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. LiBYA'DA Milli T asarraf tan Bv.. IOVTBT TBBLIOI LİZBON'A GÖRE 

Gün Ne Anlıyoruz?. Ruslar üç is- Filipin'in italyan asker

Harp sonuna kadar siyasi ve 
askeri tedbirlerimize muva
zi iktısadi tedbirlerimizle 
ayakta durmıya mecburuz 

Maliye Vekili vaziyeti anlatmıştır. Mu
hakkak ki adeta boykot şeklinde bir ta
sarruf şuuru vurguncu üzerinde müessir 
olacak, anormal fiat yükselişleri hayatı 
tazyik etmek gücünü kaybedeceklerdir 

tas?'on daha diğer ada- •-:ri ko~arca 
ger __ ı_'!,_Id_ılar la rı na da ı esı~ edılıyor 
Bazı noktalarda Al· l İngiliz ku'Vvetleri Tob-p a r a ş u t - ruk garbinde man ricatinin bozguna 
döndüğü bildiriliyor 
L0tıdra 15 ( A.A.) - Rus teb. 

li~, Muııkot"11Hn cemı!n.nda ÜÇ 

Mktatıın Ruslar tarafından geri 
alındığı'" bildiriyor. Bu yerler. 
deıı biti Tulanın 50 kilometre ce
nup doğusunda k6! r.. Ozlavaı;a, 
diğeri Verhov, ~Üfıcii.aii de Dub
na i$tasyonl«ndır. 

Doııeçte ık Ruslar, rik...ı de. 
ğer ilerleı,ı~ıe .. y~lardır-

Ç Ü 1 e r i n d •. mütemadiyen ilerliyor 
Londra, 15 (A.A.) - To.nklarla 

---·---
Japonların Birmanya 
hududunu geçmiş ol
maları Amerikada 

endişe uyandırdı 
Lbbon, 15 (A.A.) - Birleşik 

1 

kuvvetleııdirileu İngili-ı, Yeni Ze. 
landa ve Hint kuvvetlCl'i 'fobruk 
garbinde ~ölde müterııadyicn il~i 
;ı-iirüyüsiine deuoı etmektedir. 

Dö.n gece kuvveth:rimiz Aero.o 
nıa yakınında 800 l\lihver ;,Skrri 
esir etmiştir. İtalyan kıt'nları ko. 
layea esir edilebilmekte iso de 
Rommel kuvvetleri esir olmamak 

(Devdn11 3 ünru Sahifc-rlel ___ ,,_ 

l Postahane den 

-·=======================:=;;;::;;; 
Süt müstahsilleri Ticaret 

Vekiletine müracaat ettiler 

Toprak Mahsulleri Ofisi, ineklere 
kati yem vermediğinden şehrin 

sütsüz kalabileceğini bildirdiler! 
Mlatabılller yemllll .maddeler ltel oldap 
halile ıatızamıızllktıa flkiyet ediyorlar 

HaJklll ıbttyaelaril le ~'-ım!yetıe 

~! plan Üsküdar Ka.ıaaı Puı1i 1 
Re.shgı nluh.ıtln lfl)~r, li:in ık faali- j 
yetıe çahşn~tad'?T, ÜskUd&rda .IOQ 

bir .,ıı ı<.;c. Wı.<Je btıJ.O)lJ1~n işler; CV\.f'l

ki gün ıoplan:ı.n Parti Kaza Kangre. ı· 
•inde Ri< B. Liıfl Aksoy taralııııdan 
ek ın.a:n btr r.ıporla aza!ara bildiril
m1~tir. Bu tnPora göre 1..i'aküdırrda bir i 
yılda ŞUI\4Jr yapıluı~tır: 

beyi, rıhtımı. kandılli Revanikb) ~ 
lu da 7apılm1Ştır. Uskıldor - Bcykoız 
7olunda verb>ıll ~:ıat:ı devam edll
m..k!edir, 1İskü~nr İokele meydanı. 
nın; rr.Jhitin coınhhk ve gü:ıclligine 
:J•kıt>r bir ~ı:.ı., olmasını temineıı 
tanalm hattlte'!ne geçilmiş, lha1"6> 
yap>lmaıtrr. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Moskovad1111 gelen haberlerde, 
bazı noktalarda Alıooıılaı~n ric. 
ati bozgu"a döndüğü bildirilmek
tedir. Bilhaıısn bıı hal T'Ula'da 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

1 
Devletlerdt>u gelen habeTler, Jıı. 
ponJarıo Malaka Yarımdasında 
Kra bttuıhına askc.: çıkarmaları.. 
nın ve Birnıanya hududunu geç. 
miş olma.Januın Amerikalıları 
endişeye diişürdllğiinii bildirmek. 
tedir. 

1 çalınan elli 

Semsi P<l~d canu.nkı onı.inuek.1 ı&a... 
hile nıüV:l4.'.l o1:ıu tıhUm ye.nıden inşa 
edilıniş. ~eHn:i_vf\ h.nlk ·Din anu1arı 
Uzeıirıe D<tydt~d.n, Şair Ne. ... iın 1 Seli., 
miyl' caın . Ct·şnır:. Ke-bır, Scl~miye 

iskelesi yolları W.rnoımloıınıış, blr çok 
:;okakları:1 ~. ml1lc:'i .)'8l'Jln11'Ştır. Y?.1-
1nrdanberı harap ve metrük duran A
yaL.mtı yohı, Ve1iet dl ııokağı yapı.l
m.ş. Bey Jc·rbey :ıde Çlnoı K · plfi.ce, 
~TMÜJt'Y S(•kBk);\1·1 Q5e ve ad1 kal. 
dı.n.m .. ,ı tfl"t nş.i t'dı.'!m ;ştir Beyler-

Kısıklı - Kadıkö)·, Dudulluld!y1l>-
llmr'111ıye yolları yapılnnıtır. Üskll
d&nı elektnk ..,_.....,.tı ynpıldıtffidJıı. 

beri oocak y .... z elli bç lımur..l l6mM 
konul~en ya:nr.z son ikt yıl i(1n. 
de iki ytb. yi;n~ llC' "'n)umt l:!mb~ t.a
kılmı~br Du :.ı.retle tpt!daı pcl. 
rol 4\mbaları aı•ık Üsküdar<!:> om
dan kalkmak tiz.credir 

Bugün ıııilli ta~arrııl hafta"nın 
ii~iıucü günündeyiz. Harbin ii~ün. 
tu yılı içiude, billrns,a be~er saa. 
deh ve insanlık için iıkıbeı;ni'l ne 
ulucağı belli olmıyan bn dhan dö
vuşü "'rasında milli tasarruf Türk 
ntiUcti i~in en önemli ve birinci 
ıı,,r~ooe h~yati bir mevzu l'he~ 
ıniyetini almı~tır, 

l'asarruf deyince bunu g~en 
) ıllar i~rnM: Bir yiyip iki nrthr. 
ıııa, etten artmaz dişten artar .. 
şeklinde tefsir ediyorduk Harp 
içinde taı.arruf daha şamil bir du. 
rwu ve anlam olmuştur. Herşey. 
do kay•t•ız ve şart•ız tasarruf da. 
\lanın birtnei ~artıdır. Parada, gi~ 
yecektc-, wr>lda, yiyecekte, her 
türlü iı.tibllik ınadduinde tasar. 
rut Türk devletinin ve Türk mil. ı 
!etinin pw..ıaa. ..ıırıaı.. mttburiye.. 
lındedir. Harp dünya yollarını tı
kamış, >tokları tüketmek ı·oluııa 
girmiş, milletleri keııdi istilı>aL 
leri il" bıışbııga bırıı.knııştır. Har. 
hin sonuna kadür si)·asi ve afoikeri ı 
tedbirlerimize muvazi iktı,adi 
tcdbirlerimiıle a).1kta durmak, 
sağlam durmak, h.ıq>lcn en aı za. 
tarla çıkmak limmdu. Bunun 
için de herşoyin ba~ıoda milli is. 
tihsalde fnami gayret ve fedakar. 
lığı gösterirken her çqit istihlak. 
le dl' atemi tasarruf kıskançlık ve 
hattA hasisliğini giisterıııeliyiz. 
Parayı değ•.,.Jnde tutmak, az har. 
camak, fazlasını gelirli ve en sağ. 
lam vaziyette bulunan devlet tah. 
villeriııe ve tasarruf bonolurına 

Yatırıııak, her hirlii lüksten ko. 
runnıak. mümkün olan giyim 
maddeleri ile idare etmek, her. 
hangi bir mal ve eşya üzerinde 
huluana sebcbiyN vermemek, bit 
dilim daııe~i dahi israf etmemek, 
yiyeceklt ve yakacakta, herşeyde 
tll\ son ölçüsiine kadar titiz bir 
darlık göstermek mecburiyetin. 
deyiz. Ancıı.k bu idrak ve bu titiz. 
lik milli şuur halinde harekatımı. 
ıa rehberlik eder e parnmız kıy. 

metini muhafaza eder, fiatler nor. 
nıale yakın kalır, 'fiirk mah ola. 
•ak aranan bcrşeyi piyasadan le. 
darik mümkün olur, sebepsiz, lü. 
ıunısı;z, icap.ız buhranlar ortadan 
lralkıİr. 
Sayın :\Jıtli)'c Vekili Fuat Ağra. 

h'nıo Ba~•·ekil muhtereaı Refik 
Saydam adın~ haftanın açılıı• mü. 
naselıelile irıtl etliği ııutuk bu ba. 
lıııııdan ne kada .. biiyük bN: anla. 
Yışı ve anlataşı ihtiva etmektedir. 
ller Turk vatandaşı l\lilli Şef İnii
bÜYe lıiitıin itimadile iıai18flo0llj 
olarak bugün<111 sulb ceaoeti Tür. 
kiye hudutlan içi11de rahat ve 
llles'ut )a~arken Fuat Ağralı'nın 
i4aretleriııi bir milli vazife halin. 
de kavı;ur ve onun icaplarına uy. 
IClln hareket tarımı ıhtiyar eder. 
ıe muhakkak ki, Türki)'e barbiıı 
daha ne kadur süreceği billi ol. 
llı•yan karnıılık ,.c uzun yıllara 
lıağlı her türlli saıhası içinde 
lıügunkü kndar rahat. bugiinkü -
~dar mes'ut kalmaktıİ devam e. 
decektir. 

Fuat Ağrah "·\tkunda biihassa 
~ cümle-yi tebaıüt <ili•'""' 
•- İçiındc yaşadıg:u111, s~"""""'!!J 

teeı.ı fiatlertlo tabiı ve aarun <•la. 

Ankaradan 

rak bir ~ükselme tevlit etmi§tir. 
Bunun hakiki ı;ebeplere müstenit 
makul hadlCl' dahilinde kalması 
tabii telakki edilirse de ,ebepsiz 
ve nisbetsiz artışları herkesin el 
birliği yaparak iinleme.;i l;izıın. 

Kütle halinde 
kurşuna dizile
cek Yahudiler 

dı~i:kiki sebebe istinat eden tiaı Vişi h ü k i'ı met i Al
yiik•elişıeri daha ziyade hariçten manya nezdinde te
gelen mamul veya iııtidai madde. 
!erde arıınmalıdır. Dahildeki btih. şebbüslerde bulundu 
lak ve istihsal maddclerinm de LonıJra 15 (A.A.) - İşgal al • 
kı"nen bunlarla alakalı olduğu tındaki Fransada komünıst veya 
aşikardır. Fakat, bunuıı dı~ındaki Jnarşist olmakla Sll'Çlu yüz Ya-
nnormal fiat yükst"klikleri ile mü. hudinin kurşuna dizilecekleri, bu 
eadelc devletin olduğu kadar hal. 
km da va<ifesidir. Tasarruf fikri bölgedeki Yahuriilcrin yüz mil • 
ve şuıtnı halk nıücadel-.inde yer ,,a,. frank \az'lı.nat verec'\>klN·i 

Amerikalılar ayni zamanda, Ja. 
ponlann Luzon adasında Aparri, 
Vigan ve Legaspi noktalarına as. 
ker çıkarmaları neticesinde Fili. 
pinler de miicadelcııin şid~etle 
devam ettiğini kabule mecburdur. • 
hu'. Parasiitçülerden mün-t.kep j 
diğer Japon kuvvetleri, bu takım 
adalarının muhteli( ba~ka nokta. 
Jarında da hareket halin<ledirler. 
Amerika bava moydnnlarmı ka. 
rıştıran ve yerdeki tayyareleri 
tahrip eden Japon lıava akınlan 
durmadan d"vam etmektedir, 

bin liral 
Hırsız on uç bin 

lira ile tuiuldu 
Aydın postanc:n<lc l:.uy ~' b.r 

hıısızlık olmu,.tur. IÇ'incl< kırk 

tane bın liralrk, yirmı tane beş 
yüz lıralık ki cem'an elli bin hra 
bulunan bir posta çantası :ış.n:. 
mı~tır. Zabıta, failin Muhıttin 16o 

minrle bir. olduğun'• ve Gaziantc. 
be firar ettigini tcsbi• etmiştir. 
Muhittin , Gaziantepte saklandı. 

ğı berber Alinin evinde tutulmuş 
ve on üç bin lira ele gr;;irilmi:ı
tir. Mütebaki para araştınlmak. 
tad,r 

tutacak ve önem bulacak tedbir. ve Yahııd'ilerin ~arkta zor hiz • 
!erden biridir, Lüksün tomaıııile wetkre ı:önd<!, leceklerı tayit Amerikanın vı·sı· sefı·rı· 

edilmektedir. Bu tedbırlerin alın. , 

Romanya da 
Amerikaya 
harp ilan etti 

terkedilme.i, israf düşmanlığının arttırıhv••ı, Hrun latih.lftk -..ı.. masına ait Alman kararı dün ak- askerliğe çağrılmadı 
<leleri ii7erinde de ancak ya•.ama şam n~redilmi,ıtl:r. v· · t f '14i d'l b' tJzbur 15 (A.A ı Am..;rikı. k.ay-
ihtiyacının giderilınl'si nisbetindc ışı ara 1 an neşre 1 en ır BUkreş, 15 (A.A.) - Oti· ııomanya nakl rıud. n bıldl.J·J~lf.Atn<ı göre. elr--

beyann me, Alman makamları • h ·ıt·' ı· k dts· ıe h h ı· de • k A " k 'il · B" 'k E'"lsl alı~nri~ edilmesi \C geriye kalan. u u~ ı, en ıv arp a ın . m.r nı;ı şı uYu "' 
ııın latbıkine karar verdiği bu ~u'unduğunıı 8irle~;k Amerika hükü.. Anı aı 1 1h! askerllk hl7"n•llni yap. 

larnı ihınalc te-rkolun111ası ise (Devamı 3 üncü Sahifede) meUne tehliğ etmtştir. r ağa d: \ t edilmenıist • 
hnlk mıieaddesiıulc muhakkak ki :---------------------------------------------
ayrıra ınüts. ir ol•cak tedbirler 1 

~=~~;·::ı~::ı~"::~~~ii:".~~i~~:':ı:: il HARP VA zı· YE rı· ..L 
tir. ~tü~teri bıılaınıvan her m<la r ·i:=== 

Belcd iyen in ismini 
istismar edenler ce

zalandırılınahdır 
11 Kanunucvwl 1041 taırihh gn.. 

zetem zc!c Kas rrpıı da Beledi. 
:;e köı:.Jr 1.Jayı. isu.ı. vcır-ılen bılr 

kömür d<'posunda 'ı.ılK. ı<an§ık, 

toprak!. kömfa ;atıldığınd~n §!. 

1ıayet ediidığini vazınıstık. Bek. 
dryc Rcislığjndcr aldığımız bir r 
mektupta neşriya tımızın nazarı 

dikkate alıııdığı Ye şikayetin ınü. 
1 

:fettişlcrce eheınnıivetlo tedkıkine 
ba~landığı Jı.ildinlmcl<tedir. An.. 
c~k· mcvzııubahls dtponun Bek. 
diyeye a;ı olnı.:ıdığı da ilave olur,. 

ı Devamı 3 MDcu Sa hilede) 
- --o-muhokknk ki değerinden fazla 1 e 

liat bulamıyacaktır, flıı bakımılan 
ad ... ıa bo~kot ~ckıiıuı.- bir ıasnrrur • • Q • n i ç ·• n k y e 1 e rı· ' F"!ıpin'de bir şuuru vurguncu iizerinde de mü. 1 n -MI l 11 - a derii !l;,ikiik yok 
essir olacak ve anormal fiat yük. ;; ,.. 

:~,~~eta~b::::~.~~:~~~r.etı~"~a~; girmek üzere taa rr za g ç '"ler' ~~1r::~iiu~~~?ı:aliye:arb:~ 1 

ha!k.'.:';~raya azami itibar ve iti. bu ha re ketin ehemmiyeti ne i r? l l:e,rmı,de,::pıa7rr<~ıkVUıyg:o~1~1v~•~Lze:aastp~ı···b·;o~lşkagete.-
mat göstermeli ve faıla parasını ~ ., < • 

hiçbir ~ey diişlinmrden, kafa ve c İ İ · İ İ İ ) lerine iohisnr rt:nı ! ·. Havay'dan ta- ı 
zihin yormadan ık•vlet tahville. YAZAN : • S. ES K BU KREŞ A: TAŞ EM L TER ~~ı;:!~yıcı tı t ulr malilmat gelme-

rine, tasarruf bonolarına yatır.. · 
1 

• 1 l'd' !) Alman - Sovy""t Cephesinde: yapmamaktadır. 'Osh.in Rus taarru.ı.- Bırleşik devletlPı- Batı ktyJ6ında. 
ma ı, ~ l'lıne ı ır. d t ı · · Sovyeı orduları kışltk mevzilerine Iaıına ugraınach:k:ça daha Garbe çe- R Jı tl J or u ayynrc erınin gcnış saha.da yap-

b - Parada ve her türlii har. yerl~rnek f:zc:·e c;ckı en Alman ordu- K.ı:ecegine ll:tunal verilemez. Alman QZl Q QTUQ tıkl.ırı kPşit 'faaliyeti devam etmek-

lidüc1ar hn.ütıuın yıkarıın:tl'lrı. de
niz •ııor..ın ıçı tik defa t:ıttılk ('dilen 
halk pliıjl:ırı hareketine devam edil.. 
mlş w 1200 lir lrlolunon pldj &-

!Devamı 3 üncil Salılfede) 

MUSOLİNİ'ye 
suikast hazır· 
lıyan Sırplar 

Dokuz kişi kur
şuna dizilecek 
Londn. 15 (A.A.) - Tı·i<s. 

tede Mıısoliniye karşı bir sui. 
kast tertip e<len u~luların 

muhnkeml'Sİ M>na ermişı:r. 
1 

Alınait karar netıccsindc '1 
Yugoslav kur una dizilu.-k 1 • 
lG Yııgusln da uzun bapi, c.-. 
zasına ça-rpılacaktır. 4 Ki~i 

""ract etmi tir. 

