


No. 38 
Bu inci ıo • uk günlerde kalbini m

b r at tı. Kara hk gecele de ru
u ydınlatan bir ışıktı. 

Salıha gozyaşlarmı sıldi. Ve altın 
ı..r. m ıla mukaddes bir muska 

r g b.ı boynuna geçirdi. Ona öyle 
yo du kı o kuçuk ıncı, ıstırapları 

ıfa, ka b ne kuvvet verecek. 
.......... 
Artık nuarları yine guliıyor, du

rında t th bır teb ssum, ba~ı 
f k lkık ıçerı ~rdi 

H ·-. sofraya oturmuştu. 
uur JUZ ol rak, sağ elı k:ılbinln lis
e ine yi ararken: 

Affed r niz, dedi, geç kaldım; 
me gulduml 
B1RH'Cİ KISMİN SONU ...... 

tKt. Tcı Ktstlı 
K rşı ıklı koltuklara oturmuşlar, 

ınde ııııı... Ebedıyyen yun ormcye 
kfım edılmış ikı suçlu gibi müte
Y n c;alııiIYOrlar. 

ış geçtı, bah r geldi; onlar hala 
!onun kuflu kokusu içinde, ışık

nazarlarl yun öruyorlar .. 
Julıde bır ara içini çekti; Behlye•e 
ktı... Bir şey soylemek ister glbl 

klan açıldı... Sonra yine İşine 
m ett. H ç ses yok! Odaya, yal
duvarda a ı'ı duran büyük santin 
tazam sesi hakim ... 

B h ye huzunlu bır sesle sordu: 
- Saat kaç? 
J 1 de b ını kaldırdı, büytik saa~e 
•ıktan sonra cevap verdi: 

- Dört buçuk 1 
V ne ayni sukfıt, odada sfoirli pır
kl rın hareket nden b:ışka ufak bir 

danı::ı bıle yok,. 
Dı arda, ayak sesleri duyuldu •. Biri 

e <i'venleri çıkıyor.. Fatmanın uzaK 
ako;edcn sesi: 

- Buyurunuz efendim •. 
Behiye elindeki is" brraktL Dinli
r. Gözleri Ju'idenin nazarlarına di
mı , mınldandı: 

Gcldıl 
Ju de tasd k ettlı 
- Eveti .. 
Başlar eğild ; sustular .• Sinirli par

lar yine işuyor. Kimbilır bu du .. 
er hangi dı.işüncelcri birblrıne 
rl yor ..• 

Dakıkalar geçti ... Saat besi çaldı. A 
k sesleri.,. Merdivenden inlyor .• 

a ıyor. Behiye yine başını kaldır
lkıs nın de gözleri kapıda. Bek

ler. Fatm:ınm sesi: 
- Buyurunuz, doktor beyi 
t eriye uzun, ince bir gölge ıUziil
Kalın bır ses: 

- Sızinle goru,mek istiyordum, de-

Behiye ayağa kalktıı 
- Buyurunuz doktor beyi 
Genç adam bir koltuğa gömilld:ıM 

inden tabakasını çıkardı.. Bfr si
a yaktı. Behiye sabırsız: 

- Nasıl buldunuz? Umlt var mıi' 
Ulvi Cenap, ciddi bir eda ile cevap 
rdı: 
- Bo'iuna Umlt vermek sevmem. A
k konuşmak lazım gelirse, beo fyi-

milli .Joeo i 
1.lOrlHHl 

Yazan MEHMET ABUT 

leşeceğlni zannetmiyorum En mües
sir ilaçlar, Avrupadın en son gelen 
enjeksiyonlar, hepsı neticesiz ... 

Behiye başını salladı: 
- Aciz, daima aciz 1 Onun ıstırap

lnnna seyirci g'bi kalmaktan başka ,._ 
limizden hiç bır şey gelmiyor! .. 

Ulvi Cen:ıp, b raz düşündukten son
ra! 

- Maamafih. dedi. İsterseniz hir 
konsiıltasyon d:ıha yapalım Yine :ır
kadaşların fıkirlerinı alırız. Benim ha
tırıma gelmiyen bir diı iınce belki bır 
diğerine geleb.lir... İnsanlar daıma 
mucizelere inanmak ihtiy cındadırl..ır 
&z ne dersiniz? Demın Saliha hanım~ 
la, yukarda ayni şeyi konuşuyorduk 
O, fıkriml doğru buldu Eğer konsül
tasyon yapılırsa daha müsterih olaca
ğını söyledi. 

Jülide, mahçup, çok yavaş bir ses'e 
mırıldandı: 

- Demek hiç bir zaman kalkamı
yacak, yürüyemiyecek!. 

Genç adam. onun me~cud.:yetini ye
ni farketmiş gibi evvelS şaışal~dı . Son 
ra sakin bir sesle cev p verdi: 

- Sağ taraf tamamen battal . Dik
kat ederseniz görüı-sünüz ki, artık ~u
hakemc de edemiyor. 

Behiye, ta mak isteyen göz yaşla
nru İçlrerek: 

- Hele ağlaması .. Bilseniz onun göz 
yaşları, kalbimi nasıl su:latıyor. Ne
den ağ1ıyor? .• Bilsem. Istırabı ned'r? 
Söyliyebllsel.. Durup dururk n, oclıy~ 
yeni giren bir çehre görünce, bir sual 
sorulunca, mütemadiyen ağlıyor .. 

Behiye mendili ile göz yaşlarını sı1. 
di Ulvi Cenap alakadar: 

- Metln olunuz, hanımefendi. O, 
daha uzun za~n. bu şekilde yaşıya
bilir .• Kalbi c'dden sağlam ... 

- Tek yaşnsın da... Ziyanı yok .. 
Onun gözlerini açık görmek bize ka
fi .• Varsın yürümesin, konusmasın ne 
yapalım. Ahi Beyefendi .. B llyordıım. 
Daha ilk günden hissetmiş glbi.,. ' 
B~hlye devam etmedi,, Hıçkırıktarı 

manı oluyor 
Genç adam Jülideye döndü: 
- Biraz spazmın yahut valeryan 

verseniz! 
. Jülld~ dışan çıktı. Blrııı: sonra e

lmde hır fincanla girdi. Doktor ıs
rar ediyor: 

- İçiniz .. Ne olur fc;inizl .. 

I Arı.11111 VUP'\ 

BUGÜNKO PROGRAM 
7.!0 Proınm 
7.33 MQzlk (PL) 
7 4S Haberler 
a.oo Müzik <Pi.) 
S.15 Evın saati 
8.30 MOzik (PL) . 

12.30 Proeram 
U.33 TOrkOler 
ı:t.45 Haberler 
13.00 TurkO!er 
ıuo MUzik CPL) 
18 00 Program 
18.03 Fasıl 

18.40 Caıı 
19.00 Ko-uıma 
ıg,15 ı•nı!k (Pi.) 
ı 9.30 Haberelr 
ı 9.4S Türk mllzlği 

20.1 S Radyo ıaıueal 
20,45 TurkUler 
21.00 Ziraat takvimi 
2ı ıo Temıll 
U 00 Orkestra 
2% 30 Haberler 
22 45 Orkestra 
22 55 Kapanıı 

[GE.CE GELEN _H_A_BER_LE_i! 1 

ili Korunma Kanununda Yen· 

Değişiklikler Y4pdacak 
Ankara, 25 (TAN) - Milli ko 1 tadili ve şekilleri sene başından 

runma kanununun tadil edilen sonra meclise sevkedilecektir. Bu 
4. 55 ve 65 inci maddelerinden tadillerin çok şümullü olacağı an 

sonra diğer bazı maddelerinin de !aşılıyor. 

Hür Fransa Donan- \ Papanın Noel Mesa· 
ması Kcımutanı iındaki Teklifi 

1tdJ Baştaratı ı ıncıde 

neral Robert Odio Britanova 
t\j nsı mumessiline şu beyanatı 
'Y pmıştır: 

"Fransa daima mUttefiki Bü. 
k Brıtanyaya sadıktır. Eğer 
hy hukümeti Hıtler'le işbirli
yasetınde devam ederse Fran 

ı milletınin onu tutmıyacağı 
ıhakkaktır.,, 
Londranın lyı haber alan mahfille
de General Odis'in ismi Golist as

kod heyetinin Vaş!ngtonda kurulması 
uhtemel şefi ğine geçirilmek ilzere 
kredilmektedir. Bu zat, geçen Eylul

d General Weygand tarafından ma
yetinl ifı:ı etmediği bir vazife lle 

Amer kaya gonderilmiı. fakat General 
eygand'ın istifaya mecbur kaldıtını 
req,jr oğrenmcz General De Gaul'e 

l hak etmıştlr. 

Petaiıı'in mesajı 
Vichy, 25 (A.A.) - Fransız devlet 

re i Maresal Petain Noel arifesi mU
n ebetiyle Fransız mllletine ve Fran
ırz esirlerine radyo Jle nesredılen bir 
mesaj göndcrm şttr. Mareşal, Fr~nıa

m kend lda,.esl altında vazife yolun
da yurumeye devam edeceğini soyle
m tir. Marceal Fransız mmetine ml-

1 olarak harp esirlerinin disiplınlnı 
ve fedakirlrk zihn1yetlnl göstermlıtlı. 

)#. 

Buenos - Ares, 25 (A.A.) - Frnn
s elçisl, hariciye nazırlığına, Mareeal 
Petain'in isufası ve i gal altında bu
lunmayan bo'genin Alman kıtaları ta
rafından iııulil ed ldığl hakkındaki ha
berlerı tekz p ed n bir nota vermııttir. 

-o-

Çivi Fiyatları 
P yasamıza get!rllen 405 ton çivinin 
l u p ra ende yüz kurustnn, 296 

t lv nizll t ll rln kllosu cinsle
r ne gore perakende 90 - 99 kuru11 
r nia ve t ton kalayın kilosu 

~ Haştaratı ı ıncide 

- Bütün milletler kuvvete müraca
at ihtiyacında kalmıyacak ve sılahlan
maya bir son verılecektir. 

Bu suretle Pnpa adeta demok
rasilerın davasına yardım etmek 
istemiştir. 

* * 
Fakat gariptir ki, Papa dün -

yaya bu sulh mec;.ıjını neş 
rettiği gi.ın, Vaşingtonda Roose _ 
velt ve Churchıll de milletlerine 
verdikleri Noel mesajında onlan 
silühlanmıya, harbe, ve harp teş
kilatlarını kuvvetlendirmıye da • 
vet etmişlerdir. 

Göri.ıluyor ki, henüz insanlık 
sulh mesajı dinliyecek devre gel· 
mcmiştir. Zaten bu harp Papanın 
zannettiği kadar basıt sebepler
den çıkmadığı gibi, tatlı hülyalar 
la dn bitecek degildir. Önümuz -
de daha uzun harp seneleri var
dır ve hıristiyan medenıyetı ken
di içindeki zıddiyetlerın cezasını 
çekmekte devam edecektir. Pa· 
panın şefkat ve sulh sesi dahı:ı. u
zun müddet kanlı hnrp sahnele -
rinde akisler yapamıyacaktır. 

