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BİTLERİN Çinordusu 
NU1:_Ku 1Japonlara 

Mihverin Ame· geriden ve 
rika'ya topge- cenahtan 
kun harp ilanı taarruzetti 

janonyanın harbe ka 
rışmaıından sonra eaa • 
ıen bathyan dünya har
bi Almanya ve İtalyanm 
da Amerikaya harp ilan 
etmeleri ve yeni bir an
Ja4ma vücnde getirme • 
!erinden uonrı. dünya • 
nın istikbali için tam 
karanlık bir mahiyet al
mış olarak tekemmül 
etmi• bulunuyor. 

Harekatı bizzat 
Mareşal Çan Kay 
Şek idare etmekte 

ilk çarpıtmada 
Japonlar 15000 
zayiat verdiler 
Çunklıı.g 12 (A.A )- Çin Baş. 
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Gazeteye cönderilen evrak iade edilme•. 

PATiSKA, BEZ, PATIST 

Satışları için Yeni Kararlar 

Mütekaitler, asker 
aileleri ve halka satış 

için günler ayrıldı 
İhtiyacı olanlar Partiye müraca
atla mutemetlere fiş aldıracaklar 

Sümerbank Yerli \l!allar pa • 
~rlannda y~ılan ~. basma, 
pazen, paSlts ~att;ları hakkında 
verıien yom kararların tatbik;ı • 
tına gcçibn:.Lr. 
Tcvzıatta int..zanıı lenı:n için 

şu suretle ,günln ayrılmıştır: 

1 
samba gün1eı1 öğleden sonra. ma
lını almııJt için maaş cilı:danile 
>birlikte Kmııc>yon hanına gide. 
cekt.ir. 

Cuma günleri öğleden sonra as. 
(Devamı 3 uncü Sahifede) 

AnkC1Tadan 
Alman Devlet Şdi Bitler diin 

Rayiştagda yeni bir nııhık söy
ledi. 

gN>inde harekatta buluman Ja. • 
ponlara gcrlden ve cenahtan ta. 
anuz etmek üzere, ııskeri hare • 
kata b:ışlamış oldugt.. bildir.! • 
m~ktedır. Kanıon·u şımalirııcie 
şimdiden mu.harebeler olı.n&kta.. 
el'.'". Çini ı,,,., Japor> zayiatının şim.. ı 
d:tlen 15.000 k~5!yi bufdtığuııu 
tcmir et ı11ektcd·rltt 

Unk Şark harp sahnesini gösterir ha rita 

Çaqaınba günler. ôl)leılen wr
raları yalnız üıç ay! 'k maa~ alan 
111ütckait. eytam ve C'ramilin mal 
alma n.üracatlerı kabu' ed'lnı€'k.. 
tedır. 

Bu vatandaşlar oturchrklan yer. 
lerın Parti m"rkezlerine müra • 
<"nal etmd.d.rier. Pa"t merkez. 
le-rinde tayır ed, lmı.ş olan mutC'. 
m_:.~, ke-:!lı rirden nti:fus tez. 
kereler ıı i alarak hepsin. birden 
K .nac·yan "~r n göti.irecekler, 
f' lt-r yapıstırt p 11ct.rerek geri 
vr-rec.·ckl t· -c: ır. 

1 Tasarruf 
aftası 

Bugün 
Ba ladı 

Japonyaruıı Amuika ve lngilte.. 
re~e harp ilan etmesinden ve Av. 
rııpa harbinin bir l'İhan harbi ma
hiyetini almasından •vnra, Alman 
De,·let Şefinin konu~masım bek
lemek ~'en güniin merak mev· 
%uu idi. 

Hitler diiııkü konu~ınosı ile işte 
bu merakı giderıni tir. Alınan 
ne, let Şdi harbin ilk güniindeıı.. 
beri olduğu gibi hııgiin de mes
uliycti Ruzt'eltin sırtına yükliy"' 
ı-ek Japonyayı takiben Almanya 
ve İtalyanın da Amerikaya harp 
ilan ettiğini ve Japo.ıya . İtalya -
Almanya anısında dlıan harbi 
knr ısında yeni bir anlaşma yapıl
dığını h:ılıtr verdi. Japoııyanın 
harbe karışması ile ıliiaya hacmin.. 
de bir mahiyet alan harp artık 
fiilen ve tam eşkiıli ile diinyanın 
i ti.kbalini karanhğ:ı boğan bir ci
han harbi olmuştur. 

Harp kaç yıl sürecek, nerelerde 
lıızlanaeak, nereleri ilana, felaket 
ve yıkıntıya boğa.alı, na5ıl bite. 
tek, nerede bitecek, ne şekilde 
bitecek. kim ölecek, kim ayakta 
kalacak?, 
Artık bu suallerin kat'i şekilde 

cevabını bulup vermenin bdki 
daha hiç olmaz"' bir buçuk yıl 
için imkanı kalnuıımştır. Bir ta. 
rafta İngiltere v 3 Amerika grupu 
sonuna kadar çarpı. manın az.mi 
içindedirler. Bir tarafta da Bitle
rin haber verdiği on anla~ına ile 
Ahnan~·a • Japonya . İtalya grupu 
asla miınfcrit sulha ve anla,maya 
varmamak kararı ile sonuna ka· 
dar düvü miye karar vumi~ bu. 
lunuyorlar. Sayı ı parrn-kla gös
terilecek kadar azalnn hitaraf ve 
harp dışı devletler ara,mda ve 
cihan harbi karşısında Yulnız Sov· 
Yet Rusyanın aydınlanacak vıui. 
Yeti kalmıştır. Sovyct Rusya ci· 
han harbi kar~ı.ında ve bu satır
ları ya•dığımız iina kadar sadece 
İngiltercnin müttefikidir. Am.,ri
kadaıı .,rf Amerikanın demokra
siye yardım ülküsünden hız ve 
ıücünil alan bir şekilde silah ve 
nıalzenıe yardımı görüyordu. Hol. 
buki, şimdi Amerlka da fülcn İn
giltere ile birlikte .ıusyanın düş
tnanı olan Almanya • İtalya • Ja
Ponyu ile harp hali-ne ge.:miştir. 

ltusya, müttefiki İnJiltcrc ile bir
likte Amerikanın yardımına ko
§acak mıdır?. Amerika \'e İngil. 
terenin düşmanlarını da kendi 
diişmanları sayacak mıdır?. İngil
tere Macaristan, Finlandiya, Ro
ntanyaya harp ilan etmekle Sov
Yet Jtusyaya bu hususta yerinde 
bir örnek vermi. tir. kusya da bu 
Örneğe imtisal ederek Amerika 
il ittifak edecek , . ., İngilterenin 
düşmanı olan Japonyaya harp 
ilan edecek midir?. Eksiksiz ve 
lopyekGn demokrasiler karşısın. 
da muhosonıaya geçen :Mihvere 
kar~ı deınokra~i cephcsiniıı de 
eksiksiz ve bütıııı uzuvları ikı top
~ekiin harekele gqmesidir ki or· 
tada fili ve hukuki lıi~bir pürüz 
·ıırıı:kmıyacnk ve dö~iiş iki taraf
tan birinin tnkntıcn diişm<>sine 
kndar de.-am ed""cktir. Bunun 
İ _!~dir ki, Sov)·~ı Rusya vaziy"' 
li,ıiıı bu noktadan aydınlanma• 

(Duamı s üncü Sülfede) 

Harf~1cit'ı bizzat ~Iartr-H Çar ... 
ka~~cı<: idare etme k'te.dır •• far~. 
şa:, otdııy. hitB!C..-n n<'şre!Cğ' bir 
beyannaın<'de •s"md harbi ka • 
2aımıuk için ideal vnattin ııt'ld:.. 
g "ı• bildirmiştir. 
Yükf~k rütıbeli İngilız ve A,. 

merıkan zt bitler• Çin ııırnumi ka. 
rargahında bulu . maktadırlar. 
Hongkoııg 12 (A.A.) - Vazi .. 

yet şimdi istikrar bulmaktachr, 
--o---

UZAK ŞARK 

lngiliz Tebliği 

Bi diri ecek 
mühim bir 

hadise olmadı 
Sınga.pttr 12 (AA.) - Diin ak. 

şanı nşere<lilen tebliğ: 

Şimali Malezyada, son 24 >aat 
;çinde bildirilecek <,~>k şey vlma.. 
:mı§hr. (Devamı 3 üncü Sa.hlfede) 

Prens Of Vels 
Ripals 
battı? 

ve 
l nasıl 

-----
Faciayı gözleri 1 e 
gören bir Amerl • 
kalı muhabir 

anlatıyor 
Nevyork, 12 (A.A.) - Prens of 

Vels zırhlısından kurtulanlar &Ta. 
smda bulunan Cohımbia Broado
asting Systmı1c ınuhabiri a.nlatı
:yer: 

İngilterenin Asya donanması 
Sir T<>m Plı.ilipps ile zırhlı sliva• 
ril§;İ kaptan. Leaclıo'ı gördüğüm .-a
kit, her ikisi d" giiwrleden denfae 
kayıyorlardı. 

Japonlar, bunılan evvel İngiliz
lerin Tar8'Dto'da ~·aptıklan gibi 
biiyük hir eesare11e hücum et
mişlerdir. Altı .Japon boınbardr

nıan tayyaresinin alevler içinde 
zırhlının elli metre açığında de. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Alman zayi
atı 4 küsur 

milyon 
Vaşington, 12 (A.A.) - Rııs 

cepbeoind., bulunan nıüşahit
lere göre, Alman zayiatı 

4,200,000 ki iye baliğ olmuş
ttır ~ 

Bu Amerikalı miişnhitlerin 
il'şa ettiğine göre, A iman za. 
yiahnın 1,300,0~·l ki5isi ölü. 
dür. 

Guam adası· 
nın merkezi 
işgal edildi 
Tokyo 12 (A.A.) - Büyük ge. 

nel kuııınny umumi karargahının 
ı·e;mJ tobl!ğine göre, Japon kuv. 
'·etleri Guam ad~sının merkEzi o. 
fan Agana'yı işgal etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü Sahl1ede} 

=-~HARP VAZİYETİ'ı= 
Japonların Singapur'a doğru 
yaptıkları taarruz ve çıkar a 

hareketleri geı·şmiye başladı 
(YAZAN! IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 
J) Sovyet • Alman cephesinde: 
Bay • Hitler• yeni nutkunda, 

Sovyet • Alınan harbıni anlat.ır
ke:ı şöyle demiş!•: ·Kış dolayı
ı;ile, tamir hjlcrıpi durdurmak 
mecburiyeti hasıl olmuştur.• 

!Soyguncu 
ı üç şoför! 
"Gece vakti bir otelci
. nin 3 bin lirasinı alan
lar Rizede tutuldular! 

Siı'kecide Gi.iven oteli sahibi B • 
Arslan Alhmedi tl'§rinievvelin 
ıo un<:LJ pazar g~cesi saat 21 rad. 
delerinde üç şoför, last>k satmak 
'uahanesile Brşiktaşta Ihlamur 
caddesine götü~müşler ve orada 
sili'ıhla tehdit edenk 3000 lira • 
oını ahp kaçmı.,,;erd .. Sudular • 
elan İzzet burada yakalanmış, 
Haydar Başaranla Mnstarr. Ak.. 
y,ldızın ise isimleı ni de-ğı,~tire. 
Tek Ri<ıeyı- füar et'iklerı anla • 
~ılmı:ştır. Te-lgrafla verilen emir 
üzerine her ikısı d'\'.' Rizede ya • 
kalarıarak şehrım ıw geti rlmek 
üzere yola çıkarılm. ardır. 

General kışın Alman ordulan
nın haıckiıtına enge •• olamıyaca
ğı iddiasında bulunmuş olanlar 
için, Bay Hitlerirı ağzından ~ıkan 
bu sözün del!er ve önemi olsa ge. 
rektir. Bize ayni zamanda, zırhlı 

vasıtrılarm da insan gibi kıştan 
müteessir olduğun" göstermekte
dir. Biz y azılarırnızda hep bu fikri 
'benimsemiştik. 

Alman ordulan artık kış mevzi
lerine yerleşmek üzere mevzii ha. 
rekeılerde bulunuyor. Sovyet or
duları da bu çekilme hareketle
rinden istifade ederek cephenin 
üç bölgesıııde ilerliyorlar. Şimal. 

Sovyet Tebliği 
Moskova 12 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 11 ılkkanl.l'1da ku>vVel • 
:erimioz bütün cephede çarpış • 
mış!ar<lır. 

Garbi ve cenub'1 garbi cephe. 
sinin bi~k mıntakalarında, şid. 
d;,tle ça"pı<aıı Seovyet kıot'aları 
ileri harcka:a devam l"derek, mes.. 
kim ·baLt )erl'Cri işgal et.mşilerd!.r. 

Amerika Bahriye 
NazPı Havay'da 

Vaşingt<'~ 12 (AA.) - Bahriye 
Naz rı a.1>b Kr lks'un Hcr>olu • 
lııya gddıg bılcı •. rr.ekted.r. 

1 

de Tikvini alan So11-yet kuvvet
leri garbc yürümüş ve daııa 15 
mevkii geri almışlardır. Merkezde 
Tula bölgesinde Alman kıt'alnrı
na taarruz ediyorlı:,., Moskova ile 

(Devamı 3 uncu Sahifede) 

Yeni araba 
ücretleri 

Binek arabaları 

bir 
için yeni 

tarife yapıldı 
Şehir dahilinde ırtlı biN!k arabala.. 

rı ıç!n Belediyece yeni bir t:ırlfe tes

bit olınımuş "• bugtin fatbikata re
çilmi§ttr 

Arnbalar dolu ola!"Bk Eminönünden 
s~, .. !.antıhn.cde clll kuruşa, Be-yazıta 

yetmiş be-ş, :$ehzadebaşına yüz, Fa
tihe yü1. yi:'"n · _bcş1 l:dlrnek:ipıya. yilz 
elli. Koc.:anh.tStafapn.ş.ı.ya yüz altmış, 
Sillvrik~•pıy.a yüz. ye~miş beş, Msa.
raya yüz ylrnıl beş .. Çapaya yC."Z kı'!'k, 

Şehreminınc yllz el' Topkapıya yüz 
yet.ırlş ~. Cerrahpıışaya yüz elli, 
KocareJStafdpaşaya yüz altmış, Siltv_ 
ri/<apıy .. yilz y tmlş beş, Kltmk"{ııya. 
yüz, Yen .ı:apıya y.z y m bet ku
r~a yo!cu taşıya~':\ <ltr 

(Devamı ı uo.cu S:.h!Jedel 

Libyada, Ela
dem'in gar· 

binde taarruz 
---·---

Çen ber içindeki 
Mihver kuvvetleri
nin temizlenmesi 

devam ediyor 
Kabıre 12 (A.A.) - Orlaşaıi< tn. 
giliz kll'VVE'tleri umumi karar • 
giıhının 11 ilkl<anun tebliği· 

Seyyar kuvvetlerimiz biİt_Ün 
gün UITTJurnıyetJ.e Eladem'in şi • 
mal batı ve batı..<ına doğru kay. 
ma hareketi yapan dü.,qınana mu. 
vaffakiyetlc taarruza devam et. 
m~Jer<li.r, 

· Eladc•m'ln hemen yakinindeki 
müdafaa hatları geri~i.nde gizle. 
nen düşman kıt.alan ve taşıtla. 
rına İngiliz zırhlı birlikleri tara. 
fında!" taarruz edilmiş ve diğer 
tar3ftan daha b:ıtıda cenup Af. 
rikaJı. \"e İnııi.Jiz seyyar kuvvet. 
!eri bütün giin dli•manı ş;mal 
'batıya doğru sürmüılerdir. Şimdi 

Bir Hakcim sima! bölc<sind._, bı. 
rı,Jula, dü"'1>1anın kü<'uk p1yade 
ve .... rhl. otoınG'o;l birliklt'rinin 
temırzle~mcsı .•. bitirilmck'ed'r. 

Daha ·ğuda, cenup Afrikalı 
kun .. tler, Cıtpuzzo - Treigh yoiu 
üzerindeki •:mal böl~sinin dU.,.. 
'l?'anıli · te'Tlzilenme ile me<-gul 
o~mu.şla~~ ~ ~uraôaki dli!'lnan I 
~sker dokunta'e' n in toplanma. 
~ilna devarm M il vor. 

Yen Zc1 andalı kuvvetı.r de 
Tobruıkun vakin do['usundaki böl. 
;ıenin lt>m ılcnmPsile meşguldür. 

Barrl:ya ile T"hruk aras:nda 
terkedJen 27 düşman tankından 
baska, M"Vel·ki ı;ün 6 Alıman tankı 
daha bulunmuı;tur. ---
Alman Tebliği 

Bu sırret! mıitclr· : , eytam Vl' 

Hamil fiş . 'mak •<;hD Kıl'acıyaq 
hanına kadar gıtm k zalı.metiıı. 
den kurtub-ıı.ıış c;acak. yaln·z çar. 

• 4 Aydır yerıne 
varmıyan 

telgraf havalesi 
Ağustosta lstan

buldan Cizreye 
yollanan 40 lira 

hila gitmemiş! 
Posta, Trlgraf İdarusi bu va

tandaşın parasını dö"t aydau. 
beri n~en tazmin etmiyerek 
iş kırtasiyeciliğe dökülüyor? 

