
\• 

• 
~ giltere ve 
Rusyanın müş
terek hasımları 1 

Finlandiva, Macaristan, 
Slovakya, Romanya Sov· 
yet Rusyanm ~ü,manı 
oldukları için lngilte • 
renin de dü•manlığını 
çekmiı bulunuyorlar. An· 
cak bu vaziyet haliha • 
zır durumda bir teair 
yapmaktan zıyade har· 
bin sonuna doğru v~ 
sulh masasında müeı • 
ıir olacaktır •• 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradcın 

Sovyct Rusyo ile Finlandil a, 
Mııcuristaıı, Romanya, Slovakya. 
nııı harp halınde bulunuşları ni. 
.hay~t lngiltcreııin de dü)ıııaıılığı· 
nı Sovyet dü~manları üzerine çek. 
lllİ) hulıınuyor. İngiltere Sovyet 
ltusyn ile ittifak haline geçtik. 
len sonra Sovy~t ısrar ve talebi 
lııılunııı:ısa dahi bunu böyle yap· 
nuya nıı:t.·lıurtlu. Sovy~t Rusyanın 
gc.ıh .. bc .... inde İng;İt<.'renüı mti~terek 
rey ,.,. rolii olal'ağı kadar yine 
8ovvt•t ll.u~yanın mağlftbiyeti ve 
lııgiltcrenin tek başına veya A. 
ıncnka ile bernber nihai zaferi 
kazanması takdirinde de yine İn. 
giltcrcniu Rusyayı ilıyıı etmek ha· 
kımıııdan bu devletlerle paylaşa. 
cak ko111 olarakh. 
Mağlup lıir Rusya tasavvurun. 

da lıiiyünıii~ bir Romanya, biiyii· 
llıü~ biı· :.\lacaristan, büyüınüs bir 
•'inlaııdiya tabiidir. Yine galip ve 
fakat bu devletlerle muhasanıa. 
siz kaJn1ış bir İngiltere tasavvu. 
runda vaziyetin ortaya çıkaracağı 
ınüşkülat a~ikardır, İngiltcrenin 
nihai zaferi kazanmasında Sovyet 
Rusyayı asgari 1939 hudutları da
hilinde ihya etme>i gerektir. Re. 
el vaziyet bu olmasına karşılık 
lngilterenin bahis mevzuu devlet. 
lerle miinasebetini muallakta hı· 
rakmasının diğer bir bakımdan 
faydası da yok değildi. Bu fayda 
ve menfaatin başında halk efka. 
rtnın husumetini ve düşmanlı. 
ğını kazanmamış olmak gelir. Al
ınanyanın mağlfıbiyeti takdirin. 
de İngiliz diplomasisi Rayhş dev. 
!etine vereceği yeni şekli gerek 
tasarlar, gerek fiil ve tatbik saha
sına koyarken i~arct ettiğiıniz 
faydadan azami şekilde istifade 
edebilirdi. lııtiıııal, son dakikaya 
kadar İngilterenin vaziyeti ol. 
duğu gibi idamcde devam etme. 

sinin bir başlıca sebebi de huydu. 
Fakat, Sovyct talebinin musır 
olması kar'iı"nda İngilterenin 
Yapacağı bir başka şey kalmamış
tır. Bu vaziyette Rusyanın düş. 
ınanları lııgilterenin de düşman. 
landır. Nihai zalcr İngiltere tara· 
ltndan kazanıldığı takdirde bu 
devletler ve bu düşmanlar hak. 
ltında karar vermek hususunda 
İngiltere ile Rusya elele yürüye. 
cekler, demektir. O vakit balkın 
İngiltere lehindeki sempatisi ye· 
rine Rusyanın bu devletler ve bu 
halk hakkında ne düşiindüğü, 
tıe istediği, nasıl bir istikbal ve 
kendisi için ne şekilde hudutlar 
İslediği birinci derecede tasa mev. 
:ıuu olacaktır. Mihvcriıı zaferi 
takdirinde ise esasen İngiltere. 
tıiıı bu devletlerle düşmanlık ve· 
l'a harp halinde bulunuşunun biç 
bir kıymet ifadesi olmıyacak, 
ltu,:rn parçalanmış, böliişülmüş 
olacaktır. 

İn"ilterenin Sovyet Rusyanın .. . 
talebini kabul ederek Finlandıya, 
Macaristan Romanya ve Slovak. ' . . 
l'a ile husumet haliııe geçmesı 
şimdiki halde bu devletlerin harp 
durun1unn hiçbir tesir icra ede. 
cek değildir. lngilterc Avrupa 
lıara•ıııa çıkmadan ,.~ bu devlet. 
lcr urazisiııe yakın bir duruma 
girıncden ne Romunyaya, ne Sto ... 
vakyaya, ne de ~lacaristana karşı 
hiçhir tazyik ve tehditte buluna· 
tııaz. Hem hu vaz; ·eti mülahaza 
ederek, hem de içinde bulunduk. 
ları vaziyetten geri dönmenin im. 
lıiınsızlıgıııı nazara alan bu dev· 
h•tıcrdir ki İngiliz ültimatomunu 
reddetmek ve k<•nılilerini haklı 

(D•vamı 3 üncü Sahifede) 

.. 10 

Sovyetler 
Kalinin 
şehrini 

1 

almışları 
1 

Cenup cephesinde Al-
man ric'atinin yavaş
ladığı bildirilmektedir I 

Lon\lra, 7 (A.A.) - Röyler AJan. 
sına Kuybişel'ten gelen bir habere.le, ı 
Sovyetlerin Knlinin cephesinde yaP
U.kları hücumlaı·, bir mukabil taarruz 
olar(1k tavsif edilmekte ve Alman 
mevzilerinin şidd~tli topçu a~ine 
rağıncn zaotcdıldiği söylenmektedir. 

Alman bataryaları susturulınL:ı-stur. 
.Alınan uıyiatı. çok ağn· olmustur. 1 
Meydan n1ulıarebesindo bir AlmGn 
piyade alayı, 20 htiC'uın ::1raba~ı. ilç 
top 24 ünci\ ve 100 ıncı piyade al.ay
lan umumt kara,;gühı tahrip edil
ıni~tiı·. 

CENUP CEPHESİNDE 

TBL&aAFLA81 YI •A ıaı.ı BBC 

RUZVELT !Alm lar 
Japon impa- l mer~~zde 
ratoruna me· yen 1 yer-
saj gönderdi ; ler aldıla·r 
Hindiçini bölge
sinde k ı Japon 
kuvvetlerinin 
miktarı 225,000 

neferi buldu 

iki vapur kafile
si de Siyam kör
fezine doğru 

yol allyor 
Vaşington, 7 (A.A.) - Hariciye 

Nazırlığı, Ruzvelt'in Japon İmpa
ratoruna bir mesaj gönderdiğini 
haber vermektedir. Hariciye Na• 
zırlığından alman haberlere göre, 
Japonyaıım Hindiçinide tahşit et. 
tiği kıt'alar, memleketin cenu· 
bunda 82.000, şimalinde 25.000 ne-

(Devruru 3 ünc!l Sabi1ede) 

1 Sivastopol'da çıkış 
1 yapan Ruslar püs-

kürtüldüler 
Berliıı 7 (A.A.) - Sıvast~poıl 

kesiminde Al.mr.n kıt'alarırun 

mevzii hücumları pibkürttükleri 
Alman ,.~ctyosu ta:rafmdan ha • 
beı· venlrnektedir. Alman top. 
çusu, Sovyet kollarını ve tay • 
yare m("ydanlarını rop at~ine 
tutmU;Ştur . 

Cephenin merkez k'<'•iıınındc 
Alınan kıtaları, ilerlomeğe de -
vam &diyoıfar. OrnJ.Kahıga hat.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Alman Hariciye 
Nazırı Fon Rib
bentrop Bal
kanlara geliyor l 

Berıı, 7 (A.A.) - •O.F.İ. Al. ( 
mau Hariciye Nazırı B. Ribbeı>
trop bir av partisi için Budape~ .. 
teye davet edilıııişlir. Buradan 
Biikrcş ve Sofynyn ı;:itmesi ınııh
temeldir, 

Bu ziyaretin hubu'i mahiyet. 
te olduğu bildirilı.ıi >ede, Avru
panın t•enup tlo~U'-Undaki memle .. 
ketler arasında mcvrnt olan ara~ 
zi meselelerini halktmiye çalı~a. 
cağı :ıannediliyor. 

ı C. H. PARTİSİ 
roman mükafatı 
Eserler Jüri Hey• 

etlerinde 
tedkik edi iyor 

. ---""' ,, 
1· .... 'f ı'<hl :IA'fill !"T' l..ut "• 
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TiSi Gazeteye ciaderilea en alı. iade edilm .:. 
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Kayseri ile Şefatla 
a r a s ı· n da i k i 

marşandiz çarpıştı 

Hasara uğrayan lokomotif ve ön 
vagonlarda ölü ve yaralı var 

ı Bu yüzden Toros el_(spresi bugün 
şehrimize 14,30 da gelecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - Ev· 
velki gece yarısı Kayı;eri ile Şe

fath istasyonu arasında iki mar. 
şandiz çarpışmıştır. Tren memur. 

!arı :mısında yaralanan ve ölen
ler vaı<lu· Hadi>e ,ö>lc olmuştur: 

Kd.)l oeriden kalkıın biı' marşan
diz treni Şelatlı i~tasyonuna ya. 
kın bir mesafeye geldiği vakit, 

Şefath istaoyonundan kalkan ve 

Kayseri tarafına doğru gıtroekte 
olan başka bir rnarşandizle karşı. 

la~mış ve ~arpı~m:ştır. İki marşan
dizin }okonıotiilt.·ri ve ön vagon
lan hasara uğramı;ııır. Bu loko. 

motif ve vagonlarda bul.:nan rr ı. 
kinist ve tren memur lan ar.., ı

da yaralı ve ölü vardır. 
Bu kaza neticesinde Toros ekıı

presinin ve diğer trenlerin se 
frelerinde u!<!'akhk olmu~tur. 

EKSPRES VE TOROS TREN. 
LERi GEÇ GELDiLER 

Kayseri ile Şdatlı ara ırda ~ 
lrua gelen ·bu kazadan <lolavı dün 
gece gelmesi lazım .;el<. l'<>rns 
ekspresi bugün saat 14.:lO 
lecektir. 

Ankara ekspresi, yolda karldfın 
:fazlalığ:ndan dolayı bu sabah bir 
saat teahhı;rla gelrnİıjtir. 

Londr", 7 (A.A.) - Cenup cephe. 
sinde Almcınlar, artık yavaş yavaı 
geriliyorlar. BU1lu şiddetle çarpışan 
ve kü1U kuvvetlere yeni hathsrını 

~ağlamlaotırn1ak jçhı zanı;ın kazan
dırn~Jğa çalı.şnn ardcı kuvvetlere 
medyun oldukları a~ik3rdır. 

Bir çocuk kagnıgan 
kazana düştü! 

ı ALMAN TIBLfGl 

Donetz'de düş
manhücuml -
nnı püskürttük 

Borlin 6 (A.A.) - Alman teb. 
ligi. 
Doğu c~plıesirıirı muhtelif yeT. 

Zerinde dÜJm4>1 mahalli hiicu • 
mu neticesinde kaçmıya icbar e.. 
di!m;ştfr. Dantöz lıavzasıııda Sov. 
yetleriıı ~ddetli hücumla~ püs. 
küf'tiilmii.ş ve dü~1nana ağıT kp. 
yıplar nerdirilmistir. Di~ıanın 

Lenin9raddan yaptı.ğı bri çıkış 
haerkiitı ak;m bırakı!a·rak knnlı 
kayıpla,. vermi,ştir, 

.ı\nkaradan bildh·ildiğine göre, 
Cumlıuriy~I H;ılk Porti;i Genel 
Sekreterliği, H.ılkevleriniıı a~ılış 
yıldöniimünde \erilecek roına.n 

miik:ifatı hazırhi;tnı bitir1ni~, e· 
scrl~rin listesini jiiri azasına ~(in .. 
dermiştiı-. E,odl'r Aukara ve E. 
minÜnıi Ilalkcvlerindc jüri tara
fından tedkik cdilıncktcdir. :\Iii· 
kfilat almak isten1İycn muharrir. 
)erin 25 İlkldinuııa kadar, Genel 
Sekreterliğe bilılirıııcleri liizım. 
dır. 

Muhtekir bir 
yağ tüccarı sür-

1 gün edilecek 

Serbest Un 
satış miktarı 
arttırılıyor 

Bir kadın kömürden 
adam da kamyon 

zehirlendi, bir 
altında kaldı 

Dün aşam bir çocuk kaynar 
suda h•şlanmı~, bir kaum kömür • 
den ıehirknmiş ve bir erkek de 
kamyon altında varalanmıstn": 

1 - Kasınıpaşada Nohut "° .. 
kağında 44 numarada oturan 
Kostantirıin oğlu 5 y&!jın<la Pet. 
ro, çam::.şır i<;in kaynatılmakta o. 
lan kazanın iıçine düşmüş, h!!Şo 
lanırnı;;tır. Yarnsı ağır olan ÇQ • 

cuık hastaneye kakhrı1nııştır 
2 - Kiiçükaya.sufyatla 15 nu. 

marada oturan 40 yaşlaırınıda 

Mevlude i&nıinde bir kadm oda. 
sın da yaktığı taş köm ikile .z..,_ 
hirlemniş, hastaneye götürül • 
müştü·r. 

3 - Ktı.nı!k:?pı.da Kaıdirga soka. 
ğında Liman cıı.rk!esiooe 42 nu. 
ınara<loa oturan İstefo, dün ak • 
şanı Çarşıkapı.dan ge~erken 87 
pl5ıkalı şoför Rifat idaresindeka 
kamyonun altında kaJırıııştır. İs. 
tefo, muhtelif yerlcrind<>n ağırca 
yaralanm>.~tır. Şoför yakalanmış. 
t.r. 

Diqer bir hücum milfrezemiz 
Finlandiya körfezindeki Oscrıııı

(De-n.ını 3 Uııcü 5" edi) 
-- ---n-- -

Litvinof Sanfran
siskoya vardı 

S~n Fransi:r.kv, 7 (A.A.) - Sov
yetıe!r Bil'llğinin BirlPşlk Ameı1ka 
Büyüll F.h;i i ~f. Lltvlnor, V::ı.şingto
nu gihııı:.:tt üz~rl.! Cutn~ırtl•s! günü toy
ya.re ile S:ın Fr;\n.J~ko'yo gclıniştir. 

Arabacılar 
Arpa sıkın
tısı çekiyor 
Miktar azalınca 
ihbkar da başladı 

==!HARP V AZ/YETİ+= 

Yi.ik ve binek araba hayvanları 
için Ofüçe verilen arpa miktarı 
az gddiğinden arabacılar büyük 
bir sıkıntıya düşmü.,Jerdir. Bu 
yüzden arpa satışlar.nda mühim 
bir ihtikur ba~lamış, arpanın pe
rakende kilosu l&. ~U ><tıruşa \lk
mıştır. Hatta bu fiat yüksekliğıne 
rağm~n, bazc serntlenkki dü:ti<an
larda arpa bulmak bile kabil ·ıla
mamaktadır. Arabacılar ve hay. 
van sahipleri bll vatiydin ön~ne 
geçilmcsl için tekrar Viluyete mü· 
racaot ed CE>klerdir. 

Moskova meydan mu arebesi 
ne kadar devam edecek? 

------. ... ·---
Mihver Libya da 

(YAZAN: IHSAN 

ordusu taarruzda ••• İngilizlerin bir 
ayda düşürdü
ğü tayyareler 

ı ı Şarı.: Cephesinde: 
Alman ordusunun Mo~kova taarru

zuna dair yazrlacilk yeni bir şey yok
tur. Rus muknvenl.Cti, yaı·ma ve ku... 
ptmaya meydan vermenıckle bera.. 
ber, adlln adım gttiliyor. Alman or
dusu da dlğcl' cepnelerden getlrdiği 

kuvveUerl muharebelere silrerek 
Moskova varoşlarına glrmlye çallı§ı· 
yor. 

So\'yet merkez ordu::;tnıun n1Udafa
ay1 u2ııtan11yacağ1 anla~ıldı .. Fak::ıt Al
man oı·dusunun, bu Sovyct ordusunu 
Moskova Garb1nde ihata ve imh.a ede-

BORAN Esk: Bükreş Ataşt:militeri) 
miyeceğı de ankışılmnktn<lır. Bizim 
bu haftaki in-f:Jbaımız budur. 

Almn1~ taorrnzuna daır heyecanlı 

haberler vcriJtyor. Alman ve Sovyet 
tebl ıf;lerinde bir şehrin alındığı veya 
tcrkccitldiği bil<liriLnedıkçe taarr\12 j 
oklarının ı·t;larını Lıı&ltuı.ık veya Rım 
müdofaa cepht"Rini Garp ccnıı.hına 

döndü!TtlE'k, kenll;mızi .ıldatn ... aktan 
başka bir f;ıyda ··ermeı. 

Netice şudur ki, Alman ordusu pek 
ağır oln1;ı:kla 1.Jerabt.•r, ilerliyor. Bu 
ilerleyiş ıncrkczc dU~cn Mojaisk böl
ge91.nden ziyade kanatlarda yani Volo
• 

kolam:ik ve Tula bölgelerinde fazla
dır, Nereye vardıklJrına gelince, bunu 
bıça g;bi kt-!ll}p ·1tmıyn imkan yoktW". 

Bunu bjte ·şehirlerin dilı=jrr.esl veya ge
çilme.ı belli edctf•ktlr. 

Ci:nupta Mareşnl ·riJnoçenk:o t.oıkibe 
devam ediyor. l\f-.ıh:l.t'bı.? Taganrog _ 
St:ılino hat1111a d..ıynn:ı.~-tır. Ei(er AL 
n1an t.1kv!yt: ku\·vı"t1rri Yltl~n1iş ise, 
Sovyt•f ıın1ıı~un ı b~lk, durdur~bllir
ler. Eğer yeti:;:ı»<.:'tni.-- İl!'._. veya o cep
hede .t\lrnıınlnrın elinde ycıtt:cck ka
dar ihtiyat kuvveti yr,k~a. Sovyet 

(Dt·vamı S ünru Sahifede) 

Londra, 7 (A.A.) Ingiliz Jıava 
kuvvctlerinın Sonte ·rin ayı ?ar
tında· biitiin harp ~evrelerinde 

255 Mihver tayyare>i tahrip et ti
ğı, kendisinin d<:> 235 ıayvare kay. 
bettiği haber vcrilmt!ktedir. 

İngiliz kayıplarının hepsi, hava 
muhaıcbckrindc vukubulduğu 

halde Mihverin kaylıolan tayya
relerinden 146 sı muhar.,be esııa
stnda düşürülmüş, 109 u yeroe 
tahrip edilmiştir. 

Belçika kr9lı 
Leopold tek
rar evlendi 

j 1 Değerli Tiyatro 
1 Münekkidimiz 

I SELAMI 

1 Kaybolan ko- ı Libyad~ seyyar 
rucu meğer kuvvetler arasın· 

köyüne gitmiş da çarpışmalar 
Nevyork, 7 (A.A.) - Trans. 

