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Ak denizde 
yeni bir ha
reket bekle
ne bilir mi? 

Akdenizde yeni bir ha
reket bekliyebilmek için 
vaziyetin biraz daha ay· 
dınlanmasına ihtiyaç var
dır. Akdenizde hareket 
bqlıca ikı muhtemel se
beple vukua gelebilir •• 

Ycuan: ETEM iZZET BENiCE 

Anlıo7cıdan ı 

Harp, dhan harbi mahiyetini 
ald ıktan sonra Anupa k ıt'ası üze. 
ritı<le yeni bir vaziyet hadis oldu. 
B u vaziyet, Almanlann Rus kı.. 
§lnı ileriye sürer <'k ~ark «'phesin. 
de taa.rnızi lıarcl<ah tevkif etme. 
!eri ve Almanyayı takibane bil. 
hassa Bulgaristan ı:ı bi peyk dev. 
letlerin Anıerikn) a harp ilan et. 
nı cle r i ile bu~laınııtır, 

Sovyet ccphcsiııdcki harekatın 

gelişim safhaları lıcııı.iz laııı nui. 
nası ile a)·dınlaıımı~ dl'gildir. Al. 
nı anlar muan·cn ınııkavenıct bat. 
tına kadar rekildlkl.,rioi ve nor. 
nıalin dı~mıİa eheııımİ)·ete şayan 
hiçbir haN.·ket bahis mevzuu oL 
nındığın ı iddia edi)·orlar. Sovyet. 
ler ise aksi vaziyeti ıdd ia ediyor, 
Almanla rın yer yer çii~üldiikleri. 

ni "" hatta bnzı noktalarda inhi. 
tam helini aldığın ı ileriye sürü. 
Yorlar. 
Şark cephesinde tesbit edilen 

plan dışında bir Alman r ic'ati 
\>ar mı, yok mu, Rusların hare. 

! : J ·' p on Bahriye 

ı Nazırının Beyanatı 

Fil ipinde 
288Ame
rikan tay
yaresi dii~ 

-ş ii r ii 1 d ii ! 
IBirdemzaıtı tab
~ edildi 

Müttefik kuv-
vetleri bir ku .. 
mandan sevk, 
idare edecek 

RUZVEL T'E tev
k alide 

salahiyet verildi 
Vaşingto1ı, 17 (A.A.) - Ba. 

sın toplantı~mda Rei.· Ruz. 
veli, Mihver kuvvetleri karşı. 
,ında kwııonda I~\ lıidi mese
lesinin iyi biı· :\afhada ileri<'. 
mektl' olduğunu <öylemi~tir. 

Vaşington, 11 (A.A.) - Ofi 
Amiral Şimada, Ame- 'iınerikon nı«lislcri, B. Ruz.. 
•k h k d velt'e harp müddetince fev. 

rı an • r p u re tinin kalade saliihiyetler veren ka. 

Pasifikte ve Filipinler- nunu tasvip etmişlerdir. 

de kırıldığını söylüyor J 1 
Tokyo, 17 (A.A.) - •D.N.B.ı 1 a po n a rı n 

Bahriye Nazırı Amiı-aJ Shimaoo, • • 

Japon Diyet Meclisinde, Japon yeni ICadı • 
kuvvetkriniıı Havay, Wake, Mid. • 
way adalarlle Filipinl<'r ve Mal&. • k • k • • ı • k 
y~Y'.' kar{ı yaptıi;" hareketlere 1 1 1 Ş 1 1 
aıt >zahat Hrmıştır. Amıral Shi.. 

(Devamı 3 llneil Sahifede) deni za 1 tı ! 
Y eni Japon 

bombardımanı 
Vaşlr.gton, 17 (A.A.) - Bahrıye 

Nrzareh, Son 2-l snat zarfında, J<lJ>Oll 
gernilcrinin Havai adalan bölgesinde 
Yohnetnn v-0 ~fani adalarını bombnr
dıma11 ettiğin! bfldirmektedlr, 

Arjantinde örfi 
idare ilin edildi 

Amerikahlar bunlar-
dan birini zaptetti, 
cep tahtelbahirlerin
de fedai bir subay ve 

bir er bulunuyor 

Bu Sabahki lngiliz 

HARP TEBLİGİ 

Hon-Kongı 
ıda kuvvet
lerimiz mu 
kavemet 
! ediyor! 
jJaPöüıar çok aıır 
~ata a§radı 

Tahliye edilen Kov
lon Japonlar tarafın
dan işgal edildi. Ma
lezya durumu müphem 

Londra 17 (A.A) - B.B.C. Sın
gapurda bu sabah ncsredilen res.. 
mi harp tebliğine göre Malezya. 
da v<12iyet hiıliı bulamktır 

Cc·nubi Pcdahta cereyan eden 
mıtlıarc<be<len habCT yoktur. Mida 
nchr; yakınlarında çarpışmalar 

olmaktadır. Yelansandda İngil;zler 
dU:,manla tem~stadır. Düşman 
burada yalnız hava !aaliydi ile 
'Jcfıfa etmiştir. Japonlar gayet 
ağır zayiata uğram~lardır. 

Honı;-Kong kesimine gelince, 
K ovloun tahliyesini bildiren 
trbhğdenberi yeni malumat a -
lınmam:~ır· Hong - Kong hava 
ve kara taarruzlarına mukave • 
met ~ıyor. 

(Devamı 3 üncıl Sahifede) 

Gıda maddeleri sarfiyatında israf önlenecek 

Hükumet, istihlaki Tahdit 
Edici Tedbirler Alıyor 
r -- - - - -" 

1 Lokantalarda yalnız muayyen çeşitlerde 
! yemek yapılması muhtemel - Ekmek 
l tevziatı için karneler ha~ırlandı_.ı 
Ekmeklik hububat yetiştiren topraklarda yağh tohum· 
lar ve sair maddeler ekimine müsaade edilmiyecek 

İşçi ve Çiftçilere ]/ 
daha fazla 

ekmek verilecek 
AnJıaradan bildirildiğine göre 

halkırruzın belliha~lı gıda madde. 
Jenne olan ilitıyac ını tanzim et.. 
mek ve gıcıa nuı<ld !eri sarfiya. 
tında ı.srafın önüne geçmek üze. 
re hukiın•clçe yapılan tedkiklcr 
çok iierleınıştır. Bu m<ıd<leler ıi. 

zerinde ı.stıhlaki tahd t edıcı ted. 

birl(re dair hiikiııretçe kanırlar 

ahnmak üzeredir. İ lk olarak ek. 
meğin ihtiyaca göre tevzii için a.. 
lıikadarlarca hazırlıklar yapılmış 

ve karneler terti.p edi1mi§tir. 4çi 
ve çiftçi gil>i bedenrn çalışanlara 
daha fazla mitk.ar ekmek tahsis 
olunacakt ır, 

nasip =~n<kı tcsbıt edilccekfü. I 
Yurdun l>azı köşelerinde, daha çok 
parr, edeceği müliıhazasile hubu. 
lıatı ihmal ederek bu yağlı madde. 1 
!er ekırnnic yer verilmesi.ne mü. 
saa<le ediknjyecektir. Ekmeklik 
hububat yetİ§tiren toprağın baş. 
ka maddeler istihsaline tahsis o.. 
lunması zararlı görüldüğünden bu 
bakımdan da kar~rlar alınacağı 

.anlaşı.lıyor. 

LOKANTALARDA 

Yeni ekmek 
narhı bu sa
bah başladı 

• 
Ekmek: 16.5, Fran

cala: 2i Kuruş f 
Hubub t la lerme yapılan Z3m 

ltare.n dun g 0 den sonra Vllôyet 
ve Be!edişeye tebl g olıınn:.uştw' 
Ticaret Vekl'ılet. de ek..ilck na;r .. 
hınmj. badenıa Fiat ?wltira.k...be 
Komıs,yonı... ıaratınd:ı.n tesbit eflf'_ 
mes!ni blldırdl;;irden Fia-t MU
rakabe Kom· onu düo akş:ım 

geç vakit topıonaraık bu saba)ı(an 
ıtibaren ekır.rğın 16,5. fra.nt'<lta.nın 
27 kuruştan saWmasını kar..?:
Jaştırmlşbr 

Ekmek çeşnıı;inde de biraz de.. 
i:işlklHt ya;nlırıa61 lü.ıumlu görül
müş ve rutubet derecesi 'llı klliı:a 
~ııltarılm ıştır. 

keti hakiki ve umumi bir taarruz B°"no.; - A!res, 17 (A.A.) _ Cum.. 
Va~lngton, 17 (A.A.) - japon

ların ltulloodığı iki ~ ıı'.Jilc denizaltı 

gemileri lıakk.ında '9irl~ik J>eıvleOer 
Bahriye Nt":Zaroti ':--U iıahah vermiş
Ur· 

Havay'a bir 
tahkikat hey' eti 

gönderiliyor 

Diğer taraftan yağlı maddelerin 
de azami fiatleri yakında ve mü. 

Hayat pahalılıgı karşısında faz. 
la sarfiyata son vermek ve lü-ks 
say Jan herşeye boykot etmclt 
için alınacak t.e<lbirler meya.ıunda 
lokantalarda verilen yemek çe. 
şitlcrini azaltmak da düşünül. 
menl«lir. Ver'ler habe-rlerc gore 
lokantalarda yapılacak yemekler 
dört çeşide aynlacak ve her çe.. 
şitten en çok üç ayn yemek ya. 
pılmas ına mfüıaadc edilE<:e'ktir. 
Çeşitler şunlardan ibaret olacaık.. 
tır: Et yemekleri, scl>ze yemeklC1'i, 
tatlı ve hamur yc-mekre:i ve ç0ır. 

(Devamı 3 Uncu Sahifede} 
ınabiyetindc midir?. Bun11 tayin hur~il> Muavin( • I Castlllo~ Naz.ır18ır 
edebilmek ve kat'i hir hükme bağ. Meclisi toplantısının scııuı><I~ bütün 
l Arjant.ın topraklarıncl:ı bugünden ht.i-
ıy abilmek için henüz bazı nokta. baren örfi ıdarcı>in yül'\lriıı.ııe sirdi- Küt;uk: dentıalt· ı;c . .ileri ıuzumun

(Dcvaını 3 üncli Salıif•d•) ların aydınlanma ına ihtiyaç var.

1 
ğh =etecn re bild ti.r, 

dır. ------------"--"--:_...;;;::;;.__:....._ ____ ~---1 

An(ak, bu vaıiyet aydınlana M a bildi l o 
dursun bııgünlerdo Libyadaki Jıa. 01 OV r J r: 
~katın aldığı şekil, bir iki giin 
önce de temas ettiğimiz gibi Bul. 
garistanın tlunıp dururken Am.,. 
•ikaya harp ili a edişi, Bulger sa. 
lahiyettarlurının, 

- Mih\·erin zaferi için fili biz. 
ıneı almalıyız .. 

9 uncu Alman 
ordusu batıya 
ric'at ediyor! 

---· - - -

Libya cephes n e ; 

Almanlar bü
tün tanklarını 
cepheye sürdü 

• 

Vaşington, 17 (A.A.) - 7 İlkkanım
da Jiavol adalarına kor§ı yapılan ja
pon 1aarnızn hakkında tahkikat yap.. 
mak: 01.ere, Reıs Ru:tvelt tarafından, 
yi.,,..ek mahkef!li' nalh hiıklmi Oven 
Roberts'in Bn<kanlığı:r.,da bEış klı;ilik 
bir komisyon teşkil edH ınişUr, 

Beyn1 Sanıyda 1>ôylt"ndiğine göre, 
bu kornısyon bugün toplaııac41k ve 
pek yakrnda Havai'a gidecektir. K Q. 
n:u~yonda, Amerikan ordusundan e
nıekH bir Korgener.al, bir Tuğgeneral 
ve ikı Tüğamiral vardır, 

Bu sahalıki 
SOVYET 
harp tehligi 

Moskova 17 (A.A.) - Souyet 
gece tebliği: 

16 ilkkônıında kıwvetlerimiz 
bütün cephelerde düşmanla ~ar • 
pışmışlardır. Ceplıenin batı ve ce. 
nup batı kesimlerin de, ku vvetle -
Timiz şiddetli muharebeler yap • 
mı.şiar ve ileri harekette devamla 

(De-ramı s üncü " ttede) 

Demeleri, Vişi Frıınsası ile Al. 
nıanya ve İtalya ara · ındaki aktif 
hareketler ve görü~meler zihin. 
lerde yeni bir istifham uyandır. 
lııış bulunmaktadır. Bu istifhamın 
lorusn i udur: 

- Akdenizde yeni bir Mihver 
hareketi beklenebilir mi?. 

Sovyetler Kalinin şeh
rini istirdat ettiler 
l\lcskova, 17 (A.A) - M<ıskova 

radyosu bildiriyor: 

İngilizler kuvvetli taz
yik yapıyorlar ·p .- t Al Bel!{rad' da 60 

K hire, 17 (A.A.) - DUn Lıbyada ans e man- !(. •• • t 
sideth rr. .. th3'1'f'beler devam etıniştir. omunıs 

Sual kat'i ve ciddi sL..Jıeplere da. 
Yanmasa bHe bir sualdir , B izim 
~anaatimize göre 22 Haziranda 
Alman taar ruzu başlarken ;\tih. 
"erin plan ı şuydu: Sonbahar so. 
nuna kadar Rus ordularını imha 
ttmek, Rusyayı par~alnmak, Kaf. 
•asyayı ele geçirmek ve bunu ta. 
ltiben Akdenizi l\fihver denizi lıa. 
liıı e •okmak için Orta Şarktan 
\·e Garp Akdenizinden geni.· bir 
~1'kaç hareket i yapmaktı. 

Sovyet Rusyanın tahmin dı~m
daki m ukavemeti ile bu plan olt. 
ijst olmuştur. Arni zamanda İn. 
tiltereni ıı daha tetik da\'l'Anarak 
Şinıali Afrikadaki Alman - İtal. 
h n kuvvetlerini imha eylemek 
teşebbüsüne giri şi de yine Alman 
~lıi nının altüst oluş ıınn ~·ard ım 
ttrn i ştir, 
Şimdi Akdenizde bi ı· Mihver 

hareketinin vukua gelebilmesi yi. 
~ herşeyin başında Almanyanın 
~ovyet Rıı•ya ceph<Sindeki duru. 
lııuna bağlı olmakla berober iki 
lııuhtemrl sebebe dayanabilir: 

ı _ Sovyet Ru•yay ı mağlup e. 
debilınck imkanın ı elde etmek için 
lıı iha lı ir bir hareket halinde Ak. 
dcııfzde hnrcketc geçmek, 

2 - Sovyet cephesinde kuvvetli 
lı; , tednfiii vaziyet ıhdasınd a mu. 
\ affak olduğu takdirde kı~ ınev. 
•inı ini bo' geçirmemek i~iıı İtal. 
hn _ Bıılgaı· km \·etlerinden i•Iİ. 
1•d~ n• Visiı i y:mlının dav"t ede. 
t•k tekrnı· ;\kdeniıi :\lihver deni. 
~ i haline getırnıek ıescbbiisiine 
d;;nıi• \ 'C <;inıali Afri kadaki ha. 
tclıcti bk,;\'C, 

lıinaeııalcvh az rok vazıh ola. 
tıllı ifade rtİiğimiz. bu iki ihtimal 
-<>lı tası üz rinde Alman hareki. 

( Devamı s üncll Sahıfede) 

So\.-yet kuvvetleri ş;dtJ'ctll nıuhare... 
be!cıdtn sonra Salı güru Kaliınin ~eh
rini lşg l ctmiflerdir. Kuvvetlerimiz. 
General Str;ıuss kummıdasırdakl do
kuzuncu Alman ot"dcsuna ağır bir 
darbe indirmi.şlerd.tr. Alman tüu;~n_ 

Jerin'ıı p;cri knlnnları Batıya doğru 

çekilmekiıı:d" • Kallnirı<le büJük ga
nirr,.etcı ekte roilrn :t1 Bu şehrin 
zaptı e n~ n<l. yapıl lı n1uharebeler
dc Gener;.ıl Alashcnl.knv v'" General 
Fu kıcvıch k ı\:\·c• cı ı bılb.assa tema
.yüz etn işlerdir. Sovyel kuvvetler! ka- ı 
c;:an Alıı1anlılrı ta-kip ve mha. ehr.d. 
tedir 

Esaslı mı>harelıe. Gnala'mıı. 20 itil<>- 1 •• • 
ınelre Cenup Batı ındak, bölgede ya. ara uç yenı k d" "ld" 
pılıyoıdu. Alınanlar, İngiliz ve H'nd- t .. ld urşuna lZl l 
H k · lJrtrıın mukeı"rer hücumlarına ecavuz yapı ) 
karşı kendi piyodel<-rini hııııaye ve 
oıuhaıaı .. goyreı yl Pllorlnde ka.an ) B B c p 1 Bunların altısı kadın! •- Londra 17 (A-A. - . . .: a. 
bütiın tal'l'k aı ını nı.uıJGrCbf'yt" 1iiirm~-
lerdir. !'iste dün üç yeni tecavüz yapıl • 

'1\faamefih, bu n1uh:ır~be cephesi- ın1.ştır: l - Faris civarında Ges - 1 

nın Cenup Batı ve Baıısındaki İngi. ı apo merkezlerinde l>!r bomba pal-
ı:z tankın !yle diğer zııiı kunetleri lamL~tır. 2 _ Bir Alman askeri 
düşmanın gerlsincle il.,, lye otthnışlar vuruİmu·~tur. 3 _ PaT'is şehrı i<: n. 
ve muhtemel ol:tr"lk du man ;ankları_ ı ~ I 
110 .. a•ıı.-,adık r nd Alman _ i. de Almanların dcvarr cttıiklen sa. 
ı...ıı~1'n ıhtıyat Kuv\i~l erine ehemmi'.- landa bomıbn patlamtştır. 