Eyüpıc Kttı . sc;.;, Zali Paı;a ce<ı. 

d~s.ı. 20 num::ı: a.!! hanede oturan B. 
Kam.; E.sln iSır. nde b1r vatandaş dun 
ııwtbaarı .:a gclerok ıu ı;ayaıu dıldtat 
fl.kiıyettc bul ndu: 

- <19 Ag •• -s 1~41 &llnU İstanbul 
Postane•) hO\ :~ ~"I· ~deJı Cizrede 
bulunan O~ ! m S !.a~ln Esine Tel
gıcıf ha va.es~ oi.;;or ıc- kıl"k lira para 
gönderdim ve meZK.C:.. g:~eden •C:it 

(Devamı 3 üncü Sahifed<!ı 

Emdene hücum 
Lon<lra 1~ (A.A.) - Hava Ne. 

zaretin\n tebl.ğ,: 
İngiliz ta~ yareler Enıden tay. 

yare meydanın:ı ve doklarına 
muvaffakyetli hücumlar yap • 
dJlışlarclır. Bütün tayyareler dön.. 
müş!erdir. ---o---

Berlln, il (A.A.) - Alınmı orduJ.:ı.. Japonlar Malez•a a rı Başkumımdanl·ğının lebllğ; Ş.:'1<-ta J J 

Maliye Vekili ve 
GI. Kazım Özalp 
bugün birer nutuk 

söyliyecekler 
11 inci ra, rru{ ve Y.rli 

' :\Iallar Haftası bugün başla
mıı;tır. Haftayı Ba~vekilimi-z 

adına Maliye Veldli B. Fuat 
Ağralı bugıin iığlcuen sonra 
Ankara Halke\ innc yapıla· 

, cak olan büyük toplantıda 

1 süy liyeceği mühim bir nu. 
tulda açacoktır. Bu akşam sa-

1 ot 19,45 de radyoda )filli İk
. tısat ve Tasarru( Ce.nıiyeıl 
1 

Reisi Bal esir :\leb'usu Ge-
·ıeral Kazını Özalp bir hitabe i 

: irat edettktir. ;\fekteplerde, 
Halkevlerinde bu h•fta için .. 

I de; tasarruf ve yPrl; mallar 
. khinde )· ~~feranslar verile

cektir. 

Vilayetin bu 
sa ahki tebliği 
Her nevi Küsbeye 

el kondu 
İ5tanbul Valil.ğinden b.ı sabıili teb

liğ edı:mışt.r: 

l - Fabr.iJ<a, m-ı.alAthane ve tuccar 
elinde bulunan her ne\ J ltüzbeye el 
konı:..:ması tfttarrur ett • . 

2 - 29 sayılı Kno:-di , yon karan. 
nın 6 ıncı madde .c den ei.ıılldc 
kmbe~j bulunan ! r • ma. t.lı.ane 
ve tüccarlar 12/12194 .,,.. ,indrn tııı.. 

boren 15/12/ 941 Pazo ••• akşo ni!W 
kadaT mahalli k:lyrro an 1 lara. rx \. 
rac:ıatla el eı: nde mev be rn k
tarmı gösterır bey3'm 1e i.ı.c b .ı.dire .. 
cei<lerdir. 

ispirto ve şarap 
istihs lab ""'" 1 tııarruzıar geri pilskürtülib'keıı tanklar çı ardılar 

dünnan:ı ağır :.ay!&( verdlrilmişUı· Al-
man h,a\•a kuvvetleri düşman kolla. Çunking 12 (A.A.) _ Tanklar Buytlj, M'Uet Mc.l!s ,. ver':cn blT 
rma, tıınJ< toplulıı!<laruıa, mtistah- da dahil olmak üzere, Japon tak. 15ylhaya göre ispirto i•' . •ı uev-

1 let inhisarı a'hna ai »c ktır Şarap 
kem mevzi ere Ve ger= ile muvôl$ala vi\.~el:?rinin simali Malezyaya gel. 

• J , i'stihsal~tı ise wmaın:ylc seı .>05.t ole.-
yollarına, muva!fakiyetli taaırruz.lar dikıleri öğrenikniştır. caklır. 

yaparak ordunl.Rl harekellerlrıe y;m. ı-----------------------------
dlm etmişlerdir. 

Appari de Japonlar 
püskürtüldü 

Manila 12 (A.A.) - Amerikan 
kuvvetleri Appari'deki Japon 
kuvvetlerini yerlerindwı tardet. 
mişlerdir. __ .,...,_ __ 
Bu sabah Üsküdar 

bir yangın 
teh 1 i kesi atlattı 

Üsküd•ı-da Ayazına mflhalleslnde 
Odtil so:Ca~ıııda Bayıın Macldeye ait 
21 numaralı evden bu sabah saat 9 
da b•r yangm Ç.:krnlôtır. CJvar hep 
ahşap olduiundan ·r. 'ılt btlyük blr 
tehlike at1"'•mış. trı.kat tt kOdar ıtfa-... 
ly l1l gayretıylc yaın z mc k{ ev 
var.d n sonra sDndUrutnQ§~ • 

Askeri T ıh hı ye Okulu 
Gülhaneye taşınacak! 
Okulun binasına da Fen, .Ede
biyat Fakülteleri nakledilecek 

Gerek ümversite mımarlıb ve il<'· ) 
ret Beledi~ Fl1!' Hey'e!i tarafından 
verilen raporlar iızerine madli inhi .. 
dam görlllen Vez.ııecıerdeki Zeynep 
Halım konağındo.kl Ünlverai.'..c Fen ve 
Edebiyat Fak(lllclcrin41 başka bir bi
naya nak;edllcc <-: 1 'ıaber v<:rnrlştik. 

B~ hususta yapt:an tc dklar nellce. 
r'.n• c Boyazıtta ki I ;.anbul L!st><J 
ını ıswıc11 ~ Un vt!rsltc- &kert 

Tp Okulunun Aı1Kii>l'Do')'a oakled ıı -· 
olan eski Gülbanc lJas~nesırrln b ır:

duğu binoya ta · ıması "" boşalacıık 
yt c de Fen ve Edebiyat Fnktilteleıt. 
nln nal<;. k rnTıaşhrılı .stır 

Evvelce H•vd~dan i tınbula 
t:ı ımıııı ol&n •A r! Tıbbiy< Olru
~il> tıu s . e- e v. 1e iste. bulda d b& 
genış b r , y_ h'l> o:mus bı hı:~ 
c: .. ~~tır. 
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HALK FiLOZOFU 

ÜSRİF, HAİNDİR (MAHKEMELERDE! HOSE;;.~~açrr J 
"At martini Debreli Hasan 

dağlar inlesin!,, 

Yeni bina 
inşaatt 

Bobstil . ..adrco gülünç bİI' u . 
vollı ilci,-il, ayni umanda, tt
mi} Hila baı;iillkü şartlar ı ılı.şı. 
na ~k n bfr tlcj< ıteft41ir. DWa. 
yanm f"'kalade VHiyetl, 1Ml
tiiıı i'1!blilı: Jnadd<"irTinde t. 
;arrııf enıredi ·or. Bugiin, her 
zamauJ34 ziyade tasarnılla 

lıarckct etmek, !oeın bir mil& 
\'OZİfc, 'hem 'bir \·icdan borcu.. 
dar. 

Bc>Mn Dii rillir. Olur olrıuu: 
şeykrc para harcnr. Kı) nfcti
:nin ,..,.i;p'liğini tcıııin ~in, hü
cle zaruri olmınn birtakım 
manailar yapıu~ .ı.dıra.rJDda. 
dır. n..ı. il<!, lıohstil, bııcün. 
kii fevkaliıde sutlnn ıı mur
fktnU) aıı kötü insandır. 

Bu de:rrcc aliıJ.asızlık, mulü. 

, . 

; · ADlSE~ER, 
; i .-~ l<AR5151ND~.~-: 

: ........ ~ ... ,..Pi. ft ',~ 

RESAT FEYZi ··-
tine k.rr ·1 bu derece omuz sil. 
ki,, olur lıiü balilik değildir. 
Müsrif. bugün bir haindir, 
Bff.til ele .müsrif olduğu için, 
a)·tti damgap. pekali b Ju-or, 
dem~. 

Yer ye.rhıden O>nuyor, dün. 
yanın bütün normal sartlan 
cl~i';'lft~, kı1J1teller ltuh;ıuı ge
çirmektedir. Bobstil, hal ıi, eski 
koydıığwn y.,.-do uthı:r or. 

Znal!J tip! 
Bu kadar şuursuz, ihatıısu: 

\'ti idral<sh iıı.s:l.ıa tipkrinin, tt
miyetle olan münasebetlerini 
iyi tedkilı: ctrn<>k liwmdır. Bu 
budalalarm kafasına 'TID'arak, 
dün~·a ı:-klişiui biitiin korkııuç 
,.e çıplak hak.ikatlerile gö te
relim. 

Galiba, gittikçe bcı.nçe ve ç.içc;,:. ınÇ:

rakllll. \'e sc\ı::is i ni ııyandırı .u .içU:ı 
olacak, BeJecli'ycmiz, bir çltck , .• bab.
cccll.ik mekl-cb! a~mayı d~unvyc,r
ntuş! B:r d;.gcr havad1s de m:uô.m! 
Yılda ~a11 bahı;E>ı buyi.ıolt bir paılt 
\.·e hayvanat bahı;esi hulıne get.rile
colı:. 

Artık, çocuğunuzun istikb<ıLru dü-
1.Jlm.cyıniz . B:.ı ıDektebc ver:n;ı:, dip

lom.tlı ba- çıçekçi ve bahçeci olsun. 
çık-ın! Ne L;e yarar, d '.ye sorn~J.yı
ıuz. ll...:gw1 ınU~:ı.u.s~ OC.hçıvan \.""9 
çioekçiler çok para kaz"'cıyorlar. Bir 
zamanlıır. ırtanbttl Üruı;·ersltesinin 
1-'ebat:ıt. Enst:'tfuündc-. 200 l!ra nylı.klı 
b.r buhÇt\"Bll vanlı. Bilmeın, o zat, 
h!ı la, orada mıdır!. 
Çocutwıuı da, kcy~li bir müte· 

ıl'..as~~ olursa \.e böyle y.sgL. bır ış 
buluna, fena mı"!. Bugüne bugi.m. 
200 L.ra aylığı kim!er alabJ.lyuc?. 
Şo7le bir dilşutıİ'->Ü% .. 

Hayat pahalı, geçim zo:, Bir lıoh-

Bazı açık go•• zle- vetı goraıı.ış olur. Dama\ bey w bil
')'Ük tı.hçe<le ınü:elıa .. ıs babçwuı .. 

1 

tı \·.ı.na. 'kızı a.ı 'r-e::ıcn bab • hnk.ikl m urüv 

• b ld 200 ı:ı-a a:;lık .. dana ly! can sağlıgı .. nn U ug" U S"""a bc::ıarat. çiç-el< "' b:ıhçecıı.ıc 
b~tuıb~ ayr. bir ihtı~a:> aı.bestdir. 

~!!=;~;;5~~~~!J yeni ticaret şekli d•~~~e.ç;~ '~~~hi:'~t'.m~: 
demlik h:kf!ye.:;i, asrilik hel·~sid.i.r. E>-

1\1 'OVA 

Bir a>kcri muharrir, ınakalesia.. 
ile -J1c :ıoonıycır. 

cı:\loskova linündcki ınuharelte 
d aha ..,. .kedar iiNcek '?'• 

B loikn ·ea,üzündo yaşar 
ıııı?. O, bir mdek olur, )'edi kat 
göğ -%ÜJJe '{WT. 'ered 11 bulırp 

da 'onlım .,.~ ~rcncliın'?', 

l'ERI.t 

MALLAR 

Son günlerde şclırl;ıılzde y..U tarz. lr;lden geniş, bahçeli e\'lenmiı Yardı. 
da b!r tkilret bagöstenn!,tıT" Hiç bahçe.si o!.mlydn evler:n dahi, 

Keııdllemıin Ar.ad hıda tlcaret.ıe zritıl. tar~da bir kuyu başı ,.:mil. 
uÇ"iı:l<l&nU ı:lirll:rea bazı ~lu orJ')'a be,; on. saı...ı koyardık .. 
bur•da k.ırtaszye, tu...1la.fi~. baharat Pencere önle::ine s:ık.oı::ılıldar yapa.r-
satışlar:yte !;t!gal eden küçült dOO<- dık. Bu sabılarda ne g'2el k&rtnli.1-
kane<lara ııiderek: ıer, tes1'yanlar, talqarn safas1>, 1<3 .. 

- cSize ya-rır ı-nallanmız \'1ll'. RCı s:mpatl3n açardı. 
.k"">CncLmlz için Iıldı.k. Fakat sonra Yeni ev teşkilatı. y3ni a.partım.anı. 
meınlektp gbt.lkmeklıou '-ttıeçtlk! • bu ç:çek ve bahçe merakım ortadan 
Dcmcl.to \ e uç, kiCI; ddıer. zamk. k>ldll'dı. Ş:mdl. hangi çocuk, sardun-
kordelA t. \Jf numuneler g\>.;terrnek- ,..-aııw ne olduğunu bilir?. Halbukl, es-
l<xL'rlcr. Yahut ta kenıl:s<M ma1 gel. kiden, bir Mı: ..ıuı olsun ııarduny .. ı 
d'iini haber ald:~lan topl.,ımbra bumnrr..:yan bir ev tasav"1ır ed"\e-
muraı:aat -ed-'ı> .A.-uioıu ıç:,, noal ala.. n::ezdi. ~nılan, e'1n e!erıdhi, en-
ra!lt rda Yü.l::seie sa.tmalı;.ladJ.rlH'. tari.>ini. t.akk(':-;ini giyer, beline kUŞa-

Hald.katte burJ.ann esas tüccar -ol~ ğuu aarar, beyaz revyeni ter.eke m1$-
=cl.ıklırrı. malı elden ele geçirmek rapal!Tla, bu çlçeitleri .uıa:dı. Kuru 
5'll"(!'°t"yle pahalılastırdlılc1a~ anlaşıl- dalları, yo.vraklaı·ı terr.izlE-n!r, topra-
mıştır. Keyfiyet talıldık olı..m.~kta- G: kabaıtılrr, va.k\ı vakit ~.ıbre.si tare-

B.t' c :t d ı\·usı gi.Jruldü.ktt-n bOn-
ra, a.tırccu m.ahkem.esi salonu bo~
tı!d1; g!zU bh· davaya bLtkıla.caktı. 
~tuha..ı.::eruf')'i dinleyenlerden beş lt -i
lik b:.r grup. giz:.i davadan ::;onrak:i. 
nıuhakem.ey-i dinlen:.ek üzere bir ke
nara ~ildi •• boş b;r kanapeyi dol
durdu. Konuş1.ıyorlard1 .. b!ri: 

- Ne \'ahşoı: detii. lnsan. eıtnı bir 
hemct:ns!n'.n ka-nı.na na;:;ıl bulnr? Doıj
ru.su ben, bir tavuğu l.ll.Jf. kCsf:lT'.em. 
Kar~d..ı, bi.risi, sovan y;.ıhut ek· 
mck Lı~aı~l!c parJnağır.1 ke .·f', .i.c;hne 
fc-nala gelır. b~ıytlacak. gibi olurum. 
Ne caıurvar ;;ı nlar da \.-ar; adamı. 
koyun kese-:- giJiı kıtır kıtır ker.yOT' 
<la, bir kılı s:ıp;rdamıyor ... 

H:r baık,.d: ı atıldL 

- Öy~ı.· d .ne \~ecdi .. bazı in..i<1run 
öyle ~manı ~r ~i. ö!kf'lenır ete. oe
ya.ptığlnı btlm-ez .• ctre'ı C'-LÜ gürn:ez .. 
herşeyi yapar ... Sen bile yııparsın hu-
nu .. 

Bir dığeri söze k.ar~tı. 
- O >en:n c!edlı:!n ba,J<a ... lı a

nın gCSzC karardı rnı, dünyayı gör00 

mez. B'.r de, bunu, adam vunr.ayı, 
adam.ıöldi.ı.rmeyi. meslek lıaline gcU
ttrJc:- ..... r . \·eror onu ı;öylc.nek: isti
yor. Y ~. A . .;.a}ı ~!>:lasın, Lepiına!n 

elindt"_ı o~r kaza. cıkab:llr ... l>e.C-l mi .• 
\'ecdi~ 

- E\'et .. 1oau b. ka_ benim dedi· 
ğim. böyle Mmh2rca. cıınav rc<ı cina .. 
yetk- . 

O ,·2kte ı~a·.:n· l(lfa karı~.JJ'an dör .. 
dü.nci;sil de ~,lıo:ını açtı: 

- ~ dedill!z de, akhm:ı geldi .. 
Vakti7lc, benim. başımdan da bir ka~a 
eeçtl.. lıU' goce, l>rr lçkl .llem.iode, 
bir kadınl.'1. kafası.."la. sttrahiyi \"unın
l':ı kan !'~t'.ln ::_çindt> b:raltttm. Bu. o
L-ığan şey.. Asıl kazanın büy~ü.nü. 
hapishanede gördüm. lliolla. Şemsl di
ye biriii ,·ardı r.ı.a..~s1ardan... Bu 
ada.:n, kansına takılan bi.risirti bıçakıa 
öldü.oı::i!) .. ,·a.:1:\hi bilıneın .. on sene
ye mı, ye<!. buçuk seneye mı mah
kfun olnı:ı~ .. yoı.tr.ııs yatmış .. ben içe
ri gird:ğlm. t:arnan, v. bir za.:.11an1 kal
ın4t1. Nih~c~. gi.i.nur.ü doldurdu. Ar-

tık eı gü..: çı~cak .. gly~ud~, Ktı~and.l .• 

pannaklığuı ön~. st.al!ni l>eltli
yor Yalan ol:nasın., bir ~t sonra 
ın ı, kırk be :l dakika. sonra mı, çıka
cak... Di.r.ı::>i geldL. buna. nnısallat 
oldu: 

- Ç~orsun .. balliistmi ver! cılye. 
• ctt17şc, ne dediJi>f>, G\"Bn:adl. En 

:sonunda, 
- Hllydi ddoH Yıkıl k<ı~ımdan! 

diye, şöy~. elindeki kahrlbar ağızlık
!a alnına yavaşç-a vurdu. Karş1s1Ih.lakl 
her.it, l"~·e )·.:..kılıp ölmez m.i? i,te, 
ht:ydi b'.ıYun.!n bakal:ım.- Yenic.len 
rn;:ıhke:neye \"erdiler .. h;,.p..,;c mahkı.im 
ntileı-_ itte b.za., Ouna derler. 