Radio Broadcastıng Systom, Bel.. 
çika Kralı Leopold'ün Şarki Flandr 
sabık valisinin kızı Mary Lelia 
Baels ile evlendiğinı haber ver
miştir. 

Bu haber, Belçika Başpiskoposu 
Van Rocy'nin bir mektubundan öğ •. 
renilrni~tir. lzdivaç geçende Brük
selde aktedilmiştir. Başpi. koposun 
mektubu, yarın bütün Belçika 
kilis.:lerinde okırnacnktır. 
LONDRADA }.IALÜMAT YOK 

Londra, 7 (A.A.) - Bclçıka 
ıtıevamı 3 ür.<tl SAhi!.cle) 

iZZET 
Tiyatro tenkidlerini yalmz 

•Son Telgraf•dn yazacaktır. 

Kıymetli nrku.la~ıııuıın İs. 
taııbul Şclıiı· Tiyatrosu dram 
kısmında tenısil edilmekte 
olan: 

MÜTHiŞ AiLE 
Hakkındaki ilk ~azısını yn. 

rınki !oiayınnı:dı f!kuyarek'"1· 

ııız. 

Kart<:ılın Yayaiaı köyünde korucu 
lJüseyiniıı, bundo.•n yirmi gün evvel 
g'Jl. alın.ık ıtı-:ı. k1.>yden Kartala lndi
gini; fakat tc-ı..ra kO)·e ·löı1ınediğinl, 

hu kaybolırıııd:1 b! ciııvyct vey~ her· 
hangi bir M.l"l{·[>le tiHın: olup ohna-

ı Devamı .> itn"ıt S4ıhi!cde) 

Londra, 7 (A.A.) - •B.B.C.•: 
Libyadnn geleıı haberler, Britan
yalıların halii tesebbiisü ellerinde 
hulundmduklnrını bildiriyor. 
Tanklaı· ;ırasıııdn hiiyiik çarpışma. 

(0evanu 3 üncü sabJiede} 
---. 

Belediye m murlarınını Ör l idare gmutam 
kömür ihtiyaçları 1 yarın gell or 

Dl·. uiyl' n:eıı, _.ı .• 
~ y:ırl;ınnı tc•nir.ı. ctınc-tt 

·1 V U~' ' İ 
r_. • k 

bu ı 

Yeııi Örfi İdare Komutanı Ge-.;;:un iir ih- 1 
C\zl'.'!ıe Bele- • • ncral Snbit Noyan "arın Şl'hrunı. 
ıc. n Hr g1:=-

dörı oto- zc. gelt•rı.•k \1 :lzİft•-;i'10 ba~h.ya('ak· 
tır. 

' 1 

Yağları müsadere 
edildi, 1.000 

lira da ceza verecek 
A~liy~ !kine, Ce.ca uahkcmesi, 

bır yağ tüccarına şınodiye kadar 
ihlıkilrdan su<:lulara verilen ce. 
2alarm en agırını vermı ·tir 
Balıkpazarırdıı Cumhunyet buz

hanesi karş:sında ı·all; ve peynir 
ticareti yapan Yani Dcvletoğlu, 
elinde >ııkladıgı 263 tenclcc Trab. 

(D<'vamı 3 üncü Sahifede) 

Kuduz Mandalın 
yiyen k6yıaıer 

Kanchra<lan bildirildiğine göre, 
Deli Hasanlı köyünde kuduz bir 
köpek tarafından ısırılan on beş 
kadar manda ve sığn· kuduz ala
metleri göst.ermiye başlayınca, 

köyluler bunları c.>ıp etlerini ye. 
mıslerdir. Bunlordan otuz kişi te
davi edilmek üıue hastaneye kal
dmlmı~lardır. 

·-
ÇERÇEt/E. 

Amerl aaın teraklllsl 
ı-. ... uı ı l/.IL !US Kl4'EK 

Sene 1939 ... 
Kış ve ilkbahar ~erçcvesi ... 
Olup bilenler maliım ... Çe. 

koslovakya \ie Arnavutlukta 
çığlıklar! .. 
Aıuerika kayıtı;;ız... 11,·r:ka 

sade-.:e insanlık ve nu•ÔC"uıyet 

adıua AvrupadJn got.unu~dri:.la ... 
Amerika, ne olursa ol!'.un, Av
l'upa i lerine kat·ısıuanıak te-
msyüli.inde .. . 

Sene 1939 .. . 
"'faz ve sonbahar \Cı-~e\ı.~si •. 
Olup bitcnh•r maliim... Po. 

lonyada çığlıklar ve Fransayla 
İngilterede niiralar! .. 

Amerika daima ka:yıisız ... A.. 
merika sadece inctanlık ve me
deniyet adına Avrnpa~·a nasi .. 
batçi... Amerika, ne olur'" ol. 
sun. Avrupa h;Jerine karı~ma· 
mak gayretinde ... 

Sene 1940 ... 
Kış ve ilkbahar çerçevesi ... 
Olup hiteııler mnlfım ... Nor. 

veç, Holanda ve Belçikada çığ. 
!ıklar; Fransa ve İngilterede 
iniltiler! .. 

Amerika hayrette... Ameri· 
ka sadece insnnlık ve medrni .. 
yet adına teessiifte ... Amerika, 
ne o1ur-.a ol~un, Avrupa işleri. 
ne karı~maınak mücadelesi&
dc ... 

Sene 1940 ... 
Ya1 n sonlıahar çerçevesi ... 
Fransa ve İngilterf"rle ~ığhk. 

!ar vo iıalyada naralar!., 

Haftada verilen 28 
çuval unun kafi gel

mediği anlaşıldı 
Un sarfiyatının tahaıdm<kn son. 

ra, <ehrimizdeki bnkkallar vası• 
tas·Je cVJ~re satılacak Un mrktan 
haftada 23 çuval olarak tes it e
dilmişti; fakat bu mikt.<ırın a:ı 

oldll<;u ve bıı yiizden balkın bil.. 
ha"a kızart:lac~k maddeler ıçın 
un bulanıaciıkları göriılmüş ve bu 
yüzden bazı şikayetler de vaki 
olmuştur. 

(Dcyarrd 3 üncil Sahıfede) 
<> 

Tünel sef~ IE"'ri 
başDayınca 

Tünel seferkri haşladıktan son. 
ra, balkın hu haltd r,ıqhrt'.ııi gii· 
ren Tram\·ay İdarrsi, Tiinr . !aç• 
ka ve Tünel • Kıırf uhı5 arasında 
yeni SC'fer)<:T' ihdo~ efn1i~tir. Bq 
seferlere yor;.nhi pat;;,rt•·• i ~i~nün
den itibaren bn ·la!l ırpktır. ----

Anıcrkka dü:jünt~e.. • nıe.. 
rika sadece insanıık 'e ıncdeni
)et adına ınüc-t: ıl"t ıU-.~ünee .. 
nin pura etn1l.'dıği1J th1 t:1.tn..:k.. 
te... Antt:rita !oıou ga\ r(·ti\e 
kenıli kendisine ~imdik atıp 

sill<in•ıırkte .. . 
Sone ı. ll .. . 
Kış \·c ilk ha har ~l r '"Si ... 

Olup bi•en! r r uı1um. .. Yu· 
oaniı.,t.-n ve Yugo~tı,. ~da çığ. 
tıklar!.. 

..-lınıl"'tika dPh~< lıl'., ı\ıncri .. 
ka, nıürt. rret in:- anlık \ e ,,,ede· 
niyrt hc~aplerınnı kcııdi ,;i. ke. 
sesine da~·anacağıua l!lırC' ted. 
hır "l" n1'1 •.. ı\ıner'k:ı. ıcşcL· 
kür istt·n1ed<'n viu11:•ıncklc ve 
para i~tt!'nteden ınalzcnıe ,·er. 
nıcktc ... 

Sene 1941... 
"1.·az. ,.e sonbahar c;cr~c,·csi .... 

Olup bitenler mıılionı ... Sov. 
)'el Ru":ıda ~ığlıkl:ır "" hiiliİD 
A"ruı1ada n<..l alar: .. in fi ·rey· 
le Aln1an~ a ara~ında ilk uıılaş. 
ma istidadı... ilk ucfo olarak 
mi:l·errrt insanlık ,.-e mrdeni... 
Jet hesapları, :\fih\-eı- ve tl:lJaa· 

sı safınfla ... 
Aıncrika !oiahlann1akta \!l' ar. 

tık hicbiı· seye kulnk asnı.ıntak. 
ta ... Aınerika, ne eılursa ol;,ttll, 

hiçbir uzlaşma ~ekline razı ol· 
maı11akta ve en '-C'l ·:ı '·rndisi 
girn1ek ~aı-ti1e bü~n ı tlı hyrı:rı.111 
h1:·p o ununu kııı tırnıak sa.. 
)'~ .. ~nılc ... 

FC.< r 1 012 ,.,Tt (ll'r~eınh._. gü. 
nü~ .. l-\ .. t>ı•r-.i'ınhenin gclls~ çnr· 
şa• ıt! ıu hl'llı olur• soziinü 
hatırlıj ;;.!ıın! 



HALK FİLOZOFU 
~-

T O SÜ 

lhı11l\1et ~a\'a. ının ort9'·8 n· 
knrdığa tıı hiı. ·iık hakık;t, İs .. 
tanbulda bir Şehir 1i,vatrostı 

d va" irnhındıığııdnr. Hamil'. 
tin tem. ili nılina!>elu~tllc, ti)·ıtt'" 

ronıuz lıul.kııula ilk enterc,an 
tr ıtkidi şnir Halit l''abri Oaan.. 
soy ppmı~tı. Kıymetli san'at 
adanıı, bir ak~am ll'AZete~iııdo 
iııti~ar eden sözlerlle, tlyah o. 
muzun ak•ayan bir~ok taraliM· 
ruıa parmak ha tı. Ayni u. 
maada, büyük bir medeni ce. 
satt'l nilmur.c~i olan bıı ,ozleı·, 
bizce, herşeydeıı cnrd, hlan· 
bul Belediye lul dıi~lindürıne. 

lidir. 
Çtiukii1 nıol,iuı o)Juğu üzere, 

'frprhnşı~daki tiyatro, ne ~u· 
uun. nu bunundur. 

.Udcdiyenindir. 
Fakat, BclcdiFnıiı, her ııc. 

dense, Tcpcbn~ındııki tiyatro 
ile~ sadece, Uuıuıui nıccli~i11 
bütçe nıiiınkcrclcrl •ırasında 

\"O Kıır;;:.j;aç :\lnzbolıa.ilc ayni 

.•· 

. ,- ' Ao i's E,LER' 
. - t<i:R51StNDA -~·-

o 
REŞAT FEYZi 

~ıılerdc autak bir iki •nnt 
nıc':ılul olur. Sonra, tam bir ;rıl, 
tiyııtroıuıu asıl s.1hibi olan Be· 
lediycnin, bu nıcı·LUb ~ı-a5tı. 
ğı v•kl dl'ğilıllı'. 

R(.'lcdi~cd\.', nıulınôl. karşı bu 
laknydi nedir?. 

Belediye, büt~Ps!ni tcdlcik, 
lıc;aplarınt kontrol cttigi gibi, 
bıı mUessescnln •ahne\ini de 
ıcttlş ettirmiş midir~. 

l.lelediyr ile, Şclıir Ti) atro. 
sunllD miiııa~bellcti, ilaha zl· 
)'adc, gütüri.i vcriluı.i~ bir işte. 
ki lotafc~ııin kar"ltkh mutlak 
hıınırunu andırmaktadır. 

Belediye, li)ulrnııun •alıııc. 

siııi kııne ~iitilrü ··cnı:ıi~tir, ni· 
çiıı \·rr1ui~tfr? .. 
Suııu bılmek laııındır ki 

ko;ıtrobilz heri knndır, kötü. 
dür, aksaktır. isıaıılıul !:;ıchir 
Tiy11tro•unun bc.uplnrını lıiit. 
çcsrni kontrol eden SdcJiye, 
ııeden~e, abnes.ini &..ontrol cl
tirıniyc llızuın göın1üyor. 

Ev vazifeleri 
-..f.-&.-- . - ....:. ' 

;~~~!~$$=~ 1 Talebeleri bir saatten 
J; -1 fazla işgal etmiyccek 
USIOTMRU 

BOLLUC.U 

Çok tt.!kunıru çıktı, geçenlerde 
kilo<u 15 kuruş.ı J..adar dü~t!i. Us. 
kumru lcııetli balıktır, \·esseliın! 

Ben, balıkları hlr cihetten do. 
lı:ı takdir ~Jiyorum: A t:ı h:ıyat 
pohulılıgı \"C ihlikiırla nlıil..:ıları 
yok. Çok çıkors:ı ııc11Llıt)OI", aı 
cıkarsa palrnlanırnr. fınti dri:i"
~iyen baJı!"f~n baska ne l\ald1?~· 
:.tEYRANJ::LER 

Al:TIYOI: !\IU?. 

Yine Yeşiloy Cemi) eti Azasın. 
dan b:ııılarııun iddiasına göre, İs• 
taııbul tarafında bazı semllcrde, 
meyhane adedi gittikçe ariıyor. 
mu) Ycşilnycılar, içki içenler ço. 
ğalıyor, diye telaş ı;österi)·orlar, 

Halbuki, bi2ce, ıncylınne ad~di· 
ııiıt artıııııst, içki içenlerin çoı;aı. 
dığını değa, akşanıcılnruı, e\'lc. 
rlude rahat a huwrl:u-uu kay· 
bcctiklcrini göskrit 
TABLDOT 

NE DEMEK?. 

Bir havadis: ilkmekteplerde 
fakir talebeye sıcnk 3·eınek ve. 
rilmcsi için tabldot ıctkili"ıtı ya. 
pıhlcak .. 

Garip, tabldot kellmesini kul. 
lanuıt)'a ııe lüzum var? .. Bugiine 
kadar zaten sıcak yemek ,-erili. 
~ orılu. Bundan soura da hu i:;e 
daha çok ehemmiyet verilecek, 
dcıo•~k doğru omlaz mı?, işin e. 
heımniyetinl tebarüz cttizmek 
için mutlaka tal>ldo1 demek ş~rt 
ını';'. 

DO(.:RU 

SI:E'1'RLEB 

Geçenlerde bir muharrir arku. 
daş, tr:ıım·aylnrdakl izdihamın 
önleıuncsi için bazı muayyeu is· 
tas)·onlar arasında doğru •derler 
tertip edilme'!inl tekli! ediyordu. 

Fakat, bize öyle geliyor ki, şim. 
di, zaten birrok tramvaylar doğ. 
ru sefer yap;)·or. Bir yerde dur· 
duklart vaki ıııi?. Dursalar bilo, 
inmek, binmek ne milmkü.ıı?. 

AHMET RAUF 

Resmi, husust, ecnebi ve ekal. 
;iyet okullarındakl talebclc!-e 
verilecek ev va.zi felerir.in tal~ • 
heleri bir saatten fazla ~gal et. 
miyecek ve çocukları semereli 
b!r çalışmaya ııe\·kedecck ınah. 
~"f'tle u!ması, Ma:ırıf Mudü.rlüğii 
laralın<iaıı tckmıl .mcktop ıd•re. 
lcrıne ıeblığ oiunnıuştur, --· 
Tatlı yasağında nsonra tahan 
helvası sarfiyatı % 40 arttı! 

Tatlı ve pasta imal~tının me. 
nedilınc.i üzcrlne işsiz kabn tat.. 
ııc.ı nrdar: hır ~o,;u dü~:h5nt~rın. 
da ml'y,·o, t~hon hclv&sı \'e k3. 
vurma, peynı.r, gibı ,eyler sat. 
m.ığıı. başilmışlardır. Tahon he!. 
va-~ı s~tışları \"c ımal!ıtı da yüzde 
40 nısbctııx!e çoğalmış, artmış • 
tır. ---()-

Gençlik Bayramında 
)'apılacalı hareketler 

19 :. a.rıs snor ve gençlik bay. 
1 

ramında yapılacak olan bc<kn 
harekctleri.nln geçım yılkinin ay. 
n! olaca,i!ı ve şimdiden çalıı;rna • 

!ara bsşl.ınılması mekteplere teb. 
ilit olunmu tur. 

'lt . .,. > :·-· . ~ · ~·~ · .... . ' 
. •· 

. 73 /Z-h/',zi-{j . "'~ 
~ .. ··~·· ~· .: 
Dırıhaae lhUyacı 
Üni,•crslte dersh:ııuıleri d· r ııeıı

yor. llelo bnz: FakUltolerlnde s~llm 
tedı'-'at y•prr.ak ı:o.ümkOn do~!!dlr. 
Yllkscı: t:ıl'..slio karşı, her 111 •rtan 
bir teh .cilm \:or. B1!im memleket 
için yü.k.;t·k tahsil ç:GrnıU., ir-.s::.ı.nlnra 

ne derece l!ı~ yaç bulunduğu oş.ik!ı~ .. 
dır. 

Yüksc-k tahsHl tahdit değtI, te~\.'İk 

ediyoruz. nu te~vikler netice.sinde 
ır.evcul bln:ılur, cLenıan1at, ders ve. 
.sölltl l;;jf: aelıniyor, ııerl~:ildL', önü
mUzdE:kJ y1Jl:rd;1, bu \·a,.!rcl d:ıha 
hftd bir ~ekıl al~c:-.kttr. Bu rnc\'ZU et.. 
rafındn ne <lüıiCınülü7or1. Ditnı:yoru.z. 
r'akat, muh•kkak olan şu ki, nrttk, 
Tfirki7e<lc ikinci bir Ünh..ırs!leye şid
detle iblıy&Ç \'Bnlır. 

BURHAN CEVA1 

Tefrika No: 37 

Çıplak Model· 
Youını NEZİHE MUHiDDiN J 

ve t&lHıır.mül eder mi saruyot:::.lını z?. 
.. nc~;\t birdcrıb1re onn yak.lJşh: 

- Sizt 16rmlye l~htımmüt c:der, 
t•.,t' b~ gôrtı-1 onu lt'.es'ut btle ed.:-r ... 

- Size bundan b.ıhıctti nıl?. 
- llayır ... Fakat ben aidanmıyo· 

rum ..• son det.ı hast:ıb:lktc1. aüatiyle 
onwı yanında bulwıduğ:ııuz ıı;ınan ... 

bl~tan bit 11ll·ı.k kop:ırdı: 
- Demek biUyorsu.nuz. blnıt..ı?! ..• 
- Clliyoruın. Hc-ps:nt biliyorum •.• 
- seıım de bJiyor mu? ... 
- Hayır ., Sellm 'bllnıi1or... Bll-

nw-1· t ha11e kendisine sonsuz bir 
,en •. tre b::.!:a.n o a:enç ba51..!.bakıc:.yı 
un~ n~:ı· iı .. Yhıe h:st:ı o, Nuran ıra ... 
nıt••~··· Onu lı;urt:ırmck ~tt:>rsen.L•. yl· 
ne ı~.cCr h::ı•tab:-ıktcı o1 .. lJıhr::-jniz ... 

ur:ın yeisle ba:ınt sa!laciı: 
- ~\.Ja'. ... Artı!c on:ı oycn c.yn:ıınnk 

l~ttr. ynn.ıl'.!. .. Anlıdınız rc.ı:»". A· 
yıp •. , gtlnnhtı .. hu ... Hele or.un öl
c1lh'f!.cil nô~tier tç-iı.de kalbinin. !Jii· 
liln fac.laltnı anlatan o m~tlıiş sayık-
1nnı::ıl:ınnı ts~Hl:-u.:n sonra ... E!TIİ!l o
li:Jl' . Sel 11. br-ı' gtltn1:re tah:ı.m"?r.ül 

edtmezl .. Ne 1aıık! ... 
R.,.t sormak ;.ıw.: 
- Onu iCviyorsunu:. de&il ınl~. 
Fakal bunı.ı 50!3n-.tdı.H .::i~d(;r.$~ 

svrtımad1 Uu.nu.'. ... 
- Selitnt ziyaret elliglın z<!t~an 

kendlsL1e ha al:t1nda bakan o has· 
tnbal""ının •iz oldulunıt ııöylerr.cır.e 
mn.ande eder ml•lnlz1. 

