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UZAKŞARKl
1 

Harbi Japonlar
Singapur 
civarına 
asker çı
kardılar 

iLK JAPON --·--- -·--
!EB Ll~I j 

Amerika 1 ipe ç ap ve diğer lüks 
Hariciye j mad eler satişının nihayet patladı .. 

• 
japonya kat'i kararını 
vermi4 bulunuyor. Tok· 
yonun nihayet bir gün 
asırlık ih•iraalann sevki 
ile harp kararından ken· 
diıini alıkoyamıyacağı 
muhakkaktı. 

Yaan: ETEM JZZET BENiCE' 

Ankaradan-ı 
Uzakşark vaziy~ti, her saat 

ümitsizliğe doi;ru adımlarını sık· 
laştıruken, ansızın patlok verdi. 
Japonya, İngiltere ve Amerika. 
ya harp ilan etti. Japon tayyare
leri Amerikalıların Pasifikteki 
en mühim müstal,kem üsleri o
lan Honolulıı'ya ve Filipinin mer. 
kezi olan Manila'ya saldırdılar. 
İlk haberlere göre, ağır zayiat da 
verdirdiler. Şimdi arlık Uzak· 
~ark içtinabı kalıi! olam~mış bir 
muharebe dıırmınına girmiş bu
lunmaktadır. 

Bu dıırumım e•veliyalına şöyle 
bir gö~ atalım: 
Japonyanın biitun ümidi vazi. 

yetin buhranıııdan istifade ede
rek ve ortaya Jıir yılgınlık ~ıka
racağma güvenen k İngiltere ve 
Amerikanın kendi,ini serbest ha. 
rakacagındaydı. Bir ~ok hesaplar 
gibi bu he;ap ta yanlış çıktı. Bi
lakis lngiltere vo Ameı·ika ·sanki 
dünyan.ıı öbür ıı~larmda hiç bir 
harp hali yokmıışca>ma, Japon
Ynnın karşısına ~ıktılar, Japon 
taleplerinden bir tekini bile ka. 
but etmedikleri kadar, tam ter
sine Japonyaya taleııler dikte et
nıiye vardılar. Japonya kendi is. 
tellerinin kabııl tdilnıeıııesi zo
ruyla Amerika ve lııgilteı·eye ka 
fa tutar Jıalden <"lkmış ve Ame. 
rikan - İngiliz taleplerini kabul 
edenıe'l vaziyete dH~nıii~tü. Niha
yet Japonya kat'i kararını vermiı 
bulunuyor. Evvelce de iki çıkar 
Yol tahmin ediliyordu: 

1 - Vaziyeti oldıığu gibi mu.. 
bafaza etmek ve dünya harbinin 
sonunu beldeıııek; 

2 - Şimdiden lıarbin içine ka
rışmak. 

Japonyı, bıı ikinci yolu tercih 
etmiştir. 

Japonların Moskova zaferinden 
•onra serbestliyecek .ılan Alman 
ordusunun muayyen bir çevreye 
kadar Rus ordusunu att•ktan 
soııra Ortaşark inıı-iliz imparator
luğunu tehdide kolkısması bek. 
leniyordu. Bu da İngilterenin Hin 
distanda, iranda, Hazer kıyıların. 
da me!5gul olnıasını 11e geniş öl
çüde bir kara harlıine tutuşnıası-
•ı icap ettirecekti, İste böyle bir 
Vaziyette Japonya kendi yiikiinü 
ho(iflcnıiş görerek ceı.arctlenecek 
Ve fiili mulıasamayu geçmekte 
Şimdiki kadar tcrcddiitlü ve sıkı. 
•ık kalmıyacak sanılıyordu. Hal
lıııki Japonya, Fransız Hindiçini
sinde hazırlanmıştı. Donann1ası, 
hava lrnnetleri ek>eriyet itiba. 
•ile bu karalarda ve bu sularda 
lıulıınuyordu. ilk baskın hareke
tinde Amerika ve İugiltereye kar
'1 üstün bir vaziyet muhafaza e. 
deblleceğin.e şüphe yoktu. Mos
lıovayı kaybetmek vaziyetinde bıı
lunan, biitiln imkanları ile Alman 
llrdusu karşısında akıbetini ko. 

(Devamı S üncü Sahifede) 

1 BUOCN _I 1 
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'ı Haf ta başı 
Mnıa abeıı 

-Yazan:-' 
J 1 Osman Cemal ı ı 

Kaygıll ı 

• ! .Fevka iide güzel olan 
' hafta aohbetini bugün 

,3 
e 

\. 

acı s blle
o ayanaz. 

.J 

Sinıapur bölgesin
de lngilizlerle Ja
ponlar arasında 
müsademe başladı 

ı;ıngapUJ'. 8 (A.A.) - Mala.. 
'ka•ıun Ş~rk sahilfnda, Singa.
pur'un 115 kilo 1n~tre Şlma inde 
kain :W•,..ing ııchrlııden top ı>es~ 
leri iş.ıtihı1ektedir, 
Diğer taralt<.n, Singapur'da 

ilk hava tehlikesı hali, Paıa,1.esi 
s:lbahı, d;)rdü on gcçeden beşj 
çeyrek geçeye lı:adar devam et
miştir. 

jnpon tayyarcl~ri, şehrin üs.
tünde u(,'muşlar ve bombalar at... 
m}ilarclır. Ayni zamanda

1 
tayya .. 

ı·e knrıı :koyma topçuAu da he,re. 
kete gcçm iştir, 

Küçilit çapta lkı bomba. eeıı
ı·in merkeılne dıişnıüş, az hasar 
yapınıştır. 

Slngnpur adasının ınUhtellt 
noktnlanna <laha başka b•>ı11ba .. 
I.ır dü ırı.ilş ve patuım115tır. 

l:iin~apu,., 8 (AA.) - Japon
lar, SJhak'ta karaya çıkhktan 
wnrn. Koob<ıhru ".;ıyy:ıre nıeyda

nınil. dogru Bel'l~ınektedir1er İ • 
gilı~ klt'al.ırı, k.ırıhla ve hava
l11rda japoolarl~ çarpışmakta
dı.rloır-. 

:llAT.EZYAYA DA ASKER 
ÇJfü\l'IT,Df 

Singcıpur, 8 (~\. \.) - Re . .,!11en 
haber VPrildıg ne ~öre, japon 
kıt'nl;a.r M:ıJczyanın Şhna}int' as
ker c;ıkarnııf.lardır. Ve bir mü
sademe olmu tur. İlk olarak saat 
birde l'ayland hududu y;ıkioinde 
Malııka y;lrım da.;Jıun Slm ~ aa
hilindt.•, Katabahu'ya askt'.'r eıka

rılnnştır. Çıkar~lın bu ::ısk~rler 

pti..-kürtülnıifştUr. Bunun tizerinc, 
21 kilometre daha Cenupta Sa. 

/Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Pasif ik'in i 
Garbinde.

1 

Bügiik bir 
D-eniz ve 
Hava mu-

1 lı:;::::i 
iki İngiliz zırhlı
sında yangın 

çıkarıldı 
Tokyo, 8 (A.A.) - ı•Pon 

Orduları Başkumandanlıir>-
nın tebliği: 

Pa~~k Denlzinlıı Garp Jos
mında, japon bahrlycs:iyle İn
glfu ve Aıne.ı.•lkan birlikleri 
arasında büyUk bi.r hava ve 
deniz n1uharCbeil cereyan et
mektedir. D\iiJ"ııAnın Oklaha
rna ve Vest Virhlnin zırhlı}~ 
rındn yangın çıkarılm.ı:etır. 

~ .,J 
• 
lngiltere Fe-
lemenk Hin· 
distanı ve 

Kanada 
• 

Japonyaya harp 
ilan eltllcr 

Londr,, 8 (A.A.) - Ofi: İn
giltere, i"J>onyaya harp Han eyle
mistlr. 

Vı.,i, 8 (ı\.A.) Ott•nen: F~-
leu:en~{ Hindistanı nµonya i1e 
harp halıııdc bul ııdııgıınu iliin 
etn ·;Ur. 

(O•":tmı 3 ünru Sahifede) 

Singapur'da 2 Bir Am ri 'an 
İngiliz kruva- Dritnotu da 
zörü batırıldı 1 batırıldı 

Londra, 8 (A.A.) - Kolombia 
radyosu, Singapuruıı Japon tay. 
yareleri tarafından taarruza uğ 
adığını ve iki kruvazörün battı
{J nı haber vermekted;r. 

--<>--- -

Honoluf uya ikinci 
hücum 

Vaşington, 8 (A.A.) - Havai 
valisi Poi.ndekstcr, RUıZVelt ile te. 
lefonla göriişcrek, Honolulunun 
tam üzerine Japon l•vyarelerin. 
den mürekkep ikinci bır dalga
nın geldiğini halx!r verml5tir. 
Polndol<ster, şehırde ağır hasarlar 
ve insanca telefat olduğunu söy 
lem iştir. 

Berlin ?. (A.A.) - Toky')(Jan 
bıldırıldigine gör~ Japonlar Pa. 
sıfıktck: West aua"nı işgal et • 
rn"ilerdır. 

Ht.vay adaııı a0.J:1qrınaa vu1<u 
bulan deniz muharebesinde 3J ,;, ıO 
!unluk Virjiııya ı .• mmrial<i A • • 
weril<an dritno•u bat•tnlmıs r 
29,000 tonluk Oklahama dritootu 
<ia at:·~'ler içinde l nunuyor .. 

Çörçll hug n beya
natta bu;uo r.ak 

Londra 8 (A.A.) - Bugünkii 
pazartesi güııü s.,a\ 15 de her ik: 
meclis toplanacaktır. Parliimen
ıon~n bu lıu,usi içtiımaında M. 

. Cör~il'in brv;matt~ bulunacağı 

ha~r verilmektı,dır. 

Nazır 1.~e ı yasak edilme 
son mu- ı 

• 
1 istendi 

· takat 
Amerikan Nazırı
na göre Japon ceva
bı menfur yal~nlar-: 

la doludur 
N~vyork, tt (A ... \.) . japı.nlar, 

ıiOn ·M. JJull'un Ne\york 1;.ıtiyJe 
13.-15 tc ke'ldilt.•rlni kabııl et
JlH:.sini istcntl,slcr. ftlkat tı) ll~l

ka geç gclmışlerdir 
M. Hull, Japonları, tU uakika 

kadar bek1etn1iştir. 
Murahlıa~lu,· 1ıu· .. 1uu neıdin~ 

girdikleri VllKit, kt:ndi..;itıc 26 
Sont~rin tarıhU llull lıotasın~, 
japon hüktiınetiııin vl~rdii;i C'evn
bı tevdi ctnılşlerdlr. 

:l\ıI, Iitıll, japon heyannaınesinf 
Uikkatıe okumuş, Bonr:ı, "\I. Nrı~ 
mura ile bütiin güıTşmelerlnril.' 
ne onw1, ne de kendi ın:n bir tek 
y3l;n kelime te1~fru7 etrr·Pıiik1t
r1ni söylt.1m tir 

jnpon eevttbı h«kku1da lı.J Ii. U 
dcrr.ıiştJr kJ: 

BütU11 rC'.snıi h~at m<ia, ıı,en
fuı: ynlRnhırıa bun<l~n dahn tazla 
dolu ve hak kati b1.o de1ece ıTıU
Ot.ZZam ölçüde t~hriC eden blr Vt.:

!=ika asla götnll1di:n. ()vle ki, bu 
küre üıerindc, hcrh 1n!:;t Oır hü
kı.im-et a~:und:'\ıı b<ın ..ı la ışitile
bilecPgini, bugi".ııe k;,, klt'iycn 
t;ı~;:ıvvıır f'tnıcııd:-tırn. 

jAPON CEVABI 1'E~RLDİJ,Uİ 
Vaşington 8 (A.A.) --· :\."!, Cor. 

den Hull, kendı:rı taı-:ıımdan ja
pony:ı'y:ı v rilen ınuhtn-:ıyı ve 
dün xgJede-n so~- J\ı!"e .. fka hU
k ~ımetln~ tevrll etı J(·~ jl en ce
vabını ni:~retın ştir 

Adalar Parti Kongresinde hu hususta Hükumete 
müracaat edilınesi ve geçimi teshil için halka ucuz 
gıda maddes~ tevziinin de istenmesi kararlaştırıldı 
,\\la kaı.ıuu l)<trtı t<:o >rP::ii rtün 

l3ıiyuınd ı P,.rt' hiıı:ıs uda kııla
halık ve miinı·v\'"'' b.ı· halkın i,. 
tırn kile yapıl rnıştır. Evvela koı;
g ~c ?"ı.i;li"'r,,ı 13. E1ıİn i\Ji in'"ihap 
t'tlil1l1i~ r Bu intil1c.k'l tfl'-~kkiir e
dc-n B. Eruı . . : ı. k;,. .., c gcleıe-I{ 
nutuk ~n.:v lı ı. .. ! \1Lı n 1il\_;yh, 
Milli Şe• iniinii"nü un yeı:r yıl 
end Adntla ı.: , c J:tulıınduk. 
Jaıı zaman, ay,ıı z.ı.ı.arıda istan
bulıtrı ilk parli k;ızn kong~sini 

te•ldl edPıı ,\nala kaz3sı p~,rti 
içtinı.ıında fah-ri ıeisJiği dt!ruhte 
ed<>r~k k~'1gr"} i ir atıuir bir mı
tukla H(,,'Iıı.ş olıoa ,lı ın şuxı··:ınla 
ann11..- ve o belıg r t ık•nn bazı 

parç"'la.1. okur .ı.l t 

Bi1;iha :-e idar"" hey< ı "a ;.., 
) et raporu okuı. gl' .. 1c:rıltn 
mesai takdir cdiı ' r Bvrran 
sonra da dileklenıı tcsbitine ge- ı 

l
1

Ada Halkı 
r başka neler 
Li ligor? 
~i!.ıı şıır .. <\.ualıların kongre vası
t.:ı~ile hı.ikUıntıt.e11 tenıcnnilerjnj 

•lc~~dl eden bu diJ,,klPrin ba!ı"nda, 
•İoek çorap,, •lüks ayakkabı. ile 
digcr biıcıiınl" clÜK8 maddeler> 
""tı• ve bl'"ılakkıinin de yasak 
tdilmesı Jul"uyordu. 

K ıııı;rc<ll' bir ç '· ızalar bu di· 
lf!~ı ,,,rm il1-eı ındc her.miy,'tle 
rJı. m uşlal' ve pasta yasağın<lan 

\ li! nıemnunıyetlerinı iz. 
hPr rlPrck .ıyni yasağın bir an 
P\ v•I ıp~ ı·orap, 1 lKS ayakkabı 

diğer lüks maddeler hakkında da 

Son Tren Kazas~n•~ Haz·n Blançosu: 

1 eftr 
·· ı 
3 ki 

ren 
• 
1 

yara andı. 

tatbik OMlmasmın !i<>k yerinde 
bulunacağım söylemi~lerdir. Bu 
ara; zamanımızın israf degil, ta
sarruf anı .oldui,'ll, çok parnsı bu 
lunanlann bile lıerk._'S gibi ı:e
reğince yiyip giyinnoesı icap etti. 
ği tebarüz ettirilereıc dilek ay
nen kabul olunmuştur. 

(Devamı 3 üncü Salıifede) 

Vali bu sabah 
Ankaradan döndü 

Bil' kaç gündenberi Aııkıırada 
bulunan Vali ve Belediye Reisi 
B. Lütfi Kırdar, bu ~3bahlti eks
presle §<?hrimııe ılönmuş ve doğ
ruca vilayete gelmiştir. Vali An. 
karaaki işlerin hepsini hallettiği
ni bir muharririmize söyleıni~tir. 

Mumaileyh, daha ziyade yeni iaşe 
işlerile m~gul oL. uştur. 

Halkın Un 
ihtiyacı __ ., 

Uzak Şark 1-!arbin~ 
ajt ougünkii biitun 
haberler 3 ·~ncü sa
hifemizdedir. 

T evz:iatta yolsuzluk 
yapıldığı anlaşıldı -
Haftalık 91 çuval 
istihkak arttırılacak 

fi l<aqseri • Şef aafli arQStndaki Ticaret Vekalet ta:ifından 
•• d • b b • d • ? yapılan tetkıkler nek~s:nde ,,eh.. 

J 1 mu sa emenın S e e l ne ır rımizcte evlerin l•n ht•yacı ı.;ın 
_ tahsi<; ol1>1>an U'lU'1 tevziatında 

------------- j Anl<araya 230 kıl metre me • raiı,-ııı••· ileride bir tren olt:lugun12 yolsuzluk yapıldığı anloşılm.ş•ır. Bir 1 apon tay- ' <;Afetle bu "nan ş .. ıu;ıfü ısl:as • görebilmiş ve dl'r!ıal makin>'!lİJl VE>kiılet İsta·nlııılda halka un 
J 1 yonuncla cuıma ıı~c=sı !ccı bir yolt,n:ı k€S1p frenini sıkı.ştırdığı tevziatını kendı'. y;.ı mağı dü • 

~ . yare gemzsı 
batırıldı 

Nevyoık, 8 (A.A.) - Bir rad.. 
yo haberine göre, Honolulu açı

ğında bir Japon tayyare gemisi 
batırılmıştır. 

