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En az beş yıllık bir j~ı Blllitmll 
''Cephe Gerisi,, pla- ' . 
nına ihtiyacımız var 

Sıyast ve askeri tedbirlerinde 
olağan üstü bir durumda bulu
nan ve dünyaya parmak ısırtan 
Türk Cumhuriyeti "Cephe Gerisi,, 
i'lerinde de kütlev1 bir faaliye
te yol ve hız açarak siyasi ve 
askeri durumuna ulaşmah, Türk 
m•lleti yalnız iyi ve rahat geçinir 
değil her tarafa ihraç yapabilir ve 
çok kazanır bir seviyeıye de yük
selmelidir ve.. bu mümkündür .. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
Cumhuriyet Türkiy<!ııi Avrupa j;er bugün ba:ıı sıkmtılarla knrtı 

•e dünya harbinin ilk güniind<'n- karşıya bıtltınuyorsak bu bü.Jd}.. 
beri hiçbir millete nasip olmıyan md tutumunun, yol göstericiliği.. 
olağan W.tü (fevkalade) bir sipsi nitt noksanından değil, daha zi. 
varlık gii·;termi~tir, Milli Şef İııö. yııde miistnhsii ve müsteblikin 
nü yüksek rehb~rliğinde Tiirk yapılan ısrarlı tavsiye ve işaret.. 
dcvl<'t w milleti için en mes'ut si.. leri azami ciddiyet ve olgunlukla 
) >İ :w[er ve rahatlıkları yaratıp kavrıyarak ba~anna yoluııu tam 
giderken Türk ordusu da Türk sı. manası ile tutamamış olmaların. 
nırlarmda zırhUın bir çember ha.. dan ve en ba~ta da tabiat.in geçee 
!inde çcuihıı<»ini bilmi~tk. Siya. iki yıl içinde zalim ve kıskanç 
i .-e askeri tedbirlerimiz, biiyük da -ranmesıodandır. Fakat, hn. 

gürü.mü:t. biilün diınyaya parı.ıek &iiıı h ·şey v bilba,,,., harbin u. 
ı~ırtacak dore<:ede ii~tündür.Yarı. zun yıllar siireceğinin gözöntine 
nın bize neler bazırlaıh(\lnı bili. çıkma" bize anlahyo1· ki şimdiye 
ı oruz, Emelimiz. Jıu Hiııya bo. kadar alınan isııbeili kdbirlrr .. 
ğuşuıasuıın s~ııııua kadar harp katılacıık yeni iktısadi ve zirai 
dı~ı ve bitıraf k lmak, milli si.. tedbirlere ibtiyac:ımız vardu. Si.. 
ya<etimiziu berk<"P dObt, beşeor ya;.l ~e askeri te<lbirlerindo ola. 
saadetine ve insan!ık sulhuna sa- ğrın lıstii bir dtına•ıda buluılBn 
dık azminden aynlmaınaktır. Aıı.. l'e diinyaya parmak ısırtan Türk 
cak harbin dı uı<la 'bulunmamıza Cnmburiy~ti •tephe gerisi• işle. 
rağmen harbin ort~ya çıkardığı Tinci.,. de lriltlevi bir fooliy t. ·ol 
sıkmtılard~n IUak değiliz. Harbin ve hız ııçı>rak ıiyasi ve a•kPri 
içindeymişiz gibi, içinde olabile. durııınuna ubşmnlı, 'l'lirk milleti 
cc·ğimlı kadar ağır masraflar al. yalnız iyi ve rahat gt• •iniı· dq;il, 
tıudayız, Sadece kan fedakarlı. her tar~fa da thra\' yapalıHir ve 
iından kendimizi kurtarmış ola. çok kazanır bir seviyeye yiiksel. 
rak harp zamanmıu icap ettirdiği melidir. ButtUD ~are•i de başla 
bütün yükleri devletçe, milletçe •Ziraat, ticaret, mihıakale, >ktısnt. 
sırtımızda ta§ımalı.tayız. Cihan be. itleri ve koordinasyoııu olmak 
iuşmaslollln daha kaç yıl sürece.. tiure bey'eti unnımiyesine •cep. 
iini Msin bir fekild" hesaplama. he gerisi• adını vcrdiğiıniz faa. 
nm ve hükme bağlamaıwı güçlil. )iyet mevzuu üzerinde derhal en 
iü gözönündedir. Bu vaziyette .,. beş yıllık bir planla işe koyul,. 

Gorp çiilüm4ıe 

HONG - KONG'DA ) 

,Japonlar 
büyük bir 
ingiı·z kru
vazörü da
ha batırdı! 
Bombardıman tayya
relerinin iki tam isa· 
betile gemi sür'atle 

yanarak batt 1 
Tokyo 20 (A.A.) - Donıeı a • 

jansınm cenwbi Çinde bir Japon 
hava üsıün~n aldığı bir habere 
göre Japon bombardıman tayya. 
relıeı'.i b"· İı,~iliz haıp gemim 

· m'dv. Bu geminin Hoııg

Kong'un cenubund>1 Chun-Chuı 
(Devamı 3 üncü 8alıl1ed•) 

&erek harp dışında, gerek harp mak ve memlekette kütlevl bir 
içinde Türk milletini izami rahat, cephe gerisi faaliyeti ve sefe'fher. A M E R i K A'D A 
ınes'ut, kaygJ&a bulunGurmak ligi yaratmak liızınıdır. Bu hakım-

'l'ürk devlet ve hükumetinin bi.. dan bir miktar zaman ve mesafe Milli Müdafaaya 
rinci kaygısıdır. lhtikin, ııayrita. kaybettiğimiz muhakkaktır, An • 

.. ı fiat yiikseHşlerini bnlemek cak zirai istihsal ceph ... inde ilk. J 5 o o milyon Do-
için hilkilmet Milli Koruma Ka. bahar _ yaz 1.er'iyntını ııözöniine 

•ununda icap eden tadfllerl yap. alarak ve ilkbahara kadar bütün 1 d ha ayrıldı ' 
lbaktaolır. Difer yandan htubin bu işleri planlıyarak, başarıcı im. ar a • 
başındanberi başta Biiyiik Milli kanları dtiz6'"' koyarak ve ha1. ır. Vaşington 20 (A.A.) - Millt 
Şefimiz olarak gerek Sayın Refik lıklarımızı tamamlıyarak işe baş.. müdafaaya 500 milyon dolar da.-

DONEÇ 

Bayzasında 

Alman ıta
ları büyük 
Rus taarru
zunu durdu
ramıyorlar! 
Süngü süngüye 
harpten sonra 
Doneç bölgesi 
tahliye edildi r 

Moskovaya göre 
Almanlar tekmil 
cephelerde ricat 

ediyorlar 
Vişi 20 (A.A.) - Bitaraf as -

kcri mij.şahitler Ukrayna cephe
sinde D-Oneç havzasında cereyan 
Pden muharebelerin kırk sekiz 
sa&tt~nberı birdenbire daha bii. 
viiJ< bir inkişaf 1<aydettiğmi be _ 
yan etrni!ktedirloer. 

(Devamı 3 unctl Sahtt.o~) 
--o--

INGILIZ TEBLIGI 
Saydam, gerek mes'ul hükumet lı) abilir.ek kaybettiğimi~ zamanı ha tahsisıne müteallik kamnı !il. L • b 
•damlarıınız daima müstah•ile: teli.fi yoluna girer, 1!142 de telafi y;•hası mü.messillcr meclisinin a. 1 y 

- Çok çalıt, çok mahsul al.. etmiş ulur, 1943 den ôtibart.'il de li\kadar end>nıeni tarafından l<a- ' a 

Başvekil bu sa h 
/Ankaraya döndü ,. ~-

Garda çok samimi bir istik-
bal merasimile karşılandı 

Doktor Refik Saydam Mersinden ayrılırken: 
- "Buradan çok iyi ve neş'eli ayrılıyorum,, dedi 

Ankara 20 (T<>lo n •) - B·ı· • 

.avdanberi m.:~wıcn ~ler$•nde hı. Dahiliye VeKİIİ 
.ıı'ınan ve :m1"Zuniyetı bıt~n Bat;-

ve-~·iıımiz doktor B. Refik Sav· b b h d• 
dam bu sabah bıısw;i tı·<'!1!e f'<'h- 1 u sa a ge . 1 
rımı2e gelm~_tir 

Başveki!imir& vrda "" , 'tr, 
m{b'uslar ve Vl"ka!etler ıl'\€11 -

supları askeri ve mülki erkan 
tarafın•ran çok samimi bir ıslik. 
hal pıerı:ıs.'!l)ile kar~: lanmıştır. 

MERSİNDEN AYRILIŞ 
Mersin 20 (Ruırn~i) - Başve • 

kilimiz dün hususi tren<e '1E'hri· 
mizden ayrılıruşlardır. 

Kendisini hükfunct e.rkıi.nı ve 
halk ista.~yon.ıla teı;v eımi§tlr. 

(Devamı S tını:U Sa.biıferdEı) 

Dah li~c vek ı Fa« O k b~ 
s.-.bau~ A .lar.ı sı?t .. ~<hri.. 

mızı~ Cl·lmıs Vt: li yda -pa ... iJ cearJJ).. 

<l<> Va!. v~ R~l<'< ı~c Rei.': Lütfi 
Kırdar Örfı İ<hı ·e Konıuta.,ı Kor

ı: nPral Sabit Nvan ıl,• Va! n~Q·a. 

vin! rı Ahn1("t I\. nı~i, R. ~it Dt. 

mırıaş, Bt"1<'1.l'vl R(•İs n ~ıavnıi 

Liıtfi Ak· ~ E "
0 

H füd ıru 

K~nı· a"" ve dJı. 
dan k9l"taıanTl-: t ı 

ıc\. t tetraıın-

Milli Korunma Kanununun Esasında -
Yapılacak Yeni Mühim Tadilat 

Tica et Vekili 
tadilatın y k 

1 

verileceğini 

• 

da ecı· 
söylüyor 

r Kanunun 3 maddesindeki tadilat dün Mec
liste kabul edildi - Bazı Meb'uslar odun, 

kömür, iplik tevziatı işlerini tenkid ettiler 

Başvekalet Vekili Şükrü 
Vekili Mümtaz 

Saraçoğlunun ve Ticaret 
Ökmenin izahatı 

Aoo<ioiu Ajal'll' nm b"1diniiğıne k adar para re hap.s e&aSb veTi.. valilere, mülkiye Amirierine a • 
g6re Mifü Korurıma kanununda ıereklir. Malın da tamamı miila- raana sal'1hıyet.i verilmektedir. 
ya.pılacak tadllata ait layiha dün d<'ıe oluna<:akt>r. Bu kanunıın müzakeresi esna. 
Büyük M<llet M~eJ•,iııcle mıista- Diğer bir maddenin tadiJQtile (Devamı 3 ilncil Sahıfeue) 

c~liyet''l' mfrtak.t-ıe ve kabul o. !1::E:E:E:E:E::E:E:E:E:E:E:E:E:~========== lımırw~tur. Bu ma clelere gtıre .,; = -
Milli Korunma •ıan.uınıle hüku -
nıete verilmiş olan ü:mm4ı maG. 

de~rr hi>kıi.m'l'te el koyma >a -
!ahiyeti veriJmektedlr. Digoer 

mocldedek' tadilatla da 'bu el ko
"~" m.,d'delerin, h""kalarma 
d<?vı~ ve istim-ai' menolunmak • 
•adır. Saklıyarıla•·, koçı.ranlar halr.. 
kYJ<la 250 liradan 10 bin liraya 

GÜNÜN 

!ÇiND~ 

Almanlar ge
ril er, Ruslar 

Tavsiyc,;inde ve müstehlike ff: rahatlık ve fazlalık yıllarına ka. bul Nl.ilımiştir. Layiha, mbe'u•;an M •. h r o r 
Azami tasarruf et Vtı _muş oluruz. Kol v.. va-ıta m~<elıeıne revkedihniştir. • u k h ı • 

i;...etinde l>uJunm~İardır. E.. (Devamı 3 üncü Sahifede) (Devamı 3 üncü Sahifede) t y u a 1 n 
ı . • / b~su.~~degezen 

ilerlerken .. 

ve "ın etuği g•bi Alm n ordu rın 
Mvt'l.kovarıın yj,rnıl kilomtre yakın na 
kadar ulaşmaları tam bır zater Sll 't" .. 

t.lııde tel1ıkki edllemt'zdi. Nasıı ki bu 
aııda~ ve Alman gerilemesi bu Uırtda 
devanı eder de yarın T'injoçcnko, ~ra
Ci'.iil, Rwncn, Slovak ve Leh huduıta
r11ıa dayanabilirse, o Mı.aa ua R <1<y1 
bu harbiil muzaff~ri ol.imk k bul f'dJ.. 
le.ı:n~z. Çünk.u yüzde yi..iz bir ıır.ha har
bi olan RtNı: - Ahnan ıuıı binde 
lataftao blrln>n 'rduso yüzde yil:ıı 
imha eclll<!mezse bu baıp bıtmiş ol. 

1 
mm Belkı mUzm;.n b ı· s thaya gi.. 

Yazan: NİZA. lEDDİ. · NAZiF rer. o klltd.ar. 

~HARP VAZIYET/ ı ~~t~~=! b"r hasta! 
Libyada i ngiliz ordusu teşebbü- 1

. Loııdro 20 (A.A.)_ - . Mihver Bu sab~h M~lt~pede 
JrnvveUermın şarkı Sıreruukte denıze duştu ! 

sO tamam i 1 e e 1 e almış bu 1 un uyo r ~;ı:n:iı~:·~e~:~~ A~~~~~~ 
tal'afından noeşreddcıı tebliğ Lmı.. 
dıada hayret uvandırmanıı tır. 

Kartal Mal!t~inde Malta 
caddesinde 60 numarada oluran 
Al! oğlu Cami Sey.ifilmenam ya

a>evamı 3 üncü Sahifede) Kara muvasalası kesilmigen Japon ordusu 
Singapura doğru sür' at le ilerliyor I 

( y AZAN : l. S. ES Ki 8 UK RE Ş ATAŞE M 1 L l T E Ri ) 
1) Alman • Sovyet cephesiOOe: 
Sovyet o.rduları, Leningrad ile 

'l' agaru'<lg arasında taarl'uz halin. 

~irler Bu tıaarnızlard.an mak.. 
-.ıt, Alman o<lulannı loş mevzı.. 
lı:rıne rahatça yerleşmekten me.. 
11(.ı.ııek ve daha garbe dogru sür. 
lıı1<ktir. RuslaT ~ima~ Leningrad 
~hesin.de, mühim bi:r oomil)'olu 
~lllllı, merJre2lde bir sanayi 

merkezi olan Çekine şehrim aı. I 
mışlardır, Alıelı:sı başında w Rusa 
çevresinde yaptıkları taarruzu 
gcn~:etm.işlerdir. Fakat Azak de.. 
niz.1 şimalinde Almaıılarırı daya.., 
dıkları Taganrog • Harkoi hatıl.Dl 
sök tiirem<>mişlerdir. 

nıek, merkezde Smolensk'e kad' r 
ilerlemek ve cenupta Dnyq>er 
nehri boyuna katlar yanaşmak 
Sovyet ordu lan i~in başarıl ınası 

güç işler olsa gerektir. Fak&t 
Sovyet maneviyatının arttığına ve 
Ma~al Voroşilof ıle Mareşal Bu. 

Leni.ı:ıgrad'ı muhasaradan kur. diyenin.in hazırladığı taae kuvvet.. 
taıımak, Fi.ırıeri Murmansk demir. lede ta.kviye edilen Rus ordula. 
yol~ gacbe eski hududa sür. , (Devamı 3 ünc\i Slli>'!!Wft) 

(Devamı 3 üncu Sahıfecie) 

-------
ELi BIÇAKLI DAMA·T ! 

Şehreminin e bir 
genç; kayın pede
rini bıçakla vurdu!' 

{Yann 3 WICWteJ 

Kıpçak ova.:.aı ncıa \"f: esk1 Kl·lıD 

Alman. Gı:n ı Kunn yı, Balııkla 1 Hanlarının Rus sakalı aclını verd !~ 
Karadeniz ar~ ınctuki gen~ rept~de ı-1 ormanlık böliC'tle b' th..ır. nıeydan 
dıevauı eden gcrilıeıucyl bJW. o:r sıra- mu: rebelerin! kabulde tereddüt et-
teji-k h:kiise giıbi gost.erntelde ısrar ~ r"' n·.emi15 olan Ru4ırı Jınha etn-:ek d
derke,ı RllS G<r>el Kurm·yın da bir retinl Almaoı M ı"eŞallct! g6sıe~ cö
kendinıe ıth:eome, hattA bir ıurur hJe: .. 1 1-er. Acaba kışlaına.k k::ırarmı vet•llli 
eediliyor. haıtta ulaşacal:ı a.ne k:· dar Alman "Jr .. 

Kazak t!Jl.>rı 7€11 ' bir kaaab- dwıll zorlanacağı her muharebeyi ka-
İirdikçe adereceai aı~tan ve kacyaltlı bul edecek mi ve ede~e Rus J\f:lre.. 
Joollarıo ,..,.u bir _,, bir Alman lll ,..ııerı Almanları bir yeni u~ ı... 

e ini lmh& eclivcrlnce Rus remnı anına ı.-eçemıy~k derecede hırpaı.., 
=b~ğlerirı! . '!ad""ini ~ yabi.lecekl<!r mi?, 

'· Bütün ttıE$~le bund.:.a1j., 
bu gurur ycrtnde ve haklı mJıdır? 

