.) - Amirallik 
tcbliğiııde, ŞÖl le deniliyor: 

Son dcin diişman hava kuvvet. 
!eri kafilelerimize karşı neticesiz 
üç hücum yapmışlardıı. En u iki 
diişman tayyaresi tahrip edilmiş 
ve diğer birtakım diişman t:ıyya. 
releri hasara uğratılmıştır. Ne re. 
fakatle gidm ticaret· gcınileri ara. 
sında, ne bunlara refakat eden ge. 
milır arnsında kaJıp ve hasar 
yoktur. Bir ticaret g mİbi bau ha· 
sarlıtra uğramış ise de kayl}> yok. 
tur. Ve gemi kendi vcsaitile yolu. 
na devam edebilmiştir. ___ .,....__ 

Holanda filo-
Filipinlerde su imha 
Amerikan hat- edilmemiş! 
larl yarıldı mı? Ba'.·avya 8 (A.A.)- Japcn~ar.ın 

Vişi 8 (A.A.)- Filiqi.ın adalla. 
rından alınan son ha;beı'lm~ göre 
Ba•laan :yıarıımaıdası.nı buyıü.k bir 
şceaa t:ıe ımıüıdafaa eden Gcrıeral 

Mac Ar.bur ordusunun vaziyeti 
nazik b\r safhaya girm'lş <lıulu:n.. 

maktadır. japon bücu.m kıt'al<a.rt 

Amerikan hlM1!arının bazı nokıla. 
larına girnrişleııdir. 

Singapur'u kuşatan 
tayyare meydanlarına 

Japon akınları 
Va'.ıngton 8 (A.A.)- &;keri 

müşha ;~krc göre, j:ııp< nkı.rın S'n. 
gaıpuru kuşatan tayyare meydaoıı. 

iışaa etbok'.!'crıi g;lıi Hdlanda f'J:o.. 
sunun imha ei}illdl.ği haıberJeri 

tekzip olunma!dtadır. Bu filo, bi
laki:s bütün kud'rctıin~ muhdaza 
oLım !Ce, Ho,~ıııda ve Aanakia ha
va kll'Vvctileıtını:ın yardımille 'l>ir 
japon kruvazörünü baıtırımıs, iki.. 
sim tahr'ıp atım.iş ,~ BQ.l'l'le{lda da 
son günleııde bir düşıınıın krun. 
zöriinü l\ıa+.ll'mıştır. Bu !111fu>;adle·. 
an eden AmE.l'İkaın ve Hail a nrla 
tayyarcileni saıTunen d'ÖnırJiişk!ı:ı.. 
dir. 

LİBYADA 
son harekat 

!arına karşt yaptıkları lıücuanqac, Kah.re 8 (A.A.)- Llbyada ile. 
kalen:ı: rnuhasarns•nı ko11\ la•. r· ka k-'I -·-' ' -"-sınm Rumen !M!hillerinl topa tut. . · ı r a -,_,..,ar aras>rııua mu ıa."""" 
raru hazırlık hal'okıet.Jeıf'1c:i!.r. ı'a.. ler->e b ·'· b ki' V tuğunu bildirmiştir. " n "'""a ır şey yo ·ur. "-
ponlanıı cil::ı•, haı'eh1ileri esna. ziyct d€'ği·ım-:mı• ~L:r. İı>,g:O:IJz tay. 

Cenupta Timoçenko taarruzu, ->- l\' lezy--'- t --'-dl' t sm"" '"' .... n . an.1>< •:.en 11- yareicri s:renaikd· mıwaffa.lo 
Almaıı]arm ilkbahar taarruzu i~in g.l!iz tayyarelle11i, 'buray• ı;ıg··~ ın ---"·-~ ~- yo e 1ıaarruız ecır.1y..-_.. 5 §Ubat, 
hazırladıldarı ihli' at kuvvetiLırL m ]·--'· p '· lb ıı "'" , ış w-wr ve a>cn ang •~ ,,,:nı. dikkate dt.;,''" ·l:iT sure l'.e ge~ıır: · -
nin 5arfını mucip olmuqtur. ııo'·ta d 500 '"'"--' • "' n sa re "'"""''"'''re 111('.'. tir, P,i~, .z. ve B<.:rka l.ajyy&ıre 

Leu.lııııradda dahi Alınanlar la. saf.de bı.rltrnı>n kıalcııJ'n mü:dafa.. _, m<')>uanı ~.lddetil<> hı.icı.xma uğra. 
zo kııvvetler &etirmifllrdir. Bu ası için ora.dan hareket etmekte. rn.ştır. Yar.,gınlar ve iaıf.ILalclar 
bölgede Ruslar ylrnıi n><ıvki gui dit'lcr. vardır. Trablll'S na borıfualanrnış. 
alınışlardu:. tı:r. Bir arclıa parkı yaklJımı:ştır. 

<>----•f~lllliı-----.. ,1Hava hücumlarında T d 
B U G O N ölenl~r anca a kargaşalıklar 
İ~t.anbuıu. çalkal .. .ran 

HARUNORBESIO'in 
GÖZDESİ 

I~Jm'11e h.ıyran1ık ıösteren h&l-
1..un~z ' ~dakl hlı-l.kuJade A
ttpça prk~larL da i!ınlıenıeyt JB

ı:ır!a arzu ett:klcr~ncien bu haf
taki progrsmımııı lOhir l"il'ırck bu 
n~üstcsna fiLml 

BİR IIAFT A Müddetle 
ŞıcrkLn Ses İliih""i 

Ümmü Gülsüm 
ün luhı ti enrk.ılarla lJezenmi4 o
ıau kopyası g&.ler lrr,eğe b"'llan· ı 
mı4lır. 

1 Alemdar 1 1 Milli 1 ' 
DiKKAT: Yalntz $!1.rkıl1r A- 1 

rapça, film Tiırk~edır. B~ r lrnln . 
şercf'nıJ: 

Al"r.ICA: tıt·.nl>Uıda t:k defa 
lıaşlı baııno bir sahe: ::r olan 

ÇAM SAKIZI 
KONGO'da 

nave edtlmiştlr. "------

Siııgap\U', 8 (A.A.) - Haberler 
Naztrhğı, cıuna günkü hava akın
ları esnasında ılvil ahaliden 4 ki. 
şinin öldüğünii ve ii4 ki inin )'a. 
ralandığmı bildirmektedir. 

Pasif ik'te üç 
kuma11dan -
lık kuruldu 
Lonıdra 8 (A.A,) - B.B.C. A. 

mcr ka Bahriye Nazaretıı Ptısl~ik. 
te 3 kumntı:danlık ilıdzs ctro;şt'r. 
Ilunlaıdan l:f.ıiıı•c:.Si ccınubu gaı'bl 

Pas'ifik DWsıı kuınl41nıdanlL;ıııdır. 
Bu f.Jlanun başına Anııiral Glas. 
vord gıı:u<Jlm 'lr. ikibo::ı ~i Fde. 
,,.- .t:- 1< Ht ;;ı.b' anı ıımrj ıak'aISJrlır. 
Bu flhya Amiral Ha"t kuımandan 
taıt n <'dJ:.,.'_-f.~'r. Üçüıroü füıJo A. 
VUBtralya ve Yer.:i Zclill>d mırrta. 
kas.dır. Bu fJıo.ııun kuımı:.t>cian•lhl. 
gım ıl.a Aım:ral Llı1i tay in C<l/iil.. 
miş.ıir. 