Bir İspanyol Limanında 
Batırılan Alman Nakliye 

Gemisi 
Madrit, 25 (A.A.) - İspanyanın şi

mal sahilinde Pierto Porıno limanmd;ı 
Altmark vapuru hadJsesine benziyt-.n 
bir hadise olmuştur İngiliz savaş tay
yareleri Bennok Alman vapuruna bir 
çok defalar hlicum ettikten sonra bu 
gemiyi batırmuılardır. İngilizler bom 
balarını, zaten batmak üzere olan va
pura atmıı:ılar ve sandallara binmekte 
olan mürettebatı mitralyöz ateş!r.e 
tutmuşlardır. 

arhı 
1 

Kuru Meşe Kömürü 

8 Kuruşa Satılacak 
Fiyat MQrakabe Komisyonu diln 

toplanmış, kömür bölgelerine gönde
rden memurların verdikleri raporu 
ncclemıştlr. Bu rapora göre. komur 

bölgelerinde komürlerln mal olduk -
!arı fiyat iki ay önceki fiyattan yük-
ektir. 

Fiyat MQrnkabe Komisyonu, hu 
durumu gozonüne alarnk kömür fi -
yatl::ırtnı yeniden incelemiş -.;e kömilr 
narhını bir miktar nrttrrmıştır. Ru
meli kömilrü denilen \ e Trakya böl-

e ınden getirilen kuru meşe kömtır
leri toptan 6,30 kuruştan ve peraken
de sekiz kuruştan satılacaktır. Ana
dolu yakasında kömür bölgeleri ')lan 
Şıle, Alemdağ ve Beykoz köyleri, Ö
merli ve etraftnda yapılmakta olnn 1 
komürler Rumeli meşe kömüründen 
daha zayıf ve biraz ı lnk geldi •irı
den, bu kömürlerin satışı serbe t bı
rakılmıştu-. Ancak bu kömürün Ru
meli kömürlerinin narhtndan aşağı 
ııatılmnsı karnrlaştmlmıştır. 

Yeni kömür n::ırhmm bugünden i-
tibaren tatbik edilmesine başlana-
caktır. 

Çatalca, Sinekli, Kabakça, Çerkes
k!Syde ve Strancada fazla kömür var
dır. Narhın yilkseltilmesl üzerine bu 
kOmUrlerin kısa bir zaman içinde f s
tanbula getirileceği anlaşılmaktadır. 

-o-.---
Bin Beşyüz Top Gizli 
Manifatura Bulundu 
Fincancılarda manifatura toptancısı 

Sndrk Çizmecinin mal sakladığı an
i şılmış ve ~clr gibi dükkfına gidc'l 
Fıyat Mürakabe memurlarına da Av
rupa mnll manlfnturası olmadığını 

söylemiştir. Bunun Uzerine dükkan 
ve ardiyesinde arama yapılmış ve 
1500 top Japon ve İtalyan malı ma
nifatura bulunmuştur. Sadık Çizmeci 
adliyeye verilmiştir. 

Aksarayda yufkacı Ahmet yufka. 
Mercanda kundura malzemecisi Sabri 
m lzeme, Adalar iskelesinde büfeci 
Vlktorya ve Boğos sandviç vurgu
mından ikinci asliye ceza mahkeme
since yirmi beşer lira para cezası ö
dcmiye ve yedişer gi.ın dükkanlnrını 

nçmamıya mahkfun edilmişlerdir. 

Yerli Mallar Pazarından kuponla 
aldığı kumaşları fazla fiyntla satnn 
Flruzağnda oturan Cemile ve fazla 
fiyrıtla çivi s:ıtan Gedikpaşa:ia Vasll, 
snten sakltyan Çakmakçılardn Bir
cenyan tevkif edilmişlerdir. 

Hacı Kemal İhtifali 
MemlckeUn tanınmış hekimlerin

den merhum Hacı Kemalin ölilm yıl
dönilmü münasebetiyle diln Gureba 
hastanesinde bir ihtifal yapılmıştır. 
Toplantıda merhumun hatırası anıl

mış. fazilet severliği ve mesleğe bağ
lılığı anlntılmıştn'. 

lngiltere Krahnın 
Bur Nutku 

Başturuu ı tnclde 

bir an yaşıyoruz. Fakat harp bü 
yüdlikçe davamızın bi.ıyiıkluğü 
hakkındaki imanımız ve emnı) e
timiz de kuvvetlenmektedir. Önü 
mi.ızde ufuk henüz karanlık ve 
tehlikelerle dolu olmakla bera -
ber yolumuzu gösterecek yıldız
lar da vardır. Bu yolda tanrının i 
nayeti ile yı.irüyeceğiz. Bu yıl -
dızları, ışık parlayıncıya kadar, 
karanlıklar dağılıncıya kadar ta
kıp edeceğiz.,, 

!tir. Roosevelf'irı sözleri 
Vaşington, 25 (A.A.) - Roose

velt, Beyaz evin önünde topla
nan bir kalabalık karşısında rad· 
yo ile yayılan bir nutuk söyle
miştir. Amerika Cümhurreisı de
miştir ki: 

"1941 senesi, hedefi hür müessese
leri yıkmak olan mağrur idarecfü:rin 
giriştıklerı bir taarruz harbini mılleti
mlze yüklem!şir. Bu idareciler, istik
lale işık milletlerin elinden asıdar 
zarfında zahmetle k:ızanılmış hürri
yetleri gazbetmek istiyorlar. 

"1942 senesi, nazarımızd:ı kıymet ta
ıııyan ııeyleri koruyabilmemiz i ,:in 
dunya harbini kazanmamıza yardı:n 
etmek uzere gençlerden olduğu gibi 
ihtiyarlardan da cesaret ve azim bek
liyor. 

"Memlekete karşı olan fedaklrlığt
mıza, hürriyet aşkımıza, cesarctiı iz.: 
imanımız vardır. Fakat Allahm yıı.rdı
mma mazhar oıu~sak, kuvvetimiz her 
yerde bütun insanların kuvvell gibı 
daha büyük bir tesir kazanır. Bu iti
barla 1942 senesinin ilk gününü geç
miı;teki günahlarımız için al dilemek 
ve gelecek günler için Allahtan yaı dım 
istemek üzere dua günü olarak ilan 
ediyorum. Ba mllletin mütevazi ruhlu. 
fakat hakkına kuvvetle giıvencn bir 
millet olması fedakarlığa metanetle 
tahammiıl etmesi ve hlirriyetin ve ba
rışın zaferini teminde cesur olması 
için onun bize yol göstermesine muh
tacız. Bu harpte en kuvvetli ılllihı
mız, Noel gününün bütUn öteki P.linic':
den ve bütün öteki remizlerden daha 
fazla ifade ettiği insanlar arasınd~ki 
kardeşlik ve vekar inancıdır Kin 
prensiplerini telkin ve onları ta•bik e
den duşmanlnra karşı beşeri s.:vglye 
olan imanımızı sillh olarak k?,)lana-
hm,., 

Chrclıuill'i sözleri 
Roosevclt'ten sonra Ingillz başveki

li Churchill söz almış ve şunları söy
lemiştir: 

r d 433 kuruşt n satılınası ka Londra, 25 ( A A ) Eir Ingl1lz tayyarul 
ııin ispanyanın ıtmal utill açıftnda bQy k 
bir epıroI ıembinl ıorpillıyerek batırdıi!ı bıl· 
diriliyor. 

"Dostum ıeçkin relsln söylediği No
el arifesi mesajı ile Birleşik Amerllrn 
yuvalannı ve ıülelerlni kuşattığı htis· 
na niyet ve iyilik kolyesine bir pan
dantif llllve etmek ile şeref duyarım. 

ıl ı tır. Slovaky dan dn se-
yuz t ~ çeşitli tc1lcr getirilm111tir. 

26-12-941 

. • ") El Konulan 
Olg luk lmtıhanlarınmj Hububat 

r······-······ 

K 1 d 1 1. • i . b 1 K 1 d "Ev.. Kökündea 
d iri maSI Sf enıyor ! lstan u .aza arı a Kelimeler 

: Beyanname Verecek • Evvelki günkü sayımızın (Gün-

"Baı a orya .. Üniversitede Yapılacak 
Maarif Vekllliği, lise imtihan 

talimatnamesi ile Üniversiteye 
girme talimatnamesinde dejjlşlk· 

ilk yapmıya karar vermiştir. Ye· 
ni ders yılından itibaren it bora· 
tuar çalışmaları yapılan bütı.in 

Fakültelere imtihanla talebe alf. 
nacaktır. Bu kıırartn Edebiyat. 
Hukuk ve iktısat Fakültelerine 
de teımlll dUşünülmektedir. Fa· 
kültelere girecek talebenin lise 
olgunluk imtihanından conra tek· 
rar bir imtihan geclrmesl dojjru 
glSrOlmemektedir. Bunun için lise 
olgunluk imtihanlarının kaldırıl· 

1 maııi ve Üniversite taraffndan bir 
bakalorya imtihanı yapılması flk· 
ri yeniden llerl sUrülmektedlr. 
Bakalorya lmtlhanlarnın yapıl· 

mıısiyle liııeyl bitiren gençlerin 
hem kendi istidatlarının gellıme 

sine lmklln verllmlş olacak, hem 
de FakOltelere, o Fakülteleri bü· 
yUk bir baprl ile sona erdirecek 
talebe alfnmış olacaktır, Bu hu
susta yapılmakta olan inceleme· 
ler lise bitirme lmtlhanlurmda11 
!ince bir talimatnameye ba~lnn'll · 
rak ytirürlüğe girecektir. c 

i Fiyat Mürnkabe Komisyonu, MUU !er Geçerken) kısmında ev sevglsln
Korunma Kanununun hilkümlerine den bahsed lmişti. Tiırkçemlzde "Ev,, 
göre, İstanbul vilayeti kazalarında kelimesınden gelen ne güzel isimler, 
bazı hububata el konulmasına karnı-

1 
sıfatlar, nıasdarlar var kı, İstanbul 

vermiştir. Bu kararn göre, Çatalca, halkı bunlann çoğunu kullanm mııı 
Silivri ve Yalova kazalartnda müs- veya kullanmaz olmuştur. Anadoluc:lı 
tahsil, mutavassıt ve toptancı tAcir- da ancnk yer yer ııöylenmektedır Jşte 
le,rin ellerinde bulunan buğday, arpı, size iki masdar: Biri "evsemek" = 
yular. çavd:ır, mahlüt ve mısıra bu- evine kavuşmayı istemek; oteki "ev
günden itibaren el konulmuştur. Şi- sinmek" - evi g.bl saymak, bir eve 
le. Kartal kaznlarlylc lstanbulun 1- alışmak. Öyle ahbap evleri biliriz kı 
çinde on bir kazada yalntz mutav'ls- adımımızı atar atmaz ynbancılığını 
sıt ve tôcirlerln ellerindeki buğday, duymaz olur, çarçabuk cvsiniriz; çc
arpa, yulaf. cavdar. mahlOt ve nıı- şit çeşit ağırlamalarla güler yilzlüluk 
sırlara vaztyed edilmiştir. Bütiln bu !erle bile bir türlü evsinemediğimı 
kazalarda bu gibi malları ellerinde yerler, yurtlar da çoktur. Satın ald· 
bulunduranlar, İkinclkAnunun beşin- ğımız, yaptırdığımız, kiraladığımız he 
el gUnil akşamına kadar bulundukl:ı- yeni binayı da evslnivermek kolay mı 
rı yerin knymakamlnrına birer be- dır? Aylarca eskisini aradğımız, ev-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••........................................... yannnme ile mallarnıı blldlrmlye scdiğimlz, cvsckliğinı duyduğumuz o-

Vagondan lôs ik 
Çalmışlar 

Pamuk Yüklü Bir 
Motörde Yangın 

mecbur tutulmuşlardn-, lur. 

