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AKDENİZ 1 
hareketinde 
Almanyayı 
geciktiren 

MEMUR 
Maaşları 
Zam layihası yann 
Meclise veriliyor sebepler 

w 

Sovyct ccpheeindc Al • 
ınan müdafaaıının te • 
merküz edememi• ol • 
ma11 Almanyayı muhak
kak ki orla ve hah Ak
denizde iıtediği hare • 
ketleri yapmaktan me • 
0 .etmektcdir. lngilizlc • 
rın bu vuiyetten utifa
deyi tacil etmeleri har
bin müstakbel aeyrini 
deiittirebilir •• 

Son tadillere 
göre projenin 
esasları nedi? 

Ankara dan bildiTildigine gö
re hav"'t pahalılı~ı kar'l"ında 

' JJICJUUr ınaa:ı..la.tuıa yapıJ.at:aJc 1 

7. •lara ait çah~uıal.ır bitmi ·. 
tir. Uaz.ırLına:a kanun Jayiha
ı yarml<i pazarı.. ; l!iinö Mtt. 

Ji;ı<> verileı:ekfu. 
•Devamı 8 dncil SabiiedeJ 

y uan: ETEM iZZET BENiCE 1 LtBYADA 

lngilizler Mih
vercilere 

yetişemiyor! 

S Ankaracian 
dat ovyel Cf:Jllıl'ıoinde Alnıan ruü-

aasını.ı heniiz lanı kararı ile 
~::uırkliz edl'm '>n~ııi ve Rus taar. 

lanru.n devıtmı muhakkak ki 
AluıanJarı Orta ve Batı Alal.ennd: kta:avvur ettikleri harek~tten 
a ı <>Yıııakla birinci anıil olmalr. 
1 Jır D<>ğ d R 
Al • " a us 1 arna.Ianrun 

man~a)ı m l t • 
ctıif· .. gu e mesı devam 
ol 1 ~•uddel\e de bunun iıö) le 

uıı ıtıtnıekte •Ür~ceği muhak
kaktır. Alnlalıy-., 0 Akd . d rla ve Batı 
· · cn ıı " İs~iğini yapabilm<!si 
ıçııı. fn nııisait devre K' 
ıı.i N' .uıunusıı.. 
. . - ıı;an o11u devre., idi. Bunun 
ıçı11 de dRlıa 1942 ye • >d 
Alnıaıı ordu g,nne •n 

SIOlıun Sov}<:t taar 
n11,larını durdurmaoı müdal d. 
rahnta kavıı•ma ıl '. aa a 
ha . . .' · 1• ugu Cephesini 

rek.-ts 'lı"o ·~vked b.l . b ,_ ~ .... ""' e ı mesı a.. 
vu "'DWcll riru , 
vaziyetin . ~e t bulunmalı: 
il lb . e '<>kabı lın ı lizundı. 

" uk.i h"l· 
' 11 " bu inıl<iın h ıl ola-

nı n>ı tır Al 
lıJW • nıan lın\·n kuvvetleri 
, a lıenı 11 butü ~ rlıkL: rt ile 

""' de b k l n cc u a adar ·ovyet 

1 •:112 ddlgıılarııu kırmak yo. 
v: ~ 111t, ııldiirk!r. Va-ıİş<t bu 
h )1 · ~lnlaoiaydı AlmanlarJn 
a::~ald, .\kdeni~ hakkındaki ta
lllnı;•la~.' "".Y"rlu: Cc' liHtarık'ı 
JU a. ' . 1 •ltı>lı Afrika ve Garbi 

• ... nya •ahi in k · na . .,ın88 P o ıa , fnııiliz do-
•nı Akd -... .• ve Ak~ . . 0n • ..,en çıkarmak 

• n•zı l\Jih,·er d .. h 1. SOkmak . enızı 3 IOC 

de tuıu Ye ıhlkb lıardaıı itibaren 
. <r C:iltik •• 

Rusya ·ı ıçı doğuda 

Londra, 11 (A.A.) - Libyada 
G~enl Roınmel lııt'alan o kadar 
sür'atle ric'at ediyorlar ki, İngi. 
liz öncüleri, Alman ardcı ikıt'ala. 
rına bile y~\iış(;Jllemektedirle-. 
Donanma, Alına-n mevzilerinin 
bonıbardıınıınına yardım ~ 
tEdir. 

Manifatu
ra itt.a ıatı 
Yarım milvonlnk kre

di bitti. "ltalyadan 
yeni partiler geliyor 

llarlçlm ma.n.l!ırtıı r a nU kin fi rıı-
ciqe !<adar a.;ılan yarun mllyon ~ 1 

ra 1D.z4ı kredit.f rimilen kulla. 
m~m • • BUıG"linlerdc Cenup ır.em
lekctlerly'e, İtalyadan ku!Uyd.l mik-
'\arJ.ı manıtatura gel('{'fğj ilij;ı ı:Wl .. 
nıi:tlr 

Pariste geni 
bir suikast 

ı e ava dt 
Allhtlnıanya bıınıı ·up ~·ıın etmk -~ G b • f" 

lllftl L 1 m ı~ın e C e 1 r PO 19 
1 v..pan)a lı"r d 
ıyarak d . , aıı.a)ı a zor. o-ıdu""ru""ldu"" lı Ye ğıııe al· . ' . 
ııvveılerin· ~« .. , ltalyan 

lı·•-ı·k b·· ' de kııllanacaktı F'ıl Pa.ıı'8 11 (A.A.) - Stefani: "" a o>I • b' . • 
Vaf(ak ol•b' l· •.r hnrekette uıu. İ';'!Sal kuvvetlı<r. tarafın-dan r.,U. 

M ! lf ftll)d • 1 l --"J.~J•.· b • dı?. lo'rau a bıı . .,_o aına,. mıy- sa< ere ..,.,; ,,.,..., .r garc,Jm önüıı .. 
bul ed ..... ,, .. , llıe:;ai i ka- de bekllryoo bir poli& memuru, 

ec•k nııldi" B y 1 
•;vrı. nıevıul d ·• unllli' ayrı dün gece, üç ıc rovelv~>ı· ·kuırtjunu 
ya bıı tasııv:~, •r. Fa~at, Alman. ik öWU.rulmüııtur . Sil'at ata,n üç 
VWtiyeti ınü u·ı unıı e~er şarktaki klş i, iıarnnlııktan iıııt'İ.fadıc eda'efı: 
ba ·ma herh:ı~ 01 8Ydı tatbik •ıı- 'ka...mıştır. 
~-kli, o halde e koyn1ak istiye. 1-------------
ruılorının de ııarkfoki Ru taar- KJ. ACA 
••~=. Vanıuıın İngı'li .. '-• ..-~ ve Yakın . . ı .a..-
luğu i•ln b'Jh ark lnıpa ralur 

r ' assa f d • 
·~.ve l'rıtblu d • ay .•lı olduıpı. 
t>fııJer 1 b' 1l1U<adeleyi Jn. 
~ " •ne kol 1 aJıuı etı"~k hat 1 Y ;tırdoğuu 

Eter alıllratea JOk· 
11111 olsa dalat 

Bıı.t> DılıiıUI aı·kadqla k\ll\UO\Jf"O<
"uk d 

- Bazan !ırv.ıla.ı·ın önüne-. b.aean fU 
V\.l lıu yerli nınllar s:tıtan pazarların 6-

Malaya'dıt Japcın - lngiıcz muhatt.bekriııe ı.ahııe olıın 
a~iyl ve mevki kri gösteri? harita 

EDLIGI MALEZYADA 

Alman ar çok l Japon hava 
uzaktan ihti
yat kuvvetle
ri getiriyor 

Bir çok nıeskôn yer
ler geri alındı 

Moskova, ll (A.A.) - Sovyet 
ge<:e t~b liği. 

ıo İkinclkanım ı;'Ut>Ü kıt'afarı.. 
mız cephenin birçok lresimlerin
de ih>ri harclıete devam etmi~l<r 
ve bhçoik mcslt\in mahalleri al. 
mışlardır. 9 İkiııcikAnunJa 42 d'iiş
man tııyyar<·si tıııhırip ettik. 6 Sov-

IDevamı 3 üncU Sablıle<ie} 

r- Sovyetler 
• 

Alman Umumi 
Karargahına 
2 O O kilometre 

yaklaştılar ! 
Vişl, 11 (A.A.) - V~i rad

y0>unun bugün billrnssa öy
lediğiue göre, Sovyet kıt'a. 

ları taarruzlarına o kadar şid
detle de~anı ediı·orlar ki, şim. 
di Alman umıımi lı.ıırargahı
na yı1tM. . ın<ılcnsk 'e 200 ki
Woııt'tr~ -feye gehnişler. 
dir! .• 

meydanlarına 
ağır hücumlar 
yapıldı! 

Bu sabah neşrolunan 
lngiliz harp tebliği 
Londra, 11 (A.A.) - Rangon'da 

İngiliz hava kuvvM.:eri teb.l ğv: 
Dün ıık>şıım İngi'l>li ta!)IYarel.ı • 

ri Japoıı hava mcyclanları'1<! hii.. 
cum etm~ yt-rcle üç Japon bom. 

(Devamı 3 ıı.ncü sahltede> 

Singapurdaki 
I ngiliz kuman· 
danı diyor ki: 
"Vaziyet günden 

güne lehimize 
dönmektedir 

" Londra, 11 (A.A.) -- General 
Vavel'in emirforinv göre Singa
puru müdafaa eden General Po
vel, Singaplll'Ufl tam bir mu.va!. 
fakiyetle mü<la<faa edHeceğini be
yan etmitj ve demiştir üi: 

•Vaziyet, diğeı- harp bölg•'1crın
de olduğu grbi burada da güııd<"n 
güne mültefikk!r ll>hme dönmf.·"· 
teodl.I' .• 

" 
1 Ekmek Karnelerinin Evlere tevzi olunmasına 
ı--- - -

her semtte bu sabahtan itibaren başlanıldı 

u tela göste er 

ara 
ke 

e 
a a 

esi 

e 

e 
r 

la a; e 
ida e 
il ece 1 il 

---· - -===~. 
Karne usulünün tatbi i 
değildir. Karne r e fırı 
tablakirlardan da ek 

e h men ge ilecek · 
, bakkal, b yi ve 

ece ek alına 
Fatihte ihtiyar bir kadının evinde 20 kilo küflenmiş, bayat ekn1 k 
bulundu. Şehremininde bir adam da 40 kilo bayat ekn1t. "'i ktze:.rt· 
mak Üzere fırına verirken tutuldu. Fazla el ınek almak ve bu şehi -

de hareketlerde bulunınak en agır cezayı müstelzim bir suçtur 
Ei<ınleğin 'lııarııe u:: u ~I· · aatlil • 

mao1na, lıentlz 'ElPtlY ii' ınü(klet 
oLııraıkla beraber, h112.1ırııklnrın ·• 
mali ·.çi:n bu saıbııh saat ~z bıı
çukt9n ltibftren karnekriıı t.>Vl r< 

da.ğıtıimaıııma her 'l'n'ltte başlan. 
;rruışt:ır. 

Dagıtına mcıktcpll kızla,r, 
bekf:iler, eoı·k('ki;.r v< IYIC'murlar 
tamından yaıpılınaktadıı·. BunJ,.~ 
sabııhleyi,11 HaJlkt-vlı"l'ı .de! w Par. 
t! :mcııll<«lerindtı top] •. ıtrak ma-

Ekmek fiati 
on üç kuruş~ 

indiriliyor 
.ilall ::ı.kı;.;ıı tı tıbe ı z<ırll~ • 

rrni almıışla·r l"Yzurta •.·ıi<mışl&r. 

dır. Teviıza' h•rd<oç gun devam 

Esnaf Cemiyetleri Kongreleri 

AYIN YiRMİSİNDE BAŞLIYOR 

uhtaç esnafa e ai
leleri e yardım için 
10,000 ı·ra ayr 1 ı 

Mevcut 32 cemiyetin • 
genı 

bütçeleri güz yirmi bin lira I 
Esn; l-erl ;retlcrır. n k 

umumi lll!'l ı planlı aona ~ı 
-Y>n 20 Sl<Dı:i<;ı tıibarl"n basla • 
caJı: >12 şuıbat nltıa')'f'tin~ kadar 
:.Junal cdlle«.kt ı Ctmıiıyetler 
pe~y'<lerpey , ·l rn ~ günle<r1ni \es • 
brt edert'k a,la,kadu mM<;ıma bil. 
dil'mekted'rl't!r. 

Dı!ğcr laıraftaııı ı,ruf oornıyıt-t • 
iernıın k.onJi·reJcre v;,mıck il?\!H' 
h=rl<ıdıkla ı y~m hüt~tıleri Mm. 
taka 'riıca~et Mıhhlr!ügüııce ı.,..ı. 

kik cdilnwkte ve peyıclE!l'.pey tas. 
dik olt;-narak C<'lllİ} 'IJett tebliğ 
edilrnekte<t;r, 

Yeni y.1 · n ~~u.t 3'.l em-.eıl. 
cemıyet: •bütçelerinin }'<!kÜnu 120 
bın l ı·a utrnaktadır. Bu mik • 
darın 40 bin lirası eım:ıi yardırıı 
ı~ıerin~ ta:hsJt ed'lrutkle, 15 b!ın 

raası ıhtlyat tamıiısat olaT clıJe 
huloodurulınwl<ta ırrllt.ebak:isi de 
bfuo masıaflarma nynlmakt.ı • 
dır. 

Yardım nı•e <ıyrılan 40 bın 
liranın 30 b'11 lirası esnaf has~. 
ıı.ı:: lıbya...!arııııa ve 10 bin lirası 
da mııht,ı.: v ziyette bu.1unan er;. 

na.fa ve allelcrıııt• yardım Jç!n 
t<ıbsıs ve t.efrık edilmııı buJıın • 
mai<tadı:r. 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

.. -deceılı.tır. H :b.. k.ııru;c !.... en 
Jtarnes:z bJ n ac" tı'l". :. 
vdc' de ya;ı..I •,ım ~ g'b it 
kı·in tevz n b.ı o..n • ..:.ık.a 
raber ek..melder•n k n le 1 
i ılmGBın.a lıenı w. ı 1€1:C k 
~ilidir. Dabtı bu hu,w;tn K·ı<)! d, • 
ııasyoo hey.r ın'G'll krura.r 1; 
cak Heyet \'L.: J<' 6 vk 
caı<, biltlh~, ltC l c..ı. fyt1l.ar, . 
trlet va.sıt·:.._ l.ı itn, tc.J, li·• 

(Devoıı: (1 CÜ S!IJ> C) 

bir 
Üskü<lar P&ri°si ek~ 

rnek işinde 
halkı tenvire geç· 

Halkııınızın füıuli h'r telıs , • 
tı;reı'i'k bfr'koc günd"nberl fır ·-
jnra +-ehacimı ,.tın :\ ~'~ .4 , 

.şayJal:aırın \."e .ı.üı-,uı~ '4.! .. 1 +. 

!&rıaı ~mll okluijuno gören ı. 

CDev-.nıı 3 Uncu S:ı.'ılte • • 
-----<>· --

Yeni Et narhı b 
sabah başladı 
Eı narhı başlanH~tır. Yenı tıa:. 

!er hakkınd.ı btı sabıı:h kasaplnrs 
tebJ: •at yı.pılmı \ır. Karam.ı'1 eti 
bugliıı<len itihart'n caııl ı 39 J...uı % 
toptan 67,5 kuru~ P' r~·kend<> 77 '3, 
dağlıç ve kıvırcık cal'lı 41, tupt.ın 
?2,5, P'?rakendc 82,5 kurıış:ı ba ıJ. 
maktadır. 

--

h~a, Almanı • 
1 01~"'" • faa. 

rağm•• bıı &nn ııeci4oneıerine 
ııüı va•~ tıtsıvvudarıad~ he 

-..1: ·ın...ı;&.ıe.-· . ~ • 
ıleli•kır d.ı Yok d •. 1~1 gösteren 
Yapılan hnva ,_ ı:1ıldır. Maltaya 

niine b~k1yonım da keadi keDdime !-------------------- Büyük münevver Konsolitçi Asaf 
Nizamettin 'azjf 

k "'"nan ıı., ıııe tedlr. Vi<i F ~aıu et. 
Yapalan taıvlk ,;::.•sası .lı'«>rinde 
lllaktadır 1· tal g~çtı~ art.. 
.. 1 · Yavey · " ınııı tıth id 'lnatUstaııdıı 
bildir'! atıuın devaoa etti"' 

:Tlı~"~'!ıc~ı~ı:~m:.==~ _H_A,_R_P ___ V_A_Z_l.-Y-E_T_I_--.,, 
beffhud~ tcl.ıişın hoşa &Hm~en ıllıün- ~, === 
zarai.arınJ ynra.tıyorı.ız.. ı-

Dlyerek, devaın etti: 
- E er hakiket.oı> heriıangi bir 

nta<Jd.enın yokluwmu bile ~e't bu 
1 mektrdir t gı 

re ve AmeriJı · ı>•&~a. İngitıe.. 
ıl'"'nıaı,ı a aleyhı..., ta.h:ıik 

dır. Ancitlı; lıiyte lıV 
:~i:."'~0ı;.ı;:ed.:;~~~~~ -: Şark cephesi.n e asıl müdafaa 
ve . Milli sm ltş:ı olm<melc le h<ri:e-

.;,, bırlncö vazıfe•lıfu m e v z .. , e r •. o· n u·· n d e 10...aa. 
- - ' 

3 \lıtcQ SAititedeı :.iahut haksız değll<lır 
A. !jl':ıtiB --- -- --

.--Y~e-n~i ~te~f~n~.-k;;-a;ın~;;ız;-ı;o~k;u~~;u;;;n;;u;z~ 

Seni Unutmadım 
:Yazan: REŞAT FEYZi 

-~~~akan birine! k~ıa huli.uı ile bera 

MUTL;:~· ed~~~·"~;;ı.:ı~iniz. 
"' 

ciddi muharebeler başladı 
(YAZAN: t. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERl) 
1) w..ıc Şarl<!a: 

iıı.x>n kuv-lot~ Malnytıda Siı>ga. 1 

puıa: doic,l:u ılerh)·ın·ln!'. KııvvctJi h~vJ. 

h'ınayetJnden n1ahnnn olun hnfiı: trı- 1 
ailiı2 k.:!'alaırı yanJ~rd,ın ve ı;:crl<lrn 1 
kı.,.ıtrln~mak iı;in cenuba riog.-u vya
lama. m00;;1rt:bclctı ·cı k çekiU,.or-1 
lılr j~J)Onl;ır 8'?J&\nto · cit>\•letinjn n;er
,;r.ezi ol~o Ku 1a - LMnpur'u ışgal et
mişlercid:r. Artık in .11iı.ıt.'r n Sarkta 
Pahang ~hrl l"enubuntf• 'e G;lrpte 
Xlıinc Oölgfsl.n<k ıuılit. lerr.tt. ....t ıne '.c .. 
• 

,.,.._iJ~H kafn1an1 '1.ır İngiliz1er1n .--.. - - lo b la 
<lMıu C<'DUJ>lo t'ort Dlek>an - Srm. I l!l ftgOD uQ 18 8 
Hilan - K'"ıl;ı - Puknny 'ıattına çe· ' bombardıman edildi 
kilm('lt .. ~ ve btını.tl..ı yeni bir muko- f 

v~ıılA..•t gô.r;terınelt.: ... ınuh~c-ıneldir. Bu 

1 
h..-.tta Ca tu~!.1flntnaı1ı'.l- ... lohur hudu
dıa>'1 çekil ·ye me<"bur kalacakia<dır. 

