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n · RKESİN 
BİRLEŞTİGİ 

ı aıezyada iagl-
llzler gerıuyorlar 1 

Fin cephesinde : 
ı aesml İngiliz Milli Korunma Kanunundaki Mühim Tadilat 
1 Ataası Bildiriyor: B .. M 1. .,,6 •• l. l .. .. ••t k 

TEK NOKTA J AP 0 N 
R US L A R 1 

1 
ugun ec ıste ıv1. ustace ıyet e goruşu ece 

yeni, büyük ,Almanya, M ht ı·t E .. B S 
FAKAT TEK kuvvetleri 
ÜMİT VAR 60 kilo

bir taarruza ~Akdenız-: U e 1 ncumen U a-
başladılar! ;de yeni bir· bah Toplanarak Madde e in 

Bütün dünyanın •athı • 
nı kaplıyan bu harp u
zun aürecek. En a•aiiı 
tahmin yapanlar 10 yıl
dan bahae<liyodar. Bel
ki de insanlı ii ı gırtlak 
gırtlağa getiren harbin 
tasfiveai için bakika -
ten bu zamana ihtiyaç 
vardır. Fakat İnsanlık 
,,e taraflardan herhangi 
b ir i bu r.arpı,ma m üd • 
detine dayanabilecek mi? -

)'azan: ETEM i ZZET BENiCE 

Harbi n Avr11padJ ılk patlak, ....... 
dif:i giın Berlin!n ıldırım harbi. 
ne (Ü \'Cncinc ,.t" hu yiiıden ni. 
lı:lyd ık i l ıl it'indc hnrbin hi lC<"e. 
:,:ne inanmn!-iın n r:ı~n1cn İngiliılt\r 
ba in Çemberla ·rı olmoı ii u·rı-: 

- En az 1947 ~·~kadar siirı•t .. ·k ... 
Dedi. 

metre da
ha ilerledi 

hfvın~~ıı 
1

~a~eL-;-~~k~:ra ~ ha re ket 'Son u·· a ke es •. n •. eı· •. dı· 
Aıman ~ynakları o..'ephede 

1 
1 

ı· httıat yaı .ımakıa -0ı<1uııu- hazırlıyor' 

Hong Kong Üç ay
lık bir muhasaraya 
dayanmıya hazır! 

nıı ve bu h~r('kd!erJt.' hava 1 • M•ı A 
kuvvetlcırının diişmana ağır ı lı 
kay.plar Vtrdirdık crını bıl. Taarruz s Üvey c 

Müdafaanın ve halkın ihtiyacı olan 
her nevi maddeye ve yardımcı malzemeye 
hükumet değer fiatile el koyabilecek 

dirJTlC'ktedl!'lf'r Y 

Şiıııal<le Fınlan<lıya cep • kanalı istikametin-
he~ınde Rusların büyilk bir de yapılacakmış! 
taarruza başladd<J.arı öğre 

Garbi Pasifikte Ja mkn~ur 

ponlar genişliyen 1 iNGiliZ TEBLiGi 
cephelere dağıldı f • • 
_L<>~ra. 19 ~A.A.ı -A.sıkeri ıcıı.. ı Portekızın Ti-

.ıg: Roy~r aıansından 
Japo:'l ı!<:>rı lıaıc..ct nı durdur. ı J • • 

.;:: ıç n .Malcn·~nın •'mal, gar. mor auası nıçın 1 
t. •il<' makıneli b. likl<r e bcra. • / d•/ • ? 
ber taze kıt u!Jr gondcrılmcsı ışga e l mış 1 
muh~mcldı.. Bu kıt olar şıım<lı. 
:;e kadar ihtiyat olarak saKlandı. l 

<Devam.;_ 3 Jncu_ sahtr<'<lel 
1 
Portekiz Hükumeti bu I 

Flllplnde Vaziyet ' işgali tanımıyor t 
Londra 18 (AA) - Portckızın 

Japonlar iler-

Yunanist a na ve 
Romaya A lman El konulan maddeleri saklıyan, kaçıranlar 7 yıla kadarA hapis ve 10 

tayyaresi yollandı bin lira para cezasına ça rptırılacaklar. Mülkiye Amirleri 
Londra. 19 CAA.ı - ur.ıano,,ı A· 1 Mağaza, Samanlık, Anbar,Depo, Dükkan ve Evleri arayabilecekler 

l•n nın el plomatiK muh•bırlnln bıl- ' Ankara 19 'Telefonıa) Bıı. koyabıleook, b·-. '·rı d:i.edig" · g;. 

blr .ıarekete geçmek ~ın ıı.m •. ık y•XJc Millet Meclisı ın Adi.ye, 01d8 maddeleri• bı tevzi edecek ve s:ıta!:ı.leceklh • 
cfiJ:c! JJ.nc &öre AlrT'~ nların Akd .:de 1 ' u-< . .J.ö '"' 

yaptıkların• da.r bo.zı deliller elde Bütçe, M.ıl.ye, tktısa\ Dahılye, f il ı ı Bu kabı! maddel<'I' ve malzc>mc 
edilm!ıtır. A·:nanyada ve ba~ka yer- • S>hhat V-0 İçt:.mai Muavuıet En - D n tevz ıı.'ÇıD ye- d koyma kararından evv• d -

!erde Alman havn kuvvetlerinin tıu 1 cumenlerinden seçıle er aza. Dl bl Oli S kUrUI• tılmı bulunmaları dol.ıyıs 'e bu. 
ara k nerede bulundckla ıorul- elan müteşekkil muvakkat encu. lıınduklan yerlerden bı::;ka ver. 
nktadır Alınan tıııyyarelcrlnh:ı lr.ı!.. S ,. y (K I 8 SI a~ırıı~ 18fl 

(Deva.mı 3 uncu t .. ıede) nı.cn a.w=.•' argı ocac i nı \Devem , Uncu B:ıh.. ec:el 
h:ı..;ka lıgında dün geç Vakte K• - çak ilerledi 
dar çnl.ş;u.ık Mı:l'i Koru, ma kıı.-
Tıtınunun 14, 55 ve 65 ir:C! mad -
de.er.nde dc'f:.ş.klik yapan liıy:. 
h,ının muzak<res.".li b t rmiştir. 

•• 
Uç yaşında Alman ordu l arıııın Mo lrnvaya 

dayanınası karşı ında Ilrrlio yine 
ümitli idi. Bol'j<' \'İ k)iğin kıibe i 
yıkıldıktan sonra yapıl a<·ak bir 
sulh t:ınmızun un ınuv.n ffa ki ı c ... 
t ınden iiphc rılibıi~ordıı. Bunun 
i ~indir ki, B itler a' kukrin hata 

Tımor adasıoo lngıl • v•• mültc-
fik kıt alan hraı, mc.,;cleı:·ne ... a. 
;, olanı< Uzakşa•I< tcprakl.ırı 
devlet bür~u. aşai;ıdakı tcbl'ğı 

1 
lemiye muvaf- vnıyor 

·~!~·~~·na .kllflllık ""?>kovanın fak olamadı' J apon deııııza.tı ::ı(·m1'er nin 

Sovyet Tebliği 

Timoçenko 
ordusu Harko· 
fa yaklaşıyor! 

Encu ... ~n. bu <abalı eri< :ıden 
tı>plıı: ~rak m=· ta ve madde -
lcrıı tCJ<rar gozc"ln gcç,n:: t.fr 

Lıiy na, Mec~in buguııkü ruz
nam ınd< ycksn da •gelen ev. 
rak 1 _lesine k\ınu muştur. Tıoa. 

ret Ve.~ li Mümtaz Ökmcnın bu
gunkı.. uır~mi heyette soz olarak 
e. um• nelen geı n liythanın ruz· 
name~ e nhnmas:ıı. t kti! edece'!! 
anlaşılmaktadır. Haz olduğu c • 
hemmiyet ve müstace.iyct dola • 
v l'!lılc müstaceliyellC' müzakere • 
sın<' karar verılm\'.'\Sı çok mtrh • 
tcm<0;<lir. Llıyihada bulunan yeni 
ve mühım 1ıü1<1imlere göre hü • 
kıimel, haJk;n ve milli muda • 
hıanın ihtiyacı olan her l)('Vr 
ma e ve '.\'ardımeı ,ma!ıi&ıı<!-y 

dcger fiatını vermek surelılc el 

bir çocuk ya· 
narak öldü! 
Ödemişin Çot.anlar koyü:;c 

M<-bmet Ali Çim('ndağııı üç} o sır du ürulm"'>ınde .-rnr ed ıyor , '.\fo • ı • Por\ckize a .. Tmı-0r sahille~ı a • 
kovanın zaptının ortaya çıkara. Londı·a 19 (A.A) - B.B.C.: çığıııd,1 yaptıklar.ı faaliyetın hır Lond:·.ı 19 (A.A.) - Mosko • 
tafı siyasi ve rıı lıi ncticeycı har. , .,..u pın ada.arında Japonı.ır ka • t..::fıd't mabıyetı o1'l'las. ihtim;ı • vadn dun goce n~rcıt.kn oon tı:b.. 
hm kısalması balunımdan bu r uk rı.ıda ilerlemegı: muvaf!ak o"a •• 1.nc karşı bu :>roziy. J apon l:eca- lı{!dt Hus ask~rlcrin:n blit.in 
ümit baf:lamış bulunuyordu. Fa. maımşlardır. Dün en az 12 Japon vü.zunıren komınaik vr: adanın <'PplwlPrde düşmanla çarpıı;ına. 
kat, hesap yanıl dı; Japonya - A. (Devamı 3 ürıcU Sıılılfıdc) (Dev•;nı 3 uncu Sah•f«lc) (Devamı 3 Urı~ü Sahifede) 
ın~riko harb"' girdiler ve har p ---------- - - ---------------------------- --
' nya harbi oldu. ~imill lıaftil 
Ruzvelt olmak Uzrrc hemen he. 
men b Uhln düııl o milletlerini idıı. 
ro eden l id~rl l"rİn a 'rzından şunu 
i ş itiyoruz: 

HARP VAZİYE i 
il l .. k.-ı _ a r p en a2 on 1 sur~ce · tır. l 

~üny~milletle~'. ".'. gırUakgır l. Şark ce hesı•n e 17 
la~n grtıren ve hulun rıh an >aL ı 

lıını kn••khyan bu bnrlıin haki. ı bı· rı· ncı· A ma n· sefe rı· 
gün süren ı 

d n sonra •• ı kıtll"n on yıldan a~nğı bir zoman 
mesafesi i(indc ta<fiye edileme. 
mcsi en tabii bir hesap ıncvzuu.. 
dtır. Jihver ordu! rının lıiitün 

saldırııına ve yay ılı ~ına rağmen 
devler harbi henüz demokrasiler 
rcphesine göre başlamış bile sayı. 
laıııaz. Amerika daha sefcrbtrli. 
Cinin ve rcc'-'i:i nt t iet'lt"rİ hesapla. 
nıak, sanayiinl dü•enlenıek , ~i 
asayişin i n iz:ımlamo ..e harbi ne. 
rede, nas ıl yo pncağını pl ıi nlanıa 

i lcri İl <' mt"§g11ldür. Hazırlık dev. 
rin!n ne zaman b iteceği ve Aıne. 
riknn ın ne \'~kit taarruzi \ ' t" tcca. 
viizi vnz ı·rtc ge~creği belli hi le 
deği l dir. İng' ltere Li bya vc l113k 
doğu ili ni Okyanusu cephel<·rin. 
de horbi kabul et miş ol makla be. 
rahcr bu da heniiz bir başlanl{ıç. 
tan i ban•tı i r . İngi ltere dahi he. 
niiz eft•ı: l~rliğın i ta n1an1lan1a ve 
diinya harbi itin hnzırla nıııa , l eş. 
kilatlaıııııa devresi içi ndt'dir. ltnl
yaııl ardan <a ptrdilen Eri lrede 
h a rıı •anaYI İ vücudc get irilmek 
\'e hütlin V•kın ve Orta Şark sa. 
ba larının harp \'asıta , . ., nı alze. 

(Devam. 3 uncü Sab'rede) 

!veaıl 1 

ITelrlkamızl 

KARA KAPI 
CİNAYETİ 

1) Alman - S-Ovyet ccphesuıde· 
1813 seferinde Napolyonu ~ 

neral kış ve riit~i henuz kon. 
maınış olan • .. mekan. durdurdu. • 
Ve üstcJ.k büyıik bir heıımele 

uğrattı. 
1941 de Alma. • .:ırdularır. Mos. 

kova önünde genemi kış ve me. 
Jıan durdurdu. Fakat Aıman nr. 
duları hezimete uğramadı. Kendi 
ıhtlyarılc, bahara hazırlık ıı;in kış 
mev2.lerine _ tabiye suhasında kal. ' 
ınaK ~artile. çekilrnt'ktedir. Ara • 
dakı fark çok büyüktür. 

Mosk<ıvanın 6\J ku;upa veya hlç 
olmazsJ ih~la edilmesine ınt11ar 
edıliyurdu. Fakat bu olmad Tam 
bu sırada, tabiat hükümranı "mı 
birdenb •e gö terdi. Rund.ın en 
çok cani. vasıta olan insan ve ha.. 
yatı petrol olan motor 'ü vasıtalar 
zarar gördüler. Alman urdu-u çok 
bıi) iııt fedakar! klara kntlandı. 
Fakat, ilim ve fennın bu kadar 
terai<kısine rağmen, hayal, ce•z
ret, usuller ve teknik tabiatin çı. 
kardıgı man.aları tamamı 'e yok 

(Devam 3 ClncU Sah !ede) 

Gazino, Lokanta gibi 
y rlerde günde aza
mi 11 saat çalışılacak 1 

Her nevi İş y erlerinin azami 
çalışma müddeti yeni bir 

ile tesbit edildi • 
nızamname 

iktısaı Vekaleti i ş Dairesi Rcıs. 1 

!iği yenı bir nizamname ı le her 

rıe ,·i ı~ yederinın ça lı şma mud
dctlcrini tesbıt etrr :ştır 

Fransa - Ameri -
ka bir deniz 

1 

itilafı imzaladılar 
LondTa 19 (A.A.) - B.B.C .. 

V~ingtonda bey.ın l'di!digınc gö
l(' Mal'tinik ada·anndaıu Fra~··.z 
yüksek kç:"'tl r le Biri • · A
rrl~rıka htiki nre+; arat.ında cere .. 
yan E·df:"n mil2akC'rc1er netJc • 
•ir.dc bır de ~ tı ''ı ~kdcdi, -
m •ır. İtı "f · ;;kümler malüm 

d-e ise de bu r. ntakada FrJn • 
ız • Amerikan mcnf.ı, ller• ni uz. 

la•tırınağa matuitı..ı" 

6.000 çuval 
kaçak 

Un bulundu! 
'foprak MM uller; Otlsl, Ileie_;ye 

ve Ernrıiycı men1u .. laı1 braJ nd:ın t 
BeyoKlu, istanhu' rüı.et.;ıdek• b;:ı;La f· . 
nnlanla yapılan nl kontro de alt 1 
b~ ('uval kacak un bulw>n-:u ır. 

A T 
Pahalılığı ı 
Şehrimizde 27 yılde \ 

, dakı oğlu Hamzamn entarisi, an
nesi tara!ır.dan ocak başında b~. 
yıkandığı sırada ate§tcn sıçnyaı. 
kıvılcımla tutıışmu.,.., zavalh C(l.. 

cuk vücudunun b~zı yerlcr•nden 
yanmıştır. Hamza dün 1:' 1 mıi tıiı 
Yapılan truık\katt:ı had ren 'ı- tı 
b ü da.n !bar t olduğ a a''tJm, _ 
iti. 

geçim ne 
kadar pahalılaşmış? 

Tica ret ve Sanayi Odası tara. ı=======================:;;,,:::::: 
fından tesb!t olunduğuna göre beş 
kış dm ibaret <ırla halli bir aile, 
İstanbulda 1914 yı lında bır ayda 
ekmek, ı;u, yaş ve kuru ~clızclcrle 
kahve, mcyva, ~ü t ve yogurt ı çin ( 
421 kuruş 15 s:ıntılın harcarxen, 
bu scne yine ayn i miktarda avni 1 
madde leri sat n alabilmek için 
6412 kuruş 75 sa'.llim harcaması 
lazım gelmcktedır. Yükseliş ni&. 
beti yüzde 1522 dir 

Yine beş nüfuı;lu bır aile odun, 
su, kömür ve sabun içın ayni yıl. 
larda ayda yuz on dokuz k .. ruş 
harcarken, şi r.di bı.n bcş yüz d~i<
san yedi kı:.ruş lazımdır Yiiksdiş 
nisbCtı ~: 1331 dir. ' - .;- -

H y lide 
bir kurt 

r ldu! ı 
7 ay evvel vapurdan 
Adaya kaçan Kurt 
açlıktan hayvanlara 
musallat oluyordu! 
Dun aı<şam Heybeliad•da bir kurt 

vur muştu.. U( k b'r adada kurt 
naın1 buh.nur? Diyec~ıunu. H~dke.. 

y i a.n latalı nı: 

Bundn yedi i•Y ~adar evvt:!l Hur a
dan Ya lov.11 yoıuyla İ~tarıbu la. gel .. 

ırı ~ltte olan bir yolcu. v.opur Heybe
ha~aya uğrnd\ğı vo.kıt ctı$3,nya cı.k... 
mı.ş. ırk.1t berabennde getirmekte ol
duğu blr lı.urt yavrusunu kaçırml.G
tır Ya\ r mı !leybelinlo camlıltlıi
rı11 k3c rı ş, sık ormanJar ara!lndıı 
yaz g<'<' ...,,ışt: . 

(Dc\'ao:ıı 3 Uncıı rahlfed•l 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Uzak Doğuda 
Rus - Japon Harbi 
Mukadderdir! 

NIZAMEDDIN N ZIF 
Rusya t.tr.ıfından japooy..,.a ve j~ 1 

ponya tarafından Ruo,.oya harp llln 
e<ıllmem~ obrıa•:nı günün büyük bir 
surprl>I glbı gôr<.'nlel' ve hatt.i böyle 
bir halln deva;n edebılece#iru ...,,an. 
lnı var 

R""3'a ile ı8fl<ln.ra orasında bUiun. 
k 'ya.si mWıas.cbet oektmin ~vamı 
mUmkUn ımldti.? 

Biz, bt> •ki devletin b ıtıirlcllne 
harp ılan et.meınlş bu.:Jnmalaırını u.. 
mı.im- ıl bır bMloc, bııyreUe k • 
şı.lan c:ı.k bu \1'1ZJYet gıbj gorenlerd ... 
ç( na<fıgı >llZ > lbı ilk bal< Şia t.;b!i 
şartlar dayı:. n1 Jl · oldµğunu zan. 
n ttlrır ın ragmen anuyle ca.yrl 
tabıl oıdc c ko!ayiıkla ı•b;;l edilebl
.1<;c • olan bu halin d<.'Vam edem!. 
yecetme de inanmış buhm'1ırlardan12 

En yakın &ablli Çine beş bin mil u. 
z ki& ol.o::ı, en yakın tehdidi Şang. 

!ıayd:ın N:ınkın'dcn iki bin mil ölcdo 
ve en yıı.kıc .riyası hududu Cln kıyıla· 
1'Jnlo bin m•l Cenubunda bulunan $l.. 
mali Amerika Birleıik DevleUCTi lle 
i •J>OJlY•Y• h:ırb<' sok11ill sebepler. ja
:s:ıon im~lt.ıratorluju i!e- Rusya a ra
:;aıda normal nıUn~ebeJ lerfn devam 
cdemcmesln i zaruri k:Jlacak olan se
bepler ycınJn~a bir hayli m&J3;Um ad
dedilebilir . 

