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Hitler Akdeniz Ç Ö R Ç İ L 1 

dehareketege- A-merika
çebilecek mi?; ya gitmiş! 

J Ruzvelt'le Vaşing· 
tonda mühim müza. 
kereler yapılıyor 

Alman ordusu Ba~ku • 
mandanlığındaki deği· 
şiklik sebepleri arasında 
belki Hitler'in askeri 
neticeleri ne olursa ol • 
ıun siyasi neticelerine 
bakarak Akdeniz ve Af· 
rika cephesinde hare • 
kete geçmek arzusu da 

· vardır. 1 
1 

•""'""""'""' ............ -. .......... ~~~ : 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

AnkcıraJcın ı 

Moıkovada ebe nı
mlyetll gir şmeier 

cereyan ediyor 
Loı,dr~, 23 (A.A.) - İngiliz 

matbuaiı bu sa·bah büyük hı-afli 
başlıJı.larJ.a Çörçil'in V aşingİ.ona 
ı>nnlığını yazmaktadırlar. 

Timcs gazetesi diyor ki: 
!-.i :.izakcrc edileceği söy lenileıı 

1 bn~lıca meseleler şunlardır; Elde 
mevcut biitun va ıl;ılarla mıişte. 
rck bır taan-uz hareketinin ha. 
~· ı .. nma.~ı, müttdild crin e'tldüs.. 
tri kudrcti·1in nı<ii~tercken inki.. 
ş~f <'ttirilmcsi. 

Alnı aıı Devlet Şefi lfüler'iıı Al. 
nıan ordusu Ba:-kuıııantlanhğını 
da deruh k elın"'i dün old ııi;n ka. 
dar bugün de t rf ir ,,. t o lılil u.ev. 
zuudur. 

Şef ve Ba~kumaııdau Hitkr'in 
orduya giinderdiğı giin dclik em ir 
birkaç ~·nzıya ıne\ l'.U ı.: crccl'J, ka ... 
dar şüıuu!Hi ve m;inalıdır. lliller ' 
muhakkak ki, Ba~kuınanda,ılığı 
deruhte etmekle lı ;.ı-içtek i tefsir ' e 
aki•lcri iıaloyc çalı,,.• en lıir yan. 
dan da A lman millet \'e ordu.ıı. 
n un bütiiu güc, hıı \c ~uur kay ... 
nnklannı k\..~l i irado , .e idaresi 
altında toplıyarak y<•ni den istika. 
metlendirmek isfi•-••r, 

(Dcvanıı 3 Wlcü SabııfE.de} 
o-

Çinde bir Mütte
fikler konferansı 

toplanıyor 
Çungkiııg, 23 (A.A.) - Halen Çin 

hükumet merkezinde noüttef!It dvelet-
1(? arasında n1ühiın bir mıkert kon
ferans aktedllmekteclir, 

Kaliforniya s a hi· 
linde görülen 

Ja p on denizaltısı 
S:u.nta BarbaTa, 23 (A.A.) - Bir 

Amerikruı sahil muhalııı.a &\..>mls~ ta... 
raf ndarı verllen bir habere göre bir 
düşm:ın deni7:alt!6 ı Prız<lrtrsi sabahı 
Kalifomiya sahili ~.; ~• 111.rla &a'l1uçlı bir 
.Amerikt.ın geJnkıine torpil atm.işs:a <la 
Lsa"L rememişt.ir. 

JAPONYA 
Hindistanı 
Ayaklandır
mıya mı ça-
lışıyor? 

Tokyo hükunıeti 
1-Iind lilerin hürri
yeti i ç in nı Ü c a-

dete açmış 1 
l'tlale..ıya'da .JRpon • fncilic prpı~mala rının cert>) aıı ettiği 

bölgeyi ııös terir hRrita 

. -----
Yarın Taylan d 
da büyük b ir m i· 
ting yapılaca k 

Llbya•da hag1uz-
ıer ilerliyorlar ı 

Apolonyave 
Cyrene ile mü· 
him yerler 
işgal edildi 

Motörlü kuvvetler 
Bingaziye 50 

kilometre yaklaştı 
Loodra, 23 (A.A.) - . B.B.C .• 

lngiliz kuvvetleri Libyada Apo. 
lonya w Cyrene'ye girmişlerdir. 

Apolonya d~'lıiz kenarında ve Der 
n.:ı'nin 70 kilometre garbin<ledir. 
Cyrene içeride ve Apolonya'nın 
16 kilometre garbindediı-. Britan. 
ya kıt'aları Mihvercik'Tin Cebeli 
Ahdar'do bınıktıkları her ci nsten 
harp Jevaıımı topluyor . 

UZAK ŞARKTA 

Barp Vaz ! yetı 

Muharebeler 
Japonların 
lehinde inki
şaf ediy or! 

llangko!<, 23 (AA.) • Ta. ıı

mıf nıtth:ıTrtrJe-rdcn SvPmi S.-:•
ynnada'nın R~isllgi:noe bL· Jlind 
heyeti Tayl:ıııd llaş-:cıw. tara 
1ın<lan kalıul ediln1işto!". BaJv• kil 
Tıylan<l rr lllctinln Hind nıllleti
n~ karaı yi ni:vetler bC.:i:'Cdl\"il'..ı 
heyete b!ldirmi~tı, ~ 

Nasyon:Jt • Dcbn;,tl ·• 'tn R.
i ... 1 gindc ba'ika b." Hind Heyeti 
BUgkok'lak> ja;:ıon nı lt4'nları 
Uırni nt kabul edı !J1J.Ş ve he 
yl'fc jponyaıun, H~d' mill t ~ 
hliır·jyel i içhı açt, ~ ı rıücr.ıteldc 

Malezya da İ n g il j z tan bır il uv.ff, k yel d•le<•·~· 
beytı.1 ccl im. ·t· • 

kuvvetleri Toylanu'da oturan Hbı<llllc 
)·ann bliyük bir miting tertip 

t a k v i y e e d j ı d j l'dec•kleı-dir 
Kopeııhag 23 (A.A.) - Şsrıki As. \,. ________ .J 

yada a:;lrori vaııiyet'1 tetatıdt e.mn Stalı·n Alman 
NatiODall Tid1endf' gıızctaü rliyoı- ' 

kiİtıt cbı'bcdıeı• .rum; ~rJ<i Asya. lar Napolyonun 
da w· ist.iılnıar hasLl olacağını Ü . 1 • et• e d··, 
m it ecrnlur hata ettikblııi !tirsi vazıy ın . 
etmı:k meolıuriyetbıdc kanmışla.r . 1 tu·· ler dı·yor ·' 
d u· . .Japonlar kuı;vcfü Juı..-Eketle • 
ıfoe devam <-lııroktc v.e vaziyet 

(Devamı s_ iuu:_· _u_sa_h_i:ı.,_d_e'-) ----'"---ı-ne_v_am_ı_a_ün_c_u_s_a_hl!ede-->- Polonya Başvekili mü
him beyanatta bulundu 

. 

Tren Seferlerinin Tahdidine Başlandı 

Haydarpaşa - Ada 
na olcu t enlerin
de 3 ·· kaldırı ~ 
#'=========================~==~' 

Bu hatta yalnız Salı, Per
şembe, Cumartesi, Pazar 

1 günleri sefer yap ı lıyor 
~-

Devlet l)e;nTyollnn İda~i; .
1 

bazı \!'<'il '' frrleı-in '1 hlıdidi h~k.. J 

k.ındakı JQ,ra:r.nı tu'b~ Ulf l-Taj .. ! 
darpaşa . Ad na seıer:••ı ırd~ıı ba~
Janır~tır. au k:ırarl.ı 'starh'.ıldan 
An. ili a yol ile ı,:ür. Ad ı .ıy a 
gitrr.ekte .ıla11 yoıc ı katar 11 lan 
üçü k ldın'n't. tır. Haf ad;ı {!ört 1 

katar bıra~ılını~"'ır~ buıı 1 ..:ı lI.ry .. 
darp:ışd"dan: S.ılı, !J'Cni' ınb<', c -
martesı 1 pazll r gu le ı ı kalkm { ... 
tadı~ Hü lr~n'er: Pc rmbc r ·• 

nıartesi, pazru t ı., sGlı gt r ı A .. 
dana ista..1.1\ UJ}UP. \<.rnı~ kı.üdit 

Ad:ı.ı a<l3• .>11kc,ı a ~olı' lfay. 
dorpa :ıya gıı f'C ; rn' · la:r "" A. 
dana<la,. S. lı. p r•tınl:.f' c- mar. 

csı, P~' r ıu ' r s ' 16.40 <la 
kalılırıhnakt Hlı. 

Hl~daı.a .. KGı~" •ol le 
hu glın ·-ı l l < l r < k ı;ıl l 

b. JkJır ' ıl Toros ek ;nı n<le 
el(' bıı k aç·~- .. n-

1 Kolonya, ispirto j (' 

için be)ranname 
verile c ek 

İLLI ş 
..ı\lman·Büyük 
Elç ·sini lca 

.f 

Satıcılar yarın al ~a
ma kadar mevcutla

rın• bildirecekler 
Lz.ane'erdc ve b!~ürr:un bay erde 1 

satılan .,işeli, s."lf, · ... valet, iyGf.lu, ya
kılacak, cP!ı yô!ptlarn.k ~h"tolarla. 
İnhit r kolony l:trı me\ cudü lç!n her 
eczarı .. be) Vt.• t c J11 E:ll yak .. in ... 
hiur İdarc..ıne bey ,:uuıame v~ınesi 
mccba'"iyeU kıı ıılınu;'aT, Bu bt>yan
nan· . .Pltr yann akşarn.a karlar ver Jni§ 
olırt<!lttll'. 

b 
u 

yurdu ar 
• 

Aı. rr•· :!2 I \.A. - ('ıp11 ... 

hurrr i ıs .. t 1 ( •1 bu uı 
'aat 11 ıh· Ça k•! :ı k • l r lıı. 
ıl~ Alnıaıı~:ı li ·vııl Llçıs \en 
P:?pen i kn l ht ır ı.ur-' ,.._ 
dır 1\lühkntıa Ha ıcl•·c V•·· 
kİfİ Ştiktü !'-ıL,}3l'(;ı;Jl h:ız.J
btı J t1nmuşt 11r. 

Yaka a 

Aıneril,.anııı harbe girnıf!"'. İ nd~ıı 

ve muhnr<•lwnln lıirincİ)·i giilgede 
bı rakır ~ekil •e ıııahiy ethı ikinci 
bir cihaıı savaşı oluşundan sonra 
Almanya için uzıın hir ınukave. 
ıııe t iınkaıu yarstmak vaziyeti da. 
ha çok ciddiyet Vl' önem kazan. 
mıştır. 1941 Alnıanya için 1939 
ve 1940 yılları kadıır mlislıet inici. 
ıaflar yılı olmakla beraber o yıl. 
lar derecesinde • sene 'onu hesap. 
larını tasfiye edememiş olmakla. 
rahat ve kaygısız degildir. Bilhas. 
sa Sovyct • Almnıı harbinin tas. 
fiye edileıııemiş olıııası ve Libya. 
daki İngiliz • i\lilınr cenkleşme. 
ırinin son durumu bu kaygı ve r a. 
hatsn:lığı yaratırken harbin dün. 
ya harbi oluşu da 19"2 ye g~iş 
sırasında Almanyayı daha dü ün. 
celi olmıyo sevket ı n iştir. Eğer Al. 
man orduluı Sovyet cepbe,;iııde 
kat'i zaferi istihsal etıııi~ bulun. 
Hlardı 1941 in bilançosu Almanya 
hesab1na içeme ve dıo;arda hiç 
fÜphe yok ki bambaşka olacak ve 
o da 39 • ü yıllarının bilaııçula. 
n gibi kapanacak ve sadece 942 
4e De yapılacağı ta. a ve tasar 
mevzuu olac~tı . Ş imdi Rus step. 
leriılıdetı ispanya hudutlarına ka. 
dar yayılmış, Afrika çöllerinde 
lıarbe tutuşmuş, Akdenizde nıes.. 
uliyetler almış ve 1942 nin ilkba. 
barına ümit bağlamış bir hesap 
dvn1ma var. 

HARP VAZİYETİ 
Libya cephesinde Alman ve 

italyan ordusunun vaziyeti 

LoındTa 23 (A.A.) -- t:S.B.c .• p ... 
· llonya BQŞVekı..h Gerıea·. Sikorı;ki 

• T9hı·an<le. 'l 'ass ajaIDsı muhaıbimıe 
(Devanu 3 üncu Sa!ıi;fe<le) 

Anasının elini 
1 

ayağını bağlayıp/ 
Leningrad'd~ki. Alm8:n soyan çocuk! 
kumandanı ıstıfa ettı 

---o-'- -

ı um rb~zlar 
Beyr.g ur • h: p 

cep ~ ndc :nrı n k 
l"ll:OL~~~ odada k lr .ır } 
ber .ıhnmı.ş Vl' n bt'~ k-,; 
de ;.·:tkal& nnı ' . 

nn c-
1dıgı 

uçwt.ın. 

Uzak Şarkta Fi/ipin adalarında Japon 
lası tehlikeli bir şekil aldı 

isti-

( YAZ-AN : İ. S. ES K I BOK RE Ş ATAŞE MİLİ TERİ ) 
1) Libya cephe~ıncle: 
Mııha«ebe El.nga;ııiı şat'k,ndakıi 

dağlara -iıntlkru etti. General Rom. 
1 

mc., iisLü-n İngAJz ><U\'V!e'l!lıe.-ine 
karşı bu <lıı-;;~~Tda son bir muikı& Bu durumda ınıı vaflakiyet.. 

lizlik kazanılan heı·şey i bir anda 
kaybettirebilir. Bunun içindir ki 
Hitler her türlıi irade v.ı idarcyl 
elinin altında toJJ la mış ve dii ıı~- a 
ofkıin uıııunıiyesi knrşısında Al. 
men siyasi, ask-eri \ 'C i ktısadi pres. 
tijiniıı ib~ini güzlt nün Cin i.ine 
koymtL, olarak yeni bi r va zivet 
almıştır. Gündei;k em rinde ask.er. 
!erine: 

1 
'\"<.·n1.ettc bulu)"l..mağa güv"E"n("111~ -

ı~~~~~~~--_,,_.....,.,,,..._ 

Gizli fuhuş, 
Y u v a sı iı 
Pangaltıda gizli bir 

ev kapatıldı - Yılmayınız, ümitsizliğe dü§
meyiniz, bana inanınız \'e !>ulun. 
duğunuz noktaları behemehal ta. 
•ssupla, ısrarla, fedakılrhkla mu.. 
hafaza ediniz ... 

Şeklinde umumi bir bulisı>ya 
... a.ı.bilecejinıiz httalıını ya. 

.. rn. bir ,,_.ı.., •• h kış.. 
Rus etıphesinde husule getirdiği 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Beşiktaşlı Hayriye isminde ran. 
devuculuktan sabıkalı b ir kadınm 
Şişlide Osmanbeyde Afitap soka. 
ğında tuttuğu bİ'r evi gizli !1.1lnış 

yuvası haline getirdiği .Uaşılml§ 
ve ev mühürlenmiştir. Hayriye 
Asliye 8 inci Ceza mahkemesine 
verilımiştir. 

r Yeni, Büyük Zabıta 
, 

Romanımız: 

Kara Kapı Cinayeti 
Boştaııbqa he)·ecan, dehşet clolu olan bu romaıo lngilteTeuin 

maruf polis muharrirlerinden N. Louis Thonıas' ııı eseridir. 
Şimdiye kadar 24 dile tercüme edilmiştir. Raınanın on bariz 
busıısiyederinden biri en müthiş cinayet ve vak'alnnu 24 SR'1t 
içine toplanıp neticderinin yine 24 saatte alınınasıdıT, Okuyan. 
lan sonuna kadar -..akla sürükliyeeclı; olan hu esen : 

YARIN BAŞLIYORUZ. 

Uzak Şarktaki harp sabllfiını 

gösterir umumi lıarita 

m•ştir. B·nııa:z> cenubuındlak vol. 
1.ard.a mmyon1"1"a bmd-ı·ilınl~ 

Mıbver pı~a-de kuv\•ctlE'Tl gonU. 
oüğilnc göl'<?, Gf-nero' Roınır.eıl 

k u~·,·etlıcı'I•.' Bıııgazh~ loapan • 
ma·k ha!>asııııa d ü şmcm>ı; \"C nıo • 

törlü l:li!rlikilı<-rıirı ta ~y iki altında 
· <_:<'kılm<'<l' güç oıian pıyıad~ k cı,-. 
vetlerinı öncedoo. gcr:Vc sıcvket. 

mck vıe mc !örlü kıt' ri~ İngı. 
!"z IGaa"fU?\;ö!U O\ \a~•~k V1)]• U 

tu\mu~tur. 

1 

• 

m aj\a gayret ediyor . Eğer İ'llgili21. 
Jerin, Siırbe görJ\?ziJı~ saiül yo • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Maaş ve 
Ücretler 

T evziata Cuma günü 
başlanması emir geldi 

Bnyranun :ıo~ ı.onunJ. r& · tlbıa:ıı ve 
ark:ıs deın rta. Yıl b· , ın ı n gelmesi 
dolnyısiyle n1eınurl3 11n İkincikiınun 

(Devam ı 3 üncü Sahifede) 
. ---o---

KURTULUŞ 
vlıpuru geldi 
Yımanistana dördüncü parti g·. 

oa ırı.ıd<lo.kri.n i giı tÜX!'n Kuı tuluş 
vapuru dün geoe lımanımıza gel. 
mi.ş: ir. Bııgiirıt~ ;)n it;.barcn TüTk 
'l icarc: I:tankası nı11 yükli•)<>ecğıı 
nohut, !ası.>l}ıa gibı maddeleri al. 
ınağ~ b:Mılamektadn-. 

