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H j T L E R f Llbyada Vaziyet 

Başkumandan 
1
Mihver ordusun-' 
daki ric'at boz
gun halini aldı ! 

• 
Değişikliğin 
bır ifadesi 

Hitler'in Ba,kumandan· 
lığı ele almaaı Alman 
ordmunun Şarktaki du
rumu ve umumi vazi -
yeti bakımından bize 
bir çok ehemmiyetli •ey
leri haber verirken ku
mandavı Fübrer'in biz -
zat ele-almasının aebe • 
bini de gösteriyor .. 

Yaaan: ETEM iZZET BENiCE 

lngilizler kaçan ' 
Alman ve lta&yan 
ları kovalamakta 
zorluk çekiyor 1 
L<Jnd , .. 2 tA.A ı - Londı anın 

sal hiyctbr a&kcrı m:.ınfıılermde ha.,ı! 
o n kanaı:ıtc göre Rt el Derı:ıı.:- ıic 

f<"k a • nd ·m d vr i 
g lrem~yccektJr, Ç'l nku in0Jlı.G kuv
ve-Ut: 1 butiln mcvııl rm .ırkasında 
Lurunnıak.bd lar. 'Kııv .. Jaın ~aır'o:ıth 
ol :ı15tu ~ 1'.1 hv it 1vvetlcri dra-

nda d:ıt m .ı~ mı:t , ı bclırm1ştir. 
Londra, 22 (AA.) (J.l. n C.) 

Llbyaila MJbvcr , rdu unun ru • ..ıti 
boz,gon hol ni :ılın'f tir nrıta.ny:ı kuv
vct,<.:rl ka Jn Alnt n ve italy;ınları 
ko .,. • :ıt t. gUçhık reknıl"kt<'f.:irJl'r 

Nil'e 10 bin 
esir geldi 

Londıa, 22 (A.A) CB.B.C.) Lıb-

Alman Devlet R,·i,i Jlitlcr AJ. 
ıııan ordusu Ba kunıandanhğınJ 
Jülcn eline almL5 bulunu)or. Bu 
müna~betlc n<şcdilcn resoıi tcb. 
lig ıle Hitlerin bizzat ordu)a gün. 
derdiği gündelik emir deği~ikli,::in 
mucip 'cbcplerini aıılatıııaktadll'. 
Biziın anlayı. unıza g()rc hn !icbep. 
lrr şu iki ana ka)naı:• da) anmak. 
tadır: 

a - Alıııan <>rdu•unon harekatı 
yulnız askerlik öl tllerinc değil, 

y;ıd. esır alman Aln :ın ve İtaly~ 
1 JaM:m on b n k l1 k bl• kaf•lc Ntl 

i)a i ga)·elere "' harp onomi.. 1 
vadı.sınt: gelm&etır, 

Bir haftada 171 Mihver 
t tayyaresi düşürüldü sine de bağlıdır. 

b -A,kerlik ve sı atıt't lıir anı. 
da yür!imeli, memleketin bütıin 

takatleri bir dimaı;da ve bir ku.. 
mandada toplannu bulunmalıdır. 

Sovyet tephe.inde on ıııil)·on.. 

hık taarruL ordusunun harekatı 
51ra,mda iki fikrin çarpıştığı mu. 
h:ıkkaktı. Fikrin lıirı yalnız as. 
kere tedbi.clenmek, öbürü siyasi 
hedefleri tle asker kudreti ile ele 
g<!çirtn"kti. Bitler, hnhaldc ikind ı 
fikre sahipti. Ask~'Tı zaferle sıy i 

Son Bır halla !çınde Libyada 171 
Mihver tayyaresi dUŞÜl ülmuştur İm
par:ı•"'~ık tıı.yyarelcr munak 15tı zı
yade yle bo k için ınfi · nokl&
ları boJYıOO: d ınmı etrr ktcdirler 

Tarablusta zanara onu tahrıp 

olunmU$tu 
BERLİ. NE Dİlı'OR? 1 

DcrJ;ıı, 2~ (A.A.) r~lrnıondlal: 
IJbyad Jc., A an ve .H yan k:ıt'iılaıı 
evvele h ırlaııan p .tn mucıblııce ı 
dil n ta.-ırrnı.Jarını ~ p~t
tük.tm sonra k~.ndilerını Jtu.rtarmaJ(Q. 
muvaffak oltnYŞlaı·dı • 

Lond. :ı.. 22 <A.A.) Roınn radyo-
aurnın ne~rıya.tı aı·agında ~u 02.ler 
!ııltll m şıJr. 

•'Mıhver.ın yo eU irlgıliz kıt ala .... 
nı ııomln1I k:ıdar yıpr:ındırmaktır.> 

Göbels;Alman 
milletini çetin, 
uzun bir harbe 
ha zır lan ma ğa 

Amerık~.D Tebl'fti 

Filipinler de 
Japon taarruzu 
şiddetlendi f 

Japonlar MÜNAKAŞALI BİR KONGRE! .. • 
en ın - E .. h lk n .d ı e asker gup a ı ıartı en 

• çıkardılar! neler istiyorlar? 
davet etti! 

• 
Bandın sonra )d· 
dırım y r y ıerı 
yapılamıyacümış 

Malezyada Japon 
kuvvetleri Singa
pura o ğr tekrar 

A vustralyada bir 
Japon işgalinden 
korkularak gönül-

pünkü Parti Kongresinde 
idare Hey'eti Tenkid edildi 

ilerliyor! lü toplanıyor 
Vaşıngtı>n 22 tA A ) - Hor -

bıye Nezaretınl!' tebliğı: 
Londra, 22 (A.A.)- Doktor Filipınlcrdo· Son :!4 saat ı~ın- Londra. 22 (A.A.) - Roma rad. 

Gbbb4'1c ·Das Reich• meenıu. de dü.'}lllan Luzon, Cebu ve Min. yosu bildiri) or: 
asında n rettiği bir makall\. danao adaları uzeMm! hava a'<ııı. Japon kıl'alarınıu l<Di Gine'de 
de ok"~ ııcularını ~tin ve u- .!._~ ~u Sah e<le) kara a çıktıkları birçok men.. 
wu bir harbe haZJrlannuya 1 balardan ı., id l'<lihncktedir. 

ıd11a:.k·c1t_~itrn:ıekt<' ve öyle dl'- 80 gemı•den mu•• - Lizbon, 22 (A.A.) - Stelani: 
, ..,, Haber alındığına gör" Filipinler. 

Eyup kaza ı P rtı x gı :-s dun 
saa 14,30 da Ankara <'h'usıı B. 
Yahya Ga lıp Kargının reisliğın- ı 
de ı planm r Evvela Part• Reı.. 
sı doktor B H !mı K t<>[:lu bır nıı.. 
t:.ık s iylı ' ı< bır da b anlan 
ışlt- anlatın' tır. Duna aurnn 
ge >en yılda 503 ev aF: gelmiş, 34-0 
ewak gıtm bu 'Y da ıse 354 c ·
rak ~ Jmı 351 C\laJi gi~tır 
B Hilmı yenı aza sayısın.n pok a2 

olciuı,.wıu soy t. g n 
kongrede ıler ı'Ul l dllek 
ek!.ens n:..11 ) ap lılıı:ır.ı, kau>. 
kiliıt nn ve bılirassa Ramı v K<'-
m r teşkilatını yeti çal t 
ğuıı, halkm 1.t:: vır >1<. ırşadın:ı, 1'. 
t fallcre, ıçt . j rr vcnet ya;. 
dıml1ınna \'e Halk('Vinc ehe m
yct wrildiğı.n , halk dershanesi -
de 27 arkadaşa uıploma tevzı erli 

(D v mı 3 .mcu Salı ede) •Miıstakbcl yıldınm ybni. kk b• 1 de <on Japon hareketleri Avns.. 
JUŞleri hakkında beslt'Mft re ep ır tral a halkını telıi~a düşürmüş.. 1 

ünıitıe• bıra1ı1ıma1ıdu.. Japon harp filosu ~a ·vekil curıin A .. u.naıyanm Z.IQ' .l:f alarca 1·skeleler-
:r.ann~...ıiıdiğinden çok daha tehli. fl j 'J 1 

Alman Başku keli bir ~ııziyettc bulunduğunu 
- B b h F"I" · be ·an etıııi. tir. J b kl • •• mandanı niçin u sdae aı"hra: ıpın- Japonların pek yakında kDTayıı ıue vapur e eyıp Çll• 

'T j asker çıkarnıalanndnn korkuldu. 

değiştirilmiş? teşebbüsüne geçti ğu i~in alelıicele göniıllü Jı:a,dına •• l 1 
Londr.ı. 22 CA.A.) - •B.B,C.> G<'- Mani la 2.2 (A.A ) - Bu sabah I ba<larunı tır. r u gen g aş m e g va ar• 

nemi B llflÇln Alman orduları Bae- Liıııgayen körfez. açıklarında 80 ı• N G ı" L ı• z LE R 
ıaıınoncı..Uığmdan ıuJeJilerek Hitlr- gem den murckkcp bır Japon fi. 1 
.rln Batlnımand;ını~ı bızıat d~nıhte ' · ~~1..ı - b Jd' M t t J D • }J 
..ım-..ı. Moskovaııın zaplı hakkmdald 

10;:;,~~~r~:,.~~ı~~:ıcnbü
1

,.ıi~ Malezya'da eyva op ancı arı enızyo ar 
v duı yerıne ı::c1ir·1meml.$ olmas.ı.ndnn rı · ""'l"' " 1 .. 
ve Ubyadalü mnglübıyeıı;,ı1 lerı gel- mevıımı 3 Cncll Sahilede) Jd • d • k ... t d• J 1 
nı ol > gere lır Bu tetıcddUIUn Na- ı ger 1• çek 1• 1d1• . aresın en Ş 1 ay e e ıyor ar • 
ıı Partısıyl o du aru.sınd:ı.kı a.nln.$- Al h k , 
ma;~ıklıın deirnuş olm • •la u!ıtc- man ava UV•' Londra 22 (A.A.) - B.B.C.: - • •• 

Am<m"erlka Bava ka.·•· ti . Akd . Malayanm nıalı şarkısınd<! İn. lstanbula gonderılmek uzere ha-ve erı enız- g ı zı ır. If ·etıı bır ıstra - 1 k d k E 1 vetlerl Genel kar- d I 1 ıcj .ıs ı;L>r ç ım~ yaı:ın: ıar, Ko. zır anan san ı san ı m a ve 
may relst Kablrede e top anıyor • tab ru ,ıc c~nupta 5 kııonıetre Armut 1 ar vapurlara abnmadıg"' ın-

• • arasındakı bol.geyı boşa.ltmı !ar, 
Nevyork 22 (AA.) - Anıerı. Lon<lrıı, 22 (A.A.) ~evs Ch.To- d d • • d •• k •• 1 •• ? 

kan hava • ku\\l•tİrri Goıı<"lkur. nlc'e ııazcte.; ba ln'kaleslnde ôylc buı :ıJ,ı bulunan ,mal:ıem ve 1.Eç- a n e n 1 z e m 1 o u u y o r 
'illa Rei i Howıırd Brett <>r yazl)'or: hı'Zatın en ibii~ U:.:< kısmmı ruık - -.t

1 
ed s k b. . dd t • 'nd Bedin lı;nı japon muvatra!uye-t- lctmışkrdir, Malay da, bundan 

te-.ı ett ıl' mıı e ı~ı e iotbm .ın <a 1 ı:~ırr. _ b " klik Şehriımızrle ebnc annu \ m-
tayyaıe ile Rangoıı'dan Kahireye lir, Deniz tıarbln!n ddcUe=-lnl zı re r de.,ış sali ynş meyvn tıcaret!Jı.> uğr3§lln 
gitmiştir. <Devaım 3 llnct lede) Y"::~nla beraber, Japonların bazı toptnacılar De izyolları lda. 

hakkmda -şik yetkor de apıl 
tır. 

Son Telgraf - Tekmil bir en:t 
(Devamı 3 cu !>ah ed ) 

=+HARP VAZİYETi: 
yaıkıooa cenuba sarkmağa \eı.;€b- resi vapurlarının baıı Karadeniz 
bus et.melerı bekleniyor Gelec<>k iskeJ..clerinde bckliy n yaş meyve. 
hedeflerinin İbuh şehri -olması 1ıırı ekserıya ;ı:Jmad klarını şikJl-
muh meldir. yet etmişlerdir! .. Bu yiizd<"ll 'OOn 

Üsküdar Parti
sinde dünkü 

---
Altın ve 
Güm ··ş 

tanışma töreni 

Alman FOhreri Başkumandanlık 
· mes'uliyetini niçin üzerine aldı? 

Eşya 

- zaferiııi de tamamlamak istiye1r. 
du. Siyas.i z.afer lloskovayı dü. 
~iirınek, komünist kiıbe ini y ılt. 
mak, Kremlin'den muzaffer AJ. 
man ordulannın sıingülerini pa. 
rıldatırk~n dünyaya hitap cdclıil. 
mek, Rusyaya bağh Asya Cum. 
huriyetlerinde panik yapmak, Al. 
man halk C!flıarını katlanılan re.. 
dakôrlıklann ıuıanıelinc ve Jıa. 
zancına inandırarak )elli yeni h.,_ 
defltte salmak lçion nıanevi duygu 
üstünlüğünde tutmak demokrat 
cepheleri yıldırmak "' bu yılgın.. 
lığın t lr anlan sırasında Japon. 
yayı da bir tehdit vasıta ı halin. 
4e knllıınarak sulh taamızu yap. 
maktı. Bunun içindir ki, Alman 
ordusuaun cenupta Budiyeni 
ordusunu l>Mduktao ti4>Dr8 şiddet.. 
li ve sürekli bir takibe ba hyaea. 
ğı herkes tarafından beklenirken 
bilakis Alman ordusu büyük kuv. 
vetlerini Moskova önüne çekti ve 
orada mücadeleyi tercih etti. M11-
hakkak ki, Bitler bunu istiyordu 
ve öyle yaptı. Ancak. Rus müdıı
faa5ının )iddeti ve karakışın bas-
11ll1"1, Alman a,;kerlttinin oğuk. 
tan donma. ı, harp vasıtalarının 
,\ÜTÜ~ l'JllClll İ herhalde bu anda 
da Bitlerle ordu Başkumandanı 
arasında bir ihtiliı( sebC!bi oldu. 
Belki, Bitler çok zayiata ve hat.. 
ta imkan 11lıklara ragıııcn taarru. 
zuna ve ~lo kovayı lOrlamıya de. 
vam etmek, • fo,kovayı alamasa 
ve çok insan kaybet e bile tanr. 
l'tız •nisiyati,ini eldeıı bırakmak 

Üzerine yaptığı tesirler 
ESKİ BUKREŞ ATAŞEMILITERİ) 

Siyasetin harp 
( YAZAN : t. S. 

Üsküdar Partı bınasında kaza 
,dare heyeti ile merkez nahiye 
ıdare hcyetı ve tnfrkcze bağlı 
l'cak idare heyet!eri dün kaza 
Parti Reisı Lutr Aksoyun r ·a. 
s, t altında top.anarak yeni ida. 
re heyetleri birbirine tanı liTJI • 
m ve ycnı sen" çalı maları et. 

zamanlarda birçok yaş meyvala. 
nn iskelelerde çürudüğü ila\'e o.. 
lunar.uştur. Ezcüml Giresun is
ke!esinde rnuhim nııktarda elma 
w armudun haftalardır yığılı du. 
rup iı<'klcdiği, hatta bunlardan 
bir kısm.ıım mavnalara konulup 
vapurların yanma kadar götürül
dügti halde yukanrlan kaptanla. 
rın: 

•- Alamam! .. Yer yok!. 
Nidasıle kabul etmedikleri; çü.. 

riiyen elma ve armutların mecbu.. 
ren denize döküldiıgu ve ayni şe.. 
k.lde dığer malların almrnadığı 

Darphanede ayarla
nıp damga vurulacak 

Maliye Vekaletı tarafıııdan aı. 
tın ve gümüş eşyanın tahlil o • 
lunma6ı ve damga vuı ulması 
hakkında b~n b1r talimatııa • 
me neşrolunmuştur. Bir haifta 

i te.miyordu. Fakat, Başkunıan.. 
danlık hunu böyle yapmadı, haTe. ı 

ııatı durdurdu, muayyen bir plan 
dahilinde kı litklara çe!<ilmek is. 
tedi. Ancat;, S<ıvy<?tlerin kı hnr. 
bine ba:nrlaumış olmalan ve mü. 
temadi mukabil taamızları belki 

(Devamı 3 Uncu Sab\ıede) 

l) Şark ce.phesın~: ı 
Alman Propaganda Nazııı dok. 

ıoı· Göb l< bır ıki guıı evvel, Şark 
cep~ınd kı askeri re k!Ş'l k gi
yecek y~ti.jtıri~si i<;ın Alman 
m 11 mı yardıma d<ıvet ettı Bu 
yardım 1942 'neşı sonuna ka -
dnr dc-vam edec ktır Bundan 
anladığımız ud r· A an anen
cuea fab kalannda y<.'dc' mal -
zem bclkı az 1m tır. Heı a'de 
Alm n ord :... şarkta bır kış se -
!erme hazırlanmamıştır B ı den
bırc v şıddetle bastıran k o -
nunclc A'ır.an askerl<'rı ruıaııı yu.. 
karı g ' bakırw ndan h .. zırl h 
değ 'dır. Almnrtvada yünlu dıye 
kullanılan e1bısc v gıyJm eşya. 
ınnıu yıindc y.tm · ıkı kısımı pa. 
mu~tan ıbarettir. Böyc pamuk 
~am ır ve elbise ıle Ruı;yanın 
so uk ve buz deryaları ortasında 
harbetmek mk.iınsruhr, 

Yeni, Büyük Zabıta Romanımız: 

Kara Kapı Cinayeti 
Baştanba a heyeuıı, deh ·et dolu olan bn roman İngilterenin 

nıaruf ııolis nıuharrirlerinden N. Loııis Tlıomas'ın e>eridir. 
Şımdiyc kadar 24 dile tercüme edilıııi tir. Romanın en bariz 
hususi etlerinden biri en mü thi cinayet ve vak'alarııı 24 saat 
içine toplaDlp neticelerinin yine 24 saatte alınmasıdır. Okuyan. 
ları sonuna kadar merakla sürükliye · k olan bu c ere: 

Pek Yakında Başlıyoruz. 
'=======-=========-' ı 

(DeV2mı 3 <lncil Sahifede) 
Dikkati ~ken ikinei ooıkta, Al· ı vtrir geçerd k. Fakat Moolkova 

anan Devlet Resının kara ordusu önünden dönii§t.:n v R06tof boz. 