Üsküdardn takside çalışan şofor 
Mehmet Şirin, bir şoföre 3 bin lira
ya 6 kamyon ltıstlği satmıştır. 

Lfıstiklcrl s.ıtın alan şoför, zabıta
ya ..başvurarak, bunların pahalı oldu
ğundan şikayet etmiş, zabıta tahkıknt 

yaparken lüstiklertn bir yerden çalı:ı
mış olduğu neticesine varmıştır. Tah
kiknt derinleştirilmiş 1 ve H'istiklerin 
Devlet Demir-yolları birinci işletme 
mnkasçılanndan Abdülkadir, Ali. Os
man ve Şevket taraflndnn vagonlar
dan çalındıfı anlaşdmıştır. 

Bunlar küçUk pencerelerden vago
na girmek suretiyle çalnmıştır. L.Ac;
tiklcr, Nnş ve Fayreston acenteleri 
tarartndnn ithal edilmişti. 

Maknsçtlar, cııldıkları bu lfısUklerl 
bir çukura gömüp saklamışlar, şoför 
Mehmet gce<> otomobili ile ltıstlklerin 
c;aklandtğı yere gelmiş ve kamyon 
lfıstikkri çukurdan çıkarıltp şoföre 

verilmlşUr. 

Bu hırsızlık işinde Nusret, Şükru 
ve Bahri adında Uç kışinin daha il
gili olduğu anlaşılmış, onlar da ya
kalanmıştır, Ynpllan aramalarda p,ö
mu!(i iki Ulstlk daha meydana çıka
rdmıştır. 

Hırsızltk kaçakçılık bürosu me
murları tarafından meydana çıkarıl
mış, suçlular Üsküdar mUddeiumu
miliğine teslim edilmişlerdir. 

Belediyeler Bankasının 

50,000 Liralık Tebcrriiü 
Ankara, 25 (A.A.) - Kızılay Yar

dım Severler Cemiyetleri müşterek 
komitesinden: Kahraman erlerimize 
kış hediyeleri tedariki için komitemi
ze Belediyeler Bankası bin elli :ıra 

teberru etmiştir. Banknnın gösterdl!i 
bu yakın altıkndan dol:ıyt teşekkürü 

vazife biliriz, 

Bartinlı Halil ve Ahmede alt ve 
Bartın limanına knyıtlı 23 tonluk 
Ayfer adındaki bir motörden dün <ıa
bah bir yangın çıkmıştır. Ayfer mo
törü 210 balye pnmuk yükliyerek, 
Hüseyin kaptanın ıdnresinde Sirke
ciden Kuruçeşmeyc gitmekte iken 
motöriin eksoz borusundan çıknn Kı
vılcımlar pamuk balyelerinc yayıl
mrştrr.Kııptan motörü karaya yaklaş
tırmış ve yetişen ltfnlye tarafından 
karadan su sfkılmnk suretiyle yangın 
söndilrUlnıüştür. Pamuk balyeleri ve 
motör kısmen yanmıştır. Motör siçor
ta~ızdır. Tahkikat devam etmektedir. 

Va i Dün Akşam 
Ankaraya Gitti 

Vali doktor Lôttl Ktrdar, dün ak
şam Ankaroya gitmlstlr, Vnll, yeni 
yıldan itibaren çalrşmıya başlıyııcak 
Tevzı Ofisi ve İstanbul İaşe Müdilr
ıu:nınun yeni şekli etrafında Vekt'ı
letlerle temas edecek ve karne usulU 
etrafında Ankaradn al:\kadarlara ma
lômat verecektir. 

o-. ---

Kepek Fiyatları 
Toprak Ofisinin sağmal hayvanlar 

için V<'rmekte olacağı kepeklerin de 
fıyatlarr kararlaştırılmıştır. Değir

menlerden Ofisin aldığı kepekler top
tancıya kilosu 7,31 kuruştan ve top
tancılar da perakendecilere 7,56 ku
ruştan satacaklardır. Perakendeciler 
ise kepeği 8 buçuk kuruştan fazlaya 
satamıyacaklardır. 

o -
Al hn Fiyatı arı 

Altın dünkü fiyatla 2850 kuruştan 
satılmıştır. Bir grnm külçe altın 407 
kuruştur. 

Esnaf Cemiyetleri 
Düzenleniyor 

Halk Partisi ve Belediye, esnaf ce
miyetleri eşkillıtında yeniden bazı 
değişiklikler yapmrya karnr vermiş
tir İlk olarak hamal teşkilf'ıtmda de
ğişiklik yapılacaktır. Bu arada yilk
çiller bölüğü kaldırılacak ve lüzumsuz 
bazı memuriyetlerin yerine yeni şe

kilde bazı vazifeler ihdas edilecektir. 

l\Iilfot .Meclisinde 
Ankara, 25 (TAN) - Bilyilk Millet 

Meclisi, ruznameslndekl maddeleri bi
tirebilmek ve Bayram tatili için ka
rar verebilmek üzere yarın (bugün) 
saat 14 te toplanacaktır, Tatil S İkin
ciklinunda nihayet bulacaktır. 

-o---

Yılbaşında E:{lence Yerleri 
Ytlbaşı gecesi tatbik edilecek znm

lı yemek ve içki tarifesiyle kalmayıp 
fazla fiyat istlyen birçok müesseseler 
görülmüştür. Belediye, o gece baskın 
kontrolleri yaptıracak, tarife üstün
den para alanları vurgunculuk su
çundnn adliyeye verecektir. 

Bir Vapur Bozuldu 
DUn saat 14,30 da Haydarpaşaya 

gitmek Uzere Köprilden kalkan l\Ioda 
vapuru, makinesinde çıkan bir bo
zukluk yüzünden Haydarpaşaya gl -
dememiş ve suların cereyaniyle A
hırkapı önlerine kadar silrüklenmış
tir. Bunun Uzerine vapur imdat -iU
düğü çalınıya başlamıştır. Denlzyol
larl İdaresi, derhal Suvat vapurunu, 
Moda vapurunun imdadına gönder
miştir. Fakat Moda vapuru bu esna
da Kınalıada önlerine varmış ve Kı
nnlı iskelesine yann,smıştır. Suvat va
puru da Köprüye dönmüştür. 

Yolcular Ülev vapuriyle Haydarpa
şaya getirilmişlerdir. 

~ ~ jAPONLARA· GÖRE 

~ ll .. ;iıuıaıı ı ııı'-•'-'ll 

tahrip etmişlerdir. Savaş, Stuka mışlardır. Durum, süratle Japon 
ve avcı tayyare!erımız cephenin PASI F 1 K'T E: "" kıtaları lehine belirmektedir. 
merkez ve cenup kesımlerinde 
duşman asker topluluklarını da- Vaşıngton, 25 (A.A.) - Wake JJlaJıila üzerine yürüyüş 
ğıtmışlar ve her sınıfa mensup adası garnızonunda 400 den az Tokyo, 2~ (A.A.) - Llngayen kör-
diışman kollannn taarruz ctmış - ı bahrıye sılahcndazı bulunduğu, 1 rezlnde karnya çıkan Japon kttaları, 
}erdir. Tikvin doğusunda ve Mur bunıurın şıddetlı Japon hucumıa cenup istikametinde ilerlemlye dc
mansk demiryolu üzerinde bırçok rına 13 gu~ mukavemet etitıkle- vnm cdi~ı;ırl~~· 
Rus taşıt katar lan hava kuvvet- rı resmen bıldırılıyor . . PASI f l /( T E 
lerimizin taarruzlariyle ağır su - Garnızonda ı..ı s:ıvaş tayyaresı, be-
rette hasara ugramışUr. heri 5 pusluk 6 top, 3 pusluk 12 tay-

A • - • yare karşı koyma topu ve 30 tane 
Sovyet ı·esnıı teblıgı . tayyare knrşı koyma mıtra1yözu var-

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet öğle dı. Çarpışmalar esnasında bu kuvv..,~
tebliği: 24 İlkklinun gecesi kıtalarımıl ler, 3 Japon torpıdo muhrıbi ılc bir 
bütun cephelerde düşmanla çarpışmış- hafif kruva.ıôru batırm;ıya muvaHal. 
tardır. olmuş'ardır. 

Tula bölgesinde Bfr denizaltı batırıldı 
Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet kuv 

vetlerinln Tuta bölgesin temizlemeye 
devam ettiklerim Pravda gazetes1 ya
zıyor. Ayni gazete izahat vermeks:zin 
bir çok kal:ıba ık merkezlerın yeniden 
işgal edild"fin bildiriyor. 

"A" kesimi clvarhrmdJ ile; Alman 
taburunun lmho edild:ğini yazan Prav 
da gu;etesi, Rus1arın K lin1n bö1 ı:e
sinde ciddi Alman mukavemetine rağ
men terakki etmekte olduklarını ilave 
ediyor - __ .,. - ---

Bir Amerikan K ruvazörii 
Hizmete Girdi 

Nevvork, :?S ı A A.) - 600ı •onluk ver: 
bir bafıf kruvar!5ı1ln t,izmete ırlrmrslyle Bir· 
le1lk Amerika do"•"masına bu · n yOkulı de 
iierde bir deniz birl"i!I katılmı• bul """"" il• 
•di"e, ayni tipteki tebıelerın en •Oraıll ve 
~n kuvv~t1f' 'liULl n...., "'' ' .,.,..~ • t\ r 

Dobricadah.; Almanlar 
Sofya. 25 (A.A.) - Alman ve Bul

gar hOkı'.lmctlcrl arasında aktcdil<>n 
bir anlaşma mucibinrc, büyUk blr 
kısmı Dobrucadn yerle'imiş olan Bul
~ar tebaasından 500 Almanın Alma.,
yaya gidip yerleşmelerine mUsaadl' 
edllmMlr. 

Bu yıidönümünü ve bu yortuyu m ,.11 
leketlmden uzak, ailemden uzak ge
çiriyorum. Fakat d,,ğrusu kendi .• ıi 
yurdumdan uı:ak hissed yorum diye
mem. Gerek annm tarafından kan ra
bıtası sebebiyle, gerek burada sene
lerce devam eden faallyet hayatı es
nasında tesis ettiğim dostluklar sebe
biyle, yahut ayni di!J konuşan, avn' 
mihrap önünde diz çöken, geniş öl
çüde aynj idt-nllt-ri takltı eden büviık 
milletlerin müşterek davasrnı'laki üs
tün arkadaşlık duygusu sebeb;yle, hü
tllsa bu mülahazaların bir tanesi veya 
hepsi sebebiyle burada Birle3ik A
merikanın merkezinde ve şahikasmd:ı 
kendimi yabancı hissedemem. 
Duyduğum bitlik ve kardeşlik hlssı, 

beni karşılarken gösterdiiiniz iyi :ıi
yete inzimam ederek ocağınızın bası
na oturmak ve Noel n~elerinizi p:ıy
laşmak hakkına sahip olduğum kann
atini bana veriyor . ., 

Vaşıııııton, 2!1 (A,A,) - Harbiye 
nezaretının bir tebliğinde kaydedildi
fine göre, b!r Amerikan bombardırnarı 
tayyaresi Kalıfornıya sahıllcrı at•ı:ın 
da b:r duşman denizaltısını batırını:ı

tır. 