Nuran ba7k1.td1.: 
- Jilc: blr uunan n1U&aadt") clır~em: ... 

Anl:ıdunı. ını Re.sat Bey! ... Kat'iyyea. 
bı..:nu sOylemiyeceksln~ ona!... Hem 

niç:in? ..• Bunun da blr oyun oldL;;::unu 
söylerr:f'k n'.~fn?. :Ccnden d.ıh~ r::ız;a 
nefret et"'"~! Ir;ln -r.i? ..• Rlca ederirıt 
s".zc-; .. , B·~ki.ntı ~""L'<~ ... O ben: ~r~llt 
istem.lytttk.Lir! ..• :\1"•.ıhal olsrak bug-ün 

iste"e bile yarın aramıza anr.e~önln 
ır.azlüm h::ı.yali girı::celt ... Onun \'icda· 
nını ra.h::1~ 1.nrak.Jnıy11~ktJr ... 0:1 iste. 

m.em ... lıtc,neln, .• Bana onclan bah· 
.tel'11C7 lnlz blr daba ... Or.a da be-:ı<len 
bir şey s..iy!cm.ey 1 rtı. 1 ..• Fena \'C gU .. 
zct h; tıral. -fyle !:ıt-ı.tl'er Eellınl.c ta ... 

, __________________ ._.,_,__,,_,,_~----~------, 

"'-___ E __ L_E _:oEi_av .. ·. _E:_.~_~~-' -lÇ'-ET.,, 
ZANÇ Jilf!ij~ 

Ay~hay~~: ka~ar 1 
Kauuılıırıu g:y:o. ıe\·k1nc cıa:,., ge

çenlerde bir ahUJp c\·lııdo t)ltlt .• ,.ça 
barar.ıli blr miln>kııp ıc,U. M:UOın 
ya, cıb:•o et.ekleri aittik~• kı:;ahyor. 
C.l111eın bu h~ldcı1 ıiılt•r L1c rr.eınn .. ın 
n~u~ ·nuz"'. Gtıye.ı k &i.>·ıoerı ,.e her .. 
dcuı taze go,vn.ıı:c;!ni IJil~n b!~· ba
yan, ktısa etckh1ı"n çok. daha ıcvltli 

ve güzel oi<lu'"nu vldla etil. Ve ettk 
rr..odatıın Jc.lr.de, }01~ cıl~nl;:fı.1 eu fl"i 
bwuc.n~uı olduüu.ııu Uerl ıUtdU. 

"Yazılıaneye bir Elka ibi 
Habibullah levlıası asi .. ,, 

Ralbı.tk: .• b:r zan:anlar, uz1.r!1 etcık 
mod!l ıken. ayni. bı.oycn, uıun et~l;!l 
t!'lbtsıcler ~ib.ı Vıl uzun tte~ın çok <.ta

h..ı gil!cl olduğc.nu /le(,it, t~!Jlr, 

dotrusunu aöyltmOk 1.1-ımsıı, l:ıs.t •· 
tcğı de. ttzun etcı;.t ac kc.-ndls-!ne y.t
kıştıı ıyo< T•k keli r.e lio ırı gi;·in. 
me~ır.1 bli:yor. 

Kı.:.w. "tekle h~~ı:,ı.ıl(ıdo otan b..,yan, 
blı:' 1'uv~rcdt.•. l>lr IJ Jlvdrı, ı.ı:.:Lııl elekli 
IU\ .llC'UC de guzol•l;.r, '.i~.nl, ciya:~inl 
yıı.kıştırıyor. 

Afür..&h:~a, lıara;l'tlc~1d! b~zt b1.· 
ytınlt.r. uf: i td\!lJ.1'.t-' bu tınd"ı:ır. :J~~l ... 
ced•', bır e,·kt"k r.rkadO.f ışl ,fZylc 
hı.:.1~ ;i,\ ottı.; 

A,. .,.,. kcı ı J .n, yU tı · .. . n., 
ı.,.,ı i'.Ph..u.ı.~u ~ı.:u" ooun.:nuu w; .ıerlı.ü. 

eller.)·!c kr.pııd:, 
- Bf1 b~ı10:.du1:, ben kiıniın'I. ~ 

d.I (>~iirll, lıo)'ll~de, b!lınıyu \•~'"'"' 
- $Qdl. S•n•.n deı<ıl ml?. 
- e;ıcn~ed:n! 

- l\uh?.. n. rrıisl.n~. 
- ı~ııyır' 
- Ce'dat ... S.Ooin • 
- Yoit! 
- N h.ı ... 
- Aah~ 
- Focdl... Bildim.. llJdi .. f'er. 

dl ... 
- Doill! 
- Öy1 ·}~C bU~m!ycc.~im .. 
Ar~ ı..~an &cU:n, ün.der..;n:u &öıle:ri. 

nl n ıı. önde-iti, ari<astnn d6nöp 
baktı: 

- \".ıy nc::ul. ll.ç r.:dm;a CCl•r.•
cti1l Y•ht..ı! Dedi. Nc;cd. .ı ~·ıklın P~? 

k.;.ıra ••• 
- ııoo.ı, dt•;rJşkı Hiç sen 

tı.: td~lre dcba!i.· m. ıı~··. 
- I' .. k ı-oti.kc.mır cı tc' .. tc. tde.. 

ritn ~mtn .. ı, no y.ıf)altııl ki dcotı bit
ti~ Ot:tı· • .ş. Sı::ı 1nk• •ır:ı o ht~.•l'· '"fi
carct s~.n.n :..s:n :- r.1n1:t, tıC y:;pf\cak· 
aın l<t ıoı:n•aı.·o b!UI. 

iı<.is. ele birer kahkalu kOfu'·er. 
diler. Ticarette ser'l1tıfeliı •• tü~ttn. 

- \"ok a b•>n im c•nım et•ndlın: ı»
rurak.l Na5reddin Ilocanınk! glb-t d~
l"it. nen. ~icarctln ıııhunu ı::.:~·::-:ıd1m. 
XOnııUne, ll•"ammna nılfuz ctıım. 
Fakat, beni vere~iye }';.k.t' ~ıiıiın, O 
a kI"f:'(Jı. mua1nc-le Ytıl: m~1 şJmd•, 
aerm~ycmdı:.."11 tr.ıln at.ıc•'ı!n vQ:r ..• 
Yiyip içtiilıu. de yanuna k· r ... Anıma 
\"C lAktn, gel gür td, elde t~t ç-o\·U·e
cek. sarm.n)'(', etrafta c':ı kul!;.nıhr::cı<lık 
kredi k:ılm~H.h... Buftln de, bt:rr.da, 
bt:i bia lirelık bir al.-:cn!; d;...y~-rr. rar. 
Galibn bl'giln kt:rt.myorum parola-
rı. .. l';,ıı-:ılJLt. do.ıır; y:;Hi, t:aıart .. . 
K.'.ir::ır: n.1.rıc~. pa.•"'I cH:ı)dc der.""tk .. . 
bbur &locııkla:ıır..ı \., \;•ıtard"" da, 
scnr.tıyr,ii dili:cltthı1 mi. ıilı·tık bu se
fer milyonerliğe do&ru naım al.ıca-

- l\'loda na t.e, o i,j.ceoldır, Kadın

lerın da ınuoyyo:ı. bir zc.,.-k \'e sUl 
t .. kip ctllk eri s~ytene:r.cı:. Mocl.:.:,'a 
uygun gıy.ıırr.cl .. .set t·tı) ll', 2.Utt:ıı, k.cn .. 
dJ ze\'klerınl b!r tanla bır•kn>&1 ol
muyorlar rr.ı?. 

- r;.4u.··unı.(lt\yJ1m~ C:\.'YClki gJD. 
ıcıti!m :Sr.;urumda.11, ı·a1.ıhn çok .se-
la.r·.~ • .. al', ccı;:.ı ele .ıı.ul.Zı.m ~yledi. 
MGZI ·r Bey Ank.1r"ya ııHınls ... y,nı 
blr \';!.'Z.!fe alın • nu sefer or~u ::ır~ .. 
mtcllm. T:ıhh: ğlm... Orodo duy
dum . Çok CzUldüm. Nu.aret ll!•lr.· 
tu.bunda ynıdı. ' f:.ın ••• 

- , eyl!. 
- irlas etmişsin ... 

· - tnş.alhh ... fttlhar ı.derl% am-

?.to(tanın t?!ıirl oln1: ı.:, müh[m. blr 
Hh:ırndı, MtcJı!te bulun!\n btlU.ln ba .. 
yc;nl. ı l.>ıı tale ltlraz ctttıcr. F:Jkat, 
döno dolasa, modaya ~yıtırı hartket 
edtmöyerekl~rınf de !tirat t!tller. 

l\t<ıci:ıyı tertip Nien fn~nnl.:ırın zev
kl dnlr.::::\ mün:ıkaşa~ız k.:b~ıl edil.. 
dleıne göre, bnyBnların, bu· nevl n10· 

da eslrl oldulu yanhı rnıdır?. 

~'t.)dalar, b:lzı lkt.ı.adl hareketlerin 
de ıc:lrl altında kJlır, M .. rı~. ılır.dl 
kuır:ışl:ır hetn c;ok pah::ılı, hem pz, B1. ... 

R.Ocnalcyh, k•sa etek, oldııl<tR mühim 
b:r uunnı;.l c:ırts:dir. F~kat, h:ıtırla
yınız kı, dO.ny:ı .h:rbjnla doturdu•!U 

- Yok canun... Kararl.:ı, ba1üld 
!tllı d~i!Jl ... Folım~nlo ı·•phl<, r.:ak· 
tJ 1 ~ ki JtJJert gclıre uytlurn,oı.ın im .. 
kfıuı yok... Cckıvornııt kepeL•kleri. •• 

- A canım 1<0rd< im, .. Böyle işler 
tçin, !:~ktrrlekten 3tılşm~!;:: laL•m. TL.. 
cAl'et aentn Jtln n1i:. 

- Yoo~:.t TLci1.ret tum be:n:m J~iın ... 
RcınHn tsrm an:m~, ~el gcıeıtm, 3er ... 
mayo liikrndL .. El<lo •mllcdavil ıer-
moye kalmadı. · 

- NfoSr('ddin Hoı ~ııın h.kılyesl meş.. 
hcrdur. lioca, lt:ıp' Jrılı~:ı oıcnrr.J,j ... 
Tekneyo blnmtş, Bir c.!r• dilmen!, 
t'r elıne de ycleğınlu skot~~ ... nı al
ınJ.1,,. Tt'kz~eyl Orftya çevin1ılş; b\.ltl• 

ma lcvlol hut,a, Leholekelfuknra der
ler. tn :ı:ıU.tıh öyle N,n .. ın. It~m de 
~n bu t::efer, ma~ zonın kapı .. ıru, ~~ ... 
ki kaln:clerrle oldu!u g f, büyi;k btr 
laı..·ha. :;·pptlrıp as ... 

I:ir ku' ıu.U.wn, ıalıvorm<!ın gele
siye 

tıu::Un peşin, yaı·ın ,-ereJlyC. 
Diye .. Yazıhr.nc)'ll ılc, bir tElkA

slbl Jiab!lmllnh• le\·~-• n ••· Bit de 
tYa H•!t•• slgort:ısı. .. işler yolı~'lda 
dem<kllr. 

- Ben bi!Jıoim ne 1aıaeaf:rra ... H .. 
ıo iU pa.ral:ırl alayım ..• 

hcis~ beraber y~\rllytip mahkcıneye 
g''Clıkr. 

lkllsadl buhran b»lam.dnn önce de,!=============================== 
kıs3 ertek ruoda idi, 

Harpten seır.ra.. ctek:cr, "ittikçe da· 
ha ::iy:ıclo ı:u:aldı. fJ:ı:>-·:ıt ~rttarı, \'& 

b:r ~k.:m zaruretler k:.d:n tu\·a1eti u .. 
2crınde ınchakJ{ilk kl muesslr oluyor. 

AUah gilsterrr.esln, hlrtı devam eder. 
se, kndın c!Y"'' bol<ırr.ındnn bir ta· 

Gece çalınan 5 bin liralık 
çekle 850 liranın macerası ! 

lam ae,lpl kittin orlnya çıkııaını } 7 yaşında bir genç bir otelde 
g!5nncmlz beltlencbit:r. TopyckQn k~ SOYUP 300 Jirastnı bir ge'cede 

ahbabını 
yemiş 1 

dın ~yn~:nln h"~t. n b<u;n. lüks oldu.. 
ğunu lddıa eden.er do vardır. Harp za. İzmlrde Ve.tan otelinde bir ha. ı 
ınanlarındn lill:sc yer vmnemel< za. dise olmu..ştur. Bu otelde mi•aflr 
rıırt bulwıduğuru!an, ba7anların kılık bulunan Ftı\hiyeU derı tikcan ı 
kıyofetindo ınlihim değlımeler yopı\.. lsmaıl De<rı.oı adında bir adam 
ması Bzımdır. yakın tanıdıklarından or yedi 

Bayı;nların tasarrufla pelc al.fık.ahın 
yok..ltıt. Ne.;\en~e. t .. ~:ırruf'1.e. hareket yaF-mda Hlkseyinle birlikte ev .. J 

elmtlini ırc;myloılar. Gürünen k, :ye 1----------------ı 
kılovt:z iste' mi: .. lir yat pah•!ıL~t Tünel ne has•la i 
ltarştund:ı, onların bir çoğunu, ytne 
bUdiklerlnJ okuma:<ta berde,·amdır. temin ediyor? 
ur. Ben ne lıtiyoruın; blllyor musu- 1 
nuz? .. Ta.sıırtur ııvda ol'8 ... ve biltün Elektrik, Tramvll')' ve Tüne 
kadınlar, azlmt ta03rruf11 rlnyet et- İdare:;! t11rafınd.ın cTünelt in ta. 
meyi kendlleı-i itin ı..ır znruret olnr•k tıl edil'tn«lcn evvelki vaziyetini 
kabul etseler... gösteren bir cetvel ıı:.:.'31'olunmuş. 

R. SAR'T - -------··-
( H,.LK SÜTU~U ) 

UniveTsitcli iki genç 
İş arıyor 

tur. 
Buna naz:ıran 1939 yılında Tü. 

nclden 51 bin 879 Era, 1940 yı • 
lın<la 49 bin 547 lira hasılat elde 
olttnm~lur. 

1941 >-Lnda ise; Tünelin tatil 
olun<lu~ıt tanh olan 19 teınmu. 
za kıı.ıiar 43 btn 722 lira hasılat 

veikl. gece otele gLtm~ ve oda • 
sına gidp uyııınuştw·. 

İsmail Dtrici sabahleym uya. 
rumıa cebinde ıne\-cut 850 lira ile 
Roma bankasına m uharrcı· ŞOQO 
lı.ral:.k b:.r k.in çalu:>dığrnı an • 
lıyarak keyfiyet! zabıtara hıcber 
verm:,tır. 

Zahlta keyiiyt ti derhal civar 
,.aay-etlcre bild.rmtş \'C trenl<"rde 
de icabcden tertibat nlmmı~:ır, 
Paralan çalan HüSC) i11 ÖdemLJ-\e 
tutu1mu~tur. Cc.biı:J.: 550 lira \'C 

ı;t•k buh."lımıı.5tm·. HiLeyiri.rı bu 
paral2rdan 300 fa'~yı sar!~t(jği 

a.-,ıe,ılmıştır. Hüscy!n paralan 
eline geçirlrce 16 lirnya bir saat, 
50 liraya lı!r cl1'~se ahnı~. 50 Li • 
rayı kahveci Kadir ısminde b!. 
ıfoe, :;o Hra da A"i zlj·E-de bir ka. 
dına vermı.,tir. 

ödenmiyenlerden 
0/0 10 ceza alınacak 

Kazanç °Y'.·q~i:ll mükcllcflcı1l • 
nin bu yıl ödorı:c•k mecburıye • 
tlnde ohlu.kları vcrglleri:c'" 2 in. 
oi ve son taksit müddeti bu :ıyın 
nihayotkıc.ie hitam bulactktır. 

Bu ayın n.ha~-etiıı.& kadar ö. 
dcnmlyen Wık.sitler.iıı.; :ıy başın. 
.el n iLibaren yüzd~ 10 Cl!Ulı o!a. 
rak ve h:ıdz yapı :ıilc 6ıtr"tila 
'.ahsil olunacağı \•e bmaena:~·h 
ı:eza \"erip mut~urr~r olmamak 
iizer~ mii'k.-!ltrlcr!rı şimdiden ı. 
haz olu nmnsı ~foordaı1ık \ara. 
fındna lc-kmil mal.iye şubı!ler!ue 
tcbl!I! olıınmu~tur. 

Memur olacakların 
muayene yerleri 

tesbit edildi 
Devlet memuriyetine g>:rmck 

Miytnlerin badC"ma .,ehr:lmizde 
Ha~k., Ccr-rnhpnş:.ı, Şişli çocuk, 
Guteba ve Hayda.rp:ışa Nfimune 
h2s~an<!leriııde muny~r.e olun • 
ma!:ırının mecbuı·i bulundıığU 
Sıhhat \'~k.lletince lebliı? olun • 
muştur. 

Taşradaki muayeneler i3e Er. 
zu.rum, Ankara, Sıvas \'~ Diya ..... 
bakır hastanelerinde icra olunıı. 
caktıT. . 

Ta• ocakları tahkilı !ı.yelkri 
Maden ve taş ocakları işçileri 

için teşkl! olu.nan tahkik heyet • 
!erine bundsı> scnra Val!ler ye. 
rıne Nafıa Müdürlerinin riyas~t 
v·c iştirnk etn-ıeleri roararl:ı~t:. • 
r: mıştır. 

BADIBLER 

ViLAYET v• BELEDiYE: - ---- - -+ 13clccdye1 Lazı ın .. •ddt'lcrin paha .. 
IJ!ıfuıı göz önilndo lularaı,; otel ılcı·ot. 

lerine sınt[larıruı r:azaran yü.zde 20--
30 nra.ında ııun >'"ı.>mııtır. 

+ Parl! Vfüy t Koza Kongreleri 
yapılınakt3dlr, 811 ~abah saat 10 da 
Bakırköy, 11 de Adalar kongrelerı nıo. 
~llmi;,tir. 