Harp resmen bu 
sabahtan 

it;baren ba,ladı 
Vaşington, 8 A.'A.) - Tokyo 

hülnirneti, Japonyanın, 8 ilkkiınun 

pazartesı günü saat 6 dnn itiba. 
ren Birle~ik Aıııcrik·ı ve Büyük 

Br'tnnya ile harp ha·.ooe olduğu. 
nu ıliın etmiştir. 

iten kazası olıdtı?Unu C:ün yaz - 1 gibi düdükle ga·nlıfrenlere fren.. şünmektedir. Vc:1ı~'-'L da bu ııu.. 
mı,tık. Bu hoousla ;>ldıi\ımı.z mü. !eri sık1'jtrrma ı~arcti vermiştir. s.ısta baza bakka .. ar:a anla:ııla • 
l<rnmim tafsiliıt şu<l.ıı. Fakat iki tren &.-asındaki mesafe caktır. 
Kayserıye gid"clk c;aıı ·bir yük aııe&k yüz Tr'etr olduğundan Halen sPlırımız~ rıa.k için haf. 

iteni Şcfaatii ist,,;ıı•mına gel • bu tedbir fayda V<1'Ill€miş ve ka. tada 91 çuval un ı.er ;meki»dir. 
c1'k 1.n oonra var,nn alıp bırak • ter bütün h'zı ıle tindeki ~roııe Bu istihkakın da az .re:diğ" tcs.. 
tr;;..k ıiz"'re n)an'C'vra yaptığı sı - ça ... 1ıınıı.::t r. b:t olunn1'tlş1.ur. fi.e-r hı fta 50 (tıı. 
racla ?rwmından hayvan yükü Ncl'<>ecle Kay. erıden gelen tne. va! daha fazla veril?ceı:. kuv • 
Jc• qPlım\'.kte olan diğer bir tren. (Devamı 3 ilncıı ede) ,·etle tahmin ounmaktadır. 

k kar"la~nııştır. ============================= Bu trenin makinıst! Edip, Is • =-
losyona vak '.ııstığı zaman şıddetli 

b:r kar tipisi ve sisli bir havaya 

Bu sabah Boğaz
da bir gencin 

cesedi bulundu 

CEF.ÇEYE 

DtlNYA KIY AMITI 

Sa\aş, cisıni \C hacıniyle 

düıiya lıarlıiydi. Dündenberi 
ismi ve ·uuril(' ıTt.• dün ·a kıya .. 
melidir. 

Mihver hareketlerinin pek 

lacak anJa~nu1 \.'t" 1ııi·1~nıa ~art 
ların1 asla bcuim c-nıİ.\ en dev .. 
Jetin Anıt·riku oldu.~lUlt•, taı·ih 
bir gün kayderl~ı ı •,ıi•. 

Bir ~ok kere \ • dıö11n .. jhi . ' .... .... , 
Almanlnrla inı:ifüh r ara. ında. 

ki uzlaşma i•tı.lnt "' 'htinıal!. 
nin tek nıfnıii Anu l•• :.''dı. A
merika ti'.\ n ıh ı~ati ınli.ııia 

rolünii, Japun\·a,a ~uıl}l rldı. 

ğı ta\11lnrla pek •1t·I hPlırt-

=E'!fHARP VAZİY_ETİ 

Kolunu behkların 
yediği ces t Yeni
ce kurbanların-

dsn biri mi? 
Bu sabah Boğa:Uçinde Aınadolu. 

fen<ri sahiller' ııde Eşek adası 
istikametiıı<leıı geldiği anJl!Jiılan 
bir ceeet bLılunl"ıı~,\ur. 15 yaşın. 
da tahmin olunan bu erkek ce • 
sedin:n bır koluı.u balıklar ye • 
m'.şlir. Ağ1 ııda üç aJtı.n di~[ viır. 
d;ı. Geçeıı'<'rcl~ iıir denizaltı la. 
rafından batırıl•ıı Yenice vapuru 
kU"rbanlarıııdan olduğu anlaşı.l • 
mak•adır. 

~evdiği bir giln olan pazar ü. 
uH, Japonya, Amerika \'C İn

glltcre:,.e harp ilan etnıi. ve 
Uzak Dogndaki Amerikan sa. 
balarına b1lftil ll'r•vü' etmİ§· 

tir. 
Amerikan Cıimhurrei•inin 

~likado'ya yaıtlıi;ı mektup, has 
tas~nın b1ununda 1 ôliiındcn ev .. 
\ 'C-1 bir oksijen ;,aJonu kıran 
dokiorun en son ~:c en Umitsia 
teılbiriydi. Dokt< rıın: 

miş, J·ıih' rlt, 
arasındl\.;; a.ııf 

kDhı1a~ ıt1c~. ,ta 

'c t'·ıı: \alar 
ılk ı timali 

r .• Hıı1 n hare-
kt:te g4.'t·ıni~Ua". .. ı ınuddt.t 

uyknsuı•dtıu ka!ka nıy:1n Aıne-. 
rlkanın, h•r kcrl .. rw ır ık

tan sonr.a, tl•k.r.ır 11 nul·a ra
zı olnıan1a!->1, hrl i ı.ıilh, i~:ti. 

mai vo bilh~--~a i 1 H•oldı uıcn .. 
faatlcrj bakınıuı,1 l ~c L.l-ııdi 
Za\'i.·:t:..,i ~1 rn l•a ' 1 

-

Don ç hav.zasında 
cephesi şimal ov r 

uhare 
nişli 

e 
r 

Mihver ordusu şimdi i ngiliz sol Libga'da 
cenahını mağlup etmiye· 'çalışıyor! 

• 
(YAZAN: IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşı.::m,ilit~ri) 
1) Şark Cephesinde: 
Şimalde, L<!dog;ı gö~li bölgesind~ 

bulunan Fin kı-t'alnrı. Murmansk de: 
mıryolu üzeı·inde buluuan bir şehri 
alınl§lardır. Bu şch:r Kikarhu Maeld 
olup Orenga göl~iin Şimaliıu.ı doğ. 
ru en Herj köşed~ bulunm:-ıktadır. 

Böylelikle Fi<ı ordusu Ladoga golü 
Doğusuna doğru il rliytbilecek vazı. 

yete gelmiş oluyor, 
Alırian ~blii:ınJcu anhlşıldıkına ! 

göı·c, Sovyet merk~z. ordusu Mosko
V•l .ccph<'Sınin baz"ı kesımJerlnde mu· 
kabil ıaa°i'Tu·l.latııla. büluı.ı~Ufltt..Lr. Bu 
Sovye: ınuk.ıbil t8:ıifuz1..trı-· ·pu.·kur ... 
tUhnU~tiir. Fa.kat Sovyet ~ağ rfnahın

da K:ılının - Klin ~Ukemetinde ~·a
pılan S0\'1'<'l mukttotl taarruzu biraz 1 
il~rlenıiş, Alman ol ccııshına geri at
ını..,tır. Ihı So\•ye u.k.ı ı t:ıamızia- 1 
ıı netı(c ııdc ,A.ln. ı ol ~e:ı;J. bır f 
p3ı\.J. glrıh:m il n1 .. 1kez grupıyl~ şağ 

cen.... lt.;' riuı ıl s. Sa .r· hilctlınl~rı
na kar~t nllııl<ıtaay~. g~.ı .nl;;t l". Böy
lelikle Sovyc~ ord u 1\ıfoskova ınü

dafnÔsnıt nıuk:ıbtl tanı ruzl:.ırla uzat~ 
mıy:ı gayfet edıyor. !Aıaıı terkclil)ek 
içın 1\'Ioskovn ile Aln1:la ~ orcivsu Bra
sın~ ;. n!ffi"ıyı't 60 -· 7'1 kilon1etre 
kaln.ıııtır. 

Sovy 
t nıuhof 

"' 'Su d rjnli-
c t('ı:, to ko

(l>cw;ırr.ı J üncü SahifCde) 

---oı---

•• • 
Yeni. Orfi lda .. 
re Komutanı 
Bugün Kadeş vapu
r i 1 e Çanakkale'den 
şehrimize geliyor 

Örfi İdare Komutanlığına ta
yin olunan General Sabit,Noyan 
.or,,uıı •aat 13 t Kadeş vapurile 
$eh imize gelecektir. 

- ı 'e yapalım, biz.her ted
biri aldık. faknt iiııırıi vefa et. 
metli! 

Dcıneğe ihti:,.a ı vardı. Nite
kim oksijen balonu sulh ' uz. 

• 
laşma hastasının burnunda kı. 
rih· kırılmaz, lıasla öldü!.. . 

Elveda •ulh!. Çok iyi adam
dın, fakat öıuriiu \:cfa ctnırdi!. 

Japonya ile Amuiku n İn
giltere arasındaki kaı)lşnıa, 

haı·hin "kl<"t ınnkezine hiiyiik 
bir şey ilave edt•eek olınaınak. 
la berabcr1 arlıl< !'!3\.R}1 biitün 
cismi, i~ıni 1 lıacıni ~·c gayt~ile 
billurlastırarak lıir >on ink"a[ 
oln:ıu!?lllr. Ilu son inkişafı gt•ıe 
alan, bu soıı inki-;:ıfa müni o-

Her ne. ·~t·, a tıı.. '! ı h ;ıuş 

ve di.in)-a harh.1 hil"" bir ::Ch .an 

ve nıek8nda tt·~t-1 t\iıl edl'nı:J e-
cek lıir del"' t "' !ı altır>da, 
diindenbt:ı; i..,tninı rılını'' r 

l'7 lk Jto;•udn p ırl an ı. .... ıL 
cnn, harlıin lıuglİuc- J,n :tr er 

~e~1 i shn~i,\ .1h du~ıHı·llaı •• hın· 

da kararan ı ııi11hl•tıı sct·J\ (~ini 
ayduıla(:'!H~. la uı},l$-.ın.,t- is. 

ft.:.ıni,·en, ia~J.t \ rı·indrn l ı~ıır .. 
dan11yan .\ınt•rıı...1 ., Lorla 1) ve 

hanıl "'•}1 :' nı·t c- •:- ic: ho31l't:C 
So\ı·~c-t Ru '.ı dö f ıne.-inıfen 

..,onra toıı,·< kiı11 mih,·<'rı .... top· 
yekfuı dcmo, ·rnl:ırı k~rp 

kar~ı}·a grtitıni tır, 



:! - SON TELGRAF - g ı uei ıCA:-<l!N un 

F ALK FiLOZOFU 

T EL TAŞI 

Dinı;,·ata pırınce giderken, 
evdeki tıı t:.rdnn ol1nn1~ıak i[ı
zun. l\laarifin çok ~.rcrindc te. 
şcbhü•lc,.Je, nıcmlcl.c!in ha· 
;vaıi ihtiyaçlarını karşılı.van bir 
talmn saglam k~chbibler yapı. 

lı~or. Öte tarafta, J..lıhll. tcdri· 
s~t si~teminln içJıı için bir şi .. 
kayetler mevzııu kı\'nmına gel· 
diğinl duyuyoru1. 

En bü)iik tehlık~yi, bir giiıı 
Meclis kürslisiiude, bir ıncb'us 
hab r vermişti: 

•- 5000 mu ilim m lı:ktcn 
ayrıldı .• demi şti. 

Bu hadisenin üzerinde duru· 
lup düııi.lnülruüş, lazım gelen 
tedbirler alınmı~ olmalıdır. Ak. 
s;nı, selim akıl kabul etmez. 
Bütiln mnarif dnvnlnrıııın her. 
••.vdcn evvel eleman mescle•İ 
olduğu ınalüm. Fa"8t, me:slek· 
ten 8) rılau nıunllinılrrin, eıı 

usta hor•!ar oldui;umı dn der· 
hal kabul edin. 

-
DtlNYA 

HARBi 

Libya harbini takip ~di~'lır mıı
sunuı::". Bendt:niz dikkat cdi)·oruın: 
Muharip iki taraf da, her gün, ta· 
mamen birbirleı inin aksi iddiada 
bulunnyorlar. Artık, sfa gelin de 

Libya harekatını selametle takip 
edin! 

Galiba, lu harbin niitün meS&
lelerini, anuk, dünya sıılhnndan 
soııra oı-tn)·ll çık:ıcok hntırat ,.e 
tarihlerden öğrcncbile,eğiz. 

FABRtKA 

İHTiYACI 

Bir sıtrahi fabriluısına olan ih • 
tiyaçtan babsedi)orlar. Ne oldu?. 
Birdenbln, siirahiyc karşı neden 
bu dcrec" geni5 bir ali\ka uyandı?. 
Her nc\·I sınai ınüc,;c•eleri kur • 
clıık da, yalnız, ~tirnhi ıni eksik 
kalını~tı? .. 

Bir siirahi fabrikası yCTioo, ben· 
ce, tez elden bir tramny fabrikası 

kurmak daha nlfıdır, 

ASIL HtlNEB 

NEREDEDİR?. 

Bclediycuin, rı:n:ızc tarifesini 

yükscltmeği kahııl etmediği ıııa· 

10.ııı.. Bunun sebebini araştıran 

Jıir arkadaş, geçenlerde bana §ÖY· 
le hi r mektup yazmu;: 

•Cenaze tnrifcsinin yükselme • 
sine ıuiıni olmok dcğiJ, asıl lıüner 

"\'c nıari{et, ölüm pi)·asasının ucuz
lan1&~tna n1ini olmakür.• 

Din LiSAN 

HATASI 

Tramvay İdaresinin gazetelere 

nrdiği bir ililıı.dll kiiçük bir lisan 
hatası varmış.. 

Artık, bu kadarırı ho~ gijrnıek 

ll•mı .. Her giin binlerce yolcuya 
l ilf nnlata anlata idarede dil mi 
hlıniitır? .. 

AHMET RAUF 

RE.ŞAi~ FEYZi 

Şimdi. bir ilk tedrisat mese. 
lesi var ki, erbabının anlattığı.. 
ua göre, çok düşündürücü İddi· 
a) a göı·e, şahsi teşebbüs >ahip
leı·i. b:ı·çck kıılt•ınli ve kıymetli 
hocalar, ınc~lcktt!n birer iki1cr 
ayrılı)or, kmdil•riuo ba.;ka 
ınaİ..;(·t nhası l.ıuluyoı·I rnu:,:. 
Yin;·, hiiyle kıymetli birç<>k ilk 
tedrisat hocası da orfa ı ~ 'r is« ta 
ı:~nılı. 

Rir taraftan k4>)İİn t:~itinı i, 
hi,. taraftan tclmık tdriSllt, bir 
yandan da orta tedrisat la uğra. 
şırkeıı. klasik ilkmrktelıl clhct. 
te unut11uvnca~ı7.. "\'e hu mll.l"i~ 
seselerl, pc.k acemiler elin~ hı· 
raktnı) acağız, Clbı.kll, Liitltn 
meınlcket kiiltürüııiln t~mrl ta. 
<ı. mahalle muhtarı da biliyor 
ki, ilkmekleptir. Hcııliz. fl•ı-.ıı. 

~i idarelerin dnr biltçdcrinln 
malı olan ilk tedrisat hO<'ası, 
gönHbıdc hirc_:ok 'Ztır:ıplar ta~ı· 
)·or. Bu ızhrapl!IJ'm maddı o· 
!anları ,·ar, ruhi oln.nları '~r .... 

Üniversitede 
talebelik hakkı 

linci sınıfta 2 yıl imti
hana girmiyenler ta~ 
!ebelikten çıkarılacak 
Bazı tahıbele'l'in ünivcr.>!teye 

kevdo.~uklan halde bir;;a.ı; yıl 
imtihanlara girm<ycre<:C veşaiti 
nakliyc'<ie tenzilattan · lfade et. 
t.kleı·i an laşı.lınıştır. 

Bunun üzerine dün Rektörlük. 
ce taı.:,bclere ş11 tebligat yapıl • 
ırnl';tır. 

Her fakültede b:rir.cı sınıf la. 
!rbe-k·t• bulundt.1;:,illl sıntfa 2 
)·1ld::ın {az1a devam c-d.cn~iye .. 
c~klerıfü. 3 üncü yıkla in.~;h31 a 
g:rerek muvaifak o' >alar bılt ta. 
n:ı?mıyaca'k ve t~bbel''· lıakkı 

nezol•.!ıoec:ı.kltr. M ru ye mu • 
h:k noe:z~retler bundan müs• 
nadır. 

Petrol ihtiyacı temin edilecek 
Şdıri.ınizin birçok soıntlerin • 

deki bakkallarda peıroı bulırn • 
mamaoktad•r. Bakkallara evine 

tevzia! için b!reı· m ktar g;z. \·e. 
rZınis ısa de ilıtyacı karşılıyama. 
nu•hr. Petrol Ofül, ihtıyacı ~ • 
anin cdN!ek şc·kide tenla t yapıl. 
H.asını tetkı·i~ etmeidtıdir. Yeni 
ı;clm:$ olan bır parti pet.rol ıle 
Lttıouıı toınln edileceği tahm.n 
o!uı;maktadır. 

Yazdan hazır1ılı 
aetlea yoll'l. 

Od~n gILi rnang.ıl küınilril de bir 

t1tt·1:ı::aç g·1n e\rvcl bu ~utur.ıaı·1a, 

:~ı l tc h n vaıs: ı.a'!l ol:ı.rak Kullanılan 
.c....:.cr~ zwyrr.ış, dök.mi.rış, bi,.•nl.arzn h~

au:.iyeaer1nden L.1lt,,ct11\'J~·rn.. 1:.hLn.t 
ınt((.hıJ:i yc.ll.lyan rı!cra;tı1 \;e d.t.k.k .... ~ı..1 
JJ!":- o!;.uyncu.rn bu r;._ \ ı.ı ,.ı r;;ı.fıuda ::<L • 
y Dl d•k..k'"'t b:ızl 1.7.1.l!.Jl \~r;yor. E.n
!Crt-."'an bt:'duiwn bu uıcictubu hurt.sa. 
oÜ'! .. Uk ~şagıyil neklt.'rl;yur·ıır.: • 

U .. !! ı.Jt r··!.r l:. 5 l! 
f'V~ı.kl &L.:nku y.:zuu:l oitudu.:.n. 

KLS.,. lnsani<ı<ın 1smınak için kw. 
h!nd:k!t.rı t""":" n .ıt:llR~Lc.l sayar • 
I~ .. bd, n .. rg.~., !-.. rı.!er, Ş04J ine, 
J. -')" cca.ğın1 z;.!:.re<liyonur..J'Z. E~?:ım 
1":~\lekette, dah:ı ounla.rd&n başita, 
c1 ı. :r !Jrk· t; lı;ıs.lun 'a.!:lt..ı.~t \'ardır kl. 
1>1r:ot,. }.oylç,~ctc :~ J!a.ıı.ılu-. :.-!e;;t•lü, 
taı:dlr \.·a~dtr~ Tand.ı.r ;>i.Lia.Jt ç~k ın~
t.ı.ırd·.ır. Tar.dır ycrJne göre. ya, bir 
t'u.k•.ı.rtian ibarıo>ltir. "\.':tht::t# b~r Lait.ır 

ına.cg .ldı:-. İt ate-i dot.,·.:;;r, ÜzL'ıir..e 
a!j:ıçtan o~r Lı(\ i kilçuk ına!a k.:>n • 
rr.• ,... r. Bu masanın orta yerine, &t?""' 

n.'.J "e italln bir yc.ırg:ın ört'ılUr • .Ev 
lı.aJJ. .. •, bu y~ ... ~" rr:1 aY. :-:.ı gıret', olu
tuı·. 11ddcn. Jı :, yo;g u.ıı a~t~!.da

d...ı·, 5:1Cac1ktt... "6u r"WJe ı.smıt.r ve 
kıs g~ı.-cıc:-~ gcçlrllir. 