/1'/LJPJNLER'J)E': 

Vaşington, 25 (A.A.) - Uzak eark 
Amerıku kuvvetlerintn dün akşnm v,,,. 
ş.ngıonda neııred.ılen bır tebllgı, Ja
pon kıtalarının dun Luzon ndasında 
yenıden ık! noktada dah 1 karaya çık
tıklarını bıldırmektedır. Lıngııven 

korıczı yakınında i·ddedı muharebeler 
ı.ereyan etmekte ve ıstı aııııı başlrı;., 
tıı.ı:yık, buradcı vuku bulmaktadır. 

Halen Fılipın sul.ırında ltJO den fnz 
la du~m.ın askrr naklıye ı;emisı bu
lundugu ınhmın ed lın,ektedir. Manil.ı
dan hukiimetin ve asker kuvvetlerinın 
tahlıyesı tasarlanmaktadır. Bu sayede 
Manila sıvi. halkı nrasmda bc:yhudc 
telefata meydan vermemek üzere l:ıu
rası serbest şehır ilan edilebilecektir. 

* Nevyork, 25 (A.A.) - Filipinlcr'.ie 
Lingayen cephesinde Japon piyade 
kuvvetleri ve tankları bugün cenu~ta 
başlıca yoldan Mnnılaya doıru ilcrl~
yerek bu şehrin ı 76 k lomctre şima
linde Kmalonn'a varmışlardır. 
Liııgayende Japon taarruzu Llnga

yen korfezinin şark sahih uzunluğun~ 
bazı noktalarda Manilaya doğru iler
lıyen uçlar halinde inkişaf etmektedir. 
Pazartesi günü Linııayen'in cenup 1111-
hili uzunluiunca müdafaa hatlarına 
giremiyen Japonlar körfezde karaya 
asker çıkarmışlardır. 

Başka küçuk Japon kuvvetleri Lin
gayewn 56 kilometre şımali $arkisln
de Fillpinlerin yazlık hüktlmet merke
zi olan Bakio'ya ilerlemişler ve bü
yük bir ihtimalle ıimdiye kadar bura
ya varmışlardır. 

Dü.rı sabahki vaziyet 
Manila, 25 (A.A.) - Amerikan .lr· 

dusu sözcüsü bu sabahki beyanatmda 
düımanm takviye almıya devam etti
ğini söylemiştir. Muharebeler bütün 

Tokyo, 25 ( A.A.) - Resmen blldl
rilliğine göre, Wake adasının Japon 
birlikleri tarafından işgali esnasında 
1400 Amerikan ııubny ve eri esir e
dilmiştir. Amerikan kıtalarınm ku
mandanı esirler arasında bulurunak
tadtr. 

Önce 
ıup 

Hitler'i 
Etmek 

Maij
lçin 

lt!fj" lia sııı rıı ı ı ı '" ıı 

ğllsc bile, ehemmiyeW bir nokta teş
kil eden sıngapurun müdafaası, .ın

cak mi.ıtte!iklerin tekmil hava, kara 
\'e deniz kuvveUerinin elblrllğ.i soy.e
sinde temin edilebilecektir. 

Kanaeı!a Başvekili 
Ottawa, 25 ( A,A.) - Kanada Baş

vekili Mnc:kenzl Klng, refakatinde 
Knnada .Bahriye Naztn Macdonald ve 
Milli Müdafaa Nazın Rallston bul•Jn
duğu halde Ottnwa'dan Wnshlngton·a 
diın hareket etmiştir. 

cephelerde devam etmekle beraber du
rwnda b!r dtiışiklik olmamıştır 

Batırılan 1ııemiler 
Manlla, 25 (A.A.) - Amiral Hart, 

bir Japon nakliye gemisiyle bir mavın 
tarama gemisinin denizaltılar tarııfın
dan batırıldığını ve bir deniz tayya
resi malzeme gemisiyle diier blr ıı:ık
liye gemisinin de batırılmış olması 
muhtemel bulunduğunu haber vermek 
tedir. 

'JJALEZYADA: 

Slngapur, 25 (A.A.) - Uzak !Jllrk 
İngiliz tebliği ı:ılmal batı cephesinde 
vaziyetin değişmemiı:ı olduğunu bıJdl
rlyor. Burada düşman bombnrdır:uın 
tayyarelerinin bazı faaliyetleri go:ül
mUştUr. Düşmanın Salı gününden .ti· 
haren Kuşlng'te asker çıkarma hare
keti yaptığı bildirilmektedir. Salı ak
şamındanberl Kuşing ile doğrudan doğ 
ruya muhabere olmamıştır 

}1' eni c~~phe hattı 
Nevyork, 25 ( A,A.) - İngiliz kuv

vetleri, Mrılezyamn batt sah.ilindo: (\5 
kilometre genişliğinde ve 32 ıııetr" 

derinllğlndr bir cephe tutmakta. fıı•
la mevcutlu bir kuvvetle taarruza ~e
çen Japonlara ağır kayıplar verdir
mektedir 

e Yine bu kökten "evdeş., kelime
si aile, zevce, kimi vakit de karı koca 
manasına geliyor. Bfr de "evdik" e 
bakalım: Yarınki kocasiyle önceden 
münasebette bulunan ve ona, n kahı 
kıyılmadan kaçan kızın lsmıdir Bunu 
"metres,, karşılığı olarak almamnm;z 
için hiç bir sebep yok. Beğenmiyenler 
"evdik" olmasınlar veya "evdılt' 
tutmasınlar! "Evcil" e, son gün
lerde çokça raslıyoruz; evine düş
kün, evinden çıkmayı sevmez ve 
"ehli,, manasına... D1limizde "evcı
men,, kelimesi de vardır; evinin işinı 
İyi bilen, evine iyi bakan, idareli adam 
demektir. "Evclmal,. iıe evine sadık, 
ailesine bağlı insan demesine gelir. 

e "Evinlenmek" oeklindekl mas
dann manası pek güzeldir: Kemale er
mek, olgunlaşmak, erişkin ndam ol
mak. "Evinsiz", özsüz hububatı, lii
zumsuz bir iııi ve i,şe yaramaz 'b.r 
kimseyi anlatır; bu kelimeden fayd'l
lanmalıyız. "Evirgen,, de öyle: Ted
birli, idnrell, işküzar demektir. Biri
sinin yeni yaptırdığı evini görmek 
için gOtilrülen hediyenln adı "evgöre., 
dlr. Dönümün dörtte birine "evlek,, 
denildiğini çoğumuz biliriz Bu kökten 
hepimizin en iyi bildiğimi;, fakat h~r 
zaman iyi idare edemdlğlmiz fiıl 
şüphe yok 1ı:i "evlenmek,, tir 1 ' 

R. H. K. 

:--· .. ··-····--·---· ... -----. ........ .. 
i KUÇUK HABERLER i . . ·...--·--.... ·······-··-----·----·= * HUSUSi TALEBE YURTLARI - U· 
niverslte rektl!rD huıusl ıalcbe yUr!lannı u 
mi.ve ve bu yurtlann ihtiyacı ile llgllenm•yt 
baılamııtır. Ilk o.ırak llalıkcalr talebe yur. 
dunu .:ezmlıtlr. 

* KAYMAKAMLAR TOPLANTISI -
Dün sabah kayamkamlar valinin baıkanlı ında 
toplanmıılardır. Vali kaymakamlardan ba'kı 
:ırlyecelı: ve ıı:lyecek lhıl.vasalrına ruıa c;ncı:ıı 
vermelerini bildirmlıtlr ' 
* BASOGRETMRNLER TOPLANTISl

DOn ilk okul başlSj!reımenlerl EmlnönO Halk" 
vinde ıoplanmıılar ve yeni yıl i&t<klcrm. teı· 
bit etmı,ıerdir. 

~ U<ı:ılüı dlı ı 

Büyük kısmı İtalyan askcrlerınd n 
mürekkep olduğu sanılan kur;lk d..ı -
man grupları halen Bingazt ştmal Jo
su bölgesinde bulunmaktadır. Buıı
ların temizlenmesi i§lne devam cdıl
mektedir. 

Hudut bölgesinde Bardla yaktnıtı

da münferit yeni bir diışman me\Z.i 
daha zaptedilmlştir, 

/talyan resmı tebliği 
Roma, 25 (A.A.) - "Tebliğ,. Duş

man geriden gelen yeni zırhlı kuv
veUerinin himayesiyle Bingazi bölge
sinde Cebel tepesine ısrarla ulaşmva 
teşebbüs etmi~ir. Bu tesebbüs mhi
ver makincll tümenleri tarnfmd.ın 
pUski.ırt.ulmüııtür. Alman zırhlı blrllk
lerinln mevzll olarnk yaptığı karşı
lık taarruzlar muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Sllfıhlı arabalar ve toplar 
tahrip edilmiş, birçok esir alınmıştır. 
Sollum ve Bardia garnizonlara hUcum 
eden düşman müfrczclerlnl zaylnUn 
çekllmlye mecbur etmişlerdir. 

Alman resnıı tebliği 
Berlın, 25 (A.A.) - "Tebllğ,, Af· 

rika şlmalindc k:ııvvetlerimlzln hare
ketleri metod dahilinde devam et
mektedir. Almnn savaş tayyareleri 
Slrenaik'de İngiliz motörlü arabalar 
toplantılarına tanrı-uz etmiş ve bir 
hava meydanında bulunan tayyarele
re tam isabetler kaydetmiştir. Libya 
kıyılarında bir düşman muhribi bir 
Alman denizaltısı taraftndan batı:rd
mıştır. 

Alman savaş tayyareleri avcdann 
himayesinde Malta adasında Valeta 
llmani tcslsatmı gündüzün bombar
dıman etmişlerdir. 

Başkomut01ıw mesajı 
Kahire, 25 (A. A.) - Orta Şark 

Başkumıındanı General Auchinleck. 
Noel münasebetiyle kıtalara hltaberı 
yazdıfıı kısa bir me ajda diyor ki: 
"Almnnları ne kndar çabuk ezer 

sek, birbirimize hakikaten scvim,:lı 
bir Noel ve hnkikatcn mesut bir yenı 
seneyi o kadar çabuk temenni ede
tıllir!ı. O halde. ileri ..... 

Şi.tldetli lı ava cıkmlaı·ı 
Kahire, 25 (A. A.) - Dun İngiliz 

ve Cenubi Afrıka tayylıreler, Tr~!J
lusgrnpta garp istikametinde rk t 
eden motörlü karllelere taarruz! ı tn 
devam etmişlerdir. Dirçok nrabalar 
tahrip edilmiş V<'Ya ha<ıarn uğratıl
mtş ve düşman krtal.qrın::ı kaytpl r 
verdirilmiştir. AdgeylıT' h va me)d ı
nı U7.erfne alçaktan uçmak ıruretivle 
yapılan bir taarruz neticl' inde Yun
kı>rs 52 tipinde bir tayyırc v kıl nış 
Nofilya'da Yunkers 52 ve Yunkc;rs 87 
tipinde iki tayyare yerde t, hrlp edil
miştir, Başka bir dliŞ"'Tlan tavv r 
de ciddi hasara uğrııhlmr-tır 
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yazı hcrkes\t:; bilhassa m 1 
fıkir ordusunu bSkıl eden muh U 
gılcndiren llnemu bir h !:-er e b 
yor. Vali ve Beledıye R ı LOtL K r
dar g~en gün gazetecilere ver 
bir beyan tta, talebe yurtlar yle 
me gut olduğunu ve bu m el h 
kmda BasvekfıleUe temasta bulun 
ğunu bıldırmlş. 

