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Mihver ordula- sovtET TEBLIOI 

rı ne yapmak Almanlar 
istiyo!lar? bOyDk bir 

Dünyanın ye
niden taksimi 

bozguna 
uğradı 

LIBYADA Tren Seferlerinde Yeni Tahdidat 

i~i ita~yi!n Haydarpaşa - lskenderun, 
tumenının I . S f 1 . 
ric'atıeri · zmır, amsun se er erı 
kesi idi haftada 3gün yapılmıyacak 

japonyanın da harbe 
airme•inden sonra Mih
verin dünyaya vermek 
istediği müstakbel ~ekil 
artık tamamile anlaşıl • 
mıştır. Dünyayı 1000 se
ne için yeniden taksim 
emelinde olan Mihver 
için ancak bunu başa • 
rabilmek bugünün şart
ları içinde mümkün ola
bilecek mi?. Asıl me • 
ıele budur •• 

400denfazla 
şelıir ve kasa· 
ba geri alındı 

Ruslar, Moskova ci
varında henüz kış ol

! madığını söylüyorlar 

Mihverin ~oradaki 
kuvvetleri takviye et· 

mcsi müşküJleşmiş 
Londra 13 (A.A.) - B.B.C.: 

Li-byada İngilız ıleıi hareketi de. 
vam etmektedir. İngiliz kuvvet. 
lerinin Tobr~l·n 65 kilometre 
batısmda Gazaleye sür'atle iler. 
leyi§leri, Tobruğun şimali. gar. 
bisinde bulmıarı iki İtalvan tü. 

Münakale vekili Amiral Falıri Erkin,· Hal- . 
kımızın kış aylarında kat'i bir ilıtiyaç olma
dıkça seyahat etmemelerini tavsiye ediyor 
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t,~n: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan 
Dünya milletlerini b.ığaz boğa. 

ta getiren bu harbin gayesi ne. 
diz?, Harekatın ve dövü~iin cep
ltelttdeki ve cephe gcr;lerlndclti 
Ciinlük safhalarının inkişaf "' se. 
~iderini takip ederken bu esa•i 
llcktayı asla gözden lı.açırm:ı.nınk 
~., arada bir oıı.a dönmek birinci 
!llt1tu. Japonyanın da müdahale. 
&İnden soııra bütün dünya devler. 
tini içine alan boğu~ına Mihvere 
Ciiro şudur: 

- Diiuya bütün Jıa~ at ve ma,. 
d~ maddeleri bakımmdan Rus. 
)a - İngiltere • Anıe.rika tarafın.. 
dan el altına alııınıı~tır. Bizler, 
tfıni Almanya • Japonya • Italya 
~., şerikleri bayat darlığı içi,.. 
~tyiz. Gelişınenıiıe iınlin ara .. 
ltıak, düny&3''1 muhn,ın1lanıu1zın 

•!inden almak, ôdilane bir suret. 
le ~·entden taksim etmek, bölün 
düııva nıllldleri11e nni nWım, 
~l'l>i rejim, yeni ahlak, yeni ge
lişim getirmek mecburiyctinde
)iı, Bunun için harlıediyoruz. Bu
•u harpsiz de yapabilirdik, Fakat 
•a~ta lngiltere, sonra Rusya ve 
.\ıııerika buna mani oldular. 
İngiltere ve Amerika ile ayni 

teııhede dövüşcnlcrin Juı:rşıhk 
loıı~ri de bellidir: 

- l\lilletlerin hayat, hak ve 
bii~i)·etlerl ellerinden alınmak, 
dünya nizamı insanlık ~tJannın 
~ııına sürülmek ve hütiin cihan 
.\ı11ıanyanın nıüstenııclı:esi haline 
lolr.ulmak isteniyor. Dünya il<b
'-diyatı, dilnya maliyesi, dilnya 
hŞama şartları, dünya nıedeıı.i
)eli yıkılmak isteniyor. Buna ma. 
~l _olmak kendi hak ve hürriyet
~min biitün dünya milletleri,. 
'111!(; ile bir arada konımak ve 
q.rtannak için barbediyonız. 

llfoslı.ova, ıs (A.A.ı - So~ Jıu.. 
suısi tebliği: 

11 İlld<anunda cephel"1"imİ<defd va
<1Yl"t ~ııdur: 

ı - G<rı<>ral Llluı;cnl;.o kuvveUerJ 
birinci Abnon tank ttlm<lllni 16 ve 
36 ıncı ınotörlü piy~do ttbnenJer.inıi. e .. 
•erek RPka,ev'i zapt ve KJj~ şehrini 
geri almı~:Jardır. 

2 - Genemı Gizne+.~>Z. kuvveUeri 
Yaknma :,chrlni znptollıltlen sonrn 
Alman oltmcı ve yedinci tank tümeı .. 
Jcrini 23 cü piyade U\ınenu'ı takibe 
cieva.m etmişler ve Ktn şehıJ!Mln Ce
nup batıs.ınn gcJmi~lerdir, 

3 - Ge.ner.:ıl Vu\..l.:ov kuvvetles'i 
ikinci t::ınk \'e 56 mel .\lroan piıyade 
tüw..enini bkip ed~rtk Solııt:~ogork 
~ehrinf işgal etmlsl~rctır, 

4 - G<lı>erol Rukov i kuvvt'Uerl 
beşinci, onuncu ve on birinci Alman 
tank tümenleriy!a hücum lnl'aları tü

(Deyamı 3 üncü "6hlfede) 

Moslı:ova cepheııbıi gösterir buita 

Bulgar Meclisi 
bugün fevka -
iade bir toplan· 

tı yapıyor 
Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar Par

Jfunentosu, bugün öğle valtt.i tev
ka~de toplantıya davet edilml~
tir, Başvekil M. Filov mühim be. 
yarıatta bulunacaktır. Hill<.ı'.lmetin 
elı"1Ylmi,yetli karar1'ır alması bek
Ienmekledir. 

·-'.,in geri ~kilmreine mani 
o"1ııuştur. 

Askeri sö>.eü, Lib) a vaziyetı 
hakkında dcmişıır ki: 

- İtalyanlar Akıdeniroen va • 
pur kaiileleri g>i'çirmEkten git • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Malezya mu
lıarebel erinde 
inkişaf yok! 
Lond:ra 13 (A .. 'ı.( - B.B.C.: 

ALMAN TEBLf Ol Şimali Malczyaya yeni b;~ Japon 
~ske-r çııkarma hareketi yapıldt • 

mıştır. Bu bölg~de rnuftıarcbe • Yalnız mevzl•'"'ı ğına dair hiçtıir hırber alınma • 

Amerikan Te'blljl ler ileri mevzilerde cereyan e • muharbe- diyor. 

J 1 
Japonlar Tayland'da ağn· bir 

apon ar Lu- ler olmaktadır taarnızda buJu-rmıışlar ve ba.zı 
yerlere girm~rdir. Burada va. 

Ankaradan bildırildlgine göre yol
cu tren sefer~rinde yeni tahdidat ya
pılm<.ıs1 muvafıı. görülmüştür. Bu 
cümleden olarak H~;y<la.ıpo§a - Sanı,. 
sun, Haydarpaşa - iskendenm, Hay. 
darpa$a - Zonguldak, Haydarpe,a. -
Saınsl.>'n "'e Haydarpaşa - Afyon -
İzmir yolcu ka\a.rları haftada Uç giisl 
işlemi:y<>ceklir. Haydail)Sşa - Erzu
rum yolcu treni de haftada bir g\ın lş
lemiyerektlr. Bu ,.cni t.alıdida'tJl:ı oy 
başın<Wn ıtibaren tatbik olımnı•uı ~ok 
muhtemeldlr. 

Diğer taraıtan Münal<.ale Vekillmil 
Amiral B. Fahri Ergin iU \>ey"""tta 
bulunmuştur: 

- Son zan),;tnlarda kara ve <len.iz 
nakliyatınıız çok artm~t.ır. Bu ıerıe 

klşın çok şiddeti oluşu, bi!ha. sa Ka
radeniı.de nakH işlertmizri güeleştir. 
rn!ş ve ağırlaş~tır. Ayni "azi,.ct, 

Tren Ücretleri 
arttırılacak mı ? 
yüksek Anadolu yı>y !asındaki ı,imen
dif er hallarımıwu do, ayni ..,beple 
göriiltnck·tcdilr, Denl.ı ve kara nakli
ya\uıda memleket.in hayati ihUyaçıa.. 
rliDa taaJl(lk eden işleri birinci plönda 
nazarı dikkate aılıyoruı. ve bunların 
temkıln<. çalı ı;yoruz. Yalnız yolcu 
nakliyatırıda halkımızın zah.m~ çeL 
tiklerini de bıliyoruz. :P..tuhterem hal
kımızdan bu kış aylarında çok ihtiyaç 
olmadııkça. scy&hat etmemelerini iste
mekligimiz icin bir c;ok t;ebeplcr \.'tlr
drr.> 

Tren a:;ercrle.a·inıizde bazı kilcük 
tahdidat yrıp:nak ıanıretinl ~iıeset.. 

İngilizlerle Bugünkü Maç 

Galatasaray Yine 
Galip Gelecek mi? 

Z 0 n'U D C e D U• z:yet bellrsndi.r. İngiliz tayya • 
releri sahilde, Japon üSl5ü olan G. Saraylıların Ankaradaki galibiyetlerini 

bun a as er Sfnı;ıura ~hrinl iddetJ,. bombar. muhafaza etmek ve İngilizlerin de ma~lii-
dıman et.mışkrdir. Avu.stralya 6 

Ç 1kard1 tayyareleri bir jdpon skunasını biyel acısını çıkarmak istiyecekleri aşikar 1 
batırmışlardır, d d d ...... Jı-

(Il<!vamı 3 ün..:tl Sahifede) ----<>--- Ankarada yaptıklan ve netice- sta ın a An· .. ara a mag1Up o 
I.ondra, 13 (A.A.) - •B. B. C.> Bu !eri malüm maçlarından sonra iki dukları Galatasaray takımı ile bir 

sabah erk•n Vaşlnglooda neşredi!-eı> ı---------------1Kurtuluş vapuıruna h kl "'· 
reoml tebliğe g<irc japonl;,rm Luzorı y k"ll • • • G •• revanş maçı yapmak üzere şehri. maç da a yapaca ar ..... r. 

• adaMrun Şimalinde yop!ıldan üç ..... e 1 erımızın u- . gizli paket verenler zııize gelmiş olan İngiliz profes- . Bu takım kadrosunun biri rnüs.. 
ker çıluırnıa tl!§Cbbü.sü muvMı.ıkiyeUe zel San'atler Aka- 1 . yonel takımı, bugün Fenerbahçe tesna, diğerlerinin profesyonel 
püskürtülmüştür, Adanm Şimali Gar- Kur!ulu• Vapunı dıın akşam saat l---------------I bulunuşu, lngiliz futbolü hakkın· 
bisil>dc iki nokl.,ya japon ""raşiıtÇU- demisini ziyareti 18 de Umanrmı<dilll Pireye hareket da bugünkü maçta İstanbullulara 
!eri Y'!rc inmişlerdir, Luw'nun ... Ce.. etmiştir. Llmarı meınurlarıııdıın bazı- Bı·r gazı· n o~ la daha iyi bir fikir vermi• olacak-
nup ucuna. baı.ı düşrnun askerleri Milli Müdafaıt.\ Vekili Emekl,l Kor- lar1 gemiye nıizo.msız olarak gizli p.a- r :ır 
karaya çıkm.ışJardu-. general Ali Riuı Artunkal ile Maeri:f ket vermişler, bunlar mU~re olun.. tır. 

Amerikan Bahriye Nazırı, Vakıe ile VekH! B. Haşan Ali Yücel ve idarei muştur. Akrabalarına yardım eşy361 v~rgı" kaçakçı• Bugünkü maçın Ankaradaki ka. 
Midvay adald.rı garn12ıonla1'lllm mu.. Örfiye Konrul:ını General Sabit No- gönderenlerden ancok 800 kişinin. pa· dar ve belki daha sıkı olacağına 
kavemet etmekte buhmdul<laT1111 söy>. yon d.inl Güzel San'aller Akademfaini ketleri Kurtuluş vapuru lle dün yol. 

/ 

• şüphe yoktur. Çünkü Galatasa-
lemiştir. ziyorct etmişLerdlr, lanmıştır, ığı CÜrmiımeş· raylılar nasıl Ankaradaki galibi-

yetlerini bugünkü oyunlarile de 
hııdu yapıldı muhafaza etmek için canla başla 

=-1 +HARP V AZİYETI 
Amerikalılar Luzon Adasını ve 

M a n i 11 a· ü s s ü n ü 
muhafaza .edebilecekler mi? 
(YAZAN: İHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 

Çalgıcılara verilen 
paralar Maliyeye az 
mı gösteriliyormuş ? 

Haber verildiği.ne göre Beyoğ. 
!undaki Kıristal çalgılı ve içkili 
gazinosunda bir vergi kaçak~ılığı 
eürm" meşhudu yapılmlştır: Bu 

(D<vamı 3 üncü Sahıfede) 

oynamıya azmetmış bulunuyor. 
!'Devamı 3 üncü Sahifedeı 

ÇERÇEVE 

BIUlnden parçalar 
NECİP FAZlL KISAKÜREK 

l{arşılıklı bu mücadelenin hu
tİİnkü bilançosu tcdkik edilince 
tötiinürdc _ hangi tarafın dava· 
1lııda haklı veya haksız olduğunu 
~it tarafa bızakarak - l\lihvcırdle
lill ~imdiki halde muvaffak vazi. 
~tlte oldukları görülmektedir. 
.\lınanya bütün Anupa lnt'asına 
·~es. dedirtmiştir. Sovyet Rusya
tı Yan yarıya çiğnemiştir. İngiliz 
~~?•nmasınq, ticaret ~ilosuna! 
<ıtanya şehirlerine bır baylı 1) Lıbya Cephesınde: 1 Zora dU<ıünce, bu dagltk aı-a.zJye çeki. 
~tar vermiştir. Biitün dünya İngiliz ordusu, oyalama müdaiaa,;ı 1~re.k iy.i bir müdafaa yapabilir. 
~·ıı yapan Mihver ordu!'>una karşı taarnı. Mihver oı·dusunun bu tekilmesi 
1 ~ etlerini malca, canca lıarap.. za devam ediyor. l\1ih•C'r kuvveU~ri dolayıs.iyle, Solllun, Bardia ve Hal- .Tuna neh

ri dondu! 

Örfi idare 6 ay daha 
uzatlldı 

Bilyül~ ?.1.ıllet ?vieclisl.nin dünkü top.. 
la.ntısmda İstanbul, Edirne. Kırklarc
U1 Tekirdağ, Çanakkale ve KoeaeU Vi .. 
ıayetlerindeki İdarei Örfiyen.n altı 
ay daha tcır.d:L olunn,ası hakkındaki 
Başvekalet tezkeresi okunarak kabul 
olı.ıınmuştur. 

Tutıılduj;'ll korkunç hastalık 

içinde diinyanın, bir türlü tam 
miınasi!c ıtrah edemediği kan 
ve ter, utık boşanma devresi
ne girdi. Hcrşey biiyiik ve ha
zin vuı;uhun şafak vaktinde ... 
İlk aydınlıkların getirdiği ha. 
ber, şu: 

~~a ,ürüklemlştir. Harıı dışı mil- Tobnık ve Eladem Batı , .. Şimal Ba. faya mevkilerinde mukavemet eden 
""tlt>r dahi onun yüzünden akla tıoıaıa doğru çekilmektedir. General Mihver kuvvetleri daha umutsuz bix 
... , l 1 • L-gb:taz ferla.kirJık ora, masraf ara Rommel ordusuna yeni kuvvetlerle vaziyete giriyorlar. Tobruk'wı, Batı. 
"'iulmuştıu. Bu andaki dunı. çeki dUzen ver!nciyc kadar bu oya- cephesinde de muhasaradan kurıuı-
'ıunda ise kış bahanesi ile Sov. lama ve çekilme t;ibiycoine devanı e- ım-sı muhtemeldir. 
)~.t Rusyadaki harekatını tatil et-. deccktir. Deı"nC bölges!ndel<i dağlık :ı- inıllizlcr Libyada çabult bir netlee 
.._ razlye kadar epeyce n1es-aJe va,rdır. (Devamı 3 üncü Sahlfede) 
'l , Afrikada da çaresizliği ka· ı-----------------------------ı 
~ ~l etmiştir. Fakat, umumi şekil. 
; e henüz kolunun ııiiküldüğü ve 
~lunun kesildiği, takatinin düşü
~ ldüğü hakkında ortada sahih 

4 
Qaat edilecek bir vaziyet olma

) 'lr.ı gibi Japonyonın da ilk vazi. 
~ti~ lehinedir. Beıki ilkbahara 
tı dar Japnnya Asyada ve Pasi. 
ı'k'de bazı zaferler, adalar "e top. 
,a~lar kaıanacak, o vakit Alman.. 
~~ da - o vakte kadar Garp Akdc
~inde ayrı hir harekete giriş. 
~ ıs~ _ Hi!lcrin \'Ôdcttiği şekilde 
~;~~Yaya karşı tekrar taarruzuna 
'ıı ı~ecektir. Herhalde bundan 
>.'''•yo ait planları şudur: Rus. 
,,. 

11 lınha etmek, Hindistunda Ja-
~ lıu, ,·etleri ile elelc vermek, 

(Dcvon:ı 3 üııcil Sahl!ede) 

Az kazançlı müsteh
liklerin korunması 
Parti Grupu Komisyonu bu hu
susta tedbir alınmasını istedi 

:Milli Korunma kanununda ya. 
pılacak olan tadilfıtı görü~n Par. 
ti grupu komisyonu Türk müs • 
ta:hsillerin!n de ·:nz.yetlnı tetkik 
etmi ,.e istihsal nıaddelerımız n 
daha ,Y'Ük.sek fiatlc satın alıııması 

zarmetine .~arEI eylemiş\~. 

Diğer taraftan az kazançlı mü,;. 

tehli'kkrin koruıımas için de 

hiJkümeı.;e tedbir almması ko. 

mısyonc:ı tavsiye olun'lı~tur. 

