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BU SABAH VE DÜN AKŞAM 

ALMANLAR Başvekile çay ziyafeti Mançuko- YAPILAN PARTi KONGRELERİ 
JAPO!'LAR ya asker O k .. d K d k- K t ı 

BULGARLAR Mersin Halkevinin 1 Japonlar 

İçinden çıkıl- Başvekil ayrılırken dedi ki: yığıyorlar • s. U ar, a 1 oy! ar !i 
ıçtımalarında neler ıstendı? • maz garıp 

tJazigetler 
11 Memleketin iyi, güzel günler yaşaması, 

Büyük Şefimiz'in etrafında birlik ve 
beraberlik içinde yaşamakla mümkündür,, 

Bulgarlar da reaRmen Mersin, a (HU8Url) _ Menin Hırı- 1 görm~ ııeviııdlm. Hep sliJı.ie Oıle.· 
harp ilan ettiler - us- ırevı dUn öğleden ıonra ııaat ıs da al yolwıda yürllmek en büyük i"l-eıl 
lar Almanyanın inhi - Başvekilimiz dokt<ır Re1i.k 5ayd:ım ve tatlı bir ze-"ktir. Sizlerden iyi lnb,. 
zamla çekildiğini iddia şerethıe bir çay ziyaletl Yftmfetw. baların 9J'rı11')'onırn. Hakkımda ıöe-

Lltvinof diyor ki: 

Almanlar baş
ka gere asker 
nakledemez ediyorfar - japonlar Zlyat<>tte VaU, Parti Müfettıııı. Be,. tel'dlğ!niz ••vıi ve m\lhabbeOe ıuır.. 

M 1 d•• •• • le<lye Reisi, n..ıız Harp Okulu Ko- şı ben de ayni hislerle müteııa..ı. L<ındra, 14 (A.A.) _ •B. B. C.• a ezyayı uşurmıye sim. Memleketin iyi, giilıel günler 
çalı,ıyor, fakat tekzip mutanı, Gamtton Komutanı, P'1rll, yaşmr.ası, Büyü!< ŞetimWn etratırıda Sovyet Rusyanın V8§bıgtoo aetlıi 
üstüne tekzip alıyor • Belediye, Hall<eVl ... Cemiyetler Mü- birlik ve beraberlik içinde yaşamak· B. Litvinof diln cazeteciler loplaniı-

JJ · ha bulunm ....... sırula eonılan suallere cevaben liU lar ! - l,ittiklerimize mcssı er. zır u.-. la mümkündür. Hepinize &J'Tı ayrı 1ıey..,..tta bulurunlJ!ilur: 
inanmak ve hükiim ver- Bafvkll Halkevinden a~. lıı- te.,..,klrilr eder, mllsaadmi:ıi. rica ede- •- Mihvere karşı anıa§DlQ tamda' 

k k d ··ç k' 1 sa bir hl!•- bulımID'&lt demvth' rlm.• ve bu ıınla•,ma g>ttlk~c kuvvet!..,.,_ me o a ar gu ı. ·· L•.· Ba~•ekil a'""'•lar arıı6lllda Halke.. 
~ '" ....,,. ceklil', Mlhvercller bir sürü beynel-

> - Ariladaşlarl Hepi.nlzi bir arada vlndesı aynlmııJardır, rntıel gaııgsterdezı başko bir şey de. 
~n: ETEM iZZET BENiCE ------------------------ gildiı'. B1J11lara ilham veren R!Uer-

J 1 H 'C;9. A • <Ur. Sovy<>tıer Birliği, beynelmilel 
Ankaradan 8pGD 8r ODg r ransa- mert· kaııunsıWuğa 1<arıı ı1emo1trat c1evıet-

1ttıe biıleşmiş olmakla bahtiyardır. 

Bulgarlar da lngiliz ve Ameri- Kon-'u şı·mdı·- ka mu··nasebet· (Devamı 3 üncü Sahif.~e~. \aı.ıara harp ilan l'ttilt'r. Bıılg.. 5 _ 
listan ne, neresi, inailtere - Ame. l k l Al T hl 
likane,neyinne.;i?.DeylnceBul· den zaptedil- leri leh i e i man e tgJ 
t•rlımn harp ilan edi~i insana bir BerlUı, 13 (A.A.) - Alıruın or. 

luhaf geliyor. Fakat, bu tuhaflık miş sayıyorlar bir hale giriyor ~~,·arı: Başkumandanlığının teb· 
lttakkislne lüzum olmamak 18.. ...,. 
:'."1dır. Her vakit •Öylediğimiz gi- ~u cephe.inde dii~manın m"" 
ı Bulga.ristan keııdi,ini Mihve- S Ç • k t l Amerikanın Franınz halli tauruzları pü>kürtiilmiiş.. 

•iıı kolları arasına atmıs ve biitün e ç m e 1 n 1 a an ti' • ır. 

~Uka.dderııtıru Mihverin zafrrine ile Japonlar arasında mÜstem)ekelerİne bir Alman bava kuv\•ctleri, şimal 
iilamı§tır. dihver, mağlup olur. • h b l tecavu'"zu·· muhtemel ! cephesinde, a~ağı Don mecraı..ın. 

it Bulgari•tan ba•ına gelecekleri şıddetJi mu are e er da Donetz dir~eğindeki demiryoht 
~bıninden geri kalmıyor, her ge- Londra 14 (A.A.) _ B.B.C.: Berhıı, 14 (A.A,J _ •Stefani> Ber- hedeflerile s:waşıı hazır düşman 
•egi bir bir biliyor. O halde, Bul. J lln mahfilleri Fran'a - Amerika kuvvetlerine müessir taBrTuzlnr ili Hong Kong'da Kovlonlım apon. 
rlarm hangi haleti ruhiye ile ve mUnosebetıerinın gittlkç., daha tehU.. yapmış, bundan başka Ladoga 

~ lar t.araıfından ele geçirildiği ha. '•ıl ve niçin İngilter ve Ameri. keli bir durum aln uru. dikluı1.le gölünün eenup doğnmmdaki Sov. 
~y h ki • berı teeyyüt etmem~tir. Fakat kaydetmektedir. 
l a arp a~tı arının manasını bu.rasının pl!ın mucibince tah • yet hava üslerini b-Ombalamış ve 
"~ramakta miişkiilllt yoktın. Fransız geın!Jerlne Reis Rınve!ı'in dün gece l'tfoskovndaki askeri h.,. 
"' 1 . . I . ]iye edilmiş olması muıhternel .. enriyl,,. el kaııulnnıs.ı. ve buntat"m. 
ı.. r in öyle istemı~tır, gece i guıı,. _.. l"·'o~ •a,,ıın P.,rJ'antin efiri "·-·' deflere taaırruz etmiıjtir. 
;:'d Berliıritı ıuıaffe.rıy<lıne ,.. ~,.. ~ harp mak.<adlarmdr. ltu~ınaı.ı 
'il& eden Bulgari taa ela böyle Hong Kong'un şimdrien 2aptedil. ır.eseleSi Vişl'nln salııhiyeUi mahfil-
>• m sayılabileceğinı eôyleml§tir. luJndcıı oldai;u kad ı· Jşa:a-1 altında o-
Pını~tır. Çinlilerin J~onlara ak ı ta. l•n ve olmıyan Fran « bölgel<!rJnde 

J l ip 
it 'j•ak Bulgaıhtan şimdiki hal· arruızu dc-vam ediyor. Seçme kıt. şlıddotlı bır in1i~l uyan<iırmı.ştı.r. 
· ngifü ve Amerikan tehlike. ] h •· ] ş· a·~ Aınerikllllm FraMtz müstemleke- Berlin, 14 (A.A.) Almlllt Rodyo.u 
• ~en masundur. Egedeki Mihver a ar iicuın eaıyor ar, ı.men her 

1 bo "d • 'l' h 14'rinc muhtemel bir t~avüzüınü,, Viel bildlri<yo" 

ettik eri tayyareler 

iıltLıı'yetı" devam attikre de Sof- yo u yunca şı cıC' ı mu are • 
~ ... y hhkUnwtiınce ldkaydi ıle kar!lla<fl.m.ı- Ş; nghrı.y'dak~ oo13:tı.iyetli mahfillere 

I~ bu m361Jnj.yete güvenebilir. bf'Jer olmaktadır. Çin tabr:p kıt. yacagı hakkında dclıı Vi,;.i'nin """I gör<", Filip'ion adalarındn 200 den fa.:z,. 
•k t h h · b' .. b aları Japon gerilerinde köprü - resmi sôzcwii tarafından yapılan be- ı~ \e l\!alaka yarıınad061 üzerinde ,, a , er angı ır gun u masu· 
·~~tin Mihver aleyhine ziıfn düş. '"ri, şim<>nd'iJer hatlarım tahrip y"nat, bilhassa alılkn ile kayde deger de ıoo • yakın düşman tayyaresi f.aiı· 
lt!ıai veya haleldar olması herhnl- ,_e_d_i_yo_r_ı_a_r ___________ g_ö_rli_·n_n_:.ı._te_d_ır_. _________ ._r_iP_•_d_ıım_iş_t·-r---------ı 
, 8ulgaristanm işine ve menfa. 
lıı.t. hiç elvenniyecektir. Fakat, 
~lgaristan şimdi bunların lıiçbi. 
i düşlinecek, hesap edecek lınl
değildir, 

Sadece. Bulgarisfan bu işlere 
~lılD"k.., içinden çıkılmaz garip 
~ \laziyet arzeden bir hildise de 

HARP VAZİYETİ 
lııan • Rus harbidir. Almanlar 
akış basmadan ünce Moskova. 

1 dUşiirmek azimlerinde muva(
olamamışlardır. Kışı bahane 

lara1c şark cephe.inde çekilmek. 
lrler. Dayandıkları mucip se· 
hakikatin kendisi ise yapa

~ları bir başka şey de yoktur, 
ı"'lıdilerini kışlata.:ak ve milde. 

Şimdi dünya ha.rbi sahnelerinin 
hiç birinde zafere ulaştırıcı 

askeri hareketler beklenemez 
laton.ı temin edecek hatta ka

(YAZAN: f. S. BOKREŞ ESKi ATAŞEMILITERİ) 
Fr .. n:ıı. rr.ütefekkirleriılden Gus. ı biır kaç saatlik bir muha!·ebeden son .. 

Çekilmek mecbtıriyetindediY-- tav., Le Bon •K3vlmlerin Ruhu> ad- ra G .. 11p - Mağhlp damgası yerler. 
~· Şimdiki halde, Alman ordusu h kitabında •harp• i •öyle tarif eder: dı, O devlTlerde, harp hazırlıklan 
1.. iti_ de bu icap ve tedbiri tatbik •Harp, göze görüı>.'lle? kuvvetlerin beklenen n<>ticeyi verir, pl&nlar he.. 
.'<l\lktedir. Fakat Rus ajansı, Rus iö<e görünür bır şeklide •avnşma- sapla.ııdığı gıbi gerçekleşirdi. 
'1 ·· .. 6 K • ı>dll' > Bugun ise bunların hiç birisi obnu· \.Yosu ve Rus sözcusu anu. · 
"11 "" 1 k Eski devırlerde, Hti tarafın gcize yor. A kerl hadiseler devlet relsl<>rl-
\- Ve)denberi hiç de .,üy e 0- &örünmez kuvvetleri, ŞU bizim İstaın- nin vadlel" dolu ,ö,Jerıni çok geç-
'tllıamaktadır. budun •Ok Meyda~ı• kadar büyük meden yalanlıyor Askerlerin hazır-
tilhakikııı Sovyetler şarkta bü- bir •abada toplanıp karşılaşırlar ve ladıldarı harp pllh?ları, hesapJadıida.. 
~ Mır zafer kıı«aııdıklarını söy. l-----------------------------
"1Uş olmakla beraber Alman ı • J • s f • • L d 
lılannı takip etmekte e her- 1 n g 1 1 z e ın uz on a asının 

\ biraz daha ilerlemektedirler. k 
1 köy ve kasabanın geri alrndı- Surı·yeden Ameri a i e 

ı iddia ediyorlar. 777 tıı:nk, 

kamyon, ı7s top, 119 bomba T h t• 1°rtı"batı kesildi ~. 224 ağır :ıntıkioelitüfek aL a rana geç 1 
l11r:ıuı ve Almanlara 65,000 İll· Londra 14 (A.A.) - B.B C.: 

\ ltaybettiTdikleriııi haber veri- fogılterenin Ankara bıiyiık elçısi 
Londra 14 (Radyo 7,15) - Va. 

şingtıonda neşredilen son tebliğ: 
Dün Fılıpın adalarından Luzan. 

n gibi gerçekteşmlyor. Harp, millet 
harbı olduğundan. bir memleket baır
tao barsa cephe ve muhat ebe meydanı 
içine girdlğlndenJ gôı..e görünmez kuv
vetlerin takdirinde bugün hatalara 
düşüluyor. 

Bay Hitıer, yıl başlangıcındaki 
nulkmıda şbyle demiştı: •Bu ;rıJın 
son-wıda düşmanlarrmızı karşımızda 
diz çökmüş gorcceğiz. 1941 yılı. Av
rupada yeni büyük nizamın tarih! y~ 
J.ı olacaktır.> 

Bu olmadığı ~n Bay Hitler bir lld 
gün evvel son nutkunda, Şark cephe
sinde harbin fU veya bu oebeptıe.. 
durduğunu ve yenki~n taarruz iQln 
bahar>n bekleneceğml anlattı, , 

İngıllz Başvekil! üç hafta önce, Lib
ya.da başlıyan lngillz taarruzoou aJ}ı.. 

latıri<en bir deniı harbi gibi bir kaç 
saat ıçınde netil'e nlmacağıru parlak 
sözlerle söylemişti, Bu olmadığı iç.in 

(Devamı 3 üncü S•hifede) ~.Almanların ileriye sürdük. Surivcden t.ayyare ıle Tahrana 
.~ ve soğukla da alay ederek 

'Q~ hararetin sıfır altında 4.5 gitmi~tir. Tahrandaki Brıtanya 
da Japon harekatı dağınık ve e. 1--------------

'~e olduğunu iddia ediyorlar. elçisine kısa bı.r ziyarettıe bulu • 
haberlerin doğru mu, yanlış nacaktır. 
olduğunu bilmiyoruz. Eğer 
il ise Almanların pek de mun. 

~il\ çekilmedikl1>ri ve ancak 
'it •rın1 kurtarmakta olduklan 
l<taşılıyor. İlkbahaT tıwırruzuna 
~~ Almanya ne kadar hazırla. 

it "1uhakkak ki Rusya da ftr
,•n istifade ederek o nisbette 
, 1~e~lenecektir. Bu vaziyet asla 

11 ıııın lehine olmamak gerektir. 
'dahara kadar l'ttoskova, Lenin-

• lıosto( belki tahkim olu
(Oevamı 3 üncO Salllfe<le) 

Rangon,a bir Japon 
hava akını 

Ro"gooıı. 14 (A.A.ı - Öğleye doj
ru ikinci tehlike •ı-arett verümi;otıı· .• 

Umuml karargah, A-Iergui istlknme .. 
tinden Rangoon'e 27 japon bombar. 
dıman tayya.reoinln gelmekıt.e olduğu 

haberı üzerine avcı tayyarelerin.iıo 

çaırpı~nıak i('İn derlıal havalandıkla
rıoı, fakat d~a.mn yolunu d<>ğ!(ı.. 

tirmiş bulunduğwıu bildirmiştir 
Tehlike işaret! taıoriben ilU saat de.. 

vam eat>l:\•r. 

hemmıyetısn oıntı.ııı;tur. 2 Ame -
rıkan tayyare meydanına nkın 

y.a.pılmışttr Bu adada gayenin 
Amerıkan tavyare üslerin ele 
geçir.ınek olduğu zannediliyor. 

Lu•zon adasının V a.şmgton ile 
telgraf ve radyo ırti'batı kesıl • 
miştır: Bu adanın Japonların e
hne gec;.ml$ o~ması muiıtemel • 
dır. Adada 400 b:ıhrtye efradı He 
155 nefer vardı. Wake ve Mıdway 
adaları rnuv.af!a!nyetle muka -
vemete devam edıvorlar. Havay 
adalarında sükiınet vardır. Bu 
adal.ardakı Perl Harbour'a vaııı-

(Dnamı 3 üncü Sahifede) 

Hiçbir Japon zırhlısı 
b "!.ırılmamış 

Tokyo, 14 (A.A ) - İmparatorluk 
Bahriye Nezareti Basm dairesı, Ki
rishan1a \•e Haruna harp gemilerinın 
ba.urıldlğ!. \'e Kongo kruvazÔrtinün 
hasara uğrJ tıkiığı bakkıııda Ingihz -
Ameriken kayaakları.ndan çıkan ha
beı yalanlamakta ve bu habederın. 

İngiliz - Amerıkan kayıplarının 
tesır·ni azaltmağa matuf olarak Jşaa 

edildik1erin1 bildirrrıektetiiı· 

B<.ı~tn dairesi. lıir kn..; Jı•p0n mayin 
ta.?·anla geıni:shlin b~tıırı 1 J. ığ:ıınl \'C' bu 
hddi.selt.:rin bır den z :t.:lfeıı ~-l-:.tlınde 
çok giıhın(' olarak genişlet·ldi2ioi 

ılAvc ~tnıcl<tedcr. 1 

Üsküdar Kazasının toplantısında mühim bir nutuk söyliyen 
Parti Reisi 8. Lôtfi Ak.soy: "-Yeni neslin feragate, fedakarlı
ğa alışması ve cihan üzerinde sağlam durmanın ancak bu 
mefhumlara dayanmakla kabil olacağını anlaması lazımdır,, dedi ' 

Parti .kaza .kongrelerine devam 
olıınnıalı:tadır. Dün de öğleden 
sonra Üsküdar, Şik, Kartal kaza
larımn kongreleri yapılmıştır. 
Kalabalık bir halk kütlesinin 

iştirak ettiği ü.-küdardaki lroıı.. 
greye Halkevi bandosumm çal
dığı İstiklal MQl'Şile başlanmış, 
bilahare Parti Kaza Başkanı, Be
lediye Reis Muavini B. Lutii Ak.. 
soy toplantıyı açarak hazır bulu
nanları Ebedi Şefimizin hatırası
na hürmet~n üç dakika ihtiram 
sfrkütuna davet etmiştir. İhtiram 
sükCıundan sonra kongre reisliğ~ 
ne B. Reşat Kaynar, ıkinci rt'1s
liğe avukat Celal seçHmişlerd:r. 
Müt1>akiben B. Lil.tfi Aksoy; Üs
küdar kazası Partisinin bir yıllık 

Milli Şefimizin 
Kadıköyüne 

heykeli dikilecek 
faaliyet raporunu veciz bir nl!. 

tukla ifade ve izah etmiştir. 
B. Lutfi Aksoy nutkuna şöyle 

başlamJ§tır: 

·Arkada~liır, 

<*~'<'n y l, kazanı,z içinde y.a ı
yan bütün yurttaşlar, işlerinin ba. 
şında bütün memleketin rnüstefkl 
olduğu hür ve masuniyet hava· 
mdan en geniş mikyastAı hiSSE'-

dar olmuşlar ve her fırsatta Pm-. 
tiye ve onun hükCımeti:ne duy-

duklan derin ~evgiyi gö>'tC:ındt 
yolunda h~r fırlü fcdaklırh"'~n 
yapmaktan ~'<'kirı·ncmişlerdı.r 

Türk y.ırtta)ııııı1 vicdanında 
yerleşen ha,.severlik ve ı,.,J<.ka 

hürmet eı;aslar, Partinin çev 
sinde ikanıct eden vatandaşlarıll 
tamamen ısrarla takip ettikler, 
gaye ve hedef olmuştur. 