LCıt!i Kfrd:ırm mesele ne m 
olması demek, onun halled.llece 

• mt.IJde ini peşin olarak alınak de-

l 
mcktlr. Bu itıöarla genç gaze -
tccının yazı mda kuvve-ili h t 
belirttiği re list çizgıkr, gerçek! 

1 
dilekler k rşısmda buz üzerine y 
mış nakışlar gibi silınec<'k ve m m 

P pa, Noel m ebetlyle önder
d i bir mesajda, harbın facıa

lan ve devletlcn yıran gayri kabıU 
telli iht 1 fl r dolayıs yle y kında sul
ha kavuşmak imk nsrıhgı karşısında. 
deriı bir elem duyduğunu söylemiş ve 
dunyanın yeni b r nu:ama gırmek mec 
bu1"2yet1nde olduğunu ve ~u niza~~ 
şu e si ra istinat etmesi ıca)I ettıgı
nı bildirmiştir: 

e Butun m 11 ilerin hürriyet ve 
lstıkltıllerınc ve toprak biltünluklcrine 
rtayM edılecC"ktir. 

şarkta Sıngapur ve Manıl dan 
sonra ehemm yetle tahkim ed len i
leri üslerınde biri i de Hong-Kong 
idi. Hong - Kong 1840 ta lng lızlf"r
le Çinuler arasında cereyan eden • f
yon h rbl sonund , B itany imp -
ratorlu ru cam ına d:ıhll olmuştu. 
1860 ta yapıl n Pı.-k n ani "i'lla ı nf"
tices nde, Kanton nehrı d ita mm 
~ark kıy 1 rını te k J eden Ko l'lon 
yanm ad sı İng lızlere venlmi~tı. 
Sonradan 1f!98 de yenıden y pıl n 
bir mukavele ile Mirs koyu ile Dr n 
koyunu da İç ne al n yeni arazi il9 
sene vade ıle Britanyay:ı kırnı. n'llış
tı . O vaklttenber cenubi Çin evalet
lerinin ticareti gelişmiş olan Honır
Kong, her türlil med ni vasıta! ra 
malik bir limandı Britany nın diğer 
müstemlekeleri nrasıııd idare taızı 
Bermuda, Bahama, Kenya, Jngiliz 
Ginesi teşkillitlannın aynid r. V 1 o;i. 
müstemleke nazın. adi ye nazın ile 
teşrii meclisi, sıhhıt ve amme ser
visleri, kara ve df"njr. kuvvetleri lı::o

mutanlan gibi B Hanyanm mum sil 
idare mekanl1masın mılikt r • 

0) nıı içinde Oyun pi~e inde Hazım. Muammer, Perihan 
Bediaııın hir nrada bulu,ıduğu bir sahne 

ve 

ketın irfan ordu unun münevver f 
radf nihayet kendilerıne liiyık yu 
lara sahip olabıleceklerdır. Bu 
böyle olabilmesini candan, gönü 
isüyonız; çünkü mecmuada okudu 
muz yazıda öyle tafsılAt var kı, ins -

e EkalliycUeriD haldan koruna-
cn ur. 

e Dtln:yanm renginIDtlerinden bü-
Wn mili tıer m avi surette istifade 
l'Cieceklcrdlr ve büyük devletler dan
yayı, b t n mill tl rin mcnf atlerıne 
uygun olarak org nize edeceklerdir. 
Yeni dilny nızam ru ıd re için enter-
nasyon l m lere ihtiyaç vardir. 

• Tota t r harp kalkacak ve sllah 
la"lmaya t r n son verilecektir. 

• Kıli lcrin haklarına nayct olu-
n c ktır. 

Butun Hır! ly nlık Aleminde bU-
ha butun d nyad ki katollkler ü
zerinde büyük nüfuzu olan Papanın 
yeni n ı mm sı olarak tesbit etti-

1 bu pr n ipl r, sulh şarUarma ço!t 
bCllZl'mckte v bir b kundan Atlan
tık bey nnameslnl. hatırlatmaktadır. 

1\lr. Roosevelfin mesajı 
Roosevclt Noel mesajında: ButUn 

Amcrıkalıl rm, s 1 h ve harp levazımı 
h zırl maktan başka kalplerini de işe, 
ıstırapl ra ve n hai zafere hazırlam~
lan tazım ge diğini ve 1942 senesının 
genç ve iht y r herkesten, en azız 

kıymetlerin muh fazasını temin ede.cek 
olan cihan harb n n kazanılması ıçın 
yardım istedi ını soylemıştır. 

Mr. Chrchill'e Göre 
Churchill, Noel miı"lasebetiyle, Be

yaz sarayın balkonundan halka aoy
le hitap etmiştir: 

"Hurriyet ıçın harbeden amele ve 
asker ıırkadaşlanml.. Bütün dürıya 
h rp Jçınded r. Fakat bur~da bütün 
kalpler sakin ve musterıhtır. Çunkü 
herkesın davamızın haklı olduğuna 
kannati va dır. Noel ağacının önurıde. 
onumuzdek korkunç seneleri bır mud 
det ıçin unut r k, çocuklarla beraber 
e lcncliın. F t onlara. fedakarhk
larnnızla, cesaretimizle daha iyı bir 
dunya temın etmek kararını verelim. 

MrL Petain'in Sözleri 
Mareşal Peta n, Noel me ajında bil

hassa Alm nyad ki Fransız esirlerine 
hıtap ederek şun an soylemıştır: "S:z 
dlsiplinb ınsımlarsmız. S fınizin talı
mat ve emırlerıne münakaşa etmel(si
zln ita t ed yor ve onun arkasında 
yer alını:ı bulunuyorsunuz, itaat et
menin emretmekten d ha kolay oldu
gunu blliyor unuz ve memlekette ot'l
rıte rcjimıne donUlmes nı kat'i olarak 
istiyorsunuz. Sızı vatand :;larınızd.ın 
ayıran me feye rağmen, siz onıP.ra 
buyuk b r denı veriyorsunuz. Ben 
sızden kuvvet al rak, onlnrdan da ay
ni itaat ve birlı •ı tcmın etmek istiyo
rum.,, 
Mareşal Fr nsız esirlerinin takdire 

layik ve itaatlı insanlar olduğunu A.1-
manlara gö termek suretiyle Alman
lann blr ıUn kendilerin! serbest bı
rakmaya razı olacaklarından emin bu
lunduğunu ıUive etmiı;tir. 

Goebbels'in Mesajı 
Gocbbcls de Noel münasebetiyle 

Alman mıll~tıne: Almanyarun nihai 
zafere kavuşacnğmı soylemiş, bilhas
sa hava bombardımanlarına maruz 
bulunan yerler balkının gosterdifi ce
saret ve fedakarlığı ovmuş ve Alman
ya dışınd ki dinleyıc lere çok samimi 
bir lisanla hitap ctmıştlr. 

Amerikan Üslerl 

Japonların Çini istiliy başl ması 
llzerine, Çindekl par. rlarının knyt o
lacağını anlıy n An lo - Saksonlar, 
bu limanı Çine yardrm merker.· ola
rak kullanıyo tardı Fak t 939 se::ıe
sinde Japonların, Çınin Kanton e
yaletini de r.apte~meleri UZf"rine, 
Hong - Kong'un Ch n - K y - Chek 
hüknmeti ile irtibatı kesilmişti. 

Bu vaziyet üzerine, Hong - Kong
un ticari ehemm·yeti yanında cenu
bi Çin denizinin şimal kapısında 
Manitanın karşısınd kıymetlı b r j. 
leri üs olacağını dilşlinen İrıgir zler, 
bu mü•temlekenin müd:ıfa mı ırt
tırmışlardrr. Sonradan kiraladıkl:ırı 
topraklara yem toplar konulmn 
tayyare d:ıfi top mevzile.; açılın~ 
ve Umana c1rilecek bo azl rla Hong
Kong'un gok1erine h k m mevkilere 
15ıldaklar yerleştirilmişti. Bununla 
beraber Hong - Kong'un zaptolun
maz, yahut d.ı znptı, stratejik bir 
mevki elde etmiş kan at ru verd:r
mekten çok uzak olduifunu iki haf
talık hadiseler göstermiştir, 

* * 

Haritamız Hong-Kong'un coğrnfi durumu11u, Honk-Kong ve civa
rı Ingiliz sömiirge ini ve Hong- Kong ada mı göstermektedir. 

r·---Yazan: --·, 
: : 
i A. ATILAY 1 
: : ····- ---·· 

olmaları demektir. Çilnkü Hong -
Kong'un karşısındakı Formoz adala
n Japonların elinde olduğu g bi bı
raz cenupta Haynan deniz ilssunde de 
Japonlar bulunmaktadır. 

Zaten şimdiki halde Japonlar bil
tiın kuvvetlerini cenup denizine lı!i-

Japonlıı.r, denizden, hıı.vad n ve kim olan Amerikan, İngiliz den z iiı;-
karadan hı.icum ederek Hong- lerlnı ele geçirmeye hasretmişledir. 

Kong'u çevirdıler. Karadan mirntah- Bu sebr-ple Japon taarruzları en zi-

çin denizine henüz hakim ola- kem mevkiin karşısı dakı yarım a- yade Hong - Kong, R tipin ve Ma-
mamış olan lnglllzlerın Hong- dayı aldılar. Ve sonra Hong - Kon~- layada toplanmıştır. Ve bu ile üsıılıı 

Kong'un dayanmasını temin edecek un bir kısmına da asker çıkarara:t kaybolması. lng Uz ve Amerikah1a-
yardımı yapabilmelcı-1 pek dr- mum- müstahkem mevkii zapta teş bbus ra cenup Çin denizini uzun mudtlet 
kim değildi. Kara tarafından Japon- ettiler. için kapayacaktır. 
larda bulunan Kanton ey leu ile sı- Fakat Hong - Kong tahmin ed 1---------------
nlınış ve genden sıkıştırma taarru- diğinden fazla d yandı. Karaya c;ı-ı -·~~·••••·~~·~-·•• 
zu yapan Çin kuvvetlerinden hayli kan Japonlara nefes aldırın ddar. ŞhHIR TIY A 1 ı.OSU 
uzak olan Hong _ Kong'un Japo"l Bir taraftan Çin kuvvetlen Kanton DRAM KISMI Bu .ı.,am uat zo ao da 

• , CEZA 
hava kuvvetlerıyle evveld n Jyi mf"v- uzerınden Hong - Kong a giden dr-- KOMF.Dı Kl!lMI Bu akıam ıaaı 20 30 da 
zi aldıklarına şuphe olmıyan den.ızal- miryolona hakim olarak bu yoldan ° Y U N ı C ı N D E o Y u N 

tılarının muhasarası neticcsınde bu Japonların istifade etmes ne m:ml ---••••••••--•-• 
akıbete kavuşması bekleıun1yen bir oldular. EYUP FAKiRLERi KORUMA DERNF~ 
hadıse değlldı. Hong-Kong'un Japonlar tarafından GINDEN: 942 naeai umumınl 1opl11ıuaı 

Filhakika, son zamanlarda müd~- zaptı Çin sahıllerıne tamamen bakım :~~fn~!2 ,.~;::ı~aftlı~~ aaaı J4 de Eyüp Hal· 

fnası şiddetlendınlm ş ve lımana gi- ı,; 

rilecek büttin boğazlaruı mani ağ1 :.rı , •••••••••••m•••a•n•• ve mayinlerle kapanmış olmasına ~ m ........ . 
rağmen tayyare meydanmın bir tane ı 
olması ve burada az mikdarda tay
yare bulunması bu üste d niz kuv
vetlerinin bannmasına imkan bırak
mıyordu. Japonlann tık haftakı hu
cumu nihayetinde Kowloon yarım 
adasını aldıkl.:ırmı ve İngılizleri y 1-
nız adada bıraktıklarını öğrend k. 
Bundan sonra Hong - Kong'un da
yanması beklenem~zdi. Toprakların
da pek az yiyecek yetişen bu müs
temlekeye heır.en her şey dışardan 

gelmekte ve sıcak mevsimde su bile 
Singapur veya Man ladan getiril
mekte idi. 