Taod.:.r, Aı aclol;..da methUC' bit 
t('~ı ~ \d.5 .. • 6'dır, ... i.r de kWr.bct ı.ıe. 
nen va.ı.~t.a \'ıa:t!ır. Eu da rı.~t.ilCke

t!n b!r çok '"::ıtaa!c.larmda kul!c ntlır. 
Kfi.l".bet, bug '1 rr.OO~rn kaiorıierin 1J:ı;: 
.ıı>~l • .lıu Gt. ;.li.L.. Çok ı.ıhlı.ıdır. İyl u~tır. 
J.Iuh.s.ki·;J'' k.i~ knl<>ri!t.-r f !tri, Türk 
ke)lt·:-.i,ı.c .. ekl kun1Jt·t"t ı. al·ı-..mışlı.r. 

S~!cd.: S~;.!~ Kı.:."..lıctt ı.a'f cdey~rr.: Çok 
'l'·k c-?a:ı m:r.takal· ırl ki V..3y c.vl'-!· 

rinde bulunur. lç içe iki oda fan:e -
dini:ı. Odanın b!rindo duvarın 19İo -
de, ıömlne gibi bir ocak ,-ardır. Bu 
ocrok wl odan la Y• i<wr. Fok:>!, ani 
zı.cak!t.:4 oca~;.n yand.1~1 odada d('ğil
dlr. İç tarafta, ara k•ı>ı ile geçllon 
H:..n .. i. blı:- odlıl \·tı.rdır. Dert taıafta!d 
oca.!n arka ı bu iç odaya dü.~f!r. İ.;
c.dı:da, ocağ:n ta..'"n ~rlte •r.da d:r.-ar±\ 
lıir yarım kı;bi>e görü~sünu.ı. B'J kt.:b
bt"r.fr.. her tare.tı kapalıdır. Boyu ve 
en! blı- n!ttte !;adardU". İçerili.t oda • 
da.) cc:ıı:ı y lı:p~1n: • :uınıan, Ui hin 
sıc3~lık. Lu ,-arım ;._:.ıbbl', y:.ıni kllıı -
bel tı;:nJe tt.pt !'lır. K•1nbet, çarr..urrla.n, 
yarıl toprat.tan )'"!lp.lrr.·c.i :r. HPrat1·ti. 
urun ı:aman m.ıhaf<;L\ e<h.r "·e l·;inde 
bl4hff'..d'.b'J o?.ııy lru ~a!'a~ et! nc.ı~ 
_re<ıcr. nu Odio) 3. g!lı..li:J',~iz v~ı~?t, !atlı 

blr ;.;ıca:~!ı.k hi . .:ı:edersJ:.l.z. llıçLlr t1~ 
r.::1ta ;. an.a:l Ci~<:;. od.:.ı.n. dur.:~n, kcl~u, 

b '"' s.11~ g!milnı<>z. T<rtc:rJzdlr, 
.i:~t('o, b\.:.D.a n.!.nb<:t, dtn.lr.~ 

P.. SAR1r 
================ 

Bira, ıarap ve rakı satışları 
B:rı ve rakı satı•ları soıı ay. 

lar ıçer;,;mdc yüZ'tle 20 n 1 ·be • 
tinde azalmıştır. Buna mu.ka.bil 

' ~·3rzro S-ettiıyatı ise nvnl ııtsbet 
dühilin-de fazlala~ml:iiır. 

KOÇUK BABIBLEB 

UAA.11F,_ ONIVERS1TE: 
+ l: -.lt !...:.a.k<aOe ı;:on1~yonu lJu.

gili1 t.oplana:·ak Jnı.ı..hteUC iş:e!"i g7ir:l~ 

ş'><ekt!r. 
+ Yagi: lohu.."'t!lnrı!l f1'\tler1 ırüte.. 

tr.kdtyen aı·tın-.kt:ıj!ır. fi,ı ır.unasc .... 
bc:tic lıu yıj lzın:t, ı...: iıite~ ir, Out'&.ı 

ve Trc..k~·~; bö.gc: .. r:ııclc ~.ız.la nuk.
lard:.ı ru. ~..r.. kL>tc11 tı..h r.u, i)Y ç1co
i~. koL~'· r ' "# ;;c ::::••·; "'uu'.yc.,)! '°''· 
t..>t L"'1oc<k!lr. 

MUTEFE.RRIKı 
rn.eı-elc oldu. On kuru.sa .saUınlar var, + l7.1rd.!1: n ;;r:'"'· ı . ><::.ıdartc<laa 
llal°lL~i, nıı..ıc.gal körnUrü fakir ve orta Sa.li.ı.ı... 1 ..:.h..ıu ııı K.~.o.l.\.3. nıı:.1 sakla ıı~ı 
ı.tr...t! h ... !i.l."1 !.~ iı;!n ec z;.ruri ihtiyacı. için dört ytl muddetll! Gigaya surc:iln 
Yaz mev::drr 1nJru, İstanl>ult.:n bütün gör.deı:ilrne,,:ne ve LOOO llr;ı da para 
<>hın \'e ltônıtt'Ünü getirip neden de.. cczoıaı ödeıı'. .. ine k rat· \·crilmlşllr. 
po etm ynn:-.!. Yahut d:r, hakikatte + ş.n.d ye kadar Kıntuluş vaı>u
dePo ed;hz-...."-tir de. odur., kl>mür, yok, :u ile Y"LL..'1.aa • .stana !O \;~n ton ın.al 
diye ort:.ya b:ızt sı..ı.inf)·Ct fl""kılu:.ıtü id• bevkotunm'Jit1ır. 
dt. .. ıar ohhyor. + Şchr:mi7de otel f!.ıtlcrlne Cu-
K~ın hcrr: n!ikil vasıtaJan daha pa· martesi gilni!nden h:b.:;.ren uırr:. ya· 

h."l.lı, hem d:ıha mahd:.:.t, r..a.lıtlo·"t da pıl tşhc. Cu sl!rt.:tlr; 75 kuru)<>. ka-
daha zordur .. Bı.ı, :reni Lirşfy dto:·'Hdir <i:lr olan ynL.klııra yü7. I.' 10. l~ll k!: ... 
ki .. \-ıııard :.::.beri d€\.'c.111 eJcgelen bil' ru'>.1 kadar olnnlnra yi.!7.c!."!: :v', 200 
mevzudur . .ı\rt:Jı; böyle h.ldioelerl bt· kun.>Ş& kadar olt.r.hra yüzde 20, da· 
re.r mesel• o1mlictan çı.kara&k.. :ıa yukarı olan yat .... klur;.ı yL!u.!e ıo 

BORHAN CEVAT uım ,.apı:ıı::~tı.r. 

. 
TİYATRO TE KioLERI ı Esk· v r-

M ÜT H i Ş AİLE lgile~~ahsil 
(_~an: SELAMi iZZET :) e dl l I y Of 
İrla.:>b · I!cieo .> .ı. ş\;ı • .u. 1':yalı-o .. 

sun n Uram ktSır.:n..loı 2 ilk.1ttı.nun. 19-11 
sah g<'cesJnrienberi, ism' bizim lml.'\· 
mızıa ıan K kto, ~endi lmtılsile, yani 
fracs;:::ca jtrn Coc:cau yr.zıl:ıı. c;:ıirin 
akl~da k ı. .. ıı;ıt a göı-e (Les p.<trreı.ıts 

t rı.ı. .. ies-. eJerinrlcn A. lT. Akd~nl.lrin 
•muUı~ ail•• ndile Türkleştirdlgl bir 
eııtet"i oynanzyor, 
Fnınsa. gorıl&e dayannn duşW:ı..-.elc

rin dı,:.nda ayn blt" \.'arlık yaralmı.;; ()... 
la.ıı l'aul \ 1a\e,·y, l\Iarcet I->roı..""jt gıbi 
n:I' cltf'rar;-:ıı ş:ıhs!y1.,; '.t.ı; tıııre:nJp bu 
şahsiyetler:n yol~nJa fantazyaya ka
ç:.ııoık 7Uı-üycn J'- ın Girrı. ttdous'lardan 
b~ka ktnu:ooikler de kalmaymccı:, 
de-n~ •e dıJ..it'J:C"! yı.lann ~ru:ll<!.nleır gibi 
jeaa c.·oeıe~ı.:·yn ~r:lclı, koyw:.uJl bu
lur.r.:.:ı..ht(t yerJe k~·ıye Abdt:rrtıh:nn.n 
çcl-?\ıl derler Ci>1P ~eb!yat l4'ı 1lJ.c .. 
r:udc birkaç s.al.JrcıJ:la onc!nr. bah -
setti. Bahs<:tm.cıncsl de hnkfınmdı; 
çü:nk.U cmüthiı nilc• nıüellif, as.ağı 
y-.Jta:;-ı b!rlın b!r :ı. mn.:-:t• J\;· ~- ! l( k. 
Jn(-t ay~rır:d ... , ınrıT.a IJfu ı · ıilr. h:a· ka 
1.>ir ~ı1ar.Ja, edebiyat c;t'Yl'C .. ir..ckn çık
rrıadar d('ğe .. 11 bir !~port~l rn1h oluvcr
m4'.l. 

ei , ~iıt""l. trı !"n y ·1 d.yo:r1ar. 
Şi.l.rin pcr< <tl rn::, Ur ka~ul eden, h .tLU 

Yl!.::. ı..: k..ım::s!ar.ı. s:.ki1yan r,rorinos 
Ucaretruır.e s3hib[ ilo gönılek.lik ku· 
uı.aşları saklıya."\ Sirkecidt' ı;ö:r:1ekçl 
Lflzarl Adliyeye \·erltmişlcrdir. Bon ... 
marş:<:- mağ:ız:ı.smda 365 kuruşa nld.L
ğı. tl.sti~! r...ağaıasının kapısı ününde 
400 t-.ıruş:ı. !JA'tun llayinl ısmlnde bi-. 
rlı.i. & y:tl-"~t na~k \ urgunculuh--t.an 
Adlıytye \'eti~:u!,.t:r 

i:o:re t•en ınotö:-le lirnanı.mlza 18 
bin ı~ı.:.o k.ö."T:.ur g"!t:ı::p, bU111.ın kCi
ml-:ı:Ui re 6 t .. ..u·uşt~n S!\trn.rya kat.. 
ktŞan Jiıi;:j.~yfn de suç G.:.otU:n<le yaka· 

Elektrik hcuılatı bir yılda 
206 bin 52 lira auılmlf! 
Şehr;mtme 1939 yılında elek -

trik sartiy.,t:ndan 5 ıın!i)'Qn 244 
b!.n s2g lira. 1940 da 5 mlloyn 672 
bin 912 lira, elde o!unmu.şlur. 
Bundan da anla~ı'.d~ı vc.ı;hile 
1940 vıhnda 'i"hri.ınizin 1939 yı. 
ima 43zarnn 206 bin 52 liralık 
oa: elektrik yakılmı:ştır. 

~·-

Cezalandırılan es
naf ve şoförler 

Belediye, esnafın Belodiye za. 
bıta;ı tabmatnc.mesine riayet e. 
dip ctmediğıni sıkı bir surette 
kontrol ctmuktcd:r. Eminönü 
bölge;mdc yapılan te!tişlerde 29 
muhleli! csııa!ın tnii!ll1atnameye 
uygun hareket ~t.ınediği göril! • 
müş. h klar:..'1Üa cezai tekibata 
gPrilrn ·-,}tir. 

Dır;cr taraftan ~oförlerin de 
!:;.1ntrolh.'tı s~kla-:tır1imtştır. Bs:!7ı 
~erntli. re rr.i4teri götürmiy·en \-C. 

ya !a.ıla yolcu alan 11 şoför de 
ct'ZalandırılmJ'!ır. 

--~---

Köy muallimleri tekaüt 
sandığı faaliyete geçti 

Köy muallimleri için biı· tekaüt 
sandııiı tcşk'l olu.nl1'a3ı lıdtkın. 
daki r;~.t.,<mnlar ikmal olur muş 
YC Hcyetı Vekik,den müsaadesi 
c.e alınmLJtır. 

Fıli hizmetleri 30 yılı doldu. 
ranlarla yaşı· 63 ü bulana.ra ve -
yahut <la malil oh •ra bu 6U· 

ret!.- tckaü<liyı • ve rn.aiüliye 
pa.rcuı \·~rilt.<:ükti·r. 

Sö.iiütl.ü yatm:n tamiri 
Denız Ticaret melktebi talebe. 

s:nin latb;kat göı:anokte oltluğu 
Sı\<·üllü yatı tam!r ldilınc.k.le<lir. 

br.zL>ı da hl J:obı.ıl etmiyen ıtapah bir 
i.ı.~C'll G d 't> ~ bi1lr:.:y-c;.r!'Jr't d<;C'U 
4..Röntgcnrn kE'n~irı:fgl clo\;tcrlar g;bi, 
kt''ldl~lni de siiı..J.n kemırıiigıni> söy
liyı: \ '1ict' e;c.ı.~ blr w:ı.~t ile ya;.;i.hr ... 
C$c.;:-dc ut-crr,eden kendini ortaya ko-
yan kasıtlar. ır:Oellifin tç:nrJeı1 ge .. 

· c;E:nlCrl h:ı.cydana c.,·ıli.Jirlr,• ıddlastnı. 
ı;ü~ bu şair, blrılenblre kcnd.iı\l ti· 
yatroya vcı.·dl ve &hlak ~!3.kkiler.ine 
l>yle bir nf'Şter vurdu ki, atılan ya
z-ad:ın Parlsi.n. ahlak hus\.ı.!unda çok 
ınüu.m::thak.:i.r muhitleri lı!le ürpet-
di. .. Fakat o ·~hur oldu. 

jc3.n Coctıeau Fran~da pek ender 
yeti:ıen transccndante reaHteyi gözlC't" 
ör.Vru;.e c~nlandu·n1ak j~tcır.ıı.ş olanla .. 
rın blr çömezidir. Transsandaııta!lz.ma 
şu de ·nck ü·: Fl"t""d! d:ıyg:ı•h1nnd;ın r,ıy
rılac:.k~. gc.JrdUklc.ı:ini ı-.ak ıtlmtyA
tEı.ksın; görmediğ!n, duytı:aciığı.n fa -
kat vrır oldıığuruı. b:al :yru innııdığtn 
§eyleri ortay:ı k ~·a<'t.k..ı:tn, 

c:~'hHh'.~ aile• tr:ır··ssand..<.nlal Utr e.. 
serdir. Oğlunu seven bir anne, eniş
tcsirı.e J..~ı.it: bir nbla. hlhn~den b.ıbası
n1n rnetrestre &~11< bir e\·!ut, hl!rşey 
nıc)d::..na ç:.kU! tt<n nı·:ı rretr€' .. ini 
cğluna v.?rM"t lılıı:- ba:.ıa, her reye reğ .. 

(D-tı;.:ı.n 1 ·ı ÜJ"C~ $...hlfcdC) 

Ianmc1 Ac1!1;eyo \'erilrn!ı;t!r. 

Ba.mamc!a jldl 
Sarıyerde oturan 60 ya,laruıda 

bir kadın. dtln Sarıyer hamamına 
gitınL}fu. İht;yar kadın, hemc11 yı,. 

karup tık.a ... :ı~ yerde blr t;!f'." s~:ıı 
kalmış ,-c sıcaktan b:ı,,.ı!nuiilt:r. 

Kadın l;ey:ldı'.ttnn sonra bir dah3 
nyılamarn•iiit!r. 

Yap:lıın r.-.t::ıyene:le knlb durrnQ;.. 
sı.nd.,n o:Uu&U. 6nlt..şılm~tır. 

Bu sene yeni zamlarla 
varidat çoğalmıştır 
İstanbul De!tHdarhğı, muh • 

te!tf 2 •. !iye şubeleri daiı.llndo 
geçeıı senelere ait bakaya ver • 
gi işini eh<mlmiyetli surette ta • 
kip etmcğc b:ışlanuşbr. Bunlar 
arasında t:Carct! toerode yeni ad. 
reslerinl brLıfrmyen kazanç, 
bahran, fevkalı\de zam eczaları. 
nı gören mükclle!lcr de bulun • 
ıınakt.ıdır. Maliye memurları bun. 
larm adreslerin! araı;tırmakta • 
dır. 

Diğer farnftan bu sene vergi 
tnlısililı iyi git.nwldedir. Fev • 
1kaliide zE.mla.r dolayısile ele va. 
r'<:lat art.mıştır. 

-o---

Halk, pil alırken 
bir de hesap 

ı muadelesi mi 
halledecek ? 

M :~rakabe Komisyo• 
nunun bir ı 

tebliğindeki garabet 1 j 

1 
ı Kapalı tramvay bekleme 1 

yerleri ııe hastalarla ilılİ!•arlar 

Tahtakalede bir ·müesı:esc t.a. 
rafuıdan hari~-tcn mürum m:.k • 
tarda elektrik cep fen~i pili ge. 
tlrtihniş ve bunların .saık;ına baş. 
lnnılmJit:.r. Fiat Mfrrakabe Ko. 
misyc:ıu ewell<t ı~Lln 129 No. 1ı ka. 
rar sureti namı allıncia g!l'Zcte -
l.rle neşrettigi b:r iifırıla mez • 
:.Cür ya ı ve yuvarlak pmerin 
I!laliy!:•. fiatl~rln~ de ;•üzdc 20 ve 
;ınr,t piller" de ;üzde 45 kür ila. 
ve edilerek ve .eıninatlı olarak 
oatı...caı:ııu tebliğ etımiştir. YE.'n . ka:ıalı tr.ımva.y bt.kle.me 

ycrle!'indc hasta ye ihtiyarlar 
ıç:n oturn:a yerlui tle ynpılm:ısı 
Belcdıvcden i.stcnilm'ştıı-. Kc'Y • 
iiyet ı;;:c·klrik. Tramvay \'e Tii
r.el ldarl<ime bildilrlm"ilir. 

