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BİR İHTİMAL UZAK ŞARKIN 

D A H A ~ • Mtldalaaıı için •• 

Bulgar.ordusu 'Muazzam/ 
ve Sırbistan, Çin kuvvet r-:::----~ _,) 

Balkan 1ar 1 ıeri İngiliz-, emniyeti ıler emrine 
Sırp topraklarında ha • 
la muharebe devam edi
yor, Hırvatistan'da da 
ihtilal ve iıyanlar çık • 
mıftır. Makedonya da 
emin değildir. Bulgar 
ordusunun buralarda va
zife alması ve Alman -
lnrın emniyetini temin 
elmiye çalıfması da bir 
ihtimal olıı.rak dil.ünü· 
lebilir. 
-=· -c:m 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

AnlıaraJan ı 

Taymis, son hiidisd.-r sırasında 
Bulgar hükumetinin Amerika ve 
İngiltereye harp ilan edi ·ini. Bul. 
gar ordusnnnn Sovyet Rusya veya 
Türkiyeye karşı hareket ibtinıa.. I 
lini miilliha1.a ettireıı, bir vakıa 
şeklinde tefsir etti. 

Alman Harici)·e :Suareti meba. 1 
fili bu mütaleanın Türkiyeye ta.. 
allıik eden kısmını ve bu miita. 
leaya Jx>nıiyen diğer ihtimalleri 
• mutat miinafıklrk ve İngiliz.A. 
ınerikan te>ıviri _ telıikki eyle. 
Dll'kte ve: 

- lngiltere ile Am .. rWca Avru. 
panın bu köprüsü üzerinckı istik.. 
halde ~evirmek isledikleri roHere 
'1antalrk ~apmak üzere fiıtıdiden 
bu çeşit tezvirlerle tahriklerini 
beslemekte v.. havayı bulandır. 

maktadırlar" 

Şeklinde bir tefsiı-e tibi tut. 
nıaktadır. Alman Hariciye Neza. 
retindeaı önce bu nevi haberleri 
karşılama, reddeylenı<-, izah ve)·a 
teI.ir etme en başta Bulgnr '8-

lnhiyetlerine düşerse de Bulııar 
Baricİ}esinin Berlindeki merkeze 
bvğlı olduju nazara alınırsa .ser. 
lin•in veya •Sofya•nın konu nıllf 
olmasında ptık fark kalmaıı. 

Cumhuriyet Türkiyesinin uıillı 
siyasetini çizdiği günden bugüne 
kad8'r Bulgari..tan hakkında ınü. 
liıhaza ettiği komşuluk münaı.e.. 
betlt!ri ve aradM<i do. tluk, saldır. 
nıazı. muahed<!oleri ve huna inzi. 
marn eden 19 Şubat 1940 deklıL 
t'as)·onu nasara alınırsa Tlirkiye 
ile Bulgaristan arasında doğru. 
dan doğruya ihtilaf sebebi olan 
'1eya olacuk bulunan herhangi 
bir pürüzlü mevzua rastlanmaz. 
Bizim vaziyeti bu şekilde mülıi. 
haza edişimiz karşısın.da Bulglll'. 
larm da ayıti miilôhazaya sahip 
bulunduklarını daima ........,.fiyo. 
ruz ve etınd<te devam etmek is. 
tiyonız. Bu itibarla re.'11li Bulgar 
dillerinden veya ınatbuatuıdan 
çtkmıyan her nevi tefsir, izah, telı. 
liğ veya n~r eıüliıbazaJanıruz 
1izerinde siiy~nileni din~miş ve. 
Ya yazılanı okuınu~ olmaktan 
başka bir tcoı!r yapmıyor. Devlet. 
ler arasındaki münasebetleriıniz 
ve karşılıklı durumlarımız da Bul. 
garlarla aramızda l>tısusl ve lıad 
lıir vaziyetin lhd11&ma mfınidir. 
Hakiki vaziyet ve görünüş bu ol. 
ınasına rağmen hadiselerin gele.. 
tekteki inkişafları dışardan ha. 
l.anları ve d1J11rdan llliİlalea yü.. 
rütenleri haklı çıkaracak durum. 
ıa.,ıa bizi karşılaştırauk olursa 
ona karşı da şimdiden lrir diye. 
teğimiz <>laınaz. Biı. hadiselerin 
her türlü cilv..,in<> ve !Hır tiirlü 
oyununa karşı bugiin değil, ilk 

(Devamı 3 iinctl Saluf.e<le) 

??? 
Yarın size ismini söyliye. 

tcğimiz ye-ııi roınanımızı şiın. 

diden nıerırk ediniz ve koo.di.. 
niıl okunuya hey«llftla hazır. 
!ayınız. 

_veriliyor! 
Yüksek müttefikler 
Harp Meclisi bu mü- j 
him planı görüşecek 

1 
Loııdrıı l 8 (A.A.) - Daily , 

Ş.ketch gazetesinin ·bıldirdığine 
(Devamı 8 ürıcli Sahii\>de) 
--<>---

SİNGAPUR 
Okyanusun 
Anahtarıdır/ 

Japonlar bu Üssü 
alırsa Felemenk 
Hindistanı müdafaa 

~ .. --·. 

edilemiyecek ! 
Vaşingtor, 18 ı A.A.) - An,.,r;ıuın 

askerf münekkı1Jer • .Sı....J:gOput'un Bü. 
yük Okyanlısta. bütün vnı.ıyetin analı. 
tarı olduğunu kaydetrnl'ktedlrle-r. Bu 
münc!d<itlcre göre bu üs japon.ların 
eli<ıE' ge-çtlgc takdirde Felemenk Hin.. 
distanınm müdafauı pek ınUşkül o
lacaktır. japonlar bu aıth11arda petrol, 
kauc;·uk ve ka.l:ıy bul.1<"aklar, b;:tlıbıtki 
Amc.: :ri-ka h:trp end\ietrılen lçi.n bu kcı.-

inütılın olan )>u medde-lcrden 
n;.ıb:um lulacaktır. 

JAPONLAR 
Hong Kong 
Valisine tes-
1 im olmayı 
teklif etti! 

• 
Vali bunu redde
derek mukavemete 
devam emri verdi l 

Lorı<tra, 18 ( A.A.) - B. B. C. 
lI!l'bcr alvıdncınn gore, J.oı~onlar 
Hong - Kong VaJi~ine yeni bir 
teslim olmn teklitkıdc bukuınııu: ... 
lard~l'. Valı bu tekllıfe yeniden 
".nuka.ve.metle red cevabı vcrmiti 
ve bu fıl"l'Bttan bilistifade: «Ba
rteına böyle tt-k1if1erj na2ar1 jti-
00.ra almıyacağımı sb:e bHdfri-
1 m-, ... drmlştir. 

Amerlkaa nıoıa 

Tonaj güz elli 
~in ton artıyor 

Vaşington, 18 (A.A.) - Hnrıı 
zamanında grevlerin ön'Üııe ır 

(Devamı 3 iıncti SQ.lıifr 

U~arktakii harp MıJı uıııı g/i&terl.f' harıta 

BU SABABBI 

Sovyet Tebllll 

Amerika Cambar 

Reisinin Beyanab 

ALMANLAR 
1
Ruzvelt harbin 

Mojaiskten uzun süreceği-
Çekiliyorl ni söylüyor ! 

Sovyetler Moskova, 
Donetz ve Kalinin-

de ilerliyorlar! 

LENINGRADLA 
Moskova arasın • 
da irtibat temin 

edilecek mi ? 
Londra 18 (R~ıiYQ 17,15) Mos

kxıvada n"'ı'l-ed:lıen son Sovyet 
tebliğı: Sovycl kıt'aları ilkkanu
ırlLn on yedinci günü bütün cep
helerde haııbetmı~lerdir. Kı\'a • 
J.arımız Kannm, M ookov a, Doneç 
•ahalanllida ilıfrlemiıılcrdir Ser. 

(Devilmı 3 üncü SahiSede) 

Amerikan gemileri 
Meksika üslerin· 

den istifade edecek 
Vaşington 18 l,t..A) - Haber 

alındığına göre Meksika Cum -
Jıurhuneisi Aımerika memll?ket
lerine ait harp geımlıeııiınin ve 
layyaer!erinın Mck ika ılsler:n • 
den lstifaıde etmeleri ve Ame -
ı·ikan kıt'alannııı Meksıka top -
raklarmdan goçmeleri imkanım 
veren bir kanun li\yihasın hü -
kümele tevdi Nlecektir. 

Müdafaa istihsala
tının sür'atle tacili 

istendi! · 

Büyi.•k Okyanus -
ta acele bir temiz
lik yapmıya imkan 

görülmüyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - Ayan 

Mfflisi çarşamba gıinii harp filo. 
su gemilcrin;n mevcut tonajının 
150 bin tOJı arttınlması saliıbi. 

yetini v~n kanun layihasını 

tasdik ederek Beyaz Saraya gön. 
derıııiştir, 

Libya'da son 
harp vaziyeti 

Kahil'<', 18 (A.A.) - Orta $arlı: in-. 
gili1. rava ku\ vetleri unıumJ karar ... 
gfıh.nuı Çartmnba günkü tebliği; 

Dünkü Sah gtlnU Libya n1ubarebe 
bölgesinin ü7e-indr hava faaHyeti 
mahdut bir ölçüde oln1u~tur. Gaza1e 
civarındJı tesadOf edilen bJr :Me~·~er .. 
~chn1idt - 109 kara kııvvet.Jerimlzln 

üı.erme miıieınadıyen ke~:L! u~aş1arı 
yapan nv tayyar('!crimiz tarafından 

düştlTüln1li.ştür. 
jedabyo•nın Cenubundakl yolda ge

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

HARP VAZİYETİ 
Alman orduları Şark cephesin
de hangi hatta kadar çekilebilir? 

(YAZAN: t. S. ESKİ BUKREŞ ATAŞEMILİTERİ) 
1) Alınoıı - Sovyet Cepb.eslnd<!: 
Alman orduları cSir venneden kış 

me,-zllednc çekilıniy~ devanı ediyor. 
Alman (ekılnl<'sinc ayak uyduran 
Sovyet orduları ;ıetliyor. Sovyet klt
aları Alınanlar tarafınd~n booal.1.ılan 
Ka!inin ff'hriın{! girdiler Bu cephede 

merak edilen ııey $Ud1'1': 
Acaba Alınan ordu-1.drı tıe ınevziie.. 

rine eırmelı: ıizere hılınll1 ha>tta kadar ~ 
çekilecek• Ve bundan ıOAU. Sovyet ' 
orduları ne yöpııcal<T. 1 

Aln;a.n ordula.rını klf mev-lilerin.P 

·çekilirken Bafkuınand3nllık ou ik· 'BODg lloag bu ıab b nok!iıyı göz önü'1de bulundurur: a 
A - Alman ordulnrının gerllerm<le bombarciımaa ld'lcll 

uzaını1rn.ı.ş oJan en oion de:ınlryul :ıok- 1 

lalarının muhafoza>1. . 1 Honk _ Kc>ng, 18 (AA) _ S;ılı 
B -;-- Sovyet;<'~.n nıman nLılihım 

1 

ı;abahı n redllen iell~: 
sanayı n1crkczıcr1ı11J11J \e ham nHıdde 
kaytlaidarının muhaf;ııızası, Gece: f.<ık.in geçıni§, yaln.JZ bu ~aba ... 

!; - - Yıerleşilec(•k kıı n)e'V2ilerlnin ı b;ıın dk saıı11erinde bir bon\b:l.rdın1nn 
mlrdi'faayı l'<' ba.ha.Tdn tektar başla .. ı yapıl shr $imıHy~ k:ad:-ır t\lına•1 h&-

(Devam• 8 wıcu Sahıttde) berlere göre basarat azdır. 

.ıa onlar Malez. 1 

yada ııerllyorıar! j 

Silivri Limanının Yeni Mendi

reği iki Ayda Niçin Çatlamu; ? 

A m e r i k a -
1 

Eski Liman Reisi ile bazı inemurla
da va~iye! rın muhakemelerine karar verildi' 
çok cıdd ı -~ ~ 

• ve endişeli ı Vi~ayet ldare,Hey'eti,B.Re-
göriilüyor fı~Ay~'!tur l~ memurl<;_rı .. 

---. _ 1 vazıf eyı ıh.maile suçlu gordu 
Malezyaya hır Ame- · -- · • 
rikan seferi kuvveti Kırk beş bin küsür liraya yaptırılan Mendirek 

yollanacak işaatında fena malzeme mi kullanılmış ? 
Va-;ırı.gton 18 (A.A.) - Muh • 

telıf cepbdcr<l<' <. harl'kfıt ara . 
sınrla Mal<"ı;ya~a}. Japun ile'i !;G. 

rek>eti ihahhazırdn Amerikan as. 
keri mahfillerinde ·bılhassa alii -
ka ıle tefsir ooifmek\to '-'? en~ 
lıerı ı:ıl'UCiıp o.lmaktad.r. 

(Devam 3 tlncıi Sahıfe<le) 
n 

45 bin kusur ba sarfile ~aptı.. l Valı Muavıni B. Ra,id •. rcislıgın. 
rılan • Silivrı '!ru'ndıreğl, geçen de B. Necati, B. Envl'r ve Kadrı. 
yıl; daha kat; ı.cs m muamelesi d<m mürekkep ol.ırak topianan 
yapılmadan, bir, rkı ay ıçınde ~ Vilayet idare h<'y'etı bu ~' t~'(!. 
çatlamış ve bunun üzerine tahki.. kik ederek neticede esas<'ll kendi. 
kata geçilmışti. Tahklkat netice. sine işten el çektirilmİi olan Mın. 

taka Liman Re.ısi B. Rcfi.k Ayan. 
sinde fffıa malwme kullanıldığı turun ve di/:t'r iki meır.unın ilı. 
anla~ılmış ve inşaatı Hlyıkile kon.. ; mal, vazifevi suiıstımal suç.le ıu. 

A "k n trol etrrıvc~ memurlar hakkın.. ı zu;nu In'~hakl""l<'lcn!'e karcr Vl'I'. 

merı an .ra- da da bır fezlclke hazırlanarak Vı.. mıştir, Evrak dava açılmak uzl're 

sif ik donanma ,_:ıa_y_eı_ı<l_ar_e_he_y_'e_tın_· _"_v_c_r_n_rr_ışı_ır_. __ ac_ıı_•v_e_y_e_ı_c\_·d_i_ed_ilm_i§_t_ir_. ---

sı kumandanı !Ekmek 50 Japon Baş- 1 

degiştiril di vekilinin para UCliZ· 
beyanatı· lıyacak ! Havay adaları ve 

ha va filosu kuman
danları tebdil edildi 

Londra, 18 (AA.) - .B.B.C.• 
Amerikanın Pasifik dooanması 
.kumandanı Amiral Kimmel'ln ye
rine Amiral Nimlk tayin edilmiş.. 
tir. Havay adaları kum~ndanı 

~neral Şort'un yc.ıne de Grne. 
7al Enımans gelirilm~tir. Hava 
Jruvvetlerinc de yeni kumandan 
tayin edilmiştir. Dlin gece Vaşıng. 
tonda neşredilen bir t<-bliğ<lc bu 
değişikliklerin Havay müdafaa
sınm yeniden teşkililtlandırılma.. 
sını temin ederek Pearl H arbour 
baskını hakkmdaki tahkikatın 

ilerlemesine de yardım ~eği 
bildirilmektedir. 