• 
Meriç köprüsünden 
hafif hamulenin geçi· 

riJmesine başlandı 
Edirne, 13 (A.A.) - Tuna nehri 

§iddetli soguıklnrdan dor.muştur. Bu 
sebeple; Avı·upa ile memleketimizi 
birleştirl't} kara yolunun e!ıemmiyetl 
artmıştır 

Slvilingrad iltkuk hatlıiıın tamam_ 
lann1~sı .. çfn son günlerde faaliyete 
tuz verilmi.ştir. Köprü~rin inşa!'iı ya
kında bilecektir, Şimdiden l\oteriç 
köprü.sünc\en uğır olmıyt.n hamulenin 
geçirilmesine bnşJrınılmı~·tır. 

Kamyon çarptı! 
Beşiktaştan Beyoğluııa gitmek

te olan 4307 numaralı Recebin 
idaresindeki kırnıy )n Tophanede 
Aga"ni isminde bir kadına çar. 
pnrak ağır surette y~ıı.'.amıştır. 

Agavıı. hastnneve kaldınlınL5•ır. 

---~--

Etekleri tututan 
kızcağız öldü 

Eyüple Aka, ı;<>şmedc Zal l\fabmut 
Paşa camii medreı;eslnde otuxan Fat.. 
manın 7 yc:ı~ı d <i k~ıı H .. ccrin man
gala t?.ktlara-k e-retclerinin tutuştuığu

nu ve $İ$li Çocuk hct$tanesıne kaldı.. 
rıldığınl yazrr.ı tık. 

Zavallı yavrl.cak n~Jığı yanıkla

rın teı-lriyle dün hastanede öltnüştür. 

Tramvay altında 
kalan sa-rhoş ! 

Vatman Reşadm 'dar•sinde Ka
raköyden Beyoğluna g'den 193 
!"umaralı tramvay araıbası Ban. 
kalar caddesinden geçeı ken Ke. 
mal isminde bir sarhoj •.ramvaya 
çarpı' rak altında kalmış, yaralan
mıştır. 

Savaş, bütün dün)·anın sat
hıııa iimul ilan etmiştir. 

• 
Vaziyetin ve bütüıı safla-

rın tam bir vuzu!ı V<- aydınlık 
içinde billftrlaşıııası için, ~ cgL 
ne eksik nokta, Sovyetlcriıı iç. 
yüzü ... Uzak Doğudakı üsleri 
bak.ımından, Japonlara indiri
lecek darbe imkanının yegane 
saMbi Sovyct Rusya, birden. 
bire eline ne büyük bir imtiyaz 
geçtiğinj pek313 kavrıyor. Şüp
hesiz ki Sovyet Rusya bu im
tiyazı, demokrasyadan her iste. 
diğini koparmıya mahsus bir 
silah diye kullanacaktır. Ben
ce Sovyetler, şu ŞJrtlnr altında 
Japonyaya harp ilan edebilir: 

- Deıııokrasyalar hemen Al
manlara kar~ı ikinci cepheyi 
açsın! 

• Almanlara kar ı ikinci cephe, 
ya Avrııpanın garbindc, yahut 
cenuıı 'lie cen.,. doğusunda a~ 

mekteyiz. 1'1uh .•. uı ' 1 olm.ıya•J. • .lf!Jl se
yahatten v.ıztc(."111ck surct:yle, ışj o
Jan!ru-m 2ahm.etsizce Ve? u.<U.h.a.n-.4 ~,..:

ruz kalmadün t.1·yahat edebrJmeler1•~ 
irn.kfın bırJ.~imal;, ruıı kn1en.ni edcrun. 

Nonnal z.a.manlarda seyahatleri 
vik vaziyetinde olan b!zler, fevk.aJ&
de zamı:nJarda iı:rtemiyerek seyatw.:Je. 
rl lahdi' için. fia.Uori :ırlll k gJbı' 
bir fiki;: de hatıra gelirse de bl.OJ1U el 

sonda d!\şünrncl<Uğ!miz doğl'U olu:r .> 

KARADENİZDE 

AmiTal Fahri Ergit\ Ka.r. onııd< 

bilhassa koınür nakliyatına bO:yük 
ehemmiye\ verı.Jüil{dli .aunnn z:uu.ao 
esen ru·tı~1a.lar n1uık.ülfıt veriyorsn da 
gemicilcriml:rln bu husu~ta güet.crdik• 
!eri yılksek. feraııot sayesuıde milşkiı
!Atın yenilmeltk' olduğu~u da ııllyJe-. 
miştir. 

1Köy basan 
Haydut! 

Jandarma ile 2,5 saat 
müsademeden sonra 
ölü olarak yakalandı! 

Tekaüt Mehmet nam!yle m.an.f l>4' 
haydut bundan bir buçuk yıl eı~•l 
Muğ'a Vilayelinin Köyc•ğız kazasının 
bir köyünü bi• ......., v:ıkli baıDnr. \e 
muhtarın e~ alrerek zevcesine u. ... 
amız ettikten sonra kızı ümmty, <IE' 
luıçınnışto. 

O zamandarıberl aranılan ııaici ~r-iı
medin nihay-01 Tal kn· ının Bahçe 
köyünde b>r evde saklandığı arıla.>ıla. 
rak evvelki gece jandarnıalar taratın
d•·r. evde baııtı.rılmışUr. Haydı>\ jOD
da.rmalann •Teii.lim ol!> .. htannı din ... 
lem.emiş ve onlarla ik1 buçuk SDQ.1 

milsademe ettikten sonra ö!ü olarak e.. 
le geçirilmıştir. Haydudun yanında 

bulunan muhtarın kızı timml agır 
suret.le yaralDllml'ŞtJır. 

Yeni Maarif 
Müdürü 

B. Tevfik Kutun ö.amHe açılan 
Maarif Müdürlüğün·~ orta tEd'r'i. 
sat Şll!be müdürlerinden B. Resat 
Şemsellin tayin oıunmmtıur. 

labilir. Ben, dcmı>krasyalann 
Avrupa garbinde, •ahııt cenu
bunda, Almanlara karşı şiırull
Hk bir ikinci c<ph. afabilecr. 
ğini, yahut açmıya kalluşaca· 
ğlru umnıuyorııın . Hele Şimali 
Afrika vaziyeti dıizcltilme'1e11t 
bu ookta üzerinde düşiinüle-. 

mez hile ..• Fakaı Alın3nlar, d~ 
mokrasyaların harekete ge.;e-' 
ceğıni fan "e ilan edeceJdfri 
her noktaya pe,in olarak t
dıznıak istidadındadır. 

• 
Japonyanın harbe girişi, bir. 

çok saidl!in Hhıncıttiği gibi, 
harbi, ha·rbin siklet merkezini 
Uzak Doğuya göhlrmcmi~ Av
rupada takarrür ettirmiştir. 

• 
Amerikalılar ..;,., İngilizkr, 

yersiz bir faraziye olarık Uı:ık 
Doğudaki bütün istinat nokta
larını kaybetseler bile, kat'i n4'. 
tice bakımı'ldan o i'tikamelt,.n 
hiçbir korkuları olaınoz. Kdı'İ 
netice. doğrudan doğruya Al
man kuvvetlcrih İngiliz kuv. 
vetleri arasında ve bu kunet
lerfo en geniş ölçiidc ~atışnıao;ı 
mümkün olan sa hada alııın
caktır. Bu saha herhalde İn~i!. 
trre nda<ı değildir. 

• 
Bence Almanlar, i•te bıı sa

hada fngilizlcrle kapışmll ~elr
lini baLırlaınak iizne ark •·e,t. 
besinde dıırgısAuğa .:eçtilcr. 
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HALK FiLOZOFU 

BOY FUKARALIGI 

ı\Iblı, hoy tlcı;JI, akıl nr,in, 
ılc-rler. l'akal, k"a bo~ da, akıl. 
sızlık kadar köttidür. Boy ful<,a. 
rıı>ı olmak, ııara Iukıırası olııııtk 
ayarında aeınınıya lilyıkbr. Or-
1,, hoJlU inlnnlar vardır, uzun 
bo)lu lı1>a.nln vurdır.• Bizim 
uzun boylu iusuıılarıınız, ı;n.rı.> 

memleketlerinde orta bo) hı. 
dur. Bizim kısa bo ·lıılarıııuz, 
garpte •Ü•edi.r. 

Ne oluyor?. Etrafınıza ~ü)fo 
bak1ru2: Boylarımız ıittik e k -
salı)or. Diva.n cd..-biyahnuı •er• 
,.i boylu olorak anlata aıılula 

hilirı>modiği seveililez ııeredc?. 
Ak~amları, mektep kapılarında 
ıhirunuz. Yiizlerce, binlerce 
gen.; çocuğun boyları üzerinde 
bir nıüphede grafiği çiziniz. 

1

. AOİSELER 
. KA~~ISINDA .. 
SON· TELGRAF 

KESE KA~IDl 

TİCARETİ 

Kese kiığıtlarıruıı J.ilosu 80 ku. 
ru a fırlamış .. esnaf ne yapsın?. 
Kilosu 80 den daha aşağı aınddc
leri, kı!Se kağıdına koymak, nıal 

sahibini iflasa 'iirükler. Fakat, es
naf şuna şükretmeli ki, 80 den 
dalıa ucuza satılan hemen hemen 
hiçbir madde kalmadı. 

Binaenaleyh ortada bir ıarar 

\.' C ıi,>-an yoktur. 

PASTA 
lllESELESI 

Pasta imali mesele olııu. Soru. 
yorlar: Bademden, kestaneden 
pasta yapmak da p ·ak mı?. 

Yasak olmaması lawu .. fakat. 
bizim cndi~cıniz ~u noktada top
lanı)·or: Pasta \'e kestane ile ise 
ba~lanır da, sonra hiç akla gelın-e. 
dik ınaddclc,..dcn pasla > apıluıası
na ba~lanır. 

O \akit, midekrimiz ne hale ı:e.. 
• lir?. 

KIRTASİYE 

lllASllAFI 

E!t"klrik ve Tramvay İdaresi, 
kırtasiye mas.raflarından da ta.. 
sarruf yapmıya karar venni.•. E· 
leklrik, Tünel, Tramvay İd~resi
nin kırtasiye ma~raiı çok olma.. 
mak gerek. 

Çünkü, bu İdarenin İnwunclıitı 
daha ziyade gM:ete sütunlarında 
cereyan ediyor. 

ORTA 

OYUNU 
• 

Ortaoywııınun soıı üstadı Kemal 
b:ılı •ı da öldii. Ya)ı cpCJ ce ilerle· 
ıni:;-lL Artlk, ort.ao;yunu için, bü
tün bütiin tarilı oldu, denebilir. 

Dılnyaruıı haline bakın: Eski 
ortaoyıınlarıru hiç aratıyor mu'/, 
Bilıiki.s daha eğlenceli değil mi?, 

AHMET RAUF 

Türk gönlti. Tür;: ulüwü. 
cC'nabı, dünyanın c-msalsiz 
bir yardım ve fazilet kay • 
nağıdır. Kurban bayramı, bu 
necip varhğın tezahürüne en 
güı:el bir fırsatllr. 

REŞAT FEYZi 

K"a lu a boylu kız Ç6cuk!orı .. 
kı<a kısa boyltı erkek çocuk. 
!arı.. 

Ollnt ! . 
Sonrası fetwı .. .ıcslllai daha 

mütek3nıil, DCŞ\iineınası daha 
l·erlnde, hula a, daha uıua 
boylu olarak yetişti.rıııek zo· 
runda) ız4 

Uzun boylu, mütena~i-p vil· 
cutlu çocuğu parmakla ı:i»le.. 
rcbiliyorsunuz. Neden böyle ol· 
su114. Nedeıı hepi.mh uzun boy
lu, lev.,nd vücutlu olmıyalllll. 
Yurt hamsı giizcl, yurt suları 
berrak, yurt uiuklaırı geniş .. 

Boyu ne yapayım aklı ol· 
sun, dcınc-yiniz. İnanın ki, lıa· 
yat hem akıl, hem boy, bos is
tiyor. • 

Petrol tevziatı 
Her kazada satış yer

leri çoğaltılacak 
Pclro.;. tcvziatındaki aksalı:lık • 

iar hakkında yapılan şikayetler 
v leyetçe eherraniyetle tetkik o
lunnıu:ştur. Neticede ltazalarda 
petrol sat>Şı ya.pan bakkaların 
çoğaltı'unası ve elektrik>'l:.Z e,·ıe • 
rin hepsine hehc.ınch~l petrol ve
rilmsi kay.makamlıklara tcl.>liğ 
olunmuştur. 

Bu m.yanda Eminönü mınla • 
\;asındaki satı..ın ) aln>Z Balık -
pazarında bir t{'k depodan ya • 
pılmruı muv.ıfck görü:memi.ştir. 

lıu mıntakada ddha üç yerde hal. 
ka petrol satı~ı yapılac:ıJdrr. 

ıtAHALLE BAKKALLAR!l\'DA 
DA SATIŞ YAPILACAK MI? 

Harta bir ko!a;:lı.k olmak üzere 
pclro:lın rrnhalle bakıkallarında 
~atlırılması !ç:n ele tetlkikler ya. 
pılnı :ıktadır. 

Hariçten ilk· mektep diplo 
maaı almak istiyenlerin 

imtihanı yapıldı 

İlk mektep talebesi olmadık • 
ları lıald-e ilk m<ktep .meızwuyet 
dıploması almak istiyen vatan • 
da~lar !çin her 3 ayda bir Maarıf 
Müdürlüğü tarafından iıntilıan ' 

•'Cılır.aktadır. Bu imtihanların 
7 ir.ıc:sı geçen hafla bit.mi.ştir. Bu 
imtihana 13 ii kadın o!mak üzere 
63 k'şl girmL~tir. Bunlardan an • 
rak 35 k~; muv,ıffak ola.bilmiş. 
tir. 

Vallıl salan 
\'akı! sulan, Belediyeye bir vaıi

d.at g~t:rmck f()ylc dursun, bir lkıyli 

de masrJf kapısı ııçıyormus. \'akıf 
sularının bir varida.l meub::u olduğunu 

zar.nıet~lyoruz. BelOOlye de, her yap_ 
tığı ışten lt~r tem o~!n' elbette dü,:;!ın-· 
nıez. O halde, mak~t. halkın su ih
t:yac:nı tcn'.:Ul etrnt-k:'f.·r. Bu ihtiyaç 
te:ııJn ,.tun L rk:tn ilelcdiyonfn blrta_ 

kım nı:ı:srallar yap~ı gayet tab!i ve 
zarurid;r, 

Binacnaley11 bcld<" hizmetlerinden 
b~-.h:->cılunu!·!~er.. ayn.J zan::..nda \·arida
tı., karı :ieri surmck doğru deı;':!ldtr. 
Şu kıadar "·nr ki, ;yapılan masra!lar 
yer;n<- mi'srtıf bul~ınmalı, blr 1~.ı:ct 
ifa edilrrelldlr. 

B{)RHAN CEVAT 

Çıpl;;k N•M~de! l 1 

~·---- Ya:z:an: NEZlllE MUHiDDiN 

yavaş ya\-aş konu..ıt,ık!arm.1 d1.ytıyor
du. K;!lblni eng:n bir keder \•e {hn:.t- ı 
~ızEk k~plarr.:rı-tı. He~acttn se~:z ~es-
1;:!z ker.dLs;nc • )'ak.1l:ttg1 ı duynr· k 
döndü, Genç ad•m: 

- Doktor re ... et~yi ecz:wteye ken
disi verecek. Hem"!n birin! &öndere .. 
liın. licn s.Lzi yalnız. bırakın3k i:,lc
miyu1 um. Nuran CUl•n yı.uUne mUt
h:.ş btr e.ndışe dola sor;ularla bakı
yordu: 

fteşat sakin görü:ı:neğe ealı.ştı. 

Ecz::ır.eye göndc-rJeıı hi?.met('l ge .. 
lir:ııciy~ kııda.r yanyana. tı..'fl.Hfsit. hlç 
seA çtka.rmadan oturduiar.. Şeh.ıne 
Haolın sapsarı '"·e bareketstz yauyor
du. Aradan b:r çeyrek S<: a.t geçıne. 
mlşti ki lılzır.etçl l!.l.çlo:!a beıuber 
içer tirdi.. Nuran yeni bJr ü:n:tıe 
llfiçl.:u-ı aldı. n~nt tatITTıat aldıgı içi n 
küç01.:.. şi..,oeden bir f'.ncan suya. dam
lattığı UAcı, Şehirrıe Hanıının başını 

fefka.tle . kakUrarak. içirdi. Tokrar o
turdular . Büyük \.'e derin bir dik.
katle il.3.cın tes.1rir.ı lıek!ediler. 

.B':raz sorıra hasta derıncc ve ;!C.U.•>- 1 

çe btı: nefes akh. Alnınd•ki lklrı4k sry. 
rıh:r gibI oldu... Gôzierinl açarak 
Nuıa.nla Reşada gultirnsedi \1ı: Nuran 
sessiz blr hıçkırıkla w.rsıldı: 

- Oh Yarabbi s::ı:ıa çok ~üki.ır! 
- 8en size 1;öylemedım mi? ... Ar. 

tıl-c: sir. odanıza gidiniz ... Ben bekle
r~.n. .• Simdi on dam.la. daha verecc
a:ı!ı:t, .• Her yarını. sa.."'l.tte bir ... 

- Günde kaç d~fa?. 
- Önce üç defa 1arun soatte bir .. , 

Sonra iki saat la.sılayla .•• 
- Unutmadun... Hepsin! yapa• 

run ... 
- ~.ı.ek: b:ına liizum gı\nnüyor

sunuz Beni kovuyorsunuz ..• 
- Kalacağm ızı b'.l.sen1 yal,·anr. 

dım ... 
- Bundan tai.>Ii ne \·ar?... Elbet 

k~tacagını. Sizi yalnız btraıkmak ka.· 
bil mi? ... 

