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·Ö:Dünga Harbi Kar-
şı s ı nd a Türkiye j 

Bitaraf devletler için vaziyet ve sıkıntı 
hiç şüphe yok ki düne nazaran bugün 
daha çoğalmıştır. Harp uzun sürecek, 
mahrumiyetler kat kat utacaktır. Bu 
dünya hercümerci ve buhranı karşısın
da Türkiyenin bitaraf kalmak azmini 
mu haf aza edeceğinden şüphe edilemez. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
İkinci dünya harbi in,anlığa mı !er arasında Türkiye de vardır. 

fed ve ı~hraplı giinlt'r \'e netice- D<inya hMrbi kerşısıııda ve bituaf 
!er yaşatacak?.. wya harp dı~ı devletlerin bir kıs. 

Birinci Büyük Harbin iı~anhk ıııuun yeııiden sa\a~a katılması 
<ileınine getirdij:i buhranları ve i~ıııdc bi~ şüphe yok ki günün 
sonunçları be,,eriyetin en büyük ı~erde \'e dışardn bir sorusu da: 
talihsizliği ,ayarkt'ıı ondan daha - Tiirkiye yeni vaziyet lıarşı.. Japonlar tarafuıdım batırıldığı bildirileıı Ingilizlerin l"r<>ns oı veıs zırhlısı 

Sekiz muhtekir 
esnaf tevkif edildi 
10 mu!ztekir de Adliyeye veril
di. Bir çivici ve kasabın dük
kanları 15 şer gün kapafzlacak 

Bu. iNi.hah ve '.liiu ~~riınizoe tesbı~ 

1

. L. satan lab'ti.K( .Mor \. ·o 
edilen ihtikar -vak'nları şunlardır: Asliye 2 JlC) Can • ahkeı e -

Hamrcıla.· cr.ı.ddcsinde 61 numarad:ı .. ri.yle ıe--~kıf olı nr- u,.lerdır 
Hacı Halil ısmlııde b<r tüccar Jdlosu Bunlardan başJ<a Üsküda-:d An;ıt. 
190 turuoa satılması ıcap eden limon tas ismiııd<> bfır k,ındur ~ı pahalı pen. 
tuzunu 600 kunı&a sattığı ve ilstcill< 1 çc yoptıt,ır.dan, K .zılk>prakla kuc.üt• 
SOO kuruşlan •alı.le fntına venllğ; lçln cü İbrahim 7:; ku uşn kömür sa~ 
yakalanmışUı, ğıındaıı, Kauıkoyünde maluırna lhtlk5-

n yapan bakkal Runıbas ve Ana.stns1 

odun .satmıyarı S·idCttin ve j:ıko Jc
mirıde ıki oduncu da Üsküdar Mü ide· 
iumumllig t:ırnfından yak.alanını.şiar~ 

dır~ 
Beyoglunda Ye<ılşe"1!rde meyhaned 

Koço JtaJJdlı ıakılara su karlfL: dtğm~ 
dan, Pangnltıd• attar Jojcf te pahalı 
ispirto sat >kların<bn AdHyeyc veril. 
m>elerd<r 

azılı, daha yaygın bir ••vaşın yi- <ında ne yapacak?. 
ne insanlığa getireceği bumran ve Sualidir. Harbin yayılması, dtin• 
sonunç herhalde birill"İDİnkinden yn sava~ı mahiyetini alması karşı. 

Fatibte Keın:>I lsmınde hır ka;Jp e<l 
oldugu halde ••tmadıgından A>liye 
2 inci Ceza M:ıhk.enıe 1 tarafJıJcfan .50 
lira para c~:na ve dük.kAnm.m 15 
giaı mUdık>üe kııs> •.ıJ; 10 ına, yükselt 
tiaUe çivi sata.u Yani Develidiyas'm 
41 lira 80 kuruı; para cezası verın<sl. 
ne ve beş gun nüddeUe haps<'dUlp 
diiddnının ık hafta müddetle knpa
tı l nasma mahkÜm o unmuştu:". 

Amerika efki· Singapura Japonya t arbe ~rı0~::'!: =..~~1~.::'c'Bo= 
sende tıalbur SaLm kalayın kilosunu 

A e d • d g )erme S ( y d ı· 700 kuru:ıa so'hğınd:L', Zindankapıda 

18 Bi.' KİJ.OLl'K Bir. KÖMtlR 
İli Tİ KAKI 

daha :ıı, d.ha eksik olacak değil.. smda Türk de\'lct ve milletinin 
dir. Her harp muhakkak ki, galip- bugüne kadar takip ettiği bitaraf. 
ler de dahil olduğu halde millet. !ık 5iyasetinden ayrılmasını icap 

rıumumıyesın· en 1 z en . . ,, ~~~d~~~,~~~:;ı~~~·~aıı:d~:: 

i
lde şı•mdı• hiç bir k d 'sonra ganımet n!k, Mıglıdıç, ma!l!!atura muhtekiri a r a a n ~~ullanh.ınam!llda pahalı lk-

Kasunpas<ıda Husoyln isminde bir 
kömürcü elinde bulunan on sek z. bin 
ki'o kömOru toptan \.C nuht:ın !ula
ya ola:-a.k 8 kurup .attığından bugün 
MOdde!umumlllğc vcrilnüşUr. lerin sos al bÜıı)c,ind~ geniş öl· dtiı·ecek hiçbir yrni sebep ve cid. 

ihtilif kalmadı bir yarış alamıy~caktı! _____ V_i_c_d_a_n_s-ız-

TÜRKiYE birana! 

çiide birçok dcği iklikle:, buhran. di amil ~·oktur. Tiirkiye diin ol. 
lar ve hatta tahripler ve salgınlar du~ gibi bugiin dr lrnrp afetinin 
Yapmaktan geri kalmamıştır. Bu yayılması kaqısmJa teessiirlerini 
İtibarla, harbin yayılması ,.,. dün· tazelerk<'n bitaraf kalmak azmini 
Yaya §annl bir \aziyet i><ti>ap et. ve siyasetindeki umumi gidi~i mu. 
llleısi knr§ısında muhak1..ak ki ın. bafaza ed«ck ve bir tecaviiz veya 
lanlık aleminin lıMkİkİ Ve samimi ZOr kar~sınJa kalmaJıJıça sİyase. 
duygusu ıztırap '"' tee' ör duy. tinde hiçbir deği:iklik kaydetmi. 
ll>aktan ibarettir. Bu t.ıeı<sÜr ve ~ecektir. Karşı ker~ıya fiilen dö-
~·~rabı duyan in ~nhk ail 'sini.n / ,·iiş<>nlcr de, henii~ bitaraflığını 
ıçınde ,.,. başında da sulhçıı ve ıu. mulıafaıa edenler Je harbiıı ba· 
saııfı bh· küme ulan Türk ın.ille. şındanberi binbir deneme ile an. 
linin geldiğine hi( ~üpbc yoktur. lamışlardır ki, Türk milli siya. 

Harbin yayıln1at;.J ve ikin..:i bir seti günün riizgiir]anna ve hiidJ .. 
dünya hariri mahiyetini iktisap selerine göre dümen kıran bir si· 
etmesi ayrıca ~ullı ürnıtlezini de ya'ct değil, Türk devletinin kuru. 

0 Asıl iş, Hitlerizm'in 
imhasıdır,, diyorlar 
Londra 10 (A.A.) - Rııızwlt, 

dün, Aınwrikanın Japonya il~ 
harp halin.de bulunduğunu söy -
lemiştır. Ve kongrenin. Cumhur 
Reisi tarafından sö~•lenen sözleri 
ı<rluşlal'la karşılaması, Amerıka. 

nın, Japon tearrınıu kRrşwınd'1ki 
bırliğ'ni !abat etm-e<ktooir. 

(Devamı 3 ilnctl Sahife~) 

hütün bütün u~aklnştırmış ve mÜ· Ju~nndaııb~ri Türk milletinin İS· 
-radeleyi bitimi meçhul bir ıaman tikhaline h6kirn olmak üzere dev. 2 ı• G ı• L i z 
Jnesafesinin malı Japnı~ştır. llarp letçe, nıiltetçe ortaya konn1nş a f. 

Müttefikler Siyam 
körfezini kapayıp, 
Japonların irtibatı
nı kesmek istiyor 

Japonya bombar
d ı m an için Rus 
tayyare meydan
larından istifade 

edebilirse ••• l\vrupada başladığı vakit mütt'· kıir, düriist, milli birlik Vt' biitüu. h • e 
~effa lngiliz Başvekili t;ember. liii>;l' da)·r.nan deği,ınez bir siya. arp g e m) S) Londra, 10 (A.A.) - Deniz stra. 
layn savaşın sonunu 1946 - 1947 s..ttir. tcjbi gizli tutulmakla buaber, A-

diye tahmin ediyordu. Şimdi Bunun içindir ki. hnhraıı ve daha batırıldı merika bahriye,,inin ilk hedefi 

Ruzvelt dün radyoda 
böyle söyledi 

Vaşington 10 (A.A.) - M Ruz. 
velt, düon ak~am radyoda söyle • 
dırğı biıl' nutuk!;:;, Birleşik Ame
riıkaya karşı yapılan Ja!)<ın ~a.. 
vüııünü taklblh etmiştk. Reis de. 
!il iştir Jd: 

'.Ja.ponya, Bi-rieşik &merikaya 
bücum ~~i~ ·takdirde. gani • 
metitn taıksiımine iştirak edemiye. 
ııeğı, Almanya t.ırafından ken • 
disınc sö:,:1eımıişti ve Bırleşik 
Airt r a hükilmett lıuna hafüı -
lardanbcri bil.yordu Japc:ınya, 
Almanyade.n bütün Pas;filı: ~v. 
resi üzerinde sima!, merkez ve 

(Devamı 3 ünı:ii 8ahlfede) 
1942 ye girmek arifcsiı;d.,yiz. İn. afet ne kaclar salgın hal alırsa Singupurda İngiliz bahriyesile bir· 
ıtiltere henüz harbe fiıl halinde alsııı Tiirk milli siy•sftine aykırı Tdkyo 10 (A.A.) - Resmi bir !eşmek olsa gerektir. Harekatı bu iM"JJ" M .. d f 
rirer haldedir. Anıerıka w Ja. bir vaziyet, Türk menfaat ve hak. tebliğd<! bıldiriliyor· geniş ve emin üsten idare eden } } U a aa Ve 
Jlouyanın da mücadelc)'e başla. 1 larmı ihlal eder bir durum ortaya Prınco Of Wales. zıriılıı;ı ve müttefikler, Japon gentllerini • 
llıaları vo dünya devlerinin bir a- çıkmadıkça Tiirk milli siyasetin. .Repui>e• loruvnöm, Jıı:pon tayı. Siam körfezinde hap•edebilecek.. Maarıf Vekilleri 
tada ve karşı kar~ıya çarpı~ma. de bi~bir değişiklik habis mevzun yareleri taarfı.ndan Malwya ya. ter ve şimdi Japonya ;çin bclli-
ları herhalde nıiitev~tta İngiliz değildir , . ., .. olarnaı. rımadasmın şark salıili açlığında başlı müteaddit maddelerin ana bu sabah geldı" 
lla~vekilini görüş ve tahmininde ETEM iZZET BENiCE batı'l'ılmı~hr (Devamı 3 üncü Sahifrde) 

haldı çıkaracak bir va~'yefi orta. J---------------------------------------------1 
)a koyar göriinmektedir, İngilte.. 
~in fiilen harbe karışması iki 
)ıJ dört ay sürdüğüne nazaran 
-'ıneril<anın fili ve müessir ted
lı~lerle deniz ve hava kuvvetleri 
dışında Mihveırcilerin karsısına 
~l1'abilınesinin besabıııı yapmak 
da Pek kolay olmıyaca1<hr. 

llerhalde dünya. ker.di tarihi. 
biıı en kara ve karanlık günleri. 
bi "e en uzun 5Ürecek bir diinya 
lııiicadelesinin ~·ıllarını geçırı. 
~or. Mücadele wnunıidir, insan. 
lı1t aleminiı dünyn nizamını, bari. 

=~HARP V AZİYETİ'ı= 
Japonlar muvaffak olmak için, 
hava ve deniz üstünlü v ünü ila
nihaye muhafaza edebilirler mi? 

(...._Y..::__A_Z_A_N_: _1-=H:-=-::S:...:A:..:....N_B_O=---R_A_N_E_s_k_i _Bükreş Ataşemiliteri) 
la çizgilerini ba§tanbaşa değişti. 
t,~k bir herclimerç mahiyetin. 
~•dir. Bu hercümercin sonunda 
~ aııgi devletin hangi şekilde ve 1) Sovyet _ Alman Cephe•!nde: Şimdi Moskova cephesi ke.ı!rrılerlnde le- durmayı ve !*harı beideınyl Al-
aııgi hudut ölçüleri ile kelııbile- Moskovaya karşı yapılan Alman ta- Ruslar mukabil laarruıı: halindedir- manlor belki sineye çekebilirler. Fa. 
'~oi deha ne bugünlel', hatta arru2u, on beş günl\\k bir gayretlen ler. kat Cenup cephesındc Mareşal Timo. 
lli~ bu aylar, ne de 1942 içinde ta- sonra tekrar durnıuştur. Alman rrsmi Fa.kat 1\ofoskova taarruzu dl.ll"duruı... çenkooun iltitün ordı.ıJarı karşısında çe-
) sözcüsü, Moskovanın İlltbah.ardan ön.. maltla beraber, Cenup cephesinde Al- kilmek fıt;temiyecekler, vaziyeti dü-

Maarif Vekili Üni
versitede tetkik

ler yapacak 
Milli Müdafaa Vekilıanifl Kor. 

general Ali R>Za Arıturıka.I ve 
Maarif V e.kilimiz B. Ha.;an Ali 
Yücel bu sabalı'ki akspre.;le An.. 
karadan şehrimize gelmişler ve 
Haydar:paşada ka.rşıJanmı,şlardır • 

Maarif VrudJi kendisile görü • 
~en bir muharririmize şehrimiz.. 
<!e üç gün kalacağını ve Ünıwr. 
sıtede; yeni kurulmakta olan Ta.. 
lebe Birliği ve yurt işlerile ıneı;.. 

gul olacağını söylemiştir. 

·,'ll etmiye imknn bulıınmıyacak· Al 1 . z-Jtmı.Ye gayret edeceklerdir. Bu m·•--lt B • ce almam1yacağını, man asker erı... man ordusunun harekAta devam etme- ...- -.z -. 
· tı vaziyetin Avrupa herbinın salla Moskova cephesinden Cenuba ı -------------ba nin Rusya kJŞıntn $iddetli soğuklarına si beklenebilir. Moskova Garbinde ı-

~ !lamasından itibaren bitaraf ve maruz bıralulmıyacağ>nı söylemiştir. -kış mevzlleri.r>e çekilmek suretiıy- (Devamı 3 üncü Sahifede) 

MALİYE VEKİLİ DÖNDÜ 
Dün sabaıh ·ehrianize gekiiği • 

nt haber veroiğimiz Ma,l:iye Ve.. 
kiloimiz B. Fuat Ağralı ak~amki 
ekspresle An;ka.raya ıiirınıüştür. 

~~p dışı kalmış bulunan devle{.. 1-------------------------------------------
ıo vaz;yetini de müşküll~tfre. 

' '~ şüphesizdir. Bu müşkül her. 
ll!~ı11 ba ında siyasi chırunılamn 
:ı~lıafua edebilmek çetinliği ol· 
Ugu kadar harbe girntlşçesine 

ltb-) ''""' ••kıatılarm da çoğalması, 
ıı,'~i yeni bl&hranlara vesile oL 
il! ası müşkülüdiir. Pek rnabdnt 
~•lde sezbest bulu- dünya 

t~ııat'l yeni vaziyet içinde bütün 

1,uıuu sıkışmış, ınilletlerin millet. 
ı 'o Yudım imkinları ve millet. 
,7iıı kendi ihtiyaçlarını kendi va
ı;1•ları ile temin kahiliyeti daha 

~,ı j Yade aı.alnıış olacaktır. Derhal. 
r lıı~ harbin uzaması nisbetinde 
" jlİ•htunıiyeller de kat kat M'tacak, 

j "Ya hercümerci bitaraf ve harp 
b~ nıilletleri iktısadi ve sosyal 
~ı ıınıardan da daha büyiik .. 
~l\Jara ruıınız bırakacaktır. 

~- ~rıtpa harbİlıin başındanberi. 

~ v. harp dıtt kalan ık-vlet. 

""\ 
Çin, Japonya, 

Almanya ve 

İtalyaya harp 

ilan etti 

Harp hali Salı 
günü saat 24 de 

ba,ıadı 
Çung.King 10 (A.A.) - Çin 

Hariciıye Nazm M. Kot~. seh 
günü :Hışamt basın tıoplan tJöında 
iki vesiita okumuştur. Bu vet;ıka. 
lax, Çi.ııın, Ja.pon.yaya, Alman • 

(Denmı 3 uıırll Sı:!ılf•ıi•l 

Hamlet davasına bu 
sabah devam edildi 
Seçilen ehli vukuf heyeti rapo-

runu haftaya verecek 

Şehir 'l'ıyatrosunada oynanan 
•Hamlet. pıyesinın 'l'asvirı Efkar 
gazetesınde B. Ceılalettin Ezine ta. 
rafından ten.kici olunması ve mu· 
harnr B. Peyami SMa taratıı. lan 

1 
1 

1 

ayni gazetede Şehir T;vatrosumın 
ıslaııı i~ııı ıddetlı bır yazı v1ı<ıl. 

ması üzer.,•e :;ichır Tiyatrosı. re· J 

Jısoru B. Ertuğrul MuhSin tara. 
imdan bunlara mukabele edilmiş 
ve netıcede karşılıklı hakaret da. 
vaları açılmıştı. 