• 

Vi§i, 23 (A.A.) - Lcningrad 
cephesindeki Alman ordusu ku. 
m andanlanndan General Von 
Ru.msted (\rduya bİl' emri yevmi 
neşrederek s ıhhi s.;bcplerden do. 
layı vaz:fcdm çekildiğini bild iı·. 

miştir . -----
Mareşal 

Brauchisch 'in 
• m es aı ı 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman or. 
duları Buşkumandanlığından çe. 
kil~n Mareşal Bra ııch'tsch ordu. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Cumhur Reisi
mizin Mebusla
ra çay ziyafeti 

ilk 
• 

ziyafet bu ak
şam bafhyor 

Ankara, 2:l {Teleion1J) - Cumhur
rejsi İ mıet i ntnıü tara t'ı naan her sene 
meb'uslarıın ru ı•erHnıekte o1an çay 
ı..i:yafC'tlerlnı.?- bu akşaın baııslanacakbr. 
~!eb'uslnrınnz, alfal:ıe sırasiyle davet 
edilrr t"k: tcclir. Hn aitşnın Soyadları A. 
ve B. ile b .. şı~·anlar Çankaya kötkü. 
nı• gidece-klerdir 

• 
~ - J 

G<>n()~ııı Rommf-1 oırdu uııtt bır 

nnhJ nnıh.; -ebesindcıı knrtao· • 

, ________________________________ J 

E<iımekaphia ot.uran Mehmet 16-

mLııh? biı- c;vcuk evvelk &i.Jn teuha 
bir s:ı.alte evde anne~ı .._\yşenhı W.e
ri:n~ hüıcuın ~erek eliru ayağını bağ

ıarn,;;ı boynı.ın<l"'Xi bir knr oıllmla par
n'.ağıııdaki yüzuğü aJrnı.ştıı·. Mehmet 
b ı.a ı dan sonra dolabın k iHdini de ~ 
raı·ak üç y muk çalmıştı r , B lmJ;:ı rı 

üç yüz elll linıya r~taıken yaka~ 

JTUŞ ve dün mahkec .. eye verilerek 
tevk:iııf ohınmu~tur. 

Bu pire olma
sa gerek 

Nizamett"n Naz:f 
Dört gündür bekliyorum, bir d il

zel1en çıksın diye. F~ıiuoa varan 
mı olmadı, nedir?. EH kalem ıu ... 
tarlarımızdon blrl bu i(ıi üzerine 
alır.alt istemed i. Halbuki bu öyle 
göze batan bir hata ki görmek ıçin 
derin göriiflü göze Vf' dtıızeltmek 
için yOk>ek bügi:ye ilıti)<aç ıa yok. 

Ne yapabın? İş bize dcı,iiyor. 
Bu yorgımlu#a J<etlanacap. 

Aı:ıadolu Ajanoı, Va.şinetondan 
mı , Lon<IM<lan mı, neredense bir 
telgraf alır.11, bize 1111 biçimde 
sun<lu: 

•Lehistanda bir tifo sal. 
gını başlaıruştır. Bu salgının 
doğu Avrupasını ve Balkan. 
lıırı sarmasından kOl'kulabi. 
li r. Yahudilerin lıe.nnmıya 
zorlandıkları y ttlerde.. çı. 

kan pirelerin mikropları 

A•nıpayı tehdit etmekte. 
dir., 

Pirenm saçaC'iiğı mikrop ve ti
fo? 

Bu lddJayı garip bulmak için bn 
m tehassısJrt htad•na lüzum var 
m dır? 

Yoktur tabii. Besbelli ki buıada 
pi·e y;ınhşhl<la <lıi1> in yerlfl ı al-

Göm leğinin kolunu e~. mrğin 
iç iı < unutmuıı olu•ak!. 
Aksaro..yda ) "u Lfpa~.ıda l!'lsar s

mi.fl<l~ Lirin!.."'\ fır n ... plş rftuli 
anı n,tlan biı· ekıTt'" ıl ıç1ntle11 --her· 
h alde harnurk5.r 1'1 c. f ..ı gel~ u-
nutmuş o 3ca.ğı c'l kclu 
parç:ı.sı çıkm tır! be 0rıi:.·r bunun u
zer!ııe fırKl sahi.Cune e ı l!ra p:u·a ce. 
z.ası venr-iftır• 

m~ ve tito dn •tifU 
kullanılınlf . 

n yer 11.le 

Kışın bu :UneUi g ı 'erme!' p~ 
re. i:l•TIL.c ·ı t ht ~ u, yeğc-ıı:ı. 

tat:n-clk ve dayısı k , l ne.lcll" hlr
likte (okt.:ı.ı b zi te ı niş \e bir 
yı <' .,.in )lj t • Şı .c!a. l' }'ID 

bı k beşe,·e t:lltıı lıg n. ı; >k-
ıullııruc pıçı olan ,. 1t , U.. go.. 
cu't Yapzrııyn v:trr~ knri'aı· cu 
tı.. t:niu yas.ama \'e iir- ·"UC-

sine de yarıy:tn kuz ı W:?rilcrl. 
d, .lcmeıru.< yağ ı mlnt<ı ılar 
V<• trrden, kı den derilcşm.i .. cibı,.. 
seler .ıl dik ~ yerle bt. m cJeb ır 
m"~'t1kun klarır . • 

Şiddetı art.on b.r harp lns:ıı nE
sillcrini eksilttikçe bu 1ncnı b ır 
m.. ... hltik ürer ,.e yorgıınluk. , ~l':f. 
bak ımsızlık insnn ı·ücudilnu 3 ı!)
ratt1kça ~rt, inıısanı öldürec<'k k ·d
rete ulBf l'I'. 

Harp ll2Ad>kco, büyük J ı n 
toplulukh:ırmın tpmiz:en~ !nk .. 
ları azahr ve b·.ı iırklının ,\ ~· 
m&.sı, b iT C,-Qk tecrübeler le " ~ı 
ıılmıştır ki tiltis .salgınını c.ır' va 
çıkarır. 

* B u lı arbiın başlamt:sından e-v\el 
büyük ınlı;ctıerln biribirlcrırı1; ı;::ı:
gı.n hastal:klann mik oplarııı 
lıyacaklarından rok bahscd le . 
t i. Fakat b e1 nedens2 -belle e 
aynı silahı ctuş.ına.nın da ku 
bileceğinden kork~rak- blıt u~ 
milletler bu koı-nıınç unbn 
taı:;mı kullan:ıın~d;lar. Fakat hlJV 
le g!derse kullan.rula 1.nQ ıc unı 

U '~ıyacnk, büyük fel.5kct e n .. 
nden geı • cntac le • 

ıeh;sı od bel "" L · 06 J b ıc. 
' et :ı. !:k tktbercı~ı gibı g rn ek 

u .JtUn ür B1uıu y:ırırı veba .. 
!lln el •.er i"-.. kol ı anın • dJ) 
ettiğin; duya •· k liJyl'et et: .. en~ 
,jyiz 
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HALK FiLOZOFU 
•• ÜN 

Ko1abrdn Ciat mürai •. be ,.e 
iaşe ı.~kıi;,ıı yokıur. I~. bele. 
diy .. I re ı. lı3 o<. Koza beledi. 
yelerlnln fc.ali}i'l h.adro .. u \ e 
b hHireti ınalılın. 

i» ı., k~zahr \ ~r kı, bir~ >k 
'il~Ft nıtrk"l"riııd<·n d•lııA 

,. ı.. lıur.l.rlli \"I' t'raret mer. 
.ke7.idir, ı:u ,::ibi yerlt'rd·~~ ııu.. 
fus kesafeti do fa1iadır. 

Alı~veri~ dffliğimiz giinliıt 

en nazik lıadl"·~•İııi, bu gibi 
nıerkezde, ba~ıbo~ bırakanıayır.. 

Vat:ında~lnr, ik..yrlcidir. H. 
atlrr üzcr!ndc niı:ımı \'C hikiın 

• lıiçb'.r ,..,,,mi kuvı.ct •·e makam 
hutnnınıyan bu gibi ka7.alarda, 
ilılik:ırın nasıl rlal bııdak Ear. 
d:#1ını dil~iin<"hilir:z. 

ltiı:t<'t fiat nıliraFahe i~Jerini 

EVZUU 
;?EŞAT FEYZi 

fır. F~t ın rak~tLe ini Ü;ınci 
d rcccı! bir \•azifo teLAk.ki c. 
dect:k \.·c bu ınc\ zula u~ra~. 
nıak i<:jıı kafi 'l&Jnan \'O en~rji 

bulamıyacakt.ır. 
GiinUn en mühjm ate\ ıuu 

,·ah•nda tarın ~in\ \'C mai. 
ş<'tidir l".ı lıadi,,.,~·i tiili bir i~ 
adıi"'1enıı·yiı. Yurdun birçoi· 
kiiselerinde, hayat pahalılığı 

İst•nbuldan aşkındır. Bazı mın. 
takalarda ban mad<!ok-.r ;lok 
edilmekte ,.o buhınaınoınak.. 
tadır. Çabucak tNtgUt olmayı 
cöz r.!aıı ve her fıı·~alı ~ a1nu: 
kendi nı"nfoatlerinc il.-t eden 
hİrfal<u" düzenboılar, ,·atan.. 
da~ların kar~ılaştıklo.ı-ı ınii ,kil. 
!atı lıiiyük bir \•irdın~1,Jılda 
~yic ve 
ler. 

bu gihi kazalarrla, htı.LJ. rnc-ınur.. Bu gibil<'rİn knfa;.,ıııı cııaek, 
la1'a bir iln\e ,·n·ıifo ol.ırok artık Tiirkİ)e<fo, bulanık suda 
\"C.r:urk •t\liı doğru d~ğildir. O ballk avlamanın ınıkan!>17. ol.. 
mr.m •rt·n i~i ba:;ııırlan a~nıt~ duğıınu anlabnak Jdımdır. 

,..,,--~====== ' l 
r.;;m;;;;;;--;;;ı';:;J Belg~addaki De· , 

';iİ~ELimi~ 

Tll'AL..'\IU 

Eira ~İ~l Ic.-r;uiıı tcna l\:ap u1~1n. 

dan ~ik..i} t til'r de'\ zuu OOe r Ji.cn, 
rah ~i. lcrh•:ien de ~ika;·etlcr 
b~~ladı. Ral<ı ~i~derini d • ıııaıılar 
yckluğu yii'fitndcn, liliğıt ve tahta 

ile kapatıyo. hr. Tirbu~onlar, ne 
k;\ğ ıt, ne dt: t«Lhı tıpaları açmı. 

yur. 

miryolu Heyeti
miz döndü 

Tr<n nakliyatı için 
Bulgarlarla bir 

anlaşma yapıldı 
ı\vrupa ılP r..:ıJ:.!iyat etr4fu1da 

gt .... ...,ş r: (.., > 1-"''Y' ık Uı{_.. Be!. 
gı11da g.tm·~ olan D ·det D~ır. ' 
yc,ıları 1!mum M.idür Mua\'i-n, 
f°'lal Z·r ·.r!: ·~ •e H ı-cl< R ·; 
! .. v' .... F <:> ıt a..: • 'i' •· r· ..... vr.
m_;! ' .,. ..>pre:.lc Ank.ır.ıya g.t. 
"" lerdır. 

Nn·1.,~:. Üruver,.tdcr:nde:ı birhı.. 
~e. u: t ~hlAk profesörü. bir ''ı.n, kilT

su. unc!:-- ders V<'rn:ektedir Sın:! ka
laon; 1 .. t:r. llf' ~ d.k .. ~ \:e Üt\ i:e 
pro!....,önl d!r.liyor. ll'J' 'Jtnda. .apı 
S.Çll,.>~ur. İçeriye, ,ık bir ka ı n gl!'i.
yor. !{en.üz ~5 yaşlarJndadır. S:1 r:y:ın, 

uzun bo:ylu, g!Ue! poıllln olın bir 
kad:n. 

tlzt.•r.ııdr. ıı hal' t.·ı:n: ........ d n blr si
yah .l.Urk r:ı:nto \Sriır_ Ka<!.n, ders .. 
hnne.,ye gtrdiltten so::.r1, t!yatro sah
nesinde soyun:ı:1 oir artt.st g:.b:, g;t~ 
yet tist.,ıı~ \'<!' bÜ)'ı b r so&~ k :ı-

'iılık'a, ır.:ıut•1 . ..'.: c-~~arLyvr. A~lı.ıı-
cl.uı, ,_;:'.>};: ÜlCC bir !~lC!tli pijan~ ile, 
ger~~ kadın, son:l nt.~ l>tr ınuz. 1;ibi, 
.ılonun Ol1.:ıı;ında kJlıyor_ Proft~ör 

..ier"irı! kcsn~!yc n".e~t ~· kn!mı.ş'' Ta
b:!, butü.ıı talt·be~:n dlkka'°" genç 
k:ı.d!n ü1er'nrle ton!a:-ı ş1.ır. 

t~: 1 _ı. 1 
• al: ~ı, CJO ,,.: t!c ı - D,uı..ı *':c ol L::'.. L.,, .,ey " ,)1. 

karşı i<t aıtan f(€_yorlttrrtı , J{nrıtio.- ı b-e.ı.\ k~MJ;11e ,. ... n,.·or: hcıu -'ln·,al.l be· 
run er ·tas 1 11:1 1ta~ıl:.ı,;t.l:ır ..• ııcrhJl- ni Liı...ıyor. ır.aliı..aı. ya ... U'.r tauetl.ir . .. 
de, Mp-'>i,_ b.ıriblrlerinı tatıl,Yorlard~ k.I, , -- Okunıak, yazmak ne 6h.."1n1c"! 
hep.')ı lıt:-ıhu·Lıı.ln elini sıktılar Jçle- - Ne :ılenı.de o1acak":'. L:.-;eyi b:.tır ... 
r' .. ::~dcn hır t..ınesi, l.ıoylıı bos!v. gw.- dl D..ı.a1. u;:C diye, yil.ruJ..Clt tab .. lle-
tcr ,..H, •• yJ.ı t.:cı.!En zu.' .• ıld:g:n l gJ- Lılr ~ ~·\·:ı am v ... riı.n d-edı!t, Ünhcr-
re e etldukça p alt idi. OMüıc lt.;' lif- sitr7e vermedi:". B·lsLutun !JoJ &'"Z~P 
ne· , ona hU....,11et g&teriyorlardı. hayt.zlı!a. da al~şmasln d~ye, rnarye-
Ka;şıl~tıkları !kt zatt\n b'.rf, 0..;..ylu ye ,.erteşt1cdi.k~ 
oo~.:u, gt>stE'r~t zata, - Ji;ıt. .• İ.şt~ o m<·'i~'e ... Jte!e ına-

- :ll~t·t~.; bey, d~' .. Af'.y~tlt-:ı;::ı-z: liye_ S.:r ltı.re, t.ıt>ii. ytyip ı-<:ıı:t!si. 
ir~:.ıell;ıh~. &t«hdunı bey r~c ;.Jenı-ie- glyi~p kuşanınil.ll e·•den... Ondan 
ler'! o ·t...-yor!ar nu?. ronrJ, alduU para, o yaşt:t o.~· ge!!ç 

iı.;ln t'aT.i..:t ... Tabii, par.ıso..11, bu hı.:::-.-ı.ı.sBu sualle, bu zat, :nü!~Uş be.. 
t3 .sarfeci~k. Onun ıc:'n. e\.•"'f!.ı n~t:-7Lırı tam b:ı.ınte;.!ne dokunrru;şht g.ali-
reurlyettcn alr:1 ... Sonra d:ı, her haJ>a ... :,1..;felt'ş bcy . .n (') o zaıı,aı>:...ı k..-ı ... 
ün'., her hareketlnl kontrol altında 

dar tr;_ttrbt'~ Plar:. ~·ehr-e ıı dPği... bulur.durun. DaL:rıi ınt::;.ıl~abe ile, bir 
.ş!p D!oı,dııılh- .. K:!~ları çat:.ldı... Pek: 

iki &lyds. o ~\lemh·r~ unut;11r. _,.,ylp !ıiddetU bir hald11, 
lçip ı;el~L.· ?ıla:,allc.h, h!çlı~ı- ..;eyi l-::al-

- Evc•t. okayor... Dedi. Anasi;r~ rruız .. 
be.rıim Cllu:nrza ... B!rak şu mende- _ .:\ b:r cı; -, Gf'n de Uyi<'.' ; ır lif 
bu; o..:!an~... Konu~ac.11ı:: i..ı.1;,;;.ı ~r7 .ı;;;y!üyo:-su.n k . Yi:-ır,i tıe:t Y•l;.nda 
yor;. rr-•ı". _.,__., k da '· Profe:;ör bağtr;yor: c-r:f: ben zen.:v .e oyup uv)':'::l!-

P.e-riki1 bu ' in ark.:ısını bırak .. !:- rr.a ,sa~am ya... Eaeptl.r, t.u\·alo!'.e 
- Ç:k, çık git lıura&n!... yordu .• ı· .. ..-.ı • :{urC'a'<ulı d 
GPrr kadın d.ı..;'ı.a t1 ııa ka!n~;yor, gideı:~en de arhs.:ııncıan g.Jecek c-

.. - F..!c'1d ..... nrr~tlr. Bh-ıı:zı: _ı·~kL.'l- ,.,ı·• ~a· B r'"" \"•I1••'cuı:l H· rev anto:nrnu sth>at!(' t;iyiyor, Ye dexs- ""W' 1:· .!T' .J ... ı "" · ·'" · · -
lıt., ta k1-:. --:: ta va~a. hoş gO;,rncU... !-•,.._. ~ ...... :. ,..,., h L haneden ç1k:p id:yor- ,.-,,. ., .. ,.._ - J .. 