MAAı'?IF, ONIV~SITE: 
+ 'r..• · th:.dan •.ibaren Cr.iver$itenin 

bUtiin F•kültclerlnde Talebe cemi· 
,.,uoı1uin kurulmruıı için seçim yapı· 
lacaktır. 

+ Terl'k Kul'~n ,-craıı,.ıe açılan 
!1-hı,ırI! MüaL;r.\:g~:.oc t-y .. n.leti it!.n ba ... 
:ı !.;imlerden hah.,tdllın<:ktedlr. Bu 
tıı.hmı11~ı; dnj!l'c dağikHr. 

MVTEFERRIKı 
* Parıgı.,ltı k .. rakolu. kom!aer Jnu .. 

a\.·ln! -olan l:ocası T.,ı:ıt Uçkunu. kav
ga net!ccı.lr.dc ynralıynrak ötilm(INI 
s<'bcb;;,e\ veren Nedime ıeltii edil.mif
ttr. 

+ 263 l"'1eke 'l't"obzon yoğ! sakil· 
:ran tCte"< Yont DeYell oııu ilç seno 
surıüne mahküm ~lmuttur. 

"Univers~t.e Hukuk Faldl~te!.~nLı bL. 
rtncl .eıt:.•rında l.nıluıauı ikl genç t::ı.h· 
siıter!nl devam c•t! 1·eh!1mek üzere C.1:
lcdtn sonralan lt;ln tı aramaktadır
lar. E~kl ya7.lYl do. okuyablln1c-ktedir
lcı-. Kendllerine \.'lllfe ,.-ermek istL. 
yn muhterem i.i aaıu~!crınin Son Tel
graf lf<:ılk Slitunu:ıcı::ı c.IInlll Koca .. 
ınan• a yı.z.n· Ja;:ı r1('8 o!unu~'. 

dek oiunmıı.-,tur. EDEBİ ROMAN No. 11 

Bir genç iş arıyor 
Eski \'e yerı1 '!ilrkçe bilir, usulil 

muhascb~y~ az çok i.~ına bir ıenç hu· 
sus• ınüCs!'e~e Ye)·:ı ticarethanelerde I~ 
arıyor. TaUp ol:ınlj.rın Son Telıraf 
Halk S(llunu K. B. Rumuzuna mllra
c03\lerl. 

NOT: IIaUt !il.tununa aön't~rilen 
t.ş vttm.e, i-s ırama vesalr mf'ktu.plar 
PAJlASIZ, netrolunur, 

nı.ş.,,amıı ebediyen ruhlarımııda kal- 1 
su1? ... 

Nuı·:ının ıüzel yilzU saps.:ırı kesll ... 
m'~ll... Boyılacak g'!ıl soltıyordu ... 1 
o .. ,riıradt bir hareke-tle ••rK'~"ırıd~,ki 
yostıklara kaydı ... Rciat end:ıe lçlndo 
c::11a b»kıyordu... Onun işiıllir J;pıtil· 
ll\CZ de:reccdc t-~'fı! $L::S~Ol dc.ydu; 

- Rica ~criın an~tClnC haber ve· 
ı·tniz de gels!r! ••• 

Reyat ıı1evcudiyetJn:11 lüı'.ınlsuz]u .. 
tunu anlafl"!, ~ 

Der hol d'<"n çU<tı. Tel I~ etı a 
b:ık.tnırktu ~ .11ın aalon 
kapısıı'da <lurcıu,G:unll t;lordil: 

- ll~nımefondi: Dcrhnl kaınınn 
1•nın:ı g;dlnlz ... Belki bayılec:ık? 
~din t>lli$la: 
- Ne oldu? Yoralılıi:... Ylno mi 

bir kriz? ... 
- Evet! . G!dtnlz ynnın:ı ric:ı e· 

derimi... 
- Ft1kll 111. ıitmC)·'niz.... Sulond3 

bekleylniı beni! •.. 
I\c·~ııt itaat etti. 
Şchinıc l{ô.Ullın Xurar.ın od3~nndo 

be1 dr.J{'.l:.a durdukt:ln sGn'ta d~ha 
büyük L r hCyC'<';:nl:ı .alnr:a dönerek 
R""'1dın ılddetle ellednl tuttu: 
~ R~Qt Bey: Nur:ın bü~bfııün ba ... 

yı:dı ... Rıca cd~riın kva:~nL:z! Bir 
dNt~ôr .•. Crıbuk btr doktor getirL 
nlz! •. 

Reş~t. ı 1,ka~ın1 al.ı:1 dal\ t1rladL .. ' 

Saç boru yerine eski teneke
lerden boru yapdıyor fakat •• 

Sab:ı boruları fiallerıinin 120 • 
150 ':uru;n ka.dar fırlaması üze. 
ı i'nc nisbctcn ııcıız olan teıı-::ke 
horulara rağbet çoğalmı~tıır. Bu 
a"':i.i; ne:-; ı ! 'c baz1 açı.kgöz1er v.e 
~ocu·klar kapı önkri~ bırakılan 
röp tenekelerin\ çalamk sobacı 
ve boruculara ucu<a sa 1 mnğa 
oaşamı-sardtr. 

Nişe.ntıı.şmcla dün fk~ çocuk 
ıµrtUkları tenekeleri ıır.ata.rken 
• a hal~nmt<jlardır. 

Bir çılgın gibi dor~u ecıııhaneye k"'I· 
tu ... Ve beş dııldka sonro orada bul
du4u bir doktorla beraber nparlıma
na döndü ... 

Doktor hto.stayı muayene ederken, 
Re~t, ( nd:şe v~ iıtırapla salonda hiç 
duı·n:Adnn do'.aşıyordu. Dütiln bu en ... 
dı.sc \'O lztırap!arının içine ruhunu 
saran gar!p ve hazin bir sevinçle 
Nuran<.ı. yakLn oldugunu, onun haya. 
tuın karıım:ı olnııuı.tnn dv&.1n bir sa· 
ııdet, sonfut bir srı:ıt:cı t: ~ sediyoıdu. 

Biraz sonra yarı baygın bir hnlde 
Şehlm~ IIanım içeri a:lrerek kendiıı.i 
bir kola'.! a attı: 

- Ayı:dı! ... Çok &Ukür .,yıldı ... A .. 
nıa b<n b:ttlm 1 ••• Görece"!u:lnlı. btn bu 
1;.;:ı.ller~ d~y:.~utmıyac~jhn Re~::ı.t Bey! 

- Sebebiyet verdii;'m için ne ka.. 
dL.r rr.ütres~lr oldı:!umu ta.5avvur e ... 
demet: :n~:. .. 

- Oh rka f!der!m ... Bu yalnız bu. 
giln mil oldu z:ınncdlyor~unt:z? ... Her 
gün ... Her gece bbylc ... Nurana çok 
y:ızıJd Den tle ölünce yapayalnız ka ... 
L.cak ... 

Hı\klrirak göz; y;ışl.u·lnl sildl, 
Re::ıt ona y.:ık!n~mı~ı.:, 
- Nitin böyle ~öylüyors..:nuz? 

fiepsı :('çel~ ... 

- ır_., .. r Reşat Bey ... nen 
di) uı Jll' s'ıc ... .hrtı!< hrrıdcn 

yok: ... 

biıt:m 
h•yır 

(Devamı V•~ı 

Çıldıran Kadın 
• Ya.zan: E.TEM iZZET BENiCE 

hl sıcak, i:>OgtıClt bir rüz-giır esti. 
Kanı çekildi, car.sız kııldı.. Pa. 
;;anın ne söyliyrceğ!ııl, ne yapıı.. 

~ağıı11 bekliyordu. İ!lt sözünü du. 
yar dt-ı.ynr.ız, eğer paşanın her şe. 
yi gördül!ilnü anlarsa hemen de. 
nize atılacak. Gönınemişse, evvel. 
ce düşün.düklerini söyliyecektl. 
Fakat, nasıl görmemiş olabilir? 
Daha biraz evvel defnenin di • 
binde gözlerin! dolduran gözler 
onun gözler! değil ırtiyd!? 

Baldırlarına ~'iirünen şey hiç 
' ayrılmGdı. Aynt ~yi n dizlerine 
ayaklarının bHeklerine de siirün. 
düğlinll hissetti, titredi, hiçbir 
~ey görm=ck ıç'!l gözlerrnı 
yumdu, beklrdi. Bir san 1ye. iki 
.:.~niye, üç san'yc hep aı•nl ı;ey. 

Hep :ıyııl dönüşler. Hep baldır • 
lar3, drzlcre, ayak bile-klerine 
ayn! sürünü~· Bu bir in.,-.,;ndan 
ha~b birşey. Gözlerini neka • 
dar açabilirse o k dar a~!ı. Dlk.. 
k:ıile baktı: Al-zLide ba· sokak 
köpcğ'. Murdar, pis, büynğı bir 
köpek. Anlaşılan ak~am biı· aralık 
sokaktan yalının bahçesine gir. 
mi~!., 

Ilu mun~~raya bir türtü ;nana. 
mıyordu. ş.mdiy2 kadar duydu. 
ğu ~yak sesleri, gördüğü kE:skin, 
belibiz gözler hep bu köpek miy. 
di? Btı nasıl olurdu? Kundaktaki 
bir çocıtk bile hu l<ıadar korkak 
olmaz; udi bir köpeğin ayak ses. 
lerin1 koca bir h1sanıt1 a~-P.:~ ses. 
lerine b<:nzcl~mcıdi. Bıt nasıl 

~c)·? Bu nt~~l evlı:mı~ N-e milna. 
sız kQrkaklıkiı. H;;yrt:t içir.cle et
rafına, for.da!tl!dara biı· daha bak. 
tı. Hiçbir şey yok. YürUdü, ka. 
rar: lıklara gömlildil. Dolaştı, her 
yeri aradı, yine bir.şer görünmü. 
)'Qrdu. Ayaklarının dibinde do • 
illşan ıköpcl<len başka bahçede 
tek ha;•at esen yoktu! 

Tekrar deniz kenarına geldi, 
rahat bır ı~efe, llldı. Denız rakit, 
rntşıl mı.şıldı!. Boğaz suları zi • 
firi g:ıceleı.ıcie ne korkunç olur. 
Sahildeki e\'ler(kn, '<ıyılardaiki, 
gemilerden akı:iedcn ışıklar ol • 
masa kara, 'koyu reııgl, esrarlı, 
ı>oız c;r.lkawşı il. ruhla bir .kitbııs 
tesiri J'aratır. Arfttk bazı gece .. 
!er o ~r:.ıar hafif kabaran dal • 
galı!'rla •armaş clol~ş oluyor, gc. 
niş tebessüm hal!;alan gibi sula • 
rın yüzünde :ıçıiıyQrlar da insa. 
nın gônli.ı de açıl:ıbfüyor. Nec. 
det de kı;ıdan ccıı".:i, dalgaları, 
ac;ılaıı sarılı siyLh h bu halkal:ın 
sr.yretti etti de ne düşündü dü. 
~nmedi Muallaya, ilk dda bir 
küfür savurdu: 

- Ah utanmaz •karı.. Ve sonra 
düşür.cesine dalarak devam etti: 

- Hep büt-iin bu tatsızlıklar se. 
nin basının altından k-0puyor. Ben 
nasıl olsa bir defa aklıma yerleş. 
tirdim. Ne ~ıapsan bo•, elimd0n 
·kurlulamıyacak~ın. Her '-eyın b'r 
haddı var. Maksadın cile c;cktir • 
mek•e bir ~eııe oldu ;J~ha ta:. 

(Devomı V:r.t) 

Avrapa'11111 aizalllJfJ. 
Yazan: Ahmet Şlikrii F..51'11 

'1'~ Geçen nyın scnlarma dog 
Bel'llnde ll'!P'alaımn komüni>o-t • 
liğc kar~ıkoma paktı clrafıııd,• 
Almaıı ve tıaly;ııı ·baaıııınııı yu• 
tüttüğil tdıirier, bu topl:ı.ıılıY• 
yeni bir renk ve mana \'Crıil~ 
tecUr. Billndill !lib~. llt-ı'l!n !Ol' 

lııntısının gündemin.de iki m~ : 
ı,ele vardı: 1 - 1113~ ı;ont~. 
ninde lımalaıııp da müdd~t) I>-' 
ten komfln!stlij\e ka~~lrorr.a ~ 
tının uu\ıiması. :ı - Bazı ye: 
dovlctıerın bu pa.kla !('!ıırnelcI ~ 

Berlinde bun.elan başka bır 
dıı yap-.lmı değildl.ı:·, :Fakat l).J' 
defa ıncra i.rYı stına erdikten 5°t 
ra bun= şfrn.ul ve mıimasını t.e 
ı.ir -eden l\Iihvcr gazet~-lcri.. 13er• 
!in toplantısında •yt'ııi bir A~ 
rupanın• kuruld.tğuııu iddLa c 
meğe başlamı.şlaıxlır. Snnki l.ın_' 
zalanan vı.s!>ka, komilıı tıstı:ge 
1< arşıkoma paktı dc~ll::lir de 13ır• 
leşik Avrupanıl't tenıd J.:aı>unu • 
dur. B. Von Rlb!J<-..ntrop d-1- bU'P• 
dan sonra Alnıaıı H :c!yc ~~ • 
;arından ziv;;dc Il rlc:-ı· ~ A '1"11 • 

panın Hari~:ye Nazırı ~ıız:lt k~ 
ııuşmağ bı.,Jamı~tır. Meı;'ut b• 
aile gibi b:·rieşmfş olım A ,-rırı>3 
m•llctlct'Jıı kal';ı.1 tıkan dtı • 
tTıınn!ard:ın ve bu dllşrr.~nı~ra 
krırşı alınlk:ak rrUsterck tı<ibir • 
iertlen bahsecl'lm~klcd'.,:. Dı.r k<'· 
mümslliğc kar~~kıoma ı>Jlttını 
ınızalaınak l~~n B rL:ıı'e g.ıl 1

: 

poliük11 adanılarmm, ınkk'.'·' 
krine dtiııdii'klcrJ ınmaıı, imıa • 
lndudarı vesikanın B!rl · A ~· 

• nıl ,upa temel k.anımu o~du~u -i 
r,ittr.clel'i zaman ne cıı ·.cce'klc:. 
mlinemez. Fak.at Bcrlın topi:Jn•·' 
su.ela ve hele Mareşal Qörıf11 
~rasmdakl gö~J.cmfaıı soı'1'a 
Avrupan;,n takıp elmc~e b;ı~l~; 
d:ğı hedef QJ.<lu.kça açlk oızrıı .• 
sczilmckloolr, Almanya 5rlı.k '' '. 
rupn Birliğini kuYulmuş re!~ 
ederek, bütlln Avrupa ımUletlC • 
Tini kıt'anm kurtulu.şiyle ilıfl : 
leınancğc çağırmaktadır. p,tı.'fl 
Göring konıcynası etrafında ,·e• 
ri!;:-n Bedin haberler.inden an • 
lı vnı-ıız ki bıt kurtuluş üç tch~ '. 
kcnin g[dcııllm<!6imı bıı.iılı<lıf· 
Bolşe,.ıklik tehhkıoa;, abluka ıcl> 
!ilcesi ve Amerıkanı.ıı Jtarı"ııı.sı 
t<'hlikesl. Görülüyor lai bıınl:rt' ; 
dan her biri, daha d~ kııd~ 
başka isimler altında Alınafl~-s; 
'llın düşmanları l.di: Sovyeııc 
B:rl:iği, lııgöllere ve Ameril:S· 
Fakat bunlar Bcrl:n toplant.sı:':: 
dan sonra i.sim dcğiıştiıı'cı·c'k bı a 
rer Avrupa lehlikCI>! h:ı.l"',d 
mycdana çııkarılmıı,larciı:r. /\• 

1 moııya, dün !rendi düşm&J'l1ar 
Jktn, ansızın blre.r Avrupa tclı 

1
; 

lik{'Si halin! alan bu unsurlar 
mücadelede A"-rupa milletleri •• 
nin yardımını t.<-roin et.meAc (. 
lı-ş.makl&dır. GerÇ<kten eğer f.·'. 
•"nanya, Rusyayı ve İnı:;ilt~Y~, 
yen<cek ve Amcr!.kayı <la f>\"ru 
mesel~!cr:ıe ilgilenıneklc·n '"' 
gerirecek olursa, Avrup:ı<ln 1ıeıı
dl dü~ündüğü n·zıı.nıı kurıı:bilC • 
cektir. Fakat -bu nbamın hir .~ı· 
rııpa nizamı değil, l\.Iill\U ıJZ"." 

,_ N ,J, 
mı o...,cağı, a2! ve Faş:St P'• 
tik;ı filoZ"Oflarının yazılanı :,ı., 
dcdet adamlarının sözlcrir.JCJI 
dnla~tlın:ıktadır. Bu sözk~!n "'"' "' ,,, rı 
mmcusunu Propagandn ıs~· ·~ 
D. Göbel,; geçen günkü r.ııtktll1~ 
~öylc:-.ılşW.r. Propagnnda N'~;.ı·' _ .. -~ 
yeni Avrupanın kurul ı:stıı:v" 
bahsettikten soma dam.!şb'r l>'· 

- Avrupa, yeı:il şeklinde, oJl~ 
karıları pnhasrna kurant:tra a-• 
olacaktır. 

Şu halde Mllwere nit o:r.cıı-1' 
bir Anııpanın 'kurul,.•ur.a ~-v:· 

"""'/ tı .. 
dıında Avrul).'.l milk tlcrinlıı 5• 

iadeleri ne olabilir? Avrupa ıııı:; 
letlerin:n, ne kıt'anuı kurtı!t•f 
için takip edilen usulde ııe 'e 

, fjJl"' 
.kurul_acak olan nı'ızamın ı:;:k_ .;t 
de Mıhvcr devletl~>e ayni !ıl<j.il 
v-e kanaatte amadtklnrına dC r 
;:ramıya lüzımt vO'klıır Mih''r • • . ·rı 

bu harbi bir ni-zam kurmak ;çı 
b ll 

•• 
açmı.~5'1, unu Avrupa r.: ' 
T'.nden gizlom;'Ştir. D~n~ "it J:O • 
r!dorunu almak iQin gir'-ş!Jen ;;a-

t A ·ıı . ·-·~· vaş :ı vrupa m: etkr:n-e "' t 
15llcrinc hürmet cdileceğl tc1:fl J.' 

tekrar vadcdilrr,~~ ,.~ or.laıdat1 ~1 
lıarebeac bitaraf lcal:malarırıdl·.1 

!,aşka bin;cy lstcnılm~ml<ti. f!lJb' 
ki bir tor.ıft:ııı bu trnıi~at v.-g"'.; 
lırkcn, öle tM·a!tan da A,-rı;P 
tr;c-mlc:l::ctlr·riı .. l bir~t lk!~rr i~ "1 ] . lt . '1 gn t a ına nlnn ~lf!~\' , b:ı '"»~~· 

' sı~ 
1ama!nlanır tnn1an1J9nma~~, ş.!1 

. b. A "d "'1111 
z:n yem ır vnıpa dog u~u 
'lı ']d" . • '.,, : :orrr-'1<' -d:'r. F.ırvfa b:>k• ,.. 
Mih\-erin Anup~lıl•ı.'.\ b'.r tf ' 

iDevamı 3 tincü s,;.1.;ıedc) 
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Alman kaynakları İran- j • • 1 ~ · · . ' 

da bazı kantıkhklar çık~ • 
1 

-' 1 1 ~~==i·~=~~·~=~~~=~~~~ 

(liu yBZ."J" ll;~•-,!,:ı.,,ı hIUlO?f\I 

A}a.t, ~ b\J.1~1 erint!en almm~J~tır) 

T e!b.;,. .:-t!cıı: f.71"•·.o:mer /; 1- ·11r 

D. N. B ajansının b:!.lırdiğ•ue 
ve İrand.~n bi.r Alman ga•etesJ • 
ne ver:lon habcrl.ue göre, İranın 1 
bı~ cyalctlerıncie kargaşalık .. 
l~r çı.kım4~ı.r. Bu kargııt;alı.klann 
sa!ıcbl, ir:gıl.i.z askeri mak.:ıma\ı 
tarı.tından vu-ilen amlr nıuci • 
":ı:cc, gıda madcidcriniın millia • 

<l< esl neticcs;111dc, ha en kıtbk 
lı:arku;sıma dü.şır.rğe b lamış ol. 
mas~ı.r. Almanlara göre. Do • 
minyonlarmda yt1'yüzii ahal.isi • 
ro ıı yarısmı besliyecelk kadar za. 
Lr~ye mati.1<: olan Büyilk Britaıı.. 
' ı. fran hükfı mdl üzerinde bir 
tazyik icra ederek, onu 'ttifak 
n ~ahc>d&n1'! girmege zorlamak 
ôC:n, İrıımlaki gıda \•nziyetbl 
\'ahlmlcşiümC'k ıriyclirı<led:r. 