Tr\·hid olunan davalara bu sa. 

bah saat il de Birinci Ağırceza 
c~ı snlonu111_ı~ dt-van1 o. 
< IJcvaıru 3 u.nco Sabı.t'eöe) 

r------
Amerika Al-

manyaya,Rus· 

ya Japonyaya 

harp ilan ede-

cekler mi? 

Londra 10 (A A ) - B.B.C:. 
Yeni Rus sefiri o. Li!vinof 
Vaşingtona vasıl olm~ ve 
B. Ruızvelt'e ıtııına+,r.aıııcsini 

takdim etmişlır. 
Rusyemn Japonyaya lıarp· 

, lan etmek hususu r,tl a !!c;,; • 
terdiği tereddtit, Amerkamn 
~·akında AJonanyaya haı·p ı. 

!tın e•ımesi suretile ızale edi
lec i 

Uzakşark harbi kar
şısında da bitarafh
lı ğ ı n ı muhafaza 

edecektir 
Ankara, 9 (A.A.). - Türki· 

ye Cumhuriyeti Hiikfun<>ti, 

Türkiyenin bitaraflığını ta. 

haddıis et&en ~· i ihtilata t~· 
:mil etmiye .karar verıııiffiı'. 

Büyük ziraat 
seferberliği 
Memlekeıimiıcle zırai istihsalfıt.ı 

arttırmak için la,e Müsteşan B. 
Şefik Soyerin reisliğinde müt.e
hassıslardan mürekkep blr 'komis
yon kurulmuş ve ilk toplantısını 
yapmıştır. 

Zirai istihsalatı mümkün oldu
lu kadar attırmak üzere bütün 
memlekette hlr zırai seferberlik 
yapılması kararlaştınlmıştır. Mev. 
cut kanunlara uyan tedbirler he
men tatbik olunacaktır 

Bu sabah trenler 
gecikti 

Ankara el@pr<>si bu sabaılı bir 
saat teehhurle saat 10,10 da Hay. 
darpasaya gehniştır. 

Saat 7,40 da gelanes• .cebeden 
Erzurum - Sı·vas - Haydarpaşa 
treni de dokuzu yiI'mdfo gelmiş. 
Ur 

Üvey kızını kızgın 
maşa ile döven kadıa 
mahkemeye veri idi 
Karagurnrükıe oturan Şaz.ye ıEm& 

de vicdaruhz, mertuı.metAra bır k dm 
evvellı:! ı:ün üvey kıcı Jtüçllk za.tfeyc 
kızm11 ve maıa1ı mangala ııokup k>Z· 
pn bir hale ietir~ ikten oora ıavallı 
ı.-aimıı ~ıpı.ık bacaklarıru. baldrr
larıro clailamıya baılamıtıır ... 
Knııın maıanın dOSIDa tıılınmınill 

edem.iyen Zarlle ı.tır1>1Jla hayltırmıı,r.ıı 
koyulmlJfEa da Şaziye iivey kı:zının 

feryaUann& ebemmlyeı vennemlı; ca.. 
navarca lşkeoceı;ine devam etmlştix' .• 

Nılıayet komşular ve etraftan g ... 
çenler Zarilenln iç yaralıyan te.-yat• 
la rır>a Jroıuşmutlar kızcağw.ı n lçak 
kadının elinden lturtarll'~ı.-. 

Hiıd13'! polise ;nUkal etmlı ve kıua· 
ğı.z ba.c;taneye götürülerek tedavi a!
tına nlmmışt.ır. Zaritenin yaralarının 
anca!< bir buçuk ayda iyi olabilecff: 
derecede derin olduğu anlı\cµlmışt.ır. 
Eh maşalı vicdansız karı da üvey .,... 

(Devamı 3 tıncü S.hifede) 

• 
inal Vapuru 
Havagazi şirketle
rine kömür getirmi

ye tahsis edildi 
Şehrimiz Havagazi şirketlerınin 

kömürsiız kalmamaları için ·İnal 
vapuru. bu şirketlere Zongu!da'ı:. 
tan kömür getirıniye tahsis olun· 
muş ve diiıı ilk parhle bi.!' iki yuz 
ton kömür getinniştir Bu kömür
ler Kadıköy Havagazi ŞirkC't,ne 

verilmiştir. 

Orhan .motörü 4200 
teneke Petrol, Ben
zin yükile yanıp battı 
Boğulan 
bulundu. 

tayfanın cesedi 
araştırılıyor 

bir 
Diğeri 

Bir motör tayfas.ıun dikkatsiz. 
liği Bandırma önlerinde feci bir 
kazaya sebebiyet vermiştir: 

Orhan met.örü 3200 ~nekc ben
zin ve 1000 teneke petrol yü kik 
Bandırmaya giderken tayfalar. 
dan Yusuf elinde sigara olduğu 
halde başaltına girnJ4tir. Halbuki 
motördeki benzin, petrol teneke
lerinın sızıntısı tahtaların ara~ın. , 
dan başaltına akıınış oldtığuY'<iAn 1 

sigara ile bunlar ateş >larll' müt- 1 

hiş bir infilak olmuş ve mo\lk Y"
narnk batmıştır. 

Kendi dikkatsizliğine :bırban 

giden tayfa Yu ufun cesedı bu'•.
namamışsa da motöre m ~Mire. 
ten alınan .Mustafa oğlu Ô<man 
ismindı:. binnin cesedi bulur s
tur Batan petrol ve lı<:r.zin teı;r. 

kelerinden bir kısmı dalg çlar 
tarafından çu<artı mıştır. 

Diğ<>r taraf Uandırmad,ı l>ır 
şahıs s:ıhıldc 1I'Uhafa2a altına alı
nan bu tenck< lcrd~n 8 • 10 tane• 
ıriııi evııw aşordı mdan yak2lan
z-;.ştıı. 

ı •\• l'lkı ~t 1 ~rc'en bı. ı.. 
n:?~' " 'l Ziraat Bankasına a.t ~ 
<ıuğu anlaşı!m ştır. 
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HALK FiLOZOFU 

KOSTÜM 

Terzikr Jil-..ly.,tçi. Kumaş 

pahıılılı~ı, dünyanın fc\·kal'tde 
\aziyeti dolayısilc, )·eni elbise 
yaphranlar azalmış. Şimdi, pek 
ıız insan, >·eni elbi•o giymek 
hl"\'CSine \'C ıncrakına kapılı.. 
yot. 
Tabiı kadınlar ıni.stesna.. 

Terziler dü~ünmüyorlar ki, 
bunun müsebbibi yine bizıat 
kendil~idir. Çünkü, normal 
zamanlarda dalu bir elbiseyi 
ateş paha•ına diken teniler, 
harp başla7lJl<'a, fiatleri derhal 
arttırdılar. Kaliteye gelince: 
Müthiş düştü. Onlara sorarsa. 
nız, eski \'e usta işçilerinden 

mühim bir kt.mı halen çalı~a. 
mıyorlar. Binaenaleyh, acemi 
i~çilcde i~ yapmak mecburiye. 
tinde lıalıyorlar. 

Acemi işçiye verilen günde. 
lik bittabi a~dır. Binaenale3·b, 

RESAT FEYZi 

ekı!eriyelle şimdi f.otü di.kilen 
dbiselcriu maiyet fiati daha 
ucuzdur. 70 liraya bir kostüm 
çıkaramıyorsunuz. Terzilere 
nazaran 70 • 80 liraya bir kos. 
tünı sudan ucuzdur. Halbuki, 
genç vo ıniinevver bir aclamuı 
aJlıı:ı ekseri} a • n-rgiler kesil
dikten sonra • 80 lira değildir. 
Dnletin baremi me7danıla. 

Yüz liraya dikilidiğiniz el. 
bise içüı dahi, terziler ucuz, di
y rlar. Halbuki, cliue sağlam 
para ayda yüz tin geçen va
tondas ~ayılıdır. 

Siz,, gelin de, şimdi, neden 
)·eni elbise diktirenler azaldı, 

diye, tenilero hak \·erin. 
B~ka işimiı, gücümü%, der

dimiz yok, bir iki aylık kazan. 
cı bay terziye yalıra~ağız ve 
yeni bir kostüm giycceğb, 

Oh, ue ala -.leket! 

Bamar tatblan 
ve aevııerı 

P.ı.;tat;ır &ibl lüks tatlıların da ima• 
H yasak. Filvak.J~ zaten, son :!enelerde, 
luks hamur t..ıUılarına n1er~ eden -
le:- pcl:: azaim~tı. Eski de\'irlcrin zi -
yafctlerindc >T\ü.h.im. birer mevki tu -
t;.n hamuı· talı.ıt:ır, ZJf'dCnse, bt>ailnkü 
insanlara a&ı.r geliyor. Midelet· mi 
zayıf düştu, ze\·kler. itiyatlar mı de
ğ-.:ıti'\ 

Baktava LugU.n hat.ırmıua ~lıyor 
nm?. San bı.ırmayı özlüyor mu7uz'!. 
T"lumba tıfusı. ekmek Jc&dayı!ı, tel 
J;ada:rıttru şılı; •ık 7i)'or muyuz?. 

&.iı.ı zaoranl4rda öyle obur insan -
lar vannıJ ki, bir otunışta, bir çdt 
'-·:rm•klı elcm<!k kadaydıru, bir tepsi 
baldava1ı yermiş... Beyaz b&kla\•a, 
Şam bakl.ı,·ası, d'7e muhtelli çqit
leri olan ı1aır.t:r işi tathların111 ıahı 
baklava, zat.en, gözden dÜ$Tıilştil, 
~!m, tatlılar içinde en ç<>k ho • 

§ltrr.a gldc:ıl iki kat:ı ve kaymaklı 
c·kmek k:ıdll')'ıf:du:. F,.,>e-r. iyi de pi -
~rlUr, flly!c agdalanırsa, giael de kı
'l.ot.:1ıhrsa, tadına doyum oh~z. 

~Fırınlar terci .. j 

ı han geceleri 
J!!:~=.;;;;;~ kontrol edilecek 

Bu gibi \.atlılar seınen yapaır. Eski 
~r..sarJa:_ıu çoğunun gÖ<'bkli, kalın en
$cli, ~anlı clma5ııun sebebi, bu 
gıbi gLC.La madclelc:idir. I-Io$, eski.den 
•; ı:oiç de pek fazla değilmlı!. Bugü
nün hı.~;ın!arı an Cibi çalrşıyorla.r. 

Hepimizin ba~d• dert. gaile, üzünUl 
'ar. Yorı:cı:luktan, :ı.kıpmlar~ a&zı -
l'l'lZI bl\'al< açlll!yor. Ha;-ııt .-rııarı, 
e.wıe nazaran çok de,ti:ımlştir. 

MFZABTAŞl 

MÜZESi 

GcıçMlcrde ga:tete1er yaznu~tı: 

Topkapı dışındaki mezarlıkla, bir 

mezar t~ları ınü:ıesi te~is edile. 

ceokrniş .• 
lfani, llısan ihtiyarla} ıp, fazla 

çi>künce: 

- Sen artık müzrlik olmu~•un, 
derler .• 

Bu hale göre, bir gün, hepimiz 
ruiizelik oLıca~'lZ. Ö)·le )·a, e>ki 
mezar tatlıırınııa la·psini müzeye 

koymak lazım gc.-lnıcz mi?. 

TİYATRONUN 

Aı"WPULLERl 

ML·ğer, harpten ond, Şehir Ti. 
yatrosu Amerilu.ya bir nevi sah
ne ampulleri ı.uuıclallll§. Bwıfar 

nadide ~eyler~! Harp, bunların 
gelmesine mini olmu,,. 

Sahnemizi ampulle aydınlatmı. 
ya no hacet! Orada bir güne~ 

doğdu: Hamlet duası! 

BALIGIN 

KIZARTMASI 

Bir yeui Belediye kararına gd· 
re. açıkta balık pi~irmek yasak 

edilın4. Do~~u, bu kararı pek 
beienmedik. En biiyilk aparlı. 

ananlarda bile, balıklar, mutfa.,n 

pe-nccresi önündl', y:tni dışarıda 
pişirilivor. Çünkü, mübareğin ko· 

ku ıı. dumanı müthiştir, 
Bir giin, bu kararı \·erenlerin 

<>dasında bir tava balık pi~irmeli 
de görsünler! 

KÖPEl'.ilN 

DJ;RİSi 

Bulgaristanda köpek derisinden 
istifade edilmesi düşilniilüyor, 
tcdkikler yapılıyormuş! Köpek 

derisinden kösele olmaz mı?. 
Pekala olur • .lstanbulda bir haf
tada patlıyaıa mukavva ayakkabı. 
lar yapılıyor. Herhalde köpek de
risi, bir haftadan daha fazla da. 

AHMET RAUF 

Tefrika 

Yeniden cezalan
dırllan fırınlar 

'Beled~·e R.cisllği tarafından 
~elırimizdor,kl fırınların teftişle • 
rmc bfryuk lıir eh~ınmlyet ve -

ı·llere:C her ha!ta hJC:>ir fırının 
teftiş harici bırakılmamasını dün 
ııa:ım&'kamlııldara bildirmiştir. 

Tercihan e':<mak ıınalat: esna. 
SPlda geceleri ani bır surette :et. 
\işler yapılac-ak ve milstahdeırn
icrm ya.tıtıkları yerlerle kıya • 
!etleri, okrr.ek.. un konulan ma • 
haller, p:ı.sa bezieri, hamuriar ay. 
rı ayr, koııtl'Ol eı;iecek:ir. 

Müken"Cr sı.:rette cezalandı • 
rıl:ın fırır.cıl2~ hakkında ımın·a.k.. 
lraten scd kararı ,·crilet:L"*tir 

CEZALANDIRILAN FIBINLAR 

Dığer taraitıan en·c:·icı giin ıcra 
olunan lclti<sler ne.tices!nde Be. 
yoğ.luOOa .-.nÜteaddit fırınlarda 
mili\alıdomlerin kıyafctlcri za • 
b•taı obeledl1·e 4alimatnamesıne 
uygun bu-lunma.mışlır. Em'nönü 

kaymakamlığı dahıli.r-.de d() A • 
lwca '·~r.ında 31 numaralı N.ko. 
nun, Tahta.k;r!~e Uzunçal'§llia 
315 numaralı Petronun ve Kan • 
larcılaııda 36 numarada Emin:n 
i\rmları lıoı!'Jk•~da CE"'l.8 raplı tan. 
zim olunm~tur. 

. ·~· 

6""> • L -·· . -
Y.Z!/.:Z~Y.Zt:?: . 

B6mlr tevzlab 
Iler k~ kö:n.Ur 1e-."Z!atı i.,~ bır r.~ 4 

••ledı.r. Tıpkı b~ ltıı; g;bi .. Ü;k\ldar 
\e civarl.Dda ko:nür :yokt.;.ır Şehirde 
kön1ür her zaman., k.\fi derecede bu
lu:ınlaz. Ta.Jıma vas1taı.an ınahdut -
tur. Bu hal, bugüne ınaluus blrşey 
değildir. Normol sentlerde de bôy -
ledir. 

Kürnür tevıil işini yapan müc.>Sesf" 
ve makamlar, küa\ür .ijine alt tedbir
lerlı.l. kJr.j geldik.ten sor.rn dcği!, k~ 
gelm(!den derpiş eue:er ne olur~. 
Sonra da, ort:.da, ge(n kşlard.a gö -
tilmtizUn önünde cert"·an eden. tccrü.
beler var. 

Bu ~ehirde de, ıı."tdc, kış meselelerini 
y.;...o:doln, yaz ıııe~eleleri.n! de k?'jtan 
hazır1ama~a alı.:jSak .. 