Bit de, o y.J<uraıja. .A.('n neler ya- ı· ,.ıı.. ....,nık S·'•ı ı s·nı·r••ndiğl Il·_ı h d.!3c k ~tın .kulata, dc!'hal " ...... ı ,;.... .,.. · n · ~""' • 
!'--ı.r 1 • 1•• I-!ele <öv?e lıır du,Ur..e!irr. . J u·· .... ·. ....,,. k!"n re·•ge gl"' 1·-·r.den dcyı.;lm~. bL:.•Un N""'·york hal>Cr"dar .-. ......,. " .J Y ,_u .. ;..r. ... ... . • -·~· · 

olmuştur. fş gazeteleri'.' kadar akset- - Du.."lU!].kl, !<I.ms~.fnk!ne ben- de bP:tiydi. 
n· -tir. Ga.zelecf!c:.· ne dı..;;.'Su~l.ır".'. :zerr.ttı:, liı1srev Beıyc~...!;ın. S~ze ~~J.- - Allah l>ı·l~su:.:. \ ('ri.n.~ bırak, ne 
Derh.ıl genç ki.Z.ı t'r::ıyı,p buluyorlar. '.?.:r.3..."n kt, • 0.:)rsen!'!, şöyle bir, haya- hall va.rsa g3r iln .. Çf'1~n.~ dP 1-.:er.di 
'\'e kene sine sorı.ıyor!sr; ~! ner . i..tfl<l;en ylkılr.eak. Yurür- çeJ.:ece~~ ~.Jıb{'rir.::P de-, kend~ g~~re-

- Ne--fen bn h:ıreket 1 ıaptın.ız... ken ü..ı.zlerl tıtrıyor. 11.:UK, dan·.?a:ıdı. rek. nı>y .. nıe htlHıı! deyip yürildiı. 
o. şu ce\'abı ve!'!yor· çay..ırda ... S.ı\"arelerde, kokteyl par· Kat":ı';rlaki :ı.;tk mahk<'tne !tap •. :ııdan 
_ n~ L:;..ıtı, prr•i'-~or, deı--~nd~'T bir t~ertl~. J:~uJ. bilmem ncre~erdc dt.>- iı;'eri daJdı. 

·k· ı ı ı l laşıyol" .. B:zi:n z:ırrıanımızda bnyle F~·kat, lıu f'~\!Jah l>el!t .:nl \'tTSL"'l~• ahlaki lıah:ıin tc-tkı 1n ya~ar tc. n.. tn.-
ritr..lar if"lo, on~;lt". şı:uı--·x., bir 6Ürü.... $'-!1' er yo~:l ;d, bileyim daha nere· deyi.Jind~ h:le, blr lı.ılıa iCn~~.t.., b:ı-
C'.ir, svzü.aü S-:lr!cln. . ueı •. Lu c:1zn- !erde dvJa,.:,·ı•:-. U:ı mcrha?11c·t; sczıliror u. ~e-si bariz 

al "' ı ··-r.. - Bw.'Jn kabahati bu ın•ı, t1ı.ufe-t- b:.r h yt>-Cania ~ıt:iyor \'C ,,Jıien do ... ı' leyi ô ·yı.ınca Lıu lı.o:ı:c pro e;suıu.::e 1 
bir ders "·ermı)'e lcQrar \"e.rd.un \'e t!j Beye. ... l.:'ndc', l:..:yordu! • ! 
blıdiğin'ı harekelı yaptd. Ş.:r.dl, =============================== 
ra.aatun. 

.\rnl'rıka .. g:ııeteleıi :ı.ı fızla iz3 ... 
hal '\"'er!"i·yo•lar. Ne yo klu profe
sC:rl.n b•ı cilml~:r! arl&f 1 c• 1.edif,! 
nekta.ııoı ...ın. .n:yı ve -üp~e;·e l.1;yı.!t~ 

t r. p,1::1ı. bir g .. • ka<l111ın. b·.: !:.a:e-
1 etlr.1cn, yahut tn, diğer bir t...~i..riC". 
b snylrnn astnJ.1n V!z-1~ profe-:Wrün 
de lezzet d ;..·duğU !1k.ir cdlterne..Y, 

Beyoğlunda bir aşk faciası
nın muhakemesine başlandı 

İzmirden getirilen SUAt 
vapuru da Haliçte itle -

yecd< eski 4 vapur 
•--- tanıir olundu..---

Denizyolları İdaıx :;t tar:> f u1-!.aıo. 
.İı:n:Lrd g. t. 1ıtl:rn ve b'"' •arıı.lık 
Eli~ ükacla • Yürükiili pt:ıj < \<"<l 

Heybc:.:ad:ı ":..rsı.ııda .şt,,111,t"ll Su. 
at V"J>UIUllWl Haliç haıt.ır"1 la'ı· 
sis olı.·ıı.nınsı kararlaştrr:ı'.. . tı:r. 
M..:zkür •a-ı».ırun Uıikap:ın• köp • 
rüsünd<n gıeçeb:Lnc ·ıı:; ten:.nen 
bacası k:9.1l~:ln·ı.~. ~-<·riın • 
d~~ ~abr·"·dı, t..la ·3~ d.ıa }~.tpıh~ıt~ .. 
tu. 

\"dl-'-' \C' .. C ha.ı Kuprü • K.a • 
s: . ;>«~a • Fer.er • Haskciy ı:-a -
Stnda &efcr .}'u;p3c:.:ıktır. 

Di.Ç"Crr ld'l'afl~n <:ski Haf.iç \'a· 
P'-'•·:;ır:ııcı:ın 4 t;ıı1'C•: d~ Dcı>..Z)'GL 
lar: :clar.,,:,.,.:0 cs3slı ·bir >ekıide 
tam.r olu.nma.h.'1a-rllriar. Bun~ar 
da bir haft<ıya !<oı.J.u ;lli::(oÜ. 
•~·rdfr. 

--- --<1r-----

Hukuk F akiilteıi talebe 
cemiyeti kuruldu 

: \'ı r.-...t\ · t kn•ı. f...rk.ü!~; -
· • • le t• <.'· n ·t!crf ~ k...t... 

rli. • .ını'.151 l"ıı. ..,.,·. ar • ..ır .. ı .;.!·::-.-:n 
oiun:ı.1_ı 1(tC'c .. :. 11 ı• ..-cı o' lt'ait ku. 
ru!an Hu...ltu1< I'ilKü.lt J. Ta!'be 
Cerriyet: Rtts'.ıi'.~'ne D1ı,-en·t Hıfzı 
'Tt·mür !r<:i·lırı'ş \'e &d'are l )'Cli 

~lk tcp; ... .-..nt~~:nı y;i.pın•·stır llu tn-:>-
Jaı:tıda b~sın. gi;:-i \#C tal ~0c .;ş • 
:<'ı'' •1::: ·ın Ü·(~ k,,~!·nilı(• •ı~···~:ı..ı:,_"l c:~un. 
rııt:")tı·r. Ccrr.:y-t t ı.lk ı.::. o.!.1rak 
t~t-rs ll-Oti~rını bast:~·ıp ta~\.•lıo!ere 
Ul"t:.7 bi.r f tZc sat.mo~~ kcı:ar 

Kuzguncuk çöp iskelesi 
tamir olunacak 

Kczg:.r:n.."'Uk çöp iskı:-1-e~ Be!e.. 
diye taııaf:nd:ın t'saslı S''."'Xtte ta
mir olunacaktır. Ru kndar muhtrTİ ,-ar, hergün 

g0> .. ıd,,de bir La ka ihtira bcra. 
tın:n dt• ndildiğini olrnyoru2. Ne 
oI•ır, hu rnuhtcri:l.'rdcn hirl de 
) eni bir şi~ tıpası Jcat ct""C! 

~,furahhn~lar.l"' z Bulgar dr. 
m ry•ıl ırı.c silk"\le kı:"Şılıklı 
~~ • ~ .. C'rı.nın di.lz('nt"; l:onu .• 
t!ltası, teknJc işler ve tar'.fcler et. 
rafında ııciiıakcrclcr yapır:ı.Jar \'e f 
b'r ~nl •• şm.;R \'ara:ışlardır öıı an.ı 

R. SABiT 
================! 

KARABÜK I 

Maktul genç kadının 8 yaşındaki kızı; 
annesinin Beyoğlu birahanelericıde 

tanıştığı erkekleri ev"ne getirdiğini söyledi! 
BABERJ.EB 

AD: .ARIN' 

İSUILl.Rİ 

i\I .. ~ğer, Pa')ifik dcniziudo. ismi .. 
ni b<lıncdiğ1nıiı 11-1' ktda, çok ada 
valUU:-t':'. SiınJi, , ·akhle n1cktep. 
te, coiraf», nın hu bah intl ... "tl na.. 
sıl imtihan •·ercbildiğinıiıi korku 
ile dii~ünüyorum. 

l'ı.ak Sark har 1 ıi, hir~oğ\unu .. 
zun cnğr~r, n bahjindcki cchnleti. 
ııt oıtaya !.ordıL' 

SİXE.\lt\ 

Y!LDI7J.:\Il1 

1\falflm, Anıeı-i1canın sin~•~'a sa. 
na~i merkezini Pasifik sahille
rindt"dir. l~İ\O)etlere gijre, San 
1-'r.ın islo civarına kadar, Japon 
ta) yare!cri geliyorları:ıı'! 

,'\ı-tık, Aıncrik:ın :..,iuC".aıa :rıld1z. 

lanı •• ı, hakiki yıJd,,larııun ııarla. 
)·ı1l p rJarn::ttl gınt şu gihılcr(lc 

görıncli! 

AHMET RAUF 

Müsamereler talimatnamesi! 
Çocu.k E's rgeme K~rnmu 

:n ~z ve ,ııbeJ.c.ıi t a! .uan 
~!ll1 l).ı· yıl ;çer:s:11<10 Kur..ıma 

'\"21' l:ıı. t~1ı";
0

r.ti ıraksadiloe \"'1lit -
yet rr. z· 7 ~., ~rnda .. ·'ıt.:r:ı 
şd... r~.' l:? mw a r. ve.t'lır.1ş 
\'"e r.":•P.'f "'ct:':ı 1.f-09 -r.a ·.İı.a;;ı...!at 

elde olumr:t;;şl.,r. 
Ha'b.,1'<1 yapW"l ll«r ~tın ve 

i'e bı gô -l~ <1 .. lo c<l 1 
... n bu hası. 

l..tt >~l~f.ınu sarfcd·~ €TJ~k ve 
n:asr:ıfı -k:ıırı;ılayamıyacn :< kndar 
aı: olduğu göTübıüştür. 

B umm ÜZ'-)ri ne Kur..:.,, n~r kez 
:!ıe;·eta rnÜ9'1."ııorekı< dalın fay -
cı,,-.!ı kılır.ak ·c;:u lı:r ı.,fuar.,•e. 

ler t:ıli~>alnaınes.ı, h:r-'ldmrııya 
karar \~nn:.,bır. 

-·----11-

j .in öir yurd İnfa olunuyor 
K ~ "'P:. ı 

d. n ım h:ıllc::mde 
r, Mt ' d. 

s·111.r~ ~IO'ka • 
~ Mna• r r. ,d •.ügu tanı • 

fınc!.uı !akir talebdcr ~\'ı:>ı bir 
~· <ı t .~a -0luırı.m:ıs1 ka.rar ştr -
r• m' •ır. İc:ıbed~ dsti'n• ilk f.aa.. 

} ·.r-:! br.; 1 ı' ' r. 

·-~ 

Muhasebecilik imtihanı 

Orman Umu~ Mutl rlu2ı. •.e 
.rnc • .,,...,t olun ( \~ı t ot"ll'\:..n ·<.::r•t .. 
~ ı•: el;;. r ç r b cı 
d t1mak Lucre l '~ yu':ı.,c.k 
.. c 1't ;v ınczw ' ·: ur-"""""nda bır 
"':isabaka :m ' m :ıç m ır. 
\r"-.. , c ·k ol.an ay ·k ücret 170 
ı.r d r imt han 6 'ı.ftr. .l ri 
c,. gümi ~t 14 ık aa ..ılu • 
rıJt:~ktır. ıııı--ac:;at , · Jd '"'" a~ ni 
g~., ;ı &ğ·~--r.:e kadJ-rd,c 

ıra .uprulcrin tamiıi bı!'ıiden 
sı)llra ba).yacak dr '1irycl faali. 
yetinin t::ınz:~;ne yarıyacaıct:r. 

Zam gören gemiciler 
ve bir tefrik l 

Şlrl:trı :ı:.a;..ıye ıı!Jresi ın<>cli. 

S'.l1Ce ucı Jared- ça!,, ·m ge:nicile.. 
rUl · -rl tler•rc .ayciiJ. uç • en ltra 
orasında bi.r zam yapılmıştır. Fa. 
kat kaplanlarla biletçi, g!şe me. 
mum g.bi elP"r.anlar bu •aır.dar • 

bari~ t•rak:Jm ~!ardır. lfalbuki 
bu em<·kl<ır rr.cn.urlann lcfrık e. 
dilrr:clcri doi;<ruolme.dığır.da•: İda.. 
renin kaplanlarla dtt;er eleman. 
15:-a da bır :n:kt.ır zan: yapma,: ü.. 
mitle bcklenmı.-ktcdir. 

Posta kamycnile 
çarpışma 

Şoför Ar r ıda. indek! 2871 
pliıkaiı otomobil To-.:koparandan 
Me-şrutiyet caddesine gelirken ar. 
ka ist kametten gelen Be•·oı:ıu 
. postanesine a:t 319 ·pilakalı kam. 
yonla çarpt!i1Tlışlardır. Müsademe 

· ş:d'dt'tlı olma), her Uti araba da 
.n.ülı.m surl'tLc hasara u..ı..ramış • 
g,da .nsanca zayiat yoktur. 

Ônümüzdeki ay nilıayetinden 
itibaren geçmiyecek liralar 

Üzer;nde 100 ·kuru..~ ibares! ya. 
zılı olan g\;müş bir liralıkiar ö. 
nümür.dcki ayın 31 incL günü ak. 
şam11nda:1 i~·bc.rc11 ıe~~·yccek 
tir. 

Naf11e gayret ı . 
Uzun 7. n, cayıeı edUerck, Ü&.kü-

dar tranı ·ay rı..1ın \' z'yet.. p: rlak 
göst r ·'V'fyc f"a 1.ışıl1ı. R:ı.port.:ır :..:..n. 
... l\ cd.ır·. 'J "~!falciye!lerden. k&r
lardan, g' ı kre tok miı.l en b1h edil. 
di. • k t, h k 1k.at cçıkJ, Cu -::r: n
Vd.Sıa:, u&v k. ı sa:tla la iyi !da.re 
ec 'em ~ r, l ~a. ~d rtt"'rec-cde fn:ı-·-

1 • y-'lr b rı> ~ -· lyeth. r tap-
ln.yord11. 

Bu kıarrnin Dele<: yrye del~ f, ve 
i tanuı.I tı:' ·'·oy:a-ı ile blrl:kıc da. 
re c l ı c her '1Ni • e ı •;or-

1 'du. 
'f'~k:ıt, ~1 ~ .sc:~,n \'C hak, geç te 

olı-a tııhakk..ıt r.ti. Bu Jare k<ndl 
b~o::ır.a gay !:.!ıridir ,. z: 1vetl iy~ de.. 
ğ.Ir ~. Bulun bunlar c .. lAt \ ... Cs· 
!:t.l :::ı.. lr .. :'"'.lvaylD.:uun Bele-.~:y .. ye 
deı· k:ır rla:!:"lkh. Ş: "'· 11ozzır!&..:ar 
görWr.yor. Get ka iı.r-..ı6.l bLr i:J tie
til m;?. 

BURHAN CEV A.l 

FABRİKASI 
49 memur ve 15 dak· 
tilo almak üzere bir 

imtihan açtı 

Karabük dcmır ve ~Lk fab • 
'l'ikalanna mulum~lıe, muha~re, 
t:nbar ve Zat i7lETi Müdürlük • 
lerl'lıc t'caret St'ı>'lislcrli.ı:ı.de \'a • 
hştırı ima k üzıere ~m tiih2.nıia. kırk 
dokt:ı: aı:;,t n'e-r.ı rla on beş add 
c!akUiio al!rır.ca.\lıT. 

l\lecnut'!:artn b'ır kısmına ba • 
nem 11~ .... l olardk 210 l.:raya ka.. 
dar avlık ücret vori~lrtir. O. 
tuz ~l'l'e de . }~ b..rem hal'Jcıi. 
o!mak ümre • 170 şer li.ra aylık 
ücret •·ccileookt.'r. 

D:ıl»Hol:ır-.ı .se e.ıaml ayl:k yüz 
yirmi ~:ra el) .. k ücr. t t srye o .. 
~unacaktır. 

Tal?p o~un~rın :~5 .)"aşını .trea. 
vüz evl'ememiış o: naları :c;,p et. 
mek~r. İmthan itr.n 14 kinu. 
nmıanı .....,ıqamına kadar Kal'abilk
te mi.'.{:~e MüdJrlılğüne veya. 
hut da Siimaı'ba~kın ,;elırlim.ı.z ve 
Ankara sul:X>:.ri:ıe , üracaat o • 
lunmaltd'-1'. 

Orta melıtep muallimlerinin 
terli liste•i hazırlanıyor 

Ankara 23 (T~ donla) - Tek· 
mil orta mektep!• ri.n muallim • ı 
lermdc.n mOOYJ'<"'n terfi müddd. 
krm. :kına! ctm;~ oo:ınlar için bir 
liste hazırl:;.nılmaktadır. 

(HALK SÜTUNU ) 1 
DERS VER:'IIEK İSTİYOR 

Fen Fakültesi ikinci sın\! Rl:roziye 
t:ı:ebesu:dcn bir Bay R!y!'.lziye _ Fi
;dk dersi \•erme!<. ist.yor İ9teitL!eri:J: 
Son Te-lz:-afta cR • r•.ımuz•_.."la müra... ı 
caatları rica olunur. 

/ş arayan genç 
Lise son smıt bitir.ne imtihanla_ 

rında I:ı:.i dersten ikmale " ış b r 
genç öglecı.~ı sonr '-ttrı çahşn- k J f". 

re bir ış :ır ., ak. ır. Ah.kadar ırt4 
Son Telgraf HJ.J.;: Sü~u~unda O. Y \r. 

rumuz rı;:ı ,r.,r ı.:' ları r' 1 o ur. ... r. 

