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·Japon baskını~ 
nın ilk muvaf

f akiyetleri 
japon baskını ilk ham • 
lesinde muvaffak ol • 
muştur. Fakat bu asla 
jaonyanın hedefini tam 
ve kat'i şeklile elde ede
ceğinin bir delili değil • 
dir. Amerikayı henüz 
yumruğunu kat'i darbe
yi vurmak için hazırlı • 
yan bir boksöre benze -
tebiliriz .• 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE · 

Ankaradan 

• 

Vişiden ve Tokyodan 

gelen haberlere göre 

Filipinde 
1 Japonlar 

Mani laya 
ilerliyor! 

• 
FiJipinde Amerikan 
kuvvetleri 38 bin 

kişiden ibaret 
Vişı 11 (A.A.) - O. F. İ.. Ja. 

poıı.Jar Fılipin ı>tlalarır.dan Lu • 
zon'un şını.li.ne aSlker çrl<armış.. 

!ardır, Burada ıki mmtakada ce. 
nuba doı;•u ilerliyorlıaır. Malaya 
yarımad~sırıda Kota Bahruıyu iş. 
gal etmişlerdir. 

Tokyo 11 (A.A ) - Domci a
jansı bıldiriyor 

/ İngilizlere göre, Uzak 

RA YİŞT AG Şarkta harp vaziyeti 

bugün s· 
toplanıyor ! ıngapura 

yakın bir 
HİTLER'in verece
ği izahat dinlenecek 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Alman 
radyosu bildiriyor: 

Raiştag bugiin Almanya 
saati ile saat 15 do toplana.
~ak vo hiikumetin vl't'«<'ği 
iz~hatı diullytt••ktir, 

Lı>ndra, 11 (A.A.) - Bn>ler 
Nachrichten lsviçre gazetesi, 
M. Hitler'iu bugün Rayiştag. 
da beyanatta bıılıwacağıru 

bildiriyor. 

Bu muharebe 
10 sene 

süre·cekmiş ! 

yere asker 
çıkarıldı 

Ruz ve l t ani olarak 
Harp Kabinesini top· 

lantıya çağırdı 
Londra, 11 (A.A.) - U:<nk Şarktaki 

vaı.iyeün hulfı.sası: 
Manllla'dıın gelen haberlere göre, 

Çarşrunba günü sabah erkenden L1>o 
:oon ad:ı-sınn c;ıkan japon kuvvetler!! 
ı\merika ve FUipin askerleri tarafın
dan ~jddt::tie taarruza uğramıştır. Ja
ponların esas ihraç hareketinin bü
tün gece devanı ed<' • hava bomb..r
dı.manından sonra .:;)imal ıabilinde A
parriye yapıldığı s&nılmaktadır, Ha
len bura<tn bir muharebe olmakta
dır. 

Diğeı· tartdhı.rda vaziyet henUz 

..J 

Uzak Doğu harbi hakkında ge
len haberler Jupon ba.-kınının ilk 
bamfosindc muvaffak <>lduğıwu 
teyit ediyor. Bunu tabii gürmek 
gerektir. Japuıı Bliyiik Erkanı· 
harbiyesi hazırladığı planı bir yıl. 
dırını harbi ve ba,kmı siskmi ilo 
ansızın tatbik ıııevkiine koymuş
tur. Hareketin birinci saOıadaki 
gayesi ~udur: Pu>ifik'deki Ameri
kan ve İngiliz iislerini tahriı• et
m.e-k \'O ele gt.-sirn1ek; Amerikayı 
Jap<>n harekatına müdahale ede. 
bilmek için aıı.-ak kendi karala
rından ,.e kendi denizle.rinden 
hareket edebilir hale sokmak; 
Singapııru düşürmek, Birmanya. 
ya girn1ek, Jliıtdi!;tan kaptlanna 
dayanmak; İngiliz. vo Amerikan 
donanmasına en ağır zayiatı ver .. 
dirmck; lngilt&e ve Amerika a-. 
loyhinc beşinci kol hareketlerin· 
den en geniş ölçüde istifade et. 

Filipın adalarnıda Aıınerik.an 
kuvvetlerı 38 bin kadar tahanin 
c-diliy-0r. Bunlarc!an on se-kiz bini 
General Mac Arrhur'ün kuman. 
dası altındadır. Japon tayyare • 
leri ağır davbcler ill'dirmiş ve 
c;Jnalde Anı.:ırikan muıluavemetl 

Tokıyo 11 (A.A.) - Bahriye 
m"'>huldilr. Vaşlngtonda radyo !le Ge· 
neral Mac Arthur'dan gelen h~berle. 
re göre B>tı kıyılarında San FerniiJl
do ile Vlgan arasında yap.ilinnk iste- / 
nen bit thrac te;cbb!lsll pQslrtirtül
m(4tü". 

Ame.rikaWarın Havay'da batınlıhğı bildirilen Virjlnya zırhlısının kıç taretinden bir görünüş 

nıek. 
Japonlar bu planı tahakkuk et

tinnck yolunda dağınık ve tebH
k.-li bir hareket tanım tercih et
ıniş olarak azami gayretlerini sar. 
fediyorlar. Japonl:trın kara, deniz, 
hava orduların1n kazandığı ilk 
nıuvaifakivetler karşısında henüz 
Amerika ve İngiltere misli ile nıu· 
kabelede bıtlunamaınışlordır. A
merikan Ctımburreisi ha\'a ve de
n iz kuvvetlerinde vukııa gelen ilk 
kayıpları ve Japon baskınınJn ilk 
tahriplerini <>eak başı basbibaliıı.. 
do •aklamamıştır. 

Havay'da, Filipin'de, Hong
kı>ng'da, Singapur'da ve Birman• 
ya istikametinde, Okyanusa ser
pili adacıklarda Japon kara, ha-u 
Vt" deniz taarruzu devam ede-r ve 
İngiliı, Amerikan filosu bazı nıü.. 
hinı kayıplar verirken biitiin bıt 

kmJ.nwıtır. 

sözcüsü mulharebEnin cm sene 
siirme>ine hazır olmalarını Ja. 

ponlaıra ta'lmye da1J'iitir. 

IOVTET TEBLIOI ALMAN TIBLf Ol-\ 

Kesif nüfuslu Mevzii taarruz
yerler alındı ları püskürttük 
Londra, il (A.A.) - B. B. C.; Ge 

ce yarı~ .Moskovada ~redilen Sov .. 
yet kbllği: İlkktinu..:ıun onUllcu günü 
bütun C'E').Jhede çarvı.,şıruıl;.'.J.· devau1 et. 
rn.:ştlr. lıl~kovn bölgesinin ıntftead
dit kesimlerinde ve Cenupta Ruslar 
bir çok kesi! nii!ııslu merkeoleıi zap. 
'etınislerdir. ------
Almanlar kışı 
mevzilerinde 
geçirecekler 

Berlin, 11 (A.A.) - Askeri mana. 
filde halihazırda Doğu cephesinin ar
tık yalnız tabiye noktaonKlan bi• e
hemmiyet arze1Uği, fakat sevkuk:ey
ıi bir keymet göşteremedlgi kaydedil
mektedir, 
Doğu cephesinde Rusya kış ikl.lml

(Devamı 3 üncü Sabl1ede) 

Berlin 10 (A.A.) - Alınan or
duLan Başkuımandanhğının teb • 
)jği: 

Doğ'.ı ccpheo;inde mevzii taar • 
rnxları ınuvaffaldyetle püskürt • 
mfıştür. Dlisman bu münasebetle 
yeniden kan.k vah"::n :ııayiat ver. 
miştfrs 

Alınan hava kuvvetleri, ehem. 
miyetli teşkiller halinde, doğu 
cPplıesinin cenup keı;iminde düş. 

man askeri otplııh.iklarının ve 
haribe hazır zırhlı arabala.nm ve 
Sovyet haya meydanlarını mü • 
essir surette bombardıman etmiş. 
.erdir. 
Düşman Moı;kova etrafındaki 

sahada yaphğı taarrt12lar n~tiee.. 
sinde hava kuvvetlerimiz tarafın. 
dan ehamıniyetli zayiata uğra • 
tılmı~tır. 

Bundan evvelki haberler adanın 
Şimal ktyıları açıkl3t1.Dd::ı ehemmi
yetli diışman kuvvetleri bulımduiunu 
bikl.iriyordu. 

B•a ihr;ı.ç hareketlerinin de ~ 
ğt•r y<!rlerde yapıl.mata teşebbüs e
dUdiği 1ahmin ediliyor. 

Amerika Harbiye Nez:ıret.i, deniz ve 
kara orduları t<oyyarelerlnln 6 düı;
nia.n nakliye gemi~fne tanı j$ubetler
Ie hücum ettiğini ve bu gemilerd<"n 
birinin battıgmı bildirmiştir. Dığer üç 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

King Corc zırh
lısının batma
ığı bildiriliyor 

Batan gemilerden 
kurtarllanlar 

Singapura geldiler 
Vişi 11 (A.A.) - O. F. !.: İngi

lizleriın King GPOI'ge 5 zı~lısının 
batbğı hakkınd·aki haber doğru 
~ı'kımamıştır. 

Singapızr 11 (A.A.) - Batan 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Japon nıııvaffakiyellerini tan ve 1---------------------
kat'i hedefe vasıl <>lınak baknnın· .,-------------·---------------------, 1 

~:~ n~hoa~~:. a;~;.ı~dd~~~iie~: ,. HA R P VA zı· YE Ti. 'r !-
Yersiz ve halısız <>Itır. 
Şimdi Amerikayı kat'i darbeyi 

vumıak için '.\-'umruı{untt hazır1ı-

~:~ki b~:sa b~:~:~ z~~;l~e~:b~:~ Hindistan ordusu Çin ordusu ile 
;~kp::y::: ~:r~ı::ıı:: :'~~:'~:~ omuz omuza vererek Birmanya-
lunacaklardır. Fakat. Japonyayı 

~E~:e~~:!;~:f:~::~::;ğ~~~~ dan iyama doğru ilerlemezse •• 
Ataşemiliteri) tirmeyi bt-kliyccektir. Bn devre (YAZAN 1 

hatta avlar boyunca siirebilir. Bu : H S A N B O R A N Eski Bükreş 
itibarla Japonlanın yayılmasının, 
şuraya bura~·a ~ıkmasının, şu 

"" 'lıu kiiçük veya biiyiik iissü 
ele geçirmesinin herhalde Amerİ
kada hasıl edeceği tesir biiyiik 
değerde ve geniş öl<üde olmıya
c:aJ,fn. Antr-rika j~·tcdiği donanma, 
istediği hava kuneli, istediği ib
ra.- ordusu hazır <>lduğu giin her 
"akit kavbedilen ~-erle-ri ve Japon 
adalarını trkrar elt- geçiTrnenin 
yoluna gidecl.'ktir. Bu hakınıdan 
Japonyayı '-imdi hiraz cln bu va .. 
zi,·etten i•tifode eder haldr gör
Jnclc I311nırltr. İn,6ili7lere gelin~c, 
Jnpon snktinin ilk <iddeline 
'hndiki halılc onlar ma~ızdurlar. 
Sivcm~ın te.c.Hın olu~unun 1\la1Me 
l •rlaki tngiliz müdafaasını daha 
Dıii)kiil bir duruma soktuğ-una 
Şiipho yoktur. lfong-Knng iissii de 
lt}ii~kiil dur1ınıdndır. Sing·npur'un. 
llirnıanya~nın. llindi~htnın. ınii. 
dafaası, An•stralya, Yeni zernn
danıu koruuma~1, Filipinler etrae 
Fına yn~·ılı yliTlerc.- irili ufaklı 
lngiliz, Amerikan. Holanda nda
lıtnnın taarnı7dan himaye.i kolay 
d~ldir. İngilte-renin biitiin bu 
5alıalarıla çok ,.e ciddi tedbir al. 

(Devamı 3 üncil 5'>hif•de) 

1) Alman • Sovyet (ephesinde: 
Bay •Hitler.ın Sov~t cephe. 

sinden Berline dönmÜ§ olması, 

Rusyada kış seforinın . bittiği dü
şüncesini kuvvetlendirmiştir. Za

ten Alman tebliginde de yalnız 

•mevzii J:ıarckctle_r. ~-c çarpışma- ·I 
!ar. oldugu hılıdırılıyor. Hatta, 

Alman ortlularını daha elverişli 
kışlık mevzilere yerle~tirmek için 
bazı geıi çekilme hareketleri de 
yapılmaktadır. 

Sovyet orduları i<e üç cephede 
yeniden taarruza atılmışlardır. 

Şimalde, Lenıngrad dcmiryolu Ü
zerinde bulunan Tikvin şehrini 

Genç bir kadın 'Boğaz dışında bir 
yanarak öldü ceset bulundu 
Bir kızın da etekleri 
tutuşup muhtelif 

yerleri yandı 

anan da ıce kur-
banlarından biri 

ol ·ata z naedlllyor 

1 

Eyüpte Akarçeşnıede Za.l 1\ıiohmut 
P;ı.şrı camii medres lnde oturan Fat.. 1 

monı.ı! 7 yaşında-ki kızı Hacerhı elbl
sesi mangala takılarak tutusm-uş ve 
kızca~ız. muhtelit yerle!lndcn yana
rak Şişli Çocuk hastııne;inde t<ıdavl 
altına ahnınışhr, 

B<>ğaı dışında Eşek ada>ı ci • 
varınd.a dün bır Hkck ce>edı bu. ı 

Salmotomrnkla olurı>rı 30 y~ında 
bir kadın nlangala. düşerek y3n.Illış 

lI:ıseki Ha!laneslne kaldınlmı~sa da 
or:ida ölııı\iitU... 

fomnuştur. Tanınmıyacak bir 
ı !ıa'de olan cx.~din geçenlerde 

batan ·Yenice> vapuru ınüret • 
tebatıııdan birine ait <>lıduğu Jruv. 
vetle tahmin edilmekteqir. Ma. 
rum okluığu ü.zeı'\? evvelki gün de 
aVT'· yerde diğer bir ceset bulun. 
mu.şt_ıı. 

ve merkezde üre! şarkında bulu
nan Elets'i geri alm~lardır. Al
man ordularının daha bazı yerleri 
bırakarak geri çekilmeleri bekle
nebilir. 

Alman Başkumandanlığı Rus
yada kış seferini durdurmakla 
Moskovanın alınmasından ve Kaf. 
kasa doğru sarkmaktan şimdilik 
va?geç~ış de~<'<tir. Fakat Şima
li AfrıKada in iltereye karşı yeni 
hareketkrd" bulunmak için elv.,.. 
rişli bir vaziyeL kazanıy.>r. Lih-

(Devamı 3 üncü Sahi1ede) 

r 
BOL ÇF~İD tt YENİ sTiL 

MOBİLYA 
.'\lm<ı~ veya görınek iıtiymler 

BARAÇÇI KAR· 
DEŞLER L'mlted 

ŞiRKETi 
Salonlarını bir defa ıez.mekle tat
min edilirl~r. 

istanbul1 FincancıJ&r, Ruapaşo 
yokuıu No. 59/61163. Telefon 2206 

Unsuz pasta imaline 
verilecek mi? • 

ızın 
• 

Pirinç unu, yumurta akı ve pata
testen pasta yapılıp yapı

lamıyacağı Ankaradan soruldu 
Undan p.1Sta yapılıııaıu menedildik

ten soma bazı past2cılar pirinçunu 
patak-", fındık1 cevız ve bademi yuı-
ır.urt~ alo ıı....ı.ıın lırarak pasta. Jı.etı: 
yapmıya: bllıij:Iim ümi, nwr.ı bunla
ra İstaobul ciheUndc müsaade ohm-

Börek ve 
Boğaça 

İşçileri düş üne rek 
imalata mahdut 

miktarda izin istendi 
Toprak M~ulleli Ofısine miraca.. 

at eden bazı börek.;i fırm sah.plerl 
poğaça ve çöreiin lillts bir gıda mad
desi olmadığını iddia ederek küçil!<, 
kuru poğ&Ça!arla ~örek imaline izin 
isıeın.işler ve bunUn için Ticaret Ve
k3letindcn f'Vvelce vlld almış oldukla
rını !;Üyic; .ışl<"rdir. V~k8letten emir 
gelitıciy<' !.. ia.L· bitt:ı.bi hiç bir izin 
verjlmiyect kt.ir 

duğu h•lde Bcyoğlmnın eıı.erl ııemt.. 
lerln<IE> izin W-llm<ıd i sllıiilınüş
tür. 