BURHAN CEVAT 

No: 40 

Çıplak Model 
\.. Yazan: NEZiHE MUHiDDiN ' 

D 'i f !lOntn onunde 1*k iyemiyece- 1 
, .... "li 2111D.dı. Bır.ız gczinme:t bahar.esile 
0Ultkfından çLkta ve y"rümete başladı. 
D...ı~gtndı. ağır ndınlarla yürüıneie 

plııarak, dlındrnbtrl cieıilıen h!sle • 
rlr.ln muha6elıesinl yapmak isliyor. 

du.. G nlerdcnberi, SeLim.ın h'yJ.hnı 
deg!~ı.irınek emelifc NurLınl bulr~":ık 
için az çabalarnamtitı. Nihayet ~erta

b .,.le konustl..iık.t:.:~ ~nra c:u:.: rr..aı bir 
·u. af·if on·• istedikf fakat asla ümit 
-et ne<: gi yere er ,tirmJıı.. Nuranla 
·ı~arş· ~,:ırş.ıya gelmişti .. Nuranla ko
t:l t g..mu dlJiflniırken bütün vücu

·ÔLn ·en tatlı bo.r trpert~n l. riolaştığ·nı 
duy > lrdu. \"c o .;..ı corue· içlrı yap 4 

b ~ Lu..~.,.;.n oehHler.n sa ktni, 5el..ır.ln 
r. eı 3tlcr'.~i ı;..inc ,,ıaı•da mupbem 
b~:- ':an b.: tı: bak ·ıe nefsine ı:o-k 
yi' k n tılan ka 1..b~nde \'e lıat. a~ ... rır.dıı 

bı 'ı.ryo?°dı.l. N·lr:lr..l ona a1;1t n, i!k 
Cela Sırkcct g:.ıınrta bı:: 1 -.>h.:.kl rı ge
ce o ur" ıalu. n, (rl bal rengi göıJe
r~n n unt ılm ı co:o1ibcs.ı r:::ı-1.rdi?! •• Red. .. 
tf. , k ;~ '-'f Pk içL'l. f <laklall 

kıpırdıyor, fakat talb!ni.n stk~aşan a
lL5ları dudak. r :1 yalan ~oy:emestne 

:fırs.ıt b~r:ıkmıyordu. Bii'den kendi -
.. ini Ş~lidc, N"1 ·:-a!'l:n aparlunantt:n 
önWlde ıu~·ünc-e kıp:,ırmııı kesildt. 
Büyült bir kabahat işleyenlere mah
~us bir telaşta derhal yan sokıtklar -
-dan birine daldt, Vaklt çok crk<ııd(. 
Belki henilz orada hiç kinıs& uyan
ır.c;.mı,::tL. Acaba gören olmuş 1::'ı.;ydu? 
I:lıılı hızlı yı.;.:üyereit S<.ıkafi:L geç-ti. 
S"kaklar sessiz \'e tenh .. yr:lı. StıJıt ta
r. fl:ı yıne u:r d~r GOk3.e.3 saptı. Bir ıl
&9ra yakaıak yoluna devan\ etti. Dar 
sokak h~t!nce l:ilı.:fik ~lr meydan -
lığa çlktı. Ka!'Şı,nda bir bahç.,.'n 
paslı p rm kltk'"'rt : r~~ r a gö.a;n·~ 

ı-enk reı:ık " '•ler gôn .• !:.;.ır.cc se-;'ln

d.L Burası hu:susl lJ!r b&~eye 1Jen -
.em.yordu. PaM'lakhğa yak!aşarak 
ç;iteklert ynkından seyretmek fs?edL. 
Neler yoktu! .. Bu tün bir bzha.r so -
Ut;. renk: ı·enk, ü~k obet; çlı;,ekler .. 
la.mta•·· çi!demleri pıı..ı.i. pil"Ü.. B1.1ı 
gihel, tR•e ç'•ekl•r<l"'1 );'~ d""'e~ 
7apt1rn> N :.rrınl. ~a· r k ır. ·.ın un 

Eski tnsanLar da, haınur tatlılarınm 
pı,tır oldı.:,;· a bilir ı-.e söylttle:rd.L 
Ifatta, akşaır.. yemekler.inde, b'..i nevi 
'!athl:ırdan ..iaı.la yen.~nin doW:u 
bulurunad;ğını ta,•si,re edC1'-lerdl. Bu· 
na rağmen, y:Yenler çoktu. Hatta, Ra
lT'.Azu.rl:!rda, get-e yarıs1 sah-ura ka\.. 
kıp, yarım tep>i ekmek kadayı!ı yu
tanlar çoktur. Ak;amları, böyle ağır 
e,;da nu~ddtlerl ~le miJC>yı adam akıllı 
do!dur.ın eski insanların mübım b:r 
kısmı k:ılb hastahğ.ın.ı uğrardı. KRlbi 
o!an ir.senlır, e.::kl<len daha fazla idi. 
Onlarda !><>ili başlı h1stalıklardan biri 
de :rJde tevessüü. idi. 

Fizyoloji dersi.er1n<le, mıdenin bac
m; Lt.!abWnden bafu.--edilir4ken bir 
litre o!arak sOylen:r. Bir Utrel~ ha
cimde olan bir torbaya neler ko
nur~ FJJcat, esktdenbtti ye:nc.kte~ 

yaln2 blr ı~tre -'>U u:en ir.sanlar gij -

rü:ürdil. Arhk, 1Jı..:nl,'\rın. mktrlt.::-::nl 
tab:t haUn kaç misli blı:yUttU.ğfuıil dü
şüntinUz., 

Bat.:. A\TUpah üEn~lere glire, ın -
.uLnlar hiç yemek y&ne<.)e da.ha çok 
yaµr ve hE>r tle"\'i hastalıklardan kur
tulur. Ya:nlz, yc:neı.:.:erin tcn1'n ı·tti~i 
k'31oriyl alul>ilm~k mettlesi rnU tm

.<!ir. Bu kaloriyi nasıl temin etn:eli~ ı 
Bir Litkun. lron1pı·iıne madde-ter bulu
~nıa: n:ı•. 

Simdi~ tıp ilmi. bu i;le n1eşıul o
tuyor. 

R. SABiT 

Her ilk mektepte bir muallim 
idareci olarak yeliftiriliyor 

Resmi ilk mokteplerdeki ar.u • 
dü-t'lerın; ıtnt;.s!lı,,....!t'r ara~ınöan 

kendUcr:r.e hirer ımücfür mua.. 
\'inİ• ınılih,tp ct1ne!cri tcbl ~~ o .. 
lunmu.~tur. 

Bu mua!Lmlcrin ulhdeler:nde 
m<·\'<'ılt 0!2n ders saı::tleri azal -
ttlacaktır. 

Bu suret!e hem bir ya~dar. ye
ni :dare eloma:-ıları yetqtiriittıiş 
olacaktır ve hem de müdürlerin 
mekteplerden mu\·akıkaten &y • 
rılmaları haller:ı-de anektepler 
i.dareciııfz, müdürsıi'Z ıkalımam~ 
olacaklardır. 

(HALK SÜTUNU) 
Üniversiteli iki genç 

1f arıyor 
Üni.\~erı;ite ı-ruku:t FAAülte.,;ni.n. b'.

ri.nci. sın~t:md.t bulunnn iki genç tah
sitleı-llll de\•am etUrcl>iln1ek il.zere öğ
leden sooralart için iş araın.."lktadır
lar. Eskl 1 azıyı da okuyabilmektedlr
ı~r. KendJl<!'rine vazite vermek isti,.. 
yn 1'!'.uhtcrem i!; s:ın:pler:nln Son Tcl
gı-af Holk S.:":ununda <Hal!! Koca
man> a yazın.alan rica olunUT. 

de!ıl ıııJ,ydt~. Nıçın olınasm ... Uzwı 
uzun bahçesi.ne bakan bu ıenç 2daml 
ıörün:ce bahc:ıvan kılıklı biti parmak ... 
lıiia yakla,;arak sı>rdu: 

- Bir erurıniz; mı var beyi.m?. 
Reşat güldu; 
- C•çeklere bakıyorum. Ne kadar 

ıtf:eı_ 
Bııhçt.·an .evinrnl;t!. 
- Bu balı.ır karlar güz~l ve bol 

çiçek hiç gbnr.edim ben de ... 
R~a.t Hı! G'LF~tn ct:ye wrdu: 
- K.ıç z.ımar:dnnbcri harada ta

!!~ıyc:ırsını usta; 
- Taın aln yıldır bu bahçeyi b~n 

ıclellyorum. Çiçek yetiştiriyorum •• 
D~inı ya. Altı ". f"nedenberi bu b3har 
g:bisini görm-edim beyim •. 

_ ilan> bir de:nt'I çiçek y•pabl
lir rı~isln?. 

- Yapi.'lıil:r misin SÖı. mü? İ.:st<- ... 
t1'.ğin.iuien aıa~:ııı ynparım .. Slz i(.·e
ı ;ye buyurun hele .• 

Bo.hı;h':'ın t-3pıyı açm~k T.tfn koştu. 
Reµt itini dolduran h('yecanla 

b::hçeye g:rinc .. ce?1oete giroıiş &:ibi 
'fer•hI.k ve s .. ..,uet duydu. Bahç \.'an 
önden ~:derek ona leyhık ağçal.ırının. 
ıltln<la tahta b:r bank g3sterdi: 

- Duyunm .. Outun .. İ,:)t.e~eni7. bi:
c!e knhvc 'I?!$ireyim s!ıe~ 

Re.şat oturdu, geniş bir ne!es al -
dı. Gen?.inden c!irrlerW.e dolan taze 
baygın \"' lncl't leylak kokusu, on:ı 
dı.:ndenbı:r~ ya 1 lr..ı dolduran bir 1 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEY!N BEHÇET 

"Nargile içeni köpek ısırmaz, 
hırsız • 

evıne 
Aleia.de bir darp dava-&ının ph!dly- ı 

dt Söz söylen-, müteınad1yea, bo
gulurça~ına, sar.ula sarsıla öks::.itüyor, 
makladaıı anlatmakta güçlük çeki· 
vonlu. Hakim. çok fazı.. söylelmedi. 
İşin esaslı noktalarını aonlu .. Te!e"U,. 
ata giriş.iıp tazia .öz söylemesine ... ~ .. 
<'an vermedi. Daha fazla söylemeğe 

uğrapa, ölaürürlt:en, belki de tıka • 
nlP kalaeaklı. Göıl>ü ı.aı.,,.cı körüğü 
ı:ibl m;p lı:alkaralc ve Wcanırcasuıa 
öksürerek mahkemen çıktı. Hem<!n 
mehkemenln kapısı ka~ısındaki lı:o
nepeyc oturdu. UzlJll öksürü.lı: zllu:irl 
lıAlA silrüp cidl><>rdu. YMımda bir de 

• 2rkadaşı \"8.rdt. O da gelip yanına o
turdu. O boğula boğula öbürtlrken, 
•rlld"il: 

- Iier zama.n söylüyorum sana, 
dedi. Şu nargi!ayl bırak. Hem de çok 
ici,.-orsun... Bll :ıargile, sen!.n sebebi 
me\-tin olac."ak. Bir gün. hlit diye tı
kanıp kalacaksın ..• 

O nargileye toı kondurmuyordu~ 
- Nargileden değil, <ledl. Oıoourn 

de or.dran ... 
nu öksürük Uşihne ökıüriı.G:un.e 

bt-nıiyor mu, bak.san&'? Boğulacak.sın 
vallahi... Ne anlıyorsun şu r.argıle
dt"n sanki? Ne faydası var san.ki bu. 
Ukklmın! 

- Ne faydası mt ı·ar? Cooolc. Nar
gU., i.Çen adamı !<örek "'ırınaz ..• Nar
gile içenin e\.·ine- hlrscz girmez:. Nar~ 
gile i~, yatalak olup yalakta yatıp 
{'ek.nez .• Nargile iı;en, hek!mt muhlao
olm::ız ... 

- Allah Allah... Sebep• 
-· St.'bep mi? Çür.kfi~ Nargile tçen 

sopa.sız fe.tem-c'.l •• SOP'-·"1 o1unra da 
t:.öpdc ısıtamez... C.ece sabaha k•da":" 
!asıla.')ız öksürür .. E\•de uyanık adam 
var diye Jur.ı."1% giremez .• Yatalak olup 
7atmae ... Zira, birdenbire kalıbı dın-

• gzrmez .•• ,, 
lend~.t~\'Crir. Hek'.:11e muhtaç olmaz .. 
Zır> ba•talık çekıne&e vakit kalma -
darı i.r..na lillıl.h ve inna ileyhi ra .. 
ciun olur. Daha sa7aymı nll? 

- Kael .. Kes Allah a;kıı>a! Napol
>'ın, bi.r a:ün. bir şehre gitmiş .• Ken
diısini lopla ı..tikbal etm•leri liızım. 
Belı:lemq beklem~ .. Top atılmamıı. 
Nlha7et, kumandanı çatırrp 10rmuş: 

- Benim. ıelditiıni bitiyorsunuz da, 
oederı lop atmaduııı? 

JC.uınandan cevap vermiş~ 
- Top atmı:ım~ml'Zm birtok sebebi 

var ... Evvela barut yol<lu ... 
Napoı,.on, 

-Kili deôoiş •.. Diğer sebepleri say. 
nıaja lü.zum yok! 

Onun gibl, ""1in de •ay<Uğın nar -
g:ıt'1rln muhassenatındalt bir tane~i 
kiti nargileye binlerle dC!a ı~ne! ıdn .. 
İkiı:<'U>int bile sö3lc:n<"'Je lüzum yoktu .. 

I.Jaı.g:le tü7aklsl olduğu anlaşılan 
~ahidin öksurüğü biraz lıafi.!leml.;t~ 

- Haydi, dttll; sentnlo şu kö~e ba-
~ud<..k~ kah·;eye kadar gideliın de, 
tır .sıcak c;ay içeyim .• Götsümü )'ll • 

muş.tUr .. Söktürür .. Bir şeyim kal • 
.:naz, Hem. de, bir parti. acıit &hve ~ 
t!rız.. Çoktandır seninle aznif oyna .. 
n1adık .. 

- :'!ıe!l şlrr..di orada bir coıyla ol .. 
ma:c1.."l .. Domino tlşlarile beraber bir 
c:.e uargHe söytenım .. Göisüıt bi.i!f • 
büt~ slkışır •.. 

- Yok!. İtn~ın. Vallahi ittnem. .. 
Sade c:ay lc;er1m. 

B•ı temı.nat k--.l!i geldi ... İkisi bera
ber kalkıp am~f o~·namak ve çay iı;
.neit ti.zer<' yola koyuldular. 

İşim olma<ayd~ arkal;ınndan gidip 
~· ka..""8.kta'l". Araba., öksüren adam ha
Y.ilcten kah\.·ede naı-g:ıe içmeden d1:1-
r=.cak :n::ydı! Zira «alışmış kudunr.uş4 

tan bete-rdln derler; malUm ya!., 

Anadolulu bir tüccarın para
larını dolandıran üç papelci ! 
Yüksek kaldırımda cereyan eden bir hadi

senin failleri hapse mahkum edildi 
Sabıkalı Kadir, Kemal ve Sü 

leyman adında üç arkadaş, Yük. 
sekkaldırımda Tacettin isminde 
bir Anadolulu tacirin papelcilik 
usulile yüz liras:m dolandırmış
lar, yakalanarak Asliye ikinci 
Ceza mahkeme;ine VE'Tılmişlerdir. 

Dün mubS'k.err.eleri biten suç. 
~ularmdan Kadir 1 SC"ne 8 ay, di
ğerleri. de ilçer ;oy hapis cezasına 

mahkum cdilrr~!erdir. 
-----....--

Yeni devlet çiftlikleri 
kuruluyor 

Zir3at Vckilliı.:;i, devlet eliyle 
ekım ;. a.pılması ·~in verilen lca • 
rar ger<f:ince yurdun birçcı'k yer. 
!erinde yed ç:!t' ikin kurmak -
tadır. Bu meya'1.da Manisadaki 
Dalaman ç'ftliği goodaştilmiş, 
Eskiş~1'irdc 60 b;n dönümlü'< Bel. 
bor çirtLği satır. alınmış ve Ha. 
tayda Rey!ıaı:ıiyede 80 b:n dö • 
ni>ınliik yeni b'r çiftlik kuru\ -

Belediye Memurin Koopera· 
tili /ıongresi toplanıyor 

Bcediyc memurin J<ooperati • 
fi.Un yeni meclisi i.darc iızalannı 
'nHhap c·tmek üzere bu ayın 

24 üncü ça'iamba gönü. saat 17,30 
da umu.ni b'.r kongre ;ıl<'dolun • 
ması kararla..ıtırılmştır. 

Yükselı Mühendis Mektebi 
Müdür Muavinliği 

Yuksek Mii.lı1:?ndis Mt>kıtebı Mü. 
dür Mua,·mlığıne rr.eızkılr mek.. 
tep muallimlcri~deıı B. Nami 
Seıx!arajlu tayin olurımw;ıtur. 

Sarıyer Belediye tahalıkıık 
fubeai bina.tı 

BiiyükctereJ.e ··Sarıyer Bele • 
di·ye tahakkui< ~ ube.:ıi• binasln:n 
lam:r olu:n.ması kara: :aş tırıl -
mtştır. Bu ışe 3558 lira sarfolu • 
naca:ktır. 

l Otoblls
çüler faz 
la benzin 
istiyor! 
Kışın makineler yüz
de 15 fazla mayi mah· 
rukat yakıyor muş f 
Şoförler Cemi~ti Reisi B. Hak

kı Erdemir Vilayete müracaat 
ederek motörlcrın :kış mevı;imiıı... 
de 'Yazlara nazaran yfuıde 10 • 20 
ııısbetinde mayi malhrukat yak.. 
tıkları:ıı bir.ııenaleyh otobüslere 
wrileıı yevmiye yedişer lit • 
reli.:< benzin miktarınm arttı • 
rılmas.nı talep tcmıişt.!r. 

Bir <ıyhk •benzin kontenjanı çık. 
mış o1makla beraber bu müra
caat t.etki!k olunmaıkfadır. -------

Üniver•ite FalıültelerinJe 
intihap 

Şch.ı:niz Üni\'c·rsHeinın tekmil 
faküht~!er:ı:<ie \'e ensti.tülerle 
kEnik•ı-inde ty\·cllü güııdcn itı.. 
haren dekanların nezaretleri al.. 
tında ıir.-tiıhap komisyonları• te. 