Biır., Vaıwvarun dört •dım öleııln.. 
den Moıılıova varoelarına u~tıgı ane 
kadar Berlln tar.ıt.ından ııetreclllen 

resmi teb1'iılere ııe kadar bitaraf göz
le baktıksa Iuskova muhaaara ediJ.,. 
n.ek tehllk~ini ı>llaıtı.ktan sonra mü-

ÖnWnüzde!{} il<bahaıtıu ve y .. ~ 
Alıraaorılarh• tekrar i\lô&' .cvaya ul ..... 
bileceklerini iddia etrr.clcı.e olani cil: 
l&e verebHeC"egimi~ ce\. ap udur· 

1-~~er Aıuı:ın!ar Din~cpc: Urzt.:r.nde 
dura~iltrleı'\c ve ~ .. adogc1. gölıj ke'\&• 
ı·.ndaki Ş.ı.osscnbu1·s'a dug u il l'le ... 

dafaa •:t..-vz ''C'rinden çlk&n bir kısım ~.n;:te olan Rus Şiın&l ordusun Jn L& 
Rus oıduhtrııun Uerl harek.eUerlnden ningr~d'da nı.lhsur kuvvetlrrle b•r'ea. 
hsed~ :\loskova tebliğlerine de a.y. mestne mAnf. olabilirlerse, hu kış t..: n--

ni bit.raf a:Ozle bakm ktayu. Zrra l 1! klarını mu itnz eclt:ıek ilkb:ı! :ıra 
Aln'.&Q orduJ.ırının dlinkü ilerlemeleri kuv\etli biT ordu ınnnzarnsı gQStPre .. 
Ue Rus ol'dularımn bugünkü llerlerrte- bileceklerlne inanıin.bilir f'ak:at bu or .. 
leri ara<r.Ld::ı, bu ane kadar tam bir 1 du n· ye:pcrden ötE"yc ::ı. ıl·r ,·cya te. 
ben7e"lik var<lrr. Alman1ar ilerler1er- f k:.lir~e bir daha ~Ioskô'Va .,nü.o~ ıa,_. 
k nasıl akınt~a kUrt-k çekmiş ise .. 1 ması 5öylıe dW'SUn biT daha Kıyl" bi
ler. Ruslar du 11u auaa Jyni tarzua a... 1 le Ruslar<im kolayca alau.nz. Al ıı.ın 
kınt1yc;, ki.W"dk çeknıektedil'ler', oıclu llılnın Moskovaytı ...1l~&ıook çin 

iı;;taıJbul ıweteıer..ndc kendl1er..., 1 gö; e aldığı ıe<laı.. bk, ııgr;ı<lı ... ı ıa .. 
a.okrt ınlitebasas sll"" ~ ba.J"ı.6edilmektc. r'8. T \e • r(.h g İlC!'}{ı; \C f~ 
olan baz.ı k~mseleriın. \ e batU b?2z t r er JC ık ..ıy i dr c!... OUl(il 
&w Hk.lerio-. m.ul>lellf v lelerle k!<lla · (l1ev •ıı J wıcu saıı ,., e) 



HALK FiLOZOFU 

Nasıl Harcıyahiliyorlar? 

Y.1.H:.ırd n1Jcri tt"-'4.P r cc~ ı:.t.:l

dı~ını!z la.s:ıı-ı uf l 1 ~1.ı ,, t zun 
7.&ın. n, İıır fanlcti lı.ıl.ndc les'. 
irl t:dilcn lı•'rraın ın~ıiıiyl·t~n ... 
den: dnhn i' ri g'.~t_'C' "lll'~ti. 
Bıı~rin, ta..;.n,rru.fun, hnttit, ifra. 
la ,·ar .. tn bir tJ~a.rrttfıtn ııe c'c
:r ... ·re larurı olt"!uı;uııu but .. ın 
ehtınıııiyeti ile idrak .,ııııi bu. 
luııl'J onıı. • 

S kla ~aın .... uı, gc,]jr z l' lnı. 
\rıklil~, dr,g U3U, "-HPıan ,,ak ... 

lı -ar.ık kadar lıısarT ı( f" rini 
bcnin1sl"ri1C'd ik. 

Tasarruf hıUıu!Jrında, ',,fin 
sıı,lcdik, çiird.;, pası sc~si 
~ aµtık, uıu:~anıcı·,Jer t rtiıı c t.... 
tık. Milletin, hakiki lı.ı) at sari. 
lanııın içlno girml bir la r. 
ruf fikri )oUu, 
T.ısanufla en b,iyiık tesir 

~oreneklir. Aı>artınıau koıt1)U.. 

REŞAf FEYZi 

ınnL nıüsrif bize tasarruf kon.. 
fr-• .,o.:ı crrn zat ınüsrii, ana 

mü>rit, kızkardcş müsri! olun.. 
.. u~a,.ruı.1 nasıl kcndiınİ'Zi 

iil ıştırabHiriL' .... 

ı'a nrruf fikrinin l~alıüra. 
hudan, h~ıgün, ta~11ı·rufun bün .. 
;reı.ino geçtik. Bu '" <blıa ev. 
ve! ) apmaııw Jazundı. 

llıiylik İ§l"r için biiyük sarli. 
yat yapabilen hutün milletler, 
lıiiyük la.anuflarile lanıııınış 

~emiyetl~rtlir. lfalta, cinıri ta.. 
nı1 r.n ı11:n"-·tlt•rdir ki, bı:giin, 

ol -ibi [lUTa barcı)a.-ak, akıl 

tlıırduran i~lt.:r ,}'apıyo-rlar. 

Giı, ~aul .. fa'\arrui dcri:il, )-e~ 

rinde C:ıuriliaı, yerinde t3s:ı;r. 

rı::faı, ve ~o.7'.tıUunrla israfı öğ. 
rl·nıni e, ha2nlctmiJo ıtıccbur 
hır ıni11<'ti7, 

Yüksek Ticaret 
Olculundaki 

i.!!:~~$!~ ı Fakir Talebeler 
t:<; . 'AI 

l'E BİR AT 1 Parti Genel &°kreter. 
li ğinde n 

yardım is te dile r 1 
Şehrin hang·i ~l'Hllll·rındc, bina. 

ıarııı ne kadar yük5cklikte- olaca. 
ı~' tcshit edildi. Boya~ının rengi de ı 
l<ar.rla~lırıldı. :\limari tarzları da 
ı a.\ İıı edildi. Ar~alara geline<" .. su. 
ıl.ın ucuz .. Celediye dahi, Siirpa. 
1;01ııa melrc,ini 8ö0 liradan ~atı. 
: or. 

• rtık, bizim bir npartıma t pp. 
lu ınaıuız içın. iş, üç nalla bir ata 
k•ld~ 

AP.\UTl.\Jı\:O. 

?ll.\ YICJI.ARI 

İ·tanhıılda ev bulır:ını ıı3şı;ö<. 
terdi. Ilir<;uk kiın,~ler ev arıyor, 
bulaıauvor. Gcçeulcrdı:, lı5.L;t c\· 
,raıa kla ın<"§gul bir arkad3~ şt,y. 
le ıl'y>rdu: 

- Aııartıman bulamadım. Ev 
hulduın. fakı!!, c\de ~c rah tımı, 
hnırrun!U bulanıadın1 ... 

Arlık, biitiln btanhı•llular, ._ 
1>artın1au i~tiyortar. 

A.RABACILARJN 

fı\LİI 

Atlı atal>aların ıicret tari!..,i 
tc bit olundu. 'faksi otomobille. 
tinden lıattli daha )tikock.. araba. 
cılara gün doğdu. Tekrar rağbet. 
te, tcn,ccühte ve ~iin menuu 
!ıaliııdekr •• hiç hatıra böyle bir 
~<'Y gelir nıiydi'.'1 

Bu hale. kırkından sonra gelen 
.dedcl, dcmc.k doğru olur! 
İHTİRA 

BL.n.\TI 

GJLcl terde ihtira berallJıı i!ao.. 
lnrını okur musunıa~. Türkiye, 
bir nıııhleriler memleketidir. 
lkrı;tin, )·üzlcrre ihtira beratı dev. 
rcdilir •·c satılır. Bu mulıterilcr 
kimlerdir, neler ihtira ederler, 
atiil~ deri, l~boratuarları nerderi. 
dir?. Bül\in hunlar nıc~huldür. 
Fak:ıt, bol bnl. ilılira beratı ilanı 
rfırür ilnü:ı:. 

G•tenleıde şu gözünıe ilişti: 
lleın karada, hem de-nlzde )·ürü. 
ren bir arabanın ihtira beratı_ 

• · c bu) ııruhır~ .• 

AHMET RAU' 

Ur .. versıtenin muhtelif Fai<ül. 
telerinde bulunan fakır ve kım
ses;.z talebel<r _ Cumhur:yt•\ Halk 
P<,rtısı tarafından yapılrr.as.ı ka. 

ı r.:rla 2 !.rılan )·ard:m!ardau. ytik • 
~cl< ıı< 1.ıs t ,.~ t.caret ı xk.€birıde 

bu'~n TI' rıı lıanç bırakıldıg: 
gc'r!i h.ı;;,tiır. 

Bu mei<tqı'ekı fakir ~ <::dden 
;.-ardıma !"'~h:aç olan talebeler; 
PaT"' ı Genel Sekreter!, ııe ınt.ı: • 
r;:ıc~ t c~-.tk panUD<.Zın yil.<s ·k 
•c !'kat \ ~ L ay~:r.den ke:d. _ 
!erır. n mc.hrun L>u ak: rnc'l1 
s:nı r:ca e megı kar&rlaştırmış • 
!& d r. 

Soıı Telgraf - İk' r.;al \'e Lca. 
ret .,-. ,kıc·h ae Üniveroite glbi 
1\l ~ f \" ._ ı~E>tıne rnerbut bir 
yüLeK ta!1s~l müe»&~s!Jır 

Dli,er ~ ü~K mekt plerdeki 
fak·r t lcb :crn vazı)'<!tlerıle 
:ıs $aoıytle al.ikJdar olarak ken
o J, .r.e ) ard.. , l r.i uzalın Par. 
!ı Ge>:d sckreterlğ:n"n; 1uksek 
• . ~t ve t. -il p,e!'çier:ı::J't>n yar
< m .nuh• olanları da m•1a,·e. 
m:t ·z b · ' mıyarai< aynı t.·rr.a. 
~e \'e refkat: giistHec. ğ· o: ku\·· 

.. \'etle Lmit ederiz. 

RA D YO 
Aboneleri 

---•ı---

Yu r t t a ki aboneler 
1 O O bine baliğ oldu! 
&~ · " e: r.ra ....,,u:ıt t· \.l r.ıa~ 

dur~il~'.L t r fır.d n nefis b1r t.dlde 
ç•karıl: ası" b•şlai!.!an <RJ<fyo• 

ln .~ ay·."' ııec .~u~dJ bUdirıto.:aine 
evre :adyo boneleri nz n sayı.sı yüz 
b ı ya .. 1' t::k t;ı..n doksan .allı bin 
yüz elli be.~ .bulm14lur. Ankı;ırrıda on 
kı t·:ııt :~i. ı ttuıb ·~J.ı (J~:.ız ;lh bln 
2~t, B. W:<'ıirtle !?{10~. Itakiiri,le (en 
a:ı on >·•dl, Tu~c<l;de 61 Kor!ta t84 
radyu vardır. 

·===---==== .. ..,.. ............... ı 

Eyiip • Kalenderhone yolu 
Alrarçeınıeye kadar 

uzatılıyor 

Bekdiye tara!:n~fan yaptırı:I • ı 
rr.akta o~an Er:lp - !{a'.e ıdt"'"hane 
~·o:unu::ı . .-\karçc,.n:c) e !-4ıtlaı· tem
dit olun:-r.ası !;ararla?tırılmıştır. 

Kars Valisi b ir de· 
rece terfi etti • 

Klrs, (H...,t:sil - Valimiz Hü
'.lai Karatabaıı, bir derece terfi et.. 
mtştr. Faal va:ırr.i•, buaya tr. 
! n edıleli bir S<'nc u!dugu ra!de 
ln!qatlı muvaffakiyct er gü»er. 
n ı t,r 

':>on Telgraf - t.tanbuh.ın esk! 
\"ali ır.ua,1n! olan Hüda. K3rata. 
ha ı .<:rii!erindcn ?layı tebrik 
ederiz, 

Karsta - 35 derece 
soğuk var! 

K· , 19 (H .~usi) - B,rkaç 
ijundcnberi ~ohrimizdc soğuk çok 
~rımışt.r. Dün hı:.raret derecesi 
sfirın altında 35 der e .ct•: .. 

Limanlar Umum Müdürlüğü 
gemici ve mavnacılar olıyor 

D~vlet Lımanı~n 4tct os ne 
buha" çork:~ısı. motör yagcısı, 
gew.ci ve ma,·nacı g bı r 1t<'ad. 
c:i .. n1ı..ista 1 ıriero:c·r alınması ka -
• · rıaşt,n~:rır~tır. Ta'ıo olar.ların 1 

ldaren:n ba• en3p< k iirlı.i ;ü"'lde 
klb~lı~ : } p . ıır.3kl~;u;:. 

Kltlplıaae memura 
!{ " ~.e-- .-. b!r ·t as Jiic :r. 

O k.., --· k 1, b· .~ bJşkJ n1cm\:kt:tler
de t.hs!I dahl e<!'llyor. B!z!m milte
h:ı~sıs, bilgin klitüph~e mm•ırları 

·-.: \•ardır. R brın. çoı?u e~ki 1t-n ve 
kend1 kend•ltr ne yct:;ım.Jş t.p!erdir. 
Ye 1iclen JtQtuph.:ıııı.e n e.r.ur..ı yttlşml
yo:. [(ütUpha~e me;nuru bugün artık. 
ıaaı~ttayin b:r memurd·..;r. 

Ge\e~1erde bir kütUphaneye n,e
uıur arsn·y'.lrdu. 15 lira asa maaş ve
rilecek. Eline ne geçeceği malüm. 
lia~·at pa'°':ı'-l:ğL ela ma~üm. Kütüp
h!Jıe re •. · .. rı.. bir r.e\.·L iUm adamı 
olır..l'.~< ge.:ek. Keo:.ilı:nde bazı şart!ar 
b:.ıluru:ca!ı. F;.ıkat, 15 Ura ı11~a1la bu 
ada:r.t bt..~abilir miyiz, ucab~~. 

İy~ ~ütüphane, tyi kütiiphane mer
m11rlle mürr...kün.dür. Kütüphanelere 
!yl b•lo:n:ık için, !yl me .ur k•,1fan
malı:yız. 

Harp, bu k•dar dal budak aardılt· 
taa ura, ".mdr, koı:ıu;. ılan günlük 
• evzu heo. en he: y•r'1e ııynldtr· 

• .\c. ., b ı harp ne !: r dt\."aln 
C'-~bl ., • .,. 

Dilr.yıı. 1 •fb , lı. Jz yenı ~a~1'ıdı. 
On yıl &Uı·ecek. on !.>eş yıt st.:.recek. 
d yenler var, Bunl;ırın id .. 1-ala:ını mü
bala;;a soysan:z dab, uı; yıl. beş yıl 
• ürccek t.<:')'C'"nlcrln s&le:ı \:a µ.ında, 
iruan o:r h:tyH düşünı.oyor. 

Vakt 1le, "fh11urlenk, Akşch:l' civa
raıda kararg!ıh kurmuş .. Timur ordu
&ı;ndaki filler. bütün ciı.·ar babçcieri
ni h~rabeye çevirn'\~ler, altfist et· 
ır.1ylcr. ~I::ıhallm ileri gc.e.n nd:amlar.a. 
Nasrc'Lin ltccayt bLthtn ş.ar: 

- }lor , ~cm .~e:-. &eı1 akıllı \"8 
nü!uzlu lı. adan ilu .. gi"t, T.m.µrlen ... 
ge b :n nam~.a rica et .. AJ eh!r
dc lı edil 1il1 ~nil' S!'Y 1 b:r t k· 
' ı: l ,,.:.in .. çün•i.U. bi na:Je. b tun 
C: irrlc":'fnıiz ı:..;:hv \"e pen.şın olac* 
ve t •t k•loc. 'rz .. 

Nu ettin J·oca: 
- 01 ır, pek~ g.dey>nı, l<>;·liyty!m, 

denli$- 14 k.t, bir >artla .. içlr.i%drn bir 
he,'el ı;t-çin.. b,l hcy'et. ete benhnle 
b- ?»e-r Tiı l1.'• ..ın l. "L: ı, ç1k~ın .. 
b€ ... YCJJ.<llY:ılnu bır .... !irı~ayın. 

- Pck;ıliı, ııocan1, dc:nlşler .. 
KararlaşUrılan gü.ncie. Nairettin 

lloca ile bey'ct yola dılziU·11\1.'jler .. Ti
murlengin buz~: rwa gi Jy1rlü.r. lioca 
önde, onlar arkada_ 

Fak.:ı.L, b~l· :aral~k. Hoca, ad:a.sma 
dönüp bakınış, biı· de ne göraün?. 
Kendisini L:J.ktp cdc·n hey'etten biıç 
kimseler n~t'ydanda yok ... 

Nasrett:tı fl~•. bozot:.ıya \·erme
m . Ucğr• Tfmunın httZt1runa çrkrruŞ •• 
ZÖY .e dt'm[i. 