Son Telgraf - Yeni bc•kleme 
yerlerinin zemini beton olarak 
yanıım4tır. Soğı.:ıkta ve ayakta 
J>E.ldemek mecburiyetinde kalan 
ha.\:ita. ihtlyar vat.and~at'ı bir da 
ayaklar•,n<lan ii~ı!:r.c·dcn ve ı w. 
gur.1uktan kurtarmok Ü?cre btr 
vevahut da ild tahta sıra kanape 
ya111lması ır.ııhalokak Jlizımdır. 

inkılap müzesinin önü 
çiçeklendirilecelr 

Beya:aıtta İnkilap auüıresinln 
bnüııde-ld sahayı, Aksaray cad • 
cesin<len ayırmak üzete kısa 
duvar ynpılmı.ktaclır. Bu sa • 
La ç;';C-kl'Cıı Hr·11 tceklir. ~1ii • 
zenin önünü kı.pıyan lrı:ımvay 

ciura·k yeri de bura.dan kaldm • 
lacaoktır. 

Son Telgraf - Mür.:.<abe ko. 
misyonıunun bu tebliği gayri ısa.. 

mimidır. Al>Cılar, ıbittabi mail • 
yet fialOJıı bllemiyecekleri için 
:<endlıninden tal('Jl olunan fiate 
r:c m'<itar kar ha.d<li iliı,·e edil • 
mL~ olduğunu da tesbi·t ve tayin 
ffie-mezle r. Bilseler hile buı:un 
yüz-de 20 veya ) üzde 45 ini he. 
sı:)llamı..lr sonra da maliyet fa
tıı;a il.ive edip ;,al.iki sat kıy. 

melini bukı::ık ıdn alıcılar cra. 
da oturup b:r <l< muadele mi hal. 
Iroeec.kleı-? .. 

:r:at Mürakabe Koınisyor:unun 
halsımm böyle • ham d~ mc-ç • 
lıulhl hesop • mun:ieleleri hal • 
k~mcğe mecbur bırakması ~;iç 

<ie doğru <le~ild'r. Her malın ~·e 
<lolaydl-e bu plller'ıı maliyet fJ
atı bittabi ·komisyonca malum 
oklu 'ucdım '!clr haddini <le ilase 
Ed'.p doğn.:dan Go:iruya sat:ş fi. 
ntır.ı halka i1"n ('(.mck ı,ıvn:dl1'. 

İsin doğrusu tla işt. bud-ur. 
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lası ne <;(·kılir, r.c de lal.am;ıdl 

cdHir. H:rçınhk, hırçınl ık da <le. 
[;il, (.dEpsi;.lik etmesen bu gı:cc 
ic:te ne ivı u!:ıcP.ktı? Fa-:..:at, beı~ 
~an.:\ ~'İ'n~ ypp;ı.c4lğıınt yapc-cağ1rrl ! 

l;B)"M~ g1bi SÖ7 1'€Ii V.'lr, J~.yrı.~1 
aı , siyahı çrk. Bu gözlere Lakı • 
l3ına.c::, bakan gö{ kı&maşır, viicu.. 
dün biJtun d:ı.ınarları kurur. Za. 
ten. :kisl de harp devrinin en ı:ok 
6ısknnıfan, en çok arkalarından 
ko~ulan, gtizclliktc modoel tanı. • 
nan kadınları. 

====~=--=========~--=============-j 

N<edelin lıclc en cok içerle • 
diği, :O.lualianın mücadeleden ye. 
rulardk krnui.siıı . ko;, U\·crdig! za. 
man: 

- !~tc mah\·olduk. Paşıı geli. 
yor:, ayak ısesleri var. 

.......................... , ..... ······· .... 

r Çıpt~'k N•Model l 
\.. Yazan: NEZlllE MUHiDDiN = J 

-- Eu.t; 1ln de bcn.:..n yü.zd4-.-0.( ıı bu 
fe~J.kCt oWu. 

Ah h!tlil ı~~lıclı:i iCı3m edr~ 
YOI",,UU\ıZ ... E Ct' Uu~ü.:ı Elt de i.;,;.ra
da C'lr1as..,yjıntı hııirn ne olurdu!. i .. 
nan nıı! .•. Yalnızlüc çok ıarlp... in ... 
san ,ıyle zamsn!arında bir do.>ta ne 
kad r g.a\.etıiyor b en:zı. .• 

n• at lıullln kal'; y.c ııöy!edl: 
- l!t:r ~a ı ...:.n U .a giiı.·rrt:bll:rsi

ıı:z ... 
Ş .. h.mc !{unun rıes3dı~ cllcrlnı tut· 

tu. 
- ·r~tkki..ır.:.er t ·ılcr.inı .. Si.Le lna • 

nu--.. n. l\eşat &7 .. 1'ak:ıt soylcyfniz 
bar..:ı .• Tt!ıir:ır cdl.nl~. Dizi yalı1ız bı· 
r;::.krr.1yacaksrnı.z de:tl ml? 

- Asla!. Fakrıt l>3kahın Nnron ha-
nın Buııu r rl.u ederlet mi?. 

- Oh bunci.;an hiç ·phe et!T".eyi -
n.iz. Kı;: ı!cill.er' .e bel. r .:e!mez s1zi ~or .. 
du şimdi .. 

P.e JC.....:."'ı y~tıü "'y<lı~ndı! 
- Bl-n! fd.u u,.'o roi? ,. 
- E\-et .. G:tii mi! <le~ı. 

- Ne d\."d.1..-ıl.Z? 
- S<.~!on.dıı olduğunuzu 001lcdim .• 

I)(;k.toru act rdi&in .. 1 d\,.:_ 
RL'G'.l.t bir çncuk !...Cvlnci:~ Sc·h!me 

hcnımın ell •rln.1 öptU. 
- Gel!n<z neşat Beyi. Nuranın O• 

dasuıa beraber gidelim! 
Genı; adun bir iki odım •lt<ldan 

sonra c.lurclu: 
- Eclk! b·"ı onu tı•krar L-tyec~n ~ 

!andırabilir. 

Şehime hanı.n> da toredfade düı;t:i. 
- lı.tcrseni.z b~n b!ı· J;ere soray:m? 
- Sonnayınız daha ;yi.. Ben gi· 

dcylnı., Yarın un:rarun .. 
- • •asıl l!tcrscn<z.. B.ıno tcle!oıı 

numıı~&ı.u::z.ı; veri.ruz. 
Reoat Utre~ en eme btr k>ğ,da te

lefon nu.ır.arBBma y11uı.r:ık uzattı: 

- Allo!ı.a ıomarladık b.'.ır.ım~end.L 

- GU~t> gült! yavnıın .. Ylııe gö -
rı.işellın. 

- Pek, y::.kındn.., l"1ü.a ... .ıdeniz.le. 
- B•lk! size akşı:o telc!on e<Uı • 

rim.. 

- Eana büyük bir ~;~,adet vctir· 
slnlı. 

A7oldan geri ,ıderek apart1Tr..ıı.n • 
dan çl.dı ....... l\t,•t eıkenden odası· 
na girip k:-ıp~:tdı. Hor z.amruı y<'me· 
ğlnl ycdıkten sonra ytl lıir sincınayc. 

gider, )'ahut arka<la,.Alnndan lıtrile 
gece yarı.snıa ~~adar otLH':u.rdu. B\.l ;:ık· 
şoır. >•kil buo;ukta odas.nn gelc!!ğt 
zaman geç kalmış blr cnd:,c ile ı.e .. 
lofona baktı .. Ve adeta: 

- BC'nl ı;~ğr'clı!l çnğınhn nihayet ı 
büyle yorgun mu d~tün? diye sordu. 

Hlç gürültü ctm~lcn soyundu ve 
eline bir kitap oldt Parmakları sahi. 
f clcri çe,·irirke.'1 gözleri UZL:kI:ıra da· 
lıyor<lu. İçludo endL.;:c eı:ı ve ~ev!.nç 
birbirine dolanarak blı· )·um~lc. o!u ... 
7ordu. N'.tr~n eöıler~n·n önil:Jdeydi. .. 
Onun yzr! b~ygın l:ali k:!b!ni ~ı:r.lı -
cyordu. • Se\'iyw.. Seviyor! • d:yc 
l:sıldadı ... 

'f~u aı:r.m Sc~;.m.c gi 'ece~·n du-
1 

ıünı.lrkcn g("llç arl~::ı.<la~uun ır.:ı...Juun 
lu yoli de ... raya. ?.\..ı;-ı~t.:.: Za\·all:: .. Fa
'-::ıt c? );~ran? Ondaz: d . .;.ha haS't:ı:. Y!n<;? 

telefon uzun uzun baktı.. Karanhkta 
ııizll g:zll bir Iıaber'.n ona dogru gel· 
dlğlnl hl5'ediyo"du . .Ah bir kere te. 
le-fonun zili t•lsaı ... 

Fakat telefon susuyordu .. O! ne r.e 
na bu Le!-::!-cmtı1-;:!. Krşke k:ılsayd:. or.ı
da .. _. İyi b:r ' y mi. oturdu bu.":., N~-

ran kcndL"ilui )tı.lruı tuınlı..ıua.t.ınl • 
ima etm4ti .. Belki.. &:ki bir daha 
onu görn:.ek bile lstemJyec~kU. 

Reşat ko!biuln sık:ştığım dc:ydu ... 
Ned~n bu böyle olacaktı... Acı ncı 
gWc1·ek ba:;ını salladı. Madcıır.$i ikisi 
de hast:ı olacak, hayat!armdan iln~ıt· 
Iednl kesecek kad3r birbirlerini se -
v~yorl;:-:rdı. Elbet bir gt.:n lıidcşecek -
!erdi. D:.ı kadar kuvvetli bir aşka h!ç 
b~rşcy engel ol:lır.au:iı. I~endit-lr:!n <le 
bı.;na ~e~·inrr:.eı:.i Li1t.n de~ll nl:ydi? .. 
T..._b:ı ~~cvlnecckt.Y. .. Sel!in kur!_:.;,lıır.:l 

Rf.J~t sevinirdi elbet ... 
_ nuda!a mı o~uyorwn lıeıı:'! Di

ye sı!iı;;::n<l!. C \dlp SeUınc bütün o -
lLınlaıt ~öytyeyinı .. Biı· an önce 5Ua· 
dctı? ka\·uşsun!. Selin~in t..on 5e1,;ınck

te hakkı var •. Nuİ-an çok güze:l! Çok 
iyi kaU.ıa bir ı:.11 ... Srliırıi ~ev:yor ..• 
Selim hahtfyar bir erkek .. NcrJn O!IU 

~eviyor!. Selime ncım::tli: •gilli.inç hlr 
~ey .•. ~'!adon-,ki sev.l!yor! .. Nuran g!Ui 
bir kadın tarafından ocvllcn bir in· 
sana acunak hakikateın iillllnt... Hıı
yat., bir '°-n ona bil.tün ı,şıklnrilc gii· 
lccek a:;adet bütün sıcaklığilc onu kol
l:ırıruıı aras?na alacak. ... 

Fakat Nnran çok bitkJrı .. Ya 7.avaUı 
y-.ı--.·: 'C':ık bir kriz esn.ası!lda öHive -
rlrs<.·'.'., Oh b1J telefon nıçın h~la su· 

(Devamı varı . 

Diye bay'k·!J1 gibi kara haberi 
vermesi, bu tmir lle beraber a • 
yak sr•sleırinln Necdet! ahkla~ • 
lırır.a·:ayciı. Hep bunları Mualla. 
nın kendi Jıe~"C<:anını siindüıınck 
ıçin bulduğu yegane !rnrtuluş 
carcsi z.annediyordtı. Sonra kum. 
lt'kta b:ra.z daİıa otımıu. Mualla. 
ya küfrede ecie kalldı, gitti. 

O gün-den soııra bır daha Mu.. 
~ııarı tazyik etmedi. Onu he!' gE.'. 
rilerJ(:n takip c:!t:, ken<li gönül 
:rızasını temin edebilecek bir fır. 
sal ara<lı. 

lrk bu:<luğu tedbir Muan~nın 
haftada hiç gıtm<se bır defa Nııc. 
la ile beraber çıkıp gl!tiğini ve 
nende kaldığ>nı ö~·n.mcğe ça. 
l ~;m:ıık oldu. 

Necla, Mı:allunın !k:ırdc~i. O da, 
vagon ve iptk t.'caı\.tL yapan, 
büyük harp mes'uliyetlndc his • 
sesi olanlardan birinin karısı. 

EğPr, Muallıl. (11 güzel kadın • 
3a o or.dan daha güzel, daha iş. 
veli, daha şuh. Güneşten biT par. 

Bulduğu tedbir Nccdete pek 
fa:·da!ı geldi. Mutlaka muv.afi&k 
olarn~ına kani o luyordu. Sala • 
Jıiyct'ı:rlr:11 ; ;tıiade ederek, Mu. 
uliclnon bıllür. ?r.f ktu7>ların1 san. 
$Ür < yror, zah:.~1 zarfla ckscı

r· : devlet snn~ü. ü yüzitııoden açık 
geliyordu. Aç•k olmıyanl~n da 
hiç u?~n.adan, belli t' medr·ıı a. 
c1~"(';r, t-t•r mt1ktt~bu okttynrdu. 
.i\"'(eklt pl~rı ta1vr. p;;~aya da oku. 
tuyor. Muaılayı takibi ihmal et.: 
mcdiğini, her vasıtaya baş vur • 
dui.,i-ıınu anlat.wr\..tc i.:>tiyordu. Fa. 
kat, ,ki aydanb~ri gelen mektu 
iaroa ııüphe!L hi.çbir,,ey .\oktu. 
Bütün mektuplar Muafümın ya 
bir .terzi. ile ınuhabcresl, ya bir 
arkada ıı>dan tavsiye, rfca gibi 
ş~ylercıi. P"'1a dı zaten i\luaUiıyı 
<':>ki c&idiyet, eskJ dikkat ıie ta. 

ı ıLip cdemiyurdu. ş;mdi en çok 
ccp~•c ile meşguldü ve utru.mıi \.·a .. 
zi.rN hı-r ycrdı- kötiiy<lil. (Frns.. 
tin) de, (Kef;.;a;) ta, (Irak) da 
lıütüıı ceplıeierde mağlüpluk, is. 
tanbul açlık v~ ekmeksiıllktcn 
~rılıyoıdul 

(De ',:a ....... t "\' .u:) 

Libya lıarekAtı 
Yuan: Ahmet Sükrii ESMER 

17 sontcşrlnde İngilizlerin ta. 
arruz~ geçmeler.le başlıyan Lib
ya hdrekiıtı tl-evıtm ~diyor. 

İngii!zlcrln Alr:ıanlara göre 
daha iyi strateji şartlar altında 
bu harekata ba~ladı'\darından şiiP 
he edilemez. 

İngiliz taarruz plAnınııı hulasa· 
sı şu idi: Geçen seneki ricatl~rl 
sırasınd!ı <:licrinde tuttuktan, <:<'• 
uupta çöl içinde Cerabub vah8· 
sından şimali garbiye, Tobruk'a 
doğru bir saldırış yaparak yedi 
aydanbcrl muhasara altında bu· 
1unan bu limanla mu,·asalayı tc• 
min etmek ve Cerabub • '!'obruk 
hattının doğU6u"da kesilip kalac~ 
olan düşman kuvveti rin.i yok et· 
reek. Bunu lemin etmek için tıı .. 
giUzler, Cerabub'tan şiıralc Tab 
ruk'a doğru bir sald rış yaparken 
Tebmk'ta n'uha.<ı:ıra cdilmkj olall 
kuvvetler de keııdi!erir.e do~~ 
gelmekte olan ktlalaıla b1rk~ır. 
üzere bir çıkış yaptılar. ilk s~I 
d!r::şta Cerabub' r.m gelen ku''• 
vetleruı Tobruk'laki .. ku.v i 
vetlerle birleşmeleri murnkun o 
mamıştır . Anlaşılan İngillzlet. 
Scydi Rezzak denilen mevklc lt8 
dar geldiler. Burad.ı biljük JJlıl 
kaverrwtle kar~ !aştılar. Tank )>a • . w-:ı 
yıpları çok ağır oldu. Sôydı 
zak etrafındaki muharebe uzı.ıt 
sürdil. Tanklar arasındaki çarpLi 

maclan sonra piyad'.! ı:ıulc:ı~bc~~ 
ri oldu. Nihayet İngılızkr S<') lı 
Renak'ı nldıl:ır ve h~ t\a T,_ıbı" 
Ja muvasala temin dti!u. Bu 5~ 

ı • · k· ıaıı retle bt:. haıt n CH.Jt!usur.ca ~ 

1 rr. t11r l:uv\'ctli rr.ihvcı· ht~ a:-:, çe. : : 
'd " rdia r.•11 içine nlınını.;; o. u. na 

alındığı da bildirildi. 
Bi• İngiliz k~lu -.ia e.ııupuııı 

öl i~:J'den ı!ediyı:rck Biııga • 
- .. .. _, Bu •-oıuıı ziye dogru yunt)'O•uU. ' iıe 

da Bingazi cenubunda den. 
vardığı bildiirld . Bir aralık ı;ı;, 
gilizlcr ilk hamlede yıl.dırım s~ 
atile. dcj\ilıse de ™'r halde 
ı:.r., on ikl gün içinde ve nğır k~ 
y•plar pahasma muvaffak ola • 
caklar ı:ibi görür.dü. Fa-kat arı •t 

d ,... t· M·h•'• aız!n. manzara esı~ ı: 1 rt 
km-vetleri Seyd' Rezzak'ı gt ~· 
:ılnrak batıdak: kuv"Vetler>le Dl. 

vasata teır:in ettiler ve tabii a)-ıı1, 
ccr.up kun·etlerl arasındaki ~ 
,·a,,alalnrıı.ı kestiler. Yani 'fo r• 
ı·uk tekrar muh~sara edildi. ı:ıa. 
a:a da IE<kr3r i~g~l cdildL Cc de 
n11ptan B'ııgaziye doğru gıcilP , •• ~ 

d . çı~· t..u ~t.:hrin ctı~ubu~d<::n en:ze a 
k U\">"CI de ~/Lllwt>r kaynaklaI111 

·bn· t' G r,iilı-göre, yol: e<lı ış ır.b. ene \·ldar 
\Cr kavn:ıkl:irı, 011 ın ' dS 
Brit~ıınının cs.r ,.e b•n t~nk'~·r 
J·vk <.d-1a:.~~~1i b!l?inn ... ~kte 1~~" Kendi k~yıplarının aa agır o 
gı.ma ilphe yoktur. 

