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Gazete7e p•deriltı• nnık ta de edilnıeı. . 'ah>p ve B•tmuhuı:lri: ETEM İZZJ!.'T BENİCll 
- - BN SON TELOBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

--
Her şey bir 
tek noktayı 
gösteriyor 

Bu yaz içinde, beklen -
mecUk harbi bitirici ha
diseler vukua gelmezse, 
demokartların bütün güç. 
leri ile Avrupada mu • 
vaffak olmıya çalışacak· 
ları muhakkak addedi • 
lebilir .. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan• 
Sov)et cepbesiaddıi duxum Al

manya)-" gıırpte vıo Akd<nizde 
hareket? . geçmek rahatlığını ver. 
mtdıgı -·~•n .\lıhverin bu sahalar. 
da ><m bır ha~leye gcçebıloıesi , 
gım ııe~tıkço şupheli htr hal alı. 

hYQr._Aluıau nıulrnvcmet hattının ı 
cn11z t . ·· ce!')sus edenıt>•ııesi kuman 

da ltt 1 1· d ' • Ye •n eki lebeddüll<r bir 
Yandan ı; • 

k 
' nvyet laarrnzlarına kar. 

~ı oy ıııak vo hı ~ 
hnrda it r yaıı .. ao ılkba. 
k 

ııslara koı )ı en 
at'ı ınurttdcl son ve 

ııı herlıal <ye hazırlanmak zo. 
mit lle ı\Iıh\cr. > ıi<tle yıiı. ü. 
dı 11 :::·:~en Orta •c Garbi Ak
C4.-ı!t> ıucade}.u fır ... atnıı \er.: .. 
, "~ dcC: bcnzcuııyor llelki de Hal. 
~ ~•, 'nuhı v 
laıı ı 

1 
uııa-n1>landa )apı. 

ıaıu ıklar \1 ı k • • a ı >y J kar~ı vu. ı 
h ııa gelen dl\ anılı fa,ııruzlar da. 

a ll)oıd~ bıı· ıııııda(•a t ·db- . 1 
rak kol . k T c ııı o a.. 
d\• • ~~ı tır • rUt\.-rç sinıalin .. 
' - ıı Ccnıııı FrnrL'!ası kt)ıl;rın·ı ve \ 
•"'" Akdeniz batısınd'lk' F ' 
sahıllerindeıı 1-"gc y • ı ransız 
, . ~~ ' nnau ve 8u1 .. 
guı l.ıyılarınıı kadar 1 - -ı -

. k . . >u un A\:ru.. 
P·l ıl ası uzı:ııud-e ,aglanı b. .. 
dala d •rmu. 

ayn ayaıunadan i\lib,·e 
dllhırınıo ilkbahard· S r oı-. 

a ovyet Rus. 
yaya ka~şı yeniden bir ölüm k 
~:ıı lıarbı~e giri~ıııelcri g€ç<n y;;. 

z ıran hır lıayli gütle . r 
l.ibyad· . , . ~nıış. ır, 

b k 
a •e frablııs \Uliind0 her 

a llndan J • k' 
I 

. ıa ım \.'ıtZl)ete giren 
ngılı, o d . 

1 
· r ıı u ılk bahar ve en ni 

ıayq 19~2 )aıından itibaren ce: 
11111• Avru · · . Jik• . Pası ·~•n b•r büyiik tcb. 

• teşkıl ed "" ve lı . .. ecegı kadar hcı~ey 
t· . ~r tıırlu delil de bir tek 11ok. 
ayı ışarct t k 

De k . " nıc tedir. Bu nokta: 
mo rasıler" 1 Al 18 ıcr~cyin başmda 

.. ınanyayı nıağlüp etmek ve e 
oııcc Alnı n 
rarıdır, aayaya yiiklenmek ka. 

Vaşington k ıd _ ı 
mı .. _.. " eran ınıa deva 

1~ 1-e gerek R lt • 
Çiirçil'in k _ uzve , gerek 
la. ıldığı konıı,nıaıarından bu an. 

adar Albay Knilk , 
llln beyanat nd- s un 
.kere daha ,' ;n _da bu yine bir 
ıöııüne çıkoı nkt C$ın kli ile gö.. 

B a adır 
eyaz Sarayıu • -

reınlttinden olaea &uade Vil nıab. 
tema.il etti" ~ Albay Knoks 
k gı reı.ını m • ı· 
ınıından d es u ıyoet ba. 

k a ayrıca ö 1 . 
at uyandı • s z erıne dik. 

•an bır h · Knoks U k ~a sıyettir. 
Yanu•unda a~ Şarkta, Hint Ok. 

Ja!l<Jnyanın ~:. - ~entıı>_ Pasifik'de 
ralulınıya~ağı ş .boş hır hald~ bı.. 

(De "' ışaret edeı ken, 
____ v•mı 3 üncü Sahifede) 

YENİ, MÜHİM BİR KANUN lloskova Cephesinde 

.Fevkalade Hallerde Sovyet kuv-
• ve ti eri yeni 

irtikap, irtişa suçlu- şiddetli bir ~a-

l .d d .1 k arruza geçtıler 
arı ı am e ı ece 

Yanlış beyanname veren memur· 
ların malları müsadere olunacak 

Ankaradan biMirldiğinc göre \ 
hilıkumet, fevkala<k hallerde gay. 1 
ri.mcşru mal iıkıti<>a p roenk r hak. 
kında mühim bir kanun projesi 
hazırlamıştıı. Bu liıyiha .,,;asları.. 
na gi\re muvalııkat ve da<rn i bir 
surette amme hi~n11:tleritle tavzif 
edilmiş olanların, islenhldiği tak. 
dirde gelirleri, kendtlcl'ile ai-lele
rinin yaşayı~ tanlan haıkıkında 

lıeyanname venmlyc -m•e-bur tu. 
tulmaktadırlar. Bunlar geliı" kay. 
naklarını göstermcdi,kleri takdir. 
de bütün alaca·kları üzerlerinde 
mukayyet ve bankalardaki nakit
leri de dahil olmak üz.ere men·kul 

ve gayr>ınE'nkw malları hükumet. 
çe zapt v;, müs.:ı<leı e edilereiotir. 

FewuıJô.de hallerde milli mü<lıı.. 
faa işlerıinde tavzif f<:l!iJmiş olaın 

nHımur ve ookeri memurlara -bu~ 
larla aliı.kalı kimseler kim olursa 
olıııın, bu hi:ometler dolayısile ir. 
t~kfıp, i:rtişa, emniyeti suiistımaıl, 

ve bu kaıbil suçlardan birini işli. 
y~cek vcy a i§'letecok oluıılarsa, ö.. 
Iüm, ımüebbet ·kürek 'ıe beş SE'lle. ' 
den aşağı o1mamak üzere hapis 

cezalarına ma<Jı.küm edilecekler. 
dır Pr<>je yaokın<la Meclise veri.. 
lecoktir. 

"" Maaşlar 
IÇinde Japonlar 

ric'at ediyor! 
Zam Layihasının bu 1 

gün Mecliste mü- 1 

1 
zakeresi muhtemel 

Anlı.ara, 16 (Telefonla) -
:\l•mur maaşlarına yapılacak 
zamlar için hazırlanan layiha 
But~t- ~c Vlaliye J<:ncıimenle. ; 
rindo kılkik cdilmcldedir. 
Tcdkikleıiu netk~si bugün 
11nıun1i hey'et toplantısına 

kadar ikınal edilecek 'Ve Jiy L 
ha ınüstat(Jİyet knrarile ruz. 
nameye alınarak biiyük bir 
ilıtimale güre bugiin miizake. 
re edilecektir. j 

Manifatura 
ithalatçıları 

Yıllık kongrelerini 
yaparak yeni idare 

hey'etini seçtiler 
M•rılfaturacılar İfu>.at Biı"liğb u. 

murni heyet dün y1Hık kougresi-ni yap... 

,,,.,ıır. İçtimada bir yıı!lık f:ıallyet ra
poru oıkunmuş buınu miHeak~p yeni 

ldare heyeti Azalıkları intihabı yapı

larak: B. İhsun Mermerci, İsak Radill, 
Muis Kahen, Halil Bezm:n, Mihal Ni.. 
kola-tdi, Ziya Nafj, Hüseyin, 

_Kösooğlu, mürnkiplige de Ali 

oğlu lnt.h;.p olunaıuşlaxdU". 

Rahmi 
Necip 

Çunıkmg, 16 (A.A.) - Ja.ponlar 
ctnu>ba doğru ric'ıııle devam edı. 
;)'(lrlar. Çin kıt'aları çekllcn Ja.. 
ponları taık·ip etımekte ve ağır za. 
yiata uğratımaktadırlar . 

Japon tebliği 
Şangh ı)', 16 (A.A.) - Japon u. 

mumi kaı•argfııhı lbildireyor: 
24 llkkiunında başlıyan Şang:;a 

taarruz _ bıtm.~,r_ J a;pon 1ot'ala. 
rı, Çung.Kiııg hfrk metin<.' men.. 
sup 30 Çin niimcnfni e'.<diktcn 
sonra, ha"t'E'kot üs! rine ~I çekil
ırnişlerd.r Çinliler 3 bin ölü ver
ımiı'lerdır. 

Avustralya 
Bulgaristan'la 
harp halinde! 

S•>lya, J6 CA.A.) - Ba.;m_ Avııs

tra \ya, nın kendi hilkümeti. tara(mdan 
beyan edildigir.c görc1 6 Sonkftnun
d.a.rıberi Bulgaristanla harp hblinde 
bulunduğunu tasrih etmekte.lir. 

Havagazi 
Faciası 

---·--
Aksa rayda 56 yaşın

da bir kadın boru 
patlıyarak zel: "r'~ndi 

Berlin gazeteleri, Al-
manların kış mevzi
lerine y e r 1 e ş ti ğ ini 

söylüyorlar 1 \ 
Londra, 16 (A .A) - Son Al. 1 

• man teblığınde, Moskova cephesi.. \ 
nin lll()rKez. kesinnnd~ ve bı,ıhas.. 
sa Alman menıkrınin sal{ c•naıbı 
üzerinde Rusların yeni şiddet.Ji 
'hücll'mlarda bu-lwıdt.Klarını kay
dıetmektcdıı-. Bu hi.ıcuınlar, Mo.. 
ja1:>K bülgesindeloi Alm<mlar mev
zilerine karşı yapılan Rus laarruı. 
zunun başlangı(;ıdır. Alman kSö'
naklarından gelen ha:berkre göne, 
Alman unnvm' karargtıhınd·a iıhti. 
mal dayanmak üımi<lı kayb€dilmiş 
olıması_ dolayısik, yakında bu böl.. 
gede bir Alman ı•ic'ati başlıyacaık
tır. 

Bu sabahki Sovyet 
H BP TEı.LiÖ 

Mı>Skova, 16 (A.A.) - Sovyet 
l.ebhği: 

15 t;onıkanunda kı•'alan.mız gar. 
~ doı;ru uerlem.y1e devam c• m *"" 
lcr ve müt<adciıt mc.,kün mev-ki. 
lcri işgal etm.şlcrdir. Bunların aı. 
rasında Vclıwrovo ~ehrı de var. 
dır. Almanlar b;lhası.a ınsanca a.. 
ğır kay;plara ugratılınJ:jlardır. 

14 Sonkanııııda 6 Alm:m tayya.. 
ı-cı;i tah-ip edrlmiş~ır. 3 tayyare 
kaybettrl<. Donanma, B<:ITntz de. 
ımı <le L'Clll'an il bin tonluk 2 
nakliye gum· ~ ~ , 

Hür Fransız-
ların i~gal 

ettiği adalar 
Halkın reyine mü
racaat edilmesi 

isteniyor 
Lon<ira 16 (A.A.) - Pertınaks 

Nevyorktan bild'r,yor: 
Gazeteciler toplantısında Ame. 

dka Hariciye Nazırı Kordel Hull 
Hür Fransızlar tara!ın<lan işgal 
edlen Sentıpı.yer ve Mi.kcllon 
.ıdalar.ı meselesi haiklmıda soru. 
lan suallı!re a.ru-şı bu 'hususta dos.. 

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 

Yunan Kralı bir 
nutuk söyledi 

LiBYA.DA 

Hür Fransız 
Tayyareleri 
Halfayayı 
bombaladı! 

• 
Trablusgarb lima· 
nına gece ve gün
düz büyük akınlar 

yapıldı 1 
Ka.ııil"e 16 (A.A.) - İııgi'lı2 ha

~• ktıvvetlori• tebliğh bild'inyor: 
Hiir Fram;ız tY.>mbardııman tay. 

yareleri, dün Halfay"Y• muvaf. 
!aklyctle bomıbardıman etmiştir. 
Avustralya tayy.:ırcleri Elceyla'da 
büyü'.< bir faaliıyet göstermiş -
lerdır İngı'liz tayyazeleriı Trab-
1 uı~gaı-p limanına g~. gündüız 
büyü.k hüıcumlar yapmışlard'ıı-. 
9 tayyare ~!erine dönmemi:ş, fa· 
kat pilotlarm dördü kurtulmuş. 
tur ---· 
Sin!(apura 
lngiliz takvi· 
ye kuvvetleri 

gönderildi 

Avustralya 
Harbiye Nazırı -
nın beyanatı 

Lon<lı-a 16 (A.A.) - Sirıgapur

<la ll€•rolunan bır tebliğde, asıl İn. 
gilrz ılmvvctlerfaıi-ıı Siııtııapura 
doğru r!>c'at ettikleri lkc:bul edil. 
ıne'kle berabeı, ou kuvvetlerl.n 
Screr.ban'ın 20 kilwnetre cenu.. 

(Devıunı .b llucü Sahifede) 
·---o -

Japonların taarruz 
istikametleri 

Londra, 16 (A.A.) - Japonlar 
Malezya'da ba~lı.ca iki iı;tikamettıe 
taarrtua devanı elmtkiı<.'<liı·ler. B::.. 
ri Johor'un şimali garl>isiııde mü. 
iıim bir demiryol no~tası olan Ce.. 
mas'a doğru, diğeri garp sııhiıli bo. 
yunca Malaıka istrkametlndedir 

" Panamerika n 
Konferansı 
Başladı 

• 
Berezilya mü
messili bütün 
tedbirlerin allna 
cağını söylüyor 

:VE~ı~·aôvôK TE;~i~A;.;,.;z-
A!ksarayda Kemalpaşa mahal. 

le.>inde 32 numarada otll!l"an 56 
yaşlarında Serv~r i<smindl? bir 
,kad>n dün haıvaı;aızı boru.;unun 

Yugoslav Kralı da bir 
hitabede bulundu 

Rlo - de • janeuo. 16 (A.A.) -
Pon - Amerikan lronferansı açıl-

mıştır Küşat n t.k:unda Rei3 

(Dcvnını 3 unr.il :->ahifede) 

; Ehlisalibe Karşı· 
~KILIÇ ARSLAN 
~ 

Yazan:~ 
• M. Sami Karayel 1 

Kıymetli tarih . 
~ çı ve romancı 
arkada'1mızın ga t . 

•eeımıı oku 
) uculaıı için aylarda,..._- . . . • 

~ . """ ın.a ıle hazırlamakta ohln'-· L--
~ ..,.... ..,. eser 
! uzun tedkikler n~tic:•sinde ViL. 

t cuıt.. g"tirilıniştir. SJ.zi başından 
•onuna kadar büyük ı.ir merak 

1 ve zevkle Ürükliyecelı:, takdiYi. 
1 nni kazanacaktır. 

(Devamı 3 l!ncii Sahifede) (Yazısı 3 llncil Sahi!ede) 

=ı+HARP VAZİYETi!= 
Şark cephesinde boy·· k bir 
Alman ric'ati beklenebilir mi? 

~----------~~~----------~ 

Malezga'da Japon taarruzıı Johor hududuna 
dayandı, lngilizler ne yapacak ? 

(.___Y_A_Z_A_N_: _t._·s_._E_S_K_l_B _Ü_K_R-=.E.LŞ --=-ATAŞE Mi L I TER 1 ) 
Şa.ıık c<>phesinde\: 

Sovyet ordulaıı, ceplıeron üç 
-kesimınd1'> Alınan kı§ mevzile • 
rine karşı taarrvza devam ed' • 
yorlar. Merkez loesimind"' Sov -
,yet kıt'aları bazı meskun mev • 
kılerle beraıber Medyn şehrini <le 
geri alinışlardır. Orel ve Harko.f 

şehirlerinin Sov,etler elıo:ıc geç. 
tJğine dai-r haberleri Almanlar 
yalanlamııılardıır. Al'l!CBK, Alman 
müdafaa hattı b:;-ı:ı bölgelerde 

Sovyetle~iıı üstil" taarruzları 'kar. 
şısmda gerilemıq \'C b.iyümesı ıh. 

tmıa.lı olan gi4"intder peyda et -
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Mısır Finlandiya ile 
münasebetlerini kesti 

He •.>l<l, 16 CA.A.) - Mısır hükü
metı İng'Here - Finl:ı:rıda arasında. 
harp O!rrift'tn ı ciolayıstyJe 15 SookU
Pı...md-a 1 ıtibiı."en Finl.'lnd;J ile dipionıa-
ı.i:k, münoocıbet1erlrıl kt"5miştfr. 

Kumkapı cinayeti kurbanları ikileşiyor 

Maktul Perihan'ın 
annesi Hastahanede 

ölüm halinde/ 
Tevkif edilen katil cinayeti 

anlatıvor • • 
nıçın işlediğini 

Kati! Sadık ile cmıın bıçağı altm da can veren nlşan.lı.n Perılıanııı 
eslci, mes'ut giiinlerinde başbtıfa çıkarttıklan bir resin• 

(Sadılı: bu resmin altına !kendi el ;rllZEl'yle: Ebedi bir hatıra d~e Y"23lllll 
ve 25/10/1939 t:>ri!ıln! atıqt>r.) 