- 1'.y bJJıilk hu:·uıı d<ir. Akşehirli
ler, filler ..... zdı!'n <"ok ır.<':ı:ınundurlar. 
Fak.at. c:.k:kat ettik ve g"1"dü.k. ki, bu 
ı...:er .~..ıq gllı 1eı"ıe ~vJ;: ın3hzur.Judar. 
Z.~11, yan1wr ... da dl .:.let'I )·~k. Eıni?' 
Ll·yurursnnız, her erkek tH!n yanına 
h!r dP. diş! f:l k:ıtılsın. Ak:şehirEler, 
bu fillere de ır:eınnun;yet!c baksca.!~

lardrl' 
Tiı. ,!,·1e.ı1k. N srctt!n Hocanın bu 

uır!.! teklff! J.:a u-ında pek rnütelıass~ 
o\rnrJ \"e ll:oc'..::ntn asıl ~"'!:t.sauının ne 
oıduğu u ·• vramakta gecııtmemi.1: ve 
net·ce e r<? bu.~ ... n fıl1e!uı. ~.\:-;,şt'.!!lir 
c!~ında Lı!r ba$K3 yere gönderilmesi
ni cmretnı 'i 

1 

Böyl~ kir, fi1! r; .ı ı:ı."3.,.. ve :yan
lar._dan AJq;eh: l ler de kuı·' r ıJi)l

lıır! .•. 
Lı f lilfı aıcar, der1 Gelel.m s,ade-

dt' n· ny .. harbl de o ha'e geldi ki, 
k1..'T. sini bu harptc-ı uzak tut .lara 
ne ını.ı-tlu .• yaLnız, b1.1 harlıin, ı.araı: ve 
ziyaru, Tir.urun 1 llcrinlc zarar ve 
zly<ını yar:nda Il. nultya dağı gLbi 
yüksel.yor. 

Teı .~en i edeHrr. ki, harp, on yı.1, 
beş yıl d~ğil, b!r an evY~t n:.11aye1e 

ers!ıı! 
R. SABiT 

Lokantaların 
Un ihtiyacı 

B al ı k kızartn1ak ve 
çorba yapmak içia 

O fisten un istendi 1 
Müteaddit loka•·ta ve biraha • 

ne sahipleri ccnuyeı~ri.ıııe mıi -
racaat ederek un bulamadıkl:ı • 
rmdan c;orba VI' la\ a, kızı;rtm:ı 
balık rapwm· .'d:ır •. ıı hild rm '· 
ier, •>.ı ihtiyaç ar~ iı;iıı olisin ner 
.giin mı:ayyen m'klard:ı ıın ver
u~~s.ni rica <:tmı~ieıu .-. 

Lokantacılar C•m:s• ti bıı hı .. 
susta icabede-n lc~chbü,c geçmşl· 
tir. 

Domuz öldürme mükelleliycti 
Giresun 19 (llu-~si) - G<çen 

yıl domuz miicaıI~k~lne peıc e. 
hemmiyet verilmediğiı,den bu 
sene domuz sürüleri artmıştır. 

Zıraat Mfrdür!ü+:ü t"!ek tevzi 
«derl'k domuz telef etme mükel· 
lcfiydlnc baş\rnmı.~tır. 

Bakun Evi laaliyeti 
Çocuk Esirgeme Kurumun.un 

Bakırköy Bakım Evınin faaliyeti 
g'tt:kçe artmaktadır. Son •bir yıi. 
da burada 632 hasta muayene ve 
tedavi olur.m~ll'r. Bunların 529 u 
çocuktur. ----

Mektep müdürleri dün 
toplandılar 

Şehrimiz lise, orta, san'a\ ve 
öğretmen okulla•ı müdürleri dün 
İstanbul kız lisesi salonunda Ma
arif Müdürü vek;li B. Faikin re
l.sliğlnde bir toplanh yapmışlar. 
car. Bu toplantıda disiplin, ted· 
risat ve ıdare işlt'ri etrafında gö. 
rüışmele.rde bulunulu'1ur;tur 

--o---

lstanbul Akşam Kı:z: San'at 
mektebinin yeni müdürii 
İzmir Akşam kız san'at mek • 

tebi rnilıdürli Bayan Muzaffer 
Eriş Türb(deki İstanbul A]q;am 
k.z san'al okulu ınüdüri~üne 

tayin olunmu}lur. 

r--~~-.~~----~·~----------, 

IMAHKEMELE DE HÜSEi~~~·~~H~ 

Şöyle bir sağ, bir sol kroşe .. 
Arkasından nakavt 

B~tl ot1.a. boyllııl, 111 "· e nıer, f 
v!~ ot~ iJt"f Y Jar1rri!, öt.!l!'Ü ızun 

boy1~~ 7.~yıl, ondaıı_ b·rJ.:_ ctn :t yo.,,lıca 
!dl. l.tı de b!r·birlc .n<1,, da\ cı 
!dı er U nıc!si, orta bo!'lu, ~r ıen ı;c 
e.:ımer olanı dav:ıs!nl anı ""'1'llya b ~la .. 
dı: 

- 1.1 ytuıncJe ot..ı. u.ş. !tiyord.uk. 
Du bey de, ymu,.da c.ç dört orkaJo· 
şiJe. bbilr t.a.r.-ıft.3, l:ın.-şka hir w,.as:3"i~}'· 
dliar nır aralık, içeri::e btr $8t~C"1 g'..r
dl. EllnUe bir kavurıot v:ırdı, tuzlu 
bad•nıle şanı ı..ılt~ı aa!Q'ordu.. ı:; ,. 
l3rı;ı .n1~~1 k<-pıyn. dtha :rıl:ı oldu- ı 
ğıı ,çm, ev\'ell oıılırrin YJ ı::.r.da.-ı g;-,ç-

tl. Bu bey de, fıstı~ı:ryı ~": On t 
k- ı'\!iluit ta::'u bad~n i.-+t: ~· Be\ •e ı • Q. 1 

orJ.tr al"ın da, hiz de tır ı <tı.:r·e.b ı:_ 
l~"QTl.U.ı.ı. Fıs kçı. el ıc L k ~la k -
YanouJan b:idem alıp t~. ı.: 1ağa :::oJ.·
rn y;:ı ba,,~ı. Derl.en, b 1 1at fı !ı!tç:.. 
ya dOrtdl: 

- \"'atan;'aş: clc·dl, Ne y .. pıyor un1 
Ta1t.ıı yor ıı.mun baô:! n 'l 

- İ:ı;te ta~l.tyo~ıun ya ef~J.i n; de
di :hstık(!t.. :kaşlk!a \·edyorum •• g•Jt
müyor musunuz., 

- S te.n motrıJc m · tenıt, k!.',flk 
diye bir Oll"ü var mı' r? cBı.:gUn. 
Mar Uy .. ya l!ç yüı bin kasık !ıstık, 

)·tWn.o.t baôem ihraç edGrn ~tir.• d ·ye 
bir ~ fşitt. ı n' ı><"n l:!ç., ıu yyen 
ölçtLı;r \""ardır. DıJylt.; e:eyler, onb!.T!a. 
tartılıp öıçUlur Diı-hcml•::- \llttirl.ız..;;an, 
isten1cı11! ded._ bu bey de... Fıc;Lık:çı 

Boy1e ye.rde olurtLp dünya k.!.dar t:a
ra t'eri)"O!"ttz da, su !ukanı.dan ik k~ 
!"':...: u ı~l! c~ .. ·gtyeceğ ı.? 

''-:ıy cıeDdlm vay! Bey ceWllandı .. 
sen ~,ı.,n söyllyen? B1r ağız dolu.>u l 
k 'lf:lr- etti. Üstelik de, Czeri.rne yüfu
yup yum,.llk.a \"\ı.:'du. Bty boksOrınü.ş 
sözde ... Aın·ına, bereket yuınnıkları 1 
tuttu tımadı. Dav-ac:yıın. 1 

Diğeri de kalktı. Siiyled'ltler!nin 
hen1e:ı hepsini tekr.:.r ctt:ktC'n . Qnra.

1 

E\·et an1L .,a . .o;lcdi, ll!Jl be-ni to
krı..U~yan ve ki.ı.ıür eden odur. 'Sen 
oDd;.ı.ı: da\'acıyım ... 

Ş.ıhitlcr dlnJendc..:-.. ,~ uz... yac ,._tı. 
Hiık'."1>, ··ollı tol;t;ı elti. ö.ıce ;,,. le ! 
ta af ,,r Rü<ilr: -i.!)· ... ı rdı... fii.!{at, o~ 
ra. ik.ı.s& de l't"Jhu. ve ıuahken. nas- , 
r fını y Il y:.r .. ya \•C'l'JrlfY: k:-.. iJr. cı'
tıleı. 08\ra sukut e<.ü. l\L.ıh~~emc-Jen t 

çı"k~ 'c.M. İki ta-rafın da :ırkadg;;-!a.r., 1 

davada .şahit olarak d!nlenl.lr.e!: Uze .. I 
re kap~da bc";ryod.ardı. ,K boslu. 
e:,cıner, ~ı.naa adam, arkadaşl::ırına, 

- Sulh olduk! dedi. Zaten ben 4in 
bu kaC.:;.r u •all"n. tn:ı tar .. CLıı· cie.!l- i 
dim. 1 

D'»er· de, arka·Jaşlarm.o.. 
- .4J1\ dedi. Ben il< beyle n:alikerr.e 

ır.urlfelile değl~. ker.rl: bJe;~,:rnle lı;..ı.· 
letn:ok !sterdim. ş.->y~c. b:r ~al: kro~e, 
bir ,,oı 1 o~e; bir drek~, blr ate-rk t. 1 
~rka.ında.n rJıkavt!.. Aır.:na, olnıa. \ 
dı .. la!U darp yar olmadı .. 

Bır arkadaşı sordu: 
- Ta lll darp da nedir?. 

bakt:ı. kf, bu zatın ağzı pek kalabalilc.. _ Elharbi sicalün derler. Ha:rpk 
ba$ur.ft bl:o tş çıkma.sın diye, taba..'<.. za!er her zarr..an b>r tara{ta olmaz, 

KömürcO
le ri n 

·bar ığı! 
Bazı semtlerdeki kömür· ! 
cüler dükkanlarını geç 1 
açıp erken kapadıkların· 1 
dan İşçi ve müstahdem • 1 
leı· kömür alamıyo .. lar ! I 

Mangal ko:r:.urü liat cl.nf, a:. 
lacaf:ı hakl::ndaki haberler '.ize. 
r ne hr.m.z:n bazı semtlerın • 
tl~ki kön1ürcüler!n yeni b:r ku~. 
ncı. d·ğa bas ,·urö.uk1arı ık iyet 
c Lnınu~lu~: 

Buniar dükk. ı-!arıııciaki '·ö • 
r.1url r c ... 11;;üll"~un n..c·rteoe JZ 
~.ı nı:1k lç:n ~a':..1hllrı saa: 8 •. 8.30 
a. ında diikb1n rm: aı;m~kta 
~k, m!ar dJ ~7,::>0 l ı .. ~P i KtJ. 

d. rlar. 

1 

1 

Hali:ıuk, i,çı kad " 'e :- " • 
!erle .ınüstahdem'er "• ba.ı..:e; in 
erken işe g"1ip ak,am .. eç c;ı~ 1 
ıkJarındn.n tam k~.>tr.L:r ı.!"'~j!:k!arı 1 

&aatkrdc dükkli tarı ka•·l. bu.
makta, dolayısöle de ko:nursü.z 
l:almakta~ır . .ır. I 

Ezcümle diın ıl anı saat li 3(t 1 
da Beşiklnşta Yenımah I.c, Or • 
ı alıa~.çe ve Maçkada ba ;;aat!ec. 
de valııın: bir kön :iroü dill.i:ıı 
ac;k bıu.;nabılw <tır 

~oıı Telgraf - Bu k •ııaz •. :t 
•akKında alabJorl.r:~ ü.l:nm'. 

yetle nazarı dıkkatııı. i ~ >denz. --- .,_ 
ta.ki badem!erl kavanoza bcışaltıp yü... ba~n da katışı ta1·atta olur. Darp dii. 
rüdil, gitti. Ben de fıstık ala:r.ad:rn. ii)·J,e.h. llczı bir larsf. bazı öbiJr la- Oözflndeo • aral ndı 
Bu zata, r~f k2:tu.r.:r. Talii harp gib., bir <ie f J 

- Bey:m, dedim. Ne oldu '1id! talii darp vardır ki, o da yfir olm, ,a, ı lçeıenköy Bostancı caddesinde 
İıl""te herı! badeır.i verrr.edi.., iü~L Ben böyle vlur i,?te!... İrutnın eu kolu 142 numarada ot:.ıraa liuri\·c dü...'1 1 
de ft:>ttit a~ai.ctı:n: al · nadun. Her ba~lann· .. bir §ey yap~:az. b h cd k ·ı d k · a ~· e azma ı o o un ır arken 
yerde, böyle kaşıkla ili~up ,·eriyorlar .. 1 llep•i güh; lülC'r ve arkad8'1af'nl l · · ı k 
üç tane !azl.'l, be-ş tane eicsik .. ıne o1ur? t ortalar~na. tthp gülüşerek yürüdüler... anı 0

.
1
ara sıe;rıyan bir odun p.c.ı.r .. 

============================== ça;ı ı e sol gözünden ya!'alı;nmış, 
Nümııne hastaıoesınc kald:.rı!rnı--

Saht e çek süren kan koca 2 şer1~· • • ' •. 

yıl hapse mahkum oldular ! aOç011. BABE LER 
Karm Fatma ae sahte çek ya. r 

p&rak Mu.stara ı.;m: .de bir tı.;.c - Topkapı ve Edirnekapıya ı 
d l

""l • k Nur' A· ı•ıklı seyı·üs-'er i•aretleri ViLAYET ve BELEDlYE: 
<""r ar "' .. a re ·,n . )• • "' , 
barsın duru:ıma;;. dün bı\mi1jtır. konacak 

Her iki .;u.çlıı ik·1'd agır ceza Belediye Re:sı.ğı Topkapı ve 
mahkemesi tarafından 2 şor .s<:ne Edirne kapının scyı ü.>e!er bakı • 

+ A:ker aJeicr:-r~ yarı:lJı: U.hsu -
tı artl!nlm:~t~~. Belediyo.!Ce ya:pılon ' 
he-sapı ra ı:ürı· yetı·i z.aml ı-ll ;ııylıl:: 
varidat :!20 b!u lirayı b:..:4r1J.i· 

ağır hapse ve 1540 lirayı ödtrr.;ye wındau ehtmmiyeUni nazarı dilc. 
mahküm ilmişt;r. kate alarak bunya da ycraltın. * ~!':rakabe Komi<}"oc ııca ıı !nce muhtelit c1n!.ler!ne gı>re k b> eıL:en. 

APARTMAN SOYAN KAPICI cnn ışıklı işaretler lroymağ: ka- ruı"ı" vali ı sdik c·tır.ernişt;:r. K>mi:o· 
~ak.;irn ~1eşel 1~ ı;oka.ğır.d3. Fe- rarla~~u r.-..ı~tır. ı yeı~ l'Dz.1rlesi ı:üıtü \'"ı!l:''"l.in r. asetln-

rah apart:.mar.ında d" 1 " Fe • Mekteplerin yeni yıl bütçeleri 1 <le t:>·>lanar k son t<\"' .ıe e göre 
hini.."1 n1uaycnc~ant. .... ne an.U:~ar h l narlı KoyM" ... ·!;~ır az.tr anı.var 1 • 
uydurularak 530 lira para ve lıa.. :Muh~i husu• ,e tarafın • MAARiF, UNJVER~l'{Eı ı 
zı e,-ya çalınm14t:r. 

H 1 1 
'· dan ihtiya:<;ları lemin cd!lt n şc!ı- _._ ort· Okul , e l '-e '" d rl '.l"Sı.:z:arın apar ıma?ı ~.ap:cısı . . ...- ~ "' .,,, •e. rımrz ilk okullarının ~·en )11 d' n h!r puntı yaı,or.>k ,p-.ıo.enle. I 

Rcfal'l l!e Yl!nu1 olduğu anl~tl· Ş" tıüt<;-elernin Maarif r,fo<lürlüi;ü r'.n l'lolır·yc daha uı.Lı atar-'> ı; ;er. 
rPt.Ş ve ,alır.sn ı:~ra ,.e ·c:.;a 3.r . , tarafından hazırlanılmasına 'ba_;;. ınelt ·· k..ıraı w. t· 11 ı.,.tır 
mey<fana ctk~rum~<l•n · - _._ u"' - • ., ı~ ı t ı d h lan1hnışt1r. ._ Ç\.i,;i'lC ı ... ~ .. .,.:,r ::C ~a r ı l- r 

._.. Üç dilencinin üzerinde ztı-lanm8tlr. Y .. ka.ia t"' ,_ .~t t·e~ 
Lcra dairelerinde 11 aün .valnız kaıete gönder. ,.,,,.!;.tir. ., 25 lira para çıktı! 

acele i•lere bakılacak 
1 

TiCARET v• SANA.Yi t Şclırimizin rnuhtel.:f sem e 
Şchdn,iz İcra cio ·I ri yııo;., 1:nde dün İ-brahiın, ME!hmet ve 

münasebdılc bu ayın ~6 :net gü- M'<'ımet !sl:mlernde u~ d;lenci 
rıündcn 17 kanunu;;an: SJbahına -yakalanml?t•r. Bunlardan lıori • 
kaear 11 gün müddetle } alııız fu. nin üzerinde 12 lira, dlğerforın. 
t.yati tedbir ''e haciz gibi müs· d d e e 5 ve 3 lira bulunmuştur. 
tacel işlere baka:akt:r. 