~ong Kong'da 
lngilizler muka
vemet ed· yor 
Lon<lr•, 15 CA ıt) - Şım '..ı Ma

lezyada fng ! ı.z ve El n ki..V t!er 
japon\ı·"'la muha -ebe- t! dev~,.,, v-
şldctctle r: '..!kavt---net etı .tcd '" 
pon~ cı. tdkvQ'e k .1vvc• g'!;Iml l'"'l 
de lngili-'.. ta.yy relerJ ıa lt)n)arın •op... 
lanma ,. er!crint :ımansrz: boınlı.a."'dı

man edi:-r·oı lar 
japonlamı bede!!, Ponang tı<. 

kar~ısındak.i. sahiline HcrlerrıCk.\.. · ll 
maksatla juponlilr, diln 3 defa Pena1 
adasın.."\ tnarruz Nm.lşlcr.-..e dr. Uç <lt'. 

tl>evamı J "r de) 
camada iizon1i tasarruflu davran. ıarına ayak uydur:ır:ı.Jt: ilerliyor. şi. ordula·rı Sovyetler1e harpten değil tcdir. 
malı, hayatını kıh kılına idame maide Volkhov se~r nı g&l aldılar. '8dece büyük taarruılardan vaz. vapur seferleri'----------------------------
edeeek ihtiyaç maddeleri dışında Bu şch!r, Lenlngradın 110 kllometre ge.;m!~lerdir. S<ı.-yotler, Almanya O.. HALK PAR T f S f N İN ÜSKÜDAR 
hiçbir şey almamalıdır.. Cenup Doğusunda ve ayni adı taşıyan 1 zerinde netice almadaın Uzak Şarkta tah dı"t edı"ldı" 

nehir üzıerindedır. _sovyct Şimal ordu.... japcmya ile harp etmek i9temiyor. İ 
c - Emlake şu Ye bu metaa su daha .ıerlıycl>ilme, Lenlngradı Al. Sovyetler için asıl heder. Ayrupadald . . Kazasında yaptığı ve yapacağı şler 

yatırılan her kuru~uu zararlı oL mau çembcl'indcn kurtarması m&rn.. A!man ordularıdır. Şu halde Sovyet- Devlet Demiryolları Idarcsinm- b.a- ı 
duğuna ve bu ~üzden harp so- kiln olabilir. !er Uzak Şarkta harbe bulaşarak ilk.. ı; yolcu h'enleriode tahd:da yapa. 
nunda büyük ıniJh :zararlar vu.. ?tterkez ve Cenup bölgeleı·i:ıde Al- baharda hazıt'ltkh Al.mar;>; or~ularına l cagını y " ,ııı.~:.k. u~v' • Dcnııyolları Vapur b •. , et u·· 
kua gelcceı;:-'İ \'C para sahipleriııin man ordulerı şin1d1 uıun <;ekilmeler (Dtvamı J uncu Sahıfede) İd~re~i de vapur ı;e~~:ı-l~ınde. mu- 1 

1 (Devamı 3 uncu Sııhiiede) ; 

~;;~.:~.~d~r~Üyük zararı göreceği Bakır köyünde Aile Faciası -! Beşllr.ta cinayeti ri n in ten z i 1 i için 
d - Bir yandan vurguneuyu ı 1 l 

!!:i:ıı~~=~·::~;,n!~içr:~::::ı/:~ G b · k ka · Beş:!~~~~ş!!~!1~!aııe. teşebbüslere geçildi 
sarraf fikri ele alımrkeu her mad. en ç l r oc a,• r l s l • sin<le Vişnezade camri lı.arşısın<kı 
dedt- tasarrufun aym zamanda ·kahvecilik yapan 60 yaş:nda Meb. 

milli mukavemeti daha yıllarca b •ı ••zd •• d •• met •Çavuş•u evvel.iti gece bıçak. 
sıkıntısız idame etmek bakımın. nı ta anca l e o ur u la yaralayıp öldüren k .. tlller ya. 
dan birinci faydayı teşkil edeceği kalanmıştır. Bunlar Cavıt ve Tev. 
nazara alıl11tlalı, buna bilhatisa file isminde iki gençtir. 
dikkat edilmelidir. 

Görühiyor ki, milli tasarruf da. 
vası bilhassa bu cihan hercümer. 
ci içinde artık bir nevi milli mu. 
kavemet, az harcama, çok istih. 
sal "tme, çalışma ve sapasağlam 
ayakta kalma davası olmuştur. Bu 
şuurun millet saflarında uyanışı 

ve en bızh şeklini alması bir yan. 
dan milli bünyeyi ~ağlarken hiç 
şiiııhe yok ki, bir yandan da dev. 
lelin gidişini ve durumunu her 
sahada kot kat sağlıy;ı.cak ve ko. 
laylaştıracak en ba~ta tcıluir ola. 
oakttr. 

E1"EM iZZET BENiCE 

Cinayete sebep: Geçimsizlik! 
Baıuı;.oylinde evvelki gece bir 

aile facıası olmuş, Hoban soka. 
ğında 13 numaralı evde oturan 
32 yaşlarında Mehmet Alı ad: nda 
bırı, karısı 28 yaşında Seniliayı 
oldürmiıştiır. Saat dokuz sırala. 
ı ında karı koca arns nda bır mü. 
nakaşa başlamış, Mehmet Alı ta. 
bancasını çekerı>k ~snıhaya ateş 
etm• ·tir. Çıkan kur~un g~11ç k;:ı<].,_ 
nın başına rastlamış ve benıt p::r. 
<;alcınan SPnıh:ı. ricrh~'l ölnıı;..-tür. 
Sıiiı.il sesler. üzerine vetı~<..:n za .. 

bıta, Mehme~ AEy ı yakalamış, 
tahkikata müddeiumumi mua. 
vinleriııden Edıp el koymuştur. 
Ciııayetın bır aile gc~imsizliğin. 
den ilen geldiğı anlaşılmaktadır. 
Dün cc;cdı muayer"' eden aulıye 
doktoru Enver Karan cesrom ılef. 
nine ruhsat ~rm,~tır 

Adli tahkikat dun;,><'~ vakte ka
dar devam etmış. Melımet Alinin 
ıfad•sı alınmış "" bll ailcy. r~kın. 
<lan t:uvyanların !'ıaliımatrr::t mtl-

ıDevamı 3 urH'O S:.ht!ede) 

r 
DÜNKÜ MAÇ 

INGİLIZ HAKEMİ 
LORt Y DE1ıl Ki: 

Fenerliler 3 mu
hakkak golü 
fevkalade çali
ki ile kurtardllar 

1 

j 
(Yazısı 4 ıincü sah.ferle) 

'-====="" 

Bir halk hamamı açılacak, Kısıkh 
Çamlıca yolu asfalt yapılacak 

Şehrınıız sıit mıist.ahıiille"i ce. 
miyetı Ticaret Vckiilet.ine müra. 
caa·t ederek İstanbulda ve meml>e. 
kette hayvan yemi maddeleri çok 
bol olduğu halde Toprak Mahsul. 
lerı Ofiainin; inekkrin gıda lhti
yacını karşılıyacak miktarda ni:k. 
sot denilen unlu k:epok vermecb. 
ğirtı şikayet etmi~lerdir. Şehrimı.. 
zın. hastanclcri'ıı ve çocukların süt 
ihtiyacmı teminle mü.kellef olan 
süt müstahsılleri cemiyeti; •tabi. 
dot. usulile beslenen hayvanla. 
rının gıd=z kaldığını, zayıfla
makta olduklarını da ılavc ederek 1 
dört binden fazla inej!in hem ha. 

yatmı kurtarmak ve hen. de bir 
gün şehrimizıQ sıitsüz kalabilnı« 
tehlikesini önlemek üzere yen 
tevziatınm ıntizamla, bol yapı' 

mas.m Vekiile-t~n rica etmi;ler. 
dir. Müstahsiller ya niksot '"l!'ril.. 
mesini veyahut da hayvan başını 
günde iıki kilo mı"1r unu ~-eya mo. 
sı·r tan<>'• verilm~ini isteme~. 
dirler 

Sor. Telgraf - Ofisin yerıı ~
ziatmıfak, aksnklıklarından arabt
cılar dn ıikayd~idirl<>r. v~kıiletir 
l<u ~i'. :wct'el"i ehcmlr''Yctlc tedlı:it 
ederek b, an C\ ,. ; neticcleııdu. 

mesıni rtca ~) kdz, 
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HALK FiLOZOFU 

Feragate alışmak 

.; ı r·------~------------.,-----------
Yaun: ,~l I 

HÜSE\1N BEH.:::J 

Havagazi 
DERDi! 1 

l:ulda, tra t.ı~ da, C\'d<', h•r 
,>ercl.e, ~ııta.nda~lar, birbirkri. 
De dalım ll) ili ~e;·i WJlÜ)'OLo 

lar: 
•- ~im '.t<lrl~tı .. sJı tıa'11 

ge~:1ni)"or .,unuz! .• 
~- · rııa, oğlanlll ist.t11iği 

;;ıbr.ç Hn 1.,,,? llrl\ ö4e41im.• 
.Bııgfüı artık, ı;e~ııui darlaş. 

mamı.J p :k aı lnsııa '-ardır. 
Çünkü, bcmcıı bütün matlde
ı~r. yüıdc yüz fiot arttırın1ştır. 
Viıu:tsuleyh AIU>alma k:>biU. 
, etbnlzi de )'an :rıınra ka1-
bet ml> ,aziyctteyiı. Hal, biiy. 
le olduğu halele, çok aı\aııepe. 
re t bir ılilşilnce tarzı il<', müt
hi• Wr m afaukllrlık lçi11dc. 
~ r·; .. ıır,ı:ı. cshi itiycı1Jarımı21, 
mırmal zıunan13nn lıeves ,.e 
zt'vlt\eri11\ bırnkl•u•k istani ·ıa. 
rıu. 

Çektiğimiz •Hkıntuun ~arı ,ı 

••, bu sak.at Iikri snlıitt.,.. ileri 
ııeliyor. 

BİR ;,,AAT 

VAZiFE 

l\leklcplcre lıir t.aminı gü11deril. 
mi~. Talebd&<·, m· için 'erilen 
,·azileler, çocukları bir aatten 
faıl• ıncşı:ul ctıniyecckıniş. 

Eilmiy01'117., böyle bk taminı 
l·apmı:ra lfunm \'ar mı?. Çünkü, 
her ak.şam e,;nda rnuntaz..aıııau 

bir aat {alı'.l"bikıı talebe ıaten 
"deal talııbcdir. Iliiyleleri çok de. 
ğildir ki.. ın rak elıni)·diın, unlar, 
daha fa.da c·ıhşıp kcndileriııi yor. 
ıııazU.r .• 

TAHı\N 

ltt.L •ASI 

Hamur tatlılan meuedilince, 
tahan helvası ı;ariiyalı arlınış! 
Fakat, ınillıarck heh·a, en·dce eA 

tırtı7. gıda maddfti idi. Şimdi, o 
dıı lı~ını aldı. gölı.lere tıkıl. Reha 
ekmek )·emcl< lenetlidir aaıma, 

tah:ın hd'I"~ ı da ;:ittik~ li!ks 
madde hal.ine ı;..ı ncc, bilmem, bu 
lezzeti e:.klden olduj;-u gibi, yiııo 
diaıa1':ımızda muhufıua tdeb.k«k 
aniyiz?. 

Tl.1'EKECH.İK 

MESLEGI 

S1>balar için .>aç bonı yok. Ta. 
nesi 1541 )O bulumnuyor. T~e.. 
den yapılıyor, Tt"lleıke ucuz mu?. 

Bn hale göre, bir meslek yeni 
nıe\·ki, ıan ve şeref kdzanıyor. Es. 
kiden tmek«:ye klmşe ebmuni .. 

'et verme.dl. Bugün tenekeci, na.. 
dide , . ., kıymetli bir maddt>.oin ti. 
carctini yapan muteber lıir nttır. 

OTELCİLERls 

VAZiYETi 

Otelrilt>r, ııiba)·et dt>diklerini 
yaptırdılar. Filıtlere zamınedildi. 
Diiuyaru11 ı..ı feyblide .-aziyeti 
içinde, seyahate tıkaıı iaı.anlar 
yok gibi bir şey .. otele kim gt>lip 

kalaok?. 
Menim yrz değil ki, ılialenmek 

içi.ıı otele gideıı olsun .. dolayısile, 
otelciler, {iıtleri arttırmakla kıl. 

dılar. 
AHMET RAUF 

zaruri! 
REŞAT FEYZi 

Lsk.i iti)·at!arınıı:t, ZC\'k ve 
hr,·eslertmiz? .. 

il ıu! 
IJ,111.)ad:ı, kiınde knltlı l'ski 

itiy:ıtlar?. Dünyada ka~ ki~i es
ki uvkini oürii) or, eski heves.. 
!erini utıııin .-diyor~ Ycrı·iiıü 
iuafllannıa çoi:u aile ocağın. 
dan a1rı, ya ntc~ hatlarında, 
~ ı:hııt badu! bo>laruıdatlır. 
Eiz, Jıiıla, e•ki gilnl«i arıyor, 
i!iyatlarıınızı kaybetmemiye 
saiışıyoruz. 
Dünyanın ~iade ı.uhuıduğu 

fniı:alid<! ~ar, en.ette, ha. 
yatnntz ii-,rrindc fe,·kalide a. 
1 i$1t'r ) apacakttt. F.ski itiyatla. 
.rnnızı, zt.~-k \,.e h.e, eskrinıizi 
hir kC11ara bırakalım. Kendi. 
ınitl günün ~artlarına uydura. 
tını.. 

Eiki itiyallara s1msılu sarıla
cacım1z yerde, fedaki"4ılc, fe.. 
rapt ve mahrmniyet!.,... alı.. 
~ahm. B .tı.a ~ıkar 7ol yoktur. 

Kağıthanenin 
imar planı 

Belediyeee Arıkaraya 
gönderildi; Kağıtha
nede neler yapılacak 

K'.ıll•thane cıvarmın ı:nar '\'e 
tanz.m oh::nm~ı :ıak.kı~da Ec ı--
diyece O>ir plan fıazır:anarak Arı. 
karara göndCTilmiştcr. Plılna gö
re K{ı:;ıtba::e d~rı:ı;'n.ın ve sahi
ı:n husus:'i\;:i ıntıJtat~a o:;,.;n .. 
mak .,arllle yeni cla.r ga-ziı:·ılarb 
yapı.lac:a.k ve c:var ağaçland:n • 
!arak or~r.:Jt !ıır saha tı·lire 
?, et iril c -:clrtır. 

K[t5ıthan.eo;.o yen1 lı.r c·v.1.pur 
..skeles:• de in;;a olwıacaktır. Kii
f;ıtha'l~ kii;· · ·tre :mar <'d.loc~k ve 
-Oır •otııl. yr.p:la~ektır 

---o-

Körler konseri 
Körler Ork&-tl"a.s.1 Konseri. dün E

nılııönil Hal!<e' ınde ıııuva.ftak:yell" 
vcrtlm~:.!r. Petde açııruğı ııımaıı Ba,. 
T•n İ<ml"'. pl~anO<IA, < ,j Ilay Şahin de 
rn!ltroton &ıtıcde •i.a.k.\.a dun::ca.kta 
ldl. İ!d. ı:O:.u de • olan Ilay :;ahin 
eine !hıl"1u alarak 

- <Şimdı sı:ıe hiç gi;rroediğim. 
rcn&i..'\i bile ldlmcdlğlm \abialln; !ıa
yalh-ıde caa.laı~a:ı ·~-.:riyle y:ıpUğım 
bir _,-; \.:•ltd.m O'iiy0tı1ın: Bu eser!
.,,. r. ism.. Balıar aarl<:sıdır c!lenginl 
b!lır.edlg.m Bahar pna..ı ... • 

Dedikten seınra cıserL.,i çalıruj şid
detle alla~t:ın.rr. "ltır. Fhn u diğer mü .. 
c~1r p:.rçıılar tak:p etrr/ ~r. 

Zararı oımıyaa itler 
Şehri,ı blrço:C ,...nerlııda ~mWı: 

an:eliyesine ı-asti•.-.;ı:ıız DJ&ünüıı tev .. 
kal!ıdc ir:trlluın.a r,:1.ğmen dahi, imar 
ve in.;n d· rrnB'Tll'}:r. Belkl, bu imar 
ve inşa 4i. bu&Un yapıldığı için biraz 
p<halıya ç:ırıror Nonnal zanıanlar -
eı:a. eyni i~er~ d ha UCUZ~i ır.~ek 
trurr.kUidt.:r. 

D\:.:.~ynuı !evkalıde \-azİye\i ne ka 
dar s(ı~fCcl<?. iı.ı buçuk yılı buldu. 
daha & lılı'!<aç yıl s!lreceğe benzer: 
Sonra ne otac.llc1 Herte7 meçhuıl •. 

Z.rurl oiır.ı,an işleri ~hndilık tehir 
ediyoruz. Zaruri o!anlannt yap:yo • 
na. l'ilkBt, dikkat ed~ıtr 72ru1-i ile 
'Ul'U.o.'i olınıyaLl iyi ayı:ahr:ı. 

