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TELOBAFLABI VE BABERLERi VERE AKŞAM GAZETESi 

HİTLER'in 
Şark cephesi

ne gidişi~ 
Şark cepheıindeki va • 
ziyet henüz hakkiyle 
aydmlanmıs değildir. 
Hitier in doiiu cephesi· 
ne gitmeı;i iki ihtimali 
gözlerde canlandırıyor .. 

Yazan: ETEM iZZET BE~lcEI 
Alman Devlet Şefi ve Baş~: 1 

maı>ftııı Bitler ıınaw.ın doğu cep. 1 
h~-,;iıı.ı gitti. Bu ı;idiş olağan üstü 
IHr tbırumvn l"rektirdiği ltir tö.. 
"~"' -,.u,dur, yoksa tMM'Dıal 1Mr g1.. 
dış midtT?. İngillı< kaynaklarına 
&'Ö~ ~us tazyiki bu gidi i icap 
~ttirmaıı ve Bitim· Yrlbaşını Der. 
imde ıı~rıne& imka•ıını dıhi bv. 
lamııroı~br. 

Son Sovyet tmliği bütün cep.. 
hede şiddetli mıtbarebelerin de. 
va~n eottiğhri kaydetmekle iktifa 
odıyor. Alman lı<ıbliği ise Sovyet 
~arnızllll'ının ~i<lıletin• kabul e. 
dıyM, aı:ılan bezı gediklere işa. 
ret ederken bunların ya tıka b t d nmış, 
Y~ ~ 8 mütearr., kunetlerl~ 
k"m•len imh ı a o unorak oı·taılan 
kal~ırılmı< bııhındııf:tını: haber 
verıynr. Almanlanıı kı~hk miida.. 
f~a hattına çekilmiye karnr vl'r. 
d'kleri giiııden itibn<Cen umdııkla. 
•n_'.'Lın fada hrr rahatsızlığa diiş. 
ınu~ oldııklan ınıılıakkakt T ır, R .. 

a~nız t'Sllll1'mda !Mtnıin edilmedik 
lıır Rrs nınlra\'cmetine um . 
Al d •·•Hn 

nı~n or u-sn ('ekiJnıe sırasında 
da yın"' ımınlınadık lıir takibe 

k 1 ma. 
:ruz a n;ıştı" Alnlan Ol'dusunu 
en başta karalnşm, ı.oğtık \'e do. 
nun ralrntsv. et1iği bh· lınkfkattlr 
Oı·dunuıı Ru•yaıfo kıs harbine ha• 
zır! · • anıııanıı< oı.tıığunu bi-,,at Al. 
ma~lar .itirnf etmekten çekinme. 
:ıe ledırl~. Arzu ve plan rıı ni. 

"J"et 19'1 ~iiziinc kader ;;0 vvet 
er usunu · h · un a et1nek, Rusyayı 
P•rralaınaktı F b. 
tah~kkuk . t: '. lıer.nbın 
d 1 edemeıı~>sı .Mıhver or. 

ıı arn11 ve Mih"er harp va.ıtala. 
rını Rus st<"ple..;,ı.ı . li 
le gelit-d. ış yenıez ha. 
- ı ... n1· ,'· Kış Scıvyer ıırdıısuna 
~• lUJ•I" "ttef' tank! mu ık oldu. Alman 

g .. ..arı1 .. • ınötörlii vnSltal•n kara 
omıı u ven ~--d 

ırel . · """ an flltuk hale 
lan';' hulıınm-keu yazın Jıi~ kul. 
en ~~'.Y•n Ru. sii\'&rileri kışın 
v 1 guc ".ve amansız takip ve ko.. 
ınaa:.a sılahı halini aldı. Ayni za.. 

bak 
Sovyet ordı•,ıınun giyim 

ırnnıdan kı h • 
1 Ş arplerı11c hazır 
"'1mış olduğu da ~·örülüyor Al. 

lll8nlann şimc1· b"tü· · • 
en ~ za : 1 

" n gayretini 
)Ofi Y•atJn bulundukları yeT. 
'--· ~ıhafaza eylemek ve kendi 
"Ti ıçı n ha ti • if!lde Ya • 'tratejik önem 
ya ı11;;miyorı keı.iınl .. •i en pahalı. 

. edert•k Ru.lara bırakmak 
lıeşkıl ediy S · d . . or. • OV} etler hareket 
1'!'11 .,. , n ı e ]J(\l'j 1 

• 

..._JWırAMllRJtr 
'iCRA , 

. . fili(' 

·~.;, 5) K.ıl'YA/ J<•Zili' (["'UP 
>•f """'"'ll'l'lA , '• 
:-:::;. TAi(/ {.°iN D!Niz..i 

Ja.ponlar.n istilıl etmek istedikleri Malal:a yıtrı.mııdası 
ve Si:ngaıpuru gö•terir harita. 

SGVYET TEBL Öi 
• 
ileri hareket 
devam ediyor 

Yeniden bazı şehirler 
istirdat edildi 

Mosk<ıva, 3 (AA.) - Dün gc. 
<.'Eiti Sovyet tebliği· 

2 Sonkfınun tarihintle kıt'aları. 
mız cephenin biıs<>k kesimlerin. 
de ileri hareketlerine dev~m et. 
mişler ve düşını.~nın yeni müd;;. 
fan mcvzi1lerini ta1hkim etmek to. 
şebbüscine muvaffak.iyetle mani 
olmuşlardır. 

(Devamı 3 llncU Sııhlfede) 

LiBYA !148 1 

Bardiya nasıl 
i~gal edildi? 

---•ı---

5000 e yakın l\fihver 
askeri öldürüldü 

Londra 3 (A.A.) - B. B. C.: 
Bardiya, Cemubi Afrıka kuıvvct. 
l'2'1'i•1 n şiddcth bir hücımıunda.n 
1:>0nr~ ,;a,p!etlilm:şı;,., Ka:;aba, 31 
b riı kiirnındanberi Litıya har • 
binin .;n 'i'dc!AW bombardımanı., 
na tabi tutulmuştur. Evvela en 
ağ~r İngila toplan kasabayı 2 sa. 
at dö,=ü ~erdir. Kara to~usu • 

(Devamı ;:. r.;.;ü Sn.lıif(X!e) 

26 Müttefik 
millet mün
ferit sulh 
yapmıyacak 

• 
Vaşington konfe
ransında müşterek 
bir beyanname 

imzalandı 

Vaşington, 3 (AA) - Riyase.. 
tieumhur daire;i Birle~iO< Ame.. 
mka i].e lngiltere, RUb)'<l, Çin, H-0. 
landa'nın ve Mihvffcilerle harı> 
halinde bulunan diğer 21 milletin 
hilittiiak mütar<'ke ve münferit 
sulh yapırnımıya karar vemuş <ıl.. 
duklan.n: bildirmiştir. 

(Devamı 3 iincti SPhltedel -- -. . -
Amiral Cuninghamın 

BEYANATI 

k-ŞarkA 

deni ~ı 
Mihver .;e ı 
niza tı 
ço v.aı 

rı 

Bunlardan üçü batı
rıldı. Girid hava mey
danını sular bastı 
Lk<nderiye, 3 (A.A.) - Ami.r:ıl 

Cwınlngham blr lıorp g•mlsiiıde be. 
ymıatla bulunnrnk ~öyle dern.lotir: 

Dii~l1Hll1Jn Ş.ırkf Al~dcni:zrıe oldııkc;a 

1tı.'2.l::l nı!ıkL.rda dt•nlıaltı ;1 bulı.mduğu

nu ~5stcren aldmetler mevctıttur. 

Bu d~"'n!:1 nlı.ıl:ırm b'z;m münaokaJ;lt1-

llll2t im<ıtaa uğratınıya çolışmokbın 
baı;:Ô\::ı. Rarrlindaki düşman garntza.'lu-

na crzax ve miih!rnmot yet~~tirme.k. 

teı;ebbüsün<le de buhınmuş oldukları-
nı n:östercn enı.arele-r de vardır. Son 
zan Lanlarda düşman tayyarelerinin 
fa;~li'yetı ekSHıni'5tir. Z..1nnedtldigine 
göre bıı hal, Şimali .ı\frl•kada.ki ve 
Girit adn.!ındakl tay)·ar.! ınt')'dan1;ır;,-

nın sular altında kalnu,ş olınasından 
llerl gc1ıniştir Bu deui-ıcı1tıla"Y1an i.('il 
batırılmıştır. 

1 . • • 
=-'fHARP V AZ/YET/~~ 

! Kandilli Rasathanesi kar tipisinin şiddetini 
---~ ......:.__~ 

arttırarak devam edeceğini bildiriyor I 
1 Göztepe yarması kapandı -
ğından bu sabah banı·yö 
trenleri işlemedi, bazı vapur 
tramvay seferleri yapılmadı 
Haydarpaşa - Konya treni üç gündür kar· 

lara gömülü bekliyor. Adalar 
ve Yalovaya bu sabah vapur gidemedi .. .. 

-

Sopktan donarak Glenıerın ıayısı artıyor. Şehrin bazı ıemt
ıerlnde kırın lrtllaı 2 metreyi boldu. Bara et derecesi • 4 

Dtin gece saat 22 tk'll sonra ıjCh. 1 
rinn.zde müthiş bir lwr tipi&i baş. ı 
lam4tll'. Bu tip,, ~ıındiye kadar 
göı ulmc-miş biı: v;is'~t peydH et. 
·. ii ve bu sa· ah <il <ı.rni • iddctle \ 
devam ey le.ınlştü 

BAROMETRE 72 

Kandilli rasathall<'riııden bu sı.. 

'bıı.h aldıgı.mız mıılumata göre ba. 
rom<.>trc ;;ıtlikç.- yükselmektedir. 
Saat 10,30 da 72 ye çıkııııştır. Ra.. 
sathan<' karnı ,idddini arttıl'arak 
dcv0 m e<le<."<:glrıi bildirmektedir. 
B abalı dyni .9aa'tc hararet de. 
1< ~ıır.miı2Xle '!laiı<.ı:; 4 ..ıd 

Kar jehr>n \l'll'lllıl11i hayatına, 

(Devamı 3 tir.cü Sahifede) 

Belediyenin 
• 

Fakirlere kömür dağıtma 

kararı bir an evvel tatbik edilmelidir r 

10000 liralık tahsi
satın süratle iastiki 
Vekaletten istendi 
Köm.ürler Şileden satın alınarak 
Parti Merkezlerince dağıtılacak 

j 3 • 4 kunı:ş bir teruıiilf;t kalbill ola.. 
cGlk w d<ılayıı;il tJ d" daha fazla 

(Devamı 3 üncll Sa.lıiiede) 

İstanbul köylerinde 

Karlı ynllar' n 
açılması iç·n 
mükelle iyet 
usulü kondu 

---··~--
Bu sabahtan itibaren 

faaliyete geçildi 
Beledi'Y" Rrra..!ği İstanbul V. 

li\yet meııkc:rz.ı ıle Sarıyer, Bu • 
yük.dere ve Ü.ı! üdar, Beytlroz okv. 
2aları merkC'.olcrin:n köyler'< mı;. 
vaııaıla ~llarmın kardar ı -
:mamasın; teımıı iıç<.n k e1 

ımükel:le!iyet usul ün.ün ta Jl .. !). 

luıımasını C..in acel"' kaı}"lliJe ka.Y
makamlılı:lara tr "üii etuniııtir. 

Bu 9W"e'lle loöylilleı-doo t.c>ıltif 
.:düıecek olan amele EA<ıiplu-, ·~M"lı 
yolların açılrnıısı için çaiı :ııcak 
ve mu.va;;alanın kasiilımerresinı! 

temin eyliycL'Ok.1.ır. 
Köylel'de akiıpler 'bu sah«hta.n 

.db,...en ~il olunaıraılı: fa.al'ye!IP' 
geçmiştir. 

Şelırin,Jz ~iyesi hudutlaırı 
dar.lılindclti k3'!alarda oturan fa, 
•l;'rlcre BeleıL,ye tarafından kö. 
mür teni olunma ·ı için Şt•hir 

Mec!biııcc- 10 bin JlraJıık J),r tah. 
si<iat itaJbu.l olunr.....,ıu. Belro:ye 
Reı~liği bu kaıran ta."ld>k t'<M • 
mek iizeıt) Dahiliyıc Vekiil.etiıı.e 

göndenm;,;tir. Biı- yaruda.n da kö. 
mürlcr,,n daha u.cuza satın alm. 
raa~ı iı:i·" İstanbuldaıld kömür 
tücca. rın<laıı ciegıl; ooğnı<ian 
doi•;ruyn Sıl<' ve ~meail kömür !S. 

tihsa' mer)!)('zlermden 1™baya-at 

Hayat Pahallhğı Karşısında 

ALINACAK TEDBiRLER 

Hükumet 
lıey d ne a mı~ ve gale 
_ · ek oi;<rıı YÖnelmis bıılıındukla. 
.-nı ayded !erk · • 
Rrıs t b .?" en Almanlar da 
h"de 7 bu• ve gayretinin bey. 
ri . uvveı •arfınılan dalıa ile 

1 ma n ordularını Sovyet cephe- ._ ~;::i~~:.·n""::·;;~:"f~~~~:ı~ ~an un ha 1 r 
Hayat palxılılığı dolayıs>Ie ge.. 

çim müşkül' tı kar;ı JTJda alınacak 
tedbirler için te<lkiklere devam 
<ıhınmakta<lır. Maliye Vekaletinin 

bu hll-'>Jst· •etlk'der nr · • 
de hazırlam a olduğu f •''er 

le ge\'<'mj,, •· . • 
~raber b" : etX'gı \'C ılklıaharla 
kat f . utün bu va7İJetlerin ht 

'i karze tiıbi tııtıılnrak ödelile. 
""llti • aııaat \'e iırnıunı tebarüz et. 
rı)·orlar. 

T~rnflarda lı . . 
old • n ang ımn haklı 
ba ugıkı1>tdı herşeJill başında ilkha 

sinde in mevzilerine yerleş e- CenubiA/rika 
ğe muva fak olduk arı do v ru mu? Bulgaristarıa 
c YAZAN: i. s. ESKİ BUKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) harp ilan etti! 

Pre.or'a 3 (A.A.) - Dür gaze. 
!clel' t::ır~f.ııdan mışrcdilen bir 
\~ ı1ıı;de ce. oi Afrilkanın 13 ilk. 

k"i ~nundaııOOri B!.. 'gaı ista.n ~kt 

;, ~ lı:ıi ~" İlllluıx!- beyan 

ra ·a ar k • 
m f . geçece olan zaman <'<!:.::;;.•. i<,'indeki geli imler la\·İ n 

11 · Herbald s 
şimdi ilkbahara ka .. e A.lovyetler 
ha· N Har uıanlara 
1. zı Mamak ,.e dinlenmek fırsa 
.. nu verınen1ek; bir \'undan .... 
l'llll bi I' J • <Oj.,'ll. 

' ~·an an lıarp ta•yı·ı.· · tD . r.. .\lnııı 
C'\•ı:ınu 3 üncü. Sahifede) 

1) Şark Cephesinde: 

Alın..ı ı orduıarın.uı önceden te,.;bit 
ecaf ) 1 n kı hk ınev,ilcrıne tarr.H-
m1:1ı • y ·J, lerlı c ve bu mC'\·!'!IC'rı 
B· ı::ı J. , uı 1a ecıeceklerino 
hi.i1kn,cctilelll-C!z ~ Yvct orrl~ ar· l ado

ı; rröı..1 Cenı b lo k \' lkh.t:>\' nc-hrınl 
Garbe a .nı;s ve 50 k ıorr:ctre ııerle
rr i.ltir fo..1er':iezde. livs.-ı~-.·a G3rbinde 

So' yet ordusu 2 ...ncı .. 'i. .nıan ı.n hh ı 
\"f' ı üncü .1\lmn11 orduları önünde ı 

!oaıru ederek ilcrlen ş ve urrıu1"1f 
ol r~k Sta .ı,rı I~alug~ şehirleri J 
h. :tı G • 'iin~ '·.:ırmı~t ~.1oja.isk bül-
ge,J.P<l k ALı1. n Kuvvetl r Şlnu:ıtden 1 
VL' Cenuptan Sovyct i 1at taatr•.ızl:ıiı.-

1 nn maruz bulunınnklcıci1r. Eğer Al ... 

manların aı:;ıl muh: :c-;....: r~ı.'lttı Rejev-
1\ıiojaisk 'veya Viaıma Bı (.n.Sk -
Orel Ştırkından g~i:ror , fınvyct. or ... 
dualr! heniı.z. tam Y ı.: gıy 1m<: n!s 1 

\'e ;. k~n ve n idaf •. ı e t batını u.. 1 
ırı ""Jllıyaınanıı ol.1n .. ::ıkı A1-
maı1 kolorduları.ne taarr za devJın 

(Devaır.ı 3 wıı:u Sahi!ede) J 

ed• 1{'0C r. 

KISACA 
- --- --

Yeni Edebi Tefrikamız: ı 1
0sk ·· ar ce · aevi 
den firar edenler 

-Gramofon ve P ik 
hediyesi 

Biziın mahutıa )(Qn~uyorduk da-! 

SENİ UNUTMADIM 
yazan : REŞAT FEYZi 

Bu fOllllHI d"' .. k" • 
ile hadi,; .' . 11.ııun itabı değildir. Estti takip ede!'ken, sk •aa !atu cler<tı ıçınde Y•§ıya ealc, kalıramatıl8l'I, tipleri yalwı.. 

Y'1Cltk, onlarla aduıtl a•bk e<1°-..1..· ' 
'JI' ~1Bt2. 