Bütün dünyayı kan, tufan \'C a
teş içinde bırakan harp gird;ıplan 
arasında istiklıilint kanı p4hn<ma 
yaşatmayı k~nılisine mefkure ola
rak kabul eden Türk rn illet!; ecla.
dının kemikkrini t~ ıvan bu u.. 
azzez tıoprakları her ıJr::; fodak.::.ı
lığı lfaya hazır, Milli ~cfinln ur.m 
lerini yapmıy:ı müheyya bır 'ıal. 

(Devamı 3 üncü Sahifed•) 

Beşiktaşta 60 /ık bir )Körler Orkes-

k h . ••td•• ••l'J•• / trasının a vecı o uru uu. bugünkü konseri 

"Çavuş ., adındaki kahveci üç 

ve •• 
i i ile kavga etti 

İfade veremeden öldü ! 

Maznunlar Polisçe yakalandılar 
Dün akışam Beşıkta.şta Vlşn<!. 

:ı:ad{O ma:hallesinde Vısnezade ca. 
mii Y'l'nındaki 1 numaralı kır kah. 
vesmrle ölümle biten bir kavga 
olmıı:ıtur: 

Bu kahvenin sahibi olan ve u. 
zun yıllardanıberı orada çalışa • 
rak mutlıite kendisini sevdirmiş 

olan 60 yaşında Mehmet açavu • 
&kşaııı vakti kahvenin önünde 
üç kişi ile henüz sebebi tesbit o
lumaunyan bir kavgaya tutu~ • 
muştur. Zavallı .çavu biraz 

Çay we kabve inld
aara mı alınacall 7 
Çay ve kahve gibi mükeyyefa.. 

tın devlet inhisarına alınması 

hakkında tetikl€r ya,pıldığı ha. • 
ber verlmektedir. 

Bu su.retle haıkımıza daha ko. 
!ay salış ya;ıılal:ıilecelctir. 

----o--

Gece hastaya 
gitmigen 

Doktorlar! 
Fen erde bir Rum 

doktor hakkında 
takibata geçildi 
Bazı dolatorların gece vakJUeri 

çağrıldıl<ları hast.ılara gitmedilderl 
hakkında yapılan ~i.k.lyeller artmıştır. 

Eı.cüm.1e maruf bir zat; gece vakti 
kalorifer rarpması.,dan ünsrzın has- ı 
ta·la.nan küpıcısı için bütün . Beyoğlu-- . 
nu a.lti.lsı ettiti halde tek bır doktor 
getirememişl}r, Muraea:ı.t ett.141 dok
orların evlerinde kendlS"..nc: 

- tBay doktor bu akşam gelmedi!> 
- ıtBu sa.<::ltc Beyefendiyi raha1-

(Dc\ amı 3 iıqcıi Sahifrde) 

iki yeni karar 
Ticaret ve Pelrol Ofisleriıne be

şer milyon liralık istikraz salıihi

. yeti verilmesi kar~ılaştırılmı~tır. 
• J>,gcı· t«raf<a>ı a 'de bak.r ı;tok
ları yapılm~~ı da tJkarrür etilli'· 
tır. 

sonra kaıhvenni ıçerısine gi.rdiğ:I 

wıkit; karnından aJd,ğı ağır ya.. 
ranın tesirıle yere d~ü.p hemen 
ölmüştür. Maznun 3 · işi polisçe 
yakalanmL~ır, Tahkikata Müd • 
dciımnuıni muavinlerinden B. 
Edip vazı'yed etmiş_tir. 

Adlıyc tab;bi B Enver Karan 
CE<cdi mu.ayene ed"rek defnine 
ruhsaı verm tir. 

Zavallı maktul kahveci evli ve 
ydişıniş kızı, oğlu buhınan mü.. 
tevara, halım bir aile reisı idi. 

ÇER(,'EVE 

Yine bitinden 
parçalar 

NEUI! 1''AZIL KISAKÜREK 

Bence, Almanlar Sovyet 
Rusya üzuinde hızlı bir netice 
alsaydı, İngilizlerle uyuşabile
cekti. Almanlar tarabndan Ü· 

mit "ve he~ap buydu; ve bu h~ 
sap, neticede İngilizleri de ikna 
edecek, yahut kanaate mecbur 
kılacak k dar kuvvetliydi. Bu 
hesapta Sovyetluin kurban o
dili9i vardı. 

• 
Fakat Amerika, uzlaşmaya, 

şahsını ilgilendiren malum ik. 
tısadi ve siyasi sebeplule razı 
olmadı. Sonra da AltMlrikalılar. 
la İngilizler, Almanlan.n şadı: 
cephesinde verdikleri kayıP

lardan lıiiyiik ümide düştü. 

• 
Uzlaşma ihtimali, yarın tari. 

lıin kaydedeceği gibi, en hum. 
malı teşebbüs ve tasavvur saf
hasıodayken, işte bu sebeplerle 
iflas ~dince, savaş, bütün fe:ıa. 
yı kapladı, 

• 
Japonların niyeti, bir uzlaş. 

ma netlresinde Şnrki Anupa 
i~tik:·nıı'~indc tatnıin edilecek 
olan Alm.ııı~·aıun pe~inden. tek 
kurşun ntmakstlm, Sibny8' ı 

Tiirkiye Sat>r. Dilsiz ve Ki>rler C<ı
rniyetinin Körler OrkesL.ıısı '\.aı fm
dan burun ·•t 1~ te Em ötıü 1141l!:c 
vinôe bir kv.1~r veri1ttektlr 

Flfitıe. mcmlek.timiz,ıe ilk deta 
oar.ılı. t<>rtı odllon bu Solo K • 
lıtt lklal do ma bian ... e ır6nı ... 
gözl<!rine rağrn('.n, derin, hisli bır ask 
neti~jnde &vlıen.en gen<:, san'atKfrır bia" 
kan koca tara! .ndan verilecclttir. 
Programda To'"a Opera.'ınd:ın ve 
vero;n.in Tr&P.1yaıa ~rasın<lan bıaı,.. 

zln, müe•.U ~ahır bulunmakılad.-. 

Yeni balt~bat ve 
ellme~ Uatierl 

HükUmctin yeıi bir kaı.ırile 
hububat fiatleri artt,rılrr.ıştır, A
yın 10 undan itibaren buğdayın 
kilosu on üç buçuk, arpanın on 
bir, yulafın on boir buçuk, çavde. 
nn on bir kuruşa çıkarılacaktır. 
Hükiırnet, ekmek fiat. artışının 
mümkün olduğu kadar u oh:rıaBl 
için icap eden tedbirll'Ti almıştır. 

mideye indirmekti. Uda. ma ih· 
timali ifla< t.-dince Japonlar, 
hakiki gayelerine, yini Sov. 
yetlere doğru değil de, ga\·ele. 
rinin nıiınileri olan Aınerikal:ı
lara ve İn~ilizlere doğru har& 
kete geçtiler, Çünkü JaPGID 
torraklarına yakın Sovyet üs. 
!eri netamelidir. Fa!:at bütful 
gayeleri, ba ·to Sihrryanın -
hipligi bulunmak üzere Uzalı 
Doğu hakimiyeti olan Jap-0& 
!ar, akıllarınca, demokra yahrt>l 
Uz:ık Doğudan kovar ko""" 
Sovyetlere yüklenl'<'eklerdir. 

• Acaba Sovyetler bütlin 1tw 
tertibe aldanır, Japonyaya .,... 
şin olarak harp ilan etme&, _.. 
tık demokrasyalara çevrilen ~ 
kendisinde hafifliyen Mihv«r 
darbesine seyirci kolır, böylece 
sonunda kendi mahvını has-. 
lar mı? Bunn aılnl kabul eO-. 

• Atık İngiltere, Amerika v• 
Sovyet Rusya, tam bir anlaş. 
ma, elele verme ve kar'iJlıkb 
güven ahengine vanıbilir<ıe, 

uzlaşma ihtimalini lflis ettire11 
ümit ve hesaplarını haklı clls
terebilirleT. 

• 
Uzla~ına ihtimalile bt-raber, 

tam ti~ yıl . tiren her türlü per· 
dealtı si~·aseti de iflasa yuvaı>o 
lnndı~ı icin h"l")l"l', heriıesl, 
en kı..;a znınnnda 1 en keskin V1t" 

~ııba dnet ediyor, 
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I.JALK FiLOZOFU 

BEICLETMİYELİM 

Çocuk Esirgeme Kurumıı u
m unıl merkezi, çok faydalı biT 
te•ebbil<e giri~ınl~ bulumıyor. 

Silah altına alınan vatanda~la. 
rın, geride yapayalnız bırak. 

tıklan çoeuldan, Esirgeme Ku. 
runıu sıcak ve müşfik h!moye. 
sine alacalı:. 

Bu lıarekdin Umul vo ma. 
hiyetini kavnmak için, Yur.ıun 
dört bir tarafından vatan va~ 

:üfesine çağırılmış bulunan n .. 
taı>daşların ailevi \11Zİyetlerini 
kısmen olsun bilmek lazım. 

Ba~n, anasız birçok öksil7. 
ı·ru-. Öksüzün baba ı menıleket 
lıiımetioe çağmlınış i,e, çocuk 
ne olacak?. 

İşte, bu sutırlarm ortaya at-

ELI::KTRİK 

SAlıFİYATI 

Hir ista!iıiti~e göre, lstanbul 
EJ..ı.trik M~lnin hasılatı, son 
bir yılda, ?00 bin lira kadar azal. 
m"ı. Bu azal111n s~bi ne<!ir?. 
Artık, ız ı~ık ruı yakıyoruz. Yok
sa, artık, lüzumsuz ı~ık yal.."llıak 
be,· inden mi kurtulduk?. 

Eğ'er, evleriıni-zdc, r~, lıu

. usi müess- ,.e bürolarda yal. 
mı liizumu kadar ışık yaksak, 
bu hasılat azalışının bir bu ka.. 
dar daha inecl'ğine emin olun! 

HESAP 

Mt:ADELESI 

F'iat lllürakabo Komisyonu bir 
karar verınl;;: Dü.kkanlardaa elek
trilc pili alınırken. adeta bir hesap 
•nuadeleslnin balled:Jmesi lazım 
geli)·ornıuş! 

RESAT FEYZi 

tığı milhim mrmlek"t da\'ası
nı, Çocuk Esirgeme Kurumu ii.. 
z~rine aJmış bulunınaktadu. 

Çoeuk Esirgeme Kunınııı, 

bugüne kader oiduğlı gibi, bu 
mühim vazifeyi de bihnkın 
ba:ıaı-acaktır. Bu i~tinıai ıuües
&esenin, üzerine aldığı n.ıi(eyi 
ba~arabilınesl, dayandığı yar. 
dun kaynağı elbette bamiyclli 
ve vatansever v~tandaşlardır. 

Bugün, Çocu.lı: ~e Ku .. 
ruınu, her :r.aınandan (ula bi
zim ~dımW112ı helcliyor. Ku
nuna yardımda gccik.ıniyeliın. 

Çünkü, bu gecikme, bab85l as.. 
kere gitıuiş yavnıyu, soğuk kış 
günilnde, tek başına kaldıJtı 
daın altında daha (azla ~).,. 
tecekfü. 

Mostralık eşya 
ve mallar 

Bun J arı müşterilere 
satmıyanlar 

Adliyeye verilecekler 
Mağaza v!trinl-..rincle atıl .. 

m~tır• etiketli mal bulundurul • 
• mas.ının F:at Mürak:ı:be KomJ:;.. 

yonu taı-afından menolurniu;!u • 
nu yazmıştık. 

Bazı dükkancıiar:.n: c- Bu mal 
mostralıktır. Ç<kanrsak vıtrin 

-0C<Zulur1 • Beyanile vitrindeki 
malı S<Ltmak i:SlTinediklerl de 
Komisyona şikayet olun..-nu~tur. 
Bıınwı üzerine kom;syor..ca bir 
tdbliğ yapılarak vitrind€'ki her .. 
h:ıf'..gi bir maim talep halınde 
derhal cıkanlarak müsteril-ere 
vcri!ın~inin m~bu.ıi oltlu/tu 'bil. 
d'nbı" tir. Çıkar:p vemı:yenler 
M!lli Korunma kanunu ahka • 
mına göre Müdd~iumwmliğe tes. 
liın olunacaklardır. 

Kuyruk yağı liatlerine de 
narlı konulacak 

Kuyrl<k yağı fiatlcrinın son 
giiclcrde çok artması üzerine 

•• •• • 
Bir tara!tan tıarp devam ederken. 

öte yandan ;ilim ter çalışın.alarma de.. 
\.'am edıyorlar. Bir Amerikan ga-zete. 
:;in.in yuzdığına gOre, An}Cr.ikalı bır 
doktor, ıni.ıh.ın bir tıbbi keşif ü7-e:in
de yı.IJardanberi uğraşmaktadır. Ba 
doktorun gayesi, elde etınek ist.ediğl 

şey, çok mühlınch.r, Doktor, yeryuziJn
öe ~l7illl biJ.tün insanların, yüz yıJ.. 
lık bir ömre :tahip olınalarını iste. 

onum ı 

mektedtr. • 
Öyle bulu-şiar ve keşifler ortaya 

koımuttur ki, onwı tavs:ye \."e usltlle
t-lle yaşımıasuu bilen bır ln:,3.n mutla· 
ka yüz sene oınür süre ... -ektı.r. Binbi.r 
gaile dolayı.s~le\ vasati öınur son :;ene_ 
!erde çolı. aıa.ldı. Yüz ya, değil. an
cak, bunı.:n yarısı daı· >•~m.ak ka
bil oluyor. 

Bu Amerikalı doktora naZ3:r&n, in .. 
5aDOluJ.larmm. fi.krl \e zihni faaliyet.. 
teri, onları çok yorrr..ak.ta \"e yıpra.t
maktadtr, B.naenaltyb !ıkl~ l.sl!r..h>t
hirnelc-rl tesıs edilerek imarJarı ora ... 
!arda dinleııdırm<.i<. tedavi e\lırmek 

iatınuhr. Fiki.r meşgales1 fazla olan 
buııln t iıı.;anlaruu, bu btıran.1tha.. 
ncl~rde, n..ıSJl din.lendireeeklt>r~. in ... 
sarılan işlerinden, güçlerinden. bay:ı.t 

\'e aile gailel-e.rın.den nasıl uzak tuta
calcllır?. Bu, bir meseled•r. 

Doktorun bulduğu !ikr'.ı> kabiliyeti 
tatbiklyesl ne dereceye kadar tahak
kuk edecek, ~lındll•k malum değildir. 
Fakat, farzdiniz ki, bu, nıü:mkil.n oldu. 
Ve her insan, tam yüz yıl ya;;ıyor. 

O zaman da, bu hıldbe:nln iki mü.. 
him ak.::>i u!a.cakt.ı.r. Evvelit, insanlar, 
ne vak.it ölclilltlmni baeceklerdir. Bu. 
fm, bir ı;eydir. BugUn, blzl teselli e
clen yeglne ~ey. ne vkk.i t ve nasıl 
ölc<:eılımizi bilmcyi,>m><dir. Allah göo
~rn.esın. filan senenin. fUılnca günil 
ölereğ!mizl bibek, dünyanın ha.11 ne 
olur?. 

İk!nci aksi de, yaş hakkm<Gıki te
lAkkilerin c:leğişme .. ı olacaktır, Mesel,_, 
o takdirde insanlar 40 yaşına k~dar 
çocuk, 50 yaşma kadar dehkanlL y"'-. 
miş beş yaşına. kadaı· orta y03lı. daha 
sonm da 1ht7ar olacaklardı;r 

Aralıacı Yakup, Llı-k be~ _ clJj y .. ~ 
la1·ında ,görüııc-n, Rum.eldi ~h·cşil.e k.o

n~an, kun~raı. uzun bıyıklı, mavi 
gö;c:lü, ~ok tatlı s<iz şöyliym, ~-ev&nll 

bir aclan'tdt. Yanında du.ran iki. üç ara
bacı arkadaş~le ~alaşıyor, onların 
söı.ler:ne, güldUreoek, nukteU ce\•ap... 
laı· \·erıyor, hatt;), etraflarına topl.u.. 
nan dölt be~ kişly: de, vıtlarla bera
ber ıruımekte;,, katı.ltıyordtt. ll'!!lbaı;•r 
cYakup! • dediği zaman, 

- E{endin1 deyip ı::erl. bir hareket
le ba,,ındaki kasket! çı.kardı; kolluıiu
nu:n altma: s1k.4tırdı. 11.Iahken~~ ka .. 
psırıdıtn girer giıınez, ikl kut olarak 
l;.('ılnali hıtnnet1e hMtlml selfı.mladı -.·e 
m:ı~wı sand:ıJya5ouıa g~ip oturdu. 