Nura 11 minnetle onun yi.izUne bak ... 
tı, fakat biroen end~lcnerek: 

- Rica ed~rim H.csaı Bey ... Bana 
he1·~eyi açı~ ~u}"!cyi.ni:: .. diye rısıl
dadL-

Ha: b•r. Uzaı:-t Şa;:~.;.ta d~ı p~U ın~a.sıle, 
A"·rupa harbi, dünya hatlı~ h;'tlini al
ch. Dır taınnnlar1 b.ı harl:c r.e isı:n t.oık
m~lı, cl:yeıtle:' vardt. Ev"·rl& ı\vn.pa 
hnrbi dıyorhırııı. Şimdi, dünya haı-bi, 

d:y,n·lar. Bak=ı.lın1, işin sont·ı!a ka
dar, daha ne isinıJ.er t<1ha<"ı:k~r .• 

İ> kızı,ıı. İngiliz Başvokıll Mi,:ct 
CörtU geçenlerde ,öyleolğl b'r nu• 
tuk:ta, 1943 yıh iç:n haz:ri.:.nıyoruz, 

dem li. Dıeıriek, önilrnüzde dt\ha i!;l 
yıl garaı:ıtl ıı.arp var. Jaıxınl:ı.nn A. 
mer kah!ara ~ld.ıl':'rul ile ~ıya.n U
zo.k Şal'k harbinin, benin1 lçln en tr..e ... 
r.:ı.klı taraf cu oldu: 

:P.feşhur nıUıik ve rorr.antl\: h~yat 
memleketi olan fiavay ad31an, Uzıı.\c 

:;;ı ... ı•..... mur..are:bc.:c-!"!:ıiu .Jk satır.e!.C:ri 
tlra.sına g:!.rd .. Sm. ı~lerdf'. Ame-rL. 
kalı!a..r, Havay adalclrı.na ne kadar ı;r.k. 
rr.er:ı!: sardırmı.ş!:ırctı. Buranın yerli 
mtni~I, dekorla!."1, haU .. ı::·n .en·, rt!k 
hayatı, k..ıb;;;.:1atl beyaz perde ilı.orin .. 
de bi.rç k filn\Ic.·e ıT'.l'\'ZQ. olmı.qtu. 
blarrbu a dohl, lfa\'&y adıılar:.nda 
çevrilen b.:..ı~·k !i.LT.:er sc.isrerilır.~li.r. 

1-iavay ırıliziiı c;o:k gUze~ <ı.mn:a., bu .. 
gtln, bu zavalll mUzbt d:yarında tay. 
ya.re 1.>oır.baları patlıyor, Merak ed.i· 
yorum: Acaba, Havay adakırl halkı, 
o sakfn, nıun:.S ve se~pa·t!.k inS<!.nlar. 
.1mdi. ne yap1.,>·oı·la1·:". 

Yeni Ut.ak Şark harbinin sahnele
rinden biri de Hon·Jlulu'dur. Bu l.sim.. 
de İstanbulda biraç yıl evvel gilste
r;.ımış blt tı.imJ hatırlıyor musunuz!. 
Bu do, U1.a.1< Ş>rkın cennet köşelerin
den b!rldlr. Güzel 'kl!ınl~ güzel man. 
z!l.ralı, göller, yeşil dağllll', ınilnbit \'a

diler, b3k!r o:-rtı:ınlat rr:err.lekcU olan 
Havay•ın ~u h.atln t&iline bakın .. Kuş
ların cıvıldo\!Uğı o şHr beldesinde ~Lrn.. 
di, top sesleri akitler yapıyor. 

Bu lw'pt.cn çok az inUna rahat 
V;:!". llirt:ok Anrt"r:kaın fieyyahlar1 ve 
milyonerleri, flavJy adaJo.rın.a galip 
me\'.ılmi ge.;trirlerd!. Acaba. bir gıln, 
bu tı.d:ıl:ırın da harp &Ahnal olabJ.c-
cc-G! ha.t;ra gellr rr:iycii?. 

Ha.vay &daları halkının o ~"'uf 
(ıt-lgtl&.rl şln1c\i SU::ı.ınu.ştc..r. Bi.r ana 
b:ıba gtinil >·aşanıy<>r llavay dans.farı 
n.rhk oynann:ıynr. Yılan vücutlu lb.
vay rakkase!eri artık dönmtiyorlar. 

D&glard.! at koıtturan yiğit d~lika.n. 
ltlar n ·c ... 'ni kaybetU, ~ı\.şk sahne!~ 

rl sona erdl. Genç kızlar, şarkı s0y
lemiyorl01r. Uf1·k!.ar, bi.ıtUn r~erLni 
c!~ğ1~tirdflC'r. Gil::!cJ, c kiden oldugu 
gibi parlak doğil... 

Zavallı Hı"·•y adalart .. zavallı ıra.. 
vay genç kızLan •. hepini'Ze geçmiş ol· 
sun! Taliiniz inşallah, tekrar yüzünü· 
ıe ıwer. 

n SARTT 

c: HALK SUTUhU ) 
/)'i dil<iı ve hesap bilen hir 

ku. İş arıyor 
18 yaşındayım. Uygun, düzgün, ıyi 

hesap bil~rin,, G.ı.ı.cl dikf3 dlıkcrim. 

Aile\·i vaziyetim.in boı.uk\uğu dolayı
s'.y~ çalışmak Lstiyorum. Yük.sak bir 
teruhane, yazıhane ,.e buna mum.asil 
müesoele·rde acele ve ciddi. bir iş an-
yorum. Adre~irn: Ç3rşamba Sulla.n!:.e· 
ı:m caddesi No. 43 de Fntcr.a. 

NOT: Halk Sütununa gönderilen '!o 
\"erme, iş arama mektupları ı)arasız 
olarak ne.şrol··nur. Ayni zamanda 
n)E-ktuplaI" geliş sı-ra...ıı;:iyle \'6 k~a fa
stla!arla: iki, .ç defa tckr:ır edilir. 

Diki, yurdundan diplomalı 
~enç bir kız İş arıyor 

Dikiş Yurd\..indan iyi aerecede dip
lomalı ~ene bir aile kızryıın. 6 - 7 
yıldır cviınde dikili dikerek hayatı... 

ın kaz.3.rnyorum. Şimdi; bir atölyede 
çalışmak arıusunda7ım. Tecrübeli ve 
dikişi iyi bir eleır.ana ihtiyacı olan, 
muhtercın terzihane ve atölye sahip
lerinin. Son TelgrR! Halk Si.ıt.t:nunda 

B, fl. ye yazmalarını rica ederim. 

ı, arıyor 
Tat\Silim L!ı.e Wııu.aw.ıır. Eııok.i ya

zı, daktHo, orta derecede Fransızca 
bilirim. Teorik usulü muha.:sebeye a
şinayım. Saat 10,30 dan 12.30 a kıl.. 
d~r elan zaman hnriç, günün diğer 

saatlerlnde az bir ücrete kanaat ed.,.. 
rt".rC husu.si müe1sesc \'e ya2ıhanle-rdc 
8 - 10 saat çall.Şllbflirim, Arzu eden
lerin lı'.ltfen Son Telgr:ı! Halk Sütu· 
nunda (H. T. Ş.) rumuzuna mektup
la müracaaUarı. 

- Sizlnie odanızda kaııuıabilirim. 
İster ln1stn.Jz?. 

- Evet ... 
Yan yana ylirüdU!er, r.eeat odada 

ka1"n hizmetçiye teııbih etti: 
- Ben şimdi gelir llticı \-eri.rin1. 

Od3ya dönünce Reşat ejjildl, av· 
cunda titri-yen e-li öptil: 

- Yatınız! ••. Eger annenlzın *Y' 
olmHmı i~tiyors:::..1u2, yatıp dia.lenl.. 
niz ... 

- No::.sıl olur ba~ , Yatabilir mi
yim? ... Annem çok haısta .. . 

- Bana in::ınmaz m.ıso.nız! Anne
n:zl bana bırakamaz mısınız?. 

- İnanmamak deılil bu, Reşat 
Bey ... n;zı bırakmayınız diye y.al,. 
varirim bile. 

- Hacet yok ki .. 
- Fak..lt ben de sizinle beraber 

o.nnen1ln yarımda k.ala.yım .. . 
- Pe-kl a:raz sonra ... Oln:az mı? 

l liı olmazsa on dakik.:ı ı..zan;nız 
- Yok: a büyük bir tehlike ıni \'ar'? 

Beni uzaklaştrrm~!~ mt istyorsunuz! 
- Sizi temin ederim . . Fak:ı.t .• 
- Fa-k;t?. 
- Anr.eler çocuklarınd3n cv\-el .. , 

Nuran müthi~ bir yei::le sarsıldı ... 
Bir bıı;kıraklıa onı!n sözünü. kesti: 

- Oh söyl<'meyı.,iz!. . Söylemeyi· 
·~~ ... Çoii ını.ith:s. çok feci olur bu!. 

r------------~~--"V·------~--
1 MAHKEMELERDE HÜSE'.ı~a;~HÇET 
~-----------------~~----------' 
Otur, rahatına bak .. Üç günlük 
Ömrünü davala mı geçireceksin 

- Öpey:.n. lJlyc; .. r.d: aır..:ıı. 1 
lhtiyi.\t, ~!h ad:tı1ı, güı.lüilinU di.L 

ze!lcrck ('linl dJ>Cn kal· ıo:.r~ ... ·~ gen~ 
ce baktı •• b.ıh."'tt .. Sonra, 

- İLalıi ct!Al!. &ın n'ıa~n·: dedi. Ar
l:k ihtiyarlılt aldı .türi.i.dü .. vallıihi ta.. 
n·yam3dım. sert y.ne buralarda. .. . .AJ·
t\k n1ahlt:eL1teyı ~o:nsu kap· l e\U.n., 
ylr.c ne oldu'' Yine b'""' . tavuCıwa 
kı.ıt, cea.ılne hltt mt ded ? S llkle
rtul ml Urkü11l!ll .... bah(enin ıUne,ıin.I 
kap2ya.cak gibi k.om'tu, çamaşır tnı 

C4ııtı? Gece yar~ı kornıı.ı.oıuuı ÇOC\lıı&U 
vf7akL"d& da uykunu ınu ka~ırdı'? 

- Çu:~ tuhaf~ınız, beycff'ndi an1ca .• 
Hiç bQTle f"yler da\•a e-,ı.llir mi' 

- E, darllma anuna, ctıurr ... senin 
dar-a1.1r.n, 11C1l bhyl~. ir.cır Çt:kil'dcgi. 
ni dold 1Jl-n'lıyac:!:tt: şey!er ... Söy~e ba
kalım. bu sefer de r.-c o!du., 

- B"1ılm d:ıva.J.:ın....-n~ htp!.nin Ua
bcU!, ~ayet yc.rl.ı~dc old1 u ıu-nunU 
cin sablt it!, şlındiye kadar ~<ame et. 
U~hn bl.ttun dav~1;ll:'l kazandım. 

- Hah h;,.ı.h hah h:ıh! Ecn dea.-e"d!m 
1\1 ? Ylne incir çe.l.-c:iı-de:gini do1duruca!k 
i~ dejil.. tinıdi de, art.ık buradaık..Heri 

bır•klon: •ehirleı· l'ı..ı-1 davalara b;ş

ıadın., tabii! Tera.!tki \'C tekaınül ı,&.rt. .. 
Bu terakk~ bu dev adın~lı.:rilc giderse, 
,>•arın öbür gün b7n.-elmllcl dav;?ln.r 

aç-nııya bsşlıy:lc~,ksın .. n1eıı;oll blr nut... 
ktırı<!an dotayı l\!rikan:n biLınem h:ııı
gt cı-n~an:nd.:o.ki bilrr.cm hangi kabile
nin re:Sl ::ı.leyh:nc da.va açacaitsın ... 
D:ıhJ. sonra da. Merilılerde, ZunaL 
lcrdc, Neptünlerrle adam a.rıyacJık.sb'"l 
Clava içln, . 

- Yoook, beye-tendi amca ... LUtite
yi bertar"f <Xii'l do, ciddi söyleyin!. 
Döyle bir a.dt?.m, c~yabınızda boyuna 
hakaret ed p g1.;t:1<', s.i:t ne y~ı>-.rdı
nu? 

c- AHah bcitınL \·cr~•n'.• der, ıe.. 
c,·e>rd: n .. ne yapac.,jın.? Herkesle uğ

r.:ıı;.ınak, baıııa n11 dilltü} Sarnl Paşa 
mrEhtr:ı. ı tt.e~lıl':• ırıers;yesl v.::ırdır. 
Fu ... t P.:ı.Ia için y::ızdıgı n.eı-.s!yc ... Ştl

rada, K::dirgaya r.ıcterken Fua.t Paşa 
tt:.rbe. i ''"" ya .. orada, Fuat Paı;;nm 
scrıgi rr:e:zar.ndn. ınWı.l.~üklw·: 

cEy ta!rt sah1pncft!'1-, 
cilubbu sl'Vadan rr.ey!i kos• 

Sürpagop 
arsaları 

Beher metre murab· 
baı 150 liradan Sah 
günü satılıyor fakat ••• 

Bahçeli ar>:u·tımanlar iıışa edilmek 
pr\ıyl<', T;oı, ımdeld eslci Sürpagop 
ıneıarhğı an>nlarının ınüzaycde ile 
s..ıh.~ıı'a öni.ııni.iıdc'ki Saiı gUnu saat 
15 de b ~l.:anıtn1as t kararlattırılMHjtn'. 
Aroal>r; hor bl:t 40 nıelra genlı;lliin· 
de ve 35 nıctrc der1nllği.nde o!.rnaJc 
i.i.t:ere t b!ok.t tcb·its: olunm~tur. Jlct 
blok'1:ı ıne '"hal satl\iye0ı 1610 metre 
tnurabl> d.r İcabında bit blok 805 
metre mural>baı olarak yanya da ay .. 
rllarak satıl.alnlece'·tir .. Salı gı..inu ya..l. 
•UE bir blok satılacaktır. 

Be!cdiye rc.1s.l.41t bcheı· ınclre mu .. 
rabbaına yu1 elli lıra kıyınet koy .. 
mu~\ur. Fakat \dip pelt coıc oldu
ğurdan bu kıymetin Sah günki.ı mü.. 
zayede yuk:;cltı.lc .gi muhakkak gö
rülırcktc<lit D:tha .ı;inıdldön metre 
nıutJbbaını 400 tır!'ya çıkarmak is
tiyonlc-r vardır. 

--o---

Bazı eı;nal müşterilerden 

v.ke•e kiiiulı parasrn olmağa 
botladı! 

l'itğıt !:ıtlcrın n çok pahalı • 
:aşm<ıoı )'İİZÜn<lcn kese kağıdı 
ımalatt azalmı.ştır Kese k.li!ıtla. 

- T<-1b'i kaz.:!n:r ın! .\rt:.k: kıını.uı
l:rı y11tı·ı11 .. avukat~n zry3.de :ıvu
'k::ı:t oldun. ~ Bu 6l:İet'k;l da\·ru.1 nedLr~ 
Pı..it mer:ıııc c~:Jın .. st'y!c c!e, dinhye_ 
yiın .. yalnız, ınalüm a. ben ihtiya
rım. böyle, ayakt.a uzun uzadıya du
ramam.. şuracıt.ı. şu kan•ı>CYe ili$. 
Um de, öyle anlot... 

Adliye korldorurulıJd k:arıaı>eletden 
bir·"1e oturdular .. genç adam, anlat
mıya ba~ladı: 

- Çok c..ndan •:'.tadaşlardon biri 
~tC'Wi.r.den geldi. li'.r <!e, ~ld·:-n ha
karetten d:l\~ edip mahkiıı.m ettirdL 
gım bjr Sami var. O da Merslndey
miş.. heı: )"erde, \a.ıuyanlara, bm!m 
aleyh'.mde atıp tutuyor. tü ~ıu türlü 
hakaretler eôiyorınu~. Bunların bir 
kLSxını, yerleri!~. şahtlleritc tesbit 
eittın. Sami aleyhine blr da~·a daha 
açtnn ... 

tKalmaz c!handa h!yç kes• 
<.Allah be! b~kt h<!\·e,,. 
cIIcı· ten b.iicr b~r derd ile• 
<Kch ıerm lle l~h 91'!'<\ llo 
•Utl'aşınMa her terd tıe• 
(:T~eğınez bu dünyayi nhest 

Onun için, nene !Rllm, çttlver kuy. 

1

/ rmın kıloounun 80 kurw,a çık • 
ması üzerine manav, bakkal. ba. 
lıkcı ve ııcyyar satıcı g~bi bazı 

ı esnaf mal eatar'<en ımü5tı>riler • 
dtn mal:n ücrct'r.den baııka be. 

ru&'unu .. otur ralııtma bak .. üç gün
lük ömrünU. da,·:ı ıle mi ceçlrect'!"..si.n! 
Haydi AH.:ıhaısn;arlt'tdık.. babana se
lfun söyle! .. 

İht!yaT, kıınaped"'1 kalktı.. yürüyüı> 
gitti .. delikanlı, arknsmd:cn baka kal_ 
dı ... 

Küçük bir çocuk tramvay 
altında parçalanarak öldü! 
Annesile zerzevat almıya çıkan I\1u,.ay bu 

kazaya nasıl kurban gitli ? 
Arns.\·ut.köy • riı:11 ölüınle ncti- ı 

cclcınen bir traınv"y kazası olmuş
tur. lCız Koleji. c VaT"ın-da 21.\ sayılı 
C'\'dc ot•.,rtın Hi.isEYin k!.:l 7 ya-.ında 
Numy, Bebe!den hareket eden 237 
şayılı tramvay arabasır.ın ~lt:nda e
z~"!mişHr, Aru1e.si, cocııgunu..11 elinden 
tutmuş olarak, zerzevat saltn ıılmak 
üz.ere caddeden kerşı lurilta «t"Çuıck. 

ist;yormuş, Halilpaşa konağı önün.. 
de, k:ıldırımda dururlarken, çocuk 
birde.. · "'nCStnin elinden kurtuJ,... 

I stanbul 2 inci Noterliğinin 
bir yıllık varidatı 

mu~ \·e caddeye k· muştur. Bu suret.. 
le de ı...~r$ıya geçnıe::;ine zaman kal

madan, BchektC'n. gelen tr:ı..."'ll.Yayın 
allına gitmj5, trkcdcklcr, yüzüstü dü

şen kızm belinL1 sol arka. tarafını 
ke - ;şlfr. Kıı, de-hal ölır.il>tür. Adli 
Mkim Enver K::ırnn, cesec!ln g3mi.ıl
ınes!ne müsaade etmiştir. Vatman 

Nuri, yakalanmıştır, Tahkikata e< 
koyan !.tilrtdeillm'Uml Feridun Baga... 

... ~il yaphrını~ lır. 

Yıla>~- .,; koyıerinde ko -
ruma heyetleri kurulayor 
Vilayetimiz l· alerına tabi o. 

lan köylerin hepJ.n:ie çiftçi mal. 
!annı koruma hfyellcri teşkil 

ofilnması için faaliyete geçilmiş. 

tir. Üsküdar mıntaltasında.'ki köy. 
!erden hemen Jıcp;,inin koruma 
hevetlcri inUhap olunmuştur. 

her kese !:Ağıdı :çin 20, 40, 60 pa. 
ra almağa 'b~laıru;ilaI'dır. 