Bir tane'1. 
- ·~ı":ne &tt!n ... .\dalı! dedi. O ktıdar 

.atma . Cam.lar beylil:.Lr .•. Öbürü: 
c.At martini Dcb:'cli Hasan, dağlar 

~nlesin!> ~a.rkssını tutturdu. 
s~ <le dinliye~ hiı;· söz ı;ôy lem:yen 

b~incis:i. 
- Dogruılur .. d"<iL doğrudur. Ben 

ina.nınm .• oyle pe!enkewıl 3damis.r 
\·nrdır k.i •.. Balan ben de o:r ::;ey .l:l

İatayım: ıta.rbi Uu;uır.iclc ihtıyat z.a
bi\i;dim. t\, b:r bölük Arıııı askeri 
verdiler. KJzımeyu camitn!r. avl~1sun
da taliııı ettui)·ord:mı. 0 \'Old! de -
sim.ın, ~labı \."J"" 

- H<::"L1roJ • .diye 'bir ba.Gırdını. İki 
Ar~ askt:r:, .'>aftan, baston dC\Tilir 
gibi yıl<ıldı. B':-i, düter d ın°" lil
cL.i.. bbürilnü de bastane,--e ka1dırdı
W-.. Ne do ; ct;;.a yür<.kli l"'r'!lor
mlı. Bi.-i, 

- ÖDii.rü. ne oltiu! -diye :sordı1, 
- o da tflAn .. tmem~:r dedi hi-

if:i7eyi anlat.an. r .;r tanesi, 
- sen de rr.angalda k~.il btraknı.a

dın Hasan! dedi. Sellinki. Y11Sı.:htn a
Cı<lılı: lılkiyeı>ndcn de baslrın! .. 

Bu s:.:ada, 11. ğırceı..a n~ahken:e;:n:n 

kapıs: !e'krM ae>lm>J. koridurd« bek
ı~en mcrakltlar, 1aiıt.a mt"rd;\."E'nleri 
gümbiird{"'t<.rek salO!'.a dolrnıyı b:tf; 1J- , 

mı..:lanil. Beş ar\.J.dq. )'er~rıad.<.-n 1 
f!l"l:tYlP ır.edivenlere ~ru · ~r 
ve bu mcra.k!ı k;ı 'abalı,ı; .. ara.sına ka
rıştılar. 

Her semt için ayrı 

kat ve gen~lik 
tahdidatı konuyor 
Belediye Reisliği; a1er seımtte 

ev, apartmmı, tıan, diiW<in "" 
eırısali bınalarııı. azarm irtifal.an 
Ye genışlikkrı hakkmda yeti e
~aslıtr 'lflSbit e1ırıliştir. 

E>ccumle biri.ne: sınıf cadc±e • 
terde yapılacak olaıı 'tekmil bi
nalar hohemahal bir irtıfa.da o • 
Jac~. Bunların ayır. ren
ge bo anmalıın <ia prttıc. 

İrtifaları \'e b;·nalann yüzle • 
rinin ~n?ş!İılderı Jher 9Dtllt için 
<ıyrt ayrı tahdit ve teıfuit olun • 
~nu~tur. 

Sayfi~·c yerler ndo uırnumiyet. 
:e ! hltaı:ı fazla oina yırptu"ıl -
mıya~~k!ır. Yalnrz sayfiye yer • 
Jerinin tııhdıt edı1cn tl>azı ıınmta. 

ikalarında azami 4 - 5 ıkata ka • 
dar "''iaıı\ yapılab.lecektir. Bırzı 
..-erlerde • c ..-mız ba.hocli e..-ler, - . -
JL;ia;ı.tma ın~cte olımac.akt.ı!r. 

-~>·---

Ü•t.üdar Parti kongrui 
yan,. toplanıyor 

tJ,,.küdar ]<azasının Parti lwn 4 

gresr J"arınk:. ct...-"'1a gü~ti ~aat 15 
de Ü$iic:larda:ki Part merı<ez <ıi.. 
nasında a-kdolunit:aktır 

TL':? antıda l<a7a )dare hcy.-ti 
Ie~.., Be~cclı)c 1ieis mua,·inı B . 
::'.,ütfi Ak:>O\' mii'1tiım tbir nutuk 
söy·l ı : c~ckt r . 

BABEBU.ll 

TiCARET V• SANAYi: 

Gaz<>teltt4e türiik bir haber 
gördüm: Bundan s~ure. Yerli Mat. 
!ar Pa:zarlanncla ,-alııız yerli 111al
lar :>atılacnlrtnı~! 

d:T, le=dl 
Bi.iyUk bo..hçeı .. evler, köşkler, ko- [====================== =========-

Kabataş, Fındıklı halkının .,,.l<lar. yalılar ı-o ı:araylarda i>e, bin * Vıaı bir altın r.ıu; ye<1; lira o
tıız: ur~ta.o uzn .. elc g°'· Ujhl:. l * 17.J ·-tten et• :cı \ • .;.v. u_ fhracı 
y<LUlı: .anı !r 

~md<. şlın iye k dar, )·erli ol. 
mıyaa .mallar da $11!ılıyordu. O 
lıalde bu pazarlann isimlerini 
lmndnn hü.rle deği: lirmell. .u,.. 
kilci Yerli Mallar Pazan, demeli. 

BASI:-t 

BİRLi(;t 

BHm Birüii lstanlml mmtaka
sınm sm·ııruiııi lıaltcr ,..,r en bir 
yuıda şiirle deniyordu: •B agn 

Birliği iz:ıısı roğaldığı için, bu yıl 
dıın:tli sayw pek mahdut ola. 
~aktır.-

Yani, lriıhiu ı:üfüp c;i'enere-
- . • "'-'--t :ız .. .......,, şu hale 1ralun .. meğer, 
ne rağbett• ınbleğiruiz nrmıı?. 
Ba ın mt'll!ltıp1an mütemadiyen 
artıyor! 

l\IADL.'l 

ı;:ö,tüRO 

o,v me.mlek.ellerde, İ!.tanbul
da tonunu 27 liraya aldığımız m a. 
den kömiirltti 120 liraya salılı

yornı ıış! Halimize bin sükür o 
halde .. Ukat, 1ııı rak~ ilsas.ı 

' cL:ğru ıl~l •• bakar uuz, onu tak-
lide yeltenenler olur! 

AHMET RAUF 

Muhtekir bir manavın dükkanı 
bir halta kapatılacalı 

'13~yoğfonda V .ı.s!i isminde bir 
Cı~Maıl ku.rıı wüınü 109 ıkı.ı.ru.şa 
~t\ğ.ı:ndan 25 ll11'1l :para 'Ct!ZaSI 

Te difkkiimnıon da bir hafta miid
.Cetle kapatılmasıııa m4ı!cı.n o.. 
lunmu~tur. 

bir ~ikciyeti bır ~e;ıt ç!~-ek bulunurdu. Şöy 'c hali 

Beşiktaş, Ortas:öy, Be'bek !ram. ..-akt yerinde • .amımın kalantonı ııe-
vaylarının b;Jıhassa sa:bah \'1! Bık- çiuen :ıısınlru·ın evi-de u!r de balı.çı· 

van .. ·ardı. 
şanı \'al<.itlor! Jta!ahal:ktan Dol.. Apa;'!ımaıı, çiçc:ını'2i de, balıçe -
mabııhçc-, Kabataş, Fındıkılda rrJzl de el.i!l'Jzden n.ldı. 

yolcu ahntyarak g~kı!eri. Be • R. SABiT 
lece,µ-ye şikayet c;!llllllırştızr. Bu. i ===========~=====l 
nu.ı:ı üzerine .Beşikti.i _ Klll'a.küy Erwaklaruıı tamamlamı;yan 
arasında \ek arabalı sabah, ak.. talebeler 
~a.'11 cfcrloeri Y-3Jlılması i.çln tet. Üru,,eı-s:iteye ka)-dıolınalt için 
Ciltler, geçihni'1ir. müracaat «iip de .nam zet def • 

Son Telgraf _ Bu dvar arda tcrı. ~ isır.ilerini yazdırm11 o -
oturan halin .billı&sısa şu~ me,·. lan fale~leı·den l..ir kısm:nın el-
si mimle saailerce tı·a.mny bek.. an evraklarım tamamlamadık • 
!emek-ten kurtaıımak üzere ted- !arı ı:orül.müştür 
bir alırur.:a>: -çok lhımıiı.r. Üııi~ers!te Rektörlü[;ü bunlara 
Ruhan hasta çocuklar te.öit \-erilen mühleliı: bittiğini \'e bi. 

. ediliyor ruıeı:ıaleyh hakLuını kayb:-IUk 
Ii.k m :.~!erdeki Webelerden !eı·iıti teobliğ etım~tır. 

ruban J·asta, malul, terb:yelm Tamir edilecek 3 sokak 
a:z olanlar ıesbit oluımıaJctadır. Karaköyode Domuz 8<.•kağı ile 
Bunlar müteh=:.s doktcrrbra Giimriik sokağmın tırmir olun • 
muayer:c c'tirilcrek e'rnmmi malan Belediy<' Re-.sl>tlince k a. 
yelle teda\-i ohırac2lk.lardı.r rarlaşlırrl~ır. Ayrıca, Cihangir. 

~ Socmagir sokağı da tamir o. 

Pallalılıpa zararıarı 
.ı:\ya'k'lt :bt y pı~an ın3lze:ır.c o ka

dar rah::ı.1:.ınrnıs ld, n .zı:yet b ;. lk a
yaıt....~ı 7~tmT:az, a-ya:klmbı ~az 
olrmı.ı - •:md'. bi"90k ay;;l<kabm.Iar 
Jı:ssll.J.ik+cn · kfı:7et f'd.ırorlar • 

A)· 1tk bıl a ı-. rnııUa'ca. lıııgürı sa.
tılı tğı g:bi pah;,ı.lı mı ulma.lıdır:". Da
t--.;ı qagı kurtarma~ mı". Bir aralık. 
~ liik• matuıılıu:ı!a satılan pahal' 
baz: •;.ıl.;.::>bıların .hak!katte urun 
maloJdaiu orl;ıy& konın~k. B!zt-e 
p~halı r:~t bit~bi d.1'1ve~l caalt.:.r: 
Ne Y"'Pıı> Yl'Jl>p llatleri lndlrmt'11! 

BURHAN CEV .41 

ı 

i ur.ac:a~~tır. 
Tahan hewaıını 100 lruru;a 

satan bir ba!ıkal tevkif 
olundu 

.Elın:ı~or,Unı:le .bakkal Mıtıstafa 

sade ta.han 'hc1'·asını SO kuruş ye_ 
riıne 100 ikuru:;a sathğından As
:tye 2·rnc_ Ceza Mahkeme..iııe 

ver~lmiş \·e mevkrt: mL1 !ıakC1T"" ... 
edllrnck üzere deı'llli tm~:f o -

~ustur. 

Bir makarna mulıtelrri 
twkil edildi 

Balıkpuarında bak:ltal AMı!'. 

ı.ohi ·kih,u 44 'kuruıy.ı satılması 
:-cabcden .ıınakarna.ları 50 hu1 .... 
s..ttığ11ı:dıın A!>iı}e 2 inci Cezr 
mBh'keınesine verilmiş ve te~·kif 
olıtnmuştur. 

Beyoğlundan otomobille ka
çırıldığını iddia eden kadın! 

Janet'in yalan ~öylediği anlaşıldı. Prağdan 
gelince adliyeye verilecek 

Bı.ından bir k:ıç ny ev,·eı Beyo~lun- t 
dald NO\·otn! b irabane:.i .alılbi Mi,e. 1 

Un km. iane' .. zabıtaya mUraeaat ede_ 
rek. akş&rn üırt.ü sbın~dan d bne'l"kftl 
ı.u:unadı;t: '1t ldş!ntn ağımı bpa!a
rak otor.wb: re kaçırdık.13.rmı, Edirı~
kapı .ı::ı:aezar4l}ı. civ;nnda kendi.sJne te
Clr\'ÜZ edip Ju;.çtıklıırmı lddıa e\ln~ 
ti . Bunun u7.erine n1üddeiurr.uıT,ilil:: \ "C 

-z.ab;t& \-ak'a etra.fmda ehem:miy-eUe l 
ı*i!>at..:ı t ~ı amıştı. 

An~aıı: t3hkllcatın son .. !hasına gö
re bOyle b!r vak'arun kat'iyyen oUr.a.. l 
C:.:..ğı anJaşıl::n,. ır~ Evli .. ·e iki çocuk sa
hibi olan Janel.n ne,·hangl .aile\ 1 bir 
\"azl.,.,t ltarfWl!lda bu yalan hadiseyi 
uydurrrak ıneci>uriyetir.de ttaldı~ 1 
m~ydaıı.ı \'!brılnu,ı; ·e u>üddeiwnuıd- ( 
liği t~gal c-tn:.ek lit..ÇU :ıd:!n dava açıl- ı 

nllŞtır ı 
Faka! j:.net, \•.ak'ada:ı. sonra P:-ag 

Yeni bir ıan 'at mektebi 
açılıyoy 

Antalya. 11 (Hususi) - Şeh

riml2ıde bi:r mek san'at .m<ÔI< -
~ehi açılmast .:-.frıarif VckwetJn. 
ce Vilayetı.ır.-ze b:.ld.ıril:ın:~tir. Bu. 
lı'Un üzeri.ne bir ar~ buJuıım'llŞ 

keşif , .,. planlar yap~ara.k Ve • 
alıe!.e yo!lanıimıştır, 

MEML"RİN I{OOPERA TİPİ 
Ant'alya memurlar.run iht.yaç. 

larmı temı" eln.ek :maksaciile 
b'x • tnemıır n Koopeı-afui• 'eş • 
.:g_;ı olun.n.tı.it'trr. İ!k i!5 o::\,.~ me .. 
mur:arııt ur:uz °'.{ ··wilr i-e,.7.i o!u .. 
r.rı.c2Hır -- .. ~ _ ... . 

* Kamelerı:i deği irip ,-eııi 1iJ 1 
abı::yft şe>1~re ~"'ilen ıba'retl 
benzin \-erilm:ı,.-ec-eıkttr, * s · .-~""" \"<rİleıı U!llar !hl.ya- ı 
oa ı::ıyrik.1fı gt:ltr.. kteu;.r, "Daha fa:zla \ 
un veı"!lm61 it:tı .t\nk!ır,.ya mUr~caat 

olunmıri't" .!.r. 

+ Na~az.a vitrinlerinde ~tılmıı.. 
ur• etiketli ınal t~!rl yasak e<l.Jınitı;
:lir. B u ;ek>lde =1 te edip :bel' .is
fyene ..at:ı:ıran1aı· .'ldl';eye t'~ 

ceklcrd:r. 

MÜTEFERRiK: 
.. ~olırtnc:zde bahUUIA ii>LlU Mil

daiaa V..ıdb Korgcnrn.ı 11..i. t:.iza Ar. 
~! ;ıe Maarif ·~ B. Hasan AH 
Yüce öün \·a1ı i1e b-:ek'f.e Dohr.a- i 
brıhce Ilı.-.yt:~t ve Re:!.i. m :Müı.csiy1e j 
"I'elı:!' u. Oh.ta ,.,. Y lt!ıek ~ill=ıdi.s 

llıe'kıt! :::::: ~ . * Tekmil posta mu\eu.ilen pı..ıl "-e • 
k....r';>o t..J .::ı. .. :.1ııya bo.~l.aır.ı~la:-dır * r·..r.1~'1d. .. ya ~eker sar.ayil sendi
kası .;"Ii.!dür:.ı D. Os'kan 'Ilelsi.nki fahri 
BaşkıJn.s .. )lo!lU.S::.:ı.."D.UZ<t tay:n oluru!l.UŞ

ttll' 

----· C'İ"'r ·ne gitt~ğinden hakkınd.:ıkl tak!- . 
b~t.a dö:ıduktcn .sonra girlşlecekt. 1 

(HALK SÜTUNU) 
1 EDEBİ RO MAN No. !6 

İyi dikiş ve hesap bilen bir 
kız İf arıyor 

16 ya 11 ınday1m, Uygun~ dÜ7.gün, iyi ı 
tc"- blllrım. Gürel d.ı.klş dil«'rlm. 
Aii<.-.·l \'aziyetimi,,. bozulc.luğu dolayı. 

.ylc çalı~ma.k lltiyorun1. YiJkSL•k b:r 
terz.iharııı!. y:ızlhane ye buna mümasil 
ınües&el<'l'de a<:ele ve ciddi bir .lj arı
yorum. Adrellm: Çaı-p.mba Saltanoe
lim caddesi No. 43 de Fatına. 

NOT· Halk S ütunttna gör.~c-rilf'n it 
1.:rme, it arama ır.ektuplan pan.sız 

"'la.r-* n 'Jfl)lu:nut. Ayn! zamanda 
-tktup1.ar ieliı sı!"tiiylc \ ·e klı.:a fa.. 
·a1.arıa ilci, üç de!a tekrar edilir. 

Çıldıra~, ,!f,,?;,1!,,,~ ı 
nı 

Gece. Saat bir yar. Necdet b~r 
apar\ımamn onı1nde bütün gay. 
re\ le pazarlık eiiyor. KonUfluğu 
adam; li>anından belli ki, bir A
n:ı.dolulu. Bdki <•n beş yirmi d a. 
~'R<a konuştular: 

' G.a oc ..m b~"\'l)t! kart.m. Oku . 
• :ına1' 'at'SR ıil ok ( ••. J 'Kuıınım -

dan;n da trkaNharb,ye n':,;,ıvim. 

Jjezt o odada ne ı;ı<luguııu gonnek i 
!Xlec'bur;y \indeswn. Betti lıal • 
kona ı:ıkarruaı::;..an, seni ha.j)S<)tti.. 
rirlm. Anl.sdın ır.ı? ItayO::. ... 

