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\ Gueteye rilıa4erilu evraL iade c<lilıııeı. 
,) -

' 
EN SON TELUBAfLARl VE HA.BE LBRİ VEREM AKŞAM GAZITBS . 

Eii:cr Rusyaya karşı ge
çen yaz Laşlıyan laar -
ruz çarçabuk muvaffak 
oiabil eyd · bu iic dev • 
!etin sev;ncine öİçü ol • 
mıyacaktı. Fakat 1942 
kı~ı ve doğudaki umu -
ıni harp durumu her şe· 
l'İn basında yine bu üç 
devleti ciüı,ündür.miye 
başlam•ı,tı. Büyük hırs • 
la1'la atılan zarlar tere 
geldiği vakıt hic şüphe
siz büyük kayıplar ve 
zararları da beraber ııe-
tirirler. . I 

.!Qzqrı: ETEM_ı_z_z~·! BENicEI 

AnkaradGn• 
Doiu -.:t.ph.~ilı.!ı hnaıı llJ~ u. 

oı.a . ~ 
noanlıt.;11110 '"' 'i.; ıN!'ılnırr.ıayı. 

nın Hı., ~ h 1 . . . . 
1 :ıarru-ı. r.. n e ... ınnı ı!teD1-
<'n >ıeticcyi 'Nn1<·n1c..-i .._'\hnnn.)'a. 
llın l)lduı.t,u J,:ı~l:ıı.· t inJ:tn'1İY;ı ~ 
\M" • ' i"-ta,1 \"J I\onı.ı y~nıu da .. .\.L 

1 
Japonlar cenuba 

ı doğru ilerledikçe 
kuvvetli mukavemet

le karşılaşacaklar 
ingapu.r, 17 (A.A.) - Avıııı. 

tralya kıt'nları dün ılk d.-fn Ja. 
ponlarla nııılıardwyc hıtu~mı~ 
tur. Jap.,nlar 230 in>~o kaybetmiş. 
!erdir; t11bliji, Nt>.gri ScmJ,il.:ın'ın 
l'<ııuıı kı.mında muh:ınlıenin ıl~ • 
\•anı ettii{iui lıiltlirİ)'Ot ... ı\.Vttf'i(ral .. 
yalıfor ayni ıam.aıulu 6 Japoı> t~ıı.. 
kı tahrip etmişlerdir, 

Umumiyetle va~iyet kara .. Jık. 
(Devamı 3 üncü S~hilerlf') 

Malakanın sukuta 
bekleniyor! 

Tokyll 17 (A.A.) - C~erle». 
ui1nan cvn ha.lbeı·ıcre g-Orc ~\fa]::ı -
kanın p<:k •ıakında .,ukul r•m(";ı 
bE-k~ :P .. '))~ l: edil'. ... -~-o----

Jap<m ılen harekerimn gittilq;e Jııı-l.ooıdtgı M,al.eZ'lpım ıımttmi 
vıutyetmi gös terir haritt:, 

FAKiR HALKA TAKSiTLE, 

nıan be,abına da~on;ın hüttin 
l>_htlı]arını •tltii-.t etti. ,i\.hnanya 

~'"'?i Rus \lcplt•riııd" e;ı lıiıyiik, 
~.C'nılınez ve zaJını hiL dü:ıman ha.. 
ıııdo yrn:d<ll talıJaHa ~e~lc•ir 

ve · · .· 'j: 
•ııı,ıyali\i el;> olan Sovyet or. 

duJaruı•n dcv.an1J.1 taarnnl:ırını 
oıudurnuya çnh;:.,ırkcn Fin!iinrli .. 
la, :\.lvtatistnn \'C Roınanya için 
de çok çetin durıoınıor orta;" \ık. 
n1ı'ltH·. 

1 Sin g a p ura bir ucuz EVLER YAP!LACAK 

•'-J.1101•,llOO hık Alınan)a t:ı.ı.r. 
ruz'~ .korunına harc-k.etleri içinde 
wrd,gı za;ı.intuın, ., .. ~ya s•kaıı za. 
rar lıt> •pkxına rai;r.oen hNıü:ı ta.. 
knUeıind.n hiiyii.k hir '"Y k~y. 
ı,.,tı· . J . , . • . 

.'l.ı~ •.ıı .gı dıl'• it.us .;nvlctı.nu1ı 
kış dfetinin nı.a:Jıı.)•'!l ,ı ..... olursn. oL 
tııun ıç lİ:<.iırı um,·rni)e. i \'C ordu .. 
tıun ınilııc1..-iyatı, ı; 1 an 1 ...:ağla.uı k.al. 
ıl:.ltç:ı ilklıahPrda tekrar ,.,. gu ;ş 
<il .. J 

çu .. c Rus 01:d11-.ı il<' Lırşılaşa. 

"'*ktır, l:lerhald<ı büıün Alııı3u \'il 

~:•ııp~ :.:ınayii . ~imdi bu crnk.. 
,.nıtnın ha.rp sıl;ınlarını ha1ırlı. 

lHr ve !\I " • nıuıı. J,n i\Ull'auddnlıgı 
Yeni ~·rn· ~ınıfları ~ h.,_ • ..ı.İ•3r harbi. 
ne sı~ıı' ııı· k · · · 
'
,_,. ·' ıçın ı ... ı _. ı.c tcrlııyc .,,,.. ı· i 

• ır, •o.<at lıııl·r.dı• ı :\Ja-
ı·ıst... ' ""· .J'' • '"-

-.. u, Rcınanya irin \·a;:iyct bu 
Utgıldir }' 
d 1 ' '''s ~t-Ct·rı u.ı..:•dık~a btı 
. '" el!e<iıı topyokun tnkalle-<i ek 
:.~~lla~rıakla \·eya ınii~ü.Jc ~up .. 
s tacı.,. Vinlandi ·a e>ascu rn10 

9
') 't • l•'in harb ıL maddi voı 

n ;ın~,.· b" 
' ır hayJi k» 1 ıha um·.uuıCL 

t• ·r • ·- -.-. rnn,;ı·-· .. B b Ve Uu. ' wnll)t&)ı, csara ya 
bet k?v•uayı, U.>hrııca)·ı kay. 

1 t~enııı ıztırapları >C dahili sar. 
: n 

1 
•r içiııdc kıvranan Romanya 

ı,;e A.I • 
ba .1 """'1 • Sovyet taarı~ı;ıuııua 
. : l •nıasıııdan , 0 nra yapaoih·ee. 
K• "''0•ttc kau fedakarlıô·ı )·ap.. 
ll11~tır y 1 • · " 
nı .ı. ' a 1U7. Od~a ijııi.ind-e Bu. 

en ıı:aktıı~ \C 'arnlılannm .._ 
Yı<ıuın 2-ıı 0 • 
it~ 1 . f 

0 
' tııl deıı "' •llmadığı ve 

·ı'" • Kırmı hnr~ketlerinde va. 
.tı P ala J> 
da .. ' .. il ••nneıı k.ıi<ırılularının 

S 
.. h1·"Yırk '") iat H·rdiklNi ı.rarla 
•>y t.'ltr; ••• 

lı "} ır. \laear' tannı in•ıuı 
ayıhı "" kı f-·~ k. ı· b " . ' u ~a an gı cnuıı 

P<'t< ıı·«lır 1' '--b' lı · ·a,,...ı, :\faı·arlor da hu. 
•11 ii!i' l . 

1 1 'n 11llH dı ve >nan4!vi sıkın .. 

~.ünde 5 hava Mimarlar 200 bin /i. 
hucumu yapıldı . 
Çarpı~melargittik- ra sermayeli bir yapı 
çe şiddetieniyor şı·rketı• teşkı·ı ettı·ıer 1 

Loı:ı.lra 17 (A.A.) - 1-ıuiı&rdıe 
harl?'keller; s.in.~apura vdıklaştıılıı. 
~ , Ma:ezyada crecyan c·cl:eıı ~.,,_._ 

(Dw~ı 3 U.ncU Sat.ifcde) 

İngiliz tayyareleri Ja
pon hava mey

danlarına hücum etti 
Rangun, 17 (A .• '\.) - Biı man. 

ya ile Siyanı arasındaki hudut li. 
zerinde Jaroıılarla İngili,Jer ara. 1 
sında mulıarebel<'r cereyan etmek. ı 
tedir. İngiliı. tayyar"1.•ri Siynm'da 
Japon hava meydanlarına lıüeum 
etmişler ve bir zırhlı treni ha•ara 
uğratnı~lardır. Bütün tayyarekır 

ii'k~ine dönmüşlerdir, 
--· --Q---

Yeni Gine 
bu sabah 

bombalandı 

Avustralyalılar da bir 
adaya akın yaptılar 

J.nn.drıt, 17 (A.A.) - Japon ta•y. 
yardcıi bu ..abah Ytni Gino ada. 
smda Rnbou\'ii )İddetle bombar. 
dımao etıni~l~rdir. lleıKra taf,ilat 
ahnn1am1ştır. 

Loruha, 17 (A.A.) - Avııstml. 
ya hava kuvvetleri .Taııon mnııdnsı 

f7 
'' Arsa ve tekmil malzemesi •irket 
farafından temin edilece · olan 
evierrn bedeli 7 yılda ödenecek 

Şeıhr1miulc ekseriyetini Tii:rk 
yliılFek mimarlar, t<.'~il eden bü. 
yiiık bir y •:P• şirketi kurulmasıru 
'.hn'arl:ı§tıı ıim1şiır. Bu şi!rk•~ı ye. 
giıne gay~si faıkfr İstanbırl halkı. 

n:1 muıhbe fü St-mtlcrcle uzun v~ 
de ile uıcuz iıkanıetgah !ar tenin et.. 
ımt>ktir ş;~ketin ılk sermayesi 
şimdilı.k 2ııo bin lirndrr. Sermaye 
m'·k!vn biJiı.ha·re &.,ha zi'yıı<lc f<w~ 
Jalaşt' n 1.ıc:ııktır. 

Öğrrdi.iJiınüze göre §•11ket ;sti.. 

ı;idıir Tiyıwtrosıında iftrı,.;ı 

e-dilnıekte olan: 

"Yaşadığımız 
Devir,, 

hakkında elami hıet s~-
des'in şayanı dikkat bir 

Tenkid Yazısı L nı n~~r.,de.:t•gi" . 

Askerlik 
üdde • 

1 
Muvazz•flılr miiddetini 3 yıla 
çıkaran kaııunwı Mecli<te 
bir;nci mfrzak.,resi l apıldı 

.Asktrlik 1-..-..uııwnııı.n 5 inci nıad.. 
de.<i'lle eklı:ııeee': ola,n •I-laleıı si. 
!ah al'ııula buLıınan ı:c bııııdım 
Enı• ru ,-ilah ultıııa alınacak olan 

(Devamı 3 üncü Sahifede~ 

Maaşlara zam 
Uiyıhası 

Ankara, 17 \TdefonlR) - )-le. 
mur ve mütekaitlerin maaı ve 
iierttleı·iııe •am ~·apılın.ası hak. 
l<mdalı.i kanun la~ ilıasının Mce. 
lis Bütçe Eııeümeııinde müzakere. 

\i lıeniiz; ikmal edilemediğinden 
ıliiı>kii l\f<clise verilememiş, pa. 
zar1e!'i giin\ilıe kalmıştır. 

Harbin başlangıcın
heri ha tırılan Japon 
gemilerinin sayısı 

24 dü buldu 
!,.)ndra 17 (A.A.) - B. B.C.: 

Resmi ıbir Arnoer-.kan tebliği As. 
:ı; a sularındaki Ameriikan donan.. 
unaııını.n 3 Japon nakliwe gem:si 
;le' ~ ·büyUk Japon şilebiıııl /batır. 
uu:.<lardır. Haııbin başlangııcın • 
darnbcri Aınıffıik.:ılıların 'batırdık. 
lan J a.ı><>n ticaret gwıiloerinin a.. 
dedi 21 ü bulmuştur. 

Bir l!'el>emcnk resmi tebliği de 
'laı-akan adasırun zaptı e;masuıı. 
da ~ki Japon torpiıclosuıınn batı.. 
il'rlıdıoi\ını ıbildirmektedir. 

----o~--

Bu Sabahki 
Sovget tebliği 
Londı-. 17 (Radyo saat 7 .ıs de) -

MOfikovada nH§rediJen resmi Rus teb-. 
liği; 

K?taatım=, dün ilcrlemelerlne de
vam etllliiler, blr çok kesimlerde 
düşınanın mu.kabil 1aar.ruzlarmı püs

kürl<>relı: keıı<liol<le ağır zayi&t vercilr
miş1<'r ve bazı yerleri geri alrnbjlır
dır. 14 ta:YYare Jı:aybotınemize muka.. 
bil 45 A1marı tanar.,,ln; tıııır.lp ~ 

tik. ---yeni lngiliz Hindistan 
Başkumandanı 

Lc.ndra 17 (A.A.) - Generaıl 

Vavel'i.n Uzro.şark Ba>!kımıan -
danı olması üzerine boş kalan 
Hindtstan Ba~lmıoondanlığına 

General Har<Dey tayin edilmiştir. 

' .Panamerikan Kon-

feransı T o p 1 atı s ı 

Tekmil Ame· 
rikan devlet-
1 eri Mihverle 
münasebeti 
kesiyor! 

• 
Bu hususta fikir 
birliği hasll oldu 

Rio, 17 (A.A.) Rlo Kon-
!crc.ru;ınua blltün Amerika Uitln 
Dcvlet1er_.,,ın üçüzlü an1aşma dev
J\,~leriyle münasebetlerini ke.Jme
_i ı~a.na liz.erinde fikir birli!,:~ 

tı~ıJ o!ınuştur. B ı kararın pek. 
yo'.<ında ta-tbiJ<; edilnı<>si mubic
ınc-ldir. 

ı aruıın } d . . • , ıenı c • bn· hayli aırır 
Oı~t"'l • · 
~n ;; ···~•ildedir! r l':l'c• ltusyo. 

ıır., l(~en y.w; ha~hyan taar. 

altında bıılunnn Knrolin adnl3rını !-----;::::::::::::::::::::::; _____________________ _, 

E:i.~ ~:;:::"·:::-..~·=:::: f HA R P VA Z İ YE Tİ' a:: = ı. 'ı ·, "' ... ,-.,.ı.itc~\?) 

Yeni Büyük Tefrikamız: 

Ehlisalibe Karşı 
KILIÇ ARSLAN 

Yaıan: • SAMİ KARA YEL 
. l:ı.,;,ı,ı taribçı ve romancı arka dalıınızın aylardnnlıcri büyuk Mr 
ıt•ıı,, it., '< '"·''" tedkikler netic~imle hazırladığı bu çok meraklı ve 
1
"' <•aıılı ı ı'ihı tcfıoik;ıımza bugün ba5ladık. 