KOÇCK HABERLER 
-...---·.---

ViLAYET V• BELEDiYE: 

* Vali ve Bcled'yc Reisi B. Lütfi 
Kırdar ciün öğleden sonra Gazi Bul
varına giderek .yolun inşa ve istim~ 
lak faal!)'t'tini lelkik etmiştir. * Roma.oyadan 177 traınvny ban
dajı şehriml1.(' ınüt.evcccihen yola çı .... 
kanlm1,.tı.r 

+ Kcrestel.cr için beyannan1e ver. 
n"l-e tr.ü<ldeti di.ın ak~ın n~h.ayct buL 
muo1tur 

TiCARET V• SANAYi: 

+ Dün bir a:tın yinni. yed.L lira 
yirmi be~ kuruştan muamele görmüş... 
tJr 

+ A..merlkaıun. en yeni &inoma 
!Umlcı·:ndon. mühim bir parti Mısıra. 

geimlştir, Orada.ıı tayya:e ile Adııııa
ya, Adanadan d1 trenle •elı.riınlze ge
t.i.rilcccktir, 

JUOTEFERRIK: 

+ Ayaspaşııd> Rizabey ooıcaiitı:ıd~ 
Anlar kRrdcşlere ait bir depoda 5-6 
bl,ı kilo beyannamesi verllıı~iş giz
li de.mir bulunrr:uştur. 

+ EmlnönU.nde ŞE>keı-ci YMh Sara.f .. 

oğlu aleyhine aç:lan. oohtek:Arlık: ela.. 
valarrn.dan Uç beraetıc neticelen.mi$.. 

tir. 
+ Datıım Muavin Konsolosu B. E

rn~n \r(!ofn merke:?e naklolwımuştur. 

Yerone morkczden ~:"ı:z Haşmet ta
yin olunmı.:jtur 

llD I 5311 
Politik.:! 
Paılllk llarltl 

llar,ısıuda Ruı1a 
Y uan: Alı.met Şilk:rl ESMfl 
Ja~ııyanın Amcrikaya karfl 

taarruza geçmesi üzerine, A\•rll
,pa harbinin bir dünya harbi of. 
duğu doğru ise de bu harbin iı&
nüz biri.birine iyice kayna.ş11l• • 
mı olduğu da bir haklkatıir· 
Rusya ve İngıltcre Alman ' 
.ı a ile harp l:alirıde iSfıcr 
~ henüz Rınya Japonya ile barı' 
hal'.nde değildir. 

Bugün Japonya ·ile Amerika 
ve İngiltere arasııxlaki müca • 
deled~ lngllizlcr ve Amerikalı • 
lar Japcııı adalarına ancak R'""" 
ya topraklarından ·ur,uracaJcları 
tayyaı-elerle yana abilirler. AJı • 
gio..S~k.~onlaıla Japonya arasın• 
daki muharebede ne Ja.ponıar, 
İn.giln v-e Amer kan ana vaıar• 
\arına, ne de in~ilizler ,-e Aınr· 

L~ k 
rlkalılar Japon ana vatanına ya • 
ıa. .... bHrnekte-clirltr, Bundan b3~ 
J,a Japonyaya İngilizleri ve AJl1°' 
rika!ıları en hall!'as olan tki b<Jt• 
gelcrinde vurmı;,-a çalışınırkta • 
dır. İn~ıiızlcri Sirıgapur'da. ,.c 
Amerikalıları da Fili.pin adJıla • 
rında. Btı döğüş de\'aın ediY0'· 

Ve ıtt:.l~İniıı nt- olacağı ))elli 
do,ıf::ldir. Ancak Amerikalılar ,-e 
,1n.;ıi:izler, Japon~·aya daribe ın: 
dırmek için deniz ~ · kimi)-et:n1 

l~m ır:nin etmeclikc:e tayyare gc• 
ır.ilerile Japon adalar:na yakl:ı
famıyacaıklarmdan Rus üslefl11' 
rien istifade etmek zorundadır -
l;,r. Gerc;ekten Sib<>ryadaki rr.ıi· 
l:cmmcl Rus iislcri, kalabalık J9• 

ron ~h'rlerine çok yalcıııdl'· 
Eğer Amerikalılar ve ingili-ıJeC 
bu üslcrd<>n istifad-e edecek oıur• 
!arsa, cvle"in!n çoğu a.Iışap ya • 
pılmı5 <>lan Japon şdıirlerin: 'fa
ka-bilirler. Bu !tiharladır ki RIP' 
yanın durum•ı büyiik önem al • 
maktadrr. · 

Rusya, Japonyanın kendisi içi~ 
müstakbel düşmanı olduğunu re 
iyi biliyor. Ve Anglo _ Saksonlar; 
la birlikte yürümek ister. f11'& 
bu aralık Almanyanm bütün a~ıt: 
lı 1Yı RUS'-'a.rtın u·· er· •"kJcJl!l1ı~ o J z ınc 31u ~ 

bulunuyor. Bu yükü JıafifJetect 
başka bir Avrupa ceı>hesi yokıııt· 
Şimdi bu yük kafi gclmiy<>rtı'ul 
gibi• .. b,ir de Uzak Doğuda Jal'°~ 
yukunu omuzları üstüne atııı3 

ist.emiyeceği tahmin edilebilir· İn• 
gilterenin Macaristan Romaof' 
ve F.nlandiyaya karşı harp ilıiO el' 
mesinin manası şimdi daha 1Y'. 
anlaşılmaktadır. İngiltere bu Jıl 
reketile, sizın her d~anın1~ 
bizim düşmanunız olduğu gı~ 
bizim her düşmanımı:z: da sız .. 
düşmanınız olmalıdır, dernek 1

" 

temiş olacaklardır. 

ktadbul 2 ind Noterliği mün. 
hal bulurıcluğundan Adliye Ve -
kal-et! talip olanlar arasından in. 
lihap edeceği bir:Sini tayin ede • 
c<ıkt i r. Geçen mali yıl zarfında 

bu noterlik iradı gayri safi olarak 
!ıeş bin üç yüz doksan sekiz lira 

ve safi ırat olarak da üç bin se~ 
~en beş !ıra temin etmıştir. 

Oakiiılarda mangal kömiirii 
atoku yapddı 

-----
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Çıldıran Kadın 

Japonya da İngiltere ve ~ 
' rika ile girişeceği mücadel"".'' 

Rusyanııı önemini anladığı iç'~ 
dir ki bu devletle bir saldırl'll9''~· 
lık paktt imzalıyarak, Anglo - Sl 
sonlarla hesaplasırken Rusları ı~ 

4 ' g;ll' 

Şileden araba, kamyon ve nıuh. 
telif deniz vasıta•arile yapılan 

mangal kömürü ııakliyatına hız 
veriınışitir. Gelen kömiirlerin mü.. 

hım bir kısın: Üsküdartla d-epo 
edilmektedir. Bu suretle mev -
~imlik ıhtiyaçtan ayrı olarak Üs. 
küdar ımıntakasında 30 tona yakın 
mangal kömürü stoku yapılmış. 
tır. 

- BLrakalım bu fena düşünceleri ... 
lleıı gidip llAç vereyim .•. Vakit gel.Ii. 

- Gidlnlz... G:diı:ıiz Reşat Bey!. 
- Siz de beni bekleyiniz... • 
Nuran üşüyerek divana büzüldü. 

Annesiz kalmak acısı onu bir çocuk 
gtbı korkutuyordu. Bu dllnyada yapa 
yalnl7., ki.ınsesiz kalmak ne korkunç 
bir felikettl!.., Eior annesi ölecekse 
o da ülm~liydi. .Peri.şan, yoksuı ve 
kim!;Cy.e f'Okulmak ümidinden uzak 
me\rlık bir iınlde yaşamaktansa öl
nı.ek kurtulmak daha İyi olurdu ... Fa_ 
kat ölüm lieş'um bir akıbet!... Nu
ranuı sıtmalı vü.cuJü titriyordu ... Bü· 
tün hB:yatı, ve müşterek hayattan 
onu ürküterek gözleri:nln ününden sc.. 
ri bir a.kı5la geçti •• Oh Selim:... O 

samimi hami ... Onu.n •ilkiyle, hisle
r:yle oyn&.ffilih... Bunu ist.:.ycrck mi 

yapmıştı?. Asli Onun kalbi de doğ
ruluğa, tcnUzliğc safiyete muht.açlı... 

,~e Selimi seviyordu. Df'rin, unı.;.tul· 

rr.:tı hatıralarla ruhu doluydu.. fa.. 

kat ona çO:k fena klar y:pmı:jtl, Bile
rek bilmiyercık, istcfT'.:ye!'ek onu meş_ 

um ve uğursuz bir öınre süru.klen .. 
ın .ti •• Ah ara.lar~~da geçen bül.ün 
o Mdiseıer olmamış ot.aydı. Selime 
karşı ne m~fik, ne sıcak bir ~ ola
b'lırdl! 

(Devamı Var) 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

hiçbir şeyleri yok. Necdet hep • 
sinin ne yaptığını pekala göre • 
biliyor. Hele Mualla, o kadar 
~ılgın, o kadar coşkun ki, yanın. 
da oturan genç b;ri ile arada bir 
saıımaş dolaş oby-01'. Öpüşüyorlar. 
Yalnrz o değil, hepsi öyle. Necla 
da baŞka bir erltcğin kucağında. 
Bir k<ılunu da erkeğin boynuna 
dolamış, sahn.cakta sallanır gibi 
dizleri üıstünde !allanıyor. 

Üç dört saat bu lXiyle gitti. 
Sonra her birisi bir erkekle çe. 
kildi. oda boımboş katdı. Lam • 
balar sön<lü. 

Necdet olduğJ yerde mıhlan • 
mış kalmış, beyni uyıışmuş, da • 
marları soğumus gibiydi. 

Her taraf kapkaranlık züiri. 
K e yerde ışık, ne de gökte bir 
yıWız var. Bulutlu bir hava, se -
rin; sabaha kar~ı ayaz yapıyor. 

Dakikalar geçi:: Necdet, kor • 
!<ulu bir ruyadan uyanır gibi ne 
yatı~mı bilımedcn, düşünumedcn 
hemen kalktı, h:zlı hı'Zlı merdi • 
''enlcr<len indi. Sokağa fırladı. 
Ha=ıl harıl Bey<ığlunun her 

c.addcsini dolaşı~·or, i~ek, k-en ... 
<lir.den ı:ec;-mck. dinde kadeh sı.. 

zıo •kal·mak istiyor. Rakının an. 
laşılmıyan bir sırrı var. İn.sanı 
:hazan çileden çıkardığı g'bi, ba. 
zan da fanilikten ayırryor. Bu öy. 
le bir ihtiyaç, öyle sır ki, irade. 
nin elden gittiği, hayat denilen 
yükün omuzlara ağtr basttğı, in. 
sanlann aciz içinde bunaldığı bir 

zamanda baştar. Sel g>bi önüne 
katıp götürüvor. Necdet de öyle. 
İçi yamyor, .rakı!• diye dört dö. 
nü·yor. Fakat, nPrede .. Gün aydı.n. 
!anıken me;•hane m bulunur?, 

.......................................... 
Bir sütçü dükkiınında sabah • 

ladı. Sabahleyin erkenden apar. 
tırnanın ;kapısında idi. Bir ~ağı 

ıbir yukart gidip geliy:or, kendi 
kendin-e söyleniyortlu: 

- V J.y kalı.be vay .. Bu nağme 
hep bizeyıniş~. 'feyzen>n evine 
gidiyordun değil mi? 

Gözlerini kapıdan hiç ayır-mı.. 
yordu. Ne çtkan vardı. Ne giren 
Saatine baldı: Dokuz buçut:<. 

- Şimdi çıkmaz. Uyuıyordur. 

Dedi, yürüyerek Galatasaray 
aoğru gitti. Bir kahvede olurtlu. 
Hem düşünüyor, hem kahvesini 
:çiyor. 

- İsterse şimdı çık>tn. Burada 
yakalıyamazsam evde mutlaka. 
Orada ne diyecek? Bu sefer kur. 
tuluş yok, Paşa 1 evekkeli şü·Phe.. 
Jenmiyormuş. Bu adeta orospu. 
O ne rezalettir? Seksen er~eğin 
içinde yapmadığı rezalet kalma. 
dı. Hele Necla. Zaten Muallayı 
ayartan hep o ... 

Saat bire kadar böyl~e kentli 
kendine dü~ündü. Artı·k, Mualla. 
ı• :n apartınıandan çıkacağını tah. 
·min edi;'Ordu. Kahveden !kalktı, 
·bir otomdbilc atl:ıdı, apartımanın 
s:>ka.~uur.. :lıaşınd~ indL Geceki 

(Devamı Var) 

zak\3 tuln:;ya çalışmıştır. p.ııc, 
Rusyanın kararı üzerine aınıl ·~ 
lacak düşünce, pakttan ziY80

, 

strateji durumudur. Eğer ı:ıusf1• 
Japonya ile harbe girişmcYl cıe 
verişli görürse, ellerini pakt 1

11 
bağlanmış telakki etmez. cer 1 

Japonyanm müstakbel dü~ıY'~. 
olduğunu Ruslar pek iyi bııırl ·'.• 
Fakat bu d~manla şimdi Jcar;_ıı 
laşmaklan ise, sonra kar§ıJaşıt' ot 
hesa\>ı vardır ki, işbirliği hal1~c~' 
harbe giren herhangi bir dC' fı 
!er ittifakının zayıf olan bir ısr;,r 
budur. Bu durumun ziıf old" ;ti 
na i5aret ederken, tam bir işlıir~.,_ 
:kurmanın zorluğu hafifsetl.ıcn 
melidir. Böyle bir ortaklığa gı r'ı• 
her devlet, önce kendi özel cl~f'' 
munu ve sonra ortak!ığt dU .,. 

·ııe·· 
nür. Kuruluşundanberi, inS1 bt'S' 
ve Amerika hakkında şüpllC ·cııi 
liyen So\')'etler Birliğinin JıU > me
ortaklık için de böyle dii~";un• 
s! daha tabi! görülmelidir. giifl 
dan ayrı olarak Rusyanın bil ~· 
içinde bulunduğu z<ırluğu~ d: ~~l 
rı bir sebep teşkil ettiği.Ol .~ dC 
etmek gerektir. Ancak bCl~aınıt 
ortakları, bu sebeplerin ) bir· 
Rusya tarafından değil, )lep 1 ,ıı' 
likte düşünülüp karara . ı.ağ 0a 
masını tercih edeceklcrdı. şu bir 

1 d k
, ... le sıkı 

unutulmama ı ır ı ooY ıca1' 
işbirliği, geçen harple de 

31 
bii· 

:mücadeienin sonuna doğr\".~ulB· 
yük felaketler karşısında 0 

.. flisl 
bilmi~ti . Demokrat - kOn.'

0 ı·u• 
cephede böyle bir tesanüdunr.~:ıi 

1 • '"enLıZ • 
rulup kuru mır.acaııı " 
değildir. 
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;I 

:• 

%n24Jciiı , 
'jtiNDEMi ; .... :~--

HAOİS"ELER 
(BU pzın.ın _.,n*ı Anaaoıw 
Ajaıw bultcnlerinden alınmı,~lır> 

Telhis eden: Muammer Alatur 
Ş'mdi Sovyct Ru·yanın da Ja. 

\o\ a !:arp ılıln cd\!J etmiyc. 
cc.~. z'!ıin!cı ı kurcaL,ııaktadır. 

5, '':'' c.:llcr:n yeni \raş!ngton el .. 
c oı L. L,., no! Amerika Hariciye 
t\az:rı Koro, i 113! ,.e İngili~ sc. 
fır, Lord !laM::ks ile görü~ • 
rı:fıs ve gazelcc:lere A'YTI?rika • 
J ponya ihLlafı hakkıııtia bir 
kara" vermenin Maskcwaya nit 
r>'.a1Jğunu söylun:: tir. 

VtviPof Ruzn·it tarafı .. dan da 
kı>bul edilmı<tir. Sovyet elçisi 
ıBcyaz~araydan çtkaı•ken., yline 
.gazetecilere: • !>l.lzjterek dava için 
çarpt~ıyoruz• dem'şlir. 

Amerika Haı·iciye Nazın Kor. 
del Hal de su ,.;;,ıeri söylemiş • 
lir. •Sovyetler Bırll~:nin vazi • 
•u:n• tamamllt' ~-a;pacağına ve 
nıli terek !t'hdide Mukavemet i. 
rir hürriyeti sct·en T!'illetlerin 
yanı.baş onda bulun:ıc:ı -.. na h'ç 
üphe ~tmryo:·a"'.• 

UZAKŞARKTAKİ K'\.RP 
\'AZİYETİ 

ArrA r ka kavn:ık.ları .n \·crc.. 0~ 

ınalunıata göre. j aponlar Lw.Jn 
adasının mcrkoz;r.ıı dogru bırcok 
ca ycnı mla:ima• gelmen:~it.r. Ja. 
ponlar Appari v.? \'igzın'a ç;kar. 
dıkl~rı ;;sk!crlcri kuvı:-ctlendir • 
~ekt·~dirlcr. 

J..Tale:zy:ıdırki •• nte1 At ha'd .. :u • 
daki malumat g,lmc·nl' ~·.-. Ja • 
poı.!.:ır A~o)r Or.üı~dc Kı. ""r;.sıı'yu 
i•g~I l lnı" lerdır. 

HAVA HARBİ 

Ja.pon resmi h:;r:ık:arma gö. 
re, Fi!İpin adalacına kar ı yap!. 
lan hareketlerin başıang.c:n • 
dar.ıberı Bitleşık d~vl~tlcrin 202 
E&\'a~ tayyarC"St t lır:p J,· ıist:r. 

)\faniladan bilJ:ddiğine göre, 
} ilipin adalarına yapılan son ha. 
va hüct1muna 113 dm fazla Japon 
tayyaresi i tirak ctmi•tir. 

DEN!Z II,\RBİ 

Va~ingtomian lııldıırıd gnie gô.. 
rl', son 24 saat ıç:nde ~· Japon 
gemısı batırılmış \-C .b r gc"ll. na. 
<.ı.ra uğratılmıştı·. 