Ba eaer ne .ı ı · · lar it ' . :Z:~aır m>1retını çekti&iniz, usan yıl. 
eme verünılf hakill.i edebi romand1T. 

y •kında SON TELGRAF'ta 
~ı=-==============-=======~ 

Kaçanlardan biri Çorluda di
... . 
gerı şehrimizde yakalandı 
Üsloüıdar Ceza Ev>nde ·nıevk'llf 

!bulunan Mırsa oğlu Saliıh ille Lütfi 

oğ>u Recep E..ooköyündle yel ttn. 
şaa·tmda çalışbrılııılren firar et • 
m ~!erdir. Bwı!.ardan Mıusa oğlu 
Sai)Jı Ç<ırJ.u.da tırtul!mu.-; dtığcr1 de 
<Chrlıı>1iıı>dıe yak.alaıını~tıo: 

Ziraat Vekili.İzmirde 
i=. r 3 (Hu~u.si) -· Ziraat Ve. 

ki>ti B. M'll>lıi.ii Erk;,ı<:ıı M·uğla ve 
Aydından şel>rmı 're gı/'n1 ,~tıır. 

İkı gün soma bt .. · lan A-rikara • 
ya ~vdet ed~.kotır. 

- T:ı.zc havadiE:i gördün mü?. { 
Diycr<'k devnın etti: 
- Alman>·ada orduya 2,500,000 p!Ak ı 

ve 300,0M e yakın ıırnmolon hediye 
edilıul• • 

- l!uJıakltak bunl:ıır cephedeki i. 
talyaul.r i~indir. ){aitim a, musikiyi 
pelc <;ok. ı.e·;erler., 

Ce;ab1'1ı vcreret: •öıümil tö1le 'bt. 
Urdtnı 

- Ga.ı.:.ba Y'-'.LID ct-phe.ui.o. cefasıru 

1a\tıır.~, Kısın da saılasını sürecekler. 
Ya'nız tesadilf bu ya, acabn h:edi:ve e
dilen prnklar arasmoa Almaııyada 

ı doldurulan bani ıu: Çal IÖJ\e benim 
ıa.rk•mı .. vdalı se;inlo> gibi Sul~ 
yegoib aarkılar da var mı?. 

A. ..m 

Vekiller Hey'eti tarııfınct ı, . 

(Devamı ü.. ) 

--
GÜNÜN 

lçl DEN 

Memurlara verilecek 
avansa dair 

Evvelki gun. bir (abr.ka dirclttö
ru ile bi.ıyUK b.r devlet n muru a
rasırıda g('Çcn !;:J küc,·ük muhavere
ye. jsterniyerek, k:ula-k: m.isa.fiTi oı.. 

muştum. 
- Elinizde ı.ptiıdai madde vnr; 

tıekniık vasıtalarıntrı da mükemmel. 
Piyasada talep çok olduğunu da 
bilryorsumız. Neden lstihôali ar>
"brnıı,.or:.n.muz?. 

- Usta~ az. 
Büyük devlet mew.uru ıüldll ve 

ddrt beş fabrika ismi ııaydıl<Laa 

sonra 90rdu: 
- Bunlar geceli ründüzl(l nasıl 

çnlışabıllyorlar?. Demek iti usta 
!içi bulabiltyorıar. 

- Vallahi e(endim; betı bulamı
yorum. Aklıma gelen son çare, ga
zetelere ılAn vermek oldu. Eger bu 
da bit· faıyda vermz.e !!Ah 

+ 
DQıı. lıu talM'ılo:ı<•Y• oaaibat ve. 

mettin r. azif 
ri ken. büyllk Clevlct ınec. nı..e 

ad.arını srıydığı müessesererdt.:~· 

birinır. dil".ktörü ile koou u~·ol'
dum. SOz ar.ısında, f::ı..brikuS""..::1d~•1 
azami randıınan almakta 

0

0ld!JÔlL!l 

keı:disir~..: de ı.Şitlnc.-e bır gUn ev .. 
vcl sahidl olduJlum sahneyi kı""""' 
anlattım ve rordum: 

- Demek ki memleketle ""'" 
i~i kıtlığı yok. 

Güldti: 
- Bizim ,için yok ta.bl1. Fakat l)"' 

nun l~in her zam:ıo vardır. 
- Neden?. ' 
- Ba•>t Ben, muetıseoıemde ~a-

lışanlar1a ayl'ı ayrı dost ohnu surr
dur. Onları ı.lairna dil~ünüri.Wn. Fa ... 
raza t.•k:-nck !~ti yükıtelbııırc, n,_1rnwJ 
ZJ r ılak fiatle bugünkü a asın-
d:": : tJ 'k tıerhıl hesap <'ttirıı \ • 
ma ş rı. .\ i:.ı~ ın1. llunu uf '- l W-
m.;.so.ıl oı ( sızc söyltlyor '1 

mev.'.Tlı 3 üncü. san:redo} 



%- S O N TEL C RAF - ~' ? aci JL\..'IUN .lt'! 

HALK FİLOZOFU --
SAADETİ KORUMAK~ 

Türk B ava Kurumll vatan. 
d~lara ;tollaodığı ·mektupta !iÖY· 
le di)ur: ·Dün) a yanıyor. !ili!. 
letler dö\'üşüyor. ller taraf h .. 
ı·~p ve peri~ttıı ... Talihsiz küre. 
nin mes'ut köşc.>i şu ccruıet ka .. 
dar giizel Türk vatanıdır. Ya. 
tauJa:ı: Yeul S<"D") o büyle em. 
niyet ve bU%\U' içi..ıı.d.41 girerkea, 
b u saadeti koruyacak olan mil. 
fi yartlunı daima esirgemlye. 
~e bnüs. Türk Hava Kıı. 
nuım bıı nedp yardımnma 
sükranla muufa2ınltt.• 
• En güzcl yeni yıl tekikint 
Dava Kunımu yapıyor. Yeni 

REŞAT FEYZİ 

yıla gir~ inınrn lıaletini, Türk 
Hava Kurumu k:ıdat güzel ifa. 
de eden başka bir ya<n ,-eya sÖ'Z 
&ı;ôrıııedim. 

Birkaç giindür dü~ünü)·o. 
rum. içimde, bağnmıık, hay. 
kırmak ihtiyacı var: 

VatUJ1daş, ben, 'fiirk lla' n 
Kurııınunun bu saıminu daveti 
kad:ır kuvvetle, da,·aını:ıı sa= 
anlataını)·aca&ınt. Aıılı~·orsun,, 
gürÜ) Or<un- İçinde bulundu. 
ğun ısa&det i Tiirk ) urduıın bek.. 
liyenlerc l>ım;lnsun . Ilu bor. 
cunu, kürük h:r.) ördını ~'k'-:-11-
.ı.. iılıar etmek iste-mez misin?. 

J 

BU.ttiu ~ r eür; 1erde., t;'JC".ıklu~ı;ıoa 
a·t hatı a .ı .. n c .. n.ı:ı:nc! Solt .. .ft.r..i'Cz, 
~~ )'Ok.uşlaı<la. ,r;.ı.ıak 6.•.)'An ço~ 

c·..iK _ r ı.~r .ın. E"lc'"'."T\dC ktUık, yoka;; 
tırm&n .. n küme J .. t ıc ııcr .kJ;ır nere
de?. 

l!C;( e)· g , vC\.O..; ·~r ıı ı. • k 'Ç"(: 

t...f:" 'C'lH"·•1 l de d t>ı j t,, 1:ıl kf .it1-

ıı.Aı.K k.;ı.y ı1'k, §
0 

Jr.o. 1 .. ;\.Ut ne61i 
ı.·ek. t~tr..~,, ~"'n !r he) ·-c..11.n d~;;ti:
<lır. 

\·~t.ylc, :.ız:ıg. 1 .. 11}"~ " tf'CUk 
r~ la. göak"'Tllirdl l!rpin:.:ı.in b:
rcr k»ag,ımız 'aLdı. En makb1..l ~i
• lt1ar ıt>mVİrd< 1 y.pılaı:.- rı idi. {yı 
kıza!ı yapan , ~l \ar Şi. ldı.. 
ooy }.:znl" yaı.ı:ın du · ba!.un... 

n zı:nnet.a;} tı.UH. 

----·' Kız.ol: r t Çtfit , nk .. .,...:", 

• 

AOİSECER: 
·11(AA$151~DA ',.

SON'TEi!SRA _. 

TALEBENİN 

DEVAMI 

Baz , gazetelerin garip han. 
dis!CT yazmak he-veslue dair bir 
bıışka miS11l: •Talebffiin devamı 
kodrol edilecek• 

Allah Allah! Tal<"benin m<"kte. 
be ~vamı şim<lıye kadar ihti ari 
ıni idi?. H \'adisi ~yle , ·ermek 
l.iz:wd.ı: uTalebenin dernmı daha 
sıkı ~eldlda kontrol edilecek.» 

Çocuk Esirge
me Kı~ru u 

Ko gre eri 

B ug ü n den itibaren 
yıllık toplan ıiara 

başlan ılıyor 
CocU:.: &'ueme Kımıımıı ııa • 

'< .. 'J·e:cr yıl] !t ·- r 'er a':' bu. 

k.Ü~ . ı,.l.;.ı .• ~ı i 1~ l;.lı, ;\'lAı'l 
k.1.!i ... Lıı:: l t• old•ıg ı Gl >i. ıl;: tıç 

-JH erek kaydJK"t l.ızaklar da 
vardı l • ~ : t.: f:" khır .._ ay• tC.1. 

rir lf·~ r .ıtı b 11 r uıdlı Çı.r. .. 
k\l. uz ı . ''•• 1 ar:. ,..ızak, a,, b .. r 
ha: c 1 , lk: y-c..,~u.. gı gi-

ı l nı. ~ı+t rdııj .. ' 
b:..'un·.:r-

1 

de;icoı:., 
b l •• 
d 

l Eu t 1ı .. ~ Otı , e·: cin yap.lan 
f. ::n. kıı ı "';ırak aurdururdu. 
F c • l • ap!au.ın \"C ltr ba ·ı ına-

1 no eh .. ko'u ı:e Jıarc-'.;.ete geı;cn, ucu 

l a:=..-ri bir demir ,. l kttn a'"t'tu. 
K-.. ., }t"- ı gf: .ete. krz:r'~ k~

mak. !ıeır.en b...ıt n 1.st.ınbu.1 <:c--M1kla.-

I 
rının en kf'yifiı ve cvk 1 eZ';1cncesinl 
t~h.t Cü.\..rd1. l\J, alle .ıt · larıııU.::ki 
yo.:ı .ar", kızak k yan ~Ctt :.la::Ja. do.. 1 

~t'l scr.t'lcrde ! •:-r.h •• ~:c bın: 

""~ ........................................... ~ 

Bir in elnde bır t• ·ı::ır f'ı:rak y .. rı.ü. 
Or:ı:ıi«." oraya. ':\.r)',iuyor, ~: ... lc-rn od.ı?.a.
:nmn. kt.pJ.arını açıp bak:)"'Ot, b!ı· .şc.-:y
kr r r. yo ı.c FS:c araı.Jı:, y:rı~· koci
donla k~rkcn, ö~ürfınt .ı: s~ı 

- Arl'ran ka:·d~;~n; ıyi k.I :_;eni gi.~4 
dt~ın. ck!-dL Btion:t. L.h·<Jı. .f"'ı·dun edi-
ver ••• l 

- Ne yardLJnL" l~u t..ı-la.}ın nedirf. , 
Ark.B.Ptluı atlı mı ıi.uvt.l~orl. Dı.ı.r 
hele.. fCSyle bir d;nJen ıaııa.t. bir nc
!cs al tla, soı·ra :uılc:.t ••• Ne yardımL 
.istiyo~1.1t1?. 

1 
-· Durmıya. lıek,.r•miyco ıŞ!n t h!!m

mu u yok Etrdıy'e sçnr;ı aTibtı.

rıJT» ."', r.'<lJ. bal rt"'f'"..gL ı>alto-lu. urt..11 
bov -·· • ..... -n.aı:t·a bir- ı:rdrım dnruyoıılu .. 
~ı'e-•rc- gi-cı':•:...l, fap~aıııla çotı·b1nt 
t ne: '1. i#yc.- n l vC?"d~.n. Den c::ir p çı .. 
kıı .--y kad ... sırra k- cknı 1 a.sm ıı ~· 
Şark · .::ı, \'Dnt<i.lTl-n gcct.ıJt. Ç· t rın 
ıç!.cGı.:: ~CJ.:ıtraUa!·, ıen ... tltrı onhro•.ır 
var" n:r alay da u.·ct -. ar'! • U:t
\'3 C'\':ı"ak1, :!"l~:ii onıın ~~·fndrydf. v ... n
d,:r, nYı.hvokiı.:ır f;-e' sen ~ı m.crd~

V€-nden in. ben de öbtır m(·:rlıvcndenı 
m,y=. .. liar:;:ımiz rıısU:ırsak, y<J<a. 
1a7.p polise teslim Cl.lelir:ı. lfemen, 
k.s.ş'a. gcız qra:;o:.::.d;.ı k:ıy-boluverdi. Ço-k 
, .. 2klt. gpt-m rrerh.:.k'·". Y"il. h .ı~ 

!ardı.dır; ya. a,agı k1tla y n infy.:ır

dıı". Bal r.ngl pa"\olu, elinde ço.-ta. l 
Bir de .şapb. .• <:-O!"dilrı mfı, Ç('vfrı-
ver!» ı 

- .Ren yapamam az7!~ °F;\•\•;::.l.ı, 
kıışama.11. •n.rısı var ~ra. dO.. 
..,.r •. ., t~u manı . Zaten. bC'n inin
cl·o,.. \_Jdaı·, ::..t· r.!~n Üı;.kUt!a 1 ~'-'QCI 
Se ı gt"t"C7.e; i21 .r.:.. •4 • \. ~:.ti 1-:? 

k•.l.i. lierıı uı;up g.d•'-'ilk 
EU:•<lc e' rak to'l ::ırı o~a.ıı ,..d;.:!O., 

vel Vf"pi!l'f\k :vc.!:ea klliı.k, rr.~ı·nJ"'en
ieı~ ·t.~ciııt k;,,,ıu .• r..1crti.i.,·ttnlerl in
ııılye btJiladl ve g0u:1c:ı, k~yho!dı· Üç 
bas dıokl.ka (ınr;ı, ! ere'. r..e!c:>e. tdtr.ı.r 
ge!di. . 

- .-.\mun ..:.ı.lzitn... Kaplya k. Oôlr 
ı;ık. 1A .• Bula.n-:adlfll. a-uı evrak ..•• 
S.aıdı, ben UC yRp('l.jltT"°?' }\JliSC il 1 ır,U.. 
-n(; ... .ı ~ edeyinl.? M.ürldl!iu.ma.nıi!l,;~ ıni? 
Btt c.vrakı yen'.den taaızim ettirw.c.k 
rni.ıqi.::ar. ınüdur-? . 

-"· Or.u bdııa sarır.a .• 
-- Ye kkne ·oruyırn", 

·a.stte:dln floc;1 evll'.• ··niş • , o ,ık.-

şt-!n, k:ırısı, 

_ 1Ivc:ı. de:l'j;;. Hisımda.n. ııkra -
1\.' dillı kirı1lere gtirliııeyı•rl, JtlmlE-re 
,;Orü111n.ıy.,,y:n,?... ıroca, 

- \ i.Jlııtı.i karı, cien~, bana gö
rutl!nc de, k'me göı·twıürsen gOıitn! 

Onur dt.'l.f: ı slb., en tlt, lıan.:ı sorn.a 
dn, k;m!:' S'O""lltııOOn ror! .. 

- Y Lu. Ben B~ r İl t ' tu d'
yc..ru:n; ıen nıı.!m tutul'' r .. un. 

Bu E~rt:.de.. kaı·,ı.'.i .11, hal ı-er.g: pat-
tclu. erta boylu, t 1m:l..~<'& hir ı:rlrım 

r,-.:irü.cthl. El'ndc orr ı 4 1 ı:ant:- b!:· de 
;ap~3 \;.re~. 

- ı ~e. de: n. h~r.1Cir::-"' r:r.ı. de (·ni a
rı;.: •r ın. Arama<lı.~ nl yer k.B!rı:uııdı •. 
dec'J. 

.. Ecn d" .. en! t:,. ,...vo-:-unı ;17. :ıi.ın ... 
\·e·· ş. ç~ırt. yL l>edıkttn sı.ınr~ bir 
k~h.k L..o attı, 

~rtık: . · tıutmakt.:ln Um!Jimi 
l~c.:;n -l ın . ._.,·c- yı-p;,yııı\1• tl ye dü-

ı u re ım IJedi. 
YECLI 

• ;ür.den ıt!bar<.'n bo..,Jn~, -ti 

dır. B '"Ün öğlı.'llrn sonra: Gala'a 
ıU!Jy· . 'k.ongres• ~...pr . ..,_,ı. ır. 
A 'in 1,c,.n<lr· A'cn ctr.r, c <.z':n

de Kı knp., Ql\ , :.r.clr> Eı'.'fa • 
zıt. Taksmı. onıı 1 Küçu'!ııpa • 

zar on ~s .ı. En r.··:ıli n:ı. 

l 
lardı. ..-\rtıık, bu 7 Uaıd: , :ycılc•ıl::r 
!c,.n raht·t y :)\.Ju. Bir tak tn. ı;n.rpıı- t 
mt..Lar. k.6Luılar ela 'Jlur, i~ohı, baca~ı t 
ktrılan <; •l'Uklııra. t~J'l ! r P< :Jtrd:. 1 

gOrmiiyor, dc.:leb: ı·, Do? yıs j it-, ye-- =================,.....==~~~ ======== 
oı·u ·c . .\K ni yeti,.en Ç(ı("uklat', ı.L7.ak ka.yı:na 

aıt .. neshtl un LtJla. \akt7ıc, l~-
n:r gaıeto g.-çı·nlcrde ~u lıabt"ri 

,ırıyordu: .}: .. erli o runcak<_::ılık in .. 
ki'8f ediyor.• 

b-ır ~ "r· 1C'ri tc:,1~r .. -cak1:1.ı. 
T) ~ :.ar ;;e k .gr:. f' ı:ı , n 

ı.. 1 r·, hu nan y'Cl .. c ık" ıwn .. 
... , 'er ı, tt" ,en Cltıinra t .. - "t !:'d".. 
! ... c ktır. 

