
IATiı 

1728 PIBŞEMBI 

1 
. Bq 

11
· 

208
" 2nci KaAnunl942 

llJARI: :138H 

-5 
Te.ı. lı! 

1936 ....... , --
C.I&• il• 

Jfuruo.!JJJ~!!,/e 
Cad. ~ . .. 

• 

IAYlll Pst. Z:ut-J !'l :J 

No. 

5 A80JllS: --
S•o•lill: HOO 

K.U ~ U,Ş 8 Al'lilı:' 711 
. l Ay!ıll· 400 

Sahıı> •e Bapı uı.ordrl' ETEM IZZJl:T BENİCJJ EN SON TEL QRAFLARI VE HABERLERi ViREN AKŞAM OAZETISI Gu,.teye p'lderilea enak iade <'dilmez. 
. ~ 

GERİYE 
değil ileriye 
bakarken 

• 
Türkigenin 
Vaziyetine 
Gelince •• 
1939 dan buyana dün • 
yayı kana borayan.harp 
ateşinin en 4ıddeth saf. 
haları muhakkak ki ge
ride bıraktığımız yıllar 
İçinde değil girdiğimiz 
yılda ve önümüzdeki di. 
ğer yıllard~dır • Türk 
milleti de bunu böyle 
bilerek sinirlerini ona 
l'Öre ayar etmeli ve ufuk· 
taki her türlü hadiseyi 
ona göre gözetlemesini 
bilmelidir.. · 

~EM i ZZET BENiCE 

1939 • 1940 • 1911 he68plarıoı 
ino..ınJığın gırtlağından tırnalda.. 
rmı ayırmamı~ olarak kapadı. 
1942 nin ilk gününde insanlığın 
lılrtlağını ;ıkan pen(C daha azgın, 
daha kanlı daha gözii döniik bir 
llençedir. Jlarp bir Jut'anın, bir 
llıilletle bir milleti•ı değil, dünya. 
nın harbidi r ve beşer o;aadeü top. 
Yekfın kan içinde, ızıırap içinde, 
~•Yiiziinüıı hütii ıı tarih boyunca 
!".islin; görmediği bi.r mücadele 
'ÇltJdedi r, 

ICan seli yer y« uzanış kısalış 
dalgaları halinde biitün dünya. 
lUıı sathını kıoplanw; h aldeclir. 

1942 nin ilk giinünde ta.rafların 
d~nnu söylece kısaltıp anlata. 
bılirtt: A~ıpa tıt'asıoda Alman. 
~a "" miittefikleri henüz 194:! nin 
•lir.baharına kadar yeni bir istika. 
IQette taşkın bir hareket yapıp 
Y•Pnıaıuanın tasarı içindedir. Do. 
~da Alman ve Mihver çekili şi 
8~~ll>ektedir. Bu çcldli~in kı~Jık 
: •na ne dereceye kadar u ygun 
evaın edip etnu .. '"Cliği heniiz anla. 

tılaınamış tır. Rus orduları şi. 
llıa)de, merkezde, cenupta ilerle. 

dlnell'ıtine \'e kanlı taarrııdanna 
ev aın etmektedir ler. Kerç'e ve 
~ Yarınıadasımn cenup do. 
CUı.una dahi Rus ihrau yapılnnş 
"e hu · ı · · ıl b • 1 ıraç eski seney ı yem y a 
O:glıYaıı saatler içinde tam bir 
ııı:.Vaffakiyet göstermİ1tir. Kın.. 
ite . g~rp b;;Jgesin d<' ve Sivastopol 
?ii "~•ndc kanlı bir boğuşma sü. 
çe p gıder•,cn geriden inen bn han. 
nı r dar h"'<i n iıı Yanmadadaki Al. 
iç~n °•dusu w Alman durumu 
Ç>ka """ıl biır vaziyeti gözönüne 
içiıı;acağ-ıo ı önümiizdeki günler 
ğı,. e daha iyi görüp aııhya<:a.. 

Şi nıa1 · 
~ tın 1 Afrikada durum t.,gilte. 
Yeti ,ı>aratorluğunun mnvaffaki. 
gölü J>i 'l'rablns çölii içine doğru 
bekı~kt~ devam ediyor. Yeni, 
ver t "medı.k '..olağan üstü t. t Mih. 
nıez'<!"'ıebhıı su ke ndisini göster. 
ltalyllll 'l'rabtusgarb in Alınan ve 
sinill ~rdıısundan temizlenme. 
şılıyot' uzun sürm iy«eği anla. 
tla ve· .. ?. halde Avrupa kıt'asın. 
" """kada 1942 · "lk ·· ·· ın.u s.van JHtı ı gunu 
ııe bir 

1~ ve d .. nokrasile..in lehi. 
ıncktcd~s eri durum ifad~i ar:z<?t. 
ıeli~iın '~· Bıı dnnım .... nasıl bir 
tereceı.ti •Yded~etini -an cM.. 

p r. 
ıtsifiS.•detı 

laPonya t "-r- plince: 
de old ~uzunun ıtıı: giinfuı. 
.ı., de Uğu &'>bl 1942 nla ilk .. ·· 

v.aı · gunun. 
rat cephe ·~·ete hakimdir. Demok. 

rıın h• alanoleki he..-- <O.:vanu 3 üııc;ı Seirifedel 

Mevsinıin 
~n K u v ve t l i 1 

debi Eseri 

- YAKINDAI 

~on Telgraf'ta 

M.ç&rçilin 
Yeni 

Be ya natı l 
1943 yılında deniz
leri geçmek için 
daha kuvvetli ola-
cağız-. Singapur 

dayanacakhr 
!~~~- ~~~~· 

İngiliz Ba1Şveklll 
mi.af erit bir ıtaıyaa 
111lba ve Sovyet. 
Alman harbi için 

ne diyor? 

1 Japonlar 
Manillayı 
aldılar! 

Diğer Filipin ada
larında Amerikan 
kıt'alarının muka· 
ve m eti an uda n e 

devam ediyor 
·~~~- ~--~· 
Yaralı Amerikan 
Subay ve erleri Kı· 

ı zııhaç gemııe ·: ııe 
Avastralyaya na • 

ledallyorıar 
l..OJHira, ) (.1\.A.) -- ll. B. C.: va. 

Kış yurtta bütün şiddetile hüküm sürüyor! 

OsküdarveBakır
köyde 1 kadınla 2 
çocu_k donup Oldü 
Şehrimizde hararet derecesi gece 

sıfırın altında sekize düştü ! 
. f~le1<eti:nıi:ıin muhteıli y~r. 1 

leı~ll<kn abnan haberler ı;o'\;, ı;ıd. 
detli ıbir kı.~ın hükü.:n sürd'üğiini.i 
bildirmektedir, Haml'Ct dera:esi 
dün gece Ankatada snı.r:ırı alı.ıııı.. 
da otıJZ dıt>rece.vc kada~ di müş. 
tın. 

Soğıtk \t:zuı>den lT" ııc y.ıJ:. 
!arı rl<'nıdu~uudan Anik.u:ıda oto. 
biıs VC otomobil SN< r' .,..: .in!iza. 
mını kn,ybdıni~ti · Ka.;~ri, Er. 
zı.:;ruın, Sı\'as, Karo •e havali • 
SJ!"ck alduğu gibi F.g~ '· .:nkıka • 

(Devamı 3 ılncu Sahifede) Ottav.a, 1 (A.A.) - Dünkü ha.. 
sın t.oplantısında Başvektl Çörçil, 
sor. beş buçt•k ay zarfında mütlıe. 
fi.kleri., t.icaıret gcmi:;i bakımın.. 

şlngton<i" n rl'd~l\n re~mt biır teb- 1----------------------- -----

(Devamı 3 üncü ô&hifede) --o---

Kalininin 
MESAJI 

"Kaluga şehrini 
. geri aldık ! ,, 
Londra, 1 (A.A.) - B. B. C. Sov. 

yet .cm:n.ıııu·iyetlerl İttihadı Reisi B. 
K<ıhnı:n dün geceki nı..:-sajıınıda Kalu.. 
ga'nın geri aJınc.Iığını hususi tebliğden 
evvel R11ı; mllletiıı-0 haber venniış. 
tir. 

B. Kalını., demi~tir ki: 
- Biz şimdi Alm;,nlarla -vl 

ea~tlaı· aU.Jnda çaıp~ıyoı·uz. Düışınaru 
ger! \'d<lljyor, hatt;i bazı kesimlerde 
k~or. Dii$manııı eliınden. kurtanlan 
Rosto!, Tikvm, Kaıiniwı, Kaluga, Kerç 
.,. Feociooya f('lıirlerl, b•r dalla <ffi§. 
mana verilmemelidh'. 

Kuvvetıerim.k!:: aru:,.·ur, zaterden e... 
ınlnlz. Bu !!k muvaffaltiyetler, nibal 
ZGJ(erlmlızln kal'I !emlnalıdır. 

Filipinlerde: Japonların aoıker çıkardıkları ,,Unaldc Luzoıı 'e ce. 
nupta Mindanao adaları ile ihraç yapılon yerleri giMl'rir harita 

General Dögolün Bu Sabahki So v-

HIT ABES 1 : yet Harp Tebliği -
Hür Fransızlar Birçok kesim-
milli vahdeti /erde Alman -
koruyacaktır! /ar geri atıldı 

Londro, 1 ( A.A.) - Dün akşam 
radyoda yaptıaı bir hit.nbede ~ ... 
ral de Gaulle töyle demişür: 

-f:Fransaya laytk bühm. Frau.sız.la
rı.r: yalmrı bh temen ._ 1cti vartlır Bu 
da, diişmıw.ı, zultrli altında bul""6B / 

(D~vamı 3 ılncü Sahifede) 

Londra 1 (A.A.) - Dün geceki 
Sovyıet tebliği: 

31 İilklkanun kıt'alarıım&?. lıü • 
tün caphelel'C!e düşmanla. çarpıı;. 
ı1Daya dev-dlll et • • Birçok 

(Devamı 3 üı'rü SaJıifede) 

h~<' göre fo'i ıpi:ıı '1<iHhı:.·nl<.la .:\.llb'Jkan 
ve Filipinli !cıt'aL.ıı·, evvell!e ha;t,.u·la .. 
D.a.!1 pltı.n mucibince anudane nluka.
,.L'tuct?crine devrım ed~yorlar 

:\'l:ınilfı oeh.riı etrolt.nda.kl va1.lyet 
hakkuıcl::ı yeni t~f:-:ilAt v-erilmeın~ 

te<lir Bununla 1JerabPr Röyterjn blr 
rees..:J la göre .:\Janilô ;eh.rinJn suku
tu Birle;,ıf:k An1cr: katla bcklen~or A
merlko:> ku\"V<>llP.:rl, iı.t.fu1 düiman 
ktn\ etleri ürıtindc çek.iıbnclttedir. 

!.-\n1cr!.kalılar yarnlılannı Cenevre 
nı'U.kavelesi ı uci-biocc J.Ianihi ch.•a
rında Kı:t.ıllıaç işaretilıi ~1y:ın bir 
hastane gcn1..sine bindirın~ı...'t"diL'. Ya
ralılar, Avustrolyaya nakleclllecek 
]erdir 

NECATİ'NİN 
13 üncü 

ölüm yıldönümü 

Bugün, merhumun 
mezarı 

ziyaret edilecek 

HARP VAZİYETİ 

Bugün, meı h ın Maarif Vekili 
ye aziz· inkılap ~'QCuğu Mustafa 
Necatinin ölümü ı1ün on üçüneü 
yıldönürnüdür 

Her yıl olduııu gibi, bugün de, 
merhumun Ank:ıradaki kabri zi.. 
yaret edilec{"k vıt kıymetıı.i hatı
rası anılacaktır 

Sovyet orduların n cenupta ır •, 
mı kurtarmak ve Dinyeper nehri-'. 
ne varmak için yaptıkları taarruz

1 

Bu münasebetle, merrumnn 
d<>oUan ve arkadaşları mezarı ba. 
'ında t.onlanacaklar ve Necatini,n 
Turk inkıliıbın0a gördüğii büyük 
hizmetleri yiidedcceklerdir. __ _____,,_ 

İhtiyar bir 
kadın -Libgada İngiliz O rdusu, son kuşatma 

fırsatını da kaçıracak mı ? yanarak öldü 
Al<sarayda Sarımusa mJhalle. 

sinde 27 num.ıralı evde oturan 85 
yaşında N~ciye Güllü, evde man. 
galın başında. otururken, sıçrıyan 
kml.!!mlardan etekleri tutuşmuş 
YC oiraz sonra ale\·l~r vücudunu 
sJrını~tıı'. Etratfan yetişenler at.o. 
~i bastıJm:şlarsa da kad.ıl" a!l>r 
snrette yanmı~tır. ihlıy,ır kadın, 
kaldırıldığı Cerralıpa · . hastane. 
siPde ölmüştür. 

(..__Y_A_z_A_N_:_ı_. _s_. _E_s_K_t _B_t_ı K_R E ş_._A TA ş EM ı L ı T ER i ) 
mnn kuvvetleri Sivastopol cephe. 1) Dogu e<>pheı inde: 

Geçen hafta Sovyctlerin bu kış 
taarruzlarına bütiin cephe boyun.. 
ca bir ay daha devam edecekleri. 
ne ihtimal vermiştik. Bıı ihtimal 

' sinde Sovyet mukavemetini k:r. 
karakı~a rağrr.en gun geçtıkçe 

kuvvet buluyor. Kayda degt.· en 
miihiın hareket, S<>netlerin Kı. 
rım Yarimadasını k•· tarn~ak rnak.. 
sadile yapt.klnrı ı. rruzdur. Al. 

1 

Fırınlardaki ka -
lık neden ileri ge~iyor 

Vali Muavini ve Belediye Reis 
Muavininin bu sabahki izahati 

• ı 
60 kilo ekmek 
alıp saklıyan 
1 kadın tutuldu 
Ar~e günün<:lenber) .,ehriımıfıin ba

zı somıtlerindeki tn:ınJıa.rın önünde (Ö
rWeıı kalababk dltn ve bu sabah. ta 
dcvdın ~tın!ştir. Bilhassa Beyoğlu., .Be
ı?ktaş, Fııılih, AkS<Ir<>y, Eyüp, Sam.\tt. 
ya, Beyazıt, Eminönü, Fener ve Kü
ç()kı>azatl oemt eril,, K1>St11lPQJl8da farz
la kalab lık gbrillmekte<lir . ...,.,. . t 

Un ~ bol ve ekme ..1,;.ıiı'tı d.a 
faJ.l. Olduğ.ı l•ldC 1'ırınlr.r1':·itıirU:ı.<ldtı 
ba kalab;hğttı ~ebCpler: hakk.nıJr. bu 
«b>il alakadaria-rla gÖrıl;l!Ük. ııcled:- • 

• 

ye Re:s Muov"1. B. Lüı.fl Aksoy fırııı· ı 
!ara mebzul nıhctard•ı tın \·erildiğini 

{De\ .. n11 ~üncü. Sah;ll'de) • 

Adananın 
Kurtuluşu 

Pazartesi günü büyük 
merasim yapılacak 
Adana, 1 (Hususi) - 5 tkınci. 

kanun paza.rte:;i günü güzel Ada. 
n•mızın kurtuhı• yıldönünı ·ne ı ' . nııtisadiftir. O gü .1 bii.vük ,nj"r a. 

f • . ....... -"i,! 
snn yap·lım•k uze e bir proıı-ıaır. ... ' ha:; rlaııT. tır. · 
~ . . ' 

ıı'ııya çalışırken. Sov) çt d iz, ha. 
va ve kara kuvvetlel'i ~arktan ve 
cenuptan taarruz etmisler ve ka. 
ı·a) a çıkaıı:Jıkları kuvvetlerle ha. 

(Dt·vamı 3 Oncü S:ıhifC'de) 

Dokumacılar 
O f isten Un 

• 
istiyorlar ! 

Paınuklu ınetısucat iınalitımn 

korunması için Ticaret Vekil.. 
letine müracaa t edildi 

Pamu·klu n1en~LK.'at sana_;,"i: nin 
;ı:, maddelerinden olan ipliğin 
Ç(jz.gü hıahnc getiriiın·cs.1 için ku1l. 
]anılan unun Toora<k Mah>ulloeri 

_ _,,_ ... _._ 

Acı Bir Kayıp 

Başvekalet 
Müsteşarı 
vefat etti 

Cenazesi bugün şeh
rimizden Ankara ya 

götürülüyor 
Ofisi tarafından 5a. ay ~ıhabına Teessürle Ög!·<· .d>iı'nıııze göre 
ihtiyaçları ffısbet:ııdc W-'ilnıc • Ba~wkak. :II istc-:arı B. Vehbi 
mesi yüzünden (:<·'lıil tw-galh ve Demiı'el sah gceoı saat bir bu. 
f~br;;k,ı sahiplen ıllı,,· aka Ticaret ouıkta Perapalas otelinde \'efat 
Mü.dürlüğü vasıtasil<• Ticaı·<'t Ve. ~tıııişt'r. Cenazesi Cerrahpa~a 
kaletinıe müraraa~ etmişlerdir. lıa~tanesine kaldırılm"tır 

Bu vatanı:..iaşI<t!' . naltıtJarı i~'in Hu,ısL.n :--aat 15 fe m'('ra .:...,..le 
zaruri olan mlktnrcıa un veril • Ankara,YQ naklolunar3!ktır. Mu. 
ıııes:mi ist~" <-<:•w rler. Dolkuıma maıley.h bir a.yc:ır hasta bulıı • 
sanayı .. nin kvrt'll'1l3'1 iç>n Ofisin ntıy()rdu. Ço'k değ r'i bır ictr.reci 
kcmiılerine &ur· t.c ve .<afi m -.

1 

o'.an B. Vehbi m ö 'imü haki:ki 
ta ' 1a u.n Vt'r«c~. ıi ;t hlu1Hoı11ak. . zav;attan<ll'' A le ine taz>yetle • -- ··· - "' . ~ t..., . r. · . , .rtm.z:. sunarız. 

r ·.• 
il 1 

ı . 