Bir müttefik 
harp meclisi 
teşkil ediliyor 
Bir de müttefik mü

himmat 
meclisi kurulacak 
Vaşington 18 (A.A.) - Umu· 

mi surette ~i haber alan oFore. 
ıgn Correspen<lance• mecmuaa 
yakında bir •müttefik mühim -
mat meclisi> ile bir •müt!Efik 
harp meclisi• .kurul~ağını yaz • 
maktad>r. Mecmua geçen .haıı>te 
Amerikanın haı·be gird'{[ zeman 
olduğu gibi uzun gecik.mclıer ol
nııyacaiiını kaydeylemcktedir. 

Bu mecmuaya göre mühimmat 
meclisinin merkezi Vaıjingtonda 

olacaktır. 

Başvekil Anka
raya dönüyor 

Ankara 17 (Hususi) - Mezu. 
niyetini Mers'nde geç:11en Baş -
vekil doktor Refi'k Saydam cu • 
marlcsi günü şehrimize dönmüş 
olacaktır. 

BOL ÇEŞİD ve YENİ STiL 

MOBİLYA 
Almak veya görmek is-tiyenler 

BARAÇÇI KAR· 
BEŞLER Limited 

ŞiRKETi 
Salonlarını bir defa ıezmekle tat· 
min edilirler. 

İ!Stanbul, Fincancılar, Rızapaşa 
~nk ı~u No. 59/61/63. Telefon 2206 

---· -r 
, Amiral Tojo Sin· Buğday ve Çavdar• 

dan Koruma gapurun zaptını 
uzak görüyor 

, Vergisi kaldırılıyor 1 

Tokyo, 18 (A.A.) - )apon naşve
kili General Tojo, Pasıl • harl>i hak.. 
kında beyanatla bulunmuştur. Na:ıır, 

Malaya aôasındaki muvaffııi<iyetlı 

ba"Ei<etlnden bahselm!s, tııtun Sm
gapur'un 1.;:ıptı için ~man ~esi I 
ldzım 1,eldığinl. t;llnku lngilizlerln bu· 
rasulı çok kuvvetli surette tahkını et.. 
rnlıı bulun<!uklarını •ÖylemiııUr. 

Başvekil, Mrınçuko'nun Şim8'lde 

milli müdafaasını kuv\.-eUendinnei:e 
karar verd~ğiın( ilave etn1lşttr. 

Bir çocuk ka
zanda haş

lanarak öldü! 
Annesi de tehli

keli yaralandı 1 
Dün ~am Cibalide Musabey 

sokağında 9 numaralı evde otu.. 
ran Aliyenin oğlu bir buçuk ya. 
şında Yılmaz, odada kaynamak.. 
ta elan çamaşır kazanının .kena.. 
rına gitmiş, oynamıya başlamış-

(Devamı 3 üncü 8ahifede) 

16,5 kuruşa çıkmış olar ek -
mcği ucuzlatmak için htlkümlf-1, 
buğday ve çavdar unl nn<Jan 
alınmakta olan buğdayı lroı uma 
\ erg;,sıni kaldırmağa karar ver. 
:ınlşt.iı-, 72 kiloluJt bır <;uval ur
dan balen yuz kurllj a~l!lr1'aK • 

tadrr ve bir çuval undm •se 
azami 95 ekmek imal edilmek • 
tedir. Bu takdink' ekmej\on kilo 
başına 40 - 50 para arasınd;, u. 
cu·da.ması ica·belmek edir. 

4-0 para ucuzladığı surette 950 
ı;ıramlık bir ekmek 16,5 kunıştan 
15.5 kuruşa lnmiı; olacaktır. 

İstanbulda çavdar ırnundan elr • 
nıek İmal edilınemüled:'r. 

Yeni zirai 
mükellefiyet 
Ankara 18 (T-:lefonla) - Duy

duğuma göre hükiımet zirai ı&. 

tihsalatı arttU'lTIPl , "11 bütün va. 
sıialardan istifa.o~ obnacaktıır. 
Mahsul fiatleri <!e ~oj!a ttırıla • 
cakhr. Bu neticeıım istisalin: te
minen ziraat seferberlığın~ zı • 
.raat miil<enefiyetı ııslllü itliha-ı 
edilecek1ıir. 

4 Nüfus Dairesinde Y o1suzluk Y apı]mış! 

Fatih, Samatya, · işli, 
Şehremini niifus e
murları tahkikatevra
kile adliyeye verildi ! 
Bazı eşhas yaşları k Üç Ü k 

gösterilerek 
sahte cüzdan almışlar! 
Şehrimizdeki bazı nüfus ıne. 

murlu.kfarında yolsı.ızulklar yapıl. 

dığı hakkında vaki ihbarlar üze. 
rine icra edilen tahkikat netice. 
lemniştir Öğrendiğimize göre 
Şişli nüfus memuru B. Baha ile 
ŞchN'mıni nüfuıı memuru B .. Mı. 
dullah, Samatya nüfus memuru 
B. Tevfik, Fatih nu.ius memuru 
B. Hıkmet Demir haklarındaki 
evrak Viiayet idare hcy'etine 
verilmiştir. Vilayet idare hev'eti 

de tah!;ikat feı:lekecıirıi tetkik ı;. 
derek bunlar hakkında lüwmu 
muhakeme kararı vermioştir. 

İddiaya göre yapılan yol.uz. 
luklar bazı kimselerin yaşını JW. 
çültmek, yanlış nüfuı. tezl<ueeı 

verırı«k suretile icra edilmışt.ir. 

Evrak, dava aç1lması ııçın Mütlid<e~ 
umumiliğe sevkoi nll"llştur Bu 

memurlardan bırı .ı nca ı".,:vcı 

aırna.kla da maznundur. 



- SON' Tttt;Glt.AF - 18 t llel ILUfttN utt 

HALK FiLOZOFU 

ARADAKİ BAG 

Me-kteple ha111t arasınılll'ld 
rabıtayı • dil halm.,ıııclan • ea 
kııhaılayısı ıs hin satan gazete. 
!~r temin ve tesis edeeok. Ço. 

cuk, kitüuada &11rıltiiü terimi, 
ga.elede de cöneek, ltn SUftt.. 

le lıa7at llililli de, mektep eliti 
kadaz kelaylalılıı ulıyacak. 

Bu wazife) i, bütün Türk l>a. 

- - "'" ...... '1mi7e1Je ~. Fakat, ı...m., 

üaeriade clurup düşündüğüm 

lıir nokta Hr: Terim, eski ta. 
lıirle nfılelı, bir ibm ait .... ,.. 

yen kalıplardır. Ö1le terimler 
nrclır ki, yalnn bir ilmin kad.. 
ros• IPnıle kullalblır. 

Gazete sahifeleri, bir akade. 
mi Dillleııl ıleiildK. Bü«ia ilim 

..şuhf'leriae dair, laergiln bir ay. 
n •ahle aepe'._ler. Böyle 
olunca, 1rirt.lım tmmlcr bulu. 
_.. lıi, lıiaia ... lan lıwJ!ae 

I
• ADİSELER 

KAR5151NCA;: 
. SON TELGRAF 

PASTIUIA 

HAKKINDA 

Grçea .... lıir arbclq ....... 
fiyle en iyi cW. putırmanm ki. 
1M111lan ılirt, 4irt ita~ linya 
...ııldığ91 ııiiyleclL Pek ı...m.ıı: 
istemecllm, Harpten evvel, en iyi 

cim ... tırmalar iki lira)'ll bıla' 
•tılırılı. Şı-li, ffnıek yiiıııde yfiz 
ltir artıı var. 

Yidde J'1is kin ucak lilb -
ğaularcla müsaade olundujuna 

göre, bilrilmle paslmDacılar da 
lüks mağazalar m1>yanıııa girmiş 
bulunuyor, demektir, 

ÇiKOLATA 

MESEIESi 

Bazı çiblatacılar ü, Baden ltir 
miktar - 7•p=ıılv" ~ ZQ.... ... lı ' ,,,_ • '•• 
_. ile JiJ«ei. wıl kahnlta 

1 elı.T. 

'Osteftk. lıirtalam ttsmi teşek.. 
küller çikolata J4i i1e uğraşıyor. 
lar. Doin>dur; çikolata, u u,rici 
zanıriyecleaılV, 

) 1 ! MI ....... 
,. bia 

~AT FEYZi 

mamız fırsab asla zuhur etıni. 
ytteltlr. -Dil bııkUDJntlaıı, mekteple ha. 
yat arasmcla lıiiyük we müthiş 

!tir llotl•k ow.tmnı a evvel 
aöyUyenlenlea lıiri de benim. 
Ba bahse ılair, ta 1931 yılında 
)'azılmış mil teaıldit makalele. 
rim \IBMır. Bu makaleler, muh.. 
telif ~ iatipır eCaif. 
tir. 

Dener, Türk lıuımıım üzeri. 
ae aldJiı naile elbette la>-ılalı 
e)mekla IM•ı• er, .. yada met. 
tqı aramıdald clı1 hatun sığ. 
l..tqtmaıık ~ tifi !tir tN.. 
bir değtlıliT. 

Bu -ıe çel<. ı.... ele pek 
çok mühimdir. Yara, iilKir gün, 
J'eai yetifeeek -1Uerle anla. 
şamıyacağız. Daha neler yap. 
..ı. ela, h~ .,.. clili ııiiJle,. 
aek.. 

Diipllelim" 

Otobüsler ara 
istasyonlardan 
niçin yolcu al-
mıyorlar? 

Muhtelif ~lıere ifleyen oto. 
biisler içln yeni kış tariiesi ya. 
J>ılmış, saatler tesbıt ediiıııiışti; 

fakat yapılan tet)ıı;klerde oto • 
biislerin tayin edilen saatlerde 

bi.lb- başlangıç duraldanndua 
kalkmadıkluı görülmüştür. Bu. 
na da sebep, bqlanıı-; (birinci 
ve son) durak yerlerinde oto • 
biisleri milıfterilerle tamamile 
doldurmak istemelerinden ileri · 
.gelmektedir. Bundan dolayı da 
orta durak ;erlerinde olobüs • 
lerde yer bulmak kabil olama • 
maktadır. Bilhassa bu ha.le Ko. 
camustafapaşa • Sirkeci arasında 
işleyen otobüslerde fazla teıuıdüf 
edilmektedir. 

Cerralıp~a. h~stanelerin bu • 
hıııduğu bır semt olcluıtwıdan, 
Jtocaım.ııstafapıtf.ıdan bkbm ta • 
hm doldıını.lan otd>üslerde ,.er 
.bulmak iç!n tıasianeye gelenle!', 
bu ci\·ar halkı saatlerce bekle • 
aneldedir1er. Keyfiyet diill Bele.. 
d'ye Reisl!ğine ~ikiyet olunmuş 
ve tetkiklere &~ilmi,ıiz'. 

-, 
1 'iJ / ."!: L ..- ,: -.: c 

ı~------... ............ 
lll aıwt tltlrııl ne«« , , , "81d, 

,... lslıa 1IMd ~ .... wı-tı 
~ ...ı.ılıılÜetbııle , ...... . 

~ lıiıı1 1 ı; - urtır• - • 
-1..ı a JJP .... lıup 
,.,..DNll falllr. ı.tıhlllı: -- İl· 
....... ...,. '-lılım; Jile lılr ...ıtı 
Pir ..,.,. mimldlD ~. 

~ ııwıe ~ ~ ~ lllks -.ı..: 

delerin ~ -- • lra4ar olıııalt
clır, ~ dla'llılla.r. 1lllıl ~ 
ı.ımıt bir 1nlı:MD Jı'z ~ "*1 ...... 
-elı1ı•ria h:tlid' t·= .. 
"lf usa.-.. 

1llill ........... z ii ze .. 
Rs' _...._. __ _ 

RMI Balta••• 
tall1lsldlll 

ihti.>·ar, uzun bcrı1bcyaz sakallı, kil
liblı, clil>Mli Noel 'Baba, ellııde ua... 
s:yıe, bu yıl, her ,..ıdan daha ağır ağır 
gell70r. TA ın:aldar.!a ıörllnüyor. Fa· 
kat. bu 711, onun halinde, her seneden 
fazla bir yorgun 1 ok, lhli:r11rltlc ve 
düşkünlük nr. 
Arkuuıdalti küCeai, hafif ve ,.or. 

gun omuılanrun taııyamıyacağı ka
dar alır ... 

Noel Babanın. bu senek.i. hedi,yeoi, 

cliiDfa hari>i •!ıh. 8l&üa - "'*· 
:;imdi, bu Mdtyenın he,-ecanı içinde .. 
Noel Baba, ül< defa bu yı:. ıalllıslzdir. 
Çünkü, ~.,... aılb.ız111< ge11rm1,. 

t:r. 
Halbuki. o, tazlik, neş•e, gençlik. 

aıhbat, .ervet ve saadct ptirinl!. Za· 
vallt Noel Baba •• Beyaz kar \Mıeleri. 
bu 711, onu her .:amanklnden !ıızla ü
~ ve ıım;ı70r. Kllrillil, leııiı 
yıılı:ah palloııu, s.r1tk Noel Bab- lh.. 
tiyarlığı için loiıfi bir .;q:mak değildir. 

Bakalun. """' Baba. uzak J'Ollats 
dan ceJ!p, tam insan otullannıa ara· 
sına karışacağı gün, lapo lapa, be7• 
beyaz kar Yaıtacek mı'!. 
Çaoıkl ... , JiJııe sevinçle, l'loe1 BaOa.. 

yı bekliyorlar. Masum, her~·den bi, 
haber çocuklar .. Halb..ıcJ. Noel Babn· 
nııı bu yıl du.ytiuiu ıu:ı ve iztırabı, ç<>. 
cuklar bir ıın fultetM!eı.-, hıçkıra hıçs 
kıra a.ıtlarlaT. 

Artıl<, .saadet. düeyanın ..,..!tuğu 
btr batıra oldu. Şimdi, kQçGctk bıl· 
dlaelerdeıı mes'ut olmu"a çallll70l"U%. 
Zamaa olar ki hay.U cihH ılejer. 

Noel B.ııba, uzun JOilardlLA ıeiid<en. 
dtldalclarlllda dalma bu m......, mırıl. 
bsı \·ar. 

Noet BabaDln, bu Yll ..,ıtm.neee.. 
ğl en b{lyük bediye ııuUı miljdesi olur· 
du. Bülün İllli!ln otulları . bu müjde. 
ııia hepecaDI ile kwranıyor. ~ı. 
ne beldeıllk, ne oldu!. Bizzat, Noel 
Baba dahi, teselliye muhtaç .. İnsanlar 
~.,,,...,..,r.. Öyle çarplflylr ki. Noelde 
dahl dunnuyor\ar. 