Bwıuıı üzerine paata fıınncılan la.. 
ıe MüdUrlOIOne mliracaat e®reli: )'U• 
lamialti teldlde pasla 1mıiJlne hin 
verilmesini lotem!ıl<>rdlr, Keyfiyet 
Ankatadan aorulın~ştur. cevap be!ı:

lenmektedir. 
Diger ıarıı.tt;ı.n Belediye Relsliill İs· 

tanbul cihetmdeki nastolardan nümu.. 
neler alarak bu:nlar)n iQt..rislnde un 
bulunup bulunmadığını tah!Jl içln Be
lediye Jdıny•lıaııesine göndermiştir. 

SON TELGRAF - Koordiınasyon 
Hey't.1iniın kararında bugday unun
dan pasta imali ya•a:ktın cfimleoı la6-
rih edilmiş olduğuna gore bukdaY u
nundan gayri m-nddelerle ve ezcümle 
pirinçunu, patates, fındık, ceviz. ba
dem ve yumurta akı ile pasta lma14-
tmın ıerbe.st buh.:nması icöııp etmek
tedir. <;Vnkü bunlarla imalatın me
nedihnlı oklugunn doir hlç bir kayıl 
yoktu . Hem pasta fırınl:ıır sahiple
rini işs.lz bırakm~ak ve hem de bu 
yerr maddele:rın arlıyat mahaılerlni 
azaltn1nrnnk üz.ere, buğday ıııundanı 
gay"."i lnaddelcr1e pastd. imaline zin 
verilme~:;i ıazım<iL · 

Diğer taraftan yapılan tctklklc.rde '-======== ~==== şehrinJzde börek ve poGJ<;a gibi nıad- ! ~ = 
dekri er.. ZJY'-'dC lstihl3.k edenlerin ~
çiler olduğu. sabahları karmlarını ı 
bunlarla doyurduk.1arı "" laşı.1., ı tır 

Ş<'hrimhde 95 simitçi ve börekçi ı 
fırını vardır, Ayrıca 150 kişi de evle· 
r%ı.dc Lörek yapıp ıatrr.aktadu::lar. İş
çilerin saba.hla.rı gıdasız ko.lmamaları 
iıçin böre-k imaline mrıhdut miktarda J 
iz.in verilınesi de Ankarada.n Börekçi- J 
!er Cemiyeti vasıtosiyle istenn:ı,tir. 
K•yflyet tel.kik olunmaklııdır, 

Belediye; kendi! 
ismini verdiği 1 

kömür bayileri· l 
ne dikkat etmeli! 

Kasımp~şada kö· 
mür yerin~ yarı 
yarıya çamur, top
rak satıllyorm~· 1 

Kasımp..qado Ileledıy" Kömür· 
Bayii,,. namını hl{;y=ın yerdP s~Ü.ı.r4-
lan k01nurlerln !Sı.lK t.1 ~ı, top.ı-iık:Jı • 
oldugc. hakk nda n•lk tarafından ıı- · 
kHyetlcl" yapılmıştır ı-:ı.cümle,, Fatilı 
maa~ memuru B. B;,ıht i Dmlzer dl~ 

yor ki· 
- <Kasırr.p:ış;.da vturuyorum. ıı...... 

12-941 Cumartc;! g!inü kok kömürü 
almak ıçin Kasımpaşada •Belediye 
Kömilr Ba)' il> levhasını kapısın<.' rı-

(Devanu 3 Uncil Saoitede) 

ÇERÇEVE 

BamledebillrılDlz 1 
:. ECll' 1•'AZIL Kl!:>Ak ltU( 

1 
Eğer iki giindiir ~·azımı gör-

miiyorsanıı:, bımu dünya kıya ... 
mc-1inin son safh%ındaiı içime 
dii~cn hl'~'e(ana; "e bu hey.,. 
canın, kaleınimlo hÜdiseler ara• 
sındaki ayarı bozan tesirine 
haınledebilirsiniı! 

• 
Eğer henüz Ameı-ika Alman· 

yaya ve Sovyet Rusya Japon• 
yaya harp lliln etmediyse, bu.. 
nu, Ame:rikayJa Sov~·rt Rıu;. 

yanııı her iki hareketi daha ev· 
ve! birbirinden bcıkleme ve ar. 
tık birbirinden emin olma ted
birine hamledeı;illrsiniz! 

• 
Eğer Japon sözciisii, Sovyet •• 

Rusya nıiinasebellerinin şimdi. 
lik bozulmamasını temenni .,.. 
der tprzdn bir dil kullandıysa, 
bıınu. (Vilatlirnstı>k) iı sün
den, hava yolile Japonyanın 

ahşap \'e mukavva duvarlar 
aTa~ıi1daki ağır sana~ .. iine ve "' 
halkına ıtlaşacak felaketi <>la. 
lıımak gayretine hamledcbilir
siniz! 

• Eğer Alınanl~r, şu veya bu 
babaneJle, Sovyetler <ephesin· 

MEMUR 
Maaşları ---·-

Bayramın· Kurban 
dan sonra ve~ilecek 

Kurbcm Bayramı bu aYJn 29 ~. 
Pazartesi günlin<> ıesadUf elmdde V< 
anıya yılb"iı tatili de glnnelttedlr. 

Resmi dairelerle müesseseler bu 
münasebetle 2 K6n 1.ınusani Curn.ı g~ 
nü sabahına kada!" U1:ı edilecdt;ı>

riı:ıden memur maaşkın ı.yın ı ne 
gliınü değil ııncak ~ !oci Cuma gwıı 

verllebileccktır. Ücretlilerin ısUhludı: 
lıın lae Bayramd evvel ödenci:il · 
cektlr 

Deniz Nakliye
cileri Cemiye
tinde yolsuzluk! 
Ticaret Vekaleti 
müfettişleri tahki· 

kat yapıyorlar 
İstanbul deniz k•~ nakliye e..-. 

natı cemiy('t:nde tx ı yolsuzl la! 
yapıldıgı hakkındakı 1.~1lıarlar .... eri
ne Ticaı·ct Vek~1 c' mufctt.Joleri tah. 
kikata geçmi; erdir İddialara ve tab
kJk:ıa göre Ka3ır:'fE!'3 iskelesiyl(' di
ğer b.ızı iskelıelercle bı: ~un:ın cem yc
tf.n n em·Jrları .am~ etlerine paı-~ ge-. 
('irınişler ve cemıyt't re:_ i e Azal~ !t 
zuıi namla par-:Jar r- :nı 'ardır 

--
deki harbi dnrdıırdu~sa, bnnu. 
artık uzla~ına imkanını kay
bettikleri İngil.ıl<r<- karşı )·eni 
bir hareket<• giri§mek niyetim: 
baınledcbilir•inİz! 

• 
Eğer ınüttcfilılcr <laha harbin 

ba~ında ve Uzak Doi;-uda bir. 
denbire gafil :wlaııdıysa, bunu 
deniokrasyalarm. 1939 danberi 
başlanna ak yngdıi;ı halde U• 

yanamadıkları uykunun dı·hşe
tine haınledehili"iuiz! 

• 
Ve eğer Tlirki~·~. son \ta~i;\:et 

kar~~51nrla birntıfht?ını ilirt et .. 
ti>. c, bunu, ·ı ilrki~ t'ııin trtık 
dünyadn zan1nn, tnek:uı, u ak. 
!ık, yakıulık, başlan~ıç. ,oo 
di)·e bir hadi c kalın. dığını st'• 

zen zekitsına 'e h('l1CYC rui:· 
men i~·i \'l" rtıüsUlkit nİ) l tini 
haykırmak ihtiyacına hamle
debil'rs!niı! 

• 
Eğer bu \'ı11.ı:tı alışılmış şe.. 

ki!}CTin dı,,.nda buhıyor~•=· 
bunu, hi1<li~cl<ri11 yiııe §llhlaıı
dığı , . ., ıi>an.i mıkyasta şalıla

naragı bir d<. \re ba. ında, her
gün bil' bn'lit hiıdİ\t•yi uzun 
uzun gc\e)e.n1tktensl", b~ on 
)·azıhk bi•· görii~ nıanzwnl'!Jni 
Wp)Ekün takdim etmek enıcli. 
ne hıunlNlehtlirsiniı! 
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HALK FiLOZOFU 

TARİH SEYRİ 

()::ı.ıur.nlı idur4.:sL :-.on dcn1Te .. 
ı-lııdc te!cssülı etmişti ve ma
lünı ~ckilde yıkıldı. İlkmekteM 
bıtirıni~ çocuğa sonınux: 

-- Osmanlı tarihinden uo hi-
liyot)ottll?. 

- ı:cnıı bir idare idi.. 
- Anfadık, ba~kn .. 
Bı~kası ~·okıu.r. Hepsi o k;ı. 

dar .. halbuki Osmnnlı tarihi, 
dünya tarih kadrosunun mu. 
an·en •e mun •sırlanıa dol
dur1nu~ ınuazzant bir hi.dise
dir. V c Osmanlı dtvletini d" 
Tiirkler kurmuşlardır. Binal"D.
nlc} lı, hem diin)a tarihinin c. 
lı ııuniy~tli bir par~n'1, lı""' de, 
b:z.iı,, ınaziıniıe ait bir tıt'rih ot. 
<1ı· ;u için, Ornıanlı tarihini bii· 
liin ana lıntbrı, ta[,ilatı ile ço· 
<'uklarınlıza öğ:rcteliın .. 

~·---

AOİSELER. 
KAA$1SINDA 
SON~T.ELGRAF 

DAi.IKLAR VE 

K!\SAPLAR 

Gcçcıılcrde, o balık bolluğunda, 
U•kumrular da, tıpkı, palamutlar 
gibi, tane ile satılnu'jtı. Tane ile 
satılau balık giiıılerinde, İstaııbul 
)ıalkt adda bayram )'DpllU~fı. 

Ei;er, balık akını, oıilün kış de. 
,·aın ı>der>e. kasıtpların hilkfunete 
nıüracaat f'<lip, bahlc. akınını Hn· 

lem•k için tedbir alınma"oı ıste
mel<"ri muhkmeldir. 

l'!Ot:L 

GE(ESİ 

Ga'lctekrde ilanlar gördüm. Bi.r 

REŞAT FEYZl 

Türk t•rihi zincirinde, Os· 
nıaııh tarihi mühim bı.r halka.. 
ılır. Bu halkayı iyice tanıma· 
dan, büyük Hü.n lmparalorlu
i;.una, ~lozapotaınyıı • 1nedeni
yclleriuo nasıl atlıyöbıliriz?. 

Çt>cnğun ki)til tanıdığı O<. 
ıuanlı tarih lniıı .sou ıııiiteJcss.ih 
asırlarının, neden v" nasıl kö· 
tülcştiğini de aula'malıyız. 
Türkler, yeryüzünde daima 
müstakil ve büyük devletler 
kurınasıru, ya~atmaı;1nı bilmiş· 
!erdir Bu d<''\'ktlcrden biri de 
Osma;ılı İıııparatorhı{:udur. İlk 
önce İ)'İ kuru1ınu~, ıntrl&k asır .. 
lar ı."'l:irıniş Ye ~onra yıkılınış ... 

Tarihin kaydettiği bütün 
devletler gibi. •• 

Ç<>euğa i~·iyi, kütü~ Ü vazıh 
sebcplerilo anlatalım. 

\ Şehrimizde yeni 
leyli ilk mek
tepler açılacak 
Çocuklarının ilk tahail • 
!erini leyli yaptırmak 

istiyen aileler arbyor! 

Leyli şııhir ilk meltteplerınin 
göl'diiğü rıı.ğbet üzerıne lstan • 
1:-ulda yeı>idcn ık! leyli i'k mck. 
t-ep açılması kararlaştırıln.ı~tır. 
Bun.hır Üsküdarda ve Bakırkö • 
vünde açılacaklardır. 

açıkgiiz: ı 
•. · oel > ııkla~ıyor. Çamları ben. 

den alıntı. Her boyda zarü çam. 
lar ,·ar.• diyor. 

Diğ~r taraflar. Maltopedekı kii. 
çak yalı ve Şile leyli ill< mekt<>p. 
Jcrin-e 90, Yıldızdakinc WO, Buz. 
nar.e loyilndLk;ne 90. K~ğıtha • 
:>cdek ne 51, SH;vridek:rıo 59, 
Yeşilkö)·deki çoC'Ukl•"ı kurtarma 
yurduna 90 tdtbe alt!ımıştır. Bıı 
talcb~knlen 341 ' kendi para • 
hri!e okumalwtadırlı.r. Gerı ka • 
lanlardan 27 s; Parti, 110 u vila' 
yet he:..ıl.ı na 10 tanesi de Ço•!J;.o 
ı:: : ge:: c Ku:-u mı ııam:oa o'ı:.ı. 

h'.ıkta~. rlar. 

.'\rtık, bu ND<'I, pnı değil, ev
lerimizdeki masaların ü:tcrine tüy 
dikmek daha doğru olur. Çocuklarmın 1lk tahsıUerini 

leyli olarak yapt rınak suret•le 

1·e~b '~ ~ tı olmaz tır. 11 • Lh

du:; a rı l tı~·cı eyı~. 
Allah. Cuk.ıırayı Se\'lr.ilirmek bt.edi 

:n a, e,e0.nı kaybct:ır , lt:krar buld...ı

r rn:.u~. 

~'\1?ah;n i):ne a0.ar~ılma.ı. CPnabı 
IIa.kkın bu g:t>t ı:.!ak t(.'IIek a~ıUlderle 
t ' 7 l'' p ı..;g: ~ınl;,'3c.ığını btıne:n. F~
l~at. !"-klyatta bıı ilk.rayı teyit eden bir 
çok vak'abnı ş~hit olıx:.l~unuzd~lr. 

\"uk3rıda teşbihte ha.ta obnaz, de~ 
dı.ın. Sözü Tunel ka)'"l.Şı.na get.!rere~i.m. 
Mi.J>areğl kaybetın~Uk. cÜrrjtıerlm 
hep kırıldı. Yitim artık gelmıy<."Cek.> 
şo.rk:sı :revhasınca, •rüı.cl k':!yı,:r.;n 

da, artk harpten sonra ge:ece&tnl zn.n
netı~tik. Fakat. mübarek. denizler, 
dağlar, çôller astı. ta Amerikala:dan 
çıkageldi. l!ep~miz ne sevindik, ne 
sevindik. 

Şlmdl, İstanbulun münakale ve sey
rilse!er \"Dziyetlnde mahsU.s bir salllh 
vc.rdır. T.rnmvaylar tenh!>.lasmıştır. 

Karaköy vey civa.rınd.ııkı izdiJıan1 a
zalmışttr. I-.lcğer ·rüııel ne luyn~etli 
meta !Jn~ te. biz, yıllarca kadr:ni bil
me·nişiz. 

Za.nnedersinız ki, Tünelin i~len1esi 
ııe İ>tanb'Jlwı na~n vu~tası buhra
nına karşı, yeni bir tedbir ahr.mış. 

Ur. Her ke.3, o derece ıneır.nundur. 
Dostwnuz Selami i?zct Scdesin de gö
zü a7drn, artık Tünel i,Ietmesl U
mum l\IUd!lrü fazla iztırnp çeltınlye
cek... Çünkü, Selam!, ç•kl\ğl ııkıntı.. 
dan dolayı İ~tanlıul halkının lzUTaı
bını deıtJl, daha tıyade Tramvay ve 
Tünel İşletmesi Umum llfüdUrüniln 
iztırabını dOşilnüyordu. 

200 de tramvay bandajı gelınlş ... 
O, ne Ala memleke\!. .. Artık. rahat ve 
çok paralı bir se:ıyah hallnde şehir 
do.bilinde, gögsünUzü kabortarıık clola
ş:ıbillrstniz. Tiltlel var, tram\·ay var. 

Avrupa harbi başlamadan evvel, 
İJ'tanbulun ~akil vasıta!annın azlığı 
esasen bir tetkik mevzuu idi. Bilini
yor ve görülüyordu kf, bu Va.5'.talar, 
bu şehir için kafi ı!<>ğild:r. Fakat, bl.. 
llhare daha bedter blr v~ziyetle ka°t"'" 
ş1laşınca, esk. gü.nler, bir saadet g:bi 
anıldı. 

Bir gün. inŞaallab, 'ulh ve sükôn 
o!~ır O ?A.111an İst3nbulun milnakale 
ve ~<·yrJSE"fer ıneselelerini yine aka
denıik bir rtha\·et \·e ya\•a.şlık için
de tf'tZdk \'e mOtaiea ederiz. Fikirler 
söyleriz, ilıni nazariyeler ortaya ata .. 
nz, Avnıpaya tetk;kat için hey'etler 
göndeririz. 
Avrupay:ı, Aınerikaya tetkik bey'

etleri gitır.eden, bir çok paralar har .. 
canın~dan, ıu Tünel kaylil, nasıl ol
du da İstınbula getebildl ııı~t doğ. 

blfİHAS 

JU:;Y'ETLERİ 
onları so&aklarda oynamaktan R. SABiT 

rusu?. 

hırtramak istiy~n aılelerin sa} ısı ia==============
her yıl ıart.maloladır. t'iat :\lürakabe K~mi•yonu Rei· 

si gcçcnlctde istifa .,ınıi~ti. Ayni 

1 
~inlerde, gwıetelerde, Koıısen-a

tuarda snn'otkfırl:ırı imtihan eden 
)ıcy'ct U.znsııldan da. birinin istifa 
ettiğini okuduın. 

