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Milli Kor.~nma Kl!,-1 s 1f1 ! d·a n r rİngiltere; Fin

·nunu tadiİ edilirken •• 1Aşag 1 2 5 lan~iya, Ma
Derecede · carıstan ve 

Bir taraftan muhtekiri, vurguncuyu 
en ağır takip ve tecziyelere tabi 
tutarken bir taraftan da hayat pa
halılığını önJiyecek, harp ekonomi~ 
sini ve cephe gerisi faaliyetini yeni 
ıartlara ve ihtiyaçlara uygun bir 
surette planlay~p başaracak, para 
kıymetini tutacak yeni ve müıels~I 
tedbirlere ihtiyaç vardır .• 

HAR P Romanyaya 
Mitralyözlü Sovyet 
kayakçıları bir mu• 
vaff akiyet gösterdi 
Leodra, 6 (A.A.) - lloma .rad. 

.)IG5Ulla güw, Moskowa bölgesinde 
bol kar yoğmakt!Hhr Ye Juıruet 
dettcesi sıfudaıı 8N• 25 santi· 
gı-ada düşmüştür. 

JWoıılıovaradyosu,Sevyetordu. 
s1111a menoup bir kayakçı birlij;>i. 
nln Moskova cephesinde muvaf
fakiyetli harekôt yaptığını bil. 
drimektedir. Kayaklar üzerine 
mitralyözler oturtulmuı ve Jıa. 

yakçılar tarafından kullanılmıştır, 

Askerler ve malzeme beyazla 
maskelenmiş ve kayakçılar sis
ten istifade ederek düşmanın ce. 
nahını çevirmişlerdir. Bunlar, o 
kadar ani ve şiddetli bir hücuma 
geçmişlerdir ki, Almanlar miida. 
faa tertibatı almıya vakit bula· 
memışlardır. Mitralyöz ateşinden 
kurtulabilenler, kayakçılar tara. 
fından süngü ile öldürülmüştür. 

harp ilan etti 
Londra, 8 (AıA.) - Londra· 

d..ı resmen haber veri1d1ğioe göre, 
Fiınltmda • 1\-tacar ve Rwuen hti
kılmetıer1nden kcndilerjne geçen 
hafta verilen nuta.Jat·a tatmin ~ 
dici hıç bir ceva·p ahnnlı&dığlndaiı 
<ioiayı bu Uç hülnhnetıe, l>aJ1> ba
ll.nln mevcııdlyet!ni_ intaç ed<.>cek 
tebliğlerde oolunulmutlur. 

Londra, 6 (A.A.) - Budı>peş. 
te radyOSUlla göre. Macar Baeve
kilı, Büyük Brilanya ile Macaris.. 
~Jn arasında harp htıU mevcut bu
hınduğunu, ParlAmentoya bildir .. 
nıiştir. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

MJlll Koruma kanununun ta • 
dili için hükiımet, Parti ve Mec • 
liste faaliyete geçilmiş olduğunu 
günün hiidisclcrl arasında öğren • 
mis bulunuyoruz. 

Kanunun istihdaf ettiği değişik. 
lik bilhas.•a iktısaıli herhangi gay· 
titabiiJiğe Ve teŞC\"VÜ~<' rırsat bı • 
rakmanıak, her tiirlii vurguntu • 

luğu ve ihtikarcılığı ~iddetle takip 
etmek ve cezalandırmak, hayatı 
hil' olmazsa normale yakın birse· 
~İ)•·de tutabilmek, her ti}rlii gay. 
tit<1biiliği önl~nıck itnkün1arıoı a .. 
rıyor. Bu itibarla, yapıl;1c;ık deği· 
şikliklerin herhalde hususi bir e. 
ht•ınıniyeti olacak ~,- iyi bir eı.er 
<>rlaya ~ıkacaktır. 

ı\ncak, koruma kanununda bu 
değişikliği yapar; vurguncu, ihtl. 
kircı ve suiistimaldyi takibi esas 
tutarken bir taraftan da hayat pa
halı) ığmı doğuran hakiki sınai,. 
llla)i' ikt"'8di, zirai amilleri tek • 
rar gözden geçirmeyi esas ittihaz 
edecek yeni yeni trdlıirlere ve fa. 
aliyetlcre ihtiyaç bultındui'ıu da 
•şikiirdır. Bu tedlıirlerin en ba • 
tında: içinde bulunduğumuz şart· 
lara ve vaziyetlere göre bir harp 
Okonomisini tekrar pl;inlayıp ha • 
larıya doğru götiirmek hizmeti 
aelir. 

Harp ekonomisini pliıılamanm 
tsa&ıw: Bütiln memleket ihtiya • 
tını, istihlak ve istihsal anasırını, 
tevzi ve taksim şekillerini yeni • 
den sıralamak, para kıymetini 
llınhafazada devam edecek fili 
tedbirleri teselsül ettirmek teşkil 
tder. 

1 
Şimdiki halde Ticaret, Maliye, 

ktısat, Ziraat, Münakaliıt Vekil • 
let1erimir. ve bunlara bağlı muh· 
t~Hf teşekküller bu mevzular üze. 
tinde ciddi çalışmalarla meşgul -
dijrJer. Ancak, devamlı ve milsel. 
tel şekilde gayeye hakim bııhın • 
ltıak için blltiin Vek:llrtler ara • 
11llda her vakit titiz ve sıkı bir it 
hirliğine ve beraberliğine ihtiyaç 
llıeveut olduğu da tabiidir. 
. harbin başındanberi hükume • 

tiıı iktisap ettiği hareket tavrı, 
~tlUi Koruma kanununun rubu 
~e hükfımete tevdi ettiii saliıhi • 
htter, KoordinaS)'iln heyetinin 
llıevcudiyeti hu ilıtiyacın duyul

llıu~ ve haşan salıasına konulmuş 
:•duğunun en miiessir ve kesin 
•lilidir. Sadece, giiııdengüne dün. 

>a harbinin yaratbğı umumi eko· 
~tııik ta7\ ik harp ate~inin di>rt 
•r taraftan sardığı memleketi • 

llıiıdc yeni yeni tedbirleri de Iü
ı~llılu kılmakta ve m~vcut Ko • 
,,... • d k 
1 ••nus,·onu dab;ı zıya e uv\·el· 
tndir,,;ek, bütün sınai, zirai, eko. 
~~il< f•nllyeli şinıdi)c J..aılar ol
~ bgu gibi şimdiden sonra da yine 
i •ha metodik, ılaha planlı ve daha 

1' 1ilıbali hesaıılıyan VP hadiselere 

1~kaddiinıii şart kılan bir tedbir 
,•.isi!._;" ;,.;.,de bulundurmak gere. 

•Qj tebarüz ettirmektedir. 

~·() hnlde: Tiearet, İklısat, Maliye, 
~~••at, l\liinakaliıl Vekillerini ken. 
~· &Ündelik işleri dı~ında ve ra -
ti": l'~rn ekonomi~i ~e cephe ge· 
ı ~ 1 faaliyetini taıııinı mevzuu 

1
1'nde tek dimağ halinde ve müş. 
• ~'•'k bir planın tahakkuku üze • 
t Qde tek baş şeklinde daimi it 
•ta· ~gı halinde bulundurmak lın · 
~ tııı en hakilıi ve reel şelıli ile 
~ ~ını ettirmek; mevcut kof!rdi -
~ 1l'onu halin ve istiJ..balin ihti • 
' ıöre daha ziyade talı.viı• 

etmek günün birinti der«edeld 
ihtiyacı halindedir. 

F.snscn sayın Bnşvelıillmlz Re • 
fik Say·dnnıın harbin başından -
beri hük\ımelin tnt111nuna ht.kim 
kıldığı tavır ve horı•ket de hun
dan başka türliisü değildir. 

ifade ''e i~aret etti[;ln1iz vazi • 
yet ~-eni şortlara iııtıbak ettigi ve 
bugünden öteyr ~an1iJ v~ n1ev .. 
cnılıı takviye eylive.·ek yeni yeni 
tedbirleri ılıtİ\<a eden bir harp e· 
konoınisi ve cephe gerisi faaliye
ti plünı ba~·rnı;ı salıasmda hız 
lıulrhı;;ıı takdird~ hiç süphcsiz 
memleket: İ.tilısal ve istihlfıkini 
daha ziyadıı deııklc~tirnıe, para 
kıyıııdini ıııııhafaza •-e hatta faz.. 
lasilc kıymetlendirnıc, ya~anıa se. 
viyesini ve fiat şekillerini stan
dariz,. etme, her türhi gayritabi -
iliği kar. ılama ve yenme, masraf. 
ları kısma imkinJ:ırına kavuşa· 

1 

Finlanda istikla
linin 24 ncü yıh 
Helsinki 6 (A.A.) - Finlanda 

Lstiklalinin 24 iineü yıJıdönümü 
münasebeti!e Mareşal Manner • 
heim, bir günlük emir neşrede • 
..ek istiklal bayramının buooan 
iki .sene evvel olduğu gibi düş • 
mania çarpıştığı esnada kutlan. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Du·rdurulan Bas-
ma, Patist tevzi
at tekrar başladı 

cak ve halk buı;iiıı Pldıığu kndar N ••t f k [ • f · 
yarın da ferahlık i~ındc öınriinü 1 u us ez ere erıne yapış ırı-
gedrnıckte iş ve giicü ile asude l f. l l l ·ı · ? 
b;;.;e~~~- ~:ş~~ ~!::::~~~.~e::.~-1 an ış er e ne er verı ıyor 
lı, n8zın1 faaliyet sen1ereJerint vt•r.. •- ıarı il:.oerlne durduruf.m1Jı8 olan bruuna, 

K k •• d d patiı-;t ve ernsall tevıiatııın Yerli Mal
ın.iye ~a~lndıktan sonra muhakkak ara oy e e lar Pazarları ta<alından yeniden b•i· 
kı ~u ıkı yıllık hayatta en çok al. lunılmıştır. Ancak şimdilik :evıiat res· 
dandıklarııı• acı·ııeticeleri n. du- Yerlı·mallar mi devlet dair..ıcrıyle tıınmmıı ınües-
yanıar: Dünün ve bugünün vur. ses-clerde çahşan. 11Pm~1r \'C müstah-
guoculan, ihtikfircıları, mal ve p J den1lere yapılm~kta ve dahR J!et">iş bir azan açı ıyor ~""' ide lcro.ohınmaklodı·. 
mülk budalaları, gayritabii fiat F· yeni şekUde niııus cüz<l•nlarına 
yükselişlerinin müsebbipleri ota • Bazı açık gözlerin, k:ıdın1arın nt).. ı muayyen tarlhle>rdc .:ı lınmalc üızcre 
eaktır. . Ius tezkerelerini topl.ıyaruk fazla milt:- beş fiş yapıştırılm:ıktadır. Bu fl.1ler: 

ETEM iZZET BENiCE 1 tarda basma, pazen almıya kalkışma· (Devamı 3 üncü " · ede) 

HARP VAZİYETi 
Moskova ile Taganrog arasın
da yeni büyü·k muharebeler! 

Libgada İngilizlerin geni harekat planı 
(YAZAN: 1H5 AN BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 

J ı Alman - Sovyet eephesinde: 
M.oskovaya yapılan Alınan ta~rru.. 

zu ba~Jıca üç istikamet üzerinde iler
lemektedir. Bu üç isuk.amet Voloko .. 
lamsk, Mojoisk ve Tnla'dan Mosko
vaya uzaıı::ın demiryolla.rı ve yollar 

üzerindedir. Sovyet meı•kez 
bu Uç taarruzu durdurmıya 

ordllsu 
ç~lışı-

yor. Faknt Alm:ın ordu-;.u durmuyor, 
adım adım ilerliyor. 1\1'0,kovaya doğ
ru hergUn arnzl kazanıyor. 

Tuta bölge~ınde Cenllptan ilerlıyen 
bir motôrlu tumen J\Io~kovada bayağı 

enri·s.:: uyandırml!}lır. Sovyet sol ce
nahında \'aztyet gergindir. Bunun-

fDevamı 3 üncU Sahıfede) 

Polis 6 ncı şubede bir 
rişvet cür~ümeŞhudu 
Bir ita/yan ile arka '1aşı Müdür 

Muavinine 150 lira rişvet 
teklif ettiler ve yakalandılar 

Emniyet A-iüdüriU ti 6 ı:ıcı Şube 1 rifat yapınış, fa.kal l>u ı;::ıbuk anlaşı-
Müdür Muavini s. Envere Jlya Kel~ lınL'::l hakkında taKlbata geçilmi~tir . 
ıer isminde bir İtalyan, Celil i~min. İlya dcı Ceıaı vnsıtasiyle Müdüı ~1u-

o 1. · et ı avinı B. Envere takibatı ipt.l! lçio deki bir arkadaşı ile 15 ıra. Tl$V 
vermeyi teklif etmış, fakat bızzat B yüz eHi lir:ı riJ,ivct teklıf etını;tır. B. 
Enverln ihbarı ilıerinc suç üstUnde Envcr!n derhal hUUiseyi ihbarı ı1zcri-
:rakalanmı.şlardır. Hiı.dlse şöyle ol.. rıc tertibat oh-nn11ş C'el:11 parayı ve.. 
mll3'tur: rirken y<.ık~ılf'l.nını.ştı:. llı..r i.lu suçiu 

İl,ya ııamyoınınllll pWı:uında QJı- " da AdU,eye ve:ilmi,lerdlr. 

Tünel seferleri 
bu sabah başladı 

Tünel seferleri bıı sabahtan iti· 
haren muntazaman başlanu~ bu. 
lunmaktadır. Arabalar yiııe eskisi 
gibi kalabalık yolcularla dolup 

lı"'lalıyordu. Bıı suretle şehrin 

nıiinakale vasıtalarının kifayet. 
sizliği bir derece azalrıııştır. Ray

larda bozukluk olduğu hakkın. 
daki rivayetlerin asılsız olduğu 

seferlerin intizamla devamından 

da anlaşılmaktadır. 

Zavallı Kemal 
Babada öldü 
Orta oyununun son 
sanatkarının cenaze
si bugün kaldırılıyor 

fYa:..ı.a1 3 \İlH,:u SJhıt'ecie) 

Japonya 
Ruzvelte 
cevabını 
gönderdi 

Hindiçinideki kuvvet· 
lerini takviye etmesi
nin sebebi ne imif ? 
Vaşıngt-0n 6 (A.A;) - Japon 

e ~nin M. Ruzwlt'e Haricıye 
Nazırlığı tercfıtıdan ieYCli edileı 
beyan.atı, AmotıJwı hıiiilUlnıetinin 

Hin<liç;nideki Japon kıt'alarmı 
tn'kviyeden mak!>adm ne olıduğla. 
r,a da,, ı;orduğu suale cevap ver. 
me-ktc<iır. Elı('inın Tokyo hü:kft • 
meti tarafından veril<!n talimat 

(T>evamı 8 Uocü Sahifede) 

Yeni Bütçe 
Tetkikleri 

Maliye Vekaleti 1942 bUtçeı;lni 
hazırlamıya ba lıyor - Şlın. 
diye kadarki varidat geçen 

yıldan çok fazla 

Ankara 6 (Te!efonkıı) -
Maliye Veklileti 1942 bü.t • 
çesi etrajmda tetkiklere baş. 
lıyacaktır. Bütçe lıe,. yıl ol.. 
du!Ju gibi bıı sene de 1 mart. 
ta Biiyllk Millet eclisine ve. 
rilecekıir. 1941 mali yılı bü.t. 

çe8inin ,ımdlye kadarki va
ridatı geçen yılın ayni aıy • 

!arı tahminlerinden fazla o. 1 
~ !arak tahakkıık etmi§tir. 

Şehrin havagaz.: 
sız kalacağı ha
beri doğru değil 

Bu ıabab g&ra,tıta
maz allkadarıar bir 
gazetenin neşriyatı-

nı tekzip ettiler 
Bu sabahki ~azetelerden birisi 

İstanbul Ha va gazi Şirketlerinin 
dün Belediye Makine Şubesi Mü· 
dürlüğüne mUracaat ederek elle. 
rindeki kömürlerin tamamen tü. 
kerıdiğini bildirdiklerini ve bina
enaleyh şehrin birkaç güne ka. 
dar havagazsiz kalmasının çok 
muhtemel olduğunu yazmıştır. 

Bu sabah Beyoğlu, İstanbul Ha. 
vagazleri Şirketleri Müdürleri 
ile ve Belediyede alakadarlarla 
konuştuk. Bunlar bu haberi kat
iyetle tekzip ederek bol kömür 
mevC'Ut olduğunu, birkaç, güne 
kadar yeniden mühim miktarda 
kömür geleceğini söylediler ve 
binaenaleyh 'ehrin havagazsiz ka. 
lacağı haberi doğru değildir. Yal. 
nız; Kadıköy havagaziııin kömü
rü aza1mıştır. Bu da temin edil. 
mektedir. 

·---o~--

Beyoğlunda bir 
kömür muhtekiri 

yakalandı 
Beyogluııda Balo ookağında Os. 

man isminde bir kömürcü, kömü· 
rü 8 kuruşa sattığından Beyoğlu 
adliyesıne vcrılmiştir. 

Bir kız pencere
den düştü 

Beyazıtta Çukurçeşme sokağın.. 
da 8 numarada oturan Ahmet 
Kızı Sıdıka pencereden düşmüş, 
ağır '!urette yaralanmıştır. 