4 üncü sahifemizde okuyunuz. 

Libya'da ihv r ordusunun 
yeni mevzii ve ingiliz taarruzu ____________ ... _. __ _ 
Malezga'da Siıı,gapur müdafaası ve Japonlar 
( YAZAN : t. S. ES i( İ BÜK RE Ş ATAŞE M 1L1 TERİ ) 
1) Libya cepbe<iııde: _ 
iııgiliı: tebliği, '1ilı.cr .ırduou. 1 

ıaıın Elcııyla'da, lthır hı ı•da.n. 

dıııı çekildi(\"inden!M:ri en kuv\·ct!i 
bir nıe-' ıfc yer! --ti ~;ni biJdirilor. 
Bu t~blii;c:c göı-ı.~, 'Iİh.\<'r nıev.ıii 

İfJn-ı,,n l>t te-k ~ol u·ıanan gE-ni~ 

b• 'aklıklardnn ı:•·ç·ııektt>, cenahla. 1 
Yı tfcn·iıe ve <,:Hl~ doyanınek~a ... 
dır. l{u~at1in1ıya kaY}I cenahlar, 1 

:\liln·pr ordusunun "line kalan l 
tanklarltt n111h;ı.frı:1.1: edihnekt~diı·. 

,;ı..:ıu:, al lton~nıı l oıcv.tu batuk .. j 
hklar ıı::-r1·i'"!11d,•n l{c·~i' nH~-Jc:J- u1ev. 

ziin müdafaa kabiliyetini arttır. 

mış n aq kuvvetle mulıafwza et. 
meyi dti~üıımü~tür, Salıil boyun. 

ca bu mevzie taarruz; etmek çok 
gii~le~ılıİ~tir; :Mih\·er tarol &.ı 
kı,ma binlere,. nıayıı dökmü~hir. 

cuevamı ~ üııc\i sarotefie) 

Avrupa ile tren münakalatı 
bu güzden daha gecikecek! 

Edirııt>, 17 (Telefonla) - Son ~aınanlanfa yailan nıeh.oııl 
karlardan dolayı. teriç ve Arda nebirlM"İniıı ,ularının yüksel. 

diğini bildirmistim. Nehfrlıırin suları çeidlmi~sc ek• 'I'ürk. Bul. 
gar hudodıında g~ ay inşaatı tanuıınlannu~ olan bü~iik l\le. . 
rıış lröıırüsii suların bfıcumile yılnlıııı~tır. Bıı selıc1ıl.. Avnıpıı ' 
ile tren münakalatı bir müddet ~in clalıa guikeccktir. Köprü 
yeal<Ma yapıla.,aktır. 

1 
Şehrin Bazı Semt

lerinde Niçin 
Şeker Bulunmuyor? 
Bakkallar; Şeker Şirketin
den 
atta 

şikaget ederek "Tevzi
aksaklık var,, diyorlar ._ ______ _ 

Şirketin yalnız tek bir merkezden satış ' 
yapaması yüzünden nakliye masrafı artarak 
1 kilo şeker 52 kuruşa mal oluyormuş ! 
Birkaç gündeuberi şehrimizin 

Şebzadeba~ı, Laleli, Aksar. ay, ~- ı' 
fiktaş semtlerindeki ekser bııkkaL 
}arda şeker bıılunmarlıgı görül. 
mektedir. ı 

Bu yüzden hııııtalııruıa, çocukları. 

na mama y~ak olanlar müşkiil 
vaı.iyete dfü~nıüşlcr, ta Beyoğlu, 
Kadıköy ırilıi semtlel"'1 giderek ~ 
ke.r almak ııhrarııHla kalnuşl.ır. 
tlır. 

Hıılbııki ~k~r slokumuoı ~<Al 
boldur, Şe.kcr !abrikalarınıızın de. 
ğil yeni kampanya ıstih•alatı; eı;.. 1 

(Devamı 3 üncü 5aiııt•de) 

Milli Şef 
Büyük M. l\.1eclisin= 

1 

de meşgul oldular 
Ankı>ra, t'1 ıTcleionl:ı) -

' ;\!illi Şef İ<n>::t f,.;;nü dün r.k.', 
'!'lm >aat 16 ya ıl-Oi;>TU Büyiik 

1 

Millet llI<cfüirıc gelerek hı:. ı 
su,i d:.irckrlr.de bir nıüdılet 

1 mc,gııl ohıı ıı~larrlır, 

Kartal ve Pendikte de 
bu sabah Karııe usu ·i. 
nün tatbikine aşlandı 

Hu sabahtan >tıbaren Kartal, 
Pendik ve Maltepe havaJisinde 
de olımeğin karne ile tevzi olu.. 
.1ubnasına ba.şlar.ıffim;;tır. Silivrı.. 
.de de yakında b;;_şlanılacaktu. 

Di.il\!r taraftan karne te-vzia • 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

:ma devam olurnna'k dır K n 
almıyan pe:i\: az :-::.ü1::.' kr -ıı s r. 

Pazıı· f,linün<i n ·ı oa"t :\ .. 
karadan ~uıbat kam ıer· '•'- • 
cektir. Bunlr hemen do. ·ıı 
cak v~ 10 giin<lt: •e\: zi 1.(.J ı \. .... ı r 

Çabuk unutulan bir kahraman 
Nizamettln ~aztf 

Bir Ek.:tpres K~taruıım o~ ım 
;yolculıe.rını ölümden kurtarnu~ o
lan bir :k-dlhı·a:rnan 'aı'. KMr&mall* 
Jar dtyarı Türkiyell')!Zin, bir h "ta
daınberi kazaruıuıı olduğu bu yeni 
kahram•n.ın adJını billyo't' J,, ·u.~ 

ouz? 
Sıınmryoıı.ı..rn. Zir.a. ben, bUtüıı ~ 

raştırmalarıooa rağmen bu ka.lıra

nr:ıını.ıı adını öğreneınedim. 
Eu, ba;rret edilecek bir- -ıe

ı.ah·. En baıya-gı hırsrılarm, en ba
sit ve tabii Mdlseleı'<i k&rlfıınl&rın 
adl~r.ı:nı sanlaı:ıaı b\\yi.~k bh" di.k-

u.U.e güzleriınize vuran gaı.elelcı l 
miz, yiizlProo Wtitmda.şı muhakkak 
bir ö1üıntlen kuı·taran ve bunun 
için ;;ok büyük bir tehli1i:eıyi göze 
alını~ olan ·bu ~hranlQ.llfn ~dun. a
ı·aqtırma ın>;-laNır. bu1 he-plmıi.ziıı 

ııntasxl ır. 
Hıldlseyl lıa.;rallerinılıtde bir dda 

dn'ha canJand1ralın1: 
K.lrıtnıt;t bır g~c başlarken 

Kı.ltabya Eı!Jıpreoi, Balrl<eıılrderı bir 
buçtAı: saat ötedeki Nu.sratlye ls
taeyonoodan kaiknuştır. Tabivt, 
burada pek h~~irıdi ,·. Etraıt, çor~k 
ve taşlııthr. Makinltl, yavaş :rava~ 

&1lr'at: yiı.'rse tJ:.·o JSUl yr dall 
&ı;- y Uz n1 e ~ ı c ı: ed-:! lJt sıp ı :ı n1 
yol veril ... ı-. 

Ta'>ı! makıneslrde v" gc c;) 
yulüırda fp ufnK b'r oınıa lı ,.,_ 
madrğnıı ı:.!U?.m ..... -ct r. ..~ .:ıgor-Jar1 
tık.hm U!ı:lırn rioii.ldı...r Yo.c J r ~ .. 
ı.'J'te:er 111 0I .. un1a.lç.t.a. \ 'Y t •. ~~ . -

bctlttn! d~ıOlLS b '· Wlı~lt. '"'ti 
Bool&r aru-su}{ia a ...... ıo i1i _ n 
taclr1e.ı-, İti\a.ui.>ulc · lılr ıkl h.ıl ,1 

g~irrnlye kar"' r vermiş ye nı e-
ler, Sdylil'vlar, rniHıhn va:ı1fclc.1ı 
lan dt.--vlet me l:'ıud~•t'l vJrd.r 

BıJ EA'sp!'<?tı-, ö!cde bi;· r 
gittıt.-e-k", s·>nr s ıları knbo..rmı'i ·r 
dere ü~tü;xtcki hflnı· den geçe il·~ 

lir. 
Tünel ••• EYet bu tunel geç l•"? 

tir. Ve bu tüncll ı. ~rçilmcsi sür·~
~e y~:t1~ 1-i!<ıtp!'t'Et~ hiç ki_~ 

nin ~mmiyet vcl"'-fi i bir h;İll·se 
dcSildir. !ı"akat bu sıroda tiln ... ~JJ.n 
öQür f" ınrta htr in0\'a.n1 iki ,..11 ile 
başın! smnuş., Cer n b r Uilşünceyeı 

• flnlmlıflır: 

- Ey ' Y tünei(k-14 fin1dı •··r 
tı·l'D " • r .'{ ı-ı ıJrı:a? 

(De,1am1'"3 üncü SatıiteO ) 
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HALK FiLOZOFU 

ELE MAN MESELESi 

Cir VeJ..akıte, mühim ve yeııi 
bir teşekkülün başında Umumi 
l'ıliidiir \a7.İJ<lindc olan bir ar. 
kada, bana sunları nnlattı: 

- İ:ıirtakı.;, ~eni iş mevzu la. 
rı \·ar. Bunları dt: "·elope etınck

bir tc~kiliıta bai)laınak lazım .. 
bunun için de eh nıunlara ilıti.. 

yaeunıı: var. Eleman .• bu, dev. 
!etin müh im bir bamklidir. Bi. 
zim nğra~tığınırı i~ nıt- \·zuunda 

hircr kı~·nu~ t ve i)' i unsur oL 
do klarına kan i b ulunduğumu~ 

kim,tlcr 'ar. Fakat, bunlardaa 
bir kısmı te?k ilatımn dışında.. 
dır. lfayatforıuı şu veya bu su. 
retle ka,anıyorlar. DB\ct edi. 
yoruz, gelmi~·orl ıır. 

}'akııt, huna nıu.kobi l , bizden 
i~ ;,t"Hn ıaı:plcr çoktur. Bun. 
ların nıühioı bir kı~mını tanı. 
nıa) "· Kôındir, ne dereceye ka.. 
dnr i..ctiıni1e yarar, i~in ehli ,.o 
si~tcınli çalışan bir eh.•n1an nıı. 
dır?, 8iitün en iyi unsurları, 

APARTl:'.IAN 

KAPICISI 

:llalıiın )&, apartıman kapıcıla. 
rıııın Belediyeye nıiiracaat edip 
ruhsatiyı> almaları, tescil edilme. 
lerl lôzım. Son günlerde ruhsatiye 
alıııaınış ll apartınıau kapıcısı 

3 akalanmı~. 

ll"2.ılar1 zannederler ki, 5elıir. 
de rul"atiyt>İ olnu) an ) alııJZ 12 
l<npıcı çardır, llayır gu!ll'l olun. 
nu,\ a! Bu 12 k&.ıJHCI içllxinJ.en en 
npt.ıl ohııılaı:ı.dır. 

DOLl\lJ\llt\llÇE 

isıa:u:sl 

İstikbalde, DolnıobahceJck.i 
stail)'oın ikmal olununca Dolma. 
bolıçc sallillerindo de modern b;r 
' aıJur i~ele:.i in~a edilccckıuiş. 

Kaba ta~ Hpur iskelesi, bura) a 
üç adınılık mesafededi r, Ve K&ba. 

ta. iskele.i de yeni tamir görıııii 
nı~vdanı yeni tanzim edilmişti r. 
Dalıa cn·el akıl edilip Kab:rtaş is. 
kclcsl •ıncdcrıı. ~ckilde in~a edil. 
se~·di ya ... 

• Iutlal;a iki masra[ mı )·apaca. 
L-t1? •• 

şı.:uciN 

l\IAXZ.\ıt.\Sl 

Karlardau sonra, yağmurla b..-. 
raber şelıri kaplıyan çamur der. 
3 ası ınaliım.. •lop lop• bataçıka 
~ urii;Hnl<rio haH pek ~a~ oııı dik. 

katti .. hele mahalle araları, iç •o. 
l.aklar." Hiç sormayın, 

REŞAT FEYZi 

anıma, her salında, devlet leş. 
kilitı içine almak U\zım.. bu 
takdiroedir ki, amme hizmetle. 
r i ~n salim, en verimli mecra. 
sına girecektir. 

Bu, nasıl mümkündür?. Her. 
şeyden e»·cl, aç ık kouu~mak 
gerek, bu dımanları nıaddeten 

tatmin etmek suretile .. 250 lira 
ücret teklif ettiğimiı bir zat, 
biw gülü) or. Çünkii, eline, net 
o larak 200 lira dahi geçmi)e. 
cektU,, Bu eleman &cimi) or. 
H albuki, bilir wisini:t ki, 250 
liralık bir ihtisas mevkiini büt. 
çede k:ı' l ttlirmı.k için " Ve. 
J..aleı ne kadar uğraşır, müca. 
dele eder! .. 

Hayat pahalı. t cdrn1 ,., küL 
tüı lü bir insanın, bir kı;ynıet 
olduğunu l;endisiniıı do farket. 

t iği bir elemanın elbette ki ih. 
ti) açları ço!,ııır. Gılin de, onu 
ta tmin edin, bakalım. 

Aziziye Camii 
S AH A SI 

E s ki temellerin üze
rine toprak dökülerek 
yeşillik yapılacak 
.Beşıktaşta Vişneznw mahalle. 

•'nin üstünde ve Maçka tram • 
vaylarrnın münteiıası.nda buluruın 
cT :',k ınesir~Si• nin bir •Yeşil 
Eaha• haLne ifrağ olunm 11 ka· 
•arl~tmlmı~tır. 

Fakat en·clcc; Sultan A:tiz za. 
ır.amnı.la burada c.'\.zl.ziy-e. ııa • 
mile bir ca:nl in.;a olunın2sı ~:n 
terıeller atılmış, d~varlar ~-apı!. 
nr. ~ta·. Bil:thare tc.ma.ınlan1mı • 
FO bu büyUk c:ı.mLn şrn!dı temel 
\'C dilvarlarını sökn,ek çok ınü~-

?.iH ı·~ gayri kabil göıiu.-ne:kte • 
dir. Bu ınüna<ci:ıctle ycşı'J:k vü. 
cudc getırmck ıc;;n salıa111n ze • 

'~ ne toprak djkillcl'C'k <l:o'du.. 
rulacakt r. 