Di~·cccksiniz ki, nralarında ne 
1ni.i11ascbct var?. ikisi do iıntiban 
hr~ 'eti Uzasındaı1 da onun için •. 
Fint ;\hirnkabc, halkın sabır had. 
dini iıntihan ediyor. 

PIY,•.SAYl 

.OYMl'5LAR 

l.ıızcteler garip scdnlıalur koy
mı.•-:ı ba~lodılar. Geçenlerde, pi
~·a,adan l.ıııııa~ toplıyan on ki5i. 
uin ıunrifctinden bahseden bir 
gazete: •Piyasayı soyn1uşlar ..• di. 
) ordu. Peki amma, pi~·asa çalgılı 
guzino ınü~terisi midir ki soyttl· 
sun!. 

AHMET RAUF ·-----·----··--·---Bogaziçinde yeni elektrik 
merkezleri 

Kanl;cada elektrik ıdaresi ye. 
n •. büyük bir muhavvil-e mer • 
k.z. l aptıracaktır. 5000 !ıra sar. 
k<iılecek olan bu merk~en sarı.. 
ır ~ B')ğazın Anadolu yakasındaki 
<Lğer merkezler de yenilene • 
cc.kıtir. 

Haliç Fenerinde kadastro 
faaliyeti 

Haliç Fenermde kadastro faa. 
hyet:.ne devam olunmaktadır. 
Hızırçavuş m:ı.hallesinin resbit 
işi b •tmişfir. Bu mahallede ga}"• 
·:.menkulleri olanlar 2 ay zar • 
ful<la itirazlarını yapab!l<'Celt • 
lerdir. 

Elektrik, Tünel, Troım"Dy İdarele
rinde. ta tirket zamanmdanberi ça-
1'4311 bazı mcmurlarl:ı gorüş\ük, On.
Ja.rın ıd~~·ma göre, i~ler. evvelce da
hil otorr.atilı:: gidiyordu. \'"e bu ~irkct
ler idare haline gelince, yen!den bazı 
. ~emurl•r da ~Undı. 

CL! se!c:-, bu idarelerin kadrolarına 
ckha da ın mur a'..tnnıası tekl!t edil
miş, bereket :.1, l~ct.ediye, i.>u tekl.i!: 
kabul ctır.en. \i. 

Mutlaka çok m•mur mu kullanaca... 
ğız?. !\.tutlo:ı~~.l. her ta\"si,ye edileni ala
cak mryız~. Az memur, iyi memur, 
dol&un ı:r.:ı.a,ılı memura doğru gidelim, 
diye her gun, hepimiz bağınp duru. 
yor uz. 

aORHAN CEVA 7 

Tefrika No: 41 

Çıplak Model 
Ya~an: NEZiHE MUHiDDiN 

___ J 

R •• ı m!nı olrnıık. ısledl! i 
- Hııç olmallö1 bu sonuncu olsun .•• 

Tut..ın bU5butun \fYkuyu bçırtr, 
- Ondln başka dert ortağım yek 

Reşat Bey ... DUn ~ece E nlc tonuş- 1 
"":'la ... :ı;-dın: .~ J]('l;ul:ıcn.~ .• .t: · .~. 

- Amma çok k.:a ko:ı~;tuııuz. 
S< .'ine H oım ın!:>ııetle &eııç ada· 

ına b.ktı: 

- Siz~ uykusuz bır:ıkm~!ı:t:~ı çc
kl;o<H --:ı. O!t, ne güzel gülier hunta1· .. 
Derr.cı· s.ı ıni yaplıı•ıı" Çok ince bir 
ze-vJı: sahlblsinlz Reşat n"\'!, 

He ·adın ~Enden demeti atdt 
- !'Juran b~ı taze \'e gUtrl ı .. 1?erc 

.sev ·ıecek ..• 
G;llerı tckrıır Roşodo .de etti: 1 

s~ elinizle kcr.d;.alnc \ erln1z. 1 
Şc me llcum Nı.ıı 'lın oda.!;.nn 

1 o ru yilrGdU. Reı; t heyeca don sar- ı 
~ arak onu tak!p !ivoı · .. l\.la\i de
ı ır'u ;üze! oduYD g rerken k· lbl yine \ 
c .pıyordu. Glı?lcrı kararmam~lı. Di-
' an.., uzanrr.~ş o1an ?-!·ırana yaki..aşt!: 

-.flUnı:rec .ı•"l.\e ', L )·.rtı-

ilunuzu haber alına.sa7dım çok endiie 
edecek tun. 

Diyı; aöylcı·ken ç~;ekleri uza.ttı, Nu
tC!n büyilk \'8 taze gül den1'!tini hoizla, 
zt'...-klo aldı .. Derin derin, uıun uıun 
ç·çf'.kleri kokladıkt1n sonra: 

- Ne ı.:;uzel, ne lcmi.z koku ... -de
meı, tekrar kokladı- T<ş~ür cde
rtnl ... İç.m ... çL.dı ... Kt"ndi ellnlle va

zoya ;-erl~llrmck i..terdim, 
Şehime Hant:?'. Nurana yald;ı:tı.: 
- Vazvya ben koyayım. 
- .t\ruıccigım \'BZOYU (>UM\ya kar~t--

ma koyunuz. 
Şehıone Hanın1 ;i!:t-klcrl ycrleştiı-

rLıttcn sonra, Ruzat v~zcıyu Nll'ranın 
önQndekl mas&ya koydu: 

- Sizi rahatsız <lmi,)'or ya?, 
_ Oh hnyır... BilAkls... Te~ekkilr 

ederim. 
EUni. uıatarnk gillleri ok.şadı. 
Heşat ıocs•u.ttu.. Ah~mıı gib:ydl. 

Konuşurke.n söz aramak zahmetini 
d.uym\.7ordu. 

Naran ct:ı aç:!ır.'. ·tı B~' rergi güzl~ 
r'.:1 :e ') · l e l,yy: \e <'b :il bOl.kıi 

Ecnebi dillerden muafiyet 
imtihanına 698 kifi girdi 

Ecnebi ı:sam bilen Üniversi • 
teli talebelerin •yabancı diller 
mektobi• nden n.uafiyet i.mtihan. 
lan icra olunmuştur. Fransız • 
cadan 416, a1rr.•ancadan 94; in.gi • 
l'zc-cden 157, ita!yanca.dan 8, rus. 
cadan 3 k4;i olmak üze re ccman 
698 kişı im!ı.han olm~tur. Neti. 
ce ya1<ında b~llı olacaktır. 

18 y ındayım. Uygun, dUzgün, !yi 
heS&p bilirim. Giııcl d:klş dikerim. 
Aile'\·l \'aziyrlimin bozukluğu dolayı... 
~:yıe ('alışmak istiyorum. Yilkseık bir 
terz.ihane, yazıhane \·e bur.a rPi.imasil 
mü~elerdc acele ve ciddi bir iş arı.
yorum. Adresim: Çarşan-.ba Sultanse
l:m caddesi No, 43 de f'<ı1 :na, 

NOT: Ilalk Siitur.una gönderilen iş 
yerme, iş rrraına mektupl:r1 parasız 

olc:..rak ncşrollmur. Ayni zamanda 
mektuplar geliş sıraslyle ve kısa fa-
11lalarla ki, UÇ defa tekrar edilir. 

\~atanda-~ Hava Kuruır.una 

vereceğin bir l..."'Urban derisi gük.
lerimize bir tayyare kanadı daha 
a.çac~ktır. 

ıM~------.. ..l.A.LWWWl.L 

yoktu. !'ıtlJilis, sevJmll gillUınsemelerle 
bakıyordu: 

- Getirdiğiniz doktor ç<>k iyi bir 
insandı .• Bir saat lıurad:ı kaldı. 
Reşat o endişeyi :ilatırt:yan samimi 

bir bakışla.: 
- ÇıJk şa~ırm1~ttnı! -diye cevrp 

\'t-rdi Bilnı;yerek :\:.oşluır., Tesa<lüfün 
lütfü... Doktor o eşn.ada eczahanedo 
imtş. İS!nu:ti l.ıilc sormadım. 

Nuran gJldü · 
- Ben de hoilA ~nıirıi bilm.yorom. 

Reçetede yazılıdır. 
- İnşaallah bir d;.?>a muhtaç ol

mazsınız. 

- Fakat billr m.ıılnlz.? Verdiğ. ilaç 
bana tatl: ve szk.in bir uyku verdi. 
Kulln.rı.d:tln"l slnir jjf!çlarına hiç bcn
umlyor .. 

- Artık il;lçlarla., doktü!'lttrl:ı altı. .. 
knd r nltnaırııya k&rar veriniz.. ~ O za. .. 
nıan hast3 oln1azsın ız. 

Şchıme ııar.ımın ha.'..siz ı;esl duyul.. ! 

du: 
- Pek dO&•lt ·öyliıyorsunuz Reşat 

Bey, in:. n bl ıız da iradesiyle 'ı:aııs!a 
olmam.ya çal:.şrc.alı... Fakat Nuran 
çok yalntz. liiç arkada~ı yok .. . Hep 
ker.dl kendine .• Ya sutıerce okuyor 
veya düşUnC.yor .• 

Nuran ce\ -P \·e :rrıt'di dalgır? d:ılgın 
elni t'r tar»k deıncttekt güllerle cıy

:.nyo~l:l· 

MAHKEMELERDE) 
.....__,, ____ ..,,~'-----~--------" 

l:"" az:-u:.: 
HÜ~~~\"!N BEllÇ'ET 

l Kur'a i ı er 
!müzayede ·llD 1 5311 

Politikd 
"Yavrum .. it1f erkeple düşüp 
kalkan, çiftesine kal l :ınır.,, 

Resmi daireler alım I VUJI FBANSASI 
ve satımları için Vila· Yuua: Ali K-aı SUNMAM 

Clilldın, 

- Anlat bakalım davanı, l\lehınet, 
dedi, St:nr bunlar aıçııı.,, nasıl döv
dliler? 

Davacı anla.tımıya b.:ı~ladı: 
- Bl!»lar, be.n:n1 a.rluıdaş1 'ld;.r . 

Ayni ato:)·ede 's l l~ırız. l)ün :ı.kş:ım, 
t, bilirip ydc.~dtk .• G:yindık .•. Eve 
giın:ek ıçın. atölyeden çıktık. Yolda 
yürürkeıı. Hikn1et, bir 1Utüncünün ö
niınde durdu . Sigara alıyordll. Bi:r 
ada1n geldi .• ·.rutUncli7e, 

_ Doldur bak.alım fUCada.n bir ~a
rap! De<li. 

Tütüncü bir p,·ap doldurdu, verdi. 
Adam onu l~rkcn, IIikn.et, birer ta .. 
ııe de bize doldurt Dedi. Tütüncü. üç 
tane ~arap do!durdu. E~rer bardak iç
tik .. Arkadan, Şauan dil birer tane 
ısmarladı. Olnarı da l'Çt:k. Ben ısrr..ar
lamasa m aylp olacaktı. Birer tane de 
ben ısır.:ırlactın. Az 7.amt:nda üç .şa
rap kafalanmrzı döııdürdil. Derken., 
Şaban, 

- Haydi, şuradan bir otoınobile at.. 
tıyalm:.. Beyoğlc.:ra kadar çıkalun. .. 
Birer ufsk ti,e !Çer. d\.>neriz; dedi. 
İnsan bir iki tane içince, daha ıç .. 
mek h;tiyor Biz de, illr~zsu, Şabana 
uyduk. Güç bela bir o">mvbil bulup 
Gıı.lal4saraya çıktık. Ben oraları pek 
fazla b!lınem. Bir 3.ra sokakta, bod. 
nım gibl bir yere cirdik. Gramofon 
çalıyordu. Birer ulak şı,e içtik. 

- Daha \'akit erken! Dediler, Bir 
büy\ık ş;.e daha. Getirtip üçümüz iç
tik. Artik i)·:ce sarhoş olduk, Üçü. 
müz de keselerin . ağzını açtık ... 
Ismarla7ı;p duru:ronız. Oradan çık· 
tık. Beyoğlu caddesinde, ayakta bira 
içilen bir yere girdik ... Orada da dör
der bejer duble bira içlik. Artık, .,_ 
damakıllı olmuştuk. Daı:Uğımız yeri 
görmüyoruz. Orada bir otomobil bu.. 
lup Fatihe kadar pazarlık etUk. Oto
mobile bindik. Giderken, yolda, bıın
lar, rezalet ı;ıkarmıya. b<.tğırıp çağır
m.ıya, nitra atıuıya başladılar. 

- Çocuklar, ayıptır! Dedim. Dinle
mediler •.• •Etmeyin!> <i<>dim. •• Dinle
mcdile!' 'YapmDyın!• DC'dirn. Din
lC'n!ed.iler, e:Öylc-yse, ben iniyorum.• 
Dedım. Şoföre <durdur şu otomobili 

de, . , • ·.;: ı· DLdı."l.t ~;:ı 11, 

\ray b(·;·iın, Jod!; uannı~t':nuza 

mı dokunuyor?. O kadar çıtkırıldı~n 
muhallebi çocu"u i:.erı Oızle beraber 
i.c;meeyct:.n. 

llikmt>~ te, kantariı bır kufUT J'l

vcrdu E'.r de tokat vurdu. Een de 
sa-rho,urr tJb!i~ , •• V ·-11.lrunca, ben de 
ona bir yunuı.ık \'Urdum. İ-; kıZl:}tl. I 
ŞabJ.n da bana \."'Unnlya b:ış.adı. Şo
för otomobili durdurdu. Bunlar, çe
kip otoınobilden beni soks.::a aldılar. 
Tt!km.eyle, yuınr..ıkla, belime. :rrkanıa, 
k2..!:.una, her tarafıma vurdular~ Şo~ 
tör kurtarn~asaydı. öldüt""tteklcı·dı. 
Muayene oldum .•• Raporuın da \•ar. 

H3klrn. H:k.ırl"t.e söt verdi. IIik. .. 

met. 
- Dü.n gece çok s.arho~tum ..• Ne 

yapiığımt bilmiyorum... A:'k:ıdaşlık 
a.ara.sında. her ~ey olur... Affetsin, 
dedi. . 
Şaban da hemen ayni ıeyleri söy

ledi. .. A1 d!ledl. Fakat, ?)teh net, da .. 
vasından \'azgcç?niyor, 

- ltapot".ıma bakın eiendhr.; nasıl 
dayak yediğinü o z.aman anlarsınız ... 
Böyle ;:ırkada;:lık m~ olur?. Diyordu. 

Ş'>för &ıitle )"Okla ŞJbenla II'.kme
Un ~lehn·,-edi dövdüğünü gören !ki üç 
yolcu ~hit olarak dinlenildi. İkisinin 
de r..Iehnıedi dövdü.kleri bu &ehadet.. 
lerle sabit oluyordu. ~lehırıedin ra
poru okundu. Bir hait.a ~ınderı l{;:ııa .. 
cağı" ve istirahate- reı.;hta~ old~ığu 
bildiriliyordu. Hftkim, Hikmetin bir 
ay, dbvrnekten ~abıkası olan ~aba.. 
nın da otuz be.ş lfÜn müddetle hap. 
sine, on beş lira ına.ddi zarar ve on 
lira tedavi ücrellrün ' ikisı tarafından 
ödenmesine karar verdi. 

Mehmet Mahkemeden çıkıp topallı. 
yarak yürürken, biriısi yanına. yakla-

ştp, 1 d•" .. 
- Ya•·rum, dedi. !llCrkep.e ~up 

kalkan, çi.!tesine kat'Uınır. P.~yle ar
kadaşı olan d:ı, buna: kat;.arunalı ..• 
Mehmet, 

_ Tövbeler tövbesi, dedi. Bundan 
sonra arkad.1$ rr.ı7. icerst'm de, yer
sem de kendJ kenıiime ... ve topa Ih .. 
yarak uzaklll.)tı ... 