* Türk:ye - L . . .. _. Tıcaret ·u- 1 

zakere\er:.r.e yeni Sl e bida)·t:t .1de 
}J'.t r d~ p~ı~nc::.ktır. * Al1.ı1ı !iatle-ı; y( :·t:f"ln~e!!:te de;am 
ed'yo~. Du" b!r t>llın 2810 kur~a sa. 
tılrr.Jşt:r. 

ilk okullarrla yardım 
gören talebe 

İlk okıJ!al'da yaııclıma mu~1 -
taç t<ılcbei(; " yardım içın teşck. 

EDEBİ ROIV1AN No. 24 ı 

Çıldıran Kadın ı ı lqf c_ n kcm;teler, bu yıl çalış
n·,alanm doha arttırmıştır. Bu 
okııi:ar<la ö~le y"Eımeğ" Yerilmek 
ve kıtar tetiar1k edilmek sıır -
tile ~ardır gijreıı tal€bcnin s~ -
yısı 7 • 8 binden fazladır, 

Bir yılda ıehrimi:z;de Çocuk 
Esirgeme Kurumuna yeniden 

14803 kişi kaydolundu 
Bu yıl ; ·eri<:ipde Çocuk &.r • 

geme Kul'l1ınırna ycnslen Beyoğ. 
lu kaza;ıı d~ 5a04, Eminönü !<a
""iında 9349, Bcynzıtt.a 1560, Şiş. 
lide 2004, Eminönü meı:-c,ı na • 
hiyesinde 1586 kişi yazılmak 911. 
reııle son bir yıl içeri!Sinde tam 
14 bin 800 kişi kaydolunm, ,tur. 

GÜNÜN
1 

AnlJk lopedi s i 

(Ajans. telgraflarında, harp ve dünya 
habeı·lerir.de berg•.Jn bfrÇ('k ..sin•.cr, 
yerler, ınet·kUer geçınektedir. Bu sü
tunda her&Un gü.nWı lsitr.:lerindC'n blrl 
hakkında kısa, fakat Jö.yd.:.ı.h U:ıhat 
veı-ccc~!ı. Bunla.ı:ı toplan: • veya kes 
mek suretile tleride k{h,;ük bir ~n"i;.c
lopecEye de rahip olabillr•ln'z:) 

Borneo, Malaya sıra adil! nnda.n 
blr tanesi ve en hüyU;;~ dür l~ :tda
nın yer ö!çlkll 293,496 rr:'I karcô:. 
Bu b kımdan burnıının aşaiı yukarı 
İngil~ercden beş de!a Uüha b.:y\;.k: ol.. 
du~; :onlaşı!rr:aktadır. 

Buraııtı siy ast bak. ndan 4 kısma ~y
rılır: İngiliz Şimal Borneoııı. Fele
menk Eorneosu. Sarav:ı.k. Burnei. 
Adanın hey'et~ meimuası clınas, al. 
tln, baku· ve clen1ir madenlerLe rr.e;t
hur bi.r yerdir. Ha\rası sı.ca.ktı..r. Yağ

,murla1·1 "ok boldur 

Ert. s-i ş:1ba..i-:ı .J,uallii ~clct~. Ka.: .. 
dcşi de ber );)er. Nccdç!i gerüı:ce 
uzun bir: 

- Oooo!. 
Çekti, or.cian 

!ur gibi hiçbiı: 

Doğru oda ına 
id'kabrında: 

sonra dili tutu .. 
~ey söyliyen1edi. 
g:ı-dı. N,cdet de 

- Ben ı;ize d medlın mi yaka. 
larım. Bakın bu sefer d-e döndüm 
do:aştun. Yine ciirmümeşhut ha· 

!inde ·buldum. 
- Cü.rmümeşhut yok ki, am

ca zade.ıııdcydik. 
- Yapmayın caıum. Arlık biz 

ele blıııun us\aiı oföuk. İkir: in 
de çlı !fCY söy em ye 11alcliı 
yok. 
Nec~t. gayet p:•k'n .. Sözünü 

bitir r bitirmez c nen Necla • 
cian saklamoğa, ~ır ,•erm.eğ-c çe .. 
k.ıımeğc lüzum görmwen du -
d:ıklarını uzattı, Mualliımn k·vı:. 
c•m gibi dudaklnnna dokur dur
du. Sonra: 

- Öf bu karargah .. Kimses!-z • 
lik .. 

Diye garip garip, tuhaf tuhaf 
söylendi. Sonra. haris ale\'li, yi. 
yecek gibi bakışlarla ikisine de 
baktı ve arkasından Necladan da 
buseler aldı. Necla: 

- A.. A.. Mııa il adan da utan. 
mıyorsun! .. 

Derken, Mualla da telaşlı te
lfı:;lı suuyordu: 

- Paşa ne zaman gelecek Nec
d~t? 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 1 

- Etli. dEği'.. 

- S~n. nru;ı gL1id.1n. 
- On lbe;ı güıı lzonle ,geld.m. 
Ba:,kuır.ancfanl j!:a gtlrrilec"k 
ır.ô.hr~ m b!r rapor da v-sıle ol
du. Üç gün daha İ.lt.nbuldayım. 

- Ata.. Beraiwriz demek ... 
- Pek tab'.l.. Siı istl'm~enlz 

ile ben berabrrim. Zaten niçin 
gcldım .. 

Necdet üç günlük ı.znin: blt•r. 
d!, gıt\.i. Fakal, ı:c ,td~J. Ü<; ~ün 
iiç gece yalıdan hiçb;r )<:re ç [;; • 
mad:. Muallayı da ~ıkarttr.atlı. 
Noc · ilk ıı.cceclrn 50l'ta evl>:e 
g.:·, ·~ '1.Ciı gl:!Ce tekrar g ldl 
Üçürıcü gr c,., vcd.1 g ~cc~i \ok eğ .. 
~eı. -lilcr. Gece ~·arı:.·na kaciar 
çıiler sür'atli, kudurtan :xıatl-er 
ya' ılar. 

............................ 
Artık, Muananın 'b:r -0rC19pu -

dan farkı vok. Aradaki • bütün 
!ark şu; Biri l!\!\·kı .!çın, öbürü 
karnını tloyurır.ak için oro;;pıı • 
dur. Biri \'es'.·ka'.·dır, umumhane 
Jcadın:dı1', öbürü zevki : ;n dJ.rı. 1 
:-·ayı ateşe \"CTen iıanboş b.r aılc 1 
kadınıd:r, ·bu ötek.nden daha telı. 
J;ke1iclir, bu yık~r, harap ecler, ' 
aileyi. Cemtyeti tamel:nden sar
sar, öbürii oldu olası sokak ka • 
d.ınıdı:-, J1tiyac1n k!!rbarud~r, 
hilkatin kara y~zılı, "'ara lıat'lı, 

kara damgalı, kara yüzlü bir 
çilcke>idlr, zevk ı~in değil, m!de 

(DC?vam.1 V.aı•·l 

Pasilıl! h ırbluhı 
geliş.mi 

Yazan: Ahmet Şillaü ESMER 
,lapcr) anın bask.n.le ba,I.;an 

P,<>:.fik harbi, g.ttikçe gcnişllyen 
bır .ılan iç.nde ı;-u. ne •. \L-dır. !!J· 
rekc:tın tıaılıca ş-u ıı"kt 1 rds t't . .. 
land. an a~ıiı. <:ır: 

l - ö~ce Slngap ra karşı ;; ': . 
.~i!t:n te§ebhı..:.~ g~t~) Jr. Si.ıyl .. n1lye 
Ut.Um yoktur ki • Paaif;.k a . .. 

h.1':n en öı:emiı ,afua .ıır. Snıg<'· 
pı.:r, Brit.ınya lrr.parat'"rl ,,,~ 
cle::;~cklerinden ıJiridir. ln!:ı, ll"".ı:!r, 
192~ Vaşington s · ıılar.n.a .< : .. 

ieransından sr1nra lt~nı:t .. Kon6· 
t.ı.hk .<len va:zg • ek un la 
·alrr.ı, r \"e Singar ra o < ,. • 

~-· .. \:rC:. H ..... ~ı 1~ 1 1 .ı.ıo 
P"Oya. btt Fr n ı. r ' 1 

ko'nlıusu olan fı,, ·a 1 .... .t.t • c 
lı ::akrr.dan tC'sir .'"~v.pn;ı'\ a 
va fak old~ Esaaen ~ , ,_ , -' 
.ri S aın'da Ja lnı· c ! :n ·.,a 
itl ler. Fakat F. c ·~ 1 'c lt; ·"' 
t ır.t<:n sor~ad b J1p<. r.• .. • ~ 
hiı\;im olmı}a b-. ,· .. \"c , 
an1aşılıyor ki A~ı·faa~ .:ı i-;. i' 

hu :ete grç Z<;ltJı en·cl, J ·• 
p ı.yc.p s:)·an; ılc j !' ~nla.>rr.ı 3 

vaı·dt. Bu an!a,.;ftla .ıe .-\crı ... r ı 

geçit t~ .mn rncn J n} a. BL · 
ım3n1ı·a 1vı ı.:e ~raıc-:\·«·,-ı tthd[t et · 
miy; b~:-:!ad•. Bundan· ı) rı -0l"'ra;: 
İngilizlerin geçen lıdft", Prcn; 
of\" 1s ,.e Ripals z:rh!ıl~r.nı kaY· 
~tm<leri Japonlara bu denizi r· 
de h'kimıytt tcmh c·t ·i' ndtn. 
doğn:dan doğruya ::-1& !ez, ıı ·ya da 
ask<>r çıkarabilclill'r. l,te kL<meıı 
daha eV\·cke al.nan teaoirkr ,.e 
kıs .. en de hkrp ~alı,··~ t.rs IE· 
c il" kar •. Jed:r ki Sınrc• · 
bu..,~"!. tel Jkı.:j r d mti~ bul"' ... 
)' .ır. 

2 - inJıltereye i~ar~ 4 g r:ş.lr-1 

i!:uıei taarruz nott.ıs~ Ifor g ... I~·1ng. 
dur l!ong.Kor.g bir zdrr "nl . 
Ingi,• en n t:z.k Do ,ud.ıki ii:;,tl 

iu:. Fak.t 192:: \'a~·r.gtcn 3 1 , • 
m"' ılt>, bu n:i.l..ı. ,e ;) .i. i1nze:1:ı;.; rı 
İngiltere, Aır.erıka ve J apoıı> 0 ' 

l'asifik clrn .·r:n muayyen ı-ol · 
gelerind" yen. tahkirr.at Y"•ı' •· 
rr..ayı ve mı..vctit ıst~hkftnıla .... 'ı3 

• 1 ı 
takv.ye ettr.<'meyi l: .rşıl.klı • 
rak ta&'ıhüt rtt:kle i.rden ··e 
Hong.Koq; da bll bölgr"in i~"' 
de bulu.,..., ~und'6n İ:ıgi' zlcr ,i.1 

üssli olduğu ı:;ibi b raktı'ar. ııat • 
t.i S',,gapı.ı-.:n i.1şa;·na s.b<:P ~e 
budlir. H ng.Kı.;ng, İngi ter tı 111 

b ... _.lı~a Ü~i:>Ü olm~ktan cıkTı i:k ;ı 
lx·~aber lıunünkü harekrrtta fn· 
gılderi;ı l:;l~rine pek ziyade rİ• 
wren bir limandır. Bir ada ı~_
rbde bulunRn H<ıng.Kong'ıın nıtı
dafaası blay olmakla ·l*rııLe:: 
Japrıılur bu eski lngiliz üssü~~ 
her taroftan sardıltları bildir"" 
mektedir. 

3 - Nihayet İngılizlcre karşı 
üçüncü bir hareket oım .. k üze~ 
Japcnların B-Orneo adasın asJce· 
çıkardıkları haber verilıyllf. 13• 
adaıım ~•mal kı mı lng:ltzlerJll• 
cenup :- smı Holandal!ların c:llf· 
ri ded'r. Fak:lt bı.: harekat yeııı 
ba'.laclıgından gdı.ı;rr.esi hakk1

:; 

da lngiliz \"e Japon ka) naltl .. 
k 1. ı ··r );' • açı :na uma! ;·ermemi: craı .. · JJ 

\"elki gün gelen bir nai:cre gorc ·a 
PQnlar Borneo'ya değil, Saf\"O.~ 
asker çıkarmışlardır. Hcrfı 81 d~ 
<b::radaki dutum l:3fi d.erec' 
aycl:nlann.amıştır. . . ·ıeı· 

4 - An:erikaya karşı g:riŞl lll 
te~ebblisün en önemlisi, F 11'f ıı · 
adalarının en büyüıiü olan fil'· 
zon'a asker çıkı.rılmıı..<1.dır ~· 
pin'in merkezi olan Manıla, bU ı: • 
danın üstündt>dir. Burada Ja~-. 
lar.n kuvvetli Amerikan ın~ 1~ . 
nrr.otile kar§ılaştıkları ıı.ııla, 
yor. ece· 

5 - Amer;kanın ikinci der ;ııa 
deki üsleri de Japon taarrUZ' , . 
ugramıştır, Bunlardan c;ua ır.~· 
d_asr Japonların. ellerine ~.kc ve 
tır. Japonların şımdı d~ ;\ ··tıJI ve 
:'.Jidway adalarını işgal e daiıı• 
çalışlı.kları nlaşılıyor. Bu .~ eı-'· 
rın çok küçük Amerika ~;ikle• 
!eri tarafından mudöfaa .,dı 0 18r 
rene bakılacak olursa, :apO eS°' 

1.arafından işga:lcı:i bir gu~ ~:r.c
lcsi olrr.ak geı-ekUr. F~_ka li u;
rika::ın Paı:Lik'reki en on.ern .tıit 
sü olan Pl'arl Harb-Our ıç " 
t.:-lılikc l oktur. p,n.r• 

B itiln İngiliz den ınrnasıd -· e 
d var ı·~ 

.,. ka donanmasının a · . na~· 

birlikte Atl;;nlik''.eki d-~~~ektr• 
livatını zorla tern;ıı edcD if''··ıe · pas ,,. 
dir. Halbuki Japonlar irı e<1e~ 
dEYamlı bir hikimiyet tt'ın 'r 11.l· 
rr.ezler. Bugünkü ş~rtıar :;ratcii 
kimiyet değil, gPçıcı bır 
durumudur 



(l:Su TGZlnln metlnlerı AD&OOlll j 
Ajans. l>!lltenlerinder. alınmı,ılır) 

Telhis ede11: A. ŞEKIB 

BAY ÇÖRÇIL NE!tEDE? 

Lonckadan b:.dirıldiginc ı::öre 
Baı Çörı;ıl 'l r. rede bulundu.ğu 
mc~clt.'!>i ParlaırL.1to mahfille -
r;r.dt: gil-~iıcle f.ız: l L .C-r{ık uy2n -
dtrmaktadır. İngih Başvekili llç 
ı;üadcnberi Avam Kamarasında 
gvz ·l:mcmiş ,.., orcd.ı cereyan 
t-d n bazı mülıım muzakereler -
dt n !uç bir1slne !ştir:ık .etmemiş. 
ti Bu arada r.t:t~ fikle-r'n Va. 
ş -;tonda ,.,._, a Moskovada kon.. 
feı.ı'lslar akdctı kleri, Bay Çör -
r lıı: lıu ko.üuaMlara btzz;ıt iş -
ı:r, k cyiedıgi st ;·!er. yor. Bu şa. 
~=~.Iar:n doğru1u .... nu güstt!:en 
hi<"b:r teyit Y'ıktur 

ŞARK CEPRESh"DE \', Z YET 

, l.m?n tcb1 
0 ne gürl·, &'l~')·et 

' a • .;ı;l~rını tardedcıkeıı s'.k 
rcpl>t 'n 'l r h el f k<~:ml:crinde 
anuctnne mut re ıtr .ııki;'"f tt.

1

1 
rr tır. Soı'Yel ,.. agır zay:ata 
u •r mışltr. 

S vyet tebli;':ire r.or~. Sovyet 
, ... t, arı \~k:l ·n ... t\.lınanları Ka -
!in cenı.ri:ıunda tak.p etır.ckte • 
d Tula ccnub:.ıntla pek mühim 
b:.ı- r..:ınayi şehri olan ~kino ilti 
gün süren bir mı:lıareb(' netke
s"nd'"' geri a1ınm15t1r. Aln.anlar, 
~·o,·.> et klt'a}arınat s1kı bir taz· .. 
yıkı~e maruz kalmadık.;a çarp,~
rrı:tmL ~tadırlar. Azak den~?_,;_ ş .. 
ıc-"' ie ~1dde1.li ınt:'1'lrebt;ler ol.. 

p" tur. Almar.lar "ğ:r zay.at 
'e. c ;,k gar e doğru ç~k· lır.<'k • 
leci rlcr Alesci'ı:in ba•· da ''e 
Rus,\ te,·r nde b:ı 'ı_yz .. t,tar -
ru. çar~ıır.bayı beqc,,..b<-ye La.:

ıı; an gece \•e d~n bütıin gun 
dalu kzla yapıl~ıştı•. B:r Ru -

n kı-..ı:\'aZÖru K r den: z batı 

Bay Çörçit nuecle? - Şark 
cephesinde vaziyet - Uzak 
Doğu cephelerinde. 