Arnavutköy gazinosunda 
yapdan ani bir teltit in 

neticesi 
Arr.-ı·u'.'·ö\•ünıle Ak·nt:· ur • 

nundn 79 nuruarah cArnaı u!k-Oy 

gaııno>U• nda Bclcd:ye mü.'-ettı -
lerl tarafmdan An! obir te-ft'ş 'k&

!J'lı.-nış ı·c plsl'ktc·n doları s:ıh:bi 
B. Nikoya ceza ver\lm'şt;r. 

~~uW~:U:f•J:U 
Gsta işleri e alr 

te a.nııer 
lstanbula dört beı yllz kiluıııctre 

l"'jdar bir me.:ır.!ede oturan bir rub
W.,ım, seçenlerde bana yoaı.chı:ı b<r 
ınEklupta, yaca yat..1;.a pob~a1· ıuan ı)i· 
kayet ediyordu. nu ·~"d~ın ıaria -
sına göre. lJu k;.. ... i..U elan r.yni günde 
po .• taya verdi i Ye b.ri A:J.t·ara, d.l:.::.erı 

lstaobu1# ÜÇ'UDCUSÜ d-e Ad<Anayll tl -
decek olan ınektu IarınJ , n hiç t>..ri. 
meı:ız1li n1aksuduna lr~n.err.iş. 

.lia,ıJukl, Uu ıncktupt:ırdun Uı:-tinde 
de, bu arknd:ı~ı y~kı..ı:d..ın ı.l;.."ki>dar 

ede.o. bir ıa:ı...ıu1 ho:.y11tl i,j ı:r.ı.;\·zubrı, 

Lalıs n bam telıni t.o:J!:tll ed.:.rormt~. 
llu ;..rk.ara~. bana yoHa.d&L nıcktu -

bunda bync.n diyor kı: 
~Posta. Unuıın l\1üd.ürlüg" lÜ!l, posta 

sentıs.ı.c ·inı d.:ıha •nl'kerr:ıncı bıc h~ııc 
getı.r .. 1e~l ~yanı arzu.d·Jr, D .. ha C'lf· 

vel de bir t mektubunı, gıd(;ct~1 
l el'e gı.trr.edi. F"ak11.ı, on ... .s.rın .u;ınde 

l :tL'Inlll yetil IJ~ 'lL'Y olln d~~ ;,r!n :\l -
dırt:;t etmedimı. Fıı.kat, tıu eter, çok 
a~.,IJ~tJm. Çil:nJ .. '"', bır u.kım J~·er;ır .. , 
menı.:aatlerlnı nıeV"Zuu bahst .. Hele 
bazı ta.ıra. .ı>>Sta.neler!nde, ı !er pek 
fa"Z.ladır. J\~t.&ne metnur.ları geceli 
g..ındikhl ç~ıyor:.:.r. .Fakat, ı~anın 
da bır tn • .• ın.a -ı~ c!r.:ı. \'e kalı '1yf't1 
\3.rtlır. 

Post '":.anclcr'"'e ç ... s:tn r cmıu l~,.Jı 
gn.ye:t ~z r.:-2~h m ~tev<?-ıı ve takat, çok 
ruert !n.Snl<!r old.1..t.tunu g:ordlhn. G.t
t"kçe, posta rr.cınur!arı mH~tarı aza -
l:yor. l!ailı....t.'., 1"'1e.r Çl·ğaln1oktatlır. 
BJnaena:e,yh İlılyaç ~:issedllen yer -
lere fazl:ı n l.!r. ur vermrk, l'osta U -
mum ?r.o.Ld rli.ıgı.ınun kaOTOSluıu, büt
çesini yeniden y&pnıa~ l~zma.ır. 

D!r takım pvstanelerde henüz sa -
kerli~lni yapın.tını.:~ vektl, stajyer gibi 
çok genç ur.surlar çal4tLrılıyor. Bun
lardan 1stilade edlJ;yor. Fakat, bom
lar nek&dar olı;a. \·:ızifeyi layı.kile öğ

rencrr.er:ı1.~1erd.ır, B~r memlekette pos .. 
ta işle .i."'li.'1 ne olJu~unu., bu l·<n ne .. 
zıt.ket v~ cidd~yeUnl k:-vramıı olmaları 

l~ıınıdl .. 
KPybo1!in bir mektuı•tan balıscdil • 

cilıtı 'ak.t: 
- T•ahhilUil yollayınız .. Ceva.bı v&

rh.yor. 
O halde, ta..Jıhütsüz gönaeı-Hen n1ek

t• plaı·Ln \.ara.c· ·l;;.rı yerlere vara.bil
" ' ş • _ h il re d!r?. Bu l:.kd'.o de, adi 
post 15e~vJi l:alc!uı..1.n~lı ve yaln:z 
la<ı!ıJ>ot.ü ııosııı. •eı-.. isi ytpılm:ılıdır. 

Get.Li:e.c·ı; g:den posta pakct!erln -
der n:.cktuıJJi.t:-<l. n, lıa••ale-lcrden lıic 
ln ..,.. it tn~: yo f\.;..T.. 

a ah"l rı e~1ti, ~~ırılc dü"i.;.UJt şeylcrd:r. 

._Günün Meselesf: 

öy erden Der i 
ve ı To la -

edi ldi 1 en 
1 

d-cı-..•k müsaade a'maları nıecbu· 
ri<lic. Bu dikkçccle hangi yaşta • 
l:i erkek ~'C dişi şığır \ 'e manda • 
Jarın, hangi kaza Ye }Jnnayırla·r. 
da ve ne maksaıtla ve kaç b~ °'" 
hrnk satın ahnacağl ve nerelere 
scvkıedil~i tasrııh edılnılş ola
c<.lktı,r. Pazar ve panayı1-la'.·dan 

toplanan sığrr ve mandalar bun.. 
Iurın deriJcri vetel'iner muaye • 
nesin~ t.lııbi tutulacalktır. 

a 
Tiıcoar, cclEp ve hayvan alım 

fdıtı•rr.ı~ı Ya!f'&n 1rı·n J\asaıba \-e 

lroyleri dolaşarak ~has veya !bu· 
nu.n tlc:aretile meşgul olanların 
dinden sığır ve mandnlarla bun. 
lann d.erilc.q-!ni toplamaları, al. 
ma ıre satıınala.rı yasak cdilım'ş • 
tir. Pazar ve par.ay>rhırdan sıılır, 
ma-ı.da ,.c d.~ toplı~. ııcnk ı-e 

ba~l-n verine nwkledo;;ocklerlı:ı 
d!lekçe ile Vil' yete müracaat e. 

Dolandırıcılık yapan bir 
sahte fab r ika tör t utuldu 
Ş•hr;mizdu kendisini Aduııalı 

fabriknt<'~ "lurl Uaınsinoğlıı diye 
tımıtar::k ::ı.!.udırıcılık yapan Ali 
Fuat Göksin burada dikis tuttu. 
ramıyac::ı~~nt ;ın1:ı~·ınca A~3dotu. 
)a kaçmış vo Adanada da birçok 

Kavrulm u f kahveye fındık 
kabuğu karıştırıyormuf! 

-
Ortakö,·dc D~reb<>nında 37 nu. 

mar~da bekkal Zird açıkla, eti. 
ket.iz m:.'. :.o.ttı~ından, Arnavut. 
• \oöy tramvay catldesınde 94 nu· 
ıınarada kw·u kahveci :tbrahlm 
kaılwey-e kM•ntlmuş fmdık ka • 
bu~u kar~\ır'lrak hile yaptığııı
d~ıı \ic pis!i.k'.eıı Bclc•i<yccc cc. 
zaya çarulırıl.m.~lır. 
Keçi etini ko)un diye satan . 

11e k.ıba kağıt kullanan 3 
kasap tecziye edildi 

Ar._wuikövüıwc Tı;.ınvay cnd. 
des-ndc 9'.!. n~nara<la kasap İraklı 
hı:! et'ni koyun el! ci ye \'C 90 
;:unı.ş!•m sattığından yakalanmış 
ve ı.akkıncla ceza zaptı kesi·lmiş. 
tir. 

Ortakörn.:d BoJıce saıkağın • 
da 23 n~arada kas~p Oks\an ile 
;;1 '1tı.ınaracla kasap R gıp fazla 
kilo çclken k.;ba kağıt 'kullandık
larından cez:ı.landırılomşlır. 

ınilessesclcri dolandırarnk ınühim 
miktarda pnra çekıni~tir . Nilınyet 
J,.ı salılo falırikatör Osmaııiycdo 

e lo geçirilmiştir. Bureya getirile. 
rck şchrimizdelü dolandırıcılıkla. 
rının hesabı sorıılM&ktır. 

Yeni Diyanet lsle1·i Reisi 
11azifesine basladı 

Ankara 17 (llLırnsi) - Mer • 
''"" B. Rifot Böwkcidrn .ıJdlfü 

c.d ·n D1y<'nl!t İ~le;ri Reh.:;lı.ğine 
tayin olunan htaıı.bul Üninrsi • 
test Edebiyat Fa'-ültes< is!5m ted. 
•-;klerı profesörü B. Şcrafc;tt'n 
Yaltkaya şe1ır:ımize gelm ş ve 
ycn1 \ azifı..sü~e b~lrrnı.,t;r, 

lnsnfssız kasap vel 
oduncular! 

Şehr:.ncz:n Buog!u Ye ./\.,fa • 
lar g'!:ıi baza se.ı~tl1'rinde bc;.ı o. 
duncu ar Ye ka.ıJplar r.snfı biıs. 
bütün kaldııvnşı·ar ve odunun 
çek:sini 6,5 !!ray;, t;ömliıün ki • 
W.sunu 9 ktu·u·~a, dı...jhç etini de 
95 • 100 kuru~a satınağa ba~la • 
mışlaı'dır. Bazıları da kcmür \'e o
dunlarını saklall'aktadrrlar. 

B~zı şc'1h· ve kesnb:ıl:ır ara~ın<~ı. 
o' b{ls \·c ar .. ba1 "rl~ posta na!;Hyatı""'ı 

üzeı!-er!ne alon rr.nırıı:hhitlerin hail r:Ie ı' 
~yrı hL filemdlr. Dunl rm o:obüs ,.e 

\rakt\ ı ınanHe ne lı:ıreket ederler, n("' --:;::=::::;;;::=========~ 
de yer,c:~e \"'&Stl olurl.ar. ller ha!ti.e 

Odunların en "'.k>L' eri i~ · n de 
~eki hnşın:i en a~nğ"ı tki li:ra 'S • 
t<'Thn1 ~lE·d!·r. Fiaı !.1ür akabe Ko· 
a:ni<ıyonu bu tnsalsFbr ı-.akk:n • 
<lak! ~:kf,yetlcri tcdk:k etımcık • 
tedlr. 

pm:ta idnroot, pogta sen1sl~rlnt d .. b.a 
rr. ırJaz< ~ l ve daha otom.ıtik: bir hale 
get nı co:dl•.• 

At'kııcl 1ın1n rnekl1.tbı-rıa, l>en bS 
$(')' il!ı\'C cd .:ek vazi;> ette ~e~ilinı.. 
lIOsnl1niyE. •ıe ycpı!ın bu le-;nf'T1ınile-
r~n na.zarı di.k:ıkate n 1 ·ı ... ~a ~ını Uma e
derw. 

GÜN ÜN 
Ansikloped.sl __ __,;/ 

Cenubi Amerika 
Dev.etleri 

lıliktıırı yinniyi tecm·üz eden 
Aın.erikctıı devletleri müme$s-;{ • 
krl dü.n Rio.'.le.Joıneyro şelıri1t • 
de 3 ü rıcü Pamamerikıın lwnferan. 
rıııd<ı toplandılar. Bu kcnıfcı·ansa 
~şt~ra.1; eden dev!e-:lerri<"ıt Ccn.1tp 
Ame11ı;ası d.el'letıc1i11iıı yit: öl. 
çm!eri ve 11üfuslıırı şııdıır: Bre • 

H "le yapan üç şo· 
f ö r cezalandırlldı 

2617j plaka ntı:ınaralı şofor B. 
Nuri \"e 1006 pluka numaralı ,o· 
för B. Ali ile 2420 sayılı B. Ga1iop 
takı.silerinin taks.m~tre bayrak • 
!arıııt iw.lircrek evvelden ücret 
1•aı:ınış b'r Lnlde B"voğiunda is. 
tikliıl caddesinde mfuıl'eri aldılk . 
larıncisn yakalaumış!ar ve hak • 
:arl'ıia cez:.i takıbata geçilınişt:r. 

Emnıyet 
Sandığı 

Kadıköy, Be şik ta ş, 
Ankara ve İzmirde 

birer şube açıyor 
Me nloketimiz'n en cM<i blr 

crtwdi mil-esscscs· olan ve hallka 
faydalı hz:mctkrdc bulunan •Em. 
riyct Sandığı> yeni şubeler aç • 
rnağı kararlaştırmıo;tıır. 

Emniye t Sandığı Müdürlüğü 
r:nevb•.ıt olduğu Zıraat Bankaısının 

da bı.1 husı.ısta muıvafa'katinl al· 
.ıruştır. 

İlk "ube pek yakında Kadıkö. 
~·iindc Altı yola/tııııoda merasimle 
,_ ... t4)c~ktır. Burada 3 mağaza ki. 
n.Jaıırnış YC t:ıd'latn geçilmiştir. 

Bl'iıharc BesL':t:ı , Ankara ve 
İzminlc de d:ıi;er şubesi küşat 
olunnc~ktır. 

Erkek liseei mezunları kah • 
raman erlerimize hediye 
temini için bir m üsamere 

veriyorlar 
İot.mbul El'kck Llı5csi mezun· 

'arının tanı~masını ve araların • 
c1a birlik, swgi ve sa~·gı duygu. 
larının klN\·ot!e11anesini !-emin 
ı~in yrpılan senel:'k mutat top -
!arıtılan 17/1/1942 cuınnrlEsi gü. 
lıÜ Park Otd ü;' sı;!onıı~tia ola
cak ve saat H 30 dan 19 a ıkadar 
~urec.)kl~r. 

Eld·~ edilecek bütün hasılatta, 
·kıfür8'1T'an askerlerimkle kışh'k 

l::crii.re!eı· ahnnc:1khr . 

Deft.,ıdarlık binası esaslı bir 
şe.l<ilde tamir olunuyor 

Defterdarlık bina~ının csash 
11.ıır 'ekiklô tamir ohır.masına de.. 
,.,m olunmaktadır. llu eokl, ha. 
:up b'nu 20 bin ı:ra sarr:ı~ yen! 
;,ir lde J..-.or.ulacak!ır. Yiliıyet 

i;,nnsil"" Dcfter.dcrl~k ar;:s:ndcki 
lırlıç<' de tanz;m oluı acaktır. 

