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Pek yakında 
fakat nerede? 

VAŞİNGTON 
Ruzvelt ve 

Çörçilin Noel 
nutukları 

/ UZAKŞARKT A 

Çörçil ve Hit
lerin birleştik
leri bir nokta 

= 
Almanyanın ilkbahar • 
dan önce askeri bir ha
rekete geçmeıi ihtima • 
lini İngiliz Bqvekili de 
galip ihtimal dahilinde 
görüyor, fakat hareke • 
tin nerede olabileceğini 
keıtiremiyor. Çörçil ve 
Ribbentrop'un kartılık
lı beyanatlarından dün
ya milletlerinin çıkara· 
cağı tek mini. 

Ya41nı ETEM iZZET BENiCE 

Ankaratlan • 
Vaşington konleraosı devam 

ediyor, Konforans Ruzvelt • Çör. 
çil konuşmasından çok daha ileri 
bir mahiyet arzetmekte ve iki ta. 
rafın harp, sanayi ve harp eko. 
nomisi teknbycnleri de geniş öl. 
çüdo konieransın m~aisine i~ti. 

rak etmiş bulunuyorlar. 
Herhalde, konferansın herşeyin 

başında İngiliz • Amerikan iş or. 1 

taklığıoı asıl teliıkki ederek diin.. 
ya harbini kazanmanın şart ve 
imkanlarını tesbit etnıiye çalıştı.. 

ğı muhakkaktır. Bu çalışmanın 
verimli olmaması için sebep yok. 
tur. Her iki devlet de iyi, dü<gün, 
zeki çalışmak şartilc harbi kazan. 
mak hakıınından her türlü madde 
ve ıııana unsuruna bol b-01 sahip. 
tir. :'ltihver hava, karn, deniz or. 
dolarının bütün dün)ayı harp 
sathı haline sokan saldırı~ları 
kar§ısında artık Amerika ve İn.. 
giltere tereddütsüz ve bütiln kar. 
ıılıklı imkanlarını tınnamlayı(ı 

unsur halinde biribirine ekliye. 
rek çalışmak, hazırlanmak rahat. 
lığına kavuşmuşlardır, Bundan 
öteye taraflardan birinin nihai 
takatini kaybetmesine kadar sulh 
ümidi kalmamıştır. Her iki taraf 
da bunda müttefiktir. Dün İspııo. , 

KONFERANSI 

KANADA 
Başvekili 
deAmeri
kaya gitti 
M. Makenzi'ye mil
li müdafaa ve Bah· 
riye Nazırları da 

refakat ediyor 

Ottava 25 (A.A.) - Kaınada 
Başvekili Macker>ziıking, refaka • 
tinde Kanada Bah~ N= 
Macdon.ald ve M l1i Müdafaa Na. 
Zlil'ı Ralislon bU'lunduğu halde 
Ottovıı'dan Vaşington'a dün hare. 
ket etmiştir, 

400 Amerikan 
Bahriyelisi n in 
Kahramanlığı! 

Vake adası Japon 
hücumuna 14 gün 
nasd dayanmış? 
Vaışıngton 25 (AA) - Bahri· 

ye Nazırlığı Wake adasının ağlebi 
ihtimal elden çıkmı§ old-uğunu 
bugün haber vermiştir. Tebliğde, 
en az 400 bahriye s.illiher.dazile 12 
avcı tayy.aresinin adayı 14 giiY, 
az miktarda silahla müdafaa et. 
miş olduğu söylenmektedir, 

Yeni bir Amerik!ln kru 1 

vazörü h · zmele girdi 
Nevyor, 25 (A.A.) - 6000 ton. 

luk yeni bir hafif i<ruvazörün biz. 
mete girmesile Birleşik Amerika 
donanmasına bugün yükS<..1< de. 
~de bir deniz birliği J.attlmı§ 

bulunuyor, .._ -'· .. 

Amerika Cumhur 
Reisi ve İngi
liz Başvekili ihti
yarlardan da cesa 
ret bekliyorlar 

Bir Kanunusani 
Amerika'da mi I· 
li dua günü ota· 
rak ilin edildi 

İngilizler, Türkiye 
ve Bulguristanı ilgi· 
1endiren şayiaları 

ihtiyatla karşılıyor 
Londra 25 (A.A.) - Almanla. 

rın İspanyaya karşı ha:rekete ge. 
eecekleri hakıkındald habe;lere 
·namlmıyor. Bı.r haberlerin Al • 
manfar torafı.nıdan çtkaırıldığı ve 
:;~ bir "' liarlii lezahilı'Ü ol
duğu sanılıyor. Bulgar;stan ve 
Türkiyeyi ilgilendiren şayiaları 
\'Ok l;ıüyük i'htiyatla kar.şıJ.amalı.. 
dır. 

Londra 25 (A.A.) - B. B. C. 
(Devamı 3 ilncU Sahl:fede) 

Bu sabahki vaziyet 

Japonlar 
Midvayda 
da taarru-
za geçti 
Lüzon adasına ye· 
niden iki noktada 
mebzul miktarda 

asker çıkarıldı 

Torpilliyen Japon 
denizaltısı ağır 

hasara uğratıldı 
Kalifornia, 25 (A.A.) - Bahri. 

ye Nazırlığı memurlar• Mecor. 
mick hattına mensup Adbavoka 
yük gemisinin Cenubi Kaliforrua. 
sahili açığında bir denizaltının 

hücumuna uğrad:ğl ve batar bir 
halde tcrkedildiğini halıe- ver. 
m!şlerdir. Sahilde bulunan bazı 
kimseler, geminin torpillenme. 
sinden Sruıra denizin üstünde bir 
Japon denızaltısı görnüşkr ve 
bunun hasara uğramış gfbl görün. 
düğünü söylemişlerdir. Bu kim. 
scler, takr'ben 35 kişi olan yük 
gemisi mürettebatının canlrurta. 
ran kayıklarına bindiklerinı de 
görmüşlel'di~. 

yol :ıjansına beyanatta bnlunn ' 

Alman Hariciye Nazın Fon Rib- ' HAR p VA zı· YE rı· bentrop her türlü sulh şayiasım ;::: 
ve l\loskova nezılinde sulh iskan.. 
dilleri yapıldığı yolundaki haber. 

:.!~~::1~;~~~:ı:;::: Filipinlerde Manilla Amerikan 
sup milletler sonuna kadar boğu. o •• T • t E d • ı k o 
ıacaklardlJ', l\1ağlubiyetin asla s s u e c r 1 1 m e z e re 
yaşamamak ve millet halinden 
çıkmak olduğıınu takdir etmiyen 
kimse kalmamıştu •• 

Şeklinde hulasa edebileceğimiz 
beyanatta bulunmuştur. Ruzvelt 
ve Çörçil de ayni kanaati Vaşing. 
ton'da resmen üade etmiş bulu. 
nuyorlar. O halde l\tihver için de 
müttefikler için de 1942 deıı iti. 
haren nihai ölüm ve kalım harbi 
ba~lıyor, demektir. Ve.. bütün 
dünya milletlerinin bu karşılıklı 
beyanatlardan çılrnracakları mli.. 
na dıı •adece budur. Harbin ka~ 
yıl IJilreceğiııi, insanlığın bu yıl. 
lal'& ne miktar ve ne kadar zaman 
tahammül gö.tcrebileceğini, 1942 
nin bütün cephelerde müttefikler 
için do taarruzi ve tecavüzi bir 
harp yılı olup olamıyacağını ta. 
yine imkan yoktur. Vaşington 
konferansında alınacak kararlar 
vakıa haline geldikten sonradır 
ki, ancak bu cihet aydınlanabile. 
celıtir. Harbin hasından Libya 
harekatına kadar İngiltere için 
harp sadece bir dayanma ve va. 
kit kazanma harbi mahiyetinde 
kalnuı;tır. Pasifik harbinin ne ne. 
ticeler husule getireceğini, İııgil. 
tere ve Amerika iştirakinin Pasl. 
fik'de ne vakit tecavüzi bir var. 
lık kazanabileceğini bilmiyoruz. 
Buna rağmen ortada olan, mu. 
hakkak olan şey Almanya ve Ja. 
pon'.\·a ba~ta olnıak Üzl're 1\-fihver. 
ci devletlerin taarruzi ve tccavü. 
zi vaziyette bulunduklarıdır. Bel. 
ki müttefikler 1942 yi de kendi 
hesaplarına bir hazırlanma, mü. 
dafaada kalma, nıiimkiin olanı 
yapma yılı telôkki edecekler ve 
bütiin diinya sathında l\lihverle 

(Devamı 3 1lncü Salıl.!ede) 

Libgada /ngiliz ordusu Bingazi kapılarına vardı 
(YAZAN: i. S. ESKİ BUKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 
1) Şark cephesinde: 
Alman tebliğin~ göre, SOvyet. 

ler, Lenıngrad'da, Moskova gar. 
binde ve Doneç lıavza•<ndn taar. 
ruzlarına devam etm:~ ve büyük 
kuv\'etlerıni ınub ırebelerc sili'. 
milştür. Alman kıL'alan bu Sov. 
yet taarruzların,ı, mukabil taar. 
ruzlarla püskürtcbilmişlerdir. 

Şimalde Leningrad cephL>sinde, 
Alman çemberinin ~ağ cenahı bu. 
lunan Schlusselburg'da ve sol ce. 
nahınrn dayadığı Kolpino'da kan. 
il muharebeler oluyor. Bir habere 
göre Schlusselburg Sovyet kJyak 
ınt'aları tarafından geri alınmış.. 

tır. General Meretskof kuvvctleori 
Volkhov nehrini garbe geçmiye 

İş Kazaları Artıyor mu ? 

ıson yılda; 163 ü ölüm
ııe.netice le nen 8622 
iş kazası olmuş! 

En çok hangi sanayide ve han-

i
! ~~şve~~~t~~~~~~= b·kı ~l~~altı~!Y~~~~ı ~ 

rafından memlekotiır ıdeki •ŞÇller muştur, 
iş yerlerı haık.kında ot.İş İS~'ltistiklerilt Bu kazalardan 1939 yılında 125 i, 
1$lmli bir eser ncşrolur>mu\!'4r Bun. 1938 de 188 i. 1939 da 203 li. 1940 ta 
dan anlaşıldığına göre 1937 yıhnda 163 il ölümle neticelenmıv-Ur. 1937 
memleketin:lıdeki Jş Kanununa tabı yılında d<irt bin do:·t yüz •kırk üçü 

1 

yerlerde dört blrı bitı yüz doksa.ı bir 
~ Kazası olnıuş1 Jr. 1938 de yedi bin 
M<i yilz kı;k 1ltı. 1939 da yed bin 
dört ylız aeksen W. 1940 YllıD<l ı da 

muvakkat çalışan1<ım .. :1 hğı, 123 ti da
imi kunrt rr.a1ÇıJ!yti 1938 yılında 
6'190 ı n1uvnkkat: c;alısrıma_mazlı.i,."1 1 1 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 1 

çal~ıyor. Gerek bu harekete ve 
gerekse Lcningrad müdafiltriııin 
hücumlarına bakılırsa, Sovyetle. 
!'in Leningrad'ı muhasaradan kur. 
tarmak ve o bölgedeki Alman or. 
dusıınıı daha cenubu garbiye doğ. 
ru sii.ı'mek azminde ol<lJk!an an. 
!aşılıyor. 

(Devam< 3 Uncil Sahifede) 

Gece bir mandırada 
8 hayvan yandı! 

Dün gece Bakırköy • Halkalı 
ltöyünıde İsmail ait mandııradan 
sııımıımlar tuLuşarak yangın çık • 

mı;;hr. Ateş rüzgarrn tesi'Y'i!e bir. 
denbıre her tarafı s=ı.;, mandı. 

rada bu1ı:man hayvanlacrdan 7 
:nck ve 1 eşok kurtaırılamamış, 
bağıra bağıra yanmıştır. Ya·ngın 

Bakı.ı.köy itfaiyesi tarafından sön. 
dürülanü~tür. 

-'----<>----

Alaşehir Elektrik 
Fabrikası yandı 
AlaŞ"hi.r (Hu,t:si) - Kazamız 

elekMk fabr'.kası paozar gecesi 

~ıl.c<>n bir yangı.n netcesinde y.an .. 
ımş vr mıık•n:ııt Mehmet ateşl 

srııdünr.•k i:Sterk( n ~atı •. ıerııı
d.n alevleri:n a•a.;ına düştip ya-. 
ra!~1fi('r : .. t r. 

LiBYA BABBJ 

Bingazi'nin iş
gali sür'atle 
tamamlanıyor 

lngiliz kuvvetleri 
hızla ilerliyor 

Kahire 25 (A.A.) - Ortasarlı: 
İııgfüz umwııi karaırıg@ıımn teb
Uğ\nd<:!, İrrglliı JmvvctlenDr:ı Biıı. 
gazinin ışgalini sür'atle taımaım • 
:Lama!kta olduklan 'billdir.iliyor. 
Şimalde Hm&i ve İııgıhz kıt'a • 
!arı Bareeyl ve füngaz.inin batı. 
sında:ki Bı.nıJlB'l',n mühim taıy • 
yare limamnı işgal etmiışl'~di!'. 

:Sritanya kuvvetler) hızfa !er • 
lt'molı:tcdirler. 

Bir petrol gemi
si torpillendi 

Bir Tren 
Kazası 

Sarıkamış- Kars pos· 
ta treni yoldan çıktı, 
nüfusca zayi-:tt yok 1 

Kars, (Hususi) - Sarıkamıştan 

Karsa gelmekte olan posta treni 
geçen salı günü Selim ;Je Benli. 
ahmet istasyonları aras:ııda Joko. 
motifin deraymaıı y aıpıruııa üze fi>. 

Bankalarımızdaki 
lmevduatyekunu335 
milyon liraya vardı! 

(Devamı 3 üncü satıl!ede) -------
Yalnız Ziraat Bankasının muame· 
le hacmi 6,5 milyar lirayı aştı! 

Müthiş bir 
Cinayet 

Bir adam 16 yaşın
daki karısını 16 par
çaya ayırarak öldürdü 

Milas:n Köreme köyünde !ki 
gün evvel müthiş bir cinayet ol. 
muştur: Bu köy halkmdan 20 ya. 
şında Kamil başka birine nişanlı 
iken kaçırdığı 16 yaşında z~'Vcesi 
Sultanadan şüphelel'!miş, kar.sı.. 
nın eski ni§anlısında gözü oldu •. 
ğunu sanarak iki gün e-;vel kcn. 
disini evden tarlaya götürmüı;;tür •. 
Katil, burada kadıııın feryatları
na hiç merhamet ctmiyerek za. 
vallıyı alçakça öldÜl'"llÜş, sonra da 

Son bir yılda Ziraat Banbsı 
3 milyon 122 bin lira kar 

temin etti 

Sermayelerinin tal'JlQlllı devlet 
tara.lından veıUmek sureti.le ku. 
rulan iktısadi teşekküllerın umu. 
mi hey'eti geçn ayın 17 sinde bi. 
rinci toplantısını yapmıt ve bu 
müesseseler.in bünyelerinde ted.. 
kiklcrde ·bcıl unmak üzere birer en. 
cümen seçmi§lcrdi. Encümenler 
çalış:nalarını bit'rerek raporları.. 

nı hazırlamışlar ve evvelki gün 
Büyilk M1llte Meclisi kütüphane 
sal<>nunda toplanan umumi hey. 
ete vermişlerdir. 

Bu toplantıda Ziraat Bankası. 
nın 194-0 yılı bilançosu tedkikten 
geçir.ilmiştir. Ziraat Bankası için 

16 parçaya ayırmış ve her pars•· Ü 
sını ayrı ayn gömerken yakaclan. G N Ü N 
mıştır. 

T k 
. . iÇiNDEN 

oros e spresın- - - ~ -
deki posta torba- Şaşılacak 
ları ne olmuş? şey bu ... 

Esrarh görünen
bir hadisenin ma-. 
hiyeti anlaşddı 1 
Adana (Hususi) - İstanbul • 

dan ayın 18 inci günü şehrimi2e 
gelen Toros ekspresinde poota 

(Devamı 3 üncU Sahifede) 

BOL ÇEŞİD ye YENİ sTiL 

MOBİLYA 
Almak vey,ı görmek ıstiyenler 

RABAÇÇI KAR
DEŞLER Limited 

ŞiRKETi 
Salonla'1r.ı bir defa ıeznıekle tat' 
mın edilirler. 

İstanbul, Finc~ncılar, RJzapaşa 
yokuıu No. 59/61/63. Telefon 2206 

\ J 

Nizamettin Nazif 
1914 ile j918 urnsınöa gerine ıe

rine dövUŞCn nııHetler, milyonlar
ca in~.an kaybettikten sonra, mil .. 
yarlnt' ve milyarlarca altın israt 
ettif<tr~ fonra, .tkıllarmı ba:l~rı.na 
tople,y>p btırlf kararını verdilıleri 
ıo. 3n bıı· ıeyl bilmediıklerini ve 
bir şeyi düşiınmediklerlni anlıımış. 
lardı. 