• 
Belediye; Elekt.rik Tramvay lda-

resi MatH'aflarında Taaarıruf Yaptı - .. -
Yardım,· K·ırtasiye ve 
diğer masraflar_dan 
63 bin lira indiri di ! 
Biletlerden lOhin, ~aviz parasın· 

dan 35 bin lira tenzil edildi 
· Elel 1 ;ı;, Tı:aıırw~y ve Tuııel 1. 

daresinin BelediyPye verdiği 

1942 yılı bütçesin<leki masrafla. 
rın bazıları çok görülerek bütçe 
encümeni taraf,ndan azaltılmak 

suıretile bunlaroan tasarruf ya· 
pılm ı~tır, En<:ümenin yaptığı ta. 
sarruflann miktarı altmış Ü(,' bin 
liraya baliğ olımakta<l ·r. Bu tasar. 

aıfl rJ.D mahiyetı , .. dur: Hayır 
cemiyetlerine yai'dım tahsL,atı 
yeni bütçe ile iiç bin lira olarak 
teklif P.dılmişse de bin lira tenzili 
ile iki bin lir::ya, demirbaş c>şya 
tamiratı 4l>OO liı a noksan ile 4 bin 
liraya, tenvir, tc,hin ve temiı.lik 
masrafları 5 bin lira noksani:e 

(Devamı 3 üncü Sahttede)_ 

GARiP BiR iş! 

Vak;f sular için Belediye her yıl 80 
bin lira masraf ediyor 1 lira 

varidat bile temin edemiyormuş ! 
Bu hesaptaki garabete rağmen 1942 büt

çesinde aylıklara 50 bin 500 lira ayrılıp 
1 lira varidat gösterilmesi tenkit edildi! 

Şebrlmlzdekl sulardan •Vakıf Su.. 
lan ın ~yeti Belediye Reisliği ta
rafından letk ettirilmiştir. Netice. 
de vak1i sular için memur ve müe
ahdemlere aylı'k olarlık yılda elli bln 
bef yü.Jı; Jfnı, tamir ve tetıısat .Dl8IP"ab 

olarak on yedi bin -lıra. müteferrik ve 
gayr;meıhuz masraflar için de !)n üç 
bin lira ki ceman .eksen bin lira 
masrai edildigi anlaşılmıştır." Bıma 

ALii N TIBLfOI 

Cenupta Rus 
karşılık taar
ruzları kınldı 

Bedin, 5 (A.A.) - Alman or. 
dulan umum1 kararırarunın teb. 
Uğinde ezcümle denilmektedir: 

Cenup kesiminde Sovyet lıuv· 
vetlerlnin yaııtığı yeni Jıarşılık 
taarruzlar Jıırılmıştır. 

(D«vllmı 3 ilnMi Sahifede) 

Şüpheli bir ölüm 
Edirnekapıda kilise civarında 

bir evde oturan 47 yaşında Ara. 
melos isminde biri evinde ölü o.. 
!arak buJunmuş ve ölümü şüpheli 
görülerek cesedi morga kaldırıl· 
mıştır. 

ÇERÇEVE 

.......... -.. .......... .1 
mukııl:ıil vakıf sulardan bllllÜDA! ka. 
da: hiç bir varldat elde edilemedlli 
ıGr!UmUştilrl ..• Swar İdaresinin ha
zırlarum 1942 ;yılı bütçesinde de va
ziyet bu şekilde ııösterllml. ve y ıl<l 
80 bin ı.Jra maarafa kartJ. h le bJr rJ .. 
dat elde edllemedlğl ~ikredlldikten 
sonra: 

•Her ne kadar bugüne k~dar va.kıt 
(Devamı 3 Oncü Sahifede) 

BOVTET TEBLIOI 

Bir çok kesimA) 
1 er rl e vaziyet 
düzelmiştir 

Moskova 6 (A.A.) - Dün ge. 
ceki Sovyet tebliqi. 

5 ilkkünun giinii kıt'alarımız, 
biltü" cel-'lıelerd~ düş11,ıınla çar. 
pışmı§lardır. 

Garp ceplM'.tinde kı 'alarıımz, 

düşmanm müteaddit ~'idcU>tl. hii. 
cumlarmı pü.skürtnı~lerd:<r Biır 
çok kesimlerde muvaffakıyetli 
mukabil taarruzlar neticesinde 
vaziyet dti.zdm.,ştlr. 

4 i!kkllrıun gıinil ııa!nla.n hava 
muha.rebeleri•ıdc 35 Alman tay. 
yaoresi düşürülmıi;ıtiir. Riz 13 tuy. 
ya.re kaybettik. 

Görünüşler ve çareler 

Upa lapa kar yapa da, ı... 
tanbul aöziimüze mamur &ö. 
riiue ... • 

(lilılivukuf) edebiyata ait 
raporunu hazırlasa da, edebi· 
yat ve vukuf nedir, anlapL ..... 

• 
Türkçeyi tloğru Jıonupııı va 

yazan birkaç kişi umumi ha. 
pWıa.ııeye kapatılsa da, orta
da dil yanlıfı diye bir hftdise 

kalma••··· • 
Boiuiçinde, •ir baştan öltUr 

başa depo ve fabrıkalar elele 
verse de, hafıza ve hatıralar. 
da, yalı ve deniz kenarında 
oturan İDll811 diye bir nlsbet 

NECİP FAZIL KISAKÖRD 

ölçüsü kalmasa ••• 

• 
Sokakta üç beş adanı, bir 

saçakla çiftlc~cn iki "güwrci• 
ne gözlerini dikse ıle, belli. 
başlı bir dava üzerinde kala. 
balıkların nasıl toplandığı gö. 
rülse~. 

• 
Tramvayların bandajı biis· 

bütün eskise de, Belediy<, <'D 

asri şekil halinde nakil va'ı.. 
talarıru yeraltına intikal et. 
tirmiş gibi, trann·ay yolt•rını 

aökmive ba,la•a ... 

• Züğürt bir :kimyager iıı<>an-

ları geçindirttek küçüdik ha. 
pı ke~{ctst' de, "zengin n1uht~"' 

kir, ağlaya ~ğlayu bütiln nıa

lını dükkanının eşiğine yıj!s~ .. 
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HALK FİLOZOFU 

i s LAŞMAK 

Tarihl koıo~rl-erlıı bahis 
mevzuu olılugu bir mecliste, 
orla tahsil görmekte olan bir 
çocuk, şark mroiki alemiııe 
dair, koınpetan bir zatın ve.r. 
diğl izahatı, hcpinıiı gibi dik. 
katlo dinliyordu. 

İzahat ,·eren zat, sözilnü bi
tirince, bu genç delikanlı, şark 

• musiki ine şu dıunııayı Y•Plf. 
ıırdı: 

- Bu bir ilim d<ğildir. Hal. 
bnki garp ıııusikishıln fllaSları, 
usulleri ~lr illin teşkil ecl.er. 
Şark musikisi, modern ma

nada bir ilim değil midir? .. Bu. 
nun milnakaşasını ~·apa~k de. 
i:iliın. Fakat, şark ıııusikitJne, 
bilha.sa tarihi eS<!rlere bir i;
tilıfaf nazarı atfeden genç ço.. 
<uğun barlı bir cehli üzerindo 
duracağım. 

Şarkı, şark musikisini tant.. 
ınıyan bu genç, maalesef, garp 
mu;ikisini de bilınlyordu. 

Eskiden, lıcr mahallede, ınu· 

REŞAT FEYZi 

3iki nt.t~kedcn birtakım gensler 
olurdu. Alaturkanın pabucu 
dama ntılınca, biz, hunun yeri.. 
ne, maalesef derhal alafranga· 
yt ikame edemeılik. 

i\tekteplerhnizdo mlizik dersi 
okutulur. Fakat, iddia edebili. 
rim ki, yiizde beş ~uk. doğru 
dürüst notaları dahi tamtuıf 
değildir. 

Halbuki CflJlliyetiıı hamuru. 
nu yaparken, nıüzikten istrğna 
gö>termek mümkün rolldllı!. 

lnilzlğe, mektepleriuıiule sa· 
de bir ders, bir smıf ubeıoi ol. 
dıııiıı için de!il, ayni zaman. 
da, yeni nesllleTln olgunlaşma~ 
ııuıda, iusanla~ınosında fe.vka. 
iade müessir bir amil ol<lıığu 
için ehemmiyet verelim. 

Blitün aklısdim snhiplerinin 
lıu eheınnıiwti takılir etiikle. 
rl ntuhakkak. t'akat. biz, (.'Ok 
defo, yalnız takdir ,.,tmekle ka· 
lırız da, onun içiu bu satır• 

larl ~:.azıyoruın. 

r.;;;;;:;;;;:;:;;ı 1 Kese kağıdı 

tı ·sA."'1wiN -
DUŞÜNCESİ 

Parbte, bir lıaslıuıcdc, )·eni bil' 
tıp mevzuu iizerindc ~ayanı dik. 
knt tecrübeler } aptlı)·(Jrmuş! Ga
zetelerin haber 'erdiğine ı:örc, 

doktorlar, yakında, dimağ faali. 
}·etini dalta yakından takip ede. 
bilecekler \'C bir iusanuı ~ üziino 
bakınca, ne diişündiigünü aıılıya
caklarnıı~ ! 

Egcr, bu ınümkün olursa, ~ ~r. 
yüzilnde kıyametin koptuğu gün. 
dür. 

YUVARLA!~ 

EİR HESAP 

Bazı oduncular, 3 ine od;:.,,un 
ç<kisini ge.;enlerde 6~0 kuruşa 
kadar sattılor, Bir çeki odun 250 
kilodur. Bizce, 630 kuruş yuvar· 
lak bir hesaıı değildir. Bir çekiyl 
on liza)'a satmalı ve odunun kilo. 
su 4 kuruşa gelmelidir. Alan içiıı 
de, sataR için de kolaylık olma:ı 
mı? .. 

ŞARAP !\ti 

İÇ)IİŞ?. 

Gcçenlerdo toplanın Yeşilay 
Cemiyeti kongresinde bir aza, bir 
diğer ilza)'ı şarap içerken gördü. 
ğünil ifşa etti. 

Bu nasıl şey?, Yeşilaycı içki 
ll llanır mı!, 

Pakat, ı;onra öğrendik ki, bu 
hareket doğrudur. Yeşilay Cemi· 
) eti yalnız rakı ile mücadele edi. 
yor, şarapla delil ld." 

TÜNELİN ----· 
KAYIŞI 

Gazetelerin yrzdığına göre, Tü. 
nel buglln işlem.iye başlıyor. Çiln· 
kii, meşhur ve tarihi ka)'ış geldl, 
yerine takıldı, 

Tünelln işlemesini bilyiik se. 
\"İnçle karşılamak lanın. ÇilnkU, 
Tünel işleınlye ba~layınca, hem 
tramvaylarda izdiham nisbeten 
a21lacak, hem de Yüksekbldıruıı 
tamir edilecek, 

AHMET RAU' 

fiatleri 80 
kuruşa çıkh ! 
Esnaf ve kese kağıdı 
amilleri Ticaret Mü
dürlüğüne müracaat 

ettiler! 
Son gtinleıde mütemadiyen 

yii'selnıekte olan kese kağıdı fi. 
atle-ri <lün kilosu 80 kuruşa çık. 
.ınıştır. Matbu ka~ıtalrdan yapı. 
!anlar Jse 60 ku~a satılmakta. 
dır. Esnafın bir çoğu ince, d'liz 
oc;:az kfığıtlardaa yapılan c!ns 
kese kıiğ.ıdı kunandıklanndan 
\>unların 80 kuruşa fırlaması kar. 
··s:nda müşktil Yaziyete düşınü.ş. 
ier ve T:caret Müdurlüğıine şi.. 
kayette buluıromşlardrr. 

Kes~ kağı.dı :.milleri de Ticaret 
MüdürWğünden eski .kese ka • 
ğı·tlardan imal.Ata müsaade iste. 
mi'şlerdir. 

ŞelızJebaıı caJJeıl culalta 
tahvil olunuyor 

Fatihdo Krzta"' civaıındald 
}'<>1:.rm asfalta tahvil olunması 
kararln~trrılmı.ştır. Şehzadebaşı 
cadıdcsi de asfalta tahvıl oluna • 
r.acaktır. 

Lollaataıarıa 
lloatroltl ıAzım 

Y•i flatıerl artınca, bir !altım kU.. 
çJk aşçı dükl:ilnlJ.tt, lukant'l •. .u', ev• 
vcloe yr.ptıklorındaıı 1·!" m!sıl fıı.zla 
mahlut yağ yapmaj!a beşladı1'ır. llir 
ÇOk vatandaşlar mide boıuklu.. 
juııdan ş'kAyet ediyor. 

P1y~sndnn yağ ııiımur~e;)i :ılıp tah· 
l•l ett!gimlz gib~ loka..-ıt.ıl;o.nn kullan· 
dt!dan yat1anlı!n n!ımune alıp tab· 
lil ettlr•nek 1i.z.:..cdır. Bu yağl.4lr na
sıl yapılıyor, na;)U kul!anW,.or~, 

Bu noı.toiar ır.oç!ıuWür, Halkuı 
sıhhat b:ılun:.~d<>n rlerhal sıkı bJr :e
k.ilde !rontro!ü ien,.>Nlen bir kısıra 
lokant-lar ilzeri.ode, 11.Likadarlann 
d.lkkn.t nazaıını çekeriz. 

BORHAN CEVAT 

Tefrika No : 36 

Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE llfUHiDDIN 

- Nuran ..• Itııtat Beyi •en de ha· 
tLtl~rsın. Parlse cıttı:imı.z zarr.an sar .. 
ela bizi teşyi et~li? ... 

Onun mAVl saten bir pcnivuara sa .. 
r.h z.arit' \'ilC\M!Unü.n emulslz ahen
gine kapılan gôı.lerlyle beraber bü
tun hayran duır&uları Şeh:me Honı
mtn «•lyle •lll:indi. Nuran Si.bel ve 
yl:.nu~ak elinl uzatınıştı. 

Genç :?da:n ruhunu sttran sıtr~a nö .. 
beli dudaldlrında )'anarak o be.vaz 
ve ince eli öptil. 

Oturdular. 
'i ine Şchl11<e Jfaruın ı:onuştu: 
- Rf'.',at Bey e~l ve aziı: do:.tları

mı .. ·lnndır Nun.n... sentnıe kOUUıJ• 
nı:ık lıt!yur .•. Bentm Olıu itlm var ... 
S..z görüşUnüz .•• 

Itc~at i<:;nden tekrarladL: 
- Koouşır.ak btl;oı. .• Niçin gel· 

m11Uın buraya? Sellın !çln konu;mıy:ı 
ıelrr-J,, \tm.. evet Selim ;çi.n konuş· 
n:_ıy~ ••• 
Şeh!me Hanım oya,. kaUctı. Re· 

JOcla d&nereıc 
- Bona mü:.aade c<i~ MM ı' 

rcıl? .. - ded.1 ... 

ll~t da kılltınll!ll. l!.ap17a do~cıı 
g:den ka<l.iıa tc.kr.ır a•ka:..wa döne ... 
rek, kendi. · ni tetyi cıde..'l genç ada· 
rnın g_öıle. ine cCi:iz.r~t verici ve ıcvd 
dolu bir bakı;ıla b•ltt:i'.taıı aonra ka• 
pıdau rıkıp ~itti, 

Rc;nt agu· •<hmlada dilnüp yerine 
ot: . .:rdu. Kc·r.dl..$!.ne !r: bal rengi göz. 
Ier-nin rnlıtthayyir ve derin bakı~ıy· 
la b:ıf~an Nurzn~ sen~ adamın lıu gn· 
rip z'.yarcti !zah etmC31ni bek!fy:-•r. 
du. Evet artık sl.lltUt uzarısştı. Niçlıs 
konuşamıyordu?. C!lnlerce böyle bi.r 
kar;;t.l&jı.nayı ne mak~Ua ararr.ış dur. 
mUJlu?... Beynine dvl~an bir ç,,ıc 
karıŞL~ ve h<·yecanlı hisler arasında 
tı.kı$Sn z!yJret :;;cbebint c;-ekip ortaya 
çıkarmak h'.od 'kçe rı.hur.da clerin bir 
sızı dU,YU)v~rlu. Oh! Bu bir .:;.lça'.clık,.. 

tı.. Kendine l<ızarllk doirubu. Ve 
1çlnden tekrarladl: 

- ~lim için koııupc•iıınl ... 
Bu karardan sonra bi.r tmıtı hal.\ıı-

4• ilk oöıleriıı.i mır~ncı.: 
- Sltl ~ S.llı:ıı i4ln Cif

.- iottdlm. .. 

Bahçeli ev re 
lb.tlJBÇ 

Aıık•r•da birçok güıel binalar ya
pan buhçeli evleı· ·~ooı,.'erati!i .İstan -
bulda da bir Jub<> oçmlŞ.. Bu mües • 
sese, .şchr mlz:n tJa.:ı semUertnde l>ah .. 
çel! evk>ı· in,a ed cekm1';.. Ca«ıtc • 
rin verdill h>berler &öre,. ilk olarak 
fa.alıyete geçiletı saha Malte-pe ve 
K3rtal arasındaki ~aha \'C ıahU kcs-
1\\ldtr. 

Burada boh('<>lı, vlllil biçtm>rule 
bir takim ıtııeı binalar vilcude ı:<> • 
tlrllecck bu ıu,..,tı• lstanbulun iman· 
na da yardım edilın!ş olaeutır. 

F'akat, bu fi.krin tatbıJı:atında.. t,,!raı 
da 1<>hrln ihtiyacı gö1.önlln<le tu· 
t'..lhnabd.ır, zau:nedıyoruz, ıstanbu\ ge ... 
ni~ bil" şehirdir. 0:-.hçell -evlet· iJlla. 
olunsbfUr, f'akat, mt;-zuubabb aha, 
şehı.:in nlCrkc-ı.ino çok uı:uktıt. B'.lra. 
!arda daha ıı1ade saytl)"e evler! inı;a 
olunabilir. 

Hall•Lki, bugU:n, isl.anbulda, bir !k:ı
metı;ilh lhti.voc:ı boUnn4tir. Küçtı.k, 
ort..;. Julli vutanda-;ların oturır.3sma 

müsait, ayni zaJl".anda. tHhhl ve femıl 
ı;arıı.r, hai?. evler. Şeh!:ı dahıı z!)•a· 
de kalabah.k::la.şırsa, bu ıhtıyaç kttı

dl.:l:nt lı.r k~l Uiıh;\ hisısctUreccJ..'1.ir. 