İ,;lc, çarpırm3r.m İngiJ;.:le • 
re göre, :.kin.:i sdha.>ma g;r~· 
ken Libyada gördüğiiJ!luJ 

. · ı· ı~t 1:ıanzara budur. Yani Ingı ·ı 

ıist;;n Jrnı·vetlc-rie saldırmı;l8 t' 
1 1 rclıf· fakat murnffak o mom~ a 

1
• 

!forc·'dtııı bundan sonrok! ııe: 
~~ıni h~\hJ;;11H.ia h(;rhangi. bir ta-ı:1 " 
mır.de bulur.mak mümkün de. • 
;:.:ldir. Bunun.la beraber, ln'!lil1~. 
:rr'n milwerciler kanşısmdald ;. 
muıni durumları o kadar çok e 

1 
veri~lidir ki, bu b irinci ııa tııa~i 
takip edecek lkinei safhada d8 

.. .;e 
onıı da takip edN:ek üçilncıl ,). 
dördüncü safhaiarda mu'\'aff ; 
ol<maları ümidi kuvvetlidir. f~ 
lızler Yakınşarkfa.ki sillh ve\·~ 
hizat dt>poiarına ya.kındırlar. 

1 
• 

i;ayıplarını daima telafi edeblP 
kcck bir durumdadırlar. ııal bet 
ki Mihverciler icin kaybolan bl.l' 
tank daimi olarak kaybo.lmu.Ş ıe 
\3nk ctemckt;r. Az ıkuv,·fıl<'r 
cok iş ba~arabilscler bile, l<Bl '.1'.' 

"''' ,arını td:ifi edemedikçe, crı; , 
sil:ıh v~ kch'.zat ils'.ünlü~ii P;a
t.cc üzcr:ne tesir ctmelidJr. a 

. vı:ı 
·kat bu tahmin, mantığın ıca ·'if• 
bakılarak ileri sürülmck•til,,. 
1!2-rbin mantığı oln1adı~ı da vb:.

J.:ccl'ğin en doğru ıözkr d''~~~· 
ritl ;r Du h.ıle RÖı·c, ndice .. ~t-
k . 1 '- . • ı • . yur . 
ınaa letaar~1 .ı.r ~ ,n'.ı~.n ı!1· 

mc-kten:ıc. h:r~k.;.tın :!~ rmn~-e; 
bekle:nek en doğru bir Jıar<~ 
olur. 

~ I=====_,.."""="""""=,,... 
Adanada kaii•t 
oyunu yasak 

·~ . Bugün gelen Adana qaczcte:rf, 
Jcr:ı:in wrdıgı n,;,lüma 1a ıı~.ıı
Aıkn.ı .k;;h·.clcrıncie kiı~:t 0 

nu y ak cdUı .'~tir. 



(Hu yazının metı.roe-n ~ 

Ajansı bUlt.Jnl r.tlon almmıııU•l 

Telhu eden: Muammer Alatar, 

Nihayet Uzakşark' a da l:arp 
patladı. JaP'ınya, D:r'..~i<k Ame -
!' ka \~c Bü\·uk Britanyaya harp 
,lfı'1 cttt. T~l;y'Odan Va~inglona 
('.elen i.11{ mesajda, Japonyanın 

dün .%bah fcc>r vaktinden itiba.. 
r<>ıı, l.ıatı Pasifik.te Birleşik A -
ınwıika w Ilüyiu< Britanya :ıe 
haı·p :ıalind-: old;,ığunu b!ldiı· -
nıi~l:r. 

İlk olara··~ j oOOI lar Ha\·ay a. 
d~larında Pd.Hıırbur şehrine bir 
:1a\ a ::tl<ını yapınış!ard1r. 
Ayııra Fılipiıvle ).for.ila'daki 

i<ara v~ deniz hava üslc;rlne, Da. 
ı,u aılasıooı>k' asl:<"Ii hedef!'!'re 
ııa,·a t~arruzları yap,lmıştır. 

Havay adasına yapılan taar • 
ı <:z esnısındn ağır hasar at olduf;u 
\raşiqı:tor.dan b'.ldir:Jmckted'i ı-. 
tllf>.r.ca fazla te1efat olrr.uşltır. 
:·so ki;! öillıü rtür. Ameı-ıkan:>ı 
Oklohama gunisı Pir! Jfa:">:.r ca 
1a;~rl"".ıza ufp-nm!:tır. Daht.r ve 
l>id Harbur'da netrol d"po; .rı 
}'ak!lmışt:r. 

H,ı\·uy üzer:r.e yapılan taar:-~za ı 
150 Japon tayyaıeöinin i_~tirak 
,tt,ğı bild:rL . .:n ktcdic. Bunların 

tcis! dÜl'ürlilmi~lür. 
Bu tayynrt'leıiıı, Japon tayya. 

!'<: geır.iler!n<len hr.rcket elti!: • 
leri aıılaşı!anaktadır. 

Henilz te) !l t <l lmiytn bir Ho.. 
rı:ı,,_,ıu haberine ı;~re, Pır! Harbur 
aı; .:da, yabancı bir harp ge • 
tn~ şe:h!r ntiid.'tfaa .ını:vz:~crinc 
ate~ açm~lır. H~ncb!u nç.kla • 

rı; :la bir drni~ mci•<rrc bc .• :ıırn 
t~l"Cyan {'-tn1r.kte o1du~-u da lıi~ .. 
dirtımekted:r. 

San.Fransis!:o'm:n 1300 n::. a. 
cıihl>da !."<:reste vükhi bir Ame • 
~ikan vapuru d~ torpilkn.nişlir. 

Reis Ruz•· '·:b;ı:eyi fevkal.l. 
<!e içtimaa da'. t ,.\m~tir. Her iki 
.::>artinin llderlerı d~ :r\'fl'\'\·ork sa. 
~ı le 21 de bu tppiantıya· iştira'• 
"rn~crdtr. 

ipek çorap 
( 1 inci Sahi!cd•:n Devam) 

Piyasada-ki \'llrguııculuk, boz
r.unculuk mii<'a<lclesillin şiddet. 
lt'tıdiri!ır.esl, bunlara kanı ye•i
l~n cezaların arttır b:ası: Jrnyat 
l>alıalılığır.ı azaltmak ve geçi•ni 
~slıil iç'n arscı!r.ra kazanç poyı 
\"ermeden halka hükiımctçe ur:uz 
!!: da maddrsl ve diğer zaruri ih
tiyaç maddelerinin tevzi olunma. 
&ı. i~tihlılk kooperatifleri kurul
lttası, Adada bir lise açılır.ası, taş 
ilca.klan işletilıncsine mani olun
lııanıası gibi dig"l' mühim dilekler 
ile kongrede ittifakla kabul edil 
tııiş, bu lıususlnr.n nlakad,rlı.r
d;,n rica oulnrr.ası knrarlaşt•nl
llıtştır, Adalardaki halktan fakir 
ı·c muhtaç olanlara ~·apılan yar. 
dıın !ar ve bunlara kömür tevzii 
İçin !aally<ıte geçilmiş oln:ası da 
1-0;ııantıda menor.unıyetle tebaril2 
ettirilmiştir. BilAhare yeni i· 
dal'e hevcl! inlihabına ıl""ilmiş-r . ., 
ır. 

Yapılnn scçinıde şimdiki idare 
~eyctı reisi olon Ccrrahpaşa has 
•ahaneslnin kıymeti! sertabibi B. 
t..at Durusoy ittifokla ı;yascac 
•Jl'ka edilmiştir. Yeni idu~ heye· 
t; azalıklar:na da Avukat B. 
6.vııi Yağıı, Doktor Me<l<>ni, Ua. 
~lif umum müfettişi B. Besim, 
il. Tahir ve Muhiddin, kııymakam
l :ıt Bekdiye Başkatibi B. Sala. 
lıadd!n seçilmişlerdir. 

1 

R:ongre, Milli Şefimizlc diğer 
h:İ\-üklerimlze hürmet ve t~zim 
lelı:rnfları çekilmesini alkışlar 1 ~ 
ltararlnştır.1rnk m~saisino nihayet 
l'~rıni.ştir. 
lı l\t<IRKÖY PARTİ KONGRESİ 
. llak:rköy kaZ3st Parti kongre

Bı dün yapılınışt:r. Toplantıyı ka 
~~ başkanı Su!ar İdaresi müdü
:~ B. Ziya Erdem açmış. idare 
'l!:ycu raporunun J<abuliinden 
lonra dileklere geçilmi::tir. 
t ~ ualllm!"iz köyk:ro muallim 
~in olunrnası, Bakırköyü:ı. siv. 
~inekten kı.ırtar•lması. köy o · 
<~l!arı m;ıhn.:katının \iliyet büt
~inden \"Crilır.esi gibi dilekler 
(abu] olunmuş ve wııra yeni i-
1arı;, heyeti intihap edilır.~;tir. 

l't9i1tere, Felemenk 
'tindistonı, Kanada 

( ı inci S.-ıhitcden Devam) 
Ottava, 8 (A.A.) - JaJ><'nya· 

~:n B!rleşilc Amerl~ya ve !nsıı. 
ttl't!ye b:t.rp il.An etmesi neticesi · 
•!arak, Kanad:ının da japonyaya 
lı:ırp !liın elti/il resmen haber , . .,_ 
~ ltnekt«lır. 

japonya, duıı aababtan-1 
beri Birlesik Amerika 
ve ·Büyük Britanya ile 1 
harp haliudo bulunmak
tadır. İlk n:ıreket ola - ı' 
rak japou tayyareleri 
fi\ipin ve l-fonolulu a -
dalarındaki hedelferi 

~?r':1bardınıao etmi,ıer - Ruzvelt bugün Ruzveltin Mi-
Am:cr::::::ik=a =ord=;,ı=:;·::ındll!!a ==·ı •• :;r=.k=al. k ongrede söz k adoga mesajı 

~.r:lıı! a:ad·: Bütün n~eri m:. a 18 C a k neşredildi 
mur ve müstahdemlerin sc!croc-r 
€dilmeleri eımrl verilnı.Lştı:r. 

\'aş:ııgtonda.n lı ldiri!d;ğ"''· gö. 
re, ta rru.z d.kt:rasytmJ. H;,pz.. 
s::.rayd~ g~ı..4tt\..~~~rc oku~!'U!Kçn, 
Japon ınurolılı:ıs'"t B:dcş:k A -
m~:-ib Hariciye Hczare:':nde \ıu. 
lur:·u}'Ol'lardı. 

R-eis '".ı~uzvclt, k:ıra ,~e d'..:n:z 
kun-etlcr:nc mn!ı.yeti if~a !'<iil. 
m;yen talimatın tatbila ıçın emir 
·cmıistir. 

BU HARP AL'.'AANYADA 
ilİTMELİİDR 

İng:ı:z Hava Nu..;·rı 
söylcd'/;i bir nutukta 
<\Emi t;_,. ki: 

Sın klor 
bilhassa 

•- R~spya en büyük yard, • 
mıanız, Abnan ticaret gemilerine 
hava lıü:cıırnlan ~·aı»n:ık, avcıla
rımızı :\fanşın ortasında faa iye\. 
te buluııdu111Uak, boonlıard;ır.a.n 
tayyarelerile lıüc""11ara de-. em 
<tmektir. Bu lıarckE·ltcr Ah; 1. 

:arı, av iıl~lann!n yı.rısmoon iıız
Jas!le ba&kıda bu 1.ınö.urnıağa zor. 
;,.mıstır. Hav:• ınuhuı •bc.,;i Al • 

ruanyanın çökmesinde büyilk bir 
~ol oynıyacaktır • 

YUNAN ÇETELERİ İTALYAN. 
LARA TAARRUZ EDİYOR 

Bir Sovyct tebiığine göre, Yu. 
nan çeteleri, Koniçe !}C:hri ch""a. 
rınclaki İtalyan k~vvcl>l"ne hü.. 
cum etmışlrdir. İki İtalyan su. 

bayı v on iki aslcer öid'irülmüş.. 
tür. Karrera limanında çeteler 

·<tüçük bir İtalyan gemL;int :zı:ıp. 

tetmt~ler, :ınl\rct'»batını öldür • 
dükten sonı-a, ge'1ltyl batırmı~ • 
!ardır. Filori·na c!nrıooa da mü. 
;:ı.dc ır.elC'r olmu;;tur. 

Harp vaziyeti 
(1 ine! S'hi.. d·" Dı ;· or.) j 

vayı -ınildaf•a ed. .HU-. •ı.ı· b6 
AfOO,o\·a \~t'O",la ... ·ı.:a tL)'·ar.<! • .k~n 
sonra, uıüdafaaııın t.('. ~~ı...::lcey,1 bir 
kıyn".C'h kalmaz. A?r.::a!C'.r bunu pc:k 
iyi bllc.!ikleri iı;in 1 hcrgf.ın bir parça 
llerleınek yoluyla bu 60 - 70 kil~ 
n.etrc m<!-safeyi &7.ı.ltr.ııya ta1ı;;:yor
lar. 

Cenupta Düncç iı.ıv1.dSlnd:ı Mareşal 
Tinıorenl;o ;,;ol <.'f'.nalıty:(• Tognnrog
Stalhıo hattına doğru hı;ııTı..t.za dovam 
cd:yo:-. Fakat bu taaı·ruz Alır.an ve 
müttefik mırkavemelı ktlrşısnıda htzı
m koyih:tuıl; &lbi<!ir. I>crıdon başka 
bu cephı::-dr..: lt!nl:ı.n orcil:su Rll.) taar
ruzuıı.-u kntt.ıı.k \e Ue-lk1 de kuş3t,n:ılt 
mak~a:iiyle rterkez bölıı:esf1'\d('n taar
ruza geçnıl.şt:r. Sov)Cl k.t·~ı.:.rı, bu. 
taarruzu da W.liln kU\'\'{.t..crle ksrıı... 
lam!~lı!r ve Alır.an kll'al r:nı geri 
atJ1ll$lnrdır. Şu halde 111.,ıeı;:;l Timo. 
çcr.ko, tahın!n cttiglrulı. \ieçhile 
-ınw.ıtemel Alman mane••rasını va
rit görınil' ve ırarkof umumi istlka
metinde de harekete getmlş• ,r, 

Netice dUdur, ki Cenup cephesinde 
n1t;h::ırebe Taganrog - St;;Uno hat
tıad.:n Şlm:ı.le doğru l:!Cnf~lemiş, 
l!arkoi - Kunk - Orc1 böige1erin.e 
kadar uzanu,,,tır. Blziın fikrimize gö
re, Aln~anlar bu CC).-..eye }ü".i büyük 
kuv\·eller geti.rmeducçe, t:•ıı. ,ı hlrO
kAta girişeınezler. l\.1:ıre ... :.l 1'irnoçen
konun elinde lcuV\·~tU w taze lhtl
yat.ar olduğu anlaştlıyot. 

2) Liby,:ı Cephes!nJe: 
İki tara! lcuvve\leri Tobruk ile Bi. 

relgobi arasınd;:ıki b3lge"\:!P cephe ta
arruz.J;.ırı yapıyor. F2.k3t Alman k u. 
mandanı bir kaç gün Cı.'\·e! Tobruk 
Cenubunda İngiltz saı; cenJhına 7ilk
lcnn1i-1 ve Gambı.:.t'a kadar Şnrka al· 
mıya, Tobruk'u tam muhasara çen1-
lıcrl içine almıya muva(fak olmuetu. 
Bundan sonra Dircl"!obi'de İngfli? er .. 
dusunun Cenup cenahına yüklenecc· 
ğinl tahmin etml,tik. Alman kurr.::ın· 
danı şimd[ bu tnoı.rntz'.l baş:ırtr,1y.ı 

ç:ıl.?.şıyor. Blrelgobl'nln G kilonıctre 

Şar!;;:nda n:..:.harcbeye hıtuşmuştur. E
ğer bu t~1arrtıı. l;atıL:>ınrla İngiliz Ce
nup ce!l· l'-.ı da r!cn.t ederse, Milıvcr 

ku\\tllcri Cağlüb'dan Cenuba sark

IT'.lyJ. ve Sl~le ki.ırfezinde yalnız ba
şına kalan Inı:liiz m~t öı'l(l kolun geri 
muvasala::ını kc~:n:ye !u:sai ve irr.k5.n 
bulacnk:tır. 

İngiliz donnnm::sı nıul1~·r~be s.ıha

smı gen~letmlş, Bingazl. sulsrına ka
dar uzatmıştır. Mlhvcı· c,rdusunun ik
mal \"e tak\'iyeslne denizden mdni ol
ınıya çaltŞıyor. Fakat bütün ml?'Scle, 
Tobruk - Blrelgobi l>ölgeiı '.leki 
n~uharebclerin, doğ•ırncağı ne!i:-cye 
bağl:dır. 

* 3) Uzak ş,rkl:ı: 
Uzok Şarkla harp nlha;-et patlak 

vermljtlr, HAdlseler baş dönıllirUctı 
blr sür'aUe lnkl,a! elmetcte o!duiju 
~çiıı n~l:tale~ yarına bırakUk. i 

Va;ı:ngton 8 (A.A.) - Ayan • 
oım Connally. tt Rum·eltin, bu
ı:ün 12,30 da. he~ ;ki rn«:tisin ak
dedecekleri müşterek eefsOOe SÖ2 
arncağını haber vermiştir, 

Cumhurreisinln kongreye da -
hil müşavirleri, BlrlC§ik ı\m'!'ri. 
bnm Japanyaya harp llfüu met. 
ıı.ni müzakereye başlamı;ıbrda.r. 