BURHAN CEVAT 

Aman dolummaJ•• 
tarllıl eserdir •• 

İ&aabulda !ınar Jıarekc!Jerinin blr 
dü'jmanı vardır: 1.'~rihi c.ser \."Chmi .. 
ııa..,gi eı.kl ~ ..ı •ürmok ist.,...,,U, 
bir t.ıkım ukaL"ılar hep bit· ağ1zdan 

Oi:)Or 

ııır taş, :ruz sene ev• el clik:lmlş ise, 
elbet!e tarlhi bir ~erd:r. Fakat, bdyle 
larıh!e dıkJ!mlş he< taşm utl:ıl< 'o 
muhakkak nuıha1:tns:t. Uztm ~ln-.rı;. 

kl .. B• ~*• i.rtar.!ıu \ela lıic;1>1r 
im.ar hoi:eket;n.1 batı.rmat: .mil.ıc.kun de
ğJdi<. Çur.ku bu şffiTde, lllzamta" 

~F'-J'~a O :T"..C:~ f'1?.1\ tı'.:4h· • a on bln~ 
;eree taş, bıua ve s~1 re ı.:.t.ntı.r. Şehri J 
old:.ı ı.ı gib~ n1 ha!a1.a etrr.ck Uzıımdrr. l 

Gue".eler, 1e11 tıünle<oe bu nok'.a 
1.ı.tOri.rıde durdu1ar. B!r t.t!_yet iş<,> .b~i
umlj. Tarih.l eseı1erc.cn .ı:::r.,gUer:n:n ı 
~n'nı i Jo:.ry1n t. nıt.~1.a~t .u, t. :ng1.!C'l'i· 

n;n -:lı:: 1. k.-yrı:c-tt. en ~ bu1.un .. - ı 
duiuıı.u tcsbit odi;or. 13.ıgım.. ka<'!..r 
bk tak.un du\·a. ı~ , ı.aş, üµi.h ... ~U. 
.moloı y~arına t'ahi. \ ~'ihi cseı.· cl.:'!.nl 
g-a:,.l!".. \ ur~:":.ı~. el silrmı.:d~.ın~z ol l 
=tur. 1 

Tabii. yanl;ş dUJ•.lnee .. Külllsttr t>!t ' 
me&eı~ dii;ü~1UD. B .. nd&.n l i ytlz. ıeı:e 1 
'h-.,,·ı'!t yt;ıL~. Tıırihl eser m.:.d-r ... f 
Asla de:iL IJugün baiap 1 ·.:: il<Wle - l 
ciu'. ~mar .. J;::ymclı ,srfır.,..:. Faha.t. · 
bu ;bina ı.;~L yuı ene ev'('!, hılmcm 
t"l '°'l ,ıSa ta:a!ır1.:.__n yapıldı, diye 
~ ha!az.a edecek :nıylı.'. Kat'iyen .. 
D<rh•l y1k.ır.ak lanm .. 

Sınt:Ln•~.mett~ eski hopi.hlme bi • 
.nası çin nasıl mt -a~ a.ıar. ıntlcad.e- 1 
ıeıe.- ceı'1•YllA ettl~l<ll hatırlarsınız. Bu 
b• a ~ırihi lmi1:, r--tm:ıı1 kıyıı~~ var· 
r. !;. tıc er L ... :: ıı Y1t'- ll"çbir k'.y., 
mc<.. yı:l: • N 'ı.:ıy ı oö:·t du.·a·, bil: 
-kapı •. D·ın ne çıı .. ~h ... Bi_;.y"e ~ k 
gC" 7 \.I" İ•~·1L 1 t' 1Jl.r c;, !:C't He. 
!>t:lıı!>Cihın e•kı alı§•P evleri de t.a.·i· 
ıuu.r. dencbar, Bun1arın çlnck- 80 -
1 D. l:MJ )"1, -evv-el yapı!mış olJ..ııl:ı:ıı. 
ctahi \'a-dır F..;ıki t iı gustcrtyor, eSıd 
l t.u ıı-ulda::? t .:ıt1r1lJr t. ıpyo!'", d·ye, 
yı:.. ıyaca!t ~.i,,J'U•. 

Bu t.ıkd•tde, bC'limiZ. ıstanbul de· 
ae,, b-.ı ichrl oldu.ı:u gii>i t.erit~re!t. 
çelt .. lp ,ı.., eli •·c oır ba ıc .. :rr:rde. 7cnı. 
bir İstanbıı;. telıri kunnalcyız.. Çün· 
kü, uş1, toprağc, h<'r şeyi tarihi kıy_ 
meli haiz olan bu t>eldrye ~ı ıı\ln.ıl· 

mü7<n". 
ifratla t•fr!tl iyi ayırın.ık !Az:m. 

Vaktile, tarihe hürınet etmes.ini bil .. 
mrrr.t;ıer .. Tar'Jıi ~!eri bal<ımsız bı.. 
ra.!ıonı;.ıW'.. Hepsi, o!.re.r harabeye 
dör..rr~üş. Sonra, t 'trtht e3erlcrin n:.u· 
bfa a-.ı ! · U)-a...J<iı- Bu sefer de". her 
Rör( 'ı;tJmUZ ~l eye tarihl eseı· dam· 

l g ·"'l: \."Urduk. 
İk;..s ~ n orW nı bularak, İs.tar.bulu, 

!a:l;ı. k:ılab:ı.lıktan ı.emlzlcmeliy!'-
R. ABIT 

Kebapçılar Ofis· 
ten pidelik 

Un· istediler! 

Lokantacılar cemiyeti 
tcş(bbüse geçti 

Şehcbn:z Lokaııtac•dır ~mi • 
yeti ~inde bir zümre halinde lb~ 
ı 'J nan k.c barw;ıl:ıt ~ Lokantacılıar 
Cem:yeti idare heyetine müracaat 
ederek p!de imaline müsaade e
dilmemesi yüzür.den san'atla:nnı 
;cra cd<-medikler ni ve bu yüz • 
den iş yapaımıyarak mali bir za. 
rurete dü~tüklerini bildirerek 
ker.dikr:ne pide tcm:ni ıçın te • 
ı;cbblislerde bulunmalarını ve hıç 
~lmazsa L?kan ~·cılar Cc-miyeti 
tarafından Olis!cn alınacak un. 
dan pide yaptırııarak kendile • 
r!ne tevzi olunmasını i.tem!ş -
~erdir. 

Bu müracaat Cemiyetçe ala -
~adarlara bildiri:miş, t~cl1büs -
!-ere geçibni.ştir. 

Tefrika .No: 45 
mM>udestr.e t.1f)'1yordtı. bütün ~ücu

dilndekl ku\•vet o bi17iik arzunun 
a.tejlnd.e erhniş ıibl t.iillı bır ı.:yu • 
ı;ı*lukla u;rkcya beıı"""':ycn derin 
bir reha•·eto •ilrülı.lenlyordu. Tcl<fon· 
d31\ uz.:ılı.lapak ıstcn-.cd;ğı için ma • 
saya başını dayadaJ. Tam o 8'\da le.. 
ll"f<>n r:Jüs•lsel blr feryat kopardı.; 
b.lbl imdiye kadllf" du;rmadıgı bir 
h.eyttanla ç:ırpan Rcpt ahlLC)'t .-;çar 
açmaz Nuran~n reci ve muztar'.p se
slle k:lr.,~laı.tt· 

Çıplak Mode 
Yazan: NEZiHE tr.:JHIDDIN ----' 

ne,aı ! 
- Ha;ı:! - ıu..ı. - bu:ı:ı l'JZ'J'11 yok .. 

h•ıı. ~endi Jııu;t.a ır S:Z bana b 
rn.ıt;. ::ı. \"erin.iz k:L... Oray ğro ına.. 
ı:ız:ı hiç ıaıum yok • İcap clil
ğı 2ır.an ban& geu.rsıruı. .. ... 

!' o ıık;am eı'ır.en.dt>.ıı e.· in<> 
donC.ı.ı. Nu~r..a ve anne:une karsı bU· 
&ü.a ;.;u y-.ı..-tığt i7ilıkten sonra h.e-:.:.en 
te~turı-ı y. pı.şm.:ık is\.emıyordıJ. lçl .. 
nb butiln heye< nlann• rağmen bı
raz. t'!mkinU.. biraz sat.arlı olıı:ıyş ça.. 
ı:. ıyordu. Yen:ck yemem~ \'akit 
,geç r :ek ~ ve . na yc""'ek L-:t:arl.a· 
c E\·deJ,:.!lc .• :e 1dr. :e::.n t.el<e{on e. 
ci iJ ctn:.ed ;;• uı. n ı:zı..., sordrı. 

Jilç k .se t.e :e-!ım . et .e .. 
m ı. Şu halde dPır.etı: Şeh.ce Ha
:ıı ın 51h1'"ll yoluna tılrmi.>ti Fa· 
ka.t hastayı .>ermak kCnQ ·~e dilit"l\ 
" r , az fe delil mly ? . .• Şl dzye 1 
k r bek' nin mfıı ızlı-ınA i.ı:ly-
ret ede ek tt'lcro. u açtı Birı.ı on .. 
ra h ,.rn t .ı1 l • y ••ı Sf" i cc\·ap 

\Ctd.o 

- Haıılt'.efenıl! 111LSı\!. 
Uyuyor efenalnı. .. Kilçu!< Ha

d> od;ısıı:ula ... Çallra;rım mı~. 
- 11.y\I' rı.hal'1• olmaruılar ... Ben 

yalnız hııs1"'1ııı vazjyctlni öğre.n:nek 
meuıı,-tıoı. 

- Çuk ~<ıkur lylcedlr efen<Uın. •. 
Ben belı.liyarum., 

- Ö71~ A11abaısmvlııd.ık. .• 
Telefonu t.:ıpayınca kalbinde içli 

bır = duydu ..• Ne olurd·J. Nur.ınıa 
. ,ı lıl!mlı olsoydı! ... Bu gece arlık 

bir dahıı. konuJtll'll< ta milmldi4 de· 
i:'ldl! ... 

Kalbinin içini .arlh bi:r vüıuh.llı 
görüyordu: Ne Şehıme Harumı.n hao.. 
blı!I ne iy. Uk "·c fedakirhk... Hic 
b rı: 

0

\"alzuz ~.;uran... Evet ka1biıule. 
:.ı:tün zeı-relerinde yalııız ve 1alnlz 

Nurar, vardı ... Oau istiyordu.. ÖnUııe 
geçilme: trudretıı , .• ullm bir arzu.,
la onun gen<; ve giııel 'üeudwıü i>
Urortlu... Eski &eve li arkad~ı Seli. 
mın bedbahı. ha.tU'a.sını da unı.ı'tmu.ş--. 
tu rı ~~ m t..1dd tl! 

o undı rgi.o. bı.r .stekle Kın 

- Reşat Bey?~ Si• tl'İs!ni?: Roşat 
Bey! 

- Berum dendim. 
- Gclln!z!. Henıcn b~ze genr . .z Re-

ııı.t Beyl. Anacm-
Sesl ltetll ti. Rept bir çılgm gibi 

hayk>nh. 
• - Anneniz.'!. 

- Oh mülhlo 
Annem .. 

feh\ket. Annem .• 

5es1 t<kıar kesildi. Karşı lsrattakL 
ııkl:ki.n~nin g:ıdp tıkırdılaırı \'e yere 
y$1"n bir \1lcud\in bo#uk gurüHü<ıü .. 

RO}a t 3h!zeyl elinden !ırlattı. He.. 
üz soyunmadığı için lurkaç saniye 

so:ıra kendiiin.L sol~akta buklu. Öte
ye beril'~ k ra!t bir t:ıl<si arııl'ken 
mutemadiyen Ş.şllye doğru yilrü -
yordu. Nlı:ı.yet caddede aşağı doğru 
inen blr aral.>oyı durdurtarak i~ine 
atladı ,,.e U1r rüıglr g!bı Şiş!iye doğ:.. 
ı-u uçtular. Apartımanıu mel'! \'en -

M AHKEMELERD E 

Adli tevhih,Afro'yu cezadan 
ziyade mütenebbih etmişti 
Oıi.a ya9lt, oldukça yalo~Jclt, temiz 

giyinmiş. orta boylu, as:ı ta•·1rl1, \•ak•r 
bir kadındı. lVl:ıhken'.enLD kaprn ö -
11ür.de, nıütt\·f"k:kt: ı?"~ <'.ol~ıycr, srra 
bekliyordu, B:r ara?:.k, y;;.nır..a, .kencil- ı 
sinden lıaylı cer.~ b~ kadın y3kla.ı • 
t~ Tatlı, tetreH? bir Rum şıvesile. 

- ı<.:ı;..rr:cra rr adJ..nı 1\fro, de<lI. 1 

Da.h.:t bck4 yor.s~ ! 
Mı.h< tabı da, ayııi çelrcfıl ' •f7lc 

ce\ .... .ll> verdi: 
- Evet. • Şirr.d~ alacaklar Dciıt • 

li;yor-.ııa. 

- Benim phr .. * bit~1.. Çı\c:\ftea 
dooi!rı.ı Il.cr.;ay..ı ekfecWin? 

- E\-et:. 
- B<kliycy "'" Ber&b:'T ıi<lclim .• 
- 01:.ır • 
~Iahkenenın kapalı bp:sı açtldt. 

ırr n:.;Ubafi~, 
._.__.. 1-i~ıydi Af gır !:. hrrı deı:H. 
K::.ıiı:n, m:hl;.en:C"ye ':.ı·ı.Jı. r.Iunun 

ır.e\·kiiıne geçip ayn:t.a dcrctu. 
Hiikim, cnundeld erıaltı k>r1ştınp 

gö~ gf'7..d.;.rdik.ten sor.ra, söze başladı: 
- !il2. :ct;d ' •tu şupheli oı.,..., kö

pe~.nJ~a bı1 ha tal :~da ~·ı.he ol -
duı!wJu • aktı.nde ı ı olduğu daitt7e 
1-'.nbc:ı ı--en~ech.ğinı? için Ci!Za kanu .. 
r:~ ;.aJ ı.:u.cu ı "desine göre m.ah... 
kemeye \'C!"'l'm 'buh.: lt.:) oı i't~nuz. 

Kad.-:ı. sOu:ı gı.-: •il. 
- :-·c t:.. y • c r.d kLdura-

cağ·nı. Kö~k he keıı b~iyOl' • 
H nL'?:., mi•rlahale ett: 
- SUSunu.z •·o i!ıı!ey!n:z ... M.alı • 1 

k m~. s..z"-• verilecc..k ceza yerine adll 
te\·bllı )'IPlin:tJS:i.lta karar ve.rdl. S~ 
bu kVpejt! b~!C•k··:l, ccıun kudurm.ası l 
vey3 h:ı k ı hır ,.;-ette tı;ı 'le: uına -ıa

Tarlı olJb.'.ııı.e>.1 ;htlm~l' i da.ima göz 

önünde tutaoak ve mtıka:net o:.a""k 
tını.": . .aıc~eıa. kudurduiu anlaşılan 
ki)peginl:ı1 b!r \·cya birkaç .tbryi ısu·ıp 
zarar ,·..-ebilir, hatı.a, kudu.rtıı.bilirdi. 
Hatt.\, bizzat sizi bile ısırnbil!rdi. Bir 
eatıa. bu gibi cilıellere dı~t ve ıtina 
etır.eniz lft.lJ'fI"~dır. Slze1 oezMUZJI\ ye. 
r.:.ne bu tevb:hl yapıyoruz, Ancak, aı .. 
t! 8 ., lter'..s!ııde baıl<a b : .,,ç tııerse
niz, 25 llra para ce~ı \·em-.m tea.h .. 
bilt ediyM rm.ısunuz~ 

- Anl:yamadıın •'•nd·m. 
- Ş 1P.""d ·, si.~c l"':i!f is. ce-.ta:ı.1 \·enn.;. 

yon.ız. Y:ılnı_., a!t1 ~r .ç"nt~e bafıta bir 
suç işler~.,., o &-.ltı.tf) cr.zası.cda.n b:ı.r 1 
ka 25 111' ı da poı ccz1sı ver~k!'! .. 
ıtl:ı... " bul c.dyor ınu~unuz'~ 

Afrn, .,.!mdi 1.Iı!. rıo:-n ~!'il de1•1ek iste .. 
d!ğir.! anl~~.1Ş4.1. 

- E\•et .• Ded~ 1_'-•ı~uı cd'.yorum. 1 
- Hıydı. G1d:r.ı7. ...... 
Alro mahk.e~cden (akh. l!il'ou: !'•'eli 

kon ,ışt~;ıu genç kadı.n'1, ı 
- Kaıc \"aso, dedi. Nt.. reden b~le .. 

yi..T. ki i>en l>u köpek k>•Juracal<~ Bil-

w:r.~ beslerirn. hiç" 1 
G ı-::ç kad:n, 
- B. dm ~"Ucon İra yavnıladı .• 

ded: .. Çoic guze:' ya\.'rıJlar_ St."11 kö. 
peksiz yapa.ma:;ııı .• Al4tım l.ı\r tane· l 
s~n! sana.. 1 

Af.ro, 
- Yook! dedL Tovbe: Bundan 

sor.ra köpek ~le~":n. ltem. ~a1 11Y ~ 
içinde o dit kt.ı.durursa. hem <'CZ yıye .. 
ceğdn .. u:eıu 25 •u:a \.Utteı;L:ll. Lıl.e .. 
mem. 

Öyle ı:örl:nüyordu ld, bu tevbUı 
Afroyu, ceradnn z!yade mütenebbih 
etmİ.j\L 

Kepenklerin arasından dük
kana girip para çalan 2 çocuk! 
Çaldıkları 

sokakta 
para ile bir hayli şarap 
nara atarken tutuldular 

• • 
ıçıp 

Şehremininde oturan 12 Y"<ında 

S.h5!ıaddi:n ile 11 ya ,lannda arkadaöı 
Bahhaddin, F"atihte kunduracı Ahme
<Lı dillı:ka!nııın tabla kepnekleımin 

ara5~ıdan !;;en. gir;ı:.işlcrj r;ekrr.ecede 

1 
bulunan 15 L.ı.""8.yı ~:ılnualardır. Arka 
arkaya blr bç sicenuya ıtUtm 

"4ıbatııt mendireği önü 
tanzim olunuyor 

Kabataıt.alti araba vapuru is • 
kelesl :rrı:ey anında bozulmuş o • 
1.:ın meııdirek k:ı31nı önü paııkeye 
çevrilecektir, Cihangirdelia ıu • 
falla çevrilen yoldan çıkanlıruş 
olan parkeler buraya getirilerek 
dök>iil.ınüşlür. 