1, arıyor 
'f h ltn\ L e t.::. .!' Urr l::ı;i<i y:.

zı, d :ı::t. o. oıttı d -eceı1c Frilro oı:c:ı 
bilirim. TeorJc. ı..., 1 ·11.1. mıhastiJ(?yc ı:ı
ina;rım. Saat 10,30 dan 12.30 a ka.. 

dar ola.rı zama:ı ha le. ~1-.::0n <loter 
S!JUt,e,.: inde ar. Q;r ilcre~e k n:ı:.t ede
rek hususi n1üe se C" \'e Y1-Zi.l4n~erde 
o - 10 sa.at çalı: .. Ut ı .. ·\rz.u cde-n .. 
:erin l(ıtle:ı &>n Te'~r ' lfalk Sütı;.

t"!!.L~:·" (lI, T. Ş.) :ı...n:· • rı ır.t'.:t. p .. 
:J. ::.1"!ı.;;.JC~;,ı~~Jr.i., 

Bundan ı:.;r müddc-t evve~ Be. 
yoğlunda, Kolyoncukullugunda 
bir evde bir facia cereyan et.. 
m!.j, FoL-na J;ı:!e ~dm.da h..ıJ!.! m~ 
rep O:r }:tadın, M'1Stafa adında bJ 
gı.:nçle odzsır.a. lr.apar..dığı sırada 

taba.rıca ile :.~ 1

anmış '"e Be- • 
yoğ}..ı ita>tarıcsinde de ölmüştü. 
Bu tıcada Must...ra da ytll'&lan • 
mq, t<n3\~ ro'diklım som'a nıt. 
ına Jale;i Mlemduh adında Lir.. 
s:!e m'1na,gôl."~t.e bı.tlıınduğu i:Ç.41 
kıızı.p öldt:rmek s-~ i.lönci A. 
ğı.r ceza m~hkıeme9ine ;-er~. 
dün d.:ı mu.ha.kıe~ ba.şlruı • 
m!:ıtı.r. 

'11wtafa 'lifaG'.csiıı.de, F'atm:ı Ja. 
ieyi ,;urn~a<l.ığmı, eslciden 1ren • 
dkcle ta:nışırkıen, ıbiiiıhare kötii 
yoh s.:ııpt.ığıru öğrenir öğ'rerur.ez 
alakasmı k:t.~t)[::...'>i, vak'a gecesi 
kadan •Lala. birahanesinde g::r. 
düğünü e\•'ıne beraberce gitt.k • 
!erir..:, Th maııın oday.ı g:.ru ıf • 
:nıez: 

- Sen >ba.;lta:mıı seviyra-.u.'1.. 
Bend~ artık bıktın! d"-ye üx.c- • 
r::ı.e yürüdüğünü w cel:fnd~k. j 
taba:nca :._:., ateş ett";ğ:n: söy~'.::;: 

.. l 1 ı:_. 1 
., :-- \ lı.rl! :~ :·u~tu:n).1: ~.ıı.ı·~~"l ı 

i:Jühı :.ıl:r. k :stoedım. L:ı:JJ n s:ıah l 
yiın€ paHadı \"e Fatma Jale \'U. 

"'__,, ____ - .. 

Cezalandırılan seyyar 
esnaflar 

--
Duıı yapılaın :.ontrolb-de E • 

!Tkl&nü kaw ·· ı dah~d.e j9 $..:j -

y.aır esn~f h:ıkkıı:da ceza '" ptı 
tu.tul,rtı.." a)rnoa traınvay~.1rJon. 

at:ıy"n 18 ıc:~'ıdPn de li.rer Ura 
;:oara ce7'ası alınmıştır. 

, 
• 

-· 

GÜNÜN 
Anılkloped~sı 

~ 

DERNE 

1 

İngl! '" "ıra!ır darı zop~d!:!ı!Jğ_ I 
b ..... illr ı: .ok" e, o:ı re~- ri. 'in Şark:.."l 
da k ~ ~e ll-"lg " .:!en sonra en 'nu
hil'T! L.nan \'e şehı:uir, 

D ... t e. e.ıı!<.l \'.'UA!!n rnuh:ırrır~crının 
ban. ett~ er~ Darn1s şehrın:n yer!...'1de 
b11l11 n.· • ırh r.·· chir 15 (""C:l asır
c!. bUy .'-: chen r:ı yc.t J·esl:ıt>br. şti. İ:; .. 1 

r·: y:ıdan 1 "'ret eden ::\l\.~iı.luıanla:-, 
Oe<:ı•C} ~ ~elm.sler '' tı.•, da yerle~. 
n;!şl.ıdl. 

c~-..ı aı .. 
L .: c 

;~:. 

İır. p:u alı1rı L.~.ı zanı.:ı.ı-.ın. 
J ı~' ye b·.gtı b:r kaza 

İklirr.1 nute l..ıJi: Kış me\•si.n!nde 
b I" azarr.1 hara.re! sıf!rın üstünde 14 
.e f"'e r \'az mr·\' ~erir: 1(' ! e aza-
.i >dere c:.·ı tec z e'11r"'-

i\I• .. l ı;oıt t;t. İlaıya Cüi<.:.;ne:i 
"'lUZ • cUc.l i~ , ... r "iltina ::.~r.~ ;st:r. 
Tal". .r! r'l!.ı.sta t 1tmıl 1ıalkın sa'.'o·!!"ı 
12 J.n :c:~t "la.a:" tec:b.~ oltını~ l'~t ... r. 
}"· :ı;: •, l;llal. •e l..ııA nü!~ rııillt.ar1 rf.t 
~ Je tez~y .. t. etmi~t~r. 

ruıau! .• d€m.".ştıix. 

Btmd<m so'>ra Fa•ma. Ja.ır,n:n 
8 ys.ş. nda.kı kızı Yük.><-1 • .ha o. 
mrak din)(;nnı.-ş' r. Çoc:.ık """""'" 
,sb n ;;az.lıwlarda t~r~tı~ı crkak.. 
l~i sık Sik e-\·Jne ~~·tırdiğ"n , l\ius. 

tafa ·'.le oda;·a kap.~mr kaı:r.ır~"Tıaz 
hb:rn~ sesi i•1üerek ~ıya kc..ş. 
tuğunu Ye annesini yara!ı g·l:'dü. 
ğür.ü oöyk:l'.:~fü. 

Diğ;er şaMt Edct se, Fat.r.anın 
ar!~:tdJ':'.1. ruduğnr.u, \"ü'tU·~t:cr vu .. 
rulmaz kend!sik lıast.ıneye git. 
~ini, Fatma Jalenin hıa,:;lnıı~de: 

•- K<mdi kendime yar,lan. 
<Lm!• docl',;cn!, pohs bu ;f~yi 
z.:opta geçcrn:.ek isteyinc~. bir 
d?ktor"'1: 

- Lüzunnı yok, i! dl ;!:ıi an • 
raıt.~· ll'. 

:·; et'.ıcede muhal:err.e &ger şa.. 
hitlerin celbi için başka bir güne 
:kalmı:ıtır. 

, 
ViLAYET U• BELEDiYE: 
* Dahiliye \"ek.h F:ıi;;: ttz'rak 

dl!n bir r:ıtlı.i1et \·H.:l;-ct...._~ rt\ı!«,;ul 
o.rr. ~ ,-~ l;şqm A11,~ · ya. .;!t r. .t r. 

+ F:.ıt rıiüra!~ab~ Kon1i.syonH dl.h 

\"i!.:i,rette toptar.ar1k bıı!,ı:•:rıı 25 kt::. j 
ruş narh koymuşb.1r, 

MAAı'?/F, UNIVERSf[E: 
+ tstenbul Akş.a.ın l(~z: San'at 0-

ktıla ı!üLJr:.i ~r~:ıa, Gao::an~ep 
i'\:tz Fn tit~ü !\Iild..ırlü_ğit:ıe t!} !..-ı o
tunmu.ştu:-. 

..... ürt,u..'.tul vjr~tırt'nlert~len hu
susi nı-ekteıılerc u\udü:r o~anlar. nı.ü
zakerc E9atlerinden i.rtisrıa edil
mişlerdir. 
+ Ö~!'eımea 01a'11:ırına ik~ sene.. 

lik: dersin bir senede :krrııl cdi:c-
ceği ;;·ıyialar1 dogru cle~t.tır. 

TiCARET va SANAYi: * St.a.:1d0:ırd Oil Kuır.p11n;.-asının 
tsltenderiyede bulunan pelro~ ben
zbı gibi stoklarından mühim bir k.ı.s· 
mı memle~:.e~imiT..e ge-t~rileceklir. * .'\!tın l!atleı-1 yi.:k11clrnektecHr. 
DUtı. bir :ı't:n ::833 !-;:· rc,ı 1 :tn ı:dll'Tl.,;;
t:r .. 

.._ __ . - . 

EDEBİ ROMAN No. 27 ı 

Çıldıran K adln ı 
P14a hiç etrafına 'bakmıyor, 

ba.l<rr.ıyor, ocp..'!:lcrden biran ön. 
ce kurtuiabilmcK [çin atını dör·t 
nala sürüyor, şiperd~n "'pere, 
!1er.de~te!l 1ıendt .. ğe atlaytp -ge. 
ç:, er. 

En son siP<ore girdi. Uzun, miin. 
1ıan11eri korkunç meçlnıllc"e doğ-
1'U w:anan dar bir siper. Derin • 
den in.ltilcr!e karışık uğultular, 
vaveylalar, feryatlar geliyor. A. 
tının basıp atladığı yerler hep 
ölü, yaralı şehit dolu. Kıymadan, 
titremeden, hepsıni çiğneyip ge.. 
ç;>"r Koştu, ko~tu. YaYeyla ku. 
!aklarının dibmde çınlamağ3, fer. 
yat kalbin·n içinde inlE.'meğe, 

iı>:Hi \'e l!ğcıltu. beyninde rüz • 
ga,.ianmağa b~lat!~. ı\~.!:,, bozul. 
J~. b l dü~dü: 

- Dur, Dur! .. 
D:_ en bir hayk:r ;:a sars::dL: 
- Dur .. dur! .. Kım,Jcianma ya.. 

knl nı ! .. 
Ş'" -!,ın, al k alık ba~t1 1 karşı • 

sın<la: Parm..ığı ıeti'.:te, boy bos 
y r.ııdC', ,c-'ı"'u.ct, Ci.lrldct, v~kar, 
!lcybet ve r.:ımu; \;n .. >Jli bir kah
ra.rr.:an \·ar .. Gözlrr:nd~n kt\' !cıın. 
lar f15k1rı~·or. 

Şa~ır·-11. yapaca ~tnı bı!me • 
dıon .:,·~~: lır emır ~<~laklarında. 
gUr11..d~: 

- Top:.:l{:n ı:--:C'uk~.:ı.:' ... 
Sağına, soluna •baiGndı, b:ra-z 

H\·el atının çiiiney;µ geçtl;ii ce. 
oetler hep b:rdcn ayak'anm<; ko
şuyorlar. Bir dakikada sıperin b;i 

Ya.zan: ETEM İZZET BENiCE 1 

ın1ah.1er o!c.i.u, bütiin ,. .. ·hıt. ... rc can, I 
yaralılara ta-kat r,ccJı. i!ep,: Y"
ralarını gösteriyorlar, yurr.ı'Uk 
sallıyor, atının etrafında çevır • 
di:<leri da'.reyi d;;ha ~'Ok sık• vor, 
b!rbir!eriııl, ;;ık~tırryorlardı. Gök. 
!ere yük,:;clen bir tazallüm a\·a • 
zesi bütün sahayı inleti.ror, inil
tilerin ak.~i siper selierımle ya • 
rılıp çatlı~vrJu. Hop;;.nin yüzün. 
den, göz1er 1nden derin bir kıin, 

gayız \'e ~iddet okunuyordu. Hiç 
biri öldüğüne ve yaralandığına 
razı değil. Birib;rinin ·b~ı fü;tün• 
den yumruk saJlıyaıı., hayk:ran. 
!ar arasından seçlebilen bazı ha.. 
yaietler de var. Bunlar: Paşan!n 
bir sanıyelik ff1\• 0 rnnına, bir emir 
,.e 'kuma.ı:.dasına, kcy!f ve hevesi. 
ne kurban giden, Jmr;;ur.a diz • 
dirılen kendi tabanc.ısile öldü .. _ 
!en 'llrçck ncıfcrler, zabitler. Şım
di hE·psi kendine intikam saati • 
nin bu saat oldui:unu ihtar ed:i.. 
yf:1r, p:.ramp:.rça ed·'cek.crTni ~id;. 

d-etli ·bir ·hlsle ifado cdıyorlar. 
- Haydi t.oplaşın çocuklar .. 
Emr;ni veren kahrn.man yapılı 

.::sker en öne atıldı. Atın gemin· 
den tuttu. Belki yi-rmi dakiıka 

sôyledı. Sert ser!, k•:a kısa söy. 
lüyor, Jd kellmeden bir cilmle 
yapıyor. Keskin bir hatiıp. Hele, 
son d1mlelerj bütün dillerde ga. 
yı.zlı gayızlı d-0laı:;tı: , 
•- Hep ~ ~e. birkaç başa kur, 

ban oldUık. Kiıh de-1 ce 'Q r <rrırin:Z, 
JD:.\J:r.ı \"3:r) 

fJçıu karşısında 
dörtler 

Yazan: Ahmet ~ülı:rü ESMF..1' 
Japonya il<? Amerikrının da 1>ar • 

be g•tn.eler·yh>, artık bütüıı:ı. bil. 
yük dev:.Ctk:r, muvazene l<:cf.e • 
ı.inde yeTlorini aınuş bulunuyor• 
J.ar. Almanya. İtalya ve Japony~ 
lıu kıe-feıiın bıır göltindc, Bı~tan • 
ya. B:rk.-r;k Anıenka, Sovyetb!r 
B;rı:g: •.-e Çı:n de kE'fcun ö'.d..d 
gözii:ıd<>dslcr. Bü> W< dadel o • 
l:ıı'ak bu harbe k:m~ilccek du.ıı. 
ya yüzünde başka h:r kuvvet kal· 
madığırııa göre, t•ite.r :V(('.r ·!ı t, n 
g<:Jeb,:.Cc<'k rr oh1Cık.Jr- n b.~· rr lİ· 
do 11all qJ oi·ır3Z5a, n1üc .. 11!ce!-.,;, M • 
i'L:tLn iki g0züı1d h'": l;u. kLLV\'{~1. • 

lcr a~-~1,na hlıh~sar edıec<--k cto • 
mcldıi r. Mihveır.n .!\Ier'i.!ı 'lf: ~n ·'t ı.Ş
kı.rtm ıya çalliJıp çalı.şmı)":T~a,::ı "· 
}"ice h .. "11m.~ l: ~ b.=" r, h r 
ha!G.;, ,.,:ı':d:.:k, M ı' hlıc:- ı. nı< · 

dahaieİ<c. ;iı1.lmaı. b < ı .. rnfa lı•· 
rakıiab:l:r. Dcm't'k iti l\.!rc;m•ra, 
Japcny-a ve İtal)a. İr.., ltt> -·. i\. 
;1 t' ! a, Rıı.-;ya \"f' <:.';! l' • kar ~ ~ 

.aşır. ld<1d..rlar En l:asıı b1r he -
sap, i!~i ta.rıf :ır '-i.'" J:k~ k1ıvvc • 
tin n'shE' ·,J.~;;.ıı d rh:.1 r.. · rt • 
mek!,•d'ir. f'Jrı:on)W.n S kı;:l\ 

doksan milyon l'Ufosu \-aırd;t\ 
Jn.por . .ı ~Jıı.n nü 1 USl' Ci'..3 o liayıyı · 
gcçn1-:z, İtalyan nttiusı~ ·'"· kı.ı.k 
milyon kı.dard!f fh h;ı!dıe M111 • 

\·er devic-t: ~t ·:ı rüfus:orı ıkı. 

yüz m.i;{onurı ~,..nd' dem.,kt:r. 
ı'\::r.:ı:':f'l hl:gun ı\\ rt.)'J kı~

1

i!Sl • 

:an b ~yiik .O.r :~. :rue.:ı hak·,.. r. 
Japcı.~y,ı da Ma"W'W}' } ı '~ Ç • 
nin bir kısmı.nı :.şgal altını s' • 
rmstır. Yardımcı km.-w:t ol':ı..--o.c 

bı:.~lan da .Mlh>"Cr'C kawcak olur. 
f'..,k ~\1...,..a...,:o"~ Japon)"a ve lta.! .. 
)Jr z~ •·n :,,_ ı.·,.,.lc; i"Ç' :·-ÜZ nı.l • 
yon ':adOT ııüfus <''ctuJ\1ı giiriilür. 

Bir de ötıc 4a l"'a gl';: at.:L'rn: 
Y~~nız Brit.J.n d. Irr:-r.ara,.or.1 U• 
nun n .. lfl:5U dört yuz cılJ rrl'i'y .
dur D"na d>i'rt 'ı m.lyıın Ctaıli, 
1IC ,.liz n . .1)01., Rtrs ve y·ii~l <ıtuz 

mı·Yon rla Amert.;ka!ı kal!.ılac..-:\k 

oiu;sa, dö~lerin nüfusu .cır ıri • 
yar yiiz ııel<.son ;r.ilyona çıkma.k • 
tadır. H~.\:ikat .;•Jdur ld Mlihvt~r 

dit;r.>..'l'n}~r~nı:ı ellcr'rrit:·k! k \~ • 
v~l k:ıynağı bu rakanıfa da i,:rre 
,fade ıcdll~:nektıedtr. Çü:nk.iı c • 
nup ve orta Amcr~l<ıasın:n ı uz 
m:~\'r)r.U ve ~!\.fr·'; ııtn yi.!tl cll'i 
rr. ~"· r. u da 4' aj 1 ~ u k.:ı.rı dörtle .. 
r;.n · e:r.r.:ncle hcılunl!yor. T .. ı:ıd 
kavr.~h b-a.k•~ınd.dn \

0 

türdı...~ ı... 
ki· de dı:ıha •büyıık ı~s~l\<~ dürt· 

J'('<l'..n c:ondc buh.nuyor. 
1 - Fakat h~ şeyden öıoc~, 

1w!.i-hv~rc:lc.rin lıer li:r.'., d:.;mokrot 
komün.st cephe}: U-.~kriJ eden 
d~vlefl<:ı<'n her b .- nO<!ll C.:ı"ıa 
i)1İ hazırhklıdır. Almıan;;-:ı. !tal • 
ya '~ Ja.pocy.ı , '*''~-' l;t:.t-ri 
ha.ııı ıt~ ha.zırianımşhtri•r fr. • 

g:..tor~ \'C AnX'rika :se ' =rlı k • 

s:.ı: bulL •. makt.adırl:::r . 
2 - Dl'ıno1krat .. korr ;:..,~ç;t cer· 

hEIDin b:r z.1fı da t:rr:.umı s~rnt.~ • 
jık durumundadır. M~hsrc ·· nlı~ 
ı~!c-ri bu mc·ml'f'lv~:Ucrt'Jlm u1.afr .. 
ta-dır. 