İh!J.yar Noel Babanın, buMmı dola, 
yı h•tırı lanlmu mı. ırı:ıcenmez mi?. 
Fakat. ..avallı, derdini kime, nasıl 
yamın?. 

Bu 711 Noel Baba, muztarlp ve acılı 
olarak geEyor. İnsanlar muztarip ve 
acılı_ Noel Babayı ktmlc-, nasıl kar. 
ııltJ'acaklar!. DünJ'•nın hali biç be· 
genilecek cibi deiil ... 

R. SA.BiT 

(MAHKEMEmmE{ ...,..:,;;--~~) 
Deli saçmasının da inhisarı 
olmaz ga ! Tabii av saçması •.• 

- Va7! Canını, canannn, iki ,1öıüm 
kartlflfim .. Nereler<!em? · 

- Şapkanan altında •. Pabu-('larımm 
üstünde ... 

- ÖöllClör. Ne blı7•1, ne Adi, ne 
banal lif.. Koskoca adam oldun; hali 
böyle idiliklenleıı ~ini kurtara • 
madm ılıti.. Artılı:, lmı<IJre kadac da 
sliı'er bu ••• 

- Canım. Senin de hiç iyi liıfın 
7"" lftudıır! ~nı açtın teneşirle .. . 
Mezarla ...,.... kapaııacalt ıallba. .• 

- Bak bele J'Ediii halta ... Atım -
- yet alsan! Mezarla senin ağzın kıt-
p.Aa.sm, inpıllahf .. 

- Yahu .. Kırk ylbn ba!illda bir ke
re bir..birlnılıe tesadüf ettik .. Ne u.., 
dar kötü temenniler varsa. biriblri • 
mlz bal<ktr.da izhar et1.lk, Biz -1 
dost!ar.z. Şöyle iyi konuşSak, biril>i • 
ı·im:ze iyi $Öylecek ya! •• 

- Eb, ben, caruın, ~ ild 
g6züın kal'clellm. dediın. Seıı kallı:ıp 
maskaııı?Jia baş.lılın... Halbı.ıki. ben 
seni .ııe ~yez!::tn, bilmezsin ... Geçen • 
!erde kuşbaz Aglha nstladını. Senin 
için clyi bir ite ııeçmiJ; m&llft art • 
m:ıı• ılecil. Vallahi, l<encli maapm ari· 

DUi !tadar sev!nmedlmse klinat y;;. • 
züme tültllrııüıı; r.ıt olsun ervaJuma .. 
Tel>ıilı: edecektim .. Vaid! bll'llbıııdm 
ki ... Jılali7E71 bıraktın, ciet;I mi? N.,_ 
tt7e ıreçtlıı. bakalım? 

- Şimdi. inlıisardayım .. S..çma in' 
hlsannda ... 

- Ne uçması inbban! .. 
- Tabil, av saçması lnhisan.. Ne 

saçn1ası olacak.? Deli saçınasının d& 
lnbisan olmaz 7a!. Amma, onun da 
olur. Mese!A,. deli saçması, senin in -
!ılsann altmdadır. i,te daba şimdi 
.s_.aladm ... 

- Yooo! Bana bak.. Sen artık işi 
azıı,,........ıı ... Vallahi ahbap mahbap 
dinlemem, sun.\ına )'Umnığu ı;urun.4 

ca t>lu• iki dif!ni atzıoa dökerim. 
- Bilirim .. l'ena vurursun sen .. in

san. saı v11ruaca merkep tepti zan • -· - Hele nallı katıra bak! .. Bir ele, 
bal, IÖiZ ıöre werkep yııpı,..r ... Şe
fik. bo~. Burası yeri detn
Heokse rezil rüsva. olaca.ğız ... Allmal· 
lah döverim .. Böyle zıddma söırletne.~ 

- ODwı döğü!:ni.lşU \'ardır Mısır 
çarşısmda... kara haliled.., bahset • 
miyor musun'! 

Beri!D,. Cena lıalde kızmıitt. Hatta. 
. hemen hemen, k.ollannı sava7111 1'.ri· 
şecek gibi ıörünüyordu. Berekel ver· 
~ rullbaşlr imda.S. yetişti! •. 

- Şefik... Şefik.! Pan&l'otl!.. diJ'8 
bajırdı. .. 

Şefik. 1117et sa.kin,, alaylı bir tavırla: 
- Hakk,...,iur: .. Bekle de su mah... 

lcaneye lidip çıka;yım.. KonllfUNl. 
Dedi ve malılceme,.e ıll'!li ..• Dlieri. 

- Allah ııenlı:ı milalehalıkını ver· 
sin, rezil herif. Başımı be!Aya soka • 
caksın.. Senlzı ılbl ar«ada1. aı1tııdaf 

dejil, lı:an taftan berbaddır. ı:.Jıae' 
ohun ervaluna... diye, aö1lene W7 -
leae yiirfldU. .. 

Metresini 8 liraya sattığı ku
maıa fatura vermiı fakat!.~ 
Moda Mağazası sahibi ile bh- Makara ve 
Makine Yağı muhtekiri A dliyeye ver.liyor 

Dün bir bayan, Sultanhamamı.n. telaş olmUf ve fatura vermek is.. 
da •Moda• mağazasına giderek tro!emişlerdir. 
bir kumaş beğenmiş ve meğau '.'<ihayet bir hayli münakaşa. 
sahibi iie pazarlığa girişmiştir. dan sonra bayan faturayı almış. 
Neticede 1111!tresini 8 liraya anlaş. tı.r. 
mışlardır. Müşteri kumaşı ltstir- Fakat bu teliştan şilplıelenen 
dikten ~onra mağaza sahibinden müşteri verilen fatura ile birlik.: 
fatura istediğinde mağazada bir te Jrumaşın bir parçasını Fiat 

YENi .FiŞ 

TEVZi 
MERKEZi 
Şehrimizde baama, pa • 
tiaka ve emaali için 4 fit 
tevzi ve inal aabt merkezi 
•---- açıh7or ---~ 

Şehrimzideki miitekait, ~ 
ve dullara verdecıek olaa lıeller, 
patiııltalar, ' pazenlecia Poıtane 

karşısınclalti Kın~cıyan banuıda 

ÇaJl&ınba günleri teni ola
sına devam olunmaktadır. 

Dün de bu haatn kapıst ıabalı
tan -IAııpma kadar yinll!fte mü.• 
tekait, yetim, dulla dolm'UŞ ve 
kalabalıktan birçokları fiş ala -
madan dönmüşlerdir. 

V üi şiüyetltt üzerine l:staıı.. 
bul, Beyoğlu. Üliküdu ve Kadı. 
köy .iemtlt!rinde miitekaLOere, 
memurlara ve halkmıw. bem fiş 
tevzi etmek ve hem de mal sat. 
mak iizere yeni merkezler açıl , 
ması karariaştınlmışt&r. 

Metre "*"•bbaı 150 lira ol.. 
ana tf05 liraya iratlar 

~dı! 
Taksimde Sürpagop mezarlı , 

ğından arsaya tahvil olunan ara
zinin ilk partisi en~Hti gün Be.. 
:ediyıce B. Abdülvehtuıp Tatari 
isminde bir zata müzay·ede ile 
ve kapalı zarfla satılmıştır. 

150 lira kıymPt W<dir edilmiş 
olan bı.ı amanın metre munbbaı 
805 liraya 'kadar çıkmış ve mez. 
kür arsa bu suretle 123 bin lira. 
ya satılm~r. 

dÇb ..... .... 

ViLAYET oe BELEDIYEı 
* isveçe ..;pırı, edilm~ olan ikin· 

el Tü.ael kayışı· Alm•nY• yolu ile Bul,, 
garistana geln-JJl,ir. 

Bir ~· llola lunltl 
Eyüpte Bahariyede tııntraplik ı------------1 

fabrikasında ralışan Kaniye is.. Metresini öldürdü 
Mürakabe Bürosuna getirerek 
keyfiyeti anlatmıfllr, 

* Beledi1'! Reisliji boltkal dük· 
lı:lnlannııı daha -1.ı bir f8lcllde 
lı:.onln>I edilmelerial Kaymohmlılr 

lanı bild1nnl4tir. 

TiCARET.,. SANAYlı 
mlndelti kız fabrika -bahçesinde 
~ ayağı. kayarak~ 
sol lııDlu JunJmıııhr, yaralı ()er. 

ralıpnşa hlstaneslne üıclınlm"9 
tır. 

Nevyorktan 
yapalan müracaat 
Nev)Vıtta bulunan mat"1f bir 

ıiı:aft't firm- bize nekadlr is. 
tenıtmıe istenilsin çuval ve tı:a. 
nav;çe satabileceğini obildirmit • 
tri. Keyn,.et \~kik olurunakta
dlr 

Cet; "ari,.ı Hallı p,,,liııi 

.. , f ... lırJ;ızl'i --
'Maar:f llliıtürii B. 1'"'1k Kaı,. 

ıa .,,, ile ...., ... a.. 
huri&'et HııJ.k ~tfıll llk)lüt 
idare hereu reWif.ııe Yedikule 
deri llıbriblan 111.ıı.asebeoisl B. 
Kemal Peker !ırlhap olunmuş • 
tw. 

ft --·ııı -ımı d• # 1 .... 
ima J'llPlhlını atını ili twııı lıDJ&; 
......... ._ • 's• l'ILawn 
daıllımı!. 

• waa ,._..,. ;~ -.. 1ı1r 
lıaa1ıe h!! l ';111. DıaAdar yrM ı 

- ... '• luia:ar ttz• • .... 
nk o!ıınızta. 

Bu ....., ııarsıl.nı. '* 
... ... 1 ......... ____ 

.......... cıırar bOlı™•l!I ince " 
uR vllcııdt -1& .... ımfrlJIF • 
o.ı.ı- Wat..... .... l!!Dll 
-cha'ı riıewlme atıre. --. pınlıll
<7fftlı. rs1ııw·- ......... rllllW-
1a ...... ...,........ .... 
lire _. 

9111Ww • Biç 9'11tıi1reti 1ılr -
im • '19& lıırala .. ~ cildi 

söl!ltler! ... 
• 1 • Mritıla ......... ,... 
~ Ve Selim lıp" iMA: · '• -

ıı'nu••..,. s r 1ı11-. 

İzmir, 18 (Hususi) - Tepecikte 

'1şaidı Ahmet, - d6rt :"9llıelik 
n ı ı k'*mçltk y;ı Q -. 

dürrr\ii. metresınin dostu olan tb. 
ra.lıinu de ağll" suretle yarala. ! 
ınıştcr. 

8-a Birliği, Örfi i dare 
Komataoa 

pref"ıae bir çay Ye rd i 
örıt fdarenlııı Jeıü ~ Kol'. 

,._aı 8alılt N- ,enıfilıo -
BltUlt lttarA>tıl mıntaıı:• -• · 
de dün - bir ı;a;T zqafetl ve. 
rilnıJttir. 

Ymddet: 
taraf, be pncıalllktur. 
y ;fer 
mtfte ..... fl1f• -

..ı1a1 

Büıonun alakadar memurlan 
W7Nlfl tedkik edenık f.iatllaı ço1: 
fazla ~ ,,., ~ .ahi. 
blnt ti\ttııAr suçile adliyeye ver. 
meyi kararlafbrmışıardll". 

Usküdard& H&ltimiyeti Milliye 
caddesinde Kevork isminde biri
M ait bir dükkanda tüfkeli ma. 
~ara bukımmıştur. Kevork bu ma. 
kanları .sakLyuak )'Ülcıek fiatle 
aa.t\ıtı anlaşıldığından hakkında 
taJılti!ıirta haŞiancnıF.r. 

Tekeimde Tarlabaşıııda Nobar 
Dıkinazi diilııkanında Silindir 
çantası llıe makine yajı balun. 
dujıı Fiat Mürakabe Bürosu ta. 
r.dnıdan ptpılau Wılıilr«t ~ 
Pide ıın'leplm pr. lfcıbaö baJdnn 
da tabt!lnb bafluımqt!r, 

* Diln l,;r R<ıpdlJ'8 .ıtıaı. yirmi 
~-~ ..... .,.__ 
wle 19tm8ştlh, * Ay&sp pd.a iNı" depoda llalamııt 
Anlar kardOJleıe ait 3 ton laıçal< d~ 
ınir \rJlunmul'I""· 

140TUERRIK : 
* Kurb.ın 8'1,vramı va \'ı.lbqt 

tatili müauebetiıJie ..,.. •• ,r 21 
ııt-...wl Pau"8li ltlldladea ı 

lltA.nıın-ı P~ sahe"'nı ıu. 

dar tlılb o" n 1 ''"*'· 
• D11n Yllkselı: İktlat "" Ticaret 
~ wm W... w Tıp nur 
lldlam ın...-,ıe ...... 711Pll. 
e$1". 

• ona Teılrbat 'l'ua!UmJerJıııMa 

... ,.. 1lnııi _.....,. ~ " 

... Dl 91 iÇia llaadf Velı:ilefi llltce
afaile ........ j 2 7 '?J'$. 

EDEB ROMAN No. 22 

Çıldıran Kadın 
., .... , ErP IZZEl ll'"IC« 

··-········-···· .. •·· 
Arlık ,..... amıt'• .... 

lı6n var. Ne pıı ı " p im'«i, 
.. ,,..., •• bir k,... .. 4öldaraa 

ew.. t · ---•· ~.-, ... ,... ..... 
&ıe7U"la olııla • .. Jelde, -
--~ Wala.. tıle vhn+ 
'1111, Karı ••••• Bat- -sJmkaeçlılitaa 4iitlblritle mliJllll, .....,.,.. ,.1m1e -. de • 
Jiren ıtalgalann aayızla, k~ 
iıldı!pııtk u.riar• tqıımp ,.... 
~ ufıiılıl .. ne'Uılılr vebtı1ıı.ıt. 
alddef W' Mualll en ~ 
... ,, lst ... llıisı 

~o~, J>lllaılPP N~ 

--- ..ttu~ .. Jiı 
Pasaıuıı. 9ektuplan kıa lasa. s...... .. 1 6 •• 
~Wlli"'*RHll\
uzun Jdl)Of. Her mektllbanda 
~bıfa •-+'ılltlPdıuı. ......,,. 
ediyor: cB~ Jıpbrı•'6 • 
jmn 16yifleın yalaıı, J[P+l!lr 

Jiecl1 ııe ~ -leNe •• 
zlyor, mJer 144 ı:w ..... 
1Mfih - 4le Jlll9SMZ •bat de,, 
lilsfnlz. Bir t6sı hesap aenmık 
ve ac:ı çıbnnlık ivin t.t.nlNJda 
kiti deıec.a lltibbara\ kaynak. 
tarım ol&'i'Ft tmia obdmn•, 

Jf a ' tla lsır' · iP Gdlr da · .aıuuı11, 
........... 1 il .. :o 

AlmR•8aallarMel8 ........... 
Y.-ı #ı' rt SP' ı ESM'' 
Almaıl Pühreri Adolf Hiıier, 

dojadalri aalııerl lıarelıitın kıt ... 
layısile dıırak.ladığuu ve -~ 
gelecek ilkhalmda tllınr"atlıY .. 
bileceğini son mıtkunda ııöyıeclic 
ğine göre, artılı: Alınan • Rus bal'• 
HıiR •ıpnami durumu hM~ 
şü~ düşmiye yer bımarıııt' 
tır. ~ten Bay IDUerin bil 
aöderiaden ewelce de Rus ı:flf
hesinde Alman ileri hareketlnİll 
durakladığı, hatta Rusların ceııul' 
bölgesinde karşı taarruza geçe
rek A'•mları geri att:Jdarı P 
rülmüştü. Almanlar, Ult günlerde. 
bu geri çekilmeyi, Rostof şehrini 
oezalandımıak için alınmış bit 
tedbir gibi göstemıi.ş~ de bit 
müddet aonra esasen kiınse1i 
inaııdırmamı§ olan böyle bir tevil. 
dm v azgeçecıek. st.ra teji düş ünce. 
sile geri çcldldJtlerini itiraf et. 
DU§lerdfr. Görülüyor ki o zaır.aı>
danberi, bu stratejik çekilme ha
reketi, -bütün cepheye teşmil cdıl. 
ıniştir. Dünkü Alman resınt tebo 
!iği. kış geldikçe Alman kıt'a~ 
nnın en elverbjli stratejik me~'Z"' 
'lere ç 0 '.tileceklerini ve bu ha
reketlerin yalnız tabiye icabı ola
mc yçılmak1.a olduğu belirtiJ.. 
mektedir. Bu sözlerle. Alm:rnıar, 
Rusyayı ezmek iç'n l'kteşrin aY"' 
nm b"iında girişt>kler i taarru~ 
muvaffak olmadığını itiraf etmif 
oluy-0rlar. 