Amerika sefer ber· 
lik ilin etti 

Lonlra 8 (A.A.) - B.B.C.: B. 
Ruıv..,lt, Japon taarrtlllunu haber 
al.r aLr.az, umt..mi seferberEk 
ılan ~tmiştir. Ame7ika doranmast 
esasen çoktan·bed hazıı· bulu -
nuoyrÇ.'.J, -------
Japonlar habersiz 
taarruza geçtiler 

L<>nJra 8 (A.A.) - B. B. C.: 
Japon)a <lür. gece •aat 19 da Bir. 
:eşik 1\!l'erikaya karşı a.;k.er! ha-
• clcita bı.ber.i.z •-e ihtarsı:z baş. 
!amış~•r. Japon tınırrıızu, son Ja
pon c•,..·abının vN"ilmesiıx!en hir 
saat e-.·vel tıa~lıamış "" Tokyo rad 
yosu taarruı b .. )ııd;ktaı1 8 saat 
sonra Japonyao.ın Birleş!k A.ıne. 
til:;a il~ haıı> ha!trd~ b•~!!Jn-d.uğ~ 
nu il[iıı etmiştir. 

J'APONLAB Bm ADAYI iŞGAL 
ETTi 

Nevy-0rk. 8 (A.A.) - Ko!ombia 
radyosu, Pasifikteki V eke adası. 
nın Japonlar tarnfından iıgal e
dildiğin! haber vern.ckt "jir, 

HONOLULUDA PARAŞÜT 
ÇÜ LEH 

Nevyork, 8 (AA.) -D.N.B.: 
Assorjated Press'iıı ~ionolulu 

ımümcssili, Ifonolu.lu'da paraşüt 
çiller görüldüğünü habe: vermek 
teair. 

Jı\PONYA KENDİ İDAM 
KARARINI t IZALAMIŞ 

\•ıı<ti l{ton, 8 (A.A.) - Çın'1n Di:
leş'k /\mt'rika Elç!.<I M. Huslı.in, Rö;r
te.- A.i· r.sır.a şu beyanatta l>tılunmu~· 
tar: 

japonya. Büy!ltc d<!\·!ct olarak ken· 
dl idam knr:ırını ktnd! lm.zalaını~lır. 

Al\'.IERIKALILR o]!ljlHAYET 
HARBE GIRDilC• Di YORLAR 

Nevyork, 8 (A.A.) - Amerika 
üslerine tecavüz eüildıgl haberi 
duyulur duyulmaz, b'nleroe Ne\•. 
yor:,ıu dünkü paıwr gür>a Tiır.es 
Spreiale giderek nüm~yi<; yap
~ ~lardJr. Kalabalıı; n h1"siyatı, 
buhrıtn üstüne buhran ıizllnlüsü 
çekmekten ise felaketi b!r an ev 
ve! haber almanın mür"Cet:!,ı ol 
dugu yolunda idi. cNfüayet har 
be girdik· Ye .Harbe ılk ::ı:ışlıyan 
biz olmadık. gibi ır.ütal.l:ı.lar işiti 
liyordu. 

Japcnya konsoloshane;;i memur 
!arı bavullara vesaiK do.durmak 
tadırlar. Bir yan k kağ·ıt kokusu 
al'jivlerden bir kısmımn or•hdan 
yor. 

MÜSTE~ILEKELEltDEN 
GÖNÜLI.Ü TOPLANIYOR 

Şanghay, 8 (A.A.) - Hong Kong 
hükume'..l, pazar günü öğleden 
sonra bir beyanname nl'§rederek 
..ap uos :ıpUJSi>J!:l{W:llS!!W Z!l;2UJ 
rece tehlike hali bull1?ld~nu bil 
dirmiştir. 

Bu beyannamede roü;temlcke 
göıNilliileTi silah altına .çağır) L, 
.maktadır, 

Son Trea Kazaaı 
(1 lr.d Sahlledor Dcv,m) 

nin lokomoti!i hoodcğe yuvar • 
laıunı~ 2 vagon tamamen parça.. 
;amnış. 3 vagon Jı:l'Smen ha;ara 
uğraımştır. 

Çarpan treni;ı şdlreni Dur. 
sun ile iki gardifren ölıınüş, diğer 
iki gardiiron ile bir çoban \'e ö.. 
bür trenin makinisti Sai.d Ali 
muh•t'lif ycrlcriııden yaralan • 
mıslal'ıitr. Çarpan tremn maki -
nisti Ect.:p ve ate~cisi Hüsnü ehem. 
miyetsiz bereltt'le kurtulmu.5 • 
lardır. 

Parçıılanan vag.ınlardald sığır 
ve koyunlardaı1 50 • 60 ı hurdaha~ 

o!ll'p ölmüştür. ___ , __ _ 
Bu akşamki konferans 

Bu akşam saat 17,30 da Pro!esör 
Kazım İsmail Gürkan t.ar.:ıfından <Irk 
Sağlanılığının Esasl:ın> mevzulu E· 
rr.lnönil I-Irılkevi~clr. mıJ.lılm bit' kon .. 
ferans \'Ctllccekti.r. 

Vaşln.ıton 8 {A.A.) - M. Ruz. 
velt, Ja!'<'n h11parat0l'Una gön -
denliği mesajın metnin.! ru.-şret. 
miştir. Epey ı:zt:n olan bu ves:. 
!:ada Cwnhırrııe:si, b.ir mü Jet -
d'!'ttenberi Birle'jik. Amer:.kada 
!nlci§af cdon \\l.Z'ye!i tetkik et -
mekte v.e blhalt'la Hindiçincyi ba
his mevzuu eylemektedir. 
Cumhırrroisj oiyor ki: 
<Böyle bir vaı'yet de\·am ed.e

me.z. Filipln ada ·arındııJı:!, Ftlc -
menk Hindistun>!lda.li, Mıtl('Zya. 
<iaki ve T:ı.ylar.d'da\d ahal; ne de. 
\•anılı s:rr~t te ne ga)Ti u111ayyen 
bir müddet i<,,1n blr <t'.rıamtt lı -
çısı Uzcrind<> otıırt,nıazlu .. 

Mesaj, ~öyle bitiyor: 
•Bu bakild ·uhrıın i.ç:nıde biz. 

zat benim de yapl:ğmı gfu! ka. 
:anhk bu.lutlan dsğıtma. çare -

1 l<'rin! d-U,ün<'Ceği ikni<liLe şu an. 
· tla ma}estc-!~rin~ reürac:ıat f-.ıii. 

yorum. E..T.inim !:1 ht'!' krni:!J yaL 
nız k<:ndi büyük memlt k<>tleri • 
rniz ahalisinin menfaati r.amma 
değ'jl, c.!var top"aklarda y ~ıyan 
b.,.,,crcy-etııı. monfaaU namma an.. 
frllC-\i dostluğumuzu ihya etmdc 
v.e <lünya üzerine!~ btmdaıı da
luı fazla ölüm ve harabi \•lkude 
gelmeoı!ne mani olmak \-azJ.feoile 
mük.ellef bulunuyortı7..• · 

Pariste ik i geni 
suikast dalıa 
Par'.; 8 (A.A.) - Cooıarte.>i 

ve p.ızar günleri Pariste Aıman 
w-dusu mensupları aleyhi-nde i.kl 
yt'ni suikast daha yapıimıştır. 
Blı suikastı.ar netices:nde Paris 
a&keri kumandanlığı a~lıııdalri 
emri ve11m L~tir: 

8 ilk:kiınun tarihinden itibaren 
bütün lokantalar, her ne\i içki 
satan d(ikkiınlar, bütün gece mü. 
cs.~esclcri, bütün sineımalar ve bü
tLin t ıyatrolar sııat 17 <le kapa • 
.aa'Caktır. 

Sahı. de parlmdnı ha kının saat 
18 ile 5 arası scl:akla dolaşması 
yasaktır. Yalnız hususi müsaa • 
.~e,i humil bulut.an kimseler bu 
·ıasağa dahil ıiıığiklir. Saat 18 ile 
5 arası evlt>rin pancereleri ka • 
ralı b~lt>nacakltt. 

!Felemenk Hind?stanın
da umumi seferberlik 

Batada, 8 (A.ı\.) - Fdemenk 
Hindistar"nda umumi S<'förber!ik 
kararı vcrilm~tir. Halk, harı> 
karşıs:nda sakfn görünınektedir. 

Felemenk Hlndistanı kıtaları 
başkumandanı T.()rpcdrcs d ş top 
raklara kıtalar göndermiıJtlr. 

Moskova önün
deki muharebe 

Londra, 8 (AA.) - BB.C.: 
Mosko\·a etra.fında Alınanlar 

bir n etice elde etmek ıçın son 
gayretlerini sarfediyorlarsa da 
Rus tebliğine göre Al'llaniann 
taarrw:lan, kendilerine r.tır zayi. 
at \'erdirilerek püskür t Hmüştür. 
Ruslar, Klin ve Moja'.sk kesi
minde mukabil taarruzlarda bu.. 
lunarak önemli bazı ye•ler alını§ 
larsa da vıızi)"Ctte c•ııslı bir de 
ğişiklik yoktur. 
Almaıılar cenupta T•ıla kesi

minde Moskovayı kuşa!T.ak için 
yandan hücumlarda bu!.ınmakta. 
dır. Ruslar bu kesimdu ı icat ey
lemişlerdir. Almanlar Tula -
Moskova yolu üzcriıı:l) bulunu 
yorlar. 

SOVTET TE LIOl 

Birçok hücumlar 
püskürtüldü 

Moskova, 8 (A.A.) - So\ yet 
gece tebliği: 

Garp cephesinin bir çok ke. 
simlerinde, birliklerimiz düpıa· 
n:n şiddetli hücumlarını püskürt 
müşler, mukabil taarruzlarile, düş 
mana, telefat ve zayiat \'erdirmiş· 
ler, ileri hareketler ka)(detmi~
lel\lu·. 

Ruzvelt'in 
mesajı 

1 
ne işe yaradı 
I.mıdra, 8 (A.A.) -- Rculer a

jans.ırun Bank Kok muhabiri bil. 
diriyor: 

Kuvvetli himaye gemileri re
!alrntinde, gemilerin Siam körfe
z.ne doğ.ru yol aldığına dair 
Vaşington haberi l:akkında, bu.. 
rada resmi mallun~t mevcut de 
ğildir. Bununla berabı.r, iyi ha
ber alan mabf;Uer, T:<yland su
ları ch·arında vukua gelecek .,üp 
heli bütün deniz merkezlerine 
karş: Tayland hava ı·e deniz 
kuv;'cllcrinin müteyakkız bulu. 
nacağına emindirler. 
Uzak~ktaki gerr,'.nlık, son 

h.Ud;ne vardıi!ı zan;:ın, Ruzvel
tin doğrudan doğruya J ap<ırı im
paratoruna nıühiır.. b:r siy-s, rne. 
saj göndenr.ek u.""C!Ue yaptıgı 
emsal.siz hareketi, Tayiand'ın ,-e 
diğer Uzakşark memleketlerinin 
geçirmekte oidukları denenin 
son derece müı,kül mahiyelini be 
lirtmeklen başk:ı i'.jC yarnır.•rr.ı~

t.r. 
Siam dilile çıkan •Srikrııng 

!X!ily Ne\'s. gazctc .. ıl'İıı hait:ı mü 
~ah-abesi •Tayland btt ay çar -
pı~ı:nak zarur<>tindedir. b.ı.~l.ğını 
ta.51roaktadır. 

Pa mad.a .Jap ıar 
tevkil edJUyor 

Cristobal 8 (A.A.) - Panama 
Cumhuriyeti zabıt~.;.. pazar ak. 
şamı bütün Japoniarı leı•ki!e 
bru;lauuşb:r. Mevkuflar, ınutıafa.. 
ıa altında Kolvn'a sevkrdilmi_«.. 
ıHdir. 20 Japon dtrhal te--kif e. 
dilmiştir, Pana.ıra'da bulunan 60 -
60 karlar Japon guı.ci <'.e ara.n -
maktadır. ___ , __ _ 

Amerllra mulıaberata 
aaaılr koyda 

Vaş,ııgton 8 (A.A.) - Bahriye 
Nazırlığı tebliğ ediyor: 

Birleşi.k Amerikadaa ''"Jll A
ıırerikanın den;wşn~ top.r~kla • 
nndan harice giind. rill ıı lcih ... n 
telgraflar ve telsizler s~nsürc ti\. 
bidir. 

Libyada nıuha
rehe vaziyeti 
Lor,d.ra, 8 (A.A.) - BB.C.: 
Kahire sözcüsüne göre Libya.. 

da elyevm iki yerde büyuk mu
harebeler vuku bulmaktad:r. E. 
!Adem, Sidi Rezelt ve Birdgabinin 
te~kil ettiği müsLllcste ce
reyan etmekte olan muharebe, 
bütün gece devam etm;ş ve iki 
tar.-ıfın makineli km·vetleri işti 
rak eylemekte bulwınıt.t?tur. 

kinci muharebe, G<.>binin şiına. 
ünde cereyan ctıne:;.ı..: ı•lup, iki 
tarafın zırhlı 1.-uvvdkri ç:.rpı~

maktadır. Alman generali Rommel 
lcat'i bir darbe indfrcbilmek için 
bütiin tanklarını kullanmaktad1r. 

Milli Piyango ---· 
Dünkü kcşidcde ka-

zanan numaralar 
Milli PiJ'anıonun dUnkü ke.;dC<dn

<le k.Bz~n numaralar aunlard:r; 
25.0CO Lira Knz:ı:1c.ın ?\um:.ıra: 

36623·1 
10.000 L!ra Kazaneı.n Nuır.Ernlar-: 

366250, 244il6, 24520> 
5.CGO LİL3 Kr.z~n:!n Nun1a~<ı.: :r: 

075HO, 095714, 104766, 21.662, 219H1 
2.000 Lira Kazanan N\.ır.aralar: 

92H6, 86968, 62 l~·I, 68670, 67395, 
33227. 25259, 19715, 1H71, 03284 ile 
bit.en bl.!.tün bi1< t:er. 

l.COO L1ı-a Kaut.nan Numarub.r: 
67915, 15759, BGL 10, S-1301, 80211, 
98151, 98936, 329ao, 10ssB, 3489Z, 
16392, 95855, 64786, 7569~. 27454, 
40156, 96845, 11882, 32119, 88738 
ile bi1<n bfütlcr. 

500 Lıra K:ızanan Num~r..:l. r: 
Son dört r;:ıkl;amt, 5:.?851 53ZS, 12:!54 

ile b!len biletler. 
100 L!rn Kazanan Numarr tar: 
Son üç l'akka:ııt 228, 7B7 ile biten 

800 !>ilet, 
50 Lira Kazar.on Nur!'!arnlar:, 
Son üç rak:k:aını ·188, 775, 740 ile bi

ten büt!ln biletler. 
10 r.r lira Kr.ırınan ~:umara!ar: 
Son ild rakkaını 21 lle biten 4.000 

bilet. 
3 er Lira Kazanan Numaral.o.r: 
so., r~~;.!t:lrr.! 2 Ye 6 i!c bitc.a. bü.Uizı 

bllet!er alırlar. 

3 - S O N 1' t L C R A F - 8 ı nei K.AN'U~ t9U 

Haftabaşı Musalı~~~";i'l 

He e yaz ge in, bana da yü
. rüme şampiyonu demesinler 1 

YAZAN : Oıman Ce al Kaygılı 
Ege:r havalar böyle ol:n a .Ou 

yolcu kala.balıgırda lraım·aya 

değil a, ta!ııara\·ana bllc b:ıı de. 
sen, yine bmınem, yaya yı:rüme. 

!,i ona bile değışir:m. 
Fakat neyliyeyim ki hrı.ı·alar 

kötü, lıavalar berbat, lıc:n :;ağış. 
lı, hc:n çok soğuk.. Eliyle i!u;,va. 
!arda üstcl.k kem.En yorgun ve 
ell'!'rin kolların yüklue<: olun;a 
gel de yayan yürü bakaı.nı. Ve 
yürümek l.sl.cme?.sen bu ya ;.ş1a 
bu soğukta, bu halde ve <> <l<h • 
~eti: kalabalıkla gel <le lram·,·a. 
ya bin bırkal an! 

Ne yaya gidebil:r, n:> de trcm. 
•:aya tak:lıı.b;ıırs;n! Onun için !. 
şl.n yc•k;a arlık Bekuıye Jurak 
yerinde, yahut Çer«kap·da :fn 
yoksa holde, ocld"' babam bekle! 
Eğer a!r..şn.ın sat bq b:.çuk\a b~k. 
Jum!ye iba..~larsan. bk arabanın 
!iahanl•ğınll lak.ı!;ıi:ı~n1t.:k. •iin &a. 
na ancak ackız k>.çukt ı ya n!i
'Oet P,elir. ;·a gelmez. 

D:yeceks;niz ki: 
- Emiıwnü.ıı 'n!p rahat rahıtt 

ornd<ın b'r:scne! 
Bn. d·e sonunda öyle yaptun 

:ı ı·e bunu nasıl yap\ı0 Jnı ~nla
:ayım da dir:kyin: 

Bcl2?,:yc d::ragır.da y:ırgun, 

:ı.rgm, cbn kolınn dopö, ;u lı'r 
:1ayli çivi ·hstii<t<'n sonra, bak. 
t:m ki ohr.ıyacak, kmnızı b yalı 
ve içi oldukça tenha bır Har • 
biye • Fabh araba ına lıkıldun. 

I~!ycti:n Falil•de ııııp ocıııda bl • 
roz bo.,-a'.dıklPn ooıı~a, daha ile. 
r;ye· g:dc-ct:, b:r başka aralxıya 

atlamaktı. 