1 

Ye n i Seneye Girerken : 

Politikamız daima aynı kalacak 
Ankar.t Radyo ı;azei.cos> dwı 

gece yenı Y•·la giruş mlinaoobeti!oe 
~unları söylemio;lir: 

Bu gece 1941 yıılını bit!rip 1942 
yılına giriyoruz. Gc\"Cfl bir yııl 
ı<;inde Türklyc barJŞ3evcrliğin. 
muhafaza Pd<'rck düuii~-f. syascti. 
ne devam etti -ve büt''n diirı.ya 
tarafından takxlıT gön:tii 

Daima olduğu gib yw; Yll 
içinde de ingilizlerle miitt.efiık, 
Almanlarla dosl ve Rı, a haıfuı 
karş11Sınd1 c a tarafsısı:z. Bfrtün 
gayemiz yurdumuzda ha(-<lm voe 
Jl'iistakil kalım.aktır. Bu dürüe't 
s•yasetim: ~ karşısında ·bi:dın .ete. 
riistlüğümüztlt>n k•'l"J9e ';Ölfte ·• 
demez. 

Türk milleti Bily:Jlı: Şefinin et. 
xaf'mda ve Büyük ,Şci!ıı:lıı ve M~ 
lisin ht.>r kararın<~a biı-liık olımıı.ğa 
and \ıniş ve yii)ı>;«k ·bir nılı be. 
oab<'rl·/Tini asarak 1941 yılmı bi • 
~i_.:) ı942 y .. lırı.:ı giri)~QflIZ. 

~-- ...... 

Vali Yalotrat'a aeldl 
n::..vran t;ıt:li!J~ Gc ı:ck Jıer6 

Yo 'ov:ıyc g;!m!ıı ol:t. V r •e Bdf'd!ye 
RE>: :o' Doktor Lüt i I{ırd:ır dün a.lrşan~ 
Yalo\ad3n şehrlmt:c dörunüşitır. 

f l 
Yeni yılınız 
kutlu olsun ! 

• 
Bayram ve Yılbaşı . 

gece s ı 

neş'e il e g eçti 
Bugün 1942 y lmcn lk günü • 

dür. Yeni yılın .~u11ban bayra • 

mı~a nıst aması ..ımllılllİ neş'eyi 

bı.!shütün arlt..rın •Iün g<'Ce \ek.. 
mil eğlence y~rıeri sab<Jla ka • 

dar cğlmıen halkla dolup 1a.'1ııış.. 
t~. Evlerde dle sarrnıni aile k>p -

l&ntıları tertip edilımiş, eğlıenl! • 
miştir. Havamıı Jr.arh olması ikü. 
~ii!k1erin bayram<la n.cş'esini k a.. 
çırıruı;sa da yavmiar shıEllllalarr 
giıtm~lcrdir. 

•Son Tulgraf• okı.zyucularımn 
yeni yıllarını iı;utlar w onlar• 
sulh içinde saadet, neş'e taşıyan 
ıınm yıllar teın<>ııni t'dcr. 

·i l li Piyangonun 
ı başı Talilileri 

GÜNÜN 

iÇİN DEN 

YILBAŞI 
Nizamettin Nazif 

Ruzvelt'in, No~ı'i umum! bh dua 
günü olarak il~1n ettiğini b.Lıiyoruıı. 
Protestan ve Çt.>k Hiristiyıın Ş~n'IA1t 
.. \m~rik:ı Birleşik Dev lCtleri Rl: si
nin bu kararına ÇörçU de tştirııic 

etti. Yani, bi r rivayete güre 90, bir 
rivayete göre 120 ıiıilyon Şi.ınall A
rn<>rikalı ile birl ıkte İni.iliz ....,. .... 
gmrn dalgalandığı engin denizler. 
de ve UCbuı bucak..:uz topraklarda 
yaşıyanlar da dua. et1iler, Ayni du--. 
aya Cenubi Amerika" ıl evletleıinin 
val'-l;da.;ları ile Sovyet.ıer Blrli
gindc yaşıyan yüz nıilyon!aı·ca ı... 

sanııı da saınirniyet!e lı§tirak et.n:.-e
mı~ oldukları' JdcUa edilemez. Yi~ 
ayni zaınıan<la ve mu'ilwka. ıu dak.i.. 
-tada da, bütün.Garbi Avrupa mi'
letlC\·i.nin ve Balkanların r.:uarıl: 
tır Jnn.i.on1 duyduklaormı ke.;tirmek 
~<·in ke!'.ln~el ahibl olmıyc:ı. lüzwn 
VOA.\lir. • . ' 

Tıpkı bunun gibi, 1&39 daıu:ıeri 
bıc ÇOk ev Ô\laTlnl bJr çok harp 

hııc c,.i:n.dc kaybetn•ış oian VC' • ir 
çok fcdıık rlL1<1a -ı göze alıı: kta 
d<.'van\ eden cerm pı1lletin .n ·c 
ı;eflerinin de dini ve ıos.llnl te-h. • 
sls~r l ·inde bµgUn ve yarL'"'ı di.i
J,n.-:ıeır. oldu.ii.ları iddia edile-
.et. 
Bı>na 4U •ı!l:!:P ı tlalyoy, \O • 

--

CY87ıc;ı 3 üncü Sah !ede) --
bahtsız Fran.;,.;.ıyı katmn:ımı.k clogru 
olmaz. Uzax Şarkın 400 .Jyo~ 
Çirıl' · .(' 45 mı:y n l\.taaçuswıu. 
100 rnliyt:ın japonunu ve P .f..k A .. 
dalıları He füru! Okyan sc.cıun 
ŞarkındaKı ackılarda Y"il.Y1111 m;J. 
yon..-ı. "<'<t. in:t;.ı ı da rıntı ıaır.alıyıı. 
Onlar d.a utlu.k:J, .3 n ı tacı~ 
a}ar!a dolu bı yı dyrı!·p bLı 
yen yıla g7 <lig gL l .dt!- k~nh bir 
n•.ıhasebeıı!nı Korkunç uırar ra.. 
kamları üzer1 .nde, uzun uzun t.iu.r

makt:ın, acı acı düşünınekten .ıt~ 
dilerini &Janıamışl.ardll'". 

C' ~k. c1 ı"r li;::ı,np ... nyailf 
bombard.:tturuı elnllek ttiyadı.aı d ün
yan1t1 kaybettiği bu yılbaşı n<la, ga. 
J:h:ı yalnız bi?Jm İ:ıot.:ınbuld'2, ve b1' 
i~tanbuhın b ir . kaç züppe yurdun
• , eonr..ıon 6örmlifler l<arargA· 
h ... 11.J .... ı.:.Jz ve ş •. l µ m·a eski salta. 
natr.": dt>\"o.hn edebildi. 

DWıyanı:n, insan OOh nınhhik !(in 
bw salhane ve bir: c-eheınnem msn
zornSl gösterdiği günlerde cazla 
"""1p<ınyanm bu afiedilmeı. kilıı
tahlığı, ditı\ geceyi uykuıru7. gc,.:l.r. 
m iş olanlara asla bir ref ball98-
d<>mez. Bunlar, bi1" çok ntllletlerin 
umurni dua. bir çokhırırun dt umu
mi tey.:.ık~uz ve umuml ma~ 
\çinde get;ir..1 ,dert d~kikalnrı. de
vaın ed-cn bir enniyet ~inde olıne
ll.Jl uk. anlnı eda ed\!rt'k \IC insan
ca ?ü.;iinerck ge .. ; li killer. 

Bcnl C1 ln ı{CCC. hiç b!r eğlence 
ye.,. nde gfi1·ıuemJ$ ol!ın eski ~l ... 
ce ~adaşlarım haıyrct!-erinl bana 
t 1 r --ır. ~\.er 

Fer. rr y:ırl.."lr 

nl s 
<anm iwğu.ş· 
ıva.ıda 

ni dun a.-
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BaJram cünltrinin an'ane:vt 
lıir terbiye \a~ıt:l'!tl olduğunu, 

bugünlerde da.ha iyi anlıy11-
ruz. Kiıçiiklcr. bu~ ilklere say. 
~t l:'Ö~tc-rm<-"lidtt, büyiikler de 
kiiçiıklerl hatırlamalıdır. 
Kapı kapı dola,n bayram 

ıiynrct\·isi, cL-ılka\'uk dc~il, ler4 
biyeli ad:mıilır. Eski insani.,. 
terbiye ile tabasbusun hududa. 
ıııı iyi ayın! cdcnıenUslrrdi. 

Bm:ün, ayni .ckildo bir a~·ıt'(! 
t."'1.cllı<-") is ,.ar. 

Sc) gı gö,termek. 
bıs cloıak değildir. 
borçhır. Tabubus. 
lıktır. 

=-

nıüteha~ 

Saygı bir 
ahlaksız· 

REŞ.4.T FEYZi 

Alılaksızlı(ıa dü~menıc.k iÇiıi., 
nc:.ıaket~zliğe dü~en gençlet 
'ar. SaJgıy, esirgeyesıltt. bil
meden terbi) t>5İ7.lij;e ka~ı) ur. 
ı~. . 
Dayraıo, bin. terbi,-cnin bu. 

dnılunu hıttnlatıyor. Bizden 
bü)·ük Jıcı· iıı~a hürnıet vn-:ıi .. 
feınizi yapmıyıı ın.8<'.buruz. Ye
ııi .tı le~ saygının ne olduğunu 
tekrar tekmr anlatalım. Bay. 
ra1nlar,. bu nıc\•zu da nıühim 

rol oynar. · 
Baynımı kutlanıo•nıı bilen 

insan kendisini biliyor, deııiek. 
tir. K""1clislni bilen insan ııe 
kH·metli ada.nıdır. , 

1 T ezgahbaşı içki 

Kurban bayra ınm 
dlrt glalade •• 

1-il(" k.:ş görmiyen İ~...anbul, Bayra
mı da, Yılbaşını da beyaz: karlar 
.. tJ:M1e :drak etti. Curnarteıst &:ünil sa~ 
b3hL ld;, t.ı r.amana k:o.dar kurbanla,.. 
rını alınamış olartlar, karlı hav&yl gö
ıiitı~ şa~trdı.laı· ve tcla~a dü..}t.ij.ler. 

Kurban alıp kesın?ye n:yet Cden 
b:rro\.!acnıı t.anıyot·un-ı. k'. kaT yü.ziln. 
den. paur yerine ctd p koyun ıeçe
nıcd.Per. Xoyun sr-çır.Pk mctelcdi.r. 
Yaelı.o;:ı: olacak, kı1:lrc1ı:• ole.çak, genci 
o!atıık .• 

Zaman -10.aı .. ıı.ıc !~in kurban, 
ev iç~ etlik sö~ün Un bugün daha 
çok .k.ı.yınetı \·e n1fuıası -vard:.r. }lava .. 
lar bôylc oluncn, t.ıir<,-o~c. cvl.erdc kur .. 
ban keiimek de bir mC$ele oldu. ~h. 
çc!er kar ~"::ntle.. l.nç:ığı tutarı eller 
hem-en donuyor. Çuk:tor açmak istiyen 
kaııu.aların sapı, ete yapış1yor. 

Huli.sa, Bayramı, hayU telis ile 
karııı&d·!t. Ya Bayr , .da Il('!er old:ı?. 
Bayramda b:rçoktarmın yaptı.ğı, C\~ .. 
de, 1ı1ıeak odada otıırurJ pe1l<'ereden 
dIŞ&.r1yi. .scyretırıek, dınlen.mck ..• 

Baktı k i sağırın biriyim .• Şahit 
yazdırmaktan vazgeçti 

Ş~hıtli. 

Top atli>a tiuymıyacak ki.dar .a. 
iıröı. 
Bazı •~r.ıır ı:....nın ağzaıa baka· 

rıılt dudakur:ı:.""n hareketinden leb 
derken ı,b!eb! <.!.;.yccctınJ ı.nbrlaT. Bu, 
o t.edlplen de dCiiildi U•tell<, ke.odlııi 
[şl\med.lği !çın, kaqliındaklnl de mi 
;,ıtnı.!yor so~rycrdu, n.,-d\ batıra 
bOifiıra, ava~ !i""'rde ile de ~
,.ordu. 

H4klrn. 
- i.mlcJz nodir? dedl. 
- Anlamadım efendim ..• Ben. pek 

!iilmem .. b!"'" bızl.ıea oö7!eylııl 
H6kim bağn-ar.ır, 
- i sm.ir.Jz? <iedl. 
- HaY1r iltis.'.ni dr tınmı&m .•• 
- Onu e<>rt:?.ıı:yoru.m .• ismJıtlz? .• 
- Evet.. ı:ördüm. dövl!ıltl*lerinJ, 

- Bu Hacı efendi, ile: kere hacce 
gJlmlşfu. d<!di. Eoklden de alır ~ 
t.ird! &mma, ş;mdl artık. top atsan 
du7rnuyor. 

Yanındaki, 

- S•!ırldı: da iyidir, dedi. Baıaıı 
4le yarar. 

- Hıı.ydi canmı.. sa#ırblı: da iy1 
olur mu? 

Teşkilat kadrosu gel
di, bugünlerde 

tayinler yapılacaktır 
İst.anbulda iihdas ohırı.Cıı.<t :m-. 

taıka ;...,e MüdürJ~ ılı:a!dmnı 
taıxıf.m ~ V'C WU.yete gel. 
mişt>r. Kadrodaki müdür ve ımew 
muriuklıır.ıı bugünlerde tıı'.)'!ltılls 
,-apllıaıca 1tlır. 

.Miıntakıa İaşe Müdüırlllğüne Al. 
maıva<I. 'bı.ıluıını.ıııta olan Tlca. 
ret Of:l!~ Umum Mooürü Alhmet 
C..miıl Conk ve tetkrJı;a t şubesine 
meke-zdıen Hıwyıret bin GIDeryü • 
ziin taytn edi'leoelkletll rMııyet • 
!eri doğru değikhr. 

EKMEK KARNE İLE NE VAKİT 
VERİLECEKTİIR? 

Uzalı Dota BarekAtl 
Y ·~~ Ali Kemal SUNMA}4 

Ur.ak Doğuda bu kadar çok ma.. 
le bu Ud~T az bekci bıraktıkları 
içiın İngill:ı:leriıı:ı ve' Amerilm!tla.. 
rm ~y i daha biclaı,vett.en J apmı. 
la1"a peşkeş çekmı~ l>ulım-dugu 
tabil aklı:nıza gelmer. 

Bilikis Japonl&nn i>ltralar<U 
gözü oldıığımu Lıgibz '"" Ameri.. 
kalıleruı da ~nbert bik!ikleri.. 

ne ve burıılar:ırı ruudafaaşı ıeın 
uzun seue!<>rderııben hcsar yapıl. 
<bğuıa, teC.birler alft!dıgma şüphe 
edilem.,z. Şu wır kt: bl. hesaplar 
ya.nllf çıkmıışt ır. 
'Eslıii.1ıAap şöylıe tdı: Japoı.~ ı. 