ViLAYET 11• BELEDiYE: 

+ Öl~ ü \'e t.:lrtıların n:...u:yPne1cti.1.e 
bt~:ar.ılınıi>tır. * Bt;!tdiye i.nat' P..tl:dü -:ütü aV;ç
ların l.ılr .rcrdon dlf'.'.c·r b4" yere nBldinl 
temln i<":-:1 hu~u~i bir n~ı.idnc yaptJ'
ır;:ıJ~ladır. 

TiCARET ve SANAYi : 
* P; t:ı!cg ve pJrinc: fl&t!eri.~!n yük. 

Sf:~lt:~ne bu tf'.<ıdde:le:rd~n mU-hhn 
ınlt'l:..rda pa:.ta ünalinlu seQep olduğu 
anlaş·1nıı"tı:. IIc-r ne\·l rı !.ta lınal.inln 
ır nıı~cıilrr.~1 ınut:tcmel<llr. 

+ AHa1 !:<~th:ri .. ,uı·u•ıe yl 1:isC!nıek.. 
ted:r. Bug~ın blı- :-Hın 31 liı-n 20 kw·u
~3 ı~::.tı<, .. ~-.tıan1C'le görn1ü:,.tUr. , * 1\tr.ı:..~;::1 be Kn:;'!~yonu k 11 ru b;:l;
ıa,·.:: 13 ?t:u..ruş fi< t h.'şl.ıit c·lm!şllr. 

!.iOTEFERRIK : 
* Kanhcacia kr.ır sı S'Jllı:ycyt öld!i..

rcn ıccföt n··lıavinl Sa~t Ali Topu'ZOıl· 
tur.un muhrkeıııcslne Iklncl Agırcez.a
da J.aşl:;.111'!'".ıstır. 

Anlaşılau ~u: Ceorıb ı Hakka 
dua ctmeliyh, lstan b ııla ne kar 
yağdırbın, ne de yağtnur t 

nrilir.] zi!ıın• 3 milyon 300 bin karemi! Youa, knpah olduğ.ı için, iJ üdor """" 
tramrny' . .mnın dJ b:r k ... ım ıcoclte· ihtiyaç Jolayu ile İş arıyorum ve 40 milyon ııiifuslu. Arjcı:ntln: E DEBİ RO MAN No. 49 

SECZELERİ:-1 

\'AZİYETi 

s1 cie ö~ g\itı k3..d..ır ıc.·!'"t ti~ .. ciuı-du. G' Sı '\': U<.-r AkodeMls! t4Jlebe.. Bir 1n.ilyon J.:arcnıil ve 011 bir 
B-J. l!~1\·ayl rda, b.r k $1 r. yotc-..ı.la - ı.crtn c.r.im. ].lektep ın s,rafliarıını ko- miL11o·n niifus!tt. Poliııya: Yarını 
r~ eııc:rfr.de ny ık ka:ne!c.:r \·u. \.·oı. r.-zy<ı.1.o!l(cek az: bır ücretle herhangi tnilyon ka?""c11ıil ı·c ÜÇ milyon nü. 
ların karalı \"C tr3m\·~y· rın ı~!!J.·e. h..r r:.ı:.~~e.se \"Cya. ı:cilrcth<l~elerde, fush; Şili: 280 bin 3.:arem.U ve 
me - 1~. ın4gOnlcr zarfınrn k~?l.: .ıln· .. s1 m~tba.a \·e otellerde yazıcılık., hartta- 4 milyo·n 1ıüfush.1.. Kolonıbiya: 400 

Çıldıran K adılJ. 
Y azan: ETEM lZZET BENiCE 

Hmm gelen l<•rne bilet:eı! ne olor3!<? cı:ılt lom!t '·eu:rc 4Ier yapabilirim. bin kaı·eıııil t•e 8 milyon nüfus· 
Dir rha~eto 0 ilre, bu seneki laz. · --~ d ·~·er kefıl de gö,lerebl , ' • t ı ı · ı r,_,uı ı ır.u~ · - l·". Al,Mtor.· 270 bin l:crremil t•e Necdet çok kazanı~·or, ı:ox sar. la !.ardan kışlan sebzeler mahvol dare, bu b ıe: erın, ı·o rı.ı.ıı· 1· '" • fa!:n Son TJgraf l!olk Sütunu Meh- ~ ·"~ :J 

tuınan ısten<ldıfıı , .. kıt kuol>nılabl • 3 ml·,·yon nı'i''"slU. Paraguay 200 fodivor. A:Skerlıkl<n i:st"a ctmış mıı,tur. Bir iddiaya göre d e, kı1, r..et Kemale nıOracaatl..,-i. ı u • V . 
!ereğin! lllon eı"ıl;. BJ, i•J•ı tnbU... ş p 11 1 bı·~ k''rcmı'I ••e 800 bi~ r.u"fuslu. oıma\'ı bir saadet bıt:ror . :;z. • b 'b' ahsula" I hı'• r •· \·er AÇ!K KO!'-:U~:'ı.!A: ' . t ru- .. '""· '" a . 

u ı: ı ı m a ' za a; • Il<n. bu h;olıw, b r ""'elcdc, ı.:la- y ·ı 1 · ı t <l çok "''mnun lialhuki 
• 

0 ır.u:lu \'C S<!rap n:ınuzh1 ır.ektup sa- p.,.,~ı: arım "" yon 'aTemı ~·e ye :Jl en • · · -, mrmi,_tir. Oü~iindüm: ı\cnba, bı. · • ı k ı· ıutı • •• -•- b ' 1 • rotılll yo.cu.ora aı-ıı •·• u ş~ • h.l>iııc: he• milyon 'l!Üfutlv. Urııguoy: 70 hıı ımda üç ayuu " m'•a'i a a • 
J •• rıc e .i • '""" '" sı : ;.\!<;,>.tolJuc.L..Zıııı ı.t~re< ... ın1"'"·i ~ bin kare1nil ve ihi nıilyon nüfus.. ı nı:yan fca:a ar 1rço.c or u men ... r lnci rİ\a•·et i, ~cbze fın tleriııi art. ı 1 •azıld.,'·nı gn· Jı"' LJa ·et• ' • !çın' ' 1 • k" b ' d 

tırmak htiyeıı bazı balıçu rnnlac Acaba, idare, a'.<SI blr karar vereb.ur, gpet<rr:izc'e ma:ıf•P t.ıtuln.olt •artly~e 
1
., Venezuelld: 

400 
bi" /:ıvrer,dl supları tsıanbulda ~çlı!<:aıl in!;yor. 

DM çıkardı?" ba b'.:e:!er, yandı, d..;·eulllr m:ydl?. adresiu;zin de bl!di. Inıesml ııca ede- - I 
1
. b 1 

AHU"'.'P' RAUF BURHAN CEVAT ve üç milymı niif uslu. / Ktırtultış be r 1yor, ya arrcı ar • 

-======::;:;noco::·•,,:;:;::;~~====:::..;,~=========~r=lz=. ====================="'.'"==:~=:==,,:~ <iP'n hakaret görıiyor; Anndolu, 

,- Edebi Roman: 8 

1 Seni Unutmadım 
\. R ŞAT FEYZi J 

Kurnlarıi1 7.:>nyaa.a yürüdü:er. P .• 1 
ı jı""!., ta. son n!hıtyet!nd~. der...ize amut 
, f2n bütün kabiııe!eı:in önünde dLH""' 

d.ıtar.. ı 
_ Sun\1, dem!W.en\>eri ı:ıt de!a k<>-

n cı;;.ı:rordu: 
- Du~t iyi ml?. 
- Fena dajil. .• 
- Hem de tenha <i~il aii~. 

Ocnç kıtdın ~u:ı l<a!dmiı, Süa -
\' r.m 8Jf'lu do!~ gti;:':crme mana.l.ı 
n h bıfttı. Cc\•"1> veı. rıed .. , g._._t;.•1 ... 

Sı.:di 
Ku!nlırm u.~er~ne, Yb.n yç·ıa uzan

c..ıa-r. Ne-.1n, y..;~bil .k;ı.b~le1e, ar ... 
ıkil!!ını P-Ja donen~ öyle y:ı*rrıl>.f • 
Llfı!tt avilk. ... t, arkasmı k<ıbuıe!ere ver-
m~ .... 

m tı. Ne:. ınln ı;uL.Cr~ u.e, gent ada· 
m1r. ın\.·ıı teıı..:a..u•.h~n t:ıi'' J p, d.cıu.L>.· 
1 r nJ. laı.nıJ.IlJ• u.~un t .. ı-.ro.l. k<'Yt: 
sıy3.h ~lızle ~. ırk ~:ı:ş.~!"ln3, v 

alnına ve r...ıhd)t't ~n·ı.rcıı. a. ı;-1.ıı-ın ba •• 
ladıiJ. he:.tta lı:.tı.d.ar uzan.an iı?rt çiz .. 
gt:ı, gerg:n dcrlll yüıO tiı.Crinre bı.t• 

kl!l Lı.ı-r ba.u~ dlıl~'.:yo.1u. 

Ne konlr';acak, rJı, .,,·abut da, kum-
d:ı yaurkffl, k-...~ .. ~man. ne erden bah-
se · mek l.Aın: dı' 

Ne Ne .... ·inr:le. ne d~ Suavld<', ko ıuŞ
mak !h'..Yncı de~il, anlaşmak ıht1yacı 
\"ard,. tık ın-sa:ılar lton~amıyorlardı 
arr. ... ,1, el!J·~t~ it! b''"blr e:1ni anh -
JO .. rd::, 

d Au muhakk&ktı. Genç adam, o c.-lc~ 
.ş.:;,rn .Neı..-inl<! daı~s ederken, biıtün gay~ 
1etiı11 sarlct:.nı:. ı;-s3tetır.l n uh~.f.::·z· 
otn ~ti. Jlolbul:ı i<•dın ... 

stı\J\'İ, il:-.: clef ... o 8!~ a,n y<:rr:cY.te 
görüo tanıstı~ı NeYin hanıınt•fenrıiyt'. 
b;r e:keğın gt~ •c.-ebıloce~ı tn ıt:~lnl 
ve biJ;; ... k h · rr. fi g,~ t~r •• l1tı. Fıt- • 
k ... t, gn'° a,.a:T'.1 G<C"'! )"a.: ıstnd ıı b1.:;. 
s ..ıt !onrs, Nurt Yılmazın den!z ke -
n ... r ı.t'..;kl k~:;.i...uU ter.;.ı..·.ı.p, .. ğaç.-:t 
}oı<l n. ~11tr eığ.r aıra~t:.ı.) rt.rker. N~· 
\ lnırı Lir erk<"!: misatu·e karşı g:o ' ~ 
rlJ.nı;: L lizın ıe e ı r .. l l'e! ~e'1 
ı&tcr,p g&terrrıed ğınt d" fi t.ycr -
du. Ev s h:bı olan f;t:!llj , ... OJli, diier • 
bU' iki mı t nr &.hl dl!tk .... rı, z .. ı ·nı 
r1;:.1lt<~l' ko.ıa r f zla brr al.ka ılc, Si.:..
"''1 1:1.; n~e;gul o.marn.~ m.yaı? .. 

Su \ !n rr.ldi, bu flz.a ul!k.ı Lle 
1 ıa tı. Nev.n, ı:u:e b r k•dıod~. 
Nt\·in!.n ka.r ll'nd..ı. du,sı....n'"'1eınek, an
can c.~ ı..u' ·uye ı tns ı ı rı,1 yap:: Ut -
lecl'~ı bir h::ıt:ı ,-e z.E•. ı~s .. L1

i: olurdu. 
Onda, d ·h:ı ~.~· ~. cC'ıı:.ıcı btr tıl·-:ım, 

bil' d:şllik >ar<! Goz eri a no c;. :lı, 
bak!.iları dalma yazarr.azdı. 

Süavi şöyle du;Undü: l\layolu Ne":n 1 hu gaza \'e şehamet meydanı mem. 
mı dr.ho güel. 0 geceki Nevin ha- lcl<ct de, mcmlecM.on ;st:ıkliıl ı·e 
nımefencU mı?. ııeni.ız bü sc.alln ce ... , ]1ijrriyLti için elden kılıcı, omuz .. 
''alıtnl kendi l:.cnd~ne buhııai:a çal:..şı- dnrı .mavı:e-ri cilisürmcden zab:ti 
yoı·du kı, genı; 1·adu~. b•rsci~n so

1
Il rdu:. 1 .i:Jf'·, Kum~ndanı ile, ~;k'f.!r· ''r.·, ka .. 

- Ne dti.;.ür:ı.!yoı unuz to[:\.' cı:r.. . , 
_ H yatı.. ımıa ile. Mehmet ,.e ?lkhnıEtc:.,ıı 
!'iL\"!ıo uır I~1:.ru1a at~;.: ııJ.c \."t..11. Türkiy-cu!n, hUr '.te mc .. 
- -~ k fi:tı•ofik bır ceç;p .. dfini Türk:Yend1. ırü .. t:.~il ye c .. 
Sa0 cI:.o:, ~· t.ıcılnın Gstündcn 1n .. !eM! 'Jilr'kiycnaı semayı ı;ıplı . 

rırdt , e h .... rikul.lde ho.) b"r jestie ko· 
hınu ıu,·ada ••lloJı: ıan kt.ıanL''.' bult•tlar alt~r.da ka. 

- Değ.-1~e~ SJa\'l Bey, .. ?\'eyi dü .. rJ!ı k:ı. 1 an ) ıldlZ!lll parl3tn·aj;a 
~ ... rsı..,. • .: . Dc'"'y~.n•n oesıof7... <.;atıc;:ıy"r, kan dUlLUyıordu. 

• arını g• .• ne~lt:n kz.çırıno. a ça- Bıı ôk~am 1-1u'"'113 hiç '!i.\rün • 

- :ı::ı:ncn çok mo;ı:ul görün(iıY<ır -
suı , , 
~nt ad.:ım. sağ dlrsC'.;. üzt"r.nC' ı:eo· 

nealnı d .. l dı. Nıı.:\'.t.ııın lrı ve k:-V.ı.r 
kt'\:lr kırp kl evz.ı.er~r. .. b..-..ks.rak: ı 

_ D.J§l.!llli..ır.r.e değer .. dedı ... 