BUmedlkieri ıey. dört uzun yıl, 
ned<ı. bırtbirloriyle boğazlaşmıe 
oldukları ldl. Dilşüomedikleri şey, 
ise, bir da.ha bu kadar can ve mnl 
israf etmemek lçi0 nasıl bir dün.ya 
kurmak lazım geldiği kL 

Hl( ş(lpheah, mllyoıılan mil~ 
laro boğozlatan bu harbe •adece 
biJ. sinfr buhranına tutuldukla1'ı 
,çin girişm11 olmadıklorını biliyor· 
tardı. Biı· tak1m iktısad1 zorlukla
rın. içtimai pUrüzlerbı bu işte bir 
rolü olduğunu keııtiteblllyorlardl. 
Fakat harp ıonunda, bu ıorlultlar: 
daıı ve pürüzlerden kUThılıır ıı; bir 
dünya kurmak ı~in ııe yspmek lcaıı 
ettlğ>ni bilm,lyorlanlJ. Bunun kJn, 
ailn~r. bL'"lnde Anıerlkadan gelen 
blr \tf.son, krndUerlne bir taslak 
uzatınca b!r şeyler umdular, ebedi 

1 
hazırlanmış olan rapol'a göre ban. 
kanın muamele hacmı 6.5 rdlyar 

(Devaını 3 üncil Sahifede) 

Kolonya ve İs
pirtoya bu s ~
hah zam yapıldı 

Ellerinde kolnııya ve iEpirto 
bulunanların beyanname verme 
sonu dün akfı.am bitn.~tir. Bu 
sa·bahtan .;: baren İnlhisarlar 
ldaresi 100 derecei;ık l'lpCr!ol= 
beher litresine 10 kuruş zam ya;p. 
mıştır. Ş mdiye kadar 50 ık:un~a 
~atılan tuvalet ıspirtoları 55, ya. 
rım litrelik k<>lonya lar 62,5 ve bİT 
ıitrel k 105 kı.ruşa sa ı:maktadır. 

sulhun reçet ->ini bulduklarını san .. 
dılar. 

Bugfln. <1914 - 1018> <len dah• 
g nış bir .::ıeyd.ı.· uur nde yen 
yeni s:ılh~nelr.r kuı.,..;:.dutunu ıöril .. 
yu~uı. J.914 - ı. ~ ı.:rUb~ 

g<;ırmiş olan mme:ı, , yll' • b!ri
bırle,-lnı gerlnt ger .le doır ...... ı:uıJs: .. 
t.adırlar. 

Ac3b..ı. niçin tıarp er Jder.i.tıi b1 .. 
llyarl .... r m 1 Acab t-- ha'"'P sonUD· 
da, bir dahıt böy .r Jm~m! ıeıa
ket.:ı gelip çatma;. ~ ;c..n nası 

bir dWıya kıırm.k 1 "'· gcle<·eğl. 
ni dü.jilnm\b; bu'ı.ın •:;• rıar mı?. 

Hiç ıüphesu hayır 
1928 !le 1932 erıı.,,da dıltl'l1ıı;r. 

düsündüren iktısadi buhran, bf\ .. 
yük bir tel~<ltl ve daha büyül 
bir f•lhketin habercisı \dl. Fildi 
1939 danb•rl dünyayı kavunnıı«" 
olan harp midir, be feJ kef..i g)de. 

recek çare?. 
Elbette hayır, 
Bu böyle lken YE ı ın ne oıacü: 

dlye düıtuıene :"'!stl:ya:mıyoruz? 
Bugünkü muharip ba,ıJa, mey. 

danda. Her biri sık ll< nutuk •~· 
l(lşor 

Fakat hiç biri h"'1UZ in•anlığ: 
btr ~ydın yarm go..c:: c ·emiyor. 

En üst perdeden Wylcneıı ioılıı: 

i1Jruardır: 
cOn yı! tı"n> ~c_ğiz!~ 
De.yan• r~f'Jz.., 

cEte-ct"~t2.!.t 

* Blrıbmnden mü!!U. fel!ketl<>r'' 
dolu ol:ı.n geç)rrug mr< ııonler n o 
koıi<uDç tarafı, dül>)'a:yı bet ıaı:aı 
meçhul bir ;rarınıı doğru tekerJt. 
mesldlr. 

Şa~ılacak ıey doğrusu. 
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HALK FiLOZOFU 

BAHTİYARLIK 

lşlerimi1in daha salim, daha 
a·t nıahzurlu ve zararlı yürüye.. 
bilmesi için, kendi kcodimni 
teıılı.id edelioı. l<'ukat, şuo.a da 
inanalun ki, bugün, yer)-ÜZÜ.. 

aiia etl mes'ut memleketi ha. 
kıkatflt Türkiyrdir. 

Veryüziiniin en rahat vo ınii. 
rıeffeh insanı, bugün artık Türk 
vatanda~ıdır. Türk ,·atandaşlı.. 
ğı, bugün bir nim ettir. 

Diinyuda birçl>k milletlerin 
nHıl maddi ve ınanevi sıkıntJ, 
malırnmiyet, açlık, sefakt ve 
ıztırap içinde kıvrnndığını bili. 
yor ve görüyoruı. 

Yeryüzünün biricik karnı 
tok. sırtı pc k, ~·ürcği sağlam 
insanları olduğuıııuw hatırlı. 

yalım. 
imkan çl'r\evcınlz içinde, 

REŞAT FEYZi 

herşeyi buluyor, yiyor, içiyor, 
uyuyor, rahat bir ha)·at yaşı. 
,rnruz. Dünya bizo gıpta ediyor. 
Bu nimetin kadrini bilcılim. 
İnanalım ki, Türkiye mes'ut 

•·e müreffehtir. Bugün, saade. 
tin, refahın tilçüsü ve mikyası 
bambaşka olmuştur. Dünkü 
Avrupalı milyoner, bugiin ek.. 
mck dileniyor. ŞMtlar deği~ 
mi~. luynı.,tlrr altüst olmuş, 
hiioy.,Jrr, cenıiy.,Uer, kanun. 
lar. karakterler başka mahiyet. 
ler almıstır. 

Türk ~'alanda~tıgının bir ni. 
met olduğıına, bütiin kalbimiz.. 
le inanalım. Etrafmaa bakımz: 
Dünya yan"ınıodan sııçağtDl 
kurtsrnuş kaç e~· gürüyursu. 
nuz?. 

Ne mutlu Tiirk utanda~11uı! 

l Müteahhit fiati 
l az görüp könıür 

m:~~;:sı;;!lı \ vermeyince •.. 
MAl;IFET 

Etibankın Karı deposu • 
Hl ( EÔİL Kİ.. 1 DUD kilidi kırılarak kö -

Ankarada, ortaklarma 'babç"li mürler b ir komiıyon hu· 
ev(.,,· inşa edecek ;.·eni bir koope. zurunda tartılıp liseye 
ratif kurulın~. Eneli SOO lira götürüldü! 
,·criyorsııouı. Soru., lıcr ay ımı.. Kars 24 (Husa>'i) - Aylardan-
ayy<'n bir taksit ödc.~crek, bir ev ber• ilLn elm~ktt' ot>duğu hal<le 
sahibi oluyorsunuz.. !iat ınlığından mütea.lı.hı t 'bulun. 

Bu işi Ankarada yapmak uıa. mamak )TÜZÜnden kcşl'.k !kömürü. 
rifet değil.. o ~irket gelsin de, nü mnin edc'ltfyc-n şclhrı'ir.!2 ıt. 

'Wl'l~~~-1 =- ..,,=- . ~- ..... ~. --~~ l &ir:ll"iJil'llı.,,~iii'iı~-· M. . az~:-·-=-=..,=-=.,--·-* @!Saj§~, ı 

~ ~•-•:t1.1;m11 · ~~-H 11( A \' E bı' ; 
1 Barp SODU titlDJ&· s ---

l lDID manzarası O O S T 
Gaze-tı.lerde o\llrı11...,.sunuzdur. Ge

çenlerde bir İ.sviçı·<: gazclesi, bucwı 
dlınyada l>itorai ol'1rak pc-k u de\•leıt 
kaldıgıl'a ~•ret ediyor. bu meyanda 
ve bacı:t.:ı r~l~tld rurı<. :;eyi ık<ııyded.L. 
$UtdU, 

Şey1an. kula&ına kt:!Qun, Türkiye, 
t~mk!nli, durust ve açdt .:ı;i;yaseti He, 
buıtGne kadar. büUln iht:l~!lann dt· 
şın.da, ınen!nt i:avgalarmın üstün· 
de-kaldı. 

aen. harp mcydanlanna, ş{lyie 
bir uz.aklan bak),)'r>nıın: Henü:Z, ktm. 
Ierin~ ~ni öğrendiğ!ın1L deniılcır, e
dctlar, t.oPtakl.ır, ~hirler ü::ıerinde kan 
gövdeyi g<itürüyor. rur ıı.:tan, bir 
sel., !.l!r t.::iıbus, bütün dtlnyay-L s•· 
rr:ıştır. Bu zamanda, bıtara! :nemle
ket, tıpkı, Nuh Tufa.n1ndaki, Nu.hun 
gemi.sine bem::iYQr. 

Tctbir caizse-, Nuhun bugtiokü ge
ır\!ler .ıı.dcn en büyü~ü \'C &aglam.ı 
Turk:yedlı-. ZaLen, ytni dünya b;ldi .. 
resinde-, gcmisinl kurtaranı .kaptan .... 
dır. Il'.zim gemi, iyi. kaptan elir:de, 
k~yalar.:ı c:;a~an. k\rma oturrna
daı •. f:~lınaya tutulmadan gid!')'or Al ... 
laluı b::ı ,)ukı:r. 

liarp so:lı 'lt dl ı ynyı şöyle bir dii
.,u: l yor muswruz". IIcr taraf hAk ile 
yek.-.an ol'~nt.t.f .. Harabeler. tr..edeuiyet 
enk.a.z.ı, ırJ.tyonbrca meçhul insanin 
ı~çhul n\Cz.ırı .. İJte, harbın sonu .• 

İn"anlar gaı iptir. lfarp sonunda. 
ciilnyadak'. bil\Cn ı\dem oguUan ;,11 
fikir Uıer!nde ıiuşünecokler: Harp 
fenadır, neticesi işte .. Bu harbin. mes'
ulü kirr.<lir'!. Böyle 'Jneden.iyetleri.n 
sürnne§inc klm sebep olrnu4tur'?. A
ürnler, siyasetçller, nru.harrirler, ıa
?.etl'CHer. hat.:ralarınt nakleden bü
yük a!i'kerier hepsi ayni !iltir üzerin
de mtitale3 yUrüt(.'ICCk ve herkes: 
harbtn mes'ullcrini arıyacak.trr. 

Yazan: HAKKI TAL i B 
Onunla te.;ad'iil".en Aıııad-O>unıın 

bir ka:ıabasmda tanll!jtılc, ve ça.
bııC birbiiımi7l anlıyarak alıhap 
o ldu.k. Bu o.lıbaplık günler geç • 
tikıçe ilerledi, Konuştukça bir • 
ıbirımi-ıi daha ıyi anlamağa baş. 
!adık. Düşüniişiim!lldı>, hayatı gö
ri'ışünıfu:dc, umumiyetle kıymet 
:!ıüküm~.·ımizde o kadar bir ya.. 
kınlık v.ard.ı ki, sanki ayni anek!.. 
kele·· ve !ç duyı:ular ba.:;ka baş.. 
ka ik! ka!ı.ba girmişler drnebi • 
lirdi. 

landa Remıtı.run haleti ruıh.iye • 
Gir.ıde 'bir değiı:ldlk his.setmeğe 
başladım. 

Bir gün kerurs:nc rorown: 
.Romz< senhı ı.. , d,.rdin var, 
~rıden saıklyıor.;t•n• duiım. Gül.. 
dü.. lılç y~madı,ı:ı hald" utanır 
gibi bir hal aldı. Derhal anla • 
dım gönlünü ·bir sev•giye kaıp • 
t:rmıştı. 

bu c~i. metre murabbaı 805 lira scs'nın bu müıik·il dtırureuıııu göz 

T11>kı. biltün harplerln sonunda 
olduğu gibi mes'ullyeU hiç ~ üze· 
rirıe almıyucaklır, herkes biribfrine 
kabahat! ı--Wtliyecck, u~·uı. b;r türlil 
malü;:ı olın1yocak, nıiı.naka.şa. tetkik· 
!er, tenkit~c:- dcv-:ı.ın edecek •• 

fiayatta :r.sanın c;o1{ samin1i bir 
dostu o'.ması lazr~el<l'iğin.c kani 
o>a.nlardaııım· G('rçi hcrk!!':i.n ah. 
.ba"oı. ısanı mi ıkınuş1u}';u birçok 
arkada•lan "Olab!lir. Ve bunla·r 
del'l'CC 

0

t!<>rree hirb\riıı<len ayrı • 
l!rıar. Fakat ;nsanın bir dostu 
olW' '.·i bu dcrec<' ıle ;.tçülmcz, 
mikyas kabul etma. De>st mah
r.rmı ~rn11mızdır. Her düşünce, 
her dert, kafüin en gi'lli esrarı 
dc<;ta perv,.,IZ söylenebilir. Böy
le ·bir yoldaş intihabı pek de k.o.. 
lav bit- iş dcifildir. On\1 zam:..n 
Y• J&r, seneler sN;er.. Hayatta 
oostu olmıyanların, şekvalarma, 

elemlerine make!ı melce bula • 
11myanların hu gi.zli hislerim, 
kaLp1"ri.nin vitıGanlarının bu muiı
teviyatı saklı kala kala, zamaııı
la, hava.sız yerlerde bekletilen 
eşyalar gibi küfle~e ve sa • 
lıi'bine zarar verm(-ğe istioot ka. 
2anır. Bit'ÇOk a1'ıl ve ne,TCStcnik 
aı.astal!k1ar, hayııhmtroa tatmm 
cdilman~i .hislerin, fikirlerin ih. 
t1yaçla:rını t.e2ahüründen baı;ka 
r.<'Clir? 

•Bir kadının .namusu telakki et
tiğim bu meseleyi sana anlatmak
ta mazurum. Yalnız bu, benim 
için '"(' benim kalbimde bir sı.r o
larak kalsın; bundan müthl~ hir 
zevk duyuyorum. Onun clilım va. 
sıtasile kelime haline, nur haline 
pcılrrt'Sİnf' t?!ham·n1ül edcmiyo. 
rum .. o, kalbimde doğdu, orada 
hı.oh. orada yaıj:yacak ve mu. 
lmdderac mezarı yme orası ola. 
caklır .. ve kol>anma girerek beni 
Yenikapıya doğru sürükledi. Gün
lerden pazardı. O gün gazinolar 
hıncahınç dolu idi. Sahile vakın 
masalardan birisine oturduk. Rem.. 

'l.l bir şey kon~yordu. Uzak.. 
lardan gelecek bir yolcusu var. 
m.ış gibi nınarları lıep ufuklara 
uzanıyordu. Gazino tenhalaştığı 

tuıkle Remzi ile orada geç vakte 
bekledik. Hiçbir şey söylemi
yordum. Uzaklardan ne bir ıra. 
rart belirdi, ne ufuklardan bir 
gelen oldu .. Rcrn:zinin hiç uğra. 
madığ'..ınız bu Yenıkapı gazino. 
!arına beni zorla geti:mıeslnden 

bir şey çakmamış dcğildbı. Ben. 
dım gizli tuttuğu gönül mest'lesi.. 
le buranın bir aliı.kası limm gel. 
diğini düşündüm. 

olan Sürpagvp arsa.;ı üstünde yap. önüne alaıı ,·alımız, il" iaı Ka -
sın. bakalım. l'ataban derhal ~abcdeı:o tcşclı • 

ULEMANIN 

İDDiALARI 

Bazı ulema ve ukala. harp ba. 
~ıuda bir pren!.İp ortaya ato11ş... 

!ardı: lltihwrcil<>r daima ve yal. 
nız bir cephede harbcder, mi 
lıaldo nlLıvaffak olamaılar ... 

1 
~r.l:;lerc. gl'Çr.,,, ve .ik y~rdım oL 
ır.a~ wu·c Et.ban.kın .;chı~m;z • 
de mevcut dcposund..r.ki körr!ür 
stokunı;n l:seye <kvrıne mmııf. 
fak olnıı.: Jar ve cH ponun k ~:di 
kırdı.rıl.wa.k çlr.dc-lci: kiimüı·ieT 
brr komslyoıı huzurunda taTtıT • 
mı~ liseye r.t.kk.:l:!m;ştiı·. 

Şiındi, sayın ınü tehasstslar, kaç 1 

-;eplıede hub«<lildiğini bir kere l 
saysıofor, lıakalım... Hnrbin ilk · 
ild \"Ilı amma da lilfü güzafla 1 
geçti! 