3 - Üçüncü b:r noktı:ı ol:ıl"S.k . 
Mdw(,,·ciler ara>m.:la c? il,!11 • .ı 
O!r tes3JlÜ1 ve :şb::l1ı.iğ varJ.tr. 
A~n~.arıya ·ı:e İtalya, r1.:smcn axı • 
d:rmtm:ı;<.cr,..c da i.ı<~ hale k • 
mulanhktarını lli l'k.;t ırr~"'iı .RrC l'. 

Avrı.rpa:!ak! fi[Jıv-cr lruv\·~tkıı. 

Atmaı. Gru>el Km mayının t:Q.aıe:ıl 
altındadır. 

Dörtler'.tn ortaklıgın<l·a.n bah • 
scci!lcUgi zama.n. her.sn :henüı 
tahakkuk ~1mom:s bir proje l':. 
tluğu unululınamah<iır. Grr~• 
her döl't <le\'ld <le üç i\!

0

h\'ctr u.\'• 

JctiT.ıi kıar~ılaı•Lnda dü:;ınan t':a • 
Tiak göriiyorlar. Fakat .~ ort.::' • 
lığı adı veri!lerı meS<le !J=dart 
daha ·:•eri gıtmlş değıilcf'-1' . .'\ntJ• 
~ı:;yor kc <löı1ılcr ş.'ll<İI! .bu ··ı~:>ı;i 
mesele iiııeı1'no1<d·:r1'cr. Fı;,. bur.il 
te.n'•n cckrl"-'1' \'e d)cr:; 11':- bıı :. 
nan zt:ng.n ka~"r.-:ıkJL?TCJ.t..n '" f t • 

d~ ede,•.!-k h:o'P gayret::cr:r.ı' ;ı • 

kiıliıtlar.<lırırlar:ıa, bu mülh · kuv· 
vetle~ kar~ıs.ında pek c· a ;ca ,;ı • 
c~.k o~n M·1ı\-erı C'Zmek dii 1 -r 
~cm lir ır.e~ı.ıle hile lcsk e ı. 
İşte uörllieı'in if.r.di yapmayı d•;, 
şü.ndüğil ve M'ı.'ıwnr. de mu 
olmak isrediğ'. L., budur. 

Hatk yaı~ımile Tiink g"nt;o 
liğinı .kıanat!andırtna.k vaz·• 
feaiıfaı çerçe\'esı.ıU. L!fcn. Ie
terek köııırü bir havacı' : " 
bütün mevzulaTıM kucao• • 
lıyan bir çalrşma p15nına rl 
koym~ olan Ha,·a Kur:•·: ı 
Kurbım bay:rummla b:ltiıtl 
vatan<la.;;larnan kuvvetli b'.r 
aliıka ', :.ıemck-1e,l.ir - - . 
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a:=========:' IHitler Akdeniz·/ 
de hare~t.ete ge·1 

HARP VAZIYET/ 
( ı lr.c1 s .. h.lteden Dt-\ am) 

!u u kıl' t.ı.,.oıu GJ a i!'t lds-i 
5 :nci ne •örlil !f, :ITı ltiınen, 

Mihv"r <H-d lln r.c'at ·o. u 
kuvveti~ kap3'tam=. Genemi 
R(' ·!T'..eıl <"<:k~!m ,>e tntl\'ôfLsk 0-

1.ac-a:<tır. İcabeck r<ıc ters oophc ile 
blr taaı<ru.z ) apa k !h.ıta edil • 
~!<~tc-n kttttu'tmnğa ıf$.1liş:t.c: .. khr. 
Ani a-ıhı(onı?.:l göre i\l '· ,,_,. Ol'dU .. 
su bir :mha ml!iı.ırebt· :mı n kı.ır. 
hıima!< ve kuvve*'1-ıJ'l.n ıbüyti'k 
kıM'lilc ,-ekfLrr.-ı::·k hnkJnmt he. 
ııü:: loı \ betmemişt.lr. ~ inci 
Hinctl: t.ilm n! c<nııp:.ın B"1;:a • 
z:ye ct-.ı.ha önce ı~ k,nf.j ol.saydı, 
İng'..l!iz.lıerin taarruzu daha tesirli 
ofabibdı. 

5kıbetr artrk an~t.?r. Bu • 
giliı~ en ınüh'm J pon ha • 
ı-ekeli F. . · :~fa :mnda garü1' 
me;::tecl.r. Ltll7.0ll aıİ:lS!ıuh Ja • 
ponl:ı.r şımald . \"e cenuptan 
n1(1I'keze doS'I'tt • -ımck' d•r • 
lrr. M.-rıu!a iiS5 ''U'!l 240 k.lo .et. 
re :. 1'"....L.nd a LJ:"\g3 •• :en ;,ÔTı:\ -;n. 
df.ki !:ölg<:)'le yer."-cJc.n asikcr ÇI • 

k.:m <'Jrd r. Bu k-u<vwtm 80.100 
!>:n t~~ı c-!du<<ıı !.1'mlrı ~d. rr"k. 
1"d'ir. J<ı.;>on nakltye ııcmi.!.e.ıt r ""· 
ınosa adast:e Ltr?OJl ve MiQ, :l:ar.ruı 
.ıd.:ı.':an .arns-.ııda 12-4.""er t:ış:rr.cık 
ii:lere mc<kik de t;uyo~lar· O S\l • 

l,mia A~r.ikıan 1'a;'<! ve <! n"Z: 

kuvvetk:nn<n ced:ıeml !i giirul • 
mü •or Bıı \":IZiyPt!ıe Mzr de. 
nı:z .ü.,sür.iin ~ HMg.KCID{:'.uır: "ı. 

kıbctbe uğraması muhtcmdd.r. 
!\.arada \"e d<'!ll•dc rn •İı<.m {"n 
<:ıkar:ııa h<N'k tleı'. o..bett.e mu • 
\~affa~ olur. 

i.11U ya.ZU>Ul nıeu..~c· .............. ~ .... 
Ajanın bü:tenlerlndea almım,~\ırl 

Telhis eden: A. ŞEKiB 
İranla inı;Hte e ve Sov) etler 

s,_!iği ara.ıurla ireıalanan yem 
Hlıfak muahedesı fr~ıı Y.<X.ı:;:r.c 
\"Crilmiitir. Bu mua'. deye göre
iı.g:ıterc ve Rusya İr3,,ıa :st:khi. 
I: .... ~, toprak bU.tünh.i~üuc ri,;(ye:t j 
\'(' .;ay~ı g<).)t rcc.-ckle:·dir. \ti.itte.. 
fıkkr İranı fıh\'~• 'n taarruzt:n.. I dan Jmruyııc:ık" r, İran d:ı, bütün 
\·us:talarl:.ı 4b;rJigi ;·•paC<'h »e \ 
a>hl'Ii kun-ı.tkriııi İmi' n <laiıili ı 
en:-ı.yetlnl• &) :rae<ı.ktır 

r.1ÜTTEFİKLER ARASii'< DA 
TEK KO'\!UTANL!K 

Amerikan ı:azetcicrı, Bay Ruz_ 
vı:tt'in müttefiki<..- Başl..-umandım. 
Jıı;ına tayin edibr.e~i fıkrıni git
tikc;c ileri sün.lyor!ar. !Wb·cre 
karşı harp halinde bulur:an me~ .. 
leketkr arasuıda lıir hareket bır. 
··iii »~ gctırınek füıere Bay 
R:.tz\·clL11n :hzarı \.c!:t. .. bbU.sl<:rc .; ... 
rişmiş bulundu~u •Beyaz Ev.den 
haber vcrı!m!.!. tedır. 

At. ıı bcJ:ır t. Şark Cf11l~·s'.nin 
mzrkez 1:.'C"J m:nde Alm • .ı kıt'.ı -
taı ın matla muka\~~...?!:t r - .. 
ce5':tlde Sovyellı:r•n r'it:...ı"'..: t 
nllcuml:ı.rın· "k!m k. lJoğınt b..L 
di ·ı.oı:kted::r. 

So\·yet tt'bıiğ.rce göı"(', Rus kıt

~laı ı bÜllın ooplıedc Al nı:r \:·rla 
~.>rpı~m~lardır. Almarııiarın faz. 
la k•Hn,~t~ tuttu!.!= M.Uoy-n • 
rv~t:ıv•ç :01"'.aınL~Jll<k So\')'\:t or-1 
dusu .ınuda!t- J.ı.r rulo-Ok:\ ... r..etie 

arasında tek komutan • 
lık - Karadeni:ı:de bir 
ticaret vapurumuz batı· 
rılacakmışl Libya 
cephesindeki hıı.rekiı.t -
Uzakdoğuda vaziyet. 

1'eıt. arası.nd.a dağılma a:l.i.:m~ 
bel.i.r:m;~r. '\E!J>vtt p!)·:a<k kuv • 
\·e:tl;(-r..n.:n, •kamyor:!.a.na bı:r#1i!T'H • 
rr:ı:., ol ·u;:ıı h;dde Blnıgıt>li ocnıu • 
bur.da g'C-rI t:.-sek:ka· ~'1.erı« .. "'.(n g-ö -
rühn< s .• G<:n.eı·a! nu.nm.el.':11 B,_,. 
ga?-t ı.muııırraı müdafoo:>ı ·•<;:n Al. 
lıı-a.n µ:}"arl:..~~:n? ıWa ctı'! r nl. 
;,"etlr.d,· obıadıg: : gö.-~.rın<:kt-e -
&r. İn!'l'l'ı-l<ır 6 >ı:n 1ta:y~1 ,.'! 4 
bm .'\:m= e:ı:ri alm191:ıniır. 

UZ.\KDOGUDA VkZITET 

Jıı1>Pn !etili{, n~ gör~. J:.:pM • 
b· fö,1.g.Kcav,;'l"' J "''kil! ~yş 
l' ~t.ılarun ıeller r:c gE"ı . .ı·ır. {lex • 
dr. S·~~ ınttlHı.l'C !eri d::,~a.m 

e•ır.~ktetlir. Şcıh·r lıilfiil Jap:m • 
!ar ~n ı.: .. ı;d.; dir. H OJ"'-4{ .. Ko:ng sa • 

"e:r de <l~Il'.".rE bull.l!Itan İngi:.. 
l·z harp gt""tn: :er '·ırr.amite ~m. 
l<T lÇJ'.C 3lır.rr.:.;t T. Ewüar ted· 
ı ~ t ı''l· p ~d'ln-ıekteJ'.ır. 
J~pım krt'a~: .. dan m-':ckkqı 

:i.T.f'-''"\ e- ·ı t k~~r bü sabah do • 
!Ya.ı1rr-ı..:L.rn hımayes:ncte Lu7.on a. 
~~-' •n muhtelif maıha.lie.rincfe 

)'e•" ~ ,, ç:k ..rm.ı har<>lretleı-i ;-ap .. 
·m:..;.llli'Cl'.r. Pa..:f·k ha:rhirt n b* 
! . >: ~ ·' lxr. Tzopcn dı:-nız kuv. 
\.~ .. l ,.-. ( 1 torp:do muh.r:b;, 1 ma. 
y .n tara~.ı gcım!,-1, 5 de:r.tz.trtı \'e 

Japonlar 24 sa ... 
atteHongKong 
da ilerliyemedi ! 

Çunltiııg, 23 (A.A.) - Çin hü. 
kUmet merkezind~ bulur.an İngi. 
ili: askeri h!.'y'eti Hong.Kong gar. 
nizonu i!c mütemadiyen telsizle 
tc:ııas halindedir. Hey'et son yir. 
.mi dört saat içende Japonlar:n hiç 
bir terakki kaydetmediklerini bil. 
dirmi.şt!r. 

---cıt----

Bir lngiliz tayyare 
gemisi batırıldı 
Be.rhn 23 (A-A.) - Atbnttkl.e 

b1r tngıl:iz tayyare gcml:ıinin ba • 
·tıı" ması 'ha!okmda s:ılahiyetla:r bir 
ır.mba<lan şu bcyanıatta bul•ınul. 
ınaktachr: ı 

Yiizbaşt B:.g.a1k'ın kumandasm. 
da bulunı:ı.n derti.za ltı tarafından a. 
trlan. üç tarp!l tayyare gemisine 
:sabet e~tir. Ckmi taarruzdan 
·bi-raz sonra ba~ıtJr. _.....,...__ 

İki Alman kruvazörü 
yaralandı 

!:.o..r~:J ... ,·n. , .A.ma.n rr.u:> .. 
l;ıhkcm IT'CYk ~ u t i• :'oo ,-e 
Alrr.-:::ıÜ:i'"l pıi.j ,JrtrrJ · ~ ımn :ü-

, n '1 ")=e) kaylrelm0ştir. 1 krtı. 

Loudr:ı, 23 (A.A.) - İngiliı: 
tayyareleri 18 İlkiıknunda Brest' 
de Scbarnhorst ve Gneisenau ge. 
milerinin resimlerini çeolonişleT. 
dir. Çekileo fotoğraflard<1n Alman 
saffıharp kruvazörlerine ağır çap. 
ta bombalar i..abet l'ttiği anlaşıl. 
maktadır. Bu iki gemi yanyana 
kuru b8\·uzda dıınuaktadırlar. 

~--

r 1
r '7lmtış!ur. ~'1ookO\an11n cenuıp 

>a"ısır ela Almaru .- yaxnd:m ta • 
r. p cd:l!!:,kt ·:r Eu biiL"!!eu b!ır 

gür.ı-e 100 ıti)y 60.Pl ~1;,.11m•ştır. 

, r. 'hr yolu.o 1 bChassa ş:;d • 
d~>t • tı.'T mı.il :ırcb~ CJel'<}"'a.n. edt. 
yar. 

H,\nE.5AL VOHOŞiLOF ŞARK 
OTIDUSU 13AŞKtr..!ANDA!llI 

OLMUŞ 

\·:ı:ıôr '"" 1 ınay n taraır"''\ gt;n1":5i 
.r. <t...r..ı • u'1"3..rn.tştı.r. 

~.!ut-fl<. · b' ;·o:'C göre, Ifo:1g. 
Kımg'dak! İng' ız mü.;temkke 
\~at · cc r ıNii!lnr·)\; ı ... ~d~T ı·az:_ 
f ~;j: "OO.;.·ır.·d·1 kala ~1:P1 b·!d.:r • 

..... ' · · kı • ' • ·d r ·m-9"·"· .ır:g.LZ t a:<a:r .. mu a .:ılya 
c:h~v:.ı.m ıed.tvur. 

BAŞKU!\Iı\. "DA:-. lÜTLER'İN 
İLK FAlıLİYETi 

Hıı.1.e:-':n şimdıye k<•dıar gö:ül. ı 
menııış <n!S]j:~te ibayük a:ıkeri 

lnı\'>~ topla.mJ.:m tc:rr. n ::.:ak. 

nerneye hatadan 
atılan makarnalar ı 

Kahire, 23 (A.A. I - Dernedeılı:i 1 
İngiliz knnetleri nrzdinde bulu. 
nan Rö). ter ajanstn1n hu~usi mu
habiri bildiriyor: 

Mahalli T"?htr"krde dol"'1'111 orr 
ı}f.ıya güre :MJ.I'Ş'! V o.roS".ı'..of 

U::akJarlıı:ııi So~-yet ordı.ı=nun 
Bas'aımanda:n'.:ğrna. ·ta)'iın cdli • 
ın".,tir. Bu l~bor :eyyüt etd.ği 
t:ıık · rde, !\far '31e Uzak?k or
o.u:.ıunu Qa t-crw"; etm-eık \ a;2.:fd 

1 
~ad-..! oni'ı Başku1Ya.nda·nh~:n1 
~le a dığ •e bu :tAO..lrla mu.ha • 

1 
:<:' .:;ı st'i sathası:ıı.a yakla~ • 
ıra.k~a olduğu Bnr1lıld'e re~metı i söy!ı.n...c.,~·kteciır. K:.sa bir xaman 

5 büyiik Almaıı nakliye tayya. 
resi planüı lcı·le birlikto Derne ha
va m"ydanında duran 57 tayyare.. 
nin enkan ara•ında bıılunmııkta 

idi. Bu "ııkaz arasında B:ı.rdia ve 
Halfaya"da buluruın i.\fih,·cr gar. 
nizonlarma ha"adan atılao pirinç 
ve makama dolu yü%ltıtte teneke 
de gfüiilmü~tür, 

c \ ..::' kıc< !: t i.r. 

KA::,\DENİZDE BiR TİCARET 
VAPURt:~roz 

BATIRILACAK.MIŞ! 

