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NEREDEN 
PATLAK 

VERECEK? 
----••1---

1942 ye gir
dikten sonra 

Bir romatizma aancıaı 
aibi Avrupa kıt'a91DI 
yer yer yoklayan şayi • 
alarm hanıri istikamette 
kendisini göstereceğini 
tahmin etmeğe çalış • 
maktan ziyade 1942 nin 
ilk on beş gününü bek· 
!emek, neler olabilece . 
ğini görmek bakımın • 
dan herhalde daha fay· 
dalı olacaktır .• 

LiBYA DA 

Mihverin mu
kabil taarru
zundan artık l 

korku kalmadı 
İngilizler, son Alman 
tanklarının Trablusa 
kaçtığını biidiriyorlar 

Kahire, 241 (A.A.) - Biugazinin 
zaptı, Libya sefrriniıı mühim bir 
safhasını teşkil etnı ... ktedir. Sire. ı 
naika, şimdi kat'i surette lngiliz.. 
!erin elindedir. Bununla bcrabet", 
Sirenaika'nııı muhlclif hölgele. 
rinde gizlenmekte c>laıı miiltim L 
talyan kuvv ... tlcrinin temizlen. 
ıncsi işi vardır. Ba~lıca hed~f, yi. 
ni batı ~öliindeki Mihver kuvvet. 

Hür Fransız 
donanması 
iki adayı iş-
g a I et ti! 

• 
Amerika Harici;ı•e 
Nezarati neşrettiği 
bir tebliğle bu ha
reketi keyfi buldu-
ğunu bildirdi l 

FILIPINLEBDB 

Amerikalılar 
çekilirken pet 

IHongKong 
/nasıl işgal 

edildi? 
rol stoklarını --•--
ate~e verdiler Adanın İngilizler ta-

~ rafından Japonlara 
• tesliminde susuzluk 

Japonlar 36 gemi ile amil o)muş f 
yeni bir ihraç teşeb- Lonitra :ı.ı (A.A.) - Reuter a-

büsüne geçtiler ıanı;mın askeri .nıiharriri •Arına. 
Londra, 26 (A.A.) _ ·B.B.C.• •. ·sı. yazıyor: 
Manilla'dan Jıabcr veriliyor: Hong..Kong'wı eı .gec mu<ad.. 

Loncira 26 IA.A.) - Hür Fran. Dün Lingayen körfezi (Filipin ;Jer olan kayıbı., ı;ıu.;u:ılu•i< \'UZ "-

;;ız odnaııanası başkumandanı A. hükiımet merk<:ııi Manilla'nın şi.. ~n daha çabuk vu.kua ııe;mı;ıtir. 
mirnl Mwmhcr ~imali Ameri· • mal.inde bir yerdir) yakınındaki Hong-Kong, su te<lanki bakımın. 
ııada Kanada sahih aç>klannda, bir tepeden gökyüzünün uzaklar. dan dağlardaki sarn ·lara faz -
Fransaya ait Sen Piyer ve Mike. da kızıla boyandığı görülüyordu. !asil,(! muhtaç itli, Bu sarnıçlar' 
lon adalarının id~rcsini elirıt' al. Bu alevler, yanmakia olan büyük ı<e, d"' man tayyattleri için ~o • 
rnıştır. Bu lki ada halkı kendi petrol stoklan·idi. Japonlann bun.. !ayca ulaşılacak bir hedef teşkil 
;;rzularilc hiir FraMı.zlara katıl. ları kullannmamalan için Ameri. etmekte ve ellerınde tayyarelerı 

Yuon: ETEM iZZET BENlCEI (Devamı 3 üncü ızaıııtede) mışlardrr. ·kaırı kuvvetleri, st•ıklara ateş ver. bulumn.ryan müdafilCT, ~anı 
· · (Dev•-ı 3 üncu .. Sahifede) pimkürtemernektr idi. 

S 
(Deva.mı S Uııdl Sahıfede) _ .. 

Ani.aradan ı ı·vasf opo /'da Japonlar karaya ayak ba.~ıktan 
~onra müdafiter·n bu kadar u. 

:~!~:~:..~:~".:"m!!~:j~:~:u~:'!~ı~ Alma .. n t .. aar .. ru .-.'Ege vapuru etraf 1 n- ~~~a~=~:n ht~~~.··~t;::"~~:~~ 
ierin sekiz ıruslı i<alnbalık ol<lult. 

- Almanya ilkbahara kadar lzu pusk f l'--' 1 • J ıarı anlaşılıyor. Malezya.daki za.. 
bekliyecck ıni, kış aylanm boş ' ur u uu d a k •. y a a n ş ay 1 a . h!ri sükün, Ja.ponların kU'vvetle. 
geçirmemek için yeni bir İstika. ı rıni şimdı Perak ndırindekl İn. 
mette taarrııza geçcl'ck mi?. ' 6 .. d Al guft e manlar ' g;Jjz cephesi.n-0 karşı muvasala 

"ayial~r, romatiwıa ağrısı gibi " ., hattı üzerine getırebilmel<>ri için 
yu yer Avnıpantn bütün güvde. 70 bin ölü verdi 1 Denı·zyolları u.. Mu··du""ru·· şayı·a- zamana ihtiyaç olm:mna atfrdil- . 
sini yoklamnktadır, Vişi ve :\lad- me!ııted ır 
rit hükıiınclkriuin dbbi taarruza Loıı-Ora 26 (AJ\.) - •B.B.C.> 
uğramaları ihtimalinden başlana. Sıvastopolda Alman taarruzları nın eSQSSıZ 0/dug""unU söyledi 
rak Brilanyıı udalarına, Şimali ııüskürtülmüştür. Almanlar Sı • 
Afrikayn, Orta Akdenize, Şarki vastoiJ{'>hLl 3J.tı giind<ı 70,000 za. . Ege• vıı.puruı»ı!l Karadenizd~ Den zyoiları Urr.ıım Müdürü İb. 
Akdeni·•e bir Alman taarruzu ilı.. y•ata uğramışlardır l•ır kazaya ıığra:1ığı hakkıııda 
timnliflfleu bah..,dilmektediı-. Her Kızıl Yıldız ııazcteı.ıne göre dün ak~am şehrımi.zde hır ~ayia 
şeyin basında Almanların yeni b:r Alff,an pıyadc lıı kası 36 saatte dolaşmıştı!. Bu ~ayia Den zy-01 • 
bir i•tikamctte yeni ve kunctli 3 dda hücımıa geçm~, her de- lan ıdarcs>ne kadar aköctmiş ve 
Jıi" taarruza geçmeleri do~u cep. tasında da piliikJrtühnü:şlüı'. hemerı leJsizle vapur aranmıştır. 
lıcsindi-J<i harekatın istikrar bnl. Lcningrad cephesinde de Na • Bu şayıa hakkında bu sabah ' 
ınasnrn ve Alınan müdafaa batla. z'.!er ric'ate icbar ediliyorlar. kendisile konuştuğumuz Devlet 

nrbim Kemal Baybora demiştir 

kı: 

•- Bu şayiamn aslı yoktur. 

Gemiyi dün g~e telsizle aradık. 
Bir kaza geçımıcm!!jtir. Ei;c Si.. 
napta bulunmaktadır.• 

rırıın yerleşmesiı>e ve Rus taarnı. 
ıuou durdnrmasına bağlıdır. 

=-+HARP vAzi:rE'r/'= 
• 

Libyada Bingaziyi Alan lngiliz 

Mangal kömü· 
rü /iafine 

zam yapıldı! 
Toptan 6 kuruş 30 pa
raya, perakende 8 e 

satılacak 
Fl&ı ıı.lürakabe Koml.syonu dün üit

leden sonra toııla:mnış ve kuru Ru
rneil kön1urQıntın toptan ~iJosU!lun 6 
kuruş 30 parayo, perakende 8 kuruşa 
satln1nstnı kara:-laştınnıştır. Anado
hı kömürlenyle Yilli kômilrlerın f;:ı,t. 
feri rekabet >;in serbest bınıJ<ılın.ış. 
tır. 

Maaş Tevziatı Bu 
Sabah Başladı 
Avans olarak 
yarın öğleye 

yapılan tevziat 
kadar bitirilecek 

Şimdiye kadar hiç bir bayramda 
erk.en maaş vermiyen Ekalliyet 
mektepleri de bu sefer Maliye 
Vekaletinin kararına uydular 1 

Kwban Bıl,yramı ve Yilbııt;ı mtina- ı 
:ebeti~c memurların İ.k.incikfınun ve 
ucı-et.li m1istahdctnlc.ın Birinclk:inım. 
aylıklarının, Ziraat B:ıııkao>ııdan avaıı6 
şeklinde alınarak, verilmesine bu sa- ı 
bahtan >t.ibar(.'ll baş1o.nml§br. Tevzi
at yann öğleye !tadar llımal olunıır j 
cak.tır. . 

Elmlliyet meJdepk>ri .ıdarelerlınin 1 
Bayram ve Yılbaş.larında erk<!ll. maaz l 
vermedLklerinde11 ftk;iyet elmiştlk. ı 

Bu neşriyatımıı. nazarı dikkate alın .. J 
m111 ve ekalliyet nı.e!ktepl<rl idareleri 

de b1.1 oefer Mali,.,. Vel<.AletQılc k
rma uyarak muaılüınh:rinc erken ...._ 
aı \'ermeye başl;.mJo31ardır. 

BİR RivAl'E'fl 
Bug~'nkli haya: palıalıJığı göı <ın!lr. 

de bulundurularak menıurbrn ver.
len avatwn iJlraıniye ~ekime k<..ııulı· 
cağı \•e ay baŞJDda İldnclk!ınun ,,_. 
sının ayrı~a vcrihneJt hnkkmda MC\ 
&e bir kanun l.ilylh.o.s.ı tevdi ı:dıle( el: 
rivay<:t edilmektedir. Anenk l>u :tııu.. 

BUSU teyit edici bir hab•" almama· 
nuştrr. 

ÖL 0 M El 60 Kişilik 
Sebep Kadın 

Olan Ebe! KOROSU! 
30 yaşında hamile bir 
kadın bir ebenin ehliyet

sizliği yüzünden öldü! 

Sarayköy kazası ahalisinden A. 
linin kızı 30 yaşında Safiye, hami. 
le olduğu l,'Oeuğun.u Haselti hast.a. 
nesinde doğurmak için İstanbula 
gelirken trende ı;ancılanmış, ka. 
dm Bakırköyü nde trenden indiri. 

11 
(Devamı 3 llnoıl Sa.Jıi!ede) 

----------

Kursa devam eden Ala • 
turkacı muaikişinaslardan 

bir koro tetkil edildi! 

Musiki san'atkarlan cemiyet 
mensuplarının meslek ve san'at 
bilgilerini kuvvetlendirmek üze 
re Türbedeki Esnaf Ceıniye•!cri 
metkezmde açılan kursa d~varr 
eden kadın ~·atk5rl~rmdaıı mu. 

(Devamı 3 tınctı Sahifede) 

Haydarpaşa-Pen .. 
dik tren hattında 
bulunan yaralı! 

Sovyct ccphc<indeki Alman za
yiatının Alman urdusnnu ıa:vıfla. 
tabihni olııınsı ihtim:ıline ba~ta 
Çiirçil olduğu lıuJd., hiç kimse 
inanmamaktadır. Almanlar ne ka. 
dar 7.ayiat ver111iş olurlarsa olsun .. 
lar Jskııri takatkrini muhakkak 
ki heniiı doğu cephesinde ilkha. 
har taarruzuna ba~Jıyacak dere. 
cede muhafaza etmektedirler. !\lal. 
zeıne ve harp vasıtası bakmıından 
da henüz darda değillerdir ve bii. 
tün Avrupa sanayii ellerindedil'. 
Çörçil hasmının hu kudretini in. 
kir etmediği kadar en son Va. 
şington ınahreçH telgraf halıer. 
!eri de inıriliz • Amerikan nıtişte. 
rek sabşnıa.•mm harp mahemesi 
ve vasnM1 imııli bak1mından Al. 
manyayı a11Cak 1942 yazında ge. 
çdıileceliini tebarüz ettirmekte. 