P""lf'k harbine inkı löp eden Pasl
fık !htıiUı Po""'lk Ok.Yanuauııun dal
ga lo tından doğmamıştır Pasifik harbi 
Ç!" h rbinln genişlem' oeklhıden l 
b>$ka bir ,ey deği ldir Ve Ç'in b:ı!ıls 
Jnıe'\: .. Ju olunra Rusyanın hatı ra 
ıetıneme lnc imkiln ve ih1 "'Dal t~ 

\ıVUT edllemez. Cjn daV'lSlnda., Şi .. 

rıdtan ti& 400 m. ly .. n . u ı uı tı 
koskoca d!,-ar Şnn."'ı A;r. a ve in 
Ci}tero markalı malların p zarı oln.raı. 
kullanılıyordu. 1904 Ru - ıapo 
harbuıden blraz evvel b ıy ve b 
harbi Japonyaom ndaı 
sonra 1avaş yavaş artan · ;-r;on 11i 

rasları, Çindekı ıenenı.llcr 

beler! esr.ı>sında Şirnall A 
İngtllereyl d~ ndürur g b 
&0nra 1932 de Şan;ıhııyd C 

hL!esınm bombardım.! ... 
Çin - J ıxm nı ·ha eb 
.cu b .. h~yn zara, 
bir f· ıl JW>D.ra ba '~ 
devam ed n oon (:m -

ı.e Ş:ıııgl ayı blltlln Is '" 
larınd n mahrum edivem: • 
Çin Amerika. ve İngiliz 

d"'
K 
MI. 

harb 

a t 
\rtıi 

ıstlh 

k etlen bir pazar ohn 1 ç kt 
clbl bu ikJ dt>vletin yarı resmJ ve hu. 
rusl kşekl<illlen tımıionda.ı lslisıru> 

mmt:d<alı>rı da 18'>0D lııtllAsl ile orla
daın kalkıverriıl.$İl. 

i,ıe bir müddet sarı:ra sıyası bit 
ıerıinlık ve nıhlıj>et ailihlı b>r !htılA! 
hallni alan ve Amerika ile İng ita< 
donanmalarına aiıT bir do rbe ile baı
lıyan Paclflk harbinin ekonorolk Se.. 
meli budur. 

Ne g~ılptir kı b:ı japor_ya. mod 
endfiatrl memleketi olan ve •ne! lstr 
isi 1 .ııtr:~n (Ok ılundarı, SıJIPl"'CX ıcti.c 
dan ve bu çoklı..lu karsıl.iyacak iptj. 

dal mııdde yoksın!uğuncL go, c in 
ıUynnıo kend<S! r>e en y k o ve-
rimli topraklarına eevim!'ş ol; j;.. 
ponya biraz Ş.mall Am •kar.• v 

\. azau: İ11giltt:rt:nin en n1aruf 
zabıta romanları nuıharrırle. 

rindt!n: l .ouis Thonıas 

Çe\· İrcu; İ . ~acit 

Her salırındu '"'> erao, deh. 
ş<t dolu olan ve okuy anları 

ba ından sonuna kadar nıe .. 
rokl n siirükliyecek bir e<er 

(Yarın bu tdrikanııı hak. 
kınd a d.ıha fazla tahililt ve. 
ı-eceğ iz.) 

Bu p.ojey.e gciıc gazıno, loı<an. 

ta, hnm:ım, tiyatro, sınema, beı . 
ber, pastane gibi i · yerlerinde her 
nevı müstahdem işçiler hergün 
aza mi on bir sa t çalış.ıcaklar 
!azla çahştmlarrııyacak lardır 

Bu kabil yerin halt~ t~tiline 
t!ıw def:. Iler iSe yari pazur gun-

!er i de açık bulunuyorlarsa h af tıı . 
1'k azami iş müdde ti yetmiş yedi, 
hafta tatiline tabi, yanı p:uar 
gü nleri kapalı iseler haftalık (ı. 

za.'ni ış müddet: altm-ı altı sanı 

olacaktır 

Sanayiden sayıla'\ Y<'rlerdcn 
cumartesi gıfnleri oğl~n soııra 
kapananlar da güııltik iı; mü<>deti 
dokuz saatı gcçmi~cektir. 

Bunlar pa-zal' gü., leri de ç.ılışı. 
y-0rlarsa ı-ıa.dr sn valnız sekiz s~. 

al •t ) p lacakt r. 

1 

l~---J 

1 n1o.ııl ArrserSta Biri v k Devletleri ile 
muttefı'l' hgiJ!renin karilSınd~ ja. 
ponyanın n t: ..... 1 P.C se. ioı.pony n n 
:ar sındp d3 R · yan mevkii odu 
Şı. alt AmenAt'.. Bırıeşlk Dcvle-P<.Tl 

ııe ingıltere, ddına ÇiJ.J den .en koca
IT' '1 kıt'anllı ıki bUy Jk ısıı ınarc·sı 

:e: Ş;;,ngha}da n~riteztk tir :nı ş 
olan b~r !trm:ıye harfl'!kt"lf C'inl oir 
taraf tan ham m -f1e e d<~ b. k• .. 
n -01 · n isti..sma.r edıyordu. dıgeı• tn.• 

btr pnn;n çok İııgiltereni y r "' •" 
b~-gilnkil hüviyetini elde eclcb!!r. < 
lan bir de\•letttr 

Pa .fik'Jn vemrlslz ve yarı :ne ht 
adalarında elı<-<11 b r talibsWite r. a~ 
kOm gibi durduğu günlerde Anl!K 

ak•on mil<!~h~les! Oe llİ>il od n l> 
devlet, b1 ırltnk\l \ı t'l raplannın rn "1t.: 

h :nk!-rlnder. btı . lan n :l:t :.ıs b.,ı 1 u Jı 
(De•am• 2 111ci Sahiie~ı 
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HALK FİLOZOFU 

"SIRAYA KONMUŞTUR,, j 
REŞAT FEYZi 

İki genç adam veya il.; genç 
ktı, Cni,·ersitcnin fı1an<a :zu
be~i-ndcıı :ı~·ni ı;iıııd"• !1tc1.nu ol .. 
n1u.!ıolardır. Birer i~ti<la ~'"lzı .. 
lorlar. Herhangi bir de\'ltt da. 
ire.sin" ınüracaat «!diyorlar: 

•Biz, ~u bah>i tahsil eyledik. 
tıu Vıi yapubHiriz. Bize llıtfL·n, 
şu 4;i ,-~rini7 .• 

İkisi d• bekliyor. Günler, 
lıaltalar, aylar.. onra, birine 
şu covap geliyor: 

•l>tidamz &ıraya konmuştur. 
)lünhal olunca ta) in edilec<>k. 
•ini'Z.o Ötekine su cc\:ıp geli. 
yor: 

gcur kızdan i .... titlası sıra)"a gir. 
rnış olan, btiyiik bir tc.e ~iir 

içinde .. heml'n illetti nrkaıJ~~,- ı 
na koşuyor: 

- Senin i.ı.liddn ıla :.ıraya 

konmu~ mu?. 
- ffa)ır ... 
- Ned~n~. 
- Beni l.a) İ'1 ettiler, ;~e bı~ 

tadını .• 
- Nıı•ıl olur, peki brniın İ'

tldamı neden sıroya ko1m11s.. 
lar, acaba7. 

- Ben, btidudan baıka, bazı 
tarudıklu 'a>Iı.ı.-ilc husmi 
n1e.ktı:pbr yaıdırdını, işimi 
takip tttird:.m. 

ı r-------------------------------------· "'\ 
j IMAHKEMELERDE HÜSE'ı~~u~~I!ÇET t ,Ucuz da 

ı maddele 
: ri satışı 

Karpuz gibi adam 
ıeçmek 

!~~f~r ~ .. ~~~~,~~h·;.t 1 
ılnn He fazla uğra;ır ("~·erc'l.P . .().. t 
nun eUnde yezıı c:ınm.1,. Lıtr J·ıt.ap ı:ı~r
dan• a;., {C "1e 1.H'Ofe!.or\inb.n, Y 7• 

d . .,. bir <"Ser ?.:i:ı~ . { 0'.J k,!., l.iında, 
ln.-ırtı yuz hnt!arırıı. daha um·ııni 
bir l~tUlrle, lll.Sanuı şekli. ve şerna .• ı
ni .nll.Zarı dıkka te ;;U.nıs. b..ır.!arın bi
~lmit-rıQC giJrC m.;,, ..... "' r \."Ct~.ror 

ll\' k lapt.an baı..ı. pa ~ lan, ıt.r ada· 
ıun Oıı..na da okudu. Sonra~ u7,Gn uı:an 
d~üm. Z.,1cğcr, bizUu ei!i.:.. daı·bı 

mescllcrun.tzin lı!:r ço'u \·e halle te-
1Altkiler:nln müh.m oıı· kısnn. b T ta
ktr !lir.: na:a;r.yc c:-t .. tu.bi. 1cltiefi 
tctkik net .... lerinı ihtiva edıyor• \J..1 
da.. bız.ın1 habt.'li.;""l\i:l YOA .. 

------------------·--.A..--~---~J 
"Ehli dil birbirini bilmemek 
insaf değil ... ,, tanıyacaksınız 

Vı.l.)' ~t")' ıu .. ...Va'Y eit tdıı.1 
Vay az14ı1n .. \";.y -.: r.1· \•ay seker 
p4ret'1. I3ak ar.ıd.ı.n e.e f.ad.:ır z.aT...ıa. 
g~·1, SL.~ heri litlnıya.;nadıntı ga.liha 

·,.1n:a. ben •ü görür gi.>rrurz. dahit 
yi.trUyUştınUzden tanıdım. 

- ıt~tkat, ben s.zı laıHy-.m.adıın . 

1 
- $öyle l>i. düşunı.in lla1ır~ıa-:YJ. 

hafızanızı roki~yın .. ~.!:ı.z.ye. c.zak 
mui'ye doğru irca& etkir edioJ,z: ırer 
l'lalde tahatttn" buy· ra<:ll'ksm'7.. 
-l>üştir.duu1 taşın<!· n. 1\la::.lye, ço 

cuklujumıı 'kadar bütün ceı;;ırd.:g.m. 
oa-ıt•iı gfu;un:un Oıı:ıe ı;et.rdi:!T! Yir .. -e 
1-"llyamadım_ 

- •Et~ı d.! biriJlr:ı'I 

n1z.. . .. Şoy:c-, dört ı~a-ıtlı • .s ... z İ.>CfllZll ı 

btr ı:ent~ıntz .. Jt.ı a 'hatırhyamadınu 
mı~. 

- Ywnhı.ınız \'<ti' ef'etıd.uu • Ben ııe 
M-ev~vih:U>st"e gittttıı omran'dt. oe 
ıre:-.::ın vardır.. K: gaz.el okururr. 
Nf" d<: Gi.::tı\.lr.uu ceredc oıiduğı:11u bı· f 
.t r .:n. Ya.o!t§lnız \'lr! ı 

- Srz, esk!dcn Evkaf ketebcş:nden ı' 
d9til mL id.inız 1 • 

- Hı yır! ~ikd~n ti~ret ,-a. 'la ı·d.tnı. , 
Ş~md:, on senedl.r <.1\tıık<•t k;jt..~.7im. 

1 
Bur4)'a da, da\aıanı:ıı.z.a. a ... r ·1erf g&:
n~:" Cı,er" geldir. ön .. l'iitr.dc. t:\·ka. 
fın en~liııe bi1e ugıaıruş cıdanı dej:._ 
Hın. 

Belediye şehrimizin 
altı semtinde büyük 
mağazalar açacak 
Şehrimizde .;ı~ m.a.J~ en ı;a. 

t~-;.r.d.ı 11rmm bır rol ayn.a.mak ü. 
>.erl lkled!)·e t.ırafııxlan htan. 
bul, Kadıkt;y, Ü>küdar, Bo.ğaıiçı, 
Adal.ıı· ve Bcyo,~lund.ı bıiytık 
ı-:-agaular acılmaı;ı icm telkilı: • 
lvr icra oıu,,'malı:te-dır 

'!3!1 mağazalarlil :ııçıbnasında 
Belediye koo]J<'r«tr!inın ön ol • 
ınası düı;üniflmeklectir, M~aza

fa:"da her lürlü g:da madd :eri 

Japon .. Amer ikan 
llarbl il r,ıs.ında vışt 

Yazaa : Ahmet Şülı:rü ESM~ 

İk: Fra 'Sad n ba!. ed.· )"r w: 
Buniarm b:r .. \' .. Fransa~ı. ııt.t• 
c:si de Dı:- Gaı.ıllc Fransası. Fakat 
Japonıa ılc Anglo-Suksoıı de" • 
!etlC'ri aras~' -:U\k~ muhar-cbc, vı .. 
~ınin de :l\J)•e ayrılab:ıtt:~in an• 

, latmı~lır: Bunların bıri A\'ru.pa 
\'e Afrikadaki V·~ı, ikinc·s> de 
lfzakdo~u.~aki V• ;.... Gerçek!ell 
böyle bir ayrılı.:. \"ı hüı<Ümct:
r. n yen harp kar~ı.ında a' ıt;• 

•Filıiıı sayılı lilıin tarihli e. 
miri" filim )ere tayin edildi. 
niz. Derhal miirııcnat ctlcrek 
İS4..• ba~la) ınız.• 

Biz de, hala, İ;tanbulda. 1ı .. 1k 
tram\·a~ a binerken sıra,ıru 

b"kksin .d'yoru'<. Fakat, ,,.. ı 

hep birden gözotnıeli> iz. 

ı.ı:e~clj~ bu ilını .~a ... b .. ~1a 15 ... re. boyu 
k ı:ıdaı:n !itned~. n( ·j J ~:..'"U aJ1.1-n 
,a:l !d.ır. Haibuk.i, l.ıı:. )"t'ni Uir haJ:: ..... 
k t ı u.;::r·1

• Halk d~llnde lJwıu i.fa<le 
\'C Ar9!1Ça söylenen darbın:e.;el pek 
eski 7anımtnra a1tt.:.:. ir..s::nın ıt0Zl I• 
<;Lk:, dud.a.kları sark.,.;, ou .. ıv.ı. 1.e.~iya 

de illet etmeım.ı.;t·· 

bilmeın:-ek 
ln:iif det;ı1 .. 

llerhalde lanıy:ı~aks.:nLZ anı.n~a. t.a
mm&k btemjyoısun.u.z. Yvk:..:•, .mk;,ı .. 
:ı:u rm var':' 

- Zor!o cit>ıfl y~. . 1"anıya · adım 
<*ndlm Hiç sizi veJ• size az in· 
çuıt bet.zır bı~.sin:. b.a,·aıunrta Cl•t'
aüğümü hatırla:nı.~·'>rum. 

- Ve mırı.elg rcı·p! Jn~n!ar ı;ııı • ya
c·at .. brmı.ş derler. ·)erler am na, bt.. 
k dar ber.zt·:negc de ~ri.;UU e~Jl:ez 

-· Dem.ek k! dognt rrı.;. N'ey;:e . . . 
'Pılüsaaden~~:P. nen ftı.-aya girece
iim . B~~e "en .,..al, m:oldt<"JT>.r ka
~.Je:r:nden b.r;ne g: d~ Öb\J.ru. ya
ouı:dııkl dı~~ bl adaı: a. 

.ucuza salılacak~:::__ / 

;Kurban Bayramı 

durum ıle n:e} dana gclm · ı.~ -
Juı:uyor. Afrıka V ,isı, Ar..:: o
Saksonlarla Ja;>onyu arasır.dJk• 
muharebede ·~.l.ıraftı• Fakııt L'
zak<bğu V ·,, an. Hınd.r,;ini, 
ayni mulıarebedn J1ponyar • ., as-

Bu iki g nç adamdan \'t)·a 

Ilır doktor nıaluılesinde ')-Öyle 
diynr: •Kndntların 1anbabnn ~ok 
lnirli geçer .. sonb:ıharı kış takip 
eıkr. Kışın, •açlar beyada_ır, yiiı 
buruşur •• 

Uoktoruıı t~rif ..-ttigi scnıbuh• rı 
pek tan.ınu) oruz. Kl'ndisinin son
lıalıara ~tii:iııi idrak ~drp kadın 
ı credc?, 
'lt\'ARRUP 

PROPAGA. 'DASl 

Tasarruf haftasıı da bir~<.k rek.. 
hm yapıyoruz. Fak-ıt, hir §Cyı tı. 

ııutıı~ oruz. Yat.anda !ara hitap 
ederken şu sarnh,ıti do ortaya 
ko~ mak lazımılm 
•- \'atando lar, size bitap etli. 

;,.·oruz nrr..ı1ıı:ı 1 kızım sana ~.>·Jliyo~ 
rum, gcliııiın, sen anla kabilinden, 
Lıı sıizlere dnha 1iyade kadınlar 
kuhk vermelidir.• 

A HMET RAUF 
TAVZlH 

Fıat Murakabe Komisyonu Reı.. 
s ~ın istifa cttiğı geçenlerde bir 
garetcde )'azılmış, bunun üzerıne 
de aıkad~ım:z Ahmet Rauf 11/ 
12/1941 tarihli gazetem zdo bu O. 
tunda •İmtihan hey' etleri. isimli 
b;r fıkra yazarak bu istilayı ll'ev. 
zuui>alıs c~-t• 

btanhul Valisi narr:ı."la B. Ah. 
met Kınık imzas;lc Ya i Muavı.. 
n nden aldığımız bir !ll4'ıdupta: 
•lo!anbul Valis.l nam;.na ri ·asct 
ettığim Fiat Murakabe Komisyo. 
nundan geçel'lerde istila ctbıgı_-.c 
dr ·r olan yazı tamamen asılsız. 
c ·r deniler:.k menuub:.115 ıst.fa 
h t'iyetle tekzip edilınektedır. 

( l ind Sahllede.11 Devam) 
<I.. Y'll<' bugünk.il h. un!anna i>orçlu
du 

Elbette öyledir, E~er Alljllo ':sen 
ı..;dah.:ılcsi. Japoı::ı.yaya n1 Jastr meJe. 

niyetin ufukla~ apmmış oLaydı 
merhum !r'lJc.ado Müts!l IIltü'nlt.-ı te
baasvn veba delit;e IJir başka has.. 
ti: •.k, V"e o dol delilse bakımsız!.ık kı
rıp gcçırlrtll. 

Modern japonya, iıııtıtercr.ln, Çin 
çi!tliıjinl R U3 tehli.kesınden korumak 
için 7an.ttığt btr jandat'ma devlettir. 
B <r jandarma deft!ot >iti hem ı: zak 
Şarkta muhtemel Rus eenişlem"""~' 
önıme ıeçet>il«ektir, hen1 de bu t~l 

Loıxtraya )"ülc olın.1ctaıı yapt\<aktır. 

Kore İmpaİ'atorlujunua ç6kınes:ı, 
ıoprakları:un japo..,.aya b:tı;:.-roası 

\•e •Port Arthure. ınÜôtıhkeın lima~ı .. 
nın Moskov.:ıd:an ,,lı:ıması ile b:1cn 
1904 - ıııo; r.a.; iaııon harbi yfizde 
ıel<sen İflC'\l terenin •e 7üzde yinnt A. 
m<ıritamn tasvibi ile ı:mıitm 1 bir 
baretettır. 