Metresini öldüren Bahriyeli 
Salim on iki yıl hepsedilecek 
Katil, ayrıca mak~ulün annesine sekiz bin 

lira da tazminat verecek 
~ıetre-si Karaa~rük.\il Mflke.rt'<'m 

isınmde genç bir kadını öldÜren bah
riyelf Salimin mulıakeme<i dün biti.. 
rilml~tir: 

Bö.hriytH Salim ınahkümiyetini bi
tirip lıaplalı.ancdCn çıktığı a,kam Be
yoğlunda bir barda eşki ınetresiyle 
kar,$ılitşmış ve yanına çağırmış, barış
mtık teklif etmişti. Mükttrcrn Ss.1iml 
dhıleme-m!ş \"C Salim de tabanctbını 
çıkarıp ~11.~kerrem.e ateş cderk onu öl-

Bir kömür tüccrının hediye 
ettiği kömürler lakirlere 

tevzi olundu 

dürrnüıtti. 

Dün İkinci Ağır Ceza :\Ia-lıkemeoi, 
Bahriyeli S•llmi 12 sme 9 ay 10 gtin 
hııp~ \•e 233 lira para cezosırut ve 
Mükerremln annesine 8000 l:ra \az· 
minat ödeıniyc mahkiiın et.Jni11-lir. ---
Hayvanlara her ay nekadar 

arpa, yulaf verilecek? 
Yenı mahsulün idrakine loa 

dar büy lık ba.~ koşum hayvan • 
iarı >çın ayda hınk beş kilo ve 
-koşu imıyan b<"her bu)iik baş 

hayvan için de av-da on kilo arpa J 
ve yulaf hesap olunması Kooıxli. 
na~yon he•·,..ı; tarafından alaka. 
darlara bildirilnı~tir. 

yete bir emir verildi 
Acil!ye \"cl<dl~:. tarafından V!. 

liıyete gon.d<'r len ven! bir emirle 
Y :ayet, Bclecl.ıy1: ve dığer t •k • 
mil lı:smı da.rt <.;1.11 müzayı:de 
alım ~alunlart ~1akl,~o:ia mJ.~1~ 
'b'r d:rekt.f ver! mişt.ir. !lını.n h·~ 
tasası ~udur: 

< Ar'.\ırma hı.ıklımlerine göre 
yapılacak satoşlarda satılaoo.k eş. 
yanın hıikümet.ı;e azami satış H .. 
atı tayin cd>lmış oMujlu takdırde 
müzayOO.cye ancak bu fiıt. ı bu. 
iunı:ıya kadar d~Yam cdib,e;i. 

Ayni f..ata müteaddıt talip zu • 
hur etııği takdirde aralarında 
kur'a <:ekilerek ihalenin kur'a 
isabet edec<ık :~libc yapılması 

zaruri c·ldc '!u gı:b: a:ıaıni satı~ 
fıatı hüküme:.;e ;esbıt c.dilııne • 
m:ş olan es)~.!:-~n ..:rttır.naol! 'le 

sat">ına bu ~yar.ın cins ve va • 
c.ıflarrnın ve maliyet fiatlarUe 
bunlar~ :1ivc-;: :c:ı.bcden ar.eşru 
kiır rr. ktarmuı :era memurlu • 
runca sal:'hiyetlt tneTCliere tes. 
bit ett.rri..l<ten sonra anca'.<: taa}'
yün e<ien bu ;;atış fiatını ·bulun. 
cıva kadar arttırmıwa d-evam e. 
oil:mesi ve bu fıata ~üteı>ddıt ta. 
!ip çıktığı talodirde yıne arala • 
rında Fur'a. 1"€ikilmek sure-tile iha. 
lenin yapıLır.ası, icabetmketedır. 

BABE8LE8 

VlLAYET V• BELEDiYE: 
** Beiediyc neı hg. BeJ .. zt~ ha\'U

zunun e•r3!ın:ı ha?kı.n o• .... rr..a~ için 
slralar k?n~ına'jını k.lral~tırrr:ı.:jtır. 

+ B:?-k~!"k6yJe ~orr. <.O~• .ık~ntısJ. 
olduğu Belediyeye Ş.:.1:::8y~t ohtnmaş, 

tetkikata geç!.lm"''" 

TiCARET V• SANAYi: 
* Dun bir , 11'1 2745 kt.o: uşlan, bir 

gram k~ilçe alt:.n da JS6 k':lr ... .,t...n 
muamele görn1ü$Hır 

+ Ycrlı lı><'klerln \'C 'P'"kC. ku
ma.;,·ları!I OOyanırwk vesilesiyle dalıi 
har!ce gtın~e!"tln~eı·::ıe l karartaştırıı.. 
ınL)tır * KcnU.ura rtatler! ır.i.ıtem ... d!yen 
yükselnı<::.teJir s:r çi!t ayakkabı 

için 30 - 45 hra ~Mndıg! Mürakabe 
Koıneyununa iık.. yet olunfT'.\.:ştur. 

+ Bir İtı..n-cat Anou. n Ş!rı.tet, icu
rul~caktır. 

MÜTEFERRiK :_. 
+ Dun D><m Diri g'ndc ) apılan 

bir topl2il.t1da Ulrl:k l{('isi Falih Rtt .. 
kı Ate4Y yazılar~n t>ıttirkı-:eleştirilmesi 
tıa.kktnda g zcteci~l!rautıe direktifler 
verm!şL-: 

+ izrr.irde Kcı.ceraltında bir k&ç 
gece e~:'w·oE'l yanan dilkkılnlard&n ze .. 
m.:n tuhafiye nır.u .... nın saçaih an.sı
zın çaknıuı yoldan geçen 3 eırkt-k eu
kaz a.l ~ında kl hp ıaralannı.ı.ş tır. Ban ... 
larc!a.:ı ~kı.s n!.n yar tart ağırdır. 

Alıırkapıda mahruıka t dcpe»u 
fah>bi Osman Tunçer tarafından 
fakirlere tevzi edilmek i>zere dört 
bin kilo mangal kömürü veril • 
.mi~tir. EDEBI ROMAN No. 15 

Alemdar Nahiye Mü.dürü B. 
Tevfik dün Kızılay vasıtasile be. 
her f&kir ai!cye 12 kilo kömür ve. 
rihn~k suretile bunları tevzi C•\ • 
!!ni~ir . 

Mısır ve Filistinden yapılan 
mal talepleri 

Mısır ve Filis'indeki bazı fi.r. 
malar biz.den zeytinyağı, i.i.züım, 
,ncir, ccv>z ,;e f:ndık satın almak 
islecfüderini bi'.dirın!.şlero..ir. Bu. 
na mukabil pamuk ve muhtelif 
yemişler göndereceklerdir. 

Reşnt beyaz güllcrd-en d3ha narin 
ve şei(nt bir gtizellikle görünen onun 
elinin güller ora;Slndaki hareketine 
dalmıştı. 

Şehime Hanım yavaşça devaın et· 
ti: 

- Ne kadar meınnunuın ::rhk ..• 
Reşat Bey... Arkodaılık edeceğinizi 
v.ldediyorsu.nı:z drğll ır.l'>. 

- Ruyük bir zevkle Hanın~ecend.1. 
E~er kabul ederlerse? ... 

Nuran tatlı bLr ııillüşle Reıada 
bakarnk: b~mı 15.ti! bir hareketle oy
ru:Utı. 

Şehime Hanım ay::ığ;ı kaltltl: 
- l\ladem ki bfıyl~ ... Ber3ber ko

nuşunuz... Ben de birn: ı:.z:ınayım ... 
Uykus.ı:zh.ı k <:r. ı>rlt. yaptJor. 

Reş&t derl~l yerinden k:ılkJra}: Şe
hime lianınıı kapıya kadar g5tür<lil: 

- Egel' çarpıntı sizi rah.r.tsiz e<ll
yorsa doktora haber vereyhn'?. 

- Şiır.dilik biraz uzar.ayım Te· 
şekküt ederlln Y•ı•.;rum ••• İcap fdcrse 
s.ze rica ecic.rını. 

Reşat ge.ıi döndüğü zaman Nıı:an 
ona kendisine daha yakın bir koltuğu 
gösterd': 

- Burnya otı.. m!lZ mı:: nız Reşat 

Bey•. 
Reş:ıt gö:.terilen yere oturd:.ı. Na-

razı; 

(Devamı Var) 

--
Çıldıran Kadın 

Yazan: ETEM lZZET BENiCE 1 

Yalmzlığı Çô'< sveiyor, hele im. 
;<.i.n bucab:ld.ğ~ .mkiin görcb,)diği 
her şeyı yalnız yapmak istıyor • 
du. En çok işler ne teır•k etti.gi, 
en çok açıldığı Necla idi. Hemen 
hemen biltü" gezmelerinde, bü. 
tün gece yetı misaf,rlertıı.de Nec. 
la JQ bcrabC!rdl. Nt'cla varken 
her günden daha bol ne1'eli, cta. 
~.a çok şen ve şdcraktı!. 

Necdet yatalı bir saati geçti. 
Hala yatağın içinde dönüyor, dö. 
nüyor, uyuyabilmcl< için Mual. 
lanın !ıaıyalini bir türlü gözlerin. 
den sürüp çıkırramı:yor. Bugün 
onu hcrgün<dcn fazla seviyor, her 
gü11Jden fazla yüreğinin sızladı • 
~!nt. duJ·uvor. F.:!'ı<a·t, her vc:1-:it 
oldu.J!.1 gib; ümitsiz. Uy!.lyama • 
yınca lrnlktı_ tekrar giyindi. Son. 
ra. pn.oaı tn Tl'ektun'·.ı·'le c-'ra -
bu bazı ~naıkı da iıırıaya gö • 
türdü geldl. Nihayet sıra Mualla.. 
nın mektuplarını okumağa gı•l. 

di ~Jk C\'VC cRrbck • damgalı 
z&rfı ret:. t=a Neclanın. Nec • 
det bu mc·ktubu acele acele oku. 
du. Büyük bir sevinç içinde: 

- Necdet turnayı gözünden 
vurdun .. 
Dıvc haykbrdı. 

daha okudu: 
Mt'ktubu bir 

- Tı\nam .• tam:ı.ın .. bu 
oldu! 

Dedi, yerinden .Jıoplo.dı. 

tt."'P ŞU' 
M.o.o na 

iş de 

l\'Iek.. 

.Yarın a;qa.nı konWiluğumuz 

yerdey:z. Su.ınkı ısrar !.'dıyor. 

Mutlaka gel. M·,ktubumu h~r va -
kitki vasıta .le gönderı·nftrl ğun 
için k a yn.::yorı;m. Çok selam.• 

Nec<letın .eviıı.cine lıı..<iut )V·'· 

öts..1<, zal"fı açmıya lüzum biie 
gönr.-cdı, hamen zili bastı: 

- Ahmet, gel ... 
- Efenıdıın. 
- Bu iiç ıneıklubu al. l!an:me. 

fendiye· veri.l.ı1'ek üzere bırak. 

- Ba.şiistüne efendiını. 
Ahmet çıktı. İr..z;bat çaı•uŞU. 

girdi: 
- Pz.sa h:ızre\\ert bokliyoriar. 
- Pt·!c: : •• 
Necuet paşanın yan,r.·a git\:. 

İçerd•! 1:ıır ftvka kıımandanı, bir 
ikaç da yüksek rütbe'; zab:t yar. 
ıh. H•; k:!Y'sC kolıui edıl.m.yordu. 
Dört •aat k~jar görlk;tükr. Fırka 
kuma1' fanı ve zabi~ler dktılar, 
yalıda h:ç durmadan oto:ı.cb:ı • 
lcnne .bındi!e~ glttiler. N,-ccict 
,paşanın yanmda bir saat ka • 
d~r 1-'ltdı .. Dış:ırı çl!klığ~ zruman 
ortalık hrarıyiırdu. Doğruca 'biı.. 
mm tarafına geçti, Muallanm •o. 
kaga ~·nkı·p <,"ılan•pdığını öğrendı. 

- Çı.kıma.k ir:ıı hazırlar.:~·oı-lar .. 
Cav2buı• a'd'. ofas:na girdi. 

........... ······ ......... . 
Odasında bıraz bcldectı. MuaL 

ıa ,.,·cien çık~ı. o cla arkasından 
r ~ktı, görür..mcden; takİbini se? .... 
<lirme<len arkasuıdan aynlmadı. 
O nt-reye gıtt,\'-se o da gitti. 

IDevamı Tarl 

Avı"l!Jla harblnln şimdiki sat. 
hasında Vişi Fransasının ne ya • 
pacağı dünya ·matbuatında en me
rak e<lilen mcseleleri.n ba~ırıdı 
gelmektedir. 16 haziran 940 he • 
zuneti üzerine Avrı:apada kııhi 
J<anatlı kırılmış bir Fransa kal ~ 
an!Ş!ı. Bir buçuk senedenııerı 
zaman dünya vekayii!l'de ç<it de.o 
ği~lklilkler gösteroi. Avrupad~1 
Fransl mağlup olur olmaz ş:D'1 8 

A:fd:adaki ordunun ıbawı.a ge • . kl• ._,en ve o orduyu elinde tut:rı!· 
galip ve mağltıp arasırı.dakı nıü • 
zl"k<'relcrde b!r kuvvel t'Oll'lin e
deceğ; söylenen General Veygarı
dın ııihayet nasıl o mevk;den U• 

zaklaştırıldığı öğrenikli. Galip ıl• 
ınağliqı arasınıda kçmuşulıınia'-' 
h:çbır nman ~am manasilc .mıı
zaJ,ere adı v·er;!emczdL GalıP 
kendis:ni mağlup ile mii.sa,·i gö~· 
mez ki onunla başbaı;a verip kO· 
nu;ımağı :kabul elslıı. 

Fakat şu b•r buçuk senedir· 
yan[ Fraıı:;anın mağllııbiyeti ile 
A\TU1_)ada İngilız • Frall5ız Jt1i • 
fakının da m:.ziye korJ:Ş"ması üZC• 
ıır.<len geçen aylar zaıi:r.d3 
Vısi Fr:ıosasının Almen,·a ile 
şu~u veya '>unu konuıŞtuğu. 
Alman.' J tarafından Fnın • 
sız donanmasının istendiği, dC • 
narı.!nar.ın yeriı't'C~ği, vcrınniye• 
!'t'öi ,.~ sa.re ba!ı;s!erı gün!~ 
devam ~rk!'n ingH!zlcre ka!Şl 
Vişide bcslrnmclctc olan aleyh • 
darlığın da tezaHirlcrı görühr.iiŞ 
oldu. Fransızlar bu TÜT. "ü hırstı· 
ır.et:n scbopl<rini gc\·en se~ • 
!erde arayıp bulm8kta gôjç!iilı: 
çekıınezlN. lşU? .ne.sela. 
Eğer 919 da Vcrsay mua!ıccf•Si 

A!rr.anlara zorla imza ettirııır• 
l:en şakacı birisi çıkıp da L<:ıYd 
Corc'a' - İngiliz Basvekili Efeıı• 
di .. üz rr.a~!\ıp Alma.oyanın ctııı· 
den ordusı.;nu, donanmasını alı· 
~-or.;.uııuz. l''Akat vn otş sene So~ 
ra bir gün gelecek kı İngiliz ıııııı· 
ralleri yenı Al!!".anya il~ konuŞ~' 
rak Alır.an doııan:r:~.:r.ın ycn1

• 

den vücut bulmasına razı ol•ca~· 
!ar. Almanya 10 bin \onluk gc!l1" 
ler değil, 35 L.ı tonluklar ) aptıf• 
ır.ak istıı·ccck 919 Haz,ran:nd8 

lngHiz B;şvekili ile böyle ~l~ 
edecek bir adamın fÖzlcri pe t 
tatm, tuzsuz gelebı!irdi. fak~ 
935 Tem!r'.ur.;nda İngiliz _ Alır. n 
dHiz •~la: ması artık l.ıir enırİ\~K• 
olmu~tur' ·on beş s<·nc sonra l~~ 
gihz amiralleri Alnıanyaya at\: 
İngiliz donanmasının '.;. 35 i 11 1~ 
betimle harp gen,ileri yapınJ 
müsaadesini \·eriyorlardı. J· 

Fransızların b:ına ne kadJr '., · 
:kek-,dikkri o vakit homen lıt;" 
oldu. • İng.hz doc tlarımız y2ııı· 1• 
yor., cİngiliz dostlanımzın f~~· 
sayı düsiineceklerini umit edLrıt• 
... vesa;re ~föi sitemlerde bulU!1~ 
dular Ötedenberi lngilizJ~rı. 
Fransayı müşkül me\·kide bı.:.1~ 
durmak istediğini iddia eden.. b" 
kısım Fransızlar için !6 J-!3Z1":1• 
940 felaketindrn sonra L•e İnı:'· 

ı ~ı;ı· tere alev!ıine nesrivatta 935 " 
liz • Aİman bahri ıliliıfı ıukr"e" ,. 
mc· ... \·e u.nt·tulmaz bir ~errf·8• 
olmu~tur. Bugün d~ Vişı Fr ns ·; 
sının v:ızi\ etinde kC'ndinı nıl.l ti 

göstermek için ellerini oı,c tııV 
ıok şöyle der gibi bir hai .,ar' e-

"c '"'P''·ı~• ıng lt re g - .... , .... '-.1 ... ... .. • - l"1"' 

çe1' se!cr 0galiplcr aras ııd::;ki frg 
.san:n Anupa k,ı·asında rüf"-1; 
zunu kırdıkça kırmı>tır Bı.. s.cstı'• 
mağlup olan Fransa da ister ~ ıe
mez galip tarafın dediğini dı!l 
miyc mecbur kaldı. 