Bir de· ne ],a,:ay:an, buim kır. 
mızı amba Ünh·ersiteo kapısına 
gelir gelın<'Z önden, arkı.dan içe. 
riye gayet şiddetiı b;.r hücum ha.<
!amnsın 11'1' Ben d:ilia .1man. ne 
o!u)"?r~ Deıne-;:;e .kalmadan bi 
lelçl bana sordu: 

- Siz ncrE-ye gldec ks.n.z? 
- Fatihe! 
- Ne FatiCi, bu maç:ka • Be. 

yazıt arabGsıdır, Mat•kaya gidi.. 
yor. Tabellst karla örtilli! ol • 
duğu için siz bunu Fa\ıh sannm .. 
suuz gal:ba! • 

- Aman deme.! 
- Demesi memesi yok, kalk, 

haurla.n da Çarşrkapıda atla! 
Çarşı.kapıda atlamak mı? ltyi 

amma, atlıyabllit-seıı atla! Bu· • 
radaki hüct."lıı B<·yıızıttakkııtn iki 
m:Sli idi. Dcr":cn BeJc-J,ycye gel. 
d'k. tabii oredaı~ <~ı üdın<:Ü bir 
hücum .. &ıık<ıct, vntmaıı <bura. 
da pek stop etmedi, duı·ak ye • 
rini hafı!ct> yalayarak geçti. Su!. 
tanahmcl te, o da bjt·t~inin gay. 
ret \•e yardımı ı ıe keııd>mi bin 
zoruk ıçLnde ön salıanlrğa ata • 
!bildim ve Eminönüılcle de: 

- Oooh! Yarabbı şii:kür el • 
haındülillah! 

Diye ayağımı tekrar toprağa bas. 
tun. Artık buradan rahat rahat 
Edirnekapı tramvayına bineceğim 
diye bilseniz şimdi ne kadar se
\'iniyorciuın. Fakat ne ge-zer, bura""
da yukarı durekların bir eşi idi ve 

7.a\(:n hayli boi gelı~sl ı;erckcıı 
traım·aylar bu ray d da dc>pdv:'.ı ga-
1 J ordu. ).fetıerse y•>lrulH dt" ı !. 
!'€-rierdea, ta s:rkc:-ct g~rtl!•r. r 1n.. 
den atlıyarak arabaları d.;ıa ·a
dan dolduruyorlarnı: . Onun ıçiıı 
saat sekizi geçlp te yoku m. :.an 
azal:ncıya kadar orada bir ::ıayU 

çile daha doldun ı::nı. y., undan 
sonra ho;-<;a b'-r araba hu' ,,,.lıp ye.. 
niden caddeyi tutt ..,,, i. ,. •ınun 
için, dl,rorum ki; 

Egc·r havalar böyle olmnsa hct 
yolcu kalaba lığında tramuya 

<lt;;l! a, lahtara\·a •• a b:n! eleseler 
) i .c binmem de yaya yüı ''rdüm. 
Fitkat llC";."1 ~yiıI' .. ıki ha\'al.ar hl· 
çiır.slz .. H .. ı,. şu ~ ış gt-çs!n, ha· 
har geltm de bütü.~ hu trıım. 

va:; sıl::ntılanıım & sını bc'l ~· 
yaklarıır.la çıka:-n:a.z.ı.:ım bana 
da htanbt:lun y'.!r ı::-c· ~ampi}·c
nu de:nesi:-kr' 

!=====================..,,,,,-====:. 

UZAK ŞARK 
Harbi 

nihayet patladı 
(Baı;ma.kt'le·ı~n Le.\"J.m) 

rumak mücadelesine girl en bir 
Rusy:ıdan da korknsu olnma•CÜ. 
Rusya sapasağlam ve ayaktayken, 
Japonya korku içindeydi. Şimdi 
ve zamanla bu korkunun ağırh· 
ğından kurtulmu~tıır. Amerika ve 
İngiltereyi Ortaşarkta en me~gul 
2amanlarında bastırılmakta Japon 
yanın ümidi vardır. Vazi1 eti oL 
duğn ı;ibi muhafaza etmek, bil· 
hassa Amerikıın donanmosıııa nit 
plıinlarm lahnkkukunnı.n srnra 

hiç kımıldaııamanıak \'e her türlü 
ihtiras ve hulya:vı tcrlı:.,tmek olur. 
Tokyonun nihayet bir gün asırlık 
ihtirasların sevki ile harp kara
nndnn kendisini alıkoyamı~·acağı 
muhakkak"tL 

Japon davalarını !>'cağ ı sıcağına 
hallctınek ümidinde bulunon G..,. 

11eral Tojo kabin •İ ır.ulıakkak k1 

fimdi ltu vaktind<>ıı. önce iktidar 

ıncvkiino gelişinin sıbııtmnı daha 
fazla çekmek, daha Cazla ter dök· 
mek istememiş, rat•n çıkman gi
ttn bir variyet kar~ı~ında işi fil. 
liyata dökmilş tür. 

ETEM iZZET BENiCE 

JAPONLA R 
cı !:.el SJhlfeden De\·am) 

lak'a lklnci defo olarnk ıısker 
tılcanlımştır. 

iAPO:SLA!l SİYA~'.'\ DA 
Glıwiu:ı: 

Tokyo, 8 (A.'\..) - Japon ra~ 
yo.iu haber veriyor: 

japon lat•aı n, Ta7land'a g:r .. 
ITIİ§lerdlı'. 

GUAM ADASI DA 
BOlllBAL&'WI 

Nevyorlc, 8 (A.A.) - Poname
rfcan Alrvar-'m, Guam adasın .. 
daki hava n~sü bombalanm..ştır. 

Medenl7et ladr!nln on parlak zaferini ... Saıı'ot ılün;a•ının on be,. ~ 
yt"C11nlt mü.ca.de1esin.l )·aş~tan ~ 

DENiZ KARTALI 
DOUGLAS F AIRBANKS Jr .. 

GEORGE BANCROFT'un ~ 
ynrnttı~<t h•7•ttan altnaıı oıı Cilzel bir tılmldir. 

Bu Şaheseri Pemembe Akşamı 

LAL E'de i 
,~ 

.. l!lilııo~:'GlaD!ll!llSl'"'lı!l~~- A 'Jt""1amoJa h:ı7 ırlı rn ruz. llll!'i!lll!llillll1!CIOllllll!!C!~~SAlllllll~# 

lESLIE 
HDWARD .. 

YARIN AKŞAM 

SÜMER 
SINEll ASINDA 

nvruıuoN ~ Emsalsiz bir San'zt ~b:desi. .. Slnrm~ı..ın C'l.ıtai 
f 1 Ul'UW l b'r Şaheser!. .. İngiliz Muharriri BEilNA r.o·ın 

~m~·~~;:n ce·ı R' e<UK AD 1 N 
l YARATTI M 
1 Şahane filminin illt irac. = rı; n" ebrt!!e 

Ş EREF G ALASI 
Bas nollercie: 

Londrada Piyeelnl lıluat oyna:nıı olnn 

LISLIB BOVARD 
VENDY BILLEB 

Y&rıa ııkatm lçla 7erlerlıılz.I evvelden alciızma. 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

OKOHAMA 
--------------- No. 56 --' 

Turlrçf'ye çevJen: iSKl'NDER F. SERTELLi 

Dört gangaster gelmişler, dördü de tüccar 
kıyafetinde, bir renkte elbise giyiyorlar 

- t.,t'•v: •!(ııııı. fi .,, t 11 .ı;ou1ajı ya. 
pdryvr Fa.k.at1 ıim.diden ba)Xor vere-
y t•• k.. bu IJJn1 1 ~imıliyc ktldar A
mt lko.cla çevrHnıiş olan LlbnJerln 
en dtt.ı.kenırn~li, en ent.er'5Anldır. 

I 1urosunu yaktı: 
- .'~irket direktörleri provalan 

p( k 1>f-gendi!er. Parçala!· birbirine ek
ler~·kçe iilm IÜ"-f'll~iyor. '.febrjk e. 
derım. 1 

- Sizlıı yLUünüzti agartnbild1gıme 1 
ıeviniyurum. Ya bt:nun aksi olsa)'dı .. 

- o :uıma.n dijıer işlerde de mu
vaıfak olamryacağımw koloyl!l<la lı.tık· 
n.€ 1ecektim. 

- Şu halde mtrh..inl bir .in.ıtihan 
dcvı....,i g~lrını.ı oldwn. Bu su.retle 
kcnd' kendtnlt" g{'Çmiş: ı>h · 111 diyebi
ı:rırı1. 

~ ter Hiı>o ııet'eli olınokla btıra· 
bt: , dillnin ı i ınd.ı n. • ' bir şeyler 
g'~' ı:;'biydi. Söylemek istiyor, grıli

lıa e Jret ~<l(!mlyı.,rt.lu. 

- Ne haberler vn.r1 ).tı:.tc1· llisso? 
droun. Tolcyodan nıf"ktiJP hyCll' mu· 
:sunuı.? 

- Evet. Bu sabah yeni ve çok nlii
hlnı bir m•ktup aldnn. Ben de $imdi 

• bım<!:ın b:ıhsedtcektin1. 
~ Hl.ıso ceblnd<'n mcklUbıı çıkaı'<I>: 

- Sl.ıe ~::ıllUk eden parçalannı o. 
Jtl.yc1ı·aSun. Lôtf'e-n dikkutle dınleyi
n:z. 

- Si.ı.i dinliyorum~ ~1i.eter H·i'lftOJ 
Ok nwta başladı: 

tMaksik · h gansterlerın çOl< ya
kında NeY}Ork.ta iaatiyete ;t'\;t!'

ctklerini haber :1lıyoruı Bu faa• 

llyet, Neı.7• r • :,. d<ılŞ! rımız... 
d"'1 birçoğwı.un ka r uu akın • 
ti) 1 şlıy • Lr Yo:tı,J ın a dl r
hal bu gau ..erif'.·i tnı nalı ve mu
kab! fa>lıy<·<: ıe•"Tıt'lid r. Kendi· 
s r..=ı yapıruığa ınuk.ted• ol:ı.ı11:-ı<lığı 

dakikalarda, eınr1ai:te \et:ilnLS o • 
lan cellatıa.n.ınııa icab~den t.auına
tı v rir \'!' gan!5terlerın sil5.h kul_ 
lanmaJanna mP.;ydan Yermemeğe ça
hşırsıruı'> 

- Hay hay, Misler Hlaso! Ben dPr· 
h. h~tt5 'cap ederse hen.en şimdi faa
l yet-O geçmeğc hazırım. F01kat, bu· 
gıtn kadar )'Ieksikalı hayduUarı tanı. 
madık İşe kimlerden ve nereden 
bnşJı;ı.acağ.m~ı ıi.ı &.ayin edinjz. 

- Düne kadar vaz;yet bElll de • 
ğildl. Diln gece Mekslkadan d~rt 

geııı.g!fter ae:hn. (Dh . .l"\t't't) oteline n· 
mişlcl'. Hw1Jan ~his emek çok .ko
laycbr. Ziro:.ı dördü tle zengin tl.ie\:.ıt 
kıyalr.\ıyle ve bir renkte elbi•c &i>·•· 
re:k ıı:ezJJ"orlar, 

- Şu halde? .. 
- Şu halde yapıiacnk ıı gayet ba· 

.ı>~t. BUnlardsn en iri ve uzun boylu·ıu 
reisleridir. Onu ancak siz ö1dürebi -
11..,.iniz. Diğerlerini celU\tlara. göstere. 
cegim ... Onlar vazifelerini yapmakta 
gec:ikm.iyecekler. 

- Haydutların rei.<i. ben 'm hlsseme 
ml dilttü? 

- Evet .. Çünkıl oteld•ld od•smdan 
drşarya çıkınlyonn1J1. llakyaj yapa· 
tak bu otele derhal bir 4ıı;l s>fatlyle 
girmelfsiniz! 

Nister H1sao ta.la b • ••Y •Gyle • 
metli. 

Son ve kat'! dlrektilini •erm;,tı. 

Bundan eonra yapilacak it bana 
aitti. c 

- BasüstÜJıe, ll!istcr Hi .. ol dedlm. 
Madeoıld Mekiikalı gansterlerin reisi 
(Ditrvt..-ct.h) otelindeki oclasmdan dı

şarı.ya çı.knııyormuş. O h<Alde tensJp et
tiğin.iz şekilde o otele işçi girmeie 
~•lı,.ıcağını. hkot, bu ;,ı otele lşçl 
olarak ginncden de y;ıpablllrscm .. , 

- Bu ıiz 1n zckfınıza Oıra.k:ılm~ bir 
iştir, Her halde ıllğer oö:dü yarllla 
kadar öbür c.lüny~) ı .JOylıyacaklar. 

Cel1tıtlarımıza !Azını gelen emirleri 

'\erditn. Şimdı. mesele b\., haydutların 
1-Nsi üzerinde toplanıyı:ır. Çünkü bu 

adam Nevyoı ka geldigi gUndenberi o
teldeki odasından d ·anya çılunyor· 

mu . Ayni ıamal"da btt ad.ımın oteı.. 

deki odasında neler ycptığlnı. da öğ· 
renn1ek !<iydalı olacaklır. 

l\.lister Hieo çok oturmadı. Kendi ... 
sine; • 

- Ögleden biraz sonra faaliyete 
geçc-ceıi:im. makiyaj yapar(lk otele gi
deceğim akşama veyatıu• yarın beni 
otelde gelip göıi.inilz .• 

Dedim. H;sso odamdan •')'1"1ldı. 
CD<>vanu var) 

Sahlp ve B<ışmuharrlrl Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MA'rBAASl 

Hoşa Gidecek En Makbul Hediyedir 
---

nevlet llemiryol1arı ve Umanları İşletme U. Maresi ilanları 
Muhammen bedeli (23981) lira olan lok>nı çeliği uçları 22/1/942 Perşem

be gtinü saat 15 de Jtapah zarf usu hl ile AnkaMda idare binasında satın aUna
caktır. 

Bu 1ff ıirmelı: istlyenlerin (1796.56) liralık muvakkat teminat ile konu_ 
nun tayin ettiği vesikaları V(' tekJ.i1erl ıo ayni gün Slla 14 e kadnr Komis
::ron Reiısltğine vermeleri 13zımdır. 

Ş<lrtnameler para51z olarak Ant.ara tla 1\falzeme Dail·esindcn, Haydnrpaşa-
da Tescllün1 ve 8evk Şefiiğinden dağıtıl scaktır. (10718) 

1Ja .................. rı. .... m:aı1m1-.m::ıımı .. 
TÜRKİYE CUMHURİYET1 

Ziraat an ası 
Kurul~ Tarihi: 1883 

Sermayeai: 100,000,000 Tilrk Liran 

Şube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele.-i 

P ra Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumblll'lllt v• ihbarsız tıısıırnıf hesaplannda • 
.. 50 lirası bulunanları senede 4 defa çelıilec:ek kura iie "'8iıdald 

plana eöre ikramiye da~ıtılacaktu:, 

4 adet LOOO LiraWı: 
' • 50I • 
' • Z50 • 

40 • ı• . 
100 • "' • 
120 • " • 
1110 • • H • 

f.000 
2.000 
1.GOO 
4.000 
5.000 
1.800 
l.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııaralar .bir Eıe ıç:nde 00 liradan 
0şn~ dü~miyen!ere ikramiye ~ ıY.ı takd'.rde % 2~ fazlasile verile
ctktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylil.l, 1 B!rincikanun, l Mart 
ve 1 Haz ran t.ıırihler· .de çekilecektir. 

Dünkü Kupa Maçlarınl·fa 

i. Spor Topkap~ yı, Vefa Kurtuluşu, 
asımpaşa Taksimi yendi. üley. 

maniye G.gençlerle berabere kaldı 
G.Sarag Ankarada 1 ngilizPro· 
fesgonellerini 4-2 mağlup etti 

Dün Ankarada büyük bir heye.. 
canla ta.k;,p edilen maçlar yapı • 
lırken İstanbukla yaln., Fener 
stadındaki kupa ka.-gılaşnala • 
rına devam edilmiıştir. 

Günün iJk m:ıçı Sül-eyımanıye 

ile Galatagen<_;ler arasında ya • 
pıhnış iki tarafın gayretiaıe rağ. 
men biıincı devresi gok.üz biten 
bu oyun ümidin hi.!afına olare:k 
Süleyınaniyer>in 3 • O yeıııil<me • 
,;ile nihayete ermiştir. 

İkinci karşılaşma Vefa • Ku<r. 
tultl!Ş arasında oynanm;ş Vefa • 
lılar lıakiom oyunlarile mütena • 
s>p bir gol farkı temin eyleme • 
m· lerdir. 

Birinci dwn>Si 2 - O Vefa le • 
hine biten bu maçın ikiıı;ci dev. 
Tesi mütevaı:in geçımiş ve iki ta.. 
raf da birer sayı yaptrktan sonra 
maç 3 • 1 Vefa lehine lıitmiştir. 

Üçüncü oyun . İstanbw\s;por • 
Topkapı ara~mda yapılım~ İstaıı. 
bulsporhılar hakım oyna.clıklan 

bu oyunun birinci devresinden 
4 • O galip qı.ktıktan sonra iıkiıııci 
devre<re i.ki taraf da ü,çer sayıı 

yapmağa muvaffak ohnuışlar ve 
maç da bu suretle 7 • 3 İstanbul. 
sporluların galibiyetile sona er • 
mi.ştir. 

Haftanın son ka-rşılaşmasım 
KasımpWja • Taksim takımları 
yapmışlardır. Bu maç çok ener. 
jik geçmiş ve Kasımpaşalılar l:ıi.. 
ri.ııcl tlevreyi 2 • O bi·tirmişler • 
d'r 

İkinci dewe çok sıkı olinuş ve 
Takısim birbi.ri ardına iki sayı 

yaparak beraberliğe yi.i!kseldlkl. 
ten sonra Kasınıpa.şalılar işi cid. 
diye ahmşlar ve yaptı.klan hü • 
cumlarda ru gol daha yaparak 
maçı 4 • 2 kazanmL~lardır. 

BEYOOLU HALKEVİNİN 
KIR KOŞUSU 

Beyoğlu Halıkevi apor k<ll'l'li·te. 
si tarafından tertp olııınan kır 

koşularının birincisi dün Şişlide 
üç bin ve beş bin metro üızerin. 
cic yapılırnısbr. Üç bin metr.-Jik 
mesaf,- üzerind~ki koşuya yetmiş 

atlet girm'ş ve n<:ticede Rai! 
\Havdarpaı<a) birinci, Adnan i • 
ki.1'· 0

' Siir n ü~iincü olmuştur. 