Harbin ikinci haftasınd:ı adad:ıki 
müdafaa batary, lannı ve liman tesı
satını dövecek hale gelen Jap5nlar 
nihayet bir kaç gün içinde lng Uz 
topçusunu susturarak adaya üç no1"
tadan ihraç ynpmrya muvaffak ol
muşlardır. 

İlk gilnlerde cenup Çin denizinde 
Japonlar bava üstünlüğünü temin e
dince, Hong - Kong'a denizden yar
dım etmek imkfinı da kalmadı ln
gilterenln büyük ümitler b:ığladığı 
bu müstahkem deniz üssil kendi mu
kadderatına bır kıldı. 

Bu 

Akşam 

Sinema-

sın da 

AHIM ÖZGÜR ve ATEŞ BÖCEKLERf 
Şehrimizin en meıhur Caz K o N s E R 
San'atklirlıırlnın lıtıraklyle 

Konsere llAve olarak 

r oncas 
CAMILLA - HORN ve WiLLY FRISH 

ka~~~~~~aç!likı:~~nH~1:dam::!~~ l Mr. R 00 'EVELT'·ın 1 di anı ad tarını ıgale çalışmakla be- rl J lihaııeleı .. i 
rnber aynı zamanda, Amerikan donan- •--:;:::::;::-~;:ı~~ .................. mrı ............................... .,. ..... ...;~~~~~.:·:::::::::::::. .... J masının Pasıf kte müstakbel harekatı-
na mani olmak maksadiyle bu genış Tefrka No. 9 Yazan: Samuel Hopkins Adams 
denizin ortasındakı butun Amerikan 
üslerini ellerine ge~irmek için gayret 
sarf etmektedirler. / 

Japonlar, ilk baskın hareketlerinde 
bu uslerdcn biri olan Guam adasını 
işgale muvaffak olmuşlardı. 50 kilo
metre uzonluğund:ı ve S kilometre 
gcnişllilnde olan bu adayı Macellli:l 
1521 de tesadufen bulmuştu. Bu ada
YJ İspanyollar 350 sene ellerinde =ut
tuktan sonra Amerikalılara bırakmış
lardır Uzağı goren bazı Amerikalı
lar Japony dan ancak 1,300 mil mesa
fede bulunan Guamdan Japonyaya kar 
şı müth ş bir deniz ussu olarak istifa
de edılebıleceğini duşunmÜ:ilerdir. Fa
kat Amerikan kongresinin büyük bir 
ekseriyeti bu adanın tahkimi içn lazım 
olan mnsr nardan çekinmişler ve tah
kim proje i komlsyond.ın komisyona 
havale edilerek bu suretle 20 senelık 
bir zaman kaybedılmiştir. Amerikalı
lar bu adayı ancak son senelerde, '78-

kit geçtıkten sonra tahkime başlamış
lardı. 

Japonlar iki gün evvel yin~ Paslfik
ieki Amerikan üslerinden Wake adası
m da işgal etmişlerdir. Bu ada, A
merikahlarm Pas fıktc en büyük deniz 
u sü olnn H vaı'dan 1 800 ve Gu m'
d:ın ı 300 m 1 me fede, Havai ile Fi
lipın ~rasın ki yolun tam ortasmd:ı 
bulunmaktadır. 

- Bu çok büyilk bir paradır Jim, 
tehlikeli bir fş değil mi? 

- Eğer duyulursn çok tehlikeli o
labilir. 

- Bundan ynt'ın merak etme Hiç 
kimse bir şey duymıyacaktır S~n o-
tekilere bak · 

- Geri k~lanla ben şahsan meş
gul olacağım. 

O günden itibaren Blake maliye 
işlerine gömilldil. Yavaş yavaş kese
si kAğtt para dolmıya bn ladı Bor
saya göre bugün y\ız bin dolarlık 
ertesi gün Y rnn milyon dolarlık 
banknotlar yağmrya başladı. Ortalık
ta ufnk bir dedikodu sez.ılıyordu. Fa
kat kimse plya adnkl bu gayri tnbil
liği Blake ile alAkadar bulmuyordu 
Yüksek bankerler, bır doktorun milş~ 
terisine, papaza gilnnh çıknrmrya e
len kimselere yaptım gibi, tanınmış 
müşterilerinin bütün sırlarını sak
larlar. 

Kendisine mnhsus sebeplerden do
layı müşteri servetini naktc tahvil 
ihtiyacını duyuyordu. Bu sebepten 
dolayt. ihtiyat elwmdi. Müşterileri
nin dileklerini dlnlıyert'.'k birbirleri
nJ hiç tanımıy n rr nar or dan on 
bin, burndan otuz b n llh. dol::ırhk 
kfiğıt paral rı topl dılar. Blake'm 
kasasındaki c ntn len kA ıt ı>ara-

lnrla her giln b!rnz daha 
du. 

kabarıyor- hamalı reddederek Jim ilk bulduğu 
otomobile bindi ve şu emri verdi: 

En nihayet Blake'tn beklediği son 
haber de geldi. Pnrnsmın nakte çev
rilmeıi, EylQlun yirmi dokuzunda ta
mım olmuştu. En son senedinden 
kurtulmuştu. Pnrasmı tam olarak 
kendine te lim cttilM". İşte böylece 
bu mesele de halll'Cillmiş oldu. 

Charlotte, otuz EylCıl sabahı ida
rehaneye geld 1 i vakit, yazıhanesi ü
zerinde tanıdığı bir cl yazısiyle ya
ıtlmış bir not buldu: 

"Sevırill Charlotte. 
Bir lo l(in aeyal-ate cıktıronun. Adresim 

henOz maltlm df'lil Bahsettlfim iti bıtlrdi 
fim zaman benden haber alacalısın ... 

James Blake" 
Bu iki satımı nltma Charlotte'u bir 

parçacık olsun teselli eden şu hamlş 
vardı: 

"Beni merak ettne. her ee:v yolundadır.,, 

Nerede idi? Ne yapmrva ı:ılcllyordu? 
Chnrlotte'un içinde bir his Bla
ke'ın tehlikede olduğunu ~övlUvordu. 

ÜÇÜNCÜ KISll\1 
Yazan: ANTHONY ABBOT 

.Tim Blakc onu yepyeni bir hayata 
öturmekte ol n trende moziden !ta

çıyordu. Al ca knranlıktn tren Oma
ha şehrinin istasyonunda durdu. Ga
yet a.l!ır ol n bavulunu almak istiyen 

- Beni doktor Gr!mshaw'ın saııa
toryomuna götürünüz! 
Şimdi şehırden çtkmışlnr, garpta 

uzanan bir yamaçtan aşağıya iniyor
lnrdı. HAiii geri dönmek imkıinı var
dı. Bunun için cama vurnrnk şoförü 
durdurmak, istasyona dönmek kfıfiy
di. Birdenbire göz.ünün önünde Char
lotte'un siması belirdi. Bu yüzde ne 
gördü: Sadece teessür... Fakat Jim 
Blake artık geri dönmlyecekti. 

I' Ark•s. varl 

o L Ü M 
Tıp Talebe Yurdu Doktorla -

rından Bursalı Fernizci zade Meh 
met Şakir efendinin oğlu Emek
li Yarbay 

UOKTOR REFET 
GÜNDOGDU 

vefat etmiştir. 
Cenazesi 27112/941 cumartesi 

günü 12 de Haseki hastanesinden 
kaldırılarak Valide Camimde na
mazı kılındıktan sonra Şehitliğe 
dPfnPililPrPktir. 

Adaptasyonda metıne ı:ıdık kal-
mak arzusıyle pıyeste mevcut 

butun eşhası tcrcum de de yaoatnıak 
lu umunu biraz fazla (usulpervcrlik) 
g bı gurdum. Mesela bır Fransız vod
vılı ıç n S ıt Koknann oynadığı Talip 
pek luzumludur. o adeta y nlışhkl'l
n kamçılayan, surukleyen, ko~turan 
bır amıldir. Fakat Sel m Nüzhet, o in
kar kabul etmez vukufıyle adaptas
yonda bunun luzumsuzluğunu pek gu
zel takdır edebilir ve bu suretle (Hen
ken) in piye ıne bir yenn k vemıio, 
hatta onu biraz d hn tercüme kisve
sind n kurtarmı~ olurdu. 

Eserde iki lüzumsuz şahsiyet d:ıha 
var: Bfrl Halim. dığeri Süzdil. Hall
min bütün varlığı Medihaya bir iki 
defa kur yapmaktan ibarettir. Bunun 
haricınde olarak o evde bulunmasının 
s br-b bıle meçhul kalacak kadar silik 
b r şahsiyettir. Adaptasyonda buna hiç 
)uzum yoktu. (Suzd 1) e gelınce: Onu 
d kendisınden bahsed len muhayyel 
şah ·yetlcr zumres:ne sokmuı olsalar
dı, fena bir yanlışlığa sebebiyet ver
mez ve durup dururken Kadrinin ıak-
1 ndığı paravananın arkasında şapk:ı. 
aram y kalkmazdı 

Kayn na rolunu oynıyan Necli Ser
telde kaç zamandır hlr yorgunluk, bir 
üşent h ssedıyoruz. Acaba bu gıbi 

rol'er ona b r ang rya gibi mi geli
yor? Hepimiz b liyonız ki Necil is
teseydi. bu kaynana rolünü daha gü
zel oynıyabilirdi. 

Perihan Yanııl'dan ~ne sitavlşle 
bahoıedeceğlrn. Bu genç artist zanne
derim frenklerin "trac.. dedikleri he
yce ndan doğan tereddüt zaafını kır
mış, parçalamıştır. Bundan sonra onu 
-piyes iyi olmak ş rt yle- her eserde 
b"raz da.ha iyi göreceğimizi ümit e
diyorum. 

ULUNAY 

'~tt -; ., • ... : ~ •... " . .. . 

