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Bayramlardan} Vaşington 
ve mesajlar- konferan
dan sonra!. s 1 t e k r a r 1 

Akdenizde 
Mihver taar-

•• ruzumu mu-
dafaası mı? 

Almanların Akdenizde 
taarruzi bir harekete ge
çip geçmiyeceklerini ni· 
hayet bu ayın ilk hafta
ları içinde görüp anlı • 
yacağız. 

~zan: ETEM iZZET BENiCE 

Her türlü bayra.n ve mesaj gün. 
leri artık bitti, 1942 Din abus, in.. 
saolığa kan, zulüm, vaJııet, ölüm. 
de.n başka hiçbir §ey vadetmiyen 
Mll't çehresi kendisini gözlerimize 
diin ve buııün ip.de alıştınn11 
bulunuyor. 

toplandı i 
,,,... -ı 

' Bütün harp saha-
! larındaki muhare-

be projeleri tetkik 
edildi ........... ...,...., 

lçtlmrda Razweıt ve 
Çlrçllaea ba,ka bir 
çok btlytlll kamaa
daalar da llDlanda 
Va.~mgton 2 (A.A.) - Dün Ruz. 

veıt ve Çörçil ile bi.itıün ha.ııp sa. 
lıa.larınclaki muhare-bc projele • 
rlni te~klkii etmak nıebadile l.01d 
Hal:ifakıs ile Bive:rbncık, Ilull ve 
İngiliz • Aımer~an a.sk-eıi, ·bahri 
ve hava eıık3.m Riyasetiıcımıbır 
sarayına oov-0t l-d.Jın ;.,Jerd'ir. 
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Clı Nfi 

15 Yıldır Görülmemiş Kış ! 

Kızılırmak, Gedi 
Nehirleri Dondu 
Soğuktan donarak 

sayısı gedigi 
ölenle
buldu • 

rın 

Gece Kağıthan«6 civarına kurt~er indi. Ba 
yerlerde seyrüsefer müşkilitla yapılıyo 

BU SABA 
trenler 

geç geldile 
Uzunköprü postas 
10 saat rötar yaptı 
Kar :yih:ü~ bu sab~ • 

Dünya harbini idare edesıJerin 
mesajları başta olmak üzere vazi. 
yeti ve ileri badistlcri muhıııkeme 
edebilen heri.es dün yine bu sü. 
tunlarda işaret ettiğimiz gibi 1942 
nin geri.deki yılların görmedigi 
nisbette kanlı ve feliıketli harp. 
!ere sahne olacağında müttefik

Arneriika donaııması Ba.,ıku • 
mandam Amiral Kiıng lbu ıkmı • 
feransta hazır buluıımııı,tur. UZ41qa.rkta Japon taarruzlarının istikametlerini gösterir harita 

Memleketlınıbln nnıhlellf yerlerin
den alıııan haberler k&raklfın on lıeıı 
;yıldır cörül~ bir şiddette de. 
vam eltiğlni bildirmektedir. Anadolu 
Ajansının haber \ferdlğine •öre A
maııyada her taraf karlarla lı:apl~ 
m~ ve soğUğını <ldd•tinden Kızılır. 
mak nehri bir kaç yerde donmuotur. 
Ege bölgesinde de dehşetli bir kıt 
vardır, Denlzll, Aydın, Balıkesir ve 
Söke lle diğ"" ll'birler. kasabalar 
karla ~rtlllüdilr. Mütemadiyen kar 
yağmaktadır, Sebıe ve Portakal b~ 
ı:eıerı çolı: zarıır cörrnl!şliir. Egede 
en.girıar namına dıı bl:r §e," kalma
mştır, Yaln12 kar, t>t; ğday, arpa (aY .. 

dar, yulaf ve emsali hububat lçJo 1 
fa,ydah olmuştur, Bu mo.hs>ılün col< 

1 berekeUi olacağı kuvveUe tahmin e- . 
dilmektedir. Egede Gediz nehri ile 
Sökenin ortasından geçen \'1lY don
muştur. 

ıkara ıJlıspres: öğleye doğnı ge 
IEl:ıilmiştır. Uzıunkriprüden 

tirler. 

İlkbaharı &üdec:ek haftalar zar. 
fında harbin başta doğu cephesi 
oimak üzere ha.ıgi alanlarda hız 

Bu toplantıdan sonra Ruızvelr
lle B. Çörçil bera:lxr yemek ye • 
mişler ve müteıcldben ba.şlıeşa 
göriişmüşlerd!r. __ _.,_ __ _ 
Filipinler de 

Son Amerikan 
mukavemeti 

MALEZYADA 

Harp Vaziyeti 
• 

lngilizler mu-
kabil bir taar
ruza geçtiler/ 

bulacağı aşağı yukarı bellidir, AL. Vaşıngton 2 (A.A.) - Harbiye 
ınan D~'Vlet ~efi ve Uaşkumanda. Nezaretinin FiLpinlerdeki va~ • 1 • h k 
nı Hitler yılbaşı mesajında dahi yete müteallik olan ve dün a1k.. Japonlar j eri are C• 
ordusuna Rusyayı bir defa daha · şam saat yediode ~eıdi!(n teb • te devam için büyük 
ka~kınamaz bir şekilde mağlüp ı;nme şöyle denillrneıkıtedir: toplar gelirdirler 
edılec:...ır. ve parçalanııu.k hedef Düşmanın lk:ıtaatımıızın hare • 
olarak ı:östermoktedir. katını inıkrtaa uğl9tmak maıksa. Sinıgırpur 2 (AA.) - İnglUz • 

So"yet Cumhuri etleri Reisi <>ile Yapmış old.ui,'U mii-1"1~ tanr. j lerin İpoh'un ceonubıma doğru 
Kalinin, yine ordusuna mih,avi 1 _____ <;..D_•_v•_m_ı'-3'-=ilncil::"..:Sah:::::.:.:.:il.:;ed::e:;_> ____ _;;<De:.:.:v.:.•m:::.:.ı .:.:3..:ün:::.:.•u:..· .:S.:.:•hi::::::::fe.:d.:..eı:.._ 1 
=~~r~e:~;a~~~:=!~:ıiğ:ğı:::~ Memurlara avans 
meyı \'e Anupayı kurtlW'nrnyı he.. 
~cf ollW'ak veriyor, Doğudaki ho. 

ı:uş~~~'.? bugünkü kışlık şekli ve ver ı· ı m s •. ne a •. r ~•unu~u ne olursa olsun beThal 
d "lk • e ı. bahardan başlıyarak bu cep. 

~':"ın karşılıklı bir ateş dalgası h e n u·· z k a a o k ıçınde yüıeceği muhakkak. r r y 
~illerika \'e İngilte.renin de önü. _ 

nıuzde.ki yaz neler yapacakları ve 

h~~ır!ıkların, nerelere kadar gö.. Hükumet, bu mevzu üzerinde 
tur~e.kleri aşağı yukan bellidir. 

.He!ki de en galip ihtimal ile de.. tetkiklerine devam ediyor 
mokrasiler bu yaz içınde daha z.i.. 

<Yaı.ısı 3 üncu Sahifede) 

• BiTLER bu 
sabah tayya· 
re ile Mosko
v a cephesi· 
ne gitti! 

• 
Führer kuman 
dayı bilfiil 

eline aldı 
Alman milleti 
ordusuna 2 mil

) On pUikla47568 

\ 

gramoton hedi
ye etti 

Londra, 2 (A.A.) - B. B. C. 
Stokholm'dl'n bu sabah gelen 
J-ı..abErlere göre B. Hltier bizzat 
kumandayı eline almak üz.ere 
tayyare ile l'Aoskcıva cephesine 
g:1miştir. 

(Devamı 3 ünril 8ahifede) 

Yad~ Japonya ile çarpışacaklar ve 
helkı Avrupa kıt'ası üzerinde de 
Almanyaya rahatsızlık verecek 
bazı ha~eketlere ba~lamak istiye. 
ceklerdır Aııcak b"t" b 1 cı,,, •. · U· un un ar. =!HARP V AZİYETiJ,= ı once, ilkbahara ve yaza ka. 
dar olacnk bir ~eyler \'ar mı?. Gü. 
nlıo merak menuu budıır 

Almanlar So • . ın • vyet Rusya cep. 
lıesıade kı•lık k ,. . " ve atı nıevzilerine Uzak Şarkta 

Malezy daki 
muvaffak oi 

a onlar n 
Yeri..- tikle · • S . . . . • rını tefanı &Jansı bil. 
cllrıy°" H ·· . • . · enuı Alnıa.n reami teb. 
~•nde böyle bir ka)ıl ve sarahat 
;ıma111<1kla berıtber l"t geç Alnı an 
arın kat'i lıir hat ıizerinde tutu: 
llllcakları ve Ru,,lat için d k . 
daha f 1 ·ı e ışın 

.. . aza ı etlem" ve yayılnııya 

Dmu~ olnuynuğı muhakkaktır otu ceplıeGiıod .. h ik' 1 f . • • d h v er ı ara ıçın 
ıı: .arekAtın yeniden bıışlama&1 

Un de l'layısuı ortastlll bula.. 
eaktır, O nitte kaılıır 1......_._ 
• C •5 ..,_.,..en 

• .., ıtylıok .. man zarfında 
.. Alta Almaaln ve llfilth- La~ 
"etleri d" ·~ "' •• 
JB mı-meyi, eksiklerini ta. 
e:'lanu.yı mı lllleıı lttiltaa ede.. 

• .. ~~Yoksa Orta ve Garp Akde 
ınzın..., Orta ş · 

' ark ve Şimali Af. 
Ulevaını 3 ün~U Sahl~e) 

ra h rekatında 
bilecekler mi? 

General Vavel Çin ve Hindistan kuvvet/erile 
ne zaman büyük harekata girişebilecek? 
( YAZAN : !. S. E SKi BOK RE Ş ATAŞE MİLİ TER I ) 
Şark cephesinde ve Şimali Af. 

r!kada büyük bir değişlkl.i.1< yok. 
tur. Kırımda ve Şar!d Ukraynada 
vaziyet, Gen~ral Kozlof ve Mare. 
şal Timoçenko'n'UA'I büyük ve cid. 

1 
di te&rruzları halinde değişebilir. ı 

Merkezcie &ıvyet o~<h.ılar'. Ka'.u- Yen.. yılı n 
ga garbıne kadar ılerledtkl<rın. 1 

den Mojaiıık, Maloyaroslaveç'd<'Ki 1 T 1 • 1 • • ' 
(Devamı 3 Uncu 3ah'.~ı a 1 1 s ı. 

Gece iki yerde 
yangın çıktı 

Gece saat 22.10 da Şehremininde 
kasap Kadr;ye ait 10 uun1aralı <ıh
şap e\'den yangın l"tkmı.ş, ev kısn1en 
sanmıştır, Ateş, yanında bulı.man 

K.1zıımuı 8 numaralı e\·lı~c ~u..ıyı:t 
ctnlişse de derhal it:ndUrülmr ·lLı:", 
Bu e•in sadece kaplamaları biraz 
hasara uğramış.-tır, 

Gene dün gece Mercanda Aliııa<l'!I 
Hanında bekçi kulilb€'3! tutı..şr'" ı ~ 

itfa~yenin vaktinde :nüd' h~Jr.:,iy:e 
ten!§lenwden sOndtirillmi.ıştUr. 

1 Milli piyangorıun en biiyiik 
ikramiyesini kazanan bir 
Rum komisyoncu bu •abah 

oaralarını aldı! 

Yeni y>iın en laPhlı adamı o. 
lan n1illi p.l)c!n.~ııııun 100 bin li. 
raI.~ t~iyü!k ikra·m..ywıni kaza. 
r.an bah yar t>U s~ba}ı saat 10 da 

1 n1:1d p.y,1Pgo ·d~r~ne müraca. 
at c pa•asım alm:;ıtn. Bu zat 
K" · ' j!l<le Ye1değ.rınenınde 
39 tılım~r~lı hanede otııran 30 

(Devamı :ı ii!ıcu Sah.:1..:-C:el 

BU SABAHKi 

Japon Tebliği 

Mani/lada bir 
muhrip ve iki 
gemi batırıldı/ 

• 
Pasifikte Palmyra ve 
Johnston adalarına 

taarruzlar yapıldı 
Tdlııyc 2 (A.A..) - lınparator. 

'Nk: ıın.ımi anırgaJıı deniız k!SIDI 
'hrldiriyor: 

JaP<Jn filosu Pasifiiltte kiıin 
(Devamı 3 üocü Sahifede) 
----<>-

•• 
Omerlide bir 

adam tren 
altında kaldı 
Dün A''rupa ratıında Ömerli• 

istasyanur.da miinferı~ hareket 
eden bir lokomol'! Rııza isım;nde 
!lı:r adaın çiğnemiştir. Hava çok 
trr--li cı~du.ğundan ır.akas ba.,qna 
gitmekte bulunan n:akine ne ön 
taraf ve ne de arka taraf görün. 
noez bir hale geldiği. bor sırada 

ANKARADA HAJl.AJtET 
DERECESİ - !CI 

.Anlı:ara, l (Telef·>nla) - Yıllardan

(Devamı 3 tıncü Sabi:fede) 

lı;.n saat 5,50 gelmdtte olan 
freni kar dolaytsıle bugün örr 
ye dqğru şehrimi= gelebilmiş 
Dün akşam gelnıaıi icebEden 
:amıköprü pooteısı <la 10 saat t 
ahlıürle gece sabıılba karşı 4.5 
gelmiştir. 

Fırsat Düşkünü Fırıncılar! 

Bazı fırınlar Bag 
ramda50gram eksi 
ekmek çıkc.rmışlar 
Tatilden, kalabalıktan 
bu adamların şiddetle 

Bayram günkrinde şeilırimlİILin 
Fk~ri semtlerinde fmnJann ö. 
nünde göıiilcn kalabal:ılk dün öğ. 
leden sonl'a n'ı.1iıeten hafiifleınlf-

istifadeye 
teçziyeleri 

kalkışa 
lazımdı 

ıtıiır. Bayram ııe yı~h<ışı mı.inase 
betile şehrimCıze kırk b!ndıen C 
Ja misafir geldiğinden ve bun 

(Devamı 3 llncll S;ıhlfed 

1 günde 6 şüphel 
ölüm vakası oldu 

)'<llunu şaşıran bir şahıs maık:ne. H .1 b. k d d .. ld .. 
8

. 
nin altında. kalarak ezilmuş ve amı e ır a ın tren e o u. ı 
foci bir ııedci'Lı:ıe ölmüstür. 

V·ı A -

0 

b. / şoför de enjeksiyondan can verd' 
ı ayette usa- <Y= 3 ütıciide 

bahki toplantı 
K.:.yrr:a.kiin'llJrla Dı ıe Aiudürleri

nın her ayın baş~d::ı \"tdi ve Beled,ye 
Re.- ınin rY..,a"!cıir.rte foplaı::ıatak bir 
aylık çıılışnt..:l~r haKkı:ıda unh.mıl ş~ 
t1ldc gbrıJşil.l ı1esi kn.r.ırlaotırılmıştı. 
Bu toplantı, b'. sabı.:.h \rrıu ve Bele
d:ye Reisi Do!\ tor L(ıtfi Kırdarın r!
;yaselınde V'lôyette ya~ılmıştır, 

Toplantıda ;1-hrin un)urnI ıhlqacı, 
biib..ıssa ıırrmıı ~ekl.. giren ekmek 
tcvzLatınıu ;ık"amaması kıe dolayı
style şehı.·in (.dun ve kömüratiz kal
maması ı'-:n t11dbirler ittıh.az edUmil
ti ... 

KISACA 

Biraz da::.ha ciddi •• 
Dün geç \•akit çıkan bir akşam 

ga,ctesi, ınemurlara bir maaş nis.. 
·betinde a\an.s verilecefini yazdı. 
l}u gazete, avaııaı 20 tak.ıiitte tııh.. 

&.il ettirdi. 
Bu sabah çıkan bir gazete de, 

bir 11188§ı az g-örmüş olacak ki, üç 
maaş nisbctinde a,-ans verdirdi 
ve on yılda tahsil ettirdi. 

Temenni olunur ki, hükiımet, 
nlali bir konıbineızan bulsun ve 
bu avansları versin. 

Fakat, henüz ortada fol yok, 
yumurta yokken, kat'i bir eda ile 
böyle halıer!eı· ne~rctmek, lıilnıi. 

yoruı, "" dercre.-·e kadaı- ciddi. 
yelle kabili telif ol:tr?. 

•• 

İÇiNDEN 

K'ara kışa bakarak •.• 

Anlı:arada mllthif bir ııotul< var-
~· Sıiırın altında 30 derece. ta. 
ta.ııbı.:llular da bir iki gllndur epey 
çivi kestiler • 

Bıı7ramda, B*ırkti7den u -
de iki çoc:ul< dondu; Üsklldarda !ılır 
kadm da a;yni fecJ ll<ıbele utradı. 
Haıbukl tebrimizde vasatı sühunet 

--· ·-- al1IDCla 1,6 tur. K~dden. Erzurum. Sıvae •• 
Kars ile Ege mıntakasmın mubte. 
lif noktalarından alınan baberler, 
ikı büyük ı;ehrimizde oldulu gibi 
bütiin _,,.lekette de luırıııkllim mı
künı ıiirdütünü gösteriyor. 

Belki pa.halı alıyoruı, belkıi i.ırz:e.. 
rine biraz su dCllere.k aat..Wdarı 
ıç,n hem alırken aklanıyoruz, bem 
Ciiç yaıııı!JğJ jçin kullanırken can.. 
nazı 11tkıyor; t>elk! de diledijim.iz 
'nda dilcdillmiı kadar tedarik e
dnnl;yoruz: fakat ne de olsa yine 
könd.ir bulablllJ,·oruz ya... Yine o. 
dun bulabiliyeıruı ya. K.alorilerll 
biT odada, bir ocak ynhut bir !Oba 
b3-'ında oturup JSlllabil.lyoruo; ya. 
Bn,..r. bin ı;llkürl 

Ya bu sırada K1pç&k ovasında 
at k<>1t1Jrnnlardan olsaydık. Ya ,.. 
at bac.>ı>a bir •ünSli mulıarebeslnl 

Nizamett5n azi 
luıbule mecbur kalsaydık ... 