Bu taaITUr.ın ne gibi şartlar 
altında başladığı lıatırlardadır: 
Rıısyadaki harekat Hazirrnda!l
beri devam etmekte idi. Alınll°" 
lar, Rus cephesinin ayrılmış blJo 
!unduğu şhnal. -0rta ve ct!fl11P 
-böigelMine s:ra ilt! ağır dari>ete«' 
mdird.iler \'e Rusları büyük ıı. 
yıplara uwatmıslardı. Ka1'antld 
bu zaferlerin Rusyayı bitirmek ;ı.. 
zere bulunduğu bircok defııll' 
bildirilmiş ise de Ruslar nıııılr"' 
wenıette di!vam ettiler. Nihllyel 
İlktşrinin b.ışlangıcında Rusf.,S 
ezm"!lc: için büyült bil' taarruza I"' 
çildJltai, Bay Hillerin bir "°"' 
kunda.~- Alaan Jl'llhrerlo 
3 İlkteşrinde söylL'<iij(i bu n~ 
ta, Rusyanın ezilmesile netic* 
:necelt olan muazzam bir ~ 
tin 48 suttenberi b•ıla.ınış bııJtıll" 
dıığwıu haber vermiş ve -
sonra da Alınan basın §Efieri. .,_ 
tık Rusyarun ezilml.j bulunciUP' 
nu ıre Balya~ bir alMd 
vetiıl _, ohD..tıpı 
mqlenll. AlreN• M 1 wa 
Dm bij,yik bic taamıa 
ve Ti• ; ho Gltli~ 
... b••• .. alarak bir 
- • ,.. ....... l'&lıısi 

'R « ..... ~s::·:::: 2 
wtiıa Cıttlmıtd' _......_ ,_ 
m1 s lo• . s t a ia •tafıil! 
;ı 12Usa w '88:• ~ 
D41. 1F"+tı Ve l* 
M 1 . IU rt"'-1 us n ,_.,.. 
....... •• 1 '1 'l J'Aat. 
-- 1 m''k wmıet .uiler. Ve 
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japonlar 6 torpido. bir 
topçeker bahrdılar -
Hong-Koııg ve Borneo
da vaziyet - Arnavut· 
luk da Amerikaya harp 
ilan etti - Şark cepheıi 
harekatı - Şimali Af
rika harbi - Alman İk
tısat Nazırı doktor F un· 
kun bir nutku - Atlan· 
tilcte bir İngiliz kruva -
zörü batmldı - Yugos
lav Kralının beya-tı. 

, / Bi İHTİMAL 
DAHA •• 

(Bu. yazınlJl meuıuen AntlQUt.U 

Ajans1 bı.i.ltenlerinden alm~tır) 

Telhis eden: A-fuammer Alatu~ 

B;r Japon harp lcbhğinde bil• 
dirıidığ.ne göre Honıg-Kong lıa -
re1<at1 uoosıııda 6 Amenkan, 
İngıliz torpıdcıw ıie bır topçekc·r 
batırı;ınştır. 

Dıg, < taraftan, Japon b:rJilt -
ıtri, :'.1vn!..Avis ka!'e.sile dıg<'r 

l.ıhk'n .-« i>u.."!lb a:·d:.maıı elmiş -
ı.r \ c hnsara ugratmı~tır. 

Hong-Kcn;:'a ~ ı>pılan 1ı .. va la· 
rruzıar,na devam ooılmck!<!dı.r_ 

Japon den::z b;dı'tleri 11 ilkkiı. 
r;uada ccııubl P.ssif::·ıe Ba..."er a.. 
ıfasına taarruz etmışH'rCLr. 16 
ı;kkanun<iA Johnsoıı adası da 
bombardıman edıimı:ştir. Bu ta. 
<~rruz.ar """UV f... ~;·et:·· b2 r.~. 

mı~t:r. Hu ~dnl.ı rd.ik. - keri te
sislere ehenınııyc~lı ha.sar.~, )J. 

pılınışlır. 
Japı:n la;.y I'! M: F'lip.n aua. 

ıarına d.a aill b _sk ın :..-ır )8p nı-\! . 

!ardır. 

DORNEO'DA HARP VAZlYETİ 

İng lı2 - Aıner11'.an :ıarp teb -
l:.filcrıne naz ran m-.ttefik ku~·. 
n:L • şirruıJ B-Orn~-o petrol le • 
sisatıııı yakar l. çckıim~!erıf.r. 
Müttefikler Ho.; Koıvg kakle -
rinın Japonlar tarafından ağır 
suretle ·bcımbardı.man edi:i.J , ğııti 
hı.yan etmcl...-ted:.r!er İ~-4!il:zkr 

Kcnah'a ~akviye kuvvetleri gön
dermişlerdir. Ki ı:t "'"" Japon • 
;ar durdurulrnu ıaııdır. 

liz hücumları, ııeri pili>kürtül -
111üş ve İngil:.Zlcr ağır zayıata 
uğrat.hnıştır. 

İı)f:.l·~ !"bl:ı':leı:n-de ise cep -
lo~dc bazı terakblcr dde ii:dil -
,eğ:, Tobruf:un garp böl:g""'inde 
40 Almaı., Italyan top ve tankı 
.ı:t:nam oluoouğu bi.i.d!rlimck -
ted!r. 

AL~A .. "i' İKTISAT NA:ZfRININ 
NUTKU 

ı\.:nıan İkhsat Nazın doktor 
Fı.;r.k dün bır nutuk s3yltyeı><k 
Almanları hare;rete getiren şe • 
yın yalnız büyük Almanya va2ı.. 

fC$i d~·ğH; her :;nyden li'V\"e\ Av
rupa \'azifcsi olduğunu. şarki As. 
yadaki son <ı.adiseler netices!n<ie 
bu vazifenin dılnyaya yayılan 

b.r \ az:.fü bulunduğunu, Avru -
r~nın yeni tekamülünün iBolşe. 

vizırlm ımha.~! ~t"et!le kat'i bir 
sRfhava girdiğim söyle~ ve 
b }hassa -ezcümle demı.şt:.r ki: 

Son Amerikan 
A 

resmı 

harp tebliği 
Vaşıngton 18 (A.A.) - Harbiye 

::-lezaretinin çar~mba ak!:joamı 
~eyc-diien tebliğ:: 

Filipin adaları. 
Amerikan kıt'alan vaziyete i. 

yice hıikimdirler. Aparrı, Vigan 
\'e Leı::~'PI bölgt>loerı.n1cıki küçük 
düşman kuvvetlerine taarruza 
devam cd:lmektedir, 

Sahilin açıjmda bulunan d~ 
man geırrilcr · ıre tan·a•eler:miz 
taarruz <e'tm1'k~.r!-er: 

Hav ay: 
Düşmanın yeni bir faaliyeti 

kaydcdlmcmıı:;tir. Dığer höl~e -
• !erde harp hareketlen oM,.ğuna 

dair bir haber gcl:meın:§tır. 

Uzakşark ve Hind 
kuvvetleri 

arasında birlik 
Loııdra, 18 (A.A.) - ·RB.C .• 

Dehli'den Röyter a;ansına \>ildi. 
rildiğine göre, Hinı:üskn başku.. 
mandanı Geıı1'1'al Vavel, Japon 
teca vilr~n~ karşı koymak üzere 
Uzak Şark ve Hint kuvve'\lcri 
arasında birlik tıem ini •\İn müuı.. 
kerelerin bitl!ğ;ni söylemiştir. 

Kübada Alman, Japon 
alacaklara donduruldu 

Ha-vana 18 {AA.) - Küba hii

Sirenaikde 
İngiliz Filo

suna hücum 
Londra, 18 (A.A.) - Knnazör. 

oierden ve muhriplcrden mürekl<e,ı 
bir lngiliz filo.u Sircnaik sahil. 
!eri açığında Alman tan·areleri 
tarafındaıı yapılan ilç lıiicnmu 
murnHakiyetle geri püskürtmüş.. 
lcrdir. Bu üç hücum )iik!ocl<ten 
bombardıman tay;yareleri, pike 
bombardıman tayyareleri ve tor. 
pille mücehh<ız tayyareler tara. 
fından ayni zamanda yapılmış ve 
yedi saat sürmüştür. 

Eritreye giden 
fen hey'etieri 

Kahire 13 (A.A> - ita:y.an E. 
r1 tr""s~.r:.e Atr.er~Ka fer.. Mamları 
ırelmı.ştir. Bunlar buras:nı Orta
~ark kuv\'etleri için bir imalat. 
hane haine getireceklerd:r. Bu • 
rtııda tan·are aksaını birleştir • 
m<>ğe, daha b~ka harp malze • 
mesi ya.pmağa mwus ğ&)·~t bü
yük tes.sler \\lpılaoak ve mahi • 
)-eti gizli tutulan ça~malarda 
bulunulacaktır. Eritreye asker ve 
$l ı·ı~ binlerce Amerika!ı t· kn;s • 
yen gön.derilmi.ştir. 

Kömür f iatine 
1 kuruş Y gan :ııava uc;:.ürı;c yapılan bir 

tnrruzda 26 Japon tayyarcsı dü.. 
şü..Ulmüştür. 

ARNAVUTLUOUN' 
İLANI HARBİ! 

•Bu had"5enin ntt:.o .. 3'.. lıt•m ik. 
t~-aıı:· b:r dcğışıne olacak, hem 
<'.e Avrupa kıt'as;ııın sosyal bün. 
ycs.!'<le bir teb<ıddül vukua gc.:. 
}. c~ktir. Yem ıktısadı ıo:..zamın 

;-;ası fa.şist ve oosyonal sosyalist 
ihtilaller tarafından kurulmu.ş -
tur. Eski Avru:pı kıt'ası, şarka 

bakarak yeni hır veçlıe alıyur. 
Bu. iktısadi bak:mdan el:sai u. 
man uzak den:zlere '-e müs!em. 
leke ekonomis:ne mütcveccıh bir 
kt~adi siyaset:e olan alakayı 

.teE'mek maııas1nı tRzanınıun e • 
der. 

kiı.mcti Alman. iı·ıy:ın ~e Japon Zilin yapılıyor 
:ıl~caklaruu dond-rn .. 1ga karar 1 

\'er:nşitir. ı 

Re.:ni Arna\';;t f!aut ..>inde \''· 
k~!'I b;r kar .., · ~ r.c Ama·:ut. 
luğun Amerika ıie ha!ı harpte 
bulunduğu ıl.'in olunnnıştur. 

Amerika iar ımtarı- Şile~en 24 bin . ilo 

~!dra~~~~~ -~~:~~e-1 cğr~~;.~~.~~~~
1

1: 
ŞARK CEPHESİ HAREKATI 

Alman " ·~ıarı .J.ı,<kurr .•a -
danlığının bir lı:ol.ğ:ne gfü" Al. 
man orduları Şark cepiıcs:nin 
ınuht~U ke;;i:m\ı;,r.ndc kış a)' • 

:arı için:ie ı ~arrı~: lıare:'<~tle • 
rill'''n me~-ıi lınrb:rre gcıçerken 

cephenin acabı>deıı ıslah ve kı • 
sallma hareketleri t""Pıt <'d ~en 
lı'f p!An mucıb: l"ct: yapılmakta -
dir. 

rka I!arb:;re: Nv.1n B. SUmson. Bir~ K!cılk :n r-Y el e ıoplnıarıtk ma...,-
ATLANTİKTE BİR LNGİLİZ 
KRUVAZÖRÜ BATIRILDI 

le".ik dcvlel.'crb harp ~,...:ıHrtde- olır.s.sı~ g;l köır..u.riı narb:n1 yeı;iden t~tkik 
n& rağmen, İc r \."e İare Ks.n.u.."lu D!U· edecektir. 
c.blncc yapmakla o:du&u yardımlara Kör:--ü1"culer, 7 kuruş narhın a.ı ol-

Duııedin U;3m'i ·İ~iliz tıafif 
l:ruvazörünün Allanlıkt" battığı 
İngiliz Krallığı larafmdan ı es • 
men bildırilmı:ştır. 

denm ec!ee<"!:lııi kat'! •urelte si>yle- duğwıd.,, ş:k!yot ed:y<>rlardı. Bıı wl. 
miıt:r. kay.,U,, doğru olup otlll«dıklllı •·e ii. 

YUGOSLAV KRALININ 
BEYANATI 

Amerikan Hariciye 
Hazırlan ~timaı 
V?.,,!ng\on, 18 (A.A.> - Pa.10meri-

Yugaslav Kralı Piy<"r di!n ak. <•ln Dırl!ı?ln!n Mı1dCrler R.,·e<ı dim 
ŞJm Lonarada -0eyanatta bulu • Hull'un Rctsliğtode ıevk.ı• ele bir top. 