.fü.ı !.eıhrut blöfünü yaparken 
!bır mecncndın far'kslzrlı. A:. ahi, 
1 J.T\'lll :iözleri.ne 119.vC' ~tti: 

f 
Tefrika l'f• : 42 Şeı-Jrne Hanımı.. bal ınumtı g~i sa- - Fak.at ..alla.nıyorsuuuz... Tekrar 

- Aziz•nı. bu .~aye>t oklay. Kor
&tacak ll:ı:ı~e:,· y·.fJ1t. Bt:n sana 11e 
k adar p ara sersLn ~-ereceğün; 

sen d~ beni ~u :ta~f<i pencere • 
den içeriyi görebi'lmek için .apar
tıml.ll!n hallwnuv.a çf.-<aracllksın. 

- Ha.,suld\l.;l.m sonra bir da. 
h a d a kurıu1amazsın llll.. 

Çıplak Model 
"-·---- Yazan: NEZlllE MUHiDDiN ./ 

- Cok b1 l:a!bE bir 15ansın12 Re
ıat &,- -dedi- ~ sıJclm il< 
ıç:n Ç1>I< sabıı:lı eltı:ıok Uzun 

- Sık~ln1ak mı'!! .. • ilen s!rln tUtfü .. 
c.Uzıc. m~ :.ıa::: za ::ıü~ı.:~E'k.k im 
l'l .11""4' li.anttn. 

N'-"'ln !re .ç lı: b.r 
ta.vırla 

&,,,., Ç'>k :rorı:an ı:öriintıyar! 
..aı)e .., . .ş<>s!n, •ÖTI i- Caıı: korku-

l'e e .s...:!'":.nu kt erek C.nune a.\tı. 
Rı.v ~ sıc:lic teesaı.ıtle. 

- S:z .yi olm:ya c:>h ruz. -dedi- O 
t: rr::ın annCD.ıL he n k..ıv" eL:ene
aiı: :r. 

s._ ben de b. yorur... 1Fa.. 
bt 

DJ:n pçinilğınız. btı1:ıaıa se-
bep oldlllll Ne lbiiJ'ilk bir J8%"'P rek
t~ ; ta.nr:nı:r edemns:n;ı .... 

en s~:ı B~ IÖit uz.arsa 7!.ne 
ıara:ra clr<ıoek' Hat ulti ona 

.e~ - ..ni Pi.in Nuran. 

ei, ·le: 
- Arlık huta obr.ıyac :mı! ..dedi-
- lfte böyle ..• Telltln 7apmız ... E-

"llfn .:ılunuz kı hasta olmıyacaksuuz .. . 
l' rden oda kapısı a~ıldı. blzıetçl 

teliı\;b .Bqada l:ıitç etti: 
- Bir• ... L<ıtea ielhıl& Haı:ııma

fen~ aai i .. t.yor .•• 
Nuran bir \'I ;lıkla yerinden fırladı: 
- Ey"ah fenalaıtı mı ycC.ia !I Ne 

olctu:'--
lle;at cn:ın kolunu tuttu: 
- Rln ederim.. .... Rica ederlır..! S~ 

pt=z. lllen şlınd: bakar gelirim. 
- Ya' '.'lam. , .Kabil değil ... Bera

ber gidelim. 
Da.ha e\-ı.·e!. biraı zar.f ,.e ıendelı.

,en adı.,.,lar a k"PlYl ko>l.il. Reşat ye
t!Jerek anım !tol.ana girdi. •• Hep be. 
raber Şı:hizııe Haruınııı 1>dasııı& gir
dL~rH. Yaşlı ve 70:-guıı kadın uzan
dığı. ı·atakta, saı>san yüzü iı;erl öğru 
çek:lmiş ıözlerl:y! e onları ürkut\l ... 
Nuran; 

- An necilh!'u. :ınıltcilvı-.: -d'ye 
onun Yaıuna k c-. '\; . 

n Ilrunda iri terle!' bir''·miştl. Sık ha~ta ol:.caksını.z •• 
ve kua nefeslerle soluyor, yumrukla- - Nr ehemmiyeti var! . 
rıtıı stkıyordu. Nuran blr ('OCUğ;m ıat - Ann~niz ~imdi açılır.n Sizin 
ve tecrUbesiz iztırabi1le, .ilci eliyle ha.stalandtilın tıı görürse fena olmaz 
Bepduı elini tutarak yat ... ·aırdJ.: mı? .. •. 

- Oh iıemeıı Ulc doktor!.. . Ko#u,... - . .t\.onerıı açılır ını dedlnh~ ••. 
t:.\.ız Reşat Bey ... Annemi k urtara- - Elbet ::ı.çll.:ıcak! . Diraz yor-
lım!. . gun .. 

Reiat derhal onun emrine itaat Re~t Nur.:ının ko?unu bırakmıyor-
eW.. • du. O muayenenin netlC"CSıni .anl.:ı-

ŞchL"Tle Hantm konuş:tmtyordu. • mak, doktora. yardım etınek istiyor-
'\"q.lntz: ,,ata;:.uun .kena..~a diz ı;ö· ' du . 
k~rck sesslz . es: .. iı: ~ ,.-:lıyan kızına de.. Dokt.ır ~.irnd.i. taro:iyon fıJetİni a-
r in b :r ıefkatle bakıyordu. Sıiılnnı y::r1ama-klı :ne,gcıldü. Bu da bitince 
ell.crir.Cl!tı birini hal'iizte uzataı·ak o- ınuayt'Ue tamam olacaktı. Ar;ıdao bir 
ıuuı elini tutmak tstf"dt Nuran he-ır.en dük:Jta tetincc doktorun h:ı!if !leıSi 
a-nnesn.ic buz glbı elini &\·cuna aldı duyu1ciu· 
ve sabırsıı.l;ındı: - Yirci bir . 

- Doktor .•• Dv~tor r,e.uıec"l d:ıha... - Evt't.. Fakat dü-:e1ir ... 
Ayakla dcır"1! hizmetçı kulak ur- Hep beraber Talaktım uzaklaştılar. 

dl: 1 Doktor Nurana lıakaraık: 
- İşte ge!dilers0 -diye 1tar~ılamak 1 

- Siz benü.z '.\"orgun sayılırsm.ız .•• 
lç!n d~on çıktı. 1 İsUranat etmcli.ir.4<. 
Nur.ın ı:cniş blr ner .. 1e mırıldandı: Re:;at atıl .• 
- Oh Yarabbi!. - Ben de kC'!l :_·ne bunu riea e· 
- Biraz sonra odadan içerl gird~- d:yardum. 

!er. DoklDr doiruca hasta,-a Y•lUa;· - Fzzla ;rcıru . naymız. Ben mü-
tı. Reşat d!ı t(ilı:müş aj!lı;:m Nura- soa~cnale ~ -nc:.llk gidiyorum. Akµ-
nı k{llund:ın tutarak şetkıtle kaldır.. ma tekrar tığ :.m. • Zaten kolll',ju.· 
dı. Ocu bir yere otl!rtmak lst!yordu, yuz ... 
h<ırt Nınıın ltiTaz etti: H.c;at ta doklo!lıı. 

- Bırak tnn:! Anneme yakın kala... tı . !\j ..ı.ra:ı onltnn 
ı un ... 

beraber çıJmıış
ka pının önCinC:t 
(Devamı V.ar) 

- Vallahi .olmaı: beyim. E li. 
lem duyarsa ben.mı halim neye 
,~ar3! 

- Bur.da lıi~bi.r tahlike ,-Gık! 

- Nas:! dEı;il <.f'.!C<İ · ? O a. 
nın içmde ne Qh.ıp bittiğini ben 
sana ne diye s;:;:rettireyim. :Bjız 

namus chlı adamhm:. ş:md":;e 
kadar böyle b:r i ~ yaprnadik.!. 

L ar'a. para ile kandırmamn im. 
kanı yOık . .İhtiyar odı;ob~ı .:Nuh 
diyQr; peygamber demi-yor_• Bu 
;ş adeta muhabbet tellillığı gfui 
b:r~cy .sanıyor. Necdet sivil. K ar. 

"şı apartınıandan bol lbir :musiki, 
kadın sesleri dışarı aşchkça h id

dcr'..ır.len ~i içine s:ı<f:ınıyor. Oda. 
ba~ı daha razı olmazsa ~emen 
gırtlağ!r.a sarıla~ak, cebinden a. 
r.ah'tarlar ı kaplığı gi'o; yı.d<an 
fırlıyacak. En san, cebinden foto
graflı hir kart çıkardı. Odabaşıya 
gösterdi· 

- Görü.}"Or~u !l ki, aske ı;m . Bıı. 

iihtiyar aptallaştı. Necde"1n bu 
aı>n ı;ıöz.kri; huTI}'C-t ~kası, tıa. 

l'İ> oi·mak, lrudu1a:m a n:ılllt , F
lerin<l~ .biil üclli; sersemleşti.. .He. 
men .nahtıuürı kaptı; 1!DCl'llL'ven. 
ler: l:mar.dı: 

- Ha~ii, beyım. >:"+:ahm., 
Necdet. is' diğ; bal:kanıı ıktı. 

Anarlı!T'anda herke; uyuyor. K en. 
eı c;ık'ı~ <iaire .de ış. L iimba ~ 
lan söndiirHii. Bal:ktnun lılr ta. 

rafına bir i.'lkaınle çekli. OtıU"du . 
ŞilmE her ııe;i karşıdan br • 

şı<ya is\~dig:ndcıı da.ha .mill<em -
roel, umduğundan daha ıit'i ,sey. 
rctlcibıl:yor. Bol bir liŞ!k . .001 bir 
l ahka1ıa pcnccrel..,.derı 'boşam -
yor. İı;c>rde kndın crk!.ık kannaka. 
rı~. Saz, ala!rnn~a mfu'.!.k, bil. 
has-<a keman in,cr gibi, ıs\ıyen 
arada bir kalkıp odanın >0rtMın.. 
daki büyük 1.ıir masanın t'rt\ün. 
den kacl-ehlert doldurup çekiyor. 
!ar. 

Muall! da, Necla da iki;;ı de 
orada. c:zU kapaklı, 'ilrlı hicaplı 

(Don Var) 

A~pa barbllldea 
d8DJ8 llarblDI 

!-= Aıu..t Şikril E.SMf.I 
Avmpa haııbi şimdi bir dii1ıY• 

lhırrbi ıınııhi~n~ alımt.l! \>u'IUll • 
maktadır. E&asen 1940 senes: e'f• 
lıilünıie Japonya. üçlü pakh im
zalar imzalamaz. Uz:tkdoğu dU
ruomu Avrupa dı.ırıı.mııına bağlııJ!' 

ulımuıyıırdu. '() zımtandP" 
beri de Amerika ile Japonya, p.-;~ 
rııpa hubi karşısındaki duıruD'
larını almış bu1unuYQTlaxdı iJ'çliı 
,pakt, Uzakdoğu .nizamının :k.u • 
rulmasında Almanyayı J apO'!I • 
yaya , • ., t\.\Ttlpa nizMnmrn k•ı -
-:-uimasında da Japonya)"I .Al -
ınıııı>yıry• )=ılıı:::.da tıuluvrr va 
hağl~ı. Ya ik. :niza.m bir ı•· 

rada lroru1aca'k, yahut .dJ h r 
1kl nizam da ık.uru' mı ac ik:~l. 

A.'\•rupl lı~i e gi.illden dun~ a 
harb: -mahtyet:nı alımş 'bulu~ı.ı

yordu Ya. nıız Jrnrp !in ~dilınf• 

:m.,;ti jeponya ôendan eonra lJ. 
"~k-doj; lakı mu~arElbe iç:n ha • 
nrlar.'1T.ı.) a b&şladı. Almaınyanın 
yardıı:n.ı.I.e Hındi.ç'mye .ım·k b:n 
ruık:er ç;kanna-y-ı Vişi .tıü:kômet:
:ıe kabul c'tirrli Jı:pocıya Jiin • 
diçil" _ - ayak <b=akla ingthz 
:müdafaa :s!stım 'lin düğüm n<ıJG. 
tası olan Sin.gap:-r'a yakla,,"lllı:; 
oi-nyordu. 

Ş:.ındi Japony.1nın har~te 
&&çişi. !>l:h,·er titbiycs:ne 1*1lun 
bır IJaôlwı h.tılinl almışt:r ;sı: 
.Ca•· k ·.,, ne C:•ı-c>ce ger ıı:r 

ele ~ .l ~-4:'1 .g0z 

f:Ct .t>.L~-eJ( ' ;o.ı, J~pan~ ll!I!ll 

.hııftalaı:d.l!<r.beri l o;le brr 1>~1' 
ıçhı razrrla makta okt '7" ~ a 
. hr. Saı. Fra~ko çt'lC .d" 
~m~r .ta:ıı gem , bı. mlıyor. PE'• 
.rl Har'bor ussü ta,rruza L 'iri:·· 

"YOi' ".'l!anılaya h:wm edıl \"Or• 
"Iayland'a g:rı •or. Ma1aya'Y3 
asktt çıkarıhyar. Pearl UaT -
bar, :Aıınerfkanın Pa_Jiık clenı • 
zindeki en btiyük d n•z ve h•'f• 
'Ü.s3':i d:l r. 

Şaric:ıı::daki .:\.ltdway adası, JO' 
huston adası, Canton adaaı_ W~ 
l\'e G:ıam gibi ikinci da-eO<'de iiS' 
lerle ana rn tan .ar.ıwnda dil tıı! 
bağ tqlti.l et.mektedir. .Bu hile 
göre, Japonlar. ilk adımda fi,~· 

rika :rıiid&.faa s!;'ten:ıinin cliiğı-"1 
nok<..asına lriicum etm'.şj<.rdir. lP 
taan:urun P.ea:r! Harboı '.a 11e d<'" 
reee zarcır Jtt"l• ii:,'1 oilinrmcz. ~ .. 
kat şu ~·ar lti A:PM'ihnın ı;ef('l> 
müdafaa ve gerek ıaaı1u~ t!ıb:• 
,.eı;i. '}"lllmz 'P .. sifık'dcl<i rendi ıV 
lerrne dayanmıyacıürtır Ameru'J' 
İngı.tcre~in ,.e Holand~-...n ıııut· 
'tclikidir. Bu lıale göre Amerika• 
başta Sil'gapur ohnak üzere 111• 
giliz Ye Ho1and2 üı;ı~rind<n de~· 
tifa-1e e<lcceLUr BilnurJa J:>8f'•" 
her, ilk darbclcrın Jap.u!ya ıare• 

iı.nda.'l ind..rileceğinden :şüphe ,. 
dilemez. Fakat eğer .bu da:rbder 
.Japwıyaya bir net.iııe te'Jlin .,d.L' 
lll'l€Z de mucadele uzars., .Japa!'" 
.)'anın ~k zor bir :lurll:'.'uı d~c
-ce,ği şimdid~ söyleı:ıebil'r. 

't.'.za.kşark mn:harebesinin .başla" 
.ması, A:ıı::cr.i.kayı A\-rup~.; a ve '/IY 
k .arka haıp rnaıZemt5.i yoll5'. 

.aktan alıkoyacak md r ? \'il'1 

tlme ıilcanaı A vrı.ıpıuhk: harb4' 
b-ı~nasınm tesiri ınalacak "'~ 
dır~ 

'Bu stıale cevap VeT:N<ıea. ge
çen 'tyliıldenberi, Unk~ark ıl.ııı<" 
.uı unun, Avrupa dıır u..ı.u ile $f!' 
ayn ik.i durum olmad!gmı hş'llf' 
d a tutmak gerektir. Ü çfo Pıı~ 
; mza> 1ndan soma bir dWıJ·a !'af" 
~j Juırıısında b ulunuyord uk. 13~ 
:harbin Uzakşark alarıın-ia ~ 
"'tılrruı.ır'4Stır CÜ)'!', Amer ika b ll ıl"" • · p 
nmıla <lMı.a az .m ~ııl degil.d: ~ 
.ut ııtı ıw ,silAhla e\·vtlkı giiııdO " 
<teri hıırp en g.en..ş bir :ııJ:hs.6l~3 
gtrm lunuyoc. .Şın.d ~r;· 
ık m paçahırı ı;;ıvs:nıak cörl e·· • ı.-ıe· 
Je .bu ife sarılması iıd:lcwııı: ki 
.dir AmeT:..ltt.nın Uz:ıtşaı:~,t1 
memaJrtlerini değil, Aonenl""-
var....,,.nı kQrnmak bah•' t'\-zı.;:: · 

·sıcr• 
dur Japonyanın tzırrru?.u gu i!· 
;ıni,<tir ki 'Ruzvelt r.:ı1-1ı, Zl'ub31 ., 

rt'' !eri h:ıksız imiş. İnfn:tcılar, t: 
cikr lJ z ncular "" ıırkn p!Ar.s 

J g ' J- tı'"' "' 
çckile<:ek.er; y!l1'ırt da i: pse ": .. 
"3cHklardır. Jır.ıon taa-r.ozile bal 

Jıyan bu 112.:lbin ılk r .• ' ce 1f~ ılık bir blrlik .ha1ind~ rtuzvc 
• yuı. c-

etra!ında toplanacak a.•n 
tıız milyonu harekete .ge•i.'1X'e
;Sinde olacaktır. 



(du 7awıın me'CID.telı. ADaao .. 
Ajansı bültenlerinden alınmıo4r) 

Telhis eden: Muammer Af.it"-

Ray •'ilağ modis: dün saat 1~ 
_ BcrLnıde Krol opttasmda top. 

.aı:rnıstır. Beş cfalaka sonra Hit. 
lt'r saİcna gi.rerak, beklenen nut. 
kunu söylemiştir. 