1~•2 inci ;yıla cfrerken bllek 
rın.; niabetıe kendimizi çok nıes' 
aaoyınamuuı dotruluiwıa bir dalı 
inanalım. 

KıpçaJt oval&rmda v~ daha Si 
ınalde, ıimdl, ollbunet d...-1 • 
fıruı altmda 4G dereceyl. 50 
«)9i lörmleri 

- Oh ... Hele tül<ilr.. Hava b 
ııın biraz i;:rlce ... 

Derler. Z<ira bu ovalarda 1<ar11 
lı:ıı;, çok dda santiııraUa ve Falı 
reıhayt'le ölçülemez bir ~ 
;yükı<ellr. Buna bir de dumıadaıı 
ıerı rü:zg~rlan katarsanız. sıcak o 
dalarımızda resm1 tebliiler.i ok 
<luf,umuz günlerde Kıpcak ova}a 
nnea, taııiatin, °" korkunc bl 
cellftt baUni aldığını anlarsınız, 

Rdlo! odunla kömtır;; !.lstle!'int 
su serperek saltyorlar; belki blraı 
pahalı tedarik eltlğim:Z günler6 
oı"'yor. Fakat ne de olsa .)'an . bl 
rcr soba, biter ocak bulabili!Yonıı 
ya . .s~rer sıcak odamız var ye? .... 

1942 inoi y>la girerken: bo•ka.la 
n~t ni.sbetl~ kendinnz.1 .- n 'u· 
sa~maır:ız~n doğıulu.iu..: bir daAI 
1.rıauahm.. 
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HALK FİLOZOFU 
• 

ŞADI 

TOi\: 67atrO!IUll.t14 Mı kıy. 
metli r.an'at.fcirlannd.ı:ı biri o. 
... Şadi, Bayramın birinci gü. 
nü, ba)·ata gözlerini kapamıştı. 
Bütiin gazelder, hcı.ı<n hemen 
&)-ni ba,_!ığ1 koydu.•ar: 

:)adiyi kaybettik. 
Jlaklkatte, Şadiyi yıllarca 

9' vel kaybetmiştik. Çünkü, o 
yı.llarca evvel sahneden ayrıl. 
.mqtı. Artık, QllUll hizmti bir 
tarih olmuştu. Onu sahnede bir 
aktör o1amk değil, subkta, 
bedıancl bir ntıuulaş olarak 
görüyorduk. 
Şimdi kaybedilen akr.lr Şa. 

di değil, nüfus ıtütüğündeki 
\ataı:daş Şadidil'. 

Bugün yıınıp ya.kıh) ı>rnz. Ne 

REŞAT FEYZi 

boş şey! Halbuki, yanıp yakıl. 
ma zamanı çok daha eski bir 
maziye ait olmak lıi.z.ımdL Şadi 
tiyatrodan ayrılmıştı. Ne yan. 
dık, ne yakıldık, .ne diişündük, 
..., Ju.tırladı..k. 

Bu kayıp, bu mevıll merinde 
durmamız Iizım gelirken. hiç 
wnursamadık! 

Sahnemiz meydanda. Erkek 
olsun kııdua olsun, saır'alkir, 
ne bdar az 110 :ıor yeti1jiyor. 
Vaktile, Şadiyi ka;rbeden Türk 
tiyatrosu hlçJ>ir llCl duymadı, 
ya~ tutmadı. Bugün, iMi duy. 
mam.ız:, onu yadetınemiz ne ga.. 
rip ve ne kadar beyhude! Bun. 
ıbn şonra olsun, •Şadr. kri 
kaI betmemiye çalı~ahm! 

1 İstanbul köyle
ri ıid e Domuz 

mücadelesi! 
•OK.\DIN• 1 Vurulan hayvanlar 
PIYFSl 

Ti t 
u. _ .. _ J gömülmüycrek şehre 

~ehir yn rosu, .u6')'raun•·•t ... 

~ ~u fırsat d.-yip .o Kadın• ~getirilip satılacak 
pıy~-s~ oy?8dL. . VıJay~-t Zıxaat Müctfrı·Yi4,fü, !aş 

Bu pıyesın ~"ÇCn : ıl ııe kadar eolayWJe İı;taıJbuı köylrıinıle 
o;rnandığı malum.. eg.- çolı: para yııbam domuzla mücadckı OOlıl • 
getirecek eııerler aranıyorsa, ·O mesini ve buoot'ın öldıirül:mesirıi 
Kndın•d:ın so~.ra da •Ilamkt• köy >'C orman !ıckıı;-i:lıtt~ bi!kfir. 
trun.sil ettirmelı.. . nf'Ştir. Di~"E!T taraftan domıw. eti 

S_.z e unwı ııey"'diıı gişenin ;yi para getıro~ ·;melen vurulan 
llnUnUI domuzlar gömülmyecı:!k, İıstaı• • 
KADIM bula get!rilcrC'k ıı:ı.t'll.aı:31k ve pa • 

SAN'ATKARLAK 

Musiki san'atürlaruwı inıtihıı
mnda ıöriilınüş ki, kadın hanen. 
do ve saz.,ndeler lıiç uota bHmL 
yorlar. Demek, onların söyledik. 
leri kaleme g<'lmiyor. Fakat, ga.. 
rip §CJ! B-, çalgılı grıi:nolan 
nota d.inlemiye değil, şarkı dinle. 
miye gideris.. Nota bilnıiyı>rlarsa 
- çakar ....ıd?. 
GAIÜP 

HAVADİSLER 

Gazeteler ne garıp havadisler 
;>azarlar. İşte bir taMSi: •Bundan 
ııonra maaUimltt talebe ile alL 
kadar olacak... 

Allah Allah, şimdiye kadat al&. 
kadll1' olmuyorlar ıru imiş?. Şöyle 
yazmalı idi: 

•Alili az görülmüıtiir. Daha 
fazla alikadar olmaları kendilNi. 
ne teblii edilm}~tir.• 

FİLİPlN 

ADALARl 

Bayramı.la çıkan Kuııay gazete.. 
ııinıle> ~yle bir ııetlC\'Iıa vardı: 

•Ameriluıu donanması Filipln 
adalarını.o müdafaasına iştirak 
edecek.o 

Bu adalar Amcrikahlarıa değil 
mi'!. Elbette müdafaası da Ame. 
rikan don.aruw11mıa ait olınak ge. 
nık. ınahallo muh taruu çağıracak 
Meiliz ya.., 

AHMET RAUF 

Portakal naklivatına malını• 
tren tOTilui lağvediliyor 
Pt:ıt"..ııkal \'l' li ya~ mey • 

j 

rıısı köy obütçel-e:r!ne vnı'.ıdnt :kay. 
dedı.kıcektir. 

l Çay f ia ti eri 
yeniden arttı! 

Çay ft'at~r.i ;r~nidcn ar.tımıştır. 

Ac?; çayalrın kilosu 11 lh-a Y<' iyi 
cimı çayın k !osu da 15 • 20 1i.m 
arasındadır. Bumınl.'.11 lxmı.'ber iıyl 
cins çay plyasaclı. buhm:mmaak. 
tadır. Ancak yıı.kmda Basra yo • 
Hk: )"'1>t bd partı çayım. gıcleceği 
lıaber veril!r:cktecLr. 

Uniııersitede yart/ım tahai.atı 
bilti 

Mali durumları bozW-: ol.ı.n ta. 
lısbelctt <-'11 limanlu ihtiyaçlarını 
t:emin ~ mak.sadile t)..,. oo . 
faya m;,,h,.-ru;, yapıl:ıca!k para yar. 
dmu i<:in tl'niven;!t.•vc ve.-ilen 
tahsisat 4f.lm"ı!ır. HalL-ub Fa • 
Gilteletdc yardın\ g11"11'~k üııe.re 
~brt wilı:n müteadd'lt talubcler 

daha Jnm"CUt olduğundan }·eni • 
ılıen t.ı hsis:tt 13k-p olun 'Jllr.!tı.rr. 

Açık İ.f ve memuriyetler 
S-.imer Bankın KlJ'serl Dok:ırr..a \'e 

Be-ı ı.· .. brikalına dakuına işçileri ara- l 
nLmlaktadır. Bunlıı.ra. yevmiyelerın

den maada bir lira arlık kir& muka
biUncle yutac~k bir .~--eıle b:r öğü.n 
rnect"anI ye:r.ek \'e ;., e!bfsesi vcrile
cek1. .. r. Otoll13tik: tezgah kullanabilen.. 
lerln yevmiyeleri altı liraya kadar 

, çıkarıl•bilecekl.W. Ylioks<k rrınd:ınan 
verenlere prim dJtti. tediye otu:r.acak
br. 

Adana Zırao t M ;kteblne 20 Hrıı ay. 
lık ltt:retl<' bir mutemet ve 60 llTA 
ayl:lt l>e.,,Ue bir daktil" lcıltıbl anı· 
!lllmaldadır. 

Ta'..p olanlo"ın bQ aym 8 ıncı Salt 
glmll .saha.hına kadar mezkQ.r ır.~
teıı ır •. ldurlliı:ane Mlro<ruı.t •-lerl 
icap tylC'lJe'ktedir. 

--v---

Yakalanan d ile;ıciler ! 

1 ua•ı MAHKEMELERDE 

1 

TiplDia kadurd.ala · 

Yazan: 
HÜSEYİN BEHÇET 

Yeni yol 
programı 

ak,am 
Bütü.rJ bayram k~.r. t'p~ soiuk ve 

fırima ile lcars ... n birçok iı•anhuJ. • 
lul&T1 hept;l eski k~la.rt hatırlıyor ... 
1ardı: 

- 1928 denberl bö7le k>r ı;ürül • 
rnedl, diyorlardı. Zat<ıo, ne vakit so
jlu!daı., k~lan bahsedfüe daima eski 
«ışl.ar hatırl<ı.rur: cŞu kadar seneden• 
teri böyle bir k11 Cllrillmi4 fi!:)' de
ğildi.> denir. 

H<>le, o tipi, fll'lma oıdugu pau.r • 
tf'5i akşamı, ben de ga!lct edJo ao -
katı> çıkanlar ara.unda idim. Müthi' 
blr rüzgJ.r, i.dela insanl devlrecekmI1 
gtbi esiyordu. 

Toksun OM'ydarunda ak.:an\ saat 
ıg •ular.nda Uç çeyrek tram~a:v bek· 
lediın. G<ılen dolu idi. Rilz.gir, karla. 
karış\k ö.rlc b!r esiyımla ki yere d(IŞ· 
ıneınek !çln kendlmı zor tuttum. Y'er
ı.,.. de ka7ıyor. Ayakta durm=m lm
k5w yok .. NUuıyot bir tr.ıfJJV83a, rn..!D
uc., riC'3 ile bio.l!bt!d:.m. ön a.::ıhan· 
1ı.kW, giıJiyorum. Ayak.1.arun donu -
yor, e.:Jcrkıı donuyor, kulag:ım,. bur • 
hWn Wncyor. 'l'Jpi, lr.ımva.y gahan
::gmın oir taru!ınd:in giriyor, bir ta
r"-imdna çlkı;yor. ~ımd:ıkl şapkayı 
g(iç tut<ıb!Uyorunı. 

S.lı:ı:tlıkla •ıkl91i> kalm~ üç genç 
lu.z d:> vnr. Sinema dönüşü.. Hem 
gı.ilfıyor :ar, hem de .soilMıtan gözleri 
;:-:tşar.yor _ 

İçlerinden "irl: 
- Sl::e ı»3ylü,orum, çocııklar, dedi, 

bu h3veda sokağa çıkt.h.r nu'?. 
Ölcki cevap Y<!rdl: 
- ~nım cıktıgımı.z zaman hava 

bôyle değıldl. 
- Nasıl delildi. baflaruccı idi.. 
Üçllncil. gme, kız, galiba, en ı;ok O.

fil~ ve titreyen! idi. Adeta bo#uk, 

Bir de baktık, bir çatırdı ile 
tavandan iki bacak sarktı 
Davacı bir kadır:., ına211wı '.ri ~·arL 

bir sabıttal17dı. Kad.ln, d<iv•ıını anla\... 
rnağa ~!F.ciı: 

- Bt-otıt!, ~ kat. dötl göx bir ev ... 
ceij~m \•ar<hr. Bir taralı da. ı-.aıe 
duvttmn. yaslanm11t.ır. e ... m üstünde. 
ön t..nJ:a bir de labl•boş varwr. Dün 
öğle Uz.eri tamaşır yıka~~. Tahtaıbo-
ııa serdim. ŞöyJa oturup bir sigaray· 
la b;.- yorgunluk kA!ıve.I .içeyim der. 
ken gün> güm kapı ·.rurulu" Bir de 
8-•P bı.•.• yım ki, eltim gelmt,.. Tl 
Kargüt~1rükten. lall.kmıŞ.- l'vnmemlş .. 

- Şln-dl eltinlzl l>ıralr.ı" d:.., bu a
dam ne yaptı. ona ruılaltn! 

- İşte hani, işi etraf;!e anlatayım 
d!T•· . Eltimle oturduk • B!rer kah
ve pişirdim. Sigaraları dl\ tellendir • 
dik. Kayo1mı ben kendi t.:ll:nie ev .. 
lcııdirdım. Onun için eltımle bioıib~ 
rmüıl pclc severiz. 

- Corıım efendim.. Söyledim 7al 
Da\:aln alAkası olmı.y.s.n :eyleri b1ra
kın! 

- İV(e efendim.. Oturduk; kDnu • 
eurken. birdenbire dan!da bir gilm. 
bürtü oldu, Berum evceJlzim1 !*ara 
evj,. Kedi ıl<' Jti budu ne olacalc? Damı 
da, çatısı ıı,,, çürtik ,;ank. Bir de 
bakb.k, b!r çatırdı ile, tavac.dan ik1 
bacak scrk.tı •• Adam, 7Ukanda çabL 
!anıyor. Ayaklan odada debel"1l!7or~ 
Uğrııwtıkça, çatır çutur da1t1n padav· 
n.laruu kırı7or •. Klnnitlerl tuzl&bul: 
ed yor. ~tesrure, 

- Abla, dedi. Şu adı:mın bac.ıılı:la.. 
nndıın b.ılup oda7a o4verellm.. Bir 
lyi patakh,.um. 

- Me.ruce de kim? 

- EllJ:m ,:;te.. Bana <abln deı:. 
Ben böyle şeylerden korkanın. Her 
ts.rilfım, hc-r :>:~ rn zı:uıgır zangır Ut • 
4eyor. <Am-0.ıl klz. dedim. Ben kor • 
lr.anm öyle teylerd<'n"> pe--&.a;eceden ses.· 
Jendık. Karşıda bakkal Hulils! E!cndl 
vt.r. Onu çağırdık. O da bekçi7i akh. 
Geldiler. Heri!! da m.daıı aldılar. Ben 
&ia\d..L damımın yapılma.sınt Jstcri.m. 
Bu kışta ~amett.e, ne yaparm adooıt· 
tar? 

- Paki dama niçin çolanıfT 
- Niçin çıkacak? Tahtaboııa fa • 

r-ırl.an astım ya .• Onları almak için. 
Damdan geç'p lahtabo,a at!J7acak .. 
Çamaşırları alacak. 

Maznun, f67le blt le\'ll yohı buldu: 
- FaızJa sarhoıtwn. Çok l<;m4titn. 

Kale duv.:1n üzer.inden yürürken.. ay.
ğrm ke.ydc Dama düştüm. Dam çü • 
~ükmüş.. A)-aklarını içeri geçtt. 

Muhakeme, baıı clbetlerln Ul.lıkiki 
ve t<>hltlerln dinlenilmesi için başka 
güne bırakıldı. 
Kadın melıkemeden Çlktı. Koridor

a 7ürürl<en, uçanca bir genç ,.anma 
yaklaştı. 

- Dua et ki valde, dod!, tavand2tı 
adanrın ayk?arı sarkmış. Evvelsi sıe-
ne Su!ııkulede bir evde öğleyin 70-
mek )'ftlerlten, yuitarıda kale duva • 
'ının - bir bt>y&Jr ürlunıı., ıı,.. 
ma· trtJ&yınca. sotrarun ortasuld.akl 
cacık kfuıesnln içine d!l$müşt0. Damı 
filfuı da hantuman ctınlftl. Ya ö7le 
obıaydı., ne yapantm. 
Kadın, :ran g&<le, deUıkanlzyı şöyle 

bir ııttdQ "" biı; cevap venneden 
yllrll7flp g!ttl. 

Vilayetimizde evveli 
hangi 

yolla?' yapılacak? 
V.ıJayot Nafıa Müdtiırlüğü, ktııı. 

zabr için yeni bir yol programı 
hazıırlamallr;fadır. Bu progr.am.ın 
t.ııl>lkat=ı. 1942 mali yıJoıeiıan 

ctibaren geçilec•-kliır. Jllvvoeli, m. 
Hıiyeleri :kazalara ıbaığhya.n yal • 
!arla, nclriyıeterle .bıizyUk köyıe,

araısında yollarrn tamir w ~ • 
larma haşlanacahtır. 
~r taraftaın BclE<diye Reis • 

ılğı de ~bir yoiJ~rı lef..n ba='la. 
<lığı üç yıllık faaiıyet ~. 
ru tasdik cl'!lım.'1ij·r. 

Bu progmma bilhassa ÜSküdar, 
Kadıköy w Beyıkoo;, Sanyıer ve 
Beyoğhı ıkmıal&l'ında yol lııışa.s:t 

ve ta mü atma mifüiım bl.- pa.-a 
a,ynlımş obulımıııakıtad.ır. 

~·--

Yeni u Subireklerı,. 
nasıl yapılıyormuş? 