Al!T'nnlır Don oolı;es.nde ve 
nrerkeme Sovy•e: k t 'alarma ta. 
nrr.w:larına devam etmı.şlerdir. 
Fin cephesinde Sovyetlerin hü. 
cuml.ırı zaı;alla taıxlvlunınuş -
tur. 

narak .m:Uetim hergün yığın _ lıuıtı •kdetml,f\c! il•~ gcıeoeıc Son. 
kfıat:nur. oa °"imd• Rio - de - ianei.. 

ar hal nde kur'1.ına d..zihyor \"e. ro'Ja Litb /\"'crw rneu,Icketlori 
ya asılıyor, yüzı"rce şehir ve ka.. HArlciye Nıır.rlarmın topla.ıunaı;ına 
~a.ba harabe halıne geldi. Fakat .• tif,J<la karar \'Crmı.şlir. 
mıllcLm g€<;en 27 marl tarılı:n<ie CordeU Hull matbuata b<yarıatta 
eref ve hürriyet >"t>lunu tercih bulunaııık °'="'1 !ş!er 1olayıs;yle 

V....,.!n~to~,'dan ıtyr~~1"'.J9.cagı:.ı.d:J.n 
ŞİMALİ AFTIİKA HARBİ 

Şımall Afrikada TcbruğWl şar
kında yapılan mu.tnnidal'll! :nıl -
ıiafaa muharebeleri dün de de -
\'aın eım~tir. Almanlara Jıöre 
Bardıya civarında mühim lıı-g:. 

t ..Jnek hususundaki karar.ı.ndan nio .. de j;ıne:·ro'd ki •:""pl.:ıı-..t~ya iş.. 
: ıiayı nac!im dc-jtild:r. c'emiş ve t!..-ok ed•mi;eroi!lr.ı S<lyl<'<ni.ştir. iyi 

kc~is:n.n bütün Yı;;gu.lav, Sırp,, haber alan mahfillerd~ Amed .. 'Um he-
Hırvat ve Slovakl:ır1n 1<ra!: o!· ~ine Suınn~ Ve!te..,·:n rJyaı.set ede.. 
<luğunu ,.e öyle ka!acaı;:r.ı <oy • c<!ğf söytenmektedır 

. ~~----.. l<'m· tir. _ .ızınını.v.-. 

TAKSiM Sinemasında 
l'arın Matine lrrden itibarl"lr. 

•NOTR DAMIN KANBURU. ile sinema tarihiııe en büyiık eseri 
kazand;ran beynelmi'el büyük artist 

CHARLES LAUGHTON'ın 
cıı son yarattığı, en yeni ibda ve harikası 

KANLI MEYHAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ' 

Baştan niha~te kadar hare kelli, heyecanlı, büyıik a~-lı: ve ma.. 
cera filmi. Emsalsiz dt'korlar, binlcr<:e figüran 

Define arayıcııları 1 
Alibey köyü civarında Çob:ırı. 

çeşmeı;inde, büyük zenginlikte 
bir defaıçnin nıevout buJunduğu 
iddias:le 1\Il·lıme~ ve Şefik adla. 
rında ıki k~ tarafından Vila}-ete 
bir ihbar yapılmı~tır. Verilen mü• 
saade üzerine, b:r haftadanberi 
Ç'.obançeışmes:ooe hafriyat yapıl
maktadır. Defin~yi anyanlar, 1ıu· 
ıcuıı yetini g&icren bir de plıin 
ele gcçirm;.şlerdir. 

LIBYADA 
(l mel Snhlteden Deovam) 

niı bir o1ocnobıl Mldl;ye kolu yapılan 
b:.C hücum neUcesınde hasara 'UÇ"a
tılnn;; tı r. 

,~--- Knlıl<aha ve Şarla Kralı •••••••-
Bombardıman. L~yart~er:miı: fie

nina'da baz.ı hedefle-re taarru:t et
n: .şlerd :~ .. Il:ıT1lc.i.\t.ı mi.r..!crld dil.$
man mn·zilerı..ne ta.r.rrı.::z edil.rr-..iştir. 
Bardia'da atölyeler ... e blr otuın!lbil 

nakliye kolu bvmba.nhm:m ed!lm!ş.. 

tir. 

EDDi KAN TOR 
Mt>Vshııin "" sen ve en eğlenceli 

ALİ BABA KIZLAR 
ANSIYONUNDA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Filminde: SARAY Sineması 
Seyircilerini BiR KAÇ GÜ~ DAHA IDLE!l.'llİRl\IEGE devam 

'-ı ____ ıa ___ cdccektir.•mcm-•••••.IJ 

• 
~ 

p ltı uftu Milzayedesı 
SÜMER BANK 

Yeri l\1al ar Pazarları 
Müesses si Müdürlüğünden : 
15/12/9.tl gunı.inde satıt:ı.cag~ ·'~ 1 edile:• 13 ton h.al:aı; altı pa- ~ 

muju müta7edesi mli<tarın 89 kwur tona çıkr.mlası iLl>ar y:c 23112/ ~ 
19H Salı günU ;;aa\ 14 e tehir etiılnıiıtır. 

'Nilmııne ve s:ırtna.me he:-gün saaıt 13 ten sonra Katırcıoıtu Ha. 
nınd Bta:Uı.c: ka.Lt3 Mü.e.>sC:!..t! nlcrkezJ.n:n Pan1ukiu ServwnJe ıöril

~bUir. 

Bon,barJıınan •a.yyarel~rUnlz Ta.. 
ranto limanında c~mı:er~ t:ıan·uz et
truşlerdir. 

Bu hareketler netice.sinde üç tayya.
rem.i:z: donmemlş ise ele iki piloturrwz 
sağdır, 

Amer~kan filosu 
( ı inci SJ.lıi!ed.en Devam) 

rnek çarelerini ara~tırmak için 
toplanan endüstri ve iş konfe. 
ran>ında beyanatta bulunan RU2. 
\'Clt dcınişfü ki: 

ll.ırıı uzun sürecı-ktir. 
Reisicumhur hiçbir arızaya ıığ. 

ramadan nıiidafaa i~tihsalfltının 

tacili için cuına gLiuündrn e\·\·el 
itıiiakla bir karar •·erilmesini is. 
t~n1i~tir, 

RuZ\'elt Büyük Okyanusta •le.. 
mizlik• yaparak sür'atle harbe 
nihayet \"t•r-ilmesi iınkKnı olacağı 
his•ine kimsen>o kapılmamasını 

tavsiye etoıi~tir. 

atler.n dP l"!'!ahallerlrtde yQkse.klıAlııi 

a.r • ın..ı..k iiıPte- komisyon Çc-rke& 
koyür.e \"C Ş~e,-e raport&ler gönder
mt.şı.ir. 

Rnportörl"T celmiş \'e rapor!Aruu 
komi.ı·~:ıa rnıın41eaiir. Bu rapor
lard.J.n ni~ı~ılıgm" ve r:wkliyc ile-ret.. 
lc.r.ı.;.1In de- l:u:r.Pn fa:l;Jlaşt~ ı&re 
komur narhına bir kuru) eanuniyle 
perakende kilosu 8 lrunııa çıltanıa. 

ca.kttr. &.tlgar .k:orr:ü:-1.e·rü"'.e ise csa. . ..en 
8 k"J.ruş narh konmu:; buhır-"t':.akt&.. 
ılır. 

Dün Şil.Cen H blıı ltilo komıir ıeı. 
mlşllr. 

Yeniden 7 muh· 
tekir tutuldu 

Son ylrm. dört saat içind.ö ;-edi 
ıhLkiır \ urguncısu yakalonm~· 
tır. Bunlar: Beykozda 82 nıııııa· 

rncia bakkal Zeki, 25 nl.'marada 
i>akl:J' Ibralıım, Çayı- cadde • 
sinde r. rtım~r>da 'Fdtmi (370 
ten. ke ; a[ sak . .:ı:ruşt.r), :kasap 
Fehmi, Karta:da kömürcü İbra. 
h m ve !ıaEld:r. Çubukluda fı • 
rıncı Hilmi de ekmeği 16 kuruş 
30 paraya sattığından yakala n
mıştır. 

Bir çacuk kömür
den zehirlendi 

Hasknyde Camialtmda bağlı 
iıul!Jnan F.krem motöründe ya • 
tan 12 y~ında Sadet.tin j-alı:tığı 
kömürdrn zehrlendiğiııdfn Balat 
hnslanesme kaldırılnu.ştır. 

İhtikar suçluları 
ıo bin Uraya kad• 

ceza verilecek 
Anka,a, 18 (Tel"1onla) - Hukıl.. 

mel, thti.klır suçlu!arı ı:e kokiinden 
rw:lcadcle LÇİn BU:;yJk MtUet hteciü,,!n .. 
den :yeni s;ı.l:'ıhiyt:tlcr istiyccekt!r. B.L-
1ıa g.Jı·e ilıLkaı· ~lular1 250 liradan 
ıo.ooo ı:raya ,.e üç aydan bir ı>eneye 
kadar cezakı.ndırılacak'arı gibi -el ko
nan macldelur!n tte müs~c:eler!c.t. te.. 
min ve hlzuııı gerdU sur~tte icap 
eden ye!'!erde arı.,tır-n&lar yapıta. 

cak.ttr. 

Bir kadın kamyon 
altında 

kalarak yaralandı 
Kızıltopraktn ol'4fen Zeynep 

j(artop C' .n Kayı;dnciı caddesin. 
den gecerk.cn şofüt· Fch~ Göksu 
idar~si:ıdeki 4142 pıii.kah karr.yo. 

nun a.itında kalarak muhtelit 
yerlerL'ldcn chcmmiyc·tli surette 
yaralanmıştır. Yaralı kadın ltda. 
vi altına alınmış, şofor yaKahn. 
m §tır. 

(Il.Jşnvı!u.!.edcn le amt 
günd.-nberi t~bir alın" bir miL 
!etiz. • 

Bıılgariı;tanın Bu.yaya harp 
ilin etmediği halde AmerikA n 
İngiltereye karşı harp ilıin edi,i
nin ~arı ne vlursa olsun, istikbale 
ait hangi miilahazalar Bulg•r 
dt'>ldiııc hiıkrm bulunursa bulun. 
sun, Prolesör Filoi'un: 

- Biz ~tihver ordularının {a. 
aliyclinc fiilen de l ardını etme. 
!iyi~. 

Cümle:.hıe istinat ettirilerek 
yüriitülen birçok tahmin ve mü. 
Wealar ortaya çıkmıştır. Veya, 
o cümfo bu tarzda doğru .:eya 
yanlış tahminlerin yürütülmesine 
s.-bep olmuştur. Ancak, bütiin 
bu tahminltt yüriitülürkerı bir 
ihimal daha hatıra ~ıne\:tedir. 
Bu ihtimal de, Balkanlarııı bugiin 
içinde bulunduğu rnziyeıtir. Al. 
man ordusu BalkaıJan istila et. 
mi~ , .• bu istilayı Bulgar • itaL 

ı yan • Ilınat paylaşması takip et.. 
mi tir. FakAt, hakikatte BalkBD. 
Iarda bu taksime \'O ist:iiaya rağ. 
men asay~, emniyet ve diizen 
tesis edilememiştir. Sırbistanda 
~er yer muhRT<'beler olmaktadır. 
Hın·afotanda. Bosnada yeni yeni 
ruüsdlah isyanlar çıkmıştır. Ma.. 
kedonya isyan içindedir. Yunan 
çeteleri miicadeleyc de\•am et.. 
mektedir!eT. Balkanlardaki İtaL 
)'an kuvvetleri bu mücadeleyi 
bastı:raruamışlar , . ., Almanlar ye. 
nl tiiınenler sevkederek İtalyan. 
!arı tıohiye etmek mecburiyetini 
duyınu~lardır. Ilattii, Sırbistan

daki harekatı ida.re edtıı Sırp Ge. 
nerali adet. büyük kun·etlerle 
harbeylemekte ve ttsmi tebliğler 
dahi neşretmektedir. Almanların 
doğu ccphes'ndr bir öliim kalım 

ı harbine tntuşhıklan bir de, irde 
B.ıiks.ıılardaki bu düzl'ttsizlik, 
K.ıradağ, Bosna, Arnanıtluk, lUa. 

~ nya. Yunanistaıı bölgelerin. 
deki ciddi ve büyük kunetle. 
rin daimi iz'acı Almanları Bal. 
kanlarda hü>iik kuvvetler btılun
durnuya mecbur eder bir vazi)·e. 
le doğru gitmekte •·o İtalyan kıt.. 
alarının bu işi başara~ağı hakkın.. 
da Rczliııe tam emniyet verme.. 
ınektedir. Balkanların taksimin. 
de kan dökmeden bii)iik hisseler 
alan Bulgar orduswıdan bütün 
bu bölgelerde Almanlar hesabına 
nizam ve asayi~i temin dmesi do 
isleıııobilir n bu isteği yl'riııo 
getirmek de l\Ilhven. \'O Mih•·er 
ordusuna fili yardım sayılabilir. 
fşu,, diğer ihtimaller dışında mil. 
tnlea etmek istediğimiz bir ihti. 
mal de budur. 

Ancak, Mihver mensuplan AL 
nıan ha u, deniz, kara orduları.. 
mn başkumandanlannın da işti. 
raki ile Betlinde bir içtima yap. 
mışlardır. Bu içtimada neler gö. 
rüşiildiiğünü, nelere karar veril. 
eliğini henüz bilmiyoruz. Eğer, bu 
içtima l\tchver de,.J.,tlrrl arasıııda 
yeni bazı askcrl hareketleri ka. 
rarlaştıran ve yeni bir cephe a. 
çılma:;ıru istihdaf eden bir toplan.. 
tı ise o vakit Bulgar ordusundan 
istenen hizmetin elbette ki daha 
başka türlil bir hizmet olacağı 
muhakkal<tır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Japonlar Malezya
da ilerliyor 

(! ilıcl Sahifeden 00\'a.ıD) 

Diğer cihetten gezeteler Lon • 
dranın b11Zı mahfillerinde Japon 
taarruzunun Sin~a))'Jr için oldclt 
bir lehlike teşkil ~ttlği beyan e. 
di.ldiğiııe daır İngilrz gazeteler:n
de çıkan yazıları iktibas etmek • 
ted1rler. 

Buraya bir 90-ferl Amerikan 
!ıeyct.mn gönderilmesinden :s -
rarla bahsolunmaktadı!. 

Zannedildi~i.nc göre dün Be -
yazsarayda Ruzvelt ile Harbiye 
ve Bahriye Nazırları ve Cumhur. 
reisinin askeri müşavirleri ara. 

sında yapılan t<>plantıda yalnız 
Mabnya meselesi görüşülmi4 • 
tür. 

Bu hususta resmi bir haber 
mevcut ob·..ı.makla beraber ha • 
21 zı 'Uahf:ıı.. rde Malezyaya sc. 

I•ri bir km";et gôndcriLmesi !h -
t,malınden ~"ar:a bahsedilmEk • 
tcdir 

HAVAYDA VAZİYET 

Vaşmgton 18 (A.A.) - B.B.C.: 

Son .ııatcrere göre Havay ada • 
larına.uki \•aziyette h:,bir deği • 
ş:'!dik :ıoktur. 

Sahip ve Başmuharriri Etem İzzet 
Beni.~ - Neşriyat Direktörü 

Ccvd<"t Kz"..RABİLGİN 
oıox TELGRAF '\{ 1\ TR '\o\Sl 

HARP VAZIYET/ 
( 1 lı:. • .lf,dc • L>e • .un) 

~ h.ı re..:;; :.ıt ~ n l Jr:: U!.1. da el\·e-
4. ;. olması. 

Bu Lakı.mel.an A.1.mruı ordubrıJlln 
(Len!ngrad - Novgorod - Rejev -
\'iaı.oıa - U: :.a!lsk .__ Harkcf - Ta. I 
'""'""> hat!. Sar1onda kala:ı eı""n._ 1 
ı : la.iıgelerdc k~o.k me\'Zilere yerleş
n~ e~i bf+::l erıf"ob ili r. 