:nııharrbekr Japonları:ı. lehine -
dir. Japonlar Kcdah sultanlığını 
ve Vellesley eya!etini işgal ı-t -
rnoşlerdir. Penang adası Japonlara 
g~t:m!~tir. 

Harp vaziyeti 
( l inci Sahi[«ien DO\·am) 

nııda ta3rruz kııbili)·ct<run gcliş

tigine şüphe eilile.mez. Bu itibar
la bazı hare.ketleri ba~arır.aları 
ihtiır.al dahilindedir. 

2) Libya cephwind": 
Libvadıı. ~imdi bir hareket har. 

b; cc;cyan 'clmiye başladı. Mih. 
ver ordusu kendi islcğile çekili.. 
yor ve İngiliz ordusu da peşini 
J:.•rnl.nııy•Jr Bu l\lih•<>r t<'k'!~ine 
S'C'1.ıcp, lngilızlcrin Mısırd~n ; eni 
gctixdıkleri zırhlı birliklerle te. 
onln ettikleri btivük üst.Un:üktür. 

Li1)y da, ing 6 L l.v tlar~ı 
z~rnan \'C mcka ın nası:. mühim 
bir ~·ol oynadığ:nı anlamış ve bü. 
fürı; ktn·\·etlc:-r!n muhar beye 
<;Ürer k çabuk b:r r.clrcf· almak 
volunu tulm ur, Cilr'et, ba>
ret ve tceıın.niıt :,erine geçmiş -
ı.r Cn-ı cral Rommcl Dcrne etra.. 
!ır.<lak dağlık arcide tutuna -
• zsa, ingiLz ordusu Bingaz.ye 
çabı:k varabılir. 

3) UZAKDÔU CEPHELERİN
DE: 

G len mU!har~he haberleri, 
müttefiklerin hlç de h~una gi • 
dccck şeyh· tlr-.4.ldır. Haıırlık -
s:i yaka.lar.an taraf, harh:n ilk 
Juftalarnl!da böyle kayıplara ma. 
ruz kalır. 

En az beş yıllık 
bir "Cephe Ge
risi,, planına ih .. 
tiyacımız var 

(Başınakaletl~n u.,.a,n) 
eksikliğine rağıı,cıı dahi ba.~ancı 
bir ıeskiliıt!anma, ;ılanlı bir me. 
sai kiitlevi bir hız '''-" haınlc 1'iirk 

' nıillelino liıyık oldır~u ralıatJ,ğı, 

ut'urlugu, lıclhıii"u htr tt!rHi ~ıda 
maddc~i üzcrjnde tcn1in edebilir 
•·e Türk toprakları da bu •·erimi 
getittbilecck imkanlara sahiptir. 

Tiirk inkıhibının birinci ~ian 
hamlede kiitlevi çal1']nıayı ve fer. 
din ) aponıadıj\ıru de' Jet l"li ile 
yapmayı istihdaf ettiğin<' göre 
hükumetin harhin başııı:daııberi 

ferde: •Çok nıalı.ıtl al .. az sar. 
fet. ı!~mc.inc rağmen htediğ;i. 
ıniz uetict•niıı istediğimiz ölçüde 
ortaya çıkııumıış olmaı;ı ~imdi 
işar<"t cttiğiıniz ~hır1 ele aln1ayı 
icap ettiren bir duruınu hükumet 
iç.in ınecburrkıluu~ gibidir, Bina.. 
cnaleyh her türlii madcü n ma.. 
nevi \'3~ıtaınızı seft.·rlx:r ,.c or. 
ganiz~ cdctt.•k: 

a - Her çşil malı ulii en az 
üç misli ul .. ıak, ham topraklan 
Uınıamilc i~emek 'a bu t<>prak
lıtrıu :aıalı~uliinü bilhassa n{,zun 
rolünde kullanmak, 

b - Her l!irlii devlet, yarı dev. 
let, hus.usi suıai ıuüess~e ve fab .. 
rikalarııı imalıitını, iptidai madde 
ihtiy~trnı, ,·erim kabil il etini bir 
faaliyet dimağına bağlıyarak dii
zenleınek; teknik bak:ından ıııiim.. 
kiio olabilenlerinde en çok muh. 
taç olduğumuz maddeleri i5leme 
faaliyetini tcl..sif l") temek, 

c - ;\l .. ·ınlekl'fimi•de yetişmi.. 
ycıı \'C'Ja :.z ~ eti~t.·n lıer türlü 
maddenin istilılıikinı tahdit HYa 

men' \·e bu nıaddderi lelôfi .,de. 
bilecek kaim nı•ılıl< k::i hulına, 
ürctınc .41L'IJ-İni t.anzOn chnek 

Gizli yapılan 
geni pike 

tayyareleri 
Lor,dru ~O (.\.A.) - İki bt.iyük 

Aır.e1·:ka11 fabrikası İngLlz ha\"ll 
kuvvetleri ve ".!onanır.ası iç:n ye
.•ıi tipte p!k-" l-0rr.b~rrl "'I"._.~ ',~ •• 
yareleri inşa etmektedir, Brev;s. 
ter.Bermuda isnL verilt•n bu ye. 
ni tayyare gizli olarak im:ıl cıiıl
!m{'ktedir. Bununla berabec tay
yarenin saatte 500 kifometreye 
yakın bi.r sür'ati ol<lu,ğu n a:ü!l'
dur. Ta~·y:ırenin arkada il:ıir ta. 
reti \'~rdır. Ve pek >'•k mktJ"<la 
bomba taşıyabi!mt>kted:r. 

Harpten Sflnra ma
letler arasında ı, 

b l r ıı ğ ı konferansı 
Loıı<lra 20 (A./' •. ) - Röyter a.. 

!~r.sı dem 1krasi!erlııhnrp gayret. 
!erin tert1p \·e !anzfm Etn1e,.. u
zere sonkıinunda \'ıışirgtoncla 

:lJüyük bir kon!eran.ç.n toplan • 
ması km"\·etle muh!emel cıklu -
ğunu bildırrm>ktedir. Ba Joon.fe. 
raıı'!!a harpten scnra mit:etler a. 
rasır.da ıs b:X liJ! ekillerin1 tes
i:ıit eden · Unların ha'1r1Qmnası 
da mün kür.dür. 

BAŞVE.KiL 
( ı ine! Sahlteden De«un) 

Trenin harcketlruien biraz e\"\'el 
Yagondan ineı·ek. l.lğurlayıcılarla 
\'edala.1an B. ;\'ekilimiz, c;~nd: • 
!erine denüştır 'I;.;: 

•- Çok t('Şckkt:r eder:m, zah
met eıt;ıı:z. Burz.dan iy: \'C ne,_ 
eli 3.) rı (fCrwn. Aran..z..,;,a isli • 
rahat ettim. Eğer f,r;at \ıulur -

' .. sam yıne P'P • .ı.ıını • 

- insanlığın Hakiki -

3 -SON TELGRAF- ~O ıncı ICANuN lHt 

M. Korunma kanunu 
HONGKONG 
hiilii 

(! ıcl Salıi!edcn Deva.-n) 
sında mü~addit m.e-b'uslar ı;öz 
su lc.'111,,. rd:r. Bu meyanda An.. 
ta,ya .ıncl>'u.,'1 Kdplan ş-

t~lya meb'ı.:su Rasih K.plan bazı 
,·erlerdelü odun, kömür mı~skü:. mukave

met ediyor! 
ı !erinı>t öıılenm'i'sini, İstanbı ıda -

ki tü-ccar Jıesabı .. a ';_,azı ad.ın1~a • 
r.n An<..d·>hıdan dokuma O;:>la. 
"lalaruıın 5nlenmw.nı talep et -

Loıı .. , ~ı A.A.) - B. B. C. !Iong
Kong'da 10·~1.:yeı m('Şn:..!k1L::r. Ja}Jo:-.lar 
addya a . ..:er çıkard:.klarl:llıdan <lğır 
çatp:~n-2.;..r de\·i?rn cd'yur. japor.~..ır..n 1 
Hong -- Kong'a h:ikim IJt.ılunduk.lan 
idd!alaı1 L~ndrada ne tt:r:t ne de t.~ 
zip edil~kte<l.r. 

Çi:ıtler, l(oo\·lon'dan Kar.tGna gi
den dem l')·cılwıa ,.e IIong Kongun 
karşı sah!.:..nde bu~un:ın jcıpcın kuvvet. 
ler'"Jıln cenahına. taarruz eL""ıltktedlr
ler. 

l Oö eıs bu akş m bir 
natu s6yllyecek 
Berlin 20 (AA.) - Doktor 

Göbels saat 20 de bir nutuk sö:;. 
livecektir. Nutu:< bütıin Alınan 
r~dyo ist:ı.svonları tarafından ya. 
yı·a~aı:.tır. 

lngiliz tebliği 
( 1 ine! Sah 'eden Ll<- •m) 

Lbv~da cereyan eden muharebe 
lıakkında 48 saatıenberi pcl; sey- 1 

~ek h Pf" alınmış o!masır.a rağ.' ' 
ın<o'n b ihas.-a A'.:!clıınl-eck taca • 
iında11 General Rıtcnıe'ye çek:.. 
!en tebrik telgrafı ·hraekıitı~ mü
~ait bLr sekil<le in1<i1af et tğini 
gö~termekte idi. Bu muharebe • 
nin hiç oln').az a Bi oazini:l şar-

j !tında cerevan eden son büylik 
j m~harebe ~iması muhtem:oldir. 

/ngi/izler Derw 
r neyi geçtiler! i 

L·• dıa -O (A.A.) - Libyada l 
İng •. iz :ltrleylşi devam ed.yur. 
İngil'zlEr Dt'rne ,ıe 'ekil:.'y. geç. 
mtşl!'r, Tobnı.ı;ıın 220 k-oı.•c!re 
.:~arb!ne \·arın ~lardlr. 

m~tir. ' 
BiLih. r. Çorum '..,f'L'u u Mnz. 

har Mufit de içinde bırlundt:ğ"..ı
ınuz hal \'e hadisatın icabı olarak 
Mecli3te.n iı;tentlen. alfthıy Uorin 
\'e tahsisalların bı;.;. 'er-eddüt \'C'

rildi~ini, ancak bı.nlara n:u:cabil 
beıder.cn ne İC<'l.:-riıı gorül:nediğL 
nı kısa bir zaman lçtnd.? kanunun 
:iç defa l\!cefüe geldiğini beyan 1 
etmış ,.ede\ anıla. ,.,.lC:irı:t ,.ekil.eti~ 
tar fında: .er.len bugdaylarm 
te\' ,; 4:.nin tanzun ediln ed lğinl 

Bir buçuk S<'tlcdir ip.ile mese. 
Jc,;ınin rolu>:a girrn~liı:ini \'e 
Vekillerin gayretler ~ c, \·•rdikle. 
ri direktiflere rağmen yf tatbik 
eriilınt?rr. ' y zlı • ·n~n • 
aüz mcdiğinl \'e n tic, le I_;. k~
_nunu:ı tnt . . kat. e ....... ,.gu c,!,ıeak 

klm;e: rln iyi lntiJ-ar. r'.lı' ne " 
ırıqa o;unmas.ııı ica e :ır.i tir. 
TİCARET VEKIL.Xl, • İZAHATI 

Bu. an ~"'Ta ldınd~· kan 
Ticaret \'ekili B. Mıirr • - Ökmen 
uzun .. za:1a \·erm \ ezcuml~: 

cArkadaş!ar, 

Büyük i\facli.ııe arzetıne-k isterim ı 
ki, bugün '.>iThassa halkın Ye or. ! 
dur.un hububat ihtiy cmı :Stik. 
b~l ;tibcd e tam olarak temin et. 
m(:k hususu c:ddi ,.e esaslı ted
b!rl -e menu teskil edece-k bir 
mo' h·ttedir. Hükumet lnı mevzuu 
l:alfotınü: ,.e l'"<'\'CU! s ok'.ır '11ızı 
s.j: a. t k"'l< 'lcı.ıı· kı, bir ·~ a(:an 
'st 'ısa _ r,. t ın k ı...fr.!aı;:, !alı. 
did etmek te<lb'-rleı lni alırk<'n bir 
taraftan c ı ,- mleı;Nte ::r.e•:cut 

!arın m ksadı istihııal için ellerin. 
den geldiği !kadar çalıştıklaruu, 
iplik tevziat işinde hükümetin 
ısrarla durıh.ığµnu, Milli Korun.. 
ma Kanununun esasına taal'ük e.. 
.den tadil:1hn henüz Meclise \'eril. 
~c !iğin, söyEyerek: 

• O bnun, M-eclis ıuznamesine 
girdiğ; zaman <lij;'l:r hususat hak. 
J.:.ı. d:ı bı.kürnct şıır<l ye kad.r aL 
:nış oldu0<u '.db!rlen ~ nb;ak. 
ta olduğu tedbirler b!tkmda 
Mec!lsi aliye kati derecede iza.. 
hat •-erecekt•r.• 

Da. ;t r. 
Ticaret ekili ~Jümtaz ö:,men.. 

den soma Zıraa.' \"ekili .kürsüye 
gelerek Rasilı Kaplan (Ant ! ·a) 
nın ileri s-..rdıiğü ..ıd un \·e köır.ür 
;r.eseles ~ t :l)as ed C'!< • c· e.. 
den te !erin alnaca~ ı \'0 llfoc 
1 '.il r:eo leceg .... ıı ......... r ~;e 

1.§:y~t.,.l.ı r hE) 'ctı Ull't.:.. 'ı ..ıl 11;,Jc .. 
1nnda b"'İJca n:u' le l lır ' ın. 
a: .. ır· ddelcr ge<' ı 

BAŞVEKALET YEKİL!:'\İN 
İZAHA-r 

Bs.~wkiiıet iilı B. Şıikr~ Sa. 
raco,;lu da Maz."ar Mufid'n tcrı.. 
kiJ'•n1e teır.as e, ve lııikfı. 
m tin bahis m" wı teıf dl ın 
i>art ;hil de, çı tf,ğ, , ı d.ıb i. 
llnde ç- L b~.n,, zkrr.~n za.y .n ı a. 
ta edilse bile b!: suçlu görüldü. 
ğu~de rnerhaır.eı.st:ce cezalandı. 
rı! ığıııı, scırc]an her noktan'n 
hc,abını ~çı!<ça \'errriye hazır ol. 
dıığt,,ıu, hiildimet denilen 'nıües. 
sese, istizaha çekild'kçe bu nevi 
h.tizalıı memr.wıiyet:e kabul etti. 
ğini beyan etmiştir. 

Bun<ian sonra kanun Liyihası 
<Jeyetı \L'tlumiyesi reye konarak 
:•abul edilmiştir. 

Pakete sarılı ceset 

§i ,..! __, "'e bir It ... > ... en zalt >tnı 
tor., ıie balırm,.tır Lrnin.grodJa 
Sc. • t l:ı~'alan mühim ·bir de -
m r) vlu bırleşme noktasını geri 
~l 'ardrr. 

S rgor.ı.::-u m~l ·~ifaa iç!P, bu .. 
raya AmC'rıkan kıl'alan gör.de
~Hl'."'ş \'e B:rmanyada Rtngon'a 
r:elrn Hı. t.i k ıvvet!t'r <:C'pheye 

&.>\'kedilm!~tir. Bizim fi.krimize 
göre İngilizler Birmanya • Siyam 
htı( _Junda miidafa.ıda ka ı,Jı:.;;a, 
Malczyada Japon ıstilasım dur

duramazlar \'l' s.ıgap.uru da kıır
tara'llazlar. Japon ordusunun 
ı-ı;- :ıçint ve s:yam b()tgc-i-er•n • 
.ı~n :iT • zy ya iner kara mu·:a
•a'asım ke!=mek muhakkak la • 
z rad 1 r. 

d - Para kı)111etıni d~l.!'erlcn... 
dirt:cC"k \'C daiı:ıra iistüıı tutacı:tk, 
ın.ikt:ır nwhdudl,\ ~tioi nıünı .. 
kiin olduğu kndar ınııiıalazn etti. 
rt'rek teıföirfed almak, 

Şah~-serini g9riinüz! 1 

l<iu~urı.ı k•ni ole: ğUffi"JZ gizli 
m. ddelcri 1 rhalcl' !T y<Lına çı. 
karmak K r.m ı .ılm • ''e bunun 
iç•' icap <Je ı· ·Ht, 'eıiL 
m 2ı1. Bı.;;ı ük .Mc-::1. en I ca et. 
:ıı ·t'r 

TakS:mde Pana roma ba!ıçesi 
arkasmdaki arsada oynıyan ço • 
C'u~:!ar, büyücek bir paket bul • 
muşlardır. Pake:; açmışlar ve lC
ni aoğmu., bir ölü ı,:ocıık görmüş.. 

r-~.::dir. Çocuklar, karakola ko<up 

UZAKDOCU CEPHELFRİNDE 
Japon te'b!ığ•ne göre, Japon kı!-

• n Hong-Kong'da karaya çık. 