SATII.AN 

A nkarada bir makara 
muhtekiri mahkiım edildi 
Ankar;ı. 25 (Telcfonlı:ı ı - Ye· 

.1 ~dh:rdc Alatiirı< bu!\'&TI <la 119 
sayılı d!&k~nda hıt>OO,·atçL Av. 
ram Ağıramaz'ın A'Tlkanı Fiat 
1\1 ürıı.1<a.be Komli3j·onu tarafmdan 
b!'hcr:r.e lO kuru' fint kcınmu.ş 
olan 15;; mNreli~ makaraları 15 
l,u ... ı.ışa sattığından 25 lroa ağır 
para ce;:a.srna çaqıtırılımasınıa 

dlikkantmn 7 ı;üa kaıpatılrr.~ına 
ve -sattığı lk~ ına.l:aranın müsa -
clere.tıınc karar \'etilm~ti'r. 

AR SALAK 

Sürpagop mezarlığının, caılde. 
yo bakan yol üstiindcki parçaları, 

metre murabbaı, bir rivayete gö. 
re SOS liraya satılmış. Ben inan. 
madıoı. Acaba, bunu haber ve. 
reıı gazete, müthiş bir tertip ha. 
tn•ına mı dü~mil~tü'~. 

Harp dola~ ısil<", yollar kapalı 
da. hariçten arsa da mı gelmiyor, 
artık? .• 

HA YV A.'\'LARA 

VI'!·İKA 

Gümiifhanenin baı:ı kö yle • 
ı inde ti/üı ua1ı·an görüldü 

Bı::>d!ın sonra, istatııt;k taslı başlı. 
:yacak: Bu harııte şu kod~r insan öldü. 
şu kad:ır yanılan<lı, şu kadar taıtic ye,.. 
l':l<iı. tıu kı.dar tayyare ctuşlk-üldü, şu 
Utlar ton gr.mı battı, &u kadar ton 
~nzin sartedildi il.:ıh ..• 

\'f.:' aıım:er !lfıvc edecekler; bütün 
bu 1 • ..:.lı;:ibut ve zarar riyan rr.edeni.. 
yeti bir aşır geri göLürdü. Eğer, harp 
ohn~.rd•. bu ııara \'C emc-ki.e, bu 
insanl::ırl:ı, şöyle m11ctzuım hayır i.!}1e
r~ başarıla.bilir, böyle, .,;öy!c giderdi. 

Harlıin getm:tiği f~cialar, as:abi
yetler :ncydaııdadır. Harp şoy~e r~na
dır. böy!e- fenadır .. nah ... 

İtlS2tı1Cl ~enôi kendicc gülec-~1 ge.... 
Jiyor. !\-I~c:n kf, ins:ın1ık hu derece 
ın.iıku lı ve aklı setıınle dtiıijüneblli.yor, 
neden harbe rr.eydan vcrili1or': AJ'Tli 
i.yl dü.ıüncel('re sah:p ln-~ar. 'kay
ga h:ı~l..,rken ncred:lert. 

R. SABlT 

SÜT TOZU 
-----

lstihsalat arttığından 
hariç memleketlere \ 
de 1hracat yapılacak 

Ka:r:ıtakı süt :ozu fabı.tkaı;ı is

l:hsaliıtının hariç mcmlelrefüre 
tl c giind e ritm ~s! k a ı.ıa r1 :ı.,-tı r ıl m ı.ş. 
tır. ,. 

Birbirimiızi iyice arJayar.:ı:k, anı. 

.atmağa çalıııtığım evsafta. Rem. 
Zı de dost ol mu . · ıık. t ''ı' -ıiz su 
ayTı ı;itmozdı. ):l"·birimizden hiç 
.>akh ve gb iorrıtt yQktu. Her şe • 
y}mizi birl'kte dci~li,.,ür her der· 
d.imize beraber çar<' bu.lıur ve 
tedavi edmik. Fıı-kat son zaman. 

Remzi ile bir hafta goruşon.c.. 
dik. Bir gün postacı elime bi:r 
mektup tutırşturdu, baktım Rem. 
2idıend i. Memlcketindc.n gönderi. 
yordu. Halbuki baııa m~mlekctc 
~ğini filan söykmemişti. 
M<!ktubunda ır.:ı.zoreLini iza,h edip 

(De.,,.amı 4 üncH S .. hi1ede) 

Kadın yüzünden Gazh a ne 
yokuşunda işlenen cinayet! 

Geceleyin tabanca ile Hayatiyi öldüren 
Muhiddin on iki yıl hapse mahkum edildi 
J3u y!l Ha7.iranm. 13 üncü gece y:ı- f- ·· -·· -···----- -~ · -

rısı, Dohnnu~h~C'de Gnzhane yoku;ı.m- • Yanlış b ir tramvay z ili b ir 
da H&yall adlı tıiris!. Muhiddin Yağ- ı k d -
mur adlı blr gonç tarıüın<l:ı.rı ark<>- a ının ö . fimmıe seb~p oldu 
sından revolver t·ır::ur.u sıkılarak öl· Beşiktaşla Küğıthane caddcsi.nde ı 7 
dtirülınüıştiı. i~tanbul Birinci AU,ırceza 
Mahkeı~si, c!.n:ıyetln Slfi1e i ... rjnde 
bLr ktdının .. ka.nılt:'.ası yüzünden 
işlcndiğtn.i ve l~tvgad.1 J{~.yatfni.n söv
diııi\mil te!'blt elmiştiı". Muhiddin 
YaGınur, bu uhrik do1ayL!iylc ceza91 
lndlı:ilet:•k. ız oene aii:r haııo;e ıne.lı
kilm olmuştur. 

saJ'llı e\·de oturan Ali kızı 70· ya,mda 
Hanife, BaııMı.t~tı> Akarolknle tnı.m-

vaya blnerlren ansınn zil c;ah:nıp 

k ... mvayı.n ka&ması ti2erwe düşmüş, 
kafata.~1 çat!.an1ak ;urc.t.:yl~ tıln1ü:,1ür, 

Adli hl'lı:lm Hiltmet Tümer cescdln 
gö.ınülme-.inc ınü.sıtade etn<şttr. 

Hatayda 
yeni 

Elekt rik 
Defne çağlıyanların· 
dan elek t rik istihsal 
olunarak fiatler yan 
yarıya indirilecek 
Antakya 25 (Husuo.1) - Defne 

çağbyanlanııdan elektrik iıst\:h. 
ııali için icra ol.uoon ctüdler .ona 
ermiıı ve bu iş üzeııinde haz'1".a.. 
nan !""Ojeler incelen.mclt üzere 
Nafıa Vck.'ılctine göııdl'ri1ot4lir. 
Defne Çağhyanlurında yapılan 
son tctk • .kat, hu ı;aglıyııniJıann ce
ruıp vilayetleı•im·-zclen mühim .ıı:r 
kısmının ihtiyacını karşılı~ıacak 
kudrdtc olduğunu göstcrmiŞt: r. 

Nara Vekfıletı projey. kobul 
ve tasd'k Eder ct.rnez hemen to • 
s:sata başkıııooa:ctır. Dı1n'.ranm 
ou,,aünka v:rliyeti göz ününde bu. 
luntlurulıarak ilk iş olmak üz:ere 
Hatayın eleklrck ihtiyıı~:.nı kar. 
~ılıyaoak kadar t<'S•sat yapılacaık 
ve asıl büyük sar.ıra! b:Iatıare ya.. 
pılaıeaktır. 

Defoe çağlıya.alarmdan clek • 
trik isUhsalınC' ~aıuld~ı za -
man bugünkü fıatler yan yarıya 
ııcw:lıyacaktır. 

BABE.BLID 

Vi LAYET 11• BELEDiYE: 
* Voli ve Bele<li7e Reis~ L!ıtfi 

Ktrda.r, et rncs~!em üıcrinde yoıphgı 
tetk:lk'e-r net.i.~inde &0n l'IQ_rh ı~ 
mından sonra ot işlnin halledild!ğiııi 
göroıüştür. 

+ Kurbanlık koyunl.ıra ıl<lrh ia>
nulm&sı Belediye İkL.._t Mildiirü>. 
ğünce Fiat Mtirak:abe Kon.~·yomm.

dan istenıim~. 

MAA .. JF, ÜNiVERSiTE: 
* Orta Tedr!"ıt Muall!uılerınio 

terfı listesi tasdik edilntl-.}lir. 'l"er .. 
fi görenlerin ikiYlSl 300 dür. 

+ Resmi Li.$c ve Orlak.ul nıu-:Jh~ 
lor~ hususi liselerde 9, Orlaokullanla 
8 saatten fazla den; ~laın:yac:ık4ır

dır. 

TiCARET 11e SANAYi: 
.... Ticarot Odası. :O·IecH i aan top· 

la.r.r..~ış 1 T:c3ret Do:s!lSl ve T~caret 0-
d;:ı.sıoır:. ,.eni sene bil.tçt- ve bdı-ola
rıoı tasdik etmiştir. 

+ F.g" Wlün ply- ı2 lkıocil<l· 

nunda açılacaktır. 

MÜTEFERRiK:_. 
+ \'i:jyeL dah'lındc buiun>n h:ı.,.. 

'\fRJ\lara 3yd:':l yirmi ton kepPk V"e'ı:ile
cetı;ıtir. Bunun on l>e;. Wflu Esnaf Ce.. 
miyotleri \·asrtasirle o.r.ıbaçdara te\."'Z.i. 
oltınill.:<ıktır. + Türk Basınının . cllinei yıl dö- J 
nümü nıüna.tJcbet:yle In.kıl.lp ~lliıe
slnde b!r sergi torHp t<llin,.'kl<>.lir. * Sh'asta bir <K:iıbıkloo· Cemiye
ti> kurulmu.,ıtur. 

Bu cemiyete glr<'ceklerin 'i.p(irge, 
ça.m3şır, ütU, bt.4lajılt, b<"7. yı.Y· .. ~a 
)fleri. ev döşclne \·e ÇOC'~k lıakma.yı. 
bilnH.•-lcri ve Lu dcrsl~rden iı~t~haıı 
olarak diplonm atırıalJr1 icap t>tmek
t.edi.1'. 

Anııpanııı bazı ıuenılekrtlet"in. 

de. lıny•·anlara da """ika usulü ile 
gıda maddesi n>riliyornıuş! 

Trabzonda çıkan c Halk• refi • 
kimizin ya:zdığma göre, Gümüşa.. 
nt! \'lİii.ye~ni~ Kelkit ve Şeyran 
kazalarına tab! bazı köyltr,n<ic 
ve Köse nahiyeler:nclc bım tifüs 
lıastaılıığı görüidı;ğü üçüncü u • 
ır.umi mittctt hikten \'lfiiyete bil. 
tLrilmıı;llr. Bunun tiz rı-rı<: nıck
tuıx.-u Belıçe:t Er!anm rıyl!'Setin • 
ete toplanan vilayet '1ııfzıesılıha 
ınecı;,;: bu hastalıktan lko<Un • 

Dl~er taraftan fabrika 942 ee.. 
~ 

ne>r isLhsal:itına haızrrlık olm'<lk 

Bir ıe.hsi idarın 

ini o lü mü EDEB İ RO MA N No. 29 
Zavallı hayvanlar! . Fakat, on. 

lara vr•ika usulü tatbik edilmese, 
hiçbir şey •·erilme•e ne çıkar?. 
Ağızlan var, dilleri yok! 

AHMET RAUF 
=================== 

' mak yol-unda ıiozı kımırlat· al • 
mı.;ttı'. Bu cüınk'llen olar<il.< Gü· · 
·müŞlıan(lden gelceok yolcufar a. 
raı.'iında h=ıstalar n1{'\"cut olduğu &sileri mallkemeıere 

memv aramyor ı 
Ör!! İdare Konıutac!ıiından: 1 
l tnnbuJ, Çorlu, Çanııkkala Öt1i İ

dare hlahke•nclcrı :çln 75 lira ilct"etle 
d&rt :-abJt k~!ibi .:l!.ı!\acak.tır.. ı 

t - Kabul şartlan: : 
ı\.) En az. orta n~c-ktep mezunu ol

mak. 
"&) l\femurln Kanununı.:n 5 met 

maddesinin A. U. t' D fıkrn1arındakl 
ev5fı hıliz bl;lur.m:ı.k. 

C) Ya;ı 20 cten upğı ,.e 40 l:;n yu· 
karı oım~.: ,.c f!HI nskcrliğjnl 
yapr.:ıi \·cy:ıhut h:!'!:.Ct! nskeriyeye 
eI\·cr: li ohrcıa;:ı, s.ıbil bu'tı:'lmaş 
\. ~) tecil cdi!,;.n ~ oln ::ık. 

.:! ·- T· llp1c-· · rledl dörtten 'Ziy:.ie 
ve .,ıu şore. U ha'- b~l·:" ~uğ-ı lak
ırcLrde .a.r.Jları;ıd:ı .:ıti·~bnka inıtiıhant 
yap •:ıcakt:!", "'10. !Jalcd.3 1"'•cnilcn 
§ey ı·r; ı :, ıv. ıet v · l:J'1h-ı:-:sa y.,;ıı 
n- . k_. o.J.l:ırulda :ır·ııtte ve dogj u y3ı· 
rıl:;ı.kt·r. ~üsa:ba;mda ayni rle"!'cet.yi 
h~iz. aıJ31·!· ;d.:ı:. d.:ıktilr, işlerfnde da.
ha ktt.vvetll olanlar tercih edtlet't'~-

tlr. ' 

•akdirrlc lıel«i:y<? zabıla-sıııca lı<'. 

men hastıı,.,~ye scvkcd. <ec.İ< ve 
csvaları t<blılrh.,n<!)"t" gönder' • 
;c«·ktir. 

Giimriiie verileeelıı beyanna
meler için b ir emir 

Gürr.rt.\":.:'-"":'f v· .. ri e:· l "yonna. 
.nıclt:rde rnunrre1<' ve1·&(..5İ· bfyun 
:ablcx;u dcılduru1marl2·n verile • 
tc·k ol.:;n hcrunı.-ımc.{ .,.·n r"1sni .. 
rı:..,-to set\: ~slc-rir ~... kabul v~ l('IS.. 
t.i.l ınu:.ımer

1

~: Y'·!> .. m&r..'1· as. kt.:ı. -
1~atıaşrr.ı?ti.r. 

Maameıe takibi 

üzere şimdiden 13 köyle süt bağ. 
!antısı yapmı.ş \'!> bu köyler hal. 
kına 50 • 60 !ıin lira para teV'Zi 
e-jlemHir. 

Karsta. bu yılki kuraklık :;e • 
bebil~ gerek haıvanat:n ot ihti. 

y:Jeına ge.rdkse bu lcöyler.n cko.. 
n<ımık tlu<"uınuna bil' hayli yarı.. 
y~cak o13n bu ahş \'erişle ~irkc
t:n ;;.~c<'ti!< sene fazla i;t'lhsalit 
yııpmaf(ıı. karar verdiği anlaşıl -
rr.aktadcr. 

---<>--

Milli korunma :;uçları 
Milli koıvnına kanununwt şü

mulüne g'ron sı.ıçlar hakkında 

mahk&me\ercc hazırlar.acak cet. 
vellcr her 15 ı;ü ede bir AdLye 
Yekill:ğiııe yoll&n.aıcakt,r. Cet -
•eil<'rC:e verilen ro:ııanın ne ka. 

dar:nı?> h:ıpS. para veya sürgün 
cezası oiduğu ,. süq;:un yeri a.. 
ç.kça göstcnl.eccktir. 

---o--
Kars mıntakası parti 

müfctfifi 

Kadıköy !\'laliyc Taluil Şubetii ır.e.. 
m:ıırlar:ndan B:ıy Zeki Aydın yaztie
si başı.na gld~rı~en yold;\ dÜ.';f't-ek 
kalb soktesinden \efat ctmişL!r. __ .. ____ _ --r-- . 
l GÜNÜN 

l 

l . Aaalk.oped.sl 

Hong Kong 
Hong - Kong Cin'in Cenuv 5'.lhiL. 

lerlndc blr İngü.:ı müstemlek:esidir. 
Bura:<n, Hon.g - Kong odası, Kovlon 
yarımadası ve yeni tvpıaklar lıir a
rada ohnak ilzerc lıir büLiln ha.tinde 
Kanton nehri.nin aA,zı111 tutar. 

Hong - Kong ada~ı, luıyalık ve en 
çoğu granit bir claj\dır. 

Iiu :ıd;:t, İngllizleı· tarafından ijgal 
edilır.eden önce C'Şk.J10 ve !~er an 
yatagı idi. 

1.J21 Lır.hlnden ililıJ.rc:n afyon sa
tan gemılerc yoıaıdık .,den bu .•d~. 
tB39 - 42 •Afvon Horbı.> r.de Ingı.. 
Uzler tara'frnda~ Jng!llz gemileri çin 
bir Us ob.nık kullanılmı t;r. 

B.ır" suun 11H ilen iLbc.ron İngiliz· 
lere blr.,_k, ! ı 184:! N .. nk.in mu:a... 
it<ne- ylc ~.,!t od'lmıştir. 

ingll!! ~: '.lnıicn ~.nra burruı ge-
1.işmcı:c- ~M.i.:r: tır. 