= i• HARP VAZiYETi~'~ = 
Uzakşarkta Japonlar siyah a ltın 
denilen petrol avına çı ktılar, 
Borneo adasındaki p trol kay. 
naklarını alabilecekler mi ? 

("--_:_Y;:__A_Z_A_N_: _ı_. s_._E_ S_K_l_B u_· _K_R_E~Ş _ATA ş EM ı L ı T ER t ) 
ı) Lıbya Cephesınde: 
Gazale bölgt: nJe ycnı bi;r mutıa~ 

rebe beklentyor l\1ihv~, ordu.su bu 
bölg~cir tc4ir r ct,ıya·ırıı ya başla1nış~ 

tır .Eğer i\Iihvcr O(d;.ısu şimdil·""" mu
da~J::ı.da kalrnıık ıorund:ı. bullınuyor .. 
sa, İngiliz taarruzlarını bu bölgede 
deg,1 r 'ıa G:ırµte rnltdafa-~a elverışli 
.. rt-•dE' karşılamas.ıı bekıeneb~ , • Bu
n~ içın Milıver ordusunun za:n1ana 
ı ,+:yacı v .dır Geı <!e .ııJ mUd ... taa 
bölgesine yerle:;mek, tahkimat yor. 
ınaJ< ,.e kayıplarını onarrruık içın ~ 

zale derı. . · :)arıen oynak bır nludafaa .--------------! 
yapma.ı, Ingıliz orOl unı. oyalaması Cezai·rde bulu
ır.uhteıneldir 

FakJot mııharf'ben tn C~f'l duruınu 

d•sıııniyor nan Yahudı"ler 
İugıHz oıdusı. her adını ılerlctı k,pe 

önunde, bı .. yan.o. deniz, dille· ya •.• 
yoJ:::uz çöte dayalı y;ın' kuşatılm_ ı 
pek te mün)}{.tln olmıy n bir mudafae. 

• eeptesı buJacaktır Bu 1 ıbya harb.ı. ı~ 
uz· n ası aemektır !\.lıh\ie ord .ıs:.. de
niz yoluyla be1 :ı 1ste'lil<1ığı kadtır 

1. ıDevanu 3 Uı::,·U Salılfede) 

Cez ır. 17 (A !\ 1 - D. N . b Yenu
diler h:K:kında ta""· lk cd · ıCl k r-un 
lUki.imlC'tlı r goıc l'&pılan nu.; ı;a_ 
yıı tia!en Ce. 'd 116.800 \' uo 
bu' nc..;.ugu ıtı c · B• 1 ln 

~$.474 fi C e a dP. r.tur ktü.dtr Ot~n 
~e-hı n4 ·c 2.ı;. '1"53 Ya ıudı v..ı d~;. 

Berlin, 17 (A.A.) - Belgraddan 
resmi Al man ajans ına gelen bir 
habere göre, a l tısı kadın olmak 
üzere 60 komünist Donji Dubncz 
Sırp kasabasında idama mahkum 
edilmi~ ve kur~una diz ilmiştir. 

A merikada 19 ya
şından itiba

ren h rkes ask er 1 
Vaşıngl<ın 17 IA.A.) - Ayan 

Meclisinın harbiye encümenJ, 19 
yaşınd~n iti-baren saglam biitün 
erkeklerin mecburi a.ı;kerlik hiz
metı yaprr:alarına ait teklifi it. 
t:fakla tasv·p ctm~tir. E ncüme
n in hu reyi, askerlik yaş.nın da.. 
ha evvel başlaması hakkında Re
'• Rmve.tin talebfne karşılık o
larak verilmiştir. 

--~--

Bulgar Krah Erki
nıharbiye Reisile 

görüştü 
Sofya 17 (A.A.) - Kral Boris, 

diin Bıılg.ır gene! k..ırmay baş • 
kanı General Lukacıu'yu kabul 
etm s w kend >ile uzun miiddct 
göıtişnıus•ür. Gcnearlın refaka • 
tinde yiiksek rütbc.ı Bulgar S\J •• 

bayları c son glin'eccle Alman 
Daşkur and.ır.. ğını,ı daveti üze-
r '1 doı;'ı ce · ir n r-uhtellf 
kesım , r•m zıyaı·<\ dmış oldu,;u 1 
rı:1~1mdur. 

Bu Sabah Yedikule Tramvayları 

BİR SAAT iŞLEYEMEDİ! 

Bir tramvay arabas• 
iistüste2 kaza geçird; 
Vatman; bir mektepli kızı ezilmekten kur. 
tardıktan sonra tramvay kamyonla ça?'pıştı t 

Bu sabah saat yedi buçukta Ye. 
dikuJ.e • S irkeci hattına i>jliyeıı 

2669 numaralı va tman Muret ida.. 
resindeki 18 oomarolı tramvay 
arabası ile b ir kamyon Küçük. 
J.angada çerpı.şmış, ba yüzden Ye. 
dilrule hattına işliycn tramvay se. 
ferleri bir saat teahhura uğramış.. 

tır. F akat hadise daha feci l>i'I' §C

kil almak tehlikesıni de geçinni,'
tir; Tramvay ile kamyon çarpış. 

madan evvel tramvaf arabası, Et.. 
yemeze doğru gel.rken bir nıek.. 
tıepli kız tramvaya atlamak iste. 

mİ!i, yere dü~m<iş, te>kerleklcrja 
altına kayarken vatmanın iın! o. 
larak ar abay: durdurabilme::! Üzt'. 
:r:ine ezilmekten kurtulmuştl.:r 
Bundan sonra tra.mvay Alı.saraya 
doğru yoluna devam ed ıken KU.. 
çüklangaya geldiğı vak.t önune 
kamyon çıkmış ve yol açık old~ 

. ğu halde şoför kamvon:ı idare e. 
derr,•cmış, tramvaya ındirmişta. 

Müsademe şıddetL oln . .ı.,, J<amyo.. 
n un ön kısm1 ta-marr k hasara u~. 
ramıştır. Tramvayı' ı yolcular 
teL~.:t geçirrnişlcrEc l.'"(" in~anc3 za. 
yiat olmamıştır. 

Alacak yüzün- İnhisarlar leva-
den kanlı, zım şube_indeki 

bıçaklı bir döğüş ! yolsuz uk 
Beyoğlunda YenişC'hird Derya. 

boyu sokağında 92 r uımarada kah
veci Keıcan ;le Sazlıdere cadde -
sindr kahvt"Ci Al'. d ün gece ala -
cak yüzünden kavga etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncil Sahifede) - -
Pantalonunun pa

çalarına 
fındık doldurmuş 

Limanda batlı C'uırıhuriyeı vapu
rundan fındık çuvallarını tahliye et~ 
mekte olan h.amal'.ardan Nusret pan... 
talGflunun paçalarını ba&:lam1$ ve içi
ne beş kilo kadar fı!'dık doldurmuş
tur'. 

NU6ret yakalanmış. Beyoğlu cQr. 
mli meşhur nı:ı.h.kem{'IS:inc verilmla ve 
sırkat suçu sabit oldu&"Undan biT bu
çuk aya.m&hKüm edilJniitır. 

Levazım üdürü· 
ne iki ay m cburt 
mezuniyet verildi 

İn!Y.sarlar İdares.n.ıı kvaz.m 
şubes!nde bazı yolsutluk1ar ya • 
pıfd?ğı hakkındak i L b; r üzen • 
ııe mü:fe\ti§ler tarafırdan tah • 
k,ka-ta gc-çildiğin: yarr \:k. M\1. 
tett ~ıeı-, tahkikat n.:•ıc<sıne ka· 
dar hı rkaç memura ı el çt;t. 
lrmı.şlerdir. Lcvnıl!' . üdUT;· B. 
T2 '·' da yınc t hk k t net ~· -
sine kadar mi ay müddt'tle ı:ru ~ 
add Jı.m:şnr. Mumail<-;h.:n yol. 
su. u-k.a hır alakas. Orülmc -
ııiekte fnka,t, fdlr..z ~mallc '!az
ııun bulunmaktadır. 

Hamlet davası ın 

ahki c 1 • 
1 us 

(Yazısı 3 ünr .. Sihıl<d.) 
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HALK FiLOZOFU 

TÜRK SAN'ATKARI' 
REŞAT FEYZi 

Türk iıbidt.-kriııl, Ttirk san.. ' 
aı eS<:rlcrini mutlaka ve yalnuı 
Tıirk san'atkiırları l'apmalıdır. 

minin birer kutlıu değillerdir. 
0 halde, ne diye, bir abidc)'İ, 
bir heykeli, mutlaka, Türk san.. 
atkara yaptıracağız, diye, zl!'ik. 
siz ve hatalı bir eser ortaya çık.. 
sın!. 

lla;ıı arkada~lar, bu iddiada. 
dır. Fakat, yapılan i~iıı, bir san .. 
at esm olduğunu unutuyor 
nıuyu.:?. Türk ftbidclcrini, Türk 
s:an'at ese.rlerini Türk san'atkü... 
n de •il, en i)'i san'atkiır yap. 
malıdır. Eıı iyi san'atkiirı ara. 
)"iP bulalım. Bu insan, Türk o .. 
labilir, Türk olnııyabilir. 

Ne, Sanıyburnu parkındaki 
gibi heykel yaptırahm, ne de 
Tak.•lmdd<i abiı!c ı;ibi .. ne mut. 
laka ('tnebi san'atkür, ne n1ut. 
laka Türk san'ntkir. istediği. 
nıiz e.::.cri en i)·i kim ,lapacak. 
:-,;ı, i~i, ona h.:ı.valo cdeliın. 

f,üzumuııriau fazla hodbinli .. 
ğo kapılını) alun: Türk san'at .. 
kiırları ~yuelıııilel san'at alc. 

TiCARi 

KO:\IİTELlill 

Her ticaret şubesinde, o t icaret 
ıııensupla:rı tal'afınılan bir komite 
k urulacak, komili', (iatlcrin nor. 
ınıl bir seyir takip ctm.,..ini kon.. 
trol ede.:ek .. Bu suretle do ilıtiluir 
önlenecek ı·e ilh ... 

J{~ye ciğer c.uuınet edilir ıni ?. 
Komiteler, <-lbette, rn·elıl kendi 
kar \'C ıuen!aatll.'rinl düşiiııttck.. 
lcı·dir, 

ADLiYE 

SARAYI 

Geçenlerde bir gazet<ı yazmış. 
lı: Adliye sarayı projesini Japan 
mühendisle, ş<>hircilik miilt'has. ı.. 
sı lllös)·ö Prost arasında bir ihtl.. 
lal çıkmış.. 

AdliJe sarayının iıış:ı ı bugüne 
k.ıd~r, lıl'p böyle ihtilaflar ) üzün.. 
dl.'n geri kalmı~tır. Hari, akıl et. 
scler de, dünya ihtiliıfı kar,1>111da, 
inşaatı artık, norınal zamanlara 
bıraksalaı· .• 

OX YIL 
' l\tl' llAREBE 

Maltlm, bir siyaset adamı ı:e.. 
çenkrde, d~·a h..-biıılıı on l·ıl 
süreceğini .öylecli. İşte size, ),ldı. 
rım harbi! On ~ ıl harp dc\'am e .. 
de<t'k olur.a, buna, 1-.haıı lıehru;ı 

d.'lhi hyan edecek, havını alıp yük. 
elccuk, on liraya kadar çıkacak! 

Bakır!.üy doğum evi 
geni,lelilccek 

Ç cuk E.~:r[''tn" Kurumunun 
Da'< rköyün~ki cDoğum Vi• nm 
fe•l:yetı artmıştır. Son 1 yıl tı;e

r ,ınde bu rr.üesseSlde 101 tahii 
doğum, 7 amcliyntlı doğum. 7 ka .. 
cı•1 hastalıkları amelıyatı yapıl . 
ını·. 17 lıBmil~ ha$ta da tt'davi al.. 
t na .ılınmıştır .• !üc.,. _e :n mu • 
llıi ~ yap!Lj: hizmcct nazar• dikka -
le a'm~rak genişletilmesir., ka111r 
'°" 'Tliştir. 

Mekteplerde yoklamalara 
başlanddı 

EkJl:.yet !:ise, or.la \'e ilk ~ 
ieth'C•" " b:r~nei :ıot deı..Tesi için 
yoklaır.alar yapılmasına başlanıl.. 
f?\.~t 1 "" Karnel(>r lJlcbeerc ay so . 
nuna kadar vcr~m.ş bu'unacaktır. 

Öyle Tiirk san'atkıirı •·ardır 
ki, Sara) burnundaki hey kol i 
yapan ecnebi s.an'a tkara )'ÜZ 

defa ınilttccabtır, Öyle do ee. 
nebi san'atkiir vardır ki, Türk 
san'atı.arlan onun kabına eri.. 

şemezler. San'at va san'atkir 
bahsinde bitaraf oimak, en iyi. 
Jİ. en güz<'li aranıak nnujdir. 
San'at eserinin gayesi güzellik 
değil midir?. 

G~ycsiııl ka~ bctmi, bir san. 
at eserini, birçok paralar har .. 
cı,rarak meydana getirmiye uğ. 

raşmak mantıki değildir. 

Su, Elekt rik 
ve Havagazi 
faturaları 

Evlere ay başlarında 
ödenecek 

şekilde tevzi edilecek 
Elc-ktrik. havagazi ve su fatu .. 

ralarının gelişi güzel zamanlarda 
ödenmesinin ıstrnmesi aylık sa .. 

l:'wplerlnın mü,kdatı~ı m:ıcıp o!. 
duJı.::c- ae fatı.a-a!arın ay başid • 
r:nda ôderunekr:.cin U3Ul 'ttıhazı 
ıçin teşebbüsiere geçil.mesı Üskü· 
dar partı kon.,"I'csınde karıırlaj • 
tırılm~tı. 

Kadıkoy parti :Oongrcsin<h! de 
ayn: d.lek izale rdilonşitır. &le. 
diye Re~iği ı!ıunı n üzerıne ala • 
1<adarlara yaptığ! hır taminık fa. 

~ura'.J?"!l ay başlarır.dd 5dçr.eb! -
lt"Ek bir ~ek:ildc evlere tcvz.J o • 
lunma;ını 'bildirm:ştir, 

llayJarp~a yol ınşa 
ve tamiratı 

Haydal'paşada cYl!Şilbayır• ve 
cRıhtım lsk.eleo SQkaklanl'ın t:ı -
mir olunması, Yurdda~· w: c Ye-
şil.'.!y• sokaklar.nın da yı::wdcn ya. 
pılması Belediyeden rica olun .. 
muştur. 

Belediye He,-eti Fenniye Mü .. 
dürlüğü ilk iki s<>kağı sıragı ge • 
lince tamir etme\: ü.reı·~ Lsteye 
ıthal oı:tmiş'\ir. O!J!t'r iki sok.l)l'ın 
<la yapı lmasma bsşlanı.mışnr. 

Baılt bl r iş .• 
Sirkeciden Uzunköprüye günde iki 

tren kalkar. Bir! <nbal:.. b.rl ak;am. 
K<7a, aynl hattın mi l..tlkaınetlnde 
de lk. tren \"Drdır Faknt, bu trenler
den b!n posla kabul eeer. bin kabel 
etmez Neden bliyle'. Baz. ~rına •or
duk. 

Öyle tesbit edilır~ denıJdi, Bir 
kısmı da, çilnkU, trenin birinde PoS'la 
memuru bulunmaz, dedi. J::~er, her iki 
tren de posta kabul ederşe sür'at art
mış olur. Fakat nedense, böyle pek 
faz.la stlr'ate ehemmiy~t verflrr.iyor. 

Uilw:.roruz. al.'.ika.d..ı.rlar Posta U
m m Mı:!dUrlO.iil ne mUtaJead~dtr?. 

BURllAN CEVAT 

T t·frii..a 1'o : 4 7 

l Çıplak Model 
Yazan : NEZlllE MUHİDDiN ----·-' 

N an iki aydan.:Jcrı onun her za-
• man ev!mlı cilliıiler!le dönilşıııı\l 
bckkrcı.. .. bu aqam nereye gltmlş o .. 
lab .. aı. ltusu;.lle bu ak;,"' ı. !I;ı[ ..,_ 
lordan ,er! !ıcklod.ğ. bu m""'uı akş .. m 
Nuran nereye ı;!tm~•? 