Tanca, 8 (AA.) - Bir ooır.ba 
p.atlamı~, kar;ıaşalıklar çıJonr1 tır. 
Araplarla İspı:.nyollar İngiliz ti.. 
carııı.hanelcrin!n önünde nlima
yişler yapmışlardır. R'r kaç mata,. 
za hasara uğram;ştı.-. Minzah o. 
telinin camları kırıln.ıştır. Şimdi 
durum sakinleşm4tlr, 

rAaı~ş denizinde 
Loıxlra 8 (A.A.)- 1\1 ·, \'e 

Al'~J'.C.hit.e R A. F. kuv\1Jılıcl'i, 
d~;ım;ın nakl)J'C ka~l!.,._rı,..::ı mu. 
vaffak > t1J>e taarrı.ıız '1tıır/<1' miiır. 
Ma.ıışJa düşrurn 1, l liz:j,ar 3 
tayyare kay!botımişt:i:r 

Bir rsveç vapuru 
torpillendi 

Vaş ngton, 8 (AA.)- Atlanttk. 
te Amtı-lkanland ad.ndaki lsveç 
vapuru torpillentn4'iir. il kişi 
kurtulmuştur. 

vustralya 
Harbiye Nazırı 

A!rik ın d1th~et cEhennemi c1an ormanlarında aşkla nefretin ... ~ 
Kı kançlıkla kinin müca denindcn yaratılan büyük 

1 

'ı 

Mihver denizaltlları, Amerikan 
kara st>ları da dahli olırnak üzeı'I! 
Atlıı.rııtıkle gmiş fa:.li:y<Jt göskıiı. 
yor. Bunlarla gilJHlkı;ıe artan şe. 
lcıl"tle mrıca.detle cdlihncl.-1 c dir. 

Va}nglon 7 (A.A.)- IIaı,bove 
N ~ır:ı;: n:n bu;;:iiıı h'"~riıJ:,I~~ 
göre, Amerikan hı:va ku'V\'C(J.er! 

bu sene bir m.tyon suıhll!y ve ere, 
btr m.ı.d:fc•t sonra da buıı n ~<i' 
m line çıkarı>acaklır. 

CI inci S; hifedon Dev•m l 
bcyana!ta bulunarak e-ıcümle de. 
mş;ti<r kit: 

•- Tek dii.şü,,cem'Jz Avu trı.I. 

yayt müı,t ·f'J.: C·!':r bır ka!:csı yap. 

mıılıı~ır. Burası ko·l'\arıcı mulıe. 

~ k seferi kuvv.t''.lleı'1ın :ı v:.purla. 

ra btncc • i ba 1 1ıoa ili; olacaktır. 

l\Iü\t~fiklcr şim<li söylemiycce

gıın b:ır ç.~k bı yti · kararlar ha. 
z r 1an10 t 'ı m..r. 

hayat romanı. 

ıl ı Bar~ 
MADELEL 'E CAROLL - DOUGLAS FAİRBA. 'KS Jr. - i: 

TULLİO CARMISATI 'tin )·arattı~' e~siz bir filmdir. i 1 

1 Bugün 
·: 

,. L E Sineması ~: 
~ 

htanbula &menin en heyecanlı bir miirad~l• ini, <"n giizel bir 
aşk romanını gösterecek. 

i 
, DİKKAT: WALT DlS~EY 'in en yeni renkli 111'İK1LERİNİ 

alk ·Jamıya koşunuz. Bug iın sa.at 11 de lemlatlı matiın.;, 

SARA y Sinen1asında 
TYRONE POWER'in 

LU'DA DARNEL ve BASIL RATHCONE 
ile beraber ~·aıallıkları 

ZOR ONUN iŞARETi 
Büyük muvafrak iyetlıe devam e.diyor. ------Bugün 11 dıe tenzi!iıllı m;ı.tine. -----~ 

--~--

Maltız honın·n mer
divenleri çö tü 
Galmnıı1'a Şa !'Ziya cOO!J()S"1ı.dic 

Ma:l!ız h<ınının ı rcLvcn.>ern ve 

bun!arın -!;iooıt ( • gli dtıvarilaır 

bu sabah saat ye<lili<e bii'd\mbire 

çök:mü,şlür. Derhal l!'fa<yeye ha. 
, ber ver>lm.ş ve .:t:faıiye }"Ü, rek 

o\.omatik t.ı\hl l "e rrıcrch"Cnleı1iL 

le odalarda kalan 51 k' iyJ kurlar. 
mıştır. 

Sultana adınıda 75 yaşında biJr 

kadın enkaz ahında kalarak aya. 

ğından yaralanmııştır. İtfa.~-ıe bu 

loo!dıını dıa kuııta"mı.ş ve yarallı 

Beyoğ.1-u haSt.aıııe&ine ~edilııtiş. 
lr. 

Malezya zayiatı 
AvUJı"'lıı·alva kuvvc!tl<0ri Ma.IC?Z. 

yada c'<ıman 183 ölü vermi'l'Jıc-rd!ır. 

Buınlıın:lan ıbaşka 359 yarolı ~ 

643 de k&ytbım<z ı·ardır.• 

Ekmek karneleri 
( 1 inci S h !Cdpn Deva;n) 

nıeınuriuklı rrna ·nüı·ac:aat ederdt bir 
kAğ;.c alacaklardır. 

l\rtiDDI;İF. u;~ıi. ~ BEY AN ATI 

Mückleiumwnl B. Hikmet Onat ..,_ 
meık k.me:eriııde tahrifat yapaııleaı 
eğer memursa c~alarının ÜıÇ y.ıJdan 

on yıJa kad.,. ağ>r hapis oı.:ıuı;,.;. 
mell'ur deği.lıq, 2 yıldan s<kiz l"k" ka
dar oğ14: bapôıı oldu~u .öyfomişılll', 

. -
r :m 

AVRUPAYA YENİ BİR KA. A 
TAARRUZ.~ T . . . 
.. .. .. (Basm .... ı.~en '":-amı renlerd Gıdış-Gef ıc-

gozı.ıklll'. Fa·kat, hakıkat hıç de Y, 
böyle değildir. Dünya sathını içi.. B ı· ı eti e i K 1 d 1 
~~y~~~ e:u 1~~·::1~1~::1~;~~i:~ · r a ı r ı ı y o r 
planda Alnıanya • Rusya • Ame. 
l'ika ve İngilhre arasında oynan. 
maktadır. Japonyanın cenuba a• 
kışı. Hint denizine çıkışı, Kml 
denize kadar salınışı tıjllıu-z Rus. 
ya, Almanya, İngiltere, Amerika. 
dan birinin ylkılışı \<ya kazanışı 
kadar harbin nrtkesill<l ve nihai 
safhasına miiessir değildir. Al
manlar l(ln buglln Rusyayı imha 
lllmck kendi hesaplarına n~ ka.. 
dar muananı bir ~·eni ıutflı'l ~·a.. 
:r:ıtırsa Ruslar veya mUttefikİrr 
irin de Almanyayı mai:Hlp ~lmtk 
dünya harbinin nihai neticesini 
almak bakımından o derece nıuaz
t:anı bir varlık yaratır. Bunun 
içindir ki, htr~eyin b~şında v~ so.. 
nunda Japon!Ar • m;ittrfikler de
lil, Almanlar • müttefikler miica
delcsi, onun ~e-yri, onnı1 nihai ne.. 
ticesi vardır. Bu mücadde için de 
<n nıii•ait alon Avrupa kıt'asıdır. 
Şimdi Alııınnya ister istemez bll
tiin takatleri ile Rus)·a ile kozunu 
)·cnN!en paylasmak hamlesinin 
arifesindedir. Alman~ anm olanra 
kuvnt ve kudreti ik Rusya ile 
~arıu~nuya koyulacağı sıra miltte. 
Iiklcr için Almanya~-. yenm"k il. 
nudini -en 7İvnde ktt\•veUcndire• 
cek sıradır. Fikrimni bu noktada 
şu kilde hıılftsa edebil!riz: 1'.'n 
biiyük, m lmdrelli dfü,nuını en 
ınüsait fırsatta yenıLek ümidi. 