nm ~ gi;ooydek.i a<l;;,ın olan Fı>r. 
ımuiaftı.n c$ıbundan itibaren 'ıa..'l
lıy&on bi:r ·Güney Çin denizi, var. 
dır. 1 içilen 

~~~~~!J~. · yer le r artıyor ! 
Zaten, birçok.tarı, bayramları, din· 

lenrue imkkılnmı \•erd!ği için .eı·er· 
ter. 
Çoduk.arın ~al:nc14ı;1 yoktu. O u... 
U:la;ı: n nfiŞ'e.>!zfi<c( · sormayın. 
S!nercdarıı. ııtmeıt de bir uıHelc 

&ördüm. Evı-eliı bu oba vurdu .. sonra 
dn o buna ,-ı.:rd~. Blribirlerine bir 
~yler de &tiyll'.)'orlardı amcnıa. ne de. 
diklerinl ı;;ı:om~dim. Pek ya\-af •ÖT· 
lüyorla.rdL •• 

ırakim, lıi.:. adama meram anlatma .. 
nın kolay c:.!1:11!'"'-e&tmı anlamııeh. MO.· 
ba~lre, 

- Olur1 7ar Bat ben bir- kere, sa. 
t..-Wt J'\lzüoden maatl 7ak:ırn1 lctU"• 
tardı.ın: Brr ıı-. scın vapurla Kmh· 
köyüne ıececeJjm, KOprüde \"lPUl' 
bckll70rtmL Esti Köprü k;Jte!e>ini bl.. 
liroln ... Orada, içeriye gJ.rtnca sol ta. 
raftaki aıra ka.napelerden blrlıı.e otur. 
duın .. bel<J.t:yorum. Bir laıdıırla bir er
ltek gelip kartım• oturdu:&r. B!rQ 
sarını. da, dört btıt tane kopuk kıya· 
tot!i adam geldi. Ellerinde lk.itıer (içer 
portakal var. Bir tanesi, portakallar. 
dan birini di.lııUrdil. Portakal :ruvar. 
la.ıup kadının oturduğu kanopen1n 
oltuıa gitti. Portalı:olı ~tiren, etilip, 
k~napenln altından portakalı aldı. 
Kadının 1an:M&lti adam buna kızdı. 

- Utanmıyor mU6un? dcdL İıısan, 
hlç ol'tlaısa blr müoaade lııter. 

Diğer tar an Sk:mrgin .karne 
usul ıı.e ne vakit '""·ril!eceoğc hak. 
l<1nda heniiz hi.r ta.rilh teıılbit cdil
miıı değilct:r. :stanıbul v'c"!Jyctıi 
da'hiliııde kam-enin tatb'.l'.tl 'b:T 
z~man meselesidir. Çünkü 7 • 8 
yfu: b"·n .k:ll'neriiıı ·bastırıt:ır..ası ve 
-bunların dağııtrlma•n ltİ:z:ıı!".<?dvr. Bu 
da 15 • 20 günden ıe'""~ı yapola • 
ıınıy aıoalı. tır. 

Doğ
0

ıısıi F'rlipin adaları ve Bor. 
neo ile, günıeyi yine Borneo adası. 
'"' Mal•y>s Yarımadası, Çin Hm. 
distani ve ·bi:r kısım Çin sahiiıle 
çevrilen bu denizin ceı•uba ve ha. 
tıya doğr.u 1 biricik kanısı Sin~a. 

YU.BA.')I 

ıu:nlyı: .ı • 
Yılba~ı hcdiy.,.,I oıara.k. genç 

ni~ıınhsına ne alacağını dü~iinen 
!ıir ~rkada•a. O'man Cemal şu ce. 
lahı yc-rdi: 

- Yarını kilo pastırma, yarım 

kilo bhan hehru ı .. 

O<lıt<la bıılunaıtlar gülü~tüler. 
O•nıan Cemal ilave ~ti: 

- D~ha liiks ıc p'halı ha::ka 
bir iı<'diyo bulahili"en, almam.ıız
hk yaıınıa .• 

Dİ.:'<.'A ---
F.FKA«l 

Çok otunan, az ukunan ınuhar ... 
rir lrrdcn lınh,,.,.ıiliyordu. _'na· 
nırttin '.'101if: 

- 5u günleTd~ Jıepiıniz 87 okıt~ 

nu~ oruz, dedi, bunu ~öJlC'lnck ta... 
2ım. Fakat. haıı rüfeka ,.;"ki, 
yr.zıları ile düıı~·a cfkirı umu. 
nıiyesini ir'j"l ettiği vehminde

dir. lblhuki. bö) le bir bıidise 
yı>klur. çiiııkü, düu~·a efkarında 

rfı,t isbalıııa :ıiı en kiiriik bir ifa. 
dC' \·ar ınıdtr"?. 

B LO l(IN 

IIAZIRLIKLAR 

Basın Birliği balosu için l•aıı.ı". 
lıklar ur. Ayni ıamıında, birim 
balonun lıi r husu_.iyrti olan Balo 

Gazel.esi d~ lıa'lrlan.ıy<>r. Kendi.. 
•iııdtu Dalo Gawtesi i~in y&zt is

ku<'tı bir arkadıış, şö~ le anlalı
yorıi u: 

- IIorp, laarruz. bibi~·e, ~Irat~ 
ji lıiiciım kl'linıel<>rindcu nıürek.. 1 

kep diınlell'"rle ya.n yazııuya olış.. 
tık, Bakı Gazetesi için rntsıl ciiın .. ~ 
l<"ler kıılion...,ai:ınıı bilm.!._~orunı. ı 

rin S-E 

'iı\SITASIOIR .. 

ı ~İıaıııettiıı _ 'ar~.i .ltdÇCn gun 
,·oıdı~ı hir iıkra~a ~iyle lıir <er

le' lıa ko~·ın~~tu: •Trb 11tdcce bir 
~·t~Iir, gC!inl \'a ·ıtası tlcgi1dir.• 

Jıbbııı bıt)ka na.ıl bir ı a-ıta ol- 1 
dugunu cidtlen ı.!'erak erli~ oruz. l 
Ilolhu.ki, tıblıı httkes. ·iıamıa dü. ı 
~Undüğünün ~i nıi.nHa alntıyOI' 
mu? 

AHMET RAUF 

YeDl lisük tevziatı 
aaıd eıacak ? 

O!:omobJ lasL z; d.a8•l.a:.a •şin. 
ôe yerıi btr usıı1Wı ta<\ ı , l,i • 
\""e"t~ t!J!ı' ıt. c:d!ıtır..lş ·r. L:.Stık.. 
!er nı ··rıı~ o1dı<ğu lQaı her tıev
..iiôe bı> nun,..r ar ı.c.:;'>ı <ı<\Uc • 
ttlc \"C tast; -· . ·-ııı.i 6';y'ıyc. 

·""' )C'W9 nı ısrya!""' c-Gk.l 

1 
Beyazıt Parti idare heyeti 
reisliği bunların tahd idi 

için teaebbüalere geçtH 
id:. S:Uema, lstanbulun tek eğlence 

Derken. lı büyüdü. O dört be, Jdtl 

1 1 
t yeri ve \"a.SJtası oldı..;:. Fa.kat. e"ırden 

çıkrp sinemaya g:tme!t, sonra dönüp 
gelmek .•. Yolda. üşümek .. biltı:io bun
lar ıne.tele .. 

- Şunun ;r:mı.'la git de, benim söy
led'klerimi kı.:faima bağır .• anlw!; 
deul. 

Mill>a§lr tö.lıidln yanına gitti. Hillci. 
mlo söyledl;;.ler'.nl kulağının dlbın.. 
de bağırarrk tckr:ı.rlamıya ba:ıladı. 
&ylclikle, gU:; halle edayı şahadet 
edebildi. Sade- ikisinin döviifltaı;lertı> 
görmU~tU . .Z:..~ dava da mUhim bir 
dM•a deği:Ji .• dövme Ye ildi haka...,t 
davn:ııydı . 

birden, btma, \ 
- VflJ zllppeml diye bllflayıp epe, 

hakaret eltiler. Adam, etraıtma ba. 
kındı. Benden ~ita, ı&hlt ol&calt 
ltlmse bulamadı 1..Uba .. ı Un::ian ı>.:ı.sta 'l'(: ~at ı: nilltı .. 

• ı.n. 'nE.:ı nde sonra bu -.!~ meş.. 
gul olan D r çok ~.-snaf <iı:C.l::r{.11\ ., 
far .ıı d: !!hal tezgah '..';'i ~-;.,: y~ ; 
;r'.,,c çc,·~ · 0 <"rdil". IJ!lha;a kü'. 

j r \•c h.•l'l lll.. rrn..h ti olan Şeiı -
;.ıcckb1<ı n B<>ı-azı!ta bet yerler 
~! ~ğ'nnan B~~t -r:0ıhlyr.s: 
Par<l ici,,ı·n heyd bu gtb1 tliit • 
ah ;~· :çl:l içile.c ycrl.cr~c ta!lı • 

~ t ol ... ıı. •a<k ye oen .aı;I masır-a 
tr.ıis ı'.lde o:ur.ıJTI ~ ... ycllı.;r ·a dilek.. 
1tr il r sü.rLd--r..i..s \-C "' .. .k~:ar' 
ııı::tknm.lara b'1d!rL~-;t:r. '· 
~ 1 

t Bir beyaz zehir 
satıcısı tutuldu . 

Küçükp~zarda ot:ıraıı Ab<lü:~ 
liır. lsrrinde bir r;abıkalımn eroi.! 
sa'.tığt haber alınarak bir ~ürm 
::""Ş" utla yakalanmıştır. Üzerhıd~ 
uç pak<'.'+ ~oin bul:umtusfur. : 1 

~~~~~~~~~~: 
Çıkmadıpmız uın.i 
lerde dahilde olapl 
biten bAdııeıer\ 

Fena hava:arda, tabi şoiörlerinin 
burnu daha çok bi!y(qor. Znt.eo. !(it. 
fen yolcu alıp ta,ıya.n so:förler, karı 
görfu>ce, bQtün bütlın nazla.ndılar. 
Bir g :ın, döıi •~a.d~ •.mi lııks'ye 
ayrı a,yn iki.ter buçuk lira vermek 
D•rlil<> bineblldlk. Saat işledijl ze.· 
man, ayni n.t'Safe için t:ılcsi 160 k:ı
ru~ ynz7ord.ı. 160 kuruşluk yolu, hu
!Aaa, .·n Jlraya alablldJl<. Evvelce on 
liraya Büy~d.ereye gidip aelıne pa .. 
2arlık. l'dlle:b~lirdi. 

Il;.ıyranı gi.inlerini, akşama kadar 
pokt:!r oynamak. surcttle g"!:Iren kim. 
ııeı.,,. de gördüm. Dört gUn, dört gece 
ateM;: odada po.lter.. beş on liralık 

kayıp ,·eya !c.a.zanç .. ba, fena bir eğ
l~nce değ'ildir. Kazan~nlar, bayram. 
barı;htını çıkann.11 oluyorlar, kaybc .. 
den!e:~- de, lıayr~mda p<..ır& yemiş, ho.. 
vardg,l k yapn: .; oluyor!ar. 

Bazı arı çio de bayram günleri 
bLSli.5 çalışma fırsat: teşkil ediyor. 
Ba;ka zaman birtakını hususi ;~ıerin.L 
göın~~ fır&aıt bulaı :y.uılar, bay· 
ran'd", bütün blr'kmiş !;lelim yapı. 
yorla'" . .Bu da ~ÜZ.t'l b:ı· ıncşgale olu-

Şahit malıkemeden çıkınca birisi 
yanma :ra!Jaııtı. · ' 

- Hacı cleı:dl, d"'1i. Sağırjğı i!er. 
letml.,;sin ar!1l. .•• 

- Teşek!tilr ederim .. !yiyim.. sen 
naısıliın btkıılıın, A·."11.i e!eııd.i? 

- Onu sornıuyorum .. sağırlık gün
den güne Uerliyor diyorum. 

- ÇocuL: el.> Stva.ta ille .. orada b!r 
!obrika mı ı·ormış, nedir .. orada ça
ı,,.,,.or. Haydc Allabııısmıorladı:ı: Av. 
ni ofendl.. blıc de buyUT !c.,,allalı •• 
evi billyott;ı.1'\. 

Şalı!t, 7(1..-f"°uı> uzak~lı ... 
Avni, yaıu:.:.::lnk! d!"kada~ma. 

- Beyim, ~ ~tılnlz ya! .. 
- E!endlm? dedin\. Bir şey mi söy-

lüyorsunuz? Söz!l tekrarladı. Ellml 
kulaiıma ko-yup, 

- Anlama dun etendl.ın .. dedim. 
Ağırca !ıilir!m. Kula~•mın dibtnd&, 
baiır&rrtk sllılleyinlzl 

Herif baldı lı:I sajiırın blrioiyim. 
Ben! ı•hit ytl2ldı.nnaktan \•azııeO;tl. 
Yoksa, ıeee yanlan, va.pımı kaçırıp 
&Okıı!darda ka.lacaktım phltlJC: tçin ... 
İşte. sağırlığın. da böyle faydal;,n 
vardır. 

- Ha7 Allah müstahak.mı ı•ersin •. 
bu, 3cyta.nın bile aklına gelmez... 

1 
- Şeytan kim oluyor? Öyle adam. 

tar vardır ki, şeytana külihı tenı 
giydirir .. kimin ovlnl soruyorsun oen? 
Sa~r pbldln pqisını. yürüyüp on.. 

!ar da gittiler. 

Bahas oğlunu silahla vurmak 
istedi fakat birdenbire •• ~ 

yor. İzm1rdc. ı:.--..w.1alpaşa kazasında çJftıeıyi alaralk kırmıştır. Fakaıt 
Sonrıı., kitap okuy;::.ra.K bayrarc.ı ge-

çiren;er de ,·ar. Ne zomandlr, elaj~r. ıbir had;ı,e olmuştur. Ka • çift-e kır?lıd:lğı Sll'ada, tazyJk r.ıetiı. 
de hek\c<en ve okurur...,ı korarlıı.ştı. za.run yukarı mahall.esiınıde otu. cesi ateş almış, çıkan .kUQun A.' 
Tumı. bu;c•ç •,!ı,,p ki. ele abp bak. :ran A'hmct Cambaz admda 60 ya. :J.~yi ağır yaralam~tır . .Ba:basımn 
m.va dnhi ''akit bulun:ı.mamış.. bu şmda ·bir adam, oğlu A1i .ile 'b!r ~unmnundan ·kurtulan genç, ika. 
k't-•nlar. ""Y -aır.da ele alınıy0t·, oku· ~kmak rrar.'.:. inden lkav.ga yap. za kur.>wıunu aldıktan oonıra İz. 

"V/LA.YET V • _BELEDiYE: n~o:;n·ıtcrdc-n de b iıAetrııelt !ııter· m::ştır. Af,m<'t Cam'bı;z, k!il<lrak ımU: M~lelret hastaıı:es1ne ıkal • * D; 'ı"l'yc Yek/ı<.,tU-.ce , ızırı..ıal, dinı. F•lt&t, havaların soğuk ve karlı diıı.Cfo!ki ç:ft<!Sl.le oğlumı vuırmek dırıl:rmşlır. 

---<>---
Susam ve keres .. 
te yüklü büyük 
bir motör battı ! 

Kaptan R~ Çetir.:'.ın idare • 
si:nıdıdkii İzııi:ı: limıınııma hağh 4-0 
wnln1k: Zeyncl ınd!iiı:ü 162 met.re 
mtibv ik€lmtıe ve 5 tm su~aıın 

yü'kliycrc<k üç gün €'V\"cl ~ 
llmanıor..ılan .haıı'e'ket etllliş, Foça 
cc;•\claırm~ ·ga1di.ğl 6!l!ada "g<ce 
,.,.~ lb:rdetfuire ç:ıkan fırlı.nava 
ıuttılmu.ş, y.e.lkenll jm tarafından 
stıkatlanarak su elııne,ğ.ıı. ve bat • 
ınağa bıışlamıştır. 

Kaptan Receple ta_v!naGı Ebra _ 
~tın Güner, Sinan Geııgiıı, Em. 
ırıillaıh. ve Hasaın GUır ırD!örü l-.'UT· 

otarnıılk için sarfatliıkıXlli gayn! • 
1in ~a gittiğmi gördük!eri: için 
6on d.akiikad.a yf'tlooııl'ı:.nıln ufak 
ikayı.ğn'a ıb'>ı>eOOk Moroogan scı • 
~d'krfoe çukımışlardı:r. 

Mobör batnı~~. hamıJleı.9ô~ 
!moostıel-sr da.lga.!arı·n sC'\1d1c Ka. 
~abı,~un gı.>Jıi1ine çikmı.ştır. 

--~>---Vll"yclk!r ma'J'ct ,,,emurlan >lim:ıtl geçme- 1 dot.yu;lle, b11 bayram. z~ ;.,,ıcnr'Ş. Al'.;, ib:ı.basmın elirxten BiR ÇOCUK, KAYNAR 
namesi t.ııtbli<.rr.e·ıkilne koot>lrtl~u!. ! rıederln:, •ncak pel< z;,c-uri ba.zı ziya.. ı------~------ SUDA HAŞLANDI Ankara Hukuk Fakültesi ıçın 
Maiyet rr.:e-mur1an m:;htelif dai~lerc!~ I rcUeriı: yapılmasile 1kt.:fa. edtldi.-, al" ılJ 
ile •eııe •taJ cörecek.lerdtr. B1.1 ay ;ç, .. R. S A.BiT s ·ayram ınünasebetile İldıekte İ~ııh ookağıııııd;a 16 ,_ai bir t ımatname yap t 

de Ar>k••a<ıa b;r ~:ura açıfara!o sta}- ,=============== A k •ıA 1 numam.lı. Evde otı.ııran ık.ahvrei AMara H'Uı!·ık Fak:ültesıi iı;in 
;-;.r~:;.~~~,:·:v>: zr_eznurl~" ~- ı n a raya 1 ave tren er Osmamn kiiçiJk oğlu Yılmaz. ı.ıy. Maarif Vekfrlcti Talim TC'rbiye 

t Zeytı•nyag"' 1 1 anb la •kuda ımdtınduğu sırada ayağını Heyeti tar.a!ındaı: haızıri.;ıruın di-
-ir BJyro:n ,.c Yılbaş, moo·. .,_ Bayram n':.iaaseb<:tile st ır ''""le d <t U,,<lenlx • · 1 • ''-·- d ıer· · '·- ·yarundaıkl mangala çarpmış, ıııır. &lplin talimatnames; Ve"ki-!ilik ta. 

_, u ıı . ..-ı tatil oluı dalııJ- ı·sıı·hsala"'" tı git.mış o an ' ~il\.U.l av et mı ...... :~r y•nn "çılaca><tır . 1 layl~tını.:ak ve yolcu zamanları. smtrda.n mangaldaki bior ter~ rafından da tasvip olunmll>itur. 
-ir Pa:-t! Kaza K~rclerl b.itrruı;ı::r ikaynar 6U !ietiine dökülmüştür. Talebelerin ıruç ~ayılıııbib:dk ha. * .Mal ,-e Vcid~ B. Fuat Ağr.ılı,bu ııın izd.ilıa'U ıı. kı.;men hafiflet. :Mıilı1ıelif yerleri.odeD ağır ı9Ul"et. ı-eke!'leri ve talıcbelerde aranıla. 

o.kşam ~<hrln•l.?.dec. Ankaraya döne~ Yeni mahsul çok bol, mek mab:aJJe ·bugünkü perşeın. te ha~lııman çocuk Bey<ığlu Be • cak ~aflar tafon<ıtııan:oecre ay;rı 
e<:k:ır. be ve 4/1/942 pazar günl" eri Hay. ,_.,._"', 1.--ta"~ı··-. fka'"·rı·....,_...r. ,...,_ • •• ınso·.1~ ... ,., ·~ ·- ıuı .,._..w <1yrı gösteri~...,.ıt.r. 

TiCARET ve SANA Yi: • fabrikalar, gecelı gun· darpaşadaıı. h.karaya saat 10,25 !====:::;:=================! 
* iımit Kağıt Fabrlk""ı "'"' k;. düzlü çalışıyor de Toros Latin tw:ifesilc munzam E DE B i R OMAN No. 33 

fıt !n1'll~tın..: kduıır::.ı, , .• Roman~ bir yolcu katarı hareket ettirile. 
ya, Rus;-oy" :smar!aoon köknar odu. Şeh.r miz<lt..k~ ahikadaıılaıra ge. celtt.i:r. 
nl! bar9 dolayı ·y;,, gelemom!ş!lr. Bu len m;lümata göre Ege ırur,ta'l®. Ç l d K d 
iL'bao·' ;ı yer: i c.du::lardon lecriibeleı- srmn .ı.er yer' nıie ııey\;.:nyağt tesir l l r a n a l n 
;aplbll~ ,.. ITIU\"O'faldyetli <•etlceler işler• harareti., :ieva.m etmri<tc • G u"· N u·· N 
aıımnı~tır dk. Tekmil ı:ıuntak:ı.da zeyti'tlyağı Y4UQll: ETE!tf i ZZET BENiCE 
+ Yerli Mallar Pozan bu a te>.·. :bz;'-- laı •- • ~ f ziatıııa yarır.dan itibaren b&şlryacalt- ı mahs..Iü boldur. Fa .:.,... . ge • - · 0p8ııu8 

ıu- 1 Oe'li giinclüzlü l~ ~ile me,.gıılı. 

MA ARiF, VNİVERSlTE: 1 ~ at Vflkaletı ibazt yerlercldü 
* .\"k· ra HUO<ı.ık Faklll'""l için j "'~.atı raı..r>kel.arının s:ığ!rlt 

tır.zır :a.r:.:.. disip!in. tathra naemal, *''Jrwna \"'C · emı~_yat.;; nizarr4la. 
tatbi!t ırc\-k' ne girn"?ioştt·. Ta. ~rr.atna-
lllf<k.ıı bııtlıca rnia;at Cu'l'.hurlyct ~ aykırı giırültın bazı ~lcik • 
rejiır. mllncner bir vataLqaşfu a- &341 gkiE'r~ ıiçin te<il:>iT. 
rad;ğı :ı-·ün:··ek lçtin··ai va.o.fl'.:1.rL elde l~ cı.kl:ımı~tır. 
et!t;.ektir. -o---

+ İlkntt;: l cıg rf'tl!.l>rinit\ btribir
lerlnc ye.ıı:.u: okul özretn1eıı:er.ylc ;q
da bir defa topl:.narak ree~eğe ait.it
ler l;:J:kaıda ııuruınr..:or· i<a=-rlaştl· 

rıltr..,tır. 