Bruşkı.ımandanlı ııı ıizerın al -
mi§ olm ıdır. Bu harhın bıda -
yetınde olsaydı, Buyuk Frdrık'ın 
uı;ulüne rıayet. edıidığıne hukum 

gunundan sonre, Bay Hıtler'in rafında uzun bır gl.'r" me yapıl- \:·================= =55555:::::::::: ıruştrr. ;;;; ;;;; 

Görünmez 
bir kaza! 
Genç bir kız; bahçesinde 
balık ayıklarken cadde
den geçen bir kamyon 

duvarı yıkıp zavallıyı 
ı-----öldürdü!----1 

Bir şalörün tedbiro;irı: ve d'ik. 
katsiz hareketi Gir<."Sunda genç 
bir k•zcagıı:ıın fec• bır şckıkle o. 
Jü.müne •C'bep olmuştur. Gıre • 
RUnda Pınarlar cadde inden •Kış. 
la ya gid<"n yo!, tarnır '!'dilmek 
i.i:zere hend kler aç>lm · ve • ın. 
§aat vardır. Ge~·ılcmcz'• 'Ş1!ıe i 
konulm olduğu halde Giırt un 
nafı komJ onlarırodıan bir!lllİn 

(Devamı 3 uncu Sohifede) 
---o---

Bir ceset bulundu 
Dün Suıtanahm ile Alemd~r 

caddesinde bir e-rkek ccsedı bu. 
lunımıştur Ü'stüb pejmurdc o
lan c!esedın üz~rınd hüvı ·ctıni 
tesb + ruee k evi'. k adli! cdi. 
lemiidı ı d n morg aklırılmı -
tır. 

kumanda m s'ullvetini urzf'rine 

~iması ve bunun Alman ordula.. 
(Devamı 3 Uncu Sahıfede) 

Bu göru mede bılhassa oro -
paganda şkrine hız vcril.-r k aza 

(Devamı 3 untü Sah !ede) 

Salacakta Bir İnhidam Faciası 
•• k • k -

c 
kişi yarala dı ! ' 

Hadisede tedbirsizlik olup 
araştırılıyor ! olmadığı 

ü•üdarda Ayazmada Salacak ma
halles ndc Ögdllr sokoğında dun feci 
bh- inhıdanı olmuş ve uç kişi ölerek 1 
dOr• k ş de a ır u t Yd a. -
tır. li, dı "' şoyle cerevon elrN~ti.J': 
Bu lcakta bulunan Naşıde isminde 
bır k dına alt olan 21 23 nwnaraıı 
(iç kat, h ı> b n gc de oba 
d kan hır yangın net nde kls-
mc )'arunı"h 

B su'"t' le oturu?reaz bi 

evln ütstune yıkı 1.m1f' ve bu evin de bır 
luemmtn t<·k es "'le sebep olmui1uT. 

(IJ v mı J cu saıu!ede) 

Buğdayı Koruma 
verg inin lağvı bu 
g""n görüşülecek 

Ankara 22 (Telefonla) - Ek.• 
meği ucıulatnıak ıııa!.sadile huğ. 
daya korııına \'ergi inin ka1dınl. 

nta ı i in hnıırlanan kanun 15,yi .. 
ha" hugiiııkti B°' iık !illet !er. 
!isi ıçıtmnuıda goru ulel·ektiı·. 

G ÜN 

içi DEN 
• BiR ÖLÇÜ 

Nızemett"n Nazif 
DUn, gazete-lerdcn bır nde ~ 

he ı ınıyct erı.uniycn h berJerln 
ık urı ldıs göze vurmaz bır yerde 
şu sat ı kudum· 

•Herıı, 20 (A.A.) - Bri. 
enz gulu üzerinde Obt-riet'. 
de bir fi~ek fabrıka•mda 
vulı.ua gelen bir iııfiliık n&i. 
eeoıind 7 kişi ölnıü§, 4 kip 
ağır ) aralanmıştır •• 
Ga:zc c krct<r ne, bu haberi &o· 

rı nmcz bn- yere koyduğu ıc:ln kala 
t• tarok değilim Zirn her nati yuz 
c 1 rr al o an Alrıka harbı var .. 
k k rk aeklZ •• tt' yarım düzü-
ne :ıtrıp ve bı ç- ft harp kruva .. 
zoru yryen Pa ifık l:.arbi varken, • 
günde dört tQınen yııtan Ru&--Al
maıı hf.rbının r.,ınl ll«lcrl du.. 
rurken ben de ols m b habn'ı an .. 
~ • onun koydt1~1 yen! n redr .. 
b ltrdım. hkat <lüşünOrdilm kı bu 
h dı e. P ma ile Lordr•ya Afrika 
har1'ırı !l Vaşington ve Tokyo•ya 
llz k 5a k ç. p m tarının ve Mo ~ 
k , • Pe Pc ' D<" R ya serguzeşti-
n n veni tı heyec n tok y{lk ek 
b r heyeca.n ıle Ser sarısmıştııı 

M nlıl"inl i v çr çın b f f ek 
f br kaı t.ı ı ol ı S • 
tenkte uç m n m h re •I 

" 

progra ar• 
yim En başt nwn ,u · 

• ıerasım, 19 4 - rnıa lıarbıu<le 
vı:ıta uğrur cıınl3r. ı fcd; trr. 
ot:: astl kurb.mlıırınııLln aıuW'l.ı 
('e- rnk koncıuktan on ta baısJ1", ... 
cakt ı .> 

O .akı;am 1e1 ',tı bet' f'l 
Is çr AJ 1" 

ıorm kt n k d d 
Burada b l 

J:ı.tıer anıtı 
Evet 
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İ lhtik8rla 1 Yazan: ') 
HALK FlLOZOFU HÜSEY!N BEHÇET 1 
MÜCADELELERİMİZ 

BeklrlardaD vergi 
aıma ballıt 

Tatlı tatlı bol yemenin işte 
böyle acı acı kefareti vardır. 

1 mocadeleı 
1 

Halkın:ıız~ konferans- &arp karşısında orta 
la~ verılmıye başlanıldı ve Ceaup Amerika 

btanhıılda hayat "alıah da, 
~·urdun diger koş.-!cı'nde ucuz 
n1u? .. ı;tr dünya ~apı L.arekeli. 
oiıı, her tara(la aı ve)"ll çok le.. 
\İ rlcr bırakmnına<ı elbette 
mümkün değildir. Fakat, birta.. 
kım hıısu~i ,.e u1nun1i sebepler. 
lr, bazı mMnleket mıntakala. 
rında, bayatın çok daha ucuz 
1>lması tazım gelir. 

Anadolu •·e Tr:>kya ~~ir .-e 
kasabalarında oturan bazı oku. 
yuculanmızd•n m<"!..tuplar alı.. 
)'Orta, 

Emin ohııı lıi, ıhtil!trla, lıa.. 
ynt pahalılı~ı ile, fiat yiik~l~i 
ile, en çok miicadtlc edilen ~e. 
lıir, belki do yine İstanbuldur. 
in.anın aklına durı;unluk •·rrc. 
cek kadar, fiatlN;n yiiksck hu. 
lunduğu yurt şch!rleri ve ka. 

REŞAT FEYZi 

!.abtılaı ı ,·ar ki, btu·ıtLlrd3, bu 
pahalılığa, hiçbir iktı~adl illet 
karşı tutulııınaı. 

Bu, ııedcn böyletlir~. 
Dt-rhal itir"{ clml'I;. ye<i.tıde 

olur. M!ilıim bir lcsun "'hir ve 
koubahrııu11da bckdi.rn te. 
sekküllrri 7.&)'ıfhr. Hadi.,.,ler 
icap ettiği ~nişlik ve ciddL 
yetle kavranmıyor, ıazumu ka.. 
ılar titldlkle takip oluıım'1JOf. 

Dilnkü, yiıni lll)t'tJlnl zaman. 
!arın bcll'<lire vıuifdcrl ilo bu. 
günküler araunda ~ok ı.ıühim 
larUar .-ardır. Bu t .rkları 
mıidtik lıııluumıyan i>-:l<diyc. 
tere, hakikat bültlıı açıllık •·c 
~ünıul:le anlatılmalıdır. 

llütiin 1nücad~te~erin1lıi trll 
cephe \'C tek 1 \1\ n-l lı:ılindc 
> ap2lıın. 

nt:;3r!::.rctan ver~.i n~ı.~ın l ıncv
zuu,. bu se:ı:er, cl.ddi bl-: çn.tb..1ya git'
dı. Proje, U!liz:ıkcre için Duyul;. t.lil
let Meclisine geldı. Yıllarca 1.iCı cdi.. 
len b•.t me\·ı.u, ~ü11tın birln:.le kanoo 
olarak çılunc~. bel:•trlJr, i1~n ciddi 
oldu,'luıH.t görec-ek.ler •• 

Bcı:. b•. \.-erg~yi ... ·.-...-rm'.) ''4 C~'.!ı:... c;iJ.n
kU h<!k~ır deı:,:~1m~ !tk.lt olbOlydım da. 
l;eşl(e, \.·ergiyi de '.kWe #"'"'-" versey· 
clla: Oiy~lmı. z..ı..nncdcrsiniı, ta. 
kat, ha1ır. Ben, ha7at=daıı "'"''"" 
nunu.m. 

E\ ~~ık b!ı· pi)" 'UlO .,,,irt~r. Belli 
ollrı:z.. $ans T•ınıı:nen şans.. ~ 
ka.·?ı!ı;. S\tltan.lJ?c.t .. , dı..'"tler . 811 cL.t a
ctımıu gi'.'.redir. Ne be-tür!;ır vardır. 
Swun değ:tdlr. 

G(·r.ç_lor, urr.umiyct1e, bir ac. evvcl 
evlenmek isttrier. E\·1<'11mek husu
swıdatc:.. tc~eddllt. ..,.c di.l..;ünce!er, yaı 
olı:!unl:ı '~1lç:t b:-ı~..ır Ve iresaa. te.. 
;;:\rr.üı etulcÇG. tlrafını cilı::ılcyip anla.. 
ıi-:k-:.ı, c··k'nınck bü)·ü!::. bir Mdtse O· 

ht!'". 
~ıi<;ı-.1 me!)h:· dı:r~ 

G:oo:ıba &r1c ı ,ıdi ... Arıdun pek an- \ 
ladJğt, konu;masuıdan ınla~ıh.yordu. 
Oİ)'Otdu kL 

- Arı C.cd;.ğ~O, f;OC\lk g;.bidir Ço-

rteıyuo .•. Arı )·ch.ştirı~. i.i.ı:c\iı:-, bal 
ist?hsl ederim. Fe-nnt usul d.ahihnde, 
temlı., be)'az, W biti alırım ... 

- Oral.arını. ~in rekl-lm \3 -afınl 
btrıtkın da, davayı acla!.m ... 

- Evet eirndim... Dahçc<le bir 
terya.t duydu.ıu. Pence~·e.di?t) baktım ... 
B!:rlı:: b'.1 komşu ko .... anlart.n önünde ..• 
Baş;.na aôlar iişüşınüş ... Yilzüİıi.i gt>
zill:il soJs.worlar. Oı:iliır soıı:.ıuıı:ı;a, 1 

kt=ŞU tcryııt cdcyor. Gerçi bal çaL 1 
m:ya gelm~ .•.• Aınma, ne de ol...a. 
l<oınııudur ... Zaten o kadar ce-a. wk
ta!;l<ı.t·ı. kadarl ona ye:te.r. Ko,.up lcur. 
ta.rdtk. Bendeniz şu nokt3dan da,·a
cıytm • Şln:.diy~ kaô&r, m.iltcmad~· 
yen peteklerden bal ç-tthn:yordu. 

• Kc-ndisir.ıdeo, takrlhen yüz kilo balın 
parası oiarak yüz Lira islerim. Bentm 
b3hm, Ard.ah<m ve Ank:.ra bal!arın
dan bı:e nefis ve !M..izdir. 

Üskudar kazası Halk ?artısı 
re!si H. Lutfi Aksoy tıallkım1Zın Yuaıa: Ahmet Şükrü ESMEH 

Birleyk .Aııncrıka il~ Japonya 
arasında çtkan barı> kal'Şısır.da 

ihtilclf'la mücadele mevzoo et • 
rafında tenvir edilmeleri ı.çin 
seti kım!eranslar tert\p olunına
s:nı kararl1t1tırm1ştır. 

İl!k 'konferans dün saat 15,31> da 
Fiat Mürakabe Koms;)'Onll kon
trol şeflerinden Bayan İffet Hs. 
Lm Oruz \arafında.nı Ü!J<üdar 
H3clıkevmde kalabalık bir halk 
küıl<sı önünde v1!rilmi;;l'r· Ü9kÜ. 
dar Ha"< Partisinn bu tc-;;ebbü,. 
sünu <Uğrr Halkevleri de Örnek 
~larak ayni me•·zud:ı. ık.o.nferaoo. 
!ar vCTCCC>klerdi~. 

Bir tahrirat Müdürü evinde 
ölii olarak bulundu! 

Gircsu11 21 (Hususi) - Çınar. 
ar maıhallesind~ i:kanwt e\imck • 

orta ve cenup Aınerika dcv~et • 
!erinden hepsinın de ayni palı • 
tikayı takıp etmedikleri görül • 
md<tedir. Sayısı yirmıy> ıbulan 
bu devletler, yeni harp dtarşL • 
smdaki durumla:ı iıakımmdan ~ 
züınrelerc- a)71ln1ak!a<lır: 

1 - En küçült devletin, Bır • 
•et;ik Amerikaya ayak uydurarak 
Japonyaya kal'ŞI harp ilim et • 
mişlerd.ir. 

2 - Meksika, Japonya :le si • 
~·esi münasebetlerini kesmiş ve 
asker naklinde Eirleşi.k Ameri -
k;ının, Meksika şim<'ndiferlerile 
:imanlarından ıstJaac edebile • 
ceğini bi!.dirm~•r. 

r::::;:;;:;;;;;;;tı Beyaz peynir 
Sır ı ... oyden hır 1(Ö)"e getln r,ölürü• 

yoı.·lannış. Taze ç ... fn .ıt \,ııerinde, 
y ıır..J~ t: .. tJJbas1 IJir d.~er at ü:z:e
rtr~de... Yold:"!, taze ge-hn at:lamıya 
bll.:ti;tmış... .c.·b:u.ı rıilutyet da7:1oa... 
TI".Amtc:; 

culc g:bi bakacaksın. O taHı tatlı ye.. 
d~girni.z baltn. ne kadar zahmetli ~ 
!erden sonra meydana geldlırnl bl· 
ı;yor musun~. Annın, bir kere. yeri 
uygun olacak. Açıklık ycrdt!, civarın.. 
ela kın. 1>a7ın oıac-.k... H= bilir 
n1~ arılar, &yle lı.1y\·anta..·dır ki. 
i_nsa.nLı.ra. Oro.ek: olacak hayvanlar .•• 
L,u,:ı.m onlarda. C•l:şma a!:laıtı 
oe.lard.l • Ifıty\·anla.rın mühendisidir 
mtiua1-tkler O ptlC'kleri görmez nıt.. 
sin• Ne 1n~.2.an1dır o1 İi'te Allahın 
işi. S<?nrö?. öy!e ~cşk1!~t art da var .. 
d1.r k.i. ... Beyleri, şahları, veziri.eri.. 
bi>tun devlet te-;kl!Mı onlardadır. 
Ya onlardaki iş bölümü!... Hepsinin 
ayn i!jİ, ayrı vazifesi \·ardır, Jto .. 
vanlıra mliıarrla girerler; lntiz:-tml.a 
çtkariar. Çalışır.ıy::ıni~r~. i} yapmı
yn!Arı dldilnı.rler ... Çı.!c.ar1p cenazesi,.. 
ni de at.artar ... Sonra .. acı, yavruları
nı ~:.v.·ar..;:-:.da, kendi balıyla besle ... 
mez ... Ya.., :uladı mı. ,-avrular g~er; 
başka b:.r ağaçta yenl yuva kurar
lar ... 