"Do.va evrakı ..>kundu .• bll evrak.tan. 
azı.la ıldıgına gore, Yakup, sarhoş ola
rak idare cttıt• ar~l>a!"l y<>lda sağa 

..ola •ılrerek b.rçok kiıno*rln lı.<>r· 

kııp !.."1çt;masına sebep olmuş. cAro
basmt şahısların emniyetine tel:.Uke 
\'erecek tarzda sevk ı·e idare ct:nek• 
suı;ı.mdan, Ceza Kanununun (56S) Lnci. 
maddes• hükn:ü.nre "" (571) ıncı ın•d.. 
de· de nazara alınarak muhakemeso ya
pı.ln1ak üzere ınahkcrneye sevk-Odil
mL;tl. HAki:n evrakı <>ku<hılt\an sonra, 

- Anlad.ı.n n1: 1 Yah."1JP7 d('dJ. Rakı 
içtü:;:ten sonra araba kullanmış, yolda 
arab•yla :tikzaklor yaparak herkesin. 
en niyet ve huzurunu seU>etm~sln 
Söyle bakalım. na>ıl olda~ 
Arabacı Ya.kup ayaıla ka:J;.tı .• 

döneyn., ht'"zn de kaınım cımbılday .. 
rı .. . Çıklını arabanın ü.stü11e .. post.n
n'Cfl;n arkasından, te şuracık.l2n yük. 
alaca~mı .. çaldım kamçıyl hayv:ınla
ra. , . Yollar, sok.aklar, fıldır fıldır dö
neyr... gözüınün önün.de ... Meret hay_ 
va.nJar da, bir sağa gideyrler, bir so
la .. , Baktııu arabayı ko~~unıyacağımı. 
Ded!m, döneyim ahıra ... Ahıra gider
ken yakaladılar ... 

- İyi amma, bak, aral»yı fc.na ida
re etınişsin .. herkes yollarda kaç~mış. 

- Elbette efendim .. hayvanlar soga 
.>01.a gider de, herkes kaç,.ınoz nU7 
Can pazarı bu .. . 

- Peki.. otur .. . 
Şahttler dinlenildi.. rapor okundu. 

Yakubun .s:arho;,luk.ta arabasınl şahıs... 
larm emniyetine tehlike verecek tarz
da :>ev1t \·e ldat"e ctt:ği sa\,,it oluyordu. 
Haklın, 

- Yakup, dedi. Arabayı kanım.un 
rnenettiii tarı.da idare ettiğin içi."\ on 
giın hapse, on lira parD.. cez.ı. m::ı, on 
&Un s:ın'attan men'i.ne, ~tkir sar
hoşluktan da bir gün lıapbl.ne karar 
\-erildi. Haydi bakalım .•• 

Yakup mahkemeden çıktı .. deminki 
o ..,n. şakacı adama bir durgunluk gel
m.işt!... Arkadaşlarından b:rl; 

- Aldırma be Yakup, dedi. Bu da 
aeç.er ... Ne d~ünilyorsun? 

- Ne düşı!ne<eğlm be agani?. Al. 
nı.mcL yil'Zı.11 im:ş.. sade şıınu düşü
r • .eyr!m .. h!.cbiri bir fey değil de. on 
gün ara.bacıhk yapmıyacağı.m. .• Bari 
o on ~il hapis zam3J1Ul3 getırse-ler 
de. ikisi bir çu-pıda çıksa .. :ıyl.1k kal
masam... .. Ttıbelrr ol~un, bur~dan sonra 
rakı lc;mem .• a.mm<ı, s'..z de içerken gö
rürseniz, \.'UTU{ı ağzıma iki tokat .. L 

lı.n önilmden kad•hl... Val!Alıa kız
mam.. cellni:z varolsun!• derim. 

- Anlat.'\;·= e!toıdlm .. dodl. Öğle. 
,.in ar.ıbayı Jt.o.;mıya gfdeı"lten iki ar .. 
kada>a rastladım. Zorlayıp Balık!>aza
nııa ııötiltdüler. Ben rakıyı her zaman 
içnıem. icrnem am.."lla, !ctnce de içe
rim. Bir senden. bir benden gr>dayu 
aşırd~<. Oradan çıkıp amra koştum. 
arabayı hazırladun amma, hem başını. 

======== 

İki vurguncu ikişer sene sür
mah k ôm edildiler •• gune 

Bu !':.yat uzıınh.:Juna göre, birtakım 
kıymH!er de değişe<:elc. Mı:ktcplerin, e· ht ,.. b h .. t k muhteııı yükse< tah. il ıııu=..seıeri.. ır mu 6 15 eş sene EplS ya 8C8 
nln tedrisat yılları uz;ıyaca.k. Çocuk- Slrkeçi ch-anr.da k5;ıtçı:ık yapan 
ı..r 7 yaşında degil, 15 yafır.da m<kte- Davit.le SultarJıorr.Jmnda kuımış 
be bsşlıyncak ve tahııU 40 yaşında to.. tüccarı Vaha.<ı Beberya.'1 ihtlMr yap-
mamlana'C'ak.. ' tı:!rlarmd:ın 2 i.ncl Asliye Ceza !\tah~ 

Ancak bu ya~tan sonra d&Ukanlı <>- kem.es!nco sQ.rgOn \·e para cezasına 
ı.ac:ı.gı.mız iı;in, evl,nmenı.i.z de k.ırlt1ın· çarptırılnu~l:ı.rdı.r. 
dan sonra mümkün olacaktır. Davit, parşömen kAğLtl.arınaı azl.ı.-

F;.ka.t, ke.dmlar, yine e.ıtlsi ır1Jl, en tmdan bı.J.i>t.Uaıle 10.5 il.raya ol= 
tazla 30 yo,ına kadar ıYlikse ce<Ot- ı------ •• • • ... --

topu:ıu 16,5 l:raca."l. ı:::atlThlk iitc."ll'JJ.ş \"e 

böyl.ece 50 ton k~~ıttaın 400 lira gay_ 
ri muhik 1:ıc.n!aat teminine kalklf
rr.ıştır. Da\.'i.din suçunu snb~t gören 
ına.hkcıne keındis!n;n 500 Ura para ve 
2 ı;er..e Dlyarbakıra siıı·gün edlJ.me. 
sine ve 50 top parşöınen k<İlıdtnuı 
r.ıi.!saderesıne karar veı ınJ~ti.r 

Her semtte bunların . 
tcsbitine başlandı 
Kaıymakamltkiara verilen yeni 

bır emir üz"rine her semtte elek.. 
tri·ği olm•ym -dükkan ,~ evl·e .. 

ıı tesbitine ba:;lantlmışt r. Bu 
.husUıSta hazırianıcak listeler ia. 
şe Müdurlügüne ve Petrol Ofisine 
veril<>rek ta.sıııf olunacaldır. 

Gaz itıtiyacının yekiınu bu şu,. 
retle ve süı·'atle tcsblt olU!llarak. 
IX"tTol tevz:atı ~4!'ktri.ği bulun .. 
mıyan :mesken ve dükkanlara 
yapılac.l'k.t,,. . 

----<>----
Zeytin ve :eytinyajiı liatleri 

10 kuruş yükuldi! 
Zeylın ve zeyllnyağl fiatleri 

üzerindokı terol:fü oon hafta içe .. 
rısınde artmıştu-. 

<rlıçen hafta 100 kur~ olan, 
zeytın yağları lıakkal!arda 110 
l:urı.:ş~. 30 • 3~ lmrusulk zeytin. 
hır de 40 .. 45 kuruŞa çıktnıştır. 
Dığer taraftan sabun !iatleri de 
bir miktar yübelmiş bult•nmak.. 
tadır. 

-
KOÇfJll HABERLER 

ViLAYET V• BELEDiYE: 
* Vaü Lıll.fl Kırdar dün Bo>yo.;

lu K•~ı dahilınJokı yollar üzerinde 
tetkiklerde buhınmı$Ur. * Havaga.:inin bazı alçak semt. 
!ere k-.ifl dereceoo veriletnedlı!i görill
u~Uştür. Şirket bunu önlemek için 
alçak sc·rntlerdcit:i W.ru.lara gazi taz.. 
yik edk; Al<llı:r lı.oyaca!..-tır. 

+ Ü.k !dar Tramvay Şlrlrelinhı 
Belediyt7c devrediJme~lne ka.rar ve
ril.m4tir. Bu lııısu:.ta hazırhklara de
vam cdilmcktechr-

MAARiF, UNIVERSITE: ---* Orta Tedrisat ınüessesele.dn
de okuy:m f"kir tald>eye yardım e
dilrr.f i 1 ·.1 ?."" ··141 V<>k.lk1.i tetkik· 
!eTe ba7!aını;;lır. Ll.anbula beş bin U
ra tahsis ediierı~klir. * Üulverslte tak·beler'..ne yurt te
sisi i~i ~çtn tctkiıklc.-re devam edilmek. 
tedir. 

TiCARET v• SANAYlı 
Bu, fena bir şey ıni?. Biı·çoğu

mu?'., hesabm1ız1 kitabunuı bil. 
ille) iz. Fiat Mürakllbe Komisyo· 
nu, bizi he.aba alıştırıyor, ken· 
di.~ino t~ür etm~liyi'Z. ler .... 

naı'h !.."Onulması hatunda Fiat R. SABiT 
J\!ürakaıbe Kuınisyonu taraCı..ı.dan t----------------1 Be bek - İstinye 

BWldan başka ardiye. :nde 53 top 
k.-ıput bezi, 46 top zefir. 9 top siyah 
... ten buhındeğu halde müracaat e
den milşteril-ere &.atmaktan çekinen 
sW.tanhô.maın:ında kumat taclri Vah .. 

* Teirk Alın.an Ticaret an!.aş
ınası."ın ıau,:ı:aı1 h;ıkkında gi!rilf
meler y.apnıAk. içın Ankaraya git... 
ınlf olan ,\.lınan llt.~ctl dUn &t-hrimiıe 

dör~nü,tür. Hey'ct ~ir kaç g'; ı >Ollra 

Ber~:n.c gtdcctkL.r. 

A'\:RUPA 

ltIE~ILEKETLERİNDE .• 

Bir gazetede şu serıc,·hayı gör. 
düm: •Birçok Avnıpa ılll'mle
ketleri harpten ev,·elkiııin yansı 
btlar bile yiyecek ınadde;i bula
mıyor.• 

O halde, bu gibi memleketler .. 
deki insanlar için: 

- Günün yansı aç, yarısı tok.. 
dahi diyemeyiz. 

SABIRLI 

AşlK 

İHyada, b:r ~enç kız, bir deli• 
ka.,lıııın tamam 500 üncü defa 
yaptığı izdivaç teklifinden sonra, 
bu birleşme)i kabul etmiş .• 
s~o defa ilanı ~k n izdivaç 

teklifi .. hu derece sabırlı &şık, bu 
umanda bulunırrmu imi~?. Deli. 
kanlıda Eyilp Sultan sabn var .. 
nu~ galiba ..• 

AHMET RAUF 

Platin rıapara yiizdü 
İzmiY 14 (Hususi) - Anbarl&. 

:-ınıfa büyük bir yangın çtkan 
cPl!tın• vapurunda me<-cut, mü. 
tabaki mallar tahliye i!dilmlş ve 
vapur kendi kendini yüzdilrül .. 
m~tür. 

tetkiklere geçilmiştir. 

Me'!~a'!ekapı •. Yedikule f°" 
ııesı ıçın 150 bın lira ayrıldı! 
Me,·wnckapı :ıe Yedikule ara.. 

smdaki sur haric! yolun in.şaa .. 
l~na devam olunması için 250 bir 
lıralrk Y"ni bir tahsisat ayrıl • ~ 
mtştır. 

Getenlerde. Ad'1da. Parti kongresi 
esnasmda, kanmtann gi,.diğ; ipek ço
rapların men'i istendi. Ada murah
lıai.larmaı bunu istemeleri tayanı dik.. 
kattir. 

HarU!u, dU.nya fh·k.allde ı·az.iyeti ... 
nln ne safhaya ı:irdiğ4 nasıl bir &erir 
takıp etıniyc baş!adı&ı maliuu. Ş:mcii
dcn bit de bazı t.edblrler almak ınec
buriyetindeylz. Zarafet uğruna. bill... 
hare koodHruzl daha rnüşkü.1 vazi ... 
yetlere sokmı>-alım. İpek kadın ço
raplarının .,_,i çok yerindedir. ve 
bu işi bir on evve-1 tahakkuk ettir
mek l;lı:ımdır. Bu suretle ;yapılacak 
tll5arrut ç.ok mahim olacaktu-. 

BURHAN CEVAT 

Tefrika No : 44 

Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE MUHiDDiN J 

Artık hepsi bitrı-,4ti. .. Onu o küdar 
~v r ve acıyor, fakat bir daha kar ... 
ş.ı.sına çıkacak zevk ve ümidi ken
dlnde bulamıyordu ... Bu bir daha ö.. 
nUne tesadüf edemıezdJ, selim onun 
tahayyül ett!ğf, hiç usa.nm~an ~ev .. 
mck bted:lii b1r insandı.... Yaztk! .. 
Yazık!... Onu bu büylık ~adetten 
mahrum eden aebe:>leri düşünürken, 

ıimd'. belki de olüm do:;ejiinde, kı

Zltlln ist;kbali namına. feci endi5eler 
duyarak hatalı ve günalıkUr h;ıı:yotımn 
mubmbesinl yapan annesaı! itham 
etmemek içfn muh:ıy)'ilesini karurt
mak istiyordu .•. 

Ölüm bu evde insi sln!ıi zalim bir 
hayal gibi dolaşıyordu ..• Nuran n1ü
te:r.oıd1yen ~üyor ve titr.yordu .•. 

Baj ucunda birden n~adın dGlgun 
ve sıcak sesini duyarak göı.lerlni aç
tı. Gene; ad3m ona gülümsedi: 

- Gelıniz ... Ar.neniz. sakin ve ra
hat uyuyor... \ıran yerinden kalktı. 
Reş:ıt ona bakıyordu 

- Siz r:e kadar $ll"O.mupınu"J' Bey-
hude tel lleu ~ı.;.:.e demf:dlın JI'..i? 

Hiç bir ieyi yok ı,ı;te ..• 
Reşat birdenbire bu muhite çok a. 

ıımıııtı. ke>din.l biç yobanct hisset· 
miyordu. 

Nuran da Reş:ı<h ıı:ördUlı.çe korkan 
ve ürperen bi5lerinln ılık bl.r inanış. 
la ısınd$nı duyuyordu. 

O ece& sessiz ve ümitll geçU. Erleii 
gün Şehime Hal\lm konuşabiliyordu. 

Reşada bakan ıöı.l<.Tinde, aözlerd:eo. 
tok daha beliğ bir mUuıet i!adcoi var .. 
dı. 

Nuran da oldukça milsl.erih v. kuv
vetliydi... Re'şaı blç lstemiyerek on
la.ra veda etU: 

- No zaman ls!erseniz bana der
hal telefon ediniz. Emirlerinize haztı. 
run. 

Bu sefer evinin tele!on nwnarasma 
bürosımuıı "-le!on nwnarasıııı da ilA· 
ve ederek. Nurana yalvardı; , 

- En ebemın.iycts!z bir m<><le de 
olsa kiıçük bir sıkıntı hisseder etmft 
beni çatırrn= r!ca ederim. 

Nuran Onun ulilvYfi cen:bı k ... rıt .. 
md..ı. heyecandan s;ır .. ... uı:tı. Eetlcr~nı 

(HALK SÜTU ~U ) 
/yi dikiş ve hesap bilen bir 

kız iş arıyor 

ıB yaşındayım. U:rıun. düz&Un, iyi 
hesap billı.ı.m. Gu~ı d:..k~ dih.-er1m. 
Ailevi vaziyct!:nin bozuklutu dolayı
siy:e ç.-ılış:ıı.a.k !.itiyorum. Yüksok bir 
terzihane, yazıhane \"e bun.'\ Jl\wnasi:l 
müesselerde acele Ye ciddi bir iş arı
yorum. Adresi.T.: Çarşamba Sultan.se
tim caddesi No, 43 de Fatma. 

Dikit yurdundan diplomalı 
genç bir hı: it arıyor 

Dikiş Yurdundan iTl derecede dip.. 
!omalı geoç bir aile kızıyım. 6 - 7 
yıldır evimde d:.kiş d..ikerck ha)'a.tı.. 
m kazımıyorum. Şimdi; bir atölyede 
\alışmak arzusundayım. TecrübeU ve 
dilcfşl iyl bir elemana ihtiyacı olan, 
muhterem terz:hane ve a.tôlye !lahl~ 
!erinin Son Telgraf Halk Süt.ununda 
B. H. ye yaz.mala.rmı. rica ederim.. 

J, arıyor 
Tahsil!m Lise tahsllıdlr. E.old :ra

zı. daktilo, orta derecede Fransızca 
bUiri'll. Teorik usulü muluuebeye a
şinayım. Saat 10.30 dan 12.30 a ka.. 
dar olan zaman b.1rlç, günün dlier 
saatl&lndc az bir ücrete kanaat ede
rek hu.;w.! ınü<>ssese ve yınıhmı.lerde 

B - ıo saat talı,ab!llrlm. Arzu ed•n
lerin 10.!;!eıı Son Telgraf Halk Sıltu

nunda (H. T. Ş.) rumuzuna mektup
la müracaaUan. 

uzatanılt: 

- Size teşekkür etmek sun·ı bir 
1'.&.relret olur ... -dedi- Hlssetti&!m gibi 
söyliyeeeğ\m... Elbet sizi çağıraca

ğun! ••• 
Reşat ı:önlünüıı bütün duygulariy

le onun gözlerine bakarak oradan ay. 
rıldı. 

Kapldan çı.kmıştt. Merdivenleri bir 
»ci basamak inm.i:tl ki bir adamın 
hiddet ve telAşla tiktığını gördü ve 
durdu. Bu adam Şehime Hantrntn ka .. 
pısıru pe-rva~ız ve küst.ıh bir ce:~aretle 
hrzlı hı.ılı çaldı. Reşat ko~up müdaha
le edecek.ti. Faka..t olduğu yere ınUı .. 
landı kaldı, Açılan kapının önünde. 
kapıyı açan hizmetçiye: 

- Han11n1 çağır! -cllye emretti, 
- Hanımefendi hasta yatıyor ..• Kil-

çük Haııım da raııaı.a ... 
Bu cevabı ntan edam scsiol bir per .. 

de daha yük•eıterek: 
- Rez.ıletl -diye bağırdı.. tl~ ay oL 

du. E·: kirasuu vermediler. Yarına 
kadar ınühlet ,·eriyorum ... Yarın sa.. 
bah gelirim ••• Eğer yine btı rnavali 
okurlana icrnya vereceglın! ... Son sö
züm bu !. .. 