Sa<Uk At isminde birinin Kumka• dıi.~ Hasek• Haolaneomde 6!düıı(\:OO 
pıda Nifancada oturan .. ki nl§anlısı 1 dlln>kü nüalıam•zda yırzmışbk. 
Perthanla kızın anosı Fatmayı baııak- Yaptığıma tahklltat netlceslmlc ?E-
la :raraladığmı ve Perlhanm kaldırıl• (Devamı 3 ilnc <;ah !ede) ı 

Ekmek Karneleri 

Vali bu sabah tew-= 
zi yerlerini gezdi 
Henüz karne alamıyanlara 48 
saatlik muvakkat fiş veriliyor 

Vali ve Beleriiye Rei ı B. LOtti 
K>rdar dün , .• bu ııaboh Be,oglu, 
Beııiktaı, ist.">bul, Fırtlb kozalarında-
ki lırınları, ekmek \·e k:tme tevzt 
yerlerini gett!rek m,tlı:ımın tem.Jrıiı 
lc;i.n alakadarlara emirler vermlet!T 
Bilhassa Kuınk;ıpı, Eın.inôcU. Beyoğ
lu gibi ye-rleııdc hcnfrı. kam~ ala.ma
ffl1' olan va1:ı.ndaş?m" diiter ya-terden 
:f~udı·r. Bunların hepsint: karneleri
nin bir iki gün !çlooe verilmesine ~ ı 
lıı;ılnıak tadır 

Dün alt am Eminonü Haltevlnde 
ııaaı 22 ye kadar Kame tevzi iJleri!)'le 1 
uğraıılmışt:r Bu sabah ta muhtellıf 

oahiyelere takviye içm memurlar l 
göndM"l.lmi:ıtir. Kameslı vataııdllfl;ı.. 

(J>evaını 3 iliıcil Sahi!edel 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

-

Dünkü ve bugün· 
kü tahminlerimiz 

Nizamettin Nazjf 
1940 mcı yılın başladığı gilnler

de bc.,<k"" gibi biz oo bazı talunin
ıerde bulunmuştUk:. BugUn, yimıl 
dor• -aylık bir Eeyirden SWU"a. hA

diseler ·ervarnnm muhtelif men
zUJere yıgdtğı. eşyalara ve tuttuA,u 
yeni yold~~ gördüit\lmüz ilk izlere 

bakornk bey'lıude yere k&la yor. 
rn-amt;-j oldugumuıa iı;andblliyoru.z:. 
Ziı a ylrıni dôı t ..ıy öne~. bnz.ları ta· 
rafmdnn nasal g bı oklman bez.!

! ı t.ıralm<!an da bı haylı bUJ"J< 
bire. t·Ur'et g· >i te1 • 1 oloo3n 

nın1t:Ttmiz, IJugun yUzdc sekserı 
· !ıak1(ltk etmlş ı:lbld!t. 

B<:ı 1940 ta, s· a'I Amerika B ·
ik Dev1~tleriıl1ı;ı., 't'f'lutlaka Jw1.ı:be 

gi.-CC< ğinl .>ylP~tik. Bt. çok d~
"•a evvel, F• onso Sosyalist Pır.tisi 

"\ 
Karne tevzi 
yerleri çoğal .. 
tılmalıdır ! 

Şchrimidn nfilusu kalabolık olaı> 
semtlerinde lıenüz c~mek kam , aı... 
mam vnta"!ldaşlar1-ı bı:

lunduğumı gortıyor \e duyuyo• 
:Ek!'eriSJ.nl 'kadınlar t yarlaı, er 

kelr.ler iıç le dısıFd•n ııcı ~ o-
(Dev..ı. ı ,' 0-:ı. Sat- f :!el 

11ALl 'K C'DI \L 

Llderi Le<>n Blu. · o, '"ut ceplıd 
r...bin ine reis ;)k u \e b ı!at!a 

bır Amer 11 ısey~hatJı~e ilttiğ 
man oıtaya ırn od,°' nL k -
naa n t.1• tlcu~ ı t.,.ı 1940 ı rı.ı 

JranaaL şu t rzO c • ... ., ... t t • 
..;\!.n:ıany& llohı.nJ yı zapt 'tt: 

ı;:llrı Şm.ali A 11 r ·YI k.ıı;ı .ı~ 
bulal..·JkhT 

Gerçj Hoı..:.:-danı. ve Le ç k.1111'1'1 
7:\ptı dcgJJ., Fr~ n mas, t"ıc' 0-

ti d:: • Ya ::ıgtc har .c , -
dıysa <kl, b· h;llili_y l m~t~a.k...> 
Şimali Arr.ıerık· E le D .. \•le:t'"'· 
rinin tı.rt1.ug..ı 1r.ı1v lz ... ulı yo. biır 
müddet sonra !,,oıa.ld..ı lfi.r,di ln.J 

tC"hlık . i b ... $ gOstC1-lnce Reis R,ıı
velt1in elıni klllr"c değu ıd Yı.ınt 

b~ n Atlcı Onan u ki)' ' ı ak'" 
Hoh:ı.1..dada bekJ1eıd1gın ;z ı ı~. 
PasJfik IJo tla br. l • 

Bun ın gı.; .r k! mıs.]l fl3.fla 
gösterebi d l= &l :ı7.a; l 94ll lıa ~
ranınc: f. , kll rlerı. d~ • lı.:IS:
ları.n l' ~ .. A .,, dn:.ı r. Jat 
a-ra'111y-.. ·ki ır gu 1c dP 
Sovvy l{u Y ı Aın: ::; " a-
sınd:ık n r• 1n b da .. 
ha ..y11C "'E ., rlen b re:C'd ere 
verdiğ n ı """ ı u a ·~ 

i .ı .,,cı • 

\D ır.ı J.nru S.uı !ede) 
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HALK FİLOZOFU 

İDEAL BELEDİYE 

Vali ve Belediye Reisi Dok.. 
tor Liıt.fi Kırdann, geçenlerde, 

, lstanbuhm kardan çabuk le. 
mizl<nmediği yolundaki iılcliL 
)ara karş.ı .-crdij;i i7.ahat, bizce, 
bir noktadJln çok şayanı dik. 
katti. Liıtli Kırdar, nıatbuatııı 
'e J.ir kl!>ım halkın ideal bele. 
diyccillktea beklenir tanda it
ler baklldii;ini tebarüz ettin. 
yordu. 

l4cal fflcdiyerilik nellit!, 
Bu sualin cevabı <llıette n1111 

bir ctüddür, l'akat, bir ı::azete 
hacaıi içiode ve ga2ete diliyle 
ifadeye .kalkşırı;ak, belde hiz.. 
mt ilerinin ol oma tik ~eki ide gö. 
rülıuesidir, diye hır tari! yapıı
biliriz. 

Bcldiye Reisimrz, lıüy·ük 1.ıir 
medeni ~unlu.kla, İstanlll'lun 
ide:ıl Kiedi)-.ıeilik1"'1 mahnmı 
eldıığ.au .söylü) or. Bunun se. 
hepleri ur: inıkılnlar, lıü~ 

Eın.J.nrsiz 

iJEllBERI mn DAiR 

Gcçenlenl<', fOhrin muhtelif 
aemtleriaııııle 2S tane ehliyetname.. 
siz berber tutnlmuş. Aıılııştlaa. 

bunlar, kmsa gi$uırmişler. brr. 

b<:rl'k kitalunclıın ntın alwam~ 
!ar, ilimleri noksan , . ., cahü kal. 
m lar_ 

Bunlar halı!kıoda takibat l"'Pl. 
larak mı. bilmem?. Eğer, mcsle. 
~-ioık bilgisi elmıyan herk.,,. hak. 
kında takibata kaUn •:ı.k, yüzlerce 
binlerce insaJOt sorguya çekmek 
ic:ıp t der .. 

IIAf'..UİN 

ftAKİPLERl 

Cenup Aıacrikasmdaki ltİlO dö 
JonCF• l'"hrinıle şi4detli ) a(. 
murlanlan 12 ki§i ölmtiş .. hzla 

L.ardan ,.e soğuktan donarak ölen. 

len• aklım <riyor, fal<at fazla yai:
murdnn iileııkre ne bayunallU'?. 

Bu 'ene ı.ıe oldu b(iyle diin) a. 
ya?. Harbin rakiıılcri ne kadar 
fazlalaştı?~ 

l\IAÇKA 

SutTLAIU 

MüstakMI i,tanbnlwı imar plıi. 
nına göre, '.\laçka ı.ırı.l.arı lıi.r er. 
nıaııJık hallne ı;:<-tirilcelkıni~ .. fa. 
bt, !tla~ sırtları, miitcınadiyea 
apartııuan ornuını ile dolu~or. E. 
l:er, İlnıtr plniJ tatltik:ıtı biraz ~
cikirsc, ~aç oı:wanı ,·ücudc ge. 
tirımk i~in ı.alıa bulunmıyacak! 

AVltl!PANIN 

T .:\. '\'Zblt 

Harpten sonra, diinyanın tnnzL 
mi nıe•desi ını plllertle yine ~ok 
tncvzuubaJıis olu.yor. lleıncıı lıt. 

ın.-n her 4<•let, bıı taııdm ;,inl 
kendisi yapneoğmı iddia ediyor. 

Fakat, kimse tlii~ünmüyor ki, 
laiıla barp ,.,, . ..,. eıliyw .,. 1m'v. 

e:rt hayrat da yıkılıyer. Ttınrlm. 
ftn evvel, mulıasamatı tatil işi 
düşünülse, J8 ... 

AHllEJ' RAUF I 

S;.ıav-ı. oda::-mdan rt~tı. sur•at!e koı :
d.or geçli, merd·venlerdcıı ;.ndi. Te· 
I' blr 'ÖZ gezdh·dl. Slşmün u~ı kn
dtn kahvaltı ed yo;-du. 

PIA)a indi. 
Sıc~k tumtar, o k:ad· r kızmı~!t ki, 

Ji:;t.k ayakkalbılı>d!ın bile hararet nil· 
f....z ediyo:, in~r.1n tabanl:ırtnı yakı
yordu. Genç a\·u!t:tt. sol tarura doğru 
yü.;;üdii, yurllılü- Eos blr lt.blneye 
girdi. Bomcmmtı btraktı. Slyah gilnei 
gö.l~ğüııO \'1k:JırdL 

BCı· algara yal<:t" Kflç!lk tıl!!ı.la ka • 
N!'• açı.. KabkıerJn önün-:\Bkl dar, 
beton aldırı.m üz»rinde durdu. Kum
la<ın tızert:ıcle == ya:anıara, de
n-de çırpın:ıma'• baktı. 

Arkasında, hcrr>Lıı kulaJ!ının dibin· 
~t b.r """ 

- Hello!. 
Dondtı bekıtı ••• 
S..u..\•ın:n sı.•yundutu bbi"&n.ln. he

J)llıı y.ınınd:!J , ıct'>lııed• göollnde g57.. 
~!ert_ b~.,ı. •• u... kl!'nı "ı.. LaııolJJ!ı. uır 

REŞAT FEYZi 

mülahualsn, şeluin ve mem. 
Jeketia hw.usi1etleri vesaire 
\ıesaİre.-

0 halde, blxe dil.- ..-azife 
§Udur: TenkidlerimUi yapar. 

ken, Belediyeden temeım.iler. 
de bulunurken, bu imkan hu. 

dutlarını cözönliade bahmdur
mak.. 

Bütün mesele de, lıu hareket 
noldasıa<lan dojiuyor. Hangi 
Joadiaie, ideal helNiyedlik çer. 
çevesi içintlı-, hangileri, lstan. 
bul :Celediyesinia ,._.abileccği 
normal vazifeler ıını-dadır? 

Bunu tayin etmek, 2annediL. 
d'ği gibi, kolay değildir. Biz, 
Bck4iyenin dıtında ve uzağın. 
dayız. Bu t~külüıı, nelere 
kadir okluğunu nasal keı;tire. 

!im? B!aaualeyla temeneikri. 
mizi yaparız. Bunları, Beledi. 
yemiz, tasııil eder. 

Trenlerde kay
bolan eşyalar 

Bunlar nasıl tazmin 
edilecek ? 

Dl?\•ldt Demiryollan nak'li'ya 
tına ac~ olan kıymetli eşyalar; 

şimdiye kadar nakiıy!:' ücrct1erı.. 

Din on misli fazl:.st veriJıml'!k su· 
retı:Ie tamılıı ola:nıryoı'Ckı. 

Hazı.rlanan yeni 4:ıir projeye 
göre bu usul ıkal;!rrılaea:k ve 'kay. 
bolan ~alarm J::ııymetlerine ya. 
'1cın bir pına tazrr.inat olarak sa· 
hi,pJ,c,rıne ,-n~.,ktir. Bunun iıç.~ 
de tkıynlf tıi eş; a !anian tıad.erea 
!azla bir ücret alınacn!ktır. 

Pa,ahahce mii•lmat 
fabrikasında 

İnhı.sarlar İcLırc .. inııı Papöah· 
<· · müskirat .fubr. ası yoUarı'1ın 

,iapılıııak tanz.ıııı oluınn351 ka • 
rarlaşt-ırılmr;h·. A~·nca burııôa 
~analizaıryon te« ı;a.tı da yaptı • 
<'ılacaktır. 

2.7 biıı Ura &arlUe qaa-ta önil
:mUzıd&i /ilfY ba n·i& baı•lana • 
c· ktır. 

N,,U,iye Mü.!iirleri için 
lnın açrlacak 

Nah ye Müdür:ükJ•,r:n~ bade. 
nıa orta mtktep ,.e Dı;e meıı:\lu • 
Jan imtihanla alınacaklardır. İm· 
tihanı 'kazaıı.a:nlar 6 ıty staj gö • 
=-cceklfT ve ayrıca açı lacaık <' .n 
bir kursta da 2 ay okunıeaklar. 
dır. Bun·nr>n :ısı: mı4:1:.n ı"mı.l 
:icadan ba~yarak aı.t.mı.;ı 1 .~ya 
kadar çıkrcaktır. 

llPW-mWI 
Abcı" ıabCJ 

Et f!atıcrl de bir mli<'"' •"'" Gt
ım ı:U:> glt'C!e!erde. ~eoy~e b:r haber 
"orı1ı: Süıil s:ilLpleri lııtaıı.bukla ka· 
•:ıı> di:~n t a ccltp1ere, .ı.ıter 
ı:n:ıplar.ı nkıb~ •~•!amlı;.. E· 
ter. sl'Ti\ ıtıhir>}'"ri e!M:r.ıdei~ hay -
' ..,,.ı,m kesti rrp da'M ""'""' .. t ,... • 
Tı< bi!ec~klerre, bu nokta Uııerinde Be
lt"diyc neden d ıtrm.uyor'?' .Bu irr.k.1.n 
hud~r.u nedaı ted!ı:i;ı: ct~OI';. 
Yapılı<* ~ heo'. halde le!k!l.il nıe

a~Jes.."dir. Alıcı ıle ô&.UcJ)1. en .aıalıi.m 

..,ıdldr ki"'' ~ ce.....,. uiı -
u.eri d~·ının en n:i hJID ih•snz:dı!'. 
nu iŞi l>• j:i:rrr..n.ğ:t \03lı.:;o.!un. 

BVRHAN CEVAT 

C>.'r'.....:l:U hen.Uz 1,:ıpl::ı.k. öte!ct on a 
C". mwı aıkısırı1 g ır:ncğe çal~ 
:ak s:ti~üı:rceyen Neyin ..• 

- Ba'l.J'' ..__,, yr.(ncd! ... 
n . Jc•ntme1'l"ldl ... 

Sü:av~, Nev nırı k.:m n~r.e doğru 

bir t!d adım at.iyOrdu. Nrv'n telfışla 1 
bağrrmlllc ı.ıeı- ~· . c·· , 

_ B d:~a ırı ls:ııde •ı Su vi 
Iley. Henüz ~tp ,ı.n.. 

K::1binen n, kı5a ta.: 1 k..1. ~ı i ~. 
rlnden., Z..icviıniıı so! on1 . ..ır~ \ e :~~p. -
""'Jtl mX"lade et" . nl.. ~ ~ gı 1.1 -

nün sol taralı ('~ .. 1'. i:orl! :.u-;o,..c.1.u. 
Sü~vı~ bl:rao d .:rakt:ır ırbi o?d..ı. 