Çıldıra'!=., fi ~,1.~N'!. 
B<ıh<_c1ie mehtap, bol 'bir ay • 

öınlık vardı. Gökte yıldızlar, yer
de deııiz pırıl pırıl yanıyor, d•:>
te deste ayın öııünd<'n akan bu. 
h.ıtlar k.ı.z gibi sa(. kadın ı;ibi dil. 
bcr ge..;t~kr y-ap:yorlardı. Dur -
duığu, yürudilğü yerlerden bah. • 
çeııin en kuytıu yerlerile b'-le gö. 
rünebiUyo rdu. Fakat ne fena7. 
Bir türlü buhra!'lın sşrsı.ntıısın -
dan kurtulamıyor. Bd§t ate; gibi 
yanıyor, alnmda-ı. alevler çıktı -
ğınl, yüzünün al'(.Ştcn k:ı.vrul -
<lu<1'unu hi>;sc<liyor. Kendi J<en • 
d;r.den utaı:masa 'hemen dcrjz 
kıyısına koşacak, 'başını buz gibtı 
donduğunu, 'la.:; glbi katılaşt•~ı.. 
m duyızncıya ka-dar denizden çı. 
k::.l':nıyacak· Nclcsi de o k&dar 
ısıc~k, trnrlfiisü de o ka-dar bf>. 
[:ucu, c «er boruları da o k~dı:r 
yan;jl;ı! 

tekrar yür.inege b~adı. Alcii 
ruhunda. kayrnıyan huırr.ım3dJn 
rü.zgi.ıra b ile sır vermemE'k :çin 
gayret gösteri::ordu. O kadar 
çekin.gen, o katlar ür.kekü!. 

'.B'r an kaı::;><la. btiyüok çmarm 
dminde bir gölge-, bazan ileri gc. 
ri giden gcleıı, kımıldanar., :ıcul 
bir 'hayalet gözlire il~ti. 'Betli ki, 
çaıar dibinde> oturarJar vardı. 
Hizmet~<il<:r mı. 0 ı~kl'a.r mı, nıe
ierl"r mi? Ora ~•a kıadar ıı'ilmeğoe 
!karar vecdi. 

Her ~eyi göıw~k. aıer ,ey: 'bil. 
n1ek m·~ra.kı !ı'!5anlar .. çin çok 
e]İnl.1 Yürüdü, ç·nıır diblı· i en iyi 
görebiılen l:ir fu:•-dzılı.'(m d.lıodc 
()lurd•ı. bütün d:kk•tle tcccs.;iise 
basladı. 

Çmar .rb:"'ld< İ:'"ı' , ~l. :".<ı <öl. 
ge, iki hnyah:•t v~rJL Bir) kadın, 
biri el'kr k. Fakaı kim oldukları 
belirsiz. Yüzle:ı, ad::ı1arı, c11dn.m .. 
ları .görünmüyor. İk ,, de biri·bir. 
kı•-ne ınrılm:ş, boylu hoyurıa ya. 
fı.yorlardı! Arı~&. h:ç kımrlıdamı. 

Timor adası ve 
Porteli• 

Yazan: AJunet Şiikrii ESMER 
Timor adasııJ>n A\ ;,ıı;tra•ty,ı <'e 

1Iolanda kıt•ırıerı la.rafır.dan •'i" 
gali, bir taraftan ing!lt-crcyl colı; 
eski bir ittifakla b~lı olaıı \'C 

.diğer taraftan d:ı bu 61rada Milı. 
verc:ıleri k-,,.,kırl'1ıaktan <:cldn~n 
Forl.(;kiz•i 7 r bir dııruıırxla be • 
rakmı.;trr. NU!usu sı.-kiız m"yonu 
g~ıyen Portekız, Avrupa ha • 
ritasında ı.üçü1c b\r meml~kct o
larak görünınck:c '"°'' de bu ku
çük memk•kcl, gen.; b:r söm.ır
.ge inıparatoriug' na :;:ılı'pt:1 

Napolyon mulıarcbckrı de go;.. 
tenniı;tir ki Avrıı.p:uan. cenup ba• 
tısında bulunan Porlek'~. 1,ıt':ı
~ıın kapılarından bir n: t~kı.l et. 
ıncktcdir. Napc1rnn orduah·ııırn 
Rusyarla ~radı.1<'>n h=met. N 
polyoıı İınparatorluuunun yıkı • 
lışında bir amil :si', iıt-ekıı 3mi'l de 
Portcık:ız kapıs:.n,lan g;ren in~;,. 
lııler!n bask1laru11r. 

Simdi Hobnda ve Avl."Stratya 
k:.t~alan tara.tından :şgal edilen 
Tiınor, Portekizın <n uızıık sömür• 
gcler:nckıı bıri<I' r. Slngapunın 

cenubunda Sumatra '"" Cava :ı. 
dırlann:n t~kı.l etti.si si~ilemR 
dm·=·• olan Ttıı:or adasımın y:ıı. 
nsı Hol:mdamndır. A·lanın stra• 
tcji önemi A'·ustrıtl.;aya yakın 
o!=ı <·e burad:ı kurul:ııoak cılao 
hava iislErile Japımların Avllb • 
tralyayı tt'>hdit cdcbliroo\erid"r. 
Gerc;ekten Japonya.ııtn böyle n:t 
!'liyctı olduğuna delalet !'deock 
bclirflcr de ,-a,-dı: Harp açma-z
dan bir ay kadar önce. Japonya. 
T>rr.or adasına b!r ta:yyare ser • 
v~Sıi :ı!ctmiye ba.'liamı~ ve bu lJ3.oo 
hane ile b:rc:ok iopmbr ada,.:a 
sok.t.ılmu;lardı. İngiB.zler. Japon.ı 
lıtrın bu, hareketlerin! yak:n<lan 
tak,:ıp ederek taarruz kanşısıncla 
Portekfz hüküm<'l·np \'aTdım tek
'iif chnr~lcr. Port~ k'z - Jıük(ımctt 
de Avruııa kıt'2"•Xbkı nazik dıJ.o 
m'!lu dol:ı-y:dk. Mlh\-eri k;şkırt
anak istcmed iğ. r.del'. t3arruz ııeı.. 
:r.OOıkr;<'. bu ,·:ı.roımı knbul ede• 
tr~y~~int {aka• tN\rruz ı.·Rki o
lur ohrıaz, İng,i.z yar<lnnından 
.:.Stifadc edcc~ı'!irıi bikfa!'l'!1Şitıir. 
Görülüycr ki Pcrt!!kn: bu ıne;e• 
lede geçen sene Holandanın ,-e 
Bt'~:kanın yolla:ını ta-kip ctm<'k 
lstc~1:'5t!r. Yar.i taıırnrL gelm<.• • 
den h'~tr:r yard:m kabul edem<'· 
ylz. Fakııt taarruza uiJrar usra • 
maz, derhal yarc!ı:m gönıderinit. 
Doğrusu Portekizin bir b;ıkım • 
d~n haklı olduğıma şüphe ı-ok • 
tur. Çtil'.kü Portekrz ingikz as • 
keri ı·ardımtnı kırbul eder etme;, 
cledı~! Mih,·ere ~3.l'liı ce,:ıhe al • 
mıs o!ac~ktı. D\ğer taraftan lı-ı. 
gilteren!n d~ hal:kı y<A< deilildır. 
'Ta3..fru~ g~üıci)·e kadar bekle .. 
ııirse, yardımın ge<: lkalacoı1ı~t 
iddia ~den !rıg'lı"1er, b11 görrış • 
lertni teyit ~n onıckl.-rı de ıo:.ô.,. 
1eı<w>r!ar. E":er meseLe yafo.-ı: 
'T'in-:n,. a<lasıı·ın müdafaası olsa~" 
dı, belki c!c t">gi!i'zler, :ıınrekde 
.geqmcl<.le tereddiit etroc:elderıi1 • 
:Fakat Avustralvamn ıltorunma • 
6!1l3 kadar vara'n diıva Timor'dl11 
çok er.ıha büyüktiir. Bu sclı€1>lc . 
dir ki A \'UStr~:lva \"C Hoıland" 
:ct'2ları Timor'; c;ı.k.mıştır. !ıf'.h• 
·;er devl~lier:r.in 1 Portektt'i in " 
giltere<len ayırr"ak için bwıu b'

1 

vcs.le o;arak kuU:r.nnuya çalıştı!V 
iarı anlaşılıyor. Fakat LrLbono'!'"' 
ki ilk akislerme balnlacak olurS:ı. 
bu olaydan dolayt biç de .ıntCfl\ ' 
nun ohnıyan Porte.kizicı., ı:ng:ıtc• 
re): protesto etmekle 0crabct· 
5:mdiye kadar yüriidiiğü yoldı11 
..vrrlmak ııiyelioöe olmadlığ: sıl 

1 ııörühnckledir. _... - -- .~ 
Hukuki çalışmayı teşvik içİıl 

bir müsabaka açıldı 
T<irk HıUmk Kurumu 1araf,rı• 

daıı faküit 'icrL1 \'e )iıJ...-,;ek nıel<-
i teplcrtn talcbckri ~uktiki C.3 .'1 

iı:;:mayı çogııltmak mııksadilc b· 
müsab..cka açmıştır. llu müs;b9•5 
d·a· · ~ul hukub, ce.za hukuku ''. ·- -~ dE vletlcr hukukunci:m her lı• 
ayrı ayrı olmak üzere ü~ c·r..s ' 
ten libarettır. En ıyı ~.ri yaz)W 
lardzn b:nincly!! elli l ra parJ 
mükafatı vcrilcctktır. DVr1. k--.'·" 

l -· Taliplerin Orft Id!lrc Komu.
tan':ğıııa mü~e:ıattarı 25/12/9.tl cıcn 
12/l/n42 !'ozattesl okşamına kadar 
bh~ oıunacakt1r. 

Vatardaş ke>ucetm kur • 
!ı3nı!l beddi•u, yarut deııi • 
s'ni Hava Kıırumuııa ver -
mek!e hem felaket '!lÖrmüş 
\'atands~arın; 'hem de ya • 
r:nm '!:ahipleri olan .kimse • 
ciz mini mini yavnıların im.. 

Trarr.\'ay İd.:tres~ !tar. ediyot": Ay!tk 
karlı alacak müşt.crı:er fillln gündea. 
itib:?:'t'n c;alatada ?lôlrcket <Lı~;~re 
mtirocl:ıat eı:dnler .... Uir de fvtot;:r.:ır go-

lir 'nler. . . • . . . 1 
Mcı.ela, e\o'ını.7-. L:1ıc-Fdc.. lş•n• /. Ber ; 

yoğlunda .• Su ıoğukt..ı, k~~ta, Kara - ı· 
köyd~ fnr('ek!in!Z. lı:ı.re· ec da.res:ne 
müracaat edecek in!z. (>rada b!r ~Urü 
muar.:-.ele yaptr.racak ve nihaye: kar
tınızı alac=kstn!Z. 

Kat"! (Hususi) - Viliıycıllmiz 
mıntakasındaki ıoft~~le~r sona e
ren C. ıı. P. rnüfott ~: Ordu meh. 

usu dok.toı· Vehlıi Demlr refa • 
l:at:rdc ja:;c..:;rm:\ 'Tiınt~ka ko • 
routanı yilr'c::.y T .. ~ :r Ba~-lkal \'" 
B<>rsa me<:lısı :carc reis: Tah:r 
Barlm:ı oldugu ha:.1e ~hrllniz • 
ocn avrılmı,ıır. 

1922 de Vaşir.:tondJ. lc;ttma C"dcn 
büyük deniz d~v:etlcri konferan.:;ında 
ll~if}kl~ki i.ı .• }crın ve bu n1E"yaoda 
J-Jong - Koı:ıg'un tahkiınatına d<.'
\anı o~un~r.<>m"-:ına c.lı \'e•rihnişti. 

Ondan sonra iııgiliıler burı;.yı tah
k;m t.•UnCtn J('r, tahkin1atın s!1clet 
:r.cr:..;. "'Zir:. s:rıgapur•;:, gOtUrmU!tlerdir. 

Bu humma, bu atc.,,le> lii kenar. 
dakı defnc:i,;;e L.cor g~'d!. Der. 
.K!erin dib'nc oturn·:ıık, dai!arın 
arasına ~ııklanmak; yalmz ve 
ka·yılsız <.lcnr:~l. ~ökü, o~·ı. y:ldız. 
iarı, buh.:tbrın 5 r:ı sua ıı.krp 
gc-çi~!n: ;,cyrctınek, sinırlcrıni 
d:nkndirmek. bu kirnscs!zlik YO 

knhal:.k iç:nde beyı•ini U)'ll\fur . 
mak, zibr..ini ıztıra.p V1'rici ça • 
:ı:şışınt durduıımak ietedı. Olma. 
dt, kalktı. çamların dLbine gitti. 
Burada hayat, çamların asırlar 
süren saltanatı vardı. Oturmadı. 
Ay aklaruun ucuııa basa basa, >ko
rndaki hışİrtıı-a k~r~:ı kar:.ıa 

yor, kıpırdanmtyorlar ·bHe. Bu • 
nu böyle görcincc merakı büsbü • ,. 

1 i\n arttı. Yine sır.d.ği yerder. kal.lo. 
tı, yava~ ya,·as. >"("l<lırıneden., ayak-' 

,.e de Lt<\ oluna.;:aktir, ~ 

Hindi fiatleri 2,5 - 3 lirııY 
çılı tı! ... 

Bıd<~ gü.ndüı· şclınmzid.:> lı ı;. 
di fiatlen çok yi.ıksolm.ıştir. ~p 
3 liradan aşağıp hoıı.dı ~lll· \C" 
kabil olamamak:ıııdır. Bu fıat .. 1 

dadına yctiştruş otacaksın. 1 

,..------ - -mnı ım>ı:u.>..VJl.4.KJ.iWI.-. 

B!.zim memlekeLte haJk kırt..ı iye -
cillkten, muaınele ı:ı:~.binden zaten 
bıkm;.şUr. "'ftni. ye.;1 r; u.ın1clc!e: çl
karnııyal?!ı', lda~ karlı, ha~ aya • 
i:n:ı ızöt·ı:·:r.e.Ce mecl> r~· r. 

IVIUIAN CEVAt 

Kefalet parası kesilmivecelr 
gümrük memurları 

Kaçak ve Eah:ps'·' ~yaya e ko.. 
ya?1 gürr.riik metmtırlarr"'dan ke. · 
fai<>t par:ısı k~scimcmc.; kaı et • 
laamı~tır· 

nu ta!-l.;!1"!".at ya54:ğl 1938 yıltna 
kad~r devaın cLn1iştir. Bllo'.Lh:ıre y2p1l ... 
mış olıın tnhkimat ta o kud:<r fazla 
ol.i~;.ını~tır. 

İiLe ı:imdi japonla.rın aldıkları \·e
v .... 

14
lmtk üzere oldukları Hong -

~onı, k;ısaca, böyle bir yerdir. _ 

;arının uıcıuna ba...oa ha.sa yüııf.dü, 
çınar <fbiııc kadJr geldi. BirLbi • 
r.ne yapty~! g,.;,>i sarılan t'e ya. 
tan bu ıki gölgedı.- l:ııİlla nc ~es. ne 
han k~t var. Yanlarına daha çok 
7akı.nl3"tı, giiz!.en bihUdü, bütün 

CDevarr.ı V .ı.r) 

1• ' 
reffüünün yılba1ı \'e Noel rı., 
naısebetile l<>kımtahnn \-C •·· . 

glnlerır1 fazia h.ındi aL'llaia~ıli 
dan. Her• gekhği anlaşılır.aıkt 



ı 

(llll .rıı:ıın~ı metınlerı ..:\: adoiu 
Aja11Sı bul:.:>nler!nden ahr.mı>ttr) 
Telhu eden: A. SEKİB 

R uzvelt ile Çörçi·l ar&Sında hfı.. 
!mı müzak1'rc e<l "len mevzuların 
b~!ııca iiç kısma ayrılahıl~eği 
zanne<lilmcl<tedi•: 1 

1 • - Uzaıkşarkta ve bHh=a 
Stng:ıpur ,.e Fil:pinlc'® tehdit 
altında bulunan İngılu ve Ame. 
r:kım d nl.zler:n''l müışle~k mü. 
dduasına ait m!'Se'lcler. 

2 - Fransanın Afrika üsleri 
\'e Atlantik orı...smda bulunan 
ınahaller gıbt Alınan ist~'.iısma 
maruz kalı:bclcctek mülı:rn nok -
t:t!arın himayesi. 

:ı - Umumi b:r strateji ku -
ruhnası ,.e mutcka.b:l vaısıta v 0 

kaynaklarıil harlı: knanmaktan 
• barı>l olan mik;tcrek gayen'n 
:.&lıakkuku içın .;n faydalı şekil • 
de k-Jllanııabilecq!ı yerler"' gön. 
dcrıiccek suretle el altında 'bu. 
u'1darulmasL 

Du rıüru:.::,·l~tle \ra~; tTto~rla. 