R nsca Zv-es~ta "aııete~ d.yor 
ki· u;mt'l «l.ı1:r h.."t!xrkrc göre 
nrtlrtllf7.~l ;, gür. ırck ·bir ü.,;['·r.cü 
'Tüt,.,, 1ı~rl. t \tapUl"IU., ır;ı.l. .. iy·et!i: 
bJ miyen ror da:i.zalt.ı ;ıra[ın • 

a11 hat;.rı'.:.ıcak \"C ·bu vepurun 

t:ıyfa,ı 1..-urtanhı~&ktrr. Çünkü i.. 
ç nd.' b\r:~aç .\lnı&n ajruıı 'bulu • 
1 c Jı .t '·e .ş-.ı.11-:t 04-ra.T.t kt.C" a_ .. ıla. 
cu-kl:r. U...od:r.:ı~ınm mü>rett.eb:ıtı 
rse S·.)V}X' •\;:lr.etl1>r'~'li tışıyacak

tı:.:. Ta kl i:ıu alçaklık son •• ı an 
So\"' ·tim- BLrli!:me )'İiklcsriebcl. 
-n. hte AlrnanL<rm v€rdikleri 
ı;.;ı: emer bucıu.r. Alı111L1 ajt"rı.1 a.rı 

btı 1'ilık gt.:ır ... ::.:r.;o1 ıdc 1.orpii:J:en .. 
~«ı lİl'CrLM Tüdrb_.,...; •le So»}-Ct. 
ı,T B:.rli~I .. rerasınd:tk: 'JT: ~~ .. 

be.• _ırbl f~ ~~gır. ~iJT:.Uj"OO"" .. 

!ar• 
LİBYA CEPHESiXuEKi 

HAREKAT 

M ':i\'l'r tcbUğk>ıiııl'c göre, B'.11. 
gaz• cebellnde mevUi mQ"rfyet. ' 
te n'~'ı:ıN!!:>eler cereyan edM"ken 
M•hvı:ır kıt'll'lanzıın yem hedef • 
lt.'re ogru mt~n'axam ylirüyü~ıi 
.ıı. ,ım ctmeic1e<:..r. l\Vlı\·cr kıt'a.. 
, .ı. cvv~ lıı:zı.rıa Jn plan muc:. ı 
bu.~ .... İ_nıg)fu tJ Ut.42 rı: r:tiı. l 
p··ı~ktf .. "ttf~'"'n t ["'~i kt .... , rn:I 
l:u larn:-a ;a reu .. fiak olmuş • l 
l;;l' r. 

l ·..hz t-cbt?g:ıııe guı·l, (";.:.r:<'!"'a! 

R· mel Deme .<:e l\Ielr!li ara • 
r. a i}]r d.·rına <lenı: ,i ::lEC; • 

.·l '"' ktır. lng hı: l:u\•\· leri 
::tün m\~i..::!t:. t ~ t r:d i.:.ıu-

' · nakta:l • Tak o;:ı ket, ~...r-
··t olmt•ş ve M .ı-,,-cr ku»>et • 

, ___ Bu Akşam 

soı-.ra B.ır Hiüer eı: >·""ıı n:~s;,: 
arkad.aşlarmda:n \P.:ıl ru fi.ren kara 
crdusu başına get•r;:ct'kt:.r. Ta • 
~Jruıu>: ı klahac-da, ri:ılh:ı büyük 
b~ kın·\10pA:l~ tekrar baş.!ıya'C'a • 
~;na B~r!incle h;ç :dmren;n ölİP. 
he.sı yoktur. 

Tramvay çarptı 
Kadıköyll.nden Bostancıya git.. 

.mekte olan 103 nuır.arnlı yat."'Ilan 

Mustafa idaresindeki tramuy, 
<:addeden g~n Artine çarparak 
yara1amı.ştı.r. Artin h:ıi.laneye kal. 
dırılmıştır. 

ELLE ÇORAP VE MAKİNE TRiKOT Aj iMALCİLERi 
KOOPERATİF ORTAKLARININ NAZARI DİKKATİNE 

1;: at \'eka!et..ni:ı 19 J, J~l :ar:ı.:nctc ~·e '1 '1000 y:.~;. tJ.•-:-ı',u! es:ısı:ıa göre 
orta?:l3rın .. :.z~ aldık :ı plik r..ı...1:..ıbi~ ... m'.lllC'riDL koo ld:rrJzc ge-!ir
r.-:ek T.ccbu. ·yı?'.ndC' ' ..ı.kla.rı~<lft:ı. her orW!t'..:nu yaparrta;.ı ç.1nbtn renkli ise 
k>r:C"' ına beyaz ;.'.)liktr.n. tiı:gi \"e trikotajctla: d:· a.,.;:lt t.'iıı.le l·yg·ın olı~'.a!~ 
,ortıy'.o gıd.1!tl g3•t.-:llen c.•tkel muelbince ~Vl~/941 tar'~U Çaıoan:lıa gil
na. numara sıraslyle lpll:;.C"r'n! almak iç-in kooper t..""L.:nlı:e g~l~e:leri r:.Ca 
olur.ur. 

Orta:.. .Numarası 

1 İlA 150 ye kndar 
150 > 300 7.e kad.r 
301 • ~50 ye k3d:ı: 
431 > 650 ye kadar 

Tar: hl 

H 1 1~ 911 
:!5, 1:! Jtı 
26/12/S~l 
2'111.1/941 

Bü:ün 'cvgilerc ycnidt>ll bay at verecek. .. 
Bütün giiniillere a)kı nı ıztırnbuıı tattıracak .. 

Günü 

Çarşamba 

Pcrşeınbe 

Cuma 
Cumartesi 

Hassas nağmclerilc bütün knlbleri b<lyiileyttek 

Senenin en büyük sinema hadisesi 
Şark nıusiki·,inin en biiyük zaferi 

ABDÜL VEHAB 'ı n 
en son san'at eseri 

MES'UT GÜNLER 
Türkçe sü,!ü - Arapça ~arkılı 

29 Kflnunue\"YC'! Pazartesi lıw1atinelerden il•bare:n 

SÜMER ve TAKSİM 
S.1' t"3lar.:'c:i• \"C ayni zamaı>da 

İZ IR'de TAYYARE Sinemasınd~ 

--=- ---~""::-·..;;:=--·· 

SA Sineması 

1 lsti,naco ve HOL.L \'WOOD'ıııı en giizcl yıhlı:1 ları \'C zarafı.:t krnlit:cleri. 

ANNE SHERİD.tA..N ve HELEN P ARRİSH 

KA 
fl:lcnPn \'C 

in şerefine o!arak 

AVAL KRALiÇESi 
em:;alsiı; gençlik ve sonSU% ne§'e ve :rhrct f 0 lr.ıini takdim ediyor. 

ı;e\·en sporcu gençlik... iltiyü'.: c;l:i fit; .. ·~. k;1~. rı. .. Kaııar altında dans ... 

k..:::::ıı••••••••••• Zlır.:u:...:ı.ll ~ı ve u:~~:ü (;(ın~ ~ n f:lrr..i 

Bu sabahki 
SOVYET 

harp tebliği 
r .. ~ndr.t, 23 (Rad70 7,15) - llo.& oa

baJ-1 l\!oskova.da ncşrejflcn Sovyet 
~b:iğ~; '.!;! İ!kk;'.Jnun günü ortlularL
lT'IZ bütJ.n c•·phe [ı('lyltnca harbetmiş
lertlfr K(tUnfr11

• Garb!nde ve Cenu
bu Gtıı bl..Jnde. Le:ıı~~·ad'ın baıı ceıp
helcrı-:ıdc dllş:nınla anudane çar .. 
pıımal~r otmu;tur. Bir çok yecler g&
ni ahonırşl~!'. Ayın yUınl birinde 4: 
Al1nan tay)·ar~i imha edi4n.iştic. ?ı.1'.a
loyan:ısl&•·otste Alman mevıi.Leri 
4 - 6 Kilom<f.re gerU,l.lğlıl.00 yanı.. 
mrit.:r. 

Atlantikte 14 Japon 
denizaltısı bahrıldı 
Va~ington, 23 (A.A.) -Bahri~-e 

N azırı Albay Knoks Aıırerikan 
deniz kuwetlerinin Atlantik'de 
en aşağı H düşman denizaltısı ba. 
tırmış veya hasara uğratmış oldu. 
i;<unu bHdirmiştir. 
Nazır Amerikan harp gemiler!. 

tün Pasiiik'de birçok Japon de. 
nizaltılar:na müessir hücumlarda 
bulunmuş e>lduklarını illve etmiş.. 
tir. Bu muhtemel kayıplarls ŞI. 
mali Atlantlk'de huküm suren 
~k fena ha\'u!ar bu bö:g Je son 
günlerde kafilelerin istifade ettik. 
!eri n:sbi emniyeti belki izah ooe. 
bilir. 

rıoıantUyada açlık 
Sto!.:!:ol!'1 23 (A.A.) - Suoınen 

Soc-ic.l demokratti l~ıru.ıdeki İs • 
\'"eÇ gaıU!tes; Hn ~hirl:eır!n<k hal. 
k ::~tk t-ehdtt ettiğin! yarzımılk. 
ta.dıır. G:::ı_ ~~ kr me:ml.clretlıı. gt -
dasızhğı rr.oeso-~<ni telkık e ıne1'-
tecLr!er. Ban gazotch:·r ,·~.aan:ık 
için 18.zını olan asgari m;kt.;rın 
son haddine geldiğir? yazmakta • 
dırlar. • 

Çörçil 
(1 ınci Sah:..feuen rıcv;,m) 

Dai!y Telegraph gazck~iııin diP
loınatik .muhabir! şöy:e diyor: 
Vaşingtnnda pek rı1ühim ·ka

rarlar verild!~i aşikard r. Mütte. 
flk!er hu kararların wr'atlc tat. 
bik.i içi:n Jil.zun gclcn m::ı.1.:incyi 

har.rlamaktadırbr. 
Daily Mail gazetesi ayni za:nan,. 

da ~fuskovada mühL"T, mfrı:~kcre. 
lerin cereyll!l ettiğini hiidirırı<>k. 

tedir. 
Daily E.·p:ess şöyle yaz:y-0r: 
Çörçil Japonların Pcarl Har. 

bour'a taarruz ettiklerini ö{:renir 
öğrenmez Ruzveit ile buluşmayı 
lüzumlu addetmiştir. 

Vaşinptonda resmi 
bir beyanname 

neşredildi 
Londra, 23 (AA.) - V ş'ngl<'nda 

a:l::ı.ğıdakl b y2r:narn CIKW"'!r. ~t. 

ingıltt-~ Thı.şvc:dli Reisi~"Dlıurla 
m~~erek harp ga,}·r~.t·ne n!üteal
Hk meseleler! g~rll~:nek uzcre Bitle;ik 
Arr~('"rfkaya ge!.rr iştir 

Çörçilin refıtkat'nde Lord Bea•.-er-
b:ook il~ bazı n:ü~ohaesıslar bulun· 
mal..--tadır. 

Çörçit Reislcunlo.unın ır.i!a!iridlr, 

Açıkta kalacak 
memurlar 

Ankara, :!J (Telefonla) - B<ığ. 
da) ı koruma vcxgi>inin kaldın!. 
ması hakkıudaki la~ iha i'ttedisin 
bugünkii içti.mama kalın; ~tır. Lii.. 
yihaya göre halen bu işte çalış. 
makta olan memurlar a~ı.kta ka. 
lac•l',ından 1 • 3 aylık arasında 
ikrami)e ,·erilerek aliıkaları kesL 
Jec..-ktir. 

Bir evin hamamı 
yandı 

Eyüpfc Bahariye mensucat fah. 
l"ikasl :,ahıbi İzzetın e•inin ha. 
rrı.amLnda b;.Junan tuzruhu şışe. 
le ı, si:.ndtırı.ilmeden atılan .;gara. 
dan p::ırlam~-::. bama.m ~ranııı~tır. 

HOŞA GİDECEK 
E. · MAKBUL HEDİYE 

R LC 

çebilecelt mi? 1 

{~ın •' ' ı.:n 'c·.am) 
mii)kÜIİllın bir kere dalıa tekel'. 
rür etruiyerc~iııi söylenıeyi lü. 
zumlu buTuyur vo ordunun yeni 
silahlarla, bol mal•eınc ile, ) oni 
birlik~rle tak\•i)·e olunacaguıı1 
yc..ni taarruz hnm1csinin muyaf. 
iakiycti için her türlii hazırlığın 
görüle<>e~ini bildiriyor \'C ünıit
shliğe düşülmemesi busustında 
kendi askerlik bayatını misal ola. 
rak ordusuna verlyor. 

Hitler'iu gündelik enıriniıı dün 
de işaret etıiğimlı gibi dil.kate 
şayan ayrı bir noktası da şudur. 
•- Cephenin garlıe doğru ko. 

nınması, Kirkenes'den itibaren 
İspanyol hududuna kadar tak\ iye 
edilecektir. Bu rcplıenin bugün 
biit:üu bir kıt'ayı ku.aklıyan ve 
Şimall A!rikaya kadar giden mu.. 
vasalalarını tanzim etmek husu.. 
sunda mevrut gli~lükleri başar. 

mak irap e-diyor, Bunda da mu.. 
vaffttk olarağıı. Öniiıuüzdeki ilk. 
baharda ş:uktaki düşmanın kal'i 
surette imhasına k3dar taarruz 
harbinin dı>rhal başlama<ını nıüm.. 
k:ün kılacak hazırlı.l.lara derhal te. 
şe!ıbü< edHmesi lazımdır. Daha 
ba~ka kat'i harp t.,.!birlerlnin tat. 
biki de yakındır.• 

Bu ciin\lel.,re hakiki ıuimı•ını 
,.e ifade ettil::i kn"dl hemencecik 
v6l'mek miimkün olıııamakla be
raber eğer delaleti tahmin ettiği. 
ıniz anlamda ise Alman Başku. 
mandam Rus cephe..indE> ilkba
lıanln rahat \"C başabaş dövii~ınek 
fırsatını kazanmak için şimdi o 
vaziyeti fiile çıkermıya matuf ha. 
zı hareketlere g~:nek niyetini 
güdiiyor, d<'mektir. Böd" bir ,a. 
ziyetle en başta İngillereden ken.. 
disine gelecek müstakbel tehlike. 
lerden kon•ıunak limmdır. Bıınu 
takiben de diin) aya :llih ·erce 'e. 
ribıek istenilen ~NÜ şeklin i~in. 
de Şiın.ıll Afr'l:aya ve Akdcnize 
ait ktsınıntn bnjar11tna .ını ya tat
bik sahasına kı>ymak, ya kolay. 
lnşlınnaya v"zeylemek ger<'ktlr. 
İngilizler Libyad~n !\fih\er kuv. 
vetlrriri tnmaın11e shkiip attıkla. 
n tokdirde Almnnyanın Akd~niz 
hikiJniyelin<- ait ,ıanı sııya diişe. 
cek ve lngilhkri" İl:ılyan sahil. 
lcdne ihraç ·apm:ık •urctile Av. 
nıpada açacaUarı cephe ta5a".• 
,-urunu önlem •k mti kül olacak. 
tı.r. Bu itil>ar)u lfille.-'in her türlü 
e:mir \'e kumand:ıyı cllne alma. 
sına belki bu ıı.•l<la ıizerinde eski 
Başkuınandanla fikir beraberli. 
ğlne erişelll1!miş olması da ayrı bir 
sebep te~kil etmiştir. Sicilyada, 
Yunan adalarında Alınan hava 
kuvntlcrinin biriktirildiğinden, 
Gt>1ı,..ra! Rommcl'iıı Bingaıiyi de 
terkedcrek TraLlu>ı;arp!e bir mii. 
dııfaa ynpaeai(ınılnn ha!ı,t'<liliyor. 

Belki de HitlCT 86ktri netite:.l ııe 
olursa ol~u:a slındi Sü \'C:Y~C', Fi .. 
listiuc, :\fJ!'>Ira, Lib)"a -shnaline ıı;;:id. • > 

detli bava ha•kınları yarmak •e 
Fransa)·ı, L"pan~·8Jt ~inıalı AfrL 
k:ıdaki müstemkl<cleriııi M!Jı.-er 
eruriııe ,-emıek bak.ıınmdau taz. 
};k etmek ve Akdenizde İngiliz 
donanıuasına ve üslerine a~ır ha.. 
va taarruzları hazırlamak istiyc. 
bilir. Ancak, bö) le bir teşebbüsün 
ne netice vereceğini \.'e hakikaten 
-doğudaki ilkbahar taarruzunu 
Hitleı·'in ;,ıediği . ckildc sağlayıp 
sağlıyamıyarağını bugünden ta. 
)'İn etıniyc imkin ohnadığt gibi 
Alman ordusunun biiylc hir tc. 
şebbiise sahip olup olaını) acağı 
da yine lıadis,.,Jerin doiiıı cephe. 
sinde ikti.!-ap cdecl'~i son yaziyct .. 
lerin ortaya çıknıa.,ına bağlıdır. 

F.TP•f f7ZET Bf.NICE 1 

Yeni bulgur narh.: 
25 kuruş 

Fiat Miir:ıknbe Koır, syonu, 
dün öğledı'n scıı:r:ı top', ""ll~ ve 
kiloslt otuz, otaı: 1.-c~ kur:ı,ıa satı. 

lan iyi c.ns bulgurun yirn:i beş 
kurı. tan • t lmasıra kacar ver. 
n:i'.:'~l.ı.· P:l i ; Ciatlcrin " son şekli 
hakkında Ticaret Vekil ğin• 1 crr
ri bek: nmc.ktcdir. Piricç bölge. 
lcrindl"ki fia !le.re cörc, v ekllliğin 
p;,;uç rıa ' nı biraz yükselt ·ecği 
t""'l. ..ıı vlur.nı:i.t:..... ır. 

Maaş ve tlcretıer 

2 - U a'.: loı"; ıJ.<l ... 
Hong-Kong bgı!.lz ti$U san 

günı...r:-n:: belki <le son saatler'.ıti 
ıgeç.lri:,-or. Mfrttd' klc."'e Ze1'" k;a. 

d.ir farJ.t-s:. kalrn~J~ u 1n •vk!in 
==~============~======================-== 

uz~~!!,~~!,,ı 1 
Libyada ınetıizter 

ll:Clice<le ~amamıle lr!ı.eri:n<: ola . \ 
rak ;nk'.;::ıf l'\rnektcd'.r. 