Biirek imalatmuı ımcı:ıohmnııa.. 
uman scnrra son günlerde bazı 

semt~rde .su bOrıcği. namı al • 
ıtııııda .ııtJr börek "Ir.UI ol.Ullaıra.'k 

Y.ilOl':lUllWl 90 • 100 ıku.rup oo.td • 
dığı göı:ülıınüş\ü:r. 

ınm.ldan:r gibi blr oe:tle: !============================= 
- Slrıcma burnumuzdan geldi, de· 

di, tramvay beltlerken öyle Q,ıldüm, 
Lya'klarım öyle dondu ki ••• Allah ve .. 
:-e dı.:.- ha..;la fil~n olmasarn .. 

Belediye Rcis!;ği otı.ratmdan 
y.ıpbnlan tahlfüerde bwıl&rın; 

sıcırk makarnanın içine peymr 
ve Y".ımurba konımıak suretile 
;.~ıldığı an.I.aşUın~tır. Vatrnl:nm sol tar:ıtındald klişeye 

bı.iralmüS dcmlndenberi genı;ı kızla • 
rm I.:onuşmasına kulak kabarian orta 
y.ı;lı, l<ıı 1 auı..rmeşrep b lr yolcu. on • 
1"nı baldı. boktı, ıonra. gittlııı;e ku
dur.ın t!plyt seyt'ederek mırıld.ındı; 

- Mlibert>k.e bak.. Bu lıavoda dı

farı çt'ı'llır mı"'. Sinen"'& ,_.erinden kaç· 
mO'or yn, b~a ""'"" giloe.rdin!z. 

Sor."'a, baıını .iazla ilj;ü)'en genç Jo.. 
"" cevirdi: 

- Den sana birşeıy ı-iiyllyeylm mil?. 
Bu ha.Yada deli olan sokağa Ç1km::ıL. 

R. SABiT 

Levent çiftliği 
Hazine namına 

tapulanıyo .. 
iBfiyUJ.:ıdcre ile Bend!c, ar.ıs:ıı. 

dalri L-evcnd çiftlig:n .r. ,5 mil • 

yon met.re murabbalık ~ağı • 
nm yabancı t.a.bi~t!nde hulunaıı 
'birl&:ne 32 bin llraya SB'l.ı.ldıığt i:ılioı' 

gawte t.arafmdar. y.azıhınışsa da 
J.Likadar maka.ınlıı.r btmu tekzip 
c:Lrnjşjpr '"'€: 

•--- HukiımC't.çe mezkur çift • 
~n Hazioo namı.na tapuıl.an • 
rr.ası ıçhı. 'birkaç &)" evvel V'<'rilen 
ıkararJ alt muamele devam ~t • 
mo~tvd!r ... 

Poğaça imalatı iı;in 
tetkililer yapılıyor 

Tophar.c lbördkçi f.ı.rını salılibl 
B. Sül..yman ile Kcmeı:a!tı fıırmı 
csaıhiıbı B. Mulütt n ve ankadas • 
1arından mürektlwp 'bir lhe~t An. 
l<ara}a giderek poğaç-:ı imalatına 
izin \'e"·ııncsi için ı:!<:alarda bu.. 
~unmuıştu. Ticaret V~i bu • 
nw> üzıc"l·iJY.? tetkk'lcre gcç.ın!ştir. 

~a.çeJar da.lı& ziyade saba1ı. 
ları ve öğ ~, alq:am vak t~~rl i~ 

çilerin gıdasım te..kil ett'rnndı<>n 

ve lmcs .bi.r gıda madd:esl olma • 
Jı.ğından imalata l:z:in veril:rrmııi 
tahmin olıımnalııtıııdır. 

Bir polis memuru kazaen ken· 
disini ve bir kişiyi yaraladı 

İ2ıın:ıt polislerir.den 52 nwna • 
:ah Mehmet, dün Beyoğlunda 
.Asmalını<:scittek. evinde taban. 
casmı temizleıtlren talbanca pat • 
lamı,1b.r. Çı'kan kurşun Mclı.medı 
elinm,n, ıkaı:şısın.da oturan İzaıkı 
da lxıldırı.mlan yaral:ım~ır. Ya. 
ralıla.r Be)'Oğ1u hastanesine kal • 
dın liını:ş'f;ır. 

Orta mektep mezunlarından 
iand~mcı nkuluna talebe 

alınıyor 

Orta mektep meounlanndan; 
jandarma mektcbin:e girdiıkıten 
i13l~'ll Jlki mı..~•k eene aonra 
jarıidamıa gediıkli çwuşu olın<ik 
\•e ayni zamam:la aQkerlik hi:zme. 
tini gürm{k üzıere gönüllii fan • 
darrna .kaydına ba.şlaımnı.,1ır. 

Gedikli okulunu ımrvaJlratôı • 
yetle ~tiııenJere iaşe bedeü iJe 
elli dört f:.ra aylık vıeril~ ve 
hbnnettcrione cfıev&m menler yil7 
otuz liraya kadar maaş alabile .. 
cekleııdir. Talip olJınlann jan • 
<iann.a lınmMndanHklannıa mü • 
ı·acaat clmelıeri ''cap etmektedir. 

TramPay yollarının tamiri 
Birr kının tıra.mvay yullanmn 

tam'ri ikararlaı;tırılmış!LI'. BwlUll 
J.çfn 23 i>ln lira l&Msat ayn! • 

l Itri konseri 
Köııscrvatuarın tm•bl konser. 

lerinden 4 iincü.ru 'bu aY1'11 6 ına 
sah gü:nil guıesi ver.i.tcooktir, 

Bu iromer ESki musiki üıstad • 
larııınız.cl.an •İtri> nin eserlerine 
tahs:.S olmımuı;tur. 

5 kurufluk mühiirü 20 karafa 
yapan bir muhtekirin dük • 

kam 5 gün lıapatılacah! 
Alanya (HUSUEi) - Kazanıl!Z'ftl 

Şelrerane ma.ha!leıi haLkından 
anUhiircü B. Muııtafa oğlıu YiJk. 
sak; beş kuruşa kazılması ica • 
beden bir mühüru yimıi kul'UŞll 
kazıyarak: sathğmdan ımrl>0&tJtııe.. 
)'e verilmşi ve 20 lira ağır para 
cezasına ve dillcl<ııirunın 5 güıı 
müddetre bpatılmaısına mahkUm. 
edilınu,ti.r. 

Çocuk Ellirrıt""e Kuruma 
kongreleri ba,lıyor 

ÇocUk Esirgeme ~nun 
942 y>lı nahiye l!aongreleri bu 
haftadan itrbaren başlıyacaktır. 

A:yın 12 iooi günü Beyazıt na • 
h'~i ÇocUk ~t'gQme •lrurunru.. 
oun kon~i yapılac:ıkt1<r. 

KOçt)a llABERLEB 

..Y._ILAYET V• _§ELEDIYE: 

+ B~yram ve Yılb~ı mün:ı.sel>e· 
tiyle tatil bıılunan resmi dalrell'n' bu 
aabab a-çılmı.ştır. 

+ Bü1ükııda lıOkunıct bln;ı.sının 
eea.311 surette tamir ctti.dmesi karar
laşttl'ılmı;itar. 

MAA.1/F, ÜNiVERSiTE: 

+ İlk, Orta Ok•ıilarla Üııiveraltc
dekı ycitsul talebeye yapılacak yar• 
dunlar baklanda Maarif Vekileli bir 
program haz1elamııtır. Üniveaitede 

yardıma muhtaç t&lebenln •11Tıaı 1500 
kadardır, 

TiCARET &1• SANAYi: 
+ İl<Li.aa·t Vekili Sırrı D117 Jıl&lııt. 

ya,ya gltm~ ve Bez Fııbri.kuı Unlll4-
tını telklk etmlfti<. 

• Ticaret Vekaletl, bi>t!ln mem.. 
lekele çay tev>:iatının İstanl>uldaa 
yııpılmMllU muvaiık görmo,ııır. 

MÜTEFERRiK: 
* Ankaradaki sağır, dil.Ilı: ve lı:ör

lar' toplanarak merkezi tehrfmizde 

olan e•miyetln blr şubeoloi açmışlar· 
dır. 

+ Ad<ı.nan:n bazı 
hastahğt görülmüş 

gecılmıştir. 

kö1lerlnde pp 
ve milcad<'leye 

._GÜNÜN 1 ! EDEBİ ROMAN No. 34 

ADaikioped:sı 

Filipin insanları 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

lbi, dev gfüi doyma2 adamlarla 
öııniİ'r süruyor. Her ıılkşaıın bir ti.. 
"'atrroa, l:ııergün bi.- eğ'lon.c-e ye. 
tinde, l:ııeır gece bir bımia sabaha 
ıkadar damediyor! Neş'eli ve 
mes'ut!~ 

valarm dcmicyotlannda c.akii • 
yatır.da 1ıııtl)ık edJ:mek:C olan 

tarifen n bu ayın 15 Wıı:len ibba.. 
a'CI\ IJ.ğrolırnınası .kanı rl.ıış.(ın! • 
mfJ\11". Yaş sebJle ve ıneyva na;k.. 

)?yatı tarifesi de aym ta.rrhde 
tııfııdil ohımlc•lctır. 

• 
Dikaciler. n t<>planmıısı del'i•m {\.. HALK 

~lm..:ııtcd.r. Sun y:.:ffi dör.1 aat _ SÜTUNU) 

Bugün j.ı.ponlar ta rafından ıık..L 

bir hücuma uğrıyan Fili pin ada lan
ı:wn Hk sa.kinleri, on be,,incl ou;ırd-ak.i 
:Müslüm~n fs.tilh.ı.n<lan ~vvel buraya 
ye!":eş~ olan M:ılezyaluardır. Bura· 
,.a ıacn.an zaman Japon ve Çin nüluuı 

lulkloı Olmllf ve adanın Müslümanla
rı ild milletin tesiri altında kalmt-:r. I 
tır. Adaları, l565 yılından 1898 e ka.. 
dar İspanyollar l~gal etnı.ltler. Niı
hayeı Fıli.~ler 1921 de Amerikanın 1 
nüfuzu eltına girmiştir. Fak.at İ~pan
yo:Jar 7.amanında ada ahallsl üzerinde 
çok. çalışllıntt, ve bunların müteca. ... 
nis bir kütle haline konulması ınü.rn.
kila olmuı;lur. 

Seyfettin çQk zavallı. Mualla· 
nın bu çılgınl!J<larına ko:fununu 
kurda lı:aptırmış çoban gjlbi sıız. 

leruyN. Fa-kat, !kadınlar bazaı:ı. 

öyl.e cebbar bir hü:kümdar olu. • 
yıor, ka.ipten kalbe saltanat SÜTÜ. 

yorlar ki; bunu ne his, ne mantık, 
tik, ne akıl, ne de sinor yenoe • 
miyor. Hele, bu saltanatın çar • 
kına ık&pılıp dönenl~r için çile 
d<ı!dunınak ne aı:ı ve ne müthlş 
ber b~rl ve a.hlaki lbrr yıkım?. 

ibetıliğinden .... ~.faı:le edıcı-ak oııu 
lbi.- kal!&an gibi •kullııınırıak için 
değil ımi? Eğer Necdetle evlen • 
seydi, cma esi.r <1lup otıracaık, 
günaıhlanna tö"be edecek. erv ka.. 
dmı, sile reisesi olm.a.ğa çalışa • 1 
caktı. Mualla i8e, bıriann hlQ®. 
l':ne rnzı değil. O kocalı görünüp 
htt»r- YD!lağa, hil/hir ~ titbi 
ohnadan dola..<mıak; gönlü, ... "1ai, 
ııeoç!iği qıld ınctaıı geçoeıı her feyıi 
ya.pnı<ill< iı;in ~a.ı;arnırk isti~'Or! 

Bir cui.tanlılr imtilıanı 
açıltlı 

Yiilasdı: Zir-.t Emtitöısiıtııeı 
ık c.ı ımnr.n ! kıımya için olmak 
üzere on dclkı.c asistan alınmak 
üzere lbfr imtihan açılmz;:ı:r. İ:n .. 
t .:ın 2 ma.-t ta"1.iJinde icra olu • ' 
ınat' ktır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
yeni /ilim ~azeteleri 

hazrrlıyor 

Mıtlbu:at Umll!Il Miklürlügü ta. 
rofındm haz!irlanan eyerli filim 
g'.:.Zlt.'cberJ. nin )~Jrdımı:uoıuın muh. 
idi f 'IJCma lanncia G&terilme • 
s.no başlantlmı:şt..r. 

D.I; r taraftan Ml'llbua1 Umum 
'Mıidürlüı;.Uıxe rncınki!retiınmn 
terıhi, eınai, kültürel rop!ıderi 

'-e belli ibaşh ıhiirhse)er, ııeııir, ka.. 
aııba. küy ve seyahat manzara • 
}anru göslıeren ycni..,ııe filim. 
leııi cR bazrlamlmi9ıir. 

;dn.de mııhteUf s<:mtit'l'de- 21) dil. 
ı6ncı y.aıkalanmı~. -bıırı!!ır<ian sa.

1

1 
Joat ve mu;ıt~ç ~lmk:r Darülacr. 
zeye g&nd::.rfon~tır 

==ı 

Neden acıyoruz'f 
Malıa''.en:n k~'llOrcil::l!nden odun 

alın::\.. he!c karlı giirı;e, s~d<tkn 1 ·e
mek: gfb1 bırşey .. LO rı:-:.ı satı•-or. K'· 
!o6u 3 kcıruş .. Çeki·! 7,50 U'1!ya geU· 

yor. İ~enen a 1 mı .. A'n a.s:ı.n ne y::ı.
pacaJmın?. Çl'~İ 7,50 lir&ya nl.an o
dun da, R'lerfe ochmu değil .. Ne hara
reti. var, ne alevi, ne koru .• Ki:mbilir, 
yazm. bu odunu kaça almıştır! .. 

Kaba.hat ylne bi:leroc. Şikfıyet e
delim, diyoru•. M lh,-ıJ:entn ltıtlyar • 
!arı: 

- Bırakın zavallı,yı .. Fakir adam. 
Diyorlar. Diz de bu ncsınaya i41iralt 

eai.roruz. ŞikA.re! etm.'1t>rurı:. Fakat, 
o, odunım çe1tislnl, T,SO 11~ •at • 
mü:la d-. ecn,or. 

/WRHAN CEVAT 

DERS VERİYOR 

Ben Fen Fakültesi Malemalilc şıı
beai !&!ebesiyim. C•blr, hondese, Fizik 
v.e Kirny:l. dersleri •.-ermek istivorum. 

Art.u <>dt'n ta~enin Son Telgrmrtıı 
tCcbin nnnuzuna müıaeaat etme
leri r!c .. f'dlHr. 

İŞ ARIYA..._. BiR GENÇ 

Halen !:senin bırincl sınıtma de
vam etmek.leyim. n:yaı~ycm ku\·\·et
lklır. Öğlede:ı sonra Resmi "eyn Hu.. 
&1~1 da~re!crde ehven bir U<:ret!e ça
lısmtk !!+ yar:·m. DJn ; verı!'iek 
istiyenler n Sı ,: Te'gr..:ıf gazetesi I!3'l.k 
süi.lllıt~da c!l. '1'11'.P ruınu~una mtira
caaılla .. Uı.ı Ma ederlm. 

Gelen İş Verme Mekt~plnn: Ba7arı 
l!. D. n.:ın'..ıruza Deft.eı'd.arda.n gOn
decilmiş b!r r:ı.ekh ... 1J \·ardır. Aecele 
aklırmanız r.ı.err_uclur. Bôy R. Yeıı.i bir 
ruektubımu:z vardır. Ac~le aldırmanız 

ır.crcudur. 

DERS VER.iUEK İSTİYOR 
Fen Fakültesi ikin<:! sınıf lllyaıiye 

talebesinden bir ll<ıy Riyaziye _ Fi
>lk dem \-ennek lııtlyor. İ~lHerin 
&.:m. 'fe-lgrafta iR't rumuzwıa mUra.
....U.Cı rica oluı:.Ul', 

Bu es.nada Fılipin ahalisi a.rasmd& 
bir çok.lan HLri..!;t.;.::.1n olmuotur. Bun
ci ın sonra Amı·~kalılar gclnıişler ve a
dJ · · rda &lhbi durumu t.:ın.ıtnı elmil;J
lcr ve Filtptnl~ıc .. ·in, höy11.t seviyele
rini- yük!clmek için bir çok tedbirler 
alnı1şlı1rdır. 1903 te 7.63!;.000 olan nü
fus.J. 192cl d3 11.583.00o e yill<5'!lm!ş 
"·e 'l zarr.andanhert n~ıo1tazan1 bir su
r. t~e a~'nı..sL-. An•tıı.kalılar bu ada
larda b!lhJ.S::.a z1ra:ıt~ CL«:m.miyet ver
ır ...,.erdtr. Ada ihıaca.tırıın yüıde 19 
u.nı.; şeker, yJzdc lJ ünı.1 ~ıanııa ko-. 
ne.-irı, yUzde 4 UDU do lütün te;,;kll .,.. 
der. A"cııinln \Olks:lilc ol:nası zlrn.a .. 
t:n ilrlı :"t!<".:i.!n" bilhassa çok yaramı.,
tır. Bur.ı4ırcUı b(>Y boy kauçuk jstlh.
sa! olt•rm<ıktndır. Adalarda bir çok 
nudec~er de bu:~unnıaktadır. Bu me... 
yanda ın.esel3. altıııı dal.L s:ıyubitfriz. 
L•,1zon adalarmın Ş.!malindc-kl B::ota.n 
t!dalarsnda kömiır \"arcltr, Bunlardan 
başka gilmOş_ demir, petrol ve kükliı:t 
madenleri de hatı.rl ıa:rılır dercede. 
dir. 

F:.lipln, tlcarctiılln yllzde üçünü A • 
~ı.İrı.a ile yapar. 