~b~ Maı;çury& •• Kore'ye dal 
budak r.almıış olan Rııs7ay1 Çın çifüi. 
gıııc mudah le edemeı bir !alo $Ok· 
uıa.k. 

Çu;im&'71 ka:wı:ı.n .iaııoıı dol13n.. 
mnsını.n wı>çuların 1 İııcil,iz\erln yetiş
tlnniş olduklara ve Baltık Ru• donan
n1asın ın Pasifilt'e ~ellnc.~ ka.dı.r ut .. 
ra..:tığ\ limanlarda 1'iimUt alamamak 
yuzü:ıden çektiji ııil<uıtt dileya ha1'!> 
brl!Wıo buı:Ua. =.oçhu\ d"J!ildir. ve 
unm.ıı~r-...ıır ıı:ı ! ?Ot - 190iı Rus -
Japon hal'blne nihayet •·eren muahe· 
de Şimali Amer · tc,praklarıwla im.. 
z .. \.ı.onU..jtlr ••e bu Sulh Kı>nteransr":"La 
b:..:zat Aı:nerK:a. Cı..ımh ırre!.:tt DA~!c~n-

1 k elml;Ur. 
1914-19l8 lıarbiııde japonyay. İn-

ı: .tere ile A.ııeı ~ bır ın!ıtteı ki 
1 cı ", ai~ gormem ıLde japonyanıu bu k 

d•vlele k>rtı duydugu i>•&Wıe:m ,, de
'~ e kadar devan• etau.ş o~duguna, 
ya. ı Tokyo'nun bu tin d05Uukt<ı:ı et
t1gı !stiladey: o ' .itlerde ı.aı öddet
n.ekte bulu!ll1l'ına blr delile . 

Fakat ceı;en UmJaıi Harp ıon 
da aylArea 'e yül•n:• devarı. etmif 
l)l.:ı.n konteransl;ır n \•e l.dli topL:ı.n-

sor i.uul.ı J poı sa. u;,.m"' • t .. 

Ayalckabı bo
yacıları fiatle- ; 

· r i arttırdılar ! 

E~ ... r: - 1 . • Ei.;.l.Un ıç.;.n ru.:.ıı 

le\ .ter y ı: t: ıya r. ıı.r um v "" A~
u aç.t.~ a.ia.ır. "l aptal o dulunu h.e., 
blL z. GOzlerı k· çille olu;sa an 
~oyle o:urmUJ.. .uuyıJk olur: 3, şf'y:.e 

otu. r.l1lf, X· ""'· ıoyle o ,ın;, ilAh .. . 

D ü n den itibaren 
ayakkabılar 7,5 

kuruşa boyanıyor 

Ayakkab' boyamlarınm. .boya 
\·c c.Ia f,.:ı .. lerinin arttıfimG.ın 

faklt kcrdi ri~ buna rı:,.:10 ·n 
1 

... .ıtJı, .nlerı y. e ~ kuruşa bo. ~, a.. , 
rak Li;.n c tikJcr:nd n $lk 0 \c•t, 1 
bul .. o:duk: r ı .· 'ık N' <- 1 
>el d.lncie itıbarc.. Bcyog'. • cır ... l 
t..Aieki bi.tür boyacı s2ı • ,Jc 
l:;tpnbul~n bır 1 m salc ... a ·ı bo- ı 
~ a ~:3tle ıni 5 kuruştan 7,5 kı:ru. 
şa çıkarmı~!ardır. Bunun tlZc.L illC 

ı .o par.ay2 lrnd:ır iskarpin boya. 
yan sı•:n a• boyacılar da 5 kuruşa 
'bD) aıı;ıya ba,l n lorl•-. 

lllfiıt tearrula 
I~ıt ! a1.ler ~ ne k 1ar pa -ıh 

o1du.ÇJ ına1um. He-ın c..c k dg.t .rolt.. 
0'...J, ne ue .. Fa:kat, bı. SC"" ..Ylr.e bir 
Ç<>k meıctep ldt:ı.uı yen-<lon baSJldı. 

~ 7ıl okulul.tn b~ k;taplar, bır 

sene ~· okutı.ılsa, hatt1: beş ı;e~• 
el.aha oku•uUa. no tlkar? .. Kıyaınct 
mi kopar. 

Ne olur, bu kibpbr ,c;:n sarf'et • 
ğtm.:.z kiğlt ve r:ıurekkebi sa· la ay
dtk. Tabii zam3tlla·ın a•dclin bek
&.eyi[!. o zaman. bugimdeu daha iyı

lerıru bassaydık. H;il;\, öyle bir t:a
k:.m işler yapıyl)ruz ki, ı..ınki. dünya 
gUl~tanch ·~ Taınaınen, ycp yenı bı.r 

Jıarp ekon ımı i tatbik -etmiye ır..ec

bu= artık. 

BURHAN CEV AT 

GÜNÜN 

IÇl"DEN 

Uzak Doğuda 
Rus-Japon harbi 

mukadderdir! 
Nizamettin Nazif 

! · ..i.">a, 1ladu:ı k i, ru.hl tet.k.Utl.cT, 
IJ" • ~k~ iln1''1 me·auu o!ın:ı&ıı çok 
e• ve\, hallun ıue\•zuu olu1.~. h.a.Ik. bu 
had~e \·e miişı.1ecı ... !er Uzc:ı1nje f ~
rint ouJde:rrıJı.), .fil '11, ..lC'Ce rna!wrı -a-.. 
rı loplan''l, tı!"a; :ı <koyrr,.ış. dıha düz .. 
ır.ın bir l:ıaClla '1ıie etmesıni IJil!l'.İş
tir. 

Zaten, pek. te müsbet bir J!:m sa
yı.lmcyan febc!e. ıad• :,,h )' ta son 
zamanlarda t"':üsbcl 1Lm pa.)·cs.ai ver .. 

~ · Ç ı :•ı, ~:t.J. ~ya g6re r.ıhı)· t 
tccrlı'ul Lir ılimdı:-. ı:ecrüb~ etflliytlr, 
l;iboratuar .. ,.a;r \"naire .. 

Iy amma, e~er, nıh. ya• Jmt Uzı.;~ 
t· "'deki çalı.ı;:uala.r bir z. d.ılu J.eıi 

ei t ;e. boı:c ı,;yle gc.-hr kt. i.Ş fale1h. .. 
ğa. n: .U' ,rJ1'.e . .reic; zaman kttl~1-
lcriD!. uf:r tlitla:ı me\'"Z1.1lara kadar 
uz..aıaca:ltht' Ruh )·atın her bransı Ly· 
te pek te kat'! hu;,ım.ler o Ja ko
yarnt:makla • • ıc~l.1, açıJ.;;.. ma\ t 
gözlii. b r au.:..r:' n a::;ıl Oiı· karırh.-ıcr ... 
de oldugc :ıu kart olarak söyliyc-bl'ir
mr.>a1iz? 

Fakat, yuz ifadele :nln :lJ.a'ttık:.ı. 
n m~r...:ılan bilmek, bü~ ınsau!:.k 
iç~ bı ".d~:.o. nr~k müteraXk~ hayat 
iç ı;.ek lu: m, ı bir "'Y Ç .. ı; .ü.. in .. 

"I bir garip o' rlar 1 l tı .;ı..ı: 

\·ardır; 

Kavun deı.ı- ki W>klı:r;a;run da an-
1.Jya71m, de~ 

Halbuk n:.lıiyalır bu mcı.·zuu ıle 
faz.la ugra n:ı.ı;, u1cınö1ıda.ı hlr ada.m. 
)taT.jl.Su\dıııkt in .. .ll bır ı~~c t ~ik et. 
tl ml, onun ne ı 1 oldui! ~ ci et"~
r n kaç p :ı a el~!r.i derhal ı:t nlıya. 
cakl:r., 

nu, ff"ll bır fey" ~ d;.z'. 
ll•.: ıaı~c. rde bu i le L ,.r il':l. ute. 

hasss\ar yetL,ecek. \'C' bur..!ar, bvyÜ'k 
muesaesel.e:de yüksek mna;;lıırla ça
lıstml:c:ık, kerıdiler·n~. tıpkı karı:-uz 
gtb" d:ım sel":.. :;e .. e!>.tir 

R ~Aı> l7' -
T alebe Kantini 

Ün.:vcrsitede b-r ı1alc-be kan • 
tini• a~ılzııası brarlaşimlımı~ • 
tır. Bı:nu.ı yent talebe lokan 
tası b. nasında aç:lma>'l çok muılı
tt m.J.ciir. 

da ş~s!. ry;ıt~tinde ve C:n Türki.s .. 
tanının ınühlm b:r kısrr: rda r.ıhatÇ1l 
ycrtC3m~k tmkfinLll buldular. Kendi· 
\erine t.bi de.vle\lt!l' kurdular Ordu.. 
Jar yapt~lar '\'e f!.rsat bı.:ıldukca da yi
ne yayıldılar. c·n da\•as:nın bund;Jn 
sonraki .5afh;u;ı grttiJ.;;çe g:ui.pleştı. 
:r-.10 .. kn\•a Un.zan ı1'.H1 Çin hüklıruetir.e 
yardıı:ı ett . Böyle:Jkle Çin ordularını 
jaıp1Jrya sle ugraşhnn&ık ve kcndlııı 
yenl imLyazlar eld~ etmek isted:. Ba
xan da japonya He anlaşıp Ç:nc yar
dın~ı ke~ti. Bu lıii.discler kar.fiısında 
Ang:lu • S:aksonlar, bıı tüt·i.ı müttehit 
bir cepf.ıe: kuroı.mil.ddar. japonya ile 
ipi koparmak b:temiye.n İngiltere. A
m.crJcan ıncn!aatlerini feda ederek 
kend~ postunu kurtara.bilccegir.l u:r 
du. ı\ merika da zaman zaman İngili~ 
m"nfr11Ue:rinden teda!: ırl•klar yap.-ı
t:ık kend! 1$1erini yürütmek istedi. 
Ve ikisi ancak japonyc.71, Cinde "Rus
yt.yD k;ır ·ı kullruımak tulyasına ka
pı1dıkl:!rı zalT'.an bir lf"Şt:Jer. 

- Stt, cstdt..;t"n, Kuiekapı .. t;.daki 
Mevlevi Dergah:--~ ı;cl~.t" ,,:ıy
dl:ni:z1. Tt.io.kcler kdf)an.ı.nacL.t.ı evveJ ... 
Şöyle bcyll2, kar ~\u L,.~· te!'..ıutre::t: 
,·ard:. Ser.-..aa da dahU ol'Jr4umn. 
llJtl'\, b'..tgl!:r!k.u gıb: ha!ırlıycırı.un. 
Gayı:?-t güzel se-si.niı \. :ırd. h-lCS'!lc-:t 
de okurdunuı~ Dir gece ha.tti Göksuda 
saındalda da btılu,n-:uşt•.ık la, s:~ o git. 
z .. · s.e&-:niz.le enfei C ze!lu Olt\,Q"ara.k 
bl'Lı g~ v k·t!ere tc.:d.1r ddş..:;.c! et .. I 

- \'allahi o >"ahu . ·ranl:-ı1~ı:-. i~e- ı' 
n1.edı; dedı. Yarund;k. 

- Tabll tarum'1:, ıstemM. ya! do. 
dı.. Sw. bı\h!i, l<."kk~len, t.if.rbedl'tl aç-,. 
ı:n. Meyhaneden, rnesil'<'<l~ açsa1· 
uuı da bak, nasıl tamrd ı .. . 

Dükkancıl arın ve ce• 
leplerin hazırlığı arttı 

Kurban bayra .,.,, bu ayın W 
uncu gUnUdür. ılayraunın yak .. 
l~şma ı. mJnctsC<bet..le elb:se, ku .. 
:maş, ayakkabı, şeker, yemı~ sa. 
lan dül<'kiırılarla celepk·r!n faa -
lıy~: artmıştır. Şark vilayet:e • 
ı-~nden mühım .miklıınia !.-oyun 
yola çıkanlmıştır. İlk partı ön-ü
m[.izdek hafta v2pur'." iChr•m ze 
gelecektrr. Belediye R, -'!i~i kur. 
banlılk koyunların fıatlcrını tes
bit ederek kaym~kamlıklara teb. 
lıg edecektir. 

ml.;tiniz • O ~ama:ı yet gençlt. 

- ıraydi, gel, da.ha ;Jı.z: u davaya 1 

vakit tok; .şurad:ı biraz cL.ı.va ı'li.nh- J 
yrP!1. • 1 

İkı..<:.i berabr·r dava dı~~e1ne.k .ıt:rre-~ 1 
~":.~ l 'C_l' C'1Cl'c!f"J. b.~r "' k:tpU10< a.k 1 
k1:ı.labalı'-"l yararn~: iç~riye gtrdilel" 

1 114 bin lira ihtilas etmiş! 
Eski Gayrimübadiller Cemiyeti Veznedarı 

5 yı l , 10 ay hapse mahkum oldu 
Gayrııı:ı.bawllcr "'"ııiyetı vez.. 

nedan ike<"ı muhtelif taril•le~ e 
bazı defterlerO. talırifat yap~-

1 

nun lJpycktt"l 114,310 lira 52 k:u. 
ru~ ihtilas ettig sabıt göntl:rıiış .. 
tür. l\fahlı'me, ~aLk \'eznedan 5 
sc:ıe, 10 ay Hğır hapse, ihtıl:ıs ;;t. 

r&k, para mtktarını nolt. 3!" gr,,l.c. 
r~rek ve başka muhtf:lif şekiller. j 
de ıhtilastan r. aznun Mactt hak- ı 
Icna.ı k r;ı. \'erilm~tir. MaznU-

Gümrüklerdeki pamuklu 
mensucat çıkarılıyor 

Gıimrukkrde >bulunan va sı • 
nal elyaf il~ ınalılüt o!malarmdan 
dolayı i1hal oiunamıyan pamuk. 
1u l'.cns~cat·n b:r dc!aya ıma!h -
-sus ol'T!ak üız<re res'm hacikri 
ınd.t".lec k i.!Jıal olw:Jrhı,ll= eı 

brarlaşlırılmt?' ' r 

VaIU.in bu •abahki e>e dünkü 
teltifleri 

1.ig; pa • .ıy 1 öde~iye ,.e b:.ındaı1 

başka 114.310 l.ra, 52 lmrıo, da 
anır para cezası verm~ e """a:1küın 
etmiştir. 

Ticaret Vekaletine imtihan
sız müfettiş alınabilecek 

'I'ic~ret V<.'ki!Eği 1eftı.:, heyet. 
nüa:nnarr.rsıoo• d~ğişiklık ya • 
pılm~lır. Bu değiş?kEkk! me • 
murlaı-dan imtihun kaydi ve :•:ı.~ 
' adı. '1 kayıtlı olmak.sızın, altı 

y ~· b m · r.,w.ı, -e m· iet 

tLj mlihap .-e tayin olunabJe -
<:ektır. 

lstanbul adliyesine mübaıir 
alınacak 

istanbul mahkemc:er.ne '"' 
Adiıyeye •bın.r kuruş asli ma • 
~şla mu·b?. r alı rr.ak ltzcre i>lr 

ımt.han ...,. lm,,ıır. l.rrıtJilan <.<} ın 
22 incı gıimi şabahleyın saat 10,S 

lstanbul - Silivri ~oıeıine 
kaldırım da yapılacak 

Topkapı • Silıni ,~ıunun -bazı 
yert.criae tr<>tu.a: y~ıbıası ka
rarlaştırılm"itır. Bu i~ 70()() l:ra 
ı;arfaluna<:aktır. 

HABERLER 

ViLAYET e>e BELEDiYE: 
+ 1\.10.rakabc Kom:syor...ı d\.ın Vıl.a

:.-otte t.cplanrcıJ, ~erli kömüre kom;_ 
~ yeni narhı t!?Sbit e\~tir f 1a
z3r\ 'i günü fiat ilün edl~ecektir 

+ M\.ira~trıbe Ko1T.,;,syonu pit'ince ~ 
cl.nslerine göre narh koym ·JŞtlH' \"aii 
tasdik ettikten son:-a \ •. ·ik .~ ınacnk-
t ll'. 

MAARiF, tlNIVERSl'[E: 
* Üni\·ers!.t<!dl! k:u~·u!an he7et1 

E.-;a.:ı; teşklfntı >·~i te-:-ım~e g()(oe tan.. 
zim ede::~k raPor-'1u rvia.Jrd \'ek le
tıne gön<lcnnişCr 

TiCARET ve SANAY/: 
* Tice ret ve Sa.nayı Od..aJ;.uı1n ge .. 

çuun.e endeks nr: ~Orc beş nufuslulc 
l>ı.r ailenın 941 scn~>iıH'c ay<l,, 15,303 
karuı;ı 25 sı.ntim ş:;ıfclmesl icap ('l-
ınektedir. 

Vali ve Be!.etJyc R< ... ı B. Lulfi 
Kı r bu ~a.b .. !ı Brwof:lu kaza • 
sındıı.ki yol ı aatı faalıyctiıu 
,etk k cımi ·tir. Dün de Gaz.:. lıul. 
varma gi<krek !stimLik ,.,er.ni 
li!tkık etm~ ve faaliyete hız \'t!· 

rilmesı iç111 em:Xler \'Crır.-..t I'. d.a ıcr.ı o~unacaktır. + Tu.rk Alm.a:1 L. ·..,rel anl:ışrnası 
Talip olanların ay111 21 ınci t:ttbi.k.atır.d:ı tek fl:ıt usulu U.Zerinde 

M b 'I /' ti ' "k" bu- pıenstn ~nlaş~ yaplla.caktır. o ı ya ıa erı ı ı "ü:ıü ak$am. ma kadar Müddenı.. 
• / 1 a * Altın fiallcri ;ül:selmelı:lcd r. 

mıs i arttı. mumil~c mürac,!a.ı.t ctn1elcri icap Dan b:r altın 2790 kuro--lan t;altlmıs .. 

Mobilya levazımı plyasada (,'Ok 1 -:e:t:me:·:k:lf:d:•:r·===========ı:i:ıı:··============= 
32almıt; ,.e bundan dlc>layı ) ~nı ı ; 

mob:Iyalann fialı '.ki m:.Sli yük- E O E B J ROMAN No. 23 
.-;elm4tir. 

Harpj,cn evvel ol<iukça kulla. ç l d K d 
nışl. 73 • 80 lıraya kadar alman l l r a n a l n 
oır kanepe 'ki koltuktan mürek. 
1-ep hır ta-kıın 150 - 200 !ıra ara. Yazan: ETEM iZZET BENlCE 
s:ndadır. 

Yeni bir talim taburu binası 
infa edilecek 

- Sağ okun yanum Eh c ::m. 
de bıi~ L•ciü. Ana baba ba\:ra>< bfr 
bcn kaldım. 