Culau, bc,.şınl biraz da.ha Nc\"h .. e 
doı:.:ı.ı u.ıDtıır;;t.,. hn.f.t btr sesıc: 

- Anl:ı.ylşt:l ıd r. ben· sJ.phe ettır-

rneğe ça~ır.an:z.o. lub.ı! bu'uyoırum, 

d«i!.. 
Nevin gözle1· :ıl kırptı: 
- Anlamadım .. 
- Ar.~nnl:9.maıiıktan ge1:r..c!t hiine-

r b: fevka 1 3dı> Ne yapayln\ kı bu 
hOnerı daha e~ ,·eı kesfetm.s l•uir "'U.-

mc<iı. Necla biitii.n frt·~nhllı. bü
tün ı,uh {da \'e endomı, bü!ün 
kurr;,z'ı.~ı ye ıncd·.;ı le Necdetın 
ü-zer nd:e m-ürs~.r o!m~ğa ~alı-.tL 
B unda nıuv~fiak oiınadı da de • 
ğil. Adda Nccd.t' b:r 1'~1\'lede 
kendıne be1ıdett:. ikıi gün svnra 
kulüpte bu!u~mak üzere söz aldı. 

................. 

cuna 'tadar g~Jiyor, fa.'kat h içbl:n 
de daha G'VVCL: 

- Artık bet':;.b~riZ. Gc-;;cn geçti. 
Dlyemiyor. N~'Cla NecdıJtlc l.ıf.r. 

!sşınc!ı istiyor, Necıdetin de Nec. 
Et gibi dii~iindüğimd-e şüphe ynıt. 

Nc.-cliı cla'ıa güzelli[;!n', s'nhtrli 
kı\-rıık!ığını, kli! rengi bir kaya 
parçası gloi dik ve baş döndü • 
ıücLi göz!crl bın erkeği •baştan 
çıkanu::..ğa, b'·ll ::oab'.yi di~·a.ne e t. 
ım~ğe kadi:r inclzal!:nıı t mili.ıafaza. 
;:diyor. Bu ıık-1aın giyşir.e de aza. 
mi ilıııa ve ehe nım;) eti verm.s. 
Bol clı:ktri'k z;,ı ~sı da yü-zünii ;ki 
rni.sli güzel, ruıı., ni iki mi.;;ll ca. 
zibclı gö,!erlyor. Söz söylerken 
k-0nuşı"una yapmactk da olsa çe. 
~·t çc-{t ahwk, bülbül g'hi şukıl' 
~akır ~akırdcyan sesine delen, a· 
şındıran, kalbe k;;.clar (nen, !·anı 
akı•londıren bir iıhtlzaz ı·&y.iıor . 
Necdet, bunun bu Iıal.~rir.e hn\Y· 
gııı, Zatrn kadın budalast. Ne 
~1.\rse tupını~·or, ucyi beğenı:ıe ~ıl. 
dm,·or. Mualla~·· i k sc•v<t!,i!i Mt

larda da böyle <legLl mi~'<li? Şİ'nı. 
di de Neclaya kar ı böyle. He • 
men: 

- Haydi 'kal!. 
Di· ·ece'k gbit oi u~-or !fo.r ~ı ,;;,,.. 

lemen1ck i.çin keoo:nı güç !·utu
yor, acı b.r m2z y birdeııb're u. 
nulmak ne de olsa, hanıgi vıcda. 
na da olsa çek a~ır geJiıyor. Hele 
mazinin y~>la, pzslı lıat:ralaı~n. 

dan z.y~de !\rc:i\n:n da. Muqlt\. 

Uç&ncl panamerl• 
kan konferansı 

Yazan : Ahmet Şükrü ESMER 
l\1üstakil devletler, birer iki • 

rer lıa,.be karışarak 11111.lıarobe • 
nin alanı genişledikçe, politika 
faaliyetiııiıı al.ar.ı da o nisbette 
darlaştı. Bugün lıarbin dt,.'llııda 
kalan bir ccn1tp A merika$ı -ı:ar • 
dır ki gerek Mihvercilerin ve ge· 
rck d~mokrcıt devletlerin ilgil~ri 
bu bölge iizerinde toplanmış lııı~ 
luıımaktadır. Btı itibarla evve!1" 
giiıı Riyodöjaıı.eyro'da toııla.rıa" 
konforans dünyıuıın dil:kaliııi ;;. 
zerine çekmektedir. 

Bu lconfemnsa. i~tirak. eı:!M 
devletlerin savm ııirmiyi geçnıd!• 
tedır. 

Cenup ve orta Ameril:an mcııı
lek.etlerinin dı,~ politikaları aıı • 
cak Mımreo 1"'1iciesin'n 1.-:ığı al • 
tında tedkilc ve mütalea cdilcb;. 
lir. Bu 1:aidc orta ı:e cemtp A • 
1nerik.(1S?11daki devletlerin kt~ru--

lıı~ları zamıınma kadar geri gi • 
der. Hiçbir Amerika Cıımlıun • 
?Jeti, bu 1.:aidcniı .,,ıet c1ı.' olıH<f• 
dı(/ı zamaıılaıd,1 müstakil hayat 
1-1a~aiıı?~ dc~jU .. Lr. lfeı .,i de isı..:-.. 
!ii!IC'l'ini az çok l\Ioııreo kaide • 
sine borçlu oldukları gibi. hepsi 
de onıın havnst içinde beskııııı~ · 

ierdir. 
O zaman Cmnlııı.rreiı.-1 olan 

Mister Jl1oıırno, Avmpmıııı A11ıc. 
Tikaya kar~ıasını önlemek içi~ 
me~lıur kaideyi ıleri Biirmii•tii J;ı 
o zammıdanbcri lnı kaide Birk· 
sik Amcril:a dış po!i•il,asınm te. 
;ııclinı teşkil ettiği gibi, cenup t•~ 
orta Ameril:asrndal:i m'i•tıık·ı 
ciev1PtlP"rilt gc"( k bir ·b; rl~riu' 
ola.ı kar~ılıklı miina«cb;-'I • iı i 
ve geı·ck Amer11ca dışı"ldal;i d< '• 
!etlerle mföıasetıetleriııi ni·am • 
fona'! iki Pana:mcTikan ı,ongre • 

Bu program buııdaıı önce tor· 
lıW'fll bir raııamerikan k<mgfc • 
•iııd~ tl!tbik cd:imfa .se de Jıe-ııfi~ 
cenıı o Amerikasmdaki a.n-ler l"-
• in, büyük iş orta~ları l:oHn>rln 
ıfoydukları §iiplıe11in l>!isbütijr. 
ırtadon kalkt {jı iddia edil~me-. 
Gunwı bir delili. Ri1·le~ik Ame • 
,.ikan1n Japon ~o1drı·1şına '!.fıira • 
'na.!"ı H=ertne bu derlctler ta-ra • 
'ıııd1Lıı •aldı> dllcıı poli'il:ad,r. 
Pa.naaıerikarı. J..:onnrcte-ri·nri" rl' .. 

•<le-ıı 1:arar(1 göre. A meri/:a Cımı. 
ı,uTiyetlcl'indt>n Nri. !ıiı <uirl r·· 
tP. 1ıÇra·rta, rlifjer derfctleı dl! 
'ıarbe gireceklerdi. Halb1<ki ce • 
"l-up ve OTta Amerika devletleri 
'llrleşik Atn.erikanı11 giriştiçiı hu 
'uırp karJ1sında ba~lıca üç l;ısııııı 

cıyrılm ı ~lardm 
l - Dokıı~ kadar l;üriik Ctım• 

lıuriyct, Pana nıeril,an ı,ararlu • 
rına >'adık kalarcı. AmL'l'ikctnt!I 
dii<ınanlarına /:arşı harp ililıı c'
'l<İşlerdir. 

2 - Mcksil;a başta olmak f •e. 
re, diğer bir zümre lıarlıiıı dı • 
'(lnda kalmakla bcı·rıber, '!'m~•· 
diferle1·indc;ı ue füııcnlarmdaıı 
ı3irle$ik Aın.e>~ka.11111 i~tiflld.e e. 
debilcceğiııi bildırmi,terdir. 

3 - Üçüncü bir zümre de Bıı · 
!esik Aınerik:a lıaU.:mda yalıı ! 
m1ılıarpi d wlet Jcaidckı-iııi ta!. 
l·'1; etmiycccl;!eriııi foJ.:at taraf"' • 
/.;(J.lacaklarnıı il<lıt etmö~Jerdir. 

Görülüyor ki hepsinin de JıMP 
d:~ıarlr. oldıkla:rı dı:rnın, Birleşik 
,1 merikaya dostane ise ele bir • 
çokları, Paııamerikan 1'ongrclc • 
rinde vrıilen 1.:arar1arııı tatili • 
1'ıııda yaıı çimılşlerdir. 

Cenup A mcrika.<ııı<lal;i dev • 
Zet!cr ctrasında en öııemlisi o!r.'71 
Brezitya'nın Birleşik A m erika ile 
müıUisebetleri çok iyidir. Btı mii
nas-ebctlcr, sağlauı ihtısadi te • 
mcllel'e dayanmal<tadır. Ve aT • 
tık an'aııevi dençcek dereccdc c~
Hmistir. Diğer taraftan ayni i1: · 
tisadi amiller. Arjantiıı'i Aı:nı • 
pa deı-letlcrile i.,birliy;ne do!lr'ı 

scvlcet.1ıi~tiT. Bu i'i!ıarla bııgii ı 
Al'jaııtiııle Ameril'al•l<•r cras-r.1·J 
tesanüt ve işbirliği bul1is mev • 
zım old11f7u :aman 1ıan çi,en Jıi· 
infiraiçıdır. Mi1ı'1erin Pcma:meri. 
kan lrongresiııi torpillemek ' i 
en büyük ümidi de Arjantiııd.• • 
dfr. Gerçekten Arjaııtin, lnı Poıı~· 
mcrikan korıgrelcrind<', ba:,·ka A 
merib deı, let!erini de berahc • 
Titırle siirüklemek ii.nı.<lir.i be.~ .. 
ledil:çe, bİiyle infLrutcılık pnl I'• 
kası :aldp etmiş, fahııt lıiisbutiı 
yalnız kalacağını gııı'tuıre, , Q • 

guı>lu{ia ayak 11yriurma'cn .ı 1 

fayda görmü~tiir. S'ıı ı·ar l;i 1>'1 

•.lc/r"<i Pan-0mPriJ:a11 l;oııçıTe.jiııin • 
btı.n lan eı:velk! Ln~ ·ırclerd·· · · 
biHıiitnn başka <artla,· a 't·ııdı~ 
to,,la.nrlır)ını dıı •ınıı'ma-nal, gc • 

Nevtn, sag eluı~ göz.erınuı üslıinde 

tut:ıra.k &i.lrıllje: ka1"Şl ı•per yapıyor, 

ıol e1 .le kurularla oyııuy\lra.u. Stiavl, 
k.end.s.od.eıı anenk !1..i k.a!'t:Ş o:ecie bu .. 
ltm.An ge-:ıç k"'rhnın g:\!sUnd~. nef'8 
al~ların .u.clı~.i. uar ·ii.et:.cı·lıı.e <.L.tl· 

E ·ctrl St.l.ı\ ~' ı:e-. c .c1.:i n ... E"z.;e
rlne b•kal'keıt di),;iltır>' }tQ. Nur: Yıl. 
n\Sıın evındc?ki ııkşa~ yemeğır.den 
sonra, g:ı.z,nodakl balo~a ve şlrr:.:f~ de 
kutula~ın üstünde, Net.·L'le bu kadar 
yakında,. baltıyordu. 

\'"entek att.amı. Ne\'.i.oiıı i.J.rhos ol· 

sa.avı, alm~ ktomda yatan mayolu 
genç kr.dını sey ederkea, !'\evınin o 
gccek tttva 'et.nı gn <er :n önune 
ge-Urdt, Koyu, rr.avl b.r r'b e. Bu el
b' ~nın cömert deko;tesı r.de gı...~ 
yaprJ.;~ rens-'lda b~<.· ten . .- yo un.. (Dı:;~amı \'2..ı:) 

Needeti kulüple sözle~.k!cti 
a'k;am buldu. 1k·s.ooc de bir fev. 
kali,dc\:k vıı:r. Üzülüp uzülüo de 
b:11 h 1 rl~rt.·ne sır \•ermiy~n bir 
genç kız ve erle(!!< g'lıi söyliye • 
c-ckleri her 11<',;;nin de cMın<n u- (Devamı Vorl ı rektir. 



(Bu J'a.<ının met!n:erl A.uıdolu 
AjaMı büllenlerinden almrr.ı~tır) 

Telhia eden: A. ŞEKİB 
Ko~l Ciano B·.ı,fopeştcde şun • 

!arı soylcıın~tlr: 1 
•- Biz Mı.carların ve İtalıyan... 

lann. ~il!ıh aııkau~ olarak, fe • 
daka:ııt<ta kard·~li.k !:ıJs:si ite yap. 
ıığııım< lbu müctddeye. A1man• 
~·a, Japonya ve c.ı.~r müttefik 
de detlcrle biı-.ifute üzerimize al. 
dığonız tadhi vaz;feye sadık bil' 
ha'do sarsılır.az uir az"1nle det·am 
•dece,ği?.. Bizim :-çi zaferden ve 
dünya için lıaklı b•r sullıten e
miruz,. 

AL::llAN_\'E iTALY N BAŞ 
AMiRALLERİ !\'E 
GÖRÜŞl ÜLIDt! 

BerLne göre, 15 ooı;k.'inunda 
Amiral Ra~r ıle Amiral R:Cardi 
araıs:nda Gıııım.i6ch'de 'bir görü.,"
ane ) •P~~'Ul:Şlı;r. İkL :baş kuıran • 
dan mıı:ıtcre.ı: dii."Oana kansı 
Y~rı!<=k ~a-·,t ctk>.rc devam ;.ç:n 
Jw;uın u ... ı...,ı prcrıs{>'nde 
t~m ?:r nnl· maya vardıkları.ru 
,ıormUŞ!crdir. 

ROMANYA '\"L •! SI:-IIPLARI 
ASKERE ALIYOR 

Run:cn o. d u gt?nel k"rmayı !2 • ı3 smıflar4 ' s~lı.11 altına ça. 
~ırmağa karar \"e ... , · t·r. Sılı~ıl 
~b·t plcr~en dolayı ask>f,rlilderi 

ıcıl l'liı <n 40 ve 41 s ~,~ı 
:ıncJL ıun. ann a. 

, .il> gcn~IPr c'.e 10 şubatta da. 
\ete ıcabet cdec<.k rd r. 