Amerikanın A.,ya fılwu ku ... 
rnandnnı Amırni Hart emrındeki 
fk.oon Japon cieı·iz kuV\•dletile 
C-:r mtıhat"L·b ... ye gir.şltığ!nj beyan 
c~mişlır. Japon fil0<.u ortaltk ak. 
rarınca, uzakla..c;mt~ olciuılu icin . .;:ı_ .• , 

muharebe bir net'ce \"trmemis • 
lir. · 

Amerikan !ay;·are'.-eriniıı Luzon 
.ıçıklarında Japonların Kongo 
smıfından bir \avareler ni tahrip 
ütıkll'ri b 'it-ı( nektcd:r. 1 

Bütün dünya Sovyetle
rin vereceği kararı bek· 
}emektedir - İngiltere 
Kralı ile Ruzvelt arasın· 
da mesajlar teati edil • 
di - Darlan • Ciyano 
mülakatını Almanlar İs· 
temi•. 

MOGOL1STAN, İNGİLTERE VE 
AMERİKAYA HARP İLAN 

ET'li 
Tokyodan ıbildu-ıl . ııe ıgöre, 

Mcgo! lıü.kümetı HcıM Tolı Japon 
Başvekıl!ne bır tel ııöndererek. 
Asyayı yabancılardan 'kurtarmak 
.rin, j:. .OP,·an:n ıı:rı.:; ığı rr~oa. 

del-cae altı mılyon Mon-ı<1lün 
kcnd';ırl'!! yardıma ha~ır oldu • 
f<Ulll\ lJlldirmi.şti . 

İNGİLİZ KRALININ RUZVELTE 
MESAJI 

İngiliz Kralı Couc Bir!eşik: A. 
ıneri:lu Reisi Ruzvelte gönder • 
d ~i bor me.sajrla bilhaba ~övle 
dl\·<>r: Cenabı Hakk:1 yard.n;ile 
l:"ranlık kuvvet!er!n muqllıp o. 
~ ıcağınu \'('o 4t'bdat an kurtula. 
rak ol·n c! nn.ila hürı<Jcl.n ye. 
.rr:dcn tc ..>Slis tu-cct .. 5:ne olan i. 
n.ır:cınıza iştir~:; L.Ci~onu .• 

Re:s R;;.z'l•elt de Krala gön • 
rdtği cc·v~pta ayni te.minni • 

Jcrde l>ulun~uştu.r, 

A flillİKr\ .FRAKSIZ VAPUR • 
LARINI ?<lt:SADERE E,D1YOR 

Ne':'"orkta . lı.~d.ri~dlğine göre, 
Amcr:kan gambotları cNoıman. 
c:i i.0m•ııdck! büyük Fransız 
Transat!a:,t'k \'~purunu zaptet • 
mı.şlerdir. Amerikan limanların. 

ıla 'bulunan 'bütün Farnsız gemi. 
kron i1 mÜ:.:•'.c1ntı alıncµ götü • 
ttilmüştür. 

LİBYADA BJR İNGİLIZ 
M' TV AFF AKİYETI 

K~h·r~drn bi r. c ı;ire göre, 
İııgıl 7. ,.e H nt l;ıt'akr• Gazale • 
ı:"n ı1emen car.ucunda bulunan 
bir r:okıava kcdar ilcrle-m!slerdir. 
Tcl:ımkta~ gelen Yen~ Z~landa 
l.ıt'a!arı da Gazaler.in şarkında 
bulunan bir noktaya kadar gel • 
:rııişlcrdor. 

DARLAN. CiYANO !111İLAKATI 

.Bcrlr: ~l bi~d r~U~lc: g-:r:..e göre, 
D:ı.. kn • Ciyano rr. Cila katının 
F'r"'n a ile.· İtnl) :inın •:ir ar.laş ~ 
lt'aya \ ~rına:mu i:;tiye.n Alman. 
yanın tak' ' üzrrir.e ·apıldı<Tı • o 
.anılunaktadır_ Za.hnc~ ıdığine gÖ-
re, Almanya, V •inin Italyay1 ba. 
;: tavizlerde ulıır.masır.ı istemos, 
İta!) aıı•n dn id l ~larıı:ın b:r k~ 
mııodan \'az ı:eçl;ğini iüssettir • 
ıni-şt!r. 

Berlindeki mü~ahiller, Visi hü.. 
:·ümetinin İtalyanlara Tu~usta 
bazı kolaylıklar göstereceğini ve 
ı.ntta donanma hakkındaki hattı 
l•aı-cket'ni değiştireceğini kavdet. 
r~~ktcdirler. -

Türk Hava Kurumu Çatalca Şubesinden: 
19tl !>cuc.J. Kur .. 1° l}Jyranunoa. ı·o, r .,,. k ıb•ıı deı" , .• b kl ·ı 1 · ...-~ • .. ~.... .. ~ arsa · arının 

'la C ı 18/12/041 cw uı:.c r.lstlıy:ın Per.-c .. be ~:.u.ü o ... t 11 de Ç.1ta'ca ·Tü .. '· 
lla" :ı. Kurumu Şob~!;indc l-·npıiat"::ı\:hr. ..ı.. 
. Tal)p1er-1n c::ırln:lı:t:.t-y .. gorm '' için İ:;tarfbul ,.e Çtııtatca Hava ... 

~ubclt!rir.e ınurneat• • ı 1 '\"C lha1 gı. nt,;.ndc Çatalca Tilrk lll\·a. K K..:.ruır.u 
bulwımr.lnrı ll;An o!ı...rıur. 41.067.2' ı..ırunllında 

----------
Matbaacıların nazarı dikkatine: 

?o.tL..'-"S!C t.·rı· • in ı ... c·;ı \'C cb'alta <"Vrilk tabett.l:rileceklir. 
Basılacak ~' a~~..n ıınrr. neler. büromvzda mevcuttur, Bunları görmek ve 

4ekl.1'!c bu:an. .. l ~ ·e td1ı~l 1 lô 12 ·941 Sılı günü saat 14 de Erzlli"wn Ha
flında 2 ioci it . .ltta L""Ur.:. .\L: ı c.; .yt: U resnıl Hdn i0leı-i Bürosuna rnilraca"t-
iarı. .. 

i LAN 
lstanbul Asliye İkinci Ticaret rv'ahkemes·n~en: 

.. Türk Ticaıet ~nk~_~' _Anonim_ Şir::eti nam:na. ı·e ·ili 1•·ukat ,\tıf 
Odu! tar_~fın~n, h.adık~yu~d~ Muhürdar caddesinde . Ege yağ tica-
retı ıaııcsı sahıbi Suleyrnan aıeyıııne ıkamc olunan Izmitte ~·-· 
Ö B . d 1 ! . k "d ' m ilm m ·r ıra er er t~r" ::ınan ·cşı c ve ıla\·alı tarafından kabul edil. 

iş Jla.r: lB/11/933 .~ri"ni ve ı4/12/9:l3 ddoli bir kıt'a poli·e bedeli. 
tı. kıkil "?en_ (631) lir.ı (81) .;uru~Lm hululü viıde tarihin·ien tiba-
~en ktnunı faız, ıcı~ muı;raf arı ve takdir edilecek avul!atlık ·· . \il 
ı . k" d a·ı ucı e e _cr.lCn ır. cın. cyn c ı.-:ıe.· h .;;cbilc tazminatla birlikte tahsiline da ir 
tkarr.c olu·nan ılav~da: 

Müddeaaleyh Sii 1-cymanın ikam etgahının meçhuliydinc b" . e 
lı ·kk el ·ı· \ · ı· • · ıı.a n e;ı. ·ın a ı :ınen co ı~'-l .. ıcra:-!n:t karar \·~rdcrt:k vaki i1· nen · -bli-
n t ... .. • .,; ''" ba a ragmcn mulı ... J~'"' gun11.1de isbati vücut ctn1cdi1-in1en hak' n 
<! k . "b t ' l .. . k o ~l • a gıyap ·arnrı ıltı a! \"e ev •;ı ne ·arar \'erilmis olduğundan itti-
haz olunan &_1,· ~p k~ra• 1 • be· glin zarfında iti.ıaz ~ ;.: ... takd'rd m h .. . .;.; '--~·.:.• c d · 

ak<:nc guııu olan 5/1/ry\2 t«dıine müsadif pazartesi günü mat H de 
hazır bulunması ve bu ;msu•t,ki gıyap kararı mahkeme di-..anharesi. 
t ıe a•ı mı~ olduğu teblij maka.nına k~im olmak üzere ilan olunur. 

~3q/l60 

1 ll evlet U ım iry ol!aıı ve liııııııları 1 ılelnıe U. lılaresi llirılaıı I 
Muhammen be<Ui (1680) liro olan 60 nde( otomatik ?l!c13 Telefonu 

( .. G.12 1941) Cuma r,ünU saat (ll) on dörtte ltt:ydarpn:ı..ıtda G:ır bJn:ı.e:ı d ... h:
l:ıdek, K-.>ırılı;y('ln laraftrcda.n açrk ek.silt ıne uouliyıe sahn ~lınac&khr 

B:ı fşe gi:"JTiek fstlyenter:n (126) lir:ıl·k muvzkkat teıninat ve kanun:...n ta .. 
; n etliği .. v~ k1e birhkt eks~ 1 hT!c günu s::.nl.r.c k3.dıtr komisyona mürica

ı l;\z.ın~d!~. 

B -.ı• i~e a~t ~a,.tn:l. eler koııu~"')'ondan p:::.rasız ol<&rak ı:1~~1hlrr.<ıktadı r. 

(109li) 

• 
At/antikte 

batırılan genı 

vapurlar 
Bcr1 n 13 (A.A ) - Alman rad. 

yosu b:ldiriyor: 
İlk.kanun başlal'gıcır.da Alman 

denizaltı gtmllen tcıpyekün 29 
~>'n 500 ton!lato hacminde İngi. 
iız ı:card gcmi.>i balırn:o;lardır. 
Dün de 27.000 toııiliıtolıık aÜi-lllan 
gemisi batırıl.mşılır. 

Ayni nıüddet arfındo, Alınan 

deniz ve hava kU\·,·ctlc.ri düşma. 
r.ın bir mu'ırib:,,;. bır d<'tl:Zaltı. 
sını, bir hin,ay .. · gcrnisir.i, bir top. 
ceke,.il'.i ve dört seri hücum ·bo • 
tunu batırmışlar<iı.r. İk i mı.rlı • 
riplc iki k~rakol gcmi.>.nl hasara 
~~·ğratm:~·lattdır. 

----<>----

LiBYA'DA 
(l inci Sah:fedon Devanı) 

tikçe çd:ır.ıyorlar. Almanlar Rom. 
m-el'e takviye ku\·vctlcri gönde. 
rc-bılirlcr. Fakat bir tüm~n gön. 
c!erc:bilmck için bir tümeni göz.. 
d~n çıakrmaları ııerc'k:tir. 

Bugün Libya.da Miliverin l'!'n
,;e bulunan ı.m~ıılara zır">lı kı..\". 

vetler: ind:.r<i"oilmek çok güçtür. 
Bugiln İtalyanların c·lindc 4 • 5 

zuthlı, 2 ağır kruvazör, 8 hnf'.f 
huvazör, 30 • 35 ınuhı·ip vardır. 
~atı Akö.enizinde faaliyette bu. 
lunan .il iman den'.>zaltıları ş'.mdl 

d~ğu A~denizde de faaliyete g* 
mc<;lcr<t·r. 

• 

ASRIN l\tUcizESt · 

İstanhııld~ ağlronıyaıı 
l'iın,e J~aJmadı~ 

S'nemaya girdik\('11 3 dakika 
sonra hüngür hGnı;iir .ağlamı
ya başlıyan ne kadın ne er
kek tek insan yok. 

1 

Bütün 1941 dünyası 
bir aşka ağlıyor. 

• EYEN 

Sinemasına akan binlerce 
insan ağlıyor ... 

İzdi!Hnnı durdurn1nk içiı?. taın 
seans saaUerine dikkat. 

.:ıı---~~~=., 

~illi ,~ AlEMDAH 
da: 

Amerika'da 
topyekun 

lıarp hazırlığı 
Iıondra 13 (A.A.) - B.B.C.: 

Amerika to;))'eklın ha~be atılmış. 
tır. An'.l'rikada askerlik ödevi 18 
yaşından 64 yaşına kadar uzatıl. 
mış. Ameorikan donanmasının yüz. 
de 30 ni"' ı:r.cıe arttırılması ka. 
rarla:ştırılnuştır. Ayan ml'ClisL 11 
milyar <kıhrlık :·eni taohsisat ka.. 
ıbul etm4ır., 

Sovyet Tebliği 
(! ine! S lti!eden Devam) 

n:eni.ni ve :;s lnci p;y&de h..11ner .... "n!. ta
kip cd~rek Klisıtra şehdn! alnılŞ"la.rdtr. 

5 - General Gogorov kunetltti 
2.~2. 87. '78 "·e 268 Lnci Alına.1 pıynde 
h:rr:er.Irr'tıln ıuüda! .. a hatl.:.ı.rınl ce:•:
:-clc GuL?.yakin \·e Lokotna,·a keo:.m
lcrlni i.,şg::ıl ctn. ;lcrı.iir. 

6 - Ger.en' Bold!.n kuv\etlcri U
çilncü, dordilnou. Alman tank tümen .. 
ledyle Germanya ttlmen.111~ men.sup 
hüeuın kıt':..lar'.ru bor. U!. ulrata:rak 
\·e taaN'ı.lzları.nı ınuvaUal:)·tt'!e trJd
şaf ettircr(:k 296 ı."lCl Alnı.an ı:.ı:>-ade 
tümenini Ç<>k yolnndlln sık:ı;t:~lar 
\'e c;-evırmI9lerdJ.r. 

7 - Gf'nflral L'c'f('Otl b~r!nci S'..ı\.ıri 
mu~ı&.f~ Jto!ordUSu 17 inci A1inan ~..:. .. 
lümenın!, l!J uncu motOrlü pıyade tü.
meninl \·e 167 inci düşman p;y~de \:ii. 
mcn:nı bozg1..:n..ı. ug:·atm ı~. b. ılarm 
geri kal&nlal'ı.nl takibe devam etmiş 
ve Vinyev ile St.all:noıorsk şell:rleritıl 
i~gal -Etmi~t.r. 

8 - ~neral G< likos kuvvetleri Ce
nup Batıda ıs incl Ahnao tank tü. 
menlni ve 10 uncu motörlti p!y;:ıde til... 
menini püskıirtmü~. l\tikailov ve y._ 
Us&n şehirlerini a.lrt'.lStlr. 

Taarruzun b.1şlad:ğı 6 İlkkanundıın 
10 İlklcanuna it.adar, blrlliderimlz 400 
don !atla !.alabalık h!Ukm bulundı;;l'~ 

..?thir \e. l'" ... ..;::~?a.rı ger: a reış "·~düş .. 
mon i.,.ga!ir.den kurtam:ı.ştır. 

t/10 İlkkf.ntm z.arl·n.da ku\·\~tl-erl.. 
Iniz 386 t.anl<, 4317 kamyon, 604 mo
tosiklet, 305 top, ln9 siper ııa, . .., to
pu, 715 mitr,;ı,1707. \C 546 el milralya., 
zü zapt.etmişlerdir. 

Ayni müddet z<ırfrıda kuvvcUeri... 
miz, 71 tank, 665 kamyon, 92 toı>. 119 
siper ha\•an topu, 13l mi\ul7öz tah· 
rip ctmfşlerdir. 

Bu rakamlaı a tayy r k..;v\-eCeri-
ın!z taraf:.ndan ta.\.ırip C<.iilen dü:,ma.n. 
r~lt.enıesi dahil deg!ld!r. 

Dund; n başka (e,~a de bOyük 
mlkt:ırda siLihlarta müidr.unı..t, iaşe 
madd.leri, t1ll.!!O.."ma ve sair bir çok 
harp ma'.ıeınesl iğlinaır. o "1n·uştur. 

Almaın~r muha;'<'be meydanmda 30 
binden ro.zı .. t•lü bnak lard ır. 

16 Son\epind~ ıo :t\.k&nuna !:a
dar geçen ıı:üddcı .artında, l>yya~e. 
leri:mizi.n r..arekıitı dahil olms.ksıtın 
dümnnnın lı'I"' ' ·lfı '>416 kflmyonu. 
675 topu, 339 o!per havan loP' · 
binlerce miLrtl}v .. j tahr.p eiHmiştir. 

Almanlnr:n bi•yi..ık b!.r bozguı1 • ; ~ 
radıkları muh~kk~ktır. Alman'aı: hış
tan ~iki,yet ediyor ve R:.ısyanın kıs 
iklimir. in ?.1'oskcıv·~'n1n zaptı itin ya.p
llklan plllnlan tatbik mc\10lne koy· 
maktan k:endil.,ril1' ır.enet\iiin.i söylü
yorlar. 

Şur.ası bilinrr"'°Udir ki. MoskO\'& ci
varır.d::ı henüz ktş yoktur. Çür.kü ha
roret d re::-es1 bur;lda !:tfırda.n ... şağl 3 
UA 5 d-On fazla delildir. 

-----<>--

1 He)·ecan denizi 
Çalkalanıyor! 

lstanbulun her tarafından en 
uzak köylerden biıılt>rce halk 

hcybeUer verici 

g"iiz"er' maç 

1 

( 1 inci RahifPdpn De\"anı) 
]arsa, İngifa futbolcüleri de An· 

, karadaki rr.ağlübiyetlcrinin acısı· 
1 nı bu revanş maçında çıkarmak 

ZAFER 
ORDUSU 

nu görmeğc akın :?"diyor ... 
Cihan Rejisörü: Cedi de B. 
l\<lillo'nin hari: ""' rruıkli filmi 

Mümessilleri: 
GARY COOPER 

MADDELİN CAROL 
Aynca: 

Dünyarun muazzar.ı müca.. 
delelerini yaşatan: 

Casuslar Diyarında 
( JOHN IIOWARD ) 

--SAT l L 1 K
APARTIMAN 
Bcyoğlunda Sıra;elvilcr Cad

dt>sinde 42 num:ırntı KallkıTatya 

Aparlımaru 1~ Blrincik:lnunda 
Beyoglu Sulh Mahkemesi Baş

k&tiniiiinde salılılclır. 