- Hanımcfend, C\·de m i? 
- Yok oğlum. G!'Ce yatısına. 

kerı •ttifaktna ı::rm~ .r 
H!nı!•ç.ni \': Jap< )~ ın 

ıttıfak:r." g.r, <t.r Bu ;ııı •e • 
lıcb.ın an'a ,,,. ıç n l!.ndıcın:

nin '1akikat·r- ,,, : :1e pek az 1J :

;lişığı ltald~ğını ı;uz önüne getir • 
ıınck gere~tır Düny.mın I• cbir 
bölg~s rıde Amer.'.:a• ,.e hattıi 
!ngı'1 7 r:-Eı ı:ea 1eri'e Frans:t me::. 
faatlon Uzakd ı J ;ugu , ı · 
dar t lı. r.ııc p.ıralcl değiM r 

HaK•k&Ue \"işi hıikt: •. eti, ~..:r• 
hesiz Almanyarın baskısı ı:.,, l' " • 
diçiniyi Singapur'a a'ıhıak rr:~k· 
sadi!e bır basamak t htası c.'3•ak 
kullanmak ıçin J.ıp3nyaya t.rkC• 
diyordu. Bu mu._ •.erer. mudafaa 
anla~mas.nın u'hz...ı...1 \j.Zt:ınc pa• 

l 'zarlıg n içyüzu meydana çıktı. Ja· 
p()nya, Hindic;ıı i;c ~.>kcr çık.re'• 
Bu, Japonyaya .Si) a~ ı.e ona;· 
max fırsa!ın.. vcrdı. Ve Uzak JJ0' 
ğuc;aki in;:ilı strat('ıı duruına 
naukleşt;, Vııı ni Hindiçini hai<-
ındakı >i•zdc r tere·, l!'üda iaa 

m~kaveksinı iı~uı ·ken, b~~ıı 
b: diğino şüphe yoktar F .. k~1 

~öyle b:r sual sorulabılır: F get 
Vi§i Hindiçıniyi Japonyaya teJ• 

:ketmesı:yd., oru yalnız başına i>f· 
ru~ abillr mıyd ? İşt" bu öyl bıt 
sııaldir ki daha başka birçok Sil• 
al'er gibi, gcl.p harpten çdd1• 
:mek kararının ya.'llı~l·ğını beıır· 
tır. Fransa, rpt n ı;c ldikt<'11 

sonra, Almanya ılc bır işbir '~ 
politikası takip ctmiye kar,r ,-cr· 
dikten sonra, İngEtueye h3ıi· 
düşmanca bir durum aldıkl"-'l soP• 
ra, Alman müttcfikt oian J3pan• 
yanın tıizamıııa uyma): zorund3 

.Kaldıktan sonra~ ~üph-esiz, Hi:ııO."' 
çıni; i Japonlara bırakmak lıiZI~ 
geliyordu. Fakal llin<lıçini iç•~ 
Vişi tarafıııdan verılen karar ııa~· 
kır.da hüküm t·eriliı ken. y~Iı11ı 
bu karar.n \"erilmes~nde amıı o~r~ 
yakın sebepler değil. o SC'b<'plcr' 
doğ:ıran daha uzak sebepler de 
ilıbara alınınca. 17 Haziran kar~; 
tının ne derece yanlış olduğıı 'ı' 
defa daha meydana çıkar. 

sı~ · Fransanın yenı harp karş ... , 
daki durumu hulasa edilince; sOl 
kncbilccek söz iUdur; Vişi, eli~· 

f ~ş· den gelirse, Avrupada \'c A r .~ 
da bitaraf kalacaktır. JaponysVrı
mütlefiki olarak harbe giren J{ı 

ddf' dıç·:niye gelince; onun mulc3 . c 
rah Pasifik harbinin neticc•1;~ 
bağlı kalıyor. Ve gariptir I<! r 
memleketin kurtu luşu da d" 

manlannın değil, di>Stu olaıJl 11: 
ponyanın mağllıp olma.sına b3ı> 
ı' :. ,/ 

Üniversite talim ·taburunun 
halen bulunduğu bınanın talebe 
yurdıma tahsiııı ~dı>me.>i d<>la • 
yuıle talim taburu için \Jnıveıo • 
ü te bahçeo;'.nde y eniden bir b 'na 
; rn;ası kararlaştmlmı.ştır. B una 

ait proje \ 't! planlar tanııim olun.. 
muştur. 

Si.mdiki karılar da. kocalar da 
bir tuhaf. Pasa değil, r..2 de ol. 
salar hiç. Ne kocalar kocaiığı, ne 
!ıanımlar hanımlığı bHiyor. Hoı>
si aMk sacık. Altlarında şeytan 

arabası g~ce gündüz dolaşıyor • 
lar. Nerede o can'm kupalar, altı 
çifte sultaniy.~ler. Ah büyük h a
ru-ın başını kaldı r da bir şu hal
lere bale 

mı.safirliğe gitti. Ne yapsa n. pa. 
~anın ayrılıjtına dayan amıyor, 

·hiç böyl.., paşadan ayrt düşme • 
nüş. Hem daha rıc k.i, çocuk. 

(HALK SÜT~ 
siminde kendin! umduğu derecede 
kiırb bulıiıaymça İfin ı<'lı:ll değişti. 

1919 .le 19!2 antsın t1 r.cçı:'!l. ;·ıl!arı si
Uhlar- b:r; ı:: k """ devamlı ı, r ıtıl4 

bun 1on:c.u!Unll aramak gibt bır hul .. 
7a -i:MI<! ceç:ren eski d°"Uarının ve 
n:!.ı~te!i.kler;nln ık"#ine olarak b üyük 
stU:. pl!Jl.1· :·1 ~unnakla geçirdi. ve 
düşimdllğü darbf.;! umduğundan bi.i. 
,-Wt bir k:-Jdre,le ·nd~L 

Bö7lolik;o y ıllar geçtı. ve tllm al:ıl
larl baş1nn. celip Japooy:J)·a lo;:aı"!'ı tek 1,...,-.,=..,,,====-=--=== .... ,....,=~ I 

Bacı örümcekleri aldırttı. aşağı 
taşllı'!ı l!:lıdirdi , h!zmetçile nn oda.. 
sı.na girdi ot.uır<l u. Ke ndi.si cdar. 
buka• çalıyor, k.:zlara da şarkı 
söyletiyordu. 

- Paşa da hanımı ~ok dü.şu -
nüyor hacı. Bana b ilhassa •hanım 
nasıl, Jyi mı, zayı f mı dei;il mi! 
gör, öı:"!l<n diye ter..bi h e1.li. 

- Tabii yavrum. Ay.ali. 

Daktilo da bilen lue meıll1111 

ırenç bir lıu iı arıyor 
1Jıt'ı 

Dos7a işleriııe vU:ıf. daktilo b ~ti" 
lise mezunu bir geııç kız resmi "' j; 
suıl müeAaelerde İ4 aum;ıl<lıl~ 
ı:tıhiplerlnin gaıelemiz Halk .?" 
vasıtasiyle ~Naôırr-. isruıne J:>ildı:· 

Bu sırada gen«1Uer muha rebel eri 
ile blr htıyli yoru?tr.tq olan Cinde. ye-
ol '.R( \) rda. y•i te1 \itkı.~ ir:e uycun 
b'r tah• bu!muş ve 1023 ite 1930 ara
s~a Çhtin en ba~!a gelerı 1'~kltni 
halini :ı!.zra.itL. 

iııa:ıltcre !~ ı\nı..crika. \'(! İaıt.~tt~ 
n.i;ı A;-n,paclak, müttel.kler~ Çir.e 
r.ıptıJtlan bütün müzaheret vldlcr~ne 
rz#rr..en., bc!kl japor.y Btrs nüfwunu . 
ortad,n kold-robıhr llm'd· ile j pon 
• .-·ıet1nl önlemcl< istemedıler. ı::~er 
önlemek f tem.iş ol:;:ı.lardı bu dava,.t 
b:ışanob 1~;leı- yd" Allah _,ı ir 
Ye bcid•L ler. Fok .t Çin ' t ar blı
yük ve enzk'~dı kl tJmu!an ka ıictş:na 
bit tulu olama ç. ~ oo~frı' bor 
lur-afına yapışan J po! ~·i-. A\·rupooın ı 

bütün temen Ilcri·'e ı-ağ'ır.tn R'.:~ya .. 
~~"1 ke~lrdiği. tar fa g t rıeı. • \'c g -

g bi gO;iıktugu 7ZT ~tın...J cf.'.l. umlt-
1er boş:ı çtl;.tı. Ru.;0ya. ile j:ıpor.yo.. ne. 
Lede k.l. şıl .. -ştıl::.rs:J •'h 1. • ı l;ıtt!. 

Rıdar, Mançc 7.d ·!t :rrruryob ·m· 
t yazlarını blle s:ı.:<naJtta ttreddut et. I 
n ı'er. Buru. rn:.ıkıbn de Ooş !\Ion

J::..ılyıJ. ile İ i\to"'!!'! ' .1 ;!!ın b:ı· kum~ 

ceıı.*te _. ınoak kararını \•erdikleri 
&Un. Avrupa buhranı çıktı. 

Çe-mberil)"inl U1ünihe tıôndermi~ o· 
lan sebep Uzak Şark .ıe ralıat rahat 
uğra.pbilmek O:H'ZLliUydu.. Buna ra~ 
snen Avrupa. hari:>iniıı önüne ıccilt
mcmesi. İngiltere ile Amerikayı i•
ponya7a kur yapını11. ıev:.:.eui.. .ltu
nihten ~"'"'el birinci pLlna ~ldıkları 
Çin meselesini, ... \vrupa harbi başla. 
71nca ikınd plana aldılar. Yani ja.

pony:ıyı ezdiklPn sonra A1rn.Jnyanın 
kariiı:ına ç-ıkma'.t tasavvurunıJ. terke .. 
dtp Almaııya ile kozu po.y!a}tıktcln 
EOnra j:oponya.nın kar;uı:ı.a çıkrıak 

k:ırarınt \'erdiler. 
Bugür. bu kararın a t.;.ıhakkuk ede

memek kaderine n1abJc:ÜOl otdu&u.nu 
"·e Anglo-Sa.ksonlarm Uz~lt Şark dava. 

111 Avrupa dava:s.l ıle o:rIJt+~ h..ı.1 -

letn c-k rr:evk 'ne... l>:.ıluodlJ:kları!'"'ı 
görJyorı.ı.ı, :ıcab:ı l>Oyle bir ,·azfyette 
RU:Sya Avrup3 haı·bi müttefiklerJnı 

A:.ya h~ bi;-ıde va!nıı: b r3.kabilirter 
tni?. Hayv. 

Bugün, Jponyanın m;ığlüp 
sı Rıt:ye.nıu en bfiyfik. da\~a-sı 
ıw:. z .rJ. j :.ıponya ıle u~. ..,m 

edl!a-.e. 
olnuş-
13 de. 

va.m edecek bir İngihere ile bir Şi· 
maU Anı.er~ı1da.n Rus7& !azl.1 bir me. 
det umama~. 

Ru.~ya japoıı adala*1.a en. yakırı 

ü:s!ere S3hip olan. tlevlettir. Vil!idivoi-o 

tok yolu ·ktııpandıktan seınra bıt de\~ .. 
letı.n h~j111tl mcnf:ı~t:eri. önum.ilzdekl 
llk.bah:ııt.ı kada.r, jnpanyaoın 'zoırar

s1:z• 1aşlırılmasınd1d1r. Bu ise, an_ 
calı:, kendisınde olmıyan imkanl.rı A· 
merikadan !.ıed.h:ren Rıısyaıun, elin .. 
de oloa.n ımlciı.1lard.ln AmerikJYl isti... ı 
f9de ettirmes~ He ka.LıUdir. Ru..v-a ~.n 
Çin da\'aıi ik.ııci 1>ıiına geçmi.ştir nu. 
günkU Rusyayı. kolayhkta ktıvvl'tf.e-n .. 
dirmek i('in 1\fı_l~t\:vva, Çindcki. bütün 
mentaallcrinf dah! feda ~ebili!". KaL. 
dı ki P;.;~rtk'tcn tf'.ağlüp ttkacak bic 
japon.ya, Cinden eksilecok; olan Uir ra.. 
kip demektir 

t'nutma.m.a.hdır ki. Ru~ya, Ç!cde A
mi.!r~ka ve İngiltere ile orrıikte bu .. 
lunmayı jaoponya ıle blrl.ıkte bıı"umn.ı .. 
ya tercih rn~vkiir..dedlr 

Binaenaleyh, bugt.:nkü \""azivet an
zk·L.:. j;.ponyantn Ru.'iyaya ya.but 
Rıısyanın j:rpooyaya lli!i .-ıa ~p halm.i 
llhn et.nıesı 11zak C:.eı.!Udir. 

- Tak.. tak.. tak ... 
Sokak tarafuı.cfaki kapı vurul

du. 
- Haydi kız, nefer 

!ur. Git kapıyı aç ... 
- Peki bacı. 

uyumuş -

Hizmetç; kız koşa koşa mcrdı. 
\rcnleri indi, yine koşa k~a m-er. 
di\'cnleri çıktı geld:: 

- Bacı, Nec~t Bey gelıyor. 
- Ya. buyurou!ar, Haydi Gül. 

seren sen, Necdet Beyi yukanya 
al. Selamlık larafına. 
Gülııercn'n arkasından 1,.'(>tıchsi 

de çıktı. İhtiyarlıktan sendeler 
gibi iki tarafına yalpa vuruyor. 
du. 

Necdet, neş'clı yukarı çıktı, 

ı:sk.i odasına alındı. Kalpağın, bir 
l·arafa, mc\·:ni ~ıı· tarafa atlı ve 
hor.en sordu: 

- E d~d,, ne .11emdcS:niz7 Pa
şanın hepinize sdamt ''ar. 

- Masallah odam oldoı;u gibi 
duruyor." He~ey yerli yerinde, 
bunlar hep seni'1 gayrrt n. 

- ........ . 
Bırkaç dak'.ka hıç soDıı.tma 

-lı~~ r Nt•cdet kcnd: k,ndiııe dal. 
<iı. Ba:ı da boynu kırık. esne 
m1)ğc- başladı. 

- Dadı uykuıı geldi. Rahat • 
~ız olma. Bari g.ıt yat. 

Arap bir sual ci~ha sordll: 
- Ua. Unı>ttum y"vru . Pa~a 

ne zaman gcl~yor" 
- Bdli &ğli amma. Yak·n. 
- İnşallah yawum, ı.nşallah. 

Ar' ık andık. Körolası bu muha· 
"ebe de bitmedı Bari iyiyiz ya? 

- Qoo .. Mükemmel! .. 
- Allah VCl'ıi•n Allah_ ÜöOh-

O<>oh .. Cenabı 1 ;,k "lüsiiimaıı -
!arla be "bcnlir. 
- ......... . 
.. .. .. . . ........ . 

(Dtnmı vae I 

lcri rica olun:..ı.c. /1 
Dikiş yurdundan diplof1111 

genç bir lu% i, arıyor ,. 
Dil<l' Yur<lundr.;ı lyl dereced• 1 

lomalı tıftlÇ i>lr aile kıı.ıyıın. 6 ~ıı
yıldır evimde dikiş diket'\.•k h·i. r 
m ltazamyornın. Şimdi; bir ili ,ıf 
ça.lışınak ırzu.ıundaytı 1 Ttttut'>C · ,..:1• 
dlki..'Si iyi b~r cl .narı ~1t:.." c:ı !lıl'" 
rr.uht-erem te1"Z h:.ı .e \·e atö11t' 53 rı1" 
tcrin!n Son Telırat H•ll< ş,ıı:r. 
a l{. ye yaz111alaruı. ı'.c" cc1ert .... ,; . p • 

NOT: Ha,;c SlıtULuıı.ı guı ;,ıs 
vcrııu:, ış a ar .. ~ "",.-;1"1··pl.ırı " ,. • 
olarak neşrolunu1· Ayn ıııD"~ d-

1 

rr.ektupl r gel. sı.rn!;yle ve l> ır 
'l!!~rr~ iki, üç <]eı:ı tckrı."' edi 

Ji \ 
Gelen .İ.i \'Cırr c mek! _pi. r: ... , -11 1 ... , -ı~ p· 1 

B. H., Di.y.ın 11 T Ş nıt •''" t ıl ,v 
mektup celm4t!r l.Ülftn ""r1" ,. 

•nrn ıı .. ık Sütunu n~u 11 

dt::ın eldırrnnnıı reercudtn'. 



Uzakşarkta harp vazi • 
yeti - General Vavel 
neler söylüyor? - Mu
solini'nin :beyanatı 
Şark cephesinde. 

~ - SON T l:: L G RAF- ı ':I ı nci KA T • nıtı 

TA S İ Sinemasında 
Bugün Matin ıerd n 

ifa rı kn lar orti t, 

' (liu yı:ı.zının meunıerı l"WCWt.ltl 

Alan.sı bQltenlcriPden alınm~;hT) 

1 
Telhi• eden: A. ŞEKIB 

t!ZAKŞARKTA VAZİYET . 

Japon tayyare- ; 
l /eri Yeni Gine 1 

adasına hücum 
ettiler! 

tıkları hücumlar İta~yan kuvvet
leri tarafından pii;kiirtülmüştür. 
Sovy-ct'er bu hücumları uzaktan 

1 
~:L.: .. :rd~,~~"'? .. v1.n .. ku\0 \rt1erle ;-·ap. 
maktarlırıa~ 

CHARLES LAUGHTON'ın 
'.'iOTR O,\nI'ın KA. 'EU RIJ filıuiııdcn onr:ı oyıı.:ıdıı:ı 

Tİ.'I:K(,'L SÖZLÜ Bl'Y°CK ~IACLRı\ l·İL!\Iİ 

Japon ka} nak!ar:nu göre, ,.A,. -

rr.crıkalı , •. :ııı Ha.,,.ay'<la 1 z•rhL. 
2 kı m·:ııörü halmış, 2 zırhlı ''e 
2 kruvazor de .ıı;ır hasara ugra. 
Ulti~ır. !lava\· u. .. a~d.rına ;·.ı.pılan 

iıava ''" de .. .z ıaa~ruzlarındıa Jiı. 
ponhır ılı~., A u nızı:tıları• ku:-
1aıımı brdı• L nlardan b:r~ 
Amerika.;.; Ar <Ouo harp gemis'. 
ne lıır .ıbct .:aycletmişlır. Bu 
dcnizatt ı::ır: bJ. ,.a .• 1 .. ~~1arc -
beden soru .ı ooıımcnıı,,+ rclir Bu 
rr.uharebcde lııç\ı;,ı· Japon geoınıs: 
lı•lrtınm · v ha ara ugrama • 
ır~lır. 

Lw:ün ada:.;ı s mal sah ~ ndc 
Appan•' <) kara q ~ıkarı 'an 1 a. 
pon kıh \Etle,, o r Amcrik .. n us. 
cürrü t~g.ı~ t?tl lo.lı.~. sonra cenu;ba 
~ru i ~ ~'" ktrd;r. &ışka bit 
.lıı.por k?lu Amcrikııiolarııı garp 
s:ı.nilın<l < mukav""n"' 1' k:r • 
ına-k L U, A\'.ni a:lı ... .ın ce -
r ıp balı. ınde Lo P• de k.ır.ıya 
~ karılıın Ja· c:-ı kır."l'Ct.~. de 
ş.mıı isl:ltıı .. dir.dc '1erlcreek • 
td r. Hon .K " 'u.ı l•pon km· • 
' tlcri ta.ırruı:! rına cıcvam cd.· 
't >r Jap0n .ı , '1 k ... vvctlcri, ag:r 
toplann , . .<rd '!lıl tckrJr bom • 
bz.rtlmna'1a lı~ >:ı ı. r. ll~!"g 
Kı ııı;: ~ J. n , rk ciheti baş _ 
~..:hb:tŞJ. ::ııcvu.. th'dcdir. 