Ne· ·cd, Ha.}ı<ldrpasa takım it!
barile birinci, Kurtuluş ikinci ol
murtur. Beş bin m'f'\.rcHk kOOiu.· 
ya r..., h"" ııı 4 1~t ~(T""Y':~ VP tıP'ti ... 

cede GaJatasaraydan Rıza Mak. 
ırut birinci, Dündar kinci, Ali ü
çüncü olımuıştur. Tıı.kıım itibarile 
Galata.saray birinci, atletik YıldJz 
fil<inci olmuştur. 

BİSİKLET YARIŞI 
Sa-rıyer Hal•kevi tarafındanı ter. 

t>p edilen 42 kilometrelik bisik.. 
!et mukavemet yar~ dün Kefeli 
ve Mecidiye köyleri arıısırııda ya.. 
pılmı~ ve netice<re Hilalden Ala. 
E'drliıı birinci, Sanytr Halkevin. 
den Soliri ii!mıd, Top.Kapıdan 
Kadri Ü<;ün;;ü olm~tu·r. 

42 kilometrelik mesarl'cııin dün. 
lkü 1.04.4.1 liık dt>rect':;; yP.D.! İs. 
tan bul rekorudur. 

ANKARADA İNGİLlZLJo;RLE 
YAPILAN DÜNKÜ MAÇ 

Ankarada 19 Mayı.s stadınd<t dün 
İngiliz proİe!iyonel tak mı ile Ga
latasaray arasında yapılan maçın 
heyecanı hala devam etmektedir. 
Havanın müthiş so~k. olmasına 

rağmen, stad hıncahınç de•lmuştu, 
At yarışlaııı dolayısile maça saat 
13 de başlanmıştı. 
Maçuı cereyanı şöyle oln; u.5tur: 
Oyuna İngiliz hakemi Mister 

Lorey'in idaresinde lngilizler baş· 
Iam:ıştır. İngilzler ikinci hücum -
larında ve oyunun birinci daki • 
kasında ilk gollerini yapnıı:~lar • 
dır. Fakat Galatasaraylılar da dör
düncü dakikada Mustafanın aya
ğile beraberlik sayıs:nı yaptı. 

Devrenin 26 ncı dakikasmoda 
lngıli"Lle-r hooum!a.rını sııkla§tır

<lılar ve i:kinci golleriJli yaptılar. 
Devre 2 • 1 fngilizlcrin lehine 
bitti. 

İkinci devrenin, 12 nci dakika.. 
smda Mustafadan Gazaniere ge. 
çen bir pası genç sporcu güıel t>ir 
~utla İngiliz kalesine soktu. 13 
üncü dak:kada da Cemiiin bir 
şutu ile üçlinci\ gol yapıldı. 

27 inci da kı.koda Galata.saray. 
Jılar yeniden İngiliz kalesine ın. 
diler ve Gazanier aldığı pası kuv. 
vetli bir utla gole çevirdi. 

Devre bitti, bu su.retle Gala -
lasaraylılar 4 • 2 İngiliz takımı. 
nı mağlup ett,i. 

Şehir tiyatrosu 
İstik!" caddesinde 
Komedi kısmında 

Bu ak~m saat 20.30 da 

SAADET YUVASI 

• 

1 
-- . 

~i -~ · 1 :ı , o r 
Balkan·oeniz . ,, 
Harbini Nasıl Kaybetrı~ 

8 1. ci kanun 1941 .. 
•B.oO Progr4tn ve Mcnılcket ~ıa. 

AJıırı. 

!8.0:J Mü,.Tk .Radyo ~J.D& 01'.k.t'f:. 

trası. 
Ji:J.50 .~.ı.ü.tik: ı-~asıl ııey'eti. 
19.30 M•mle,:,et Saat Ayan ve A,Jans 

l:lijue;·ıurj, 
19.45 Seı·oest 10 Dakika. 
10 . .55 :M:üıik.. K;ınl'Jlk Ş::ı.rkl Vt. Tür

k.UJrr. 
20.15 Radyo Gn•etcsi. 
20.45 Müzik: n· r Halk Türku.iı Ög. 

renlyoruz; Haltıının TUrltllsü: 
Türkü. 

Öı·dek isen göle gel, 
Şahın !sen ele gel; 
Eğer yQrim gcln1ezse 

Yalvar yakar al da gel. 
21.00 Ziraat Takvimi, 
21.10 'll:ilzik: İ•tanbulun Eski Kıın. 

lo ve Kır TürkUlorl. 
21.30 Temsil Kinıgil Artesl. 
at.45 Mü.zlk; Rndyo S oni Orlt.,.._ 

tl"l>S! (Şef: Ferid Alnar) 
22.45 Meınl•ket Saat Ayon ve Ajans 

Rabeı·leri; Zirt.ıat Eshnm -
Tahvilat, Kamhry-o - Nukut 
Borsa.ı (Fiyat). 

22.45 Mılzlk: Dans Müzigı (Pi.) 
22.55/!?3.00 Yarınki Proıtram ve 

Kap:ın1ş. --·- _ ........ _ ... 
Tiyatro tenkidleri 

Müthiş Aile 
(2 in<.:.i. Sahüe<len D\!ı.:aın) 

nıen cemiyet ahltikl'tun y.ısak . ..;aydığı 
sevgiljini yencrr.f'yip kendini zehir -
Uyen hasta ruhlu, hu~ir! vücutlü bir 
anne, herkes taraiLrırlan aldatıltın bir 
genç kız ... BöyJe müthiş bi,· aile var 
mıdır? Yoktur demek kavli mücer -
r(.'tte kalıl·; var<l1ü' diytp böyle bir 
allenin lç yllzünü nı<>ydonn çıkarmak 
da tanssandantalizma ınilritlC'rinin 

m«!enl ce.aretioe bağlırlır. 

Eserin adapiasyonu muvaflktJ • .E.ıia
sen konu ve duygular heın millet· 
lerarası hem de nev'i şahsllla m-ün.
hasır olduğundan Türkle~UrUrtıesi c.;ok 
güç ~ğildl. AncaJt naldli muhnkkak 
ki, anayı TU.rkleştirınck hayli yor
muştur. A. ll. Akdemirin bu yıırgl .. n
luğuna karşılık, temsil adaptn....;yona 
hiç de uygun değild!. Cocteau'nun a
şırılığını, bizdeki körü körüıtc erkek 
evlcit düşkünü olup, oğulla-r.ınm ev -
:enmesine bir türlü rıza göstermiyen 
anaların ancak ölümloerfnden cnra 
gözleri açıldığını söyletmek, c;-ıteuğı.:n 
c:lacağ:ı kızın kötülüğün(l ileri sür • 
dürtmek istiyen bir eda takınarak 
adapte edl!tniş olan cl\füthi.~ ::ıile> 
§tiy1c böyle ananın ogluııa be:'.)leditl 
sevda binz ttıdi1 crlildiğl 1~·1n olacak 
ki, bfzJm ı::ahrıeden r1e1 ana oğuJun 

sevişmeleri, lroklaşıp öpi\ıııooleri, ko
yun koyuı.a yatmaları kııJdırılarak, 

diğeı· k1SJ1111<lrl taın Ptıri.,. i.b'lUb11 ile 
oynandı. 

Ruhu ve vücudil hastalıklı aı1a ro
lUnde Neyire Neyir bir harlkayd11 fa
kat A. H. Akdemlrln Meliha•ı değil, 
Cocteau'nun kahrflrr~anıyclı. ş._1ı.iyc de 
-evlenmeden ihtlyarlamJ.ş Fran.~ız kı

zının şöyle böyle taklidiydi, kot:a ve 
baba rolünde Galip Arcan Şazlyeden 
fark~ızdı. A'daplasyona Betul rolünde 
Cııhlde Sonku, Necdet rol!inde Suovl 
Tedü uymırşlardı. Üst k:ıtı brr nıÜ· 
cellit evi olan ktitüphaneli, muııta -
zam. tenıiz odasına ,.!lı'im Cahide 
Betu1du, Suavi de ~alıne!ınlzde yeni 
esen bu aca.yip ve yabancı hava or· 
tAsında Ncdet kalmasını btldi. bu bel· 
ki de Cocteau'nun kahramanı olrna
sı;m bilemediği içindir. 

* c1\Iüthiş aile~ nin tf'n10::.,1. Moli(>re'-
in Kibarlık budala~r• temsilin· 
tan1 zıddı bir tt:ınsil oldu.. Fransız 

tKibnrlk hudala~ı> tercüme olduğu 
halde komedi Jcı..c;mında ne kadar 1ı1t.:
bolU temsil edildlysc1 mahallil~~tiril· 

miş olan c:Müthlş aile> de sahnemiz
de o kadar ı-~ran.sız knh.lıi faknt buna 
.r-.ığmeıı n1ar~ bir ıuhun canlı tirnsaH 
Neyire Neyir •l\1Gthlş aHc'! ntn unu
tulmaz kahramanı diye anılacak ve 
<l\>lüthlş aile> muvaf!alılyetin büyUk 
hlr ka:mıı:ı bu büyük kadın san'atk:l· 
l"!mıza borçlu kalacaktır. 

Satılık 
_.._ Otomobil 

1940 modeli, beş k 1lo 'hk Dehik..ıı1 
F•·ı:( :yak n1arkı, fit;: .ıv hı..ısustde 
J·;,.;j~anıl:mış bi.r ol-0mobil satılıktır. 
f. ~eklilertn Nurııosma:rrlyede nu
rr:Ol!".i. !54 B:.ıy 'rtCeddln ve,.a Vah· 
<lr~tine- mUraca;ıttarı. 4-

"- .,, f . - ·-
-. ' ' -·-

• Tf!ıKVI . '"' 
·:l:um! 1!~~ PıHım Hler1 ısı~ 

n.n:ı•~ ' 31 ZİI.KADE 

?5 19 
Yıl 941 Ay 12' 'İ'uıitl 

1roAKi1 
!lunl 
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B. Ka~un -7 12 G!lııtt 2 31 

8, .. 12 05 ötı. 7 2~ 
14 28 iıun.ıı !.' 47 
16 40 

•; 
I~ 00 Ak14m 

Pazartesi 4319 r • •. 
1 Ş8 Yı!M 

.5 27 ·~ Hlı. 12 46 . - . .._ 
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' 

Yar.an: R.AH\tt Y.u~;ız 'io. :.!9 
__ .,, ---

Amiralin f!laatler geçtikçe Sl! uneti ye' 
rine geliyordu, hatta neşelenm~şti dl 
nın yaralaıırnasuul~n iban1. vl.. I 
duğu axzolımur. 

6 Ka.ıı un uevvel 329 
Yevmi cuma 

Doıı;:;nm.q Kwoandan Vı>kilı 
Miı'aby 

Os.man Ramız 
· Şifreler yerlt!ti rw çeki lirken, 
Çanakkaleden gelen ve tabyalar. 
.la mevkü müstahk<'m kumandan
lığından gönderilen tcbıik hey
etkri Amiralin huzunma çıkmış.. 
!ar, tebriklerini aı·ıcd iyor !ardı .. 

A:ınıral Ramizın saatlt.'r geç. 
tikç-e siiılrune!ıi ycrJJle gali'.}'ord<u. 

Bir mü<tdet Rauf kaptana atıp 
tutu1kan sonia 'vitce neş't:'5ini tki.. 

sap eden Ram ;z Bey zafer neşve. 
~i;ılc sabahkı olanları hoş gör. 

mü~, hatta Barbırı= sl!varisi 
R~zi Beyin, ~.nıi.r verdiogi halde 
efıadın yorgunJı:ğunu ve açlığı. 

nı bahane ederek takibe çıkımayı. 
şını b;Ie unutmuştu .. 

U.';)! ii;ill biT fır.sat Oı<.IJ.l bu: jıÜ..:l"' 

n,v, A.miraıiıı i~1Tet vcrn1c:s·1.e 

i01eydan brrakm~daıl, lcrf.i.11.>suc. et, 

tigj d.~nıan getnioinj11 vn'7 .,c .. 

tim görüırec kenılı ~alı,;l tr eblıi>
sii ile başannıya k~11ııya m<"' 
bur ve bunu yapımya muıktedıl• 
clir. flirl:\'f'tıalC'vn hüııcu:m f'f11:L"' 

. . l 
ınrsiıııdc veya i<tİCt1mda \a;ıllıl 

gö.:>tcı'Jl1l.~ın<le 111tl:kul bir scJJeP 
olınıadığına ve Rauf Beyin ::öııı

nü budaktan s<ıkmrmyan, ,..,, 
b.ıı· denizci olduğuna görı..·, R.ı.'~ıı 
Beyın bilhassa hn n.ukta ii-ıcı:ı<" 
de durnı:a-sı ve.,. 

- Fğer filotilla Vf;roıgrın ~ 
.eile lıüc11ı111a gq-se, dÜ§'ll1JD '•• 
modM gemisine bur kaç tv1pidll 

hücumu yap:;a imha veya esar,;ı. 
ten birini tereih etmek :nrecburı. 
yetinde kalacak olan Averof brl' 
zarer yadigarı olara'k Tiillk vııl'· 
riyasetinin şamnı yükselteceoJc ıfit 
gan~t haline girec kfr 

Demesi pek yeı~nde otnıu n 
bir ~öz tarzıd·r .. 

Filotilla hücuma geçtı!" ~ 
sonra niçin düşmııon gemıs ••Ç 

yüz metre mesafl!ye yak· 

o 
y 
k 

Haliıuk;, Rauf Beyin hücwn 
;;tmeyışi bir hata ise Remzi Be. 
yin takiptt!n ;rntinP. edıisi Jd8Jlll 

müstelzim ve a.>kerri'kle bilhassa 
harp nalinde bulunan bir kuvve. 
tin kumandanlıgrnea teHfi ~ 
kan.>ız bir ha·reketN. 

Çün•kü: 

Rauf füyi ıı ku•man<iasm.da:ki 
mii,tak>bc! fi'otilla, komodor ge. 
mi6İnd€n v ııilc-n "htl<..-ıml:. ~re. 
tiıı görmffirt·~ olabı'ir... Çünıkü 

fi.lot:llada haı·p eden Lırhh fır
kanın iskele bor<lasınıdan hemen 
be§ yüz mel re uzakta, sahille do. 
nal'ma arasında ve ateş altında 
bulunduğu ııçin hem keıı<lini 
müfaa hem de harp vaziydini 
tetki·k ile meşguldür. Bu vaziyet 
J<a~ısında i>lk işaretlerin görül. 
ımemesi tabii kaıbul edilebilir. 

lıal<le torpidolarını aıınam ' 4 

Boğaza dönrnü•ıiir?. H•·rh 
bu harek-et bo,;unn cleijildi f.· 
{!:er filoWla .komodonınun 1' ' ~· 
ma niyeti olma•a veva bu h • 
keti., zamanı geldiğ:m 'k ·' 

iıüooma kalkmaz, Jaha b 1·' 
di. Hücuma b;ı,;la.cl"ktan so ' 

t 

y 
1 
d 
f 

-~· .. h€defe üç yüz nıetTcy-e k....,ı , .. 
kuldugu halde torpidoların• 
ınaımak ya cinnet tezahfrrÜ Y; 
but vatan ihaneti addolunab· 

1 
'kı bunlardam ne birinci j}ıtilı13 
ne de ikıinciısi Rauf Beye iB!lat 

1
" 

lunamaz. 
Saniyen müstakıbel fil<ıt.ilıla ken V••rl (Devem1 

t: - 1 '.. • :ı~ ~:'.: . : 

İLE SABAH, ÔGLE VE 
Her yemt!kten sonra gü nde üç defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

lf gr# 

Detlet Denizyolları iıletmı Umum Müdürlüjü l!a~~ 
8 ı. ıaclkAaaadan 141. laclll411aaakadat 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iaimleri, ka11'1t 
ıün ve aaatleri Te kalkacakları nhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattın .. -
Mudanya hıttm• -
Bandırma hatt•na 

Karıbiıa hattına -
İınroz hattıoa -
Ayvalık huttına -
İzmir Blrind Silr'at 

l.mir li<inci Sür'at 

t"' 
Pazartesi 17 de (Gilu\:y1ou), pert>ef1

1 

17 de (Ege) Galata rıhhmmd•H· 

Cumurlesi 18 de (Au:ıi..ırta) Sırtı.t. 
rıhtı• ı1ndan. ı 

No1·: (İş'nrı ahire 1<.vıta 6 b-.ıft ... ciaır·f 
posta yapılacaktır Ve bıı pc J 

boluya kadar gidecekti.- ) 
Perv ır,lıe 8 de 'İİlgc.ı 
nhtımından. 

(İş a(ı ahire k:ıda~· hatta aıı. 
yapılacaktır.) 

Pazarte~i, Salı 9 . .00 aeo 
Perşenı be Cuma 16 00 ci ., 
Cumartesi 14.00 . e Trak) 11~ 
de (hlaf ukaz) Ga.nta rı~t Tlfi-'1 ,., 

. g oO 
Paı.artesı1 Car~ınbo. ve C ~nu.ı · . 
(Tı"llk). Galata nlılmıLo.?a.· M L 
Çarşamba 20.00 de (Bur,a) ve 1,, 
martui 20.00 de (Saadet) T0 P 
r.thtınıından. .~ 

1'l'r 
Salı ve Cuma 19.00 da (Seyırarl 
hane rıhtımından. 

'forh•'" 
Pazar 9.00 da (Bartın). 

rıhtınnnôan. 
ıJJll"' Cnrşanıba 12.00 de (1\-Iersin) _c rıtıt · 

lesi ILOO de (Bursa). SirkeCI 
mmdan. 

rıt1tı· 
Pazar 16.00 da (İzmir). Galata 
mından. 

a~ı·ıı> 
Per.t;enıbe 13.00 d (K;_ıdeş). 

rıhtımından. 

NOT ı 
~~· 

Vapur ıeterlerl haltlwıcla . her türlü maltlmat aşalJda telefon 
maralan ,-azılı Acentelerimizden öğrenilebilir. V

111
vfl" 

Galata Baş Acenteliği Galata rıbtuıu, Lımonlor 4ııı<: 

Galata Şube 
.• 
• 

Sirkeci Şube • 

Müdürlüğü binası altında. 
• • .. }tt fi 

Galata rıh\ıını, Mıntaka Linı•n 4oı S, 
liji binası altında. 

Slrk•c~ Yolcu Salonu. 
ı ıf"O ' 
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