İngiliz ka:ynııkl<ı<"ı · , bundan 
<o>"vel vocd~l Jı.ab\'rlcrd., İrana 
on binle-rco t-nn cı·~:ak :c\rkettL 
! :•'ni ,.~daha da SCYkWe<.'t"kle. 
:-lni blldirnı' tL 

AMERİKA, AFRIKAYA SEFERf 
BİR KUVVET 

GÖNDERECEKMİŞ 

Amerıka ~yanınd:,.r. Viler Bir. 
ıcşik A.muikaııın 'inilır.üzdeki 

llkbahal'da Şmıe!i Jrland~a ve 
Bü) im Br•tanyaya sembohk bir 
ınüfrere gön<lcrcceğini ve harp 
devam ederse, Afrikaya taen bir 
sci ri kuvvet 6~:-d"rcecğ_n: sö:{• 
icrr:' ,Ur. 
Vıler temmuz~ en-el, Ame. 

ı-lkanın befoı Avmpaya tla bir 
s.:{eri kuvvet se,·iceık'Ceğıni ılıi.. 
·e etl•irten sonra, bir Am rika 

~cfc..ri kuvveti tc,lcllı ııçın tanziın 
cd:ldlği söylenen plimlar mese • 
lesi hakkrr:ıda latıklknt kRTarı ve. 
ı .. me>,l için Ayana tE:'k!ifle bulu. 
ııaeağıru beyan ctmtştil'. 

AMERİKA DONANMASI HIZLA 
KUVVETLENİYOR 

Ameı·h Bahdye- Nazın albay 
Rnı:ılu bahri :.nşaal pLir ndon' 
•bahsederEJlı: dem .ştir ki: 

•- 30 haziran 1941 de biten sı.•. 
ne i~iııode 325 gemi lıızm te gor. 
tr-.ı:; ve 2059 tayyare inşa t><l'l • 
i!n'.'.:jl.r Jııl bu r"':.ıınlar yüzrle 82 

ni~lıetinde bir ir.zlalık ifsde et. 
ın.~ktedlr. Efrat kadrosuna 100,280 
k ~. subay kadros\l'lla 15259 iklşi 
.ıarn cdiLmlştir. 

Geçen senenin masrafı 2255 
nıilyon dolara bal~ olmaktndır, 
Bu scnerin ma:.-rafları 5G52 ınil
~n dolar olarak tahmin edil • 
mektc'1iT. 

Ga-yrr.a:mi bir surette ·beyan 
edildiğine göre inşaat progı aını 
C·\·ve!cc dcrp~ c<!Een zamana 
nlsl.ıellc b'r sene ileri<i~dir.> 

AL ANL A R 
(1 iıoc! &h!ledeu '()eyam) 

l:n..n ş:ırk:~da bulunan Maloya.. 
l'osta\-etz, Çern, Novcsil mevki
lc.,·i birkaç gündE"nberi Alman • 
ıar1'1 elinde bui:.ınmaktadır, 

Donetz havzası kesiminde milt. 
!efik '.kuvvetler, Sovnıt kuvvet. 
lfrinin rnükelTer hücu;mhırına 
şiddetle mukavemet 1'tmekte ve 
<lü.,'l!llana ağır telefat verdirmek. 
ledir. Alıman topçusu, Leningrad, 
k.ronştad ve OrY'(lnbaun'deki as. 
hı-! h~e!lerl bruııbalam~tır. 

Belçika Krah 
(l Jncl Saiıl!edon Deı•am) 

l<r .. lı Lcopold'ün Mile. Mary Le. 
lia llaels ile evlendıgine dair ola· 
ralc Londradnkl Belçika rcsınt 
llıahfillerine hiçbir haber gdme
llıistir. izdivaç haberini bugün Al.. 
nıan radyosu vc:rnıiştlr. Belçika 
hükümetı memurlarından biri 
kralın izdivacına dair en ufak bir 
telmih dahi yapılmış olmadığını 
siıylemıştir. 

Muhtekir yağ 
üccarı 

· ı inci Salı'!eden Devam) 

zon yağı varken, müşteri sıfatile 
clükkii.nma giren Fiat Mürakabe 
n:e_-nuriarına yağı olmadığ•nı söy
len.iş, fabl yağlar n·r:;dr.~a çı. 
·karıimıştı.r. 

tığını bildiriyorlar 
Eir Amerikalı ayan aza -
sına göre, Afrikaya tam 
bir seferi kuvvet gön • 
derilmesi ihtimalinden 
h ahaediliyor - General 
Vavel'e ııöro harp va· 
ziyet i. 

GENERAL VAVEL~ GÖRE 
HARP VAZİYETİ 

H'l'd'st~n Başkuınıındanı Ge • 
r.cral V avcl söyıediğl bir mıtııık. 
ta demştr k: 
•- 941 yılı muharebelerinin 

netiC<>lcrtnden çok memnun ol • 
mak )'~..,.;r.dcdlr. Bu yıl bi'zim i<;in 
.ar.:ca:1c r.:ıziılı: olabl.lirdi. Çihıkii 
yıl askC'I' rnc\·cudıı, teıclf.zat ve 
ıprwtij bakımından c:ü-şmanın 
üstünlüğli ile bı;şlarmştır. B!z :se 
heniU ha7.ır drğiırfi.k ve fena tcc. 
hizatlı idik. Hltler milletine 941 
de zaferi ,·adetmtş fakat muvaf.. 
fok olıınıaınışlı.r. Yılın sonu ıbizi 
hl:!r zamandan daha z'.•ade kuv. 
vetli bulınaktadır. Dü,"Inan ise 
insan ve malzeme bakımından 
mil thış kayıplar vermekte ve 
1namr.1 da kaybeylwıiş bulun • 
maktadır.• 

UZAKŞARKTAK.1 VAZİYET 
Va.şingtonda tahmin edildiği • 

ne göre, Uzakşaııktaıki buhranın 
yclıametl, kat'ıyen azaınlamıştı.r 
ve haııp yahut cılız bir sulh i!ı. 
tıimali •roJ<yomın bundan sonra 
,·er~gi karara bağlıd.r. 

ALMANLARA GÖRE İNGİLİZ 
GE'Mİ ZAYİATI 

Alınan radyosu, sonteşrin ayı 
zarfında İngiliz donanma;ır a 
mensup 231,870 tonluk gr-mi ba. 
tu-dığıııı, bunun 78,370 tonunun 
Abı~n tayy:ıreleri tarafır.dan ba. 
tır:lın:ş olduğunu bel!rt'ı·or. Söy . 
lcncl":ınl" göı-e Bü'iük Hrotanya 
mecnıuan H milyon l m kaybet. 
m :stır ki, bu d3 geçen büyük ı.arp. 
teki kJ.yıpların mecmuuna mü • 
t:;,v' 'Jr. 

!.!AREŞAL FO:-. MAKENZEN 
92 YAŞIND/\ 

Hitle-, doğumunun 92 inci ı~ ı. 
dönıi.ınii mün:ısebclile Ma:resal 
Fon .\I,J·en2en'c ktn·;t e' yaz! • 
sile b:r .r.cktııp giiııdcrrrok M~. 

re-şal~ ~t..:r.Jis~~ün ve Almatı n-Al. 
letnin ~::ım:ıtıi tebriklerini bil • 1 
dirmi~ti-r. 

F!LOF RAHATSIZ 

BulgH Başvekil Filof rahat • 
srzdır. Sılıhi ,·aziyeti endişeyi 
ır.1.l.eip dcgilsc de. Başvekil, eda. 
sın<lan çrkmamaktadır. 

NAPOLİYE AÜIR BİR HAVA 
AKINI 

İtalyan tc•bl'ı'!tne göre. eltin 
gece İngıliz tayyareler~ Napoli. 
yi şcı:1ddle bombal:ı.mı.şlımiır. 7 
kişi ölınü<, 40 kadar im· n yara. 
lanmıştır. Et..\·lcr n~ühı.."ll ha"'nra 
uğı·amış, tı1t· n bir~k yangınlar 
s5oow·iit.rü t;:r Üç İngiliz tayya. 
n·si di'şw:ülnıii!;tür. 

A lman tebliği 
(! inci Sahifeden De\'B.l?l) 

sa.oncr a.da.1ını · ga.l ~tnLiştir. 
Haı-a. kuvvetlerimiz Dolvğda. 

cephe•inde diipıı<m nakliye tren. 
!erine tam isabetler kayıt ve 
Moskova. demiryolu ı:e ;Clll? tesis. 
lerine lıil.clım etmişlerdir, 

Ruzvelt 
(! lnol Sahifeden Devam) 

ferden mürekkeptir, Bundnn baş. 
ka halen llindiçini limanlarında 
demirli bulunan gemilerde de 
18.000 asker vardır. Bütün bun
ların tutarı 225.000 nefere baliğ 
olmaktadır. Gemilerdeki bu 18.008 
kişi Kaıııraııh köd ezindeki 21 as· 
b r nakliye gemisine tak,.im edil. 
nıiştir, 

llariciyo Naın·lıi;'lDdan alınan 
daha hn~l..a ınaliıına ta görı- bu sa. 
balı Hindiçininln cenııp bıırnu o
lan Ka mao'nun cenup doğusunda 
kuvvetli refakat geınllerile bir
likte Sinm körfezine doğru yol 
alan iki k nUl e görülmüşliir. 

BUHRA .. "'i SON HADDİNE 
VARDI 

Vaşington, 7 (A.A.) - Cumhur. 
reisi, doğrudan doğntya Japon 
İmparatoruna hitap etın<~tir. Bu, 
Vaşingtoıı'da tam bir hayı-et u· 
yandınnışlır. Uzak Şark bubra
nınıu son l ı adde varclıiı lntıbaı 
hitkiim ~ürüJor. _ _, __ _ 
Serbest un ıatı'ı 

C1 inci Sahi!Cden De,·aml 

A,liye Ceza mahkemesi Yani· 
nin clurllj'masmı bitirerek kendisi. 
rı:r. :ı smc müddetle Sı.-asa silr· 
gün e<lilmesine, 1000 lira nakdi 
Ceza \'crır.iyc ve lıinlerce lira kıy
'nlttinde 263 tenc·kc- ,., i\:n da mü. 
sadcfe,c.;inc karar ,·crn:i~tir 

Duydui;'llmuza göre Ticaret Ve
kaleti bunu nazarı dikkate alarak 
İstanbula \'erilınekte olan un ınik· 
tarını çoğaltmayı düşünmektedir. 

Ayni zaır.~ııda muhtelif S<ımtle,-. 
de satış:n bk Jus:m dükk&nlarla 
anlaşılarak tanzim edilmesi de 

· ır:uhtt•Lc!Jir. 

A lmanlar Mos-
kovanın cenu· 

bunda ilerliyor 
Londra, 7 (A.A.) - <B.B.C.> Moa• 

kx>\•arun Cenubwıda v~ fenalq
ıruştır, Pr•vda gazetesıne göre Alm:Uı· 
!ar Mo.>lco\•a - Tula de:ıı:ı.ll70lu bo• 
;yunca ilerlf7or!ar. 

Vi;;~ 1 (A.A.)--Otl: AJ.rnaniar Mo•· 
kova - Tııla demtrıolu h:ıttmı ke,.. 
cıL;lcrdfr, 

Londra, 7 (A.A.) - B. B. C. Rus
yada ~tddetll muhar"ebeler denm edi
yor. Alır.Anlar Cenupta Rus hamlesi· 
ni durdurmak için ileriye ;yeuld"'1 
tar.k \"C ptyade ku'111r-tlcri slirnıü;:.ler

dlr. Daha Şimal<le Tıınoçenko oruu.ia· 
r1. btr cenııh harel,.et!ne k."'Şebbils et
mişt:r. DU.şrr:an l'T'.uk:l.vemet~ hazırla
nıyor. Kırı-m'da Siva:;topol onünde 
bir nydonberl AlmJnlar, 100 b!n kişi 
kaybctn:.elerine rnğ:nen, bir ad<.n1 ile
ri atrunmışl:ırdLr. 

Filipindeki 
kuvvetler hazır· 

lığını bitirdi 
Manila 7 (AA.) - Maniia 

ordusu kuvvetleri, mevzilerine 
yerleşmek ıınüste=ı, bütihı ha. 
ırrltklannı biti.rmiflerdir. Birl:e • 
şık Aınenltanı.n Uzakş:ı:rk bll",l • 
1rumandanı General Mac Artbur, 
müzakerede bulunanaık üzere c11-

rn.artesi günü tayyare ile Bagu. 
~o'ya gitm,ttir. Diğet" ban mese. 
leler ıneyanmda Manila'da v" teh 
Vkeli çevrede ın~ketpierin ka;>a\ı. 
i:p kapatılmaması h~usuna ikara·r 
verilecektir. 'l'eh:iken çevreler, 
a.skı;ri makamlar taTafından l<-1l
bit edilecektir. 

RAVANADA FEVKALADE 
AHVAL, 

Havana 7 (A.A.) - Ktıba Cum. 
hurreisi M. Bat,sla, bugün kon. 
grcden fe\kaliıde ahval !IAn ~~ 
meşbrıi kabineye fevkalade snla. 
hiyet ve 4:; gün moo<ktlL' mem.. 
leketi kararn:ı.m.,Jerlc ~iare hak.. 
kı verme-sini istemi.ştır. 

--o---

Ruslar cenup
ta bir tehlike 

atlattılar 
Kubişef 7 (A.A.) -Günlerce 

"vvel General Schwedler tara • 
iın<lan Don havza.~ına karşı mer. 
ke>zde yapılmağa başlıyan Alınan 
taarruzu durdurulmuştur. Sov • 
y·et kıt'aları, şlmcü düışınanı kuv. 
veHe t:ırciedyiorlar. Bu Rus mu. , 
va!fakiyeti, miihımdir. Zua, eğer 
Schwedler, kenili.<;ine bir ~"\>! bu
:abilmış olsa id:, Rcstof ;,,!ika • 
.ın'i tinde H"'rilonof'un ve Lo.pa.. 
tinin cenahını açmış ola.cıı.ktı. 
Schwcd!er, topçusunu y;ğ:nak 
sı.rretilc Suvyet kıt'alarını zap. 
cctmtjie çalL.,·rnı•, fa..ltat muvaf • 
fak olarnaınış ve mtıkabiJ. laar .. 
ı-uzlan bu suretle sen;creısıız kal. 
mıştır. Ruslar, bil\"O.'< kasaba al. 
mışla•· \'e p.ln muc:ıbince ilC'l'te. 
m•'1<te bulunmu·lardır. Dü:;·ına • 
nın hucum arabaları akını akim 
.kaldığından Hımtonof ve Lopa. 
t:in ileri hareketlerine d~vam et. 
mektedirieT. 

Moskova cL•pb.eiine gelince, Alman
lar, şehrin 120 kilometre G~rblnd<>kl 
Me>jaısk'I ellerine geçirdiklerini lddla 
ediyorlarsa. da, Mosko\•a buna teyit 
etrl".eır.ekted.lr. l\:Ioskovanın 1:?:0 kllo -
metre Şimali G~rb!'ai.nde Knlinin'de 
Ruslar buz tut.an Volga neh~ini gr-ce
rek !terliyorlar. Moskova;ra 60 kilo· 
met.rr ın~afffie bult:nan Kll.n ei\•arm
da Ruslar bir ~chrin ıokaklanna gire
rek taarruz etmJılerJir. Bu §ehir Rus
lar tarafından K hsıiile blldlrill7or 
k1 Kliıı alınası rr.uhteme.ıdlr. 

Alınanların yegAne llerledlklerl ke· 
sim Cenupta.ki Tul&'dır. Alm&ı.nlar bil• 
yük tAnk tanrruzladyle Tula - Mo~
kova yolunda ilerliyorlar. 

Amer ikad a yeni bir/ 
grev başh}'~I' 

K anaC'a da harp 
ilan e tti 

Otta va, 1 (A.A.) - Kanada, 
FinlandiyRya, Romanyeya ve Ma
caristıına harp ilan etn:i~t:r. 

Ruslar l\.Ioskovarın 60 kilo!ll<"tre Ce
nubunda Narofonı l:ı. k bölges nd~ Rus 
hat.:arnı dc:crck L;r cep yapm~·ia 1 
muv:ıf!ak ol. .. u Almanları gerl Eilr· 
d{Uer. 

Fi;~~a ~rds:~ir ı 

l\.lorgantovn, •Vırı:ııua. 7 (A. 
A.) - Hiihfımet ınüd•lıale etme
diği takdirde bütün Birleşik Aml'
rikaya şamil olmak ii:ı<rc salı sa. 
bahındftn itib•rcn kaynak h•ile. 
rinin grev yapınnsı tc-hlikesi nt<'V· 
cuttur. Bu i~çilcrin mensup bu
lundukları sendika, ayrı bir son.. 
dikalar bidiıd teşkili için ilcrı 
!Ürülen istekten dda)·1 ıneri. 

kan iş federasyonu ile ihtıiaf ha
lindedir. 

Helsinki 7 (A.A.) - Fınlaııda 
'kıt'aları, ~ark! Kareli'de Kiıkarbu 
Ma·eki'yi işgal C!1ımişlerd?T. Ora. 
oa !msatılmış bt~lunan Sovyet 
tümrnlerinin kısmı azamı imha 
E'dilm~tir. Şehir, Mmroansk de. 
'11".iryolunun rr.uhim b r iltisak 
noklas.nı tf•kil <'tm(•:kte ve O • 
nega ~:ölü ıfima 1 :rı-e do~ru en ileri 
·hö?Ni~ k•iin buhmmakladı.r. 