AJ;:ıl"lyadn Singapur Uentı. yol _nu J 

ke tı )ye çalı an Jfll)\)f"\n. l";ım ldr B!r~ I 
ınn,,·o.:ı.d:ı <;in yn··ıi n .)"•!• ı '·:tüz 

kes.em em lf'4'rd J&J>4JU1 r 8m.g 11ur•' 1 
ıne\' ~mı 3 Uncu Sa.h't°t'Oe) ı 

Rangon 11 (A.A.) - Bu sabah 
Rangon'da havıı ıe .. lkes> · rell 
Vt'rilm~t r. /\'ı unı, aat 16 da 
Rang<m'un ., maııoo<>ki a~·.ı rney. 

.ı11 J3·p tr•vaıre!cı•iın r. ;ru .. 
u. lt:{ı ... ı ~·w. Faka-L ı ll\ • 
ri:a)'·lp u.: '1 ... -.ar o}m.an1}6Ştll'e • 

A2U arkndii§rııu Kto160lilol At.at 
halrl.alanm14. Burıu bir arka.dal}ınıt-
zın dün ııeşreııığl ~'"' bir haber. 
den öğrenm.if Mııillz. A.aafa, onu 
bUlün ,,,..,~etleri ııe 11uııaı ett\P• 
mlz ı-onte~, matbeasını idare et .. 
tirmek zeka ve kadlrşlnaslıjıııı gös
"'"'11<; olan bir arJ<ad•Gllntı, SiıJeu. 
bu ""' bab<-ri, lltl Qç tııin evvel, 
Ankara caddesi ııaklııJu~ bi!Jlı-
m<>k d,J;katiııi göMerm~U. 

«orısolilr;ı .\Bat baataı.. b•şlıids 
ıwtırları rd"ikimiı.i.n ucşreMiji ıüıı, 
bu haberi almaları Ut.um aelerıler, 
yani ouun me:t.Le.kdıışları vaeyetJ 
taın.ıonôyle ôğı1!nmij; bulunuyor]..,. 
de Acaoa, o '"""'!<> bu hiıdleenin, 
yalnız basın ail\~si t.oru!ın.dan bilin
mesi lfaam aelen bir husu:;iyeti.nl 
bi'r eikaı:ı un11Htı.iye m8(:la;i şeX.lJ
rıe sokı:m,)·a nt...Jcn lliıun:ıı gördü? 

Bunô;" As:ıf'o' koıı ı YükJ-.ek bir 
hr.ssasi;ve-t &O&ternı<..-k arı.usunun 
lıiılııim olnu>e bulund~ı:tmu iddia 
et•ılt'k mılmluıntfu... Fak ı Aaııl'ın, 
blJlun bir hayal uzunluğıuıc. her
~eydıeıo ıı.uln lulın14 o~<luğu 5ohs1 
ve 11-.ea!eki h&y&t}'elinC:, J~yık ol.lu
gu d k in gc PTHE-rrc:n;s uulun· 

duguou da d~rhtıl k~ ~ dctı,·e 
tı ııa. 

Refikifl.ı,ıin ct-JJ')(."k\ı ru- ~ 
deon.oolitç~,, b<l'kınuu-~ ha tl. tbr 
va1JJarı ile hat.rlatrn .va .,: lığı 
Asaf, Türk gı.1..•~ecJ ... f. :.n.r. bir <lt."'1>
reslnde en Mklm rom oyn ı 1'l • 
lan rı. b~Uk ınilnev' dır. 

Son yıllarılll, i<lare müduı llıi fıı 
Y•Plıiı 88'A!tedc lh. 1 e<til.ni:; bir 
halde didinir dürunt( 11 dah.i. h!ç b.,. 
m"'lekd'fJIUll küı;uk veya b •yu 
maddt veya manevi t....ç b~ ~ nu
vaUakiyetıinl h~JeUe Karııla. . 
ve lıer yen! ı..tldodı0 h. 
heycc&lı ile bayramJJ.mak 
göstt"rrnj~tir. 

.A.saı, ilm)tsb: i:ur h:- ~nlı ı t ·uı! 

g~terec..·ek brr Jtlşf.a cıeğildir. Bt
bek değildir nmına, k ı:;neırı d c!e 
ğildlr 

Onun her.şeyJ onot> i '\ ne-
sinin 61tlmü.nr:tcn son a. bulu 1 c\I .. 1 

gislıı, b lbüllerı!le "~ kan; .. J:ırı .. 
na ba e\mlili. Ne oldu b-, b~lbul· 
ıe.ı· ve k.:maryAlar? BUınem .•. c ~w 
d si: c !< bi1c k i bir ı 
giı•krcı'"e<llgln bUy bir ncı .• 

('J~ ·arnı 3 Unc .ı Sahıf .. d~J 



2 -SON T E LG RAP- 11 !nıdll:AM1IMıta. 

HALK FiLOZOFU 

ZAM NE KADAR? 

DC\·let lıa ·at pırhahlığı kar. 
tı:su..ıa oıemnrların, diğer bir 
tabirle mn~yyf'D "e u gelıirli 
~11t:n1d8'olunn g~"m "a«iycti 
L.Lw·in.ı,; tedkiLlcr yapmakta. 
drr. Umıamiyd!e, ha) atın yiizde 
>ü• tıisb.:ti.nde pcılıaiaı:ıdığın' 
söylememe:..tr ne lo)da ur? 
&lıılem.ki, hi4'9elur me,Wııwla. 
ılır. 

Geçim zorluğuna en zi>·ade 
ıınanu J.ala>lar, fiiplıesiz, as 
maqh küçiik munurl"nls-. 
Düşünulen tedbir, bu gibilcri.u 
nıaıqıııa )'ilıde muavyeıı bir 
n~ ette zam yapn•aklır. 

nu zaD\ ne nıjkt;ır o1abilir:'. 

REŞAT FEYZi 

;rece& ~ede art.ımflır. Bin&. 
en&leylt imkıiııM.r üzerinde ko. 
auşruak daio:wa faydalı olur. 

Halrikat t• ki, devlet en ge.. 
ni~ hü~nüıniycti il<ı bu meseleyi 
t...i.ıı.ik etmeldeclir. Her uman. 

dan {ula reıılist olmak lazım 
geltli.;i anlaşılan lıir deviTde 
J' aş:J-ııruz. Bl&e10, ıiınıüdm, 
zanı etrafında tahminler yap.. 
mal; büyük rakamlar zikret. 
meı.., hey eaınlı nşiyata yesjfl, 
vec:nıek doğnı ılı:· ildir. 

Kat'i karnrların arile ioe ka. 
dar devlet naekannın:ıılDAD a. 
u.bıı şı:b mUı killiUeriıııl 
kl'ııdi haline bırakınaJ,;. en doğ. 
ru h:ırckct taırııdır. 

~ıml!i mubak.kl!k U imklln.. 
Ja~n azaıni h~ddindcn istiCade 
edi!N10ktir. Bunu kabul ederek 
J,ei;;Jcmcl<, yerinde bir oJ.ı:un.. 
Iuktur. 

= 

Ne nrlkt r oloıafoiır, di) e 
bi.r sual sormak ha) alo kapıl. 
mak, demektir. Çünkü, dünya.. 
ıan {e\kaladc vu•yeti ılolayısi. 
le, dn le tl.n umumi 1112srafları, 
eski yılforla ıa,·as kabul etml.. 

e-=====-=~-==============I 

• 
APATtTI, 1A.'i 

IUR,'\LARI 

Apartımaın ıtpltrinin kira be-
dellerini arttırmak an116U is'af 

edilmedi. BW a kalorilerli a.. 
parlıınaıılarda kiraların actıırıl

m:w arzu u yerinde m'dit'.?. Çün
kü, yapılan müteaddit ~Udiyet\tre 
gt;re, kalorlfe.rkr g1uik~c o ka.. 

Ür n yahlıyor ", kirKılar, ay
nca. birer soba kurmak mecburi
) etin.le kalı)orlar. 

KOL01''YA ----
l'"İ TLJ:RI 

• 
TA BUL 

Köylerinde 
Vilayetçe köylülere 
Patates tohumu dağı
tılarak zer'iyat sür'at-

le çoğaltılacak 
Vfilıvel ziraat odası dün top • 

lanmı.Ştır • .!3t.t toplantıda eık:mi 
te vilk tadı.'llııabr.:iıı.n patates ah. 
,,=1<; köyLilere tohwnlı.rk da • 
~Mm .. ">1 ..,i ';•üşiilmüştüT. 

Yi'layetlmiz .i~ B~ 'Ve 
Caıa·•a 1rn•n1&:-tila ve k1scnen 
Kertai larai'ar:n patates ·or. 
il_\ atı ileriye dJ~ru gı•mckted.z. 
E';:.Jıncı;i kolaıy, ma~1sıC;i bert' • 

\"c ayni kuVY'('ll b' r g:da 
matldesı -01an p.ıtates !st~nbul 
ım.t'!ıHıruf" i'yi yetişıır.<ıkl~d'r. E-

gtt i.şaf devam ed-.;!'9e hiç ol • 

rtık ez ıer 
aldı, Jlr dil 

Geçcnler<>e, iki adud•fl& ber.uer, 
Sirkeci civarııı.cia bir lukaotada aQam 
7.......U 7i;rec:eı.W<. Yendle bera -
ber, yabı.rt, ye.mı..·.<._en önce, biıu- ktir
çü.k 11.i'C de rakı ~-;mek a'rztı.swta .ka
ptldıJt. 

~t:let' aeldl, - iQnra da mt-"lelcr .• 
O~un:iuğu1tıüö( lokanta, bız.zat ga.rso -
nu.n kiaia.s.ına gW:e. bu-inci sını.t bir 
lok.ant• irc...s .• B:r ~ rak..i.ya, avuç do
lusu para al·yor. til:ze asıl söylcmelt 
.i.>~!im ııokwı. raOU!lere dairdir, 

Mez.e1er, Allah sai i,nandtrsın. hep
si artık m<-alerdl. Artık meze beli& 
ol.ut·. KJ<.;iA:Uk, mıau.ol.C~ talıltis::•ar 

~de, uı::ı.a.nı utantJı.rO)Cak ~~t!, bi.
dımlık da oeğıl, -ra\ık lubıfüıdeo 
azıcık Şt"y1cı .. Hele. bir turıu taba.,;1 
v~· k! sorınayuı Uç tane kuçücuk. 
b tıcr \ı"e 13;ıana y1:1.pr~r1run u~ları .. 

Bu gib;. lokanta ve IL.~ylıanelecde, 

serY :mıer çoit. d to.ıı ~f. Yern<:k ·•e meze 
m.ikt.arları g;.LL .• ı;e daha azalıyor. lle-
18 blır l..liçUk t~ak .lo;ınde, bed<i de ü
çer santimetre murablıauw. geçm.ıyen 

Uç parça lekfuda vardı kt, mutlak ve 
nı ı.kak art:k ı~y:erdı. 

Arkadoflardm bırl yanamadı. gar
sona. 

- Aı bu lel<Arda arLıJdacsıı. dedr .. 
Al da b:bana vı..:r, o yelin. 
Gar~on gu Uyordu. P .. r.Jn çü.r. il .• 

Yu \unımadı~ına :~lüyo«iu. ll>lliukl. 
{izUlm J1wmgclir1 zanncdecdc5:nt..?. 

llclk~ malzeme Llalleri p:ı.!ıalıdır 

a-mm-J. birit;.c~ smıUık \'as!ını almış 
olan müct1~eler, unutmamahdta:" ki, 
:fiat:er'..ı.ı.1 de ona eöre &rttınn :ardır. 
Blrı;ok tntieSBC::-..eltr, biri:n<"i sınrf' ol .. 
malı: istiyor. Bunun hil<ınct ve sebebi. 
efuelte k, yW<sok Ilat atıyebUmek -
tlr. Yüksdı: tiat lınca d•, maarafı o
na göre :r•prnak, hem uiz.aınt. hem 
vkdaal bir borç olm<ız mı?. 
AuI>,ııau ıu it~ bu glbi müa;.;e • 

dele. dt.hı itlm:ıt caiz değildir. Ve 
bu ııl.bt .r~ler. d3lor.1 bir kontrol al
tında 'bulwıJ .. r.:u!Jnak lo1;zundır. llilsnü 
n-iy<1le ÇA~ ıyan ınfi• elere ver~ 
leti.:k ıı.trr para cezaları, d! ·eT mümıa,. 
trU mli"1-e!f'le.ro eııeyce }bret demL 
olat9k. belki de b•ı g'bl •uit1lyet esen l 
h:t4ı.er tekerrür etmişecektlr 

Masra!J>tz. kola; ea prıra Jca7.anmcık 1 
l..e•·es \'f' sr\·d.:ısı b~ı." nevl hllt:k!\rl•k 
d.e0 • ı ı.le nedlr? . 

R. SA.BiT 
Kolonya foıtlerlnln arlltrıl:ıa. 

iı doi,<ru dcğilıni~! İr.hisar 1~
sia:ın, daha harpten ev,·el çıkar. 
dıi;ı kolonya fiatlerb:iıı çok faıla 

olduğu, o 7.anutnS. münaka • bile 
edi!n •. tL 

.ma.-.sa, ista.rbulcıı bir lm;ırn IJG
latt"tı htlyaıcı ycr1i olarııık lem!n 
edı! ~ektir. 

.MEZRUAT VAZiYETi 
İYİDİR 

ıHavagazi fiatlarine 
zam yok! 

D ınek, id c, matı gönnilJ, 

tedbirini daha ev~! almış. şimdi, 

fiat ~Wuelı.mire lih""" 1-almıyor, 

demek .• 

ARANA."i 

AMt:Uı: 

Geçc..Icrde, &ledi;re, 90kakla.. 

nn kormı teıuidmuık içia iki lira 

gündcliı.le an~le ~. bulama. 
m'itı. Ösl10lik, bu amekye çay, 

kalı ve ele ikraıu edili)'ot"du. Bi. 
zim arl.ad&ljlard- biri, ba.ııa '!ÖY• 
le dedi: 

- Fakat, bö)' l bi.r aruu.,taıı 

hiçbiriıııls balHırclar tıfmaddı; ki .• 

TEFRiKA 

llAKKJNDı\ 

Arkııdaıpnus R~at Fe)&İ.tWI 

Son TelgTafta yeo! baflıyaa aefis 

romanı etrafında, geç.nlerde bil' 

mcdi.He fikir ve mütalealar 1ıc. 
yan ediliyord1L Birisi dedi ki: 

- Y•lnız tmarru( zamanında 

olduğum~ içiö oLıcak, lefrWı. 
1arJ azar - .._,yorlıır. 

AHMET RAUF 

Son kar ve d,ondan Çatalca 
ve hal.'alisiıı.dekL lllC'l-1'>aba z:ırar 
ıgdn.td ~, ;::n1aı;ı~trLı;tı.r. Mahsul 
vazıyeti 1yidır. 

kara ve limba 
şişesi dağıtıllyor 
Teniler ceın·::eti azalanna 

ımc'.r;t ma.luı-ra levzı etmeğe b* 
larr.ı~tıor. 

Bakk.ıt!a.r C(rniyeti de yalmıda. 
bııJgu.r ve lltrbe ~ ·şesi l.e-\'zi ey. 
li•:,-ecoktlr. 

lsıtıımıyan vagonlar 
~~ı oku,TUCtıl.arua.n. melttu.p'V a!ı· 

yonw.. Avrup.;.ı; hatl~düt. treniel'den. 
b ı- kısım vagonhtr•n ka'oriJ.erk-rı. ya.n ... 
ır:~. Ü telık. ı ı';ı ohnrya.n v:1gon -
lac da vor. İkmciklnıın •1• kış ayı -
du·. Haval~rın bu soğ 1 .k zamanında 

vagonlaruı ut rife-ri yanrı\az.ı~ baij
k• ...,,_ ,.ak>lmu,,.. da zaten lüzum 
)'"Oktur. 

Küıı;ük iı· buıuk.lult ve ihmal 7Q
zt1nden bir klıiUU vaconlar •tttJ.amt • 
yor:<a. bunların de-bal öıılenme.1 J.ıl -
7.Wl'"titr, Dcmlı-yolt.n ittetmesie.in d.lk
ltat nıu.•ırını t<k•rı&. 

BORHA.N CEV.A.1' 

( t:debi Roman: 'l --------. 

1 Seni Unutmadım 
L REŞAT FEYZi 

ÜÜnL.ü kı~ıDJ'l bil:iıalt 1 

cKedtk~,- Çucıik 1-•irı"""n-e Ka..- ı 
rwnu• balosunun 'erildigı ıtPlaj 

&aı.ıtınoı&U.. bu CfıCC ~U!l b.r 
~·c ıçluded.i.r. ı.or..ir-.nL-ı en 
m~ur 11 san"a.t.k.l. erlndan "'lia 1 
P;rkerin dah.:ı ~ b!r sü:rprıı '" 
olar.ılı: sfyWiğ! ·' prkı umu l 
nı..~'ey-1 a:~t1rm1,, ge~ art:S~tn _;1.1>

z !...ti ve tuvnh;·~ k.ldm IÖiZle .... 
rınde ;,;I t;ı!l<a" b.ıtl§lu dvı•r -
m.IJltUr. 

Bit m~sil<l 1 ka.rı..>ı Ne\..Z.,nJe bu. 
battis~ kuçuk: b:r kıoı-k.tııı:ıçllk ınü.
nakat&stna g'riş~n NurJ, Yılın~ 
b-ı lall~a ballamak k-in Ne -
vine ve ,..rund ki Leyla,.a b•rec 
- lltra edl7or. Ley !oi; çok 
~it'l>den bqı ~il s<iTli -
fel."f'k ka.ıul ema l.teRt!pU'. Nu
ri Yılmaz, daha ke;ril lıOle olrn..-
4ıtı Jıdd,uiJe out>othıtua ...... -
-.:,ai.Aı ~oı. sonr-'-; Ne .. ·in.lıı 

b:rkaç ~kşam '' e-lkı bfr laplijnt-
tıd:I fazl~ aartı lfJ olduğunu ha .. 
ıırta ırnk o iİ\.~-" ~tıntl:ırın
d.ar balı •V•lr \e ie:I IStD[n O C&.. 
·ıt.· bt. k bır vaı.y<''te huh..x~du.KJ.

ır.n SÖY .LiJ"Q4: 

• 
~.L.u.k ık' ı:. ..Ja·~"e-- li.eıı C 7- I 
e, ay k1ar1u hlı'b tıııe do~cak. dü

,ec:ak:t:n. berekaL Vf"rstn, avu.ka t SQ- l 
v.ıı ~ı ı7i idar'1! edi)r<.Kdu. 

Ne-·ln gögus ceçm:li 
- O çocuCa ~arşı ftf'- k•daı .ayup 

oldv K!Oar ı:oeulc S.ı"vi, ı>e~il rnl 
Nurl > .. 