İşte, müttefikler için en miisalt 
ümit ve fırsat devre!'( Almanya. 
nın Sovyet Rusya ile tutu ırai:ı 
ilkbahar devıesi olacaktır. i:kba.. 
harda. i.JkbahAn takiben lııgiliz 
ve Amerjkalılar Nor\'<Ç veya Şi
mali Fraıısa:va 6 • 7 milyonluk bir 
ordn çıkannıya muvaffak oıabi .. 
lirler ise Almanya\'ı müsklil bir 
duruma soka!ıilrceklerı kadar Av· 
rııııa harbiııi bitirmek bakunın. 
dan da en biiyiik lıiı talih den~. 
mcsi yapmış olabilirlrr. Brifanya 
Aılalnrmdn şimdiki halde 5,000,000 
luk bir İngiliz oroıısu \'Hrdır. İz. 
landa \'e İrlnndaya da tallın ve 
krbiye ı;ıörnıUş Am~rikan kıt'a. 
]arının ihracına d('\ram e-dilmek... 
tedir. 2. 2,500,000 ki<iHk lılr Anırrİ· 
kan ordusn da İngiliz üslerine 
nakledilebildiği taJ..dinlc nıütt•
fiklcriıı Avrupa kıt'asmda harbi 
bitirmek azm· ile blr ihraç d n~. 
nı~ine kalk.ışınalnrı o]mıyat'ak. 

yap•lnuvacak r:v d..fildlr. Belkl 
Ruzvdt'ln •·erdil;I rakamlarla 
194: d• 60,000 tayyare, 45,000 laıık 
lııml eden Amerikan fabrikaları
nın başdöndıh i\cli hıaliıtıııı.ı bi. 
riknıe:;inl ~ekliycrtk bö)le bir 
huekcte tevcssiıı etmek lll-0,000 
tayı areyr, 90.000 tanka ve mil. 
yonlarca tonilatoluk ı;emiyc, mil. 
yonluk ordulara gÜ\enerek Av· 
rupa kıt'asıntla scf2rc kalkışmak 
belkl daha doi:rııdıır. F'akat o va. 
J..it vani 1913 de Alınonyanın Rus.. 
ya kar.şıs111daki \'ft7.İy< tinin ne o .. 

. larağı malum değildir. Eğer bir 
Rus~·a )·oksa ı::arpb ve lul'ada 
Alnııuıya~ ı :venınl"k en az Alınan. 

ı ~·anmkinin be~ ınisli bir kuvvete 
ve bö) l• bir kuvveti kıt'aya ihraç 
edehilnıi)·c bağlıdır. Halbuki, 
şimdi eu az 350 tümenle Rusya~·a 
saldırınak \"Bzi:ret \"O ınecburiye-. 
tinde olan Almaııyaya karşı kıt'a. 
da yeni blr cephe açmak 10 • 15 
milyonluk bir ordu ve 100,000 tay. 
yare, 9~,000 tank l~i değildir. Bu
nun içindir ki Kumandan M&
nayghtoıı'uıı ifşası pek hayali geL 
miyor ve Frons:aya ıı.:AınerikalıJar 

geli~or .. • diye atılan milyonlarca 
adellekl beyarnnme lıtrhalde bot 
\'e valıi blr iimit hi sini vermiyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

* Mtmakal~t Vckiıl~t; İ tan.bul, İz
mir. İskendC'Nlt ·c 'i'rr.bz~ Hma.nia
rınC.o..k. i ctnıe tarl;eJer1nJe yükle. 
rr:.e. b~altma, an~ :"cuo, \'e pnlamo.r 
üı.:relc.ı n. •• t yükse tllın<?sine karar \'et'• 

mışt.r. 

Haz·n irtrhal 
Kıışehir l\1eb'usu merhum Doıkl-0.r 

Yusl•f Z:.ıya Somer''n oğlu GalatasaraJ" 
yedine! .sınıf taleh~slnden Erol So

mer'in henüz 14 yaşında iken müp
tel~ ok:uf:n haslaiıktan kurtularmya
ra.k tecitVL ııtır.da bulunduğu Ha7-

darpa~a Nüamme hastahanesinde dlla> 
saat or. dörtte Tanrınuı. rahmeti.ne ka
~oou t .... ürıe haber aldık. 

Henüz pek genç ya!;lnda ebediyete 
ka.r4B!l bu halük, zeki ve çalı~an 

Tiiıok yavrusıını.m nıl.şı bugün lk!ndl 
naınazını mllt.eakip TeşvtkiYe cruniin
den kaldırı.larak all'I kı.bristıuıa, mer
hum baba6ırun ya.;ına delnedllecck· 
tir. 

~tf'rhuma TanrLdsn met:fil·et v-e ke
derd!de ailesine ıı. 5ab1r ve tahaur 
mW di!eriı>. 

10 Şubatta tatbikata geçilecek 
Münakalat Vekillcll Devlet DL 

miryolları İdaresi &idi- ve dönüş 
tenzilatlı tren biletleri hakkında 
mühim bi.r karar verml§tir. Bu lı.a. 

rara göre ~lnıdiye kadH" tatbik 
edilmekte olan gidiş V< dönüş ten. 
zilAtlı yolcu biletleri lıiğ\'ediL 

ııt<>ktcdir. 10 Şubat 942 tarihinden 
itibaren yalnız tenzilatlı gidi' bL 
lctleri muteber olacakhr. 

Rakı yerine ispirto 
içen yyafl 

< ı inci c.J.ıh,feden Devam) 
ispirto içmiş ve zehirlenerek öL 
mü,,.tiir. Cesedinin defnine ruhsat 
verilnıiştir. 

Be iktaşta l\lurad'le mahalle.
sinde al1ı numarada oluran 21 ya.. 
şında Hüseyln Kızı J:lrlılce sabah· 
leyin odasında ölü Lult;nmuştur. 
Kızın gece bir aralık sancılandı. 
iı trsbit edilmiş, foka! öliiıııii şüp
heli görülerek cesedi morga kat.. 
dmlnııştır. 

ÇOCUK DÜŞÜRÜf!KEN lİ 
ÖLMÜŞ? 

Belılcenin çocuk dllşUrUrken 
öldüj:ll adliyeye ilıbar olunmuş. 
tur, Keyfiyet tedkik olu.nmak· 
tadtr. 