E\·\·c!ce B<J:,tanc!ya kı.dar ttZEınan 
}\ııadolıı y3ka.sı i..tanbulun :;ay!lye!t 
o.dde.r.lı!iyordu. Bir ik.l yaz vat" ki, Bo.:0-
ta.nc1tfon daha ileriye, Kartala kadar 
sayfiye oayı!ıyor. liir çok erbabı ke. 
yil ve zevk ayni umanda el lı:iliı n.a
kid, bu söyleiliğlnıız yeılcOO. g~ 

eroıi!er satın almaktadır. Evvelce 
çuk ucuu. olan bu muıt..:ık3nın ur.i3.-
1ı..rı bugün yüselmlş bulunuyor. 

Yuk;,rıda odı ge.;"'1 yap: ı..oopera

li.fi de bu arazide yelli arsalar satu:ı 
alrn•ğa başloyınca, 11.esele biltlln bil• 
tU.c: $ckhııl değ~hreceklir. 

Son ıtel4el~rde ,::!.t:.kçe art.an rat .. 
bet, An:ıdolu yakasında oir mdoa ha .. 
Hnl almı:;!ır. Şelırln say!.iyesl, Kartal
dan o•ha ııertlere ı<'ldar U7.antp g!dl· 
yor 

B._hçel! e\'ler ı:ooperatif.i gibi, İs
tanbulda, bir küçük npartımanla.r ko
operatifi teskii zarı_:dd!r. Bu kilçük 
apmtııncnlar bilb.a.ssa, şehrin mer -
kC'Z! semtlerinde olm3lıdır. Geniş 
yangın yerleri boşlııt·, l::uralarda bir 
çok ars-alar ııcuza :-ahn altnabillr. 
Artık anlaş.ıta.n şudur kd, •-;kt larz 
evler bugünkü geçlll '8ttl::.rın& ve a~ 
llo butçesine unun değildir. 

Bhıacr.aleyh, ye.:li şt;rtiarı göre 1-
kamet{!tıhlar ynpmak z01rureti ~:ar • 
dır. E•: bir n!le büt.;c.lnde mühim bir 
fasıldır. Ev kir.ısı vermiycn aJle ınil· 
hlm l>ir kazanç temiLl ediyor, demck
Ur. Bilt\Jn vatandaJlıtrı ~v sahibi. yap· 
mak likri, bir z:;manlar &5ri•. ili.en 
tr.-evzul:ır arasınd<t,)'\iı. 

Bazı tPısebbüs ve çatışmalarla bu 
yola doiru geçrr.ek d~. hem vatan • 
da~, hem ::ı~eınlc:-kot için haytrltdır. 

R. SARIT 

Adalar ve Bakırköy Parti 
kongreleri yarın mbah 

yapdıyor 

Adalar kazası Parti k-0n.gresi 
yann cabalı saat 11 de Büyil.ka. 
dadaki Parti merkezinde icra o. 
luna~aktır. 

Bakıııköy kazası kongresi de 
yme yarın sabah saat 10 da ya. 
pılacaktır. 

(HALK SÜTUNU ) 
Oniı>erıiteli iki genı; 

İl arıyor 
Onk•nite Hukuıı: FakilU...!nin bi... 

rlnci smıünda bulunan iki geuç tah· 
siılerınl devem ctUrebilır.Cıık üzere öğ
leden sonralan lç!u iş arrur.:1ktadır
lar. Eski yazıyı d::ı. okuyahilrnektedir
ler, Kendilerine vazife vern:ek isti.. 
yn muhterem iş sahlpler.nl~ Son Tel
graf Halk Sülımwıda •Halil Koca· 
man> a yazın.alacı rica olunur. 

GELEN MEKTUPLAR: A. B. ca. 
lata ve Be.vazıttan ,·enlmia ikl m.ok
tu.bımw: vat<!Jr. Gelip almaıın rica 
olwıur. 

NOT: Hallı; Sütununa gönderilen 
tş verme, iş arıı.ına \'OSalr meıduplar 
PllBASIZ, ne~..!_unur, 

Nuranın ıözlcrl birdenbire derin 
bll' iç acwyle karardı: 

- Selim! ... 
Bu tek l:eUme onun dudaklannm 

arasından bir feryat b.ıllnde çıkmış• 
tı. Reıa.ı blrıız kend'ne ııollr gilıi ol· 
da; 

- E\'ct Nuran H•nlm ... Sizinle Se. 
liln i'ln görüşmek istiyorum... Za. 
v:ılh. genç tok rr.utb.rip ... Hasta ... 

- lia:.ta mı'! ... Olı ne mut.his Ya• 
rabb~: Ne mUthlş! ... Su~:tuz!. .. Ha
yır, lw)'U' aöylcyin=zı. .. Cok mu re. 
nal 

Tahmi.nlnlıdcn !aıla ... 
:Nuran elleriyle ,.Uzilnil kapaınıştı: 

lll:esllt kCUmelerle konu~u3ordu: 
- Onun blltUn felaketlerine sebep 

olan benim! ... Kcr.diruden ncfı•t e. 
diyorum!. .• 
Reşat samlnıl bir it!mfla Cil\'UP 

verdi: 
- Yalnız siz deıjil.. Onun biltU.. 

fe!Akel!erlnl hazırlıyan asıl benim!. .. 
Ne !et'! bir azap !~·inde olduı:rumu ta. 
san'Uı· eder:ıezslrb... Ah o gecel ... 

Nuran boluk bir hıç-lc:ırıkla Re;;a. 
d1n sözünü kest!: 1 

- SL4sunuz P.c~at Bey! Bana o 
kcrkar.ç g\An:eri hdhrlalınayın:.z! Ben 
o temiz ve iyi ruhlu &ence neler yap.- ! 
tımT ... Ntlnl... Her dakiltıı... Her 
!anlye cilrmfrmün aı'ttrlığı altında e- J 
&!IQ'orum ... Hlslerim'n korbnç ınah-

Hal ıcıoğ ı u ı &'=!::;=j;;::iii 
sahil yolu 

1 "' l MAHKEMELE~DEl UÜSE~~n;:EHÇETJ 
"Tabibin olsa da kizbi, mari· 

• 
zın sıhhatin söyler. ,, 

Aman dokton:uğum.. İyi ki ı·aııt -
!adını •.• 

- C&nlnl, şin1dl !'!ırası mı? Bura .. 
da da mt~ 

- Ah dı.>ktor! Bilmlyorbı.tnuz. Yi.I• 
rüyemiyonıın .. TJkanıyon1m. Dızle: .. 
nm kesiliyor.. Başım dönüyor.. Göz
ler.im karnnyôr •.. 

- Geçmiş olsun .. Şi.ındJ ltlm çok .• 
&ara konuşun.ız ... 

- Ak doktorcuitum .. Ben do zatu 
size ııelecekıiın, Tall!m vınnıı.. İyi 
ol:>c"lt haslanın doktoru ayağına ıe
llrn:.iıı. 

- Maoleııef, lıtç talihin yokmııt.. 
Ben burll,.Y• doktor diye değü, şahit 
dlyo geldim. Doktor!uk, kabl<>ede 
laıldı. 

- C:ınım ..Cen1im .. Buraya, dok -
torlutun1rzdcin, vicdnnmızdan tecet"rQt 
ederek gelmediniz ya ... 

Biraz dahıı, dııha alçak •esle ko • 
nuştular. Nlha7et, doktor, 

- Bir ıe.vin yok canım.. Turp gi
bi:s.in.. ııa,a:lah beudea saglnmsuı~ 
dedi ve ctızrlanını çıkarıp hrı.st~s:na 
bir miktar para veı·dl. Halbuki ben, 
bunun aksin~ bekliyordum. Hastanın 
doktorl raru \'~rmcsl lcnbetmez mfy .. 
dl' 

Do~ctorun ş;;hJt olduğ::ı d:ıv:;yı me
rak etw.Jştmt. D~httor IT'.nhkemt:ye gir
di. Bır ha:.ta bakıcının yaptığı iğne ~ 
den ko'·.t kangren olan blr!si taz.ırdnat. 

dava ediyordu. Doktor da şa!ı;t ola • 
rak gö!';tcrilmlşti. Mahkemeden çık -
tını. Doktoran hastası, blr pencere
nin kenal·tna yruılanmış, birisine an
latl)'ordu: 

- Allah kimse.ve dert veTlp der -
m!Ul c:ratınasm.. Zor şey Ve$eklm 
Kanuni Süleyman, ne gii?el söylemi;;: 

<Alem içre mutaber bir nKlle yo.k 
devlet ıtibl> 

•Olmaya devı.t c!baııda bir ııefe.t 
aıhhat gibi> 

Dok.tor da, bflılli kandırınabıa uğra .. 
şıyor. <Bir eyin yokt• diyor. Dl7or 
a.ımna.. in.san derdlı\i, llle1iıni bilrnft 
m.l? Be. !enqın1 ar.14:tm, 

Zira P"Ja merhum, 
<Tabibin olı>a da kiıbi marizin •ıh• 

hotln si)Tlen 
Diyor, İşte bJzlm doktor da öyl• .. 

Sıhhlllln l<adrlnı •ncak. hasta bilir. 
Ben bir de <lbilr doktora. gideyim ba
u.vım. o ne .ıı;,ecek? 

Ha>ta y!lrüyilp gl.tıııcten •onra, tro
ntJttuğu adaına, 

- Zavalh, dedim. Pek hasta galı"ba. 
~ H07ırl dcdL Hir şc,ırclği yoktur, 

Doktorl~tdan. para alır, 

- 11111 
Benim hayretimi ba.luılanmdan an

lamı01.t. Devam etti: 
- Her <lok.tora bir defa baı \'11"" 

t'Ur. "Faldri.uı, hasbyın1' der. Öyle 
diller döker ki, doktor vız:te ulma
dan mua}tCoe eder. Son.rıı da, ynz • 
cltih i1!\<'ı atacak '<udrettc olmadtğuıl 
IÖJ'ltt, Yine 01le söıler sö.vl<>r ki, doler 
tor, i.;ılreı. ıL1ı; bit·aı: gıda blraz da 

çolu~una çocuğu..-ıa na.laka parası ve,... 
nlt"go kmd!nı adeta mecbur adde .. 
der \"C por:t ver!r. Yumu,;;nk bulduğu 
dok.tor11 d!ı Muqallat olur İkide bir de 
gider gelir Hakikaten, şu dil, -.~
h'.ır Sinoplu hfücl.uı Ewp'un hikAyc ... 
•l gibi, en ıy! \'e on kölü şey ..• İşte 
onu, kullamnosr.nı b!l.ı:nek lazım . .• 
~wu, h.ay:-etler içinde kaldım! 

!>em-ek şu adam öyle bir \r.Ar yolu bul
mu.ıtu kl.., D~Une düşü.ne adamdan 
oynldım .. Adliye bina•ınl trc:wttim. 
Hitlii <la duf(lbilyo~un>: Hayreti 

Yeniden müteaddit muhte
kirler Adliyeye teslim edildi 
Asliye 2 nci Ceza Mahkemesi n1uhtelif muh· 
tekirler hakkında mahkumiyet karan verdi 

Dlin Asiye 2 inci Ceza Mah • 
ıkeme3i muhtelif ilıt!.kar vak'alıı. 
nna bakmıştır. Bunaııdan Cer • 
rahp:ıııa<la ba.lck'al PandeU 30 ıı .. 
ra para cezasma ve 7 gün dük • 
kanının kapatılmasına, Divan • 
)'()hmd:ı kömürcü Fikret 50 lir:ı 
para cezasına ve 14 gün dükkll.. 
nırun kapa tıımasına, Bey kozda 
kasap Hüseyin et, Alcmdaroa 
bakal Ali beyaz peynir, Samat. 
yada İsmail k.öıciir wrgunuıı<la.n 
25 or lira pa.ra ceza:sın:ı ve dük.. 
kaııla.rım 7 şer gün açmaınıya, 

ÇaTŞıkapı.da Sepetçi handıa Ka. 
rabet ve İzak bakır çivi vuTguı • 
mmdan 20 şer liTa para cezasına 
mahkum f:<lilmcşlerdir. 

Bunlardan b~ka çeki.sini 625 
kuruşa. sıatan odunoolardan Tak.. 
aim Sıraser.·!lertlc Mihal, Par • 
:makkaoıda Eleni ve Niko, telşeh. 
riycyı y · GJ:k fiatle satan Kuz • 
gunctıkta iskele caddesinde Do • 
dorl ve zinciri-eme lastik sat1Ş1 
yapan Gala!ada Mahmudiye cad.. 
des;nde Abdullah da Adliyeye 
verilmişlerd?r. 

Fındık kabuklarına el kondu 
Fındı.k fabrikalarında mevcut 

olan ve badema kırılacak buLu • 
nan frndtk kabuklarma el kon. 

ıı. tur. Bu kabukların yii:ııde yet. 1 
miş he~ı 13.'le<üyııcc karneler mu. 
i-.abilmde mahrukat olara.k hakta ı 
eatılaca.ktır. (Trabzon) 

" 

Kasımpaşadan itiba
ren asfalta çevrile· 
cek. Mezbaha yolu 12 
kilometre kısalacak 

Mezbaha nakliyatını Hal~ sa
hilindrn !-emin eden İ!l'lanbul • 
Karaağaç yolumın Kruwnp:ı~a ilı: 
Halıcıoğlu arasındaki ~ ve 
dar kı'B!mrun asfalta tahvil .olun.. 
mast Beledıyecc kararlaştırıl • 
mLıtır. Bu hususta bir proje ha.. 
zırlanınakfadtr. Tahvil faaHye • 
tine haziranda başlanılacaldl!'. 
Makadıım şose ve 1rctuarlart 

y-eni yapılmış olan bu :ıahil yolu 
saycs'nde Şişli • Abiıdeıl:ılirrryet 
tarikile çok do4.,an ,.e meyilti 
olan Me?.h&ha • İı.1anbul )"Olu 

!2 •kilometre !rnalWmış buluDa
eaktıı-. 

Orta mektep ve lise bitirme 
imtihanlarında muvallak ola

mıyanlara birer oeaika 
c>erilei' elr 

Maarif Voekıikli; devlet Ol'la 
okul 'c Ese bitirme ı.mt!h:ınl:ı. • 
rmdn muvaffak olamayıp da 
d'pk>ma almak l.alokım kav(ıoc. • 
den talebelere birer belge .ver:!. 
m~sinı ve bu belgel~rhı de üç 
nüsha olarak tar.zim ociiterek 
birisi talebeye d<gerleri okuldu 
ve tak.:be dosyasmda sakkmma • 
sma kurar vermiş ve nümune • 
lcrini ıneteplere göıı.dermL:;tir. 

K~çt)K BABEBLER 

ViLAYET v• BELEDiYE: * lhtlç Feneri vo Eyüp c:vorı.nda 
eıeı..tr.klerln geceleri sık sik ke:ill..mıe

sl hal<kındaki ~ilt<iyetlerin tQUd
kice geçilmi~~r. 

+ Bir çuvııl undan kıl; ekmek 
çıl:arıl. .• c~ ıı haklt •. nda yapıla.u ttt
rübede narlun it!chr!Lı:esine irnki.n 
ol:,.cdıto an!ı;şılmııtır. Diğer taraf. 
tan fırınla?"ti& ke~dlcn hamurlc da 
mu2yene edllecektir. 

TiCARET V• SANAYi: 
* Dün bir oltın 2710 kuruştan blr 

ı:ram J.:ül~e altın 379 lruruıılan mua
mele görmll\Ulr. 

+ Ec• tUtün nlya»sı bu 1711> ış 
lr.<ieo ı.ıçılacaltttt'. * Derllııden ~mlıe r;elmlt o
laı4 Alıııan tiC.'.lrct ıirronlar miJ.mesall.. . 
!er: Aaks•.,Y• g:!rrl;'lcrdiı·. 

MVTEFERRIK: 
+ ı\!tls.arey~t ba~lı. Orentik !ı;Oyibı
~ Cnzl ve Mehmet Lslmlerinde iki 
nı·luıcüıı Kızı.lcalıanıa.ın pazarına lUl)"'
vao alınıya gitn:Jı,ler Akdoi!an lı:il· 
ı üııde geceleınlşlerdir. Geco \·aktt 
SL..bilh3 \tad;.•.l' l:ıul'.<l: r Oynryan İk1 ar
kadaştan Gazi, l\I.:.-hu:edin kıtıc LJ.rae.t
nı yutınuş, !ttehmet te 12 yerinden 
lııçıı.klıyarak :ırirnd"~ı:ıı üldünnilr 
tt.r. * Ko:ıy!!da oıı beş yıldır gurill
mem\, •oğultlar b»l:.ııu,lır. Hararet 
r.f·rın altında yirmi bq dereceye 
düşmOştilr, 

Talebe kooperatillerinde 
yerli yemifler ~tılacak 

Lc-yll, meccani, ilk, otta ınek.. 
mplerle liselerdeki talebe koo • 
peratiflerinde yerli yemişlerin 
ve bilhassa incır ve üzümlerin 

stıhna.sı Marif V eıkaletinden bil. 
dirilmi:;tir, Bu hususta talebe • 

lere teşviki mahiyette kon~a.. 
lar da yapılacaktır. EDEBi ROMAN No. 10 ---

Yeni bir tütün iflem• 
atölyesi açılıyor 

Trabzon 5 (HU1Susi) - İn.hisar. 
lar idaresi şehrimizde bir •tütün 
i.şlc.m~ atölyesi• açınağı .karar. 
Jaştımu.ştır. Bu11ada; şimdilik 

tecrübe mahiyetmed olmak ü • 
zere el',i işçi çalıştırılacak ve yıl. 
da elli bin kio tü t!ln de ıı!k ha • 
l!ne getiril€Cehtir. Atölye bu 
hafta içerisiıııde açılarak faali • 
yete geçecektir. 

oerı lçlrule bunalarak: h""ap \'ermedi• 
ğim lılr gere yok ... 