Rüşvet veren CeEal 
değil, şoför i;yadır ı 

R u et y n1 
tahsisat istedi 

Ncvyork, 7 (A.A.) - Rmvclt, 
l\1Üm"5sillcr l\lcclisi tara!uıdnn 

tıı~dik edilen 82·14 milyon dolar. 
lık miidafu muıızanı tuhisatıııa 
ililvtten 70.000.000 dolar tahsisat 
daha vnilııwsiııi Ayandon lslcn:iş. 
tir. ;Q,r.90.000 dolar! k yeni ve da
ha mühim tahsisat .Bıılıriye Nera
retl tezgahlar ve havuzlar idare. 
sin~, tasr;h eı''lor.iycu nd:a i~l• .. 
rlno s:ırfolunacaktır, 

---~--

+ Ne•-yoık, ': (A./\.)_ ,.;.p tr·ı..-ıı. 
Kilptr tnyy~rc,ı dün Lnguardia hn\·a 
limanr.dan uçmak suret:ylc Birl~:k 
Arr:&riJQ - ı.:~·ru..:a l~ongo.:.'U hava :n?

tcrlı:ı.l ıwn:en açmljtrr. 

Kaybolan korucu 
(! inci Snhil•den De«am) 

dı.ğının araştınldtğnı yazını~t.ı.k. 

Bu sabah ::ıJdığımtz son malümab 
ıörc, Hü.icyln, nıem.le:k.eti olan Çoru
ma git.ni,.t:r. Esasrn Hüsc,;·in, resıı;.en 
korucu d::ı tayin edilrr.eıni~tir. Y:ıya
lar köyünün muhtarı H!L"'Yin tt<:m1 
makan~ tnra haber vermeden korucu 
,.azrr:ş, kendb!nc sll<ıh ta verm!ştir. 

Hüşt-yln. Yayalar kiiyün<lM cl{ar
tala ı:Jd!yorum• diye fola çıkarken 
ııi!Abn.ı bırakmış, yalnız üzerinde 25 
f"şclt k•lmışlır. Hü..ıylnl, gayrl re<mi 
su™ıe selı:lz (iln Mlhdam eden muh
tar hakkında tak b•ta başlann:~, :da
ro hey•ctJ.ne vcrilm~-Cr. 

İtalyan tcb~asındın İlynnın kam
yon ntırnarasU"'riBkl lahri!at~n riöl4-
yı tMokkında yapıl.sn hıh~~1katın dur
durul"1nst it'io C'cı.c;1 ·srr in<le birisi 
vasılııJ'yfo Eıı:ntyeı Allı : Şııbo Mil· 
dti.r r.~ .. a'"inl Eu\·~r~ 150 lira r4·:et 
teklif edc-rek# ct'trmQ meşhut 711p.tidı

gı \"e Ilya 1Ie Cel.'tl:n ya!tal&.'lJ.:t~ 

Iarı Jı"<lZtiınıştı. 

Son aldı~ımız 1nalCımc•.:ı. gore bu 
haber ta\"Ziha muhtaç g0'5rulır.uıtu.r. 
:ıı;,,·eU, nlOdür Muadn! Env~re l.elc· 
lif eden Ct:~{ıl tleğ.!tii:. İly:ı, r~\"et ta
vaS:o··utunu Cc\ılc ~öyleır.i.:ıo. Cel-A:t ise 
me~:ı:,o 1 edPn Altıncı Şubl·yl i".nberJ~r et
m1 ·tir. İlya rtş,·cti En..-e o \"Prirken 
cürn:U ın~hut balfndo y k31.1nın~~ 
tı.r. Bu :yte- Cl 1iilb1 \•;:ziy, , s::ı.Jc-(·e pO

l:se :\iJardan .oarettit. 

Kurtulu~ vapuru geldi 
Yun<>!D;tnr.a Kızıbyııı .. uncü 

gıda .maddelcrrni ı$tü.ren Kı.rr • 
tulu.~ npuru di.m ~"'11 lim3 • 
nıınıza d~ı mi\ştür. Dörciılr.ıdi se. 
!er iı;i.n ) ilk a mağa lamak ti . 
11.E'r:.dir. __ ....,__ 

Milli piyango bugün 
çekiliyor 

Milli piyangruıun 8 incl tc•rt;p 
2 lııci çekill§i bugün A'l'.karacla 
Sergievi binasında y:ı.pılacak:tır. 
Çeokiliş saat 16,30 da ba~iıyacak, 
bir saat dev:ııın C'clcccl< Ye Radyo 
ıle bütün yurtla bikl.irilect·ktir. 
Bu ç<"kifuıin büliiıı oafhaları Mat. 
buat Umum Müdürlüğü tanıfın. 
dan sesli filime alınacaktır. Bu 
füim yur<lumuızun her tarn!ında 
&:nuııalaroa göst<ırilc...--ektlr. 

HARP VAZIYET/ 
(! lnc1 Sahlleden Devam) 1 

ordusunun ilerlemesi beklenebUlr. 
Alınan rlcatinl, yeni b,r tua:ıuz ınn

nevresl içtn bir :ınha to".'bas. fckLnde 
gÖStcrme.k ist1ycnlcr ·, d.t' Böyle bir 
~ey ol::ı-billr arr.mn,, bu yerin Rrstof so.. 
ç' lıncsi ahla ha!ır~ çelmez. B 1z1ın an
lad,ğırı_ıza cöre. Alınanl::..r Rr.;;tot·ta 
baskına uğradL!lı.r ·e ia~cn1tyeıek ytiz 
geti etmek. zorunda kaldı~r Mate;::ıl 
T;!nr·çer.ı..'..tonun haı-ek(·U .ı..ı.milnmda ve 
u:;l:ıca vurulmu;j b:r rlari:>tdi:. Bı...nu 

it!ra! etmek azım. 
Almanl:ır Mnreşa\ Tlmoı:en«o'yu 

Harkof, Kursk: ve Orel bölgelerinden 
yani Iü.erkez ve Şln~.ıl ct~ıt.hına..an ya
pac3kl~r1 büyilkçe bir taarruzla mağ. 
lQblye!c n~rntc.bilirler. frk•t Mar~al 
Timo~cuko da .lrınut toplauııyoı- Bu... 
nu v:ır1t görmü.j olrr.ıılı kl Şiınal cena.. 
hiyle Kur:;!~ \'e OnJ b~.gclt.rinde:J 
Aım.:.:n ta:ırru1.l:ırına d.:ı.1nnıyor; d.ğer 
taraft~n To.;.ganrog - St..ıllno hattın

daki muhtem<"I muhnı-cU&fi kaıanmak 
ve genl'f!etmek için IIarı'.of unluınt ıs
til<ameUnde de han,kete geçmiştir. 

Almanlar bütün kuvvetlerini !\·!os ... 
ktwa önU?"le y~ğdıl.ır 
Şu s· .. ~cf:ı ~1.aresal Timoçenko'ya 

karşı büyük kuvvetler tüplıynm'4ı.:lar. 
Zaten topl&salnr da Mare:al Tiınoçcn. 
ko Môskova müda!llerinin yü.kiinil ha
fi!letıni~ olur. Halbuki Mareşal Tlı)1~ 
çenk.o Mo~kO\"D taarruzi.1. dolayısiyle, 

Cenup ccı>hcsi.nde !azla Alman ku'\·
veti olm.:ıdtğını bizden Jyl biliyor, Ta
nrruz etn1csln de ne yap.ı.:ın? A1n\Qn 
kut'ı:etterin! ınikn!ltıs gibl çeken ve 
çekmel::tc de\.·am eden ikinci bir :\Ios. 
kova sehrl yok ki. ."\.lınnnlar bir n::a
nevre t:larruzu h:l'r.ırl!yor end;oeıe!.iy
ıe duracak otursa, .'l:ırcş:ıl Tim~crl{o, 
cür'et:n \·e teenninin kullanrr.:ı ytrlc
rini ~kı:!!r c<lC'mlycn bir kuın.::ndaa 
dcı-ekcsinl dil~cr ki böyle düşünm.yo 
hiç te hakktmtz ;\-oktur. 

2) L!bya Cephesinde: 

Tobruk - Scyd! Riıa - Gobl hot. 
tındu İngiliz orc.iu~u yerine l\1il \·er 
ordusu İngiliz s:ı;"l kanadına taa"ı ruz; 
halinde. J\Iihvcr kuvvetleri Gcınıb;..t'u 

ahr.ışlıı.r. Bliyle devam eaersc Bard'.ay1 
da n~urasaradan kurtar-ucakk.ır. Bu 
hattt.ki muharebe kazanılmadıkça, Slr
te kör(tz:ine \'aran kolun btr tesiri o
lur mu? İngilizler Tobrtık'u t:ıkviye 
etmek ve oradan kuvvt-tH t·e büyük 
hf7 · ~.arrcz y.:ıp'l'Alc: 7f'l.r11!1d::d1rt.:ır. 
ncıvleHkie vaziyeU dUzellebil!rlcr. _ 

Romanya ve M a 
carist n hiç ce-

vap vermemiş 
Londr.ı, 7 (A.A.) - Buyük Drltan· 

ya, 'tn· .ı F".nHlnC'a. n.ı:.rr.· 'lY3 ve hla-
c::r:St&n ıie harp hal.n ... J!:-. B•.ı üç 
mer. ek.ete gOnderLJ.cn o; lınatomlln 
mühleti, gt ce yarısı niha;ret bulmtr4-
tur. Rurunnya Le ... I .. carl.;t.;;rı.a yapılan 
teblil}lete hl~ bh· ce,·ap nluıruamış, 
Finl~nda'dan :ı.lınun CC\·ap la PC'k ;ız 
tatrrJu edlc! <l'ye v <:'.:..·1.r.udırılnu~tır. 

Bt.yük Britl!.ny,1:ı.1n F1clıJr.d::yı;ı ver- ı 
dlj' n'Jtada Flnlan'"!;,n;.rı. hiç bir teca
vüzk.ir rr.:..k~ad1 C1lmnd· •us <la!r bun .. j 
dan C\'Yel \Uu bulan bcyan,_t ı~azan 
itibare a11narak Rusyaya karşı ınu.h~ .... ı 
J.;&.mctın tnfi!! i· tcnt:m ştlr Daha ya
kın blr z.aaıarda F;n nn~:ının g tglde 
Alır.ar.. k.or.trultinc l! !'la tazl.n 1;: rdl~l 
LŞ!.kAr bfr l~le .,eiırJ tir: Ve .P'fJı da

Jıkır, lıfç b!r zaır..:ın Fuılsı~C!adan r:·n
clut bulunmamış ola" .')aık! Kare! 'yl 
tktırtc..r•Tie.b, horlt:i~cr! olduğur.u i!:ln 
etır!İ~l~rCiı·. 

+ Sadi:ıgo, ~5ili- 7 (A.A.) -
Sab·k Cı:,Tihurre;si Ale.3<uıdrl, 28 ya. 
şında bir gı•nç kadın tnr..tır.<.lrıu sui. 
kasö.r tı.&. J. :nı-._ f:±:ıl krnd. !n.e t.t:
lan t.alıü.ı·ca ~~ 111 rıc!ı :ndnn öHtm
den kurtı··, .. ·tur. }~ııtn. t"•."!·if e
d1Iıt-:.!şt!r 

Ankaradaki Maç 1 

Fenerbahçe - ln g iliz 
takımı 2- 2 

b erabere ke lchlar 
Ankarada misafir bulunan İn· 

giliz futbol takımı ile Fenerbah· 
çe arasındaki maç, dün 19 Mayıs 
stact.rıda, 25 bine y•ktn kala~a!ık 
bir seyirci kütlesi öniinde yapıl. 
mı~tır. 

Baş,·ekil vekili Ye Hariciye Ve. 
kili Saracoğlu, İngiliz Sefiri ve re
fikaları maçla hazır bulunmuş· 
!ardır. 

Maç çok heyecanlı olmuş, her 
iki takun 2 - 2 berabere kalm!§
laroır. 

Türk • lngHiz 
maçları hakkın
d a konferans 

10 Birineiltanun Çaq;i<mba g:ünü sa
at 18 d'1 Em:nünü ~J.ı!kcı.·!r.de Gah~ta-
5'l!"ay KlübU Antr~nürü İngiliz f;ıL 
bolü hakkında bir kon!c·rans ,·cre
cc-ktir. 

--·~--

Libyada 
(! inci Salı\leden Devaır.) 

!ara dair haberler gleınemişse de 
seyyar kolların büyiik faaliyet 
gösterdikleri anln~lmaktad ı r. Diin 
gece Kahirel.İc Hskeri sözcii I~ l

duda'da yakrıu!a kar~ıla~ma lar ol. 
duğıınıı bildirmiştir. 

Alnııı.nlnr Eladeın'in 40 kilomet· 
re şimali şaı·kisinde Gnmbutu el. 
!etinde bulundııruyor!arsa da 'a
zi~ctleri emin değildir. Ekslll'lyet. 
le burada Britaııya kollarına rast
lıyorlar ve zayia t veriyorlar. 
Alman kıımandnnı General Rom
mcl ıniitcmadiyen keşif kolları 
çıkartmaktadır. Bunfar iislerine 
dönmeden ağır za) iata uğrahlt. 
yorlar. 

;)-SON t EL G R AF --- 7 
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MiZAH 

Ah, Bu Ayyaşlar I 
Yanhşhkla 

Gecenin epey ilerlemiş bir za. 
manında, iki ab.lbap kafalar iyice 
kirişli oldı.4iu halıdc, me)•haneden 
çıktılar. EvlerlM gitmek tçin güç
lükle tumvaya bindiler. 

Yolcular arasında üniformalı 

bir deniz subayı vardı. Sarhoş • 
!ardan biri sı."haya bir yirmi beş. 
Hk u•at\L Sallanarak, gözleri kay. 
mış bir halde: 

- Ver bakayım, .Abaray& iki 
bilet! dedi. 

Subay kızdı amma, "ı.tıoşun 
!lalini görünce, b!rşey söylemek 
:s!.cmedl. Fakat öteki milteınatli. 
yen para-yı subayın eline tutuş • 
turnıak isteyince, bu eefer subay: 

- Ahbap, dedi. g6:zlerinl aç da 
biraz dikkati! bnk! 

Bu hi• ap karşısında 8a1ft>oş a • 
dam kcnıdiııi toparlar gc\bi oldu. 
Yanındaki arkadaşına: 

- Yahu, dcdı, blı: trmnvaya 
binelim der'.<en. yanlı.şlıkla va • 
pura mı b:ndik yoksa? 

Hangisi muzır 
Yc~ila;~ı.lardan bln blr g\in !~. 

kı 2lcyh:nde koni<'ram Ycrıyc.rciu. 
Sordu: 

- Söyleyiniz bakalım, bu dün. 
yada rakı kadar muzır ne vardır? 
Nasılsa dinlcyidleri.n arasına 

karı.~ınış olan bir ayyaşın sesl du. 
yuldu: 

- Terlros suyu! 

Afiyet olsun ! 
Geçen akşam ,gazeteci ilıir ar. 

kadaşla ma·füaaclan ci.;ııüyorcuk. 

Bir köşebaşında saçı sakahna ka. 
nşmış, sefil kıys (etli bir adam 
gördük. Sall;ırıa 6ailana bize yak.. 
laştı. 

- Baylar, acım, b~ on kurtıf 
verin, ekmek alayun, <lcdi. 

İkimi~ de bu i<lamı tanımıştık. 
Sadıoş!uğu yüzünden azledUmiş 
lbir memurdu. Bôr ~rıe)·e y:tkın 

ılıir zamandaıı:berl akşam llstlcri 
karanlık aokaklarda dolaş•yoc, di.. 
!eniyor, eline birkaç para geç! • 
riııce, hemen nefesi meyfrıanede 
alzyordu. 
Arkadaşım on kuruş uzaaı: 
- Al, dt'di, şununla bır dm•elt 

al da, şeref ve afiyetımize i~! 

Hekkın yar 
karıcığım! 

Ayyaşın lı!ri me)l'haı.cde adam 
~kıllı içmlı;ti. Tam çıJı:ıp eve gı. 

tle~i:l 6.rada. krrd's'.p.! araıııağa 
gelen karı.s: il karşılaştı. 

Kadın, loocasın ın perışan ha • 
En! görerek: 

- ~u Kl' aft'~ ltı.k 1 Bt, kd•k!t 
( 151'-ll'lin k~rşısır.:o s~kr.ıaga ı;.• l! n ... 
mıyor musun~ rlıyc ba~ınlı. 

Sarhoş boynu"u büktıi: 
- Halcıkın var, uııu.tııyorum ka . 

rıcığım, dedi ,.e tekrar .ınt')-hane. 
ılen içeriye daldı. 

• Avrnpa'nı nizamı 
(2 inci Sahifeden Devam) 

l'kc dı.rc ı•aret ettiği !n~iliz \'e 
Anıer:ıkım yardmılarııun, bırçok 
Avrupa ve Uw.::doğu m'lletler:. 
n:n gözl.r. ontlndc, k ncller ne 
kurtulu~ ,-fn:!c.-den ii'k unsur sa • 

Jlngil t ere ve 
Rusyanın müş .. 
rterek hasımları 

yıidığı gilrülü)ıor. 
İngillerenir. Avrupa işlerini 

karı~tıı-;ınakta n~enf.a.al..1 01tluğu 

hak:1nnd:rki Mihvc11' -i<ldirusı cioğru 
o>ar&k k~bul ooilse bile. A • 
.m&.kanm iigi.sı hakkında hiç 
bir zımıan böyie obir sey söy • 
lcnett)€'Z. Avrupa m:Uetltri. 
n'n mukadderatı cJırunda mil • 
~·arlarla pıı.r:ı sarf.den de-detin 
bundı ne ~l hır maddi mm • 
~aat i o!n bil 1 r? Amcri.1-.ı J(eçe<l 
mulıarctıc;.c d~ an::l _; ü~.,ek in. 
~anlık dü~ill:ce.s'ııin t·lk'nıyle 

g!rm L. Ne y zık ki "2.d.:11 '-e 
~t~:!.nC':İ kuı;\·ctr"n a~ır!ı.ı.;-~e r.e .. 
t'<·e~·i t:ıyiıı et!tktcn sonra AY • 
:"llpanııı taınlmine •ıra rzelıOrce: 
ı·aı?fecieıı kaçııı<lı. Sarık.! bu' yan .. 
irşlıJ.!ı düzt>l~,11.ck ic;in !jln.cli, yir. 
m: üç sene soı~t::ı ayni Aır.-lıorika. 1 

bu def~ JajJ~ bü ·~k olan ln.aCdi j 
,~e or.dnu ee-rr "ı.\aln.ryan m.ır..:.vi 1 
._,iiırlığ'.i<.> hu ~Ucade -y·c k~rşı 

vakm ':ııi göst rırel:ctcdir. Aır. .. J 
rıkalıLtın, b~( n:eıı!:wt kı.ygı.sile 

<leğıl, bi:r ir.san!.k düşüııeesilc ı 
,,..e bir za.rnan~a"~ kendi ha.bala .. 