Muana hazan: 
- Sen otur, bm dansa kalka. 

yan .. 
Yahut: 
- Sen eve clt, 'ben sa.baiı ı;e • 

lir.im!.. 
Dcd!ği ve günleroe apartı.-ııana 

uğrıı.rndı,ğı zamanlarda bile Sey. 
fi ayni zaaf, hcr~lirıkü cpeki e • 
fcnıLm!• krle boynunu kırıq:ı 
ibekliyoc. Bu •belki tecri.lbos:.Zliık, 
gençlik, toyluk ve Muallanm esa. 
tiri güzeli~indcld kahrooici kı.ıd. 
retten, gözl€r'nM.d usuışturucü 
dondurucu.. ser.semfotloı nüfoıı:. 
ıd~n ileri gc'iiyor. 

Zaten Mualla niç'n onu •ken • 
dine ba.~lama.k v:ı mıka!ıl:ınmak 
dçln terc'h etli? H<ıp bunun iç:n, 
geı•<)iği r.<lc·n, Lecrübeıs!z1~ınd en, 

Muhalıbk -ki, Mualla gıbi kıa. 
dmların dışı tavuısa, içi yılana 
lbenz~r. Eğer ne olduğtmu bil. 
merz, ruhtJ11daki b.lısım ve si.Jhir 

düğümünün Um-ğini ilk -hamlede 
a~aına:ı:sanız hürmet duyar, içi • 
ııiı.den gayri>htiyari: 

- Ne asil bir hamınefend'i?!. 
Derslll'lz. Yaıbancı, umumi tıir 

mUhitte dalma son derece vakur, 
~n son ölır;ii:>ünd~ c 'deli ve ııez,ilh 
ıı., bar, zarif, inıcç, şcf:k görünür. 
!er. Gııpta \'der, irnrMıirslniız. 

Husuısileşti.k..., açılır. açıldı'kıça 
hayağılaışır, ~öphevi tahrik cd<!r. 
~ ... r. Fakat, ~·li o 1 dL~ktn>ıı bildi • 
ğıniz, SE.Viymi yüksek YC nihayet 
~<adın • Erk<:"J<: ın«isavatnıda~ . .;! ·• 

Sade clmek ıiı5h.>3'ğ•ı\i görJüğü • 
ntiz bir kadına dil uzalmaktan 
haya, el ı.-zatma1<tan Jıaxr eder. 
&iniz. Dsha çok hı usıle:;k dü • 
~ünrekrin·'z ~eıı.ıiı vohmıım 'ha • 
!inde yüıünüze strılırsa o zaman: 

- Bu -ze~ mesel'1!".!. ır~--·na 
cıttım. 
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ıı1aaet garibeleri 
Yuan: Prot ŞÜKRÜ BABAM 

Hakiki nı.iıwJJc dünya vo kıt'a. 
!ar hatbi olan bu uıilcadelo ~iya. 
ai gM'ibeleria de en ıncllzul rasqa. 
lındiği veriırıJi bir devir olanlı: 
sa)'llabilir. 

Devletler be<- r.aıınan menfaat.. 
leriain icap ettirdiği taraf ve züm. 
re ile işbirliği ve ittilal;. yapmış.. 
lartlır. Sıktıktan elin nıabi;yeti 

.keadilerini pek ıııt ilıiJeadirm.İf
tir. 

!Uüslüıwuı. Osmanlı İmparator4 
hıtıu ilo katolik kilisesinia en bü. 
yiı.k kızı add<ı<!Hen t'ransa Krollı.. 
ğı bu sumıncunun tc~ebbiisi.i ila 
meı.ai birliği yapıııaıu·~lar uuydı? 

,llolüıca,.,,ıp Ortodoks vo ô.wdlll' 
Rus Çarlığı ile demokratik ve 
hiirri;r<>t taraftarı Franaız Cam.. 
· ııriy"li geçen .Bıiyiık Harııte a>ni 
:...ita kanlarını dökmediler mi'! 

Fakat tarihin hiçbir zanıanında 
buı.-iiııkü manuıranın gcni~ıği ve 
öne.mine r&tgclmck kabil değil. 
dir, 

Harbin bidayetinde Bolşevik 
Rusya ile No.syoruı.I Sosyalıznıia 
birbirinin harekatını ihlill etnı.e. 
mck hatta işlerini .kolaylaştırıua.k 
içm ••• dırıuazlık muahcdC5i imza 
cttıkhıı:i göruldü. Halbuki Uıtle.. 
ri:ım.iD. ruuk:ıddea ki•abı hep Bol. 
fCVÜdiğc karşı mücadele bayra. 
ğmdaıı ibaret görüııüyonlu. 

Almanya, ,,.kta kendisini 1rua 
bir zaman içın emniyet altı.na al. 
mak üzere !Hosko\·a anlaşnıa..uıı. 
imza cttıkten sunra 1940 Eylulun. 
de rnfınast çok daha şümullıi bir 
iUifak ya.xtı; o da JoponJ·a ;ı., u:ı.. 
lqm.a oldu. Çok dikkate de<,:cı· ki 
sarı Japonların beyaz ırk içın ve 
Avrupa devletleri bakımından en 
müthiş bir tclılikc olduğunu ilk 
crefa olarak haykıran ı.abık AL 
manya İmparatoru İkinci Villı"lm 
olınıqtu. l"ıllıakika Japonların tıü.. 
tii.n A vrup3hJarı As yadan lı:ovmal 
ist<ıd.iği bir hak.Wıt idi. 

Doksan yildır devamlı bir ıuar 
ile Tokyo biikümetleri bu cayeyl 
~ine ideal aaynWj ve fimdıye 
k.dar muvaffak da olmuştur. Ev. 
vela Rusyadıın ""tlanut. o Siber. 
)'A)'a çekildi.ktc.n sn.ra ıcçea 
harpte Alma.nylllUQ Asyadalı:i lö. 
mürgeleri ahwm.'j, bu defa da in. 
ırilis. Felemenk ve Amcrikalı.lu 
)'Mai bülüA beyu ırk e havalideo 
il.ovulmak üzere Iıarebte geçil 
miıttir. Avrupalı ve bey.wı Aıı.. 
)'adan sürmek hususuııda Ja,_ 
larlll eıı büyük yardımcm bugıin 
Avrupıuwı en luıdn.-1.li iki devle. 
tidir: Alman;ra ve İtalya. 

Sarı tehlikeyi ilk baı.. Yeren 
devhıt el,yevm JIJilonlarm m aa. 
dık do&tu ve yardımcwdır. 

Boma mıakabil sarı ırkın ve As. 
)'anUı ea mü.ıntu bir rüknü olaıı 
Çin, Asyaıwı beynlar tahııilü.. 
müııden kurtulması savqında ırk. 
daşlanmn yanında yer almıt de. 
ğil, l>ilıôk.is koca ülke ikiye bölün.. 
IDÜflür, Bir kısmı Japonlarla As. 
;ya davasını gütmekte, bir kısmı da 

(Devamı 3 üncU Sahifede) 

tııri!"'i.zi."DE~Dİ 
ttepımtztı f 

Kömürcüler den 
Şikayeti 

Befil<lqta Oturaıı OkUJ'ııcuları• 
........., B. Satı ÖZ&ören 7Ul)'Or: 

- t:Bayramın bırtnci &ünü ko
ca Be§ikıa,ıa açık bir kömürcü 
dllkkAru bulaınadık. Nlhayet llğ. 
ı.,., doğru Hayret.tin İ•ıc.!leolne 
cir:ien yolda b.lr tek kömürcü· 
dUkklirunı açtı da kar ve sotuk 
altında saatlerce kömür ara.yan 
bizler, evlerimize yakacak bir 
fJf'Y gbtilrebi ld ık! .. 

DiJ!:er günle~dc de semtlcrtınlz
dek.i eksecl .itöınürcüler a~a-m

l.arı ııaat 5,5 ta kapatmaktadırlar. 
Sabahları ise ancak 8 de 8.5 ta 
açıyorlar. HP.rhaldc bu i:;t:ğ:ıa 

narhın :rUks~ıtııeccti dil;ünsesile 
yapılıyor da tırtla mz.l satmak 
istemiyorlar! ... 

Boledlye Heisllği işçileri dlı· 
f{lılerek kömüml dükktınlarının 
erken .açılıp gt:ç k.r.tp nmaaınL 
temin etse bizim gıt.i cyevml ~ 
dit rrlkt cedit~ geçi.ı:eclcre cid
den büyük bir iy!ltk cdUıniş olur. 

SON TELGllAF - Ayni ırwv
zuda bir şlkAyetl geçen günlerde 
de yazınıştık. Bcşiktc:ış Kayn~ı.

hğının nazarı dikkatini celbede
riz. Halk şikflyetlerıyle yakından 

ve hassasiyetle alAkadar oldu
ğund bildı,ofmiz Beledlye Ntşrı. 
yat~ Turltm v~ İll"tatistk htı·dü ... 
ıil B. ~:şret Şe!ik'ln bu dertle <le 
ehernmJ)~tle meşgul vlac:ı~t 

ku\·vnt~c ümlt cvleriı.. 



B. Hitler ve Görinc'in ı~======~:;~~~ı Bayramlar an 
::;,.ı;ap;::;::"bey!:: ı ve mesajlar-
tı - B. Çörçil'in mühim 

(Bu yazının tMtlnlerl Anadolu 
A.jaııaı baltenlerlnden alınmıştır) 

sözleri-Şarkcephe•in· \ M h • I • Bu sabahki dan sonra •. 
de vaziyet - Uzakf&l'k- u arıp er ı n IB~•"'aka!• •en D<>"llJll) 

Tellıü eden: A. ŞEKIB 1 
ta vaziyet. ' l yı}Jık layya· Sovyel teblig" İ riknda lngiltere ile yuni bir mü. 

cıtdelo açmayı mı hedef ittihaz 

B. Hitrer, Alman ordularıw. 
htiıap eden günlUk omrrme Av • 
rı.ıpa, Afı<Jk:ı., Ak-deniz ve Atlaıı 1 
~'aDwunda •t'lde edilmiş olan 
zaiederi kaydett:<J.."len sonra şö:y. 

mevkileri ~ almL]lardır. Stok. 
oolm'den verilen bir habero göre, 
Kaluga'de 250 b1n kişiy.i bulan 6 
Alman kolordusunun bozguna uğ. 
ra:ması Sovyet niukabil taarnrıu.. 
nu.n başlanıııcmdanberi elde edi. 
len !ile zaferdir. Kaluga 1ıoz.gumı 
ooticeg nde Mojai.sk ve Maloya.. 
l'Oslıa veç kesimlerinde bulunan Al. 
man krt'alarm.wı vazi!Y"'ti gilçleş. 
miştir, Bu kıt'alar şimdl yandan 
çevrilmek tehlikesi karşısında bu. 
lunmaktadırlar. Alın.an halıerılere 
göre bu kuvvrller geri. çetkilmiye 
hazırla.nmaktadlr1ar. 

1-e 0011'1<Ji:1.cdir: -
•- 1942 lleDC3in::le Sov;'l!t!ere 

yen;.den t:ı:ırııuz odcceğiz. Kap • 
tal is t ve Boqevıüt Y ahucl; iılemi. 
ni n ruhım:bki tahıın:ıı.ıarhk ıaz.. 

mW wzı.nc!yc kadar onı.ınta çar. 
t>ışa<:a~ Almruıya her Y'-'nli beş 
sencdı: iM' nym canilertn trendi 
rncvcudiy<.1..z:ı atcse atan lbı.r har. 
i>e sürük.ltıımek temcz, ve sil. 
riild~~. Avrııp:i.d.ı lbir avuç 
An;:10-Sa'!<S10n "'' Y alrud.t fesat. 
cıl:ı:rın tıcaretlerıni vollt'l1a koy • 
nuıık için cbccU müc~ ı le1M"e ma. 
1:'~ ka'=k istrm:;-ı: vıe kalamaz. 
Umlt ederiz k1 bu ':trptc dôkü. 
len kan l:J tçl.)k ı:.esilier ı:ç!n son 
:,.-.~ olacaktır.• 

. Ma~~ Görng ord;ı; v.a hrtap e. 
<>en pmluık <""r'ndc .;;vle ~ 
~i-tir: .,..,_ -

• Ktymıılh. o.rka<la~ianm, mu _ 
!kdd~rat sev"• il Füh' ~ .._.. .. . , n .... r, ... u~ .nem. 
r: a.l.ırırla <!de s t.'l_ yer.; 'bir du. 
;ı;ıma ç-evri!vn k·lpryı açrnıı;k ic• n 
oı.zt SC-Çm'.'Jtir. B:z harp iııtcm~ -
dik, fakaıt zarcrı....,,·n mı şet'Cflisi 
<'ide edil c · ., k.-.<lnr. 'hııt1a ge _ 
lec."Ek asırlara kact:Lr lt'!ık mu!ıo. 
l'tlbe Cclcceğlz. • 

~. • ı r~al Gör in-; Yeni VC!'lle mü.. 
:ııı.s' ı· Alman m! !:etme hi -
1'.'bcn yaptJtı beyanatta da ı:u 
~zl<ırı söykor :$lir: , 

•19? yriında faz! ga)"ffit sar. 
futm:ı:c ıht mr.l ve d:ıha. ço'k 
fodak)r •klar va;ıımık ı
i'-·'-· ı ,. . uzumunu .,....,ç <'u "'~. 'I'd;;n .! cephe -

UZAK ŞARKTA VAZİYET 

Japonlara göre, Malezya yarıma. 
dasındıı Japon lut'aları İpoh ce. 
nubunda ikrl haı :tcte &cir'atlc 1 
devam teır.işlcıx\ir. S41ogapU'ra 300 
kilometre rr.esafede mühim bir 
nokta olan Ku:mton h~gal edilmiş
tir. lngı.liz Bornev'stında ıse geri 
kalan !ngilız kıt'aları tmiıa edil.. 
miş1.i r. Fılipm.lc-rde Lmon Mlası.n.. 
da Manllla ü.>sü alı.'l.-n.ştır. ŞirndL 
ye kadar 7 zırhlı, 2 kruvazör, 2 
ımıhrip, 16 deniz.altısı, 2 gambot, 
6 torpido batır~t:r. 

Müttefiklere göre, Maniila'nm 
dü~mesi üzerine Luzon ad.ası.nda.ıci 
Amerikan kuvvetlcrınin çarpış.. 
mıya devam <-tlL-bileccği ü.mit e.. 
dilmcmektcd.ir. İngilizler.in büyük 
k.ısını ku vw1ılc~ Bornoo adasında 
&ıramak bölgeshı.i 1.aiıliyeye mu.. f 
vaffak olmuşlardır. Çin tebliğine 
göre, Htınan cephesinin şimalin
de Japonlar Milo nehrinin rcnup 
sahiline ıstlliı kuvvetleri ytğmıya 
de\•aın ediyorlar. Çin kıt'al~ı bü.. 
tün hat boyunda irı..:ıtla çarpış. 
maktadırlar, Jerı:h r.1llU' "er oid<ı~ b' 

m!itıet• . , g. • 
. ""'"rn .zl<) de yıklmaz bir 1

--------------• ,:tıl.h .ırkad:ış••"" . _.._ lnik-a -.ı;• • -,..~ y a?tyana 
, <lıeleyi de taahhüt cdinımiş 

Ou.Jll.mıyo.'"UZ. Manialar aşıhmış _ 
t·ı:-. ,. M:vzilertm:.z eliın.i:zıdedir. 
Ş.n"lı son l'ııttllkAmı almak · · 
ı...,,1mrşt.ır. Bu hücum için smlaı:ş: 
r>nmı daha ~'<>k slkla'!t ra lını 
~'Cili yurdumuzda ı~uı-.;er.ml~ 
~lell'afııııda çeliık bir 2inc.ir gbi 
.....,, analım .• 

MAlıEŞAL PE'l'EN'İN 
DEYk"iATI 

Mareşal I~t.!n y..:n sene üna. 
ııe-b;aıc ra.dy<Jda cöy kdJ h nu • 
t'\..lk ·a C'Z'Cilııı.1-c .;oy k dtm>Jştir: 

•Bu ll>e:'.lltcı;."Or L-d'd. . ı ....:r gün teh • 
ı. allıt;ıi;ı bu.luru!Qfıu bcıe,"ıılma 

tıeiılıh".tıden kurtarın"" . 
Ş"J'C>ntıın "- -a U..."""-
E•· . · '°""a Y3l'dını edin'z 
unızi b ·· 

tesk.' ~a uı:ntarak brr zincir 

1~ ıl <<F.nrı. Hergün lıcıp'!l'lz. !bir. 
olaraık mcmlaketiıruzi kıurta 

racak olan '~' .. . -
'lefs• ,_, "'"'ÇUX zafcrk:ri J<-cıı.di 
~ Fm.,., karı.,, ka?.annnı:. Yasa • 
....... mnsa .• 

B. ÇÖRÇfL'tN MÜl!fM SÖZL"'"r· 
B Cô ·ı """' la . • l'Çl ' t.:carf"t gerr 1ı:ay:p -
nnın daha evvA"·' ,_,_ 

<!ekil.erin _...., '.""' ay ıçın.. 
<ft.r... ~e b.ri nribctır.'ıie oı.. 
"S"~ l!ltlylcm 'J '~ mUbteli.f 

SOrgulal'a karşı tıöyle de"'~t· . 
c 194,1 L-~ .,~, ır. 

mo;-. . yı.uoua d-cnlzlcri geç. 
. "' ı.c;•n da-ha h:trcJıioıu f 
lıyctli olaca"-·- '~ aa. 
S' """""' ımtihaıklkakttr • ·03apur deniz !iss" .. · 
cağrna kat•· . . ı.mwı dayana. 

ınen crr!lnim. Bir _ 
:~,ya tarafları.;cda, da ş'ıddetl? 