Tekrar seile:ıı.li: 
- Nnnn &e\-"i,1.L"D! •• 5es ver ba. 

na .•• 
Buş odada hazin vo d~rı:tm b.·· ha· 

va h.ç kıpırd:ımıyo;-du 
no,ıat mahzun ve şa •• m. 
- Bc!Ju çt:<mıştır • dıyc c! üne .. 

re!< • geri dooüp aµğlda blzmet;
lere soı ınak istedi. Fokın b!r tilrlu 
u~c,da ı çıkı< k ıste:nlyordtt. l<;"ri doğ
ru b· k-ç a.dun attl. Ort_ ı.n ~o~lt·. 

ğ u g de:m k iç..ı c kit ı y ı. 
E.r fa dikkatlice bak.nen masa!Un 
tls1 1uc bır 111eKt ı> ,Sl!.ı; ..... 1e lh;jc.'l'k 
aap a. ı kes!ld.ı. 

Za fı t ıt-1.Yen eleı-ıne n!dı. tistunde~ 
kı y 7.ı N Jr.ıntn yazısıydı! \re kendine 
hitabc-ı Oh N'•1nı.n! 11onanlarda o-
k ;d & ı: ri ve !Wpp:ı k ıd · gi oi 
1.IlL. bu· • kar.,·ır. ... nuycıı ı.... o-

l;.ı;du bu?' ... na ..c1 a7 ne lıüyük btr 
tqkla sevişın;,ıerdf!. Nuran 'onu SC\·iyor 
du. Hiç kim.1e)'e \"ttllledlği .saadeti.er!, , 
:ev~:~~~ on~~ es!rgcnıen:i.şti. Ş~nıdi 
blltbulun, bU\ıın blr hay&\ için birle
şecekleri zanll.n on!l bırakıp g:.trr..ek 
oı.kla lasavvur.ı sı:acak ı•r sey miy. 
cL.?! l[ayı r Nuran onu bırak3mazdı. 
Mutlaka ilmi\ edilme: bir mesele ~in 
bi.r y<rO gltmıı ve tekrar gelecekli. Bu 
du • .:nceden kuvvet alarak 1a'.ifı a.;tı, 
\·e ol;un.ıya başladı. D;ıha il't satırlar\ 
okurken bcmbe-ynz kes!len dudaklan 
elleriyle beraber tllrem:ye bo~ladı: 

Den gıdıyonım. Mrc~ beni! Sen 
bana hı~ bır m er yap3~ .) c ğı 
d ~ıı... u y ıpt ... ,, k.:.:ru;erun gôsterenıi.
y:ceğt şefk>U gö,terdin ... Be!kı Selim 
b le- b ... Ja .. u kadar nıerh:ırr.ettl bu 
kaor ledal<A: olaın:..zdı. Fakat bn y!
ne Of':t, Sel:-ne Cidiynnırn.? 
~nı aldatnıdım. Se,·iyoıı:luır, h!lii ı 

b se ... iyo.un senl Bt. a inanırsın ı 
değll , ·. San..t ıı<=ı· ş ... )' ıi ver:fım. 

R ,. :ıt bwıla.ı bı. borç öden1ek •\!...1 de ... 

meızaıardald 
pl) eııer 

Bir iır.>at ve vesHc, geçenlerde bir 
ıan. bir l!alkev •. udc uu •. i ffiC\"ZJ.lu b•r 
piys o;eyrcttim.. Bizde, her neden.>e .. 
,nW! ır.evzu deyince. p.1csin içine bir 
takım insanlar doiduruyoruz ki. bun
lar ın-:.ite:ır.adiyen k&hramanlıktatı bah.. 
sediyorl<i.r. Aşıyorlar, ke.tyorlar. b<ı· 
ğ?nyorlar, cagırıyor?ar Acaıp ~ıhk. ,.e 
kryafetlerc ;Iriyoı·lar. 

Ha1kevierine ma us OJan bu p;yes. 
ler;n muharrlrleri. klmlerdir, bllnıiyo
rum. Bunlar ne.ı·edeg yazılır. nzsıl ya
zılır, n~ln yaz~hr;, 

Artık, bugQn, üç Y&$U1ciakl tucuk-
1.ır da bltyor iti, herban;I bir f::mn 
pı·opagandası, o !!krt tekrartamakla 
olınuyor. K::ıhraınanlık prupa.ganf'··:-ı:~ 
ya~arkc:-

- Ben J.::ahranuı.nım. derr~t.·:C kada:r 
basit , .• testniz b:.r şey olur mu? 
M:nı r.ıe\·zulara d~ .. piy~ yazmu::;., 

butü:n d'ıeı..· pıye.::ı nc\·Ue-ri 1cındc en 
zor ololnıd:r. Seyirci, esen basi.an ni_ 
l.ayete kadar !->cyrede«-k, ve ınilli bir 
f!l<ri sm::mda k<ılasına yerleşt!recek
ti:. \'e b!z, eserin içinde. mfiteınadi... 
yen ınilE b:r p!ye:s oynQ.~ı4unııı söy
leyip CJrm:ya~a&tz. 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEY!N BEHÇET 

Korkudan, hala fenalık geli
yor. Sakın ödüm patlamasın ? 

- B'.l ne te'.lş yahu" .•• Gümrükten ı 
mal mı katırıyorsun?. ı 

- Oooo. FJ.zLcıgın1!. .. Ha~t.ikaten 
ö7le e!bi... S<Jnua haşana gelenleri. 
Dun gece öyle korktwn ki, t:ır:r ede. 
ınem .• Kalbim dt.ırucak, ölü.verece
ğim zar.nctt!m korkudan •.• 

- Allah Allah! ne oldu?. 
-Ne o!acek'. Eve hırs;.z gire.. ~ Ge-

C'e yar..~1 biC" hk:1rd1 He oyandım. ~:ı 
yarı karanlık ... Ufak idare lambası ya- 1 
ruyor .•. B:r adam, hem de iri yarı. b.:X İ 
adam. konsolun gözünü açır.ış. karış'.. ! 
ltrıyor. Çcncl•rln: kfütlrnaL .• Yorga
nın altmdan seyretın:ye b -şl .... dı.n1 41ır.
m.,. l<aUı!m ıüı:> gı!Jn çarpıyor. • Den- ı 
ır..ı.:.ı gibi lıi~ bir tardı mı oyna-taır. l.YO
ı-ıım. Dc-rken. kO'llSOlu bıraktı ... Yc-rde 
iki Lane halli ı;ec-coı;ie \'3..ı.dı... Ouiıın ~ 
topl~'l' l:alladı... Durdü büktu, kol- 1 
tuğu:-:uu altx.a. a!dı. Oda<!an <.".ktı. •• 1 
Blr-.. z da dı~a1·ıla.r..1-ı dol:tşt ~lutfa_ 
ga .ı~d:. O.:ıdan sonra, usu'.c:;~Jt. so
kBı..\ kapı.-:.: açt::dı. i te o \.!kıt karyo!a
OOıı fırladun. llemea kapıyı kiliUe
di.,:,, Pencereyi a.\·tırn, 

iken k::ı7otadan kalkrp üttrine nıl il

tılmalıydım': Bır de heri! bıçağını çe· 
kip orada l~.ın1i bitiri\·ersin! 

- Yok canun ... Nasrettin Hoca gibi 
yapacaklı.n .•. Bir gece, Nasrettin Ho
canın evine hU"Sız g!rnıi§ ..• Ne \·ar ne. 
yok toparlan-::ış ... ffC><·aıun bir yattığı 
yatc.ı.k, b[r de ü.stündoki yorgan kaL 
mı~ •• Hır~ız giderlcen. hoca da ya-tak
la. yorganı s.:.tlayıp a.rka~ına dü;Jmüş .. . 
Hır,tı: işin faı·ktna varlll.1,}; 

- Hocaff":"'.•ti, hayır ola~ Nereye 
böyl.-.' dem.-. Hoca da, 

- Taşınmıyor mtJ7uz? Ocmİş, Ben 
uo k;'lan yat~kla yorganı alıp arkan
dan geiiyoru!l'.l. 

- Bırak c-anım ..• Onlr.r tatüeo. Le
~~Ci !loca Ni\sI'Ctti!l, 

B' b<'kti Ilı> Dti Polis, elleri lcelep
Çi9 i b:ı·lnı gctiryorlardı. Evine hırı;ız 
ı;!rd'.,:ln ı &ôyliyen. 

- !,ıf". dC"di~ Hır. ızı geLı<yoı:lar. 
!-) .:r. :!i Jnwhake'llc ol..-.cak .•• 

n~raz tonr. ı, sabıkalı hırsızlardan o1. 
c!u.4u aı1laşıl n ZPki h>\kJmin h'JZtlru.. 
na Ç!karıW:, Zaten, inkA.ı:a 1nec<1l ol
n· uµ ı;;-n ~ndisi de it;;ra( ed.:yor-

FAKiR 
Talebeler 
Partide bir toplanh 
yapılarak kitap veri
lecekler tesbit edildi 
Üniversıitede okuyan fak:fr ta • 

!ebelere yapı!acak olan yardım .. 
lar hakkında görü.~mek üzere dün 
ı>aııtide Partı Vil,>yet idare heyctı 
l'l'i>li B. Reşat M.maroğlu Vali ve 
?.elcdiye Reis: B. Liı tfi Kırdar, 
Universile Rektörü B. Oemil Bil
tcl bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda f.a"'1r talebelerin 
i<itap, defter \'e dığer mam:ıne • 
l<>r:nin adlen ParÜ ve Viluyd ta. 
ra!ındsn temııı olunmaııı karar .. 
laştırıln::~tır. 

Rektörlük tara{<ndan her Fa .. 
kWl.edckıi bu kaiı:l takbelcrin lis
tc'Si hazır:anı.Imış .. ır. Yarrltrrılara 
hC>trıen ·ba,,arulacak!ıı· Talebe Yur
du da sfrr'atlc aç;:acak !>una Be .. 
le<liye de yardım edcc ·kt:r. 

---o---Tıpkı, roman gıbi, pi:yestn de ını.::ıy
yen b:.r t<knlğl, sı:;; \'ardır. Katti. bir 
kadmın Akibol! kötüdür, tez1nl muda
fda c<:.t>n b.r romanda. bı cUn:ieyı tek. 
rarla-, durcr ak, e cr.f' t:ıy 1C1~ kal
ınaı. 

lllaalese!, bızde, g~rek n'ektepler, 
gerek H:ıntcvleri iç:n yazılmış piyes
ler ekseriyttlc «,;ok z~yıft1r. Unutma
mak lhundır ki, bu ıaluıelerde, gt,,ç
liğe hen:ı m;lii hisle-r ve f:kiı- tı.ştl.Lınn
ya, hem de t:yatro s.:ı.n•atnin ilk zev. 
kinl venniye mecburuz. liall.ıuk!, ilk 
t.yatro zevki ve terbiyc;i içtu \'asıla 
y~ptığunıı aa.hı:.e e;;erlerl, bu maksa~ 
tan çok uzaktır. 

- PoU,: Poıı.. Dl;re bağ:r<Lm. Be
rE:kt:t vt:. ..... kı, .Wk.at:1n kö;c,)-'J.1den 
bek~ ('ıkh . llcri"fi kara!ladı. O. c~!.n.. 
dek~ t>eccade!erl }·ere st p geri döndü. 
Bu sefor de. öteki "k 1((1" b ·mda:ı iki 1 
polli c~+ Ya..'calay \-'er ·i!cr lıer!t! ... 
Hll.\, a:ecf'!t o hal ıkhma gelct:ı:çe 
u.triyon:~. 

• ~c ca!. ,, Ço~: tir SC')' ç-.::ln;~ mı 
bar!:'. 

l.! • YR.L.4yan bt:hçi ve pol~~er <le şa
hit olarak dir.lenll.d.k( ... n ~ınra Ze.;.i
~1 su~1 1 sab t g ı · ldJ. ve bir ı• ç 1 
.:::y m lddt"l'.e hap,_;c m.:ıhklım ve teYkif 
Müdl. Çalınan eşya tamamen bulun
cıu;tı.ı. Bunıana da ıahibhıe iade :ce ı· 
kar;:ır vttildi, 

Ölüm halinde 
yaralandıl 

Dün 8"C-t> GJ. f:td:ı M>iıınu.Jiyc cad
desinde s.ıctıı>S l)r ~:ıld1: gezen l\.Iu
hitt:n İs..T.irutc •.:ı;-l !ı · t..lııın~.<ıdığı Dur
aı:n .ıiında b~riyko ka:\ e..r. etmiş ve l>l.. 
ça~n~ ~'cerf"·k o:ı.:..n h;ılinde yar::ııa .. 

Böyle menulani.ı, çok zaman baya
rıLğa, basltıige, ı;ocukr;a t.ikirlrte, ro
mantizme d~lfıyor. Arlık 19U yı
lında tetr.sil edi...cn b!.r S3hne eserinde 
böyle aks::ıkhkla.r bulu .man'!.alıd\r. 
Il»gir.ıiln matek!mcl \"e çok hareketli 
.nıoderr- tiyatro te-knlğl mutlaka ınek
\ep ,.e Halke\"lcri teıns.:lmınlze hl. 
kLn oL.nilhd-. 

GeU1i güzel, her öne.ne gelen p:yes 
yazıyor \"C t::ı piyPl beğen:tıyor, kabul 
ediliyor llir eseTtn ll"Jlll rr.evzua ait 
olması, za~-arsız bulu.. ~ k3fl değil
dir. Bugür. ;.n propc1e;,Tilnda arılayışma 

göre, bil~ .la pr'Jp:ıgaı.da \"O.S;.lal.trtm.ı
zı ıslah etmeiiy:z. 
Namık Ker.alin \r tan ve Silistire 

p:yesi. rr. • ı bir e erj r. Ku\'\-·etlidir 
amrr.a. zaır:a:m.n .tartlarına göre bu 
hU:kmı.i. ver!yon.ız. H.t.L:i, bugtln, Na .. 
mık Kcm3Jfn Lyatrost.'1lda t<>s<ti:f edL 
len nev'den cil.tr.lelcr kulli:.nrr.ak ne 
dt"l"P<'f"VI"> kadar dnğrudur. 

D'.l b;Ah.a üzerinde, durup düşOi~nıe
hy.!z.. 

Şehir tiyatr.osun~a ge
ceki B. Tepsi temsili 

Bu kış Şehir Tiyatrosu kOitl{'di 
kısmında bir seri oyun verecek 
olan san'atkıir Burhanettin Tepsi, 
dün gece ilk temsilim verrriş \"e 
kalabalık hır seyirci kütlesi tara.. 
fından alkışlanır.ıştır. Oyuna Se.. 
niye T"psinin yazd ğı ve bizzat 
oyr.adığt 3 perdelik 50000! namın. 

daki vodvil He başlarunış, bilaha.. 
re üstadıilzam Abdülhak Hiımi.. 

din • Eşber•in!n Lıinci perdesi 
temsil edilmiştir, Eski ve kudretli 
san'atkar Burhanettine değerli 
bir arkadaş olan ve danstaki ma .. 
h.aretine, şimdi de tiyatro müellif.. 
!iği ınzimam eden Seniye Tep.s~ 
komedi ve dramda da kudret ve 
istidad:nı göstermiş, seyircilerin 
pek haklı alk~larına mazhar ol.. 
muştur. Tepsi kump:.nyasına ıru.. 
vaffakiyetler dileriz. 

UsküJarda yeni iki kapalı 
tramvay durağı yapılıyor 
Üsküdarda cAltunizad~ de w 

• TophaneEoğl'll• rda birer kapalı 
tramvay durak mahalli in.,o;asına 

karar verilmiştir. 

ğildi. Fı.kat n 1('indl!. Bilmiyorum! ••. 
İzah edcıniyecek kadar karanlık için· 
d•yim. Yalnız r.en! se\·mlş olduğumu 
blhyorı.ıın. Art?k aşltuı önünde. insan.. 
tarın karşısında bli bütün resmen de 
birl~ecekllK: ... Bundan huchıtsuz bir 
13adet bl3.$e\t:ğinı! de ıtiml ed:yo. 
nım. 

Diln ako• m en hey..,anlı bir gece. 
rr.izdi. Saatlerce senin koıtannın ara
nnda kaldım ... S•balıa kadar uyuma
dık. Bir aralık bana 5el'mden bah· 

<>t.t ·ı. Z;;ıvalL.' _dedin... Arlık bilıni~: •.• 
Y11 ıy.;..:: hır ı.hü .•• San'atln!, her scylni 
kaybdmlş. 

Yazık za\·al!ıya .•. Selım büyük \'I'! 

eşsiz bi!" n'ıı.lk!i.rdı. Ona !l;On de!::ı 

hk heyeot giderek memleket için bir 
a~ide y .. pmasmı r~ca etmiş ... 

Sei'm Olllıtra yainu atı bir t:illlO.Şle 
mukabele et niş. 

Heyet n iç;'lllc bulunan &am!mt bir 
:!rk3c!a~!r. onun y{Jrckler paralayıcı 

'1. .;.nL a ar:'atmı'J. sen de fülunuz, 
sahte bir tees!;Urle bep=>.ni bana an
lattın ... Sen bun!:ırı .i{.lylerkcn birden 
sana C .ı ru:ın oldum .• Sen:n h ~,ett.i.
&·n aadeti ço!< gö. düm RPŞat!. 