Biri!"i.'Zi·"DEgqb 
~epımtzırı ~ 

Beşiktaşta 170 kU"' 
ruşa satılan kayısı 

kuruları l 
n:r l:arilm.iz anlatıyor~ cne:.;jt; 

ta~ta Köyi~lnde bir bakk&ıJ~: 
-uı~cz- ,ına g.ttlm. Urf1 ya~;,.. 
1''i::ı:t l\Iüra.kabe Komfsyonun, 78 
n:ırhı 183 kuruş oidu;:tı; h:ıldt: .;nJ. 
kuruşa yaz1h etiket lıaline ) /\ 
narhtan 5 l:uruş ck .. igl? ald.Jrr. 5,..ı.; 
caba kor'ıiı ypn rr.u nrırhı Y~rf~ 
tesbit ellnişt:r. Yok .. ~' Uu yı;.ğ 
vag~L dt>ğfl mi ldi?,.ı , k>" 
Diğer taraıtan ayn! bakalda 1 

Ü Yctırt , 
yl.!.t kurusu kllostı Y 7.,. • f,çl 
kuru ilzüm 70 kuruşa, ce-.: zlk •it 

t ·e· yfız yirnU kuruşa hem d~ e :Je 
·'er \,i 

sr.tılmaklacl'!·r. Bu yem.:;ı· !':i(,,'i.n 
Avrup:ıdan gelmiyor kl·:· ;1ıiJ11" bu kadar ııatuıh satılıyor .h 

kabe Komis-yonu bunlara d3 ıı:t· .. 
koyan~az mı?.> 



fon ~4.lda.i 
· .. içifı{DEKİ ' ' 
HADiSELER · 

ltiu. yu.ının mettn.Jen Anö.OD.nl 

Ajansı buUıeıı!erindeıı aluınu;;lırJ 

1 elhiı eden : Muammer Alctut 

1\\-rupada yine siyaısi ıbiır kay. 
na ma olmaıktadır. Stefani ajan. ı 
S;: en bıkfadiğine göre, 1talya 
B:aridve Nazırı Kont Cbyano, ı 
Torin.;''da Fransız •hükilmeti Baş. 
\Tkil muavini ve Hariciye Na • 
zırı Amiral Darlanla görii;m ÜŞ. 
tür, Görüşme, İtalyan ve Fran • 
S1Z miltareke kc.misyonlarının 
sııbah saat onda gelmiş bulun • 
d, dan Palazzo Madana'da ya • 
'!lılnnştır. 

A\man ~det Reisi Hiotler de 
BcrLne dönmüştür, Budapeşt'l!de 
çıkan b!r hükumet gaıcelesinin 
llcclin muhabiri Hitlcr'in bazı 
Abrnn ricali ile ve bilhassa Ra. 
Ybıta-g reıs1 Mareşal Göriıı_g ile 
tıiiı·üşıüğü bil<lirilmektcd:r. 

ALmıın resmi malıfi•le. ı:de, U. 
:Zak. arkta inkşaf Etmekte olan 
va yet hakkır.d.J. Ah"Iııınyanın 
toKta • nazarına da:ı- henüz •bir~-ey 
..tivl . munüştir. 

Bununla beraber, Rnyıdağın 

<!ün toplanacağı ve Hıtler'in )~ 
ili ıhtilıif karş:.sında Almanyanın 
ıı.oktai nazarını •zah «lccc,ği B<er. 
l:ııd~n Rador ajRnsına bildiril • 
IYıişti. 

UAKŞARKTA VAZİYET 

Dün, İngılizlerın Prens of Vels 
\'e Ripal.s harp gorniforinin batı.. 
~ıld,0 ını J apon r<>Smi tebliği ola. 
!ak ,,. uyucul.arımıza bildi.mriş • 
•·ı-. Ir.::iliz ıkaynakları da bu ha. 
ocrı teyit etmiş\ı·ııdir. 

\'uiien tafsilôta göre, İngiliz 
• rp gornileri Si!lgapur<lan çı • 
ka"ak. Malczyanın şark sahili bo. 
J u,;-ca seyrel.ın<''e ba ·lamı:ştır. 
Ç'aı!jaırföa günü saat 10.30 <la fi. 
In Japon deniz tayyarelcrinln hü.. 
cı ·-""" uğram~. bomba isabeti 
alon Ripa\.s birkaç dakikada bat. 
trı t·r, 

Prens af \''Pls z:rhlısına da bonı.. 
ba !sa'bet ct:miş ve gemi iskele 
lar~fına 'ba1ımı;.l;r. Gemi, yara. 
ıır.a rağmen. kaçmağa çalışmış. 
S3 da, tekrar hücuma uğra:ınış ve 
ln, s~kı· <ıa·!ırılmı~tır. 

Tokyo kaynakları, İngiliz filo. 
~una yapılan bu hücum netice • 
sinJe .King Corc V• saffı harp 

r.tm:s:nin di:' batm~tmasını muh. 
leınd gönıncktedirler, Bu hu • 
tusta henüz t.a(silıitlı raporlar 
nc~redilm«niştir. 

Jap~nlar şimdiye kadar hiçbir 
fcm. kaybe~c-diklerini !bildir. 
tıı~kt<di rler. 

KARA HAREKATINA 
GELİNCE ... 

1\ 'l\erikalıların c n yeni bir ha. 
Va ,.e deniz üssü olarıd< vücude 
&etırdıkleri Guan adasınm Ja • 
llonlar tarafından ımal eidlıdi • 
Cini :!ün yazınşıtık. _ 

Kı!ra Jıarekıitı hakkımla ,gelen 
ton haberlere gC:re, İngiliz kıt'a. 
ları Siyamla Malezya hudu.du ü. 
~<'rlr.tle kain Katabahru'yu ter • 
l<cdcrek, bu şehrin <:<!nubunda 
lc.p larımışla rdır. 

Hider, cePheden Berlin~ 
döndü - Amiral Dar • 
lan balyada T orino teh· 
r inde Kont Ciyano ile 
görüt tü - Uza)qarkta 
iki İngiliz harp gemisi • 
nin batırıldığını Londra 
teyit ediyor. 

... - - -- -· "'" -
J'aponJ.m-, 1ngilizlerin Hong • 

K ong müıdafaa hatlarına doğru 
biraz ilcrleınlşlerdir. Bu müs • 
ıahkem ane,1Jtli a1mak isti yen J a. 

11onlarla muharebeler dt-vam et. 
me'!de<lir. Bu m"'1ki denizden de 
:ıbluk3 altınıdadır. Bir Japon harp 
gemisi limanın açığında 6000 
tonlUk silahlı blr ' nglliz Hcaret 
gEmisin z.aptctııriqtir. 

Luzon adasının ı;aı;p s::h ıine 
cıkan Joı::cn1arın yap!ıklap ta • 
;rruzun Püskürtüldüğü \.,a:,iı~g -
torudan obild'ritmokted\r. Bunum. 
la bcr\lbcr, Japonlaı,n ?.fanila 
müstahkem nW\'ki;nin bulundu • 
ğu bu Luzon adasının başka kı • 
sımlarına da askH çıkardtkları 

za '1' d lıncktC'd•r. 
Man:la halkınrian 200.000 k • • 

şinôn taıı :iycs: yapılmaktı:riır. 
Japonlar Malczyada Appari'ye 

de askcr çıkamnağa muvaffak 
< ~uslardır. 

LİBYADAKİ HAREKAT 

İr.giliz ıkaynakları, Llbyadaki 
büyiik meydan muharebC',,iJı.n 
!kinci safhasının sona yaklaşmak.. 
ta olJuğunu bil<lirmeıktooir. Ay. 
ıü kayna!dara göre, Milh ,·erin 
zırhlı ku\-..·etleıi. çok cıddi bir 
danbe ycaniş ve yeni bir anüda • 
faa hattı arama.k üzere gaı'b<o doğ. 
ru çc!cilme-k mecbUTiyetlnde kal. 
mış!ır. 

İ:alyan kaynakları, Sotum böl. 
ı;esn.<le İı>gJ:z tazyık:nın faz'.a • 
lastığ:nı n Tobruk bölge~nd1' de 
19 lr>g.lrz tayy.ırbaün d,~ürül. 
düğiinii bildirmektedir, 

2000 İngiliz 'esitl ile Libyadan 
!talyaya gti.mekt.e olan bır va • 
pÜr, \·unan sahılleri yakınların. 
da btr İngi1 i.z d~niza:tısı tara • 
fından torplknrr.iştir. Ku,rtarma 
faaLydine devam c<l'lıııc·ktedir. 

ŞARK CEPHESİNDE 

Alınan kaynakları, şark cep • 
·hcsinde k.ş seferinin durduğu 
mı bildi~mekted.r. Rusların mev
zii tnnr.ı·u-.1:ları JlÜSkürtiHmüştür. 
Almanlar daha müsait k~ 

menilere c;ekilr.'oktcdir. Alman 
tayyareleri Rusların askr-r tep. 
ıulı&larını, harbe hazır zıı•hlı a. 
rabalarını \'& hava .meydanlarını 
boırJbardımana devam etmekte. 
<lirler. 

Ruslar, Tikvin'den maada O • 
rel'in ~arkında Elets şehrini de 
geri almışlardı.T. 

Londradan bildirildığine göre, 
Moskovada 20 santimetre kar ve 
~ıfırdan a~ağı 20 derece soğuk 
,. ardır. ::lı1o~kova ile Kubi<ef ara. 
sında soğuklar 34'e iıımi!;tir , 

:>1USOLİNİ ROMANYA KRALI 
İLE GÜRÜŞTü 

Romadan bild.ıildığine göre, 
Musolini Venedik sarayında Ro.. 
many.ı Kralı Mihail ,.e Valde 
Krnliçeyi kabul dmiş, kendile • 
de uzun .müddet samimi b'r has. 
bihald,~ 'bulumnuştur. 

N:ısıl Pastör öliiıne meydan okudu ... Edlson dünyayı n u ra ka. 
\'U)lurdu ise dahi milhcndis (JOIL~ SHAW) da Okyanusları 

kudret ine esir ederek medeııi yet tarih inin sö nmiyen bir m'*'a· 
lesi oldu. 

Bu Akşam L A L E de göreceğiniz 

DENiZ KARTALI 
Şab eseri 

DOUGLAS FAİRBANKS Jr. - rıtARGARET LOC\\ OOD -
GEORGES BANCROFT'un kudretlerilo yaşattığı şanlı bir ta
rih ... time şeref tacı giydiren c.şsiz bir harikadır. Lıitfen numa
ralı r erlerioizi evvelden kap atınız. Tel: 43595 

~--------------------------' 
Yarın 
Gece 

Sinema- ~ 
sında ~~ 

Fevkalade GALA Müsameresi 
Giizcl •esi ile biitün d üııy ;ıy ı te~lı ir eden 

ZARAH LEANDER 
~ S C\'Cll bir kal bin ıztırap larını, SC \ 'CU bir kadının heyecanlı 

h ayatını gü.stcrcn 

KADIN SEVİNCE 
( Der Weg ins Freie ) 

Büyük a*k \•e ih tıras filmi:l de harikalar yaratacaktır. KADIN 
SEVİNCE b u sen~nin u nutul mıyacak S üper Filmidir. 

Yarın eece için yerlerinizi ev vddcu tııtuıııı" Telf: i9369, 
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Libya'da İngi
lizler garbe 

ilerliyorlar 

Japon baskını- ! 
nın ilk muvaf

f akiyetleri 

HARP VAZIYET/ 
c ı inci S•hiıcd•n Lle~•ml 1 Amerikan ha\'a ve denız kuv. 

yada:.; i'.li'ı.vcr ord~s'1nu kuvw~ . ,·etlcr;nın bunda!l ı.or.raki m~ha. 
lendirerek l\.fısıra karşı daha ge- \ rebe ;1 are!ketıleri biDıassa Fılıpı11 
n;ş O!c;üde t.aarruzda bulu .ası ~dalarmdakl ü.slere dayanac~ • 
hatıra gelebılir. tır. İrrgiliz hava ve deniz .kuvvet. 

Pariste Al
manlar mit
ralyözlerle 
öldürülüyor 
Londroı, 11 (1\.A.) - Pad.s so

ka.idarından birinin kôşes~de, 
Salı akşaın•, bir Alır.an rr.<i. .. g:ısı
t1ın m1tralyöı?crle hUcuma uğ'rn 
dığı sOylenın .. -'.;.t.etJir İki A1rnan 
.:t.skeri öldilrülmilitilr, D~cr Al
ır.an askerleri mukabele c~r Jt,;ler 
fak.Ht hücc..m. ('.c~tr.lt"r k~rrağa 
'lll!\"Sff:J~ <ılmu~li.irdtr. Sc.n h.,ı!ta 
z<ı.l1ı.1da, lıüyuk bulvar1arda ge
zinrn \"E.>)•nhut Pu.ris kı h.velerinin 
önünde- otur~ Alınan EJba.ylan 
da rnitr~lyö:ı a~c-..;leriyle öldürül
müşlerdir. Bonb;ıI:ırla da S'.ıikast
ler yapılım.ıtır. 

• 
Çinliler lngi-
lizlerin yardı
mına koşuyor 

Loruira 11 (A.A,) - Elvil!Ung 
Standard gazetes! yazıyor: 

IJaşkı•mar.dan Çan.Kay.şek, 
Hong • Kon.g'a taarruz eden Ja. 
pon tü.m{"nfoıine karşı bize yar. 
dun içni :,,-; bir cephe kurmak • 
kdır. 

Çin generali Ho. Yiıı.g..ching' in 
l:umandasır.da bulunan dördüncii 
orou bu har< keti yapma'ktadır. 

Çin orduları ehemmiyetli bir 
rol oymyı>bilirler. Daha şiar.di • 
del'. sayı.sız ~telcrle kun·etlen • 
dirilmi~ yedi Çın ordusu, J apon 
km-vetler:nin kanadıooa birer 
çıkintı noktası halinde ilerlemek. 
tedir. J aponlar bu telıl:keyı esosen 
r.zımsamadıklarım Çin cephesin. 1 
ae bir milyona yakın asker tut. 
:makla göstermi>lerdir.- , 

Amerika'da 
beşinci kol 

avına başlandı 
Vaşir.gron 11 fA.A.) - Harlıi. 

ye Nczarctınin :,,r tebliği bildi • 
r.vor: 

) aponların S:ın Fernando şi.. 
malin.de Luzon'un batı kıyısında 
yaptıkları ilk taarruzlar görünü.. 
~-e göre d·ü,\ımana a)lır zayıat ver. 
dirilerek piiskürtühmıüştür . 

J aponlar ayrı:a adanın şimal 
kıyıları boyunca da 'baŞka ihraç. 
!ar yapmışlardır. 

J apon taarruzları ehemmiyetli 
dmiz kuvvcllu-i ile h 'maye etli. 
leıek <idd·etle y~pılmaktadır, 

7 ilkkiınımtlaı:b~ri Havay ada. 
larında hiçbir !'arı-ket olmadığı 
h;ldirilivor. Dün ak<am Seattle 
istikametini göstel'€·n yer yer ya. 
kılmış ateışkr;n sôı>dürülınesin • 
<len \'~ bulunmasından sonra Bir 
leşlk devletlerin bı. t ı kıc;·ılarında 

ibeşinci kol efradının ararunası.na 
ba.şlar.mtı;hr. Pazar ak!;amından 
itibarfn d<'ğu \'C batı kıyılarının 
mfrdafaasııu zıyadeleştirmek için 
tedbirler ahnmıstır. 

Han kuvvetleri, diğer kı)~larda 
Gıe~hangi bir taarruzu ka,.,,ılıya. 

cak surette yeniden birliklerini 

Londra 11 (A.A.) - B. B. C.: 
Britanya kuvn.tleri Ortaşarkta 
mühim munff~kiye\ elde et. 
ınislerdir. A1rnan ve İtalyanların 
mtlstahkom :ne\·kil olan ve bir 
t"yyare meydanı -bulunan Eladem 
tle geçrilım:ş, Tob:ruk mWıasara. 

dan kurtarılmı.ştır. Gen{'ral Ronı.. 
mel acde garbe çeklliyor ve ani .. 
cı kuwctler takip haı-c.ketini ya. 
Yaşlat.n:~a çalı~ıyorlar. İngiliz 
k.t'alan şiır.di 80 kilcnnetre garp. 
!e Akroma'ya dogru ilerliyorlar. 
Baroiy a • Tobruk arasında temiz. 
leme hart>keti dev21n ediyw. Gam.. 
·bot'ta büyük levazıan Jıasara uğ. 
ramış, 27 tank ve bir tam:r atöL 
~·esi ele geçirilmiştir. 