1 t•n:..uk':'a k t' ıa :d\leW olJrdu. ı 
n~~. r u.: 1 '·J S.:ıl .,; y:e ktö !a: 
ge.ç.iriyor~ ~ .. l, hiç !;ar rJzU GV!."%1 -

llibn amma. irndikl çocnkla. 
rıt\ o) ıuıtaga faıln bir kı)nıC't \'er
diklerini zanuetıııi urum. 

\"''o ~a, kocil hl hekler n1i çogal.. 
dı~. 

i\llSIR 

E i.~ı ü k,ıza ~ ... ' ' · L ~. de a. 
n nr ~-l8ın~ t p r. _ ı· !ır. 

Kıı:zalard k1 1 mgrc·lt'll" b: •• kten 
sonra \ .. ıtayet kornrE:ti n111. f?\.tnü 
tay.ıı. .fd i..'(."<.-klir. 

.ı ırçarı,u;rıwı bi"r. aııır e\:cU? KiJmlR BABf LED 
ctz:ıulıı;ıııa aıt tarıbı kıymelı hau "/ a-ı ı 
bir mühür buhınmtL'I. ı 

~aşıyorum: • rı~ı..;,arş,.;ını ne. M AA.":.JF, ÜNiVERSİTE: 'ı 
dMt bugı.in de bir ett:ı dep""n -
mc~cri veya paıan, pi ·asa_ ı yap. 1 * l•tar ': '-l• . of llfı.ı.luılüğuoe 
n11~·oruz da, b:tlık~1l ar1, kasaptan t'f\. :-;.. T es! M;ı.du ıJ ':.taa.rif \'eka-

yVrl!.~ 

Eskiden, çocı:kl~rın ıne- · ·" ~~er.
cesı voktu. S!!1'C~3 dİ)"f', bh:' ~· biı
ır"' ~ .. .Şimdi .sı.-, ta ... ve Bayram 
g-u.ıı..eı iı tlet aç !1 ~ bir..ic11 <'Y e<leın 
90c l•r ek:scriyettcd.r. 

S:hhi Ua ı ıdan, k oa!ı Uü· s.c..tan.4 

<ta s· t!ı:rce at nak, ,..lhett:r n1rıh
z.urluduı·. Ut.na ı ıu'.:al.rl... .ıç:k h.:;.\·n
a:ı kar· ~1r i~i.ııde K·•ak ka.yrr.ak, o.. 

• . el 
:ı.uıı:: . Ltzak. yoku !ar ,,rn1 r:ınatt .. 
hette li..ıba taydal~dır. 

B.ıgür. rski \'OC ·1.:la, ın klr.ak ~ı?· 
len.ceır yeır-fnl\ buy{~1dc1~n kS:) '\k 1 
~p.ıru ıc ın.1 o'mu;~ ctr, d -bilir, Fa
kat. kış JHC\"sım;nJe. i;;aı !ı <L..glara I 
çıkiı.rak. J;aya1 :5p0ru yapan kaı; k!şi 
v~. 1 ta1b·tk , t %i len. hPn~ bütün. 
is~ı.l>\.!l ~'C'IJ:kl~ırı. kar\ı htı.\-adn. kl .. 
2ak !p~.u rt1inde- ko:.arlardı.. 

R. SABiT 
bura~·a ı!oldunı~·ı>ruı?, 1 l t°" ım Mn.-tti rı• "oıı ll .• \foıı.sin 

Bın:ı ın t y!n olunması kar.ır~it'tnL.. ı J<Unbuldal.1 ecza dC"polanru \'e m4ıır 

bir~ ea.aneyi buraya )erlc~tir. * F 1 " Or..nı-te taıetıe!cdne '=============== 
mek f-.ı fiki r m i?. y.. • o Y•o'de!l l.;ı!•,!sı.t l,;fep o- 'ı s·· t D . laları 
ÜSKÜDARDA 1

"" n·· ' · U am + Kış trl tol 'l crunasc'>etile _ -

Yimr,i l\fALLAR 

Üskiidaı·lılann gözü a}dllt, ora. 
da da bir Yttli l'lalla.r Pazarı a. 
ç ıldL Artık. birkaç arşın baı.ma, 
pazon ıılınak içiu, n~fııs kli,'ltlan 
t.op lanıı>. ta iııt.anbııllara kadar in. 

kaı>ah lıu~ıuı ·:ı nıcl.lC'p!e.r bu ayın 8 ı ., _ 
"'P.rscrub· sab:.ı.ı açıı"oa1tı,r. Kadı koy, Eyup ve Bo-
TICARE1 u• SANAYi: 

... l:tl<;•t \'ek<ıMt Mi!ste;nrı B. N!. 
~ <Xiabaşı ,.·etı.r.mızt• g~irr.lit!r. Dün 
S~. e-~· Ban:~ta ça..1$tr'JS!ıc. * K• dolayıst,yle h:ııt lı•kkalla
nn e:ttla madc1f'!teı'!ni s:ıldan~,y;ı te,-,.e~ 

ğaziçinde bi rer 
"Süt Damlası,, açılıyor 

Teyzesine misafirliğe iden 
i lt ·yar bir pansımancı 

Kova ile su çekerken ayağı 
ya düştü ve boğ ılarak 

kayıp kuyu~ 
"] J •• 1 o cu .•• 

~h' oEck:rp J.. Hatip Mumt ' 

-ak ': rlr<k• t yr.e.:ıııe m!s: .. :h·H~ l 
ge g"1n:t; 'J-n Kurl:tr, ha-.;t~~'""-İ ı 
naı-~ıır._at 1cri~~rı.rı.ct .. w1 50 , ... "L .ı.i.l.ki. . . 
!•f'i,ı}1;1~ın h.i..1.vu<l;..n SıU çtıkc·ı:<.f'n 

Beykoula mulıtekir bir 
kömiircii mahkum oldu 

Bcyk<>< :l<.'.ı,z;:na. tabi KıJııç;ı 
ik.Oy"lrr. 1 .. n SC)"yar köm:ü.t·Gl Os • 
ıı1a.ıı oglu J1Ü.'8"Jin Alta,,ı, üirrrü .. 
:•ü narhtan f;v,la.s,.e safüğmdau 

yak~T..ın .. -ııış ve :Jıtikıirdan Ü-111Cü.. ı 
dar Müddeiwnumili.ğinc veril • 
cn\'tir. Mnhkıamede ya.pılaıı ci;u~ 

~·nt.da 25 hm p:ıra cEz"';ına 
rnalıküm olmı;-tuı-. Kömür!er de l 
::~::::·~:~ili polis j 

İYuZ~Jl'dan yD:ifr. .kaynuş ,.c ikuyu

= ~:ne <•Ü•~ıml'><Ltir. İHa>:,·•'Ye 
ymilen hı..bcr üzer.ne .Jruyu bo • 

'!allıl'tnış \"CI ndam {;•Ü cılaraik çı. 

~caoı'tı.lımı.,,' ır. 

I ki manilaturn muhtekiri 
adliyeye verildi 

B"kırcı:~ı'Cla 119 nunınrad!l 

yünlü ikıı.=n:ı .e basmn h:arcti 

:-apan Nasip Ye l\fatoıı ismınde 
• !;) mar.i.fatuı·a lÜıe<'annın r:at • 
lc.r! .) i.ilos :Lcı·c-!.;: m:liMnı nıi1rlai'. 
da ~t.ı..i:.l.r ~ L. ptıkları t~h!* olu • 

ııaraık yıik.aıl:.ruır.ı~\ar ve Adliye. 
J·e veı,1hmi~J: ('(l.i ~· . 

---~--

Kok 1-ömifriiniin lon<ınu 
30 liraya 11almıt ! 

Bcyauta. kümütcü Halil, \;ok 14 yıl hapsedilecek lkö:.nü-rünün tonUliU naı~h·an faz ... 

·ı !; -ile 30 ! ra\':l s~lh~•~dan ya • 

ı 
'.ka I a n.m ~. 
r "'ln1 iştir. 

RAKI 
Sarfi atı 1 
Yalnız yarım ve bir 
litrelik şişelerle satış 
yapılacağı doğru değil 

zenciler tumhuriyeU 
Yuan:. Ali Kemal SUNMAN 

llakı sarfV .. •ıwn ç->ğaıhı1&•ı ü.. 
.zc•riıro ha .• km sı·iıhatinı kcrııma'k 
ma~au:Je İf"'hrsnrlaı· İdrı·<'S'ııin 
40 'k11ru.{uk. 60 kuru.ılıulk rak• • 
l:ıın p'.yos.o"for.. kaldıracağı, yall. 
ruz yarrm ve bcr l'trı·!Jk şişc\-:r. 
le satış y:ı,pt.ırıı~ağıııı b:;.ı;ı gaııe. 

k•ler yırlım.~lıoıtlır. 
Bu r""9l illi İniııııarlar İ.da1r&. n. 

den tah1dk cWk. Orl<>c!a .kü~ük 

"* rakıtaı-rn kaJ<l,n4ı.uıJ;• ıba • 
:bk; Jne\~ll dc

0 
dir \"C bö,,~1 b..T 

&:arar da ><'.'I" 'mc ni.;ıllr. Esa~en 

!küçük ~.l<e rakıi:·rmrn kaJ<lml • 

atıcr.s~le E.a.r f i~·l!' ın t .._..1l :J k:f i dt. ~n f;ıJU,., 
kün göruımrur.ckt< ılır. 

~A~iiC!LAn NF: DİYORLAR? 1 

Bazı n";aı'Uf t.k~aırr.c: t a b\ı 
hU"St.;.,\a "'nu:tı1k, D-yorlr.r k··: 

c-- Es.~xl1;.n d . .J..a küçı.Cıi. ·;~! .. 

lı,r vanl.ı. S;;rf';·• ı tah'd 'rf.n 
Qı;'.ır• ka'ıdı:-~J :.r \<:~b" '8 İ • 

~-a~ , ı-ı """ ·n1ı'? lla,>rırL. l~· .tk.s 
a~·t ı! .. B:.Zf'e ncsc-1 • bı:·r \ :. 
Mcı~}.J. l ' en h!T :!~ kl rt,,. .ı·k 

ıçeniJ'~. A• ı;«l:rsr b,r dt' :'.O l:k 
yuya:-!ard •k. Ş '"''d l} ı· ~9 40) 

~Ul1!t~-·uk çl:tkt('n so11ra D:cyma;o_ 
ra:.: ~ı ı:. lı:r (29 40) hk ıçıyo. 

ru~. D: 'inc•k .J. , ~ant~ı· t.c, yani 
ınliktaı: _,·oarile tlalıa fı--tla içil'. 
yur ... 

A\'rupa harhi nüıayct ı.cıwilerill 
l.iberya Cu.ınhuriye.tini nıe\ ıuu 

ioine aldı. Gel("U haO.,r!t'T ö((rPHi 
k.i Ga.rbi Afrikadaki bıı •mii,lakil• 

zend ('ıımhttriyet, <.:ermen. Lalin 
ye Anglo • Snksol\ nü[ul çaı 1•1~
ll\llSl arasında bir mevki 'ahibi. 
dir, bilh:r.ı._«a Afri.kaınn Garbi !\.. 

merilı.ıılılanru d&ba ziyade merak. 
!andırmaktadır. Garbi Aı rikanın 
Atlas denizine sahil cılı ası ornda 
birtak ı nı mUlıiın nok.Uıhırı i gal 

etmek lüıuruuuu Amcrik.:lıhıra 
Juı.ttrlalmaktad.a. Lib<•r) .ı gal La 
daha l'Vvel hatı:ra l'lını~ ola<ak. 
.\merik:ılılıu- öw.i<'clwri bu mü.,. 

tnkil zcn~i Cuıuhurl;ye line ;,_ilik 
ettikleri tlti~ur.cc'.">ilc ora~·a La .. r~.ı 
iC':ıhında bir, de huk snhihi olduk.. 
1:ırı kanaatin~ \·arrntş Q!.:u:ak1~r. 

Baı:ı i\ıncrıh~ıt:hu ~~iz )itJ11i 1,eş 
~ene kad.ır clınu: , U..ızı 1\dıcrih.i. .. 
lılar \'":ı~iugtond.1 tcpl•nnrak t: ~l. 
ı·ı. Ltcu kurtarılan '.... Afrik~Ja 

~Oudl:racn :r.c11ci kı.." lcrüı otnda 
hi1· yurt s.~luhi u!ına!arıru \·o ı11ii ..... 

takıl hir d" ck:\1cl ıc:;.t,ı ctınclcr:nl 
dü"!ılnınti h·r. (."ok gc(D1t'de-11 bu 

ta"">a\•\ .lr tiili~t:tl S.."'lh.astnu ~ı~a • 
rılm:~, Lilıeına cu ... lıuriyeth.in 
t~kiJfltı e5asiyc karn nu ... en yakıı 
niin1uno olar~k .. Jl;Tlt ... ik Anı<"rı. 
kanın Lın11ntte51ısi• ~ne r,ôr(' ) n .. 
pılmı~ ... lfcın!cn ayni :ı' nine ~nııo 
:gibi ııni~. Cunıhurrrist ,.~,ı. ı :,rın 

fccli,i var-. ;\fcb'u ları 'ur. l\ıu~. 
rikadaıı gr!t•u sallı 1i ?;01,..Icr }eni 
\·atanlarına ııa~·:t ı;;ct!rivc ·-1 -.litlt. -On1n1 i<"İ.ıl tilacık ıııtisk:ıııl("'.a.. gf' .. 

Eğer 'i oMc.ılığa ve ~urıı:u J,t. 
rd:ğ.: b.ı-c!-:".e, o v:ı.k:~ daih:ı kz.. 

la · -.i ec\.!gfrc k~aati-miı ,·anltr, 
Çiir..:kü aç-ıi~n ş·{c küçuk oh-u:t, 

'iıüyl\k o:'11.m mutl~ka bo.<:ıltılı.r. 
Ra-lu)·ı ö ~-ii i!e .:çc nll"f pı:.ik u.:.dır . 
Binaenalc,-h !cii;lik ş',",eliCT k:" • 
dırılma.maJıtj;r. > 

----o•---

n~leıui~ ufak hir d\ vlt.:t ul nuş, 
t ser re-t ve ttfah 'nn · -.., bir zu .. 

1 man heı-::.cy , ·oluuda gitruişı;r. 

Vehbi Demi reli n 
cenazesi bugün me- : 
ra :;:n le defn~diliyor ı 

Ankara 3 (Telefonla) - istan. 
bu!da v€'fat etlen B~:'kiıl'd l 
Müstc-şarı B. Vehbi l::k:m rr n C('. 

ııazesi dün ş~hri miw ~<et'.,.!1ım:Ş 
,.c m.cras:mlc c-v1ne r,.jl.:lö!un • : 
;nuır...ır. Bugün öğ~lJ .. ıı roııra lö- 1 
rrnre dd'ı,,,ıuna~aktır. 

Fakat te*""-Hitı <L"">:ye kanunuuu 

/\merik. dnn gı•lırtınek kiıfi ı:•~. 
m~mi~ o12'c k. l;'fiııkti ufacık ı.i .. 
be-ryanın i ~ler i de çr•k ı:«:ın~en 
zc1ıci saçı gil:i kaTm:" -:.ı?ı~J.._ ol .. 

ıııns(ur. Dirl~lk ,\Jı.:; ... ~kar~:n 11 

2:au~aııki C111;.huı.Tt.·ısj buluınıu 
me~hur :\Iotıt'f'>O·~·e karş& ltir hur .. 

mel Pscri ol-ırak <•s.1 W Afri;..adaki 
zenci dev !etin adı da en la • fo n. 

ro..-ya diye koUJtııış, sonra L-i!ıen ı 
--o-- 1 olm1L~tur. Hulit"ı isim değiştir • 

Tramvaylardan atlıyanlar ! 
Dün \ramvaybrck-ıı &1ff•yan • 

bı'dan 18 kı',,! y2l<;.,lanmıı> \'C pc. 
,_-., para CC'la:.1' le cezalanıcl•n: 

•nıştır. 

Belediyenin yardımları 

Belcliye Reis: iği Ç..ocıU Eo '" • 
geme Kurumuna ::.·rdı.m \'ıı 4 
1/•n l"ra!ik b:r lal »'\s;ıl a;y:!"'llı.; • 
•a·. Aynca Kızılaya d:ı :;rıoo lira 

cı.::-d1111 olunacakt:r. 

ınoktcıı de hir ~ey ~ıknrnm•~· Zen. 
ci de vloti bii,,· iimii~, c!r-.1fıoılaki. 

leri biikmil :ı ll nıa al mıra lı.~ı.,. 
ınL~ lilk in 11ii r adA:nl,,1n rıe1~,. 

lel.."ti gi bi bir ad tıtk ı lftn I.'bet·. 

yuda gitgide zulihn artnuş. k3· 
nnı:ı;:-;uzlu:k. ileri \·artnı~. ~;t:niı·r 

türeıu;~t !r. O kad~ır ki h.•,ndau on 
sene kaclar cnı:I Lllı.-ry,1<.ln ula'l.. 
!ar. CcııuTetlcki llilletleY Cemi. 

ıni,~,.. t,ir siirü ~;ol ın&.! r.a:(ı Japmı .. 
~ a um :c'\! Kentli p a.t:a1 ınıza 
ın 'h t.aat! 