Selfır ha.k ıcında itt.gin arı hik5.yc-

- A!tın h >l dliğn1elerimi, gfr:n~ 
!ab~k;ırr:ı, ruı! .. nur.la beraber iki vii"-
7irmi lira p.arareı, dört tarıe hah ~ec~ 1 
cadc .•• D.iha. ne çal.:;ın? 

E\·:ne lursız g:rC!n u.ı.t, n.aJı.k-eıxı-eden ' 
ç:Jctıktan •onrn., ı.rk:ıda...,ına, 

mı S•ıı::· 1 y •::.ılanmısllr 

- Sen yapan:amıj3ın~ ... 
- Ne y p. a :y,llm? ffcr;f orada 

- Bııı;:Un boyuna k<ıirbonath liır.o_ 

n.ıta i("iyoru ... -n,, dedi. G<'yirip açıll,fo
nun :ımttıa. korkLrd:ln, h.ıl;l 7.a~an za
n".1rn !fl'nalık geliyor. Sak..n ödi.: .. r. µat
laınlŞ olma.sın! d:yordu. 

Yeniden bir çok muhtekirler 
adliyeye verilip cezalandırıldı 

Bir Kömürcü, Makaracı, Bakka l ve Yağcı
nın dükkanları biter hafta kapanacak 

İhtıktıria şıddetL. mücadele e.. 
dilm~ktc ve cürır.ümşchutlar ya. 
p'1maktadtr, Polis tarafından Ad .. 
!iyeye yen.den bazı vtıı'&uncu -
.iar verilınişiır. Bunlardan Sa . 
matyada Yorgi ısm..ııde bir kö.. 
mür \'U!"gtlr.cu~u 50 lira para, ye. 
di gür. hap:s cezasına ve on beş 
gün diikkiınıru açınaınağa mah. 
küm < dilın:şt ir. 
Kapalıçarşıda ma.nüaturacı ~fı-

-·-------··--------1 
Eyüpte bir kömür saftf 

merkezi açdıyor 
Etibank tarafından Eyüpte b:X 

kömür sat~ merkezi açıır.ası ka· 
rarlaştırılımşttr. 

HaI!unuzın semte y2 n yer .. 
lu<icn ko:ayca kömür tcdar;k ede
biimi'seni t-ıcm:n için )'tnidcn depo 
<.rılaea'; • ..._ semtler de tesbit o
lunmaktadır. 

lktısat günü 

g:rdıç, makaracı Hayko, Ayaz.ağa 
!;.öyüııd~ bakkul Ömer, vu · u.n
cuiuktnn 25 er l:ra para cezasına 
7 ~~r gün dülok!rlarını açma .. 
:nağa, Bahkpazarında Yeşıl·bur • 
"3 ya,: pazarır.d:ı Nc:>·m 2il l.ra 
tO kuru.ı para cezasına ve 7 gtin 
dükkanını açaınaın.ıya ma;.ktım 
cd!'.m;şt.ir. 

TEVJGF EDİLENLER 
B ık ;ta !Ialtt '~ Recbp is • 

.n.ndc :k. k.şi fazla fiatlc hurda 
ç:·vi sattığından te\·kf ediimıstır. 

BİR ÇOCUK TRAMVAY. 
ALTINDA EZİLDİ 

Dün akşam Topkapıdan Sirke. 
eiyc gelmekte olan 38 numaralı 
tramvay arabasına aksi istika.. 
rr~etten asılan İh;-an ill" Recai is. 
minde iki ç.ıcuk Aksaray cı .. etin.. 
den gelen 27ô5 numaralı tı<Jm. 
vay arasında kalı:> ilardır. 

Recai geriye doğnı yere atla.. 
ımı;:a muvaffak olmu~. fakat İhsa.. 
ıun kaburga kemikl~ri zede len.. 
mCjtir 

Kadıköy;inde yeni yangın 
muslukları konacak olan 

sokaklar 
Pa9ii k')rtu:ına.arda \'C yangm

lar:la İ:'~ fade olunmak üzere Ka.. 

el kfiyünd" E.>atpa'!ll. Faik~-y v-e 
'fek.n scbk'Fır.:ı yangın mus .. 

lukları kor.ulma.;ı kararlastır.I .. 
mcıtır. 

j KfıÇf) BABtBLlB 

ViLAYET cc BELEDiYE: 

* Be!e-ct·:;t\ g"'rd~ğil lılzu:m U2Crf
r.e v" • ıycnlere ;enn:ı r.:,t;hlel.f y"er
lcrinde yenkte~ k~p du.r .. ı..:ınıart aç. 
ına.k müs.ıadesı ver\""C'ekUr. * \tı!..'iyet ve Beh.-d!ye!erin iht..:yac1 
iç:n. lıü:·Unıet :!00 tl)n ct<·rr~:ır \."erect"lı:_ 
tir 

TiCARET V• SANAYi: 
* Sanayi a.şl"n~1e yeını bir v~h.e 

verıne. tizcre atı.{aıa.Jr Vt·kJ.leller:....., 
mü.n~css:ucrLnd~u tr \• ~~:.<cp bir ko... 
m.:.·yon t·.~i! t'dH. lijtJ:. Sanayiin a
tis!.nl emin tcnl!'·!~,.re b:ığlıyacaıc e.sa.s
hı r t.ef>b it edilecek t: r. 

+ Aitt?? yı:n,id-:. yli:.t.ıı.elmiye l>aşla
mışt:ı· {:~n bir al.'.1'.l. t75-0 ktr:-uştan sa. 
tıirr.~lır 

MÜTEFERRiK :.,. 
+ Zong• '1dakta ka :.ya oluı-;m. Şu

le- ılcv k~ tar~1;," t;.: C..err.:.<le yara 
yok•1r. 'favt~dan körn~~r alarak gcle
cek\ır 

+ Mu.;Lı ,.. millhak>t:nda \"Uku 
but1n son zel7..elede yıkılan evlerin 

.. yıs: ~ OC9 rı:3Ta!::. tesi'.lı! cdilm~t:r. İkl;sat Haftası milnaaeb~tiyl<! Üni
versite iktisat Fakillleı;i tarafında.'\ 
dün saa 16 da bir (İktisat Glinü) ıer
tip edilmltti.r. 

Toplantıda BUyük l\1ille! Meclisi 
Re:s Vek!l.i Şe-msettin Gü:naltay, üni
\-ersile ll<tlörü Cenül Bilse!. proıe
sörlr \."C tal(·beoler bulunn1uşlardır. 
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Ev\•e-Ia İstiklfıı 1\larşı söylenır.lştir. 
Bund:.ı.n a::cnra Rektör bir hit.::ı.bede bu.. 
lu.r.Jnuştur. Müteakiben Şemsettin 
Günaltay, blı- konferans \·errn;ı \·e 
dünyanın bugilnkü buhranlı vaziye
tinde tasarrufun \'e ikrt.Ladı.tı ehern.
miy~ &nlatmıştır. 

(HALK SÜTUNU ) 1 

Daktilo da bilen lİ•e mezunu 
genç bir ku iı arıyor 
Doıya ~!erine vakıf. daktilo bilir, 

lise mezunu bir ıenç kız resm.l \'e hu-
susi ırüe56Cselerde iş aramakta.dır. İş 
sah plcrlnin gazetemiz llalk Sütunu 
va.sıtasiyle «Nadire• ismine bildirme
ler i ric& olunur. 

Dikiş yurdundan diplcmalı 
genç bir kız İf arıyor 

Dikiş Yurdımdan iyi derecede dip
loınah genç bir aile k;ı.ıy~m. 6 - 7 
yıldır evimde diki~ dlkCrlk h:Jyatı.. 
m kazlnıyorum. Şimdi; bir atölyede 
ı;alışmak an:usundayım. TecrübeH ve 
dl.ıdşl i,y.i bi.r elemo:..na ihtiyacı olan, 
muhterem terzihane ve atölye s:ı:;,;p .... 
l~r:n:n Son Telgraf H.:~k Sütı.ınunda 
U. H. ye yazmalarını rica e<lerim. 

TE ŞEK KÜR 
Kızımız. Hikmet :\!a.ğazıılı ile kar .. 

deşhn Zihni Ildızın Pazar günü E .... 
mlııllnil Halkevlnde icra edllen nişan 
m.era.siminc biızat gelmek veya mek
tup 'e telgra!lı tebrlkto bulunmak 
suretyile bu rre..;'ut güniımüze iştirak 
eden ~krab:ı. ve tanıdıklarımıza en 
sa.:nln1 hWC tn::izl~ te,.:ekkiu· adeıriz~ 

Çıldıran Kadın 
Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

- Olmaz .. olmaz .. Sonra kıs -
kanırım ·ha! .. 

Diy.,rek hafif haf'f Nccdetin 
yüzünü sıkıyor, rnçlannı okşu -
yordu! 

IV 
Garip değil mi? Ertesi sabah .. 

Paşa, Mualla, N~ct, Necla, za
b i:tler , yaver ler, neferler, hep is.. 
taı.yondalar. 

Mualla, paşanın elini bırakmış , 
Necdetin elini sıkıyor . Necdet, 
<.aygın bakışlarını Muallanın göz. 
lertne ok gib i saplamış, yavaş ya. 
vaş kiıme)'e d uyunnadan: 

- Ah .. kör talih! Tam rahat 
cd~imiz zamanda gidiyorum! 

Diyor, içini çekiyMdu. 

!Uyor. l\!es.'ul dc•vlct ricalinden 
bir :kı.i Alman;·a \"C Bu:garis • 
ıo.nda. istanbulda hayatın demir. 
den ç~n·bcri ai!ckri s:ktıça sıkı
yor. Evir.deki çinko yemek ta • 
bı.klarını b:lc satan ve b ir lokma 
Eokmelc tedarik edebilen aileler 
\ •ar. Sokakalrda çocuklardan v-e 
ıhtiyarlardan b?.şka erkek yok. 
Hükümc t iş lerinde ekseriyetle 
ge~ kızlar ,kadı ~ lar çal:şıyor. 
Memnunlar yalnız son vagonla • 
rını yürti•meğe, son dalaverele .. 
rini çev~rmeğc ~~balıJ°anlar, etek 
öpücüler, her devirde dört ayak 
iistiine düşebilelllcr, riyaka r lar, 
dcrub~yi hırsile mmeleketı ken
d1 malikaneler! zannetmek çıl .. 
gınlığı..nı gösterenler. 

Tn:.~ uçüncü düdüğ~ de çald ı, 
kampanalar öttü, Ncddct, maiyet 
zabitleri, J·avErlet~ bır iki nefer 
de trene a!laılıla•. T ren yürüdü, 
istasyonu geçtı. yerden şimt!ndi .. 
ferden son v~a ve seı:.m men. 
dilleri ele sallandı, Mua !la va .. 
pur ishlesı~e döndü. 

İsk. 'e<le motör bekliyordu Ya
nında l\ec!aı!an ve Arap dadı • 
dan b~,ka kıms~ yok. Oi'niz sa
k:n v~ tatlı. Marınaranın engin. 
!erinden gd~n nafif bir rüzgar 
püfür püfür esıyor. 

'7 z ı!attıktan sonra bent derin bir iJl .. 
tirn~la kucakadın: 

- Se-n l>C'n m i.n Nuran... on sen 
beı ur.sin. D:ye tckrurladı:ı. ..• 

, Torktp:.d:ı NL!mune 
Ila -, s:ıh!bi B. Rem
zl .. ı!3A:az;.ı.lı 

İkdam vcı Son 
Telgra! Gaze. 
teleri Makine 

Paşa ani br kararla, müstacelen 
cepheye g!<liyor. Vaziye t vahim. 
Düşman her taraftan her gün ki. 
lometreler~ iler1iyor. Vaziyetin 
vehamt!i o kadar aşikar .ı.:~ İs -
tanbulda halkın dilinde bil, do. 
lı.;,ıyor, Bulgarla.-ın mütareke tek.. 
l'find, n bahsedil'yor. Almanla • 
rın h<>r gün gaz~tclerin yarım 

sahifelerni dol:Juran, l"o.o;imli 
gıı.zetelcrin ilk sghifelcri~Jn her 
gün Ü<; dört sütnnluk birer mu
zafforiyet kılİ!;e;i ile neşrolunan 
~ebliği resmileri sustu. cEsrarı 
Aliyei devlet. denilen ve bu es
rarın ne olduğu rnrihe \"e mı lele 
daima meçhul kalan Harbi U • 
mum! Türkiycs1nin s,rlarının 
me.1foı tutulduğu dairesinde ge
celi giindü1lü bir faaliyet .r.:örü • 

Haydarpaşadan ayrıldılar . .Mo. 
tör yalının tskelesıne vanasın~ • 
ya kadar Nedi ile 'b~şbaşit ver. 
diler, hiç kırnser n duyamtyaca • 
ğı ııibi kon u.stular. (Dcnrnı var) 

Şefi Zihnl Ildız 
~(DC\" tıı \·arl • ' hem:iN.si 

Libya barblala 
J'IDI geu,ımı 

Yazan : Ahmet Şilkrii ESMER 

Bir ay kadar ön~ Libyada In
giLlzlerın taarruza geçmeleriyle 
başlıyan harekat Brıtan kuvvet· 
i<>rine eh-er.şli olarak gelişıııiy-e 

başlamıştır. Hatırlardadır ki ha· 
rekılt başlarken. Çöı-çtl, netice 
hakkı.:ıda çek iyım.scr l:ıir ıısan 

kullan~, uykt1<1a av!anan Mil1• 

ver kuvvetler.ıı;ıı kısa biı· laman 
içınde yok roileccklennı bild!r • 
mi ti. Harekat İngilizler' ı 1:.,,•t 
ettikler! tarzda gclij;memşitir 
Akoakltğın n<'re<ie oldugu r,lmd• 
~alıa açık olarai< goıiılınckt••dıt 
lııgihzlerm taarruz planlan tU 
iciı: Ccnu.plan, <;iildc Ccn':ıuo ,.,. 
nasından lkrliy.?cck km·vot] ')ı t 

ingili·, kolu. fiimale doğru yüri:<· 
ken. edi aydanberi sarılmış bit 
hald<' bulunan '!'obruktakı kıt'a· 
l:.r da bır çıkış har;,ke\, yaparal< 
b:dcşec<'kicr ve J"ğ tcia :kalaca!< 
olan :\lihnr ktın·etle· nı sara • 
rak yok etl<""k rd· Ccrebub • 
dan ilerÜ)'C'n !{u\•Vt;!.,cr, ıık ~h "" 
lışta Tobrukuıı crnubunda bul u· 
tıan Sycdi R1!zz3k'a kadar ~el • 
a::er; fakat Tobı uktan da c~nu
ba do{' u çıkış yapan İngiliz kul'• 
vetlCTtlc derhal b:rlcşmek ını.Jf.• 
kün olmadı. İ. gilızlerın az kU"' 
vt"tlc·ri:e saldınna!nrı ve ... "":.h\·e! 
.ku1rvt.:llcrnı~ de ~o:C. iyi döğtr.ı "" 
ınelcl'i Du bırleş. cn.n ıc~ınıııe 
miıni teşkıi etı . L ... taraf ku,· • 
vetlerı aras:nda rrt bir •t:ııık ınu • 
harcbesı oldu. \İC' hc-r ıkı taraf 
da ağ:r kayıp:ar vcrl.lcr. B;rl:aÇ 
ı;l:n sonra, Brit ill) a ku\'\ et ,,-ı, 

S.;d RcZ7,ık'ı a.arak fob.uk gaf• 
11 zonu ile bır:c;:; b:ld!Jer ve rwtıh" 
\:er- k 11\v tlcriı:; çember ı :!.e al· 
aı;.11· Fakat Mı~wcr !..c.:V\·etle ' 
,;ı:. i'Oc: cdc.'b:lmck ;çin l>u ç<>tr.• 
ber:n konulona:ı: liızımru. çerıı • 
beı· k '1krr.r.Jı.:.r.~•n cJ;o~uda 
sıkışıp kalan Rommd, uvıf bif 
nokta bularak saldırdı ve Se,-dı 
Kczz..r.. ı gcrı a.arak çcnıbtrl 
kı"d: Bl.!nuıı iızcrin<', İrıgiiiz ıınt
aları :ror b:.r dı.t ·ult'a di."'tüler ,-c 

' yeni ;,..,,vHkr f,ü:rerek dun:ıı'" 
l .ınru <iülTltmi)"C çalc~tılar, !~ • 
ll'li? taaıru pl:ın•n ki aksalt • 
lıı\ın sc·be":llrrı •i;ylc hulasa cdi. 
~:1-il:o'. 