Muallim ve miiatahdemlere 
verilen para 

Japoıı tayya~ 
reciliği 

Ameriklıu - iaıı<>n tlcarett durma• 
<i&ıı evYO~ jfli)<>Uya Ameıiılaıdan o.ıı:. j 
yonlaı-c:ı <!.1ıu-- lt yır._.~ 
-!o;yy;ıre1er satar alıNııtır. J-a'nm 
bugün e!bic 30-00 birim:! sıruf harp 
ttıyya'"""i buLuıdulu •öylemnelttedir. 
Bun!al"de:n bo:.ı)arı .'\m<>rikan Curties, 
baııları el& Al"rruınların vettlfklcr-
Yu.r&ker.s: Vi): ~ tayyarele. 

• - Alacağın olsun Mualla .. Yine 
ı;en beni arıyacakısın!.. dedi. 

.... ·········· .... 
Nikah.a davetli olanlar yavaş 

yava:ş gııliyorlar. Necla son daki;. 
kada }i.rıe Mual'l.ayı !bir tarafa 
çelrtt. Seytllettı.n ile ev lemnesi • 
ııin şi<ldetlıe aeyhirrde !bulundu. 
Niıçin Necdet.i. iateme"diıği.tf. de 
açı,Joça eöylizyordu: 

tan 60nra tla Jrer.-di kcni<ine genlş 
ibir nefes a&iı: 

- Oooh!. Bundan soora nc iyi!. 
Dedi, şen ve şatır Sey(ettinin 

'boynuna atıldı, gö:cleri<tden öptü!. 
VIII 

Y alrd.a çdk oturınaıdılıar. Şiş • 
!:de lükıs .'bi.r ~artım-ana ta.şwı • 
ciılar. Kualli, Seyiti, lb.acı üçü tir 
arada. Başka kir.ıse yok. N ecli
u:ın a.parhmaru yakın. Y.ııhyı eş. 

yası ile ber.abo!- sathla.r. İstedik.. 
leıri, di!ecfkleri kadar 'Para har • 
~or, gt!'Zip tozuyor. zevk ve ~:ı
faadn baş alamı.yarlar. 

pur ~ geçer. · ~ 
Dör larafı Amerika, ingllız, 

Holandalı ;\-e Frans:z miisteınle. 
lıleT.i! W üslerile çevril: oolan ı:.u 
denıZe - Japonla.rJl girmesi l!Wl 

dan '-' . ve! ·akla dahi gettrilenıt'7.. 
di. \ft.inkii her dört devlet birle.. 
§~- ~deta kapalı obn bu dentz.. 

de ıiıut" alt kretbe bir deniz üstün .. 
Iüğ'1~ edecekler{ gibi, esa. 
~n jdlİJleT'Cien yapıfacak denizal. 
tı Vf' )ıa v,. .ııruvvcll.:ri hllcwnlun 
Japqn. ~n.~ası için burayı çok 
tehllk<>li lıiı· duruma ııokacağııı.. 

dan,, J.aponi~nn böyle bir tcşelı. 
büsıe glr~ekleııi :ı.kla b~ getı.. 
ı-iim ı~ ordu. 

Kaldt ki, biTicik muhim deniz 
yolunun >i.isiünde de Siılgapur g:. 
'bi, dünyıınm en mlıhi.m bix kak. 
si ''artl ı. · :..· 

Düş'lVtoe ve hesap bôyle idi. Bu 
lıc&ap da ne akla v~ ne de aııke;·. 
lik kaidıelerınc aykırı düşmüyoroa 

1 . Fakat öyle birtad<ım haller oldu, 
vazıyeıte o ç<!§it degişliklik.le~ 

.ıneid~ gıı!dJ ki, bu ~rtlar ted. 
rıcen :c .f:ı.kat tamamen deği.t;ti; 
Japôr.IAr:. P.".-elıi Çinin cenup za. 
hilleıİl'ı>e ''.)-crleııtiler; güç ve dıı.i; 1. 

ruk dı.ı\'Unıda olan lngiliz ve Ame. 
:rikalılaı: ses çıkarmadılar, OC't"k<:n 
Fransa :ıııkil.dı, J aponlıı.r Çin !fa;. 
distanına girdiler, cenup Çin d<". 
nizinin batı sahillerinin üçte iki. 
sini işgal emler. Bu dakkadan iti. 
baren de bu d<mizin kilit ooktas. 
olan SingapuT üssünü" kara tam. 
fmclan Ir.lldafaası t.ehlikel! ,·azi. 
yete iiüşüy<ıtdu. Yı.r.e İngiltere 
güç ·vaziyette olduğundan, An~e. 
rik:ı da müroes.sillc~ meclisini 
kar;dıra.madığındaıı buna da • 
çık:ınlangctı. 

• 
Arkadan Pasifiktekı Ameı-,kan 

üslıerii';.e~'C F'atipın .a.daları:na ma .. 
'!tını Jo,ı:ôiı barı<:!nı yo.p.ldı, Ma • 
laya :;arıınadasmın (>lll"1<. kııyılan 
'boyUnca llerlemeğıe C€<laret ed<n 
İngi!iz ·uı'lılilırrı i>atırılkb, Uzak. 
doğu'Cla Anglo..Sııks:ı.nların deriz 
\\sfünlü,ğii bugün iı;ı"ln ortadan 
't.~lö.rrdmca cGünııy Çin denizi• 
de JapbnJar !:ç:tı •bir kapan ot • 
n'aıkt.m çılktı., bilakis e1"ni lwlu. 
mı ııatlaYJp lwer terafma giıri!., • 
eek bir '"""l" oldu. O <ia'ecede ki· .. ' ' evvelce ak11> hayale geLırıiy-en . 
ler ımejdana çıktı ve meseı.a. Sin.. 
ga.pur ÜIEÜ '1en.frz saıpı;a.ğlam d U• 

~n Japonlar Bomeo adalı;. . 
ruıa ~E:$" çı.kardılar. 

Viltı-:ı 'Si-r>g:ııptır Ü&sü henfrıı 

m -0ıan umar.a i!~ hu 

-ir Yen! faleb" Yilr<la açılır.co-a 
;bd.ölr t tılı.:cr•itc L&lcl>es.i:ı ... en 275 kL 1 
şJye ay~"" 20 lira yudtı.!ı yaa...!!lcaktır. t 
BLınlarır 1 .stcsi hazırlan....-· 1:.r. -··-- - ---~- __ ::.:.::::=== 

V:ili>y!.'l!laı· hUiSuSi '~eri ta. 
rafındr.n 'bir sem: .,.r.rle mı:al • 
!im ve ım iist;ihd~nılere verii'Jon 
nun; 11'lııkında bir .i.itatiSt:k vü.. 
cude get.rilinİ§tir. Bum. giill"'e 
33.399 r.rnol! m ve miöst.atı"1eme 
s~nea 19,6-ll,920 1 ra vec;Jm(:k • 
tedir. 

rldlr. Yuri'"'"'""'lord<11 bir çoğ-o, Sov· 
yet - Alman harol ~an evvel 
Rmye. yol~·'ı> j:ıponyaya gönderil
Jn~i!·. Eın1!~r1n P~~ borr.bardımnn 
t<yy:ıre!erl <•J..lugu söylenloyor Ged 
ka.l&tı tayyarelerden 2500 il japon 
f '>r kalan ;_na..ınulk rin<letı.dir. l\'.a\•a.. 
rushi 94 Icr, G. .. k~tUk saatte 250 ki .. 
J"ır.ctrc sür.el!!; !oo.irlCT. Bunlar husu
ıt lı~r ır.üs.aade ile şi.'l'l.d~ j11.ponyada 
yapılıncltt.ac: .. •. Kavanlshi 92 ter ı.t.; 

rr.o!öı·lü 8DO b-:orc:;r ku\'vetinde bü.
Y"-" bomb:ı.; '1:rn ı !ayyareler:dir. 

- A.. yavrum.. sana d-ert aaı • 
latın&lı: ioabiP dlı!ğil. Baıııa bi.n de. 
fa mı söyle~l<ı!l:n? P~a öliir 
öl:ınez senin genç bi!" rnüliııziml<ı 
tvliınDl!Cn tanıyan, tanımıyan her. 
4-:eiıı §üıphıesini davet uieoektir. 
i-Jalibuki, Necdet i.çl'n 1\m bir de. 
receye .k.adar m.:v2uul:ıdıs de • 
ğildi. &n de ben ele bii!tı~.ssa bu 
t;ibi ~··hetlere da'ma ~ kka\e mec. 
.b~rua:. 

İstaıJbul ne g;alıp, gac~ oldu • 
.ğu kadar .da n<ı rec· dir! Bu ş.e • 
hlrde ~le\ ve u1a1ıat. bimil'.'ııııe 
"1t 'bu. ilki <lıüşman d~·=·ı:'dan ç.:ır. 
pışır. Boıı-deler.. sor.ra; clel1!dıillcr, 
k~-<lar, bir yudum şa.mplll!ya için 
rı.amus tUlretenler vatıdır. Bu te. 
zat, heı<gün ı;knıef(inri. kazanmak 
için binbir mlhnetle boığuı;an · ıp 
~.ıxl.ı, sclkaı.1<lanna. lrnlclı. 

nm ~ların.ıı. varmcıya kadar 
sezilir. Bir taraf! umq-an ,.e re;faıh 
öçmde<lıir, ö!>Ü!r 1.zrah enıin ı~lıTQ. 
·bın .kara, acı yanıık .b:ır timsali • 
dir. Yer yüzüıı.d~ hala .,ı; kell'p. 
çe!:i. boynu z,incirli sağ ~iııc4·1ari, 
karnı tok gözü aç insani.yet ze • 
haıı!·e.-'aıe köle oldıı~a bu her 
yerde• böyle .gidc-cek.. Mualla, 
şiımııH şte bu zebanilerle, esıırlik 
ve e!endiük ka\•ga.sını hüla sü. 
rü1> ıtötiiren i>u akur, kaplan gi. 

sll'j'.lSağlaındır. Ancaık düşünıınok 
"lilzn:Hlır kt l>'ııuıt iisleor bil"ljoCy 
yapamaızlar ,.,, bura-1at'da Japoı, .. 
iıw-a üstün donar:·ma van;a J a • 
-pon derri7. hareknhnı dn.:rdwıuı- • 
~ar. D.?ni?ti.... -arekat ôurduuı.ıl~. 
may•nca, yuw Bcrnw adasına 
r.91:er çlka ran Japon !l"m:leri lıa.. 
tmhp btrradııkl karaya çıkm.ş 
<>t>dunun ı::en :ıe lrtc'batı 1-il-mc• 
yirıce Japon kara ordu€urıuıı l"-o
ro"kfıtı önlı;nemcz. 

'lk nuı:-ara~ıl'ın karşı! •tırıl. 

.r.o.:._.... ı •••. : t ' · h ı:.ııarı.:-t<ı b:r ~u.is.. 

u.:u.ı: n onune geı;-J~"c" lır. 

Limar.!ar ldare&İne almacak 
memurlar 

Devlet V'm:ıanları t~• tmesr U. 1 
mı.mı Miidür:ü~l t·ra!mdar. pu.. t 
vc.ntörler ve ·a~pil r Tmm~k ü. 
u.-re b r , i.isliiC:ı.ka lı.nt 'M>l a çı:ı.. 

t:r. ÖnümfıWclti ay,n 7 ind 
ç.: araba günü aat H ~ yaıpı. 

l&eait obn hu'inıtihm:ı. k veya 
or ' c" ep in<'.rur. -.ntlar. 30 

J·a.-!'''l tcc vli.z cm . ' olıın~ar 
~huilıCalJB rdır. ,\yrı.ca tz..Jı!:ıiye 

t<ışldlatı il; n d<- .J-0 :.. ra ay>L1< Üt'. 

Teı1e • L.te;;.dc!"· ':ı.ketcıler ~ r.a.. 
ca~t.:.r_, 

Meln.şat lasrı 
Geçanlerde, bir ı, l.çe milzokere .ı 

sı.r.ısmdl, -rr"efru:,:at !&alma miinak ... -
le Yllr- ln a.sı, Mecli;:c. baz· '1at:p.e ... l 
bnı.tt · söz sl5yleırjye ı;e'.k<,ttl. 

).f{'fr !lt faslt, re3.mt dllrelerde 
çok ır.Ulı: n ı. .. Yıllırdor.J>crı, me!l"'~ 
at lCil'\ r..c Uda ... p2r.: h:ırcadlk. I!i\.. 

15 har~ı ak mı .-Lyor .;.ı? E\·velk.i 
yılı.ır :la, !ki Uç lf'!.J dell3'" en rr.ef
rıışırt old··tundan "8.11....-d 70:-tr Af:
tı1t mdNşlta filAn rıara arcama· 
Nk daha mUbren1 JhWyach•:ruuua 
ı~rf9taı6k. Btltiln a!!v•et. da ... "'f!ler'nin 
metn:ş:rtı ..,.rr . .JJ.k !t!Od.ft' Esk:.m!ı 
olanla!"\ q iL >ide deıılştırh '. 

AHMET RAUF,. 

Beyoğlunda bir manilatara 
mağazası ihtikar suçundan 

bir halta kapatılacak 
Bı:ıyoğlurda İs'Jkliıl caddcsim<ı 

26 ~amarad:ı man(>fatura t: • 
oa:rc.ti )ô3.pan B. Sü!"y.-r.;m oğlu 
c~vat "hlikar au-il~ Asliy<' 2 iıııci 
ceza :ua!L1<cırcı; tarafından 25 
lira. para o-<zası:r.a '~ dü.1<:kan,,,,·ın 
r,,;r h.:ı.fl.a mi.hiı!elic lk~i!atılma • 
sına karar verjlffi 0

Ştı1". 

Betikt~ta bir hız liıesi 
açılacak mı? 

B<>ş!Jcta;;tal<l: 2 iı:cc k.2 crba. 
meld.ob' r.!n b'..r .liısc .r..a'Wınc · fl':lğ 
olunm~ :?.laaı·ie \'cl<ıilı>t :ıdeno 
!s!.<'rı.h· ~t r K-cyf'~-.et tcıt.t;'Ct o • 
!un,..c..'llc• a<l:u·. 

Japon-ynxfil •r .. ubl.cb.l fabrlJ<aları 
çok lanınnı~~trr. Bu !inruı ltC"r nevi U. 
careı:. bo~-.1~, a\~c1 ve ~ 
tr..yyurel rl i '!1.3.ı etm~t-<!dlT. Fakat ~ ı 
g!U.~rc göre bunlar birlncl sınııf tay. 
yare die Jt!Jd :r. 1 

jtpo~l.-:rın e .. .ı. suı:-·atii. avcı tayyare- ı 

sJı Nukaj ima. o.ır Bu tayyareler sa-atte 
500 kil metre yııparlıır. İçl<>rlnde 6 
tane mbtnı!.yOz vardır. 'En b\iyijk hu
owa)'rll•rl ı o.1)0() met,..,.• kad&r yük· 
selebilmele!incledir. i8'1><>nların en iyi 
bo1-..1bardur: tayyareler~ )liıtsubich! 

82 dlr. Bu iM ~"'tar!ii b;r tayya....O.i!r. 
~CO ki!C?I:..e:..? ır·i.r'ati vsrchr. 

Mualliı, Jı.fa;bir kayde tabi ol • 
mak :Stem:yor. Yrars<iılıışıııda 
çnğlıya.rı zebanı\ ş<>hvet llC'feye 
südiyiip atarsa oraya gidecek. 

Vaüt tamam, Bacınıu: 
- Haydi kıız Ş<'rbet!er ha:zırlan. 

dı mı? 

Sesleri '~ili!lyor. Nihayet ·marn 
da gek!i, m'safi.rler tamam oldu. 
Nec!ıinın kocası Mu.all&ya, lfx 
zabit de Seyfyie vekillik 'Ctti.ler. 
Nil<ah Mual!Anın istcdı'ği gUbi 
şcr'i .ın:•kitsırı Ü"2:Hıinıden loyıidı. 

dualar edil-di., şerbetler dağıtıldı. 

Ni'lilihtan sonra Mualla davet. 
Ti !'ere mükellef hlr akşam yeme. 
ğl de va'<L Misııfirl-er dai:tldık. (Dt-vanıı \'ar) 

• 

z·.ra. (} rek hazard" bü~·flk or • 
duya malik olmaısınd1l>n. gerekse 
bu sahaya ya-km bukınmaaınd<ın • 
'bu cenı.qı Ç'.n dcn.:Z.ı 'n rnub:..ilif 
~ahil~ritH' yarın1 ı~.lyun:luk b".r 
Japon ordt:ru g,;,,dl?rmıık mil>n· 
k:iliı ol.dı.ı.ğu hal<lc İngJ.::z y,• A • 
ancır;~<arlıla-rın u.zt ''!l{ a mıii::ld.:t :buııı 
raluda bunun dtirttıc \"e lıattô 

befitc rbiri1c <;arpı.şır.ası ınc~k- • 
d;'r. 

B:n1cnale)'h Filiıpın ,·ey a Bor. 
!l"Oda Jaıpon ik!"!cı.mc.sini d;..r • 
durnıak içkn cvve15 ~:ıp Ç'n 
c!enizinc dıEn.iz v e ha.\.a f*lsi1of • 
haı..im oım.ıc gt!;°ek\Jf. 



r------"" 
C ıkmadtA111uz 

günlerdeee
reyan eden si
yasi hadiseler 

ıs 
..J 

(Bayram nüiıı:uebotWle !n
tişQr etnlCdt~ttnız. aç 01ll i.çi ı
de b'1tün siynsl ~ 'r !o t; -
zak Şatı, h;;~bi, L "-a ve a rk 
ceph~1 har'ff\<!ı.tt LM,...,dJ.k~ 
habttleri <*uyuc-h • bu 
sölunda lıulocaltiarcı.r-.t 

Bll- h..ı:tayı mül1'CllVS .. za • 
mandaı:1lıeri V aş:nguınk İııgiLz 
Ba,"''d<ı-ti M. Çö~ - Rune'lt 
& dığer mi:rtt.clıklcc u On essi'!. • 
luinin yaptııkları "'*-ııslar 
mhayetl~ıımiı:!Ur- Ka4atidlarda 
f\arp malzem<'!S ve a;' llkeyşe 
&:'! ıbaşhca 1IlC9Clelele Uıırn bir 
anlaşma dirnuştın. ~ 

meV'lloon.:ı. aİt <ılarnk Amılıe<a do. 
rı:>nmasıır.ın Atlas ve~ ITi Ok.. 
·anu:;J;ıın ara.smıda ,.....,. me • 

rel<•h>in lw~CS! "'"''"••• ede. 
Cl-k t..ında .halle,t··~ ll~nZ! • 
m~ir. 