Çat! Kapıyı vurarak merdivenlere 
doğru yi.irüdü. Reşat heyecandan sal ... 
tan;yordu. Yanından hızh hızlı ıeçen 
adama bolluk bir sc.le hita.p etti; 

- Sizinle görUşel1m 1 •• 

- Ne n:ünas-ebe;';'! 

yo u inşaatı 

Yeni yol ancak 1945 
yılında 

tamamlanacakmış l 
Birkaç yıldanberi yeni bir şe. 

kilde yaptl.makta olan Beıhck .. 
Iİstinye yolu insaatının ancak 
1945 yılı .ı.çerisinde ikımal olu .. 
:ıaıbileceği anlaşıhnı.ştır. 

Belediye Reisli~i. bunun üze .. 
rin~; hazcrladığı yol programına 
meı:kUr yol için 286 bin liralık 
biT tahsisat koymuıştuı-. 

ram Berberyan ~a ayni mahkeme 
torafından 2 sene Tok&ta sürgüne, 
aoo lira para cez.ası:ne mahk.Um edil_ 

~ "" kum8lJlann da müsaderesine 
k.arar verllm!ştlr. 

Üsküdar MalmOdilrlügünde kAtip 
buluıduğu swalarda, ölmüş bazı ma
aş sarJplerinl yaşaycmntıJ gibJ tıii&
tcrerek 8034 lira ihtilas eden Refi
k"" r.ıuluıkemesi İlcincl Aiu'ceuıda 
b~riın.ı.tir. 

l\.iahkeme, Ret:kin stı-tunu sabi.t gör
müş, koodisini 5 sene 10 ay h.:>pse, 
lhti.lıls ettiği paranı:n tazminine, 34 li· 
ra para ceuısı ile 3B lira harç öde
mesin:e, 3,5 sene. memuriyetten rnah
rı.ı.n';iyet altmda lıulundwı.dmasına ı 
mahkO.m etm!şttr. 

MÜTEFERRiK; 

* İst.ınl>ul B<mısu Umwnl Heyatl. 
dün B!rtr.ci Ağ:rc-:za salon.ur.da top... 
J.aruıuşttr. İdare Hcy"'ti a,;ll ılza-ltkla... 
n seç!Miuden sonra yedek. azaların 
seçilmesi icin torı' 'nll. gelecek haf
taya bır<ıkılm:.1:.ır. 

+ Altm du.ı-rr .. cklc dt:\"ILit\ etmek
tedir. Bir altın ~'i 15 kurtı.şa ve bir 
gra'm ki.ılçe nlın 381 kun~a dü,milş
Ur. + Ayın yiııninci gtffiü akşanu To. 
katllyo.nda Kzılay Ilal<>SU veıllcrek
tir. B1lonun ıntikemmel oln1asL için 
bti.tün hazırlıklar l;;sroanılanm~tır. 

Bahreyn adalarından yapılan 
mal talebi 

EDEBİ ROMAN No. 18 
Bahreyn adalanndan maruf 

'bi.r ticaret firması Ticaret Oda. 
sma mürıı<:aat ederek bi1'den mü. 
him miktarda tütün ve üııüm, 
ıncir satın almak istediğini bil .. 
dirmiştir. 

Çıldıran Kadın 
Ya:ıan: ETEM iZZET BENiCE 

Kömürden zehirlenip öldü 
İzmir 14 (Telefonla) - Tepe. 

cikte 1419 numaralı sokakta otu.. 
ran Alt Ceylan isminde 55 ya .. 1 
~ında bir adam gece odasına al .. 1 
dıiiı mangaldaki iyi yanmamış 

kömürlerin çıkardığı !tamızı kar. 
boııdan zelıiTl"nmiş ve ölmüştür, 

• 
ihtiyar oda<baıµ yine orada)"dı, 
kerıdi kapısının önünde oturu .. 
yordu. Sordu: 

- İhtiyar! Karşıdan hanım .. 
lar çıktı mı? 

- Hayır beyim. şimdiyecek 
!hiç kimse çıkımadı ! 

Daha bir müddet öteden beri
den lromıştu. İhtıyara birkaç ku.. 
ruş da baıhşiş veTdi. 

- No müruısebet olur mu? Ben ya- Beş on daıki'ka geçmeden kapı 
bancılım değUlm. 

Adam tuba! ,.e ç!rkin bir gülülTI""- açildı, arkasından dört beş ka .. 
me ile Rcşada baktı: dın, biııkaç erkek bir kafile ha .. 

- Pek Alft.... !inde çıktılar. Hepsinden genç, 
Merdh·endeu in<!Uer. Kapıdan bett- hepsinden güzel bir hanım ka .. 

ber çrktıklan za.man Re~"'\ çekindi. Nu pıya dönmi>ş sesleniyordu. Kuş 
r:ın onJan beraber g6rlirse belki bu 
müdahaleyi hoş karşılıy•biilrdl. Hızlı g>bi cıvıl cıvıl cıvıld1yan bir sesi 
hızlı yilrümeğe başladı. Adam sö7le· vardı: 
niyordu; - Haydi Mualla yeter artık. 

- Ben Irat sahibinin ,·ekiliy!m. Şe.. Neçdet, ihtiyarın arkasına sak.. 
h!me Ho.:..nım benimle kunturat y.ıptı ..• 
Maolesd aldanunn ... Bilere<-<l;m ... E.. landı, dikkatle b:-.ktı. Kapının a .. 
vlnı satmııtı. üç aylık peşin verdiler.. ralığından içerisi göı:ıüniiyordu: 
sccıra uç aydır aeı g:t... Evin parası Mualla gece l<!ucağında otllt'duğu 
meğerse borç.ara kapatılrr.ış, sonra-

1 

eri<eğe, ·kapının ~·armı açık kana. 
d:ı.n talı:k!k ettim .. amma iş işten geç. 
u... dını kendisine sıper etmiş, du .. 
Reşat sakin ve ciddi bir tavrla "- daklarından öpücük veriyordu. 

damın ~ikAyetlerlne nihayet veroi: Bu ayrılış öpü.şü'1den sonra, Mu .. 
- Ortada kaybolmuş hiçbır şey alla kapıdan çıktı .. Hep birden 

yok! .. Boş yere telaşa dti~müşsünüZ... yiirümcğe ba:;ladılar. Rü.ııgar ha. 
Bir t:ık•I onlrırı bCI daklka sonra fif haCi:! estikçe ça aflarinın pe .. 

bü.ı·oya bnıkmı.ş \'e ev sahibinin ve-
klll !ıliyen kirnlorlo beraber bir ay- 1erinleri uç-ı.ıyor, et'Ckleri bacak-
lık d.ı peşin almı.ş~ı. Rc:~dın önünde !arına sarılı~·or; mevzun, k!\'tak • 
şaplt4sını tıkararak en aıağı p ·rdeden bacakları gözleri çeki~-ordu! 
özür dilem!ye t•l~ıyordu: Necdet, on adım arkalarından 

- Ben de emir kuhıyurn ... Af bu• yürüdü. Tam sakağı döner ve 
yurunuz beyim .. arzu etliğiniz tarzda T~ksim meydanına çıkarlarken 
bir ınakbuz takdim cd<'yin1. Eğer em.. 
re<1•,...en!z ı!mdi bir taksiye atlar kon- 1 ::vı:uallanın yanına sokukiu. Asa. 
tı·atı da y-z rım, :mzalanm. (B:tnıedi) b.yetınden tıtrıyordu. S~ı ku • 

ru:mu.ş, rell'gı u9mu.<, gözleri de. 
rinle;ımı.şti. Gayı;t C:ddt 

- Hanımefendi paşa sai bek. 
liyor. Kendısinin her şeyden ma.. 
1ı'.lmatı var. Çıktığınız evi ben .. 
denize tarif etmı~lerdi. Neyse ye .. 
ti'"lbikiim. 

Dedi. Mualla ne söyliyeceğ!ni 
şaşırd:, dili tutuldu, manalı, ma.. 
nalı Neclanın, dığer arkadaşla • 
.rının yüzüne baktı. Sacle:e-: 

- Paşa duydu .. ha?! 

Diyebildi. Sonra, yüzii sap.san 
Necdetin ellerinden tuttu, göz .. 
lerindm şefkat ve merham<!t di;. 
!enir gibi: 

- Ncdet, ben şimdi ne yapa.. 
yını ... Yalıya gitmem!. 

Dedt. Sonra a<"kadaşlarına dön. 
dü, onlara da onu söyledi: 

- Paşaya her ş~yi söyloıniş • 
ler. Ncedet beyi göndemtiş, benı 
aratmış. Şimdi ben ne yaparım. 
Yalıya gitmem değil mi? 

N eçlil., daha te. laşh görünüyor .. 
du. Yüzü kıpkırmızı idi. Ne tuhaf, 
bir luzkardeş kızarıyor, bir kı-z • 
kardE:'ş gittikçe sararıyordu. Öte. 
kilerinin hiç sesi cıknnyord.u. Hep. 
IS'i birden caddenin ortasında sıkı 

• .Oir halka çevirdıler kaldılar. Nec.. 
detin halind<> darguın>uk, !cvka .. 
iade soğu'kkanlılık vekar var. 
Mualliının yahya dönmesi ·için 
15rar ediyor. dönmezse akıbeti .. 
nin daha ç.ok ıkorkunç ve feci o
lacağını söylüyordu. Ncclaya da 

({)cvaıru Var) 

Amerllla•da uıaU· 
ratçılıOın .. lllA11 

Yazan: Ahmet Şilkri ESMEJ' 
Jaıponyamn Amerlkaya ka~ı 

harp illin elanesi, ayni zamanda, 
Am•rikan cınfiratçılığının• <la 
iflasını ılan mahiyetini almıştır. 
Geçen hatbin neticesinde Anıt' -' 
rikalılar tarafından ıbenunscne0 

prensı.plere uygun bir su.Jlhu l<• İ 
ıbul ettirememekten doğan haya 
6ukutu iç:nde kurulup <la AvrW 
pada olup bitenlere karşı du1°" 
!an ikrahla beslenen bu infirat
çılık politikası, Amerikayı ııııı. 
!etlerarasl münasclı1ıtlerinde rasl 
bir ı:ol oynamaktan alıkoym~ .' 
tu. İnfiratçılığm mantığı şu idı: 
1914 harbinde Avrupa d"''lct • 
leri ibiııbi r1erirıi boğao:hyorlard: 
Bu kar:;•lıklı boğazlaşma ,Arnerı 
J<ayı doğrud n doğruya ilgilen • 
dirrniyordu. Fakat Aanerika lıır 
insanlık duygusunun tc~kini :le 
V'C Avrupaya bir hlzmet olııı~ 
üzere harbe karıstı. Para sarfc\ll· 
Kan akıttı. Harbi kazandı. fa • 
kat Avrupa bu hizm€tlerin d~' 
rini bilmedi. Nankör olduğtJ1111 

anlattı. Bundan sonra, Avrupa.' 
nın \~ Amer'Jca kıt'ası ctıışınd• 
düny~·· tı işlerile ilgilenmiyece ' 
ği7_ Biz kcnd~ kıt'amız içinde keli' 
di isillf"mi.ze kendi refahııtııı• 

• • • bakalun da varsın Avrupa, .!l>i 
ve Afrika milletler! birl:ıirin! fe
sinler. 

Böyle 'bir mantığın daya~ 
temel çüriilktü: Önce, Amerik• 
:,·alnız Avrupa milletleri arasw 
daki davayı halletmek için de • 
ğil, emnı)~tini ve meııfaatın' 
zümrelerden birinin kazanın•~ 
anda g\irdüg"ü ·cin 1914 haı:1b1 - _,, 
gi.rm.şıtı Bir dPh bu kararı ' 
rıp de harbe girdikten 90nl". a 
mücadelenin :Cazanılması ~ 
gereken f<dakarlıkta bu!ıınn1811 
zorunda idi. Ve bunu bir i!ıc!'1 
Olara,_ d -·ı b' ·11· bo- o ı• 

O\. cg-ı • ır m! ı ... "' rti· 
rak yaptığına iranmak gerek şJI' 
Kendi (ed!l'k:i.r!ı.,ğını a:neseliı fr ot• 
sanın fedakarlıgından (arklı ~ t 
mekte hakkı yoktu. İnfirat.;ı 1 

çarpık bir muhakemenin neti~ 
•ine dayanaı·ak onun ~ o.t 
hayal ı;t.tkµtu içinde aykıı'' t;.., 
yol takip etmeğ~ ba:;ladılaf· 3 merikayı bir defa daha A vr~P 
milletlerıne i.lı.5~nda bulunırı")(' . .., . 
tan menetmeğe ka)kı.ştılar. ,... 

/1." • rupa işlerine kar mamak. 
8
, 

.mpada olup bitenlere kaı:ışı k ~ 
yıtsıız kalmak. İşte infiratçılığ'lY 
y-0lu bu idi. Fakot infırat.çılık iı_ 
:-ada da kalmadı. AıınerikaYı 'j-;: 
keri hazıriıkta bulunmaktaP ~ ~ 
tlooydu. Bu, esasen lnfiratçı!ıP 
ta:bıi bi., ll'<'licesi~·di. AJnef~ 
lehlıkede değildi. Ve m~:.'wı 
1ı4>1kalarının ı:ş1nc karf.'lına°btt 
tehlike gelme;l <ie asla yakıJ' rt• 
iş değildi; o halele askeri h•ı,,. 
lıkta bulunmanın ne milnaı;ı vııı• 
dı? Bu i1azırlık Amerikanın~ I" 
niyetini kuvvetlendirmek ~J 
dursun, tersine olarak, b 
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devletltr bunu bir kı.şkırtırr'3 :ti 
yabileceklerinden tehlikeli ~ 
elurtlu. Pasifıkte Guam aclıa>' , 
tahkimi için genelkwıınay tar•, 
fından vakıalarla meclise y•fı,. 
lan t""1<1iCin infiratç•larca. 'i>'ırı'. 
l!runası buna bir örnektir· ıııJ 
arn adası Ycıkohama'dan ı.350 ifl' 
uzaklığında ve Japonya ile g 110 
silecek bir haı'Pte Ameriklı11 4ıt 
işlerine çok yarıyacak bir eC~ejl 
Ge!!i!Ikurma~ bu adaİıın stı;~rtı~ 
öneminl kavramıs w bu 11:ı:ı.•r 
tahkimi lçin hüktlmet tara!"·~ • 
sık s"ık meclise tekliıfler getif 
mişti. ~ış-

Bu teklifler dalma Japon).ş!l ~i 
kırlınak gibi bir netice .~;;,. 
düşüncesine dayanarak l~&•l 

(Devamı 3 ilncü sıı~"-./' ---- -~ 
,..,,..-8-i ri !"i.%i·"D~EQaJı 
_repımız11 ~ 

Beşiktaş Postah~
nesinin telefonu 
Bir ahbabrmız anlattı' 130<' 
•Pazar gürıü ı::~ii<laŞ P0'iııtıJ1· 

sıne telefon Phnek üzere g çl" 
Bcoi müvezzi ve m~ıırıar~ eı"' 

dl' 
lıstıkları bir odaya ai•P ket' 13'' 
vis teletcmıarınt 0öjterdi~~~· tılf 
şiktas gibi ı~ı çok. bOY" ~·' 
merkezde halk için ned:.; f11~· 
te-lefon bulunınasın? yer bir tC.
sait olduğu halde neden 
lefon köşkü yapıım;ısı.n?> 3Ut"' 

SON TELGRAF -la Bu 'f~~g~ 
rin cevaplarmı pos • ıtlefP"'-
Telefon Müdürlüğünden 
la beklerlz.• 



Bulgariıtan, lngiltere ve 
Am~rikaya harp ilin et
ti - Ankaradakİ lngiliz 
sefiri Suriyeye gitti -
Uzak,arktaki son 24 sa· 
atlik harp vaziyeti. 

I (Bu ya7.ın..ıı metınıerı AtıaOODl 
Ajll.llSI billlenlerirıdeı:ı ahnm.ıııtırı 

Telhiı eden: Muammer Alatur j 
Buıg<.r Başvck.ıli Filof dün 

Sobı an) ada Bulgar;st&nın İngil.. 
tt-ra ve Amcrikaya harp ilan et -
ı.ğ.ni bdd:rnıı.ştir. 

Filoı: nutkunda bilh86.>a de -
.m.~~:r ki: 

• - Bulgar~taıı üçlü paktı im
za. ederken giriı;tiği taahhütleri 
yu "'c gchrme:k içın harbe gir -
mışt r Filhak•ka ·bu paktın üçün -
cu· maddesı mucıbin.ce paktı im.. 
za eden devletler, pakt imza e
d •. dıği tarıhtv harbe girmemiş o
l<ın devletlerrlcn biri tara(ından 
{lakta dahıt bir devlete taa1.TU2: 
..ct .. ıUgı takdirde bu devlete kıa. 
yıtsız ve ~al'lısliZ ol:.rak rktısadi, 

~ıyasi ve aııkeri yardmıda bul'Un
ma': mecburiyet;;;d<dırler. 

Hit1er ve Mu.>olin, tarafından 
My;rnen nutukları işıitiğini, <bu 
ıki şd Amerikanın bir.;ok taar _ 
rw.ia.rına ut:radıklart için Ame. 
rıkan :wnfodcrasvonu ile müna.. 
sch~!lerrni keıerek harp halı :tan 
etmek meC'burıycti nde kaldık -
!arını söylom · !erdir. Bu şartlar 
altmdıa Bul,garıstan •hükiımeti, 

en·elki 12 llkkanun günü, Ame.. 
r1·~ ıle diplomatik münasm>et • 
!erıni keserek Amerika \'e ınüt • 
te!J' İngiltere ire harp halinde 
bu;unduğımu ilan etmeğe karar 
\•ernıiştir .• 
' B'l nutuk meb'ı.ıslar tara(ından 1 
şırıddle alkışlanmış ve Miliver 
de\". _,Jer! lehinde tez3hüratl<ı. tıu. 
lur.;.ılmt.ı:"tur. 

İNGiLTER'ENiN AA'KARA 
F.LÇfSİ SURİY'EYE GİTTİ 

Lon<lnı mılli radyosu, İngille -
iteır~n Türklye büyük elçisi K. 
H uge:ı.-en'in Toros trc-ni ile An. 
kaı.ıdan Suriyoye harcekt etti_ 
il''n' b' ld:rmiştrı. 

Du seyahati!\ sebobi ve büyüılc 
el" rı:n gittiı,li yer ıfşa ecUme. 
m~». t<'dir. 