Y\nü göıil sarılı • rnaznun ayağa. 
k.alktJ.. .• A;yrll zamanda davacı tdl 
de .• O dA derdini anlalım17a başla
dı: 

- Den sabahleyin erl<ond>:n k>;k. 
Uır.. DUkk8rumı açmıya gi.diyutd11..m. 
Ee.ıı.lar n bııhçes!nln yanından şöyle 
kUçi.Jc. b~r pa!ika. yol gtd.:r. K.est!rme 
ol.iun diye orad:ın gidiyordum. A:ıl.;?r 
baş .... ~a üşC~tü... &°'Jl çaba!andıkça 
onb :- ::.oktu i.~te $\&. görch .. gU.11:\.i.z ha· 
le geldim. }ln-:;11:1ı:.C, Uen•m aklı.ır.d~n. 
ııeten ""7 değildir. 4-tcn gıiçten !<J1l· 
~ • Daha da kauca~ur-.. Maddi 
\.-C m:ı.nC\·i L<1!ar olarak. t..cda'\·i ücreo 
llyle berlıt·r. elli l.ra ısteri!n. D:.lvlm 
budu'". Bana. hırsızlık Gnad e.Uitın:.) .. 
tir. Bu c!het\.en dr. beraetinü ~\erim.. 

t~ olan eski tahr'ra:t Müdürümiiız 
Cafer A~aoı:-lu .l\hmet Rüştünün 
i!ki günd<r1lıerl l>\"indcn çı.kma • 
d,ğı görül.mü<; komşuları tar:ı-fın. 
dan ö;ümünden şüphe edolerok ı 
yapıl.ı.1 ihbar üz<>rine lışc Mili! -
dei·.ıırıı>mfük el koymuş ve Ah· ı 
met Rüştü bir sektei katlı netice. 

3 - Brezılya \'e Aııanlin gibi 
en bli.yük d~vlelltr ise, tarfasız 
kalacaklarını, fakat Blrleşik A. 
merikayı muharip bir devlet say• 
ınıyacaklarını bild.rmi~lerdlr. Bu 
wnuncu züınrenın harp karşı • 
oındaki durumu, f'S:ısen karma.ka. 
rı.:ıık olan devletler hukukunun 
harp ka:del<rini biraz daha ka • 
r'!itır,..-ış~ır. Çünkü ~mdiye ka· 
dar, b.x ~vletin muharebede ta. 
rafsız kalmakla bera>ber, harp 
halinde bulunan devletlerd{n bi. 
r'.ni muharip sarm=a: ı 17ö~ül. 
ınüş iş değildi. B;rleş:k Amerikayı 
mı.ihar.p saymamak, bu devlet 
hı:kkı,1da lıir takım kayıtları tat
>\ı::k etmemek d ın<'ktir Oki !bunun 
Amerika hakkmda b:r dostluk 
veyahut da \~re• .. ifade ettiğ!r.C 
~üp'he yoktur. 

l\:A(;lTHA..,EDE 

O'IF.L Mİ~. 

Kiığıthanooiu ycııı ınıar planı' 
ikmal edilmiş vo ta.dik edilmek 
üzero ait oldui!'tı mnkanılara stt. 
nuln1u!j. Bu pltuıa göre, K3.ğttha.. 
ne kö,,ündo bir ı!e otel i111a edile. 

cektir. 
Kiığıtbaııc.do otdde kalmıya 

kinılcrin gidı..'Ccgini merak ediyo. j 
rıım. Yahu, Ki.i\ılhanenin ba ... ası 
dcğismi~lir. Ualıç sıııai mıutaka ol. ı 
du olalı, 1-\:ôğıthano oturulamaz 
bale ı:cluıiştir. lliı.la. ne oteli'?. l 

1 
ICECAPÇII./\Rl.' 

11/\KKl VAR 1 

saklı yan 
toptancılar! 
Bakkallann şayanı 
dikkat bir iddiası 

tetkik olunuyor l 
So•ı [ı.!nkrde l '.l.!ı ba.lu.ıtıard:ı. 

obevaz peyn:r buh.rnnam.ıktadır. 
So'-·l~r.d:ğ!~C gtrc l::J \'dZ

1yct, 
pc3n:rsızlikt'en d gil; peı nır tuc. 
c::ırlarının ma.!:.a.r~oı !aı.13 klr te. 
m:ni :nalısadhe saklamalarır.d~ıı 
der: ge:mek1<'d:r 

Bakkallar, r. M u.,.cr. "'ıG. ... _ .. 1-::r 
J;::ıosunu 75 kun,;:a sa tmaga :nec. 
our o>ldukl.art bcya:z p~yıı:rı tik
cardn:ı. ve topta'l. ancak 80 • 85 
irnffi'ia ala.bildlkleriıı.l 6'1)· l;-ye -
rak: 

l(ebapçılar, pideli kebap yap. 
1uak üzere un istcnt1~l~r .• troğrusu, 
onlara un veri1mc'l=ıe, yazık olur. 
Kiif!eli, şi, Lebaplı yoğurtlu ke. 
balıın lezzetinl dü~iinlin.UL, 

Ne yapıp yapm~lı. kebapçılara j 
un l:İ!,!ielrrini \·cııncli. , 

•- Zarar ediyoruz. Fıd<;ı,'. çe. 
~H bula.ıruıun d;ye alma.k mecbu. 
riyetındt' kalıyoruz. Böyle g:dcr
&e beya-z peynir satnıak'an tama. 
t"rle- vaz ı;u;eccj!·..,, • de!"el<'C • 
dirlerL 

Bu mes.cL" atiı~"'cl~ mcic..?..., 
\ara da bildLrllmışt r. Tah!~ '.<.at 
ye.pıL-naıld\a ve faturalar da tel. 
tüle o!unmakte.dır. \ 

so~srz 

HARP 

Arkadaşımıı Ilayri l\Iulıittin, 
gcç,·nlcrd" yazdığı hfr fıkrada 
dünya harbi için: oSon;uz harp• 
tahiriui kullanıyordu. 
Aman!~ Halbuki, bu lıarp oıı 

)'ti siirecckmi~ diye ileri süriilen 
iddialar kar..;"uda uiisiinüp du. 
ı uyorduk!. Aj'.:zını bayı;• aç bira. 

der!. 

OI:İJİNAL 

FJKİltLEB 

B'r başka politika muharriri, 
ınak ı.esine şu serle\'hayı ko)ınuş: 
• JJar1l miizmfcıleşmiştir.• 

Yok canım?~ Halbuki, biz, iyL 
lige doğru gidiyor, zannctmi~tik. 
Yahu, bazı muharrir arkada.1lar, 
ne orijinal (ikirltt ortaya alı)ot. 

lnr! .. 
AHMET RAUF 

1 

: Tevkif ve 
\mahkum edilen 

muhtekirler! 
As! :ye ::!: inci. Ceza 1-tahker:"ıesi ta

rafından. Beycığlunda. NekLa.r Biraha.. 
ne>i sahıbi bir.ı. Çemb<ditas\a k•· 
ap Osma~1 Nuri et. Eeyot:hı Yeni

li~~lr-:.fe bakk~l Sertı,s Ikynz pE"ynir. 
Ged.ıkp:ışada k,a..iap N~yazi et \-urgı.ı.. 
nundan ıs ıe-r i.ira ı>.ıra cn;ıs:!'..a \."e 
7 şer gün dOOtkAn!.. mı açam --:ıı;a 
mahküm l"dı!znlşlerd;.r 
Beyoğlunda tatla fial1c et &1tan 

k.:!. -il Ar~ Ah!l"Ct !\lt · y tevkif ed.il
m.şlerdlr. 

Blh.çekapıda ş,rln ıutıa!')·o m:ığa· 
zası sahibi de metresi yfrz yetmiş 
kuru satı!nıasl Lizlm gelen bir ku
ma3ı iki yüz elli kuruşa s:.ıı.ttığır:.dan, 
Adliyeye \•erilıniştir 

- Ktttrr., dtm.:.ş, !;C!li zor:l l-'ö~lu. 
na verıniyorum. Cok ş:..kUr, halim, 
vaktim ye inde.. 5.1na baluıbllirim. 
nö:rlc a.ı(l:y ı ac!lıya g'.tnıek ne zoru ... 
na~ ll yd , istersen, dônelim. evimize 
gide!:m 

Ta..":e köy gelini. (;il;:üni.in y.~:jtaruı.ı 
s:L'l'.1Y1" <;ahşaı<'.lc i'J ce\·J.bı vermiş: 

- Hem ağlarun, tı.eın gld<ırlm, b•· 
bJC!ğlm .• , 

F-si-..f di.l ~ ~e...~a Vh· koauk. adet{ 
var~ı G< n ile güvey koltu~ı gi· 1 
~rıerei. Ekscr.1:ı, gel'.n:er, koltukta 
.gıuıard:. Falc>t, bu ga• 1,$ları da, 
tıpkı kli7lü ~Hnln tıilı yaşları gılı~ 
td.:-o ~ol• rr.alardnr.ıiır 

I'ekarl1'}.ln muh.as!'.;(>nah yok mu· 
dı;.: • Çr-1;., •• ~aycı.akla tükenmez. 
l!ayat nı iy\ tan1;m etmiş, yattığı 
ltal!:.t~. yeri bi1.t"n. aklı ba~:ındı, k~ 
z lf" ı yoh.ınr' ı bir t-t"kl·-. el.bette me!'>
ut bir in.Sandır. F;ı::."-t. bek.i,..l ·,Zta, 
kendi kendlı:;tni ly;, idare eden. his-
1-erine, akıtna, idrti~ n~ h;t..i.nm olan 
pi·k :u. i"'s.ın vardlr. EUertyetl.e, bir 
d~rbederl!k, bir l;er::;Cf'ilik hüküm sil'
re:-. 

fkok~rlkk ver~~i tah':jkkuk ederse 
ne ol.a.<"'ak7. Uu \0 l"r-ı:i, bir c;ck. bekar .. 
ıe.rı C\.'"~cnn-:Iyc tej·ılk cd<"'Cel.t ıni~ 
~er. bay;.ıı.nlar. ('rkckle-~ b!mz da. 

h:ı :.nsafh ma~nf t;ık"'rsalar. emrr. o
Junuz ki, e\~ll'n!ttek isteyeceklerin 
sayısı de:-b.a.l art.ıcakhr. 

R. SARlT 

Gümrük varidatı 1 

Belediyemizin hissesi 
1 milyon liradan 200 
bin Jjraya düşmüş l 
Gümri.>k varxhtmın azlığı şeh. 

rimiz Bciedıye bütçesi üzerinde 
mühırr. bir tesir Y"'l'mı.ştır. Bele. 
d ve-, gümrcıkh:n h. ;se olarak se. 
r..de 1 milyon !ıra kadar alıyor
<iu. Bu mıktar ZOO b:n liraya 
dilijmi.İ'itür . --o--

Bir ev yanarken 
söndürüldü 

- Can:r-ı Kzrla.r.gı\lar da. ku.;;-
la":" da. öyJ.e, deJ:l ınldir!, Ya\·rular .. 
Ağz:yla geUr'1', yem yedirir. Sonra, 
blru bU7uyüp le uç""ak ha U, gel. 
di mi, uçurur ... Uçmak öğretir ... On
da., ıor\tıl koTUverir. .. Yallah başka 
yu\.'8)""8!. 

- A..'"1.. h.iı; b!r hayvan . .:\ ~.c.zeınez: ... 
Me k.u)<I. ben.zer, ıU" bal:ğa ber..ıe:r be

yim!.. 
rrrüba~ir, 
- H:ırun • r..ect>P~ o:yc ba.ğırdi ... 

An n~iilt' 11.ıssıst. 
- Aman. kaçırmıyalım! Oeıyip 

kı)Ştu. M:-J~~eye g!rdi. M<•hkc>-
mC'dt\ y:ınır.da duran 7üzü ıı;ı.ü ~ ( 
m!ş ve .s:ı.rı~ı adamı iŞaTCt ederek. 1 

- Efend:tn. dedi. Bu. komşumuz

dur .•• Uç beş ev aşırı olurur. Kendi
~y!e ~r.ışrr:.;ıy·ı: Dun &abah, bah
çt'de b!r fery~t duydum. P..ender.b:, a~ 

bti \arat ta biriliirindcn ıazm;,,.,.t 
i..>tiyo.<iardı. Oava n,ühim bir h31 al. 
m;.otı, Mahlmr:e, g3$ter:le,, phctle
r:n c-elbirc karar \."E-rd~ ..• Çıktılar. 

B1!ı ça:ındığ1nı l.1.dıa eden ar6Cı, et
:atu:ı s.arac. mf'ro.klı kalabal~ 

- TaUı taıtı bot yem"'1in, i 0\e 
böyle, acı acı k~f'Jreti vardır... di... j 
yord11. All:ı!ı insaıun ayağına cıo:aş. 
t.ı.nr 

Sinemaya gitmek için bahçe
den çamaşır çalan beş çocuk ! 
Kendilerini gözetliyen bekçi tarafından suç 

üstü yakalanıp Adliyeye verildiler 1 
Beyazıt cıvar:nda cturan, Ser. 

kis. Antranik, Yusuf, Muzaffer 
\'e Refet adlarında 13 • 15 yaşla.. 
nnda beş çocuk, dün Keınalpqa 
caddesındc ~nçtürk sokağ:nda 
20 num:v-:ıh evin 'oahçesin<leki 

Bakırköyünde 1 

feci bir tren 
kazası oldu 

Bir gazete satıcısı 
tekerlekler altında 

parçalanarak öldü 

çamaşırları çalmışlat'<Lr. 
Çocukların birisi gö":ülük eL 

nti~, biri.si de dill•T ü~ arkadaşına 
omuz vererek bahÇ".· duvarını at. 
lan:alarına yardım etmistir. • 

Çocuklar bah~cden çaldıkları 
çamaşırları bir bohça yapıp ka. 
çarbrken, ker.d!l,r:nı görüp r.e, 
ne yapaetıklarını merak ederek 
~.-ak'nn1n başınclanberi kö~cbaş. n. 
da ı;özetliy"n bir bekçi tarafın. 
dan yakalanmışlardır. 

Çocuk hırsızlar, ı;e.; vakit cür. 
mü m..,,hut müdderumumiliğine 
verilm islerdir. • Ki.çın çiJdıklar: yvlunde ki .su. 
al' karşı hepsi de cS'nAmaya gi. 
de<:"k y;.ırcmı' yu\..~•ı Ç•ldık~· de. 
:m~lerdir. 

sirde ölmüş olarak buluıırr.uştur. 

SABEBLEB 

MAA .. '?.lF, 0N1VERS1TE: ----
+ tlnh'i!rsitede üslilste bir sımfta 

i~::. yıl kalan talebeler çıkanl.acak.lar .. 
citr + ll!ektcP:er arasıo<!a ltarıılıltlı 
ı.iy;:ı.retler terhp ol~narak talebe ve 
urua!llml.tr biribirlerlni ta."\.:-ya-cak

\ardı.r. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ l\.1:cı·ic.l)S üretır.e işine faahyetle 

devam olunmaktadır. Şiındillk: Bursa 
ve ue:ıktslr n:ınt.üalarında gen~li
yen l\tcrir.o~culuı.: peyderpey tek.mil 
yurıla yayılacaktır. 

+ Şchro mi7.e kurbanlık l<oyun 
gelmlye b~tamıştır. 
+ Dcmiryollar nda. tcnzi!a~Iı e.~

ya t.ır!f•'I! 1 Şubattn değ1Şec<'l<tir. Ye- ı 
nt tarife ile 1700 k!lo!flelNden C.•la 
yerler •cin d1..' ten:tll!tt yar»1Acaktır. \ 

MUTEFERRIK: 

+ ür.no"'1eyde Şair N41ir :;o><a· 
ğında Attar Agop Akçe ı.uşyemınl 
i3Zla !laUe .attıtmd>n 25 ura pa.ra 1 
cez.&!ötna ve 17 ıün miıddctle dük .. 
~'-§.nnnn 1'.apaL-ntt.sına ınah:~ü:m o

1
un· 

mu'jtı.:.r. 

+ BcJkto.·ta Caltt~mod• otu
r;ın IIl'l: ::un l 1 y~mda ı;vc:uğu Mu.. · 
zaifcr Kuruı;earncde t.ra.mvr.ya allar
krn ye-re dil ·mi.L5 yüz ve clle.rindc.n 

yaralanm1~1.ır 
+ ş •hl:eın:ntr.de Uzınıyusu! ma

hallesinde o' , ':"an ~~ayını.ıcderl Meh
medi yt:t'lılryan bar-akc;ı Nevut ile bı-
çaıtnı ,sa:ıy ruı a'1c~dası Rena.i. dWı \ 
Adliyeye vcr~lerek tC\·ktt olur..mu.s. 

\.ardır 

EDEBi ROMAN No. 16 

Çıldıran Kadın 
v~.,..an: ETEM iZZET BENiCE 

Hakikat ~,.dur kı, orta ve cC• 
ı:ı.ıp Amerika <i~vletlerinin hiç 
lıiri, Amcr~kar • Japon harbi kar
~ısında tam taraf-ız kalmamak • 
tndırlar. Bir Jnsmı, harbe giri -
yorlar. B.r kısmı da Birle;şrk A· 
merikaya iyicil 1:,ır tarafsızlık ta
kip ediyodar. Bu iyicilik de deV'· 
lete göre değcşiyor. Meks:.ka, t.op-
raldarından Amfrika askerleri • 
ııin geçmesine razı olacak !kadar 
ileri g'.tt:ğı halde Brezilya, ya! • 
nız Amer:kayı muharip saymı • 
7acaktır. Bütün orta ve cenup 
Amerrkası de\•lı-Uıcr!nin Japon· 
ya ile girl§\iğ; bu harpte Birles'.k 
Aımerıkaya kar~ı dost bir duruır
aldıklanna şüph~ edilmemekle 
bH&ber, harp başlamazdan ö,ıcc 
zannedildiği deri'ccde sağlam bir 
tesanütle büyük kardeşlerinin et
rafına tcıplaruna:!ıkları da 'bir ha
kikattir. B.rlcşı.k Ameri•ka ile dt• 
ğer Amerika culr'huriyetlcrl a • 
rasında geçen s "e Panama'd:ı 
yapılan bir toplantıda yeni dün• 
la yarım küresinde lıuhınan curtl' 
huriyctlerden h~r bir:ne k~ı 
yapılacak bir taarruz, bütün A· 
merika Cumhur:;«>~lerine yapıl. 
mış bir teca\'Üz hareketi telakki 
c Cıl~ceğ'. bildir .lmişti. Bu hale 
göre, Japonya et"Velki pazar gü
nü B'.rleş:k Amerika• a karsı ha· 

Hereke istas
yonunda 

bulunan altınlar!\ 
Bizanslılara ait 
bir çıkın meydana 

çıkarlldı ı 

Tekmil uki yazılı nülua 
kayıtları yenileştiriliyor 

NUIL s da.rclerndeld tekımli ~ 
ki ıürkçe yazılı nüfus kıeydı def. 
terlerinin kiınıilen yeni Türk 
harflerine çevri:!meleri i.çin ça. 
ışımzı.1<\adır. Bu suretle hiçbir . 
tıiilioo dairesind1? eski ya.ı:ılı tek 
lıir kayıt ve defter bı•akılm•ya • 
caktır. 