( i3' ın lı"~le len l, C\ l.lm) 
gösteı-mck )olımn ı:itıııişlcrdir. 
Finl:ındiyaya gdince, İngiltere
nin Bıız denizi yol u ile bu küçük 
nıemlekctı tazyik eylemesi, askeri 
iltraçla b ulunması mümkün olmı. 
y:ıcak bir ~y değildir. Aııcak İn. 
giltereoln Avnıpa kıt'a ına daha 
hayatt mahiyette tesir icra ede· 
cek bir ihraç hnreketi yapmak)'&
rine Flnlandiyn,·a böyle bir taz. 
yik yapınası bekleJ1enıcz. Rina. 
enaleylı şimd ikı vnziyctte, v·azi
ycti şiiyle bir lıilkme baj!lı)eb i· 

liriz: Finlandiya, l\facoristnn, Slo. 
vakya, Roman) a So,·yct Rus) a. 

nın dilşman ı olduklar, için İngil
terenin de düşmanlığını 'c harp 
iliinı karnını çrlmıi~ bulunuyor· 
lor. Ancak bu vazlwt halihazır 
durtt1\ıda hir te":r )"B}.nuaktan zi .. 
~·ade harbin souun:ı dogrıı H) a 
sulh ına~asınd.a ıniic:-~ir olaı·ak .. 
tıt". Sı:lh ıun1o.asına 1.. rıt:i tarnfın 
'e tıl' durumda gide~<_iıi h•kkında 
ise bugiinden kt•sin nıahi~ ette 
hicl1~r se~- SÜ)ICtı('lllCZ. 

ETEM /.lZET BENiCE 
r.nın ela yurdu olan b;r kıt'a i;. ==---=.,====-= 
zerinde adil bir nızamın !cı·. ifil • 1 Çiçekcilere yeni :ıir kolaylık 
masını te:ın.n g.ıyc.ıylc bu foda. Bahçivan ı·e çıçekcilcr Ce!T' • 
!karlığa katlandıklarına şliphc 1 yeti; azaiatına bir kolavlık nlrnak 
)'Oktur. Şu da bir hakiakttir ki 

1 

Üzere meşhere get..rik:c<k olr,n 
hiç bir nizam Almanların da iş. çicclt~ri aidat a1ınaeıan k~ıı.dil • 
lirt.klcri temin cdilmodtkçc ku. si o-:ıtm:ığı kararl:ışt.ıımıştır. nı,n. 

rulaınaz. Kurulsa da d<:\'a.ln e • ı' !ardan yııioı..• B!.'lediy<' rii~cmu 
<l·t·nc-;o;, AYrupanın r'za-n11 fiU ve tahs~l o!ır .. .:c:l~~!r. 
bu zün~re dcvl-ctiııin zoru ile de. ''' ---------------
ğ'.I, ar.cak bü:, Uk, kü.,·ilk .bütün 
Av:ı:pa millcllcrirtıı, Avrupa 
nlzaırıııı Uıakd.,ğu rıizaırmdan 

•)1rrr..:k münıkü.n olınadığın:ı gil. 
~e. Japonya başta olmak üwre 
bütiiıı Uz 00.oğu nıillc:tkrin.in ve 
bu !ln-eBeie lıai<l<ındaki yakın il. 
gisini ml!.ddi delılleriyle göste • 
ren Amer;:kanhn dıı clbirltii,'iyle 

1 
ı 

kurulab'.i r. Yanı dünya ölçüsiin 
de bir !lizam k,•rulına<ı bah:s 
n~c,·zuurlu•r. Anc:ıJ.: boy ... ı.; b.r nl. 
z:ı.m devamlı olur. Ve Avrupa 
mHletleriyle blrhkte bütün cl'ün. 
yanın maddi alanda refahını ve 
maned alanda da yükselrişini te.. 
anin edeb\.leoelG lblr n"zam da 
budur. 

ZARAH 
KADIN 

LEANDER 
SEViNCE 

BEYAZITTA 

MARMARA gazinosunda 
Mu•iki zi~ afeti veren Tiirk musiki san'atkıirları 

D Kemnni İSlllAil, OKAY - Cümbüş bestekiir İzmirli ZEKİ 

ı DUYGULU, N~yzc;, NiHAT ÜFLER, Piyanist tambur! FAİZE, 
Hanende Hafız İBRAHIM TU(';BERK ve ARTAKİ SESVE. 

K REN, Bayan Mahmure Handan, Bn. Melek Saro, Bn. Mcv. 
K hube Aydın. 

A Hıer gece saat 19 dan 24 e kadar 
T Ilcr gece ve g'iı~düz halis ve nefis tabldot, alakart sıcak ve 

soğuk yemekler 
Salonumuz en son sistem 61cak hava tertibatı ile ısıtJmaktadır. 

S3lonumuzda dlilün " e ni'8ıı. merasimleri müsait şartlar • 
"' dahilinde y aptlabillr1&11a•mm~""~ıraıllll 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

o AMA 
1 
1 

1 

ı 
--- - - - - --- ----- 1'o. 55 ' 

Tiırkçey" çev'.reıı : İSKENDER F. SER'l'ELLİ 1 

Aşkını . 

Balkan DenizK=-b 1,:-k" 
Harbini - asıl ay e .ı · 

" ı a:r.nıı : H..\ HMI Y\f;ız --- l o. ~H _ _ _ H.Jtl 

sın 

kelepçelemek senin elindedir, bilir- ı 
ki ben orta malı aşifte değilım ... 

liVŞ... 1 At..ıı><2. lvıntiVh c,e ç-.tcn (':un ur- 1 

1. ( ...ıin yeı;Pni nlydi" 
ı lrlh· nıruna, Vi]~on 
!anmaz 

ndan hl~ A ' i NEZLE, GRi ' ROt~A r·z A 

Donanm a kumandanı g emiler demir 
atar atma z, il k iş o larak mu~tı::ıkil 
fUot i lli komo d orunu çağırttl. Fakat ••• 

- Neyt:ie, bunları sonra görii.şu-

1 ı .ız V•hı! B y .. 
'L. .,rındekı ü;uİJetl<rı fuı <..t;tJl ııu 

rnüteakip salvolar 1a .. 1~ •tÜ · seı; .. 
nc·nın cle.ktı·ı} saı1trJhn ı1 t.1iır1 ... 
ediJ<liğı J~ıklarıa onmcs1nden aı}" 
la..,ılnııştır .. ge1nınlıı topuı.rı da ı,u 
s..ı .ıda sükut cttiginclcn h sdm· 
l><'yaz dumanlar .aı bında har<."ke•
ten sakıt k;ıldığmdaıı bu hecıdc 
hir torpido hücum• yapılnı ı>• 
~<ararlaştmhıak Doııaıı -.ı.ıyi ll ı· 
111ayun cmrinrle hulunan ve nıt~)
danı harpie z • .ı.hl1 fır: ... :.uıul i kt>'r 
bordas1n<la vazife nlibt:~ini \J('kı -
yen müstnkil iilulill<Af,ı ı,.ıretle 
torpido hücumu ; ..ıpn1aSı cn11-o. 
lunn'lışsa ela, filotillanın bu ernrc 
imtjı-al ctmedif!i gHrülerc-k i~;ırvt .. 
lcr tekrar e<lflıniştir. 

ı .... gef i.ıiJylt; ısc, Vilson.ı ııulU ede
cc·k )~lu kol:ıyca. buldum dcmı.:ktJ. 

f)crhal 'J'om.ono kartı şiddetli ha.
rc.ı<tıtlnıi t-Adil edt:l'Ck YlUnuşak. mü .. 
1Aylm bir ~hre il.,;-: 

IJcdll r. 'J omsuaa 
arrJca.s.)le barışın 

f!'lnindır 

geliDCP1 O dJlll)~ 
uyuş.abile<"eğlrfl.en Nevralji, Kırıklık v e Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser Wtılıavere bıır"da fi(•sıldı .. do- ı 

ıı;ınına Naraya var.rnştı.. burnıı 1 

cıı:ınf'r, dönmc-z Bal•bı.tros dPmİr Tvnı on bugünlerde- l.lch1 ma ,qelC<:·t>k 
ve Ş\•phesl'l. lt.İ, bana, evvelte ver
diği1n . OzU hatılntıcilk~ Fılıu bit1I. 
o\rl.Jk Vaşingtona gHınek: z<.ınx.ıt:! geı .. 

c.L.-' Djycct:k. Ooa ne ı.-evap verece .. 
~lrn bilnıiyorum. B'J .ıdc.un ho.~uma 
g;ım•yor d:> değil. Çok sorlak, çok 
i>~~ı atik, Insanıo ruhunu giden yo
lu huluyor. Neydi o intıhnr edeceği 
g;ln Tabancasını .ı1asarun Uf;tü.ne 
koyn1uş, beni bekl.iyor<lu. O r:Un xen..-
1li~indcıı aldıgun tıbcınc;l hcili'ı rMsn
mı-n gözünde dunıyor. 

İcAbında gHnde 3 kaşe 11lınabl lir. Her yerde pullu kutulan ısrarla .isteyiniz. 

- Kat'i bir 5cy fi(iyli;yf:rr,em1 dediın 

-ki nbil1r!- TaHfnı-z böyJc ise belki 
de hayatınuzı blrloı:ı;:t irl:t. Fnkat, he

le bır kere ~u Ulm1 çevırelıın... Bit
sın. J>jyaEaya t;ıkarsınl r. Suaesi
nı, tesh·iııi gı.h''-·ytın. O i:lüı.ınJ 'kadar 
ben rlc fı1mc elan ı.evcsi !i tatmjı et
n1L'1 olurum. Bu iş 1çln tü 'l'oky,><lan 

buttıya gt:ldiın. Bu ·{nd;ır ı;auu.'lt ter .. 
.kedemeın bu ;an'ati. 

'l'on~n bı ·den ,,.erın6<'ıı iu·lJdı, • 
Boynuma ~ -ıl?T :ık ıo;.ted 

- Ah, rı l mu aoyl iyflI1iun 1 Yo-
kohan: ı? G lı1rınde beniın obbi-
leceğıni iC'n de tahnn.n ecliyorsun, de.. 
~n mi? 

- B,_.:-lkı ı.lt:ditıı ya. !takat aiındl 
d~g:il. IIeııı biz Japonlar dereyi gör
nl.eden pilçalaı·ı sıvayanlardan hoe
l:ırunayız. Biraz vaku 1 l->aysjyet11, a
ğır başlı olunuz 

- Aşkım beni çJ et.1 ç :C.:ır1yur1 ne 
yapayım? 

- ~\şkını kelepc;ı:lemek ı,enin elln-
dedir. BiHyorsur ki ben japonyada a
sil bir aile kızıyım. Orta rria ı. a.şi:t
te bir k~dJL değilim Bt. kadal" hcıp
p:ıhktan, Jaub ıı;·kten, ı?Jm;_ıııklıktan 

h~~anmam. 
-· Bana ..- ... ver, Yokolıanıal 1;')~

digin k.alıb. gire.rım. Arzu etLğin 
şekilde <tğır be\~· bt · c. kc-k u 1n1yn 
ça1ışırını. S n cmnttn etmek t. -• ne 
mümkünse y:ıp~\rıın. Ancak sen ı;öz 

ver .• Bugün değılse yr.rın, ben-n1 oıa... 

ca~!!lıll, degi 11 ı ~ ... 
(;l \llll•RREl~ISİ. 

l<EGL. 'İ .. 

Bug11n. çevirdiğim'z tılnu:ı son sah .. 
neslnı bitlrchk. Bir ay lt'poı:ou;c: var. 
Dlnleııınek i\:in istirahate çekildim. 

On gün evvel ou sabah bir banyo .. 
da yıkanırken, odaıua gelen artist 
Toınson bana Cumhı..rreısinin yeğenl 
olc.hığ\ nu suyleınlş'i. 

!hu u bizim ı-ı si-E"r J-lüıso'ya BOr
dum: 

- Bırak şu çapkını, dedi, bir ayak 
üstünde bin bir .)"alan ·söyler. BOy1c 
k,arnk1ersiz bir adam gerçekten Cum
hıırreisinin yeğeni o~sa bile, Vllson gi
bl ctddt prensip satübi bir kim~eden 
hiç bir zaman ufnk bh· hlnvı.ye dahi 
.ıorerr,ez. Sen onun atıp tutmalarmo 
b,ıkm;L .. 

Mnamalih stüdyoda Jıusuııl 
kikat yaptım, Bana: 

- Mister Toınson, Vilsonun 

tah-

Bo;ıün M >'te.- tll.ı:o o<laına gele
e<k ... japonyndan gelmiş olon yeni 
ve ıgfzli bır talim.atı okuy<ıcağı7. Bu 
taLmatta bana yenl VHzifeler var-
mış 

Bu yen! vazifeJP.rin neden Jbaret 
oH~ .Jğunu bir an evvel öğrenmek Js-. 
tiy<>rum. Film bitti. Bir ay istirahat 
edecegim. 

Galiba beni bir ııy boş bırakıı~a .. 
caldar 

Hisso bugün ooama gelince, bu 
nıahrenl talimatın mahiyetini ve ba
na ne gibi vaz-Jfeler \:erdığiııi Oğrene
ceğin1 

T'.lln rı. 41Bir güu, flıır: bıtti.kten 
sonra ->dana, son ve :uıı•ı ~zu alın.ık 

üzerı' geleceğim.:. rleır: şti. 

l) bir gti.utin İ.>tig\al QlınüSlndau Jt(Jlı .• 

kuyoı·um. Yn Tomson, }J".;: o odarrıda 
ıkc gelir~e·ı 

l~ c o zaman 
HISEO bana: 

Bu yap~kan 

... a\' 
sırıeği b~~ndan 

D ı · işti. H Ibt k Torrıson brnden 
katı cevDp beklıyor ve umc.ısı Vil
sona .111.sa!ır g~dcceginı öylUyor. Gt\
ya ben! de Vaşingtona beraber götü .. 
ıtcek Benimle ev1enecek. 

Kap: vuruluyor. 
- Buyurı.muz .. , 

Kapımın ıilrmesl açıktl, ?ofisler Hls
so ncş·~1· blr ta.vırla lçeriye girdi: 

- Çok beklctmediın değil mi Yo· 
kohama" 

- Ho;;; gl idiniz. , Bugün zaten ak .. 
şama kadar odamda kalacng?m, 

- O halde bent beklemiyordunuz 
rlemek?I 

- Gelecei{nizl tıUiyordum. Fakat, 
lı lSi ıııaattc gf'ltceğinlzl 'bllıntyor .. 

dum. 
.ı.\lister Hissö paltosunu çıkaı-d1.,. 

Bit- koltuğa oturdu. 
(Devamı Varı 

MA RANGOZ 
i ŞÇ i LER i AR A NIYOR . J 

San'at dereces!ııc göre 2 - 4 lira arasında gündelik wrilecektir. , 
ADRES: Üsküdar, Jl..'.llaban cad. Arasta s<>'<ak No. :13 

.._ __ Akçam Marangoz Fabrikası 1 

Memur alınacak 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Mü

dürlüğünden : 
Dev1"t Meteoroloji İşleri Umum Mildtidtlğü teşkllfttının TQfTa mete

oı·oloji '4t;;ısyonlf!rnıda ç&lMJtırılmak üzere Orta Okul ve Lise mezunlanndan 
müsahaka imtihanı i1e 25 !u:ıdar erkek meıtıur alınacaktır. 

11 

~lı.l.sabaka imUhanına girebilmek için ~lem1ırlar Kanununun 4 üıncü 

maddesindf': s:171lan evsafı haiz olmak ve •30-, ya§Jndan yukarı olmamak lft .. 
z.undıı-

lıfOı;alıaka brıti.hanıııda kazananlara 365d sayılı Bare-ın Kanunu mucibince
rrwıa~ v-erilecekUt". 

İsteklilel"ln 26/12/941 tarihi a~amına kadar Un1urn Mildüdüge istida ile 
muı caat etrrıeleri ve asılları bil.Cıhare h,tenrnf'k şartiyle nülus k:tı.ğıdı, sıhhat 

raporı..ı, okı.ıl belgcs~ .ı.::keriik vesikası ve doğruluk kiıgıUarının birer suretle
riyle 4 er ..ı<kt fotoğrnflannt b ilecc gönder?nC'Jerl. 

imtihanların han~i tarihte ve nerede yap.ıl<><'aıtı taliplerin adreclerine •yrı-
ca bildJrllecektlr. •8874> <10484> 

uı-.ı:ııw••••• Beyoglunda İstiklAI caddesinde 370 numaralı •••••• , .. 

BAKER MAGAZASINDA 
Erkek Jtaduı ve tocuklara 

GA BA RDiN[ , COVE HCOOT ve 
Kuma11laı ıudon noamtll ve h~r zaman olrlı.ıgu gibi en QlA cinsten 

MUŞA BA ve PALTOLARIMIZ 
Muhterem mil~terilerlnlu emrine Amade bulunn1nktachr. 

İSTANBUL · DEFTERDARLIGINDAN: 
Sıra No. Adı ve ::.Oyudı 

1 
2 
s 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
a4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 

Piyer Çellkyan 
İbrahim Baykara 
Yal)e.f ve Mi~Oll 
Manol Yurgiyadis 
Polikron Dinıi!riyadls 

Refael Sofada 
D.mitri Topuz. oilu 
Yuda Leyl 
Vusil PapaJoplo 
Talfil T.,oglu 
frman Caknıak 

M.ra:ı oğlu Dımltrl 
H üdavcrdi 
Karabet Zülliıye Boil.f 
Andon Pecilaidis 
Hayr i Erçin 

• > 
Koço oıı. Rallya Poc!dlıı 
111'.. Tan 
Hüsnü K Bzu:o 

Davlt Malltu 
Yani Livas 
İzodor K oben 

i stratyo Mihal 
Şükrü oğlu Durak 

> • > 
Ön1er oğlu Sebo 
Tanae Vandora 
Polik ron Hiristodull<q 
All 
Angelilı.l Binado 
Yorgi Kıryakopuloı 
Mehmet Ali Avcı 
Leikotea 
Karabet 
Muzaiier Baıkan 
Mına Tellıal oglu 
Zeynel oglu İbrahim 
Murat Akın 
Yorgi Kaı abaş dis 
Yani Yuvan' p:o 

• • 
• > 

Keork Dül~er 
Alberto Franci 

~ert.ağ!flin 

• 
Roben Bcn.:ason 
Vahe Ser ... µ 

Mu l.ıla Ellıl 
Hiıbto fo,·1foti 
Tahs;n ve Celdl Tuncay 
Andı-la ve A .. '2 Üssin 
Mu !Jfa Allındag 
Kev~rk Dü1ger 

işi Mahallesı 

Terzi Yenicaml 
Cam, Buzlama, Çlçekleme 
Milcellit 

• > 

• • 
Tf•rzi 

Berbe\ 
Teni 
Ta belA Ressanu 
Cim ve AyD& 
Terzi 
TabclAcı 
K ah.veci 
Boya Tüccan 
Radyo Tamln 
Cam Tüccarı 

Teni 
Mühendla 

• 
Berber 
Hırdavat 
Taahhüt - Komls)'on 

M ücellit 
Mühcndls 
Avukat 

Sebzeel 
Balıkçı - Mana• 

• 
K<ıhveci 

Berber 

• 

Meylı<ne 

K undura Tamiri 
M kit< Tam!ri 
Ç'antvcı 

Tatla:ı 

Bakkal 
Esk:ci 

Terzi 
Terzi 
Kof' el 
K ahveci 
E:bise - Tuhafiye 
~lobilya lınaılıhanes1 
].-lobilya imalli thanesl 
1.!obilya lma1f\tbane&1 
ElbUıeci 

Tuhafiye 
Umumhaneci 
Uınun~haneci 

Tcrıl 

Doğrama - Mobilya 
K~1hvcci 

Çlte!t ve Çelenk 
T 'Vl \.ÇU 

.:ıf<ı ı :ıngoz 

Yorgancı 

Hazır Elbiseci 

• • 
•• 
• • 
> > 
> • 
• • • • 
• > 
• > 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• > 

• • • • 
• • • • • • 

• Hocı Mi11U 
• > 
• > 
• > 
• • 
> • 

• • 
Müeyyeltade 

• • 
Hacı Mlmi 

• • 
• • 
• • • • • • 
• > 

Müeyyelzade 
• > 
• > 
• > 
> > 

Hncı Mimi 
l\füc-yyetzade 
MUeyyetznde 

• • 
• • 
> > 
• > 

• • • • • • • • 

SOk•k No, 

Seiı\nik Han 31 
J\.1arıkyau Han 12 
Tevt i<kül Han 3 
Necati Bey 15/6 
H. Ali 30 
H . Ali 8/1- 2 
Kon>kaş Han 2/9 
Camiı Cedit 51 
Tevek.kül Han 8 
Demir Han 15/27 

l'ermenecilf'ı 5/110 

Fern~eneciler 86 
Voyvo<la Han 47/15 

Tersane 28 
H. Ali 43 

1r.4a trah Kazanç 
L. K. L. K. 