00;.lerl clemlndon!>e·i ı:L'Julm! •·I· 
'1u!u m~ı.ladan •rnJ:• ı:rwdu. G nç 
adam. krı.dıntn gö1..!L.k can-Ja;nınJn t:ım 
ortas- derin cler'n b•kh. $- :alı: ke
:-r. tberi (.oynuyon1 ı. Son1'11ı gulnrnı:err:ıo· 
ğe çal..,.rol<: 

- Hmüz mıır.ınuıu ı:t1medl.ııJ.z mi 
lıanımefeodi! 

rıcd ... 
N'evın ~! el~ ·' av ·ınWl ~ o-- t 

f~• (MAHKEMELE~1HÜ=~;;';~açrrJ Yerli
18
de

1 
niz 

Waıışl ıasanl r V8SI 8fl 
arasın a.. • "Alma kadının dulunu .. ille H 1. t ·ık 1. a ;ç e ı yer ı ro-

nıtpin adalarındaki muhartl.lcler • d • d k [ f 
d<ı, .i.J< defa, va.hş!lerin de lona ı;€Ç· e peşın e u unu .... ,, morkörler yapılıyor. 
ti. Japonlar bu adada llcrli1or, Ame· 
ıllmılar geri çcl< lıyor. Bu tokım ada· Hukuk mahkemelcrı koridorun· bezde>. Bun ı ar d an biri ta-
•trm benlannın iç t<:ralr&nnda, or - dayız, Kadınlı erltckll seldz orı k!sl - Ay. çocuğu da mı. \·ar! 
ınuıJL1< ımnlakalanla, lıenüı Jylce ~eş- tı:oddorda a:ıait yukarı do """1r. _ Ver • .. Hem de bir ~r-... On 
ledJ.:uem.iş, n!Muı. edilmemiş yerler hi:le payd<>stmun geçip ımhJ:cmelf'!"i<t cöıt y"flı:ı<l& .. HalA ilk .mektebin dör· 
var. Bura.lıirda va~i kabi!-eler otu... 2.ıçıhnaJ.ıuu bekll,yorlt:ir. Bc'kicycnler a... .aü.'lcÜ sını.fında ..• 1iaylii.z mı h:ıylllız .. 
ı-uyor. !·~ıı?tla. si.n.irL. si.niı li dolaşan,. o~a Yüz.sllz ınü yüzsiU. Terb!yesiz ın1 

Haber \ı!rildii!ce göre, bu ,,,..ş. yaş)ı., gi)'blflne pek itina etmiş bl- t.erb!yocsi,. Annesinin, benim. karşt • 
:E"r yamy<tmdır. Ve bundan do1ayı da :-ı:; de var. İkide b.r de saatine bak..,.. .ıniZda fosur fosur sigan ~er. Ncre-
bUDlara •baş ıı;.,.;ci~• adı lıialmış· yoc ve adeta vtlktUı geçınediğlııe ai- <ley..,; rakr m8'asını da ku~ kar-
hr. Ajanslara göl'e', ManUlArun ili& - .n:.rleni.Jor. Kaqı. tar~ ace1C? ytl- !.ıında rakı iç~k ..• Hu.Jiı.:;a. anlaşa. 
llndt"'n sonra., Aıner.iktltn krt'alarL \'ah- .::lıyüşle genç bir ad:ı.ın geldi. Sinirli madtk gitti. Şiımdi mahkemedeyiz. 
ış!lorle ,_kiin oıan bil ıcaıı:.abya slnJrll c1o>a>ruı adamın yanmdan ıı~ Gcçlııwfzlik1ıen ayrılıyoruz. 
ya'lnn yttl•ro<"n goçertit çd<iln>ege çertıcon: - M~hur atalar söızüdür: <Alma 
mecbur kalmışlardır. İlkönce tereddüt _ . .ı\.a.:ı.aa! Nihat, d<'dl. Sen misin? Xrıdmın dulunu .. ine de ~inde ku· 
nok:tuı 1\1 ıd.i: . '!_·anı)•amayacalktrm eı.z ka!dt. Bu ne l...ır.u.- d~rl<"ı". Deır.<-k tecrilbe edil -

Acaba, bu \'al~er, Amc:rlkah.Lıra ~Jdt'ıe. bu ne u '°ret, bu ne kolcu? 11\iş, Böyle dul kad1r1Lc bTr de çoc·~u 
yardı.;n ederler mi?. Bu Z'Oa\t.alh inı:ıan- Yc.ırabbbn, çıldıracağ.ı.nı! Ay ay!. He- o'!.du. bele bu ı;öyledi:!.in ın>i haylılz, 
:ann, har.bin, harp n-.aksatlarının tar· : • .şu ipekli rn.ena:ıe bak. An1an ne tetb1Ş"llilh oldu ıntı., \. y hatme! .. 
k>.'ldıl ohrnıdıldan bltlabi aşllı:Ar. Al- ,.;,: ı<•y bu. Vall:ıh! dayaruımam. Son~ - Benim de niyetim övle .. Bun -
lo.htan terr.etl'!ı.l olunur kı, bu \·ahşi· de bil":'iey var Nilu•t. .. ?-ı1ı:tır!kki!k hir d<.ın sonr2 düryada dıfl kadm almam. 
ter. Arr.e-rikalılurı :rrkndan '\-unna:ga: Şf"J' var. Eı·Icn.iyor nn.ıtiun! b1lra5 ır.1 - Ytuıe e\·Ie:r.ecek mi6Jn? · 
\'e hlşlôtnn1 ke~e :lnllklşınasınlar. yedin. Vu bir fe\:kalfıdcllk sende - Tabü değil n-ıi ya! iki aydır ay-

ıtC?•1zuu blr""2' d .. ha 1.ltifeye doğru .1nıı.tlaka... ıı~dı.k. Heın dl'my;;:ntn n1<"şr~f1 gid! -
cekM· ;c'. $l.ln!.ar a<iyleacbJ:·r: \~ahşi- - Hiçb!r :fe\·ka!tdf"lik yok .. F~ki - )Or .. H,...m de ns:i'..:.r.. r.ahDt hU7.l1r yil• 
h·r, U.- l• ·!'p k?.ırŞ"!!'ında C\."\·elA hay .. don ıık: giyinır..ez fl\l id.m" öteclen - zii 'f!'l,ıın.fi.J"or. A!J.şm..kj adam cvlerım~ 
ı-et etmlilıc.r, sü&üu ve huzurlarının heri ben temiz giy!n.ıncne n~craklı - ci{n yanarmryor. 
k4.1"1ln:=slndıak! sti>l!p!erl araştırmış - Jl:lldlr. Rllmf'Z ın :s'.n'! - Ben dedim ya.. Evlc~kırin .. 
• "'""ci!r. Sor.rd, bakr.:ş1fardır ki, ır.edt"- - l.' ı!J,, "P:!Lrr.r. :ın:ma. bıı ka- l•f'' .. i.. Halinden gürtytik akıyor. Her 
ııl b~ dikleri beynz insanlar, aca~i.p dbl' iki aıı·nooı bir <;"ekirdek: dl'ğid - halde hazırladın bir ff'y Uğurlu ka.-
ir takım •lot \·e si?:.hlaılaı kendile- cin canmı ... Sen muıhakkak e\·len.i: - cie:mli ~~1sunt 

.rinln. yapbkları a;nf işi y.aıp.ryoclar, yorJı;n azizin. Benden ~tıklama .. B·ı _ Eh. .. Kt..o:ır.et.. Belli olm8'l. 
)hnl bat keslyorkı:-. l;:ty<i!et. gü\· hı k·:;afctı.. \·ahut, ev- _ Allah mes'ut elo;in_ N~ diye -

l\.Tuh::.rebc. baş kes.n~kten bafl,ta ~Pnır.eğe namı.et b~r adam. .. , ı:fTI! 
nf'Cft:r!. Coğrafya kesiflt.:ri asrında. - E,~lenrn.e-k ~öyle dursun, -Oo;a .. Öğle paydosu geemi"', m:ıhkeme - ı 
dlin.ramn ı'11..."ışi!l<"r1e ~kQ.a nunt:Jka.- nı:roru.ı:n. Boıtannınk üzf!o!·eyh::n. 1Pr ~rıTnıış. kıı~~rl,1r1ar J::ıt bn'r.k - f 
laırında, filvakl b"r ttık;;n harpler o- - A:ı, evlı m!sre sen yahu, Ne za- a~ mi;b:ı,~rler t..'\rnfları ç:ı:~-r- ı 
.i.U)"'Ordu. F~t hy hArp1er, \~lec - man e\·lend1ndi".' ıaağa ba~au~ılardı. KarltlllÖnn ay .. 
le beyaz h \a.ı· arafitnda idi, ve bu - Bilnıiyor muı.ıun? Reınen bir rılacak o1an: 
tarpJ.$IDS.ların gaiYc.J.. ,.-;ı.hşıtet·i itaate ıı:C?ne oluyor. Oldı;:J.;ra p.ır .. ":, dul bir _ Aen ~·veıa şa kal-en•e u,i!"rayııp 
l:"l·tınek, orl...-ı lruan yapmaktı. kndın &!riun. önceıerı !yi i<Wt. Amma, bakayı.ın.. Galiba ı'ak'l de geliyor .. 

Dünya t.ır.L'l:r..dc i!k defadLr ki. vah· &-üıo ~tMcçe kadın hLtYıuzla..ıı:majl:, ?.7obke!ncden rrk ueaklaşm··,...::ylm .. 
,r ve ıptid~t k:l'blleler d'.yOll'tnde, nıe- .kt!'=kançlığa, bana :.ahakküı.nıe bt>ş!a - I~ di. Konuşıırı?k ı~aıeme dof,ru yü-
clE:ni tn.!2!'1~ .. , b1rbır-1erin1 \-Urma.kta· töı. Bir taraftan da çocuğu sln!rlerl:nl rüdü1er. 
dırlar. l"ilipin adJıarnun b:lzı rr..ınt.s.- 1=============================== 
!.;alarmdan ocık.1. Afrikada, Amcri • Halk ve talebeler ı'cı'n elektrı·k ! L ı· Lt l · t 1 ' l ' J<ad.l, Asyo;da, A\'USlra'yo:.i;ı. ,·ahşi ve ey ı me1< ep erın a ·111t erı 
iptidai lnsıml;:,.-,n ot•rdukları d:ıha b'r luaıları açılıyor del' aten de alına.bilecek 
tok ycrlC't" \·ardır 1·'-'.~~ H•tk:•.'\·.'~."'e ,,ı..,.ı~t ... ·"- TA ı· '·t · d ' · b t ,_ 

Do ;-llda, t:>.denJ insan ayağı gir· "'-•-, G ""' c ~- "" ~-y ı ma<c tpHr c.~ı azı "n·-
~ keş!efi:lmemiş, 1 :klerı bı· kursları açılmı tır. Burava de - belerin ,·elil~rin n yıllık k •<t 

t.r:ımf~:n.ış ır.ın~kahıI" çoktur ııaı ''am Ed!:-C"dk o1anlarla ı:ısıe ve ör. :,ener ni tle['att'n \•enmek 'st~d:ik.-
böyle iken. harpier, dü-nyayı b: L" 1.>lye ta reekt~:ı> talchc•<f;ririn ka~·ıtl:.rı 
.._ ırl.kltrycr. Yani üzerinde yaşa<lı~L- ı bu a-yııı 24: üre :-t( tlar yapılaca1t
mn atrr.yny• aaha iyice ta"' l1acl;;.ıı, ' tır. Diğer Ha!keder'r,de de erek. 
ur.dan ı. yık.ile ı~t.far e 1 .... anır.rırı..1 

r ı~ .. d:::~ e.z.er •. .rde "Ot-: rdutur..ı~ ıtriik: :!:;:urs!;n aç1iacaktır. 
bu dllıl)--yı ha,<p ~d·yoruz. VnivernteWerin ilk 

Bir r.eı·ı blndıg!ır.iı dalı kcsiyo""'· «aylık albümü» 
İptf..;.i: ... ! \·e \·r:Jı<:ı n n1a ·, b2y:ızll .ra 

ıı.ıyrııtlo bc!:c:JTt..r. On'o.rl(\ a.kıl, idrak Hu'kt:!l< Fakültc•i son sınıf ta. 
kbe'rct~. b:r a3T•hk :ı.lbümü. çı. 
kal'tl"«'a karcr ,-ı;rm»lerdir. AL 
hüm Ün'vcrs'trnin h:rulm ta -
ı•+ılı•i!crıbn! i::k ~tkan a ibüm o. 
facriktır. 

ve ttk.lsı k, ıoq: .._,...1a hsyıan!1k du
y_..' •. Bu lıa ·ı)lerdrn .soıırn, znedc -
r.iyet '11-eınln.in. iPl'.d,. i kah:lelCl :ı 
l!U:ü.oden du n.:-ş u· ·.:.. ~ 'ı rr: ;.lı.ak 
lclı:.lır. 

Yeni ATfiv Müdürii 
Güzel San'atlar Akculemfr:n. 

de sÖmPstr tatili başladı 
Gü.zcl San 'atlcr Akodem'sin • 

de bfrhıd sörn .r tedrisatının 
sona ~ tır!:si mUııaseh.etile dün .. 
der it'baren 20 qünliik ı.funestr 

tatil.r.e ba<la,..rl.ımştır. 

B Kiimüranın .\>('hr; mtzdc>ki Em. 
ı~yet 11üdürlüğ!!ne t~y'n olun· 
ması ile a ·lınış olar. B~,,·ekiı~ı 
Arş·,. dairesi Muılürlüi{üne Aı·a. 
r,os ka~<ınakamı B. Kenan Tunay 
tz:rln olu.nın~tur. 

r c o N o N J~1' c ~!:~~~ \'~~,~~t~~(2 
Anıtk:ottedf sl ıan bu sütunda paras12 oıarak 

I' neşrolunur. Po,ta ile geli' ııra. 
<ı.•a giire bhbç kere tekrar cdi. 

Malta Adası ı:r. ~Iii~k!illerc n diltklere ce,·ap 
Oi<rilir.] 

• 

1~ri; fa-kaı! h~r n~de-nse tını mü
uürlerı:..1 bunları taks~l !a.k;:t al . 
J!laıkta tsrar c t~~~leri ~-~:ıyet olun .. t 

mw;tur. Bunun üzerine IV'aaı"f 

Velkcllcii_.i nH:kte.r~ere güncl. rtl''ıği 
b'r o:?m'rie bu kabil mürncaat • 
:erin de k~hul ulunmasını bil • 
ciiım ~tir. 

Her Belediye; bir ay İçinde 
ahayııan ı>azarı» açmağa 

mP,,b:rr tutuldu 
ş•mc; ye ktclar hayvan pazarı 

;Jıdas etmeır:ı'i~ olan bt!.cd;v-e'u 
n':lıayet bor ay :r;.nde uısulünz ıe,·. 
fikan pazar yer~eri açınai\.a '-e 
bunu .Cerhal z:rııat V-ekil1i.~ir.c 
hildirmeğe mccbırr tutu!muşlar. 
d:r. 

Ticaret birlilıleTi U. katibi 
Ankaraya gidiyor 

T\caret bırlııklerinin ba~lıyaıı 
yrlllk ikon.grderi lbu a•yın sonul'>da 
.ı.kmal olunaca.klıt. B irllkler u.mu. 
rni katibi SalalıatUn kongreleri 

nıüteakiıp Anıkaraya gidecek ve 
h:X1ikler!n umumi .ihtiyaçları eL 
rafında Vekaletle tt•mas eJ~lı~""e

<"ekl:r. 

marn landı 
D <vlll"t Lnan!ar Umum Mü.. 

dür,ü~ tarafından Hal.içl.aki t.e'Z· 
gi.hlarda üç büyük wmorkör yap. 
tırrhnaktadır. Bunlardan birin • 
elsi yakında -denize ind:rilece!k • 
tıır. Bımdan Craşka iıdarcnin kon. 
troJ.ü aJ..tında h:ıni.ı:<ie d-0 geniş 
m3kyasta mavna inşaatma tıaış • 
lar..mışltr. Bu m.ıvnalann ll>i.i:J'Üilt 
.ı::r kıı;nu Mcrsir, t.<11<-enderun ve 
<.iığw· Ct'tl~ Lrncnlarımıza gön· 
derilec&kt:.C. 

Hiilmmetçe el konan 
lasulJ.alar 

Hü!!n"rme!.in el k<>yma ikararlle 
tüccarlsr tarnfırclan 'Mmtalka Ti· 
caret Miidürfüğüne :!-eslim olıı • 
~an g~en yıl mahsulü fasufya • 
lard:ın bcr kısmmı:ı ııır:ı-c olun . 
ma:sı kararlaştırı rr·~•lır. Müteb. 
.:: "' dr Taprsık Mahsulleri Of'si 
carafından değer.le salın alına • 
c;ı,ktır. 

İlk mektep muallimleri için 
resim, el işleri ve yazı hur&u 

açılıyor 
'Mua TmLr'n ınc, 'oki b!lj!ile • 

rini arıtı rm<..k ga:.·csiie DC'yazıt • 
t21ki 5 ind ük rr.t-lclepte reoMıın, 

oel ~ ve .\·an kursu açılıması ka.. 
rarla~trrrlmışhr. Bu kı.m;u ida • 
reye me:zlklır mektep .baı;mual • 
J:mi B. Mehmı-t AU. kare tcx!Ti.. 
•ıı.tına da mıııt2'ka müfettişi Rrfat 
Yenal ta~'İn NlilmiRlerdi r. Kurs 
DJ~:n :?8 fr.dc nç1•arlWktır. 

KÖÇÜK B.&BEBLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Belediye İkt"aı Müdürlüğü, ı.
çi \'e hızn~c\.Çi bulunabllınesl J.çlın bu
Dı.;: -o acınrya :kar.ır vernıi;tir. 

+ BeJed!ye ve Tı·anı\•ay İdareei 
k .. la rnH~de~c i('in bi-r t~iltit yap
n1ı;71ard!r. 

MAl •. '7./F, UNlı:§RSITE: 
* SelçW< Kn San'a:I Okulur.<la diin 

bir defi!e verilır.1~, dcf:itcde l\1illl Şe
fltniltn rc·fkaları B::ıy1ln İsmet İnönü. 
d• bul·· arı.U::. grnç kı?1a.rımlZ1n mesa .. 
i." .. ı:. ltı~tdi• eı:n !!<:" enür. 

Tıl'Al<E.T ve .SANAYi: ·- ----* 10 yaşından küç.ık s:gıri:mıı ke. 
sı.lmesi mcredUcilg~nden Gazı açı.k 
gözlerin bu )·a;,t<m l;.üçillc ba)-\•an!a. 
rm dişlenui sölu,ı"1< ytı,jlarını büyüle 
gösterdikleri Ye bu suretle hayvan .. 
l:ırl kestikleri a.nl3illınıştJ.:r. 

+ Y(lnank.tana meırıiekctim:hd.~ 
yaban (iotnuzu \"erileccktlr. * A.ın~nya sanayi tlı-Ln.:\1arı Şubat 
oı-ta~ınrlan it!baren. nl~mlek:.etimize 
karadan mal tc.1lın edebileceklerini. 
1)İ ld:rınişle-rci i r. 