Eladem Almanlar· 
dan geri ahndı 

Lcndra, 11 (A.A.) - Londra'nın s&· 

l;ih'yelll rıolıfillerl, Tobruk Ccnu· 
bunda Eladcm'in İngillı kııvntleri ta
ra!mdan alındığuıı blldi.mıek.t.edır. 
Tobruğun kurtulına.~ı arL.~ bir emri 

\•ilki olmuşh.:r. Ro-r.mel esaslı i!eı9 
fusünden ınar. ·ı.•r. l:::ı.lmı~t:r. 1'obruk .. 
Klatlem Doğu hattında dü.']manın <-lin .. 
de kalan müstahkem me\-ziler, :ti.fısır 
1'aududu üzerinde ilard.ia, Halfaya, Sol
lum \'e Ghirba"dır. İ rı.gil~ kuvvetleri 
Rcn:::r.cl'in ka:ıatları üzer!ndeki taz ~ 
yik.lcrL'Ü ziyat-~le · ır.ı"ekl.e ve g:tttk
çe Bauya doğru d&ha tiddetli tazyik
leı· yapınaktııdır. T<>bnık Inglllz kuv
\·etleri !çin bir mall.cmc ve iaşe iı.ssü 
olrnu;ıtur. 

-ô--

iTA:.ı· .. \Dı\ ,\.!\otERiKA.11{ 
MUBABİRIXRiNE ZORLUKI.Alt 

Vaşington, 11 (AA) - İtalyon 
1n;:kan11ırı, İlalyad~ki Ameriıkan 
ıtıuhabirlermin te!efon ve telgraf 
ınuhaberatt kolaylıklarını kaldır .. 
m4lardır. 

j APON PARAŞÜTÇÜLERİ 
Maıııillıı, 11 (A.ı\,) - Manitla.'ıun 

320 kı.l.cnı-t:tre Şl.ı:nallııd~ \"~nd•da 
düşman paraşütç lll'rı yakal~:rımı.stır, 

King Corc zırhlısı 
( ı ıncı Sah~tcdcn Devam) 

Ripalı ve Prens of Vels zırhlıla. 
rından 600 • 700 kişi kurtarılımş, 
b unlar Slngıı.pu"a varabil.miş l er. 

di'r. 
Londra 11 (AA.) - Prens of 

Vels ıırhlısıooa bulunan Uzak • 
şarktaki İngiliz donanması ~ • 
mandanı Amiral Toonas Filpıs den 
şimd>ye kadar haber yok•ur . 

Londra 11 (AA,) - Röyter a. 
jansınm dcnizcıl:k muhabiri bil. 
diriyor: 

Prens Of Vels ve R ipals harp 
gemilerinin ba~ması yalruz do • 
na~·ma ir!n <ioğil, Uzakşark<taki 
.ası..eri durı·m ir'n de büvfik ka. 
\'ıntır , :Bu gc,miltr herhaıı:;i j a • 
PC:!: donanma si",. boy öl01_ıı:cbi .. 
lirlerdi. İki geminin nasıl battı
ğına dair henüz fazla ma•!lümat 
yoktur. Mürettebatlarından bir 
'.Jcı•mının kurtarıldığı tahmln e • 
d!\;vor. Şimdi İngiliz <ionaruna • 
sın da hizmette ve inşa ha ı nde 
19 harp g<'mi:si varoır. Bunların 
nra<ında kırkar bin tonluk Lion 
ve Temer2ire 1943 te, diğerleri 
1944 de bite.,ekt'.r. 

taksim ve tevzi etımc<tir. IPl.iUt Şef'in m&b'us-
Bir A"!erik~n !uğ • ıara ziyafetleri 

Amırah oldu Ankaradan b:ldir ldiğine göre 
Vaşin,g'ton 11 (AA. )- Bahriye R e:sicumhur İ9met İnönü her se-

NE!'larotin'.n bi!dirdlğine gör e, ne mcıb'u.olara v<>mıokte olduk • 
luğamil'al İsac C8mpell Kid, pa. ları mutat ziyafetlere bu ayın 
zar günü Pörl Hat<bur'a yapılan on beşinden sonra baslanacağı 
taarr uz esnasında ölınü:;tür. :ahmi:l edllmektcd'r, Gffrn se. 

Mll.,arlarca tahıl· n.ol<rd: oıduğ_u gibi mi:ıb'usıar 
J kısım kı.sım çagırılacaklardır. 
sat ııteadl 

Londra 11 (A.A.) - (B.B.C.) 
B. Rırzvelt silah yapmak için sar. 
fedihnek üzere altı bucuk mil • 
yar İngiliz liralık tahsisat iste. 
miştir. B u büyük tah;'.sat sarfe. 
ıc!ilecek ,paranın birinci kısmını 
teşkil etınwktcdır, 

Lorıdra 11 (A.A,) - Hükümet 
harp ma~rafı için 1 an!lyar İngiliz 
liralık tahsisat iskmiştir. 

Bt:Z\'ELT'İX ('A:-i KAY ŞEK'E 
~IES.\il 

V:>ıiington, 11 (AA) - Hari'()iye 
Ncz:ıretı , Çun;klug'dekl Am::-r:ka Dir
leşlk de"·Ictıeri büyük elc;Isl t::ırafm
dan ~tar~'al C:.ı.n - Kay - ge;~·e ,·e;-i
lcn Reis Ruzvelt"in me::5aJır::ın :nctn! ... 
ni ne:reL-nfştir. --o----

N EVYORK L bL\XINA 
MA\'İSLER KONDU 

'\taş:ngton, 11 
N=-"., .er.. Xn·~ .l.. ~·a c.\:. r ...... 
ır: a:ı.-!n1er kand ... ,.:unı,,ı b.ldlnrJ~t :1·. 

General LGtll Ak· 
P'Dar ,ehrl izde 
G ümrük Muhafaza Genel Komutanı 

Ge11erat Liltıi Akpınar bazı tetkikler. 
d=: bulunrr.:ık üz ... re ş~l1rimJze ,;et niş· 
tir. 

enzine i spirto 
karıştlrllacak mı ? 

Benzine i.spino karış'tınlınası 
hakıkır.daki te•:<"klcre devı:m o. 
lı.nm.~lttadır. Yılda ım"mkketi • 
,ınz:ldc ıstihsal olunan 5 ... 6 bin t;ın 
ispirlvti:an bir kismının b<:n7.İnı? 
karıstırı'.masının mümkün ola • 
b ikc ği toS'oit edilmiştir, 

İskemle ile yaralad ı ! 
Sütlicedl! pay mahallinde· Cafer 

ile Eyüp imıtııde iki kişi ka\'ga 
~t:mışlcrdir. Ey;i-ı El.ne geçiroiği 
bir iskemle ıie Caferi ba,:ndan 
,, . !.io~-·· !Ş yaralı E.,, :ıu ~.a..ta .. 
üesin~ kald:rılmı§\14, 

(l:Ja,?T.akaledcn LeY"B.m) 
mıya, büyük kuvvetler bulundur
ınıya, sıkı ' '" cesu r davranınıya 
ihtiJacı "ardır. J apon taarruzu 
karşısında Am crikaya n azar an 
İngiltereniu daha çet in bir du· 
rumda bulunduğu aşikard ı r. An
cak baı.lırnn harp bütün diinJa
yı kendi ~atlıı içine alnıı ~ \ 'e tas· 
fiyesi y ıllara bağlanım~ bir harp 
old uğu için hatta .Japonlar bir 
g ün Hindistanı dahi btila ve 
isgale başlamak va:ziyet ine girse· 
l~r dahi bu nihai zafer ~in b ir 
ölçü olarak ele alınamaz. 

Amerika •·o İugiltercnin nihai 
h.aı.ırlıklaruu görmesinden. ) üz. 
terce parçalık donannınyı denize 
ind innesinden , on binltrce tay. 
yareyi hıı,·aya sa lnıasından, otuz, 
kırk, elli bin diye sayılacak tank
tan , zırhlı toplan ha.rp ı.ahalan· 
na dökecek hale ginnesiııden, 
milyonluk orduları cephelere ge.. 
tirişlnden sonra nıkua gdecek 
çarpışmaların ertaya çıkaracağı 

neticedir ki hakiki • aferin kime 
ait olacağun meydana koyacak. 
br . 

Son·et Rusyaıun J aponya kar
<ısınd~i \'aziyetinin ne olacağı 
> 
henüz ınalıim değildir. Sc>\·yet 
Rusya h arbe müdahale ettiği, 
Ça1'g-Kay~~ck ordıılan talim ve 
terbiye \'e lcçl!iZ edilebildiği, A
merikan \'e İngiliz lına, den iz or. 
duları Pasifik'de hakun b ir dunı· 
ına girdiği gün Japon) an ın ne 
hale gireceğini tasaV\•ur etmek 
de pek güç değild ir. Yalnız bu 
ınao:zıımenin islcmi)·e ba~l aması 
J apon odalarını yerinden söke
cek ve P aslfik'in ka'rına indire. 
cek bir atcs , .e tahrip kudretini 
iktisap edebilir. Bunun i~indir k i, 
şimdik i h alde ne Japonyanın ak
tif haline \'e baskındaki ilk ınu
vaffakiyeliııe bliyük bir değer 
verıncnin . ne d e ingiti z , ., Ame
rikan kayıpları ka~ısında h a) ıf. 
lamnanın sırası gelmt..>mişt ir.Kat'i 
bükme varmak için ilaha çok za. 
mana \ 'C daha çok dkısların or 
taya çıkmasına ihtiya~ "ardır. 

FT J:" "' '7.ZE T BEN iCE 

İngıhzlere gore 
(l ır.cı SanUedcrt Denm) 

düşm;ın gemisi hasora ı.gı· •ılır.~ıı:. 
M&ICQ"adan b d1rUd.ia:w.e aöre. ja

ponlaT taknLen .s:r..g;..4)ur ile K<.ıta

b:ıhru ar~.;ı.da y;ı.1·1 )'•ld.:ı b\ilunan 
Ku~nton'a a.,,,.ker çıkannı 1ardır. Fa ... 
kat Singapur'da ncı}rcdilen resmi teb ... 
!iğ İngiliz mevı.ilerinir. sal;lam olarak 
durduğı..'tlu bildirnı.t:kiedir 

D.gt~ tar a:"dan bUyUll bir saha 
dahil.inde şlddetli tııuh;ir.;bcler olma
sma rağmen hudut taaı·nrzdiJ.n rta.sun 
bu wırr.~tur. Prens 01 Vcl> ve Ri
pals harp gemllC'r;n1n tatması ağır 
bir darbe o~masına raca1t'n \·~z.:yetin. 
Tokyo'nun bun<l:ın bir kaç hafta ev
\·el harp kab.i.r..cs:nl tcp?<..nrr:ai;;3. dayet 
ettiğl zaman daha JeD& oldı.•t:'J Singa.. 
pur'da söyleniyordu. 

1\1;ilün1dur kı, iJu. $Irada İngiltere 
Uzak :;ark füosu ı.n. c:\H' rd• bu· 
lunnnıyordu. 

'\.Taşington'da Re:s Ruz\'rlt ,._:·•J ola
rak harp kabincs:n1 toplantıya d&\·et 
etrr.iştir. l3 anamericajn Höriciye Na
zırlarının toplantısl Sonkiınunun ilk 
ha!t::ı.~ında Rio - J• - jar.eiro'da ola
caktır. 

Almrnlar kış için 
yerleşiyor 

( l ıncı Sah:fedcn Devam) 
ni.n -iıddeti neticc>Sinde t-.asıl olan ye
ni faaliyet safhası U:;erlne Alnıanya 
tarof1r.dan kış mM·2ilm1 de\rtmınca. 
bL> ıı.k. m . .kyu -ta sc\'kJlceyşt planlar 
tatbiki düşün!llmemc-kteı!.;. 

Bu itibarla BerHn askeri rne~afili 

son gün.erde ilk hatl3rda Y:l.Pt1an t~
dlllerin v e kış mevsirr.intie yz.pıl:ı.cak 
olanların Jnünhasıran tııbiye\·i bir c ... 
hen:n-.!yct arzedeceği :ısöyleruı~ekte
d:r. l\Inhalıt hareketler sahası dahi
linde ınüdafa~yı 1tcılaylaştır&.cr 1< mev
zı:cr i l'"":ı edt'ceı~tir. Dfğ,..r tarafta.o 
Heri ha.tlara glr.niş \"C' g:ı.yrl' n1üsait 
~arlar içiııtle k::ılm4 olan Alr.ıan kuv
vetleri evvelden tesis edllen diğer 
hatlara çekileccklcrdh·. Araı: şartları
nın müsait olduğu yerlerde Ye dils· 
man topraklarındaki ileri mevzller de 
d aha ilcr.ye alın:ıc.-a!-.tı.r. 

Sultanhrr.et Bir!nct Sulh Hukuk 
Mal-.kemcsinden: 941/!44 

Da\·acı Cenap veresesi laTafından 
Hasa·1 altyhlne Çc-mbcrl:t.aşta Babı
hl.ınnyun ve Nu:·ı.:osmanıye cilddes:D ... 
de 194 \·e 6 No. iı Çembcrlita:z ha:n:ı
m1 ile altınCa1il dı IIB-' nlr.rın şuyuı.; .. 
nım iza~cıi h .. kkındakl d~\'ad:ın do ... 
Jayı hissedarla--rdon olduğu ıınla~ıhın 
Çe:nhEr:.t'ita Çeı;;berlilaş l-1Arr:nrnı a~
tında 212 No. lu dükktında Ylırgi."n'n 
ikanıetgolhının ·11eçhuli;·cti h:ıscbiy!e 
ilanen yapılan tcbl:gata ragrr.en rr.ah
ken1eye gelm<'diJindtn gıyabında. jc
ra kılınan duruşın.astnda: 
Gıyap kararının 15 .sün n;uddft-

İngilizler,. bahara kadar Kaf- \ ler:le beraber ış .görm~ içi". ?e 
kasyadan bır tchlıke gele:ıışece- I burad:ıki. ü:;ler çok oııcımlidir. 
ğini düşüncbilirltr. Orta Şarkta •bu bakımdan bu adalar iyi rr Ü • 
ve llindistandalci ordclarını. garp. dafaa edilmektedir. 
te Mısırın ''" şarkta Singapuı·la 
Birmanya \'(' Ilındistanrn s .. \ga
sında kullancak duruma girınl§· 
!erdir. 

So\-yetlere gelınce, onlar da bi
raz ilerledikten sonra dur~caklar, 
'Moskova ve D<ır.cç ha«zasL"t em. 
niyete alarak bahar için yeni ha
zırlığa koyulacaklard:r. Ancak, 
Sovyetler Uzak Şaı·ktaki lıaroe 
karı~mak için elver41ı \·azı;~:e 
girec-c:klerdir, Bu, Japonp i;;n 
epey~e fena ol<caktır. 

2) Libya cephlsinde: 
İngiliz ordusu Tobnık - B.relgo

bi kesi."Jlinde dayanan Mih\·er or. 
dusunı.t cephe taarruzlarile yen
rr.ıye çalı~ıyor. Alman kurr.anda
nı, İngiliz ordusuni.1 .1yalamaktan 
geri kalmıyor, Artık !l!ill\'E'l' or
du.;u, yeni bir Mısır seferi için 
kU\·vetler.ır.ciye kadar zııır.an k~. 
zanrr.ıya çalışacaktır. L:byada kış 
ır.e,·slrr.i harbe dvcdşl;dir. So\'· 
yet e<:pheslııde büyük taarr.ızlar
dan ,·azgeı;e:ı Alrı:an Başkuman
danlıi;ının, Libyada da baharı bek· 
liyeceği hatıra gelerr.ez. İngiltere 
Uzak Şarkta da harbe g.nnijtir. 
Artık Mısırı müdafaa için Uzak 
Şarktan veya Atlas denizinden 
dor.Jnına, •büyük lıaYa , ·e kara 
kun·(·tlcri getiremez. Bu ba.kın:
dan Almar.ların Libyada ,.e Şi
md; Afrikada yeni hareketlere 
girişmeleri kuwctii bir ihtimal. 
dir. İngilizler, bu ık:nci Libya se
ferini, çabuk bil nr.i. olsalardı, 
bugünkü durumları Uzak Şark
taki harbi b~rmak ıçin elbet 
daha elwr~li bulunacaktı. 