Hıtkr, bôr bııçL'k saat dc:\"am 
eden bu nut'kunda, dünya sulhu. 
nun kurulması için ·aptığı ~ • 
şcl,l>Uslcrı tıatırlattıiktan sonra, 
Almaırya ile Sm·yetler Brrl;gi ıı

~as· ıxlaki başlıca ihtilifları uzak
laştırn:.aık üz.ere 1939 da verctiğ~ 
t<aran -zikı't'ldu-ek deım~tir ki: 

c.Kn!mlındck: adaımlaırın plan.. 
la! dünyaya haki;n olm:ık 11,aye. 
s±nı ı:;ütmel<te 'dı. 1940 yazında 
'.M~ol is\H" ı Avrupa üzerine 
:<-ıry:lacııktı. Alman~·a ,·alnız ken.. 
di topralda.rı ~n değil bütün 
Avrupa içm Jıal'bet.ırc>'k wrooda 
k~lm~r.• 

H.t:er zaruri olan 'Rus &(>ferine 
J:ıitl'iin Avr.ı;pa ı::illetlerin:n isl
rak clt..klerinde:ı ve Alınası kıt'a. 
larmın fcdilirlıklanndan bah -
st\t..kten sonra, bu sefer "(SD&SlD

tia Alman kayıplarının 160.000 
Ö.cıyu bulduğunu ııöybniş'.r. 
Ilımdan sanra Hitler. Ruz ... elt. 

le arasındaki şahsi anla.şama -
ıına:tlılctan bııhsetmı.ş ve şöyle de. 
ııni§t:r: 

<İ'ki mcun)eket arasında bir itı
Llii:fı I-.aklı gôstere<:c'k s".)·asete 
ve s•a.ıiye müteell!k hi~ri an -
l~ ım.....:ut değildi. 
Ş~r .•. , Ruzvelt harbioı lbütÜı."1 mes
Uh) ctinı tas:znw;tadır. Kapita • 
list aleme ~up Ru"".V'~ 1 t, miL 
!etini ha~c siiruklen:t:k iç:n Al
=lara <lıtır.ıruıdan meydan oku. 
,ouştltt". İngiliz \k'lerircn i-,gali, 
kira \"C ödünç kanunu, Milwer 
;;cır , .. rınin zap ı, BıtJkanlaı-da 

Ç'e~Tilcn e-ntr;kalar lbu cıiımle • 
ucndir.• 

R"-?veltin bir ııangester oldu • 
ı'.ı.. u söyliy~ Hitle'I", Cum!hutTe. 
.:sın n çOktaı!beri ayn! usullerle 
hpcnyaya karşı hat'lıi idare et -
ti~ r.ı sô;~l:m1i:ş ,.e dom4lir .ki: 
•Japon,yanm tarzı !hareketi ·l>~ 
Yılk b:r memnuniyet uyar.dır • 
ır, Almanyanın ... e medeni mem.. 
lekctleün ak.dir'..:L; :b:zanmı.ştır. 

11.L-:.anya, itaıya ve Japon müt-
1.Elikleriııin yarunda vaz:J'es:.ni 
lamamile yapacaktır.• 

Hitler, Amerikan mub.hatgü. 
zar:.na p:ısa.portunun iade edil -
diğin: sijylcdikten sonra. Ame. 
rikaya karıı HAn edi 1<liğiııi bil. 
ciinmQ, Amerika ye iİngiltereye 
kup aktedtlen İtalyan • Alman • 
]8pcın ittifakının ım?tniı:ıi oku • 
tııuştur. 

Hitler, Alrııanvarun müttefik. 
lıırilc bera'ber di'Pdiri durduğu • 
nu , . .,, başlanan lıariıin zafc e ka.. 
dar götürüleceğim söylemistir. 

YENİ İTI'İFAKIN METNİ j 
Radyo gazetesi.nln ,·erdiği ma. J 

lümata göre, Almanya, J apony_~ 1 
'l'e İtalya arasında imza edıldiği 

TAKSiM 

Hitler dün Rayi,tağda 
söylediği bir nutukla Al
manyanın, Musolini de 
Venedik sarayının bal -
konundan söylediği bir 
nutukla ltalyanın Ame
rika va harp ilan ettik • 
lerini bildirdiler. Ame -
rika mümesailler ve i -
yan meclisleri de bu iki 
memlekete harp ilanını 
ittifakla kabul ettiler . 

bildirilen 'bu ittifakta ~ mııd • 
deler vardır: 

1 - Al.Tarya, İtalya ve Ja • 
ponya, kerumerlne deımakras; • 
!erce zorla yükletile;ı bı. harbi 
son zafere ıkadar götür-neği taah
hüt ederler 

2 - Aimönya. İlalp ve Ja • 
pnn.va b!;.-fb:rl.-öle anla~rnadan 
a~ıı ayrı mü• areke ve sulh im -
zn lamıyacaklıırdı..·. 

3 - Almanya. İtal~·a ,.e Ja • 
ponya iı~rbi takıp ed•:n sulh dev
resinde iş b;rliği yaprır:.k!ördır 

4 - Bu pakt İr.zası l1rih'11dcn 
muroberdir., 

İTALYA DA /\MERıİKAYA 
HARP .İLAN ETI'İ 

D""er taraftan İtalya d.:ı Ame. 
r:.kaya harp ilin elıınişt:r. 

Musolı.n.i dün V au.•dik sauyı.. 
nın balkonundan bır nutW.: söy. 
i&rn1ş. hulfısatan ckmiş"r ki: 

<Bugün, İtalya tar'Jıinde yeni. 
den mülim kararların vcri!diği 
gün:iür. Çc-lik pakt d<>v'clleri, da. 
oma daha sıkı. bağlarla •bir~iş 
olan Faşht Italya ile nasyonal 
sosyalist Almanya, buoı;ün Ame. 
üka Birltşik devlet.lerine karşı 
kahraman Japonyanın yanında 
yer almaktaıdrlar. Ü~ü pakt, 
bayraklarır'"n e'.rafına, (1"t'nıırek 
için her şeye hazır olan 250 mil. 
yon lı;iyı toplıyan a:Jkeri l:ı:r it. 
tifak olmuştur. 

Bir adam. ha<Ukl \•e dcmokra. 
tik bir müstebit b!r takım antrika 
n• hilelerle ve ş.. yt.ani bir inatla 
lhaı<bc _günü ,günuı>e J1azırlaodı. 

B~ün üçlü pı:ıkt . man<'vi ve mad. 
di ''asıtalann tamamiyeti i~inde, 
;:aforh <'min bir garantisidir.• 
A.'IIBRİKA DA HARP iLAN 

ETIİ 
Amerika ioongresi de BirJ,'Şik 

Amcrık:mın Almanyaya "" İtal. 
yaya harp ilanını RUZ\·ehin ta • 

lehi üzu.ne ~abul e1ımiştır. 
Dij!or taraftan Macaristan A. 

merika 'le siyasi münasebetle • 
nni knsmişt:r. 

ÇÖRÇİL'İN BEYANATI 
İng!liz Başveidi Çörçil A ,·am 

'kamarasında beyanatta buluna. 
rak demi~tır in: cPrens Of Vels 
...-e Ripals gornile~in1n kayı:bı ka • 
kııdar ağır !bir denioı: kaybı ha • 
tırlamıyorum. Bununla ~raber, 
İr.gi!te-rn ve Ameı-ikanın deniz 
kuv-veti, üç miln er de\·letinin 
müşterek ku\"'l'"eılerind~n yine 
fnlo<He üstüıxVrr.• 
PARİSTE 11 KİŞİ KURŞUNA 

DİZİLDİ 
Paristoo bildorildiğine göre, 

fuestli 11 1<işi sıliılı taşıd!k:1:ıT1 ve 
Almanlara şidde~ gösterd>lı:leri 
lçın kurşuna dizilınlşlerdir. 

Sinemasında 
Görüluıenıiş bir ni'J.et görerek birin·i Zafer Haftasmı bitiren 

Yeşil Korsanın Kızı 
( TüRKÇ E SÖZLÜ) 

Büyük Macera ve Harika Filmi 

Bir Hafta Daha Gösterilecektir 
Milyonlara :ınalolan ve korsanlık mücadelelerini tasvir eden bu 

güzel filmi mutlaka gidip görünüz.. 

BuAkpmf j ii Saemlsı 
Sllıemanııı en büyük ve kuv.-eili yıldızı 

ZARAH LEANDER 
1 
!i tarafından yaraltlan, düks ve ihtişam, ~usiki ~e heyecan itiba-
~ rilo lİmdiye kadar görülenl•rın fevkinde olaıı 

KADIN SEVİNCE 
güzel ve hareketli filmin ilk iraesi şerefine 

~ Mevsimin 2 nci Galasını veriyor 
i 
~ San'atın, aşka 
~ 

karşı mücadelesi. .. Ölüme kadar .sevmek ..• Ve 
aşktan Ö}mek. 

~= Yerlerinizi cn·eldeıı :ıldırnuıruz rica olunur. lı.'"'~~~rL:bll' 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Denit Fabrlkalon iJçl reviri ecza.hanesinde 100 ;..ra Ucre\le çalı~tı.rıl.-nak 

U.ıere bır eczacıya Jh.Uyaç \•ardır. 
istddilerln ns ,.ıar.yle Wı-li.kte Golcilkte bulunan DMh Fabrlka'arı U-

llllıoı lltüdw-lüğüne ınünı.cmıt etmckri. .ıvnıı. 

Bir Japon 
zırhlısı lıasara 
uğratıldı 

Londra, 12 (ı\.A.) - •:B. B. C.• Ff .. 
lipin udası.. aç11.darı:ı<la. b'°'tı.r1lan Ha
runa namınd· ) i japon 71rhı1ısmdan 

başb, gene Pil:pia adas.:nd.a Kongo 
S111ıfma mensup btr J&pı.>n ıırh.lıuıa 

Fillplne ihraç lıardtctıni hiın..,e e.. 
derken mlıteaddit ..sabet..:.er ~·iki 01-
mus ve ha.vra uğratılır.ı$tır. 

(Kongo zırhlısı, batuıla.n Hıtruna 

:ı:>rhlw.nm eşici.ır ve 29.33J umluk
tur S....ıte süratl 26 mildir. 356 ltl< 
seklz. 15! lilı: on altı_ t2"1 Wt ...ı<lz 
topla :r.üc.::•bhC'zdir.f 

iki Japon harp 
gemisi batırı dı 
Vllfhıg\on, 1% (A.A.) - 13ahriye 

:Saurı, son ::!-! ~at zarfında, \'"ıtke a.
~nda düşrr ... cntn dört ayn ıa~rnızu
nun puski.!rtüldügünü bJldınr..ı.fll.tr. 

Re.smen b.ldirilaığhıe gore, Arr.e.·i,
kan bahriyes.ı;: '\'ake adasını rr.-üda
faa. ed~. bir !•ı>0'1 kruvazörü ile 

\blr dC$trCJY('TJ\I balıTTDıı;;;lLr. 
----00---

Uzak Şark İngiliz 
Tebliği 

(1 inci S;ılıife<len Devam) 

Siıyıtm hudl!'dunda Kedalı'da 
kıt"alarımız dü\ID' anla temasta • 
dır. Burada ı:r.ah:ıHi devriye çar
p.ışmaları olmakt:ıdır. 

Kuantan bö~nde k:t'alan -
mız hudut hattını munafaza et • 
moktedirlcr. 

Penang ha,·adan ~etk bo~ 
bardıman c-dılmi:;tir. 

Patiska ve Bez 
sahşlan 
( ı inci Sahifeden Devam) 

ker ailelerine mal te,-zia\t yapı.
ld.eaktır. Boo:ar ve i1! ~ücü ol • 
mıyanlı.r, i,.;ikr. serbtst meslek 
erbabı ayn.ı suretle Parl! mer • 
ıkezleı :.nden fiş alacaklanJı.r. 

Di~er günler resmi daır.eler, 
sermayes'r.de devletin ortak ol • 
duğu müesse>el~r mcan-urlarına 

tenıa:t yapılm3ktadtr. 

NELER VERİLİYOR? 
Nüfus ted:erclerin.e yapsstırı -

lan fişlerle her biri mukll'bilınde 
1 rr.etre basma veya pazen, 4 
metr<> patiska '"'E'}"'a çaıınaşırlık 

;ıat!s, 6 metre A.'ntı·Jkaıı bezi, 3 
metre Kayseri bezi \'eyalıut 5 
metre dö~cmel;k, beş ç:Je yün 
verilmektedir. 

Basmalar 36, pa-zenler 47, pa • 
t-.ska 67, Amenkan bezi 26, Kay. 
seri bezi otuz be'i, yünün çilesi 
82 kuruştur. 

Yedi yaşır..dıın küçük çocuklar 
1çin mal veriJ.mem-E-kted:r. Günde 
ibin kişiye teniat ya.pıJmaktııdır. 
Parçalı ve hatalı satışlar ı:r.ene. 

dilmiştir .. 
368 MACAZAYA AD MAL 

VERİLİYOR 
Diğeı· taraftan Yerli Mallar pa.. 

zarları sehri.miııde üç yüz altm-ış 
sııki-z es~aia da halka ayni fiatle 
satılmak üzere mal veıım~ktedir. 
Bi.naenaleyh \arşı ve pıtzarlarda 
lbu çeşit yerli mallar için fazla 
istiyenler olur~a derhal polise 
"1aber verilmelidir. 

---v-----· 

Nafia ve Sıhhiye 
Vekilleri geldiler 

Nafia Vekili General AlJ Fuat Ce.. 
beS<J7 , •• Sıhhi:>-e Velcili Hulusi Ala
taş bu sabahki clı:spresle Anl<lıradaıı 
şehrin>iıe gelmişlerdir. Her iki Vekil 
Haydarpoııa ga11<1da do_stı..rı, Vekild 
erkAnı tar.ıfmdan !<M·şılanmışlardı.r. 

Vekillerlmiz ııehriıniule bir müddet 
!<~lrp tetkiklerde buluruıcaklardlr. 

UDIDI puta lmalble 
illa Ylrlldl 

Patates, ytJınurta akı, bad"m 
ve saireden pasta imaline izin 
verilmesi için Ticaret Vekaletine 
yap!lan müracaate telgrafla ce • 
vap verilmiştir. Alınan ce\"aba 
göre undan başka maddelerle pas.. 
ta imali ser'bestt'r. Yalnız; talı • 
lil edilecek pastalarda un bulu. 
nursa amili mJ!li korunma karnı.. 
nıma göre Miidd<iumumliiğe ve. 
rilecektir. 

Almanya 
Rusya ile 
barışmak 
mı istiyor? 

Nevyorl<. 1? (A.A.) - Röyl.er: 
Kuybı,er-trn abn:rn bir ~1-

grata göre, So\'yet büldiır.e'Lı .me.. 
ı&urbrından f1irl, Atma . .vanm 
So\.,.eıt R~ya ile bar...;. yl';)n~ 
için sunda]l~da tnılun<lutıınu 
sOy1emiş, fakat Ru..syanın İnı:,ılte. 
:-e ve Birleflk dPv~le .... ı..
r.oad.an AJmaoı7a ile sulh :r"P:um-
71cağmı beyan etmlstiT. 

Vişideki Ame· 
rikan sefiri 

ayrıldı 
Londra, 12 (A.A.) - Bi~ik A

~l.lta Dii:rii!< Elçisi Aınlnı ı.enıır
tıiıı M&nlfal P"1Qı ve Amiral Darlan> 
zi:raret ett.ğ!nı bi!diren Vişl rad7o.. 
swn.ın ı.. ~alJDdan """"" Alman 
resmi ajansı elçinin iki devlet ..ıa
m:.na veda ettiğ'.ni Vlşlden aldııiı 
bir tıeıgn,{a iatinllden beyan e\m4--ti:r. 

Bir Alman tü-
• • 

menının yarısı 

boğuldu 
Landra, l2 (A."-.) - Pel>amo"ya 

a:ilcnokte ol.aıı bir Alınan deniz kafilesi · 
ne Rus ~n lantıındAa popı
lan Ll:. rru·z e....n.;ıstnciı Alrmm dağ 
tüır.enJ.erindec. btrini.."l J"iln ,--&t.Xıya 
Buz Dc:ı!:ı:r..de bojf.ilil ·k:an >ir.mil.. 
mi;Ftir. Bu t~ bilh&r::za Mu.r-
mon'6< ~besı."'1e ~ u...., 
~t.<tiril.'ll~ti. Ru> denlultt gemileri 
bir ÇO'k defalar Pı.•ts ırr..o ı:n-:.arur.Ja g r .. 
mlşler ve oradaki gem ~eri lı:rp ille
dlkten sonra hiç zarnr gonneksi-zin. ce
ki~ın!"5lerdi.r. 

Almanyanın Ame
rikaya harp ilanı 
ne.sil tebliğ edildi?, 

Londra, lZ (A.A.) - Almany=>ı.ıı 
ilim harp notasını ıcbtil .çı.ıı Hari.. 
ciye Nezaretine gelen Alrr'..a.n masla
hıttgüzarı B. Tomson 20 d•' 'ra bel<
ı~ıımi~ \·e ~ilci d.~e lı: .. .r merr:'.ır 
t..afabndan kabul edilınlş\lr 

Scr.<!&n sonra İ tah·an aeflrl Preruı 
Kolona Hariciyeye gelmiş ,... 8)'ll.f 
muameleye t.:.bl tctulm.,,tur. 

Prens Of Vela 
(1 inci Sahifeden Devam) 

nize düştüklcı·iııi gördüm. 
İngiln kuvvetlM"iru hudutsuz 

bir cesaretle muharebe ederken 
gördüm. Fakat Ripals ve Prens of 
Vels deniuilerinin eesattti em· 
salsizdi. J\lane,·iyatları mükem
meldi. Ripals'm batacağı anla
şılınca ve bütün ölülerin topların 
etrafında yattığı da görülilnce mü. 
rettebahn gemiyi terlte!ın1'Si em
ri yerildi. 