11'!. ÇÖRÇİL'iN KANADA.DA 
SÖYLEU!Gi Mt!Hİ.J\C lfU"rUK 

Çörçil, V aşingtontlan Jtan,ı;day" 
w:·ıruş ve hanal'etlt ' 'rılıı lcr a. 
ırasında Kanada ayan .-Cl:llb'usan 
meclicicrm. ht1ab!Q I* llutuk 
E&yll:ıın~to·. İn.giI.'Z ~-i t>u 
nu•. :uıııda KanadaruQ ba.zv dava. 
~ .. >a ıfa ettiği hl.z'Dftlen'er '"' 
Kanatlanın a:ıker \ ı riK., gemi 1 
~·;ı,p;.rak, gıda. maddıılact Cilıxle- l 
i~:c.:r·::.·k, vaz 'f,csi:ni liil ... • • ao .. 
lôltmı·~ ve ~unlarL ~lAv.~tir; 

•- Harp bandan _. w_.r-af. 
La ;.ı'Zl\ld<>cdktir. Bt' ı 'tfl1a, 
topl- •mıa \"e lı.azu-laımı& fha.. 
S>dJH". Bu safhada çcCtrfSlılm m:u. 
barcbeler \"tlku bul...&tıs:, Pa • 
ıkat b·r h{'T şeye ratı- 9ılün • 
lük k:ızanmağa doğru~ • 
etj:iz. İkiııci safha ~a'c 
!'nfha ıdır. Ve b11 ~ t:aybo.. 
1.&n hH ŞC·:;~ ·1.'Urtan p Esa -
l'l'~ dilş&ıı milletledıı iııepsi de 
·urtanl.acak ve bu~ mut. 
lak olacaktu-. Onun ~1-- mil. 
!etin dii.şınana elfl\deo ~ muı: 
k_avemc,t! gösterrneıl lizundıır. 
Üçüncü safha zallm ve uı4crim 
m!liet'ler1n caza ··Jıı; hın ' cak.. - . 
'.aıı '!Tadır. Gere[ idi: c& ka • 
r~hklarmı. 'keş!cttl~ ~Uye. 
:nem. Fakat dedikleı:fıı:ıılıt !::ıpsi 
o!a.:ak. Bunun ne z:aı119a cıfıııcağı 

1 
l6e biı<:i m gayret1"riaıt.ıı.4ıa~ı • 
dır. A=i..-oiz kat'id!a. ~ ::: eği.. 1 

miz ıztll"ı:uı her ne 11ıı4e o. ı 
}msa oksun •Tııifoorlıd-eı ka. 
dar yapacağız.> ı 

ŞARK CEPHESt!mE 
VAZIYET 

Alınan tebliğir.e ı;0nt, pdt cep. 
hesının birkaç kc:;i'!r":!:ır! sert 
olan dona rağrı>en _ müda. 
faa muharebeleri olmıq, aıWıtelli 
nd°.ktal.arda taamrn tE ; bl4eden 
uşman piyade ve silnııt knvvet.. 

l~ri ~~-u:. kayıplarla ,.ı pdskür. 
tulm~t.ür. Ordunun • topçu. 
lan Lenuıgrad'da nlli tııtıı mü. 
hım olan tesisleri danlr bir 
to.t~ altına alnuşlardlt', ll!ıvastopol 
kalesine 17 İJ.kkiım.ındec+eq de. 
va_mlı bir taarr:uı; ~ktadtr, 
:tıünier:it mUlıa~belet nett:esin.. 
d~ S,ov:;et miikiafaa t ' '""!n'1l 
buyük bir kısım ~iştir. 
~ııva;;t.t>pol miiodafaasım tmn."et • 
• endırm-clc üzere ---.._ .. ,__~. .....,..,.__. son 

çu üıalfy<!t.:. uydedi~tir. M.ih. 
ver hava kuV\·c~~crL lQg.l!-'4 ma .. 
k-"nelı kol!an;ıa, benzin dc,xıla • 
rına. ir-ııilız ç:ıdı:rlanna, S:reona. 
ik ve Maıımar:.ıkaya bombalarla 
~-apılnn hücumlar nt.-l.~t.-csit.'D'.le 

biiyük yangınlar çlk.arm~lar<ltr. 
lngillz tl'Jbl~i.ne gore, dtin Miılı

V'l'.r ~un•ctlen Gc.daby a 'bölge • 
sinde cC'!lup cen.ı!unın çemb<lr 
ıç.ıne el.r.:masına mar.ı olmak için. 
y<"nide.n pıyade ku·,..,etleri.nın 
:cı:ma yrn:dc geri kalan ta od; lan • 
nın hepsinı :kullalnll'.l;Şlır. Buınıu 
takp eden ş:.dtictii çarpu;ma es • 
ııa.suıda düşmanın tankanna ve 
motöriü taşı~lar.na bü} .. k hasar. 
!ar •ı?rdirilmiştir. lng:lzt kıt'a-Uın 
B<r.gaZ:de bir lı<.va meydanında 
hüyü.k .ıı;" lwmu İtalyan ve kıs.. 
men iyi bir halde vcı.lu-nan 200 
tayyareyı cic g<'~irtr.J..)'crd:r. Be. 
n'ııa t:ıyyare rneytlaın:.nda 174 
•cyyarıı alır."';.;-Lr. İngiliz de • 
ni.ı;ıltıl·~rı A3illen ızde bi.ri ccplı.a.. 

ne yüklü oLor.ak i!wre beey yel • 
·k<-nl: ı;-um..'si bal!llmı;ıJar v~' bir 
Italyan muin b ıo.rpi! isa:bct et. 
t!r.rnisl rdir. T~ymis g~zctcsin1n 
askeri mul.l;h!ri tart~ muharebe .. 
lEri h.akkıooa şöyle yazıyor: 

• ~ ·r.cral fü>m~rnı.l'in Bing~zi. 
<len no«lzcıne aimış oJnKısı m<.i:ı:t. 

temclch. ÇiiI'".kü bu ~Jı:r düşme. 
den b. raz .,,.,...,[ Mıhvcr gemileri 
bu limana uğrar.u.o;.landır. Bu mü. 
nescbctlc ·yak>ıı.da mü'h'.m bir mu. 
harobe olacağı ta1mı' n edilmek. 
tedir.~ 

UZAKDOOUDA VAZİYET 

Japonlara göre; Japon polisi 
rad}•.oda Tokyo hal.kına tbi.r be • 
yar,name n~rederok: yenJı sıene 

miin&ıc:'betile bcr hava alnnı ya.. 
pı.!dığı takdirde hazır bulunulma. 
~:nı b!ldırmiııt!r. Salı günü ga"lle
telcr tsrafındar. neşrcdi:!en büyük 
'kar.argiılun tebliğinde böyle bir 
'htimalln me\·cut oldaju 'kayde. 
clilmckt.e<ilr. Malez:rada Japon 
!kıt'cları İp<ıh'un cen.u:bunda bir 
Avust.:alya müfrezesini ııevtr • 
m4!u Ye •bu sabaftı bu müfre • 
zeye k:.r:;ı ~l.ddetli bir taarruza 
ge-çm..,lerdir. Jaı.on ~ıa\'a 'kuvvet. 
lerl, Sing:;pu,,daki asker' b~c!.ef • 
leri n1üessir surette ·born1Jardı .. 
man cimi~ler, hüylfü yang:n!ar 
çı.karnıışlardı:ı:. 

30 lkkünunda SiP{lapur müs • 
tomkkesinde örfi idare ilan edil. 
mi,.<tir. Çin rephesinden alınan tel. 
grafo~ı a göre Jrponlar M:lo r.eh. 
rini birkaç r.oktadan ı;cçmiş!er
d!r. 

Sovyet teb~iği 
( l ir.cl s~d~ltf<St"'..ll Devam) 

kesioın:erde menılerini sağlamla.'!-• 
tırma~:ı çal~ Alınan kıt'ala • 
rıru gi!ri atarak ikrlıınıL-<lcr ve 
blrçok m1!Skün rr.ahal"k·ri geri al. 
mırtlardır. Bımlarm arn~ında Ka. 
luga şt!hrl ,.e N'>vy • Kiri'chi bü. 
~-Uk ıimendi!er fabribsı d:ı var. 
dır. Bu muharebeler esnasında 
dü.;.rııana itısa."l ve mı.lZ<ınue a. 
ğır kaywlar verdirilmiııLu-. 30 
i.!Jıık{ınun gününde 4 Alman tay. 
yare.s. t:ıhrip ad' lmişt'.o. gun~,..., Kerç yanmede+ ba ve 

Feodosya dvann:ı ml'fı.\n 4ouv • 
vetler çalıımaştır. İrıf•"tı mü. 
ihım tedb' ı · 
~anmışhr. 

ır "l'lln alıı• ı ı a 1Jaış.. 
1 

Bir kız denize 
. düşüp boğuldu ! 

. sov-,.et t'l'l>Uğine ~ 30 ilk • 
~a~un günü ve geı-ı 9ovyet 
~.:taları hütün ccphefenie muiıa.. 
rtbe clın.i.şlerdir. Biit6ıı 'lteı;ım • 
kroı ılerleme.'ic devam elen Sov. 
? et_ b;.rhk.ler> baıı me1k1'n ma • 1 
.nalı rı >geri a1ını~laııcbr. Bunl"rın 
a rnsmda Zavod • Ugv' . h ve 
Kozesk ~lrleri de vardır. 
S~n~ta Ktl"l:nda &v;rt k v. 

VEll"C.". K~rç \"n F~ 'y . · ~ --~.,a ı gerı 

alın !ar. ır. Bay St.:ıün bı.ı bölge. 
dtk: <'Cphe kumandam Koziof'a 
W KarJden:Z fil.oı!ıu lru:ınaodam 
Am rııl Okt abrski'ye bn-er· mc • 
E3J r:oııdererr.k l<ırırrun l-urta • 
r: ır..a:ana hır ba•lan""" '--'· , . d K "" o-.: '-ı:::;•rı..1 c .. 

en . ~~ \"C Fe;xı ya işga do. 
l:ıvı.;ıl.: 'x-r - " d · ·--.. ı "' tebr:': et. 
~r..,t~r. BJ harekata <>--- k 
~ " ~·~"t . a. 
'~. •nan '"" ~nız kuvvetler >şt:. 
ra.ı;. e :mışı,r. Ş•mdı Savyet k.t'a.. 
;•;• t;<'k ·' Alman Iruvvet1er-.ni 
• c.. . 

00 ~" "11haya devam etmek. 
o-r-dirbc.r 

ŞİMALl A.FRİI<ADA VAZİYET 
Mihver t<ıhll;j!lerioo ,,,.__ B· 

-:! b 1§'-A'IC .. n • 
6~ ~u. tında Gedaıbya !bölge. 
& eşıf <kollan a~a çar. 
PJ<'malar olmuştur, Sonum ve 
Bard:y;ı OE1Plı:e6:ndoe ticldetL tCQ. 

Dii'1 Köpı üdeıı Kııdıkö)iine gidıın 
vapu.rdan O..."'e bir tuz <!~erek 00. 
h'u.lmu~'lUT. Kadtköyünde oturmakta o
lan Zcl.ra, Bayrün'I miinast:·bet;'yle i.:ı.. 
~ı.nbuldak\ ak.ra.balannı ı:Yarel.t' ~e1-
rrı.iştir. Dön\.İ:ite \·:ıpur, Sarayburnu 
öniind."" &'\-erken dMi'c baknoa.kt:ı 
o1nn l~;:;. muv0;:.ene.sini ıcaybetm.lış, 
dcn.tı.e dÜit'rok: bo~;,ılmL:,şt.ır. 

ZAYİ - Ba.kı:rküy yobancı asker· 
Hk şubesinden alcı•ı olduğum askeri 
terhi'S tt"Zk~rt"m.l -z:-,.ı C"lrim. Yeni&lnl 
alac:ıgundnn e: kı::Lnia hükmü yoldur. 

13~ Teftlbtlü Mu tala KULU 

1 

'Toi<Yo, ı (ı\.A.l - İıDl}Orator!ulı: 
Unrum.1 Ka."'."trg:ihır.ın den!z k..srrı.ı 
td>llji,i; 

Dü ... rr.an t.q-,.are k.&~ koyına a~e
,.riün .t!d<.lctu:.e raıtr .. cıL b·~ gece Sın
gap-.ır'O~ki l~'imıı.U ?nf'!\'"Z.Jl~Ine. kış
lalıırn, b;,,ı\·;:, ,ıaoı:ırıu.a ·,·e li.n•Dll-'.l kar
şı !m:ka!.ad€ t-~ddclli :tsaı·nızlar . ~n
pumı~tır. Biliihl jopon ayyareıerı os
~er~rı.e dönrr.4~erdlr. 

Milli piyangonun 
yalbaşı ta~ıaileri 
Ankara, l (Teldonla) - Milll 

rtyangonun Yılh:.~ı kC§idesi gc. 
cc saat 22,40 da Scrgıevuı<le ya. 
pılmıştır. Bı.: .münasebetle Scrgı. 
evi dalın erkenden dolmuş bulu. 
mıvor<lu. F.n-<:13. ufak ikr~miyeler 
~kudı.ktl:r. ~Jııra nitı...;ret __ tam s~at 
24 e 5 dakika kala. e buyuk ik. 
camiye olan yüz bin lira ~~kiicli. 
Kazanan ;u.ımaral.ıırı tamamen 
bild!riyorurr.: 

100,000 lira: 
241995 

60,000 lira k.ıl7.ıman 
004928 

50,000 lira kaza:ııan 
'.!94045 

40,000 lira kazaruuılıır 
47lf07 275397 

30,000 lira kazananlar 
224-122 400489 

25,000 lira kazananlar 
285719 045855 
20,000 lira knzanan 

04732 
10,000 lira k:ızananlar 

i5196, 41Gl6, 75218, 75772 llU. 

maralarla n:Jtayl.'t!e=ı biletler 
omır bin lira kazanmışlardır. 

5000 lira imzan.anlar 
09327, 2181'~. 11271, 77109, (12903, 

31167, 99614, 22747, 19978, 11183 
numaralarla nihay<!llenen hllet.. 
ler beşer hin lira .k..:ıza nmışl.ardır. 

2500 lira kazananlar 
5603, 0034 numaralarla niha.. 

yet.leııen bilktler iki bin befe~ ;·üz 
lira kazan:rnııılardır. 

1000 !iTa kazananlar 
5815, 0172, 2459, 4823, 0221, 7221, 

2552, 5277 nwr.aralır!:ı nihayette. 
n<:n brletler biner lira kazanmı~ 
!ardır. 

500 lira ka7ananlar 
~56, 024 >:~marnlarla nilıa) etle. 

n<.'n biletin l;.-cşer yü-z lira i<azan. 
mışlardır. 

100 lira kazau.ıınlar 
856, 415, 852, 913, 428, 519, 779, 

350 numaralarla nih:.yetlen<>n bi. 
!etler yü= lira kazannuşlardır. 

5-0 lira ka:r.ananlar 
Sonları 71 ile nihayetlooen b.i. 

letk>r ellışer lu-a kazanm~lardır . 
Amorti kuana.nlar 

Son numa.rıısı 8 rakamile bit.en 
bütün biletler ~ lıN anı()rti 
kazarunL51ardır . 

Yilzbirı lira :.bet ed"'1 2U,9tl:i nu• 
rr.ar&lı biletıc la.lıhll s:l'hipleri_ ~eh~·•· 
mb:de buJunn-....1!.ktadJr, Be~ ki.-:.1 tara· 
!mdan ol't.Mt o.iflrak .alınnuşt.ır. I~en. 
diler>, bu AbaA M<lll Plyanııo lolü• 
dürltlCüne ıeıeıon. etle .. k ~arayı tı.l· 
llJIJ'O ceıeo. ·le:-ıDl bild'rmiı;\erd!r. 

40,000 ur:ı. L>obet eden 285,3ll7 nu
m:Lraiı bil<'!: te Milli P;yanco idare
alnın peraketı"e a!;ıuı1nden ••lı.Jmııtır. 

kağıt tasa .. rufu 
Reernl •le= tara!mdan =rolu-

n:.ı.n bü.roşür \"e mectrrtı.alarLn k<ltıttan 
t.uıarr .. ıt msık::.adlyle t.a.bdı.ı.iı takarrür 

--o---
Venezüella hükCi· 
metinin bir kararı 

Voıing'oD, l (A.A.) - Hi.ilôır.oel
tet~ vec.L~n ha; habe~ gQ.~ ,..~ 
eı:ı Al<w.cy ı.J!O"YB 'e ıt.oı:ı·a De 
dijJlom&ti rıı~l •ini k"""i.r 
fü. 

Ç6rçll'ID beyanatı 
(ı ıııcı 1>aı..;::..ıen ve,-aııı) 

dan .l<ayop!a=ın, daha ":'~eJ._Id 
beş af i<;m.d~in ~hın nıs. 
betlııde olduğ'tı.ntı ııuylro-..:ış ve 
• Ku.t'i t.birile jfade 1!dilet k roa
ni;--tt.e kayıplara maruz kalırut 
d;ğıli.z• d~.ştir. 