AHMET RAUF 

O tobüslerde l 
ka ybolan Be .. 
le iye hakkı ! 

bUs elf krt 6ğ>erıti.cre-ıt her ~cmtte 
lı:.ı.~ • kuutr llt",· yat-,ıln-. ı O dıriı

m..'şt r. * '"\lktı!l•..;. İçk!!c!" İnhıs:ı ı ıı:.-.:ıunu. 
ıa.r ~ası ~ecli,, :\'t.:ı' ye E . .ni ta, .. 

r _.,d:n tetkik ve tadl! olunn,uitur. 
Şar ı> IML tamam!rlo :socb(I' t bıra... 
kılacaktır. 

Ç.xıı.:ık Esirgc,rJC' Kurumu ta • 
;-<Jfı!l'd:ın şehnm•zd" yrn'deın <>Ü.t 

d:mrıa!Fn• a; ması içrn tei. kl:k.. 
'oer y "ıılm:rktad:r. E\";d;i Ka • 
citlW) lince, Eyüptc ve Boğaz> • 
ç:r:<le b:~r c:ıüt d:r.nl:ısa kü.~at 

~nacaktbl'. 
n;g"r taratıan •BryOJZrttıı:ki esüt 

damla:;ı• ıxla sorr bir yıl zarfın. 
da c;ocı.;ıklara 3700 kilo toz süt, 
a24n kl'o t-oz şeker t<'V'2-\ olun • 
ımu.ştur. 

İzm r 3 (Te.'.,fonla) - Kanlar 
lc.araokolunua cereyan cd<>n bi'l' 
n:·U·n~a~a roııunıda arktitlJş: po ... 
l.s Em·c,·i tabanca ile iil<lüı~I! 

Fob IfaLI oıı <lörL yıl :>~İr hapse 
\'e müebbeden amme hİl2!m<!tle " 
ı·'ndeıı ıııahnım.yele 

olunımrdur. 

======-=================:=:i 
j EDEB İ R O MAN No. 35 

i Ç 1 l dır a'!~,!'!'f.~N';E i 

yctiıw kaıbr ak....,ııııi(!, ' ayeti ·r 
ora)·a kada-ı· gclnıi:!ti. E:,aretin 

ka!d.ı:ı!ma.ı, k.,leleriıı az:ıd L>dil. 
n_u~-,i ~-saslc.rtna :niwıett: 1.· olrn~sı 

liırıııı gele ıı Liberya f-.ir gü11 gı-1 . 
•ni~ ki t-saN'Ain, hak-;rı J ığ1n oca~1 
olmuslur. Eı.ir gibi <:alışfı rılan!Jt 

cl<seı·i) <"!i te~kil ctmr~. ha)k:ı l arı . 
nt çalı~hr:ınlnr da daiıııa para IJi. 
ri.ktiTnıe'.\· i dü~ün1nii:::lcı-diJ" . }'u ... 

kat nihayet kölelik. cfen.:.lilU.. i.ır. 
la !-l(iıde kalmaını~, çiinJ~H Uirl.._• .. 

şik AJ'!wrika Cıı:nıhuri> d i ör nC'i< 
alınmış la-. !'jimdi bir ek Libı>n ;ı 
sahillerin de lü"run görülen a o.k. 
talili', Aınsikalılann ku,·vet gi>ıı• 
dererek iııcal edecekleri baberle.ri 
gelmiy başlayınca Garbi J\h11aı. 
daki z-.1 Cum.hnrryrtioe dair 
kaç zamandır söylenenleri ~öyl' 
lıir habra getirmek kolay oldu. 

Bazı otobüıııcü'er:iıı, '\'.MC • r • 
c">n pı;r;ıyı aJi•klnn halde b'(et 
kt:sır.00.ik"ri f( riil.ınl:i .ür. Bu ~u .. 

1 
ı-ıet1C> gorek Belcd.;yc ve gen:k 
aılk:et' e>i !er.ne yard~ h:sseler 
tahsil cıdllc , <Jdil!,r.ı<ler, otobüs • 1 
l<!rin ş'ddeLii <.o. trol :ıltıra ah~ I 
.rrıası kaır:ırl2.<;t1rıln~tşt.t·. 

»u haLe claıha zi) adc E' ün • K<>. 

1 rcslt:c !ıe-r ar=a · !e, • oto. 
!Jslcrr>c te:;adüf Wl'dui:uc.druı 1 

al"köı.J:uları'fl nazarı <f' .k~' ce.!.. 
wv ımnıı:;tuı·, 

1 
rai"hte bir spor 

MÜTEFERRiK: 
* Sümer Ilaıünı K;ıysel'!' Bez Fab. 

riklJilna 1319 - 132'7 te\:etlt:.11Uler a. .. 
f.iilSuıd.an a,ylık otuz Leş lıra \Jcrctıe 
yirn. I ~det ;daro lı~•l arauı!m.a!cta. 
dır, 

+ Fer.r• bJ.h<:e ve De.,:ı•aştak! !)e. 
rec: Staal:ır:·:da yarın y:ıµ1'•cak: LJs 
Maçları tehir o1unmı ~t1'". 

+ Hamlet da.\'&S.:":l dün de de.v:ı:m ı' 
oluumtı.Jtur. I\.lubake:r..e , rf'yUj Safa 
tar~fmdtı. tTür~t 'f.y tro.,.u> ı.:ccm~ 
, , aleyh '" ,.e aklu: Tal; t Arlcmel 
tanuın~ı ela Peyam, Safa al..,,.hine 
açılan d.Jv:tlaı.ın leıh..t olc.nı. '> olua
n;~m:ı.sı · tn 7 Kin n ·n'ı baı ı sa
.:..t 11 c \; r. :...r. 
+ 'l'urk T p Cen •yr Ln _;,:lıJc 

kon,g. 6 .. un t 1 S;:'ı g uıll :o::a· 
r.l ıs.~o ~ J pı'...c.ikl1r 

sahası yapt"ıyor j IWi!~~~~g ~c-dcn Tc·b~ ·r. m Müdür. 
lJ ıl, Fııti.h Fc\Lipaşa bulvar. z<:. 
rınde 1''allh spor sanas-nı vücudc ı 

gct>rıni~-e karar vem::~ ir. Falih , 
•. sah;ısı muhtelif spor lı«rd:ct. j 
1 nl kaqılıyac ·~ şekil<l-0 gı.izcl 
&>ır ın<>ydan olac<ti:.lır. 

Kadıköy Halk parli•i ocak • 
larının yannki aylık 

toplantısı 
K i~y ' ır ıırzyct lL 'k pr. 

tlS'• ml'l'.;."'t'Z n ~ bıı,.;:'ı Ca
f r a ,~ 0.: . " , • .ı octkLrı her 
~Y '1 • t ,,, xla 
L 

r 
cı.J:tır. 

Temizlik amel sı 
nerade?. 

Kar, i~t..1nbu1da günlITk hayat~ k•
men tlet:.4• ~rd.i. Bizl gfi?"!l~ü2e ı;ar

lk'.'- ıh· ~Y var: Bl~ ~~;. tem:zlik İfii 4 
·.,, QKt"~' 11 V<' bUh:1 .... ::t ~-~·a ka!dı..

r!.mla,·ı l ıt. ı.u k d., ttl.r'at:o kar
dan tcın..~.r:me • ı· .l~' k dırır,ıla: ü.. 
- lndc d1.sLo.!1 kay:utıa.:.u hldd1 be~a
bı 10 . 

E tere bir kaç gun Ç(.:PCÜ de u.g.>d""' 
madı. lll"r1 es çupU:J.u arsala.LJ., rr('y
danbr ı.u, O ha " JCm u1-c 1e.. 
lesi ne c<J.f-'?. t: ıt,"I .. ..._ bi:- ~.n 
.., ,-eı temJ.lc:> .eoı icap ~tme; al ·,u1. 

Cll?.HA:: cı;v,~ı: 

y,r,() bir ·ıl ı ·tı· 'nde ııehr . • 
m.;ııkbf [ü damla.lan. n<la 2210 
haoıta 'o.:tik mua~"ııc ohımnw; • 
lt!r. A. rıca :;r. çocuğa da Ultra 
Viyola tc.:;!av · ıa~bik o?ıtı-.ın•.ış. 

tur. ---(\---

ÖRFi İDARE 
Mahkemelerine zabıt 

katibi alınacak 
Örlı İdare Komutanlıj;uı<lan : 

isttıııbu'. ÇnrhL C&r.;dck'-tltı! Örfi 
İdare r.t~ıkeuı •• Jc.-r. lÇ~n ,i), 'T.• ocret-
1e dor .. ı hı .. k ' J lt.C&' ~1.!'. 

1 - 1-\.11 ;)!., f:LI t d .,. 

.l\) :ı::u r\ı; or~ .ıl'ld::.• p m.t..,uı-.. 01.. 
mak. 

B' 1\1'e:ı ur';-ı K n nwıu". 5 :ncı 
ın:ıddc~lnhı 4\, .D. C. D. J:..!::J!arınd .... -
ld cı.ut· haiz buhııuni:k, 

C) Y: ,1 20 den aş:ı.;.ı. ve 40 d n yu
".tarı olın;.rnak ve.• [Ll as·-.erlığ:nl Y'-P
n1• veye; u:. h~;neli as.k.er1yC)c c'. .. 
ı,.·cri:h f'ln .... dıllt a; .. ui.t b .I. ş .... cyr\ 
tecil edi!.m j (ı!.t\ ~ k 

:ı - 'Iuli.pler M Ui or1.' z.ıy-..ıı.: ~ ı 
ve ayni 'f(?rn ti h.ııı. blllurıdubU t;\_ 
rli.rdc nr 1ar:ntia. m\J.sab k.': in • ~'.1l 
~-3:1>ı.!4t~ kl.tr. 

:r.Iüstb3k~d;ı c::trıuit•a w-;;y 1 ımtn °t 
bD .. ilr-r ve bW ssa yazı makhıek-r' de 
ür'aUe 'e do&nı ~ =ıct:r MCsaba
acla ayn! det yt • i: olmılard.ın 

dak:Ola ,cri .... .tle d.:ı ıa kUV\"t:•lı. o.l&n.
lar :.etdh edlk'cdt'lr 

3 T. llpl•dn Örfl İdare Kar."l.Jlar>. 
lığına mürncaaller 25/2/1941 :kn ı 
'2!1119+., Pt\z:t"t ... ı n na k~-

1 
a::.ı· !._· bul "~, n~l~t..r. 

GÜ·NÜ.N 
Anılklopedisl 

--
LENiNGRAD 

L~ir.,TT,d, (Ne\' ) ue-tıri Cıerinc.ie 
ve b·1 n~hri'l. Fı.~l~nd3 körfezinde o .. 
lan ı. ar: .• <tbtnda kı~ru.l.muş bir buır;uk 
milyou n(Lıı!u b~lyük:· \'C mamur bık 
şeh!rdh·. 

F.skl isnıı Petrt-~>Urg olan bu ~eh
riı:ı bir <,·ok yerler1~dt>- .:cıe.!lık<\m1an. 
gw.el V!:" uz.un r!htunlan, genİtıi cadde .. 
leri, den::ryolları, muau.am bir :ıl
ınendiıCt-r isWyC!ıU, \"fu>i lim<int \'"e 

çok büyi.':l~ meyd: iarı va.rlh.r. 
I~ningnıC.:ın kütaphanC$', rasaUıo. .. 

nesJ, nebatat bJ.lıç~i ve ınft2:eh.•·ri mcş.. 
hur<lur. 

Lenlı<ıradın nu1'1SU 1014 yıl..n~ eki 
mLYon<ian liıl.Z.L.:ı. :.tlı. ltUE} tiıCLl JW.k.Uu..eı. 
'('j ·,nl dcgi~tıı.:tcn ve ~li"kt"Z bu.r~ı.1.lll\ 
ı.ı~~\~ya na.klcdll<lZ:;.lcıı anra, r.U
!U3 adc.'ti! bir tluçuk ırilyuna kur.qSe 
d:, :el: r ı·rart ve kühilt hard::clleri 
b:ı:o:n.ıııdan eski: c·hcnır. iyct ve fa..:..H.
) .. Uu1.i k ybe:.n;.c:.ıı:._l..r. 

Ltnl:::,g "'d S<Jvy·ct Rusy~a t.'C ı~ 4 

,,:;. blr ··caıet mcrkcztrlı.r Nor::n.:ıl ·3 .. 
fl nıa-ct· llrr:ı.ı:ıda h•·· bu· 1.ar.sn U... 

C"-ret gcın lcrl vo Lt.~rı f.t:ı.l!yet ~-~ 

l ~ a .• 
Ln•n~ra U'\ n1t'U.>ııçat !abr ialaı:'

i(~ he•·.ılırc, k!'r.ıt•., tnıuıı, ca~n. ı;;::-- , .ie-
4.:C. :.. ;..11..r., '1.t ve lierl i;;ıb1-lli lac~ ıla 
rr ~-hu h~r. 

i :,ngrac!d:1 tof" v'~ !.:ıt ~· ı ı ıh ye 

1 

ı 
1 

1 

Dersi. "2:. 
- Oroopl.I ... 
K"ltrrıestni ağıuııza :dmak •ıa. 

ya1iıri-zden g<'ÇmC'Z. Çünkü, hem 
.·c-ıı:k ver~. lı<:>m ~ 1.;ocalrdır. 
Eğoer r;iz>nl" bin naz \'C i:ı.tli!§rıa ite 
rnün;,,;cbeltc hıılunW'6a bun'Ulll • 
;J,."OCaıs:!'.dan gizli, fodmrlılk ol • 
duğuna sizi mand:nr. 

Bu, başı <kıoparı lac:ıık, lbelık.eıni. 
ği kırılacak, "ücudü parça!Jnacak 
bütün masum ve rucdeıııt ka<lı.nlı. 
ii,ın g.17.abını tahrik aleccilc bir 
yılan, b;" J!krop, !bir O"OOpu de. 
ğildir de nt<l-ir? .. 

ıx 

Günkr. :>vlar, . rıd~.r ne ~·:ı.bıuk 
g"'ç~or da, ia1fk b . .e wilmıyor. 
P anın nt. ;>arır.d~hcl't ·b!r ~ 
r:c geçrni~ de :\hlal'ıi J,:ç fatlkında 
dcj!il. O bülilıı çıigıı. i>ğt, bü~ün 
· vcb:nhğt '.!e ömrünü sürüyor. 
GW.ii hi~·r , 0~" :rmföor; has.. 
sasiJ•ct.i ne rcaıidi. r,~ r-.. 'tlcvi hiç 
bi'l: Jonh'.clam ~ ·T'Qt <ıLmiyor; da. 
ma zin-.x!en ba~1ryaıı etc~oe doğ. 
ru ~nen fuh··-~ ... h;ya' ~nı;n ıd.<.>\·rc .. 
l'E'Tiı'b n:.ıer~· nJC'l"ha~ i<.ııtedl • 
:..ır ş: cH ş,,a ~ <'n çı:-k H<JŞ • 
rr.nt Sa!ı .r iııır1 nd:? ıı;r zer.g:ıı mt.. 

i;nat eden" !alı 1~J t! da t.ı ...ın 1 

miktarda lst h.<.~· •ı 1 rnsy; di ıİ'C düşi_j.p \'yor. Ek .. 
+ r z:::manlar N cU cia 'b ral>er. 

T.enlnır:ı.dm hav"'1ı pe! o ' ut 'ı · DChın ı kOC':t ı da 'bir 'lluhaf. 
K~ ıı b~,!ıy-.'1. bıc'.Jna.ti.& :M 71.s n•.· Böyl.=-1 ~n-e Ü.ıın'!ıe i . ·. aglaına-
" ··d. dev en cd•r. Ey Ld.ı.l•- h ., ? Nttla h~H;>cia b,r ,;,,; gece nrdu k lı:ışln.r. Sotnk dereee. kı ~u 
,~~ot g n..c:·lude •ı!ır allJUd.ı :ur!<-- 1 t'\•e uğrrunı~ or da, hiç soımuyor 

........ b< ~ kot-dur t.eııe:zJ.ı.. e 1 f'ı· ı. bJ iC:. Xc: ~oni..} J·i.~eut~ Bu <ıcJ.ba 

ılıönlük mü, hüsnüıı~yel mi?, He.. 
fo vagon t:icarel! duıw duralı, 
~e oldu <»alı ci,c;di reka~ 
(Jet s:Mıa,.ıııda aciz '\'C clagnu1c • 
lıklaı.ı çok m~r. Hc-r e1 uımt. 
1ığı ~t.c kaıt'i br irMara, büyü'lı:: 
bir ısarsıntıya dli~Üip. lbocalıyor; 
buk:iiki iil<tıoot ve m~;ısi e&iıam 
haıvp devrincn vagon \-C ipdc 1i! .. 
caretinıa hi<; beu•remt}'U'.!, 

x 
.. Adına. zevk veya Jiıihuş, ·ne de.. 

nifüse den&in .. Bu yola dölcillen. 
ler >;,;in \'lZun müddıet ilrusuBı~rb 
muhafaza ctm.<.•ı;oe iı:ıikfuı. yo'.k. 
Ncdcl '-e iM ıalla ika.dar çıl!?ın, &. 

rabildtğinc giıden.k·r i;;in de murt.. 
Jo;lra damgaianmı<k, ıımumileş • 

ıı~K •n ;;,d(l{'r. Zalıen bu ~adlar 

!k.ı'<iuz, ;f•b\iği yolu görınez bk 
fıt.raliıı ı.ımwnilcşrocmcıslım, gii • 
r..ıhının hetkese maltJın olmasırı<l 
ımkiııı var :mı? Bazan b.eıtıarııgi 

•bir l:a<lm l:ıit' t'e'!'aıdlifi.in oovlııı'ie 

Dimin Ömründ<> ilk \'C son ibir gii.. 