- Te.bil. •• Hem ('oic. k.i>:ıı·, e-n çok 
kQ'"n'ltth bir g:eoçUr. Ye.eıh~Jı:ı bü
tun ctaval•r•ıı oua veririm. H. ep$:o.İn ı 
hakin.Un ıeliT, 9\'Vel Allah. 

Mıiıik bqlam,.ııı. Gwı~ b<r tango 1 
çahr>ıılu. çını...- birtt llı:iter,. m311t

ların araaaııda.n. 1.i."l.w..rek. d...,a k:4ll-
1t$ct"*· 

Nt!'f~ ... i·Jet·ır 1*" yt.lıdu.ıu tı.l .. 

llırva;:azi itaılerine zam >'.QPI • 

laeafı ;;ayi ı dv~nı crcğ&lir. Fi.. 
allC'r her üç :r;·da b' t" kere top • 
Janan ta.r!fc ık • · yoıM ta.-a.fın. 
da.n t-cı:ikik w tesbit oluımıı~k • 
ta<iır. 

Rcs.ni avukallar 
B•'edi'y<'. . .,.Je .a!.r De;-let n:Ü

E · !er n.dc çalı~an reıınıi mü. 
~avir avukatların bir yıl dı.llıa 
Jıariçtl." hıısuısi iş .alJıiıilecJkle • 

r'ne m!.i:;a,,de ol:ındu;:tı <lün VL. 
!ayete tt>bl~ oltınrn~tur. -----

Oı:ta ekt.ep mf".ı:~nu, k:..ıi=:-c .. !2, f.J.k:r 
rm.M:taç bir gencim. Hı\ tı.tıınt ldame 
ettl:reJ!Ln('l;: ~ı:tn c ... kaı1;1a k~: b:r (!c ... 
rrUP hlthar:gi bfT ı' arıyorwn. Muh· 
tereın i~ ~ahipl~r':-lfn Tophanede nı ... 
kime\· t k~rş~Dlla A.J:ı~ A.dbcy keıhve
i.iııde K~.J"slı D. Y:lmnıyc ya?'Al'alarttU 
lıı..ıt.ın.i;yet: \"C ~j1uv~·ücenaplirı.n.t sıj:L ... 
naralc. ydl~::ırırı.n. 

Mauar rıa:ııiye:te bulunan bir 
genç İf arıyor 

LUe 10 uncu .t.ınıtı.ndayun. Ma!t va. 
ı.qetimin çok bo~uk o!ması dol&y.ısU• 
Ug:eden sonra:aı1 •L. bir ücıelle her .. 
har..&'.i bh yrde ç&llfCnıtk Uısl;yorum. 

TaLp ola.nları.n S. A. l wnuzı.aa 
hanci bir ;rerde ('llll<malı: i.ll;rorum. 

d:.ktan .iOm a. k:rJC:.ı .-aruı dön erıf'k: 
- Bu.rad.a. otelde nıt ~alı.Yor" .. 
Il<'dl.. 
Kl)Cllli11 bu esn:::.Ja, ö:tilınd.e-n le\'t'tl 

tür kadının sırtın:.ı gi>1.1Pr:nı dik~r.~ • 
u Birde-o· 

- l(lltl, G.~ye tordu. 
r;ev1.n ;ılitktt.soz lılr ~t)\'UTI\U:j1<•: 
- Suw.vı • Şey • .,, .. ·uk.t1.t ::J-..H4\·i bey.r 

fendi.. 

Nuri. Yıl:ııaı: 

- H;ı, evet d~l. bur.ıda pti.J o1e-
1U.ie- k:.aiıyor. Biı y ~ı.;! u:ut.t:rJ..tlCğe 

g ... •.-!.ştı. G cnlcrı:tr, iıir' •• ~ g'.deceğln-
der1 bahse<i yordu. Fa.' :oi eın, 

sonra r.e oldu. Dl.lll ~ aın f;:ıltta 

ı--astlaıchm. B'..r nıüadet doi\.4. k•ıa.ca - ' 
'"'l.!l: söy:edi. Ot!ı . .ı, una İy 11~l1yor. ı 
Katasuıw b;,,ıtüu Y->~ıt~iJ1Ju.J..ıııu ah,yot
m . }J· tı ... bu ge-cP, b. 1,.ıya da gcle
cei}ni soy!embtı a-ınma ..• 

Elr<o u a bi)."t ndL. 
_ Gvrünürlerde ycM. :Faık..ı.t, bel .. 

k'l dıe b\.lradadırlar K»lnbalıga b3k .. 
Jıan& ... Beli, SUad:ye p~Jınodıt hıı:..·br 

lba!oda, bu bı.aba ~ı ,orn.edin1. 

Nw·i Yılrr.;.ı.; J •. vla.ya döndU~ 
- \";,r.lnlzl heı>UZ o:ti-~m<>d,n'ıı: 

k:llçuk bayln... Y.f'rak tLney .n daha 
-ıoıı <legils'nlr.. Biılı.8'; b.ı'<fak d3lıa 

~aa ıçeb~i ız. 
Ley~ . boynun1,;. bUkh.~ 

Günün Meselesi: IŞEFKAT 
def erleri Çay tevzia ı için 

yeni karar ar Fakir çocuklara yardım 
edenler için her mektep. 
de bir defter açılarak 
isimleri yazılacak, bunla. 
nn resimleri de ~f N.• 

BlrleŞtk Amerlka'nın 
llazırhQı 

Bütün vilayetlerin tevziatı şeh
rimizde ki B:rlikçe yapılacak 

!onlarına asılacak ,_ ___ _ 
~rimrz ilk mclt~ler:nde!d 

fa.kir çocuklara yardın ıiı,;in me«.
tcpleır •h:maye heyetleri• ne pa.. 
ra, eşya, elbise ve gıda maddeıli 
veren ve vcrerelı: baımioyetli va • 
tandıa.~ların 1 s'ımltxidi 'yraZmıak 
üzere Jıer roe'\rtepte bir csefk.at 
defteı1. açılıma.sı kararl~tırrl • 
JT ... tır. Bu vatıı.rıdaş'larıon res:ırn
leııi de rn€ikkplcriu •şernf sa • 
!on1ar11 na tıal'!k olunacalktır. 

Ya.zan: Ahmet Şükrü ESMER 
Japooıya, Birleşik Amed.<a vo 

İfl1d.ltereye ~· giriştiği baıskın 
~'lafaket'ile l"1arru•'a geçeli 'bir ay. 
.ı-J<t gün olmuştur. Bu bir ay iki 
gün rç .roe J llll<lnltt ıbü yoUk mu
veffakiyetler elde ettiler. Pearl 
Harbour 'baskınında. Amerika dQ. 

nanınasmın uğradığı k-.ayıq>lar a. 
ğıır oknabdıT. İ.ııgilizlerin elle • 
ırfrıden Hor>g-Kcrıg'u a-klı.!ar. Maı
"'1,layı ~l 'l!tttier. Gu.aıın ve 
Wııı.1.,:e edala·rı islılalarıırıa u;;radı. 
SingaplJJ"'u tdld't ed''Y'!rlar. Vt 
be!kt burayı d.a .~ga.1 edakr. A. 
caba İııgiJlere ve Amudoa J~ • 
non•ıa >1-e hı.t:rbe tuluştuld.ıırı t~k. 

Yerli çay isf it:f aiih çcğaltdacak 
An~rikanın harbe girmesinden son

n Irak yoluyla Hlnd.i.st:ından m.l cei.

bl oldukça reü.,kül bir .. -a.ztyet alınlti
tar ... 4t.n1erika - Filipinler - Hlnd..iB
tan ı..ra~t.ılda çall.iiln Anıezikun va

P rl rı lı"'ika haUua tall31ıı edllınlf

tir. Bw vu:fyet en z;yadtı çu\·al ve çay 
l'Jı.ala mı miıt~lr ('tmektedir. Halen 
meınleket dahilinde 6 - 8 aylık lhti
.Y<:.Ca kif<ıyet edecek k:'!dar çay varciu". 

Oud.an sonra ilhalftt 7apLlan1ad1tı 

takdirde Jstıılıl:lk 1nünha:Sıran yerli 
çay..a- a d3J'an~Jktır. 

Bunu nazarı itiha.ı-c alanTicaret Vt!:
lcAletl ça;r l.eVJ:ialını da kahvede oldu
iu gibi bir takım e .. ııatıo baglsmayı 
litı:umlu eörmü,H.ı.r. 

Bllnd&n sonra. bütün memlekete 
çay te1.·.zlai1nl Ç;.-ry ve K:ıhve Birliği: 
y<J.pacaktır. B·ınun tçın bütün vil!lyet
lerden aylı« çay lsllhUkl hakkında m,._ 

lfım6.l ls:tenınlştir_ 'f't!"'~i!l eldeki •lleV· 

cude ve her vilayel!n ıstihlılkine göre 
ımuntaza:n br h.ıd dahilinde tevzi etli. 
loc-ek d:~er tarafbn duh'ldckl ç<q 
7.erfyatına daıha z:yn.dc ~heınının.;7et 

verilerek. coğaltrlac~klır. 

Açıkta kalan 
MEMU LAR 

=====================! Verilecek tazrninatlar 

, ·' 
dirrle bu kayıplara u:ğnyıır<''\k • 
1arııu bilıni(rorlar mıydı? Bılı • 
yorlırr,;a, r,edeoıı J ıtpo.nya ile h"r\)f 
,göze aldılar? 

10 vurguncu satıcı muhtelif aydan aya ödenecek 
Bu .ualin cm,abı B.rkş.k A • 

merlka Reiı>i RllZ\'elt !ar3,f•~dan 
t-Vvellc glıın oroylcnen nutukta • 
dır. Ruzvelt, bu suale dQo/\rucian 
doğtuya cevap Ycnneınıı1<le 'be· 
...!>er, lıa.rp ha.zır,ıklıırı hak.kın • 
deki uzun ve etrallı izmhat. Bir • 
le~iı.1< Amerit:anın Japonya He 
lhanbi kııbuI ederken, neye gü • 
vendi'ğini anlat.ınır.ktad;r. Reis 
Ruız;velt, bu nulkunıda, Birk-şi:k 
AıneT.ı]onnın bu ve p,elew'k sem: 
iç.inde ıııs bl.n tayyare, 120 Mn 
tarA<, 55 bin tayyare 'l:~ı koyma 
topu \·e on sek?. milyon ~ ticao 
ret gerr.'t;i yııp.ı.cal(ııı · bi lıdmnis • 
fü. Amerikamn öte.!<i ıJarrd~c? 
harp hazırhıklan da ayni öküde 
vlaeak -Oi'm<-kbr. V aıımgton:lan 
gekn b!r lıııiıer, on ıll''lycn Amc• 
r>kaıı asker nin •al'm \"C terb1y-c> 
~inden b~lısc~mclkt d'r. 

cezalara mahkôm edildi· 
Bal!d•yı koruma vergısi k•mmu 2 

İ1-anc·kdt1un 1942 tarilthıden it.ibaren 
}"\l.rUırlükten ka!dınln.ı,tı. Verginin 

Aslıye ikinci Ceo: Atahk.emesinde 
dün on ın ... "1ıLekır muhtel:t ceza.laca 
ça<pıi.n:ı.;tır. 

Sultanlıam.rımında kömW-cü Me!>. 
,.,,.,t, Aks:ı.royda lı:ömfil'c:ll Hüo<>;rin ve 
k&r•t l\lakb•;lo 25 er lira para cezaST
ne:. ve dilkkt..nları.nın yeı:1i::)(·r gün ka .. 
patdmasına, Kocamustaf:ışap:ıj&da ka ... 
mürcü. AhıneC. Doj;u ve Sultanhama
ırunda kömürcU Ka~wn ve HP an 75 
« t:ra para ceLaSına ve dükkA.nlar.._ 
nın 21 gün kapatılmn!:ına, nıamul ba· 
kırt ylik!elt tlottle a&l<ln Be.Yazıtla ba-

kt...'"'Cı Bcdrl t:yguncrlıı eti N~ l.Jy.. k~!dır.lrr.:ı.sı dolayısyle 'buğdrıyı koru .. 
gunerie tezgahtar Rerat-1 Ba.h:ınn 55 ma t. 1:.i!lııt. :ıda çalış· :ı baş kontro· 
er lira para ccus1 ödeuıeslne \'e dük.- lör-, koııtrot n~unı, bugdayı korwna 
k:Anwuın 7 gü.n ka.p:ıtılmasına, faızla fi.- ı.nemuru \·e bekı;ileri bu U..rihten son.. 

ra aıçıktu. kalmışlardır. Bunlardan buğ ... 
atle kurşun. kalemi sa.tan Galata Ti.il.. dayı ko,...l ırıa ı~kil;fttndn liÇ seneden 
nel karşısında tü.ttincü. Takohinıin 2!1 fazla ç:ıtı;mıa e>l"'"nlara 3 &ylı.k, blr se· 
Ura para ccz:.st ödenıeslnc ve dtil;,ki- neden üç -&enC"ye kadar ol&nlaıra iki 

d.etnelli1W! kıu·a.r \"6rlıınl t r. yecek aylık. olarak vcrUecek..tıı·. B11 

nuım 7 gWı k.Dpa11nıü.sna, fazla fia"tltt l aylık. bh seneden ıız c;-nl:ı rı:' olnnla .. 
sabı.m satan }{eybt?liadada: bakkal n bir ~·ylık ücretleri ver.i.lerek !\ta~ 
Ya.ninln dükkttnının yed~ gün kı:pa ... r ye Vekiihgl ile 1,lg•;ert kes.ile(."('ktiır. 
tılma.sına ve yir:nl l~ı·a ~ra OM·~sı Ö· ı Yaln12 bu t~hı:ıl'c..r birden vE'rilmL. 

---------------- mıJrlardnn b~: ... a dı.ıicc ve m~esseı.c-
Maaril Müdürlüğündeki 

tanv;ma toplantuı 
Yeni Maar f M- ür:i B. Mullısin 

}.d.I dwo orta mektep \"C 1$.e mü. 
dü.r:~rile f>;r tar.ışına toplanta 
yaıpm>.:tır. 

Hükümetçe el konan madde· 
leri .alılıyanlar haklwı.da 

bir emir 
Hüklımel t~rnfındaı:ı el konuirn,ış, 

madde!erl ı;t.klıyanlar haldcında ?.!illi 
Korunrrıa K. nunund;.kl ao:ı. t.Adil.ita. 
göre- aı.k1 lak.lb<;;t \·e !• ;,ıl ara'llınna· 
lan ya['ılr""akt dtr. Di.i Arık.:ırada.n 

\•ili,et.e \CrOen b'.r er.Jrle bu lıu!Uli
t<t e~aflı harclc:et olt\t\n".aa1 tebii;I: o .. 
lwn1uş~ur. -----
Halta tatili ruhıaliyelerine 

kaç kuruşlulı pul 
yapıştırılacak? 

H:ıfta Kanunu dışıada bıuıkı :ıuı 
müe.pese•ere Belediyelerce \'etilen 
rtıi~tn.alneleı-den 1 Haıiı-<ın 1940 ta· 
rlh1rtd{'!1 ~ince 15 ktu uşlu1c. scml'a Jse 
33 lcwıJ~;hıJc d&nıga pul·ı yapıştıTl1ma... 

~ı. b·:n:-:ı. lJJ'mıyanlardan ~a ıtltnma::ıı 

ı.t•liy~ \'eklll:ğlnce iJcllilcre b>ldlrll.. 
ırı,.tlr. 

GÜNÜN 
Anslktope Is! 

BiRMANYA 
t-10,00C nw. u o:~n Ö\J.aııdala,ı ,eh· 

ri yv.karı C1'rın:ıny1nıli idare n~erkC· 
zi..d.!r. Ahall:sl Müs!Jı11a'l.1 Y:.budl Eıt 
Ç!nL;l nlen. ı:r,üreki~eııtlr. ı\c:ı:ağı Bir .. 
m:ıf"yaoın mülı ,_.n •ehri oian !':50,f)OO 
nüfıu;lu lt&.ngon \s~ nlühim \Jh ticaret 
n.erkez.idı.r. Hindı$ta!ı İrnparatöcluğıı ... 

nun bır vil;;,yeti olan Illm.anyanııL 
idore ~rkoııl ııe lıu ıehlrde<lir. B'r
m.an:,-arun 13,000,000 nu!· u vardır. 

~'\.hallııin ond4. dok•ızu Butla dlnin.e iti. 
kat edıer. Neml-el.o.cıtn b.ışlıca. ır.&h&u .. 
1~ pidı>e;'tir. Zen~'n pt·trot ?'"uyula.rı 
vardır. }findJNnda ~rfo1unan pelro .. 
hın b~uıezı. hep,uıı. Binr:.aDc)'it tC:1u!a. 
eder. 

_ A't, çok t""''rlcür eaeriıu, beye
ftndI.. Fa~at bit.cıı!"L, cidden um.o .. 
l)wr....., 'ı"ü:hut da1 sıY.ln az cv,·el yap ... 
lıgı.ru:z t..:.~lie göre-, k,e)'"tr oldu.nı .. 

Nevi:ı bir k•hk•ıha aHı, .kocasuı.a 

hitaben: 
- Kızea1;1.1.ı.n üze-rJne d~me, Nuri, 

dedi.. l('ıyor ışLc .• Zll\ atlının canı sı ~ 

k !ıyo., galllıa .. ş.mri''.·e 1< d.r aneak 

lk clef dem etti .. 
Leyıasa dör.<lil: 

- Leyla, ar-.r.en X•I • t >h ettı m1 
çok d&". et ne, ke!ldint yorrra, d·ye .•• 

_ T:...bii Tab~i. llattct. bu g-cc:P, 
ben n~ ~i:., baloya h~ gelf·me;r.e't teh
lik.e.{j büe vkrdı. Eğer, di.Uı, s~ı; ge.,p 
tcı..:tl>r~· gOt .. reo:eginizi ·öy:erneseydt -

niz, bir <l b~::baın i)ç giln cvvti An -
kiırayıs ritmem·, nt:sayd1 .. 

Nu.t·i Y·1.n1az 1t.11e C'lti: 
- Kaca'lıak d-P.""'lek, küçilk bayan... 
Ne\~ın kaşlar.:.nı çU.tıt\: 

- Ne mWı.ısc:Ocl canın1 ... Bcııhçe bi.-
tl;llc ko.ı~uyuz Fleıaber elbette ı.:r 

baloya g:debiJiriz 
Nurt YılJna. gilldU: 
- Ko~u hatJXı deıU mi~. 

1\tasM~ b· K :uda, uzJn bo,-lu, s~ 
yah, kı\'&rcık saçları itina. JJ.c taran 
ın~ s:n(Jk~nli hir lt.'ll( cel~·rı \'erdi: 

<De'r"ilıııı Var) 

l l 
lerde \'otzlte-ye t..?yln edilm bulu .. 

hô.kim/iği re~!eri \·eril iyeeektir. Beyoğ a 4 üncü 6alh hukuk =n~an~~·,a~ra~v~•z~'~•e~y~e~t·~<!Y~lnd~en~so~n~"'~k~t~frc-
İı!tarlbul İcra ha'< mn B. Cel.iıl 

Beyo~lıu 4 üncü su:11 h ıı kuk ha
lk.\m'liğlne t:ıyin olumn~tur Ka. 
za.nın gen~r-;;t ,.e ehc:mırııi!}·etrne 
göre nhkfüm şııl::iye :Şlerit'.de 
c;ahşacaJotır. 