NüfUi tr.e-" ·r \"C k:• .p' r•nın 
yt vmi ü?l(.r:n~ .... ::,. .. 1 o~rtıaın:sı 
:çin baz. nüfus da.reler:nde bu 
işın tıar'çten üc·"lle tut,•l~cak 
ve muvah" a1en ıslıiıc!am oluna. 
c.ak merr:.u;.., ... ra yaplırı! ~)~le _ 

Kadı!'.oy Rasımp•ıa ınahalı.m Yel· 1 
değirmeni sokak 21 ı.ayıh evde otu
ran A\Tan1 knı 41 a~1n.ia n.~el Öz
çellf:e a:l üç ktttlı k~gU: ev!n a~t ka
tında yanan s-:ıbanın !nvılcım1oıriyle 
bacanın ku.rumlnrl t-..ı.tuşrr:uştur. İt. 
fa.iye silr'at!f' yeti$1Tli~ at.e-tl sbndiır
mü:,tüT. Ev sig!lrl.-ıtdtr. Tahkik.at ya
pılma.itlJ dır, __ ....,. __ 
Rum mektepleri yarından 

itibaren bir halta tatil! 
ŞehlıdCki tei>mU Rum ekallt. 

ol<ulları yılbaşı yortusu mü
nasebetıe yarınk.ı sal• günü ak
şamından i tllıarcn b<r hafta de
vam etm1!k üzer~ tatil olaca.klar. 

dır. 
Yalova kaplıcaları per~embe 

günü açılıyor! 

Dun k\;şam Bakırköyündeıı kal. 
kım 43 nuır.aralı banliyö treni Ye. 
ıümaha!lcye geldiği zaman gazete 
müvc-zzii Çolak Mehmet tıcne at. 
lamı', fakat muvazeneı;ini kaybe. 
dere~ ,-agonlartn al tına dU~müş .. 
flr. MU.vczzi M<:lıro<'<iiıı baŞ1 ray. 
!ar füıerine gelmiş ve t'kcrlekler 
başını krsrr.iştir. Hadisenin talı. 
kikat.na thiddeh.:nıUfl'ilik el koy. 
anuş ve tren makini.;ti Sami ile 
şef tren ve kondılktörlcrin bilgi.. 
slnl. almı~tır. j\1ü\'czziiıı ölümüı:de 
bunların suçu olmadığı anlaşılmış 
ve bir saatlik bir gecikmeden 
sonra trcnın yoluna gitmesine 
izin verilmiştir. 

l 1 
.- .. ı 

. -- . 
r 

GÜNÜN 
Anılkloped. si 

::ınılcn başka kim~J görüll!YIÜ -
yordu. Yüzünde neş'e y<.-rine hü· 
zün, meraretli bır değ'4iklik var. 
dı. Yalı.dan dışarı adı.m bile at • 
ınıyor. Çok çok el.üşünüyor. Bil
h~ssa harbi idare eden. fe!Ake • 
~in amili olan aı-kadaşlanmn bi· 
~er birer aavuşınalarını pek ziya. 
de alaka ile takip ve tetkık e

diyordu. 
Geldiğinin dördüıııeü gecesi. 

Paşa 'U)'U)'Or. Mualll ile Necdet 
bahçede deniz kenarındalar ... 
Hem konuşuyor, ı,em öpü.şüyor, 
hem de ecnebi torpidolarının u. 
zaklan uzağa ı;l>yen "iıklarını 
seyrcd:yorlar. Mııalla gönülsüz 
Nectletın zorile l:.ahçede oturu • 
yor. Eğc.r yer yüzünde SC\'ınek 
•·ar3a, kadını eri<eğe, erkeği ka
dına baglıyan c~~i rabıtalar dı.. 
şıtıda b.r de aşk varsa ş:mdi Nec. 
det Mualiiiyı aşk ile o;eviyor, gön. 
,ütl'de btı sızıyı duyı yor, tezat • 
iar i, nde .mecrun gibi, cılgın 
ıf.bı, ç~cuk gıbi St'Viyordu! 

yalnız, bir al üzerinde harp sa • 
hasından geçiyor. Muharebe, kıı.
mandasındak kıt'nların bozuLma&ı, 
ırtıi::ı:ama uğramnsı ile neticelen.. 
miş. Geçtiği yerler üstüsle ceıset 
y>ğlfı. HP.r taraf kan ve leş ko • 
kuyor. 

rekEte geç!nce, Pana~a kararına 
göre, bütün şimal orta ve cenuF 
Amcrikadındaki devletlere karŞI 
harp ilan etmiş olmalı idi. Dah3 
doğrusu bu devletler, Japoıwa • 
nın taarruz hareketini böv' k3· 
bul ederek ona göre harek~ et-. 
md! idiler. Öyle olmadığı gôrt'.iı. 
mektedir. 

Sonra dikkate tayık olan nokt~ 
şudur ki harp karşısında her de"' 