"'1alczy d kı Japc~ kuneLer• 
B. nat.y . vn \lssü olun Vi<: • 
to1.ıı - Po • 'i ııl cde:.k Kta 
berzahı bö. · s ·~- ı crlcmekı~ -
Uır. S.n0 cr ... ve Kolıl:ı.ıhrl.l bol -
ı;.lrriı:ı-. 1: JJJ'O!l. ku\"l'Clkrı İr.-
1! 1 z ıır~lı k t'alarınr i 1-.a c.•-

lcr ve .c rı har klek-1".n. d ı .. 
< rm:ıını( ı ı r J .ıpon dcn.z 
! ;.,vve!lerı dün ı. de'1izaltıs•• ı 
oL.t:ımu +ır. Bu lıaıck-ct ı na ... ~n; 
ti· bir Jaq:on muhr bı batmıstı' 

Kcdah ccnııburda \'C We lcs'·•y 
v»iıyet;::dc. lr.g'liz ~{rt'al:m Japon 
k u. aı.ınasından ,;ıyrılmağa m:ı • 
·~'fak oı-· lard.r. K•ran n eri 

c •. abunda İn~~lıw gı..r.lf.IDC ,i Pr. 
ı >ng'daki tc'ıhk.y' arttırmı.o • 
• r. Fillpın ad.ılnrında Amtr j{ ... 

• \·vcll-cri vımycte habmd·r. 

1 

Sovye• kavnaKı· rı. Sovyet ot. 
~~.1rının mt rkc.z c.'c ?hCC'' "'C'C "·e 
Kalinh~ r,a~blndn ılerl=.eğc de • 
'am elt Klerıııı bıldwınektedır. 

Serou !'un cenubtt gaı'3is:nde 
JIJ!'~'n şehri ile Tt.-la'nın ceı'u • 
oun<la Şek:n» şehr< de dahil ol • I 
• 1ak ili:er<' kalaba'ı.k 'bu\u:ııan b:r 

""" mcrkez!erı "gal et:nıskrdir. 
Kalin:n bölges..·ı:ı" ileri ~en Sov. 
yet k L'.ları, Al an ltuv,•.:t!e • 
T .un J'Qri ka.ar.1.a.ı.1111 \·al-day te
pelerine do/lru püs!:tirtuvorlar. 
Bu oo!ııC<lc lıal"bedc:ı. Soyyct er. 
du:;u D p:vade tı~!'n:ndrn mu. 
rr'kkeytir. 

BİR BULGAR GAZETESİ TÜRK. 
BtJLGAR •=O't-:ASEBETLERl 

İÇiN NFDİYOR• 

lJtro Bt: g r gazete'lı Turı: • 
Bu}gar munasebeti hak~ınd:ı b:r 
makal şr~tıoıışt.r. Bu makale. 
<le d_n lıyor ki~ 

•Gc p Aı>glC'.Saksoı:! •a kar. 
. ı r-...h;n n1ucade!cye gir"-s: .. ~k 
'ç'n Japon,\'& ite diger de\'lctle • 
rın alya ,.e Alı:ı.anya ı!e birle:,. 
tiklcrı şu 6ıtada İngihz • Ameri. 
kan propagandası Türkiye ile 
Eu.garL0 tan aras nda 'hl 'laf'ar 
«ı1<a, , .ık için bu;.·ük ga) .etler 
ıarfet:: ektedir. Türkiye ..ıe Bul
garistanı lıiçbır $ey ayımı.ıyor. 
Ye k• memleket arıısınııa hiçbir 
iht:IAf yokt.ur. Türkiye şımd;ye 
'.adar tııı:;.ğa düşmemi.şl.r. Şım • 
el de d~y!ecekt•r.• 

Atlantikte bir Porte
kiz şilebi batırıldı 

Liz:,on 19 (A.A.) - ;\<!ar.tik 
deniziade 'batm:an Cassequel 
. smindcki Poı·lcl:.ı şJeb.ne ait 
dördüncu bir t,ıhlı·ive sandalı 
b!r Portekiz h2rp g;m!s: tara • 
fından g<lrülerek s.ırrlln !ın içn . 
de bu: n n 18 k><ı kur'arılmı~ • 
tır. Dun. ann urasında şile pin 
.>aotanı da vardır 

Caoı.equcl'in bütün yolcula • 
i'Ulın ''t' mürctlebatınııı kurta • 
rıldrğı z r. •edılmektcdJr. --

E;ıt ı, .. ;. 1~ (A /\.) - Cu:-::da l'.-t

rc-ç!i'ie.n b:r \eJliğe gOr~ J&pon tayy"
releri Yen· Gtnoni.n S:m;ıl Sartt $:l

hi!i Uzl"rlnd' :)aran'a kadar oku:
mu~..e. dır. IIu:.a.ntlA ta•·yare!eıoı ı~ı:ı.:·~l 

koydU:ttarınd:ın j•poı. t·ıyyare!eı ~ çC'
k~lmiş ve hedeflerlr.' bo.T..b~lıyanlJ.

mı$!a~:r 

l!lr Amerikan askı· 
rı hey'etl i aıdatta 
T.:hı, 1 , 18 (A.A) - An.rr ,,,,'..ı 

Gener l \rheeler ıle Albay G!Uc:ıo ı. 
ran y<>'u ıte nıa~ıcn1" .se~oki. me.~elc . .i 
h "-"!tını;ta i.1el1Wtt \"e RL= ~a. la gö. 
r~ır<·k u.z:eıe h:ı\.:a yoluy B~gdada 
ge.n ,.!er.J!r 

Harp vaziyeti 
( ı ıncı S>hlledo:ı Devam) 

cdcmc:d1lcr. 
Abr.~ ıı orduları 60 • 70 milyon 

Rus bl!l:>r.~n gcnış ,,,. <.l.'ııgııı top. 
ra.k:.ar •,ıgal ettiler. Fak~t bımlan 
ı~letebilrr.ek .in uz,m zıınoan lıi. 
ıımd,J'. Z.ru Ruslar:n yaptığı talı.. 
ribat pek büyüktür. 

Rusıaı· çok insan, ma \.wmc w 
arazi l.a} !:>ettiler. Askeri kudreti 
ziıfa uğradı, Fakoıt 170 gün ev\•el 
tasavvur edildiği gibi Soı.:et as. 
:keri lrııdreli tamamlle i'l1ha edi. 
lem€di. Elll'rmdc ır.untaza-n ordu. 
Iar :taldı; :.!a,~şal Timoçcnkomın 
·basixe!li se\':k t·e ıdares:ıc yüksek 
kıınoaPd.ıda az \'<lk bir $Ulah te. 
ır .. o ~dıldı. Sovyctlcr, b:ıh:ı.ra ka. 
dar c.!erindc l:ala.n insa:ı sa~ayi 
t.ay:..lklar:nd. "1 i· t fld<.' eclerlk 
tekı-ar kuvvc\.lcr ceklerdir. 

Bu aıada Sov~tt ord :.a, ·nın 
oazı lı.ırckiıtta iıı.. Jr.n Jl.ırı ,ok 
ır.ıııhtcır.e!dir, Biı·~ ·ı A!rraıı se. 
'eri 170 ı;ün sürdiı. A!manlar 
So\-yrt Rusyaırı lılrp haricı 1bı
:akmak ı:3tcrlerSc, baılıarda y:ne 
böyle bir sefere f!iı~-mcıte mcr. 
hurdurlar. 

UZ.-\KDOÔU CEPIIELE -
RİNDE: 

Xs:nl ntt. 19 ( A..A.) - ıro11~ • h:on
ıun y~ında d~l"'Cl'1J;ını lahmın eden ı 
Centr3l Clüna. DJ.Iİ)'" Nev.i gJz:ete:;i 
~Oyle d :yo::: 

1 
'n: ı.· 3Jı.l'da."l!leri llı:r.·g - Kong İıı

gi.lil - Ame-rlkarı. n~anevnlannın 
merl<«i '"' Çuıd~ k>nşıkld<la d•~u
ran ha.re-ketlerin hdtı:-l:ındt~t b~r yer 
ıdı. 

için bugün'kü diin~·a harbinin ıı1i
nası en ba~ta hazu·laııntak. dilnya 
ölı·ü;Ü içinde te~kilatlauıuak. on. 
dan ~onra harbe giri~nıck ve kat'i 
darhclC"ri \'Urn1ak ulu~·or. Dunun 
için de harp daha ziy:ıde da)an • 
ma. h: ;·at \'C ın:ıden salıa!;)ma en 
çok r--alıiJ> olnıa, en iyi bazırlannıa 
ve f.'n uzu11 da~·an1ğ~1 ınalik bu. 

Çin · japun ihh!1I.n:a buş~~.
cır..d:M?berl Hcıng - Korıı: mutıasama... 
t ~ devamını t. iyeıo lı tt n 
)'ani k(,n-. :~~ım, mea'ı:l siyd~t a

1 
lunnıa da\'.ası olınu~t1.1r. Bu ha. 
kundan müttefikkr iriu ~er ka)·· 
bet menin, şu· \'e bu biılı;:ryi has. 
ma tcrkctınenin bü~ ilk iıl~\ide de. 
ğori yo·k tur. Ilarcklit s:ıh~sı ne ka .. 

d ıııl;ırıru. ve s.airtyi htma7e etınck~ J 
te ıdi • ' 

Ga. C:fC! netteo 01 ... ::'ak şoylc- de! •• C ~- ı 
te..; .:-~ 

<.B:,. c. ır ti.!"cn tel'.': v~1er .. C°'\ 

tll:u.!n!eni! sonra l!oııı: - Korıg 
he.)39 \"t'rme saati g(.'lrr.,i.?llr • ___ ., __ 

MALBZYA'DA 

\C 

lÇlt\. 

( ı ınci Sah!!•dn De' ::ı) 
ğı söylenen ingi!iz !tUV\-etlerının 
kısmı küllisindcn aynlacaktır. 
Ayni zamanda teblığd Krizn neh. 
ri uzunluğundan bahsedilmiş o! • 
mast lngiliz kıt'al.ır:nın Mud:ı 

ne-hrindcr. ç,.1dldik!et'in• gi:_• ·• 
m~ktedir, ıı İlkkanunda lngıli-,. 
terin btı nehrin sahHlerinde ~u. 
lunduıdarı bildirilm4ti lngiliz 
kuvvelkri 60 ~ilom<:tre !<adar 
geri ç<'ki!m'<lcrdir. Bu!'ların ara. 
zir.in yazıyc:i dolayı3ıle Kria.ıı. 
nehr, tizcrinde tutunmaları muh. 
terr.cldır 

Son günlerde yağan yaf;rrurlar ı 
dolayısile sulan kabar'll.; ola. bu 
nel>;r e'ddl bır enı;cl ıcş;,; ı... et. , 
m"k~edl.r 

İkr.<:l Japcn ültunatomun:ı kar. 
şı Sir Ma~k Younı: !araf•a1 '.lıı .;. 

tihfaf!a \erilen rcd cevabı Bu. 
yük Okyanı...;ta çarpışan ıntitte. 

fikler iç•n btr t.eşv:k mahiyet ~ic· • 
dir. Hongkong üç ayltk bir Trtı' ı. 
sarava 111'Uktve- t ctmlyc ha"!ır. 
dır Bu mtiddet cınde birı-rık ~ey. 
lcr 0hbilir. 
Fitpın adalanııd.ı Amerik:ı.ıl.ır 

dar gc-uişler, has1n1 ku\·\·etlrri ne 
kadar yıpranır ve yayılır\ia ınüt. 
tefikler uetk<' lıakııııındıın o ka. 
dar 1nl'ın11\ındıll'lar, ancak c~aslı 
kilit noktalarıııın t'idc tu!ııln,ası. 
na dikkat• etnıektedirlcr. :lliln·er 
tarafı için de bu \ n7İyet karsısın.. 
da takip edilen hattı lıareket bir 
an önce :vanldıklorı ı;alıalardaki 
bayat ,.e. ~adcn ıua.!Mlcrini or. 
gani7c edebilın<'k ve yer)iiıü ına. 
elen H lıa)·at ınaddclı-rinin dörtte 
Uçüne sahip bulunan haıamları 

ıka11ısında day:ın•bilım>ktir. 

1 

KANLI 
MEYHANE 

Dilber MAUREN O'HARAnın 
i,tiı:akile Bü ·ük Okyanuolar ıla ge<"an he) ecanlı a~k, entrika n 

ba<tanbaşa serguzcşt vr müeadcle ile dolıı SÜ!'oı" film 
A Vl"'ca ıliı ,.L ol2•ak 

LA GONGA 
Dan'lı • !)a rkılı • l\J usikil çok c:-;;!cnceli iilm 

~-"'~111 .. 1111ımı .............. llı":l~8111111 .. :=?.~:fli~~llC~~" 
~· Bütün İstaııbul ~ahlanan bir ue~·,., ta~an bir ZC\ k halinde bek. ' 

Jcıdiği diin gcc& 

LALE SINE1\1ASINDA 
R•.ngi11 zofrti, kud re-tin lıir harrkosı olan 

• 

Güliver Cüceler: 
• 
• ÜLKESi D 
~ 

Şalıc.eı·i gö>lcrilm' · •·e dehanın haz.ırladığı,~ Tt'kıLğl.n yoraltığl ~ 
~ 

bu ııuıdz~yi randan alkışlanıı~lır. 

' ~ :9': Y. Y. ~ .. ... • ... -.: ... ~ ~~Tft....---. .. ·~~'2,?ı;,:~~ ı.: ~ :..: ..... ....: o:.a; .. :A • ~ ...,; -•-.a.V"" .... ---.... V""-'V'"~ ~ .... 

RO:llEO Jt:Lll"ET, LEY LA İU·: lHEC.rt:. "dan sonra 
Aşk \'C S<.'\ginin, m } üksek, en tıl\'i dcı.ıgıılar.nı 

Ş•rkıu )·cgiıne A 8 D u·· L V E H A B 
Srs kr:ılı 

:ı sel'ede erı~ilırez d~hasile l>az rl, dığı 

MESUT GÜNLER 
( 'rilı l ~" 6iizlü - Aı·apça şarkılı ) 

Şaheser.nde İloiıl sesile terennüm edecektir. 

Pek yakında SfJMEJl Y8 TABSiM sinemasınWı 

1 

----------------------~ Yüksek mühendis mektebi satınalma Havay v,; dığcr küçük adalar 
lıô:gc..,ind(' \·at~)·ı. t d~j~mcm!ş .. 
tir. Fılip:" od rı.n Japon ta. 

r 
Filip:nli müttcfiklcrinfın yardımı 
ile nıuhtel!f adalarda f.5 ha\. us • 
süne 68hi? olma>· iısrun.:igüne 
ırnıliktıd . 

Hattat Mus~oltııi'nin dün '\'"ene. 
dik Sarayında kadın miimes:.ille. 
rinc irat ettiği uu luk bu bakıın. 
daıı cok manalıdır , . ., ilk defa 
!\'lu~tini hakikatin kor~uuç çeh.. 
l'Mini kl'ndi dili ile kc.ııdi utan. 
daşları ara•ıuda h:ısbihal menuu 
yapmış hal<kdir. Anrak, bii!ün 
karsılılrlı askeri hazırM·lara. k~. 
kil:illannrnl ra, hesaplara rai:rnıt'n 
bir tek ııoklayı da lıt'Saba katmak 
gerektir. Bu nokta da ~udıır: ıra. 
kikaten bu hnrıı n>kcri ht'Saplar 
baknnından on ~:ıldnn aşa~ı bir 
zanınn mC'Safc-cı;.i irindı.• tn,fi ·c c. 
di~ı.111ez. \"aln:z \"C adt.·te insan. 
lığın ve t:ırnflnrnı hep: inin uınu. 
mi takati hu çarpı~nıa müdde. 
tine dayanahi1ect"k ınidir:". Harp 
müddetinin kısalması ümidini \·e-.. 
ren t~k teselli n<>ktıtsı i~tc bu 
nokta \'C bu 't:aldir. Nib1y('l har. 
bi kar~ılıklı i.dare eden siyasil~r. ı komisyonundan: 

anur.! .. a·1 şrndtlik ge\ omi.şt•r. 

\ .gan ve Lc;p.pi bölgclc·•nde 
u/ mikt:ırda bu~unan hpon kuv
··c·ıcri Am~•ıkn, hÜCl.L!llları ıa 

ır TU< bulunuyodar. Hong.Kong 
'• gece- sakın ı:~mı ., fakat sa • 
ı. leyın Japonlar tekrar bom • 
tın·Jım:ına b~lamı~k rdıı· lng.
'z kuvvetleri Kouantanı: şima • 

ı Vilayetin bu sa .. 
J:ıponJ .. r ~en: ı:tın-ctlcr gWıdu. 
:nedikçe, Amer:kan mukaveme
t ııi çabuk kırnm:yacaklardır. Fa. 
kat Honı;.Kong 'le Bimıarwa ve 
Malezyad~ Japonlar muharebe 
Ü>lünlükl-criru muhafaza edi • 

Arn<?rıka lı:..Sr milste\iilM• .ıgır 
zav·at:ı u':'dtm~. rd:r. Japonya 
ka·l'i iıir ~uvaftaldyctsi !!iğe t:ğ. 
ra-ır.ıslır. 

. kerle~ insanlığa en az ür diirt 
aSJrlık b1r İ'-tiknınot ,·crect'k hu 
harbin tasfiye İni uzun Jıliarda 
ararken insanlık saflarında ba!!
lıyacak umumi inlıili'ıl~r. bü}iik 
ölçüıleki çöküntüler harbin seJ. 
rini birdenbire d<'ğl~tircbilir ,.e 
müddetini kısalt.ıbifü. Bunun için 
do resn1İ dillerin vaıi}'eti her sn .. 
lıad:ı ],er \•akit parlak gii•tcrnıck 
mecburiyetincle bııluııau iiac!ele. 
rine ra~men iıtsanlığın en c:oh: ız .. 
tıraı>. 8efalct ,.e !Jızyikn nrnruz 
bulunduğu sahnları eôzi)nünde 
tutınuk ;,ıikbale \'C netice} c ait 
nıuhohmelcr JÜriilm~k için dal. 
ma ~nUsait hir x<"ınin ola"Cak1ır. 

Mekleb . •e paz ~ı k u.'·utiyle 20000 kilo et •laıllcoktır Deh:-r k. :uu " 
muhıımmm bedoll n.50 kur~ ve ille t rn:nalı ı 153 ı r.ıd::, Elı::siltr. c , r.sıı sa. 
at ıo da ••pılacnktır F~~ıo ınaı.imat lçın Mliatınyetc m\ıracau (11009) 

. r.<lc ilerleyen Çın kuvvetleri 
u·n"rni ka•argiıh· ile tema. ha • 
1 rı<lcdır, 

Yc:11 Zclanda kuvvttlerı ce • 
nubi P;ısifikte J?ortekize u t Ti
n ır ıdası~ i -:al ctmişkrdır. 

GF.'\'ERAL WAVEL NELER 
SÖY!.ÜYOR? 

General Wavcl harp ceph,Icr;. 
ne dair şu beyanatta bu 1 unmuş. 
'ur. 