""11 i~liyor da. yıxı.e gi.>oaihı dil • 
::kn dile, lrulakıtan aoına.ııa yaya • 
.. ?-)~"Or. 

l\Iuall:inııı, Nocliının, ik!sinl'tı 

ac ~ünı;hlarmm gÖ'Z önüne dö • 
'.<i.il.mcsi l3c 'b•rdcıiliire, ibir ~oıda 

bütiın htıuibuıla ~ aıoı .. 
l:ın dur<l=bacak kadar lldl!vvetlı 
\'E! mtiıemİ<' ol<kt. 

<llWaıııl Var l 

Biri!"i.zi·"DE~oı· 
tfepımızın 1 
Lokantalarda 
ekmek fiati 1 

Bey.u:ıtıa oturıı.n olru7u<:ulaır
mızd:uı B. R= Ki.m.scslzden nl
dığımız bir mektupta cb<:ri lo· 
kanLal.arcı.a 250 gramhk elunolt
lerl.ıı 5 kuru,.oa, 125 grarnlıltların 
da 2,5 kuru:a atLJdıbnd;ın ~l:kol
yct Olun!Ll'cit: 

- •Bu hale dalu> ziyade Beyog
lu, B«yaııt Ye Slrkeeldek; lokaıı· 
4' Vb ~eınbecüordo tesadüf o
lun.""11..tadll', Sebobi sonıldı.ığıı 

vmldt te: 
- <Ayrıca su 'ı:ln para ahruyo· 

ruz. Bunu ekmek !isti.ne ilAve c
dlyonn:!...> ŞeklhKle garip bir c.,_ 
vaıp verilmektedir. 

Halbukl Delı>dtycrıln nnlu mu
cibiııcc ekmetln 1'*an talaı'da da· 
hl 16,5 lmrı.ıea saWma.-ı icap et· 
mcktcdlr. Değil rnl1. Al:ikadarla
nn nL:Z~n dn<k:ıt!nr ceıı;et- n rJz.l 
rica .,,. ı-.. 



• 

Paaifik'de İşbirliıjinin 
esaslan - Geneıal Va. 
vrl'in nutku - Şark cep · 
heainde vaziyet - Şi • 
mlai Afrikada vaziyet -
Uz k,arktıı va:.iyet. 1 

p:yade L\.~o.e •Lr.lc 19 W':L"'tt tau~k 
ti.ime .. ~ K~ rı.ıkn\~'dcf? '..ı.~ ,~~rr .. 

ı lt.rlr. ~ ı ı ı(;ıı 1k1 lr..tCUm t .. d. .. 

~-ıı!d..ı'~ n"l:urrkkep iı·. Bu ~lU:p 
... \ ~an kııt .ı :u. ı, 11"~ klt:r;:mi"z.ill 
~a ,c~c.rı altında •bat"yu. cbğru 
'-~ '-)er. Nu\•ra!o1·1, Ut~ ..k: .. Da• 
go, \·,.· "r, T:.rant.o, S<..( ~lttnl, 

AJ f, Ç'..crn~a. r:kvın, K-=;ok, 
Kalt•g;;. Ve Sin\'ç:;ı \"C 100 J<:adur 
.köy g ri a!ırm4t?r. 131.i..rLs son .. 
ra .. 1C"jc.ı..ık 1.1 OllŞ"» ·;r~e ger. :i.rnıt • 

~! zarrm:.dllı; •• ~l.E<üı'. B-..ı şdı. 
lio d~: O'iL .::iın<.ıı-t!-nski. ört(!n Vi.. 
a:z•tıa'n::ıı ,ı~ ı·au~·~t-·rı.i güı;le~ll'"-
1·•ct!kt.r. Sııı<ıie'1ı:ık .:se <büıtün 
me ::;z vt s Cll· .;ıı'ki ~w.mle • 
nı~~ ik, -·n v~tl p, b.:::.'iıyen AL. 
ırnanların son c,_-,,1ıane ve ~aşe 

J \ ı m ,·1<E'Z iir. 
ı SlM. \Lİ Al"JUK.\]).\ V 1'.ZİYET 

ve KIZ 
KISIMLARI 

(~.R*UJt KlSMI BEB · 
• EK)= (KIZ KlSMI • ARN.\ VLJTKÖY) 

Kış Slim,.tre ta tili · 
Pcrs-Le •• L - L L~ ınııktephrtd<ı olduğu ~j ~ Ki.ııu1Hbunİ , _ _,., uıt c-L ·· ·· ..ı 

"" ve o ı=uaD .. ersloce devanı edil0<:<*.tir, 

BUi T 'O Y0 RDEN 
VASl'lK, YOıtGl\N YAT\ 
•. Lhat ' . , , K kullanmak h~ı keuııire 'e ht>nı de 
~.,. ınıze BI 
:aydatıdıı-. r llUŞTt)yt) Yastık 2 Liradır 

)'.<ıstık VOrgQr lıın d 
l::r, Saı:Jalycıc-tl-r a p:k.ucuzd, . _Adres f,t;rnhul C>~ır:akçı.. 

>.,;:;-~~~IBIEmlBQlm~&o;;;;ak 01:'':'.r B~lKl~u Kuş 'lliyu Jaimkos,, 
. ~ Te;eıon: T.!027 ıı:mmaıcr.a•mn••ımırl 

1 ürkiye Sigort - P -d-"kt ·· l . C . -a ro u or erı emıyetinden· 
ı n;z&nuıe.me!!'nJ • • 

t.: ~~k ür.rre t ~a~ m.a_dd 1"'"' an 1941 yılı Kon~ aıde 
&:Uun s.;ı;ıt 15 de cu.yın tı,.c-.e:ır: ?:IT~ i 1/94::! JUnWıe lesacillf &-len Çn ~ 

eı M<>rk.f'Z."2. ı:el:ırelerı unı ;ı., ric.' olunur rş ---- - . ___ _ 

lngiltere istila Filipinlerde son. 
tehlike- l harp vaziyeti \ 

HITL R'in 
Şark cep esi

n e gidişi 
{lb r.l k ... :- len t'.c•\ aı!t) 

ıom alııııda manevi~·nt1 bozucu 
bir darbe lınzırlaınak iınkitnuu a.. 
rıyor, .. o\lınan orclın.una ınauf.'"vi 

bir çözüntü getirın«ıiJı tıoılbirleri.. 
ni yaratmak i.'liyorlar. Anca.k, 
h"')-eye rağm•o hi~bir lıölge \'et. 

S;nl• atlaimlŞ f ~ V~'. 3 (A.A.) -.F..ı.:_ıpit!.3:1a • 1 
ıı • 1 l..cın<la'kı harp Vt11>Cyelı. c..ôdtli oı. j 

• evyorıc, 3 (A.A.) _ near>t Koo· j mai<:la d.:,·am etmckt<'<lır. 1 
so~t" •ın~. gat;)tclcri c!n 'nıe ?'1~\~ 1 ı-Lı!! .. i.finın uı.pt1 Japonik ta • 

1 deoi':en ve ck!Cr•ya. b~~z:ıt \~ıl~ ratindan ı·es:rıen b. Jd~.ri!m:~tir. i 
Hear,t • rl!t r>:d~r. yaı.ıtnn. sutu.:..da bır Bu 3Ciitr;:'l rukU"tunıu,n ehtırnm.i- • ! 

n kesimde bugüne kadar Alman 
birlikforiıtiıı berhaııgi lıirhiııde 
maddi \·eya nııuıe.-i l>fr çöLünt:ii 
gôzüknıiiş değildir. Bilakis Al. 
manlarm h<>r§CY<' raj;:ınen her ter • 
keıtikleri alanı kanş kanş nıiida. 

f• ederek külli kuV\'etlerin muıı.. 
ta.zam çekilişlerini blaylaşlırdı.k.. 

lan göriiliiyor. Biitlin doğuda bel. 
ki de Almanlanıı en beklenıedik.. 
!eri har eket Sovyet d anmasınıa 
J{erç ve Feodosya'ya ihraç l'apa. 
bilmesi \•e bu ilın.cın muvaffak 
olması olnıu~tur. • 

~le w,-..,,.ıe d~tlmektedir: ,y1;.; .. ı_,m.una r~a gbll!t'IP.l(!Z. 
ln8k. k• OP rebnişlerd..;.r, flll huıKa1ed8 ı M.-.' .• k . , 1 

İC"gıltore .-'-k: !>M"hangl bir :atia Dun g<"'C'e L<>ııJra rad.vosu Ma-
khlik~ ıuanıt d~ !d1r. In~i't.ere n'li.anın :-.:ttk'U1uıdan oonıra AmJ!, • 
A s '"'Ya •.ır.e 1 .ı V" . merikan ~ rflrnlıbrın ceıııuba ~ çekil • 
~at~yl: ' !\.rl)·e cdilm.tştir. F;k<..t me kte o!OUklarını ıb~1d' . .rnı.=.itl. 
şao:dı bızzat Arnstralyalılar, Kanada- j J .. "I · F:J:' a.dal 
lıla.:- ve A?"nerik~lılar tchd.ıde marua ap.ön S(Y.lCU :en .rpm aı.. 
buhmoı"1l;a1':\:ıcl.rLlr. japonlMm M. ı rında Jı:;pon hi>kiımiıyet:nın ~-rttk 
Çö.çll'ln Büyilk Bı·ıt&"yanın !Mtrıız& teessüs ctı~ bulun..:iuğtmU ye 
&<iC'Lilocc.;•nı söyll'ili~i hH e J.:ada<" Jqxmların bu :iflalardcll<. l'ev!<._ 
beklemek i•lcn1"'nelerl mümkilııdür, la<le z:cngin demlr ve saor ımadeıı-
An:rrik.o.ı.14ır. japon ta.:ırruzun.•:ı1 . en / .. : 
ağır darbesine Avustralya ve Yenne-- 1 l.er?, .pw:ınuğa. şekıere. ve sa.ı.r koy. 
Uında mlll~tlorinln yalnız ba.;lı>rına m'.'.l, m:ıdıielere s:th iP Olacakla • 
!:.he,r.ınü! e!m le":-ıe müsaa<le ede- J rını aöylfl?l!şlerchr. 
cek.l•'-'!' mld!rt".» 

Manillada Japon 
r esmigeçiti 

'l'dk:ıc :ı (A.A) -- J~µon kı~'a.. 
:arıı, OOgüııkii. cuına,·tcs: günü 
.;ıııba n do kU2lu nda M a.n ..:.:. ŞEiı. 
ı·ı c.addc ,•r;n-deıı g<-<!ln€ğe baş • 
lamı5lardır. 

Büyük yangınlar ştlhiııde talı. 

:<bat yırpmaktw:l:J, 

26 Müttefik m illet 
( 1 Lıcl Sahil eden Dev .. nıl 

Vaı;ington, 3 (A.A.) - 28 devlet ta.. 
rafından imzalanan müşterek beya.nr 
namenin esasları :u_nlardJl': 

1 - Miişterl"k bl'.,ann.an1eyi im.z.ala- ı 
lnlf olan de~·letıer, ilçJcr misakı [ea,.. 

l&nna ve M:hverc ilt~ı:lıak eden dev- 1 
leU..cre l:nıt_ı askeri \·e Httl'ladl biltiln 1 

kayna.ldarını bizleıUrrueııı taahh!lt 1 
edO<"ler. 

2 - Bey~ınt.t eyi in.zahyan dev
letler, arn.laruıda lşbirllı;oh.de bulun
mayı, :.tyrı mütar~l•e ve ayrı barDJ 
yapma:nayı taaı.!ılit ederler. t 

Beyanna.ınc, sonr::tda·o ilti'h.a.k otnı<* J 

!Btlyecek ba~ka mıllellere de açık bıı- 1 
rakılıuı,;tır. Beyannameyi Bhleşilc 

AmerLka devletleri namına B. Ruz. .. 
veıt. İngiltero nnnı ma B. Çörçil, SCJV>o 
7et Rusya namına B. Litvtn.of ve d.j... 

ğer devletler mti"""5illeri imzalamır 
lartlır. 

Bcy.mna.n,ede harpt<.'n sonra mute
ber olmak üzere şu cc-aslar :esb!t edil· 
n>fııtır. 

1 - Al;ikocfaı· de·ıletlor, raıt olına.
dıla;a, arazi deKiıııkligl olmı~a.k:tır 

2 - Bütiln de~· loUcı', 1..:endi b.üık:U

met i<'!<illeı-inl subeslçe taıyin c<ie

ce!tler v• hUküntled a ltmda bulunan 
milltl.-ere de ayni ha'1du tanıy.:ıcaklru:-
dır. 

3 - Bütün devletler, serbe~ b:ıın 
madde n:ac.·a.k.Jnrrt.ır. İş: skındardı. iç

liın.ıat i;;b'.rl,'(l tcmın t'dilec.'ekttr. 

4 - B~Hlln miUrtJcrc en-:ı':liyet t~ 

edilecek t•e 'llct"Cavfz devletler si-
1~.hsnlandırılacaklardır. 

Ameıil<a l!arioiyc Nazırı B. Coniell 
Iiull, bu ıni.)iterek beyann&...'lleyi, tilri
h.in en büyük ve f·!l mhhhn ves.iku:ı 

olarak tavait et' 

A merikan tebliği 
Vişi 3 (A.A.) - Dün akşam 

Va:ş\~nda neşredilaı. bir hıı.rp 
tebBğ ndc Manilliı 0Mnizonunurı 
murıtıaam bor surette g€ı'i çeldL 
dig!, m~~afaa ,-asıtamrınm \ah. 
r\p ec"':llği ve Cavı. te den'.ız üs • 
sür1ün l:ıfır'tp cıdildilktrn oonn 
tnhHyc crli3dlğo'ro lbildriııOOk~e , 
dir. 

.JapoDlar Çankay 
glr dl 1 

VŞi 3 (A. A.) - Tokyooa neş. 
rectıl.en resmi bir teb!jğrle Japon 
kıt'al.ırmın Yvnn.an payıtahtı 

Çria'ya giırdlkler» ıbildirl..ı.nek.. 
ted.r. 
Vişi 3 (AA.) - Tdkyoda ilin 

gece r.qredllen h .;ı;i bir teb • 
ii~e bik!il'•ldli(inc göre Ma.7.1 • 
!&far. ç.:kilın'ı; alan Aır.erokan 
kuv-vc~lcr.i bu ~lıl':.0. ş'•ra·~ şar . 
k t<inıc!c Baıtanga 'da çevriliniş • 
lercJo2r, 

Yi~l 3 (A.A.) - Bu &'f'Ce Va • 
.şi net or.d a ne:ırecfücm en son lı3l!'p 
tebliğinde Arr.erikan kı.ta.:ıtının 

Maıdla'nı n ıimat:ııırl,, ve ş."ınali 

;ar;risind<> lapan lııiicuunl.arın.a 

kanşı dı.ıırdukUırını 'l>kırctırıı.ı!ı.te.. 
dirlt'r. 

Slngapar hare A1ı 
Loıııdr;o 3 (A.A.) - tngr, rıııd.. 

yosu, >'Ö~'le rliyor : S"r1€aµuıdan 
~iman s•on lı~h..,-Jeı- dün Japon • 
la.rın wptetn'''i <>lduk~rıtm ha • 
ber ,·e.ı'd ikieri Kuaııt:ın bölge • 
s'nde , .• ,;)din müphem <>lduğu. 
nu h'lıiirmt'l.tt.od!r. Yalnız İngJl:iz 
ku:vveti<'Poniı1 halen Kuan•an tay. 
yare mcvdanını eılleriı>de tut • 
;ndk"ta <>tdu·kları malümdur, 

50 bin liralık 
bir yolsuzluk! 

Maarif l\ üdü ı lüğü Mü
bayaa Komisyonun· 

d·a tahkikat ye pılıyor 

(1 ;uct Sahifeden Dcvrım) 
yaşa.:-ı:4. cıxie~ ;;ıi devlcıtin yapıp 
ne~rt-~n11:?"Shıi b<:klr:nem. MemJe
l;;Mt~k · ea"!n~c ·artla mu adt."11 a
dım Lak!p ede;.-·ın \'C mU.es~esen1de 
ça1ışı;nln:r1n :;ıkı:ıtı çekrr~e:n~ler!zıl 

eo. büyuk kirım !illya.nm, 

* Blı- "1.l sundenberi cazotelerio
mlır.cle gi.)rU.len b;r hab&rl bu ikl 
tııı..ı hıı v e:ı'elıin .ldeseı:>t:nıdcn beıık.ı.;> 

inceleyince, T-:~rk de\·letlnlıl1, bu 
:tıl, mernurlsr;,ı. vetl'CCii i>öyJencn 
üç aylık m.iktar.nıdaki ~v.unsıu c
helT\lC;iyeti olan-::aı açWch~ ik: ıöı.e 

vu.rur. 1 
Tllrk dev!C'll blr yılda ili; aylık 

fazla venJlıOık !:;tc1Dt"kle gc:çlnme... 
n!n norrr.a1 glinlt"rc nisbetlc ancak I 
yW:.dı:. ylrnıi. b~ zoriaşmış bulun- J 
dutı.ınu Idô.ıa et.nck~ değ:Icti:r. Hu 
kararı ile dev~r>t, knı..anç !)aha-
g ada: herhang[ bir di!eı· \·a.ı-.n

daşhw·. elbeKe c ? d•ha fazla k..J ... 
y)tlar !çtntle bulunan ~murLln
n.a. iUua ~ 0k bu derece yard.ıl cde
bj,lt't'f',C;nı ihsas E;d:yor. 