(Deva.-nı 3 üncü Sahifl'del 
~~~~~~-____...,. Kaldmlmıyan, 'hasta çadırına 

götürülmiyen, ıztırap ve çığlık ;. 
ç:nde inliye inliye damarların • 
daki son damla kanı toprağa a • 
kıtan. süngü ile karnt dcşılrn, 
bir elile loprakt:ı sürünmei\e. bir 
svıııcile dııı;arı d~külen barsakla
rını yerine yerlcı;tirmege çalııŞan 
yaralılar Yar. $;>Na daha ne feci 
mamaralar yok ki ... Bir siıperin 
1cinde iri yapılı, levent, kahra • 
'!!'.an bir askerimiz bir düşman 
neferinin göğsür.~ süngüsünü da. 1 
yamış bütün hız;le siperin top • l 
r'1ğına geçmiş, tüfengin namlu· 
slinun yarısı göğüs etlerinin içi. , 
ne gömülmü§. Neferimizi de bliğ· 1 
ründen biT dii<man neferi aync 
~iddctle süngüleıniş. Fakat bu 
nefer de bir kurşunla almndan J 

vurulmuş ve oklıığll yerde put 

fibi donmuş kalmış. Üçü birden 
ayakta bir müselles teşkil ediyor. 
!ur. Daha böyleleri çok: Yaralı bir 
nder!miz, can a< ısile yakaladığı 
b!r düşman onb~şısının gırlla~ı
nı sık'.ı sıka boğırl.tl', ikisi de yan
yana diiışüp ölmüşler. Ne!crin 
parmakları onlı~şının boğazında 
gömülü ve kilit!• duruyor. 

Birimizin • 
fiepimizinDE'1D~ 
Tereyağı ve kay" 
mağın 300 kuruşa 
satılması ih tik at 

b!r 

Noele kurban giden çaml.ır ! 
Noel ve yılba!ı münasebet le 

son g~ıılerde bazı yerlerden çam 
n ..... ~ ..1ıği görü~mü~tür. H-cmen 
her yıl başında t0.\Crrur ede:ı. 
ljm t.aı.n linlenero'.< çamlar.n Nlı. 
be l:urbaıı eriil~n-esint 1emın 
lç herhangi bır çamhktan ağaç 
k ~c-ı oluna haklarmda tıidbat 
,. r'lmll'Sl aUık:>darlara ve çam 
be<tçil~rı.n-e b.ld rılm:.Şt:r 

Ü . ..ıdar \ pur Ue tt't?ri~ n indi
rilme.:ti 'tr1J.f --:.da b ·""'1 k:o::ıgre!er-ie 
yeniden görllş:n-ele• :·:-pıldı. tt,\{'\'ZU 
tekrar ele alınmış bulunuy\J., S:.r;; • ...., 
yct e•iiıdiı·. Üskı.ldlr ile Kdpru)'ü bi
rıbirinc ~ağl.,,·an ,·a.purlard:ı ü<."Teııer 
!~ztadır Bu hal, bugün. şu haya~ ')a· 
hahıg:ıne~. şu fevk:&lAde zamnnlarda 
da l>öylcdir eskıden dr. '.x yle ıd..:. 

Ccret'.eri nı...oen~ek ljzım. Na ıl". 
Bunu alika':iar, m.ltehassts ve aklı 
ev\·eı lnn!tJara b:rJkıyoruz. Fcl..">.a!.. 
ıu muhakkak: ki, vapur Ucre~le!"i yiık- 1 
.ek.tir ve halle bundan m~te:{ıdir. 
Rsmt ve cezri tcşebbu. !c :n 1·ap: ~ _ 
sını te:nenni ed.11oruz.. 

BURHAN CEVAT. 

Yalova kaplıcolarıı' i.m kışın 
da islifade olumnası :kararile otel 
•remıalin ve Termal .banyoları • 
ııın bu ayın 23 ır.ci ptrşc:mb~ gü. 
r; nu oÇ lması kcrarlqtırıl.. ıştır. _....,. __ _ 
Edi.rnede ekmt-lc l 7 kuruş 

Edirne, 22 (Hus:ı~l - Şehri. 
mizclc yeı.i ekmek nar'ıı on yedi 
kuru~ üzerinden ıcs\>it olunmuş. 

tur. 

(HALK SÜTUNU ) \ 
DERS VERMEK İSTİYOR 

}"en i•"akilii.eSL lkinc::· sın~! R.l.yaz.•ye 
ta~d.esiııdcn bır BJy R.yazlye - f'i
z1k dersi \'Cr.nek b.t,yo • İslek.l.lerırı 
SJn Te1gra.1t..ı ~ı:t• , ........ ?ur. m jra
caa.ttarı rtc3 olunur. 

Gelen iş Verme Mektup1ari 
B•Y -. Nadire \'e Boyan s. T. H. 

r.am.!:ı. ınıza uırer nıeklup gelm'.stir. 
S!'!lt ı 4 - ı 7 arasınd& aldınnanl% 

nıercud.JJ.r. 

Bommeı ~I 
Şlmi.11 Afra.asında Britanya kuv

\•etıer.yle çaq»,Şan Almtı,n. kıt'alarına 
kumanda ede-n Ge14era~ ErY ıa Ronı.. 
met, 15 Sonteırln !89t de Vurlem· 
beri if;; :ld l:i. H~hehn'de doğ"-

1L;lur; ,l. -': e-11l yaşında.dır 
Eu tıarvıtkı b3$arıl::ırlyle kendini 

bU'ıin dünro1a tanıtmış olan bu 
kumandan b1r gimnaıyum profeYÖ
ru .. ün oğludur. A~k:erl:k mttl - ı le 

ıH !incu piyade alayınd3 asttı:men-
k"e t>qlcın.·, 19l~ le bölük ko:r:u· 

t.nı o\m\l,, 19U - 191:; te Argonne 
muharebesinde tabur komutanlı~''" 
yü.ksfıtilmı$Ur. 1917 yıl•11da. da o za .. 1 
ınanın en bUyUk A.ınan f1.4>l!'l.1 olan 1 
c'f'ı)ur le A·tr le• le taltif olWUTUll- \ 

tur 
Su" olunca Altı.i:l'l. Re~\·eL:"

1 

• ! 

tabur korr.ul~ t'1;.ıa ıay.n ediln-.,ş ':ı 
sa b~r ro-Ud:.t.• go .. ra \"iener .N'eu~tad~ 
Harp A~dc n ·ı ~tıJ.dtlı .Uğune gc'tili1 · 
rniştir. O ~trz:dc. c. .yô":de t•~rrw: t"
cle-ı > kitr·btn. y;.ır."!ti \'e bu kllap f)ı.i • 
tün A~aıs11 ·:e ecnebi c~l-t.e-rllk nı ... _ 
r1ler:r.~e btl?ill< blr şO!ırel ı=aıı- • 

pıı .. • • 

.................. 
Pa~a bir arahk upno::\ı. :Mua!. 

la karyolz.sında yok. Bicaz bek • 
ıedi, tekrar daldı. Bir saat geçti 
gcçır.eti.i, korkulu bir ı1üyanın 
.ntıba ve heyecanları ı!e bir da
bl uyandı. YaLaJlında doı:;ruldu 
Mualla yine yok. Oda 1lomboş. 
Loş, karanlık, ,·abşl. Gördüilü rü
ya rÜ) a değil, dehşet verici bir 
k5bu.>: 

İstıraplt ·bir gece. Pa.şa yapa • 
(Devamı \"ar) 

değil midir ? 
Dcşiktaıı:ı Abbos~p .,..:ınaue· 

sı 1de Kuyulu sokakta 38 nucıor '" 
da oturan okuyucul.aranııdaıı 

Bayan Neşide yaz?yor.. 
- tTcreya!ı \•e kayrrak fia1f 

ler
1 

300 kur ... _,a çıkt: . Qt'.rÇ 

bun la r zaruri bl r cıda mad<l•50 

değilse de ç~lırımız. hastat•• 
rın~ız için mecbure=ı alnı."'t~Ul' 
yız. Halbuki datıa geçen yıl aı~
mi 150 kuruşa tedorık. cdc1Ji1;yor; 
duk. IIariçten zelen n1a1larda ~L~t! 
tereffüü ~hvall hazıra dolayıst1 11 
zaruridir. Fakat tamamen yefıı 
·ıilısalMımızd•n otan tere>'•, 

ve kaymağın bıı kadar yO;.,el'."';ı 
&i tab:i ınidir?. Bu bir ibt 11t .. 
değil midir'. Flat Mürakabe JC.0ı .. 
mlSJ"onunun nazarı dikkatini er 
bttmc:ı.iz.J ric:ı ey:c-· im 

l 

it;. 



(l:kı yuuıın roeun.ıerı n.uac:Mııl9 

Ajan ı bu tenlerinden a.ı.am.ı.;uiı 

Telhis eden: A. $EKIB 

BAY HLTLER BAŞKUMAN. 
DANL!GI ÜZF.!~İ~E ALDI 

Fiihreı· 19 .!kldıııunda ordu 
Ba.,<ik<11Da11dar:lığını ek> almıştır. 
Bu mıinasc.!>ctıe FUhrer asker • 
1 re ve S. S. lcre b:r hitalxxie 
bulunımış ve arada şu sözleri 
~öy>emi:ştır: 

cKış, b!rdeno· ,. geldiği için 
:r..Utclıarrik cqpheyı mt--vzi cep • 
lt<'Sİne tah\r.I tmck \-C bii\un 
uevırl.erın en teblıke.ı du.şmar.ı. 
n:ı !!<arşı wıutulmaz \'e d1.1n;anın 
§imdiye kadJr mıslını h.ç gör • 
U'Cdıği zaferrer ;..azar.an şark • 
tajd orduiarı bıır ılara yer!Eş . 
tınne:t lazımdır. ~çcn kı; ol • 
duğ'u gıoı ~erı oh·Uk!er tcşk;ı c. 
dilc::ek \-C. heı:- ~ ydEn evvel ar. 
duya daha !y. sJahlar vrılecek • 
l.r ÖnLl!"'"llZd<ki ılkbahard• şark
lalrl d.:._.. r: n ~ ·t'i ııurette imha. 
.. va kadar taarruz haminin der. 
tur! b s , asını mümkün kıla • 
cak haz.rl klara demal teşebbüs 
E'dılıınes. ?izımdır. D:t.'ıa ba, ka 
l\at'• haıı:ı tedbirlerinin takibi de 
yakındır. Fakat mucadclerun bel
.ı başlı yükunü taşıyacak olan 
~llılılı l«ı\-..e !er. kısmı ordudur. 
Bu şartlar ıç nd~ Alman silahlı ı 
lmvvetkrinm ve } Wcsclc am:rı 
rrlaf.ıle ord~ın B kurnandan.. 
1 /!ını şahsa~ •.ze, ·:ne almağa bu. 
gün kar.ar \"Crd:m. Tar.rı, en ) a. l 
rnr'.ı askcr!erirdc n zafer: esirge- f 
mı) <oektır > 

ŞARK CEPHESİNDE VAZİYET 
Alman t, bi n gorc, şark cep. 

hcsinrn mt>rkrz J<, .~mdc muha. 
rebeler aynı ~ııetle devam et • 
mektdır. Lr.nı ·~a ia Sovyet 
lerın tanklaı:- h. "'l) cs.ndc yap • 
tıklan çı.k t bb.üs eri, S<>v • 
y tlerın h"' dil r kayıplarile 
ı>uskürtuJ.ın tur. 

LIBY A CEPHESİNDEKi 
HAREKAT 

İngiliz t~lıvme gore, dün bil. 
lün ı,.Yn süren şıddclli bir kum 
!ırtınasma rağmen, lngıl;z k t'a. 
lan ric'at halinde !ıoılun:ın Mih. 
\"Cr ordusunu koval.ımıya devam 
et,r.ı~tir. Hava kun·<'tlen, Bınga. 
%i cenubunda ric'at halind1:. bulu. 
na diışman kollarını uzun ve dl". 
vanı!ı surette boı:r.bard man et
rn lerdıı:-. 

l\hhver tl'i>L ·lerır:e göre, İngrliz 
ordusu De rrc g·,.+ı:ndeki bôlgcde 
'Mıhvcr turr.nlcrini lazvika d\•,1m 
ed yı:-r. S !um ve Bardıa etrafın. 
da mcvzıi mahiyette muharebeler 

Hitler Bqkumandanlııh 
uhdesine aldı - Sark 
cephesinde yaziyet -
Uzakdoğu harbi - Lon· 
drada bir Halkevi açı • 
lıyor. 

olmaktadır. Akdcnizdc de ~;ırre 

körfezinde o:ı· dcnız rr.uharciıc':li 

ce!"('Vi\'1 <''mi , n<'t!Cede Afrikaya 
ır.ühım l>ır kJri!c ı;.-çirır.ekten 

ibaret ~Jlan hM·e!c varı!.m1~: lngı.. 
liz filosu, bırllkh"l'indcn binııı 
.kaybettkten, ötketi gemil·-rini rle 
hasara ujrnttıktan sonra muha. 
rcbeyi -bırakıp ~ilmiye mecbur 
olmuştur. 

UZ.'\K DO(;c; >A V AZ:YET 

Jap<ın tcb! '""' ı:;<in.', Japon 
kıt'aları Hong.Kn:ıg ı·;i.nde mu!-
tch! ır.ı.:.;talıi:cm r.l)ktalara l.ıar. 
ruz elm!Jiicnlır Japon harp ge. 
tr.ilc-ri l!ung.Koıng'u 900 denız mili 
gen İ ~ 1 1c. .. bi:- d"'i! \! i;ın~ alır.ış. 
!ardır. Piiyle:..:kıe Hong.Kong'. 
dan hıçbir şey :kurt.ırılaroıyacıık.. 
t·r. Welk-sl<'y c~·•lt t. tal'!"3,,..en ış.. 
gal cdilroışt r. J .rrıon tayyare!c-ri 
Filıpin ad-alann. kı hcdet:leıi bom
bardıman etnıişl~ir, 

LONDRADA BİR HALKE\i 
AÇILIYOR 

Lımdradak! T• rkler ı.ç:n ya • 
k:nda b:r lla.J<.evı açılma. m le. 
minen bır <tn.":::te kı;rulmu.>tur. 

Lıır.dr t Bıiy::J< Elç "Tl'z B. Tcv • 
f .'< RC ,ttt Aras <'~ bu kCJn':\!'n:n 
1\casında nchr 

Alman hava 
kuvvetleri 
(l ınci Sahiledcn Devam) 

bekl.~ek li=dır. Almau. h.,·a kuv. 
veUeri Akden!zde lopl;ıru;yur, Harp 
uz.en S'l.l:I !Cektu- Harb!.n nC'".leeaı. İn.
g:liz - A.merık.an deıiz kU\."'\-etınin 

kat bir lı.m..ıı;. o!an ingil:..z .. Amerı
kan harp i.>tii' •:.\1-'lın 11;.lılniügünü 

leınin cdocetl za:r..a:ı. beli. 0~1cak\or. 
o- - -

Amerikan tebliği 
(1 inci S•hl!eden D<-vam) 

!arı yapmıştır. Ll!Zon'un ş.ma • 
l'.nde t•e cenubunda <lüşnıanın 

hulüWııe karşı lnmv. t< 0t·bbü,._ 
leı·i yap;ln1!~tu-

Hcrşcy Japon'.ar·n Fı'. p.n'.ı::re 

çıkardıkları i<tt'.?lann adfdı ... ço. 
ğa!tmağa gayrc·t oW.klcrlni gös.. 

termektL-dir. 
L:zbon 2:ı (A.A.) -Stcfani: 

Sını:i!J>ur'da.'1 1:: lci;r:hycr: 

Dutf C< • er ı:ep'u~n llf.'~n 
haberlerin fena olduğunu soyle. 
m·"t•r Mai.ıka yar·madas:nda ha
\-.1 ve t<arct üstiın:.U~ ;ııc raJk o
lan J,ıponlar t~n;·f3r ve üstün 
kuvvetlcr1" ılerl,•mrıklcd:r. 

HARP VAZIYET/ 
( l incl Sahifeden De\-am) 

rının Sovyet tazyikini karşı.la • 
ınak şart.le ·kilmcğe dc.vam et. 
me .ne ratlaması epeyc mana • 
lıd • Buna Şimali Afrıkada Mih. 
\er ord11SLnun yenılerck ç<kil • 
ln<:ı< ld ı:;ur.u da katar5:?k lou 
büyıik dcğişıkliğin manası bü!.. 
bütün artar. 

1941 eenes harekatı, "-iman • 
Yuy:ı büyük neticeler getırmek 
Şoyle darsun, memlek6t içinde, 
l\vmpada ve batün cephr.-lerde 
barbin uzarr.asını intaç Nlen za. 
~arlı vaziyetler doğurmuştur. Al. 
!?\an askeri buyukler:, şaı::k C\'P. 
hl'Sınde Bay H'tlere vadettikleri 
bii,) tik zaferi Moskovada sunmak 
talihine mazhar oLvnad:lar. Sav
let ,k.eri ~kı!ilı, zanı:redildiği 

llibi 3 • 5 hafta içinde imha edi.. 
·emed Çal- mcs•feler aşıldı. Fa. 
at hdef ve maksat yine c;ok u. 

t,ı<ı' kaldı. B zce dcği.i:kliğin en 
lt,üıı.im sebbı budur. 

G DCTal Ll dendorCun kitapla. 
t 'd ki an fıkirleri kavra~ış o. 

1 
rı, yarın lı~rp ~r ... ai.erindc tedk~ 
edildiğı zaman, bazı biiyük hata. 
!ar bulunac ktrr Bu halalaı:- hiç 
şüph<ı yok ki. sıy i rr . ..ksatlar.n 
harbin sevk \"e idarcsıne zararlı 
lesl!"lcr:nden doğ:r.uşlur Mrsr!a, 
Dnycpcı:- boyunda.ki büyük mey. 
d.ln muharebesi klzanıldıktan 
sonra, Alır.an ordularının mağ!Up 
\'e penş:ın Sovyet ordularını ta. 
kıp ctnıiyerek Moskova önüne 
kaydınln:ası ve muhakkak Mas. 
ko\·anın :ılmmasınd.a ısrar edil. 
mesi bir h~ta değil midır? Yine 
şimaldt- Mareı;:ıl Voro~ilo! ordula. 
rının şarka doğru tazyik «filme.. 
sinden vazgeçi~rek Leningrada 
hücum ~odilniesi ve muhakkak bu 
Ş<hrin :.lıııır.:ısı için orada zaman 
ka)-bedilmesi sevlrulccyş bakımın. 
dan bir hata değil miydi! 

B-n yazılanmda Leningrad cep. 
hesin! geçen harbın Veroon mev. 
d.an ımıharebcs!ne benzetmişl;;;,. 
Oyle oldu; Lenlngrad dayandL 
Mos:ı:on içın de, so:ı Alman ta. 
ar.-uzunun ikı haftadan fazla sü. 
remıyecc· İni yaznı..,lım. Ilu iki 
ı.~ıfta Alı:ruın taarruzunu Cul-cıına.. 
tıonspunttt )uni i.>ı.fa gayesine • 
~.ık:!rmıştı. Daha fa:.:!. de\•am e. 
dcmrzdi. Öyle oldu. 

· "l r, bu likırlerle Bay Hitlcrin 
..ıııı:ı buyuk ı~k-r ara.;.nda >al. 

·~ bır tek aykırılık bulabilirler. 1 

' n • 1 r,u ndorf şunları isli. ı 

1 
:<et.ice şudur: Kışa göre giyın. rd ! 

• • Irka b .,lıliiı sağlamlıış. I mış 01 n Sovyet orduları, Alman 
tır.ak ordusunun bu beliren ziıfı karş-. 

~ . l)e\•I lle ve rr llctte CC'r. sınd.a durır.aması, VLJı:of nehrini 
d t} ,, !>er t'yi yok e' ,..ek ı; rb geçerek Lrning.oıdl.ı bir1* 

a rr.c • Mr sk~\·a garb Jc 'c DJneç 
- lktısadı ve mılü ruh ıle gı. havzasında Uerlcır.ek istemesi ' 

1 'ld nn~k yanlış bir tabiye dcğ•ldir. 
~-Devi l Reislıı:ı ıle Başku.. 1------------

Çuvalları beline 
saran hırsız! 

'.ldan!ı!; ll'r şaİl; t.ı birlc<tir. 
l • 

l\,ıy Hillcr bu .ık rleri bcnimS('. 
ve yap:nıştır. Fakat ikisinin 
ındakı ayl:ınlık şudur: Gene. 

• l.udcndorf, bu kadar çok he.. 
f .>cşınde ~-an ve dağılmak is. 
•n bir Almanra vatanı tasav. 
etmemiştir. 1 

<ll'lı: cephesindeki Alır an 5efe. 

PaşabahÇc Şişe fabrikasında 
ç:ılı~an Mustafa isminde bir amele 
iabrikadakı boş çuvalları beline 
sanp çatmar. itiyat edinmiş ve bu 