•J3ponlar bazı ilk r.cuva!!~k .• 
Y<>t'cr tcının cln><şl,•rdır M~ıez

yanın şınıal başınd~kı \'aııyeı 
. •uphc yok ki <>nd.,.c u} ~ndn· • 
.'T\aktadır. lfindıs::ın:ı karşı gc • 
ııiş mikyas:a bır ı.:hlikc bekle • 
ııcmez. Bu husu;ta birçok mü • 
daofaa tedbirleri :ılımnışıır. Af • 
rikada vaziyet ıyidir. Önün&, 
tonunda Almanlarl.:ı İt:ılya11'Hın 
• ıal<Jarınd<ın gcı·occcktır 
Sov~t • Alman harb. fe\•ka _ 

iMie cesaret verici bir durı.;m al. 
tnıştır, Fakat ağır kayıplarına 

rağmen A~manlar hı-nü• ""k kuv. 
Yttü bulunuyorlar. Makul b:r 
'111.JddH 1.:ırfında Miılwcr tara • 
f,n tazyiklerınden kurtulab.!c • 
ceğimizi ümit cımc:nek •.;ııı h ç 
bir sebep mevcut dıl"ğıldir.• 

MUSOLİNt VE HARP 

Musolı.ni ıİman günü. mür.a • 
•ebclilc lı<'yanatt.ı bu;unml.1<' \·e 
dllnları söylcın;ş.t:r ıŞ·n:..ı.'r i....ı.-µ 
~ıddeth \"C uzun IJ:r h~?l)t r. BLL 
lıarp b~~r "eı··~r;r. mukıddcra • 
l,r,ı tayin ,dc'l b r hı ı:.t r Gu 
~arb(' d·>ğrucl1n do!!rnı a \·eya 
de 'avıs.ıe ık• nı ~\·ar Ln!:.t. ... 4tlİnık. 
' ·~,.,:'!:;ışt t· !\IcrU.ı·~ rr.uh,1reuc..-lı • 
n·n akıl.ıcl.n: nasıl son tabcr ta
:ı·ın l'd•rsc zaf,ri l'Cmm c.ıer. de 
son n1cyd3~ n1u 1~arcbcsı<l 1 •• • 

Ş.\RK CEPHESİXDE 

ll!ih\'et k:ıynaıc:~rıııa gdce ~lrl< 
r~phcs:nde Al'T' ın or.h: l"' blzı 
~~kılme haıck< •· U\.;m c. 
<lıyorlar. Mcrkc cc > c · ~- .\. • 
~....ın .ı.:ıvJ l.ı.cvvr:lcr~ }·o.lp!.~l rı 
k•Mı·ru u~ . .a. Rus kat':ı;fn.:1.1.~..l .J.J '" 

erce \'(' L•rhlı ır.ı:iı:.ınCE:e :.ı} p. 
•ar v~rdaw.n.~··rctr. S•.Jvrct.._rın 
~~ 

nupta Do: 'Ç h'ıH.·.n~" }"P -

bahki tebliği 
İstanbul Vilayetinden bu sabah 

tcbliı( olunmuştur: 

226 saJıh ICoordhıas~·on llcJ'cti 
kararına tr,·f;kan bt.•ynna lrtI.ıi tu .. 
tulup satın :tlıııınasıua !.arar nri. 
len krr«,tclcr lınkkındu alakalı 
tiicrurlaru tebligat ~:npılını~tlr. 
Bu tebligat dışıı'd:ı kalan lıi;'lüıı 
kerestelerin salı~ı serbest oldu. 
ğıı ıebliğ olunur, -lngiliz Tebliği 

(İj.;ınct S:ıhlfcde.u Dcvaın) 
do.;t topr:;klara 'eya kendı mu
vasala h:ıtlarımıza ka11ı bir ha • 
n küt i..s>.i olarak kullanılması. 
nn mônı olmak üzere tcdbırler 
:~tıhazına mtrour olduk. 

Puı·ıckız hükümctı, arazi$:nin 
bıtaraflığını muhafaza etmc-k hu
<usunılJk :ırzusunu tekıt \'e ih. 
r;:.ç hJruketınl protesto ttm.~ is~ 
de Portt:tk.z hak.mıyetıne doku. 
nulmanu$hr Ve ~at kıt'5lar1 
Japon tehd .:!i za:l O•Ur oima, gerı 
çekıleceklerdır. 

İBEBİK ADA51 DA l~G.'\L 
EDILECU; Mi! 

L!ıbon. 19 CA.A) - ifer 2aıran ;y 
lı~!>er ~t~:Jn r.ıahftacrdc oe-y~;cı ~d.l
U!!me. eore. f'vrt('.~·: nUr..Umc!i nl"t"· 
han&t bir bahane ılı: Olur•.:ı Oh:un l'.
moL· adasının 111.a~.::.t kJb1.al t'.:i~ııit'~ 
ve b·.1 JT.fuıem;~k~n!~ h~tmtyet'.rıln 
ıdamc etl!riltc ~· haık.~lnda ııcrlEt 
u:fn keod:.e.ne \'crıttttk teminatı na
zar! ıt.:Jar.e n.ar11J7 nu h•'ıd;~c :!e 
O:'tı).,YJ "lKJ 'l :k llC' tl'hlii..:.C', Jbet h. V-ı
ıur.ı:d~~t.n(U :.ı :; r tılt.s ltyandırn:a~ 
:dı: 

Resmi Iaglllz .ftJansı 
( l .. !lCt ~P. 1ıl!edcıı Dt:'var.1) 

rr: !\ y... ı ... ır > ~ 'd •ıc ınc? kı.:ı-. 
n-:ı?ı. de -~l .~ }' t.ı. ~ r ed· '.Dcı:..ıe 

otdt.~~.~Q ~tv~... "'ı.;.r v~~ ta an-
naı ı~.._, geni$ Ü.('U, .... li..1 ""da toı.. '.ıfl

m1ş oldu~un u&.n 3k h: "1. b.l ~rık 

... ebep.cr va~·Uır. A!ır.ln boın!.ın~·dı. ·· aıt 

tayyarelerinin buyuk bir kLSnıı nu
\"., ... l:l•"'l R'Jrnnnır ce,..ı .. bı :ıda yen. 

..... rf .... ;1 L• ı f:!· ~jl r el;. 
ıeme.c..< .... Ha '...A Ul. ~o. tc'.rrv.-. ı ... r· 
yarele· ı ,:e bily>iK \~u:ıkers ~,tX.tye 

t.:ıyy:ırelerl S.ırdurv y~ •. S:cJlyayJ \'e 

·-n:ın yen l:;.nrnız·-.ı. SıJ\t Y.f ıstl:-:ame-

yorlar. . 
Hons;-Koıı.g adasınd.ıkı Ingııı.z 

rr.ukavı:mcin:n \:.,ha uzun mü.d. 
det devam etme.: !ı,klcncmez. 

Japon topc~>u "' h:ı\•a ku\'\'Ct • 
!eri ıddetE boınb-.rdı.'TtanlarlJ 
kalcy, \'C İng:U.z µıüdaful kuv • 
Htlcr:n. ir'ııa ve tahrip at ileri 
altında erilmeı:e çalışıyor. Buııu 
;ıddetl, bır Japc .. taam.<zu laklp 
tdeblur. 
~-

Yalovadan 
Bakırköye ka· 
çan muhtelis 

Tahsildar! 
Bıçakla yaralanmış 

olarak yakalandı f 
ı 

Geçcı~ıcric \'alova hı.ısu.:.i lıı!uhase. 
be tansıld.eıttt Safı Dt:-ıınaG, »trd~nbire 
ortacinn ı,ayboın ..ı • tahk.J.;J.t ncLcc
s!ntJe ;.ımınthrır ınittı.m mı:darchı p~
ra. geı;-ıtdı.::t anıu~ıhtı~tır. S::ı!i De:l
manın y;:k::ı.lanması lt;ın J•rıc.Jarına ve 
bütun 23.blt.ı. men1urıa1·~11:. tJltm:ı.t \'e
ı-ılm:~tlr 

Dün BJK.u>k.öy j.;ıudarma~ı. Saf1nJ,n 
Kiu;Ukı_:lka.t:~eu~ buJr.ı.nd~ı.mu habtr 
almı~ ve kı:ndt$tnl ~·akı' nıştır. ~afi 

Delm.an ılı Uzcrl artndıa;ı. \rakit vU-cu
dilr.de bıÇ'3'k. yorısı .:oriltrr.ü.ştU.r. 
Tal ·c1ar, !·aranın r.c surl.•111! hıL u:e 
gehf ~i ~kl~ında tlÇlk ıf_dl! \.E.'"m~
t: .:.t!r Bu c1h~ tahkı!~ C'd.Hn1ekt,d1r. 
Safi Deln1aruo ıı.::criııdı.! nz par:ı ı.;:k
mıştır. D:.ter p<!; '!llaı l ne > aptıgı w-
rulduğu va.kıt 68i Hr-:iiır.t !st~T"bl. Ja
b~r akrabasına \'e··diğ•~11 ~öylı:ııl ~ur. 

BLt s:...hb. :;,ra.;..rr.!ı.k::aıt S..Jft Ot!ın.an, 
yara!-Hı 11 tcdJ.V''~i ıo;lıı h~!t<ıncyc ya
tır.ın1:ştır, 

Aksareyda bir yangın 
Hodıorda Simıtçı $Jkır soka- ı 

ğ.ndK U numarada marangJz M~lı
ır.ct Pak3r3 :Ht ciukkandan dün 
gec.- saat 2~ d~ yangın çıkarak 

dükôn k.srr.<"n yaodıt'3n r.;ın. 
ı~ ~~L.:yc r.3r:ıiından. sönı:twrı:ı. 

ıl;uz~U.ı., 

Japon ku\"VCt.lcri gittıkçc gc•n* 
!iyen cephelere dıığ.tı!ıru~t1r. 

HEYBELiDE 
( 1 lncl Sahlfod~tı De'·am) 

Faknt h \ular l:ış.l.::ıyınca kıt.rn,.r.:. 

doyı:rnıa!< :ı;ln cv!crın bulU!l'd J:.ı j 
kısıml~ra ıı:ıınıye bzı{lam:s, b ltw ~a 
tavuk, h:nl" ır 1 ı· yvc1.r.lar;J. rn • ll.a.t 
olm:.ışlttr. ırcvbtliaı d .. kurdu.~ g >

rC'mc<l. hnlk arasır.da d:ı te'~i u· 
ya.ndırm:ı ,.e hat "ÇOCUkl .. rı \c:~- " .. 
1nü;•ur 

Hcybeh 7' ı. bl'kv::.C::ı ku.du 
olci.i.4- :u ,t r,ı.nhiJ:ırda t ' ... -:ıc't!r 
yapırı.ıill';).r, pt: ı ... " kurmuslnrdır, Kur
den L::: aba beygir!crinl' <i<' r-uı; uat 
oldui~ı hlssedilıniılir. FH .. ·•h.1 ku ·t. 
son gUnlcrc!o Po:ıpaı; Meklebmin altın
cio. a ;:;b"c·ı liüscyinin kulUbcai civa
rıncla ~ık ı.ık ciola;ı:L;ı gör\ilm:.ı.şlür, 
D\:n btır&.d.ı J{c,:ybcll pclislerincl'cn 
1728 ı •ıc :ır.:ıh l\.tu1t:ıf;ı Tl:necr 1!e 
bc:kı;;i Sntı pusu kurarak kurdu bek
leır.i;:e t.::,.~:ın1~c: 1 1.1rdır. 

Nih~:ret &:t~ ... ır,,;ı dogru k1.ırt gOrün
mü,)lUr. Bu eınada. p0ll.~ Mw;ln!a 
Tuncer , .• bekçi Sat! tü!ek \'C tabnn. 
cm ile b:rdenb~c :ıteş aç:uak kurdu 
muhtelif yerlerinden 'ı..ırarat~ ôldür
milş!crG ir. Bu ~urctte lleybt'l!ada kurt 
teıa:ıır.dan kurtulm"~lLır Olu kurt ka. 
rakolun lınÜ'L.C gttlrHertk. hallt.:ı te.şhl:
edılmiştlr. 

Pllipinde vaziyet 
(1 nci S'hlfcd<.>n Devam) 

tayyaresi düşürülmüştür. Japon 

tavvardcri ,Luz~nun cenubunda 
kain Vay\ udasını bombardıman 
ctmı.şlerdir. Birkaç ölü \'e yar:ılı 
vardır. 

Amer;kan Bahr!ye Nezaret:nin 
tebliğne gôrc Amerıkan t~htel • 

balıirld"i b:r Jaı.on ııakıiye ge • 
·ııc$ini bntırmışia!'dtr. B;r muh. 

rıp batırmı; olnıalan dı muh -
ten1c;dir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Milli Korunma 
Kanunu 
(Devamı =:l üncü Sahifede) 

!ere nakledill1miyecck ve dıü1<ü. 
.nete t~s!im olunacaktır. 

Bur.Jn hili\fında 'hare~ct c•,:p 
ır.alı kaç:ran \'C saklıynnfa •,ı 250 
fa-adan 10,000 lt•aya k~dar para 
vo 3 ydan 7 scncj e kadar hap.s 
cezası wrilccckt r. Ta'ıd.t edil • 
miŞ maçldcleri ır.lal \'C}'a ticaret 
maksad'le satanl:ır ~5 - '.!50 li • 
Tll'Ya kadar cezaya çarpılarak -
1a;dır. Kanunun talb;k'r.i tem!n 
:çın mülkyic am rkıl !cabcttiğı. 
y'Crlcrdc, e:\t, ma.ğ3za, t~c:arc~ha ... 
ııe, depo dl\kkiın. :ı.mbar ve •a • 
nıanlık ,.c s~ırcyi ntayab: tcek 
!erdir. 

TEVZİ OFİSİ 
Gıda maddeleı n!n 

lüzumlu eşyalar .11 tt\"Ziı 'ç;n ye
ni bir ofis leşk:ı ohımuısı lıak • 
kındaki hazırlıklara faalivct'c de-• 
vam olum:ıktafür. 

- 1 

Sovyet Tebliği 
( ı ııcl Sı!ükden nn ar. ) 

lara dt\·am el\ ği b.ıctırıirr.ektc 

ve cenupta yen ll<·n birkaç köy 
geri alındığı ıla\'(' roibnektcdtr. 
Doncll h•vzasıı::.iu Timo~C'r:w 
crduları Ru. s:ıncı>i ıehıi H.rko-

Son sc:wlcrin en ÇJk okun<ııı 
ro!T'.anı 

REBEKA 
(REBECCA) 

Laur•:ıre OJi,ier 
Joau f'ontaine 

' fa ya'.,laınn:i• \ı" büyük gayret 
.2rfrtmt!kled rlc-. Mc.lwva bö, • 
ges:ncic Rus kundlerı \\ı!ok.ı. 
lamsk'ın lk tnraf:na sa~k...,..uk 

iizered.r:,-. Bu rrmha: ebderd<: ·' 
rıas!ı 1ıaro ma1ZEmesi clo geç . 
rllmişl.r Bunlar aru.mds 73 top. 
8 tank, 58 siopcr h:ıv ;, lOP'.I 110 
at v;ırd.r. 

' .. , ZA rt - Eyü- a.ı.,, =!us illOnlJI• 

I
~ OL&NDOKBATIN 1 lıığurt<l"n alm!ş old~m ııil:fm cu7~ 

. . . aanrrr.1 zayi ö1. lm. Ytnı~tnı alacağım• j Adcını lkt:j•rm ~awldır. R • d k . , tJk ii lttu 
1 çete ile kutusu 200 kunı-stur oı.n c: :n.u · · 1 yo r. 

13:U JC\-elluti~ llJ.ıcyın Kıı 1ocı - -
GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 

Üşhüdar icra Memurlu ğandan: 
Dl"rv :.., oıiı l1.J.e111 :ı uhdei tasattufunda ol'" Parto k "\ .. og p. den ı ... 

tıı..raz eyle ı 900 iı.raya mubbU tpote gastef":l. old J tlsk aa Sellmı-
~· maballcıl Kova:. ~'m~ «>k•~a c.ıtı 31 kapı ••:rıh tıı.nrflır. Enl~kl 
.i\ti1l!yedE-ı· an. \ e btb:ıı.tn bostanı \e K \!'"'"" e n , soka#ı ile çe,·rıU 
3:>41 r. eı... c 11;.:.Köbb:..1 ın ~·kr·:ıc!a. \'e :.\lt4 iır.l 5 kilruy kıymeti mu}- .... r. 
r.eU ma.;..t.ıahçe od \:C &ralık abal~n..'D (SOSk.ntn) umu: ı hi.:kiunkr ı r .. 
inde .,!-tık arttır11İ'l ı 1c !atJrr. sına. 1,Jra"" veril-ıni~tir. 

EV.SAFI: 
DOı1 oda L r tnutftıJc.~ bır ahır. 2 hell ,·e h~r!ci mut! klan ıbart1 o~..ap ~~ıs .. 

n•'n kerp!s ı·c kumen taş~n inşa edil n . .ş üstü alaturka k. ·"C'lJ11tle \"e kı$men 
cie ten~ke Ue öı·tilhidUr. Oahçede b:r doiaplı bostan kur.ısu ,~nıır ı:at e
rJn etı .. !i es.ki v:e yeni galvaniıli aat \"e dikenli t<'l ye kaz...;.;:larl.ıı ('C\T i 
c!up fr·:t1de meyv<ı~ı ve ırı.l")·,·nsu o!m:lk: uzcre 91 adet n.g .. i: vaıı:lır Bahf'Cde_ 
ki d.olaph bost.Jn kuJUSUndı.:ı keza ·.ııan~n c -~~o borul:ırı me\'. iJt~.,.r. Ahır 
tevk..._f'.J .'rırr.::nJık k mını ı~ .. -ı ol :p oo!.tz t.a>·\aı t.ı;tp odc:bHl F\· ve a ı.
n:-: bulunduı;u kısım aynt'3ı tc·~t"kedtt ) pL.,,.,, tahta pc-d'e de balı~cn tef .. 
rjk ec:' Jrnıy' ... 

1 - İşbtt gayri menkul Un :u1lırm.a MrLnaa:t .. .i?G/12 911 ı .. .hinden ..'ibı:ırc 
~~9/16ü9 No. He l.!'.küdar Icru Da~resln:.n .. 1:.ıcyy<'n nuın:ır.ı.,rd;ı hf"rltcstn gı,,tebtl ... 
mesi için açıktır. i!Jı:da y>zılı ol:ml:rdan taıı.. ma!Oır.•t almak lstı;renlc•·, işbu 
~artnarncyc. ve 939'1689 dosya numarası\<" mernurlyetimize m0r61C'Da~ etmelidir. 

2-Arttım :Jy. ~tfrak H,;ln yı:':n ·ıcb yoazı!ı kay'l <'tfn ytızde 7.5 iu nlsbetina:e 
ııt'Y vc7<1 miUI Lir baııtanm lenuual mekıubu te-<i euilec kk. (Madde 124) 

3 - ipotek sahibi aıac-aktüarıa dlier at-1k~darla:ın ,.<- irf!ak b3kkı sahfp
lerinın gayri menkul li:tt"tındekı hakl.:ırını 11US'J iyJc fal; \ e masrafa dair ol:ın 
lddialanr:ı ifbu .'nn tar hinden UibarcnlS g;..ın A~-indc <:Y ·., n:.ı&b:te-ll:·lle b'r
likte meınuriyetJmıı.e- bilıd.ı:.rıtıelcrl lcap tclcr Aksi halde haklan tapı> sicill ıle 
snbıt otmad k.;a ~tı,, brdtollnW. pıı.7!a=r.1if."lnd~n hnr1ç- k~hf'l:ır. 