Ç!ı!t dcj'!€ rU b r :ıdliy<ci olan 
ve kra hiik;ml'ğillidek! m<>ıa:Sile 
de temeı-yİİil ebmi'j bırluoon B. 
Ccllli lebıık -Ocr ,.e yeni vali'. 
fesinde de muyaffaikly<>t diler'2. 

Mürııra zamana uiirıyan 
tahvil kuponları 

Yüz<le 7 ge.l.rll S:vas. Erzur\jl!ll 
13tikra?:ı birınci tertip ta'.wifle. 
nnıa:ı 12 numara!: kuıpoııı•4tn dün 
a:'kşa1n-da:n itllia~·en müruru ~a .. 
m:ma uğramrştır. 

Hukuk Fakültesinde der• 
beyannameleri dağıtıldı 
H1>kı:k Fallrülle.>iııde okulu'! -

.ınakla o!an derslerden. s~ime 
tahi c.ıla-nların b~yannameleri tı. 
.ebe!-erc tc\"7.! O:..nmUıŞlur. Ay so. 
uuna kada,- bunla.rı d.ol<lnruıp 
id.atey·e- .gerı vermıy-enlerin ilTl -

t'ha·n:ı gir«akleıi dcru. idare ı.
tlhap cOC'C k!Lr. 

KCÇOK BADE LEB 

ViLAYET '"' BELEDiYE: 
+ ""Vi!!,yet Seferberlik ~lüdül"lut:,;,ü. 

ıneı:"l-Url:ut resmi, husu.ı;i muC31>e:elerl 
ve <ıpa:tıınanları gez.crtk. pn~!J'. koruma. 
tertibatının t.aman'Cn alınıp alın,. 

madığrr~ı kontrot cdccek.lenl:r. 

MAARiF ve ONIVERSiTE: --* İslunbul Kıı: L!~etıl ldüdilr:O SaO.. 
ri Oruç, Cunıhuı·iy&t Krz. Lliıtesi Mü
dürlCğU.ne, K12 Lbc~ı !.lüdüclQ.ğüne 

de Cumhuriyet KIL Lise.! ~Udliri1 

Cafer tayin eJi!ııniŞfü. 

TiCARET ııe SANAYi: 
* Sın>aıt\ ha~ha , keh·n tiçeii gibl 

y~·ı tohurn küsbel~t·'ıle }'i .. t ?.Iür4tk.a.. 
be Koa: yorna1ı.:a na.eh korıacJAkhr. * AlUn fi:ıti yi"~t~e1ınC'klt'UZ'. Di.l.D. 
b?r aHın 2915 ku.ru,,tan atılm ..;tu'. 

MÜTEFERRiK: 
* D~\ let Tlen yolları Uınum I\-I~ 

dUıri.i dcnJı. 'J'u;tb .. ylığuıd<.:t enı.ekll 

.l\..bdi.llhaliın BOOacanln ta7lnl Yı'.!bek 
Tasd;k:tcn çıkmLjtır. * ŞehrlrrUz..Jf." kunıliln Hayırseven.
lre Cemiyet: umumi merı.l;,,ıkl.1.eroe h3.
d:n1 cem!yctk-r at113ıırıa &lmmlıştır. 
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Çıldıran Kadın 

Şu 'naldr Amerika il-e l:twbi ~;).. 
;·c a1an h~ı· d<'vlet. sat'.nvilnin 
\·eı~nı.1i lıu n";.Jıet1e o·lan 1"'i·r mcnı
lel<ctle uızun hir clöğü ii f1ÖZ'I' alı· 
yor dcmı;kt ir. Bu dcifei'-,t<' i'l!k 
<Lu'l>eyi i1><lirmcn\on ön(lmL re.k 
'l kadar biiyük değile> r. Önemli 
oloo ml'Sele. sonu~cu darlb!.·yi in· 
dinnekt!r. Şu h;ılde g<"<;~n ay. A
merlkaıım J &qx>J'~·a ile 1'm1b\ na
sıl k..,ul et\lf(nc c!'(,ğil, J:•.'-O'fl • 
~.anıın Amer:ka ile hamı nasıl 
ğöze alabildi:ğ:.n° ~aı'<. yerin • 
de alur. Atr.erikanm neye ı:üv~n
diğl meydandadı~: Japcnya ta:ra· 
iından giıi'şil-ocek olan U.k taar • 
nrz karsl!S'.nda P:ısi!ilctciki dl.ı • 
rurnunu- 'l<aoYbed('C<)/'"ni Aıın•riıl<a 
pelk ~·! biliyordu. Esr.scn Amc ~ 
rlkwvı valn!z bir Pao;i!lk d<>vlet• 
okr~k "tasavvur elımM mürnioün 
değl'idir. Pu'tlkte!<i durıımuınu 

bu de~ zavııf lut.m:ıısımn bit 
3ebebi dt' ır~V!lta.n~ olan. biiyüA 
harp ~iı:zıgücüdür. Biııikaç )'ÜZ 3'>
kerlle miidafaoa edilen bir Guaıt\ 
adasır>a 'karı;ı yapı!ocak t.aarnız. 

•enoo~ yiiz h:.O tJyyare '\"C altrıııl 
'b'n lınk y~an b'r sanayi tesk'• 
liru ktŞkırtır, harbi senderce d:• 
v.aıın ettir~k b;r ~l'Vveli har•'" 
kete gct'r'r. Böyle hir durumd3 
oları devle-t, menfaat '\"I! alakalf\• 
rmlll toplandıığı her noktada aY• 
1"' derecede kuv\•eUi 'bulun~ 
mtryacmda değDdir. Çürıkü oııtı" 
.zaoyıf nokl:ai>ına ka1'"11 ta;ı.ı rtı5'·' 
geç~ d:C'vLet, onun bütün ku>V • 
• etiıle karşı1~ınayı göze altr•ıı! 
deme.\tir. 

olan oldıu. Tab.i bcra:hcr otuta -
cai{ll. FaJe..~ M u.aııa, yakıw.lLk 

ş'md'.den bil<! bar.a n<Jkaıda.r <>~•r 
ge!.iıJıoor. Hel'I! vırzi~lmiz 'bütün 
hedtese "'"'ıüm old11.kıl-arı sonra. 
Hiı: ohnaz.>.a şimdiye «.adar mı. 
d'-sc~ -değ,lr,ıe bıle (lııoca) keli: • 
ır.oesin~ •x>mııştık. Bundan sonra 
oiisootün s!!l p"1i>-, k.linat'11:. Ar. 
1ık ne lli'>h gılbi ku llar.-ro' lecelk, 
ıı.:aıhuld<ı ıkendiımn:i 1ıı:ımiııe çh . 
raioifecek birer <kıocıııı:nı<ı, ıne dl> 
h.<,'1ıir ş~y"'11 iz var. 

- Anuın d~Gııdügün ı;ıe'Yle<re 
bak. 

- Yoo... Öyle !'Öyleonıe. Dü!;ün, 
i!ıundan ~onra iklını!.ule da:ma fa. 
1ılş;·llk ~:ıhaırr.ı altın'<la ya:;amağaı 

1', ec.'bı>ıuz :\crcye g ,ı-sc!k, r•rc
.:e g"r.· •k herkes b rb!~rr:e b:zi 

gösterı:cc'k. TL-crıibc.-.ıı.l bu ak • 
~.~m ~;r('IC'e.!<-sln ya. Bu anda ha -
yatımı:da yeni bir dcğ:ş.il·l.il<, ye. 
ıiı b.r dc,"ir vaır. Srn hala ,-aıi.. 
:-eti e~.csı gibi gö~ü)·orsun. 

- Ne o!ur? Hepsi de bır değ'ıl 
mi? Ha Ali, ha Yel? 

- Ik .nem bcilci .-.ana .giiı . Fa. 
q.;at, hana bu h,lya~a ta.h.:.nm:ill 
('dt:'m;yt>Ceğ;ım g'IJ'. geliyor. Ko • 
caoh bir •J<a<lının z<!'\&.i için 'b' 'ni 
sev'ltles'i, b:r:le dü.şüp lk!alknr..sı 

ba.;;ka, a1ıcıade b'r 'kııUm görün • 
ı mel<. daımgal;;nmak, zabrtaıca mü.. 

secce 1 oı.n..k yine iba!ka. 
- Neyse, lbunlart sonra dı&,ü • 

rıür, b:rer tane <iaha bwma~a ça. 
~ıt;;Tf",.-7. Rna\-t 'T'' ,..,_.k HAm bıeıı 

Ycı:ııan: ETEM iZZET BENiCE 

ıou ak:<an> her >'aklLkinıiln daha 
oçk ifüf'at v>e rağbet gör;ıe(lğlrri. 
7.l zanncdıyorı.ııın. A.z nu •·eklllm 
odilıfil:? 

- D•h.a fena yL 
- ...... 4 ....... . 

- Neyse g\diy~ mı.ııyuıı? 
- Hyadi g'.deliın, şekerim. 

XII 

T>ngilt.ere de aşağı yukarı avtıl 
iımımdaıdır. lng'ltrn·~ AvrL'\1 

krt'a:unu. llllka~at.'le i~ilı :ı,ı< 
anJıaııımııı:ıılllt yiiılünoon ilti -bo<;~~ 
sene öı>ce, Alınl31!'lya ille hadbı a" 
0<e almıştır. Ha ' u.ki AJ.manyan•• 

Beyoğlurı.tm en paı>lal< ,biır d.arl9 L.ıt'a Ü7.>erioo'l'ikı a, .. ri 'kı.rvv.eı.ı 
Mlonundalar. Çıftler mfeıs ne. e~iCd'"· lııgilta·,.n'''. k~l'a üze '.~ 
feee. J>ür~hvet ve ıı:"""yan ııü'ı:i.i. rimde A}many.a ı 'e ao~'ı.seıbı ~n "' 
:üp dönü~'Orlıa~. Nedi oturduğı.ı mi.imk:Üoıı değ.ki,r. Alımail):;ft:~ 
y.erdc hayte~le lPkll:di, gördüğü her halde ilk ad.moda Avrupa '~ 
manzaradan gdyr)ıueır..nwı bir iuısunu nüfua:u ve 1uiki.m veti ' ' 
~-'d t -· ' .. . k -ıt ,,...., e: ma •• mıasmın onun~ gc.,·me ' 

- Bak Mual.l&, Nfoıile;. !;olay ckğ;!ıfa. Eakat Aln.a'1; '' 
Dedi. başlııJ.ı.gı haı1bi n "11<1(>·' Uend rır. 
- Nerede? iç:n ing:ltercm'n kul'\',,:, }: • 
- Ta, karşı Jocaida. nıalıdu-. Pokony.ıya !<~r;;ı toorı-v 
- Gördüm, yanında k-.ııdmlar <a g<>çerkrn, inı;ıltHeıı>n ku•-V•'• 

va.r. Fakat n<ikad;;r dejt;._.m:.,ı t'ne 1<.ır~ı rnevılaıı okurnıı,tu ,e 
- Eh .. bir~ ıonc<lk İngilte~en:n y.kP'ı .~ ,t 

- A.ıııan. Yüı,:lni.i ~ytı.:ı ı;ör • sulha k'lvuşab<lt'Ceğini \ıili'y~ • 
sün. du. Meğer ki İn,ıit!trf'!l'n r'I:>·'~ 
Umdul<ları gb!i. Her ura!ta, yııya verdiği garantiye .d~l.; ' 

((<'nç. iM':. ar, yaşh :;a\llı:z bütün ımyaca:\ı h&!<kında yat>!ı:ş b· r ·lıe' 
bar ,.e scfah<'branel<>r mli<l:wiım.. saba kapıoi'lı~ olsun. Ve 1939 el'' 
kririn hepsinin a~ınıda, isim • Kı'.iir>d.e Polonyaya k~ı hare ; 
ler: dolaşıyor. Tanıtlıkli!rı yaıı • kete geçi!'llken, böyle Y""hll 111 

larına gellıyor; nes:ibtn rol ayııııam.ış oJ.n'"'61 mi~_,,. 
- Ooo. ma.şalUHı, iU:hk blıra • kündilr. 

man oldunuız.! Alımaırvanın b::iyl.e yanlış t;ıl 
Dlye yarı müstt'Jhzi, yar müte. he iaba bpı~ dolru olta b'.lW-f 

ha'.'l""l'ir 'biT brukı. la 9Ö!!t' >b•slr,OT,. ~c<lba Japoon haklnnda ~ ff 
tanırnıylll'lac ~ gaı-.etıeler~ cı _ ı ,,;;yJeııebı.lır m>? Çünıkü J.aıpo<'.Y~ 
kan res:.mJeriııdcn .\"Üz er ıı! se • )!c.;en ~vın y&i&lnde Pea>:l ııııf 

'°"'•mı Var) U>evımı ı 'lDcQ Sabif;_ı,J 



Telhis eden: A. ŞEKİB 

İran Şahı Mehmet Rız~ P~hicvi 
ıbu- İngiliz gazete mu!ı.ubirı.:e t·e
} an ... tta bulunau:ıı; "'nlar. oylo
mişUr: 

c!ugiliz • Rus - İr 11 rmwhe.:csi 
~'-lkmda i:nua c.tlıl :ccktı'". B ' 111'.1-

Cilı.c.dc İcC>fücreyc ve Ru.,"')·~va hu
susi itr.•)azhır \C bı l as;a b.;t in 
ntünaknlat )olıaru •• n !tontıolu \'e 
harp d"\"Rm tt.~i m ... ddetçc iurıı. · 
liz - Rus .!m':ıl:. ~n n İrsııda b

0

u. 
lunn"\Ci~ı mü e..tlnı vuı::cekt>·. 
lran. Rus \"C İ· '~ ordulaTm n 
hi ı ... ;c"ırı: k .. •h•l d nekt .Ur.-

GEN~RAL SiKuqsKt İYf 
U.\Ul'LEH.LE A \'DET ET'Ii 

C'I'\. neral S"ko."Skl tayyare ile 
M..ıskıo\·adan Lo11Jraya clönnıüş. 

-lranın müttefiklere vere
ceği imtiyazlar - Gene
ral Sikor ki iyi ümitlerle 
a vdct etti - Finlandiya 
ve Mace.ristan sulh yap .. 
mıyor - Arnerikadan J. 
ran ve Irak yolile Türki· 
yeye e ya nakli - Al • 
rnanya üç sınıfı daha &İ· 
lıih altına çağırdı - Şark 
cephesinde vaziyet -
Libya cephesinde vazi • 
yet - Uznkşark harekatı. -

tJtıınvc.ti.cr <iun Mılıvcr 1-~V'\.'et -
:~ue muJuırı )C-\"CJ ııuti.liJnıak ~n1-
ıhll.nuıı bula.m:ımış1ard.ıır. 

UZAKŞARK HAREKATI 
Jap•ınlara göre, Jopon siU!hJı 

~uvv~tlw~ dün FılipinJ.erde Ma • 
n· l': 'nın l'a-kr!.>en 400 ldlo.met. e 
~c.ı~k cenulbunda Ma:.:ilıate'ye çık • 
mlt? nrdrr. Malczyada ıluırekal 
~pan Japon kıt'alaın Kıuıaıb -
Lınpur'u .a'nr~lardır. Bu rnc\&ti 
t' v-antl'da ','t?ric<;t'n ~ki Ja.pon m. 
lu S 1'.gapura do~ru .Jerlemek -
tccll'r, Biır Ja1Jon heva Lı)oou Sin. 

npurun ~kt>ri hcd fi rim mü.. 
< i.r surette l.ıon•bard man et • 

Filipinlerde yeni 1Çin ordularının 
bir Japon taar.. taarruzları 
ruzu bekleniyor devam ediyor 

Londrn, U (A.A.) - Veşi~tondıı., 
General Mac ArUıur'un ja.ponlara bil.~ 
yfik kayıplar verdL'"tlll!k uı-otiylc kıL'

aalnnı 15 mil kad:ı..r geriye çekm :ye 
n.uva.f!ak oLmı ı n cnınuniyctlc kar
e>ıl:ınnıışttt. Yeni mOdalııa hattı, Cor
regidor'un 30 - ::ıs nıU Şimalı Gıırbt
sıude Pamymıga cy~ıtklde l>ir mu .. 
sollc.s t~kll etmektedır. jeponların bu· 
.:-.ı.ya fİddolJc t:ı. rnız edcccklerl zan
nedilmektedir. japo ıl:ır t k\'tyc ku~ -
\"etleri ı;ot .rn kt oi:-lc • Amenk.:n 
JrnvvetJ.er,n!q1 bu.yük J.:ısm. bu illi. el
J.cs teşkil eden bli ede vo B:tlnı111 ~ a
rm1 a.:ı .. •nda bu1unmsktadırlar. Z m
ıha le, CaıTcgldor e:rnktlcdylc .Mnııu.ıı 
sahıllndekl ınO.,tahkcm tc.,wntı ·ve O
l :ıpo dt.,tlz ü u Amerikalı~ın e. 
!indedir. Arazinin vı:zi.yet! dolııyıs~le 
yen1 ınüdafıın ha Ltı çok kuv\·e-tlidk. 
Kavalıklı olan d!ıı;1 ar m du :ı h ı
nııı" CC.'l<ıhlıtnnı korun•~k-tnd r. Geı 

---11---
l n g i Ji z ve Çinliler 
Tayland daki Japon• 
farı tehdide başladı 
Lorrdra 11 (A.A.) - Ç.11 kıt'a. 

ıarınm Japon ktn"\~tl.Crini lğır 
mağlubi)~le duça.T oetti.ıklc..ı.1 
Ş:ın.gsa muhara"oe~f, bi.rç<ık ıb:ı • 
bml< ı dan clıemmiyetli<lir. 

Şaııghay şe'.hr'n\n Japon ordusu 
tartl ımn ıı.galinda.~· stratejik 
sebep, Pc ipmg ye Hank u hattı. 
<na lb~lı olan Hanlkoeu - Kanton 
demiryolumın ıWs~« iı: •~syonu .. 
nu el-e geçirmekti. 
İng ili kıt'ahr:ı n't '\"e Çı.n l:uv. 

AKDENİZ 
hare etinde 
Ama yayı 
geci tiren 

sebe ler 
(B:ışmaKale<lcn t.'e.,am) 

h:ır~kete geçmek mutl:ıkn doğu 
cephesindo harckatm tamaınilc 
istikrar bulmasına bağlıdır. Bu is
tikrar geciktikçe ve znmnn kaybc. 
diJdikcc AlnınnforJo tasa\'vurları 

·da fill sahasınn çılmınkta gcdk
mekto devnm edecektir. İngilnlc .. 
riu bu \0aziyettcn istifade etıue
lori "\"C ~'rnblnsu t emizlemekte a. 
ttlc g"'osterıncle.ri harbin mü ta!t. 
bel seyrin{ değiştirebilir vo İııgiJ. 
tereye Ahdcniz hakimi~ di, Ce. 
ntıı> A\Tupnsında ikinci bir cephe 
ocmak bakıınmdan birçok yeni 
i~kfı.nlar \'C f1rsaUnr kauındıra
bilir. Trablusta Romınel ordusu-

t •• t. Stnlin, Alıııanva • Pol >n\ a 
mulıareb .. i e na~ın in Sovyetfc;r 
t rafından ı ' l :clılen araı•den 
\<. ..... C'\mi~hr. Lcndıadn h ... sı! 
lan kanatı.te 're, G l'l raJ S 'l • 

k~ ncr(·de ol ,a o: 1 nmok iste
.n:lrn ;'H'll b::ızı V.il

0
.krin ta\·ı~:::c 

O~l':lK l'ol n a vcrıloc<.ğ r,e 

ı rr ·. kı'\I r. 
ı 1 Mac At'Mlur V yak ve Ol.na up -
han yollurma h&iklm bulut makta.dır. 