20 n:Jyon k~L1 ik b:r mütte-fik 
'>rduısu ~-e 50 bın tayyareden mü· 
rckk('J> bir h!l'\11 ku\'\·eti t~kil 
cdôMk iıstemld:ğı söykn yo~. 

PAPA Pİ'NİN MESAJI 

Papa 12 inci Pi. Noel m<>sa • 
jında, harbi, hava lbombardt 
manlarıru, sivil ahalinin u:,'ra • 
dığı se!a!et!crı, t'sırlerin çektik. 
kri v.tır.q>ları \'l" harlıin gct:rdı.ği 

bütün fenalıklar. \ ' Mı etmck
ıc:·r. 

ALMANYA NE TARAFA 

HÜCUM EDECEK? 

Loncira gazeteleriıı.n ~ıiya -
tını goı-e, Bay H tk-r Fn< !;:.ar -
ruz iç:n kıt'alarım şundi<lm top. 
lam bulunuyor. Alman ham • 
lcs.nın yap>labil('C(f,i bao:!ıca dvrt 
istıka.nıct \'ard:r: 

1 -- Rus}ıaya Karşı yeni.den ya
vılacak büyük b! r tı.am.rz. 

2 - İııgiltereye kıı.ıışı ansıızı.ıı 
yapılacak bir taanı.ız. 

:ı - Türkıreye karş, yapıiacak 
!);r .,t..la hnrEketi. 

4 - Ccbcliitıa"ı1t'a ıl:ıücum et. 
!t'Ck iiııcre İspanyaya yürümek. j 
ŞARK CEPHESİNDE VAZİYET 

Alman teıbliı'!ine göre, Sovyet. 
kr dun de hücumlarına devam 
etmış \'e l:ıülli kU\•\•etlcrini har. 
'b~ ~rmüşlür. Mün.fcrit \'e me\·. 
~ıı .\ı rkaç gedik ııçma teşebbüsü, 
mukabil taarruzlarla püskiirtül
miiştür. B~a noktalarda Sm.• • 
yet toplululclan Alman hücıım • 
I:ırJe <'agıtılmı.ştır. 

Son·et lebhğtnc göre, garp ct'P
hC'Sinde Ka,lbıın ve ceırubugarbi 
rephderimn ba7.ı kesömlcrinde 
S.:wyct kıt'aları Almanlarla .şid. 
dctle çarp•şaral: ilc·r!cmeye de • 
vam ctmi" erdir. Bunların nr.a .. 
srntla mUl1hn b1r dcn1it)~oıu ay. 
rıl>na noktası olan Garl~<'\'O ile 
Ş"'1>00: ,·e Oderc! ~elı!rleri var. 
ti~r. 

İstakho:.U'den gelen bir ha • 
bere göre Sclılussdbuq:: ş&ıri 
SO\'}'et k.ayak müfrezelerinin e • 
Lnc geçmıitir. Bıı .şehir Lenin • 
grad çe,·resind~ Almall' sağ ce • 

Va~İngton konferansı -
Papa Pi'nin mesajı -
Almanya ne tarafa hü
cum ederek - Şark 
cephesidn<" vaziyet -
Libya cephesindeki ha
rekat - Uzakdoğuda 
vaziyet. 

nahını ll'0kil oo:yordu. Sol ce • 
nahı olan Kolpino'da şimdi kanlı 
bir muh~rebc devam etmekte • 
dır. Grnaal Meretsko! kırn-et . 
:crın!n yen: Sl'ne g:rmeden Le
ningrad mtidnfilerilc temasa ge. 
!ecekleri vC' Mosilova ik! Lenin • 
r,rad arasıırda'<i yol muvasala -
lo.rının sür'atle d~lt'Ceği tahmin 
ooihrrcktcd:r, 

LİBYA CEPHESİNDEKİ 
HAREKAT 

lllilıver tebliğlerine gore Şimali 
Afrikad.a harekat devam <>diyor. 
Bingazidc Ber<X> ccnubundaki böl. 
gede muharebeler tekrar l;ıaşla. 
mıştır. 

İıı;:lliz tclılıgiıw ,:ör<', İngiliz 
kuvvetleri Bingaziııın i~galini sür. 
atle ıamamlarraktadırlar. ŞimaL 
de H:ııtli \'e İngiliz kıt'alaı-: Ber. 
ce'yi ve Bıngazınin batısırnfaki 
Benina'ııııı muhim tayyare lima. 
nını i,;sal etm~lerdir. Daha ce. 
nup'.a zırhlı bir tüır.ene .mensup 
kollar ric'at halindeki Mih,·er 
kıt'alarına hUcum ctır.l~i.erdir. Gö. 
rüniişc gorc bu kollar ric'at ha. 
!indeki Almanlarla füngazi kesi. 
miııde kafan İtalyan kuvvetleri 
arasına >okulmuş bulunuyorlar. 
dı. İngillz hava ·kuwclleti bilhas. 
sa Ceriu•bia'dan Agclıa'ya gidC'O 
yol ::wrınde ric'at halindeki Mih. 
\'t!r kollar.oo karşı hücumlarını 
arttırmaktadırlar. Bu kU\"\'etler 
çok miktarda otomobil \'<!bu ara. 
da zırhlı kamyonlar tahri'p etmiş.. 
!erdir. 

UZAK DOCUDA \'AZİYET 
Japon teblıJ.ne göre, Japon 

donanrnasaıa mensup kuvvetler 
21 /22 İlkkiınun gece.;i şıddetli bir 
fu·tıııaya rağmen Wak,, adas:na 
hücum etmişler ,.e mu,·afCakiyet. 
le çıkarma harek~tle.ri yapmışlar. 
dır. Amerrkan muka\•crncti kınL 
rılnı:ş ı·e ada dün taınc:nıen işgal 
cdilmiştır. 

Mareşal · Petenin 
istifası 

tekzip ediliyor 
B"""°" - A!reı, '.!5 (AA l - Fran

sa Elçisl, flarici.,.e Nazırit.ğtna, Mare
şal Petcn·:.n. .iat.ifnst ve işgal altında 
bulunın:yan bölgenin Alınan kıt'aları 
tarofıııda-n JstHA edildi:ı:ll hakkındaki 
haberleri ~!t.z.ip ~en b.ir nota ver ... 
mşfü. 

--o---

Bir tramvay yol· 
dan çıktı! · 

Kadıköy ile Feüerbahçc araı • 
sında ~kyt:n vatman Cemal ida. 
ı cı;inde 29 nlJTl1a:ral1 tra.mvay dün 
ak.şanı 19,50 d.e Allıyo.lıııgzına gel. 
<bği .-akil makas -:ı<;ık bıt'akıldı. 

ğından .araba ı-ayd~n çı'karak 

~add~,·ı: fırlam~tır. 

Tram\•ayın camları kırıhnı.ş ,.e 
T.ü.şt0riler teliış:ı dü~mü'iierd;r, 
Araba raya konuluncaya kadar 
lıu h:ıtta tramvay seferi-eri bir 
saat yapılamamıııtır. 

FAKiRLERi KORUMA 
CEMiYETiNDEN: 

Ana N;um ıam.W. mttc.ı,ioce Cemiyetimizin oeoelilı: adi HeT'eli Umu
ltJ...Yesi. 28 İU...""k5.nun 1941 tarilıine rr.üsadi[ Paza:- günü saat tl de Beyoğltmd:l 
!.1b~rc solrağ;.nda. 17 nur:.uu~-daki Cemiyet binasır:.da toplanacağm.dan Cemi
:>·et izasuun aşalıdaki rr.cvaddı müzakere -clnı.t-k üz~re toplııntı.ra gelrnelerJ 
r!ca olunur. 

'IÜZAKF.ltF. EDİLECEK :lfi:VAO: 

l - GC'(en Uı ·lııl"'ll toplantı z::ıptı.n. n ku·aat \"e ta~ikl, 

2 -·"' Ge,ea devreye ait İdare r"8f>GIU ilQ müraki.p R~tpOruo:.ırı lnÜl~lkl~rc 
\ (' '.:S\ ibı, 

:ı - Geç-en deıTedek! ,·e-za?fin.!e.ı1 dolayı İdare llc,>·'eıt ı:·nmt·t.lıt~n :bra.ı>1, 
4 .. '\·en: Seneye Jtt bUl~·cnin ıni.iza:~cre ,·e u.ısv!bi, 

5 - \·en.iden ik, nıürakip .i..nlilrab1
1 

6 · Muhle!.f 
İDARE HEl"Eri 

,~ lluı;iin Matinclordcn itibaren 

Fi/ipin/erin 
merkezi tahli

l} e ediliyor 
Londra 25 (AA.) - B.B.C» 

~'mpin adalarıncfaki yaziyet hak. 
kındn ctün gece V:ı,;ingtonda n.eş.. 

rcdHen son teblğdır: 
Filip'n adalarında \'32İyet da. 

ha fazla vahimktmi~tlr. Japon • 
!ar yen:dt>n 2 }'t!re a.:;ker çıkar • 
"'11şlard1r. Bunlardan biri dün as. 
ker çıkardıkları Ant'monant'ın 

50 ktlometre şincal ındc Maoıba 
yakınında, ;kınc 'Sİ cenuıpta Ba. 
tangas \'ilayet:n:\e Masopgo'da • 
dır. Çıkarılan kuv\•etlerin mile • 
tarı belli değild r. 

Hükumet ve oskcri kıuvvetler 
Fil'·p:n.n mtrkezi idar~· llfanilla 
~t·hrini tahliye et.me-kııedirler. Bu 
suretle burası ;;.çık şoh.r ilan o. 
luM~ktıı·. 

General Mak Artür 
müdafaayı ele aldı 
Vaşington 25 (A.A.) - Fili • 

pinlerdeki Amer·kan :kumandanı 
olan General Mac Arthur, bil. 
yük hir kıısmı motöl!rü olan mü • 
dafaa ku\'\·etlcrinın bizzat Xla • 
resini dine almıştır. Kı.:.mandan, 
şimalde ı·e cenupta Manila'yı 

tehdit ed'f'n iki Japon taıı:yikini 

duı,durma.ğa ça~makt~dır. 

iktısadt devlet 
teşekkülleri 

(1 inci Sahifedlın Devam) 
lirayı aşın~ \'e geçen yıl mevdu. 
atı da 116 .mıl.von lirayı geçmek 
surelıle bir evvelki yıla göre 
% 19 ııisbctiııde tıır yükseliş kay. 
detmiştir. 
Diğer taraftan t1'emleketimiz. 

de çalışan yerli Ye ecnebi banka.. 
!ara mevduat yckünu ilç yüz otuz 
·beş milyon liraya baliğ olmuş. 
tur. Ziraat Bankası elli iki yıl:lk 
faaliyet yılı içind-0 1940 yılında 
en fazla kar tc.rn!n etmiştir. 
Bankanın temin eylroiği karıb 

seyri şudur: 
193'7 de '116 169 
1938 de 1 8'.!0 783 
19'.~9 da 2 274 ?15 
1940 da 3 122 357 liradır. 

Toros Ells-preıı 
( 1 ınct &hileden Devam) 

forgor.unun kapısı aç~k olarak 
bıı-hmmuııtur. Posla torbalarını 
~lınağa g'den mtmııırlar vagon 
ıkapası.ndak> mühürün ookıülmüş 
olduğunu hayret: e görmüşler içe. 
ride hiçbir posta torlıası bulama. 
mı~lardır. Hiıdilic<de bir hıırsızlık 
olup olmadığı ırr~tırılmaktadır. 

* Anıına mWhabiıimlız;ıı 'bu habe. 
ri üzeri.ne bu sabah Posta Mü • 
durlüğün<ic tahkikat ya.ptıdc. Eks
l:ll'eS Ankaı·aya vardığı ızaman 

memurların Adanaya gidecek 
torbaları yanlı:şltkla aia.r.:ık ka • 
ptyı mühürsüz bıraktıklarını öğ. 
rendik. Torbalar bfütlı:ııre Anka. 
raya göndcr:lmiş bu yii2den :neık. 
tup ve .gırzeteler •bir gün geç git. 
mi.!jtir. 

• TAKViM •' 
Rumi 13$7 Kasım Hicri 1310 
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Salılp ve Ba~muharrirl Etcnt izzet 
Benl..i? - Nefriyat Dlı·eklörll 

Cevdet K.~RAB!LGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

ŞARK SiNEMASI 
Ve 

WİLLY FORST OI.GA TCHEKOWA LİSE Vl!:RNE!( 

birçok güzd kadınların i~tir akile yarnttıkları senenin en büyük ve en ~le! Aşk l\faccnılan. {ilmi 
alan w sabırs11l,ıkla beklenen 

• 

BEL·· AM 
( GUY de MAUPASSA.'l\T "ın romanı ıı<laıı ) 

Süper filır.ini takdim edecektir. 

• 
1 

Paris!ıı \'C şen şarkıların, lüks ve iht4amın Ye bol· müzii)in filnüdiı·. 

•••••••••••• Suareler içla )'el'lerinm evvelden tedarik "diniz. •••••••••••P 

Bu sabahki 
SOVYET 

Harp Tebliği 
Mo:ıkova 25 (A.A.) - Sovyet 

ı-esmi tcblği: · 
24 ilkkıinunda kıt'al.nmı:z bü.. 

tıi n cephede dü~nıanla çarpış • 
mışlardır. Kııılinm böl.,,esinde .., ' 
merkez ve cenubu garbi cephe. 
sin:n l:.iı'Çok kes:.mk-rfode Sov • 
ytt kıt'aları, ş::ldctli mıılhaı·e • 
·beler yap;rı-ak ileri 1ıarekete de. 
vam etmisler \'e bazı mevkileri 
geri a!mışlaıuır. 23 ilkkanunda 
20 dfuj!ııan tayyaresi düşürüL 
mi.i!~tür, 3 Sovyct tayyare&ı ka. • 
yıpltr. 

Nceı nutukları 
( 1 inci s~1hifedcıı Dev~m) 

\"akınde yer almış't:r. Yanında M. 
Çörç,1 bulunuyordu. \~e bütün gözler 
ona baJcınekta idi. 

l\t. RlLZ\:eıt, önümüzdehi l İk.inci-
kltnurı gür.Qnü dua günü .i.lan ctmŞ 
ve maıldekl giloanlanmızıtan dolan 
al dilemS:: \•e gc·lecek gıJuler için 
Allah'ın ;raroımını l.ı.temek lizCTe bu 
dua günilnü tesbit etliğini •öyled&. 
ten sonra şöyle de\.·am etmjQtıT: 
Aınerikada eam!ml \'e dliriı:it pek 

ÇOk erkek ve kadın vc:ır kı, Ou Noelde 
k('ndi ken.(l!lcrine ;;öyle dil.$üuil>·or
lar; Ila.rp Ir:±nde, dögüş içinde olan 

'bu iztır:ı.plarl.a. ve Oltinıle dolu dünva-
da tenü7 U!r ruhla Noel ağaçlan~uzı 
nasıl 'Yiikabileceğiz? llcdi~:erimiı.J. 
nasıl verebile.ceğız? Nasıl topla;ı;aca.. 
ğı.z ve Allah'a nasıl ibadet «lece
ğiz:'. 

Bu su~llcri sor.arken ce\•aplarını da 
bili;yoruz, Sil!th \.'e harp malzemesi 
hazırlığının yanıb.:ışında ,.e ötesinde 
bu railiı:ttc;ı bek1enen bir başka haz.ır ... 
lık \•ar. Kalbıcrfnüzi de h.:;.zırla.rna
mız fs.tcniyor. KalOler n.zi <le sil!ıh
lar..clırınamız urı:u OO!lıyor. \'e kalb
leriııı.izi işe ve iztırapla.ra ,.e istik ... 
balde bizi bt~ll;yen soıı zafere lı:ı
zırla.n:~l;en N"~I gUniinO gereği gibi 
bütün hatır:.ılarjyJe ve bUttin c .tna-
1tiyle görüyoruz. 

1941 senesi, bencil hedefi Mir rıoü.
e::-.,,.e~cleri yıkını:k nl::ı. 11 ınüı!;:r•:::- ıda .. 
recilC'rin g;ri.şlik.le.tl l>ir taarruz har
bin.1 milletlerin <"lir.den =..sırlar zarftn ... 
da znhınctle kazanılmış hü.rriye-tler.i 
gasbetıne-k lstiyorlar. 

1912 ::;enc::ıi, nazarınuzda kıymet 

taşıyan ~eyl.c-ci koruyabilrneıniz .için 
dünya haı·bini. k..uan.mamıza yardun 
etmt..•k üzere C<"n("lerdcn olduğu gibi 
ihtiyarlard:ın da cesar~ \"C- aziın bek .. 
l."yoruz.• 

Çörçil'in nutku 
Londra, 2$ (AA.) - <B. B. C.> 

Noel münasebetiyle B. Çörı;U, dün 
geceyi Va~irıgtonda B. Ruzvelt'ln aile 
toplantısında gı..>çirmi.ştir. Beyaz Evin 
önünde bir çok halk bulunuyordu. 
B. Ru:z:velt, İngiliz Bo~vekilini ea.f'ka .. 
<iaşım. \"fi eski dustuın> dıye takdim 
etmııı. D. Çörçil ~u beyanatta bulun. 
muştur: 

tDu tene yortuyu ın<:n.Iekethndcn 
ve ailtnt<len ur.ıkla ~lr?yonım. Fa
kat kendimi e.·im<len u1.ıılda hiı»et.. 
tit:rnl söyl.-mck docru değildır. Bura
da kcnd.1ni y.lbuncı bir yerde duy
muyorunl. Ocak başında oturacak st... 
zin Noel sc"·incin'.zc ~tirak. etmeğe 
kendimi lıakh görüyorum. 