+ Alttn !iatlf'ri ~ür'al!e yüksel
ır.okledlr. Dün bir a!t'n ol""' lira 30 
k"·r~tu muamele görmü.şliır. Sün z.mac.la.rda ı\kden.tzdf'ki n .. va 

hııırel:ilm>n tekmil atırlılh l\ralto ada. 
~ı üzerinde topla:ınuş bulunma:kta
dtr. Malt& adaoı S!ci!ya'ıuıı en yakın 
ı. ,!rtasın<.1 1001 Atrlka nhllle:ine de 
:;oo k ,:uTDCtrc ıne"S~fedeclir. 

ihtiyaç dolayuile if arıyorum'::::::;::=====================! 
Güre! San'atler J'k;,dt::ie' t,,lebe. EDE 8 İ ROMAN No. ~8 

leriaı.der.im. h10ktcp masra!larımt ko-

!.tnltaru.n yer ölc;tb-U ıos kUometre 
l:aredır. B11 .sa..h.a itzeı<ude ya~ıy:mı 
7'\l!us 1937 .. yımına gt,re :ffl~.663 kl
şid:r. Hiç bk bak!lndan bUyil!c bir 
•d.ı oa:rWımaz. 

Ahalısi İııgilizlerle Ux ıl'Zlardan 
nlürdc:keoptir. Adanın res4ni dili de İn
~~ "·e :tı.Ialtı:ı. dilidiı·. 

Son bir ay zı1rtında. ~'tthver t&yya
reılıaıi taraftrıda.o 250 defa bouba.~dı
rr·an c<lih:n ~la!t:ı, :ıd::.. t •• ı:ı Sfcllycya 
~ yakm ulnı.ast -0r<.ıdaki 1Iitıvcr ha
Y3. ır..ryj;,_cl;ıt!ll.d:.n kal.kan hava !il~ 
Larmın i>orr:.ba.rdınt."n1arını ko1.ay1aı-

tıt"T'r.&ktııdtr. 

tr. ız :;f~JStnı d~!....ı· göriırfrten, sol 
(' ~C, ,..•JZ .Un<l ~ıksrdt. G~'eri?lftı 
iç!, d.xı.z ll ü.s1ün<iek~ g\lın;...1 3,,::,:..;ftT 
,&ib:. ıı~J pırıl yunıycrtlu. Eaşxu 3r -
~YA doğru ıt~l. I!<i ornı~ u öre 
cio~ı-J \ttd: 

C:örytır!;\.:tlUZ k 1, dı:?di, 2· ıy: 
l!t Jg~v..-.edj.71. 

Sı .. ı.:l, bir ı:dtu d~:!u yb -lajtı. Tah- 1 

t:.. ""'" :n~ ls adasi daha cömert ol
o.mı.ş~ ı Nev n ilAv:. c.!.tl · 

- Mı.yol'"l ç.1k Jaı-.. Gi1 1ilkle g~· 
yei> l yorl1I!'- D :· orııt'ZI. ., n :;~kt .ı 

g~ .!:t€.:ı ıon::a, ött."· r;e zorluk a 
t tıh)·or 

Suc.ı\·ı , bir adı.ı.n cl;. 1 ·:ı ottı. Sağ e~.-
Jint, k nen , l"l :ı. k ı;ıı ı Uz;.;r:.n 

""" · :=-ol k ş ... : ic .. -tır,...,1 ş! ndi, 
tı ·-· lfi scyN!ldt'.·!1d ğı gr ç :tadı:un 
1;ıpt • go t·r.e utl: 

-F: ,d0 ,h::\a ı ·JnL.~ 

zu l t ~ı 1Hıo L .r· •·J n n ~. o~ 
ır. ..... _;_;.u:;:'a ::u o d ı kı . 

N'to,: ..... k.V" b..ı. k L ... .._._ ı.:.. 

- .\ d ~ıı. . H;ç fark.r.da 
dctU: · . 

B an gt.rl g5ze i: d.ler L·. l·n u-
7~\ bekı::; u Ne l\eviıı, ne de Si.ı.~ 
avl. ıvl:~'l(ct{ ... tf.k ke~iıme bu1amı -
:'Ofd\.lı.. Genç ada.mlo göz'erinde, t'J.zla 
.afyon yuttt.u:uknuş bir ılık kaplıaını
nın b~lfları vardı. Gc-nç kadın çaın 
oı laruıın vah31 ceylinl:arı g.ibi, 
mü' reddU. ve soLuk soluğ.1 idi, 

Si.ı.a\·1. arbk lcsrblnenin tahta kaol-

ruyt.bileeek ız. b~ ücretle hertıaugi ç l d K d 
b.:.r rr.üe$se&e '\Tya t.icarelhanelenle, l l r a n a l n 
:ı:~~ ~t=~~;~· :ı'~lC:.~~~~;;i:~ 
İcabında ı=te!>cr l;e(il cie gösterebi- Y dZQ1t: E1'EM JZZET BE.NiCE 
him. Son Tlgro! Halk Siltunu l\Ieh. 
m~J<mırle müra<"aatleri. 

Bir Bayan İş Arıyor . 
HerLW lü orta hizmetleri, cacnD.;jır, ı 

il'tU ,.e kola if'ttlnl mii:km:me-len 7a .. 
pan ve az colı: y.e:r.cık pi;!.~·mc~i bilen ı 
aenç bir Bayan lstanbul ciJıetınde iş 
arıyor. i.;y.rnorın Son Telgrn! Hdk 
!!.Ü.tununda (~Iellihut) adrca.lne -u~üra
c<..atl:rrı rica olı..rnur. 

flTla v.c:e al>.'i.nm~tı. Şiıudı, Ne\"inln 
ı·ünr~ yan:mn;, ual1n. ba-U.rı rnu
ter.es~p ç·pltk bac.ck~ar1nı, Ytı\·arl~k 
k.i,'ı.lç-alar:nl da görfiyo.rdu. 

$\Elıtu bo:uı.!1 S ~aYl oldu~ 
- H.lydi, g~·ln~11 de denize gh-o .. 

li:rn •. 
Dcınlr.:ler::bori, n::·.yo:una gi:vır.clt için 

h;cb. h rB'<ol yaı:mryan genç k.dın, 
lol omz.ur..1.1n :ıtJ<:ısını bir t..tıda geçi

;,·eM'. \rişrıc çürUğü rr.~o. Net'"!nln 
ı:tö C·""'.l \...'"::.\'la nı.ı J. S[rt ve r..~.; hır 
goğı ... 

s vı. gijzlc".ıle l\'?\•;ni oldü;ily<>r· 
<lu. l)y!.e, b. l ~!ı.;;&. U-kıştı.~r. 

Gene; <t\t ~ : 

-- ı:...>d ded: , t~ .ı :.,ı?. 
•evhı, &ıltrn: \"e ka1 n r1- :dakl.1ru1ı 

ı.-.ı!"dılt'lo.;n on n.. bJ~l.:.ıı r.aığ rımı..ı::.. 
nun ~~rlnı_ d ! tı c~rotteı:: 

· L _ . , · ' de ç k;.; n. d 
Sı .. ,. f! ·Jeıek :J,vc rt.t 
- lJ~ a,tM' · ,,.-:ı lı I"<" t n z. K, pı • 

tı ı ... ı:r a. :na ımkftn >ok. 
Su .... :1, giilr.··liyo . gili:'E!ll yo dl.; Şa· 

k. ıc k~.rlel'i ~·nu.vcırthı. Rır adım 
f'""rf -k ıll • ·~ 'l lc.:ı:p. ·ı z: ~t. Dışarı 
çlkll. SwncJ •. Sl. vt onu ı beykellq • 
1•~iı$ \o-f.icu;Ji.Jnu.-, t · .1a.,, '~ atyrecUı • 
yordı.: B Jr'ı. bn:.. ı. 

Som-a~ Ne\uı n gözle,~. craıdt .• 
NeYin!n g6zle.ri, ecnç adamın sert 

omuzl~nnda, adale!! kollarında, ge • 
n!ş \ e kıllı ıö0• ünde dcılaşıyordtı 

ID•Mımı Va:ı 

etserdi, lba'k hiç tJ.• fena olur ve 
N1'cdet Bey bug:inkü gib tııze 
ahlak dersleri nrmeğe kaMı:ı.şır 
mıydı? 

Ham n:ıc;in kendi l«:nd~mizi 
'bn k:ıclar kötiilüyorsun. Ne \•ar, 
kocandan bo~anmakla ne oldu • 
ğillltı zannediyursun? Yine e\'İtı.. 
desın, yine arkanda yüzlerce er. 
kek kcşuyor. Bu rağbeti kaı·bet
lıklrn sonra yine istedl~n gllbi 
b:r koca.ya var1r31n ·mer~klanma! 

- Sen ne der.-cn de Ben Ncc. 
cicti hakkiaten bo.ğeniyorum. 

- Haltiı utanma •St"\')'ıonını 

bil-c• de. 
- Yoo. bu ak.oµm gördüm dııye 

dc-ğil, b.ilıyorsun ki ötecl,nberı 

cına karsı bir ba3lılıgıı1n var. 
- Ev t. Her nt'clcn.Ge. 
- u:ç').ı· ş<?)dcn d trı. Fakat, 

•. .-C\' 'T!l! ÇCC'L;k. SeP d. ... b::: gün 
Nccdc~tcı1 a~~.rıJrr.aık'a hata etti· 
~;nt ıınlı~ac- GT.'. 

'.a.Iünaka~aları uyuyuı.cıya, ta 
_abclu ka.clar büLün haı-a~etile 
;ı:tevaın etti. M .ıallii, Ncc!iının 
• ·.:ctlcti son l:acld .,e kadar m,i. 
dafaa cl.t 'ğin. gi;rfüıce ünt kr
!-'lı vor başı cc.r:tnr. ·nı. ;;:b:.. yanı .. 
} UTÜıJ. 

XI!I 

B:rk&ç güm:lür b'ribirlerıle pek 
az 'konuşuyorlar. Hatta, bütün ı,~
ce'lel' ayrı ayrı ı;ezdiler. Necla • 
nın halinde dikkate de~r hlr 
cı· ..... ·_.·kH'\ var. Enzan en r.cı sôı... 

ıu en umulmaz, en tatlı netice
lı,_-.r \.""Ll'ir. $e'\'llli)"{)J"S3nız &e\"er, 
.. stem.ı)~rsanız !ıııı:ter, beğenm~r

~anıt beğenir, kavgalı ieenilt ba. 
rrştrs~nız. Ruhun, tıissiın., iz .. an1t1. 
:ner 8'1 doe-ğ~e!bilen lb!tııb:C teza • 
lıürüııdeıı biri de bu. 
Şimdi Neda da. Necde.tle tek. 

ırar t.ıze1Cflcn ı ... mm;ın verdi'ği 

hararet, kaybetrnoınok, onunla 
buluşmak. görüp-tek istiyor. Btı 
roü.!bii b:ı: değ~me, n-~üth-!ş ttlı 
tesır. l\'lualliır.ın bütün tclıd'tle. 
.rine, hücumlarına. müma·ncaUe.. 
rlnc rağmen bü!.ı.in g':t';;i. ıbl'l'i
tığı. 1>arlarda. d~.r.s salvn ları ndiı, 
rıılüp! rue gi zlcri hep or.t. "rı • 
yor. 

.Mua!ı:i da. k1.1uı1c.•an 
du'flmımek. i\cl:!~rr .• .,.; n 
Hıı~m< ~ Sah'.Tin arkaaaşlaTın • 
c·n b dyle taıll';mııra. ha:ta ona 
rr·'€'t '"'e.; ol ma~a ı. r bC"ra:brr Av -
• ur ya g'.lwcğe .-alı".yor. :Bu l<:ı. 
dmda dredi b.r hırs, sönmez b•.r 
;·tah, vtnilnıe-z b'~ mu'ka•·cm~t 

•var. Geçirdiği g·vr:tab-:i hayat 
l·endis ni 'blr ömı·ü lab.:yc na~. 
nn, ülçülmesi ı;üç b'.r sür'3tle 
•:ı.pratrnasına ra;men daı:ıır.rları 

bütün şiddeL!e lıwn.masını mu
iıaiaza ediyor!. 

N«:li., Necdeli nihayet b:r ak. 
~am buldu. ıbi<' 'barın loe:ısında 
F.aall~rce konı.r !ular, dametıi • 
1-tr,1 ye<i.,~r, içtılE-r. 

.ı(De\ :nı \•ar> 

'1rb1atan hilL:sE lf rl 
Yazan: Ahm<'t il ·rıi F.SM~ 

Aarada Strada A\·nı:padan d: • 
sarı ç.ckan hr.bcr .ı:re ·bax-1::.cak o· 
!ursa. Mtlıvcr:ıı as'kcri c;;3l ni cı 
'::I'% haznlıC'trn~ o"a, ı<ı r. .. ;;role ... 
ket, Sırb:stan ile Nof\'\.~t;r_ Hcır.ı 
;lBvadislerintn -O,.~n <ln ı..ar.~ .. 
ô.a bulunan Sıı'b·Han ve Nrırv<'ç. 
Milıveıin askC'ri ku\-..·C'tlerini x.• 
yade.iile ınt:;ogUl etmekte olma • 
lıdır. 

Noı:veçWki muka'·"-n€.~;n git • 
tiloçe kll\"\-etleşmes:n...<c lııgil:z • 
lain kaı:ı .. <ıınalan tesk:i bir rol 
.oynamakta ise ue Sm:U~an H.ı 
böyle b '.r unsm: da .me\•cut de • 
iH<li.ı:. Halbuki Sırbistaroan !:''
-:en biberler. bu meım 1'ı.1:ette i~ • 
gal Jtu\-vctler:nıe k;ır~ mt:k~ye .. 
,.~tin umumi bir ayaklanma sek. 
Fn·l ald,l';rt'ı anl:ıtmç•kta<lır. Bu 
mUkavemct.:n lider!, git ;~-c >bir 
nevi yeni Kara.·,rgi ımahlyct!ni 

ı;J.nN)·a baslıvan ill!hai'nv:ç adın. 
da b'r askel'dı:· SırJ>:stan bfün -
.. !iği gibi, Almanları :ıskcıi i~aHerı 
altındadır. Yeni zamanların snah 
,.e \·.asıt.:ılı:ıı-il-c temin edilen i~"'al 
başka zaman-tarın i;;ga,ler;n:" b:-n. 
2ell1€z. Bundan ba11ka A:mnıılar 
G ener:,l Nedlç'iıı b~:ınlığı al· 
t:rJ:ı bir d. hü'.<ürr.t:! kurmu·; • 
!ardır. Hal ooylc iken, Albay 
MJıailovlç. tayy:ırelerilc. den:zal. 
lı ,gf'.'mll-erilc ve muntazam as • 
kcri kı!'alarile ;5g:ıl :km-vellc • 
r~l'!C J.;arşı ayak:~~nmayı dt:Yam 
..ettinnektedir. 

Londradan gel~n JıabcrJ.erc gö
:<:. Yugoilav ka.IJin-esinde yapı • 
:an bir değ>şikliit nelices'.nde Ge
neral Siınoviç B~svekill'ilctcn çc. 
ildlmi-.; ve Albay Mibaikıı·..ç "m 
kurulan kaıbincyc Hanb.iye Na • 
zm olarak girmiştir. Bu tı;,ı"n 
Mihaüoviçin lıderl:~n. yaptığı 
1ıarekete ;yeni bir eh·f1nm!>·et \·er. 
maktedir. Çün .ü l\1ita:ldç. bu 
tayinle bir çc~e rei;i olınakt:ın 

cık2rak. meşru ,.~ gt-rek dc:.ınok.. 

ratlar, gHElk !atı.Isız ded<"tler 
tarafından tanın~n Yugı;slav lıü· 

l:üınetinin b'r üyesi olır.~1<tadır. 
Dilinaiği g;b i, bLıgün A\•ruı;:ıa 

ln\'asındakI her m,role-1-:etin, -birt 
ML>ın'l'ciler ötek' de <lemokrat. 
la·ı· lara!ın<lan lanınml'Ş o1an iki 
lıükünıct! \"arciır: d~=~{'!'n~l~r. 
her memlt:'kctin saldırFa uğra • 
dığı z:mıan1d hiiklımet'r,i mc•ru 
olarak tanım:ı'kt~dıd-ar . Bu hü • 
1rumetluin hepsi de 'bu~ün Lon.. 
draya stğ·nmı~ bultınttyorlar. 
Mllwcrder ise, meml<'keti i..~gal 
.ettrl<ten son·ra, kcndilrrin:n hı • 
yin cttikloeri hü':iımeti tanımaıl<. 

tadı.rlar Devletler h,;kı.rkunun ka• 
:ıddcrine göre. demokr:.t dc,•lcı. 

ler tarafından tanınan hii'kümet 
:-erin meşnı oı.mı:;tın ~erektir. 

Ç·iınk:i askeri · :gal, l:ıar"i aktedc. 
·lincry-c 1<&dar de-.·am ~"1en ibir fill 
durum ısayıhr. Ve ı\ıu mÜ<kl<'t 
ıçind\! bir devle·t.n mül!ki bütii.n
i;ij(ünde '~ es - te.~kilıitmda her 
r.angi dei\i.ı;>kl>k vapılması mi.im· 
kün değl!tl r. Bu , dNletltt hu • 
'lrukuııun meşhur kaidelerin.den 
b:.ridır. Fak&t M ·h,...,r dedetleri, 
btt kaideye riayet -etımi:yer6k, İf. 
galleri altına g<>çen memlei<et • 
!erin bazı parçalarını G<emi iop. 
raklarma ühalk etmişltt, öazı paıı. 