Koyun kesmiyen 
Celepler 

(1 incl Santfeden Devam) 
tıı-ılm yac:ıktır. Toptaneılar yarın da 
nl'ez.ba.hada kayun kes irmedikleı1 
talod~e mevcut koyunl:ırına üç gün 
yem verilnüyecek.t\r. Buna rafmenı 

ra: edlli:rse koyunlar b'r.zat Vlllıyel 
tarafından rrı.c..ı.bahaya getirilip kesti
l'ilecrktir.> 

Bt:GCN KOYl:N GELİ\"Olt 
Difer taraftan bu&ilın ,.e yarın şeh· 

riml<e bir nı ktar <iaha kc.y1J11 g<>lm~ 
bak.1.CJJilmeklcü ~. 

Milli Piyango
da kazanan 

NUMARALAR 
Mll'.11 Pi~"Sngonun 9 uncu tertip 

1 ir.ci çek!. ~i dtin Atıb.~ &rgı~ 
ednde sant 15,30 dıa y'3plimış ve 
'>" · :şı büyük bıır ha[k kü~ 
taU<! \p etım · trr. . 

İıkıra.ın,1< l<az;ınan nuınııraları 
a~ağrya y:azı~ uz. 

20.000 liliıra k:ıızanan nurnarar. 
090120 

10.000 l'ira lka~m-ı:ım numareQ : 
366277' 396954 

5.000 lira i<ıuanen nwuarıt'.ar: 
241351, 277939, 302452, 344137 
2.000 l'ra kazanan n.uırıa'rcla.-: 

1663~. 170:>!i, 216943, 55426, 61285, 
6'3980. 69340, 70288, 85764, 88"96. 
1.000 Ih kaızanan r .. uımıarnılar: 

05330. 06252, 07210, 19919, 22275, 
35032, 39325, 62'.!99, 6:!928, 95670 
ıııe b!'.en l:i"ıet!OCr. 

500 iira k1112lar.an nımarallar: 

Son döl't ratkıa.mı (3822, 9089) 
& b'fXırı bıletler. 

100 Ji't18 kazanan rıuımıaral:ar: 
Son üç rakamı (967) · e blten 

400 ,\jf t. 
50 fuıa kazanan nU111i81ıa!ar: 

Son üç ~°'kamı (843) rlıı:> bı~n 
400 bilet, 

10 li.ra kaı.an,an numarallar: 
Son ildi raikıamı (80) ite birxn 

4000 l:l~t. 

2 !Bi'ra ~an n~.ar: 
Son ralkamı 2 ve 6 ile b'.lt'E!n 

80000 biiel ilknmıl:ı"E' aill'lar, 

Bu çekil'ilşte 20.000 lira:!& bü.. 
yü~ Jkmnj;~-eyi kazaoo.n bIH 
Safr!'dbdluda, 10.000 l:lra kııza. 
n:m'lar; Ma'.!kara, Te'kırdat. 

5.000 .hra k ar..aııılar: İkişer 
J>M'Ç'<>Sı Is or.ibul, b!tr pwçası Zon. 
guldak Ünycde satılınıitır. 

2.000 l!Jra katzanar.!:ıar: 11 'OOnıooi 
Mım..'lıu1ıda, beıı taneGi AnimTa, 3 
tıanoesi 1ıııri ırdıe, 2 tanesi Kam, 
Tr;kıat, 1llir tJanesi Kııntya, İ'211!ıll, 
Guiantep, AnUııkya, Adana, Te. 
kl1rdlağ, Keskıin, Ksısaba, Eı:ıı:u. 
rum, Eskişehir, Zile, Kcmaılpeşa, 
Bursa, Nazi'.lll!, Akdağmadrnıi., 
Kayıs<.Ti \"e Ordudıı satı'linıştır. 

1.000 il ·nı. kaızaOBn:ıiaır: 10 taıım 
:t&taı:Aıulklıa, OOrtı tanest Atrılk.a.ra;. 
da, iki ta - Buırsada, İmıir, E
miıl'dağ, bir.ar tıanesi yurdumuaıun 
muhtıehf ı:ıehir w kıasabailıarındla. 
~ı-lm!;itıı". 

1 
l\laltlm olduğıt üzere 101 numa

ralı yolcu tarifesine dahil olan 
bu bilcllEr 2 ay muteber olmakta 
idi. Bundan başka yolcular gidiş 
~ellş Ucr< tlerlnin vüzde onu ka. 
dar ilhe ı.Jr Ueret 'erdikleri lak. 
dinle bn iki aylık müddet üç aya 
çıkarılıJordu. Demiryolları İda-

resinin v•rdiği son kararla bu 
lenıdit işi de kaldırılmış olmak. 
tadır. 

Alman - Bas llarbl 
nasıl geniş.!.Ayor ? 

(2 ıncl Sahıfecı. n Devam) 
de r~at hazll'lanah lecokılerlnl 
üm>I et.mşilerdi. G<rçok: en yaopı. 
laca!< olan haızıclıık, böy>k bir ra.. 
hatltğt gerdtleştlnnelme idi. Al!:.. 
ımaı>ya hazirandan oont~r ne kaı. 
dar devam cd<lll uzun bir taa.rl'uıı: 
lha·relketirt'C giır'ıımlş, Aimaoıı as. 
Pwrlu i yorulmuş, teçhizatlarıı 
yıpranın~ benı: n ııtc'darı azal. 
m lı. Kış ayla.rırun siikiinu için.. 
de askerler din!<?necek, teçh!ızat 
1am!r edilecdk ve yeni stokkır 
toplanacakıtı. Rl.IS)'l~ Almanyaya 
çok aradığı bu sUkiinu ve rahatı 
veıımedi. Aıiınanların bu ay1ar 
zarfında bazı rıaktalaroa 2ı0r duı. 
rurrlluda kalarak ce~yi ~ut
mak )çin a'11kadan yeni yeni bt'a. 
lar gt'!. ııxllkle-ri ımıillıakık.aMır. 
Soma gerek Rus cephes.inı:lelk; bu 
devaımlı faaHyet w gercllt şimal 
Ai'rlkada glrişilkle~ ~eşc~.Jlıüıs 
n(.~ benzin sarfiy~1lları a. 
zaldığından ilıtıOOJkileı'i kadar be<>. 
zin f;OOku tıoplı.yemaımış dlacak'lar .. 
dır. 