şc-kiktl c-ckrek S'.nıflartla namzet 
!i:stelcrinin rr:<';,-dana gctu-ılme. 
s ne ~a•:.ı:ı;mıt:r. Namzetler bcl-j 
li oMukt&n sonra gizli reyle in. 
tihab~t.a başlanacaktır. Bu su • 
retle F ııkülte talebe cemiyetleri 
vü:cı.ıt tıutdııktan sonra Üniver. 
s:te Talebe Bi"l;ği kututacaktır. 

KCÇ'O~ BABEBLEB 

ViLAYET V• BELEDiYE: 
+ Bır yıl zarfı.nda şehrimizde beş 

yüz altn:t) altı yangın olmu§tur. 

+ İtfaiye hlu.Curlugü tarahından 
muhtcli1 Arncr!kan !innalarma otu:z: 
;yedi b!n 3S9 metre hortum s!pariş 

olunrn~tur. Dlğcr tar~ft~n itfaiye e!
radıc.ın maaş.lar1 arttırılacaktır. 

+ Bıı.zı ka5:ap.W.r narhtan aşağıya et 
sattıltl::ırından narhtn indirir:p ındi

rilmlycceği hakkında tetkikler yapıt. 
ıı>U.tadı.r. 

+ Ticaret Vekaleti ("uvallardan ta
aarrut temini iç:n; çuvalla ihraç olu
nacak maliar.ı. bazı ka.,yıtlara t.fiıbl tut
mu~tur. * i,J.anbul İa0e Müdürlüğünün ye
ııi kodroou VU..yete leblil oluurnur 
tur. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Dün bir R~diye. altuıı ftkşama 

kadar yirlnt yedi lıuçuk L!r~dan mua
mele go~üş, ak.şama c.J.oğnt on kurua 
düş:mi.ışh.ir. 

..fr Yunanl.;1tana gönc!.crilecek olan 
yardun eşya.5.J.n.ı götürecek tKurhıluş• 

vapuru ayrn 12 sinde hareket edecek
tir. Oradakt akrabalo.rına ve ta.nıd.ık

ları.."'la y!yerek Ye giyeceok yollıyanla
nn kıl.: tcrl de bu ,efer f:Cvkol~lna.cak:
hr. 

llD I 'E?lr 
Politikd 

IDgUtere ııe aç klçP 
dewıet arasında 11.arP 
Yuaa: A' s' Şlbl f.SMEI 

İngiltere, malumdur. MacariS
tan, RQınanya ve Fın:and.iya Je 
harp nalinde bulunmaktadır. ,. 
Bazı ınilio!lera rası olayları ,.a..• 

dır Jtl, orıJarı aneydana getirmcl<te 
amil olan devletlerin harElketle· 
1'l hakkında hükum ,·erHiııken. 0 

durumla Ugi.li 0lan her dede\>~ 
az çok haklı olduğunu kabul et
ınelt zarureti karşısmda kalınır. 
işte İngiliz • Macar - Romanya ; 
F in harbi böYle herkes!n de haktı 

• a, 
olduğu b:r olayiltr. RomanY 
duru., durul'.ken, Rus~·anın taar• 
rı.m.ına hedL'f o,:dıı. Rl-'ISlar. Al • 
ınanyanm batı<la 0 mt.>ş;ıu.ı oluıa ;. s1n1 fır..;;at sa)· ar , "- bu ·kU U.l'\. u 
ltt üzerine .saldırdılar ve Besa • 
rab' a ,.ı eli.nden aldılar. Raıııt.·".• 

· · . ı . na yaya garantı vrrm"~ o m•sı 
ı·aj;n~n. lngi!tet'll, bu laarru..u: 
onüne geçe:ıııed:. Al.rrıanya d 
o sırada R:ısya :le arası.ı:ı b<JZ • 
mak istemediğin<l . .,n sesini çı • 
~.arrr.~dı. Bu ha'<.> gure, r.. mon • 
vanın ,lk fırsatta Bcsarabyayı g~· 
~ı almak ıçin Rt.ısva.va kar> 

• - t .... bi' hareket.c geçmı:.s. en auıı 

hal.dl. t 
F:nı~n<l.) aııın da duru-mu ş • 

cok buna btıızerr.ek'.edir; Fınl:ıf· . dj• 
diya d.ı ikt s~nc L \·vel, <lıırup 

hl"' ~ tırkrn Rusayn!rı la.i..ı ruzuı~a 

def cldu. Finlandiyalılar, t.oP • 
ra.klarını ve iı\ıUallerinı .kııı!ı l 
rnmanea rnti.duf..ı:ı ettiler.\·~ ~;ı " 

ı.ız ka'.an F:nla!"'·liya, Rııısya~, 
lopra'· LN•kc'.rr.ı:,< zorunda ka~;ı 
Bu durumda ı• ınJ ·ndıyanııı 

k . . IJYlS~ 
kaybettıg. topra . arı gerı a . 
içın fırsat kol\ınıası pe"te ta!> 1 

ıdı. . .ı r• 
İn~iltere de :1<r halde Fıı 3 ıe 

divanın 194-0 ma"t muka\'eıesı 
te~.kedr}en .toprakları geri aıın1• 
ya hakkı olduğunu kabul etını;o'P 
tır. Fakat ingilızler, bunun har:.. 
yoiıle değil, ouli1 yolıle etde cO • 
leb.'u:eğinı ve her hal<le hBil'r. 
b~adıktaıı oonra, Finland;y~l· ie 
Jarın, kaybettikleri, t<JPralı:Jarı ~ 
gc~irır geçirmez, derhal Rus,>'. 
ile •harbe ıı.ihar t v~rmekrı I~ 
zım eldlğıni iddıa otmekt~ir·İe 
le.r. Şu var ki Aimanıya Ru ·ra 1 

:fıtl• ha11be tıutu1ffi&moş olsaydı, .• 

muştur. _ .. . . I 

400 MAHKUll.1 GONDERILIYOR :====:::;====================: 
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!et çiftliğine yeniden 400 malı • 

ıiindivanın ve Ramanyanın 1<4c 
hetı:t'dl'Tı tı<>pra.kları .sul~. yoll de 
geri a~ab:i:-cokkrıni lrıgılızler;:, 
!dd.ıa edeınwer. Eğtr Maıcar ~ 
tan, Ro,-,,ar.yıı. ve Finlandtya "·ı 
marı:yava topr:?lr~rınıdan ge\ı 
vcnnc-iel-.!rdi. yani harbe f[irııı<'• 
selerdi, Almanya harbe gi.rişc b; 
mczd.ı. Ve Rus • Alman har 
çıkmadık"a da J:.u devle-tle.r t~f 
r~'· 1" rı Ol gen aıamıy2caJtlarıll,ı. 
göre, sulh voluylı, davalann.ı ı;,, 
led~ilecekleri hırkkıncla.kl ;,:lu• 
mva dü.>m~ktıedir. Geriye Ro '. 
manvan.n ve Finlandr:anın.. )>11 , • ge• 

!.-Umun gönder!l,.,,esi Adliye Ve. ç l d K d 
kaletince ~'l1ı~tır. l l r a n a l n 
Ha.talı/ılı bir adam ortadan Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE 

/ıayboldu! 
Galatada oturma.kt<ı olan B. 

Züilıtü Karakull•ıkçu ;smir.de 46 
yaşın.da ve zatı basara müptelıl 
5inır ve akıl hastası bi.rı 15 gün. 
dür ortadan kaybolın.tırşlur. Ailes! 
polise müracaat ·cıdcrck aTanma.. 
sını rica C'!moş, taharriyata baş. 
lanılmıstır .. 

çehreyi tıöılerinin ÖDÜi!<! aetınıı... Yaz 
sabah.mın g(lntti altında aıleta bir • 
birlerile kouu1ur ve güi..üşür gibi can
lı bır nc4'e içinde et..ralt saran çlçek
lcr. arçık ve t.cmiz hava, hele güler 
ytizlü bahçlvanın 23'.terd~i saf '" -
kınlık Reşadın dündenbcrl yoru~:ın. 
ruhuna derin bir huzur \:Crrnişll 

Sf'rin, l~tlt ve muattar havan.ın din
lendirici lE"asürünü gitmek i(·in ay3-
,;a lu:.lkt•ğı z<ı.ın.:ın anloıdı. Bahç~\·a

nln ytptıgı dcn:et ZC\ k itibariyle ya
lJnna atılamazdı. Beyaz SJrt ve peom
lıe ıüllcr ho:~ b:r ıthenkle bir araya 
topl~nmı.5tı.. Reşat bahçi\·ana sevin
C.ı·ecP.k bir hah.şiş \'Crdik!en sonra de -
ınctn. alarak '.'-J'uranın apartn .an!na 
ci~ru yü.rilınt:-;o- baş!.:ıı.iı. S.:ıeıt on ol
mu,ıtu. 

Şl"h;:ı:r Han m lcer'..l!~ıni alorwu 
kaptsında kar~ıtadı. Ka<lır;cc'.4;:lz. haki
katen bitkin v~ solgundu. Rf'~adı gii
rü.ııce !>C\'inrn~ştı. Uykıı.su~, luır.ıp yU

~ü. içinden gelen sevin hissint ay. 
dıulatrc1ya çabalıyor, renk:.1i~ dudak
larında başltyan güli.hı:serr.e, göı:er. ... 
n~n acıklı ycırgu:ıl·.ı~"J.nôa. kaybolup 
gidiyo!"dU 

- Sabaha. kadar uyuyrHr:adım. -de
di- 1\-Jutemadiyen signra içtim. 

nuntt şCiylcdtkten :5onra parmakla. 
rınK\ arasındaki bilmi'.l ı;igaranın ate
şinden yenı bir sigara yaktı. 

(Devanu Var) 

ricaname, öbürü bir şampanya 

.. iyafetıne davet, daha öbürü de 
tir r.l&halleninı ~ikliyet ve fer • 
yadı ıdi. Paşaya ya.kın olanlar • 
dan !ıtri bir dul kadıocağızın e -
vin: , kumanıh.n pa;,anın göster. 
d!ği liizum vı;; ihtiyaca mebni• 
işgal etmiş. Kadın da iki yetim 
çocu~u ile b'.r kira odasına çık.. 
mı~ . .t:v:.Oin taııı;yesinıi istiyor. 
N rcd::t ml'kt.ubu okuyunca adeta 
fıazlii ı:ı.hatstz olur g:bi ,yüzünü 
bur~tı.:rdu, mektubu masanın 
l:.ır ;!Özüne attı. Paşarunkileri de 
bir ·arala ayırdı. Gatezeleri hiç 
acln4!<1.. 11.!uaUanınki!eı·ini aldı. 

:t-arfl~rını evirdi çevirdi. Bir:nde 
cBcyoğiu , birinde •Bcyazı,t•, bı. 
ı-ind·· .. Bebek• poslane1er:nin daın .. 
g:Jarı vardı. Gözleri uykusuz • 
ltıktaıı ufalm:~, usanc:lı, ümitsiz, 
kı.nk bir kalple: 

- Bu mektupiar d·a beylmde 
brr.ıi yoruyor. ş;mruye kad.;ır hiç 
bir şey çıkmac!'ı. 

D 0 dt.. hıç \xıi<mamak, doğruca 

Mua!Jaya göndermek istedi. Son. 
ra : 

- Hele dmsan da bunları da 
1-ir d-cfa okuyayım. Ümit de bir 
tesellı. 

D'ye mektupları blr göze ki • 
litledl, yandaki küçltlc odaya, ya. 
tak odasına ge.;ti. Bir iki 9arkı. 
<lan b:r ikl mısra mırlana mırlana 
soyırnciu, yatağına girdi. Fakat 
uyumak kabil ır.i?. Bir .san!ve«i 

bir saniyesine uymuyor. İnhilal, 
mağlubiyet, içtiıralar, münaka -
şalar, J-orgunluk, usanç, ümit • 
sizlik.. Hepsi ı\'?Z!• geliyor. Mu. 
aUa, hepsinin dı,ında ve hepsi -
nin üstünde bir meşguliyetti! 

Muallıiya tutkunluk onu neka • 
dar bozmu~. nekadar vatansız, 
lıiısiz yapmıştı. Eskiden dürüst, 
;fedakar, tomiz bir askerdi! 

Yatar yatmaz yine, Mualla bü. 
tün hırsı, bütün güzelliği, bütün 
şuhltıluğu, bütün çıldırtıcı eda • 
sile gözünün önüne gelcll. Ya
l:nın ~ahilinde Muallayı sı'k11tır. 
dığı gecedcnberi sözünd~ duru. 
yordu. Bir duha onunla lıiç ya!. 
nız kalmadı. Yalnız gördüğü za. 
manlarda bile aralarında h!ç b!r 
~ev g~çmcmi~ gibi ciddi görün.. 
ıneğe ~·alıştı. O gün bu gün ıçin 
fy_,jn ken<lini yiyor, Muallayı dAha 
çok seviyor, fa.kat bu se\-ııisini da
marlarında ve ruhunda hapsedi.. 
yordu. 

Mualla, bu \'aıiyettcn memnun. 
dıı. Nccdetin artık kend'sini unut. 
foğunu zanncdıyor, bar.an mü. 
t<·essir, ba?.nn neş'elJ Nredetin 
tutkurluğw)a h.~m acıyor, hem 
tem ı~üfüyordu. Nedense o, bir. 
türlü Nccdcti s~vmedi, sevemedi, 
h<ıışlarunadı, hoşlanmadı! Yalnı.z 
konuşmasından, oturmasından, 
bcrab~r gezmcsinclen ho§lanıyor, 
Ol'>a i~kcnce yapma'kta hu=i bir 
ze,no< buluyordu. Muha.k!kak ·ki, 

(D~··ap" "•rl 

defa kay\ıeıfükkrl topra.\Jarı :et 
ri aldıktan sonra haııbe nib~\., 
vermeleri vani Almaııv&ııın ıt , • tcJ• 
bkır.dan ayrılmaları tekliıfi ·ıı-
lı,·nr 'ki bunun mümkii": olın~cr 
cağını het>kesten iyi Ingıl • 
bilmelidirler. Macarstanın, llD ıP' 
manyanın ve Finlandiyanın F • 
ya ile sulh ohtrnları, müttef~ ~ 
leri olan Almanyayı arkıt '~ 
'\iunmalan demek olur '-i, ~uıı ,ıı 
vanmak i:;lem>yeceloleri gibı. Y ti 
inıya mıictediır de <ılınadll<1' 
meydandadır. e>.j 

Bununla ıberabN', !lngiıtcr • 
de bu yokla harokeıtinden dO • 
layı suçlu görmek mümkiiı> dtb:r 
ğildir. İngiltere Almaııya il:" .• 
ölüm !i:alım mücadelesine gır1e&~ 
mi~ bulurı:uyor. Bu mile~~~· 
Rtısya ile mı.:kacfclerat bif°ııcıı 
yapmıştır. Rusya müttefikJ.:' e!• 
bu üç devlete karşı harp ila:'ııt· 
mesin: l11gil~en Js!eın:ş bl 
Müttefil<ıni gü~ndhmed'C~cr 
iı.1eği reii'de<iemez. lngı. .. i)\( 
icin Rıısyanın ı.ttifa:.lcı, ü.ç kUç • 
devletle olan ım.linasebetlcr•rı se
o.cn çok daha kı}ımotı.dir. sdi'"" 
bepledır ki Inı:iltere Finla-"'l 

1 
~~· 

nın ve Romanyanın daval3,'." ~P· 
kında ne ôu.şihıürse diiştın5 e • 
Ruısynnın isteğine uıygun 1ıı:ır 
ket etmek z?runda kalını:ştl'I ~ 

· atlt Sehzadebaşında yenı PCll'''' 
Şehwdebaşında Bey azıt !ı, 

hurtyet Halk P~rı-isi ı:ııe• kCZı\ • 
nasının bulunduğu < Letdct .;Jı • 
pa~tımanı. nm ·kn~ısır.d~'< "ır:'" 
hanın tes,·iyei tılrabiye<• b · .(. 
tir. Burasının •park• haltn,e..,, .• 
r~ı i~·in tanzin,ıne ha-ilan~, ~"'"' 
tır. t;cr:_:ııe bir ele ,J6 ır 
h!tler; abidesi. ,; ki!crrlcl. r. 

t 

1 
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t Hu )'1WJUll m~ttnlerı lllıı:ta.oı" 

AJan.ı biUl<tılerind•n alınıru,ı\ırl 

! elhis eden: Muammer Alatur ı 
Şml'Ci Sovyet Rusyanın Japon. 

ya ı·a, Alman,·anın da Amı:>rikaya 
haııp ı <ln edip ç;mlyeccıkleıı:ı su. 
at ı d'ot .. ıyO'r. 

J ~on rı>;mt tôzcu;ü, Ja.pon -
So\-yot roünaseb~tl-erinin b:ıtaraf. 
iık, muahedC'Stıııo dayaııdı:ğ:ııı ve 
oyle .kalaıc~ını sôy!aıu..,:, •Al -
nı.ı.oy.ımu Birleşiık Amerii<a.-;" 
carp .. !anını laıbuıtile 1br-khyonız. 
denu:;;tır. 