Yetlerin:n ıurnt i l ~ rruzu, Hin. 
a.:.cinitlc ve Toyland<ıki J~pon fü; .. 
krlııi tehd:t ~ .1ckted"T. Japooı.. 
ların hali hazırda Ma~azyada 
sonra da cenup den:deı inin dt .. 
ğe.r atla1a.rıırdakr taıarrtrllıan tize.. 
rinde her halıd:~ .müc~ir olac~
tır. 

•ıu gcrid<ın. vuracak vo ric'a t yo. 
hmu kesecek sahil şehirlerinden 
birine kuv\•etli vo mm afink bir 
ihraç bu sahndnki ıniic-:ıdelcyi şür
atlc ııciicelcndir<'bilir l.ıir hare. 

d ı:. o.r v ... t lnı Lır. 

H~LANDİYA VE 1\'1.ACAl ı&. 
TA.N SULH YAP~UYOR 

Yıın re .. ıni bir Fin gazetesi, bu 
hı: s·ısta dol · ı a~..ın şayıaıar n ünase

tıl .. l 
.şoy. e d'mektcdıır: c Bolşe. 

'~k rojımınc kar · • 
J . sı V<: •.ıevamlı hir 1 .7th ~ın yap.lan 'llııt'adele her 
.ur •• u mu\aı..k.ıt imJ.;."nları ort:ı.! .. n 
k ~ou·maktrdır. Fiııli:ndiva Slıl.ı 1 
ıu •. ı.• r ve on . 
· 1 " ~ son / ·.fere doğro.ı 

:ı. sav. ' l r ı l . ·p ctm ~ 
r ~t. e c:,Jc- dE.>cE' ·t"ıt 
' ... ·• 

ı z rl~r Mcclıstn le r r car Baş· 

!\ und:kkre gfü-c, Fıl·p nlcrde 
ı.uwn ı .da Ja mu+ıarobe ke .. f 
•uçu. ları ve topçu clüeHoou ~ek -
ıindc c1 ıva.."n elm:Ştır. J .. 4.C\·1 ltır 
<.~p'i }C ( Jk ıntklarda :.zık"·ı~e 
"-UV\'d'€-ri f:! ~l.r:-ıişlerdir. Japon. ' 
Uı ln tckıar ı. l'rtuıa 1 >~şlı ·.ıcr.:k. 

Jı rmı L!i•.;!Pr.cn daha ba~ka ala • 
metl<>r d" ":fı dır. 

l\fa iczvAf'la Kuala • Lan'P"Jr'un 
s•ma ii?'d_l"cki İng Hz mevtllerin~ 
:lrnr~ı Japon htlcumu ş!d'd.et.1:e de. 
\'am cıd yor. Ja.ponlıar 10 - 12 ton.. 
iuk ~(lnkfar k•JllJnı; r. n:r l:c.re 
daba ... n~aş:hı .,t r ki İ~il >z: kıt'a •. 
lan i1 \'a muha~cbes ııden m"aı. 
:ruım ot 'tmduk~a muka\"Cm~tte-n 
tıım i tıf.:ıde odcmcanektedıri.er. 
nu •t:'tı ·ple Jr.pon"ııırı.n ılcrr Jıarn. 
.Wlı!rl (b\,'-ıa z.f';·otle kolaylasL'V'Ot'. 

J::ooıı t-:ıııy·y.arelerl Fdeımeıı'k 

ni Al an 
tayya eleri 

Lor.dra 11 (A.A.) Ahnanhr son 
gunlerde İngHlere \'e Mruı.j de. 
·nizi üzerınd-e .. :ı< ocke Wulf 190· 
mar.kıan j~ni U:ı.yarelür kullan -
mağa b:ı,.'1runış1~'!"dır. Bunl<tr<ian 
dokuzu düşürulmiiştiir. 

'1 AL ZY DA 
( ı 1nd Sahi!ecten Dcvrun) 

hardmnan tayyare.si tahr~ et.rn: 
ve diğer bir çukla-nm hoonra uğ. 
ratmışla~drr. 1'nyyurc1crimizin 
hepsı ii:>-:.trine dönm~lc-ı'ICit.!'. Bu 
sa.ıt>ah, Bufıalo tayya-relcri bır 
Japon hava ımeyda-ııında yerde 
jki düşman M" tay.arcsi tahriıp 
etın!şler<t:r . ı k lı I\ı~<'· ı ı. t nın l ş S·) aseti 

.. . da bır r por okumu ve Ma. 
. ı ı ·tanın Mihv-er <tevletlerrne 

,, &o~~ o.lan sar lınn-z s. asetini \'"' 
•;) "'/"- \'lZrn \' "' 

o cmun Angk>-Sak. 

ı l frnd':>"t::ıırımda 'l'ar ık.an ikm-a ve 
1 it 'n!;ı; rrdefl"r0 r..İ OıonıbaTcltn~n 
c:::= - .. -

Dün akş.."m neşrechkn lfaıil>iye
:r-:czare~i tc..lbUğmde. cwmartcsi 
günü Biı:nanyar.ın b~rÇ"}k Ş'. h! 'f"
!erind~ ha.va tehlikesi ~~et.!ed 
\Cırilmi~t.ır. Jaa.>on hruva foaiy<'ti 
.ı.rcniş miikyasta olmuş, dusman 
Rangon hava m<'yd.an 111 bom'ba. 
:r mak istemiş~ de bombalar ~ı<e. 
define isabc-! <:lıncnr .. şt ,r. Kayıp 

v.e hasat' oim::ı..nı~tır. Di:ğc r nO\'k -
trt:nra n tılan hom:OO.lar da basa 
giı.m1st i.r. 

"°n ortaklarııe z .. foro k d .. 
cna le t ru h a ar ıı .1. 

'". ~.m ~ u.,,usunc!akr k"l i 
nr..nllbı.r h.~re aaha bel"ı tll'!İi~ir. 

.\MER KADAN lR ~K VE l 
YO · n RAN 

LILE TÜRKIYE\"E 

Bullit'i 
EŞYA NAKI .. t 

u • b" n B. Ruz\'elt nnmına hu-
~ 1 

t r vnz·re ı e Hindi'stanı zi. 
ar; C:tnıek~ olduğu söylenmek-
~~~~ B.kau ı.~ya~ tin asıl hedef. hak-

lı ı 1 nıali'.unat olmamakla 
.Jer,. er Birleşık Ameriluının har .)( ı:ı.rm 1 .. 
.:.. , .es Ameıika ta!'afından 
..ıi)\ ~ etler h. ı· . 
rurkl ·e otr ığıne ) ardım \"e 
e\ k".} Ye İ ı (ln, ira';: yolu ile e~·a 
c ı meselesinin yeniden ın~e 
nrncsi ~ru h 1 • 

H,r.c\ktedir. as. olduğu belir-

LMA:Ny A ÜÇ 
SiL!\,. SINIFI DAHA 

• C1Cl AL'rı TA ÇAGiRDI 1 
Al:ncın .ın~lC..>r.ata N" Aı-
ı'ia , c Lden . oore r.ııı .. :n. 

1 • tn uç sınıf silah altına-
•• ı1u~ ır Bu fla 
lu t . • • ın. nn mc\'cu. 

mn nı o1Maı· 800 0 . ik' . 
«a-:h·ar tuLnıaktadır~ Hcır ha··~c ~k 
->aı .rrda ı ·~_, -u ' -. ııer lM taraıfd.a ··ı~ d 
-~ h b oum . an ne cısaslı h I • 
g rece-ki ... d azı:r ıklar:a e. rr. A!m nla u 
ı:.o,~avı almakta .... rın ••ıc.s .. 
C"Cl)h~ ·nde • t r. z.ylade cenup 

.. ne tc~ nra,·a ·ı 
ah:n·u olunab"lir. , c~. a'l'ı 

.,.~I< CEPHE.::;tNo~~ ... ~AZİYE1' 
A r. ~:..w-

n 1 '1 g' , CCp!ıc,mın ~: a ' n -k ..... ,. •• 
- tt:: 1 z ı- c s.mılcı inde ba 

ı;n çetjn °1üc?.:ıfııa muharebe .ş. 
~-e ı; tldetlerhü 'ttt:vhctmcd ~ 
<O\·anı et:ıne}>ted!r. Ktrımda ~e 
~~~ '-~~1-:<lde hat{ bK- faa • 

" n.ct~'lO.Cd~ s~ t" 

sov\<!Ueı -~ s. 
ı ~ g ••• ~. Cl\"\{ t •!·· t'" 
arı cep} • • ... " • 

A. 1 ıcn.n cazı kcsim' .... r' • 
ma • - a~ o. ~·rrnıka·:E!'nı<.'thü kır:ıTnk ve 

Çl~ ~ıp!nrn uğ .atcır ·~ tkrk-
<ncgu devam etı.rn ,. b • 
kU.11 maha;ıı . . ..ş c a'2.1 :nes. 

er ı-gnl etn~!ş "'rd,,.. 
Bun •-arın &•x s r..da 1\ l· .•• 

75 :k ı mt'l . . ugıı n.ın 
\7r tı 1 gıı.ro:nrıc Mo;a· k ıle 

ııurae ve St:r ~ 
<ıı d r. P ys eh-.li .e-i, 

' 11DID 
zı 

12 Jncl Sahıtcdcn Dcv11ın) 
bour'a k~ı faarruza - geçmC'kle 
tln;!rıı hm doğru~·a .A mcri:a:-ıa 
!uırp nçmış oluy,miu. Bu, :bC>vle 
o maı!d-a bern-b~, bu ~in d-c P,Ö. 
rulduğu kadrır bns:-t olmadı:ğı bir 
ha-k lkattiı'. Am:?rik.,,n • J• .. pruı 
r .. ul. r<>l:l~:otıı. tar:hl )~zıld::ğı 
zmnan, bu ilkr dı::v :etten hnng'.s!. 
nin hangfs:ne t:arşı h3rp ad!!,'.?ı 
t..ıüı ... ,:ı n edilecek bir m~~SC!l(-diır. 
Ve hnl. iat şudu-r k>, Amcrtk.a 
İn~ "l le rey! k~nc~rru-.af• 1 c.pon • 
y, ·a ·~arşı iktı.sadi abh.rka tat • 
bJk eı:.meğe ~a lndıığı zamıın. J:ı. 
, anyaya kar,.,ı h.aı•JI açmıştı. Bu 
:ıbluk:,nın taıJ.:> kı~r! sonra J..t. 
~ onya ya ge<rile-ncli ,.e yahut da 
7 .f.kkanunda \'.tJ'tığı g;bi, ~ıcr ş,. 
yi gô - r laı ak, ,\ınrr im i e d'Ö -
f.ü '=i.i kooul etme.+ i<lı.. Japonvıı.y1 
bu c '·m:ıL.a "O,~r-n züm.re. gN i1c. 
ımekte dalıa büyük si\•.,.si ve tçtl. 
mı.ıi tcl'ıli!kelc.r gö:-.dii!dt.:riı dm 
.:h.i .ı");·ı k~.bul 'C~nı~h:1d:r. F.(1..!\.tıt 

i!k rı.1ımJa kaz .. ııd.::ı uı..fo.ı i.c.re 
ın;.m( n, Jn.ı>onyc.nın ne 'hÜ'I; ü.k 
:z<ırl-..ıklı:ırln kar~ıl~t.ğuıı anlaınak 
ıç;in Amca.,lkanın hnrp hazrrlwı: .. 
:arına bakm:ı!<: i:iıfidir. ---

~1emur maaşları 
< ı ıııci f'r, ~!!eden Dc\"NT~ ı 

Meclis bu ;ıyın 20 sinden sonra 
tat:l olacnğJ için bu t&rihten encl 
kanunl.ış.tmlucaktır. Söylcndik!ine 
göre ~ cnı tndillı:nicn sonra pı·oj.e 
şu esasları ihtiva etn.cktedir: 

Asli maaşı 60 liroyu kadar .ol& n
lara, •bu n-aa~ salıipkrinin cllC'ri
ne geçen parnnın yüzde 20 si nis
b tinde, nsli rr:nn.şı 60 liraclan ylik
ECk olarla.ra yin<:' a •ııi esas d~lıi. 
_lir.de yı.izde 15 zan rcıp.la('"ktır. 
Bu maa:ılar ~ alııız mu\·azenci u. 
m..ı.niycyc dahil daıre mc~ı:-Ja
rmcı cl1.ğtl, ~ ... nk l:ır, !..usı.ı i \ e 
n:ülhnk büt~·clerle ıdatc edilen 
daı. el r \ c mı.ıc:~e,:;el r ,.e bele
diye rr.crr.urlrırilc mu\ azcnei :u
rm. mı) enin ·ve bunlaım tekaı.it, 
dul, yetim ve malül n n ;1 rına da 
te mil edılmcı-t dır. 

- - -0~--

mok oriar 1 
Etfuba Oaa ının yıllık kOlll:rcsi dün 

Sj ' 13 3ü da D()klo · Operatör, M. 
Kc •:ıı Ö :c·n:n Itı: ., .: :. y ll lıı.ı.,ş
tı . Mı ! t l".l :n. 1l !c ı.ı ıı t' akcrc \'C 

k bu!U..-ıü m tc kip oıı doktor b:ı tr.k
rll' vcrcr<>k Anadolud .. n gclon lııı 'nla
H y.ı.h ı~cı hrkl r: ere gr>t rer'o le 
n.ucade'ı- olun nıı nı i t m slercı.r. Bu 
tt\ e > .... ı,.ıı , l • ı,ı tuı. 

* Bc.lediye, ilerde yağacnk karla. 
rt'l. k" :ctrı1:r.ıısı !çlo simdıclcıı tcd
~ a.lm.akt.a.cbr., 

\'EN'l BİR JAPON TAARRUZU 
BAŞLADI 

I.ondı·a. 11 (A.A.) - M:alezya. 
da İngiliz kıt'aları Japo.nla~!n hü. 
cumlerına karşı ycnı mudafaa 
hattında şiddetle mtika\•.emet et. 
:rr.ektedirlcr. Stmilia'mn nı> kilo. 
metre şima!ind-e y.t:ıi bir muhn
ı-ebe başlamıştır. lngiliz tay-ya. 
releri Jıı.pan mevzilerini ve <len~. 
deki kafileleırini şiddetle ~ornbnr. 
d4man etmt'ktcdirler. 

Emekli bir l<orge-
nera!im ·z vefat e ~i 
j Eski ordu ı .. :uınaııdanlarmdan 

1 

em.t;kli Ko: geııoral ~ki Banız 
dün Alman hastnnesınde wfat et. 
mi~tir. CenaZ'csi Yrırm kakhrılıı. ) ~ 

caktır. Çok değerli bir asker olan 
Zeki Barnz'ın ölümü ınyi:ıttan. 
dır. !lilcsine taziyctlcrlmiıi sc. 
r. ... . !.. 

Bir tramvay duvar· 
dan yuvarlanıyordu 

121 numnr:.ılı Şişli - Tünel ara. 
ba ı dün alcşam nat li,15 de. Tü. 
nel n1cydanından hızla dönerken 
oı-ado.ki ek-ktrik mulıa,·vile mer. 
kezine doğru kaynra~ -Ou,·ın·dan 
oşağı yu,~rlanınak tehlike~i gc. 
çir"!li~sc dC' h.enıen fctl b:r l:a:rn. 
nın önü niınmı:. t r. 

GÜ.YÜN iÇiNDE'J\·: 

Büyük &,ünevver 
..... 

Konsolitçi saf 
ı ı ıncı 5alılkd<'n l>e\·:.m) 

ôgrendir,ımiz nı.lz w.knd :n"z, bel. 
ki, ~.u tara ha :·c.-ltit:ı sc\·gınln tc
SL: s.nden de çeıktanbc 1 n • h •":\ 

----o---

J,ct olnbılir. Şimnli Afriı.ad:ın 

Mihver kun·ctlcrini.tı ayağını kcs
ınc3i miikakip Sicil) nyn knrşı 
yapılacak bir Iınrt>:kct ise İngiliz
Jcıfo Orla Akdcııizdcki 'a7İyct. 

\l"aş!.nglon. ı ı (A.A .• ) - Yen! btr 
Aıncrlkan ltıo\'ll'ZÖ o denız& indlrildl. 
Bu, şiıOOty kad:ır :ı;apılan l:ruvozör
lerin en Ur'atlisıd"r. 

lcrini tamaınile snğlanılaşhnr 'c 
• Afrikada s~rbest luılaeal· İınvaı a

t-Orh · kunctlcrini.n ltalyıı ve Cc. 
nup A wupasındn ikinci bir cephe 
:ı~nınsma Lndnr dahi olsa ~lİh,·cr 
tarafından golecc.k tnnmız ilıti
nıallcriui bertaraf edebilir"\ e yine --.. .--

Ka 1 rın zararı 
Zagrop, 11 (A.A.) - Son günlerde 

yağım karl r Spalıııto ile Z.--:grcp nra
sıncia <ılnıendl!et, ınünı ko.ıl tını d ır
durmuşlur. 

---o,---
Harp vaziyeti 

(l iocl Sulııtcden De\ <ı uı > 
almya ~al ırlt'Cn S;;ynm !n;d,m.!uda 
\•e Ç:nde Ma.rnşal Ç.DC'!;:ayş k 'm bü
yllk biT taarruzu ile katlıl...,.mahır1 
muhtemeldir. General Vııvcı·.n Mala. 
yadakl \•nzlycte seyirci kaldı{:ıııa \o 
jııponı~ n kar~ı bvylc IJlr tnarruz ı>1.lı· 

m ı ~ ra:- • ştırrnadan Felemook Hin
di .anın~ l•arcıtet clmlş olmnsuıa ıh
\ımal veri L ·.ez. 

%) Libyad.fıd Hnrek!it: 
MUwcr ordusu, Agoda.bya bö4':e:1iıı

dc İngil~led .. '1 haurlıklı ıaarnıtu ka
bul ctır.iycrck Elceyl5 bölgcsiıı.e çcı:n. 
rıııtl:tcd!r. İngil:z ordu,u ileı ! suroü U 
• cyyar ku\·~ etlerle El'C~yla linı IJ nde 
:Mılwr cer.ib:ıi ku~3tm:y:ı. çn~ıyor. 
Buna ruunffak ol!ı~ ı~nna ihtimal 
verl1cırez. r ka~ ingilizlerın ı-:lccyt .. -
dn oopnc tutan • 1ihvor ol'au Uiı ta. 
arruz 1çln Agcdı IJJ a'aa oidu{:u g"bi 
uzu .c<> b.r hazır.•';: içm tckı ar \"tıkıı 
l:aybedereklcrlne hQkr:ıctmemd1• Eu 
seter arnı tertibat ve haz.ırlılda ilcr
llycrek tanrıuz et elod çok ı. •• •.le. 
rnc!dh-. Gt.'llN'al Ro ıııncl lo.l.\·~·c l.U\'• 
,•et eri ıılnm. mro:t:ı \ c ihtly~çlnrını t:ı
mrı..ıı :yl: tc!'l.:n cdcr:cnicktôdir. Bu 
it b~rlıı Tarablusgl"rp'e \'tl, re:ya !.a-
d .. Mıh\·eı· o ~u •ı dan ddai b!or ır.•ı

k~~ cıncı l.ıekleneıncz. Arlık ılc.:rde 'l'n· 
rnlıl~ rl>., dvğru 500 ldlometı cllk • 
cöl va:-dır. ingU 1cr bu ycnı t:ı:ırruz ı 
f ·n n otörlO l.ıMiklore u 1ı..n hedef" r 
\'Crm<!k ruccburyctlıltlediı·ler. 