Hiçbir panik ol.mach. Herkes 
sakindL Tayyareye karşı ko)·nıa 

toplan bütün savaş deumınca 
attş yaptılar. Gem1 ktıvntl~ yana 
yatınca, diğer ylb:leree murett.,. 
bat gibi beo de suya etıldım. Ka
lın yağ tabakasile örtülü suyuıı 
içinde, ağzına kadar ~!anlar. 
la dolu torpido mulırıbıne kadar 
yüzdüm. Muhrip bir saat daha 
kurtarma işi Ue uğraştıktan son. 
ra SUıgapur"a doğru yollandı Bi
pals'm baş tarafı havaya kalktı. 
S<>nra koca gemi sür'ati& sulaTa 
gömüldü. Elli metre kadar ma
ğında bulunduğum sırada muha.. 
rebe kruvazörünün baş tarafında 
birkaç kişi gönlüm. Fakat bnnJa. 
rın suyun içinde kaynadıklannı 
sanıyorum. 

Prens of Vels zırlıhsıru yana. 
yatarken, sonra baş tarafından 
sulara göınülürken \'e ııihay et 
bütüıı bütün kaynayıp dalark~n 
son olarak görebildim. 

Bir Y.apıcı ölü bulundu 
Yüksekkaldırımd:ı Mus~vl ır.avra:

sında. ~tapır.,1ı.k yapan Veli oğlu Sa.:.itı 
dün ak!Om od3iSmda ölü Olarak bil.. 
lunn~uş. ve kalb sekte.~in<len Oldugü 
anla.,ılır.ışttr. 

V i Y A N A ve VA L S L E R t _, -, 
Aşkın ve Mu >ikinin filmi.~ _ _ ı 

BAHAR RESMi GEÇiTi 
Baş Rolde: 

DEANNA DURBİN 
Bu sene gllrcceğiuiz en büyiik !Uuslkili Film 

BİTLERİN 
NUTKU 

tn :nL:le"''Cılf.e\·a) 
s.uın ,.e İngiliz . ~\111C"t"İkan • it.us 
grupunun tam bir işbirliği ve 
tam bir ittifak ruhu ile ortaya 
çıkmaimın lüzumu vardır. :\1aa. 
haza, lııılaıki 'e diploınatık müla
hazalar b~l.ıınuıdan bu seklin he
men tekc1wniil etmesi, nya ge. 1 

cil.mrsi bundan böyle harbin bir 
cihaaı haıhi mahiyetinde deva
mına mani olm,yacakbr. Ancak, 
bir an önce tekeınmilliinün Sov· 
yet Rusynda11 Japonyaya indiri. 
l~ek -darbcleT bakımrıdıın bü)·ük 
v6 ı::aJrikabili inkar ehmmıiyeti 
\"ardır. Japon adalarına en yakın 
hava üsltti l'zak Dob'll RusyHm.. 
da oldni.'ll kadar Japon dimağını 
bu noktadan tnl:ırip etrniye de yi-
ne en başta RU5lar muktedir
ler. Bu itibarla Sovyet Rusyamn, 
Almnnya ka~sındaki sıkınhlı 
durumuna rağmen Amerika ile 
de ittifak etmesi ve Japonyayı 

müttefiklerinin ve binnetice ken
disinin d~1aru saymasının neti. 
eeye tesiri bakımından biiyilk fay• 
dası bulunduğunu müliıhaza et· 
mesi mıtlıtcmeldir. WUıayet, Ja. 
ponyatllll sür'atle .:üa uğratılma. 
sında, İngiliz - Amerikan hava, 
kara den.iz ordularının sttbestll-

• 'bn ğiniıı bir an W..,e trmin edı .,. 
shıde So\·yet Rus)·anın aşikar 
menfaati .-ardır. Herhalde bir ta· 
raltan bu ,-aziyetin aydınl:ınma. 
sına lüzum ,-e ihtiyaç olduğunu 
tebarilz. ettirirken bir taraftan da 
Alman De-vlet Şefi Bitlerin 1• 
ponyanın harbe katılmasından ve 
harbin dünya harbi mahiyetini 
nlmasındım sevinç duyduğunu da 
isan>t etmek yerin do olur. l\lulıak. 
kak ki, Japonyarun harbe katıl
ması AlmmıyaJUJ1 ,-ükünü bir 
bayii lıafifktmi , . ., Sovyet Rus· 
ya cephesinde taarru•i harekiılın 
durdurulınas1nı tefsir edebilmek 
fırsatını kolaylaşhrmıştı.r. Alman 
ordusunun bütiin gayrctillc, <'nıek 
\'e fedakirh"ına rağın"n altı haf
ta verine altı a)·da dııhi Sovyet 
nu;ya birliği \"6 ordu&U hakkın· 
daki pl:l.ıınu tahakkuk etttireme
mesi, karakıştan önce tlfoo;kova~·ı 
dt4üunıemesi, ~arktan l.'ralla.ra 
ve Volga kıyu.mo., ccnı:plan Kal
.kas huduiliı.rına daya.na maması 
Japonyanm harbe katılması •·e 
harbin dünya harbi :mahiyetini 
alması ile birıarur Alman mille. 
tine ,.9 , hhver maııznmesinc yeni 
'bir dinamizm ve ~çmhli hrr ba
kımdan unutmak .ıı~ısı e-etinncsi 
nki olmasa.)dı Jaerb.alde Alınan 
Devlet Şeli Alman efkarı -uınumi
yesi ve dün:ya karpı»nda bu ka· 
dar rah:ıt, bu dettce serbest ve 
nikbin kon~:ık blaylığını da
ha zorlukla bulabilecekti. Alman 
Devlet Şefi bilhassa )Cni M_ihvcr 
ittifak , . ., anlaşmasına .-e ılkba
hanla Rus ordusuna indinceği 
darbeye l..~ıvvetli ümit bağlamış 
olarak biı.diselerin inki~f seyrin
den ,.e neticeden emindir. 
Nudı.a hlıkim olan ruh ve 

netice budur. Ancak bu nutuk 
!ıı::arşııı;ında hımü:ı Rtındt,. Sta
Jin, Çörçil konuştnaRWj bulun· 
malda beraber Olllar da kel>" 
di hesaplanna neticeden ,·o.zafe~· 
den daha az emin dcğillerdır. Bır 
taraf t'ııkatlerini az ~ok )·anlaı~ 
bulunurken bir taraf takatlerml 
daha henaz devşinneye ba~anuş 
bulunmanın itıni'n:ını içinde harp 
ateşi içine elkrini uzd~~ı~ bııl~
nuyodar. Herhalde h~_kum "\"e nı
hai netice günün deı:ıl, yarınm 
vakıalan içinde ayılınlanat~k ve 
ancak istikbal hakları ta~ ın ..e 
tııkdir edecektir. 

ETEM iZZET BENiCE. 

Guam ada&1 
(1 !ncl Sahifeden Devam) 

350 Amer.ilı:an a.ıken. umumi vali 
ve kıtaatm kunınn.daru es:r edil. 
ııni~lerdir. 

Japon ikıt'aları daha e.-ı.·elden 

Apra <len.iz üssünü işgal etmiş • 
Jerdi. Limanda bir Amerikan 
sarnıç gemisi -Zlptedilmi,f..ir. ... 

Şarkısını •öyliyecektir. 

"" 
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HARP VAZIYET/ 
( l ,n<'i Sahifeden De. ;.rrı) 

Alrr.an .ırdnsu arasındakt mesa. 
fe~·ı biraz d:ıl:a açmak istcdikle
riı c {"·phe yoktur. 

2) Lıbya cephesinde: 
Libyadaki lngilız ordusu k:u. 

mandanı değiıtirildi. Bunun ııe. 
bcplcrini ar.latmıya lüzum yok
tur. Orta Şark İngıiiz kun~leri 
bu vazifeyi üzerine almıştır. 

Mili\"er ordusu, tahmin etttiği
miz veçhile, ayalama rrıl<lafaası 

yapıyor ve İngiliz ordusu taar. 
ruz halindedir. Bu taarruzlardan 
elde edilen ~tice -tudur: İngiliz 
ordusu Elad~'i ~ ,·e Tobruk 
garnizonile ~krar ibirleşır.iştir. 

3) Uzak Doğu cepheleı inde: 
Havay, Wakc, Gaam, 'Midway 

adaları etrafında Amerika ve Ja
ponya arasında hava ''edeniz mu
harebeleri devam ediyor. Japon.. 
!ar Havay açıklar nda Amerıka
run bir tayyare {le.misini, Wake 
adasını müdafaa eden Amerikan 
donanması da bir Japon krU\·a
zörii ile bir destroyer batırmıştır. 
Yalnız Guam adasına çıkan Ja. 
ponlar Apura'yı al.m·.şfardır. 

Denilf.'!ıilir ki Japonl:ır, bu a
dalara hE:ı.C.ı: 1:akim olaman:l{lar 
ve Amerikan hava ı.~ deniz ı.-u \"
yellerini bu adalardaki · slerden 
henüz mahrum ed.ememişlerdir. 

Hong.K<>ng'da, J~pon ve tngiliz 
kıt'aları >üngii n:uharl'heleri ya
pıyor. İngilizlerin ~ıl<:şık d .... ...,.ma 
düstüklcri tahmın edılebılir. 
Ç~g-Kay.Şe"k, Hong-Kımg'a hü
cum ed<:n Japon J<ıt'alarına kar
şı taarruz için 4 üncü Çin ordıısu· 
nu •evket.miştir. Dünkü y.ızımız. 
da, İngiliz ve Çin ordıılarmın o
muz omuza 'crel·<'l: Japon1ara 
karşı tarır= ctmclU", Jüztın-.unu 
!!eri .sürmüstük. 4 füıcii çın or • 
dt.-sunur. 'b~ hareketi, tahmtn ı:t. 
ı··;miz hare-kat birliğ:nın f* işıı
rHidir 

Fili.oın adalanııa gelıliCf', Ja
ponlar taarrınlanna ';·am edl.. 
vorlar. D c niz m uh a!'E'!besi.r.rle Ha. 
~ona ad:ı zırlılrlarını lca-y'bl1miş. 
]erdir. ,Aıncrlkan kuvveUc:ri Lu.. 
çan'a çıkan J apJn ıku\"\·etlerıni 
de!U:e d'ikm ;;e çalışıyorlar; Ja. 
ponla~ bu 'danın şimal kıyılarına 
da çı.lr.ar.ınıı yapnuşlardlr. Bura. 
da da Japonlar adalara henüz 
hakim olrnam.ışlar ve iısleri ele 
geç!reın ><leıdir. 

S•yam - Birmanya hududun • 
<laki askerl Yaz:yet1! dair y~ 
bır h00er )-•ktur. · 

Jaıpoıılar Bomoo actıısma da as. 
·ker çıkarm~lardır. '.Bıı adada 
nngllı pe rol kuyulan ~·ardır. 

Çıkan Japon ku\·vetleri henüz 
gerı atılamımıt'51'r 
Hatırımtza .nir S<>rgu g~liyor: 

Amerika, Japon adalarım hava 
taarru.zlanr.a maruz bır.akn.ak 
:cin a<:a:ba So,•yet Rus~adan şarki 
Si'bcryada Usler ilileıniyecelc mi? 
Sovyet Rusyanın lıu brıkı.mdan 

Japonya ılc harbe tutu;.nıası Ja,, 
pooy a ıç n büyük >b:r t lked r. 
Çünkü. AmErikan Yt' Sovye• ha. 
va ıkuv\"etreri Japon adalat ına 
ıaarru-z ederlerse, yer zclze'csın.. 
den korkar:ı.k ;mukavva H ıa;..ııı. 

<lan yaıpımıış eğreti Japon şt-hir. 
!eri, bu sefer b'r hava z• :ze.est!e 
bliyük felakete uğrarlar. B:Z'm 
!:krinüze göre, Arr.erikan ıı böy. 
le bir te§ebüste buluııMaSı ve 
ha~•k~le geı;me:ıı ruuhtcn.el<f>r. 

4 aydır yttrine 
varmıyan havare 

(1 lnd Sahtı•dcıı D""'1ll'l) 
Nurnantsı: l.l887, •• caüle T.um&.11&1 

4%13• ol.'.ııı makbırzu uldJm. Bugün a
ndan dört ny ~çtlği 1ıa1de tolsraf 
haı·alesi h~Li ~rlne \"tlrrt:~lG { l do· 
lr)"U'.yle de oi;h.m pa.-a:rı ııı...-:ııa::ı::,,_ 
t:!'! •• 

İ!ltmbul Posta. 'nlgrnt Mikl"rlti~ü
r..c cıt-faatla rr.ttn!.çcıat <de~ JJtiM ı.n 
I!.e olduğı..;n~ N~...n yer:ne ,·armadığı
rıı C'IJTdı.rn. B:..r SÜTÜ a-ra,,.ı:tım.1>1 .... : w 
g~erden SD.'ll"& barın - Te-',~ .,.mız 

zı:ıyl olmuşur• ~~ i ~ .. b· cc. 
vap ~erildi. Bir telgrı:ıfm; h'm ae lıa
hı:sus para mı,· ... tc; ıne D t bt- t r31-t 
fı,, Jı.aybolm;;slna aldnr. rr-ne• K.ı
yr. :ı, k~Ju, Tr.:ıli.!n:zlu t .ıror .tvLİ 
lc;;ı'bolurmtıJ a.r.laınaô-n. cP<:lci o 
halde bara panmı la~e ccl !7.. n•
grhltn Z:yamdan. beniIT' '!"!e. •m 
yar?• Di)'e m1'1,ıc.ddi-t d<'fa1ar ıst:tnbul 
Pos'.a, TelgTa:f :l!ildıll"lötllne rntlracaat 
ettim. 0:-adan Hırrale Mudi...,. b1.t,ı ·ı

n:.ne yollad:~a-r. Ay~ardr MiidilT ~tu... 
a»!nine girtlm, ıeidhıı. Elimde•! n~ 
buzl:Il arkas>na her mıtracaatimdt' bir 
nurrrara ve tarih y~?zıldı. :?.!~kbuzun 

arkası boylC"" .. 'C dol:lu. AC":"rn:ı be.. 
nim parar::: \"er.;d!. Ne de TeJgrafD 
bulunup ycl".:r.e '-a.rdıtı blldi.?Gii! ... 

Btr ır.c ·nu.-urı ihmali yüı;Unde.n teL. 
gr:ıf hıw:tl~ z:yaa uitradı ise b=ıa 
mf!>"ulü ben ml;rim? İşimi. ıücllmu b .. 
rakrp par. ~ı geri almak için dalla kil\. 
dda. kaC 1J id""'ye milnıcaı etm'* 
suretiyle mes-uller yerine l>en Cl""Za çe. 
keceğim? ••. > 

SON TELGRAF - Bu vat:md39 ş>
lrayetinde haklıdır. Gazetelerdeki şi.. 
kayetler ilzerlnlle hassasiyetle du:-du
ğunu bHdiğimtı ve huna memnun ol.. 
duğuı:ruz Post:>, T~lcra! Umum MO. 
diirl(lğünüıı bMiseye derhal elııımmL 
7fllle el ko:ı-arak ~l netlcl'~l'ğlnl 
\"e ~ de telgrafın %1J1lrn• oebeb~t 
,-.._....nı..ne d6rt aydır parasını 11'!1-l a'l
mU: için bir vatandaşı ııiı"a.-lzranla. 
nn ceuılandınlacağım kuvvetle ilmi.~ 

ederiz. 

Teni araba lcr .rl 
(1 inci Sa!Wedea Devam} 

K....ı.öyclen SitıblneYe Yelmi9 bel. 
Taksime yüz, Osmonbcye yüz yhml 
bq, Şişliye ;yüı eW. Ferlköy \"c Kur. 
tııJuııo. yüz yetmiş boi, Moçkaya y{lz 
e111. Gihulitiu>- J'1lıl ,.,_ bit. 
~yüz, ~ yüz ,..... 
~ Arno <-ıı \köyüne yüz yetmiş bef, 
Be~ it! y<"s, Rumel!lı!sanrıa ftd 
yüz elli. Azapimpıya elli, Kasımpoşa
ya yetmiş IMıt. H•*ÖJ'e yüıt yimıt 
b<-ş, KAl!ıthane:re ;1<1 ,.W eli~ Mecidh. 
yeköyflne iki yüZ kurul verile'1-elı: a. 
roba kiralaruıe:ılrtır. Bu t.m±fe dıı;ın
da. para alan arabacılıır '<'\lfC1ı=ıtlıı'1: 
suçundan Adllye;re verileceklerdir. 
Bavnllar ;ç;., qn - a1awo • ~ 
tır, 

Gayrimetİkul Satış llinı 
Beyoilu Sulh Mahkeme !eri Bqkitipliiinclen: 

İly•s kı:: Hafize Kalkavan ile zekiye ve Ahtn<!t Remzinin ııa;'lan ve mü;te
reke:ı n::t!l'lSa""'l:!ı bul mdult': n G<llatadaKemankeş Kara Mu•ta.fa Pata cadde
slnde ko.ıı 6;. Ç9 '"e 71 No. loda n:: mı!Ckam altında ilti dükkanı m~lemil, ı.e.. 

min kı.:ından ::r.aada uç kaw ba<-iceıı k!glr dahilen ıılı1&P ve ceman ild dük. 
kfın, iti sefa, yed! oda llı:l heladan fl>aret cloktrik ve terk<>• suyu tels:llmı lıAvi. 
em mettt m-.:rabbaı •aha U.Zedne inıa edilmiş Y"d1 melce oeplıe sen4liıiiado 

baluna.~ rıhtıma yakın olup ayda ııltımş lira kira bedeli temlnluc müsait \aı 

namı (6000) altı bin Ura kıymet! muhıtrnnıenes:ııde bir Han şuuyun h:ıleol 

:ı:;mnında aç>!: arttırmaya kor.u!=ıştur. Evsa! v ııü:s!matı \u'Qcd r•1'ıt "°'"" 
t;ıı;ında , •• ke.~ raporundıı mn arerdir. 