(Deva- J ilncQ Sahlledet 

Biri !"i.% i·"DE~DI· 
jiepımızın ı 

Pa!hrma ve Ceviz 
de • 

mı 

hariçten geliyor? 
D, kırküyU!'lde H ~fbryıındo. 2! 

num~""2d:ı c-t.ı!"a n B~a-, \·tcHe 
y~ 1.Lyor: 

_ tCt:trn y:l 60 kuruşa a!dtğ~
..1:,. ı:a~·r. ıı i il 160 ktı'"' ı

~ ~!ıyco:uz H r ıki ny ev\·f'l :-.e 
100 kuruştu. C'e\'lı içt fii)tJt:ri 
a.c 60 kuru~--~ ı~·n kur• $3 k:d • 
y· ~ el~~. Dır ~-!o Jı: V1 ku!'Uf ·
nu da ı;ocukbnınn:a hoşaf için 
y üz seJkseıı k lllıl1 a a 1 ıyo nız. Pııs

tı rın a, SUC'U'k eski \'C maruf y~:-r 
!st:ıtısal~bıntıd~ı.ndır. Ce\•iz ve ka
yım beiliba~ı ,.E"rli mcy\'·ala-n...,.ız

danaır. Hı;ydl b ıı madceler ha· 
riçtcn ,eliyor, vaht1ı1aştı diyu-
ruz. Fakat p~t~r.r.:.., k:r:rtst ve 
ccvl• d• mı d!$arıdaıı ll.hııl edllı
yor cin fiallerl bu kadar yük:seı... 
dl? ... 

Gern p::halılıj!ın bunlnrm !iai· 
lerine de Wraz ;ir et eEi ın.f.ku.1 
-...e ts.bild!r, !t'.<at böv!e yt'.Vde )'Ö

zü. yüz yfrmlfi de g0\'P11 f;\hlf bır 
te effü barlz bir ihl"~r \'e fırsat
tan isti:flde et·nelt istl~·enleriD 
ıvur&LmN!.ulu d 11 m rJ.ir'. A'f. .. 
kaı1ar!.arm nanrt dfk1t .. ~ nl c"l .. 
1'.rt1I' n· rir evler•m> 
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{B~ yazaun metinleri ......_.dohl 
Ajaruı bültonlennden olır.ınıştır) 

Telhi.a eden: A. ŞEKIB 
ll<.mburg"dan gelen bir habe • 

ıe go:e, doktor Göilbeb bir l"U. 

h~ söyl"miş ve b:l!hassa öyle 
<k>m';<Jr. 

cl\loskovanı...'1 r 1"?r iitcct ~~n~, 
neler tasa,~ur t:1\Ji1tne Alman 
aski'rl.n şa >İt o'mı>şlar ve Al • 
maryanın dola:;-ı>•le A,·ruıpal'.ın 
!ıiliperv.a :UiihBsı jçin Bo}şedk
lerin yaptıkları ha21rlıkların ne 
kı.dar ilerlem:Ş illduğımu gözle. 
rle görmıişlcl'dir. BWl'Cnla 'bera • 
ber bu inkii ·., biz. hayrete dü • 
şürınt'm ~l•r .!ılwJ.~kil::cl zafcrı • 
miz'n e-nin ve kat'i oldu<'•unu 
ş.rm\:d-cn SÖ)·loınck için milll ve
rı.lmezli.~imiıııdeıı bahsetmeğe 

0

lü. 
-.._;n Yoktur. Zafer açıkça khi • \ 
mıze ol::.n iiıaltiki olayların tabii 
bir rel.ce: d r. Hesabımız duğ • 
rudur .• 

YliNA'l'İSTA.'<. YUGO LAVYA 
A!\'LAŞMASI 

• l. "<'•adan '- .ıiirild;ğine göre, 
~ wr..ın.stan ile YugosLıı·ya :ıra. 
,... ) apt ..ı.n muka•\'"Cıc .11!: Kral 

ara .fa imza rdılerek no;ıo • 
. uı~.,1.qtur. Diğer Baııkan mcm • 

·"~. ,. rr:nin hım hü•·ri~et serbest. 
•l'g•nc "ahtp old.ktan ·sonra ~ti
r.x: tdoo.Leccokkri .bu mu0<a1·e • 
•e;~c • müş•erok ge~ kutmay, 
:nu:;;r rdk para 'P ,gü.ınrUik mc • 
S<. .er ndeıı 'bas' a bütün sh·Wii 
malı \•e ikt ::ıdj • ' b 

1 
n~ktalar ~nara 

a .. anmrşltt. 1t Aa\·elenrn ru!ıu 
ll2 l··-'-.......... r Ba ı.ar alarmdır dUı; • 
t • le ızah cd • b . r. 

Ll !YA y A Bi.R Al\.iEihKA,"f 
SEFER'i KUVVET! 

_ GÖ'.'<DF.i:ıLECEK 
11 cvyork, S.c .. e Monitör [!aze. 

l... ııc öreı Am !rÜ "l kıt'a ve 

00 
lz __ .ıı:ı~ yakında Llbya ço!ün· 

' ~v<dect·ktır. Ameri&:alılar şi. 
rıa.~ Afrlkay1 !Ltleı'ia ~al:n • 
<'t.t toprak1arı zapt ";in İn~il • 
1 e. len .daha rn • lJ tlk.i oı.- o ı 
rak tüiı.kıki ediyor!ar. Bu 'i~ 
ht 0 lln muvırffa.kıycl:ni \emin. iı.;in 
4sn b n askerle 72 tı · k . 
1.,00 •• 1• 

30 
. ın am.ı on, 1 

~ .. n.-, bın mitralyözün nak1ı 
gere kmt'I<• edi:r 

ALMANYADA DAHİLl BİR 
KAY "AŞM.'\ YOKMUŞ 

B:ı-!epk Arner.Joa Baiırh-e Na. 
zırı gazc.tecU.cr tnplatl'!ısı~a b:r 
suale cwaben şöyle <le-mİfitiır: 

• Almanyatfa dı'hili kavna • 
- 1 • -

1 
ış ar hakkı dak, ~il<.'.l\'Clcr ra • 

-••ld". Bütün bu Wka}·c ,r Ame. 

~~ harp gayretlcrir.ı "'" · ~m:-.k 
tad.: :~ b~ b:le } apı:mak • 

r · Bu hilQyumıı hepsi. AL. 
nı ın kon tro' · ı• nda , ıta~ .J a ll bu~ur.an a. 
k _t!n gelmakt ,W,.. Yalnız ·bu 
~) ·f )et bunlan şü..s.e ile kar 

ı;ı 2m3 k · · , ..,_. • 
l ıı;;ın d T. Eğer Alm:uı.. 
~rın b"lc ·! 1:ı 

t.tt r leru _ • .~ "- suretle hareket 
r.u" ·hl'd gozo~ t! .;u•u'urs:ı bu
lc-; k d Cfl! P t-lı:. ola~k B'r. 

~ 1.:V c•\.e: 1 }-
r d g- , ' · 1 rp gavret!e • 

• o>.erdW • b k 1 •-n 37_,,lt 
1
_ ~~ u. o nıak hı'-

yr l?Ut \tlil'.• 

Ha-;l" ANtsTA:ı,'DA AÇL[l{ 
).'O gırr.et..:;· r.~ .. 

n'.<stan-ıia halan ·~ gore. Yuna.. 
•h~tte ..., • çoiı; feci ıb:,. va· 

· o,..uf!ll 1 •• 
A~iık )iiziilıd arı-ım2Jktau r. 
ş.n·n ., __ en bergün 1000 U. 
\ ru n da d<Jttı u ·ı·'ltüçük <"o<: • vefa. 

ay ı n• ,,.. '"""' .1. o kırdı.r ki ; -s• ''""'"" >yor. 
lar ·· ~<!arı öleni-er on. 

ı orlıceck ve .. 
lıulamad~ları • gUl':lCCEk \·asıla 
dq.ır.ya , lÇ':!I l>Er.cere:erdcn 

Ç 
.._ • rı::ıtklsıi:t-lar. Bcr par. 
'"' c4cmok · • -'-••k b , llÇln "'-""ak:ard-. &: k 

l >!:"l!nalar o una ib;'d' · yor. " ·- .rı • 

SARK CEPHESlNDE VAZİYET 
Alınanlaro. g<ir . 

kt>z keı:~ıüı·d e, ~enın mer. 
ı- 1 e cı:hemm•~·etli Ru.s 
I~ wctleri Al'I!an hatl~rma bir 

arruz ya.p:ruslartlır. Bu taarrm: 
<finat.nda bir Al:nan tü.ıncn. S 
J t kuv\·ctl riı'' ~an"'an •· ı ov. 
tu· · . .. ' " mrrcu~ ".l 'Udetlı soğuğa rağme h .. 
cu n lap .ır:ıe ve z·"'ıl n u. 
, ,~·c•l __, ı vasıtala-rla 

. • cı.-u» n· A '-
d ı ı Sa "'·ar p ''a-
t ,,. t batl:ırına <irl3dan 
;, rr~·c:.•~' vyetkrin ~d<tlı 
yerler• işgal <' ın ~:ır;k bin;~k 
krdc Ord d l' · Son gun. 
Mı . o u Undaki <'E'\'Tede 

mm ıyt?tslz .ır>utlı 3 rei>eler ol 
"" tur St>v ku,-velk>rin· Ö. 
rel'ı ;ri a'dı-kalrınt 'ki. ın 
be 1 ıren 'lıa 
_, r er uydu=dan ·ba~a biırş~: 
'Uf' ' .. ~ r. 

So\"\ etl<'re gör~. Sovyet lk,t'a -
' garp iı;t amel ııde ti-erleme. 
'' devam e • rd e .,._ Y· pılan 

r (' i Ç"""ı ' . ~ ... ~..., 'Ti.. r rı-cıııcesi.nd~ 

; 'vyct k. \"\"e le ri müton-atn ga. 
tkr alm 'ır ''" ba-zı meskün 

rnC\ lori · ı l•r. l:'.""'a dm lrrdir. Bun. 
.n arasıntln MC<iyn şehri de 

• a "d r. 

1 

1 

Alman Propaganda Na· 
zırt Göbbelı'in nutku -
Yunanistan • Yugoslav
ya anlaştl'ast - Libya • 
va bir Amerikan seferi 
kuvveti gönderilecek -
Almanyada dahili bir 
kayna,ma yokmuş - Yu
nanistanda açlılc - $ark 
cepheıinde vaziyet -
Libya cel-'hesindeki ha· 
rekat - Uzak4arkta va· 
ziyet. 

j Singapurda bir 
l 

LİBYA CEPHESİNDEKİ 
HAREKAT 

M1hvere göre, sorıum kcsiır.'n. 
de 1ngiblcr ziyadel-ceştir:leıı top
~u faaliıydi r.ctires'nde kıyrda 
bulunan kc..mıi ;,gale mını·affak 
olınu:;tur. Başlıc; üsler 

0

ş!:d.letli 
rr.uka,·emctc dc\·::."ll c!mc'ktedi.r. 

meydan muha
re besi başlıyor 
\"~~ ır, (A.A.) - Uzak Şa•lı: hare. 

katı h.akkınd:ı İı':gllirı ı;:.~nabL.uden 
yeni bir haber almamarıııittl·. Lonr 
dranıa. sallılıişelUır ıualıafill Sir.ga· 
pW'da bi..yüık o~r mt-yd:ın muharebe· 
siıwı. yaı.L;iiltı:= bil<ilrmekl~rilrler. 

--'v-

Slr Alman O~ntr _u 
ceııhe4e ö~dü 

Moslwva, 16 (A.A.) - b.IDııloova 
radyosu tarafından neşrtdilcn hu. 
susi bir ~meçe göre, içlerin.de bir 
de general bul= 14.000 dm 
fazla Alman 6 ve 15 İlüncilkıinu:n 
arasında merkez <:ephesinoo b€ ltf 
olmuştur. 

1rgil'zlerc göre, müd~faa rdi'len 
mevzileıin .şiıd.ddli anukal\·cmeti 
yüzünden güçleşen arao:i üzorin. 
ce .leri banket Mersa lkega ciı. 
varındakl kıyı keı;imindıe gedK • 
ınesine rağmen, c4ha cenupta re. 
rakkilcr kaydetmıştir. 

Kursk tehdit altında 

UZAKŞARKTA VAZİ'ı'ET 

Japor.lara göre. doo&noınaya 
mensup hücum kıt'aları Mann • 
la'nın §lma!i garbib:.nde -8;.üçiL';: 
l).r ada olen Grande kaleoicıe ıbas· 
kın'a çıkmışlardır. Holaooa Hin. 
a· ıan.nra hareket Y"'l'an Japon 
kuv,·etleri Sclcb'd~ M'.nal:ıana'da. 
ki .bütün layyare ın:eydan1arını 
i<gal etmişlerdir. 

Y unan Krah bir 
·nutuk söyledi 

LoDdr., 16 (A.A.) - B.B.C. Bura
rada il maddeük Yuıwın - y .. go.;lav 
ım1::Jml6 ının ilnz:ı;-;1. münascbc~yl.e 
Yı.m<.;n Kralı jl)r-j ~ir nulWc sOy;..ye
rcık c cuL~e dem~1-tir ki: 

'-- St,;ICJ. muh .. 1faza edemed·k, !a
k:lt ou, bizin\ hat:ın:tzd~n dej:H, mu
t'":ırnz:l~r.ın istila tt~t~raslarından ileTL 
gelıuişti.r. ş:mdL bütıln diln)"'a nıı.:!.;..ır
ı·ttlara karşı bh·l. ·_nijttı·. İ-sL~klM \·C 

hür.:riyet aşkı. d .. inıa fk.1 milletin ka1-
biıni ye {ıyordu. Or:iuları.'Tlt7., üç de(& 
"iYll muh ·tlıe nı.eyd<ınl~ l.!!da dövUş-

1r.lli!c:-dl:" ll!rincı dii,n1an1 hezhnete 
uğratmış olan ask-:!:lm-iın!z!n k:a.hra
n~anlılı f;:;ınci di.lşnuuıı d'..r.d~ınr.ajt:ı 
-yetcmcır.işllr. 

Yl.i?:.!.t. .,aşkerlc-ı·im!z. kıJı...-mcnl·k ve 
ces....-rot yt.ıktı.:ğundan de&~. diJ:iın2ntn 
.ınaltinell tCi.l.tlıatnın mütbij üst\IB\iı
~n ka~lS'..nda boyun e-gJllN. Sulli gJ-

' clotd-uta zam zafere yani• >-
mrıın \ c lıuyü~t. icdab. ... rltlunı:Lın 14 -

y.ikıyle n~n iUbara ~lınaaığından • 
eın.J n.• 

'
1lug:os!av Kmh ~ de blr bi•3 ·~ 

de bulıt!.tmUJ ~ bu. atı!aşmanın bir)
birler:.nc d~t!ukla ba;,?11 olan iki mil· 
letln n~{L;terek: mer.fant '--e ernr.tycti
nc dnyacdığmı si.iylerı:iı '·e: 

- 'Bu ;;.nl~ma; harpten sor..ra Av .. 
.upcya \•erl1ccc~ .. yeo~ şek:! tı.Lı.b:k:.ı~da 

Ut in1
· • ·tır.» 

Hür Franszlar 
( ı ınd S011lıfedeıı Devam) 

tane br hal şekt bu~mak arzu • 
sunun da hai.km olduğunu st;,•!e. 
.xni;ı-tir. Bu adalarda halkın r~y;. 
ne ır.iira.caat olunarak pk!l';.;t ya· 
r.ılın~.sı da ileri oüriilın-vktcd;r. 
F-ııknl lılir Fransızlar buna ka~ı 
l:azı illraz4ır ileri sür.mo'kte ve 
• :1ulıtar bU- hü.küır.ct t~iıs'ni ·'
teıMınE'illedir~r. 

Londra, 16 (A.A) - Stokhol:m
den bildirildiğın~ g<:ire, Berlin ga.. 
zeteleri A1ma-n! .. nn aşağı yukarı 
kış mcvzfü.rine yerl~tı.klerini söy. 
~aıncktedirlcr. Bu hat, Taganrog. 
dan b~<Jıyaı:<::k Harkof. Cııgorad. 
Kur~k • Orel • Kakga ,-e Mo. 
jaısk'clen gq;m:ktcdır. Fa:kat Al. 
m&niar da Or<:l şıhrinin :ırtı:k iha. 
ta edilmiş olduğunu \"e Ruslar.n 
Kaluga şolırinin 40 kilometre gar. 
bine ır-çüklerini kabuI etınt•kte. 
dirler. Taganrog'da Atmanların 
vı;;ziyetıi karar bir ha.! a1ın"k üzerıe. 
dir. Uarkof \"e Kur~k Rus telıdL j 
dinı maruz bukırcuyorlar. ' 

s·ngapu~do 
(l lııcl s.ıuıcııen Devamı 

bunda Llngol suyu ve Malaka'dan 

80 kilom~tre mesa.fed1! Muar !1<'h
ri sahni'nde oyalama ıharolretleri 
eöstcııınleeri bekluıt:bilir. Muar 

.1ehri Sing~purclan 144 kilometre 

ınesafe:c1cdi.r; Sh\gtlpur \"<? Ran -
gon'a yeıı! lııgjl.z tı;k\•iye .kuv • 
vetleri göndcrilmişttı-. 

Dir,-er faraftan A\·u.;tı·a:va Har. 
.hiye Nazırı ~·anatta bı•iun r..k 
Malezyada bulıun«n Avustralya 

kuvvetlerl.nm büyüık kıtimı:nın ht:
nüz muharcibe.ye tut~aıntŞ ol. 
<iuklannı söylem!ııfu. Bunlar 
·ku'"·etli lhuyatlı:rdı,-. 

--~o----

Hava g~zı 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

;>atlaması neli<:1!sınde zclıirlen • 
mişlir. Zavallı k.ad.uıcağız ölüm 
halinde Hasoki haslanesi'tıe kal

dınlm-..-tır. 

Son Telgraf - Ay geçmiyor ki 
,·eni b:r havagazı f2<:!~sır.a ~a'hit 

olı-ı:ıyalım. Belooiyen~n ye ~ir • 
1-et:n Lu hususta n ıarı dJ<kat

leriırü ce!beder!z. 

z.n'İ - L.ıa.-ıbw Ü11!,-ers,tc.>i Hu· 
kuk F;.JI.-ültestr:cicn ald!_uım 6791 r;u
mal·ah hilviyet cÜL~<. n.ın:. ka.yb.!'tt~ın. 