Ar>karadakli ecnElb1 mlll/filler, 
bu ;~yahatin Rusya, L'bya ve U. 
2ak •arkta ki son olayla ilgili ol
dı.aituııu hıbmin l'Cii)'Clrlar. 

BJyilk elçinin bir haftadan l!V. 
\'<·l Ankaraya dö~ beklen. 
lne'ktcdir. 

B!n İTALYAN KRUVAZÖRÜ 
BATIBILDI 

Orta Akdf"ırizde bir İtalyan 
U<-ruvazöriin.ün battığı ve bil" dl
gerinın hasnra uğradığı Lon • 
dradan bildirilme ki< dir. 

UZAKŞARKTA 

Uzıııkışaıtk deniz mu'harebele.rin. 
de, Japon askeri mütduıssısl:ırı 
Paslfkte batırıl'<ln, ağır hasara uğ
ra ıı:an veya yakalanan İngili2 

\"e Amerikan gemilerinin tonili. 
toc~ ~" 140,000 kadar tıı;hmin et.. 
mek:edirler. 

Beıı zırhlı, bir tan·are gemisi, 
bir denizaltı, üç kü.çfrk harp ~ 
m·;; •. ki vapur mulıakka!t ~uret. 
te, hır tayyare ı:emisi de muhte.. 
mel olarak batırılmıştır. 

Bundan başka dört zwhlı, dört 
blrinci sınıf kruvazör, bi.r deniz. 
altı \'~ küçük gemlicr hasara uğ. 
ratıimıştır. 

Japon zayatına geliru:e, Japon 
sözcüsü bir mayin tarayıcı ge • 
•mısin;n battığını, hafif bir k>ru • 
Va.zörle dğer bi.r mayin tarayıcı 
fl<ıınisınin hasara uğradığını söy. 
leıniş tir. 

İngiliz kayna!danna göre, Fe. 
lumcnk Uindistanıııa mensup 
d<-n 'zaltı gemlierl -cenubi Siyam 
kıyıları açıklanı~-:l'a dört Japon 
nak!lycı gcmi$ini batırmıştır. üç 
b:ndcn fazla Japon askeri boğul
:ınuştLır. 

Amerikan laaynalarıkna l(Öl'e', 

Vaıre adası önlerinde !bir Japon 
~ruvazörü ile bir destroyer batı. 
rılmıştır. 

ARlZONA ZIRHLISI 
BATIRILMIŞ 

Tokyvdan bildirildiJ:~ine göre, 
l:ıa,·ay adalarına 1<zı.nıı yapılan 
lıarE'keticrde Amerikanın Arizona 
<ırhl:sı da batırılmı~tır. 

Bu zınılt 1915 de yapılm!§ ve 
sonradan yani lerımi.~llr. 32 ıı>in 
tonluk olan zu'hlının 12 tane 35 6 . . . 
"antımetrc, 32 tancı de muhtelif 
topları ve 1365 k4i mürettebatı 
Va tdı. 

KARA HAREKATINA 
GELİNCE 

s'Japonl:rr Filipinde ManiLa üs. 
unün bulnduğu Luzon adasının 

lrıuJıtelif rerlcrine askerler çıkar· 
:;11• a d:Yam cıtmektedirler. Bu ıı
ıtnın şımal dogu ''e şimal mfu1" 

tehasına da Japonlar paraşütçü-
1-et- indirmişlerdir. Adadaki Ame. 
rtkan kuvvetleri ile miıstevliler 
arasmda çarpışmalar devam et. 
mektroir. Bir kesimde karaya çı
kan Japon kuvvetleri yok edil. 
miştir. 

Malezyaya gelince, buradaki 
harekat henüz mühim bir inkişaf 
göstermemiştir. Katabahru cenu. 
bunda Japonlar durdur~tur. 
Kra berzahında Japon kısım kül
lisi ~iddetle bombarchrr.an edil.. 
rr.iştir. 

Honk Kong cepht!Sine gelince, 
·burada J aponl&r.ın ileri İngiliz 
rneziler!ne girdikleri anlB.ŞJlmak· 
tadır. Bu cephede Japonlara karşı 
harekata geçen Çinlilerin terak· 
ki kaydetmekte ol<lukları bildiri.!.. 
mektedir. Japonlar acele takviye 
kuvvetleri getirmek zorunda kal
mışlardır. Hong Kong karşısında 
Ko\"lon Yarımadası müntehasın
da Kovlon şehri zapt.edilmiştir. 

Japonlar şimdi doğrudan doğru
ya Hong Korıg·~ taamııza hazırla. 
nıyorlar. 

AMERİKADA ASKERLİK 
HİZMETİ GENİŞLETİLİYOR 

Amerikan kongresine verilen 
bir kanun layihasına göre, 18 ya· 
~ından 64 yaşına kadar bütün er. 
kekler hususi bir faaliyet siste. 
ıınine tabi tutulacaklardır. 19 ya
şından 45 yaşına katlar olan er. 
kekler de askerlik iüzmetine tabi 
tutulacaklardır. 

RUS İLERLEYİŞi HAKKINDA 
BERLİNIN MÜTALEASI 

Alman D.N.B. ajansı, Bertin 
mahfillerinin, Alman kıt'alannın 
ımahalli şartların icap ettirdiği ta
biye hareketlerini, Sovyetlerin 
parl:ık zaferler şı·klinde göster
ımelerini hiç de hayretle karşıla
ımadıklarım bildirmektedir. AJ.. 
man kıt'aları kış için en eke?rişli 
stratejik mevkileri tutmaktadır· 
lar. Bu te<lbirler de, cephıede ile
riye ve geriye bazı hareketleri 
kap ettirmekteJir. Tabiye icabı 
olarak cephede yapılan gerile
meler bir rica'at hareketi değildir. 

AKDENİZDE BİR 
tNGİLlZ MUVAFFAKİYETİ 

İnıgihz amirallik dairesi, ayın 
13 ünde orta Akden!zde yapılan 
hi.r gece muharebesi hakkında 

gelen raporları neıızetm!ştır. Bu. 
na göre, bu gece muharebesinde 
bir İtalyan kruv:ızörü hatı.rılmış, 
bir diğeri de hasara uğratılmış • 
tır. Bir İlalyan l?rpidosu d:a ciddi 
hasara u<tr&mı.ştır, bir lotpidtJbot 
otomobil batırıl.•mştır. 

İngilız anııbripleri taarruza 
g"l:tiktcn sonra, :.ki •kru'Va'ZÖre isa.. 
betler o\mı.ıştur. 

Başta giden itruvazör, ı;iddet. 
le yatmıya başlamış ve sonra da 
havaya uçmwıtur. Öteki knıva. 
zör, son dda olarak görilldüğü 
zaman pcıpa ından prm·asına ka. 
dar ateş i;;inde ıdi. 

PARİSTE 100 KİŞİ KURŞUNA 
DİZİLECEK 

Vşiden bldiı·ildiğine göre, Pa. 
rıste bugün ncş:<:dilecek bir AL. 
man tebliğinde şöyle den!lmek • 
tedir. İşgal kuvvetler.ine ya.pılan 
taarruz üzerine ;,şgal altındaki top. 
rakl-arda bulunan Ya-hud.ler bir 
milyar frank verce, kler, birçok 
kimseler .~arka gönderilecek, su. 
ikastcilerle temasta bulunan 100 
komünist ve an~rştst k\U'Ş'uına dl.. 
zilccektir. 

Luzon adası 
(1 mel Sahl!eden Devom) 

lan ilk Japon taarruzunda 20 Ja. 
p<>n tayyare:sil\in düşürü!di.i;ğü 
;mlaşılamştır. 

Luzon adasına yüzlerce para • 
5ütçü inmiştir. Bunlarcl:ın bir Itıır 
mı öldürülmüş, bir kısmı esir e
dikniştır. Bütün Japon paraşüt.. 
cülerinin yanında, ihtimal rnn • 
gın çıkarmak lç.n petrol tcn;,ke
leri bulunuyordu. 

Manilaya vıı.pı!"n hava taarru
zunda öl~nler yüzden fazladır. 

. . .- . ... . . ,. 
Kurban BayrMnında gök. 

lcriımiz için Türk Ha\•a Ku. 
rumuna bil'Ş{!y ayırırken b .. z. 
den yardım istiyen Kurum. 
lardan birine elımiz[ uzalı • 
verir gibi deği~ yarının facL. 
alarını önlemek için girL-şt:. 
ğimiz milli haz1rlanma işle • 
rine iştirak .:den bir fcrdın 
heyecanile hareket etme _ 
liyiz. 

• 
/ngilizlerin el i Singapurdabir 

noktada 
' 

koyduğu Fran
sız vapurları l ngiliz ric'ati 
Liızbon 14 (A.A.) - Son za • 

manlarda İrıgili:z dentz ıkuırvet • 
!eri tarafından el konulan Vişi 
hüküıınetnin deniz kafilesine . 
mensııp olup cenl.IP Afrikası li. ı 
manlarından ·birlre götürülen ge
rn.ilerder. altı tanesin.in. yüz sek. 
sen beş kL5ilik su.bay, yansubay, 
hastabakı.cı ve cknıız · ticaret nam
zedi ta~lerinden mürekkıE.p 

,nüreUeba!ı PortC'Zik bandıralı 

Mousinho n<puru ile Liızıbona ~ 
ge~lerdir. 

L<>ndra, 14 (A.A.) - Şimdi öii
renildiğine göre Pearl Harb-Oura 
geçen Pazar yapılan ilk Sqıcm ota• 
artunında 20 düşman tayyaresi 
dü§üriilnıüştür. 

Singapurda Britanya kuvvetleri 
bir noktada geri çekilmi41-dir. 
Hava çarpışnıalannda muhtemel 
olarak 5 Japon t>ıyy:ıre.,i düşürüL 
müştür. ----Knoks Vaşingtona 

dönüyor Ayni kafileye dahil 500 Fraıı.. 

sızın da yakında bw·aya gel -
mesi belıdrnmelctedi r. 

1 

Buzyelt'ID Ortaşark 
mtımeısıu 

San Dlego, 14 (A.A.) - Amerı.. 
ka Batıri;re Nazırı Albay Knoka, Ha
Yaydan tayyare !le buraya gelmf.ş '-"e 

derhal Va~ıngtona hareket etmi~-tir, 
Mumaileyh, Reis Ruzvelt !.le görtl,>

rnuden h!ç b!.r Ueya.natta bulun.am.ı. 

yacağıru bi.lditml~tir. 

3 -SON TELGRAF- 14 l•d KANl'~ tf.11 

!TMO::t:: OskUdür, Kadı ö 
JAPONLAR Parti Kongreleri 

(B3.1rr.1kalcdcn lıevam) 

cak, belki de 80 • 100 tümen ara
sında yeni yetiştiril.,.,ek Rus or
dulan ilkbaharda taıııamilc ziııde 
olarak Alınanların karşısına çıka
caktır. O vakit mUcadclenlıı geçen 
devrelerdelriııd"lt daha elim ve 
daha kanlı olacağı muhakkaktır. 

(1 ine! Sohl!eden De•-am) 
de beklemektedir .. 

B. Lütfi Aksoy bunJ.an sonra, 
Türk yurttaşmın; tarihte nam ver
menin, iz bırakmanın ancak tesa. 
nüdün son. mertebesine \'atmakla 
kani bulunduj!unu tebarüz ettir
dikten sonra çeı.-redeki bütün 
yurttaşların birbirlerine bağlılik
larıru, birbirlel".nc yaroıımever· 
liklerini şükranla anrr..ş, gençle. 
rin tıeşkillıta faydalı <ılmal:ırı için 
muvaffakiyetle Q&lışıldlğuıı beyım 
ederek: 

.nevretçi, halkçı, !nkılapçı, 13-
yık ve mlihyetçi bir Cumhuriyet 
çocuğu yeti.şt'..rmek ve bu hedefi 
vdt'\·ki canı pahasına da olsa 
hcrşey.n fevkinde tutan y•urd -
da..,lar hazırlamak bizim ıçin bü.. 
yülk bır mefkfırodir. Teşkilatı • 
mızın bu maksatla yaptı.ğı telkin. 
ler, aldığı tcıdbirloerln ya.ratıcı 

neticelerini gör:nekkı bahtiya -
'!'ız. 

Müteakıben dıieklere geı;ı . 
tir. Dikk!Cl' meyanında ~U'r. 

lar da bulunmakta id:: Sıtma mü. 
cadelesinin arttırılm~. om nhyet 
iıımrliği karakol binasının cad -
deye tecavüz etmesi dola~-::sı le 
yukl.rr.ası, Ayazmadan Hareme 
lbir yol açılması, bir <kPZ li5cst le. 
sis olunması, FetJıi p~ orman.. 
!arının park haline ifrağı, tram. 
\"ayların vapuru beklemrı;: ve 
vapur bilet iiıcrellcrinm uıcı.ızla. 

tı.lması, Haydar.paşa !ıs..S: önüne 
bir spor sah yaptmlması, 

tramvay seferl'erinin daha mun. 
ta.zam yapıiması. 

Bu dileklerin yapılması içın 

teışcbbiislere geçilmesi yeni idare 
he,·etlne havale olunmuştur . 

Londra, 14 (A.A.) - •B.B.C.• 
B. Runelt'in Orta Şark mümessili 
Burik Kahireye ,·asıl olmuştur. 

Gece hastaya 
gitmeyen doktorlar 

Alm:ı.n - Rus cephesinde vazi
yet bu ka~ık ,.e içinden çılal
ma'.Z iddialar içinde~·ken milletleri 
umumiyetle boğazhoiaza acti:ren 
Doğu Asyıısı harbine geli.tH!e Ja. 
ponlar da ilk baskındaki yıldırım 
hızını kaybetmişlerdir. Fakat, 
heniiz İngiliz '"Amerikan nıüda· 
faası her tarafta istenildiği şekil
de vo isto-nildiği kadar unlanma.. 
mıştır. İngifülcr eldeki ktıv,·cıtler· 
le Aınerikaııın takviye kuV\·etleri 
gündermeslne kadar Sinı:apuru 
elde tutabildikleri \'e malczyadan 
Birmany3.ya geçllıncsine mani .,. 
labildiklcri takdirde vaziyeti kur. 
Ll.rına.k Japonya için de pdt ko
lay olınıyaeak ''e bi !hassa Ameri0 

kan donarunası Pasifik'e veli~tik.. 
t..n, yeni Ame.rikan hava kuvvet
leri Pasifik'de elı'e kalan ililere 
ve adalara yttlestikten ve Sovyel· 
ler de nornıal yolıı girip Japımla
ra lıarp ililn ettikte-n sonTa hu 
Doğan Giinf'<Ş İmparatorluğunun 
başladığım lıltirmesi de bir ha)·li 
gil ç 1 eş"<'ektir. 

Crl>nçloerde ycrleşnı~ini ıste.. 

dr.~imiz \"e bu u~da e~k saııf 
ett.iğ;miıı; c'.:het, )°""; ne;lin fe.. 
ragate, fcdakarl•ğa alışması ve 
cilhan iiızcı-.ııJe ~ağlanı dımnanın 
ancak bu maflıumlara davan • 
makta, milli ve o:lıljki sa!Abetle 
keıbil olacağını anlamasıdır• de _ 
miştır. 

Bımdan sonra yeıı.ı ıdare he.. 
yeti seçimne geç!rnlş ve B. Lfılfı 
Aksoy, Reşat Kanyar, Şefik Boğ
rar, Macit Oktar, Vahdet, Şemsi 
ve .Mümtaz intlıhııop olunarırk çok 
sami.mi bir aıle t~!.m tısı halın. 
de geçen ko~eye son verilmrş. 
tir 

Kad!\cö7 Parti. :{ongrest bu sabah 
saat 10 da kalaboık bir hal:;.ı., i;tı.. 
rak:;rle loplaınnu;;lır. Topl=tıda p.., 
ti Vl!Aye>l İdare Hey«tı Rcls! a 
Reşat Mlınarog!u ıla h3ı:ı:r bulwınıt-. 
tur. İQt!maı Kara P•rtl Rt'i!I B. Naci 
~'loc&ll açm.ı.ş ve Kon.ıre Reısliğ!r,. 
Pıvlesör B. Falweltın Kerim intihap 
olıınmuşlur. Müteakiben f•aliY"< ,.._ 
poru okunmu~tur 

Darlan'ın verdiği 
rapor 

Londra 14 (A.A) - (B.B.C.) 
Vişi kabinesi. topianmış ve Ami. 
ral Darlan'tn raporunu tetkik et.. 
miştir. Raporda varılan netice 
kabul edilmi§se de bunların ne • 
lerden i:baret olduğu bilinmiyor. 

Harp vaziyeti 
( ı !ncl Sahile<len Devıun) 

İngiliz Boş\1'.iU cn-clki gün söylediği 
nutukta şöyle lt!rafta bulundu.: 

<Libya taarruzu bekledlğ!.,-.iz ne
t!oeyi \•ern~ed.i.t İngiliz Başvekili, 
şilndi yeni ü:nid'..ai Libyadakl orduyu 
lnıllanıuı ktımand•nın değL,m.lş ol
masına bağlamıştır. 

Bu haryte, göıe görünmez kuv\·et
lerin takdirinde italya:n siyasilerinin 
ve askcrlerhı.in en çok .. ıdammş ol. 
duklarma ~üphe yok ıur. Acaba har· 
be yeırt1 karı1an japonya da bu mese
le üZerinde ayni hôı;La)'t yapmamş mı
dı.r7. 

Bl:z japoın siye.silerinin ve asıkc.rle
ri:n.:n de bu işle yanıldıklarını zanıne
dlı,-oruz. Zaten Çuı.';n göze gi><ilı>ınez 

kuwetıerlnl takd:rde blr defa yanıl. 

m.:şlardt. .. 
Alman:ra. jarony& ve it:ıtya artık 

harbi kaz.anmcıya l:3d,1r Amerika """ 
İngillere ile döı·ü.;ecekler ve hiç bi
risi tek başma ·ız.aşmıyacaklaT, Ga. 
rip~ir, ki bu i,e Suı,.·yet. Rusyayı hiç 
ka-rı;;tımuyod:ır. Bizim iikranne gö
re, Okyanuslar ~ırı İngiltere ile A
morikayı yıkmak, senelik bir iş değil, 

ömrü yi.lz yıllık o:acuk d&valardan
d.ır. Harp, güı.e görünmez kuvvc!'k:rb 
takati mesele>ldlr. 