>a;ebcıer olnıııım ııiıf.mali var 
dı.r. Lalyanın müD!er" .. - .. h· 
Yarnnası ~ . " v .. ~ Su.t 
~ · ~nı O*'-p OCnadığı. 

f;\?lınce ıkıoı.'l<arım llaiı ı·ı 
l'll<l;jTounun a amacı 
vetı· · tasm.ısrn' çak kuv ' ı •llı:'nıll'3 o'- • 
hEsız &us ~ •mıısın. H;ıç .şüp -
b>r Al l'Qphreıne karş• YE-ni 

m&n cophcs · kuru• _,_ 
Fakn t bı.r>u • ia.c~tır. 1 
.ı.<•r~· n ncrOOc ılouru!:ıca.;ın ı 
~"~u•yoruın. • <> 

B. Çöııç•l, Maltaı:ı.n lb · 1 -za uğra:m·ası. .1 .r :ıaı ru .. 
!\\;; ~- • ıLmaLıne lca!lı 
• ''nlzde Maltanı..., havaya k • 
'" l·oynı 1 ,,__ ar. . . . a crt,..,..ıı.,ın da"a b'r . 

'B~r günde 6 şüpheli 
ölüm vak'ası oldu 

Son yhımi dört saat j,ç:rode şcıh.. 
r:.rı ıı-:le 5 iıni, csr:ırlı öEim vaık.. 
~sı olnıuşiur: 

1 - A'ksaraytla Kemalpa~ cad
drninde Volkan apartrmanında 
O::uran !;'!)för CclcU tedavi için 
Aksarayda ddktor Markoya gıt.. 
mış ve göğsüne bir •ğnc y~tır • 
mıştrr. Fa:kat Cllial blraz liOnra 
ölmliş; ölüm şüphelı görüldü • 
ğünden ceset Moııga •~aldırı.Jmşı. 
tır. 

2 - Hayraıbolu knzasının bü.. 
yiik Kara Hanlı köy'Jr>den R~ep 
k121 Hürıımz hamil~ olarak 1rcn.. 
ie İ:;tanbula ~lirken tr<'nde öl • 
mü.itür. 

3 - Bcynğlım<hı TarlıılbaŞ"L ca.d.. 
dcsnidc Karalmumrıı ookağınıda 
53 ınımnrnlı evde Qt.uran acyaz 
Rt~lardan Mana l! l"Vinde ölü o • 
!arak bulun.muştur. 

4 - Hasekide Nevıbalıar ma • 
ha11€>'>iıı.dc 27 ııuır~rolı c''Cle otu. 
ran 33 yaşmda Nebiye mangala 
düşerek ağır surette yaraJ.amnış 
lıastanooc ölıniiıı!ur. 

5 - Fer:.J<ıii}'d.e 41 nıumarada 
bıılkkal 50 y~mdıt Fel'i t, dün Oı~ 
!!caıııooa ölü olarak bulummııştur. 

Adil tabip EDVCT Karan ölümü 
şüpheli görmüş, ceaedi Moıı,,~ 
k a lııiırın ıııtıır. 

6 - Karagümrukte Salm:ış.k 
cadıdesirnie 35 mımaralı evde o • 
tııran İstanbuh.ın en yaşlı kadmı 
110 y~nda Ayşe de evinde ölü 
bulumnuştur. Öliımil esrulı l!c'. 
rii lmüştür. · 

BANDAJLAR 
nihayet geldir 1 

'fru.ınvey İd1trt!li t~t'flfKıdan R0-

r:ı:ı.nyB~R ı:1mar~~:1a~ 100. bandaj i.kl ı 
'.aaoıı ıçlnde dun .8ırkecıye ~elm:ş· 
tır. 

k 1 Lona a, 2 (/l.A.) - B.Il.C. Bu sa- edecekler?. re ayıp arı bah n•~r dilen Hus teblig'ııa göre Cenubi İt:ıly~d•. Adriyatik'de, 

1941 yılında İngilizler 
2189, Mihverciler 
4093 tayyare zayi 

etmişler l 
Londra, 2 (A./I ) - Mihver dev

letlerinin ltı41 senesi zarlmda Garbi 
Avrupa il~ Ort.c.. Ş;ırkt.ak~ hava. zayl
atı. 4093 t:ıyyarenir. İnglllzlertn za
yiatı 2ıfi9 tayyareye b•l!ıi olmuştur. 
Harbiu başl.:qı.cn1danberi m'Jhare
•enln Lu iki saha.3Ln.da Mi.hverciılere 
ait 8935 tayyore iahrlp ecıılmlşlir. 
İngitiz'i.erin zayiatı ::1981 tayyaredi.r. 

Du r&kamlar Ru:;yadaki hn.rbi he
srıba k&tn~a1nakt:ıri~. Sovyetler tara... 
fından vectıcn ve S bin Alman tay
yuresln!n tahrip odil11'.iş olduğunll 
bi~dken ma.lCı.m::!ta. nııuıran MUıver

cderıu uğra~ oldukları zayiat ye
k0.11\ı 13 bin tayya:-cden fazla btr mık-. 
tara bal!ğ olmakladll'. 

çrn - Japon harbi 
Çungking, 1 (A.A.) - Çin res.. 

mi tebliği: Hunan ~phesini:n şi
malinde Japonlar, Milo nelırı.nin 
cenup sahiline istila kuvvetleri 
yığmıya clcvam etmekt.ecltrler. 1 

Dün &kşırın ·bu bölgede bulun.an 
dti§man kuvvetleri 50,000 kışiy~ 
bulmakta idi. Çin kıt'aları bütün 
hat boyunda inatla ça~«mıııkta.. 
dırlar. 

Görülmemiş kış 
( 1 lccl Sahifı?ılt-n De\•arn) 