VEFAT 
Dnrüşşafaka l\liıcssislcrinden 

Sudri Esbak merhum Esnt Paşa 
~ egeni 'c Hicaz Şimendiferleri 
Nazın merhuvı l\fiisir Knzım Pa
şu kızı ve Bny lsınail Tokgöz 
ZO\'CCSİ 

NAZİUE HANİl\fEFEND1 
\ cfat etmiştir. Kerimesi l\hıalla
nın 'efatındanberi aliimına bir 
türlii tescili bulamayıp rnlımeti 
r.nhmana knvusnn fıkarnpen er, 
hayır \C hasenat sahibi olan mer
humenin cenazesi 2i Knnunucv. 
'el 1941 cumartesi günü saat 11 
de Şişlide Kiiçlik Bahçe sokağın
da Karlo npnrtımanındnn kaldın
lar.:ık ve öğle namazı Teşvikiye 
camiindc kılındıktan sonra Fe -
riki:iydc aile kabristanına def ne
dilcccktir. 

HARUNü R ŞiD'in 
GÖZDESİ 

T0RKCE SÔZL0 nDshası Ostat A TÜRKÇE S8zl0 ve Arapça prkıh 
SADETTiN KAYNAK'ın NÜSHASI 

Şaheseri ... YenJ ve nefis 8 şarkı 
llt- Türkiye Ses Krnllçcsl 

Mısır Ses Krallçt'sf 
Meı;hur Şıırk Vıldı~ı 

MÜZEYYEN SENAR 

1 p E K 
SİNEMASINDA 

Bayramın birinci Pauırtesl 

OMMÜ GÜLSÜM 

SARAY 
Sİ?<.TEM i\SINDA 

unu matinelerden ıtıbaren 

'•l lzmir ELHAMRA Sinemasındtt 

, Yılbaşı ve Bayram Şerefine---~ 
Tiirkçc Sözlü, Şarkılı harikalar filmi 

Hint saraylarının lhtl,amr - Hırl· 

mlH 1 I! kullde dekorlar • İnaanı hayret ı-

1 •ac"n n iZi çlnde bırakan dehşetli v•k•lar 
~ S Kahkahalarla gUldUren aahneler 

At t n eae 1 Neft• rakfslar • 30 kltlllk aaz ne 
yetlle yeni ve nefiı ıarkılar. 

SUZAN - GÜZİN - SEMİH)\ - NUMAN 
Besteler: ÜST AD KANUNİ AHMED 

13 kı ımlık hih iik film hirrll'n giisterilcrektir. 

ELHAMRA SINEMASI 

nı hayreUcre dilşürilyor. 
Bllyle olmakla beraber, şurasını 

söyliyellm ki, bu vaziyet yalnız 

zlm memlekete has değildır. Diiny 
nm her tnrnfmda, batt.A Pariste 
talebe zannolunduğu kadar terfih 
dılmlş değildır. Memlekete yarar 
unsur olmıya çnllşan bu gençler, v -
mz tahsil ile değil, ayni zamanda h<l
yaUa dn mucadele etmiye mecburd -
lar. Gilndilz Üniversitede okuy 
gençlenn bırçoğunun on altı :trıı 
gibi ufak bir para kazanabılmek 
gecelenni sabaha kadar garajl r 
araba yıkamak., Ha.şet gibl mu e 
lerde hamallık etmek gibi mecburi
yetlere kaUnndıklaruıı göz.ümle or-. 
dum. 

Yalntz oralarda talebenin omuz.~ 
nndan maişet yükünü ba!lfletmek ı.
çin tedbirler almıyor. Mesell Mon
martr'de, Monpamos'da yalnız tale
beye munevverlere mahsus lokanta
lar vardır ki. bunlara lokantalardan 
zıyadc bir "ımaret,, demek doğruduıı. 
Münevver olmak §&rtJyle herkes ı. 
hayır müessesesine kaydolunabilir vıe 
gayet ehemmiyetsiz bir para mu'ka
blllnde karnını doyurur. Talebeye 
nafakastnı çıkarabilmek icfn herkes 
yardmı eder. Mesel~ bulvarlarda ü. 
yilk sinemalar müşterilere ufak bil 
b.lhş!~ mukabilinde yer gösternı~ 
hizmeti için talebeyi tercnı eder ~ 
ellerinden geldiği ltndar onlara ka.. 
zandrnrlar. Fakat ne olursa olsunı 
hayatLırı zannolunduğu kadar re! ~ 
değildir. Talebe bizde de hayaU mn. 
cadcle zarureti karşısındadır. Ve be 
milcadcleyi §İmdiye kadar yalnlz ba. 
şma ba~armak mecburiyetindedtr., 
Çilnktl itiraf edelim ki, onu elindcı:ı 
tutan kimse yoktur. Biraz müb :il 
da olsa. Pansiyon sahibi fikir ve gc;. 
nul rahntlığma ihtiyacı olan bu t 
fidanın huzur ve sükOn güneşini te
min edemez. HattA genç talebe in o. 
dasında göreceği ufak bir kusuru bU. 
yultcrek onun mavi ve parlak 
sını, siyah bulutlara boğar; otel bo 
talebe için mesken de~ldir. Tal btıı 
odastnı sahiplenmeli, onu se\'l'neli o
rada oturmaktan, orada okum t !\ 
arkadaşlo.rlyle buluşmaktan ze k A-

labllmell. Talebeyi kahvelerin n 0o 

tin kokulu havasını teneffü ten k tl'
taracak., onun gençliğine uygun ba 
dekordur, 

Halbuki bug{ln yurt olara 
tahsis edilen bınalar, eskı p 
kauıskerlenn tahtalmnılu 
naklarıdır. Yurt yapılmllSl enk zı. Yl
kıctya satılıncıya kadar sahip er 
rat getirmesi içindir. 

Bu itıbarla T-urk talebesinin b rmo 
ması için yapılacak yurt. y lnız ta
lebeyi 'kurtarmakla kalmıyacak, ayıi 
zamanda gençliği evclliğe al~tıracall:j 
içtimai bir müessese vazifeslnl gOroo 
cektir. 

Askerlik işleri 
Be,.oilu YerU AL Şabcıinden: Ataftıl 

arnı[ı r!itbtsl )'U•b Yd. Sb. acele "1bcYe m9 
racaaııı -vd. Tbb. Yab. Muaıa!a otlu Aı 
Sami.. 

S AR Ki 
..;» 

SINEMASINDA 

~ELAM 
3utün scanslan doldur 
nakta sinema. seyre ko 
:ın halkı alamamaktı:ıd r 

,., "'. "·"°". O A ~ 

Sahip ., Neşnyaı mUd 

a.._'1111 .. •••• ÖnUmUzdekl Cumartesi 11 matinesinden ltlbarer ~---.. .,. 
UZMAN Gazet,cılık v~ Ne• ıyat 

T. L.. S. T~ matb ası 



Bir Fen Memuru ve Bir Atölye 
Şefi Aranıyor 

Devlet Limanlan işletme Umum 
' 
Müdürlüğünden: 

,f.stanboı Lhnnn !şletmesi İ.5kenderun şubesinde istihdam -edilmek. ü-
7.ere tecrübeli ve kuvveili bir fen memuru ve bir atölye ııefinc ihtiyaç 
'ftlrdlr. 

Tallplerin vesm1dyle birUkte 27.12.941 Cumartesi gOnOnc kadar .. Li
tnan İşletmesi Zat iıılerl MOdlirlüğilne milracaRtları ilt'ın olunur. (11478) 

- . . , 

Deposu: 
· , Z. SAJ4. TMAN 
~ultanhamam. Camcıbaşı. H. 

GÜZE~ KADIN· 
Memleketimizde henüz bir eşi daha çıkmamış bütün kadınlara 

18.zun, mükemmel bir güzellik ve zarafet Ansiklopedisi 

21..0 sahife - 200 resim - 300 {}Üzellik formülü 
Kitabın belli başlı yazılarından bazılan 

GQze!llk ve Maldynj: Ovnl, yu- . 
Tal'.lak. uzun ve köııeli yüzlere gö
re makiyaj ve tuvalet şekilleri -
Siyah, san, kr.zn ve kumral saç-
lara göre tuvalet ljekilleri, pud
ra. krem, nıj ve saire renkleri -
GQzel bir cilt nasıl elde edilir? -
Maldyaj ve tuvalet levazımmm i
yi olup olmadığın! nasıl anlarm
n:ı:z.? - En iyi makiyaj nasıl yapı
lır? - Güzel gözler, g(lzel kirpik-
ler, güzel burun, güzel dudaklar, 
gQzel dişler ve kulaklar elde et
mek için ne yaptlmab? - Saç ba
ldmt. yıkanması. saç boyama me
totlan - Manikür ve pedikür na
sıl yapılır? - Güzellik hataları: 
Kuru cilt yağlı cilt nasıl anlaşı
ltr ve bun.lam karşı ne ynpılır?
Sivilcelere, siyah noktalara, beyaz 
lı:abarcıklara karşı tcdbirler-Siytl
lere ve kıllara karşı devalar - Kı
rışık ve çizgiler için basit masaj

• 

lar ve kremler - Hııngl par!Umü kuilanmalr? - Nasn giyinmeli? Güzel
lilc ve Mnkiyaj; İlgili 50 değişik meseleye dair en salahiyetli miltchassıs 
ve doktorlardan toplanmış 300 e yakın basit ve kolay yapılır formül 
ve çare •• _ Dört renkli bir" kapak içinde dört renkli bir tablo ile mü-
kemmel cilUc ' 
Bütün Kitapçı ve Gazetecilerde Yalnız 125 Kuruş. 

.. Çıkaran, Türkiye Yayınevl Ankara Cad. 36 lstanbul ~--

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kase Abnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla İsteyiniz. 

INHISAR.LAR 1DARESI 
BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

Vişne • Çilek • Portakal 

Mandalina • Turunç • Muz 

Beyendik • Nane • Altın-

LiKÖRLERİNİ. 
KANYAKLARINI 

VE 

Sipahi • Samsun • Çeşit 

Boğaziçi • Yenice • Gelincik 

Serkld~ryc.n • Baframaden 

SiGARALARINI 
.TAVSiYE EDER 

.• 

, - ' ISTANBUL HAVAGAZI ve ELEKTRiK ~ 
Ve TEŞEBBÜSATI SINAIYE 

, 
·-------BAYANLARve~AYLAR~ 

.'. . : • . • . ' ~ r· .,, • •• f • . y . ··~ . "~f'.! 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

MÜHİM İLAN 
İstanbulda, Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsab Smaiye Türk A

nonim Şirketi, memurlarmm 1941 senesine ait "Pembe,, Renkli hüvi
yet kartlannln l İkinci Kt'ınun 1942 den itibaren iptal edilerek 1942 
Senesi için muteber olmak üzere "Turuncu., renkte kartlarla değişti
rileceğini sayın milşterncrine arzeyler. Bu kartların baş taraf.ında 
Şirketin Qnvam •an "ISTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRI K VE 
TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi,. yazılıdır. Yu
karıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar snhte addedilmeli ve 
h.Amfllcrl polise haber verilmelidir. Şirket, müşterilerinin bu ıııı.na 
riayet etmemelerinden çlkabilecek neticelerin mes'uliyetini kabul et- I 
miyece~ini şımdiden beyan eyler. , ____ 17..J.~~ ' , 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan Dr. IHSAN SAMI• 

Gonokok Aşısı 
2eleofuklutu ve lhtOltlanna 1tar1ı 
ı>elı: tesirli n tan aııdll'. Div.anyoıu 

Sultatııruıhınut türbesi No. t U 

MUeaaesemlı:de dalma KADIN ve ERKEK kol, eep saatler!, mua, duvar 
ııaatler~ altın ve pl~tln nltan yüzükleri, kıymetli taşlarla süslü ÇİÇEK 
ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye., yll?üklerlnln zengin çeşltlerlnl bulun· 

', durduğumuzu bildlrmcl<le şeref duyarız. 