Blrnıci .açık ıırt!.ırır.ııu 6/1/9U mi.hine tesadüf edaı Salı C ll sr.at 14 t ... 
16 ya A.adar Be:roilu Sul~ Mahk"1lleled ır:.Iem -odasında Bafl-.Iıtlp nez<Uııde 7&

p::acaı:tır. "'rttınr-.a bed•li ~ lc:ymetin yüzde retıırli ıı.ştni balmadlğı 

1<.kdird·'-"" arttıncı."1 'latıhlııüdi! bald r.ıl.m3lt üzen> m\izır,.ede en ıilın ~ 
edı1r~.ı: ,;_nt' açık ı;rttımııı.;, 16/1/94% ta:rm.ine m!isadlf Cuma ı:ı:na saat U 
ten 16 ya it dar icra edilCrt'I< en çok orttı=ıa kat"! olmık !hale edllec<ık\ir. 
ihale gününe kadar birikm!i ve ~ Belediye bina verııiJeriy1" E\'kaf 
icaresi blssedarlara ve dell!llye rüsumu Ue 20 setıelİlı: tiıru bede4 •·e illale pı>o 
lu ve T"!'U \'e Kodt.stro harçlm m~i1e e.ittir. 

Arttmr. y ı i,tlrak edecek kimse:erin gayri menkul!isı kıymeti muha11une.. 
ııesiniıı yüzde yedi bu;utu nı.betinde pey alcçeıini ,-eya m~lll btr bonl<anuı ba 
nisbette tcmiin.ı.t m<"h:tubuııu ı.·ermeleri ıarttrr. Arttırma b~linin k:endisine 
'ihale olvnan tııra!Jr.d -ı !halt r,ilniir:den >Ubarea , . .,.ilecek mühlet iı;i::ıde m:ıh

l<err..e kasasna ödemncsi m<:tbu:idlr. Ödenır.<!dlığl takdirde 1hale ıeınııneı-ek 
kend:S'.cdcn eVV<"l en yUk.sek tek.lifte bulanan khr...se araotrniş old\.ı.:-.ı btdet ile 
nlms-jla razı olursa oııa ihale <:dilecek ve o da razı olmaz ,....,.. bıt4ınmnzsa he
men yedi gün m!lcdelle artlınmıya c;>on;&caktır. Yapılara ıl"'1 a.!bdarlara. 
tcbıi:: cfüırr.,.c-<elııtir. Müz~de 110ftunda en çok arltıraııa ılıale edil~ ve iter 

!lııı halde bmr.rl :hale edilen itim.., ltl iho.~ an!!lndaki f:ırtr.tan '" nr.mlan 
.,, .. ·ın t-.ıttılaC<lltttr. İhllle faTltı ..-.. - gim.'erin yllzde ~ f&Ui ayrıea hı..k/:'e 
hacet :k:ı1m:ılmzın tab>U olımacııktu-. İpoLeJ;; :oal:ı'bl alar:ı.Jd:lu ıie dığer al.kıı
darlarııı gayrl meııl<u1 üzerindeki hıldanr..ı bus-.ni}1e !alz ve mosr.ı!a ,.., lre

ye da.'T olan . ddittla.r:nı evroln rnllsblleleryle filn gllniltı<len !LbaN?n on beş güıı 
içtndo sü11 m~n1uru olan Mllbk•me Ba,,k!ıllblniO bildfrrne~rl ~ıı:ndlr. Aksi 
takdirde holdon tapu ı!cillerlylc :>&bit olmadıkça :sotış be<leWıın p:.ylas. :ı ındar 11/A•• S A R A Y ••ııııııı~I hııriç bırakılacal<lard:r. Müzay<'deyo işUrak edenlt'rin bütün tcroill lco.bul el-

' \ nı}ş ve cvTtldm öğ~nm•ş ve bi~rek ga,ıA:ıteılkule ıaı;p bul1.0nm~ cldo.tkla:n, ad 
SİNEMA S l N DA ded:leok sonradan ili.-azll:rı ııı&mu olaınl)"B.Cağından s:ııl" ı;ilnı..ntl!'ll e-.eı 

17 BJrincikfuıun çar€arnba gayı-imcn'kulü gezip r.lirnıelerl ve fazla ınalfı.ma: almak lstcycnlcr .:r 941/33 No. 
fLe ?ı.tabkemıe ~Atp~ne miittc~at et;rrc:eri \·e ~metgihı me:hul bulu~n.n 

~~l b 
Jıis.-edar Ahmet Roır.zi:re zynca tebligat yırpılıın:•d:iından •-e g yabuıda m:ı -

MINIR NU•EDDJN kemoden Sadır ola.n 4/9/9U T , •• 941/107 No. 1n hllltlim hıllftsnsı da 10 ıo 9U 

ı 1'. ,.e 1/40S No. lu V~ Gare\esiyle 111non teblft edil:ıı\i bul ndutı=l"n ın~-
K Ü N S E Jl ' %:!)'1!de gilnü ,-e şart::ırını h••1 ol& bu ilan da ~nd~ tetı:!' mııkannıa ka.. 

(im o\malt !here illn c~.:nur. (8655) 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKO AMA 
--------------- No. 60 ---' 

l'i.rkç~ye çeviren: lsIU.'NDU F. SERl'ELLi 

İstasyonda gözüme Yunanlı antikacı ilişti, 
oda birini teşyie gelmiş ••• 

- B:ı.banı Y\.ına.h•.a bıuş. Nt\""'/orka 1 
hıtTt·t etmi:. Si:'l.i bll" n1ef.ele hakkında 
gOrmıye g(·Jın~trm Benaeıı önct- cık· 

luıız.... Ytl11emedirıı. 
:; e istiyorsunuz berıden? 

- Çok müh m. • Ve oı:dn için ~-<ılı. 
~,rl.. lılr .ı,. dcnım mağaıo:t.~aı 

yüz blııe yal<~ antl.~a t:ıbal< var. 
Bun1arı11 btr .krnartn3 ınızan.aı ataT
aao•:. bbak1arıın ı:ok k.ıyınet.l~cek .• 
V• uf>k bir rekJ.amfa hepıılni dcge
rırı<l< çok fazla tiatlc salabilece
~im 

- iyi amıı>a buoıdan ba= ne? Ka
.anac;ık ola., sizslnli!. 

- ll•~YlT hayır. sJı:e bn ka2;ır.\1.atı 
YU7de ylrmı beı vert'Ceğ!m. Yilz ı,;.,. 

t; . .tıaktan tom:ım yirnti bt.-ş bin do
lar h:.e:se Dılacaksınız:: 

- l"fk.81A. Bu sabada si';z.Jnle bir
lbç gtın •Onra gi!r{:..•nfye gelJiın, 
Ş~mdi acele bir ziyarete gidiyonın1. 

Fa:k•t.. valWnb.!e W.ölik bir yere 
gı~tlğ!nuı t.olhnUn ediyorun1. Zan.ne
deran k& uzun ı:..m.:ı.n. döıun.tye1.."ek.si
niz! 

- Ha1ır. N'h:11<l on be. &un aon
ro gt!<-ceımı. O :ı.aman beni gdlp gö
rurunw:.. .iBltdiğin izı re.c-rm:ırniyetle 
yaparım. 

- Benl aldalmtyorı.ı..nuz .. b:ına so• 
veriyorsunuz, değil ır: ... Yok.ohama! 

- E\et,. evet .süz \eriyorun1 Ge
lir gchnez iötediğin?ıi yapacağmı. 

- Oh.. t~liı- <'<l<>rirr.. Çok te-
1tk.<lİ1' e<krlm~ temlz kalb1 7t"ki ba
tış]~ guıcl Yokor.ımo 

Hc:ren okoğ:ı çıklJll hhy r an-
ti cıdan ayr ldu:r ,.c bJ taks ye ıtt- 1 
l.y:ı.. -:dt bılyll)< ;.,, yo gitıım 

alınış .. aıyrıca biTçok paketler. y;üiZ,
ler .• yolda yiyecek şcyl~r almış. 

Trene atladık. Kompa:rLnıanda ~ ... 
mil.den bıışka kimse yok. Dört ltlai
lik yerde lklmU. otı.mıyoııa. 

Son kan.pa.na çalıyor .• 
Nevyorktan ayrıJıyonız. 

i.ı • .,ooôa sözüm<> panaoyon merdi
veninde r .. tıadığım Yunanlı lhtiyv 
ıır.ıUt•u il~i. Galiba o da blrlı>i leş. 
yie gelmiı .. biraz •onra kalabalıja ka
n•tı, gôzümden k•Ybok!u. 

Tomson: 
- Güz.el yolculuklar .• 
Diyerek eldnl tuttu: 
- Vafingtonu çok se.-eceuı.ı. Yo

kohama! 
- Umarım, dedim, Vaıingtonu ÇG1ı: 

mcdbedi,-orlar. Güze1, .zeng1n1 m1..11ta ... 
ıam bir ~hirmlş, 

- Yalnız bu kacia: mı aö,.lediler? 
lfayat ucuzluğundan, iDf'.anlann '~ 
y ıı tamndan. ııaııun zenııinlltiın<leı> 
balısetmcdller mi? 

Cevap vermedin1 .• 
Ş<-hlrden uza.klaşıyordulr. 

Toınson: 

- Ah, Yokohama! eledi. Keelre bllr 
dul".a dönmeır.ı.ek üzere yola ç.tkaaY
dın Billl.u yaıpsi.ydın. ne kader iaıt
betli bir karar vennis olacaktın! 

Bunu sonra di~ılnilrüz derniş
tiın Henüz Nevyorkt.m seır.Qal altın· 

da~ ayrılmadan. bu ll".e\'ZU etra:flDda 
ko JS lur mu" 

Doğru söyll.1yorsun, Yokohaınal 

Fakat, <en 'lll!demkl n:ıd olı a vata
nı-dan uzat aşmış lllr klzsm! Eğer 
bırl<aç yıl A •rikada kalırilan, nasıl 

+ . ı ()}S;t japorıyaya dönem :yeceksln! 
NliVYORKTAN VA~ISGTOSA,. 
G«e sa.:ıt on bir. 
Mister Tomson yar n ısaa1tmtıeri 

beni ta,"7onda bek. ·şorınuş. Biletimi 

Nlç~n? Yollar mt k ıpanacak?., 
-- Hayır amına .• japonyaıım yerin

de yel!er ese<'ek. Or::ıyı gl<lecek yoı 
(IJ<>' mı Var) 

• X;t.11 T-' VE iLE SABAH, V\.aL.Co AKŞAM 

J/IM l'IFI • 1 - ...... l'c ~ -·-,·-· .. -~ 
,· ·' . ' :. . , . -Deniz Fabrikaları Umum Müd·:•rlüğünden: 
İm~h&.nla ve gösterecekleri Jıyakate gore lakdir edilec:ek saatl•kle lornac1, 

tesviyecl. bakrr borucu demir borucu, akümül~tör tamtrcisl, motörcü elek
lrı.k~i \"c türblncl alınacaktır 

Gidip g.elme yol mas flan kendJlerine a~t olmak lı~ere icap eden vesika.la... 
rıyle Gülcllk Deniz Fabni<alan Umum Mlıdilrlüğilne müra"'1at olunması. 

d08~2• 

fl evlet Deır.1ryolları ve limanları işletme U. i~aresi ilanları 
Jlluhammen bedeli (23981) lira olan takım çeliği uçlan 22/1/942 Perşemr 

be guıQ saat 15 de kapalı zarf usulü ileAnk.arada idare binasında satın alına .. 
caktır 

Bu ttc girmek ıstiyenıerin (1798.58) liralık muvakkat 'emtn~t ile k:anu.. 
nLın taylu ettiğl •;esikal.:ırı ve tekliflerin ayni gün ı-aa 14 e kadar Komi8-
yoc Re!sltğıne \·erm .. terl ı.~z.ımd!..r. 

Şartnameler parasız olarak \nkcırada t.Ia1zeme Dairestnrie:ı, Hayderpa.,a.. 
da Tesellüm ve Sevk Şcfiiglnden dağltılacaklır. (10718) 

------
lstanbul Belediye~inden : 

4109 numaralı kanun m\,.cJbı:ıce mu-'1t3ç a!ket .:ıile!crlne yardım paraeı 
k.aT .lJ.ğı oiaraK ü11~ -nt Mecl!.sce karara b"'g~anıp 5 Ey1t1I 34:1 tarıhin.den itiba .. 
ren ~tbik.ına geçilen mtlkellcflyetler lhhy C"" ktır o.ı ıudıgından: 

Mcz.kü.t k W1Lln 7 nei ına<!dt$fnin V<"rdiğı sal:i!nyetc ıstiıı den kazanç 
vcrg . kaıı'Unu muelbinec beyann..ı.rr.eye tAbl r;;ehir hududu ic·lndekt ~aıanç 
vergisi rtrfike-llet1erin 'l Q41 mali :yılı buhran \:e fevk. l z m \ e ır._ ii mtiC-fa:a 
vergl•I dalul olmak tze,e namlarına ;yapılan ser.e· k lahakk~katın % 5 ı n!fb.,_ 
tlude yardım parakı tevzıat ve tarhiyatı )i..pılına.,ına t·~,UD"J :'1.-lec!Is,n 29/llti41 
tarU-J.i topla.ntıo:ında karar ver~n.tş ve derhal ta•i..ı.ıkata geçilmı~k üzere bulWl ... 
muştur. 

Keyfiyet •8"ı.n halkın ""2arı ,tıılaına vazolu.ıdu. (10911) 

lstanbut P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdarem!zln 395 sayılı RENO kamşoııu l<.:troRrl tamiratı lı:eıı- cıa~ 

bilinde nçılt 6kslltmcye kmıulmuştur. 

El<alllme 27.12.il'İl Cumartesi saat 11 de Büyük Postane binası Birinci 
lı:aıtıa İdari 1\!LJ.avinlik odasında tup1-calt Müdürlük: Alım Satım Komioyo.. 
ııusıda Yll'PılB<l>ktır. 

Kt:111 bede .. <800> Ura muv•kkat tene.inat •80> liradır. Talipler;,, olbap
tak.1 keşif ve ,:ır1nameıerln1 görmek ve muvakkat tcmhutlarını yatırmak 
üı.erc. çal~n1a güıılert.nde Müdürlük İd;ı.ri Kalem Levaı:ınt Kısmına, eksiltme 
g!kı ve .. atinde de 941 ıerıesl !ciıı muteber Ticaret Odası Vesikası ve ma-' 
v-t temftıal makbuıu ile korı>is1cm& müracaatları. •10935> 

Şehir tiyatrosu · r e TA ii: y iı. ~ e "\ 
TEPEBAŞI DRAM 1-~~--,-~~--.~~~-1 

KISMINDA Rumi UJ 1 ı;. a11m lfkrl 1 JIO 

Bu okum saat 20.30 dı 
MÜTlli~ Aİl.F: 

iSTiKLAL CADDESiNDE. 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat 21! 30 da 
SAADET YUVASI 

Salılp ve Baemuharrh1 Elem t....a 
Benice - Nqrl7al Direlt!örtl 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

D.TStS*'i ZİLKADE 
29 35 13 

Yıl 941 Ay 12· Va:.:! V AKi
1 

J:u..ııJ 

B. Kanun ~; ı~ -G-u,-... -'-'2-3~ ..... 

12 
12 os öa,. 7 27 
14 28 İkinAll 9 47 
16 41 .u, .. .,, 12 00 

c u M A ı~~~ Y•lal. l; ~: 

Eğlenceli • 
resım 

Oyı.mcuiardan bitmin gözlerini 
baglıyacakısınız. Eline bır kalem, 
ônı»ıc bil" kağıt ko:.·acaksııım. Bu 
oyuncu canının lste<liığ1 lıerlıaıı.. 

gi bir resım yaparak. Ağaç, lkedi, 
l<öpt'k, tır:uk ''~ saire g;•bi.. 
Kağıdın alluıa ya.ptı.ğı r<'6min 

ne oldll!ğunu yazacak. Soııra k:l. 
ğıdı.n bu kıemı krvrılarak .ka.pa. 
tılacak. 

Dığer oyuncular y;.pılım res _ 
mc bakacaklar ve ne olduJ!uıııu 
söybyeeekle». Görcccl<sinil< ld 
h'.ç birinm söykdiğl bhilımııl 
tutmıyacaktır. 

Mesela gözü bağlı oyunıou biır 
r.ga~ re&mı y~tı değil mi? Diğer 
aıikadaışla:rınm fikirleri değişe • 
bilir: Birisi •barita. der, ôteki 
• nP.lhin der, ber; ki .ıköy> der, 
liul~a herkes ba.•ka türliü bir 
şey söyler. 

Nihayet kit.ğı.dm altı açılll'. R'9. 
5amm ne yaptığı öğruı:ilir. Me.. 
ğer çizilen resim •ağaç• nıış. 

Ufak bilgiler * Kuşlann kanadı, ağıır!ılıııııa 
gôre, ıllban kolundan yirmi de>la 
ln:nı<:tlid.r * Mam'l denı.zi derin olmıyan 
demzlerdenıclir, En derin yeri 300 
ır.ctreyı g~. * O.,ıö tutması yalnız iıısaıı.. 
lara tefilr etmez. Arela.ıı, lııap1an, 
~naymuıı, köpe'k gibi hayvandan 
da sersem eder. * Yüzd'e on ~i lkişilniııı. sağ kG. 
lu, sol kolı..ııdan biraıı daha uzun.. 
mus! * AM<ımd<ı enkl'lkler ve ka • 
dınlaır avni kıyafettcdicrle<r. * Avrupanın nü.fusu h<-r 660 
Eeırede iıki mfsl~ baliğ oluyor. 
Küremizin nüfuı;u iıie M!r on 
G<'ncde yüzde on nisbetiınde a·r
tıor. * Gözle 6000 yıl'dıcı görü1düğü 
hal:cle, telelkopla yüz milyondan 
fazla göruhı~·ktedlr 

1EN SON 
MODA ...... .,~-..ı 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

tlYonları, 
meV11lm roplarmm ;ı1i> .. te
nin yeııl renklerle ahenktar olınası 
lılznn celd1ğlnl gösteriyor. Bu 80D 
moda 7enl pudra ren'klerı de bir 
J'nn>rz ıruzellik mütelı....., tara: 
tından ıcat ve pt:vııaaya erzedllmlı
lir 8w-ado, buıılan ıuıca& Tokaloıa 
pudrasmm yeni •• caılp renkleri 
.... mc:1a bulablllnlnl•. Şeltal &11" 
ıcllık ve cayel tıeyaı cilUer lçlıı 
.. Naturel.. pudra pyanı tavsiyediı'j 
Elaıerl sarqınlaı ile açık tenli u-1 
merl4tre .. Rose.. uy.ıun celir. Pen
be bir parlaklık verir, 'Radıel.. 
pudra11 11a ..,.ıpe •aııo bir renk 
wrir. 
"Pktıe", yazın aldı&ıııız &(lnePıl 
altın ecnerllıtıle ideal bir IW'ettl 
lmllıaç eder Bunlardan baalı:a 'ro
ltalon pudralarının ıimdlye kadar 
biç g0rmedlliııl• 4alıa canlı, daha 
cazip .. daha parlak ronltlut var
dır 
Takaloo p...ıru.. 'tı.avaland~ 
mış.. tır ki bu ıayede on 4eta d:ı.ba 
lnc:<1leflr VO 6deta tabii gibi görü• 
ICr. T..., çıçekler!n esanslarile u.
Ur edilmiş lir. Terl<lblııda "Krem• 
Kllpllğil. tıuhındutundan llı:l misli 
daha çok uıman sabit durur. Toka
kın pudrasmm yenl ve cazip renk
ıerınl tıemen b~ tecr\lbe t41• 
nls. 