' l'fir.1-.. dev1et1n~ OOyle bir hare
ketınde göz.den k;;..çmıyan ilki mü.. 
hirn tarlllt olacakUr: 

ı - l\.1cnıurlar bu a~·aıun normnl 
devlı gf.'linoe1 lllWl y·Iinrda 6cliyc
<.'e'k)er, 

2 - Bir yudı. bütün maaıı.n 
dörtl<! bfr ciert"<~lnde yük;üth-l<<>ıı 
l'tiı1< de•i'lrt; 1"'1ka en ulak bir 
v~rei yi.ik.:eırnok. niycHr de <:t:e.pı .. 
<ili-. 

* 

İslanlnıl Maarif Mudürlüğü.nde 
köy enstıtilkrriııe eşya satın al. 
mak ürern ~kil cdihn~ olan mü.. 
bayaa komU.yonu hakkında bıir 

yıol.sıız,ük iddiasile tahkika\.a ge.. 
çıld,ği ö~,~nilm~ti.r. 

Bu komi.&y-0n mulıtclif .ltQy eıııı.. 
titüleri için mühim mikt.a.nk ~ 
ve kumaş satıcı alarak mahalleri.. 
ne göndemıiştir. ~'akat t!nsll·ti.i. 
müdürleri Maarif Vekiiletinc mü.. 
ı-aceat ederek lruroıı.,Wı.nn no.ksan 
çıkt.:ğını bildirrnşlerdi:r. Eksik 
gönderilen laını~lru::n kıymcli 
•ili bin lirayı 'bulmal-tadır, Talı. 
ltika-t devam etmekte<jir . 

Kömür ~evziatı 
(! lı:.cl Sahifeden Devam) 

ôı:ömür satın alınıp dağrtılab!le • 
cek.~r. 

ı-..ı~.1.•!<lll' künıür:er tanl.:ıtl! olıı.nı. 

T():..?.Ş"u·r. "ı.\11cak Da' ~ .:c 'r(lıta • 
~· t •· len l1en.i.Kz ~ad..&. kararı f!l.'1.. 
ıncdig:rıden satuı al!ııanulilr.ak .. 
ta.dır. B·~lıediyl' ReislrW k•şın !iuı.. 
tlC'llb:rc 'b:ıs\ınnış ottr.llf!ıını n:l"ıarı 
iı·ib~ce ~larnk di.:.n :ıkışa....on Dahi • 
vye Ve-kalı'Unc müra<:aat Nlıe • 
rek b'.ran E-vvel lev2:zt y:ııpıla • 
b:itınesl iç'n karıtnn t'3f'lk ol\~ 
onasmı rica C'ylcı:ni:/tir. 

Du.güıı \"l~·ı:ı y;ı rım eıntlr t> ir 
gc'.rnez 'hcmor. tatb~<a.bı ga:;i e. 
cc!l.:t' r. Kömür t nl'zi okın:ıcak 
falLır L°!i?elerl<.\ 1ht)~ar, hı::sta, aılil.. 
Icr, ·k:~n1S('·si7., ckı.l ve "~ti.m.lıe-r t1er 

Memurlar!<llll., ~C1 bu.!abilen !ab
rilc.cnun dı'kkati:ıi :.:ü~·trren drv .. 
Jet, ... lbetto onu.ıı g!b~ a ArJ rnndı,. 
ma.r~ta. .işlemeK: ve hiç pıu.lnn.ua
:'l:~.;.k sırrına k6l\ uşını~ olan dev ... 
ıır.tı.ı.. 

1 ·~:rı:adJ. Cuınhufr,.~t Hu k Par • 
rıç; mer~lcri l&rafm•Jan tesbıt 

NAZ'~ 1 ' LI' o .. unacaktn\ 

Biitiin im \'aziyetlor karşısında 
Alnı.an Başkuıııo.ııda.nının cephe. 
ye hareket etmcsini ıki balrnndaıa 
muhakeme etmok lii:zıındır: 

a - Baskumandanın yeni yılı 
askerleri ~ı"mda ge<;irmek ve 
harekat. yalı:ınılaıı nc--ıll1<'t etmek 
an usu, 
b- Umulmadtk bll!Z• hayati ma.. 

hiyette hıidi"ıl-cıin cereyanı kar. 
şl!;ında fod bir aramak. 

Bu ihtimall-crckn hangisinin da. 
ha doğru olduğu iizerindc kat't 
bir hü~ varabilece>k kadar be. 
BÜZ wnuml cephe vaziyeti aydın.. 
lanmış degildir. Şimdiki lıalde 
,-e bugünkü gö•ünüş içinde ea 
doğru hüküm hiçbir hilkme var. 
mamak ve tlll'llflı t""irlere usli al. 
danınıyarak hidise!CTin hak.iki in. 
kişaflarlDl "" ııeticelnini bekle. 
mektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bayat Pahcıb ıjı 
(1 lncl Sah~fcd"n Devam) 

kere ve tedk ik olunarak bLınlar. 
dan lhuıgılerının ta tbık n:evkııne 
.loonulacağı k.ararlaştorıla.:aıktır, 

Bunlardan tatbiki ancak hlr ka.. 
nuıı mevzll'll olanl.ar büıkfrmctçe 
he.zırlanacak bır kanu.n projesi 
halinde Büyük Mı.llıet Meclisıne 
teklif edilt'Cektir. 

Bu izahtan da wılaı;ılacağı wç. 
hile, memurlara bir "eya ü~r ay. 
hk a.vııns verileceği gibi haber lier 
bu husustaki tıeclkikıcr sırasında 

balı.isme~ ol:m~ tasavvurla!'. 
cio.n Jba.retl>r. Dün dt! yazxlığımrz 
gibi, bu hususta henü7. \"l'rilmiş 

hiçbir karar mevcut değildir. Ni.. 
tekim bu tasavvurlar meyanında 
memur ,.e müsl.l!hd<:ınlN·in ma"'§ 
ve ~cretlerine muayyen r.isbette 
bir 1.am icraı;ı bahis nıKVu:ıı ol.. 
maklad.r. 

Bu hususta tatl:ııki kararl"*tın. 
facak yaroım şekli, d<.•\'kl <lcva.i-ri 
ve bankalo.rla barem kamınlarına 
tiıhi ırüesseselp v>e \'e IYtınlar·n 

kurdukları tt-şekk;il!erde ı:naa.ş 

veya ücret.le c;ahşanlarn a!t <>fa .. 
cakt•r. Fa.kat bu k.:ırann ~irk(.-tier, 
fabrikalar, tkarethaneler, dük. 
kanlar g'bi hususi ınües"''sclcrd~ 
çalışanlara da tıe,.n:dJi kıl\ >'etle 
muh tem<' ld i.r. 

Libya herti 
( 1 ·ncl Sahlırdeu Devam) 

rru, ~ ..... ,., '-"l<"ririn ve en so -
r1uı-ıetc.. ..... ba.ı·d11r:.an tayya.. 
ı~!er:n bardunaular: takip 
etım:;t'.r. J .ır nrulu.:b ı. .• gö • 
ı e, Batd1ya}ı en aı 500tı i•t·.lıver 
ask~ıri müdafaa .'Cliym\iu. Bu lruv. 
ve tin bir 3wmı iihnü;;. diğer kıs. 
mı d& esir ecUnl,'.;tir. 

Gece bir e.in 
çatısı çöktü 

Fat.ihte Tez,g.llıç 1 r ca<lda>in • 
c1e be-~i Mahmcıdrn 27 numaralı 
""'~rin damı, geçe saat iiıçte, bi • 
Tiken karların a.~ı:rhğına d~aı:ıaı. 
mıya-rak r;ökmi~ \'(' 15 yaşın.da 
oğ:ll Abdullah <:'rlknz aJtında kaıl.. 
mıı.;ln·. Dc-rhnl yel""'1 i1Ja\ye, 
At>:!dlahı haıfif yara.l.ı bll- hııkre 
ık ı 1tarmıştJr. 

Soda yüklü2 
mavna battı2 
Bo{:azç'.1ıdt! !bu}unıın Sovyd 

bar.dırJılı petrol şilep' 'rinıdeıı i: ~i 
ırul'arın m;,.,.ı,, sürüo'~cn<:Teık /ı.oı.. 

knra r<J..'lloıckö!'il tca,J:·ı:dsn ce • 
\ilen ü;; miNllanııı l."z<.ı .,, • .;; dtiş • 
rn iiş \'C mavnanın ~ pa'.!·ça • 
!anarak batmlı'Ş, hir:~, tı:.s:ıra ~·;:. 

ı zam.,tl!I'. Scxla yük ü elan hı ki 
ı mavr..:ınm ııç;nd.ı:ı'-i. r kurı.arıa • 

1 "'1'<, fakat sıxb!ar cı•ytp ıfitll'iş. 

-trr. 

:.ı -SOH TELGRAF - ~ 

KADIN ve EV 
El lveuıerlnlzl 

temizle ek lçta 
ElJi,·en ıin zi temlr er e ıçın 

birç~k te.rtfp!cı· vnrd,r c~ ·pt in. 
et- clen"l1i} ldlli t.op:-s.~t.a eldiven 
uğu§lurulur Somıı bir faııiJıl ile 
topr~k alın r. Eldiven b~'>°"~ iııe 
üstübeç, renkli ıs.- keı:ı<lde yeni· 
den uğuşturulur . 
Şöyle bir tert!p dulıa ·:ardır· 

2~0 grlill' sabun !ıozu, 165 gram 
ca\·c!a suyu, 10 gram!'' ,adır ruh'l.I, 
155 gram su. 

Bu tertiple pasta gibı bir ;zey 
yapılır. İnce bir fan.la pa:-çası 
batll'ıl:p eldiven ı:iizelc,. tcınlz. 
leninciye kadar uğucj!urulur 

Bir tertip daha var:lır: Kayna.. 
tılıp biraz kaym:ık baıılıunış olan 
süt içine bir l>'Ünger i>atırılarak 
eldıvenin en'f'lcc beyaz sabunla 
ıslatılmış dan mahnl!ır.c \'e:.air 
lekeli yerlere .süri.ıVir Soma gü· 
deriyi yumu<atmak içm ("!dtven 
her tarafın elan ·''n'~li.i \~va~ ). ki. 
lır. Bu krtıp bilııQ g. ısc elı:li. 
venlC'I' için iyidir 

Kuru deriler 
Karu derileri canldııdırmak ve 

buruşukl.ıklannı i>ale dmek içın 
y~murta rr:askesi çok f ~.;ı'ıdır. 
Bır yumurta akım kar g . .Ji '.. az • 
!aşıp köpürünciyc kaua: '"'kala. 
yınız. Bir fırça ile J'Ü>Üniız~ kö. 
püı-te kiiptirte &ür~'Ül, Ar!.ı üs
tü yatılllz. Yunıuı-t.a yüzü"üzde 
kurumsd~ıı evı'el i.ıuı •ne bt'wlye 

un ı • ·, .z. 25 dak'ka ~ra ıhk 

1111 ;Je Y• <By.nr.:. Ik-zelve- unu cildi 
yumuşattığı gıb!, ~vr,i •a'l'~ııda 
beyazlahr. 

ercimek kiHtell 
Malzeme; 250 Gram ınercimelr, 

ilç Ç<>rM kaşığı un, dö"t yU1Nırt., 
100 gram ll?r peyAiri, yıırun ç&J 
fincanı \'erjetaltn, 

Yap'lı;ıı: M<!Teirr.ef\ :ki uı 
ı:uda ~]attıktan llOArd, soğuk sıı 
ile ateşe verip yum :şavıııcıya 
kadRr pişirmeli. Zal<!r. az kl'na. 
cak <>lan ~uyundan f••la kalaru 
stizmeli. tlç yuımırtayı hazırlop 
pişirip 'kıyrr:alı. Peyniri l'("ndefo .. 
nıeli ve bir ka:ı:k unu da 1:,ı.0 r:ıJc 
kan.<tırmalı. Scnra l•"! sı bi• ,PO 

mercim.,klıo iyice yoğurmalı, Bır 
:\'Umurtayı da i~ine IL•flP k•nt
trnıalı. Tuz ve biber i:oyı: lı. 
El ile yuvarlak, _ı ". sı kii!telt'r 
yaparak, unn bufoyı,.ı k11gın yağ. 
da kiZartmalı. 

Sovyet tebH u i 
(1 ,. , • C\ n) 

Kıt alarım1z, yt:'ııkkıı b !\~"« 
noktalan \'e bu n:.L-yanda ır.tı' ım 
b;r şehri ışgal et'D !enıır. 31 !Llc. 
kanunda düştiı'tl lm\i~ olan dil\\

man tayyarelerinin ~!le<!. en t·k~ 
ıl>'ic: r.:<!ı'ğt vrx•h•le lt < :ıı 
dir. 

1 Sonkanurı<la dü.-jmanı, 2R t. y. 
yaresi d!lrurül-rrı,tiir. Biz m ::a. 
yiat:mız 9 tayya."C<len ibarettir ------- ---

Ş i DD T • 
1 

( 1 r:ct S~?ltfedffl Devaın l 
seyriist'fere bü)'\Jk tesır yapm~ 
ve tramvay, vapm', b:ızı tren se. 
ferleri inlızamuu kayl'.l<'!Jn~Llr. 

DEMIRYOLl.ARI iı;.iLE1'ME 
MÜDÜRÜNÜN BEYANATI 

J3u saooıı .keıhlisile gü.tiişt.üğii.. 
ıruz Dc_,·lct Derı.ıryı>lları Hay. 
darp~ Işletmc Müdürü B. Galip 
tren seferleri Jıaıkkı tıdıı fU izahatı 
verm:iştir: 

•- Göıtepe yar:ıruıın gece şid. 
cletH karlardan kapanır.ıştır Goce 
yarısa1<lan ;.abah saat 7 yi on ge.. 
çeye kadar annele ckipl~rile nriite. 
madi faaliyette buluJ;art.k volu 
açtık, F.akat o vakte kaJar ~al'. 
leyin banliyö trenlc-r, ~bycmecil• 
Eğer llpl böylc ·anı cd •ı<.e 

b t~.bi yarmanın ''ine !aıııotnma 
letıliıka;i mevcuttur. 
Haydıırp~a • Konya treni Boz. 
d~ğda kara saplaınuştıı-. üç gür .. 
dur orada beklen'.ektı-dir. Sivru;.. 
tan gelm<'si icap üdcn 5 numoralı 
yolcu kat:ın Aııkar~><ian 2,5 saat 
geç horekel el~egind!'n Ögledeıı 
ooııra saat 15,5 da ıjelebilec:~ktir 
Diğer katlarda az bi.r teah'h~ 
\'O.nlU'.> 

UZUNKÖPRÜ TRENi 
GERİ DÖNDÜ! 

Sirkeci haltmda d lııın'iyö 9e1. 

feı:le:ri intizamını kayb<.>fmhjtir, 
Dün gc<:e Smkeciden kııik u. 
zunköpı-ü treni dünr.ıili/tıir. Ora. 
d.::..ı gelmesi ıcap t!den kAtar da 
yolda kalm~tır. Bazı banliyö se. 
ferler! kaldırıılmll§tır. 

ı 
' 
1 

1 

J 

VAPURLARDA 

Boğaziçi \'apurlan da r;aYn:ııoı.n. 
tazam olarak işk'll ı:-ktcdır Bu • 
bah Yakıvaya vapur t:~n ı.,-.. 
tir. Acfalar& da yalnız ılk re!er ya .. 
pılmrştır. Haydarpaşa • Kcpr<i 
1'att.ı da inttzammı frnybetm,

1
tir. 

Dün gect·kl Yalon ,·aı; ur;ı ~t 
;1mıide gelı:-lıilm.i:ı;tir. 

6-0 TRA.1\1VAY ARAllASI 
BOZULDU! 

Kar "" ltpi yuz den .ın.uııteııl 
lıa t.larda 6Q !xı::tn\ ıy .ırab&sı b ~ 
:ı:uLnu.ş ve de-jl(>rn ~ekil ·o:ı r. 
Tnınıva'-'1-r aıı.:ak ''"~~ ~ ı•~ • .. _...&MI..., ... ~, ~ .. " 

ı:e tek olar.a•, ı~ ıyeb ln:.l:tro r. 
ler 

YOLDA KALA"'{ ARABA 
VE KAl\1YQ\ILAH 

Gece birçok t .:- i o!oır.~hlllerl 
~!da kalmL,tır. Bazı nıczba!ıa ('' 
kamyonları dıı k..ı;ı s:.planm.~ ır. 
adalara et motörıi. .;ıd •• -u / ı ır, 

SOOUKTAN DONANLAR 

Soğuktan d<ın.:ırak ölcııJer •, t. 
!llllk!adır, Dünkü 7 k~e ilıh ·• 
ten Yal<wada d.ı Ahmet ismiıı le 
bir köylü yolda donmı .. , olrn< . 

" 1i'........ -, '!'" 
tür, ..,.;=e ve mcmlcl< ı·n "eo· -n 
hemen her mmtakuıı .da b:; 1< ,-. 
ın.i.l ~iOOetUe dev.anı etmektedir 

Tramvav seferler isartl 
21 de tatili muhteın_ f 

Şiddetli tipi devam ederse !Ju 
aık.ş;;m sa.at 21 den iUbareıı tra:Y, • 
vay seerlerinin tatil edlimcei k '"' 
\•etle muhJ.emeldir. 