Yenisin.! .alacağunıJan ~tn·.0 hük
mü :sukWr, 

S~ T\ŞIL~'I 

Bu~in ~·•tlnelerden Uib.,...... ~ 

S. d ~ 
ır'=_.:ıasın a ~~ .:TAKDiM . ~ 

J~ nlh'BİR DEHŞETLER FİLMİ... YENİ CANAVAR ADAM ... ~ 
~. ÖLÜM İŞARET!... 'IABİATIN BÜTÜN KUVVETLERİ BİR •: 
~ ARADA ... l,>te böyle müth~ '"'kork~··· Menudn olan ~ 
' 

Elektrikli Ad2m 
2 saatlik heyecan '"" dehştl filrrini yarat~r..Jar: 

LON OHANEY Jr. - LIONLL 
ATViLL ve AN N E N ~G EL 

Fi/ipin/erde 
SON 

harp vaziyeti 
Ncvyovk, lA (A.A.) - Harbiye 

Nazırlığı tebl•<;i; 
Filipinlcrde c~r<yan eden sa. 

vaş4ır esnasında yarala um çok 
sayıda asker ve oohriyeli-yi hi. 
mil bulunan Birleş'lc Amerlkan:n 
Madani hastane gemisi A~·ustral. 
yada Port Daı-vin'e salim= var. 
m?Ş olduğu bildirı.lzy-0r. Başka 

böl-gelerden veri:l.ccek ha.bcr Y'"'"
tur. 

Harp vaziyeti 
O incl Sahifeden Devam\ 

mişt!.ı:. Bu gi.rinlıJ,;rn en mü!him.. 
mi M<ıoıkova garbirıde .MojaiGk 
ıle Kalu-ga hattı•ıda ~uhınınak • 
tadır. GerıJk 4>u gü.rntl ve gerek. 
St ş3nalde !:men gülü ve Valrlaı 
'l•ÖJgco:ude ,·e cenuıpta Harkc>f 
ıımumi iıstikanı.:tind&lı:i iki gi-in. 
ti .büyüyecek oiun;a, bu takxlı'.r
<le Alma nordular ının 'büyür.< bir 
rcc'ate mecbur o:maları i!lıfanali 
vardıı·. 

· Uzak Şarkta: 
Mr.lczya"da ınmhsrube tahmin 

ettiğimiz v~çhi~ Johor hududu. 
na dayan.mışt,r. J~n zu-hlı 'kıt'a.. 
ların~n öıı,.,.ü11'.\ri J.ohor htviudur.rla 
mühi.ın bir demi.ıyo.1 noktası olan 
Gcmas'ı isgal elimişlerdir. Japon. 
!ar 30 İıı giliz asl;rrinin ku~atı.1. 
d•ğmı iddia ediyorlarsa da buna 
iıhtirna! veribınıız. B~ndan sonr-a 
muharebe Gemas'dan Singapura 
inen biricik d~miryolu istikame. 
tinde t·e Un tarafında .inkişaflar 
gösl~·mııtktcdi.r. Arazi daralmliJ 
olduğurıd~n İngilizlerin daha i·•i 
müdafaa etmeleri beklenebilir. 

EK M EK iŞi 
(1 lncl Sahifeden Devaın) 

rm ekmeksz kalmmnalan için 48 sa· 
atJ:k rr.u\·akkat fı..<ler \·erllınektedir. 

Belediye Rei:s Muavini B. Lü:fi 
A.'la;"Y da bu sabah mu!htelli semt. 
!erde karne te\'Zıat:ı tıaoklkında 

tef!' !erde bulunmuştur. Vila • 
yçlte bu sabah Vali Muaıvini B. 
Af.met Kınrğın :amrda 'b:r ı,.,.,_ 

lo.n'n ·yt-ınılarak tevıiatın sür'at 
"~e mt1kenıme1(yeti ~in görüşül
mü'5'1Jr. 

Karne tevzi ye~ıerı 
( 1 inci t...1..hl!eden Devam) 

tanlar l.eı>kll eden bu vatandaşı.,. 

daha sabo-hın erken sa•tlerln:len lU.. 
baren Ncıh~·ye l\1üdUrH.lk!erlr.e müra ... 
caat ederek karne almaıt iÇİn bı'kle 
mel<ledirler. Halbuki N•hiye t lı:iliı11 
blitahl bu kadar kıJabalığa k !Byet 
edemlyerek derecede dar olduğLuı· 
dan b\81larm arasınd:• sırası ge!ip 
karne.sir.; ahı·bilmelk. iç~'.1 

bckliy•ole-r çoktur. Gerçi kadroya n:ı 
takviye mıeı:nuru J:.S.\·e edilmipe de 
-bımlar herhalde kalabalık sem-tlcre 
göodt.rilmem.L, cJ11c-:..klM ki- Kum.
ktıpı, Err.icdnü, U ;k00::ır, .ı\leındnr, 

KosımpftŞıl., T&kslır. Gi<lala gibi yer

lerdeki karo.e tc\·zl mahallerinde 
bir kalabalık göcüln:-eıtte-

rur. 
H:tlbııkl vot.ndaşlorın \•aktı çok 

kıyrr.atı:<ltr. Onları kame alınDk için 

dt:;:-iı U:ZW'l rr.üddet; kısa bir an 
blle bakletm('Ok: hiç te dofru değildir, 

Binaeruı.!eyb aliikao.artar İstanbulun 
bi!yükll:ğünü Ye h;.ı•n.~lyetini naıan 

didta etahır ... k heınen yeni ltdblrle.r 

almalı, yeı.i karne te\"Zi merkezl~i 

,çrna!ıdır .r. Nahiyeı,,rd<td g:>yri ka
fi memurları.,. kalooahk bir kü eye 
hemencecik karne hazırhyarr.ıyacak

J.arı d~ü1rrdt 0u işin Ral!revie<l, 

Parli Oca« -.ıe.-lı:•i<mele de yapılma
sı: mli~c~atçllerin bir b:n.z.da, b!r ka

pı önünde tek f C'diln1iyerek oralara 

ı;!OOdM-.~f"rek k•trneleri.nln sür'atle ve

rlmes~ If:ız:rn,dır. \'e dü:şi±n?T'.el~ıı ki 
bu; sadece ıbi"r tedb;r d<?ği.1: ayni za

manda vatnnd~ !ara lct>lsylık: gd:;ttt

mek: bakımından en o:ıyü.k bir vazife, 
a... mulkaddcs bir bı">rc;-tuı. 

1 BAŞ , Di Ş, NE ZL E, G i P, RO i~ ATiZ MA 
N ev ralj i, K ı rıklı k v e Bütün Ağrıla rı D erhal Keser 

icabında ı:ürıde 3 ka~ alınabilir. lkr yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Her şey ir 
te noktayı 

g :~~ ::.~:r~;~:. ı 
itt.ı ~L•tl 1.ll.1.1• \;U\..Jl .U0t.'-ı14UZ. .)~J,.oôll 

lu.1ı.ı.• a.J.Ul)oaJıl \.Utıu.a.)J U•h-~~ .. ı.Jr. 

ı· a ....... ı, Ol~ oıı hlCl d\,.rt~UO .a.ı.. 
nıaı.ıJ -.uu.a ) tJ.aımt.-sına:-e n1u\.a11a. 
kı)cı....ııtai h1.I) 01·uı. lJıK.au O*-C 

U·ö~ıılc.ııui tHı.ı.ı;,rup etnıC-K. çok h.O· 

iay (Uo&l.~lır. 
u,_....,, ... ._ Öt dcnberi !>izim 

ôe ~u. w'un.laroa ~ı.--uer 
&;uı ..... " ~.....,lna ı:icr.a,) e :,LlN&.ug..ı. 
nı" .. u ..... lAı nuan tel ıa. tct~n Dll 

b-....,.&u•& 1.u-gu'-~re . ıuucr.ıt&a. hUS.. 

)1tAUU ıu~"ı.;t+..n. gayrcunm tu.ı:ınci 
U.t;ret:ecıo n.uuau) &.~· ı nı~tup et. 
ınek oH!uj;unu vt !ı<.T tuhu mue. 
ketııı ou tıc~oa gore .b.ırı.ıriandı
gını te«Mıruı. c1.urn1citleııou. 

uun) r..nıa l.11 uıuuıtt ıı.ar-a ordu. 
ları hatdKlt t..u..s • Alman ortlu .. 
Luı ıu .. ı.c çı.ıpışmaya "liJ!a<iar. 
ken lngıU& \le A.ıL-.:ıı.~ ıçıu 

Aıu1~.-,,a,ya vur na& 1stene'";e.k 
darb~run en mü>aıt fırsat dcntsi 
h.ç ~Jı>lı·'-" boyle b.r an oıaıak 
.b.oa.ui.lıt t..U • .ı.1..1,.l.--nllr. Atıantik uıu.na
aa ... L.;:,Ullll au....c.ilill , ll.lllt!rika _ tsri.. 
tauya MU\'M&~~ .... ın t44ill cııuıı.) e.. 
wı. ı;i»t.nk ... ıtina o:ı bu•aci de. 
rta.:4..""~ .uvj 11.. hır lırsat iınwı ka
çır.ıwtnuı.. iÇ•lHlır. I'lıhal~I ılır.o ... 
hardan itibaıcn bir Ju:.un Aıneri. 
kau .. ıt aiarwuı lirı.taoya aoaları. 
na 0 ...... .ı.u.üC..ı.cri ve bunların Av. 
nı.paya ihraç <dılm<k üzere hazır. 
lıt:t.t sot..ulınaı.arı da ılıtunald.cn 

LIU< o.ı,;uoır. l>t.mvkr.ııarın he. 
sanı açı1<tır: ALnıany·a ruaı:lup e. 
tu.H •• ı.;• 1.c.Jlı..uırdc lılı\·erin Avnıpa 

kıl'a~UHJ.akİ muk~\.l:WCti k-.:n.UD.. 

dtn ~ ıLıatak ve duoy a >alhıaı 

keplı~ an cehennem bira.en bire sa. 
dct:e Jap.ın yayılışıoııı işgal elti. 
ği bfügehr" wılnsar edecektir. O 
vakit nıuaz.zaın An1crikan ve İn. 
giliz harp çarlıı ,.,, Çin, belki de 
So\•yet Rusya lıc[> birden Japon. 
yaıun kar~u;ına dılülccık ve de. 
mokratlar nazarında harbi diiıı. 
yaya yalma.k mes'uli)"ctini 0111~ 
larına yük.lenmiı olau sarı ırk ile 
topy .,.un bir hesaplaşma başlıya. 

caktır. 

ETEM i ZZET BENiCE 

ff i lli Piyango 
#O.OH LİRA X.UllNA!'i 

157878 
10,000 L i RA K .\Z.\.1' A XLAJt 

346%81 185-.90 11415!, 28%435 
5000 LiRA KAZAl<A.'iLAR 

3199!5 136928 194>00 9386> 
48328 U9H7 

2000 LiRA KAZANA..,'L,\ll. 
Sen ~ rakamı 2şağıdakt nucrıara

larla bilenler ijCi_ bin ıt:-o. kel"z.an,nış

laırdır: 

18295 34216 8lllt2 276'4 5tl7S 
46074 45057 99991 840~8 3128, 

1000 LİR \ KAZAN'Al'iLAR 
& n beş nkan~ı aşa!1dakl numara

larla nihayet bulan b~letli;ı;- b:n lira. 
k:azanmı,s.lardır: 
18187 8818! 4~928 21\Z9 S2382 31716 
34736 353H %1359 76690 9013: 89969 
Hll7 51rl59 5t~56 89~t5 9636e :e-1737 
91333 7518' 96866 4'170 45'51 02470 
17175 56'79 t9SS7 7H76 4°U9 11316 

500 LİKA K .\ZAS .\.'il.AR 
7283 5391 0472 7759 ile nihayet. 

icnen bbetler . 
100 Lh \ KAZANA.'(L,\R 

030 285 v• 119 ;ıe uih< ye:lfoen bi
leller. 

&O Lİ-aA KA7.ANANLAll 
303 216 \,. uno ile nih81)'"t'tlenen bi

letler. 
ıt LİJtA KAZASll.NLAR 

ıt .-e 97 ile nihayet!enen b!leUer. 
% LİRA. KAZA.'(A.'il.AR 

ı. 3, ~ \'€ 8 He nih>·yellcı.en biletler. 

Peşte elçimiz gitti 
Bir müddcttenb<:ri mezunEn An. 

karada bulunan Budap<:~te Elçı. 
miz Ru~en Eşref Günaydın düu 
şelıriroizdrm g.ç~ro>: vazifcs: b:ı. 

şına g1tmi~lir. 

S~rbistan b!ıl ! se!erl 
(2 inci Sah.ffficn Ucva;n> 

çaları üzerinde de yeni kuk!a 
h JkUınctleri kurmııışlarda·. 

D:ğer taraftan dL"mc:krat 0€V • 
!eller eski Yugosla,·ya hQ.küm<!
t'nı tanım;:ktadııhr. Bu ltiıbarla 
:Mlha .ev ç. bu '1edeılerin tam. 
d·kları b:r -~abinenin üyesi ol • 
mak gcrd'k.t:r. 

Söykmiye lüzum ycktur ki, 
Yugoslav mesel\;;.!li (iı.,; Avru~.ı .. 
nm b;rçdk rr.cscldcri glbı, dev. 
l..tler !ıuk"1<unırn ka:'Clcleı<ndrn 
z:ya1e müc.ıd~•~nin nct;>ccsınP 
uygun o!ar~k ,1allclilecc'ktir. E· 
ğer Ml!n·rr kazanırsa, bir Yu • 
go.<lavyanın tekrar can lallll'>sı 
müıınkün olınıj"tıraktır. Fakat e. 
ğer dcmo1...-ratlar ıka"Zanırlarısa. 
Yuıgo.slav hü.kılmı..t:n n !"e.mle • 
k!!'!ten kaçıp Lo dra;ı·a .runa>ı, 
ti'flkı 1914 hanlı,nde Sırp ihükıl. 
met.,,•n nıemlck<:tl Alınanlara bı· 
r21kara~ ydbaııı:ı toprak1ara sı • 
ğmmasına benız.i)-ecek.ta·. 

!\ - SON TELCRAF - 16 !nri KA.NUNUU . 

a ı Cin eti 
C l lı 1 Sa1il edi!n Dev:ım) l 

rMıanm aflRC.l l ttna a.ı. ;7ilrA-
l m te iJ' e bu _ :ıa.'ı 1-' - Ha.. 1 
tancs!.ı>Cc t :ne m.ştır. D.jier l 
laraf1'ın ı·•ka.~.ı"n t·til Sadık i4 dün 
•lııfMa Adtyey-e r. · ve s la· 
n:: hm.et B:.rlnci Su~ Ccz MaMtem&
s!. <"" y pr rorcuım.ı. ~Wı:I 

şt.yle anlctm~tır: 

c B' Yd ~"Tel bu. ktzl:ı niş'?n'P''" 
d: u uz h: 1 bir l~u·lü zı k3ha yaııaş... 

~ı.u-ılı. 'L teılk le """'"" ycmŞ· 
lc.ı.-d.I. Ben de k.2arak Pcrl!lıanı e\~eı... 

ce de btç:ok'!a 3crn •.x:r.:rş '"" -be y ilzdt:n 
1-0 ay 28 glln hapiste ya\mıştmı. HA· 
p len çlklrktan sonra ~>mi!>& 

ciıttnı. G d:~e, <mlanı utrailnn.' 
Anansı da kıı:ı. da cbh artık sonı ıı.. 
>taın!:Yoruı. ı:ll. de! i.• >dediler. B>,,. 
ba1< -et eı .. 1a::. Kaıı;ıt;ışt:tım bu vaz. .. 
yet beni çıledc:n tıkarı;iı Xendlmı ıu.. 
ıamadım. Ye Anadoluya hedlşe ourıı!ı: 

ı:önderr-l'k f .ere İsl&nbı..lc!:m •ldı M> 
bı('akla &DA&:ı,le kız:;11 y..,_raladr:n. &
ğ.er bu vak'a olm ... .s~ydı, ben o akiam 
Sar*> ...-ı di!!lec:eldim. Hol ta aı1<a. 
da.şlarmla: \0edalafm.şl1nı! •• • 

Bildm llcf.t ll:<>mı:r M>rılll)'U mü.leaı
kip, Sadık hakkında te\-kli mG. 
-ettrl k-'lir. Z&\'aliı Perlha
nm bıı!>ıtSL, !r ~' bu >bilyi:k -fc!A. 
lıııGe ,-arı mecnun 'br 1m1e gelmist~. 

------------------------
GÜNÜN İÇİNDEN: 

Dünkü ve bugün
kü -r.ahmi lerimiz 

(l iıiı:.l Sahiiedaı. O-an• l 
<Ez.:;.! sı.,..,.. ıle eı:ell Gennan, .. 

,-aya nıuJtad,\"1: 'an ıq fl>edi bit 
ımıhıu .. aınaciır .. 'l-11-5'. - Alman h&r
biı9den pek. uz -:d.a b ı.mıu~riı~ 

ğıtnııa inanına:Jiız.• 

Y.::r:. bunun ~lrl italysntn bartM 
&ireceğ;n~ A!r;I" t:r.rıır"4<>rfoğu
nun ınudat:ı.a ed.ı..!. .. mı.yeccCini. N:e
güs"wı AJlsı.bcba &aayındak: t.ıı.. 

tıııa tıcla-ar ut.t:.racabnı da &0ylıe
ınlşCk. ıo· k < bu ıaııını.ı;;.,..[mlı a .. 

ruml•. - ilı.ermde dıırdu.
pm uz fU o!.rn.ı:ştı.: 

<!larp, Şal'ka doğru Y11.rtlacal(. 
fakat nihai nat.:ıct. .... :..n .me 1 )'iııtı 
Gaı.bI A_.-nıp;. o!.3caktır.~ 

Ve IH4 - 1918 If r.,mde Fran

sız tc;praıkla.nna, 1lk Amcr!ka aı>
ke:rlerl ;ıyılk. ba .. i.ı~ı ~wı, kLtman ... 

danları General Per,uıı"iııı. LA!ayet 
n:B'kbe:rul t.:.oliu.d!I Uaar ol vaztyetl 

alır t:ızl:n ı·csır., .J et! en *4.>at-a 

>ÖYü.'<i>&;_ ŞU '""'1»t·i llatı<18tmL;~.lt! 
-Lıı_,.,, < ı:e:cr:ıt. 