Mes'ut bir nitan j 
Topkapıda maruf Nü.mune Bel!\ 

sahibi B. Reım.J Mağazahnın km Ba- 1 
yan Hikmet Maıl:azalı ile Gazetenüz 
ve İkdam refıkemlz'ıı Makine Şefi B. 
Zihnl Yıldızın nlş3n m~raslmi dünkü 
Pazar guı.il saa.t 14 - !!1 arasında E
mlnlinli H>lkevl salonlarında yapıl· 
mıştır Bu mes'ud toplulukta her !ki 

halde p1~ayı bitireır.iyen ~ h1r
.sızlc, biı n1eyhaneda kendiler.ıllı bU. 
nıiyecek hale gelinc!ye k:!dar şarap 
içmişlerdir Nihayet caddede naral;ır 
at.arak giderl.l.'Tkıın yakalaıımı,lardır. 

Dün S"llana.>ımeı Bir!nei Sulh Ceza 
Malıkeme>inde, gizli yapıWı duruıı. 
ma netiı:e.lr.de tevki! e<. : r1',lertlır. 

Yakalanan kaçak efYalar 
•atılaclı 

Gümrül<lerde yak.alar.ın olan 
kaçak ~yaların satılma:;ı karar

laştırlıml.Jlır. Sat~lar ayın 22 inci 
günü saat 12,30 da peşin ı:ıara ile 
ve arttırma usulıle yapılacaktır. 

DenizyollaTı atölyelerinde a
ğır İnşaat da yapılabilecek 

Denizy;oHarımn atölyel<"rinde 
mühim ısl•hat vüeude getıril .. 
rnek!e<lir. Bütün tamirattan baş .. 
ka yakın zamanlarda ağır inşaat 
da yapılabilecek ve .bu su.retle 
grmilerim'.ıi bile kcndimtıin inşa 
etmesi imkiııı. temin edilımiş ola
caktır. 

Alman • .amerikan 
Abonelere az tazyilcli ga'l 1 j 
verildiği üstelik de fazla 
ücret alındığı Beledi7eye 

.__ __ ş_ikayet edildi 
1 

barbl 
Yazan: Alamet Şilkrii ESMER İstrnbul ve Kadıkiiy cibet:n • 

dek: müteaddıt hangazi abone. 
:t:ri Be'.cd:ycyt" ınüracaat ctierek 
.iu!nd:leri ne az tazyikli gaz ve • 
rildiğiııı :bu yüzden işleriru gö
r~ıııedilclerini i:tayP\ etmişler • 
dir. 
Müteaddıt sınai fabrika ve 

imalathaneler hava gaz;nci'cn Jd. 
fi mi!<tarda kın·vei haruxiye ı.e
m'n edı:med:!oler!r.den islerini 
vaktinde yet :ıt.rcm<'rnı:şlerdic. 
DiR~r tarartnn hem gaz.in taz. 

y-Jmıin az olmasına rağmen saat. 
!erin de fazl:ı yazdığı anlaşılmış. 
tır. 

SEBEBİ NE İMİŞ? 
Bdediye Makine Şu.besi Kii

dürü B. Eı1u:ğrul bu şika;-etlerle 
ali\kadar o:arak mahallinde tef.. 
1<i!der yapmı~tır. Neticede; inişli 
yerlerdcl<i dar bım>laıxlan gaz • 
ler!n ıcabrd p t;;zy· ·t~ ~~me. 
mes:nin bı. hali tev: t ettığ! tas· 
b~t o!unn:u:; ve trdbır al·r' ..... 
S!na baş~ar.:lm ·tJr. 
BF.LEDİYE ABO.:\ELERİ BU 
DERTTEN KURTARMALIDffi! 

Son Telgraf - Hıı.vaga:ı:i .şir • 
kEtlerinın arıza.l~·rln lzal~i için 
vaktinde tl'dfı;r almaması, az 
tazylk!t gz~ \'( ıp caatlerin fazla 
ya'2!Inası abon\.'1erin en mühim 
bir derdin: teşkil etmekt~dir. Halk 
1ıcın 4ini göremomekte, mata • 
z:;.rr:r ohnakta üstelik fazla gaz 
ticretı ,·erır~f'kled.ir. 

Belcy;ye makine şubesı Mü
durltl~ıi alaca~ı trdb!rleri •b:ran 
e\-YCl itlthaz C'dcrel< aboneleri bu 
tlertten kurtarmalıd:r. 

TiCARET.,. SANA.YI: 
* Fiat Milra.'<abe Komisyonu bu. 

Sili: öııcdcn aonnı top1"nacaktır. 
+ Könıürdllerin mang~l ktiıumüriL 

ne zam yapılm&Jııı teklifi tetkik olun· 
malotadır. Fakat talobi:ı k•b<ll edllml· 
yoceğl kuvvette tihmin o!:.mma.k.ta.
da. 

+ Seb?.~ '"·e- meyva fıat.1erin.in her 
hatta muka~i bir .,e1ıtilde neşro.. 

luımıası kuarlaşttnlını;tır, 

MVTEFERRIK: 
+ Fatihte İskenderp;Jşa mı.halle

sintie Arpacı Hanının bfr odasında. o
turan Ahmediıı 5 ya)ıııdalıl kızı kr· 
te manıraJa ııu.,nos, muıı.ıeııt :rene.. 
tinden ya.r..ıı~tır. * ŞirkNi ! !ayr'7rpin 57 numaralı 
\"apı;nı dl .. .a Bebek önlerinde Şlle li
manına bağlı kilçlilı: bir motöre çırp

rr.;Jt,ır. 

""'t • • ..... - ""' • 

Yurddaş: 
Mal stoklarımızdan lıizum· 

su:z hiç birşey harcama. 

·- -- -

A1manyanın Aıuer-.kaya ~ 
~:an ettiği malümdur· Hukd<l 
teknik bakımından Almanyanın 
böyle bır :harbi ılanda ha1:.h ol • 
du,ğundan §iitme edile!Da A~ 
rıkaya karşı, resmen harıp !U
fllen Almanya, hakikatte Anıe~ 
kanın fili olarak giri.ştiği 1ıaıi>' 
şımdi .resmen l<a:bul etmeıneıl"'" 
Amerika geçen senedcnbeft, ral
ıuz sempatisini değil, m.Uaaı.t: 
ı:.;n ve hattı emniyetinin haııfi1 

cephede olduğunu açık oıara.le 
anlatmıştır. Yalnu: ao.latınakla 
kalmamış, o cephenin kazanır.~· 
smı temin için elinden gelen 
)·ardımda :bulunmuştur. ,J(irs • 
J.;.ma \'e ödünç verme• kanun:!e 
İngiltereye bedelsiz olarak ;.ıt.aıı. 
t&yyare ve tank vermiş, İr.gihZ 
harp gemilerin~ kendi limanla • 
c:nda ve kendi paras•le tamir e!• 
ouye başlamış. Donanmasının 
bir kısmını a) a".'lrak inı;i! ere • 
ye ve.....ktir. t~8iltere,·e c.şya ,·c • ........ ~... • t 
harp malzemesi nakl.e<len ti.el> 
qıerm1erini ld~nal',nıasilc tt'rr.are 
etmiştir. Alman drn•zaltı gemı • 
)erine -..eş açılması için h~rl' 
gemilerine em'rler vermiştir. IW 
çarp: ·nıalar netıcc .)incle her ık1 

tarafın .kayrplar verdıği de g.Z.. 
lenmemekt~ir. Şu halde bir :ıa• 
mandanberi, Amerika ile AlmaB' 
ya arasında denL.le.xle !ili ola • 
rak bir harp <ie,·am edı:p gicii]ol' 
demektir. Her ıki tarafın da bl• 
ribirine karşı re$mcn harp j\all 
etmemesi 'bir takım polıtil<a iıE·• 
saplarına dayanırakta ic' Arr.r-

' ' '· rtka ~ç p:. 1 t.1'.a "urun.... ' 
sHe harbın ılılnı mcs"uhyct· 1

'
1 

Almanyava yükietmck ısı.yor • 
du. Alr.:;ny ı da gcc-en ~ere • • 
zaladıi!ı üçlıi ı ak\ ıcabı. ba•b;: 
Japonya ile bir.ıf;te ilan <'unc~ 
20runda !di. Öyl<' hareket et • 
mezse, üçlü p:ıkt manasını kt•>;. 
betmiş olacaktı. Japonya J:,--c, !' 
güne lradar ~yle bir t(>Şe-Ubil>e 
ı:irişmeğe cesaret. cdemed?3:~.; 
den. Almanya ıh ATr.erıka 1 'ıı 
harbi kabul etmeyi J"ponya!11 

hazır olacağı •bir zamana ıcadar 
ger: b!l'akmışttT· !-

Hukuki teknik bakımından P.. 
manyanın haklı olduğu söz J!~~ 
türmez bir hakikat o mıokb b~ 
raber, bu ha~'1in mes'uliyetı "'

1 
;· 

ı;inde Amerikanın da kcnd 
11 

il.aklı gi;sterecek sözleri vardıf· 
Amerikanın ha...\>e fili olaralt tı:•e ,. 
rışmasından önce, Almanya ıe 
İtalya, Ja-ponya ıle :t>ir muka"e 1 
inrzalıyarak Uzakşark niıaı11111 

Avrupa nizamına .bağladılar. J31l• 
demekti ki ya >ki nizam oir ~r.~;. 
ds görülür. Yalıut da biç blrt ;İı 
rulamaz. Almanvarun, ·bu P.1 

im:zalarkrn, Am~rikay1 AVf111'
8
' 

U:rafL.J. akr:ıbal::rı, do~;~rı ile l\Ia::.bu .. I:===== 
at aile.inin bır çok müml<ız şahsiyet- E D E B JA R Q M AN No. 19 
lt".rt ~zır bulunmu~tur. Genç nişan .. 

jsle' 
ya karı.ı;maktan alıkoymak oıı· 
d!ği tahmin ecVirbilir. Fakat r• 
nun h.ın tersi oln bir neti.ce .. '-ell• 
diği de ınuhak'kaktır. Çünkt.ı 11 
zakşarkta bir J<.pon nizarnıtl1e 
ku:rulmasın<ian Amerikanın .~. 
anladığı Ruzvelt tarafından ı;oJ~ 
!enen son cocakba<ı• nut)c'U11 ciı. 
açık olarak belirtilmektedir. $ 

lıln.rı ıebrtk eder ve kurmıy:ı hazı.r· 

land!klan yeni yuvada 8')8.det, neş'e 
ta.şıya.n uıun yı.llar temenni ederlı. 

---· w-••·----
(HALK SÜTUNU ) 
Daktilo da bilen lise mezunu 

genç bir lıır. iı arıyor 
Dos7a i;;ler!ne ··~kıf, daktilo bilir, 

lise rr:.ezunu ~r genç kıx reszr.t ve h'.J,.o. 
sust mlielseselerrle iş aramak\ıldtr. iş 
sahip!erlnir. gaz~temiz Halk Si:otunu 
vas1ta.siy!c t...'ladire• ismine blldirıne
leri r!ca olunur. 

le:-lni d6'-cl~r dörder atlu'3rak kap• • 
nın önüne geLdıği zaman dc-ktOnın a. 
çılan kopıdan gi.td;~ini gördü, O da 
arkadan yetişt1, berabc.r girdiler. An
trede beyat bir penyuv:ını sarıl:n:.$ 
rengt llrtmdakl ,,ı::urr.•.ş kadar ntmı~ 

otın .. urana kar,ılı1~tıl:ır. GW:el saç
ı : (Jarına dat:ınık, gözleri l:1p.tı7.1ldı. 
\: ... çudU urp~olunnıaz bir ra~e ile baş 
t:a.11 ayalla lJrlyol'du. DllkWr bu hali. 
gtrtince yava:; sesle R ela hit:ı etti: 

- Siz bu hantınc(f'ndi Ue :r.c$gal 
olunu., .. Ben ha:."tı ""Ua od.:~ın:ı g.irey m. 

- Reşat Nuı·Jlla doğru şı.•ftcaıle yü.. 
rüdil. Fakal koı'lı:1mç bir buhran için
de _.ız bir tMelı:etle isyan elti: 

- Ben de annc:nin oda,.·•na gide
~ğim. 

Dolı:tor son ve kafi bir ~ret ya. 
parak yürüdıl • 

RQ:J\ Nu:;ını omuzarındon lufıtu: 
- Rlc:\ e-ilt.ri•n Nu!"an Han •. n dok

tont bt"Ş dakika r~hat lıı-rekalını. Deş 
dakika snbrediniz oln:az mi~ 

Gerıç adam onu Oda.$lna dogfU ı;::i.i· 
tıirlü. Nuran b!\ktn bir hald<ydı B•L 
l:i çıldıraL-ak, belkl de birdeı\birc O
l~ıt-11., Öyle şJddetıe titriyo.r •1 ki 
R~at onw1 narin vücudılnQ zaplet -
meğc muvaffak ~lamıyordu. za,·aıllı 
Nu.ran titreye litreye !nliyord" 

- Ah aruıeclğ!m.. Ah benim za 
va1ı a.ı"t!1ec·gb:ı. 

(Devamı Var) 

Çıldıran Kadın 
haşmetli gözlerle bakıyor, onun 
da yalıya gebnesin.n hayırlı ola. 
cağını işaret ediyorJ.u. 

Nihayet Necdet :paşanın 'll.e:ı: • 
dinde tavaıısutta bulunmıya söz 
vCTdi, Mualla ve Necla da yalıya 
döruneğe razı oldular .. 

········••.w••······ .. ······ı········· .. ·· 
NecU. da, Mualli da otomobi

lin içinde bin nıyaz W;tüne bin 
nO.yaz ya1'vanyor, Necdetten hi.. 
maye ve muaver.tl L;tiyorlardı. 
Hatta öyle •bir t~khfte buhındu. 
lar ki: Necdet, p~şaya işittikle .. 
rınin yalan. uydurma oldu~unu 
söyl'yeeek ve pa.ay: .Mualliiyı da 
Neclayı da teyzelerinin e\·inde 
bulıduğuna ikna Pdeet>k~i. 

Necdet, bu t~kliflcrin hi.ç bi • 
ıini kabul etmiyor. paşayı hiç bir 
şeye inandı.raınıyacağını, her şe.. 
yi gfüile görmüş kadar sahi;h ha.. 
lber ahlığını, eğ~r b5vle olmasa 
pasanııı evi tarif cdemiyeccğini 
söylllyordu. 

Konı~tıı:ar. koruı:tular, en son 
Necdet d-c bir teklif yaptı: 

- Otorn!>bild~., yalıya yakın 

bir ycl'<lc iITeceğiz. Siz eve gir • 
diklen sonra dagruca odanıza 
çıkacak ,.~ hiç kimse ile bu bahse 
dair IE : bir kelime bile konu§ • 
mıyacak, sonılan suallere c2,·ap 
w:mıiyecek, paşa ile görilşmiye • 
ceksiniz. Zaten 'imd' p~a kendi 
daires!nde meş~uldür. Sizi lıiç 
arayıp sormaz. B<n akşama doğ. 
ru sizi görür, son \'azj)· eti an • 

Jatı.r, talimat ver:r:.m_ 
Hiçbir tem'natı ihtiva etıme • 

arıek'e lıNaber bu teklifi büyük 
bir wn\t i!e, ha!ta m!r.nettarane 
Jı:abul ettiler. 

Zaten Necdl'tin istediği de buy. 
du \-e bulduğu h:Jeden m~mnun, 
için için seviniyordu! 

. ···~· .................................. . 
Akşam üzeri Muallanıtı odasına 

.geldi. Halinde ciddi insanlara 
mahsus .bir ağır başlılık vardı. 

İki kızkardeş de başb:.,;a vermiş. 
ln bir şeyk!r dil~nüyorlaroı. 
ikisi de gülü!l'.s'.iyordu, ikisi de 
mahzun ve telaşlıydı. 
N~t, ağır •ıtır, ltelimeleri 

tane tane söyliyere~ 
- Yı-mek \'9.kti yemeğe ine.. 

lbilirsiniz. Şen ve memnun, her 
günkü gi'lıi tıı:b!i garünmelis!nız. 
Pı:ı;a bu b:ııhse dair birşey sor. 
ınazsa slz de söylemeoısiniz. So. 
Tarsa te)4reni.zde .olduğunu'Zıı 
söylersiniı. Ben lıer ~eyi temin 
eltim. Hç merak \''C endişeye 

hacet yok. Ş'.imdıli~ All .. ha ıs. 

marladık· 
Ded., yürii<iil. Mualla, lheınen 

yeriı,Jen fırladı. Necdetin o .. 
muzlarından lullu, sanki dün .. 
yalar kendinin olnı gibi sevi. 
::erek sordu: 

- .rasıl oldu Necdet.. Nasıl 

yaptın~. 
- ş.mdi tafsılat yok. Gece 

tam sekizde, bahçede .. 
(Devamı VLI') 

Ruzvelt dem~ir ki: , ._3• 

cAlınanya J aponyaya şuııu fi' 
detti k! eğer harbe gireı\91!. iıııJ 
sı.fik bölgesinin kontrolü da er· 
olarak kendiıiine verilece!> ıı:ıı 
Bu,. yalnız Uzakşallkın, _. Y8v~ı 
Pasifikteki adalann degıl, f et• 
ayni zamanda şimali, orta ~~ • 
nup Aınerikasırun batı la) , 
nnın da tehlikeye girmesi ııe 
mektir.• ıs .. 