Sözün kı:Sası R"'5 ta'3rtU2 haırokıel.. 
ti, mühim hedeflere vararr.ı:ı.mruk.. 
la be!'aber, Almanılara rahat ha. 
zırlanmak fın;a:lını veınıediğin.. 
den b<lıbübüın net'.eesiı< •ka·lınuş dA 
say>,lamaı. Ancak Rusların da ibu 
taarruz har~etleri yüzünden ra. 
hat hazırlaıınuy..a vakllt ve fı.rsat 
bulamaıdikları b!r hakikatı::r, 
Ruaya Almanyayı hmpalama-k l. 
çin kendisi de hıtpalaınmışlır. 
Geı-çı Rı.ısyanın insan malzemesi 
lbcldur. Fakat bu miiıcad'ele~ 
Rusya için imandan ziyade silah, 
teçhizat ve tayyare mli'1imd:r. 
Bir t:ıoatlan kış ayları ıçindcki 
kendi teşebbüsleri, diğer taraftan 
da japoııyanm hatibe .gi'.ııınesi v~ 
~imal Afrikada gi!l" şilen harekt.'t 
dıolayısHe İngllteren)n Rllsla1'! 
rna!z.cme yeo!F,ttiremem-esi, Rusla. 
rrn da llibıııhar harekatı için ha. 
zıı•lıklarını altüst &.ımi.ş olacakıtır. 
Şu hal!de gerek Alımıanya ve 

gerdk Rusya, il-:dbahar taar:rU"U. 
na •. wndtiklerı kadar hazırl>~t'· o. 
!arak lf

0

'l''-'mJyecd:der.Glir. Oünkü 
her lkisinin de hanrlııkları a • 
mrn'.ır. Hang·sin!r dalha az , va 
daha çak ııkısaıd>ğı zarna nı gef' ce 
anlaşılacak. ----
Harp Vaziyeti 

(] inci ~r}1i~e,1 .. ,, n~. n'"l 
dır. Bu ate~lere iştirak eıl<"n ha\'a 
bombudımanları. toııcu ate ini 
katmerleşti-rınekt dir. .Bu topçı 
hazırlığı devam "derken bir ta. 
raftan, piyade ve topçu lıiiı.,ıım 
kıt'aları, istihki.ın, ıı1raşüt birlifı:, 
hri ve diğer kıt'alar taarruz ha. 
zırlıldarını ikmal etmekle ıne!;!tlll 
oluyorlar, ayrıca maı~~me \'e cr-p. 
hane stoklan hazırlanıyor, diğer 
taraftan ha\'a kunetleri de ~·rr. 
le. mekla me. ul "e ada müdafnL 
~ınm vaziye-tini ha\'a fotoğrnflari
le ve ke iflerile teshil rtmi ·e ~a. 
lı ıyorlar. Japonların bu hazırlık. 
!arı muhtemelen birkaç gün dnh 
devam edecektir. Taarruzun aka
mete nğranııyarak mm·affak oL 
ması için her türlü tedbirlerin a. 
lınmış olma~ı ve her tii~ü ahHle 
karşı koymok i~in hazırlıkları 
çok esaslı ve d<'ckatl• ikmal edil 
mi• olnın'1 çok mühimdir. Bu b 
kıından Japonlann ada~·a esas ta. 
uruzları için günler lazımdır. 
Doğu cephesi: Ru•larm biitüu 

cephede taarruzları de\'am rdL 
yor. Almanların bii~ iik ilıti~ n:Jn~ 
la yaptıkları mukabil taarruzlar 
büyük ölçitde olup, Rusların b' 

çok yerlerde ileri lıarcketlcriru 

durduTRUJa muvaffak olmıışlaı

dır. Alman mukabil taarruılıt'l'J 
büyük hazırlıklardan sonra 'apıL 
maktadıı: 
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Amerika Reisicumhuru - "Eğer tekmil Ja
ponhı.r senın g.bı çalışkan oi salardı; Uı.ak 
Şarkı baş tan başa istila edebilirlerdi! .. ,, dedi 

Pnrloiueno,-a 
kon ut .• cıckın ı 

endıışe edc:rtk. 
ı ı.yuru Ma:um Ja (~~ 

ııın ehıi .. J.tr:ıa.dıgı yer yo.c.. 
Sanı) -Kı me:ıaırlcı.ı bı.ıe işçi s.aıı:r 

yor .. . . lil'l y e c' t.1tıyorıar. !ia b· ''" 
ııc-ıı 

Ilı.. •'lll"!l ı.-üluı· , \' :~vıw .scv.ıaıu 
:.ı.n ~ ıtadı:nr 

- ben h~ b4 J. • .ı arı ~ı,;, tıxKialın. 
muhter • :ne: ! 

ron;r; aı:ru: ,i;J&.:t. bt"n dC Ame-
r ar .. .,nc.c arn::ı t.:. • .Jeb:tiy<ll"-
lillll! \'t ll, bu hit.a-bunCa.r: · k rnemr
nllll u. yo , .a:ı~(.'lt manar<.o<.'< 
b;iı>:. htT Z:l b ,....ı; dJ.h;I l ... J. ıLt.-

fat v~ !Um gUC1:..e[ı.,yoruu 
Vl ~ouım t.1o.t' tı .u.e y· ;t.:mıy..ı b~-

* r-.n: .. .:ıı ı.k · at dtrrn1aO'n;: ıwalıştım. •• 
Fıı:1nal >ş: a.nc&k yJırı yi:lrı)O bıtın=t 

ıtiblyd: .. 
•raıt>n ıı.en J<l 

dl 
... k O"..ıha yazı var-

Bı.: ı;Jlıtjıırkeu., o da. nıasa!).1.11ııı b~ 
7lDd ın ayr hn:tdı .. Mi.ıtcmoLl'yen ı.;a
..,-ı.a, ı~. ~eı.ddlıe: 

«d<an .ıe !et .
an, 

. .... ı&l<:ıi ~~,aıii2ı'ş ... hllkünıet ..aUk.l
J'UrijyOr demek-

goı.ı..?llla1 uc 1..L 

m. od" • kol<!...:- ı 
sy;ıga .ı:t3!.k.tı ve 

• • er ~ yLırJ....-

\ ocı~.ızu.na 

1 ;tı a ı t t.ıeli~ Yoko
nıu · cmaJ yen, etra.flnQ. 

detcı n,. es bile alına.. 
Uıan ca ....,tıın. Eğ butun Japonlar 
sen ı 0 l .:ili,,<'1ta.ı o ı;.,_ J.l'dı. Uza4i. 
Şa ıu IJ şt. ba .a >0t cin.ek ha.!<lu-

bu ce10 !'JUl'k.ı J ÇOit mu~e-

Vll.ioıı b. nı s:ıD,, .. 
- lşı.to, detl.., m..1kt.'"tlln.el b x ~cı.am . 

Tam be ı1m kafamda ı:r.ış ~ıi,. ba
baıı. d~ 

lkt s;.ı .. t..:;ıt b r ı1e ill.ı:u ~.il' on 
Uo.l.-d.k !..J{. lı :ıaılı:ınJlll ıc;ki 

ıoeV'.Luu Uız. :.de k ·n~t:iJ·ıakla gtçırı.-
yorduit Tomson ocnctcu içki :chicı.<l:e 

\rı.soı.ıa ba· ~ey <.:: Oykıncn1ı rica el
t!;i ha.ldt•, ben nuııı:lt: !;![ bl.U'lw ~ 
ı..ııi y .. µırııyJ r.:ccbıArJuın 

- An er~·ıô de~i.T. butı.in b~r! .. 
yot ~":i.tı..lcdı• adınız h~yu·l:a, ta.k.dir1c 
anılac;ık, mu.hteı-t.ıı ınca! u,ecüın. 1.\:
kı, lıcşcrjye-t ·1 en l.ıuyuk dil(imamdJr. 