4 -· Gö~erilcu &ünde Aftl~nayô.l ifUı-:ık.. ct.icrtlrr art! :.t .a ~rtnamt>.ıinı oku ... 
muş \·c lUZU.nkı roalörnah. aıau,,.. \ C' burWıarı tamanıt'n k.ıhul ~tn1fl ad ve itibar 

(.• lunurl.ır. 

5 . G .. yri m.f ~ 16/l 9-t2 tar1h1nde Cuna g\.l u w-ıı 14 tc1 
16 y k .. d;ır- Osküd.ı( ter Atttr:ı.ırl..ag:.nıda Ü(" cie!a boıgr .. i!."-lan Oli1·a en t .;. 
ı..rth.rı. a 1lı:ı:c ec.U.~r Anok ~rttırma bedel, C"'Ul :t1 <' l K'yn.etın yüzı., 75 
in! b· 1:n.. \ m sat ~-J'Cn 11lac:ıgırıa ruçbanı c.ıı_ c: ..... alnc:-ıkhlvr bu. 
lunup t ... bedel bun1ıınn b t g.ayrı nt'nli;cl ite tc n1 ~d lr i~ lacaklarm.ıı 
n ec~ı:ı.ınd. razl::.\:J t'k:rr ı. tn (Ok arttır t:ı:ıh u Uitkl k:ı.lm ... t.;_ra 

orlUrm.t 10 g~n dal:a ıc'l1<' t ediler. ~6/t/I~~? t.'r llnde Pozu\ ıı • 
nü sırat t4 ten lG y;ı. k d t .. udar İC'rt:ı Me-n~.ırluğı: uda .!'lda artltrn ... 
bedeli .. ıstyr~, ;; 1 ":'1c:\ .a iı ~n c' n dt~e :ı.ıac:..'tlılk!..ırır t:: gayr .nC!tkul 
ıle tcrnı.n edt,. Is 'llac3kl. rı mecm urı.dı.: fa.,ı : <'ık!'lınk fi rtlyle en Çvk. art.. 
t;r1.n2 ih:ıtt f' l:.l'. Böyle bır bcJl.l rld edilı rı: ;.. r '\. y.ı.ıpılı: ar. '\"e u• :J 
tatebı dt.io:t:r 

6 - G;..yrl menkal ter:·h·ıirı.~ ihale oıuneın kı.ıTI r dcıhn' vtya verılen milh• 
let 1çindc rıararı Vt'm"·t.'!. lhale karan fesholuna.raJc kt:ndi.Jınden C\.'\'C' rn yuk• 
~ek trklift<' bulunaıı itl:ı:""e ıu"lt-lmiş olduiu bedelle ahn:ıga raıt olu:-s:ı on;;ı. ı..t 
o!.: a~ \·eya bc 1 1..1nr sz :ıt ht""nr11 1 Ciln müddeUc :ırttlımOiy;ı. çi'kar,.ıp en ı;:.ok. 
arttınına ih4:e edı r. l~i ihale ara.sın4akl foı:lc ve ı<>•n sunıor !Çin yuzde G ıe,. 
ııesap .,iun:tl\.ık raı.~ 'e l~ı~tr zanırlu.r ıı.yrıca hükıne hat"et knl!T'ak"ı.ı u ı. cmurt~ 
yetın1l:..:c altc-Hi.i:• t ·"' _ı ol\.inUt" (M:ıdde 133) 

7 - Ahcı arttırma bedch hariclru:leolarot.; yalnız tapu teraı.: ha .. cını yir:n.I 
s(".nel ~..:. ,-ak.ıC tlvız: bedelin ve ihale karar pullirtnı yermıye mecburdu · 

Müterakim v•rııller tenvirat ve tanz.!Jt ,. dellAliJ'e re.mıiııd.., rı· :e el' .I 
belediye ı:üsumu ,.,, mutcr:ıklm valtıf ieıırbi alıc:ıya ırit olmayıp acttınru. bede• 
linden ıenz1l olun:.ır İşbu ıarri menkulyuJo:arub ı&ıterilc,. ıarilıte U•l<Joar 
ler• 1-!l'rn-..ır:utu o<! .... ·• ~a 1~! .. tt ı:~n ve gösterilen arlhrma fllllı•"'t r J u..ı."l'e• 
>ınde .atıl:ı.c:ı,:ı li:.ıı o'u .. ...r, Ht/lli~ 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu ı 
1 

ı YOKOHAMA '-..,.,.. __________________________ ~o. 67 
_,.,, 1 

'Ayda 8.000 Lira 1 Kelle uçuran 

1 
siyah, beyaz 

TiırkçE>ye çeviren : ısıu:NDER F. suTEUJ 

Tomsonu çok 
kaçmıştı!,, 

.. Benim Japon oluşum 
heyecana düşürmüş; neş'esi 

Onu bu ~Uphedcn kım Jıı:urtarE!c:ıktı? 
Zıhnırr,ı ku?"<'aliyan bu d\işunce>lcr

~ı uyıltn uyuma.Jt ~abJJ ount.1Yordu. 
Tem.sor. pu..osunu içtikten M>nr& 

1elmtr yerine oturdu. 
- Boş ~ere merak edıyorııwıuı. 

M.J3l('I' ·ron1 1111 ded1ro. İnsan. yap
ıMdıgı h!r ışın ne mes'ulıyetıni. d~~ 
nur, ne de- \i.('dan -.zabırıı çektr Hay
tli, JfiUrah t r·dın Bclk.o bı.ı bir aleIA
de eina.~(1tı Belki onu ).tis1er Klar. 
le::. benzeUinu.' l!D.şkaln ı iç n krnd:
n.;zi bu k.ıda.r ~"f')'1n1 

Torr:;;or. b; :nıı aUıyarak. bir ınöd 
det etrafın;.: bakJndık\an ıronro.. garip 
bir rı.ıtı tı:rlet ç nde arkaya dayandı.. 1 

l°eJc:rar uykuya dJ}dı . 

BİR GECE 

Trenden çıkar \ıkrl).ti;ı tGnJl !itrM) 
cad<lesm~ IMaje,:.k) olt'l.ıne gitm!4-
lik. 

l\'lısteı Tomson: 
Dur.ısı Vaşingtoııı.m en guzc·J ve b!

rincı sın1f o1eilerındcn bArı01·· ilen Va-, 
ıln&tona geldı.k'çe bu otı.ta.; kahrım. 1 

UC'nüştt, ,._laJcstık o.L . g, ·çt.klcn 
çok n>uhte.şem lıtJY , k v._ te ı iz bir o... 
teldı \"<'d~ncl K:;1tı. yany:u1a ikı oda· 
y:>. .ıı ı. tik 
T~ ~on çok. hey c<ıJ1h ıd1. Ne\!york

tJn D)'rıldıgJmız ı. b:ı oı.;~·l!i değHdi. 

lieUıydı ki, üı.Untu-.-runmı ıe-04.:bı ben 
kıin .. Beıum Japon ol uşt nı on1J •ıuti-
-k vklc d~i.ırıTıı.;. tü 

Y<d, Mistt'r K · ık',r: h ı u .de ı.'ev-
york .uhıta!l japon p<ı. n10gı ı'-'t'-

se · 
Bet<'itet \'ersın kı., \r •şı rıgtor.da blıy. 

lt: V ı şuphc ıle .k:ı.rşılaşrr:.."id1k Tren
d<m ıner inmez atdıgıın1ı bi! g:!Zt>-tede 
t;>üyle bh· haber okııduk~ 

c?ııIJster Kl rk'ın P.tcksikah ganc~
terler taraiındarı. Vdtı.•uyı.ne blr suret.. 
te oldurUidı.gu tahakkok etmı~l 

Bu haberJ okuyunca lkı ı. z de ge-
rıas bJ,. ne!es almı,tık, ı 

IJcn ek ki, Nevy0rk z.ıt.;ıt....31. KiJ.rJt' ... ; 
ın ·~lek5ıkah gangsterler ıar~fıı.d;:ın 
oldu Jldl.Jğüne daK' b r ipucu ya Ull.. 

18!1 :ılı_ Böyle otrnacaydı ıozete f'r 
bu ~ei<Ude haberler neş C'der miydi">. 

Bu havadi:s benı de T(lrn onu da 
ıevindirmlştj. 

M· J..-lik oleline geldiğımiz zaman. 
Vaşıngton<la bi.iyJ.e rç açıcı bir ho.l,.,r
le k11.ı--:ı:.a~cagıırıızı umn1ı.ıyord lt, O 
kadar ıeviniyorduk k. 

Otele 1•mek "alı:tı giltigimı& halde 
od~nıızdan çıkmamak l~in. yenıeti 

-mhatsızhgı.'llızı bahar:ıc ederd<--- o· 
damıza get!rtmiş'tl.k. 

Tuttugumuz odalardan bJribı.,.·ine 

Gl'ÇU!yordu. 
Tomson bır aralık yeır.ek )erken 

-pij3mnsJOı giyrr:.~ olaı'ak- odamı

ıa yerni& geth'en e~nona: 
- Bana bır vlı>kj bulabJlır rnisin'l 
Dtye .sordu. Torm:o.. n~'elenmei<. 

eğlcrırr.ek istiyordu. C:ırıon: 
- Biraz müsaade ecflnie. . Şıındl 

g:<lıp getıreyıır. 

DedJ. Tonıson scvindL 
-- Aıncamın bir kuı;unı vat içici 

dl1fm;nıdı •. C:.ımhun·ei.!I~ o!duiu gün. 
denbc!'l Amerika'. :.arı içki l~m<'kten 
mahrum etıı. Fakat, para verince yine 
h yorılo içk! bulm'11k mumkllsı ohı.-
yor 

- Ga.ngste ı le 1 " ı..: h.• kullanı. 
yorlar 115. 7.abna •l ,, :o önüne geçe
b:ryo ... fl'.u? 

- J I.ıyır ,\ıner:.ltada lt;k) yasogma 
karşı gitli halk tc:ı:<ı~.ıınm kurduğu 
ct>pheler çok ku\ \ı. •. u r J-ltikürrıetin 
aldığı tecbırl<r çok z. yel kalıyor 

- O halde lıçk y o<!ı ue ı bırakır.ak 

htıkUn1e1 ı"- .• n d~ha ka lJ bh iş ol,. 
maz mı" Bu &ure\le ltk· &ilrli:yrıtın- 1 

dan d-1 vergı almış olur~ 

- Bu, doğru b1r C:kırd1r amm.ı, 
amcam ve onun ka!a1-ırıda olan bazı 
ılyan Aza ı içki yasa~ına şıddello ta
rltardhla.r. l-lt!r ne pahasına olursa 
olsun, bu y ... _ ııt. kaldınnıy ·ind k
rn.:$1'-...... du 

- Ne y ... ztk~ İn- ·1lar mcnedılen 
eylere k:'J" ~ dnhn. fc_7Ja ıhtiras gôs

ıetlı '• lçtı A e 1: n· srrbert olsay-. 
dı zab~ta vak'ala!'ı b ı derece artmaz.. 
dı llclt' ıı g.::ı, .. tc c: l.ıfr bakın: 

Yırmı cıört sı-at ı :.de -döıt yüzden 
fa2:1a zabıt;ı vak a ı. vedi banka say· 
~ı nculuğu ve bunltlr :lan b '-&. yüz

cıeı. fa~ı. J:rho '... ftdis!'""f Btittin 
b nlar Nc-vyorktn c:r gti.nde oluyor. 

- içki erb~t. oıs .. ben ClTI.lı.ıım ki. 
bu vuk'alar on m• artacak... Her
k itkiye aar.lac:ık ve o.; yaptığım 
b-lmıyecek. 

- Hayıı. bl!AkLli, b•n çkı yasalı 
k 1dın1~. za.bıt.a. vak': ları.nın aza
Llcağına kaniın Cwııku bu \o""3.k'alarm 
ve bir çok cinayetler.n i;.:kl tedariki 
yüzllndm olduğu muhalokalt'tır. İçkı 

serb""t olunca, kavg:.ya, ı;ürültüye ı 
ve ka('akc:ılnrla mücadeleye lüzum 
kabrıyacak. 

,-. ~· ~ . - . ·~ ! . : . 

RADYOLiN-
. - . ~ 

iLE SABAH. • • • 

- ,., • ..ıım. - .......... ---· 

lstanbul Detterdarhğından : 

kazanan may
mun ve köpekler 

S;n<ma<:ılığın baş ül'kesı oilan 
Amerikar,ın Honvut şehrınde 
yalnız insan yılmz msan yıldız -
!ar değil, hayvan yrldırtlar da 
müthiş para kazanmaktadırlar. 

Bunun öı;in bin;ok mütdıae;15 -
!ar kedı, kÖJl"k, k~, ördek, may
mun, arslan, fil ve daha nice ni. 
ce hayvanları terbiıye e'lımekte, 

sonra da y>ldıı. olarak sınema 

kumpar>yaJarma satmakadırlar. 
Bwılaroan M·.-oi isminde bd' 

tel'biyel! maymunla yavrosu fı -
lımlerde gayet meharetle rol yap. 
makta ve bi:aım paramızla 5ek12 
bin lira tuian büyiı·k bir aylrk 
ıimnlktadır. •Hafiye köpc'lu lsımi 
Yerilen bır kurt köpcğd de yine 
Ilımlerde rol alaı ak sahibine ay. 
da sekiz bin lira temın etmek • 

Güzel sözler * N fs.'ne gaJ;p ~len mağlup 
olımaz aleme. ·Saip T<>brizi> * Hı<ldetin başlangreı debıli:k, 
sonu p!şmanıl:rktır. •Eflatun• * İspanyo;Jar ~be l(ÜnÜ. 
ı.ü uğursuz sayarlar O gün kim. 
S<:> evlenmez. * Bugünkü Wgilerln en es • 
kisi ·kozmoğraıy:ı• dkr. Bu 1'€:n, 
,.;dcla ~~eri:y.ıt lt beraber ba~ • 
lamış!ır. Daha )<ıZı ica't olun • 
madan evvd çobanlar yıldixlıan 
ve aym safhalaı-ını tetki"° ve tıı .. 
kip e~rlerdi. * Tabiat alim!erinden biri!: 
·Dünyada kuşla.r olmasa, ·insan. 
kır ancak dokuz sene yaşıyabı • 
:ir. Çünkü kurt:iar her şeyi mah. 
~den dry()I'. * Mdttup uı:rfmn ıı:ıt defa o. 
!arak 1839 tarih\nde kullanılmış.. 
tır. Ondan evvel mektuplar bil.. 
kü!<crek k>rmızı mühürle mühür. 
ıcn''Xlı. * Çok eski Mısırda, evinde 
•k<'disı ölen adam. sol kaşını tı.. 

TOS edermiş. .-=. _ __., __ _ 

Hava lan 
ilk gazete 1 

Havada gazete neşredild:gmj 
h.'ç işııtmiz mı? Elbetti> l:şi~m· 
l!inizdir amma, havada ilik ga. 
zetenin ne zaman neşredildiğini 
be. ki bilmeı.siniz. 

Bu gaze•e Deytin Cuma1 ;.,mi 
altmda ilk defa Amerikada. bir 
balonda n~şrcdilmiştir. 

Balon Amerıa<ia Deytin şeh -
rinden havalıınm~ ve yo'dıa ga. 
zete bir el makinesi ile basıla -
rak üzerinden geçilen şehirlere 

dağıtılmıştır. 

65,0CO metre mikabı haoninde 
olan balon Deytin şehrinden ha
reket etmiş ve erl'asi akşam iızeri 
Endivanopol:SC wsıl ol:nuştur-

Mükafatlı Bulmaca 
Sedalı harf f e i 
bulacaksınız 

1 
yuvarlaklar! 

.A§ağıda herkesı,1 b,Jdigı ık 

atalar sözü var. Fakat bunlarrn 
sadalı harfleri kaldırılmış, yalnııı: 

sada61Z harfler yeırleırinde <bı • 
l'akıim~lır. Şi.ındi bu sadah harf. 
!eri de bulwp yerlerine koyacak
sınız ve ıki atalar OOziinü mey _ 1 
dana çııkaracaıksrr.ız; 

1) YLNCNNMMYTSYKDRYNR 
2) YVRLNNTŞYSNTTMZ. 1 
Hal var<>kaları ıki hafta için • 

de. (Son Telgraf bulmaca me 
ınurluguna) gönderliımelid;r. 

Hediyelerimiz 
Bu bilm«:emize iştirak edecek 

olanlar arasında kur'a çekilme ve 
mükafat venlme tarihi Kurban 
Bayramıııdan üç gün evveline isa
bet etmektedir. Bayram münase. 
betile hediyelerjmiz zenginleşti

rilnıı~tir; 

Bırincıliği kazanana: 10 lira 
(Nakden ,·cya gıda maddesi ala. 
rak) 

ikinciye: Maruf hır sinemanın 
2 aylık mc-ccani duhuliye kartı. 
Üçüneüfüğü kazanana: Kız ise 

m<'kt<'p göğüslüğü için 3 metre 
siyah veya kurşuni saten. Erkek 
ise şık. d.,.-ı mektep çantası. 

Dördün tülüğü kazanana: Kız 
ise komple Jikiıj takımı, erkek ise 
büyük boya takımı. 

Beş;ncilıği k:ız:ınana: 1 aylık 
Son Telgraf aboneı;i. 

5 kişiye maruf bir sinemanın 
15 eor günlük meccani duhuliye 
kartı. 

2 kişiye bİrer 2,5 liralık Yılbaşı 
Piyangosu bileti. 

30 k;şiye: Bire~ kıymettı roman. 
10 ki§iye: Birer şık para çantası. 
5 kişiye; Birer suluboya takımL 
10 kiı;iye: MuhleHf h«liyeler. 
NOT: Bilmecemize resim gön. 

dermek suretile i~tirak etm<>k is
tiyenler fotoğraflarını da gönder
melidirler. 

Ufak bilgiler __ * İ~detimizi kşkil edEn 
miklerin miktarı 270 di.r. 

ke. 

* Tırnaklan:mız, sıhhatli za. 
manımızda saniy<!de 000,000,000,002 
metre sür'atle büyümekt.edlı'. * Koıumız damarlarımızda sa.. 
ııiycde 0,40 metre sür'atle dolaş. 
m<ıktadH. * GençleriJl başlarındaki saç 
tellerinın miktarı vasati olarak 
sar1iUllarda 150.000, esmerlerde 
110.000 dir. * Günde takriben 17,000 keli.. 
me konuşuruz. Bunlar bası Isa, 700 

metre uzunluğunda bir satır teş.. 

kil eder. * Erkeklerin beyni yine vasati 
0larak 1,350, kadmlann 1,235 gram. 
·iır, 

Siue eı;ki bir hıkaye anla 
.a.;ağım. Fakat net~sinı buıl -
rnak :.:ekanl!!'ı! kalım~,.-. 

Evvd zaman içinde bir padl -
ş:ıhın üç veziri varmış: Kadır, 
Zülfikar, Sadık 
Padişah buı>l~Hlao bi.-lııtl ba~ 

vezir yapma!k ıstiyormu;,ı. Üçünü 
de çağırmı.ş v< k<'ndi~rine de • 
.miş lot'. 

•- E?leriirııde elma bü~ilkliı· 
ğünde be,-:; tane yuvaıılak var. 
Bunların üıçü styah, iltisi beyaz .. 
Bu yuıvaıılaklar<l>ln üçünüzün de 
ba~ınıım bırer tane koyacağım. 