Bu sözlerden çıkan mana f'i , 
dur ki, Amerika, UzaltSark 

11~.8• 
zammın kurulmasında JaP"

11
di • ,.a Almanya tara:ından vadC ,şi• 

len yardımı, aynı za.rnanda·g.Sı , 
mal, orta ve cenup Aıne:'~ıceYa 
nın batı kıyılarının da t!'h1' bir 
girmesi• için lemin edılecelc 1 • 

. d t '"kl<i c yardım mahlyetın e eıa ·ıcs, 
ımişlir. Bundan sonra Aroc;0 • 

Almanyayı Japonya dereee ıad!o 
de •bir tehlike saymıva bıı.s dde• 
Almanya ile Japonya mul<~ ~er 
rat blrl'ğ! yap~ık1arına gor!~e: 
ıkosinin de kazanmaınna · 1yctl 
olmayı Amerika kendi. cııı_n p.. , 
bakımından lüzı;mlu gord~ da~l 
merika ile Mihver nra5·" 11,cı muharebenin lha~i bas'._s" 
üçlü paktın imzası günüdiil'· · • · • ııetıcrı 
Milletlerarası munasc "1\atl• 

nin taıihi araşt J''ld·ğı za ,,ıi!C 
birib:rin n gürüşihıü anla..., " • 

· · l t ur.~~~ ne\;cesmde ıJ_ti '<lrv e :r.. • f.;r-
bet'e~pinin bır çıkmnı ,,.n. •" 

- saı.:ı:!t 
(Dcv~mı 3 ııneu · 
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Joa.Z.4.laci.:r 
~;:iÇilf.DEKf~':' ~·:. 

---·-
Scwyetterin Vaıinston 
sefiri LitVinof, Alman • 
lar ezilmedikçe Sovyet· 
lerin japonJ&J• harp i· 
lan edemiyec~ğini söy
ledi - japonlar Hong 
kong'a karşı umumi bir 
t&anııza ıreçtiler - Sır· 
bistanda isyanlar ,1id -

...... -·-..,----·-·---- .... ~- .... ,..., . ~ zııwwwt.LıwwfüaArAJ..z.JLJuı.. ı:.rz 1 ncan ve 

RAI!Jl.S.E·LER . 
rnu yazının meUnl&n IUlB.00111 

AjW'l.iı oUJten.ıeıinden &~"l.ı..&.ihr) 

Telhis e<len: Muammer Ala<ur 

!); V}"f·tlt:r Dırlif!i'1in Vaşit~g~on 
;,l.i.;;u:. c!;;:,.i Li',·inof'un, Ruz • 
\'~ll iae Koı el Ha•c şu~rı söy. 
ledıııi Va! ı glondan •lıddirilmek
tWır: 

•- Alm~nyanın ma;'lfup edil -
r. ~: mümktin olursa, Japonya. 
nın sür'atle 1ı&kicmdan gelineci! • 
.ii"'le h!ç şüphe el!l~melidir. Bız 
'nıdi Ru.syada Alınan oroula • 

l'ana li!dürücü ıbrbc!cr :.miü-iyc-
1 uz Fusya Lulün kay:ıak!.arını 

;,c büUin enu-ıısinı Almanyayı 

ycnıro !e hasrelmsillr Aı:rqıa • 
dakı dul'Um kafı derecode ay • 
<lınlaıınıa<lan Rusy•a, U~ı·k 

iıarb.ne müd~ale e!~iy-ccekta· 
Asyada lıffhangi ~!r harekete 
(!~:t:nenıiz Almanyanın !!inC" ya
~ıyacak \'e Ru:woyı batı cE.ı:fı c • 
s!.nôe z~yı! C" ilrecclc.tr.• 

SİYAM I.NGUTERE VE 
AhlERlKAYA HARP AÇIYOR 

Dang Kong'dan obildlrild:ıgıne 
C<.'ı-t'. S :;·am Ila.j'vekili yak:nda 
İrı;il' re ve n;rle-;ik Amerika 
!ie siy.asi munJscbetleTin ·ri:esil<'. 
ceg.nı bildaıniş!r. 

llONG KONG VE 1\iALAKA '.D.\ 
MUHAREBELER 

Tokyo radyosuna göre, J apon· 
lar I!or.g Kor't4i .ırıüS.ta:b.k?Jn ·mev .. 
kü 1 umandar.lığ:ı!dan teslim ol. 
oma:. ıı:~ı istclll"it;r. Bu talep red
ded 'd.gı ıı;uı. dün sabah i cir . 
dc:ı .ı l:.arcn Hor.;r Kong'a karsı 
kara \'e ha,·a kuı \-etleri tarafı~. 
•hn taarruza ba,lanmışl<r. 

~tlendi. ,. ,' 

Çul'.,ı:king'den bildlrildiğine gö
re de, Japonlar Hong Kong'un 
kal'Şlsmdaki Kovlon ~ehrini m?nilz 
7a:ptcdemem;şlero r. Bu ı.,ehri 
t€'hdit eden J kpon Jtın .... ·etlerine 
karşı Çinliler -bir cen.ah tsarru • 
zunda bulunır.aktadırlar . 
Şımali :Malezym K<>tabahru 

bölg<'sinde temas deovam etmek • 
'e ve İngiliz a\-cı tayyareleri 
büyük faali:yel göstermclctedir. 

Fl'lt'menk ILnJi,;tanmın rc.:.w 
ujan~o olan Aneta Borıu'O':::u d<>
ğu s:.l1ilide haroel.:atla bulunan 
bır Japon müfrozesinin Fe1"men.k 
Hindis'.anı n<:ısı nnı hır: kkri 
tarafından imha edıldiğini bil -
<l:rıniştir. 

Bal~vya rad:,""'1.ı da. Holanda 
C.~CIU7a~•!i3.ı .. .;.r,:n r'tf.a!ezyan1n do • 
ru ~;,.,1:.rtde ık• <t.lşman Re • 
mis:"i dal '"ıahrd:Uan:ıı bi!d.r. 
.mcltted:r. Bunlardan ~iri ~:lep, 
di~ri de petrol gemis;dir. 

SIRBİS'T'.'L'"'.)I\ İSYA.Nt.AR 
ŞtDDETLENDİ 

bvıçrede çıka.'\ Gazel dö Lo -
zan'ın Bcrl:n muİıaıb:ri şu haber; 
V(riyor: 

•Sırbsta:>do::. ·~al kuvv1'~1e • 
ri S11· '"\ kuvvctl,.·ri i!c çı:!in bir 
muJıarc·beye girmış obu:unmak .. 
hıdırlar 

Bcl.gradda ncşrecillf.n resmi \'e 

yarı resmi tebilğ'.cre göre, yal • 
nız wntesrin ayı iç'ı~dc ıeııo den 
fazla as• ölclihü:maş, 1500 ü eser 
rdi.Jn ~Lr D1~ --lara i~a! ı:t:\"\~!~ 
ıc-rı:e yapıi3n :-• ! <>rch<:·lerdHci 
S:rp kayı.p~"lrtn!. \•e bıl\' ~· irl'!M. 
r0 ı.c:'~leri de j~at·"'"'ak l:tz:mdır 

Bulgarların 
harp ilinı 

• 
ve lngiltere 

Loadra, 15 (A.A.) - Tim.es 
gazelesl. haşnaaka)Mİade !fVD
Jarı ya:ı:ıyor: 

&ılgar h ükiı.ruc ti, llüyii k 
lkitaa1a ile Birleflk Dffleı. 
le.re harp ilan etm~ tama. 
men Alman ve İtalya.n talıaJ<. 
kümü altuı.da bulur.duiunu 
gösternıis "" çapulculuk pro.. 
jc-lcrjne taın 3enı]lati .in.i. isb!lt 
<'·imiştir. lUeo;lek itibarile ta.. 
rilıçi olan Profe-;ôr Filov, 
mcmlckeünlıı en i>·i an'ane. 
lO'riul terkctnüşür. 
Bundaıı S<lnraki, ihaneti hiç 

~phesiz miiteyakkı.ı lıulu. 

nan Türk~ro \'eya RU>lara 
.ırıütevecci.h olacaktır. Fakat 
Ruslarda muafiyet vardır. 
Bulgarl:ırııı J•pacağı lıarp 
ilıinı Ruslarda hitbir tesir ya. 
rl!tınıyacakll?. 

Oç Japon nakliye 
gemisi batırıldı 
L.mdra. li (A.A.l- •BB.C.•: Dün 

gere yarısı \'~!..ng!mıda n~:-eJJen 
Ha.1 biye .Ne,;areti tf:"'JJl4.,•ın.de denili
yor ki.: a:FiJ!p0J2dc d4tn3n ha,·a !aa
l~yet;r:e de\.'"a.JU ed~o:r.. Umu."nl v:ıı;i
yette doğiş" lı'k ;ro1''u! Hattkit Lu.. 
ron adastcın ş1n•al!.cıde Apa.ıi,.e. Vi
ıana Cenupta ı.ec.ıı;pişe i.'1lıisar edl. 
)"Ot. 

.t\JLer'.kın t<t.7.:are!er.. bu civarda 
c1ı5-. clı:.-i· 1n r.. k:ye g~i:d dah:ı ba
tim...,~'!.a:-, : tanesini de ha.sara Loğra.1-
mışla""tlır D\AŞr...3.n lir>h~4 .W l3yj. c-e 
kry~:oetm.l.şCr .• --o----
Bir ıtalyaa ıeaeraıı 

Basyac!a Gld.Q 

J ıpe>n u'llwni kara•gahır.ır. •'- •. 
d~rtl ğine göre, Jalaka ~·ar::rr ı -
•le ~nın ccııubl'na cıkarılan Ja • 
Pon kuvvetler: ~ıdr'· tlı ıb:r mu. 
kav 'x~Ue karşılaşınışlardıı· Bu 
tr.ukavcmct kırı 1ml§. Japonlar 
d~man nı<:v~lcrin'O girm·k-;ier • 
ıl •. Bu muharı;lıelerdc bir İrg;Iız 
zatı ı tti~nır n imha rdı'c; gi 
'fokyodan bildırılmck•cdır. 

Şirı..,<l.:..;.i taaı·"u.:?uıı ·b'-? J~n~.ı!;1n .. 
dan <"\"'>'el, Sırp r•;':eri ',f"•ava ~oma, 14 {~A.) - Geıı.eral Ca. 
rıthrı 'n'L>•r •lk, biitıin Sırb:s • rol':" 12 I"'!'ıuuında Sovyet c~p. 
ta • ··1 d 1 •• L h" ,_ • J lıe5'ndc kıl ~luın;n bo;,ıuda ol. n oo g: ~~ı~ c- • ~ı vir .:.tn.ıı~ıyc .. •• . f ı d 
'· rır. b··l , __ , •ı · , · muştur. C rıılıs ~.re nı<>y< nmu a 
~ı.u .U!? L.ı -:.ıntı)Ylf"w.~:uı. ı'" man.ı.ar l .. · ~ . 
a·a 0 ., ;-ı ., . ,, ı~ olrn alltnrı I1al)aıı gon.,rHl<dır. 

u .. ~:uı .;•.n1"!.ız u•ıeradda 

Dı:mwi Japon .ıjans:na g<ırc; A· 
flT!'• ·anın F;hp•ndckl fe\'kaliide 
krımis ri tebzlc Amcrikan hü-
1:-iırıetine mii•ac:snt ederek. 14lkım 
ada'.ara seferl b1r ku,-..:et !!i'n • 
d'Ct'i ı r.ı eslnı iıi'..cmJ.Şt ır 

;-e Bel;ırad - se~:k dcmır;o:u Birmanya kuvvetle· 
.OOyunda .&a,i!laır.ca lutu.'..>L.:rr. i ri Siyema girmemic 
bulunuyorlardı. T 

Ra.~gcn. la (AA.j - Resmi 

B.r Japon muhribi Fil:pin su. 
brında lbin Amerıkan dcnizal • 
lıs:nı baıınntştır. 

İNGİLİZ VE AMERİKA.'i 
TEBLiGLF.UİNE GÖRE 

Amerikan rod) osu I. :zon acl.ı. 
s:ııc.o ıç noıdadan ; apı.an 'j apoıı 
l!ıraç haroeketinın akim kaldı.ğı -
11· ve Japonların p ;kıirtıilmtiş 
oldu.,~nu bi'd rm ştır 

Resmi sOt.cüy~ göre, karada \"a. 
ı·yette lııçbır ae<,.: :ık ık olmamL'
lır. Apnn \'e L gaspı'd~ hardtii.t 
dev .. m etmeklcdır 100 den !atla 
J.ıpon paraşütçtısü iırrıha e<U • 
~~- t·r. 

D.ğer mübım b:r hah<'re göre, 
İngı:iz \'e Çın .ı<ıt'al..ırı Si} ama 
gir,ı-. ,!erdir. Btı kunctler Si • 

l'anggay ştmal batı bölgesini is

tila etmişlerdir ve Siyam kuv • 
ı·to;ıeri ;le şiddetli muharo'beler. 

~ buhmır.aktad?rlar. Şiy•n<tı?ay 
•ıır.a;J S:yamd:ı, Çinle B:rma11. 
~·a Inıaudunun ':ıirlcşlığ: bölge • 
ded r. 

B<JSTJadan gdtn habcriı:r mü.s. 
ta.kil llın.-atıs a da da hi:r Mıti .. 

lfıl ba~chtinin p<:tlak v~rdığ":1i 
1 ;ci:d'r~cktedr. ita!yaniarca ~ura· 

ya !{t..\,'Cf gönd~rıncğe v-e Ifirvat 
ordusu lçıo de ı;orüllü t~lamağa 
rn---c:1ı:.ci\·ct. 11'!-;ıJ o:m·u.;ı:tur 

Almanlar S:rp a.; Jerıt"c !{arşı 

cok siddetli mı~· llcrıoe ,,. l<>nkil 
iedb riori alrr.aktadır. k;iir•rın 
eııer:nde topçu kuvvet!c~ı <le 
vardır. 

Al'.llaııların öldürüi1'cek bir Al· 
rr.an ask<.rıı•e mııkab;: 100 Sırp. 
ı nın ı aın cdı' C<'~' re. bombalı 
0:.r .. u.;.kiJ.~· ~ru :ıtJ .... ı d.! :5-0 k~::.!. 

n:n kursuna diz·'<'.c~ir.e. csk! .. 
yayı g-.z iyen aıl~ler.n öklın'.ül~ 
cc;!ine, Atman askerlerine ateş 
..çaca1< ş<ıhir vı.- kasabaların ya. 
i<ı!ıp yıkılacağına, •bu şe.hir ve ka. 
sabalar halkmııı yarı.sının idam 
ed.;t'ccğin<' dair olan il5nlan hiç 
bir netice vermemiştir. !\Ittha 
rebeler devam ltmektc1i!r. 

EFGANİSTAN VALDE 
KRALİÇESi VEFAT ETTİ 

Efg~r.ı.:~n Vale!,,> Kraliçesi, U· 
zcın sürer. bır hastalıktan sonra 
aün vefat t<.rr.iştir. 

~RONSITLERE Kl TRlM HAKKI El REM 
--

İl'U3'nlart ci~nt-!er dünyasında. Rltyalar dtyann.Ja 7a,alan, b:ıt bir 

enklcn MratG~o L~'i ·v E R 
CÜCELER ÜLKESİNDE 

Ş:ıLc- (.·ri:ıl pc!t. y;ık1-.1da L A L E s.:.nemas;n<la 
.. _______ Alkış =2:1 lıazı.rl:ınıııız. ___ ;m ___ • 

•• 
Yarın akşam SUMER Sinemasında 
DEANNA DURBİN'in 

1914 Süper rıımı 

BA AR 
RESMi GEÇiDi 

Rdı o,.. v n U siki ,.~ gö~: 1 e!leı>diricl şark 'n·l.ı _olu 
eu zengin fJl,r..r.1. takdhn edecekt!r. 

Yarın ~'"3.m ıtin yerierin.zi evveıdıer. aldırınız.. 

senenin 

ı:nalıfiilerıie, B' Pmanya kuvvetle. 
rinın Siyam şimaUcrie hareket 
yaptıkl.a.ı i.al'.kuıtla, Japon kay. 
nr~12rından s~z..ın hb.berler;,n ta. 

n asıls:z olduğu bildirilme.k. 
tt'<.. r 

Bir mihver gemisi· 
ne üç isabet 

Londra, 15 (A.A.) - İ:>g~tc=o Ha· 
,.a Nczare~in!n teııbli~ ~ 

In,gıLz ühil liCO'\!.Ü U:;yarL•!er.J"·le 
WırekA.t l up.m liol nda ?\;.ı;\"8 k..n"\""et. 
lerL.,c mensup bir lhıd&on tana!~~ 
dlın No."\"f!'t k:y .. L1 a<,.·ı.'tlnrmda b'.r 
CU.'-:.ltn ...-.aı:-cn e g~rr..L<ılr..e taarruz 
ı:tm!ştir. Ge:ı. Ut lam :.:sabc! alml) \'e 
ıa,·a,ya uçuıuotur. 

---"'-----
LiBYA "DA 

{l lnrı S:ılıi!e<t.,, Denm) 
iç>n fazla nıııka,·emtt göstcnnck. 
tedir. 

Alıııaıılar birçok top rn •ay ısız 
harp ınnlzcmt•i ka~ betmişlerdir. 

Tobruk'tan ~ıkan kuv•-etlere 
kwnanıb ctft'n tuggeneral ~unhn 
söylc:miştir: 

•Mütendd:t Alınan topunu lalı. 
.,;p vo iğtinam ellik. ÇıkL~ hare.. 
keti yaptığımız kesimde bu kadar 
çok Alman askeri bub<:ağnnıu 

il.mit etnılyo1'11uk. Fakııt teslim 
saati gclinre Alınanlann İtalyan. 
!ar ı:ibi kolayca teslim ohnadık. 