Il6f;.at, onun titriyen narln vü~dil• 
ne hayranlkia bakıyordu, Y3klaşmak. 
ı...eııı etmek, den ortaıtlığının s:ııni• 
miyati.ni yu..k.Lıldaıı duyınak Jç;n yanı· 
yoııJu. Kendine .ıid'Jk.al h~tim olaralc 
mırtldandı: 

- Kenritni-zi seb:?psJz yere üzüyor• 
swıuz ... Eğer istcr . .;~niz derhnl keder• 
lerlnize nihayet verebllirı:.iniz ... 

Nuran c!lcrL-ıl )'ilti.i.nden çek~U ..• 
Bulanık gözleı:ilıi <.ı.~h~otlc nçtı: 

- O ~ı-cn.ç oyU!liurı tckrar4ıtı~aını 
t.~v~:y(' ed 1yorsLı;1uz öyle ın1? ... Ben 
hepslr.f oynadım ... Onunla karşılr.ş
tu'1nuz hep uyundan ibaret kaldı, 
dr::un, komedi, facia ... llcpsinl hepsini 
oynadım ..• 

- Fakat ... Şimdi asıl hül'i1etinlzle 
onun karşısına. ç-ılU!ıu:! ... 

Re~adu-ı boğuk seri st: .:>~u. 

Nuran şiddeUc sarsıldı: 
- H~ngl yUzle orıcn k1trşıS!Jl.3. Çt• 

kayım?!... Mücrim ve cani yfuiimle 
m.i?l. Ben kendi kendi.ne lak.makta.o. 
korlnıyorum ... 

- Crınln!i'!: ... Niçi.1?~ ... 
- Biımlyorsuruz.'I Blinlı~·o:-su1.11ı 

öyle m. ': Annesinin bcnin1 son oyunu• 
mun !ac!ns!na kurbQn olduğunu bil· 
miyo~uııu.z demek!! ... Ben n~lcr ynp• 
\IJll b!lsenl.ı: ... O bil' daha beni görınl-

(Devaını Var) 

Çıldıran Kadın 
Ya.~n: ETEM iZZET BENiCE 

- A.ltlan Mualla, İkimiz de ya.. 
narız. Ayaklarım öpeyi.:n. Bir 
dalıa tö\·lıc. Hışırtıyı duyuyor.>un 
ya geliyor. 

- Hayır .. oJıınaz. Öbür sefer dtı 
tövbe ettiııdi! 

- Bu sefer vallahi!. 
- O halde peki ... 
Mualla, k3)lotı U$Ul us.ul yü • 

rüdü. NccdcLn dediği gibi ağaç. 

lar arasıaa karıştı. Necdet de o. 
ralıırcla, bir aşağı bir yukarı ken. 
di kendine yürümeğe bc;;lud.ı. 
Akiınca pa:;a ı:<lir.ce; yalnrz ol. 
d:uğunu, yüı·üdüğüııü ıshk çal • 
dığını ve hafiften Şarkı . okudu. 
ğunu söyliyccclc. 

Bir ikı dakika daha geçti. He.. 
men birkaç adım öwdeu yaprak. 
!ar daha hı.şırda:lı; ayaık sesi kk
rnr duyul Ju. N ccdctte de renk 
morardı. Kalbi çarpmağa, nefosi 
tıkanma~ıı., dili tutu>nııya baş • 
!adı. Ya şi~i '[':till bütün bun. 
Janrı yaptıklaruıı seyretmiş, göz
lcrile görmüşdc, bilhassa sada • 
kat vad;nden sonra hali neye va. 
Tacaktı? 

Tam bunları düşünürken göz. 
len karşı d;fne ~ğaçlarma taıul. 
dı. defn elı:rin dibinde koyu, ka. 
!'anlıkt:ın rengi belli.siz, parlak 
ve keskin hir çift gözün dikkııt. 
le !tcndisine ba.lctığını gördü. Sen. 
dcledi, ham-en yiizünü çevirdi, 
denizi st:yrı:-tm~ğc, ş1m·di her se .. 
~·m bittigin.!, pa;ı<WJn her şeyi ğ&. 
düğünü, n<ı yaptığını, bu iıkinci 

bedireden nasıl kttt't.ul!abileceğini 
dü<ür.mcğe baş\~dı. 

N c de gurip h ,ıyu ,-ar: Sıkışık 
bir vaziyette kalCı mı hemen bü. 
tiln kusurl~rı M1:alliıya )'ül<le • 
Lyor, kendi <kabaha\kr'ni, tasa\. 
lutlarını, b<ıceriksiz\'k ve dikkat. 
sizli:kkrini hiç hesaba katmıoyr .. 
du· 

Defııoler arasından hılırlı yi. 
ne h-optu, ayak ı;csl 41ha ~ gü. 
ri.iltiilü gelir gibi Oldu. O anda 
öyle idı 'ki, ona -en hafif bir pı.. 
tırtlı <:n bü~iik b'.r gürültü, en ha. 
fü bit· cs:ııti ku;-vclli bir kasır. 
ga, .deı;:U:ci.3'i cıı hafif bir ş:nltı 
tufan, cıı hafif biı· hı.şatı bir fır. 
taca g:bi gdiycr.:a. Ne h4ırtının 
koptugtı, ne .:ıyak .sc .. ?n:n yak,n. 
lıı~Lğı ,.., daha siir'aU.cr,dJğf ye. 
re ba;;ını çcviT('tniyor, olduğu 
yerM: put gibi dı.ruyo , gözler!. 
ııi kaıışı sahilden h'ç uyınnıyor. 
du! Sanki zıhnini.n '.çi boı;almış, 
artı hiç bir şey <lü~ilnrr.'Üyor, mü.. 
ıe,·e>kkil, t:ı:mamile •muk.~ddera • 
ta tabi. başına g<'loeceği bek'liyor. 
du. Ayak sesi d"ha çok yaı.'t!n • 
laşlı. Du ııes de tuhaftı.: 

- Pıtır .. Pıtır ... 

Acaba paşa g<'l.diğm.i d\lıYIU' • 
mamak için ayaklarının UC'llna 

ba:;ıyor, çabuk çabuk mu yürü • 
yordu?. Ayak sesi yak! tı, yak. 
lnştı, Neccktin bnldırına bin?ey 
dokur.du. Acaba bu paşanın el. 
leri mlydi? Beyninde sa.-r.yeli gi. 

(Qevıını varı 

Uzak dop'da 
Amerika ve .Japonya 
Yaaanı Ahmet Şiiloii E.5MER 

Amerika ile Japonya arasıntiakl 
SÖ'ı \'e yazı kavgası öyle lıir hadde 
varmıştır ki bıı iki de,let müna• 
sebetlerinia nasıl devana edebil
diğine saşmıınak elden ıelıııd· 
Öne& Vıışlnı:ton gjirii~meleri ve 
sonra da iki de.-let arasında alrn•P 
verilen notalar anlatmaktadır ki 
.Japonyannı Amerika ile anıoşa· 
bilmesi §llyle dur"ın• görii~mcl<· 
re bir zeınin bulunınası bil~ ıl'liit°'"' 
kün değildir. Japon)·a, Va~ington· 
da kendi görü~ünii ilcrj siirdü. JO• 
pon lll\Ş\'<>kiliuin ay.u meclisin
de bildirdiğine göre lm teklif İİÇ 
prensip'o dayanmakla idi: 

1 - Çin'de .Japon~·:ıyn lıar~ket 
scrbı:ı;tliği .-erilmesi, 

Z - İktısadl ablukanın k"ldırıl· 
ması, 

:ı - Ceauhl Pasiiik'e harp ate
şinin yayılm .. ınn m:mi olmak""· 
hanesile bu alanda Japonl:ıra b3• 

:zı iktısadl meııfaatler temin edil• 
mesi.. 

Amerika bu tckli(lcri kabul C• 

dememi•t:r. Yalnız Hlndiclninİ11 
boşaltıl,;,asına karşılık olı~k il'. 
zerr, ablukayı kaldırabilcccğlol 
bildirnılstir. Bu ablukanın Japon
yayı pek .,;yade taz) lk ettll!'iııe 
şüphe yoktur. .Japonva, ihracatı.
nın ve ltbalatmın çok bilyilk bit 
.kısnunı Amerika ve İugilterc Lıı• 
paratorluğile yapmakta idi. 

Gerçi Japon)'a, Amerika ile an
laşmak isti) or. Fakat herşeydcfl. 
evvel ve batla görlişmeler devaJll 
ederken, ablukanın kaldırılmaS"' 
nı istiyor. Ablukanın koldırılıll•sı 
için Amerika tarafından ileri sil· 
Tülca Hindlçininln terki şartıfll 
bugüukil .Japon hlikfunctl kolaf 
kolay kabul odemczdl. Kotı<JY~ 
lıiikiunclinin fnzlo yumu~ak 0 

duğtınn iddia ederek iktidara ~ 
çeıı bir kabine, sertliğini Bl" 
~ininin terki ile gö•termiye h•

1
t 

tarsa, hilkOnıetln akıbetini tehcl 
keye koymakla kalmaz, belki ' 
bir ayaklanmayı kışlnrtınıt o~'. 
Bu sebepledir ki .Japonya bil i' 
met! ablukanın kaldırdınası .~çef 
Amerika tarafından ileri ıiltııl 

1 
teklill kabul edemeınl~tır. ~tat' " 
kan Aınerib ile Japonya arat~ 
da heTbangi bir görüşme ve'/ ıı1' 
melı:tuplBJJJlanm deumına ıuıı 1, 
yoktu. Fakat görü~ınelerl ke511~ 
ye cesaret edemiyen .JaponY•• 
merikadan kendi göriişlerinln .. ~: 
zılı olarak bildirilmesini ı> l<'t 
miştlr. Balrikııtte bu ı:ürilŞ 1.,. 
Voşiugton görilşınelcrindo •'~• 
sılmış olmalı idt Fakat An>"r ~ 
• 1 t•• 
bunları bu defa da yazdı ~. a ışil 
bildirnıişUr. Amerikanın go~ 
Aınerikn dış politikasını )' • ·"' 

J" utV' dan taklp edeulcrce ma uıı1 
1 

ti 
Amerika zorla yapılan ilha1'

1
:1" 

taunuıyor. Mllletlerorosı aP ı:<
mazlıldannın barıt yoluyb bJ 
ni istiyor. .1 ı, 

Herhalde her iki taraf da ıı;.,, 
birinin hedef "e ıayel .. rinl 0 •0, 

dar İ)'l biliyor ki, göriljnıcl•~,, 
ve uotalaşnıalanna lüzunı ol ııtl 
dığı giiıi, herltanıP bir ııarr 01, 

hakkında biriblriııden sıınl ;~ı 
mulannn da ihtiyaç yoktur.:: e' 
lıu nazik durumun belir!Üll f' 
büyiik sual şudur: Acaba Jaı>":eıı 
ne zaman kesln olarak bptc 1~ı 
geçecektir? Durumun ağırlı~ tP• 
ve otnftaki belirtilero bakılıM, 
J"nponynnın derlınl harekete gtl
mcslno lılikmetmeınelı: eJdcn _,, 
mez, bununla beraber, .Yal""'~~·· 
ıım kar5ıla•tığı cephe o kad•f il" 
vetlidlr ki h~reketo ııume~ .,ıl• 
rarınt ıta~ıl .-erehil<'c~, ııer (J~ 
den daha bü~·Uk bir sual b• 1',, 
göderin önünde bctırmel•~ 

MiUterileri yolda bır1Jı~ 
bir foför ce:ı:alandır ~-

• . t•t 
. !'.'.azı ?t~büs şclö~lerln:n ;tl<l" 

z:n.m bıttı!ı, unakınc bnnU ,.,fı 
ı;rbi b.ı.hanelerle yolcu!J• 1 \#' 
;-o!<la indirdikleri ı;ıkôyet 0 rı~· 
mu,tur. Evvdki ı'(Ün de f0fi>f5ıf' 
d~t Ak'l<a\'anın i<iare•ind"lıi r.' C 
ııııınıaralı Ed:rn<kaın • Cih~~-ııe 
o0t-Obilsünün yolcul~rı 'falrlr,,~' 
tnraJnl.ınış ve bu rofö1' h:•IJ' ~l'' 
Belediyece rozai toıkiba!B il 
miştir. ,., 

ıl . -e 
Şehir suları için Bele ı> 

verilen aidat! tlfı • 
Şeh;r suları ic;ın hH yıl 

1
.,, \: 1 

<liyey~ verilen ,·nrd.' 3 •c ~· 
tlYJır. 1942 mait yılı bii'ç . ~ ~e 
malı için 7~00 Fra, Adlı 1' . f'.! • 
Tcrko,; için 16 bin 500 Jir'·1 ,rı1 
yüz Ura B,tlccl!y,·~-o :ı: 1~t '1· 

ve.rilecE'ktır, 



:========-~ı~--------------... ------4>-U< JAL ..... ~ıwıus~sw- • 
Ödilnç verme kanunu • j 
nun tatbiki için Türkiye · 
ile iıtitare edilmemiş -
japonya Amerka ile an• 

Milli BİRLiK 11 Ş A R K =ı 
Büyiik bir a~k .... 
Kendini feda " en 

S 1 N E M A S 1 N D A ~ir kadm kalbi.... 
Ölüme kadar e\·gt .. 

ı 

Etem İzzet Benice bu 1 

(liu yaz:aı.n nıcan1en n1ı .... u• •" 
Ajanın blılt~nlerinden alınmı,,lır) 

l14amadı, bir har~kete JI JI k •• •• c A [ 
ıteçilmeıi muhakkak ad. 1 ıvıOS OVQ Onun- enupfa - mevzuda mühim bir 

konferans verdi 
EBEDİYETE KADAR SEVl\IEK.-

T elh~ eden: lluammer Alalur 
dediliyor - Amerika J h b k 
bet milvonluk bir seferi 1 ue mu are e m an mu ave- Kars meb'usu ve garet.€mız 

ııabip ve B~uha.rriri B. Etem 
İzzet Benice tarafından dün ak. 
şam Eminönü Halkevinde rnühLm 
bir konferans verilmiştir. Hatip 
İ>ıı konferansında mitli birli.{;: 
veciz bir şeklide tarif ettikten 
sonra Ti.iıık milletİ'!lde asırlık 

fasılaları gerlde bırakan bütün • 
lük verme.nin 19 Mayı& 1919 da 
yan! Alatürkün Saıxıauna ayalı: 
b:ı:>ışı ile başladığını .ııöylem!i ve 
b!lfıbare Cumhuriyet reji.minin 
bülünlütünü !za.h ederek Tfırk 
milletınln; Milli Şefillln etra • 
fında tek bir kalıb ve vücut gibi 
toplandığını tebarüz ebti.rmlş şid
detle al.kışlanmışt:r. 

MAGDA SCHNEİDER 
V~mgtoNla cıkan Star ııazo. 

te:;i, Odü:.nç vırrne ı-.ç k'!raıam·a 

kanuoonun TürViy•ı hakkında 
:atbikine karar veıımeıdcn önce, 
Tüı·k 'hukiınwti ile istişare edil
miş olm<ıdı~ını ya.oını;,lır. 

kuvvet hazır\ıyormu,. a g n ı şiddette meli çetini eşli SEVMEK HAKKI 

JAPONLAR HAREKETE 
GEÇTİ Mİ? 

yaziy~tc kaıııı k.oyabiloerek w 
kendı kutdinc yetecek bir iaşe 
sistemi kuıımanın ça:relerl aran. 
malıdır.• 

Avııstrolyada M.::!burn'dan bil. 
dildirildiği= göre, JaP<ııı kıt'a • 
trının gen:.Ş mı.kyıısta ha:rcltete 
~<çtikeriııe da!r alınan bir ha • 
bl'r üzerir.t, A\•ustı•alya ha.rp ka. 
b;nesı der.h ve haYa kuvvetle • 
rine mühıın emirler \•crmişlir. 

AMERİKA MİHVERE KARŞI 
5 MİLYONLNK ORDU 
HAZIRLIYORl\1UŞ 

N't'l--yorlııtan b.lhlirilc4iin.e l:Ö • 
re, Şikago Tuibüıt gaı:e~. Reis 
Ruzveh tarafaı.da.ıı lliırblye Na. 
zırı Stlmson'a gön.derdiği bir 
mektubu n...-şı·C't.'Jliş.tir. 

Bu mektupta 194.3 teımnuoı;uo. 

.r.uu bu'inde Milwero karşı çı • 
karılacak olan 5 mil;."Onkık se • 
kri bir kuı:vel in hazırlaronası 

ıçin kab~cku pllııl«r'Tl vaoıl • 
ma:>ı t.akkmda alıilodarlara .saı. 
1ahiyet •·cr:i.n;cd: ~ıenrr..ştır. 

Ruzv'Cit'in Hitı<liçirıide·kl Japon 
kuvvetlerinin niç.n nrttırıidığı 
hakkında Tokyo h!lklıımetindPn 
liOrduğu suale, Jaıx>n hükı'.ımeti.. 
nin dün cevap verdi~i ani.aşıl • 
maktadır. Gden malumata r.aza.. 
ran, cevabın mah:ycti 
•Japon kıt'aları Fransa 

şudu·r: 

hükü. 
"'~ i ile yapı1..ın ıu1J.a.."jllla ınuci • 
bmce, Huıd· inidc Lulunmak • 
tadırJ.ar. Çinin, bıı [•'r;ıı:.ı;ız müs. 
temleJtesi ıçin bır tehdit teskil 
(,f.ınekte olması dolay,.ilc, Ja • 
ı>on kıt'a'larının ora<la bulunımas;ı 
~lremdir .• 

Japon ce\·abı menfi çıktığı tak. 
<lkde, V&~'ngton<l~kı. mürnke • 
1·elerin kesılece~i ve hatta Amc. 
rikarıın Japcı>ya ile siyasi mii • 
n«sebetlerini kEseceği dün bil • 
dirilmf<ti. Va~ingtoıxlaki resmi 
%nahfiller kabul edilmez ıınahi • 
Y<'l~e bir cevap alaesklannı ev • 
\'elden Jır--saplam:şla.rdır. 