Hepiniz de rak•iplerinizin başın-a 
koyduğum yuvarlakların ne renk
te olduğunu gör~cuksiniz. Kendi 
·başındaki yuvarll'ğın ne re,rıkte 

olduğunu ılk söyliycn baş veo:ı -
rim ola<:a'ktır. Ötekilerin de kel. 
ielnini uçuracağım.• 
Sadık bir bakmış ki, Kadir1e 

Zü:!ikarm b;,şlan~a siyalı yu.. 
varlaklar var. 

Kenui kendine• şöyl'<' bir seri 
ıekiı hE!ISal>ı yapmşı! 

·- Aoaba Kadir ne d'Ülşünu -
yor? Her ha-ide Zülfikarın ne 
düşündüğünü dilşünıiy.ır. 

Züilfikarm ne ıiiişündüğünü Ka. 
d'rın anlamış l':,foğuna hü,kme. 
dince, Sadık ılk olarak bağır -
mış: 

- Bfonim ba:ıwda da <:yalı yu. 
varJafk var!• 
Sadık Baş vcz;r ol~nuş. Fa•ka 

başındaki yuvarlağın sıyah oıl • 
du~unu acııba nN'Cdcn anl.amıı;? 

(Simdi Sad.gın neredrn nnla. 
dıılım si~ keşfcdeccksi niz. EğPr 
i.ıecerem~ııöz l:>ı.>r.dan sonraki 
sııtı,.lao okursunuz.) 

NASIL BAŞ VEZİR OLMUŞ? 

Sadık kendi krndiııe ~öyle dü.. 
~iınmü:ş: •Kadir, baıııımdaki yu. 
varlağın beyaz Vl'Ya sıyah oldu~ 
gunu görüyor. Fakaıt kendi ba • 
şındaki ym·aıılagın ne renkte ol
d~nu bilmiyor. F,ı:cr ben.im 
baıııımdak.ı yuvaT18'k ~ ol • 
~aydı, Kaal'r ş.-yle düşüntc~kti: 
·Eğer bcniım ba:<ımdakj yuvar • 
lak da ~·.:yaz io,•, g"ıiyc başkn 
yll'Vatlak kaılmGtl:ğı için, ZüJfi. 
ka:r hemen bağtı acak, k~ndo ba
oc1n<l~ıı:i yuvarlaı!::o ~iyah olldu • 
~unu söyLiyt=k . llaJlbuki Zül. 
fikar b":ğırrnatlı. Demek ki Ka. 
dir olsun, ZiHıf;kar olısun, ber..im 
başımda beyaz yuvarlak görme
dıler. O halde Baş vcıir ben olı. 
marn için, kellemin uçmasmdan 
korkmadan 'bağırabibı\m.• Ve 
bağırmış: 

•- Başımdaki vuvarlak siyah. 
tır! .. ı 

İstanbul Tapu Müdürlüf;ü binasında yaptırılacak (2683) İki bin ..ıu yüz 
ı<Ctsen üç lira - 62) altmış ikl kurtııı ke.şifli ta.mir iıl: 5/1/942 Pozartesi gü. 
nü saat 15 de Dttıerdatukta toplanacak ohm k1.1m1syonda :ıt.,:ık. ;.ırttırma ile 
aıaıe edilecektir. ~ıuvaık!< ... t temina1 (202) İ.ki .rüz iki ~irddır. Keşıf şart
•ame vesatr münak;ısa. '!vı·:ıokı Mlllt Eml3k .J eO kclcn"jnde görlilcbil r. 

--· --------

isteklilerin en ~ bir taahhhtte {2000) Ura~ık. bu işe. benzer İ!iir ,ya~ .. 
tına dair idarelerinden a.!m?$ olduğu vesıkalara lstınaden ı,tanbtıl \ ı.ftyeh-
9e mtir<)Caatıa ekc;iltme tarihinden tatil gunlcri hart( - (1) gün e\·veı ahn
m11S eıtı.Hyet ve 9.:11 yıhna nıt •ricaret Odası vesikaları ıbraz Etmeleri nıukta-
ı!dlr. (ll2:W) 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağn1r olar-ek e:uırlllklennın tem d "?11 m<lnı ... 
)Jün kılac;ı!t Qı:lfl yüz. tuvaletir.c big~ne kalını·' ,.dır. K-.lt ın
da dikkat ll!d' i pek milhim olan nokta: Cli..iır. ınceıik ve 
taravelint ebEıı;yen muh3fazadır. Seneler, binbir \•azıtc ;çin· 
de çalııan ve yor 1lıın ıen·; kadınların biarnan dütmaı\ldırle~. 
Bfodent ve d ~nail yorgun lı.ıklano neticesi rudJeler elistlkı-
7etini. Uyb~derler ve clklde (Leke) diye tav.cif ea.ilcn avar_ı?~ 
(rüzı!l:r ,·e güneşin de tesiriyle) husule ceUrırler. l tn bu a:ıbt 
hll~tta VP bu &ibi avanza karşı Krem Pertev: •erkibin\n kuv
"et Ve kudrtıti sayesinde t:HdJ besler ve har:ıbiden k -•-l'ı: ır. 
Yilz bmtercc kadının tecrübe ettlli ve sevc!iltlerin<! t:ıvsiy!>den h6li 

kalmadıli:ı Krem Pertev ile günde yapılacak ~ - 5 dakikalık bir ma
s:ıjan nf' gibi harikalar yarattıtmı ~k kısa b'r zamanda ~iı de .. mu~ 
teı ! 0 1 .. .ıJt.c-ıpız.. Krem Pertevin yanm asırlık beynf'lrr,ılt'l töhttti 
an1Sl7 d~ğı1dil\ Ondan istifade ediniz. 

1 U eılet nen.; rı nii arı ve Limulan lıletme U. idaresi lliıları 1 
Muhamrnm bed~ll ( 1680) lira olan 60 adet otomatik Masa . Telefon~ 

(:6.12.1941) cuma ~ı>nü saaı (14) on dörlte Haydarpaşada Go>r bması d•bı.. 
Unclclci K~misyon taraflndan açı'~ eksiltme usuliyle satın _alırıncaktır. 

B şe ghn<>k istiyenlerln 1126) lıral•k mu»kkat lrnııraı ve kanunun ta
yin et~ğ1 vcsaıkle- birlikle eksiltn~e ınnil saathıe kadm- korrJsycna mu.raca· 

a\lal'l lAzımdı:r. 
'F\u lııe ııa li&rl.ııanlllCr koJJUSJ'oııdan paraaıa cılarü claf!tılmalttadır 

(1081') 

1 Hediye Kazananlar l 19 1.cikanun 1941 
16.00 Program ve Menıle1ı.et Saat 

.'\_varı. •Acaba ben n.:yım ? .. • bılme -
C(m.ıı doğru ba.;edenlerin ara • 
sınUa cekı.len ltur'ada namlarına 
!ıed.ye . .s~·iıd eden »kuyucula -
rımwn son 1ist<sln· bugün ncı:;

ı ed . .)oruı: 
Birer yazı kal.:mı kazananlar: 
S 'hzadc•b~ ;ında Bursa!• Ta 

hi; .!:ley sokağında 32 nuımarada 
E. Necmctt.ıı Baılas, Kumlkapı -
11 Koşk.(i lıaıı.am sokağı 8 nu
maracıa 13. İbrahim, İstanbul kız 
ıiSı:'Si talebelerinden 388 numa
,.,.ıı Bayan Sıdıka San'at yurdu, 
Karagtiıınrilk urta .mektei>!nı:le 
2 inci sınıf B şubesi ta!Ebelerin
c:en 627 nuımaralı B. Ş<?rafcttiiı 
Giiılenaz. Bcyazı\ta Mabeyinci 
>Okağında 7 num~rada B. Mehmet 
Ali, Bayan Meliha ÖZgen (ad -
resini yazmamı.ştır.) 

Bırer boya kalemi lcazarnın • 
lar: 

Gazi Osman pa•a orta mek 
•<'bi 3 üıreü sınıf B, şubesi ta!e
bl!'lerinden 795 numaralı B. M. 
Sabih Özer, Eyüpte İslam Bey 
caddesinde 6 nuı~arada B. Sinan 
<1rzu~unarı. G•latada NEcatmey 
cüddesindc 244 'umarada berber 
B Kerim Aydın, Tiyatro cad<le.' 
sinde IS numarada Muattar C:ün. 
güler (hangi semtte old~u ya. 
ılmamıştır), Fatllidc 40 rncı ilk 
ektep 3 üncü sınıf talebelerin

Iİ'Pıı 310 ııuıınaralt B. Sıtkı Erol. 
• 

18.03 
18.40 
19 00 
11.15 

'9.30 

J0.15 
10.45 

00 
'110 
. "'.00 

1uzik; F:wıl Heyeti, J 
MLiZL~: Chopin'in Eserlerinden. 
Kon-w:111a (1.,.tisat S;.ıatı.) 

A1uzi;< Dans l\Iüziği (PJ.) 
A1c~ılE·kel Sa.ıt • .\.yarı ve A ı<ıns 
l[CJbcrleri. 
!uzlk: Klasik '"ürk Muzılıl 
Programı. ,Jcf: ;\.fcsud C'cmiJ. 
R~dyo Ga.ze\.f!sı. 

Milzi:t~ Ş.ı 1'.I ve Türkülı·"· 
7.' ' ı Takv'nü. 
Ten.sil· 
Müı.1k: Rrtrlyo S· lon Orkes
trası. (Violon~t Necip Aş

kın). 

, 30 Memleket Saat A)arı ve AJ&ıM 
Haberleri; Ziraat. Esham - · 
Tnhvi1A.t, Kambıyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Rodyo 5alon Orkeslra-

Yarımşar düzine kalem kaza
nanlar: Çap:ı Kız Ortamektebi 3 
üncl1 sınıf takbelerinden 22 No. lu 
Bayan Ası'.ıde Sümer, Bakırkö. 
yünde Hoban sokağında 12 No. da 
G. Arınan, Ankara 2 nci ilkmck. 
kp 5 ınci sınıf talcbdcrinden B. 
Mustafa Cev<ıci, Kasımpaşada 
Kı..laksııda Değinr.en ~cknğı 11 
N'o. lu hao.ede B. Sadık Özçell< 
Çapa Kız Ortamektebi ~ ünc-c 
sınıf B. şube.;i talebelerinden fı7" 
No. lu Bayan Behice, Şişlide H~
laskiır Gazi cad;.ıcsinde 340 No. · 
B. Hakkı, Gelenbevi Ortaınt" 
tehi 2 ııci sınıf C şubesi talebe 
ı;nden 418 No. lu B. Saliıhatt:. 
İı.mit Halk Bankası vezned:ın 
mahdumu B. Altan, İstanbul Kız 
isesi 5 inci sınıf R şubesi talebe. 
!erinden 940 N o. Ju Bay an Seher 
Dal, Selimiyede Hayvan Sağlık 
Memurlar- Mektebi son sınıf lale. 
belerinden 298 No. lu Bay M. Ke .. 

1 sı Prograınınır\ .Devamı, 

) 

22.55/23 00 Yonnkı Pr.,....,.. -.e 

mal. 
SON 

NOT - Hediyelerin tevzi olun- , 
masına önümüzdeki uazartcsi gü.. 
nü saat 14 de başlanılacaktır. 

..._ ... ;'. ·.: .ı-~ı:. ~~ ~· r 

'd~ı: . 
1 Daha çok ek ki, kesen de 

1 

o !radar şişsın. 

,.,.,. v-----.. _r .,., vı.ZLU.Y.ı.x.ı.-

kapanıs. 
____._ . .,..._ ______ ~~--------~· 

• ı1 AK Vl~tl • ' 

Cı.ınl 135 7 :-. asıın Ilicrt 136(' 

B. Kı\NU!o: ZİLKADE 

6 42 30 
Yıl 941 Ay l! \';• ·.,; 

: -'.ı.: l ı 
Eırrıı 

B. Kanun 
ı !I 1 

7 21 Günc.::ı 2 39 

19 
12 1 ı Öl!k· 7 28 
14 31 İkJ~ J! 9 48 
J{j 43 Ak r noo 

CUMA 
18 22 Yatsı 139 

5 34 iı ... ~k 1? 51 

1 Balkan DenizK b ·1,.k? 
i l Ha~~-~ ~.t~,~11 ~! .~ .ı , 

Demek; Averof zırhhsı 
düğü anda 7 yara 

•••fi ları sön
almıştı ! 

Yürüdüler.. Geminın ıskt>le 1 

ı>r.ırdns1ndan dnJaışır1arkcn tınbaŞı 

burada da iı~· y~ı ;ı ııi göslcrdı .. 
Btrniar da yrnr ulak çap!· ı..,p

lann yaralarındal'l<fı· Vasat kı -
• ımda, vCAs.at tar~t üzc-nnciı:. ta.. 
ret zırhını. paral.ıyan bir yaı·a ı:1i 

müşalııede edıli ·orc>tı On ba~ı o. 
nun hakkında ızahat verırken 
Hayri Bey bunun biı' 24 lük ta . 
t•fmdan meydana gellrild!iğıııı 
farketmckte giıç.uk çt•kmedi 

Kı.çta da ·kı k.içük top yaras: 
ııı b"Jlı olı: 'Ordu. 

Demek; İ~roı harbinde Av<:

rof, yedi yara :ılmış, bunlardan 
'bir Lancsi büytik topla m«•e,a 
Barıbaroouıı 24 liikl.,rinden mey. 
dana gelmiş, diğuleı-i on b~ık 
ve on buçukluk ufak çaplı topla. 
rın isabdlerinden hasıl olmuştu ... 

- Bunları b;r r •.• :vr •< k :.de 
bana gönd.t•r;rnz .'\._vnc" Yuı .u1 

U0nanmasınır ahvah rıo~i) SJ, 

irnroz hcu·b. f:akkıdakı Jüsünt:C 
V<' kanaatleri, mıistakbcl o r a. 
reket hakkında .ı~rhanı:• b': ııı .. 
IU.mat!arı m-vecutsa bıitun h:ıO

,arı dc.t rapora ktı.)<ledir.; 7 1, 

Ded: 
Hayri Bey lııuniarı Lan1a11 t:l 

yaptı .. Yaraları mahaH· ri, ·•·''· 
leri ve t('sı.ı bii .. m,1:-dan ~. 1• 
leri hakkındaki. ı;QrU~lcr r. 
maımcn kaydetti 

Bu rapotlnr Nt ::!aretP \ · 
mi karargaha w:m<leriidilt-ı . "'" 
Kiınumecvvclın ron haft.ı• .1 12 

Averofun tamiı-i niha)"<' ' ; 1-

muş, İngiLz ıupçu ,ı:ıed'klileri de 
laretlere ge.;mi<lerd<. 

Daha Hayri Be.v Limnos'rb A
verofu gezdiği zaman İn:gı "11er 
gemiye gelmişl<erdi. Fakat bil. 
Hayri Beyin nazarı dıkk~· ;nr 
celbetmediğ; ıçın rapom kl··dl>
lurunann tı. Şimdi Yıınan ve CJ$. 
ınanh donanması ıkinci karsıl~ 
mıya hazırlanarak Nara ve Moı> 
dur06taki üslerindr: alesta dul'll" 
yorlardı. 

(Dev~ııru 

Hayı·i bey bunlaıdan başka. e. 
lektri k santralındaki tahribatı da 
gözlrrUe görmii~tü .. ve .. şimdi ve.. 
ril<;n izahattan da anlıyordu .ki, 
Averonın topları su.tuğu ve rşık
laTı söndiigü iında, bu santrala 
isabet olnılJi!u.. ve .• 1aretlerın 
cephaııelıklEnlen mermi çıkaran 
asansörlerı elektrikle mütehar. 
rik oldugu ıçiıı saııt.ralda arıu zu. 
hur !>(tiner asarısörkr durmu'i, 
toplar mennisız kaldıkları için 
ateş cdC'lllem i-lerd i .. 

---· 
Şu halde Avero!un top kama. 

!arının sı'<·•t:[' doğıu değıldi.. 

gemi, tornıstanla firar ettiği oıra. 
da ise dUiY.C·n kısımnda bir anza 
pty<.la olmıış, man<>vra çok nıüş. 

kullcşıı,iş .. <ğeı· bu anda R"1I!ı.i 

B!>ym ta,ııuı;; ylizünuen takipten 
v.azgc~ilmcmış olsaydı Averofu 
:yakalamak, .. i.r ct.ır.ck, muzaffer 
donanmanın p<?i;ne takarak Am.i.. 
ralik biı Jikle> , ·aradaki demir 
mah&lline gctınr.ek mümkün o
lacaktı. 

Averoftan dönii§ü müteakp 
Hayri bey yeni Edindiği aırkadaş.. 
larile bir ml1Jdet yine meyhıı.ıe. 
de oturdu. G<.'Ccyi meyhanenin 
arkasındakı handa geçirecekti. 
Hancı ıle kvnuştu. Odasına çııkınca 
bunları şifı elerle defterine kay. 
detti, yattı_ 

Türk deni:ııcisı Llmnosba üç 
gün kaldı.. Dördüncü günü ada. 
<ian peyn:r götihen ve Midilli Ue 
Siswtnd gi<l'.n bır motöre atladı, 
Mı.dillıye di.in<Lü, Kanunuevvelin 
22 s'ndc İzmir yolile Naraya, do. 
nanmadaki wzıfesıne avdet ey
ledi.. 

~Hişah.od0'•. rını evvel!\ şifahen 
Amirale anlat;,n ve yaralar hak. 
kınrl"- Tal(\mat ''eren yfrzb~ı 
Havr B ,. Ra:ııi• Bey: ---

-•SAT 1 L I K ..... 11 

Aparbman - Konak 
Ayda yuz lirndau tnzla -.:ıt 

datlı Beşlklaşta Yıldız caddesin
de Ha~anpaşa c.lt:'resind<? dÖ1 
dukkam bulunan 30 ve 32 n• 
ınarah emlftk BC's:ktaş Su 
Mahkenıesi rBSJ tarafından saiı.. 
ilk ır. Satış 26/12/9H ve 5""' 
14 de olacaktır. Dosya No. su 
941/18. 

r; Şehir tiyatrosd 
TBPEBAŞJ DRJ\)I 

KISMINDA 

Bu •lıfam sut ZO.Jf #1 
MÜTHİŞ AlLE 

iSTiKLAL CAuDESINDI 
KOMEDi KISMINDA 

Ba akşam u.ı 20.:ııı da 
SAADET YUVASI 

DOKTOR 

Handan Saracoğlll 
Dolum ve Ksıdın Ha:::- .a!ık1'11 

MUtclıassısı 

CaCaloilJ.u, HilA!iahnı<'r caddC• ' 
Pınar Apartımanı. Tel 201BI 

Sahip ve Basmuluırrlrı Elem ı""' 
Benice - Neıri:rat Direkt6ri 

Cevdet KARABİLGİN 
&ON TELGRAF l\IAlBAASl 

BUGÜN : ln••n atır elektrik faıurH• kiıbusun
d•n kendini koruyalıilır 

8u da cereyanı yutarcuına harcayan bazı IAm• 
lı•ların yerine TUNGSRAM lambaları kulla,,. 
makla olur . 

TUNGSRAM lambaları yalnız bol bir'''~ vermelı· 
le kalmaz fakat cereyanı çokça idar11 de ederler. 

UNGS A 
BUR LA 
BiRADERLER 

ll'A"9UL • AHKARA. lllWlll 