Sl)vye~ler Bırlıg!nlfi Vaışıng • 
\(;n elçisi LıtvinJl' L>e, Rucvel'.e 
ılın-,,,t mektubunu \'&dıkten sc::. 
ra, kr:ııd:Si!e gii:Uşen gazc.tec' • 
ll!rc Rıasyanın Jaıpon}-a.ya harµ 
1 dil elmosı imk~nı hı>kkmda Le. 
lMalla ·buluııamıy;;cağım ~Y • 
iumtştır. 

A n.1<o.ra Rıdp gawle:-.J, Ç 'n 
lıı» .. imctin:n de J .. ponya:ya harp 
ilan .ıdeceğı sovleml.<ıt:r. Sen~
:erct J.ıponya ile harp italııı<le 
b:.ı.undl>ğu hal<it', Çinin şiır.d ye 
' •·adar .Japonyaya rroınen harp 
ı .in etımemesin'n sebebi, Ameri. 
kanın .fıitaral.'Iık kanununun !'eş.. 
bl e~tığı engeldi. Çunlkii Çin res. 
ınen n uharıp vaziyete ginsPyci', 
hu kanun mtıefü'nce, A:ner:ikadan 
ınaız·ıne alanuyııcakt:. Faıkat 

Ş:nıci Ameıi'ka harp halinıde bu. 
·~•l'<h<~u içaı, Çın d~ J:ııporwaya 
harp ıl.inına ha,·rlanm.;ktzdır. 

.,İNGAPUR'A TAARRUZ 
BAŞLADI 

13P' •• ı..mumi karargalı:nm 
'd;;~ .;., J ai"'n kıt'alarm,n , T.di 
S:ngapı.r çevrosine hilcı..m ot • 
ın~e o!duklarır.ı b-:kiirm'E'kte • 
Uır Japon tayyarelcrı Malea:ya 
hava ··ıerrnı bombal:ı.:nakto.dır. 
lar. 

hakkında son 24 aaat 
:ı:arfmda gelen hı&er • 
ler - Fon K.layıt kur -
şur.a mı di:ı:ildi? - fran· 
aada 11 bin komüniıt 
tevkif edildi. 

NEVYORK ÜZEIDNDE JAPON 
TAYYARELERi Mİ? 

Japon tayyareleri Nevyonk'a~ 

iki saat mesafeye ka.da.r geldik • 
l ... rı Va~nglondan t"C9?Tl~n b~1 • 
clh·il.ml'-ıtfr. .. 

l\fanÜa radyosu da Tok:ia ve 
Fo.rrr.ot ad>.:ıınm A.mu>kan tay. 
yarcler1 tz.ra!ından barnberd.ı • 
man edildiğm! haber ve~ de, 
bu haber res:ne:ı teyit ed.ılme • 
ınlştir. 

t-'0'.'0 KL:\ YST 
ÖLDÜRÜLDÜ Mü• 

Slolriıolın'den ge"e-n il>ıt> baba, 
Alman cc•nı;:.ı c.rdııları kumanı!a. 
ııı Fıın Kla)M'in ökhirü\hlgünıi 
temin t<tmcıktcdır. 
Bostoıııdan ra.d,yo ıle b:ıldi.rili!n 

<İlger bır lıabt'r, Fon ~ ile 
bütün lırurmay heyetrr..ın Rus 
ci'.'phC' • . n · e <Jldu~lerir.ı teyit et • 
ınel<'tro r 

M:ıısln"·.ıdan g~!en başka ru 
tıaber, ?lfareşal Fon Bra.ufıl.ş'in 
lrnımandayı deruhd~ eıımaıtn: mıi. 

'e:r~ip Fon Klayst'in Geıstapu ta
ıafıncian .kurşun' dı:tild~n: bi!.. 
d. nmeloloori. 

FRANSADA 11 BlN Kİ.Şi 
TEVKİF EDİLDİ 

Vfş! lıirl<iı.m-etı Ba~\·ek;i:et u • 
mınnl kfııtlpbğiniıı -bir t!!bliğ.ine 
göre, se~be:st bölgede va,pılan a. 
ra~tırmalar nrticesir..de 1850 ko.. 
mu~ st ~e,~cif ec!iimiştir. Son altı 
hafla ı~inde te\"lcif edilen kornü. 
nistlerın miktarı 11 bın kişiyi 
lıu•muştur. 

Japonlar Duam ada
ııuı lgal etuıer 
Tokyo, 10 (AA.) - i•pon İmpara. 

torluk umum! kararglılu teb!ı.; ediyor: 
Japon klt'a.ıan Guan aduna. çık

ıntıl.J.rd:.r, 
H<Jrıc.!ulu açığında, b:r Aıme.ri. 

kan t~yyare nakliye ı:embi ba • 

tırıI.mı.ştır. ' 
l''i.lip.n od:ııları llzcrindc. 20 A.. 

~·-Cnkan tayya.resi düşlırı.ıJ..:nüş, 1 
ıl t:ın·are yerde t:ııhrı.p ""chl • 

Şehzadcbaşt 

TURAN '· " 
in Hr. Manila koyunda b r A.'tle. 1 

l':.k.ın vapuru baıırılmış.t, gemi • 
llııı 350 kiı!jtlioc mü.reltobat: bo • 
!':ulnmştıur. 

' ~ l-Ial<.:z .. \;1<i:ı fa:.i~ 1.: ~e bu!L&r. 
•a;ırın kıl'aları Ma! ~·anın ş .• 
ınn· nde milhim IJir 9:rareji'l' r,ıı:.. 
layı , ·-.aı etrniş:erd:r. 
Sıyır.na yapılmakta o:an ib. • 

:lç han•ketinde J~ponla:r:n <;O''' 
lısıün ta:_vyare !<u,...,·etlcr: kt.:! • 
1 arıdı!tları aııl:ıışı!mısıtır Stya • ' 
tn.u rr.t-11ke"l~ o!an flr_,n,skak Ja • ~ 
P
1 

Onlar tar:t!mıfan ~gal edilmiş • ' 
•r 
S.ngap.ur'daıı bi!d>rildığıne gö. 

~. lng;l;z tayyareleri 1ıarp ge • 

~·· -~ n:n ref~ati~e .asker yüi<. 
L 2;; ruııklıye g(\lll;sfnm Sıyam 

~ .li: .. ~r,nıe inmakte olduktların: 
~c ~~!erdir. Bu aıskerl~r:n Sıo. , 
il~· r ve Kaıabahru b&lgeıcr,r.e ,' 
hr~._ ed.l~C'.klen anla.ı;lmalda • : 
~ır. 

ll!rnilada 5 bin Japon te,·kıf e. 
~~lınışt>r. Şehre yapılan bi.r hava 
lt~urnunda biokaç dakikada 110 

1~i ö!nıilştür, 

.J•puıı fılosu Amet'.kanın Fili. 
r-ne en yakın Gllan ada.sı .ı ab. 
lika altında bwundurduğu ı,;ı. 

c!u-t:meJotectrr. 

l>EilL, HARBUR FELAKETİN. 
DEN KİM MES'UL? 1 

VaşinW(ondan bildirildiğine gö. ı 
te, b:r Miş;gan ıneb'usu şimai1 A. 
ıı-.c.r:ka ve ordtı.>una meıııs~ yiik . ı 
t~k l'Ütbeli •beş subayın bir as • 
lteı i mahkemey._. verilımesıni kon. 
ltreye teklif edecektir. Burılar a. 
~ası'!da, Amrikanın Pa•iftk do. 
,lf:ıu kuımarı<lanı .Aım!ral Kim • 
lııeı de vardır. 

• 

~ioemaeında 

Bag1la 
~fatiııelerıleıı itibaren 

Senenin en ~ahe>tr ve muhte
şern fihul. Siae9ta s a!ab ... 
kudretine en son misal. Bn. 
güne kadar yapılan filmlerin 

en mlik<'mmeli 
VİCTOR HÜGO'nun 

mr~hnr l'e ölmcı şahe.tti 

NOTR DAM'IN 
KAN BUR U 

l\lilyoıılar sarfile mey-dana 
gel mi" 

~OTR DA'.'t'lN KANBURU 
için ) c ni bir Par is inşa 

edilmiştir. 

NOTR DAl\l'IN KANBURU 
filmine binlerce figüran 

it.tirak etmiştir, 
Baş Uolde: 

CHARLES LAUGHTON'un 
harikulade bir tanda 

yarattığı: 

NOTR D A M'IN 
KAN5URU 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Binbir entrika • lliıhi bır a,k • 
Kıskançklık. Muazzam ta~ihi 
film. 

Ayr'c"· 

Paris Kabareleri 
Büyük \'3ryete. Dan, . R~'·ü 
filmi. 11 d~n itiboren dc-v~nolı 

matineler 

TURAN Si o('masındıı 

ÇENBERLIT AŞ sinemasında 
Bugün Matinelerden itibaren 

ViCTOR IIÜGO'nun iHmez şah eseri 

OT 
.. 

' i 
TÜRIH'E 
SÖZLU 

( Notre Da u1c de Par is) 
Bu mevstn\ için ınılyonlar s3rfile vücude getirilen 

I3a~ rolicrdc: 

CB BLES LAUG BTON . 
MA U8EEN O BABA 

I3u eınsaJ.!ı dekorlar arasın da 10.900 fig<irau Hiks \ 'C ihtişam ... 
Zengin ıni1. n;cnile bütilıı d ii11yayı ha~·rrttc bır:ı.kmı. olan 
Lc_,.Lik filı:ı ..... Sircnı:ı~rhğın ,.e a~ri fe-kni~in zaft!'.ri. A. ,-rı~~: 

..,. ... •••••• Pek Clllcr:san Kıiltıir ı"ilm.•••••••ll 

Filipin'de J a- f Amerika filosı 
ponlar büyük · açıkta düşman 
zayiat verdi 
Landra 10 (A.A.) - B.B.C.: 

Ffüpin aıfalar.n:r. en büyüğü. o. 
lan Luw adasına ç>ltııın'lın111 o • 
lan J apı.ın 'kan kuvvct.l&i, taar
ruza geçmişlcrd!r. Ma.nıla 'ya ha
va taal'Tdıları yr.pilir.ıı:..'<taıdr. O • 
rad&J<.t Amer:ık.an txlmandanı, pa
zar günü yaıptı.kları taarnmılarda 
Japonların pı.k büyük zayiata uğ. 
ra.dıklarım bildirmişti~. 

Japonlar B irmanya 
yolunu kestiler 
Vişi, 10 (A.A.) - Soıı ahtan. lı.ılbe

re göce japonlar Bimıanya yo!ımu 

kesmiflerdir. 

Çin harp ilin etti 
O ınct S..luiecıen Dev•m) 

yaya ,.e .t: !yaya lııı.rp ilan etti • 
ğiru bildüınekte;f;r. 

Birinci ves?lca, J aıpon!arm, rna. 
zde, Çine 'ka.ıışı yapı ::k'la.rı teca. 
vüz.ler hıılasa l'dildikten sonra, 
şimdi JapGnyanın Çin doe -
tu olan Birleşik Amerika il9 
Büyük Britanya.)'a karşı haiace 
bir hücumda ıbulundu ğu söylen • 
me:kted!r. Bu W3İ.ka ıle, Çin hil. 
.kıimet!, Japonyaya r~ıımen harp 
•lan eCıııı.ektedi.r. 
İkinci vfüikada, Ç:n hiil"iu'"'r.eti, 

b:r taraflaıı Çır, c.i;.r taraftan 
Alm-anya \"e İta!~·a .ır:ı.smda. salı 
günü saat 24 <len ıtiba!'('n h:ırp 
Jıali mevcut ol~unu beyan 1!'t.. 
tini almıştı. 

Hamlet davası 
( 1 inci SJhitedcn De\·arn) 

!cnmll§l.ur. Celse aç1lır.ca; ra:ı;dan 
t<!dkik dır.ek üzere Ünlversite 
Hukuk Fakültesl Profl'6iirlerin· 
den R Sıddik Sami. Edcbi)·at Fa. 
kültesindcn TUrk Edebiyat Tarihi 
Profesörü B. Ahmet Hamdi Tan
p ınac ve ayni Fcücültıe Alman E... 
dcbiyatı Doçneti B. Burhanın ehli· 
vukuf olarak s('çildikleri anlaşıl. 
mış \'e btcıılar yeır..ıı ctmii;lerdir. 

PEYAMİ SAFANIN BİR TLEBİ 
VE BİR İTİRAZI 

Biliıhııre, Peyami Saf;,. rapo • 
run ol:ımmasınd:ın <onra .::raz 
haklarının kıııl>ui odilıme.mıi is • 
temtştır. Sıddık Sam! de c'bızim 
şahıslarınnı.za ıt ... azl~rı varsa çe. 
i<ileLm!• demış. Faka• Pe)-.ami 
safa, ş .... '1ıslara değ:! C3(>0ra ıliraz 

edeceğini beyan eLmi1Lr. Sonra; 
avui<aL ~t Ma.~mut Kıırakurt 
Ha.ınktln İng>tiz ..deb>yatır.<ian 
t~rctin1{C cdil:mı., cldugunu ehli 
vu.kuf ara..ında in.gi!iz edebiyatı 
i!e nlakadnrlar:•· bulunmadığını 
söylcm.şt r 'lüddeiuıınu.mi Or • 
!ıa" Kün il<' av:.ık.: t Nazmi Nu. 
ri de eh!! YUkııftan bazı talc·p • 
krtl bul L nrr. uş.Iaı: \' e ma '.ııktm<ı 
chlı \"i.~kııf~ln raµorh:rınt veı-ıııt~{ 
:!zere. haftay3 çarşamba saOOlıı • 
na tlik olurunıq-tur. 

Bir Doçentimiz ani 
bir apandisit krizi 

geçirdi 
ÜnivNı:tc Hukuk Faıküitt-slııin 

çok sevilen değerli doç<'ot1erın • 
den idari:' hukuku doçenti B. 
Hüseyin Taıli Tubalı dun a!:.)anı 
ev;nde 'biroenbire hastalanmış • 
lır. Yaptl&n te;h s neticesinde ıini 
bi.r ap:ındı5't lı:rizine tutll'M;ğu 
görfılf'rek cl~rhnl Ş~ :ıfoki Mar • 
mara J;.lini~:cn ..:altla::m4 \"C o. 
peratöı· Ooçent Hazı:ıı t~rafmda'1 
ım:vafCakiy·ctli t<r aıncl.;rııt yv . 

"· 

• • 
r{emısı arıgo ı 

Sattle 10 (A.A.) - Port'land • 
Orogoıı - dan hareket eden filo • 
lııc. sahilden 600 mite kadar açı.. 
laraılt Japon tayyare ,.e de<ı.izaltı 
gemilerini araslırıme.ktadır. 1.00 
millik çevre içindeki bütün n.d. 
yo istasyon la.r ı . te'\"k.i.f f i.blar ı 
ba<>kuıınandanı Genoeral Cariyle 
tanfınd:ın emredilen sütl.-ülu m~ 
hafaza elnı'tak üzere talima~ al • 
rrıslal'Clır. 

General domiştır ki' 
Va.:iyette hiçbir değiş!lkl'~< yok. 

1 ı.ır Bir 'ha\"a hücumu imkinı 
daima mevcuttur. 

Işıkları söndürme lcW>ıri de • 
\•aım edecektir. 

Sovgetler 
Tikvin şehrini 
geri aldılar 

Lond.ra 10 (A.A.) - B.B.C.: 
Mo5kova raclyoouna göre Rus. 

Lar, MoSkova . Voloğda hat.ıı üre. 
rinde -bulunan Tlk:vin şehrini ge-.. 
ıi ai:mşlar, üç Alman tümenini 
hez:.mete ı.::ğralı.'n:ş!ardır. Allır.an. 
lar 7,000 zayiat vcrmt:ş.l.erdır. 
M06kovanın ceııui>U't:da 'fula 

·bölacs!ndCki ~ı Alırean zırhlı 

tüm ni z.a.)-,alla geri pü kürtiil • 
müı;tiir. 

Rostof ctpdısi.nde Al'ınanlar, 
Taıganrog civarında lnE:\Zi !ut • 
anu.şlardır. 

Bertin söDisu, Rı.ısyada bş 
~artlarının yeni bir harp tcıknıği 
yaratl>ğını söylemek suretile Al. 
rr.ıan lclıliğlerinhı kısaldığını izah 
etmek istomişlir. 

Amerikaya hava 
a k ı n ı yapıldığı 
doğru dt:ğil 

Vişi 10 (A.A.) - Ofi'deo.: Ja. 
,pnn tavv, rele.-ınin Amcnka.da 
San ~'ran.oislro ~hrı üzerinde u.ç. 
tulkları ve N f.-vyorlttan iki sa3 t 
uzaılı:tan göründükli!!li haberler[ 
do.itrı.t çıkımam\<;trr. 