öeri görıilmemlş soğuklar devam edi
yor, dü11 hararet derecesi c-vvelki 
günlere nazaran bir:ız yük.selmif ve 
liı!ırın aituıda ona kadar çıkmıştır. 
Evvelki gece d~rece uakw 24 ten de 
aş:\ğ:ya düşm(lilü. Soğuk yiı.ıtnden 
otobüsler de tlurrlu;'!uıKiaın Dayram 
gUn~rl muntazam seterıer yapLlama
mışlu-. Gelen haberler mt'mleketin 
nıu.hıeur lllUltakal.arıık.Ia oiddotli hir 

~~~. hükilm sürdJgU:nu iö•lermck- , 

SOGUXTAN DONANLAB 

Bir hhftadaubcrl k;>rla ör\iilü olan 
fehrimi-z.de aUn Cğlcden sonra kar 
durmuşsa da bil ..,batı . saaı yediyi 
yırnıı geçe tek.car başlam~tır, Gece 
şehrinılıde hararcı ULrccc..:;ı - 12 ye 
k:'l ....... r du~ınllıftür. Dün r;r.ı.:e Hürr;yeU 
Ebcd:ye ~p~t s-ırtbırınd.. .. ve Kiı:ğ~t
hane civHrtndtt kurt suru.lcrlcıln. o.o
!aıı;~ığı Q:O.ı:Liiıı.u.şlü.r. 

Kurban Baycauınıuı 2 ibc! gUnü. 
Bakırk:Oye t~'ı.bı lHahrt'vl.Oey nalli;;yt!:.;:İı
n.in Esenler köyü halkul<.ian 14 ya
şında P..asan il<> ;rnrdeşl 12 y~ınd.a 
Ram.ııı.ln vo Duclullu koyunden ],'a
tu~ iı.szuinde i>ir kadmm sogu.k:Lan der 
nara!< ö~du.klı.;ruıi diln yazu1"9•ı..it. iı
rnlr ve KoçhLSarla Ş.bJtıkw.tah;..c;ardaı 
gece aldlğınıtt tc.lgratuırdan oralarda 
da soğuklan üç 4niu donarak öı.dü.. 
il.il anlv..şılııLt~tır: lznurue F<:vz.p~a 
caddcsi.r.den ~t..~·en yo!<:ularda.n Omer 
i::>minde biri de SO!ıo'Ukliin dCMıup öl
m~tür. Koçhtaard.a dorıarak öl.en za
vallı da Tuzla muhataza n•en1uru Yu
~ıı.e Sert.ka.odu. K~ndlsi yaya olıtrak. 
postayı ~e~iri.rkt:ı1 'ru~laya wç kı»o
metı·e mesafede donm;,ı~tur. ŞibirUta
rahisarda dM•n da Şcrcru köyü hal
kından Remzl öz;u ismınıle bir koru
cudur. 
Şehrimizde don.Un düşerek 7ara

lananlar, kolu, bacııılt kırılanlar da 
çoktur. l'ı-tünakale vasıtalarının bazı ... 
!arı kışın ı;ldetinden intizamını ka.y. 
beotmlıılcrdlr. 

İii VAK'A 

Ba.kırköyönde Cevizlik mahallesi 
Mektep ıtrk.asl sok"?ğl 3 nwno..rah ev
de oturan Belediye B•ı;memı.ırluı}un
dan mütekait 60 yoşında Aziz Guroil.7. 
bmd"n ayağı kaya.::lt dıi.ştW ölmUş
tn.r. 
Kasımpaşada. obıran 70 J'llltnda 

Demfr a.dında. blri de sokakta d!J&
nıüş b3Şmd~n yaı·alanmışhr. 

ELF.KTRix PABRiKASININ 
ÖNÜ OONDU 

Haliçle Sllfüt.rağ•da Elcktrilc 1 
Fabrikasının bulu.1duğu mınta.knda 

su1ar donm~ur. Fabrikaya. Tapa ı 
Fabrikası tar;Jından d<>laşılan.k ıı!dil
mek.Ledir. 

Ru• lrun<1lerl, ilerl~m<ıl• devJ1ın et- Yunan.istandn Alınan ordusunun 
mtşl~r. aralarında Starh;a şehri ot.. ve bava kuvvctlerirün topliln\na.. 
mak irzere nl'88k.ün bir çok 7erleri ~ 
rl hlnıı:ılardır. smdan L"-r&rla bahsC'd~1İ~lor. İngi.. 

Stıı.r;ça t•hrl Ka'ini.n ile Reja! ara- liz hava kuvvclleriuin sem hafla 
smda ve Mookovomn 20G kilo mette içinde Scliin ik, Pircd<l'n b2~hyL 
Garbın® lıulıınuy~r. rak muhtelif Yunan üsll"rim şi<L 

Brüksel de 
suikast ve 

infilaklar! 
Londra, 2 ( A.A.) - Röyter ajan. 

SJıllUl lıür Belçika ajansından öğ;. 
rendiğine göre, Belçikalı yurtse.. 
verler, Brak:selde Louise cadde. 
Ginde bulunan Gcst=70 IJ.ü.ro9Ufl3 
dinamit koymıya tcşdibüs etmiş.. 
!erdir. 

Bedinden Stokholm'e gelen ha
berlere göre, Brü.kscldeki elcl..triık 
fabrikalarından üçü infild:k nctL 
cesinde fazla huara \lj';>Tam.ştır. 

Havay adaları bom
bardıman edHdi 
Vaşington 2 (A.A.) - O.F.İ.: 

Havay adaları ırumandanlt~ı ta. 
ra1ından ncşredi,;en tcbl~e, bll 
gvupa meruıu.p üç ada Japon <le -
ıfzatıları tarafmdan borı1ba.Niı • 
man edilm~tir. 

laponlar İpoh'da 
durduruldu! 

Singapur, 2 (A.A.) - İngiliz.. 
b!r Japonların lpoh'un cenubuna 
doğru Herlome ga~Tetirıi akamete 
uğratmışlardır. 

Gl. Vavel:n beyanatı 
Lonclr:ı, 2 (A.A.) - cB.B.C.• 

Hİindiston ve Birmanya kuvvetle.. 
ri Başkomutanı General Vavel ge. 
çeıı bir yılın vak'alannı gözönü.ııe 
alarak Bitlerin pliinınr .ının altüst 
olduğu.mı anla1:mış ve; 

•- Düşman 1942 yılını il<:oıiru 
ve kaygı ile karşılamak :zorunda. 
dır .• deıniştlr. ___ ....._ __ _ 
Fırsat düşkü nü 

fırıncılar 
CI lr.cl Sabiftoen Devaınl 

larm e1-riısi dC.n dönclüğiirwlen 
'kalaıbalı:ğın 4ıallJfleıın..'.Sindi! bu • 
ııa ~ii.ylik amil Olm'UŞ!.ırr. Esa • 
sen dün ele yaııdığınıız gıhi r •• 
ruılaronkl kalıııbalı:k., ekser hal -
kın ta:lııi llıliıyacmdan çak fazla 
elamo..'< alınz;ından ile~J gelmclk.. 
!odir. 

detle bombardıman etıııcleri, ce.. 
nup ltalyasına. Sicilyaya :;nldır. 
maları bur:ıları'aki Almıın hazır. 
hkları hal.kında esaslı malumat 
edimni1 olı!ukfanıı.a <lelalct ettiği 
kadar Alnrnnların bugünlenle 
Maltayı geceli giindüzlü boınha.r. 
dıman etmeleri do hcrholde bazı 
barokeUcrin muJraddiın<lı'ii olmak 
15.zımdll". Llgilizl,,.rın tahınininc 
göre IH~tnya kar~ı lıir tncrrıız 
beklemek yersiz bir ihtimal değil
dir. Girlde ya.,ılaıı bava taarru. 
zunmı bir benzeri de Malta;va yıı. 
Jnlahilir. Ancnk. vaıiyct bu ise 
Almanlar herhalde sadece !\lal. 
taya taarru' Mnıeklc iktifa etmL 
yeccklerdir. Herhalde Molla ta. 
arruzu Orta ve Batı Akdeniı:dc ya. 
pılacak daha geniş bir lıarc.lı.rtin 
b::~langıcı içinde bulunarak ve 
he<!cfi Orta Şark ve Afrlka İn~iliz 
Lnparırlôrluğunu i<tila t~~ebbüsii 
teşkil edeeektir. Sadece bımu ya. 
pabil.ınck bilhassa İngilizlerin Lib. 
yadaJ.i son nıuvaffalriyetler!ıııden 
ııonra rok daha müşküllestiği gibi 
Frausa ve İspanyanıu ) a;dımı ol 
ma-ıan Alman ·n ve lıalyanın böy. 
le çok geniş bir ölı•üde bir hare.. 
keti ba~~nnası da kolay doı';ildir. 
Bütün bu vaziytleri nihayet; için. 
de bulundui,'llmuz haftalar gözü.. 
nünı> koyacağı gibi bir ihtimal dı> 
Alıııanyanın raarruıi bir hare kete 
geçmekten ziyade tedafüi bir va. ' 
:ıiyet •lına&ı ihtimalidir. İng'itcrc 
Akdcnizdc kuvvetlenmiştir, Trab. 
!usu taınıunile ~gali altına aldık.. 
tan sonra daha çok kuv,·rtlcne.. 
rok, Avnıpa kıt'a.~nnda iJdnci bir 
eepho açmak variyetine kadar gi. 
dcbilec<'ktir. Almaııya ilkbahonLı 
Sovyet Rusya cephcsınde ölüm vı> 
kalım müradtlesini yaparkrn J.ıl. 
"?'n herh~nı;i bir noktasında aley. 
hıne bir ilcinci cephe açılmasm. 
dan fevkalade rahatsız olabilir. 
Belki de Alnıanyarun şimdiden 
Cenubi İtalya ile Yuruınistanda 
tahşidat yapması bir müdafaa t ... r. 
tLbi o.lnıasından ibarettir. bu mıık. 
satla !\la.itayı da ele geçirmek is. 
tlyebilir. 

Hulisn, bayramlardan ve ıne. 
sajlardan sonra, insan !ık vo beşer 
saadeti yeni yeni istifhamlu kar. 
ŞISUUI gelip dayannmtır. Herhal. 
de, önüınüzckki 15 • 2Ô gün birçok 
vaziyetlerin aydınlanmasına iyi.. 
den iyiye imkan ve iırsat vcrı>bi.. 
lece.ktir. 

ETEM iZZET BENiCE · 
Ha!ruld bu hareket hiç de doğ. 

ru değ[idir ve binnetiıce yine lıaL. 
kın i..-er.di aleyh ne olm:ıktadır 
Çünkü farınl.attla beldlemElkıte, üs. !="""-=========== 
!elik fazla aiıdığı cl<mekloer clcı tıa. Japon tebliği 
yatlamı.ıktadır. (1 lncl Sahi!cJ"n Devam) 
Dğcr tarafran .baııı fı111at düş. Jahll9ton ve Palmyra adalarına 

künü fu-ıncılann ha.1kın bu ha. !rarşı taarruzlarını yenilenü:, br 
l'C'kıel'ıı:doen ve tı.tille kı:;taıı il9ti.. takım haogar:arı te1s!z t~·lgraf 
iadeye ka:ıtcııştuklım teos>ii.rle gö. istasyQıılarını yerd-e bulunan tay. 
cülom4tür. Bu lmb11 fırıncılar 950 yarcıl..ıri ve Sa.ır€yi tahrip etmiı;-
gram o:ırr..,.,ı ica!>eden ekmclderi tir. 
bayram giinJeıtNle 40 - 50 gram Maııllıl körfez:nda Jnpon tay. 
<l<ısili oarak çıkarm~ar, eliı'ket de yareleri b:r muhrip ı!c iki 4<ara. 
'ı<oyını.am~l2rdır. E7JCÜ!mle BeJ;'k. lııol g=.'ısini ve üç bliyUk nak _ 
taş, Beyazıt, Beyoğlu ile d!ğer !:ye vapuru:ru batırm.şl.:.rdır. 
•bazı ııemtılerdııkl bazı fırınların 
e.'k:mcltleri bu şek.ilde <ik:siık, ha
mur görülmüştür. Bu fırıncılar; 
her nğt:Na çı!karıları c-kmoklcrin 
!wmcn satılmasından da il'ltifoo-e 
et~lerd:r. 

Belediye Reislijiin:ın ohu işe el 
'koyarak ck-ıılral ve dlıemmcyetlc 
tahkikat yapmı=n ve bu fırsat 
a~ı/<.ünü fınncı.l~rı t=ı ye ct.ınc. 
s·nı teım.'llnl <<leriz, 

rialezyada 
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HARP VAZIYET/ 
(l inci " tılteden De1 ~m) 

Aln::ır. kuvveUerm n kJ!ltk mcı'
z.Jcrin i muhafaza et..T.C lerl ve O. 
re! şa:ı1k ooa t-~tuııımıılan ~·ce 
ı:' çıcşrr.ı:;ır. Şiır.aldc Sovyet or. 
dmııı, bsıml.arik- V<Jl:lwv nehri 
garbı.ı><! gc·çıntye rn llmen gö!U 
civaITnda N;ıvgorod ııehrineWıdar 
ılerlemiye gayret ediyor. Buna 
.muvaffak otursa Leniııgrad kur
tarı.Ja.cak ve Alman ~dusu cem.ı.. 
bu garbiye doğru sü..Uleccktir. 

Şimali Afr!kaya gcllııcc, Mih. 
ver ordu;;u Ged;;,bya bölgminde 

l tuturuı:ıu.şa benziyor. İngilız.lenn, 
Sirte körfoziıvie Mı.ı:ver ord11<11. 
'.tl'lln ric'at hattını k.csemediıkleri 

ve bugünlerde de M.ıhveı· tümen.. 
kriır.i· l'cnuptan kıışatamed>klıırı 
anlaş:!mıştır. Mihver ordusunun 
Gedabya'da yeniden mul:ııvemet 
el.mcsi, Malt.a adasmıı kacrı hava.. 
dan ve denizden bir taım.•uz ihtı. 
malını doğu1·~.:r. Herhalde, in.. 
gili:ı: ordUBUnun daha fazla v::.kıt j 
kıi>·ootmedcn l:arru"Za ge<··""'51 

\'<' Tra blusga:rbc ~" "!Tla:;ı bır sc•·- l 
kukeyş icamd.r. 

Iometrc mesa!cde buhaıan KuaAo 

ton'u ı,gaı elmişlerd •. Fakat Ja.. 
ponların Singapu:ra doğru muvai. 
fakiyctle ilıerlomclcrl, ha-tta Sın. 
gapura yak~a halinde bu mü. 
lıim üsse karadan ıaarruz et.rnc. 
leri Çinde ve Biı'mmyada Çin ve 
Hint • ln5i.Uz ku' >ellerine karşı 
muzaffer o.lınafanna bağl.dı.r Bu. 
nun içindir ki Japnıılar Çiıı ordu... 
!arının Bırmanyadan g~cn dıe. 

mi11·ol yardım r.·uvoıs:ıılasınt kc;;. 
meyi dÜ'iüııdüler. Fakat buna he. 
nüz muvaffak olamadılar. Gt>nc.. 
ral Wavell'in lıa=L.kl<ırmı boş& 
çıkarmak jçirı J~ponlar şhndl Ç'ın 

ardul:ıruıa karşı ycıııdcn kuvve-t. 
ler topl::mıya lıaşLtı!:ı.r. Onların 
bu meohu.riyetı h~ıek hare. 
k-0te &">melen ti' d'.ilclerin hiç 
şüphesiz lclı.incdir, il. Çôrçıl son 
beyan:ıt:nda B~'lyada da ou. 
yu ~ ınuharcbclcrın teklL'lmıESi ilı.. 
Ü.%1 ınden bahsetınıştir Biz bu 
M>susta, ev\elki yazılım:: ıuh "' 
peyce iz.alır! \·cnnıı. Japon istila 
harok!!tinı durdurrn.lk \'e Smga. 
puu müdnfaa ot ek iç Çin • 

Hını ordul:ır•nın o·ruz ..... nuza ve. 
rerck Si)aın'a ğru taz..r<1zi ı._.._ 

rekata giri:şmck ı mmı.. u i.cri 
sürmüşkk. Mıittef' krin mırvaf. 
fakiyc. Japon'~r. ı b.vnmdan 
geçe ' ka:a ır...ıvas.ılasını kes.T•ye 
bagl dtr Bil ıtıb~rili J ponlar Çın. 
de w Bırnrnny.ıda d h3 garbe ilcr. 
lemcl: is'tyorfar, fal>.ot b,zım an. 
lad:;t;Iını ~a göre hır !4rç:ı geç kal. 
ın~krdır Genemi \\'avcll Bir. 

m" yada <-o:dil " t szcrlırı ört.. 
.mck mak.:;ad le rr. ı c.l'"f a \•az. .):C .. 

Vn t.mn ct-ı1trr 

Uzak Şaııka gl'iı!l<.'<', Japonlar 
H ng.Kong ı·e Fi!ipinlet'® !lla.. 
mit. üslcrinfn i.iı;aWe cenubi Çin 
don.u :ı;oluı:.ı doğrudan doğruya 
kontrol C'deb•IC'<.'C.< v,cı.ıyl'te cri,...tL 

ler. S inga pımı NJCn denir yohına 
şLındilik havada \'C 1cnizde hl'ık:m 
bulunuyorlar. Japc.:. !arın lıC<J, fi 
Singapurdur. Ma ezya'da Berok 
ınelrrıni ornuba geçen ve lpoh böl. 
gesine hakim ola.11 Japon totrnız 
kuvvctlcrı Singapura •nen esas 
yola çıkmış ve Malezyaıı.ıı şarl< 

sahilınclıe \'C Singopurdan :ı:ıo ki. 
=~-==-====""-=--

i)iyas_t gcrlbele:ı 
(2 l: c:i Sah fC"dM L'~Vl'm) 

Anglo _ Saksonlarda:n yardım gii
l'CT<'k istiklal savaşı yapmaktadır. 

Demokrasi \'C hürt-iyc.tJn betiği 
sayılan dindar İngiliCTe ınülkiı·ct 
ve din gi!>i mefhunılanm tan11n1. 
yan Kızıl Rusya ilD miittefik "" 
dost bulunu~·o·. Irk yakııılıi:ı hat. 
ta karabet Anglo _ Sn.kM-nları Cor. 1 

menlere )·altla.,<Jıramıy<M" ıl:ı Sla\•. 
lara daha ziyade rezbcdİJor. Tam 
kırk yıllık müttcfk '"' do.tıı ve 
iki bü)·iik mubarebed.ı arkadnsı 
Latin Frama ·a kar~ı ise l.on.ı.n.. 
run yüzii pel< soruurı.kandrr. 
Diğer büyük «mokntik ve h. 

pit•list hir Cumlıurlyt't Dirlc~·Jı; 

Devletler de ~u dakikada Rı ya. 
nın \'c Çin'.n en hnliı; dost ve müt. 
tefiki halindeı!irlu. 

:\lulıtelif ıt'alarda muhtelif 
~nklo vo muhtelü kanaet vo din. 
de zümre , . ., kütleler muan f'tl gıı.. 
yeler .-e menfaatler pl'Şin<le bir. 
foşmi~ bulıınmaktadırlar. Politika 
ve hırs bütiiıı dl"hşetilo cihom 8Jlr. 
nuştır. Gemhini hu fırt.ıruı ve 
ah'~ d<·nizinde )iirütehilmek on 
büylil kaplanlıktır, 

hit.er Moskova 
cephesine gitti 

(! in<! S<hllecıcn Devıım) 
Berlln. 2 (A.A.) - Al!I1'in 

milleti muhariplere yardımda bu
lw1n:as1 için kendlıiino yaprlan 
nıüracaate çok ıtnol mulrıtbt.'!od~ 
bulunmu:ıtur. Yıln elbue va kilrlt• 
le" yüklü bir o;ok tronler ıııuhle
!f merkezlerd~n Ş3rk ctpheı:ino 

dogru gitmektedir. Bundan b>i
k• Alman rnll!eU şimdiye kadar 
orduy3 2 nıilyon !!5S bin pllUtla 
47.568 gran1obn bt"diye etnıişt!r, 

Yeni yılın talihlisi 
(1 lncl S•hl!eden Devam) 

y:ı;;larıntla İlya \llmlnde ir !kıo. 
mı.syorıcudur. Keııd.<ıi lam ~5 biı\ 
lira almış ve: 
•- Bu para ib işımi geırişle • 

teceği.ın!..• dem:ştir. 

BİR ŞAKA! 
Dün sabah milli pıyango ida.. 

ı·esine müracaat eden bir zaıt •bi2 
beş avkadaş en büyük iıkıramı~yi 
'ka'.llllndık. Paraları hazırlayın. 

geliyoruz. domişti. Bunıun bir şa. 
il.."a oldut;u öğren lmışt:r, 

~----~ 

,emurlara a ans 
ver:ımesnıe da~ rr 
henüz karar yok 
DUn hır akş.ı-n gazct~i; m r.ur

la i.1 bır tl.7.uk &.\ ans \"t.r4L1:.....a haK.-
k ı da Dc!t:..rd.ı '~t> te l.ı.ııt;· t y ı: .. 
i. ,..il!. \C bu \'tLlS l yu li ttı.K. .. :: .. 
\c J~e it.CC'.lni ya: Ilı,.. .l ci":ı gerek 
Aakara müalıırı, ı y p~ iıl,. uı; 
L:,.!ıkık.ıt 'i.'e gerek b~ t..li.Jah gliruş... 
tı..ı;~;rr.t!z Defterdar B. Şcv.tettn 1za... 
lıan bu (h. lı<'r) in ~ a.'1l y.e yalan 
oldı t!ı..nu nıeyd •::a t.·Uc ın'..JŞtır. 

Btı. :>al>~hb.i ı:az .. tc.t.r1eu 1: :t13ı t 
da memt·.,.hı a Llr dej:il uçcr rı :ı"ı 