:Bl..'L?AR KIT'ALAIUNA I\E 
\'AZİFE VERİLECEK 

RaQ,·o g l · • • eze ~ ·ne göre Hilı 
verin kar•tlast•"· •-, R, b • k y ~4 

" n;a us a 
ıs:nın g tt '.çe :ırl:ı •.:ısı.ıLr. Bu 

S'-'b'1J\c Almo · 
R an ·a ı Italy~nın 
.cmann M • , ~. rıst?n ve F;n 
ııd ~·adan d ı. b · ..• · • 

k" ılı . u~ttc. fetla .. 
dt .~ ar ıetod kler> mu' o.khk-
r. Cı plıc<-e al • k 1 H . J ~ıaca A n·an Ye 

. aı.ıaıı kıt'aları ~er" ~al al. 
>roda bulunan y r (re ., k t 1 • n.ı.ac2r ' 
~ arının yerı~t.ribne$I teklif ; • 
'li.d ':- an'sşlms\;tı:tlu- n·· • 
• b t~ . un ~~ 
t.:n ~r tam hüber!erc!e ~ B 1 

•aı kıt'alarına .S .... .,..! nd - u~ 
• ,, lJ,Jl.e,) ::ı a ,.a 

'he venl~eği bıldi1'1miştir. • 

GU"E:RAL YA '\'EL'i::• 
ÇA~-KA.Y .. ŞP\.'E ll'lESAJI 

' ~cııcral Vavel Mar ... ale b!.r 
· ~raf gönderen - tull'a':r.dasır-

,;ekt:r bulunmuyor 
ki ' ller U iocl Sa:ıUeJen DO\aml 

· · ~ stokları bile sariedilme. 
mJ~tır Cu . b · \·az:ı;«t lrnl•kında bu 
~ ah tahkikat ~aptık bakkallar 
·~·orlar ki: ' 
•-Bu ,az· . ·t . Sirk . . 1lC e cuep Şeker 

- etimn .ı..endiı itllr ç-- k" b'· lcrt Jalru .. . un u ı:ı. 

Y O 
ı Orta.kı.yde ~<.·ker nri. 

or. radan b. . 
tarafıruı 

6
.. ~r araba htanbul 

Ş . k .~ lirava geli;·or Biz 
ır etton d • , • 

k ora a k~lıın l.ilo;u ıs,:; 
uı uşa •uke l 

ma•ı·· r •.. ~ 11 ·~unu:. Kaklı ye 
' " l ıızcrıu ı.· · 

,,.. dli iki k c 'ilince bize kilo. 
buı..· 

1 
ıu-u~n rual•;luY<ır llaL 

ı. nar l elli kur t .. • • 
yetıc nasıl . n ur. Ilu rnzı. 
iki k §eker satalım Kiloda 

1
. nnış ccb!nıizdcıı . ki. 
'Llt:".. nıi c ı 3~e. 

llall:ıuki Şirk . 
saklığt d" 

1
et tcn:ıatıaki bu ak. 

de de •at~ze t!>e, t•t•uıbu! cihetin. 
aba _ş ıne.r.kezl l apıp tedbir 
rh: .• ne bıT., ne halk •ıkıntı çeke. 

• \'azlyetl ay 
Şirketin bi nen l ıızıJor u 

r aa n n•I tedbir ı:Jma. 
sını teınennı ~diyoruz. 

BAKKALI.An DÜN DE 4000 
ÇUVAL ŞEKER A LMIŞLA.R! 
Bakkalların bu iddial k 

~ı ""<!' • 1 arı~a · ar-
ha t ;;,~air.'cı.n.uen bt1 sölba•h iza. 
ı [ , ıslcdık. Mük•rrer te 
e- ·onıarıımız· . ğ • 
oulaın dk' a ~a meı~ müdürü 

• a ~ .... N:.tı..lyet saat. b; b • 
çu .. ta hn~· ··ı il' u. 

• u lSı e len asımilı .. 
k:üıı olabildi. ' · mum. 

Bay M- ··· 
hol o'd ~aur Ş~<P.1' s+oJ..-unun çok 

• u.,uııu soykd.J.:.ten . . 
·- B. l:ı S()l.t'Q. 

~i"\7.!at .zy akkallara mütemadi 
a.pıyorıu, 1 1

, _ 
b knllnr dörl b· tı;e " dun 
d·lar Ortak· .n çuval şcl<er al· 

' '" <ıy<dcn lbooı. 
1 

...,.,.a yer 
eıdtn de tev.z;at yapılmas • 
lı:arar verma1< Sll5.1ı."et· ı için 
~ "~ .. 1 - . ı ıı;r.' .ı.on ·uU>Uur uğe aittir• O:cdl. · 

·--<>--

Malezyada 
' t !I inci Sc,Jılfedrr Dovam) ı 

~·· General Pnvınall'in büyiik ınıı. j 
~rcbeye nerede girişece!ii bilin. 

ınıyor. nunuııla beraber" iuaiıı·~ \ 
ta•·v ı · ' " • ', arc rrı, dalıa biiylik bi 'ıl. 
dctıe dli man hli · r Şl nu a cuın ediyorlar. 
"- da,_ Japoıılorın cenuba doğru 
-=tlcdikcc 'tt"ı.. lt' ~ ' ~· k~e kttvvrt]c~en 

1~~kaveın< ile kar~ıla~acakla.. 
~<ı•ttrmckl dir, 

ltalyan Hariciye Nazırı 
Budap"'tede ne söyle • 
dı - Alman Ye İtalyan 
Amiralleri ne görü,tü • 
lcr - Romanya yeni aı· 
nıfları askere alıyor -
Bulgar kıl'alarına ne va• 
zife verilecek - Gene • 
ral Vavel'in Çan-Kay• 
Şek'e mesajı - Şark 
cepheşinde vaziyet -
Libya cephesindeki ha· 
rekat - Uzakşarkta va• 
ziyet. 

jaki .Jo:ıt'a!arm Şan~a'ddkl ka • 
zaır.d~,dart ııı:ı.rl~lt ımıwafiıiüyet.. 
ten dolan !kendisini tellır'..k etmis 
ve bu ~uvaffak,yetln Y"ni sen; 
ıçin b!r fall .hayır oldajunu !kay. 
detmiştir. 

ŞARK CEPHESlliDE VAZİYET 

Almanlara gö.e, meTikez ve şi.. 
mal kesmilerinde muharnbeler 
devam ctmektro;r. S-Ovyetlere gö. 
re, Swyet kıl'alan ilerkmef;e 
d~vam ederek Alman • fa,i-st ikıt. 
ı.ları.nın mukavemetini kınım~ -
bı-dır. Birltaç kesi.ıııdoe Almanla. 
!arın yaptı;!ı mukabil taarı:uzlar 
~ğ z,;y.atla geri püSkürlü1nıikş. 
t lir. Bitl<.aç metin mahal i§gal 
ıed;lın4tir. 

Ll.BYA CEPJfESlr\'DEKİ 
HAREKAT 

İugilizkre göre, Elceyl~'daki 
Alman \"e İtalyan ktt'aları şarkta 
\'e garpta içinden :bir t€k ) ul ge. 
c-en gtrıiııo batak!ıklanıı ,.e şlm3J. 
ele der.izin himayesinde olarak 
halen çok kun·etU mf:'\'Zileıxlen 
birir.i i~gal etme~<tcdir. Açık ka-
1·1lar, ellerind,_ me\'<:Ut tanklarla 
muhafaza tdilmektcdir. İngiliz 
!kıt'alan Elceyliı'yı yavaş ywvaş 

:kuşatıyorlar. 

UZAKŞAP..KTA VAZİYET 
Japoıılaı·a göre. Fil'pinlerde 

Jsponlar Do.' ,ıo adasını almış • 
!ardır. Makzynda ıan·kal yapan 
.Japon d<ıl'aları lıhor vfüıyctme 

g'ım!şler \'!! fııgil!zleri Ş:utldle 
tak'~> OOcl'Ck a.ıa you ü~rrinde 
u~rıcnı·~ıerdir. 

!l!ıilttfiklere gi;re, Filiı>inlerde 
bitün ca;>he hattında kara mu. 
lllrc.bckri devam ctrcıtikkdir. 

Malez;· da A'u.trıiJ.> a hıt'aları 
hetı hs!mforb:rle :rr'Jlharoücye 
~!rn"''~;cr ve '\'az1yete el ko-\tr.U:"
lar<iır. Dün Negri • Şmıb;,;n şı{r
kıı <ıa 'r'!C.-\"Z.i nıııharcibclt,;r cctı! .. 
yan e·..nl·~. İr\giLz kıt'.al~rı J~: r .. 
lara a{.'lt' ka.np!ar ,.eı-,ı:r!TI!.şie;x!'r. 

Fakir halk 
(1 1nc-l S:.;ıhi!~ct·~n Devam) 

yenlere muhtdif kıyrr.{'\leı'de \•c 
muhtelif tiplerde parn$ı 5 • 7 se. 
nede taks;tJe ödı«r.ınek üzere ev. 
lcr inş<ı ede<:C<ktir. F(•\.kal;ide clı.. 
,-aı mü•ait bir :.--kilde ir<kizaf e+
tiği takdirde ilkbalıaroa yapı faa. 
liyEtine geçecektir. Şirket şilr.. 

dfük, Bostancı, M .. cifüyekö) ü ci. 
varlarında bulun'.ln ar~alardaıı sa. 
tın alacakt;r. Şc-!ırin diğer ır3hal. 
lerinde mil,;it arsaları olıııılara da 
arzu ettikleri t<.k<liı-:!e burada tak. 

sitle -ev ln5a ~tlircbilcc!.'klerdir. 

Şfrkct ·l'u e\·leri seri halinde ya. 
pacr.:ktır. Buna lüzumlu malzeme 
ek hlunilcn şlılket t:.·rafu}dg,n \-e 

tek elden tonıin edikcğl için i.n§a 
edilecek evlerin çek d.ıha ucuza 
malolacağı söylemııekledir. Bu 
ıtiı•ket cYspı. der.gi.sini;ı Mrr:ayesi 
altında bu!unmaktı:.aır. 

Ticaretlilerin 
toplantısı 

Yü!t.s\.'k i:rr ·at ,.e Tic<.tf\.--t ıvr~·ktelı! .. 
.n:Uı 59 L:.llcu yrldüni.tmü dün .52-at 14 te 
okulun konrcr~ırls ;alonunc!a ka!abalık 

bJ ci. ·c·t 1 ı huı.urı.ında ku!htnn:uşhr. 
ıtcılili:tne Qt.,;.ıl 1\H:dürü D. ~Uıat Sa .. 
yu.rın b!r h .. t~ ">e.,!y1c iJJ,~nm:ş ve bt .. 

lahar-c ıı~ Mı Ilei :1 B. RCiP t. .?.I~n~aı·oğ .. 
lu Ue l.,ruteser 't .. ~u !-ilkn.it:. ,-e O.;rr...ın 
Fik:·et birer htta1ıe irat eı~, ·e·d· Wİ•~- .. Lr, 

1"! • ~K:lben de tak.be n.'.lnuna .:..)a ~1 .. 
nü t .. .,..)elcrluden B. Ncjcı.t :\Iu..lı~i!l 
oğlt~ W nutı.: # söylem ttr. 

B. Nl•j::.t ?ıtuh~Lnoğlu; h-.rp dilnya

aınıu ı:.ılh di)'arı n1e:::nlcketlınjzde 

mek~eb!nla \'e 1a1Gbclcrin )'ükl~!"':l.iği 

\.'azifel~i, vatanm onl.:ı.rdan bsklecij .. 
ğl ~len l<,bariiz ettırmlı ve czcümı-
1-o: 

- •B~ aziz Yurd• 7akı;;an tcmlz 
ka.r.ı' teri, t..carot nizo.:ı:nınL veımek bL. 
z.im boı·cU!ffiwdu.r ,,. 

Diyerek §iddot!e alkıılanını,W-. 
Öi:Jeden sonnı 'rakısim G;ızino.mıı.· 

da zen:ctn bir cay verilnı1~, Lcaı-ei :..ıe

ınlmlzlo maruf ıaruı~eııeri bulun
muştur. Çayda Şair A.iı.r H,i!e-t Çe.. 

lebl de yeni ıllrlcı-lndcn Qç taııe c1rn· 
J>:aı·.,;ı a.ı il).n-ı,ı:tı.r .. -

Amerikan ve 
Japon deniz 

kayıpları 
Tokyo, 17 (.AA.) - Birlo)k A.. 

merika \'C Japon donaııınalarmın 
ka~·ıpları balluıda ll:rlcıik Aıne.. 
r;ka tarafından ncşrcdiltn rakam. 
lan yüksL.k deııll el'kiru giıliiııç 
ve hayali diyo vasıflandırı) orla.r. 

Bu erkan Japon bahriyesi tara. 
fmdan t<::;id edilen Amerikan ka. 
yıplarının _imdiye kadar batırılan 
4 zırhlı ile hasara uğratılan diğcr 
4 zırhlıdan, batırılan 2 kruvazörle 
hasara uğratlan diğcr 6 kı urnıör. 
den, batırılan bir tayyare gemi. 
sinden, 4 torpido ınuJıribi, 16 d•. 
nizallı ve diğer 9 birUk ki, toplu. 
ca 4i gemiden mürekkep olduğ'Uo 
nu bcHrtiyorlar. 

Japou kayıplan, 4 torpido mulı. 
rıibi, bir deni.altı, bir mn~·n la. 
rama gtıııisi ki, toplu olarak 10 
birlikten ıuiirckkcptir. 

·--
Amerikacfa harp mal-

zemesi istihsalatı 
Vaşington, 17 (A.A.) - l\I. Ilu:ı. 

\
0 elt, 1\1. Willlan Kuudseu'iıı harp 

malzemesi hazırlama miidiirü ta. 
yin edildiğlnl beyan dmi§tir. Ha. 
211'!J.klnra her an artan bir hızla 
denın oluıunaktadır. 

Kemerburgazda 
zengin Manga

nez bulundu 
Beyoğlu Keınuburgaz nal11 • 

yesi Cebeci köyü ciı:arında Mar
euıer< madeni l;ultmınustur. Çok 
zcng:n -01.an bu ma<>eı:, şima,d<:n 
CubecDroy, şaııktrn Mandıra., ce. 
mrptan Tupyatağı ve garpteıı 
ibu yolların ıbirl~l'kleri ndkta • 
!ar arasında büyuk bir saha da. 
h:lindc-dir. 

--~---' 

İ I< i m u h t e ı, i r 
Adliyeye verildi 

Suto.ıı.hamanunda Topalyan 1ı.a. 
nır.da ııclbur Nulıar bol 
t 1:ta çids! olduğu ıhalde .yoıl<!.• 
cliyue:k salmo.dı.ğ.r..dan AdUyeye 
nrilmişl;r. 