. Rilw<'lt, Je.ponyanın Hln<ilçi. 
nıye dair olan sualine verdiği ee.. 
\·abı t,•tk:Jı: etm .• tir. Ne karar 
Verildiği henüz malüm ck-ı'\i!di.r 

Biılün Uza.kı;ork m<ımlchtlc • 
r;nüe bir kayna·~ma vardır. Ja • 
P<mlar Male-.!yayı terke devmn 
<-diyorlar. Dün 24 iş r,.damı Ja • 
t•onyaya hareket eh"r.~!crct:r. 

_MuhtC'lif Japon gaıUelcrlnin 
S:;.gapurdoJ-: nıulıablrlcrl de git. 
:tı><lcrdir. Yalnız A .hl gazC'te • 
s·r.ın muhabir! kalmıştır. 
. n;ııer tarart~n. $iyr.mda.ki tn. 

gılız clçlliği, İı:g'Hz tebaası ile 
lin:!i!cri bu memlek( ti terket • 
:ın.::gc davet cdll:nf.'lr. 
Japorı Ua!'iclye Nazırı Togo u. 

:~kşıırlt ıi.ktısat .k.onfcr:>ıı:sında 
0Ylediğ! blr nutukta demı~tfr ki: 
. •Siyasi vaziyetin son inkişafı 
\ahım bir şekil almıştı.r. Uzak • 
~ark, tarihınm en büyiık buhra 
~111 geçir.mcktcıellr. Beynclmileİ 

Harp vaziyeti 
ı (l ine! Sahlteden Devam) 

1~ beraber :lloskovanın top atrslne 3 • 

\· dıfln4 1 Alman ordusunun .:.tosko
\ a~·a bu 1'"...a:l:.r so.-.ul<lı i:Ll..'la ıhtiıruıl 
tl. ~ıfle:nez. Alınanl::ır Serpıı.~f'a hc
t u,. \ crarnıun:şlard.ır. ı~cık:ıl Şimal 
b "1aha nLbetle bu bJlgede daha C•· 

Ut;: :lerJ.ediklt-ri ~nlaşıhyor, 
'l'ohmln ettlğlnılz veçlılle, Sovyet 

lnerkez orth..is;,t yalnız b3jL"l:l. bu ta· j 
~t'.1.uzıan durd.uı·amıya.cak kadar za-
r ıf ve yorgun dii$rr.i.ı~h.Lr. E~er Ma
~~l Tlmo,-enko Şlmal ceuıı.hında 
~ •nı Orel - Voroncç bülgcsinde 
t;ruıma yctl;emez:;e Alınan ordu.su 
g· ~ko, ayt.ı. ilerleınckt& ve ihataya 
ırf •. ınekte cie\-am edecc.l:tlı·. 

h Cenupta, Mareıaı Tlır.oçenko t.ıar. 
cı::ıa devam edlyor. Voro0llofgrad. 
1t 1

1 Cenuba do~ru taartuz eden bir 
"i ot, StaHno Dogusunı kadar ilerlemJ.a 
-~ buradakl bir maden şehrln1 geri 

"'·>Ut. Fok:ıt Tagunrog hiı~ Al· 
~nlıu-ın cUtidedi,·. So\•yct ku\\'elleri 

0 
Jrada bir i!cdik açmıya mu\·ı.f!ak 

t~UO!ardır. Tagıınrog ıoehrlnl oımala. 
da muhtomeldlr, 
1•'>tıanl:lr, bu Ro•tof rlcııtini ört

~t. içtn yeni . bir bamız p!Aııı ha. 
\e ı~orl .. r. İhUn..:~ :11arcşal Ti.ıno
tıat'.kc'nun il4-'rHycn c.~t-ıııJp ka.uadı· 
~:ı Simalden bir mukı:ıl>U taarruz 7a. 
il) Cakıar ve ?><lkoloy~rte Y•p\ıl<ll.rı 
;ncv.rayı takrar edeccklerdlr, 

b llu sırada, se,·kukey~ bakımdan 
~ile mülıi<n \'<Uiyetıe~ cloı;urınım 
l"ı.tbhtcrı:el olan vaziyet, Moskuva Ce
llı·• Utıda yani Sovyet mcrke< ordu. 
~- e Sıı<yet C.-nup ord"'1u ar:ı.:.ında. 
~ııı; Bu böl8>de. i!d Suvyet ordusu· 
~ teması ve 1rtıbat1 günden gOne 
q;:tt:ımaktndır. A!C1an oı·dusu nere. 

71\! l<lal!ın'a doı!ru yı:ıyıln~ak: ve 
Q ~ demlryulumı do kesecekl!r. Bun· 
~rı sonra Moskova müdafaası çok 
~ ... ~1tl 1 yaı.ak ve ~Iareşal TimQçcnko 
~· 1 tıııu d:ı .Şfmal cenahından bir kt.ıı.. 
'ıı.ı lh-:,.ya maruz kııl:ıcaktır. Yani C'"
~ııı. To.gon,og'a d~ı;ru ilcrllyen Ma
lit- 1 Tınıot<:nko .... imal cenahınd:ı be.. 
he"rı bu tehlikeyi henı kendi ctpbe•I 
t ::ı •Lına ve hem de Moskot·a milda· 
'ltr.·ı hesabına dfu>ilnn1ek ve tedbir 

tJ'ak zonındadır. Bu tedbir d-e h~ 
tı;," bir ınukabll taarruzdan ibaret. 

( L!bya Cepbestnde: 

Ruzı:clt'in k.it'.bi İrli, gazete • 
c!lorin i.zaJıaıt l"S.teın .. ~i üzerine, 
bu mütubu.n doğruluğunu ne 
teyit, ne tekzip etmiştir. 
Yalnız Harbiye N:uı.rı Stimson, 

Anupaya sevkedilccek oları s~ • 
fE:ri blr kuwetın gizLee t~k.i 
li.ne dair sözde gizli olan bir 
pl.lnın n-e~re:<i•i Lmesini c:tl'W-üst ol. 
mıyan \'E- \'atanperverliğe yaık.ış. 

mıyan bir hareket -<ılııırak tav • 
SÜ Cbmi.şli.r. 

PETEN • GÖRİNG ANLAŞMASI 
Rüytc.rin Alman hududunda. 

ki rouhabirin-e göre, Petcn • Gö. 
ring anlaşmasının esaslııın şun. 
lard.r: 

1 - Fransız şimal ve batı Af. 
ı·ikası ayrı i)ti bölge ~el.akıki edi. 
lec-<0ktir. 

2 - Libya seferi dolayısile, 
Almanya, Frarı>ız filoouna ihti • 
yaç hasıl ol"llatlan, şi.mall Afri • 
kadaki bü1ün hava ve deniz üs. 
leı-ini alacaktır. 

3 - Batı Afrika.daki louvvet • 
fore Alman harp malzrunesi ve. 
ı·ik'Cek ve- belki <le ayni zaman. 
da gizli Alman ı.ı;kcr! yardı.mı 
yııı p ıl acaıkt ı.r. 

4 - Dir miktar Fransız lıaııp 
esil'i iade olunaca:k ve işgal mas. 
rafları da bir nüMar indlrile • 
cekti.r. 
PARİSDE BİR SUİKAST DAHA 

Paristen Vişiyc bildirildiğine 
göre, dün sabah altıncı bek-diye 
dairesinde bısiklctli bir adam, bir 
Alman binbaşı.sına ikl el ateş <et. 
ın4, binbaşı ağzından ağır şu • 

rette yaraLamnıştı.r .• Mütecaviz 
kaçınağa muvaffak olmuştur, 

Alman tebliği 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

Lcningrad'da bir mühimmat de. 
posu tahrip edilınistir. 

Hangö'nün tnİıliyesi sırasında 
birçok Sovyet geıuilerl mayin 
barajlarına çnrp.ınışlardır. 

Slalino Rus nakliye geırı.isl, dün 
de bildirildiği glbi, Alınanlar ta. 
rafından zaptedilıniştir. İki Sov· 
yet geınl!ile iki Rus hil~uınbotu 
batırılmıştır, 

Alınan hava kuvvetleri, l\tosko.. 
n bülgesinde düşman hatlarına 
ikütle tc~ekküllerl h•lindc taar. 
ruzlor yapınış, insan ve mafae
mcce Sovyellero ağır zayiat ver. 
dinniştir. 

Basma satışı 
( 1 ine! Sahifeden Devam) 

5 metre basma \·eyn pazen. pijama .. 
!ık, v<ya gilm!eltlik, 7 çileye kadar 
7iln, 6 metre Amerikan. 

3,5 - 15 rn-etrf'ye ktı:dar pati.soka ve
ya 5.ınetrc pstist, 5 metre lpJiğl boya .. 
lı diğer m~nısucat eşyasını almak hak .. 
kını ihti;~a etn-:ekteıUr. 

Bundan sonra, ~k yakında me.aı 
&ahlbi dt.ıl ve yetimlerle malülleriı;ı 
ve emekHleı-ln rr.naş ci.izdanı esas tu .. 
li>larak tcı'Zlata başlaııaclllctır. Diğer 
halka dn, mahollo milıntıs.ı.lletinln ve
ret"ejt vc:;ikalara göro te\"l.iat yapıla. 
cak.t1r. 

Rakı 'işesile .. 
Galat:ıda Yaı;kapan:nda oturan 

Hasan isminde biri &yoğlunda 
Papağan birahanesine gitmiş ve 
Halil isminde diger blr müşteri 
ile kavga etmiştir. Halil kafası. 
na rakı şişesi. atmış, yakalanmış· 
tır. 

yeUno C!rr.,f;!ir. Fakat İngiliılorin bu 
se!crdcn v~z~c\'ınelcri ~rtık <:klcnc
meı:. CC"pl>cye \'C Slrte körtezindc bu. 
lu:ı.ın ınotôrIJ kota yen! jcu\'vc tler 
set·kctm~lcrf, ycnı bir pl!ln kurclu!da
rını göstC'rıncktedir, Bu planın c-;ası. 
belk! de ~tih\•er ordusunu nihayet 
Derı~c - Blrıgazi arasında sıkı.ş~ır1p 
imha etmektir. 

Lor..dra 6 (A.A.) - 13.B.C.: 
Moslaıva keosirnınde vaziyet hala 
ciddidır . .Ahnanlar her ne paha.. 
~ma olursa o!osun Moolrovayı zap. 
tetmcık i~in merkezde muazzam 
ı.mk, top ve asker kitı-eleri yığ. 
maktadıı;lar. Almanların en •belli 
başlı tazy'1ı:l me<rkezde yapıl • 
ımaktadll'. 

Garpte.n Mo.<ıkovaya giden şo. 
se üzerinde mısli göıilLınemiş 
şiddett.e bir top911 ımUıharebes.i ol. 
maktadır. 

Rus kıtaatı bazı koolımlerde ge.. 
ri çekiLınişlorse de diğC'l' kesim • 
!erde mırvaff.ıtk; vetli taarruzlar. 
da i:>ulunmaktaıd;r, ----
Pariste üç geni 
suikast daha I 

l.ondı·a, G (A.A.) - B. B. C, Alı· 
nan şlddeW karşilık tedi>lrlcrine rat
men dün Pari.ste Uç )'eni suikast da
ha yapılmış, bir Alman yuksek su
bayı tabanca ile t-erlı edi1m.1ş, bir 
mahallede Alman .:ı.sk.erlerlne kurJUn 
s.ıc:tımş, lıir balvarda da bomba pat.. 
lamıı;tır, 

Volokolamsk'da 
Alman zayiatı 

Londra, 61 (A.A.) - So\'yet rad. 
)'Osuna göre, Almanlar l\Josko••a.. 
nm şimal doğusuna 120 kilometre 
mesafede Volokolamsk bölgesinin 
bir kesiminde sürckU şekilde de
vam eden 7 günlük savaşta 10.224 
ölü ve yaralı \•ermişlerdir. 

lhgiliz - lran anla
şamamazhğı 

Londra, G (A.A.) - Tlmes goıetes!, 
fngilh: - İran anla;,masının gecik
mckı. olnuısuıı es•fte karşılı:yor. 

Ttml'O bunun İngiltcrede bir lnld
sıtt'ı hayal seb•bl t>:cldl ettiğin! ve 
bu vazlyetin Oı·ta Şarkto Sovyetler 
h.rl.I). " .. ll .... yu.;.,.. ll•:ibnya pı-estijlne 

zarar \•crel>ileccJ:l;iı1i bellrtınektedir. 

Gazett\ ınüttefiklerln İrandan gcçcın 
hayati ehemmiyet! hafı muva•ala yol. 
!arını tehdit eden ı:ok yakın \ehli· 
keyJ belki !ırketmedtklcrlnl söylemek
tedlr. 

-.<l-

... Kuyblşet, 6 (A.A.) - M. Skors:-cy, 
Mo.>k~\-adaıı Kuybl.ıcf'e gelmt~tir. 

5 esr~rcı tutuldu 
Tophane Ciğerciler sokağında 

Sadık isminde birintn kahvesinde 
yatan Mehmet, İ-smail, Ali, Rahmi 
ve Hasan isminde beş kişi Hüsa. 
mettin isminde birinden esrar al
mışlar, içerken yakalanmışlardır. 
Hilsamettin de tutulmuştur. 

JAPONYA 
C1 inci Sahifeden D<wam) 

mucU.ince tevıdl ettiği beyanatta 
d1!niy-0r kl: 

Çin kıt'alıırı, son zamanda Fron. 
sız Hindiçinisile Çin arasındaki 
şimal hu.dudu bo)•tmıca faaliyet 
emareleri gösterdi.kk?rinduı. jh • 

tiyat tedbirleri almak gibi baş • 
tıca bir maksatla Japon kı": ,en, 
Fransız Hindiçiııisiniıı ş'anal kıs. 
ımınıin bir dereceye kadar takviye 
edilmi.şlerdiır. 

Bu tedbirin tabi! neticesi ola.. 
rak bu arazinin şimal kısmında 
bulıın&n kıt'alar, barzı hareket • 
ler yapmışlardır. Görülüyor ki,, 
bu hareketler h:ıkıkındaki haber.; 
!er, izam odıLıniştir. Şu ciheti de 
i.lave efımek icabeder ki, 1 apon 
hiikiımeti tar.afmdan F1rans11Z • 
Japon müşterek müdafaa proto. 
kolu hükümlerini bozacak hiçbir 
tedbir alınmış değildir. 
Vaşington 6 (A.A. )- Ame • 

ı·ika hükı'.ıınctin.n Japon el<;i6i 
tamfbndan M. Rı.ızvalt'e verilen 
izahatı, kabule illYan görüp gör. 
miyeceği hnüz bilinımiyor. 

jAl'ON CSV ADI VAKİT 
K!\Z.'\.'IMı\X fçiNDİıt 

Londra, G (A.A.) - H'ndl Clnl
dekl jopon kıt.oları b3kkında Tokyo. 
r.un Dirle~ik J\nı""riknya ı;:önderdtği 
ccvap~.:ı.n bahjcde.n gaz~telcr, j:ıpon
yanm vakit knzanm..:ığa ı;al~tığı mü. 
taleasında bulunuyorlar. 

Daily Tolegı»ph dlyor ki: 
Japonya, ç;ıbuk cevap verJl. Fakat 

Amerlka noıas:nda zikredilen Mdl.
.se1etl yalanl:ı.mak suretiyle meseleyi 
te\·il etmek hı~yor. Genral Tojo, ce. 
\1ip \·cı·n1ekt!' sür'atli harekC't ederek 
nrüz;ık< r'""leri daha uzatınlk arzu e.. 
deD gibidir. 

Bu g:ızcte, milznkcreleria. yakında 
ıcesllecell"lni zannetmemekle beraber, 
ta~rruza karşı durac~k cephrnfn her 
ihtimali önlcme-ğe hazır bulunması ">ıı 1b:ra harekah, Mfll\'er orduaunım 

ıı,~1"lt mukavemet! ve nıukabil taa.r
~ ka~;:.;uıda sı.iıiınceme vui. 

Böylelikle yeni b!r mulı<.rebc bek· 
lenebiJir. Btı rr.tthnrebe ~üphcsiz Tob4 
rı.ı;c - ileydi Rfro- Birelıobl bölge
•lnde baı:ı7~cııktır 

• icap edecek derecede fazla gerginli· 
itin ~e\'cudlsct!ndcn b;:.~ısc~-nckto.. 

~1r .. 

Londra; i (A.A.) - oB.8.C.>I 
Ruslar şark cephesinde, lıirçok 
kesimlerde taarruzlanla bulun. 
muşlar, Roatof bölcesiDde ZOO den 
fa.da köy ceri almıtfardır. Ce
nııp cephesin4e Almaa ric'ati de. 
't'Bm ediyor. Bostof'llll altml§ ki. 
lometre prbiade ve Taı:anroe el· 
varında Alınan tahkimatı yanL 
mıştır. Daha §İmalde Ruslar KaL 
pin nehri sahiline vırnuşlanl.ır. 
Mareşal Timoçenko, yeni bir 

taarruz hareketine girişerek Al· 
man ordulannı Staliooya doeru 
atmakta ve Alınan takviye kuv. 
vetlerlnin faaliyete gepnesiae 
mini olmıya çalışmaktadır. l\foa. 
ma(ib cenupta Alman mukave· 
meli gittikçe çeünleşınektcdlr, 

Stokholm'dc neşredilen bir ha. 
bere göre cenupta Rus taarruru.. 
Dun başladığından buırUae ka· 
dar Almanlar 23,000 ölil ve yaralı 
zayiat vermişlerdir. __ .....,. __ 
Libyada Mihver 
kuvvetleri Gam. 
botu geri aldılar 

Vişi, 6 (A.A.) - Libya cephe. 
sinde muharebeler yeniden bıışla. 
mıştı~. 