HA RP VAZIYET/ 
(1 i<ıd 'Wıu ·d ı l' .. m) 

M.ı·ıeı.i çok n.:uhteme-tdl.r. Alır..anl:lnu 
bu z.:t!ıodan i ,,fs.de eden Ru.slar, ha
reket. tt~ebbus:üna e-~e oı.lın!,.l.a..'"C'iı.r. 
ŞUph~iz ltuı!ar1n DU tıephede asıl he· 
defleri, Mer!teı: ve Şiır-,al cept;cl<'<'Tiin 
iaşe \'e et.ph&n:e demi17ol teni nlec:
kezl olan Smol<ru!::'tfr, B..., Hitlcrin 
tayyare :k Sn1ole::s1t'e &ftınesı ve ku. 
ın&ndayı biz;ut rlir:ı.e :ılıc"'s... Alman 
ordularının kış1ı..'t rr.ev:dlel"lnc henüc 
lfıyddyle yerieş."ll><"rnı:ıer.nl ve Sov
yet \:ıarrıaları önünde anmlar.e tutu· J 

n.amadlklı:ırını gö~~·rn\ektcd.ir. Cenup.. ' 
ta, Harko! Şarkında n,. orduou Do;. 
ne:-; köpcu ba.Jlerma la mu; ~;ror; 

Kırıır..ıa Sot"}(:t orrlwu.,ım mııdaru 

edilen Yeya gı:ızeU.enen Ri1":1UO: u
ker çık1r~r.._,. Kerç \"C Fetio. .. ya Uman .. 

J.a.rmı işgal etmeal ve Al.marılarıo mıt
kail Wrruzla bunlatı denize ü<>kCme-
n1es~ uf;.k ta oba A1n::aan or'-iaı ında 

nıatle\·}yatın bire& sar31ldJ4ıı. ve mu
harebe şc~ ,: in lnnk>Pıa delöı..& e
den alfuneLlerdir. 
Mareşal Ti.'llOçenko'nun ıo, ohn•st· 

n<ı r~n Ha~;.a[ !ı:rrlnc yôtıl bir ta. 
orruuı h..zırlaıumakta ol<luluaa iht.i· 
mal yeriyoru7.. Alman ()rdu la.Tının g;... 
yim, Wdn ve m'ldaiaa tertihat111L ik
nuıl cillnciyc kadar Sovyet t r. lılan 
kar:1F1nda daha b.lll ITittb • ı ~

meler yapmıuı ınüm.:.ı::ündü.4. Ela" l 
nolaıanlannı çabılk Joııal edemezler
•& ,-~ Roslar giLl lap .,n.ı ltuvv<llle 

Tll1...._a,·~n~t gost~l't'Ttz\. :- e Sm·.ret 
orciular .... 'lıu Pt.Tl'US !ü _ Smo
kım:.: - Dluyeper nt'lıri natıtııa lto. 
d7; ~ier!enı .. ieri ~ i!ttmw.1 dahi4n.do
dı.. 

2) $imali Afrikıtda: 

İngiliz ordusu ite r.1ihver C\rdusv 
Ilingozi Ccnoowıda Ag<-d:ılıya oolg& 
*Mire Yen1 bLr laarr-Jı ve- ın:klafu 
mı.:iı:;relıoQıe hazu·larmıuıla.J.ıdıır. İr> 
gi..llzlcr &rdiayı :J.!n.11.şlartlu-. Bundaı 
ronra or~daJd k~t\'V,·t:e~:ı !oplıynraiıl 
Sollum "it?:eriııe yüJ.:lvnnıelt ·rl \'e l>u 
rr.e,·rtrı de i.şıaı clmt'cri bcklcı.ebil!r 
l\11b\."f!r tıaya kUl'i't1:'f'Tinln b·ı ~o• 
&Uolerdo 11.ı..nlta .ud~itru :-ı;:-c.-e gürıdilJı 
bomt:ı.r i mon <'!<aesl, b:z •da>-a brp 
b!r M.h\"rt • \Jrruzu htlmallni ltu '• 
\'f"~ endinr,e\..~f"di:. Fak.ıt bbyl~ br ta.
-rr ·:.~n bir senede:ı: ('ti l<"C k:Jlm.ı:t o\ 
duguna ~C."I.i":.e td.il"'n".\ z. Ma.ltanın aı
lınıno!.., A!maırya ,·c İta yay;ı G rtd 
ad.;;. ~ln i..;eıılbden daha çok fs'! y<• 

rardı.. İtı.:ilz otcl•.ısu ::;CI\! t:J .. rı.c:ı" .. 
iaccfc- c ı.ek zonı..ıda~ Aksi :.kd1l\ 
<ie, Ta!'l!blu. ga.rbc ko.d r U~r emek., 
dah;:ı. onra br:.k1 de mü-::r.-t..un olm1ı1ı 
)~C.:okhr. 

a) u~ Sa;ri<t...: 
Mani:~ ja1ıonla.r1n eilııe ı:tçmlştir, 

I.uwn ud.ıısuıdald Amcrikar. , .• y~l) 

kuvv~tJ.erirı rıl'OV'Di rnukr.ern,.tleri r;r .. 
hl< bir fayda venKZtcz. Faı.at en miJ. 
hiın Japon !Uırelt~ll talaka Yanın.>· 
da.s:nda côrulmcktedir. 1 

Gç~~~~~~11uı~pn T~ım~:,~~a~:!~! mc~. 
kAirı ve: htr t u ı-; .... ,, fi' .. Tc-e!'or.ı L..:.\. o# 5 o..ld,. 

Uyalı i,:r \p..ı.rı.t ... 1 2.:ı :> 'J ..... !sL ... b • 176 P~ta 
K .. \.o.. • " yaZll .. rıu:... •.::iiill:ıı:::aı•m:ı:ıv;:ai 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Bize dönerek adece elile girmemizi 
iş aret ett i 

toı. "'" nıerr.l.ll" K.apıd:ı clu:ran 

I 

r.o t.'.lfer t~ır şe~· e tı,IecL 'Nö- \-e- ~e\ yor ta ~ du J'.{&'e Vnşingtomı. 

betr. e.. b 111e ın ı; ·.liJt>· ı l mı. lJl n C' 1 Jı.'Jh ~<'ırr.. ru:rr 
İLE SABAH, ÖGL E v e AK ŞA 

Balkan Deniz·K--b ft"k? 
Harbini a ı l ay 8 •1 ~ 

Ynımrı: lf ·HH1 } .. u':ı·•. '' 51) ~ , , -- :.o. . __ _, 

Am"r lin m ütemad iyen verdiği e mir
i yordu ie r fecr vaziyet i ö nli ·E:. 

SJ kı lııgıl.t aııa\, t.m Ji:o, .P 

döğüsüyoruz .. 
teyn · ı..un,ui.ıı!:'Ui" ıı...;. 

gıdiyoı:du .. 

l.-lfnlur, k:Jl.plda dl ıı.n taşru.:ı1'; \711-

o::tylc ıı;'- ıv" ha.be: gunderdı .i\

rn< '" ~ dak'll<. b ' l geçm<'d'. Dü
rıC'Tı. 1r ur. 

alır a..m.u err: .. :(;nı.. tıen a.srh<ıını.

1 cacıg.m! Her yeoıt'f<t('n sonra giin de !! clt>F.ı mım(ırzaman dişlerinİ•i hrçal:ı~ınıı 

Bıı nrada B.ır'bıı . n l:ra-; gıı
\ €-T'h ::.·n'(~ rJrüıjen b: • 'll' ra · tanı 

(· r •abetJ., or•a k, ve ;f~S(' 
boğınmştıı .. 

Ramiz ·Bey çılgııı, ık>'ımu!j'<.ı .. 
~a~ıı;n;. br.- lı:ıld<> btıhııı ıı il.mi. 
r;ıl Va ı ·1k1; -41 k dar h~ k r1yo:: 

HlO"i ;.c u . 
ı>c<il K ; m kan u o ~ a-

çıldı. çerıye ~ <lı.t. B • ı bir "'"u
':.Uil: trl"'. 'I'c-krar b..r ;. .. r:. \ 1P Jta.. 
pırl hır crmU'. 

Bu ;K.;ocı ~(apınm b i.an. dı a
çıl<lı 

Btı an ua gırd 

El' cı• buJuk b 
it ~ f ıengi kitap ı ı 
nı'$ 

Ve ılü 1 
R yle rüs f"D. -

1 

"\;'Hson masasın n on <."k. -.oU ıga 
gö..-terdi: 

- Otnr bekalın. ti• ~nw'* 1'$t... 
:...c y ok .ıJ" yı ıa ~-ırtt,.. l<vlını.'S;ı ... 

c. 
Ve Len cm gibı: 00"''1" iôl'1--:tk. 

başın tekr.ır fJntU~ c-gd . 

Tım:<on cık ı ld ı. • K"" ioo ııu<te.. 
rilen. koltuga otu.ı.amadı 

a• ... -· - Nede tu rr.ı~oı un~

Toıa;cn cc~ • .rctini !oırıl cl1: 
- N i:l. 1 mla beraber hu2ur~ 

geldik "1uh1<'reTP ı:mcacıj(ım! Kcndh.. 

•• 

()ııuır.i.i:l<l~ buy ık bir p rava 
:ı.'1eınur Perlf'di. 
M · !frlc grldıg n yı , k 

lı ~thCr verd 

si !ltıf&t le 1. Vt l't' h tnUze hiy:Wt b.ir \ 
ku.djr Asil, •cm12 .JlS a.lle kızı. . . f 

PııravC1Jl .. !'l1n J.rk;.ı.-md dıl.T y n,,. 
'.\femurun ne Cl1v~ıp . Jı ğmı ctı;;

nı ~ık. Biıc dön<'. clt. saUı~co tliy1e, 
g f>miı:l :ı.rec e ti. 

1>ar.ı\anan1n .ırk 

JICJ f·<'<•Tı i"ll!<l~·lm . 
yecar.1ı. 

ın lan 
T· 

t ..• 
d.ı h<'-

.1\cr.Da alllCab"l on.ı n~tl ka şıh.ya
c.-ık diye düşWıuyoT. 

Vi.tsan tck1·a1 ba nı .talU ı rtlı \Cı a.
;;:.;:ıkbı gi.ir<'n gozlugiint tak.arak ba-
n. t1 Gultm.s!'tlı, 

(J 1:lt.T'uUn , , ı lo l1 ii.Cl Clli1n 

\ r ıccnô i.ı ın t c e 16mladım. 
.. \'j:con ba.ıı..: tl ~ u :ıttı 

- Sokuluntıı .. l1f'" ı...nlkrı.rr.ıyoı-ı_m, 
S·.)1 bıcağırnd .. rih t me. ,-ar,,. Bir 
koc ~fın<llll" a <>IÖ<'n >ğrı be,.; ybr!lt
mÜ)or. 

R ·1 çıılı~t '11 m t'is1 -
i"""'· r,,dor Ti< .tı;. Ç xık o .,:.., 
g Y~t ,ızun .ur.at ı., üik ba:ıtiSI k , 1n 
... bT d İ"<!VU o 

ı m nm ö-

Rı Cun h de-

nun n .. 

t n<>ZO et ı eri~ 
~- ı ra:t-et.lo <'li-

1 • 1-ıc 

r 

Ce! bak 

' 

Ben bı ç 
n. To n hw ... hlrl.u 

ıı;; 

n ... ~ ıJ uı? 

opcr 

- '1'E-$ekklir e rnr 

= 
E,ı ı ,._. 

Hava c ılık 

bu g z~ı b'r .:,~rprı doğr=. 

B" da oturmam.o t:ıvaiy elU. GuS-
terdı,;ı koltuga otuıdum. 

- Bi l el 6.rki us-
t:ıce ~!\ p im7.a.hıclık.tan 
so k l)n 

ronıson gen 
n nde durdul'i 
.ı 

lanık. ö-
koltu a ya.vnşc:a 

Bahisleri ~: 
---~ 

' r ! 
"Hava Devleri,, ve "Uçan Ka
leler,, in hususiyetleri nedir? 
Aımeriıkada tayyare ını;aatı dev 

...Jmtlarla inkişaf etmektedi:r. En 
ton 11Şa olunan tayyarder ara • 
smda Boeing B 17 ( 11e;an kaıe • 
lerJ Coru;ol:dadet B 24 L bbrs!or, 
H and ley • Aago • Hallıfelıs ya • 
hı.ıt Shert - sı;rlmg vardır. Bü· 
tün bu c::ıi hazların a.ğırlığ; 20 ton
la 33 ton arasındadır. 30 ıııetreden 
Iaz!a bir kanat 1WUn ı kları var
dır. 

cHava deder ' •UC ';;: kr• 
5000 - 5600 O..')g rl k dKaı,;ı;<le 
d nıotörle "'üc<> e dirler v-e sa· 
aite 400 k· lome·rc) n b.i r sür. 
~·heri va dı.r. Taşı abıldikleri 

bomba sığ r ı 5,6 tonH bulur. 
HllSLIBl tl'!°tlbat sa.> de Stra. 
tasf'cre C.ın hav11 •aoaKa'3rın • 
da harekfr'ta buılunma,k ..mkarn. 
na mnlrkfr er. 

SARil' VF. n > uı •lARR'r:J 
NE<;Ri)· \ l>İ !!'KTÖt ı • 

SON TELGRAF 

No:S.11 Thomso:ı .p.ndf:' dört "'.:C 

ık otomaliık kuieye ~onmu~ aleti 
ıle sekiz makineli tüfekle crih~z -
lal1'<hl'llıımşlardır. Hak1<:atte bu 
d-cv Lf' .. n a~ır rl rtc .. e varan 
mahiyet fia'llle.r\ varan-. Fakat 
personel c)hetiır.den ço~ iktıı;a • 
d;':d,ı er ç,fl ıl'otörlü Woll'ngton 

uç.akları · , a.ltı yedi adam taşı • 
yan Short • Str 'ng'lerden daıha 
az •lı<Jan.ba ta~nlar ve ~ ki~il'k 
bir tayyar<'ri k~ roları Voardır. 

B ilk uçan ole er ı 12 ın t. 
ral) öz ve aynca da 4 top mev - • 
cuttur. Top'ar <lak a' :ı 120 mcr
mı <otablim-0ktedirlc.-. 

D-.ğer taraftan İnıgilleı'I! ve A. 
merııkada para · tçü kıt'akınn 
nakl.ıı.e h '= t d '1 Vitl ' t ·• 

)Uff iı ~t "' c.J. .. c • nmı -
et ver uru. ~t:tllı'. 

ı;:w.•: ;vzv r BF ıc 
CE: 'i>ET KARA~h.GfN 

• ATBAASI 

B YÜK ZABITA -----'"' 1 ROViA 11 

E\;et, i. d p Kapıyı açay.n· 

1 
n. az. 5(,1 a ac: etl r ı\1 • 

d"" -toıyuca.,. bl \o'"rı<h •• ı U:;tu bası 1 
~ .. bir be'r.zcıı :...&· ' 

- Ne btrı .... ~ .~, .ı. dt:: 1 mi S~t>t> -
han 

-· Eve~. n,o_.yiJ pıdtonu.z.u ~ık r -
s n!ı. Mutfak i..I a eş saJc.,ad le O da 
kuru yıır. 

- Siz de bek.fa nı.z. M•uy. 
- ; .vet, ben .•• 
lie'"ç· kuvvetli 91 Y*'liaden 

k(I ht.ya kil ıın canlandırd1. 

- Ehercm eti Y• •i. MO!iyö. Benim 
yaşııril<· ~nsa.n uy.vamaz. ~Qvra .•• 

Sıe~han ıözunü .Kesti. 
- Korkuyordu. }'•,.tmadan korku

Jloı n1u,f. ( )yle <leıL ml .14.a..;y'] 

- Evet, bu ruz.gar ve ekler ei-
n.:lrle lmi bozuyor. 
Z~•relı;i bir şey 1-lyQ • Bir 

lroltuii& ııomü!ÜYQ~ 'e voreun Wr 

halde ba.5ını eğiyor. 
Stt ">ha t ar söze b..ı ıyor: 

- ?\.'lu.;;.yö :içJtı biı· PıJJ)\: hazır ... 
ladım 

F~kat töziınu bi remiyor. kol'klUl<; 
b.r ey görmı.iş gibl. bil'd.enıb:re sen

dco..y •• itıt.yar kadın elle ın k vı.:&
tu aı-M ıını ııdanıyor: 

- MO•y<i coııa .. an üldu. 
Stephı;.n n~r bı;. esle i1 \ie eu;-

yor: 

- MOsyh, lıehtı ız bıllrsinlz. oıu .. 
n1'lnürı sebebınl ~ö1lıyen1ez mM;inie? 

Ziyaretçi başını kakhr1yor, Bior An 
l\ıiary'yc ba.rl'.ly(h'. E.)nra iddetie yc
ı-inde.ı .aJkı oı. B( yu, bosu büyUk 
iörwmıe<li. L.."ımbnn l &ert yll
zünü aydınlCJtt • 

- Sebebi hcnuz İ> 
bcıı • 

0..,-yO b liyo~· Ll U.?. 

- Xu!cdjyorum. 

ffi>ö at 

T. Ş BA "KASI 
KÜ ÇÜK 'J A !ıA RR U .F H t.:SA P LA l 'I 

1 0 4 Z İKR A M İV E PL A NI 
KEŞIDH,ER: 2 Ş•ıbat, 4 fayıs, 3 A - stos, 2 İk!ncitcşrln 

J('dndc !f:ıptlır. 

1942 1 

1 adet 2000 liral.ılt=2000.-IJ r ~I 
3 • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • ~1500.- > 
3 • 5eo • =1500.- • 

10 • 250 • =2500.- • 

40 • 

50 • 

200 

200 
• 
• 

100 

50 

25 

10 

1 

• 2500.- • 

• ::-5000.- • 

• 

Ma<lrif Matbaası Müdürlüğünd>en: 
Cin.si Salın Alınacak Beher Kllo T.ıtnn 

Miktar K ~o 
o-~ 7 5 mll'Vakkat 

Pey Aitçesl 
Lira K. L!rıt K. L ra K. 