M. Çörç!l, 1942 ~nesi z.ıırtında, 
Birleı;ik Devlctleriu yapmakta ol.. 
duğu ve Kan:adanın .;en~ mi ·e.s. 
ta i~ak ettiği {<;.ali y etle .rı :ı:yd~ 
na gel~ gemilı!r elde ilınc1: 
ye kadar do dü~n ""yyarel~ 
dü.cürmekte dev~ edec<.oğu-r.ıze 
ka-i\yetle kaniim. 194J y1l 11da da 
dcnlzk·ri geçmek i~!.n dıilia !· aı-e
kctli ve fa'ııllretli olacağımız mu. 
lıakkzktır. • 
Scııg.purun dayaruıbileceği lnı. 

s~sunda ne d~üğü Fualine 
fü,şyokil Çörçil şu ko.Jliliğı ,--er. 
mL~tir: •Buna .kat'iyen enüı-..lro .• 

:.\1. ~>. ı;il, Birırumya yolu üze. 
rindeki $1;Vkiyatın ciy~drleştiği 1 
hıckkında <lfaıkü gı;.ı~lerde çı. ı 
kan bir ;, ı.beri t.e!.mih ederek, 
c.Bu t2rafi.nrda ~1ddetli. muharebe... 
lor olması ilıti,ır.;t~ vıu-dır.• dıe. 1 
~tir. 

ltaıy;ının münf~it 1'.ıir .sullı yap. 
ma ·ı i:mkiJu olup o!roadığı scıall. 
ne, l\'l Çöı-çil gülerek şöyle de. 
ıniştir; •Korkarım ki, !iitc-rr.QCı~ 

:maymunun t.:ısmasını çek ktn-yet. 
1€ tu lmuş olmasın., • 

Sözü Rus cephe.sine getıııen M. 
ıÇ<Jı-çil, Alman kayıplarm.n ~k 
.ağır oldı:.ğunu ve Rusym'.ın, Xazi 
rejiminiu hayati b'.inyıcslnde bir 
iç yara açtığına emin bu-Jour.duğu. 
ımı söylemiş, Kerç'ir. ,:tuslor tara.. 
1\ndan geri .alınma,;ı lıaberir.I öğ. 
reıımeklc o:r.emnunlyct duyduğu. 

nu ifaoe etmi.~tir. 
Alman k-un'l.'tleriuin geri çekiL 

a,esi hakkında da şöyle del'.'jştir: 
<Hiç §iiplıesiz Rus ~phesin.e 

ka·rşt yeni bir Alrr.ı;n ceplıcs: ku .. 
ruh,cakt.ır. Fakat bunun rreredc 
kı.:ru!ac3ğUU bilmiyonım .• 

TOKYO NE VAKh: 
RO~m.\I,.-\NACA.K? 

M. Cör~i.l ııazetc..,,ıere T<>k»cnun 
ne yakrt. bombal.an.:a.<'8.ıı1 h:-..kkında. 
<iauiftlr ki; 

- •T....ı..ı·"ı:ı.un ne zaman boaıbat:... 
oa.cağtnl Jıti:yorum. Yakınd::ı. japon ... 
;r,Jllll ~ hır (ll!Y 9'1eceictir, onu 
d:ı biliyoru:ı-• 

Aktör Şadi gömü148 

• e ye 
ileriye 

bakarken 
<de lJc· ·:..m) 

l>Utiln t.:<ın · !acak ·· ltri tcsliın ol .. 

1nu"" \ l') a -0lmak '"llzi.' tine dil".')~ 
1nü,ilir. Sinı:apur"a da l>üyi.ik t:ı. 
arnrt ~ akın1a~maklat1ır \1 Japon. 
, a C9. kısa bir zaman çerçı....-csı 

i(·inde Hint Ok,yaau .... unu, İ11giltc. 
re "'' Amer;kn n->ıkll'rlni kısal. 
tan orla k9ınkolla.rı tamamilc ele 
ı: ,.ırmck nuuindodir. 

1942 nin ilk giinündo harp du. 
nrnın mücadele sahaların<la bu 
vazircfi :<dct!M ·le beırabft ce. 
çııcl'k gtinkrin '" gt'lecelt gfüıte. 
rin uc)('r getireceği le vaziyetler .. 
<le ne deği~iklik\cr y ıuaiı hale.. 
kıncı... b ~nden bir l!<'Y siiy lene. 
ID.tl~ 

Heaiiz .J.liJ1\'er li"uı·\·etlerini 1nu. 
hafauı cdorek ilkbaharda doğu 

ttph i.ıu!.e ikincl ve tiyük t.aar. 
ruzuna hazırlıJ< yapmaktadır, Ak.. 
deniz \"C Afrika çen..,;inde ne ya.. 
pacağı, ne yapmak istiyeceği bel.. 
li değildir. Japonyanın taarruza.. 
nu nerelere kadar götüreceği ve 
nerede ~aslı demokıatUır cephe. 
si ile kar ılaşac:ığı bilinmiyor. 
Hcrlıaldc Mlh.-.T biitün irokil.n.. 
tarı ilıi bir tan!tan dövüşüyor, 
bir taraftan en Wiyük \"C en kanlı 
mücadele.ler ıçııı. hazırlanıyor. 

Demolaaşilcr <le oyle, Vllijingioıı 

konlenuısı henilı bitaı.emiştir. in. 
cilix Başvekilinin Kaaadanın m«
kttiav söylcdjği :n.muk dcmok. 
nt <.'iOphl!nıa beuü.z lıaırlık dev. 
tt iııd buluııtluğunu, ~iındilti 
.hupl«i o_yalam , )'1prat.mu harbi 
saymakta elduiunu teharüz ettir.. 

<i<teıllr. Çörçil'e ;;öre hazırlık 
bit<ıcrk, lı>tili \e i~al altına gi. 
ıe.m kıt'alan kurtarma dc,ori ge. 
lecek, bu d&<re) i mütecavizleri 
ıuağtüp etme ve cez.alandırına saf. 
bası H• beşeriyeti uzu.n bir sulla 
nimetine luı.vuııturma :mmanı ta. 
kip 00.ettktir. 

Biitü.n hu karşılıklı nziyetlcre 
göre 194% nin gözümüze serdiği 

ilk lc-vlıa şudıır: Dünyanın bütüıı 
sathma pnül harbin daim başın. 
Ga)tt, batta demokrasiler için he. 
aUz hazulık devri bııhls mevzuu. 
dur. O halde milktleria tııkati 

yeltiği takdirde lıarhin daha kaç 
yli $li.ı:oceğini aşngı yukan herkes 
kendi muhakcıuesi nu.betindc bir 
iilçü3·c rurabilir. Yalııız ve mu. 
lıakkek- ki 1939 dan bu YIQla diin. 
yayı kana boyayan harp ateşinin 
en ~iddetli safhalan nıuhakk.ak ki 
geride bıraktığımız ) ıl!nr içinde 
değil, girdiğiıni.ı yılda ve önü. 
milıdcki diğer )ıllardadır. Bugü. 
nedek akan kanı kat kut gölgede 
bmı kacak şiddette kmı rat2 de ve 
-0nu takip cdee<'k yıllanl.a akacak 
ve dünya mcdeniycli hesap kabul 
etmez çö!,üntü ve yıkıntıya yine 
bıı yıllarda uğriyacaktır. Türk 
nülleti de bu h&lı:ikatl böyle bile. 
rck sinirlerini ona göre ayar et. 
meli , . ., ufuktaki heı· türlii lıadiso 
ve işareti on.a güre güzetlemesini 
bilmelidir. Büyük !\lilli Şcfimhin 
Önderliği ve mulıtercnı Refik 
Saydam Hiikünıetin.in yüksek 
idare ,.e tutwım ile üç harp yılı 
boyunca dünyanın sıılh cenneti 
lı.alinde kaJan ci~ v•'"'Dn" in. 
şallah milli siya.etimizin ve reh. 
berinıizin dürüst ve herkese aşi.. 
kir prl'D.Stp kararlan ve durumu 
ile bu diinya mlicadcles>nin so. 
ımna kadar da sullı <-~i ol. 
ol\llk vasfını muhafaza edecektir. 
AJıak, her Türk vatandaşı bu 
194% yılının ilk gününde bilmeli. 
dir ki harp diiıı~·a harbidir. Bu 
afetin ~nda kalabilen hcnıcrı 
hem.en pek az bir iki devletten biri 
Türkiye Cunılmriyctidir. Bıı böy. 
lo oluuıltla beraber b.aı.ı bakımlar. 
dan harbin ~iııdcy ın.işiz gibi düıı.. 
yıı milletlerinin uğradığı .-c uğra. 
ın<tkta bulundu~'U sıkıntılara sıra 

ile biı.t.ı de uğranıanıız tabiidir. 
Hiçbir ferdi ı.ılunlı, hiçbir umu.. 
mi miişki.ii asla ntblarnnız~ 5İnir
tcrin1i7, inanın1ız, ~üne ve i~tik.. 

bale olan gii\·cniıııtı. iizcrindo zer. 
re lrudar lc>ir cdcıncnıdidir. :'ılilli 
Sef, !Ue<'lis. lıükılnıct ctrııfıudalci 
dünyaya örnek ycl..Jıarcliğimiz, 
ordumuza olan gü\cniıniz, }·erine 
göre daktcfck. )·erine göre biiyiik 
olacak fcrdt ve umumi s.ıkıntıla. 
rnnızı nldırışsız bir irade kuvveti. 
il~ g~iri~iıniz mutlaka YC l1ehe .. 
mclıal Tiirk millet \C devlntini 
layık olduğu yüksek istikbale u. 
laşlıracak; ve mümkü.n olduğu 
k~dar Türk vatıunru, dünya i.ıı. 

snnlığıru vo dünya 1nedeniyetiııi 
felaketten felakete siiriikliyen va.. 
ziyctlerden koruyacaklll". Her kn. 
rnrımızda, her ha:re\.etimizde, her 
sözümüzde, ferdi Ye uınun1i bii
tün se\inç nya keder tavırları.. 

!~ - vn TELGRAF-
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HARP VAZiYETi 
( l ı.aci S:r.;. 't.dcu Ot: ~m) 

!!i lUır.~n kı.t'al:rt"ırıı n::.ğlUp cie. 
rck .Kcr~ \ e l''eodoı.ya liır.anları. 
m !7fı :..r= rdır. Eğ<>r h:reşal 
TimOÇ<'nko, t.ıı 0ır.uvaifakıy<.>tl.i ha.. 
.-2kı:ti geni;;let.mek için Taganrog. 
lforkof arasında.ki cephede ve Si.. 
vı.s1op<>l'da yeniden ta3rruza ge, 
tcrro, gur be doğru üerlemesi vıe 
r:.ıvaffakıyeti büyutmesi ihti.mal 
~U!ind"<iır. Böyle ~-apılmı.z:oo., 
So\;J~t ITTt!Vaifakıy'C.'ı.l rr:EVJ.ii k.a.. 
Jır. !Wst<>f böl~ı.ni kırtarrnak.. j 
ta büyük bir amil ulan Kafkas 
ccphesı kumandanı Kozlof.a Kırı- ~ 
ıı:ııı ltu.rtamıalı: va.!iit"si verildiği 

.n:tqı.l.ryw:. M~l Tbnaçerıkıo.. 
ll!t.uı bu hareketi Hıırl<of iı...,..ine 

cid.d! bır taar.ruüa tamaıı:kması 
' bckl-en<!bilir. .Tahmin ettiğimiz 

'l'!!Çiule Sovyetler reıı.t>p ceplıcsizı. 
ıı!e D.tnyeper nehrine kı«iar Herle. 
trıek ve Ş1ı1·ki Ukra; nayı Alrr.an 
istilfu;rııdan kurta.nnak istıyor ~. 
Kışa göre de h=lan'ID"i o lan 
Sovyet orduları ~vı;ı.m güçlük.. 
ltttıı.i yenerek ilerleı.nıye gc;ret 
edi,-orlı.r. Almruıı;,.ı·, K.nrn<ı yeni 
takviye kuvvetleri geti.recekle:r 
\"G Soı1·etleri tekrar çıkannıya 
çal.ı.~ac,aklardır. Bu sebeple, Kı.. 

da, Taganrog \•e Hıırl<of böl.. 
fldcrinde yeni ciddi muha!rebe!e. 
t.'in vukubulması muhterr.eldir. 

2) Şimali A!rikı>da vaz~·~ı: 
Tahmlll ettiğimiz \•eçhile İrıgi. 

Uz orduısu, Blngazi cenubunda. 
ltı:sa biır hazırlıktan ooıırn O..· • 
tol'ah;,oa bölgesinde mu!ka\·<'met 
etmak ilitıyen Miln-er onl.uısuına 
tc.1mır taarruz elmiş Vl! i3ıtimal 
'lıe~•miz üzere CEill4J cerınhır
~ kuışatrr..ak istemiştir. Zira 
Gcd.,bya bii'lga'li, Cia·Jo valııısıın.. 
dan gaııbe ı.aanan ~-ollar ®la • 
yı.si.lc kurşatmak için 60ı!l müsa.il 
~r. F.ğer İngilizk-r bumda 
da ~ tam:ızlarsa., huaıtlnn sonra 
Trabkısgarbe kadar ooyle tıir a. 

kmek meselesi 
u !od Sahifeden Devam) 

\ '8 ~ek oruılitırun her fırında b4" 
lt!7:1 bir J..""<llnl.rol ırıı.- bulmıduğımu 
9ÖP<!d.ll<ten sonra ~u izahat l'erd!: 

- ·~'rrınlaftla!ti lu.labalıl< ~ 
11': .• <..~ >tıtiyacınd.a" e<ı!< fazla <tlauek 
a-hır.ıl< ı.ıeı-ın<1en il"1i celmakt&. 
dir. Ha" .. '"'- ~ır.ıııı tma1 de b..-

!nrinıem edll!OO -1t bir kilo 
~ llıt'Y•cı o19n!ar 3 kilo alınalt-
t.adırlıır. Halbuld bu tılç dotnı dtiil
.ı.:r. Soma; 6ltuıeğirı ,-..... kame iJa 
-.era.ıceıı pyııa..= d~ blr. 
tı:ı.!!:ılık etoneğml birden a.lan~r bile 
i~n!!11JÜŞ\(ır. Bu ş&ylannı da ::sil Y<>kı
tw:. bme IJllUlü anc• bir iJd ,.,. 
scmra -!k olunaCJlı!ctu-. Bununla be
raber o z=ıan bile - ~ 
cl.-lı<>tlnde bol eıkmdı: .~eceı..""llr. 
Hal!tımrzm beyhude telila lı:apılaı:ak 
!X.')-ln lüzumsuz !:>ulınına sebeb!yet 
~ icap etmektedir.• 

V;ll Muavini de aynı mealde .lzı.hat 
vem; •e halkın lhtiyat.uıdl.ıı fazla. 
d.lMt al.mıdıı.:ısmı ta"'1y1! etmiı;tlr. 

n KİLO EKMEK SAKLAMJŞ! 
Bc,.""zıtu oturan Hacer mnimle blr 

f<;,:!·mın müteaddit flrnılıml.an 011~ 
l:ilo cm<!!k aUrak bı.muo b!:r ~ 
oa!dı:dıı,'1, bir k.ısıru.ıu sattığı öğrecil.. 

ııtl'ı, 11111L """11 t 'tlbata geo;U-
·~tJ.r. 

rAllALJ !EKMElt Sil.TAN BAIUtALI 
Beytr.ozd.a. Yalıküyı.iude bııl<.kol Ö-

Tcz~ı.ran'm ekmeği fazla fiat. 
la ""-Uıtı öğrentlrn!ş, ömer bir miiole
c-l::!r"' t7 ltı ı ru~tan ekmek. sat.arken. ::ra
p!a=ı;;t!r. lk7kDz AdlJyesJne ~ 
len ' .ırguncu bakkal otuz lira para 
cc::csı ödcıniye, yc.'<ii. gün. dükkanıı:un 
•• "'-!l.ıy& malı~ cdilrn.,tir. 

G nc~~~!.~!90~'.ml 1 
Jrra<=.laıı ve büWn """'14etlero"'1 ı 
b\~- HUr Fransa.nuı gaye"· is
WA ,.e ilian<'t ~ parçalaıı.. 
m:;ı oUn milli vahdeti :rctıldeıı lı:ur• · 

bfrtün Fraosız topra:tlarıru h!lr· 
&iye~3 kavuştıınnak ve mllşte.ı~i" da
_., ~ zıı!eri ıtem"1 etır:olc için 
~~ ve ~vt ku..,"'·et!eri 

• . • c te getirnıeıl.-tir .> 
Geııeral de Gaune sen Piycr ve 

Mı::ııclan e&l:ın ıueaeleslne te!Dll.I e
dem~ UAve etmio;tlr: . 

•H· · m büYill< bir eıcserlyetinin be-
f8._"f.:ılt aliilcası sayesinde, di.işman tao
rattıı.r::.tıruo ~ kaldır>ldt, yerine ı 

"'l! kahr.::rumılak, kanun ve hürr~ 
)-Ct l~ edlldl.. ' 

mızd:l Türk çocuğuna hikiın ;;ı;;:= 
a:\; rulı. tedbir, muhakeme ve 
iz.' uı dalına şu olacakbr: Hcrş~y 1 
vı.' a'.l için. herşey omnı \·a:rlıgı, 

irli[:i, kudreti, lnın-cti ve sel.ıl.. 
meti i<'in. 

Düı:;,a \Miyeti karsısında 1942 
nin Turk milletine parola.ı işte 
ıııw!<cc budur. 

ŞARK 

ıraıi ve yo1 .,gzj~• bu a "3 • 

caklar, <laima .cep'he taarruzi.ır'..W 
.ıcrlemeğe cnkla · r. Ge • 
nera R<*'YUIJl>l, gilizlc.rın lk:er.rll. 
ttnup <:enıflıcıft 1ı:u~tmak iste • 
dikleriJıl ırırlırm~ l",e C!ll tankla. 
rmı mııhaııe:PC):e ,pfumüıştür. Fi&. 
rimiııe .gönt, iM'h•-er ordus-.mun 
,büyü~t ~~:1;:rmadırn kur. 
tulınası ·r. Zira 'lıöy!e 
ll:ı:r :kuşatma, ı;ıriıııııebe. d:.ha Bin. 
"azı şarkında ,penwan e<le kcn 
;ıı.pılmal~. ~., <bu kı.._ 
~atma tıEŞelij)ij."\ii. as'tik geç 'k:ıl • 

ımşa benrıt';".S:ılı.ar.tbenin netı\ 
cesi belki eı.J~ı:lacakliı:r. 

3) Uz ....... -azi> 

F11ipi.n.erm "11!12':1Y"'t, tahm:n 
HıiğiITTl'iıı '~ JlljpC>nlarm le • 
.hinde sür'a(\e ~~şaf oet:ınekted'ir. 
Ta-kv"ye ~rt alına:ktan 

mahrum lcırıha 111!8=llla Ame~ 
<imü e<t.-afmıla &>Ji )et Japon 
taaITUZ k-0113-r.ı emu amuz:( geı. 
m<>ğe ve IXc a çcmheri 
çizm~ baŞl;ımı,'1-a •dır . .Bu 1--ı-ıL 
isr Ma.rıiliap • ii~ icikımetre 
y:ııda;;mıışl:;ıalıx. lh Ameı:\ıaıı 
{ss°'ti oou hd.~a v ~a son 
goolerini l' Jaıpon zıstıh 
.b'.r!lklerin.ia .... -,,,-etleri hl.. 
mayesinde ~ yı!.cMı:ı: ta• 
~rnızlanıu: ~ .-,,., · an piya. 
de kuvvıeıt~ ~ 'kalenin 
mfüm'r t"P9'l «Jlii!UW. dııı!ıilindıe 
blr parça ..,, • ••t cim 'eri 
tbeıklenehili.ı:. ~ ~i.ld::ıldel'; için 
Japonlar 1'~1 :tayyaı't'lerle 
çok ıbüyi.i:k ~aıta !bcıntbordı • 
oman etmişleı::dl:r.. 