M:hnıutpv~ada Kıı.nlEr tuha • 
.!iye rr.ağazası saiıibi 50 kuıuşluk 
pazeni 80 kurt1~a sattığından 
• ~dli)'c')'C vcrilmıştir. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Çabuk unutulan 
bir kahriiiınan 

Cl incl bahıteacn Devam) 
Z~ıa bu :Lı.san. ya~"dan kppan, oda 

büyiıklügüınde bir taşın, tünel Ue 
köprii tı.ra"'.....:.nd•, hat üz.erıne düştU... 
i\liıı(i görmü,Mit, Tünelden hızla 

çlk.a.rl'k tren bL3la çarpJ:ıt:a doSa .. 
cak foci<>yı t· h&yyül ederek tcdelı
h~ş etın~tir. 

Ye. öbür taraftan tünele &iren 
• oı .otL!in dJ.diJgJJtü iljitincc, bi,r. 
derblrc Et.nele da•ı)·or. Kollarıru 
kaldı dl'&:k koşuyor. Ct~erlerüıi.n 
bütÜT\ kU\'\•ett Jle b .. ğırrrutktadır: 

- !'lf&kiı:ıist! Dw1 Durunuz! 
K<1r&t:ıakı.arın h.;.r §eye b.r \·alı ... 

tel ka~ıi;ı •aatlcrde, yer yüzil bir 
çok !:. claiara \'C b;r çok ka.hrt..ır.an .. 
lıklara sa-!ın~ olnuı~tur ve o:inw.!t
tadır. Fakat, vo.t;;.nd&51arındruı bir 
kısm~tu ölümdln kurtamı-..,tt içi...~ 

bu Wtooın, ca.nmı tehü:k.eye kc>y ... 
ciugu daltiknde Ş3hsın<ia. yarat>tığı 

lt[;hr .. ır~n g~l.>l lıir kahran-.ı.aua. en .. 
der ra.th!.ıun,.tır. 

ı-ı:a...i.yen1n sonrD~l rr.alı'.'ıın. Bil
y"1-;: brı: h>ll1ı e~c:.i, ularalt, lokon10 ... 
ı· ~n. pıı.ıjektiirlcri ınkkiııi.st.e bu 
i'l' .. ı_ı g~l.:Jt.erıpl~ vo t:cn zam.anttı~ 
d:.ı dt.:r<llö.tulal.,-ıu.,.~. f.acianın önil g .. 

luur.ı~tır. 
C.ı1ctcnıiz, miıte\·az1 t :r köylü o.. 

•lan bu YM&tıda~a, yolcu!oc tcri7.! 
dan t.',<:k.ltür cd.ildlğir..; ve ilç be5 
a..:.;JXL<j \Cli~:!li J"~di... 

Acçba böy?c bir k::ıh:a...nan1ıJ,ın 

b~·k.:ı. l/r :nükfıf· tı :"·ok rr.udur'? l\.
c~!;a ccı ycL ·Ju dPrccıJ ft-d.4k:ir b:C 
çocu~:n3: baş!!a b;r iH11'. tta da bu
lunm rya bor~·lu dejil n ldir!. 

B!ı, sall1yoruz ı~i ı.cı· şc:yde:n C''l

vel, huaust bir mad.\lyc ba.o:tırıp bu 
ınsan vatand~~:nı.aa vcrıneklc doğ
ru lıarckct cdilınl~ olac: lttı•·, ve ~~
tl'.yoruz ki, Jı.1ü.n~atiıt Vcltôle~~ 
kaza neticesinde 11 1 uh..ı.L.kak Eurct.te 
hnmp olttc&k v~gor..lartn ve lt>kO
mot!fin bcdcll k:ı.d:ı.r lıir 1k~· ... ı11i.J.·ep 
:yl -bu ln.ı:ro1a vern1iş olsa, asla bÜ:
,.Uk btr fedckürlık etıı,4 olm•z. 

Birmanyada 
çiddetli çarpış

malar oluyor 
Londrn. 17 (A.A.) - B.B.C. Cenı>

~t Bhıntny~da ve Siyam hududunda 
Ingil'.z kuvvetleri ile japonlnr aras:.n
da :lJdetU çarp:;rcalar olmu:ıtur, 

İngilt:.. t..'1'yyarclerl, Birnu:my:ıd.ı bir 
diiş:man ha\•a ıı~eyd:mma taarruz et-
m.işler, bir çolı: d~nan tuyyarder.r.1 
hasara uCr.A:mşl.aır. blr -ıLTitlı trenbıe 
de hücum ederaıc lokom<>lifi lıı.hrlp 
eyleıni:Ierdlr. 

Ja onlar J11Jınr Sul· 
tanlıjı 

bndufnnu geçtiler 1 
Vişi 17 (A.A.) - LQrfilra me. 

hafüi Singapurda vaziyetin git. 
tikçe vehamet kcı:ıbettijlinl bil • 
·d'rmcktcclirler. iırgiliz müdafaa 
hattı ı;:tt;kçc daralmaktadır. 

Vi~i 17 (AA.) -Bir Japon te!J. 
llğinde bildir:ldtğine göre Japon 
öncü .kıt'a!arı dün Jobor'da !eri 
~are!retlerine dEvam etmişlerdir. 

Son dı.k:.kada alınan her Do • 
anei h:ııberine göre Japon moto. 
ri.ze k.ıvvcUeri Jahor hudu.duou 
~O kilomclr~ geçmşlcrdir. 

Singtpur 
(1 lncl Sahl!cd<!n Devam) 

p14malar giltikç" ş.idd€tlernnckte. 
dir. ingiliz tayymıclerl Japonla
rın takviye kı.ınetleri topladılk • 
ları Twmp!n'de ımuvasala hatla • 
T'ma hiicuım etmişlerdir. Ja.poıı • 
!ar, dıin tayyarı:lerle Sing3pura 
5 defa hücum ettikkrinl ve ha • 
sarla~·:ı sl'beblyet veııdiıklerini ibil. 
rurmc-~troirler. 

Japonlar İ11gibierin asıl mü • 
• a~ •• , hattında hcnii.z görünme • 
rniif.ordlr. !\falakanın garp ~ı>!ıili 
bölgcslnde bulu:llt)'{)r!ar. Bura. 
<lr.ki köprü alıJ.m..ştı~. İııgiliz tor
çusu J2ponl~r~ agır kayıplar ver. 
<ll.ı~nLş cl4• tank ve 10 zııfol oto. 
mob'l tahr;p et.ıu!şHr. 

Pasifikte yeni 
işbirliği 

L,r<lra 17 {A.A.) - B. B. C.: 
Pasi'fJi.te müttefütlerin sıkı iş'oir. 
!iği yapmaları iç:n yc.ni karaı,aı· 
vcr'lm:~tir. Aı-t1stralya Başveki'.i 
B. Cuı tin n:üttcf'.klcrin Pasiıfi:k 
~.arp s:ılına..n.l• d:ğerkr:ne ter • 
'ciılı ettiklcr:n.i yalanlamıştır. 

Harp vaziyeti 
( ı ıncl Sahl!eoen Devaml 

Bu tuzaklıır arasında cl sürünce 
infilak eden ekmek ve sabun tırk. 
lıdi maddeler de çoktur. Batak. 
lıklar arasında bu nıenie cepöe. 
den taarruzun guç otduJ;'U mwıak. 
kaktır. Bu sebep! il lngilizler El. 
ceyla bölgesini yavaş ; arnş ku'l'lt.. 
ınak planını tal.ip edi>·orlar. 

Anlaşıldığına göre, General 
Roınıııcl böyle bir mevzi tutm&kla 
İngiliz ordu>ıınu yeniden hazırbk 
vnzıycti almıya mecbur elıniştir. 
Bu yüzden İngilizler yine ..akit 
ka) bcdcccklcr n taarruza geç. 
tikleri zauıau belki de l\libver or. 
dusunu a'tl lısmilc geri çekilmil 
bulacaklardır. Böylelikle l\lilıvcr 

taraf Trsblu>garbe kadar o) ala. 
nıa nıuJınrcbcleri vcrmi)·a dcl-aın 
.edebilir. Dün dıı ;yazıldığı nçhile, 
l\!.<lıvcr or<lusu ancak denizden 
gw.isiııc yapılacak çıkarma teştb. 
büslerile fena bir vaziyete düşü. 
riıı~oilır. V'ya cennp cenahına 
yapılacak siirckll bir taarruzla 
garbe doğru çekilmi~ e mecbıır 
edilebilir. 

2) Uzak ı)nrkta: 
l\lalezyada Jııponlar İngiliz kuv. 

vctlerini yeniden ric'ate mecbur 
etmısler \'C Jolıor lmduduııa var. 
nuşl;rdır; inı:füdcr Birmmıya ..o 
Cinden Siyı.au'a dogru biiyük bir 
taarruz t<~c bbüsünıl.c bniıınma. 
dıkça Japonlarm Sin;;:apu.ra ~ ap. 
tıklan ihıi lııuckcti <ıuc&k stir·aı.. 

Icştireccklcri takviye knvntleri.. 
le dul'<l.nrabilir!cr. JaıJOnlann Sin. 
gapnr miistnlıktın mnkileriııi 
siir'ntle dü,iircrek ~cnuba ilcrli. 
)Lc,kleri t.cl:leııcnıcz. Bund:ın 
sonra daha çetin muharebeler ver. 
ntiye mecbur kalacaklnıdıt, 

Askerlik müddeti 
(1 inct E:ıt\Jfedcn De,·am) 

wuvıı.zaf erattan ta.m hizm.et • 
lilerin muı·az:aflık müddıetlcri, 
sı ııj ıefdk edilıııeksi:i.n. fevka .. 
!elde iıa.liıı devamı miidde!.iııcc, 
iiç veya kısa lıizm.et!ilerin • ye. 
d.1- S!ıbay yet ·ecckler lıadç. iki 
sened!r.• 

Fıl:.1'a.'1ntn diinkü Büyük Mil· 
let Jlfaclisinde birnici mii:rnkeresi 

Zira bu vata.1da3, bizl, yalnız 
iki (lç yilz vat.ındaıın acı mate. 
minden kurta~am~hr. Bi:z: ooıa, 
'Lcın techlz.a,tl:. bl.r ekspres katarı

mızı da. h~tt. lıelkl de bir köprU
mtııü ~ bo:-r.lu buhınuyoruz 

NİZAl\IETTİN NA.zil"! :ııa~ı. ( '1.tl<I 

Finlan di y a 
Romanya 

acaristan 
ve us harbi 

4..i>d)-1 aK lede:ı De\uıfl) 

ruz çarçabnk mu\•affak olabibcy. 
di bu iıç devlctııı, stvincino ve 
fcrlılıJ:ına ölçü olınıyacaktı. Fakat 
harp durumu lıer~~yin başında 
şimdi bu iiç dede ti duııun<iln ıııclı. 
zorru1u orta,, a çtkartn,._ tır. ~iuıdi. 
ye kadar dökiilcn kanlar, çıkılcn 
sıkıntılar bu küçlik deyletlc.r için 
neticeye varmak balwnıruları he. 
nüz hıçbir şey kazaudırmadığı kıı. 
dar dııha fazla madde ve kan le. 
dakarlığı liızım geldığini de gö. 
zonunc koJ ınuştur. Alınan taar. 
rıun tckraı· başladığı , akit AL 
manya lıiç şiipbesiı J.,~şla l\laca. 
ristan olduğu baldo lwr üç devle. 
tin de son taku ti erine kadar Rus. 
ya)·a saldırmalarını btiyeccktir. 
!Ua.:aııistandak.i Alman \·o İUılyan 
tazyikının en açık ınUwısı da bu. 
duı·. Alııınnya 1'cndi:;lııiıı ölüm ve 
kalunıuın bal~:s 111 .. \'"ZUll vlacağJ 
ilkbahar ruiic"dd inde her tUr,ü 
im!..iııdan istıfado etmok vuiye. 
tinde bulıınıtcaı;ı gibi hiç kim•< ~·i 
de balma buyruk bırı>kııııy ar ak, 
eu 5on takatler ine kadar lıer türlü 
frdnkô.rlıi;;'l miillefikkrind<n bd-·
liyeccktjr. Bu ,·aziyı·t karşısaı<ia 

\'C dı~ında t.u iiç devletin ayrıca 
şu h<sap ,.e nıhlah~·•la.rı da 'ar. 
dır: 

1 - Alınnııya tekrar taıırı-uuı 
başlayıncı) a kadar k.,,udilerin;n iç 
\"e askerj \aziycti ne olacn.ktır?. 

2 - Almanya galip gcldijµ tak. 
dinle n• rnziycle dti)Cl:eklcnlir?. 

3 - So•·~ et Rusyanın galebeoi 
tak.clırintle ınüstakbel duıun1la.n 

ne olacaktır?. 

4 - Almanya ve Ru:,ya hrabe. 
re kaldıkl:ı.rı takdirdo l\focarn;taıı. 
Jı.oman)anın ıoüstaıkbel Jı.om;u. 

lukJ.hrı ne ııulc giroce-!-.iır?. 

llır~e~·ııı bt:şında kt}ın irulida. 
dı \'C ~O\.ret ~::ıldırı·ınJ.:ıruıuı de .. 
,·an11 ıç~ncıo bu Ü!; kUçiık dcvlcttn 
ccphfôckj vı.. cephe bCri..,incicki ta .. 
hamınüiferi 111e,1zuu ÇG.k hassas
tır rn bmnci planda gelmektedir. 
:ı,500.000 lik ı.-inli'ııı<li>a kan kayı. 
bınııvn b"~ka mtmlekct i~indc de 
her türlü mahn,.niyeti sc·kını>·e 

ba~lanu~lır. Ronıanyada hlmeıı 
hemen .t'ınlandiya ,·aziyetl var. 
du·, n~·rıca iç cfktırı t!mt,111i~ enin 
ho~nut~ıu.:luğu, c-n~::{'lt"T"~, orta. 
dan kalkınış gibi görünen &i3·a~i 
partilerin )·cniden sin .. i sinsi ra:a.. 
laııntıya b'i~11~ an fnsli~·ctle:ri var .. 

dır. l\facarıstnnda da modeli 'c 
ınane,.; sıkıııtılur giiu ge~tib.~-e 
artmakla 'c bılhassa Rus ccııhe • 
sinoc ~ cui ve mtl.lzul 1n!kt:.rda 
takı>t "8ıfı zoru endı~c U) andır. 
maktan geri kalınamaktndır. Sı. 

raladığıınız diğer mes.elelcıi talı .. 
lilc hacet kalmaksızın sadcre Rus. 
)anın galibİ)clı takdirinde bu Uç 
dc\jcfoı maruz knlac:ı.kları akı. 
beti düşünmeleri de kendilcr.i için 
her tüllü bedbin müı...lıa7.anm üs. 
tünde bir tasa kon~udur. 