ŞCTk Ccphcs.ndc: 
So\ ye~ orduları c:eı 11enın Gc böl:;c

sindo No\'ı;:orod, Smolcn. !t, Harkof ..ı
n.uı :1 L<'l\ı!.:ı.n. th:ı ':?de :•erlt'n.C".;c \ c 
K:rıır.d~ Ahn:ın r. • ccmı .uı tt>ha oo 
dC-."an. t.-W> orlJr. l.ıcnı.cu.lır ı.., m...ı
harebelru ı.rt k Alır.oıılı:ınn asil mil
d fa n:c. z:lcri bı gclcn:.e- n!.l al c1.

n • t r. 
~ımalde So\·yclWr ~ndog.ı gölil C1::

r.ııbu:ıclııkl VoU:ov nelıln! en az uç 
nnl.'adan Gıııve ı;~rek s:ığ~ m köp- 1 
ri\ b~lıu1 tutmuşln.rdır. Şch'U<.lbu .. ~: 1 
şehrine karljt Sov)ct tazyik! artmt') \ c · 
S.J\"yOt ıleri krt'a'Ian No\·gorod Ş:ır. 
kır.da 1lcrlctneğe ba~h:.ım,şlardır. I::;;:cr 
ll:ıu iki mevki nusiann <ılfıne ı;eçc~e, 
Alrıı.anlnr l.ıu bölgedz ln~J:,: tn<!\ zilc
ıl'inden ttman\iyle çıkB!rıln \'e r.ca·c 
11 t.-cbur ccııl .ı., ı l ctıkiı:rrı.lıı·. Böyle 
bir bo\ yol ı .U\ aU<1klyctı ihtim:ıl dıı.
t.ı mdedıı. So\•yot kıt'a'~!'! bu ll"C\'Z -

le.re hüc m der"<cn Len. -gradtaki Rus 
ıtuv\ otıcr!ıı.n de ~ıkı~ hilcuınlan y:ıp
nıa ı. bu harekete kuurd \ e \ .ı 'at 

l'tiih\Cr.in Akdeniz planmı suya 
düsürebHir \'C ilkbahardan itiba
rcın <le bnşlnmnsı mukarrer Al. 
man - Ru m!icndclcsindo Mih,·er 
ordulannı daınuı gcr.iyo baıkınnk 
\"O gcri~·i kollnmak mecburiyetine 
sc\•kedcbilir. 

l.'alnız vaziyet n Afrikndaki 
mücndcJcnin hnlilınzır 'e nıiıs. 
takbcl durumu ne olursa olsun 
doğml:ıki Rus tııarrmdaruun de. 
,·nmımıı \ 'C Alman 1ııiidafansıruıı 
Lcniiz kat'i i tikrnr bulamııuıası
ruıı l\liln eri tn:-n\'\ ur ettiği Ak. 
d niz Jıarckctindo gecil::tirdiği 

\'C~ a bu tasa\"\·urclnn ':ızgcçip 
nıüclafaa t edbirleri ıılmı~ n ~cv

kctttiği gilniin hakikatidir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet Tebliği 
(1 .iud S .. hıfcdcn Vc• .. m} 

yet tayyaresi kayıptır. 
Loııdra, 11 (A.A.) - Kufoi. 

s:te\•'dc.n bildirildiğ ne göre, Ka • 
linin cephesinde harekut y<,p«n 
So\ ye. t kıt'~.l::ır),, Almanlc ra ndcs 
ald rmamakta \'e onları ct:nu'Ju 
gar.bi istikametinde sürmcktedır. 
ler. Kalinin cephesi den!J~sine 
rağmen Sovyot kıt'afa.ı·ı Knlinin 
şehrini ~-oktan garhc geçmişler ve 
havli ih.rlemişlcı dir. B~r hafta 
-C\ ~el ahnnuş olan Starlça şehrin
<lunbcri So\·yet .kıt'alaıı bu böl
gede' ileri harekete dc\·am dır.ek. 
tcdirler. Almanlar, en muhim <le
mı i.yol şebPkesinin \"C ) oll::u:ın 
Sovyetlcr elinde b~lunmasından 
dolayı endi.ş~ ctmcıktcdirkr. Dlı~. 
man daima muharebe \'ermek su
rctile geri :ıtılmaktadır, ç~nku Al
manlar b:rcok tıili kesiınkrde, 

Sovyd alaylarının ileri hare.keli. 
ııi durdt~rmnk için inatla m.:ka·:c
rr.et f'Lmekledirler. Alrnonlar bu 
hususta Aı:hef, Viazma ve cl:ğcr 
üslerden J.arkan hav& kuv\·c:tle .. 
rlndcn ve geriden co-k uzaklardan 
~len ihtiynt kıt'~Jıırd<>n yardım 
göı-mektccllrlc r. Bugünlerde A \. 
m:lnlar<lan alınan bir esir, 15 İlk-
kılnunda DrC'sd'dc tr.ene bindiğini 
~oyı rniştir. Bu esir, Bcyaı: Husya. 

da nlayma iltihak ctmi7 Ye alay 
nakliye tayyarelcrile AzheI'c nak
ledilıniştir. nu Alınan askeri bir. 
kaç gün sonra esil" edilmiştir. Eli
ne henüz silah bile verilmemi~li. 

'cnr.ek. bckkncb.l,r. E • b • A [ ı 

Rejc\' ,-e C lllupta rl1.ls?nv "n rloJru Al-
!\le..! kc .. dc HUS k l\'\"Ctlor \' azn - s l r l r m an 1 

b ·ı. . .. mnn mevzllcı c k....,rş. blıyuk hil- 1 l ının uz e 
cumle ,\ ntılm1111a1rlır. Bu mc,·k kri ZQ -
Gurbc gcçt klorı ttıkrlhdc Almonl.ır d b l 
Snıolcı k'e dognı ı'c .. tc mecbur k a- rin e U Un Q n 
r,1.! •. !d .. r. 

ü_ç_ü_k-o-~-a-n-'at-
1 

e v r a k ! 
1 kan n 

1 
.Loı .Ura 11 (A.A.) - &lvyct 

er kıt'nlan es·r ctl. 1m~ olan bır Al. 
Anknrıı, 11 (Tel\•!onta) - Ku:,lik man ~b.ti u er . n.de n ühian 1,;vrak 

San'ctl ·çın yeni bir knııun projesi 
h zııh"!l • ı ... ProJ de u~n. kıılfa, cı- 'bu}m ışlnrdır. Bunbıxian Berlm. 

, oln nııı ~r.rtı n zlk edilmekte- d", Alman kıfı:'lıaruuı her ney~ 
dlr. M ....... l'i Eel d >eler bunJ:ırın bl. mal olur:sa olsun gö:stcr len hat • 
ı·cr s cıllcı iıu tutıı U:ı.rdır. Projeye ·u;ron mu ' P'l1Ct C'd 'lmcsi emre. 

fo!lı• c çı • o'..ı.l>'lmek iı;.n hı ~ .ıru <l i1yordu. Bu cvraık rl'C gcçir·ı • 
b't,rmt., olın~k ic:ıp ct."llcktcd!r. D k-

dlğ' .. cman, Sov~ etoc-r hu göstıe. k nınıia ç ı. k ve lrn1fa lm'!:ın::ın tSta-
lar burıl r1,ı n•,ıkMclc y pııı k mec- 111cn müd<tfaa hatlnrmı fO :rkıaç 
bı..r.yotındc~ırler. g'in evvel geçmı~ lbulunU\Orlardı. 

~-SON TELGRAF- 11 ZacikANt 

(1 incl· Sah!Ceden Devııml 
pı.larak tıntbikata gec-· ecek tar!h 
E'\'veldcn il: n oiunaca.ktır. Vn?J
y;etin bu kadar sarih ~ulunma .. 
sına w tıer1rese .iht.Pyacı nı..sbetin. 
de ek ,c1> \ CT lece ko.lmasına rağ. 
men ışE\hriınJı.de bnı ıl'limselerin 
~üzwnsuz ~la .. ,gösteocre'k fırın.. 
.ıar~ tehacüm ettikleri görülme.'t. 
ıtedi.r. Bu ycı'Siz ve 111anas1~ tcl:ıs 
ikat'iyyen @ıı>ru dcğiidir. Karne 
usulü 'atand:ışın pı:k kok>--ô•ltk~ 
e'.kmck alabUm~i.ni tem!n ede ~ 
<:ektir. Ziı a fırınlaI'dan b~ka d<
mck tevr. ycrkn açık~< hH' 

~akla da lkme~ ıhı.ılunduru.. 
focaıktır. Hatta tablatkiırfar.la ev. 
ler:n 1."Cpılıa-rına kadnr getirile • 
ce'kti-r, Her fınn üç t-evzi yeri a.. 
ca:cak müte&d:H tabla.~l':lr ·ıul
lanar.ak m~"'1at:clere çı'k.arokkır. 
<in. B'na-ena.1 •yh vat d:<:şlar, et. 
leı-: n1cki a·ıarncle-rl-c ~\Cl' ta roftan 
<.kn"' ·' r · aloc • rdır ' ı 
ncl r mcrr.lck t·.,..i.(n her tar,. ı 

fı.-.dn mut.c.u r o .... ~tır. ı 
Ya'r. ,. ' •antl::ışk n b.r r ~

taya çok drkkat et deri ikt~za l 
eder: Çok ek.mrek a.1mc..llt:: iuısd e 
.ke:nd.lE'r!.n · lil.ı \' ya u-ç ven.l ~ ";.. 
~rer •: fuz7a kdnK' a ış olr.n. 
laT l ~1;:hnd'a t ı. b. t ::> ı:ıc .ı 
YC buı 1 ,. •. 'fi .; • h 

lısinc ' ar r '• . 
dırıl ... -c~~ 

Karneler, n.ıfus ctizd!rnl rile 
kontrol edil , ek b 'bi ) l z 
harekat edenler weyd na ç ka. 

caklard:ır. Karne u~lünün tatbL ı' 
lkine kad3r bugünlerde fmnlnra 
~arşı tehacüm edilerek fazh ek
mek almak istemek d-e çok. mli
nasızdır. Bu surt.lle vntrınd ın 

haklrama da tecavüz cdHdi{iıı. 

den fazla ekme~ al"nl~r ale ·h ne 
kanuni tnkıb:ıt yap la.caktır. Milli 
Korunma Kanc.nu evl~ ıi ar" ma 
S.'.l.lahiyet:ni vcrt' :ğı d n ıhtn 
larmdan f zla cknı k aldıf:ı şup. 

he olunanların eYl ri aı·anac k Ye 
fazla ekmek bulwuırsn bunlar en 
aaır ceza ile t cz·n, cdilJl"'ck Ü'Ze. 

b 

re Örfi İdm·e m<Ahk .11c ine ,.e. 
rilccektir. Bin .. ena e~ h hcrkC'-·n 
.muntazam \'C kokvlıkla cl:ın<-'k 
alınası için hrılkım.z, ken-dileı·ine 

göst'C'rilen sıraya riayet c.tn eli ve 
ı;:i.:künctini mu.l)afaza 'Cdnrs ~ me. 
.murlnrın \•azifelerine y~rdım et. 
meleri bir ',tan borcudur. Dün.. 
yanm bu buhrımlı günlerinde 
mcmlokctımiı:de rahat rahat ya. 
§I}·oruz. Hfil..-Uınotunız, halk mı.. 

z.ın bütün ihtiyaçların 
<:ak t.edbirleri alınış b 
dır. Halkımıza dı.i e 
vazife <le, her vakit o 
herhnngi bir rn~kıül' 
masınd.ı hükumete 
mcktir. 

FAZLA EKMEK A 

Fatih belediye tab:b 
tlhtc'kl evinde hasta), 
Sci-e:r isminde bir k~ 
neye gittiği ''a'ltııt r fhı 
küflenmiş 20 ekmlk bu 
Şehıeminindc Hiktl' 
birisi de 40 kilo ba \":t t 
r nlatmak üz re bır f 
tür' 11 tutulm1rs., i:km 
srderc olunarak hakık 
bata geçi miştir. 

EKMEK UCUZL~\ 

.lıınU •• 

.nünd~ R. L~ıL. !"1k$.::y 
f , a ekmek "' ı.n.n ~ 

kın 'kcndı inin ve dol ) 
şusun.un alc) hine oldu 
.k 1 f .tJa &.m l :rin b 
nPCe ini, hem de bu 
kolT' usurun. di . r 'at 
hakk· olnn ekme ie. \ al 
nacr..gını SÖ) 1 m""tır. 
Fırınlara verilen tın 

mandan f::ızla ol 'u ·m 
<lun 1 r ta .. ~fır-ı <.'ol· 
lur '• i'l nu fi tc.b, · ·;., 
L'iLfi \kı;Jy halkın ycı 

nın · .:ül..im~'.l ı ini .ıc k 
.,ek:.ldc nnlatmı:ş, karne 
fu d:lw-.ru d S .) ~ : 

lııı t...•1\•:.r etnu~tir. Bu · 
cak bır toı;~r.ı l da d .. b 
da t nvı1 de b. lta~.:l c. k 

Çok yer.nıcle bir tc 
bu güu l haı kt tin dığr 
cJ dr imtisal num ne i 
luuna<:mı temenni c::i ri 

Daha bir kaç gün yalnız 

TAKSiM Sinemasın 
r.&tcr.lt e • nCArn bu son gUn1erdcn l~tm:dc cd p filmi görünQz. 

ABUPI.Yl.llAl' bu 1'ılındc altı ş:ıı~ı sbyliycrck a~kın en~llıne 
ti rlc ::ının , !ztır •. p ve se\·ginln svllll'cycn at~lerlni füıhi sesi ile 
r~ n etme .le \'C Ş rkın ycn1 Ses Krol~' ı:~1\tEllAN de b r' 
J.l. l'I.A ile tıU:C';ı.ı'l :\ un en cilzcl pal'Çnl:..rını okumaittadır. 

Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı . 
..o'cın bu film uzarı olduğundan lamam se:ını saaUcnnae 

m~htcrem milşter.llcrdl"!t rle3 o!unur, 
Sernsl.ır: ll.45 - 2.15 - 4.SO - 7 .35-9 

istanbulttn günlerden beri nlk ışladığt şahane filrr 

Trbiııtın şahhmnn bir isyanı ... 
San'atın yükselen bir abidesi. .. 

Renklerin bezendiği en güz{'l ta'hlo .. . 

DOROTHY LAMOUR'u 

T u 
Bugün Sinemasın 

Uugiin snat 11 de trnziliıtlı matine m:mıaı:~ 

BRONŞITLERE 
ır.11111111u~m:::ı11EZB t:A TR M f. K 1 E 

Bugün 

I\f utlak:ı görmeniz lıi:ııın g ·len ~ok giizcl bir film! 
Ccnulıi adıılnrııı ilırumiz giizdliğL. 

Gök~ üdi ııiin ,.e knclııı larınm giizclli .. 
Un •rn) ·in nnd ki·-ini, şnrkılnl'lnı, gitarlarm1 \'e askını go 

HAV AY GECELE 
na~ roncrde: john Brovvns ve rı1ary Carli 

Bııgiin saııt 11 ele tcmilutlı matine 



-t. -- SON TE L GRAP- ll • ._......,,,. .. 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

y KOH A MA 

SPOR-
Haftalılc Asker·i İcmal Balkan Deniz K~1y~:;~k 

H b. . N 1 fJ ft1u. ı ar ını ası =-- ___ · __ Bugünkü Maçlar 
---·--

~-------------------------- No. 77 ! Yasan: l AHMI \ At;ız ---.. o. '•2 -
Ttiricç~ye çf'Vinm : lsKENDBR J'. u:a·l'ELLJ !Ham id iy e harbin nihayetine kad~r 

Uyumamak için kollanmı ısırıyor, kalçalarımı 
çimdikliyorum. Bunu bana şefim öğretmişti 

Vefa Taksimle - Fener 
Süleymaniye ile, Be
şiktaş da lstanbuspo·r- 1 

la. k a rıllaşıyorlar t 

A lmanlar Sov yet 
Taarruzla rın ı · 

Kırabilecekler mi ? n izde dolaşmıft kendini koruyabi~m 
Fi.iha.k:.ilka Yunanı dflnanmatıı· 

Monı<hııros za:lıeriDı ı.ıniitoolkıpı b.ii
ttin gaı)'l't>tmi H:arJJMl'Jyenin :vııka.. 
lanmasırnı /h;ısretmoge :karn.· JC:-1'

m~U .. Bu .).ııraıd., M~ ıınlan ~i:tl.:;g1 
b; t· telg.ra;ila Aıt..iral Konıdu,ı•yo

t~ Ham.ildi·y""enin Mısır MJJ!armda 
•'kömür postasıle :nttıgul olduguntı 
orada.ki y;unan gambotu. Giivaını. -
sini.n münııraatHe 1"üılik ·kıruvaı -
zöriintion M iSır .sula.,·ınıdan ç&a • 
rıkhğını ôğT€rlİTh."'e yıaııbay Vott, 
Y.uman~ında doı1 dle$t~llk 
blır .nriifrozey~ Akden~e Haımıiı. 
dlıyeyi araıy.q> bu Lm<tg~ memur 
etmişti. 

• ',.. neti.ıct>ye ııfwıı•it•t a1}n!Jl'Ş 

roın'(m i:lilini;rc bıışlaolı: 
- Şnlıin ~il de hı~ olıaıc*. 

b~nin en beyecnn!ı lüı· mevl:'blı de 
Snııl>aiıa.rdır. insan altı ~ kJf ~-
111mi:ni uyumakla aeç.ırd>lllr ıW?. 

- Bence biç te fona blır !lıim" a.. 
tu. Soiuk r.oemkık~ ~ ..... 
Clk elmeli. 

- Ben wJıu.qu aevmedillm ~ 
butün bir !kış me'\'mninı değil, l>ir ae
~ı bile alr§amdan yatıp saba.bel ka
fir uyumak .!Ul"Ctiy .le ,.e.ç lıem.:-m. 