Hürriyet uğru•ıia çah.~n İşçi ve 
asker arkt:daı-1.ar! Bu a<:ip bir Noel 
ar:fesid~r. lte:nen hcınen l>Lttü.n di.Jn ... 
ya boğujuyoı'. FaJ;:at burada, davamı.-
7:ln haklı uldllğunu bilerek h«!'r C>Vde, 
alicenap ltalblerde bir huzur varciır. 
Yalnıı bu gece için t.asai.arımızı U..'"lu
ı(.alım, Bu ak~amı çocuklarımız. için 
saadet akşaınt yapalım.• 

iş kazaran 
(1 ir.cl S:ıh:!cd,·n Devam) 

260 ı daimi kısrrr!. 8 i daimi taın ma... 
lQliyeti ıntoç etmiştir. 1939 yılında 
da 7001 1 ma,·al<kat çallf"tnmaılık. 
276 sı daimi kısmi rruılıiHyet, ? si 
daimi lam maluliyet, 1940 da >ekiz 
\>in iki yilz elll dokuzu muvakkat ça
lışamamazlık, 194 ü daim.! kı..smt ma... 
lüliyet, 4 u daiın1 tam maluliyetle 
nt>ticclenır:. 41,r. 

1938 yılıııdııki kazol•r<!;ın en çogu 
(iki bin üç yüz altn1ış altısı) işçini..n. 

Uz.erine bir c:Siın <JOşn?e$inden, 2335 i 
s1kııa;n1a, vuı·ma, batrn.a ve çaq)!r.adan. 
457 si ın"'Jdneye kaptırma.dun, :J5G sı 
lşçlnin gözüne Lir clsinı batmnsın
dan 261 i yük l~alJlrma, zorlam~dan. 
35 i cleklrlk çarpmıı.sın<ian, 3~ ü bu
lur ""':}' i,;in1t'1~, 98 i mÜ:"!l.dcn:eden, 
12 ... ~ '-U b .. ,ı j_!"l, 614 Ü 1.ş;.:fr "\ d(ş... 

meslnden, aı l göçmeden, 151 il in
filaktan, 350 si S.11r rn Jhtel,f scbcp
lerdf'n ileri gelmi tir, 

Bn wn blr yılı:!a ise 3052 .ş.ı;ın ."'l 

üıer!nc bir cisim duşme kazası, 608 
1 kenr1 }!"t :n ..ıu~mesı. 639 ma . 

kineye Mplırma, 1P8 gll\·me, iM Jn
ti!ak. 373 göze bir cı!.iın g.rme \'ey1 
tı:.ıtfl\.'.JSJ, 46 elektri:k. ı;arpın ... sı. 1853 

sılc3tırmn, v1Jrnla, batma. carpm '• 
47 i~çinln nzcrin<lrn m:J.tc-!ı~ ... ıı.k biır 

cisıın gcçıne~~ \'tya ~üı Ukleıne$i, 55R 
yük kaldınr;ı, zoria!l1:l, 41 bL....lıar t.ı.z· 

yki. 155 sa.it" n:ult.elif Ecbepl~r. 626 

tni.ısaden1e, 3 su unsn.1.ıs1 1 su tazy ki. 

321 sıcak bir cismin lutulnıa:,ı, sı
cak bir m3.yi dökülmesi kazası ol. 
muştur. Sôıı yıldaki Kazalardan 
~" de- 87 si madt"n :~t..h:·!iliitında. ına

kT.e i:lcr~ndC', nakliy01t \'e clokuma 
~ünay··nde vuku:ı ~e:ırıştır. 

Pek yakında 
l fakat nerede? 
1 (83öJTl .. kaleden Devam) 

topycT.ün kar ıl.1~rr..anın imkan 
,-c tcdhirini arıy:ıcaklatôfr. 1\n ... 
cak, bu Joldaki ,-azi)'el ne o
lursa olsun Hitlcr'lo Çörçil'in iizP .. 
rinde birlesti~kri bir nokta , . .,. 
dır. O da şudur: UiUer, Başku. 
mandunJığı iitcriııe aldıktan son .. 
ra ~"'llkın hareketleı·e intizar edil. 
rnek lazıın geldiğini ihsas etti. 
Çörçil de 1942 içinde Almanya. 
dan böyle bir hareket bekl.,diğini 
Amcrikadaki gazeteciler toplantı.. 
sında iiııde etmiştir. Umumi ka. 
naat ve tnhmiıılcr de bu merk"1:.. 
dedir. Sadece ne Hil!er harek.,tin 
nerede ve hangi istikamette baş. 
lıyacağını söyledi. ne de Ç-Orçil 
herhangi bir tahminde bulundu. 

İngiliz Başvekili Akdcnizde bir 
hareketi muhtemel gördliğü gibi 
Londraya ,.e İngiliz adalanna ta. 
arı'llz ediln1esi ihtimalini de unıu. 
yor, yalnız bütiin bu istikametleri 
bilgisine değil, duygularına atlc.. 
derken herlrn ıgi bir ıhtinıal ü:ıe. 
rinde tefrik ve tercih J&pmıyor. 
O halde, ilkbahardan \•e Rusyaya 
taarruz hamlesi ~·cıılden ba~la
mazdan önce Avrupacla Alman. 
yanın yeni bir hareketi umumi 
şekilde bekleniyor, demektir. Uit. 
ler'in kış içinde bir harekete le. 
vcssü\ etmesi \'C bu lıart>kctin Ak. 
denizde keodisini gW.termeı;i iht:I. 
malini ve bunıın sebeplerini ayrı 
ayrı yazılarımızda daha önceden 
yine bu sütunlarda mütalea etti. 
ğimiz için lnı;iliz Başvekili de 
Vaşington'daki gazeteciler top. 
lantısındaki beyanatı ile bui tab. 
ıninimizoo lel·id etmiş oluyor. 1 
Ancak, en önemli nokta Alman. { 
yanın hangi istikaıneti tercih ede. 
ceğini en isabetli şekilde tayin &o l 
debilıııiye kalıyor. l\luhtcınel istL 
kametler şunlardır: Orta Akde. 
nlıdc, Batı Akdmiul"- Brilanya 
adalarında, Orta Akdmiz \•e Şi. 
mali Afrikada, Orta Akdeııiz, Ba. 
tı Akdeniz, ispanya ve Şimali 
AfriJ,;ada birden harekete geç. 
ınek. 

Fakat, bu hedeflerin hangisi 
Hitler'in ı;abih hedefi olacak ve 
niçin?. Güçlük işte bıı ctwnbı kes. 
tirebilmcktcdir. 

Biz, iicriki yazılarımızda badi. 
seleı bize 1.<!kMddüm elme:zso bu 
ihtimalleri de ayn ayrı tc-ılkik et. 
miyc çalı~'"'ağn, 

E.TEM iZZET BENIC' 

Almanların yeni 
taarruz plinı 

(1 incl Salılf«ien Dcva."tl) 
Amerika Hareeiye Naızı.rı gaıe • 
teciJ..er foplantısında bir suale 
karşı: cAlmanların İ.ııpa.n}·aya ta. 
arruz ~ekleTine ioanrn>yo • 
nıızn> c!eın i.ş t >r. -----o---
Bir yetkenli battı 

40 tonluk Zeynel ye!Xcnli.sı, İz.. 
mire gelirk~n Foça aç1'k1Jrtnd:ı fırtı ... 
naya tutulnu.~ \"e dibi delinerek b&t... 
mıştır. Kaptan n üç u,.U kurtut
mustur. 

Ekmek fiatleri J 

ne vakit 1 kuruş ! 
ucuzlıyacah:? 1 

Harp vaziyeti 
C ı H 'cı h.!eden De -~ l 

~I Lı!:ı;- ttpb. 
Sahil boyunca ıler '-> ... ln6•::.l 

\'A> Hı.ntlı kıt"alar Ilır.c."' 7 ,·ı.:n 

malı sarkbn<fu Barca n.n kim, ~ 
gal etm1'jkr ve bu mevk. ılc n .,., 
gazı ar~~,nJ:ıki bôlgcd. O) ıfoma 
mu'ıarebdcri veren M:},,·cı K.ıv. 

,-..tıcrifo lekrar mulıare;>e) c tu. , 
tuşmu.şlardır 

fw1eclis 
Koruma 
lağvını 

Buğday ; 
ve.rgisininı 

kabul etti ! 
Ankara 2~ (TPlcfonı.l) B'1. 3) Uzak:l~003 vaziyet: 

Japonlar Vakc ad.ısrn.ı .c,ke" 
çrk;ırmıya v.• ad~yı lamam.'• ı'>" 

ııal etmcgc muv~ffa'k oldu'::r. Du 
..da, Pasrf~k'ıle A.meril:an ·.ıs'<' -
rindoo b:rid:.r. !.lın·ay ıle Fıl pm 

yii.k Mıllct Meciısı <Wr..ku toplan. 
tısınJa, ekmeğ• ı;<.:ınL'ıtmo.Jc mak. 
sadDe, hugdayı korum .. kaııuııu. 
ıcun k&ldırıtm.:ıı>ınıı art kanun IQ. 
y\iı:ısını mill&k:e•t> ve kıbai et • 
mişUr. 

Kanun, Reisll'unhur tarJfu.dan j 
tasdik edıldtkten .. onra neşn'<iile. 
CC'I< ve ekmek bir k!ru~ kadat> 11.. 

cuzLyacaktır. Bu ~cuılıığun ay 
ba~ında tatbik edileceui kuvvetle 
tahmin olunmaktadır 

ara;.-ında ~.,, H.ava:(ın 1800 r.nl 
batısındadır Ja,.· r~r d21ha n• -
ve!, Pasiflk'dc dı[; .... iı!r Arnc • 
rikan iiS3ü olan Guan'ı •ı:2Vet • 
mişkrd~ Vake Amcrikah1.ann 
;;ayb<ttiklerı '.!<= us oltcyor. 
Bundan son.ra Japoııjınn Mıd -
vay a.ıas;."a hücı. c:"J ~tmderi bek, 
tencbil r. 

__ ,.._. __ 
Meclisin Yılbaşı ve 

Bayram tatil~ 
Anlura 25 (Telefon!d) - Bü. 

yük ll!:llet Mccl:si yarınkt !~ • 
!ant:sıncia yıThaşı ve barram mü
naseb<hle kısa b'r tal:! kararı 
\'\.'rocck.tır. __ ....,.. __ 
Arkadaş katili Pollı 

İzn).;.1·, 25 (Telcronia)-- n:rı..aç guo. 
elf\:cl K2ntar m-e\·~ii karakohmda tici 
polı.s meınuru ara.unda bır kavgs ol
=•uunlardan H'1ltı arkadaı;ı tora. 
!ından lal>anca i!z ;rnral:J.Amıı;tı. Ha
ltl dün blmüş, cenaz~ .. :;i me-ra:)imle 
ka\dlrıln1~t1r. KaUl Alırceza Mahke
mesine ,·erilrniştir. 

Uzak şarkta 
(1 inci .S.ılıll<Oen De\"am) 

Vaş:n.gtoıı 25 IA.A.> - Uzak . 
şark A.~nka kc;'\'VeUerin!.11 dün 
ttkşam Y~lngtonda neşredilen 

btr \t'blig., Japon k,t'alarının dün 

Lı.rzon :ıdasında yen:den ıkı ndk. 
:ada daha J::aray;ı ~ıı!<ltk!arını bil. 
dirmektcdir. ___..,.._ 

Fi!.p·nlcrde, Ja'Jlon ,tı:j fıare • 
ret. gtm goçtJ<~c buyıi.)'or \'I! 

1 
ku\'\'et!cn.yor. Japor:ar Man:la. 
n n ll2 k:lomefr ceıııııbu r.ır • 
bisındc Ant. ma. m ('1\·arwda 
tcl<rnr çı.urma v :ıprr:":l~!'dır. Ma. 
nıli'nın, S:\~l . a:kı ko!'L""T-Jk 

mal:sadilc aç.ı: c''ir .ı.au d l • 
jne:.ı tbcli:ltd:moltcJ • .- .. Ll:!on a.. 
das:.~dı şunakk>, flarpte \'c cc • 
nupta karaşa çıbm Japon kuv. 
vetlcrı Şimdi h~rck~: bır~ va. 
ıparak Mar.ila ;._ t,'ttmetirde ı'er. 

lemeğe 't! ManPa Ü:'·.ibü t crıt 
,.e muhasa:raya ra:!,.aca-k!ardı.r'. 

Bu 4te Japonların muva1fak ol. 
ması kın·vetli bır iht mald:r.' 

t'iTAXBt:J. BİRİ:-OCI lCRI\ 
ıuı:.lIL'RI,rGU:-O'DAN: 

K:ıstamonuda 8.'-"\. ött ş~ et l'lan
dığ'a :ıı:s lira sı ~~- .,, b çl· i:.t. 
Beyazıt Soğana~• rn.. h 1 • l o •. ::ıt..m 
)'G!ı;ıışu 3 c;..marı: • c de F>t n Zelı. 
ranaı c-ahcu:: oL.ıp p:ıray~ çt::\t'. m .-ı .. 
ne karar v~ --ilen \'e • 1: ., k· · ur.1-
fmdan ~arr.. mJıa :!SO ' : l tnyr;ıet 
tako..r ea.:• l Ku ..k.. 1 da. n > il 

Ç&\.'UŞ m:ıhat~esinc e A ı.z.. ı :a .. 
ğıncia ve T punun ıs..<: kt.: .. 1 ı l 

Bir tren kazası 
1 12 panelde kıyıt~ c: t.!,. .aı .Y'-HJ 

38, 38/1 nurr, rülı ar;..lıt.\ klıS r · ":\ 
tamarr:. '"'·.:.;,c:r.fzce ıı.r·k ""'': ~,.a 
ÇU\B"."'!!UUŞtır. 

I - 1011t9L! ta.r ~ :"l' tııJ t\ 

C1.,;.:ıa gwıil &aQi. 14 ten 16 ~ k ı r 
;yapJ.-.çak ol.ın bır,~! İıçık • • , na. 
•c.da \'CI~1~k lx:doi ,.ı.:. •.. -: en 

krrmet\"::::n 'C ~3 ··' bı.. d .,ı.. ~ '• ;rle 
n~;...y :-:s;nc &atti c=ık ık~ h:ıl..-. oo. 
ç-ok a:ıtu-ar.ın banhu . _ i; \. lı. • ...... ıc 

l prtiyle .. rttımıa .m ı:'-" 'o ·d· e<! •<). 

re1< 2611/94~ tırlh -e ros:tl:;a~ ra
zarte$i ciına A)"D.i a.at!t' yapıbnt.:: o-
lan. t!tic.c~ ar~""fr: -x:~ (, f a. b~ 
de-Ur aiıeıslnll sabl:ır ~~r 

(! !ne! Eattileden lJe,·am) 
ne büyük hır arıza geç!rmişta. H,ı. I 
dise, Kars tl:'C'nıniıı tam hareket 
edeceği saattı> habc<- alınm1" ve 
bazı yolcular itomparl.unanl3ra 
yerleşmiş oldukları haldi' bunlar 

indiriler<k, mC'l:kuı· ~c<!l.ar d rhal 

vıtk'a malıall.ıne yardımcı oWalt 
gönderilmiştir. Karstan giden im. 
da t katarı, keqı taraftan gelen 
yolcuLm ve po,;tayı alarak ~ 

rimize gelmiştir. 
Yolcuların anlattığına c'lre yol. 

dan çıkma pek şiddclll olm~ ı·e 

heyecan geçiril mışse d~ insanea 

l>ir zayiat yoktur. 
K3tarın lokomoti!ı yoldan ç.ka. 

rak karlaı·a saplarunt!! •·c bunun 
gerisindeki bagaj \'agoru u~uil. 
miştır. Bu münasebetle seferler 
iki sun aktarma ;le yapılıy!Ş. son. 

ra yol açılmıştır, 

il - Sat,. ı>ern p.;. ıkd:· T ... 
lip:e~·in mahcu? ırıyrı ın~:ıkF.l.1~ !'I m'1 .. 
h.ıt."!'tıuen k.ıyır.ctu.~n ~ 5 1ı. et :ı.ı...ı: 

{k.')' akçl'S<. ~·e1a ın;,i:• tı! Q,:,ıfuın,;ıı bti. 
nisbettc temlnaı .. el;t .lıt.ıcu ı!trıı: 
et-neleri Llz.:md.ıt. 

nı ~ lpott!t M'l.b1 alaeakl.!ar:a 
1 diecr alilad3rlana \"e irlif~ıc hill;l 

!ah olcri.t:-!n by g:LJ".ı n~".cl. ıj. uz.e:·.ıu
det-.1 hak lJ.nnı h'..!sus~.,.ıe t iz ,·e 
mJ:srafu C: ~r c~-n •oo.. : 11 ~· r:...;ı:ı 
mU>bltleı.y!c br •ı ..ı.n ~ı !>att.!1. 
o:ı beş ,gO:~ i;.::.de _;c-r.:ıe , 1 Urr:.c-
1;.ilrler. 