Mü~af atlı Bulmaca 
Sedah harfleri 
bulacaksınız 

Aşağıda herkesin bı.ldigı lıki 
atalar sözü var. Fakat btuıların 
sadalı harfleri k.?Jldırılrnrı, yalnız 
sadasız harfler yeorlerinde lbı .. 
ralulnuştır. Şimdi bu sadalı hal".f .. 
lerr de buhııp yerlerine koyacak. 
sınız ve iki alalar •Özünü mey _ 
dana çıtkaracaksı:r.ız: 

l)YLNCNNMMYTSYKDRYNR 

2) YVRLNNTŞYSNTTMZ. 

Hal varı>kaları ıkı hafta için • 
de: (Son Telgı-af bulmaca me • 
m9rluğuna) göııderliınel.idiır. 

Hediyelerimiz 
Bu bilnıeceınize iştirak e<lecek 

olanlar arasında .kur'a çek.ilme ve 
ıınüka!at verilme tarihi Kurban 
Bayramından üç glirı evveline isa
bet etmektedir. Bayram münase .. 
betile hediyelerimiz zenginleşti
rilmiştir: 

Birinciliği kazanana: 10 lira 
(Nakden veya gıda maddesi <ıla
rak) 

İkinciye: Maruf bir sinemanın 
2 aylık meccani duhuliye kartL 

Üçüncüloiiğü kazanana: Kız ise 
mektep göğüslüğü Jçbı 3 .ır.etre 
siyırh veya kurşuni saten. Erkek 
ise şık, d<'.rı mektep çantası. 
Dördüntti.lüğü kazanana: Krz 

ise komple dikiş takımı, erkek ise 
büyük boya takımı. 

Beşinciliği kazanana: 1 aylık 
Son Telgraf abonesi. 

5 kjşiye maruf bir sın.,manın 
15 er günlük meccani duhuliye 
kartı. 

2 kişiye birer 2,5 liralık Yılbaşı 
Piyang<>slı bileti. 

30 kişiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiye: Birer şık para çantası. 
5 ki~lye: Birer suluboya takımı. 
10 kişiye: Muhtelli hediyeler. 
NOT: Bilmecemizc resim gön. 

dermek suretile iştirak etmek is
tiyenler fotoğraflarını da gönder
melidirler. 

Bilmecemizin halli 
Geçen sefer ki bilmecemb:in haJ.. 

ledilaniş şc!;li şudur: 
An. An. AI. Ar, Ak. Ak. Ana. 

Ara. Aia. Ara. Aka. Kar. Kan 
Kak. Kara. Arka. Akan. Akar. A
nan. Anana. Aran. Rana. Karar =
Ankara. 

Akıllı tavşan 
Bır 'lruçü'k 12\"Şan, ıqpraktaki 

yuvaısıından sa'<le burnunun ucunu 
ç4;1.rarak bakıyor, hava aılıyor
du. 

Bir av köpeği onu ne yapıp ya.. 
Pli> oradan çıkaıraraık. parçala -
mak ıstiy<ırdu. Ma:kı!ıadını hiç 
beli etm~c.n yalda<;tı: • 

- Küçük ~wşaıı, gel, seni g>ii. 
zel bir yere götüreyim. Oradaki 
otlar daıha lewetlirlir, Hem be -
ra<ber Joonuşuruz. egleniri1Z. 

Ta.vşam bu sözlere ~ldanımadı. 
Şu ccvaıı verdi: 

- Ana ve baıbamm yuva<ın .. 
daıki. at, ba~a otlaı·dan daha ]e'Z
zctl-idir, HaY'di, oon i ine bak. 
Ben anaı ve babamdan ba.,"lkala .. 
ırımn sözlerine kulak unwım. IA. 
zım olursa onlar beni o güzel 
yere götürürler. __ _..,,.. __ _ 

Öteberi * Eşek 20..30, katır 40 yaşıına 
kadar yaşar. * Bütün mahlilıklarm derileri 
sırtlarında kalın, vücudünlirı di.. 
ğer yerlerinde lnoeediır. 
* Bugün de den.lızlere h~m 

telM<k.i edilen İıı.gilterenin, sekiı
ztnei Haıııri zamanında ancak on 
dört ge:ınıs'. vardı. * Atlantilktc •abıi zaınıaınla.rda 
dalgalarıu w.u.ııhığu 10 metre, fe -

•na hıwalarda 13-16 dır. Bü ilik 
fırtınalarda 200 metreyi g<>çer. * Yer yüzünde konuşu!an dil. 
!erin 2000 den fazla olduğu an .. 
ı,.,,ılanıştır. * İnsan haıvasJZlıktan b<>• da. 
k>kada, susınluktan bw haftada, 
uıykusurı:luktan on gürıde ölür. 

Otllellml 
Hoca, tal<'beden bırııııe ~·Jrdu. 

ğu sua.Jlerin hiıç birine cevap a. 
lamayınoea, dedi ki: 

- Sen hiç b~ey öğTenanedin 
mi? Hiç blr sual de bilmiyor mu. 
sun? 

- Suallere kalrrsa, ~dk bili _ 
yorum amma, cevaplarını b.!mi.. 
)Onml. 

• 
Küçük Nahide okuldan dönürı.. 

ce, annE.'6ine dedi k : 
- .Amıe, biız>m Jı.oca hi'Ç'bir şey 

bilıni•yw. 

- A, o nasıl olı.ı.r yavruım? 

- Ne bileyim? Rz ona sora -
·ağı.mııza, boyuna o b '1:aller 
&•r"yor. 

r Hediye Kazana ._aı~ f 
Geçen seferki bilmecemizi doğ. 

ru halledehlE:r arasıııda çekilen 
kur·ada hediye isaott edenlerin 
liste.:ilni neşre ba~lıyoruz. 

Birinciliği kazanan: (5 liralık 
gıda maddesi alma hakkı) Kadı

kövunde Bahariyede Gül <;oka. 
ğında 36 No. lu hanede Bayan Sa
ide. 

2 inciliği kazanan (maruf bir 
sinmeanın 2 ay !ık meccani duhu
liye kartı) Eyüpte Feshane cad. 
desinde 14 No. lu hanede F.yüp 
37 nci ilkmektep 2 nci taleb.,le
rinden Bayan Mihriye Selçuk. 

büyük perger tak.mı) , ~tı .t Da
riişşafaka cadac ,.ı fi~ ,, . .la 
Eczac: mektebı taıc ı , rım •. n -a
yan Bedia Çakım. 

5 nciliği kazanan: (1 aylık Son 
Telgraf abones1) iz• t !{" ~-u 
kazası kayrr kamı B. F 2'1.ık. 

~.~r.ruf bir sınern il p 15 g n~ ·k 
meccani duhuliye ;.artı ka«nan 
(5 ki,ı) 

Kan<lılli Kız ı._ ; 6 n·ı •ın•f 
ta.l<.belei..., , J3d\ n E( o.· ( r
ti!'tr, Ü'niv( 'iitc ftu.· K F A ile-
si 1 lnci sıJ f 1.l c > ~~· • r_ B. 
Remz, Sı.ııınli, I on K•z L.,csi 
2 ne. sınır tr1 vcleı..;r eı.1 Pa\'Jn 
Müfide Bv~ ubt'' •''-' Be '~ 
ke , c kagın'J" 11 N c. uJ Ba' , 
baha~, Be.} ""•'1 A1rr:en Li. E ' ıi
rinci devre birinci •ınıf talcbek

3 üncülüğü kazanan: (3 liralık 
kitap, defter veyahut da bı.. kıy

mette oyuncak alına!< hakkı) Fe. ı 
ncrde Yenikapı caddesinde 244 
No. Ju hanede mukim B. Hüsa
mcttin Işıksd. ' rinden L. M üller. 

4 üncülüğü kazanan: (Kız ise 
komple dikiş takımı, erkek ise 

, DOKTOR 

Handan Saracoğlu 
Dotum ve Kadın Hastalıkları 

MJtchassısı 

Calaloğ~u,,_ Hila1iahn1er caddt'."si, 
Pınar Apaıtımunı. Tel. 20189 

-
Memleketin üç ınilll cemi. 

yetine ayni zamanda yardım 
fırsatı her zaman ele geç -
mez. Kurban Bayramından 

istifade ederek Kurban de -
rilerimi·zi Türk Hava Kuru. 
muna verelim. 

~-. .. . .,._- ~· - - ...... ~ 

B rer kıynıetli roman kazanan.. 
fo : na kısi) - Ankarada Ye -
ni~ehirde tapu ve k2 · ~ .. to mek
tco 1 .ne. sınıf A şı.'besi taİcbe.. 

1 !erinden 610 numaralı B. Tut' -
F:tı. Güler, Şişhane yokuışurnda 

U6/4 n1:maralı G<Jtman apart·ma
!'.n.:L Bayan Bcd'.a Rallımi A"ikan, 
Kas "'lpaşada Bahro·ye caddesin
de 108 nırmarada Bay an Zennu. 
re Kumral, Büyükadada Salhane 
sorl.;,ı, nda 23 numaralı hanede 
İ. Değer, Fatihde Bayan Fa'lka 
Biçki yuırtlu 2 inci smıf talebe • 
!erinden Bayan Nezahet, Zeyrek -
•p Doğanzade konağı Sinanağa 

mahalles:rudc 6/l numaralı ha -
nede Bayan Em'ne İpek, Edir. 
rok~pıda K•ki Alipaşa caddesi 
35 ıı.unıarada B. Sab;h Gör ·er, 
Yt'd.Lkul-ede İmrahor tramvay 

1-:sım:ıı:ıı:ııııı:ımmmmliZllmm::::rıııılil 1 <ad desi 136 numara da D imosten; s, 
sıhhi müessaseler muıhasebeci -
!iği muhasebe kaleminde B. Ti, 
;·nuçın G'mgök, Hay'<larpa.;a Lt 
se ı sınıf IV de 1452 numaralı 

OL&Nl?OKBATIN 
Adem iktıdarın çareıddlr. Re. 

tı:trı . -~ k f.ı .J 200 kur~tur 

M. Talıır. (Devamı ı·a.r) 

Balk~n. DenizKaybemk? 
Harbını asıl __ _ 

Yuao: RAHMl YAGIZ No. 33 __ _ 

lmroz muvaffakiyeti, donanmayı eni 
bir huruç hareketine sevkediyorch• 
olurken, Hamidiyc tamiıden <;<
kınca Rauf Beyin kumandasında 
olarak Naray:ı geldiğini hayretle 1 
gördli .. 

Bu sefer Amirale ikinci bir eı.. 
mri getiren Rauf Bey bu mazruf
la Umumi KarargaJıtan Donanma 
Kumandanlığına şu tavsiyeyi u. 
ıa,tırmıştı: 

• Akdenizdelı:i düşman sahilleri 
ve adalarile llmanlaı-ına karşı ta
arruza geçmek fü:ere ceveliına çı
kacak olan Hamidiyenin huruç 
hareketini örtmek hususunda Jü. 
zumlu olan hizmetkrin tam ola. 
rak yapılma>ını ehemmiyetle rica 
ederim. 

huruca da hnzı. !anını u d J 11• 

mayı ı;evketmiş, bu htı'~'$ l' Jml 
Karargahtan rl::ı ayr "~ •c tn"1 

şeklinde istenilmi$lİ., ha•• il•" 
midiyenin Avt.·roıu pl')ınt: u:ık'N 
rak d<ınanmadnn uza~l·şt·rdığ'l sı• 
rada huru~uıı ya,. labiiccc i de 
donan·ma ·kum~~nıdanhğınn )'9 • 

pılan ıavsıycl:cr arasında ııı ,itı 
ahlıış!:. İımroz mu.!ıarclıesın'ıı oe
tcesi yalım: ııı ufak deniz mu • 
ızaffeniyetfoc ;ntı 'Sar etmemiş, 
ılerll!mektc oıa11 Buıgar ordu•u ,' 
nun T<>l<•rdagl'ıdan çeluJmcsinl• 
Marm. r:ı .ııhillcrlnden u:ı:a1<Jaş • 
masını inı ·~ dmi~, ordunun y:tl• 
kü11oü hl)fiflcmı~. düışman ardıl 

Başkumandan Vekili ve dc"ınrr 1 nın manevzy&ıın• 
B. Ferik da nı-'ı. fı ;c-kil<le tesir yap<luştı. 
Nazım İMROZ '.\lt:HAREBESİNIN vOŞ. 

Ramiz Bey; bu zarf ve emir kar. JHAN ı\IEMLEKE'li:NDEKİ 
şısında ancak yumruklannı dişle. TESİRLERi NELERDİ! 
mek, Rauf Beye karşı duyduğu İımToz deniz harbinin netıce • 
kini daha müsaait bir zamanda, si-nde akh.ğı muhtelif isabetlerle 
ilk fırsatta tatbik edeceği bir in- Mondrooa ka.pağl dar atan,\'\•'• 
tikamla dindirmek üzere gönlüne rofla düşman donanmasının arıkl' 
gömmüş, kalbine yerleştirmiştı... (D~vamı ve.r) 

Averofun sıkıştırı!masilc ve O'l. ı·-----------·- ,,.. 
manlı donanmasının rnf<'r>le neti
celenen ve isr"line •İm" ı Df·niz 

1 

Harbi. adı verilen ilk hn 'ueun 
muvaffak n{.t'<'esi memlt'k,·tin 
heı tarafında tcs'id ohınuvordu, 

Harbi, tesadüf(\n )ı:<?da buluna.. 
rak biııınd~n sonuna kadar gör
müş olan (Stoa) isimlı Romanya 
petrol gemısı: donan, elan ~eza. 
retc ve diğt r ıdVka'ı n1ak '1.lara 
verilen ı aporlar'n ilanından evvel 
lstanbula gc '<rek deniz harbi ve 
Tüı '.< dcni1.cı'er:r.in muzafferiyeti 
ni tafsiliıtilc etrafa yaynıış, ertesi 
giın.l lstanb !da çıkan ga-,delE'r 
büyük pu,,tolu man,,tlcrlc donan
mayı överek vak'anııı tafsiliilını 

yaldızlı süt•ınlarla hal·ka ilan et
mişti.. 

İstıınbulda buyüzden bir de do
nanma zafer alayı yapılmıştı.. er
tesi günli de Saray<lan, Bahriye 
Nezaı-ctindcr, Umumi Karargah
tan donanmaya Selıimı Şahane ,.e 
tebrik telgraflar nın tebliği ile 
uğraşıldı. 

Gerek bu telgraflar, gerekse 

İrr rcz muharebe , ·., muvaf'ak 
neticesi Osm nlı ct , >:ma men
supların~n. manevıyo.~ ,,, I '.'ka .. 
lcidc nrtt rm,ıkla bera er ,kinci bir 

12 1. ci kanun 1941 
18.00 

18.03 
ıa.40 

19.00 
19.15 
19.30 

19.45 

19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
22.CO 

2245 

Program ve Men11Cket sa•' 
Ayarı. 

lllilzlk: Pa•, ı Heyet:. 
Müztk: Dans ~! . ka, tFı l 
Kruıuşrno: (lklc at saati) 

1 
> 

~tlizik: VJ.Qlonsel Solo;aırı (f' 
Memleket S;;ıat Ayarı ve ;\iaJJI 

Haberleri. 
Konuşm~ 'Ulusal E&vn~ 
V<' Artt nn.ı K unu adı.~ 
Müzik· Klfts k; Tiirk MU .L 
Progı .. lın ~pf· Mc-s'ucl. cern' 
Radyo Caze ;e_ ı. 

Mli•ik: Su dil Mak"'1lıııc!Jl0 
Şarkılar. 

Zi!"R(Ol Takvirr,i. 
Temsil. 
Muzik Radyo R:ı · ln Qrke!P 
•ı. <Vilon st Necıp Aşk:111)._ r' 
Memleket ~; ;ıt -.,. ı ve AJ1 _, 
Haberlerı; Zı ,, ıt F:sh•"' .... ıl 
Tahvi1At. K:n:: bt\·u 'N·p
Borsası cF·yıı'J. 

22.45 Müzik· Tindyo 
•rr • Progr-

22.55/23 00 Ynrr.k 
Kap41n1:. 

("" 'o:" orıcd"' 
nı Devsr1'1·vf 
Pı ügrarı -

SllGON. boş masraflardan kaçınılabilır 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı ıarıı· 
baların yerine Tungsram lambaları kuila11" 

makla olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık verrnekl• 
kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler· 

tJITGSR. 
BUR LA 
BİRADERLER 

$TANBUL. ANKARA, Z M R 