ırıı '_ jLr, Bu ihraç hareket! 18 

.lkkiinun s:ıat 2:?. de ·apı~mış -
~, ... Japon ktt'aları ~ \ .... rn ş'rr.u1 

"arku ... da üç \""e g:ırbir..~te b!r ,.f)k. 

ta,a vapılmı~tı.r. Kar,,.ya .;t.kan 
hı,,.n k:t'ab • h~rek.e:'.larine sür. 
at'.n Je.·am ooiyorla.r. Vaziyete 

•:tlt mdder. Şın·ati Malezyadaki 

ı•adın D hİı'1Ulll l\fııdı<';i ~ 

ı p LA NEGRI •: 
J Harikulade mU\ ffakt) etle •ı g T rkç·•le~tirilmi~. dillere :~ 
~ dn~n } 

t AZURKA ~ 
E da bütün 1 taobul'a çılgıu L 
M gö2)·n1btı döktürüyor. 
D Ayı~ca: L 

~ KOCAM ı 
~Caniler Peşinde ~ 

1 ~o? ~oJe~~ırm~;o~f :: 
IL<ve ı:ılarak: ~ 

·~ Yurdda Cumhuri!·I!! Bayr;mı ~ 

Hong Kong'daki 
Ka1'ada kıt'aiarın

dan hab r yok t 
V:ı ,ir glon 2() (A.A.) - Kana-

< la rr üJafaa ''faurı Alba;- Rais'on, 
I!ong-Kor.g'ciakl K~nada k t'ala. 

nr.ct.an haber alınamadığını suy. 1 
kmı.,,t:r. 

Uyku halinde 
ll n 1 ~. hı ~den P~van1) 

ı f!. 'l.{.U < t1cSinoa yat ~"dan 

h~ta.:gın ka1.-1rak 
müpt')lddı:-. 

l Al ~llt O~m:, bu sa.bd!ı saat 
9 hı :\! '" doğru -..ıyku l1al rld<' 

t ' ı~t yJtai<l "'~~ knlkrr.ı~ \'e sokağa 
~:kara.{ r:ıstg:e!-e yl:r.ümeğe oa~ • 
lam' tır. Dt:niz l~ensrına l~adar 

g ... ! ~· dtn:?~ di· )"l1Ü~ti.ir. 1''traf. 
tarı yEti~!IP-rek k~rtarılm~; f zla 
su yu tvğuıı<l&n hast~neyc kal -
,l;n!mışt: . 

---·ı>----

Hong Kong'd• 
(1 inci S•lıiLed1n De,-am) 

könfezınde demirli buluı. n bir 
kruvazör olduğu zanne;Ll:ı.ck • 
tcdir. İki t~m :Sabet netıcts.nıie 
g-Emi bir :ı:fiıakt n sonra bat -. 
'!n. ıt1r. 

Bugün Ş A R K Sinema~ı~da 
Takdim etliği n· her wanoda Sulonunu l;:.,t:ınba,J c. lt ',"Lı 
Nefis bir a~k roacl'rusın:1;·· Bir genç l:ızın romanır.ı ta:>vlr eciln 

AŞK'da GALiP 
Filrr:ınl mutlaka görünüz. Ba~ Re' ·d~: 1 

LENi l\IARC:NilACll ve ALBERT !'IIATfEnSrtlCK 1 
takd.r n!kı,lar. toplamakta devam i'diyorlar. 

~ ........... ~~Bcıııu~gziı:nmasa•a•t111ımdme:ııııtmeıımnzi3l=at21•ı=n=ı~a=•.i•n•e•.lllllMfl:llll .. lll,.~ 1 

e - i,tilısal ve istilıliıkte ha. 
kiki •·e dddi Hat te,biti, müra.. 
kabe i~!crinin )'enic1cn tanzimi, 
tahdidi irap <'llİn•n maılde!edn 
i'tihl:ik v~ i~{'ihsaJind~ en lıü)-iik 
dikkat ,.e eıı iyi iılt "'" ,.e tevzi 
imkanını teınin etıı•ek, 

f - Her türlH del ı,t sar!i,·a .. 
lında, ıııiibaJaltında en <on h~d
dinde tltiz, k"k:tııç \·e tasarruflu 
dananınnnın tMlbirini almak, 

g - l!cr türlii blihsal, istih. 
liık maddel.-ri nnkliyntrnda n u. 
n1ıun2 ta~ını3da ıucı·> ... inıc, sa·:ıJn 
gfirc İl''lif \"C ahenkle.ıne tcınjn 
etın<'k. 

Yüz binlerce halk bu müstes. 
na beşeriyet harikasının Ö-
nünde iki saat hıçkıra hıı;hra. 

ağladı; 

OLMEYEN 
A ş K 

Dünyanın yeni Kerem ile 
Aslisi 

(Sora~·) •inema.<ında 3 hafta: 

IMARMARAI 
da 

İKİNCİ HAFTA: 
Son günleri. yclı~,niz. 

İzdiham devam eıli~·or. Tam 
seans saatlerine tiikkat: 

Ayrıca: 
Yurdda Cumhuriyet Bayr:ınu 

' 
1 

1 

1 
1 

1 

' 

1 

' 

1 

ııCephe gcri'\i,. lıızlnıınıasıuın 
ilk g-lirrç~;!i pt:uılaına , . ., haşan 
ın('\ ".I farı aı.a~ında olnıak icap e .. 
de~t:~'th·. Bü~iin hunları tc~kilıit .. 
landırııııık \ r !;, 'ı&rnıak Tli~k in. 
kılapçılığmdaıı hızını alan ikti.. 
di•r D!C\.·'-}i için in1kcinsız değil
dir, Çok daha ı:etin i;leri daima 
br~:ırnU!'!>!Ul bilmi~ ,-o hit:l;.i,· j..,ini 

tevekküle, holdis~l("rin ~ geli;ine 
bağlanıan115 olan Cumhuriyet 
HiikUmcti iı)n bu ıununıi cephe 
gc-ri!>:i ·faali~ eti d"' a:.;g-arJ be~ yıl. 
lık bir pliın ile keordlnc clınek 
asla güç olmıyacoktır, 

ŞEHZADERAŞI 

TURAN s:ııemas•r.d~ ı 
İki-Oı..; k Türkçe Film birden 

I · lal Oğlu Rüstem Harbin dı-ıınd:ı n;·a içinde 
daima ı.aJ>a~nğlal'lı, ~elik gibi ıuıı. 
ka,·cmelli, lıi,bir şeydan korku. Tür;<ça sii•lfi ve şarkılı nı az.. 

zam ve c ,,,:,.z bUyük !lln:: suz ,.e ayakta, tı>I.. bas, tek giivde 
lıalinde kalacak olau Türk milleti 2 - Notr Dam'ın 
için ucu• hnjal. rnhot lıayat, bol Kanburu 
gıda lemin cd.,.,.,k <'l•ıı bu •c•ııhe CHARLES LAUFHTON 
rerisi. fuli)etlııi nıcwut l<'<lbir. 

Türkçe sözlü lerioe ilanten hükttıııl"tin hcmeu 
U den ıtibaren devaınlı 

organize ed<.-rek L"' başlı)·acaiiını matineler. 
anım ak ) erinde olur. Aneak. lıü. l~l!!!!!!..~~~.:!::..!!!I! 
küınet bu )olda icraata girisir. 
!;,en balkın da t&ktjir etmek m

0

ec. 
burlye!inde olduğu bir ılllnya '"'
ziJeti v~ yine bu \'ll2İyelin halb 
tahmil edeceği ve etmekle oldu. 
ğu zalunetler ve )·iikll'r hıılıındu. 
ğu gözöıliinde tutıJıı Klı, geç. 
nıiş zamana ait roh ılık, istliıl:ık 
bollugu ve ucuzluk bugijn aran.. 
ınauıaiıdır. Her ''utand~~. dünya. 
nın sonu bcllisjz bir he-rtünıe-rce 
kalıldığı hii~ le zamanda sıkıntı 
~ı!keccğini, lı<.-r aradığını bulamı. 
~·.s.:.ca~:nı, ilc.:ret fnl'.b.t olacu~ını, 
tahditlere tabi bulunacağını, bazı 
maddeleri bıılaııııyacağıın bilmeli, 
hükumetin keııılis;ııe tahmil ede. 
ce~i i§leri ba~arnı.~k \azifı.;')İuitı 
<'n başta f!el-:{'ek ,·utan vazifc.;İ 
olduğunu po~İııt'n tı.kdir ve ka. 
bul etmelidir. Muhakkak ki, bu 
dünya buhranı karşısmda hül..ü. 
metin yrıt.idc.•n :J10lc:lfrı !.rr (rt:l,ir, 
,-aıancf~t~ın hiikiuncte kaı·~ı J..abı:ıl 
<:'dec~.;i her türlü ec.·11hc ı.:; t. ~i 
hitn,<:'tt '.'·alııt., \·r c.:ı~!ccc l'ilr 1 \"l'

tawıun ~t:lf.ıncti i~:ı:C,ir, ı·hıe 

ZAYİ - Mes'udj,ye Kansı nüfus 
ınemuı·lult:nda.n alını; vldu#uınuz nü. 
!us cijzdanlorı.ını.zı uıyl ettik. Yenisini 
alzıcati.ı·ııtıd::.n e ;d1"ertn!n hükınU ol-
rr.a<lı~ı il~n olunur. ı 

1314 do~umlu Alı-t BALCA)( 1 
13~2 uoğıııtılu •• ıehroet BAI.CA:-;" 

mul:nkkali ki bu seLimet mesai:-! 
içinde her tiirlü menfi faalıyet, 1 
hakı.ız şikiıyet, lüıum ·u~ \'e l er. 
siz sulanma ve robta dü~kün. 
lüktcn gelen J.:n ·g• ıılık \'•ıa 
kaygı anc.·ak ve .ufE'<·c 'r.tana, 
\·atanın tn1ni)·t·tiuc- kaı-.~ı işlen. 

1ni!-. t·~acl<li 't• nıane\·i ~uç olar ok .. 
tır. Ilir :yrı:dan \!n\tqnı hr.~·att \·e 
refahı daha dtb.enli hir ~ekle sok. 
ınak ve geni-: Ci1çı.iJc bir ceplıc 
gcri:-,i faaH:vcti vr- . İ\·H cfl'rhcr. 
li.k pl~ııı Jıa1.ıı hıuması lınkkııı<la. 

ki fiklrlcrin1İzj iznh rdt!rkcn hir 
vandan da halkln .İ\~1rct rtti.giıniz 
~lcs"uli\ ctl rini h~!ırlatrnak ,-e 
ahtr c~- 'at:ın jçiu~.. <l~i'itttrt~nu 
göıtiııün ko,yınan11z birinci \ a1.İ. 
fcnıiz lir, 

ETEM [ZZET BENiCE 

Doneç Heıvzasfndaı 
(l inci Salı tedcı., De\"aıı~) 

Bu kes'mde Alma,.ı ... ın Mos -
kovan muhıısan ecien 51 t{ime
nin §imdı ı=best kala.n bıiyi.ik 
bir kısmı ne lakvi)-e edtl:n!ş ol -
ınalö.rw.ı T ğtnen A-Iareşa, \ 7 0:1 

Rundst:-dt hazırkmtj olduğu 1..1:.i· 1 
· ayeınet hatl:ı.rır.ı .s,ğlamlaJ tır;ı.. ı 
ınamıştır. / 

Oskol il Do e ara«nd ! böl
genin talıliy-esi ~idd! t:i nıücadc. 
lekrd<'n soııra evYelk, gün Is -
mamlammştır. Alman ~-ı· !arı 
Sa\•yet p;yadesi :ıe süngli &ıL -
güye ça'T mak !l':'Ct'buriyet.nd~ 
kaldıktan soma sa't ;;• ıtıc doğru 
<:ek.ilmek!Edir. Bumıı •. .; ber .. ix!r 
Doneç Mareşal Ti.moç k:> k.;'a. 
ları için aşılmsa~ güç bir .. 1ania 
tE~kH etmı-ktedir. 

MoA<oY~, ~O {A .o\.) - Bil'ün 
cephe b().>-'Unca Alırı:ı-n rlcat~ de
Ylm etmektf'dlr. R l1r .ler~e
nıc!<te, külllyclu harp molzeme.i 
ve e.sL· alm3kt:ıd..rlar. 

• 1 

Eh bıçakh Damat 1 ı 
Şdacrr..rlııde Uzı.ryusuf rıa. 

halk ·iı:de Hi:·;amettln camii "°· ı 
kağmda 1 ııu:rıarada 1>turan Hacı· I 
i\kl,ıı.ctıc ayni malialleile 18 nu. 
m~rn<fo o'crtn d1lı"nd1 b~TSak;ı 
Kadri dü.n gece geçimsizlik ye. 
zür.·.~ıı k~tga etm'7lerd·r NcL. 
cede K· ciı'i yanındaki ta~:d:;s· ko. 
caman mezbaha bı~aj!mı çekmiş 

'"" zavallı ihtiyarı yere Yırlırdık. 
tan sonra muhtelit yerlerınden 
ağır surette yaralamı~tır. Yarala. 
rı tehlikeli olan kayınpeder Gu. 
raba hastanesin<' köldırılmı~. eli 
bıç:ı.klı da!l:at yakalannu~ttr, 

Günün içinden 
(1 inci Sshff~(İı--;n .Dc\"tn<:) 

Alrnanyanın bLltün A ·•uııanın bile bu 

1 
derece bi,:yül~ zararlı L r ikınc· ~c.rgli.. 
~c;lc t.lh:..mn1!llü olan':JZ.. 

Bay H!tler ordulart a bi..,:;,·,: he .. t 
det olar.lk A!O!..i\o\·a \·e LcıWlgr.:odı 1 
gö:.!c:·L gün kend' • u •. n; n J'YJ.Yt 1 
imha kıffi ~· nt kene' nele but " bir 

1 B:Jl'kurr.•rı 'an b kle~ c it su 
olablllrcli: 

- Ordul.,r! Htd!tlni~ P... i!t;.; ~n·Yl
lar1dlı.·. i~e i! 

Bughn Ru-s ordularının mevz:t ve.. 
ya ci..:\.·U.:n!1 llerleı •Icrınt iZ:ıh cd~n 

?ı.Iosko\'1\ t b er1nin bize yu:ısek bir 
kuül t , ........ et l . ll !..td n ~<.!eb!-

1 in .,in ( c h "ye b:l" s~bebı ,-ardtr. 

Bııy Stal.n de Rus ord· 'a ·ı·1a şu tarz. 
da blı eınlr V('r:ı c-m ,.tir 

- Otrllolar' İ\k hcdçr· .. ı. ..-\tla" Cı!t
yaz; su kı.ytları r, İleı:. 

)rarın ,..er lleC'ek rr t r! 

D0m ~ \~- ... !azhar Mufid ., tP..r. .. 
'-ciaierinekl.. ı da. ""C'\C t e:lcman. 

\ıyı bil drrrıi~~erdir. Pol.s. arnş
t .ır.alara baş!am.ş, ölü "-lor ,a 
gcinder:lmşi!Lr. 

Yıldızlar Krali~<-si ıı:ımm111•aı•••llllıııı.. 

DEA NA DURBIN 
en son "" en giizel temsili 

A Resmi Geçidi 
Fil inde-; ve ihtipını ile 

Her gün ME Sinemasında 
Zaieraen zafere kWjraktadır, ~utla ·ahu filmi görıinüz. 

Bu;;üıı >aat 1 de te11zililtlı 1natioc. 

• c···nl~rdenlx>r: butun L'anbu!'u:ı ı;özler: tek b!r p('rdeye bağ. 
J., laı:dı ... K•' kaba.a.ı tek 1' r safo:ıda toplandı ... Kalblc.-ri do tel< 
! bir n~ 'ey~ çarpıy )r •. Bu şe refı kazıman bir mucize gösteren 

LAL SİNEMASIDIR 
J.! Herke.:n iıayrar.lik!a seyr ! :ğ:. del:iııı:n en par!3k ;:a1eri ol.lın 
J. Tn:ııaıuen renkli 

• 
J. 

~~ 

üliv r Cüceler· 
J. 

ÜLKESiNDE ' 
43595 Şahe:crini siz de alk:şb mıya koşcı:uz. Telefon: 

~ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine, ••uı;ı.-:;~d 

lstanbul DefterdarhOından: 
Dos1a No. 

5~~01/25t9 

52301/2551 

63-7509 

51158/9 

52302/566 

ı-312 

3-5380 

52301-~039 

Nev'i 

B~yo~lu Pa:;;:a1t r:.~:ı~ltsin!n Y~~nus
bey .&ollogı.nd:ı CJ9 ad.a 17 parsel e"'ki 2:7, 
~5 yer ... 33 hapı \'e 33 No. tnj:ı 46,50 r:-.ct· 
re murah!xı. arsan•n ta!!"~ ı:'.1. 

B";•oğ:ıı Pıı •• galtt ;ıhnllc 'r.~'l Yunusbe.7 
zok~.tında 638 ada ~5 pa.:se. 46 kapı No, lu 
100 :r.ı:tre ~nurabba. a:aa::m ta:r.amı. 
DDyUkderede D~\·arcı sokıtııil!Dda eski 11 ye. 
rı~ 4?9 No. lu iB,10 metre :narsbbaı araa. 
r::·:ı taaıamı. 

Şetır<:alıı. t:.11:1 Yı..ıuf ır.ahallcs:r.:n Su-
y()lc<.ı sv.ka .,da !~ No. lu e\"in !smamı. 
ııe,ollu Bülbal ı:::matles nfo İrmatı: soka
ğıııda 557 •da 3 p ,-,el eskl 15 yeni 33 ka
pı ve 33 taj!ı L-.in 2/16 blssesl. 
l\i.udar lc.~.ye :n•baUesinln Ar!fbe1 so. 
lm~'%11a esi:, 25 yeni H No. lu hanenin 2/1 
ht .... ı. 
Galatada Yeni Cami! Şerit maballesl. 
ıı!n Zinriilnk:apı SC'kalında ı, 3, 5 No. lu S 
adet balıkçı mıığnzasınıD taman"_t, 
Beyo~f .;.nr' ı Şehit :~Lıhtaı nıahat:es:.11in es· 

k Kap&n y.;-r;ı .. K p ıcca. ~uka;;'-tlda 390 a
rta 27 pa!'""eı 1 t p. C:! .:" rr..etreı rrr..ırab-
baı an ..... nın ı.am .. ı:::~. 