Maleızyad8,, t'a'hınln clüğimıi:z 
J;rpon yama ılısfO'll.'.ZU İıp<tı isti.. 
~etinıie 4ıWıdle b..,,Wmştır. 

ing:liz.lerin ~lı Uılgesinde l11!h. 

.a.ııııı ! da:ne ve 1':ıı1"l ır..üdafaa y s p. 
malan ~ Adıını adını 
yv.d oyllıllk A' t e ~ıtrdıe. 
J.,ıde ce<n·OO....,... ~leıt 
muhtemeldit. 

YurQa Kış 
(1 ine! ,5eblfedeıı Devam) 

smda da çok ,5!dd6t'L ıtıir bş var. 
dır. Evvıelılrt 8lb- hroıre de kar 
yağmı:ştır. 

Balı!kesir .ll;ı.ıJılırın.a • İzmir 
tren sererler.! irııtiııunuu kaybet. 
ıniş •e+•vıde ~ yapılını~tır. 
MERSİNDE ftltdJ!i" ADAN BİR 

ŞİLEP ruımAYA DttŞTC 
Pıı.zar giint ~v.ada bü)~iJt 

oir :fı.rtma ~ Kemin Uma • 
omda 'l:ıulwnn .. ~ tonl4il<: bir 
şile:p karaya ~- Uman.. 
da da bü::viI\ 1"t!lldar vardır. 
ŞEHRİM1ZDE DON"A..~LAR 
Cl1Illartesi~ şehrimzi.dt: baş. 

1ıyıı.ıı b.r ıı.. ...ıı bıplaınıştır. 
Dün h<ıva ~li ı;~ <ie 
ibu sabah fam~ )"ine haıf f 
br y~ (leıı& tıararet doe • 
N!Ol!&l sıfırm .ıtınJa lil!!ki;ıe dü .• 
miişt ür. Bu tııı!belı 11.araret n:ık > 
iki ldi. Limanda şiddetli b r 
brayel fır\ması • • ·ünı <>ÜTiıl 
tedh-. 

YerJ.e.r bw: t~uuc!:..n k:ıyı·~ 
rıdı. düşüp yııralıırımılar çok ol • 
muşlıur. 

B.ılarköy kM!!!!mın 1\lahmut • 
bey nahyesiııe ~ Eseni-er k<l. 
yünden 14 :yllŞID4a Hüseyin ça;.. 
maklıoğlu ile ...-,- 12 yaışmdl 
Rami Çakmaklı ~-ram n rkirıd 
günü İstallbÜlaıı ~dcrin-e -di}. 

nıer!erken k0y!:1'rtre yakı'l Ay • 
valıdere ml!\o~ '!.:ar tip",ine 
tut\f.rnuışlar, .ıııııııp öbn~erdir. 

Zavallıla.nn ~<ilin L<i met. 
re icarın sh!dhll çcioırı 1.m1"tır. 

Üsküdarda ~ k.öyÜrde 
oturan Fat~ ~ bir 'k.'.ıdm 

da köyünılıen Oıl!rMara gelmek 
i6trlken yolda ~ tutu!mtıj 
domnııştur. 

Bakırköyüftde ~·on <:ad • 
desınde :;s =arada oturan E • 
var!ş Şirinyan, ~a giderken. 
donan karlard"<m ~a~ l<a:;'!Tl1ş \"e 

şiddclle ~·ere .rımırlandığ_l.!'<lan 
lkoJu kırılm!§t>r. Şlxiı.yan O?rrolı.. 
pa a hastar.esl.ıw k:aldırı ı•t -r 

~L\CAJ!Js'rA!ı.DA 
V1tl, l (A.A.I - 16.ııcıırlsl t-

hit bfr soğuk d41.g::ı.;:.ı a!t.ndadL. De--
rece •ı!ırdon .,.ğı JO a dilşmüştin' • 

Batlrdan gemiler 
Loı.d.-e, ı (.\.tq - B. B. C in. 

gillz An;lrııllığmın Wbhğine giire A.k
dcııizde irrglliz Wıtelbahlrle i biri 
rrıUhlmma t ile dolu o!.ımtk O.Zere Le3 
düı;m•n O><Un3.'tl butırnır;ltmll= n;. 
talyon muhrlbi <le -l<>rı;iJlenmlı;tir 

Biltün Kıntınh.r 
WiLLY FORST 

OLGA 
ve 

TCHEKOWA'yı Sinemasında 

BEL AMi 
Filminde :mutlaka görmeEdir. Haftanın büyük m'Uvaffakiye ! 

naıkaratı bü!un ağ ızl~ıda do~_şmaktadır. • 

'~·- Buııü• nıatinl'l•r '"at U ılen ıtıbarm ~hır. •••ııl..-11' 
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lngilizlere parın'ak ı~ırtan Japon casusu 

YO KOHA M A 
~--....; ........ ..;..~_.,;....,;.,...,_.._ ___ No. 74 

Tiırk~~ye çev'1"aı: lsKENDER F. 8EB'fELLI 

"0, benim kal'ıyen evlenmiyeccğime kanidir, 
nışanlım olduğunuza memnun olacakh r ,, 
fvırııeor. b•..ı end.l}em ye"!!"~ c ınf

"""ı.. b ul<i u ; 
Kab: 1 ,ıc.gt :Pöy~ bl'l' rnü.ı.aKere 

\ bil"'. a·ucaı-ı\ geldftimiei haber 

a '"""' bizi bını.ını.z 
- Bu ~m •raı,yd .. ; ''er& :Yt.'''tme 

dônıerJiek. çok tf'.'lrlo.ı o?acak Hay~mıda 
Jil< <!ela böy ı.. bllyük bir yerden ka
bu· cdllmeml'I< !elal<Pbylc )<& . .ılaııı<

cağım. 

- 80§ ,.ere ..ı:ı, ve endi..., edi.. 
yo:.'S'l.!ll, Yukohan"~' BC'ıı ;nncam.ı0 .U

yurr.ı bdıııez m1y11n? He,e n.ipııhmlu. 
K~~digJnıl !'Oyıerle-N{" derhal kabıtl 

od'-""'k llT' 
- >t.mcanın ka-d~ıa.r ... ht\nndi 1Wııia 

dt'Tl'l<i< ı 1 
- Hayıi·, l:J.unne• ır. ~i delil. 

BiUk.s ke-ııdısı ~Anti - 1',tınmisıt) tir. 
Kadtnl.a ~rkek .t.ı:asındt.11 dıHırn& büyttk 
1:ıı~Jar gOrdüğü h;ln, ı·ık<:ği.0 ;ı1alik 
oldub"ll haklartn tam n..J.n~iylc kadın
lara dR tt.rilınodnıe M:.r.;ırı.ır defildir. 

- o b.t.kie? 
- tt iç merak e\.ılK'' O ben.im bt1-

)yyel.& ev\enmjytX'llgioıe . ...an.idi. Şimdi 
n anltmJa g('l.digim. ıııryaTSa pm.: 
rnıemnı:.n olacal-:tL °'.., . ..ıdıo mı Ji.m
dl """"""'"' kaı'ak.terl<· •. 

DAHİLİVF. NAZiRi U 
ll.ARl!l K.'\R ':'il( A 

S<. t yedi oldu .. 
Hal.'\ bir haber yok: 
'ro~n 

Garip •"eJ'I --thye sdylemyO<'
t: m mebJur 1.nu.~t. menfi btr btı1-
be geUmıeliyd 

Dediklerim çık.a,(:.ıl· g&bba~ Bu 
k;'K..l: bekledikten son ;.ı nıeınur ıre

lir de: •MaA]t"5:ef Reisle tmhur ~faz_ 
retleı-1 ~ok ır:eşguı. ~a bir gwı. 
geLnıeııi:ıt ~öyı~ilerr d~ ~ 

hırsa .. 
'fön1*Xl hiddetlendi: 

ll.ıyu· ... Jl..tyır .•. Bıı olamaz. O 
za.nn. ıl ben <iLJn.:aını hiç tenımamış.ım 
d. e1 ür. 

·- İnsan, b~ b.- zanı.ın, yılL.irca 
arkadaşlık: 7aptıgı. "3n1'ıni bir dootu
nun bllc hakiki hıtv;ye~ anhyabil
digıyü !ddia edE-rnez .• Öyle değil mi, 
J.I :st.er Toın:;on? 

Tonıson çok aaabl CiJrıin.uırordu .. 
Salonda b! ·~ cı.93tı bir yukarı dolsı

ıı.yor. arLM-~ ba-na Ntvaıp vennek iste
nÜ)'l)J' ve göı:ii ka.p.00. bekliyordu. 

liu Bıriılda salonuın k.apıs:ı. açılcll ... 
B:r başka teş.-if~t menıurun.un J'81."e..
ka.t:.nctc kelli ff'ni bir öldan1 salona 
glı·di. 

Tomoon, ..,ıonı. •"""' adamı tanı
dı ... 

Y1"vaşı;a yaııınıa i!Olnaluak fısıl.. 

dadı: 

- Amerika ~e - Mister 
Keepo ..• 

Boyle lnr adamla sarayda lı.ıç ltir 
zoınan karşıloi.;rnalt ıotemezWnı. t>a
b>l.iye Nazm ııok ,,ın;,.ıı 1l!riinüyorıttı. 

Te,rifat n~Tu: 
- Blnız :.ıtiral1'lt buyun»wı<, Mirı

ter! dedi. Brn.lyn muralıha<ıları be
nliz ç*ma<lıl&r. ~·aka\ madem k> • 
mühhn bir ~Je rçm .-örÜlifl'lMlk i.~ ... 
yon..,_nıız ... Şimdi girl p Jrzedeyiın \>e' 

geldiğiniv.i h&hPr·Vereyinı. 

- Evet;·· E\.'et Şimdi bekliyo-
nını. 

1.'~ı ;ial ır)ıemnı-ı 

döndi.i 

çok geçm<'den 

- C\uuhurrt"'isı ~i?i bc:k·liyoı·lal·, N'11-
z.ır Ha,..retler. 1 

Mi!t~ı· K~ s .. •ınWA fu~ ~rna 
d) ,-e bh:.İ.lrıJt~ b~ n!{l'~ffııl .oJıroadı.. 
Hatt.tı :rtd~a edrbilir'hn ,,i ben.im. renı
gıırnin bile iark.ıııdıı deı;itdi. Uzaktan 
olalın yUzüme, b:tk:MlŞ ~·ıe beınim biT 
japın kadını o!dıl)!.rmu anlamıfı ol
saydı, .U,te bmwı' hına halde s.idrJe
"""ek thn • 

Nun· &iıik>1~n çıirnrkenı s&at. _... 
yedi buçuktu. 

TOIDtfOn ha.!ı bekleft'll("kie ısrar ~ 

şordu. 
Bl7.l geti~:. nıııeınur l~ dönmıl

ın~. 
""Oll'\bOll.a.: 

- Bu bi'r ı~t~...:ıt;•l oln"Jtasuı?! ..... 
d nı- Dönüp gitsek f P.not olmJyacal": ... 

- Hayır H;ı,ytr . Kabil değil. 
nl('.ımın bi:ıw fena ~ıJııunasma s• ' 

bep e imk~ıı; ~oktur. Belli ki, 
müh•n ı b'ir meseic uz€-rinde bu.lur:n 
Y<Jr 

- Öyle ya ""1ıin de •cele blr · · . 
y•>k Sabaha kr.daı b<'kJf'nı..:te vakt 
mi2. \o ,ı..-dır. 

'l'omı,c.:on hıtldc·l ın(len dudaklarını 
JSlrJyoı', ban.--ı daha fazla bir eey OOy
li)"C>nl'iyonhı. nogru u , ·öylemek Ht
~111\Sa.1 blr;ı,~ da mahclıp olmuştu. 

Bu bekk>n'erntz br. bakımdan dil 
fena olmamıştı Nazı:· gıttıklen. bira. 
sonra, onu götın·en teşrifat.;ı dö~ 

<fü.. Yanım- geldi: 
- A.ffedersin.iz., deci;, ÇO:k. nıühim 

b~ mesele var da. Dahiliye Nazırı, 

Curnhurreiei ıle benıen şimdi görü!i ... 
mege mecbur oklu. 

Ton'\Wn, saray ~rif~1.c;l.31DQ sordu; 
- Dahili bir ~~le mi?. 
- Evet. Girdi bir şey değil. Heıit<-

sin bildifi bir mesele .. Nevyork: va~ 
li ~1u.avi:n.inin kaıtli Mdisesi. 

- Evet. Bunu ıhln pabah gaıeter

lerde oku.rouştuk. Ka+ Her yakalanrn.ııe 
m1?. 

- H•yır Me"s-1ı ııuıgsler lef 
kolaoy kolay ele geçer mi?, Nazu· işle 
bu işle me<ıı:ı.cl. Golib.• katillerin ·iıı:i 
buluıımı.ıı. • 

- Çolc işi. Yakalanan katili oor
hal ida:m etmeli. 

(Devamı Va.r) 

,.. R~lclim Değil, Hakikat: ~ 
Yurdwnuzun her köşe::ıınc;.e düriistlütü, 

~cıı:r;uğu ve bol çeşitleriyle tan.nmış: 

Aırl Mobilya Mağaz~ıını 
ı:P;•nıtden ve bir 1ik.i!' al:-.ıadan başka ye rden 
)1 O B i L Y A a:mamalarını tavsiye ve 
ttnıtloka salonlarımuı gcı.melerini rica ederlz 
P,·'t".:.~sa İngiliz karyolaıarı ye Avusturya &an~ 
d.;.J:1 ı;ları mevcuttılT. 
İsl.t.bul Rua Pqa 7<'lruşu No. 66 Ahmet FeV2i. 
TEL: %3407. 

Baraka yaptırılacak 
Yeşilköy meteorolo j i is tasyonundan~ 

9.1.!Kl! tarih Cuma günü saat a de YeşUiroy Meteoroloji istasyonun<la 
2034.66 Ura keşif bedelli Yqil\<öy Meieoroloji llluyonuoda yapılacak bara.lr.a 
in.şaatı açık usully'e cksiUmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekslıtme1 Bayındt-ı»ıık İşlıeri genel, husu~l ve fennt şartnameler! 
proje k<tif hulasaı;iyle buna ml>J.elerri dlier evrıı.k d~irede göıilleceı.ttt. 

Muvakkat teminat 153 liradır. 
İst;eklilerin en az bir taahhütte 15-00 iiralık. bu işe ben.ter tı yaptığıne. dair' 

ldarelerlı'lden almış oldugu vesikalar.ı istinade!l İstanbul VilAyetino müracilı8t
la e~lltrne tarthinden tatil günleri hariç üç gün evvt:-1 alınmı$ ehliyet ve 
1941 y:ııhıı.a alt T:earet Odası vesiıkalatlle g~lrneleri. cll 402> 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti ,_ ı-YA Z AN : No. 5 
Ç e vir eıı : 

Leuis Thomaıı l. SAC İT ... 
- F9ı.a1. Jı(adam ... 

- Loındradan ça bulı: ıid!Di&. -
Jn.Qnınız, boy .e Jt1pn~ta tık çGık U 
ı. ooLUlerdoen kurtulactlksıruz. 

:\hç!ı.ul kadının ... ; btrelt ve yal
varıcı bir se.:ti: 

- A.rthur Collarsan'ın Bize ııeöı-e
oeı:.l _,,eti bilın"6eYdlm, teıeron et. 
nıwim. Eğer onu bir parça sev'Yor-. 
oanız, öğüdümü tutuıruz. 

- J4adam., 
- Saİcl\ - James Ha;1ı>ne<ine W-

lefon ediniz! David C-Ollarsall -ıı 
öldi.t&ünti soru:ous.l 

- Alla.hım. 

- Be11ı.i ıılız.e öldürılldılllünil l!Ô.Y li>-
,.ııceltler. Rica ederim, Londrayı bu 
i"C• lerkedlniz. 

ÖldiirUlmÜI mü? Allo... Allo .•• 
Allo ... 

XODUI= esra.nmııiz kadın telefo
' -dı. Attık: o ıarlp """ 7oi:, 

- Flor<a><ıe GO«lun o - lıAll 

~rıııiıa <fU:ı'aıl' gibi. Bu - la
ıı.ı;yor, fakat nerede Jısi>ttl ... 

Dııııırda bir: yı.ldJrım karanlık ~ 
ııJın baırmı deli<yor. Lady Gordorı ye
rinden sıç.rı:;yor ve bağırzyor: 

- Ne müthiş .fırt•~! Galtba yıJıd?
rmı çak y&klna dtlştti. Acab& ...,.. 
peı1c yaknına mı'?. Evet. Yik?. metre 
ilerde, Hyde Park'ın bir sokapı<; 
d .i ·ıU; ve k«'aınU.Ş bj.r i;ıciır ajacı yıı.. 

k>ldı s*l. .. 
iV 

SAAT 1 1 sa DAKİKA GEÇİYoıt 
Dorah KMm küçük ilalonunda gill 

rengi: divana uzaıunış, LondranJıo me
duıi hayatından usanarak &özl.eriın.i 
ka•piınnaş N:şaın.lıgı ~ıarıoa uğruna ie
temiyerdt ka:rşb.ğı bıı entrikalar ve 
fll<llalar, Savoy byatrosunda şa.daıla.
riyle kazand1gı muvaffa.kiyetler. ci
Qekler, tıebrikl8r, diMz sevgiler, hulA
sa bütün Avrupanıın verdiği şeylerin 
bıep&i. o:oa tasmmaı.:. ıı:uc ~ bir Yük 

BA Ş, D i Ş , NE ZL E, GRi P, ROMA TiZMA 
Nevra l j i, Kırıklık v e Bütün Ağrı l a rı Derhal Keser 

İcabında gilBde 3 kaşe alınabilir. Her yenle pullu Jnıtulan ısrarla isteylnb. 

1 2. ci kanun 1942 
.l 18.00 
ij 18-03 

PNgran• ve M:eınlıılııet ·sa...<. 
Mm;k: Çıtte Fasıl. 