s:ıbah suç üstünde yakalanaı:-ak 
Beykoz Müddeiumumiliğ'.nce tc,·. 
k.f olunmuştur. 

İTALYA 
yeniden asker 

topluyor! 
Londra, :!% ( A.A.) - Baseler 

Nacbrichlcn gB'lctesiııhı Roma 
muhabiri itatya.:la )'toıİ sınıflann 

siüUı altına alıoacn~ını bildirmek. 
tcdir. 

SİNGAPUR 
Uzakşarkın 

KİLİDİDİR 1 
Bir İngiliz gazetesi 
"Burası şiddetle mÜe 

dafaa edilmeli,, diyor 
Londra. Z2 (A.A.l - Daily llı!ail ga

Zl''Cst UZ>l< Ş•rkt.ı v~ llll>d Ol<yaııu
sund..ı. t~su..z ve Anı rikan kı:.dret:nln 
btr an&htarı olan Slngııpuruu rcuha. 
fazast lçin ııe llzıms:ı yapUmasuıı a. 
leır.el<le ve ~yle demd<ledir' 

S:.ngııpur her ne b • asıaa o1ursa 
ol.sun kurtanlın..uı ır;in btildlınetin 
kat'l bır k.lrar \.-ennes! l!&zım<lo.t Di
ğer cllıetteıı Amer'.Lu:ı:n bu <lssun e
herr.mlyrt~'li tam&mı)·Ja ta.kd!r ett!~i... 
nl bUm~ cesarı.."-! \'erit'! b.r şeyc.Li.r. 

SiNGAPt.'ll LİlKAN1 GECI! 
GE~Iİl.1!'.l:E KAl'AUI 

Bangkok, :!.2 (A.A.) - Singapur 
ra.dyosu rr:.~t:ıhkeın rr..cvkt Hm.anının 
g~ kapalı oldug-.mu \'e karanlıkta 
limana J'llklap..a ll••nilc~ ate;ı açıla· 
cağını bi!dlrmckledir. 

Görünmez kaza 
( 1 ıo<i S•hl!eden Devam) 

şoförü kamyonu bu ~u.< yol • 
d~ıı geçıt"t.mck ~tem ~.r! .. Fa • 
~at amba b1r hend - e y'llvarlan. 
1"!:3ro.1k :çın fr.n yapıl~c.c:..ı ı<a:: • 
~ .Jaki ~rhum Katip Ahmet is
ar .. nd-eki b"r:ıı:n e\·;r.:n bahçe 
d va':lna loslıyarak lı12::ı lba: çe. 
ye da1ml.$ır 

Bu sırada bah.1.cde n:.ıan.::;ı ile 
b.rlck:e yemek frı:fre obalıit ayık

:<!mak!a ola.ı :'>h,ka.ddcs a•iında. 
.k; merlrn.ın kfrUıı Ahmc<!.n 18 ya. 
~ındıı.ln kı:zcağızır.ın üzerine du
var ylkılarak zavallı genç ezıl • 
rr.ş ve d~ alın ür!,. 

Parti GEne4 
Se ret ri 

Dün sabah Anl:aradan şehrimi. 
ze gcldıı.inl haber verdiğı.miı Par. 
ti G"11Cl Sekreteri B. Fikri Tüzer 
öğle trenılc Ankaraya donmü~lür. 

Salacaktakl in dam 
(1 IDd Sahliedcn L'ev:ım) 

Evde btJlnnanl;ırdan t'V sah!bı 60 
Y' mda Şa~-'nde .-e 15 y;ı ınd; kiracı 
Ane Ue yed :raşınd lti ogıu Suley. 
m:ın yıkılan C\ !ıı altında kalarak ol
m;,;:şlerdic. 

Dunlardan ba;ka evde bulur.anlar_ 
dan sacu Kar.ın ve m.Lafir!erd n Ke
rim oğlu Metın de niu' surette 7ıuıt.
,;_nm tılard:r. 

Kurtulanl:ır ar.:t ında buluoan yüııı: 

bası Bedri ve ~e.sl Leman~ Eır.sal, 
o~lu Sadık ile kız. NeclD, Hafize ha
fif bfr s:urette ,.aral.ınara.k kazayı 

aUalmış!ardır. 

Şahindenin ıomnu :rıatlle keııdlnl 
inh:dam 06n:ısında sokaga :rtzr.ış, lti
racı!ardaıı N .yaz.lnin karı.64 ve babası 
hafif bettlerle ı.:ıırtutmuşlardır. 

Dorh31 vak'a yerlzıe gelen :nü.:dei. 
umumi İvet ve Muavini Fuad ile 
Üskildar Ka,r-nak>ır.1 İ!ıoan labkiluııa. 
geçmişlerd.r. Ev y:kıcıbra nrilip y .. 
lulırkeıı ıedbır alınıp alınmadığı M· 
dısede !htıyatsızlık olup o!'1:adı!ı a
ra ttrılmakl.adı 
Bevoğlu Dordıincü S .:h Hukuk 

HilJ.::mliğinden.: 9%6/3 
Terek.esme mahkerr.tce' elkonu lup 

tas[;7eslne karar vc:ılen ölü. K rkora 
ait Rumelihlsar Yapnakcı mahalleal 
Iti.s:ır cadd~::..i. e.:;ki 15 yl'nı 31 n:.ımara
lı i•Umliklen baki kalan 390 metre 
murabbaı arsa a(tk ar~tırma surct:yte 
20/l/9H ta.ih e ... ı.- .m s·ı:: gımu 

saa.t 10 dan 1~ ye k d. ı ın.ıilıkC"memlz 
taraf.ınd.an satılac3.t1r. Arttırma be
de!, yiizde yeynlş <ıql bulmad·•ı \ak
cL"lle i1Cııc1 ;rıunuası 31/1/912 ta
r :hin~ ır. 11! Cl.al'.J. rte- 1 gflr U sa:t 
10 da icra. edllecckUr. Ta:naırunın 
kıymeti 1 ~00 Ura ol ıp dolliliye resml 
!hale pulu tit' z UCdeh m te:lslne ve 
ş;:ıt.l g •. ~rn • .ne h .• ,ıa:- v<.-r& ler terekeye 
a.tut'. S.,.,.\ıi tapLl k<oydl mı,:c[b:nce 
,-apllacaKtL . ·\rtt1rm ya ~ .eb! r.oek: 
!çlıı yüulo y•dL buc k ı de pey 
akçası yıılırmak. ıiı.ımdtr. 

İpotek ı ibl nlacakltta.r! diğer a
liıl .. adarların ''" ' tifak hakkı hibi 
o.anL..ırın gayd rr.~nkul uzr~~ndeki 
h kların husus.yle faiz ve ıuasra!a 
dair olan idd.ia.larlnl ~vrakı mü.ahi... 
tcler!yle birlikle sotış GnUnden ev· 
vel mahkemeye bi.ldiJmeleri icap •· 
der, aks! tok<lirde haklorı tapu sicili 
ile sabit olmadıkç satli b«le!.inin 
paylaş.-nasınd:ın hariç kıı laeaklardır. 
ist.ek~ 'erin yukarı.da ı terilen gün 
ve saatte m>hkemed hazır bulımınıı
'-~ı ~ olun.ut 

1 

Sovyet Telllfll 

4 Alman tüme
ni daha hezi

mete uğratıldı 
Londra 2:l (A.A.1 - Rus leb • 

Iğı: Ruslann cephede yeni iler • 
Lyi'iler kaydct.ti';rerını bildır • 
mekted:r. 

Mooko\·a radyosu, Vıılokolaıns. 
ı"n gere a!ınm:ısile n~ucekrı.cn 
ır.uharnbıX!u 4 Alınan tümcninın 
mühim hezomet~ ueradtklarmı, 
d'ğcrlerir. n de garp ,t:kamel:n. 
de siir'atJ.ı:. takip edlld~kll"rıni b!. 
ıl:rm~ır. ------* !'..oma, ~: (A.A.l - N:.poı• cl
varuıd.ı Ct'rcO:a"da b;r makas hatası 
yuzur..de-o bir trenln yoldan ('tkmast 
IM'tk inde !!1l k~i olmiil. 50 ıı:tııi ya
rala.nm •.ş tl r. ------
ıı .Japon deuızaltısı 

batırı1 ı' ı 
Vaşington, 2? (A.A.) - Aıneri.. 

kaıı harp gemilrrinin Japon deni. 
zalhlarına karşı faaliye.tlerinden 
bah.-1<'1! Albay Knoks, şimdiye 
kadar 11 Japon dmıinltısm.ın ba • 
hniı:nış ny:ı hasıra uğratılmış 

oldutUJııı siıylem.iştir. 

80 gemilik Japon 
filosu 

(1 inci Sahifeden Devam) 
mikyasta Fihpin adalarına yeni· 
den bir çıkarma teşc<ıbll.sünde 
bulun3caklıın t.1?-m!n edilmek • 
tedir. 

- n--

Üskü ar Partisind 
cı incl 5a.:ılfc<len ne,·aın) 

·:rr !arı~ın arttırılnı~ ı, Oc~k ı.Ja.. 
re heyetlcrtnin haftada asgari üç 
defa içtimaı, bü.ün Par!! men • 
tiırpla~le haftada asgari .bir top. 
•anlı yapılamsı •kararlaştırılmış 

ve Ha!ke-.'i mcsaisı içın de ~eni:; 
bir progra.ın tanz·:n edılm:ştir. 

Bu programın t.atbi:k. ı le Partı ve 
Halkevi çalı;ma an dma \°il! mli 
olacaktır. 
.RATI'AYA DA BİR GÖRÜ 'ME 

YAPILACAK 
Öllümilzdeki pazar gönil de y .. 

ne ayni maksatla Beylet<beyi ve 
Kısıklı nahlyei<-r: ve bu nahiye. 
kre bağlı ocaklarla b:r görüşme 
ya.pılacakttr. ---<>----
AL TIN v~ GÜMÜŞ 

BİTLER 
Başkumandan 

(Bai<llalcalede:> Devam) 
do Almu Ba~kuınandanlığ•mn 
plinınuı lamam bir halde tatbiki. 
ne fırsat \'ermedi ve Rusların il<r. 
Jcyi~i AJmanyauın ~iyasi vaziyeti 
üzerinde he.ı:haldo Almanya irin. 
de, kıt'a üzerindo dedikodu ye 

ınuh~lif tahminler, tet.irlcT yii. 
rütülmesine vesile verdi, Llbra. 
daki mu\'affakiyetsh:lik de bu tef. 
sir \'e tahminleri besledi. İ~te, 
Hilleri ~mdi Alman ordusu BBJ
Jrumaodanlığını iüleıı ele a\mıyıı 
tfant eden •-az.İytt budur. Hitltt • 
aı.kcrlcrindcn fedakirlık istiyor, 
bir kış böyle g~cektir, g~ 
Büyük Harpte dört kili Rus cep. 
hesindo böyle geçli. fakat, ilkba
-ba:rda behemehal dü~anı yene.. 
ceğiz, ve bu kı lann telarürüne 
fırsat vermiyeceğiz, inanlı, sabırlı 
vo azimli olunuz .. diyor. 
Şimdi Alman D..vlet Sefi Al. 

nıan ordusunun da Başkumanda. 
nı olırak \'e bütün Alman hayat 
vo ktıv,-.,t menbalannt ele almış 
l>ulunarak kendi illıaruın.1, kendi 
annsuoa göre ordU$u11u, ,ilahla. 
nnı )°"nideıı hazırlamak fırsatını 

anyarak \'O eıı genİf öl~üde AI. 
nıaıı knvvl't vo kudretlerini sefer. 
ber etmiş olarak ilkbaharda Rus 
ordusu üz...-ine atılmak ve o •·ak.. 
te ladar da ric'at ve harekatı ta. 
til m<'>'uliyctin.i zımnen eski 
Ba~luımandana yiikl«>bnİi olarak 
cephede bulwıulan ııokt~larda tu. 
tunmak kararındadır. Bunu as. 
kerlerine açık söylüyor. ~ak 
bütün bu yoni tedbirlerin More. 
şal Budiyeni ordusunn takip et. 
menıclc ve sonuna kadnr gidrrek 
a<ıl zafori orada aramamak yü. 
zünden yapılan a keri halayı te. 
lifi edip edt>nıiye-ce:_~i kı~ mukave. 

meli ve ilkb har taarruzunun ne. 
tieelcri ile ölçülcbilrcektir. Her. 
halde Almanyada Alman Devlet 
Şefinin de i~rct ettiği ~bi fspan. 
ya hudutlarından Rus otrplcrino 
ve oradan Şimali Afrikaya kadar 
yayılmış bulunan Alman ordusıı.. 
nu knnyacak, destddiyec:clr, ha. 
şarılam muhafoza etmiyo yanyıı.. 
bilecek gf'ıılş ölçüde tedbirlere ih. 
tiyaç olduğu nnlaş1lıl or \'C Hit. 
lcr bu ihtiyacı üade ederken onu 
giderec:eğine de şahsan em.in \'O 

ümitli bulunuyor. 
Alman Devleot Şefi ve Başku. 

1112ndanmın giin~lik cınrının 
dikkat~ pyan bir noktuı ı!a 

şarkta ilkbaharda k:ıt'i taarruzu 
yapacağını habeT verirken: •Dalıa 
ba.~ka kat'l: harp ~irlerinin ta~ 
biki de yakındır.• tarzında bir 
cümle kullanmasıdrr. Bn cümle
den Alman Başkumandanının ilk. 
bahara kadar yeni nir cephe üze. ! 
rinde kat'l neticeye mütssir ola. 
cak ba:ı.ı hareketlere ba~lamak is. 
!eğinde buluııduj;'U gibi bir mana 
çıkannak da milmkür.dür. Bu 
cephe ncr""i olabillr7. Belki . i. 
mali Afrika, belki llfısır ,.e bütün 
Akdtnis.. 

(1 fnd Sahifcder. Devam) 

sonra mevkii tatb:ka gCÇ€Cek -0. 

!an bu taBmatnameye göre her 
nevi aitın, gümüş madde ve mas. 
nular sah:.pieri ~arafmdan Dap. 
'haneye gütürüldüğfı tai<dirde 
bunlar t.a!ıs:I Ed lerclı: iizl'rlerıne 
d~·arlarıııı goslenr bır damga 
vuruiacaktır ve bu damga ıki 

ucu arasında ve ortada T. C. 
I'\.'111.Zİ bulunan bir ı.Jlıilden iba. 
ı-eltir. On gramdan " ağı c•!an • 
iar İ<;İn de on gTamlık daır.aa ı.i.c. 
ret! alınaczctır. Altın madde ,.e 
masnuların nizami ayarları 12, 
14, 16, 18. 20 n. 24, gümüşün 0.900 
ve 0,800 dfrr. Allın ayarında ye. 
niden b1-J. gilmili;te binde on nı. 
zami müsaade kabul olunacaktır . 

ETEM iZZET BENiCE 1 
========================' 
Harp karşısında orta 

we cenup Amerika 

Günün içinden 
rı inci 5.ıhifeden Dtvam> 

menfi olacaktı. Vatan utr.,aa c>n 
vermenın bizdeki tel.\lı:ıd.ı i!e is. 
vi~ek; anlaşı.lışı arasında dağ_ 

!ar bdar farl< ,ı;ardL Yal. ız ,-ni.. 
yeti iyice anlam:ık !(in sordum.: 

- Programda tıamedilcn Uırıa
ml Harp kurbanları demin bana 
~·ledlğlııiz fonnüle unun olarak 
mı ö'.müş!erdir". 

- Evet. Dağ ~lannıla dona. 
ı-ak. 

- Kae kiş!Liirler bunlar'!. 
- On blr ••• 
Ve b.r gün sonra ~·cde.>l Mec. 

lis haları ile lkı tuğbay'ın, Uı:ı bö
llllr. askerle, mektep talebelrr:nln. 
spor birliklerinin, blr. cok gilzel 
Jozla.rın. bu\iin Kanton 71li!ılart· 
nın \'e ı.eklt. on fanf3.r takımının 
birle mes.ndcn ®i!:ı" b. b Yiık "e 
debdebeli alay, alkaşlıyan halk ,.,_ 
ğınları a:-asınd.an ve donaıunış cad
de;erden geçe-ek a.ıuta bir çok t•· 
lenkler götürnıllş!a. OrııdJ !.!im 
?rf:l:-Jl d'.nJellen açık başlarını ön .. 
~r!nc eilmil İsviçre , .. \::ındaşlannı 
dikkı>.Ue ııüzm~. Her 7ii?de bir 
yeis. ber gözde b; damla yaş. 

* lürh yüksek daı;lannt."'1 "-"aSlll· 
da. uzun b'r sulh eı;irerelr.. din
lenmiş bu: ıu glbl dnrulaıı İS\ ı; • I 
Unl:ı go.deri ııe bu harbe baktıkta

n ı:ün "" İsv!ı;relinln tertemiz öl.. ' 
çulerl ile kallandıkt.'"1 z,._ ~rlan \ 
ölçcblloctlı:leri gUn. m. illetler, e!blr. 
!.ili ne $U dlıny3:fl "" kı><kutıc; bir 
cehenneır.e döndürdükler!n! ı>.Cl acı 
.,.zu.uracak!ardır. 

(2 inci Sahifeden DC\ .. m) 

lelin aldığı durum, Birleşik Ame. 
rika nüufzunun o devlet üzerin. 
deki öl~usı.ine ve bu da ayrıca o 
dc.vlct.n n:uvazencdeol<i knn·eti. 
ne b&ğh kalm:ştlf. Yed: yüz bin 
nüfuslu Honduras •· yarım mil. 
yon nüfuslu Costa Rika harp ilan 
etmişler, on altı milyon nüfuslu 
Meksika, münakale yollannı A.. 
merı.ka askerlerine açan bir taraf. 
sızlik t.akip etmiye karar vermiş. 
Kırk milyon nilfushı Brezilya ise, 
Birleşik Amerikayı muharip dev. 
!et saymıyan bir tarafsızlık takip 

edecckt,r. Yiın h~rp ~arşısmda du. 
rll!!n alırken, orta ve cenup Ame. 
dkası devl<-tlerıne hiikim olan 
dü~«nce, An:erika yarım küresin. 
deki devleUerin t.cs niıdünden zi. 
}<ıde Birleşik Amerikanın niifıı. 

zu olmuşt.ar. 
Bu nıifuZlill eski \'e bu Cumhu. 

riyetlerin kuruluşları tarihine Iı:a. 1 
dar gen giden bir tarihi vardır. ı 
Nüfuzım lemelı me~hur Monroe 1 
kaidesidir. 

Küçuk devletler, Birleşik Ame. 
rikaııın nüfuzumı t.anıyarak ona 
boyun eğnreyı ve ır.ukaddcrat. 

lannı büyü'.< Cun•huriycte bağla. 
mayı maslahata uygun görmekte. 
dirler. Fakat bu nu!uzu çekemi. 
yen Brezilya gibi devletler. fır. 
sat buldukça yan çizmektedirler. 
işte y.inni kadar Cumhuriyetin 
Amerika • Japonya harbi karşı. 
sında nyrı ayrı sıralanmalarma 
amı. olan durum bı:dur 

3-. l nti &AJIUN U41 
= r 7i? 

Mü aka alı bir 
Kongre 

Cl ıncl Sa~il"'1Cfl Dev• l ı lÜ'}'e t~vz~ , EJ ,..ıte l.> nll'.'n erl 
diğını, muhıttekl 1: )•r cPmıy •k- , c .. n ası, yağmurlu havalarda su 
rinin de ryi ç~lıştiklannı tebarüz dolan (') D ftcrJar ıske ınİll 
ettir.ııı:;:tır. B. Hilını bı:ndan son.. •a zı.m olunma ·, muatt~l duran 
ra hazır bulunanl:ın Ebedi Şefi. Keçe su:rı;nun açılması, Eyupte-
miz Atatürkün hatırns:na hiirm<'- kı Larıhi c.-scrle"n kvrunma», Ba. 
ten üç dakika sükuta davet c•n:ı • h r:~., h EYup • Ram , .. )ııarmın 
tir. Bu ihtiram sükiılundar. sonra 1 e e~triklenmesı, 
bazı iı.zalar bu laa'"·etı ve Halk·- ı' · ~, ' Bu drld:lerm enı idare he • 
vi çalışmalarını az bularak ten. yr!i t.ırafından tP!<ıp ve ıntaç 