1 l:ıgilı,;ler Mıiıver kıa-•-et. 
lcrmi ' ,}>er.in edemediklerinden. 
il lm" 1, :ız kı; netle i:ıu işe bll~IJ • 
dılar. M-'Wc>r kıt'alarının hakilı1 

kuvvet; ancak h:ırrı basladıktall 
sonra anla : 19 b!ld4 • • 

• ·ı h ' ·ı - - " ı . 'er k~n·ctleri çok ı) 
döv:i.,tti<u. Gerçc-ktE·n Çörçil, A
,·am Kamzra:.:ıda son söyh"!lıı.tl 
nut~kt.ı şu sözlt'rle bunu aşıığl 
yu?rnrı itiraf etm<'ktedir. fngilll'I"' 
Baş,·ckili demiştir ki; .Fena s(lr• 
prİ7.kr ortaya ç~ktı. Alır.anfatl3 
çarpı~anlar inatçı ve bol kaynal<11 

bir düşmanla çarpışıyor!ar dt• 
mektir .• 

3 - Yiı:c Çörçıl'in nutku..,dGll 
da anlaşıLyo. kı, Almanlar ıarıı; 
fından kullar: i&n tarıkl•r b~ 
noktalarda İngiliz tıınklarwa u; 
tündü. Ve Almanların t.ank tat111r 
mck_anizmalar. daha i>i iş!ent~ı.;ı 
Sözun iması, İngiliz komutanlı~ 
tltiş.manın kuvvetlcrıni ve teÇlı'• 
zatını h~fifscm~ ve bunun ';<"~ 
sın ı Ç('kıniştir. Bu m:ıvafCal<;ye 
sizliğin mes'uliydi her ııcdt',.ııl1 ı ~· General Cunningham'ın omu 
rına yükletilmiş ve İtalyan clC~ 
Afrikas:nın tasfiyesile ncticeJcıı;.. 
harekatta büyük yararlıklar g 1,, 
teren bu komut.ana iş ten el çel' ıı• 
rılmiştir. ÇörçiI. General c~. 
ninghaın'ın mes'uliyeini be~·. 
ken, başkomutan Geıeral AU:~t.-ı 
lcck'i de Ö\•müs!iır. ırarel<l' , • uııı·· 
komutan kadar aa baş-komu ·ıJaı'l 
mcs'ııliyeti a ltında başlayıp ı ın'ı 
edilmesi tabıi iken, neden )-:ı ·~1 
Gcneral Cun.'lingham'ın ıııe>t3• 
tutulduğ'-1 iyice anlaşılamaJTlııl> "<' . ,pr< 
d:r. Hatırlardadır kı, geçrn.... ,·c 
harekatta Vavel başkonıutaııfer 
Comval de komutan iken. ıaıt·'' 
başkomutana rr.aledilmıştL 7 l<C" 
ak.'aklığın mes'uliyet; yalıut.~,. 
mutana yükletilır.eıctcdır. P )·e
te layıktır ki Cur.runghanı 'ııl ı,ı1 
rine tayin edilen veni koJ1lU 

General Ritchle'dcn.<le pek ~t~ ~ 
sedilmckte ve Libya harel<~)ct• 
gelışmesındeki sc·n 'Tl'tlvaff~ et• 

• . ıcdı!rı' ler -le Auchenlcck e ma ııe'·' 
tedir, Çörçil bu harbe cA~C cer• 
lcck . .,.,uı.arebesi. adı ,·erile • git• 
ğuü sCyliyere:< kadıır ;ıerı 
mi~tir. r. 

. li . 1 1J1I •' 
Son vaziy.c-t Ingı z,er ı 
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( ıtu yaz.uun meunı~,.,, ıuı.aaoıu 

AJansı bUltculrrindcn a1ınrr""',lır) 

Japon Baıvekilinin be· 
yanatı Hong-Kong, 
Borneo, Filipinler ve 
Malezyada muharebe 
vaziyeti - Sovyet • Al
man harbi ne safha · 
da? - Libyada Mihver 
kuvvetleri mukabil bir 
taarruza geçtiler - lı
kenderiyede bir İngiliz 
kruvazörü batırıldı. 

Telhis eden: Muammer Alatıır 

J • ,ı<>n O.yet !.\kciıs.. dün ln:
para orun bır ııutlcile açılmıslır. 
Ilasv kıl Gcneıa, Toıo Japoıı)·a
ııın harbe g rmc;:ıl!n s bcp!c -
rını anlatmı~ v<>: 

•- On gundcn <!aha az b;r z~ 
man ıç:nde Amrikan donanma • 
sının kısmı küllısi tahrip cdU -
rnı.ş ve Uz~kşarktaki İngiliz de
nıL kuvvctlerinın büyük bir kıs. 
1"'1 harp lı:ırıcı bırakılmıı;tır. Düş.. 
M.ll a g<>re Japonyayı çenlber i. 
Q!~ alacak olan cephe b.rkaç 
roi< 1adan yarıl .. tır B:z uzun 
'b:r harbe hazırıl, 
Japonyanı .. Amerrka ve İngil. 

tereyi mağlup et.,yı~ evvel kı
l cın kınına sokmamak "1ususun
dakı kat'i azmini ifade etmek 

crım. ltalva, Almanya ve Ja. 
r.ı m3a nıhai 1Jfcrden Vf> dünya 
ııu.lıur.~n 1'.ıhakl<ukundan evvel 
s:lahı t'llt-rırcıen ıbırakl!"amağa 
kat'ıyetle azmetm!şlerdir.• ~ -
miştir. 

HONG.KONG YANIYOR' 
Japon • ·~ırr._,. gaıctes:nın ha

ber verd 'lı.ne r.ore l!oı..:-K\)r.J 
sehrı yanmaktadır. MNkür ga • 
lele; bu yangının Japon bom • 
bardmıanlarından ma!l(viyatı bo
zul"n Çınlıler \~rafından çıl<a 
r1!d1jı!11 Ja ditve etmektedir. 

i~GİLİZ BORNEOSUNA 
ASKER ÇIKAillLDI 

lngilb: İmpa•-ator!uk ı.r:numf 
kır rgtıhı dün saat 14 de şunları 
b: .. dirJT" ti:-~ 

Ş!n<lcHi b r fırtınaya rağmen 

S&lı günü dabahı erkenden Japon 
~· wet!erin Borneo adasmın İngi. 
ızlere alt kıSmma çıkarılm!!jtır. 

İüGİLIZ • AMERİKAN 
TEBLİ(°;! 

İngıb • A~rikan • arp teb • 
lığlerine göre Malezyanın şimali: 
Şarki kii,;~~ınde \-e Kelan:1an böl. 
g;:, .rde muharebeler şidde.~len-

Şehzadeha§ı .... 

TURAN 
SİNE~IASlND.\. 

BUGÜN 
M.ltinclerdC':l it bar~ 

;\levs!m:n iki Ttirkr;<> Şoheserl 
F•lırl birden 

Zı.. Jm ve ' !-;.,.ı.ce lçi..rde :r:ı<; yan 
bır ınillct - \~Atın ,.e !:.'ikl.tll içl..n 
dO\.·U.:eıl - l\:~ı..·c")·la .ater kazan.. 

dır ;ı cc ..... • \C ' ' .&n 

" ZALO·Lu 
RÜSTEM 

Türkçe Sözlü 
ve Şarkılı 

l\Iuazzam heyecanlı sahneler -
B~lorce flgür-.ır.. - Eı'lbir en

lr'.ka - Em->Jl.sfı hüyi"'k film. 

2 nci Hafta 
Başlıyor 

Sayın halktmrıı-n anu1a1't üze .. 
:me bir hafta daha ,ı::ös.teroceğl 
ıt büti.ın İmnbuta miijuçlPr. 
VİKTOR HUGO'nun olır.ez p. 

hMf!rl 
Baş Rolde, 

CHARLES 
LAUGHTON'un 

NotrDam'ın 
Kanburu 

Turfcte SilUQ: 
Tariht l'"'~lm 

l 1 ~n ltibaren dl'\·amlı =tine!er 

TUR N 
Sinemasında 

mştir. İngil:zler Singapur istih
kamlarında dayanmaktadır. Hong 
Kong'da Kon·loon yarımadası 
boşaltılmıştır. Filopin adalan .harp 
sahasında Japonlar dün ikinci 
dtrccecle b:r hava faal.:yeti gös. 
termiş!erdir. 4 Japon tayyaresi 
dılşC.ri.ı\müştür. 

Amer kan bombardıman tay • 
yareıe .. Legospl açığındaki Ja • 
pon gem•!erinc tekrar hücuın et
mi,;lerdir. 

Çin kuvvetler. de Şarıghay ci-
·:arında taarruza ~ınıı;lerdir. 
Japonlara ı;tre ıı 'ı:g.Kcng'da 
M<>hs ngil..n kal si tahrcp olun. 
ınuştur. 

SOVYET • ALMA•"i HARBİ 

Ruslar Sıvastopolda bir çıkşı 
teşebbüsüne geoçmişlc-r fakat bu 
akim kalmıştır. Birçok Fransız 
gönüllüleri şark cep.hesine hare
ket etm:.ştır. A\manyada üsera 
kamplarında 4 milyon S.wyet 
esiri:nin bulundv.ğu Alr.-..an rad • 
yosu tarafından bildirilmL<;tir. 
Ruslar Tikvin -cephes:ndc yen.i. 
den b:.rçok yerleri ger: almL5lar • 
dır. 

LİBYADA 

Gaw:enın ~uıp batı ve batı 
tmıumi bölgcs;nde Mı..'ıvcr kuv. 
;-etleri yeıri mukab:l taarruza 
geçmişlerdir. Tobru'tta ~;ddetli 
rnuharcbe!.er olmaktadır Alman
lnr bir tuga.}· kumandanını esır 
alm!Ş'lar ve İnkenderve önünde 
bir İngiliz kruvawri.ıı;ü ba~n 
mışlardır. 

JAPONLARL.'i BİR iCADI 

AC"cr:ı.:an Bahriye Nazırı ~tbay 
Knoks Japonların; mürdtelıa!ı t 
k' iden tbare cep dcn:zallı ge • 
mıleri kı.:.l~ııu•::;-rmı .in:a et _ 
ırı!ştır. 

Japonlarmn yeni 
icadı 

(1 net hlfeden .De\.•am) 
da k~!"'d• ~c:r c!· ~r ni ~hrip edebile .. 
cch: b .6.le•.c 1':"'1ı.:eh..1r.•:Jir, Küçük 
dmıza t., 6'3~ tarıı.t 1d~t JJ~r c!tktrik 
b<ılaryasına bağt. 150 !dlohık yüksek 
infil.'ık h:'lınul.e:si t1.jı-r.a'.;tdır. !-Jöyteca 
ya ki'.'!:d, kendini ha\·aya UÇtınnak ya. 
hu·t gen ilerc \'C ltm:ın hedefi.erine ta
~rı-uı; cdcbilınek k3biiiytındedir. Bun. .... 
ları idnr~ edenlerle, lJedcflt·ri.ı:le ulaş
mak. için kt·nd, 11i1:yatlar:n1 b:le tehli
kC'yf'" kc:ıyar;.k k:- dar fun!t iz h:ıreket. 

ter yapab~~ cek olanlardan ~eç:ldiğL 
anlafılıyor. nu Jtti~~ük denb::ıthlarında 
bir sub2;>·l4 b.; er huh;ı:~ .. ak~dır, 

Bu ~ıar o kı:dar :. ıçu~ttı.o.ı kl, her-han
~. bl!' gerr.'.ı :rı *'ı '"erte-s~!lde W.Şına
blldiğl gl'.: <deta k"rl•nruı '3tı.dalla-

~ r:.nın deni.:e ındi.riimes: kada1· kolay
lıkla Sl.i yuıun.e bıı:w'tılabllir. Bunlar 
C\ll iki metre ıı::u;. . .ı,.,· ... r.da. ve bir bu.. 
çUı;: metre ccnişliğ:nctedir. 16 pusluk 
ı~~~ torpıl tl.trı ,..!;tadır. llunlardan
bıri Pearl 1 1 .ır:x.ıur'cla .zaptolur.mus
tur. 

Libya cephesinde 
(1 inci Sahifeden Oe\·aml 

yctıt .oylat ,·ordinnlşlerdir. İngiliz 
kuvvetleri, dü~ır. nın 3CO tı:>nilato mü
hiın..:ı~atını vı."! C!ie ıracl~Plerini tahrip 
etrr.~~crt!;r. iuc::i;: zırl1 h kuvvetleri 
bugün, dü.şmanın. basllca kuvvetiCTi .. 
nfn gerilerinde kuvvetlt bir tazyik ic. 
ı-:ısma devam etmHtedir 

Alac k yuzünden 
( ı inci Sahifeden Devam) 

Kenan bıçağını çekerek Aliye 
hücum etmiş ve sağ gözü ilznhe 
saplamıştır. Ayni zamanda Ah de 
bıça!ttnı ç<'kmi~ yara:;ına ı-ağmer. 

I~enanın üzerine atılnıtş, bı<:.lğını 
rastgele saplamağa başlamıştır. 
ğü:şürlcrken 

İki eli bıçaklı boğaz boğaza dö. 
ğüşürlerken nlharet AH, Kenanı 
yere yuvarlıyor. Etraftan yetışi -
forek aymvorlar. İk'sin.n de ya. 
ralan a, ırdır. Hastaneye kal1iınL. 
mışlardır. 

•••••m• Bugün Matinelerden itibar<'n ••••m!Kl"'1ı. 

ÇEMB RLİTAŞ 
' 

Sinemannda 
•ARA1l.\C1, l:"< KIZI. Filminin ıne~hur ~ ıluı:zı Hir.DE RRAUL 

ın ~c>ıı fi1nlini takdiın efllc~ktir. 
Çe>k hey~nlı bır mevzu ... Bir k.ıd.ıı köEıiııin rO!l'~nı. .. 

Ilir 5lı .. ııı.ııı yerine gcç~ıı hır !7&dııı - Bıı 

Mukaddes Yalan 
ı Niçin Söylüyor??? 

il - Şikago Geceleri 
Baştan nih:l\ll~ kadar kalblcri titreten macenı.,.ı.. ılnlıı 

~·•••cıı••ı~o;:;-~crgilzc·şt filuıi :::...ri 

Fi/ipin/erde 
beşinci 

kol faaliyeti I 
Manila 17 (A.A.) - Amerika. 

nın Pasifik druıanmasının rnuha. 
rebe için Japon donanmasını ara
d.lğına ait haberi Ffüpin halkında 
büyük bir sevinç uyandırmıştır. 
B~ bin Filipinl: cephede him:et 
için gönü!lil yazı\malannı iste -
m!:jlcrdir. 

Filip:n Cumhur Reisi Quezon 
komünist partl>inın sadakat va
dini çok iyi karşılaınL~ ve viliıyet 
makamlarıııa komünist part:Si ile 
işb;r}ıği yapmaları içm italimat 
verm:.o;tir. Muma:kyh, bir iş kıt. 
ası teşk:hni de emretm~tir. Be. 
şincı kol ımıh:tler!~de, polıs, vü. 
cutları arzu edilmiycn 85 Fiii • 
pinliyi le\·kl;! ttm4--tir. Bir bina
nın dammdan aynalarla işaret 
vermekten suçlu üç Filipinli ya. 
kalaıumştır. 

---<>--

ıran inglllzlerle tir 
muahede imzalıyor 

Tahran 17 (A.A.)- Röyter: Baş. 
vekil Rli Fürugl Han İranın Bü. 
yük Britanya il~ bir muahede 
-imzalıyacağın1 b:ldırmiştir. Mu • 
aheden!n. salı ~·a çar~ba gü.. 
nü imzalanması muhtemeldir. 

Ali Fürugi Han, İranlılardan 
İngilizlerin yamnda muhar<be 
~tmelerinin kat'ivyen talep edil
mediğini il:ivc efmişlır. 

Japon Bahriye Na
zırının beyanah 

( 1 inci .S.ıh.Ueden Dev11.m) 
m.:ıda, Japonyanın bütün cephe. 
lerde baskın taarruzu yapınak su.. 
retile deniz \'C hava üstünlüğünü 
elde etrn<.-sınin çok eht•,miyetli 
olduğunu anlatm~ Ye bu !>askının 
muvaff&kiyetle basarıldığmı tc
lirtıfuşt:r. 

·Daha rr:uharebenin batlangı.. 

cında, Japon filosunun kun-etli 
t-eşkilleıi, .Übahın ilk saatlerinde 
Pearl Harbour'a taarruz et.ınişler. 
dir. Burada, tam taarruzun yapıL. 
d:ğı 5ırada ~r;knnın B haHıharp 
gemısi ile diğer büyük deniz bir. 
likleri toplrnır.ıştı. Japonkr bu 
taarruzda üç büyük muharebe ge. 
misi b::tırmı~la.r \"e di.ğ{'r muha.. 
rebe gemisini de ha.sara uğrat. 

mışlardır. Dört kruvazöre de telı.. 
likeli i.>abetkr olrn. •r .• 

Amiral Sh:mada, Honolulu ci
. varında bir Amerikan t2vvare 
gerr.isır.in muhte'!>Cl ol3rak \:.atı.. 
rıldığını i;.lve o::tır4t·r. 

Bahriye Nazırı bu münasebetle 
Pasifikteki Am<'r•ka f -ısun.rn mu. 
harebe kuvvet:nin imha edJmiş 
olduğunu mü hede ettikten son
ra şöyl~ dem:ştir: 

cB lkkiınunda büyük bir Japon 
hava teşkili PiLi.pın adalarındaki 
ıhava mcydanlaı:ım bombalamış 
ve buralarda derhal 100 d~man 
tayyart>:,i tehrip etmiştir. l\Iütea
kip günlerde yapılan mükerrer 
taarruzlarla Manita ve Lavite 
ciddi hasara uğramıştır. 