.--3•'~11~ T. iŞ BA K 
KiJÇÜK T A S \- RR Ul;o, H r.SA PL AU J 

19 42 İK R AMİ YE PL ANI 
KJ.:QİDl-:L'K·. '·' Ş ~·t ' "l a:. u- , 4 ~:ıy!:;, 3 Ağustos. 2 Jkinciteşrin tarih-

lerinde yaptlır. 

19 42 IK RAI\f 1 VELERi 

1 adet 2000 liraııic:..._2000. 

3 > ıooo > 3000.- > 
2 > 750 > 1500.- > 
3 > ~no > _1500 .. - > 

10 > 250 .. ~=-=2500.- > 

1 I~· :: : 200 > 

21ı0 > 

100 

50 

25 

10 

> 

> =2000.- > 

:~ıw;a~ ş~:;~a.;::~~A':u 1 

::]J ,,~l~ KIS.~ı°;~OA J 

Bu ak:ı<>m ,aat 20,30 da 1 

O KA DIN 
i STiKLAL CAfJDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 
B u ab ... a111 ~:tat !-ı . .,fJ da 
OYUN İÇİNDE UYUN 

gibi gellyor. Dorah Khlim bir Hlll!W 
kadıındtr. ltaka..t })azan vnun siyah 
gözleri önünden geçen rl.İıyJ ne oldu
ğunu Londrada k]rn.ge bilmiyor: Bu 
riiya, vahşi hay\·•uılar ckllaşan bir or
man k:Ö§esi, bir kulübe \'C :;.ahiller ~ 
zerinde çağıltı&ı yayılan Gaın:j nehri.. 

· Mar'tbi Lfi belk.k de-'eü-~ i.1;rT1 
lı~~ır. l..ondrad:.ı kııu rliyay ı an .. 
ı..ı.,- ~ca..k b:..ı· tek ad am vöriia o da Ma
ribii'dır. O da b u İngili7. ~e.. 
tinden hoşla11mryor 1\1~'-ib:i, Maribıl 
acaba $İrı~d• nerede?. Acabaı Sutty'- 1 
deki eski eve ınl. dö:ıriü, dlılniyi mi ı 
kolluyor" 

Dora h u1 bu i~ leroen bik:ınlş ~ 
samnıetır. Gu reın.gitndek.1 divanın ü-

7Atl'iade, Floı ı :ıse ordon'un heyecanlı 
aeslııdı v e dl§e:.rda devaın eden fırtı
nayı wnıta.ra.k uyuyor ..• 

v 
SAAT 1 1 40 DAKİKA Gl:cllOR 

Gar:!ord Slreet '"ka;;ı. nehre atılan 
l>lr sele benzemişti. Bridııe köşesirıde 
kaldırımda bcllreı:ı adanı karşıki ka.l
dırıma geçmek lçiıı tereddü.t eder gi
bi. Adam sende, sakmacak ne vB'I'dı?. 
Ya.ğmıu,r ke.cn.ikleriDe ~1emitı. sırtında- ' 
ki ince &aba.rdlıı:ı. süngere diibnU.til. ı 
İleri atbJdt, üç büyi.lk adıınla kar&ı 
kaldırıma geçti. Yan açık ve alçaılı: 
bir kapmıu öııüııcle durdu. Kaıp1ıYı ça- 1 

lı:vor: 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKMAN BEKİ' 1 
DAHİLiYE 11.ıtiTh'HASSlSI 

Dh•anyolu 104 
\l(';ıvcnc saatlPrl: 2.5 - 6. Tel: '!ı3-PI 

- Sen misin Buggle? G<!lmiycceğı
ni r;: ı.yOrdu ~. Gece yarıswdan.berı 
bekliyorum. 

Kıı(,;ük \"e nazik biı· yüz k.Bpı ara
hgın<.i;ln güründü: 

- liava IJOk fena, içer gMnnez mt
sin'!. Sana ;:ıl..:.r.ıit bir plln(' baızırla.
dmı. 

- Vakit 7ok. 
- Neden? BllİJ!'or ııııusun? . 

- Eveı. Bu sabah saat 10 dQ F . 
Ve:ıt i:b keleıoınde vapurdan çJkacalc. 

- Va purda okillğıma emiaı mioa>7 
- Evcl, madem ki bize ya.:d•; · :ta-

kat ötekiler de bili;yor?. 
- Scotland Ya rd'dakiler mi?. 

- Karaya aıyaiı: basar b8Bm.8E ;ra-
kaiıy ~3kl..;.r ... 

- O halde? 
- Şefe bu meseleyi haber verdim. 

Ehemmiyeti olmadığını ıiÖYJOOi. QQ

liba yeni bir plim hıazırla<b. 

- Oua.nn'a haber vermek l!lıım. 
- SIJS. Bunun faydası yok. Vazi-

yeti görünce o da çabuk a.nlar, ve 
eller.inden kurtulur 
-O Mide?. 
- O haldes; )'Ok, saat ıı e ıl<>t;ru 

burada bulUıt>a.Cak. Ben ö:Ieye doğru 
gell:rim. O 29ıiln3.D<l kadıar kendiısirıi a
lıkoy. 

- H-i mü>l'etüfıin tevltJ( edeoo
iinl biliı;Joor musın>7. 

<I>evamı Van 

ı 
19.00 
19.15 
19.30 

lt.45 

2tl.l5 
20,;5 
21.00 
21 10 

Komıııma: (l'.Jertl~me Stili.) 
M!i'lik' Çigan Hovalan (Pl.) 
Memleıt<et Saat AJ-arı ve A:j
Haber~i 

Mib:fk; lltııkıC'vlerl Folklor 
Sa._:ıti. 

Rad)oo~. 
Mü.l:k: Ka'·ış. Şa?tt .... 
Zh'ı.:Aai Takvintıi. 

::\fi.B'..W:: Tak.c:rıı Ve 8M. 1!9e!r
Jerl. 

21.30 Kon~:na: ı,5iir Sa;1ti). 
21.4fJ Müzik: lli>t-lyo S:.ıııfon'İ Orlre&

tı-ası. (Şef: llı· P oelori>ı:ı). 
~a.ao :liemlek<>t S.1:ı • :;.,yan, Aja;ıııı 

Hııi>eı·leri; ZU1Uıt, &ham>-Tl>h
v.ll&t, K&.ıTıı.biyo Nttlrut Bor
,;a:;ı (Fiyı<ı1.). 

22.45 MfrlJ!k.: DııL.;; , ti.Lligi. (Pl,) 
22.~5/~a.oo Yaa.·ulk.i P"o~raııt) ve Ka

P•'W· • • 
TÜRKÇE NEŞRİYAT YAPAN 

YABANCI İSTASYONLAB 
(Türkiye Saat Ayan ile) 

saat Meıtı:e 

> 

• 
İngil1-

• , , 

> 

, 

6,45 

l9,45 

ıı.oo 

15 
ıı,30 

14,15 
i, 18,45 

18,10 

18,20 

:ıo,50 

18,30 
19,15 
20,00 
21,15 

Romııl'ly& ~1.25 

1339 
325,4 
49,92 
25,31 
31,22 
31.22 
1339 

31,32 
l!t,60 
19,60 
19,60 
31,32 
19;70 
25,21 
25,21 
41,55 
19,70 
25,21 
lS,21 
41,55 
19,8 
352,9 
48,74 
449,1 

82,4 
43,23 Rusya 22 100 ·---- -------ı 

DOKTOR 

Feyzi Ahıne t Onaran 
CİLDiYE • E d·HREVİYE 

lllt CElli\ SSI SJ 
(Babıcı. .. .1 A ıku.rn caddesi Caia~ 

of!"lu Yokuşu Kö.~~ b::ışında No 43 

FR AN S ~ ZCA 
'~ Fransad"n mezun, ekalliyet 
~ İlkokul Müdürlüğünü ve res-

mi Ortaokluda fransızca öğ. 

retmen vekilliğini ifa etmiş 
11.ir öğretmen hususi fransız.ca 
dersleri vermek aı-wsunda. 
dır. (MM) rumuzile ist. 176 
Posta Kutusu adresine yazıl-

1 DEVREDiLECEK iuTİRA BERATI 

<Tazyiki ha.va ve gaz usulü: iı!e: mer
mi. atan eslahai nari(yc Balistik hası

lfıtmı arttırmak usulü> hald<ındak; ib
t.iıra için İktlsat Vekaletinden istih
sal edilrni;; olw 13 S<rıduirıun 1932 
tarih ve 1329 No. hı ib.Ura beratının 
ihtiva ettiği hukukU'll başkasına ~
vh· veya.but icadı 'l~üııkiyede mevkiJ. 
fiile koymak iÇl!n .alJlbi,.et ..erilebl
lecel:i eklif edilmekle olınaldB b u hu• 
su.sa fazla 1Jl'11fımat ooinmo>lı; iııtiyeıı.. 
lerin Golalada, Aıılan Han 5 inci kat 
l - 3 numaralara mürecaat e:rlıeme-

leri lll1' oluour.:.. --------

e TAKVİM . "' 
Rumi 1 3~ 1 

B. KANUN 
19 

l\asım 

55 

Hicrt 13811 

ZİLHİCCX 
13 

Yıl iK2 l\q 1 Vasatı V AKİ'l Zu.ııl 

il. Kanun 
8

7 2~ Gün•ı .2 3~ 

1 
1216 Ötlo 728 
14 35 İkindi 9 48 
16 48 Akpm 12 00 

Pe,şembe 1~ ;~ ~~:\: 1; ;~ 
lle.hlıı ve B&ID!Uharrlrl Etem İ-' 

'8enice - Neıırlya! Direktörü 
Cevdet KARAllİLGİN 

llC»I 'DLGILU' lllATBAAIU 

Balkan Deniz· . , 
Harbini Nasıl Kaybetfık • 

Ya!!:ım: RAHMf YAf;ız --- • o. 18 _...,_, 

Uzakta, sisler arasında gölgeleşen b ir 
yığını psrmağile iş ret ediyordu 

Den.iz dümdüı:d'U .. Havada ~ 
z11cak alKmetler de gözükımiiyor. 
du. Raıniız Bey V86ııf Beydııe sor
du: 

Ufukta dıi.şman ooıwıma • 
dına dair hiÇbir icı göı'ii.ıı.ınüyor. 
Aeaıba daha !imama m> dersiıı? 

- Be'lki ffl>nüe harekıe>t etme. 
mi'}lir. 

- Keşke hlç haı'elret ebrı<'d eTı 
ba8t ı.-a,bilsek! 

-- Aç>k <i<·=~ yakaiamak 
- daha ty1 degil mı bcwefend·i? 

- B8111rma ugral'Sllı dıl§l"n çık. ' 
maik için. samedec'Elği gayret ,,_ l 
raı;ında gerek Averof g"'1"e'.kre di
ğer harp vamflerini dalha kolay. 
hkJıa 1>epeıl.eriız .. Di.Şma.ıı, İmroz
da yed!iği sillenınnin tadını h4'nüz 
unutmamıştır. 

- BeDci .. .Aııı:ıma, bu Sf!ffer de 
•haııp talihimi'/! yaver olSa da .. 

Raımi'l! Bey ~ız dolueu bir kail. 
'kah;ı, ile gültlü, irave em: 

- Her noktadan üstün bulu • 
nanı donanmamız, Yunan filo • 
~:mu mağl'ıip etmeık için haııp t~ 
ııhme dıeğil kendisine güven> • 
yor Vasıf Bey .. BiT dda düışman. 
la kaıtjı.laşabib€k ÜS' ııar~ı ko.. 
fay ... 

Erk.fuııJ:ıarbiyt: ren; cevıvp 'J"·ı-. 

m<di. Aıninı!in bu sab:ılh ~eyfi 
ı;crı< ye>rinde) :l' 'i'Jütemad'yen 
konu.~a,k, ~akalaışmak, niHcte v<" 
ciınaG>laDla arkaıJa~larına takıl • 
mıık i~tiC)'ordu. 5ank; bu donan
ma harbe g''C!ecck ycl'Clc bir tac 
fi·yn-.<- merasimine ve~ıa bir de~ 
niL. gı.çit resmine iştirak için Bo.. 
ğaı.oda.n çı;km ışa 'l>elllZyordu .. 

Yıcrını saat daha seyirdeın son
ra Amiral saatine baktı. 

- Saat on buçuğa gelıyor .. 
Limnosa yaklaştık. 

Uza-kt.ıı, sisler arıısuıda g<iJ4ıe.. 
ieşen bir y>ğını parmağil!e aş.ret 
ve 11ave etti. 

- İışte ada göründü . Fakat u. 
fukta düşman donıınmasına. de
lalet eden -hiıcbir b. mcvıcut dle _ 
ğil.. . . 

- Be~ki henü.z )i.ırumdıııdı:r 'be
yefendi .. 

- Öyle me tam zamanında o. 
raya varlf) limaıııd8D ç:ılf.aıılren lkıs. 
tıracaığrz. 

- Belki .. 
Yinıe dürbünıler gözlere yapış

tırıfarak ufuk t araesU't edile e.. 
dile doııamnaı üerley'.şinc d~&ın 
etti.. 

Bir çeyrek saet sonraydı .. önde 
giden Mecidiyenin işaret verdiği 
görüldü ... Aınirnl, Erldimharbiye 
Reisine söylendi: 

Mectdivcd.t:.ı ,.,;,ı·c-i. \-c-::.ılı· or. 
-- Evet &-ye:f<:'ndi. 6~ ırü.vt' ~•n~ .• 
- '1,abi.i dü~ın.an donanrr • .rı:'ına 

an bir Ujaret ol~cak. .. 
-Beli..ı .... 

.Vasıf Bey dıirbününı gözlefrn. 
deı1 '1u·<lı. Etrafına bJkınarak 
mırıldaııJı: 

-" Henü;. varJabaııil ı rn lıırdan 
hiç ki>nse görünmüyor .. niçin 4a. 
retlen rapor et.nıiyorhıt? 

Hu a ık bw.at ba~rnrdabaıı.. 

d<ra l*lıliıl efeııdirıir, kumanda 
köp ·sııne çıktığı g&rüidii .. Beh. 
l(i; J!>feiıdJ dogı u Amirale sokul.. 
dıı.. mirlıti askerce S<"lamlıyorak 
elineclü rapor kağıdını uzattı, il&. 
ve etti: 

- Em:ıd!im Mecidiyedoo işaret. 
lıe ~rildi .. düi;llıan doııanmesı Ji. 
JJlfilldan çı.llmakta im iş ... 

Raporda Muzaffer 13<'yin i=a. 
sl.1e şn malumat vardı: 

Dnnaııma Kumandanlığına 
, __ Düşman doııanması; başb 

Avernf Amiral gemisi olduğu haı, 
d Hidra, Spevya. Peara ve Liou 
tıipi destroyerlerdrn nüiı~kkep fi. 
Iotilla ile birlik!<• henüz limandan 
Ç<k~. Huruç h"'ıüz i.kıilllil 

• erJiltm>mİ;jtir,, 
Met!1dıye !-'Ü\·aııisi 

Mulafkı: 

Ramiz Bey rap<>ra '.lır göz ı;«~z

dirı;'lıc muhctvi,vatıııı okum~tu. 

Rapor "kağıdım biı· •ora:fa f:rfo'.tı, 
dürbününe yapışartı 1< ııfuğu taı~.~ 
suda .rnyulılu .. 
Aradakı mesafeyi kısaltan uür. 

bfuı;in acie;el<>rinde • apor edilen 
keyfiyet, Averofla birlikte düş. 

man <ilonıu>m<ıSl'll•ln Mon.droo; li;ma 
nında\1 hurucu A~iralin gözleri
ne dkscbmişti., füımiz P,ey derhal 
emiI vel'<li: 

- Dört kerte iskeleye alaban. 
da .. tam yolla ileri! 

Bu emir hemen yerim., getirildi .. 
dÜsiman donanması Ln·ucıınu ık .. 
m:il ede .. ken aradaki ,ı ört mil me
s.ıf eye r"ğrnen Osmanlı filosu o 
istikamete wveccüh etmiş. arka • 
suıdan da müteakip savaş emir. 
leri veı11mişti: 

- Vazife ~ına .. muharebeye 
hazırol! 

Bu işaretl<!r Barbarostan filo.. 
nun diğer gemilerine intikal etti .. 
esasen Boğazdan hurucu mütea.. 
kip varoiya başına ı,;eç:miş bulu. 

mm Türk dooizcilePi sade dikkat 
kesilerek Amiral gemisinden ve
rilen ve ken<lilerine ıntikal eden 
kumandaları tatbika başladılaı· .. 

(Devamı Var) 
~~~~--~~~-

Devlet llen izyo! iarı işletme U. fı ftdur l üğü ilan11r ı 

Adaların ilk vapuru 
Btiyiibıdııclıı - 5.50 de ka.bnık tekmil ada.!,,..,. up.yıp Köµrüye gel" 

muvakiuııt ll~ve sete· 29/12/941 Pazartesi gününden itiba"'n IJlğvedilecektir. 

Buna mukabil ~dadan -ı 8.27 de llı:.'tlkıan (101) No. lu ilk sefer 29/12/941 
~gününden itiba.ren Büyüka<la ve diğcr .islı:ele1< ··den (15) dakika evvel 
bıılk8"ak ve K öpril;re saat 7.46 de vancııktın:. (11533) 

_. ...................... F.!llll ........ ... 

TÜRKiYE CUMHURİYET[ 

Ziraat Bankası 
Tarihi: 1888 

Sumyeıllı 100,000,000 Tllrk Lirası 

tiahe wı Ajalll adedi: 265 

Zirai Ye ticari her nevi banka muameleleri 

Para 811 lktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirut &·=•"' d lmmlıualı n ibl>arsız tasanuf hcsaplııruıda en 
u 59 )Dw ı.atmıen!.ra ı de 4 defa ~k ku!"'r. iie llflliui•ki 

pi ... pre ilpuaiye ütıtıı.c:lıktlr· 

' .... UM LiNldı ' . ... . ' . - . .. • 111 • 
100 • 111 • 
129 • 41 • 
ıee • u • 

-1.000 
2.000 
t.000 
&.000 
'i.000 
ı.~00 
3.!0& 

Lirıı .. 
• 
• 
• 
• 
• 

otKKAT: Hesaplııraıaald ıısratar bir 98le tç'.ode ~O liradan 
aııni!ı düşmiyenlere ikramiye çıktı/b. takdirde % 21) fazlasila verile
cektir. Kur'alar 1enede 4 defa: 1 Eylul 1 Blrincikfınun, 1 Mart 
Ve 1 Haz:ran tanhlerııınde çekilecektir. ... • 

..... 