n het:odc :ı"ıfaıc.ı \'Cl e c 11 •ıe bu 
a•·an :-ın on yıld.! kc --C~ T "li y -
mıslarsa da b!.l haber c! tccy,.u~ t.:'~ 
ı!'.t"T~ttt 

m:scz tş n;TKht 
EDiıJror. 

Au.k.ara muhabı~iır.. """1 vc.,uL ma .. 
iümat ~udur: 

Ankora, ı (Tek e>:ili,) :SJi!ıhı.. 
yettar r::ı&kamJar nt..-ıiıı de )"ılP4'!ı"n 
eısa.sll tahkikat neUccs .de b'l t>.ah:· ı.o. 
do.:ru ulnıaı.d1ğt •n ı.:ııılnıışUr 

Fih·u..kı lilikün16"' h ı,Yat ır .. ila... ' ;ı 
kar.-~ınua c:cUtlCri .1>a.1Jit olan nı ·
mıır.ou:ın VO'!İ)'N. ve ~hl·Yk('Ütrıru g. ·z.
önünde tutıuakta "•e > Jım nıe\"Z u 
üzerinde un1wnl şck.~cie tetkik : 
7aprn;ı.ktadır. Bu arada ha.ttra ge :ı 

muhtelif rardı.m şe:k•.l ve tedbir!r L 
üzerin.de locelt'"mckr yapılmul f'"..l t !.oo 

bildir. Fakat bu tedbir.n h1'J>Uz c:ı 1!.

Y'&ns \•erme şek.lındc ohn&sı, ve bitt .. 
bl ne de bir aylık veya uç ityh.k av .. !S 

verilaıe.si yolunda aUnrnıı hiç bir 1. ı .. 
rar ıne\·cut dt'ğiidir. liük(ıme\ç~ tef.
ki.itlere de\·am edilmektedir 

DEFTEllDARIN İZAHATI 

Defterdar B. Şevket bu sabah L · r 
muharririmiı.e demiştır kı 

- cMemurlara avaM verileccgi 
hakkında Dotterdarhğ:ı ı:ıe hWIUll ,.e 
ne de reom1 şekilde l'1ç bir tebliga.I 
ıelmemiftir. Haber do~u değllc!iT" 
MLVAZEI>~ 11:; BLUBMI \.ERGi-

LERİ LAGVEDİL!':C'Lıt ID~ 

Bu ss.bah Ankarııdo.n blldl:l1diğine 
göre rr.emurlann geçim zorlu&\lOll 
thfif ajçin. esasen muüklı:at malü-
7ette olan muva.z.ene !ı'c buhran ver
&Uer~i.o. !Jtvı mlll.~temeldir. 

Libyada harekat 
Lonch'a 2 (A.A.) - Bingari • 

nln cenUbuııda A:gadabya mınt1ı. · 
:ırnsınıda son 48 saa't zarfında ho.rp 
faaliı;yeti o iloadar lcrutf olmamı., ... 
tır. 

oımacııı;ru i'şa r m _,. Tok - <'Ş1 
rıun n'· zaır. .. __ ~ . · Y 1 -

ait r:or~ya ~~y~l2n.~·T. ~ I • 
h., 3· •b m,., ı. ,, .,..,~ ~,ıik .. ·-· BU A KŞA 1W 
ı-~ , ... ,. bt. ~t--' • - ı.;.., ;"J{' ... 

< ı ~ncl Sahifeden Devam l 

ı.Jer:emeığe çalıışan Japonların sar. 
f<'ttiklcri gayreti duııdurınakta 
®u!:<ları zannedilmdldccfa. Bu 
cf'):ihooe ik. gün<!ür .iş'ara değer 

hiçbir lı.ıidise olmamı;;tır. Bıda • 
yett-c karış•kltga scool)!Yet wr -
miş olan Japon hulül t.abyie..~:ne 

ne surc\le ml!k~ l:-C'l c 1·-nek lii • 
zım ge-!'.liğ 11i İngilizler şiıır.ıdi öğ
rt'!LT.!ş hulunuyorlar 1 Büyük i~ramiye 

.Ha:!Jıaz,rıta İıı:gilizlN Jırponla. 
rm t8btl:''<1• herhangi hir mev. 1 

:z•c y1'rk~·melerir.c mani olmak 
iç n r.;1ı~Jlın ta'1ı ruza gcçınJt;;ler. 
d!r. 1iüstcy!.1: .. bu ~urotlc •op 

gt ... inı-e!;;: ı.aı~J.r~t~ d~la.)· .... ;!-c :Jeri 
:hart.ke\~r:ı 'e g"-cılmraktN . .ıı.:ltır. 

~ ~ı'Ue buı ' -
mey.J~na çı! - · "'"Y crın SAAT 8,3Q, 
,..ıJ4...1:ı~nu .. h-.11n~ tm.:.ıht. rnel 

... -~ \ı rr , r 
SARI\: t"F.,.,·t ,:İNDE 

VAZ: YJ'."T 
Alman tebliğhı •öre 

c<:rhe.ıııı.n her k~ • ı:ı:erk<'Z 
'""·"' " bel :nda Şiddetli d . , er '>lır , ı rrr.da F 

osy aya ı·ıka " "-Al ' ıı '-" vı•et kl•\•vc"1eri 
ct;lan .tayyarelerinin şidrlctli lıü. 

. ar;na mııru~ k-'--· 
;ı;et re hı ...,,,ış ve Sov. 
nt vcrdlr;~7\ve malzcm.ece zayi. 
göre, merJ...~ ır. So'"".et tcblığil'e ı 
kıt alan 11 · 

1 
t"Cpresınt:e Sovyet 1 

erı 'llrekc tc • 1 
nıişler ve aralanrı.cı.. acvam et. 
>le Novo .. Kiri\ıhi Kaluga şehri 1 
hı ll'Cı1<ezi d~ lllU!Uınb: 1 denıiryQ. ı 

,J ll'~n nı'"t.:"lk 

iB AHİ fl ÖZGÜR 
\'E 

ATEŞ BÔCEKLERI 
Orkestr:ın n ;; iı.acci koı s€1',,, konsere i..<vo olarak: (Fransızca söziıi) 

KARllWI ALDATIVIADIM 
BANS MASER "" TEO LİNGEN 

in m güz.el komedileri. 
n:Ni SENEYE GÜLEREK GİRMEK İSTİYENLERIN 

GÖRECEKLERİ YF.GANE FİLM. 
DİKKAT: Konser iç.in biletler evvelden ayırtılahilir. Bu 

saat 8,30 dan sonra gişe kapanır. Tel; 49:l6.9. 
ak.şarın 

----
Filipinlerde 

( 1 inci Sahl!cdon Devam) 

~uzlar:ı rağmen eenuıbu şank'ıd<
Japoı:!G<r:ı mllika,·cm~t elımL'l<to 
o'hın Amerikan 'kıtaatı ile Filipin 
krtaatınm lWr ar.zya getirilıınesi 
manevrası muv a1iıilcl)'<! tle idare 
edilmiştir, Haliharzıırda elde bu • 
hman büfün müdafaa ırur. .... ·~Ue • 
rlnı:!(n !::!t'iacl~ cdl1ıtlckıtcıcllr. 

yerıne 

ölüm isabet etti 
İzmir, 2 \Tek-fonla) - Seyyar 

satıcı Abdullah <ığiu 40 yaış.nda 
ME-hmet İSl"C'tpaşa ıbuh-uındaki 

Çankaya kah vesinde Milli Piyan. 
go numaralarım dinlerken heye. 
candan düşüp ölırü,•tur. Mehm<.>t 
kazancından arttu-:ır&k iki Milli 
Piyaıngo bileti 41lmış ve ~en 
biraz evvel ariaıd"-ilar;na - •Ba. 
11a mulıaldı:ak büyük ıkranüye ç•. 

kacak, i;çimd~ dehşt-tli J:ılr lheyc'Can 
\'ar!. demişse de.l<ader, büyük ik
ramiye yerine kcnd.io.iı-.e ölümu 
~abet~!. 

(! •el ve zarif ~lm•kla bcr3. 
be r'.Jkii<a şaşmaz sr.attir. H~r 

t yerde ara~·ımz. ~ 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
\..------------- No. 75 

Türkçeye ç•v'.ren : İSKENDER F. SERn:ı.ı.t 

Teşrifat memuru : "Mister Tomsonla bera
ber mi Cumhurreisini göreceksiniz ? " 

- Evet. Ben de bu bklrdeylm ıım
ma, "lahllJ:re Nazı'! Misler Keeps 
boylc diişilnmüyor Or<ı tazyDc edip 
nsıı şeb<keyı mcyd.'-" çıkarmak 11-
tyl.'r. 

- Lu da bir tedbır 11<.sılı bulun 
alilkod"rları yaka.ayrp şiddolle ce
z..J.<.l!ldınn;ık lfu.un. 

tınd:ı bizi fat'ntıılt mı ediyordu? 
Kalamın '\inde böy:e bir şlı:ı>h<ı 

doğdu. Fakat, be:'elt« versin, kl bu 
şüphem çabuk silindi. 

Blzl ilk (l(!.1ya getlre-n ve ortadan 
kaybolan teuıtnı m<:muru lel511a sa
lona girdi ... Tomscona hltııben: 

- BuyuruDuz Mis, ve Miolerl 
Cwnhurrel& Hazre+Jerı hır.;usl daire
lerine çd<lldiler.. Sl:z.i bckllyorl:ı.r. 

Nasıl ve nere .. 
de buluşmuşlar 

Necip y«l y~ları:xla senmli, 1 
ııeki bir çocuktu. Ailenin biricik 
evl:idı olduğu i~·in a:rıası babnsı 
onu bir..z ş1mar1.m:şlro-dı. Onunla 
bayağı büyük ada:m imiş gibi u. 
zun uz ur komı.şurla rd ı. Bir gün 
babası Necibe İstanbuld.a doğdu. 
gunu söyledi: 

- Ya sen, baba, lsta.nbtınhı de. 
ğil misin? 

Mü~ afatlı Bulmaca 
D .. D ... K V. M . Z. N. N. N .. N. 

K. V. Ş. R 
B R K. Ç. C K. Ç. Ç. K Ç D. 

L. T. R.. C. K = • 
Yukar:daki noktalanrı her biri 

yerine hır har.f koyarak meşhur 
blı" darbımeseli bulunuz. 

Dünyanın en 
zengini kimdir 

1 Balkan DenizK b ft'k? 
Harbini Nasıl ay a .ı · 

1 Yıızao: RAIJ\if \ AÜIZ No. 19 _ _ --Bu ilk s alvoya düşman donanması 
sükunet[e mukabele etti 

Seyir halınde bulunan ilıi filo, 
Mondrosun bir buçuk mil ctnu. 
bunda üç bin altı yüz m<'t • rn<'. 
safede birbirlerin mu· hat 
üzerinde karşılaşnuşra,<11 .. Amiral 
Ramizi derin bir h<'vccan kapla.. 
mıştı .. 

da yükseJ.en h-U sütunları, hedt:f. 
krini anyan mermilerle savurdu. 
ğu topları artış ve cksilt.işkrle 
tanzime uğr.ışan Türk el nizci!crı 
ikinci deniz 2akı ıııi idrak için 
acemi du._.,,r.an topçusunun a«>şe 
~Irmas;ru bekliYorlnrdı .. 

- N=rın bir boşka endıoesı d:ılıa 
var .• Bu Jşte ,-0:ı.OOncı pannağı se ... 
2Jyor. 

- Olab1lır. N<vyork dünyanın en 
kozmopolit bir memleke\ıdir. On mil· 
yon nü.tusu.a ıç:n•'e tlm-b.ilir ne gizli 
7abaacı teşk:!AUan vardır. 

Dedi. Tomsonun yüzü Müldil, yan 
gözle bana bakarak genlş bir rıelaı 

aldı. Bu memur blıe yol ıöııterdi. ~ -
!ondan rlkt k. : 

- Ben Maıu.stırda doğdum. oğ. 
lum. 

- Ya ren aııne, scrı nerede 
doğdun? 

Altınd .. ki de annelerinizden öğ. 
rendiğiniz bır küçük bilmecedır. 
Noktalar yerine eksik harflc:i. 
koyarak bilmeceyi yazınız. Hal. 
!ini, yıini ne olduğunu rla bildiri.. 
niz. 

Dıiııya.nm Ell'I .lkngJn a«i:ıırnı, ~a. 
wldığ1 gi'bc bi'r Am1;drel. d< ğ.J, 
Ya·n Sang a.dmrla 'bir Çinlitllir. 
Bu adamın 30 m'.}y ar frank tu. 
tan bi.iıyülk 'b':r serveti vard:ı:r. 

Yan &ınıg ilaç .ticareti~ lşe baış.. 
la~, sonra sarrafhğa gıri~m:ş -
t!r. Daha sonra Malezyada avaızi 
satın almı~ bu arar.ıde zer.<gln ka.. 
lay dıa1ooırlaon olduğıııoo öğren<-. 
ı'ek bu maıcı.:.nı iışl~tm'·.ş ve ("Ok 

~·rııgin olmuştur. 

Yan Sang 61 yaşnıdadw. Birlmç 
defa evlenm.ş ve 24 çocuğu ol -
mu:ıtur. Bu Çinh zerııgiıfn bi~'Ok 
ı;afoları, otomobıHeri, ya·Wm-ı ve 
sa:y151 yüzleori a<an hını.r..cıtc;ileri 

vardır. Btıkad2r ÇClk kadım w 
h~metçi .ırssınd.ı y~ bu zen.. 
g'ıı Çinli acaıba mes'ut mıt>du:r, 
<kifl modi.r? 4toe hu l~m ,bil. 
l'inmi)'<Jlr. 

Dürbününü gözlerinden ayırmı
yan Osmanlı filosu kumandanı 
f.mdi ilk at~i açmal< içj.n arııdaki 
mesafenin kısalmasını bekliyor, 
işaretler birbirini takip ediyordu .. 

Her iki filo da muvazı seyir hat
tı üzerinde ilerliyorlard·ı .. rfmtlar 
mütemadiyen mcs.ıi<'yi rapor edi
yorlardı: 

Fakat ne Averoft.ıı, ne de onu ta. 
kip eden diğet düşman zırhlıla. 

rında hcniız lııçbir ateş görül. 
müyor, hiçbir .ına.nevrn delili mi.i
şaheıl<! olunmuy-0rdu. 

I Amiral Ramiz Bey ayağını şid. 
, detle yere vurarak haykırdı: -- Nevyork v~.ısi hA.1!"1 :P.l~ksik.ı 

ha.vdutlannı laldple ~gul. Mekrlka-
7.; gizli pollsler grlnuermlş. Halbuki 
bu ışin UCU' Nevyo:ktajır. Bence Ncv
;yokta çok &kr bir araştırma yapma.. 
Jı ... Yabancı ma!ı1llelcrtnı J.ytce ta
zo. mah. 
Tomııonun, Saray t<jrl!atçıslyle bu 

bahis llzenııdc d:ıha fazla kon~as>
nı istemiyordum... Sözü kesmek içln, 
Tomsona •usadığunı ııöyıe.ıon: 

ş:rr.dl \.ik>-onun h....su.~~ı dc.ıireı:;ine 

gldjy<>nız .... 
VİLSONl.A NELER KONl'ŞT1'111? 

Beyaz sa 3yın a c katındayız. 

Yirmi it.dun kad .. r mt'rdiveı,dffi sağ 
tarata '- 11 y~lı UJımc(!o bir kapn:nn 
&ıfinde durtl.ık. Bu kapıda Del Ame
rikan saray mulıafuı, bir de t•~ri • 
!atçı do!M1"r. 

(Devamı Var) -· Bi' ba •dak su ..-ıntll mllır.kun 
mil?. 

Teı;r fatçı derlı:ıl duvarda bir zile - / 

:ı~~;:d=; uşağı geldi. Teşrifaı-
9
, --.~~-.~--.-.:··-·E~ •:,·.~.-., ·O·· f ı' 

- M:.SQfirlere su grtu·ini'z. . ' _ - _ -
Teı;ril•t memuru bu •ırada ;rtızüıne i 

di~:.le baktı: 1 
- Mister Toınsonh b<'r' mi ı' 

Cuıııhıırrolıoini &ör<ıcd<siJıiz?. 
Bir k ıme ue ce\:'J' ~ rdlın; 1 
- Evet. 1 
- li' bu Cumh ,....,:s:, l!aue:leri 

b r ~ gundrnberi Juç bir jopo: .:'- ı 
) a.retçi kabul etmiyor. ııatta b!ze 
ıl<ldelli cm.ırJc.'l' vcr<l Saraya bile 
1ttı.ılm ... 1 ı it' . ı 

Tomson ım canı sıkıldı 
- Fakı>t, M s Yokoh:ı.n benim ni

,anlıındıı. Onun urlık Ja1>0nya ı:e 
bir iı.1\k.U:ı yoktur. O, Arner(ka C:um-
bı.ır.rt:sın~n )"E.~eni Tomsonun eşidir. 1 

Te--: ifc::t me.'1lunı. Tam.sonun ktm 
olduğı.mu bilmtynrı1ıJ, Bum.ı. duyur.ca 
tavım (!r·.., Urdi: 

2 2. ci kanun 1942 
1800 
18.03 
lB.~u 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

2().15 
20.45 
2100 
~l.10 

22.00 

Progrıım ve Mem'eket Sa&t 
Mtiz.k: F :.l liey< tı 
Mlizlk: Dam Mtizıjl. (Pi.) 
Konuşmıı: (lkti.at Saati.) 
MIWk: Dans Müzıgi Prognım~ 
nın İldıncj Kı'1nl (Pi). 
l\lemlekot Saat Ayarı ve AJ""8 
Haberleri 
Mil:ılk: K~k Tllrk Müziği 
Progrnmı. Şef: P..lesud Cemil. 
Radyo GazeteSI. 
Ml:zilc Kan;;.ık Şaı1uler. 
Ziraat Takvlır. ·. 
Te nsll. 

- Ben İzrnirde doğdum yav. 
nım. 

Necip hayretle güliliıısiyerok: 

. - Balı'1m Manastırda, annem 
famrroe, bt>n lstanbulda doğmu.. 
şuz da, h"Piıniz Ank.araya gelmi. 
şiz, b~;da buluşınu'ın. Ne hoş 
t<>sa,Jüi ... 

Kışın güneş bo
ğulacak l .. 

Minimin! Pert<?V diğer çocuk.. 
Ja:la «Taber Moda sahiline gez. 
mıye çıkmıştı. Oynarken bir a:ra .. 
ht denize doğru baktı. Güneş 
kıp1ur.ouzı olmuş, tam lııaırşıda 
Marmara drnizi üzcr'..nde batıyor. 

du. Pertev, teıaş1a ~doğru 
koşarak bağırdı: 

- Yet~in, gün"'Ş denrae batı.. 
yor_ boğulacak• .. 

Fotoğraf gönderenler 
Okuıyıreu!anmrzı bilrıbiriırııe tıa • 

nıtmaılt ma:ksıu:ı:ıe açtı:ğımıız •fo • 
tQgral Jııöşeıi. ne l'W:m gönde • 
unlerin lotqgraflan yazımızm 

Hediyelerimiz 
Bu bihn~mize iştirak edecek 

olanlar arasında kur'a çekilerek: 
Birinc;!iği kazanana: 5 lira 

(Nakden veya g:.;a maddesi ala. 
rakı 

İkinciye: Maruf oir sinemanın 
2 aylık m<"CCani duhulive kartı. 
Üçüncülüğü kazanan~: 2 adet 

Milli Piyango biletl. 
Dördüncülüğü kazana01a: 2,5 Ji. 

ralık hediye almak hakkı. Yeni Yılınız 
Beşinciliği kazanana. 1 aylık 

Son Telgraf abonesi. il / 
3 kişiye maruf l>ir sinemanın mu ll o sun 

15 eer günlük meccani duhuli~ Bugun 1942 yılının 2 i>ıd gü • ı 
kartı . ntindeyiz. Arkada bıraktığımız 

30 kişiye: Birer k<ymeth roman. reıı.elere yeni bir yıl dalıa ilıive · 
10 ki ·iye: Birer albüm. ederel: evt,elki gece tam 8aat 24 1 

5 ki~iye; Birer boya takımı. de 1942 ye girdik. 
10 kişiye: MuhU,Jif hediyeler. Bu "enenin de küçük, büyük 
NOT; Bilmecemize r<:sim gön- okuyucularımız için mutlu olma. 

dermek surctile t~tirak etmek is- !tnı dile-ııerek yeni yılınızı can • 
tiyenler fotoğraflarını da gönder. dan kutlarız. 
melidirler. 

=======================l ~lilll-llllJ-·~~d~~--·14i::!~~~~~~e1 
ç<*l.uğwııda'l'l bugün Jronul:a.rna • 
mıştJT, Yetıiden gönderilıeO<:k o • 
~an1arJ.a l:rixl&te hafta.ya cuma 
günü kom»aoeaılı:tır. 

Afacan A l i ' nin 
cevabı r 

- 3200 .•.• 
- Üç bin ... 
- İki bin altı yüz ... 
- İki bin .... 
Barbarostan yeniden işaretler 

yükseldi; 

- Toplar hazır mı·? 
Buna ayni suretle bütün sefine. 

lerden rr.ukabclc roildi: 

- Hazır! ... 
Ve .. ri'ısıtlann mesafe raporları 

son vaziyeti bildfrdiler: 
- Düşman filosu bin altı yüz 

metre ITI<'safededir ... 
Amiralin heyecandan titre~n, 

dudaklarından savas ku..'Tlauclası 
döküldü: 
-ATEŞ! .. 
Barbarosun 24 lük baştaki çift 

taretleri, günün sessizliğini par. 
çalıyan şiddetli bir gümbürdeyiş.. 
le bu emri yerine getirdiler .. top. 
!arın ağzından fırlıyın iki müthiş 
mumi, kurkunç ıslıklarla havayı 

yırtarak düşman donanmasına 
doğru uçtular. Avero!un üstünden 
aşarak ilerde birer su sütununu 
gö~e yü ':tiler, harp başlamış. 
tı .. 

! - Ne savruk salvo bu be ... Ni. 
j çi:ıı ateş tanzim <'<lilmiyor" 