Ak!. hllde h::.k:. , t.aı, SJ< :eriyle 
sabi~ olm:ıdıl.-çıı di:ış bedel"•. pay. 
!.aşrr::ls:.ndan hari.., kalır" r 

Bayramda göreceğiniz ŞAHESER I\"" - 1\1uterakım ,-e:g; \.? e\Uf 
lcaresi nt?Ş bedelır.df"n öde.neç.;o.1.;4r 

1 \' - !O ser.elik E~·kaf la\.«z Uedeli 
J 're deU.'.ı!iye resmi ile ih&~(' t;,aro.r pt,ıl-Şark saraylarının gözlen kan:aştıraıı İHTİŞAM! . ZEVK ... SE. 

FALET ... KISKANÇLIK ve İHTİRASLAR!... 
Yüzler<e rakkase VP rnugan niyenin i~lirak ettiij'i nayr:u>l a. 

lernl.,ri ve tarihin en kanlı ve en ihtiraslı Ask Macerası.-

HARUN Ü R REŞİD' İ D 

GÖZDESi 
T'ÜRKÇI:: SÖZLÜ nüshası 
Üstad SADETTİN KAY. 

N AK'ın şahtc;eri. .. 
Yeni ve nefis 6 şarkı ile 
Türkiye Ses Kraliçesi 
MÜZEYYEN SENAR 

iPEK sin~masında ~~ 
• 

Türkç., •özlü ve Arspça 

~arlulı nü~ha.~ı 

Mısır S<'s Kraliçc,;i 
Mqhur Şark Yı!dızt 

iiMMÜ GÜLSÜM 

SA RAY Sinemasında 
Bayraının birinci Pazartesi günü matinelerden itibaren 

izıv.IR ELHAMRA sinemasında 

BA Ş, O i Ş, N E Z L E, G R i P, 

1 

lar1 tapu harç ,.r- ir."a!r !leo.-ı n Lıte.. 

1 

riye alltlr. 
Daha. faz!.:ı .bi Lı:"f. edinır.'Ck · .t yen

ler !l!&nuı ne.şcl tarihinde da ıt-u.e :tık 
bcılundurulac&k olan arttırma fıi,&l'Cna-

m"5i ile 941/14!4 aayılı dosyada ı:ıev-

1

. cut , ·az't7td VP takdiri k"!7nıet --ıptı

ıu ı:~rmelerl ilAn olunur. 9H/lt!t 

. BÜRO ltlerinde 
tecrübe görmüş, 'Fransı.zcayı bt. 
lir muhaoebeden anlar, Türk· 
çesi kuwetU, yazısı giltel, seri 
d2ktito ~ ve refcra.ru vere
bilen 

BiR GENÇ 
Kuhasil> bir iş araııııılatı>dır. 
(Z. D.) nımuzu ile 176 ııostı& ku
ti.lSu adresine acele ,,azılmD.!1. 

_.. ......... . . . 
' ' . 

ROMATiZMA 
Nev:- .:dji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

kalıında ıüıı<le 3 kate alın&!Nlir. Her )'etde pullu kuhıl•rı marta isteyinh,. 

·. ..· . -., .. '• ... ' . . 
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1ngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKO AMA 
!\o. 7 ı 

Ttirkç~ye çevrren : fSKENDEK F. SER'l'ELLi 

u Bu işlerde kalbimin hiç bir rolü yoktur. 
Hislerim beni yolumdan çeviremez! ,, 

jy, amn1a Lf'D bunu 
tm;;ı..;a yem-ek. y~r&en 

dJın' 

ınıd Vaşiııg· ' nnda o duruyor .• Onu ç•ğneylıı ..,.. 
nıçin hat· la· çen.(lJIJ, 

Bt:J, uze.rı:l)(! aırue m vaziley, can
la başla yaı>=Ya çlışıyorum. llenfiz 
amuvııfl'.aldyet ız 'imJ irade edettk 
tın.ada hiçbir 11(\liele yok 

Eger ben Nevyortı.... ge.ln: eyUim. 
Miste. ll ~" Neı.·york vali moo\' .ni 
lle mue:ıdeleyc glrlıırıılyecekti. Bu 
müeadel~n kaplSll.lı ben açlım, o bu 
7oldan yıirUdü ve Japon dtışına.nlığıle 
rne;;hur olan Nevyork vah rnuavıoınln 
ıia~m vw-du. 

Jiak.ı.tati inceleınek tcap edem;: bu 
ınuvafüilıiyctin :ıoah.ları benim ellm· 
dc<lir. 

ilen lıiı;blr zaman korıdlme böyle 
bu· Cl'Za verecek durunıd.1 degi.ı.....:n. 

Ya-ın ne olacağını bilemem.. Fakat, 
Tokyodan ayrılırken. ııcf'm ba.ııa: 

•- Talimat gönd :-ecejliz. Yap.. -
cağın .şler haitk:ınd.'.l glıli d rekti! .. 
kr verec<'ğh. Fakat. biltün bunların 
&<.mJe Mkmı nlac:.Jc dimaıtındır •• 
Kendi man!Jğmdır Her şcydeıo önce 
kat~ına, vicdanına danışacaksın.. o 
neyi eomred<'r;;c, öyJe h.:reket tdecek. ... 
l.sn!> 

Demlftl, İşte ben <!<> l>iiyle :yapıyo
rwu. BtJ ı3lrrdC! ka.lbtmfn rolü yok ... 
.ıur. llislerlm ben; yolıım<lan çevire -
mez. Gllril:ılermı, m:mtrkım, ve kendi 
lilçfileriınle hldioelerl muluıy_, ede
rek, ona gore hare~ ediyorum. 

Eger )d.6tti: Vilııonun bazırladJğı 
projeleri el~e eı=>tjlc ve hiç <leğik;e 
onu r.:;>onla Jel!me çevırma.."ğe muvoı.f
fnk olursam, oc ll.11 ı; n bunaa':l d:.a.ha 1 

bı.yük b- hhnet. bundan daha bıly ık 1 

fcdaktir1...x. tasavvur edilir mi? 1 
LJ11a r:ılıv- ~ak olmJJc için icabe -

d~- c Toır.s n1ı nışan!.:nunayı da gô-
2e aklını.. 

BEYAZ SAJlAl"A Uiıı.İ') 

Lokantadan ~t :iört~ ayr• dık. 
Artık hiç korkmuyoL-um. Yıwanlı 

ıuıtikaeı rolünü oy01yon adamın em
rime veriln,is btr cel llııt olduğunu an--
ladım. 

Bana, yc·nek llsteslnın kena rmda 
dikkat ve ihlcyilt tavsiye ~n bu a -
dn'll belli kl bentn1 her ,Yerde pe .. 
şnıden gelecek , 

Fena d•ğıl. V~ngt nda böyle blr 
muha:!tUı it:• yacı.m oJebl!t;. 

·ı·omson; 

- Blru dola,alım .• SJaı altıda lle
yaz..~raya gide-ri:ı. 

Dedi. BüyJ.k caddelerden vrtrtnıere 
b:ıkarak yürüyoruz. 

v.,1.ngton çok k'>?l'll"Z, çok ıoozbırl 
bir ıhir Her şeyden ziyade halluo 
alıdan ve soldan büyük bır lntiızamla 

.rldip ı•iışlrıe hayran oldum, 
Bu kaıdar intu nl.."l yUruıyaı haHc :ı.

raslllda hıç ıumse birbırlne çarpmıyor .. 
Birbirini itmiyor. 

Büyüle b!r elbıse m:ıfazasm»l vit .. 
rinlne bokıyorduk. Bu orada koluma 
orta boylu bir adamın ııJd<let.le çarpıp 

gitınesi benı fena halde sinirlendirdi. 

Arkama d&!dilm: - Terbiyesiı .• 
Diye lıabn;tak'tıtn. Faiı:at birden 

k ..... dlmi tuttum ve Tomsona hisset • 
tirmeden ba ı • Koluma tarpan a -
clnm, emr' ne vcrı" en Japon l'C"llA<ll 
iC:... Bizi takip ediyordu. 
Geniş bir nefes alarak yilrtldüm. 
Tomson• 
- Vakit geçmıyor .• 
Diye söyleniyor. 
Saraya &ıtmemize bir saat var 
Ortalk gittlkç<ı kalabnhklaşıyor, 

Bir gc.tz1nonun öoı..."rıde durı.ıyoruz. 
Tam:ıona sordum: 

Toınson, beı>I, işlen: de muvatta • 
k yele eriştlreeek b r bas:ı.naktır. 
Ş. l ..4.ı lık OT'U lhmal edemmı. 
Bcnı v:. ona gQtürecek yolun ağ ... 

------ - - ---
Bfr saatlmizj, bu:'Bda geçiremez 1 

mi1lz• (Devamı Var) 
---- -

Kazanç Vergisi Mükellefierinin 
Nazarı dikkatine 

lstanbul Defterdarhğından : 
K ~=ç vergilcr1nl" ·lr.illci taksit le~.fye m::d<leU Birlııci!Wı- ın 1941 ayıdır. 

Tak: terin ileride % 1') zumla ve icra 10Iı1yla tam··"1c m.ıha' k:limnmak üze4 
ı~ .Yln rrukellc!Ier·.,,, ve;gi borchırHll bu ay sonuna k:ıdar bnğh oldukları 
MJliye Tahsıl Subelerıne ödemelerl rica. olwıur. ~ıoaı:u 

--- --------
i lrıhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 ,, ____ _ 

ı - Son anlaşma rrrucibbı~e Alma.n1adan da alınabileceği ve her cins !(in 
ayrı ayrı !ob \'e .sı-f ı;yat.:aruu gösterir tekı.illerln 15.12.9-11 tarıhine kadar 
verilm~i lilzumu evvrlce ilAn ~ıım:,ın 153 kalenı mdlLemeden hı.r kısn11 için 
tei<M alınm>ınış olduğuııda.ıı bunlar haklUndaıd tekh!lerin kabul mf>ddeti 
31.1. 941 tarlh!.~e kada.r U,mdit edilmiftır. 

ı - Taliplerin Kabalaşta L•vo.ınn Müdüriyetine m!lracaatln listeyi tetkik 
eder•!< tekU!lerinl bikliıilen tarlhe lı;adar aöndennelerı llıln olunur <11322> 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak guzelliltlerınln temadisini müm ... 
kün kı!:ıcak olan yüz tJvaıettr.e btı:uıe .kalmışlardır. Kadın
da dikkat edilmesl pek muhlm olan nokta: Cildın mcelik ve 
tarovf'lini ebedıyen mJhatazadır. Seneler, binbir vazife ltin
dt- ('<"lhfan ve yorulan genç kadmlann blaman tfüşmanıdırlar. 
Bedeni ve d!n1atı yorgunlukların neticesi guddeler elc\stJtl-
y•t.ini kayb~derler ve cild<le (Leke) diyr. tavsif edilen avarızt 
Crilzg.\r \"e gilneıin de te.sıriyle) husule getırlrler. İtte b~ı glbl 
hAl~tta ve bı.; gibi avarıza karşı K.,.em Pertev; terkib:nın kuv· 
vt't ve kı'.dre'ı sayesinde cıldi besler ve harablriel) kLlttarır. 
Y&Jz binler('e karlının te:crübe ettiği \'e sevdıkJerine tavıiycden h~U 

kalm .. :iıgı Krem Pertev ile gilı~dc y;:ı;pılacak 3 - 5 dok k:ıhk blr nıa
sa,nr. ne gıbi h:ı-ikalar yara1.tığını pek kısa bır :zamand:ı s tz. de mu· 
tc .! nJ;ır. k ınıı. Krem P~rtevin yarım as ırlık bC'ynelmilcl şöhreti 
amlsız d~ğildir Ond:ın ~t'fade cdin1:ı 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

!Kara apı Cinayeti 
YAZAN 

Louis. Thomas 
1 Çeuıreıı 

No. 2 ı. s A c i T 

Dünkü kısmın ~ülasasıl 
(17 Mayıs gecesi... S.e.t oa.-

1 bahvı 5 ini tam 4"G dakısa ge
ç.ı) u. Koca J..ondrn şehri a.k4 
s ncl: ıber-: derin. ı......:z ha· ~ 
kOce~' lc;'nrle uyurken birden
bire çıkan bir r t:ı.na eıralt.a 
Jıı.:ıyarr.et~er kopil!'tYOt ı ~e.k

ler çakıyor, t.Od..Ui ve s\İ• 
rek!~ bir ya~muı bQ1lıyor! ... 
ScoLland Yord (Londra Polis 
Jdtidüı !uguı binasında nöbetçi 
pc.•lı.: ..nln tc'efonunun zUi acı 

acı çalıyor ve Samt - Jarr.es 
Hastı>neslnde Davld Collarsa.n 
isminde bir hasta İ ııgiılzin on 
dak ka evvel kendine geleme... 
de~ o.dıiği. bll<liriliyotl 
Saat bı -ı on ~ clak ka i<Çe po

m lfe\tlşj M. Mari'1~ Lce 
mezkUr ~astanededlr. Bı... "'sıra.. 
da Londraşa vASll olan Mon• 

gol.> yolc \'a~ıı· ındah çıkan 
Oua.n Thon tsmuıde ve ölenin 
yeğmi olduğunu oyllyeıı bır 

genç yolcu ,~ hastaneye geli
yor Şimdi~ oı1ada polis rr.J!et
~İlı ile ıkl.st kon:.;.şuyorlar: 

• 
- Doğru, Fakat .. Öyle sanıyorım ki 

onunla ınk.ı nunasebeı:.nız yok:u. Ha

y tınızd~ onu b<Ş defa gürlilntiz mil? 
- Eve• Stk •ık go•wed!m. Bir defa, ı 

her çoc kk~. bize ge!miştl .. Bu • . A. ... 1 
vu.;tralyava .ey;uıati.uden {ınce id .. 1 
Sunnı blr defa llindi&tandan döndU
ğil zaman gömıilştilm. 

- Beş sene e\ ve· degll mi., 
- Evet. Anne.""n oı naştü, Bize baflll 

•"il olsuna gelmişti. 
- Gallba Oid Oak il i o •ır•da 

satın aldı? 

- Evet. Ona Jt<ı '1 her .. öğ:"t't.ı.; n 
Uz.kta ve kenarda bi. e: -.rıvo-c: J. 

1 

1 

iNHiSARL R 
iDARESi 

BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

ViŞNE 
ÇiLEK 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
BE YENDİK 

NANE 
MUZ 

ALTIN 
LiKÖRLERiNi, 

KANYAKLARI NI 
ve SiPAHi 

SAMSUN 
ÇEŞiT 

BOGAZIÇI 
YENiCE 

SERKLDORYAN 
BAFRAMADEN 

GE:.LINCIK 

SiGARALARINI 
TAVSİYE EDER 

jJçi~proııı 1 

25 1. ci kanun 1941 
18.00 

18.03 

18.30 
19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
20.15 
Z0.45 
21.00 

21.10 

Program ve Menı1eket Saat 
Ayarı. 

Milzlk: Muhtelif Malı<ımlardan 
GeçkUi Şarklar. 

Jdi!z.ik: Geçib Prognıım. 

KonUŞma /Dertle~me Saati.) 
Milz.ik: Hat'! Sololar (Pi). 

Mt'ltlleket Saat Aya.rı ve Aj-
H:ıberleri. 

Müzik: Yllrtlan Sesler. 
Radyo Gazetesi, 
MU.ik: Sa. Eı;erlel':!. 
Ziraat TaKvimi, 

Müzik, Mubt..lıf Şarkı ve Tılr· 
küler. 

21.30 Koou~ma (Şiir Saati). 

21.45 Mtizik: ftadyo Senfoni Ork..,.. 
traoı (Şef: >'erid Alnar) 

22.30 Memleket &at Ayarı ve Ajaııa 
Hab{rleri; Ziraat, Esham -

Tahvi1At1 Kambıyo - Nukut 
BJr~$1 (Fiyat). 

22.45 Müzik; Cazbaııd (Pl. ı 
22.55/23.30 Yannki PJogıı>tıo W 

kapıınıs. 

------·--·· --.,.._, ____ '" 
ÇOK lYİ DIKiŞ~iLERE 

ihtiyaç vard,r. Taksim abi.. 
le karşıs. 'l l.T E.Ş. hanın. 
da Md\ZZEZ tcrz ' han~suıc 

mliracaatları. 

Fiz !:t meselelerini dlişiinmek ve za 4 

naı,;.ını tecrübelerle geçirmek istiyor

du. Itıraf c<ltyım k1 onun bu a·rzula -
rırı.a karşı asın alaka dtıymamış!ım. 