96 
189 
108 

76 
225 

370 
84 

20 50 
7 75 

54 80 
48 b6 

8 35 
270 24 59 
108 il 27 
68 15 28 

228 52 91 
135 23 30 
84 12 24 

315 32 62 
100 30 

TERKiN 
T ER K İN 

Bi Uur Han 8/12 
Bıll(lr Han 8/12 

FernH:necUer 89 
Tcrbtıne 41 
l\.lanhayri 
H•ıo27/l0 

180 - 31 93 
270 - 121 50 

465-292,50 138 11 

Eyubl Hau 3/6 
Boı..kurt Han 1~ 
Assikurazioni 
jenerul lian 30 
Serrtarı Ekrem 70 
Sıra kasaplar 16( 1 

• • 
Karabaş 14 
Bayazıt 17 •ı9-l 

Necatıbey 207,207/l 
L ü1ec1 Ara);tası 19/1 

Y Kaldırım 75 
Galıp Dede 149 
Necati Bey 179 
h <. tibey 213.216 
Kuıı. bar<ıcı 21 

Harıuç 2 
Nccatibey 273 
Nec.ıtib•y 283 
Harıuç ı 

Necatibey 99 
Galip Dede 165 

114 8 37 
387 16 393 58 

180 - 140 
60 
96 

108 

60 
60 

3 ı 5 

10 03 
7 14 
7 77 

15 92 
40 

65 24 
22 50 
60 

2 27 
15 

243 
303 
180 
96 

187 
84 

300 
135 
360 
179 

69 10 
75 7ş 

26 63 
15 15 

50 24 97 
7 87 

75 
47 25 

- 162 
- 107 30 

• • • 179 - 71 60 

• • 
Necatibey 

• 360 
61 405 

Nccallbey 19/1 315-63 

Zurara 35 
> 35/I 

iı:m ... 1 o;ıiu 75/4 
Yorı('a 9 
sett.ıli 30-32 

.ıa 

72 
l 08 
72 
1~0 

4a 
300 
360 

Kemrraltı 1/1 
Ken 1 eraılı 5 
Ncc:•llbcy l 07 
Ltileci Hend~k: 112 90 
Neratihey 61 ~05 

- 144 
182 25 
34 09 

56 73 
90 78 

3 19 
7 11 
9 67 

8 32 
22 33 

- 108 
- 36 
- 66 91 

Buhran 
L .. K, 

4 10 
l 55 

10 96 
9 73 
1 67 
4 92 
2 25 
3 05 

10 58 
4 66 
2 45 
6 52 
6 

T E R 
T E R 
6 39 

24 30 
27 62 

ı 67 
78 72 

28 
2 
1 43 
1 55 
3 18 

08 
13 05 

45 
3 

13 82 
15 J~ 

5 33 
3 03 
4 9t 

57 
15 
9 45 

32 40 
21 16 
14 32 
28 :ıo 

36 15 
6 82 

11 35 
16 15 

1 
64 
12 

1 03 
1 G6 
4 47 

21 60 
7 20 

13 98 

F. Zaın 
L. K. 

5 12 
1 94 

27 40 

12 16 
2 09 
6 15 
2 82 
3 81 

26 45 

11 65 
3 06 
8 15 
7 50 

K İ N 
K İ N 

30 37 

2 09 
196 79 

70 
5 Ol 

10 
32 62 

17 27 
18 94 
13 31 
3 78 

6 24 
1 n 

26 82 

45 56 
8 52 

H 18 
22 6~ 

59 

2 42 
2 06 

16 73 

ceza 
L. K . 

2 38 
4 46 
1 69 
4 82 

3 32 

Ob 

3 30 
36 20 

12 34 
19 74 

941 
940 
941 
940 
941 

941 
941 
941 
941 
940 
941 
941 
941 
941 
9'11 
940 
939 

939 
940 
939 

, 941 
940 

941 
941 
939 
939 

937 
940 
941 
939 
939 
Q40 
911 
!; 1 t 
940 
9,0 
941 
939 
g:)!J 
939 
940 
939 
939 
9·11 
940 
940 
94!• 
941 
940 
941 
9-11 
9;,9 
939 
939 
9.U 

Galata MtıJlyc Şubı:-~l Tahnkkuk Se1 I'ği yuk:arıdn tsJm ve adres! yaz nıükelle!leı ter'{ tic-;ıı-etlc yent arıre-lerfn bıı~ ;_ c ve yap1 tal:Jdk'lt nellce. 

•indi'! de tebHğ sal h l'·ıı bir khnse de gristermemil oldukları.ndan key!iy~t tebli&ıı. :y~dne ku ıı~ olmak üzere 3692 ayılL kan .ııun 10 ve 11 inl'i :ı .. ddelerine 
lırv lıkan il!n<n teb"ı! oluııı;.r. (10787) 

7 1.cikanun 1941 
18.00 

18.0;J 

ıS.40 

19.10 

19.45 
19.55 

20.15 

20.30 
21.00 
21.10 

21,35 

21 .~ 

22.45 

22.45 

Program ve Memleket l:Jat 
• .\yarı. 
Müzik: Radyo Dam Orkes
trası. 

:O.Iü2ik: Muhtelll ;;arkı ve Till'
ktiler. 
].leınıc.;ket Saat Ayarı ve Ajans 
Haberleri, 
Serbest 10 Dakika. 
!-.ıiüzik; Richard Straus~ur
lesku (Pi.) (Piano ve Orltes
tra iı.win). 
Konw ına (Meslekler KonUŞu

yor.) 
Mtlzik: Fıısıl Heyeti. 
Zira.at 'rakvin1i, 
'Iüzik: Mı hı.etif ŞDrkı ve Tür .. 
küler. 
Ankara Sonbahar At Yafışla
rıilin Neticeleri. 
Mllzik: Dans .Iüzigi (Pi.) 
~en1le1tet Saat ı\yan ve Ajans 
Haberleri, 
Anadolu Ajan:-;ın1n Spor Ser-
visi. 

22.55/23.0u Yaı'ınki 
Knpanıı,. 

Program 

Sultanahmet Birinci Sulh Hu.. 
kuık mahıkemesiJ\den: 941 /1064 
Davacı Ömer Adil Sevündük 

vekili Avukat Vehbi Salim Esen. 
gıl ta.rafından davalı, Mc:hmct 
Ali ve Kızı ltr>prakta Tuğlacı başı 
caımii itloi'Salindı» 15 No. lı köşkte 
Ahmet Eşref al<>yhine, İstanbul. 
da Al~mdar mahallesinde Matı • 
mudiye caddesinde eski 24 ve ye. 
ni 30 sayılı evin şuyuunı.m iza • 
lesi hakkında ikame olunan da.. 
vanın ıcr-a kılman duru~mastnda: 

Davalı Eşref'e gön<leıulen da • 
va arzuhali sll.r<!ti, kenclisinın A. 
merikada olduğu şer hile le bliğ • 
~;, iade kılınmas:ı üzerine Ame. 
rlkanın ncrc"hı<lc olduğu'l'lurı tah. 
kik ve tesbiti hususunda zabıtaya 
yazılan yazıya wrilen cevapta 
halen bulunduğu mahalli"' meç.. 
hu! olduğu bHdirilmiş ve mah • 
kemece, dava arzuhali suretinin 
bir ay müdıd<>tle ilanen teblığine 
karar verilmiş bulunduğundan 
muhalmmesi.n.:.n icrası için tayln 
kılınan 9/J /942 tarihine rastb • 
yan cuma günü saat 10 da Tapu 
dairesini!l> alt katında Sultanah. 
met B:rmc, S ulh Huıkuık mahke.. 
mesinde bizzat veya bihıeka:!e 
hazır bulunımadığı ta.kdird<> mu.. 
hakem-esinin gıyabında icra Jm • 
lmacağı dava aırıuiıalıi sureti ~
rine ol-mak üzere ilan olunur. 

(8557) 

Fatih tl'çüncü Sulh Hukuk Hô.. 
k im!;: · nden: 

941/ 78 T. 

.} erin funda <:tti. Diger sefinele1 
ete Kendi mevkii ;rıne: vardıla• 
Denıidl-<lilcr 

Dona.nnıa Kurnaııtlanı, gl"ro ılt.1 1 
'n<:vkilerini aLı· almaz ilk cm ni 
,-crı:li 

:\ffıstakil lilotilla komodoru. 
r,u bana ça,i.!ırınız .. 
Gid~n yaver bil' miıtldet sonra 

avdet etti, ~u :evabı getirdi: 
Müstakil filotiilf, komodoru 

buı uda değil dcııdiın. 
- Nerede imiş? 
- Bir saat evvcl htanbula ha-

reket etmiş. 
- Kinıdı>n izin alrn1ş? - ....... .. 
Ramiz Bey Vasıf Beye döndü: 
- Ben size söylenıcdim ımi? Bu 

;;.dam U.1'ıJııJiıl! hareket davasında.. 
d;r diye .. işte, bu hareketi de id. 
dıamın en açık delilidir .. 

Ve .. yaver odadan ayrıldıktan 

sonra o giınkıi zaferin gemi jur
nn!ına ge~·n ilıııe~d, şifrt.:lerlc u·
mu.mi Karaı·g5:ha, Saraya, Bahri.. 
ye Nezaretine yazılan tezkerele
rin imlası ile ıne~gul olundu. 

Donanma haş:.Catibi Yüzbaşı İh· 
san bunları lıamfamıya ve imza. 
ya getirmı:yc ınemur edilm:i~ti. 

Hadise 94 m~b<ie'li şifre ile ev
vela Umumi Karargiıha sont"'.l cli
ğer makamlara şu sekJldc ar..:c·di.. 
liyordu: 

·Kilnunuevvelin birinci cuma 
günü sabahı, dü~man <lonanmasile 
çarpışmak iizcre Naradaki demir 
mahallinden hareket eden Donan
mayı Hümayun; Barbaros, Tur
gut, Mesudiyl' n: Asarı Tevfik. 
drn mürekkep zırhlı fırka ile muh- j 
rip filotillası ve Yüzbaşı Rauf j 
Efendinin idnrt'sindeki müstakil 
torpido muhribi filotillasmdan 
mürekkep bir fırkai ahcnin ha
linde ve Me<'iıliye kruvazörü !Iü. 
mayununun piştarlığı ile AAat 
dokuzda fekkilenger ederek hu
ruç rotasını bil'ahz Boğazdan 
h ur uç eylemiş, bir !)uçuk saatlik 
seyirden sonra düşman don311. 
masının da İmrozun garbinden 
cenubu şarkiye doğru seyrettiği 

rasıtların ver<liği malfınıattan an
laş>lmıştır. 

Donanma)"l Hümayun derhal 
ayni istikamete rota tebdili ile 
harp vaziyetini ahz ey lem iş, düş. 

ımanın manevralarma mukabele 
olunarak ateş menziline gelindi
ği sırada saat on bir otuzda üç 
bin metr<ı mesafeden Barbarostan 
atılan ilk mermi ile harbe başla. 
nılmıştır. 

Sür'atle aradaki mesafe azaltı.. 
lnrak düşman filosunun müessir 
ateş altına alınması ıçin müteakip 
m anevrnlar icra olunmakta iken 
düşman Amiral gemisinin refa
katindeki Hidra sınıfı diğer üç 
zrrhlı kruvazörü bırakarak sür
atle ile r iye atıldığı , ve dokuz yüz 
metre mes.afeye katlar sokularak 
Donan mayi Hümayun u baştan 

müessir (ti ) nteşine almak iste
diği görülmüş, derhal bütün top. 
!ar bu hedef üzerine tevcih olun
muştur. 

Saat on b ir otuz sekizde salvo
larımızın düşman harp sefinesi ü-

İşarcotlerin mütı ad dit tdo·aı·la· 
nışile ancak tahr'k olunan mez
kur filotilla, han, eltcn Jrn\mıŞ 
olan ve topları susrıı:ı~ bulunail 
rlüşrrıan Amıral gp.rr.isir:t' birk'1Ç 
yüz nıetrcyc kadar w1.arrüp ı~ttı~ 
ği, faka~ torpidolaı ını atmıya lÜ· 
.zum görmeden <löı t bu~uk kerte 
sancağa rota tcb<lılilc Bog01~ dog• 
ru çekildiği görülın ü_1fü· ... 
Düşman gemısınc yağdırı aP 

ateş altında acele hir !amir gc· 
çirıliği ta hmin olundugıı sıralar
da geminin tornistanla '<endi .:ı· 
losu üzerine çekild:gi gUrülrnt~~' 
donanmanın takibe vaziyeti nıu · 
sait olmad1ğınd~ıı di.işman·n ınsıJ<• 
huren çekilmesine mii~aade oluJl• 
mu<, mıiteakihen clı' kaydc.Jik11l< 
bu deniz muzaffrdye•i ile şinııl•IT 
iktifa olunC:1lak iJertl~ rniitca.1 P 
hururlarla daha ,üml' Wi wfl'rıer 
kayd; derpiş edilerek Naraya a>1• 
det e<lilmistir. 
Düşman donanmasının Amir~l 

gemisinden ba~ka diğer harp va: 
hitlerinin de isabPtler alrlığı tah. 

·ı 
min olunmakt •/( Dcınannı~-' 
H .. . . h ı bı''ıt ıl umayunun ı ·ou arn P . 

zayiatı Barbarosun pasa1<ü1 vııı-
çine ufak bir isabet alma<ındsJl 

d. ·s· 
ve bu cihaz basındaki ver ı\ 

, (De,.-aını ,..-:ı r) 

Basın kartları 
Ankara, 7 (Telefonla) - .B•<l" 

Birliği kartı nızamnanıc p.«>.'' ,. 
ni:n Şıirayi Devlet bn incı da · 1'~ 
s ince muza.keresi to:rıanı.l 1n:.rı1K 
umumi hey'ete verilmiştir. 

Satılık 
Otomobil 

;g40 modcll, be!i kı"· !ıir oe· 
•ı1t! 

1\11:1 ·yak ıl101 k-ı , ,·,".' oV htı~U J 

~üi:nnılmı~ b~r ,ı•otnPbit 'ktu 
t. teklilerin N·ırtıı1~nHU'. :ye h'" 
~ ar.ı 54 B ay ·recec"d!rı v ~a \t 11 ' 
tl"1tine mi.lracaatı.ırı. ı 

Şehir tiyab osıJ 
'lhPEBn 1 ı: f';\ :ıf 

Kl'iMli~D.ı\ 01 
Bu aksam saa: 20-311 

Mtl'THİŞ AI L f: 

iSTiKLAL CADDESİ ıfJP 
KOMEDi KISMJNOA 

SAADET YUVASI / 

Ş•h·< •ini Ördekkasap mahal. 
lesinde Hdıcılar sokağında met. 
rıik Sultanselim medresesinde 
mukim iken 29/ 11/941 tarihinde 
vefat eden ve terekesine m ahke. 
memizcc vaz'ıyed edilen Smdırğı 
köyünden Hiımmet oğlu Kasım De. denin alacak ve borçlularının bir i!' ______________________ , _ _ _ ..,_,_ 

:;n ~: :~~/~~:,~~~~~aee~~:~~ ' flevlet llemiryo lları ve Limanları işletme U. irlarEsi il8r~ 
bitelerile birlikte mahkememize -
müracaat etmeleri; aksi takdirde 
terekesinin hazineye devredileefl
ği bütün alakadarların malümu 
olmak üzere ilan olunur, 

T A 
Rum• 1S57 

n . nest>ı 

24 

)t.aeım 

30 

• 
H!'t"ıi ı •to 
ZİLKADE 

18 
Yıl 941 Ay 12 Va .. t! J:unl 

~ rı VAKi. I O 

B. Kanun ı-7-11-ı-G-U..-~4-=-2....:3J~ 

7 
12 05 Öll• 724 
14 28 lkın~I ~ 47 
16 40 Akvam ı:ı 00 

~ AZ AR l~l: Ya~ l~~~ 

Sahip ve Ba:iftluharrlri Etem i:ueı 
Beni.::e - Ne;)riyat DirektörU 

t.evdot KARABİLGİN 

SON TELGR AF J\IATB.\ASI 

, ... 
~luhammen bedeli (3488) lira o1 ın muh.tclU cins PalangJ, Kri~o '\il' f41JJ 

renler (5.1.1942) Pazartesi günü saat (14,30) on dört ohı:vla fJ:ı.~·darP3 ı l '°"' 
Gar binası dahlllndek i komisyon tarafından taahhıidü o il ıfa eden: ytn ır 
ahhidi nam ve hesabına açık ek siltme usuliyle satın aıln..ıcaklJr . p.ıııt 

teı .. 1 

Bu işe girmek isUyenlerin (261 ) li r a (60) k~.ru$luk ıouvakk t ıc:oıı1 i.i ' 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güni.i tıaatine k~cl;.r 
yona müracaatlan lAz.ımd ır. 

Bu işe alt ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaı...tad:l"·) 
(104~5 

• • 
Sandık lmaliyesi Eksil\:mesı 

TÜRKiYE KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Mer ezlnden : 

1 - En a z 2600 ve en çok 7500 adet oltn:ık ilLerc Maden sv.Y
11 

B.12.1941 
tşeJ.erine mahsus yaptırılacex c:anaıkJt:ırın yalnız inıaliycsi 

Pazartesi günü saat on dörtte acık eksiltme tle ihale olunacaktır iır 
2 - Eksıltmeye iştirak tein (300) lira teminat mekltıbt• ,'1r 

f'Cktlr. 
3 - İsteklilerin ,artname için Yeni Postahane 

Vct.lat Caddesin® (Kı'lılay ) Ilanınd:ı Kızılay De.p1o1ı1ı ••••--'"" '1 müaı:o.aUerı Iıfın olıınur. ı 