Kürşüdc..n söylenen sözler bir ıni1-
letl bir gaye ctrırlmdo birleştiremiyor. 
Fakat bir top sesi, bir tayyare bom.
bası bu işe bol bol yetiyor. Sovye't 
Rusyanıın içinden ylktlacağ:nı sa.nınış 
olanların sey ını Al:Zh btUr. Ifavay 
Adasına atıları. japon bombası, bütün 
Amerikoyı Bıy Ruzvelt'in etrafında 
blrleştinnlye k~fi geldi. 
Şimdiden sonra dünya 1""11 sahne. 

lerinin hjç birinde zafere \·o sulha 
çabuk ulaştırıcı askeri har<"l«0Uer 
beklenemez, Gôıc götilr..mez kuvvet
lerin takdirinde ölçüleri daha uz1.m 
tutmrı.k mecburiyeti karşısındayız. Bu 
harpten eıiiın<>eeılimrz bir ders te bu.. 
dur, 

Japontar 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

Hepimiz ayni harp içlnöc bulunuyo
ruz. Zamanımızaı en fena kuvvetine 
karşı bcr<tberce urer kaza.nacağız, ya_ 
hut birlikte öleccğI'Z, raka.t benim 
karuı:athn muzaffer olacağımız mer
kezindedir. 

Alman;ra, japanyanın Uz.ak Şarkta 
Sovyetlere karşı cephe açması için 
bu hükümet üzerinde tazyik yapıyor. 
japonya, aylıı.rdaaberi M;ınçuko -
Sovyctlcr hududuna asker yığmak
tadır. lllaamafih bu krtaatın ne kadar 
olduğunu bHmi')"oruz. 

Hit.lerln rahat bi.r kış aeçtrıncsine 
müsaade- etm iyeceıtiz, mütemadl dar
beler inıdkrerek Qeı,.•i.sa makine.sini 
bozacağız. Bizden ba~kası bu.ı:.u ya
pamaz. İl.kbaht"rda ~arruı:a hazır
Lan.tp hazır!.anmadığımı:zı soruyorsu.. 
nu:z. ·Bu taarruz ba,ı!eclı bile. Amerika 
ve İngilte.eden R~syay.ı harp malze
mesi sevki aza!m1y cak, artacaktır. 

B. Ruzvelt. ve B. llull bunu temin et
tiler, \tl.ldivostok yolu kapanmış ol
malda beraber nakliyatta güçlük 
görmüyonız. Sr\ yt't Rıı:y:ı Bri.tanya
~ hiç bir zaman Avr•.ıpanın kara
smd:t bit taarruz .steıncmiştir.> 

B. Litvi.nof, .. '\lmSiDyJnın, İ~p;ınya 
i>-tikametinde bir harbe geçip geç
miyeoeği sualine ce\·aben: •A1man
l::ırtn Sovyet cephesinden başka bir 
yore ad.;.cı· nakl ... tır.cle!:"i imk1nsrz
dır> derr.lştir. 

(1 inci Sahi!eden Devamı 
SIZ edemeyiz!• §Okllndc garip cevap. 
lııT verilmlşt!r. 

Haliç Feneri.n.do otur an \"e adresi 
bizde mahfuz olan bir bay.ın da blr
denbire raha.u.tı.l:uun1.1 ve Ferman 
oj!lu Nikolaki L;mınde bir Rum Dok
toru çaj!rılmı:;sa da Nikolııkl Efendi 
hernodensc milken-er rtcalara. rağ
men bu hastıı;ra g•tm<mlştic!... Mu
lıltte kendisinden başka doktor daı oL 
madığın<ian hasta mü~kül , .. ziy...., 
düşmüş zaıbllaya vMtl şildyet üııerıne 
hakkında takibala ~lın41i.r. 

SON TELGRAF - Çağrılan has. 
taya gitm<mek sW'C'tile vat:xnd~lann 
hayatlarmı istllıkar eden ,.., ayni za
manda mealek şCTC'ti.ni lekeli.yen bu 
kabil doldorlarm cm""1!ne ibret o.1-
mak üzere ~iddetle i4"""C'Ziye ve teş.. 
hlrleri Ulzmıdır. Etibba Oda.>'!ruR n:ı
za.rL dikkatini celbNeriı:, 

Amerika' a uınlirat
çılığın,, il Ası 

(İkinci Sahl!eden Devam) 

neısi haziranına kadar redrl-edildi . 
Meclis ı~-ra rlar karşısında niha.. 
yet geçen haz!randa Guam'ın tah
kimi için kü~ük bir tahsisat ka.. 
bul etti. Fakat bu kısa zaman i. 
çinde tahltlmat yapıl:mıadı~tn • 
dan Guam, hazin bır tecelli ol -
mak üzere, Japonlar taraün.dan 
~gal edilen ilk AmE>rika adası ol
mu.,tur. 

Harp başladıktan sonra ve hele 
Mihver devletl{.'rinin h«lefleri 
açık olarak anlaşıldıktıan so-n<"a • 
dır ki başta Cumhurreisi olmak 
üzere, Amerika yavaş yavaş in.. 
(iratıçılıktan ayrılıyor. 

Japonyanın indird!ğ! ağır rlar
he Amerikanın denlıı: üslerini za. 
rara uğr:ıtmı~ ise, Amcr.kanın 

in.firatçılığıru <ildünn~-tür, Bu 
sakat poltikaya saplı ka 'anakta 
inat eden Lirı.dberg'ler, Ltwis'ler 
ve HOO\-er'ler de Japon daııbesile 
uykudan uyanarak, RtJZVe!l'in etra 
fına tQPlanmaktadırlar. Esasen ha. 
kiki demokrasinın şiarı da bu • 
dur. Şimdi ar' ık infiratçılık öl _ 
mü~tür. Aanerikalılar, Ruzvelt'in 
söylediği gibi, cçocuklarının, em. 
n;vet içinde yaşıya.bil<'cFkleri bir 
dünyıa kunnak için iıaıj),e, gir • 
mişlerdir. Belki ele ·bir dünya ku.. 

rulacaktır. Fakat kurulacak olan 
bu dünyanın ya•am:c:ı için me • 
zara gömülen infüıatçılık bir de
fa daha bortlamamalıdır. 

Gıda maddeleri anbarlarda 
ayrı yerlere konacak 

GııM maddelerinin nakliyat an 
barlarında diğer emval ve eş • 
yalarla .bir arada bulundurul • 
maları Belediyece menedilmi;;tlr. 

Bu kabil mallar .peocere ve ka. 
pıları maüıut ve kiıg:r ıbölme _ 

!erde ayrıca muhafaza oluna _ 
caktır. 

ilk mekteplerde müdürler 
der• dinliyecek 

İlk mekteplerde mii<Illrlıerin 
her haita her muallimin dCTSine 
laakal bir kere girip muallimi 
ve talebeleri diınlameleri ımec _ 

!huri o!ıduğu halda buna bazı iJk 

mekteplerde riayet olumnadığı 
görülerek müdürlerin nazarı dilk. 
kati cefuolunımuştur. 

Bütün bu vaziyetler içinde yine 
Bulgarların harb<-dlşlerlne dö
nünce insaııın hnkikaten hayret 
otm<>mesine lınkruı kalmıyor. E. 
ğer. bu harp ilan edişin arkam>da 
Mihver tazyikinin dışında ba~ 
başka sebrpl.r \'ar ise ona .. sab
san bir diyttej!i.ıniz voktur, fakat, 
sadtte <cbep l\Iihı·erlc birlik oluŞ
sa hala S'>vyct Rıısyaya Hanı ha,rp 
etmemiş bulunan Bıılgıırist.ıma: 

- Bu tel3şa ne hacet .ardı?. 
Dememek eldeıı gclmiv<>r. Çün

kü, Bulgaristanm hM")> ilan edişi 
Bulgarlar Mihvcır zaferine ne ka.. 
dar duacı ohırh>rsa ol!Jtlnlar ne A· 
meri.ka ve İn<riltercvi d<'hşete dü. 
şiiTi\r, ne de Alm~ııya ve Japonya 
kefede bulunduklarındnn fazla bir 
tartı kn~anırlar. llC'rhaldc, Bulg>a· 
ristanın harp ilan etmekte acde 
edişi buf!ilnkü ,·eziyetin sevrini 
deii~tirnıiye asla müessir ohnıya_ 
caihna göre - Avnıpa birliğinin ve 
Mihycr menf,.atlerinin iuplan 
daJılliııde tathild bir hareket . tef. 
siri de Bulgar iktidar mevkiine 
yeni bir ~ey kozaııdırıruyaraktır. 

Bilal-is islerin t~ gitmesi ve de
m<>kTasilerin nilıni 7Rfl'Ti elde et
meleri takdirinde BulııııTManın 

iste1ıiMiai !!İbi k""ilip bicilmesL 
ne, şck'ld<'11 s<"kle sokulmas1na 
daha büYlik bir vesile ve fırsat 

verm'ş olacaktır. 

Huliı.<a, bu harbin bir hwm<iye
ti de Bulg>arisfanda da Almanra
da t:ln. Japonyorla da, şu , . ., bu 
sahat:ln veya cephNle de gii-iildii
ğü gibi idn•I n çıkılmaz, dolam.. 
haçlı ve garip \·aziyetler nrzetm&
sindcdir! 
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B. Lfıtfi Aksoy ş.!dd"C."tle alı~k • 
!anan bu cümlelerat<:len sonra bir 
yJ.llık faaiiyeti.n hulasasını yap.. 
mJ.<;tır. 

Milteak~n d-? Karacaanme<l! 
güzel!cşt'rm~ ccmıy"Ctine, Ha _ 
va Kurumu, Çocukları Es:rgeme 
Kuruma ve Kızılayın Üsküdar 
şubele~ıne t:ı;>d'o:kür e'mi!,;t!.r. 

•- Bizden en büyük yardımı 
c-si.rge."l'liyen en müşkül zanıan -
!anmızda hayırlı elını =almak, 
yardım ve imara muhtaç Ü-;kü -
dal'cla da imar fdalıy. tini y~rat. 
mak sLJl'elile Üsküdarlılara bü • 
yük teveccühlcr;ni lüticdcn A7i'Z 
VaHmiz B. I.i:tfi KıI'd.ara karşı 
dUıYdajumL:.z sonsuız rrü=ettar
l!ğı bir kere daha huzurunuzda 
tebarüz ettrmeği bi.r vecibe bl • 
lirz• cümlclerile Parti namına 
Vali ve Th>l<c<liye R.,.isimıze arzı 

~ükran e ... 111 ~tir 
B. Lı'.ıtf AkYıy Üsküdar kay _ 

makamına da tesekkür ettikten 
sonra rutkunu şu ci.ım!c1erle ve 
alkı.olar arasında bitirm · :r; 
•- Söz1·rı.mi ıkmal e~rken Bü.. 

yük Şcfar.iz, Rc!sicumhurumuz 
<İnönü. ıı-e k.lr~ı yurddaşla.rı • 
mızın duydulkarı bağlılığı, hür. 
met ve muha-bheti sunar ve her 
geçen günün halkım:.za huzur ve 
refah get!rmesinı candan dileriz.• 

Rapor tokmil Azalar 14rafm.d .. 
takdirle karşılanmış ve ittifakla ka
bul olunmuştur. !\Iü~k'ben dilekle.. 
re geçitm!şt!t-. Dll~kla:in lı• .da bu
lune.n Kadtkoyünün c-n mU'ter.a bi.c 
,.,.ıne Mllll Şer İ31n1>l İnl\nünlln bLr 
heykelinin ciik..ll.rnesl arzusu a'kLŞlar 
"'1"asm.ıla kabul edılmişt:<. DlğN di
lekler meyanında şunlar b•uunm:ı.kta 
idl. 
K~öyllnde blr Ktz Lisesinin a

çllrnası, maaş tedi~ tarihleri ruızan 
dikkate al>ruırak ehıl.-trik, lıavagazi 
tahsilatmaı her aym orta!&rında defi. 
ay111 ilk gOnl.f'rirvte )"llPılrr.a·k surf'tile 
halka kolaylıık gi»t-rllmesl, K•dıkö

yünc en modern oir Iiaikt-vl bir..ast 
k:ızandrran Par1! Gt"llcl Sekrel lf~i.. 
~ i'esekkür 00.ilmesi. 

Dil.eklerin ta.kip ve !ırı.l..."ı.ct İdare ite-. 
y..U.-,e h8'-ale edlld kten sonra yııpı. 
brı setimde yeni idare H<'yeı:ne: 

B. N'.-.ci AH Moralı, Profesör Nıya
zi Tev!i.lı: Yükseleo, Ctrnal Cebec~ 
tüccardan Kemsı Erel, Veciht D rc
keto~!u. Reşnt B~kaya U..t.hap oicn~ 
mu tarorr. 

Kartal Kongresi d• d•ln -t 14 te 
yapıl~ \.-e İdare lft'y'oti r:·pGr'J. oku_ 
aı.up k&Oul edildikten so:ıra izhar <"df
lıen dile-kler ve b•.ı ır.e,•and.1 ?ı.'Ialteııt'
nln irr:.ar ed.Umeti, köy yolt1ır11f\~n :-~· 
pılnlıt.sı. biT L!.$.e i"Çılması vesaire gibi. 
t.emenriler yeni İdaf'e Iley't~c 1.>ıra
ktlmı.şlır Buııun =t 14 te de Fotlh 
Ko~i tc>pl~nacakhr. 

NOT: Üsküdar ı,.·e KadLköyür.de. 
b!r )'11 i~inc:ı., Partice b~lan işleri 
yarL"l ynac-n.ğız. 

r-_ Her Akşa"!.: Kudretti San•at Ar ~ 

1 g MUZEYYEN SENAR 1 
K dan mevsimin en çok sevilen K 

f ŞARKI ve TÜ~KÜLERiNi f 
s dinlemeğe geliniz. s 

==S=u=lt.ı.==na=h=m=c=t=Ü=çü=.n=c=ü=S=u=lh=H=u.=I r l - KRA.ı'UANDER TÜRK ORDUSU (Hüseyni türkü) r 
kuk MahkemcsiııJcn: L 2 - SALAHADDİNI EYYUBl filminin enfes şarkıları L 

Tahir ve l\.tehmtl Cafel' \•e Zehra 
ve hlakbuleni:n şayian ve müştert>ken 
muiaı-.arrı! olduk!arL KôçtLlt Ayasot
yada Kaı.:p Sinan tokai.ndn eski 13 ve 
yeni 15 k::>.p.ı ve 14:3 paCta \"e 31 par
sel nwnaralı bir b:l.p hanenm izalci 
şuyuu Zl..fl'.nında Iüruhlu • takarrur e.. 
dt"'rek müzayedeye \·azolunmu:tur. 

Hey'eti wnwniycsintn kıymeti ınu
hammenesi 400 DOrt yüz llrac.;ır. Bl
r.ın.cl e.çık arttırm.ısı 13/1/942 tari
hine mü:::.adif Sah ~unii saat ondan on 
ikiye kodar icra kılmacaktır. Kı;r. 
meli. muhamman.ı= inin yüzde yetmlj 
be§ini bı:MuAu takdirde o gün ihalei 
kal'iyesı )apılac ktır. Bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üz.ere or: gun müddette temdit 
cd>lerek !kinci açık nrıtınnası 23/ !/ 
942 tarihine müstı.dil Currıa günü sa_ 
at ondan on ik!ye k~tdaı icra kılına
cak ve o gün en çok arttu·ana ihale 
edilecektir. 

İpotek sahibi alacak1ılarla dlğer 
alikadarlaorm İ:jbl& ıayr•menkul il• 
zerindeki h:ıklar:nı husu.siy:e faiz ve 
masrafa dair olan iddis.larını c\·rakt 
müsb'.teleriylc on beş rıün içinde 
bild:rmeleri 13zırndır. A':sl halde hak
ları tapu sıc·l'.cr:)1e sabit C>lm.adık~a 

satış bedelinin paylııtmasından hariç 
kalac&ıklardrr. 

l\1ülerc:.kL.n "~cl!er hissedarlara \·e 
tell~liye ve ;r!rır.l senelik taviz bede
li ve ihale pulu ve tapu masrafları 

müşteriyP. aittir, 
Arttırma şartname.! ııbu lllm tari

hinden itibaren rn:ü:l~err.e dhr::ınhn .. 
nesine tiilil;; b.-ı.lınr~.,.t:r. ·ralip oi;ınle
rm kıyrr:eti ınuhaırunenes:nin )'üıde 
yedl bt:\"uğu !lisbet!nıle pc;r ak\"osinl 
h~mlC!'TI o g.;n ve eo; ıat!c İstanbul 
St:1h.:r:ah:r.ettc Tapu b1.r..ac)aln nlt ka
tmda daire! m~hsusıısınd:ı Sultanah .. 
met Üc;Oı:.cil Sı..:1h Huku:.t l\tahkemesi 
B~şk~t'b'.nc 940'~1 sumara ile ınüra-

caallar: il3.n oh.ı:ıur. 940121 

( Üstad S A D E D D i N K A Y N A ~ 1 N ) 

1 Pazar günleri;! ~:d~~MC~EYYEN SENAr'•n j 
L..:iştirakile iÇKİSİZ AiLE MA TİNES 

Bugün TA K Sİ M Sinemasında 
2 b!ytlk we glzeı Ulm birden: 

Yeşil Korsa- BİR BEBEK 
nın Kızı ARANIYOR 

Büyük macera ve cası.>:>luk BABY SANDY ve MESHA 
filmi haftanın en büyuk AUER'un çok güzel ve 

muvafiaki:yeti eğlel'lC'el! komedisi 

.. •••••_• _B_u_~n saat 11 de tenz~il~a~tl~ı~m~a~ti~'~n~e~!!~!!!!!!~ 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Deniz Fabrikaları işçl ıevlr! eczah:ınes"1de 100 lira ilcretıo ~al>it:rılm•k 
üzere b!.r eczacıya. ihtiyaç v::ıırdrr. 

lıteklil~r!n vesikalıı.ı-iyle blrllkte Gölcukte bulwıan Deniz Fabrikaları 
Umımı !llüdilrlüğüoe müracaat etmeleri. <10928> 

Yüksek mühendis mektebi satınalma 
komisyonundan: 

Me!debimize pazorlık usuliyle 20000 kilo et alı1111cak\!.r, Beher kilosunmı 
muhammen bedeli 72,50 kuru' ve ilk teminatı 1153 liradır. Eksiltme 2.1.942 •a. 
at 10 do yapı4ıcaktır. Fazla ır.alumat için Müdüriyete müracaat, (11009) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
İmdh3llla ve gösterece.klerl liyakate göre t.ıkdir edilecek ıatı klt" tornacı. 

tesviyeci, bakır borucu demir bor_ıcu, ..-kUınül<itör tamlrcisl., motöıcü elek .. 
trJt.çi ve ti.ı.rblnci :!lınacaktır. 