--o-

lngi:iz f u t bolculan 
gerd iler 

Ankarnd~ b:.ılurunaltta oL:ı.n inı:.!ix 
fu.lbolcutarı bt.;:'~tn ~lf')lin ~f!'hrüı:üse 
ı•lıniil..,. ,.., HaydJrpa d• karıılaır 
mı;.lardU", ~rısatir futbolcul;ır flk: 
m~u;::rrt'!ı Cumart:o-;ı günü Fc-':lcr'J: hı;e 
Stadında G.:ı!at.asru.·Jyl:ı1 2 !net rr.açla
rın1 d~l Pazar &:Ün.il ~Yni statla ~'ener
bahçe ile y::pacaklardır. O günlerde 
m:ıç mün:r.s.tbc-tiyl~ il!ıre v,pu::.a.r !lh· 
rik olur.:.c.:1ktor. 

BU AltŞAJIIKi KO:O.n:Jl.UIS 
Bu akş3m takımın antrenörü D. Be

ııet ıarafınd•n saat 18 de Eıninonü 
Halkevinde b!r konferans vcrılccek

lir. 

Japonya harbe 
girmeseydi 

( 1 incl 8a!11feden D\::\ am) 

cenup Aır.eriıkıiar:n .garp S'ıhll. 
!eri de dahil olrr.a!ç üzern 1:b~di 
ve tam b'1' ı!ı:oııtrol tet>,s: vait!e • 
rmi aomıştır. 

Almanya ,,.,, İtalya resmen 
Larp ;Jan etmeden şu anda ken. 
dilerinı Birleşik Amı>rika ile harp 
hahnde saymaktad:rlar. Alman. 
ya, •bütün diğer Amerika ctrm • 
hudyetler'!'i kendi düşmanları 
r.ınıfına >Oı:ıl ediyor. 

Haı·p, uzun V" z:ıhmeth ola • 
caktır. Japonya ile yaptıgımı.:ı: 
hariıin ilk günleri için 'kurıban. 
krın listesi, uzun olacaktır. 

Birlerl.1< Amer>k-a, nihai ve lam 
zaferden baika bi" r.-elıe .. ,·i Jca • 
bu-1 e-dcrr.<:ı. Jiarb: ~a?anacağ12 vt 
onu tak[p eden sulhu 'kazanacağız• 

. -...:ıw:~ 19':~Y l"9'! :.,,.; ~ .... ..... - ~ ... ... ~ 

~~ Bugür.kü Çelik Ejder ı.,rin İlk Şeref Destanı 
Medeniyetin Okyanuslara kurduğu ilk za!er koprüsü olan 

~ DENiZ KART 
~ Şaheseri 

J. 
f~ DOtTGLAS FAİRBANKS Jr. - "'.\L\RGAlmT 
~ f'EORGES BA!l:ZROFT'1tn •İncma prrde>inılc 

ınımzza ıo bir tarihtir. 

LOCWOOD - J. 
yaratt ıkları eıı ~ 

~ 

A --
Yann akşam L A L E Sineması . 

Bu 'jereflı tarihin yaşadığı mes'ut bir dünya olacaktır. 
Numnralı ~·orle··'ni2i liıtfen cn·elden kapatıııu. Tol: 4a5~:; ~ 

Japonlar kara· 
dan Singapura 

yürüyorlar 
Berl:n 10 (A.A.) - Tak::;odan 

gelen haberlere göre şıma!i Ma. 
lezya,ra çı1<ar. ~ olan Japon kuv
vetleri Singapur iizerine yürü • 
melttufu. 

Japon kuvvetleri Siyamdan 
·<batı i>tiık:ınN!tinde B:rnıaaıyaya 

doğru irerli;"'Orlar 

Libya'da harekat 
LI:ındra 10 (A.A.) B.B.C.: 

Libyada, Mihver kı.wvetleri El. 
dL>darun garbiode, bhlkaç lkito • 
metre geri atılmış ve İngiliz ıkuıv. 
\letlerı Tobrı.ılı: garnizoınile tam 
'bir irtibat temin ve Tobcuk ile 
Sollı•m ornsır.oda manena yap. 
mak imkanını temin eylem••ler. 
di.r. Tobrugun cenubl.II'.dakl Mlh. 
ver Jcu,·vetleri hiıla me1.'Zilerini 
tutuyorlarsa da ıbunlar Eliıd~ 
<le tcıplanm.şlarıhr. Bologna İtal. 
yan fırltasının geri kalan kısım. 
brı da imha edihn!.ştir. 

Singapur denizinden 
ve karadan bir yarış 

(1 inci S.hikden ne,·aın) 
kaynakları olan Bindiçioi ve Tay. 
land ile Japonya nasındaki nıu
vnsalayı ke5mek üzere lıarekiib 

' pek malfım olan biiJiik yola ka. 
dar dereec derece geı:işlctcbil.,. 
ceklerdir. Japonların, buna, ne 
pahasına olur•a ol.sun meydan 
vermemeleri lılzınıdır \'e Singa. 
pura dellizden hücum elınek im· 
kanı olnıııdığma göre, Jhpon or. 
dusile Amerika bahriye•i :ırasın
da Singapura ilkönceo varmak i~in 
bi:r Jarı~ \'Urdır. Taylan~'ın kı}ı. 
hı, büsbütün sürpriz teşkil etme
mekle beraber, ciddidir. 

Aleosi adaları ch·armda Ja. 
pon harp gt"lnilcri göründüğiine 

dair olan haber, Kanadayı khdit. 
tca ziyade, Uuk Şarka Amerika 
takviye kuvvetleri gelmesine ma. 
n.i olnı.ya nıafnf y rni b i r J apon 
te,ebbii> ii hf$sl \ 'ermektedir. 

J\leosi adaları, Kaınçatka'<!aki 

\'C ılcniz t-yaletindeki R<:s arazisi. 
ne doğru uçan Amerikan tana· 
releri için nıübim bir merhale tes.. 
kil etmektedir. Vo bu arazideki 
Ru• lan arc meJdnnlarnıuı müt. 
tdlklrr tarafındnn kuı, ınıhnası, 
.Japonlara delışl't vcretcl<tir. 

Vicdansız bir ana 
C ı inci 5.'.lhi!ellen Dt. v~rr) 

l3dıu:ı ış:kenC'a etmek, yar1bm:.ıt s .
çuırla e<>ulııruiırılnııtk iiure ma.'ıkc
meye \."trikniştir _ 

S0:-1 TELGRAF - Ya. uun buyük· 
leri ol3n bugfi"'lün J...'"iiçük1 masum yav
rtılt:rmd:> .1 t>irfnc böyle Kun.tnu '\'üs
tada b:!e g.Jı ıJl:ı1emlş bir vahşette iş
kMıc.:e yapan sefil ana bir ibret olmak 
üz.ere en agıı· surette tecı.iye edilmeli
dir. 

Ekmek satı,ıarı 
nasll yapllacak ? 
Ekrnek~er·r J:""tbrda ;..;•tlırıl• ıya-

rak her seır:ltt- ya!.ruz bakka!arda sa
tı~ 7aptınlnıası icin Belecli.rece tet
k.lltJer icra olunmakadtr, Dıter tara.t
tan ~meklerin J"İrmı dört s:ı::ı.t fır:n- 1 
lanı. bekletildikten ııoııra salılaıası 
ciheti de cl~ünillnıckledir. 

M t L L i 

( t ın .. ·i S1ı1h ff.i..\for >evam) 
kl! vc:er kU.)·d~tab: rle1. 

cecı.:v c ... ı>h.'".dn~e L1-:.u r.ı \'...::.yet 
RilS..U:uı lehine ink'ia! et:neıde ıie· 1 
vaa1 t~chyor, Alman rkatini d1,.ı..:dur-

I 
nıak mı:..:sad!yle Sclırvcdler kuman
da .. ına:ı gönderilen ve II:uko! tı.u.. ln .... ! 
den taarruz ecl:en ~\lrıcan lak\"iye kuv-
,-t ~:eri de r'cate mecbc.ı.. ohnuştur f 

l\Iore~:ıl Tim<>~ietıko, ta: rr..uı ettiği-
.. rn1z \'t"('hilt.·, rrıtrkof istlk:ım.etbı.de ce ! 
taarıuza geç:n's ve 20 k..ı~a.Uayı ~eri • 
;ılrr.şttr. Rosıvtta.o r:ic.lt eden OC"ner:ıl 1 
Fon Klei.lit'in kurşuna dizt~d.il,i h.ak ... 
kında habe1h.:r vardır. AnJ.a.,.ıtd:itna 
göre, bu cepheye gelen Alır.an ~u
ır.andaxu vaziyete henüz. hüum ola
m•ırış ve ::.ıare;aı Timoçonko on:!ulıı
rııu bl'i olarrd:: mu:ıyyf!n bfr m-Q.dafaa 
hattmda durdurau;aı&ış11r. Eter Al. 
rnanl•ı bu cepheye 7mt büyUk itı...K·. 
\-eil"1: get:rcmezlers. ı.ıare.;aı Tiır.o· 
~konun dah;:.. bh müddet i1~rll'lllt.'$l 
Mar!apoı.-11ar1ı:ur battı Garbine ula~
ma~ı b.a~ıra g'"lebi1ir. 

2) Libya C<'Pllesınd<:: 
Llbya.d.a ı.ırbh birlik ve piyade m\~ ... 

horebelerı Tob:uk - Blre!ıobi ha•. 
t.nda devam t:u.yuı. .ı..n1'.ıızıeı· _r, bu • 
hatta taarnrz halin<leı lnılandckl.art 
anloşılıyor. Muh:ır.·bt'ler .Eddug ve 
Birelgobi'nin 6 JJ.lorce:ı;e Battsında
ki b<ıl&cye tntilı:a: ctmlıfa. Yar.i M l:ı
,·er ordusu, Seydi ll;za',!'1 bı:.kı::ı.ı, , . ., 
Bir~lgobi'de- dun y:.ıptıil ta "r""-z;da 
n~u.,;aii:ik olaınıyar3.k 6 kflımı~re Car.~ 
be çekil:n!J~r. Bu \."aZiyet, İncIHzlenn 
IehUıe bu!un.tnaltta4ır. Şark.ta Sol:u;11 
rr.e-..·k:L.--ıfn dÜ~rrı.csl muhtc.~.cldir. ı ı
gU~z krt'alart btrrad3.k! kışlaları ele 
ııeçirrn; · crd'r. 

Fakat ~tıl:,,·ı=r ordusu, bu c~phe rr.:.ı

r.~ 110 ~me'1'c Ce::. buffi. 
D3n L~a ~ niasll! çık _.::ıı:>tardır B:.1 
japon h.'.lrc:<c ıimdilik: a:m-zll ka:• 
m!Jll!'. Manuak olup bllyümes. şüp. 
be-L.dtr. 

4 - j>pon.,., Filiplıı adala-ı Ccnc
tı:.ı:-::ı t!ı ~n Bomeo ad :sının. Şhr:.-. u
cı.:na da asker ç:k:ırmışlarsa da ır.U-. 
dJaa kuV\·!"t!eriyle dıığıWrntşlardU". 
Bomeo adası baskına uj:rdmıştır 

5 - T•hmln ettiğiınlz ve<;hilc cıı 
rr. lh.ı ., j • n ~.ırc :ı.:et~ fngiJa: C.::~ı; 
Ussiı otan Sıngapı.ıra m J.tc-.·ecc• ltır. 
Malezy•da Patanı bölgescıe ~ı.karlruı 
ja.poo k.u•·yetlui ~ r köprü ba~. l"t. 
rr.utlar '"e İn&il!L wwa me;rdar. o1'ıc 
Kotabo:ıru'ya c:loı!T~ ·e·len ek 
rr ...ş1er<!ır İagiliz n. c .. n k· .. .,,-euer1 

takv:.ye ed!..ro .$ .. e cıddl L n.uh r be. 
başlamıştır. D:ğer t .tattan S:y:ıma gt. 
ren j:ıpon kuvve*Je:-t nanı;..oı.·a var
m;şlırdır. Bu 'ku"'"eller.n C •=ba 
Uale•yn~ iwncmesl ;ç!n Pir.; o-,yo. 
d:ı b~1!".ln3r. lrıgıll:; kU\'•·ct~t:r!.r. u Şar .. 
ka ooi!ru :yüttll'esı "" M,1...,,.aJan 
Singap~ :nf!'r';. yollan kts:m~t • it·:ıp 
ei;yor .'iksi tal<dirde )opıııı'~ · b'r 
kL<r.n k. r-.el!e U1L11gl;:°"'t.1n G:ırbe 
d.oÇu -ıi:erli7erek &rn anya.d;;.; ına:
liz ku~"\·«lerine karşı Male7.)·oyı e-:
niyelto btılurdı:raeaklardtr 

Eütı.ın bu Ja.pon t- rc<:c:J • nir. h<'
de.ıer!ne er.:."n.csı • ;.n ?:n .• yUk bı.. rt 
Lc.L...-.r.d~~- Eu da, .i&pt"n !' ı. !ı:l\ a \"C 

der::Z ustü.:ılul;ür:ü c. ( ' ,. ... ' l
rcf'lerifu. Foıı.'::ı.t ~ pünl: 1 , bı...yl<.• h ... 
rstuln$ü de\""ll""' \. v.er ... m 7 cdt·
("tklerfne ihtimal vertnJ)"OTl.!Z. E _len 
hedt"flerl muha.f.az!l ıç.n de· aynı ~. -
tünlı..!t. ıazıredır~ lıu i e j"pon!:ı n r.-
de bulın:c!t:k!...rı \~ yet goıe rr. ... m
irim det>~d!r 

harebeleriyJ.e uzun zaman mı.ıka\"e· 1----- ---------
ınote de\'um edebilir. Buna mıiru ~:. Amerl a ellrArı 
mak ~çin, İngilizler S.:1.c khtfezın& 1 
\-atan mo,örh\ ku•-v<>Uerle ruC,terei< Um'D.llllyesi 
bir lıarek<t 7 •. pınak zonmdac!trL'\r 
Kar:ı mwasala yolu kesilmiş• 0 t;3 <ia Cl leci,· :ı.!od n Devo:nJ 
Mlb,·er ordusu Deme, Bingazi liınt.n. A.rr.er'kal. yaıa:-l r, Ja b• rt. 
!arından !,Ufude tdebilir. İngifa do· t:klt:rı ı;:t>i, Aımd' .tu•n .;fk"~r.. 
nanınas deniz ııaklly•tuıı ı:ıı~l<ıtire- da'lı:i bütün ıhti!Af'.ar, 4 irdcnbcre 
bilir; falt:ıt bilsbutun ke....,,..,. 

3) Uı.ak Doğu Ctphtlerinde· z.:ı!l o.!-t.-ş•• r Harh rı .. ~ ı n 2-
sı, kl':ş. :nda B•d• k A ,,er'k.ı 

Dünkü ;azmuuıa japon ı.ıorr.ız:.ırı • 
m ,.., başhea lıede!ler ııl lıah etn::;;. efk1rı ha ret gt k ·-:n ktc ~.r. 
tik. japon ·e IT'ı.ittef~ .. •eb!. &ler~ndcki rt ı 1 A · · l•r "h\"f ,,.- .... ":aA.:..-:ıı, rr. r,ıc: .1" , .&"''~ ·• 
lıııberler ı;ö1le ecrlerıebilır: 

ı - japonlar Ila\·ay Ada:Ut ı..::Ie· r n tu..,.:ıgı a du~CJJ C!{te , .. C" Ja.. 
rinde Arr~~l'tk&n donanma ını b:ı.sk..tn pon t.:ıarruzu .c'k3:S1~1d..ı, Al . .ar ... 
sekli!ı1de yakals.~ıa1 ve ilk r':en!z 1 k b 
rn:harel><'_ nl kazanmı<lard:r Bu &d - ) an:n başlıca du :"Dan o ara U. 

kı Aır.cdkan donanma '• ı.ıgra<i:J' za. lwıdut;'Unu bL nekıtcdirkr. Bu 
y:~t netı.c-:sindC 2 dritrıota 1 tayyare dü~GDlll .i.zr.hası rç·n, artık d.C"-
ge:r.Js!ne- \·e 6 kn,;, va.zöre. inır. şt!r. Bu 
bölgede jr.poniar yaln1z ~lioJ;tt1y \·e tr.Ok·rasi"Ieı~r bü,11n kuv\~etlc-ri 
Vake ad. nı l;ııaı cımı !erdir. Fa- ! açıktan açığa tek"U ·di'lmi.;! r. 
k•I ıra,·ay ndal.~riylc b~rada haı·a ,.e Amerı.ltan radyosu spikerlcr:n. 
deniz üsleri Amcrjkan ku\.'\•etler~nin 
dindedir Yani bu ba!lkın yarnn kal. den b:ri, sarahaten §QYI<' dc-.niş • 
rnı~tır. tir: 

2 - japoolar Honıı - Kong ir.g:r, Anıer;:;,,80 s;.y.ıs~t nd:ı..'?lı!a.rının 
il&.-ür,e havadan ve kar&dan taarr .. 
dP.Vam ~ty0, .rtr .......... ~ ı:ltinferit heyet: ~ecnıuası. Japon askeri 
k1lan bu İngifa ılının ne l<•dar lı.un·eliniın ezilmesi, sadece, ılık 
ıa=ın n\' !a•-emet edecegi iost'rilr- ve Acil hedetten ib.:ı.re-t olduJ!u 
mez. _ I d 

3 - fapon kılal•ın Hl.ipin ada ar..,- mı.ıta easında ?r. 

dan olan \'e r.f;nilla An1erikao ~Ü- Asıl ~ Hit'lc:m:nJn :mhas:d1r. 

rı---..1--------------------Şarkı ve Sinema Kraliçesi 

DEANNA DURBiN'in 
En son ve en güzel filmi 

BAHAR RESMi GEÇ:Di 

Bu Cuma ~ le' Ce:! Sinema
Akşamı ;;;;;J) ~ e;;;;JJ sında 

Bütün İstanbul halkının sabırsızlıkla beklediği 
en hissi ve m üessir Sesli sinema Yıldızı 

ZARAH LEANDER'in 
Güzel, hareketli u kuv, ·ctli filmi 

KADIN SEViNCE ••• 
San'a l, süper fil miıı.l takdim edettlrtir, 

Şahane bir filmde .•• Şahane Yıldız ... 