1 

için, ayni azimle çarpışacaklardır. 
lngiliz 1.;ı:amında en tehlikeli 

oyuncular kaptanlan \"e amatör 
bir Jutbolcü olup sağ bek oynıyan 
fuıyer'dcn baska santfor Fenton 
sağ nsayd Giliflıon ve Ankara. 
daki ilk ma;larda sakatls.ndığı 
için Galatasaraya karşı oynıya
mıyan Ye değeri ço:t yü ';rek bulu
nan sol açık Mak Güir'dir. 

Gal:ıtasaııayın bugün çıkara. 
cağı takımın şu ŞE.'kilde tertiplen
mesi muhtemeldir: Osman - Fa· 
ruk, Salim - Musa, F..nver, Eş
fak - Salahatin, Arif, Bülend, 
Musafa, Gazanfer. 

Saat 14,30 da ba~!anacak olan 
maçı İngil"z kafile başkam Lav
rue idare edecektir. Yan hakem· 
!eri Şazi TE.>Zcan ve Adnan Akın. 
dır. 
Galatasaraylılara muvaffakiyet 

dıleriz. 

1 iŞÇi ARA 
Üsküdar· Kad köy ve Havalisi 

: HALK TRAMVAYLARI T. A. 
ı~ ŞiRKETİNDE 
l l 
·~ İdaremiz hareket servisi için VATi\lAN '"' BiLETÇi ile !l 
·~ atı;lyc i~in KAYNAKÇJ, DEl\IİRCi, TORNACI, TE'iVIYECI, ·~ 
1ı lllARA:SGOZ, E~.EKT_R!KÇI, KALDIRl!\ICr ,.c YO!.. İŞÇİSİ !l 
•1 •!~acaklır. Fen ı~çılcrıııın mesleklerinde tecrübe 'e ohliyet sa-
! hıbı ~maları. ~arttır \'c bunlara gö>tereceJderi liyakate göre 
·~ ye\mıye. '.crılecekıır. !,tekli !erin \"Csikalarile ~irkeliıı Bağlar- ~, 
! başıııdakı idare merkezine müracaatları, ' 

Mihver ordula- 1 

1rı ne yapmak 
istiyorlar ? 

(Başm .l:a:ec ~n 1.ıevam> 

Araı> Yarunatia.c..uıL i tilil ctınck. 
Akdcni1i ve Şima\ı Alrik ~ ı Mih
vere kap1la111nk, ı\nu:rikau \'t' İ 1·
giliz donarunilsıuı imha eyleme!<, 
İngiltereyi ve Amerika) ı dikte c· 
dilecek sullı şarllarına razı olma
dıkları takdirde kendi karalaruı. 
da hapsetmek; Avrupa, Asya. 
Afrika, Avnstrnl ·a ı l\lilıv« n 
ortakları araMııd:ı pn~ la}mak ı e 
yenidc-n nizamlaıuıık. 

Bu plilnıt, bu gııye) a, bu gi~e 
karşı bir do demokrasilerin cep
hesini bir blllııço halindo ırözden 
geçir..ıim. 

İngiltereııin Avnıpıdıki bütün 
miittefiklcri Rusya hariciıHle 
maj(lıip olnıu~hır, Fa.kal, kendisi 
henüz hiçbir yerde ınağlüıı de
ğildir \e biliıl,js Afrikıı) ı l<'lllİ:z. 
leınişlir. Şimali Afrika)> da \c. 
ntiılem• ı ,•dir. Arap YcrnıısJn
sına ,Aı.funilen hikiın -0ln1u~tur. 

Ba rn J<i;rfrziııdcn Siy:ım lıııdııt. 
larına Wıır büliin Garbi nı Cc-

1 
nnbi As) a) ı - bir b<.~ind kol ve 
unıuıııi ·abo4'j, ı.;yımtt lıaı<'"k. 
tine uğrnnı.az!ia - ı>ürüzierindru, 
tehlikelcriLden nyıklamııtu. Jlri. 
taııya adalarının ıınttdalauıAI taıı. 
ziın etn ~. Atla.ntik münakııle
sini dü~unino ko;ı.ınwıtur, Sanayi 
seicrberJiğiııi tanuınılıtnuştır. Or
dusunu kendi adalaruıdıo S mil. 
yon bC§ yüz biıı uyı.sın.ı ç.ı.a.r
nıış, Hint, Avustralya, Yeni Zc
llnda, KMıada harp san.a)·iini \"e 

ordularını tamıwıiie istifade edi. 
lir hale soluııuştur. Te-zgilı.lann· 
da yib.lerce denizaltı, bücu.mbo
tu, torpido mulıribi, nakHrc ge.. 
mis.i, harp gemisi, ta)yar~ gcıııisi 
İ.Ala halindedir. llıırp ekoooınU.ini 
müke1.., ,,.,ıen tanziın ve realize 
etmiştir. Sovyct Rusyaya gelince, 
Ruslar üst.süte gelcıı büyük Al
man Uı.arruzu.ııu ve ımha edilmek 
tehlikesini atlatmış. kışı kazan
mışlardır. K1'j büyük Rtı> kuHct. 
lerinin J·enidcu hazırlanma,ı, sf. 
JiUılanmas.ı için mühim bir {asıla 
•·e kazanç olaraktır. 

Çin lngiıtueniu müttefiki ol
mw;tur, Amerika harbe daha aıı .. 
caı.. yüzü grçn1İ) en nıcrmi , -e)"a 
bomba harcamak sıı:retile .ka1ı.J. 
mıs balck<lir. Dünyaıwı yiiıde 78 
polrctlünc \'C 66 sana~ i rn !ıayut 
maddesine sahip olan ı:ıo mil) on.. 
Lu"t lıu ınüt .eanis de\· b•itün s.ana• 
y.iini, her türlü inıkiuuw. ~cfo-rber 
etmiştir. Gayet ni.kblıı, soğuk.kan. 
lı, harıl harıl hazırlanmakla ve 
sefcTberliğinc başlamış lınldedir. 
J" alığı \"C harp nıaınuliıtı kcn. 
di ~ini dr:;·ı. 1 ' 4iin müttcfi1--h.:rini 
.teslih edecek kadar çok olacak· 
tar. Muı.solin.i dünkü sem nutkun. 
da 2::0 mil l'lıluk Jıson kütlesi 
dımıokrasikrlıı ka.r'=-1sındad.ır .. de
t".. ... uki, dl"nıokr:ısil~ CC!lhc

sinde insan da tıpkı sann) i, ha. 
yat ve maden maddesi :;"bi bol· 
dur \'C a~gnri l\lussoı:nin~n silylt> 

diğhıin üç mislidir. 
Şimdi P\i tarafın ,·azi~ etini bu 

şekilde huliisalnndırdıldnn sonra 
şu noktayı da gözöııüne koyalun: 
.ıı.ı.İ! . '"r l azır c-1;,rak lıaı!,ı..di~·or, 

demokrasiler harbe hazırlan.arak 
lıarbed~·orlar. Hazır olaularm ilk 
hamlede mu\"aflak oldukları gü. 
rülüyor. JaponlLr da bdki Al
mJ111lar gibi muvaffak olmakla 
devam edecekler. Çörçil de diinkü 
nutkunda Runelt ı;ibi yeni ba'j
hyaıı diinya harbi karşısındaki 
müşkülatı ili.raf ediyor. İlk ka. 
yıplarını ihtimal daha birçok ka· 
yıplar takip edecek. Zırhlılar ba
tacak, adalar terkolunacak, üsler 
kaybe ' iecek, topraklar bırakıla. 
cak. Fakat, bütün buııla.r: 

- l\lihver dünyayı taksimde ve 
nihai zaferi kaıanınakta ınm·aI

3·_· SON TELGRAF- ı;{ 

HARP VAZIYET/ 
. (1, inC'l s ... :.iıcd('n De\' .ın; J r,. (; ·r ~ :ı•) 't. l 

,;t.trutk zortUl(ı~O:ıdar. M:h\·c ortJ.ı. 1 (.. ., \ , • ı; 1'-

lP<Yl'~ yıp anmışı.:; Clit .. g e-ı • r. .• nd 1 . 
ıarı:.;ıyte _Uı::n ~ ı ;lmı •. •ect \" _. r c • t zar edilebUır. 
yet h 'A IngI ı~ıo·1 leh r.cd:r Fa ~1 ' ynda h:ç b: değış klia. ohu._ 
bir n.uı...Cı..t son~ .. :\tihvc1 ordusu. 1c n 1$lır J~ponlar Siago..pura do ru yeni: 
--den;z naldıyatu.d•kt gu('Iu ~ ı o;r tac.ı·ruzd.ı bulı.cuı~nış!-.~c! ja
rağn:er.- Y<'ni ku\·\·etıcr :.lma.;ı ço~ 1 p ... '..ıı Hl anya hududı.:.nd· ı Jı.s ... 
muhlE:r.~ldir. J ! ,• ı kar "C Ce lJJ r n 

2) Uz"?; Do0 u Ccphl•lennde: j .~ f c l:•g - - A;11r ' ~a. 
Ga~b~ P~3i1ık:cki aC~J~ra lıjkim ol- \"Q \'t r l • ' \~ ·'erine J;.ar 1 ı ··.n· 

ır.&.k iÇ:r J i-Nrt S"[ı;;·ri hiJ\"\ı't:tkr: .. ıe :uı. te." ede. c-;ı.leMK'. Si,..g ·ıra. 
An_1 r•ktıı lıtt ı i ku\.·\·ctl&t. i o.11 .. ııı:'1a f :.nrt:l'zlcr \"e bd w..Un~.:n gt-çldt" t..lk ın 
c~tf) ... n {'d"n b .t.~n na.:h-.ıt-llh:!·4 f cL.. a1!ar 
bıtrr..t-k t.z rd. ~ •.. 1 rlka l .,., Q.e- ·=============="' 
n.z \"e kara: ku\!fi eri g !\<len .. ı.): c l 
ba.şlanuştı.r. Bundan sonra bn\ir..."("e ı 
hav.a denu: muha.rebelet in~ int:zar e-
d'1cb:Jir. ı 

HL\. y ad"'!"r:eda bir dcgı~.Lkf..!.:. 
yol.(ur Vake tıduır:da AmL'"·!.kan miJ
C3!ilcr:. h:ılll m .ık<lı.. rr.et cd.ycr. Fa
k~t Gu~!l 3daıı j<t..pO'!llatın t ın2.t:~lyto 
eline ııccı- şlir. 

japcnla.r .Filiıt.n adalır.nın eu bJ.-
7Ui!:U e>lan Luzen adastr~ı al:nıy.ı calt
~;.yo~i ... r. Bur d<ı Atr..t:r.ftar.ın. GJ..rbJ 
Pas f'ıktt <'!1 m··•1:ın et .n~ı. t.15· U ol::ı.n 
"1:anil!a vardır. ja().lttlat ~anın Ş?n-:.at 
k..:y!IBrtndJ Aprtıi \ e \'i&.ı!"I mt'"·ki 
lf ·i!1ı"" a .·c.· çıkaı ı .r;ı B n'.r"
:rcnı- ktı\'\ eu : g~t..rn h:rdı A:rTp 
adaı:.m C ı.:11 lı;ı)· ncb !.>1r rr. \ ·ie. 1 
ele ye:r.iC:.C"n cıkıır yapmt ' rdır, 

japonla:ın l.ı· ı tı.ııı: f ro. o.rr ı,,.: 
L= •C:...ı l-.!l\ lormd3 ' · su: tında 
dcvarr.!1 b~ d ~z ve ha' a h kim"rfl.i. 
tercin etmelerine oaglıdır. Bu sayede 
Luz.on ada~ındaJ{j ,\nıenk:an .kuvvet
Jcr~ c:uk,averucli•ıi k..:riblH1'1er. Di
L<'t taraft n japor.lır ?..ta.n.ı.:.ı l:"> un
c,en. eptycc uzak cılan , !.;::t: e çı. 

k!ı..!.'r .. :a yapmışlaıd:r. Dı.:. A~c:J\.:ın 
ha\·a V<: denu ku\'\·etlccinin lıU.yük: 
rrt.u..dt:njer:-:.:ü be ~t;-cn Ar:~eri.:u r. mil
d~!il r···e ~peyce zAır:an ka~L'nd.:a

c.ı!ctır. D' .1: l'" l r1bcr l-ı "l;.ruı 
~1m~Ha'r.t.ı heı c 1 ~.mt~:. c l,.;lu
nan Z2n;;~ıe4 rne,·kilııe de l/r ç:kar .. 
ın.a y&pına1arı h:ıtlr:.ı a:C:.:e\>ıl!r B3yle. 
lik1c japonlar htkikl ç.ıkarma yerin.i. 
t2yinde Amerlkalılan şaıırtmak is• i
yebiM:rll!t:-• 

Amcr.ika1ılılr, japor.yty k::ı.N-l har
bi daha Ç•kk kaun-.rr. • 1 n Luz.ı.~ 
dasmı \"e n.tanilla üssü u tl~c bulun
durmak zon.mdadırtar. 1\-tım!Ua Anıe
rikalılarda Ye Hoııg - Konk tngıliz • 
!erde kaldıkça, japonya Singapura "1-

mt>k ç·n Cenubi C:n D~izl!!~ h!ı
kimiyet temın edcır.eı.. 

HC-!'":': - Kogn•t·ld İ:1~:~z ı .. uda
filerine y::ırdım maks dlyle j:lponların 
ge.rlsine t;.ıan·uz eden " t.ınriı Ç:n cır
dusn Uer ~yer. jnponl:ır t:ğ1r -z:r;-Jat 
\.~errr:işUr. 

Slyam - Birmanya lu;dudunda iki 

Bir gazinoda 
(! .r.cl Sohiftdtn U..van:) 

gazir.oda okuyan Bayan Müze:ı· 
yen Sentr~ ı;ecedc kırk liı a Ye. 
rildiği halde kazanç ,·crgisır.ı aG 
ödeınek ma-1<.>adile ınaliyeye haf
tada altmı~ lira ''eriliyor ıekli nde 
'beyatı.na'!DC te\•d\ edildi!!. ,.e diı,er 
çalgıcı, okuyucu ücretlerinin de 
ayni suretle az gösterildiği ma
liyeye iddia ve ihbar olunmuştur. 
Bir sivil polis memuru ile bir ına. 
liye mcmısru gccdeyin nıüiteri 
gibi gazin'l\ a gitmi l VE.' bir 
garson zar{:n i~inde poı'll\ ı Mü
zenen Senara götUru krn elin• 
den a!:r.ıılardır! .. 

Gazinonun mut!t!: kısmı. tÜ 

«o.sa ~ibi bır )'C·rde de dıgu pc.ra 
dolu zarflar bulunm~tur. Mues. 
sese sahibinin oillunun cebir.deki 
ha:.iki ücretleri yazan defter de· 
QL:ruııı~ ye hcp~i mühürleıımı_tir. 
8ımdi ı.Jıbarın doı:1 u olup oL"a· 
dığı tedkikatWı anla§ılacaktır. ' 

1 
1 

Alman tebliği 
(1 inci Sa:ılfrden Dc\·anı) 

Aliantik d ıuzinde, Aooan ci-c. 
n:za~t: gc.1n:~eri :opyt1.ıln 27100 
tonıiit.to hacminde dört İııgi 'L 

gcınısi ıbalırmı.ş.ardır. Bunların 
<:rıı.>ında b:r de petrol gem:Si \·ar. 
dır. Bundıın başka iki kontrol ve 
p<lrol gcmi.;i de torpıilcrle c:dtfi 
hasara ~ratıl!r.ı~tır. 

lıı;ıiliz ha.va te;_kıJl.eri dün 
Alınan körfezine ve dün ge<:e Al.
rnanyanın ş;mal ve batısına te • 
sirsiz yıpratma taarl'iU!Zları yap.. 
mı.~lardır. rki düsman bon:bar -
clJman tayyaresi dü;;lirülıınii<tür. 

W E N D Y H i L L E R 'in · hane ııarlaklıı;ı, 
L E S L İ E H O W A R D 'ın emsalsiz de lı:.Sı, 

İnpiz DHJharMİ BERNABD SHA W 'ın e.seı-inden alınaL 

• 
1 KADI 

RATTIM 
(PYGMALİON) 

Büyük ve gi: .. ·I filn.ımn hissi ve mükemmel r..cvzuu 

Bu hafta SO&'.IEB Sineması 
Salonların ı h :r sea.-ı:;dabaşl.anbaşa doldurma:khJır, •••m•• Bugün saat ı de tenzilatlı m.atlne. •••••• 

SÜMER Sinemasında 
BÜ) ilk maU fedakarlıklar ihti)·arile tam zınnaııımb 

getirnıeğe muvaffak olduğu 

DEANNA DURBİN 
IiOLLYWOOD'Wı 1941 det"'" irıliği eu son ,.c en fada musikili 

B R RESMi GEÇiDİ 
[ilmi bu salı akşamı takdim edecektir. 

\'alsları ... l\lacaris tan ve ÇardqhrL .. Bir harika ve 
t1ımaşa filmi. .• 

,============== 
ŞARK\ Daima Bü)·ük 

Mu,·afhkiyetlere 
alı~ını: olaıı 

Bu Hatta 

SiNEMASI 

HEINZ RÜHMANN veHERTHA FEILER 
in oyna dılclnn 

fak olacak mı?. 
Sualine: BİRLEŞEN KALBLER 
- Evet" Cevabını vercbilmiye asli. kafi ( Jfamııtsaehe Glüohlich ) 

gelmiyeccıktir. Bugün için ancak . filminde ne . .'e ve zevk saçma!rta•ır. 
kat'i söz şu şekilde sö)·lencbilir: H<»i .. Iı .ce .. . Zal".f bil' ı:omedi... Gaıp bir mücevheri 

l\Jihverin bütün maksat ,.e pliını I =,!~~~~~~!;~~~a~ş~k~ı=b~u~l~u~)~·o!r~la~r~.!··~· ,!;~~~~~~~~~! 
ararken 

artık her türlü tcferrüatı ile ve 
1
, Bugiin saat 1 de te02ilıltlı matine 

defalarla bn sütunlarda izah etti-
ğimiz seknde tamamı tamamına Pinong adas1 
gözününe çıkmıştır. Fakat, gel~. işgal edildi 
cekteki 1000 sene için ortaya çr
kardığı bıı planı t•halluk ettir- V i§i 1~ (A.A.) - Dün llfalaka 
mek bugüne kadar elde cdifc.n za.. il:öıiez•nde bulunan Pencırg ada. 
ferlere rağıncıı bala tam maNısı suun Ja,:ıonlar laraofıı:ııdan ışgal 
ile şüphtdcdi.r. ~ildiği lbild.irilmektedir. Viçiy-e 

göre Çankayşek';n idare ettığt Çin 
Ma!Um a: Yapmak istemek lınş- taarrnzu dcnm ctmc-kted'r. 

ka, J&pabilmek ~· ine bnşkaJır. 
Şimdiki Jınlde, Mihver bunu ~ aıı
mayı isti~·or, ilerliyor, geni1

:.oli~·oc; 
fakat demokrasiler de kendilerini 
tornlı~·o r, dev hazırlıklarını t:ı.. 
mamlıyor ,.c asıl bii) ük '"e nihai 
ıııiic~rle içiu hazırlanı~·o r n: 

- Zafer ilk toJ;.atı ~-urllJWl de-

ğil, son tokalı atannıdır .. 
Diı orı..r. Bu bakımdan galip ve 

=ııi:lubn &)ırmak hakkında bük. 
me \"armak için daha çK zamana. 
hadiselerde çok gefoime i!ı!i) •ç I 
vardır, 

ETEM iZZET MENiCE 1 

lsveçle telefon mu
habereleri kesildi 

Stoklıol-m 13 (A.A.) - D. N. B. 
İs\"CÇ telgraf ajansı bildiriyor: 

Uza~~arklaki ınııhard'oe yazi. 

yeti, İs,·eç i.e mı htelif kmer ka 

meml<ketletı \'C doğu H.ndistaıı 

adak ı aras:ndaki teldoıı mulıa. 