Ordusunun Bu Sefer Trablus
ga rbe ilerlemesi Beklenebilir 

~~~~~-------1 .. ------------
Uzak Doğııda Luzon adasında Amerikan Ma
ni/la üssü de Japonların eline fleçmek Üzere! 
(YAZAN: i. S. ESKİ BUKREŞ ATAŞEMILITERİ) 

Tonlarla şe
ker saklıgan 
altı tüccar! 1 Gece ifade vermeden ölen 

diri«. 
Alman ordusu münhasıran dtı. 

ğu cephesini beklemek mecburi. 
yetinde kalsa dahi İtalyan Ol'dusu 
benliz 2 • 3 milyon arasnda bİ'I' 
kuvwet muhafaza eylemektedir ve 
şimdiki halde bu kuvvet Balkan. 
!arda ve ltalyan Yarımadası iiıe. 
rinde ııerbesttlr. 10 • 15 Alman 
tümeni ile takvi:\'e edildiği tak. 
dinle herhangi h~ istikamete sey. 
kolunebilir. Ayni zamanda, Ma. 
car. Bulg&r orduiarı da Almanya 
emrinde hiınıet alabilecek ılıı. 
ruındadrrlar. Bu bakımdan Al. 
manyanın İn§an. malzenae ve va .. 
sıta bakıınınd,... y.,,,i bir cephe 
açması b<"klennıiy~o;:<"k bh- lıidise 
veya \"iikıa olnmll'l. 
Alnrnnyanın askeri durumunu 

im ~ekildc durguladıktau sonra 
hangi yeni hedefe ,aldıracağını 
mütalea edclıiliriı. Oün de i~aret 
ettiitimiz gibi ihtimaller . unlar. 
dar: 

a - fngiltcroy._. saldırmak, 
b - İspa1>ya ve Fransayı ye.le. 

ğe alarak Şimali Afrikadan lngil. 
lıereyi tıırda teşebbüs eylemek, 

e - İspanya Ye Fra.'1sayı cebir 
ve ..,.. kuv•'fli lle a a...ı.. Şimali 
Afrikaya geçmek, 

d - İtalya cenubundan, Si>cil. 
yadan, Yunanistandan Şimali Af. 
nkaya taarruz elmek, 

e - Şarktan v.ı garpten Orta 
Ş..rit İngiliz İmpantorlnğuna ta. 
arrHz eylem<•k. 

En s1>n fıkrayı bilhassa in:ı-iliz.. 
ler ve Taymis askeri muharriri 
hbiıı " ihtimal mevzuu ltfilıaz 

(DevUU 3 Qncü S'W&dıe). 

1) - Şark cephesinde: 
Moskova gıırb:nde, Sovyet or. 

dusunun taarruzları kesilmedi. 
Ruslar Katinin vt Tula bölgele • 
riooe ilerlemoğe gayret ediyor • 
lar. En ılel'de tulunan Alman 
Koh>rduları Sovyet taarruzlarını 

durdurmak ve k. mevzilerini 
muha:faza etmek ;çın c eldi muha· 
rebelere g irişm<k · orunda bulu. 

2) Li-bya cephtsinde: ı • • • 
iıı.g·ı:z ordusu taarruza mu • KAL J N J N 'IN 

, affakiyetle devam etmiş ve Bin ·] 

gaziyi işgal et~iştir. ~nladı~ı - . B E YA N AT J 
m;za gore İngılıll'!!r Sıııte gor • ,, 

nvyorlar. La.dıOga göııi cenubun. 
da, Leniı:ııgratii cephcs nd» ,e Do. 
neç havzasında Sovy..ı orduları 

taarruz halindedrlEr. Fakat Al. 
man müdafaası krır'15ında adım 

"d~ın ilerlıyebiliyorlar. 

f .. zinde Mihver ordusunun ric'at 
hattını k°""mern!şlerdir. Mihver 
kıt'aları ve geri birl:kleri Bın • 

gaZ: bölıget;ini bo..şaltmağa ve 
Trabluı;ga~be dloğru ric'at etme
ğc muvaffak olmu~lardır, Bin • 

gazi çevresinde bır ~uşatma ol • 
rnttmı.ştır. irı-giliıı~rin çok mik • 
tarda esir alamadıkları da bunu 
gö•leriyor. Ş'md · İngiliz hava 

(Devamt 3 üncü Sahifede) 

Fırtınadan Silivri .. 
de 3 motör battı ! 
Şiddetli lodosun daha bazı kaza)aw 
ra sebep olmasından korkuluyor 

Sovyet Dev 1 et Reisi 
Mihverin hesabında 
yanıldığını söylüyor f 

Londra, 26 (A.A.J - Dün Mosko
vada Devlet Reisi Kolinin beyanatta 
bulu.nmue ve Alman taarruzunun Rus 
milletini tam bir birlik haline getir
di&''ni söyleınJŞtir. Kalinin sözlerine 
dı:v<ı:mla tJ\ıiihver 'h.csahında yıınıld~ 

demiştir. 

•O, ilk darbede Rus mUletinin dağı-
lacağını zannettL Halbuki her geçen 

gün bunun aksini i&b.ıt etmektedir.> --
Bugün pirince 
narh konacak 

1'.1U.-:-aabe Komif;yonu, bugün öğ
le...ie n son.rJ Vali Muavini Ahınet Kı
nık'ıın. a:yasetinde toplanacak pirince 
kal'i n:lrh L;;nyacak ve yarın fia;ıtler 

!Jan c-dilec"kllr. 

Altısı hakkında da 
tevkif kararı verildi 

ameleye bir tren mi çarpmış ? 

Adana, 26 (li1.u:.us!) - Şohrimiz 

ieker tücı.:ariarıntlan Halil Kelle şeker. 
Bek~r Y•' n t)ıner Yılmaz. Hanefi. 
Orınancı, ! ., ı Etem Soy<1id11, Hü

Dün gece saat 22 de Haydarpa.. 
şa Pendik demiryolu üııerinde ve 
Pendik Baytar Mektebinin civa. 
rında ve hattın 2 metre denize 

seyin özk•·ı. . ic~ıarında ıonıaı·ca GÜN u·· N 
şeker olduğu halde halka •ŞekerlmJz 
yok~> diye .satınamak suçuyla dün 

1 tevkiıf edilmı~~- iÇiN DEN 

doğru cihet.indeki çL ~u. .çınde 
ağır yaralı bir erkeğin yaıtı,(:ı gö. 
rulmüştür. İfade vercmiyen bu 

ID..vamı 3 üncü Sahifede) 

IKınalıada halkı ;; . •t • 
k 

v nıversı enın 
gece aran-

lıkta oturuyor!! 

bir kararına dair 
Nizamettin Nazif 

Adalarda gaz tevzia
tının ıslahı lazımdır 
Burgaz ve Kınalı adalarında 

gaz tevziatının intizamsız icra e. 
dilği hakkında müteaddit şikayet. 
ler yapılm.ştır, Kınalıadada elek. 
trik de olmadıgından bu intizam. 
sızlıktan gaz alamıyan halk mec. 
buren karanbkta oturmaktadır. 
Halbuki her aileye ü~-er kilo gaz 
verilmesi için Burgaz nahiye mü. 
dürlüğüne miktarı kati petrol 
gönderilrniştır. İddialara göre bu 
petrollerden 3 • 4 kilo alam oldu. 

(Devamı 3 ünMi Sahifede) 

Üniversıtrnın yem bir kararım 
g::ız~telerden Ol're!l:dlm: 

•für Fakülte.le-, yahut bir !Mı Fa
kullede tiç yıl, dorl Y>l sınıf geçe. 
ınlyen taıebe11>re tahsile devam • 
imkimı bmıkdmıyac:ıkm:ş. Bunla· 
rın k•yıtları slfoıec'Ckmlıı; ve bir 
başka fakülteye yımlmalarma ıla 

mİ181!ade ed}lıiliyeceiunif".> 
önce, buna bir sebep aradan; 
- Herhalde... -dedim- Üç· ,W, 

dört yıl sınıf geçemlytnler çok ola- • 
cak ki hôyle bir l<ar:ır verildi. 

Sonra, lise bitlıınia bir gene.in. 
Ilı; dört Ylldıı beş altı kitabı okuyup • 
:mlıy&mama.sın& akıl e~edim; 
başka sebeple~ aradım. ~ batta 
bulduğum ru oldu: 

Geçinme zorluiu. 
Ve buna saplandım, ıı:aldın.. 

ııUooe, arl.\k bir ba.ska Fakülter.in 
vatandaşı oba ma.teil)<ıtik: ve Geo. 
metli bu telelı<'nin siıtlrler'.nı tıoz. 
n:uycak, uyltusunu ka ;ırnuyacııJt• 
tır. Bu tartlar içinde bjr gruç1 ken· 
disirJ 6JJUfı.~xın bırakatlk· ı.: P..ııict 
dereecsinl, tq çatl:ısa, bir yı r.ıu
ha!aza edemez. Nerede knlti ı ilu 
1'eya dört yıl! 
Bımun için, ıeçirq zorluğu Uz&, 

rinde durmak, do{:ru ola<:ak l<nıı.ı
atindeymı. Böyle olunca da. P.rU. 
nin bu yıl tırtl>Wc edilecelı: olan yar. 
dım ıristeml bir kat- dahn ehem :ni
ffl kazanmnJrtadır denilt"biJir. 7.inl 
bu yardım, yalruz &eç1ııme zo !u
ğuna rafp:nen sın.ıfla:rını ~m,..,..'1.,. 
olanların durumwıu düzeltmek* 
ka!ınıyacalı:, bu zorluk yilzüııd<ın 
rmı!larında kalanlara da unt.i
banlarda daima rnuvaffr'c ol.. ·ak 
taliini bahlf!de<:ek. 

* Liman R~·1HğH1e gelıer. nı;ıllımoı.ta. ı 
göre dünkü şidQ•_ t;ı lı'ıdos fırtınası es

nasıncıa SiU·.·1 ~ açJdcı ·ında üç mot.ör 

1 

batmıştır. Bunlar Ktlzıın Kaı>tnnın 

«Derya Kta:ut, motörL\ ile •Teceddüdü 
Bahri> lslm!J moıöı· ve Mustafa Kap. 
tana ait bir motördür. Her üc; motö
>iln de mw·ettobnlı ıa.ıam~ kur-
1UlnlUŞt•ır. 

Bir kadın tevkif 
edildi 

;.---------------------------, 
Evet, bir lise son mmfıruıı. her

hangi bit' takllltedekiııden ı;ok ııa. 
ha çapra;ık ve zor olan imtlhıırun. · 
da muvaffak olmuş bir ııencin. ü. 
niversiıteye geçinc•e" btr ıınıtta lkf 
veya dört yıl kalabilmesini bh bacı· 
ka sebebe bağlomak: milmkUn oı.... 
rr.az. 

Üniversite, lk! rııi<Ull<-ıin b!T .... 
el .sınıflarıııda lık~er yıMo.., dört yıl 
kalmıe olanlar hal<kınd..1.1 ·1 kar:)rlll 
tatblk!nl bir yıl daha geciktirmeli. 
dlr. ve Partinin yardımına !Ayık o
lanları nr11rkcn. her~yo!'n. e vcl 
ınnrllanndn kalnıtı olanların 

Dünku fırlll\anın dabQ b""'ı deı>iıt 
kazalarına .&('bep olmue bWurzrrs· 
dan lııı>rkul-ı.tadır. 

Fi-ruzağada oturan Cemi)e isminde 
llir- kadın Yeri~ 1\.tallar Pazaclarınaan 
sa-tm aldığı ba6ma1arı yüksek t!atıe 

)),1,şl;asına sattığından Asliye 2 inci ı 

r ~w M;.ı.tlkcrr.cs1rıe veı·ilmiştir. r·eu- ı' 
uecle Cemile mevkuicn muhakeme e.. 
dilmek ünre tcvluf olunmuştur. 

• • Br takütıe, bir »ııısa.s ~. 
Talebe, Lirse tahsili esnasında \Ilı: 
derecelerini zevkle l:ıkjp eıtii!I ve 
stldat dırydutu bir bllıi bölümün
~ olgım)aşmalt Jıçm or:ıya girmiştir. 

Aritmetik en nefret duyduğu 
için Hukut.a veya E<Wıiyala g(r. 

ıini tetk:tı: t'lmel!ıdo-. 
Bu gen1;1erin uv· .fııklye i.ıt. 

g!nde, ben sanıyorJm ki het av 21 

lira bulaınnınııları en - -
fi rotil oynamııJı:ladtr. 
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HALK FiLOZOFU ,.. 
ZAMANA UYMAK LAlIM 

Gc~im sıkıntısından bahse. 
deu vataııda~ların mühim bir 
k-ı1mı, lıab, .- ki itiyatlann• 
bağlı kal~ !ardır. 

ilen, hu nıc "zuu, hu sütun .. 
larıla ildnci dcfaı!:ı- ki ele alı. 
yorum. l'f: r, hepimiı, harp. 
tl'n cv\·t"lki norınal zan1enlnnn 
ha) at şartlaı mı, itiyat, keyif ve 
zevklerini ararsak, elbette dar. 
tık ~kl'r ve sıkıntıya düşem. 
Hangiın11, eski güolcria prt. 
ları içimi'" ya~t)'Orui. 

Bugiiıı, biitün mesele, günün 
şartlarma uyabilnıckıe \'O bu 
şın11ım bcnim-emektl'dir. Bir. 
tak:ın mahrumiyetler, feda. 
ldirlı\lar vnr, Bunlara katlan. 
ın;ısııu bilecej\i~. Bilnıiyenlcr 
bedbin olacaklar, yeise diişe. 
ceklordir. 

Tl1:'\ELl"i' 

BAHTI AÇILDI 

Tünel İdaresi, bu sefer ihti)atlı 
barcket ediyor: İkoici bir Tiinel 
ka~·ı~ı da İS\·e~ten sipariş edilmiş. 
ti. T!ıılgarislana kadar getirilmiş. 
Şinıdi, oıemlel.cte sokulma ·ı içia 

tc:ıcbbüslcre gir~ili)'or, 

Aman, ~iındi1ik ihti) ecınu'I )·ok, 
diye, ışi ihmal etmi)·dim. Ne olur, 
ne olnıu, düa_ya bu- Baksı:-nı:za 

harbin on yıl ~üreceğindeo bahse. 
denler \ior, 

KASAP 

DÜKKA:'\ !.ARI 

Gazetelerin y~zd;~ıoa göte, Be
lediye kas .. ıı ılükki111ları açarak 
halka bizzat et •alacak. Bö~ le mü. -11.>c.c.ele.r id•re etmek wrdur. Ge. 

REŞAT FEYZi 

llal8, dürtbaşL ınan1ur bir 
hayal tarzı istiyenlcr, buda. 
lalar, yahut t·n basit idrak has. 
u•ı olmıyan kara cahillerdir. 

TürkiJ c, ba~ka memleketlere 
naLaraa çok m~'ut bir diyar. 
dır. Bugünün saadetini idrak 
etuıiyenJer, yarın, öbür gÜD.t 
mahrumiyete daha çok katla. 
ııılması, daha fula fedak~rlık 
yapılması is!enildij:i zımun ne 
yapauklar?. 

Giyimde, yemekte, içmekte, 
eğlencede her~cydo buııüniin 
~rllarmı halırlıyalıın ve dün. 

l;ü itiyat H> ilıliyaçlarunızı dü. 
şiincrek, bo~bo,ıına kendimizi 
yeise kaptırnııyolım. 

Zamana uymak lazım: ba~ka 
çıkar yol ~·oktur, 

YILBAŞI 
GECESi 

Eğlence yerlerinde \ 
fiatlere o/o yirmi beş 

za~ yapılacak ·\ 
Çalgılı, çalgısız, U;kıli, ı-çkisııı: 

Q(lence yerleri ~ahıplcrl Bele • 
diye İktrsat Müc!iırli;ç\iil"l'e müra
caat ~derek yılb:ışc gccesiıı<ie mu. 
tat eğleııcelere Hiıv<ten program. 
ıannı zeng nl~t:•ecoklcrı beya • 
O:ıe • , geceye mahsus olmak ü
zere • f!at tar'fckr'ne 'bir mik.. 
tar zam yapıbıasını m.-a eyle • 
mişlerd·r. 

Keyf<yet Bcletbyc daı.ni en • 
ciime: ne ha\'ale <llunmu:; \'e ne. 
liced~ • o gt-ce 'ç n • yem~k ve 
ıçk· tal"f'it'rıne yuzde yi1'!fl, beş 
n.9bet·ııde bir z3 mıcrası •karar. 
IJ)Ştırılmışllr. Bu zamdan ıb:lŞka 
olarak cm8'5a k.ı-.ası. \•e sair nam
larla hnlktan lı:çbir fazl'll para 
lırunıyacaklır. 
VESAİTİ NAKLİYEYE DE İLAVE 

KAg~t..ııaney.ı baut~yen ls'tanoullu 
pek ezdır, sa-oırun. Fakd.l, yenı ıae .. 
sil içinde. oralara. yolu d~meırtl:i o
lar.lar bulunabili.r. Cünk!.\, Kağıthane 
Ct\.arr, ıımdi df'mode semtler .• bİ.7... 
ÇQıe.:ukluğun!uzoo eksert cU11V:A.lar'ını 
(o vakıt t.;ıtil Cluna günlt."Ti idi) Kfı ... 
ğrth.aneı:.e gcçü·irdilc. 

L5fL uzatnuyalım. K.Ac;ıUıaneye gi
den yo~an b~a. llaık:ic nihayelill
de, sol:ı. bi.r yol dioha ayrılır. Du yol. 
Aliıbey lı:öyjıne glder. Tipi«, Ki<ğı't· 
hane •uyu &;':ıl, bir de, Alıb<.-y deresi 
vardır. A1Jbe7 dert..~ın "'il etrafında da 