Etin~ omuzl.it"'a uz:. ttr.. S3\;farn.ı 

.:ılqad .. 
Fa.ıt.ıt, b bab;..ı ,.. l-tkı:ı.1Jyle,. Ve gil... 

luuıseu . 
- Nt· :J " k, kr:ısaı.J~ b.31<1 veısa .. 

yete, ır.ad> uıuhlaçl;r. Hatta bunlar 
.YO~r,iyor da ~ddC!.li kanwlara da lU
ı.um hasıl oh.1'.)01". n:r çok noktadan 
n!.SZMr•tı ır.eyJaooa olan öidk.olü zevk 
\'a. ı~ Q!o.ı..rak: x.ull.ananl.ara sadece a. 
cıyoruıu. F.Jde-ıı:ı kanunları. şiddetlııfn
diı111ekten bnşk.a bır ~ey yapamı!)'o

rwu . )..ltiıc<..de.le. M Jca<lclc. Müte:ır.a
dİ)Cu tnl<.cadel.e ed··yorum. 

:\tUc delon.ızdc rııu\<lJfak olduğ'u
nı.: ı;dıt.i.yonını. ·~{a'nu. aklı.mm a.ı

madı,:ı b;.r oo.kıo. Areer;kalılac 

. Jieden lıu 
düşuyoriar? 

fenalığmı aıllar 

lrnıll:muia!W 

221 i or;:ı Un $ebt:b~ var; 
j .. pon rah ı> ı ha kl ~çk..ye degıl, u;
kı l(n llJ iye te~v ede 1cnn.~. Ve el
lı gt..~ed<mberı dev ın eden bu ma.ncvi 
nıuc'lcı~ıe r.ı h ... )'et tıucunkıi müısbt-t 

ne 1c}. "frnl ~· 
- E\t!'t. B.11?>auı da aııı tu·dı. j.a

P'.)n,yad ... iç tiden ziyae~ ~!yon içenler 
n l da. :aponyaya Çinlılc.r 

1 a kol Aadar yrk cı 
geçer Fak t -.,ı bl: 

el JetK ı c edi)·or 

. M 

(Dt?\ amı. \'ar) 

tll 1 •) o dev.r
n. en mukteclirr 
d. 

SiGORTA ANONiM SiRKETi 

Çalışmalarına 

başladı. 

Sermayesi: 500.000 Lira 

lstanbul - Bahçekapı T aşhan 
Üçüncü Kat. 

Kısa Telgraf adresi: DOGANT AŞ ISTANBUL 

1 
1 

ı 

Tarihi T~frika: 17 

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel _ .. 

Sünbül yaşh gözlerile - " Babacığım 
emredersen misafirlere hudud a k ada 

ben de hizmet edeyim! •. ,, dedi 
Sun.ııiılur baba.;ıııın ısmı De

mı.r idı. .. Bu iMiyaı·, gençlığınde 
Büyük Scl~·uk ord·usuı.un uç bey
lerinden idi Y~ıtmiş yaı;;ında b~ 
ltmdui,'U halde allC'ak kırk YiJ.'imda 
bir adaw g;o; gi:>ri.ınuyordu .•. Çok 
cesur vı.: cengaver b:r usk{r teka
udü ıdı. . Namı yalnı .. kendi kö
yünde dtgil, ta Anaddu Sdçuk 
hududuna kadar Stiy;eniyordu . .• 
B ir<_"Ok babayiğit mai.) eti va rd ı. .. 
Arslana hirta~n >'unları ı;öykdi: 

- Oğlum; ıh tiya·; görüyorsan 
maiyetin.. ~ş on .. 1t11 vereyim .. . 
F ena olmaz. Seni Mal a.tya hudu
duna kadar ,.,ıametlu lü.. köy • 
lerde ve yollarda ,sana hirlm•~ e
derkı • 

Arslan ccvı.p vtrmışti: . 
- Te~ür ederim baba ... Züh • 

=t ctmesinler . .• 
N:e 2alımet t<lecekler a LJ~. 

OtuTup dururlar .. zaten ileri köy-
1
. 1 

!erde toplanacak zaıhıre eJ" var ... 
Size de h izmet ederler ..• 

Arslan bu teklifi kaıbuıl e1ımi.,<.. 

ti. .. F ena bir tok.lif c' eğildi .. yol
larda her ihtimale ku.rşı tehlike. 
elen .k.urtulm~ olacal! tı .•• Arslan 
bu t:. klife .mukabele caerok. 

Teşelıık:ür "C<leı'im baba.,. de-
di. 

Bir şey dcgil edat. . Haıtta 
lüzum görün;cn gid,ceğin y€Te 
kadar da gö .ürebilirsin, ~mniyetli 
silfı ·, ~orlarırndandır !ar .• . 

Sümbü! bu mükjlenıeyi dikkat. 
l d!nlı:r ordu ..• Mi.ı1'5'.emuıin ni
hayetine doğru kederli ve yaşlı 

gözleri bırd nbire parladı. Aklına 
A slanla ber\}l><r yolculuk etme-k 
gelmışti . Babası buna müsaade e. 
debilirdi.. Yörük usulünde bu 
gibi haller hır d€dıkodu ımevzuu 

olmaktan :cıyadc bir misafire ya
pılacak 't!n büyük iıkramlardan bi. 
ri sayılırdı. . . Mükakmnı1n b.it
m~sini bekliy.ırdu ... Aislanla ba. 
basının sözleri biter bitmez, Süm
bul al cliıcele lilia atıldı .. ve pü. 
ri.l-lu, ııtr k bir sesle ~unları söy
!ıyebildi: 

dan geçild.M< wııra Mal•-'''· 
Yas-;na inmt!lt<lir . Bu ).Oil:ır f P.: 

!ıkelidir. Lakın bu yoldan gı1 m 
d:ıJı.:ı emin<l ... Çünku, lııiku· 
meııkezlcr.ı.n t.ıgranm[lnıı:-. 111 
n:ulur. 

Sünıbill c ~ vtıp vcrrr ı~tı. 
Po:~. babacıgım, liı.k.ı b 

de bir silah d.gi! miyım? 
- Öyle! Yörük kızı d~nıc:

sılah <lcmck1ır hakKın v:u:. lJ 
kin, üzüliirsüıı. . Maeınıafih; b 

seni:n gitmenı.: ne dPğil, üzüln.c 
ı.araftar degilim ..• 

Arslan sükiınctle dınliy: "" 
Kıızın bu k'kliJini büyük :)!! 

vinçle karşılanı~tı.. LaKİıı. 
sevincin sebebi ne idi: .. 

Sümbül; babasına c0 vap v ru 
- Babacıgını, zaten çokta,b 

sefere çıkmö<lıım.. . İç im· ilzii 
yor . .. Miisaadcnl,. bir parç. ı ·' 
almış olurum. 

- Bakalım 5cvgil' mbafil'llt 
n e diyor? 
Dcmirağa yükü Arrlana vı•ı n 

ti. Kız, büyük bir heyecanla A 
lan-:n ağzınd.:ıı:ı çıkacak sözu b 
liyordu . 

Arslan bir an nıu1iih azadan 
ra gaye t müdr:bbıra,~ b~ ;ırt 
ta bulundu· 

- Misafirperv rl.ğ nize lt!Ş 
k ürler ederim. Yaln ~. b~baım 
karanna mut• oluruz .. 

Demirağa bu zckı ve ıncc d • 
nüşc tereddüt ctırcden şu c " 
verdi: 

- Sümbülun kafi! >ye llt 'aK 
mcmmm iye•lc ka-bııl eder M 

!u m .. yalnız, rnhatsız olm:ııı·z 
temern de ... 