Onda· .. sonra 0111.& b~r defa da.ha gör-
dum. 

Mariba yüı.unü döııü:yor: 

- Son defa, sekn gün evvel gör -
dünıiz değ'l m!? Size hasta olduğu 

haber verildiği zaman .. Hall'e gitti -
nlı ve aınu gördüotlZ, onunla konut -
tunuz mu'? ı 

- Hayır Marib3. Artık konu.şaını:ya- t 

cak halde idi. Od~ııı(ta beş dakık~ - J 
dan faza kalmad~ ·n, ()imek \17..(>re idi. 

- Odada. onunla yalnı.z. mıydına? 

- Eveı. Bun~ niçlr soruyorsU0U2? 
MU!ettlş Ma• ıba ovap vermıyor. 

- ııastc._""1.n kurtulaınıyacağLı.ı an-
layınca. t.ekra~· Lon<lı ay:ı döndilnürı. 
ve Sa int jaır.~.s hastanesine telefon 
ctt-niz. Ölmesi ıçin 1-fa,\'de ka1Tıa'Sml 
temıyorrfwıuz 

- İstemlyortıu: .. Onu o hake gtir
mckten ürküyordum. f-Ltll'dc jy ba
l\ı!amıyacajını d(lşünduı.n. Bu kulü -
bede bir telefon bile yok. 

~ Doğru. 

Mar bil devıar etmeden öne~ ayn.e-
da yine h•.yaline ıillÜlruüyor. 

- Arth• , bu ı:ccc neredcyd'n1'<? 
- !lorny'da .• 
-TvlJın·ıı..ı? 

HiKAYE 

DOST 
(a inci Sahifeden Devam) 

af düed?kl.en ııonra aşk na ait ı.ı.. 

zun satırlar d-Oldurın~tu: 
.on senedir zerr< kadar sarsıl. 

madan devam eden ·~ n c ,er doot.. 
luğıumuzım çiy ka.rşı ladığını bil.. 
diğim son hareketimJe mcindi.ği.. 
nl hissetmedim sanma!.. Benim ne 
katlar ha~sas okhığ.ımu 'bilirsin. 
Fakat en müsıımahaki\r insanlık 
dl!ygularuı. bile ıeııcide ed~k 
kadar çirkın olan, ha) atımda ilk 
defa düııtüğüm b(;yJe bn· gönül 
uçurumundan ooııa nasıl bahsede. 
bilirdim. Bana derdimi sorduğun 
o gün çehremin değLJliğini, yü-zü
mün kızardığını belki farketmİtj-

o beni yuvarladı .. senı Yenı.kapıya 
"ürüklediğim pazar günü orada 
hiç olmazsa birbirimizi görecek. 
tik. S<m zamanlarda evine gide. 
ıniyordum. Biliy.~rsun o gün gele
medi. Yenikapıdan benim nasıl bir 
biıhran ve hüsran lçJndc dön dil. 
ğiimJ biln:ezsin .. ertesi gün meın. 
leketten aldığım bir lıelgraf üzeri.. 
ne lstanbuld«n haberdz ayrıldım. 
Onu .. ah onu da göremeden ay. 
rıl<Lm. Günlerim burada melal 
ve hicran içinde geçiyor. İstanbu. 
la döneceğim günleri İple çeki.. 
yorum... Artık herşeyi öğrendin, 
derdiımc vakıf oldun değil mi?• 

Remzi mektıu'bunda daha birçok 
şeyler yazıyor. Benim pazar gün. 

1 !eri Yenikapıya gitmemi, onun 
muUaka pazarları oraya geleceği.. 
ni, teşhis edebilmem için de içli 
ve şairane tasvirler yapıyordu ... 

tin ...... Evet, o iki çocuklu yuva !============== 
kurm~ bir kadındı. Kocas.ile de 
konuşuyordum. Asıl benim kal. 
biro i ti t.retıen arkooaş gibi konuş. 
tugum bir a<laırun karısi.le seviş. 
mekti ... Onu icabında bana vika. 
ye etmek dii.~erken... Kendimi 
çok zelil bir intian, sukut etmiş bir 
sefil gi'bi görüyorum. Bu ciheti 
düşlindlik~'C tüy !erim ürperiyor, 
ruhurr~ın derinliklerinden acı bir 
sanihanın 1cryadını duyuyor ve 
asabımın yandığını lıi>E'.cdiyonmı. 

Eu buhranlar içinde beni biraz ıe. 
selli eden; bu rne;eledc m<ısum 

oluşumdur Bu gönül uçurumuna, 

- Evet. 
- Piyesi güzel m.yd ., • 
- Bilıniyorum Mariba. 
- Btlmlyor musunuz? 
- Hayır, bu gece. Dinleyiniz Ma .. 

rl.bA. Biraz sır tutuyorsam, bu yüz .. 
den bana kızmayıntz; size .söyliy~ 
mem. 

- Stıddamı:ıJc faydasn. Oynanan pfr. 
yeı.;l niçin ,:eyretm:yc vaktJnJz ol.. 

mad11iını ben biliyorum. sız bu gece, 
güzel Florcncc Gordon'a servgnizj 

söylediniz, dotru deği.l mi?. Savoy 
tiya.trOS'Una p~y~i ~örmek. jı;in değil, 

ona rastlamak içln gi.tt:.niz. 
- Nereden biliyorsunuz?. 
Ll'e MaribA gühhnseyor; 

Herşcyl bilnıek benin11 tnetileğim 
değil mi? Fakat işe sır katmak iste. 
mem. O pi·yeste '01 alc.ın nişamlım 
Dorıh Kh:lns, sizi gônntii ... 

Dor<.ıh Kh!ın.s. .. Ha. evet. Fakat 
bu sorduğunuz ~lerdf'n m"' ar' ız 
nedir? Buruya bu saatte bana nışanR 
lınızdan bare:c·t lf'k tçin gelnH!·dinlz 
"ı.n ll'tnl?. 

Hayır, s)z,nk.t!ldtn de ba.hsetrnl
ye gelmedİm, Yalnız kendi kendime 
beni görn-~k istediğinizi düşündüm. 

- Sizi goM-ıek mi itted!m ni ... 1n? 
- Bili m<'Z ki' >,J..,,ela işinize ya· 

r:ıınak ğ, n irln .. 

Üsküdar C. Müddeiumınnill
ğinden: 

Tı>yin edilen fla11en !azlı!J'a saçma 
ve fiı;ek satmak rnretiylc Milli Ko
runma Kanu.rıuna muhahf han-kette 
bulunduğu idcUasfyJe maznun Kar4 
talda Hamam sokağında 15 No. da 
oturur Şevkri oğlu 328 D. lu İhsan 

?vtercaon Kaya'nın Üsküd.ır Asliye Ce
za i\fahkemesince ıcra kılınan dur~ .. 
ması sonunda yirmi beş lira a.,~ para 
cezn..siye mah.kUmiyetınc karar verH
mi1 ve bu karar ,:ç.at'Heşmiştir. 

941/1866 

Fatih Birinci Sulh Hukuk HS.. 
kimliğinden: 

Tebliğ ettiren: :;aime: Kara.gümrük 
Kabokuiak C. 43 No. dn. 

Tebliğ edilecek taraf: Zeliha, Ha. 
cer: Vefada Darülhadis mahalleııi i. 
maret sokağında eı<ki ~824 yeni 38, 40, 
42 nınnarah hanede. 
Davacı Saime tarafından İn.ayet a.. 

leyhine açılan izale1 suyu dMrasınm 
icra. kılınan muhaken'l:esinde: 

Ve!ada Darülhadis maballesirıde 
İmaret sokağında e:-:ki 38 24. YMi 38, 
40, 42 sayılı işbu gayri meııktıliln 
hissedarlarından Zeliha ve Ha.cerln 
mez.kUr adreste bulunamamıaeı sebe
biyle davacının il{ınen tebligat iıera
suıa muvaf•k i!Örülen talebi veçhlle 
müddealE-yh'c · ınen tebligat icra-
sına \.~ •i 1 ~manm bırakıldığı: 
26/1942 t>r e müsadif Pazartosl 

günü s3a oıte:.;ı mahkemede hazır bu.. 
lunmaları veya bir vekil göndennele-
rl t<:bli.ğ makannna kalm olmak tize.
re b:\• ay ırüdciet1e ıı.'ın olu.nur. 941/292 __ ... _. ----·- .. --

' 
DOKTOR 

&alız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE J\IÜTEHA'>SıSI 
Divanyolu 104 

'ft'avrnr saatltrl: 2.5 ~ 8. Tel! ,tSH 

Balkan DenizK b ft'k' 
Harbini Nasıl ay 8 •1 • 

Yıı7.au: RAHMi \"AGIZ --- No • .ıs __ _, 

Bir lngiliz deniz yüzbaşısının çektiği 
telgraf türlü tefsirlere yol açmu;tı 

diniz?! Kime, bana yani D<man
ma Kumandanlığına•ll"ı? 

- Evet efendim. 
- Ver bakayım şunu .• 

gedı.Klisi tarafından Maltadan \'I.'.. 
kilmııı, hurucu temin etmek ga. 
yesilc Donanma Kumandanlığına 
gönderilmişti. 

Amiral telgrafı aldı, okudu, tek
rar başkatibe u«ııtırkcn ilave etti: 

- Hulasa itibarile ne denıek 
istiy<ır bu telgraf? 

Donanma başk:ibbi şifreyi a
çarak telgrafı bir defa da cehren 
okudu, telgrafta şunlar vaTdı. 

Malta: 1 Kanunuoanl 1913 

Nilra<la Osmanlı Donanma 
Kmnandwhğına 

Düşman zayıf ve uykuda.. Ja.. 
ponlar gibi hücum .. muvaffalı~ 
mu ha klıaktır, 

Maamafih, bu telgrafın yalıı:ız 
esrarlı mahiyetinden başka şüphe 
edilecek hiçbir noktası yoktu .. .is
tenilen tesiri de meydana getir• 
mesi için bir hususiyet de mey• 
dana getirmiş değildi. Çünkü: Os. 
m<ınlı donanması Bahriye NE"La
reti ve Umumi Karargahın tazyiki 
karşısında ikinci huruca karar 
vermiıJ, buna müteallik tertibata 
~lmıya bikı başlamış bulunuyor
dv. 

İngiliz deniz Yüxbaş:ısı 
Jan 

Amiral bu ismi hatırlamak is
ter gibi elini alnında dolaştırarak 
düşündü, ilave etti: 

Huruç muhakkaktı .. ve .. bu ha. 
zırJı.klar, telgraf şifresi, İstanbu].. 
la, Nezaret ve Umumi Karargahla 
muhabereler hurucu geciktirmi. 
~k, belki de tacil ede(:ekti. 

- Yüzbaşı Jan. i.ngiliz deniz 
zabiti! Tanımıyorum! 

Hamidiyerıin Ak.denizdeki ceve. 
]anından çıkan hi'ıdiseler donan. 
manın huruç keyfiyetini aynca 

(Devamı Vaı·) 

- Bir dost ihbarı gföj mi telak
ki edelim efendim• 

- Nasıl telakki edeı:seniz ed:i. 
niz .. düşnanın uykuda olduğunu 
ifşa eden bu telgraf bizi, ver,:liği.. 
.miz karartla teşci edecek mahiyeL. 
dedir. Telgrafı do.syaya .koyun, 
icabını düşünelim ... 

Bu telgrai hadisesi Dooanma 
Kumandanlığındaki yüksek rüt.. 
beli zabitlerin arasında çab~ak 
yayı1mış, türlü tefsirlere başlan
mı'jtı .. 

Bir kısım zabitler müttefikan 
bunun İngllizler tarafın<lan çekil. 
diğin~ İngiliz talim hey'eti mari.. 
letile Osmanlı donanmasının ga. 
Jibiyetini lngili"zlerin çok arru et.. 
tiklerini binaenaleyh bu ihbarın 
bir dost haiıer veri§i şeklinde te
Ja·kkisi Jazım geldiğini ileri sürü
yorlardı. 

Bir kısım zabitler de, başta Pa. 
la Şükrü Bey olmak üzere; bu. 
nun düşman tarafından verilmiş 

bir iğfal şifresi olduğunu iddia 
edetek: 

~ 
1 MiLLl PiYANGO 

942 YILBAŞI 1 
A 

PLANI 1 - 1= harl>indekl meğlübl
yet 9l'beplerini izale eden düşman, 
şimdi intikam ahnak üzere ikincj 
bir karşılaşmaya muntazıTdır .. 
bizi dışarı çıkarmak, karşısına 

çekmek için bu telgraf hileshıe 
başvurmuştur. Bina<maleyh bu 
şilrenin kaydı ihtiyati~ telakki o. 
lunması icap eder! 

~ 

E 
İkramiye İkramiye İkramıye 1 

Diyorlardı .. 
Acaba hangi tarafın fikri ve 

tahminleri doğru idi? 

~ 

Adedi 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 

20 
50 

100 
400 

1000 

Mlkt:ırı 
Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
t5.ooo 
20.000 
10.000 

5.000 
Z.500 
1.000 

500 

Tutail ! 
Lira 

100 000 
60.000 ! 
50.000 
80.000 
60.000 
50.000 ~ 

100.000 
200.000 
250.000 
250.000 
400.000 
500.000 ! 

Bunu, harpten sonra yfuıi Mon. 
dros deniz muharebesini mütıca.. 
kip hadiseler izah etmiş oldu .. do. 
nanma topçularını İngiliz gedik. 
lllerile takviye eden düşman, Os
manlı donanmasilc karşılaşmak 
üzere sabırsızlık içinde bu:Iunur. 
ken bizzat bu telgraf bir İngiliz 

4000 100 400.000 • 
5000 50 250.000 

50(•00 5 250.000 

60584 YEK ÜN 3.000.000 

~:..:...: 

20 Baraka yaptırılacak 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan: 

9.1.942 tarih Cuma günti saat 14 de Y<>.ıllköy Meteoroloi• 1 !.osyon· ııd• 
2034.68 Uro keşi! bedelli Ycşilköy Me1ıeoroloji istasyonunda ya.pıla~ak ba.-ak• 
inşaatı a.c;ık usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

Mukavele, eksiltme, Baymdırlık İşkri genel, husus! ve fenni şartnan1e:erl 
proje keşıf hulQsastyle buna mütıeferrı diğer evrak daıtrede görüleccktiı:-. 

Muvak1<at teminat 153 liradır. 
İstt:ki;:1,;rin Ml az bir taahhütte 1500 liralık bu tş.e benzer lş yaptığına dl!r 

idare!eri'ıdcn almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VilA.yetirıc mürnca •. t'"' 
la elo;iltnle tarihinden tatil gün1erl harf.ç ile; ran evvel nlın"'YlJŞ ehliyet ,., 
1941 yılına ait Ticaret Odası vesiokalarl le gelmeleri. •11402> 

lstanbul Defterdarlığından : 
İd<ıreıniz için 

günü ı:aat 15 -de 
!hale edilecel<tır. 

yaptırılacak dort ad et karlelA dolabı 12/1/942 Pazart"'1 
Detterdarlıkto millıevekkil Komlsyonda aç>k ek ı:tme ıe 

Ke,lf bedeli (688) ltr.ı. teminatı (51 l 
Wı: 4 cil kaleminde görülebilir, (llf32) 

llr.ıdlr.JleoAdl ve prlrıame Mllll Erı>' 

---------------
lstanbul Defterdarlığından: 
Topkapı Sarayı Müzeı;i:ode yaptırılac~k (120300) lira keşifli tam.rat kaP"; 

1ı zart usuliyle eksıltmeye çıkarılmıştır. Dıale 19/1/942 Pazartesi günu st111 

15 de Defterdarlıkta mil\~il Komisyonda yapı.lacaktır. Muvakkat toınırı«' 
tı (7265) Uradır, Münakasaya alt takım evrak (6) Ura mukabıl:nde Defterd:t.' ' 
lık .M'lll Emlak idareslncren ahnabllir . . r 

isteklilerin en az (500-00) llrahk eski eser tamın yapmış Yüksek M:ın• 1 
veya ı'iüheındis olmaları ve bu vasrfları haiz olduklarına d:ıir İstanbul . Naf 1 
Müdürlüğünden alacakları ehlioyetnarne ile 941 yılına ai~ T~caret ves.Jıt~~11ıt 
ve teklif mektuplannt 24~0 No. lu kanunun tarif;:ıtı ~a1rr~ınde hnzırJ~r.~ 
mWıürlü zarf derlUlund3 ihale saatinden bir sallt evvclıne kadar Korni6l' 
Roiı>liğine tevdi etmeleri muktazidlr. (11384) 

--~ ... -~--
Fen Fakültesi Dekanlığınd.3n: 

Fen Fakültesi İspençiyari Kimya. ve G.ılenik Enstitülf'rf içln birer asıl' 
t&n alınacaktır. İstck:li"c!'ln Dfokanlığa mürr.acaa\Ja. ı. «11 ~60> 

----~ , ____ _ 
BRONŞİTLER E -----=-·- KA TRl Hl 1 ElREı~ 
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