Gidip gelme yol masrafl:ırı k nai:cr.ine ait olmak üıere icap eden vesfka?a.
riyle Gölcl"ık Deniz abr ka:...~ı Umum Müdürlü&ltne rr.Uracaat olunm:ısı. 

c10R!iı2• 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Türkçeye çeviren : İSK.ENDEJı F. SERTELLİ 

11aniya, ben Nevyorktan trene bineceğim 
sırada karşıma çıkan Yunanlı antikacı 

Trcr.clen ~>k. j 
Jst.acyon bü!eslllde m('ıtbiş b;.r ka· 

16b>I* \';;.t, Heıires >ıc&.k süt ''e çay 1 
u;.yor 

...,. doldurmuş.. çocuk .r okula g..U.. 
yor .. ameleleı· :fabrikalara koşuoı0ır .. 
onları uz.."\ktan aeyre dalın19ım. 

mı <hı heriı.eo g.b. yaptll<.. biztt ' 
Kampana çalruıy.t bJı';llo.ıdı. 
Tomı;an: 

ıı. •iJ• içtilı .. k•hv•llı ola.·alt da 
knarm~ ""°*la peynlr yedik. 

Tomson Mtasymı saeune be.kh: 
- Yedzye on dalnka vlll', GaT'lp 

!i<~J! BiltUııı bunları on dııki&a içinde 
bi.lirıqıı.. 

Ve güleıtık. ihJYe eıtı! 
- BPıı ornrıiın<le ilk defa olar.ık 

.., daltikad~ kalwaltı ve çay nlwyo
rt;n1. Bl)f yere are:c etmi-şiz:. datın 
Mki:t on üakifta va:k:Umiz var 

'fomson PW'~Ullu yoktı: 

- Ne s~v.imJi bir kMnba. BlJl'.:ıda 
.Amerılııe.nm en guzel, e,, ı.an! IOP!m.. 
Ja.rw.ı 7apan fabrik<tl.lar vMdır Ayni 

:ıamaocla )'alllaçlar da tok ı>hlıl ve 
~l aeytiyelerile m<'!Jl•ur bir yel'<h'r. 

Etraf rm.' l>ak ınd u" 
üüueş iıkı la.brike bae3.öaun ara

S>ndan ba.ıa bakıyor ve ıhıeıa h<!nıhıı
le lsıtıhG ediyordu. 

Bu &trada bUfEOlin otebaf»>da ihti-
1ar sa9eliı bır "'d •. tıh ~i.Jı·dlb.n, 

Bu BııliaJıu siıt de liatnrs.ı.o.12: Jian.iya. 
ben Nevy•J:rJltoın Ulo!'yo~a bhı. .. •ceğfnı 
&Jrada ~r.ı;ına bk , ntıkacı Yunanlı 
çıkrıuştı. İ~te bu id~rır büf-ede (ay içi
yordu. 

Halbuki bm ona on beş siin eoma 
diine<eğuni ve lekh ettiğl labao<lara 
imza koy.ucaglmı vıldetmiftfrın. 

Bu anı..ı.acı Yım nil ı-.,., aeyahal 
e\Uğim tren"' nereye ı><liyor? 

Acab• l>ffi>lll bu lrmc!e bul t>iu-
ır.un fa.r.k)lld ıru? 

Ben bunları dü,ıünurk~. TomEon 
bayrt-tle yüzıını., ooklı. 

- Ne<lm faEla. drılgın.•Kl~ Yokohıa
ma.? Net.er di"!Ontlyfımnı? 

Birdenbıre iıı.endinıe geldhn. 
- Hiç, ded"1'1, kasabanın tok bot 

bir gorü.nllşü var. İŞ<"i admlar sok.ak· 

- Birinci sinyal çalıyor .. - vak.. 
tb:1'1e girelim. 

Hemen billenln heoabmı ıôrdü .. 
İatasy<>r>derı ımıımu.e atladtk. ... 
Soııı kampana. çalıyoı'., 
East-W.1y'<lan ayr~ıyoruz.. 

Tomaon ı-oruyor: 
- Büft;de içtiğirınıı Ut rıekadar 

nE-tfsU, d(>ğil mı? 

- Evet. Cok lıez.ıetılyaı. 
Be.ı MI~ blt!ede görunen ihlıyar 

fa.k:ıllı Yunanlıyı due;UrnLıyorum: 
- Acaba bu &dam kimdir? Bu tren

le t.eaadiJlen mJ yolculuk yapıyor .. 
Yok>a bPni n» ta~tp ıedıyor? 

~ 

l!1İR BAŞKA İSTA TONDA 
NELER OÖllDÜM:? 

AqamOstü gune~ henüz balına • 
fflJ!lb, 

Küç!lk bir iotasyoııa yak1'ıdığımı • 
:tı "yliyn Tomson bLr arohk bana. 
d<!dl ki: 

- Neden çok heyecanJu;mırı? Bana 
k:arşı itim;ıtsız gibi görünüyor ve be
ni de ycık yere tizüyor~u.nuz! HalbUki 
bn sim idn tok iyl şeyl.,,. düıünüyo. 
nun •. İstikl:>alimizi, ve tl.kba1de ku
racnğımız mes'ut yovamııı d~llnilyo
rum. 

- Ben o kadar Jı;ıyalt> kapuıın ve 
yabuz suy .. 0 iısttln ı-ten kısanlar. 
dan değiınn. Suyun • .ıtır.da bazaıı çok 
mtı."lis babkJar, çok •evlmli mabhlk
J:ı:r oldu~'U gibi, muth'ş deniz cana -
varları da vardır, HatU ben küçük,,, 
ken Tokyoda mektepte okumuştum: 
BI• gölde &•zen altı düz bir buharlı 
geminin teknesini hıç umuhnıyan bi~ 
su cımavaı ı parçalamış .. 

(Devamı var) 

B•yoglund;ı İstiklAl cadd<alııde 370 numaralı ' 

BAKER MA~AZASINDA 
Erkek kadın ve çocuklara ınahsua ı 

GABlRO IH[, COVERCOOT ve TREN ~COOT 
Kumaılarından mamtı.J ve her zaman oldutu gibi e.n aıa cinsten 

MIJŞAllBA ve PALTOLARIMIZ 
Muhterem mı.iiterilerin1u emrine Amace bultınmaktadır, 

HOŞA GİDECEK 
EN MAKBUL HEDİYE 

c.\.Jdk z~. ıı 

HER VEROE ARAYINIZ --
Açık it ve 

memuriyetler 
ZongulOOkta Havza ~hek.imliğl 

muktt'lif amele ha•lanekriyle köy 
dispanserleri için 8 adet eczacı ara.. 
maktadrr. Kendilerine 120 - 150 ,.. 
lira aylık ücret bediye olı.macaktw. 
Müracaa-ı müddeti bu ayın 15 inel 
llilnıioe kadaı.ı ... 
ÖdemLı Zıraat Bankaaı 175 lll'a ay. 

lık 1!crelle bir yul<ı l'k elektrik m~ 
Hndisi aJacalttrr. 

Be~iktaşta Yıldmlaki leyli fstan.. 
buı TeJrn.k Okulunun 20 lira asli ma
aşlı bir k:itlpliii münhal bulunmak
"1dır, Talip olaolıı.rın meoıkllr mek
tf'p t\otüch.irlüğÜ!ne müracaat ederek 
ayın 19 mcı Salı güoil lora ed~ 
olan müsabaka lmti!ııınea gicnıt'lerl 
icap etmektedir. 

Universlıe Tıp Fakültesinde ıs lira 
.. ıı m-la bır •!\!llze Menıwlutu> 
münhal lıulunmaldad:r. 

Divrikl demir madenle<; için san. 
at mekteplerinde okunıuo olanların 
ıen:ıı. oluı>ıı<:akları miltea<ld;t ınotör

cil ve dem1rciler aranılrr.aktadır. A
dana Belediyesine .ıoo lira o.ylık üc
retli •Fen İşleri Müdürü> olmak ü
:oere bir •Yükselt l\lühOOdis> ve 140 
lira aylak ücretli bir •Fen Memuru> 
aramtmaktadtr. Sirkecide Kattı-aman 
•de Hantnd;ı c.Trakya Yollan İn
""11 Müıetıiş!igi> vevmiye dörder li.. 
raya kaOOr lh.·ret verilmek üzere on 
adet $0!U1 :lcJınaktadrr 

Devlet ~etcroloJı İşleri Umum 
Müdtirh.iu:ü orta mekte-p ve l.iee me.. 
2unlaı·mda.n 25 tane eri<ek memur a
r4maktadıı· 

ZAYİ - İstant:>-,ı Tıp Fakuıtesin
den 1941 - 1942 yılı öçin aldıjjım pa
IOnlU Aal'ı atim. Yenfsınl oıl;ıc·tun. 

tlar.. e:s«i inin hu'ı~mı.ı yoktur. 
"M87 Nerm•n BETİ."i 

İstanbul Birinci icra me • 
murluğundan: 

'Refahiyede ruza.ya US llr.ı 66 ku
ruş borçlu Relahiyenln Alakılısa kö.. 
yünden J..Iuslafa oglu Şap~al lakabiy
lc m.ruf Recebin mahcu2 olup açık 
arttırma suTetiyle paraya çevrilme
sine karar verilc.n Kasımpaşada Sü
rur! mahallesinin Mevlevihat:ııe cadde.. 
sinde ""ki 38 yeni 48 sayılı vakıflı 
biT taralı Kal)·opi hanesi ve bir tara
fı Sa.niyenin hane bahçesi ve bir 
tarafı baza.n ıfrazen Tanaşa ferng o .. 
lu.na.n maa bançc han~i ve baz.an 
Mevlevihane carJde•iyle mahdut kay
dfll ati.le 157.5 ıira mHttannda maa.. 
bahçe bir bap hane ve halen enkaz 
kütlesi olarak t.avsll ve 3 ehli vukuf 
tarafından 101 lira 50 kuruş kıymet 
takdir edilen maa b:ıhte baııe açık 
arttumaya çıkorılmııs olup 5/1/942 
Pazartesi saat 14 ten 16 ya kadnr ya
pılacak b}rfnci açık arttırmasında 
muhammen kıymeıwı % 75 ini btı·L 
dugu takdirde rnü~terisine satı.ıac~k 
nkst halde en tok 3rtt:r3nın kiahhiı.clü 
baJ<ol kalmak pı;.ile arttırma 10 gün 
te:ndit edilerek 15/11942 tarih.ine 
ra.stlıyan Pe-n;.embe güni.ı ayni saatte 
yapılaook olan lklııcl arttırmas111da 
en f.azliı bctletıe alıcısına. satılacaık
t.r. 

1 - Satış Pt'lln para ıledir. Talip. 
lerln mahcuzun mııhanHn('-Jl kıymeti
n ytizde ye<li bı.ı<;nfu nlsbt1inde pey 
akçes~ veya nlllli bir bankanın bu 
nisbclıe teminat mektubunu ibraz et
meleri ıa2ımdw. 

2 - İpoek sahibi alacak1ılarla di
ğer :ılfıkadarlaırın ve ırlifak hakkı 
sahiplerinin bu gay~lmenkul üzerin
deki haklarml hususiyle fai:ı ve mas.. 
rafa d~ !r olan lddi::ılannı evrakı müs
bjtCılcriyle tarihi iJ:·Jıldan itibaren 15 
&iin içinde dairemize blldirmelidirler. 
Aksi halde tapu 9fcillerih." hakları sa
bll olmadıkça saUş bedelinin paylaı
m:ı:sından hariç kııllrlar. 

3 - Müterakim v-ergi ve e\'kat 
icaresj sotıı bedeHndcn ödenecektir. 

4 - 20 senelik evkar taviz bedeli 
ve tell<l.liye resmi ile ih..'lle karar pul
ları tapu harç ve masrafları müşte... 
rlye aittir. Daha fazla bilgi edlcmek 
istiytwlleı· ·ı:inm neşri t4"r1hinden itı. 
baren dairede açık buluodurulacak 
olan srttırma şartrıames1yle 940/1533 
sayılı dosya:nrıda mevcut vaı'ryed ve 
takdiri kıymet zaptını göı'lıoelerı 111111 
olunur. 9~0/1533 -------

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞı DRAl\I 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

MÜTHİŞ AiLE 
iSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 
Bu ahf:_iam ~a .• t 2 .. : :J rla 

SAADET YUVASI 

Balkan DenizK . , 
Harbini Nasıl aybetfık • 

Dünkü Mühim Maçta! 

iNGILiZLER GALATASAHAYI 4 -1 
YENDiLER. OYUN' INGiLiZLERIN 
HAKiMiYETİ AL TINDA OYNANDI 

14 1. ci kanun 1941 
l8 ou 

1~ 03 

.Ptog ·atı:ı. ve Mt. nJleket 
AyarJ. 
Mu.dk, Rady4) O;tu• 
tracı. 

Saat. 

Orkes-

B 40 Muzik: F""1l l!eytlı. 

!9.30 Memltic.et Saat Ayarı vt AJans 
H~berlcri 

?9.45 Konuşm;-ı. (Ulusal Ekooom.ı ve 
Arthnna Kurumu ad.l'na Ri-

.19,55 

20 15 

20.30 
21.00 

ze J\.feb'usu Fuat Sırnı-en.). 
Müzık: Liszt - Kooçerto, Mi 
bemol (Pi.) 
Kon1t..,.ına (~!eslekler Konu
:;ı.;yor) 

Müzik: Şarkı ve TUrkülcx, 
Zira·aı Takvimi. 

Yıazao: RAIHll YAGIZ No. ~5 ___ _, 

Bir Musevi A verofu batıracağını iddia 
ed~rek hükumete teklifte bulunmuş u 
. Dıger taraftan, bu mağlilbiyM liflpr ara>.nda bilhassa çvk g.ırip 
fizerme Epırdeki Yunan ordusu- bir müracaat de mevcuttı, mti-
nun ve AdnyatU.te..ı:i Yunan li.. racaat şundan ibarF'!i· 
manlarma yapılacak deniz taar- Bir .\fosevi mac~raper<>st, tıazı 
ı-uılarile sıkıştırılması. da mev- · nüfu7.lu insanların delfıletilc ,iJy• 
zuıılııahis oluyordu. Yine bu sıra- le bir fikir ileri sürm•i~tü · 
!arda, lstanbwldan ve Naradan u. - Ben, Averofu '>•.ıhı:oduııu l·· 
çurulan haberlerle Osmanlılaıın manda, uımtr edilickün kola ,c.1 
Akdeni2c münferıt harp gemile- batırabılirim! .. 

Yazan: ADNAN AKIN 

Ankarada dört maç yapbktan 
sonra şehrİ'l71ize gebnış bulun8'J'.I 
profesyonel lngiliz iutl>olcüleri 
dun Fenerbahçe stadında 12 bini 
a.şan bir meraklı kütlesı önünde 
ilk maçhırını Ankarada mağlüp ol
duk farı Galatasar.ıyla yaptılar. 
İng' liz Iu tbolüne susamış bulu
nan seyirci kütlesi daha öğleden 
ıtibaren stadı doldurmıya başla
mıştır. Maç saati yaklaştığı za
man sabır tükenmiş, stad da yü. 
künü alınıştı. Saat 14,20 de ha
kem Mister Loveyin idaresinde 
maç için seremoniye başladılar. 
Evvela İngilizler, onu takiJ:ıt,n de 
Galatasaraylılar halkı selamladı
lar ve kısa bir merasmıden sonra 
miııafirl<'re çiçek ve rozet verildi 
ve takımları kar ı karşıya şöyle 
dıılld11er. 

fngilızler 
Reni - Stewart, Proır - Gibb, 
Povivne, Hurlde - Makgin, Gi
Jüton, Fenton, Wodoort. Wllliam. 

Galatasaray: 
Osman - Salim, Faruk - Eş

fak, Enver, Halil - Gazanfer, 
Mustafa, Gündüz, Arif, Salahat. 
tin. 

ilk hücum İngilizlerde. Ortadan 
açılan bu hücum sağ açık vasıta
sile Galatasaray kalesine kadar 
dayandı. Sol iç daha ilk dakika.. 
dan göze çarpıyor Topu indiriş. 
leri ve eşapel!'ri Galatasaray mü
dafaasını şaşırtıyor. Merkez mu. 
hacim de bu hattı tşlet~r. 

İngilizleri.tı oyunda bir hakimi. / 
yet tesis ettiği görülüyor. Ve sağ
dan açılan bir hücumda kolaylık. J 
la gollük bir vuivete giren mi
safirler bir gol fırsatı da kaçırı
yorlar. Beşinci dakikadan S(1ll]'a 
GalatasarayJ;lıar da bu tazyikten 
kurtuldular. İki açıklan vasıtasile 
hücuma geçtiler. Ortadan yapılan 
bir hücumda da San•kırmızilılar 
:muhakkak denecek bir gol fır. 
satı kaçırdılar. Gündüzün müda
fileri sıyırdıktan sonra attığı şüt 
misafir takım kalecisinin ellerin.. 
de kaldı.' Bunu takip eden bir hü. 
ewn da ofsaytla durdu. 

düzün bir vuruşilc yegane golle. 
rini kazandılar. Bu sayı İngiliz. 
lerde bir kamçı gibi tesir yaııtı. 
Ve derhal kısa paslarla Galatasa
ray kalesim? indilı>r. Galatasaray 
muavin ve müdafaa hatları için 
üç ortayı ve bilhassa sol içi dur
durmak güç oluyordu. Bu arada 
o kadar güzel hareketler oluyor. 
du ki; bize İngiliz futbolünü, fut.
bol iııcelH<l<>rini seyretmek imklı
mnı veriyordu. Son on beş dakika 
!ngilizler taımaımUe hakimdi. Fa. 
kat bir türlü beraberliği bozacak 
golü kaydedemediler. Ve devre 
de 1 _ O Galatasarayın lehine bit. 
ti 

ikinci c:)eovreye İngilizler çok 
canlı başladılar. aİrinci devrede 
bütün enerjilerini ortaya koyan 
San.kımızılılarda yorgunluk ala
metleri l;ıaşgösterdi. Ve tabiatile 
de İngilizlerin tazyiki arttı. 