Be; ılın elime de ~ok eaterestı~ bir 
şhr Jul.abı ge- ~tl. Ar.-ıeri.kan sairle
rilnıde11 .i\foı·g • p tc on 

Bu iMıi Wtr , ndlm. 
'1'-0nııson duoıı ı . buru UJ'du. 

b · f13l •lir, Ya«.U&n 
l'Jl.::ôina hÜ"Ün ve kedc \ ı-ir, 

K ~ın a• tı:cle bır sahif~inı ~ 
virdın .. \ mı.s . Tarı okudıırn: 

dı • l rıı.. ka ı:ı ~riodeın blribi
rioc y,>l vaı :lrr. Ben, Uill11 yıl
lard. nQeri !> ı yolu aramakla 
n.ıeşgulüıu. 
Arad gml yolu btl ~ağıınd.ın e
ının •tcı1Uim.. Çunk.u, ;evdıgim 
&.ıd n be le bilmiyorum. A
caba -biitu on rıımde k.entl~ 
bı• Kadıı o: b ılubılt.x-dt miylınl. 
owı 1.ıl ıı or ı r. rakı;t, ı~ 

dimı ketırıe.l 11 Ve kesmiye
ci!ğlr.1 lin~tt., benıın i.,;.ln t'TI b~ 
yiik l..<ı /Vf't1İ ', 

h3ıe l.ı('n bu kuvveı.t •1'liln&ı11lıt 
ya~ ııyonun.> 

To.aıson hk si6:81'a daba 'ak'M'M 
Cfildli: 

- Margritı Pmt.>t'SOll' l'IQ.S1~1 butım 
ftS'."'rler ar nd bl• l:ak!k..-1 soylo
ıniJ. Umıt, ıdde ı, • Y• tta dnya ıılB
cnk y~anr v~ ıu· Ben de üıni'tle 

YP..§J,Yorum. 
Tom:;oıı b ~ıarı soylerken yaıı iöc

ıe haı a bakı~I'du. 

Bu ~r ... da aat on iki:Ti ~u. 
- .LU ı;e~e ji'1t'll>l .. 

Dzyc ı;ıylen<lım. 
O ti b!r k'"'.P b ıldu .. Ko~lttrılan 

brrmc cıtvrdu • 
Ben haHl Iaıgrit fX'.teroonu tJaoıo

rum. 
Galib~ Wt1.m ~40'i ~ ,.... 

ç re.:eg\.l • 
foımon~ ~ uyum;ılc aıU

ı.<h yak. 

}i:ı•ı.a gı:inee, yoı-gı:;nr-,ııuı- ıilti,. 
U:yuı>..ıanm ı~n sı:.: sık ı. ollar:r.ra 181'"" 

nyorunı , Ve dl".ile!'J.Inı, kal..-~lanmt 
ı;bndikıa,.oı'Ula.. Bwı.u bıırıi. Tokyi>da
kı ,ei.inı ôi!etn41i Uykllü'J luıçırmak 
.iı;i ı eD ıUzel bir çere . 
••• ••• ... , ••• ••• • • ••• ••• ••• ''' "I' ııı ._.. ................... ,, .... ,,, ........... . 

Lmc 111.aıçlaunm ikiınıci d'Eıv'ıx.1". 

ıJ'l'l&Çl<meı ;ı, b SLY' ılt f8...,ıJladen SOG'· 

ra ııiılloS!/1.; bt.ıgün )'Cihuız •F\:ni:r 
BtaıdındaU ıkırle bn~:l:mzyor. Şeref 
st.adımn pist .) 8iPffia baha~ 
fötibal yoriınlln mütenhlhit t::ı.r.a •• 
.fJııxt.m bmuılım•s~ yi.lıı{lnd-enı !ev. 
kalr.a<ie ewrrnıriu bJT baıtalklık ha-
1ıınrl.e rbulıtmuışu maıçfa.r.ım biı· sa. 

O ıece;ri ve rodan onra ~ll ee- ~ c.d:.-ı y.apılm<Wmn medburııyet 
c~Jen ~ sorroayı.n! A.yııı n~ııet ve J;;.:ra1J , umiş ve yeııhuz ıneıı>.ıf'.1• sta. 
aynb ~ı~ 1\-lnıdc fıE"ÇıP itti w: • d '11da lİ<' n\..111(• yapıhnasına k8.1'&r 
Ri.1.mdcte. -, 

T m.son nteldenı valzler.lmi aJ.ıp s.a- ! \'€TJ•hm ~tfr. 
nıya g-eti-rd1. Bugu ı Fı ı.ıcırbahıi,;"€' stachnda 

Cuınlıurı"'('is' Vilaooln brşb-ıeı de!ıı - llk karışıl11ışmaıyı Vefa • T.aksim 
dlr k: yeııw.k y~y·u ve mm~uyoru-ı. talkırnl. n y a.p~ak tı.r. Taıkısiımllı • 

Viltionl. a.lıb lı • m ı!erledi. kr bu m<ı-ç.n rhe.mmıyet verere'kı 
v~ Lıerı. ı: ı k'tir ediyor 1 cskı d<-ırıınnJa-rJi1. d..'lı teıırun etmiş 
SM'aydn rab 11'1 çok jyı. 
Ancak b , dcrı.Un va ,. llaıyawan lbiır ika<lı o ile çıkacıik:br. Bun-un 

<:ok ı.wıkl;ıyı.m. N ·vyorl\t:ın gelirken~ lk..~ısm-da Vefalılar ımtrlat kad.. 
ilnikl bmık.mıya. &o, ıkla :mükac~ı l'O'la.r.ıi]e oymyaca.ktı:r. Maçm nor-
Vaşiılfitonda bir Kere Jo ,fünı. Şlmru .ınal l'l'ttı~eıin".n Vefa lehinıe bit. 
o u görmdc istıyQ ım. ZR~allı Mi6ter rnrni aıkıla gdilerı en ~ıwvetli ıtı. 
Hıso beıırm izimı k.ı)'\l e~e klmı timalrl ',r. 
bıliı nekadar Li.."'Üh.ir. :fıkiıx;i kaıııı:lJıa'IYlaı Fenerıba~çe 

O antikacmın d{ • cl<tujunu ke- ""I -r·· 
sn bh· ifade ıl.c öy'J:ycı~m am~ Ü>e Süleymaırliıye ar.aBırııda<hr. Gilfb. 
her halde o olsa gc ek. Bu cesareti doogüılle .kı.rvvetınde ıbir tezayüt 
•11 tl.ıi.11 b~ka kimse gö.,t .. rem6 .. Ve b\! ~ Hdriilut Saıt'JO.~ertliier 
rolü onrlan bı~a biri 01'JlJ.YamM:. Siiıleymaniıy-e önıi.ind~ bil' haıyli 
Şsmdı odamda yalnıı.ım.. nısilcaıde1e c-OeıcM:lere beıwiyor. 
Tomsoıı d\lgırı1 haıı.rlı.ğile ~ul. Maamaflı y~ ~ Ralebe 
V(lıŞingtrnı (liJI?.~ '1"i nı«ıeleyi dUJ- c:a!ımacı tabiidir. 

muşlar, 

«Cumh\Jl'~isiııın y.-ğeııa Mieter Tont. Son ık.a.rşılaşm~ güınün enı .mü.. 
f'O"ll sin~ma alon İ.ndt.'n çekildi. Ame - h~11midi;r, Beş\kraş C<!ZaEl biten 

K< ı b r kızlcı yak nd11 .. •vleoecek.> büiün ayuncuıla-rmı d'a ~mmına 
Dıyc y ... m~a U k ki, Tom..-;ou '}"€'Ill'€şıtrerek bugıin genç İstan • 

benim kim ol.luguı) O)l~ml~. Bu bu16"pOJ'ıU ityi ıbir net'ice iie yeı:ıı.. 
da bir iıt .iya t. .M el l.ofi'ı beninıı le -
himdl' bir ihtiyat oiu~una sevin~o- meğe L>ğral'}Restktır. Kuvvetli & ..... 
rum. §lktaş öni.Pnde İstar.buılr;porhıfar 

Bu~ıın sıır;ıy muı.Hırlf!riııldftı. M.lııt.r 

Pa1ı:« yıuı ıına. celdi: 
Biı 'f'<v.et«: İ't.tn1e göı·üşınckıte 

aı • edıyor. l:>.ıı.:e 11.art.ını da göıı.deıxU. 
Çrjk ce1ıtilrrll'n bir r.dam. Yabancı gar 
:zaU:dlerdı !ll • Bir kt kere sav<l:ı:ın 
ammr artık ;ril'l.uın tut~ .. SR 
™" d~mri n lı? 

GazeMciıUn kartım aldım: 
Vilyams Tako 

Muharrir 
(Devamı Var) 

da yenibn~ l'Qin c.&nla bat<Ua 
~Ir.~~ak]a.111 'çin ma.ç ~ıı.~li ce. 
rcıyan c<lf'.ceğe benzomıedd~~r. 

Mar.ıhaza. bu maç ktı~şıUaı:mHısımn 
da Be~ifidafi lehine lbitm><:Si akla 
uygun g~J.eın et!>ey yaıkiın iiıtiın.aL 
ci'~r. 

İstanbul Defterdarhğından: 
Bızyükada HiikUır.et iblııloaSlnda yııptırıl·c.1k (8366,30) Lira , , 

12/1/942 P~:tı>tcsi gilm saat 15 de Deft, d. 'tlrl mıllteşı>kkil kr ı sy ;ı da a.ık 
eJm lıt.me Ue W.alc edl.!ccek1 l'. Muvmkkat t · ı'll 53 l :radı İstekiiJedn en (12 

bi Lo:ı:ılıh ıtte (2000) lit< k bu işe benrler .i ynıılı !arın v 1 ıct:ı e.erindl"n :ıl-
mı.7 o'dıı\ları v :sail<. u e11iden İ~ııınb ul Vil.Ayctinl) mu a~ la e.kslli.ınc t::ıri-
hmilr n tauı gtnılcrı ha iç ç gün ev• el a . ı? ehlıyet \ <I ı yılı 11 nn 'l 'carc-t 
Od ı ·.eslıkııl.ırıııH ıbnıl ..,tmelcri muktaı.kl ı·. Keşif ŞQırtnaınc vesa'r müıı.kaı:ıa 
evr"k• i'~lll Eınlflk ıl ı.tıı.cü ~e tıörıDe-bilfr. "'11529• 

Türkiye Mahdut Mes'uliyetli 
BASIM İSTiHLAK KOOPERATİFİNDEN 

li'mwni Heyet, c a 
rotte 942 e!l('f!l Ik.n • k 
maı:tl<ujl.!od r tıkJ. 1 l" d 
ıçu.n ... 1 cdecekt~. 

mlk.a1ıele~ 16 ı ı nuıddes! m .c bince alel~clc su-
1 ın.un 3U uncu Ctı.ı a gu: ıı s::ı:ıt 14 1 BevoglWlda Par

lnde 40 42 ooma :;ıda 'rurk BaEın BJr\:gı Mer~inde 

c.İJH.R.E MECLİ i• 
RUZNAMH: 

-1 - İdare Mcliı.1 H;:ı.poru ve JlWı:rw;Qıııu.n ..........,ı 
2 - Mür;ıkiıpler R:ııpcıru, ' 
3 - İda e Mechs ı.111 ıbrıun, 
'4 - Dahlli tallm~Jtııamentn üçünci maddeliıUın ttdlli 
5 - Yeni İclart> .l\lecli~i seçimi. ' 
6 - Yeni Mumkip'er seçimi ve ücr~~rinin t.;rb:ı.i, 
7 - Yıllık rist.um laıın tevzi kar&11, 

Baltk al Esnafın ın Nazarı Dikkatine 
lstanbul Bakkallar Cemiyetinden: 

Un ~ iiııere ce iyeüm.W.~ para veren ~fın pa..'"3.larım geri almak 
üıııere Paz~ fÜ.Ru ~k.şa.mm.a kadıar c.~_.ı&;.yet n~rk~ bchen,elınl mura
caıı t fJtroıe.'9ri, 

r 
BÜ'ı'ÜK ZABITA ROMANI 

Kara ~~Pl Çinayf:tl; 
1 

y Az il N: 1 N .} ı..: ,. l • 1 
Louis Thomnsı C. l..> ' i. S ~ C i T 1 

fitC'.1 - ?o4i'AGW. 6r'EE"> K ~ tiP ... -aDe:~.-.r: J 

oı. , ,, , ı.an.nediyot'. C.amla.ra ça.r- ı 
... J"-gmur aıtu1d:ı bu bad~ele.rilı 
baş <lığııu tı:eşfecUyor. Ve kendi kel'\. 
dlınc ııunkl.a.rıiıyor: Müthiş ~ler ola-
701·, 710e Wzc ~ çıktı ... 

iV 

SAAT t BUÇUK 

Polıe Deene masası başında oiuru
Jl(lı\ HG,1 rü~ görmed.ilı kaşıarınıın 

çabk duurııasından ve alt dudal:Ilı ısıır
masmdarı beUı. Vak'a kayıt d.efterı ö
nünde, beya4 s .. hrfe Ü'Zcl'inde olup biı

lıan voa.k'al•I' sıra ı\e ~•tler.ile ya.:ıı.lı 
duruyor· 

S..at "-5 - CL; rlon , ,, u.. .clc-
fun hebtr. Hiit1' Ajı>J .vıarolc n.n 
buldcrg •• ya r , ıı ohil Jcayhoıın 'i· 
Şe! b ;: ı •C bı..ıl ınu:;, on izl.cxe gor~ 
Londr~n l.ı a ı. r a aba y;;rdıma 
gelnuş \ t. 1, • ya butlin izleri or-
1.Cid:uı kaldı. m .... Ş~ı 13 yolu u~crin
de C~11Jars;m'rr. pa; 'k k3'J)ıS1 önünden 
bir çeyrek nılıl 11z.ıkt<o hır k&n ı~ 
kıı.~et.ti.ğlni de hf.l.O<!ı' verdi, 

l 1 'l. ci kanun 1942 
18.M Progrrunı ve Meır.ıi('k,.L Saat 

Ayarı 

ı, o M ııt..:ık: 'R<ı;lyo nn08 ürk~ 

trnsı. 

Hl.'iO ':\l•izM,: Fas.ıl Hcytlı. 

19 30 Men•l'C :ut Saaıt Ayarı, ve A· 
j;ınoı JJ :ı lırrı11.ri. 

l 9A5 Serlıı> t 10 DakiJı:n. 
l'l 55 Mü· k· R·ıch İki K-emanı 

'dn Koıwerto, Re minör (Pl.) 
ıv 15 Kı 11>1 {Taıbı •• t Ana). 
20 30 Ml : K.ın~ık ~arkı ve TÜ'I'

kWer. 
21 00 Konuş 'ı<l '.Tiı k Ziraa. ?vf!i

hcnrtr,.eri Blrli;ı1 ndına: Z1reat 
Saat. 

21 10 Mı 1c Kn"t~ık Şarlular. 

JI 35 Jı,ıo ı 0 1ı:gs'•y - Ra'l.•el 
ı rı c lif:•;ıp02iı::yon' 

2:! < Dans \.1:u:ıitıi (Pl ) 
:!:.! 3, ?ı.'c ek<:'t Saat Ayarı, ve Akına 

Ba.:ıcrleri. 

2ı.~ Amıılolu Ajans !lm Sp:>r Ser
vi~i. 

22 55/2~~:ırlıl.ki Progr~ ve K~~, 1 

·1:m lhme:t Askerlik Şu
"~h:ııden ııl<lı n askeri terhis tez~-
!1' wyı c't Yen' nı al:ıeaf;mı<lan 

· ·. iı in ~ ~ıok.ur. 

ısıc t-C\~ll ti Hu.}l'am Güıırgo llıC'ı. 

ge 'yorlc.'11'?. K:ıpı ar, loı, müfettiş Ma... 
ı-'ıb,ı Le.:- bıır •Y• •irui: 

1alıer ve. ec4ık havadİll 
va.ı 7 Müh. ı u. 

- E\ et <; , mtılnm. 

Poııs JJ ne k ,....urn. ça'tı:yo.l'. Jlrla-~ 

r!tba nereden bJliyo,·, acaba ün söy
ledi:' 

Asyalı adam pem:ere,ye y:ıkla,ıyar 

ve sa.rı per<it nin kordoııJaxile oynu
~r: 

- Deen~. b'ildi.klııitı in.izi IÖ.1le<r mıi
sini2? 

- BR~ı:stime, S., • 0,45 daık.i.ka ikaı 

~ıl - j~ ne has i!lc:o.ın<le David ' 
Collarc:ıan ın olumu.r u 'l ber verdiler. 

- Kin ııı:.ıer vm .... jı? 
- G . e betçi doktoru. 
- Pc•.-{ı ,ı, onrn? 
- Sunr.·a C.:<ın.lı>n'dııkl polis ı;u.be-

dnden ,ki telefoıı habr.rl a.ldrm .. Bnlı 
;J i.. :·H a .. !tlkn C'C C'J \en C~doa· şu

besi şefi .. 

-L i b g a cephesinde General 
Romelin mukabi l taarruza 

m ümkündür • 
geçmesı ____ ,,_, _________________ , 

Uzakşa rk harekatının in ki ş af ı 
1) Şark cepMsinde: 
Harl"k-et t.e~ehbü .. •ıii nü ele alan 

Sovyet ord'Ulan, l1i·maJ<le Lenin. 
jrad, merkı(t;.de Snı-*lknsk, cenup. 
ta Hark1..1i umum~ i-sfi.kametleriı. 
de iler1emiy-0 ve Almatı orduları.. 
nı y-erleimek istedtklel".i kışlık 
mevzilerin.den çllk<ıırarnk BalUk 
devletlerinıP, eski Rus • Polonya 
burdudU;na ve Garbi Ukraynaya 
d<>ğru ric'atc mccbuı· ctmiye ça
lışıy<>r. Cenupta Kıxımm §"ark, 
cenıup vıe ga~p salıill.erinıc .askıer 
çıkarmak ~ Siva.c:.t.opol'daki kuıv
vetlerle taaırruza geç~k ~1W:'etiJ.e 
Emmrlaki Alınan ~ağ cenafuru 
tehlik.eli bir v.aı1:yt-tıe dıü.şiirmıilş
tii.r. 

Rus o.rdW&ı·ım, aeıl Alman mü. 
dafaa mevillı:rin.in bulundıuğuna 
ihtimal vE'l'diğimiz No .. g.orod. _ Ri
jev - Viazma- Orel. Kunık - Har. 
b>f • Taganrog hattına ao.kıulmuş 
bulunuyorlar. Eğer RWJ harekat 
pianı yukarı.da tahmin et.tiğimirı 
gibi büyük ise, Sov-yet ord'Ulan
nım bu hatta büyük kuvvetle-de 
taarruz etmeleri.beklenebilir. Ha. 
kiki ve büyiiık t.aaırn.ı.z - müdafaa 
muharebeleri ~imden .llOlll'a b~
lıya<:aktır, 

Acaba Almanlaıı·, cephır . .ıy<ı yeni 
Jırum Jadıklll rı •lwvvetJ eT i süu·rı:ıek. 
ten çekin.miyen Rus taarruzları 
karşısında kıslık meniler1ni mu
annidane müdafaa edcbi.lece:kleı· 
mi? İşte bu sual kaı"?ısında fikir. 
ler t.amamilc ayrılıyor, Bazılan
na göre, kıış1ık menHere yeırleş
muk maksadile kafi vakit ka~
nan Alm:ın or<luları bahara ka
dar bulunduk~rı hatlarda daya .. 
n~cakl:u: V€ 3 - 4 ay lıik bir hazır
lık tan sonra tehaı taarruza geçe. 
bilecE!klC'ı·dir. Bm:ılurına "öre de, 
Alman ord llarmın ~iyim, iaşr:ı vıe 
• 1... • • 
IBKun v.;.ızıyotı noksım(lu. Sovyet 
ordularıruu taaırr larına karsı 
ınuannid.ınıc miıd:ıfa.:ı yanı mı1.~
ka1bil taarrnzkır yaparııık mevzile. 
rini mfrdafa ~lmesi ıayı:f bir ihti
m:Jl<lk. 