10 ilkkanunda Luzon adasının 
simalinc ve 12 il'ckfuıunda da ce. 
nup kısmına asker çıkarılmıştır. 
Bızradaki Japon kuvvetleri halen 
terakkiler kayde1ımektedir.• 

Japon Bahriye Nazın sözle • 
rine şöyle devam etmşitir: 

cDi.işmanın 288 tayyaresile bir 
:lcnizaltı gcmis'nin kaybından 

sonra Birlesık Ame-rika devlet • 
!erinin Filipindeki harp k:udret 
ve hamlesinin kırılmı~ olduğuna 
ı<imdiden muhakkak nazarie ba
!ulabilir.• 

---cvcv-

Bu sahaki Sovyet 
tebliği 

(1 inci ~a!.ı.!feden Dcvtım) 

İstra batısında 1'rr;>v$koye t'e Tcn'1a 
cenup doğtı..rnndo. Volovo'yu i~gal 
ctmi~lerdir. 15 ilkkanur.da 16 Al. 
man tayyaresi tahrip edılmi§tiT. 
Diz dört tayyare kaybett.k. 

Bu sabahki lngiliz 
tebliği 

(l ine! Sahifeden De,·am) 
Vişi 17 1 A.A.) - Bu s~bah 

Tokyodan alına'1. haberlere göre 
J.ıpon kuvvetleri tahliye edilen 
h.ovlon'u (Ho:ıg-K~nı;un ka -
raya bağlı '>la" ku;mı) \arra~n 
ıı.~al ıı..•mi '(rd r. 

Sovyet Devlet 
Reisinin İngiliz 
Kralını tebriki 

Londra 1 T (A.A.) - Sovyet 
Rusya yük .k şiırası rei:sı Kal!. 
nine, geçen pazar güııil kırk aL. 
tıncı yıldönümıi müna~ctlıe ı 
İngilter.e Kralı majeste a!t:ncı 
Jorıa bır tebrik mesajı göndermiş 
ve majeste Kral buna ceYap \"er. 
mcşlerdir. So,·ycı d<'\'let relsin;n 
büyük Brilıınya İnoyar;>.tor'.cığu 
d~·de·t reıs'ne t-ebrik telgrafı gön,. 
dermcsı ilk defa kayde<ll rn bir 
te-zahürdür. 

·---()---
Harp vaziyeti 

Sırbistanda 
kanlı 

çar;...;ışmalar ! 
Belgrad 17 (A.A.) - D N.B.: 
<Novo Vrı:-me• bild!riyor: Orta 

Sırb'.s!anda komünist çetek>rine 
karşı yapılan temizleme ıhare -
ketleı·: büyük muvaffakiyetlcrle 
netlcelenrr.işıir. B:~k yerlerde 
dağıtılan çetelerle tekrar çar -
pışmak imkci.nı hasıl ol~tur. 

Birçok komünist öldürülmüş ve. 
ya t-s:ı· edilrnişt:r. 

İranı:ka cİ\arırıfa 120 'komil· 
n .t öldürülmıi1 \'C 100 kadar 
c;sır alır.mı~'lır. Uchzka - Pocina. 
ga civarında 15 i kadın olmak ii
:.:er(; 60 komü:ı:st r:..r c-dH:tniştir. 
Btın;Jr çcet!cr!c ani.aşarak yağ. 

macılık yapmakta idiler. 
C 1 lncl Sah.!oden D•vam) 

de.:;~e-:nem.yor \."e bcslenem:.yor. Fa
kat Mih•·<!fin yenld<'n elde etmt'S! \'Ok 
m~ıhternel ha\•a üstJrJilğil ıayosinde -~ 
Mıhvo~ orclusunun. d:ıyanm• kt:dretı ·Kedah ve Kelantan
art.ıbil!r. Taomız ıpı d~ :r.uhaıô<al< 
say~.·· üstün olm:ya lüv ., )'ok•.cr. da harp vaziyeti 
U:.tun hava k"ıJv\·etıer:., h rr:ına karşı 
sayıca ın olan kara ku'·" C'l.!C1'fni ~ 
t~n ha.le getir:yor \•e taarruz kudret •• ı 
nı arttırıyor. nunun i.ın Gener'-'1 
Iior n.el'in artık taarn:ızd;?n tama•c.i,y
le vazgcç\lğ"'e de hükmedilemez. 

2) Uzak IX,ğu Cephelerinde: 
Garbi Pa..slfikL<'ki ada..'.ı ctr.:..fuıda 

mühim bir dtğfş:J<Uk yoktur. llvng
Konı·ta j:ıponlar l.lerle:nl:.l•r. adanın 
karşısına cuşen Kovlon bölces1ni al... 
m:.şlardır. Çınlilerf.n Kanton bölgesin
den Şin:al Doğuya Japonlıırı,. yanına 
doğru y:ıptlltlan uarru.lac iyi btr nt-
tlee \'ermemi§Ur. D>lnku yaz.mu.:z;d.3 
&Öylediğlmlz ılzere Hong - Kong ya. 
kın bir tehlike karşısındadır Üstün
lük teınin eden jal)':'.n topçı.ı :l \.e hfı.,. 
va kuvvetleri, İngiliz tahktrr:_ mı yık-
1111ya ve rıüda!a.ayı ('tirLtır.ı.y" ça ış~ .. 
yor. 

Filipiıı adaları hava ve deniz böl
gelerinde i"l>On ü.tünlugii JıA!iı de. 
vam ed yor. japonlar Luzon adasında 
elde ettikleri ilç köprü !>aşını müda
faa etmlş:l'f'r ve yeni kuvvetler çıkar
mışlardır. 

Maleı:;rada, Japonlar K<dah cenu.. 
buna kadar ilerlenıi.c;Icr ~·e .Ş.ıına.J 

!ı.~alczyad.:ı da taarruza. ictm~ierdir. 
s:.ngr11)ura doğru :ıcrtemek fç!n tMlk' 
birlikle-rt getirmiye başlamı~~"'rd~r Bir 
manya - Si)·am hududu.."ld~ ~r:ı.i. 1 
Va•·~ll'ln büyiık bir r..art>l<'i<• b ~ur
duğun.:ı dair henüz btr h.<.ber YOktUıt'. 
Faka• lıu haıck~t bCA•e.Mblt.r. 

Japonlar Bomeo ada.s..ıa.:n lc:;:.~ı!le. 

re ait olan -r•nıtil kıs.ınına yenklen tı
karma yap~ardır. Adanın bu la.'>. 
rr. nda zengin petrol kaynakları var
dır. Sahalin \'e diğer bır kaç yerd-e
ki petrol ile japon.:ar bu 1: tbl z;.ı!en:: 

götüretnt'7.ler. Petrcle olan illtiyj,lıÇla.rı 

~-ok bi..')'uktilr Önccder. hazırladıkları 
yt.-dek pt"trol tG.ke!'~ıce, pctro: ı a
r..ıza <lü~ebilirler. B.r.ı.un itli: 
<!"ki petrol kaynak!arını ele g~irm<k 
l.stiyorlar. 

Bu adanın müdaf~ı a:nıdilik İn.. 
giliz ve 1 v1anda ku\·vct!crlnc düşu
yor. Bizce lıu petrol kılyrıa.klaruı:.n 
ınchafa.-.~ı. Hong - Kong'un ır.;,.t

haf.-ızasmdan d2l-'"J. rn .r. j.. n
ların bu adayı ı .. tle iitili ('lme!erl 
ve petrol kı.:yularw1 ele geçirn:ıe er 
bekleneınez. Zira, joponyayı pctro. 
den mahruın bırakmak, Amerika ve 
İngiltere için frişilme:;i icap ea 
d<ğerlı b!r hedelllr. 

Hame 
Şehir Tiyauosunı.la oynanan 

Hamiet piy<;sıııden çu<an d.vaı.ura 
bu sabah saat 11de1 ıncı AğırcC"Za 
mahkemesi salomın<ia devam o. 
Juıım4tur. 

CC"lse açılınca ehlivukuf tara.. 
fından hazırlanan rapor okuDm~ 
tur. Ehlivukuf raporuna göre Ce. 
!alettin Ezine tarafından Tasviri 
Efk.iır gazetesinde yazılan tenkid 
yaz.sında tahrik edici cümleler ol. 
m:ıkla lıeraber hey'eti umum.yesi 
it,barile ~nkid mahiyetinde gö. 
rülmüştür. Ertuğral Muhsinin 
şahsına hakaret edilmediği yazı.. 
nın tcnkid 0rr.ahiyctıni geçmediği 
kaydolunmuştur. 

Sıngaur 17 (A.A.) - Harp teb
liği: 

Cenubi Ke<lah'dan pek az ta
mamlayıcı haber gelmiştır. Bura. 
da vaziy~t henüz kar1'j:.ktıl'. Maa. 
maf;h :'.1uda mrcğı :rak.ın -:de 
mttlıarc·be'"r :ı apıldı.;;,: sanJır..ık. 

tadır. Kı.-lantan cı.,ın~s r.de, kuv
vetlermiz, ılerlem k içın yeni 
hamleler ~apm \·an dc-;'213.ll•a te
mas halııW~~ır. DÜ'Jmanın hiç 
bir bava akını bLd.rı,memiştiı-. 

!ngiliz ha\·a kuvvetleri gündüz 

mutat keşif hareketi yapmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan hareket • 
lc·'n rJr' 'a5fı, Japor 12fın bü. 
yük b:r r.d~ot.c t":ı:ruza le~C"bl. 
blıs etır c' • ı-· r. Bu • ~bıyı> 
~ekli Jap~ ,na c • z:ı.r a ~ r.a! 
olmuştur. __ _., __ _ 
Çöplüğe atllan 

20 bin lira 1 
İ:rnı,r, 17 (Telefonla) - Aydın 

post.a~ınden 50 bin lira çalan ve 
yahlanan l\'ur ttıni.1 bu ~aralar. 
dan 20 bin liras:nı Aydın Bclodi.. 
yesı çöplüğüne att:ğı anLaşılımş 

ve bulunmuştur. 

Şehrimize demir 
veriliyor 

Dah!l,ye Vekiılctı cmnr.!! 200 

bm kilo demir vcrilmı:şt:r. Bu 
dfcmrlerin bir kısmı halkın ara
ba tek.,•' ;:ı d,•nir! iht:yacına, 

bır kısmı tı:ı V•liıyet \'C Bc.ed.yE'
'.crin zaruri ihtvaçl2rınd tahsis 
olunacaktır. , 

Dahilıy!! Vekaletı V:;/ıyete bir 

t.-zkerc göndererek ne kadar de. 
.nıre ıhtiyaç olduğu'la sormuş • 
tur. Vildyrt ih·tiyaç 
.esbit etmektedir. 

miktar:nı 

davası 
Celiılettin Ezine, Muhsm Ertuğ. 

rul raporu kabul etmişlC'Idir. CL 
hat Baban, mehil isle-ır.iş r. 

Muhsin Ertuğrulun w·kili 
matbuat davası. olduğundan mu
hak:ıncenin uutılmamasını iste • 
rr..;.st.ir. 
D~r taraftan Peyami Safanın 

Vekili, kendilerinin Emin Zeki 
Cooıkun ile san'atkar Talat hak. 
kında açmış oldttkları dava bu -
:undu'!u~da., hopsinın t,e,1ıidini 

talep etmiştir. 

MÜDDEİUMUMİ NEDİYOR? 

MüJde~umi Orhan Koni ıse: 
Raporun \-azih oldı.tğuııu, tlkrar 
ehli h breye havalesine lüzum ol-. 
:nadığınt, Peyami Safa taarfın • 
<ian açılan davanın ise reddedil. 
miş olduğunu, yalnız Cihad Baban 
kin mc•h:l verümcs.ni istemiş -.. ,... 

3 - s o N T E L G RAF - l 7 1 nci KANl:. lHf 

Akdeniz de 
yeni bir ha
reket bekle
nebilir mi? 

(U:t~:ı!ilka..eac.?ıı J)ev<1m) 
tım istikbale matuf olarak h°'iap. 
lanıak yerinde olur. Ancak, Al. 
manların hangisini terdh edecek. 
leri yine Sovyet Ru,ya rqıhesin. 
deki duruml anrun soıı •eki ine ı 
bağlı kalacaktır. Tam tedafüi bir 
\'aziyet i!;tisap etıniye muvaffak 
oldukları takdirdo ~ark ceplıe>in.. 
deıı 10 _ 15 lümen xırhla kıt'a 1•0 

bir kısun ban kun eti çekebilir. 
ı, . İtalyan ordusu daha 40 _ 50 
!Üm<'nlik blr meı•cut üad""i için. 
d~ı.lır. nuıı;aı· ordusu da henüz 
hcılıaııgi bir lili harekrle iştirak 
etnıi~ değiltlir. Almanlar 10 • 15 
tümenHk kendi kun-ctlcri ile L 
lalyun ~e Bulgar tlimenlerlni or
gat1'<c ederek gerek Ak<l.enizi Mili. 
ver denizi haliııc soknıak teşeb. 
büsü, gerek Japonya karşısında 
İngiltereyi zayıflntnıak 1·e meşgul 
eiruek için bir lıarek<'te te1es,,;il 
e<le.t>ilirlcr. Ancak bu hareketi ne
~ede yaparlar.. Şimali Afrika. 
ya geçmek i~in deniz 1·asıtalar1 
bu iktidara sahip d.-j;illcrdir, Ce. 
beliittarık yolu ile geçmek hususu 
ise Fra11,ı:ın11ı \·c İ:;9an)·nntn ya 
ıııuyaf:ıkatinc, ya cebir \-·cı -z.oı:la. 
g<'~ilınesİM bağlıdı.r. Ege adala. 
rından ham JOlu ile Surlyeye ,.e 
Filistinc ı::.-çınek de tccrilbo e<lile.. 
bilir F.n çetin ve en ınü~kül ge.. 
çitkr Yakm ve Orta Şark geçit. 

!eridir ki, Almııılar esasen Rus 
hartkdindcı htedikleri hedofe ,.,,_ 
raııtatnıt:kla hu geçitle-riu UY.ağında 
k&lmıslardır. Sidlyada11 Libyaya 

atlar.ı:!k \ e Şimali Afrikadalı.i u. 
ziyl•tini kurtr.rnıak ümidi de yine 

en çetin .-o on mii~kiil, "" en çok 
ıa}iallı ümitler \'O hareketler a.. 
ra.snda olur. 

Böyle ~ç. çotlıı 1·e Akdcnizi 
Mihver denizi yapmak gibi bir 
tasanura haiih hareketin her 
bakımdan no kı!~ar ~etin •·e mil'O
kıil oldu);u goriililyor. Rusyayı 

yennıck \'O Ru•yaia )·apılan yar. 
dıınları rksiltnıck için Akdenizde 
,·a.rdırr:.ll LZr L"<'pho açılın~l \'O 
bir kışım dün) a 1·e İngiliz kuv. 
..ctl<'rinın bu rt•pbedo nıOff'll tu. 
tulrnesı dü~ünccsi ise hem ~phe. 

nin ııer<'de açıl:ılıil&eği, hem de 
Alman)·anın lıuudan •le d"'~e 
fa)dalanarci;l noktasından bir 
halli incclennılyc muht.ç tereııL 
dütlii, şüpheli, mü!lel.c.ei üti.flıam. 
ları derleyen bir mevzudur. 

Bizim şahsi kanaatiınhe göre 
Ak denizde muhtemel ciddi bir ha. 
rel<.ei bakımından, lterlıangi bir 
hükme .-arnıak içiıı ncrşeyin ba. 

ı şında Rus;;a ce>pbesindekl AlmlD 
durumunun İ)İd<'n iyi)e n)dın. 
JantnlSID8 \."C ondan ~onra V~ 
Fransas.ınnı Almauya ve ltal,-ıı 
karşısındaki kat'i haltı hareke. 
tinin ortaya çıkmasına ihtiyaç 
1·ardır. Bu ,.niyetler aydınlan. 
nıadan hüküm •·ermek hatalı olur 
ve .. yine hinat Almanlar da bu 
.-a7.İyell<'ri görmeden Akdenizde 
herhangi şek ilde olur.a olsUJl ıe. 
ni~ ölçüde bir lıard<ele geçenıeıı. 
hır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Gıda maeo.eıerı 
(1 iucl Sahf!eden Denın) 

balar. Bu ç•fllcre gıren )'l'm<'k. 
kr tahdit edilince lsrafm önüne 
geç\lcccğı sanJmaktad:r 

BELEDİYE İKTISAT MÜDÜRU 
NE DİYOR? 

Belediye lktısat :>iüdii.rü B. Saf. 
fet Sezer lokantalarda yemek çe. 
ş.itlerinin tahdidı hakkında henü:ı; 
Belediyece bir şey duşünü!.reedı.. 
ğini söyliyerek: 

Son scn<?lerin en çok okunan 
romanı 

RE BEKA 
(REBECCA) 

Laurence Olivier 
Joan Fontaine 

~-Dahi Rejisör••••--~ 
Cı:;CILL de B. MİLLE 'in 

Dünyaya heybetler veren Is. 
tanbulun köylcrlncı varıııc1ya. 
kadar her tarafından akın 

olunan 
81fluıbaşa hatikulüo ren.idi 

ZAFER 
ORDUSU 

.Mümessiller!: 

GABY COOPER-
1'1ADDELF.İNE CAROLL 

Kadıkö) ünde 

HALE 
SİNEMASINDA 

'---BUGÜN ___ .,, 

·~~l!Gı:rıllıv.::~!llllZl~r~ıc;ı;~~~xıı~~lllık 

Dünyada böyle şey görül. 
meıniı,•ir ... 