51029-l!85 Be$~tıns \'ıld,z ır.aha.: ·i"in llıırram suka-
ğ;Jıda eski 15, 14 yeni 35 3ô No. lu ~ılr 

MU!uın-.:n""1 Temtnato 
Bedel 

250 19 

400 30 

120 9 

2i0 21 

67 50 5 • 

600 45 

279 

120 

S n lY< 
tt •. ıt1il~ 

z. .!\. n :-.ya \' l.ıd ''~
rı 'tAı çfn 19.ı 1 d L~ ·• .. 

ı e . ..it ·niye ı 1 J Ru ... 1 :n.ıkloe d:tiresi Ye hanenin 1:;.!r.amı. 900 67. H 

1 

y_, .ıda y:,zılı cayr.nenku::er 7/l/8U Çarıamba cünü sast 14,30 da Is-
.)a '{a~ ı " ' ,.an yac~ ı ı 

:Uo ko .:ı zafer. ı.e de 
~ektir. 

ı )-l.'.? de 

~t~:n.ı.;·· 
1 .. !'.b .ı' De! ro C:ır!:!J. ML!1 Em!Ak !i.1'.idilr~~de m~te:e~H Kon:::)·onda _ 3yn 
avrı ı·e a{ -o:: a ~tırma ile sat!uakt;.r. l"Al.I& iı.ahat ıcaı ~1ılll Em!u 4 c:ü k. le.. 
nUne müraoaat. (112&11 



Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, kuruılukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Güm\lj bır lıralur u ın darp ve pcya. aya ,Kuf.ı. ın!ktarda çıkarılması a... 

rıne 11,2/1941 laritıinden ıbbaren tedavu den k· ldırılmJJ olan Gıim~ yüz ı.u. 
r .. c:rın 1/2, 11)41 .. nl nde-nb<.:r1 yalL.ı.Z • lsandıklariyle 1 u k ye Cwnhu .. 

rıyt l\Ie-rlc:ez Bank ınc ve '\terke.z B n bulunm'~Yan y de Ziraat 
l be crlı-.Lc y~ıpili. akta olan ..e-Ldll mua c'1t11' 31.1.1942 ak-
ı hav ve ece B ı t ır-hten rı 'a ıre!klı ~ra ar n. k.tt olarak 
h eç;Jte luıo ı edil yt'Cek r. 

rı'.l~ güm , yuz k· ~tık. bul n.a. ın 31.1.1942 akşa. ına ~(c dar bun-
l& Ma4:.ı:ndıklarıyle ı rk.lye Ct..rnhurıy ~ı.:ke... B< asına ve Mm·kez 
I:l nkası bulunJnıyan yerle.Nıe Zı.raat B .k r-ube-leı:-ıı: e ebd.il eıtfnnelerJ 
SJ. vkınw. , 2 lJ- c.9836> 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

mmen Kıymeti Ttmmtı 

ı. ra K. 
143 20 

11d~ K çı1 sok p.ı a .4 Ne lu Ah· 
1 ..... 1yınellc talibi ol<lu r da11 < ı L ~le 

vl. 2!i l2 9 4.1 P eınbe g nü • · 14 de k ar 
Ak. rat Kalem 1 e n :ü:race.a\lnn. 

Tramvay 
F ektrik, Tramvay 

Unı 01 Müdürlüğün 

pasoları 1 

ve Tünel İşletmeleri 1 
1 n: 

1941 senesinde verilınl.ş olan tramvay J>"80ları 1.1942 tarihinden ;tibaren 
Bel~oıye Meclis nuc t~nzim edileıl listeye güre tebd:i.Jen veya yeniden verilmJı.. 

ye b~lanacağıodan ıJiılll zevatın iki kıt'a fotoğratlariyle biri te n!lıayet 

10.1.1942 taı•iJMıne k d Elektrik, Tram va.y ve Tün.el İ11letmeler1 Umuru JJü-
durluk ka!cn . .ne moraca.ıt etmeleri rica olunur. •11286> 

1 IST ANBUL BELEDİYESi 
l'eml-ılik illeri amel~ iaj.Ml ıçhı al.m.ıcak bu guı, j'l: ı rııt.:ı·chuek, 

kur ' :.ılye ve nohut açık et.:iltn1eye konulmı..-ştur. l\.lecmııur.un tahn~ın be. 
dt: :S030 bra ve Ok tendoatl 227 Ura 25 k ruştur. 

Şartname Zab•t ve "l\-1 mel t !düdü riuğü k!lfem.!.n<l 
9H a gılnü H D:ılmi Encüm e yapılac ktıı· 

'DClt. maA.buz V~Jia me'.c.tuplan ve 941 yıl ait -r:· .et 
lhcııe ıurtil saat 14 de Dalmt Eoctauen de bulunmaları. 

önlleb ı-. İhale 2/1/ 
T lıı .erın iık temi.. 
O ı \tsikalariyle •

1 (ılOR5) 

20 1. ci kanun 1941 
18 ()\) 

18.0ll 
18.40 

19.00 

Pıogram ve •lt'ô leli.et !::'llat 
Ay~n. 

Millik• F'aeıl H<'y~h. 
_ı.ıw,,ı, Radyo .. 1-leT Tf)dE"n> 
OrAe-~ı 861. 

Koru~ıni> ıK 1t,au:ao1rır Sa-
ab) 

19.15 Mıiz~tt R~dyo Her Tf 1den> 
Or"!,(c~h-.ı&1 Pı'vtJı f!\ı.otn Df
V(HY:J, 

19.30 Memlcliel Sut A,ı>arı .,. Ajans 
Haberleri. 

19.45 Sel~""t 10 Dokik~. 
19 55 ı.ıu ık: Mw-oplı SMl&Plır SU 

E&eı·ll'ri. 
20.15 Radyo Gazet-eıi. 

20.45 Mh · : Şar~ı ve Tı: ·Jıtilfr 
21.00 Ziraat 'J'akvimi. 
21.10 Mu:zik: DWılcyiei İ>tel<ler .• 
21.45 Krıııuıma (Gllnlh1 Meseıtlerl). 
21.00 ıt .zik Rad10 • ;.ion Or.kes-

ra:- (Vfr")J.,nt<ı. Netip 4 
lı:ın). 

22.30 Memlel<eı Snot Ayarı ve Ajane 
Haberleri; 7.h·aat, Eshan1 -
Tahvilat, Kombı:yo - Nulrul 
Borsası (Fi7at). 

22.45 Müzik: Radyo 5alon Or~ra
~ Programmın Devamı. 

22.55/ill 00 Yaruıki Proıram ... 
kap:>nış. 

Üsküdar İltlııcl Sulh Hı>lrulı: Mntı-
l<eme<indffi: IHl/28 

Üsküdarda Sellno !yede Harem İs
kele!! cadde"inde 70 N". lu har.-cde 
SO'km iken 938 srn~inde Nilin\ıllıe 
Hastanainde vefat eden ve t.erekeAine 
mahkememlue va>ı'ıyed edilmiş bulu.. 
nan Velı kııı Selimrdı·n alacak .,., 
borç id edmlerin brr ay ve vera.. 
set dia ıınd.a buluna ılaı.'ın da Uç a-, 
jçinde vesaı.Jr: ve enedatı kam.uııiye.. 
lerıyle birlikte n.ah!tr c-nUze mür~ 
eaaUan ve Lks1 ha1rle kanunen 1Aı.ım 
gelen muamelenin Jl':ı. edileceği llAsı. 
oıumır. 

htanbul AiHye 
Mahkemesinden: 

Altıııcı Huk1* 
~~1/1322 

MUdde • l!~runn · , 
Müdde a' yh · Oonı3n Gti ıyurt. 

Gt: , K Jl Şapf> ıe Nahiyt."Silliıl 
So J r < x'le .. .\1 ı 1 

nın ın~hk~me 
in l '\"e 941/ 

·lbu d, )la 
.ç::nde t•f>ı "P 

ve:Tt:es kdi.'ar "•r iln ve b nııı-
c o· !{,, • arzuhJ.1 ·1c <l:t ·ctt:ro v:ıı-a-

ktısı rltahkt.'lme d v tıhttı< ~ine nsıl•Y ış 
ol ' a !11 ma leyiı O ın.t.n Gü:zc rt 
yıık l<la yazılı miJcklet zarf .n•1a da ... 
vaya cev ... p vert<rek tshk knt ;<;in ıa

ylıu kıltni:!ı 29/1/9.ı2 Pcr~t!r1be günü 
saat (14) de mahkcnıeıniıdc hazır 

buh'1\0"l 1 veya k~nunl bir ve!t. gön
dernıe~ı Hlzumu tebliğ yerine gec... 
Jnek üzere nan olmtlJJ', 

~
[;i:"'\i.\\l Şehir tiyatrosu 
Jl ııın TEPEBA~l DRAM 
n;:,1 " ] KIS UNDA 

·,:, :..ı ' Bu ak§ltın saat w.:ıo d• 
ÜTHİŞ AiLE 

ISTlrLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ak-.an1 sant 2(' 30 da 

SAADET YUVASI 

. ' ·Haftalık Askeri icmal B ikan Denı·z 
' ~ 8 

. . . Kaybe fik' 
Akdeniztie veLibyadaAlman Harbını asıl 

1 

1 I•f 1 } 1 " h d f•f / \.. lazım: HA 1'1i AGIZ l'to. Jl J - ayan . a ~-r ıgının e e ı. ıH -d· R t b ·n k d d eıımı ıye, au ey uman &!'r ~ 

Uzak Şarkta iki taraf arasında muhte- Haliçten çıkıp Niraya donanmaya ge.dl 
- Mümkün oluna l'Pmeı 

rır. . 
mel İlk muvazene belirmeğe başladı 1 Aııural Konc\uryotıs, telsizi~()<;., 1 

mrınlı donanrra~•nı ıv· ncı hı:ru. 
B.T lll'rpten b"hsederken, da· 

uı.a esas ve .imkanları ölçü t·ut
n:.JJ• ~ e bı..rJar frırrindc fikir 
yüıii:tmeK l.U.un<Lt. Ak5i tak • 
dıı <lu •öylenccek veya yazılacak 
~eyfor;n hepc;i yanlı' o1'ur. 
Şark c<phesinde 170 gün sü. 

ren birinci Alınan taanuz sefe. 
ri sona ermiş bulumıyor, Alman. 
yanın, üç sivasi hcdeii vardı: 
Leniııgrat • Kiycl • Moskova. 
Ki)'ef alındı. Leningrat yalnız 

muhasara cdlkbildi. Fakat Mos. 
ko\·a ne düştü, ne d sanl:dı. Ha,r. 
bin° !tazanıhnası bakımından çak 
mühım olan ıkıi hedef de Alman. 
lordan ll2<&k kaldı. Bu ilci hedef. 
ten bi.risi, İran • Kafkas yıolu • 
nun kesilmesi, diğe1i Ruı; <mluı. 
larının mağlup ve periıoan bir 
halde Ural dağlarına doğl'U atıl· 
ması idi. Alınanlar bu ;iri he • 
Oefe de erişemeden geri döndü-
J.eı. Şim<li bahara tekTar baş • 
lamak i.ın'r~ kış mevzılerıne yer. 
l<'Smek!e meşguldürler. Alman 
fabrikalar<, şark cephesinde bu. 
h.rnan Alıman askerleune kışlık 
mclbusat ve techizat yet-W;tinnek 
için gece gündüz çalışıyorlar. E. 
ı;er bu hazırlık önce yapılmış 
olsavdı, Alman ()l"(!U!ları Mosko • 
vıın.ın 50 kilometre garb!ne gel • 
m"~ken geıi ç.okilmezlordi. Bu 
hı susta Rus ordular nın daha ıyi 
gıy:ndiklerin<: şüphe yoktw·. 

Bu ıefer de general kıs ve ıne. 
kan büyük rol o •namı~lardır. 
:E.ğer demiryolları el>v ·; 1i ol • 
saydı, A1man orrlııl~rı geri ·~1e
rınıclc a)ıı.l siiı'at •emin <>decek. 
!er ,.e rla a ça t k ileri vecek • 
li'rd Smo nsk Cl\::tr nda, ,ı 
mL: olun,1 ntab. mel< '<;hı ... ! • 
mnn nıc rkcz ordusu mm Mosko • 
va ·a 1aarı'U!I. maksaidle haftalal'· 
en dul"<lklaması, bu Jıu-sıUa b zc 
b>r ölçii olabilir. B11 gc en D"Üd. 
det Mo.~kcva garbinde Rusların 
kuv ·eti! nM vziler vücuıle ge ir. 
nı>..ine yaıamu· ve Alll"an zır lı 
bırhkler nın manevra kabi ı~·cti. 

~zaltal'ak }.ıloekuva taaıı u • 

zııı.ıı kırma•ma sebf p olnıı:: r. 
Şimdi Sovyet orduia.rı !jliddetli 

S< 0.;uklara rağlmf'n ~k.mil cephe 
bo"lıııca taarruzlarda bulunuyor. 
lar. Len;ngrad • Smol>'nısk • Din.. 
yeper hdttına ka.dar · erlemt-k 
·.tNIİKlET ı.e şüphe E·dilcmıez. 

:i'vlotorlü ve Z?rhh b rl klerin faa
ıiyeti ~ı<" dıgına giı e. Ruslar, 
rivade. kay~k ve süvari birlik • 
!' ·~ harekat ynprnayı göze al. 

· ;,;örünüyorlar. Alman ordu • 
hırı cepheyi ltı6altmak makısadoile 
ç:krntıları geri alıyor ve tabiye 
sahasında çelcilır.el-er yapıyor. 

Denilebilir ki şark cephesnde 
mtı' P." "•l r durm ı-acaktır Ge
c n b \ U.' harbin kış sıef rlcri 

rd bazı bölgelerde clevam 
ı 'lı '~;;tir. Ruısla~ın F;nıandiya -
ılara ka~ı ciddi harektl<>rde buı. 
lunnıaları beklencb lir. Lcmn • 

cağına .hı.mal verm~ ik. ı"on ge. 
ien haberlere göre Almanlar Yu. 
nanıstana, Rom- cenubuna ve 
Sicilya adasına yeni ha\·a kuvvet. 
leri göndcnni5lcrdir. O halde 
Mihver tarafı, AJ<denime ve Lib
yada tekrar ha\'.ı ve deniz hiıki. 
ıniyetıni ele almağa karar vermiş 
dcm~ı;r, Bur.dan wnra Libya • 
d~ki Mihver ordu,;unu Derr.e, 
Eingazi, T~aMus limanlarında 
gönderıilecek ~·eni ırnvveUerle 
takv:w etmek elbette evvclkı ka • 
dar gıiç olmıyacakl.lr., 

İngılizler Derne ve BiJlif!ııziye 
çabuk, hem de pek çabu.lı: var • 
n'ak zorunda.dırfal', akı:? takdirde 
fırsatı ka.çırmııı olurlar. 

3) UZAKDOGU CEPHELE -
RİNDE: 

Havay, Vake ve Miıfvay ada • 
larile Hong.Kong ve l\fanila üs. 
lerin; ele geçiTmek için yaııılan 
Japon taaı+uzlarını bir taTafa bır 
r~k. 'ak Japonlann başLca şu 
üıı; mühim h!IN'.kette buhmduk
larını göriirüz· 

1 - Borneo adasına ı>tila ha. 
rekıeti. Buırada ~ngin petrol kay. 
nakları vardrr. Japonlar çı~<ar • 
madn muvaffak olmuslar ve ada
nın ~imal sahilitıde kuvvet c ·
leşm "şlerdir. 