Ln~-dır. Fıık.ıt 1 . .gHiz ın:.X.l• f'mecA 
her.1.1z kır;:._ m:.,ı \'e japonlara yan .. 
dan taar -uz .eden Ç!:J ordusu da yar ... 
dmı taarruzundan henüz vazgeçme.. 
ır. ;t..r 

Cenubi Malezyada durum inı:iliz. 
lor'n ale7lıuı,. g.llşmekte devam edl. 
yor J:tpor.lıır bu. bOlge-yc acele zırhlı 
birlikle!' ,-eıL""tir .işler ve taarruz• 
.&ilr::n~ierd.:r. lngl!izler, yeni gönder• 
dik:erı takviye kıt'alar'le j:rpon ~tl'b4 
h taarruzunu durdurab~leceklerl11i ü .. 
mit ediyorlar. japon ileri kıt'alan 
şimdi Singapura 250 kllomctrc me.. 
sa!<!d~ bulunUJ'orlar. Sl.7ıım - Bir. 
ma:-.,-a hnd:.ıdu:ıda General \' veU'
den henüz bir ~ yok ıibL'!h-. Fıkat 
bu ~eratın bft:r'.llt .b;r ır.{ld,ha!-.me 
ltt:ıT'Yelle iht:..."nal verf)re>ru"t. Yapılacalc 
il. Si!'lga;ıu~ cephe'Stne kuv\·et ycLiş
\1..-rr.el: d~,ill, SIJ'am - Malezyadao 
~ Japoıı kara tru\.·&53111.sın~ kes
mektir. japonla-ın muvasa!ası .raln111 
der. ZC! kal1n~. S:tı:apunı 8'!.rr.d.l3n 
belki de bir hayal ola"'lc kahr. 

So\7tt ord u:.ur da k~ hare.katı için 
700 b·n k~'ik kadar lt•:rak~ l<tt'alıu 
ltatlrbnmıştır, Bunlardan bir k!.:>ır.ı 
Mosko,·ıı muharebt!'lc-ıinde iyi. iş gör
düler: Cakat bu .kıt'al:u·:n :1ap;ı ak!arı 
hare!tetlcrle sev!ru\06)'~ noı;,,eıer 
beklemek batıra geler.e,, So\'yet or
duları jimdi büyCik ta.arnıı.lar yapa
bG:.•ltrd~ elb•: dlh• ir netl~ler a.. 
labUrıerdf. }''ll.."'3t onlar da yorulmlll ... 
!ardır. 

2) L:bra Cepbes!:ıde: 
İngiliz Ôrdusu ı::ıyı ve malıtmece 

iLtün kaldıtıadan .M.!lwer ordusuı:a 
ka?Jl ü.erleı:niye de,Tanı edi)""Or, Ga.za-
1e'nin 25 k:lometrc CC'uubu Garbt
slndc Alem Hamza chıırında c>ddf 
bir muharebe b&ilam~tır, İngiliz 
zırhlı b!rltkleri Gaz:ıle'y~ !?O kilomet. 
re mesafede bulunan Tunmi :rr.e-ı,kL 
ine \.'armıya pyret ediyorlar. Boy le. 
t.kle MU:\-er ord:ı:ru.nu Denıeye \·ar
:r.adan kuş;ıtmak \'O Demeye doğru 
çekilme yolunu kesmek istiyorlar. 
Mih1.-er ordusuc.ıın zaman kazarur.:ak 
,.e harbi w.a1mak lçin Derneye doi· 
ru şlır.d>llık adını adun ~ekihesi muh
temeldir. 

3) Uu.Jı: Doj'uda: 
japoıılarıın B<>.'1le<> ada.ına yap!ılc.. 

lan çıkarına muva!tak ol:xıu:;tw. İn.. 
giliz kıt'alan Mir! ve Beria petrol 
sahalarındaki lruyulan tah-"4> ctwc
ten sonra çokl!mi:;Je:·dır. DünJ'a pet
rol istihsali sırasında Borneo beş~ 
c:dir. ve sen«le 7 rnil7oıı ton petrol 
çlkanlrr.01.tıd:r. Ho~.g - Konıı adası 
ja.pcn topçusnnun ve hava k'IJV\'f"t. 
!erinin ~iddetli bombard:nıanlan al-

Alman- us harbini• 
SOD gellflml 

(İkinci S:ılıileden I>ev=I 
devam elımqrer \'e Po:cn; a i!e 
balı A\·rupas:nda.ki askeri har&o 
kiittan alo.Jdarı d.€rı;ıcrden isU • 
!ade etmişl"1'di. Bu prtlar al -
tında b~::yan mtL'lıareb-Ode Al. 
unanların büyük z.afi:ricr kazan .. 
dıklarına şüphe y'lktur. Ve doğ. 
ru.su şudur ki Almanyadan başka 
hi.çb!r &Skeri kuvvetin Rusya ile 
çarpı?bılmesı miimkün o!mıya. 
caktı. Bu çarpışmalar netiçıosirı
<11! Rusların kay:pları mülil:Ş o!. 
muştur. Bay Hit 1er geçen günkü 
nutkur.da Alınar.ıarın 3 milyon 
sekı.z yüz bin Rus lSil'İ aldıkla • 
.rını, 21.391 tank, 32,541 top »e 
17.32:! tayyare ;-ok ettiklerini 
n: ldırmi~tlr . Ruslar da Abr.an 
kayıplarını yüksek göstermekte.. 
<lirler. Rskomlar aynen, kabul 
c'<lıLm,sc bile,. her ıki taraf ka • 
yıplarmın da çok büyük olduğu 
:>liylcncb.lir. Bundan başka Rus
ların toprak kayıpları büyük ot. 
muştur. Bu topraklar üzerindeki 
harp sanayı tes·sleri Rusların 

ellerinden çıkmıştır. Bu bale gö.. 
ı-e, Ru:sya, a~ır kayııplarır.ı kerı.. l 
di vasıtalar.le telifi cdcmiyeceği l 
«ibi, İng:la ,·e Amerikan yar • 
dımlan da 'bunu telili eım:ye 
f.iıfi olmasa gerekt!r. Böyle bir j 
durumda olan Rasyamn, Alman 
ordularını topraklarından ata - 1 
bilecek bx t.aarruz kabiliyeti ge. j 
lışt!:robilmcsi !ıer halde ş.mdilik 
mümkün görülmüyor. Şu halde 
mü thı0 Rus taarruzları karş:sın. 
da Alman ordularım ~una uğ. 
run4 gob; göstennlye matuf söz. 
!er ham hayalMn ibarettir. Na.. 
sıl k! geı;en ay Alman propagan
dasının Rusyayı ezilmiş ve bit • 
mi.ş gibi gôs!eıım•ye matuf iddi
aları iıayalden ı1.ıaretti, 

Hakikat :ıııdur ki ne Rus mu
kavemeti h-ırılmış, M de Alman 
ordulan bozulmuştur, Ruslar, 
Alman b:ıskıııı altında ağır ka • 
yıplar vererek ve Almanlara da 
ağır kayq>lar verdirerek, Mosıko
va kapılarına kadar çekilmişler. 
dir. Burada kısmen Rus muka • 
vemetinin kmlamaması, ve :us. 
ım-n de kış aylarının gclm<:s1 do. 
1ayısile Almanlar duraklamı~ • 
lar ve yine kısmen Ru.> kı=en. de 

A3t.:~rl n:'J.har . .:rltri l in ~u. Ja.., 
ponlar..n Garbi Pa ;tikte lıa\-a \'C ı..:.~·
niz Ustünliljil t.em~"l ettiklerici E.öy ~ı.i
:rorlar ~ bu ilstfinlüğil bub'ıı de\'ll• 
ml m~tinee muha!aza edebi1ecek .. 
lerlDe ihtimal \•e:Vorl:ır. '!{ i reüt... 
tdiklerin Uzak S•ttta harbi ka."an• 
ır: .. Jarı meselesinde ktitümserdırler 

B:Z bu !ikJ't1" d • ı ja.pon! :- Gar
bi Pasl!ikl<'J<. c !eri henilz alama
truşj:aT ,.e mı.tter·;; h3\"a \"e deniz kuv. 
\"etlerini de henüz t.ı,; am' yle yok 
edememişlerdir. Bu üs,cri alsalar da.. 
harbi kazanmış o!=azlar j;poaya. 
run mali, iktısadl '"' •:ıul t'llı:atı mo.. 
lllmdur. Bu 'h:lrp, yal.ruz sU.lı:laTla so.. 
na erdir:!!~ bir haıp dej!:!:llr. Hü· 
küm "\"ermekte acele ~:iyıı. İlk 
muyaf'fak;yetlertn cnib '.ne kapı
lanlamı, şu Sovyet - Alın>n h:ır. 

bindeki billcttmlerind<' ,,.. kadar colo 
b:ndekl bük\i!:ılerlnde blr hı<yli te
zada dÜŞ!ükler'nı ~lt al! biliyoruz. 

Bir çoc11k kazanda 
başlandı 
( 1 lnd Sahifeden Donm) 

tır. Bu esnada çocuğun ayağı 

kaymış ve b:ışaşağı kazanın içi. 
ne d~müştur. 
Dışarıda evin doğer ışlcrile 

ı:r.eşgul olan annesı Alıye çocu. 
ğun feryadı •1zetine <>daya koş.. 

rmış. kazandan çıcuğu çıka.-tmak 
istemiştir; fakat kendisi de mu. 
vazenesini knybederel.. 1<.ızanııı 

fu;tünc dilijm"i~..ir. 
Etraftan yctişeııler ana ve oğ. 

lunu hemen Şişli Çoouk basta. 
nesine kaldırmışlardır. Lli:kin za.. 
vallı ya\TU fazla haşlanarıı.lt yan. 
dığı cihetle haslancde ölmüştür. 

Uzakşarkır. müdafaa~.ı 
{l inci S hlfed"'1 Devam: 

göre Uzak.,'2rkın J apo!l'Yaya kal"' 
şı müdafaası i\-n Çinm mua.z 
zam insan kuvvct:nln İngilizle • 
rin aınrine verHmes; wklif edi!
r.ıtşlir. Teklifte Çinlılerin İrıgiliz
ier tarafından ~ehiz edilmesi 
derpiş edilmektedir. Bu planın 
teoferrüatı iki lrükiımetin ı:ııüm
smeri arasında müukc-re .edil • 
.,niştir. Çinlilerin l'liooe Çin top. 
rakları dışında çarp mağa hazır 
pek çok miktarda askerler var -
dır. A~eri kU\Tellıt'rin mü:;te • 
rcken k.ullanılması meselesi, zart 
nedlldiğiııe -göre, yüksek miitte. 
!iki.er harp moc:.sinin ıiik top • 
lanlıs:nda müzakere edilecektir. 

Sovyet Tebliği 
(1 iocl Sahifeden Devam) 

pu!ıof'un centtbundaki Alksin. 
Tula 'nın cenubunda Çekin gerı 

alınmişlır. 

Yalnız bir sah:ıda Alıınanlar • 
dan 11 tank, 119 kam mn, 39 sah
ra topu, 43 makineli tüfek, 21 
mayn fırlatıcı makiıne, 48 bin 
merm~ 150 'bin şarjör ele geçiril
miştir. 

Londra 18 {A.A.) - B,B.C.: 

Almanlar Sınolcnsk yolu üorrin. 
de Mojaisk civarındaki sahayı 

tahliye ediyorlar. Leningrat kuv 

vetleri Alman mevzilerini tehdit ' 
edi;orlar. Bıu muvaffak olursa, 
Leningrat • Moskova arasında 

sefer lemin edilecütir. 
mevsimi baskısı dlt:.nda biraz gc.. l================
rilenıişlcrdi. Daha gerili)·ccek • 
ler mi! Yoksa ilkbahar gelinci • 
ye kadar bu cepheyi muhafaza 
<'decekler mi? Burası malum de. 
ğildir. 'Fakat obııraıfa dursalar da, 
biraz gerl!es~ler de Alınan • 

Rus harbinin tasfiyesi kolay ot. 
mıyacak ve dün olduğu gibi ya. 
rııı. her iki tarafa da ağır kayıp. 
!ara mal olacak gl.b! göıiinen bu 
harekat gel.ecek scneye intikal 
edecektir, 

Hoştt Gidecek En Makbul Hediyedir 
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1 Balkan Deniz . 
Harbini Nasıl Kaybetfık 
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"Demek A verof lmroz'da epey 
almı, ... ,, mühim yaralar Yoksa kompartimanımızda oturan Mister 

Fiiso'nua ta kendisi mi idi? 
Tomsıı n Ji.aiiJlDU.a. ll)'uklu,Jordu. ı 
Ve ben, g .ıuım kapalı, b.nlan 

-iHl.ı.ımfü. 
Boou söyk-<lll<trn ..onra uyukianu'Ya 

b<:ı\<dım. F""-at, 'l'oınsoı> bllı;blitün 
çileden çıkmıştı ... Daracık kl>ır.par. 

t.im1'nd.ı dolaıroo.k istiyor, ~ 
yeoenıiyordu. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA Mondroe limanına girip de Yu. 
nan donanmasını sancakla s•'liım
lıyaralr limanın rıhtım kenarında
ki i.skel<.'Sıne palamarla baglanan 
~lkenlide lş nJhayet bulunca 
Hayri bey yıkandı, giyindi, tayfa
lara ve k&ptan Andreas'a veda e
derek karaya ç'ktı .. 

-Bir haftaya kadar .. İn&iHZ ili\ 
taları, İtalyan mühendisleri a.. 
mir ışiı>i ""ir'atle başarırlar .. 

dücilmiyord ımı. 1 
~;g~r M .. :er K • .ıru' bııfını Hisso 

kopannlı§Sa, onu buraya, b.izım &om
partiman ıma.a Fllnn de hic şllpbe 
;yok lı:i k~d1. LAklıı ne kadar 
Wı tıaum yaca.il bır hale sirm.q, ne 
muvalfaJuyelli bir maki;yal yapımeU 
ki, ben onu tanıy~nadım. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
lultılMla rinde İ luııje alıaaM lir. Btt yerde pulla kvtubırı 1Srarla lsteylııla. 

ı 

Yokla ;yanımıza "adar iel<n ve lı:om. 
ııa..ıın-ımııda oturan ltöylli. Hisso
nun ta kendiaı miydi?. 

J:1er o ise, Khw'km kafııınru bizim 
kompartiınmda bı. 1kma1tla, bana •:J
ni zamanda da biıytik bir miijde ver. 
miş ohqo.rdu. Bunun manası •Nev-
1orktakl japon yur :taşJarunız bir 
lı:atli6mdan lı:urtııldular.> demekti. 