+ 
hd1, , r ~"l, her rın b ·r pa."ta 

d· ~ kend nl· h;,ı ;.> edeı_ AvrUih-~. 
h-tf lerl d u:na Lır cy,cr kil2&n
mak için yaıp:.~ \"e Tdfthmt.."Ş iken 
şlıulı )"a ı.z keıı~ ı va.rlıpıı ve Is-

ı 
Panamerik&n 

(1 ıc:I Sahifeden Devamı 
vaı:sıu. flro;ı,_,"yıi'n"' Batı ya:rım!ı:tıre
si dıiyant::ntl'ı~a karşı c:W~d~ğı tam 
mllzahc-etl. bı'!' .t:ere dft~a >de etnı.tş.-
tir. Pearı I!a:~·a karşı yapılon ja. 
-pon hC.cırmınnn Tu!:ubuldu!u 7 İ 
ltinun ~nrılıtni, jçonyacla-n, llrczılya 
mı.ı.•l iu:)·'-""tna ır.ôd;ıbalesi dl)-e ,·ası:t: .. 
ındlt"ılı:r. tır. neLs. ınerr.ldtetin hef' 
karış topra!mı müdt:fnaya 1lı.hnli ol• 
dutunu SÖJ'lm-:Je ve ıa alizled ila\'8 
etmı;r-

Bni~ar•ızı hinde yürüm<!k, 1dn ve 
tahı·lp prensjıp•nrı,·1 e nıJcndcle etır:t'1c 
Uı.z.ımdl.:. Ah' l n emredecc.~ bu üuı 
a..ii>ixlcri alacaı::ı: 'e biç b;r ,.,,.. ıe. 
.sadüfe bırzlclınıyaeoklr. Hiç \ıir J$. 
man. ausmrn tııiııtl'.ı ıauş ı~un olnı· sııı., 

Ameırit ... 'nuı eı:nnJ&Une halel vern 
m:.ıcs:ıdıyle s:ıur'ın:nı: içmde ya ,.,,,. 
7ac:aktJ.r; 

\'"aı,:a.s'ta.n soc.r& a&ı alıı.ın şı. • .ı. Baş
\•ddU Roaetl~ l!cls.ln Hoıı gcldlnl9 
:ıu.ti:ıma cet..,;;p vcmuşllı", 

t ·halinı ~ınha !;•n harp c·l. ekte 
obıı Av~a. lb:ı bti;ıiik dalal- lın& 
silı'lille .nı.h117et vc:m=e >b.11· 
riı k! L:f.aıre-te. AU., ıieni:z~ • ı -"oli 
.ktyb-ındl. bi(' .!t-r. ddıa c ,~ -ıc
tir ve: yM l.ılr ~in A\•rupa. Lop. 
.,...ı,.ıam.o ey '-k b:t:bt- ı:un, b· • ne 
kadar C • titQrou:z muhaı:eb ·~ .ioıl 
k )rb;.:rıÇlq;anu l. :lukrB l (."ıy~3 

dehş::Ji, eyle c.udurı:= 11:. 1ı ğ ;• 

ma olacalt kl 
NİZA;\lLTTİS ;s, zil' 

, __ .-:ı::ıc:;m~:r&'K'JCICll ______ .-m:zı~J~ 

Sinema ıniida•·ioıleri ne 1\1 () Il i !'ti i L A N 
Sar .t."l halkımızın ay Urdan.beri !xiklooiğı . 

LAURENCE OLİVİE R •·e JOAN FOSTt\İ. ·ı; 
taraiından .şahane tıir surette i:bda edi:l n 

EB E· A 
( R E B ECCA) 

Şaheserini 19 İldncikiım.ın pırnrlesi ak, amı saat t ela 

MEL E K Sinemasında 
iık takdimi şerefine venlccek smeır.a mü~ıtm<:resinin umara!: 
koltuk \'e loca biktleri (ı;r günde ta.mamcn satılmıştır. Bu 

tehac\im karşısında sayın h atkıınızın ls~irahatini t,rnin için 
ır.ü4.lriye linıiz btı fil.mi 

İPEK ve MEL E K 
SİNE!IIALARIN D A 

A~·ni :zamand11 ı;üster ınj~e karar vocmiştir. 
D i K K AT : Filmin ie\.kalade uzunluğ\l dolaybile 

ınüteak.ip günler için seanslar: 

M E L E K 'te ı.4i - ~-•i n ı .ıa 
i P E K ' t e ı.30 - •·- - uo .-e 9 dadır. 

Matine!e'rde g<'l<cek haik.:mı za hususi b<r !ool&'Yf* om.ak illere 
yalnız MELl:K sincımasında matinclero~ lstanl:>ulda ılk dcia 
olarak koltu\1ar ıııımaralıdır ~.,. ır.ütcakip günler için e-vvetdeıı 
alınabilir. 

BU 
Akşam 

Sinema
sında 

Sinemanın en S3fl9lll çift artisti .•• Hıılyah ipldaır..-

:~ CAM iLLA HORN 
GUSTAV 

ve 
PROEHLICH 

tehlikeli ve en aş.kue Wr .-a .rapdddan 

GiZLi VAZiFE 

f. 

1 

Şnlıcserini takdim e-dlyor. 

BİR VAZİFE ... 1001 TEHLİKE ... MUHTEŞEM ..-e BÜYÜK ~ 
BİR AŞK.-

Ayrıca: 
iBRAllİll ÖZGÜ& ı·e ATEŞ DÖCEKLElÜ KONSERİ 

Konaer başlar başlamaz g~eleriınb kıııa 11,.,.ıJı; tır. 

~~~!lı2~11!1<.1~~~~~~~~~~~~.a:S!i~~1111ı;Jı;~~ııııı1aııs:ı~ Telr.Con: 49369~ 

BUGÜN ş R K, Sinemasında 
Güzel ve esrarengtz m~-.;ııuı ı<3aı.-ı... Saadete ·usa."!llş \'C a~kı 

için çıqı ınım k:ıdm ..• 

SY BILLE SCHMITZ 
ALBEUT SCIIENUAİZ ve MARİA V. TES, 'EDY 

ile beraber )·araltığı ,-e bir kadıu hayalın.ta 
(eci sırrını canlandırdığı 

MAZI iNİ UNUTA KADlr~ 
filmind<' bu muanı ınayt size halh tmrktcdir. 

İKİ RUHLU KADQ; ... NE iDI? .• NE OLDU? .. SEVMEYİ 
UNUTMUŞ ... Ve TEKRAR AŞKA KA \'UŞ11UŞ ... 



IDgilizlere parmak ısırtan Japon cuuau 

YOKOHAMA 
~--------------No. 8 1 

Nrk~· ~: lsKDDD .............. 

Eğer M. Vilıon ve hükumet arkadaıları Ja
ponyayı böyle tanıyorlaraa: Bu bir kazançhr 
~~~ 

Jar araamda çok mühim bir eser 
e ıecu. Bu k ıap Amerib mQel.. 
Wlerloden m4lllbur bh t rafında j~ 
po :y bakkında 1azıınu.. 

M m> dedim ÇOnkQ. UllW bir 
k1k -.Wiidür. 
LMı bU k tt.en o kadar uzak o 

de tte mmım ve 7anl15 malilmQtla 
do Jd.. inaan bunu ok~ km
dJ rne.kletetiıu unutm •ibi aersenılı
yor Eter Vüeon ve onun hüküımet a
~ Japonp7ı böJle tanıyorlar
sa, bu 11.Wm ıu çcık fıri bJr 
'llaıanlt&•. 

:Bl 1 Mc ~a)lkır eleme* • 
Tan.ummaları ~ iıL 
~d, -. -16re '9db!r al r

lanb. 
Jlae ınuhan11', bir sahifesinde 

.-ıe bir hllmet savun.ııror. 
4japcmlarm en sert ve _,'il. ta

nlı· iıltlıbaraıt*1 ~-
cllr. ile mLWauaf em ıa-
nna ıo ler G ı ~e ui-
ftllJUJa lüzum ıöıınnler . Yani 
talUllm sabumd ynca kabili· 
:Jftll ve .it maz me r ar k nr 
DlJ.)'11 l\İIU g mx- er 

jaı>0n7ad cas )'3t>mak ec-
nebile ç n çok o aydır. Her ~ 
liUıce bilen yaıbanc J&ponlann 
jcbıe 1 U>llir V her isted li
ni kola)' öirenir Hance. ıelln

tt, onlar za\en mem eket dll)lnda· 
ti !ere ebem ıy e ez e Bu 
Mbep ne A k 
pada ...,,ı.uı..,ın 

R od 
rum 

Amerikalı ııtefbur mubaırlrin ,__ 
dJlı e1er.bı ıç kapatmda 167le bir 
cümle ıöıüme ilişti: 

«Bu kitabı üç kere, battan soııuna 
kadar okudum. Ştmdı. Japo~~ı çcık 
lıJi tanıdıtımı iddıa edebillrlm .. > 

Bu satKları V11son Cumhur Reisi 
olmadan raz~ . Onun .faZMıı ve •ın
ıası var 

Zavallı Vllıon. Sen ele aldanı:vor
ın' 

illetim n Avrupa ve Anıerikalı • 
ara bu kadar ~hul lulhne8mı tııı

temftdim. ~-. b\llÜMil japmya
:rı ~ 7!:1 &ıee iıuran bil!Jfllt İDP 
parator (Mutao-Hito) nun bir ski.inil 
bat .. lQoruın 
AUı Miıhdo o zaman ınllleüne ve 

• i.ikelAıına w:al ı soy'emlş: 
Muvaft -ıy tımam Sırrı: Keo

dlmlai .Avnıpalı YC Amer3talılant 
tanıtmamaktır. • Büyük Nlppoın> dev· 
letinl ancak o vı.k kurabi1eceils. 
Yabancılar her.şeyi almak, her 1971 
öğrenmek . Faka&, onJa.ra bk1e:1 ver -

en'!ei< ve kendim e t bh'W ölret
memek. l,te en b~ flit idealiıntz..> 

En doilUDu Mikado sö,J lemiş 

Iıte Amerikalı muharnr ve nüd~ 
ı.: k de japonyada bunun Jı;ind'r ki; 
ço ~ ıördiltünü ve ~'* şey ogren-

1 n zannett halde hiçbir 14!7 
göremernil ve h çbir şey ~ -

t r. 
er meyd nde B ~l9' n'ıeJOmat 

yanhı. 

v v 
ı enereık 

ra " 
k ar w ec ı 1 u 
lii olımur. 2 941/8286 

Planyacı ustası alınacak 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

ltletmelerl Umum MUdUrlüslUnden: 

Malzeme MüdürlüiQne 

lstanbul Defterclarlılından : 
Toprak Tevı.a Ko onları çln yaptınl cak (150) adet portat t ka'1ola; 

t/21142 Pau aQnü 15 de Defterdarlıkta m t.tt*kll kom yonda aç* 
t1ı81«me De lıale edUeeeıkttr. Ketil bede i (1987 58} Ura tem n tı 079) llrad r. 
a.im ve h• 1 .. rtnMl'leti ~ Em1'k 4 Qneil kalem:ııde görQleb Ur. ( ff9) 

lstenbul garsonlar cemiyet inden: 
Sendr 1rı0npemız 'J:l/1/942 pe ~ ginü saat H e kadar Be. 

ledıy 01varmda 10 No. h Cemiyet Meııkezinde yap lacaltbr. Hüviyet 
cu.zdanile ,ebntmJZ ilAn olunur. 

RUZNAME. ı - İdare ~'eti rapo u hesapla nın ve bütçenin 

1 
tecHdk.iıle • r llarara rapb. 2 - Nı zamnamenin taıdilı, ~are bey'e1ıi. 
nm DlSfı tebd 
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Aı1bur, teee.Ji nerede ıeç rdinia? 
- Nerede " YM*ta caıum . 
- hbM edeb r mWnlzT 
- İlblııt nu aua. mecbur nqumT 
_.. Artbur, b -=e bir eilw'et ol· 

du Emn)Jeıte benl IÖJ'IDWe ıelen 
ru Samuel yok mu llıte o öklürülıdüM 
-Maıribt 

H'epei bu kıadar delll dahası 
~•ı Bu ıece btr vale a oklu Bir ll*8 
oto1.TIOO~l Co ıaıwn'ım evnn ö11ıÜD-"' 
dr«ı perk i illll at oa çarptı 

- FHat 
GencJn aoz er nde komu ı ~ikıçe 

mler apıyor. 

- Ma zannederim . 
- O. 90ft1»Sl 11;m hlırımetç17l 

ben catı•'1111t mı? 
- flayN', hayır. F8lııaıt ne demek 

19tedıfıniz1 anlamı.y tuıh; e*flfac&
&ım. 

Mariba biraz ~ ııonra 
devam edb'or: 

- Heyır hbımel.çinlzl çatı~n • 
calım Unumu yok Garajda ne bu • 
aaatm b l o musun ı? Gtael ara
banızm enk zırıı. 

- F8* bumın mkinı yok. 

- Arthu bir ku ururıuz var: Ba -
ı etlt de lınl.z Nıç n iıatl • 
mi t tımadmn' Nı n ı edınız' Bf.\. 
l17orum, beni ~ıld rm ndın z, ıJt .. 
m yeoelin z blll,yordum Blmun ıçfn 
b zı tedbir ald m iıte arabanız., lk1 pla&a. 

llllfeüil cebinde mun bir pike& __.. .... ---~ 

Jli Bilııcılııiıiz 
[ A 1 K 1 y l A 1 

l - YUkanda ~e ıç.ine ya. 
ıh döl't harfi b:rl•.reftk. baş

ka badka ve tmı manalı dört k'Eı. 
Jine bulacakamız. Yalmz bula -
cağın)& kıeümelerde bu mrt har
fin heps" bulunacak w yabaınıcı 
hafit• b r bari kulJ.a~~ak -
sına. 

2 - Ben yıl ananın on Aı ço
cuğundan bVi.syıım. Uk ilUi har -
fmle bal* ıuterım. Sakın beni 
Jnralumayın; 8'mra Pli eon öç 
ha:ııftmle lıoçlaır gti ( ... ) wna. 
rum. Boyum (31), harfim ('l), nu. 
manm (8) ıcl.r. Bi1ıln bakalım be. 
nim acbmı? •• 

Hedlyelerimlz 
Y1*.-ııkı bılmecelermurlJi.n ılka 

de ayn aynchr. Yanı 'tidJ(rlen1e 
h>Ç mü~ı yolutıur. Bunlaın. 
dan iki&ini de dojru olarak hal
eden ter arasında ~leıcElk kur'a. 
da birinciOğı .kaza.nane: Bir İş 
Bankası kumbar•ı veriilecek ve 
bu ~umlbara ıle birhkte 2,5 liıra 

da nenıma açılacak bir tMal'l"IUi 1 
lesalbına yatır lacakt>r. 

2 rnc: lığı kazananı· İstarıbul ve
ya Be) oğlu c hc-tmde biır Soine • 
manın 15 gün uk meccani du -
hu ka tı 

man 
5 k : Biırer ro 1 i piyango 

b ı. 
5 ki'Ş ıye Boya takım . 
5 kşı· e: Kalem bayat> a bümü. 
10 !< y : Birer azı ka mı. 
10 ki e. Muhtd hediıyeler. 

NOT - A,.ıou edeni r jotograj da 
gonderirlene kur'ada lıediye ka. 
.ıanam veya kazaınma.ıınla.r oku· 
yttcYil8t'Mnm Mt"Mmıe-~ 
üz..- ftlitRleri ~. YaL 
mz buııla:rm kil ~eye gelmek ti • 
2ere çok açık re1 kte olma.ma.~ı 
lazımdır. Nitek m gonderilen ft?• 

ıimZenıerı bcızıl<ın ıyi olmayıp 
kılişel.en çdcmadıgı içın konu • 
' -nıamqtır. 

&ece il• ıc ıaa 
11,Uedllml• •f. lıU 
Dağ da a kavuFmaz, insan insa. 

:na kaw.,.<ur 
Bir kü~cük fıçıcık, içı dolu tur. 

ildı,:in. snaaıar 1 
BUıYi. i< bıır rağlx1 gören bil • 

mecenı 'ze gönderilen cevaplann 
tasnm :ıkmal ~ erek dün a.lf4mı 
kur'a c,-<ık 1an·ştir. Bugünkü vnı~ 
mıını ÇQkluığu k :rşısır.da hediye 
kazaMnlann · sı yarınki sa • 
ymı a neşrolur.acaıktır. 

YENi NEŞRiYAT: ı 

-Lokman Hekim 1 
Her ay mımtazaman nEŞredil.. 

melde otan ayhk Lokman Hekim 
n rıy•tmın 34 üncü sayısı çıktı. 
Kıymetll cloktoııun ou sayıda p.. 
d. la.r, hastal •klar ve konınme ça
re le ile ıiml ve ic;t mal mevzuler 
· ıeri.nde değerli yazılarını ihüva 
-etımektıedir. 

- Rica eder m, ne oldu sq,Jeıyi -

- Ga Jı 
1ı. m9C ' 1 

- Dün ak$am venr. tım. İkl 
ciln sonr dönecek, anne&i oWm ya
tatında mı.. 

- AIA. 
Bhisı salomm 1tap11ına VU1"U7or. 