SiNEMA DI::HASINlN 
GtlNEŞt 

ASIRLARIN MUCİZESİ 

On binlerce insan Z saat hıç. 
lun hıçkı.ra bir a ka ağlıyor. 

ÖLMEYEN 
AŞK 
Hallnmızdan rica 

Bu film b~riyet.n m.Ltes. 
na bir şaheserıdir. Hemen bcr 

, seansı dolduğu ıçin bir.lerre 
' b&lk g~rıye> dönüyor. Bütün 

1 
yurttaşların görebilmezı iç'n 

1 I yalnız bir defa görmekle ikti.. 

r~r=:nılmasını rlca ederiz. ~ 

~ı~rmara'da ~ 
·- J. 

i 

Bugün l 
2 nci hafta 

Başladı ~ ,... ______________ ........ , 
han olarak: 1 r 

Yurdda Cumhu· ~ 
riyet Bayramı 

f Milli t=f Al[MOAR 1 
B U G ti N 

Dtll<:rde Sllrlenen, M sil yapıl
mamıı Bü\ün d!l.n7aya Bil• yaşl.l. 
n döktilrm!l;ı olan 

POLA NEGRI 
itin 

Kalbler Yırtlct Son 

MAZURKA 
Harikasınl Türkçe oıa.ak 

takdim ediyor 
Ayrıca: 

19.U Avrupa Blclacılııtnl kazan· m" biı' ııeıın'at ibldesı 

Kocam Cani· 
ler Peşinde 

• 
.... • t ,,,. -.--- "• . 

Çıftçi! 

•- Ben şahsan bundan bir fay. 
da ummam. Çünkü israf, dört 
kapta a yapılabilir .• demiştir. 

Çok mahsul, çok para, çok 
çocuk. 

"'~ v-------u... .., zıxıyı;_ 

ı A§k ve kıskançlığın ... Sr\'gİ ve hırçınlığın. .. Genç 1·e dilber bir 
~~ km i>feınl.)·erck nasıl bir sürü maceralara se\·kctti~ini 
~ D 

~~ BU PERŞEMBE AKŞAMI 

Ertuğrul Muhs\nin Celalettin 
Ezine aleyhinde Türk Tiyatrosu 
mccmuasmda yazdıg. yazıda bazı 
cümleler hakarc miz görülmüş. 
tür. Ter.kid bu ) az da san'atkiırm 
~iddetli bir elem ruhunun tahtı 
tesirinde olduğu zilm:d!lmişt:r. 

Peyami Safanın yazdığı makale. 
lcre gelince bunda Muhsin Ertcğ
rulun şahsına karşı ha1rnret cd.iL. 
diği kaydedilmiştir. 

Peyami Safa, reddi ıtirnz etti:t. , 
lerim i~ldasının I<o"aeli Agırce
za ma'ıkcme.sinc göndcr'ltliğinı 
söylcm~tir. 

ş A R K SINEMASINDA 
Göstcrilınege ba~lıya cak olaıı güzeller güıeli 

LENİ W ARENBACH ve 

İTİRAZLAR 
Rapordan sonra sôz alan Peya. 

mi Safa, ehlivukufun raporuna iti. 
raz etmi§, chli\"Ukuf meyanında 
tiyatro ve matbuattan anlıyan 
cıahsiyetler olır.ad.ğından ırapor 
nnk'llln ve saliıhiyetsi:ı: oldugunu 
ifade etmiştj;;. 

Bunun üzerine Mııddt>iumumi, 
evrakın ken<li•inden bittabi geç • 
medığinl ve reis d<.ı ıimdi Peyami 
Salanın beyanile ithla hasıl olı;lu. 
ğunu bildirmiştir. Peyami Safa. 
nın nki:;, bu davanın tevhidini, 
stemiştir. Reis saat 12 ye doğru, 
bu lıus\ista karar vt'r ... ek üzere 
!:>irinci celseyi talık etmıştır. 

ALBERT MA TTERSTOCK'ın 
mü~tereken le msil ettikleri 

• 
• 

: AŞKDA GALiP. 
' 

Filminde gôreccK ve candan alk~lıyacaksın:z. • 

zn:"ll'<-m .... Q!'ia.,..;z :aıır .. ·~J 
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TürkÇPJ~ çev:ren : İSKENDER F. SERTELLi 

T omson valizini açtı, gömlek ve panta• 
lon çıkardı; lekelileri fırlattı 

- İyı am."TI<A. bul.anwılarsa, o za
man zbJ\a blzı Stıç1u olarak tevkif e~ 1 
der. 

Tomson tüpbe ve tereddüt 1<;inde 
bir n1iJddct duşlınrıürten M>nra: 

- &ıb!, decH, bu !ehJ,kell bir iş. 
Hay Allah ceı.asmı ~ersın bu heri. 
!in Neren .ı., çıktı geldi yaııımıu. 

Koridorda gezlneıı yolcularuı sıkıca 
yurilrııel<'r, Toıns.ınu büsbi>tün ılnir

lendlr!yordu. 
Bu vaılye1.tP, v:.U zı yaıınr.rzda s::ık~ 

laman.-ı doğru o1madıit mnha-kkaktı. 

Toınson:ı döndum 

- Bu tehliJteH s·n iı;mden sıy. 

nlıoJnm bir tek ç:ıresi \''11" 

Tolll&>n muhltin<len ıe.elli ar-.yan 
bir tıaotn edasiyle yuz.wıe baktı: 

- Nedir o c;arl"? 

- ValJı.i pencereden atmak. 
Tomao.cun birden göz1eri ışı1n: dı· 

- Evet. En dotrusu budur. 
TeTeddUtJe vallze elini uza!h. 
- Bu çare benim ~ ~ ıma gelme. 

ınlşu. Bwıu )711"'1 ak !ç.n l<ım znma
nıdır.. Bir ornw.nı!lı yanıl!Clnd:tn gc .. 
çlyor ız Ortalık ~lndon g•u. k~,·anhk. 
Vakit g~ . Trenımız yıldın -~ .s.ır.ı .. 
liy e g d'Y"'· Valizi aı:m.ıi<, bu dert. 

1 
ten kurtu.lmUŞ cluntz. 

Ben pencereyi açtım. 
Tomson valizi. ::ıldı Ağ7ını ıpJe t 

b:ığladı. 
Ve birden -kı.ın~eye sezdJrmeden

k~mparUm TUn pent:c e· !:ıden fırlattı. 
Tren u kad:.;ır su~'atlı gidıyordu ki. 

Valizin dü tı•ğu yeri görmemıze im. 
Un yoktu. 

Tomson geniş blr n<lr• aldı ... 
Yerme oturdu. 
Tom.~·ona sordwn: 

- Şimdi bu be' dan kurtuldunuz 
mu'. 

- ŞtJııhe ız .•• Bu 4~tc bızlm suçu.
muz yok ki . . 

-- iyi aınıııa, p:ı.ntalonunuıda ve 
ıömleğinfzdc lran le-keleri var. 

Tomson kendin! ıöylo bir gözden 
geçirdi: 

- Hay alul şeyl•n! Şimdi bu leke
en nasıl izale ede<"et;ız?, 

- Yedek elbisen· z n ıömleğıniz 
yok mu? 

-------- -- -----

- Vil~ıı:.ımde vor .•• 
·- O hai.Ue h('ıne::ı -kinıt.e yok .. 

ken- gonıleğin • ..: e pantalonunuzu 
de.:işt.iruıız 

Tomson va1Jz ni Jc;lı. gömlek "e 
pantalon çıkarcL C •yiııd! .. Eskilerini 
de pencereden fırl:ıup nttJ. 

Kendi keneli .ı..:c rtüşwıoum · 
- Şu aerçlerın Koynunda ne esrar 

giıHdir, İ temetl.ıgıntlı: ~eylenn hepsi· 
ni Mun karanlıit Js:oyruna atar geçe .. 
riz. 
Toın on puros.unı.ı. yakU. 
Bi!" ru uddeıt konu~tuklan sonra. 

Tom .ı. n ba! ·nı. day ıdı· 
- Ci:~z kesti!'rn<"'k: ktiyorum. tster

enız sız de uyu) •Jnuz. 
Ben dt: b ·mıı ' ·ısa dayadım. O 

('abııX. uyudu~ fak.ıt ben - g:öıleriın 
kapalı- halA düşüntt.yoruın: 

- Acab:l \Ju kes~k başın bi;ı.im koın .. 
paruman1ı·n12J: bıra.lulma..qntn bir mA
nes1 var mıdır? :'ıolistcl' Klark meşhur 
bir japon düşrı anı eh. Nevyorkta ja
ponlorı ıedh.; eder böyle bır devlet 
edamınm başını Jtim koparabilir?. 
Birde~ aklım~ gakh; bır giin Mister 

lf! so bana· 
c.- Fır!iat uu~· de ııı Klark'ın ka

fasını ben kopars.::un. '> 

Dctr. ti Bun·.ı hatırlayınca Hisso. 
nun hayt.ıl· goıfuniln örründe bir sine
ma Ş('Ti.d' aUr'atlyle gelip geçti. 

A<'Rb:ı bu ki:iylfı khrıdl.,. 

Nevycır .tan trc-r..ı rm.:e binen YLID&Il
lı antlkac kfrr.di? 

B~nları dilşundu!t ·~ Hi;w hakkın
d ki :şupheJer~m bu butün artıyor ve 
ta.fare n iç~nı1e şöv!c b.r jstiıfham kıv
r1lıyordı • 

c- Aca">a bu! ıJn bunları yapan 
Mister Hisso mudur 

Öyle ya. Novyu k Vail M•ınvınirıln 
başını kop;ır.ıbHırek ii'ın insan ancak 
I!isso k:ıdar cesur. becerikli olmak 

gcretl. Hatt!i sadrrc cesur ve bece
rıkl! olmak ta ltilfı değll<li Bılliln bu 
mezJyetlerin fe\ :t fndc~ Klark gibi 
mlltbış b'r adamın kalasını ltopamıı· 

ya yetecek kodor mulhil mucizeler 
yaratn1uk J,1zıındı. Bu m~lzeyi an
cak Hisso ıibl bir adan'1 yoratabilirdl, 

(Devam> Var} 

iZ' ·=H 1 KAYl_ı 
KİRAZ 

Yazan : 'YILMAiı \iLKiN 
Bazı küçıik çocuklar vardır Ne 

yaman, ne afacan ş<'ylerdir onlar. 
Bır mecliste, aile tıoplantısmda 

kıiçiiciik boylarına ooslarına bak. 
rnadan, biiyüklE'r gibi konuşm~k 
i•nların sfülerine iştirak etmek is
terler. ÖğreJınıek için daima SO

rarlar. Bazan hoşa gide.:ek bi<" şey 
5öyl•'r, güldürür, bazan biı· pot 
kırar, yüz kızartırlar. 

İ§te benim yakın dostlanınılan 
bt.rinin de yedi sekiz yaşlarında 
böyle afacan bir ço~uğu var. Adı 
gibi kendi de acar mı acar. 

G<"<,"t'nlcrde bır g:in onlara ak. 
şam yemegine davetli idim. Kalk.. 
tını, g!ttim. Benden baika bazı 
akrabaları, ya.kın dııstları da gel.. 
mişlerdi. 

Kadıııh erkMli bir davetli kala.. 
balı~ı salondaki geniş masanın 
etrafına toplanmış konuşarak, gü. 
Jüşcrck ı;amimi bir hava içinde 
~mck yiyorduk. 

Büyük biı· neş'e ıç\nde devam 
eden yemek nihayet ııitmişti, kalk.. 
mıya hazırlanıyorduk. 

Küçük Acar misafirlerin teker 
teker kalktıklarını gôriince, masa.. 
nm bir t:ıra1ında çalllları, kaşık. 
lan toplamakla me~gul olan aıuıe. 
sine seslen<li• 

- Anne nıçın kaıkıyoruz, kiraz 
yemiy«-ek miyiz? 
Acarın bu sözü üzerine daha bi. 

raz cvı:el yedi.kkri nefis çlleğin 
lezız tadını ve mis gibi kokusunu 
hın damak ve burunlarmda his
oc'<len davetliler biı-den bir kah. 
kaha koyuverdiler. 

Annesi wpladığı çatal, kaşıkla
tı öndndekı tabağa korlren gülüm. 
siyerek Acara döndü: 

- Yavrum çilek üuırine kiraz 
yenir mi? Hem, bugün ktraz al. 
madık ki. dün almıştık. 

- Hiç ~·ok mu? 
- Yok ya! Dün hepsini yedik. 
Acar, annesinin sözlerine inan. 

mıyoı:du: 

- Ya! Yalar söy lüyorsumız 
Mutlakta var iışte, Ayşeye söyle 
yin, gcti'rsm. 

Misafirler halii güluyorlardı. 
Annesi kapının önünde bekli. 

yen Ayşeye döndü: 
- Ayşe bak Acar ne söylüyor, 

'Y!11tlakta kiraz varmış, öyle .ml? 
Ayşe parlak gözle•;ni çevirerek 

gülümsedi: 
- Hayır hanımef Pndi yo-k, dün 

hepsini yedik, bitti. 
Acar, genç hizmc~, kızın verdL 

ği bu cevap karş"ında hiddetlen. 
m~ti. Birden oturduğu 'andaly-a. 
dan atladı: 

- A, şuna bak! Bird,. yalan söy. 
Jüyor, ,yok diye. Ben mutfak ka.. 
pısının önünde oynuyoT<l.um, duy. 
dum. Yemek ten ~vı:el ağa-beyim 
senden kiraz iStedi de, sen: •Şimdi 
olmaz, yemekten sonra vNiı·im 
demedın mi?• 

Sözlerini bitirir bitirmez masa. 
nın öbür ucunda oturan ve biitün 
davetlilerın kend; .1~ çevrilen 
gözleri altında kula~la.r na kadar 
pancar gibi kızarmı~ olan ağabe
yjsine döndü: 

-Öy!edegil mi ağabey? Sen is
tedin de yemekten sonra V(>.ririm. 
demedi mi? 

Siz aıtık gözönün<' get.irın gen.. 
cin va:tiy<'lin.i... Zavııllı, sonunun 
hiç de böyle çıkacağını tahmin et.. 
mediği bu konuşma ve yumurca.. 
ğın tepeden inme bu Slıali karşı. 
sında şaşırdı ve kızaran yüzünü 
göstermemek için başını önüne 
eğdt 

Küçük Acar ise, yaptığı büyük 
gaftan bihah<!r, oı·tal kta havanın 
birden durgunlaşmas•nı, kendisi. 
nin, karşısındakilerin hata ve ya.. 
lanmı çıkararak mat etmesmdoen 
hasıl olduğunu zannederek göz. 
!erini büyük bir gur.ırla bir müd. 
det davetlilerin üzennde gezdirdi. 

Yıhnaz ÜLKEN 

ı-~f\fı ~a ı' Balkan uenizK b tt"k' 
Harbini Nasıl ay e •1 ' 

/ 17 1. ci kanun 1941 
1 18.fıO Progıaın \'& Mcıu~~~t saat 

Ayrırı . 

l 03 lllü.zik R dyu Dan OrkeslrJH. 
u; Konu$m.ı (})ı Pol;tika J-t5di

t>C!t>r J) 

45 Radyo ÇOC· k Klübu 
. 9.30 :tı.ıemh.'itet S::ı.at AyarL \<e Ajans 

Y,45 

J.55 

Jiaberlerı. 

Konuıjln;' (Ulu~ı Ekononu 
ve Arttırıı. Kurumu adına 
Za Jat Vek li Muhlis Erkrrıen). 
MYı. k: $Jrkı ve Türkü1E'r 

20.15 Radytı Gl.\.ltı .e,i .. 
20.45 Muik' Bir Halk 'J'(irkuEU O/i

renıyoruz Haftanm Türk.ilfiii~ 
~lor Jtlt~ııcvşe 

21.00 Ziraat Takvimi. 
2110 1.1.Uzik: J{a , ı~ !k SJ'll'kı \'C 'rils'

küler 
2130 Konu~rrı.:r (Posta Kutusu) . 
21.4~ Mı.izık: Riyasetiıcunı.hur B3ll.. 

do'u (Şd: İlı . Künçer) 
22.30 Memh·k~t Saat .Ay;ı.rı ve .'\J..,. 