kidler yapmışlar ve bilhassa mu. olunması l:ararl~tırılm~ ve ya. 
allimlerln Halkevı işlerinde ala. ııılan .ı)tıhapı..ı. ) eni d;ıre lıeye-
kas"' kaldıklarını beyan elmiş.. ti~e tekrar doktor B. U;lmı K• 
lerclir. -!Dğlu, dış tab hı Kt>mal Üçer, Ay. 

DOKTORSUZ DİSPANSER~ Vl!ıısaray fabrikası müdürü B. 
Kongre Reısı B. Yahya Galıp de Mes'ut Naz.ki, lıec! n terbiyesi 

Eyüp dispanserinde ekseriya de>k. ,.. ikc!:dcye• şef B. Ifayr!, lug. 
torların de\·a.ınsızlık ettiğını. bu L tı.ccarı Ral.>an Il. Öı:lıalçık, E. 
yüzden hastaların orada doktor m.'n h Şc!ı ;ı ınt hap ol·ınmu,tur 
<bulamadığını söylemi:jtir. Azalar. K > rede E) up Kavmakamı B. 
dan De!terdarlı B. Burhan \'e Hü. Sart Alı Yücel ıle k:ıw polis baş 
samettin de mektep talebelerinin :..om:SCri B. :MaJımut Onı:run da 
sinemalara, kahvelere gitrcelerin. . ,a.s. takcı.:rle anıla!' k t()ŞC'k • 
den şikayet etmişler ve: kur ~ıunr~~tur. 

c- Burada b![ saat rapor dm. 
led.k. Uykumuz geldi! .. İdare he.. 
yet, asıl bu me\-zıılarl:ı m('Şgul 1 
olmalıdır!· derniilerdr. B. Himi 1 
bu t~nkitlere "°'arş: müdafaada bu. 

1 

iunmuştur. 
Azadan B. Fatk de Eyüpk"tı.r 

çe>k sanayi müessescsı, fabrika 
olduğu halde bır yılda Kltlllaya 
anc.ak sc-klz yüz, Ç<>CW< Esırge • 
ırne Kurumuna dört yüz )ira gibi 
cuz·i bir para toplanma.>ın:, Eyüp 
l!a!:ke."'1n"'1. €8.Zttel.ul.c konfo • 
rans ve sa.re ildr.ı gbnderıneme. 
s:ni. az faaliyet göst<'rmcsini ten. 
kit etmişt:r. 

Çl.l'Ayen ,a, ae va 
(1 i<ı.cl Sablfeden Devam) 

sarfolunarak yetiştirilen yaş trev. 
vaların \'e d<>la) ·sil<- milli S<-n·e. 
tin çürütülmesi, dcui e a;,ıu:~c. 
si şayan tceSS'.ırdıir. Po, k is· 
lerdc bilhassa, binbır m ~şkuli• tla 
vapura kadar gitmi.ş, raO'..,S et. 
miş b.r ma\•nayı ·~er yok!. dıye 
geri çn·irmck hıı; de tc-evız olu. 
namaz!. .. 

DİLEKLER 

DerJzyollan İd•resi; y ku 
purL1rında mJlın fazlalığı sebLb:. 
le yer kalmadığı u.kc!:rdc ve -

Bi!Ahare dlıeldere geç!'.mış • 
tır. Dılekleri.n başlıcaları şun • 
:ardır: Eyüp • Keresteciler oto • 
bı.:.:;lerine daha 'fazla benz:ın ve. 
r.lmesı, Eyüp bir cankurtaran 
oytom !n!! buinndurulmas:, Ra. 
mide bir tlıspanser y :iması ve 
Rumi postanesine telefon 1aın • 
ması, Aziz •P!l'iB• ar.er m~. ıköy. 

tiL ~! r.ıc\ s~ır . Jnje bu k ,ı 

malları alp İ tar.bula grtı:ır.ek 

flzcre •ıK"pler tahs.s e' mel: h b r 
mad·~enin çı..ruyiıp denize atılımı.. 
sma, müskh ':n, tuccann en kU. 
Ç\lk bir zarı: r bile gormc:ane 
meydan bır.ıkır.:yacak trob.rl r 
almah!. r. 

- ~ """ - 4ılrıı: - ....-: :..; ;.a,;:'W'.:.rı.: .. :.eı•-..: ... ır.:.)..,mır.=.~ 

HOLLYWOOD'un EN GÜZEL KIZLARI... ' 
~ ES PARLAK GENÇJ,İK ... 

J. KARNAVAL GJ.;CELERİ. ;1,. BÜTÜN NE 'F.Si 

ANNE SHERfDAN- HELEN PARRISH 
~~ ve ROBERT ARMSTRONG 
~ tarafından yaratılan 

~KARNAVAL KRALiÇESi 
! Filmi, yarın akşamdan itibaren 

SARAY Sınemasının 
-llı15!-~:ıil~~-:ıı~~-:ıı~:z, Yeni bir mm·affalrlycti olııuktır. 

Detlet Denizyolları İşletme Umum Müdurlöjü İliııları 
22 1.·incikanundan 28 1. incikanuna kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iaiml«i, kal.kıt 

tün ye ıaatleri •e kalkacakları nhbmlu. 

Karadeniz hattına 

Bartın ha tiıııa 

İmıit baUı.ıı• 

M11dan;ra hattın• 

Baadırma lıattma 

Karabiga haltıoa 

İmroz hattıııa 

Ayvalık hatl•na 

İzmir Birinci Slir'at 

bir tkiılci "r'at 

NOTt 

-

-
-
-
-
-

Pazartesi 11 de (Karııdeniz), Perşem• 
be 17 de (Tırban) Galata rıhtımından. 

Cwnarted 18.00 de (Aııafartal Sirke
ci rahtımlndan. 
NOT: (İ;'an ahi~ kadar haftada bir 
posta yapılaeaktır. Ve bu posta ine. 
bolırya kadar gidecçktlr. 
Per:ıembe 1 de ( Ül8e4) Topbaııe 
Tlhtımmdan. 

(İş an ahire kadar ha!tac!<ı bir -ta 
Y•ı>tlacaklır.) 

Pazartesi. Salı U9 de Çarpmba, 
~rşe:ı:be euma ıc ot da (llaralı:az) 

Cumartesi. 1uo de CTnılı:l Pazar uo 
de (Maralı:u) Galabı nb-mcl• 

PaUlrl.eol. Cari&IDI>& ve ewıı.. 8.00 d9 
(Trıılt) Galata rıhtımından. .Aync& 
CaI1amba W.00 de (Bu.-a) ve Cıı· 
martesı 20 00 de Cttlcen> Tophane 
rlhtunından. 

satı ,·e Cuma 19.00 da (Seyyar) 
Tophane rıhhmından. 
Pazar 9.00 d:ı (Saadet). Tophane rılı.. 

tuımıdaa. 

C• mba 12.00 de (Meain) Cumar-
12..00 rte (Dıırs:ı) Sırkecl rıhlonın

claıı. 

Pazar li.80 d• (lzm r). Galalı rıh
tı:nından. 

P~be t3.00 de (Kadrf) Gala~ rıh· 
'J.m.ındar.. 

(DUMLUPlı;All) •-apuru 23/12/941 
S3lı c cu saat 11' 00 de Sırkccidm 
Alan:yaya k:ıdar Mmı!n yolu lllı:elr-

• lerl yllk po>taswı lı:allı:acaldır. 

Vapur seferler! hakkında her türlü molümat aşağıda telefon ııu· 
manıları yazılı AcenteleriınWea öiıwulebilir. 
Galata Baş Arrnteliği - Galata nhtım~ Urnaalu Umma 

Mildiir\iiiü blııası allU>da.. U382 

Galata Şube • - Gal ta nhtımı, Mıntalm Liman Reı.-
J,t;ı. bına ı tında. <lOUll 

Sirk.- Yolııu Salonu. llf4e 
(11.311) 

Sirkeci Şa\ıe 
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l'iUlr.çt>ye çevil'en : İSKENDEK F. SERl'l':LLt 

Lokantada müzik başlamıştı. Kafa şişirici 
bir caz durmadan çalıyordu! 

- PoradiJ da (~rnhurre1s.ı 1.zı: gu--1 
1 k kolay Jeg.ldır ıımına, aır><:ıı.rr. 
ı;ok d(mokriıı. bir ada.lXJlr- A vt.ma-Uık 
ya;- :u:.:-ınnlarda 1J1<"3bur bır 

•" u•. t oKlutı h:ılde-- ynıhıuı<'Sınln j 
Jwı,ı ı açık dUJ'u.rdı.. Herkf'!5 r:mde-

usı.ı \ e ko ayca gırer ~ ktır Ot-yaz. 
• 3'da b ıeler b.,.az daha lı>ıpl.ne 
bat .andı. Fak-... t .ı1.· de vlsa. CwnhUl'- 1 

r~ -~ı lH'L lıyeo gon:-mezo.:e b1Je7 her 
ıym tc e'cn koo ı:;abilır ve dt"'r-

di :ınla'.b lir 

Saat on 1K ye on dakıka kalıncıya 
kadar olcli:n ôdJS do bek edik IJ<iylc 
bir gund"-' o•eJ<ıe k~ .. arup kalmak ı.a 
pek ı...ıUDtul~ı ır i.9t Zihnıml mu
tem diyen Nevyo!k 'lali Muav~nmın 
kcslkbaşı kur ahy d 

Ac b;ı Al tc Hi _ ~ bu J•,<'f:tele· 

dt: par ::.agı 

Trmdclıi 
nJy ., 

ar ?l'l? 

öylü H SSOD..Bl 

- Cok garp bi .. • $lr:ıy 1 Jla·ll>uki 
l'tlk.yoda Mikadonun nıisa1irlerine s.."f
raydı> on türhi yc-ınrk 'ıe on turhi tatlı 
~raın cdi.lır. 

.-- Amcan~ rt1 U.l~n·O.TI l«.hr KıJSu... 
rı.~ bakılın:ı:7 ... O bu f'kirle AmrU::ayı 
ık1isad;ı nlıştJracağınt :ııo .... nned<'r 

- sa. t kaçta git!ct .. ği-4 ~·a" 
- Aıtıdo 
Sa.a.ı c ik~i \ U)OTl, ~. 

J•.'n n rt;~b ı.... iyh '' · 
Kü ·nım çok ne t· Anlan c:a~ 

ÜUJ< t:;kalr-n oteJ<len. 
ıru )tC .ı:ı. ycn.ı k. t .. nu yf'ıJt ınu'? 

V'ar an J b lrO(.f:ı e'1c.tWıl1t> ... 
yız. SalorK...! 1..ıı.ı.~ eti.kit vardır ... 
Ben teşrif, lt.ı yemok y~rr.ekt<-n <:ok 
sıl< !mm 

1'om u C' va'tı 'laJc tik oıe• nden 
f;ıktıJıı: ... 

LOKAS'fADA BiJI. 
K.\RSJJ,.\ŞM.\ .• 

--
11\:i;Ap ~01 

ı.L-=~=:....J 
22 1. ci kanun 1941 

18.00 

18.00 

Progran1 ve Menı1eket 

AyDrı. 

Müzik. R•dyo Dans 
tra.sı. 

18.6() l\fiiz k. J"aııı Heyeti. 

s.aı 

19.30 Alc·ıııleket saat ~an ve. A.jnn.s 
llabc-rJerı. 

ı9.45 S<"ı beoı 10 Do il<.ı. 
19.55 1\-tilzik: :\hıhtcUr ŞaPkıler 
20.15 Radyo Grı;ctesi. 
20.45 Müzik: Bir Hallt Ttırluiııü Ög. 

reniy0nı2. 1-i.ıltanm Tıirküs:ü. 

K0t·,ı Kus. 
Kora Ku~wı yuk!:l" ·~:lcd;l' oyunu. 
DrğnlC' bil' ştıhin<' ~·cıınrz paymt, 
Yj\rinı of.enin ~relcrm., 
H'arop •ıhYH~ giH ~ibl tenin. 
-Altı talvar? an"l.8Jl! 
Prtekte bal v.1r, amnnt 
GcHrsc al gel am ... 1! 
Gtlmcz~c dOn yın•~ ya vr.r. aman! 
zı oo z a t T"'lko.; 1. 
21 10 'Pwhıı.ik: .Muhtelif Şarkı ve 

Türküler 
21.30 Teımiı. KJmgıl Ailesi. 
2J .45 J..ltı le Rd<lyQ SCJıfonl Orkes

lt ~I J, 

22.J~ Memleket Se ı Ay:ı.rı ve Aja.nıı 
liaberled; Zlrnat, Esham -
Tahvıloit, Kamb.;10 - Nukut 
Bors.ısı (Fiynl) 

Dünkü Kupa Maçları 

Galatasaray Unkapanını 11. -O, 
Alemdar Demirsporu 5-2 yendiler 

Yazan: ADNAN AKIN 

Dün fsta:OOul iutbohi belıki d-e 
cadının en sönük bır gününü 
yru,ıadı. Ve yalnız Fenfrbahçe 
stadında :ıi<ı k1.>pa mao;ı y~pıldı. 

i"tanbu•l ajanlıJ:ınm tcrt~ ettiği 
kuv\•etli khiplcrin zayıf klüP-

1.ırle karşı.tşnıafünd LstSnat eden 
kupa maçları dev.cm ederken 

pwu hak-em AhmE't At.remm 'da
!< in<!e vaptılar. 

Galatasaraylılar Ccı~ılin asker
lik vesikasını ibraz •'<lı:medikl~
rinden bu oyunu on kişi olarak 
~öyle bir takım yapmak nwebu
riydinde ka!d !ar: 

Osman - l:iaıim, Barbaros -
Halil, Enver, Eşfak - Hikm<·t, A. 
rif, Gündüz, Gazanfer -

Bı.. lot H 
ul yet Dt ~ll 

y'U.k cdı" 

o yap1ıy.s3, bun n m<:s- t 
;ı g.• gEterle -r na!! ıl O~l~ıı ancak k ; uJ. metre kodar 22.45 Mu•ilc Don Muzip (Pi.) 

yrılıı1l.;hk. MI.ster roın.'ion buyiık bir 22.55/21.t::O Y.-ırır.k-. Program ve 

mücbir sebeplerle k1lıır ed imi§ 
i>uhıııan Ga-latas:;r,y - Un:kapanı 
ve Alemdar • Dc:mırspor m.ıı,.arı 
dün havanın yağmurlı ve soguk 
ol-l ~ııın.a rağm.en 1hemen seyirci 

yok clenec<'k bır h:ıl<lc F•·n<"rbah
çc stadıoo:ı yııpıldı. Günün b• • 

Oyun başlar başlamaz Galatasa. 
ı-aylılar hakimiyeti ek aldılar \'e 
beşinci dakıkadan itibaren sayıla.. 
rını çıkarmıya bu~la<lılar ve dcv
renın son.ı geldiği zaman Galata
saray goll~i dördü bulmuş ve bi. 
rinci devre dt• 4 _ O bit 'llişt .. 

BUtun bı.nlrrı du,uam tC'"J. 

ı:: n ı;ı ıonkl 13o·ı..rc' D' tur' 
bh. net.k'cı el •c edem y tuJn. 

beyni- 1 ır ormcr 4:;.ı .;ıı g -tert <: k:ıp3rı •. 
i_.ıC", dCu•. c: ' • ya gi."""eoe- ı ------· -----·---,.....-ı . rınci ma "l iıkin~ 

klübii bulunan 
~Ü!l'fıı n ıdıi 

Alemr!aı- _ De-

Jı:te telefon t,;..:ılıyo • 
'f m ..11 aı·nc ~:ık• 
- On ık.;y<: beı; vn 

AtaJet. 
Tek!onu .-; 

~llo. 1 o. ı:. .{ 
ot.f>lı Be4. .1 uJ ıJ() l d n!·yrı 
rı lı.1' " \falr ""° .:.t<'<hn .,, Bı.ı 

yen c c" c y yle 
m.. l'ek Pt'kı. "' ;ıı(kk: r t terım. 
Gör J JZ u A J<'ılc 1)( k 
çabW. e~ın· . \ l1:ı na lat.ıl< 

Bu h· J><>, ho~um.- i ı 

- Anc.rnı 9l:zj l' ıh t' 1 
letrr.ıe I J ilik anı a,,, y ı..?eğ.._ 
mı.,, 

Torn >an " ..ncindt.."ll ç C'Uk glbı zıp .. 
hy:ır.ık yo.nur..a gıeıJ, 

- Bu ak~am an.cam.\ ~ c ... dn.., 
k>Uıy.iı.. Dey..u Soır.ı, gidccee; z 

f)' 1 amm~. "lu- da bc,J.tr llC'v .. 
he lM! sebep yr.k. D C"" olan J a:ııız 
)i;zsirı ;z. 

,.. O.ada şttd. z. gıbi cğll'ncell 
ıJır yemek y )'ti>Hir - l 

Kalab:ıl.ık t' dd<· un bir yaıko.tSındar:ı. 
t.ı y:ık:..aına .g-Jı1,;hlklc g ~erek. Tom.. ı 
son .ı. gı,.ı.:_ • ~ uu~rr..~ kapılı 1ok3ni-
t;ı.yaı dı •• 

l k~ ~ b )1ik lon. 
1'!ilzlk ha ıam Ht' .r.amaııkl ve ı 

ycrı.lt' ret.. ..,...gtm ka(a .ıPşırtcı ~ 1 

c. ik n c--;zı. Davul r btr ~egro. . f 

t """'r. \(" nnl:ı n' ti:r lisanla 
ı\'·1l ka Jı' lJp!nli olsa g ık . Garip 
uagı~' boğ baı; o a~ güyn ptk.ı 
oylüy,,r 

japoyilda bu Ncgrolard.an b ç lw>s.. 
ı.. nl.12 ar Onlar c !\4'.ilslümandır, 
ne llırıst.yanu Neye taptıklarını 

eıdlleri dl' bllrnczk>r 
Torr.son b1 koşC"y go.;terdi.: 
- BU!'ayll. ohıt:ılrm .. 
(fa""Son ye-r gtı terdi, sandalyeleri 

:\!\ ·'. 
Otuıılulc 

Yemf4t 

Bir talebe yaralandı 
Ku uç<'ş ~<'dt' ntu"'an ve Beyogıu 

48 incı ıkolıul 131.o....lnclen ıı yaı;la
rmda Muıaffer E 30ğ;fıı, dtin Kuru< 
~I!>l:ıi<'it J02J S3"ı'J•l v.ı.tnıanın. idae: 
" k tramv <IYin lk'tnc i l'ömoı·'k una 
binmi~ür 

Tı-:aruva_y Dc1tr.r•lar "M?Vkiine gelir
k"'ı rornk römo..k ·.ı ş;ıhoınlıı'?w:ı. çı 
kd .,. c CıV"en Lrafından sarkJnıe. 
b.1 esnada n uvaıenC".: .... , kaybederek 
duşm hır. Muza'!i'r nnıhtelif yer_ 
rrin<l n ynra1--ı.nnn, \e hastaneye .kal
dırılı; ~tıi' 

A\:ık ;, TC m rmuriye tle r 
Istoobul Muıtaknsı İktıs.t ll!Udür

Jugüııe en az. ort.a ta.h~iıı olan ve çok 
~eı t y:ız:ı 1lcn b ·•. k111,,hn veya erkek 
dakti!o aranılmaktadır. Talip oJJnla~ 

rır. 3 rgiin z:ırlın<J~ Sfrkectdc Linla:n 
llanın<takt meıkiır MüdürJOğe müra.. 
caat etmeleri icap eylenı...:ktedi.1'. 

mirspor arasında, ha;kcm Şa -
zinin ıdansınd<.- oynandı, Ve ma-

çın bi.riııc. d~ı l - O Al~da.. 
l'ın q~besııe bıltı. i·tı:.n~ oev • 
•ede kendil<'rıııl toplıynn Dffiıır-

ııpor.ular güv bı :f'1 yaı'>ar<Vk 
iınabn>iı<' yıiıios•ld:J-er B.ı dC'v
re ço!< Ç('liıı gc-~·ı İki takıım da 
yemden IJ·rer sa,·ı y.ı.parak 2 • 2 
l.ıcraıbHe oılular w maç yarımı 

saat temdit edilıııok z ·unda kal. 
clı. T.:>m<lılin ilik <l<vrcs:ndc A -
!emclar iki gol w ;kincı dC'VTCde 
de bır gol yaparak say.ları b~e 
çıkardılar ve ma., da bu suretle 
ik saat oynapcbktan .sonra 2 • 5 
Akmdar it hJııc bıtıı. lkinc kar. 
şıla<Şmayı G•l,::a~aray ile Uııka-

ikinci devre ek yine Galatasa
rayın şiddetli tazyik ve hakimiye
ti devanı ediyordu. Unkapanhlar 
amak az gol yemek i~in uğraşır. 
km ikıncı dakikada Arif ve oni 
tak itJ<,n Gündüz, F;fak, G:ızaııfc , 
~ayıları on bire k;:r!ar yükseltti
ler. Ve maç bu SUI";)tlc Galatasa. 
rayın ezici hiıkimıyeti altında 

11 _ O gıbı btiyük ve anormal bir 
farkla bitti. Dün oynJııan maçlar
dan sonra kupa maçlarının gardo
finali11e ulaşılmış oldıı. Önümüz. 
deki ayın 18 inde yapılacak olan 
kupa maçiaı:ında Be,iktaş _ Ga
Iatn ile, Galatasaray Kasımpaşa 

ile İstanbulspm· Alcrrdarla, Fe
rı<'rbahçe Vefa ile "arşılaşacak. 