Göriilü~·or ki, Alınan besabmın 
yanlış ~ıl<ması, doğuda •·azi~ etin 
1942 kışı ile beraber denıd~J;ri~ik 
bir hal iktisap elınrsi, hesaplarını 
o hesaı>lara bağlıyan bu üç de,·lct 
için çok çetin bir , ·uiycl, şiıııdi)c 
kadar 'apılanların üç beş misli 
daha ledukilrlık i•tiy•n bir dunun 
yaratmıştır. Herlıaldo ve ınuhak. 
kak ki bli)·Uk lıırslarla atılan zar. 
!ar ten geldiği veya tutmadığı 
takdirde getlrtceği zarar ve ka. 
yıplar da o nisbetto biiyiik olmak. 
tadır. 

Finlündiya, l\lacıır~tao, Roman. 
ya da işte ~ıııdi bu hırs zannı at.. 
mış olarak endişe ile ncUc•) i bek. 
ler ,.e tarihlerinin eıı sıkL~ık dev. 

resini yaşar halde bulunmakta. 
dırlar. 

ETEM iZZET BENiCE 

YOL A ASI 
ltaldırılıyo ·! 

---a 
Bina ve Kazanç vergi
lerine zam yapılacak 

Halen almonakta olan yol para. 

sının kaldınltna~1, bunun yerine 

bina ,.e kazanç vergileri lizeriıı. 
den ayrıca muayyen nisbetler al. 
tıııda yol parası talısil cdilmeııi 

etrafında tcdkiklcr yaııılmakta.. 

dır. Bu Jıvsıısla bir kaııım layiha. 

sının da hazırlannıal..ta olduğu 

Aukaradan gelen haberlerıkn an. 
fa~ılmaktadır •. , 
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,, __ E_M_N_l~~-s_A_N_o_ı6_ı_ı_L_A_N_L_A_R_ı _.I 
Taksitli emlak satışı sekiz senede 

0/o 5 faizle ödenir 
Soınll 

-- Clmt -
M..lıa nır.in 

K~t'll 

H:ıA<öyde Siltluce m:ılıalle.sinde De· 180 Aq;m ara 70 
mirci Ohı tln('l3 sokağtnda rırkl 4, f yeni 
41, 43 No. 1ı. 

ÜskO<lard::ı İe:adiye Y~marı Aı·nd'.s 597 zh·a ve 17 paru:&k ana 70 
sokağında .,.ıı:ı 14 yeni 18 No. lı 

Kad:kllyOnde e01<ıl Altunizt,de yeni Ü~ k<Ua sekiz odalL ilç io!.!ı 
İkb.ol~-e m:ı.hnllc :.r.de Kotra ııoka;ı:ıı,. .:ıb,;:ıp b;r C\in tamamı. 600 
da ~ 34 yen{ 34, 34 en yeni 34 No. Lı. · 

1 - Arttırma 29/1/941 tarihlne rast!ıyan I\:rıombe gil!lü 71'1>ıl.cıık ve l' 
ten 16 ya kndar devam edecob.tir. 

ihale a.rttuna sonunda en yüksek bedel '"'tMe yapıltr. 
2 - Arttırın· ya gırmek. ~~a. mu..lıa.ınmen kıyme\b % 16 şl nlsıbetinde: P<"1 

a~·C'Si y&tı.ıır .... '1ık: Ulıı.mdır. 
3 - Artl. nıa bedelinin dörtle bl:i peşin geri !..-ıılanı •«k!z senede • · 

müsavi 1.aks)tte ödenir. Tak"SHler 9"a 5 f'.ai:z:e tübidiı· 
4 - Tclt:s.' er öden inciye kodar gayri ıı er.!<u! Sandı~• b!rl.r>cl dcrecrd• 

ip<>tekU kt.lır. 
1 5 - Ei.nal::ırı.n foto~r. ft~rı Sa-r..dı.k c: .... ı .. tindeki satış f;5lonund.ı t h1r olı.m .. 

ınaJ..tıKl;r. Fa•la tarsıı:,t al:nck için salona nıür ca:ı.t edilir. c258• 

Sc~ıııc filınlerile herkesin 
Hayranlığını kauınan 

ŞARK 
Sinenıııı..ı 

BUGtlN 

SYBiLLE SCHMiTZ 
ve 

ALBRECHT SCHOENHALS - l\lARIA TAS.'ADY 
in oy ııadı:kları 

tAAZiSINi UNUTA~ KADIN 
Fil:nini gösrermektedh-. 

Bir kadın rıılmnun esrarını meydana koyan ... 
Se.·diğini ... Seve ceğinl ... Gt;otcren hlr film 

Bir sır ... Bir hayat. .. 
Bugün saat 1 d~ tcn?.ilat 1ı matine. m!~ll!ım;ı:ı:mll'lf' 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
MAztst ·ı KAYBE'J'MlS BİR ADAl\UN GARiP lıIACERASI. .. 

IEÇHULDE UYANIŞ ... AŞKIN İNKiŞAFI ... 
gibı kuvvetli bir mevzuda olan \ e 

WİLLİA!\I POWELL MİCNh I.OY 
g.bi d.hfikiir iki artist tarefmdan çen·ilen 

l !E .~s ... Ve ~agüh~ak! !nl l?ün~ 
ıı:ı;a;ııun!E! Bu:; ün saat 1 de tc112ılatlı matine • 

1
-----, IST ANBUL BELEDiYESİ iLANLARI ... .............................................. , ......... _.. 

Emir. :.U·ıde Ah14;'-.:lchi m.: hallesın"n Peyn:rcl ~!~~ ğmc1.::t 15 - 17 ntı :na. lı 
clru:!t n b!r ~ere n•üdd~t.!C klı ya \·e.ı.·lle ... ektrr. Yıllık k!~ bedeli rrıuhamment 
1600 ı. ~ ,;ı , .... Ul: tı.: .!r .. tı IJ5 lirse.; rr. ŞarLr::ın:csi 7.< b:t ve ?\f u;jmelat ıtCdi\. lilğu 
ki!~eınl~de {:l•thh:b:lir_ ih::ı.1e 21/1/94! Ça~::tn b:t günü ~~ ~t 1 ı de DJ. 11., 1'.:nc ı ... 
mc-ıH.iC yapılncaktır. ·rıdip!c-rin lJJ>. teminat maki>L: ~ ·.-,•ya ·~l ~ tplariyic 11 ~r &ı:. .. 
nil muayyen tı~ . .t•.t Dau 1':?1<:U.ıneude bulumnt1 ~·rt. t'i-1• .,. .... 

Tahr.Un B. 

60,CO 

620,00 

İlk Tem.. 

4,50 B6J":l7.ttta !\fercnnaeı:.ı :r.~h llı.?'.sınin '!' 6 

cirh~·ne ,wı.a.-;,.1n<ie. 2t.Jô ı lC adH.da ô 
ır.eıtce nıurabbaı i:!hah çeşır.e ~n;asırı:..l 

,ratısı. 

A.T..~\rutJ.öytınde İk.rı.--t E1.;;1 60.::ağmda 
65 k.apl numaraiL e"·in satı~ı. 

T&hnıuı bedelleri il i.U. te-:n .. :. ı. · tar!;:,.rı yU$ani.:ı ~ı..ıh g ... 7rl men:::ııl
ler s~ tı:na ~ ilzere L}Tl ı;yrı nçık art!ır.ree,,·a l:CJ u.lın.Lı.gttjr S· tr:.n eleri Z: lııt 
\C M.uanıeUt !ı'lüdv. lüfü. l..:"'le.nlı1de gl>rii.l'blUr. İ"..ınlc :!P'l '94: llt'TJcr.ıbe gü .. 
r.ü saat l·J ae Da mı J4 ıc.:tlu"- "ı.. ~- pıla"aktır. 'Tc; ~ıit n i • ı:\k uz 
\·eya mt:~.tu· l~ 1yle L"l:!le a..O,.;.a n..u.::,'.)C?\ s~ett..• I~:..':n! I:t;,c~ıner.dc lı 'ar..ı -
lan. (S&l) • 

Makinist alınacak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - ~fU<lilrlü.ğQ r.üzde rn:ünhat 80 nt-r li..'"R ücıctl! iki ın ;,.., .J., , .... • ~. t ... ;.;.a 

Jle S~n'at Mokt<.ıbl -r.ezunı.ı i~~i. rr<ı.1.;.ini~ t.luı.l~CEı":cltr. 

2 - İ:ı ·:~ı n ~ :.e'i ve n~z:ıı-'i o!ar~~ S0.1.912 Ci!.na g:.. •. Jl E<.! ' 10 da !\li..-

dü.rlil~ L'.~ ında ~ı a olı:.n!I< :ık.ttt, 
3 - l\lüsabakaya ~tirak etınek tstlyen!er=..n. aşağıda yazılı evrn!..ı rr. üo:t.!. 

tcleri,.1e b\rllJde e:ı gec 20.l.9'1~ Ft>rşem!-A ~ün il r.~~t ~'-.ua k: .1:ır lcia· l kalt:n. 
muaıntfot kısının:ı mür:ıcnatkı ·ı ıazıır~dtr. 

1 - A~ı Klıı;u.h 
2 - Zabıtadan hU.0 nU hal k~gıdı 
3 - Adliyeden mıı~;cüın ,-eti o~.:.r.adb~na G:·· \ C·,1ka 
4 - San'a.t :ıtekt~bl cHp!orıınst. 
5 - Niüus kiı~ıdı vo askcrl1k ves!kil.Sı 
G - 6 t.tlet fotcıpr~f. -------

Dclı~d 'c lıl"~ c<8U r;I:ııi 

' ELEKTRiKLi 
ADAM 
Baş Rot.. nfo: 

LON ('IJ.\1'\E\" .Tr. 
ve ÜOl\EL ATWİLL 

B~şNi !bir rı:hun nasıl elek. 
trik!i .bir canm·ar ve ö!dlir
mek i\in caıılı bir maldı>(! ha. 
line geldiğlni göst<rcn bu iiL 

rni bugün m<1lıakkak 

--•SAT 1L1 K-• 
PJ\STIRMA 

AKiNESİ 

--
KMklıda lıakknl Sabri 

efındiye müracaat. 

DOKTOR 
Bahz Cemal 
WKl\IAN BEKbt 

DAlllLİYE l\WTEIIASSISI 
Dhanyolu 104 

l\lı•a_rtn• soaUerl: 2,5 - 6. Tel: ~UPI 1 T ~ir.~ıa!,d~ M 
görünüz. Saat 1 de tenzilatlı 

J • matine .• r6ı-------------
f'- (;öz Hekimi , DOKTOR \ 

IF eyzi Ahmet Onaran 
ciı..Din nı zl'mı.Evin 

Mtl n::nASSISI 
(Babı>l. 1 Ankara caddesi Cağal-

o~'u Yokıuıu Kö!'e ba3Lnda No 4:1 

1 Dr. Murat Rami Aydın 
llcyo/;ln • Pannakkapı, imanı 
&t)kak No. 2 Tel. 41553 
Muayene ve her türlli güı 

am~liy!:h fıl:~rava Tt3T~4'ızdrr 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

o o AMA 
'---~~~~~~----------------~o.82 

T 

Tomson bu 
beyninden 

" 
ı><!<>:r.un: m 

JSKF ..... DEP. F. , 1-:ftl't;;W 

habed duyunca yıldırımla 
vurulmuş gibi sersemledi 

il.:t0ı, ,tsı.-r»:yc

.ı.ündum 

ı•ıt.yaı; )"' f"'·-r~ <-dt.'11 
a bu ; ber v.ar-

BAŞ, DiŞ, PJEZLE GRiP, RO ATiZMA 

Ehli alibe Karşı K hç Arslan 
Yaz tın: M. S&mİ Karayt!l _..ç· 

Yed· yildır ışık gorrne:z: bir zinden· 
de mahpus bulunan Tokay e agcıb 
yis· bu g~ce firar ıçın cür'etkara e 

bir pUin hazırlamışlardı 

Ye 

""'' Ve 

b 
ı rkıı ffi Sa-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser l 1 yür \·c ou 1 ı \:;;. 
t~.._:ık '"' ( 1r · 

J " 

- . 
16 - İcabmd~ :;iinde 3 ışe ıılı11abi lir. Her yrrde pullu Jcutul&rı tan 5 l '" '> m' . 

'f or zu1 gc ;..... ,. ı.. ,,,as~J'llud, 
<lellk .. ı: 

: CSTP:J l 

1dı~~ı anı'"' ... 
iki ;ı,ı: 

P· 

iT 
y r "l 

l11'" •• ~'l'J 

.. 
Hay 

nd ., •. oe: 1 

:-ki d\ar 

~ ı ,}.;.} en ara.-
J por-yarl l ar.ıcak 

PT' bilbrek rıac-

.... r.; Tom--

1 

ERKM N CEP SOBASI 
Kıştan , Kardan, Korku kalmadı 

O<iı."1, Kömür, E ktriğe lh tiy&ç yo tur. Maç~ğın.z bı- wba 
ı}e ümrünii:< n>tıcld>tir ., evde, y,;.t:ıkta, sok(ll!,<ia, ıfa~"!i.ı ·ı.mr

sımz. &~ııl:oıaz ve tii~mnez: Ateşi ·~dav;ı<lır ve ımıflıayyerdir. 
l·ktııı&t VC'k.i'letir>d 'n 2963 Nü. w 29/1/941 tariıhli a,•ira berııı'.J. 
almmı trr. 

Hao;an JN.poou ve Şnbcfori. Fiati 2 Lirııdır. 

.,P-OİY" o ~M;: •· 
n, 1 lll'tl • c~l gmı.... boy c hi ... 

.Ştlp};le yok·{ :;"z,~' 
'\ :"!. \ C "'{csı.dİSi:n

Ca bir sa .. ,;w 
fTn->iJ'i iıc."ı' .. ;.. 

< 

Di'<lm ~· b~ı ' ı, ı.: •• an·. 

* T\Lİi.'< l' \RDI. rr: \İ!,•O 
H \STAL \ 1 YOlt .. 

rJSOn•J 
l' uz.Jırn· 

,~er o n 
gt 'e-t'k l -

To :ı l~r d y. wa, ;:,rıldı-

•ll p·r 
l j 

h. Gc • un. !~ 
m .. Çı J.Zu:dı.im. 

ı t,.- • S: d<' bu tabab 

r) •• ı \ter) 

y ;laıı b!"' ~ 

---
lstanbul Defterdarhğından: 

1 
1 

1 
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