- H:cy gözü kör olası Jı.OJlü ... Her
den de geldi bızim loOmpa~anıını

zal 
Diye söylenip duruyordu. 
Tomson, bereket versin ki. bana: 
- Bu lfıe senin de benim lıadar 

"'1'88'uli,et hlssen vıtrl, 
Demem işti. Şaşkın !ıkla bftlı biç le 

hesaba katmJJ1ordu. Halbuki, onun 1e
rlnde b<m bir Amerikalı olsam ili< 
Jıatınma gelen ,ey Şu olurdu: 

lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: ]ı · ~:~~-.-.. ~.~---:~::·.·p:~ -'.''~: .. : .. -... · .. -

0 
... ·I .

1 

1 

Öd~· aılman para H1ukabılinde iput.ek verilen Beyoglunda Çukur ma.. . 
hl.\lleıruı .. Kalyonc; Kulluğu gokagında -i 128 - 188 yeni 166 - 188 sayılı 
lki kAglr evin dôrıı,. Uç hi '" ; açık arttırma l!e paraya cevrllmesine .karar 
verilrr.M;tir. 

Hududu: Şarkı .ı, Şımali 3, Gal'bl yol Cmubu 27 parseller ile mahdulhır. 

1158 numaralı t-Vin evsafı: Zfm•n kaı cepheden beş basannıkh merdh.·enle 
çıkıhr ı;;Pft kaoa'tlı deırıir kapıdan girilir ıemtr.l mermer bir taılıkta. bir oda 
ve zemini toprak \r;ı1yu,u havi bir avlu ve adi ocaklı harnp bir mutfak var. 
dır 

Limanda birçok küçük baJı.kçı 
kahveleri ve meyhanl'l-er vardı.. 
bunlardan en alımlı, çalımlısına 
giren Türk denizcisi orada da ymi 
ahbaplar peyda <>tmelı~ gecik.. 
medi .• 

Şimdi .seviaiyordıım. Fakat, Hine> 
bunlan ;yaptıysa, bona ufak bir '4aıet 
olaun -.nelı ~ı m.iydi?. 

.... 

<- Mister Klai'kı ·uüpbe 7ok iti bir 
jıopon öldürnı11şıtlr!> 

Evet, ben onun yer.inde olsaydım. 
vereceiim hüküm bundan başka bir 
~ olamaı.dı. 

Fai<al. onun -Aeı bunu dürüııımJ
ye wı değildi . 

Kend ı kendime du~ım üyordum; 

Asma Kat: Ufak bir ı;ofnd:ı lk.i oda bir helA arka lı.apıoı ve menllvenalh 
"Varda. 

Blrln<:i Kal: Bir ırofada iJu oda blrkllcr bir helô vardır. 

Kalk hfa bAdisesbıd<n ııoııra 
Tomsoıııım 117kusu kııçmış ol:ıcak ti. 
biraz sonra -karşm<la uyulıJnyıp du
rurke~ birden ba~ını kaldırdı. 

- Çok duamn olacak .. Si>! rahatsız 
edeccgimi biliyorum. 'iokohama! Fa
kat, müsaadenizle bir k.ç ıwfes Pıito 
lı;eceiim. 

- Kl<ırl<ın ölümü, ben.im de Nev
yorktan ayrıhııım tarihıne leaadil1 e
diyor. Acaba hilkılmet benim bu lllY- ı 
bul>etim<> bir man~ vennez mi?. 

Ve yine kendime kendııne: 

İkinci Kaıt: Birinci kalın ayni olup bu k-n lislllndeki terasa vardır. 
iıbu ev eski harap ve çok tamire muhtaçtır, 

ıee No. Evfıı Evsafı: Ceph«leıı bet baıamaitlı m~rmer merdivenle çıkı
br çift kanaUı demir kapıdan girilir zemini çlni bir taşlık ve zemin! toprak 
bir avluda bir hela ve adi oc:ıklı karanlık bir mutfak ve aralık vardır. 

A.ma Kat: Bir "'ofada bir rnerdivenattı var<tır, 

- Hay hay, .içebılininiz. Hiç ıe ra-
lılllllz olmanı. 

MW.ter Tomııon doğruldu. 
Purosıvıu yakb· 
- Biraz kestirdim galiba' 

- Hayır, diyordum, blılıle bir mıA-1 
na vermiş olsa bile, ben yalnıa brr ye
re gitreedlm ... Nevyorl<tan aynldıP,, 1 
daldluıdan l.Ulıann, Anıerll<a.ıun en 
ınaruf ve her hususla itimada de#fl' 
bir slo<'ma artisti le beraber bulunu
yorum. 

Birinci Kat: Btr sofada iki oda bir bela bir kller vardlt'. 
İlmm:l Kat: Birinci kaim aynidir, 
Umumi Ev.safı: İşbu gayrimtnlıuller kagir ile de tamamen 1am.l:re mub

la91ır. İkinci katları~ üstü kapalı ve anı-1 demir parmaklıkla ayrılmış ve 
zemini çimento döı;eli boydao boya lera saı;ı vardır. 

Elektrik tesisatı vardır ve iki ı.aı ahpptır. zemin kal.ın a>t kısmında 
bocJrum vardır. 

-Evet bir aaat kadar u;JU<lunuz. 
- Ya siz? 
- Ben de uyumııştı;nı. 

- O h:ılde sizi uyandırdıgıma mü.-

Ne de olsa bu duşurıceler ralı.atımı, 
huzurumu kaçırzyordu. Mister Klaı
kın ölilmil Aınerlknda çok fena akla. 
!er yaratacak, çok uzun süren d dl
kodulara •ehep olac>ktı. le•ssirbıl. Fakat. şu kc- ik baş Md;..e.sı 

nıyama bile ıtrdi. dalar d:ılmaz, rii. 
;yamda kend'ml el~ktriı< ııand !yasın
da buldum. 

Tomson Adeta ürperiyordu. 
Kendwne -icııbın<la tehdit edebil

mek maksadiy le- sordıµn 

- Yoltsa bu kesik ha§ blıdisesinde 
parmağlnız mı vıı.r?. 

Tomson ,.-erinden hoplıyarak kalJt.. 
ta: 

- Ne dl1onuıı. Yokobama? Ben ... 
Ben katıl olacak blr adam mıyım? Bu 

cinayeti ben na.,l ışliyebillrim?! Bu, 
bir cel!At işidir. Tabanca De bir bı

..,, öldürebUetttJmi tarzedlniz ... ~ 
kat, Klarkıo Jı.afasmı bir elma &ibl 
kesip koparmak. Hayır ... Ha;ııır ... BD-
111• .- bir ..ııAt yapabilir. 
Aramızda böyle bir kam• • 

ls tanbul Ziraat 
Komisyonundan : 

Bana geli.o<e, ben de <inema ı>riiııti 
ve Mister Vilsoııun yeğeni ile ıevf4lıyo
rwn .. Tomsan el;ni vicdanına koya. 
rak, benim hakkım1~1 -icabında- en 
kuvve\ll tebadeıte buhinabillr 

Ya Mister Hisoo71 
Eter bu iti <> yaptıysa, ~ek ki. 

blzim trene bineeeğimiz mralard::ı o, 
Vali Muavhılnln liınl bitinnJş ve ka.. 
fasını valizin içine koyım• bulıııw
;yordu. 

Demek ki, <> da bizim lrenimize blrı
ıniuti! 

İ,ıle,' bunu dUı;ıinurken içime del'lıı, 

ve can sıkıcı btr ,.nphe girdl: 
- Ya, NevJorkta Misler HissoJ'u L 

rarllır. buama.ı: tenaı-••• 

Mektebi Satınalma 

Malzerr.eai Müteahhide alt olmak tbıere nimıuneal veçhlle meJtteıılmiz için 
103 çift postal açık eksiltme ıle yaptırılacaktu, Nümuııe her ııün İstanbul Zira
at Müdür üli\ lı:alemlnd• görlilebilir. Dulltme 23/12/941 Salı gı\ı ü saat 14 de 
Bey' ğlu İstiklal caddesi 349 No. Liseler Mubasebecil.,:inde l<>pla;,an Jı.omlsyon
<i;ı yapılacaktır. Postalın muhammen bedeli 11.5 liradır f•tckJil<rin beUi 
gün ve saatten ene! Liseler Muhasebeciliği veınesine yatıraealtlan 88 lira 84 
kurut ilk teminat nıalrbu-ıu ile :yen.1 ,.-ıl Ticaret Odası vesliıtası ve 2490 sayılı 
kanunun tayin ~ıtlği diler vesilı:alula bırlilrle komisyona müra<aalları. 

<10811> 

BRONŞiTLER E il TRAI HAKll EKREM 

Mersahası: Her iki kısmın tarnaıru ııs metre ııııırablNıı oluP bundan arı.. 
da 6,5 metre murabbaı bir ma1ıal aıydınJıJrtır. 

Takdir <>lunan Kıymeti: Tamıı.mıoıa ehli vukuf 1.ara:fından hali haııT ra
yice ve civar alım satım fiallerine göre (5410) lira lııymM lakdlr olunmue., 
tur. Ve tamanu 40 liro icara mfitehamrojJdir. 

1 - İibu gayri menkıılün arttırma şaı1Damesi 17/12/941 t.:ırlh.lııden JUbm:en 
40/2836 N<>. De İst 4 cu İcra Dairesinin muayyen numarasında berkesin görebil
merıi için açıktır. 11:\n<la yazılı olanlardan fazla malllmat almak lstiyeoler, iılbu 
prinanıeye ve 40/2838 dosya numarasiyle memurlyetJmlze müracaat etmelidir. 

2--Arttırmaya. iştirak için yukarıda yazılı Jı.ıyoıelin yüzde 7.5 ğu niahetlnde 
~ veya milli bir bankanırı temlnat -ktubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotdı: sahibi alacakWarla dlier aWtadarlarm ve irtifak hakkı sahip
lerinin PYJCİ menkul üzerindeltl halı:larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialatını iebu ıl n tnrihjnden itibaren 15 gün tçl.n.de evrakı milsbitclertle btr
llkle memurlyeUmize bildirmeleri icap eder . .Altsl halde hakları tapu sJcllJ ile 
sabit olmadikça oat11 bedelinin pa;ylaşmastndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artbrmaya ifU ra)\.. edenler artbrma prlııamealni oJı:u• 
mU§ ve lüz\Jmlu maltlmab almıı ve bunları tamamen it.abu! etmlf ad ve itibar 
oJunurlar. 

ı - Gayrımenkul 8/1/942 tarihine musadif Salı günil saat 14ten 16 ya ka
dar İst. DCrduncü İcra. MeJlıuı:luiunda üç defa bairıldıkian sonra en çok arltıra
na !bale edilir. Ancak artıırma bedeli muhammen Joymetlo yüzde 75 ini bulmaz 
ııe;Ja aabe isU7enln •lacatma rilçham olan diler ala<>*blar bulunup ta becl'lll 

'INnlann bu pyrim-ul ile '"8>la edl1ınls •-- - .....,. 
~ en çolt arttıranın taaıılıUdtl baki kalmak Ozere arttırma 10 gün daha 

temdit edılerek 16/1/942 tarlhıne müsadit Cuma günü saat 14 ten 16 ya kador 
İsi. Dördüneü fora Memurluğu odasıuda arttırma bedeli satış lstiııenin alnca
ima rilçham olan dijrer alac:aklıların bu p;yrl menkul ile tıemln edllmif alacak
ları mect11uwıdan faz.laya c;ıkn1ak şart.iyJe~ m çok arttırana ihale edilir. 

t - Ga;yri mmıltul kendisine ihale olunan Jı.lmae derhal veya verilen müh
let içinde parııyı vermezı;e ihale kararı f .. holunarak kendisinden evvel "" ,,uı.
Bdt teJdtfte 'bulunan kimse anl'hnit olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hen1en "l gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en ç0k 
arthrana ihale edilir. İki ihale arasındaki farlt ve ıeçen günler için yüzde 5 ten 
hesap olunacak. fajz ve diler zararlar ayrıca hillt:me hacet JtaJmatsızın memurJ
;yetimlzce allcldan tahsil olunur. (Madde 1~3) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricindeolarak yalnız tapu ferağ barcını 7irml 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale 1r.aı"ar puJlannı vermiye mecburdur. 

Müterakim verıiler, tenvirat ve ıanzifat ve dellAliye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve rrıöterakim vnkll jcaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bede
lindf'n tenzil olunur. işbu gayri menkul }uk:ındn gösterilen tarih1e İst. 4 CÜ 

icra Memur.luğu oda ında işbu il.in \·e gösterilen arttınna d)8..r1.na1nesi dai~ 
sinde ııatılacaj'p ilin o!umır. &40/2836 

Cum hu riyet Mer k ez Ba nkası 

A KTiF 
lluaı 

Altın: Safi Klla,..,,. '/2.to5.3'/3 
Bank.not ........................... ••• •••. •· 
Ufaklık ..................... ·- ••• ••• - ••• ••• 

Oahilıİelıl Muhabirler; 

Türtt 1Jr811 •. • •• • • •• ••• ... ... . •• ••• • •••••••• 

Bariçtel<i Muhabirler: 

Altın: Safi Jı:lloııram 8.441,033 
• '\!tına taıwııı Jı.abiı oerl>est dGvlzltt ...... "• 
Dı&er döviiler ve Borçlu lı:J!rl.ıııl bakJ7elel -

lluiae Tahvilleri: 

....... eıll ......... .._.,. Uq&hll .,. ... "" 

K•nuınııı C - 1 lncı maddeleriae ..,,,._ 
ba&ine taratınclaD vlki tediı'at ... ... -... ... ... 

Seaetlat Ctiuuı: 

Tıcaıt &enettır ., .......... ••• ... ••• ., ...... . 

t:aham ve Tahvilat Cibdatu: 

(Il<'rubte edUm evrakı nalı:diyeoln 
A - (k~rıılıll eoham ve tabvi1't (IUbarl 

kı;Jm~Ue) ........................ ••• ••• 
B - Serbest e1bam 'Ve tab.UAt ........... , ••• 

Avaubır: 

AJtın ve döviz üzerine avam .............. . 
Tahvillt O.Zeri.ne avar.s .............. : ..... . 
H z1ne7e kısa vad~li a\•a.na ................. . 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna Sote açılan 
altın Kaflılıklı avans .................. ••• ••• 

Hissedarlar: ............................. . 
Mubte-iif: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

13 Blrlnclklnun 

LiılA LiılA 
1 

; 

1 

108.124.21!4.57 1 

13.225.886.50 
558.78UO 115.toe.192.87 

1 

' 
24UJ4.80 2'UlUO 

13.279.IWI ,90 
1 -.- : 

57.098.911.97 7o.a7UIU7 

Jll.7Q.583"" 

~c . r,•;_ lff.Rt.19'7,-i 
-· ! 

' i 
:ırı .40tl ,g 16.39 297.4Cll.tll.39. 

1 
1 
1 

' 
45.225.041.Dll 

. 
8.9911.454.71 114.321.fllll.M · 

4.895.54 1 

T.808.890,-
1 

117.500.GOOr j 16.313.885.54 . 

U00.000,- . 
14.904.135. 75 : 

Yekta 
Ull.85~.358.lll 

1941 Vaziyet i 

P A S i F 
Sermaye: ........................ ·•• 

bıtiyat ilçesi: 

Adi ve tevkallcle ... ••• ... ••• • ............... ••• 
HlJl'Usl .............................. ••• ..... . 