Bu htı..':>'Usta bizce ~at'i bir hü-
kl\m \Clılı~ın l ltu:, orduları, me
!:clıl No" rod1 -Vıa.<..ma, Harlrof 
gib nı , cı garbc geçmiyc mu ... 
vafla ~ o1uır1arsa. Alman ordularn ... 
nın =ı.rt.k kı !ık mevzilerini mu
anniclan·~ n dafaa alcbileookle
rinc!-cıı v • Rrn; ord'l.tlarmı bahara 
k .... dar o;; abmı).a rtuvalıak ola. 
cakl,mndan ~üph.c L'<lil,)biüı.·. 

2) L1bya cephE"Sinde: 

Ge~ral füı nmel, Aged:ıl>ya 

bölg~~mdc irıg L~ ı ... arruz harzırlı
~ın· boşa ~ıkarn nk, yani zayıf 
ktı\'V tleı ile cİd·<li bi1· muha:r.ebeye 
bula .. ıırnına için ElccyI.a bölgesi. 
;ııe çt:Kı Ih )i. Bum ela taınami.kı 

~arka dC>ğt u bir cqJhc tı.ı ia<!a.k, 
"im::ıl ceırnhmı deniu• V'C eenup 
Ct"n:thmı ~iinıııc:ıi ıkwbileJttin ceve
langü:hı olm.-.. .,ı muhtemel çöle da-

- Hayır. Hiç kin)S(l geılıned.i. 
- Bi • ki.ı•:i'.k ndaın da gelnıf'(li ~ 
Bi.-;s1 kspl\ ı vu.-u70-r, 1111i!E"t1Lı; $U-

.ı.<ı.yor: 

- C::,z'ni ı. 

!· ktc• ıu pııli.tı, Hayı-etle ımiıfetıliB 
M,a;:;:;,u:ı::ı'ya b ı •• ;-yor. 

Il;.ı ·a sı:1. mı gild ııiz? 
- Eı cı, ben girdim. H.oeııouza _. 

mt'd'I mı'! 

- H .. yır, buaıu dem.ek ~temeci:m: 

S.z bmt l ümıetı: jçrı lu.pda ıbekli -
yor. 

- 'Ne biıçrn;_ ad.:ı.m? 
- Bir kiiı'ıik iht!;yar. YailtMiıye Of'll~ 

ıı..yo" Siyah red ngot ~iyıı:ı.ş. KP.IE-bek 
boyun b~g uıkıııı,,. 

- Z~:ıretınin ebebiıü sôyl~ciı mi? 
- Hı yır. SlrtJı buradı1 oldugunuv.u 

bln~J' urcl urıı. 
DEvcıın eodmlı! 

yay ac«ktll'. .Böy leh lde İngil faler'f. 
Trablusgarıbe doğru 500 ıkilıomet. 
.relik ç(JJ.d.e oy:ıkıms mıüdaf:ıolari
le ad'm adım i.ı.arletmi:y.e, ı..."man 
zaman dıur:ıJda1.mıya mecbuy ede. 
cektir. Tra'bluısgaıt>c doğru ilerloeı
ilikçc İııgili'zlocin kara muvQStl.laGı 
U7.ıayacak ~ güçl~, buna 
.nrukabil Mihver ordusu kendi üs-
1er.im.~1 d<>ğm yaJdaşac&ktır. Bıu 
siiı·ünceme .muharebelerine mani 
olma için İ.nrgilizJ fil" gerek çöl.. 
d-en ve 9erekse <k?nk<l.en M.ihvtr 
ordueıınwı gedl'l'».·ine doğru tıeşeb
büsl('t' ve çııkarm.ılar yapmı861 
beklenebiliT. Liıbya seferini sonrı.m .. 
da kazanmak, İngHizler hesabına 
Tu-ablu.:;gurp önün.de .cereyan et. 
mesi muhtıemal büyük nııuıı..u~'be
y:lı başarmakla kaıbildiT. Geın~ı-aJ. 
Rommel'in böyle bil' mutı:ı.rebeye 
gh i:;ımes.i ve TrOOI·usgıı.ırbi kuvvıet.. 
le mildaiaa etmesi ve hatta mu.. 
Jrn bil taarrtl2a geçmesi çok muh
temeldir. 

3) Uzak Şarkta: 
Japonlw Borl'lJO() a<l.as.ım ıstılci. 

ya çalış1yQrlar. Japon barp sana. 
yii IJ.umdaki petrol kuyularına 

muht;ı9tır; aksi ta.kıdit'ck b.iır ın-üd
det sonra J~ponya petrol stoklan 
ti.i!k-enerek petrol buhrırnma m<ı. 
ınuz kafabilir. Bu maksatb, ad~nın 
şark saiiillcrin.c paraş~ıt k~L'aları 
indirmi~ ve yayılmıya ·ba~lamı~tl!r. 

Buna karşı G<>neral Vavel'in bit' 
müdafaa hazırla:dığrna ve yakın
da har.ekde g<'ç~eğin~ kuvve'ile 
ihtimal vıcrileıbilir. 

İkinci ır.ıühi:m J<ipon. h:ıre1keıti 
Ma1ezya'dn ı~örtHme!<t.c<lir. J.aıpon-
1.ar ~\fol.ezya'nm garp ,.ahiJJC?rine 

de a~k-er çııkarmak sur.etile ingi.. 
liz rephcsini 9aı-kıtan ve garpien 
'k:~tmıya ve ric'at hattını kcs
miye teşobbüs ettiler. Bu vazi)€t 
kıaı~.sınd'1 hafif fngili•.r. oycıhıma 
kıuvvetko:l Johor hıu<lu<hı şima
li.ndeki bölgeyıe dogıı.ı müte-ga
ırip bir şekilde d-c'a t,c devam E.'di
yor. İngilizkı in, MalE!'lya garp 
sahillerinde Jaıponhırın çııkarma 
y.apnıal.aı·ma fırsat ve imkan vıer. 
mehJl'i bir hata olmıı.ştul'. Bunun
la ht:ı ıtbeı·, İnıgilizfor Singapur'u 
anc< k mfü;ta.h•kem mevzileırde mu ... 
annitlane mfüfaıfaa c<lıeceklcr ve 
Japon ileri harekc-tini dowLura
caklardır. 

Çin ordıulaırı J:ıpon taaı:n.ıru 

kc1qısmda ili:tiyari !'ic'at yapar;ıık 
Şangs.ı bölgesinde biı az geriledik
t€n S-Oma büyfok bia· cür'etle nııu.. 

kahil taarnıza g,.çtiler ve Japon 
kuvvetlerilli mağhip ~. iler
leıniye ooşlıııdılar. 

Çin taaı -rııızlaL'l kaı'cj11Srnda ve 
Birmanya. Çin hu<lurlunda topla
nılmıya ba_ılanılan Çin kıuıvveıtleri 
dolcı,yı:;ile Japonların oo oephelıer
den Malc7-ya bölgesine ?mvvet 
kaydırmaları güçle~mc..oıktedir. Çin 
Mareşali Çang-Kay-Şek Biırman
yadan Siy.am'a doğru bir taarrıuzn 
gldştiği zam.an, Mal(!zya'daki Ja. { 
pon kiuvvıetlerinin kan muvasa- J 
lasını. yaıkmdan tehdit etmİt;j ola
eaıktw. Böy.lıe bir Çin ha.:rıeloeti be.k-
leııebilir. 

Sabip ve Baimuharrirl E tem izaeı 
Benice - Ne~riya~ Dircic.Uirü 

Cevdet KARA.BİLGİN 
!llCN TELGRAF Mı\TBAASI 

Hallbı..ı4d Hamiıdlyııe .&fyırut dil). 
nüşi.i yollda tesaıdüıf ettiği- d~ • 
man d~nt.l trearet "''.aıhiıdle-ri.nden 
bir yelkenli i!le biır buiharlıı ge -
m::yi ~kalaımı~, ·bunlaırın ımÜıı"E!'t
tebatım €BİT ederek gemilıeıri Fi~ 
ı:.ilce l'manına gönıdeı cikiiıenı son.. 
ra, Averoftm kencH~'ini taldp ede .. 
ceğıim ~p1:~a·r.a:k tekroar MIS!lll' 
suJarına dönmıti.'?, Sf ve~ ~na • 
lm;a g'E'Çm~ .. KıZl'l d~i'7;e gimUş, 
'bu:mda bli>r ay m~ul oı1ı.rnak ii2'C:!'re 
İstanbul.dan verilen yeni 1bfr va
ziıienin tatbilkline b~larm.lijtı.. Bil. 
ııaenaleyıh, Mondtııroo .zaıferti'ni 

müteaıldp <l!üışman dQıı.a·nmas1mn 
bütün gayıret ve batfy-etms !bir 

ı !&A: taıya te~U'z ~fü-eNOt Ha. 
m:ıc.fily~den. iın•t'ıkaım ., irmalk üzere 
sarf-ett'llği enerji boşuna giıtmiış, 
Ham.iıd'iyc haı"bin m'hay-..,tiıne ~a.. 
-dar Ak""<! K121l den'ızleııdıe c<!v~
;tilnar yaıprn:ış. ılüşman donan • 
masmın zaa-arlarınclfl.nı kendini 
'lroroy.abilm i!Ştıiır. 

Hacıltiereriın tetkti neö.-es:iln.. 
de, düşman d.oN:rnnaı.~nm 1klenıd'i 
top~uJım yerkıe ücı~-e tutıtuığıu 
İngiJ.l:z topqu gediıkilııkriınıi:n eme 
Jvfom.l urostr. kıa.zaooıığ.ıı 7.aıfe.r, Os.. 
rmanJı d\on.:mrmıasmıı haı:ıp eıdeıın.iı. 
yıecc.k bir hale scxkınıalk ITTOkta • 
s~nıcfon çene cihernlJl'l.tl)·etH Jıafkat 
1ıa:ı:lbin ndtıi~".C ve o sıradakiı saf • 
hoa-ları üızerinf' yap~ı tPSir balkı. 
ımmdan o luııc1M miiefl-.fır vıe fw
•.ra.l!fıde obi.r maıhi~t ıgOOte:nmemit, 
g&terememi~r ... 

MONDROS DF.Ntz HARBiNİN 
BALKAN HARBİ NETfCESiNB 

YAPTIÖI TFSIBLER 
NELERDİR? 

Osma·rilı dona~">ıınım1 Morıı • 
d\lll·~1ta uıgra'(iıığı el 'ııti'l. hezimıet1 

• ~<.i Morııcturoo iıaıııoıi İ'.'ılmj. vedlen 
bu 6aıvaş ilkiınci Ba.lıkıan dmıi'fl har. 
bi ol.arak haııp tarilhi, 1.al':ifljlflerine 
k~dolıunm.1..JlŞ'lur • harlfn o sııra.. 
da cereyan ıe<lıen s-dlfüııası iliıerinıe 

&.!!kan h:a :ıb 1 umıt ıi 1:1.:rcı 
v maıhiıy~ ;, :ı,-. • -ı; • ü~)h .P 
(l ,.·na ıı : ı rıll'" t •, L15uıı ı .1 

.. ,,ı. ,,,ı1Jı. k · u r. n:C't ve • cıd 

.. ndan !Aiıı im ola ~l'lı:: t;ı,ı·i(h 6! 
ü lıeriıı.t) mtilk.3/I l'tmiştiır. 

:&'alk.a-t, mtist e<lXlk ı}f. r g <L') ;a : 

.ımd'a, OP.nrnrilr .İmpa ·~t'Ol ıll 
nun ~ı:.llıf.bm 11S+ilfadc cx1eı·e 
r.un kpr.akılaırını pay Paşmak~ 
:,.adı .ııçiınıde ~tıoplıı aı.Nllk bir J 

fak yaıp:.n cr<irt llalJkanl.ı dlE 
8ıırtbu.1aı•. Bwt~., :~tan. Yıuıı 
ıtan vıe K. .. ra:da.ğ', çıoık g~cnnı 
ele geçi·rrli!k.leri topır.aıkllaı·mı 

Ja~ıılımabı yani mü.r;ıtewk m 
g-ayet>'i: etDaıfı.nıdı :Gıtil:ul;ı,ı: aı 

mü~r. h~.ıta U:öt f.l.lii :m-r 
~ra silıSiMı huısumdle:rlc ıbu 
Jetleır arStiı:nda ın 'taraflı rlJ · 
fak .meyd&ına getiınmi~ti. 

Bulganlaır}a Yunanı!ıılaır 
da ilJk 1'hıfü~afın zl111.trll'U 

r.mda vuku.a gelen ve 
OODıaınma'6111ıın zaferiıllf ıni 

·bulan ıbf'1'irn~i .Bal'Jrnn deııiz 
yani İmı'0'7. deni,~ mnıhareb 
gaır1aaın Yunan hUkıOm.etini· 
d'tı ıvıe dı:>nıam:nal')1J1.ırn zfıfına: 

(Devam 

YENİ NEŞRİYAT: 

Buhran yıllar 
da ve harp k 
şısında Amer· 

Biırleş:k Amer !ka, Kaırıaıd 

Mt:kısiıkada 21000 •krllıe.metreıl 
todkik sey.aID.::.tt yapan aııık· 

~ıımıız N~ Hali'l Ataıyın b 
gerhl kıitabmı Eirle.<)ilk Arını 

ha~kmda. 00ıp1Uı v~ tarn ma 
edinmeık iı:Jtiıyen hriıl-eriımiız 

siye ederirz. 

Rumt 1357 Kmıım 
B. KANUY 

29 65 
Yıl 942 Ay 1 

il. Kanun ~; 2s Gılnc~ 
ı '2 22 Oglt> 11 1~·17,ilimll 
! '/ O·J o\ '{":tm 

PA ZAR 1836 Yat 1 

Nor mal ve Makas t ravers ellnacs 

Tür~iye Demir ve Çelik Fab 
kaları Müessesesi Müdürlüğün 

.:\füessl.,eınit. ;çin mü~ya.a edilecek d0.00-0:> :ıdet ııoı-.ııal ve 2tOO 
maıirns travers 1uıpalı tar! usuliyle eksU.meye konulmuştUJ', 

1 - Mevzuubat-L~ 10,QOO adet norm·ıl hnversin muhıırıı nen bedeli 
mız<la v.ı~onda tcsl.im '1"40.0~ lira ve 2400 adet ma.kııcı tı averısin muh 
bedeli dıe "12.000, lira.<lıı:, 

2 - Ek ·iltıne 25/1/942 tar1hinde Müess~miıde ;y&pıhıcaktır. 

3 - İ!t!~kJJlcriıı eksiltmeye girebilmeieri j.ç1r. tekliof m't'.'ıdııpları ile b 
mulıammen bedellnın % 7,5 ğu nisbetind2 muvııkkat tf':r nat ınekhı 
eksiltme ıaıatinden bir aaat evveline kadar Müessesemize le ,ıl etmeler 
zımdu·. 

Poetachı ..-uku bu•acaJı: ~ürier muteber f!ayılsmaız. 

t - Trav*'~lere a.it prt.u&me taliplerine İstanbuld. :O-uffii}r Baıılt 
sind~-n. Anknr.ırla Sunı.,,: Ban.k Umum! Müdürlügün<lcıı izmitte Bı..ediye 
:.C.liii.ııden \•e Kara.niıkte MüıPs~emillden b.iHbedel veriJel)Jlir. «115 

fstanbul fiat Mürakabe komisyonunda 
H-2 No. lu İlan: 
İetaııbul da.b.W::ude ıı:mtblıelif cilıs el c.-;ınlı toptan ve ~•r-rıke™ıe ;ıı<ııni 

mtlel'i a.şağl<l>ll<iı şek.ilde tesbit edilıııi:}tir. B.ı füttleı·<len fmdaya sa'-ış y 
haklrınc)Q 14llli KOt'lılnlılQ Kallı\lmaıQ göl't i!iıkibat yn1>.J11cıa~ı il~n 0 1unur. 

<:anlı 'l'optıtn 'Pernk 

- Olmadı.ğıım>.1 sQ.vleymıce, çok mıı· 
·ers::.iı:.' oltiu. Polis Deeııc y,örebile~

glıı i ~ıiy!l'olm. fla..'1ını s;ılladı. O mut
fak :.':r.i gi.ırınek ,i.ıt~or. 

- Niı;in ht>nl? 
- G<.D.ı:ı Collarson ı)')fl>elıesl ;çin 

BAŞ, OiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZ M 
ola.c.:;: Ban~ bıı ısı.n Ju.ımrı muşe:ul 

S6at a,aıı - Cla:adon se.t:i.ndıen • 
lıeıtoıo bQberl. HAıfü;e: Ajan :\lari>.le, 
Coil&rsan'm evı:um parkı önünde sa.
arı üi;e doğru yanmış b11 otonıo.bil bul
du. P~.kat1ı yok, fo!oı ı. :ıi-ı b;r i2 de 
bulwıımıadı. Daha fa:ıla roallıır.8't iıt

*emH. Cla1Xlon şeti vak'.ı. ~ p 
-...- blldlıdl. 

Poliı;; Detme şıı anda btı iti h.wJıse
)' t duşim:üyor. Polıst.cn kimse yaroım 
ı .. teınedi Bir ..-.ııba aga.c.ı çarpmış ve 
y an.ıDJıB.. sorırn a ra.ha.ıu rı .İ.2Hr l de ydk 
o'du. Evet y~>lun lizerınde brr kan le
kesi wr. Ve hiiJise taın CQllar9'U:I e
vhı»ı pank .kapısı önünde olmu~. Ara
btuun pl.Akaeı yok.m~. Po'is Deenc btı 
iiŞ1ıc bir c1oay« didu~nu zımnt''Cityor .. 

Müiettış M.ııiıbfı, ı;'U p ,,ka:ııı;:; oiomo
b~l vaık'a:sına pek ~he ı n .yet vermJ... 
yoı görürYi.ıyor Bunun .ı.zerıne Polis 
Deene kan leiı:es n<lcn b:ılJ.,ediyoc. 
MaırRba arnuzlarını sıJ.ki.yor ve polig 
Deenc'e dönııyor: ı tı-l<l1J:,:1 nu <"nrdu. Nevral j i, Kırıklık ve Bütün Ağrı ları Derhal l(ese 

Koridorda, bi.irol'un kttpa;l .rrllasıl'l

da biıı.ı.t. .oıyak .>esl~ri.. <:.caba, yem 
tur ~ ~ tıı&ber vcnıı:ııek ii;in mi 

- B::ıı;ka bh· haber yok mu? 
- Hayu-. 
- ~ ı~ ~ kimıııt ıe•med' 
~ 

l'k<ı l:ı, ya.zı.h~me l?"ltmn.İl'.l! 
ı azı.hRnenu.o mlı? 

~v•t. 

le11bıntia rihHfe 1 .... abMMltr. ft• yerde pllila kuti.ılaYl ;,srada isteyiniz, 