Son alınan blr habere göre 
Mih\'er kuvvetleri Ganıbnt'u ger 
ri almışlardır. 

Londra, 6 (A.A.) - Kobireden 
alınan en son babcrlcro göre Lib.. 
yada muharebe tekrar şiddetlen. 
miştir. Düşmana ağır darbeler İn· 
dirilmiştir. Elduda civarında Al. 
man ku\"Vetlcri üç hlieuında bu. 
lunınu•lardır. İlk iki hücum püs· 
kürtülınüş ise de ilçilncü hilcıuıt.. 
da Almanlar mm•afiak olmuşlar 
ve birkaç me\·ki işgal etmişlerdir. 
Sonradan buraları ırerl alınmış. 

Finlandiya istiklali 
C ı lncl Sahtf<den Devam) 

dı.ğıru söylem.işhr. Mareşal, 1939 
senesinde Finlandanın dilşı:nan 
karşı.1n<la yalnız bıulund.uğu.nu 
ve ordunun kahra.manlığı saye • 
s:nde o zaman, vatanı k-urtardı • 
ğını hatırlattıktan sorıra, bugün 
Firılaııdanın yalnız olmadığım, 
~nüca<leleye Alınanyanın ve mü. 
leaddit Avrııpa memleketleri • 
nin de iştirak ettikl:er!ni söyle • 
miştir. 

Basın Aile Suvarcsl 
Tilrk Basın Blrliği İstanbul Mınta.. 

kasının tertip ett:ğl y:!l:.k: ıuvare 
10 1.942 Cumartesı akıpmı TaJtsimde 
Şehir Gazinosu salonlarında verile. 
cekllr. 

Basın Azası çoğaldıi;ı ,.e yar dar 
olduğu 1ç1o bu ıe~-..e davcl.lilc.rın ga
yet rnr.hdut olacağı 2flluşılnıa.ktodtr . 

TAKSIM 

HALK 
GAZİNOSUNDA 

Ynkındo blr sUrpriz 
bekleyiniz. . . . . 

tır. Bu muhar.,.belerdo piyade kuv· ı--------.. 
vetleri has rolü oynomışlardır. z A F E R E t 

Birelgobi bölgesinde İtalyanlar 1ı~~mmmı11ııı 
şimali garbi istikanıetiııe sürül. ~ 

mü•lerdir. Halen buralarda bulu. ~ G ~ 
lun~n ltaJyun muka,.·eınet yuv•- 1 DO RU' • 
larırun teınizlenıneı;ine denm e. r~ CC:& ı ı ı ~ 
dilmektedir. ' ~ 

~ > 
+ va,tngton, 8 (A.A.) _ Milme.· Baştanbaşa Renkli r 

sillcr Meclls~ mUdıı!aa "" ödilnç ,.0 941 insanlanru iırpertcu ~ 
klra işleri lçln istenen B.244.000.0-00 Bütün lstanbul'u ~ 
luk muıızaır. tahısiss.t kanun proJestn.1 " 

/4 
ı 

Senatoya gönd~lşUr. Milli := Al[MDAR' 8 f ~ 
KEMAL BABA 1. ko·turan bu filmi wu"run" u·· •. ~ 

Tanınnuş halk. san'atk!rlarmıia.n '-:. ,.. ~ ~.-.. 

tuluat ve orta oyununun maruf s:.. 1 Bıış Mümt'ssili: f 
ması Kemaı Baba teessürle Hğrend'... i f 
lllıiıızo göre diln ıı·oco n!at ctmi§lir. ~ S P EN C E R T R A C Y , 

72 ya0ına yaklo;mış olan Kemal Ayrıca: ı 
naba bir yııct.ııberl nüzuı i>"lıet!n· D t C K F O R A N 'ın ;ı 
den hasta bulu.nu)·ordu, Geçen sonba. ~ ,, 
haı·da F.dfmede temsil vermlyc gittigl Harikalar sergiİZC§tl: ri 
zaman Cuınburlyet tiyatroswıa çıkar.. Ü ~ 
iten bnknbire bu derde yakalanmış, ALEV D NY ASI 
oklu:u yere yıkılıp lt.aln~tı. Arka· 
daşlan tnrufındnn hasta bir halde is.. •-~"'-!l!l~l!!.-'l.,.,l!!.-lll.""'ı:ıc:ıııı"'ı.ıı,.,ımı!':Cl~aıı:l!'Naıaıj' 
Uınbula ,getirilen .Kemo.l Baba o va... 
kfttenberı Galabda Kemeraltında ı _. M 
Serçe aokaıl>nda.!rl evinde ıohatsı: ve ,., armara: 
muztarlptl. 

Cc: ;'::-"" i bugün kııldı.rılacak ve ı 
lklnd a >:ıı.ıını müteakip Edlıııeka. 
pı ma~:,e ·esine deinolunacaklır. öm
rü.nü sat'al utruna ba~ı,.-an :ıa\·alh 

Kemal Babaya A!Wıtan lnaiifı~ dl· 1 

teriz. 

Garip bir İf 
(1 inci Sahifeden penm) 

sulardan blr \'arldat istifa olımama.. 
mı.şııa da her ihtimale karşı biltço ı.ıt. 
blk:ıtı bakınundan bu tinvan altında i 
bü.t(enln var;dat kl'>nıında bir nı<?d.de 
açılması zaruri gör!ilmü.s ve burq-a \ 
muhamınen varidat oelrak 4'1t lira 
konulmuı;lur.• dıeni!miltlr. 

REKOR FİLMLERl 

SPENCER 
TRACY 

nln dehiya yübeldlil 

SÖNMEYEN 
IŞIK 

Aynca: 

Filminde 

nıüess~ Yıldıa olıluiun• iabat 

Bugün aut 1 do temllitlı maU... 

otnırktedir. 

-------
DWıyalllll eıa küçük artisti 

BABY SANDY'nin 
M i C H A A U R & ile beraber yarattığı 

Bir Bebek Aranıyor~ 
~~ Filminde S O M E R Sineması 
~ Salonunu kahkaha ttıfanları ve neı'e dalgalarlle çınlatıyor. 
~ ilaveten: LA CONGA Musikili Revü filmi ,.c renkli 
~ 

MİCKEY MAUSE 
Bugiln saat l de tenzi!Ath matine. 

---•BU SALI AKŞAMI 

j-s ü MERi stNEMAsıNoA 
Edebiyatın ve sinemanın san'ata \·erebildiği en calibi dikkat 
eser m·~bur İngiliz ınubarri ri BERN ARD SHA W'ın eserin. 

den iktibas edilen nı Londrada piyesini o~ namış elan 
LESLİE IIOW ARD - WENDY DİLLER 
taraCından harikulade bir tarzda yaratılan 

Bir Kadın Yarattım 
( P Y G 1\1 A L t O N ) 

Şahe..erinlu ilk iracsi şerefine G .l\LA l'llÜSAMLRESİ 
Bu salı akşamı GALA iç in yerlerinizi evvelden arayınız. 

TAKSİM Sineması ~ 
. ~ 

~~ j Bugün Matinel6rden itibaren 
'~ Me,·slmın en muhlm ,.e MARJl'lARA STÜDYOSUNUN en son 
! filmlerinden biri ol~n. n:ilyo r.lar sarfile ,.e binlerce artistin 

~ 4lirakile )'arat•!; '1 

~ T0RKÇE SÖZLÜ 
~ 
! 

YE İL KORSANI 
AşK, "rı:üzeşt ve korsanlık !ilnıi. 

Kili 
j Erkek ,.e ka<lın korsanlar arası•.da amansız mücadelPlcri, 
ı öldürücü \'e yakıcı a k .ınaceralar:nı, akıllara hayret ve ka!b. ~ 

~ !ere heyecan \•erecek bir surette gih;teren harıka filmi. 
Ayrıca: Zeng:n i!ll\·('ler. 

·~~~~~~' Bugltn saat l de tenziliıth matine. 

1941 senesi Filıııleriıün ı>JRLANTASI. .. 
İSTANBUL SINJ::l\IAJ,ABIKL"'i ZAFER TACl 

Vaterlo Köprüsil 
fllro!nl hayc.t:nud:ı asla uı.ı.:tamıyacakoınız. 

Baş rollerde: RÜZGAR GİBl UEÇTİ.. filmi !le sonsuz b:r 
9öhret ka7an~n 

VİVİAN LEİGH n IlOBERT TAYl.OR 

--'.fURK OKUT;\IA Kurumu (Darüş~afaka menf:ı~tinc) _.-

FEVKALADE MÜSAMERE 
8 Blrincikanun Pazartesi günü akşamı saat 9 da 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
IAF iYE °''b'trli San'at-i<ar Bayan 

va arkadaşları l3r.-f:ndnn MUntehap parçalor. 
lstanbul Kon~n·atuarı rı;ualliıı.lcrkden EYUBt ALİ RIZA 

ve arkadaşları t~rJfından BÜYÜK FASIL 
Kıymetli San'atkJr N A Ş İT 6 Z C AN 

\'e ark· d~ları tarafından KOMEDİ 

Bütçe Eııc.:ümeul her yıl seksen bf.n 
lira masrafa karşı biç \'3ridat elde e
di!ememesini ve 1942 yth itin de 50 
bin be~ yüz lira aylık p~r:ısı ayrılma4 
suıı tenkit etmt,tir. Ileoaptakl gara- 1 

bet masraflardan kısmayı z:arurt kıl- 1 
dı~ından bu mak.atıo tetkiklere ı:cçU. 

ROBERT l\IONT GOMl!RY 
nln dehşetler filnü 

Karanhk Kuyu 
Gelecek harta: 

DİKKAT: Biletlet ~imdiclen Nuruosınaui~·e camli mahfeli.ııde 
lı••••Türk Ok11tma KaTwnu veıuesinde sııtılmak1adır, ••mi 

11' BO DT YOIJNO we lliLllN aıı.m:Jlı 
mlştir!... l 

Belediye masrafı 
ÖLMEYEN AŞK 
DİKKAT: Bu filmin geçen 
halta bir İstanbul sinemasın.. 
da bu isimle ilan edilen filmle 
alikaoı )·oktur. Filmimiz (SA. 
BAY) sinemasında 3 hafta 
ııüsterilmiı olan hakiki (ÖL-
1\IEYEN AŞK) (ilmidir. 

Kurbanlarımızın d~rilerini 
Tüıık H&va K'W'llmuna Vcl. 

mekle, zlezele felaketzede • 
!erine, kimsesI.z y<wrubra 

tara(ından yaratılan \'e lmparat.oı luk dcnin<lcl<i vabbr v~ 
aşklar Payıkılııı Viynnanın Lüks ve ihtişamını göstcrrn 

ViYA A AŞIKLA 1 
Giizel filmini bugiin mutlaka 

SARAY Sinemasında 
güriinü~ ve ho~ iki saat geçiriniz. 

••••••_.ıısugiuı saat 1 de tenzilatlı matine••••••lll 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

(1 inci Sahifodon Devam) 
yclnıinş bin liraya, kırtosiyc, mat• 
bu enak, bilet bedelleri on bin 
lira noksanilc altmış bin liraya, 
il5n "" rrecmua aboneler! bedel. 
lerl bln lira :ız!:ğı ile dört bin 
liraya, neşriyat ve propaganda 
masrafları dört bin lira tenzili ile 
ıbeş yüz liraya, cihazların tan:iri 
bin lira noksanile dört bin liraya, 
posta masrafı 500 lira noksanile 
35 bin liraya, kaçakçılık ikrami. 
yC'si bin lira noksanile üç bin li
raya, klr3, ta~ ;z bede Heri otuz 
bt'~ hin lira n<ılı:~nnile kırk ~ 
bin liraya tenzil olunmuştur. 

11.12.941 tarihi..nde !:.Jr:ı.!ı ::a;t a iha tt! .• i~~u c~!tc. .Si..J'u!h.:.ı.<i..."\ ı:r,ıııt, 
ı:e milti hn\'3cıhl!ı'TUZa yar. r.Iüeyyetz;ı<ie mahallesi Kerr.ernıu sokatında eoki 58, tlO ymi 31, La ıı;."" r ı 
dmı etmiş oiacağıır.ızı unut. ! 465_93 melre munb!Nıı dettrmen n ili.ne tamııllUIUll cAal8a Maduıl E:Q« t·.~ 

l!ll-..mlllılllylllallıhılll!!'lll .. .,ıı-.11111ıı-.ı111!1"1111"ıl 1 r:'tası binas:..-:0> a:t l!ı.olenln 25.IZ.Hl Per:ıembe cıına aat on dörde teiıil: 
ç~.lın!~ bu1unfalu na ıııı..ı. . . c<IOt/b •19021> 
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İngilizlere partnak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAM.A 
J'ljo, 54 

I'iulı.C<',1·• Ç<\ .ren: ISKENDU F. SERna.ı.t 

Sizi sevmeme yine aiz sebep oldunuz. eğer 
sizde cesaret görmeseydim ... 

""abli.aha yük.&cldi) ·r.o.ınto&u ş-:Jpkİsı, 
~".,_. he1' gun gıydlıjl · ei<arpı.nleri de / 
ı1uı ~~d~ .•. Odaı:;ı f! .. g.ııt.k &yl~ her 

Yoksa bu sureUe bPni tehdit ır,i 
edıyordu7 

,,.a ~ab.lncu) ~ p;ı.t1 .. tır . .:-ı .•• 1 
~ nete intizanu "''"ven bit kndın o&- ı 

. t bu halde hlr;:ıkıp u.eak oir yere 
gıt.lo-;ır·ez Yoko~P.unc. hcThJ1.ae bura-

1 
ıarua ohıcal;.. Ah. lieyı:i]i, g~t:!! Yo- · 
kuı ·i'TIII _ • Nı·r<leSih?. H :ni ne }l&dar 
~·evdiginıı bılJ,cn, bugun beninı tck
Jillm! derhal kabul eder ve ko!larımo 

İşte o zaman odJn.cta lıi.ıyük biı re· 
z.:1let. -kop.ıcak \.C O banyoda bur-
nu1;!o.ı yakJJ:.yaCaklard 

:ıtı1• n'.'I" 

T•ırusor. h.\\l.A söyleniyor .. . 
Hany0<fan ayaiia kalktım ... H"ı:Jtçe 

sil inO in1 • Bumô2:•ıma .sarıld lm ve 
b'n70 kapı~uıı araıadım: 

Affcdcrsini.z,. .;.\t!ster Tonı~on ... 
Bu '3:ltt~ nıisaJir kat'ıul edemlyet.>e
giDı .;in beni maz,ır gOniniiz. Stüdyo .. 
tla g<inlı;Qrüz 

To.mson se.ı-inu duyunı·a :aşırrlı: 
- Vay, :\Uss Yokoha.ına ıtz b•Jr&· 

rl4l nu ını2. 
- Evet. B:ınyodayrm. biraz r~

hatsızım .. çııbuk çıkarak degiliır.: 

- Aman ne gUzel tesadu1 ba. B~ 
.. i.ı.ı btklerinıı .. nıtisaı:u.le ~Unız de si
;dn burnuzla banyodan çıkı~ın121 gô
reyım. 

- Rıca Pdcrinıı bu derece l.A.übali 
olmdyın! Ben babamla bile huc::usiye
time alt tazla konuşmaktan iıoılıın
oıam. 

- İyi ILmJYla, babanız b~a .. ben 
ha kavım. 

- !'ize beekalık imı!y•zını lfllD 
~ıt:? 

- Si.ı .• 
- Don m Ne munaı;coel.71 

Evet eolıet •• e!z.i sevmeme en ço.k 
ttiz:za• kendinız sebep oldunuz.. Ben, 
sız~\; ces:11"<"t görmesf'yrllm, aıı ıe-1 
vcbd mıyd1ın~ 

n~, bclk~ t!c ;.ayı' lıı1 ıll.lin.aldi. 
Fakat, .. ol.ıbllirdi ,\h ~u daki~ada 

( !\1ister J I isı:;v, ueı·cJt·!T"l?) di}c ııöy

ıeniyord:.ı 1. o, @ey\..1no ·ıyup Ja ge
livcnnlş olsaydı. 

'fon.son n:ıusanıııı b;ı~111.: oturdu: 
- Sen: rit"lir(~ ~e"\1yonın., Yoko

haır.u! Mad-enıki ht ıurrı. t_ıltimt.01 .ü göt'
mck, kanlar if" n.ıc kl 1trandğınu t;ey
'rft ~ ~c;ti'.\or m' PeJ..· t. bunu ya-
pac<ıı: v. . '; • • .ı;. · ll1'ıl· 
Vrağırr. f'akı•t, ncı 01 ı 
dt: ol:sun b..'11 so-rn,a. 
dunu lıurnw.a ~3nlı ış 

r,cynı11ıl' sı .. 
Son ne!crJ.m
gliı.el viicu

olar;:k: söre---
yim, Bak. kRJllnln ;ıralı~ından görü
yorum; uzun saç1t.ırın onıuzlnrmo. ılts
ktilınüş:, btJyası.ı; çehren ne kadar 
atlı blı· renk alm!Ş. (~ô.ılerinin içi 

hl· y ... 11ardağ xadar r.lt"vl~ Bu ateşi 
K mlcr iÇİJı sıılt.hy\lrsı n, Yokvhanıa? 
Ben n~ bı kudar t. tıyoroun? Gö
ı·uvorsun kı, sen1 dt!li<'!' ·eviyor·uJn .. I 

T•lnIB-On m:•inrr.ın b:ışıt1da tatn Jna
nc.F ı" klü-:ik öşı.k: roln oynuyor ve 
!.abancasına day(l.nur,ık aglıyorrlu. 

i • 11ara karar ve ·nıı bir dd&muı 
odamda ölnıe.cıfne rnzı olamazdnn, Bu 
ytizd n ~ıkacak ttZ•letl düşünerek, 
banyudan ı;ıktım. 

runıiiOIMi nr M>yliyttu iro.l, ne ya ... 
p c;.ıg.ı.mı bilmiy•u'tium. 