Tetlniildeki Baıılıaotlu: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ......... ··• .. . 
Kanwıun 6 - a incı maddelerine tevfiltan ba-
.ıne tarafından vlld ledlyat ........... · ..... . 

Denılıte edilen evrakı nakdi7e bakiyesi ... .. • 
Karşllıiı tamamen altın olarak il~veten teda-
vüle vazedilen ... ... .. . . .. ... .. . . .... · ...... 
Re<ıokont mulı:abll! llAvPten tedavüle vaze-
4lleıı ................ ,. ••. ... •.. ... . •.•..••• 

Hazine1e 7apılan altın .aırşüıklı avaruı mu
kabili 3902 N''· 11 konıuı mucibince i1Aveten 
ledaVOle vazedilen ......... ............ ••• ••• 

Mevduatı 

Türk Llrası ............... ••• ••• ... ··• ••• .. , 
Altın: San kllocram n7,1IO 

3850 No. ht ka:ıur:a göre haz.ineye ııçdan 
avans mukabili tevdi olunan altınınr: 

Safi klloıram 

Döviz Taabhüdatı: 

15.54U30 

Altına tahvili kabil dövizler ................. . 
DIİer ciövisler ve alacaltlı lı:lirlnı baki7elert 

Muhtelif: ............................. . 

LiılA 

7.822.0lD,ll 
8.000.000,-

168.748.583,-

l 2ı.7tı4.28f,--- ~--·--- -
136.984.2P7,-

17.llfl0.000,--

250.000.000,-

2!!_.!IOO noo.-··- --

86.304.317 .77 
1.233.782.03 

78.124.167,90 

~-

23 .855.817.48 

' 

Yek6n 

il 'l'-·= JMI tpihiadea i lilıarea:lsluıa&o u•ıli CJGı t Altlll ll:ııeriae Avuı fJ(ı S 

LlRA 
' 

11.000.000,-

i 

13.822.019,15 

i 

! 
1 

. . 

. 
5 ı 5.484.29' --

i 

' 
i 

87.538.099.80 1 

1 

78.124.187,90 1 

1 
: 

33.655.817 .48 . 

136.235.157.03 i 

1 

1 

1 

1 

1 
Hll.Ul.3$8.38 1 

18 1.ci kanun 1941 
18.00 

18 ()3 

19.00 
19.15 

Proııcrdm '\'e Mt'nıl~k.et Saat 
Aşan. 

Müzik~ }IÜEtf')'ni llicaz ve KUr-
dılihicrlt.kfı.r m3'kanıarından 
Şarkılar. 

Konuşma (D<rtl<•me Saati). 
Mımk: Çıgan Havaları (Pi.) 

19.30 Menıleket Saat AJ'arı ve Ajanaı 
Haberleri. 

19.45 Konuşma (Ulusal Ekononl'I ve 
AritJrma Kurumu Adına M.-
7on Meb'usu ve C. H. P, U
m.ani İdare Hey'eti rızasından 
Şevket Raşit Hırlıpo~lu). 

19.65 Halkevlerı FollıJor SaaU -
Çorum Geceol. 

20.15 Radyo Gaze...,si. 
20.45 Mözlk: Fasıl Heyeti. 
21.00 Ziraat Takvimi. 
:u.10 llüıik: Fasıl Heyet; Progra

mının Devamı. 
21.30 Konuşma (Ş:lr Saati). 
21.45 M\izlk: Radyo Senfooi Orkes

lr>01. (Şef: Dr. PrneotoriUB). · 
22.so Memleket Saaı A;rarı ve AJam 

Haberleri; Ziraat. :Esham -
Tahvilat, Kambıyo - Nukut 
Borsası (Fly~I). 

22.45 Müzik: Dans Müzlll (Pi). 
ll.55/23.00 Yarınki Pr-am ... 

kapanış. 
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B. KANUN 
41 

ziLKADI! 
j 29 

Yıl Hl Ay 1 Vaaatl 
VAKİ'i 

Ezı.nl 

8. Kinun 
S. D ıı: [l 

7 20 GOn .. 2 38 

1 
\211 Öllll 7 28 
14 30 lklndJ s 48 
16 42 Akıam 12 00 

Persemb 
18 21 Ytllı 1 39 
S33 j 1 il<l< 12 51 

Ekserısi kopuk ve ziığürt o
lan gemıci ve bal:kçılar, yenı ge. 
len tayfanın ııımal'ladığı bittr 
bardak şarapla ~abucak dostluk 
kurmuşlar, mu+ıtelif mevzular ü. 
7Alrinde Jroooşmıy ~ başlamışlardı. 

ikindiye doğru söz arasın<Ul Yu. 
nan donanınasınuı İmroz muha
rebesinden bahis açılmıştı.. Ave.. 

rofun yakasını kurtarışını dahi 
bir kahramanlık menkıbesi haline 
sokan bu adamlar A verofun yara. 

!arından bahsederken birbirlerile 
iddialara gir;şiyorlardı .. 

Birisi: 

- Türklerde iyi topçular varmış .. 
bu, Averofun aldığı yaralardan 
belli .. ben gözümle gördüm; bizim 
Amiralden başkası olsa bu ~ 
yi o cehennem sağnağuıdan :zor 
kırrtarı.rd ı .. 

Diyordu .• diğel' biri buna muka.. 
bele ediyor: 

- Haydi canuıı; ne ustalığı, bir 
talih üstünlüğünden ibaret olan 
İmroz muharebesini kaybetmiş sa. 
yılmayız .. hele şıu tamir işi bu haf
ta sonunda bir d fa nihayet bul. 
sun, bakalım büyuk AmH-alimiz 
lmrozdaki sıkıntının acısını Türk. 
Ierden nasıl bir intikamla çıkara. 
cağın1 görürsünüz' 
Cevabını wriyordu .. 
Hayri bey saf bir eda ile sordu: 

- Dem€>k Averof İrnrozda epey 
mühim yaralar aln,ış .. 

- Mühim de söz mü y~ .. öldü. 
JIÜcii yaralar .• fakat ne ehearml. 
,mı ver?. Gemi bugün eski şek. 

liden daha ala taımir ohınmuş bu. 
.luııuyor. 

- Tamir ne vaıkit nihayet bu. 
Itır acaba? 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttı rma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Balnrltöy Emrazı Akliye ve Aubl;ıı e Haslaneoi için 4000 metre ga.ı ldro
fil açık eksiltme.ve konulmuştur. 

ı - Ekslltıne 2U2.941 Ça""mba ıünü saat 15 d<I eatal<>ğlllllda Sıhhat 
~• İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaB uıda toplanan. komisyonda yapı.. 
Jacaktır. 

2 - Mulıammen flat beher metre gaz ldrofll lıçiJ> 22.5 kuruştur. 
3 - Muvakkat te:'lıınat 8'1 lira 50.ltunıftur. 
4 - İatekliler ~rtnameslni çalışmegilnlerınde komls;Jonda ıarebilirler. 
5 - lsıekliler 1941 yılı Ticıı.ret Odası vesiltasjyle 2490 say>lı kamında 

yazlı vesikalar ile bn lşc yeter ınuvaltk ;;ıt teminat ınakbuz veya ba1*a mek-
tubu ile birlikte belli gün ve saatle lı:omhyooa gelmeleri. «1070tl> 

Aylık Tramvay Kartları 
1 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet- 1 

meleri Umum Müdürlüğünden: 
Ay ba11 tatil fiinlerine tesadiif eUlgioden a7lık .kart alacak ııayııı ;yolcu

lanı bir fotoğrafla 22 BirincikAnuıı 1941 Paıortcsi güniinden ltibarnı G ... 
latada Tramve.v hareket dair.,.lne mUr~tları, «11203• 

lleılet llemiryoHarı ve limanları işletme U. idaresi llinları 
Taıe ve yaş meyva ve sebze naSll;yatına mabsus D. D./240 No, lu tarife 

cieği.ştirilmiıtir. . 
Yeni tarifenin tatbikına 15/119•2 tarihinde bn~laaıacal< ve bu tari.Men 

:tıbaren portakal ve em•ali naltllyatına mahsus olan D. D/228 No. lu tarlte 
!Agvedilecektl r. 

Portakal ve emsall maddeler miltlarıa.nna liire yeni tarifenin muhtelit 
ücretlerinden istifade edecektir. 

Pazla tatsi!At 1çin ı.taa;roalara. mO- edilmelidir. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa
tınalma Komisyonundan: 

ı - Tabaffuzhanelerirıılz llaiy.. için açılı: eksiltme ile llerkeılınlme. 
ki nümuoefrlne göre c50, adet som,-aJı demir karyola alınacaktır. Tahmin be. 
deli beherinin •33, liradan umumunun tutarı «1650, liradır. 

2 - 18/12/941 tarihinde açılan elı:slltrneye talip zuhur elmedlilnden mll
nakasa 27/12/941 Cumarteai günü saat !0,30 da Galatada Karaml*8fa Pap 
•okağı.rıda me'Zkür merk•• satırı alma Jro misyonunda yapılacaltbr. 

3 - Bu j,şe ait şart.name merkedmi2 levazımından parasız alınlr. 
4 - Teminatı muv~kknte miktarı «.123> lira t75> kuruft.ur. 
5 - Bu ekslltmeye glreeeklerin 941 senesi Tk>"ret Odası veoikalıınal löo-

termeleri şarıtır, «11113, 

Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüfünden: 
İmtihanla ve ı&lerecelı:leri llJaka le Pire takdir edilecek saatlikle tor

Mcı, sviyeci, bakır oorucu demir borucu, akümü!Atör tamircls1, motl!rcll, 
elektrikçi ve türbine! alınacaktır. 

Gidip ıeıme ;yol maarafları kendile rme ılt olmalı. üzere icap edm veoa
lkl:rle Gölctll< Ilelılz l'abrllı:alan Um um lllldOrllljilne mllracaat olunmaeı, 
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- Gemiyi halka gezdirlyor.llJ 
mi? 

- Tabii .. is~ız hep ııef9' 
ber bir defa dal>.ı gezeliııP- -: 
Awrofu hiç zh 0 rPt ~tımediıı!Jlll'1 

- Hayır.. Harpten az e'l'ff 
bir ken" Midilli açıklaıındaP ,
çerken şöyle uzaktan göı m~ 
tüm. Bir de bu s~bah bıira!~ 
dığımıız zaman Jımanda ~ 
dim. Hepsi ·bu kadar .. 

-- Öyle ise haydi gidip ift 
- Haydi .. 
Hayri Beyin ısmarladığı 

ka<k>h ~arabı daha yuvarrıy.ıı 
Limnıli balıkcılar hep birden ,. 

yaklandılar. Meyhaneden çık~ 
lar. Gillüşe, kıonuşa iııkıele~e ll"i, 
d'iler. Orada s;.h Le irtibat ve h• 
kıı Averofa götürmek t?:zere a 
belıımyen fleminin filikalarıııd" 
bir dolmuşa atladılar, SU.r'atle,.. 
verofa ~idiler. ._,_, 

Hayri Bey düşman g~ 
g&&ek İmroz muhll1'< besinde 
dığı yaraların mahallini, şeJııııııt 
hafızasına iyJce not etmeğe btl • 
zırlanmııştı. 

Averofıı.n tamirleri nfilıayet t;ıl 
mak üııereydi .. Binaenaleyh,~ 
hatkııııın gemiyi gezmesine _. 
ralJ.ikçe müsaade edilmiş:D. -Ol" 
mi gezenlere, lombar ağzıııc.la be" 
!iyen gemi mürettebatından' 1 • 
rlsi refakat ed• ·<ır, güve. ı 
1ar<"tkri. kı manda köpriisıİ ;), 
marııga)'l, g<"Zdiriyor, hcı· tarııifl' 
kendi bildıği kadar da izahat ~ 
riyordu. 

Halk Averofıın İmroe rııuJııı!"" 
besinde aldığı y;ıı aları ı1wıyreıl' 
gözden gtç;1iıken yara hakkıiıd' 
verilen izahatı dinliyordu. 

Hayri beyle arkad~Jan da,'.!: 
dilerini karşılıyan bir onbaŞW-: 
refakatinde gemiyi dolaşnuya lıfif" 
lad:lar.. ,,_.. 

Onb84jı aslen Golos'lu ve b ....... 
da gevezece bir adamdı .• çok ı:: 
nuşuyor, Averofun naml ~tıJI 
lmdığından başl~dıg. h 
durmadan siirdürüvordu. O'si 
verteyl gezerlerke~ onbaşı ıırlı1" 
n işaretle ilave etti: 

- Bu zırhlar çok .ı. J ndır •. ~ 
ha yirmi gün evvel İmrozda Oll
manlı donanmasile harbe ı,uıuşltl' 
ğumuz sırada ben güvertede ~· 
d~. bandıra postası tdtuy~~ 
Gözlerimle gördüm: İki bW';'j 
mermi tii şurada, baş tareti~ 
adım sağında güverteye düşıii~ 
Me'rmi}er galib.:ı 25 lil<tiler .. f. ıl 
ge,,..iye zeri'(' kadar tesirler~ 
madı. Güvertemiz üzeı krloe b ;ıJ. 
kestane dii~ırfü gibi bıı rrıet 
!erden hiç mütces•ir :.olmamı tı ,p 
Baş tareftR <'urd,.Kları z !il~ 

güverte korkuluğunn yasJar.•)'lt 

iyü:e aşağı sarkan onbaşı o :....v 
yanına çağımı.. işar('( panJlllı:; 
giin'rlenin ru ke .. mın yak P 

noktasını iş. ret etti. bu nail,! 
nın bir yam.' ik yeniden 1411""' 
gördüf:ü bovasının tazeli~ 
anlaşılıyordu. Onba~ı izahat 
di: 

Ayni harpte buraya da ~ 
bir isabet aldık. Zııh parça ifil' 
Fakat ancak parçahr bö!Jne 
varlarında kabartılar meydatlll '!1 
tirebik!iler., isabet çıvk mü~ ,,el" 
luyor .. harp sıras.r.d" ben gll:A 
tenin bu ıkısmır.dayd.m. Şu Y~ 
aldığımız sııadakı g• n nin ~ p. 
aklıma geldikçe hab tüy !eri!" .,ıı 
k~n .. di~en oluy?r. , c muııı;ş_,,u 
gurultu ve ne şıcidet lı biı ~ 
idi o?! Gemiyi batıyor zan~ 
tim.. .,,,,,a 

Onbaşının geve.z~iği ~ 
Hayri be)• ilk yara mahallirıi~ 
lerile görerek hMıza"'lna n IO" 
mişti .. fakat bu yara, YunaııJı_,,ıı 
lavumın söyledil!i gibi biiyiik!:!f~ 
topların isabetlerine ben~~ 
du .. hu yara ancak bi · on ~ 
luk veya on beslik arn ->1 Ş8' 
mermisinin meydana gctırecq· 

kildeydi .. 
mevnmı ~ 

1 
Şehir tiyat;.o.-
TEPEBA<ıı V~ 

, IUSi\UND~.,. ili 
Ba ak'8m aat 2.,,.... 
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