Arslan <*vap vermişti: 
- Teşekküı- ed€'11lnı ..• Rahat.' 

lık olur mu efendim ... 

L l Harıc MllSt~n var pı:ııı 
aıııy u: ı (1) l 'ek ct giizel. ne kt.l- - - - - - ----------1 

L~· -----------·-------------------------------~ 
- Babacıgım; emredersEn mi. 

safirlere hududa kadar ben de hiz
met tıniş bulunayım• ... 

Artık karar verilm,şti. .. Sıı 

bül sevinçle içeriye koştu, h 0 m 
yolculuk elbiselerim g,ydi .. d· 
larını taıkındı. hork~ı; haz.r 'a 
yette idi. .. Hatta, ol' ki~il ~ 
siHih.,<;-0r kafil•si d<? ~tbaşı y p. 
lar, meydanda duruyorlardı 
siliıhŞ<>rlar hakikaten. c~nga 
yapılı adamlardı... lri vucu 
palabıyıklı mükemm~ı kişi k!ıl 

dar m ı.w. konuşuyors_n, Yokoh.an14! 
Bu" 4 ve kabı yet, bu anılo::ıyış \e M.'.· 

u: 1d dı herh Ide n"' annenden 
ıınL a. e:ln ş o a tt.'T 

:t'ıtm.c eı B;.ıt>a .1 ı;ok. zct-..b ve 

>Y •• b. A e. k lı ıdi. 
Baban içki \O mıydi?. 

llayu-. AI~uh.I::'.' dilqrr unıydı. 
MIU" akınla <> 'ardır diye taze 
rnC"yı.:a. bile yemezdi. 

DOKTOR 
Rafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE ~IÜTEIIASSISI 
Divanyolu 104 

'1ı•o11enc sa.a ti eri: 2.5 - 8. Ttl: '!U'I 

,-Rek.am Değil, Hakikat:-
Yurdumuzun her koştrln~e dürüsUütü, 

ucı:zluğu ve bol teşieeriy le tan..nm ı ,; 

All'I Mobilya Matazaııaı 
gP.~rr,t den ve bir ı : ır. i :- almadan bar;ka yerden 
1\1 O B İ L Y A aJrıa.malanzı:ı tavsiye ,...e 
mı.:Uoka r.alonlarımw &tz:rneler ini rica ederiz. 
p. : ı:. ~ssa İngiliz kar;yolalan 'e Avusturya ıa.n
d~l) c.ları mevcuttur. 
İst.~bul Rıza Paşa 1~kı:ıu No. 68 Ahmet F~<l. 
TEL : 23407. 

Belediye Sular idaresinden: 
Jıl <mu k'1dro•unu• •> o "n y<>rlerde çalJGUr im llzere k•b iyet gOS-

"'rdlklerl told.rde >ene oound.. t.'00& kadroya geç tıllr.ek ıueıe lmtih;.-n ı.e 
•• 60 Jlrı:ı Uc~etıc lit:ıiYer olarak memlS' a · ccaiı;.tn'. 

İsh•klllerin ,artları oı,r~k uzere 12 Ş;..bat 942 Perşembe gUnune kadcıT 
"Inksunde :; ~-ilerdekı İdare ~I~rkez."lde l\l mc t Şe l"ğmc -nuracaa~ et-
ır:elerı :UZ1md..ır 2083.t 

r 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti! 
-- ı Y AZ AN· 1 Çeı:ıreıı : ı-

Lou iı; Thoması No. 32 1 1. S A C İ T I 

,eı Dana. at.ya 1 ka.nıa<l!ğır.t 

ti B d. ._ ~ hesabı ıı5rerek te-
6 ek . et• . Böli L-ce b~rb.ı:rJmfızden ay
r duı: 

Z va gdrün<Iy o!'-
c Ha r!e a •. d GO'Zlerı 

"' 
\.alı IJ oldlirtil-

Delkl de b iiılun 
13 ..ı ~ 1 !\1 ... rib;l-

ş(,yhcyo lLı!lıı ki ben 
ayık b ada<'. ıu-

• 
1 -.y • Kc n1 b • defa g.,. ..,_ 

l 
C.o ? 

]:;\\; n.at Ufctt.1-i ll11r.ba (): .. 

<l "' k y t;e .. mın degild.m. 
• 

- ıu - ız ıoo e\ \el Musyc> DaviC.n 
e\ kı.e gitU• :n zaman. Farktan cııkar· 

kon bır s yalı otoınob!l 1.e k :.laş· 
tun. D:ırc-k. yonda o an adanı bl.T 
Aff:I .ı. id., Gozl ı, .. ok p3 ~tak ve yur 
zUn n rengl b P . ,·ça C':f •• e:d Heı:ı 

do. 

B1Im.yor b..ı tik nerede- gcl-
di., btt ad:ırr. :n m.dott 1 !'viarıD () ..... 

ıı ı dJşfuKlu:ı1. 
Evet. 

ıı.::m.i!ott b r p :'<; d ,ucackt<e' 
sonrn dev ~m et;t 

- Bana b az d,.:ı!ıa zahat \ erell"ez. 
mJısm z? Soyledlık.larlııız ence müh m 
olab r ... ·>er ıöz erın~ korku ı~e E~· 
rcıfa dfkere.ic. 

- Bu söy'.edU<c r de ne 'a. droı 
ben kım;ey Uh;;m .,mı .;-on;an. Belit 
ald :ıfund Rica ede im sozlerıır.e 

L! 

ı Jçi_liJf ;ç.oı 
ı 8 Şubat 1942 j 

18.0I• Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

18 03 Mlrıik: n•dyo lloUS ÜTke&

tran. 
18.40 Mılzik: Fas:! Heyctı. 

19.30 Memleket ..aaı •7ar1 ve aja.ns 
lw berlerl. 

l9.J5 S..rbest 10 .ı)al<:kJ. 
19.55 Miu:iık: Meşİ'"Jı Piano \Tirt üo-ı. -

ları. CPl.) 
20.l~ Konu.'jll)ll (Taoıat Ana). 

20.:ı.o Müzııt K:ır•1 k ~fakaml3!fd<.ın 

Şaı"kılar. 

21.liO z;raal 'r3':<vıınl. 
21.10 Muzlk: Şarkı ve 1urkuler. 

2U5 Muzık: Dans Muz gi (Pl.) 

2'-.30 M~rnlcJc.et saat ayarı. ve ajans 
Haberleri. 

22.4.~ Anadolu AjJn :ı Spor 5e.r
v!::d. 

22.55123 00 Ya-rıMı Program ve Ka.. 
panıa. 

Telefonun t;ll"lgı.r:.ıgı ~ z.u kestı. B.'..·~· 
miifot: lfS nı!kırofonu aldt 

Ali-O, bu..'ii ı eınnıyet. 

- Slı mıısı~ Tork.J.nay? 
B.1.şın lfctt11 bu ~~ h:ı.ncyara • )'e

rınde-n. i)(.;"'adı: 

- Nrh ycıt gö.~Cbhd .k: ~ılarıb~! &:-

kalım olu;> b lQrl ne zam.an &nıia.• 

taca.k:11n? 
- a .... rJp ınacernlar drgil nu? 
Muleltı.ş Morıba gu . .ıy<>I<lu. 
- ~~ ııb.11, pex n<:~ .. eti llZ? 