MUcel lt sicimi 150 6 00 OQ 00 67 50 
Yu.karıda cins ve miktarı yazılan nıÜ('C: t s:cJmin.in aç~ eksiltmesi 5/1/ 

19~~ P rtes gUnU sa" ooda Maar f l\!ath:vısında yapılacaktır. İsteklilerin 
yüzde yedi bucuk pey akc~elcrile birllkto ayni gün ve saatte kon1 yond hozır 

bu!unmaları. S ·tııaıf!.c :ıraar'! t..,tbaası MüdürlOtünrlen parasız olarak. ted11.ri:.k 
olunur. (11216) 

.nd 

ıy rınıy;ır?. 

k " ı D
un g!b' 

yanın rl 

r.e. p 
F, 

"\Cfıntk 

rt.ı:a. O-

ve p l'" a:ııtdı. 

-- L-, . Y. nda Sc d Y S n 
bir mllictt.ş v:ırda. 

- Aı ahın1, ontın bOyle ı... ı 1.11 .. 
:Jkla r·'n1czd ••• 

D~r da uzun bir knpe..t< ıılu:nnsı 
tı 1 <li. \:e ı iyar :{aclın hı-çkırık • .ı · 

<:incit~ -ki koitukt.J.n birh i.ne kapandı. 

- On\Jltı köpe~,1~ .:\l o :n evin ü
zerinde dola.-;ıyor • 

iKİNC'i 

1 

AYlli g c.: b h aa-.t 2. 

Sc~d Yaıı.1' n polis B~n·Ufc 
lerinden ja. :.f!- Tor Knn.ay, Belgrave 
Sk ..-ı.'d l 1 :ı ;ı • nı ıııı l r'lh 

o.loııunrla otu uyordu. J{lUp k ltuk,-, 1 
'arından bir:nc gönlitlmuş seı:: i 
h:ırekPtsizdi. Onu bu h l le gr; .1 

yuvor zannederdi. l' k t a ınct .. n 
sert bir çizııi belirmiş!> AÇık büyük 
gö :e inde pcl daire de herkes.in 
b hUğ~ m nn ı b kı va dı. 

• 
ınur cu. ra pıyoı.· 

Otü h .. 1· y -ı y rlar<lı. 

Aı ı r'd yağınıı vl! yıkLi·ımın n<' 
eh etı va ?. Polis Ba.."'.J'lİf'"Ui~: 

kc. d. evinde oturuyor a ı) Klı 
b:ı~tr..a yerde, Fıkren so~•Pk ~ .ıı., c -

ler uks.n Lond~ <la 11 .t.Ukta, belki <le 
Sur ·ey'de Old Oak Hail yolu erln
<lto \CM .!~nş J)cnizln ı dak!i:lı;:rı 
Ülı.xin<le ;,-C.t:cıı Mongoli 11os1a vapu-

1 giıvertesinde .• 
\ r bir tie., ... K ... pl çolıruyor . .i\Iü

f. ' .,.ş yerln<len fırlıyor, Bir ziyaı·etçi? 
ı-... '.:apıyn tekr ... vtııuiuyo~. Bc-lki 
de bırsız bir ıncmur o.r.eJ.e ve ınU-
hir lnı: e\·rak get"clT' 1 jtıı· ..• 

- Ahmak: 
:\tüfetti-$ eşik üzc.ı:intlc duran v«i8 

m göı'\ince canı sıkıldı: 

- ~e lstiyor:.unuz Lon ms 
- Buradan geçiyordun1. Ba.şııuı 

«&1dırdım, sizi ayak! gor<lüm. Belk.ı 

uykunuz yoktur di.ye bir...c lal atmak 
... ı.:tedim. 

- Ahmak! 

- Te,ekku .. eder n, rı ~ <'le @-ntz de 
gırrr.ek hoşuına ~tdiyor .• 

JJ.evamı varı 

J ~:AEkd ı 
ı~J.-.=:::::::!:!::::::==:_J 

1j 3 2. ci kanun 1942 
·~ lG.00 Progr •' tı) ve 1\I;. .ı Sa.ot!" 

'!\ııw.Hc Fasıl Heyc~i. 13,03 
18.JQ 

19.00 
19.1 'i 

19.3 1 

ın.ı; 

l !J. -:ı 
2'0.11 
20A ı 

21.0.ı 

21 )<, 

21 4 
.,., .f'l 

22.45 

Mil .. ik· Rad,yo D&ns Oııkc tra
B1 Her Tclrlcr..> Programı. 
Konu:)ma: t K;:ılı aı~1anlnr Saati) 
Mt.i;cik; Rady(J J)~H1 ıs Ork.csfra-
ı.nın -tJlcl Tcklcn"" Progr-anu.

ııır. nevJou. 
Vl'e1nl<"ltet Sn;:ıt Ay:- ı \-ı \j~Tl6 

J-Jabel"lerl. 
S"rbe•t 10 Dakika. 

ti· i . Kn-rışllt ŞarkıJa.r. 
ı? .• d)O GD:zctesi. 

L ik: l<nnş.k ŞrırkıJnr. 

Ziroa.t 'f'lk' irr..i. 
'il .ijt: Di.ıı'cyici İ•l•kk,·i . 
·ı:onıışm.:ı: tGıbn ·m :Meseleleri}, 
\ıl ' zik TI dv R. ıon Orke."
ır~sı. (\r At n • ı ·ecip • .ı\.::k ) . 
M~lekt>t d at Ayarı, Aj:ıın.s 
l 1" 7 + F~hıı..."-'1'1.lı-
vO t 1<ı.. Nı af)-• 
SR!l (~'lyaf) 
.Mli2ik: Hady S U Orl<<o-
tr ı ~ 1 J)t vcamı. 

22 5 • .:C:J.ııu .:. ·: , ı ve Ka-
pıımş. 

• 'lÜRKÇE Nl·:~RİVA'f YAPA!\ 
YAI:J: Cl İSTAS'liONl..AR 

('fiirkiye Sııat Ay~n ile) 

ın 

• 
• 

, 

• 
, 

> 

> 

Alneri'k:a 
Bulgari..'taıı 

İran 

6,45 

19 45 

21,00 

7,15 
2,30 

H,15 
13 45 

12,15 

l S,10 

ıs,20 

Z0,50 

Ml'!re 

1339 
325,~ 

49,92 
25.31 
31,22 
31,22 
1339 

31,32 
19,60 
19,60 
19.61) 
31,32 
19,70 
25,21 
25 ?\ 
41,~5 

19,70 
25.21 
25.21 
41,55 

18,30 19,8 
19,15 352,9 
20.00 48,74 

Flfü1in 21.15 4~9, 1 
İ Romanya 0 ı 25 32,J 

Ru!')'o 22,00 43,23 1-------
ra llOKTOR 

Ahmet Onaran 
İYE E ZtlHREVİYE 
utl'rERASSISI 

(Babıftl ,) Anka•u cadde.i Cata.
o~lu Yokusu Köşe ba~ıncl.a No 43 

ZAlI - Ankara Bi.ıl.gc S,1n'at Oku
lwı.dan 1938~ sene3İııde alflığım tu.. 
d ilen .rnern l za.y1 ettlın. Yenls1ni alaıca
ğundıın es"k. inin hiikmü yoktur. 

Mustafa KOÇAK 

YENi ESERLER: 

Yaşayan ö lü 
Güzide eclir Samiha Ay\€.ıii. 

.ıın Ya~ayan Ölü adlı rom«n• Gay. 
ret kütüphaıı<esi tarafından basi
lıp satışa ç1kar1lmL~i.r. Sıt:yıı !<t
riıerlıııize tavsiye ederiz. 

r 
!I l 1 

57 
'J 

ZİLHİCCE 

15 

Bu mormı. D:ış güveıwdtll< \•ar
da harı<lırnla.xlan bh1i, rti ş hi1 
f'tnı ·, ·bas ,~;ırda btıı ıclrr:ı B hni 
:EJJ.e rliy.ı d() ba~mdan ynralam tt. 

·ı 1 ~ -m iıı · n tahl'lha tı n nü.ı f r _ 
yn1Lııı" yii'ksod ,,; .;üv<·rtcı :ı. 
k:ı..'lkn,adan ~·f'yel amirale ra
p<>r )(jjJd>: 

B·, g •·; 
"t ... ı \i,ır .;ıb.mrl r&yı ~c'.ıı' etti. Bas 
vilrda·l>andtrtlvı ıda b~~)ndan yn
ralad . 

B1114.>aı'OFU •nlı.l1Ly0 toşkilôt.ı 

facl'y0ıe g•vn"~· savaşın .~k ıla. 
kü:ısıPda yaralanan zalı:ta• ,.r 
ıniİ'l'.'lfc'batı sılrh!yc n<>terlerl ""· 
di.ycl(lı·le genıinin re,ıo::Tinc taşı -
m aii;a ~OY'U1nıw71ardı. Yaralanan 
b ' ·nlabondıranın yeri ,e l~a. 
;:ı. t ı.c habt.r vern1e i~ini :şattt 

gc·dıık liııi Ah~,-('t Efen{li· cj(-rı•Mıe 
( ı . 

tıu fil<..nu' durmad<ın ıt<>ş edm 
1 pla ı oı al ı: bir ceiw»111em vel. 
·;ehsılc ısarsmağ:ı ha~km t . A-
arı:ı-1 nırü •·'llt•ycı r• .ı.r]-f"'T \ 
' ' • fal;: ı• bütün bu ooıiı·le • 
,.c nJan.cvı a ıar mü<ii< l vaziyt'ti 

1
• ön.1ıyc.m" ordı.ı. 

Mıisadenrt ı•!n besine da'k.ık.:ı . 
!'ınd B~rbaros sa.ncu.k va.sat k s
mmc,;uı §;d , r biT ; bet ala.rak 
s;:u~ , ıı . 

Guııı,biirtü ı~c sarsrıııı k müt-
1 ısti .. arkas;ndan btı isabetin feci 
r.r •i :<'Si Aın ralr rapor edildi: 

Sancak 'asat tareti altlığı bir 
isabetle pan·~ landı.. taret kapa. 
gile birlikte tru-et kum;ın<lanı de
ııi-;e yı.ıvarkındı .. taret mliretteba
tnıd.m lX>ş şehit, iki de yaralı var .. 
Ş ,di, dü :nan Amiral gemisi. 

nin topçular kıstııdıkları hedefi, 
Osmoı ı iral gemisini yangın 
yerin~ ~-e\ı ıı en "' · th. ~ :ıteşlcrir.1 
tam ısa betler le f .ırdiiı~iyorla çok 
çetin bir saflı.a). , döv[i~ va
ziyeti, her d;. kika Ba rbaı·osuıı a. 

- Fyvah .. yrukamın kıırtaraıııı. 
y.acapz? Yerimi;,; Tıırgutla deği~ 
tirrn -.: lciz n 1 rllyoı·, ~ <'t n1!'" .... 

nıu 1'"'11~na, 

- İşaret V\.! .n .. lı.nh ,;erır, ... 
zi alsın .. yoks:ı batac-aı[ız' 

Enıri f> heye~ r nı .1ç·,.,, vuı .- . 
yoıd\1. 

Mıılııtrei>eni 8f.'k12.iı1c drkik". 
.<ında Bar'>a .. os onu:ıcn · :abtoti de 
kayıkımiş, w ı gıi ·ı·rı .hil _ 
lan Tiirk deni.7.cfü•ı·inin k. n pıiı ı. 
lıırile kaygan bir h:ı1 :ılrrıs'lı .. 

Sanki kar<ıdaki clüşnıan donan. 
ıır..ası, bir ay evvel l mroula kv<;ı· 
J.a~ılan becc:riksiz pnnıonell() mü. 
cehhcı filo değil, ÇQk harp ve darp 
gömıii , pi~kin topçnfan:ı. elindekı 
t.ırita bir dövü~ ku\·c·ıti kf'.<.;il"r,işt. · . 

Şi ı • \n-ir m!ı'=- "h<'yi k<' • 
:ıııok vu çekil.m<' qı ırmdayd .. 
fak6t bu l« :ı"ıı •bik 'l iınk'n 
yQktu .• 
Awrofttın l},~ka Hidra, Spedya, 

P~a ra .:sim 1 ı ü .. mon zrrhlıların ) 
'sıılvoJan donanmanın diğer g< . 

nıilt:ri11e "' var! k'w il' lıır nt.: 
baskını ta\l k , "O• " topl. r 
çok\qın sıı..ı .tı~ ol, n \.. Tc vf•; 
sai hm-icı olmu.' bulı ı ı uHIL .. 

Baı lxıros 1' arct reJ<t1. 
- Turg .. t.. \ ·a geı;is ıı ,, 

yer nı alM" ). a ,,.ı. WAr n C€ .• 

dec<'k. 

l<'a.kat T ... rı,;<ı ., 
:memış gibi k ıd 

le harbe d vam 
swı yerinı a•ır 

raya başlıyordı . 

ı r 
, ... nd 

ı~· 

il o • 

' . 

B:ırbarosta ırıti "' sab<'tJ;. 
riın reci r;etıcclc1. ın ·ı~ın, 

Aqıi.rale haber ~er liyo c ı · 
- Kıç ta;. ete hı 'Jet v ı .. 

- Ba~ tarcti·ı Il'Ul0 1 a · g:-
ruıı lıir mcr;ni Uı t mu.-ct cb • 
tl'n<lan be.ş ki;iIY .ı. Ü• t.1. 

- Diğ r bir me mi '· r.cuk bo -
sındaki iki fiıikay. mata r,p, • 

rından söküp c,~nize yı,v~r 1d 

~-=---llmllısrsı:.::;!mE--wm::::r.::;~~=,...--==ı~~ 

TÜRKİYE CUMHURİY Ti 

Ziraat Ban Sl 
Kuruluş Tarihlı 1888 

Serma~·esi: 100,000,000 Tür k Li raiı 

"uhe ve Ajam adedi: 2()3 

Zirai ve ticari her nevi banka muaineJeleri 

Pera Bir ik tire ~re 

28.800 Lira İkramiye 'e~i or 
• 

Ziraat Banka•ında 1mmbıır•lı ve ihbursız t•su ruf he•apl.u,nu en 
u 50 lirUJ bulm nlara senede 4 ıl cfa (el<ilecck kıır'a iie afllı.ıdıki 

plina göl."e i k r.ınuye- d le· ıl~ --:a..ktır. 

' ' .. 
4(1 

100 
ı~~ 
1611 

adet 
• 
• .. 
• 
• 
• 

ı.ooo 
500 
253 
too 

" ... 
:!O 

Liralı)( 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.'!90 
1.cıın 

4 "· J 
5 . 
4.8 u 
:ı.2116 

Lirn 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DlK1< . T; Hesaplaruıdaki puaıa. biı· sene f(:nde M lıradsn 
.<nğ d ~ 1<'re ikrcmiye çJrtı/;ı takd. rde <-;, 2" fazla•ile ve:ıle
r ,J.tir. K alar sPn~<'• 4 <"•fa: l p., 'i 1 Birincıkanun , ı M•rt 
ve 1 Ho L ran tiırihler:nd cekilc. 

DevBttt Li Eınları • m e 
Umum fıl üdurlij n en : 

y ı ı"\..\~ Ay 1 ''asl!l'!I \K ı Eı11 ., İş1etmP ihtiy;ıcı irin rr.u'tteıi 12 kalenı defter ve sair n bastırıl 

il. a •Uil --, 25 -aoı·e, ·: 37 ek.si.• ve kcn " , ıT. 
ı , ~uhnı11men berielı 1780 Ura mu\"ak •• t Le?rıınatı 133 lirı:. 50 kurust r 

12 16 Öğ'e 7 :28 Ihaı SL 9.1.912 tarih'ne rastlıyan Cuıı)8 günü sant on be tc Ga ata. r 
14 35 r•. 9 1fl ı dnk UT.un1 ıtildfirlflk binası,.,drı topl nacak satı., aım kn 'sy1.n~ıncln " ı 

1
'> C'ük\tr Niıır. 1 1rıl'lerle eart.u>.m.,. her gün ı;özü gt l:l koı i yonda görillebllir. 

16 •l8 1<ı•m • 00 1 c11445> 

Cumartesi ı~ ;~ y~~· 1; ;~, ı .----------------ı. 

1 
r~~" Devlet Urmiryolları ve Limanları İşletme U. İriaresi ilanları 
~~ F R AN S t Z C A ~~ ' '-----------------' 
~J l'ranı,adan n.etvıı, ekallivd ~ I 
:~ Ilk<ikul Miidürlüğümı ve rr>-

mı llrtaokluda fraıısızca ög
~~ retrnen vekilliğ ni ifa C>lmi 0 

~ 1) r oğretmen hususi fransızc:ı 
~ dcı'Sleri vermek arzusund&
~ dır. (MM) rumuzile lst. 176 

Posta Kutıııru adresine yaııL 
ması. 

D. D.'2()' ~o. l ı tenziHitlı e~-ya tarlfe ı::i 1/2/942 tar ih)ndt'n itibaren lra lctırıls ~ 

ca ~+ •• B:..ınun yerine ayni tarihten itJ.ba ı en ayni nun1ara olttnd::ı. yenJ bir tnı! 
fe. "flıC 'iyctc konulacaktır. 

Y<'ll• l.arifcdc 1700 kilometreden faz la mesafeler ldn de ıen2l1At temin ed 
rn,oetir. ~·azıa W.fsilAt için istaayonla ra müracaat ed ilmc1itiir. 9551-l ı s .> 

Türkiye Sigorta Eksperleri Birliğinden: 
F.aas niza.m.narneı 'zi muh,.u ıudd c ·tne tevfik an 1Hl yılı K ong:es. 

bulunmak ti7.erc s yın üyelerinı: ·, ı 6/1/942 gilnüne tecadüi edl° "~ 

ııümi saat 15 de cenı·yet ıııer&ezın.. fehı-1""' ••llll Jıc rıı:a olta!A. 