• 

Meşhur D~ha Rcji.<ir CECILE de 
B. :\IİLLE 'in ALEMDAR 1941 dünyasını heyecana boğan 

ZAFER ORDUSU 
Baştanbaşa Ren kli 

..... 
İstanbul'u yerinden oynatacaktır, 

l\Iümessilleri: GAR Y KOOP E R - M A D ELA İNE KAR OLL 

l 
Ayrıca: JOHX IIOWART'm bugünün görünmeyen harbini yap tan uamelli filmi 

CASUSL A R DIYARINDA 
il! nıı,üo Ba ladı. 

f 1 İSTA 'Bt;LD.\ SL'llEMA SAN'ATL~L ... LAIIÜTi ZAFERİ KUTLA.'<l\'OR: 
Asrın mucizesi. bü.tiin sinema sulonunu kadın erkek 2 sanı hlinı:iir hiingiir ve he;p birden 8 ,,IJlaıı. 
sinemanın icadınılan\ıeri cörülmemiş, deha zaferi bütün memleketimize yayılmış vo .matbualıınıza 
uk3etmiş ola n. 

.l\lodern dünpnın lhlıôti şaheseri (Dünyanın yeni Kerem ile Asim) 

Ö L M EYE AŞ 
f MARMARAI 

Sinema•mda bir heyecan ve harikalar knsırgoM halinde 

BUGÜN B A ŞLADI 
DİKKAT: - Filtnlnıiz (SAlıA Y) sinema ındıt 3 hı Ha gö terihuit bıkiJ.i (ÖLl\lliYt;!li ASK ) filmi • 
••••• dir. İzd ihamı önlenıdt itin ma tin~er güı,., ;,. ı. den itib•ren . geceleri 8 dı. 1'••••1 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Hiç bir gence iltifat ettiğimi, hiç bir yabancı ( 
Turkç~;,;e çev;ren : ISKENDER F. SERrD..Li 

erkekle konuştuğumu istemiyor 
1 ngtona gideceğı kend. -.ne an~ik BAŞ , D iŞ , NEZLE, GRi P, RO MATiZMA To!nsonla a amıJstü saat 7 de Vıı.yt 

E::,1.trUdt? «Yellov Birtl> denilen sarı 
luy gazınosunda buluşmak üzere ay· 
rı.dıık. Tomson &E"VlllÇlC odarr.dan ~ı
k p ı:itti 

1 
ıneklırpla bildirıneğe mecbur olaca
gnn. 

Zaten bir ııy i(ir. ist!.rahate çekı -

1 
";yorum. O~n sonra• şirket bana bir 
lıaşka fiUm eevırrılE"k k'in yeni tek -
lrll'T<ie bulunaC'aknıl$. Bakalın1 biı· 

Nevralji, Kırıklı k ve Bütün Ağrıla r ınızı D erhal Keser 
Va~na gtdCC.~i;...!r.! HJöSoya J::l· 

'"" blr mektupla. bilc.-ml!i<: korar 
v<'rdlın. F..ger kendi.sine mesele-.r aca .. 
cak olursaJn, ·romsonırn he.yatı ınu -
hflkl<:liı: kı tr!ılikeye a;ş<c<k 

İc11bında gün4e S bşe ahnabi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyini7. 

Şiır..di od:ımda yt!lnızıın Kendı ken
e• le dliıe:ünuyo~· llu iu~ı be a ... 
m..ın ele gei;mc·z. C·:-nhltT F.(>j ının sa
rayma giınek fır: ·e:. ka~ırll's3m, 
bun J benim becer~J-~ğime verir 
1 İı;te Y•JJl"- bu noklacb Hisso al
danıyor Neclcnse bı.. kere Tomsonu 
rn :nlemlş. Ondan bahset~im za; ıan 
• dcta Tom o ıa d ~111 oluyor Oı u 
hlt ryor 

K'"k.anıyor dedim <ic ek :ır.ıo geldi: 
Acnba Mister Hisso bC"ni sveiy· r mu? 

BY. ua. pek ahı ve çok yer :lde o.. ı 
lar.Jk - açıkça kene. :11e ıorabll 0Tin1. 
C neceğim k msC' yok Oda'n yal

n :m lliss•.:n~n b ... ., kar§ı b dettcc 
r.'lL- ei13Kklnane h.arcket etmc-fnden 
bunu anl.:yorum. Hw; u! l!'.ence tltif<.ıt 
l rı ni, h çbır yabancı erkekle kunuş
tugumu ist~miyor. 

Hunun sebebJ ne tılr? 

Jiııao hayatt.. gönu ışlerfni rok ıyl 
Llıf''l~ insanın kJJOhıe çok gizli y l -
.tar, ·.m g.-mıcsı.ru keşfeden ve b·~k 
tec t.:>eler seçi.ren esıı. blr kc--':tur. 
fü ya i " = di.ekt '!ere ft
kot ederek avuC\lntm itine a ':T1alc1 

r y .Jn gı ... l oynatmak Jstiy ı 

~ cltet ven..n k bu. ı an'amış 
l:. 1 lıı uyo wn 

Boyle <Jlımca, .artist Tcrtıtonla Va-

aya kJ'dar cele:r olacak' 
Belk de bir ny<.Jan c;ok daha. k~ 

l:-4 z:ıman rind~ \·aslilt!!.ı n ı:arayında. 

istediklerrnll yapmaga ıııııVaffak ()
le .. , dö-:crim 

Şimdilik Vaşing~nn seyahaıtiru f:<>k° 
1. i t ıtmaga Tecbur m. 

• 
GECE TRF~'Iİ İLE VA!;İNGTON'A 

IU.R~:KET. 

o al<Şam. sıı.:ıt yra do Vayt İstnitte 
(!;an kuŞ) gazinosunda buluştuk Tom
son benden önce g•lml Sabır ızk
r.;.:> du .ıyordu. 

Ben g1Jr görr.ıez eliıru. ılilh Ve 
lJ, sörlı. şu oldu: 

Y-...koh;.ı_m Yolcu, yolund:J gc .. 
rek_.ll'. del'lf.ı.. İçi 11QC" bir kork · va.r. 
Er;(.•r seyahatı.ıniı..ı yıırı....,a tehir ed.er

C' , bu ış g.er k~ lar:ık veyn arr.ya 
tı... şeytan p;oırma t gi .p karanmı21 
bozmak istlyetek, 

-- ~e düşUntiyoı~ n? 
-- Bı..; gece onbı.de kaJk:ıcak treıı-

e Jı..emen yola çık :lHtyı .. 
fonı onu..1 tıa.klu v.arc:. Bı.. HS cr

tes! gUne k... ::sn. ... ter il isso'non 
&ık: • haya)l! &€lm1yeu b r babar:ıt.'Sıle 
seyahatim ~eaht-:ur~ ı:y !JıhruI. 

- Çolı: acele olac:ık anvna Madom J 

;ı: bliyle ~ p ediyo~ uız. Bc-sıiro 

ıı... ya ın •le b · ge<:enin bir farkı 
yoktur, dedim. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında 
GünıilıS bir liralıkların darp ve piya~aya k~fl miktarda ~lkarılması ilzt!'-

rlne 1/2/1941 tarıhlnden itibaren tedav •Jde" ke.dırılmış olan Gümüş y(ız lı:u
zupuklann 1/2/1941 tarJWıd<nberl yalr.u: mals:ındıklarlyle Tüıkiye Cumhu

riyet Merkez Bank:ısmra ve Merkez :Sanka.sı bulunmıyan yerierde Zilıtat 
Bankası. şı.ıbelcrmc:e ya,p1!."llllkta olan tebdU ır.u::ı.melf.tına 31.1.1942 ak-
ŞA?nı nıhayet vertleceklr BU tarihten ı:onra mczk\i.; aralar nak~t cıı9 nık 
biç bir vcçhile kabul edilmlyecekLr. : 

EI.:nde &"ilmUş yüz kJrush:"t bulun:ınların 31.1.1942 akşamına kadar bun-ı 
!arı Malsan<lıklarfyle Turklye CUmhurlyet Merkez llanka•ına ve M•rkez 
Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat B~nkası $Ubclıerinde trbdi1 ettirmı.·k?ri 
ilan olunur. c8282> c9836> 

Nafia Vekaletinden: 
Ek.>utmeye konulan jş: 
1 - - Erl.incan su Iıleri 12 J:JCl ftıbe kontrol mtihendtslli:l mıntakası dahilin

d<kl Vazkirt deresinin ıslahı Jiİ, muhAmmen keşif bedeli vahidi fiyat es:ısı üze
rindoeıı 688,184> lir.ı c60> kur1.ı1tur, 

2 Ek ıltıne 16/12/ 1941 tarihine rastlıyan Salı gilnü t U de Aııkara-
Ca ru ıtleri reisliği b'nası içinde tcıplanan su ek Utme koml~yonu odaı:ında ka,.. 
J)ah ı.arl usuliylc yapılacaktır. 

3 - istekhler, eksiltme 1arb::ıameat, muknveıe projesi &.'\yın<lırlı.k i,.lerl re 
ncl şartna.mesı, umuml su isleri fenrıt 5arlnaır.esiylc hususi ve f~nnl prtname"' 
leri ve projeleri •34ı• Ura •41., kuruı mukab• "nr·e su işleri ı·elsliğinden a.ıa: 
bilirleı-. 

4 -· Eks:illmt..')'e gırebıhnek .ı;ln isteklilerin •Sl2i7• lira •38· ı-:.uruşltık mu
\lakkat teminat vermesi ve ekslltmenin yapılacağı günden en :ız iiç gün f>vvel 
eikrindo bulunan ve.;lkolarla b:rlikte bir dilekçe ile Nafia Vek~l•tine müracaat 
ederek bQ işe mahsus olmak üıerc vesika n1malan ve bu vesikayı ibraz etme
leri prttır 

Bu nıUddet i(inde vesika tıılebinde bulunrruyanlar eksiltmeye iştU"ak ,.,._ 
rnezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
ev~·eline kadar su !ileri reislitlne makbuz mukabilinde vernıele"l 15ıımdır. 

Postada olan gccıkmeler kabul edibnez. c10255> c857B> 

Oeılet Ue m iryollan ve li manian iıletıne U. idaresi llinları l 1 

Muhammen bl!dell (23981) L;.-;ı olan takım çcllğl uçları 22/1/942 Per:;em
bc gU:nU saa& 15 de ktıpalı zart' u~ ılü lleAnkarada klare bıoas1nda satLn alına

caktır. 
Bu işe gfnnek isUyenierın (17!:*8.58) lira' k: muvak cı." c.-,tn t ile kanu_ 

nun tayin etUği vesiı<alan ve tekliClerlni aynı gün ııaa 14 e kadar Konı.ıs
yon I\eldlğinc vermeleri lnzımdır 

Şartnameler p3ra .• ız olarak An+;:arada Malzeme Dalresfnden. Haydarpa.şa-
da Teoellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (10718) 

KIZILAY 
istaabal Depoıa Mtld8rHll4•dea : 
17111941 tarihinden itibaren ınemk>ketimizin her yerinde 

Perakende olarak, 52 lik oyun kağıdı 230 
ve 36 hk ise 21 O kuruşa satılmaktadır 

Bundan fazla ıı;ıt teklif c<lenl<!rin lstanbulda Yenipostane ci
varında Kızılay deposu Müd ürlüf;.<ün(' bikJir;Jomesi rica- olunur. 

Deniz Fabrikaları Umum M üd ·: rlüğünden : 
Imtit:anla ve g:osterecekleri ...ıyakate güre ta.k<.Hr eclllet:ek saatli ıe torna~ı 

tcs:v.ıyeci, bi:!ktr borucu dcrn bonı • "ki.imülfıtoı !amircfsi, :rıC"törcil elek~ 
trıkci ve turbioc .ılınacaktır 

lı dip gcıı e yoJ ma . .._ 'lar! kendileriıne 2'~ oln1~. ilzel·e ıc:ıp eden vesika la... 
ıiyle Gı lcıtk Denız: ı~:ı•1riko.:ılan Umum l\.füdUrlıigiine rnlinıc:ıat oJunm:.ısı. 

c10852> 

İstan~ul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İbale güniı; 26/12/941 

M. K.N. 

1105 
1107 
1110 

1097 

1094 

10911 

1100 

llOl 

1102 

1101 

1112 

1111 
1ıo9 

1108 

1106 
1104 

Mil<\a.n 
Kllo Gram 

202 
153 
605 

~00 
uoo 
000 

1311 000 

1453 000 

38 000 

)89 GOO 

362 QOO 

196 000 

"9 000 

19 000 

24 noo 
35 •oo 

29 000 

24 000 
21 000 

Degeri Tem.in-<i L 
Llıa Kr. Lira Kr. F.t;."')'a Cinsi Anbarı 

236 84 
78 59 

279 48 

1763 29 

1954 28 

78 7~ 

66 37 

443 18 

3~ Dl 

19 G' 
3 7" 

9 80 
16 24 

39 00 

11 08 
6 04 

18 00 
6 00 

21 00 

132 25 

146 60 

6 00 

• 00 

33 50 

;ı\moıu"om Okzalat 
Madeni maklne yai::. 
Asitborlk (dokme ve 
jillal pak.etle) 

Ori .. 

Asit asetik anidr (25 dama.
cana) 
A•it aselik glasyal (85 da
macana) 
Tıbbi eter ıillfürlk (1 da
maca.na) 
J.\s1~ sülfirık adi n1ayl (2 

damaC'ana) 
Sodyom pota.yom tartarit a
ğac' kutu ve fıçı 

Sodyom sülfat (ağaç fıçı 4 
varil 1) 

••• Hanıızı klorma Klorldrik 
adi mayi (bir damacana) 
Hasır sepet iç-inde demir bi
don A. 2 

Boş çam da.ır.ııcana ( 4 adet) 
...... Gayri me:zkfu· ecsnmı khn· 

Yukanda müfttdatı yazılı eşya 26/ 12/941 günü saat 13.30 da Slıkecide 
Reşadiye raddef!ind<'lci Satış ~1ildürlüğü nde açık arttırma ve ~emi.nat akçesı ya-
111.ı olmıyanlar d. peşin pura ite ~atılacaktır. İ:;tekliler eşyayı 17- 19/12/941 gün ... 
lt'ri sDat 13 ten 1ti ya kadar Kutguncukta Nakka~ caddesındeki Ecza Fabrika... 
5,nda görebilirler, Artt.rmaya iştirak edeceklerin hüviyetlerini Gümrüğe tescil 
ettu-ruiş olmaları. ve muayyC'n olan günün saat 12 sine kadar teminat akçelerini 
ycı.tınnış olmaları şarttır. Fazla }7.ahat almak istiyenlerin Gümrilğe müracaat-
lan ılan olunur. (10801) 

1'6 ... 11 8d 1 inci Hukuk H akimliğinden: 941/7 
Fatma Fahıllmet ile Cemilenin tahtı vel~ye n~ !.' bt cocuklar1ı Nurhan 

Gökçen ve Gülünısünün şayıan ve müşterektn ıc t... ~ bulunduklan Üşkü-
darda Altuntzade mahallesinin Bağlarbaşı Tophant:li ot;,.u caddesinde eski 69 ve 
yeni 71 No. lu maa müştemilat bir ba.pha™!:nin kabilıyeti taksimlyesi ohnad.ıı

ğ.ından şuyuun lııalesi ıc;in açık arttırma ile satılarak paraya çevrilmesine k..a

r-.r verHmlştir 
ı - Ahşap olan ve 71 kapı nurr:ara ını taşıyan mezkOr gayri menkulün 

1<>kak kapıs;ndan girildiktc zemini mer .,.,er döşeli bir antre ve işbu antrenin 
al ve sol taraUarında birer oda ve blr lh ve bir kapı ile geçıldikte içinde 
tulun:. balı bir kuyu \ c ffi('rmer taşlı ve 1'\1.l'sluklu bir el yıkama ınahallı bulu
nan ve zemini l\lalta döşeli bir taşltk ve saj tarafta bir oda sol tarafta iki kö

rnlirlük ve bu taşlıktan bir kapı He geçildıktc- btı.yükçe ve harapça bir mutfıık 
ve tŞbu malta dö!;ell taşlıktan mu,amba düşeli 16 ayak merdivenle çıkıldıkta 

ulak bir aralık ve camekiınla bölünmüş bir kapıdan girilince zemini mll.iam-
ba dö.$elt b!r sofa ve işbu ı-.ofa uzerinde üç oda ve bir hela ve bir mutfak ma
hallt ve burad<:ın :111.ı;,it.mba döşe' 14 nyuk merdivenle üst kata çıkıldıkta keza 

' 

~ NıİLLI PIY ANGO ~ 
942 YI~BAŞI ~ 

P LANI 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 

20 
50 

100 
400 

1000 
4000 

İkrrunıye 
A.l Uctarı 
Lıra 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
25.000 
20.000 
ıo.ooo 

5.000 
z.600 
1.000 

500 
100 

58 
5 

YEKtlN 

ikramiye 
Tutan ı: 
Lira ~ ___ Jl 

100.000 
60.000 
50.000 ~ 
80 000 

~ 60.000 
50.000 

100.000 
200.000 
250.000 
250.000 
400.000 
500.000 
400.000 
250.000 
250.000 

3.000.000 

~ 
~~ 

~ 

! 