lardır. 

- Y· k c .,im.. Bız Arr.tfrı.kahl:ır, 

11i Tılırır n.ikAhlı ko\rıları kadar o
Dcır~ yet rertriz. Sen, 11ı.::anlıı.1 ol:ır.. 
rak amc -r.a prcE nl<' c i\."Ce&ıı 

bir vif;kiı 
i"omson ~ tluı;1eunu. ArecMU'lR 

h te t>c>nıc . en • 

Eyüp Sultanda ı nuınaralı DiJc:İm 
Evine !erz ler ve m ı.kiru uslaıarı :-a

ı nılm.aktartır 

Ton: on pu o rı tu•turd . 
Ben' n 1 Beye s. 'S\ cb wnsi'.z ne 

il;: ' :•. 
Pek Al; lll•deın kı Adet boyJe.. 
Gider;z, 
O halde pndi g.y lım... 111.ı

ı ol<, bir lokantaya gidip nefis bir öğle 
1cmef:i yiy Um. 

- lşt.ah ~u akşaıra 

Sarayda. 
Tom on •OZilmü Jıtesti: 

aaJdayWıKZ. 

- Amc ~m l()frumda Ilı; tw-lfi 
yemrk bulunur... Birbl patates sala.. 
tasıdır. Salatayı yemcklt>n :suymazsaJc:, 
oqama lk, twlü yemekle karşılaşa

<•lı.z d<'ll>tltHr. Halbui<i k>ltant..ıa . 
'<diğimi:ı ,.emekleri 1'1ebili:l'iz. 

~ B!'rı. t~\ çn1ı.;:n . 
rı.dlm. 

O halde ne Ji)etCksın7. 
Dtye ı5(l d ı. Blr pfrilJı(; ha.:;hınıası, 

b ık! b•lık s:Y <~in 
roa~n gl du: 
- Bahk iyi a.rr. ki • Pirinç haşl~ 

m:ısm yiyemem • 
- Blı plrını·l.e bUTldUgumUz içın, 

onu yemeden keuo :ıi doymuş tar-
1etmem. 

İlk önce pir nç h~l=a» geldi ... 
Yemeği yerken, g~znme ıarlp bir 

hayalet ilişti. Uzakla bh· rr.-ısaya ohı
ran -hanfy:ı şu Ncyyorkt.an :ıyrıhr
Jr.en göt'düıJilm Yunanlı anti.kaeı- a
dam <.Iİk d1k b:ı..n:ı bsk-.ytırdu. 

(Devamı var) 

------
Bütün Türk(e gazete lerin ~ ıkmadığı günkrdt· 

BAYRAMDA ÇIKACAK 

K 1Z1 LA Y Gazetesine 
Verilecek HAnlar için : 

Münhasıran İJ..ANCILIK Şirketi'ne miirataat edilm .. Jidir. 
Ankara Caddesi _ Kahraman Zad.ı Han. Telefon: 20094 - 2009:> 

ilan sayfası nda santimi 50 kuruştur. 

lst anbul Ziraat Mektebi Satlnalma 
Komisyon undan: 

ı.ıaızemesJ Müteahı :de ait olmak ı.izcre nüınunesl veçhile mektebimiz için / 
103 çltt postal açık cksı le ile yuplırılacaktır. Nüınunc her gün İ tanbuJ Zira
at Müdürlüğü kal.,,.;ndo görü:euılir Ek '1'11~ 23/12 ·941 S '.ı günı. •at 14 de 1 Beyoğlu İs\ikl51 caddesi 349 No. Liseler Muhasebedlılindc :oplanan koml<yon
<ia. yapıJactıktır. Pr.statın rn·•hanımen bedeli 11.5 1 r::ıd: t''lcklı!erio beUi 
gun "qe saatten evve~ Use!er Mı.ıhasebcc:~·g: vezne ine yatırn(:aM!n.r~ 88 lira 84 
turu, dk teminat m:kbuzu ile yeni yıl T!c;:ıret Od..ı. ı vesl.t.ast vı.: 2490 sayılı 
kanunun tay n ol!ttiği diğc>r v kaJarJa bırli.ktc komfsyonn mU :\c..ıoıtlnrı. 

•10811• 

~:Emlak Satın Almak: 
• • 

~ 

,~ 

~ 

isteyenlere: 
Emlak ve Eytam Bankasından~ 

• Emlak ıatın almak isti yenlerin bankamıza müra - • 
liste lerini tetkik et· • caatle pazarlıkla ıatılacak Emlak 

• meleri ilin olunur. 10151 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremlz.,1 d95 yılı RENO kamyonu kJıroseri ıamıratı ke:ıfnamesı cıa.. 

hliinde açık ek l'tme,ve gonuı nu~tur 

Eluillır.e 27.'2.!Hl Cumar\es ııael il de BüyUk Post.ıne blııa.sı Bu-incl 
ka.ltn İdari Mµav nlll< od" ı da toplanacak Müdürlük Arım Satım K°""syo.. 
nunc:ı yapılacaktır 

K~ b<'dcli •800• Ur, muvakkat ıeınlnat •60• liradır Taliplerin olb:ıp
tnk .cilt ve ear!nam< .:zlnl gtirmek ve miivakkht · 'lan!lı yatınmı:ıc 
07."re çalı •ı>a günlerinde lllildür ilk ld.rl K~lelT' LevaJ:urı J<ısmırıı. eksiltme 

.,, ıaa ı de de" 941 ıeueoi ~ n muteb Ti re Oda ı Ve !k ı v~ mu• 
tem -t mulı uz ile lr.OmlQ'OIML ı-uracaatları. cl0935> 

Kbrabfılt Demir ,., Çelik Fabrl
k:ıkır~na imt!hanln 7 adPt bir nci sı... 
n ~r d küm kalıpçısı ·le Qoruıcu ı~o
b~ı aranılnlftklatlır. ·r · p olon1arm 
bu i\Y!n 30 uncu gunu ak~mına ka
dar Kan:bhkte t'Iüe~ese Müdürlüğ\L 

bi.zıat ~üracaaW.rı icap eylernelt
tedi~. İmtihanda kazanan bonı<:u as.. 
tn 1>a4ılorına 140 liraya kadar ~hk 
tk-ret vt" kalıpçı usı.,ıanr'la da ri Ur.aya 
kadar yevmi.ye verilecektir -

Şehir tiyatrosu 
İstiklal caddesinde 
Koın<>ıli kmrunda 

Bu ak~a ın saat 20,30 da 

SAADET YUVASI 

TAU VlrJl ~ ' 
~uml 1351 , uım HiC'ı1 l3ft0 

B. KANUN 
45 

ZİLHİCCE 

9 3 

Yıl 941 Ayı: Va!!aU E11rıl 

5. 1 'l>.K' 
~ rı 

8. ,BiiUfi 7 23 Gi;ı ~~ 3 39 

22 
12 13 öt •• 7 -ııı 
14 32 İkın•Ji ( ·18 
16 44 Akıam 1.: 00 

Pazartesi ıs 23 Y•toı 1 39 
5 35 f·n~ı.: 12 51 

İLE SABAH, ÖGLE :ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişl e rinizi tırçalayınız. 

l B i R HAK i KAT 1 Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

-=tı111t••~ara~ ~Kıpalı =:: . , . .-· fi>ı~ ~~z:~~ 
·ım· .< ""'"' il a:ıı .. ·. . ~ ,t._,,... . ·~ 
.~· . ~ . . 1-~;.ıı. 
_ıj-_:.:, "~. :J ·... . . . . . ~ ~. 

Pırlantalı ve eıma..lı .saat demelt bi • kellme ile S İ S G t: R S A A T i demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatıtrin bıitbn hakıki e\· a!ı me~huru aıen1 olan S i N G E R !:latleri.nde toplanmış-

tır. Bunun içln; Saat ataca~ıu ız znn1aQ. tereddüt.'iüı. S İ N G E R saati almalısınız. Ve saatın ilzerinde«.i 
si N GER ır.arkasına, mUeE!·eseır.lzin adresine dikılat etmeniz 1Azın1dır . 

llodayı takıp eden her asrt kadın için kıymetli taşlariyte ve nefis işlemesiyle bak?katen nazarı dikkati 
celbeden bôyle bir har!ltulMe S i S G E R saatine sahip olmak Adeta oir oa;ıdettir 

S 1 N O E R S A A T f Hoşa !!d:~e;u~~I makul 8 E D 1 Y 1 L 1 K T 1 8 
N. 82 - 1; Elmaşlı ve ll Pırlantruı 500 llra l!MSAI.l.ERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 

Dikk. t: Sınger -aatıeri İstanbL 1da yalnız Eminönü merkezınrle-Kı mngJ:ınnuzda sa tıhr-istanbulda ~uberniz 1oktur il•••••••••• Adres si. "GER SA..\T Maıt•zala . İstanbul. Eminönü N<>. a 

Balkan DenizK b ft'k? 
Harbini Nasıl ay e •1 • 

Y~zan: RAHll-tt \'AGIZ No. 43 ---~~ i r~I Ramiz ( ~~Y) Barbaros'tan çek~ 
tıgı bır telg rafla suvarileri içtimaa çağırdı 

ret kendi noktai nnzarında ısrar 
ettı~ı takdırdc. bu ·•ıızifeyi yapa
mıyacağım cihetle Donanma Ku
maıı;Janlıgından afiımı, ba.,ka bir 
vaıir~.Yc ~ıy .. ı ed1ln1eıni aı·z ve 
r;cJ ederim!.. 

Amiralin istıfo tehdidı, Ncza.. 
reti biraz yavaşlattı.. Averofla 
olmasa dahi tek b~ına korsanlı
ğa &~ılan Osmanlı harp gemi.sinin 
deniz mÜfre-.ıcleri ve harp vahid
lcri tarafından tazyikten geı~ bı.. 
rakılnıanıası bilı:lirilerek bu hıidi.. 
sı:> simdilik bertaraf edilmiş ı;l.. 
du .. 

Yunan donanması ayın ilk gii
nundenkrt bütün noksanları ta
mamlanmış olamk ikinci birdeniz 
karşılaşması için aleste bekliyor, 
Osmanlı do:ıanması da N;irada 
ikinci hurucun ı;on hazırhklarile 
m~~gul lnıluııuyord~ .• 

Vl 
MAJ,TAOAN GEI,EN 
TELGRAF! 

K<inuntısanltıin l~ /J<'Cseiydi. 
Hamidiye o sab3h, hafif bir kar 

serpin1isi altı~da B<ığazdan çık. 
mış, :1.focıdiye, bu çıkışı örtmek 
iç'.n erkcnclı;n B~ ·(az ağzında~il 
duşmanın Lıon tıpı beş bacalı ikı 
muhribin<! t.'arrıız etmiş, onu ka.. 
çıırmış, NarayG demir mahalline 
dönm4tü .. 

Han: diycııın har clu>tinı muk'a. 
kip Amirol Ramiz Ecy; Barbaros.. 
tan çektigi bir işarc-tle siharileri 
Amiral gemisinde bir toplMtıya 
ctavct etti .. süvariler geldiler .. 

Konakta şu personel mevcuttu: 
Amiral Ramiz .. 
Donanma Erkiinıharb!ye Reisı 

(Kurmay Başkanı) Binbll§l Vfı.. 
sıf .. 

Bar.baros süvan~i. Binbaşı İs
mail Remzi. 

Turgut ruvarsiı· füpbaşı Arap 
!sınai! .. 

Mesudiye süvaris;: Binbaşı Pa
la Şükrü .. 
Asarı Tevfik süvarisi: Binbait 

Ze) bek İsmail .. 
Filotilla komodoru. Binbaşı Ri. 

fat Bey! (1) 
Filotilla er.kamharbıyesiııe me. 

(l ) lmroz muharebesinden sonra 
filotilla komodoru değişmiş, Tat. 
sız ıakabile maruf Rifat Bey filo.. 
tiirn komodorluğuna tayin olun-
muştu.. R. Y. 

mur Yüzba:. Abdtt 1 alinı. 

Bndcr.. Bu zıTat toplac ·nca 
Amiral Ramiz sfüü açtı: 

- Arkadaşlar: 

Geçen ayın bırinc.:ı günu, Bu~.17-
dan huruçla İmrQ7.da k~ıt;ı.ş1·ğ:
m1z düşma11 doı-ı<.Hı. 11ru;ına lıuı..'1.lm 

ediş~n1iz "'f' bu taaı.ruzun n 2af .. 
fer neticesi ht•miz hem bizim, hc'n1 
de bfrtün millctm hatırasında bıi
lün tazc;i/;il.- y"~ıyoc .. 

Bu deniz har~ nin mu•:af!ak ve 
muzaffer netjC'(.""SJJlden oruuım'
zı..n isli!ad~ı mühimdir. Dunu 
hepimiz Umumi Karargahın giin
ddik ernrir.clc okudu". 

Mcmlekdin l>utih gözü >4T • .ti 
cluııanmanın tizcLndedir. Orc.:u
mur..ııı yükünıi hafifletmek, dü'"" 
mana ikinci bir d<!~i:ı darbesi vur 
mırk üzere han·kct ve fa.ııliyct>e 

geçmemiz bck!t· .. iy~r. 
Umumi Karargahtan son ald·

ğım şi!relerd1' bu ııokta açrk,·.ı lc
barüz ettirilerek kinci bir huruç 
yapmamız isteniyor. 

Haınidiye, <lüşm.ın adalar , a ,.c 
sahillerine y.apacagı akınlaılıı P•
vcrofun kendisi.o. tak:p etr.-.,.ini 
mümkün kılacak. d~sman dcnııı.. 
ması bu eıı m1Xkm ve c~ kı:. ~11 
u.1.vundan da n-..ı.!ı1-um kal:!:
haldc kar<ımız~ çı-k.rnak ır.ecbur. 
vctinde buluııG<'aktı 

Bu t.:ıkdirue husım dooaruı ~s· 

nın bjzc rr:~ikı.:mır.el bır yew >~ .. 
maktJn ba~k hiçbır l!je yu ı. 
yacağ.nı izah., )uzum göı ... ii}<· 
rum. 
Şimdi burada 1.<>planışımız-.ıı 

gayesi de bu hurueu ittifakla k·'
bul ve ona göre tarihini tesbit ~
derek tam bir zafer kazanm.ıir 
üzeTe hazırlıklara ba•laır.:ırcıı· 
dan ibarettir bu hu•usta bir fı. 
kir <lermeyan etmek isliyen var
sa söz ona ai !tir 

Amiral durdu .• mavi gözleriııiıı 
reki bakışlarmı arkadaşlarınır 
Üzerinde g>!Zdircrek ·~'uk aldı .. 

Kimsenin yü:zUnde bir söz söY· 
lem iye delalet ed<>r<:>k if ıdc \ '<· 
tu .. yalnız, en uzakta oturan h · 
sud iye süvarisi Pal~ Şükrü 13•'Y 
pişkin ve tecrübEli balıışlarla ~r· 
kadaşlarının harekii1ını gözd<" 
geçirdikten sonra 9esini yJkseJt•i· 

- Bu meselede muha,ken~~ -.:e 
münakaşası ~P edE1l }ki nol<"' 
var .. 

--------·------ (Devamı VJJ>l) -
lstanbul Emniyet Müdürlfiğünden: 
Müdüriyetimiz sivtı memurları için 650 takım eJbist; ııe 550 adet pSiiO 

Yr.~ t~ı!~ası kapalı zart usuliy le miinakasaya konn1uştur. Nüı .wıe:er, (!a.i~c-dt 
rnuhur.u olarak bulundurulan blr takım elbise ve bir adet paltonun mun..w~
ınm b"'deli 64 Hracfır. Muv2kkat temfna:tı 2640 liı·adır. Eks!1t:nc 7/1191~ 
Czırıwrnb~ günü saat 15. de Müdüriyet.imiz binastnda ınüteşekkil komJrvon Ut 
ı·o.fın_dan yapılac~ktır. IştcklilerJn ~rtnall'IC'yj ve nümlın~lerı gôrnıf'Jc l~."t 
Io;mn:yet 11 :kıürlüğü Muha$ebesinc müracaatları. .. ı 1159> 

1 f ST A N BUL BELEDiYESİ iLANLARI -, -----Darül<1ce2e müessesesinde beşinci dairede ~vcut iki helada ya9urılıu·:ri' 
tact fıt açık ck~iltn1cye konulmuştur. K esif bedeli 2879 Jira 4 .kurlJ1 \·c ~ 
tcnı·n~tı 215 lira 92 kuruştur . Ke.şit ve Şartııan.ıc Z;.ıbıt \"C :\1u<une1~1t ~il~ 
cJur '.:ı;u kafcnıı.'l<fe görülebilir İhale 25/12/941 Per~cn1bô günf, !:Ut -t: ci' 
Daiı"ri Encürnende yapılacaktır, Taliplerjn ilk teminat makbuz \'(ya m~t. ı'' ~ 
rı, lhnle tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen ""Jştcri MiidUrlüğürıe mürn('fi:tt .. 
J ;ı alııeakları !e-ı.ni ehliyt:.t ve 94 1 yılına ait Tlcaret Odası veSıJ-;a!ar!ylc jıôl' 
le günü muayyen .saatte Daimi Encümende buh.ınma1arı. (1U&9J) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
ıo.ı 942 Cumartcsı gıın i stırı 1 11 de istanbulda Nafıa l.ltıdtu-1\ı~l: ıı.. J., 

me komtsyunu odasında (3351 02) Ura ke~it bedelli ŞıoH Çocuk Jltl tn c. 
Pil\")'on tamiri açık ek iltmt'yc konulmtı~hır . • 

Mukavele, cksıHme, B.::ıy ndırlık İş!cri Gene]. husu. "~ leı ni ~rtr. f"' 

lerj, pro,i~ ke f hu1.i~asiyle buna müteıerri difer evrak d3lreslndc ı r 
cektir 

11.-ilıvakki'.lt tem:na~ (252) liradır. 

İ:steık:ı_:Jerin en nz hır taahhütte (2000) Hraİtk bu iş~ benzer ı y~ı .. ııe 
na dair :darelerinden almış olduğu vesikalara istinrıden IstanLt.1 , , 'f ıi" 
müreca:rtla eksiltme tar:ııinden tatil günleri h ariç (3) giin evvel afınroı.ş fi 
yet ve 942 y.ı,ı.lna alt T icaret Odası vesi kalar ı i1e «elm&lıtri flJ21~) 

~hisarlar U. Müdürlüjiü~den• ·ı 
.. ,~ 

ı - Son anlaşma mucibince Almanyodan d::ı alınabileceği ve her cın:f '-" 
ayrı ayrı fob ve ai1 !iyatıarın ı gösteril' teıtU1fler.n 15 .1 2.941 tarihia'C le· 
vc-rılmesi lüı.umu evvelce il5n olun:ın J53 kalem malzemerlen b1r kı.sıJJ ~ r,I 
teklif "alınmamış olduğundan bunlar hakkınri .. kl tekli!"e in knb ın 
31 .12.941 tar ihine kadar temdit edilmiştir . . 1 2 - Talip~erin Kabataşta Levazım Müdüriyetine n1ı.irac:ıatta Ji··ıcyı 11 ' ' 

~;,;·;;;r,;;~;~:e ·~i:a~:; ;;;;~·;. ·ı;:e:i"iı~;ı 
p 

Muhammen bedeli 51.000 lira olan lokoı ıobıl - Je1 c or ve_ ıe!c ki cı 
6/1{1942 Sah &ünü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile ı\nkarada ıaar• 
slflda satın al!Dacaktır. 

Bu jşe girmek isti}renlerin 3.800 :iralık nıuvakkat tem1nllt ilt' k 

' 
taym ettiği vesikaları ve tekU1lerlni ayııı gün sant 14,30 za kadar ı<oı 
Rei6liğ:ine verrnelerf 1Aı.1n1dır. d 

şartnameler parasıı: olarak Haydar~da Tese~·wn \'t.• Sevk S ' ,,,,. 
ve Anka.ra<la Malzem<> Daires1nden daiiıtılac~khr. o 1188 ı 

BRONŞİTLER.! il TRll Hllll EIRf . 