3) (;zak Şark cep!ıclcrio dl~ 

C - Sin;:apııra •ka~ı Japon 
r.r:den İngi?:zler ale~1hine bir ge 
L.şme almıştır. s·yama g'ren Jo. 
pon kuvvetleri , B:rmanya udu. 
duna u~rlemış ve Çine- yardım 
ıçin kullanılan Birmacya demir. 
yolun.ı kesmiştir. Artık Si ·am. 
dan S i.ngapura :nen oon;ryolu 
Japonların el'ndedir. B.nmaeya. 
deki İnglliz ve yerli ktıwetıcri, 
bundan sonra .ancı."lt taarruzla 
S'vgapur müdafaasına faydalı 
oiahilirler, Japonlar Birmar.ya 
lmchdunu kapamak ve S:yaındat 
MalEzyaya kara \'E doouyolu el.. 
de ·'tmek işinde -.r.urnffak o:muş. 
ltdır. 

Uclı'Zden çıkar.ma yolıle Ma • 
le-,yaya ayak basan Japon ku•·· 

,·e~leri de Pattan.'dc koprut ı tu t 
tt1 Ktan scnra ceı.~ba S.n;;2p\.l-ra 
cir.ı( ru : lt rlc.mışlc r " L L?•er: 
gı:r! atmış!ardır. Çcl{:& r: lr..,.il!Z 
kı-v\"\:lleri Katab~'\ru ct ... ubur~a 
~ekrar toplar.~·• l:rd:r Fakat 
ing~!.ıleri~ bu"'"'."!~ sonra s·n ... 
ra S:ngapur TJ"l"ı.: .. u:/" K.C'm mt"'\• • 
ldine çeldlmeler- ,.e as:l .müJa. 
faayı m" tahkcm "'"'"' erde 
"·aprr.aları b kehch·t;r. 
• Japon çıkarınas na karşı ccn uıbi 
Çin s11larında d·1ı..-;at> ir gib do. 
rnr.m: ~:. Jarrın 'UJ-·: c.:r.:-Ier.nın hü. 
cum'.1r1:ıa ğrr.."'11t~ \-~ lkı harp 
gCID.~1 ktJı.·lıeL~ ,t r. 

GöriHüyor kı Japonlar ıbu Ç' • 

l<anna hareketi::>de de rııuvaffa.k 
olrr.uşlardır. Biz n fikrinı:ze gö. 
re Hirdistan ordt:sl.!~a İJİl'yL•'< b:r 
iş dü~üyor. Bu <la B:rm~cy:ı t u
duduııda tcplaf" ·•k n Ç " ac..ı. 
lari le mntAz o. u ·~·erer k Siya. 

a _Japonlar, Jap-:ınya adala- r.a <k":ro ill\rl<>nr"'t r :;>;'.al~ .t. 
rının 4 bin kılon:etre k.dar cenu. Jqıcl' kua ere! "ı u, S ng pura 
buna dü§en Wake, Mid\\ay \ı! iıı<n l· •a ve dcrr.r Y'lilc S,>am 
Guam adalarını almakla, Amerı- Ye Hindiçinidek' ı.i '"<' da,t'a>ı • 
kan ha,·a ve denız ku\·vct!erini maktan maıhru:"' , tırne!ct r j,,.gı . 
üç önentli üstc:11 ;l)ll"rr.~şl'1.rdı: Bu Lzlc.r bu.:o.ı y2p. :...~.ı:ııL'> ..... ~. Sn • 
adalar bölgesinde Ameı·ikanın il"!'' •ıı cdk :Y• J ,._.ı ır •· ult•r • 
iş.r.e yaramak üzere Ha\•ay aoa- lar B·~ lan oo.r.r. J .. p :.a yal. 
ları kalm~tır. Eğer bunları da n:z deniz kuV\·ctc'.n Sir"gaFura 
alırlarsa, lıır.nci hedefe erişmb :ı..ar-ı b:r.şey yapamn • Ccnı:ıbi Ç!n 
olacaklardır. Bu hedd, ılk yazı- t ıdcn;zınde hak!mhTt t.mı·., et • 
mızda söyledıgtmiz ü1ere, Ha,·ay, 1 ır.<.-k, İngrnz ve İum rikan h.va 
Midway, Wak , G ı.am ad larında ~-e denlı: kU'\"\'f'\lcri iç.n g:iç b.r 
~uıuı~a~ Arr.erik:u1 der::z .'"~ !ı1,a-\·a iş dt:JJ dir. 
uslcrını ele ge\ırrr.ek, bO).t •. kle , ______ ....; _______ _ 

Japonya ccnt:lıwıa düşen Garbi 
Pasıfik dcn'zindc Arr.crik~:ı hava 
ye deniz kun·etkrinir: ır.uharcbe 
kudretim yok etmekl.ir. 

i:ı _ Sıngapura giden \'C Cenubi 
Çin denizincl<>n gCÇ('n yolıı Japon 
üstünlüğlinde bulundurmak mak. 
s dile, Japon kuY\'Ctlari b'1" ta
ra!taıı Çin ahilln<le Hoı g-Kong 
İngiliz üssüne ve dı0cr •arat• an 
da Filıpin adaları gnıpuna taal'
ruza de\'am edi)Or Japonlar bu 
hedeflerinde henüz munffak o. 
lamamı~lardır. Hoııg-Kor.g•da in. 
gillz ,.e Filip:.n adal~nndaki Ame
rikan ve yerli kuvvetleri dayam. 
yarlar. 

Belediye kömür bayi
lerine dikkat e tmeli 

(1 ınc! SJh.4eden Devarr:) 
san bir odun tical'!'thanf"Sine gittinı 
E:;c·Il~ gôrtlüm kl bı.;, tic:!.rt!'lhane ~n.

..nu· 1 .·ın itine doktlJl!ü konlilrden 
ruı.~-a k<.losu üç kuruilan ;yarı yarıya 

çarr..uo.' ve topra.k k ; ~l!t kok kömtirii 

satıyor. Hem d~ rr: 4 ter!yi canınız 
isterse, diye azz;rtamr.ktadır' .•• ~rec-

buren kOmi.ırleıi aralı."t)'a yükletUğim 
halde almedan gert döndum.> 

SON TELGRAF - Belediye Koo. 
~ratlfinin kendi ismin! \'erdiği yer. 
!erde nümune olacak şokilde l;i, taş· 
sız, topr3ksız kömür satırası 15.zım-

dır. Bu şlkayetlecin ehemrn!yto\le tet. 
kik C!dilmeinl talep e<ler1ı. 

BU AKŞAll 

'!'..,___.SARAY Siaem&1mda 

Kahkaha •·e Şarkı Kralı 

EDDI KANTON'un 
!141 d e çevirdiği en son Filmi 

ALİ BABA 
KIZLAR 

PANSiYO MUNOl 
TÜRKÇE SôZLO 

\'O İngilizce orijinal şarkı lı 
komedisini ı:örnıeğc gelecek 

•e)ircilerin kahkah adan bay ılmamak için tedbir ittihaz ve ınil· 
sekkin tedari k etmeleri rica olunur. 

Yerlerinizi enelden aldınnız. Tel: 41656 •••• 

BU AKŞAM 

ŞARK 
SiNEMASINDA 

Birleşen 

EN ŞEN VE EN G ÜZEL 
K omedilerin Kahramaııı ... 

HANS RUHMANN 
ve Dilber.... Zarif 

HERTA FEILER 

Kalpler 
le ilfınen telıl~.).ine \·c muhakrmen.n 
de 13/1/94~ S"lı gilnll saaı !4 e U~!
kine k:ırar \·er-ılmiş bulur.duğund.uı 
ilan tarihinden ltibıtrcn 5 &ııun znf:n
da ~tiraz etmedi! \'E" o gün ve c.ı saat
te mabkt-mede hazır buh. t .ı ı ı ı h !
de ınuhaketnfS!nin gıyabınııa icra vo l 
intaç olunaca i ı:ı oh:.nl.U'. 

BlRİBİRİNi 
LAR .... 

( H auptsa che glücklich) 

ARIYOR.. KA YBEDiYOR... Ve BULUŞUYOR-

KALBLERİ ALDATARAK F.CLENEN AŞK .. ~ 
BAŞ DÖN Dtl'RÜCÜ BiR MACERA .... 
ŞEN ... EGLE.'fCELt.. BiR FİLM 

Yerleriaiı.i eneldea aldmsım. Tel: 403SI 
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içimde heyecan var. Sanki" Mukaddes Balta,, 
bana uzatıJacakmı§ g ibi korkuyorum 

CS.Uı Ku~) lokantasında çarça
buk ,'jemek 7cdık, romsçna !C!'dum: 

Tı er- tJJn ~ .... :ı• oı:ı birde mi ka.I
kı;yor'' 

- Evet. 
• - t> tı.ılde bh'lZ sonra ben OOama 
gıd<>yım.. . K.çük valiıımı a layUll ... 
Dlğrr ~r.ıı odamda btral<ayun, 

- Ne o? Tek ar Nevyorka gelır:ek. 
yel ndc ır..:.slnlz' 

Busbu!Un ayı ılın:ı.k ı temiyorum. 
Hele 1Jir ıtcre b.tH zamt::J1:m olan ~u 
i>Jr yı V"şingtonUa. gcçireylın. Bu 
rnnq,.a t zarfında 1yire aL 'J:$:0.bUir~ek, 
o zar;~ao. burar a.n eşyanu aldl'rtmm. 
$1mcliJ k udOJnı tan1ami) le b:ı.rakmak 
J..,,tcmcm. 

-- Pek aırı. Razıyım. Ben sizi saat 
on<! oiiyllk ista.yond:ı. b•k erim. is
te™'" z odanıza geleyim 

- }(ayır İsta~yona berı yaln1z ola
rak gelirim. Siz zah."?let ef~eyln .. Be
J!l lstaayonda bek.eyin 

Bu suretle toz eşett1< k>kantndaıı 
ayrıldık. 

* Od:.ma geıdim . 
İçimde garıp bır heye .. rr \"ar. San.

k.J 1\tiste:r IIi.sso k::ı.rşınıa çıkitcakmış, 
b:ı i.i "Mukadcı~ .E ı .ewı uze:ıta
cak .ış fibi korkU"yorun1. 

İlk işım kiiçfJk vaHz . doldL-mak 
oldu. Çünk b~nım •)lu rnddes Bal
ta..'11> <! bu valizb kopailında glzli. 
dlr Ben ba. ~ blr yere a:iclt>r.ıem.. 
Balk "Ol bu: ada orralı:r. ak, beynimi 
bırakıp g1tmek'e:ı. r •k zdır. Eşynnu 
çc:rç•buk baz !adım. 

N ç•n korkuyQrun.,. 
Mıster His,o benı'll ne a.u tla. bu 

aey •e çık.tığımı bil::.c. her ~eJ en 
once benı tebr. et.ne: 1 l~ . Fa- 1 
k..ı• ndl ona h • t anJat nak k bil 
degtl Çilnku o. arlısı T :nson ı rop an 
bır erkek olarak tan n . 

BeL 1 de çapkın<!.-.. Klmbıli.r'I Hem 
de çok aşın çapkmlard.ın olabıl.'!"1 

Ukin çapkın 1 r e k • hJç ... ır zcı.tn.J.n 
bı'" kadın ıevr ıez ı"' NihQ-yet onun 
cı... oır kalbi ve a.şk hakkında bir ta
k rn drışünttlerl, inan ,1ları >laınaz 

='· 

Ne olW'Ea olsun .• Ben oııun C•ım
b\: ·reisi v:!ionun yeğeni oJdot"'t<lla ka.. 
niim. Bunu bir çok kinıeelerden de 
işittim. Son gelen ırıektup tamamiyle 
Cumhıırreisfnin im.tasını taıı,yor BU 
derece sahtek~rJ:k olaJTLilz. 

!'leden korkuyonım? Hiç .• 
H .. p.:.Shaneyı.· gltm,yon:-n ya. Va

,!:nçton da N'cvyork gibi büyilk, nH>de
ni bir ~ehir. Oı:ada umrr. ... d·t;ımı bek
ıemcdlği~n m.Wıascbetsizlikler1e }t.arşı
Jn~,rsam Ncvyorka ddnmen1e hıç bir 
rnrı.nı yok 'frene atiar geiirlın. 

Bu düşüncelerjc vahı.imi aldun . , 
Ve ~lister H~SQ·yn kısaca bir mek

tup yaz.arak ocıa.-nı kiUt.lediııı .. Anah
tarını cebime k')yd n. 'Ii!Soya yaz<li
ğmı meırtubu <ıe. on ın dairesine götü
rerek kaptd<J!l iteriyc ;ıttun. 

A. ka n.erdlventlcn ini'yorurn. 
o ne.,. ı.ıer;t ı. end<'n blıt başkıı!l da

ha ınlyor amma. Bu adam ihtiyar ıa
kallı ve ufak CÜS"'-'S!yle füssoya ne 
knd:ır da beoz5yor Adeta peşımaen 
gC'li)Or g!bi. 

Merdivenlerde yavaşladım .. 
O da yavaşl"dı. 
Durdun' ... 
O da dur u 

Ve bir püro y:ıkarnk et.r.ılına bakaıdı. 
Acaba nedt>n Lerley1p geçmiyor.,. 
Gar~p ,ey Diye söylel"lerek alt ka

ta. kadar et m .,:t ho.k nmadan indim. 
Blı, ~prc- bi adall>.l b"°"iyor, 
Hi'Sso olnw bllc enimıe meşgul o-

lan bı b ... ' c: • htrhtt ,de "tanımah .. 
yı.rn 

Ana gapuı.. ı iç tar tın du.. d1.: 
Od .. du.·d~ 

Ya~ sok..ılc. 
- Beni ti! ıyo w , '1'.ister? 
I ı• sar h 1 et e fJmı c amladı: 

Evet. S .eı~ ır 1npon ~rtls!I 
Yokohruna 1cğ n-Jsın z 

- T.l kendl!i :yim 
- O halde sıze mı tanıtaymı: 

Ben Ncvyo. kta 11 _ur bl antikacı 
mag _a aıın ı ~ bfyiın \d-m Niros -
Piros'tır. 

Hang. m lettensiu1z-?. 
!Devamı Var) 

' p _ _ !"_•_-.---------..---_-_ .... _ ... _ .. l 11•0 :.: ............ : .. ~.. • ;-.: :.::~ .... ~~ :... :-..: ~ 

.k _A~ ~0-- 11 ~KIZILAY CEM.YETi "' 
L..=~:::::::~="=::...J. :~ UMUMİ MERKEZJNDEN 

Balkan Den·zK b ffk~ 
Harbini asıl ay e •1 • 

11 
1800 

18.0~ 

1. ci kanun 1941 
Progıam ve Memleket Saat 
Ayarı. 

Müzik; ;r~k ve Beraber Ş:tr!ı:J
ıar. 

19.00 Konuşma (Derlle6nıe Saati), 
19.15 ll!Uz•a: Keman Sololorı Pl.) 
19.30 Memleket Saat Ayan ve Ajans 

H.-berleri. 
19 45 Müzik: Ylll'tlan 5eııler 
20.15 Radyo Gazelesl, 
20.45 Müzik: l\fuhlellf Şal'kılar, 
21.00 Ziraat Takvimi. 
.21.10 lllüziJ<: Şarkı v<> TürkUler. 
21.30 Konuşma (Şiir Saa1ı) 
2J .45 M·izik: Radyo Senfoni Orke&

tr.ı•" (Şer: Dr. Pre.ettorius). 
22 ~5 lltemleket S•at Ayarı ve Ajana 

Haberieri; Zira~ Esham -
Tah\'il· t, Kombıyo -- Nulrut 
Borsa>1 ffiyat). 