ktr kabvch ... rl, çJ.yırlıklar r~1evcuttur. 

Alibe~ köyıuıCt>:ı nz da.ha iltL gl
dcneniz, Ç..ı!.!an~.n ~i rıanıile mur.ıf 
şer.ıı.e \'arırsınız. Uurada ~k! bir ço
ban çeşıne.si, kalın gövdeU çınar a
ğaıçl.arı, ya%L.""li pek; hoş elan genı~ "\<e 

koyu gölgelldr.r \'aı'Jır. 
Son defa, bundan 0(' yıl ev ... ·el b~r 

yaı i!Ü:ııJ, ı\L.lıcy ıtöyune, biT ~ı.hba
b~mı ziyarete gitmioşt1m. nere kE.'D.J.
ında ı~uz.u dolınası yeır.iş, çayırların 
lrzerıne serilmi' h~ır.ardal"" ı.atlı tatlı 
uyku kt'ltirıniş, böylt."Cc:ı <'~kı güı;ieri 
arınustım 

Fa\:at, o c;•:ann h.::ıv ı, lialiç bir 
sa:ne.yi ırııntakasl olduktan ıoora, bo
zuldu. Ne ise, burası b!ze lil.lıll de
ğil .. 

Gcllelun sadede.. geçenleroe, ı:a-
zetelenJe okudum: AUbcy köyü i~e-ri
sindeki Çot.ıan~me ctvarwıda bir 
hey'et, bOyll!< b'r defın• arıyo"'!uş .. 
Define arvan arıy<ı.na • takat, bulan 
yok, diyeceksin!•. Amma ve IAkin, 
bu se.!cr arıyY.ı.lar, n-.utlaka bulacak
larını Umlt cdiyorlaı·ınt$ .• tün.kil, eL 
!erinde bir harita. blr plltn varmış! 

Böyle bir d-oi:ine l\llklkatcn bulu. 
nur ınu. bulwun.:tz mı7. Ora;:;mı bil
mem .. yalnız. bUd?ğim şe:r. aranan 
bu c.\e{ine1eriıı vakıil~. kimkr tacatı:n.
dan nasıl ve niçin saltland>ğıdır?. 
Haydi nklamışlar, d:yelım .. p<kalli, 
aradan btm.C'3 zwnan geoçme-den önce, 
buralarda böyle bir define o!duğuıaı 
kin-.se haber a~maz, duymaz ve çı. 
karmty.:& teşebbU.S etmez m.ı.?. 

Galiba, ekseri de!lnetcr, bir r~a 
üzerine ar•nıyor. Rüyada taaşşuk 
gıbi, rüyada alttn, 5('J;vet ve .. ıan:anıa 
kucak kuc:t.ğa gelenler var. Ertesı sa
bah kalktn<.:a, rüyada hatırda kalan 
yere ko$:..ıyo:-lar ve başhyorl.a:r li:ıtz ... 

m:ya .. 
Filvaki • .şu zan1anc\a, toprağl kaı· 

mak da bir deline bulmaktır. Fazla 
Le;tilı:;3l 1:11.ım .. yl.i:"'dun her kıö-;csinl 
kazalım, sürelim, ekelim, dikelim.. 

R. SARIT 

; IMAHKEMELERDE ııusEi\~a:~ı:J 
! ~ Zulm ile ô.biid olanın ahırı 
1 

berbad olur!,, Ne doğru •• soz 
Bir 4aU; r da\·as1n.a l.>.:ıkıiıyu:-du ı 

l\f.aznun Y~nt, bakkaldı. Ka,,ar pt·Y
nlrın1 narhları on ic.uru-1 faz_~asına sa.-l- ı 
m..'\ktan maznundu. Ş~hiller.n kuvvet-
li ifadeleri karşısında inkira ınecHl 1 
olınadıtını an::ımış, te\'ile :;apmışlı. 

- Efendhn •. biız, k:ıça a.hrsak ınalt, 
on kur""""'· on beş kuruş fa'Zlastna sa. 
1.3.rız. BJZknid.si, devridaimd.en kazan
rrak.. pahah aldım; paha.h sattxn. 
diyordu. Dlyordu :ıınına. bu. da Ym..1-
n!.n kavil mılcerredınde kalıyo.rdı.ı. 
Fat·.ıra!'.ını bile gti5tercmiyordu. Mah
keme, Yaninin suçunu sa.bit gö:dü.. 
25 ura para c"'aslle Oç gUn ôılklr.!uu
nın kapanır.asına karar verd.1. Yani, 
daha şiddetli btr ceza uıntıyordu her ... 
halde- ki, lJL k<!ı-a~ı dmle(.J:kten .sonra, 

- Allah ömürler versin cluı<ltm; 

diye bir ı-everan.s yaptıktan SOM"& 
maıhkerr.{"den çıktı. 

o:ıey~cilerden ıki kişi, ınahk.erne
nin k:arıusına ç~ktıkla.rı zaman, bir-1, 

- Az yahu, dedi. Ben. ik:l sene ;s ... 1' ... 

gün bckliyorduın, ~5 llT"a cezadan ne 
olacak? Şimdiye kadar, ltiıTıbtliı" kaç 
25 1ıra \•uriu, 

- E, artık insaf yahu .•• Peyniti OG 
kuruş fazh.yii sattJ. diye de heriıfl asa
cak değ~Uer ya ..• Bu onu yeter .. çelt
Uii heyecan, Us pah.a.Eı olll"r. 

- Asınalılar vallahi bana sorarsan. 
Böyle, gıda maddeleri i.i?:erinde on 
parn.lık dt. thtlkfı.r yapsa asınahla.r .. 
İbrcl-etı lissairin iki tanesini ipe çek .. 
bak ba.kalım, ihtikAr milı~ikar 1<nlı-
1or rrru'? İkl t.a.n.esiıü as, kiıfit. .. 

- ş•nıdi, kanunda. deği-şlklik yı>pı.. 
lacakm14. ihı:l<Ar cewları şidclctlen!. 
yor. Çanlarına ot t.ı.tanır büslıt1t.ün ... 

- İr..sallah! .. Muhtekirlerin kbkU.
ne de kibrit suyu ekilir. 

- İştt-J bak, ta.m üstüne bastık şiıu .. 
dl.. Şu karşıdan gelen adamı görü
yor mU3Un! 

- llii.ı:g:.1: Şa J:<ırs<ı.k .4rfö.k J·Urilı-

hen b::ıstonlu mu'! 
- Bvet, evett.. 
- Ayol! O inmeli .• 
- inmeli. 7a!.. İşle ~n d-e onu 

a.nlartaıcağ1om ... Bu adamln Ilarbi U
mun1ide yaprr~dığı kalmadı. •• \•agon 
ticaret~ mi. dersin .• §eker ticareti mi. 
dersh'ı... Un, p•I"in{, bulgur, nohut, 
kahve, fasulya tX:arc-11 mi derslıı.. • 
Girmediği iş, çevirmed•lli d<>laı>. gr;y
dlrmerliğt küliı!ı, ya.pma<lığı dal&vere 
kalır.adı .•• MHyonlar kazn:-.dı alimal
lah, tnilyonl.ar .... 

- Şu ad.amd.!ı mUyon ka-ıanrrus kL
y;ı.Cet var mı AUahaşkıoa?!. 

- İşte ben de onu •öyliyecegim 
ya ... Haydan gelen huya gider derl.e.r. 
Bunun cıa öyle oldu. Hani Adalarda, 
Milo\'içlere, bilınem neleı·e beş yüz.
l(Jk banlrnotl& sifı;aı-a fil!in yskmı ~lar 
ya... İşte bu da öyl<", Viyanalarda, 
Ada.tarda, bilrnem nerelerde, har \'U

rup harınan savurdu. Allah, klrn:5e
nuı ahını khn.sede bmıkmıyor.. işte 
şimdi, şu hal.in<" bak .• Jusan:n arıyı.p 

avucuna on para koyacağı geli7or. 
o paralar, o pultar. o e\•ler, lı&rk~r. 
hepsi (avucıanu açıp ha\-aya doüU 
üfliyerek) piıff!!! İşle şim<li de bir 
tarafına inme lndl.. böyle, sefil ser
gerd~n. dolaşıp duruyor. Ben böyle 
şeylere inanırtm .. kimsenin. ahı, kim
sede kalmıyor, Derler ya: 

<ZuJm ile ıibad olonın ih!rı berbad 
oluı1• 

Öteki do tekrarladı: 
- cZulm. He llbıld olanın ;'."ıhırı ber ... 

bod olurl• 
VallAhi, n-e doğru 1:1öı.t 
Ontırr bunu söylerken. bir taran 

parali-ze, yaşlı adam yanlarından ge
çiyordu. Kendis1 hakktnda söylerıdi~ 
ğhti anlamış gibi, abu.s b:r y~lc ik]... 
sine de baktı \.'e yürüyüp gcçU .. 

Moda vapuru bir tehlike atlattı. 
Köprüye gl lirken Kınalı'ya gitti 

Dün .Moda vapuru bir tehlike ' 

atlatm:ştır. Vapur Haydarpaşa. 
dan Köprüye doğru saat 14 de ha. 

reket etmiş, fakat mendlrekt.en 
Çlkarak Sarayburnuna doğru bi- ' 
raz ilerledikten sonra makinele. 

düdük çalarak imdat istemiştır. 

Ölçü ve 
Tartılar 

Tekmil ölçü ve tartı 

sahipleri bir ayda be-
• yanname vermıye 

mecbur tutuldu 
Belediye Reisl:ği vero•g. venı 

'b:r 'mır le şehnrr.lzdcki tekmd 
baskül, ·kantar, teraz.i, tartı, litre. 
metre ,.e ölçek ;ııbı yıllık muaye. 
De\'e tiıi>ı ölçü bulunduran ölçü 
salı:plcrinı Em\nıinü, Fati'h, Be. 
yoğlu, Kadıköy ayar mmı.urluk· 
Iariıe Befkoz, Üsküdar Adalar, 
Bakırköy, Eyüp, Sarıyer, Be~k.. 
taş kıoymakamiıklarma \'e Çatal. 
ca, Silivo;, Kartal, MaltC!{)<', Peıı. 

dik, Yalova, ş,ı., Brlediyl'ler.ne 
müracaatle ölçü 'beyannım,.-,sı a.. 
!ıp kullandı!darı "eya kulJıanma· 
ga hazır bır haklı, bulunduıxl<J.k • 
!arı ölçülerin cins numara, .mar. 
ka ve çekcrıni ve •ınıkt.ırını bu 
beyoomelerl.! bildim.eğe nıtehur 
tulmı.ııştur. 

Beyannameler muhald'ı.ak mü. 
rekk•nle ve okunakl• bir şekilde 
ys.zıla..•ak ve l kaııumı5aıııi 1942 
tarihil>OOıı .tiı!ıoren en nJıayet 
31 kiiııımuoonı akışamın.a .ıuı<iar 

ka}ıdeltirilerek bırer muracaat 
k.iiğldı alınacaktır. 

Sar' ası tuttu 1 
Üskü<lıırda Tabaklı maıhalle 

sinde l nuınaraıaa oturan Suplıi 
Akyıldı.z, sar'a hastıal~ına ınUp.. 
tela oldı ğur.Oan dfın ser'ası tut. 
muş \·e yiizlilm;·ım mangalın ü. 
zerine düşmü;;. mulhtclif yerle • 
rindcn ya111mı.ş-hr. Hasta.neye i<al• 
<lınlmıştll' 

. 

BABEBLEB 

ViLAYET V• BELEDiYE: 
* Val; <·e Belediye Reioi Lütfi 

Ktrdar, şehir işleri h&kkında vek:i
lctlel'le temasla bulw~nak üzere ıl.ıin 
ak~am Anktır.aya gttml~tıc 

,MAA.~Iı·, UNIVERSITE: 
çcnlerde, Bele<li~·cuin sallıı;lı kö. 

ınürıi.o l~lı topraklı oldıığuoda.ıı 

flkiıyet ediliyordu. 
SEFERLER YAPILACAK l============j 

rinde ini olarak bir arıza vulrua 
gelmiştir. Vapln', akıntının tesiri. 
le Marmaraya doğru açılmıştır. 
Yolcuları da telaş almıştır. Gemi 

Suvat vapuru M<>da vapunmun 
yardımına koşmuş, iakat bu esna. 
da Moda vapuru yol almıya başla. 
mış, Kına.lıadaya kndar beraber 
gitmişlerdir. Suvat vapuru bura. 
dan İstıınbula dönmıiş, Moda va
pııruda Kınalıadada dcmirlemi'}
tir. Yolcuların bir kasını Pcndık, 
bir kısmı da Ül-ev \'apurları tara. 
fından taşınmıştır. 

+ Lkie olgunluk iretitı.nlarrıır 
kaldırılarak Üniversite-ye gittacekler 
için bakalorya iıu.tihanL yaıpılınaaı 

hususu tellclk edilmektedir . 
TlCARl!.T 11• !)ANAYI: İ!tteT ra.i~iniz, b11 aeler de, Be.. 

lediyeniıı lı.oyuıı ) erine keçi eti 
sattığıııdan dcın vurubu"~ 

:Sİ~A:SLA:\~1A 

Y ~!başı gecesi Adalara, Kadı ... 
.köyüııe ve Bo~aziçıne sa.at 24 den 
sor.ra birer vapur kaldırlıaeaktır. 
Tramvay \'e otdbüs sct:erleri de 
cofıalt:lacaktır. ---·o----

JtEKORU 

ltonıanyuua, bir delikanlınıu 

şuyaııı diki.at maceralarını, A\'• 
rupa a::nzetelcri uıu.o uzun yazt. 
yorlar. Bu genç adam, taınam 4~ 
del• nişanlaıınıı~! 42 genç kızı, 

~e\·i;·orun1, diye kandırabiJnıiş .. 

1 Münakalat 
1 Vekilinin 
ı Beyanatı 
1 ----

Bu 42 genç kıım aklına da turp 
sıknyun! 

1 fstanbula yaş sebze 

Bİ,'U.AR VE 

iN;;. NLAR 

Bir muharrir arkada:j, geçen. \ 
!erde yazıdığı bir fıkrasında şu 
iddiayı ileri ~ıi.rü7ordıı: •Binalar 
~nsantara benzer.• 1 

Tabü!. içinde zengini, fakiri, ı 
smci, ihti) arı, .;islüsü, babaya. j 
n&.si, kanburu, körü, keli, her cins. 
ten olattı vardır, 

Yalnu:, bir tarafları beo.emez: 
in-anlar hazan, yıllarca barbeder. 
!er. 

AHMET RAUF 

Saldaau ıaıgarlar ı 
·Birkaç gündeooeı>i ~ı.-im; • 

zın claseri semllcruıO..kl 'hakka. 
!arda hıç bu)gur :buluınamamak

tadır, Bımun sdbebi ~ı.adur: 
Butgur p<'rakcDde o!Bak 30 • 

~ ku.cuşa satılmakta l'C!L F'ıiat 
(11,fürak.::•be Komôıı.voou tarafım • 
'dan 25 kunış naıtı konunca bir 
çok tot,tımcı w bakkallar, bul. 

guru 4Jiyaısııdan d<aldıraratc sak
lamışlardır. Mürakabe memur • 

ıaı ktkildcre başlamı.:;lardı" 
ıcabmda dük.kanlarda araştır • 

rr.abr yapılacaktır. __ .,.,._ 
I thaliıt ve ihracat birlikleri 

kongreleri toplanıyor 
i'1ıa\3t ve iıracat birl:klerı 

seDlilik tıoplantılarına ikmcf.ca • 
.nun ayının 7 s!r..de -ba.şlıyaca.k, 
16 sında >l:ııteıookttt-. Çay, • kahve, 

ki>T•~t • ımuk.avva, çuval • kana • u 

n,e, dc-ri • l<ıösele, maden.i eşya • 
ır.a!zeme, 1namfatura, hooı>bat • 
bakkaliye, liiflik - yapağı blrlık. 
lcr n:n ou toplantmnnda 1942 
yılı bülıçcs• kabÜI edılecek, 
h,...Uınetin direktiıine göre faa. 
: ~et progranu ıeSı;;t olUll .. ca!!:, 
~eni :da~ heyet· e mfrrakplar 
8'Wiiil«c!L9r. 

getirilmek üzere haf
talık bir posta ih-

das edildi 
Ankara 26 (Telcfonia) - An • 
talya, Alanya ve ci\'ar.ndaki yaş 
scb.oe mü.ı;talı~ilkriııuı ncası üze. 
dne İstanbula Yli:i sebze \~ mey. 
va getirilmek için Alanya ile Is. 
tanbul arasında haftalık bir va. 
pur postası ihdas cdilmi~Lir. Mü. 
nakale Vekilimiz Amıral B. Fahri 
Erkin bu hususta demijtir ki: 

HASTALAR DA VAPURA 
ALINACAK 

•Bu postalar, Devlet Denizyol. 
farı tarafından ya kendi vapurla. 
rilc ve!·a kiraladıgı Ya;ıurlarla 

yapılmakta olduğun.a gör<>, ın<?V
zuata uygun bir şekilde hast.ala.. 
rın rla naklin ıı temini m<'zkür 
idareye bildinln:İitir. 

ANTALYA MENDİREGI 
YAPILACAK 

Alanya iskcko'ni!'l yPnıdcn ya. 
pılması D(•vlet Liınanldı ıı:ıa cm .. 
redilmış bulunmaktadl'. Tamirata 
de\•am edılmektedir. Antalya 
mendireğini.., yapılT.ası da pro. 
grama alınnu~tır .• 

Blkmettnden ıaaı 
oıuamaz 

ŞikiyeUcr var: OlolıL>oler, kalktığı 
islas)'ondıııı tam zamanında kalkmı
yormut' Bekliyom·Uf. . Bu şehirde 
otobil5 lfle.niye baş:a<lıi• günden bı>
güne kad:!.r, e:tohu·der~n Oir vakit ta-
rife;i.ne riaJ'et ettiltlerı ıörü.lmüş.. 
mü.dür ki, ştmdi, böyle biı" la•:rr,.e 
riayet etır.eıerini l!;tiyoruz?. 

Ne b.i.Jan,etttr, bi~iınmez, Sf'hırde i,_. 
1t7en beş on otobiılcuy c ,,,. dınletip, 
onları bir vakit ta.rJ:c:>me riayete 