U.rını ıördük. Tobruktaa çıkan 
yol, bizim Tobnağu elde bulun. 
d111111amu netkcsi olarlık Mibve.. 
rin ycnide.n yapmıya meı:bıır ol. 
cluğu kavisli yola ulaşan cı;nup 

istikametini alır. Bu yolun baş. 
langıeında İtalyaular tarafından 
dikilen iibidcnin üzerinde \"e baş. 
ka yerlerde almanca •Verbot .. n = 
yasak. kelimesi okuuan levhıı.. 

lara rastlamak hakikaten gülünç 
oluyordu. Bu =ir yanlı~ ~ola 
sapmamaları için l\lihver ~oförlc.. 
rinc hitap ediyordu. Alman Stu. 
kas'larının İngiliz tanklarını bom. 
bnlamıya geldikleri söyletıiyor, 

fakat bunlar yalnız hir askcrnnizi 
öldürebildilcr. Daha sonra İtolyan 
avcı tayyarelerinin refakatinde 
bulunan a~tr düşnıan bombardı. 

mnn tan arcleri lıiçuir netice a. 
lamanıak;ııın taarruz ettiler. 
Tank laruııı21n toııları dü~manı 

kaçmıya mecbur etti. 
•Şimdi buuların yerine İngiliz 

avtı tay) arf"l~ri ziyaretimİ7.e ge.. 
liyor, Karşılığını nadiren sür'at. 
le veremeden, hava nkınlnrına 

gö;!üs verd~ğl!nL'. harp. \:ıJnız Tob. 
.ruk seferidir.• 

Muharebe 
lrlandaga da 
gak/aşıyor 

Cork cİrlanda. 15 (A.A.) -
Birl~ik deı .. letlerin ha:t'be og!ıi • 
~inin, lr!anda siycse\i!le yapaca
ğı tesire a:t suale C€'Vap veren 
lir. de \'alera, şur.:arı söylomış • 
lir~ 

-•Ev-,.t>lc bu suale c~-.p ver. 
df1{_ Dt·\·:e:' in sıyascti de~<~-n1e -
ml~tr. iy: nôyt'tli ve ~ita rafız. Bun. 
dan başka bir siyaset intihara 
rnua<lLdlr.• 

M. de Valea, harbin Amerika· 
'J& uzamış olmasının, İrlandadaki 
'barış sevt'nltt'de endişe \-e tesir 
uyandırdığını sö~·lemi' '\"C: •Mü. 
d?faamızı lamaır.lamalc :cin ka . 
ıard~ı h~r saat !z;m ıçn: çok 
k.ymetlid:r.• d~; ·ten ronra 
mtimkün e>lduğu kadar fazla in
san toplamM ve askerle gönül. 
lül<>r: ft'ı.·i<a!iıde taEm etı•fm€k 
lüzumunda ısrar etm4 ve ·~~a. 
ıebe hize yak~ıyor, habn ver
meden gelecı.-kt:r• dt>mi.;tir. 

Gazale etrafında 
çenber darallyor 
Londra 15 (A.P..) - İngH.wr 

Libyada garbe doğru ric'at et -
meğe çalışan düşman üzerinde 
tAzyiklerine ~i.dıdetle devam edi· 
yarlar. Tobruığun şimali garbi -
sinden çeki!en >ki İtalyan tüme
ninin hakayasile IOil'leşen Gene.. 
rııl Ro."!lmel kun-ellcri 40 ki!o -
::r.etrel:k bir cep!ı.ede dün·dar rnu. 
l:are~!eri \"frerE'k dağlık arui. 
de s:p<>r ka:ı:mak için vakit ka • 
z2n:r:ağa çalışıyorlar. Gazalenin 
etrafındaki çember gittikçe da • 
ralmaktadır. 

Hong Kong müda· 
tilerine 

Çörçilden telgraf 
Londra 15 (A.A.) - M. ÇörçiC 

Hong Kong va!Jsile müdaiıle • 
,·me ~tt telgrafı göndermiştir: 

• He>ng Kong l!man ve ka le.>:ni 
lıcrgü,ı, her s:ıat müdafaa eden 
~izleri ı;özden uzak tutmuyorı.:.z. 
Sizler, mroeniyetın uzun zaman
lardanbcri Uzakşarkla çolı: CD<'Ş
hur birie~me noktas:nı müdafaa 
ediyoT"Sunuz. Hong K'ııg'u tahrik 
ed,lmıyrn. bu barbarca taarruza 
kar.şt müdafaa ederken İngiliz 
teri.hine şerefli bir -sahife daha 
ıl~ve ~ttiğ!nize eminiz. Büiün 
kaJ.lıimiz sizinle Nrabel'dr. Sizin 
her miidafaa .>aa!in:z, her mulı:a. 
\·emel Anınız za!erim12: yakın -
laştırıye>r .• 

Filipinde tahliye 
devam ediyor 

Vaşington, l~ (A.A.) - Filipin Kı. 
zılhat idare.si, Manillada ve• ada harp 
bölgdcrinln diğer yerlerindeki goyri 
:mıhar!p k><lmlarla <;ocuklar.n (ah. 

llyelcrl ijlnln de\•am etliğini, fakat 
rr.ülteci.le-tin iaırleri lsinin zor bir 
mesele halini aldıtını V8'ınglOlldaki 
gene! r.ccrkeze bilcürm4tır. Amerika 
K zı'' Cem.yeti 50 ınllycm dolarlık. 

b'..r y.;:rdım para.ı f(.pian.ak içlo. l\lı.. 
zumlu tedblrlert e.lrnı.>ıır. 

Vapur seferleri 
(1 inci Sahlfeden Devam) 

vaJr.ka ten labılitler yapıru7a karar 
venn!~tlr. Bucllnd.,, iUbaren tatbilı:J.. 
ne geçilen bu karara göre İstanbul -
Bartm, i.tanbal - İımit vapur se
ıer:eri lı.aı:tııda bir gilne !ndtrilmJa. 
t:r. Barlıruı Cwnarlc:il. İmıite Per. 
sen~be günleri sefer yap:laca!ı:tır. 

Kömür bay ilen 
(1 inci Sahifeden Devam) 

maktadır. Halbuki n.czkür depo. 
da .Belediye kömür bnyi.i. ibare.. 
si asıli kırmızı biı· tabela bulun. 
duğu herkes tarafından görülmüş.. 
tür. Bunun şühuUa da isbatı mü.m.. 
kündiir. Eğer bu tabela Belediye
dt'n halı<'rsiz as:lmı-, \'C neşriya. 
tınm: üzerine kaldırılmışsa ·Be
led.iyt:!• isn:ini istb;mar edenlerin 
tecziyesi lazı.ın<lır. 

Bakırköy de 
aile faciası 

(! ;net SahüCden Do,·am) 

raca:.t ctmi~t1r. 
KATİL NF. ı>IYOR? 

Mehmet Ali ;ı., Sen.ih:ı yedi yıl. 
dır evli bulumr..1k•a idıkr ve iki 
çocuk sahibidirler. Katil koca; 
TI-ıen1urlar içeriye g•rdiği vz~cit 
karısının cesedi Üzt'rine kapan. 
mış ve hüngür hüngür ;ığlar bir 
halde bulnnmuş \''C; 

,_ Onu ben üldüı cd.~1!. Kn.· 
z:ıC'n öldU!, del"T' i<se dt- id<I iası 
kabul et:iJmcmi~tir, 

Kemahlıların 
bir dileği 

Yeni Erzincan şehrini 
Kemah'ta 

kurmak isabetli olur 
Bazı Erzincanlı ve Keruaıhldar bi3e 

rndık!arı nıelttuplannda ~i Erzin.. 
can ııehrlnu1 kurulacai!ı )"er hakkındıı 
bir dile!ttc bu'hınm:tktadır!ar. Bunlar 
diyorl.ır lci: <Son yılların bAd:,,elerl 
11&ııenyor ki, E<-ılnca" VIU7cı mer. 
ttLl ,.e civar ••JZislııla lopntı Ç'Ü

rüktür. Sen zelzele ,.erıı tehir !çaı 
ic.t!:hap olunan yerin de bozukluğunu 
gö~~tlr. Mllyoı:ıla"'a para ve 
tok kı:rmeıll mesai ile ,iJaıde ıeti. 
nlecek yen.! l"hrin ;yeni bir ieW<.t 
ıeçimıi,.ecet!ni irim temin edebilir~ 

Halbul<l bı; fc aıtellcrde arazi .. ıı.. 
laır.1.:.ğın: he-r suretle a:österm!.ş \·e ay
ni zamıs.nda merkeı.1 vaziyette bultr 
ııan Kemah"ın Vilayet Me.rk.exi ltılhaz 
edilmesi ls:ıbetli bir iş olur. 

Kemah'"' sahaısı dar dejiildır. Çar. 
daldı ;yolu klf'll J<apaıımca Gittawı· 
dan iot~eren ,·ilAyct ,.e kazaanrı m 
y.ak;.n ist~ ·onu Kcm:Jıt;.r. Fc'Uı.iye -
Kerr..ah yolu da 1.amam~ açılırsa, Ke
mah pek 1ak..U bfQ'Ok bir l:aklşafa 
mozh:r ol'"'· F·'"'1ttn l'<!reyanmdan e. 
lektrJ< btihsall de çok kola7 ol.ı
ı:ak.t:r.• 

. 

Hong Kong'da 
(1 inci 'lalı!fedeıı :oe-.·anı) 

fasında. da ü>kürtüumı.lerdir. 
3 dtişm:ın .tayyaresi düşürülm~ .. 

tür. 
SJ,rarııdaıı lıııdı:du geçl'n Japonlar 

Bi.rmor.)·aru.n C~nı.ıbunda pek :ız iler
liyebilmlşterdlr. Horı& - Kongta ln
llliz tıamironu anwlane mulı:a\-emet 
ediyor. Yandan ve .ceri!erde:n Çllıli
lerln japonlan. itar,, tazyikleri de· 
vam edlyoc. 

Kurşuna izifecek 
Yahudiler 
(1 ine! Sahi!ed•n D ... -:ım) 

mis:llerr:e tedb.rir n çok derin 
teessürle •iğrenld• •ı ve: 

1 - V~i hükümetinin Fransa 
milletile .be.nlber hiçbir zaman 
bu suikastları taıw>p ~tmediğ:n;, 

2 - Kendi polıs ajanları .-a • 
f'ı\asile bu sutkast failkrinın bir 
c_'Oğ'.ınu tevkiıf etti.ıım~e muvaf
fak oldı.rgıznu. 

3 - Bu hafta urfında. d~ha az 
ınsanın kurşuna di.z:lmesi ıı;in 
i)ü}·ük ırossürle tcşelbüslcr l'&p. 
tığın: \'e hır nel.ce almağl ümıt 
e!L.~:r.: blldirrnektC'dir 

Bu d<>fa reh:rrclerin dcı'\il fakat 
.uçluların cezaya uı'!nyacakları 

kabul edlise .bile, mahkumların 
çok yüksek sayıda olması., bütün 
Fransızlarda derin bir endt.şe u. 
yandırm~tır. 'Fransız hükumeti, 
kütle halinde yapılan bu tenkil 
hareketinden de>layı dvygulannı 

Alman makamlarına bildirmek • 
ten ~m€'miışt;r. 

Alma•- Amerikan 
barbl 

(İkinci Sat\!fedcn De\·am) 
diği görülür. Devleti: rden biri 
ıbôr lqthbüs yarar. K:ırşı t3raf 
cnu b~ka türlü anlar. Teşcbbü. 
sü yaj)an devlet, öyle anlaşıldı • 
ğmın Jar1<mda olmaz. Ve bu kar
-şıılkıl anlaşmazlık iki devlet mü· 
nas betk>rini köıü bir çığıra sü. 
rükkr. İşle Amer;ka 1.-e Almanya 
münasebetleri ge~en ~enenin ey .. 
lı'.ılündenheri böyle bir çığır içi
ne girmiş bu'unuyordu. Yoksa 
Almanyanın inı;:ıtere ve Rusya 
ile bir ölüm ka•:m harbine gir. 
eliği sırada Amer!ka ile harp aç.. 
mayı istemiyrce;ıi gibi, Ameri • 
kanın da bu harpten, uzakta kal
mak istcdiğ!ne ~üplıe yoktur. Fa
!<at ne yaz•k ki_:ki dPvlet müna. 
sebetlerinin, karşıhkh anlaşmaz. 
l:klar neticesnde içine gird~ çı
j!ır, her ild devleti de insanlığa 
'büyük acılar ~etrect>k olan ıbu 
akıbete sü.ıiiklemiştir. 

Biitün Şehir 

Willy Forst'un 

BelAmi 
şarkısuu söyl:;ecektir. 
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.1 -S.OR TELCRAF-• IS l•ri KAKUM ıMı 

HARP VAZIYET! 
(1 fntl S•h!!'eı!on D<"a:") 

karşı zayı:f kalman ı!ojrıı balmıqor· 
!ar. Hatta bu 1nş Alınan onlıı!.s.r.nı 
bi"e rahat bırak:ıınk nlretinde <!cj::. 
dı.rler .... hnanya. So\7ot!crtn japon· 
7aya. karş1 harbe g!rmcsi.ııı. el!> ~ .arza 
oocrdf, Görü:ıil~ göre, bu şımdi k 
olırı"yacaldır. 

2) Libya Ceplıosti,de. 
İnaillz ordusu. Mihve: ordu>unu 

cephe taarrı.:.zlnrı ile itcrı:'· G.ırbe dot: 
ru ilerl•:ror. İleri kı\~alar Gazale tne\'

kiin:.n Garbine g('\"ınişler \"C bı.ı me\· .. 
k'J ı;<":T.bo'1' lr'.ne ııl:nıtlardtt. Mi..'n·•r 
ordusu. dm!~ 70lu7la ye:ı.ı ku·."·etler 
aL:ı.mactıb'ttldan ve lht:;·uç.lann.ı 1iyi-
1ı;17;e temin Cdeıned!lbıdeı:, Veme 
bölgesindeki dağ~ık araz:.yc dogı:u ce .. 
~ torunda bulıuıLı;ror. Fakat Sir
te körfezine gi.lnler<e ene< .-arnııı o
lan ~iliz ır.olörlü lı:ohı !ısl.:kmalıı hiç 
b'r"'haber :roıttur. ~r bu kol Şimale 
Bir.gcire doğru bir huı:lı:etle bu.lun
ır.az .. , ll!lhl"t!r ordusu Deme bölge.. 
sinde uzun zarr.an da.r~bilır. Alman 
hava lı::u\"\'C'tler,. gi..ı-r.~rUdikttn sonra 
İng'lit ord=.mun \;!!lrru?U b•ş:ınr.ası 
çok ı:üçl~tr. 

3) Uzak Doiu Cophelerinde· 
Pl'lt dı!ğınıJc o:•n muhaı-e~ hare· 

ketleri şöyle dcrlcnebillr: 
A - Garbi Pasifikte Ha vay 

ll!Ml•·ay, Vl.ke Adaları Amerikalıtarm' 
iı~ır. i•t>O!ll•• bıı ad•Lara yaptık. 
ldn bo.sk.:n taam.ızlat"!.yle yalr.u Gu ... 
am 2dasmı alab!ldılrr 

B - Uor.g - Koı:ı:'ta Jopcnı. taal'o 
ruzu tekrar ba$lamqıtır. japıon ku .. 
man<Wu buradaki İngiliz Valisine 
!eslim olma1< teklifinde bulunmuş, 
'\Tail bu teŞ:lif.i red:dettn~tir. in::Wz 
lta,"\·ttlt>ri javcın ta~nı.tzUna dayanır
ken Çinliler de Kovlon phrin! leh. 
ılıt edsı japoıı!ara ltHJl taarruı: edl· 
yorlar. 

c - Fl'.ipL1 adJlarında iaı><m tehU. 

Parti kongreleri 
(1 inci S•lıi'cd< n Devam) 

~ modern bir ııı.ıe ltonubn._,.. 
tur, Kara.sine· ınüc<tdt>lesi icfn ma
zot miktnrmın arttı.rılmas:na te~b
büs cd~"ll1"~ 1!""112 su ve elektrik 
l!ıtiyacı teı~:n ..ı im l)'Cn r }'. neler 
hakkında te0ebbuslere ı•tiimlş\lr. A
g,çl:ı~dır 1.:1 ç . .şc-!llarma hula de.. 
\"lm ol\l'IlreÜ dır. 

Halkın şli<Ayetlerlne sobeı> ol.ın 
Üsldirar F::rınc1'ar Şirketi lilğ,·olun. 
rr:uş~ı_ • C-ktıdar halen istanbulım en 
g.ızel e.krr.""ğin yeır .. ck1.ed!r, Gc~·en 

;yılki kanı;rlerde 1'.'ıar .,aıı.,., U!.kü. 
darda bir ha :k hamamı ıı.C'ılma. ı ar
zusunı~n is·ahr..ı tt:r.bıcn Belediyenin 
194~ bül""e ne bı:hsfsa.t kür:ulac:ı.k:tır. 

Vapur bilot üeret!crlnin tenı!li için 
halen de ~rket..ı H:tyr:ye nezdinde te ... 
şebbiJsle"' devam edilmektedir. -Cam. 
lıcanın Belediyece lst!:nUk edll<!rek 
tepenin a.falt, gt.zel bir yot;a Kısıklı
ya bacı ...... ın . ttın te~t:bbmlcre ae-
çihnlştır lJu 7o.1ı..:n bır .,... ·, f'l '""'· 
şasına emir \·erilrr~c-si \'alimiztleıı rl. 
ca olunacaktJ.ı:. SL'ıtan "" •. , .. + ~e 
Çekme kiiy1eı"'1nde birer k f.g·.- mekte .. 
bin tem~:acri ahlın~. Umrıtı\ı:ye- kö
yilnc!e örrıek bir tNilrr.une l'Jda.nbb• 
tesis olunm~tur. 

Üsküdar Kazası Parti Reialiıil; bu 
yılki !a21iyet progrı.mını da dolcım 
bir şeld'de luızırlamnı..-ta ba1lttn dert· 
lerly!e bilh:ıAa allJQdar olanmall:ta
dır. 

ÜSKtİDAllLILAJUN u:;Tri 
AK.SOYA SEVGi VE ŞLIUlANI 

En·etıd eiln kalabalık ve münev-
ver bir halkın itllralı: tıtlll Üsld!dar 
K2za."ı Parti Koııgresinde B. l. Qtfi 
Aksoy ara!mrl n ı:::L.pna raporanun 
okunın.ası.nı müteakip Xonı:re Rl>·ue.. 
tine verilen bir takrirde P:ı.rt; SC\-gl 
ve tm1d<'Jerfn:n yayılmasında \"e bll
hossa Üskudar ı:eoflğinln ,.,U.tlrU.. 
ırıesi hususun.da büya~ \."8 m:ıv~-

kiye!li mesaisi ""bk::den, O..til<!arm 
yol, ı;ık, su, ai!aç veıair ihlıy>cla."lnl 
ten1inide de bUyii.k çal~kanhklan 
gorülen Kaza Parti Dalkaru Lütfi Ak-

keti :s.z~JmlSt.tr. Luzou ad.ıszr1tJJ 't•iglıa 
\'e Llng~yen U!h'kiler tıkan jıpon 
k\:\\'cı1"ri gerı a\ ıştır. i•po11 ı:ıa
~il!~uleriıım bi1.T · kısı , tc;;-izlen. 
mi$~ir. Eğer ,\mer.~ .. ' lr }'u . .,..ln A
dalarına ı;abı.J.: t_vvct yct~tirir1cr
se, Filipln ac!.,., ?"" nı japo:ı ist ;lAsınd:uı 
tama:ıriyle kurtar:ı.b lC'r 

D - B0r.ı.t::O .. \d ır :.. .l.n l .. p.Jn 
kt.ı\"\-e1leri 1::ılıa cdı.lr· ışt ·r. 