- Olma nak kabil m1? Şu gazel&! 

Lomnı un koşf.uıe r.e buyurulU'I"? A

li d•g.! ır • s · rı .cın yapıloca:J< bir 
şey kcl'.yor v da lı derhal tevki! 
etmek 

- M• rıb 
- Za\allı Lonı.ı 6 yamı:z kUÇü1c bl:r 

ta( ılAh untttm • 

- P r talsil'11 mı. 

- l:.vet. Ouaıı J\ht>ıı1'1J:'\ lrunıU" bır 

>3ra zı taııcbğıru unuhT"uş . .Mükeffi"" 
mol gu!'linc" bir dU,,Lm<cnln böy u

facık btr~e yu.....indPn runoo g. lıtr .. (;.51 

acı değu mı1 . • c oilı " ltWil ' bl • 
yor ım~unuz? 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Mer't Iı:.-tanıbul. iznıır. 'l'r3bzon. İ..o:kende un liman i~letrne tarifelerinin i.ic

ret celv•llen t:ldil ()]urm:uşhır. İşbu !adiliıhn 15 Şubat 942 tarihın<l<'n füb""en 
tatbik olunacağı hltın olunur ı2072> 

n eı let c 1 m İIJ o ilan ıe limanları 1 şletme O. idaresi llinlaıı 1 
ıı:ı ı Numaralı yolcu to.ri!esin:n gidiş düı:ı"'°' bih:t UCrcUedne nlt olan ikinc:. 

kamı ile bu biletlerin meT'ıyetlerinin \em.:ıı1i hakkııd:ı.lü tarife şartı 10 Şubat 
942 ta:rıhmden itibar~1 JüğvedilmJştir. Bu t~.rıl:e kadar aıhnmış biletle r g idiş 
ve dm1n~ sey:ıhotle:inde mu100Crdir. Fakat !-ıler·:)·et müddctl-eri temdit cttitile .. 
ınez. Daha fazla izahat i~in istasyc.ola ra murtcaat ed11melid.... 2008> -t977~ 

Dokumacı, Yazmacı, İşlemeci, Trikotaj ve 
Çorapçılar Cemiyeti Başkanlığından: 

Talimatnaıne ınuc.iıbinc.e 941 y ılı me~:ıi \c htta:bının tetıkl.ltlıy:e IIey1~ti İda

renin ıbrası ve yenit1en İdare Hey'etlıun .intih<ALyUe ni1..amn.ımenin t3dili için 

7/2/042 Cunı,.,.ıcsı glinü ek>erjyet olnın dığındon 14/ 2/ 942 Cum•rbe•i saot 10 
dan ı ~ ~e kadar Babı31i Tiirbe cad. Esnaf C(:ıoiy'Ctle:rj: bino.sında ta.anın karne
~eriyl~ bLrluınmeıları il.ln olunur. 

Z.ı\.Yİ - Fat.h asker] .c ıube6ine a1t 
meşrı..lıa-tı havi K arf'gtimrük nülus 
meınuıluıgundan .:ılınan hüviyet cüz
da:11nı1 zayı edc-rek bu kerre yenisini 
alıl:gı:1ıdan esklsının hükmü yoktur. 

lı'atıh Ka.mgtlnırük Mimn-r Sinan 

m<ıhailesi Ço~nıba s<>lWk Cilt 4 

ı;ahifc 13/186 da mukuyye:t Has:ın 1 
e>g',u 327 dnGun1lu ~'.!ehmet Re~at 
PARKAN 

lG ADET TAYYARE BİLETİ 

İzmit Ista:-ıyonunda. bulunmuşf:tır, 
k;ı) tcc,enJıe.r id:ıremizc n üracaatlaı 

bul;ır. ş hsın adresini öğrenebilirler. 

~
• Şehir tiyatrosu 

1' ı~f~ TEPEBAŞI DRAM 
~iı, 'ti I~ KISMINDA 
ı~ıil!lll~ ı' Bu akşam !.aat 20,30 da 
RÜZGAR ESİNCE 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ak~am saat 2<l 30 da 
KİRALIK ODALAR 

Sahip ve Basmubarrlr! E tem b et 
Benice - NeıSr.iyat Direk törü 

Cc>vdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF JllATBAASJ 

Demir ağa ctvap veımi!,IÜ : 

- İyi amma, kızı<m! Yollarda 
belkı müsademe olur. Ergani bo
ğazın ı geçildikten sonra Deveboy
nundan Haı:put ovas111:ı, inmek 
teh likelid ir ... Göynülı: köyünden 
sonra yolu sağa vurup Dersime 
girmcll, sonra Mercan 9leyıu men. 
baı karşısınd~n Mon-ıur dağı geçi
dinde bul unan Kemah boğazın.. 

Sümbül, ~lcmeli bir Yörü: • 
varı giym~, sırtın ;t a da i~lor. 
bir sako vardı. .. Te'< tek ördiı 
u:zıun saçları, omuzlaı-.nı bir gcı 
ral apoleti gib1 ört'.iyordu. O 
zıında ok ve yay eclcvı.tı, brnr. 
kılıç vardı .. Qnun da atı hazı l 
mıştı ... 

(Devamı \ 

lstanbul çiçekçiler cemiyetinden : 
Ccm;yetimi'Zln senelik koncr.eSi 7/2/ 94::! Cwoortesi gw.·u c~cr iyet hil.!:iıl 

madı~ınd2n 12/2/942 Perşembe günü saüt 14 tEm 16 ya kudaT Şi~hnne k. 
kolu c.ivarmda Millet gaııin06und:\ yapıimnsınü karar verhlml~tir. Koyıt!ı .5. 
nm ha:zrr buılunınala rı i 1t'.n ohm.w·. 
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Güzel ve zar if olmakla bera. 
lx:r dakika şaşmaz saattir . 

Her yerde aray ınl2. 

Beşiktaş ullı İcra l\lrnı ur 
ğundan: 

Bir alacağın tem· lttlıJası iç 

tı hacze alınıp p ~ya çevriln'l' 

kBrJr verilen knry~la, battan1yt:, 

kine ve sak ev eşyasııun 14 2, 
tar·h.ne mil&; dil Cuır.artc~ gi.ını.ı. 

9 dan ""'1t il e k<ı<i;;• Beşlk!aşl 

tukçulard a. at.Mk nrttırına surct;yl(• 
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D)etinın yüzde yt!1nı)" beşin, bu. 

c:lıgı takdirde ikmr~ artt•rma'!i ı 21 

b art &42 t arihLne n1i.L.1tli1 Cuı 

günı.ı ayni ye \ t> OJYD • ı;ai\'ttr en 

artt.r;"\ne: Jhalesı l:c • edtlcccktlı" 

ltı.1iye ve aair m:ı;j:<ıfl"lr alıcııya t.ı 

Tal.p.t>rin yeyır. nez.:~ür \"c 

mrıh ... llode haı • bumnduıı.ılac ~ 

muruna muracao.ı t eyle:neleri n~ . 
nııır. 942/3 
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Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İcl\hında günJc 3 kaşe alınabili r. Her yerde pullu kutuları ısrarla istoyiniz. 
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