Birden uratu1a: boı{ ·mak \ie o
damdnfi kovn n fıı.ıea·n Pnkat, Tom
ıon derhal :ıya!darur.a ıı.pand1· 

İusan, :dzuı me ek ıte ~·ıkına 
b~yle mf mukabE."1r ~ıe Rcnı :1\ gi
bı, Vılsonun akraba:n olan ısllkball 
p~r~~uıı:: bir aenc1.: n~de:n kalbin.ı. aç
rr"yor unT Be .ılxr çevir iğ!mfa !llm· 1 

dek. ıt.C\.ıun .ıra1.1ızd .. y~tın.amıza 

1 

bir nı:lni var mı? İş'- ... senı delice t:e
vryonım., gelı kıyma bana, Yokol:-.a
mo' 

Ç k . ica ederim, ba n1evzul.ar ü .. 
ı.crind, fazla konuşmak lst('.rtılyorum .• ~ 
ben rnhat brrcıkı.nb: ,., şırl7.e gidı-
ı· l 

- Kabil değll. Bir yere gıdemem. 
Sız:: çıplak: omuzlarınız, uu Dl•... .sa
rılmış zarif ve billılr gib etfn1 vOcu
llurn.ızu yakından görıı.t:•k ı.stiyı)rum. 
Eger :)uını !.>CTıden ~lr.w;era.tniz, en.in 
olı.ın kL bu.ı.oıda lntlt.ar ederim 

1 

İtiraf edeyim ki, Toınsona ilk: defa 

- Yok canım.. benJrr. yil:;:ü.nden 
s.ızın burnunuzun oıle k narnasıu j~ .. 
ten.en1, Yaln11. JUnU dcı ilave edı.:yim 

ki ıntlhar etmi& r:ılsanıı bile. '" f'n.im 
kalbimi sızlatanl3.ZSLDTZ. Zira. sevgi 
zarta olmaz. Bunun dn ince yoIL. ··ı, 
in'Jna eriil1rH? 1 icap eden sartlan 
varU • 

·r ır.scın celı.ndıen tabancasırı 1 ı.;1-
k.1rO • 

• \i]<m gllz!l lı:~rdılr, Yok-01Ll 11" .• 
bir şry gdrmez. Şu dJJ<lkad1 b.:"IM 
l.ıryr..in i~!emiyor. Hiçbir ıa::~a- ni
zo..ma riayet edecek halde de:,ıL..ım. 

İc;te ~ntihar ed<'clğ;.m. Fak t. ~'ı.e <le 
cı:cı:vorum. Çünkü. bu b<.'\dise tl iarıı.z
cJ ı g çmiş olaccık, KatJl diye !i=Jı.! ya
·k ... :ıy~cakht. .. ve- ida n cdec•klt'..r. 

Bunu duyunca bir dakiko. düşfln
düm: Acaba Tomsonun intihar fikri 
ıorçek miydi? 

. acımak ih.oı;slni duydum. 

Ne diyorsun, ~fister Tomson.. 
f"fl Cumhurrelsinin akrabQPı rr1sm? 

JJiyc sordtnn ve yav:işça tabanca
sın. ön.tinden c-kip aldım. 

O, o kadar dalgındı kl.. 
•rabancosıru nldığJmın farl<ına bile 

varnıo.ınıştı 

- l;vet, ded:, ben Vllsol\ltn üı; ,.... 
ğcninden biri ve en büyüğüyüm. 
Amt..'an1 ben rok !'t."Y<'T. Onun rırla91 
hilfı.fın:ı. ol:ırak rqm t;r·virlyorun1. Bu 
\)('crober ~e .. irdıiffmfz. fllın, hclkı rie 
f'Onuncusu o1acnk:İl'" ~('ni de bıı ü
züntuh.i hayattan kurt.-3,ırıak ~tiyo

:rurrı. Filn\ bltlnce '!.işi..'1tılona g•dcriz .. 
orada yen!, mes'ut bir yuva kurar, 
e ... ·lMılr ve amcannn tt'vttcilhllnü ka
ururı yükı;e}{ mevkilerr. bip olU'NZ. 
Arttstliğin sonu yoktu·· Yokohamal 
Senrn bu cilemde hiç •ecrüben yok .. 
tur. Ben ise yedi sene,ıır bu işlerin 
içinde piştin1~ yoğunılclun:. Kendlıne 
bile acıyorum. (Devanu var) 

MÜCEVHERAT SATIŞI 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Terekeler!ne Mablcemec; el lıonulan ölü Araksi, Muazzez, Hüsnü. 
ce, Me.rl..na, Cemal. Bt'dros, Mlc;aet., Maksut, Kenan, İfak. Finzl1 Berta, 
Ali, Efterdi'ye ait N:ıd:de müccvJıerat mahkememiz tt.rafın<lt..n 8/12/ 
1941 Pazarte:>l günU saat 14 de Büyük Çarşı Belediye Mezat nı.aha.i.ı.ı.n

de satılacaktır. İsteklilerin yukarada gösterilen C(ln ve saatte mahallin. 
d~ hazır bulurımaları ilAn olunur. 

:l.tanbul Aa117e İkinci Ceza Mahkemesinden: 
KARA R HUL.AS ASID IR 

Ceza 41/1346 

1"ô t! Balk~n. Deniz kaybettik" Haftalık Aske ~ 

l 

Moskova, Rostof ve Libya cep· 
besinde bir haftalık harekat 

L=~~=--ı Harbını Nasıl · 
6 1.cikanun 1941 

ıtfııf l- nıoı:r.ın. v~ Mt-n}lekeı lA.iılt 

·\yarı 

Yuan: RAllM ı \ AGIZ --- "'... :.! 7 ____ ,, 

Boğaz kıyısında zaferin eser ; olan 
bir şenlik havası esiyordu . ... a.o.'t :vhıZfk. t;;;ifte Y•ıl -

1~ -H• f.ıı:·ızı:< H .lyo •Ht>r ·reıoeıv 
Ycızan : IHSAN BORAN Eı;lri B üklt§ Ata,eıııiliteri 

1 - SOVYET CEPHESiNDE 
Alman • Sovyet harbi k'* mev. 

>•minin ikinci haftasına giriyor. 
Aln1'.ıı ordulan htıl:l ·Leniı;gıad, 

I~ o~cl ~-ııııun Doneç ha\"'ZMJ. şiına • 

1 

Daııs Orkcstıa~.ı. 
J 9.V& K·)Jıtt<vıua (Kah:-aaı.:ı:nlar Sa-.ıti) 

19.l.6. \.Juıik. Rndyo ~Her Te1d,en> 
· Dans· Orke-Btr~' Proıİ-t.mnlın 

Devamı. 

- Yll§a6111 ıııuzafle1 donaıuııa- • 
m~ı ı 

·· Narelerile t·ngim V"· çm ottü. 
rliy<>rlardı .. 

- O vazifE'..iı.ı v >tı Be:ı,t'ldndi.. 
....:. Nasıl V41Zlf~SJl•l yapiJ?I vcr

dıj!iın hlıcuat r--nı 111i n1çin tl"'ı·:r~ 

~ı...ttrlHt'cJi?. 

:vfosk<>va çcvrelerindP, ])tjneç · 

lind<' yaPi Voroı ç' isti:kame • 
itndn bır mt•kabı l taarruz vap -
mat ve Mare.~l Tiınoçenkoyu . 1 
takipten nlıkovnıası muhtemel • 
dir. Zal<-n e<nnota bu muvaf • 
!akivetten ~"Onra Mar~al Timo- . 
~enk'f'nım şımal cenahında Mos. 
kov& meydan muhart>besine ala •. 
ka duyması ve Sovyet merkce 
ordusuna yardı.ın etm\.'Sİ Ruslarİn 
menfaati icabı.dır. 

lD .il) • \fen1i<'ket S:lat x.yan ve Ajan.ı; 
liab~rlerı. 

Başta Barbaros olmak ilzer(' Jı.. 
lu Boğa~a yaklaştı .. Eilotıllan da 
p~ıne takarak agır bir sıizülüşl<> 
Boğazdan· içerJ girdi, Dardaııos 
Vf' Orhaniy~ istihkamlannda 1 

Kumkulcd., bulunaıı kıt'alar da 1 
C<'Teyıın eden deniz hat bini batar
ya dürl>ünkdle iyice seyı-.:tmiş- -ı 
l-=1·, doııanmonın bu taplazp gale. 

- Hiicu .. · el1ı 1a • 
- Düc::man ge!1ıi:-"in~ bir tor*;ıdC Ldv;ıasııııda, Sıvastopol önünde 

Rw; ordularını mağlup etmeğe · 
uğraşıyor. Rus urduları, tam bir· 
n'ukoavemet göst~rr·ıniıyorlar; !a. 
kat sanıldığı :kadar çabuk geri. 
lemıyorlar ve Abnan ileri hare
~tım ağıı-laştırıyorlar. Almruı 
taarruzlarınıın muvasala ve kış 
mevsiminden ayrıca zarar gör'. 
dilğiine şİiphe yoktıur. Böylelik
;c Alman • Sovyet harbi uzayıp 
duruyor 
Mumıanıık ile Ladoga gölu a

rasındaık.i bölgede Fin oı:.lusu 
Ankanjel yolıma ooğnı ilerli • 
yemeniştir. Ladoga göm ile o. 
nega gölü arasında ve Svir nehri 
boyunda da Sovyetlere ka.-~ı bir 
taarruzda buhmamaınıştır. Fin • 
Alman ordusunun bu nehiır ci • 
varında blrleşm.si ihtimali var. 
dı. Fakat Sovyet ordu.;u btıına 
meydan veıımedi. , 

Fin ordı:u;u Karel'i berzahında 
da il~li~memış, Lenir:ıgradın 
şimal cephesini y:ar.ama:rruştır. 

Yalnız Balfılk denizinde Sovyet 
!erin çoktanberi dayaıııdıklan 
Hangoe'yi almışlardıır. 

Leniı>gra.clda Sovyet garni • 
ZQl!U <lumıadan ÇJlkı,ş taarruz • 
!arı yaptı. Cenup istikametinde 
bır parça ilerlediy.;e de Alman 
muhasara çemberini yaramadı. 
Bu cephooe mevzi muharebe -
!eri olmaktadır. 

Ladoga gölü cenubunda hare. 
kat yapan Alınan orduısu geçen 
hafta b~ında Tııkvi.n şehrine var. 
mıştı. Biraz daha ilerliyebil.sey. 
di, Sovyetler Svir nehri boyun. 
da duramıyarak Vologda üze • 
rine çekllecekk>r, böylebkle Al. 

man ordusu Fin uvvetlerlle biT. 
leşecekti. Fakat Sovyet Şimal 
ordusu Tikvin doğusunda iyi mu. 
kuveı;ııet ederek Alman baarru • 
;{)unu durdurdu. 
Alananların Moslrova taam= 

ağır olmakla beraber gündeııgü. 
ne ilerliyor. 

Aıılaşılı~-or ki Sovye-t merkez 
ordusu Mookovayı yalnı:z başına 

müdafaa edemıyecektir. Bunun 
desteklenmesi lazımdır Bull'Unla 

beraber Mosloovanı:n çabuk dü -
ı;eceğine ihtimal verilemez. Rus 
ordusu müdafaa ve mukavemet 
için henüz yetkin araziye sahip. 
tir. 

Dor>eç havzasında Alman sa~ 
kanadı Rostof'ta bir Rus muka
bil taarruzuna uğradı. Şaıtktan, 
ş:malden ve cenuptan gelen bu 
taarruzlar karşısında Fon Keist 
grupu Rostof'dan gaı'be doğru 

ric'at etti. Bu ric'at devam ede. 
rek Taganrog'dan Mariapol'a ka
dar uzaımaktadır. Mareşal Tiııno. 
çen~o muvaffak>yetini büyüt -
Dl4!k icin Doneç'ten cenuba doğ. 

nı da taarııu:ı:a geçmiştir. Böyle 
bir ric'at ve mağlubiyet Alman 
ordusunun ilk d'Cfa haşlJJa geldi. 
Hem de Ro.stof kaçırılacak bir 
hedef değHtli. 

19.45 Serbest 1 O DaJdka. 
19.55 Mi4ik: Kan•>k Şarkı ve Tür. 

killer. 
20.15 · Rddyo Ga~t.esi, 
20.45 Mfodk: Oyun· Havalan. 
:_ıı_oo Ziraat Takvin1L 
21.10 ~Iüı.ik: Dinleyici İdtekleri 
21.45 Konuşma (Günün Mes<'lele· 

rl). 
22.00 Müzik: Radyo Salon OrlıEltra

sı. (VioJnn:st Necip .Aşkın). 

b~sine şahit olmuşlardı. · 

.ıhnada~ döııdü, Boğaza ge>Ji .. 
'Haaniafih ~imdi ~ araya var r:ca 
bPn ona bunun hcs-ai1ını SQrannı• 

- )),İ • el ey; bır <le fa tah k b et. 
rr.ek müna~ip olur fik.rind i.ıJ1 
Bı ye[l?lldi, <:011rmi u-~rine M cıı. 
m:ı g~>çeıı fiJ"tilli\ n'uhakkok Jıl 
<iü<man gemisini ı. hrip ı tmelr 

Sovyetler Srvi1$tonol'u müda • 
fa.ava devam ediyorlar. Alman , 
kıt'aları şehrin dı.ı istilı.kfunla • 
rını yaıvn1"lar ve ~ehre hi.tkim 
tepelere varmı:şlardır. Sovyet .• • 
lerln bu deniz Ü6sÜnd<> f.azla kuv. 
vet bıraktıklarına ihtımal veri. 
lemeo:. Donanmaya bi:r favtlası 

kalmadığı için sevküreeyı;.i biır 
<'hemm!yeti yoktur. Bundan son.. 

22.30 Memleket ~aat Ayarı, Ajşİıs ... 

Binaenaleyh tekmil Boğaz mın-
1.a.kasuıda bı.ı ·zaferin eı>erl olan 
bir şenlik havası esiy<Jrdu .. 

~eya esir almak vaziyetine ve 
nC'tict·sjne \·aracakıJ.. lakat ın• 
mani bir nıahzur, o an için . ,ıc 
ch-cmmiy~tH 1 hayettı ve bv ~in 
başarılma.ını Jmkansız bırak< cır'< 
bir hadise eereyıın ettiyse .. 

Haber1eri; Ziraat, Esham .!

Tahvilat Kambiyo - Nukut 
Bor:;.ar;ı ( Fjyat). 

22 4?i Müirk: B.adyo Salorı Ortres ... 
tri~l Progrnnnnın Devamı. 

22.55/23.00 Yarınk, Procrıırn ve 
Kapanıı. 

Burada ela .ıuııanma muzıkala· 
rın zafer ma;şlarile karşılandı .. 
iki kıyıdan )Ük.<elen: 

- Yaşasın arslan bahriyeliler .. 
varolun kahraman denizcileri.. 

- Ne hadisesi cereyan e<t<'tıl
lir Vfısıf Bey? 

ra Azak dımizi ve Kerç boğazı şar. / .,..!ıtll .. ,..11111 ... lllllltdlt.-lllllllllllıı.ıll"'ıfJ!lld Nareleri, donanma zabitan ve 
mürettebatına zafcnn ilk manevt 
hazzını tattırıyordu .. Galip filo Ça.. 
nakkaleyi ge~erken halk ve san. 
caklar tarafından selamlandı .. bü
tün bu içten gelen ve emirsiz ya
pılan millt heyecan111 açık teza. 
hüratı ve muasinıc herkesi coş. 
i11rniuştu .. 

- Birçok hadise cereyan edcb" 
lir Beyefendi.. kındaki sahiller büyük bir rol 

ayn.ryabilır. 
2 - LİBYA CEPHES1NDE: 
i nl{ilizler, Ahnan ordusunu 

Bardiya • Tobruk ara.mıda sıkış. 
tırıp imha edeceklerıni umdu • 
!ar. Her türlü üstünlük kendi • 
lcrinde olduğu için, hazırladıklıın 
kuşatma pJQııı da güz<'ldi. P ıkat 
bunun tatbikinde icra kabib,-€tiı 
ve melıareti gösteremı:diler. Al
mnn ordusu ~arktan gelen taar • 
ruzları karşılad•; Sollum, Halfa.; 
ya, Bardiya hudut mevzilerini 
münasip kuvvetl«le müdafaa e.. 
derek İngiliz ordusunu parça • 
ladı. Bu arada cenuptan gelen 
motörlü kola da taarru-ı ederek 
kruışatrmya mani oklu. Bu sırada 
Tobruk garnizonu bir çıkış yap. 
mış ve bir kor\d<ır açarak gar • 
be doğru yani Seydı Rıza • Bi • 
~elgobi hattı:na •ıerl<'m-,kte olan 
İngiliz ordusu sağ cenahile bir. 

!~ti. Bu birinci safhada Mihver 
orduısu İngiliz çemberinden" ıru.-. 
t.uldu. Ve louvvet1€rini Tobr.uk • 
Seydi R12a • Birelgobi hattınıda 

toplanmağa muvaffak oldu. İn.. 

gilizle• Ccralub'dan hareket 11 -

den diğer motörlü b' kolu Cağ. 

hıb üzerin.den Cialo vahas111a sıür. 
dü !er. Bu kıol bllil'ada k~ük İta!. 
yan ganıi2xınwıu mağlup edere«< 
garbe doğru ilerledi ve Sirte 
lııörfezı:nden sahlie vardı. 

İkinci safha iki Abnan tüme. 
n:inin taarruzile başladı. İngiliz 
sa~ kım1ıdı Seyri Rızada şarktan 
ve garptan taarru.ıa uğradı. Mağ. 