10 1. ci kanun 1941 
18.(10 Program ve Menıleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Muzil<: I\a.dyo Dans Orkes· 
tnısı. 

18.25 Konuışn1a (Dı~ Pol)tika HA
diseleri). 

18.45 I\adyo Çocuk Klllbü. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajana 

fJaberleri, 
19.45 Serbest 10 Daldka. 
19.55 Müzil<: Karışık Şarkı ve Tür

küler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzlk: Bir iialk Tü.Tküsi> Öil

reniyoruz - Hattanın TÜTk:ü
sQ: Türkü. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Mtlzik: Fasıl Hey•etı. 
21.30 Konuşma: Sağlık Saatl. 
21.45 :Pı1üzik; Riyaseti.cumhur Ban

dosu. (Şer: İhsan Künç.,r). 
22.45 Memleket S-at Ayan ve Ajans 

Haberleri= 7..!raat, Esham -
Tahvil:i t, Kambıyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi. ) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve 

Kapanış. 

1 c&.nıekinlı:ı böı .ir.-nüş bir kııpıda.n girild ~kte bir sata. ve üç oda ve bir kiler ve 
bır gusulhare ve ait kattaki malta döşeli bir kapıdaıı geçıldikte hanenin sağ 
ve arka tarafına müsadif ve içLnde 15 mütead.-4;t meyv2 ağacları bulunan tak
riben 300 m~tre murabbaında kadar bi.r bahçe.::11 bulunduğu ve hanede elek
trık U!sısatı mevcut olup hane hey'eti umurn!.yesi itib<:ır~lc tamire muhtac olup 
ehlivukuf m !ıendis tarafından (2500) 1Jra kıyme• takd'r cdilmi~tır. ı----------------

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazarı dikkatine 
lstanbul Defterdarhğından : 

Kilza.nç verg11trinia tkint wksit tedıye nıuddf!ti Birincıkanun 1941 ayıdır. 
T aks"tlerln ileride % ıo zanıla ve icra yoluyı~t tahsiline maheı kalnıarnak 
ilierc ııayın 'llUıkelietJ,erın vergi borçları.nı bu ay sonuna kadar baj;lı oldukları 
Maliye Tahsıl Şubtlerine ödeıneıeri rica olunu,. •10813) --

Emniyet Müdürlüğünden: 
.,_lildUrlyct.JniZ sivil zabJ>ta mt· nL: la. rı ıç n 550 takım eıbisc: ile 550 adet pal

to yaptırılması kapalı zarf ui.iıyie münuka.s ... ya korımuş ise de tal.bi zuhur et.
mt.-dıi;inden i in pau:ır kla intacJpe ve ihaıentn 15.12.941 p,,"-artesı günü fi.aa.t 
10.30 da y3~:~ınast 11;ararıaşt ··ılmı,ur Bir taknn elbise tle bir. ad-et paltonun 
muh.ı~ınen bedeli ti<l Jtradıı i.\luvaki<:ı.t. te1T.inalı 2640 lİl':ld: . lstekHlerin ek
si tı-t> ın.J. olan ı:;.12.941 gı..nu l\Iildüıiyet C! kuru1Li kcnniss na, şartnameyi 
gOrm<-k için Ş. 3 MidiirlUğı ıe müracaı:.tla ı. •10894• 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 
Fatih k 2ı:sının Fener nah"yesine b : Hızır Çavuş ınahal!esin n kadastro 

1e b•t nr.'fliy lııto·ıı bulmuş•,. 3613 "'o. hı Kariast.ro Kanunı•Jtun 2;; inci 
moddesi mtclb>oce ...,ı; tcstıııln; ııöeterir cetvel 8/ll/940 umhı,,den itibaren 
d•item~ div!lnJıancsinc t.'\lik edilmia olmakla il<ı •Y müddet M;lnd.> bu le.bile 
karçı itiraz lddinsmda bı...t~ann Sullanııbınelle Ta.pu v" Kadastro dairesı..,ın 
en tı.t llı.atmda lataabU! Ka o Mısdiir l~ ın!lracaa.tları ilAn olunur. (1 0860) 

2 - Satış peşindir. MUZayedeye ıştirak etınc!. i tiyenler kıymeti mu
hamrr.enenın c;; 7,5 nıs.!Jetinde pey akçesi vermeler şarttır, 20 1>enelik Evkaf 
tô.viz bedeli ve rusumu delliliye ve i:ha le puhı l'Srr.;:ını mü.şteriye ve mütera
kim vergi ve rü~uınu beLecLye vakıf icaresi ma:J ga._Loiplerine aittir 

3 _ S.:ıuş 5/1/942 tarıhine nlU3adif Pazartesi gunü sa.at 14 ten 16 ya k&-
dar Üsküdar Sulh Hukuk l\1ahkemesinde yapılaca.kt O glin kJYmCti rnuham-
m-enenio % 75 ş1ni bı ımadığı takdirde en (Ok arttıranın taahhüdü bak 
ınak fJ.rtiyle müzayede on gün temdit oiun::r .... ~ 15, ı,·9 -~ P •r .( rıı e güııil saat 
14 tC'll 16 ya xaciar ikiııc arttırması .. yapılac~k ve en .;ok .:ırttırana .lıa
lei kat'i"ye.si icra kıluı::ıcakt.r, ihale be delinin azami bir hafta z<::rfında tama
men l\lahkeme veznesine yatırılması ıaz lmdır. Aksi takdirde ihale bozularak 
bundan hasıl olacak zarat' ve ı;iyan ve fark ve faiz ve masraflar ondan biliı
hüküm tn:ı: nin ettirilf'cektir 

4 - İşbu gzyr.iı menkul üzerinde Tapuca müsecceı ve gayri müseccel hak 
ı;ahibi olduklarını ddi~ edenler varsa iliın tarihinden itibaren 15 &ün içinde 
vesa"k ve ı;enedah k;;ınuniyeleriylc mahkemenize müracaat eylemeleri ve ak

ıl h:ılde tapuca müseccel olmıyan hak sahipleri satış parasının ptıylaşmasın
Ca.n hariç t1.0tulacaklardır. 

5 - Daha Cazla ma1Umat alnlak isti yenler n...ahkemenin 941/7 No. lu satış 
dosydLıtıa Vt::! sa\.ı.f memuru olc:;ı, ~lahkc me Başk~tıblne ·;e haney: görmek ve 

' gr:zmk. istiycnlrrin de Tophaneli oilunda Tramvay caddesinde dükk,jnında Kö
mürcü Aliye müracaat eylemeleri ve talip 01.ınJarın da satış glinil saatı mu
ayyeninde 1İskudar 8ulh Hukuk M-ahke mcsınde hazır bulunınaları lüzumu Han 
ohmur. 

SA1Ü1' VE :!!AŞMt.'HARRhtt 
NEŞRİY \T niıu:KTÖRİY 

SON TELGRAF 

f:TE~t İZZET BEN:iC!' 
CEVDET K.~RABiLGİN 

MATBAASI 

Bu aksam saat 20,30 da 
MÜTHİŞ AiLE 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ak.ıım •aat 2il ~o da 
SAADET YUVASI 

• TAll VIH • 
Rumi 1361 

o. nı•t>ı 
'J7 

Ka11m 

33 

llJcrt tHO 

ZİLKADE 

21 
Yıl 941 Ay 1 \':ıı.s.U bı.nJ 

S. 1 VAK l1 & C 

B. Kanun 
10 

Çarşamba 

7 14 GClııOf 
12 07 Öl!• 
14 28 İk!a4l 
16 <10 Mc,.. 
1819 Yalol 

5 28 İınaik 

2 33 
7 26 
9 47 

12 00 
1 39 

12 47 

Balkan Deniz ._, b ff'k? 
Harbini Nası l ay e 1 • 

Y ıtzan : RAll MI \ ı\ GJZ ---
Nar ad aki b ütün gemiler d o na n

zabitana 
ver d i 

m rttl, m üs tahkem mevki 
b i r ziyafet 

Etrut ~imclı Karavana baş;ıı
lİüdıt. Yemek biter, bitmez em
ı ini'?ı yerin"~ getirt·lim1 mukabt.' .. 
ı,'ı;inde bulunmuştu. 

Fakat bu mukabdeılc Remzı 
Beyin he~·ecanı da, korkın;u da 
ycrsizd, ll<0rbmrJS lıarpt..> bata
bilir. Hatta ou batış, Amıralın 
•:mrile takip sırasında da olauı
lit. Bundan. gemi ~ı..ivarisı dtğiJ, 
(<mri vert•n ve y<.ıptıran yti' sr-·k 
ma:kam, yanı sı\l!Ean \'<' n·f'·.·k1t ı 
Amiral me&uldür Binac,.,akyh, 
Remzi Ikyin harp <levanı f'<ler
kC'n karav::na borusu ça1dırması 
ve bir donanmayı miıkemmel bir 
tııkiplc ula ılacak muazzam bir 
zafcrôt.•n nlahrum bırakması, as
k.,rliğe de 0 ıl. aklısc:liml' dah• 5ıg 
mıyan bir keyfiyetten ıbarNti. 

İşte şu sathi miitalaaıa~ gö1.
den ge<:irilince, )'Jn~ iik b.ıkı~ta 
h"Jndan kaht.1natır Awıral Ramıı: 
Bcyın ıdarc:sızliğind(•, A nır,11 c .. 
tortesırı muhafaza ve tatbı. !'.'de 
ım-eyişinrlf• aran·.lmast luz,ın gC'
lir ki, hu keyfiyet te yine ·nket 
kısmımızda bu noktayı -:le kc·ndı 
görüşleri ve mütalaalar le t•peyc·C' ı 
aydınlatan o har·bc iştiraıc etınış 
deniz kahramanların n ızaha!ik 
apaçı·k ortaya lronulacakt.r 

Çanakkale, o gece bir zafeı şen 
liği içinde ~·aJkandı. Her tarafta, 
Osmanlı ordusunun maglüp olu
şuna ka~ılık, donanmanın il:k 
huruçta düşman deniz kuvvC'tk>
rini tarümar edişi, hatta dü "llan 
amıralinin gemisin~ ve kendisini 
güçlükle kurtarı.~ı şehirlerde a
yinlerle tesit olundu. 

Müstahkem m"vki donanma za 
hitan.na bir ziyafet verdi. Nara
daki demir mahallinde bütün ge
miler donanmış, sabahki harbin 
muzaffer ne!ıcesıııden doğan bir 
sürurla efrat kendi aralarında saz
lı eğlenceler tertip etıınişlerdi. 

Donanma, Naraya avdette ge. 
milerden tekmil haberi •stenilımiş. 
ti Gündüzkü harbin tekmil za
yiatı bu tekrrıil haberind e zikro
lunacaktı. Her ·başka süvariden 
gelen raporda: 

. - Vukuat yoktur! 
Kaydi mevcuttu. Yalnız Bar

barosta bir 11der yaralanmış, bir 
parça isabetilc ~an~ak pasakül 

vinciıün bır 1,11 J1ı ~ ..• :dn14tı. Bir 
de Asarı Tevfık zırhlı'! '>ütün "" 
melmanr'nlıg ı Jı.u nıli . .,;;:rl-c-rrıedt 
nrtay"' vr rm i ş;;,. t k! ı ;.. I!' 

t~ştl' gt 111ıni" baş taraftaKı t~ 
takozlar ndan Aırla.>T•ıs, Jc ııiıC' 
tabiri!~ • batarv ~nın pal}"ç'~rı 
t"rsıne dı;nmüs tu. Esasen rııı gr• 
mi, 11.bdiilaz . dn. ınden k~lrtl• 
eı eski tıı; .ı. t Jı,arrl. nd Bı ...,~ 
dcfa!ar 4 ı11i ~ 'f{) dlı~;J hoJclı 1), 111 
vazif ~ k " :t"'l\ e'"tC' b11"' 

lunrntryord (;prpi ıotıvc.z• nts' "' 
lik. bir t~rofa , .• ,!anma •!Jel.,.. 
del' başkıı bir de ~:...~et to;ıısr 
yerındc .. i rı..m~k i mercı • 
gelın·~u. 

Yine tekmıl jurn laııı'd,ır \W 
l . n~ suc ıyenır raporu r .. a fi.C ,ıcı ı 

!erde ar1 zan:n n1f'v ... u+- olcilı ııt<.l 
haber verıvordu. 

lllesı.c ı«nır . • • , · ~ 
et \ ' c ense L r. c ~ 

konLuın2nH If~ıl .. i t<':kn ı 1 

giıvcrtc\.. k< 1 lı.. ı 1 11 
\ 
' .. 

teyeli. Gem ın ,ı•r.t f~zı, r 
nuy~ır 7.11 r ıl ,.1 he t r t"' 

t ,. 
nı keplıy c F~~~· ~ t 
ten !1 zırh ... }l '- m " b 

ge!""ıyi haıpt nıc.11'"' 

ı ~ yç u. 'lı ur 
rrt- .. mir. ı t t.:ıh 

te varı p tu PJ rr kı:.z~n 

ine kada• mc·.n diye 
tPyc kum dol , ,. '.r t ' • 
bu mahzurt.ı h.lSrrcn .... 

s ne çdı< in urdu ıı 'ııı 
evvc:l hu uc ... İrrıı •rl. h 
nın kolayca r .wffe.i}Cte' 
Türk dcnı~cıl rJ.nın lcıler h 
başlangıc .. ndonberi vtl ,{!;.ek l

1
"' 

hususiyetini ı r dPreceo ~rlNJt" 
daha harbin ilk gece~indcn ıt:~İ 
ren ikinci ·bı · tıuruı;tan hahsec! 
miye başlanmış! . ıl fi' 

Herkes, Averofun uçurul ' 1ıı.~ 
kadar modern bir gemi olO:'\, 
ğını şimdi ittifakla id<lia ed1 ı 

(Devemı ~ 

d •tı'ı'du" -' ii~i1" Emniyet San ığı "' " 
den: ıJ .. 

Emre Güleç namm :l!ab3'!ı f. ı;U• 
nım Nafia Fen memuru Hanefı bJ .. 
Jeç 18.7.939 tarihinde Sanılığnnıf~3· 
raktığt para lçln verilen 48027 n 111'~ 
ralı Bonosunu kaybettiğini söyle ı~ıı> 
t!r. 'ienisi veıileceğinden eskll 
hükmü obnıyacağı ıllın olunur 

' 
Beyoğlunda İstiklı\l caddesinde 370 numaralı ........ , 

BAKER MA~AZASINDA 
Erkek k-<idın Ye ı:.ocuklara mahsu• 

GABAR D IHE, COYERCOOT ve TREHÇCOOT 
Kumaeiarından m11mfil ve her zaman oldulu gibi en AlA cinsten 

MllŞAllBA ve PALTOLABIMIZ 
Muhterem mi]it>rlleriııln emrine lma:ıe bı .ı ıınıruılttadır. 

Türk Hava kurumu İnegöl Şubesinden: 
"'"" Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesi taruftndan bu sene .Kurban BaYrJ ,,r.1-

ôa toplanacak koyWl, keçi ve s>ğır deri ).erjy! baTSBklarınm ayrı ayrı ur. 
arttırması 17 Birlııcik".~nun 941 tarihhıe rc.st:ıyan Çarşamba günü yapıt:ı:csfe r'J_ 

İsteklilerin ıartna:mesini _görme.&, üzere İstanbul ve İn"'80i Şubelerıne ;~1 ' 
ai.irmek için de ihale günü lnegöl Şubesine müro.caatları nan olunur ,. """' 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1838 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira31 

Şnhe ve Ajam adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJele'İ 
Para Blrlktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
clJI ... 

Ziraat Bankasında lrumbanh n ihbarsuı tasarruf hesıplıll'111 11,ı;..J aıı 50 fuası bulu.ııanlara senede 4 defa ~kilecek k~'& ile atıı 
pli ne göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 aıleı lMI Lin1ık ' . ... . 
' • 151 • 

4.0 • ı• . 
100 • w • 
120 • " • 
llO • u • 

4.000 
2.000 
•.OM 
4.l)t(ı 

ı; oııı• 
u.w 
ıı.ıoo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

wd~o 
DİKKAT: Hesaplaruıdald ııa ralar bir sene fç:n<!<> ~ erile

aşni(ı düşmiyenlere ikramiye çı;ktı~ takdırde % 2·J fazla ıe,v !rf3' t 
cektir. Kur'alar senede 4 defa : 1 Eyl\.ıl. 1 Birıncıkanuıı. • 
ve 1 Haz:ran tarihlermde çekilecektir. 

1 