<berelerinın durmasır:a ~c.bep o!.. 
u:uşlur. Berl.n • Nen·OO"k ,-e Re,. 

ma • Ne\')"Ork artı.le !<le m kl-e 

ve İsnc bu yoldan ist'faılt cdr. 
:ml!!t'Ck\ed.E. 
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"' lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
• 
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Tiıri:çe) e çeviren : İSKENDER E'. llER'l'ELLi 

Yolculuk garip tesadüfler doğurur, bu komp•r
timana başkasının geleceğini zannetmiyorum 
bulanıjya-cak. ın.. '" A u~r kada kal
m.uyı teı·ı...·ıh edeceh.~ ı! 

ll rdenbirc ~<ı$aladun. 
- Mis'ıer ·rom~on, neler sôylUyor

Eltnla?. > Koskoca j.aJ)\\11 dcvh .. "lt ortadarı 
knlkorcak gibi konuşuyorıu.muı!. 

- Buna ŞLJs>beniz nıi var? Bu. bu
aun. del:"dse yarı.n olacak. Gerti mil· 
Jetler •Bü,.uk Harp;)ten yeni çıkUlar. 
1''akat, Uzaık Şarktaki nluvayneyı bo
l.atı Japonyanın bu h...ııı"pt~ rolü anla ... 
ııldı. BüyU!< devlel!er artık Japon7aın\D 
daha fa,Ja biiyilon"'Oıe iml<lın ve 

·nı.eyd.ln \'. enn f)'c« k ı et. 
- Ve şılphcsl.z ki, bu büyuk dev

letleı1" b"'lm<l• da. Japonyaıurı kom· 
$u u ve eıık) ra.klıbi A'JlerıJıta bııhınu
~or, depi mi? 

Tomson ınu·o~unu ~akurak gUıü.m
IC<H: 

- ZHıned-erJm .. 

- o bolde ben de ritndıden slze 
bat.J.rlatayın-ı ki, Japonya hiçbi'l" za
man yerinden oynamıya<o.ık kadar 
sai)am<lır. Slı.e bunları hn söyle
mişse-. herşeyden 6nce japon nıtlleU. 
r tn ı;alışkanhğ.ı ve kabılıycti hakkın
da dJ fik!r ve malı'.iın;.:ıt edi.nrr:esJ Ui
ıunch. Bunu anca~<. hugiJnkü japoo... 
yayı hiç \aflımıyan kıınse-leı• öyliye
bil~. H:.ılb'*J' Si7..in ~~tvyorkta bil'
çok japon dostl:ı.r1n:.z <la vaı-d1. On .. 
l:ırdilI' japonya hakluntia kiilı dere
cede malOtoat a.Job!Hr..ı:ı:lı! 

- Bu !Özün.üz d'Jğ'ru<!ur. Nevyonc.
ta J>('k c;ok j~pcn dostlnnın V<:ırdı. 

- O holde neden bll!l.ı lhmal etti. 
niı? 

- Aklıma Kelmeili. 
- Bfiyük bir ih ruı ı 
- TeHifisl münı:tün • değiJ mi" 
- Bm ile •iıe memleketim hak-

kmd;ı icap eden ma1üm&tJ verebilirim 
aa1 mo, sizin &ibi i<ültürhl bjr ad.amın 
bunJ:ırı önl'edcn oğrennıesi gerekti. 

- Sizden istif:ıde etO"'.~k fırsa't1arını 
~r ıy,u .. -ağ1nı. 

Toınsonun, Nt'V)'otkta.n hareket e
der etnM?z bano. .•deıt.:ı çok yakında 
j.:ıpunya batJreknuş gıbi ıd6rei ke_ 
nm etmesi hi<,; de hoşuma gi~ 

nılşti. 

J ıponyayı hiiç tcmımanııı, olmaaı be
ni bir hayli dtişündÜ'l·dd. Mevzuu de ... 

ı ii~tirdlm. 
- İl<>ridekl is\atiyonkırd"n çc». yol· 

C'J biner n11 acaba? 
- Şüphetı:iz bınecek .• 

- O halde yootınızd:ıld ıı... yerleri 
işgal cdeceklıer .• 

- Tahmin eder1ııı. 

- Ne yazlık. .• raho.tımız. kl\ıtocak. 
- Yolculuk ınrip tesadüfler doilu-

:rur. Bu komparthnan.a ai,.J fazla ra. 
bal<ız edecek bir J"}lrunun ıekceğini 
ı.anrıetmiyorum. 

- Bwıu M\'edCn bHiyorsunuz? 
Tomsorı manalı bir gtllüşle yll'l.ümc 

baktı; 

- KorıdoktOre !'IZ!aca ba.h$İj ver
dhn de, Mt.ırekün ,,ıursa bn.ım kom
paruınaoa. Vatvıatono v&rmcıyo k:a.. 
dar ,.oıcu almamıya gayret tdeceft, 

- Giltel bir ledblr .. zeiıılo.roa hiç 
diyecek yok. 

Erteoi sabah .• 
Bir ista:;.1onda duran tıe-nirnb. müt

hiş bir sarstnh ıeçirdi. Başımı koy ... 
duııum yerden gözlerimi :ıçaznk bak. 
tun.. gtin<ış yeni doğuyordu. 
Kompa.rtimanırnızda khnse J"ok. Ge

ce bir yatlı mü~tc.ri gelip otunnuttu. 
Tornson onu da kaçırdı, 

fE:.ıst-W~Y> bta!ı.yonunda eüzel bir 
bilie val'. YolcuJa.r erkenden )&ta.yon 
bti1esınt- inmiyc b<.ış1adılar. 

:-.ı ı. ıe: Torrııona !-Ol'd um: 
- Tren bw-ada çok kalacak mı? 
- Evet, dedi. tam yimıi daldl<a 

kalacak. 
- O Jı;ılde biz de büfeye inelim. 

Sıcak süt ve .ka.kao jçeriz, 
Tom50n ç;ıı:...,·:.buk paltosunu urtm• 

aldı: 
- H;;)di, henoen .ı;-clim. Jı~.:ı.k.at, 

kor:ıdök:törü görrot:fll ıaıım. 
- Nic;in? 
- Komp;>rllmanınuıa başiıa bırl.si 

ei..ı·er~c rahatımız >..açar. 
Toı11SOD. bu sı.rada. koridordan ge_ 

çen kondökf.öre t>ir §E"yler söyllyerdc 
yürfühL 

(Devamı Var) 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gen(lık.lerıne matrur olarak gü.:t~llik.lerinin temtıdısini mwn
kiln kılacak olan yüz tuvaletiı:.e bigAne kalmışlardn. Kadın
da dikkat edilmesi ı><>k mühim olan nokta: Cildin incelik ve 
taravetini ebediyen muhafazadır. Seneler. btnbir vazife için
de c:alışan ve yorulan renç kadınlann btaman düşmanıdırlar. 
Bedeni ve dimağ! yorgunlukların neticesi auddeler eıa~ti.kj

~etint kaybederler ve cJldde (Leke) diye ıavsit edilen avanzı 
(ruııı~r ve günCffn de tesiriyle) husule getirirler. İ0 tc bu gibi 
hAl~tta ve bu gibi avanza kar:sı Krem Pertev; terkibinin kuv
vet ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabtden kurtarır. 
Yüı. binlerce !tadının tecrübe ettiği ve sevdiklerine tavsiyeden hili 

kalmadıi:ı Krem Pertev ile &ünde yapılılcak 3 - 5 dakikalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattı&ını pek kısa bir nmand:ı siz de mu
te.ılt olacaksınız. Krem Pertevin yarım asırlık beynelmilel ıöhreti 
as~sıt detlldır. Ondan istl!ade ediniz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Enırazı AkJıye ve A~bl)ı·(; Hastanesinin dOO ton kok kömUrünUn 
J'l-8,kLyesi ac;ık ek~lltmeye konulntu;tur. 

ı - Eksiltme 24.12.941 Çar,omba güntl s:.aı H,30 <la Cağaloğltuıda Sıhlıat 
ve İçtimai Mıaıvenet MUdürhli:U binasınci..ı toplanan koın.i.b'Y<>nda yapılocaktrr. 

2 - ~luhammcn !h.ıt Dolmabahçe Gc.ızho.ncsindcn Bakırköy Akliye Hasta
nesine kadar be~r ton köınürlin naklly~. tahmil ve t.:ıhliyesi de dahil olmak 
üzere •4> liradır. 

3 - Muvakkat temjnat t180l lirad:.r. 
4. - İstekliler şa.ı·tnameskıi her gün konılsyoııda gtirebilirler. 
5 - İ.5t~kh1er 19-11 yılt Ticaret Odas1 vc.;ıka:-.iyle 2490 sayılı kanunda yazılı 

\lesıka1ar He bu ~yeter muvakkat teminat makbuz veyll bankiı mektubu Ue 
birlikte belli fi!n ve ıaatle komisyona gelmeler!. «10707> 

1. IST ANBUL BELEDiYESİ iLAr:LARI -, 

Haseki. CErrahpaşa, BeyoA;lu ve Zilhre\'l Ha~tahk1ar hastaneleriye Zeynep... 
JuimU· Dogun1 Evinin yıllık 1htly.ac1 için ahnacak 37501 kılo beyaz karaman eti 
kapalı %31'1 utuli,.ıe -lksW.tıneye konulmuıtur. Beher k:ilosunwı tahmin bedeli 
10 k.uruş ve ilk tcınina ı 1687 lira 55 kuruştur. Şarınanıc Z..ıbıt ve ~lu clüt 
Mi.tdi,irlüğil kalt!minde görülebilir İhale li/12/941 Carşanıba gü.nU saat 15 de 

Dalml Enrumende yapıJ.acakhr. Taliplerin ilk teminat n1aklluz veya mektup. 
~rı. 941 'J'ıhna ait 'l~tcaret Oda!iı vesika tarı ve kaınuoen ibı·azı Hi~ım aelerı di .. 

&er vesaik 1le 2490 numaralı kanunun tarifat.ı çevres nde hazırh)·acakları tek_ 
lif mektuplarını ihale günU sant 14 de kadar Dalmf Encümene vermeleri lAınn.. 
dır. 00462) 

İstanbul Belediyesinden: 
Çok ·büyük emek surtı ve ma;::-af Uıtiy.;.ırı ,le nefis bir surette terbp ve ta_ 

bedilen ve İstanbul ~ehtıni bütun tc.ıiı;il.1 tı havi. plan ı·c harlt.a1ariyle gösteren 
fl:hir rehberinfn bir lira gibi çok cüz'iol~n bedelinden 10 taneden faıla ala. 
caklara % 25 i5konto yapılmast da bu defa kararlaştırılmıetw. 

Bu suretle 10 taneden tazla. mübayaz.tta bedeli 75 kuruşa dü~mektedir. ~lu.. 
s:ıdd:ık bir vesika ıle muracaat edecek bi !Umum devlet, tdarei hususiye ve Bele,.. 
diye memurları ic;.n tenıHAtlı bedeli de 50 kuru~tur. 

Taliplerin l.er gUn sabahbn a~şu.ına kadar Belediye m<"rkez binasında kıy_ 
n1etli ev:rk :11eırurluğuna mul'acaatle her an ve derhal mübayaada bulwıabile-
ceklerı n:ın olunu1. (10198} 

İstanbul Fiat Mü ·akabe Komisyonundan: 
ı JO No. hı İlArı: 
Vitrtnlcıde tl')hır edılen ın:ıllnr sat~.ı nrzeUI)rr,iş o1dujiundan bunlailn ii4-e,. 

rinı t:atılmı~ ır €tıketi koyın.ık veya vitrinin bozulmaınru:ı ka$dlyle mal Eotıla
ırıı:y cJ,ını beyan rde-ı b r etiket tali.J:.:: etmek memncdur. 

DlJ'lldıın böyle milslohllkin her hongl bir talebi fiıerine mal vltrnden ~ıkar
\ılıp Jı:endlslııe verıl«~ktir. 

ı\ .ne h le .. et eden tica1-ethaneiel Millt Korunma Kanwı.Uı-ı hUkümleı·ı da-
ir .. r.tlf tecı. . .Yt: ed ıect:?k1eı1 11An olunur. •10989-; 

ı,-----------~~~~~~-

Almanlar bu kış başka cephe
de harekatta bulunmıyacak
lar mı? Ruslar ne yapacak ? 

ıi Balk~n .. Deniz~-aybettik" 
Harbını Nasıl · 

• 
lngiltere Hind ordusunu Ja-
ponlara karşı kullanacak mı? 

Bu Jıafla barı> taıın bir cihan 
haı<lıi büyükh>ğıinü aldı. İnsail
Jı.ğm biıyii.k saııayı ve ekonomi 
ıislcri, küre ÜZP.;indc b>ribırle • 
rinin en Jllllhi.m ticaret ge~ıtle • 
ı·ini ve en Jouıdrelli ha"Jl üslerini 
ele geçırmek için U21Un ve kanlı 
bir savaşa atıldılar. 

Bir tarafta, g.;çen harpten son.. 
ra dümranın altınlarını tanesini 
b>zlm eski :ve1m•ş para ile top • 
lamış olan İııgılider, Amerika • 
lılor ve Sovyet Rooya He Uzak. 
şarkta Çin ve dığerleri, orta ta. 
rafta Avruıpada mit.üml"anMı: 
ıkurmağa çalışan Almall'.Ya • ltal. 
ya ile Asyanın mukadderat1Dl 
yürütmek istiyen Japonya var. 

1-l'k hatıra gelen askeri OOf'8\1 
şudur: 

Sovyet cepheo;nde klli mevzi • 
!erine yerleşmek maksadile taar. 
rll'Zi harEEiita nıhayet veren Al • 
man Başkumandanlığı, acaba 
başka bir cephede bahara kadar 
yeni bir .Jıa.-ek ite bulumrııya • 
cak mı? 

Hatıra İngiltere adaflile şımali 
Afrika ve M••r geliY'Or. fngıl • 
t•reye kar ı ·bir istila hareketi 
beklenemez. Fakat şımal! Afri • 
kada ve bil'lıasoa Libyada yenl 
hareketlerde bulunması muıhte. 
meldir. füz, Lilryada döğüşen 
Mihver or<hıırunun bugünOı:ü va. 
zıyelte bırakıl.mıyacağını, Alman 
Ba~uknı.andanlığının bu oı'du:yu 
hava ve motörlü birliklerle ltuv. 
vetlendi<-eceğini tahmin ediyo • 
ruz. B'r mü(ldet sonra Alman • 
lar Akdeni:ııde ve Libya çölle • 
rinde yeniden bir hava hfıkiml. 
yeli tem;nine çalıışacaklar ve 
Mısıra c!oi;'Yu ilerlemek istiye • 
ceklerdir, Japonlar Uzalışarkta 
Singapur geçidini a1mağa ralı • 
şırken Avmpada Mihverin Sü • 
vcyş kanalını v~ Ml6ırı ele ge • 

esi 1\ıtihvcrcilerin boşuna 
gidecek bir şeydir. Bundan baş. 
ka Cebelüttarık da hatıra gele. 
bilir. Fakat bu, fspany;ı ile F.ran. 
sanın siyaset-en ell:le edilmesine 
bağlıdır. 

Diğer sorgu: Sovyet Rusya, 
kı~ mevzilerine çekilen Alıman 
orduları karşısırda ne yıı.pacak? 
Şüphesiz, baızı ll)e,'!Zii hareket. 
!erde bu!ul'llmakla lıcra.ber Sov • 
:,et orduları da k.ş mevzilerine 
çekilecekler ve bahara hazırla • 
nacaklardır. Fakat Sovyet Rusya 
Japonyaya kar~ı haı1be grim°)-e. 
cek mı? Amerik~ ve İngilttre • 
r.in bunu istiyeceğine hiç şüphe 
yoktuı-. Amerikanın şarki Si·b~ı. 

yadaki Sovyet hava ve deruz üs. 
,erine çok ihtiyacı vardır. Japon 
r dalanna karşı havadan ve de -
nizden müeso;ir clmak için, Sov. 
yet RIJ6Yanın harbe girmesi, A. 
meri·kan hava • deniz lruvvetleri 
ve Çin ordularik Japonyaya karşı 
iş birliği yapması Japonları çok 
fena bir vaziyete düşürebilir. 