mecbur ..ıtomiyoruz. Bu işin :r•:ıılma
sı o kad~r zor bır : e->ele mi?, 

&.UIUJAll. CIVAZ 

Lokantacılar 

Etli yemeklere 0/o 15 
zam istiyorlar 1 

Et narhına y.~pılan son zam 
\'e gıda ınad.delcrinın pahalılaş.; 
ıruıısı dolayısilc lokanta:cılaY, et 
ve etlı yemc·kler:n fiatlerine bU' 
zam irl'a oltmm3~ı için Bcledıyf. 
ye müra<:aat elıpeğc karar ver • 
mişlcrdtr. Bunlar, yiTıde 15 ve on 
ıkı buçuk ıı.isbct'nde b.r zam is
tcmckted.rler. Akı;l takdırde et 
ve et ı verr.toklerden zarar cthk
!crir.den. bunları p'$mıernek ve.. 
ya porsiyonu nnksan vermek 
mecburiyetinde kalacaklarını soy. 
:emet<tıedirler. 

Sarayburnunclalıi Atatürk 
heykeli 

Sarayburnuındaki Atatürk tıey. 
j,reliııi n t<ı Lh'ır ve ci"'1lamr..asına 
karar verilml,.tir. Cüalarıma işi
ne 2000 Jka sarfcıdiılecekbr. 

Şehrimizde tilüs · vak'tuı yolı 
Son günlerde &cıhrımiluie tek 

tıik ti.füs vak'aları gör.üldüğü 
l:atliı leyli ecıncbi m~1<icpte !bir 

· taleben•n bu hastalığa tutul • ! duğu ~ayi olmuştur. Bu. sabah 
t ıbhat Müdürlü&ünden yaptı • 
ğımı.z ta.~kikat . nel..:eshıde ~u 
« "ianın tam:ımıle valan oldugu ,. . 
anlaşı.l.mlı!;ltr. ___,_ 

T anzilal amelesi kadrosu 
takviye olunuyor 

Bekdiyeye ıbazı semtlerden çöp 
:ıraba ve kamyo~arınıın çok sey. 
rek uğrad>ğı, çöpier.n güuleree 
ederde kaldığından şıkiı.yet e • 
dijmistir. Temizlık İşkri Mü-dür. 
ll\iiü bu şikiryet:em tetk k etmiş 
ve Jl2\icc~ kadroda görülen te
ını.zlik arrf;)les: cksID<llğinı ta -
mam\aınağı zaruri görmüştür. 

-~--
Rehber maiiazası sahibi 

adliyeye verildi 
Bahçc·kaoıda •R<!lıher• rr.oağa -

ı.asında gömleklik kum~lar me'·
cut olduğu halde müracaat edeıı 
mü~tcrılere: 

• .:... Bunlar kendi' te112lihancm .• 
>.İn malı<lır. Biz c'ı·kiıı> sıatacağıız'.• 
beyanı.le vtrırt<'d:kleri Fiat Mü • 
rakabe Kıomlsyonuna şikayet o
hımnuışlur. 

:Mezi<ür mağaı~da yapılan a • 
nştırma.da müt~~ddlt gömh!kli.k 
i,;um:ışlar .buluııır®Ş ~"e sahih: Ad. 
fu'eye .ı.eı;lıın olwı:ınU;Stur, 

. 

Y ulka ve tatlıcılar ne iş 
yapıyorlar? 

Yufil::ıı ve tatlıcılığın yasa:k e. 
.dı•Lmosi üzerine b\lnları yıtpan ve 
satan dükkanların paz?ları ka • 
paıımıştı. Şimdi bu dli-kkıiinla • 
rııı hemern hcps; ma.n:r:, tahan 
helvası, bakkal gibi muhtelit fil!· 
1:: illerde sıç urmşlc rdır. 

Manda etini koyun 
diye satıyormuş! 

l lıtanbul - lzmir vapur .eler· 
terinde yeni bir tahdit kararı 

İstanbul ~le İzmir liman.lan 
arasırıda her per.;cnme -g~ yı.o 
,tıılmakta olan H:lnıci sür'at pos • 

t111Sı vJ bazı tren vaıpur sefer • 
lertnitı tahdit olunması kararı 

cümlesinden olarak dür.den ıti. 
baren !roldırılmı:ı;tır. 

Her pa.ı:ar günleri istarJbul -
dan İzmire J>areket eden birinci 

sür'.at poolası bu münası<bctle bu 
pazar ogünilndeıı itıibare saat 16 

yerine saat 13 de hareket ede -
rekl'ir· 

.... Tlt•rl 1emaJ ve :ııµzokerelerde 
bu~urunak üzere nıe:-.ı.lekctinıize gelen 
Alman t!-caret heyctl Bcrlme gttmiş
ti.r. Temaslar neti~İll.de bir çok 
noktalarda anlaşnlnlar olmuştur 

+ DU.n bir altn 28,040 kurUjta.n sı .. 
tılmı,>tır. 

+ Şchıimi..e 5 ton kalay, 405 ton 
çlvi gelmiştir. KJ~ayın kttosu lOO kı.t
ru~a salılacaktu·_ 

MVTEFERRIK: .. 
* Ttı> hdyatuıda senelerce h.izınet 

eden Dr. Hacı Kemalin öiüırnünün. 
onuncu yıl dönU!ntt müı;ıMCbetiyle 
dün Cuı"'ba ltastancslnde ihtilal y:ı .. 
pılın1ştıt, 

+ A.31İ'!-'C Bırınct Cna Mahkenı.e.. 
sinde dlln 30 ilıfü:ar l:.iıd...,.inin mu· 
hnk~ıı:esınc bakılnuştJr 

YC'dikıılcde tramvay caddesiırb. 
de kasapl_ık eden Aleksi manda 
etini koyun eti d"ye sattığından 
y<akalaıı.arak Jıakkında takibata 
geçı'lm ~lr. 

PİS BİR FIRIN! EDEBİ ROMAN No. 30 
Yine YedJmlcdc Serkiıse ait 

fırında yapılım kıontrohlc fırın 
ra.yet pis oldıı.~undan hakkında 
ceza verilmiştir. 

Çıldıran 
Yman: ETEM iZZET BENiCE 

Kadın 
---o----

T ahli.iye teşkilatına 
alınacak denizciler 

Devlet limanları ve işletme • 
!eri Umum Mil<Wrlügü 30 yaşını 

vücudü elektdkleıımiş gibi sar • 
~ı.kiı, dehşetle ba~ıroı: 

- Moolia .. Necdet!.. 
Avazı. çıktığı kadar, ·boğazı çat.. 

lay:ne>ya, bütün damarları patla. 
yıncıya kadar tekrar tekrar ba • 
ğırdı: 

- Mualla .. Necdcl! .. 
İ!ı.:isi de bu sayha, bu fcoryat ü.. 

zerine oldukları yerden fırladt. 
ı l Derhal topland.ılur, •bütün gözler 

b;rb.rl-.'.'rine düğüınlcmniş gibi ba. 
!<:~tı. 

ttcavilz etmemi~ '"e boyu en a. 
şağı 1,70 metre olan denjz sever 
gençlerden tahltsiye teşkilatı 
>Çin roketçiler eramaktadır. Bu,.. 
lara 40 ar lira aylık ücret tediye 
olunacaktır. 

GÜNÜN 
Ansikloped:sı 

- ~ 

Batan harp gemileri 
A.ınerikıır.ın Pe<ırl Ha .. ·bour lhna

uında, i"i>OO baskuı ile b>lan Ulalı 
.ısm.ô.ı:.fiCkl .Aınerlkan gemisi, 22.000 
l'ıtlu'.' bk z;rhlıdır. 1909 d"' yapılmış 
o!an b'J gen1~. h.izrr.ctten çLka .. ı:dıkt.un 
:»vara sil5.hl~ıı sökillere-k ve donan
ma.ıl>n ateşli top tallınleriııde hedef 
c:emisI olar..ık kullanılıyordu. Bu ba
kundan bir harp l;ıyıneti yoktu. ja. 
pon tayyarelerin.Ln yüksekten bu bü
yük hedef ge-ıni.stni, hizmette-ki zı:r1ı
h1ardarı biri suı'°rkları anl::ışıhyor. 

At::ı.s Okyanusu.nd::ı. bir Alman de
n ·1.alt18l tarafLndan ıorpill,.. erek ba· 
batr .. <lığı bildiırittm İngilizlerin Du
ncı<lin kru\'azörü .;.sso tonluk, Bl.fyük 
Harp somında yapıiınş \'e 1918 - 22 
yıl~rı 40ra:ı.1.nda hizeınete girmiş, O 
sınıh 8 kn.;vazörd<'n b!rkHr. 

Bu gcınilerin sür'aU 29 mHdlT". 8 
t&ne 15~ lik top. 3 tar.e 102 lılc ve ll 
tıtne 40 hk tayyare karıı.Jı:oma. topu, 
4 tane 47 lik kü~:I<. top, 9 m<ıltlneH 
w,telı:, 12 ıaıı.e 533 lük ı.ov.,. ta,ııriar. 

Mualla: 
-A .. a .. a!. 
Nccdf.t de: 
- Eyvah, ne yaptık? 
Diy~bildiler. Pa5a .b.rrbirı arka. 

~ına elini böğrüne göt.ürüyor, ken. 
dı kendine, gaı::p. garıp, aca~·-ip a. 
ca\'ip k<'kcliyordu. Bu s:ıhrıe iki 
üç. saniye ya sürdü, ya sürmcd!. 
Paşa tekrar t-elırar: 

- Tuu .. Tuuuı..! .. 
Diye haykırdı, alabiLd'iğine, ar -

kasından yd:Şilemiyecck ·gib1 ya
lıya dof:ru Irosma~a ba~ladı. 

Mııalliı Nccdeti boy•ul\a çimdik.. 
liyo-r: 

- Görüyorau.n ya. Nihayet mah. 
voldı.ık. Hep hunlar senin şirret. 
liğinın yüzünden. Şimdi ne ola • 
cak, gelir gehnez iba.şıma 'bela ol
dun. Paşa şimdi 'kimi7.l de öldü• 
:'lirse!. 
Dıye elini ağzına kapatarak ha. 

fi~ hafif, kesi.it ·lı.~k söylerıııY'Ql'C!u, 
Necdetle h~ cevıııp yoklu· Sa • 

d~: 

-Çdk el.im!. 
Diyebiliyordu!. , 
Pırşa yalıva gır'nce doğru oda. 

!ına çıktı. I!alın<le bir fevkaliı<ie
li.k, dalgınlık vardı. Mütemadiyen 
masasının gözl,,rindcn biriı:ıt açıp 
bırıni kapıyor, birşeyler arıyordu. 
En son bir gö'L adı, aradığım bu. 
lan, istediğini alan ~uklar g>bi 
scvind •. 

Al'adığı ve buldugu mvelvet·i e. 
line g~~'ir.mesile •kula~!1n.ı·n tkt"'tüııc 
götürmesi •bir oldu. Üç defa pat. 
!adı, odaııın içı barut ve duırnan 
dolO.u!., 

V!I 

Nc>cla, :Mtıalliı kisi bıl' arada, 
valnız~. Paşaınııı .ntıhar' üç ayı 
ğc-çiyor. Hararetli hararetli, kav
ga eder gtbi konusuyorlar; 

- P~kı, S<'n bılırsiıı Dcd'ğın gi. 
bi olsun!. 

- Pcı\fılıisı fa fan yok. Ne dedım 
ki, ne benim d()(]i.ı(,m gibı olsun. 
Zaten btn onu ıstemiyordı.ım. 

- istemiyordun da bü1ıün lhu 
rezaleti<,. niçiıı oldu? Zan • 
netımeım ki, ı:ııe hir kadın. ne bır 
erkek gC'Ce yarılarına kıı.rhr ha.il. 
çMe istemediğinden. sevmediğin. 
den ]c3:\sın? 

- Bu hiç d1! Necdeti islediği • 
rr.e, sevdiğime de !alet etme-ı:. De
fibel':i ka.bilinden bir §"yrll. Hem 
böyl.! oldııfıı.mu sankıi se-n ibihrniyoır 
mu.yd-u.n ~ , · 

<.oev.aını varı 

Libya harbi naııl 
gelişiyor? 

Ya.zkll: Ahmet Şükrü ESMER 
Geçen ayın ortalarında İngi • 

lıızloer.n taarruza geçmelerile ha;;. 
ı,yan Libya .har.hı, kE6in bir .-;af. 
haya giTlllek üzeredir. Bu sonun
cu safha, harekatın başladığı beş 
haftalık zaman .çinde üçüncüsü 
oıuyor: Bıri.oct ta!ha, tngıl.7.le • 
rın Oerabup Jııııasından tlerh • 
yerek Topbrukta sanhnaş bulu • 
nnn kuv\•ttlerle 'biril'tŞllleletile 
başlar· Çember içine alınan MıU.ı
ver kırvvetlerin.n )~k edilm<''!l 
.bekleniT>ken, Genoeral Roır.~l. 
bu çemberi zayıf bir ooktasın • 
dan yararak >ku\'vctleriııi batıva 
gecirmiş ve İ~ihzleri do bir a. 
ralık ror bir duruma dfr.ıli"'r ı.,
tü. Fakat İog.li2?tr yeni ktl'\'\'d. 

ıer gctırerok durumlarını n\ızell 
tiler. Harekatın :b.riııci safüa~ı 
burada sona ermt"kted?r. 

Bundan sonra Gazale ır.ı.ılı.ı • 
rebetıioe kadat .üreıı ikiııcı s~r. 
hası b;;ı.şlam:.ktadır. Mıs:rdan gE·· 
Jı,n veni kıt'alarla tnk\''lyc Cf-" -

len Iıııg:l.zler, Tobmk garni<zonu 
Je tekrar birlcş!iler. Fakat bu 
dclll!ki biri-eşme harN<ıatm biıin
cı saft . .>3ın<laki birit"1!Tle kad3r 
önemli değild'i. Çüı>k'i 'birmci 
safhasın<laki b<rlesır· •le Mih\'cr 
kuvvetleri Ceraıbup'tan Tolbruk'a 
kadar uzanan İngiliz hattının ı.i<>
ğoounda kesilm ~ kalmış, yll!nı 
çember içll\e alınmıış iken, itı.:ncı 
bi·rlcşınede •bu kuvvetlerin bü • 
yitk bir k1'9mı batııya kıı.ymıştc. 
Doğu<!~ kalan dağınık mih,·rr 
l'll.nr,·etleri İngilizlc-r tarafından 

yok ed.Jırkcn ve Sollum ile Bar
dirndaki mJıverci1'er de sanlır • 
k~n. lngiLzler, halıya doğru ~-<:· 
k.ıl-en Rommel kuvvetlCTinıı k~· 
\•alamıya başlad:lar. Alman Ge
neral<, Gazaleye kadar Ç<'kild.·k
lm sonra burada İıııgilizlerle mu• 
lıarebeye lutllf;muı;lur. Bu ınu • 
harebe be~ giin de\'am etti. in • 
gilizler muh:ırcbeyi kazandılar. 
Ga:zale mıılıarebcsile LC'byadakı 
narek.'.ıtın t·kinci safüa-sı da sona 
erıyor. Ve şimdıki c:dh:>sı barr 
lıyor . 

Gazale mulıa.t"bco;inden ıı:.~ra 

Rommel'.n Dern~'de ınutıareibe 
·;-ereceği zanne<lrilını. tli .. '.Fakat 
Derne üzerine yürüyen lngil.z -
!er, bu l..nı.aııı i>().Şaltılmış olarak 
buldular Bir ay ıçintle •bin Seydt 
Razzak. öteki de Gaıale'de olmak 
ıizere, İngWzlere :ki muharebe 
veren Rommel, Bır.gazi-yc doğru 
çekkmeğe karar vermııştir. Ge • 
:en son haberlere göre, Milhver
ciler Sirle körkzınin kıyılanna 
kadar gelmişlerciir. Bıngaz,n;n 
şımalin<lc Borcı tara!lar111da Hal· 
yanlar, Bınga7.i ile cenupta Sa:un 
taraflarında da Almanlar butuıı· 
rnakta.dır. Rommel'·in l~ı~da r~ 
yapa.cagı iyıre bilinmiyor. A:maıı 
k<ımutanı, İngilizlerle harbe ltı
tu.<ımıvarak Trablll!ıgad>e geçe • 
bil-e!ıi !!'ilı, Bin<Tazi önleriııd' 

'-'"" o t> ' ~ 

veya daha ceunpta inıgili-zlerc b'r 
mwharc'be de verobilir. Rommel''ıı 
ne yapacağı belli d~ilse de İn· 
gemlerin hedefleri ne olduğu a· 

cıkbr Onlar mılıver kuvvetle -
;ini yok etmek :Stiyorlar. Esa .: 
sen bu Libya harekatında en ıı· 
n(roli hedef, toprak ~an değil. 
kuvvetlerin yok edıilmesidir. İıı• 
g:ltere Başyckili, nutukla~~n 
q,,rindc pek doıiru . olarak. QOl 
haıibini deni:z harbine lıen.. 
:z<tmisti. Hakikaten Libya hare-

•ını~ beş haftl.k gel'i,~im:i tel • 
kik edildiği zaman bu sözün ııc 
derece Y'-"·irıde olduğu. anlaşıJ:r. 
ırn.veı· kuV\'etlcr;. saııki b'. r fi• 
Io imış g:Jbi, öne~ Scydi RC!Z7.al<ta 
·onra da Gazale'dC' muharcl>~ 
-.erd',ktt!n sonra deıuze 1ıenziyc:ı 
çöl ;çınde kayıp Binıga.7.i önle • 
~ıne kadar gelmi~lerdir. BingaZ" 
'" de .hı·rakııp Trablusgarbe çek·· 
lecek olurlarsa, bu çöl filosu• 
;;:açın,. olacak ve İngilizler d-C 
esas hedeflerine varamıyacaklşr• 
<l:r. Geçen sene-ki hareMt da go5-
term;;ıtir. ki B'ngazinin ~gali dF" 
vayı halletmez. Davayı hal'let • 
miş olmak icin mlhvrr km-vet • 
ieırini, ~anaik'le yahut da ko • 
valıy;ıra·k Trablu<:garptc yok el• 