22.45 Müzik: Dan< M\iı:ği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve 

Kapanıa. ---- ,_. ____ . ___ _ 
İstanbul İkinci icra Memurluğıın· 

dan: 
Bir b<J~tıı:n dolayı hadz altında o

lup paraya çevrıJme!Jne karar verf.. 
Jen bir enjtktör bir donki bir sunğu 
bir gt.·lberiden murekkep maa ocak 8 
tonluk ıst1m kaz.anı Yedikuledc Kaz ... 
ltc;Cşmede Klreçhane sokağında 1/3 N. 
lu HıdrofLI Paıımk Fabr asında 23. 
12, 941 Salı günü ••at 13 len 14 e ka
dar açık nrttırn-ıa. He satıl:ı.c3'.:tH". 

llluhaıranen kıymetlnın % 75 bı1 
bulınadığı takdirde iklucl sattırması 
24.12.941 Çarşan1ba günil ayni mahal

de ve tayin edilen saatte icra edlle
cektlr 

İsteklilerm mahallindt:: hozrr bulu
nacak ~muruna müracaaUsn tl!n 
olunur, 940/3988 

ı-·-----····~- -·----
Şehir tiyatrosu 

TEPEB c\ŞJ DRAM 

' KIS"'INDA 1 
Bu akşam saat 20,30 da 

:.\IÜTHiŞ AİLE 
1 

iSTiKLAL CADDESiNDE 1 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 

SAADET YUVASI 

~ . 
~ Sandık lmaligesi Eksiltmesi : Yazan: HAH'li YAGIZ -- No. :-J:! ___ ,,, 

~ ı - Maden ıuyu <:1şclerine mab~tt:; y~p~ırıl.;.tcak en az 2500 ve en 
çok 76GO Flmdıl:!ll irnnliyesi i<;lıı8-1Z-.941 tcırihinde YiJPıl;ın açık ek· 
siltmede< tekltt olwıan flatler haddi Jiiyıkmda g<lrulm~iginden 21>--
12--941 t;ırih~nde t;etut 1-t tf' pazn·rlıkla ihale.s:ı k:ırDTla-etırılnı1.1trr~ 

Averof iptidai gemi değildi, ancak için· 
deki Yunan bahriyelileri beceriksizdi 

2 - İstekliler!ıı behcınohal a'tölye sahibi olrr.aları JQzııııdır. 
3 - P.12o·ılığa ı~ıirak ı~in (300) lira teminat m<"ktubıı ,·erı:~-

cektJr ~ 

~ -Ş&rtname i~in Yeni P0<ıtahaıne kar~ısı.ııda Mimar Vedaı Cad
desınde IKml:ıy) Hanında K"'ılay Depom Direktörlıi-Jline mum<aat 
t.'dilntesi il.tın olunu r: 

lstanbul Defterdarlığından : 
Dosya No. Nev'i 

985-2 Kadıköy Rasımp~a maııaHesl M!sokı Milli 
sokağında 12 No. lu hanede mevcut ayna kon. 
sol vcsair müstamel eşya. 25 2 

51193/39 Vi!ılyet hükümet binııoı aıtJndakl depoda n~v 
cut -ı n1tisUımel çirıi soba. 65 4 50 

:il190/121 Av vergi1'l"ri .Müdürlüğü anbanr:.da mev. 
cut muhtelifülclns müstante.l 6 odun •ob~ı. ~7 3 

51190/173 Karagün:trWt Orta Okulu karşl!'ında'kı ar-
sa.da mevcut taıf. 60 8 

Yukarda yazılı eıya 22/12/94! Pazartesi günü saat 15 de Deflerdarlılda 
toplanacak olan Komisyonda pazarlıkla. ve ayrı ayrı satılacaktır. Görn1~k için 
malı.alllne, !azla lıalıat için Milli Eınlfüı; 4 üncıi kalemine müracaat. (10920) 

,,. Re~lim Değil, Hakikat: 
Yurdu.muzun heı· köşeı:;lnC:e dürüsUilğtl, 

ucuzluğu ve bol çeşitleriyle tanı.nmış: 

Aırı Mobilya Majazaıını 
gPlJLfden ve bir fikfr almadan başka yerden 
1'-1 O B i L Y A 11!.mamalorını tavsiye ve 
mutlöka. salonlarımızı gezmelerini rica ederiz, 
B':ı:,s:;a İnglllz karyola'4rı ,.e Avll6turya san
j&~) ciarı mevcuttur. 
İ&t.ı.bul füza Paşa y~lruşu No. 66 Ahmet Fevzi, 
TEL: 23t07. 

~velcc huruca taraftar olmıyan· 
lar dahi artık donanmanın N a"ra. 
~a. demir üzerinde beklemesinin 
lüzumsuzluğunu ileri sürüyorlar. 
d1. Her ağ:zda· 

- Efendim, donanma denize a.. 
çıJmalı, birdenbire Ege adalarım 
ele geçiren düşmandan intikam 
almalı, adalar istirdat olunmalı· 
d1r!. 

Teranesi sakızlaşarak dolajı • 
:yordu. 

Müstakll filıı.ill~ komodoru Ra.. 
uf Bey, Amirale Niiraya dönüş. 
~e haber verdikleri jekilde o gün 
Istanbula hareket etmemişti. Do 
nanmada, :ı.rkadaşlarilc o geceyi 
beraber geçir<>n Rauf kaptan, er. 
tesi sabah lstanbul postasını ya
pan destroyerle İst<ınbula dön 
mü~, ıncrke-ıi umumi ve umumi 
karargahla temasa geçmişti. ~i. 
rinci huruç ve denız harbi etra
fında gerek nezaret~. ğ(!rekse u.. 
mumi kararg5ha kendi görüşüne 
göre izahat veren Hamidiye SÜ· 

varisi şimdi şahsi bir buluşun tat 
bild, ile nezareti ve umuımi ka. 
rargalıı iknaa uğra~ıyordu. 

Rauf Beyın kanaatine göre, A
verof, İmroz deniz harbinde top. 
!arı susan, hareketten sakit ka.. 
lan iptidai bir sefine değikli. An. 
cak bu gemiyi ve toplarını Yunan 
bahı.-iyelileri acemiliklerinden kul 
lanamamışlardı. Diğer taraftan 
Rauf B~y. uc-ıumi korargaha ver 

,__SAT 1L1 K
APARTIMAN -------------------------~~ TÜRKİYE CUMHURJ YE Tİ 
Beyoğlunda Sır.,elviler Cad

desinde 42 numaralı Kalikıralya 

Apartıma.nı 15 Birfncik5.nunda 
Beyoğlu Stılh Mahkemesi Baş. 
kiitip!i~indc oatılıktır 

Ziraat Bankası 
Kurulu' Tarihi: 1888 

dıği izahatta tılotillanın niçin b;l 
cumdan muvaffaJ< bır netice ala
madığını ve al'!lak imkünı olı!l•• 
dığını delıllerJe ızııh \"C isbat et
miş, kendi şahsını bu zimrr.ctt< 1 

beraet ettirmiş, Avc:~ofun vücudile 
""° usta personel elinde Yuııall 
donanmasının bugünkü vaziyrt1° 
her zaman Osmanlı donaıımasıP8 

Üstün manevra ve atcs kabiliYtı' 
iinae bulun<luğum• da· izah cdC• 
rek: 

- Averofu bu dnnanırın<l~'' :ı.· 
yı-rmak, düşman dC'niı kuvvc~ini 
imha etmek ıçin k'1fidir, buııuı> 
ıçin de tamıri ıh.ıyet bulan f!J• 
midiye ile tc k 1:>2,ına A kdcniıC 
açılarak düşman ada, liman r <' 
sahil şehirlerine baskınlar yap
mak, Avcıofo. kendisini tı::kJb 
mecbur etmek surc-tıle donannıs
dan ayırmak, Averofu ana filC
dan uzaklaş ".l"a Naradaki de-~sn 
manın ikinci bir h. ruclle düşme 1 

dıonanmasını tamamen imha ı,. 
mesi imkan hudutları da. i]inO 
sokmak prOJC>İn ileri sü"Üycr• 
du ..• 
• Bir taraftan Hamıdiyenin tanı'• 
rindeki son !cfcrrüat ikmal ılıl" 
nurken bir taraitan da Rauf J3C• 
yin projesi Nezaret vt> Um,uıı~I 
Karargah tarafından tedkik ed•· 
liyor, talim hey'eti azası da bıl 
fik•i tasvip ea:y .. t alakalı nıa
kaınlara bun ~ t.~tl.ıJd icın m.:•·' 
ade edllmesı ı h ~ele iJ•imasta bil• 
lunuyordu. 

Rauf Bey bu hususta ıstcdı,'<l 
müsaadeyı kolayca istihs'alc rn"· 
vaffak oldu .. 

Narada, htıl~ RaJf Beye k~l"' 
duyduğu kin}e onu mahkum et ı·; 
mek üzere maJı.k,emeyc sevketnıe• 
üzere evrak hozırlıyan Donan111~ 
Kumandanı bu m"'5ai ile mcşgu 

======================== I' (D<>vamı Va(; 

Cumhuriyet Merkez Bankası Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 

--~-:.&: ....... ~ ..... 

Hediyeliğin izin 

AKTİF 
K a a: 

Alt:n: ::;an Kllogram 72.604871 
Bank.not •.•. , ............. ............... . 
Ufakllk ••• .................. ••• .............. . 

Dal.ildeki Muhabirler: 

Turk Uran • . ........ , ................ .. 

H ariçCcki Muhabirler : 

,,}tın: Satı Kilogram 9.441,033 
... ıtına tahvili k.abi1 serbest dövizler .. • •••••• 
ıı.~er dövizler ve Borçlu klirinı baldyelerl ••• 

lla11ne Tah\l iller i: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye karlılığı ........ . 

Kanunun 6 - 8 lnci maddelerine tevfikan 
haı ne tarafından vfıkı tediyat ............... . 

Senedat Cüzdanı : 

Tıcart Senetler ............................ .. 

.Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

( Deruhte 
A - (karşılığı 

edilen evrakı nakdiyenln 
esham ve lalıvilAt (!Ubarl 

kıynM!Ue) .......................... . .. . 
B - Serbest e:;ham ve tahvillt .............. . 

Avanslar: 

AlUn ve döviz üz.erine avam ......... ..... . 
Tabvi!AI üzerine avans ................... -
H azineye kısa vadeli avans •...•••••••••.••.• 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna cöre açılan 
altın Karaılıklı avaıu .... , ................. . 

Hissedarlar: •.•••••.•••••••••• ••• ,., ,, • .• • 
Muhtelif: •••••••••••• •.••.•••• •••••• •...•• 

6 Birincikinun 
. -

LİRA LİRA 

102.124.558.79 
10.084.905.90 

540.928.90 112.750.392.69 . . 

458.042.39 458.042.39 
: 

. 

13.279 567,90 

-.-
5'-488.483.42 68.768.051.32 

158.74U63,-

1 21.764.268,- 186.984.297,-

298.965.916.39 298.985.916.39 

45.204.941 93 
. 

~.4.5.4.:_7!_ 54.201 496.64 

5.010,07 
7.808.690,-
1.197 .000.- : 

187.500.000,- 178.510.700.07 ' 

4 .500.000,-
H.719.092.96 

Yekdn 861.857.1189.46 ' 

1941 Vaziyeti 

PASiF 
Sermaye: ..• .. .................. ........ . 

İhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevka14de ........... , ...... ,, •••• , .... . 
Huıusl ....... , ,,, ......... ,, .......... ,,, .. . 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edllen evrakı nakdiye .............. . 
Kancnun 6 • 8 ineı maddelerine tevfikan bı· 
zille tarafından vdkl tedlyat ..••.• , ........ . 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi ..... . 
Ka~ılığı tamamen altın olarak UAveten teda· 
vüle vazedilen ..• • • . .................. . 
Reeskont mukablll llAveten tedaYÜle vaze-
dilen . .. . . ................................ . 

Haztneye yapılan altın ı(arş1lıklı avans mu
kabili 3902 No. lı kanun mucibince il.Aveten 
tedavüle vazedilen .......................... . 

Mevduat: 

Türk Lirası ............................. . 
Altın: Safi kllogram 877,150 

3850 No. lu kanu.1a göre hazineye :...ç~lıon 
avans mukabili tevdL olunan altınlar· 

Satl kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

00.541.930 

Altına tahvilJ. kabil döv.ıler ............... . 
Dlier d!lviıler ve alacaklı ldlrlnı baldyeleli 

Muhtelif: ........................... ••• ••• 

... -
LİRA LİRA 1 

1 

15.000.000,--

7.822.019,10 
e.000.000,- 13.1122.019,15 ' 

UB.748.563,-

121.764 .:ı._cıB,-
1 

136.984.297,-
' 

17.000.000,-

250.000.000,-
• 

1 ıuoo.ooo.- 51M84.297.- . 

82.411 .829 63 

83.845.811.68 'I 1.233.782.03 

78.124. 167,90 18.124.167,90 

-.-
23.295.1 11 .57 23.295.111.57 -

138.486.682.18 
' 

' 

: 

Yekun 
~67 .857 .889.46 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankosında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplıU'JDda en 
u 50 lirası bulunanlara seneclo 4 defa çek.llecek kll?"r. iie •'8iıdakl 

plina ıöre ikramiyoe dağıtıl QcaJttır •. 

' .cı., 1.008 Liralü 4.000 Lirıı 

' • 50I • Z.000 • 
' • 25t • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.800 • 
100 • $0 • 5.000 • 
120 • 40 • uco • 160 • ıo • uoo • 
DİKKAT: Hesaplarındaki pı ralar bir sene ıçmde 00 liradan 

aşağı düsınivenlere ikramiye çıktı~ı takd:rde % 2'; fazlasile verile
r ektir. K ur'alar senede 4 defa : 1 F,yliıJ 1 Birincıkanun, ı Mart 
ve 1 Haz r an tarihlem:ıde çekilecektir. 

BRONŞİTLE~ Kl TRlN HA KKI EK RE 

Bevlet Rem iryolları ve Limanları İşi etme O. İdaresi l linlırı 1 
Mıı.tıammen bedell (1680) lir• olan 60 adet otomatik M"':ı Telefonu 

(26.12.1941) Cuma ~ünf< saat (14) on dörtte Haydarpaşada Gmr bin .. ı dahi. 
llndeki Komisyon tarafından açık eksiltme usullyle satın alınacaktır, 

Bu Jşe girmek istfyenlerin (126) lJral:k muvakkat teminat. ı:e kflntuıun ta
yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gi.lnU ıaat:ne kadaT kontlsyona nıüraca

atları lazımdır. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskon to h addi % 4 Altın iizerinc Avans % 3 
Bu ise ait ıa.rtnamtleı• komısyoından pı! asız olarak dağ:ıtılnıakta.dır, 

( 10914) 
,,..,...,,... . ,. . . 
19":"'"~~~ ·ı.f. ~. --.; . 

BAŞ-DiŞ - GRiP- NEZLE . KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMA TiZMA -NEVRALJi 
ve bütün ağrıl~rı derh al keser, isim ve markaya d ikkat. Nevrozin yerine başka bir m arka verirlerse fiddetle reddediniz 

:O.Iakbul ve hoşa git.mesin 
arzu !erseniz bir 

SAATiNi 
Hcdi~ o Edin iz. 

Güzel ve zarif olmakla b<'ra 
ber dakika §aşmaz saattir ırer 

•••• yerde arayınız. •d"'' ..... 
Fatih Birinci Sulh Hukuk H ,in>' 

liğinden: 941/500 
Tebliğ ettiren. Evkaf M:iklU luğ\.i 

Teb1ig olunacak 1ari.if· :\I4staJ";ı! &r 
ytip C. 25 Numarada ı\libcy köyG :t .. 

yını ("!Cağı tarlası kirncı-s1 
E\'kaf Mil<lürlügu <izden alacll& o

lan 208 Uranın vekfllet. ve ınDsD 
muhakeme He birlikte tahsili hek < •" 
da 2/8/941 tarihinde aleyhiu;w ' • 

ön""' tığı davadan dolayı naınınız(l g ,,. 
rilen davetiyeye verJlen nıeşrutı .. 
ve 2abıta tahkikatına göre i.kaın f "' 

hı.nızın me<,·hl.ıl kal<lııl:ı u.n.!nşı~dı.S•l,.. 
dan tcbllgatın bir :ıy müddeti<> .ıaıı"' 
tebliğine karar verilerek riıuhnherı:1; 
r>irı icrası 12/1/942 saal ona brrııl< 
mıştır. Gôsterıten gün Vt" sa .:.te yıı ~ 
l~sale veya bilvr-kAl~ mahkc"nedil JJ"' 
:t:.r bulunmad.J~.nız takc! tl. d!L":ı.~ J 
gey.:ıbınızda bakıhı.ca.ğl tildırJor 1~ ti."' 
tebliğ v~ rakası usul Un ın..ıayycrı. 1::ıtı"' 
deol olan H 1 ine! ll"cl\ddcs:ne le\~ 
tebHg mal~amuı:t ka. n olmak · 
il~n olunur. C8G40) 

Rum! 1337 

D. TES•~ 
34 ~8 

,, 
, ·-

Yıl 941 Ay 12 \'a,.aU n• ı 
·- 1..; 

8. ~a~un - - :ı .!4 7 15 GUr~t 

12 07 öt. 7 ıcı 

11 14 2 it!?JJı 
1~ 

16 40 AC.11:- 1 ::-oO 

Perşem~e 
18 20 1 q 

Yalll 
1 :l t7 5 , 9 ,, .. 