? - Si,·am'da'1 Bımııınyaya 

dc.ğru taarnn Bundan mak. at 
~iipJ,csi>. Çine .,:•cleıı d~nı·ıryolm. 
nıı ;<eser.ek, İr.gTz • Çır. u·dııln
rına kar~ı Siyam vt Hnrl <'in1 • 
deki kayııaklaıı ve ı sler u'lta. 
fan ctırek ve nihayet bu bhl • 
ge1Prden gPçerPk Sinn~ pura nıen 
kara muva.<a la ııı ~ ett bu
hırıduı aktır lk azılarımız • 
da. General Vav l" ıı H r - Ç n 
ordular ;,. Biıırnonyadaıı Siyam 
V< H r.cl'dnive dçliru lıuyıık bir 
harek;;tte b luıırııaoını cloğru buı. 
lıryorduk. Japon kı 'aları cenubi 
11aiczyada Slngapuıa va>m.ığa 
calışı·ı ken, Si am ve Hindi, nide 
Jo.pon kara ordı 'Um"' rahat ra. 
bat ı<ızıı lann ~ r.v ve oradaki 
ka ı '< <lan v~ i.ml~ı·den i -
fodlSPJ€ meydan verilnıesir.e 
müttefkler hesabına akıi eı·d\r' • 
lemez. Kara ceph sinde Singa • 
pur, sevkülcc;"li bak muaıı sm.. 
gapur müstahkem mı:vkileriııde 
değil, S:yam ve Hind;çiniyc ya. 
pılacak taarruzlarla daha iyi mü
dafaa edilebilir. Singapuru mü • 
dafaa için Japon ord · tmwı kara 
muvasalasını lresmek ~arttır. Mu
vasala yalnız den-ize kalınca, ce. 
nu,bi Çin denizinilc Jıı.pon ı!onan. 
masınm mütteıoklere kıı"ı hava 
\"e deniz üstünlüğu m;thafaza 
etmesi aevam edemez. Halbuıki 
İngilizlı:r Birmanynda taarrrnıı 
değil müdafaa ha!inde~rler. Şu 
hakle orada da hazı.r'·ksız yaka
Imnrıışlardır, 

c.a ! l"~\ Jk €:de..... tr<.' ı: t;ek l!'.'ı ,. 
.ı Io.neviyaiı ..,·ok ~ ük~c-k bulunctıı 

Oı-nıaıılı cloı.atın·e:esı zabitan ve 
mürctt(-balı 161' tıırbir~rir.ın göz. 
!erine "ual d<>lu bak>Slarla goz 
gezrliriyorlaı" 

:Niçin hıuruç yapımyoru~: 
Diye bu beki<'.} ıı;Jn m<iııamo 

ııra>tu ıyoıl.uılı, 

Unıuml Kaıargiıh ve Ne;:aıe• 
Donanma Ktımandanlıtını hunıç 
içın ta2yık Nllyoı · 
•- Dü.c;;n~an rtonan·n1asJn1, au.ı. 

ral geınisi t~nniri nihayet bulma. 
<lan ıni.im·küıı•e Mo11dros üsslinc\e 
bil' deniz ı>aıJ<ınma ugrntmanız, 
Donanmayi Hümayunun mü!Pa. 
kip zaferleı le Jıaı bin veçhe ve 
seyri üzeı irıe yapacağı tesirler 
noktasından mühim olmakla. hu. 
ııııç istlhzaratının ikmalile huruç 
tarihinin tesbiı ve Umumi Ka. 
rargllha iş1arın1?• 

Tsrarla istiyorlardı. 

Kanunucvvelin yirmi sekizinci 
giinü, Hamidiye Haliçten çıktı .. 
Rauf' Beyin kumandasında Nara.. 
ya, dmıannıaya geldi .. 

Ramiz B!'yiıı. Rauf R~y hakkın. 
daiı:l di' ~ünce.eri dcm~miş d<"':il.. 
di.. fakat Ha:r~diyc . ·araya gelip 
dl dcnu.. n1~UıJ.illnL> fuııda eder 
etn«.Z slivaı i doğru Amiral" gi1. 
m•s. Umumi Kararg; htan verilen 
bı.ı. zarfı 1\1r 3Je tevdı e1nli.~ti. 
Rami~ Bey buru açmca J« ndi. 

sine vcı.leı. d' ektifle karş !astı .. 
l1n:..ın·~ Kdrdr.-:taJ1ın f(z:k€~ıı... 

ek Hamid•~ n dlİ~man sahil ve 
adalarını topc: tu•mak. Averofu 
pe ıne takarı>1< donanmasından u. 
:ZaK '- .. ıı n~1 lZCre \k<lenıze aç-11. .. 
n1·1 ·ı ·a a.r ~ ırılrr ı~tı. 

Bu karatın tatbiki için is;, Do. 
na.nma Kırrrıandanlığı tarafından 
Hamicfüı> ıiva isinin isteklCTin'n 
)erıne getir. lme.,ı .. i;;teniliyordu. 

Ramiz B~ym bım:ı fevkalade 
canı sıkılmışl' .. Rauf Beyclen fır.. 

sat bulup da intikam almaılı: he. 
". sıni güd{'!n Donanrr:a Kuman. 
anı, Rauf B yin şimdi Hamidiye 
ik biri te tamamen elintren cık.. 
tı(,~ııı ıınhyoı; 

Karat! rllldo Bulgar hüetım 
oo•larına yaralattığı sefineyi Rauf 
Bcv jJmdi tFmamoo imha etm!ve 
g<iturü.vöt'. Yazık! 

Cümlesile iki ba~h teessüfünü 
açıı'\a vunıyordu .. 
MJamatıh, Umumi Karargahın 

enırı karşısmda artrk Ramiz Bey 
için ''apılacak hiçbir şey yoktu .. 
Ra,ıf kaptan la göı'ilştü: 

- Hurucu ne vakit yapmak ta. 
savvı.:.rundasmız? 

- Peka.iı. AILh mmaffok Hl 
\·cı sın .. 

- Yalnı-. bu har, ketin çok ı; zll 
tutulması elzenıdir Be ·ckııdi 

- TAbii .. mıa goıp ~t:rtiba ~·!J -. 
sınız .. donanma ile biıdc siz, h,·. 
rucunuuzu gizleyL <k nPkt.ıı. '· 
b.r.ısvuıuılY.l .. o]uı· bitt..:ı:! .. 

Haınidiye üç gün .. 1 ·;rad. ,.ı . 
•lı KC:.nuTJıuev\el~l >ı.ut. bl' J1 l 

g~e•i,_fıı tınalı bir Jıaı;:ı,la · ı . .,,. 
rini alarak donanmutlan ay1··!dı. 

Kaı:ıı11ltk Jimana geldJ. Orat.l. •t 1 ıl 

haz1rlıkla1anı dn bitil .ıcl< .: 1113 
Ktınunuiianisiıı-ln •Jıı ını.;i pa..-..:.ı. tı ... ı 
gt1nü, şafakla bı-rab ... r ~' ni \'t' ı '· 
az.zam macera~:n.ı ~Ot'TU • t"ll:1 

Ç'ktı .. 
Maamafih, buı~u ııayct giLL 

ll'llk bıısusunda hic;bır ltubıc ı. 
mu! etmryen Raııt Bey, Humi<tı~t
nın Naraya gel,mı, ı>rad n da Kr • 
ranlık 1ilnana iniı:ıiııı ı:,-thıl kıiylf>. 
rinde ve Çanaklıalc·k bulunan 
dü.smaıı muhbhleı inden gi,.I< md< 
için, hareketlen bir gece evvel K<'• 
ranhk limanda Hamidivcde ·aı,. 

kın Qiknıış gilıi sahte a'e<jle.r yal<
tl'l'lluş. ertesi . bah ela erkerıdf'll 
Boğazdan dışarı fıdaııııştı. 

Hamidiyenh1 ı'k t€siıini < tl~ .. 
nıan donıınnıası (Şira) bo 1\ıal'· 

dımanıle Kanunu•aninın ilk guııil 
i<lı•ak etti.. 

HaıniUiye sabahın erken ~at. 
lerinde Şlra limanıııa gelmı .ıc
rin bir uykuda a•tt<l• bir oh 
faslı tadan adanııı biric'lt n'"• 
nına biitiin toplar'le ·,ldetl bıf 

ateş açmı., buraclnki kışla) , cer· 
hanE' dep0Sllnu, liman teı.isat nı 
tahnp etm]"ti. tT>f'vamı var,. 4' 

Hasın ailesinin balo~ıı 
B. :t11 Birl ; İ t nb 

™" Basın alltain · top1 

hMırladıg yıll k oalo, l O 
nt 1942 Cwnarte i . k~- ı T 
de Brtediye Gazino .. 1 '1 vr.ı 

1 ·, 
But.n1 gil~lukleru a -ıen h 

aıı ane·w; muvaffJ.ı<iyc-Unı ernin in 
<;alış1lıı_aktadır, ŞC'hrüııl:t.de t'll •t .. 

n·:j yer Taksiıın Gaz.in&.;u ol<lug\ h~1 " 
de b · l"kte ;:iza olanların 350 yi lı 11 '"" 
nr hu yıl d ar.dan lav(t edl er. 
1eı•.in aclecUni çok ek 'ltınekledi _ -- ~- ___.,. 
DEVREDİLECEK mriı: ~ BER.~'fl 

"'~~n:;L1cat maddeleı inin ;km<\li 11 > 
lıye$inde ııslahntt hakkınd k • lc:-a ıı 
İktı~aı Vekiiletin<leıı alınnılş olan ı 1 

Sonkiinun 1940 ar·ı.' \"C ~955 N1
', ; 

ihtira beratıının .i.ht·v ı ettıği hl r< 

bu kerre başkası.na dcvh· veyhut ••• 
dı TW,kiyede mc;kii ıiil~ kuym~. ~: 
re salfıhiyet verı cbilecegl teklıi 
n1ekte olma la lın husı sa fazla "· 
hbua! edinmek istiycnlerin Gala 1·"' 

r~ 
Asloo Han 5 inci kat 1 - 3 No. 
müracaat eyleınele.ı.·i ıHln olun r 

~ 

Biitün "l'iirkçc ga<etelerin çıkmadığı giinl •rde 

BAYRAMDA ÇIKACAK 

KIZILAY Gazetesine 

ist. 
~~~-=--~~~~~~~~ ,~~~~~~~~~~~~~ 

bul Üç .. ncü icra Memurluğ n an: ,.-----~--- ~ 

adı ve e<·nuµta Den'<; havza • 
1'1, hatla K>r>m yanmadasını 

kurtarmak istiyeceklcrine .5üphe 
Pdilenıez. Zaten bu hedcflıer Rus
ın ·a bahara kuv«dli çı~mak • in 
.;zımdır. 

3 - Singapta, t.ıarn12. Bun • 
dan mak~at şüphe•iz İngil'tercyi 
Uzak~arMan çıkomıak v.e Hind 
deııızine atmaktır. Cenubi Ma • 
lczyada İngilfa müdafaası hala 
zayıftır. İngiHz kıt'aları Muda 
r.ehriııden 60 kilometre cenupta 
Kira nehrin çekHmişler ve tek
ı ar müdafaayıı ba.ılam:. lard'ır. 
Japon kıt'aları böylelikle Sin • 

Verilecek llAnlar iÇi • • 
Milnha<ıran iLANCll.IK Şirketi'ne müracaat edilme!' dir. 

G 

bı 

Bır alac ğın lemini Ç.n h.aczediL'p paraya çevre ıın ıe ;<0ar&r veriien 
ten m11mU1 on Mtı kadeh, 1 kı tuzluk, !ki ha'\lulı k, bir k..;ı;ük kepçe, 

Y ıilcg dö. ta~ k, b tabaka, bir çama, bır kerpeten Kalpakçıl4rda 

mUcevberdt k mdn 25.12.941 Peı~c-r.be günU Sik. 

tıla.c. '' !!in olunur. •11283> 

Levlet llenı;ry ·:a ı ve Lln:a ıları İşletm U. War uSİ IJanları 
~ !vhanı bede 51.000 lira olalı lokvmobil - jen-eratör ve teferruatı 

8Jl/1942 Salı günü •a t 15.30 da kapalı zacı usulu Ue Ankarado idare bina
tınd~ satın o:ıJınacaktır. 

Ru l§e ıırı»ek ıst.iyeolerin 3.800 liralık muvakkat tem.1nat ıle tanunl.Ml 
t.a} .n ettlj" \'<!'!ika.i.arl ve tekliflerini ayni a:Un saat 14,30 za kadar Komisyon 
Jle.~:iğ e ve . :ıe1eri "l • ır. 

Sar .r a.mtleı· par~ cıı rak Hayd'.'tr p~da Tesellüın Vt" \ k. Şefliğinde 
ve AnkMada. ıeme Daireal<lden dalılılacaktır. (ll!BCı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Sa ınalma Kom·syonundan: 

F.kır.et 

ı: mar. 
S g Et 
Sadeyağ! 

EU 

;\f~k\.Jrı l'Yluhanın.en l\ıluvakkat İhale.. T•ribi 

8~00 

2000 
759 
~00 

Fıat temin L Saat 

18.75 
55 
50 

170 

82 50 
110 68 

83 7~ 

• 
2U2.8U 15 

15 

• 15 

ı ıanbul K\I ük sıtıhaı roe tan ır.ektebinin yt1korıda yaıo!ı 4 
k;.lem ıhtiy cı aç1k eltSiltmeyc 1tor.ulm 1ur 

ı - f.< .tim~ 21.12.9-11 Ç.r,amba gunıi saat 15 de htaııbul Sıhhat ve İç. 
t.imo.ıi Mua\•enet l\Iüd ~uğu bina mda kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - İşbu 4 kalem htiy .. cın rr.uham men tıyat ve muvakkat temiınetları 
karşı, rmd gostc ılm tir. 

3 - İ ~klller pr!&ameslni çallfllJ,3 günlcriocle kon,isyonda görebilirler 
t - la'.ekliler 1941 yılı Tkaret Odası veslkaslle 24fl0 M)'>lı Ju.nWlda :razı]ı 

-.esi.katar ile bu lfe )eteı m\.i. akkat garanti n1nkcuz VE.)a b · me&tubu .ue 
biırlilme be1ll ııin ve """lle ko- te=elari. <111.ı.. 
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Yıl 941 Ay 1 

8. Kanun 
2 

Cumartesi 

c;. ne1 

Öll• 
Ikind. 

A1r1am 

Yıı.ı 

'' 

Ez~ ... , 

s r 

2 39 
7 28 
9 48 

12 ou 
1 39 

12 51 

SAblp ve Baprıubarrlrl Etem iu 
Benice - Ne,riyal DlretlllM! 

Cevdet KARAIIİLGiN 
Si''- Tf'.J GR \F 'HTBAAlll 

2) LİBYA CEPHESİNDE: 
İngıliz ol'dusu bir harta zarfın

d~ 100 k<ilomet.re bile : erliveme. 
rn' tir. Tohruk • Detn aıasında 

bu?unan Mıhver ordu..u İngiliz 
·dw;unun i;el"i hareketini ge • 
ktirmtkle ve ile.ı·;si için zaman 

'.rnzanmağa dıevam etmekted:r. 
"'vvelki yazılarımızda Almanya 

e İtalyanın Libya cephesini bu 
'ıalde bırakmıyacağını yıramış. 

General Romffil'l'e yeni kuv . 
vet)er ~itine, Mihve • 
rı,., Yl'Tli bir ~biiste baluna. 

il• puı"a 200 ilomctre yaklruımı.ş 
buıu UJqrlar. Bôylehlk~ muha • 
rcbeı J: Sirıgııpur üs>iinüıı müs.. 
t.hkem mevkilerini işgal edecek 
bıı· hal almaktadrr. 

HuJ.asa UzaHışarkta müttefik' • 
r Japonlara kaTşl bala muıvalr.. 

kat bjr muva:ııene bile temin e. 
cmemişleNfü. Bu sebeple önü. 

nw.deki hafta ıçinde de mevzii 
1 apon ıııuveH9ki)'Etle1'inıe intizar 

/, lr'b'lir. 

BA Ş, O i Ş, N E l LE, G R i P, R O M AT 1 Z A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İubında ı:iinde S bp ehnııbl lir. Her yerde pullu kutalan ısrarla isteyiniz. 

Ankara Caddesi • Kahraman Zade Han. Telefon: 200Y4. 20011 
İlan saı;fo;ıı:Ja santimi 50 kunı~hır. 

Kazanç Vergisi Müke lefle· · 
Nazarı dikkatine 

İP 

lstanbul Defterdarhğınd n: 
Kaz<.n<; vergiler•rı.n !kınci t.akt>it tediye nıü<ldetı Birıncık<inun 1941 '' • 1~: 

Tak. ltlerı.n 'I dde o;ı. 10 zemla ve icra yoluyıa tahsiline mahal k• mar ol< ~·" 
ıc sayın mükelleflerin vergi borc1arını bu ay ~onuna kadar b~ıgh o!dt 1': 
\ıal:ye Tahsil Şubelerme ödemeleri nca olunur. «10813> 

/ 

Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğündeıı: 
İnıtıtıanla ve }l!ö;:;tcrecekJ.eri liyakate göre takdir edileeek saat ı.klC :~ 

n;.-ı.cı, tesv:yecl, bakır borucu demir borucu, aktin-ıi.HAtör tamire i mot 
elektrikçi ve tllrbind rJınacak!J. 

Gidip geln·e· yol masraflaı·ı kendile ı.ne a:t ohnnk tlzeıc icap Ct ı 
ıkle GölcUk Denlrı Fabrlkalan Umum Mıldilrlüğünc müracaat o n 1 

cıoa52 

.. 

Emlak ve Eytam Bankasından: ,..ı 
J{' F_'• __ N_o_. Mevki ve Nev'i l\lukod~· 

2526 Beyvııı Beya:ı.ıt Mileyyetıad :1.1: 1 ı;.. K<'-
mer- ı. wkuğ, eski 58, 60 yeni H 86 n D 1 
466.9:; n.etre nııırabbaı dt!girmerı e hane tan.~
mı «ll ,.'en Madtnt Eşya Fa.brik, ı b na ı, l• 257.- ~ 1' 

Yukand !zaıhatı yaıı!ı gayri menkul 
I;yle Şubemi1. Sabs Kon~isyorıu huzurund 

pE" p:ıra Jıe Vt: kaptılı :ıs 
+l'Jacaktır. 

hıaıe 25.12.941 Perşe~e gOnu saa+ 1 
c:t.' ·visine müracaatla muk.nckler ktyınet i ~te 

ı yatırmaları ve bir lira mu.knb rnde .. c ları 
ı fık t.eklit meklupl·n bildi ilen gUıı ve ••ile 

\ eya ihale ~at~~ ye: i rn• w.nı&iı'll 
meleri, ·~~ \U.2Ba 

İ t k .et n ;; ~e 
t • 