E l\falezyada Sing:ıpura l:ın.et 
fJt:yc~ japon kuvvt Ueri Kot."'tb"..h r r -
Kedah bölgelerinde t..ı.a · n:.z J~:ı · ncle
dirler. i•ponlar b'r İnı;Lloı: ıurb tu.. 
menin! f::-ha ettikleı-iru söyl~vrLır. 
Faka ı ba mevkilerden d<ı.'ıa Cenuba 
ı:ıer:edikler!ne .-. .inıillz "' jaf;ı:ı. 
s.oıu. ya.rdtklanna i l!-....: :1.l 'eriler <:r.. 

F - Tah!Dlo c!\1 .ır~: uıere. İn
g~Fz - Çin ku\"\'t"tlPr. S;:;am - Şi
yaıılı:ıry Ş=&l Bau Llllı:.,.!n! Ut:~\ <
detek taarn:za eoçm!ılttdlr. General 
\·an;'ia Birır.arıya \."r ÇUı ~ud~!l ı

nnda': .Si1am ~ne )'Ü'"'1.:' i '\ 
JS.po:~.ann hl .... ezy .. dan t>.ı1t::lı>t ~a 

ü:en kara tll"".J\44sabr..nı :-esmbt tok 
ır .. uhterneldir jponbra kuvvetti bu 
riarbe indirmek itin. ktı .tı !Jc1~"
ya - Siyam \"e 1-li.ndı Ç.ıı.·ı.•..1 daha 
ını1h..:r. bir bölge y ıı.:. • 

j"'ponlar ö.:.\l!nti :fcrbet gibi tC"lyar
lar. Fakat bu kahramanl:.k biz:~e bir 
Japcn sırrı değildir. Bu sa<ltte jlpon 
an'anesiyle kuv\ et b\ :...n :Sa 1-
li.vet duygu=ııdur. Bw:unla beraber 
genel duruma bakarsak, S.Ponla.· 
dört hedetten he.ııüz hiç birine e1·f:•e .. 
ır.cm4lenilr. Buna "Il.ukab!l m.litt~fik 
tarafın .o:.e!er k-uvvct1ert _p'iln gcç' ... "'ı:.çe 

muhıırebey• glmıeklc "" artmaktadıl' 
Eğer Gene:al V••-el S-71lml lstill 

dip B8lllOk llmanL•ıa !Debilin<e. J&. 
pcınlar Slngııpurda~ vııı.geçmek zoru 
na diil•ceklerdir. İc,g,':ız - Çin ordu. 
l&nnın bunu :rapnak ... ı<diklerl anl•
şwyor. 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sahı!eden Devam) 

göze çarpmaktadır. 
Moskot'<lnın garbinde Mojaisk 

kesitnnde 16 köy daha geri alın• 
mıştır. Ruslar, Klin'de çember, 
ıçine alıll4n Alman ala•ılannı te. 
mizlemekle mqguldüner. 

Almanlar, Kalminin bİ1' kı~mı. 
nı hiild elleriıul.c tutuyOTlarsa da 
Ruslar, gerilere sarJ...,nak $Urctile 
Nazileri ric'ate icbar ecüyorl.ar 

Leni11gMd cepheıinde fuıskr:r, 
'!'ikııiııdt>ıı ilCTiiyorWtı-. Vol1'of 

nelıri üzerinık Alman miidafıw. 
lıa•lannı tahrip etmişlerdir. Ros
tofta.n çekihnif olan Ahna11la~, 

Taganrogc!-ı siperler l:=arak ~ 
lerı,.,~lcr, şiddet!i bir mukıtı•eınet 
ı;österiyorlar. 

Bir Rus Generali, l\!askova ıçin 
en bii)liik tc1ıli1'<'ııin 4 kc!nunuev. 

velde beli:rnı.iı olduğtıııcı iffQ et. 
~tir. O giifı. Almanlar, M 0111 • 

isk • M oskoııa yolıınıı yara7\'.lk 
Mosl:ol'aya. 33 kllom<''Te kadar 
ı,aklaşmışlar, fakat Ruslar, müt 
lııf bir ateş pardesi gererek Al. 
manian durdurmuflardır. 

so;ya bOtlln Üııldldarlılar.n sevgı vo 
~rlıklarırun Uılatı tekl!f ve ri
c> edUruekte idi. Rels. b!ltün X ongre 
lzasuım !mzasmı ılıtlva eden teklJtl 
olruımış ve Aksoya Kongrmın \eşek.. 
kur •·e sevgilerini sıınınuştur. 

LUtti .f.ksoy. h 1 kkmda Cöite:ı.:.en 
t.evtt'C'Üh ve 9l"\1ıldeıı çok r:ı,tıteba.s .. 
•is oldultlaruu, bu tezahüriln keı::. 
diti !çln •ıı bfıyiilc mllklfat oldui!u· 
nıı, hallan tev""<:lib ve illmadına !A
r.it olmalı: lçln dah:ı fazla cıı.lışaca
İlllll vAd"tmtş ve a!Jos\a-ıınl,il.ı:, 

-~ -- -------------------
Türk Hava Kurumu Çatalca Şubesinden: 

1941 sen"'! Km-ban B•7"ammda Topl.tn>c>k !turban deri n barsııklannm 
·.halesi 18/12/941 ~L<nüne rutlı7an Per~be ı:ilnil. aat 1l ~ Ç!t>lca TU:·Iı: 
!fava KUTWnu Şubesfnde ytıpılacaktır. 

Ta!ip'erin p.rln.'ıme71 ıorm.ıc için İsWıbul ve Çata!c;ı Hava Kul'Umu 
Şı.beleriııe miirauatlart ve lbale giinüRde Çaıalca Tilrlt Hava Kurum~'nda 
bulunmaları 11Aıı olunur. ct067b 

:~ iŞÇi ARANIYOR 
~ı Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
i~ 

rı HALK TRAMVAYLARI T. A. 
~~ ŞiRKETiNDEN 
r İdaremia hareket arrYisi için VATMAN n Bb.ETçi ilo 

i~l atelyc için KAYNAKÇI, Dt:MfBct, TOKNAO, TE'iVİYECI, 1 

MARA.'lGOZ. El.EKTIÜKÇt, KALDIBIMCI n YOL tşçist r1 alınacaktır. Fen işçilcriııin meslSlerinde tecriibe ve rbli7ot sa
p bibi olmaları şarllır ve buııl•a gösterecekleri liyalı.ate göre 

i•~ yevmiye n·rile<:ektır. lsteıldi lerla vcsikalarilo şirketin Bağlar. 
~ . k • 

t~ başındaki idare met ezıno miineaatlan. 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 parahkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paröLlıkla111l yn;ne danl<>lli bir lruruıluklarla bronz 

on para!ıldar darp ve pıyasoya kafi miktarda çıkarılın~ oldu!undan eskt nll.el 
~. ıo , .• ~O (>&r3hkl.lr..n 30.6.942 tarlhlndc=ı aonra ledavlllden kaldırılması ka• 
rarlôştınlm~tır. Z,!c .. >ÜJ' utar. pnral;ır ı Tenun~z 942 llrilılnden itibaren artılı: 

tedavül etmi7ecek ve bu tarıhten itibaren ant'ak bir sene müddetle yalnLZ :na! 
sandUdarlyle C. Merkez; Bankası şubelerine \'C C. Merkez Dankno::ı Şubesi C>l
mıyan yerlerde Ziro.ıat Banka ı $r..:belerı tar .. tıoda.n kabul edHebil!ttktir. 

Ellerinde bu u!ak na·a~ardan bı.Jaanların bwılan mal sandıktarıyle C. 
hterkez Bankası ve Zır..t.t Ilan<1'" Şutte~erine tebd.11 ettirmeleri l1fuı olunur. 

cU29 - 560S. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'---------------------------No. 63 

Türkçt>ye çeviren : lS.KENDD F, SERTELLi 

Bu sırada kompartimanımızın önünden, 
hayal gibi, sür'atle biri geçti .... 

- 'fuhaı l"l'! Küçük bır &ölde bil
yuk blr ı·anovarm ne >il var? Bu bir 
möbalag:ıdon bo§ka blr111'7 dl'ğild<r. 

nolk1 mUlıa1'lğo, belki de tama
ınııle- u;,ıdUTn1tı. bir hl.k;ıyedir. fakat, 
toruk1.2r~ WlE-t de.rsı ''erc bir hL 
Uyr 

J\u ısırada ilompaMımruurnnın O -
nt.Jlden ur ııll!e biri gt"\;h, O kadar 
c;ob1 ~ Aoı. "en ka:ybn!du ki. perı ma
saııarmdaX~ haya!t'1.ler b•Jc bu kadar 
tür'~tlı gcı-cn1tıdı. 

Kendirr. tıJ•a aıh,m: 

Bu ,..eçU. 
Ded1r.>. 'J(lnl!cn gı.: du: 
- G'4,l>1;11;! 

- Fa.ltat çolı .ııur'o\11 .• 
- Olabı.hr 
- Dı:::e bak.ırak geç1ı. 

- Bıı da o1:,bı1>r. 

- Falrnt. 

- Fa.kol. 11".~ı bal<mak\an 1ı.im 
~nedc'bBir? 
Şüphemı ~t:ıyliyemedin1 .. 
G iını; ?rt.'Vk e dt~n-cmek f<: . 

Ve kendim: gi.l.t; tuttum· 1 
_ Ak$am yemegi:nı bırcu wnra va. 

r.:ıt:ı~ımı.z ,sbt;;yond ... •ni :yiyt:<."l·gi:t? 

- l-IJyır . O is ooda lokanta "Ve 
bu!e Yl.'ktu:-

- Şu lııılec trenin s, ooyle lokan -
ta.! J. \C bufe i .. b :;ta:yoı)da f'14lla 

ı:>rafmdan yaptırılan llk tııeıln aaa.t
te silr'ali 7irmi lııilometreden 1at&l'1 
dej!l..U,. 

T:ı,,..,n knhkahayla ıuımeıtc baş • 
ladl. 

- O zaman öyle Jını9o Fallal, bı>
iüııkll ;iaponyoda heq<>yln mllteci -
m;ıı var diyorlar. Toyyarecililr.te btle 
çolr Heri g>ttiğlnlzi söyhiyorlar. 

- Doi;rudur, Hem de b"'1m tayya. 
recilerjml~i. dftlizcilerimiz giıbi yalGız. 
j ;>onlar f'Şkil ed ... 

Ne demek J.ıstiyoreunuıı?. 

- Şun~ demt' ıdobyorunı kl, 1-
yD<la bu şib! mütum w.;azitelere ,.a
bancılar burnunu '!OkonH1ı. Biz zateıı 
n:.4'rnlekf't1ml.Lde lM:iy]e vaalte
'<'l'ı yatı:mc1!ara vern>tyi.z. 

- Çc•k iyi bir usul. Ameam V.llıson 
da Ameril<a<la bu usulü yaymak letedl 
~mma mın.-nif ... k olan,ndı. 

..... 
A«t"m üstü ııaat ~Ilı bll(uklıı ~ 

tuk bir köy isla>-yoouna vamuelılr. 

Trenlmi:ı burPda on boş dakika du-
rae::ı:ktr. 

Toır..so• .. >~rınden ktn1Udan1adl. 

- Şf llt!· neredey~c J.'olcular bC<'Um 
l-clf'r Ye1.uniz1 k.ıntu-ınıyahnl. 

Kounıın .,cıknH~tı: 

- Cantamııı •H;sak da Jetrıek ya. 

' 
s D >> o R 

' D ÜN K Ü M · A Ç TA 
Fenerbahçe lngilizlerle 2-2 
berabere kaldı. Fenerliler 

büyük bir enerji gOsterdiler 
Bir gı.in evvel Galataııarayı 4. 1 

mağlup edi!n misafirimiz İngiliz 
futbolcüleri dün de •kinci karşı.. 
!aşmalarını Fi!neJ bahçe stadında 
F<>nerbahçe takırnile yaptılar. 

Günün p3Zar oluşu stada lıU 
gtin evvelkinden daha tuzla bir 
meraklı kütlt.>sini loplamıya kafi 
~imişti. Gala~ray karşısında 
faık ·bir oyun <lynıyan profesyonel 
İngiliz futbolcülen Fenerbahçe ile 
Ankara temasından da rorlu bir 
mücndeleden sonra 2 • 2 berabere 
kalmışlardı. 

İşte bu haleti ruhiye ile Feneri 
ve lngilizlcri bir defa daha göre. 
bılmek istiyen ve -0n bini çok ge
çen seyirciler dün de Fenerbah. 
ç nin dört bir taıa!ım kuşattılar 

MAÇ 

Yazan: Adnan Akın 
İngiiiı.lerin baskı- devam cder

k{'n Cihat birbiıi ardına güzel 
plonjonlar yapıyoı· ve haklı bir 
rezahürata uğruyordu. Bir aralık 
sag aç.>k Nakgir'in wruşunu fev. 
kalade bir elashkiyetle çektL 

Fell\.'r müdafaosımn bu iyi oyu. 
nu devam ederken İngiliz muha.. 
cimleri 43 üncü dakikada yeni bjr 
hticwn yaptılar. AtJlan şüt Ciha
dın yaralı olarak yere yatması yii.. 
ziinden Aydın yumrukla karşıla. 
dı. Hakem bu hareketi penaltı ile 
tecziye etti. 

Bomba gibi bir şüt bu sefer Ci. 
hadı gafil avlıyamadı ve bu kur. 
tarışı maçın hakemi de takdir l'
derek Cihadı tebrik etti. 

r.inci golünü yapmıya muvaffak 
oldu. Bu gol dakikalarca çıJgınca 
alkışlandı. 

Bu gol fenerlile-ri canlandırdı. 
Sairı.Jacivertliler bu sefer oyun 
üstünlüğünü alımış, lngiliz müda,. 
laru.~m sağdan soldan kuşatmış 

ve sıkı bir baskıya almıya mu. 
va:ffak olmuştu. 

İngiliz futoolcüleri bu tehlikeyi 
sezmiş ol.acaklar ki müdafaalan. 
ıı.a yardım eder bir taktik kulla. 
nıyorlardı. 

FENERBAHÇENİN 
İKİNCİ GOLÜ 

k~lmJy.ıı;, t. ~ nırı " 

B ak••. onı.ı dn on bc>$ "<!l<ııl<a 
k•! c ğu. 

~lı.Jc 'ylcnI,ord ı 
Ilı d(>nbıı ır.av1 göz ·lklU, grır}p ta

ı.: h ı ı Arrı.•rikah ko)' ü•·h ()!indeki 
\ah ıle, ko ıpa ::oorunu.z.1., kapıs1ı111 

Oyıın yine İngiliz hakemi Mis. 
tt>r Lovy idare ~'<lecekti. Muay. 
yen ı.amand<ı takmılar sahaya 
alkışlar aı asında çıktılar ve ufak 
bir seremonkl{'n oonro H<i taraf 
kar~ı karşıya geldikl'. 

INGiLİZLERIN !KINCI GOLÜ 

~e yazık ki penaltı kurtulmuş 
fakat rop kornere çıkmıştı. S<ıldan 
atılan korneri yine sol iç Wodoord 
ters bir kafa darbe,ile oyunun 
44 üncü dakikasında Fener kale. 
stne alın!§ ve bu sure:Jc takımının 
ikinci golünü yapını~lı. Top tek. 
rar ortaya geldikten biraz sonra 
<kvre sona erdi ve prdesyonel 
Lıgi!izler devreden 2 • O galip ay. 
rıldılar. 

40 ıncı dakikada İrıgilirı müda.. 
fileri önüne kadar inen tehlikeli 
bir Fene11ba·h~ hücumunda top 
Naciden Melihe geçti. O da yeni 
bir enerji ile iki müdafii atlat • 
tı ve kalecinin ıizerinden ikinci 
sayıyı ye,ptı. 

Oyun yeniden başladığı zaman 
İngilizler de galibıyetten ümidi 
kesm~ bir v32iyette hücum mu. 
kabelesinde bı:ılunmağa bile- ]U,. 

zum görmeden bn mühim maç da 
bu şekilde Fenerlilerin enerji·k 
ve canlı bir oyunu altında yine 
2 • 2 bernbcrliklt' bi!ti. İngiliz -
k·rle iki maçta da beraberlik te. 
min etrneğe muvaffak olan Fe
nulileri tebrık etmdt bir. vazi
fedir, 

- St:beoı 

Çucl. o•r,ı bir cok kil~'•nn 
bu·lcşt ğı ı,. \. syoııd• Oradan tre-
ne daırr.a ,"<'-<. yoJ('11 bf.ı.,_ Ve oko _ 
Dlf.ltlf o istasy(·lld41 kıi a a .... 

G:t ıp ~! lhk.o ...... ıı... york-
1;. ihUyu k5mu.. ol L. rr. ;? 

- ~'.t: J.mrL.aı on tkı :_.ıttc b r Kere 
yo • r<lan ye konur a nala mec
b1 'lf Z ~ t:ı. l )('lkOlntli.iller ("1..4<. ~tir ... 
at gıtLg ~ın razlo kömür sar'e -
dcrlıer 

- S:ı.ıtıe- k ç k;..ıomE"'..re gldıyoruz? 

- Ec aşngı yla yır'lli ktlometre ... 
- Çok s" 'at. 

1 
- Kalfom .. yncia dab~ tola sür'atle 

1
. 

ı:den trenler \'ardı:r. 
- japoı.yolla 1879 yılında M"kl>do 

&l\'o Jk bt.·ı~ ~·• Sf ı ı Vt.>tdL 

R:ılıJtst .. c• ne~f"rrı ., bot yeıre 
otLır:TıGn ı~nr·-.: i nı, 

l omsıon K.4ıl ••. alı ı (' .. · r.ıil 

Otw atnllrsın~. 
..>ed: Yo c ı \-a.. - nı yanına koya -

. .At ıca.y,tJız.ra gı.1 urr: :-dı ve oturdu. 