Hc.bt::rlerii Ziraat, Esham -
Tahv•lAt, Kambıyo - Nukut 
&>r~a!;l <Fiyat) 

22.45 Müzik: Dans Müziği (P;) , 
22.55/23.00 Ynrml<i P•·ogram ve 

kapanış. 

~~~~~-~~-

İstanbul Asliy~ ikinci Hukuk 
Hiıklmhğinckn: 941/740 
Davacı Seli'ımi Salih Çene tara

fından müddeiaı"yh Cemal, Bel
kıs ve Tophaneı.lc K•lınçalı soka. 
gında Dwiet Dı:'1izyolları Müdıi • 
ı·i~'eti karşısında bakkal Anderya 
aleyhine a"ılan şui'a davasından 
dolayı t~bliği muktazı dava ar • 
zuhali ve davetiyenin muma·ıley • 
hin asker ol<lugu anlaşılmakta tise 
de k~ı·a91 ve posta No. sı ve sair 
adresi malum olmadığından biT ay 
müddetl<! iane,., tr bl'ğine ve eırui 
muhakemcnm 26/1/942 pazartesi 
'aat 14 de tayinine mahk.cm.,~ ka
rar vcrilm~ oldt:gundan tayin e
d'len işbu gün ve saatte muma • 
ıleyh Anderyanın mahkemeye gel. 
mesi aksi takd:rde hakkındakı mu. 
hakemenin gıyaJcn bakılacağı bir 
nüshası mahkeme clivanhanesinıe 
asılmı~ olan dava a1TUhali sureti. 
nin ve davetiy<0nin tebligi maka. 
mına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur. (8756) -----

Yazarı: HAiHll YA(;ız --

Yüzbaşı Hayri Efendi bir bahkçı 
kayığı ile Limni adasına atCamu;tı 

Bir haftahk "'" bır uğraşmadan 1 
sonra ;;ile;,mı İömın-, Ç"§Jııc:yc 
gcçıren Hayn efondi bu sefer 
mPmlehtilli' b 1r hizmet yapmak, 
düşman Oon;ııt'nıeı~1 hakkıncl.a ma
luaı cdir'T.ı:k , dü1man mahfilleri. 
nin likır ve tas:ıvvuratma vukuf 
lıesbecl<-rck bu malumat;, düşma. 
nm mutrakip harp harekatı hak
kınılakı tasavvurlarını kendi hü. 
kı'.ımn!in<' bHdırmek aı-~usuna ka
pıln1ıştı. 

Bu mak•atla harek<>t eden T•irk 
deniz zııbitı ailı 'ini Çeşmeye yer. 
lestirinet~ t~krnr MidjJliye avdet 
etti .. bu ad" )t'T ı Rumlarla ah
baplık lıur<lu .. bunun tesirile A. 
vcrofurı ve düşn1aıı donanmasının. 
Limni ad<>,,nda, Mondros lima.. 
nında tan. •r<le olduğunu öğrenin. 
ce içme tuhd bir !IH"rak düştü .. 

Mondrosa gitmek, Averofo gez. 
mek, Jmroz h:ırbindc bu sefinenfa 
aldığı yaraların mahallini gör
mek, hangi geminin toplarından 
isabetle.- ald:ğını tesbit etmek, 
düşman donanmasının yeni hare. 
kat için ~apacağı hazırlılılann 
mahiyetini k stirmck, bunları top.. 
lu bir maiümat şeklinde kendi 
Bahriyl' N<7:aret.ine ve Donanımı 
Kumaııdaıılığ.ıLı bildü-mek .. 

mek sur<t:le bir~"Ok kaptJ. a Jıi" 
met ctt.m. YeJken kullaııını) a g" 
Jınce; eh, hır- kaptan kadar clao 
ğ.ilse bile, ıkgme Jostronıoıart 
parmak ı5ırtacak ustalığını oJd<l' 
ğuııa Somatrakıde h('rkcs liylefA 

- Midillide iş bula:ıındın ını? Jl 
- Buldum. Fakat çok tehlik•t. 

ı:e az paralı olduğu için kııbıJl ~. 
me<lim. Türk sularında balık 3

111 lamak ii2ere bir, iki reis iş tı-~ 
ettiler .. Memedim. 

- Şimd; nereye çıkacaksın' .. 
- Henüz bir kararını yok. 

Limnosa gitmiyor musunuz? 
- Evet.. )1. 
- Ben de oraya gidcccı;<inl·· 

manda, gcr .. i tamir kıgaJılaTl~ 
yevmi~li sağlam bir LŞ bul~~ 
kalacağım, bulamazsam ::;B"""

vcya Giride döneceğim.. • . 6Jlo 
Kaptan mükiılemeyi kafı g 

mü~, Hayri efendi<l<:n zerre l<~ 
şüphelenmemişti, sözü burada ]it• 
mek için dümen yekcsine sarı 
kcn iliiı:c etti: IJO' 

- Bahtın açık olsun.. yol 
yunca bize tayialıkta yardım~ 
sen vercccgln on drahmi na• 
parasından da vazg~ı,;eri~. ·ı1iJ" 

Hayri bey buna scvinmış gli 

Kanunu~vvelin ikinci haftasın.· 
da, Linınosa giden bir ballkçı ka.. 
yığına, Midıllidc edindiği yeni ve 
yerli arkadaşlarının deli!etile bL 
nen Hayrı efendi, Mondros yolu
nu tuttu., 

dü, tehalükle cevap \erdi: ı!ll 
- Hay, hay .. hem<'n sıvanaY 

·istersen kaptan .. 
Ve .. kaptanın ceı:ap verrrıes!P' 

meydan bırakmadan sür'atle;; 
ketini çrkardı, kollarını sı~adı. pif 
kenli tayfalarını inu·endıTell !Jl'• 
çeviklikle şeytan çarmıhJ113 .eı. 
manarak gabiye serenin<iekı 

Yolda, balıkçılar Yunan donan. 
masmın kudretinden, heybetin.. 
den fütuhatından sitayişle bahse. 
derlerken içten bir io;yanla sarsı. 
lan Türk den.iz zabiti bütün hid.. 
delini kalbınde gömerek taham. 
mü! gösteriyor, o da onlara işti.. 
rak ediyirdu .. 

Yolda geminin kaptanı Andre.. 
a:., bu yabancı ile ~öyle Jronuş.. 
muştu: 

- İsmin ne senin dehkanh? 
- Benim mi? 

ke~~it:~~~~ak:~:ı;~~yrı ~ 
yin tayfalıktaki maharetme lı:şll 
ran olan yPlkooli reisi ile tayfa o1• 
onu büsbütün aralaıında alıl<Jtll~ 
mıya niyet ediy~rlar<lı. r:s,ı11 
Türk deniz zabıtının ın~ kjll 
bambaşka olduj{u içırı buna iıll 
yoktu. vat> 

(Devamı ,, 

ı- ----~ Beyoğlunda İstit1Al raddesinde 370 numaralı 

Türkiye, Hayvanları 
koruma cemiyetinden:i - Evet!. 

- Anestiyuvanos! 
tr" - - - -WitaıV4 t ,ı;wwu.. 

Dfuıya)lll öaran cEfıCJl~ 
ve mahşer gıinlerinddl -1-e
clığımız dersler (hava.dll ~ 
nilmez 'bir nullet) haönt,.rt· 
menin en zaruri v a~aıııa ~ 

T. iŞ BANKASI ~"\ 
TA::,ARRU.1'' HESAPLAR( ~~ KÜÇÜK 

1942 İKRAM İli E PLASI 
il.EŞ İDELER: 2 Su bal, 4 Mayıs, 3 .Ağu•ios 2 İk !ncıte:rln 

lerlndc yapılır. 

1942 IKRAMl'YELE j 
~: 

l adet 20QO lh-.W<cc2000.-llro ~o • 
50 • 

100 

50 

25 

ıo 

Lira ~ • ~ 4000.- ! 

3 • 1000 i> _JOOO. - > 
2 • 750 • :,_- 1500.- • 
3 • 500 • =lsoo,.- • 
ıo _ 250 c 2soo-- • 

200 

2~0 

• 
• 

• :-.2500.- • 
> occ5000.- > 
• ,.-2000.- • 

BAK ER MAliAZASINDA 
F..rkek kadın ve rocuklara mahsus 

GABARD iN[, C Vf RCOOT ve TR[H ~COOT 
KumatJ.arındnn mam\ıl ve her zamıın olduğu Cibi en Aljl cinsten 

MUŞAMBA ve PALTOLABIMIZ 
Muhterem mti~terileriniu ernriDe Ama.ıe bu1u.nmakta<l1r. 

Toprak Mahsulleri Ofisi lst~nbul Şubesinden: 
Şubemizin muh!e1.f ••rvi•lerınde 50 -- 120 llra kat:r.·c tah,ıootlı memur:yet,. 

lere bilimlh<ın rr:cmur alınacı.ı.ktır. Bu mUnhillerrlen 50 - 100 lira tahslsatlı 
olanlara lıC'e ve 100 - 120 liralıkla.rn da Yük t·k J\.fektcp mezıınlıı:rı Bareme 
güre ;ılabileccklcri ücretle tay n ed;lecek '~ ~ctir. A~g~d.:..kı knbul ,şartlarını haiz 
taliplerin 25.12.941 Pe~embe gi.inü ı;a::ıt 14 de yapılacak irr:tihana işt:rak etmek 
üzert' 24.12.941 ak~mına kad:l.r lıirumlu \c.aiklc birlikte Şub<?n. :ze müracaatla-
rı ildn ()funur. •l 1144:t 

Kıı.bul $artlar\: 

t - En az lise veya buna mundiJ bir mC"klep ır.ezunu b.ılunmak, 
2 - A.skerlikle ılgili olmamak, 
3 - Yaşı 18 den ıı.şağı 40 dan yukarı olmamok. 

-------. -- .~ -

Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun hel' kö.şr~incle dilrüsilütil, 

u<'1.ıluğu ve bol (e§iUeriyle tan..nml§: 

Aırl Mob ıya Matazıu!ırı 
f'. n rden ve bir t.kf:- alr.ıadan başka yerden 
ı'\I O B İ ı .. Y ı\. a~mamalarını tavsiye ve 
mutlaka sa!onlar1m1ZJ gezrrıelerin! rica ederiz. 
, ı: ... s..~ lng1J z k.aryola.arı \ e Avusturya san .. 
it.') ı.ları mevcuttı~ 
ı~ .. ,.bul Rıza Paşa y•~kuşu No. 66 Ahmet Fevzi. 

TFJ,, 23407. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonu .. dan: 
134 N~. lu İliın. 

l}e-pCl mağaza ve uukk5:nındn veya hern;.ngl bir yetde bir c;uva.ldan ?a~k;:ı pi
Hnç. pırinç unu ve kınk pirj,nç olanların bu n1adcteler hcrtıangı bır ~C'kt!dc sat.ıl
mak UZl'ı·e baı:I:uunış. bulunsun veya bulunmasın bı.;.lundukları yer. mıktar ve kıımc
~wt olduklarınJ gO~terır bir beyannam~ i.le en. g::c.:. 20.1~-~41 C~a11.~,i ~.u .~şa. 
m>nn kadar rr~hatlin en büyük mlilkrye' ômtrhğınn Vılayet ı~e Müdurluğü ve 
, :.4 "fvr:ıkabc Bürosu Şefliğine biklirmcleı-i i15.n olunur •11162» 

: .,..:,.·,. • • \ • ....... h . .. . ·- ~. """ 
JI' -

Cemiyetimizin umumi heyeti 
27/12/941 tarihine eııadüi edıen 
Cumar · günü 'ıiat 15 de cemi. 
yetin Şişlide Şair N igıir sokağın • 
da 84 numaralı m~kezinde içt:ma 
edeceğ.nden Cemiyet azalarının 

teı;rüi rica olunur. 
RUZNAME: 
l -· İdare raporunıun mü.za -

keresi, 
2 - Hesap rnüfettişlcrinin ra • 

porunun okunması, 
3 - Cemiyete i\za olmaları tek.. 

lif edilen zatların azalıklannın 

tasdikı, 

4 - Müddeti biten idar<> mec.. 
!isi a-zalannın yerine aza intihabı, 

5 - Hesap müfettişleri intıi • 
babı, 

6 - Aza tarafındnn Cemiyet 
mcnafıine alt ,lekliflerin müza -
k!'resi-

• 
(~ n ' ı. ~ 1 1\ a~ıııı Hıcrt '!llo 
B. KA.NliN 

40 
ZİLKADE 

4 , 8 
Y! 941 Av 12 v - ·' Ji,, 

Eu '11 

8. Kanun 
& 

7 20 Oünq 2 38 

17 
12 10 0 •. 728 
14 30 I U'tlı 48 
16 .J2 teı: rr. 12 00 

~arş3mba 18 21 V· t.. 1 19 
5 33 12 50 

Sultan.:l\met 5 ır.c; Su~h Hukuk Hfr-
kımllglndon: 941 /840 

JJnlen İmrali Adasında mahk1lm 
bulL"flan A'if Arca:ıa kardeşi Sulta
nahmet Na.kilbent Çayır sokok 44 No. 
rla ikan1et eden kardeşi Hüceste Ar. 
C'arun v~sl t~ym rr'l!ld;Q'.i iHln o1n:nur. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

trabında günde 3 kaşe aluıabilir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

- Askn nerelisin? 
- Somatrakili ... 
- Midillide ne ışin vardı? 
- Boştay·ım.. iş arıyorum da, 

adalan dolaşıyoT<l.um .. 
- Ne iş yaparsın? 
- Gemiciyim .. sünger avcılığı, 

balıkçıl' kta da çalıştım.. hulasa 
hangi iş olursa olsun, beceririm. 

- Yelkenden anlar mısın? Han. 
gi kaptanların yanında çalıştın? 

- Çoook .. adalarda ve adalılar. 
da adettir .. bir teknede eskinneyi 
uğur saymazlar .. onun için hemen 
hemen iki ayda bir gemi değiştir. 

' - b 
larrndan bir' olduğunu , 
daha iyi öıf>'<'lm iştir. J{ıl'_.ş 
•ban bayramında 'l'ürk ~ 
kurumuna ysrıt:m va-ı.f. 
unırhmyahnı. .J 
~j 

Salılp ve Bqmuharrırl Etem ~ 
Benice -- Neşriyat Dire1ttötil 

Cevdet KARABİLCİN 
SON TELGRAF M.\TB<\"91 ~ 

KIZILAY CEMİYETi 
UMU'VI i MERKEZiNDEN: 

Acele Sandık yaptırılaca1' 
. ...~ Maıctc-n ı::-.uyu şı~elerme mahsus yapurıl8<'ak en <t.z 25u0 \;t: en_ . 

7500 sandıgın 1ınaliyesinin 25/12/941 de pazarlıkla !halesi ıl:l>ı e<1:l':,'ı
ise de mtilit.aceliyet.uı('I mebni bu suretle ih:ılenin evvelce Han etn 'S _ 
duğvmuz şarııaır dah!linde 19/12/941 Cuma günü B::l:ıt on ctör .. e Ylll 
lacaı:ı 

Taliplerin şartname için Yeni Postane karşısında ~1.m. 

c~~ınde <Kızılay) hanında Kızı1:.J· Deposu Direktörlüğün 
etmeleri n~n olunur. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğündefi: 
••• 

İdarem:zın :~95 ... ·yılı RENO kamyonu karoseri tamtratı kc- f1 :"nes• 
bilinde açık ıjcsiltnıeyc konulmuştur. 

Eksiltıme 27.12.911 Cunınrtesi saat 11 de BüyÜ}c Postane b rı 

kaıtt.a İdari Muavinlik odusında toplanacak ~1üdürlük Alım Satın. 
nun<la Yll1Jıla<:aktır. ıı"I". 

Keşi! bedeli •800> lil"'a muvakkat teminat t60Jı liradır. Teli 1 eri~ t. 1' 
ta.ki koeşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat terninatılnr:; >8 JP'1 tt' 
üz.eı-e çalışma günl~rlnde Müdürlük İdart Kalem Levazım ltısmına, e fi 'ı1' 
gün ve sa.atinde de q4ı senesi için muteber Ticaret Odası Ve ıkası ,,e 
\•ııkkat temliıat makbu.ztı ile komisy- müracaatları. <10935> ./ 

llUI Tl'fl'NDEN 
dt 

YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve heJll 

sıhhatinize Bir &U•TGYO Yastık l Llradll' 
faydalıdır. ., ı 

. kÇ' 
Yastık, yorg-anları da pek ucuzdur. Adres: Istanbul Çakına il•• !ar, Öm&r Balioğhı Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 ,,, 

~~~~~~~~--~~-~~~-~- ------ ~ 
. . . 91!11" 

§ 
Şehir tiyatrosu'[ 

l~~l TEPEBAŞI DRAM 

' ı:P Bu a~:~:tD!,30 da 

MÖTHİŞ AİLE 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat 2ü. da 

SAADET YUVASI 

DEVREDJl.EÇEK UITIRA t-
ikJJ"llı ş ~ cf\.1nsucat maddclerirı1-n 

9 
ı 

liyesinde ıslah:ıt• .i:ın.!. kındaki tel 1 
· o Bl"I 
Iktısat Vekfıletinden almn1ış rJr 
Sonk nur. 1940 ta.rtlı ve 2955 ıı 
ihtira ber:.lmm ıhtiva ettığl t 
bu kcrre baş:ltasına dev' r veyhıı ı ~ 
dı Ti.irklyede m<.:Vkı.ı. f.ile kOY 01.f " 
re salAhiyet ver lcb.leceil.l tek~ı 
mektc 01makltı bu. hı. :.ı<:~ fa~ ~ 
lUmat edkıTr\Ck l!öLyerı 'crın ~· 
.ı\slaıı Han 5 ine' k; t 1 l r 
müracaat eylernci~:i il. n ohınu 