11ıck ııerektir. Çünkü bu ku'"'ct• 
!er yo'.< edlknedikçe ve itah•cı • 
dan dJ takyiye edildik~e. ger d:'o
ner~k Bingaziyi ve hatta biiluıı 
Sırana:k'i ·geri almaları müın • 
kündür. 

Libya harekatı hakkındııJ<ı 
~ülcüm bu neticeye .ı:öre verile ' 

cektjr. 



============·.,. «Ja• .,. ...... --..o ....... - - ... - .. - _, 

(Bu yazının ::ue-r leri A~ad";u 
AJamı bı.i1ten.!erinden ahnmı.ştt; }I 
Telhi• eden: A. SEKJB 

İngiltere Krnlı 'h~metli jorj, 
Amrclka Cl.llnhar:ı:cısi Ruızvelt 
,.e İng!l>z B~ekıli Çörsil Noel 
münas(bct!le blrıır 'hitabede bu. 
lundular. Her üçü de Hitleriz • 
ıni yenm~ ve ortadan kald>rma'k 
meselesmde denıokras:lerin za • 
lcr:rıe olan i.aıa:ılarmı iz'lıar ve 
tey.t ettiler. lngiltere Kralı nut. 
kunda şunları stiylem;ştir: 

cllu harp, t "iki d<' daha büyilk. 
fedPk<irhki..l!r (stiyccektir. E~er bu 
böyle olursa bunu :1cp beraber iyi yü
re-kle kartılı1u~n. Dch~etli harbin 
sah3sı biç durrra.:!..ı.a genişliyor. Bu. 
gün Pusif!k Ok.>·:-:ust 11a k=ıdar uzan
mı-t!r. l!ak!k.Jt şudur kl, \·ahim ve 
Uırihl bir An y~JYoruz. Fakat harp 
büyüdükçe ds.,·::ıomızın büyükH.igü 
hakkındaki ı .ın-ıımız ve emniyclinıiz 
~ kuv\•ctleı.nıek edir Önümüzde u ... 
fuk henüz J:.::;.n:n•ı:ı: ve tehlikelerle 
~<.ı!u olmaK _. ; e .. abP.r yohımuzu gös
terecek r,idrzlar c!'l \·ard: ı. Bu yolda 
Tanrmın i~yotı ıle yün.iyl-<.-eğiz. Bu 
:rı1Uızl:ın l!.ık parı :ıymcıya kadar, 
ka an1'1tlar o & •ncıya kadar takip 
edt:~lz.> 

İNGİLİZ • AMERİKA.."{ 
KONFERANSI 

Başlıca ;ki mt•sele ile meşgul 
görünmcl<t.Jir; 

1 - Hitlcr tarafıııdan y1!nı bir 
ccphenir ac lma.•ı vc)·a yen' bir 
sefere başlaıım~ı :.Jıtimalı, buna 
~öre malzemenin tE vzii. 

2 - Deınc.kra..ıkr lbu harbin 
re\·k \"C ıdcırcr;;ndc, önce Rusya 
\'C ort:ışarak ccplıe'<.nle m~gul 
oiı.ap Paıs.fil:tck. Japrm faaliyet. 
:erını ıklncı Jcc.eye mi bırak. 

:nak ıcap c.de-cc ,ıni •kararlaş. 

!ırmak mevkirufodirl-cr. 

GEXERAL OD!C'IN İFŞAATI 

S<ın zamJn'arj.ı Vişi lııüküme. 

tin.n Afrika şim~l.rıde, Tunu,; ve 
:Fasla hava .km·vetleri kuman • 
daııı olan Gcn"Cral Odic, Brıta • 
no\·a aj&nsı mümessilıııe ~u be
:1anatı yapmıştır; •Fransa daima 
.rnüttd.kı Bllyü)t Britanyaya sa. 
cıktır. Eğer Viş' hüki..mcti Hit • 
ıeı·le işbırl.igı siyasetine devam 
ed«·>e Fransız millel!nin onu 
lutmıyııcağı muhakkaktır.• 

ŞARK CEPHESİNDE VAZIYET 

Alman te!ıliğir.ıc göre dün Şark 
C<!phe.s:Dde mı.ıhar(be faally-eti 
kesif olmu.ıtur. Cephen:n mer • 
kez kcs~miı:de Sovyet taarruzla. 

Noel nutukları - Ge • 
neral Odic'in ifşaatı -
Şark cepheainde vazi • 
yet - Libya cepheain • 
deki har~ki.t - Uzak • 
doğuda vaziyet. 

nna ka~ı yapılar. müdafaalar es.. 
nasında Alın.an kolordularından bi. 
risi So\'yctkrin 21 zırhlı ara • 
basını tahrip etmişlerdir. 

LİBYA OEPHElSİNDElKİ 
HAREKAT 

M!.'ıver tcıbliğlerine göre, ·.Mih
·ver kuvvetlerin:n harelreti me. 
iOO dahılinde devam etme4dedir. 
İngılizler geriden geldiği zırhlı 
kuvvetlerin hiını3ycısinde Binıge:ı:i 
bölgesınde Cebe; lt'pNine ısra.rla 

ulaşmıya leşobLüs etnı!şlP.rdir. 
Bu tc~büs Mihver makineli tü. 
menleri tHafmdan püsküı1ü!. 

müştür. Sollum ve Bardiya gar. 
uızonları hü"um eden İllflllie kıt. 
alarmı zayiatla ç<ıkilmeğe ımec • 
bur etm.,,lerd;r. 

İngili2 toblı:ği ne göre, İııgmı: 
ordusu Bingaziy: ışgal elnıişler • 
dir. Şc-hre ıik oıarak Kraliyet 
dragonları girmışlir. Şehrın Mıh· 
ver tarafuıdan tahrip edıldiği 

lbi ldırilinektedr. 

UZAK OOÔUDA VAZİYET 

Japonlara göre, Hong.Kong'u 
müdafaa eden İng:Jiz kuvvetleri 
taarruzlara dapnamıyarak 25 
lıkkanun saat 17 de teslim obınş. 
!ardır. Japon ordu birlikler! deniz 
topçusunun himayesi altında 24 
İlkkiı.nun günü şafak vakti Luzon 
adasının şark sahilinde karaya 
çıkmışlardır. Vaziyet sür'tlc Ja. 
pon kıtaları lehine belirmektedir. 
Lmgayen körfezinde karaya çık. 
mış olan Japon kıl'aları cenup is.. 
!ikametinde Manilla'ya doğru iler. 
!iyorlar. 

Müttefiklere göre, Hong.Kongun 
akıbeti hakkıııd~ Japon kaynak. 
!arının verdıjU haberin doğru ol. 
:ınası muhtemeldir. Çin ktl\'vetleri 
Kovlon'dan Kanton'a giden de. 
miryolu üzerinde ve Hong.Kong. 
un 30 kilometre şimalinde kain 
Namling'i almışlardır, 

l\hkzyada Jııponlaı sal: günün. 

den itibaren Kuşing'dc -;:karma 
teşebbüsünde bulunmuşlardı.r. İn. 

gilizler Ma leıya 'nın batı şhnalın. 
de 63 kilometre genişli 'nde \'& 

32 metre derinliğinde bir cephe 

tutmakta, üstün bir kuvvetle ta. 
arruz edi'n Japonlara ağır ·kayıp.. 
lar verdirmckt~ir. 

BÜTÜN SiNEMACILARA 

SES FiLMiN 
BÜYÜK .MÜJDESi: 

Rangon 'a şid
detli bir Japon 
hava hücumu ! 
40 lngiliz tayya
resi düşürülmüş! 

Tokyo, 26 (AA) - Japon urmıml 

karargithından bildiriUyor: 
Dürl Rangoon t.izerıne yapl13n akın 

esnasında 40 İngiliz layyarcst düşü .. 
rülmü1, 8 tayyare yenle yak.ılın~ ve 
ıehrin elektrik santr. :ıll tamamen tah· ıl 
rlp edlbnlştlr. B Jopon t:ıyyaresl ka
yıptır. Diğer bir ;apoıı byyaresl Tay
laod'a mecburi bir miş y;ıpmrştır. 

FHipinrerde 
(1 1nc1 Sahlfcdr-n Devam) 

mişlcrdir. Ayni zamanda Damoı-. 
tis ile Bareang arasında 36 J'apon 
gemisinin aç:kta dola~tığı görün. 
mekte idi. Bunlar y<"n1 bir ihraç 

· te~bbü:ıüne gcçır.işlerdir. Ameri. 
kan subayları, gazetecilere şöy. 
le demişlerdir: 

;f:ıponlar, bizi havadan bomba. 
lıyorlardı. Fakat hiçbir hasar ye. 
pamıyorlardı. --------
Joponlar 5 kol
dan Manila'ya 

yürüyorlar! 
Londra 26 (A.A.) - B.B.C.: ~ 

ıınerikan l"C!Jmi •ctıliğine göre Fi. 
li'Pin'de şiddetli mu·harE!beler 
devam etmektcdır, Japonlar dün 
de Luzon adasır.rn ıki noktasına 

aslcer rıkarml'!lar ve b<:ş ookta • 
dan Manili üzerin<:) yürfuneğe 

başlamışlardır. ---··----
Hür Fransızlar 

C 1 lnci S<l:hifedcn Dev om) 
Yaşinıgton 26 (A.A.) - Hali • 

dye Nazırlıığı, dünkü perşembe 
günü a§ağıdak! beyannameyi neş. 
rotmişt'r: 

İlk aldığımız Jıp,ber1'er, sözde 
chür Fransızlar. a ait 3 gemi ta. 
rafından Saint ?ierre ve Mi.que. 
lon'da yapılan hareketin bütün 
•lakadar tarafların anlaşması hh. 
:arına, keyfi b r lıar<:iket olıd.uğu. 

nu göstel'!nekıted r. Bu gemiler, 
o hareketi, s:rkşilt .Aımerikanın 
oneed"n malumatı veya herhangi 
şekilde muvafakati olmadan yap
mışlaodır. 

Birlc.şik Amerika hükumeti, bu 
adalarda statükoyu oilıy• için ne 
;!İbı tedbirler alma~a amade ol. 
duğunu Kanada hükumetinden 
şorm t.ıŞlur. 

VAŞiNGTON 
Konferansı 

Çör çil ve Ruzvelt 
Noeli de müzakere 

ile geçirdiler l 
Londra 26 (A.A.) - B. B.C.: 

B Çörçil ve B. RllXVelt Noel gü.. 
nünü müzakere ;le gcçimıi.şler • 
air. Kanada, Yeni Zelanda, Ce -
nubi Afrika ve Avustralya dq,. 
ın:ııyonları Başvekillerı mfrza • 
kerelere ı.ştirak 'çin Vat;:ngtona 
g:diyorlar. 

Çörçilin bugünkü 
nutku 

Londra 26 (AA.) - .B.BC.•: 
M. Çörçil bugün Va.şington kon. 
ieransıııda çok mühim bır nutuk 
ırat ı.:decektir. Nutuk radyo ile 
.cihana yayılacaktır. 

Llbyada 
(! irıd Salılfeden Devam) 

)el'İnin imhası, şimdi elde edilmiş. 
tir. Alınan zırhlı lrun·ctleri, he. 
men hemen imha edilmi~ bulunu. 
yor. Yaluız, bir a\'UÇ Alımın hü. 
cum arabası Trablus'a doğru bç. 
mıya çalışuıaktadır. Bu imhanın 
neticesinde Mısır'm maruz bulun. 
dugu tehdid, bertaı"Bf edilmiş, 

mühim miktarda iyice siliıhlı ve 
teçhizatlı müttefik kuvvetleri baş. 
ka sahalarda kullanılmak üzere 
bu suretle serbest kalmıştır. 

Harp vaziyeti 
(1 inct Sahi!eden Devamı 

kuvvetleri Trablu•garbe doğru 
ric'at halinde bulunan J)llıh\•er 

kuvvetlerini şiddetli oombardı • 
ımanlarla ;mıha etm~ ;e çalı,,;ıyor. 

İngili:zlerin bundan sonra Trab
lusgarlıe doğru :lerkmeleri bek
kneb'lır, 

3) Uzak Doğuda: 
Uzak Doğuda en mühim hare. 

kat, Wake ve Hong.Kong üsleri. 
nin düşmesinden sonra Fıllpinler. 
de belirmektedir. Dün Luzon ada.. 
ş.ında Man!Jla üssünün Japonlar 
tarafından tecrit edilmek ÜZE!'C 

•bulunduğunu yazmıştık. Bu artık 
tahakkuk etmiş gibidir. Japonlar 
Luzon adasının şark sahilinde de 
iki noktaya )-eniden ç:karma yap. 
mışlar<lır. Böylelikle Japonlar a. 
danın dört tarafından Manllla 
üssüne doğru müşterek taarruz.. 
lara geçmişler ve ilCTlemiye baş.. 
la~lardır. Man!lla şimalinde 
Lingayen körfezi bölgesine çıl$:an 
Japon kuvvetleri cenuba doğru 
demiryolu boyunca iledemişk!r 
ve Manilla'nın 176 kıilometre şi.. 
mali.nde Kinaloan'a ''ann:şlardır. 

Geçen sene rökor kıran 
ARABACININ KIZI - ANA lZTJRABI - KORA TERRY 

Kanada hüku!'lret:niıı, hareketi 
önceden bilmcd.ği söylemnı-kte. 
dir. 

60 kişilik kadın korosu 
İlh ... gibi büyük filmleri gctirtmi§ obn 

SES FiLM MÜESSESESi 
Bu •ene büyük yenilikler hazırlamaktadır. 

Bu sene şimdiye kadar çıkardığı 

BALIKÇININ KARISI - BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ -
MUKADDES YALAN - NİÇEVO - KADIN SEViNCE 

Filmlerinden sonra getirtmeğe muvaffak olduğu süpcrfilm. 
lerindcn bazılarının isimlerini bildirmektedir. 

BEL A M İ GUY de MAU PASSAN1"ın eseri 
WİLLY t'ORST - iLSE WERNER - OLGA TCUECHOWA 

K 1 S MET = Heinrich Georg - İlse Werner 
M AR t A İL L O N A = PAULA WESSELY 

DAiMA SIN 
Bu serıe çevrilen en büyük müzikal film 

BAHAR KONCASI =:: WİLLY FRİTSCH 

llOllEDYACILAR (Muvakkat ismi) 
HİLDE KRAHL - KATE DORSCH 

KRALl,A DANS - MARiKA RÖKK 

KIRt\UZI ORKİDE - ANGELIKA 

OKYANUS ALEVLER İÇİNDE 

ŞARK ve SES 
Sincmulannda geçecek olan bu fllmlcri daha başkaları takip 

edecek ve 
S E S Fİ L M Ulaştığı zafer yolun<la dev adıııılarla 

ilerliyecektir. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
!lôn No: 136. 

Haydarpaşa Pendik 

1 

(l inci Sahifeden Devam) 
şahsın üzeri aranını~. Kartal Yu. 
nus çimento fabrikas nda amele 
60 yaşında Ahmet oğlu Azmi Bağ. 
dal olduğu hakkında hüviyet va. 
rakası çıkmıştır. 

Yaralı Azmi Bağdat, hemen 
fabrikamın rcwirine gö~ürijlmüş, 

ilk tedavisi yapılmış; fakat yarası 
ağır olduğundan imdadı sıhhi oto. 
mobili çağırılmıştır. Azmi Bağdat, 
otomobi!'C konurken ölmüştür. 

Yaralı ifade veremediğinden e. 
saslı tahk:kat yapılmış, \'Ücudun. 
daki ağu· yaralarının bıçak yarası 
olmadığı görülmüştür. Azminin 

; geç vakit Haydarpaşadan gelmek. 
te olan meçhul bir trenin çarp.. 
rnasile yaralandığı ve çukurun içi. 
ne düştüğü neticesine \•anlmıştı.r. 
Üsküdar Müddeiumumiliği tahki.. 
kata d-0vam etmekle ve katarın 
numarası araştınlmakt:ıd;r. 

Kınaltada halkı 
(1 incl Sahifeden Devam) 

ğu halde iki aydır yarım kilo ala. 
mıyan bı le vardır. 

( l ine! Sahifeden Devam) 
ırekkep 60 1'.ıişilik bir koro lıey"eti 
teşkil olunması kararlaştırılmıştır. 

Bu koroyu değerli san'atkılr Ali 
Riza Eyubi idar~ edecektir, 

Memleketimizde ilk defa olarak 
teşkil olunan bu koro Mart ayı 
içerisinde İstanbul ve Beyoğlu 
.semtlerindeki salonları müsait 
Halkevleri ve sinemalarda halkı. 
:mıza konserler vcreceklir. 

Ölüme sebep olan ebe 
( ı ine! ~tı.lfeden Devam) 

!erek Baku-köydeki Doğuınevine 
gönderilm~tir. Safiye, oraya gö.. 
türüldükten biraz sonra, çocuğu. 
nu yarı doğurmuş halde, hayata 
gözlerin! kapamıştır. Ailesi, Safi.. 
yeyi memleketinde muayene eden 
bir ebenin müdahalede bulundu. 
ğunu, gebe kadının bu ebenin eh. 
:ııyetsizliği yüzünden ağırlaştığ:ru 
beyan elmişlerdir. Muayene eden 
Adli hekim Hikmet Tümer, Safi. 
yenin cesedini morga kaldırtmış. 
tır. Morgea ölüm seb.cbinc dair 
verilecek rapora göre ebe !tak. 
kında tahkikat yapııacaktır, ı 