(1 ır.rı c;;ılı;ft>dc.n l1t•l'3.m) 

Sııga;ıur ~3 (A.A.) - Ş':ır.xti dın.

1
1 

lenm;,; \"e )''Cl".~!kn '.&1.:p '"" taıı • 
dm C'd:lmi.ş o13n İr.~Uiz km'V~t • 
1-eri ~ro !:; ne.ıh;-.. uzu.~' · , .. "711'.La ! .. 
poh"d;ı:n ~.ır.:ıli garb:ye c. >!;c" gi. 
<le:n yeni !'at Ü2'-1~nd~ J.ır:c:n'aria 
~oc~:.~n1at! fle.~!~rr .... !ttcO:.ı:' ·ı-, B~l 

İl.'1lpıı kıt'darı L'ııgaıi c va. 
rında E:abyur !>w.ı.,4 Je rit"ati 
örtme lıar he-ti y p:r.:;·,, çalı~r. ık. 
t.ad:r. Şimd. I3 ,t~nya :· t•, ! 1n 

B ngdzilic'l ~) h~lo •r!" ~ ft:. 
de bulu11u} "lr1ar 

---o - ~--

STALi 
} at Kuakı!; r..gs.:..r'uı et~ f:ndan 
do~aşmc;i~adır. 

(1 ine 5.hıle<t ·• k'Y tl 
• 

Ş" 1x>\.~ '""''l '1 ~' lur ~ı..;~·~ • lt:.. •• 
---0 - -

Mareşal Braacbisclı j 
Cl inci S hifrdl·n :u·v· .n) ı 

ya blr ved:ı m<'Saj, ;:·ıı:dcrır..~t.r. 

Bunda Jeniliyo~ :;ı: ı 

l ·K:ılb !:astalığ.ndaıı dol~yl •·a
zifemden ayrılmak lıusu~n<hki 

rican11 Fiıhr~· kabui c·tti \l! Ba;;. 
kumar.da«lıgı kendi.., ,leruhtC' c:y. 
le<li. S;zi id .. re dtı~ım 4 :er. 7ar. 
imda ordu zafe len zafc-rL· !<". t ·. 

dünyanın en büyü'.< ordusu olan 

Alman or<lu9U kat'! r ... hardıcler 1 

ka7.and•. Fakat l ... ::!;.ri "' ı.Jatıa 

çetin \'e d ha ön-em:. ~ıı!ıar~b~. 

ler ôniinü:rde bul~ntt) >r. llitl{' .. 
r.i.r.. kwn.uı.cl:ı.sı l'i~t'11tiJ. bu1l \r1 da 
kazanacc.ğ:ı.ıza emir.im .• 

ycı .. dak. sı.:ıı rr _ ~oeıc \.. 1k'.: n • 
da ga-zc:!clc-rın v .. · · '"' r· ır 
r ak"katc ta!11a .ıl-n n1u\·af:kt.r. 

Rus o•\hısu Alr' ı:: a · <. ' "" k· 
la ka:raını.ş. ~ .ı~'fC a.i.,t~· ;r ı:;n 

mul' "1 t.:ıd·se cenupta Von K" · .1 

l strat.ejlk rr.'l·vk:~er- e-lc gcçı~"ı .. 

mcs.J r. Ş: l· Mosk'>V3, Lcnın • 
~rad ,. K.ıfl·asyanın isi k':>:ı-.i \('. 
m· t -d 'mı.;• . 

Şt .n 1.- na A:n 
yont.·n \"'°Z ;--et ne di..~U:t M;nt wı~

!em:şt r Bana ka!ıırsa i'\apaiY< :! • 
dan dana \•ahım 
~·' .c, ..... u'~ \ r. yn:k.. 

t tur 
,__. ... ._;ıam:ı..,..__. ... _.::ıım:ım=ı1:81nm~ 

BÜTÜN SİNEMACILARA 

SES FiLMiN 
Bl'YL'K Mt'JDESİ: 
\.rt~r11 sene rökor kıran 

ARAB.\ClMX KIZI - A:>i A IZTIRABI - KORA TERRY 
İ!h ..• gibı büyüı.; fılmkd getırtıni.ş olan 

SES FiLM MÜESSESESi 
Bu sene büyü:, ye nili1der bazırlarr.aktactır. 

Bu sene şiırd'ye kadar çı~.&rdı~ı 
BALIK(.'ININ KARiSi - BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTi -

~Jl1K.'\DDES YAL!\S - NİÇFVO - KADIN SEViNCE 
F;Irr.il rinde!'! s~· r• ı;et• tı:- e~~ :r.u\'affak oıdı::ğu süperfılm.. 

!erir.de. b3zı: r ın ı ımler:ni bi!di=ektedlr. 

BEL A M 1 GUY de MAU PASSANT'm esM"i 
WİLLY FORST - iLSE WEB."EK - OLGA TCUECHOWA 

K IS i\I ET • H~inrich Georg - İl c W~ner 
M AR 1 A İ L L O , ' A = PAliLA WESSELY 

D iMA SEN 
Bu ~ene çe\T:len en büyük müzikal filin 

B A H A R K O :'i C AS ı = wtLLY FRİTSCU 

KOMEDYACILAB (Munklı.at ismi) 

HILDE KRAl!L - K...-'\TE DORSCH 
K R A L L A D A :i S = . • .RİKA RÖJCK 

KlRJllZl ORKİDE - A..'iClliLİKA 

OKYANUS ALEVLER İÇİNDE 

ŞARK ve SES 
S:nema!anncla geç< CC" olan bu filmleri daha başk;;\arı hlip 

edecek ve 
S E S FİLM Ulaştığı zafer yolunda dev adımlarla 

ilnliyecektir. •••••••••n 

BEL AM • 
1 

Biitün KADI. "l.AR onu SEVDiLER ... 
Btitüo PARİS ona GIPTA E1Tİ •... 

VİLLY FORST'un yarattığı 
Bu Parıs Kralı... Bu Aşk Kahramanını 
Perşembe Matinelerden İtibaren 

ŞARK SİNEMASINDA 
( GUY'de l\IAUPASSA1'T'm romanından) 

B E L A M 1 Filminde seyredctrk,iniz. 

• 

(1 !ncl Sahi!ı:den Devam) 

maaş ve ücretlerlni'."' d.ıha evvel ve- 1 I · 1 
rilıne,; kararı.'\Ştm1tı.•ını yazmıştık. nhisarlar U. Müdürlüg~ ünden : 
DL..'l ~ 1..ı..iy... Vei;,ilet ncten İ.)~nbul ı 

De!te7furlıj!;na tcbLg t ;apı.m~lır. :---
1
•-----··----------------

~IJ::ış v.: clcretlerc yE-ter pa"a 7.lraat 1 1 ... Son anlaşına. ıntıcibirce A~_anradan da a• ab:~eceıt ve her c:ns için 
B.~nkn!ından a~n:i olarak alınacak. ,ve ~yrı aJTl fob ve sif fıyaUarını :&terır t!kliflerin 15.12.941 tar.hlna... kadar 
ayln 26 mcı Cuma ve 27 Ülti Cumar- ı verı.: .. n::.esi lüzwnu e\'\·elce :lin olu~:ın 153 kalem :ılzemeder. lJir kısmı ıcin 
te3l gOnleri te\•zi olnnca:ttır. tekliC a·_"'lm:ım'f olduğuu1:uı bur..lar h:ı!GLı.nda'·l tekli1lcrın kft»ıtl müddeU 

Husu;! r:ı\ıl'$3eselerden bozıları da 31.12.9-11 tarJılne kadu l•mdlt edl:mialir. 
rr#'m·•rl~ .. :r.'1 hu 2ekilde ucrel c~=n1 2 - Taliplerin Kabata,ta L9Vanaı Mfidüıiyetine müracaalla listeyi tetldk 
vereccklerdır. • ..ıerek tekli!le"in! bildlrl!en tarihe !tadar ıöndernıc:erı llAn olunur, <11322> 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Türl<.;ı>ye çı-viren : İSKENDE& F. SERTELLi 

Uzaktaki masada yemek 
antikacıya gözüm 

yiyen Yunanlı 
takıldı! 

ArU.k b ' tıpllenı kal.ma.m.~t.ı; Bu •
1 
• Di!dwtlıı ol •. lhtiy .. tlı ol.. ve k.orn.-

:ı-Oam Mio' lli""odan boşka. bir' o- uın. Bir c~lliit, ber da'.ül«: ve her y<>r-
Jaaı.a:zdı Drn*k ki benı ad:rn ~ dnn de emrin altlnd.ıdL .. !> 
ı.ıı.·p •dryor, benim M'r 11'lreke! mle Li61enin bu kısmını derhal l><m•ı-
n 1 oluyordu. kmrp yJrt!:m. Torn<oo fork:mda bi~ 
On~ gönını.-c, pır.in( mı yedinl1 ze- olmadı. 

lair mi ye.üm, bilınlyonm" Sa- Demelı: ki, W<ip ediliyordum. 11211lı>-
§l1 ur. Hi. b.?Jı.ı neden ta.k;p e- t~.n YUllanlı antl-kaC'ıya dikkat.le bak-
diJ'"'Ort!'ıı?, tınJ. Bu adam :\lirler Hisso olamaz-

.Acıb 1\ .. 'sleT TOJJ\$on;. hP;; ır.ı gij... dı. çlinitü boyıı His.sonun boyımdan 
wn1 Vllktu., •n:wıca ve ondan şişm.arıra idi. 

Yoksa T(lnlfun ben. 
düı,tireceltt 

K.,,dl kM>dime: 
-Jl· yır liayır , .• J.e<i m- Yfi1'\.lr.üda 
8\itclylo. konuştu, ViltWoun telefon 
nı('ı'J\ltre .nin ~hu kulağım:ln dt.rY
dwn. 'fon-.3onu bu nkşanı yrm<'biine 
da\l"et ettı.. Hu bir t ·.uık olanı:ız. 

Şu halde emrime '·erileı cellat 
Ju.••ndi!W:rlt-ll h:\şk.-ı biri değildi, Onu 
.-."C"',-yorkt..n !t.ıbnre~ peşimde görü
yordunı. İ.tn•yooda, tı'm'le, yotlımla, 
Te şimdi Vnşingtonda 

Mfaık o.:~ nar ... -ı.kcır..cmi \'c n'Xlntı- ' 
ğın:.. ka:ı; ıJettırr.eck kadar kuı.-vetliydi 
Beynimin ı.; i Met.:ı uı.ı.kluyordu. Neg-

Foka! b•ı Cf'Hiıt tıeııim ıııert'de .ifl
~ yarı.yari\kt,.? M ei;i Bryaz Saraya 
gJreıcek ve oraria bJr tehlike i1e ka.r
sıl~ş:ıcek ol ,.._.m, ~ı. nerede bula
raktım? 

Bunları ö04iizıcr~k yeme« lri:Y'O'T-

ronun ça.1dı ı d.4·. ui. uıı.'k~ kalamın 
~inde çalı~ıyordu. O derec<de rer
.tiMTJ~:t i n kt. 

Piri.o~ h~· na~ından sunrııl ~e.aı 
b k kı.z..ı.rt asını n(':rtlcyse 6r 'rlC 

ycrıeyl ·n .. ..s• rd Jm. 
rornson kadeh 

\'i..~i i.çl:-· . du. 
ıçinde ,., ir.t•i 

~ 

Ul.llktakı mOLSada yemek y.iyen Yu-

nana antitı:aczya. gü2ü ve zihnim 
takılmıştı. 

Acaba - C"Gt: bu adaD"'• M.stc·~ lli.s-
.., ı.e • b- bu n tŞa v n un 
sa .yma ıct r. mAn. ~ac ".tt ., 

t nl\ 
\ btı ır.ı hulul etn er. Jsıi-

yi'tı kendlsı <1 ~! n.. '• 
() bunu e b le. '\"okyı <l.an 

v • ıien emre gore ~ b :mı yr:pmı
ya rneeburcJ• 

Bu sırada. g ı onre yerr.t:-~ lic;-
t bı · bır romson ei b r 
g, -ıe m eıro alenL.!ıdtlr' de-
d ko1 !Br süt :nınu okuyordu. 

(Jilı ıne .ı';ılan Jl'emek liıı:·•·.aJne 
,Oy c b go.... attnn. 

•'>hl! şey 
L tcn;.n b: ktııı.a rııida ja.oor Mrl· 

1cr\Jc yazı.Jı~ · şu kPl!;; ~le:- gÖ1.fıı;"'.',.C 

il~. 

\klmıa bu vü .1 ~Jd!: Vaktile 
i\Iık:ıdo IMııtro- Jlilo) ta.rafından 
lP78 de ilk dcla İn~ıJ! re-.;e yJ.rmi ja
IX'n talebe<! gönd<>r;ı Jş. Bu gençler 
grnıı yapnı~ )Slni tal il e<lecek.k'tmiş. 

lk-ş yıl ~nr..1 tnh .. 'Prlni biıthıuişier .• 
tam Loııdrc.dan dQneccklerı dada iç
lerinrlen bir tanesi - dil>loma alamaı
dı~~ ve amırını döndöğil içlı - bıı

ç •«fa Jc:ımmı de eı·c.'ı:. ke<ıdiıu öldür
:n . Bnnrlan ~nra .1\ \Titpaya gönde
rı> n talebe arasında. bu bir anuv.af-
1a kiye! •IU> olmua .• tntııırunl .,,.... 
ıı.).v zaıuazıda t.a.mamlaDU1a mu-

.. a oı.·unıyaruar mc:nle:JretiıM'.! ya· 
rın 1'lhsil ile doıımemek lçin keıcli-

uleüt\. le . 
j ıı~ Adet r. em ·ıyrt hayalında da 
j c bir r. l'"m ı.;. erl..ıe miihim 

1 

bır vaılfc a da o · t •· """"· 
kendi cez. ... nı kcnd" verir .. kammı 
de$! • öll!:. o zamn ... ~ıutso-Hito> 
bu bıidlsey; butün J:>ponyarun kurlu-
lu umm bir re zi okı.rak kabu et
nıij ye: cİj(c, ıin,dl · o ıdrl ki, ja
ponya gU.uun bi.rlndC' dwyanın en 
büyük ve mlıterakkı devleU olacak.'!l 
e niş , 

(Dev>mı Var) 

KASI 
1 A ~4RR U F HESA PLAttl 

~ 1942 İKıtAM İYE PLANI 

!~ B.EŞİDt.LER: 2 Şubat, 4 May11, 3 Ağustos, 2 ik;ncileşrin tarih· 
~ lf-rlnde )-a,nlır. 

194 2 1 BAMIYELE BI 

ı adet 2000 1 raJt _2000. il 
3 • 1000 • 3000.- > 
2 > i50 > l!'.i '\ - > 

> - l )l,ı • > 
> 2500.- - > 

~ 3 > 500 
~ 10 > 250 
L,s,zc ... r: 

40 > 

:;o > 

200 > 

2Ct0 > 

100 > -

50 > ·2500.- > 

2S > :;o O.- > 

10 > • 2000.- > 

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

lcııbı a.da g;hM!e 3 kaşe aluıni lir. Her y•rtle palln kuhdan ısrarla isteyiılil. 

f ısTANBUL BELEDİYESi ILAf!LARI-ı ı·· 1 -- -:-~~M~- ---1 ı ll 
Haliç Fenerinde Tevkıi Cater maballesinln Firketed sokağında 2 kapı ve 1 9- ·· . r « o 

390 hesapta kaytllı Fener Rum Erkek Lisesinbı bina vergisi borcundan do!tı- ... ,. - ' .. 
Yl Tah...,ili Eııval Ka'lwıuoun hükümlerlJJıP ve ta.bsiHlt komisyonnı1tın kararına · ' 

tevfikıın m°'kur lll<'-<kı> binasında haciz allına alınan Faybot farls mıırkah ı3 1. Cİ kanun 1~4 1 
b üyük bir adet kasa, kahve renginde vart.ank:ıp merkalı di~ büyük bil' kasa, l8.00 Program ve Menıleket Saa\ 
siyah r<'nklc he-ıaran taklid i 9 ta.ne sand aly a Remin"k ton mar1tal1 ıoıer va siyette Ayarı. 

kücülı: bir yazı mııltine.•l 25/12/941 Perşembe günü saat l5 de me.\'tep blnnsID- 18.03 Mütik: Radyo Salon Orkestra-
da açık artb·ma. suretiyle sablacıtiıı U.inclunur (113<11) sı . (Violonlst Necıp ~m). 

+ + 19.00 Müzik: Fasıl Heyeti, 
Darhlnceze muea;eeeai i\'in tlefaten teslim edilmek suretiyle alınacak pirin~1 19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajam 
kunı farulyr,. merci~k. kuru üıünı , ~aJ c;a, nohut. kunt bamya., ve b ulgur ka- Haberlert 
palı ;r.ad u•uiylc eksiltmeye konulmuııtur. Mecmuunun tahmin be<lell 18105 ıira 10.45 Serbest 10 Dakik.1, 
ve llk tcmina1ı 082 lirr. 86 ku.ruı;tur. Şartname Zabıt vo Muamelüt Müdürl(;ğü 19.55 Müzik: Fasıl Heyeti Prograını-
kalen1inde görülebiUr. İhale 26/12/941 Cuma günü s:ıat 15 ue na;mı Encümen
de yapıl:ıcaktır, Talipler'" ilk teminat makbuz veya mektupları, 041 yılına. ait 
T.icar"t1 OdaEı vesik•u:ırı ve kanunen ibr nzı ıaz.ım gelen diğer v~ik ile 2490 nu
ma.raı.ı kanunun tarifa1t çev1·~inde hazır 1.ryacıık&rı teklkf mektupl;:ırını ihale gü-
nü saat 14 <lt" kadar Da ı EncWnene verme-lt.~i l:lz~mdu. c.107.17> ----- 1 

ÜSKÜDAR İKİNCi SULH HUKUK Jl.IABKEMESİNDEN: 941/85 1 
Teı-eke.sille mahkememıı.ce va~'ıyed edilmi§ bulwıan Jfast1n kızı Ran1lzen.in 

gayr.i menkul tereke .. indc-n olan Uslcüda rda Tavaa:i Ha~ ağa mahA ·;esinde çık.. 1 
maz Dolap sokağında esKı 1 yni 3 ve 5 tapı ı1umara l arını tdt;iıyarı gayriır.erıku

lüı:ı s hi&e ıtıbar!yle terekeye an. 8 his sesin;n bitlalep aoık nrttırrna ile sı>t>-1 
la.ra~ par.:ya çe ... ıilnif ine k rar verilnı k;tir. 