Hlıımetc:i eşikte ıörilnü;or: 
- El$xlhn. bu mffılklbu pcıeıta lru.. 

t\munda b ldum. 
- Verliliz! 
Koıoulu Ye ma'Vi ~ ~(e 

b r za Mektup imtuda b~ saat 
'*ılm1$ g.ı.bl hll ~m t. Falwt Collar. 
an şı.mlaı ı n«uvor: 
cS~ıti Arthur: 
S l muhak>kaılc ıörmek IAz·nı. Bu 

ece çok mühim hlııi\aeleT' o1du. Bil• 
yük bır teh lılae INl'1•mdayım N.ı ya. 
pac wnı b l yo nt Omlıtaizl te 
d tüm Yarım ıa te tadar Ken nc
ton mabed Jn yan nda bulununuz. 
Bu mektubu ald>lm z zaman. ben ar. 

evlımd df!oliUm. Anneme haber 
vermek f&Jdumrhr. Sili bGtliııı kal-

ZEHiRLi 
GAZLAR 
Zt-hı.rlı gazlen tesirle-nine göre 

öy'le ay.rrabiUrirı: 
1 - Göı yaşartıc~ ga2l«: 
Bu ga'Zledn çeşitlm ~tur. 

Yapıl~rınde (İ}-nt, K?or) pi 
aılıer xuıUaruhr 
Tesirleri: 
Gözleri sür'at e yqartır, Ck -

..ırtür, gözlerde yanma mey-Uaa. 
r. a getırı.r. Gözl ri kısa 'bir za -
nan gönnez ıbir hale .koyar, buı. 
un ve boğmzda yaıwna de bera

oer b'r ı•ı başlar. Talrleri Uı. 
mumi ola.rak 24 saat 6ÜJW. Ge. 
rY.z y:ıkım biır Jt...>kuları. val"(hr. 

Korunma yolları: 
Gaz maslteniK va.ısa de.rh&l 

kullanma. Gazli yerden sür'atle 
kaçınız. Temız havab yerlere ko
şmu•. Gözleri. hemen haf.:t turdu 
biır su ile bolca yJk-aıyınız. Elinitz. 
den gf'Imğıi kadar yatarak vücu. 
dünuz:t ve gödenmzi dmJ.endiı -
rinn. 

2 - AksırtJCı gazler: 
Tesirlen: Burun ak3ıl', yanar, 
baş döMr, mide bulanıır. 
Korunma çareler: 
'Maeke kullanmak, f.:emhz ve 'bol 

haıva abak, çamıaşlll'la:rı df l?ti • 
tirit> yıkanrnaık, boğa ve ibu~ 
lan gılieernile temzılonEi<. 

-<>-----

BI kar neden ,.,., ..•.. ., 
- Kışm nıçın .kar yagııyor brlf

yor mu n? 
- Neden olacak h .. vanıın y~ 

zünü ağartmak ıçin. 

• • 
- SaM k-aç??. 
-12! .. 
- Yalan söyhiyorsu 1, dem.n 

mı bır demedim m"ydıi? İnsan 
~yledi sozden. h tç döner mi?'" 

Tealtıl ~ ... ce·rabı 
Anne - Bak oğlum, oyunc&L 

ı..t. h.er ~ mwuıza atarean 
-ana_ bk' daha oyu aJımam\ı. 

Tembel Ber, a - B de k:ıtap. 
.arımı atarlılll anncc gını!. 

HiKAYE 

Beyhude 
BiR EMEK! 
Bir köJılü ollunu metltebe c&ıclerr. 

Ve dtu.sım cUJe bir ç<* masat eder. 
Bu ult*da sevdıji üç emelııtar 9'81hıi 
de satar. Fakat bi.r türlü otlu okuma 
ya.zır.~ öAreoemeı. İşl haylazl~ O!JU
na vururl . Çocufunun bu haHnden 
biz&- olao coylü blr gün aM.edqla· 
l'lna otlunu ~: 

- Hıç bir te yaram17aıı JU öıki.ltt 
~in ık-mlz bes'ltyen Uç eeeii .leda et
ıım ... Der ve sonra içmi ~rEk acı 
acı il4ve eder: F.şekleır bile bu kadar 
emckJe adam olurdu. Ne yazık! . :t •. ,,, ......... . 

:airiaUııe omı uşlar: 

- H&tlıll meyvanın ol&unıu femı. .
hır? 

O da şu eeıyıatıı v8ıınıft: 
- «Benim bil<lijhn; salatal iın kör· 

pecı l7i olur. OJcunu yennM!'l.. Fakat 
ahmaıt • gt'J)Cl de olıgı.mu da çekli-
merı' .. > 

D 

Hasta 
Kuçü'k Saiam hasUilanrn•r. 

Boğazı ağrıyordu. Doktor getırt -

iı•ler. 

Doktor - Çııkar bakayım di. 
11.ni yavr.uml? dclı. 

Saame ağlıya aglııa mırı dandı: 
- Ya? ... Çılkarmam, sonra aın. 

ınem döger!. 

Araaatıar ne zamaa 
toplanırmış? 

Büyük baıb Yavı um Ayla! 
Soy btJcal.ıım armutlar ne zaman 
agaçt~ topl nı.ı ? . • 

Çocl ık - B hç ık köpek bag-
lı oklugu z maı ! 1 

Sütteki arı 
Aibla - Nasıl bu arıyı slitı.in 

:c nden elrn'le mi ~ııkardı-hı?. 
Kardeş - Meroık etme abla .. 

An elimi 90kamdı, çünkü ölmüş-
t .. il u .. 

a.w. ,.. ssr11hurJr ._ S... 
Beald - Nqrl,.at Dlttkt6r0 

Cevdet KARABILGIN 
~üN TELGRAF MATBAASI 

Zeki'nin Baıına Gelenler 1 
Bır aqam vaıktı ıdi. Bay ZeKi 

Adalı; Kq>rii<ie vapura yetişmek 
üzere koşu'Yordu. Bir aralrk önü
ne bir dilenci çıktı. Yolunu kesti. 
On<lan Dırtulm .. k :sterken kala. 
bal k arasında maruf gevezeler. 
dEn arkadaşı B. Refık Şipşak pey. 
da oldu. Zeki görmem.cır -e gel. 
mek istedi. Adımlarım daha hız. 
!andırdı . .Amma oburiı a-ldırır mı 
ya? .. Hemen yolunu ~ti.~·- Va~ 
Zckiıeiğı.m nerelerdesin.... Seni 
gören hacı mı olur, hoca mı? •. • 
Bilsen eeçen gün baştma neler 
geldi? ... :ıı diye mUnaad>etsiı, &. 

bEmmiyetslz bir vak'a anılatmıya 
başladı! ... 

Zeki mecburen durdu. BiT ta. 
raftan oou dtnlıyor, dığer taraftan 
da ısüm U rinde domarrlarmı a. 
wran vapura hasretle bakıyordu. 
Vapurun • !kanasına bırkaıç dakL 
k.a kalmı tı. Refik hala anlatcyor, 
biç durmadan söyleniyordu. 

bknle kucakb:yorunı sevg· im. 
Florence Gordan• 

Arllhur koltuılııtan. kn ırak bal~ 
nror: 

All ;otum, neler oluyor, Acele git-
Jm. Yarım kadar Ken. 

da b unmabyım Marlbl o-
b1,1 ıN.ith b r iş, zavallı 

mdotubu cıkud1*tan son.. 
ra sor yor· 

N v cıı&smız? Nlpnbııaın 
yaus ıy t ır m•mJZ? 

- !:\ret do ru1u hayır. Bana ilk 
defa böy'!ıt' .t.up ıönderlvor. 

- Pek•. sızı bütün ka blmle ıru-
r. .k yorı.ı. ~g lim hep5ı ıari9 de. 
~ mi' Ben oou daha kapalı blr baı
nım anıvdrch m. 

- Ric ed lfm, J,faribl. bot mQta. 
lealar'a ' - · kaybe!ımt,.ellm. Vak~ 
dardır. Gltır.en lbım. 

- Sah mi? tntihar mı etmek isti-

Çok maiıcüp, nazik bır adam o.. 
lan Zc ki izin i.stıyeceği s rada yan. 
larında Sıtıkı Demır.bu.ken gözüık
tü. Refikten daha baskın bir tr.aş. 
çı olan Sıtkının gelmesilıe art.·k 
vapura ,>etişmek umidi büsbütün 
kaybolmllflu! ... 

Bu aralık dılenci de karşılarma 
diokıldi. lsraı•la tak:ıılıyor: •- Az 
sadaka çok belAyı dei~r blfY
lar ... Ne olur biraz para verin!> 
diye yalvanyordu. 

Refi.ok, sözünün &hengını kaçı. 
ran dilenciyi ba11n<lan savmaık 
için 20 para verdt. Sıtkı hayreblıe 
sordu: •- Vay sen fakırlere acır 
m))'dın? .M sachrk.- hakıkatıen bü. 
yUik helayı defed~r mi? .. • 

Refik, parayı alıp uzaklaşan dL 
lencıyi g&rtererek CKap vıerdi: 
•- Ona hiç füph olmasıo. Bak 
evvela şu belayı defettı! ... 

Vapurun hareıket zıtL ôtüıyor • 
du. Fırsat bu fırsattı. Zelkı ilki 
tıra ının ct'lenci bahsine ctal -
malarından istıifade ederElk: •-A
man vapur kaçıyor!.> dii•ye hızla 
yanlarından ayrıMı. Faat tam 
koşa koşa mıero vemeri ineıbn 
vapur da iake.l'eden ayranı be. 
yn köpii1de.rini -yara yara ~
y.ordu!. 

Çok canı sıkılan Zeln oracıkta 
hir kanepey •l'!:tİ. Şa~ın şaş. 

kın terlerım srleı1ken b rden ~ 
t.ar>da."l berlkiler.n sesmı duydu: 

- Valh zavallı Zeticl< va • 
puru kaçırdın ha? .. DUi', ıbitı ge. 
ı ~ruz ... Öbür vapura .Juıı:lar bol 
bol konuşuruz! .. • 

Hfddıe t w asabiyetten biiıııbii • 
tün tepe~ıı atan Zeluy ifte ıbu 
söz çileden ç:ıikardı. Vapuru ka -
çımıanın üstüne l»r ~ ıiloi saat 
•ıraş dinlemenin d h til sun • 
turlu bir 'kUfur savuraraıJc: elle. 
rını havaya açtı. Homuılda.na ho
murdana yalvardı: •- Ey büyük 
Allah Ya .sen f md benc-m ca • 
nımı al Ya bunlann!k.inı ... Ya. 
but da ik dılenc gôll'der de bü
tiın p • amı verıeyım Şu ~ı ciJe}A,. 
d~I.. ZIP • ZIP 

TORKIYE CUMHUR.iYE 

Ziraat Bankaı 
K..ıut Taılhl ı 1888 

S.mayelia 100,000,000 Tlrk Lirınt 

Şube .e A ..... 8dedl ı 265 

Zirai Ye ticari her nevi banka muame 

Para Blrlktlrenlere 

28.800 Lira ikramiye Vel'J 
Ziraat Bnh11nııla k1lmMnh " ill....._ twmlf lıesap 
- il .... Hhuumlara ...... ' .... vld'ı11k kw'• iie 
......... iknmi:re üiıtıı.caktlr. 

' .... .... LinbJı . . - . . . - . . . - . 
iM • • • 
uıi • • • 
ı• . • . 
DİKKAT: HeıaplanndaJrl Plralar b!r 8t'lle ~!nele 

ı.şajtı düşmivenlere ikramiye '1!1dıiı takd'rde % 2" fazıaı· 
eektlr. Kurtalar mıede 4 defa: ı Eyhil 1 BirincikAn 
ve 1 Haz:ran tllrihlerinde cekilecektir. 

Otelciler ve. Hancılar Cemiyetinden 
Cemiyetimizin Hey'eti Umumi yesi 28/1/942 çarpmba 

10 dan 11 e kadar T'.irbede Esnaf CXmiyetJeri 1\ferıkez 
edeceği azayı muhtex emeye ilin olunur. 

RUZNAME: 1 941 senesi he-sabatınm tedk; k ~ ibr 
ızamnamenin tadili. 3 - ffıeıy'eti İdarenin nınf s~imi. 

Eevlet f e miıyolran ıe limanfan f ıletme U. ldı 
M ha ırer. bed 1 (1950) lira olan 10 det 150 n / 

llk Tev van ı 1..1.ıl hU rw ı.fa edem yen mutc ıldl ı 
1942) Cuır.a ıüınü t ( 14) on dortte ıı ydarpa a G 

omlsyon tar ından paz rlı.Jtl nacaktır. 

Bu işe g rmek l yen ~rın (292) lira (50) kul"Uf]uk ,kat tem 
nun tayın cttı ı ve kle b'rllkte pazadık gtlnü sa.atirıe kad r o 
raıcaatl:ırı J:ızımdır. 

Bu ıf" a t sa tn e er komilll)'ondan ]>arasız olal'a:k da.trt ima 

16 2. cİ kaDUD 194~ 
18.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Muzıt<; Fasıl Heyetl. 
18 40 Miizık: D as Müzıtı (Pi.) 
19.00 Konuşma (lkbısat Saati) 
19.15 MUzlık· Dans MiWl1 PrOll'a

n1mıı1 iıun.!i Kıenu (Pi.) 
19.30 Memleket $a t A7arı Yit ~ 

Jans ~ler 
19 45 Müz>k. itlıls'k Türk Milzii't 

Progt'a ı. Şer. Mesud c.mı.ı. 
20.15 Rt.d')'o Gazetesı. 
20.45 Müzik: Nüıavmt :Makam~ 

Şarkılar. 

21.00 Zıraat Takvimi. 
21.10 Temsıl. 
32 00 :Miizik: Radyo Salon OdP!&

trası. (V olonleı Necip Alkın). 

22 30 Memleket Saat ~an, Ajane 
Haberler Zlraa&, !'Abam -
Tahvilat, Kamblı;ro - Nmut 
Bona ı (Fıyat). 

22.45 Jıtüızik: .aı.cb'o SalOll Orkee
tra ı ı>rosraın111-111 DeYamı. 

22.55/J:S,00 Yarınk1 Proıram, ve Ka
pan . 

-Saıtuhamet Biımcl ... ...., 
lteinelilMlff: ..,.., 

Davacı Ömer Adil Sevündük ve. 
Qdlı avıı.ita. Vehbı Salam Esengil 
tarafından dav. l1 Mehmet Alı ve 

Krtıltoprakt.ı Tujl~lbaşı camii 
ittısalinde 15 numaralı lroşkte Ah
met Eşnef aleytın~, İslımbulda 
Alemdar mahalle&ınde Mahmudiye 
~addesınde eskı 24 ve y ni 30 sa. 
yılı evin şuyuunun 12J8lıesı h91du~ 
da rkame olunan c\avadan dolayı 
davablanian Ahmet Epef'ın ika.. 
metgah.nın meçhuliyetı baaebile 
ilin.en yapılan td>ıligata Mpen 
• , • 9J'e plmedij~n gıya .. 
bmda icra .kıl nan duruşmasında: 
Tedıldkatııı gıyabmda icM tılıni
cağ.ndan ıbab61le bır Bl'J müddetle 

Keçiburlu Kl)kW'ılerl 
Şirketi Tlea'ret Mektebı 
dan ve;ra.but ta sana.yi 
rinde çabınur ı>lallJar ar 
t20 Ura aylık Ucreüe 

t111Ji " bir -de aabff mu 
ramektadır. 

fstaoouı Askeri Faıb 
ları otuz beti t.eeavilı& 
oıotamelttep maunları 
ıem Kanununa IBte Dere 
~ bnubaa ile memur 

· Jll!Jat 9'1ortaeı ve ıellail 
da vardır. Talip olanları 
uncu Paııarteel' IÜJlÜ ıılk 
BakırkÖ>' BiPrut 'hbı il 
eıhnelert icl!P e, lemet 
bu ~"' 28 mcı Pazaı t ı 
leyin saat 10 da ve m 
dadır. 

inhlsarlar idareDılo 
idb 11 - 40 ~ .. aJU 

tamatep tahıllı olan 
imtlıanla mOıt.eaddlt 

beş liraya kadar 'l't!1!"'*'re 
aere tes·ıtyecJ, tomacı, 

lelrtr~ilerle, lkıik t;ım 

?9 makine l'e98QUS1 8 

Zo~ldakta Kandllll 
lan mı.san.tM 180 .. 
bir baıılbemıllıre. '10 ... u 
tft'e ve 300 Ura Re dok 
tad>r. Müracaat müdde 
inci Sah cUnüne &acııanıuı 
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muameleılı gtyap kararmın Uinen. l=====-=11!-==-===ı 
4ıebliğıne karar v.eri.Diş olduiun. 
dan işbu ilan tıarihinden itDlren 
beş glin içinde itirarı etmediii w 
mwuıılDemesi icrası için tayüı kıh. 
nan 1'1/2/942 tarihine r.aedıyan 
salı pü aat 10 da tapu dairePo 

Din alt Jr.atında Suı 
riDc1 Sulh Hukuk 

l tsT ANBUL BELE?IYF.SI lı.Af! 
Belediyeye ait .,tıöı'Hl nakil v•rtaı .. rı la.tlderinin tamirind 

üzere almacaık 15 top kauçuklu be. 30 kilo ırilliSJon, 10 kilo be, 
ıoo kllo siyah kauçuk açık ekslltme:re konulmültur Mecmu&JDUn 
1925 Ura ve ilk teminatı 144 Ura 3'7 kmuıftur. Şartname Zll>ıı 
Müdürlillil ıı.ıemlnde '6rülebU r İha1e 19/1/942 Pa:zarte ıonu 
ın1 Encmeode 78P•~eak'4ır. Taliplerin Dit tıeminet malııb ı v91 
941 yıl1D11 att Ttcaret Od ı vesika adlvla ihale lil'DD ft>.U~en 
cimende bulumnalan ti) 