Çok geçmeden bu tazyik se • 
meıresini verdi. Sağdan kaleye 
kadar inen top sol içe gı. çti. O da 
yağdan kıl çelrer gLbi bir har>e • 
ketle müdafaayı atlatbktan son. 
ra plase bir V'.rruşla ve köşeden 
topu ağlara talktı. Bu suretle maç 
1 • 1 berabcr vaziyete girdı. Ga. 
lata1arayhlar 'bun<lan sonra ta • 
mamile hakimiyeti misafir ta • 
kmna bıraktı. Çünkii muavin hat. 
tında topu tutanak mümkün o -
lamıyordu. Yine ortadan açılan 
bir hücumda soliç topu merkez 
:nuhacime geçlı'di. O da ikinıci İn.. 
giliz golünü kolaylıkla kaydetti. 

İngilizlerin meşhur profesyo • 
nd sağaçlğı t<ıpu artık kolayhk. 
la Galatasaray kaleein<> indiri • 
)'<>MU. 

Bu arada yine lngil'izleri Ga. 
latasaray kalesinde görü)'<>ruz. 
Ve ayaktan ayağa dolaşan top 
havalandıktan sonra sağiçin bir 
kafa vunı:şile üçiin<:ü defa olarak 
Galatasaray ağlarm<ı takıldı. Çok 
geçmeden yi!X" bir hiiıcumda oolı. 
dan Galatasaray kalesine inen 
top korner çizgisnden ve çuıbuk 
gibi bir pasla merkez muılıacime 
gect:i ve sıkı bir ~üt İngiilzlere 
dördüncü golü de ka.zandırdl ve 
maç da bu suretle 4 • 1 İngilizlerin 
gali'biyeti ile neticelendi. 

Hakem otoriterdi. 

İngiliz takuıııoa gelince, ıçle. 
rinde hakikaten güzel oyuncu _ 
!ar var. Takımı sağ açık, sa~iç, 
merkez muhacim ve soliç sürük. 
ô.lyor. Bu oyurcular da o kadar 
g~el hareketler yapıy<ırlardı ki, 
her birisi bir inı:elik ifar! etmek. 
te ve zevk vermelkte idi. 
Galatasaraylılar bir;ıı.ci dev • 

rede bütün enerıileroni ortaya 
koydular. Hücum hattı oyunun 
devam ettiği müddetçe aksadı. t. 
kiııci de'Vrede de yoruldular ve 
bu mağlubi~tte amil o1du. 

14 üncü dakikada sağdan açılan 
bir Galatasaray hücumunda !Op 
ortaya geçti. l.ngiliz kalesı katl§tı. 
Sıkı bir şütün dir(·ği bulduğu 

fakat hafif bir fals~ ile kaleye 
doğru girmekte olduğu görüldü. 
Bu arada kaleci geriye doğru bir 
plonjon yaparak takrmım muhak
kak ve hatta olmuş bir golden 
kurtardı. Oyun bundan sonra mü
tevazin bir şekle girdi. Misafir 
takunın hücum hattındaki yap. 
tığı hareketlerle hakiki birer pro
fesyonel olduklarım tasdik etti.. 
ren üç orta kolaylıkla Galatasa
ray kalesine iniyor ve her d<ılti
ka için biiyük tch likeler yaratı. 
yorlardı. Yalnız kısa paslarla iler
llyen İngilizler bunu kalenin içi
ne kadar denecek bir şekle dök. ı--------------
tükleri için l>u hücumkır neticesiz 
kalıyordu. Galatasaraylılar:n yap
tıkları inişler ise ortada Gündüz 
gtbi aylardanberi antrenman yap. 
mamış bir oyuncunun buhınuşu 

semere vermiyc trani oluyordu. 
30 uncu dakikada Salahattin 

vasıtasile İngiliz kalesine açılan 
bir hücumda top ortaya geçti. 
Kalecinin hatalı bir ç·loşından is.. 
ti!ade eden Galatasaraylılar Gün-

DOKTOR 

Ha~dan Saracoğlu 
Doğum ve Kadın Hastalıklan 

Mütehassısı • 
Cal3loğlu, HiltıJiahmer caddesi, 

P:ınar Apartımanı. Tel. 20189 

Sahlp ve Basmuharrlr! Elem iuet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

r\ ~et. KARABİJ.GIN 
ION Tl:LGJl.AP MATBAA.Si 

21 10 İ\lU'.tJk: Karı~Jk Şarkı ve Tür
k-Uler. 

rini scvketmeok üzere hazırlıklar- Sivil bir şahsın, bahusus bıl 
da bulunduJı.lerı Yunan deniz Mu•evinin bu şekildeki miiraca. 
mahfiJl<:rindc çalkalanan şayialar ati 'le kadar garip j,,. böyle bır 

21.20 Ten.sil: Antıgone (Soplıoc.. 

lt's) Devlet Konservatuarı Tl-
ya!Jo Şubesi Talebeleri ve me
zunlan taraf>nd01J. ReJfaör: 

meydana getirince Bahriye Ne- müra=aatin rc~ml r:nsk,•:nhır tJ 
zaretinin t.amiri çai:mk bitiı'<l'n>k rafından nazarı itibora ahnrn.:'• 
donanmanın Ege denizinde boy ması da o kadar tabii addol,ınma-
göst.erme.çi hakkındaki ısrarları sı lazım gelen bir keyfiyetli. Fa• Kari Eber!. 

22.30 Memlekt't Saat Ayarı ve Ajaııs 
Haberleri, 

22.45 Ankara Sonbahar 'At yanı;• 
larlnın ~ticel.eırJ, ve Ajans 
Spor servisi. 

22 55/23.00 Yarınki 

Kapanıı. 

Askerlik 

Program 

işleri 

Tecil edilmif olan yedelı 
subaylara 

1 

P. 1. Ttim K. askerlik dairesi 
riyasetinden: 

Fatih, Emiııönti, Beyoğlu, Be. 
şiktaş, Bakı~köy, Sarıyer asker. 
li'k şubelcrınde kayıth: 

Muallim ve Adliyede ve sair 
nıaka.ınatta istihdam e<lilerek, 
tecil ve sevkleri tehir edilmiş 

olan yedek subayların kayıtlı ol. 
dukları şı:lbelere iki gün zarfında 
müracaat ederek meunuriyetle • 
rinin tevsiki ilan olımur. 

OOKTOR 

eyzi Ahmet Onaran 
CİLDİYE ~ E xtlHREviYE 

Mtl .l'EHAil81!tl 
(Babı~Lı Ankara caddesi C.agaı.~ 

oğlu Yokuşu Köşe başında No 43 

İstanbul Asliye Bi
rinci Ticaret Mahke
mesinden: 
Alınanyada Verştet ve ŞpU'l'\1.llg 

limited şirketine taa!rlıüıt edil • 
eliği hnlde teslim edilııniyen Gi • 
reson mahsulü oodıığm fiat far. 
kı o!an 533,08 sterlinin Türk pa. 
rasile tutannın tahsiline karar 
verilmesi taleibile Galatada Hav. 
yar hanın<la Sotiryad'is Binder. 
!er aleyhine açüan 935/302 nu • 
maraya kwyıtlı •buhınan davanın 
gıyQ•ben cereyan eden mulıake • 
mcsinde davacı vekili tarafından 
~ürekadan Sotiraki Sotiryadis, 
Vircilos Sotiryadis, Aleksandrı 
Sotiryadise teklif oluınan yemin 
müddeaaleyfhlere ilanen tebliğ 
<"dil\liği hal<le gebiıedi:kleri giibi 
gelmemelerinin makul bir sebe. 
be milistenit olduğunu bildirme
miş olmaalma"göre yeminden ka
çınmıs ve yemin edecekleri va. 
kıaların sabit olmuş sayılmasına 
karar verilmiş cıld'tJ!i.undan mu • 
maileyhlerin 8 gün için-de arzm. 
hal il<? vemin edeceklerini beyan 
ve tav:n olunan 16/2/1942 >pazar. 
tesi saat 14 de maıhkemeve ge
lnelk yeminl Y"pabil!'<'ekl'.'rinin 
ve aksi takdirde kararın kat'ile. 
~erek ana .ııöre eo;as hakkında hü.. 
'küm verHecel(i ıJan olunur. 

935/302 

- ·- ~ ... - _.._ ' 

KuTban Bavramında Türlt 
Hava KUl'umuna yapacağı • 
m12 yardımların tutarı Kı.. 

zılay, Çocuk Esirgem€ Ku • 
ruımu ve Hava Kunımu ara
sında taiısian edliecek ve en 
mübrem memleket ihtiyaç • 
larınoa haTCanıackatır. 

Amirali sıkıştırmıya başlamıştı. kat mutava~sıtların niifuzıt b•• 
Yine denilebilir ki, İmroz deniz teklifin tedkikıni imkan dahilin<' 

harllinden sonra gerek Osmanlı koydurmustu .. 
o~usu, ~~kse Umumi Karar. Nezaret,· teklif sahibinden ,,,.. 
.ı,ıahı o ana kadar maküs giden hat istedi; 
harp taliinin artık döndüğüne - Averofu nasıl batıracak•ın? 
kanaat getirmiş, ve .. Osmanlı Ka- _ Kendime gö~ bir usulle ... 
raragı1hı da Türk Donanma Ku. _ P<.>kala, " halde istediı'!'fııi 
mandanım ikinci bir huruç için yapmakta serbestsin! 
tazyik etmekte kendini gös-IE-1'- Bu hüküm verilince mürıacaat-
mişti. çi gayesini açığa vurdu: . 

Ramiz Bey, Kar~rgıilıı Umumi.. - Fakat bunun için on bin ai· 
den ve aldığı müteaddit ~ifrelerde tın isterim ... 
huruca hazırlaıımas; ve hemen _ işi görm«l<'fl p~in mi ver•· 
Boğazdan çıkma" ihtarlarına kal'- lecck bu para? 
şı cevaplar yeLiştirivı>r, tamirleT- - Tabii .. c;ünkli bUJıunla h.ırı-
le ve ikinci huru01ın daha muvai. keti yapmıya liu.umlu olan vasıt.ıı 
!ak bir neticeye varoırılması için ve malzcmckrı satın alıp ış f(li-
çalışmalarla meşgul ~ld't.ğunu mu- receğim .. 
kabeleten bildiriyor:lu.. ~ Paray1o kendin ted.ırık et.. 

Donanmada da günleı geçtikçe i.!,e nıışla! Muvaffak olduğun t<1~· 
bir sabırsızhk başgösternıişti.. dirdc bu pm ;ıyı fazlası le ödcy 
şimdi !>ütün mürettebat \e subay· ceğiz .. 
lar yeni hurucun zamanını tah- Te&<ik ve mtizaioere bu safhaya 
mlnlerle kestirmiye uğraşıyorlar: girince tc-klif sahibi garip m.ır ' 

- Ne bekliyoruz? Niçin bekli.. caatçi mızıldanarak bu kadar pıı-
yoruz?! İmrozd:ı ilk silleyi yapış. rayı tedarik etrniye kudreti nl• 
tı:rdığlmız düşman donanmasını madığını, yalnız bul<lu~ı w mu-
Mondrostakl üssünde pekfılli bir vaffakiyetlc tatbık edeccğını \es· 
Jı.a.skına uğratabiliriz... tirdiği bir projeyi ileri sürmiı< 

Sözlerile hep bLı mevzu üze. proje etrafında da şu izahat •c'• 
rinde konuşuyorlardı., mişti: 

OSl\olANLI BAHRİYE - f'tojem gayet basit VC' o M· 
NEZARETiNE YAPILAN dar da müessirdir- Burada ıcJa· 

GARiP BİR l\fÜRACAAT! rik edeceğim büytik w köhne :,it 
vapura kömür yükll'ln'ek Mo~· 

Ayni sıralarda, Osmanh Bah
riye Nezaret.in<> bazı garip teklif
ler yepılmıya b laınıştı .. başıbo

zuklar tarafından yapılan bu tek. 1 

drosa götürecı•ğim.. gem;y<' M 
bir ecnebi bayraği mesela ... vu• 
turya bandırası çeke«e im. '{ıı

(Devamı va.r) 

I Hediye Kazanan ar l 
Miiıkiıiatl• bilm~emılli doğru 

halledenler arasmda çekllen kur. 
ada hooiye kazananların lit;te • 
sini neşre devam ediyorurı: 

Birer kıymetli raınan kaza • , 
nanlar: Kasımpasada Zindanar • 
kasında YeniçeşmE İıbadullah so.. 
kağında 49 mıınarada Hayrettin 
Öztek, Çar~ı.kapıda Siııanpaşa 

medresesinde 3 No. da B. Faik ö. 
zunsuz, Haydarpaı;a liısesi tale • 
belerinden B. Baha<'dlclin U1usay, 
Şi~lide Sabire hanım aıpartııma 
nında mukim Bayan Sabire, BU.. 
yükdercde 30 uncu ilk mektep 
4 üııcü sınn talebelerinden 19'7 
numaralı Ya~:ı.r .. Beyazıtta Vefa 
lisesi € ıncı sınıf A ş.ullıesi tale • 
beterinden 376 Riiat Özkaya, 
Şch2adE!ba,,-'lda Kovacılar cad • 
d€19inde 122 nımıarada B. Suat 
Tümer, Çt•mlberlitaşta Yeniçe • 
riler caddesinde •Kardeşler kun. 
dıra mağaza5ı> nda B N.uri A • 
mtian elik B. Halil Uray, Aksa. 

rayda 64 ünoô. ılk meıktep 5 inci 
sın rf 1 B ~ulb€sınde 708 numa • 

han~de B. Alfıeddın Savaıı. 
Bırcr yazı kalemi akızananlat: 
Em:rgan orta mekh!l>i ı inC1 

sınıf A Şü'l>esi talebderın<len ;!.<ı:l 
!lumaralı Bayan Selma Büktl 
Sultanahmette Kapıağası maha.l
lcsi Mın.tafapaşa srurnk 27 n<• • 
marada Bayan Nu~hayat, BakII• 
köyünde Yenimalıallro ~ ·ne 
sokaı.ta 34 numaralı hane<]( J3 
Necdet Era'' Kurtulıı •· Tuzcıı 
sokağında 16 numaralı hanede e. 

ı_:::r.::_ınanç. . -~~~·amı ı·a1' • 

İst:'\.nbul Asliye DOrdıjncü TJ tı 
Mah.,mesinden 41/163 

İ'tanbuı Vakıilar Başmtidüı1Uğ~ 
vekili A'!. Rifat _Ay;;:en tara 1da9 
Cerrabpaşuda Hııbyar ırıahaJl ı ip
çiler çıkmazında. 19 s~ yılı C\.dt utl>" 
ran Hakkı aleyhine 572 lir<.ı 45 ltı .... 
ruşun tahsiline mütedair açılan rf.ı .. 
vnnmı n1uhakeın 1 sıra.sınd-.'l gondf' 
rilen da,·etiyeytıı veriler. mcşnıh:tt3 
göre mumaileyh Ho.kkmL~ ikaJl'eı· 
gAhı meçhul old"gu btld rıldiglrıd< 
bu baptaki teblig._.ı~ın Jfınen ıc: ...q 
ra~n muayyen gtiınric m.j,h!cC: 
hazır bulunmama.rü~ sebeb:yl ,1;.ıvB-' 
ya gıyabınızda b.'ıkılrn\Ş ve !'..ılel': 
gıyap knrarwno bir ay müddetle ıt 
li-tine karar verilerek ınuhak•~ 
icr"".' 16/1/942 saat 14 de bırakıl~' b' 
tır. işbu g'YBP karaTlnm tarihi ~ .. 
liğindeıı ltibal'Ell 10 günrlt' ..,., . •c<' 
kında cevap vermeniz v,.. gö ·teı ~ 
muhakeme gUnilnde bilaoale ' Jl 
bll\·ek(1lf' ır.nhkcrn<"cie h~ı.:.i!r o\...ll .. ;~ 
ğmrz takdirde gıyabmıı.da dava r~ ıı'I 
ve intaç edilecektir. Usulün 141 ı; 
maddesine tevfikan tebliğ makaııı~. 
kaim olmak üzere işbu gı:yap ~" ııı. 
r1 bir ay müddetle 1ıebliıi ve !IAıı 0 

nur. (8685) 

r alı B. Fahri ÖzöruıÖ2, Devlet 
Deni.zyolları Hali(: kömür depo • 
larm<h B. Cemal Te21ean, Bcya. 
zıtta Ctmiıuriyet Halk Partisi 
erkek talebe yutdıuııda Tıp Fa. 
kiilte:si talebelerinden B. Tür • 
kan Başy<Urt, Beşiktaş-ta 56 uıcı 

ılk :mektep 4 üreü sınıf A şubesi 
talebelerinden B. Servet Aydmlı, 
Beledi.ye Pi)"'rl-Oti caddesinde 41 
numarada Mehmet Ekemen, 
İstarııbul Üniversitesi Huıkuk Fa. 
kültesi 1 inci sınıf talebererin • 
den 8116 numaralı M. Reşat, KuT. 
tuıluşh Kaytancı sokaJ< 38 nuıma. 
ra<la Bayan 2leılti)"' Cevat, Su!. 

tanahmette tstanbul i11t mektep 

--
l\uml ıssı KHım 

JIJcıf ,,.. 

o. nı•t.ı 
37 

ztutM>I 
1 23 

Yıl 941 Ay 1 VaaatJ 
r.ı.ı.ı.! 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi ' ROMATiZMA 
5 inci sınrf A şubei>irııde 717 uu.. 
maralı B. Yılmaz Sav~ı, Bü • 
yükdere askeri posta 485 Zütıat 
Kipkut, Süme11bank Bakırköy 

bez fabrikasında fakar uıstası B. 
Safa DcnizeT, tl'sküdarda Bağlar. 
haşında Mezarhk burnu 399 nu.. 
ıı~rnda Bayan Lula Yer&malli, 

B. Kanun 
S. D 

718 

VALi • ,, 
Gıın. 

131 
7 '27 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları 

İubıoda günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan 

Derhal Keser 
ısrarla isteyiniz, 

Ü küdarda Tunu1bağında Hacı 
Dmın paı;a sokağında 34 namarah 

14 
PAZAR 

12 09 Öll• 

14 29 İkj11J.1 y ~7 

16 41 ldrpım 1 :ı 00 

18 20 Yalol l 39 

5 30 i.""siı. 
12 49 