011.abk a. a~m a b:ı. 1.anut~. 

'1'oınsun Kornpar anın ...,cnCC"l es! 
öniıudeki pot\ tıt "11-'0::\.YL ;u;,tı. Yol
da a!dıgı-ız ığv« ye ı,ek.leri çııkardı. 
Een rle yardım t:"t 1, Bir )tutu ıı;al -

çaJı ı e111tonl'Cnr.u:1, bir kutu ~er... 
t~lı J.çtık Yr.vU!J yav.1 , konut:a Jr:onuşa 
ylyon12 ı 

(0.. .. amı vaı·) 

T. iŞ BANKASt 
KÜÇÜK TASARRUF B~~AJ' ' ,, ı 

lttZ illl:ll.AM iYE PLAN l 
&EŞiDELEK: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Atustoı, 2 ilı:inciteırın 

!erinde yapıbr. 

1942 IKBA iYELERi 

1 adet 2000 liralık ,2000.-llra il 40 • 100 • 
3 • 1000 • =3000.-. 50 • 50 • =2500.-. 

I' 2 • 750 • =l500.- • 
3 500 =1500.- • 200 • ~ • =5000.- • • • 
ıo • 250 • .2500.- • 200 • 10 • =2000.-. 

"' "' "' "' 

~ 

İngıliz' r Reni Stoart, Prior 
- Gibb, Possir. Hu -Kı - Nakgir, 
G•lıf'<>n, Fcnton, Wodvart, Vil
lans. 

Fencrbahçc; Cıh:.t - Muammer, 
Murnt - Aydm, Zeynel, Ömer -
Fikret lbrahi"" Melih, Naci, Ha. 
1 ı. 

OYUN 

Oyuııa FrnC'rh<ıhçelıler ortadan 
yaptıkları bır hıicumJ;1 başladılar. 

Fakat bu mlcum bir ıse yarama. 
dan İngilizler heml'ıı oyuna hfı
knn olılvertliler. Ve bilhassa orta
dan Fener !mirsini tazyika koyul. 
duıar. 

İNGILİZLBRlN BIR!NCI GOLÜ 

3 ilncü dakiK:ı<la soldan inkişaf 
eden bir ingıliz hücumurı<la Fe
ner kalrsı önlerine dii~n topu 
.saııtior ~'enton bir şütle gole çe. 
yjrdi. 

Bu gol Fenerlileri kırmadı. Bu 
arada FePer kalesine İngilizler 
yeniden bır b•skın yaptılar. Doki. 
kalar ilerledikçe oyu.1 daha güzel.. 
kriyor 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devreye başlandığı za. 
nıaı. İngilizler rüzg5r altıııda kal.. 
mı~, buıaa mukabil Fenerbahçeln. 
ler rüzgar avantajını almış bulu. 
nuyordu. Dakikalar ilerledikçe 
profcS)·onel İntilizl~rin oyunda a. 
gır hastıkları se-.ıiliyordu. Bu hal 
de~rımin 25 inci da:<'kasma kadar 
bu şekilde sürüp gitti. 25 inci 
dakikadan sonra Fenerliler yav~ş 
yava.ş hücumlarını sıklaşt.:.rmıya 

başladılar. 

FENERBAHÇENİN BİRİNCI 
GOLÜ 

30 uncu daki kacla N adden iyi 
bir pas alan Melih 'tendi sür'at.ni 
bu gol fırsatına " k<li ve İngiliz 
kalccıi.sinin müsait bırnktığ kale. 
nin sağ kö'e iden takımının bi.. 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı d kkatine 

lstanbul Def erdarllğından : 
K~zan<; vt·: gi.ler nln :Y. ncı t.:.ııc::ınt te<!iye nlüd<:etı Biı:ıncıko.u'lun 1941 ayıdır. 

Taks tlerin ılt-rlı'ic % 10 ı. rnla ve ic'l"a yoiuy!a tah.sıline mahal k .. dnam.uk ti.ze
.JC y>ı.1 t.kel Cf ~tin \C. •i brr"l"rın ı bu ay sonuna kadar b~ğlı olduk1an 
1\1'a v-r T h~ıı Subel~rfr.e cidemelt~ri rıca olu.'lur c l0813, 

1 IST ~NBUL BELEDiYESi ILA~LARI -, 

Tahının B. 

ı95,00 

188,00 

İlk Teın. 

14,83 

14,10 

Beşlkta$ta Ahl~ağa mahallesin.in 
Rum rnez~lığı k..ı,iın.da t> par el nu
maralı ve 185 ffi(:trc murabbaı ahalı 
cırsa. 

Beşl.ıttaşt Abbas:ı.ğ• mahallesinin 
Run-ı rrıeı..rrııgı soka~ında 7 parsel nu
rJl.ara\ı ve 183 n~('tre munıbbaı sahalı 
arsa. 

Tahmin bedelleri He ilk teminat miktarları yuknııda ya7.ıh 2 parça arsa 
satılmak U7.er~ ayrı ı.yrı aC'·k arttJrınaya konuınuştur. S<i!:'trı:ı.mele:r.i Zabıt ve 
l\fuan1-et:ıt Müdürlüğii kalcıninde görüleL.Jir, ihale 25/12/941 Pert.:eınbe günü 
s:ı.at 14 de Da·mt Jodırün1cnde yapılac:ıktır. Taliplerin ilk tcM nat makbuz 
yeya m€ktup'ariyle ihale ıtinü muayyen saatte- Daım Encümende bulunma-
:..rı. (10892) 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Malzerr.esi Müteahhide alt olmak üaere nlızr,uııe-.i veçhile mektebimiz için 
103 çit-: po·tal açık eksiltme ile yrıptJrılacaktlr. ='Jünlunc her gün İstanbul Zira
at MtidUr1üğiı kaleminde görı.ilebi't: .. F.kıııııltıı e ~31 l.!/941 S~Jı günü sıtat 14 de 
Beyoğlu İstikl3l caddesi 349 No. Llseler "fubn::ehec"Lğ .·ı de to_Pln.nan komisyon
<ia yapı.l.ııcDklır. Postalın muhannnen bl"dcli 11.5 tir. dır T~!l'kHlcr~n belli 
gUn ve saatten evvel Ll~eler hluhasebecıliği vEzncsine yatırac11kları 88 lira 84 
kuruş ilk teminat mc~kbıııu ile yeni yıl Ticc:ı ·e• Odası ve -dn..ısı ve 2-490 sayılı 
kanunun , tariıı ıettiğ. d ı;.er ve" ::alarla birlikte komisyina müracaatları. 

•108lh 

Deılet Uım irı ali arı ve li11anlan İşi etrae U. ldaıes i ilanları 1 
).luhammen bed2li (:?3981) lıra olan takım çeliği u<,:i.arı 22/1/942 Per§eıtr 

be .ıı;ünü. saat 15 de k&f- ı zarf usulü ile Ank.:ırad.:. idal'e bkna.stncia satın alına
caktır. 

Bu Jşe girmek Jstiyen!erin (li93.58) liralık muvakkat ıeminat ile kanu.. 
nun ıayin ettiği vesika1arı ve tcili!lerrnı ayni gün saa 14 e kadar Komis-. 
yon Reisliğine vermeleri lo\zımdır. 

Şartnameler parasız n'arak An·karada '\Ta zem" D. ·e inden, Ilo.ıydarp~a~ 

cia Tesellüm ve Sevk Şdlı&inden dagıhlacaktır, (l07l8) 

KAFİLE REİSLERİNİN 
SÖZLERİ 

Maçtan onra gazet"C<:ılerle gö
rüşen kafile reisi hakem Mister 
Lorey Fenı rbahçı.>ı>in Türltiyenin 
yegiine teknik takımı olduğunu ve 
bu taJrnnda yer alan Ci:hadın hı .. 
gil'z profesyonel timlerinde ser
b<stçe oynıyabilecek bir kal<'Cİ 
'bu~undu!'Tunu söyl\."dU.ktE"-n sonra 
dilnloU mnota üç muhakkak golü 
fevkalade bir çalakı ile ku,rtar • 
dığını ilave etmştir 

GECEKİ ZİYAFET 

Dünkü ınaçtan sonra misafir 
İng"'z:cr şerefine BelEcliyc gazi. 
n"5cında miikC'llef bir zivafet ve. 
r:lmis ve geç vakte kadar eğlc
rıi1m!c-•ir. 

15 l.cikanun 1941 
18.00 Prograın ve Menıleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik. Radyo Dans Orltea· 
trası. 

18.50 Müzik Fasıl Hey'ell (Eviç ve 
Ferahn<ik Faslı). 

19.30 Memleket S•at Ayarı ve Ajıı.ııa 
Haberleri, 

19.45 Konuşma; (U!uı;al Ekonomi ve 
Arttırma Kunımu adll'ın. İkti;.. 
sa Vekili Sırl'ı Day). 

19.55 Müızik; Karı»k Şarkı ve- Tür .. 
küler. 

20.15 Hac.lyo Gazetesi. 
20.45 Müzlk: Bir Halk TÜ"ı·küsü Öil

r-eniyoruz:. Haftanın Türküısü: 
Mor Menevşe. 

Açıl mor mencv~em! Bahar eriı;tı, 
LAJe, sünbUl, nerkiıt, reyhan yet~ti; 
Benim kısmetime ak ı.anbak düştü~ 

:'\tenevşem ey. 
Bir tanem ey, 
Haydi da haydi 

Çadır alrnı~ nereleı·den gelirsin? 
Benim sana yandıpm bilirsin! 
Çok ta geçmez. benim gibi oluf'l'Ol'l! 
21.00 Ziraat Talı:viml. 

21.10 Müzik: Şarkı ve Türküler. 
21.30 Temsil: Kimııil Ailesi. 
21.45 Milzlk: Radyo Senfoni ()rkes., 

tra91. (Şef: Ferid All>Rl 
22.30 Memleket Saat Ayıın ve AJ

Haberleri; Ziraat. Esham -
Tahvilat, Kambıyo - Nulı:ut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müziolc Dans MU>iği (Pi). 
22.55/23.00 Yarınki Program ..e 

Kapanıe. 

Ş h. . 1 
e ır tıyatrosuı 
Koıneıli kısmında 

İstiklal caddesinde j 
Bu ak~aın saa! 20,30 da 

SAADET YUVASI 

Sahip ve Başmuharr!rt Etem İzzet 
Benice - Nepiyat Direktörü 

ev1ct KARARİLCİN 
SON TELGRAF MATBAAllJ 

1 Balkan DenizK r~ 
Harbini Nasıl aybefulk' 

Yasan: RAH 1UI \ tıı --- No. 3<• ---·~,,) 

Donanma kumandanllğt, harp vazi ~ti 
dolayıaile izin vermek taraftarı de§ildi 

nan d<lııanmasının kömüre şid- ı 
delle ıhtiyacı vardır. Bıı ihtiya
cıııı gidermek için de her taraftan ı· 
kömtir mübayaa etmek üzere ıe
~ebbüslere girişmiştir Kömür 
yüklü ge-mi Mondros lımanma 
girince y anlL~ bir manvera ile 
tamır cdihnektc olan Avcrofun ü. 
zerine bindirilecek, şiddetli bir 
mahmuzlama ile Avcrof yarala
narak batnılacak!.. 

Bu izahat verilince işin n~s>l 
pamuk >pliğine bağlanmak iste
nen bir dalavereye taalluk ett<ği 
Bahriye Nezaret.ince kolaylıkla 
ke.tirHdi .. 

- Şimdilik bunu bıraz dalla 
kurcalıyalım .. lüzum olwıca size 
ha bcr veririz! 
Baştan savuşilc miiracaatçi bit' 

tarafa bırakıldı .. 
Avcrofun tamiri nihayet bulup 

da içine y{'rll"jtidlcn ücretli İngi. 
!iz topçu gediklileri de talimlere 
başlayınca, iki taraf donanınasıı.

nın karı:ılaşmaları için haı-plc a.. 
lakası olmıy.ın devletler mesda 
ltalyan ve İngiliılcr de el altın.. 
dan tahrikkre girişmişlerdi .. 

Halbuki, İmroz muzaffeı~yetı• 
ne rağm~ garip bir evvelsezişle ı 
Osmnnlı Donann1s. Kumandanı 
ikinci hurucu bi, tıirlü yapmak 
istemiyor, lıunu gl'ciktirdikçc ı;c
ciktü-iyor Kaı-nrgiıbın huruç tcş.. 
viklc ine ve ·digi ccvaflarda: 

- HamıdıyC'nin l>ndcttamir do
nanmaya iltihaki!e hurucun daha 
muvaf'~1k bir nelic,•yc vanlırıl.. 
ması cıupiş olunduğundan, ~ 

kıir sefinenin sür'ati<• ~mir edil
mesi! 

Yahut: 

Tiln f("CJ VC kani ukıtret:r lHt' • 

den msas ed<'n bır mabac:ıı•ah'" 
his Osman Ramı. Beye eler' 1 hır 
sıkıntı wrıyorchı. 
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Balkan harbırı<le • dığC'r hnrP • 
ıerde hatta Umumi HarptL• "' • 
duığu gibi ... ınühim bir eh-s.gı ja• 
ha vardı: Düşmaroan hııbc~ ,ı • 
mak, jstihibarat ı<>şkilatı. 

Nedense, o zamanlar hcniiz rr• 
vaçta ~u!unon bu noktaya Os • 
manlı Imparatorluğu tarafınrlııJ\ 
zetTe kadar eiıl>ll!miv'Ct vcr'lrrıL" 
miştı ki, bunun da 'acı ta;ir ve 
ırehceltri ha"b'° gerek kar~ t3• 

rekatı safhalarında gerel<ıst! de> 
niz harekatı sıraldr.n<Ia kendll.~ 
lerlni apaçrk göstrrmişlerdir. 

Maama1ih bu sJTada cerevaıı •• 
den bir hacme. Giritli ıı{tvctlt 
yü:tb~~ı Hayri dcndintn · .'lı· 
baral için harekPtc geçmesi. dii· 
man donanması hakında nıaıı.ı • 
mat alınm:ısı noktasından savar> 
letkfk oldupu •c;-irı buraya kın • 
<lcd:yorın. 

GiRIDLI YÜZBAŞI KADRi .l!O!'I' 
DROSA NASIJ, GİTTi? DÜŞ)f~~ 
DONANMASI. ·ı YE Avt:r.or v 

NASJI, GEZ,IE(.;E 
MUVAFFAK OLDIJ 

Bu sırada. t ~nma z""bi 1(; ~ 

ı· neren Giri•i. g.ıvcrte yfub 51 

Hayri dendin n oir istda ile nıiJ· 
•uraat C"derck M d;J,. adası"03 
bulunan aill ve akrnbas1n1 ··
ret etmek frz, re :ı.in ist<ocliP,ı ı:O
rülmüştiı. 

Dona1Ynıa Jmınandanlığı, h.ı l' k 
· .ıziyet dolay.sıle bu izn.i vcrnll' 
tarart<ın de ıJdı. Fakat H~' " 
fendi istidasında Jı. ~-,,·•t" b ı !'• 

hc.p olarak •tınıı ılerı sürnıüştii: 
. Gerek mom~ketim, gcı ı.-.ıe 

diğer adalurımız <iüşman tara_;. 
imdan ı.şgal <ılıırmıuşk • T{ ııv· 

topraklarımııza hıraktıığım z ~·1<
leri:mizın alıvalineic hiç1:> ı ,,:. 

- Donaımıayı hümnyıınun kö
ıı:ün! olan şiddet; thtiyacr henüz 
huruç ioçin muktıı.zi haz.ırhkların 
ıtmamına müsaade etmemekte • 
dir. Ereğli kömıiriinün gerek çok 
düman çıarmaBkı, fazla kurum 
yapmaın ve hararet dcre.:esiıı<in 
r.o!~an olmvsı sebebile, iki·rci 
hur\J'Çt.ı kulllr .lmak ii2crc do • 
nanmaya İngillz Kal'dif kömürü 
c;r.>Sinden mahrukat terniıı ohın. 

ması.. 

G!b• fükrlerle vakit geçirl • 
yordu .. 

Henuz buğoou üstünde tüten 
İmroz zaferinden sonra, muhak. 
kak ki amirali böyle vakit ge • 
çirtmC>ğc st'Vkeden kuvvetli bir 
en sn!ş, Mondros deniz harbi .. 

retle haıber alaınıyor.ız. An" J• 

ilem ve ~acuklarıll" düşman - J• 

li altındaıki topraklarda. bırlı'r 
ntırap içinde ya aı•ken t<ckr."
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mevcudiyetimle kerud;mi va~!<
ınc vennek im1ı.ilnı ohmyan lJıf 
keyfiyettir. Bu ihbarla ail€1llıi 1J• 

yaret etmek, mı.imküırıse onları ıra 
ana vatana getirmek üzere h:\ 
o1mazsa bir ay müddetle meııı.
nfyet verilmesi babında-.• 

(Devamı var) 

' 

İLE SABAH, ÔGLE VE AKŞArl 
Her yemekten sonra gü nde üç defa muntaıaman 

dişlerinizi fırçalayınız. --
TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
KariılU§ Tarihi ı 1888 

Sermayealı ıoo,000,000 Tilrk Liraıı1 

Şııbe •e AjaM adedi: 265 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Buılı.....U lnunhanlı n ihbarsız tuarruf heaapl.uınb.~ 
.. U linA •uhuıanlara aen• 4 clefa celdl-1< kur'., iie af8i' 

plba ıı:öre ilaaıılİY• claiıtıı.caktu>. 

4 .... LIM Liralık 

' • IOI • 
' • ase • 40 • 111 • 

... • ili • 
ızı • • • 
Hl • IO • 

f.080 
2.000 
LOOO 
4.000 
5.000 

.. .. 
• .. 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene iç nde ~O ııra~lll 
&saitı düsınivenlere ıkra.rniye cı.ktıkı ta.kd rde '."" W f~zlasıle v~~ 
c"ktir. Kur'alar senede 4 defa: l Evlul 1 Bırın.,ık.ınun. l 
ve 1 Haz:ran tarihlerinde çekilecektir. .. 