~~~~~~~~ ...... ~,.,_~~ ~.. ~ ~ 

FRANSIZCA ~~ I 
~I 

Fransadan mezun, ekalliyet · 
İlkokul Müdürlüğünü Ye res. 

1 mi Ortaoklud~ fransızca öğ. 
~ retmen vekilliillni ifa etmış 
~ tı.;r öğretmen hususi fransızca 
" dersleri vermek arzusunda. 

Nereden pat- 1 
lak verecek? 

(Btı$n'1kal0dP:t De~·an1) 

etnt"ktedir. Bu tahn1jn \'C ruiita .. 
leayı bir t;ırab bıtakarak ve hu. 
suM bir yazı mevzuumuza terke .. 
dcrek diğer ihtimalleri tedkik 
mevzuu yapabiliti7, Almanya içln 
harbi kazanmak için değilse bile 
kawnç yoluna sokmak için iiç 
mühim dnavı basarmak zarureti 
\•ardır: • · 

a - Sovyet Rusyayı :ıar~ala. ı 
mak, Sovyet Rus~·anın bütün luı. 
yat \'O maden maddl'lniM el koy. 
mak, 

b - AkdJ?nizi Mıhver ftııizi 

3 ..:.. S OH TEL G R AP - !6 ı .a a'.Aff'•,. _. 
z :m 

Göıkrde en bii) öik zevkleri.~ Gönüllerde en deri• 
Kulnklarda •n tallı nağm~J,,.-i yaşata• 

DOROTHY 

-... -
LAM O UR 

PRESTON FUSTER'in 
yarattığı renkler şaheseri 

TAYF U N 
filmini 

Bu Pazar akşamı LAL Ede 
DiKKAT; 

alkışlamağa lıaıırlanımz. 

S'umarah yerler satılınağıı başlanmıştır. 

.. ________ Telefon: 4359S·-------~ 

haline sokmak, j M A K s • M 
c - İngiltereyi adalarında ınağ. flJ•••• ı •••••wıı. 

lup etmek. 
Bu her üç hayat ınenııu da 

Almanya için muallıik bir halde. 
dir. Sovyet Rusya ile mücadelesi 
g<'l<'l:ek bahara kalmıştır. Akde. 
nizi Mihver denizi haline sokma. 
ııın ilk şartı olan Libya lıakirni. 
yeti elden çıkmak üzeredir, Rom. 
mel, Bingaziyi de tahliye edettk 
gnrp çölüne doğru sür'atle çekil. 
miye ba~amıştır. 

lngiltereyl adalarında mağlup 
etmek teşebbli'li ise bir defıı de. 
nenmlş ,.e fakat başanlamaınış.. 

tır. 

Sovyet Rusya milcadelesine ba. 
harda devıım edileceğine göre Al
manya J\fayısa kadar geçecek 
4 • 4,5 &)' içinde ya İngiliz adata. 
rmda, yahut dn Akdooiz •·e Şiınall 
Afrikada bir tecriibeye kalkı5a. 

bilir. 
Bizim tahminimiz bu aylar için. 

de İngiliz adalarına sis ,.e ha•·a, 
deniz muhalefeti )'Üziinden taar. 
ruz etmek çok müşkül olduğuna 
göre Almanların. doğuda istikrar 
temin ettikten sonra • daha ziyade 
Şimali Afril.a)·a ınillevl"Ceih bir 
lıareket yapaeakları mukeziııde. 
dir. General Rı>mnıel garp çölüne 
çekilirken Bardia \O Sollu:ıı"da 
müdafiler bırakmıştır. Bunlar bir 
yandan Bingazi • Mısır sahil yo. 
)unu İngilizlere kesınek rolünü 
ifa ederlerken bir taraftan da mu. 
hakkak ki ınüslakbel bir Mihver 
hareketini kolayla~tırmak nıak.. 
sadı ile oralarda bulunu)·orlar . 

Sicilya, Cenubi İtal)•a, Yunanis.. 
tau üslerinde mebzul miktarda 
tayyare tahtld edildiği bildirili.. 
yor. 

Müstakbel Mihver lıareketiııi 
şİiyle tasd'tıı·ur etmek mümkün. 
dür: Büyük lıavıı kuvvetleri ile 
Hayfa.dan başlıyamk Tmııua 

kadar İngiliz hat'« ve deni:? ÜS· 

Zerini teksif bombardımanlarına 
t iıbi tı.tmak, birkaç gün ve gece 
bu faaliyeti muhafaza edeTek 
İngiliz donanmasını btı kıyılar • 
dan çckilmeğe mecbur bırakmak 
ve İtalyan donanmasını oo 1ıer 
türlü deniz nakil ı•asıtasını ele 
ala~k Trabhı.sga,bc asker geçir. 
miye ça.lqmak, Sollum ve Bar. 
diyaya havadan as.lcer indirmek, 
ı•e bir yandan da CebeliLtrarıkı 
dilsürmek için lıareketc geçmek. 

Buııu yaparken Vişi Fr~..-a.sı 
ile Portekiz ve ispanyaya da: 

- Ya üslerini, va.sıt.ılarım ba.. 
na. ı•er; ya. ben.imle ol.. Demek, 
menfi ceva,, aldığı takdirde de 
bu üç devletle de lıarbetmek ve 
Cebelütta:rıkı dii.şiirdiikten sonra 
ve dii.şürıncğc çalışırkeıı bıı yof. 
dan da şinıali A trikaya alla.mak 
ve batı kıyısını da Dekar da da. 
itil olarak ~gal altına. almak, 
( Atlan.!ik • ln.gilternl muvascıla.. 
smı daha fazla sarmı.a.k. 

Akta şimdiki halde en ıuülıiyitn 
gelen ihtimııl budıır. Anwıa, Al. 
man Başkıtmllndanlığt bn teşeb.. 
hüsünde muvaffak olabilir mi?. O 
ayrı bir bahistir. Fakat, siyasi ne. 
ticclerin~ kazanç takdiTinde har. 
bin seyri iizerine olan büyük te. 
sirlcrini, Ja11onyan111 şarktaki ya. 
yılışını \'O lngiliz donanmasmı Ak. 
denizde tutmak bakımından bü. 
yük faydalarını, Alman~·auw 

şarkta ıneşguliyeti sırasında İngi. 
]izlerin İtalyan 'ahillerindcıı bir 
ikinci A\•rupa cephe~i :ıçınalnrını 
önleınek mülahazasını gözönünde 

tutarak •·e •Akdenizi :\lih,·er de. 
nizi lapın::tk• arzu!!'una u~·arak 

Alman Ba~kumandanhğmın böy. 
le bir teşebbüse girişmesi müm. 
kiindür. Ancak, hiçbiT şe~· yap. 
maıuak ve bahara kadar bu gibi 

29/11/1911 Pazartesi akşamından itibaren 
BAYRAM ŞEREFiNE Yeni ve Büyük Proı:ram 

SAFİYE ve arkada,Iart 

HATAY'ı.n Lıı·· •ik o1<uyucusu V AHiT ALINÇE 
Her akşam büytlk alkı§lar toplamaktadır. Dinlemek 

fırsatını kaç<rmayın12!. 

İSTANBUL Yıldızları 50 ki§ilik yeni Re\'U 

Muhtcş<'m dekor. Büyük mizansen • Göz kamaştırıcı kostümler. 

YILBAŞI REVEVONU için hususi hazırlıklar. 
Seçkin varyete programı, İki Caz - Orkestra ve slirprizler 

Masaların önc:eden temini: Tl'lefon: 4?633 

, 
BU 

ve ATEŞ 
Şehrimizin en meşhur Cn 

San'atkarlarının işlirakile 

Konsere 115 ve olarak 

Bahar Koncası 
CAl\IİU.A. HORN ve WİLLY FRISH 

. gibi çok güzel iki insanın en güzel filmleri 
DiKKAT: Halkın se"dlğl Tangolar, sinemıınıwı mektupla biL 

dirildiği takdirde ınil teakip haftaki programda 

lBRAHiM ÖZGtiK tarahndan okunacaktır. 
Konser başladıı<lan sonra gişeler kapalıdır. Yerlerin evvelden 

ayırtilması tavsiye olunur. 
Yalnız bu geee için kartlar muteber değildir. T"l: 49369 

Ç.atalca Mahkeme 88fkilipli. 
ğinden: 

ç..talcanın Kaleiçi mahallesinden 
Halit oğlu tahtı vesayetırıde bulunan 
Gülşen ile lbrahlmtn mutasarrıtlan 
bulundukları Çalalcanlll Kör • 
dere me•·kiinde kAio Şar • 
kan NU>at ve Uusçuklu İbrahim 
Şıınalen Şevket \'e ~ı.,C tarlaları 

Garben topçu hlehmot \·e bemamcı 

Cemal tarlalart arasındaki Seld~resi 

Ye Kördere ıle o.ah.dut 400 lira kıy· 
metinde bulunan 50 dönüm larLı \"e 

Katırcı yolunda kain Şar!ı:au Hasan 
Büyük Garben Osman Şı..-r.aJen l\:a-
trrcı yolu Cenubcn 5·:-ldercsl \·e Kör· 
dere başl htKluttariyle mahdut yUz. 
elll lira kıymctlndc 11 dônUnı tarla
da!<! hissei ş:ryialanrun satılması. 
mer.!a.1.tler: icabı bulunduğundan a· 
leni müzayede ıle satıln1ası.r.ıa mezu. 
niyet vertlmesiae \·e ilıaleun nıahk.e
meee tasd•k edilıncs;ne 27/9/941 ta
r~hinde karar verild i. 

Birinci o~ık amtırma 26/l/IM2 Pa-
zartesi giınü .>a•~t on dörtten on aKı ... 
ya karuır Çatalca Sulh Hukuk Malı
keır.es.inde yaptlacaktu·. Arthrnı.a be ... 
deli muhammen luyrr.etınin yüz.de 
y<>lmiş beşini bulaınAdı~ı tal<dirde 
en son arttıranın ta~hhüdU baki kal
ak üzere ilcincl açtk arlbm;an.m 
10/2/94! Salı gunil saat on dörtten 
on {!lttya tadar icra edilecek en çok 
arttıratıa kst'l ihJlesi :ı•apıbcaktıc .. 

Birikmiş '"' P.ıato taritılne kadar bio
rikecek vet'fl dellaLiye ve t.ıı>a haı-ç. 

---------

!arı müı;tcri;ye ait ol;;caktı:. Arttırma 
ya ~tırak edecek khnselerln tayı i 
menkullerin kıymtti ınuhammeoesi· 
nin yüzde )"edi buçu.k nisbetındc PC.Y 
akçesin! vc>ya milli btr bankan~n ln..1 
nu.beündeki lemhw..t n:ektul>u vtr!J
mesi ,ı:arthr. 

Arttırma bedelinin trend isine Uut lf" 
olunan tarihten itibaren '\'t'rilt"C'Ck 
rnilhlet içinde mahkeme kasasırı:t O

denmesi mecburldir, Öder.n!"Cdi"t>rt l.1tk
airdt- ihale feshMilerek keııdıs·ııcJen 
C\·vcl en yliksd>. •ekl.i'e Ll h~r. r. ;~ım 
ıse :ırzetn:i-ş olduğ bedelle aıuı.. ta 
'!'azı o!ursa. ona olr.azı.ı \·rya b iun
mazns hemen or. be. g\:n mfulde\.le 
arltı!'mt.y:ı ı;;J;..lr1~;:·. tn (Ot :ırttır:ına 

ihalt" edilir \-C iki ihale arasıtıdakl 
f31"k \·c ıetcn gün için yilzde b~~ten 
hesap olunacak ratı ve di-;er urar· 
lar ıyrıca hükrrı.c ha~.. kal .-ı t-- ·z n 
tahsit olunur. 
İpotek salı.ibi J.l•caklıla~ıa diğr?· a

ll\kadarlarm gayri mcnk111 u:;.t:rind~k; 

h:ıkl.ilrınt \•e bu:-ıuıı:lyle !o.iz \'f' rr.as
rafa \·e saireye daır olan hak v~ fd
diatarını evrakı nıü~bitcler'Srte ilcin 
tarıhinden Hibaren on beş &ün içinde 
şa..lış meınw:u olan m:ılıkenıe üaş.. 

Upliği.r.e bildirilmeleri l!ızımdır, 
Aksl takdirde hidt:larl t.ı.pu ak-i:le· 

riyJe sabtt olmadı~ı;a satış OCdclinin 
payl>şmasından hariç l>ır:ıkılaC'&klır. 

· Maza,yedeye i:ııirak cd<ınlor!n bütün 
şera;ti kabul etmiş sayılaeilklarındaıo 
faıla mıtlfılJl&l aln'3k istiyenlerın 
941/99 sayı ile Mahkemf)'e mtirncaat 
etmeleri ilan olunur. 

istanbul P. T. T. Müdürlüiünden : 
İdaremUin 395 sayıh RENO kamyonu k;ır~l ta.ınirıh ke~ rn;u ~e • da. 

bilinde :.çık ek3lltme)'e konulmuştur, • 
F.ksiltrrr:e 27.12.!Jll Cı.;martesl saat 11 de Büyük Po:ila.ne bir~ l!ir:ncı 

ka.tta İdari ~Iua.\·tnlik odasında t(.planat3k Zvti.tdürJtlk Alım Satın. ltı . ·.s~v
nund.ı. yorpılac:.kt•r. 