!up olarak çekildi. Neticbde Al
manlar koridoru kapattılar, Tob
ruk'u tekrar muhasaraya aldılar. 
Birelhamit ve Seydi Rna niev • 
kilerini de ele geçirdiler. 

Satılık 
Otomobil 

1940 modeli, bef kicflık Delük~ 
Por~·iyak mark'l, •.iı: -ıv hıısuside 

kJilanılmıa bir otoınobil satllıktlr. 
j,·ıe-klilerin Nuruosrnaniyede nu
n~ar.ı 54 Bay 'L'aceddin veya Vah
Ue1ıine mUracaaUarı.. 

Fatih Üçüncü SUlb Hukuk HA
k.imliğinden: 

Mahke-ıncmizin 941/892 Sayıh dos
yasiyle Hatice tnra(ından kocası .Ab
dullah aleyhine ikame ey1~diği na

fak:'l. dava.sının görülen n1uhtı.ken1esi 

sonunda, dava olunanın gö~terilen ad.. 
reste bulunmadıgındon ınahkemece 

15 gün mtiddctlc Hanen tebl:gat icra
sıılü karar verlbn.iş olup ın<>hk:e.rıenin 
muallak bulundugu 22/12/1141 saat 10 
da icra kılınacak n1uhakemc.de biz

zat htızır buhınmndığı veya bir vekil 
grindermediği takdirde muhakemenin 
gıyabında Tcra olunacagı tE>bliğ ma• 
kamına kaim olmak ü1ere illin olu
nur. 

OL 
Ademi iktidarın t•~ldlr 

çete ile kutıısu 200 kurı:c;tuT 

ZAYİ - Şehremini nüfus memur
luğundan aldıgl'm (1i.i!Ut> tez.keremi za
yi ettim. Yerüs1n' alacağımdan eskisi
nin hilkmti yoktur, 

Hasan otlu GallD StlJını:RıJ 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISl\llNDA 
Bu alıpm saat 20.30 da 

Hfılfı salonda asab,, asabi mın~ 
danan Amiral Ramiz Beyi, ErkA
nıharbiye Rel8i Vasıf Bey dışarı 
davet etti: 

- Çanakkaleden geçiyoruz Be.. 
ycfendi .. biraz yukorı çıkmaz mı.. 
sırı·z? 

- Niçin çıkacağız" 
- Halk galip kumandanı gör-

mek ve alkı$lamak arzusundadır. 
Bu arzuyu yerıne getirmek için ... 

Ramiz Beyin en zayıf damarı, 
rnPdhedilmek, övünmek vesilele
riyrli. Vasıf B~v k>ımnz bir dil 
kullanışla Amiralin bu zayıf d<ı. 

murına dokunuşu onu harrkc!e 
getirmiye kôfi geldi .. Ramiz Bey 
yerinden kalktı. Ke>Jdisini takip 
eden Erkanıharbiye RPisile bir. 
!iki<' vukarı. kumanda köprüsüne 
çık! .. buradan sahile birikip çıl

gınrn alkışlıyan halkl!l tezahüra
tına baktı.. el sallı.varak onlara 
karsılık verdi .. mırıdlandı: 

- Ah şu hücum :rapılsaydı .. 
şimdi peşimizde dfü man Amiral 
gemisini Anıiralile beraber esir 
olarak geti"eydik bu ıaferin de
ğeri dünyadan büyük olacaktı, fa
kat o Rauf çapkınının alacağı ol
SUJJ. 

- Bit de ayni ııoktaya dürblln• 
!erimizi çcvirm~ bakıyor<!~~·· 
böyle bir eey olsa biz de görııl" 
dük .. 

- Mesela düşman Amiral ge
mı.ı;inin civarında bir muhrip fi
lotillfısının ani olarak kendiJJl 
göstermefı hücvmu oöyle y.ar~ 
bıraktırıp dönmek içiıı kan 
seb<'ptir. 

- Böyle b T ·ey vardı d <ı~ 
ya ı n ız ın üstakil tilotilla koı~ıo?v,:;'. 
mu göıdü .. <1egıl! Ben ışı şın 
dah.ı iyi anlıyorum.. Raui ~a~ 
tan •Müstakil ıilotilla> unvan 

K n,ıaı·• kcn<tisinin Donanma uma d 
lıgı omrindP olmadıgına atfı' ~ 
rek benim cınfr vermPmi. ka~ 
etml'k istemro~ .. o, zann~dıyor:ılY 
bu dört gemı ıle kenuı;ı D" · ~ 
ma Kumandanlığı cnırinı:le kc~ • 
Umumi Kararg.ıh emrinde tu iv 
nuyor. Halbuki getirdiği cvıa 

3 
taki talimaı •arih idi. DonaJ ;:, 
emrinde müstakil bir filot!W' 
kuma;da edecekti. ,ıaıı 

_ Rauf Beyin bu nokt, iJI' 
hakkı var. Fakat kendisini be 1 ,r, 
kadar siz de iyi ıan:rsınız. C'"'_, 

t hib. aC"' vatansever, fernga sa l 1' 
1 b d·'· bir genç denızcı o an u ". 11' 

memleket meselesi mevzuuiJ;llC" 
olduğu zaman en tehlikeli va• ·,ııl 
kr gönüllü olarak ;.tılm" r 
geri durmaz. Binaen~leyh ·J11~· 
:ııizi dinlememesi meselesi ın• 
zuuhah6 değildir. 

(Devamı '/at' 

TERZi işçi ARANIYOR 
Tophanede 2 numaralı dikim evinde Askeıi Okul elbi.wieri dil<e,b' .. 

lecek terzi işçısine ihtiyaç vardıT. Hergün öğleye kadar Dikimevi Müdür 
lilği.inf!' nıii ... - .. ., ... t •.,.. r. f'' nı•ı:1 • -· 

M t) T B İŞ A 1 LE l---~------------------

JSTJKLAL c ADDEslNDE Gayrimenkul satış ilanı . 
KOMEDi KISMINDA d 11 

Bu akşam ıaat zo,ao da lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğün e : 
ısıa SAADET YUVASI Parlak Mustaıa Dayı 291/6820 hesap No .. ·!]'le Sandığımızdan a!d"1 ıeıl' 

liraya karşı Maltepede Kuru~eşme sokagmda 5 No. Ju maa hal1('e ve muş 
Ut ahş:ıp e\ 1 birinci dertceriP ipotek etınlştir, • TAKVlll • 

Rumi !Sil Kaıım H k-rl lHO 

u. n:e•t>ı ZİLKADE 

23 29 17 
MlUI Koruma Kanununa muhalefetten suçlu İsi. Sı!tlUce Eli! Efendi so· 

k ak 2 numarada muJclm Karaağaç ınezbahasmd:ı- toptnocı kr~saphk Uca· 
retly'e nleşgLtl O!man og!u Kemal Gilçbf>n h:ıkkında İ tıp:btıl .\sUye İkinci 
Crza ~Iahkenres.inde cereyan ~en muha keım-esl neti~tndP suc:Junun filli sabit 
olduğundan Milli Korum~ K...tnununun ... 1 \'C 59 uı cıı pı.:ddclc: J mucibince 
~O rra para ccza..l;ı ud mesıne ve on beş itin ınudc.etıc de !Tiezb hadakJ Tlca
ttt mahallinin XRpa ıl:n.:ısına ve hüküm knt'ileştiğintlcn ücreti ~uçluya ait ol... 
maık üzere karar hülılsasının S. Telırat aazetesinde neşredilmesine 20/8/841 

Bir ric'at, geri dönüp dayan • 
makla veya ba~ka bir bölyeden 
yapılacak mukaoil taarruzla d>ı.ıT
dıırulabllir. Bu maksatla Al'f'tlaın 

Şimdi üçüncü safha başlamalı: 
iizeredir. İngilizleı· Mihver or • 
<!usunu Derne • Bingazi arasındoa 
ı>kışlınnayı umuyorlar. Bu mak. 
salla İngiliz ordll'SUnu ve Sirte 
körfezine varan motörlü kolu 
takviye edi~~rlar. Mihver ordu. 
sunu yalnız cephe ımuharebele • 
rile mağl\lp etmek güç bir i.;tir. 
Sirte körfezine varan kolun fay. 
dalı olması içiaı Bingaziye sakul. 
ması lazlll'.d?r. Fakat kat'i neti. 
ce vui Tol:mık • Seydi Rı-ıa - Bi· 
re!gobi'dir. Bıuradaki büyük mu. 
harcbeyi hangi taraf kaz3'11m;a, 
Libya harbini kendı Jehı.ne çe -
virmiş Qlacaklır. 

Yıl 941 Ay i l 

8. Kanun 
6 

v ... ıı 
!. l) 

7 10 
12 05 
14 28 

VAK11 

Günot 
Ötıo 
İltinıil 

ICu.ııl 

s D 

2 29 
7 24 
'J 41 

Dosyaıi.: me\'CUt tapu kr:.ydı surcti~de mezkCır gaytJnıenkulün (~~; ,..l 
a.yni kariye ve sokakta 5 kapı 940 vergı umuın No. lu umum mPs.nh:ıs · ~ 
nüm iki evlek 228 zira olup hududu Şarkan yeni küsat olun<ın tar •. , G· ~,. 
Rlza kö~;cu "e J\-fiha~üKı ve Maı·iyanın tarlalar . Şlmalcn nıııkadc.it·:c Rit:=uıı; 
şa e}yevın Kosti ve Sabwıcu Bodos tarla ı. Cent..1ben n1ukndde,n Kt ::hh ~rıtt 
Yin elyevm Hirir.yt:>t ve mukaddl!ın Naciye elycvm sahibi senet tari ı..ı.rı uıl' 
ver ve Hüseyin ağa 1arlııc:ı ve kı.c;nıcıı .-«ı&1r yolu lle ınahdut mukad<·enı 
elyevm hane maa bahçe yt:riyle ıuülk <>l<luğıı) beyan cdilmir,tir. rtt' 

Dosyada mevcut muhanımin raporuna gö!·e ,(umum mesnlın~ı 1659 t,111
1 

ı.~t 
murabbaı olup bunun 920 metresi al'Ba 97 metresi bina. aı metre!;. nıl\ş 
ve- 50 ı metresi de fazla bahçedir ll ılı' 

larihlnde karar verildi. ct070b 

Tünel seferleri bugün başlıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Tilneı ıeferlerlnin 6/12/941 Cumartesi g;inünden itibaren !şleıı>Aye baala-
:1'-lı• ııa1:ııı halkrmız& ilAn o~unur. (10746) 

Emlik ve Eytam Bank'asından : 
Esas No. Mevki! ve Nev'i 

2528 Beyo&lu Beyazıt Müeyyetzade Jn<lhalles.i Kemer. 
altı ı<>kağı e>ki 57. 60 yeni 84, ~6 numaralı 466.93 
metre murabbaı ı.l~W;irmeıı ve hanf' tamamı •ha.. 

Mukadder Kıymetl 

ıen M~dent Cşy· Fabnka~ı binası• 16.25'1 Ura 
Yukarıda izahat, yazılı gayri menkul peşin para ile ve kapalı zarf usu.. 

liy1e şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacaktır. 

ihale 11.12.ou Pertembe günü saal l4 dedir İsteklilerin şubemiz EmUlk 
Ser\·jslne müracaatla mukadder klymelin yüzde onu nisbeUnde teminat ak
çeı;i .rntırmali1n ve bir lira mukabilinde alacakları şartname hilkUmlc~jne mu
vafık teklif mektuplarını blldlrilen ıün ve saatte şubemiz satış komısyonuna 
veya ihale saatine yetiştirmek ıurellyle iad•U t.aahhUtlü olarak post.aya ver-
melerL 9Q9 c!0085• 

...m n: 11AŞMURAllRht 
l'IElııiYAT DiREKTÖRU: 

SON TELGRAE 

1l!'l'EM lzzET BENİCB 
CEVDET KARABiLGbi 

~TaAASI 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İl~n No. 129 . 
Tahtakalede jAK DEKALO milesse~esi tarafmdan son def'~ ith~l .edılen 

illerden y~lrtız bir defaya mahsus olmak 01. r"' ya~J\t ve yuva_r~k pJIJerı~ ma
~ycti yü~<le yirnü ve ar:ot p111er·nin ise mz! ı.: tc t;'-b .ı· l_llıvesı~.ıe ve tcınma.1:1 
ıarak satılmasına karar verllmiş bulurıduğ ·n e.'.kur rnuc>Bsesed<'Jl pıl 

~alın alt.cakların alacakları pilleri ınu~yene etır.e'erı Ye m~ess~ece bu ~u:sus
ta bit' itir::>z vi'tkl olursa derhal F:at Mürak;:.be Buroşuna muracaatları luzumu 
r>hE>mmiyeUc i!f:ln olunur. cl0850> 

16 -11 Aktam 12 00 

Cumartesi 18 19 Ya l.il 138 
5 25 İmııılk 12 44 

ııAYİ - Kandıra ilk yatı mekte
binden altiıJbın phadetnamemi ZQJ'i 

etti . Ylnls!ni slı:ıcağımdan e&kW.
nln htı!rnıü Y<>klur. 

Ahmet OZAN 

DA Ş, O i Ş, NE Z l E, G ·p 
l ı ' RO vl ATiZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
t~abmda günde 3 kate ahnab i l ir. Her yerde pull" kutuları ısrarla iıteyiııls. 

• ... : .. • ' ~,ç~ ...... _!. . , • • !'. ·. ·~ ··~~· : 

Bina Jki kat ah.jap oluı.ı 2 n1ethal 7 o<la, 2 sofa, l nıutf:ık, 2 hciA, 2 g ,i1 

hane, bir oda horiçtc bir kuyu ve odunluk varc'ır. VadE"sinde borı:ur.u ,.ed ·ıt1'1 
ğindcn hakkında y~pılan takip fu:tTine :;202 No. lu kanunun 46 cı ."'llfld 
n1ah.rfu 40 cı madde-~iıh.• gor~ ı.n.tılıı.ası icap eti-en yuk::ır~da r:vı;ııf1 " ,z:~ 1 
-r.Uıştcm113t bahc;eli. ahşap ev'n taı11arnı bir bu<.,·uk ay muddct:ıe , r,ıh .. e1' ,;J 

k.oınnustur. Satış tapu sicil kaydır.a göre yap:.:.aıa«tedır. Arttıı·ına:;•· .'1 ~r 
t.yen (J6fl) lira Pf1-Y ak~si verecektir }..!Dit ~nkQlarımızıl.:ın bll'.n:n 't'~~ 
mektubu da kabul olunur. Birikıniş bU.tün vergilerle Be1ec1:yı• ı-C.S 
ı.rakff ıcaresi, t3vlz tut.nrı ve telliı.liyc ~üsuntu bol'c.luya .ıiti:- Arttı-·: ı}l.l ıı Jt 
nr.unesi 8/12/41 tari:• · .. ( f ;ttbaTen tetkık etnttk ~stıyenlere S;:ındı.. n: Jıı -',. 
ler! Servifinde ..ı.çık b ndurulacaktıt'. Tr.pu sJcıl k;ıydı vcf:ı,f lu r. 1.1 !.lı .. 

• t 1 o ~ !ümr:t t:ı !'artrıamede ve takip dosyasında vardır. Ar ttrrro~y:ı g rn . ~,,-e 
bunları tetkik edC"rek s:ıtılıga çık~rılan gayri nıcnkul ~a~k1nda hcı.·, ~Ci, 1 z;.1 ~· t 
miş ~d ve tcliıkki olun.ur. Birin~ı arttırma 2/2/42 tarıh.ıne m~ad.r >ıiflL ı:C:~ 
günü Cağalog:ı•nda k3.ın Sandı~ımızda saat 10 dan 12 Y_e kada.1. yal ah 
Mu\·akkat ihale yapılobilm<!:si içın tek.lif ed11€cek bcdelın tel·cıhan . 

eı:ı1· 
icap eden gayri menkul mti~llefiyetUe Sandık. aı.acagını t.ırouın~~ ~ylC ~· sif 
ması şarttır. Aksi takdırde ~on arttıTQnın tanhhtidti baki .kalmak "ar ;rtt 1 J" 
42 tarih:ne müsac.lif Caı·şamba litr:1ı.i ayni ınahalde ve aynı ~:ı~.te ;-.on ,;ar.ıt~ı~ r' 
y;ıpılacaktır. Bu ,tr\tırnlada gayrım<'nkul en çok arttıranın u..;tıındc b ki .• 
tır. Ffakl;ırı tapu sicllleriyle sabit olııuy an al..1kadarlar ve ·rtif:ı.k hak. ' ',~_. 

• d • idd. } 11! ·J;ıfl t)V Jerinin bu haltlarını ve hususiyle faiz ve rr.asarife aır Hl ~rı .. •Ttit ~ 
hinden itibaren yirmi gün itinde eyrakı mü:.bitelerıy1r beraber daıte·t;ıJlıJ .,.
c•jrnıeleri IAZımdır. Bu ~uretlc h::ıklarını bildirı milj olanlarla hn:kln;ı ıor fi 

1
,.: 

ciller:yJe sabit oJmıya.nlar satış b<'delinin poyla.şmaslndan h;:ıri( ka ır t. JI: 

fazla n1a10mat almak• :sUyenlerln 40/1403 do:sya No. siyle aantlıgunız 
işleri Eervisine müracaat etmeleri lüzumu iHin olunur. 

. ... ... 
DİKKAT 11~· 

Ö tPl"ıı'le}C. t<ı'l"' 
Emn'-et Sandı''" Saııdlldan alınan gayri menkulü lPolek g 5 · ,0 ı • ,,.!" 

·~ .,.. i -10 ı tet'!:l' 11· yenlere muhammlnlerimlzin koymue ol cluğu kıymet n 'll> . ın koıavJ.ıl' 
mPk üzere ihale bedelinin ~rısına kadar borç vermek su~tıyl-e 
termelıtedlr. (107•9> 