ı --- Me-..ı:klir hane ah.şap \'e ikı kapılı olup ~ki bulti.k ol.Arak kullunılınakta
dır. G oda. 3 sofa 2 nnt!-c. 3 hel.5, l harap mı..tf1k 1 1 kOmiirhJk, 1 toprak avlu 1 
ve 1"?ıar.en.in Ontı.rıdek.ı. bahc;cı.le bir kuyuyu n\ııhtevi olup hane-de elektrtit teı,i~a-

nm. İkbıci Kısn11, 
20.15 Radyo Gazet.P~l. 

20.45 Müzik: Faik Canseıen - Pia
no ve Kenıan İçin Üç Parç;ı. 
Çalanlar: l3es1egAr (Pjano), 
Enver Kııpelman (Kemao), 

21.00 Zi a ·l Ta,..vıml. 
21.!0 Mıl>.lk: Conperin - Tiyatro Ü6· 

löbunda Konçerto, (Pi.) 
21 .30 K ontl$ma (100 sMıe Ö"t"?Ce nasıil 

ya~ıyorduit) 

31 .45 Müz'k: Klasik Tiırk Müziği 

Programı. Şef Me'ud Cemil. 
22.30 Memlek<!t Saat Ayarı ve AJans 

llaberleri; Ziraat, Esham -
TahvilAt, Kaır::bıy.,,. - Nukut 
Bor<ası (~\yat). 

22.45 Milzik: Dans Miizlği (Pl.) 
22.55/23.00 Yarınki Program " 

tı van;a da bozuk olnuun hasebiyle kLtl 1anılmanwktad•r. HPr iki kHunın fazla
ca harap olup ehli vukur taralından hex lkı luı;ımı (1250) Hra luYnıci lakdfr 
edilmişUr. .lı.[C'.LkUr gayrl nıenku~ün 5 numar-.ıyı 1aşıyarı. kıs~nı şehrl altı lira 
kira ı:etinnekh:dir. 

kapanı~. ,___ --
2 - Satış peıLndir mıJ.zayedcye ifsti rak ehr;-ek: .ffı"tiyenler kıymeti mutıan1-

ır...cncn.:tn ıJ 7.5 nlı;betı.nde ~Y ak<;eı-ı \'errr!eleri ht.ını<fır. Rü .. u1ru de1lfıJfyc ve 
yirmi acııcıık e.-kaf tAvtz hedeü ve ihale pulları mü~ter -ye ve iD.!ış Wjhinc ka
daı· 'llı.ı'eraid:"lı bl!la. verglııi ve rüsıım belediye teı·~eye aittir 

3 sa.ı· taptı kayclmn göre 14/1/9 42 ta'ilı.:"e müoodif Çarı;amba. g\lnli sa-
at 14 tc'l lV va kad r tisıtildar Suih Huklıik Mahkerr.t.:sVır!c yilpılat'a.ktır. O gun 
kiymeU mu113. mnen ... Jn '" 75 ş nl b11Jn ·Hil"Jl takdirde en çok arttıranın ıaab
hüdü b<Ut. k· 1 ,· j{ rt .. P ır.•yı::redc fln gün t~.:ndit olunarak ıkinci arttı.r
rnası 24/l /942 Cum.aı·tcsl &ünü eaat 10 dan 12 ye kad..ı: ~ıeı.aı11 Necek ve en 
çok artUran..ı. ihalct J.:.ı.t )o.· ıcra kılın:ıcakt 1r İhoı· 'e<lf'lt-un bt~ l:attn znrfın
da nı,.;.;.t-ıkemc vez.-ııe · .ıe y::ıtrrılma"ı şarttır. Aksi tak,llnlc muzayecie bozularak 
bl.Rldan hasıl olol·ak z '"il ve ziyan ve fark ve falı ve masra1hı.r ondan bil:ihO
k~ tszm1n ettiriltte-kfir. 

4 - İşlJl\ gayri nH~nr..ıl üzeri.nele t.apu(:a 11ı · cı..t·el Vl· g~yıl n.u. .. cccel bir 
hak Fahibi oh; ıklartnı iddıa ~denler 0.11 beş gUn Zilr!:ıı1<L1 vesaik \e J,9nedalı ka .. 
nuniyeleriyl~ birlikte ınahkcnıeınizc mil:r<!c:.ıatllı.11 ve ak ı halde h;..klal'l tapuca 
muk;.ıyyet olınay:ın h;.. k liiilhipleri ~ah$ para ının payLı.tııı"'USrnüan h.ı:ır.iç tull.J'la.: 
caklarchr. 

5 - D; h:ı i&ızla n ıl\utıat a ln1ak istiJ'f'llle.ı:in mahlcemeıtl !l4J /85 No. hı te
r eke do!oiy nlh ve gayı·i nı<·nkulü gör:ncl\ tı'ytnlerin de n~e1klı r gayri menku... 
lün 3 No, lu kısmının ı;ag.ıH vere!oeden Emiıw_ye mUracarıt ey.&en"ıelert ve ta:lip 
olanl:1ruı doı ~;.J-i ı;;;ıınü EJati ınuayyen.i r.r ( lİskO!lar su:r.: !!·ık:ık Mahkcme-
sınde haL.Jı· bulwunaları lL.zunn1 il~ olunı.."1-·. fl41/85 

Vakıflar Direktörlüğü Hanlan 1 
Şilenin Ycn"~<ÔY or ı !°i'ılarmın Güse lık mevklindf'n bir c-cnc rr lddetle kesi-

Adalar Sulh. icra l\.kmıırlu • 
ğundan. 

Büyük•da Hacı Necip sokagında 7 
n urrnr:-.ct;, sakin iken lknnıetgahı ıneç
hul Siııastiça, Ahllya ve Ayasllaosa: 

Ollı S<>.vn tcreke6i k.ı)yı..111 ~ Avukat 
İl·· n R l~f tnC 1 '.\da1ar Sulh J{:Jk1ık 

"M:ohkcmEsinden aldığı ~1181941 lal'ih 
ve 941,72 numa.rn!ı tl!ımı rnu<"ibince 
Sinast'cadan Yüz li......,_ ve Ayaiilao 1.aJl. 
625 ku!'JŞ ve Ahilyada 25 li.ı:a ki cc
m.1n 13 1 lira 25 kuruıı~tııı tahsili hak ... 
kında. 941/221 dosya nunın!·astıc yap
tığı takiı; üıerin~ bor luların ikamet. 
gôhları ır.eı;hul bu .. ::.ınduğu1ıd11.n tebli· 
gat yapılamadı!{ı Icı:a ernı·inc veı·ilcn 
meşı-uh:ıttan anla ılm ış oldut undan 
alacrıklınm talebiyle bir ay rnüddet"kt 
ilı\n'-'n tebligat icra.tnna kaı'8r veril. 
mi.ştir. İşbu ililn tarihJn.dcn i'ti b&:ren 
biı' ay '\<;inde borcun t.nn1a111ına veya 
b:r kı~n:ınu vcya:-ıut alacakll!i ın ta. 
k~bat ;cras ı hakkıına dair bir Jürazınız 
var_a bu müddet ic,·trul~ bildirmeniz 
ve lıildirn)ediğiniz. taktlirth: lcr:ı ve İf
lils Ka nununun 74 üncü n·,addesilc sa
ir lnikl{mlcri.ne tt1flıkan i·aklarınızda 
mu<ıır.ele yapıl:cağı ihtar ve borc: ô
denn~ez~t veya itiraz edilmezse cebri 
icraya devaın ecJileccgi icıa emr• ma
~.; .:r:ınt. kaiın oln1ak v.;o.et·C' ilan olu-
ı~ !.i:\l/156 l ip irr al olunnı.ıl\: u.ı2 e brh~r k<'ntah 79 kuruştan 2~i00 k<'ntı:1l <ömür açık 

arttırm~.y. ç knrılmı"tır. 
ı- . 
ı Dl'\ REDİLECt;K İH'fİRı\ BERATI 

İiıal 2o 12 "tl c·~ n günü srıat lıl cilt 
i"te-kliler ~. ·a ilk tenıhı:ıtlarile K k y "\~nkıf1 • l\li dii.&lüği.inr mli .. 

racaatl r . 10908> 

Telli Kavak 
Ve 

den~' 

h A~\yeciler.11.
,,rı prırça ne-

n .. 'l ıfn 

.iJ v t 

ıir. ül<.tı.) ..ıc ;ı ı::•'·•-

, DOKTOR ,

1 Handan Sar coğlu 
K.ci<İl H 1-lıkları 1 Dogu. 

Juteh 
C a" o 1 H~r caddE i, 1 

Eiıı~·~nzıı:=·~·rı;.;.~~~.,..n:;;;ıı;,..r•o~ı.o:o-20.ı~s~9:ıı!ij 

.-l\.:ll'-ucat n;adılclcrinın .Jtnınli n
. ye .. ; 'e ıshıhat• h .. k1tmdakt icat 

h;,n İktısat VekftlcUn eT"ı jmn14 ohaı 
ı ı Sı•nk'in n lfl..Jll tarih \~e 2fı55 N'o. 
hı ıntir~ı berat nın .Jltiv1 ctt.g~ hukuk 
hı kAr e bJşk:ı ın...ı. df'V . ,·..:yah · ıt cc::
d,ı 1\ı ki.Yede "11C-Vkii ı le kı-;yn1ak U
zcı:. I' L-i""'lyct ,.e-ı \:lıılc gi tek1 

' e
di- )ekte olMak1a b ı n ı fazln rr:.a
lıi t cdi rr. 'c •stıy lctin Gnla1ada, 
A ~ Ha.tı 5 inci K; t ı - J "·rı l a 
nıü.~-.c t eyle"".ı elen Jlan o.unur. 

r·~----------~~ 

IBalkan . iZK b ft'k? ·asıl ay 8 ~ IHarbini 
\. Yazan: RAHMi \ AGIZ No. ı .ı __ _, 

Donanma baş katibi şifreyi 
telgrafı bir defa da cehren 

açarak 
okudu 

- Noedır o noktalar? 
- A.r7Aldiyorum efendim: Bi. 

rinci;i A vcrofun Hsmidiyenin pe
şir.e ta>kı.hp da takib(' çıkarak do
ıınıımayı ~·•lntz bu-.1'Gp bırakını. 

yacağı .. ık incisi d,, A\ erof donan.. 
mayı kendi başına b;raktığı t<lk
dırde bu .kuvvt>tin l>i Llmle karŞJ
la;,ıp k<ırşıla'jolill)"ac1ğı noktalan. 
clıı-r •• 

Ba.na kalıl':;a; Ave vI Hamidiye. 
nıc arkasın<lan Ak.denize a~Jımı. 
yocak, onu baıka nıiifı'i·relen.' ta. 
kip eWrccektir. Çiinkü düşman 

d<manmasının bütiın ·kudreti, kuv. 
veli ve ümidi A\'<'roftadır. Son.. 
ı-a ~«rş-.mız<laki muhasım kuvvet 
kumandanı, tcciübeli, iş bilir, 'be
ccri,kl, ve iyi kar;.11· ı:.·ı.hibi bh- zat. 
tır. Hamidiyenin bu maksatla d<'
niz<> açıldığını h<'nx n lre9tircr<>lı: 
ona göre hareket (.'(leccktir. 
Avcrofu~uz dii~n1a11 donanma.. 

sının bir kıymet ifade ct.miy•'«'· 
gine göre o takdirde düşman li.. 
losunu kaıs1mızda bulmak da im .. 
kansızlık hudutl.ırrna giı~ktir ... 

Pala Şükrü Bey bciyle bl!iladığı 
:fikrini uzun i.ahlarla iyice d idik.. 
liyere>k arkadaşlarına anlattı.. fa. 
kat Amiral huruca karar vermiş 
olduğu için bu sözkre pek ehem. 
miyt't atfetmedi; ha l tı imroz zafe. 
rinin tatlı hulyassilc nıuhr,yyelcsi 
meşbu bulunan Osman Ramiz Bey 
ke<ıdi ru:ıkt:ıi nazarını i.abetli gö>
terecek izahatla bLına mukabele 
etti, Huqit Paşa kolonlustlllun 
Tekif'<lağına yapt gı ihraçla düş. 
man ilt-rleyişinc cevap vcrm:ş bu. 
lunduğunu, ordunun şimdi mu.. 
vaffakiyetli mukabil taarruzlarla 
vaziyeti OsmanLların lehine inki. 
şaflara tabi bulundurduğunu, bu 
arada donanmanın muhakkak bir 
hurnçla düşmanın deniz üssüne 
kadar giderek onu harbe tahrik 
eckceğini, düşman Mondros !ima. 
nında kalmakta ısrar ettiği takdir. 
de büyük ~aplı toplarla kendi üs. 
sünün sularına gömülebilel'eğini 

aıılattı, düg-m~nın lmr~z mağl{ı. 
biyctind<'n sonra, nı;.ğlubiy<>t se
lx-pleı-ini iykx· tc tik ık ve izal~·e 
nmvaHak oldııgu !<abu! edilse bi. 
1<', k1r1lan nrnnc-\ iyntın ta,ıirinc 
imkün olm~dı~ını ileri ~ür.rc. 
j]i!vt- etti: 

- Hadiscl<'r lsbat etti ki. gerclı 
matcriyel, gcre:k&! perwncl i\ilw· 
rile düşman donıınımasma ~ok üs-
1ün bülunuyonız. hazır düşmanın 
maneviyatı b(lzukken jkind bit 
taaı ruzla tam l>k dar.be clalı:ı iTı· 
dirmek fITSatı elleı~mizc.lc bulıın1.l· 
yor. B undan i~tıfade etmcliyjz 

Ko1Lak bir snattt~n fazla siinlü, 
neticede huruca kaırar veı-ildi. 
Yalnız zamanı. Jmnıca •ıaı.ıı!ılc 

emıile birlikte Amiral t:a.<ı.fınuJn 
toolig edilECeği dP bildirilen k •np. 
lantıya nihayc-t w:rildi. 

Süvarı 1<-r gem.ilerine du:ıer, 
dönmez gem ılcrinin huruç ıçin 
ne gibj nohan!Jn varsa bunları 
tesbit ve iZale ı •c ml'Şgul oldular .. 

Ayni g~cc, ak. m yı-megindrn 
li<>Dfa~ B.:rtarosun mükellef Amr. 
:ral daİı(.>Siııde istirahat eden An:'• 
ral Osman Ramiz Beye donannı" 
ba.ıkiı\ibi Yiizb;ışı İhsan bir şifı c 
getir<lı .. Aııriral sord:ı: 

- Nercd<>n gt:liyor? 
- Mahrecı J\bl!a olarak lt avıtlı 

e!e1ı<lim .. 
- Maliıal& bır teıg•af u' d<'· 

( 1 lev.amt Vl'.lır) 

1 e 'l'J! KV 
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TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 18C8 

Sermayesi: 100,000,00D Tilr!.t Lira!ı 

~nbe ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirsat Banka.•mda kumbanılı H ihbarsız tasarruf hesapfa'fmda e .. 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ç~kllecek ku?"& iie a!lflfıdaki 

plil.na eare ikramiye dağıtılııcaktır, 

f adet LOOO Liralılı: ... 000 
Z.000 
L~ ...000 
IS.C3B 
4.803 
3.~00 

• " 50t • .. 
• • 250 • • 

411 • 111 " • 
100 " w • • 
120 
110 

• 
• '° ZD 

• • 
• • 

DİKKAT: Hesaplarındaki 111ra'ar bir sene tçitıde &O liradar. 
•.ağı düşııııyenlere ikramiye çrltt ı i(ı takd,r«e % 21,1 fazlasi e v~ı1le
r~klir. Kur'şlar senede f defa: 1 Eylul 1 Birincıkanun, 1 Mart 
ve 1 H az ran tarihlerinde ~kilecektir. 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdüriüğündei1: 

Galata Kaı-amustara paı;a cadd .. iııd ek.I Liman Hast:ıne•inl.n tara&asının y• 
ıılden asraltlamnasa ı,ı açık okailbne üe ihale edilecektir, 

Keşif bedeli bin beıı yüz oebet1 lira ve muvakkat teminat> H8 lira 30 )<U 
netur. 

İhalesi 5/l/ 9U tarilııne rastla:tan 
tımırıdakl Umum M!idılrlUk binasında 
racaa11arı prtnan~ ve teCerrüntı her 

Pazartesi ıönü saat on beete Gala rıll"' 
top!nnac:ak 1&im alma komtzyonuruı nıt>' 
gün sözü geçen ı.omi"Yonda. görüleb:Jlr. 

cl1H7> 

Ceılet Demiryolları ve Limanlan lıletme O. idaresi il" bn 1 
D. D/201 No. kı teııziJAtlı eşya tarifesi 1/2/ 942 tarihinden itibaren kaldırıl• · 

caktıı·. Bunun yerine ayni tal'ibten iıtü:ıa ren ayni nu mara altında yenı btr tnrir 
ft- nıer'iyete konu1J.c<}kt .. 

Yeni tariieae 1700 kilometreden fazla mesafeler lçı,, de IA!lızilftt temlıı etli'.· 
m1 ştiı- Fazla tafsildt Jçiıı iataayonla rn müı·acaat edilmelid ir. 49551-11325" 

Şehir tiyatrosu! 
TEPEBAŞI DRAM 

Kl. JllINDA 

Bu ak'!"ın saat 20,38 ıla 

C E Z A 

Sahip ve Batmubarrlri Etem i:uol 
Benice - Neıiriyat DlrektörU 

Cevdet KAllABILGiN 

SON TELGRAF MATBAASI 