K,eşif be?de-11 cBOO• lira muvakkat temin.at ,;;60> liradır. Tallı.ı • e, ir o.U.."lp.. 
lnki i.csif \t:' şart.n~rr.e;er nı g.J:-ne~ YC' !nt1\-akkat 1.l'mfna!2:n·1

• ,>tıtır·ı ak 
uz.ere- çalı~tTJ gi.rı .• ?~ndc l\'l• 1 C-\.:•lult ld.!.ri Kalem Levazım "K1$rr. "'ti. C!'1t "ı,.!e 
gı:y, ve c::ıztiude de ~ıı . nt.•si. i.çın n~utcber Tic:ıret Odast \'c ....K.il l \C n 1u-
\"nk':at te:" ?'!.:!.'" m~kl)u;: ıl(- korıılsyaruı mürae:latlar-t cl093S> 

Hamal teşkilatı 
kaldırllmıyacak 

Pamuk yüklü bir 
motör yandı Çat.alca, Sili\·ri, Yırlova lcaulan idari hudutlım dahüinde bulunan l\Iüıı

tBh: i~. mut~vassıt ve tncirlerle; Ş~le, Kartat \•e Şehir içi kazaları idarl hu
ciutlart i~dc bulunan mutavassıt w tacfrlerin, ev, dilkkflu, depo, ~rdiye 

vesair mah:ı.l' erde herhangi b:r ~ekilde satrl~k üzere bağlanm1ı:~ bulul'lfitın 
"eya bulunmıısm, nl-e\.·cut Buğd::y, Arpa, Yulaf, Çavdar. MahlQt ve Mısıı·Iarını 
bir beyanname ile en geç 5/1/19-12 günü ak$amına kadar Vilayet ve Kaym81'6 
kar.ılıkla~•. \'llöyct İaşe MildürlUğü~e ve Fiat Milrakabe Bürosu Ş.,!liğ'ne 
Blldirme~r. !üıunıu ilA.n olunur. 

Son Telgraf - Adalar kayma. 
kamı B. Şc\'ketlc Burgaz nahiye 
müdürü B. Zühtli Türkclin bu işe 
ehemmiyetle nazarı dikkatini cel. 
bcdcrek \c\'Ziattaki aksaklıkların 
derhal düzellilmesi suretile K;na. 
lıada halkının ve ders çalışacak 
çocukların geceleri karanlıktan 

kurtarılmalarını talep e<kriz. 

ı dır. (MM) rumuzile lst. 176 
Posta Kutusu adresine yazıL 

şayiaları besliyerek dinlenme~, Belc-.diyı: :ar::Jından hamal teş-
1 yorgunluk çıkarmak, balıarda ı. kılat 1111n Jiığvedıldiği bu i:;lerde 

taly~n ordusuna cenup eınniyeti. <:aiısan 150 memurun da tasfi • 

.Bartınlı Hatme Ahmede ait ~3 ton. 
luk cAnel> m<JförU. dün sabah saat 
11 de, pamuk yükli.i olarak Siorkecideo 

Kuru~esmeye do!rıt yola ç>kmıştır. 

Beşiktaş önlerinde, pa.rııi.Ular ~WS· 

NOT: 

ı - ı.ıü.ftahsillerin vereceklert beynnnamelerde 157 sayılı Koordiıcıasyon 

Hey'etıi karM.trun • üncü maddesi ve 219 sayılı karnr:n birinci ınoddtıi hüküm
~i carklir. 

~ - Şlle, Kaı·f:.l ve Şcbh- içi Küzaları <lahllinde bulun:ın!arın (lOQ) kilo
dôA tula me\'cıılJarı beyannr>me;re tabidi&. 

ması. 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İlan No. 137. 

1 

26/12/941 tar'hindtın itibaren Kepek toptan azam! satış f>:ıtının 7 !nruş 1 
56 santifn \.'e perakende azamı satı1 fiatinin 8 kur~ıs 50 ~antirn olarak tesbıt f 
edildiği \•c h 1 lf\fın~ l'ı"·-c1:r 4 -c<lcnlcr hakkında l'.t:lli Kon.ınfl".:ı Kanı.mu.na gOre ı 

1 Wtibat y::pıloca~ı l<ôn o:~n«I. ·· ·· 1 

nin muhafızlığını terkedcrek mün. )·ey~ uğradığını cazı gazeteler 
hasmın Rusyaya taarruz etmek ya:ıımıştır. 
de hesapların başında gelen bir Aldığımız malumata göre tcş • 
hesaptır. Herhalde 1942 nin ilk on 1 k'lat kadırılmamıştır. Bilaki.i ıs. 
1ıes ıriinü bütün bu miilahaznla'rı !ahı cihetıne ~i<Merek .Oazı de • 
doi:r~ya çıkarıp çıkarmamak yo. I ğı-şildikler yapılmı:şLr. Bu ;,;le 
hında en kat'i hükınü vercrcUir. çalı.şan memurların sayl-'iı da ~ok 

ETEM iZZET BENJCl:. l ud'> 

tan srerayan kt\•ıJcm:arla 

tur. A1evler, motörü de 

soı,d.ırv:müşLür. t>amutlarla 

kısmen yaııınıttır. 

molör 



4. - SON TELGRAF - 26 ı mei JL\!nıN 1141 

n eılet nemi ıy o il arı YB limanları işletme U. idaresi lliıılaıı I 
Muhammen bedeli 61.()()0 U..a olan loli.onıoblı - jcner1tör ve teferrUaU • 

6/1/11142 Salı gilnıl saat 15.30 da k.ilpalı >art usulü ile Ankarada İdare blııa· 
aında atm alnacaktı.r. 

Bu ~ girmek ll!I yen!crın 3.800 .iraiJ!ı: muvakkat tcmfn:ıt ile kanunm 
~ e'ttlil vesrkalan ve tekldlcrlnl aynı glln •aat 14,SO za kadar Koınlsyon 
Re!<ıllibıc vermeleri hlzı:mdır. 

Sartı>ameler pa.ruu olara!t Ha:rdarpaşada Teo..llum ve 8evk Şefliğinde 
ve Ankara<la Malzeme Dalresıoden dat•tılacaktır. (11188) 

---------~ 

Çatalea Sulh Hukuk :\fahke. 

:i~~=ı~~ ~:J\,1:'~(j 1 
leyhlne eçtıtı 114 llro ?2 kurna tu- ; -r_ ., 
mlnat dlJV""'1l"1 P)>aben yapıla.ıı mu- f ~ • 
bak•mesl sommd:ı ınahkfun bulundu- 26 1 ci kanun 1941 
ğu Usküda Cna Evinde:> !;açarak • 
b~t r' tı J olup ,ik;)JT,t_"tg<lhl ~!'çhul JG 10 .Progrııım ve J.ftmıletet ~at 
"'""\.ıt!r: rrd:rr lAnrn tebilı; k.Jln:ı<Jn 1(1- 18.03 Milzik• Fasıt lky't"U. 
ya ı ar r er ıe bı g.:Z, 1.u'•ul<\ 18.40 Müzlk' oa.ı :'.ili:, gl (Pl.) 
9U <' l> rl , Hi><lım~ıly İn- ıu.oo Konuşma (lkıtls:ıt Saati). 
lJJEa-r taa cı::· ıı k oı: 11 kı.aralt f 19.15 M~i-&t!< O<ll t\f·ıs g~ (Pl., 

nuhh l~tHı i ı uı e slg r. takl ~ 19.30 ?.le 1 ıc:c• sa.at >,,yarı ve .1\Ja.n.:ı 

ıyrt etım !';; /11. q ve 45 ayılı 19.•5 1\.!uz!k Kı.. • l'ürk Muu;ıı 
.ı\.sliye Ct7. )l,Jı r l nı:n ke-.sbL Jı:a.t- ı JJabc-r:eri. 

a~ le rr hlı. 1 otdu.;: ve '\; lk'a p '{lgı u nl. Şef. r.t ·ucı ( ~e.ın.ı 
JJCC"X ı u::u ııW~ ' t 4.• ve Jtlneb~ J "'O. ı..,. n ,,. C. ..ı.cteı31 
g:.yri sa: h r 1:ı 1c "f Ji ı eı ~ v tk ı( 20.43 1\J!k o·vjı r\o~na Vt: 'Tiir-
rapcrmG n anı '.ı ı 24 Kilo 3!0 kü:er. 
gre l Utü.ı \C sı.ga a...ıtıı bedıe .!nln 21.0G Zira • T.1k ml 
tutA-ı bu"u~ 11 4 ... 'i2 k.t.:ni. un 21 10 Teı · ~ . 
Bon; ..:ır Ka.: unını 'l el m:::. le e 2200 \filzjk· Radyo .:n.1on Or\f"'J ... 
tevfikan dav:ı :.rtnn .,,ı~h. JJ. + nisar.. tnttı, (V'olon!'st .. 'rc.p A~k.n). 
lar İ&ırcısinc- tıL .. r e 437 Kurut 22 SO )IeınJc>ket S.ı:ıt .A) ! ve .\jans 
m ri11 n, Jhn.kt"r."'cnın t .. ~~Gltf. Hah-"rl1:.>ri; Zira kit, E.-ı::h ... rı -
3/llf941 tarlhlnde verilen I<• a ı gı.. 1 Tah\• 'At, Kamb yQ Nult>ıl 

Borsa>ı ( !Ny«tl 
yab!n n tan - ll~r.dan tib<:r<'n bir 22.4.~ M"zık RadY•> Salcn Ork""-
hafta z. r1ında tl'ıTI7IZ lmedııı, tat. ... 

' hü.Kn.ün k( bı k.nt'iyet t'dıecPği 
JlilH~ tebliğ olunm-. 

Z. ı·i 2813 Sıcıl ımnıar.ıh .şo

fil:ldk ç llye! ''""'"'* ~"Yl et im. Y&- 1 

i laı-.lğ'1T;: k•s.nı.ı hulrnıü ! 
yok t r. İZZET R'OC 1 

triZAa - M Underoc:ılınıı2ın çolc
,Jc:-.<lan IY<>kohamn ı mrrui tcfri. 

kamız.. koy•mad,k OkuyucıJ>nmııt- • 
dan oz!lr dilcrız. 1 

tro5,,. PrograJr.ınln DM-·are . 
22.55/23 31) Yarııık.\ P• ogram 

- ---
ZAYİ - İzmir Ticare• Meı,tebJn

dtn almıt olduğuru 244 Nn Ju tasd'Jı:
ııame-:-ti z.ayi ett nı Ye.r. sin. a.Jaca
-ğur.d:m i ., hfilcmU yok im'. 

l.zın;:L Yıısuf oğ. Me t 

Satılp ve Başmuharrlrl Etenı izzet 
Benice - Ne;rlyat DlreklörO 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGKAF :'llATBAA8J 

Bir gün aç bir kurt sürüye 
salıdırır ve bir koyun kaıparak 
göl'iirü.r, Ormanda koyunu par
çalıyarak ycmiyc başlıır. Boğazın
da bir kemik parçası kalır. Nefesi 
daralmıya başlıyıın kurt, bu !re. 
mi1t parçası yüzünden öleeeğini 
anlar. Uğraşu-, kemiği çıkaramaz. 

Can kaygusuna düşen kuırt1 
çayırda dolaşan ıneıiıa!JX'tl, ley · 
!eğe baş VUTUr Kenü~ boğazın. 

dım .çıkarır.as -ç'n ll'ykge yal -
vanr Kumun h31 ne acıyan ley
J.,1< ricas>nı kabu; eder. Uzun: ga • 

gas.ıle kcm:-gı klt.l*d°un boğazın -
da•ı çek .p alır. Kuırdu muha.~kcl< 
•(<ir öJ:ıimrlcn kurıar;r. Fakat kurt 
,yit'kten anlı" rr.ı• Nefes darlı ~ 

i!ır.dan "! (•lıimJen kurtulan za.. 
Em kıut. 1€ylcğın üroı·iı~ atılır, 
çayınn ort.asmrla y~re dev'rir ve 
iş ·cha ile pan;alıyarak aıı;•k bo -
ğa2ındm rn..'ıde.>me indirir. 

Şekerleme hırsı· 
zının cevabı 

•· - Ne yapıyorsun kwm? Hiç 
bu kadar çok ııeJ<er yenir mi.?. 
oSnra hasta olursun? .• • 

Sainıe bir çikolatah Ondanı da
ha bQğazına µıdirirkon ballandıra 
baJandıra cevap \•ndi: 
•- Ah cicı a"ncdğim, şelrerle. 

rin o .kadar gfüe '< hasta .olup 
yatakta yatmıya, tiç gün dışan 
çıkmamıya değ1?r' • 

M ü k a f atlı Bu lma ca 
D .. D ... K. V. M. Z. N. N. N .. N. 

K. V.Ş.R 
B. R K. Ç. C. K .. Ç Ç. K Ç. D. 

L. T. R .. C. K = ? 
Ytrka.rıdaki noktalenn her biri 

yerine, bir harf koyarak meşhur 
bir darbımeseli bulunuz. 

Altmdaki de annelerinizden öğ. 
rendij!:iniz bir k;jçii~ bilm('Ccdır. 
Noktalar yeline ekşik harfleri.. 
küyarak bılmeceyı yru.ınız. Hal. 
linı, yani ne olduğunu da bildiri.. 
nlz. 

Hediyelerimiz J 
Bu bilm<?Cemize iştirak E'<lecek 

olanlar arasında kur'a çekileı-.:k: 
Birinciliği ka.ıanaııa; 5 lira 

(Nakden veya g:da maddesi ala
rak) 

.İ.kincı;"<!: Maruf bir sinemanın 
2 ay !ık mEt.'Canİ cluhulıye kartı. 
Üçüncülüğü kazanana: 2 adet 

Milli Piyango bileti. 
Dördüncülüğü kawnana: 2,5 Ji. 

ralık hediye almak hakkı. 
B<>şinciliği kazanana: 1 aylık 

Son Telgraf aboJiesi. 
3 ki~iyc maruf bir sinemanın 

15 eer günlük meccani duhuliye 
ı kartı. .. 

30 kişiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiye~ Birer albüm. 
5 kişiye: Birer boya takımı. · 
1-0 ki.ş.iye: Muhtelif hediyeler. 1 
NOT~ Bilımcemi?Al ıesim gön-

dermek surctile iştirak etmek is.. 
ti)'(Onler fotoğraflannı da gönder
melidirler. 

Örümceğin 
hazinesi 

Bir hamarat örümcek, bir ağa.. 
cın dalında büyük b.ir ağ örmüş
tü. Ge(e ay ışığı. vurunca, cirtinı.. 
rek pırıl pınl yuvasını bir ha2ine 
sandı. Kendi kendine ·ben zengi. 
nim• diye öğündü; aç lt.alıdığı, aoı 
çektiği günleri unuttu. Açlık ve 
acı günlerindeki arkada.~larını ha. 
tırlamaz okltı 

Örümcek bu ya4ııı haı.ıneıı.in 
ortasında bütün g<'<-"e rüyalaTa 
daldı. Gelip ~~-en arkadaşları o. 
mm bu halini hiç b<'genmediler. 
~Allah sana akıl V'('fşin, artarsa 
bıze ve-sin, d iyere:. onun yanuı. 
dan uzaklaştılar. 

Ay battı, güneş dogmıya baş
ladı. Örümcek bu sefer hazinesiıı
de daha parlak inci~ görüyor. 
du. Fakat b u çok sürmedi. &b:ıh 
erkenden gezintiye ~ık.an bir an, 
oradan ~rken kanadilc bu ha
zineye dokundu ve :uııın:ın yere 
düşürdü. Ve ortada örümceğin 
gördüğü incilerden hiçbir şey 
kalmadı .. 

Afacan Cemalin 
bir kararı 1 

Afacan Cemal kendi gibi yara
maz Beria ile oturrml{I sokağı 

seyrediyordu. Bir aralık pencere. 
!erinin ön ünden iki sakallı ihtiyar 
geçti. Cemal onları d:ikkatl<ı süz.. 
dükten sonra Beriay a. 

•- Kardeşim, de<!: Büy iıdü. 
ğüm zaman ben de sakal koyuw. 
receğim. 

t 

Balkan DenizK b ft"k? 
Harbini asıl ay 8 •1 1 

Yamn: RAHMi YAGIZ __ No. 4 6 __ _ 

Geceyi hazırhkla geçiren donanma 
sabahleyin erkenden 

hareket için emir bekliyordu 1 
kolayla§tırıyordu .. Ş;ra'yı mütea.. 
kip Adriyatik denizine kadar so. 
kulan ve diğer düşman adalarile 
limanlarını, Şitkin, DTaç, Beşik.e 
üslerini ve hedeflerini topa tutan 
Tür.k kruvazörü Yunanistanda 
uınmni bir korku havası e;tiri. 
)'<>rdu. Hatta bu hav~nm tesirk
ri, dJ4nıan tarafından işgal oltı. 
nan Osmanlı ~rakların<!aki 
Yunan ordusunda da kendin ı hiı;.. 
settirnıi:;ti. 