Sovyet Rusya,. Almanynaın ken. 
disine yapbğı hareketi, şimdi 
Japony&ya yapJbiJ.r, Uzak~ark. 
:a harbin kazanılması için ya.p • 
ması Jazımdır. Japonlar Maru;u
koda yarım milyonluk bit ordu 
buluntluruyorlar. Çin oııduları 

karşı<;ında da b:r mi}'yol\ ki~ili.k 

bir ordu bulun:!urmak zorunda 
klamışlardır. Gerlieri clenirl yol • 
larına dayanan bu ordular, Ame. 
rikan • Sovyt"I • İngiUz hava ve 
deniz hakimiyeti altında büyüık 
işler görm<:k kudretini kaybeder. 
!er. . 
Diğer bir sorgu: Kafkıw;:ya il • 

ıerinden ~imdilik bir Alınan i-s. 
tilfrsından uzak knlmış olan İn. 
gilterc L>byada çabuk biı zafer 
><a,an.mak v,. Hindistan ordu • 
sunu, Çin ordulaı·iJe birlikte Ma. 
lezya, Siyam ve Hind.içini top • 
raklarında Japor lara karşı taar. 
rurz. için kullanmak zorundadır. 
Eğer Hindistan ordu .. u, General 
Vavel tarafından iyi hazırlan • 
mı.%a, bu ordu !aponlara karşı 
bu bölgelerde ve Singhrur m<lda
laasırıda iyi neticeler r.labilir. U. 
zakşarkta İngiliz do:.~nmas. A
merikan donanmasile birleşerek, 
Japon donanmasına kar~ı bir üs. 
tünlük lemin edebilir le•. Bu ınak. 
satla Amerikanın, Jao~n do;.ıın

masını mağlup ve imha el.>ıek 
için Atlas donanmasım da mu. 
vakkat bir zaman için Pasi!ik'e 
geçirmesi çok muhteme:ldir. Zıra, 
Japonya cenubuna dü~M adalar. 
daki üslerle Filipin adalann<iaki 
üsler, Amcrıkan hava ve deniz 
kuvvetleri için çek mtlhimdir. 
Uzakşarkta iki taraf ı~in de fıar

bi kuenmak, denizde ustünlük 
temin etmiye ve bunun devam 
üzere muhafazasına b~gııdır. Ja
ponya bu işi yapmadan. Sing<.pu
ra kadar inmek ve hatriı Bornco 
adasına bile yerleşmek ;stiyor Bu 
arada Amerikanın Pas.!ik ve bel. 
ki de Atlas donanmasının büyük 
bir kısmı Pasüik'de rruharebeye 
girmek i~in denize açılmış bulu
nuyor. Bir müddet son·a, Anıeri
kanın hava ve deniz kuvvetleri 
geniş bir rol oyııamıya başııya. 

caktır. 
Bundan sonra Japonyanın ce

nulı! Çin denizinde hava ve deniz 
M.kimiyeti temin etme'i Arı·;eri

·kan _ İngiliz birliği karşıs•nda 

pek de mi>mkün değildir. 
Şimdi. Japonlar Singapuru ele 

gcçirmiye çalışıyorlar; fakat 
Hoııg-Kong İngiliz üssüne ve Fi. 
!ipin adalarındaki Amerikan üs. 

}erine henüz. hakim olamam:şlar· 
(lır. Bu itibarla Japon muvaffa
kiyetleıi hakkında acele hüküm 
vermemeliyiz. 
, Japonya bütün hava ve deniz 
kuvvetlerini muharebeye sokmuş 
bulu~uyor. Eğer Japonlar birleşik 
demokrasi kuvvetlerini de mağ. 
lup edebilirlerse garbi Pasifik'de 
ve cenubi Çin denizinde hakimi
yet temin edebilirler. Şimdilik 
büyeik deniz ve hava muharebe
lerinin sonunu bekliyelinı. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20.30 da 

M'ÖTHİŞ AİLE 
iSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 
Bu akşam saat 2'(),30 da 

SAADET YUVASI 

.. , 
~HT.İ 115 7 aaıım 

Hlcrl ısto 

il. Tl:81"'1 
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13 l.cikanun 1941 
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18.Q'l 
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19.30 

19.5.~ 

P "!::r~un \'t l\.feıtJICket 

AJarı 
Ahız;k Kar>ill< Şarkı \'C 
kllleı 

saat 

Jtndyo Ddıns Orkes ... 
troı 

Kon.;şn_o; (l(.ılu ... n~itJJlar Saati) 
Mıit;k; n~dyo Dans Orkeslrtı· 

s..; p,.1,.ıgranunıo Deva.mı. 

Memleket Saat Ayan ve A1anıı 
HaberlerL 
Mtizik: Klldınl;>rdun Fa.ıl Şa>--
kJlaiJ. 

20.15 Radyo Gaze~ı. 
20.45 Müıilı:: Muhtelif Şao·kılıw 
21.00 Ziraat Takv;m;. 
21.10 Müıık: Dinleyici İstekleri. 
21.45 Knuşmıı (GUnürı MeseJe.lcri). 
22.00 Müzik: Radyo Salon Oı·kestrn... 

•ı. (Vilonist Nec;p A:ıJ<111). 
22.30 Memleket Sa:ıt Ayan ve Ajans 

Haberleri; Ziraaı, Esb~m -
Talıvil.lıt, Kambıyo - Nukul 
.Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orke.9- · 
trası Programının Devamı. 

22.55/23.00 Yarınki Program ve 
Knpanıı. 

Aralar Sulh icra Mernurlu. 
ğundan: Ml/200 

Kartal Kazasıoa bııiılı Şıhli kuyürıde 
sakin iken halen lkımıetg~hı meçhul 
Hüseyi!n İkizlara: 
Adalar Sulh Mahkemesiooen veri

len 15/8/941 tarih ve 941/93 numaralı 
ilamla seksen liranın mahkemt: ve ic
ra masrallarlyle tahsi1i ve Heybeli:ı.... 

dada İsmet İnönü caddesinde 23 nu
maralı kömürcü titWdı:Anırı tahliyesi 
hakkllloda bakkal Al! Osınanın 941/200 
numaralı dasyamıı.Ja takip talebmde 
buhmmııaı W.erioe ;ınık•rı<lald adrese 
göoderHen icr.n. emrin.in tebliğ: i?di1e. 
mem""l hasebiyle bir 11y müddetle ııa
nen tebllgat icr:ı.sına karar verilmiş
tir. İşbu iliın tarihinden iilbı>ren bir 
ay zarfında borcun tanıamına veya 
b~r kı.sınına ve · tahliye talebine dai-T 
biı·· itirazınız vanı.a yine bu bir ay zar
fında. b!Jd;rmenlz ve bildirmediğ;,,.fı 
takdirde bu müddet içnide 7t üncü 
madde mucibince mal beyanında bu
lunmanJ7. ve hakikate mııhalif beyı:mda 
buluntrrSDnlZ hapisle ~za1andırı1aca.. 

ğınıı ihtar ollJllur. Dlikk6n tahliye e. 
dilmez ve borç ddenmt:z veya itiraz 
olunmazsa cebri icraya devam oluna- . 
cağı icra emri makamına kaim olnıak 
üzere il~n olurıur. 94 l /20C 

TASFİYE HALİNDE 

lhca- iskele - Pala
mutluk Demir yolu 

T. A. Şirketi 
16 kanunusani 1942 tarihli 

FEVKALADE heyeti umu • 
miye içtimaına davet 
HiSSEDARLARA İLAN 

Ticaret K.:ınunwıun 361 ve 456 ınc.ı 
mad<!eleri mucibince tasfiye halinde 
ILICA - İSKELE - PALAMUTLUK 
DEMİRYQLU T. A. ş;rkelinln lıls
sedaıfarı aşağıdaki maddeleri görü,,_ 
mek üz.ere 16 Kfı.nun\lb"2.ni 1942 tarihli 
CUMA günü &aat ıo da ŞiTketln Ga
latado. eski Şarap İokelcsl sokogında 
kain Muradiye Hanının 5 inci katm
daki merkezinde FEVKALADE suret. 
te içtimaa davet olunw-lar. 

1 - Tasfiye memurları ile mürakip 
raporlarının dinlenmesi. 

2 - 10 İlkkfinun 1941 tarihinde ka
tedilen kapanış bilançoslmun tosvibl. 

3 - Tasfiye halindeki şlı·ketin jşJc
rini tedvirlerinden dol&yı t.aı-.Jiye me

murlarının umumt surette tebriyesi. 

İşbu toplantıya iştirak: edebilmek 
için htsscdıırların gerek asaleten ve 
gerekse vek§.leten P.n az 15 his~e se
nedini h~mil olınaları ve bunları Ti. 
caret Kanununun 371 1nci maddesi 
mucibince toplantı günürıdcn en az 
bir hafta evvel İstanbulda. Galata şir
ketin me-rkezine yatrrmaları ıazımdrır. 
Hisse senetıer:nin yatu·ıldığına dair 
malt müe c~ıcr tarafrndan verilen 
sertiClkalar hiı::sc senedi gibi teH'ıkki 
ve kabul olunurlar. 

İstanbul 13 llkkanun 1941 

TASFİYE MEMURLAlll 

FEVZİ TAY G. FOTİADİ 

Sahip ve Başmuharriri Etem İzzet 
Beni ... -e - Ne~.riyat Diret.törü 

cevdet K,'.RABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO 
Ne v r a 1 j i, K ı r ık lı k ve Bütün Ağrı 1 arı n ı z ı De r ha 1 Keser 

İtRbında günJe 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullıı kutuları ı\rarla isteyiniz. 
• 

Yazan: RAI01l YAGll ~ .... 3 ı. __ ,,, ---
Osmanll donanması gibi Yunan do-
nanmasını da lngilizler yetiştiriyordu 
vazıyeti; Yunan dkürı uımumı - 1 
yeı;i ve b&ha"lla Bal>rLve Neıarrti 
ü.2erınde manev:natı · fev.kalade 
sarsan bir t~ir meydana getir -
m;şti. 

Bu kadar ·para verilerek satın 
alınan ve kendisinden müthiş l>ir 
kudret umulan Avero!ım ·çürük 
çarık, diyoe atlaıı.dırılan Os.manlı 
donanması tarafından mü~kül 
vaziyNe dü~frrülmesi tüırlü dedi.. 
kodulara st•bep olmuştu. Halk; 
Fiihretli Amiral Kondııroytioin 
!daı-csızliğine hUkımcdiyor, bir 
kısım Yunanlılar, bılhassa Pire 
"C Patraslılar bu geminin şüpheli 
olan kabiliyetinden bahsediyor. 
lardı. • 

Umuımi kanaat: 
- Paraya yaz.ti< odu'. 
Şeklinde ağızlarda dolaşan biır 

cüoml~ ile iııl:ıar olun~ordu ... 
Maamafih Amiral Kondoryotis 

vrediği raporda, gemide hiçbir 
kabahat olmadığını, henüz bu ye. 
ni sefineııin toplarına ve modern 
tesisatına iyice vukuf peyda ct
miyen mürettebat tarafından iyi 
kullanılmadığı bilhassa zikrolun. 
m~, bunun kısa .zamanda telafisi 
mümkün okhığu ilave edilerek 
geminin tamiri ile bırlikte müret- · 
tebatın da devamlı talimlerle ye. 
tiştirilmesi cihetine gıdileceği ar
zedilmişli.. 

Yunan donanmasını da İngiliz 
tallın hey'etleri yrlıştiriyorlardı. 
Bu itibarla, Amiral Gambelin iyl 
çalışmasına bir del: 1 addolunan 
lmrozdaki Osmanlı deniz muzaf
feriyeti Yunan donanmasını yetiş
tiren İngiliz mua!HmlcI'e çok ağır 
gelmişti.. bunlar da Amiralin ra
poru üzerine bir taraftan Avero
fun tamiri ile meşgul olurl<ırlren 

öbül' taraftan ikiııcı bir kal',ıl;,'t 
ma için Averofa İngiliz balıı iy<' 
topçu gcdiklilcrindEn bir \~$lıll 

personelin · ııcretlc gctirilm·~s>.:-1 

hükumete teklif ctıni)erdi. 
Bu teklif tedkik edildikten s<JJ'• 

ra kabul olunmuş, Averofun t.a· 
mili yapılırken Malt4dan gcıir!
Jen lngiliz topçu ge<li klileıı ·'l?' 

miniıı toplarına tak;;im olunnıul
lar, bu keyfiyet çok büyük bit 
ustalıkla ikinci karşıla~mays. 
Mondros harbine kadar gizli tıı· 
tulabilmişti .. bunun faydasını d_s 
Balkan deniz harplerinin ikinci• 
sini teşkil eden Mondros dcnYıl 
muharebesinde Yunanlılar m~· 
retle idrak ettiler .. 

Düsman donanması tamir edı· 
lirke~ Bahriy<' Nezareti İmroJ 
mağlubiyetini!" acısının çı:kJrıl
ması için Elen donanmasının bJf 
defa daha Osmanlı donanmn,;il•' 
karşılaşma,ını temin i~in Anıir.ı1 

Kondoryotise tamiri mümkii1' 
nıretebe çabuk bitirmesini mü· 
tcaddit muhJbtralla ihtar e<l> 
yordu .. 
İmroz muhurcbcsin ·n, şimdı}l)c 

yalnız nıane\•iyat ~ızerine tes!f 
yapan neti~ i çok daha ııaşııa 
neticelere de gebe bulunduğu f~r· 
zolunuyor, bu arada lonanma t~· 
rafından kolayca işgal edilıni~ <r 
lan E;ıe deni«ı adalarının Osına11' 
Jılar tarafından istid.ıtları en faı\a 
mevzuubahis olnn ·ihtimaller ;ır.ı· 
sında sayılıyordu. 

Kondoryolis, Osmanlı donan• 
masının ikinci bir huruç daiı3 

y"'pacağıntı kanidi.. t>ekleı:ı.ıniY<'~ 
bir zaferle maneviyatı artan '.f••~ 
denizcilerini artık ' arada zapte 
menin ne kadar im:<:ınsız otduğtl
nu hesaba katmıştı. 

(Devamı var::? 

İLAN 
Vapurcuların nazarı dikkatine 

1303 tonluk bir şilep satılıyor 
İstanbul Üçüncü icra M~murluğundan 

İpotek cihetınden 2004 numaralı kanun alılkamına tevfi
kan paraya çevrilmseine kar ıır Vel'ilen ve U,.mamına 124.800 
(Yüz yirmi dört bin seltiz yüz) lir:ı k>ymet takıdir ed'len ve 
halen Haliçte Cibali önünde lengerendaz bulunan ve İzmir 
limanına mukayyet ve 1880 senesinde İngiltere tezgahlarında 
· n~a edilen 769 safi ve 1303 gayrisafi toniLHolu SÜMER na.mi· 
le maruf vapunun tamamı 16. 1.1942 tarihine mii'Sadôf Cuma 
gllnü saat 11 ten 16 ya kadar cıairemi:ode birinci açık arttıımailı 
icra ve arttırma bedeli ta:kdi r olunan luymetin yüzde yetm"ı 
bcş!n: buld1.1?,u ve rüc;hanı ha iz alacaklıların alaca~ına kifayet 
ettiği ve pa.-.ıya çevrilme mas r.afını itfa eylediği surette en 
ı;:>.1< arttıranın uhdesine ihale olunacağı. ve aks: hal son art. 
tıranın teahhüdü baki kalmak üzere arttırıma lO gün müddetle 
temdit olunara:t 26.1.1942 tarihine tesadii! eden Pazartesi gün Ü 
keza dairerr.ızde ayni saatte yapılacak olan ik;nci arttırnı.asın· 
da ise '·a.rttırma bedeli rüçhanı hai~ alac.;ğın ıWasına tekabül 
eylemek ve paraya çevrilme nıasar:ifine kifayet eylediği tak· 
dirde mezkur vapur en çok arttıranın uhdes:ne ihale oluna.. 
caktı.r. 

Satı.ş peşin para iledir. A ı ttırmaya girmek isteyenler mu· 
kadder kiyrr.etin yüıııde yedi buçuğu niısbetindl" pey akçesi ve· 
ya milli bir bankanın teminat mektuıbt>ı:u vermeleri Jazımıdır . 

Hakları Den'.z Ticaret sicilleriyle sabit oanayan ipotekli 
aıa:c·aklılarla diğer alakadarların bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair vuılcıı bülaeak iddialarını ilan tarihinden ;ıi\ba
rcn 15 gün zarfında evrakı m üsbiteleriyle birlıkte dairemaııe 
bildirmeleri iktiza eder. 

Aksi tak.dirde' hakİıµ-ı ·Den.iz TicaI'et sicilleriyle sı>bit ol!rrıı· 
yanlar satış bedebnln paylaşmasından hariç ka!ı.rlar. 

Mezk(lr vapurun nefsinden doğa.n birikmiş bilciionle rÜGlh-. 
mu bahr.yeye müteallik verg !, mülreleflyetile tıe!Ialiye resın 1 

borçluya ait olanak üzere satış bedelinden i<!ıtifa olunu·r. 
Fernğ ve tesçile ait harçlar alıcıya aittir. Mezkı'.ır vapuı" 

sefer yapınağa müısait va;ıiye tte bulunmasına ve mükeımıJ>el 
bir halde olmasına ve ihtiva ~ttiği demirbaş eşyasile ma1<1İfla 
ai<ısa,mı ve ~derrüatı hakıkınd a dosyasında mevcut avanter r•• 
poruınuın mıi•ter~ler tarafında,n her an i_çin tetkik ve !cap rdc~ 
izahatın alınaca.gı giıbi daha fa>!la malumat alını.ak ısteyenJeı 
15.12.1942 tarihinden ititıaren dairemizde açık ve asılı bulun· 
durulacak arttırma şarlnames ınc ve 939/4736 numaralı dosYD• 
sına müracaatla lbımgelen, bütün maliımatı almış ve öğrenrnıŞ 
olacakları .ve bu suretlıe arttırma gününde arttırmaya iştira\< 
etmiş olanlar mezkur vapur hakkındaki bütün malumatı al
mış ve öğrenımiş olacakları ve uhd:!sône ihale olunan mezlı:t'.ır 
vanurun alı.cısı verilecek mehil zarfında satış bedelini verın<· 
dıği tak.dird~ ihale kararı fesih olunarak kend;sinden e\'\·cl en 
yükısek teklifte buluna.n irim seye ane1ııniş olduğu bed<'l ıle 
almağa razı olun;a ona olmaz sa veya bulunamazsa mezıkür va• 
- ...,. yedi gün müddetle tekrar açık attırmaya vazolunarak eı> 
çok arttıran uıbdesine ihale ol pnur. Ve ikl ~hal~ aı"1sında'k· far"k 
ve geçen günler iÇin yüzde b qten he;ap olunacak faiz ,.e d·· 
ğer masarirfat ayrıca bir hiik me hacet kalmak.sızın m~ınurı;ve
yetımizce eski alıcıdan taıhsil olunacr.~: .ıa.n olunur. 
' . (1939/4736) 