'! Lki filo anısııxiaki me;a;le bin 
ıki yüz ımetreye inan~. AverQf. 
tan ,beJ:ircn beyaz •bir di.i~n, ş'd. 
detli bir gi.i:rleyı:; düı;mamn ilk 
topunu ate~lrdiğ:.n bcUJi ederken 
bu toptan fırlıyan ;Jk mermi Bar. 
barosun iskek> bordasının elli 
1l'l'€"tre açlğında .:~n:;:e dü.şmüştıi. 

Bunu, e!li me•re 2~an itlı(nc-i 
<lü:;man salV<Jsu 'ak:p etti. Mer. 
mılerin bu kada,.. ~ ~·:-!ııda denlz 
düşmesi Osma·nl' donJr.ımasının 
kumnooa heyet.>!i kıışkulandn· • 
mıı.ştı. Erkamharbıye rei<.i Vasıf 
B~y mml<landı: 

- Çok is:;bcth bir :;tJ?tillc ıfilş., 
man haııbe başladı. SanJı.i .karşı • 
ırnıızdaJtiler İrrnrozda mağlup olan 
&cem.ı d~n top>ıı !arı odE'~il de 
milich0:sısıs. n i.şa r.-cı at ıcıl·ar .•. 

Averof i.içür.cü salvoyu da ya]» 
tı .. 11'K Jk; saJ.voda fazla \"e !"kslı 
dü.<;e nmErmiler bu sefer hed'Cf. 
!erini ·bulmuslar, i.içür:.oü satvc<l? 
Bar-bam; ''.'< di.~man :saıbctİI)' 
göğde;me ka·vdetmişti., 

- A!fede.·Wıb:, :.ırc- ı n z c1e e
n.1 ku.~ yı.ı~. : Sızc:- !la.rayda ohrp bi
tenleri sami....TJ olarak anlattım De
mek ki Cuır.hu: reit.:. !IL..re1.le-rinin ye
i!;enislr.lz, 6yle mi? 

-- Evet ..• Haniya. .şu m hur sine
ma yıkhzı Tomson ..• 

2230 

Müzik: Radyo Salon Ork.,,_ 
trası. (Vlolonlat Necip Aşkm). 
Ml'Jnleltet Saat Ayarı, Aja.ıs 

Haberleri; Zlrırat, E&!ıaıı>-Talı· 
vi!At, Kambiyo - Nukut Bor
sası (Fiyat). 

Eğlenceli bir oyun 
Kfiçük Aliyi büyü< halanın evi. 

ne götürmüşlerdi. Koltuğundan 

kalkamıyan ihtiyar hala Aliye il. 
bfat etrrt-k istedi: 

..• Gel oğlum, ellrni öp, sana 
parlak paralan:•ı:m be.-ı kuruş vere. 
ceğbn, dedi. 

Bu ilk salvoya düşman donan. 
n..as• sıikünt't!<' mı.:kabelc etti .. 
Barl:>arosu . ate ~;; teakip Tur. 
gut. Mesuoi n t~a;. .ın Tevfik 
de topların, ate*ıem•ş!erdi .. şimdi 
Ege dcnizjnin sessi .. '.it~· ni bir an.. 
da cehcnn<0m gl1rültüsile değişti. 
ron Türk toplarının ateşi bütün 
uik~ hakim bir ses dalgasile sar. 
sıyor. Düşrnon fı' ısunun etrafın. 

Ya~!ı Tü11k amıral gemisi bu 
ıhl< .sıJretle bir <lf'fa yevinde sar. 
~·ltlı .. Dördüncü diiışman salvcsu 
.sabetli at~şirı h<.edC'fo trın~t•""''' 
simdi her atılan mermi heclc·fi 
bu 1.ma_~u başlam~tı .. 

Tcışr.r.:ıtı;ı güi.-nıyc ba ·la<Jı: 

- Taır.am .• Tamam. . Simdi tar 
n:d.1111 Ll. İlk gdı-dügum da« '·adan
bf"r gözüm zsırmı~tı.. ~\caba bu cen
tilmeni nerden tanıyorum <\iye ı:lü• 
~üneyordum. Demek k1, beyaz per
dcdr-n tanıyormuşum... Müşerref oı .. 
dum, M ;ster! Ah, bu bU.cn.z benim 

' r<> ctyiik bir bohtiyaı .lktır Hu
ıurmruzda bir hayll geveıelik yap
tı Kilı>tahlıt=ı opbllııtmıa bağuı
lay.n. Beodenhe dootıarmı -<ıen çok 
s 11~ derler, Çok dot;rGıdu:--. Hunun 
cez< smı her za.m&.L'l den.n u:ıahcubi-
7etıerle öderim, 

+ 
Volt)\ biraz deha geçmJııti. 
Tomsonun da benhn de :yicc kanu

ml7. ac:lmuştı. 
Ac ba bu adam ·~!iye\ perdesi al· 

22.45 Milzik: Radyo Salon Orkes
trası Progrnmtnm Devamı. 

22.bS/23.00 Yannıd Program ve Ka-
p&nJI. 

F R ANSIZCA~~ 
Fransa<.ian mezun, ekalliyet f.~ 

İlkokul Müdürlüğünü ve res.. 
mi Ortaokluda fransızca öğ. 
retmen vekilliğini iia etmiş 
»ir öğretmen hususi fransızca 

~~ dersleri vermek arzusunda. 
' dır. (.MM) rumuzile lst. 176 
J.~ P05ta Kutusu adresine yazıl. 
~ ması. 

'9.ı~ ... ~:.:., ... ~:.o.:z-
No s·mal ve Makes travers ahnacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesi Müdurlüğünden 

Mil..seutr.h ıçln mubayaa edilecek cl0.000> adet normal ve 2400 adet 
makas travers kapah zarf ustı:1;yJe e:ksll •meye konubnuitı.;.r. 

1 - Mevzuuba1.s 10.000 adet normal traversin muharıımen bedeli saha
mızda vagonda t03lim •40.000> lira ve 2400 adet m:ıkl!S tr•versln muhammen 
bedeli de «12.000~ 11rarl'.i", 

2 - Eksiltme 2511/942 tarihlnde Müesse•em-:de yapılac"ktır. 
3 - İBlekUlerln eıraııtmeye glrebOm eleri lçlo ıeklit mektuplan ne biı'likte 

mub.cınmten bedelimn % 7 ,5 ğu nlsbetfn de muvakkat teminat mektuplarını 
ekilltme saatinden bır sa ..... f\"\l'lıne kadar Miles~emi2e l<'vtl eı.melerj, ıa

zımdır. 
Postada vuku bulacak ıeehh"'rler muteber fiayılamaz. 
4 - Traveralere a<ıt oartna..ue t;dip !erine htanbulda Silır.O!' Bank Şube· 

slnden, Anlt•rada S~mcr Bcnk Umumi Mli<!ur!ilğündcn İzm ·ıe Br'cdiye Re. 
islıjinden ve Ko.ra.oukte MU-esse;cmizd en bi 1 ~bedel verileh1T !·. «11554> 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

~ara Kapı Cinayetil ' 
YA ZAN· ı ı Çev i reıı 'I 

Louis Tho'!,aa No. 6 1. s A c i T J 

- MaribA Lee. 
- Su ıa rı adam, ~ar.b~. Ah, bari 

b ir bel~ ~ılunasa . 
- Ne bell c:ıkaca" ! • ıtarıba belillı 

b ir potlstir, MalüınJ taıkat biıim şef 

ondan da ba.kmdll'. • 
- Sizin şef~n kim oldutunu bili- ı 

yor nwsun?. _ 
- Hayır. Y~zunu bile görmek 1 

rntiıı*Un deg:~ _ Demm yolda konu.ş- j 
tQm, şapk~smı gözler:ne kadar in· . 
dlomlftl. Üstelik pordcslisüniln yaka
sını da yüı.une ktıldırmt:jtı. Fak;ıt te
miz ~lblse g1ym...ş1 i. 

- Temiz eibıso t:"!l'!'. 
- Evet. GallOa tlynlroya gilll. 
- Eve&. ilk sık gıdc.nnie. Otomo-

b•lde mQıdl?. 
- Sus. Hıtr ıamankı gibi ok>mo

b:ldcydi. Bana Linealn köşmlooe 
rastladı. Pllk.ann numarasına bak• 
t:nn. Amma De;Je yarar, berıün nu
ına.. ~or. Sahle nwnaralar 

ku.ü.anıyor. 

- lhtiyar Collarsan? 
- ö;müıı. 
- Ölmiil :nü? Nede11 öldllğü b+li-

n•yor mu.? 
- Henüz bilinmiyor. Doktor Comp 

ton otopsi yapacaımuş .. 
- Onun şef taraJıfl<Lan öklüıilldü· 

ğiille irıanıycr m\..L5un? 
- Sen bu işe bumunu s<okma. 

Ben ıtimdi gidı.yorum. Harvic:h'e g.t
rnem lazım. Unutma; Öğleyin .. 

Hrrn·tch'e mı gideceks!n? Or;:.da 
ne ya,p:ıcak.sın? Yine şef !çın mi? 

- Sus. Bilmene Iüzum vok. 
- H:ıyır, hayır bilmem tazım. 

Sen benden blry 'eyler ııakll\Yorsun . 
Söyle. bildiklerin• bana söyle. İçim 
rahat etmiyor. B.ı işin fena bitece
ğini. hissedet gibiyion. .ı<:al, gitme. 
Söyle, Buggb. 

Fakat adam cevap vc~deu, yağ
mur a)lmda telıre dolinı uıaltlasıyor. 

Bu bır müsabaka değil, fakat 
giızel bir oyundur. Elmize boya 
takıırunı alarak numaras 'Z yerle
ri siyaha, sı:fır numaralı yerleri 
beyaza, 1 numaralı yerleri esme. 
l"C', 2 numaralılal"' koyu esmere, 
3 nuınarnlılan gök ınavisi rengi. 
n<>, 4 nunıru-alıları sa-rıya, 5 !eri 

VJ 

SAAT 1 i 55 DAKİKA GECİYOll 

- Stephan1 saat h .... c? 
- İk_,e beş dakıKa var Mary, 
- Gelm:yecek. 
- • ı.ay!r gelece~t.. belki bı..'l:i)n 

hmdrad C•:ıla kalmıya mecb..,. ol· 
~:oJr. 

Bu hav<*ia gelmek de.. camlı 
b; nç('nin pence!·eıerine yağmur ne 
n t ~h:-ş carpıyor. 

Ev~t. Köpe-1~ l{ulübesi ö~Undek.i 
bf· .t'~ye ı;ubukl2rıntlnn hayır kalmı
yııcRk. 

.1.ki end~ell ve mahzun ihtiyar. 
rUzgt1!" ve yağmurun dört taraftan 
sardığı dört duvar aril.: .na kapanmış.. 
lar, sükUn çirıdr- böylece mınldanıp 
duruyorlar. Karşı kaıştya oturmuşlar, 
beklemes 11 bilen y-ış!ıl.tr gibi bclcllyor 
br. Evın gr :--p yılı.il lx'Yu.ncn uzan:ı.n 

camlı bahc:enin cam tavanında rüz -
glır ve y:ı.A• ,·,urun c kardliı sesleri 
d:nllyorlar YJğ 1Arnbası etrafında 
001a~an ·sincğ: '. \'lnlamnsını, salonda 
r ılı durn.n sa:ıt'n kabinde san.ye -
!eri i;Idiiren ah•nk 1. hareiretl d'nli -
)-orlar. D\.l\·ı:ır ar~ ~la kalmış göl -
celere b·~ri.inen Biikütu d:nllyor. Ay
ni zaman~n y:ıs:ı.rtıa.lc hulyelt:rıını he
r.nz kaybe<"*'mlş ihtiyarlar gibi ümit 
besL~orlar. Belki de biraz sonra yo
lun çaklh k;.:ır.'arı, aroba.run tekerlek
leri altı.nda dile ce'lece"k. Fren ••si du-

}"eŞile, 6 hlıın koyu yeşile, 7 nu. 

maraHarı açık kül rengine, 8 le. 
ri koyu kül rengine, 9 nıxrn.aralı. 

lan maviye çalar esmer renge, 

A yı da kırnızıya boya' ınız. Bu 
suretle acaba ne !'e>"'Ini ç•kacak 
bakalım? .. 

~ ulacak, b:r kapı açılacak ve evin-e 
d6r'~ bir adnnıın ınıc-Un a.dm.lar; c-n
yı..lacak .. Stf;phan kapıyı arrlına ka .. 
dar açaC'ak ve o l(ert gl:erken ard: -
b<l. ... ı tckr:ır yola kçı; ı.Jaı::J>. 

B<lkj de ölmic ilr .. 
Bu ı.elim.-lerl lçlrıi çekerek kadın 

1>i,Ylü,1'or. Ve IJICSi s:ınk• başka btr cUin
yoclt..n gelıni.; gibi, o kadar OaıUı . A· 
a am kımıldruızy-or ve derhal devam 
f'ctiyor : 

- Ölmil$ mü? Di!Vı<l deıne-k isti -
) . un. &lk !. Eve!, hakkın va.r. Ge
c kmesintn belki de bir!cik f'"ebebi 
budur. 

E\-·et . 
Mary git ya:. dlnlcnHsin. Bl'n 

c nu ya 1nrz da bekliyt"b illrlm. 
- Hayrr hayır. 
- Ni~in bck:Uy~:n? 

- Eilmbrontrn .. amma .. 
- Ko.·kııyor nn~un? 

- Evet, Stephon. B rrak, senin ya · 
ıı ında klayım. 

- Neden k()rkJyorsun? Bize bir.şey 
0In1az. Korkma.. ona da olm&!Z. 

- Evet. ona birşey olmıyacağma 
uniıııim. F-•lrn1 bilmlyurwn; bu gece .. 

Tekrıır sesslzl'k oldu Dışarda yağ
tmır ve rüzgtır. Bcyıız bir ışık dtşarda. 
geceyİ delerek salonun penoerelrlne 
uzanıyor. 

- Bak, işte o. 
- O okluğuna emin misin? 

- - ı rı•v1mı Var) 

Afacan Ali dudaklannı büktü, 
çizerek cevap verdi: 

- Beş kuruşa m"? Yağma yok. 
Bana annem her defa babkvağt 

içmek için yirmi kuruş veriyor' ... 

Ba~barosda arka aTika; a alınaı> 
;sabetler feci harp ~P-~ne:·cııi m r .. 
t'a'l1a ı'.ctiriyordu. Amiral Ram.z 
&'Y hayı.'<ırdı:. 

- Hay k.örola'1ca şeytan hay. 
Bwnlar ne mük<.mmel salvolar .. 

(Dcvon ı Var) 

f-HEDİYE K A ZANANLAR - ) 
~--------~---------~.-~~~...,.----~~--~----._... 
Bittı: loıymetli roman ıkazanMJ.. 

lıaır; 

Kocarnustafapaşada Vld:in cadde. 
sinde Öksüzce camii sokağında 3 
No. da B. Ser il- Babac·an, Cibali 
Kız Ortamektd:i 2 nci s:nıf A şu
besi talebeltı,nden Bayan Ulviye, 
lstanbul Emniyet Müdi.irlü[;ü 5 
inci Şube Müdürü B. Şükrü bur. 
han eh ile Bayan Vicdan, l.yüp
te Eski Yeni caddesi hamam kar
şısında 24 No. da kahveci Murat 
Sağlamcı, Taksimde Merkez apar. 
tunanında 7 No. Ju daırcdc Bayan 
M~i Derr.et, Veteriner Fen Okulu 

son sııııf takbderindca 314 No. lu 
B. Fethi :;>an, Bey.ız·tta Bayan 
Ndirn Ör .ek (adre1 yazmamı,-
t:I) BeyogJunda 13 üncü ısmet 
InönJ. ilkme: leci A 2 tale-bcl<'•in-

1 dc·n !J. Za ..... ~ Topçt•, BepKtn.,.ta 
' Yıldrz cadcle<ı :li No. lu haner.'n 

2 nd kat nda Bayan Sabahat Kar. 

tı..1, D r. - K<rm. tanL6.ı:j., Bali -
kıcı; .• B. Şerci Çıkrıkçı, Beya • 

zıttııı Kalyoncu Şevkı sokagında 
17 nuı:na,·ac!a Bavan Mu.al'l:i Çiv. 

ı :ı, Sa;"'!)'E:r oııta m' 11,tebi 3 üncü 
sum A şuocsı ~ kJbo niınıden 68 
Jl'll!nlara!ı B. Hi2.mi Er'.mli, Tıtk • 
si:ır.ıdıe Kazancı ~~nıOO. Seyıid 
Afıımcct çılkımavrnd.ı 2 numarada 
B. M Nrnri Erol. 

Birer Stk Pnra ı..;anta.sı Kazaaıan ... 
lar: 

Gahı.ta.ı.<ia Ba.nd1rına otc;inde B. Or
han BcnHer, Beylerbeyiııde Çamh~aı 
c.·aC:dcs ndc Pa~atyt; _ok~gında j6 nu .. 
mara!ı hanede BayJn J\t • ..ıazzez YU
rük. Çakm~k.çılord-ı Vaade Hanında 
2J numa.radJ .day ... n 1-\:ı·Hıaıı l\:Il8.l:rlı
oğ~11. ı.eykozda Karacaburou cadde
~inı1c ıe n1Mnaralı yahrla Muammer 
')ı-~ ıcr., S01eyrn ..... ye ılk mektebi 
4 .incil sınıf ta1eb<?!erinden 240 ntJooo 
m:..ru., I> . .1\h Uçak, Veznecilerde Na .. 
dirbl'"y o,..a · ..o<ı. 6 nur..uradu U;ı.yan 

Nc\n•ha:- LJrc , Bak1J1köy 1 inci orta 
mek1c.1 3 uncü sınıf talebelerinden 120 

r.um :-a1.• B. Ertugr~t Tı . .uıçatcı.y 1 Cum
hu. ·yet Kız Lisesi sını1 A. V talebe
ıerın fl;ıyan Hayrilnniss. Rugancı, is
tanbı E ek Lise-.::. rr,czunlarından 

i1.52 nur , a ı B. Mehmt Güngör, Be.o ı 
yoğ! Lı. d.:ı AyJ,alıç .. ""lnıed~ SürUrl yo

k~uııda Üçler ı;okAgınd:ı 51 numara
da B~v<..rı Nı h ıt·l, Cağ".ı~oğhı 2 inci. 
Kıı. Q;·ınn-ıekt{;bi.. 1 inci ~ınıi A ı;;ubes1 
takLE'!Cr.iınd.erı BJ.yaa Nermin Kıvanç, 
Üsküdar birinci .1rtarnektebi 2 inci 
s1nı! B şubesi talcbelerınden 526 nu· 
n:arah E. Nejat, Bea1k•:~ta Dikilita.ş.... 
ta Bostanaı~sı 21 numc.rada Bayan 
Dürdane Er&in, Gedidrpa.şada Ha.marn 
sokağır..da 90 nwn:uaıı ha.nede Ba· 
yan Selime Sel, Beşlktoi 2 inıc.i orta.
'n' .. \.·.cp t.ılebe!crinucn 757 numaralı 
B .. y&:-ı Cahide. 

B:rer Kıymetli Hed•'e Jta-
lar: 

(,,""'c-nıLtrLtaşt.J. Vezır }lanı kartısın

da 25 numarada D. Mı;cmm.er, Kızı}... 

lopl"dk~' İstasyon codde<·ııde 38 nu
rnara<l;): Muht.f'Şem, l\.andı llide B. Ke
"'' 1 Derman, Eyüp\e İskele caddesin
de- 17 /l numaralı hanede BayMı M(I.. 
k.rrem Güvenç, A..,kara Kız U.eıııi 

2 :..ncı sııı.iJ. talebcleı-ir..d(:n Bayan. Mlb 
bcr.rE:a, Çamlıca Kız L;sr.;c,i 3 üncu sı

n! ta 'ehelerindcn Buyan &Ift:Lka T(.'ııı 
""7.er, Nişantaşı, Erkek Orto~tet>l 
1 inei s:nıf B. §ub~:ol t.&.lebeleriıı<lefl 
9ail r1Jınaraıl B. Eırüment Aça.t. 
• ... ·aksımric Flruzan a)>artımanında :J 
r,u:-n:ırada Bayan Nt?ll~ Fındıklıdıl 

Sc.tüs:tünde 16 numar~lı doktor JJ. 
D2!.; • har.es.inde Bayan Revnak,. Ak• 
sarayda Horhor cadd~:sinde 15 num&'" 
rah h&nede Bayan Vetlıa GJ~üm. 

Birer Boya Taklmı K..ı.z;;ı 1anlar: 
İstanbul 7 inci illunektep 5 ~1 '"" 

nıf ta!cbe1erlnden 100 numaralı S. 
H~ k:.C! Çet:rka.ya. l!..."r~nkby P olis met
kzhıda. B. HAkl GUrdal, Kimya Ensll< 
tüsi\ :ıl. inci amı:f t:ı..cbeierınden BA'" 
yan Mdharet Behlülgi!, Eytipte Sır• 
klfkl<r Çavuşkuşu sokağında 4 mı• 
rr.-ar.a~ı hanede Bayan Muhllse Kır<>" 
Büylik&<1ada Cami mahalieslnde KO.. 
ı~diye sokağında liJ numarah haneci.• 
Bayan Saime Şav h, 

S O N - ----- -
Şehir tiyatrosll 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMlNDA 
Bu akşam saat 20,30 /,I 

O KA D IN 
iSTiKLAL CADDESINDB 

KOMEDi KJSMINDA 
Bu abam saat 20 :ıo d a 

OYUN İÇİNDE OYUN _,,. 

8ablp ve Batmuharrlrl Etem bze' 
Benice - Nqriyat Direkl6tll 

Cevdet KARABİLGİN 
ION TELGaAI'" llATBAAS 

BAŞ, Of Ş, NEZLE, G R i P, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün · Ağrıları Derhal Keser 

İcabında ilinde 3 kaşe abnablllr. Her yerde pulla tutulan ısrarla isteyiniz. 