Sa h'il *h tl'l'ori ooelm ve adlı. • 
la·rla limım)ardaki ha.Jık büyük 
b'r korku iç.rıdlcydü Gecel'eri I
şıklar sör.dürüliiyör, lli.maınlara 

tap batery"'11an yeı<]efliiQ·liere'k bu 
ele, avuoo sıgm:;z, cesur TıJrtk 
J<ruvıazörün<iiıı hücumtmdaıı ko -
TU1lll'llak i<,-in l>PI' tiJıiJü te<lıı:r)lel' 

alınıyordu. 4 kiıımıınusarıı! aksamı 
dorı<anma kumaııda.ni~ ...:ı._ 
silvaa\:.'ıtr.ı~ l:ııi.rcr zıarf görıdn -
m\şti. 

Sfi'Vıaırriqc-r bu ;za~f1n<rı .açlıfa.-.. 
İC!iırıdlon çıkan huruç ön enri!ııi 
dokkatlıe okudu1ar .. Emi:rıdk:! kısaaı 
şöy1Je dem1!i'y<r<!u. 

Nare: 
4 Jııaıuııuevveı 

Sefi:ın..' sü v.arıilcmi'ne 

Bu emıtl", sefilnelıerdekıi son lıaı. 

zITJ.ı.lda.rı da sür'a1ıle i!kmal et -
~ .. Kı.rınaındamıı veınllği kn • 
rar, ikinci huruçta Mondr<.'5<1 
kndar .gitmek, dü.,«mam ~ 
dan çııka:rlren kı:st11"8rndc tıam t;·ır 

rwğ ·ıoiyclıc ugratmak!.ı .. 
BL .~b.1.rlıa sabdıl'c'}ıiın "fait 

sökEO"ken ';a.ı"'l«'te ga,~cek. f1\'ıı·I 

sa.attık br. seyirden somıa !•!on • 
drıııı cı varın.~ '""'rılacak ve .. h~· 
be gi"'1 becektı_. 

G<'CE'yıi hozmbldai!11Q ~T<'n 
dor;;.ı'>ma ı;a·bııhl.-y'n ıeırkctı<f!efı 
&ırbaırost.~n ver l~k ~I 
eıırritıli lıt'k.IC'n'X'k U7.<W geç \~ 
lslıiıralıa1ıe da.lmıştı., 

VD 

İKİNCi BALKAN D1'NlZ liABBl. 
MONDROS HEZİMETİ NASIL 
Of,DU? 

Beş kli.nuırı usan• sa:l:ıehı, -
bet;IE Nıaradakl Osmanlı dınrıan • 
n:at.'1 dtemiıı· almağa başlıarnıştı .. 
Dorumma ıklneı hurucu ~ • 
mak üzere derı:zc· açılaooktı. 

Saa·t dörl otuzda BarJ:ııaro.sun 
ıişıııret g~ ~ br- • 
!ircli: 

- Hareket ~ı sefineler il.l'1 t 
mı? Tcl:rrH ı; 'ın!z • 

Hıır gıemiJı1in ınıııkıalıli!l iiard • 
Jıeıri k.arşr;ık v>e.'(IJ. 

- Tm,.6ı.ıt . Hazır1 m .. 
(Devamı Varl ... __ _.. .. _ ... _ 

IFoToGRAF GÖNDERENLER ı Bilmecemizin halli 
[Yalancının mumu yatsıya ka.. 

dar y11nar] 

Beria durup dururken verilen 
. bu karardan bir şey anlamamıştı. 
Hayretle sordu: 

•-Neden Cemalciğim? .. 
Öbürü ciddiyet.le şu cevabı ver

di: 

1 - Dooenmeyı <hüma:l'll:nuın 
,erm alıı!SSla'ba:lı lıarekıet)e Bo • 
jia'Z<lan huırucu mukarrer bullll'l. 
makila sef)nel'e~ i!ııazll'lıklMın 
ona göre ikmali, teuifisi imkan.. 
~J'L nıoksa'1'Jlllar hakl<ınrl!a .Jrumen -
dlıırılığa hemen malumat VC'ııi!l • 
dY~esi .•. • TAKVll'ııf . '"\ 

Bilmec~ fototrar ll!nclm
rin elimize varıt sırasiyle -1mJerl. 
nlrı netrine bUlfiln ~. Yu
bndaki reaimler blr:lnci sırada (S•i
dan sola dol!nı) • 

Heybellada Sana toryoll1'J ......,._ 
inde B. Alaettln, Hartıiyedıe Utta

& ıolı:almda 8 numar.ıb ha~e B. 
Ömer A1'1çam, l'at.ilıte Ma.cıır KM
de;!tr caddesin<lc 46 numarada mll

lııaliı>b icl Cor<l Levent oğlu, Yenlköy
de lllilbaıtt Sol<atında 3 numaralı ha
nede B. Fiıtri Emek, Haydarpaşa Ll
ıocsl 5/B talebelerinder. 1090 Tur
gut, Karag\ı:nrükte 21 inci tlkınelı:tep 
talebelerinden 779 numoralı Bayan 
Sabaha ı Ka .-agilmrilk Orloa m<*tebl 
sı::.J 2 B. şubesi talebelerinden 821 
n• :nanıı Şeraıetıuı GWeruıy, K ara· 
gümrulı: orta mekteb. 3 tlncC. smtf 
lalebelerir<den Nurettin Kolan. 

2 incı sı;.da (Sağdan sola doğru) 

Hıoyda!'paşa Ll90f V inci sınıf D 
f'lbesl lo.lebelerinden 2890 numaralı 
B. Necdet Yurçu. TaJcslm Erkek Lise
li! iV mcı urıtf A ıubes! br:ı..belttlıı
den 868 numaralı B. Mehmet Okul, 
Sirkecide Hüdavendlıı;\r caddesinde 
82--1 numaralı •Şık• berberinde B. 
Kemal. imrahorda Halit Efendi so
ka~ında 18 numarada B. 1\lemduh 
Kara Hasan, Edirnekaı»da Hoca Ça. 

kırata sok'atı 20 numarada (ism!nl 
yzmaınıılrr), Şehremiııtnde Alyaııak 
sokağında 18 numarada B. Abdull!Lh 
Erice, Şif]idc Ka.r:ıdeniz apartımanın
da 123 numanıda Mehmet Ali Kara
klJI. 

Üçüncü sırll<la (!:;,ğdaı> solo dog-
ru): 

--------------------------~ ' BÜYÜK. ZABITA ROMANI 

~ara pı Cinayeti 
Çec•reıı = -ı--Y A ZAN

Loul• No. 3 f. S AC İ T .J 

J.ı:ıme ıni? 
G , adam kollukta doğruluyor. 

Gvzt~ ı korku Ue büyüyor. GO• k.ıro-
ı; d. l)<arek;lye bakıyor. 

- 1aribA ... 
- , ni:z tıkD'ın<la gid..,ek. Arlhlı. 

eo.ıu •• '· bt sece. l:ıahın -· bır 
.c ık n tı-r.\$mda ntredeydkıi:z bir su-

al tr: a, hemeT" cevap verecek-
sın · ,,.-de ıdlm. M.Uettlş U.e Ma-
r 'Y lt: ,\da bu\uhuyuı du.> Tabu 
b 1 c.zerine ı;:ar ~ıar dura<"ak 
dt~. -n 

Manb:ı ii'C ue<nek lstcdiilinlzi ao
Ja111ıyonur ~ .... ""la ned~n oy le bir maJ 
sorıılaı:akmış. 

- Niçin soru r.as•--ı"'. 
Gen~ a !fi bı d - J "e aklı ba~ı

s:.a geldi KoLkudan ı ~ ., buy yor, 
tlh tıtı·jyo. •• Agu- b1r se "e . n~ 
mi,)' başı sor. 

Mn :l:ıô. Bu anrla ~ir şeyle o-
heyor, bir ~eyler Ao>eamm ölürıil-

ne aıt .. MuiM, cıogn:. o~madığını 
söyleyiniz ... Davud Collaron.s'Jn öldijı.. 

rüldili;ılnc lnann11yoı'Sunuz ya.? Ve 
ben<len. 

- ArUıur .. aızln :verınizde ol~
dıın., Londt"&yı •erk:edC'rdim. Bir kaç 
gün ıçln c•kl~ır m Mcse~ Fran
sa.ya kısa bir t;ey.d_nat yap:ı:dım.. Ce
nL-ta )tif yPrler V.lrjır Hava tebdili 
sı;: ç<>k ya-ayacaktır Evet.. ılz"n ye
rinizde olsay~ım, bu gece ""at dörde 
<kgru Londradan ayr ,.dım ••. 

- "'-laribA .•• 
GeDÇ adam koı. wxlt.•" kaJJ; •Yor 

Mu ett~e og~ yun\yor. Omuz.larıru 1 
tutuyor. 

- Ne Jcn;ek .stiyorsunuz? 
BliyL.:! bı. m<!rhamet ansızın poL:

s..ı gozler.r .... dOlı ur yor Ba.$ıru sal· 
lıyor. Ve yavrş h• C·le c<.>v:ı.p veri-
yor· 

Arthı...:-, ıl-ze oilı V"r vor~. \i e 
u lunuz OidU~U b Sl~lz. 

[Yuvarlanan taş yosun tutm~z). 
kli. 

Hed iye Kaza nanlar 
Geçen seferki bilmccemizc işti.. 

rak eden okuyucularımız arasında 

çekilen kur'ada namlanna hedi~ 
isabet eden okuyuculanm;zın fü. 
t<!sini bugün n~ haşlıyoruz· 

ı inciliği kaı.anan - (5 llra , 

•-Annem suratımı hergün yı
kıyor. Bense bunu hiç sevmiyo. 
nım. Sakal koyuverince yüzüm. 
de yıkanacak pek az yer kalır da 
ondan! ... 

Hediyelerin tevzii 
Bilm('Cemizdc hediye kazanan. 

farın mQkafatlat-ının U;vzi olun. 
masına bugün saat 15 den ıtiba
rcn başla nılacaktı r. 

naktcıı veya gıda maddesi almak ,======== 
ha";.kı): Indnü Kız Lisesi 9 uncu i!!fi!~~~~aw 
sır·f talebelerinden 116 No. lu Ba
yan Mualla Dolay. 

2 nciliğı kazanan~ (Marur hır 
slnemanın 12 ayLk meccani du .. i 

Jııılıyc kartı): Kas.ın.;:-aşada Kü. 
\'Ük Pıyalroc S nan paşa yokuşun
da 16 No. hı hanede Bayan Fah. 
riye. 

3 üncülüğü kazana!' (Kız ise 

2 - Donanma sabahleyin ıııa,,_ 
ta BarbarOb olmak üze.re sırasle 
dôğc.r zırhlı 9e'faıcl'l'c \'le niıhayet'te 

ftlo~illa bulundugu hailde saat 
5 evvelde ( 1) Na'I'adan bıaır~"lre<t 

edecektir. 
Donanma K. ve Anıti:ral. 

Osma;n Ramiz 

(1) O zam.an. henüz saatler (24) 
eı;ası üzerıne ıaknm edilmedik -
!eri ciheti<! (evvel) ve ( oonraJ 
kaY1ilan k<nu.yordu_ R. y . 

Rumi 13~7 
B. KANUN 

13 
Yıl 941 Ay t : 

8. Kanun 
26 
CUMA 

·-

• 
1 

L R 
R 

Ka~ım Hicri t "8ı1 

49 
ZİLHİCC°E 

7 -
V;ı.sat! 

VAKİ' 
b.1,ı-J .. 

S I' 5 r 

7 25 Günq 2 38 
12 15 ötı. 7 '}8 

14 34 ikindi 9 48 

16 !6 Ak~am ı: co 
18 251 Yatııı t 39 
5 37 •O> 12 ~l 

. 

s 
3 metre mektep göğüsle f ". erkek 

i>-e şık deri mektep çantası): Sıvas 
vilayetinin Zara kazasında De. 
vek:si mahallesinde 200 No. Ju ha
nede B. Osman Yurdagül. 

BAY R A M ve YILBA Ş I HEDİYESİ C)LAR A K 

4 üncülüğü kazanan - (Kız ise 
komple dik iş takımı , erkek ise bü.. 
yük boya takımı). Beşikt~ta 
Tcrk:ı'i mahall<'Sinde Aralık so. 
kağında 2~ No. lu ha~dc malul 
subaylardan B. Remzi Akiz. 

5 inciliği kazanan - (1 aylık 
Son Telgraf aboneşi): Beyofılu Ak. 
şam Kız San'at M"ktebı talebele. 
rindcn Fahire Nemi 

(Devam ı yar;n) 

VİŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
• MUZ 

Haydarpaşa Lise>! 4 üncü sınıf l in
ci şube talebeerlnden 2561 nwn.s.ra.ıı 
B. Öwdoğru, Davutpaşa ortamcktcl:Yl 

2 UM:i ıml:f A şubesi talebeierindon 
l ?l nwnaralı B. Nevzat Ünlü, Şişli 
orta mektebinde 1 inci sınıf C şube
si t.a.lebcle~ıden 173 Yasar Yılmaz, 
K aragumrükte Kurt.ağa caddesinde 

Derviş Ali m.ahallesinde 33 nunı.aralı 
hanede B. Haldun Eser, Ticaret Li
sesi 1 inci nı! C şubesi talebe~rin

den 2li2 mmınrh B. Necdet, Sultaıııılı.
mettc Akbıyıkta Yenigüvey sokağın

da 3 numarada Bayan MU7.a.l1er Go
cal, Kadııköyünde Sö,'illlü çcşmll<le 
istasyorı altında 25 ndmarnda Il:>yan 1 e~~~~~~~:1'1~rtı:~··'Jil~ BE YENDİK 

NANE 
ALTIN 

Şehriban Yılmaz. 

~ Eevct doetuınsunuz, fa«a.t ••• 
- Dostunuz ola~ıdanbcri çok ayl.ar 

a.cçt.ı. Fnk.ıt U.DJ13 '.ıa~' ndıiın-..z i~in, 
a1'tadaşlarmtz arkanızdan c;oktanb -:-i 
ılil~ü1orlar. Nc··etlcıı ıeldiği bıl1ıt-
m.iyen bl l\.;y:ıil i;.• • eC • bjr Scot 
land Yard'a men.-.u 1'.f;t tı clo 
çiltr mi'. KLbar "leminde ve-ya spor 
eğ~cncelert'lde biribi-bn "zc T"2litla.y1'1? 
görüşürk~n. onların size güldüklerini 
ben de çok işittim ... 

- !\-lescle bu değil Marib;i .. 
- Ben de bilıyorum. Sizin için .,. 1 

aıl met;ele, Londradan !!:aVu.'}mııktıo:; 
heln de bu gece. Hiımelç'ini.zi c;ağ!n. 
n1z Sarllk jeeves bavunanNZı sak
lasın 

- Fakat .. 
- Anl•m..ya. utra:mııyınız. Sizi te-

mtn ederim ki, kaçmanızı söylel'k..en 
çıldırn Jı$ dc .. "bı:.:ı, 

- Kaçın K mı'? >lı;çm kaçaymıı? Bo
ru k ın tehdit ediy.:>r? 

!arll~ Lec gülürn .• [lyor· 
- ııu..-ıı. .ıze çok sonra ··yeyece

A;ur. ~·-:!ıdi unu çamam. Ea.rıa: ina
nırJ' Uw. zararlı ı;Mtmaz.sı ... ~. 

Eger ;ıttlJ',C C'n:....;, işler "Dtt• kar _. .. 
m..~ oıacak..~ ,_ız, Saa.ı dörde doi!ru hu 
cvı'c:ı uzak ıız, ner.cye ı;?t:t ığinb:ı 
ıt;._rr, -..ye ov , cytn!l. B k.ıç hafta 
soı r oar.rı aa ~ e "'"f'"kLup göndt-.r· I 
aınfz.. ~erecı.c ulun Jg,ı.."lUZu yaz ·-

(..lev.mı Var) 1 

r ~ 

1 
Hediyeliğin izin : 

MakbW. \"<!hoşa gitmesini arro 
edersen ~ bir 

lkdİH ildiniz. 

Gıızel ve zarif oı ..ıkla bera. 
be• <!ak ika l" 'ız saattu-. Her 

yertle tıra'ı uı..ı, 

LiKÖRLERiNi, 
KANY AKLARINI 

ve SiPAHi 
SAMSUN 

Ç t. ŞIT 
BOGAZIÇI 

YENie~ 
GELiNCiK 

SERKLDORYA 
BAFRA ADEN 

SiGARALARINI 
TAVSİYE EDER 