Yılbaşı ve Bayramlık Hediyelerinizi 

SiNGER Saat 
Mağazalarından Tedarik Ediniz 

ADRES: ISTANBUL, EMiNÖNÜ No. 8. 

~-------... .. 
Devlet Deniz Yolları l§letme idaresi llônları 

lzmir Sürat Postası 1 
?ıhı Na! 136. - Çatalca, Silivri, Yalova kazaları idari hudutları da

!dl!nde btılunan Müstahsil. mutavassıt ve tacirlerle: Şile, Kartal, ve Şe
hir içi kazalan idari hudutları içinde bulunan mutavassıt ve tacirlerin. 
ev, dü.kkin. depo, ardiye ve sair mahallerde herhangi bir şekilde satılma:t 
iizere bağlanmııı bulunsun veya bulunmasın, mevcut buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, mahlUt ve mısırlarını bir beyanname ile en geç 5-1-942 günü 
akşamına kadar Vilayet ve kaymakam1ıklara, Vilayet iaşe müdürlüğüne ve 
Fiyat Mürakabe gefliğ!ne bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

NOT: 
l - Müstahsillerin verecekleri beyannamelerde 157 sayılı koordinas

J"Oll. heyeti karannm 4 ilncü maddesi ve 219 sayılı kararın birinci mad
desi hükümleri candir. 

1 

1 - 2.5112/941 den itlbrıren iş'an ahire kadar İstanbuldan Perşem-

~- -1\ 

1 
be günleri kalkmakta olan lzmır İkinci .Sürat postası yapılmıyacaktır 

Dr. insan Sami 2 - 28/12/941 tarihinden ıtibaren, Ikinci Sürat postasının yapll-

1 
Öksürük Şurubu I' · n:ıadığı müddetçe, İzmir Birinci Sürat postası İstanbuldan saat 16 ye

rıne saat 13 de kalkacak ve gidi§ ve dönüşte Gelibolu ve Canakka-
Öksürük ve nefes darlığı, boğ- leye uğnyacaktır. (11449) 

2 - Şile, Kartal ve Şehir ic;i kazaları dahllinde bnlunanlıırm (100) 
lilodan fazla mcvcutlan beyannameye tabidir. 

maca ve kı1.amık öksürükleri ' - ti 
için pek tesirli llaçtII'. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
' - Herkes kullanablllr. _, 

ÜskOdar Asllye Hukuk HAklmll· 
ğlnden: 941/2216 - Seyyare tarafın
dan kocası Üsküdarda Toygar Ham
za mahallesi SelAmsız caddesi 93 No. 
da oturan Raslm aleyhine açtığı bo
şanma davasmm yap1lmakta olan du
ruşmasında müddeaaleyb Rasime gön 
derilen dava arzuhaliyle davetiye 
tebliğ edilemeden geri çevrilmiş -.e 

lI1n No: 137. - 26 - 12 - 941 tan1rlndn itibaren Kepek toptan aza
mi satıl fiyatının 7 kuruş 56 santim ve perakende azami satış fiyatının 
8 kuruş 50 santim olarak tesbit edildiği ve hilUınn hareket edenler hak
'kmda Milli Korunma Kanununa göre takibat yapılacakı ilan olunur. 

lmnbul Asliye OçUncü Hukuk H:l· 
lt1mllğlnden: Beyoğlu Knlyoncukullu
junda Hnsanpaşa sokak 13 No. da 
mukim Vasil kızı Elisavet tarafından 
ayni ikaınetgAhta muklm iken hall
b.azı:r ikametgt'ıhmrn meçhul oldu@ 
taayyün eden Try;rndafilos oğlu Di
Dıitri Karadlmitrl aleyhine mahkeme
nin 941/1034 No Iu dosyasiyle açı
lan ihtar dava.c;ı~ln 12/12/941 Cuma 
günkü celsesinde haza bulunma~ı 
hakkında flftnen müddcaalcybe dave
tiye tebliğ edildıği halde gelmemesi 
hu bıyle hakkında gıy p karan it
tihaz olunarak muhakeme 19/1/912 

l>azartesi .saat 14 de tülik edilmiş ol-

OSMANLI BANKASI 
i LAN 

Kurban Bayramı münasebetiyle, verilen meşnıhatta 1* semti meçhu
Osmanlı Bankasının Galnta, Yenica- le gittiği beyan ....._ olmakla mUd
mi ve Beyoğlu şubeleri ~9. 30 ve 31 deinin talebi veçh1le Wnen tebliğine 
İlkkftnun l!J41 ile 1 Sonkftnun 1942 karar verilmiş ve d'ılruııma 20/1/942 
günleri kapalı bulunacııkttr. saat ıo a talik edllmil ve bu ilanın 
~ bir ay müddetle ilantna karar verıl-

duğundan müddeaaleyh Dimitrlnind _1_.ğ_i _ua_n_o_ı_u_nu_r_. ______ _ 

mczkQr gün ve saatte . mah~em~de KAYIP: Ziraat bankasından al 
hazrr bulunması veya bır vekıl gon- w 

dermesi; aksi takdirde gıyabında mu- ~~ş oldugum (~7777) n.u?'aralı 
hakeme icra edılcccğl ve bir daha ı cüzdanı kaybettım. Yenısıni çı. 
celseye kabul cdllmıycccğl m.n olu- karacağımdan eskisinin hükmü • 
nur. yoktur. Ahmet Esin. 

Devlet Limanları işletme 

Müdürlüğünden: 

Umum 

İşlebnemiz kadrosunda mQnhal bulunan puantörlük ve klHipliklere 
müsabaka ile memur alınacaktır. Musabaka imtihanı 7.1.942 Ç'ar§amba 
günü saat 14 de merkez binasında yapllacaktır. 

Kabul Şartlan : 
ı - Türk ve l hhııti tam olmak,en az ortamektep, bulunmadığİ tak

dirde ilkmekt.ep tahsilini ikmal etmiş ve askerliğini yapmış bulunmak, 
mahkumiyeti bulunmamak, hüsntihfıl sahibi olmak, yaşı otuzdan yuk:an 
olmamak, ecnebi ile evli bulunmamak, evvelce memuriyette bulurunu,ssa 
bonservis ibraz edebilmek. 

2 - M üeabaka imtihanı : 
Riyaziye, İkttsadt Coğrafya ve tahrirden yapı1acakth.. 

3 - Müsavi hallerde lisan bilenlerle idarede stajda bulunanlar tercih 
olunur. 

4 - Memuriyet jçin evvelce müracaat edip de !ıra bekliyenler bu 
imtihana iştirak etmedikleri takdirde sII"a ve hak.lan sakit olu!'. 

5 - Müracutlar: 

1 
6.1.942 tarihine kndar kabul edilir. • 

6 - İstcklilel"in Zat 4leri Müdurlüğüne müracaatları ilin olunur. 
(11477) 

26 - 12. 941 

Denizcilere · İlari 
Münakalat Vekaleti lstanbul Mııitaka 

Liman Riyasetinden 
1 - İstanbul Belediyesi E. T. T. Umum MtldilrlQğft tarafttıdaft A"'° 

navutköy Aklntıburnu ile Kandilli arasında konmuş olan Deııizalb lcab
losu tamir edilmek üzere kaldırılacaktır. 

2 - İkincikanun 1942 de başlanacak ve 15 gün kadar sQ:recek olan 
tamir işi için kullanılacak dubada beynelmilel iliaretler gece ve gQndüz 
bulunacaktrr. Bu sahalardan geçecek gemilerin dubanın yaktnmdan ~ 
memeleri ve bu hizada süraUcrini azılltmalan bildirilir. (11414) 

• 

'MiLLi PİYANGO 
942 Yılbaşı Planı 

\ 

İkramiye İkr:ımiye İkramiye 
Adedi Mikdan Tutarı . 

Lira 

' 1 100.000 100.000 

1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 

2 30.000 60.0~0 

2 25.000 50.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 

50 5.000 250.000 
100 2.500 250.000 

400 1.000 400.000 
1.000 500 500.000 
4.000 100 400.000 
5.000 50 •250.000 

50.000 5 250.000 

G0.584 Yekfın 3.000.000 

Devlet perfüryoJlart ,ve lirnanran 1şletme idaresi ılanları 
Munammen bedelı (9920) ı..ı.ra olan muhtelif tlpte 8250 adet Lam!>a 

makinesi (6.1.1942) Salı gUnü saat (15)on beşte Haydarpaşada Gar bt
nası dahilindeki Komısyon tarafından kapalı z:arl u.ı;ullyle satın aıma ... 
caktrr. l 

Bu i~e girmek istiyenlerin (744) liralık muvakkat teminat. kamı ... , 
nun tayin ettıği vesikalarla tekliflP-rini muhtevi zartlarmı ayni gQa aa.ai 
( 14) on dörde kadar Komisyon Reısliğlne vermeleri lAzmıdtr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1U281 

~ J 

Muhammen bedeli 51.000 Ura olan lokomobil • .1enerat8r 1'9 teft!l'oo 1 

r!latı 6/1/1942 Sall günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ADkarada 
idare binasında satm alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin 3.soo llrallk muvakkat teminat ne bım
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliOerlni ayni gün saat 14,30 za kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Elaydarpaşada Tesellüm ve Sevk 5efil.. 
itinde ve Ankarada Malzeme dairesinden ddttılacaktrr, (11188) 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
-------

Kıyl emniyeti can kurtaran krsmfnda 40 liralık roketcilikle!' !ft{ln• 
haldir. Taliplerin aşağıda yazılı evrak ile birlikte i:ıletmeıniz zat Werl mil.., 
dilrlüğüne müracaatları nan olunur. 

İstenilen vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı ile askerlik terhis teskere& ash ft1'& 

noterlikçe musaddak süreti. 
2 - İyi ahlak sahibi olduğu hakkında vesika, 
3 - Sağllk raporu, 
4 - Üç adet fotoğraf, 

"'\ Aranılan evsaf 
A - Yaşı otuzdan !azla olmamak, 
B - Askerliğini bitirmiş sahil halkından olmak. 
C - Deniz hayatında en az bir sene mi.iddetle çalşnı:ı bulunmak,, 
D - Boy haddi en az 1,70 olmak, 
E - Yüzmek. dalmak ve kürek cekmek bilmek. 
F - Kfıfi derecede Türkce okumak ve yazmak, 
G - Marangozluk, demircV,ik ve nakka~lık gibi sanatlardan blrlslne 

az çok vaklf olmak. (11450) 

M. M. V. Hava Müsteşarh9ından: 
Hava Müsteşarlığı teknik taburu için otomobD ve traktör maklnıstl 

ve meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 
Verilecek O.cret miktarlan yapıl:ıcak imtihrınla ı:töstereceklerl ehliyet. 

göre 50 - 120 lira arasmdadtr. TıiıiDlerin dilekleri ile Hava Müsteşar· 
lığma mo.racaatlan. (9310) (11054) 


